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النور في الثقافة اإلسالمية
المرحلة الثانوية

المستول الثالث

جميع الفركع

يشمل شرح جميع الدركس في الكتاب المقرر بطريقة السؤاؿ
كالجواب

مع اإلجابة النموذجية ألمعتمده من الوزارة المتحاف الدكرة
الشتوية كالدكرة الصيفية ََِٗػَُِٕ
كفق المنهاج الجديد طبعة َُِِـ

إعداد األستاذ  :مالك الحيارم
َُُِِٕٓٓٔٗ
َِّْْٕٕٓٓٗ
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الدرس األكؿ  :كاجب األمة اإلسالمية نحو القرآف الكريم

بما يحظى القرآف الكريم؟ بمكانة عظيمة كمنزلة رفيعة عنػد اؼبسػممٌن(علػل) ألنػو الػبلـ ا﵁ اعػوو كك يػو اؼبنػىزؿ عمػه رمػ لو ؿبمػد ،
كى مصدر الدين كالتشريع ،كمنهج يوة األمة ،كمبيل رشدىو كعزهتو كجو الداللة ُب ق لو اعػوو ﴿ كإًنىػو لى ًػك ٍالر لى ً
ؼ
ػو ىك ىمػ ٍ ى
ػو ىكل ىْ ٍ ًم ى
ى ي ه ى
اي ٍسأىلي ىف ﴾ بٌن ا﵁ عز كجل أنبية الْرآف الكرمي كمكونتو العظيمة عند اؼبسممٌن.

شتوية َُِٔ من خالؿ دراستك لواجبات االمة تجاه القراف الكريم  ،اكمل الجدكؿ بما يناسبو :
الواجب
تعلمو كتعليمو
عالمة

االتعاظ كأخذ الدركس كالعبر
مما جاء فيو

العمل بو كاالحتكاـ إليو في
أمور الحياة كلها عالمة

المثاؿ

الدليل الشرعي

تهتم المؤسسات المعنية  -كالوزارات كالمدارس – تعليم

قولة  (( :ىخ ٍيػ يريك ٍم ىم ٍن تىػ ىعلَّ ىم الٍ يق ٍرآ ىف ىك ىعلَّ ىموي))

القراف الكريم /.اك .تقاـ لو المسابقات /اك تقدـ

كقػ ػػاؿ تعػ ػػالى(أفال يتػ ػػدبركف القػ ػػراف أـ عل ػ ػػى

ففي القراف الكريم دركس ك عبر تؤخذ من قصص األنبياء

قلوب أقفالها) .

الجوائز التشجيعية على تعلمو .عالمة

الكراـ/ .اك أخبار األمم السابقة/اك كصف مشاىد يوـ القيامة
 /اك اآليات الدالة على قدرة اهلل كعظمتو في الخلق عالمة

قولة تعالى( :كنىػ َّزلٍنىا ىعلىي ى ً
اب تًٍبػيىانان لِّ يك ِّل
ٍ
ك الٍكتى ى
ى
و
ً
ً
ً
ين)
ٍم ٍسلم ى
ىش ٍيء ىك يى ندل ىكىر ٍح ىمةن ىكبي ٍش ىرل لل ي

كيجب أف يظهر أثر ذلك في عبادة المسلم كأخالقو

كمعامالتو مع الناس ،كفي أنظمة الحياة المختلفة من سياسية
كاقتصادية كاجتماعية كغيرىا.

صيفية َُِْعدد كاجب المسلمين تجاه كتاب اهلل عز كجل اذكر أربعة منها

:؟ ُٗ-

شتويةَُِٓ كاجب األمة اإلسالمية تجاه القرآف الكريم متعددة اذكر عمالن كاحدان يقوـ بػو المسػلم لتحقيػق كػل كاجػب مػن

الواجبات ؟ الدفاع عنو /تعظيمو كتقديسو ْ عالمات

الدفاع عنو :كرد مزاعم اؼبشككٌن بوغبجة كالفهم الصحيح كمن خبلؿ اؼبؤسبرات اإلمبلمية كاغب ارات العممية.
 تعظيمو كتقديسو  :عمه اؼبسمم أف يْدـ الل مظوىر اإلجبلؿ كاال رتاـ لكتوب ا﵁ عز كجل

ُ.فبل يبسو إال طوىران ِ  .كال يضعو إال ُب مكوف طوىر ّ .كأف ال يضع ف قو التوبأ أك شيئون آخر.
عالمتاف
ْ .كأف وبوفظ عميو من الل األذل ،فبل يبزؽ أكراقو كال يعرضهو لمتمف ،كال يكتب عميهو.
يا انٕاجة يٍ ٔاجثاخ االيح َذٕ كراب هللا ذؼانٗ انز٘ ٚذل ػهٛح كم ػًم يٍ االػًال االذٛح :
ٔاجة االيح َذٕ كراب هللا ذؼانٗ
انؼًم
ُ -تقاـ لو المسابقات ك تقدـ الجوائز التشجيعية على تعلم
تعلمو كتعليمو ػاليراٌ
القراف الكريم
ِ-عدـ كضع كتاب أك شيء آخر فوؽ القراف الكريم

ذؼظٔ ًّٛذمذٚغّ ػاليراٌ
قراءتو كترتيلو كتدبر معانيو ػاليراٌ

ّ-فهم معاني القرآف الكريم عند قراءتو .
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أكالن :تعظيمو كتقديسو( كضح ذلك ) ( :صيفية ََِٗمكرر شتوية َُِِ اقترح سلوؾ كاحد ):
من كاجبات األمة نحو كتاب اهلل تعالى  :تعظيمو كتقديسو ،اذكر مظهرين يدالف على ذلك/شػتوية َُِْ ٔاجثااخ األياح َذإ
كراب هللا ذؼانٗ كثٛشج ،اركش ػًالً ٔادذاً ٚذل ػهٗ لٛاو انًغهى تكم ٔاجة  :ذؼظٛى انمشاٌ انكشٚى ٔ ذمذٚغّ عالمتاف

عمه اؼبسمم أف يْدـ الل مظاىر اإلجػالؿ كاالحتػراـ لكتػاب اهلل عػز كجػل ُ.فػبل يبسػو إال طػوىران ِ  .كال يضػعو إال ُب مكػوف
طػوىر ّ  .كأف ال يضػع ف قػػو التوبػأ أك شػيئون آخػػر .ْ .كأف وبػوفظ عميػو مػػن الػل األذل ،فػبل يبػػزؽ أكراقػو كال يعرضػهو لمتمػػف ،كال
يكتب عميهو.
ثانيان :االستماع كاإلنصات إليو عند تالكتو(كضح ذلك )أك(ما حكم االستماع إليو)هبب عمه اؼبسمم أف يستمع إو
الْرآف الكرمي كينصت عند ابلكاو (علل ذلك ؟ صيفيةََُِ
ألف فهم الْرآف الكرمي كادبره ال يتحْق إال من خبلؿ االمتموع ال اعي آليواو عند ابلكهتو (ُ)
كىكا من شونو أف يكسب اؼبسمم رضو ا﵁ اعوو ك رضبتو كفضمو كث ابو(ِ)عبلمتوف.
ثالثان :قراءتو كترتيلو كتدبر معانيو(كضح ذلك )؟

(ُ)عمه اؼبسمم أف ىبصص أكقواون لْراءة الْرآف الكرمي كابلكاو
(ِ)فتبلكاو عبودة ،يتْرب هبو العبد إو ا﵁ اعوو كقد راٌب ا﵁ عز كجل عمه ابلكاو أجرا عظيمو
(ّ) كالْراءة اؼبطم بة ىي قرأاو بتدبر ،كفهم معونيو

رابعان :تعلمو كتعليمو( :كضح ذلك )؟

ُػ ث الرم ؿ عمه اعمم الْرآف الكرمي كاعميمو

ِ ػ لكا هتتم اؼبؤمسوت اؼبعنية  -الول زارات كاؼبدارس – بتعميم الْراف الكرمي لمصغور كالكبور.
ّ  .كاْوـ لو اؼبسوبْوت ك اْدـ اعب ائز التشجيعية عمه اعممو.
خامسان :العمل بو كاالحتكاـ إليو في أمور الحياة كلها (كضح ذلك صيفيةَُِِ)؟

(ُ) الْرآف الكرمي ى التوب ىداية كاشريع كاربية كا جيو.
(ِ) كهب ػػب أف يظه ػػر أث ػػر ذل ػػو ُب عب ػػودة اؼبس ػػمم كأخبلق ػػو كمعومبلا ػػو م ػػع الن ػػوس ،كُب أنظم ػػة اغبي ػػوة اؼب تمف ػػة م ػػن ميوم ػػية
كاقتصودية كاجتموعية كغًنىو.
سادسان :االتعاظ كأخذ الدركس كالعبر مما جاء فيو اذكر أربعة أمثلة علي ذلك ؟(ُ)ففي الْػراف الكػرمي دركس ك عػؤ اؤخػك
من قصص األنبيوء الكراـ)ِ( .كأخبور األمم السوبْة )ّ(،ككصػف مشػوىد يػ ـ الْيومػة (ْ)كاآليػوت الدالػة عمػه قػدرة ا﵁
اعوو كعظمتو ُب اػبمق .قوؿ اعوو (لىىْ ٍد ىالو ىف ًُب قى ً
صػ ًهم ًعٍبػػرةه وأليكً األىلٍب ً
وب)كقػوؿ اعػوو(أفبل يتػدبركف الْػراف أـ عمػه
ى
ص ٍ ى ٍ
ى

قم ب أقفوؽبو) .
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 الْراف الكرمي ى اؼبعجزة اػبولدة الدائمة الدالة عمه صدؽ النيب  ،م اء الوف ذلو ُب اعبونب البيوين ،أـ التشريعي ،أـ العممي،
أـ غًنه

 كقد ًب االتشوؼ ىكا اإلعجوز ك امتنبوطو حب ث عممية مت صصة اشرؼ عميهو أىل اػبؤة كاالختصوص من العمموء.
 كالن ػ ز الْ ػراف الكػػرمي ال انتهػػي ك دكره ال انفػػك فعمػػه اؼبسػػممٌن االىتمػػوـ جب انػػب اإلعجػػوز ألْ ػراين صبيعهػػو ،كإب ػراز مظػػوىره
خدمو لمْراف الكرمي ؛ (علل ذلك ) كيهدؼ إ كوـ صمة النوس بو .
 مػػن كاجػػب المسػػلمين نحػػو القػراف الكػريم االىتمػػاـ بمظػػاىر إعجػػازه .ألنػػو اؼبعجػػزة اػبولػػدة الدائمػػة الدالػػة عمػػه صػػدؽ النػػيب
 ،م اء الوف ذلو ُب اعبونب البيوين ،أك التشريعي ،أك العممي ،أك غًنه ،ك إبراز مظوىره خدمو لمْراف الكرمي.
ثامنان :الدفاع عنو :كضح ذلك؟ كضح كيف يرد المسلموف على التشػكيك الػذم يثيػره المورضػوف حػوؿ القػرآف الكػريم.

؟ يتعػػرض الْػػرآف الكػػرمي ؽبجمػػوت هتػػدؼ إو التشػػكيو فيػػو ،كىػػي ال انتهػػي كال ات قػػف ،كهبػػب عمػػه عممػػوء اؼبسػػممٌن كأىػػل
االختص ػػوص ال ػػدفوع ع ػػن الْ ػػرآف الك ػػرمي كرد مػ ػزاعم اؼبش ػػككٌنُ -بوغبج ػػة ِ -كالفه ػػم الص ػػحيح-ّ ،كم ػػن خ ػػبلؿ اؼب ػ ػؤسبرات
اإلمبلميةْ -ك اغب ارات العممية.

تاسػعان :نشػره بػػين النػاس( :كضػػح ذلػك )؟ هبػػب عمػه األمػػة االمػتفودة مػن اإلمكونػوت اؼبتو ػة صبيعهػو ُب نشػػر الْػرآف الكػػرمي،

كخبوصة ُب زمن التط ر التكن ل جي عدد صور نشر القراف الكريم باستخداـ تكنولوجيا االتصاالت الحديثة؟
شػتوية َُِْ ٔاجثاخ األيح َذٕ كراب هللا ذؼانٗ كثٛشج ،اركاش ػًاالً ٔاداذاً ٚاذل ػهاٗ لٛااو انًغاهى تكام ٔاجاة َ :شاش
انمشاٌ انكشٚى ت ٍٛانُاط تاعرخذاو انركُٕنٕجٛا انذذٚثح

عالمتاف

ُ -الْن ات الفضوئية كامعة االنتشػور؛ كالػخت زبصصػت ُب اعمػيم الْػراف الكػرمي لممسػممٌن كلغػًنىم كلمنػوطٌْن بولمغػة العربيػة
كغًن النوطٌْن هبو
ِ- -كب موطة الؤامج اغبوم بية
ّ -اؼب اقع االلكرتكنية الخت زبدـ الْرآف الكرمي ،كغًنىو.
تقػػوـ مؤسسػػات أردنيػػة متعػػددة بالمسػػاعدة علػػى نشػػر القػػرآف الكػريم ،سػ ِّػم ثالثػان منهػػا ؟ شػػتويةَُُِ:مػػن كاجبػػوت األمػػة

كب ػ التػػوب ا﵁ عػػز كجػػل نشػػرة بػػٌن النػػوس ،اذالػػر عممػػٌن قومػػت هبمػػو اؼبممكػػة األردنيػػة اؽبو يػػة ُب ىػػكا اجولْيػػوـ األردف بطبوعػػة
اؼبصحف الشريف أالثر من مرة( عبلمة ).
ُ .كنشر دكر الْرآف الكرمي ُب أكبوء اؼبممكة( عبلمة ).
قيوـ مؤمسة آؿ البيت ُب األردف بتصميم م قع إلكرتكين عن اف ىكا اؼب قع عمػه شػبكة اإلنرتنػت ػبدمػة الْػرآف الكػرمي  ،كقػد بػكؿ

اؼبسػ ػ ػ ػ ػػمم ف الي ػ ػ ػ ػ ػ ـ جه ػ ػ ػ ػ ػ دان البػ ػ ػ ػ ػػًنة  ،لممحوفظػ ػ ػ ػ ػػة عمػ ػ ػ ػ ػػه الْػ ػ ػ ػ ػػرآف الكػ ػ ػ ػ ػػرمي (شػ ػ ػ ػ ػػتويةَُِّ)(.عبلمتػ ػ ػ ػ ػػوف /مطم ػ ػ ػ ػ ػ ب نْطتػ ػ ػ ػ ػػوف
فْط)http://www.altafsir.com
مالحظة:العؤة بتصميم اؼب قع االلكرتكين كليس مؤمسة آؿ البيت أك اػبدموت الخت قدمتهو اؼبؤمسة ػبدمة الْراف الكرمي
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ُ-البحث ُب آيوت الْرآف الكرميِ -كأمبوب نزكؽبو كمعونيهو ّ -كمفردات الْرآف كمعونيهو كارصبتهو ْ-ككضػع عػدد البػًن مػن

التػػب التفسػػًنٓ -المػػو وبت ػ م الػػكلو عمػػه خدمػػة خوصػػة بػػولْراءات العشػػر ٔ-كإع ػراب آيػػوت كالممػػوت الْػػرآف الكػػرمي .كغػػًن
ذلو.
ما كاجب األمة اإلسالمية نحو القرآف الكريم الذم يشير إليو كل نص من النصوص الشرعية اآلتية؟

النص الشرعي

كاجب األمة

كجو الداللة

ئ الٍ يْرآ يف فى ً
ومتىمعي ا لىوي
ٍ
ق لو اعوو ﴿ ىكإ ىذا قي ًر ى ٍ
كأ ً
ىنصتي ا لى ىعمى يك ٍم ايػ ٍر ىضبي ىف ﴾
ى

هبب عمه اؼبسمم أف يستمع إو الْرآف
االمتموع كاإلنصوت الكرمي كينصت عند ابلكاو كالف فهم الْرآف
الكرمي كادبره ال يتحْق إال من خبلؿ
إليو عند ابلكاو
االمتموع ال اعي آليواو عند ابلكهتو

ق لة اعوو ﴿ فىوقٍػرءكا مو اىػي ىسر ًمن الٍ يْر ً
آف ﴾
ىي ى ى ى ى ٍ

قراءاو كارايمو كادبر
عمه اؼبسمم أف ىبصص أكقواون لْراءة الْرآف
معونيو
كابلكاو
"صيفية َُِٓ"

ق لة اعوو (كنىػىزلٍنىو عمىي ى ً
وب اًٍبػيىونون لو يك ول
ى ىٍ
و الٍكتى ى
و
ً ًً
ٌن)
ىش ٍيء ىكيى ندل ىكىر ٍضبىةن ىكبي ٍشىرل ل ٍم يم ٍسمم ى

العمل بو كاال تكوـ
إليو ُب أم ر اغبيوة
المهو

الْرآف الكرمي ى التوب ىداية لمنوس كاربية
كا جيو

االاعوظ كأخك
الدركس كالعؤ فبو
جوء فيو

االاعوظ كأخك الدركس كالعؤ فبو جوء فيو

ق لة  (( من قىػرأى رفنو ًمن الًتى ً
ابلكاو عبودة ،يتْرب هبو العبد إو ا﵁ اعوو
وب المى ًو فىػمىوي بًًو
ى ٍ ى ىٍ ٍ
قراءاو كارايمو كادبر
كقد راٌب ا﵁ عز كجل عمه ابلكاو أجرا
اغبى ىسنىةي بً ىع ٍش ًر أ ٍىمثى ًوؽبىو ،ىال أىقي يؿ امل
ى ىسنىةه ،ىك ٍ
معونيو
ً
عظيمو
ؼ))...
ف ى ٍر ه
ى ٍر ه
ؼ ،ىكلى ًك ٍن أىل ه
ً
قراءاو كارايمو كادبر الْراءة اؼبطم بة ىي قرأاو عمه بتدبر ،كابٌن
و يمبى ىورهؾ
ىنزلٍنىوهي إًلىٍي ى
ق لة اعوو ﴿ التى ه
وب أ ى
لوي ىدبػىركا آيواًًو كلًيتى ىك ىالر أيكلي ا ٍاألىلٍب ً
ركفو ،كفهم معونيو
معونيو
وب﴾.
ى ي ى ىى ى ٍ
ى
ث الرم ؿ عمه اعمم الْرآف الكرمي
اعممو كاعميمو
ق لة  (( ىخٍيػ يريال ٍم ىم ٍن اىػ ىعمى ىم الٍ يْ ٍرآ ىف ىك ىعمى ىموي))
كاعميمو.

ق لة اعوو (لىىْ ٍد ىالو ىف ًُب قىص ً
ص ًه ٍم ًعٍبػرةه وأل ٍيكً
ى
ى
األىلٍب ً
وب) كقوؿ اعوو(أفبل يتدبركف الْراف أـ عمه
ى

قم ب أقفوؽبو) (صيفية َُُِ مكرر َُِّ)

https://www.facebook.com/sarab.maayah
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الدرس الثاني  :أحكاـ الترقيق كالتفخيم

صيفيت 2114استُتج فشقيٍ اثُيٍ بيٍ انتفخيى ٔ انتشقيق ؟
عرؼ التفخيم :اسمٌن ص ت اغبرؼ عند النطق بو .حبيث يبتمئ الفم بصداه .عالمتاف.
عرؼ الترقيق :انحيف ص ت اغبرؼ عند النطق بو .حبيث ال يبتمئ الفم بصداه  .عالمتاف.
تقسم أحرؼ اللوة العربية إلى التفخيم كالترقيق إلى ثالثة أقساـ ،اذكرىا ؟
 القسػػم األكؿ :أحػػرؼ مفخمػػة دائمػان( :كضػػح ذلػػك )؟ ىنػػوؾ أ ػػرؼ اف ػػم دائمػون مهمػػو الػػوف م ضػ عهو ُب الكممػػة
كمهمػػو الونػػت رالتهػػو (،اذكرى ػػا؟) كىػػي أ ػػرؼ االمػػتعبلء السػػبعة خ ػػوء ،ص ػػود ،ضػػود ،غػػٌن ،طػػوء ،ق ػػوؼ ،ػػوء،

كؾبم عة ُب عبورة ( خص ضوط قظ) كأ رؼ الصود كالضود كالطوء كالظوء أشدىو اف يمون.
 القسم الثاني :أ رؼ اف م أ يونون كارقق أ يونون( كضح ذلك)( شتوية َُِٓ) ما األحرؼ التي تفخم أحيانا ك

ترقق أحيانا في علم التجويد ؟ ّ( عالمات) ُ-حرؼ الراء ِ-حرؼ الالـ من لفظ الجاللةّ -األلف المدية
ىنوؾ أ رؼ اف م أ يونون كارقق أ يونون أخرل العتبورات متعددة(ا ذكرىا)

ُ .حرؼ الراء :األصل فيو الترقيق ،كلكنو يف م ُب والت أربع(اذكر اثنين منهاصيفيةَُِّ؟ /أعطي مثاؿ)

الر.
 أف يكػ ػ ػ ف مفت ػ ػ ػون أك مض ػ ػػم مون ،مػ ػ ػ اء أال ػ ػػوف مش ػ ػػددان أـ ـبففػ ػ ػون ،مث ػ ػػل ىربك ػ ػػم ،ال ػ ػ ىػرضبن ،يردكا ،ال ىراد ،ص ػ ػ ى
ػؤ ،يت ػ ػ ػك ي

شتويةَُِّ ضع دائرة )متى يرقق ؟ الجواب أف يكوف مكسوران
انه ٍر ،الن يك ٍر.
 أف يك ف موالنون كقبمو فتح أك ضم ،مثل اىػ ٍرمي ،يػيٍرمل ،ىم ٍرمي ،اؼبيٍرممٌن ،ى
ً
ً
صػود،
 متى يفخم حرؼ الراء الساكن؟ إذا كقع موالنون بعد السر كبعده ُب نفس الكممة رؼ اف يم مفت ح ،مثل ف ٍرقة ،لبوؼب ٍر ى
قًٍرطىوس
 إذا كقع موالنون بعد السر عورض ( بعد نبزة كصل) ،مثل أـ اراوب ا ،ؼبن اراضه

(شتوية ََِٗ) :ما حكم التجويد في الراء في كل كلمة :مما باتي :اشكر  :تفخيم تشرؾ :ترقيق
ِ .حرؼ الالـ من لفظ الجاللة :كاألصل ُب رؼ البلـ أف يرقق ،كال يىع ًرض لو التف يم إال ُب البلـ اؼبشددة من لفظ
اعببللة (ا﵁)ُ ،ب اغبولتٌن اآلايتٌن

بين الحاالت التي تفخم فيها الالـ في لفظ الجاللة؟ شتٕيت 2114يفخى حشف الالـ في لفظ الجاللة في حانتيٍ بيًُٓا  4عالياث

عبد ا﵁.
شهد ا﵁ ،ال إلو إال ا﵁ ،رم يؿ ا﵁ ،ي
ظبع ا﵁ ،ى
ُ -إذا يمبق لفظ اعببللة بضم أك فتح مثل قد ى

ِ -عند البدء بمفظ اعببللة ،مثل ا﵁ ال إلو إال ى .

شتويةَُُِ  :ما حكم التجويد في الالـ المشددة من لفظ الجاللة في قولة تعالى (:قيتلوا في و
سبيل اهلل):الترقيق

(عالمتاف)
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ّ .األلف المدية :متى تفخم اآللف المدية؟األلف رؼ ال ي صف بتف يم أك برتقيق ،كلكنو رؼ يتبع مو قبمو اف يمون كارقيْون،
 فإف الوف اغبرؼ الكم قبمو من أ رؼ التف يم ،مثل الصوبرين ،اػبولدين ،الطوغ ت ،الظوؼبٌن ،الغوفمٌن ،الْورعة.فإف رؼ
األلف يف م
 كإذا الوف اغبرؼ الكم قبمو من أ رؼ الرتقيق ،مثل السموء ،كجوء ،فإف رؼ األلف يرقق.

 القسم الثالث :أحرؼ ترقق دائمان(كضح ذلك )؟ كىي بوقي أ رؼ المغة العربية مو عدا أ رؼ التف يم اؼبكال رة
موبْون ،ك و
الل من رؼ الراء كالبلـ اؼبشددة من لفظ اعببللة (ا﵁) كاأللف اؼبدية عندمو اك ف ىكه األ رؼ الثبلثة ُب
والت التف يم السوبْة.

"صيفيةَُِٓ" يقوؿ تعالى" :

سَر ِم َن ا ْلقُْر ِ
آن
فَاقَْر ُؤوا َما تََي َّ

ْ عالمات

"

تدبر اآلية السابقة ثم اجب عما يأتي:
ُ-

استخرج من االية الكريمة كلمتين كل حركفهما مرققة َ " :ما ِ ،م َن "

شتٕيت 2117بيٍ سبب تفخيى البلـ اؼبشددة من لفظ اعببللة فيًا تحتّ خط يًا يأتي :

قولو تعالى  " :قَ ْذ َس ًِ َع َ
ّللاُ قَ ْٕ َل انَتِي تُ َجا ِدنُ َك فِي

جَٓا" يسبق لفظ الجاللة بفتح عالمتاف
َص ْٔ ِ

ُ -قولو تعالى  " :المّ ُه الَ إِلَ َ ِ َّ
وم " عند البدء بلفظ الجاللة
ـه إال ُه َو ا ْل َح ُّي ا ْلقَ ُّي ُ

-7-

عالمتاف

إػذاد األعرار  :يانك انذٛاس٘

انُٕس ف ٙانثمافح اإلعاليٛح

ٖٕٗ٘٘ٗٓ54ٕٕٙٔ٘ٔ٘ / ٓ554

اكتب اآليات من قولو تعالى ( كلٍتى يكن ِّمن يكم أ َّيمةه...إلى قولو تعالى ِّ ...م ٍنػهم الٍم ٍؤًمنيو ىف كأى ٍكثىػرىم الٍ ىف ً
اس يقو ىف)ٔ عالمات
ٍ
يي ي
ى
ى يي ي

شتوية ََِٗ) (صيفية ََُِ)عالمتاف(شتويةَُُِ)عالمتاف(صيفية َُُِ) شتوية َُِّ)ْعالمات صيفية
َّ ً
وى يه ٍم فىًفي ىر ٍح ىم ًة
ين ابٍػيىض ٍ
َّت يك يج ي
َُِِ)عالمتاف شتوية عالمتاف َُِْشرٕٚح ٕ٘ٔٓ يٍ لٕنح ذؼانٗ  ":ىكأ َّىما الذ ى
ات ً
ِّ ً
ين [ َُٖ] ىكلًل ًٌو ىما
وىا ىعلىٍي ى
ٍك آيى ي
الل ًٌو يى ٍم ًف ىيها ىخالً يدك ىف [َُٕ] تًل ى
اهلل نىػ ٍتػلي ى
ك بًال ى
ٍح ِّق  ُ.ٓ/ىكىما اللٌوي يي ًري يد ظيلٍمان لل ىٍعالىم ى
ً
ً
السماك ً
ات ىكىما فًي األ ٍىر ً
ور ٖ " ُ.ٓ/ػالياخ صيفية َُِٔ ٔعالمات
ض ىكإًلىى اللٌو تيػ ٍر ىج يع األ ييم ي
في َّ ى ى

الدرس الثالث من عوامل قوة األمة

يا أىيُّػ ىها الَّ ًذين آمنيواٍ اتَّػ يقواٍ اللٌوى ح َّػق تيػ ىقاتً ًػو كالى تىمػوتي َّن إًالَّ كأىنػتيم ُّمسػلًمو ىف [ َُِ]ى كا ٍعتى ً
ص يػمواٍ بً ىح ٍب ًػل اللٌ ًػو ىج ًميعػان ىكالى تىػ ىف َّرقيػواٍ
ى
ى ى
ى
ٍ ي
ى
ى ي
و
ىصػػبى ٍحتيم بًنً ٍع ىمتًػ ًػو إً ٍخ ىوانػان ىكيكنػػتي ٍم ىعلىػ ىػى ىشػ ىفا يح ٍفػ ىػرة ِّمػ ىػن النَّػػا ًر
ػت اللٌػ ًػو ىعلىػ ٍػي يك ٍم إً ٍذ يكنػػتي ٍم أى ٍعػ ىداء فىػأىلَّ ى
ىكاذٍ يكػ يػركاٍ نً ٍع ىمػ ى
ف بىػ ٍػي ىن قيػليػػوبً يك ٍم فىأ ٍ
ك يػيبى ػ ػيِّ ين اللٌػػوي لى يك ػ ٍػم آيىاتًػ ًػو لى ىعلَّ يك ػ ٍػم تىػ ٍهتىػ ػ يدك ىف [َُّ] ىكلٍػػتى يكن ِّم ػػن يك ٍم أ َّيمػ ػةه يىػ ػ ٍدعيو ىف إًلىػػى الٍ ىخ ٍيػ ػ ًر ىكيىػ ػأ يٍم يرك ىف
فىأىن ىقػ ػ ىذ يكم ِّم ٍنػ ىه ػػا ىكػ ػ ىذلً ى
ً
ً
بًالٍمعر ً
ً
َّ ً
ػاءى يم
كؼ ىكيىػ ٍنػ ىه ٍو ىف ىع ًن ال يٍمن ىكػ ًر ىكأ ٍيكلىػػكً ى
ين تىػ ىف َّرقيػواٍ ىكا ٍختىػلى يفػواٍ مػن بىػ ٍعػد ىمػا ىج ي
ك يى يػم ال يٍم ٍفل يحػو ىف [َُْ] ىكالى تى يكونيػواٍ ىكالػذ ى
ى ٍي
ً
َّ ً
ػوى يه ٍم أى ٍك ىف ٍػرتيم بىػ ٍعػ ىد
اس ىػود ٍ
ات ىكأ ٍيكلىػكً ى
الٍبىػيِّػنى ي
َّت يك يج ي
ك لى يه ٍػم ىعػ ىذ ه
ين ٍ
اب ىعظ ه
ػيم [َُٓ] يىػ ٍػو ىـ تىػ ٍبػػيى ُّ يك يجػوه ىكتى ٍس ىػو ُّد يك يجػوه فىأ َّىمػا الػذ ى
َّ ً
إًيمػػانً يكم فىػ يذكقيواٍ ال ىٍع ػ ىذ ى ً
ين ابٍػيى َّ
ػوى يه ٍم فىًفػػي ىر ٍح ىمػ ًػة اللٌػ ًػو يىػ ٍػم فً ىيهػػا ىخالًػ يدك ىف
ضػ ٍ
ػت يك يجػ ي
ى ٍ
اب ب ىمػػا يك ٍنػػتي ٍم تى ٍك يفػ يػرك ىف [َُٔ] ىكأ َّىمػػا الػػذ ى
ًً ً
السػػماك ً
ػات ً
ِّ ً
ات ىكىمػػا فًػػي
وىػػا ىعلىٍيػ ى
ػك آيىػ ي
[َُٕ] تًٍلػ ى
اهلل نىػ ٍتػلي ى
ػك بًػػال ى
ين [ َُٖ] ىكللٌػػو ىمػػا فػػي َّ ى ى
ٍح ِّق ىكىمػػا اللٌػػوي يي ًريػ يد ظيٍلمػان لل ىٍعػػالىم ى
ػاس تىػأٍمرك ىف بًػالٍمعر ً
ض كإًلىى الل ًٌو تيػرجػع األيمػور [َُٗ] يكنػتم ىخيػػر أ َّيم وػة أي ٍخ ًرج ٍ ً
كؼ ىكتىػ ٍنػ ىه ٍػو ىف ىعػ ًن ال يٍمن ىكػ ًر ىكتيػ ٍؤًمنيػو ىف
ى
ٍى ي ي ي
األ ٍىر ً ى
ى ٍي
ػت للنَّ ً ي ي
يٍ ٍى
اب لى ىكا ىف ىخيران لَّهم ِّم ٍنػهم الٍم ٍؤًمنيو ىف كأى ٍكثىػرىم الٍ ىف ً
بًالل ًٌو كلىو آمن أ ٍىىل ال ً
ٍكتى ً
اس يقو ىف [َُُ]
ٍ ي يي ي
ى يي ي
ى ٍ ىى ي

(شتوية ََُِ ،شتوية َُِِ) (شتوية َُِٔ ) تدبر اآلية الكريمة السابقة ثم اجب عما يأتي :
(شتوية ََُِ) استخرج من اآلية الكريمة كلمة كاحدة على كل مما يأتي  ( :عالمتاف )

(شتوية َُِٔ ) -حرؼ راء مفخم  :كيأٍمرك ىف /أ بًالٍمعر ً
ك ًر ػُذ انٕلف ػهٓٛا /ػاليح
كؼ /أ ال يٍمن ى
ى ٍي
ىى يي
خ ٍي ًر  /ػاليح
(شتوية َُِٔ )-كلمة فيها حرؼ استعالء  :الٍ ى

راء مرققة  :النار
راء مفخمة :تفرقوا  ،كاذكركا  ،حفرة .
بين حكم التجويد في الالـ المشددة من لفظ الجاللة في قولو تعالى ( :بً ىح ٍب ًل الل ًٌو)  :الترقيق (عالمة)

اذكر معاني المفردات التالية:

ُ)حبل اهلل :عهد ا﵁ اعوو كدينو.
ِ) المعركؼ :ى مو أمر بو الشرع كامتحسنو( .شتوية َُِِ) (شتوية َُِٔ )(عالمة)
ّ) المنكر :ى مو هنه عنو الشرع كامتْبحو ( ..شتوية َُِِ مكررَُِْ) (شتوية َُِٔ )( (عالمة)
ْ) كاعتصموا بحبل اهلل :سبسك ا بولدين ا﵁ ك عهده( .شتوية َُِِ) (عالمة) (صيفيت )2114
ٓ) شفا حفرة :وفة فرة( .شتوية ََُِ( )َُِِ،عالمة)
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أكالن :عوامػػل قػػوة المسػػلمين( :شػػتوية َُِِشػػتوية َُِٕ) تضػػمنت اآليػػات الكريمػػة دعػػوة المسػػلمين إلػػى األخػػذ
بعدد من عوامل القوة،اذكر ثالثة

من ىذه العوامل ْ-ُ :

ُ .تقول اهلل كالثبات عليها:

ًً
َّ ً
سلً يمو ىف )فسر اآلية ؟
ين ى
آمنيواٍ اتَّػ يقواٍ اللٌوى ىح َّق تيػ ىقاتو ىكالى تى يموتي َّن إًالَّ ىكأىنتيم ُّم ٍ
قاؿ تعالى  (:يىا أىيُّػ ىها الذ ى

عصػػه كأف يػيك ىالر فػػبل يػيٍنسػػه كأف ييشػػكر فػػبل ييكفػػر ،كذلػػو بػػأف
أمرنػػو ا﵁ اعػػوو بػػأف نتْيػػو ػػق اْواػػو أم أف يطػػوع فػػبل يي ى
نْ ـ بول اجبوت الخت المفنو ا﵁ هبو ،كأف نتجنب اؼبعوصي الخت هنونو عنهو ،كاف نستمر عمه ذلو ىت ال فوة.
ِ .التمسك باإلسالـ.

قاؿ تعالى (:كا ٍعتى ً
ف
ت اللٌ ًو ىعلىٍي يك ٍم إً ٍذ يكنتي ٍم أى ٍع ىداء فىأىلَّ ى
ص يمواٍ بً ىح ٍب ًل اللٌ ًو ىج ًميعان ىكالى تىػ ىف َّرقيواٍ ىكاذٍ يك يركاٍ نً ٍع ىم ى
ىصبى ٍحتيم بًنً ٍع ىمتً ًو إً ٍخ ىوانان ىكيكنتي ٍم ىعلى ىى ىش ىفا يح ٍف ىرةو ِّم ىن النَّا ًر فىأىن ىق ىذ يكم ِّم ٍنػ ىها ىك ىذلً ى
ك ييػبىػيِّ ين اللٌػوي
بىػ ٍي ىن قيػليوبً يك ٍم فىأ ٍ
لى يك ٍم آيىاتًًو لى ىعلَّ يك ٍم تىػ ٍهتى يدك ىف (َُّ).

أمرنو ا﵁ اعوو  ،بولتمسو بكتوبو الكرمي ك منة نبيو الشريفة ك الرج ع إليهمو ،ك االلتزاـ دبػو فيهمػو  ،كأف ذبػرم يوانػو
المهو كفق عْيدة اإلمبلـ كأخبلقو كاشريعواو ،كأمرنو بولثبوت عمه ىكا اؼب قف كاالمتمرار عميو ىت نمْه ا﵁ اعوو.
ّ .الوحدة كعدـ االختالؼ كعدـ التفرؽ:

ً
َّ ً
اب
ػات ىكأ ٍيكلىػػكً ى
ػاءى يم الٍبىػيِّػنى ي
ين تىػ ىف َّرقيػواٍ ىكا ٍختىػلى يفػواٍ مػن بىػ ٍع ًػد ىمػا ىج ي
ك لى يه ٍػم ىعػ ىذ ه
قاؿ تعالى  (:ىكالى تى يكونيػواٍ ىكالػذ ى
ً
يم)  ،كيف يكوف ذلك؟
ىعظ ه

أ) أمرنو ا﵁ بول دة ك عدـ التفرؽ ك ذالرنو بنعمو عمينو ، .كمن أعظم ىكه النعم نعمة اؽبداية لئلمبلـ

ب) يث أصبح اؼبؤمنٌن ُب مو إخ ة متحوبٌن متعوكنٌن متآلفٌن بعد أف الون ا أعداء متحوربٌن يْتل بعضهم بعضون
(شتوية ََُِ) كيف عمل اليهودم شاس بن قيس على إثارة فتنة العداكة بين األكس ك الخزرج؟

ً
ً
َّ ً
يم) ركم أف
ػات ىكأ ٍيكلىػػكً ى
ػاءى يم الٍبىػيِّػنىػ ي
ين تىػ ىف َّرقيػػواٍ ىكا ٍختىػلى يفػػواٍ مػػن بىػ ٍعػ ًػد ىمػػا ىجػ ي
ك لى يهػ ٍػم ىعػ ىذ ه
اب ىعظػ ه
( ىكالى تى يكونيػػواٍ ىكالػػذ ى
يه ديون اظبو شوس بن قيس ،قد مر عمه نفر من أصحوب رم ؿ ا﵁ ،من األكس كاػبزرج ُب ؾبمػس قػد صبعهػم
يتحػدث ف فيػو ،فغو ػػو مػو رأل مػػن ألفػتهم ،كصبػوعتهم ،كصػػبلح ذات بيػنهم عمػػه اإلمػبلـ .بعػد الػػكم الػوف بيػػنهم
من العداكة ُب اعبوىمية ،فأمر فىت شوبون من اليه د ،أف يي وكالرىم بي ـ بيعوث(عرؼ يػ ـ بعػوث )(عبلمػة ) كالػوف يػوـ
بيعػػاث ي م ػون اقتتمػػت فيػػو األكس كاػبػػزرج كالػػوف الظفػػر فيػػو لػػؤلكس عمػػه اػبػػزرج  -ففعػػل ف ػتكمم الْ ػ ـ عنػػد ذلػػو،
كانوزع ا ،كافوخركا ىت ىوج الفريْوف ،كقول ا السبلح السبلح (عبلمة ) .
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(ش ػػتوية ََُِ) م ػػاذا فع ػػل النب ػػي للقض ػػاء عل ػػى ى ػػذه الفتن ػػة ؟فبم ػػل ذل ػػو رم ػ ؿ ا﵁  ،،ف ػػرج إل ػػيهم كمع ػػو م ػػن
اؼبهوجرين ىت جوءىم ،فْوؿ " يو معشر اؼبسممٌن ا﵁ ا﵁ أبدع ل اعبوىمية ،كأنو بػٌن أ هػرالم؟ بعػد إذ ىػداالم ا﵁ إو
اإلمبلـ ،كأالرمكم بو ،كقطع بو عنكم أمر اعبوىميػة ،كامػتنْكالم بػو مػن الكفػر ،كألػف بػو بيػنكم ،ارجعػ ف إو مػو النػتم
عميو الفوران؟ " فعرؼ الْ ـ أهنو نزغة من الشيطوف ،كاليد من عدكىم ؽبم ،فألْ ا السبلح من أيديهم( .عبلمتوف).

ٍخي ػ ًر كي ػأٍمرك ىف بًػػالٍمعر ً
ً
كؼ ىكيىػ ٍنػ ىهػ ٍػو ىف ىع ػ ًن ال يٍمن ىك ػ ًر
ى ٍي
ْ .الػػدعوة إلػػى الخيػػر ( :ىكلٍػػتى يكن ِّمػػن يك ٍم أ َّيم ػةه يى ػ ٍدعيو ىف إلىػػى ال ى ٍ ى ى ي ي
ً
حو ىف [َُْ] ) صيفية َُِّتتمثل في كى متمثل ُب الدع ة إو اإلمػبلـ ألف فيػو صػبلح
ىكأ ٍيكلىػكً ى
ك يى يم ال يٍم ٍفل ي
الدنيو كاآلخرة ،كمن الدع ة إو اػبًن األمر بوؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر.

(شػػتوية َُِٔ )اذكػػر حكػػم األمػػر بػػالمعركؼ كالنهػػي عػػن المنكػػر؟ كاجب ػون عمػػه اؼبػػؤمنٌن الػػل سػػب مسػػؤكليتو(علػػل) ألنػػو
مػػبيمهم إو الف ػ ز بثػ اب ا﵁ اعػػوو يػ ـ الْيومػػة .كجعػػل قيػػوـ اؼبػػؤمنٌن بػػوآلمر بػػوؼبعركؼ كالنهػػي عػػن اؼبنكػػر مػػببون ػبػًن يػػتهم قػػاؿ
َّاس تىأٍمرك ىف بًٱلٍمعر ً
تعالى { :يك ٍنتم ىخيػر أ َّيم وة أي ٍخ ًرج ٍ ً
كؼ ىكتىػ ٍنػ ىه ٍو ىف ىع ًن ٱل يٍم ٍن ىك ًر ىكتيػ ٍؤًمنيو ىف بًٱللَّ ًو ىَ } .
ى
ى ٍي
ت للن ً ي ي
يٍ ٍى
األمػر بػػالمعركؼ كالنهػي عػػن المنكػر قاعػػدة سػػلوكية كاجتماعيػة .اذكػػر آثارىػا ؟ وبػػوفظ عمػه قػ ة األمػة كوبميهػػو مػن أمػػبوب
الضعف ،المو يؤدم إو ك دهتو كسبومػكهو بولتنػو صػح كاغبػرص عمػه نشػر الفضػيمة بػٌن أفرادىػو ،فتػزكؿ مػن بيػنهم أمػبوب الفرقػة

كاالختبلؼ.
ثانيان :الحساب ك النتيجة المترتبة على عدـ األخذ بهذه العوامل:

قاؿ تعالى( :يوـ تبي

كجوه كتسود كجػوه فأمػا الػذين اسػودت كجػوىهم أكفػرتم بعػد إيمػانكم فػذكقوا العػذاب بمػا كنػتم

تكفركف).قارف بين جزاء المؤمنين كجزاء الكافرين من حيث السبب كالنتيجة.
جزاء الكوفرين
السبب
النتيجة

جزاء اؼبؤمنٌن

اسػ د كاظمػػم كجػ ه الكػػوفرين زنػون كخزيػون ؼبػػو بسبب مػو الػون ا عميػو ُب الػدنيو ك رصػهم عمػه رضػ انو ُب اآلخػرة

الون ا عميو من الكفر كاؼبعوصي ُب الدنيو

كىكا من عدؿ ا﵁ اعوو

في ػ ػ ػ ػ ػ خبهم ا﵁ اعػ ػ ػ ػ ػػوو كيعػ ػ ػ ػ ػػكهبم ُب جهػ ػ ػ ػ ػػنم أف ابػػيو كاشػػرؽ كج ػ ىهم مػػركران كفر ػون .عنػػدمو يػػركف مػػو أعػػده
ا﵁ اعوو ؽبم من النعيم اؼبْيم ُب اعبنة
كىبمدكف فيهو.

ثالثاى  :اهلل تعالى مالك السموات ك األرض،قاؿ تعالى :
ً
ًً ً
السػماك ً
ات ىكىمػا فًػي األ ٍىر ً
ػور ) ،كضػح ذلػك؟ بينػت اآليػوت الكريبػة إف ا﵁
ض ىكإًلىػى اللٌػو تيػ ٍر ىج يػع األ ييم ي
قاؿ تعػالى  (:ىكللٌػو ىمػا فػي َّ ى ى
اعػػوو ى ػ مولػػو السػػم ات كاألرض ،كمػػو فػػيهن ،ال زبفػػه عميػػو خوفيػػة مػػنهن كالػػوف األجػػدر بأىػػل الكت ػوب طوعتػػو كاالمػػتجوبة
لدع او كلكن قميل منهم من امن كأالثرىم بْ ا عمه فسْهم كعصيوهنم ﵁ اعوو كرم لو. 
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الدرس الرابع فضل الجهاد كاالستشهاد ك الثبات في كجو األعداء
اآليات (ُٗٔ – ُٕٓ ) من سورة آؿ عمراف تفسير كحفظ

ً
ً
(شتوية ََُِ)اكتب اآليات من قولو تعالى  ):كالى تى ٍحسب َّن الَّ ًذ ً
يل)ٔ عالمات
ىى
ى
ى
ين قيتليواٍ...إلى قولو تعالى  ...ىكن ٍع ىم ال ىٍوك ي

سبى َّن
(صيفية َُُِ ،شتوية َُِِ ،صيفيةَُِِ) عالمتاف شتوية َُِّضع دائرة :اآلية التي تلي قولو تعالى  :ىكالى تى ٍح ى
الَّ ًذين قيتًليواٍ فًي سبً ً ً
ىحيىاء ًعن ىد ىربِّ ًه ٍم يػي ٍرىزقيو ىف صيفيةَُِّ ٓ عالمات شتوية عالمتاف َُِْ
يل اللٌو أ ٍىم ىواتنا بى ٍل أ ٍ
ى
ى
ً
َّ
اؿ لى يهم الن ً
يمانان ىكقىاليواٍ ىح ٍسبيػنىا
َّاس قى ٍد ىج ىمعيواٍ لى يك ٍم فىا ٍخ ى
ش ٍو يى ٍم فىػ ىز ى
اد يى ٍم إً ى
شرٕٚحٕ٘ٔٓيٍ لٕنح ذؼانٗ ( ":الذ ى
َّاس إ َّف الن ى
ين قى ى ي ي
اللٌوي كنً ٍعم الٍوكًيل  ُ.ٓ/فىان ىقلىبيواٍ بًنً ٍعم وة ِّمن الل ًٌو كفى ٍ َّ
ض ول ىع ًظ و
يم" ُ.ٓ/
ض ىوا ىف الل ًٌو ىكاللٌوي ذيك فى ٍ
س ٍس يه ٍم يسوءه ىكاتَّػبىػعيواٍ ًر ٍ
ى
ى ى
ض ول ل ٍم يى ٍم ى
ى ى ى ي
ٖ ػالياخ شتوية َُِٕ

ً
ً
كالى تىحسب َّن الَّ ًذين قيتًليواٍ فًي سػبً ً ً
ػاى يم
ين بً ىمػا آتى ي
يل اللٌػو أ ٍىم ىواتنػا بى ٍػل أ ٍ
ى ٍ ىى
ى
ىحيىػاء عنػ ىد ىربِّ ًه ٍػم ييػ ٍرىزقيػو ىف (ُٗٔ) فىػ ًرح ى
ى
ً َّ ً
ً
اللٌػػوي ًمػػن فى ٍ ً ً
ؼ ىعلىػ ٍػي ًه ٍم ىكالى يىػ ٍػم يى ٍح ىزنيػػو ىف (َُٕ)
ٍح يقػػواٍ بً ًهػػم ِّمػ ٍػن ىخل ًٍف ًهػ ٍػم أىالَّ ىخػ ٍػو ه
ين لىػ ٍػم يىػل ى
ضػػلو ىكيى ٍستىٍبشػ يػرك ىف بالػػذ ى
َّ ً
ًً
ً
الر يس ً
ض ول ىكأ َّ
ػوؿ ًمػن
اسػتى ىجابيواٍ لًلٌ ًػو ىك َّ
يى ٍستىٍب ًش يرك ىف بًنً ٍع ىم وة ِّم ىن اللٌ ًو ىكفى ٍ
ين ٍ
يع أ ٍ
ىف اللٌوى الى ييض ي
ين (ُُٕ) الذ ى
ىج ىر ال يٍم ٍؤمن ى
ً
ً
َّ ً
بػ ٍع ًد مآ أىصابػهم الٍ ىقر ً ً
ػاؿ لى يهػم النَّ ً
ػاس قىػ ٍد
سنيواٍ م ٍنػ يه ٍم ىكاتَّػ ىقواٍ أ ٍ
ين أ ٍ
ىج هػر ىعظ ه
ى ى ى ىي ي ٍ ي
ػيم (ُِٕ) الػذ ى
ح للَّذ ى
ػاس إ َّف النَّ ى
ي
ين قى ى ي
ىح ى
ً
ً
ض وػل
يل (ُّٕ) فىان ىقلىبيواٍ بًنً ٍع ىم وػة ِّم ىػن اللٌ ًػو ىكفى ٍ
ىج ىمعيواٍ لى يك ٍم فىا ٍخ ى
ش ٍو يى ٍم فىػ ىزا ىد يى ٍم إً ى
يمانان ىكقىاليواٍ ىح ٍسبيػنىا اللٌوي ىكن ٍع ىم ال ىٍوك ي
َّ
ض ول ىع ًظ و
يم (ُْٕ) إًنَّ ىما ذىلً يك يم َّ
الش ٍيطىا يف يي ىخ ِّو ي
ؼ أ ٍىكلًيىاءهي فىالى
ض ىوا ىف اللٌ ًو ىكاللٌوي ذيك فى ٍ
س ٍس يه ٍم يسوءه ىكاتَّػبىػعيواٍ ًر ٍ
ل ٍم يى ٍم ى
ً
ًً
ين (ُٕٓ).
تى ىخافي ي
وى ٍم ىك ىخافيوف إًف يكنتيم ُّم ٍؤمن ى

(صيفية ََُِ  ،شتويةَُُِ ) تدبر اآليات القرآنية الكريمة السابقة ثم اجب عما يأتي :


ً
ً
،كقىاليواٍ (الـ لفظ الجاللة
يم ،قى ى
اؿ،قى ٍد،فىا ٍخ ى
يع ،أ ى
استخرج كلمة على (حرؼ استعالء) ييض ي
ش ٍو يى ٍم ى
ح ،ىكاتَّػ ىقواٍ ،ىعظ ه
ىصابىػ يه يم ،الٍ ىق ٍر ي

مفخمة :اللٌوى ،ىح ٍسبيػنىا اللٌوي

 بعد أم غزكة نزلت ىذه اآليات الكريمة ؟ بعد انتهاء غزكة احد أك  /حمراء األسد(عالمتاف)
 مالحظة  :يجب عدـ ذكر غزكتين مختلفتين  ،حتى كلو كانت إحداىما صحيحة.
 اذكر معاني المفردات التالية:
ال تحسبن :ال اظنن  (.شتويةَُُِ)

يستبشركف :يفر ف (.شتويةَُُِ) (صيفيت )2114

القرح :اعبراح كالْتل ،كاؼبراد مو أصوب اؼبسممٌن ُب غزكة أ د( .صيفية ََُِ  ،شتويةَُُِ)
حسبنا اهلل :يكفينو ا﵁( .صيفية ََُِ) (صيفية َُِٓ)
"حمراء األسد" عمه بعد عشرين اليم مرت من اؼبدينة اؼبن رة إو اعبن ب بوذبوه مكة اؼبكرمة
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ُ ب عػػوـ ّ ى ػ قػػدمت قػريا كمعهػػو َََّ مْواػػل لْتػػوؿ اؼبسػػممٌن ( علػػل) ثػػأران لْتبلىػو ُب بػػدر كامػػتعودة لكرامتهػػو كشػػرفهو
كلمْضوء عمه اإلمبلـ كاؼبسممٌن.
 كقػػد عمػػم اؼبسػػمم ف خبػػؤ خػػركج قػريا فومتشػػور الرمػ ؿ أصػػحوبو فأشػػوركا عميػػو أالثػػرىم بػػوػبركج فنػػزؿ عنػػد رأيهػػم كخػػرج
بأصحوبو الكين يْدر عددىم بػ َٓٗ مْوابلن ىت نزؿ جبل أ د ،ككضع خطة اؼبعرالة
(كضح خطة المعركة) فجعل طبسٌن من الرموة عمه اعببل(علل)

ليحم ا ه ر اؼبسممٌن ُب اؼبعرالة،كطمب منهم أال يغودرا أموالنهم كجرت األم ر عمه مو خطػط لػو رمػ ؿ ا﵁  ،كاقػرتب
اؼبسمم ف من ربْيق النصر كلكن الرموة خولف ا أمر الرم ؿ  ,كارال ا أموالنهم(علل)
ونٌن أف اؼبعرالة قد انتهت  ،فومتغل اؼبشرال ف ذلو كالركا عمه اؼبسممٌن ،فونْمبت نتيجة اؼبعرالة لصوغبهم.
كل ػػوال ثب ػػات الرس ػػوؿ كم ػػن مع ػػو م ػػن أص ػػحابو رض ػػي اهلل ع ػػنهم لحقق ػػت قػ ػريه مرادى ػػا ُب الْض ػػوء عم ػػه اإلم ػػبلـ
كاؼبسممٌن ،كعندمو شعرت قريا بومتحولة ذلو انسحبت كانطمْت راجعة إو مكة.

ثالثان :تفسير اآليات الكريمة

نزلت اآليات الكريمة بعد انتهاء غزكة أحد تتناكؿ بع

المواقف التي حدثت في أثناء ىذه الوزكة كبعدىا ،منها:

ُ .فضل الشهادة في سبيل اهلل تعالى :قاؿ تعػالى ( :كالى تىحسػب َّن الَّ ًػذين قيتًليػواٍ فًػي سػبً ً ً
ىحيىػاء ًعنػ ىد
ػل أ ٍ
ى ٍ ىى
ى
ى
يل اللٌػو أ ٍىم ىواتنػا بى ٍ
ً َّ ً
ً
ربِّ ًهػػم يػرىزقيػػو ىف (ُٗٔ) فىػ ًرًحين بًمػػا آتىػػاىم اللٌػػوي ًمػػن فى ٍ ً ً
ؼ
ٍح يقػػواٍ بً ًهػػم ِّمػ ٍػن ىخل ًٍف ًهػ ٍػم أىالَّ ىخػ ٍػو ه
ين لىػ ٍػم يىػل ى
ى ٍ يٍ
ى ى
ضػػلو ىكيى ٍستىٍبشػ يػرك ىف بالػػذ ى
يي
ًً
ً
ضػ وػل ىكأ َّ
ين (ُُٕ)) .أعػػد
ىعلىػ ٍػي ًه ٍم ىكالى يىػ ٍػم يى ٍح ىزنػيػو ىف (َُٕ) يى ٍستىٍب ًشػ يػرك ىف بًنً ٍع ىمػ وػة ِّمػ ىػن اللٌػ ًػو ىكفى ٍ
ػيع أ ٍ
ىف اللٌػػوى الى ييضػ ي
ىجػ ىػر ال يٍمػ ٍػؤمن ى
اهلل عػػز كجػػل للشػػهداء فػػي سػػبيلو أجػران عظيمػان كمنزلػػة رفيعػػة كقػػد بينػػت اآليػػات الكريمػػة فضػػل الشػػهداء كذلػػك مػػن
خالؿ ما كعدىم اهلل عز كجل بو.

اذكر ثالثة مما كعد اهلل بو الشهداء (صيفية َُِٓ)ما ىي األمور التي كعد اهلل بها الشهداء في سبيلو؟

 ٍٛتِ ًَا آذَا ُْ ُى ّ
ضهِ ِّ
ٙػالياخ  /صٛفٛح  ٕٓٔٙبين فضل الشهداء في قوؿ اهلل تعالى " فَ ِش ِد َ
هللاُ ِيٍ فَ ْ
ٗ ػالياخ
 ٍٚنَ ْى ْ َٚه َذمُٕ ْا تِ ِٓى ِّيٍْ َخ ْهفِ ِٓ ْى " .
ٌٔ تِانَّ ِز َ
ش ُش َ
َْٔ َٚ
غرَ ْث ِ


أهنم أ يوء ُب اغبْيْة كإف موا ا ُب اغبيوة الدنيو،كمن آثور ذلو بْوء ذالرىم ُب الدنيو كثنوء النوس عميهم.



أهنم يتنعم ف دبو أعد ا﵁ ؽبم من أل اف النعيم ُب اعبنة.



أهنػػم يفر ػ ف بػػوؼبؤمنٌن اجوىػػدين الػػكم يستشػػهدكف بعػػدىم ُب مػػبيل ا﵁ اعػػوو(.علػػل )ؼبػػو يعمم ػ ف مػػن عظػػيم الث ػ اب



أهنم لن وبزن ا عمه مو خمف ه كراءىم من ظ ظ الدنيو.



أهنم ال ىبوف ف (علل) ( شتويةَُُِ) ألهنم قد امن ا من عكاب ا﵁ عز كجل كأيْن ا برضوه عنهم(عبلمتوف) .

كاألمن كالسعودة الكم أعده ؽبم ُب اآلخرة.
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يتناسب الثواب العظيم الذم يحصل عليو الشهيد مع ما قدمو ،كضح ذلك؟

ىكا الث اب العظيم يتنومػب مػع مػو قدمػو الشػهيد ُب مػبيل ضبويػة دينػو كالػدفوع عػن أمتػو .كُب ذالػر ػوؿ الشػهداء كامتبشػورىم
دبػػن خمفهػػم ػػث لممػػؤمنٌن مػػن بعػػدىم عمػػه ازديػػود الطوعػػة ،كالتسػػوبق إو اعبهػػود ،كالرتغيػػب ُب نيػػل منػػوزؿ الشػػهداء كإصػػوبة
فضمهم ،كبشرل لممؤمنٌن بولف ز ُب اعبنة .
ِ -طاعة اهلل في الشدة ك الرخاء :
ً
ً
ػوؿ ًمػػن بػعػ ًػد م ػآ أىصػػابػهم الٍ ىقػػر ًَّ ً
َّ ً
الر يسػ ً
ػيم
اسػػتى ىجابيواٍ لًلٌػ ًػو ىك َّ
سػػنيواٍ م ػ ٍنػ يه ٍم ىكاتَّػ ىقػػواٍ أ ٍ
ين أ ٍ
ين ٍ
ىجػ هػر ىعظػ ه
ىٍ ى ى ىي ي ٍ ي
ح للػػذ ى
قػػاؿ تعػػالى( :الػػذ ى
ىح ى
(ُِٕ))( .صيفية ََُِ) ما األمر الذم استجاب لو الصحابة رضواف اهلل عليهم؟
كمتأؼب ف كمث ن ف بوعبراح ،قوئبلن
ؼبو رجع اؼبسمم ف من غزكة أ د إو اؼبدينة اؼبن رة ،ث النيب  ،أصحوبو رضي ا﵁ عنهم كىم يمرىْ ف ي
ب ًُب إًثٍ ًرًى ٍم)  ،فومتجوب الصحوبة رض اف ا﵁ عميهم لكلو ،كأطوع ا أمر ا﵁ اعوو.
( ىم ٍن يى ٍك ىى ي

كأمر رم لو  ،ف رجػ ا ػىت بمغػ ا "حمػراء األسػد"  -عمػه بعػد عشػرين اليمػ مػرت مػن اؼبدينػة اؼبنػ رة إو اعبنػ ب بوذبػوه مكػة اؼبكرمػة -

كقد كعد ا﵁ اعوو ىؤالء اؼبؤمنٌن الصودقٌن الث اب العظيم ي ـ الْيومة.

(الص ػ ػ ػػيفيةََِٗ):ض ػ ػ ػػع دائ ػ ػ ػػرة:اآلي ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػػي ت ػ ػ ػػدؿ عل ػ ػ ػػى محارب ػ ػ ػػة المس ػ ػ ػػلم ل ش ػ ػ ػػاعة الكاذب ػ ػ ػػة ى ػ ػ ػػي ق ػ ػ ػػوؿ اهلل تع ػ ػ ػػالى:
ً
َّ ً
ً
اؿ لى يهم الن ً
يل"
َّاس قى ٍد ىج ىمعيواٍ لى يك ٍم فىا ٍخ ى
ش ٍو يى ٍم فىػ ىز ى
اد يى ٍم إً ى
" الذ ى
َّاس إ َّف الن ى
ين قى ى ي ي
يمانان ىكقىاليواٍ ىح ٍسبيػنىا اللٌوي ىكن ٍع ىم ال ىٍوك ي
شتوية َُِٔ اكتب ايشا ٔاحذا تششذ انيت االيت انكشيًت ؟ محاربة المسلم ل شاعة الكاذبة نًا فيٓا يٍ خطش عهى
انًجتًع االساليي/أ انًلهى يقق بُرش ّللا تاانى ٔتأييذِ يا داو يهتضو بطاعتّ ( انابشة بانًاُى )
ّ .الثبات في كجو األعداء كمخططاتهم:
َّ ً
ً
ً
اؿ ل يىهم الن ً
ػل).مػن خػالؿ
َّاس قى ٍد ىج ىم يعواٍ لى يك ٍم فىا ٍخ ى
ش ٍػو يى ٍم فىػ ىػز ى
اد يى ٍم إً ى
قاؿ تعالى( :الذ ى
َّاس إ َّف الن ى
ين قى ى ي ي
يمانػان ىكقىػاليواٍ ىح ٍسػبيػنىا اللٌػوي ىكن ٍع ىػم ال ىٍوكي ي
اآلية السابقة أجب عما يلي:

( صيفية ََُِ) كيف عمل أبو سػفياف علػى تخويػف المسػلمين؟ عنػدمو ظبػع أبػ مػفيوف خبػركج اؼبسػممٌن ُب طمػبهم،
لْي رالبػون مػن اؼبشػرالٌن فعػرض عمػيهم اؼبػوؿ عمػه أف يػكىب ا إو اؼبسػممٌن ُب ضبػراء األمػد كيثبطػ ا عػزيبتهم بػأف وبػكركىم صبػ ع
اؼبشرالٌن.

 ما المقصود (الذين قاؿ لهم الناس)؟ رالبون من اؼبشرالٌن فعرض عميهم اؼبوؿ عمه أف يكىب ا إو اؼبسممٌن ُب ضبراء األمد
كيثبط ا عزيبتهم بأف وبكركىم صب ع اؼبشرالٌن.

 ما المقصود (إف الناس)؟ جيا اؼبشرالٌن بْيودة أب مفيوف ُب غزكة أ د.
 علل :عرض أبو سفياف الماؿ على ركب من المشركين ،كذلك بعد غزكة أحد ؟ لكي يكىب ا إو اؼبسممٌن ُب
ضبراء األمد كيثبط ا عزيبتهم بأف وبكركىم صب ع اؼبشرالٌن.

 ما ىو موقف المسلمين في حمراء األسد عندما جاءىم الناس يحذرىم عن جموع المشركين؟ مل يزد ذلو
اؼبسممٌن إال ثبواو كإصرارا عمه الْتوؿ ،كثْتو بنصر ا﵁ كاأييده كقول ا سبنو ا﵁ كنعم ال اليل.كىكا دعوء يْ لو اؼبسمم
عند الكرب
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( شتوية ََِٗ ضع دائرة)ما ىو دعاء المسلمين في حمراء األسد عند ما جاءىم الناس يحذركنهم من جموع
المشركين؟  /أك ما ىو دعاء المسلم عند الكرب؟ سبنو ا﵁ كنعم ال اليل.
 اذكر أىم ما ترشد إليو اآلية؟ اؼبسمم وبورب اإلشوعة ؼبو فيهو من أخطور.

فػألْه ا﵁ اعػػوو الرعػب ُب قمػ ب اؼبشػرالٌن بعػػد أف بمغػتهم أنبػػوء خػػركج اؼبسػممٌن كرغبػػتهم الشػديدة ُب الْتػػوؿ ،فأمػرع ا فػػورين بوذبػوه مكػػة ،فعػػود
اؼبسمم ف من ضبراء األمد كقد وزكا األجر كالث اب اعبزيل .
ما موقف المسلمين عندما تلقوا إشاعة الركب ؟ ازدادكا إيبونون كيْينون ،كأذل ا أعداء ا﵁ ،كاابع ا رض اف ا﵁ بطوعتهم لو كلرم لو ،كمو
ذلو المو إال بفضل ا﵁ مبحونو كاعوو فه ك ده صو ب الفضل الكبًن عمه عبودة.

كىكػػكا نػػرل بػػأف اؼبػػؤمن ال ىبػػوؼ إال ا﵁ ك ػػده فيْبػػل عمػػه طوعتػػو كيتبػػع ىػػدل رم ػ لو  ،كال ىبػػوؼ مػػن الكفػػور كاؼبش ػرالٌن
(علػػل) ألهنػػم ضػػعوؼ ال نوصػػر ؽبػػم مػػن ا﵁ اعػػوو ،كإمبػػو ىبػػوفهم مػػن الػػوف ُب قمبػػو نفػػوؽ كمل يستشػػعر ػػبلكة اإليبػػوف كعظػػم أجػػر
الشهودة.
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الدرس الخامس  :المؤمنوف يثقوف بنصر اهلل عز كجل

ً
يم) صػيفية ََُِعالمتػاف
نص يركهي فىػ ىق ٍد نى ى
اكتب اآليات من قولو تعالى  ):إًالَّ تى ي
ص ىرهي ٱللَّوي...إلى قولو تعالى ...ىكٱللَّوي ىع ًز هيز ىحك ه

شتويةَُُِ ،صيفية َُُِ ،شتوية َُِِ صيفية َُِِشتوية عالمتاف َُِْصيفيةَُِٓ ٓعالمات شتوية َُِٕ

ضيتم بًٱلٍحياةً
قاؿ تعالىٰ :يأىيُّػها ٱلَّ ًذين آمنيواٍ ما لى يكم إً ىذا قًيل لى يكم ً
يل ٱللَّ ًو ٱثَّاقىػلٍتيم إًلىى ٱألىر ً ً
ٱنف يركاٍ فًي ىسبً ً
ى
ض أ ىىر ي ٍ ى ى
ٍ
ٍ
ى ى ى ٍ
ى ي
ٱلدنٍػيا ًمن ً
ً ًً ً
ٱآلخرًة فىما متىاعي ٱلٍحياةً ُّ ً
يل (ّٖ) إًالَّ تى ًنف يركاٍ ييػ ىع ِّذبٍ يك ٍم ىع ىذابان أىلًيمان ىكيى ٍستىٍب ًد ٍؿ قىػ ٍومان
ىى
ى ى ى
ُّ ى ى
ٱلدنٍػيىا في ٱآلخ ىرة إالَّ قىل ه
َّ ً
و ً
نصركهي فىػ ىق ٍد نى ى َّ ً
ً
َّ
ين ىك ىف يركاٍ ثىانً ىي ٱثٍػنىػ ٍي ًن
غىٍيػ ىريك ٍم ىكالى تى ي
ص ىرهي ٱللوي إ ٍذ أى ٍخ ىر ىجوي ٱلذ ى
ض ُّركهي ىش ٍيكان ىكٱللوي ىعلى ٰى يك ِّل ىش ٍيء قىد هير (ّٗ) إالَّ تى ي ي
وؿ لًص ً
احبً ًو الى تىحز ٍف إً َّف ٱللَّوى معنىا فىأىنز ىؿ ٱللَّوي س ًكينىتىوي ىعلىي ًو كأىيَّ ىدهي بًجني و
ً
ود لَّ ٍم تىػ ىرٍك ىىا ىك ىج ىع ىل ىكلً ىمةى
ىى ى
ٍى
إً ٍذ يى ىما في ٱلٍوىا ًر إً ٍذ يىػ يق ي ى
ي
ى
ٍ ى
ٱلس ٍفلى ٰى كىك ًلمةي ٱللَّ ًو ًىي ٱلٍعلٍيا كٱللَّو ىع ًزيز ح ًكيم (َْ) ٱنًٍفركاٍ ًخ ىفافان كثًىقاالن كج ً
َّ ً
اى يدكاٍ بًأ ٍىم ىوالً يك ٍم ىكأىنٍػ يف ًس يك ٍم
ىى
ى يى ى ي ه ى ه
ى
ين ىك ىف يركاٍ ُّ ى ى
ٱلذ ى
ي
فًي ىسبً ً
يل ٱللَّ ًو ٰذلً يك ٍم ىخ ٍيػ هر لَّ يك ٍم إًف يكنتي ٍم تىػ ٍعلى يمو ىف (ُْ).
(صيفية ََِٗ ،مكرر شتوية َُِّ):يقوؿ تعالى (:يٰأىيػُّها ٱلَّ ًذين آمنيواٍ ما لى يكم إًذىا قًيل لى يكم ً
ٱنف يركاٍ فًي ىسبً ً
يل ٱللَّ ًو
ى
ى ى ى ٍ
ى ي
ً
ضيتم بًٱلٍحياةً ُّ ً
ً ًً ً
ٱآلخرًة فىما متىاعي ٱلٍحياةً ُّ ً
ٱثَّاقىػلٍتيم إًلىى ٱألىر ً ً
يل (ّٖ) إًالَّ تى ًنف يركاٍ يػي ىع ِّذبٍ يك ٍم
ىى
ض أ ىىر ي ٍ ى ى
ٍ
ٱلدنٍػيىا م ىن ى ى ى
ٍ
ٱلدنٍػيىا في ٱآلخ ىرة إالَّ قىل ه
ض ُّركهي ىش ٍيكان ىكٱللَّوي ىعلى ٰى يك ِّل ىش ٍي وء قى ًد هير)
ىع ىذابان أىلًيمان ىكيى ٍستىٍب ًد ٍؿ قىػ ٍومان غىٍيػ ىريك ٍم ىكالى تى ي
 تدبر اآليتين الكريمتين السابقتين  ،ثم اجب عما يأتي:
استخرج من اآليتين كلمة كاحدة على كل مما يأتي :
ضيتم ً
ً
(ٱنفركاٍ ،ٱألىر ً ً
ض ُّركهي ،قى ًد هير) عالمة
،ٱآلخ ىرةً ،تى ًنف يركاٍ ،غىٍيػ ىريك ٍم  ،تى ي
ٍ
ض،أ ىىر ي ٍ
 راء مفخمة  :يً ً ً
حرؼ استعالء :قًيل ،ٱثَّاقىػلٍتيم  ،ٱألىر ً ًض ُّركهي،قى ًد هير) عالمة
يل ،قىػ ٍومان،غىٍيػ ىريك ٍم،تى ي
ٍ
ٍ
ض ،أ ىىرضيتي ٍم  ،ٱآلخ ىرة  ،قىل ه
ى
ً
ً
َّ
نصركهي فىػ ىق ٍد نى ى َّ ً
ً
وؿ
ين ىك ىف يركاٍ ثىانً ىي ٱثٍػنىػ ٍي ًن إً ٍذ يى ىما في ٱلٍوىا ًر إً ٍذ يىػ يق ي
ص ىرهي ٱللوي إ ٍذ أى ٍخ ىر ىجوي ٱلذ ى
 شتويةَُِٓ يقوؿ تعالى (:إالَّ تى ي ي
ً َّ ً
ً
َّ ً
لً ً ً
ً و َّ
ٱلس ٍفلى ٰى
ين ىك ىف يركاٍ ُّ
صاحبًو الى تى ٍح ىز ٍف إً َّف ٱللَّ ىو ىم ىعنىا فىأ ى
ى
ىنز ىؿ ٱللوي ىسكينىتىوي ىعلىٍيو ىكأىيَّ ىدهي ب يجنيود ل ٍم تىػ ىرٍك ىىا ىك ىج ىع ىل ىكل ىمةى ٱلذ ى
ًً
ً
ً
يم) تدبر اآليات القرآنية الكريمة السابقة ثم اجب عما يأتي ٙ :ػالياخ
ىكىكل ىمةي ٱللَّو ى ىي ٱلٍعيلٍيىا ىكٱللَّوي ىع ًز هيز ىحك ه
إشارة إلى سنو من سنن اهلل عز كجل في خلقو كضح ىذه السنة؟ إف ا﵁ ينصر من ينصره (عالمتاف)/أك ى
ُ-
قودر عمه نصرة نبيو كدينو كاف زبمه عنو النوس
ِ-

من المقصود بالضمير " ىما " الذم تحتو خط ؟ عمه الرم ؿ (عالمة )كأيب بكر الصديق(عالمة)

ّ-

ما اسم الوار الوارد في اآلية ؟ غور ث ر( .عالمتاف)
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ر َشُِ ٱ َّللُ إِ ْر أَ ْخ َش َجُّ ٱنَ ِزيٍَ َكفَش ْ
ُٔا ثَا َِ َي ٱ ْثَُ ْي ٍِ إِ ْر ُْ ًَا فِي
(صيفية َُِٔ: ،يقوؿ تعالى (:إِالَ تَُ ُ
رشُُِٔ فَقَ ْذ ََ َ
را ِحبِ ِّ الَ تَحْ َض ٌْ إِ ٌَ ٱ َّللَ َي َاَُا فَأََ َض َل ٱ َّللُ َس ِكيَُتَُّ َعهَ ْي ِّ َٔأَيَ َذُِ ِب ُجُُٕ ٍد نَ ْى تَ َشْٔ َْا َٔ َج َا َم َكهِ ًَتَ
اس إِ ْر يَقُٕ ُل نِ َ
ٱ ْن َغ ِ
ٱنَ ِزيٍَ َكفَش ْ
َضي ٌض َح ِكي ٌى)
ُٔا ٱن ُّل ْفهَى َٔ َكهِ ًَتُ ٱ َّللِ ِْ َي ٱ ْنا ُْهيَا َٔٱ َّللُ ع ِ
 تدبر اآليتين الكريمتين السابقتين  ،ثم اجب عما يأتي:

ُ .من المقصود بالضمير " يى ىما

" الذم تحتو خط ؟

ِ .اشارت اآلية السابقة إلى سنو من سنن اهلل عز كجل في خلقو اذكرىا ؟ إف اهلل ينصر من ينصره كىو قادر على
نصرة نبيو كدينو كاف تخلى عنو الناس
ّ .ما حكم الترقيق ك التفخيم فيما ياتي :
 الهمزة في كلمة "ى أَ ْخ َش َجّ ُ "ص ُشُِٔ "
 الراء في كلمة " ذَُ ُْ .ما اسم الوار الوارد في االية الكريمة ؟ غور ث ر( .عالمتاف)
اذكر معاني المفردات التالية:

انفركا في سبيل اهلل :اخرج ا لمجهود إعبلء لكممة ا﵁ اعوو( .صيفيت )2114

اثَّاقلتم إلى األرض :ابوطأًب ُب اػبركج إو اعبهود( .صيفية ََِٗ) (شت ية َُِّ)

خفافان كثقاالن :عمه أم وؿ النتم من اليسر أك العسر أك الْ ة أك الضعف( .صيفية ََِٗ مكررَُِْ)
 ما سبب النزكؿ اآليات:

ق اؿ تعالى( :يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفركا في سبيل اهلل اثاقلتم إلى األرض ،أرضيتم بالحياة
قليل) ما سبب نزكؿ اآلية؟
الدنيا من اآلخرة فما متاع الحياة الدنيا من اآلخرة إال ه

ُ .نزلت اآليوت الكريبة ُب غزكة اب ؾ ،يث امتنفر النيب أصحوبة لْتوؿ الركـُ ،ب العاـ التاسع للهجرة ،فشق ذلو
عمه اؼبسممٌن.

ِ .بين الظركؼ التي أحاطت بالمسلمين في غزكة تبوؾ .؟ كالوف النوس ُب عسرة ،كالببلد ُب جدب ،كقطف الثمور
ُب اؼبدينة قد اقرتب ،كاغبر شديد  ،كاؼبسوفة ط يمة ،كالعدك الثًن ،العدد كالعدة.
ّ .فأخبر النبي  المؤمنين عن كجهتو في ىذه الوزكة على غير عادتو (علل) ىت يستعدكا لكلو سبوـ العدة كال
يت مف ا عن اعبهود ،كلكن بعو اؼبسممٌن قد ارددكا ك دثتهم أنفسهم بولت مف عن اػبركج نظران لمظركؼ ا﵀يطة
هبم فجوءت ىكه اآليوت اعوابهم كا جههم إو مو هبب أف يْ م ا بو.
شتوية ََُِمكررَُِّ)ضع دائرة  :نزؿ قولو تعالى" يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفركا في سبيل اهلل
في غزكة ب تبوؾ
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ثالثان :تفسير اآليات الكريمة تناكلت اآليات الكريمة عدة موضوعات من أىمها:

ُ .التنفير من التخاذؿ كالتقاعس عن الجهاد :كذلك بأساليب متعددة (صيفية ََِٗ) ،مكرر شتوية
َُِّ)اذكرىا؟
أ ػ استنكار تخلفهم عن الجهاد:علل :كر ا﵁ عز كجل من التبوطؤ عن اػبركج لمجهود إذا مو امتنفركا لو ؟ ألهنم يرالن ا
إو الرا ة كنعيم الدنيو الزائل ،كالراىية مشوؽ السفر ،كقتوؿ األعداء.
ب ػ التهديد بالعذاب األليم
قوؿ اعوو (ً الى اى ًنف يركاٍ يػي ىع وكبٍ يك ٍم ىع ىكابون أىلًيمون ) كر ا﵁ اعوو اؼبؤمنٌن من ـبوطر الْع د عن اعبهود ُب مبيمو ،كا عد من
يفعل ذلو بولعْوب الشديد ُب الدنيو كاآلخرة .ىات صوره من صور العذاب األليم؟ اسميط األعداء عميهم.
ض ُّركهي ىش ٍيكان ىكٱللَّوي ىعلى ٰى
ج ػ التهديد باالستبداؿ :بين المقصود باالستبداؿ في قولو تعالى ( :ىكيى ٍستىٍب ًد ٍؿ قىػ ٍومان غىٍيػ ىريك ٍم ىكالى تى ي
يك ِّل ىش ٍي وء قى ًد هير) .كقد نبو ا﵁ عز كجل اؼبؤمنٌن بأهنم إذا ابوطأكا عن اعبهود فإنو مبحونو كاعوو قودر عمه أف يستبدؽبم بْ ـ
أ رين ال يك ن ا مثمهم بل ينفركف إذا امتنفركا ،كهبيب نو إذا دع ا ،كيطيع ف ا﵁ كرم لو .كذلو لئبل يت نب ا أف غمبة أعداء
الدين كعز اإلمبلـ ال وبصل إال هبم ،قوؿ اعوو { ىكإًف تىػتىػ ىولَّ ٍواٍ يى ٍستىٍب ًد ٍؿ قىػ ٍومان غىٍيػ ىريك ٍم ثي َّم الى يى يكونػيۤواٍ أ ٍىمثىالى يكم }.
ِ .نصر اهلل تعالى لنبيو  :قاؿ تعالى( :إال تنصركه فقد نصره اهلل إذ أخرجو الذين كفركا ثاني اثنين إذ ىما في
الوار إذ يقوؿ لصاحبو ال تحزف إف اهلل معنا فأنزؿ اهلل سكينتو عليو كأيده بجنود لم تركىا كجعل كلمة الذين كفركا
السفلى ككلمة اهلل ىي العليا كاهلل عزيز حكيم).بين سبب نزكؿ اآلية الكريمة؟
خركج النيب مهوجران من مكة مع أيب بكر الصديق ،فكىبو إو غور ث ر ،يث جد اؼبشرال ف ُب طمبهمو ىت كصم ا او
الغور كالوف أب بكر خوئفون عمه الرم ؿ كعمه دع ة اإلمبلـ عندمو اأالد اؼبشرال ف من الغور الغور ،لكن النيب طمأنو

إو أف ا﵁ ميحميو قوئبلن (مو نو بوثنٌن ا﵁ ثولثهمو).
ما سبب قوؿ الرسوؿ ألبي بكر( :ما ظنك باثنين اهلل ثالثهما) ؟ طمأنة أيب بكر الصديق عندمو الوف خوئفون عمه
ُ– الرم ؿ  - ِ كعمه الممة اإلمبلـ القرتاب اؼبشرالٌن من الغور.
 من المقصود بػ "صاحبو"؟ أب بكر الصديق.
 ما معنى :الوار :غور ث ر.

الجنود لم تركىا ال يعمم من ىم إال ا﵁.

سكينتو طمأنينتو.

ما المقصود بػ "كلمة الذين كفركا" :الممة الشرؾ" ، .كلمة اهلل" كلمة اهلل :الممة الت يد.
 على من يعود الضمير في "معنا  /ىما"؟ عمه الرم ؿ كأيب بكر الصديق.
 في ذلك إشارة إلى سنو من سنن اهلل عز كجل في خلقو اذكرىا ؟ إف ا﵁ ينصر من ينصره كى قودر عمه نصرة نبيو
كدينو كاف زبمه عنو النوس

 ما نتيجة خطة المشركين في قتل الرسوؿ ؟ كقد نصر ا﵁ اعوو نبيو  عمه أعدائو كأفشل خطة اؼبشرالٌن ُب قتل
الرم ؿ  ،كا﵁ غولب عمه أمره رغم مؤامرة اؼبشرالٌن.

ّ .كجوب الجهاد في كل األحواؿ كالظركؼ إذا أعلن الحاكم المسلم النفير العاـ:
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قاؿ تعالي ( :ٱنًٍفركاٍ ًخ ىفافان كثًىقاالن كج ً
اى يدكاٍ بًأ ٍىم ىوالً يك ٍم ىكأىنٍػ يف ًس يك ٍم فًي ىسبً ً
يل ٱللَّ ًو ٰذلً يك ٍم ىخ ٍيػ هر لَّ يك ٍم إًف يكنتي ٍم تىػ ٍعلى يمو ىف
ىى
ى
ي
(ُْ).كضح داللة اآلية .أمر ا﵁ اعوو اؼبؤمنٌن بوعبهود ُب مبيمو كقتوؿ أعدائو ىت كاف بدا فيو مشْة وىرة  ،فإذا أعمن
كو أمرىم اغبوالم اؼبسمم النفًن العوـ  ،عميهم أف ىبرج ا لمجهود ُب والهتم صبيعو  ،من اليسر كالعسر كالغين كالفْر
كالرخوء كالشدة ،كالْ ة كالضعف ،كأف يك ف جهودىم إعبلءن لكممة ا﵁ اعوو.كربْيْو ألىداؼ اعبهود ُب النصر كد ر
األعداء فهكا ى طريق العزة كالسعودة ُب الدنيو كالفبلح ُب اآلخرة.
 ما معنى خفافان كثقاالن؟ عمه أم وؿ النتم .

 أمر اهلل تعالى المؤمنين بالجهاد في جميع الحاالت .اذكر ىذه الحاالت ؟
الحاالت :اليسر كالعسر.الرخوء كالشدة.الضعف كالْ ة .أف يك ف اعبهود بولنفس كاؼبوؿ.
التقويم  :بين من خالؿ اآليات الكريمة مخاطر ترؾ الجهاد في سبيل اهلل تعالى.

ُ -امتيبلء األعداء عمه أراضي اؼبسممٌن ،كهنب خًناهتم كمفو دموئهم،كانتهوؾ رموهتم،كيرتاب عمه ذلو يوة الكؿ كالفْرُ(.ب
الدنيو)ِ -ف ات ث اب ا﵁ اعوو العظيم الكم أعده لممجوىدينُ (.ب الدنيو ) ّ  -العكاب األليم ُب اآلخرةُ( .ب اآلخرة).

الدرس السادس  :كصايا كتوجيهات قرآنية من سورة لقماف تفسير كحفظ
ً
ٍح ٍكمةى أ ً
ىف ٱ ٍش يك ٍر للَّ ًو ىكىمن يى ٍش يك ٍر فىًإنَّ ىما يى ٍش يك ير لًنىػ ٍف ًس ًو ىكىمن ىك ىف ىر فىًإ َّف ٱللَّوى غىنًي ىح ًمي هد *
قاؿ تعالى { :ىكلىىق ٍد آتىػ ٍيػنىا ليٍق ىما ىف ٱل ى
ٱلشر ىؾ لىظيل ً
ً ً
ًً
ً
ىكإً ٍذ قى ى
يم* ىكىك َّ
سا ىف بًىوالً ىديٍ ًو ىح ىملىٍتوي أ ُّيموي ىك ٍىنان
ٍم ىعظ ه
ه
اؿ ليٍق ىما يف البٍنو ىك يى ىو يىعظيوي ٰيػبيػنى َّي الى تي ٍش ًر ٍؾ بٱللَّو إً َّف ِّ ٍ
ص ٍيػنىا ٱ ًإلنٍ ى
ىعلى ٰى ك ٍى ون كًفصاليوي فًي ىعام ٍي ًن أ ً
ك إًلى َّي ٱلٍم ً
ً
ك بً ًو
اى ىد ى
س لى ى
ىف ٱ ٍش يك ٍر لًي ىكلًىوالً ىديٍ ى
ص يير * ىكإًف ىج ى
ى ى ى
ى
ى
اؾ ىعلى ٰى أىف تي ٍش ًر ىؾ بي ىما لىٍي ى
ًعلٍم فىالى تي ًطعهما كص ً
ً ً
اح ٍبػ يه ىما فًي ُّ
اب إًلى َّي ثي َّم إًلى َّي ىم ٍرًجعي يك ٍم فىأينىػبِّكي يك ٍم بً ىما يكنتي ٍم تىػ ٍع ىمليو ىف *
يل ىم ٍن أىنى ى
ٍيى ى ى
ه
ٱلدنٍػيىا ىم ٍع يركفان ىكٱتَّب ٍع ىسب ى
ٰيػبػني إًنػَّهآ إًف تى ي ً
اؿ حبَّ وة ِّمن ىخر ىد وؿ فىػتى يكن فًي ص ٍخروة أىك فًي َّ ً ً
ض يأ ً
يف
ٍت بً ىها ٱللَّوي إً َّف ٱللَّوى لى ًط ه
ي ى َّ ى
ى ى ٍ
ٱلس ٰىم ٰىوت أ ٍىك في ٱأل ٍىر ً ى
ٍ
ك مثٍػ ىق ى ى ٍ ٍ
ً
ىخبً هير * ٰيػبيػنى َّي أىقً ًم َّ
ك ًم ٍن ىع ٍزًـ ٱأل ييموًر * ىكالى
ك إً َّف ذىلً ى
ىصابى ى
ٱلصالى ىة ىكأٍ يم ٍر بًٱل ىٍم ٍع يركؼ ىكٱنٍوى ىع ًن ٱل يٍم ٍن ىك ًر ىك ٍ
ٱصبً ٍر ىعلى ٰى ىمآ أ ى
اؿ فى يخوور * كٱق ً
ب يك َّل يم ٍختى و
ه فًي ٱأل ٍىر ً
َّاس ىكالى تى ٍم ً
ص ِّع ٍر ىخ َّد ىؾ لًلن ً
ض ٍ ًمن
ض ىم ىرحان إً َّف ٱللَّوى الى يي ًح ُّ
ك ىكٱ ٍغ ي
ٍص ٍد فًي ىم ٍشيً ى
تي ى
ى
ك إً َّف أىن ىكر ٱأل ٍ ً
ٍح ًمي ًر}
ص ٍو ي
ص ٍوتً ى
ىص ىوات لى ى
ى
ت ٱل ى
ى
سا ىف بًىوالً ىديٍ ًو "...،.إلى قوؿ اهلل تعالى ." :
صيفية ََِٗ :اكتب اآليات الكريمة من قوؿ اهلل تعالى  ":ىكىك َّ
ص ٍيػنىا ٱ ًإلنٍ ى
ب يك َّل يم ٍختى و
اؿ فى يخوور") ٔ عالمات (صيفية ََُِ ،شتويةَُُِ ،شتوية َُِِ)عالمتاف
 .الى يي ًح ُّ
صيفيت  ٓ 2114عالمات شتوية َُِٔ ٔعالمات
شتوية ََِٗ  ،صيفيةَُُِ ،صيفيةَُِِ.تدبر اآليات الكريمة السابقة  ،ثم اجب عما يأتي :

 ما حكم التجويد في الالـ المشددة من لفظ الجاللة في قولة تعالى (الى تي ٍش ًر ٍؾ بًٱللَّ ًو)؟ترقيق عالمتاف
يف ىخبً هير)تفخيم
 ما حكم التجويد في الالـ المشددة من لفظ الجاللة في قولة تعالى ( إً َّف ٱللَّوى لى ًط ه
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شتوية ََِٗ صيفيةَُُِ ،صيفيةَُِِ.
شتوية ََِٗ صيفيةَُُِ،صيفيةَُِِ.

 :رجع إ ٌ بولطوعة كالت بة كاالمتغفور

إلي
أناب ٌ
مثقاؿ حبة من خردؿ :كزف بكرة من بككر نبوت اػبردؿ ،كىي أصغر من بككر السمسم .صيفيةَُِِ.
ال تصعر خدؾ

شتوية ََِٗ صيفيةَُُِصيفية َُِّ

 :ال ايعرض ب جهو عن النوس اكؤان
 :بطران كخيبلء .صيفيةَُِِ.

مرحان
مختاؿ

 :متكؤ متب رت ُب مشيتو

اقصد في مشيك

 :كا مط كاعتدؿ فيو شتوية َُِْ

اغض

 :اخفو.

أنكر األصوات

التواضع عدـ إمولة ال جو عن النوس اكؤان عميهم كربًْنان ؽبم

 :أقبح األص ات كأشدىو غرابة.

التكبر :إمولة ال جو عن النوس اكؤان عميهم كربًْنان ؽبم

ثانيان :بين يدم السورة م رة لْموف من الس ر اؼبكية ،كظبيت بس رة لْموف (علل تسميت سورة لقماف بهذا االسم

؟)الشتموؽبو عمه كصويو لْموف البنو– كى (شتويةَُِّ ضع دائرة )عبد من عبود ا﵁ الصوغبٌن  -كعدد آيوهتو
(ّْ) آية ،كاعوِب م ض عوت عدة منهو .،اذالر أىم اؼب ض عوف الخت انوكلتهو م رة لْموف ؟العْيدة  ،كذـ الشرؾ،
كاألمر دبكورـ األخبلؽ ،كالنهي عن الْبوئح كاؼبنكرات ،كغًن ذلو من ال صويو العظيمة الخت أنطْو ا﵁ اعوو هبو لْموف
ثولثون شرح اآليوت الكريبة اضمنت اآليوت الكريبة ؾبم عة من ال صويو كالت جيهوت منهو
(شتوية ََُِ) :كاحدة مما يأتي ليست من كصايا لقماف البنو  :ج ػ إيتاء الزكاة (عالمتاف )
عدد أربعان من كصايا لقماف البنو ؟ التحكير من الشرؾ ،اإل سوف إو ال الدين ،مراقبة ا﵁ اعوو ُب السر كالعمن ،إقومة
الصبلة.
ُ.

كجوب شكر اهلل عز كجل على نعمو:

فْد أمر ا﵁ عز كجل لْموف بأف يشكره عمه مو أنعم عميو من نعم

عظيمة الثًنة ،ما نعم اهلل تعالى على لقماف ؟ اغبكمة كالعْل السديد.

ثمرة الشكر هلل تعالي تعود علي اإلنساف كضح ذلك ؟ فولعبد إذا شكر ا﵁ عز كجل عمه نعمو فًإف شبرة الشكر اع د عميو
نفسو حبفظ النعمة كالزيودة فيهو ،كمن مل يْم ب اجب الشكر ﵁ عز كجل فإف ىكا ال يضر ا﵁ مبحونو فه الغين عن خمْو،

اؼبستحق لمحمد كالثنوء.

ِ .التحذير من الشرؾ خوطب لْموف ابنو مرشدان كؿبكران لو من أف يشرؾ مع ا﵁ اعوو أ دان غًنه ،كقد (صيفية َُُِ )

جاء التحذير من الشرؾ في بداية الوصايا(علل) ؟ ألنو أقبح الكن ب ،كألف ُب ذلو ممون كاعتداء عمه ْ ؽ ا﵁
اؼبستحق لمعبودة ك ده ،كفيو مم من اؼبرء لنفسو أف يشرؾ بو﵁ عز كجل ( عالمتاف )
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شآءي ىكىمن يي ٍش ًر ٍؾ بًٱللَّ ًو فىػ ىق ًد ٱفٍػتىػ ىر ٰل إًثٍمان ىع ًظيمان﴾الشرؾ ذنب
ك لً ىمن يى ى
﴿إً َّف ٱللَّ ىو الى يىػوٍ ًف ير أىف يي ٍش ىر ىؾ بً ًو ىكيىػوٍ ًف ير ىما يدك ىف ذىلً ى
ال يوفره اهلل تعالى أبدان ما لم يرجع عنو صاحبة كيتوب إلى ربو.

ّ .اإلحساف إلى الوالدين :جوءت اآليوت الكريبة ربث عمه اإل سوف إو ال الدين(،علل)كذلو لفضمهمو الكبًن عمه
اإلنسوف ُب كج ده كانشئتو كاربيتو( .شتوية ََِٗ صيفية َُُِشتوية َُِٕ) خص اهلل عز كجل األـ
بالذكر(علل) ؼبو اعونيو من آثور اغبمل( ُ) كمو يتبعو من كالدة كرضوع كرعوية كاربية ( ُ).
أمره سبحانو أف يشكر ربو على نعمة اإليماف كاإلحساف ،فهو المستحق للشكر أكال( علل) ألنو مبحونو الكم أنشأ
اإلنسوف من العدـ ،كالوالداف ثانيان ألهنمو مبب ُب كج ده.

اؾ علىى أىف تي ٍش ًر ىؾ بًي ما لىيس لى ى ً ً ً
ٍم فىالى
اى ىد ى ى ٰ
ْ .ال طاعة لمخلوؽ في معصية الخالق  :قاؿ تعالى { :ىكإًف ىج ى
ك بو عل ه
ى ٍ ى
تي ًطعهما كص ً
ً ً
اح ٍبػ يه ىما فًي ُّ
اب إًلى َّي ثي َّم إًلى َّي ىم ٍرًجعي يك ٍم فىأينىػبِّكي يك ٍم بً ىما يكنتي ٍم تىػ ٍع ىمليو ىف}.أ ػ
يل ىم ٍن أىنى ى
ٍيى ى ى
ٱلدنٍػيىا ىم ٍع يركفان ىكٱتَّب ٍع ىسب ى
(شتوية ََِٗ)ما سبب نزكؿ ىذه اآلية؟،صيفيةَُِِ)

نزلت إحدل اآليات الكريمة السابقة في شاف صحابي جليل أمرتو أمو بالكفر فلم يطعها فمن ىذا الصحابي مكرر
صيفية َُِّ ؟

جوءت اآليوت الكريبة ُب الصحويب اعبميل معد بن أيب كقوص رضي ا﵁ عنو( عالمة كاحدة إذا كتب الطالب

و
ً ًً
ب
االسم سعد أك ابن أبي كقاص)ٌ ((،ن ى مى ىف ٍ
ت أ ُّيـ ىم ٍعد أى ٍف ىال اي ىكمو ىموي أىبى ندا ى ىىت يى ٍك يفىر بًدينو ىكىال اىأٍ يال ىل ىكىال اى ٍشىر ى
صى ً
ت ثىىبلثنو ى ىىت غي ًش ىي ىعمىٍيػ ىهو ًم ٍن ا ٍعبى ٍه ًد،
آم يرىؾ ًهبى ىكا قى ى
ت أى ىف المىوى ىك ى
و ىكأىنىو أ ُّيم ى
وؾ بًىال ىديٍ ى
وؿ ىم ىكثى ٍ
قىولىتٍ ىز ىع ٍم ى
و ىكأىنىو ي
فىأىنٍػزىؿ المىو عىز كج ىل ًُب الٍ يْر ً
آف ىى ًكهً ٍاآليىةى)) (عالمة) .
ى ي ى ىى
ٍ

ب _ ما الحكم الشرعي الذم تدؿ عليو ىذه اآلية الكريمة /أك كضح المقصود بالعبارة اآلتية (ال طاعة لمخلوؽ في
معصية الخالق)

ُ -كجوب طوعة اإلنسوف ل الديو إذا الوف مو يطمبونو ُب غًن معصية ا﵁ اعوو

ِ -كلكن إذا طمبو منو مو فيو الفر ،أك إشراؾ بو﵁ اعوو ،أك أمر فيو معصية ،فال تجب ؽبمو الطوعة عند ذلو
ّ-مع ضركرة التأاليد عمه كجوب برنبو كاإل سوف إليهمو ىت كل الونو مشرالٌن ،جزاء مو ربمبله من اؼبشْة كالعنوء
ُب كج ده ك رعويتو .

ٓ .مراقبة اهلل تعالى كاليقين بعلمو الشامل :ي صي لْموف ابنو بأف وبرص عمه طوعة ا﵁ اعوو ،كأف يبتعد عن
معصيتو.كيبٌن لو أف العمل مهما كاف صويران من خير أك شر ،فإف اهلل تعالى يعلمو كسيحاسب صاحبو

عليو (علل) ألنو مبحونو ال زبفه عميو خوفية من أعموؿ عبوده ،فه خبًن بب اطن األم ر صبيعهو.
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كذلك بالمحافظة على أداء الصالة تامة بأركانها كشركطها ككاجباتها كأكقاتها ،ما الحكمة في ذلك؟ ؼبو لمصبلة من
فضل عظيم كمنزلة رفيعة بٌن العبودات الخت المف ا﵁ اعوو هبو اإلنسوف؛ ألهنو اصل العبد بربو.
جاء األمر في القرآف الكريم بإقامة الصالة كليس بأدائها الشكلي فقط (علل شتويةََُِ ،صيفيةَُِِ)

ألف اإلقومة فيهو معىن زائد عن األداء (ُ)
إذ اشمل اػبش ع كاإلاْوف كااللتزاـ بتحْيق آثورىو كمعونيهو ُب النفس كُب السم ؾ )ُ(.عبلمتوف
ٕ .األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر :األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر من كصايا لقماف البنو كضح ذلك؟
(ُ) .بأف يأمر النوس بكل خًن كفضيمة(ِ)كينهوىم عن الل شر كرذيمة ،كىكا مبدأ عظيم ،كقوعدة مهمة من
ق اعد اإلصبلح ُب اجتمع ادؿ عمه التزاـ اؼبسمم بدينو(ّ) كى شبرة من شبور اإليبوف.
أعطي آية تدؿ علي قاعدة مهمة من قواعد اإلصالح في المجتمع تدؿ على التزاـ المسلم بدينو ،كىو ثمرة من ثمار
ً
ً
كؼ كٱنٍوى ىع ًن ٱلٍمٍن ىك ًر ك ٍ ً
ً
و ًم ٍن ىع ٍزًـ ٱأل ييم ًر).
ين أىقً ًم ٱل ى
و إً ىف ذىل ى
ىصوبى ى
اإليماف؟ ( ٰيػبيػ ىى
ٱص ٍؤ ىعمى ٰه ىمآ أ ى
ي ى
صبلىةى ىكأٍ يم ٍر بٱلٍ ىم ٍع ير ى

ٖ .الصبر على المصائب :كصه لْموف ابنو أف ي طن نفسو عمه الصؤ كا﵀ن كاؼبصوئب كالصؤ من
األخبلؽ الفوضمة الخت دعو إليهو اإلمبلـ.
 .9التواضع كعدـ التكبر :اكتب اية كريمة تدل عمى تحريم التكبر.
اسِ والَ تَ ْْا ِ ِياأل رْ َْر ِ
صع ِّْر َخ َّد َك لِ َّلن ِ
م َْ َر اسن ِ َّل رللَّا َ الَ ُُّ ِ اَّ ُُ َّات ُْ ْختَاست يَ ُخاور"
قال تعالى " * َوالَ تُ َ
َ

َُ.

كصه لْموف ابنو بعدـ إمولة ال جو عن النػوس اكػؤان عمػيهم كربْػًنان ؽبػم  ،كهنػوه عػن اإلعجػوب بػولنفس،ك
التب رت ُب اؼبشية اكؤان (عمل) فإف ا﵁ اعوو يكره من يتكؤ عمه النوس ك يتعوو عميهم
الوقار كاالتزاف :كيف أمر لقماف ابنو على الوقار كاالتزاف ؟

أ ػ أمر لْموف ابنو بولت مط ُب مشيتو.
ب ػأف يعتدؿ فيهو بٌن اإلمراع كالبطء ،فبل يك ف مريع اػبطه حبيث يضر بوازانو ككقوره.
ج ػ كال يظهر ُب مشيو العجز كالكسل كاػبم ؿ.
االعتداؿ في الصوت عند الحديث :بين ذلك؟
ُُ.

أ ػ كأمره بأف ىبفو من ص او ،فبل يرفعو عوليون من غًن ضركرة ،فيؤذم غًنه.

ب ػ بل يتكمم بص ت يسمعو من يريد إظبوعو كال يزيد عمه ذلو.
وبس ين بولعوقل أف يتشبو بو.
ج ػ كال يتشبو بص ت اغبمًنُ ،ب ارافوعهو كغرابتهو كم ئهو ،كى مو ال ي
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الحديث النبوم الشريف كعلومو

الدرس األكؿ حجية السنة النبوية الشريفة كعالقتها بالقرآف الكريم
اذكر أنواع األحكاـ الواردة في القراف الكريم مع ذكر مثاؿ علي ذلك ؟

ُ -أ كوـ مفصمة الوؼبًناث .

ِ -ؾبمبلن وبتوج إو افصيل الأ كوـ الصبلة ُب بيوف كقتهو كاليفيتهو كلكن ال قبد فيو افصيبلن ؽبكه األ كوـ.
السنة النب ية لغة الطريْة كالعودة .
اصطبل ون شتويةَُِّما المصطلح الشرعي الذم يطلق على التعريف ) فهي الل مو ركم عن الرم ؿ

من ق ؿ أك فعل أك اْرير أك صفة.

ما الدليل على حجيتو السنة النبوية ؟ اثبت جية السنة النب ية بولْرآف الكرمي ك بولسنة نفسهو ك إصبوع األمة ك خبوصة صحوبة رم ؿ

ا﵁ .

النص ص الشرعية
ق لو اعوو " ىكىمو آىاىو يال يم الىر يم يؿ
فى ي يككهي ىكىمو نػى ىهو يال ٍم ىعٍنوي فىونٍػتىػ يه ا "
"م ٍن يي ًط ًع الىر يم ىؿ فىػ ىْ ٍد
الْراف الكرمي كقوؿ اعوو ى
وؾ
وع المى ىو ىكىم ٍن اىػ ى ىو فى ىمو أ ٍىر ىم ٍمنى ى
أىطى ى
ىعمىٍي ًه ٍم ى ًفيظنو"
و الى
ق لو اعوو ( فىبلى ىكىربو ى
ً
ً
و
يمو ىش ىجىر
يػي ٍؤمني ىف ى ى ٰىت يوبىك يم ىؾ ف ى
ُب أىنٍػ يف ًس ًه ٍم
الْراف الكرمي بػىٍيػنىػ يه ٍم ٍبيى الى ىًهب يدكاٍ ً ۤ
ت ىكيي ىسمو يم اٍ
ى ىرجون وفبىو قى ى
ضٍي ى
اى ٍسمًيمون)
قوؿ اعوو " ىكىمو يػىٍن ًط يق ىع ًن
ا ٍؽبىىل  ،إً ٍف يى ى إًىال ىك ٍ هي
الْراف الكرمي
يي ى ه"

كجو الداللة/شت يةَُِْ بيٍ فلاد قٕل يٍ يذعي االكتفاء بالقراف
الكريم كاالستوناء بو عن السنة النبوية الشريفة

ُ-اآليوت الخت اصرح ب ج ب طوعة الرم ؿ  - -كإابوعو ،
كرب ٌكر من ـبولفتو كارؾ منتو ،كابٌن أف طوعتو طوعة ﵁.

ِ-اآليوت الخت جعمت صدؽ اإليبوف مت قفو عمه طوعة رم لو -
 -كالرضو حبكمو  ،كالتسميم ألمره كهنيو.
(كزارم صيفيةََُِ)(بٌن داللة ىكه اآلية؟)

ّ-اآليوت الدالة عمه أف السنة النب ية ك ي من عند ا﵁ اعوو.
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ق لو  " اىػىرٍال ي
ًً ً
ً
وب المى ًو
السنة النب ية اىضمُّ ا ىمو سبىى ىسكٍتي ٍم هب ىمو التى ى
الشريفة
ىك يمنىةى نىبًيو ًو"
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األ وديث الخت يأمر فيهو عميو الصبلة كالسبلـ بولتمسو بسنتو ،
كأخك الشعوئر كاؼبنومو عنو  ،كامتموع ديثو ك فظو كابميغو إو
من مل يسمعو ،كينهه عن الككب عميو  ،كوبكر من فعل ذلو
بأشد ال عيد.
(ما حكم األخذ بالسنة النبوية كالعمل بها صيفية
َُِِ؟؟إصبوع األمة اإلمبلمية عمه كج ب األخك بولسنة النب ية
كالعمل هبو كقد ذبمه ذلو ُب عمل الصحوبة رض اف ا﵁ عميهم إذ
الون ا يرجع ف إو السنة النب ية ؼبعرفة األ كوـ الشرعية عندمو ال
هبدكف اغبكم ُب الْرآف الكرمي .كقد الون ا أ رص اػبمق عمه معرفة
أق اؿ رم ؿ ا﵁  كأفعولو كاْريرااو ك فظهو كالعمل هبو.

إجماع األمة
اإلسالمية

كيف ترد على من يدعو إلى االكتفاء بالقرآف الكريم كترؾ السنة النبوية ؟ما األثر المترتب على االكتفاء بالقراف
الكريم كاالستوناء بو عن السنة النبوية الشريفة(صيفية َُِِ؟

اآليوت الكريبة ربث عمه األخك بولسنة النب ية فاف عدـ األخذ بالسنة يعني أف ال نعرؼ كيفية أداء العبادات من

صالة كزكاة كحج كغيرىا من التشريعوت فولْرآف الكرمي فرضهو لكن مل يبٌن اليفيتهو بل بينتهو السنة النب ية  ،كما ال

يمكن فهم اإلسالـ كتشريعاتو كال تطبيقو إال من خالؿ ىديو .عبلمتوف

بين منزلة السنة النبوية من القرآف الكريم؟ ا صيفيةَُِّضع إشارة صح أماـ العبارة الصحيحة) لسنة النب ية الشريفة
ىي اؼبصدر الثوين من مصودر التشريع اإلمبلمي
ٔ عالمات

شتوية َُِٓ بياف السنة للقراف في عدة جوانب  ،كضحها من خالؿ األمثلة .

ُ -تفصيل مجملو(عالمتاف ) :فْد جوء الثًن من األ كوـ ُب الْراف الكرمي ؾبمبلن ففصمت ألسنو إصبوؽبو ،كمن ذلو أف ا﵁
أمر بأداء الصالة (عالمة ) :من غًن بيوف ألكقوهتو كأرالوهنو كرالعوهتو كغًن ذلو فبينت السنة ذلو المو عمميو بفعل
رم ؿ ا﵁  ك اعميمو ألصحوبو اليفيتهو كأمره ؽبم بأدائهو المو أداىو فْوؿ ( صم ا المو رأيتم ين أصمي)

ِ -تخصيص عامو (عالمتاف ) ::فْد كردت ُب الْرآف أ كوـ عومة جوءت السنة بت صيصهو  ،مثل إباحة أكل
لحم ميتة السمك كالجراد خاصة بعدما حرـ القرآف الكريم الميتة بصورة

عامة(عالمة )

يٍ خالل دساستك ناالقت انلُت انُبٕيت بانقشآٌ انكشيى ،اكًم انجذٔل االتي بًا يُاسبّ  ْ :عالمات
العالقة

المثاؿ

تخصيص عامو

إباحة أكل لحم ميتة السمك كالجراد

اإلتياف بأحكاـ لم تذكر في القرآف الكريم

ُ -تحرـ الجمع بين المرأة كعمتها ِ -ك المرأة كخالتهاّ -كتحريم
أكل لحم الحمر األىليةْ-ككل ذم ناب من السباع ،كغير ذلك
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ما مظاىر عالقة السنة النبوية من القرآف الكريم ؟ تظهر عالقة السنة النبوية من القرآف الكريم من حيث اإلحكاـ في

ثالثة أمور ،اذكرىا ؟(صيفية َُِْ)
ما مظاىر عالقة السنة

النبوية من القرآف الكريم ؟

ىوت مثوؿ شتوية ََِٗ  ،اشرح  ،كضح ذلو؟

صيفيةَُِْ  ،صيفية
َُِٔ) عبلمتوف

اأٌب م افْة ؼبو جوء ُب الْراف الكرمي من أ كوـ مؤالدة ؽبو فيك ف لمحكم ال ا د دليبلف  ،األكؿ ُب
الْراف الكرمي ك الثوين ُب السنة النب ية كمن األمثمة عمه ذلو شتويةَُِّ ضع دائرة )اآلية
تأكيد ما جاء في القرآف
الكريم

ِ-بياف كتفصيل ما جاء في
القرآف الكريم:

التي يؤكد حكمها قولو  ":ال يحل ماؿ امرئ مسلم إال بطيب نفس منو"
قولو تعالى ":يا أىيػُّها الَّ ًذين آىمنيوا ىال تىأٍ يكليوا أىموالى يكم بػيػنى يكم بًالٍب ً
اط ًل إًَّال أى ٍف تى يكو ىف تً ىج ىارنة ىع ٍن
ى ى
ٍ ى ٍ ىٍ ٍ ى
ى ى
تىػ ىر و
اض ًم ٍن يك ٍم" كقد اضمنت اآلية الكريبة النهي عن أالل أم اؿ النوس بولبوطل كأخك أم اؽبم إال
بولرتاضي ،كجوءت السنة اؤالد عمه ىكا اغبكم ُب ق لو  " ال يحل ماؿ امرئ مسلم إال بطيب
نفس منو"
ك ِّ
الذ ٍك ىر لًتيبىػيِّ ىن لًلن ً
َّاس ىما نػي ِّز ىؿ إًلىٍي ًه ٍم ىكلى ىعلَّ يه ٍم
فتوٌب مبينو لكتوب ا﵁  ،قوؿ اعوو " ىكأىنٍػ ىزلٍنىا إًلىٍي ى
يىػتىػ ىف َّك يرك ىف"ك بياف السنة للقراف يتمثل في عدة جوانب منها  :ا  +ب

فْد جوء الثًن من األ كوـ ُب الْراف الكرمي ؾبمبلن ففصمت ألسنو إصبوؽبو ،كمن ذلو أف ا﵁ أمر
أ -افصيل ؾبممو

بأداء الصالة من غًن بيوف ألكقوهتو كأرالوهنو كرالعوهتو كغًن ذلو فبينت السنة ذلو المو عمميو

بفعل رم ؿ ا﵁  ك اعميمو ألصحوبو اليفيتهو كأمره ؽبم بأدائهو المو أداىو فْوؿ ( صم ا المو
رأيتم ين أصمي) (شتوية َُِِ"عالمة")

فْد كردت ُب الْرآف أ كوـ عومة جوءت السنة بت صيصهو  ،مثل إباحة أكل لحم ميتة
ب ػ تخصيص عامو

السمك كالجراد خاصة بعدما حرـ القرآف الكريم الميتة بصورة عامة  .صيفية(
َُُِ)صيفية َُِٓ

ّ-اإلتياف بأحكاـ لم تذكر
في القرآف الكريم:

فتوجب أمران لم يرد كجوبو في القرآف الكريم ،أك تحرـ أمران لم يرد تحريمو فيو ،كمن أمثلة
ىذا النوع  :األحاديث التي ( األمثلة )ُ -تحرـ الجمع بين المرأة كعمتها ِ -ك المرأة
كخالتهاّ -كتحريم أكل لحم الحمر األىليةْ-ككل ذم ناب من السباع،كغير ذلك

شتٕيت ٔ2116ضح عالقة السنة النبوية بالقرآف الكريم انتي يذل عهيٓا كم حكى يٍ االحكاو انششعيت االتيت 4عالياث
 -1تحشيى أكم أيٕال انُاط بانباطم

 -تأكيد ما جاء في القرآف الكريم عالمتاف

ِ -إباحة أكل لحم ميتة السمك كالجراد

 تخصيص عامو عالمتاف /اك بياف كتفصيل ما جاء في القرآف الكريم- 24 -
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للشرح كالحفظ

ػاؿ رس ي ً
ضػوا
ىع ٍن أىبًي يى ىريٍػ ىرىة قى ى
صػلَّى اللَّػوي ىعلىٍي ًػو ىك ىسػلَّ ىم  :ى
اج ي
شػوا  ،ىكىال تىػبىاغى ي
ػوؿ اللَّػو ى
كا،كىال تىػنى ى
"ال تى ىح ى
ػاؿ  :قى ى ى ي
اسػ يد ى
ىخػو الٍمسػلً ًم ى ً
ً
ض يكم ىعلىى بػيػ ًع بػ ٍعػ و  ،كيكونيػوا ًعب ى ً
،ال يىظٍل يمػوي
ى
ىٍ ى
ػاد اللَّػو إً ٍخ ىوانػا ،ال يٍم ٍسػل يم أ ي ي ٍ
ىكىال تى ىدابىػ يركا ىكىال يىبً ٍع بىػ ٍع ي ٍ
ى
ً
ً
ث م َّر و
ات  -بً ىح ٍس ً
ب ٍام ًر وئ ًم ٍن َّ
الش ِّر أى ٍف يى ٍح ًق ىػر
ىكىال يى ٍخ يذليوي ىكىال يى ٍح ًق يرهي التَّػ ٍق ىول ىى ي
اىنىا  -ىكييش يير إًلىى ى
ص ٍد ًره ثىىال ى ى
ضوي"
ىخاهي ال يٍم ٍسلً ىم  ،يك ُّل ال يٍم ٍسلً ًم ىعلىى ال يٍم ٍسلً ًم ىح ىر هاـ ؛ ىد يموي ىكىماليوي ىك ًع ٍر ي
أى
اج ي
شوا "...إلى قولو  ... " :ىكىماليوي
كا،كىال تىػنى ى
صيفية ََِٗ:اكتب الحديث النبوم الشريف من قوؿ النبي  ":ىال تى ىح ى
اس يد ى
ىخو ال يٍم ٍسلً ًم " .إلى
ضوي" ٓ عالمات صيفيةَُُِ :اكتب الحديث النبوم الشريف من قوؿ النبي  ":ال يٍم ٍسلً يم أ ي
ىك ًع ٍر ي
ضوي " ( صيفية َُِْ ْعالمات ) اكتب حديثان نبويان يدؿ على تحريم زكاؿ النعمة عن
قولو  .":ىد يموي ىكىماليوي ىك ًع ٍر ي
االخرين .صيفية َُِٓ شتٕيت  5 2116عالياث شتويةَُِٕ ْ عالمات
صيفية ََُِ مكرر شتوية ََِٗك َُِِ
اؿ رس ي ً
ضوا ىكىال تى ىدابىػ يركا"........
عن أىبًي يى ىريٍػ ىرىة قى ى
صلَّى اللَّوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم  :ى
اج ي
شوا  ،ىكىال تىػبىاغى ي
وؿ اللَّو ى
كا،كىال تىػنى ى
"ال تى ىح ى
اؿ  :قى ى ى ي
ى ٍ
اس يد ى
ض يك ٍم ىعلىى بىػ ٍي ًع
تدبر الحديث النبوم الشريف السابق صيفية َُِٓ بين التصرؼ المنهي عنو في قولة  ":ىكىال يىبً ٍع بىػ ٍع ي
بىػ ٍع و " تحريم البيع على البيع

االسم

أبو ىريرة ىو عبد الرحمن بن صخر الدكسي اليمني رضي اهلل عنو ككاف اسمو في الجاىلية عبد شمس

فسماه رسوؿ اهلل عبد الرحمن الزـ رسوؿ اهلل فحفظ عنو أحاديث كثيرة،كما دعا لو النبي
بكثرة الحفظ (شتوية ََِٗ،صيفيةََُِ) (شتوية َُِِ من ركل الحديث الشريف)

أسالمة

أسلم في السنة السابعة للهجرة

صفاتو

بالزىد كالتواضع كالصبر على طلب العلم

أعمالة

كاله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو على البحرين

كفاتو

كتوفي سنة ٕٓىػ في المدينة المنورة.
 ما المقصود بالمفردات كالتراكيب التالية ؟ :

ال تناجشوا ال يزد أ دالم ُب شبن السمعة إذا الوف ال يريد شراءىو لي دع غًنه (.شتوية ََِٗ ،شتوية َُِِ)
ال تدابركا  :ال يْوطع بعضكم بعضون  ( .صيفيةََُِ  ،شتوية َُِِ)
ال يخذلو ال يرتؾ مع نة أخيو (شتوية َُِِ)

ال يحقره ال يستصغره كيْمل من شأنو ( .شتوية َُِِ)
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شتوية َُِّ :تضمن النص النبوم السابق النهي عن خمسة أمور  ،استخرج منو العبارة التي تدؿ على حرمة كل تصرؼ
من التصرفات اآلتية:
" ىال تى ىدابىػ يركا"

ُ .قوطع ظبًن زميمو أيبن  ،كمل يعد يكممو ،بسبب خبلؼ صل بيتهمو

شوا"
اج ي
ُِ .ب بيع ميورة بوؼبزاد العمين،زاد خولد ُب شبن السيورة كى ال يريد شراءىو كلكن لي دع اؼبشرتم كيرفع شبنهو لمبوئع" ىال تىػنى ى
اس يدكا"
" ىال تى ىح ى

ّ .سبنت ظبية زكاؿ نعمة اؼبوؿ عن زميمتهو ُب العمل .

ْ .عرض موزف –بشكل جود -عمه خولد اف يبيعو بضوعة معينو بثمن اقل فبو اافق عمية خولد مع بوئع آخر غًن موزف " ىكىال
ض يك ٍم ىعلىى بىػ ٍي ًع بىػ ٍع و "
يىبً ٍع بىػ ٍع ي

ملحوظة  :اإلجابة النموذجية على ىذه الصيوة أما إذا كتب الطالب تحريم ...فيعتبر الجواب صحيح

شرح الحديث يبين الحديث النبوم الشريف مجموعة من األكامر كالنواىي التي من( ما شانها)شأنها تحقيق األخوة كالمحبة بين
المسلمين كمنها

المنهي عنو

الحكم

المفهوـ

اغبكمة من التحرمي
ؼبو يسببو من اغبْد كالبغضوء بٌن النوس
كإضعوؼ الركابط بينهم

تحريم الحسد

تحريم التناجه

تحريم البوضاء

عرؼ الحسد سبين اإلنسوف زكاؿ النعمة عن غًنه
من النوس.

الزيودة ُب معر السمعة اؼبعركضة لمبيع أك اإلنْوص
منو ليس بْصد الشراء ،كإمبو بْصد نفع البوئع
بزيودة الثمن لو أك اإلضرار بوؼبشرتم بزيودة الثمن

عميو(.شت ية ََِٗ)صيفية 6102
شتوية 6102هات مثاالً
يوضح كل تصرف
كىي الشحنوء ك البغضوء بٌن اؼبسممٌن  ،ك رـ
الل مو يؤدم إليهو من السب كالشتم كالغيبة
كالنميمة كالظمم كالغا
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كيف يسعى المرء لتطهير نفسو من
التحريم

التحريم

التحريم

الحسد ؟ كعمه اؼبرء إذا كجد ُب

نفسو شيئون من اغبسد لآلخرين أف
يسعه إو إزالتو بوإل سوف إليهم ،
كاف يع ٍ د نفسو عمه أف وبب لمنوس
المو وبب لنفسو(.شت ية ََِٗ
صيفية ََُِ)
ؼبو فيو من اؼبكر كالغا كخداع النوس كأالل
أم اؽبم بولبوطل كى بكلو يؤدم إو العداكة
بٌن النوس(.شت ية ََِٗ صيفيةََُِ)

ألف ىكا يعكر صف األخ ة *كينشر الكراىية
بٌن النوس

انُٕس ف ٙانثمافح اإلعاليٛح
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أف يْوطع اؼبسمم أخوه كيهجره (صيفيةََُِ)

مكرر صيفيةَُِّضع إشارة صح أماـ
العبارة الصحيحة)

تحريم التدابر

تحريم البيع
على البيع

تحريم ظلم

المسلم ألخيو
المسلم

صيفية َُِٔ
قوؿ رم ؿ ا﵁  " ىال ىًوب ُّل لً يم ٍسمً وم أى ٍف يىػ ٍه يجىر
ً و ً ً
ض ىى ىكا
أى
ىخوهي فىػ ٍ ىؽ ثىىبلث لىيىوؿ يىػٍمتىْيىوف فىػييػ ٍع ًر ي
ض ىى ىكا ىك ىخٍيػيرينبىو الى ًكم يىػٍب ىدأي بًول ىس ىبلًـ"
ىكيػي ٍع ًر ي

شتوية 6102هات مثاالً يوضح كل
تصرف
أف يتفق ش صوف عمه أف يبيع أ دنبو لآلخر
ممعة معينة فيأٌب ثولث ليفسد ىكا البيع
فيْ ؿ لممشرتل أنو أبيعو مثمهو بأنْص من
ىكا الثمن ،أك أبيعو خًنا منهو هبكا الثمن أك
يْ ؿ لمبوئع أنو اشرتيهو منو بوزيد من ىكا
الثمن ،ككب ذلو

التحريم

التحريم

يضعف ركابط األخ ة

ألنو يؤدم إو نشر العداكة بٌن اؼبسممٌن
كإغبوؽ الضرر هبم( .شت ية ََِٗمكرر
شت يةَُِٓ)
عالمتاف

وبرـ عمه اؼبسمم مم اخية اؼبسمم بأم ن ع
من الظمم م اء أالوف ذلو بمسونو أـ بيده أـ
بولتعدم عمه مولو أك عرضو أك غًن ذلو .أك التحريم
بأخك ْو أك منعو منو.

ألنو فيو اعدم عمه ْ ؽ اإلنسوف

هبب عمه اؼبسمم أف ينصر أخوه اؼبسمم ك يعنو
تحريم خذالف
المسلم

بالتخلي عن
نصرتو كمعونتو

إذا امتعوف بو كيْف إو جونبو لًنفع عنو
الظمم ك لكن ال يعين ذلو أف يعينو عمه
البوطل ك ينصره دكف كجو ق لْرابة أك
صداقة أك مصمحة دني ية قوؿ رم ؿ ا﵁
 ( انصر أخوؾ وؼبون أك مظم مون ،قول ا يو
رم ؿ ا﵁ ىكا ننصره مظم مون ،فكيف ننصره
وؼبون ؟ قوؿ اأخك ف ؽ يديو )
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الف اغبديث الشريف بٌن أف ميزاف
التفوضل بٌن النوس ى التْ ل كالعمل
تحريم تحقير
المسلم

تحريم االعتداء
على المسلم

كى أف وبتْر أخوه فيْمل من شأنو لفْره أك
نسبو أك ل نو أك مهنتو كا تْور اؼبسممٌن
عبلمة التكؤ اؼبكم ـ عند ا﵁ كرم لو قوؿ
ط الن ً
ىوس"
 " الٍ ًكٍبػ ير بىطىير ٍ
اغبى وق ىك ىغ ٍم ي

التحريم

جعل اإلمبلـ لدموء اؼبسممٌن كأعراضهم كأم اؽبم
رمة عظيمة ،ككضع من التشريعوت مو يضمن
ؽبم ىكه اغبْ ؽ ،فبو يؤيد إو الْيوـ ؾبتمع آمن ،
خوؿ من الظمم ك الفسود كقد أالد النيب عمه
ىكه اغبْ ؽ ُب جة ال داع

التحريم

الصوّب كالتْ ل ؿبمهو الْمب المو بٌن
النيبعندمو أشور إو صدره كقوؿ
"التىػ ٍْ ىل ىىو يىنىو" (شت ية َُِِ) كال يطمع
عميهو أ د إال ا﵁ اعوو  ،كىي اؼبْيوس
الكم وبومب ا﵁ بو عبوده كوبكم عميهم
دبْتضوه.
لممحوفظة عمه امن اجتمع ك منع الظمم ك
الفسود

تعلم  :بطر الحق  :إنكاره
غمط الناس :احتقارىم

الدرس الثالث :كل أفعاؿ الخير صدقة

للشرح كالحفظ

وؿ اللَّ ًو  :يك ُّل س ىالمى ًمن الن ً ً
ىعن أىبًي يىريٍػرىة ر ً
ص ىدقىةه ،يك َّل يىػ ٍووـ تىطٍلي يع فً ًيو َّ
س
اؿ ىر يس ي
اؿ :قى ى
ض ىي اللَّوي ىع ٍنوي قى ى
َّاس ىعلىٍيو ى
ي ى ٍ
ٍ
ىى ى
الش ٍم ي
ً
ً
ً
ً
ص ىدقىةه
ين َّ
الر يج ىل ىعلىى ىدابَّتً ًو فىػيى ٍح ًم يل ىعلىٍيػ ىها أ ٍىك يىػ ٍرفى يع ىعلىٍيػ ىها ىمتى ى
ص ىدقىةه ،ىكالٍ ىكل ىمةي الطَّيِّبىةي ى
اعوي ى
يىػ ٍعد يؿ بىػ ٍي ىن االثٍػنىػ ٍي ًن ى
ص ىدقىةه  ،ىكييع ي
 ،كيك ُّل يخطٍوةو ي ٍخطيوىا إًلىى َّ ً
ص ىدقىةه.
ص ىدقىةه  ،ىكيي ًمي ي
ى ى ى
ط ٍاألىذىل ىع ٍن الطَّ ًر ًيق ى
الص ىالة ى
ى

صيفية ََِٗ مكرر صيفية َُُِ "ٗ عالمات " :يقوؿ النبي  :يك ُّل س ىالمى ًمن الن ً ً
ص ىدقىةهٍ ....،األىذىل ىع ٍن
َّاس ىعلىٍيو ى
ي ى ٍ
ٕ عالمات
ص ىدقىةه .تدبر الحديث النبوم الشريف السابق  ،ثم اجب عما يأتي :
الطَّ ًر ًيق ى
ُ( .مكرر صيفية َُُِ)استخرج من الحديث الشريف ما يدؿ على اىتماـ اإلسالـ بالبيكة؟
عالمة
ص ىدقىةه".
قوؿ النبي عليو السالـ  " :ىكيي ًمي ي
ط ٍاألى ىذل ىع ٍن الطَّ ًر ًيق ى

شتوية ََُِ "ْ عبلموت " مكرر شتويةَُُِ "ْ عبلموت " ك شتوية َُِِ" عالمتاف"مكرر صيفيةَُِِ
عالمتاف:اكتب الحديث الشريف من قولو  ":يك ُّل يس ىال ىمى ًم ٍن الن ً
ص ىدقىةه "
َّاس  " ...إلى قولو  " :ىع ٍن الطَّ ًر ًيق ى
مكرر شتوية  4102مكرر شتوية 4102

ْ عبلموت
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سالمى  :مفرد مبلميوت كىي مفوصل اإلنسوف كعددىو َّٔ مفصبلن صيفية ََِٗ مكرر صيفية َُُِ صيفية َُِٔ

* تميط األذل  :ابعد عن الطريق مو يؤذم اؼبورة .

صيفية َُُِ

* صدقة :مو يستحق األجر كالث اب.

صيفية ََِٗ مكرر صيفية َُُِ

شرح الحديث:

ً
ً
ص ىىو" .
أنعم ا﵁ اعوو عمينو بنعم الثًنة ال اعد كال ربصه  ،قوؿ اعوو " ىكإً ٍف اىػعي ُّدكا ن ٍع ىم ىة المىو ىال يٍرب ي

 أم النعم التي تناكلها الحديث الشريف ؟ كقد ذالر اغبديث النب م الشريف إ دل ىكه النعم كىي مفوصل اإلنسوف .

وؿ ً
وً
ً
آد ىـ
"خم ىق يال ُّل إًنٍ ىسوف م ٍن بىًين ى
 ما أىمية نعمة المفاصل على حركة اإلنساف كنشاطو؟ كقد ركم عن ىر يم ىؿ المىو أنو قى ى ي
عمىه ًمتوٌن كثىىبل ً
ث ًموئىًة م ٍف ً
ص ول ".كقد أشورت الدراموت اغبديثة إو دقة ىكا العدد .ك رالة اإلنسوف اعتمد عمه
ى
ى
ىى
ىكه اؼبفوصل كىي من أعظم نعم ا﵁ اعوو عميو،المو أهنو ادؿ عمه قدرة ا﵁ كعظمتو  ،الكم خمق اإلنسوف عمه
ىكا النح من التنومق كمركنة اغبرالة ،كصبوؿ اؼبنظر .قوؿ اعوو " لىىْ ٍد ىخمى ٍْنىو ًٍ
اإلنٍ ىسو ىف ًُب أى ٍ ىس ًن اىػ ٍْ ً ومي" .كقد أكجب
ا﵁ اعوو عمينو أف نشكره عمه نعمو فْوؿ " ىكا ٍش يك يركا لًمى ًو" .
(صػيفية ََِٗ ،مكػرر صػيفية َُِٔ ) كيػف يشػكر المسػػلم ربػة ؟كيظهػر ذلػو ُب امػت داـ ىػكا اعبسػػم ُب

طوعة ا﵁ اعوو (عبلمة) كُب الل مو وبْق مصمحة اإلنسوف بنية العبودة ﵁ اعوو دبعنوىو الشومل (عبلمة)
كقد ذالر اغبديث النب م أف شكر ا﵁ اعوو عمه نعمة خمْو ُب أ سن اْ مي يك ف بأفعوؿ اػبًن كمسوعدة

النوس ،فكل مفصل يتحرؾ ُب طوعة ا﵁ اعوو يكسب صو بو ث ابون ،كجاءت كلمة الصدقة في الحديث

نكرة ( شتوية َُِٕ علل) لتشمل األجر عمه الل أن اع الؤ كاػبًن دكف اْييد ،كىي ليست قوصرة عمه
الصدقوت اؼبولية  ،بل ىنوؾ من الصدقوت اؼبعن ية الخت ُب أدائهو دليل شكر ﵁ عز كجل.

 بين األعماؿ التي تكسب صاحبها الثواب ؟ٓ-ُ :

ً
ً
صيفية َُِٓ على ماذا يدؿ قولو  ،":يك َّل يىػ ٍووـ تىطٍلي يع فً ًيو َّ
ص ىدقىةه "
س يىػ ٍعد يؿ بىػ ٍي ىن االثٍػنىػ ٍي ًن ى
الش ٍم ي

ُ -العدؿ في اإلصالح بين المتخاصمين العدؿ ُب اإلصبلح بٌن النوس من الْيم االجتموعية الخت ث عميهو اإلمبلـ
(علل ) أك أذكر فوئداٌن لمعدؿ ُب اإلصبلح بٌن اؼبت وصمٌن ُب اجتمع اؼبسمم ؟

 ؼبو ؽبو من فضل عظيم ُب إزالة ع امل الفرقة بٌن اؼبسممٌن ،ف ًنىو كنفعهو و
متعد لآلخرين
ً
ص ػػيى ًوـ
 كب ػػو ا ػػزكؿ البغض ػػوء كالش ػػحنوء ب ػػٌن الن ػػوس ،قىػ ى
ض ػ ىػل ًم ػ ٍػن ىد ىر ىج ػ ًػة ال و
يخ ػ ًػؤييال ٍم بًأىفٍ ى
ػوؿ ىر يم ػ يؿ المىػػو " أىىال أ ٍ
ص ىدقىًة قىولي ا بػمىه يو رم ىؿ المى ًو قى ىوؿ إًص ىبلح ذى ً
ات الٍبىػ ٌٍن"
ص ىبلةً ىكال ى
ىكال ى
ى ى ىي
ٍ ي
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ِ -إعانة اآلخرين  :بين كيف دعا الحديث الشريف على إعانة اآلخرين ؟

دعو اغبديث الشريف إو إعونة اؼبسمم عمه رال ب دابتو.كإعونتو عمه ضبل متوعو عميهو  ،كال يْصد بكلو زبصيص

إعونة النوس ُب ىكا األمر فحسب ،إنما يؤجر اؼبسمم عمه الل عمل يعٌن فيو النوس عمه أم ر الدنيو .كقد أمرنو ا﵁ عز
كجل بولتعوكف عمه الؤ فْوؿ " ىكاىػ ىع ىوكني ا ىعمىه الًٍ وؤ ىكالتىػ ٍْ ىل".
األثر المترتب على التعاكف بين الناس ؟ كالتعوكف بٌن النوس يؤدم إو انتشور ا﵀بة بٌن اؼبسممٌن .
ّ -الطيبة( :صيفية ََِٗ)لماذا جاءت الكلمة الطيبة في الحديث عامة ؟

 اعين أم الممة طيبة م اء أالونت ُب ق ا﵁ (عبلمة) مثوؿ (صيفية َُُِ مكرر شت يةَُِّ)-ُ :
الولتسبيح ِ -كالتهميل
 أـ في حق الناس (عالمة)  :مثاؿ ( صيفية َُُِ ) -ُ:الرد السبلـ ِ -كق ؿ الممة اغبق ّ -كاألمر

بوؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر ْ -كالنصح كاإلرشود لمنوس :كيف يكوف ؟
 بوغبكمة كاؼب عظة اغبسنة كاجودلة بولخت ىي أ سن ككب ذلو من طيب الكبلـ الكم يْ ـ عمه امتْومة المسوف
كفق اغبق كالص اب
 كالكممة الطيبة اك ف طيبة ُب أمم هبو كإلْوئهو ككقتهو.
ّ -كثرة الخطى إلى الصالة:كضح ذلك ؟وبث الرم ؿ عمه قصد بي ت ا﵁ ما ىي كظائف المسجد؟
ُ-لصبلة اعبموعة ِ-كاالمتموع لدركس العمم ّ-كال عظ-ْ ،كاالعتكوؼ
كىكا يدؿ عمه أنبية صبلة اعبموعة ُب األيف قم ب اؼبسممٌن ك ربْق ك دهتم ك اعوكهنم .
ًً
ً
ً
ً
اح"
اح أ ى
ىع ىد المىوي لىوي نػييزلىوي م ٍن ا ٍعبىنىة يالمى ىمو ىغ ىدا أ ٍىك ىر ى
قوؿ  " ىم ٍن ىغ ىدا إ ىو الٍ ىم ٍسجد ىكىر ى

شتوية 4102على ماذا يدل قوله " كيك ُّل يخطٍوةو ي ٍخطيوىا إًلىى َّ ً
ص ىدقىةه " تدل على اىمية صالة
ى ى ى
الص ىالة ى
ى
الجماعة /اك ما يتعلق بأىمية الصالة عالمتان

ٓ -إماطة األذل عن الطريق :كضح ذلك ؟ ث الرم ؿ عمه إزالة الل مو يؤذم النوس عن الطريق ،
الوألش اؾ كاألكموخ كغًنىو ،
كقد عد النيب ىكا األمر من شعب اإليبوف فْوؿ " ًٍ
اإليبىو يف بً ٍ
ض هع ىك ىمٍبػعي ىف يش ٍعبىةن أىفٍ ى
ضمي ىهو ىال إًلىوى إًىال المىوي
اإليبى ً
اغبىيىوءي يش ٍعبىةه ًم ٍن ًٍ
وف"  .كىكا يبٌن رص اإلمبلـ عمه نظوفة البيئة كخبوصة
ضعي ىهو إً ىموطىةي ٍاألى ىذل ىع ٍن الطىًر ًيق ىك ٍ
ىكأ ٍىك ى
الطرقوت .
إف قيوـ اؼبسمم بأعموؿ الؤ كالتْ ل بأن اعهو اعد شكران ﵁ اعوو عمه نعمو ،فيستحق بكلو زيودة النعمة لْ لو
يدنى يك ٍم" .المو يستحق الث اب من ا﵁ اعوو عن صدقواو ك أعمولو الصوغبة .
اعوو "لىئً ٍن ىش ىك ٍريًٍب ىألى ًز ى
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شا أىى َّمهم ىشأٍ يف الٍمرأىةً الٍم ٍخز ً
ىعن ىعائً ى ً
ضي اللَّوي ىع ٍنػ ىها أ َّ
ت ،فىػ ىقاليوا  :ىم ٍن يي ىكلِّ يم فً ىيها
كميَّ ًة الَّتًي ىس ىرقى ٍ
ىٍ ى ي
ٍ
ىف قيػ ىريٍ ن ى ي ٍ
شةى ىر ى
ً
ب رس ً ً
وؿ اللَّ ًو  ،فىػ ىقاليوا  :كمن يجتى ًر ي ً
وؿ اللَّ ًو
اؿ ىر يس ي
يس ىامةي  ،فىػ ىق ى
ىر يس ى
ىى ٍ ى ٍ
وؿ اللَّو  ،فى ىكلَّ ىموي أ ى
يس ىامةي ح ُّ ى ي
ئ ىعلىٍيو إًَّال أ ى
ً
اؿ  :أىيُّػها النَّاس إًنَّما أى ٍىلى ى َّ ً
ً ً
ً
ين ًم ٍن قىػ ٍبلً يك ٍم أىنَّػ يه ٍم
ب فىػ ىق ى ى
" :أىتى ٍش ىف يع في ىح ٍّد م ٍن يح يدكد اللَّو؟! ثي َّم قى ى
ك الذ ى
ي ى
اـ فىا ٍختىطى ى
ىف فى ً
ً
يف تىػريكوهي كإًذىا سر ىؽ فًي ًهم الض ً
ٍح َّد  ،ىكايٍ يم اللَّ ًو لى ٍو أ َّ
ىكانيوا إًذىا ىس ىر ىؽ فًي ًه ٍم َّ
ت
َّع ي
اط ىمةى بًٍن ى
يف أىقى ياموا ىعلىٍيو ال ى
ٍ
الش ًر ي ى ى ى ى
ت يى ىد ىىا"
يم ىح َّم ود ىس ىرقى ٍ
ت لىىقطى ٍع ي
اكتب الحديث الشريف شتوية ََِٗ صيفية َُُِ عالمتاف شتوية َُِِ عالمتاف شتويةَُِّ ّعالمات ،صيفية
َُِٓ ٓعالمات

ىف فى ً
(شتوية ََُِ ،صيفية َُِِ ٔعالمات):يقوؿ الرسوؿ  ... " أىتى ٍش ىفع فًي ح ٍّد ًمن ح يد ً
كد اللَّ ًو؟! .....أ َّ
ت
اط ىمةى بًٍن ى
ي ى ٍ ي
ت يى ىد ىىا"
يم ىح َّم ود ىس ىرقى ٍ
ت لىىقطى ٍع ي
ٖ عالمات
تدبر الحديث النبوم الشريف السابق ثم اجب عما يأتي :
من الصحابي الجليل الذم خاطبو النبي  بقولو "أىتى ٍش ىفع فًي ح ٍّد ًمن ح يد ً
كد اللَّ ًو؟!"؟ أسامة بن زيد رضي اهلل عنو صيفية
ي ى ٍ ي
َُِِ
عرؼ براكية الحديث الشريف ؟

اسمها

أـ اؼبؤمنٌن عوئشة بنت أيب بكر الصديق رضي ا﵁ عنهمو.

كالدتها

كلدت بعد البعثة النب ية بأربع منٌن.

منزلتها

كىي إ دل زكجوت النيب صمه ا﵁ عميو كممم.

علمها

الونت عمه قدر البًن من العمم كالفْو كمعرفة األنسوب كىي من أالثر الصحوبة ركاية لمحديث.

كفاتها

ا فيت منة ٖٓ ىػ كدفنت ُب البْيع ُب اؼبدينة اؼبن رة.

بين معنى المفردات كالتراكيب التالية :
حب رسوؿ اهلل  :بيب رم ؿ ا﵁ . 
كأيم اهلل  :من ألفوظ الْسم كمعنوه يبٌن ا﵁( .صيفية ََِٗ ضع دائرة مكرر شتوية ََُِ) (صيفية َُِِ).

الشريف  :أىل اعبوه كاؼبوؿ كالسمطوف (صيفية .6106

الحد ُب اإلمبلـ عْ بة مْدرة شرعو كجبت ْون ﵁ اعوو فظون لممجتمع كصيونةن غبرمواو
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بٌن اغبديث النب م الشريف قصة امرأة من بين ـبزكـ مرقت متوعون عبورهتو  ،ف صل األمر إو النيب  ،فممو قومت
البينة عمه مرقتهو أمر بإقومة اغبد بْطع يدىو  ،فعمم بن ـبزكـ هبكا كشق عميهم األمر (عمل) ؼبكونتهم ُب قػريا ،
يعًنكا هبو  ،فهوب ا أف يكمم ا رم ؿ ا﵁ ُب العف أك الفداء (علػل).لعممهػم أنػو ال يتهػوكف ُب إقومػة
كخشيتهم أف ى

اغبدكد،كأرمم ا أسامة بن زيد صيفية َُِّ( عمل) ليشػفع ؽبػو نظػران ؼبكونتػو عنػد الرمػ ؿ  ،فممػو المٌمػو غضػب
 ،كقوؿ لو " أىاى ٍش ىفع ًُب ٍّد ًمن يد ً
كد المى ًو" ٍب قوـ كخطب خطبتو اؼبشه رة .
ي ى ٍ ي

شرح الحديث:

 النوس ُب نظر اإلمبلـ متسوككف من يث ال هنم بشران أصمهم كا د كإف اختمفت أجنومهم كأل اهنم كأنسوهبم
كأم اؽبم

 كىم الكلو متسوككف ُب اغبْ ؽ كال اجبوت أموـ الْضوء  ،فإف ذبوكز أ د منهم كاعتدل عمه ق غًنه بولْتل أك
بولسرقة أك غًنىو من اعبرائم كقومت عميو البينة.

 فْد كضع اإلمبلـ العْ بة اؼبنومبة لكلو  ،كال بد من اغبزـ كالعدؿ ُب اطبيق العْ بة دكف اسوىل فيهو  ،كأف
يتسوكل النوس صبيعون ُب ذلو  ،دكف ؿبوبوة أك افريق .

كقد تضمن الحديث النبوم الشريف أموران منها :

ُ-تحريم الشفاعة في حدكد اهلل:

(شتوية ََُِ ،مكرر صيفية َُِٔ )ما المبدأ المهم الذم بينو النبي في نظاـ العقوبات؟ كىي أف اعبرائم الخت

قررت الشريعة فيهو عْ بة اغبد الولزنو كالسرقة كشرب اػبمر ،إذا بمغت اغبوالم فبل ؾبوؿ لمشفوعة فيهو أك الرتاجع عنهو  ،بل

هبب إقومتهو(علل أك عرؼ صيفية َُِِ مكرر شتوية بين الحكمة من تحريم الشفاعة في حدكد اهلل تعالى َُِٓ)
ألف اغبد ُب اإلمبلـ عْ بة مْدرة شرعو كجبت ْون ﵁ اعوو
اذكر ثالثة أمثلة لعقوبة الحد ؟ الزنو كالسرقة كشرب اػبمر.

فظون لممجتمع

كصيونةن غبرمواو

أذكر ثالثة من مميزات عقوبة الحد؟ (ُ)ال هب ز الزيودة فيهو أك النْصوف منهو .
(ِ)كال هب ز العف عنهو أك الفداء.
(ّ)كال ذب ز فيهو الشفوعة.
ِ-المحاباة في تطبيق العقوبات بين الناس سبب في ىالؾ األمم(صيفيةَُِّضع إشارة صح أماـ العبارة الصحيحة
الونت األمم السوبْة اْيم العْ بوت عمه الفئوت اؼبستضعفة من النوس  ،بينمو اتهوكف ُب إقومتهو عمه أىل اعبوه كاؼبوؿ

كالسمطوف (.شتوية ََُِ ،شتوية َُِٔ) بين الرسوؿ سنة من سنن اهلل في األمم( اذكرىا) كىي إىبلالهم بسبب
ممهم كسبييزىم بٌن النوس ُب اطبيق العْ بوت .
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ّ-العدؿ بين الناس:من القواعد التي أكدىا النبي  "العدؿ بين الناس " كضح ذلك ؟

 يؤالد النيب أف اإلمبلـ ال يفرؽ بٌن النوس  ،فهم أموـ الشرع م اء  ،كيتحمم ف مسؤكلية أعموؽبم .

 كيْسػػم النػػيب بػػو﵁ اعػػوو أنػػو لػ مػػرقت فوطمػػة – ك وشػػوىو أف افعػػل ذلػػو -لػػن يبنعػػو ذلػػو مػػن إقومػػة اغبػػد عميهػػو،
(شتوية ََُِ مكرر صيفية َُِِ)خصها النبي بالذكر ( علل )

ُ .ألهنو ابنتو كمن خًن النسوء كأشرفهن .
ِ .يؤالد عمه قيمة العدؿ ُب اإلمبلـ .

ّ .كأف كػػم الشػػرع نوفػػك عمػػه اعبميػػع دكف افريػػق ،فػػبل فػػرؽ بػػٌن غػػين كفْػػًن أك ش ػريف كضػػعيف ،أك ذالػػر
كأنثه  ،كهبكا ربفظ اغبْ ؽ كيس د األمن ُب اجتمع .

ىف فى ً
شتوية َُِٕ ُب ق ؿ النيب  " ىكايٍ يم اللَّ ًو لى ٍو أ َّ
ت يى ىد ىىا" قاعدة من
ت يم ىح َّم ود ىس ىرقى ٍ
ت لىىقطى ٍع ي
اط ىم ىة بًٍن ى
القواعد الثابتة في بناء المجتمع االسالمي  ،اذكرىا .

العدؿ بين الناس

الدرس الخامس  :تحريم الهدايا للموظفين

للشرح كالحفظ

ىعن أىبًي حمي ود َّ ً ً
مرً
صلَّى اللَّوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم ىر يج نال ًم ٍن ٍاألى ٍزًد ييػ ىق ي
ض ىي اللَّوي ىع ٍنوي قى ى
اؿ لىوي
ي ىٍ
اؿٍ :
استىػ ٍع ىم ىل النَّبً ُّي ى
ٍ
الساعد ِّ ى
ً
اؿ ":فىػ ىه َّال جلىس فًي بػ ٍي ً
ت أىبً ًيو أ ٍىك
م لًي قى ى
الص ىدقى ًة ،فىػلى َّما قى ًد ىـ قى ى
ابٍ ين اللتبية ىعلىى َّ
ى
اؿ :ىى ىذا لى يك ٍم ىك ىى ىذا أ ٍيىد ى
ى ى
ٍخ يذ أ ً
ً ًً
ً
ً ً
اء بً ًو يىػ ٍوىـ ال ًٍقيى ىام ًة يى ٍح ًمليوي
بىػ ٍيت أ ِّيمو فىػيىػ ٍنظيىر ييػ ٍه ىدل لىوي أى ٍـ ىال؟ ،ىكالَّذم نىػ ٍفسي بًيىده ىال يىأ ي ى
ىح هد م ٍنوي ىش ٍيكنا إًَّال ىج ى
ىعلىى ىرقىػبىتً ًو إً ٍف ىكا ىف بى ًع نيرا لىوي يرغىاءه ،أ ٍىك بىػ ىق ىرةن لى ىها يخ ىو هار ،أ ٍىك ىشاةن تىػ ٍيػ ىع ير ،ثي َّم ىرفى ىع بًيى ًدهً ىحتَّى ىرأىيٍػنىا عي ٍف ىرةى إًبٍطىٍي ًو"،
ت "ثىىالثنا.
ت اللَّ يه َّم ىى ٍل بىػلَّوٍ ي
اللَّ يه َّم ىى ٍل بىػلَّوٍ ي
صيفية ََُِ :أكمل كتابة الحديث النبوم الشريف األتي بنقل رقم الفراغ إلى دفتر إجابتك ك أمامو نص الفراغ
الصحيح

ىعن )ُ(.......ر ً
َّ
س فًي
صلَّى اللَّوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم ىر يج نال ًم ٍن ٍاألى ٍزًد )ِ( ....قى ى
ض ىي اللَّوي ىع ٍنوي قى ى
اؿٍ :
استىػ ٍع ىم ىل النَّبً ُّي ى
ٍ
ى
اؿ ":فىػ ىهال ىجلى ى
ً
ت أىبً ًيو أىك بػ ٍي ً
بػ ٍي ً
ت أ ِّيم ًو فىػيىػ ٍنظيىر يػي ٍه ىدل لىوي أ ٍىـ ىال )ّ(...يى ٍح ًمليوي ىعلىى ىرقىػبىتً ًو )ْ(...ثي َّم ىرفى ىع بًيى ًده ىحتَّى ىرأىيٍػنىا عي ٍف ىرىة
ٍ ى
ى
إًبٍطىٍي ًو.)ٓ(....."،مكرر صيفية َُِِ صيفية َُِٔ اكتب ( ْ عالمات )
شتويةَُُِ مكرر صيفية َُِّتدبر الحديث النبوم الشريف ٗ عالمات
عرؼ براكم الحديث؟
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االسم

أب ضبيد ألسوعدم عبد الرضبن بن معد ألسوعدم رضي ا﵁ عنو صحويب جميل شتويةَُُِ

مواقفو

شورؾ ُب غزكة أ د كمو بعدىو من الغزكات.

عملو

الوف من فْهوء الصحوبة.

كفاتو

ا ُب رضي ا﵁ عنو منة َٔ ىػ.
 بين معنى المفردات كالتراكيب التالية ؟

الرغاء :ص ت البعًن.

(شتوية ََُِمكرر شتويةَُُِ)

اليعار :ص ت الشوة الشديد .شتويةَُُِشتوية َُِٕ )
الخوار :ص ت البْرة  .شتويةَُُِ)
عفرة  :بيوض.

شتوية َُِٕ )

صلَّى اللَّوي ىعلىٍي ًو
( شتويةَُُِ) بين مناسبة الحديث" تحريم الهدايا للموظفين " شتوية َُِْ بين مناسبة كركد قولة ى
ت أىبً ًيو أىك بػ ٍي ً
كسلَّم  (:فىػ ىه َّال جلىس فًي بػ ٍي ً
ت أ ِّيم ًو فىػيىػ ٍنظيىر ييػ ٍه ىدل لىوي أ ٍىـ ىال)
ٍ ى
ى ى ى
ىى ى
كرد ىكا اغبديث عن النيب ٌ ن كو رجل من األزد اظبو عبد ا﵁ بن المتبية _من قبيمة بين لتب_ ما الوظيفة التي أسندىا
الرسوؿ البن اللتبية؟ عمه صبع أم اؿ الزالوة من بين مميم  ،فجوء دبوؿ الثًن ،كقوؿ لمنيب عميو الصبلة كالسبلـ ىكا لكم _
أم عن لزالوة الخت صبعهو _ كىكا أىدم إ  ،فأنكر النيب  ذلو عميو ،كقوؿ ىكا اغبديث.
شرح الحديث:ما الموضوع الذم يتناكلو الحديث النبوم الشريف ك من ماذا يحذر ؟
 يتنوكؿ اغبديث النب م الشريف م ض ع اؽبدايو الخت اعطه لمم فٌن كاؼبسؤكلٌن امتغبلالن ل وئفهم كاعتداءن عمه
ْ ؽ النوس كأم اؽبم
 كوبكر ىكه الفئة من قب ؿ اؽبدايو ( علل) ألهنم ييعطى ف اؽبدية إمو جوممتهم كاػب ؼ منهم  ،أك لطمب مراعوة مصوّب
مْدمي اؽبدايو عمه سوب اؼبصمحة العومة  ،كىكا ؿبرـ شرعون .

 حكم إعطاء الهدايا للموظفين كالمسكولين ؟ ؿبرـ شرعون .

بين نظرة اإلسالـ للوظيفة :

 أقوـ النيب دكلة اإلمبلـ  ،كجعل ؽبكه الدكلة كالة يديركف شؤكف النوس كقضو نة يْض ف بينهم عند االختبلؼ كالتنوزع
كجبو نة عبمع الزالوة من األغنيوء .

 جعػػل اإلمػػبلـ ؽبػؤالء اعببػػوة مػػوالن مْػػدران مػػن الزالػػوة (علػػل شػػت يةَُِّ) ػػىت اعػػف نف مػػهم عػػن اؼبػػوؿ العػػوـ كيتفرغػ ا
صػدقىوت لًٍم يف ىْػر ًاء كالٍمسػوالً ً ً ً
ًى
ٌن
ٌن ىكالٍ ىعػومم ى
لعممهم كذلو ُب مػهم العػوممٌن عميهػو مػن مصػورؼ الزالػوة ،قػوؿ اعػوو " إمبىػو ال ى ى ي ى ى ى ى
ً
ً
وب كالٍغىو ًرًمٌن كًُب مبً ًيل المى ًو كاب ًن ال ىسبً ًيل فى ًر ً ً
ىً
ً
ً
يم .
ى
ىٍ
ىى ى
يم ى ك ه
يضةن م ىن المىو ىكالمىوي ىعم ه
ىعمىٍيػ ىهو ىكالٍ يم ىؤل ىفة قيػمي بػي يه ٍم ىكُب الورقى ى
- 34 -

انُٕس ف ٙانثمافح اإلعاليٛح

إػذاد األعرار  :يانك انذٛاس٘

ٖٕٗ٘٘ٗٓ54ٕٕٙٔ٘ٔ٘ / ٓ554

 ع ٌد اإلمبلـ ال يفة العومة أمونة ككاجبون يْ ـ بو اؼب ف(علل) ُ -ػبدمة اجتمع ِ -كلمنه ض دبصوغبو (،ىات
مثاؿ يدؿ على ذلك ؟)

كفبو يدؿ عمه ذلو اعتكار النيب  أليب ذر ٌن جوءه أب ذر يطمب ال الية عمه أ د أألقوليم بْ لو " يو أبو ذر
ً ً ً
ً
ً
ً
وهو ىكأى ىدل الى ًكم ىعمىٍي ًو فً ىيهو" .
م ىكنى ىد ىامةه إًىال ىم ٍن أ ى
ىخ ىك ىىو حبىْ ى
انو ضعيف ك إنػ ىىهو أ ىىمونىةي ىكإنػ ىىهو يػى ٍ ىـ الٍْيى ىومة خ ٍز ه

 فول الية ك يفة عومة كىي أمونة  ،كفيهو ابعوت كمسؤكليوت ،فعمه اؼب ف أف ال يت الىو إال إذا الوف أىبل ؽبو كعميو
عند ا ليهو أف يؤدم ىكه األمونة عمه خًن كجو.

ت أىبً ًيو أىك بػ ٍي ً
محاسبة الموظف :إلى ماذا يدعو الحديث النبوم الشريف بقولو (فىػ ىه َّال جلىس فًي بػ ٍي ً
ت أ ِّيم ًو ؟
ٍ ى
ى ى ى

 يدع اغبديث النب م الشريف إو ؿبومبة اؼب ف .

 أينمو الوف م قعو كمهمو الونت مكونتو  ،فييسأؿ عن أداء عممو كعن الل موؿ االتسبو أثنوء ال يفة.
رد النيب  عمه ابن المتبية ُب ق لو " فهبل جمس ُب بيت أبيو "......داللة االستفهاـ داللة عمه أف ىكا
كُب ٌ

العومل مل يكن ُب عممو اػبوص  ،إنما الوف ُب عمل عوـ  ،كيأخك األجر عميو كهبب أف يتفرغ لو لمْيوـ ب اجبواو  ،كىكا

أجر اْوضوه  ،أك موؿ الوف عنده قبل ا لو ال يفة فه
اؼب ف ال بد أف ييسأؿ عن مصودر أم الو ،فمو الوف منهو ه

ق لو

.

ما موقف اإلسالـ من الهدية التي قدمت لو استوالالن لصفتو الوظيفية ؟

كمو الوف ىدية قدمت لو امتغبلالن لصفتو ال يفية  ،فه راـ عميو ،كال ق لو فيو كهبب رده إو مهديو فإف اعكر ذلو
فإو بيت موؿ اؼبسممٌن .كمن ىنو جوء التحكير من اْدمي اؽبدايو لمم فٌن كأهنو اعد ن عون من أن اع الرش ة .

(شتوية ََِٗ ضع دائرة ) من أم األنواع يعد تقديم الهدايا للموظفين ؟ أنها تعد نوعان من أنواع الرشوة
شتوية َُِٔ يدفع( عالمة) احد المبررات (عالمتاف) عرؼ الرشوة  :كىي أف يدفع اإلنسوف موالن من أجل

ليغو اؼب ف طرفو عن ـبولفة اراكبهو مْدـ اؽبدية .
أف يأخك ْون ليس لو ،أك أف يعفي نفسو من كاجب عميو ،أك ٌ
شتوية َُِٓ بين الحكمة من تحريم تقديم الهدايا للموظفين اؽبدية اك ف كميمة لئلخبلؿ ب اجبوت ال يفة العومة /

أك فو ون عمه اؼبوؿ العوـ /اك فظو لممصمحة...عبلمتوف
فهكه اؽبدية اك ف كميمة لئلخبلؿ ب اجبوت ال يفة العومة  ،ك كمهو ُب ىكه اغبولة التحرمي .عن عبد ا﵁ بن عمرك رضي ا﵁
ً
صمىه المىوي ىعمىٍي ًو ىك ىممى ىم الىرا ًشي ىكالٍ يم ٍراى ًشي" مو كجو ألداللو من اغبديث الشريف
عنهمو قوؿ "لى ىع ىن ىر يم يؿ المىو ى
تضمن الحديث الشريف أساليب مختلفة إلظهار التشديد على الموظفين الذين يستولوف كظائفهم في االعتداء على

أمواؿ الناس اذكرىا؟(شتويةَُُِ)
ُ)القسم:أقسم النيب فْوؿ (كالكم نفسي بيده)  ،كالنيب ال يْسم هبكه الصيغة إال عمه أمر خطًن.
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ذالر النيب ص را من اعبزاء انفر اؼبؤمن من ىكه اػبيونة ،فولكم يأخك اعبمل أك البْرة أك الشػوة أك غًنىػو ىديػة ُب ك يفػة عومػة
فإنو يأٌب يػ ـ الْيومػة وبممهػو عمػه عنْػو،كال اكػ ف ىػكه األشػيوء صػومتة بػل يػأٌب اعبمػل كلػو رغػوء،كالبْرة كؽبػو خ ار،كالشػوة كىػي
ايعر،كىكه األص ات افضح اعبوين بٌن اػببلئق كاطمعهم عمه أفعولو اؼبنكرة،كى وبمل مو أىدم إليو عمه عنْو ي ـ الْيومة
كالحمل على العنق يراد بو اأاليد فضيحتو ك معوقبة بوف وبمل مو اىدم إليػو عمػه مػرأل مػن اػببلئػق المهػو يتْمػدىو المػو يتْمػد
الْبلدة األمونة الخت يتْمدىو الخت ُب عنْو.

صيييةية  4102لمػػاذا اشػػهد الرسػػوؿ النػػاس علػى الػػبالغ ثالثػػا بعػػد إنكػػار ابػػن اللتبيػة مػػا اخػػذ مػػن ىػػدايا أثنػػاء جمػػع
أمواؿ الزكاة ؟
ّ إشهاد الناس على البالغ:كىكا إشعور منو بأنبية ىكا األمر(عبلمة) ككج ب التبميل (عبلمة) كألشهود النػوس عمػه قيومػو
 بالبالغ (علل ) ىت ال يبْه عكر ؼبن يدعي اعبهل( .عبلمة).

ما المعنى المستفاد من كل نص من النصوص الشرعية اآلتية:
النص الشرعي
ً
صمىه المىوي ىعمىٍي ًو ىك ىممى ىم الىر ًاشي
لى ىع ىن ىر يم يؿ المىو ى
ىكالٍ يم ٍراى ًشي
ً ً ً
ً
ً
م ىكنى ىد ىامةه إًىال ىم ٍن
" إنػ ىىهو أ ىىمونىةي ىكإنػ ىىهو يػى ٍ ىـ الٍْيى ىومة خ ٍز ه
ً
وهو ىكأى ىدل الى ًكم ىعمىٍي ًو فً ىيهو"
أى
ىخ ىك ىىو حبىْ ى
صدقىوت لًٍم يف ىْر ًاء كالٍمسوالً ً ً ً
ًى
ٌن
ٌن ىكالٍ ىعومم ى
" إمبىو ال ى ى ي ى ى ى ى
ىعمىٍيػ ىهو"...

اؼبعىن اؼبستفود
التحكير من منع اْدمي اؽبدايو لمم فٌن كأهنو اعد ن عون من أن اع الرش ة
ع ٌد اإلمبلـ ال يفة العومة أمونة ككاجبون يْ ـ بو اؼب ف ػبدمة
اجتمع كلمنه ض دبصوغبو
جعل اإلمبلـ ؽب الء اعببوة موالن مْدران من الزالوة ىت اعف نف مهم عن
اؼبوؿ العوـ كيتفرغ ا لعممهم كذلو ُب مهم العوممٌن عميهو من مصورؼ
الزالوة
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الوحدة الثالثة

العقيدة اإلسالمية

الدرس األكؿ :عالمات

الساعة.

ما معنى عالمات الساعة شتويةَُِّما المصطلح الشرعي الذم يطلق على التعريف ) :ىي اؼبظوىر أك األمورات الخت اْع
ىَّن ىؽبي ٍم إً ىذا
وعةى أى ٍف اىأٍاًيىػ يه ٍم بػى ٍغتىةن فىػ ىْ ٍد ىجوءى أى ٍشىراطي ىهو فىأ ى
قبل ي ـ الْيومة كادؿ عمه قرب كق عو قوؿ اعوو " فىػ ىه ٍل يػىٍنظييرك ىف إًىال ال ىس ى
ىجوءىاٍػ يه ٍم ًذ ٍالىر ياى ٍم"
ْعالمات
( صيفية ََُِ) ما الحكمة من بياف عالمات الساعة؟ اغبكمة من بيوف عبلموت السوعة

 سبكٌن اإليبوف ُب قم ب اؼبؤمنٌن .
 كانبيههم من غفمتهم ك ثهم عمه االمتعداد لمْوء ا﵁ اعوو بوألعموؿ الصوغبة .
 كمداكمة الت بة كالرج ع إو ا﵁ اعوو .

 كالبْوء عمه كر دائم من قيوـ السوعة الي ال يبوغت ا هبو.
عدد أقساـ عالمات الساعة؟ قسم العمموء عبلموت السوعة إو قسمٌن نبو القسم األكؿ  :عالمات الساعة الصورل
(عرؼ)  :ىي العبلموت الخت اسبق ه ر العبلموت الكؤل كىي الثًنة كمتعددة .
أقساـ عالمات الساعة الصورل التي تسبق ظهور العالمات الكبرل؟

شتوية َُِٓ اذكر خمسا من عالمات الساعة الكبرل

انقل إو دفرت إجوبتو اإل داث اآلاية ،ثم صنفها ُب قوئمتٌن األكو سبثل عبلموت السوعة ك األخرل سبثل أ داث الي ـ اآلخر ٓ عالمات

ُ -طلوع الشمس من موربها
ْ -الدخاف

ِ -النفخة األكلى

صلَّى اللَّوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم
ٓ -الوركد على حوض النبي ى

عبلموت السوعة

ّ -نار تخرج من اليمن

أ داث الي ـ اآلخر

طلوع الشمس من موربها

عبلمة

نار تخرج من اليمن

عبلمة

الدخاف

عبلمة

عبلمة
النفخة األكلى
صلَّى اللَّوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم عبلمة
الوركد على حوض النبي ى

صيفية َُِٓ تقسم عالمات الساعة الصورل من حيث زمن كقوعها إلى ثالثة أقساـ اذكرىا ؟

ّ عالمات

ُ -مو كقع ُب اؼبوضيِ -كمنهو مو كقع اآلف -ّ ،كمنهو مو ميْع ُب اؼبستْبل – بإذف ا﵁ اعوو  -كمن ىكه العبلموت
مو يأٌب
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شػػتوية ََُِ مكػػرر صػػيفيةَُِّانقػػل الجػػدكؿ المبػين أدنػػاه إلػػى دفتػػر إجابتػػك  ،ثػػم صػػنف عالمػػات السػػاعة اآلتيػػة
إلى عالمات صورل  ،كعالمات كبرل
( انشػػقاؽ القمػػر  ،الدابػػة ،ظهػػور الػػدجاؿ ،بعثػػة النبػػي  ،إضػػاعة األمانػػة ،الػػدخاف ،نػػزكؿ سػػيدنا عيسػػى عليػػة السػػالـ،
( ٔ عالمات)

ظهور يأجوج ك مأجوج )

عالمات كبرل

عالمات صورل

( عالمة )

انشقاؽ القمر

( عالمة )

الدابة

بعثة النبي 

( عالمة )

ظهور الدجاؿ ،ظهور يأجوج ك مأجوج ( عالمة )

إضاعة األمانة،

( عالمة )

الدخاف  ،نزكؿ سيدنا عيسى علية السالـ

( عالمة )

ُ -شتوية َُِٕ صنف مو يوٌب ُب قوئمتٌن االكو سبثل عبلموت السوعة  ،كالثونية سبثل ا داث الي ـ االخر
ّ -المركر فوؽ الصراط
ِ -اضاعة االمانة
ُ -الوركد على حوض النبي 
ٓ -نزكؿ عليو علية السالـ

ْ -ظهور المهدم

عبلموت السوعة

ا داث الي ـ االخر

اضاعة االمانة

الوركد على حوض النبي 

ظهور المهدم

المركر فوؽ الصراط

نزكؿ عيسى عليو السالـ

النص الشرعي

العالمة

وؿ
عن أنس رضي ا﵁ عنو قوؿ قى ى
ً ً
وعةي
ت أىنىو ىكال ىس ى
ىر يم يؿ المىو بيعثٍ ي
ىال ىهواىػ ٍ ً
ض ىم ال ىسبىوبىةى ىكالٍ ي ٍمطىه"
ٌن قى ى
وؿ ىك ى

بعثة النبي 

ً
وعةي ىكانٍ ىش ىق
قوؿ اعوو " اقٍػتىػىربىت ال ىس ى
الٍ ىْ ىم ير"

انشقاؽ القمر

مو ثبت بسؤاؿ جؤيل لمرم ؿ "
وؿ ىمو
وع ًة قى ى
قى ى
وؿ فىأ ٍ
ىخً ٍؤًين ىع ٍن ال ىس ى
الٍ ىم ٍسئي يؿ ىعٍنػ ىهو بًأ ٍىعمى ىم ًم ٍن ال ىسوئً ًل
وؿ أى ٍف اىمً ىد
ىخً ٍؤًين ىع ٍن أ ىىم ىورًهتىو قى ى
قى ى
وؿ فىأ ٍ
اغبيىفو ىة الٍ يعىرا ىة
األمة ىربػىتىػ ىهو ىكأى ٍف اىػىرل ٍ

اختالؿ بع
السنن كالقيم
االجتماعية
صيفية َُِٔ
كضح ذلك؟

شرح العالمة

النوع

صورل
كقد كقع انشْوؽ الْمر معجزة لمرم ؿ
كقد بٌن الْرآف الكرمي أف ىكا االنشْوؽ
كقع مع قرب كق ع السوعة

يث أشورت ؾبم عة من األ وديث
النب ية إو ىكه العبلموت كمنهو
شت ية َُِِ
ُ -عْ ؽ ال الدين حبيث يعومل االبن
أمو معوممة السيد ألمتو ،
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الٍ ىعولى ىة ًر ىعوءى ال ىش ًوء يػىتىطى ىوكلي ىف ًُب
الٍبػٍنػي ً
وف"
يى

(صيفية َُِْ)
ت ٍاأل ىىمونىةي
ضيوػ ىع ٍ
قوؿ  " فىًإذىا ي
ً
وعتيػ ىهو
وعةى قى ى
ف إً ى
وؿ ىالٍي ى
ضى
فىونٍػتىظ ٍر ال ىس ى
وؿ إًذىا يك وم ىد ٍاأل ٍىم ير إً ىو ىغ ًًٍن أ ٍىىمً ًو
قى ى
ً
وعةى"
فىونٍػتىظ ٍر ال ىس ى
وع ًة أىيى نومو
ٌن يى ىد ٍم ال ىس ى
قوؿ  " إً ىف بػى ٍ ى
اعبى ٍه يل
يػيٍرفى يع فً ىيهو الٍعًٍم يم ىكيػىٍن ًزيؿ فً ىيهو ٍ
ىكيى ٍكثػي ير فً ىيهو ا ٍؽبىٍر يج ىكا ٍؽبىٍر يج الٍ ىٍْت يل".
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ِ-فضبلن عن اغًن أ اؿ النوس حبيث
ذبد من الون ا يعون ف الفْر كقمة ذات اليد
يتسوبْ ف ُب اشييد البنويوت الشوىْة.
إضاعة األمانة
صيفية َُُِ
َُِٔ،كضح
ذلو؟
رفع العلم

كذلو بإمنود األم ر العومة إو من ال
يبمك ف الكفوءة عمه الْيوـ هبو ُب أم
م قع من م اقع اغبيوة كليست لديهم
الْدرة عمه اصريف شؤكف النوس

كظهور الجهل

فكممو موت عومل نْص العمم بفْد
وممو كنتج عن ذلو اعبهل دبو انفرد بو
ىكا العومل من عم ـ.كالثرة الْتل ألمبوب

ككثرة القتل

الثًنة المو نشوىدىو ُب ىكه األيوـ

بموت العلماء

صورل يقع اآلف

صورل يقع اآلف

فيبعث ا﵁ دخونون من السموء يغشه

ً
ب يػى ٍ ىـ اىأًٌٍب
قوؿ اعوو " فى ٍوراىْ ٍ
ال ىسموء بً يدخ و
وف يمبً و
ٌن"
ىي ى

الدخاف

قوؿ اعوو " ىكإًذىا ىكقى ىع الٍ ىْ ٍ يؿ ىعمىٍي ًه ٍم
ىخىر ٍجنىو ىؽبي ٍم ىدابىةن ًم ىن ٍاأل ٍىر ً
ض اي ىكمو يم يه ٍم
أٍ
ىوس ىالوني ا بًىآيىواًنىو ىال يي قًني ىف"
أى ىف الن ى

الدابة

ظهور الدجاؿ

النوس فيأخك اؼبؤمن منو الهيئة
الزالوـ،بينمو يأخك بأنفوس الكفور
فيصيبهم منو ضيق شديد

كىكه الدابة ال يعمم ن عهو كال شكمهو إال
ا﵁ اعوو  ،اكمم النوس كاعرؼ اؼبؤمن
من الكوفر
كى رجل يظهر ُب آخر الزموف يدعي
األل ىية كيسعه لفتنة النوس عن دينهم
دبو أعطوه ا﵁ من خ ارؽ العودات
كعجوئب األم ر كقد جوء الكثًن من
األ وديث النب ية الشريفة ؿبكرة منو
كمبينة لبعو صفواو ،كمو وبدثو ُب
األرض من فسود.
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ق لو عميو السبلـ "لى ٍ ىملٍ يػىٍب ىق ًم ٍن
ً
ُّ
و الٍيىػ ٍ ىـ
الدنٍػيىو إًىال يػى ٍ هـ لىطىى ىؿ المىوي ىذل ى
ث فً ًيو ىر يج نبل ًم وين
ٍبيى ااػى ىف يْ ا ى ىىت يػىٍبػ ىع ى
اظبو ًٍ
ً
ً
اظبي
أ ٍىك م ٍن أ ٍىى ًل بػىٍي ًخت يػي ىاط يئ ٍي ي
ً
ام يم أًىيب"
ام يم أىبًيو ٍ
ىك ٍ

إػذاد األعرار  :يانك انذٛاس٘

ظهور المهدم

(صيفية َُِْ)

ٖٕٗ٘٘ٗٓ54ٕٕٙٔ٘ٔ٘ / ٓ554

كى رجل صوّب من أمة ؿبمد يظهر ُب
آخر الزموف ( ،عدد أعمولة) ُ -وبكم
بوإلمبلـ ِ -كينشر العدؿ بٌن النوس ،
كقد عد الثًن من العمموء ه ره عبلمة من
عبلموت السوعة الكؤل (عمل ) لكثرة
األ وديث ال اردة فيو عن رم ؿ ا﵁ 

ما سيقع
بالمستقبل

كبرل

اشًن األدلة الشرعية إو ثب ت نزكؿ
نزكؿ عيسى
عليو السالـ

ً
ت يىأٍ يج يج
قوؿ اعوو " ى ىىت إً ىذا فيت ىح ٍ
كمأٍج ج كيىم ًمن يال ول ىد و
ب
ى
ىى ي ي ى ٍ ٍ
ً
اغبى ُّق
ب الٍ ى ٍع يد ٍ
يػىٍنسمي ىف (ٔٗ) ىكاقٍػتىػىر ى
ىً
ً
ً
ين ىال ىف يركا
صةه أىبٍ ى
فىًإ ىذا ى ىي ىشوخ ى
ص يور الك ى
يىو ىكيٍػمىنىو قى ٍد يالنىو ًُب ىغ ٍفمى وة ًم ٍن ىى ىكا بى ٍل
ًً
ٌن"
يالنىو ىولم ى

ظهور يأجوج
كمأجوج

عيسه بن مرمي عميو السبلـ ُب آخر
الزموف كإو ال نو عبلمة من عبلموت
السوعة كإو أنو عميو السبلـ وبكم
بولْرآف كيمتزـ بشريعة اإلمبلـ كعمه يديو
اك ف هنوية اؼبسيح الدجوؿ بإذف ا﵁
اعوو.
كى امم ألمة البًنة زبرج ُب آخر الزموف
انشر الفسود كالدمور ُب األرض كقد
أخؤ ا﵁ اعوو عنهم
أمو أين ىم اآلف كموذا الوف من أمرىم

كبرل

كبرل

كموذا ميك ف فهكا من عمم الغيب الكم
ال يعممو إال ا﵁ اعوو.

ما سيقع
بالمستقبل

ما سيقع
بالمستقبل

( شت ية َُُِ)أشورت األ وديث
الخسف

النب ية الشريفة إو ثبلثة خس ؼ البًنة
اْع قبل قيوـ السوعة اذالرىو ؟ ُ-
خسف ُب اؼبشرؽِ -كآخر ُب

كبرل

ما سيقع
بالمستقبل

اؼبغربّ -كخسف ُب جزيرة العرب
تخلف بع

كيؤشر ذلو إو دكث انْبلب عظيم
ُب نظوـ الك ف كاختبلؿ ُب مننو بإذف
ا﵁ اعوو ،فتطمع الشمس من جهة

وعةي ى ىىت
قوؿ  " ىال اىػ يْ يـ ال ىس ى
اىطٍميع الشىم ً
ت السنن الكونية
س م ٍن ىم ٍغ ًرًهبىو فىًإ ىذا طىمى ىع ٍ
ى ٍ ي
ً
و
عن مسارىا
ىوس ىآمني ا أ ٍ
ىصبىعي ىف فى ىكل ى
فىػىر ى
آىو الن ي
ً
ٌن ى(ال يػىٍنػ ىف يع نػى ٍف نسو إًيبىونػي ىهو ىملٍ اى يك ٍن كطلوع الشمس الغرب(كضح عالقة ىذه العالمة بالتوبة
ى
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كبرل

ما سيقع
بالمستقبل

انُٕس ف ٙانثمافح اإلعاليٛح

آمنى ً
ت ًُب إًيبى ًوهنىو
ت م ٍن قىػٍب يل أ ٍىك ىال ىسبى ٍ
ى ٍ
ىخٍيػنرا)
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؟صيفية َُِِ عبلمتوف )فبعد ه ر

(شت ية ََِٗ) ىكه العبلمة ال انفع اإلنسوف الت بة إذا مل
يكن قد اوب قبل ذلو.كىكا يدفع
اؼبؤمنٌن إو اإلالثور من الطوعوت كالت جو
إو ا﵁ اعوو ك يدفع العصوة إو اؼببودرة
بولت بة.

قوؿ  " ك ً ً
و نى هور ىزبٍير يج ًم ٍن
آخ ير ذىل ى
ى
ىوس إً ىو ىٍؿب ىش ًرًى ٍم"
الٍيى ىم ًن اىطٍيريد الن ى

نار تخرج من
اليمن تطرد
الناس إلى
محشرىم

يث إهنو اس ؽ اػببلئق إو اؼبكوف
الكم ميتم فيو اغبشر كال ق ؼ بٌن يدم
ا﵁ اعوو.

كبرل

ما سيقع
بالمستقبل

الدرس الثاني :اإليماف باليوـ اآلخر
ما معنى اإليماف باليوـ اآلخر (صيفية َُِّ ،صيفية َُِْ ،شتوية َُِٔ ) :االعتْود اعبوزـ كالتصػديق الكومػل بك وػل مػو

أىخػؤ بػػو ا﵁ -عػىز كجػػلُ -ب التوبػػو الكػػرمي  ،كأىخػػؤ بػػو رمػ لو األىمػػٌن  -  -مػػن أخبػػور يػ ـ الْيومػػة فبػػو يكػ ف بعػػد النف ػػة األكو،
ك ىت دخ ؿ أىىل اعبنىة اعبنة  ،كدخ ؿ أىىل النور النىور كمو هبرم فيهمو .
س الٍػًػؤى أى ٍف اػي ىلُّػ ا يك يجػ ىى يك ٍم قًبىػ ىػل الٍ ىم ٍشػ ًرًؽ
كاألدلػػة عمػػه كجػ ب اإليبػػوف بػػولي ـ اآلخػػر ُب التػػوب ا﵁ الثػػًنة كمػػن ذلػػو ق لػػو اعػػوو "لىػ ٍػي ى
ب كلى ًك ىن الًٍؤى مػن آىمػن بًولمى ًػو كالٍي ػ ًـ ٍاآلى ًخػ ًر كالٍم ىبلئً ىك ًػة كالٍ ًكتى ً
ً
ػٌن" كجػو الداللػة مػن ق لػة اعػو ؟ كجػ ب اإليبػوف بػولي ـ
ػوب ىكالنىبًيو ى
ى ىٍ
ى
ى ى
ىكالٍ ىم ٍغ ًر ى
ىٍ ىى
اآلخر ُب التوب ا﵁

ثانيان :مظاىر االىتماـ باليوـ اآلخر عدد أساليب أك مظاىر اىتماـ القراف الكريم باليوـ األخر ؟ بين ثالثة من مظاىر
اىتماـ القرآف الكريم في تقرير كقوع اليوـ اآلخر ؟

شتويةَُُِ :اىتم القرآف الكريم بالتأكيد على كجوب اإليماف باليوـ اآلخر  ،اذكر مظهرين لهذا االىتماـْ.عالمات
النصوص الشرعية
ظ بًًو ىم ٍن ىالو ىف يػي ٍؤًم ين بًولمى ًو ىكالٍيىػ ٍ ًـ ٍاآلى ًخ ًر ىكىم ٍن
ق لو اعوو " ذىلً يك ٍم يي ىع ي
يػىت ًىق المىوى ىٍهب ىع ٍل لىوي ـبىٍىر نجو".

مظاىر اىتماـ القراف الكريم باليوـ األخر شتويةَُُِ
ُ-ربط اإليبوف بولي ـ اآلخر بوإليبوف بو﵁ -عز كجل ُ -ب
الثًن من آيوت الْرآف الكرمي.
ِ-اإلالثور من ذالر الي ـ اآلخر ( ،عمل ) ىت أنو ال اكود
زبم صفحة من صفحوت الْرآف الكرمي من اغبديث عن
الي ـ اآلخر ،كمو ميك ف فيو من األ داث كال قوئع .
ّ -اسمية ىكا الي ـ بأظبوء متعددة شت ية َُِّاذالر ثبلثة
منهو؟
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ا  -ي ـ الدين ب  -كي ـ الفصل ج -كي ـ اغبسوب ،د-
كالْيومة ق -كاغبوقة ،ك  -كال اقعة .
عدد من ىكه األظبوء مو يشًن إو األى اؿ الخت اْع ُب ىكا
الي ـ العظيم مثل ا-الغوشية ب -كالطومة ج -كالصو ىخة د-
كالْورعة .

ب ًٍ
و نيطٍ ىفةن
اإلنٍ ىسو يف أى ٍف يػيٍتػىرىؾ يم ندل (ّٔ) أى ىملٍ يى ي
قوؿ اعوو "أ ىٍ
ىوب ىس ي
ً
ين يبيٍىىن (ّٕ) ٍبيى ىالو ىف ىعمى ىْةن فى ى مى ىق فى ىس ىل (ّٖ) فى ىج ىع ىل ًمٍنوي ْ-ذالر الْرآف الكرمي لعدد من األدلة الخت اثبت كج د الي ـ
م ٍن ىم ً ٍّ
ٌن ال ىك ىالر ك ٍاألينٍػثه (ّٗ) أىلىي ً
اآلخر كمنهو ا) اآليوت الخت ابٌن قدرة ا﵁ عز كجل
و بًىْ ًود ور ىعمىه أى ٍف يٍوبيً ىي
س ىذل ى
الىزٍك ىج ٍ ً ى ى ى
ٍ ى
الٍ ىم ٍ اىه"
ب ًمن الٍبػع ً
ث فىًإنىو
ىوس إً ٍف يالٍنتي ٍم ًُب ىريٍ و ى ى ٍ
قوؿ اعوو " يىو أىيػُّ ىهو الن ي
ْ-ذالر الْرآف الكرمي لعدد من األدلة الخت اثبت كج د الي ـ
ىخمى ٍْنىو يالم ًمن اػير و
ضغى وة يـبىمى ىْ وة
اب ٍبيى ًم ٍن نيطٍ ىف وة ٍبيى ًم ٍن ىعمى ىْ وة ٍبيى ًم ٍن يم ٍ
ٍ ٍ ى
اآلخر كمنهو ب ) اكالًن اإلنسوف بأصل خمْتو كاليفية نشأاو
ً
و
ٌن لى يك ٍم"
ىك ىغ ًًٍن يـبىمى ىْة لنيبىػ و ى
ثالثان :كقت اليوـ اآلخر كضح ذلك ؟
 كقت الي ـ اآلخر من عمم الغيب الكم امتأثر ا﵁ اعوو بو كمل يطمع عميو أ دان من خمْو .كجو الداللة قوؿ اعوو
" كاىػبورىؾ الى ًكم لىو م ٍمو ال ىسموك ً
ً ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
وع ًة ىكإًلىٍي ًو اػي ٍر ىجعي ىف"
ض ىكىمو بػىٍيػنىػ يه ىمو ىكعٍن ىدهي ع ٍم يم ال ىس ى
يي ي ىى
ىىى
 كقد كردت بعو األ وديث النب ية الخت اشًن إو قرب كق ع ىكا الي ـ بظه ر بعو أشراط السوعة
 فعمه اؼبسمم أف ال يشغل كقتو ُب السؤاؿ كالبحث عن كقت ي ـ الْيومة (علل ) ألنو من عمم الغيب الكم اختص
ا﵁ بو .

 كإمبػػو عميػػو أف يْبػػل عمػػه طوعػػة ا﵁ اعػػوو كالت ػزاـ أكامػػره(علػػل ) امػػتعدادان ؽبػػكا الي ػ ـ العظػػيم كىػػكا مػػو الػػوف يرشػػد إليػػو
"كىمػػو ىذا
ػوعةي قىػ ى
ػوع ًة فىػ ىْػ ى
الرم ػ ؿ  ، فعػػن أنػػس رضػػي ا﵁ عنػػو قػػوؿ أى ىف ىر يجػ نػبل ىم ػأ ىىؿ النىػ ً ى
ػوؿ ىمػ ىػىت ال ىسػ ى
ػيب  ىع ػ ٍن ال ىسػ ى
ػوؿ ى
ت"
وؿ ىال ىش ٍيءى إًىال أ و
ب المىوى ىكىر يم لىوي فىػ ىْ ى
ت ىؽبىو قى ى
ىين أي ً ُّ
أ ٍىع ىد ٍد ى
ت ىم ىع ىم ٍن أى ٍ بىٍب ى
وؿ أىنٍ ى
رابعان  :من أحداث اليوـ اآلخر  :ضع في مقابل كل آية كريمة الحدث الذم يحدث يوـ القيامة أك كضح حدث
النصوص الشرعية

الحدث(شتوية

ََِٗمكررصيفيةََُِ،صيفية

شرح الحدث أك كجو الداللة

َُِٓ)

النفخة األكلى ( نفخة نهاية

صعً ىق ىم ٍن
قوؿ اعوو " ىكنيًف ىخ ًُب ُّ
الص ًر فى
ى
الحياة الدنيا)صيفيةَُُِ :قارف
ًُب ال ىسموك ً
ات ىكىم ٍن ًُب ٍاأل ٍىر ً
ض إًىال ىم ٍن ىشوء
ىى
ى
بين النفختين من حيث األثر على
المىوي"
الحياة .
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يث يأمر ا﵁ اعوو اؼبمو بولنفخ ُب الص ر
(الب ؽ) فيم ت من ُب السم ات كمن ُب
األرض إال من شوء ا﵁ ،كُب ذلو إشورة إو
هنوية اغبيوة الدنيو كبداية الي ـ األخر

انُٕس ف ٙانثمافح اإلعاليٛح

ت (ُ) ىكإً ىذا
قوؿ اعوو "إً ىذا ال ىس ىموءي انٍػ ىفطىىر ٍ
ً
ت
ت (ِ) ىكإً ىذا الٍبً ىح يور في وجىر ٍ
ب انٍػتىثىػىر ٍ
الٍ ىك ىاال ي
ً
ً
س
(ّ) ىكإً ىذا الٍ يْبي ير بػي ٍعثىر ٍ
ت (ْ) ىعم ىم ٍ
ت نػى ٍف ه
ت
ت ىكأى ىخىر ٍ
ىم ٍ
ىمو قىد ى
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النفخة األكلى ( نفخة نهاية
الحياة الدنيا )

النفخة الثانية

ً ًً
يخىرل فىًإ ىذا يى ٍم
قوؿ اعوو " ٍبيى نيف ىخ فيو أ ٍ
قًيى هوـ يػىٍنظييرك ىف"

(البعث)صيفيةَُُِ :قارف بين

ض ىعٍنػ يه ٍم
ىق ٍاأل ٍىر ي
قوؿ اعوو " يػى ٍ ىـ اى ىشْ ي
ًمر ً
و ى ٍشهر ىعمىٍيػنىو يى ًسًنه"
اعو ىذل ى
ىن

الحشر :

صفًّو
ض ا ىعمىه ىربو ى
قوؿ عز كجل " ىكعي ًر ي
و ى
لىىْ ٍد ًجٍئتي يم نىو ىال ىمو ىخمى ٍْنىو يال ٍم أىىك ىؿ ىمىرةو بى ٍل
ىز ىع ٍمتي ٍم أىلى ٍن ىٍقب ىع ىل لى يك ٍم ىم ٍ ًع ندا"
قوؿ اعوو " فىأىىمو ىم ٍن أ ً
يكٌبى الًتىوبىوي بًيى ًمينً ًو
ب ً ىسوبنو يى ًس نًنا (ٖ)
(ٕ) فى ىس ٍ ى
ؼ يوبى ى
وم ي
كيػٍنػ ىْمً ً ً ً
ً
ب إ ىو أ ٍىىمو ىم ٍس ير ن
ىى ي
كرا (ٗ) ىكأىىمو ىم ٍن أيكٌبى
ؼ يى ٍدعي ثػيبي نرا
الًتىوبىوي ىكىراءى ى ٍه ًرهً (َُ) فى ىس ٍ ى
صمىه ىمعً نًنا "
(ُُ) ىكيى ٍ

النفختين من حيث األثر على الحياة .

العرض كالحساب صيفية ََِٗ
العرض :

كيرافْهو أ داث مكىمة ربدث لمك ف منهو
ُ -فتنشق السموء ِ -كاتنوثر النج ـ
كالك االب  -ّ،كاتفتت األرض

فيأمر ا﵁ اعوو اؼبمو فينفخ النف ة الثونية ُب
الص ر  ،فتع د اغبيوة إو األم ات  ،كىكا مو
يطمق عميو البعث  ،فيع د اإلنسوف جسدان
كرك ون
يث هبمع النوس ُب مكوف كا د يسمه
ا﵀شر(عمل)انتظوران غبسوهبم من قبل رب
العوؼبٌن

يعرض النوس ي ـ الْيومة عمه ا﵁ عز كجل

ٍب اتطوير الصحف فيطمع الل كا د عمه
العرض كالحساب صيفية ََِٗ
صحيفة أعمولو الخت مجمتهو عميو اؼببلئكة ُب
العرض :
اغبيوة الدنيو الناس يوـ القيامة صنفاف كضح
ذلك ؟ ُ -فمنهم من يأخك التوبو بيمنو كىم
أىل اػبًن كاإليبوف كالسعودة  -ِ ،كمنهم من
يأخك التوبو بشمولو كىؤالء ىم أىل الكفر
كالنفوؽ

ً
ين الٍ ًْ ٍس ىط لًيىػ ًٍـ الٍ ًْيى ىوم ًة
قوؿ اعوو " ىكنى ى
ض يع الٍ ىم ىاز ى
وبومب ا﵁ اعوو النوس عمه مو فعم ه ُب
وؿ بى وة ًمن
ف ىبل اظٍمىم نػفس شيئو كإً ٍف الوف ًمثػْ ى
ى ي ي ى ٍ ه ىًٍن ى ى ى ٍ ىً ى ٍ العرض كالحساب صيفية ََِٗ
ٌن "
اغبيوة الدنيو صغًنان الوف أـ البًنا فت زف أعموؽبم
ىخ ٍرىد وؿ أىاىػٍيػنىو هبىو ىكىال ىفه بًنىو ى ومبً ى

الحساب

اغبى ٍ ً
ض ىم ٍن ىمىر
فْوؿ " إً وين فىػىرطي يك ٍم ىعمىه ٍ
ب ىملٍ يىظٍ ىمأٍ أىبى ندا"
ب ىكىم ٍن ىش ًر ى
ىعمى ىي ىش ًر ى

الوركد على حوض النبي 
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بوؼبيزاف الكم ال يعمم طبيعتو إال ا﵁ اعوو
يث أخؤ عنو الرم ؿ 
كمعىن فرطكم أم موبْكم.

انُٕس ف ٙانثمافح اإلعاليٛح

اين
صىرا ي
ب ال و
قوؿ  " فىػيي ٍ
ط بىػ ٍ ى
ضىر ي
ٌن ى ٍهىر ىٍ
الر يم ًل بًأيىمتً ًو
ىم فىأى يال يف أىىك ىؿ ىم ٍن ىهبي يز ًم ٍن ُّ
ىج ىهن ى
الر يم يل ىكىال ىبل يـ
ىكىال يػىتى ىكمى يم يػى ٍ ىمئً وك أى ى هد إًىال ُّ
الر يم ًل يػى ٍ ىمئً وك المى يه ىم ىممو ٍم ىممو ٍم"
ُّ
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المركر فوؽ الصراط
صيفيةَُِِ دائرة  :يطلق على
الجسر المنصوب فوؽ جهنم
ليمر عليو الخالئق جميعهم يوـ
القيامة

كى جسر منص ب ف ؽ جهنم يبر عميو
اػببلئق صبيعهم * ،كيك ف مركر النوس عميو
حبسب أعموؽبم فمنهم من يبر عميو مسرعون
كمنهم من يسْط ُب نور جهنم
الجنة  :ىي دار الْرار الخت أعدىو ا﵁ اعوو

دخوؿ الجنة أك النار
الجنة

لعبوده اؼب دين الكين آمن ا بو كأقبم ا عمه

طوعتو ُب اغبيوة الدنيو  ،ففي اعبنة أن اع ال
ربصه من النعيم  ،كىي درجوت اتنومب مع
األعموؿ الخت قدمهو اإلنسوف ُب اغبيوة الدنيو.
أما النار فهي مث ل الكوفرين بو﵁

دخوؿ الجنة أك النار
النار

اؼبستكؤين عن طوعتو كعبوداو  ،كفيهو الكلو
أن اع متعددة من العكاب  ،كىي منوزؿ
كدرالوت اتنومب مع مست ل الكن ب
كاؼبعوصي ُب اغبيوة الدنيو
الشفوعة من األم ر الخت ثبتت بولكتوب

قوؿ اعوو " ىم ٍن ىذا الى ًكم يى ٍش ىف يع ًعٍن ىدهي إًىال
بًًإ ٍذنًًو"

الشفاعة

كالسنة  ،كأ وديثهو مت اارة ؛فبٌن ا﵁ اعوو أف
الشفوعة ال اك ف أل د من اػبمق إال بإذنو
 ،كؼبن يراضي من عبوده  ،كأكؿ اػبمق الكين
يؤذف ؽبم بولشفوعة ي ـ الْيومة ى ميدنو
ؿبمد (شت ية ََُِ مكرر شت ية
َُِِدائرة)

صيفية َُِٔ  :ما الحدث من احداث اليوـ االخر الذم تدؿ عليو كل اية من اآليتين الكريمتين االتيتين:
ً ًً
يخىرل فىًإذىا يى ٍم قًيى هوـ يػىٍنظييرك ىف" النفخة الثانية (البعث)
ُ .قوؿ اعوو " ٍبيى نيف ىخ فيو أ ٍ
ط لًيىػ ٍوًـ ال ًٍقيى ىام ًة" العرض كالحساب
ين ال ًٍق ٍس ى
ِ .قاؿ تعالى  ":ىكنى ى
ض يع ال ىٍم ىوا ًز ى
بين الحاالت التي يشفع فيها سيدنا محمد يوـ القيامة؟
ُ .يشفع لم بلئق صبيعهو بتعجيل اغبسوب ؽبم لت ميصهم فبو يعون نو ُب ا﵀شر
ِ .شفو عتو لطوئفة من أمتو فيدخمهم اعبنة بغًن سوب
ّ .كشفو عتو لبعو اؼبكنبٌن من أمتو ُب زبفيف العكاب عنهم ي ـ الْيومة
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شتوية َُِٓ ل يماف باليوـ اآلخر آثار عدة تعود على اإلنساف ٔ ،ضخ اثُ ٍٛيُٓا ؟

ْ عالمات

ُ .ا جيو اإلنسوف كانضبوطو كالتزامو بولعمل الصوّب كاْ ل ا﵁ عز كجل(عالمة) (علل ) كذلو ؼبعرفتو أنو ؿبومب عن
أعمولو أموـ ا﵁ اعوو ي ـ الْيومة (عالمة) .
ِ .عدـ التعمق بولدنيو كاغبرص عمه ممكاهتو (عالمة) خص صون عندمو يعمم بولنعيم الكم أعده ا﵁ اعوو لممؤمنٌن مْورنة
مع نعيم الدنيو الزائل( .عالمة)

ّ .شع ر من يؤمن بولي ـ اآلخر بولطمأنينة(عالمة) (علل) إليبونو بعدؿ ا﵁ اعوو ي ـ الْيومة بٌن اػببلئق ( .عالمة)

الدرس الثالث :التحذير من تكفير المسلم
يظهر بٌن الفرتة كاألخرل من يتسوىل ُب اكفًن األفراد كاعبموعوت بنوءن عمه خطأ ُب فهم األدلة أك امتجوبة لفتوكل
عوطفية كدكف االمتنود إو الض ابط الشرعية ُب إصدار ىكه الفت ل.

(شتوية ََُِ)(،صيفية َُِْ) ما معنى التكفير  :إطبلؽ كصف الكفر عمه مسمم مْر بولشهوداٌن بنوء عمه اعتْود

أك ق ؿ أك فعل يصدر عنو.

بين حكم تكفير المسلم كما الدليل على ذلك ؟ كضح الحكم الشرعي لتكفير المسلم؟ هنه اإلمبلـ عن إطبلؽ الممة

الكفر عمه اؼبسمم  ،فبل هب ز اكفًن ش ص أك ىيئة إال إذا أ هر ق الن أك فعبلن أك اعتْودان يعد صروبون ُب الكفر ك كم بو قوض
مسمم .كاألدلة عمه ذلو الثًنة منهو
ً
ىً
ً
ت يم ٍؤًمننو اىػٍبتىػغي ىف
ين آى ىمني ا إًذىا ى
ضىربٍػتي ٍم ًُب ىمبً ًيل المىو فىػتىبىػيىػني ا ىكىال اىػ يْ لي ا ل ىم ٍن أىلٍ ىْه إًلىٍي يك يم ال ىس ىبل ىـ لى ٍس ى
ُ .قوؿ اعوو " يأىيػُّ ىهو الك ى
اغبىيى ًوة ا ُّلدنٍػيىو " ففي ىكه اآلية الكريبة ا جيو من ا﵁ اعوو لممؤمنٌن بأف ال يطمْ ا كصف الكفر عمه أ د
ض ٍ
ىعىر ى
ا هر اإلمبلـ.
ِ .قوؿ  "ىكىم ٍن ىرىمه يم ٍؤًمننو بً يك ٍف ور فىػ يه ى ىال ىٍْتمً ًو " ففي اغبديث بيوف لعظم الكنب الكم يراكبو من يْدـ عمه اكفًن أخيو
اؼبسمم يث موكل رم ؿ ا﵁ بينو كبٌن الْتل.
ِ .كسبثبلن لتعوليم اإلمبلـ كإقتداء هبدم رم ؿ ا﵁ الوف أصحوب النيب يبتنع ف عن إطبلؽ الكفر أك الفسق عمه أىل
الْبمة  ،فعن أيب مفيوف قوؿ قمت عبوبر بن عبد ا﵁ ىل النتم اْ ل ف أل د من أىل الْبمة الوفر ؟ قوؿ « ال »
 ،قمت كالنتم اْ ل ف مشرؾ ؟ قوؿ معوذ ا﵁ ".كىنوؾ الكثًن من األدلة الشرعية األخرل الخت ربكر من اكفًن
اؼبسمم.
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أسباب ظهور التكفير في المجتمعات (شتويةَُُِ)( :شتوية ََُِ) (صيفية َُِٔ اذكر اثنين منها ).
أ( -ما السبب ؟ ) الجهل كعدـ الفهم السليم لألحكاـ الشرعية نتيجة اػبطأ ُب فهم األدلة الشرعية الخت ابىن عميهو
ىكه األ كوـ  ،فبو يؤدم إو ه ر بعو الفتوكل العوطفية الخت ال استند إو الض ابط الشرعية.
ب-التعصب الفكرم كضيق األفق (كضح ذلك) شتويةَُِّ ضػع دائػرة  :االنغػبلؽ عمػه ألػكات كعػدـ اْبػل الػرأم

اآلخر  ،ك إنزاؿ رأيو منزلة النص ص الشرعية ي ضح مبب من أمبوب التكفًن ى التعصب الفكرم كضيق األفق
 فبو يؤدم إو االنغبلؽ عمه ألكات كعدـ اْبل الرأم اآلخر  ،ك إنزاؿ رأيو منزلة النص ص الشرعية .

 كُب ذلػػو ـبولفػػة صػػروبة ؼبػػنهج الػػدع ة الػػكم أمرنػػو ا﵁ اعػػوو بػػو كالْػػوئم عمػػه اغبكمػػة كاؼب عظػػة اغبسػػنة كاجودلػػة
ً
ً
و بً ًٍ
ػو
ٍم ًة ىكالٍ ىم ٍ ًعظى ًػة ٍ
اغبى ىسػنى ًة ىك ىجػود ٍؽبي ٍم بًػولىًخت ى ىػي أى ٍ ىس يػن إً ىف ىربى ى
بولخت ىي أ سن قوؿ اعوو ٍادعي إً ىو ىمبً ًيل ىربو ى
وغبك ى
ً ً
ً ًً
ً
ين " .
يى ى أ ٍىعمى يم دبى ٍن ى
ض ىل ىع ٍن ىمبيمو ىكيى ى أ ٍىعمى يم بولٍ يم ٍهتىد ى
ج -عدـ التثبت من أحواؿ الناس قبل إصدار الحكم علػيهم (كضػح ذلػك ) كقػد أمرنػو ا﵁ اعػوو بضػركرة التثبػت مػن
ىً
ً
ومػق بًنىبػوإ فىػتىبػيىػنيػ ا أى ٍف اي ً
ً
صػيبي ا قىػ ٍ نمػو ًجبى ىهولى وػة
ين آى ىمنيػ ا إ ٍف ىجػوءى يال ٍم فى ه ى ى
األخبور قبل اصديْهو أك اغبكم عميهو قوؿ اعوو " يىو أىيػُّ ىهػو الػك ى
ًً
ٌن"
صبً يح ا ىعمىه ىمو فىػ ىع ٍمتي ٍم نىودم ى
فىػتي ٍ
كفبو يؤالد ذلو م قف الرم ؿ من أمومة بن زيد ػٌن أقػدـ عمػه قتػل رجػل نطػق بولشػهوداٌن يػث يْػ ؿ رضػي ا﵁ عنػو "
ً
بػعثىػنىو رمػ يؿ المى ًػو ًُب مػ ًريىوة فىصػبىحنىو ٍ ً ً
ػو
ػت ىر يج نػبل فىػ ىْ ى
ػوؿ ىال إًلىػوى إًىال المىػوي فىطى ىعٍنتيػوي فىػ ى قى ىػع ًُب نػى ٍف ًسػي ًم ٍػن ىذل ى
اغبيىرقىػوت م ٍػن يج ىهٍيػنىػةى فىأ ٍىد ىرٍال ي
ى ٍ
ى
ىى ى ي
ً
ً
ً
ً
ػت يػىػو ىر يمػ ىؿ المىػػو إًىمبػىػو قىو ىؽبػىػو ىخ ٍ فنػػو مػ ٍػن ال وسػ ىػبل ًح قىػػو ىؿ أىفىػ ىػبل
ػوؿ ىال إًلىػػوى إًىال المىػػوي ىكقىػتىػ ٍمتىػػوي قىػ ى
ػوؿ ىر يمػ يؿ المىػػو أىقىػ ى
ػيب فىػ ىْػ ى
فى ىك ىال ٍراػيػوي لمنىػً و
ػوؿ قيػ ٍمػ ي
ً
ت يػى ٍ ىمئً وك".
ت أو
ىممى ٍم ي
ت ىع ٍن قىػ ٍمبًو ى ىىت اىػ ٍعمى ىم أىقىو ىؽبىو أ ٍىـ ىال فى ىمو ىز ىاؿ يي ىكوريرىىو ىعمى ىي ى ىىت سبىىنػٍىي ي
ىش ىْ ٍْ ى
ىين أ ٍ
د-استوالؿ أعداء اإلسالـ :قد يستغل أعداء اإلمبلـ جهل بعو األفراد ك ركفهم اؼبودية الصعبة (علل) لنشر أفكور
التكفًن الخت هتدد ك دة األمة كاجتمع .

من خالؿ النصوص الشرعية استنتج سبب التكفير ؟
السبب

النص الشرعي
ً
ً
و بً ًٍ
و يى ى التعصب الفكرم كضيق
ٍم ًة ىكالٍ ىم ٍ ًعظىًة ٍ
اغبى ىسنى ًة ىك ىجود ٍؽبي ٍم بًولىًخت ى ىي أى ٍ ىس ين إً ىف ىربى ى
قوؿ اعوو ٍادعي إً ىو ىمبً ًيل ىربو ى
وغبك ى
ً ً
ً ًً
ً
األفق
ين "
أ ٍىعمى يم دبى ٍن ى
ض ىل ىع ٍن ىمبيمو ىكيى ى أ ٍىعمى يم بولٍ يم ٍهتىد ى
م قف الرم ؿ من أمومة بن زيد ٌن أقدـ عمه قتل رجل نطق بولشهوداٌن يث يْ ؿ رضي ا﵁
عنو " بػعثىػنىو رم يؿ المى ًو ًُب م ًريىوة فىصبىحنىو ٍ ً ً
وؿ ىال إًلىوى إًىال المىوي عدـ التثبت من أ اؿ
ت ىر يج نبل فىػ ىْ ى
اغبيىرقىوت م ٍن يج ىهٍيػنىةى فىأ ٍىد ىرٍال ي
ى ٍ
ى
ىى ى ي
ً
ً
وؿ النوس قبل إصدار اغبكم
وؿ ىال إًلىوى إًىال المىوي ىكقىػتىػ ٍمتىوي قى ى
وؿ ىر يم يؿ المى ًو  أىقى ى
ىيب فىػ ىْ ى
فىطى ىعٍنتيوي فىػ ى قى ىع ًُب نػى ٍف ًسي ًم ٍن ىذل ى
و فى ىك ىال ٍرايوي لمنً و
عميهم
ت ىع ٍن قىػ ٍمبً ًو ى ىىت اىػ ٍعمى ىم أىقىو ىؽبىو أ ٍىـ ىال فى ىمو
ت يىو ىر يم ىؿ المى ًو إًىمبىو قىو ىؽبىو ىخ ٍ فنو ًم ٍن ال وس ىبل ًح قى ى
وؿ أىفى ىبل ىش ىْ ٍْ ى
قيػ ٍم ي
ت يػى ٍ ىمئً وك
ت أو
ىممى ٍم ي
ىز ىاؿ يي ىكوريرىىو ىعمى ىي ى ىىت سبىىنػٍىي ي
ىين أ ٍ
- 46 -

إػذاد األعرار  :يانك انذٛاس٘

انُٕس ف ٙانثمافح اإلعاليٛح

ٖٕٗ٘٘ٗٓ54ٕٕٙٔ٘ٔ٘ / ٓ554

رابعان :خطورة التكفير صيفية ََِٗ مكرر شتوية َُِِ اشرح اثنين منها مكرر شتويةَُِْ ّ ،عالمات شتوية
َُِٕ ّعالمات ) حذر اإلسالـ من تكفير المسلم لما لذلك من مخاطر عديدة :

ُ..تمزيق المجتمع المسلم ( عبلمة) بإ داث الفتنة كاغكية الفرقة كالشحنوء بٌن اؼبسممٌن( عبلمة) بل ردبو أدل إو إىدار
اؼبسممٌن دموء بعضهم بعضون .

ِ.إضعاؼ حرية الفكر كالرأم عند العلماء خوفان من تهمة الكفر( عبلمة) فبو يؤدم إو إفسوح اجوؿ لمجهمة
كأنصوؼ اؼبتعممٌن لمتصدم لمفت ل ( عبلمة)

ّ.صرؼ جهود المسلمين عن توظيف طاقاتهم كإمكانياتهم في نشر الدعوة اإلسالمية كالعمل الصالح كالنافع كفي
تجميع الصفوؼ ك البناء الشامل للمجتمع المسلم في الميادين كالمجاالت كلها ( .عالمتاف)
خامسان (:شتوية ََِٗ صيفية َُُِ ،صيفية َُِِ  ،شتوية َُِٔ):عالج التكفير للتولب على تكفير

المسلمين كسائل متعددة ،اذكرىا ؟ ُٓ-
ُ.

نشر العلم الصحيح كضح كيف يسهم نشر العلم الصحيح في الحد من انتشار ظاىرة التكفير؟ الثوبت ُب
الكتوب كالسنة كمو نْل إلينو من فْو السمف الصوّب من الصحوبة كالتوبعٌن ،لمْضوء عمه اعبهل أك ؿبوصراو(علل) ؛
ألنو البيئة اؼبنومبة النتشور وىرة التكفًن.

ِ.

نبذ التعصب

كامتيعوب الرأم اآلخر مو داـ ُب دكد الشرع .

ّ.

التثبُّت قبل نسبة الكفر إلى المسلم كضح ذلك ؟ (ُ) يث ينبغي عدـ التسرع ُب اكفًن اؼبسمم كالتثبُّت كالتحْق

ْ.

ً
ً
ً
و الٍ يم ٍسمً يم
يحتىػنىو فى ىكل ى
ص ىبلاىػنىو ىك ٍ
صمىه ى
الحكم بالظاىر كاإلعراض عن السرائر يث قوؿ  ىم ٍن ى
امتىػ ٍْبى ىل قٍبػمىتىػنىو ىكأى ىال ىل ذىب ى
الى ًكم لىوي ًذ ىمةي المى ًو ىكًذ ىمةي ىر يم لًًو فى ىبل يزبٍ ًف يركا المىوى ًُب ًذ ىمتً ًو"

بولبيتوف الشرعية ُب مو يينْل عنو من ق ؿ أك فعل أك اعتْود من يث صدكره عنو  ،كانو يْتضي اكفًنه أـ ال(ِ) كينبغي
أف يتأالد اؼبنْ يؿ إليو من أمونة النوقل ،كدينو ،ككرعو ،كصدقو.

ٓ.

النصح لمن يقدـ على تكفير المسلمين  :كضح ذلك ؟ اذكر ثالثة من األساليب التي يمكن للعلماء إتباعها في

تعاملهم مع أصحاب الفكر التكفيرم؟
ٔ.

كؿبوكرهتم من خبلؿ كموئل االاصوؿ اؼب تمفة ٕ .

ٕ.

كاْدمي األدلة كاغبجج -ٖ.كؾبودلتهم بولخت ىي أ سن

ٖ.

كإنكور ق ؽبم عميهم بوألمم ب اؼبْنع .

ٗ.

بين دكر كلي األمر في حماية المجتمع من التكفير ك آثاره ؟ ىكا بوإلضوفة إو الدكر الكم يْ ـ بو ك األمر ُب
ضبوية اجتمع من ىكه التصرفوت كؿبومبتهم عميهو كخبوصة إذا صدر عنهم مو يسيء لم طن ك األمة .
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الوحدة الرابعة

السيرة النبوية كسيرة السلف الصالح
الدرس األكؿ :كثيقة النبي  لتنظيم مجتمع المدينة
ما الفكات التي كانت تشكل مجتمع المدينة بعد ىجرة النبي  إليها ؟ أصبح ؾبتمع اؼبدينة اؼبن رة بعد ىجرة

الرم ؿ  يتك ف من * اؼبسممٌن (مهوجرين كأنصور) * كاليه د

* كمكوف اؼبدينة من العرب غًن اؼبسممٌن

(شتوية َُِِ )علل كتب الرسوؿ كثيقة عامة ألىل المدينة ركز فيها على قياـ الدكلة اإلسالمية كبناء المجتمع
المتماسك ؟

لكي يتمكن النيب  من بنوء ؾبتمع ق م منظم،
على ماذا ركز الرسوؿ عندما كتب الوثيقة العامة ألىل المدينة؟ أك عدد ابرز ما جاء في الوثيقة المدنية التي كتبها
الرسوؿ  ؟
ُ :.قيوـ الدكلة اإلمبلمية اؼبستْمة كسبيزىو عن غًنىو من الدكؿ .

ِ .انظيم ْ ؽ أفراد اجتمع دبو وبْق العدالة بينهم .
ّ .التعوكف عمه ضبوية الدكلة من العدك اػبورجي .

أكال :قياـ الدكلة اإلسالمية المستقلة كتميزىا عن غيرىا من الدكؿ كضح ذلك ؟
 أعمن الرم ؿ ُ ب ىكه ال ثيْة قيوـ الدكلة اإلمبلمية كامتْبلؽبو،فْد جوء ُب ال ثيْة " ىذا كتاب من محمد
النبي رسوؿ اهلل ،بين المؤمنين كالمسلمين من قريه كأىل يثرب ،كمن تبعهم ،...أنهم أمة كاحدة من دكف
الناس".
( شتوية َُِِ ) (عدد أىداؼ الوثيقة؟ ) فتهدؼ الوثيقة إو رب يل اجتمع من صبوعوت مبعثرة ،ارابط بركابط
قبمية أك عصبية أك غًنىو ،إو دكلة كا دة ىي دكلة اإلمبلـ،بْيودة ؿبمد النيب . 
االنتماء للمجتمع اإلسالمي أساس كحدة المجتمع .كضح ذلك .

 كاْ ـ عمه أموس رابطة كا دة ،ىي رابطة االنتموء لممجتمع اإلمبلمي اؼبتمومو ،الكم يتك ف من اؼبسممٌن
كغًنىم  ،فْد أعطت ال ثيْة يه د اؼبدينة عمه اختبلؼ ط ائفهم ق اؼب اطنة ،جوء ُب ال ثيْة " يهود بني عوؼ أمة
مع المؤمنين"...
 كهبكا أصبح اؼبهوجركف كاألنصور كمن ابعهم من غًن اؼبسممٌن ،دكلة كا دة ىي دكلة اإلمبلـ.
شتويةَُِٓ :كضح موقفا من السيرة النبوية يدؿ على كل مما يأتي :

إعطاء حق المواطنة لوير المسلمين المقيمين في المدينة المنورة :أعطه اليه د ( بين ع ؼ) ق اؼب اطنة
عالمتاف
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ثانيا :تنظيم حقوؽ أفراد المجتمع بما يحقق العدالة بينهم كضح ذلك ؟

 رالزت ال ثيْة عمه انظيم عبلقوت أفراد اجتمع من خبلؿ بيوف ْ قهم الخت أقرهتو ال ثيْة ؽبم
اذكر أىم ا لحقوؽ التي أقرتها الوثيقة لتنظيم عالقات أفراد المجتمع لهم،صيفية َُِّ اذكر ثالث منها
ٔعالمات؟
ُ.حق المواطنة  :كضح ذلك ؟ أثبتت ال ثيْة ق اؼب اطنة لممسممٌن دبْتضه إمبلمهم.كلغًنىم دبْتضه اإلقومة
ُب اؼبدينة كااللتزاـ بأ كوـ ال ثيْة  .فمم ربصر اؼب اطنة ُب اؼبسممٌن ك دىم بل نصت عمه أف غًن
اؼبسممٌن اؼبْيمٌن ُب اؼبدينة أمة مع اؼبؤمنٌن .ؽبم من اغبْ ؽ كال اجبوت المو لممسممٌن بصفة عومة،فجوء
فيهو ":يهود بني عوؼ أمة مع المؤمنين"...
ِ .حق التدين كاالعتقاد :كضح ذلك ؟ فوؼبسمم ف ؽبم عْيدهتم اإلمبلمية ،كأىل الكتوب ؽبم ق فبورمة شعوئر دينهم "
لميه د دينهم ،كلممسممٌن دينهم م اليهم كأنفسهم فهم أ رار ُب البْوء عمه عْيدهتم ،قوؿ اعوو " الى إً ٍالىر ىاه ًُب الدوي ًن قىد
الر ٍش يد ًم ىن الٍغى وي "كجو الداللة أىل الكتوب أ رار ُب البْوء عمه عْيدهتم ك ؽبم ق فبورمة شعوئر دينهم.
ٌن ُّ
اػىبىػ ى ى
ّ .حق األمن كالتنقل :كضح ذلك ؟
كذلو بولعيا دكف خ ؼ عمه أنفسهم أك أعراضهم أك أم اؽبمُ ،ب اإلقومة كالسفر فمهم اغبق فيو صبيعو (،بشرط) إذا التزم ا
أ كوـ ال ثيْة ،جوء ُب ال ثيْة " كأنو من خرج آمن ،كمن قعد آمن بالمدينة إال من ظلم كأثم" ... ،
ْ .حق المساكاة :كضح ذلك ؟
انص ال ثيْة عمه أف أفراد اجتمع صبيعهم أموـ الشرع م اء ،من يث اؼبعوممة كعصمة الدموء(علل(صيفية َُِْ) )
كذلو دبْتضه اؼب اطنة /أك جوء ُب ال ثيْة "كإنو من تبعنا من يهود فإف لو النصر كاألسوة غير مظلومين كال متنا صر
عليهم" إذ النفس البشرية كا دة أموـ الشرع ،ؽبو اغبرمة نفسهو ،ال فرؽ بينهم ُب ذلو ألم مبب.
ثالثاى  :تنظيم كاجبات أفراد المجتمع بما يحقق العدالة بينهم .كمقابل الحقوؽ قررت الوثيقة مجموعة من الواجبات على
أفراد المجتمع ،شتويةَُِّ ،مكرر شتوية َُِٔ ،صيفية َُِٔ اذكر ثالثة من ىذه الواجبات ؟

شتوية َُِٕ قررت كثيقة النبي  مجموعة من الواجبات على أفراد المجتمع فما الواجب الذم يدؿ عليو كل
نص من نصوص الوثيقة االتية - :
ُ-
ِ-

ْ عالمات

" اؼبهوجركف من قريا عمه ربعتهم يتعوقم ف بينهم  ،كىم يفدكف عونيهم " ...كاجب التكوفل االجتموعي
"كأف اؼبؤمنٌن اؼبتٌْن أيديهم عمه الل من بغه منهم ... ،كل الوف كلد أ دىم" كاجب التعوكف ُب منع
الظمم ال اقع من األفراد

ُ -احتراـ سيادة الشرع :كضح ذلك ؟ إف الشرع ى الكم وبكم ُب الل نزاع يْع ُب اجتمع(عمل) ك كم الشرع نوفك ُب
العبلقوت بٌن أفراد اجتمع ،جوء ُب ال ثيْة " كأنو ما كاف بين أىل ىذه الوثيقة من حدث أك اشتجار يخاؼ فساده،
فإف مرده إلى اهلل كإلى محمد رسوؿ اهلل"
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أقرت ال ثيْة أشكوؿ التكوفل االجتموعي الخت الونت موئدة قبل التوبة ال ثيْة مثل فداء األمرل كدفع الدية ُب الْتل
اػبطأ؛(كضح ذلك؟) أم أهنم يبْ ف عمه اغبوؿ الخت جوء اإلمبلـ كىم عميهو ،كيبدأ التكوفل من العشًنة ،فإذا عجزت
العشًنة(إلى من ينتقل) ينتْل كاجب التكوفل إو اجتمع بكل أفراده فْد جوء ُب ال ثيْة " المهاجركف من قريه على
ربعتهم يتعاقلوف بينهم  ،كىم يفدكف عانيهم.".

عدد أشكاؿ التكافل االجتماعي التي كانت سائدة قبل كتابة الوثيقة؟أ -فداء األمرل ب  -دفع الدية ُب الْتل اػبطأ
شتويةَُِٓ كضح موقفا من السيرة النبوية يدؿ على كل مما يأتي :

إقرار شكل من أشكاؿ التكافل االجتماعي التي كانت سائدة قبل اإلسالـ  :مثل :فداء األسرل عالمتاف /أك كدفع
الدية في القتل الخطأ؛ عالمتاف
ّ -التناصح كاألمر بالمعركؼ :كضح ذلك؟ كذلو بإرادة اػبًن لكل أفراد اجتمع (علل شتوية َُِْ)لبلمتفودة من خؤات
اعبميع كربْيق الثْة اؼبتبودلة بينهم ،جوء ُب ال ثيْة " كإف بينهم النصح كالنصيحة كالبر دكف اإلثم"
ْ -التعاكف في منع الظلم الواقع من األفراد :كضح ذلك ؟ جوء ُب ال ثيْة "كأف المؤمنين المتقين أيديهم على كل من
بوى منهم  .كلو كاف كلد أحدىم" فيجب عميهم أف يبنع ا الظومل من ممو ،كإف الوف كلد أ دىم(علل صيفيةَُِِ).
كُب ىكا اأاليد ؼببدأ التعوكف ُب ربْيق األمن ألفراد اجتمع صبيعهم.

رابعا  :التعاكف على حماية الدكلة من العدك الخارجي من المبادئ التي تحقق األمن للدكلة  :أمن المجتمع مشترؾ
كضح ذلك ؟
ُ .أمن اجتمع مشرتؾ فيجب عمه اليه د اإلنفوؽ مع اؼبسممٌن أثنوء الْتوؿ ،جوء ُب ال ثيْة " كاف اليهود
ينفقوف مع المسلمين ما داموا محاربين " .كهبب عمه اليه د أيضو التعوكف مع اؼبسممٌن ُب ضبوية
اؼبدينة من أم عدك يعتدم عميهو أك عمه أىمهو ،جوء ُب ال ثيْة "كأف بينهم النصر على من حارب
أىل الوثيقة".

ِ .منع اْدمي أم ضبوية لْريا أك أم اؽبو "كإنو ال هبًن مشرؾ موال لْريا كال نفسو كال وب ؿ دكنو عمه مؤمن"
(علل)ألهنو وربت دع ة ا﵁ كأخرجت اؼبسممٌن من ديورىم كأم اؽبم.

كىككا موكت ال ثيْة بٌن اؼبسممٌن كغًن اؼبسممٌن ُب اغبْ ؽ كال اجبوت العومة ،كجعمتهم متعوكنٌن متنوصرين ُب كجو عدكىم
 ،كيمزمهم صبيعو التعوكف ىت اتحْق اؼبصمحة لمجميع.
بين داللة كل نص من نصوص الوثيقة اآلتية( :شتوية ََُِ):ما الحق أك الواجب أك المبدأ الذم يدؿ عليو كل
نص من نصوص كثيقة النبي  لتنظيم مجتمع المدينة؟
النص من ال ثيْة
" ىكا التوب من ؿبمد النيب رم ؿ
ا﵁ ،بٌن اؼبؤمنٌن كاؼبسممٌن من

الداللة
أعمن الرم ؿ ُ ب ىكه ال ثيْة قيوـ الدكلة اإلمبلمية
كامتْبلؽبو لكي يتمكن النيب  من بنوء ؾبتمع ق م منظم،
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قريا كأىل يثرب ،كمن
ابعهم ،...أهنم أمة كا دة من
دكف النوس".

فتهدؼ ال ثيْة إو رب يل اجتمع من صبوعوت مبعثرة ،ارابط
بركابط قبمية أك عصبية أك غًنىو ،إو دكلة كا دة ىي دكلة
اإلمبلـ،بْيودة ؿبمد النيب 

" يه د بين ع ؼ أمة مع

فْد أعطت ال ثيْة يه د اؼبدينة دب تمف ط ائفهم ق
اؼب اطنة ،فمم ربصر اؼب اطنة ُب اؼبسممٌن ك دىم بل نصت

اؼبؤمنٌن"...

عمه أف غًن اؼبسممٌن اؼبْيمٌن ُب اؼبدينة أمة مع اؼبؤمنٌن،ؽبم
من اغبْ ؽ كال اجبوت المو لممسممٌن بصفة عومة

" فهم أ رار ُب البْوء عمه
عْيدهتم ،قوؿ اعوو " الى إً ٍالىر ىاه ًُب
الر ٍش يد ًم ىن الٍغى وي"
ٌن ُّ
الدوي ًن قىد اػىبىػ ى ى

اؼبسمم ف ؽبم عْيدهتم اإلمبلمية أىل الكتوب ؽبم ق
فبورمة شعوئر دينهم لميه د دينهم ،كلممسممٌن دينهم
م اليهم كأنفسهم فهم أ رار ُب البْوء عمه عْيدهتم،

" كأنو من خرج آمن ،كمن قعد
آمن بوؼبدينة إال من مم كأٍب... ،
"
صيفيةََُِ
"كإنو من ابعنو من يه د فإف لو
النصر كاألم ة غًن مظم مٌن كال
متنوصر عميهم"
" كأنو مو الوف بٌن أىل ىكه ال ثيْة
من دث أك اشتجور ىبوؼ
فسوده ،فإف مرده إو ا﵁ كإو ؿبمد
رم ؿ ا﵁"
" اؼبهوجركف من قريا عمه ربعتهم

بولعيا دكف خ ؼ عمه أنفسهم أك أعراضهم أك أم اؽبم،
ُب اإلقومة كالسفر فمهم اغبق فيو صبيعو ،إذا التزم ا أ كوـ
ال ثيْة
انص ال ثيْة عمه أف أفراد اجتمع صبيعهم أموـ الشرع م اء،
من يث اؼبعوممة كعصمة الدموء؛ كذلو دبْتضه اؼب اطنة،
إذ النفس البشرية كا دة أموـ الشرع ،ؽبو اغبرمة نفسهو ،ال

ق اؼب اطنة (شت ية
ََُِ)

ق التدين كاالعتْود

ق األمن كالتنْل
(شت ية ََُِ)
ق اؼبسوكاة

فرؽ بينهم ُب ذلو ألم مبب.
إف الشرع ى الكم وبكم ُب الل نزاع يْع ُب
اجتمع ك كم الشرع نوفك ُب العبلقوت بٌن أفراد
اجتمع
أقرت ال ثيْة أشكوؿ التكوفل االجتموعي الخت الونت موئدة
قبل التوبة ال ثيْة مثل فداء األمرل كدفع الدية ُب الْتل

يتعوقم ف بينهم  ،كىم يفدكف
عونيهم "

اػبطأ؛أم أهنم يبْ ف عمه اغبوؿ الخت جوء اإلمبلـ كىم
عميهو ،كيبدأ التكوفل من العشًنة ،فإذا عجزت العشًنة ينتْل
كاجب التكوفل إو اجتمع بكل أفراده

كإف بينهم النصح ك النصيحة كالؤ
دكف اإلٍب"

كذلو بإرادة اػبًن لكل أفراد اجتمع لبلمتفودة من خؤات
اعبميع كربْيق الثْة اؼبتبودلة بينهم
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"كأف اؼبؤمنٌن اؼبتٌْن أيديهم عمه
الل من بغه منهم ... ،كل الوف
كلد أ دىم"

فيجب عميهم أف يبنع ا الظومل من ممو ،كإف الوف كلد
أ دىم ،كُب ىكا اأاليد ؼببدأ التعوكف ُب ربْيق األمن ألفراد
اجتمع صبيعهم.

" كاف اليه د ينفْ ف مع اؼبسممٌن
مو دام ا ؿبوربٌن "

فيجب عمه اليه د اإلنفوؽ مع اؼبسممٌن أثنوء الْتوؿ

كاجب التعوكف ُب
منع الظمم ال اقع من
األفراد(شت يةََُِ)
مبدأ أمن اجتمع
مشرتؾ(شت ية ََُِ)

"كأف بينهم النصر عمه من ورب كهبب عمه اليه د أيضو التعوكف مع اؼبسممٌن ُب ضبوية اؼبدينة
أىل ال ثيْة".

مبدأ أمن اجتمع

من أم عدك يعتدم عميهو أك عمه أىمهو،

"كإنو ال هبًن مشرؾ موال لْريا كال منع اْدمي أم ضبوية لْريا أك أم اؽبو ألهنو وربت دع ة ا﵁
كأخرجت اؼبسممٌن من ديورىم كأم اؽبم.
نفسو كال وب ؿ دكنو عمه مؤمن"

مشرتؾ
مبدأ منع اْدمي أم
ضبوية لْريا أك
أم اؽبو

(الدرس الثاني) مواقف تربوية من السيرة النبوية

سيرة الرسوؿ  منهج تربوم شامل ،كمثاؿ إنساني كامل( كضح ذلك ؟ )

 فرم ؿ ا﵁ الْدكة العممية الخت وبرص اؼبسمم عمه اابوعهوُ ،ب شؤكف اغبيوة المهو

ً ً
يم ىةه ى ىسنىةه لو ىمن
 انفيكا ألمر ا﵁ اعوو ،كربْيْو لمسعودة ُب الدنيو كاآلخرة ،قوؿ اعوو {لىىْ ٍد ىالو ىف لى يك ٍم ًُب ىر يم ؿ المىو أ ٍ
ىالو ىف يػى ٍر يج المى ىو ىكالٍيىػ ٍ ىـ ٍاآل ًخىر ىكذى ىالىر المىوى ىالثًًنان}
المواقف التربوية في سيرة الرسوؿ  كثيرة متنوعة اذكر أربعة منها ؟
أكال :الشورل ( :شتويةَُُِ ) أمر ا﵁ اعوو نبيو  بولش رل مع أنو مؤيد بول ي كال ينطق عن اؽب ل(،علل)
اؼبسممٌن(عبلمة).

ُ .كذلو ليْتدم بو ىمن بعده من كالة األم ر كموئر
ت فىػتىػ ىىال ٍل ىعمىه المٌ ًو"
{ك ىشو ًكٍريى ٍم ًُب األ ٍىم ًر فىًإ ىذا ىعىزٍم ى
ِ .كليعمم ا فضل الش رل(عبلمة) ،.قوؿ اعوو ى
كاف الرسوؿ  يشاكر أصحابو(علل) ؟

 التزامو بأمر ا﵁ كاربية لؤلمة عمه مبدأ الش رل (،ىات مثاؿ للرسوؿ  علي الشورل ؟ صيفية َُِٔ كضح
مشورة النبي الصحابو في غزكة احد؟ّعالمات ) في ـ أ د امتشور النيب  أصحوبو ُب البْوء ُب اؼبدينة
أك اػبركج لمْوء الفور قريا ،فأشوركا عميو بوػبركج ،كالوف ى يرل البْوء ،فأخك برأيهم مع أنو ـبولف لرأيو.

شتوية َُِٓ ،صيفية َُِٔ كضح موقفا من السيرة النبوية يدؿ على كل مما يأتي :

الشورل في غزكة احد  :في ـ أ د امتشور النيب  أصحوبو ُب البْوء ُب اؼبدينة أك اػبركج لمْوء الفور قريا ،فأشوركا
عميو بوػبركج ،كالوف ى يرل البْوء ،فأخك برأيهم مع أنو ـبولف لرأيو .عالمتاف
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( شتوية َُِِ) كبعد أ د مل يراجع النيب  من أشوركا بوػبركج كمل ىبطئ رأيهم ،كمل وبممهم مسؤكلية مو دث،
كخوصة أف اؼبسممٌن أصيب ا ُب أ د خبسوئر البًنة(علل صيفية َُِِ مكرر شتوية َُِْ))

ُ .ألف الش رل ذبعل اؼبسؤكلية صبوعية ،يتحمل نتوئجهو اعبميع الْوئد كاألفراد
امتىػ ٍغ ًف ٍر ىؽبي ٍم ىك ىشو ًكٍريى ٍم ًُب األ ٍىمر" فبولرغم فبو
ِ .كيرض ف هبكه النتوئج ،كبعد أ د نزؿ ق لو اعوو " فى ٍ
وع ي
ف ىعٍنػ يه ٍم ىك ٍ
دث ُب أ د ابْه الش رل مبدأ ال رجعة عنو.
ثانيان :حكمتو  في معالجة األخطاء كحسن الخطاب النبوم

(شتوية ََِٗ ٔ،عالمات،مكرر صيفية ََُِ ّعالمات) تميز أسلوب النبي في معالجتو ألخطاء الناس كفي

مخاطبتو لهم بميزات عدة  ،اذكر ثالثاى منها.صيفيةَُِٓ شتوية َُِٕ ّ عالمات
أسلوب النبي 
ُ -الحكمة كحسن
الخطاب

ِ -الوضوح كالتحديد

ّ -مراعاة ما يناسب
فهمهم كيلبي
حاجتهم

النص الشرعي

كجو الداللة

بين الميزة من ميزات اسلوب النبي  في

ُ .فه ينودم الل إنسوف دبو وبب من أظبوءِ،ػ

مخاطبة الناس  ،التي يدؿ عليها كل دليل شرعي

"ادعي إًًو
مما يأتي شتوية َُِٔ قوؿ اعوو ٍ
و بً ًٍ
اغبى ىسنى ًة
ٍم ًة ىكالٍ ىم ٍ ًعظىًة ٍ
ىمبً ًيل ىربو ى
وغبك ى
ىك ىج ًود ٍؽبيم بًولىًخت ًى ىي أى ٍ ىس ين "
شتوية َُِٔعن عوئشة رضي ا﵁ عنهو
البلـ رم ًؿ ا﵁ً  البلمون فصبلن
قولت "الو ىف ي
يفهموي الل من ظبعو"
ي
عن معوكية بن اغبكم السممي قوؿ " بينمو
أنو أصمي مع رم ؿ ا﵁ إذ عطس رجل

كىبوطبو دبو يتنومب معو من أمم بّػ فكوف

ذلو مببو ُب إمبلـ الثًن من النوس ك بهم لوْػ
كقد أمر ا﵁ اعوو نبيو  أف ىبوطب النوس
بأ سن أمم ب
فْد الوف  ىبوطب النوس بكبلـ كاضح ؿبدد ال
لبس فيو كال غم ض.
ما األسلوب التربوم الذم استخدمو النبي 
مع الصحابي الذم تكلم في الصالة؟ مراعوة مو

من الْ ـ فْمت يرضبو ا﵁ فرموين الْ ـ
ينومب فهمهم كيميب وجتهم ا ضيح فمم ينهره
بأبصورىم فْمت كاثكل أميوه مو شأنكم ؟ النيب  كمل يعوقبو ،بل ربدث إليو برضبة كخوطبو حبكمة
انظركف إ فجعم ا يضرب ف بأيديهم عمه
كعممو فْو الصبلة كآداهبو برفق ،كراعه عدـ معرفتو
أف وذىم فممو رأيتهم يصمت نين لكين مكت
حبرمة الكبلـ ُب الصبلة ،كاابع ُب اصحيح خطئو
فممو صمه رم ؿ ا﵁ فبأيب ى كأمي مو اإلقنوع العْمي؛ فبٌن لو إف الصبلة عبودة كال هب ز فيهو
رأيت معممو قبمو كال بعده أ سن اعميمو منو التحدث بكبلـ النوس ،فتعمم الرجل كأ ب أمم ب
ف ا﵁ مو الهرين كال ضربين كال شتمين قوؿ إف النيب  كىككا ينبغي لممعممٌن كاؼبربٌن كالدعوة أف
يْتدكا بولنيب ُ ب امت داـ اػبطوب الرتب م الكم
ىكه الصبلة ال يصمح فيهو شيء من البلـ
ينومب اؼبتعمم كاؼب وطىب كأف يتعومم ا مع اؼب طئ
النوس إمبو ى التسبيح كالتكبًن كقراءة الْرآف
كاعبوىل برفق كلٌن الي يْمع عمو ى فيو.
"
- 53 -

انُٕس ف ٙانثمافح اإلعاليٛح

ثالثا:رعاية الطفولة :كضح ذلك ؟

إػذاد األعرار  :يانك انذٛاس٘

ٖٕٗ٘٘ٗٓ54ٕٕٙٔ٘ٔ٘ / ٓ554

* اىتم النيب  بوألطفوؿ فكونت لو عنوية خوصة هبم (علل ؟) ألهنم أمل األمة -ُ،فحنو عميهم -ِ،كرفق هبم ّ-
كدعوىم إو اإلمبلـ ْ -كربوىم عمه ب ا﵁ اعوو كاإلمبلـ( ،اذكر ثالثة من أسماء الصحابة قاـ الرسوؿ بالعناية
بهم ؟) كمنهم ُ-عمي بن أيب طولب -ِ ،كعبد ا﵁ بن عبوس -ّ ،كانس بن مولو كغًنىم رض اف ا﵁ عميهم .
* كالوف الرم ؿ  وبب األطفوؿ الثًنا ،فكوف يْبل اغبسن كاغبسٌن كيبلعبهم رض اف ا﵁ عميهمو.
(أسلوب الرسوؿ)؟ُ -كالوف يسمح لؤلطفوؿ أف هبمس ا معو ُب ؾبمسو ِ -كىبوطبهم بأمم ب مهل يتنومب مع
ًً
ث الْ ـ،
بْدح
قدراهتم  ،عن مهل بن معد رضي ا﵁ عنو قوؿ أيٌبى رم يؿ ا﵁  و
بلـ ى أى ىد ي
كعن يبينو غ ه
ى
فشرب ٍ
يكثر بنصييب منو أ دا يو رم ؿ ا﵁
يعطي
ى
كاأل ي
األشيوخ )؟ فْوؿ مو ي
ىشيوخ عن يىسو ًره ،قوؿ ( يو ي
النت أل ي
غبلـ أاأذ يف أ ٍف أ ى
فأعطوه إيوه
* اذكر موقفا يدؿ على اىتماـ النبي  باألطفاؿ كتعليمهم الثقة بالنفس؟ ُ -لْد أذف الرم ؿ  لمغبلـ أف هبمس ُب

ؾبمسو مع الشي خ كجب اره مبوشرة ،فمم ينهو كمل ىبرجو من اجمس أك هبمسو ُب هنويتو أك آخره -ِ ،بل ربدث معو بأدب النب ة،
كخوطبو المو ىبوطب الكبًن كامتأذنو ُب إعطوء اإلنوء ؼبن ى االؤ منو ،كمل يغضب عندمو مل يأذف كمل يعتؤه ـبطئو ،بل ا رتـ
رأيو ُب اال تفوظ حبْو( ،عمل) (صيفية َُِْ) ىت يعمم األطفوؿ ْ قهم ،كينمي ش صيوهتم كيغرس فيهم الكرامة كالثْة

بولنفس.

(صيفية َُِّ ضع دائرة على ماذا يدؿ تقبيل النبي  الحسن كالحسين )الل ذلو يدؿ عمه اىتموـ النيب 
بوألطفوؿ كرعويتو ؽبم ،كجدير بوؼبربٌن كاآلبوء أف ينهج ا هنج النيب ُ ب التعومل مع األطفوؿ برفق ،كا رتاـ رأيهم ،كاربيتهم
عمه مكورـ األخبلؽ.
رابعان :العناية بالشباب كتحميلهم المسؤكلية كضح ذلك ؟

ُ-ك ث عمه االىتموـ هبم كرعويتهم ،كقد رفع النيب  من قدر الشبوب ُب األمة ٌن ىكىو شوبو نوشئو ى أسامة بن

زيد قيودة جيا عظيم مت جهون إو ببلد الشوـ (عمل ) غبرب الركـ ،كقد الوف ُب ىكا اعبيا أب بكر كعمر كالبور
الصحوبة.

شتويةَُِٓ كضح موقفا من السيرة النبوية يدؿ على كل مما يأتي :

عناية النبي بالشباب كتحملهم المسؤكلية ىكىو شوبو نوشئو ى أسامة بن زيد قيودة قيودة جيا عظيم مت جهون إو
ببلد الشوـ غبرب الركـ عالمتاف كقد الوف ُب ىكا اعبيا أب بكر كعمر كالبور الصحوبة(.صيفية َُُِ) ىكىو النيب 

أموم ىة بن زيد رضي ا﵁ عنو قيودة جيا عظيم غبرب الركـ دكف غًنة من الصحوبة (علل) رفع النيب  من قدر الشبوب

ُب األمة ٌن ىكىو شوبو نوشئو ى أمومة بن زيد قيودة جيا ألف الشبوب لديهم من الكفوءة مو يؤىمهم لت
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ك ىت ال اغفل األمة عن االىتموـ بولشبوب كالعنوية هبم لكن النيب  يريب األمة عمه ا رتاـ دكر الشبوب فيهو

كإعطوئهم اؼبكونة الخت يستحْ ف ،كأف الشبوب ىم أمل األمة كعدهتو كعميهم أف يؤدكا كاجبوهتم ذبوه األمة .
كأف عمه األمة أف اعد الشبوب لت اؼبسؤكليوت اؼب تمفة ُب اجتمع ،كأف سبنحهم الفرصة إل هور قدراهتم كانميتهو
كاإلفودة منهو(علل) ألف الشبوب لديهم من الكفوءة مو يؤىمهم لت

أالؤ اؼبهوـ ،كإف الوف ُب اؼبسممٌن من ىم أالؤ

منهم منو،فكبور السن هبب ا رتامهم ك اْديرىم كلكن دكف إلغوء لدكر الشبوب ،فهم عمود اجتمع اإلمبلمي،
كفيهم من العطوء كاالمتعداد مو ليس عند غًنىم من الصغور كالكبور،
كاظل السًنة النب ية معينو ال انفد ذخوئره كمب ذجو عمميو ربيو بو األمة ،الل سب عمره كإمكونيواو كطوقواو كطم واو
ُب اغبيوة ،كعمه اؼبربٌن كالدعوة أف ينتبه ا إو أف لمسًنة النب ية ك يفة ارب ية عظيمة يبكن من خبلؽبو ل مشكبلت
األمة كربْيق اػبًن ؽبو إذا ازبكنوىو مب ذجو غبيوانو كربينو عميهو أبنوءنو كدع نو النوس او درامتهو كاالقتداء دبو فيهو من
م اقف ارب ية اشمل ج انب اغبيوة المهو.
صيفية َُِٓكاف ألسامة بن زيد رضي اهلل عنهما مواقف عدة مع النبي  كضح اثنين منها  ْ:عالمات
ُ -رفع النيب  من قدر الشبوب ُب األمة ٌن ىكىو شوبو نوشئو ى أمومة بن زيد قيودة جيا عظيم مت جهون إو ببلد
الشوـ غبرب الركـ ،كقد الوف ُب ىكا اعبيا أب بكر كعمر كالبور الصحوبة.
ِ -م قف الرم ؿ من أمومة بن زيد ٌن أقدـ عمه قتل رجل نطق بولشهوداٌن .
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(الدرس الثالث) فضائل الصحابة  -رضي اهلل عنهم – كمكانتهم

(شتوية ََُِ ،مكرر صيفيةََُِ)َُُِ،عرؼ الصحابي :من لْي النيب  مؤمنون بو كموت عمه اإلمبلـ.
كيدخل ُب ىكا اؼبعىن الل من لْي النيب  كى مؤمن بو م اء أطولت ؾبولستو لو أك قصرت ،كموت عمه اإلمبلـ.

فضائلهم كمناقبهم :أذكر ثالثا من فضائل الصحابة .؟ تحدثت اآليات الكريمة كاألحاديث الشريفة عن كثير من فضائل
الصحابة كمناقبهم ،كمنها:

النص الشرعي

صيفيةَُِّ ضع دائرة أم األدلة الشرعية ال تدؿ
على كاجب من كاجبات األمة تجاه الصحابة

فضائل الصحابة كمناقبهم(الصيفية ََِٗ) أذكرىا شتوية
اذكر ثالثة منها َُِّ ،شتوية َُِٔ شتوية َُِٕ؟

ً
ً
ً
ُ-مبْهم إو اإلمبلـ كاو الل بر كفضيمة كف زىم
ىنصو ًر
ين ىكاأل ى
قوؿ اعوو ى
(كال ىسوب يْ ىف األىىكلي ىف م ىن الٍ يم ىهوج ًر ى
كالى ًكين ااػىبػع ىم بًًإ س و ً
ض اٍ ىعٍنوي ىكأ ىىع ىد برض اف ا﵁  ،فْد مبْ ا إو اإلمبلـ ك اصديق النيب  ك
وف ىرض ىي المٌوي ىعٍنػ يه ٍم ىكىر ي
ى ى ىي ي ٍ ى
ً
ً
ً
و
اؽبجرة معو كنصراو ك اأييده ُب اؼب اقف المهو
ين ف ىيهو أىبىدان)
ىؽبي ٍم ىجنىوت ىٍذب ًرم ىٍربتىػ ىهو ٍاألىنٍػ ىه يور ىخولد ى
ِ (-شت ية َُِِ) رؤيتهم لمنيب  كلْوؤىم لو كاعممهم منو
ين ىم ىعوي أ ًىشدىاء ىعمىه
قوؿ اعوو " يؿبى ىم هد ىر يم يؿ المى ًو ىكالى ًك
ى
كاربيتهم عمه يديو كىجرهتم معو ،فإف فضل صحبة الرم ؿ  ال
ضبلن وم ىن
الٍ يكفىو ًر ير ىضبىوء بػىٍيػنىػ يه ٍم اىػىر ياى ٍم يرىالعون يم ىجدان يػىٍبتىػغي ىف فى ٍ
يعدلو فضل فْد كصفهم ا﵁ اعوو دبو كصف بو الرم ؿ  من
الس يج ًد "...
يم
ض ىانون ًم
وى ٍم ًُب يك يج ًى ًهم وم ٍن أىثىًر ُّ
المى ًو ىكًر ٍ
ي
ى
اإليبوف كالعبودة كاعبهود كالثبوت عمه الدين.
ىً
وى يدكاٍ ًُب ىمبً ًيل ٱلمى ًو
وج يركاٍ ىك ىج ى
ين ىآمني اٍ ىكىى ى
قوؿ اعوو ( ىكٱلك ى
ىً
و يى يم ٱلٍ يم ٍؤًمني ىف ى ٌْون ىؽبي ٍم ىم ٍغ ًفىرةه
ص يرۤكاٍ أيكلىػٰئً ى
ين ىآككاٍ ىكنى ى
ىكٱلك ى
ىكًرٍز هؽ ىال ًرميه)
قوؿ " أال ليبمل الشوىد منكم الغوئب"

ّ-ااصوفهم دبكورـ األخبلؽ فبو جعمهم يستحْ ف ثنوء ا﵁ اعوو
عميهم
ْ-ضبمهم أمونة ابميل دع ة اإلمبلـ بعد النيب  التزامو ألمره 
(علل)فبكل ا أنفسهم ك أم اؽبم دفوعو عن رم ؿ ا﵁ ليصل اإلمبلـ
أرجوء األرض ،كامتشهد منهم اآلالؼ ُب األردف كالشوـ كإفريْيو
كببلد فورس كغًنىو ،فمهم ُب ذلو الفضل الكم ال يدانيو فضل.

ٓ -فظهم لمْرآف الكرمي من خبلؿ فظو ُب الصدكر كالتوبتو ُب
السط ر ،دقة نْمهم لمسنة اؼبشرفة (علل) التزامو ألمر النيب .
عن ابن مسع د رضي ا﵁ عنو عن النيب  قوؿ (خًن
النوس قرين ٍب الكين يم هنم ٍب الكين يم هنم ٍب هبيء أق اـ
اسبق شهودة أ دىم يبينو كيبينو شهوداو)
صيفية َُِِ القرف المقصود بالحديث النبوم  ،ىم:
الصحابة

ٔ-كصف الرم ؿ  ؽبم أهنم خًن جيل ُب األمة اإلمبلمية فْرف
النيب  ىم الصحوبة الكراـ رضي ا﵁ عنهم (علل شتوية َُِْ)
كذلو ألهنم آمن ا بو ٌن الفر النوس ،كصدق ه ٌن الكبو النوس،
كنصركه ٌن خكلو النوس ،ككام ه بأم اؽبم كأنفسهم.
- 56 -

انُٕس ف ٙانثمافح اإلعاليٛح

إػذاد األعرار  :يانك انذٛاس٘

كاجب األمة تجاه الصحابة رضي اهلل عنهم:

ٖٕٗ٘٘ٗٓ54ٕٕٙٔ٘ٔ٘ / ٓ554

رص الصحوبة  عمه نشر اإلمبلـ كابميغو إو النوس ،فرتال ا ببلدىم كضح ا ُب مبيل ا﵁ اعوو بأركا هم كأم اؽبم ،ككفوء
ؽبم هبب عمينو أف نْ ـ ب اجبوانو كب ىم ،كمن ىكه ال اجبوت
النص الشرعي
ىً
ين ىجوءكا ًمن بػى ٍع ًد ًى ٍم يػى يْ لي ىف
قوؿ اعوو ﴿ ىكٱلك ى
ً ىً
ً
ين ىمبىػ يْ نىو بًٱإليبػىٰ ًن ىكالى
ىربػىنىو ٱ ٍغف ٍر لىنىو ىك ًإل ٍخ ٰ ننىو ٱلك ى
ً ىً
ً
ءكؼ
ىو ىر ه
ءامني اٍ ىربػىنىو إًن ى
ين ى
ىٍذب ىع ٍل َب قػيمي بًنىو غبلًّ لٌمك ى
ً
يم﴾
ىر ه
قوؿ رم ؿ ا﵁ ( ال اسب ا أصحويب فم أف
أ دالم أنفق مثل أ د ذىبو مو بمل مد أ دىم
كال نصيفو)
قوؿ  ... ( فعميكم بسنخت ك منة اػبمفوء
اؼبهدين الراشدين سبسك ا هبو ك عض ا عميهو
بولن اجد )...

كاجب األمة تجاه الصحابة رضي اهلل عنهم(شتوية ََِٗ)
ُ-الدعوء ؽبم كاالمتغفور ؽبم دكف امتثنوء عمل ُ) ؼبو شرفهم ا﵁ بو من
صحبة رم ؿ ا﵁  )ِ كؼبو الوف ؽبم من فضل ُب نشر اإلمبلـ.
ِ(-صيفيةَُُِ) بهم كا قًنىم كعدـ بغو أ د منهم كعدـ اهتومهم أك
ذالرىم بس ء ،كلْد عرؼ اؼبسمم ف ُب العص ر المهو فضل الصحوبة الكراـ
فردكا بكل ق ة عمه من أراد أف ينتْصهم أك يسيء إليهم.
ّ-اإلقتداء هبم ُب ضبل رمولة اإلمبلـ كابميغهو إو النوس ،كالصؤ عمه
ذلو .ك خوصة اػبمفوء الراشدين ك ذلو علل(صيفية َُِْ) أ) ألهنم
صحب ا النيب  ك اابع ا ىديو ك اخككا عنو ب ) ك الون ا مع النيب 
كالْرآف ينزؿ

كمن نظر ُب مًنة الصحوبة  بفهم كبصًنة ،كأدرؾ مو م ىن ا﵁ بو عميهم من الفضوئل ،عمم أهنم صف ة ىكه األمة الخت ىي
خًن األمم ،كأالرمهو عمه ا﵁ ،فرضي ا﵁ عنهم دبو قدم ا .
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(الدرس الرابع) مواقف مشرقة من حياة الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم (ُ)

(الصيفية ََِٗ)((:مشترؾ بين الدرسين)قارف بين موقف كل من ( أبي بكر الصديق،كعمر بن الخطاب  ،كعثماف
بن عفاف) رضي اهلل عنهم في تجهيز جيه العسرة في غزكة تبوؾْ( ..عالمات)

 ي ـ اب ؾ امتجوب أب بكر لمنيب صمه ا﵁ عميو كممم فتؤع دبولو المو لتجهيز اعبيا(عبلمة)
 كي ـ اب ؾ امتجوب عمر  لمنيب  فتؤع بنصف مولو( .عبلمة)
 فجهز عثموف دبولو ثمث جيا العسرة(،عبلمة) كجوء بألف دينور ف ضعهو ُب جر رم ؿ ا﵁(عبلمة)

الوف لم مفوء الراشدين دكر بورز ُب اوريخ األمة منك بدء الدع ة  ،كقد أمر النيب  بأابوعهم كالسًن عمه هنجهم فْوؿ
.( فعميكم بسنخت كمنة اػبمفوء اؼبهديٌن الراشدين سبسك ا هبو كعض ا عميهو بولن اجك )..كقد اب أ اػبمفوء الراشدكف رضي ا﵁
عنهم ىكه اؼبكونة الرفيعة ُب اإلمبلـ(علل) ؼب اقفهم العظيمة الخت كقف ىو ػبدمة ىكا الدين العظيم.

لاسٌ ت ٍٛانخهٛفر ٍٛانشاشذ ٍٚأت ٙتكش انصذٚك ٔ ػثًاٌ تٍ ػفاٌ سض ٙهللا
صٛفٛح  ٙػالياخٕٗٔٓصٛفٛح ٕ٘ٔٓ ٗػالياخ
ػًُٓا يٍ دٛث :
ػثًاٌ تٍ ػفاٌ سضٙ
ات ٙتكش انصذٚك سضٙ
هللا ػُّ
هللا ػُّ
اٚ ٍٚهرمَ ٙغثًٓا يغ
يمتْي نسبو مع رم ؿ ا﵁ ُب يمتْي مع الرم ؿُ ب عبد
َغة انُثٙ
منوؼ.
مرة بن العب
نمة كم يًُٓا

الصديق

دٔسًْا ف ٙخذيح انمشاٌ جًغ انمشآٌ انكشٚى فٙ
يصذف ٔادذ ،فمذ كاٌ
انكشٚى
انمشآٌ انكشٚى يرفشلا فٙ
انصذف ػُذ كراب
يكشس صٛفٛح ٕ٘ٔٓ
انٕدٙ؛ فأيش أتٕ تكش 
تجًؼّ ف ٙيصذف ٔادذ

لْب بكم الن رين
ٔأيش تُغخ انمشآٌ
غ َخ انًصذف
انكشٚى ،فُُ ِ
انز٘ جًؼّ أتٕ تكش
انصذٚك

شتوية َُِٓ علل ما يأتي :



تسمية أبو بكر الصديق

بهذا االسم ألنو بودر إو اصديق رم ؿ ا﵁ ُ ب الل م قف؛ ٌن

دعوه لئلمبلـ كي ـ اإلمراء كغًنه ،عالمتاف


رف

عثماف بن عفاف  الطواؼ بالكعبة عندما بعثو النبي  سفيرا لقريه في يوـ الحديبية

كذلو إجبلال كا قًنا لمرم ؿ  .عالمتاف
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شتٕيت  2116اركش يٕقفا ٔاحذا قاو بّ كم خهيفت يٍ انخهفاء انشاشذيٍ ،عهى انُجٕ االتي  5( :عالياث)
عز
ُ -ابٕ بكش انرذيق  عُذيا جٓش انشسٕل  بانذعٕة  .قوـ أب بكر خطيبون ،فكوف أكؿ خطيب دعو إو ا﵁ ٌ
كجل ُب اإلمبلـ(ػاليح )
ِ -عمر بن الخطاب عندما دخل مدينة القدس صلحان كاستلم مفاتيحها
كالتب ألىمهو التوبو ظبي بولعهدة العمرية (ػاليح )

 -3عثماف بن عفاف  في عاـ الرمادة .اؤع بْوفمتو التجورية صبيعهو الْودمة من الشوـ عمه فْراء اؼبسممٌن (ػاليح )

 -4علي بن ابي طالب  عندما أراد النبي  أف يهاجر إلى المدينة المنورة  .نوـ بفراش النيب / اك يرد األمونوت إو
أىمهو (ػاليح )
ٓ -عثماف بن عفاف  في خدمة القراف الكريم  .أمر بنسخ الْرآف الكرمي ككزعو عمه االمصور /أ من التوب ال

شتوية
ٔ-

َُِٕمن الخليفة الراشد الذم قاـ بكل من اإلعماؿ اآلتية :

ي (ػاليح)

ْعالمات

فرض ضريبة اػبراج عمه األراضي الزراعية الخت ادخمهو ُب زة الدكلة اإلمبلمية عمر بن الخطاب

ِ -نوـ ُب فراش النيب  عندمو ىوجر او اؼبدينة اؼبن رة  ،الي يرد االمونوت او اىمهو  .علي بن أبي طالب
ٖ-

فتحت ُب أيومو أرمينية كالْ قوز كخراموف كقؤص .عثماف بن عفاف

ْ -دخل مدينة الْدس صمحون عوـُٓ ىػ .عمر بن الخطاب

أكال :مواقف مشرقة من حياة أبي بكر الصديق 

اسمو:

عبد ا﵁ بن عثموف التيمي الْرشي.

نسبو:

يمتْي نسبو مع رم ؿ ا﵁ ُب مرة بن العب.

ميالده:

كلد أب بكر ُب مكة اؼبكرمة  ،بعد م لد الرم ؿ  بثبلث منيػن.

بين منزلة أبو بكر  من الرسوؿ  ؟

ُ .ظي أب بكر  دبنزلة خوصة عند الرم ؿ  فْد الوف صو ب رم ؿ ا﵁  قبل البعثة كبعدىو.
ِ .كى صهر النيب  إذ ازكج النيب  من عوئشة بنت أيب بكر رضي ا﵁ عنهمو.
ّ .كى أكؿ من اممم من الرجوؿ .كأكؿ اػبمفوء الراشدين كأكؿ اؼببشرين بوعبنة.
ْ .كالوف  أ ب الصحوبة إو رم ؿ ا﵁  ،عن عمرك بن العوص  أف النيب  بعثو عمه جيا ذات السبلمل قوؿ

فأايتو فْمت أم النوس أ ب إليو؟ فْوؿ عوئشة .فْمت ًم ىن الرجوؿ؟ فْوؿ أب ىو ،فْمت ٍب من؟ قوؿ عمر بن اػبطوب .فعد
رجوالن.

ٓ .شتوية َُِٓ كظبي بولصديق(علل) ألنو بودر إو اصديق رم ؿ ا﵁ ُ ب الل م قف؛ ٌن دعوه لئلمبلـ كي ـ اإلمراء
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ٔ .كقد مجل لو الْرآف الكرمي شرؼ الصحبة مع الرم ؿ ُ ب اؽبجرة ،قوؿ اعوو " إذ أخرجو الكين الفركا ،ثوين اثنٌن إذ
نبو ُب الغور ،إذ يْ ؿ لصو بو ال ربزف إف ا﵁ معنو".
* مواقف مشرقة من حياتو  اذكر ثالثة مواقف مشرفة ألبي بكر قبل كفاة النبي  ؟
عز كجل ُب
ُ .عندمو جهر الرم ؿ  بولدع ة ،قوـ أب بكر خطيبون(،شتوية ََِٗ) فكوف أكؿ خطيب دعو إو ا﵁ ٌ
اإلمبلـ
ظ ىَر إال أبو
كارد هد كنى ى
ِ .كالوف  أمرع النوس إمبلمو ،قوؿ  ( مو دع ت أ دا إو اإلمبلـ إال الونت لو عنو ىالٍبػ ىةه ي
بكر مو ىعتىم عنو ٌن ذالراو لو كمو اردد فيو) .
ّ .ثم أخذ يدعو لدين اللػو فأسلم على يديو ستة من العشرة المبشرين بالجنة منهم عثمػاف بن عفػاف.

ْ .صيفيةَُُِ بماذا تميز جهاد أب بكر الصديق  يوـ معركة تبوؾ ؟ كي ـ اب ؾ امتجوب أب بكر لمنيب
فتؤع دبولو المو لتجهيز اعبيا

شتويةَُُِاذكر ثالثة مواقف مشرفة ألبي بكر بعد كفاة النبي  - أثناء خالفتو-؟
كبعد كفوة النيب  بويع الصحوبة أبو بكر بوػببلفة ،فْوـ  أثنوء خبلفتو بأعموؿ الثًنة منهو

ُ( .شتوية ََِٗ)صبع الْرآف الكرمي ُب مصحف كا د ،فْد الوف الْرآف الكرمي متفرقو ُب الصحف عند التوب ال ي؛ فأمر
أب بكر  جبمعو ُب مصحف كا د فظو لو(سبب الجمع؟)بعد أف امتشهد عدد البًن من فوظ الْرآف الكرمي ك

خبوصة ُب معرالة اليمومة ُب رب اؼبرادين .
ِ .إصراره عمه رب اؼبرادين كخبوصة الكين منع ا الزالوة كفرق ا بينهو كبٌن الصبلة( ،عمه موذا يدؿ ؟ اأاليدا من أيب بكر 
عمه أف اإلمبلـ الل ال يتجزأ.
ّ .إصراره  عمه اسيًن جيا أمومة بن زيد الكم عْد ل اءه رم ؿ ا﵁  كأمر النيب  بتسيًنه إو الركـ فموت  قبل
ذلو (صيفية َُِِكاف إلنفاذ سيدنا أبي بكر الصديق  جيه أسامة كاصرارة على ذلك دالئل كآثار عظيمة ،
استنتج ثالثة منها على ماذا يدؿ) يدؿ عمه زـ أيب بكر  كشدة التزامو بأمر النيب  ،فأمر بإنفوذ اعبيا بأمرع
كقت.كالوف إلنفوذ جيا أمومو اثأر عظيمة عمه اؼبسممٌن منهو
 زيودة ىيبة اؼبسممٌن ُب نف س األعداء فْول ا ل مل يكن بوؼبسممٌن ق ة ؼبو أرمم ا ىكا اعبيا.

 كثبوت الثًن من النوس عمه اإلمبلـ ؼبو رأكا من ق ة اؼبسممٌن .كخرج أب بكر  ي دع أمومة بنفسوٍ ،ب أكصه أب
بكر  اعبيا فْوؿ
(أيهو النوس قف ا أكصيكم بعشر فو فظ ىو عين" :ال زب ن ا كال اغم ا كال اغدركا كال سبثم ا كال اْتم ا طفبل صغًنا أك شي و البًنا
كال امرأة كال اعْركا لببل كال ربرق ه كال اْطع ا شجرة مثمرة كال اكحب ا شوة كال بْرة كال بعًنا إال ؼبأالمة كم ؼ سبركف بأق اـ قد
فرغ ا أنفسهم ُب الص امع فدع ىم كمو فرغ ا أنفسهم لو".
(شتوية َُِِ )من خالؿ النص استنتج ثالثة من المبادئ اإلنسانية التي تضمنتها كصية أبي بكر لجيه اسامة ؟
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ِ  .عدـ االعتداء عمه اؼبتعبدين من غًن اؼبتعبدين اؼبنْطعٌن لعبودهتم .
ّ .ؿبوربة ا﵀وربٌن فْط كعدـ التعرض لغًنىم من النسوء كاألطفوؿ كالشي خ.
ْ .عدـ االعتداء عمه اغبي اف أك النبوت أك البيئة.
كفاتو  :ا ُب أب بكر  ي ـ االثنٌن ِِ صبودل اآلخرة منة ُّىػ (ّْٔـ) كعمره ّٔ منة.

ثانيا :مواقف مشرقة من حياة عمر الفاركؽ 
اسمو :

ى عمر بن اػبطوب ألعدكم الْرشي.

نسبو :

من أشراؼ مكة كيمتْي نسبو مع النيب عند اعبد السوبع .

مولده :

كلد بعد ودثة الفيل بثبلث عشرة منة .

بين منزلة عمر بن الخطاب من الرسوؿ  ؟

ُ .الوف  من السوبٌْن إو اإلمبلـ.
ِ .كأ د العشرة اؼببشرين بوعبنة كثوين اػبمفوء الراشدين.
ّ .كصهر النيب ، فه كالد أـ اؼبؤمنٌن فصة رضي ا﵁ عنهمو.
ْ ( .شتوية َُِِ )كرد ت أ وديث الثًن ُب فضمو كمكونتو ،فعن عْبة بن عومر قوؿ قوؿ رم ؿ ا﵁ " ل الوف
بعدم نيب لكوف عمر بن اػبطوب" ،كىكه مكونة مومية بٌن الصحوبة صبيعو.
ٓ .كالمو عرؼ بإصوبة الرأم كمداده ،عن أيب ىريرة قوؿ قوؿ رم ؿ ا﵁ " إف ا﵁ جعل اغبق عمه لسوف عمر كقمبو"

مواقف مشرقة لعمر بن الخطاب من حياتو : 
اذكر ثالثة مواقف مشرفة قبل كفاة النبي  ؟ ُػ عالـ تدؿ ىجرة عمر إلى المدينة جهرا ؟ طمب عمر  من
النيب  أف يأذف لو بوعبهر بإمبلمو أموـ قريا فأذف لو كظبوه الفوركؽ ،فعن عبد ا﵁ بن مسع د قوؿ مو النو نْدر أف نصمي
عند الكعبة ىت صمه عمر عندىو كصمينو معو ِ،ػ الوف إمبلمو فتحون ،كىجراو نصرانّ .ػ كإموراو رضبةن.كىوجر عمر معمنو
ىجراو أموـ قرياْ .ػ كشهد مع الرم ؿ  بدران الغزكات صبيعهوٓ .ػ كي ـ اب ؾ امتجوب عمر  لمنيب  فتؤع بنصف
مولو.
اذكر ثالثة مواقف مشرفة لعمر بن الخطاب بعد كفاة النبي  ؟

ُ .كبعد كفوة أيب بكر  بويع اؼبسمم ف عمر  أمًنان لممؤمنٌن ،كاشتهر بولعدؿ أثنوء خبلفتو فنشر بعدلو األمن
كالطمأنينة ،فْد جوءه قبطي مصرم يشتكي أف ابن عمرك بن العوص ضربو بغًن ق ،فبعث الفوركؽ ُب طمب عمرك
كابنو كجعل الْبطي يْتص من ابن عمرك بن العوص،كقوؿ عمر بن اػبطوب ػ ػ لعمرك بن العوص ػ  ػ ا مصر ٌن
ذلو ق لو اؼبشه ر (مىت امتعبدًب النوس كقد كلدهتم أمهوهتم أ رارا)؟ كُب ىكا اأاليد عمه أنبية العدؿ ُب اإلمبلـ
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ِ .كقاـ عمر في أثناء خالفتو بأعماؿ كثيرة منها:
أ ػ امتمرار الفت وت ،فْد امتكممت ُب عهده الفت وت ُب العراؽ كالشوـ كمصر كأذربيجوف(صيفيةَُِِ دائرة:الخليفة
الذم دخل مدينة القدس صلحان عاـُٓ ىػ ،كاستلم مفاتيحها من حاكمها الركماني ؟ عمر بن الخطاب)كدخل مدينة

الْدس صمحون عوـُٓ ىػ ،كامتمم مفوايحهو من والمهو الركموين كالتب ألىمهو التوبو ظبي بولعهدة العمرية ،أمنهم فيو عمه
أنفسهم كأم اؽبم كمعوبدىم ،كفبو جوء فيو
(بسم ا﵁ الرضبن الر يم ىكا مو أعطه عبد ا﵁ عمر أمًن اؼبؤمنٌن أىل إيميوء من األموف أعطوىم أمونو ألنفسهم كأم اؽبم
كلكنوئسهم  ...أنو ال اسكن النوئسهم كال هتدـ ...كال من شيء من أم اؽبم كال يكرى ف عمه دينهم كال يضور أ د منهم كال
يسكن بإيميوء معهم أ د من اليه د كعمه أىل إيميوء أف يعط ا اعبزية المو يعطي أىل اؼبدائن كعميهم أف ىبرج ا منهو الركـ
كالمص ت فمن خرج منهم فإنو آمن عمه نفسو كمولو ىت يبمغ ا مأمنهم كمن أقوـ منهم فه آمن كعميو مثل مو عمه أىل
إيميوء من اعبزية كمن أ ب من أىل إيميوء أف يسًن بنفسو كمولو مع الركـ كىبمي بيعهم كصمبهم فإهنم آمن ف عمه أنفسهم ىت
يبمغ ا مأمنهم ..فإنو ال يؤخك منهم شيء ىت وبصد صودىم كعمه مو ُب ىكا الكتوب عهد ا﵁ كذمة رم لو كذمة اػبمفوء
كذمة اؼبؤمنٌن إذا أعط ا الكم عميهم من اعبزية
شتويةَُُِ :تضمنت العهدة العمرية كثيرا من المبادئ اإلنسانية العظيمة  ،اذكر اثنتين من ىذه المبادئ
ُ .التسومح الديين ك رية االعتْود لغًن اؼبسممٌن.
ِ .عدـ التعرض لغًن اؼبسممٌن بأم أذل ُب أنفسهم كأم اؽبم مو مل يعتدكا عمه اؼبسممٌن.
ّ .اؼبسوكاة بٌن الرعية ُب اغبْ ؽ كال اجبوت عمه اختبلؼ أديوهنم كأص ؽبم.
ْ .األمن ق لمم اطنٌن صبيعهم ُب اإلقومة كالسفر.
ب  (.صيفيةَُُِ) عىن عمر بن اػبطوب ػ  ػ بتنظيم شؤكف الدكلة اإلمبلمية بعد ااسوعهو

ُ) فنظم الدكاكين اػبوصة بشؤكهنو اؼبتعددة ك خبوصة الشؤكف اؼبولية .
ِ)ك فرض ضريبة اػبراج عمه األراضي الزراعية الخت ادخمهو ُب زة
الدكلة اإلمبلمية ك ذلو بعد مشوكرة أصحوبو رض اف ا﵁ اعوو عميهم

اللصوت  :مفردىو لصت بفتح البلـ ك اعىن المص كقد كردت بمغة قبيمة طيء.
كفاتو  :امتشهد عمر بن اػبطوب  غدران كضح ذلو ؟ امتشهد عمر بن اػبطوب  غدران عمه يد عبد
كيكىن أبو لؤلؤة إذ طعنو كى يصمي الفجر فموت  متأثرا جبرا و كالوف ذلو ُب السنة ِّىػ
ؾب مي اظبو فًنكز ٌ
ّْٔميبلدية كدفن إو جونب الرم ؿ  كأيب بكر.
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(الدرس الخامس) مواقف مشرقة من حياة الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم (ِ)

ثالثا :مواقف مشرقة من حياة عثماف بن عفاف 
اسمو:

ى عثموف بن عفوف األم م الْرشي يكىن بأيب عبد ا﵁

نسبو:

كيمتْي مع الرم ؿُ ب عبد منوؼ.

مولده :

كلد بعد عوـ الفيل بستة أع اـ.

بين فضلو كمنزلتو من الرسوؿ ؟
* عثموف بن عفوف صهر النيب ،
* كأ د التوب ال ي

* كثولث اػبمفوء الراشدين * ،كأ د العشرة اؼببشرين بوعبنة،

* الوف ميمو ر يمو * ،شديد اغبيوء ،قوؿ عنو النيب  أال أمتحي من رجل استحي منو

اؼببلئكة" * كى من السوبٌْن إو اإلمبلـ * أممم عمه يد أيب بكر الصديق ُ ب بداية الدع ة* زكجو رم ؿ ا﵁ 
ابنتو رقيةٍ ،ب زكجو الرم ؿ  بعد كفوهتو بوبنتو أـ المث ـ ،كلكلو لْب بكم الن رين(شت ية َُِّ).
لقب عثماف بن عفاف بذم النورين :علل ؟ زكجو رم ؿ ا﵁  ابنتو رقيةٍ ،ب زكجو الرم ؿ  بعد كفوهتو بوبنتو أـ المث ـ.

اذكر خمسة مواقف مشرفة لعثماف بن عفاف ؟
ب عن
ُ -بين كيف أسلم عثماف بن عفاف ؟ ؼبو اممم عثموف  -رضي ا﵁ عنو – أخكه عمو اغبى ىكم فأكثْو ،كقوؿ ار ىغ ي
ع مو أنت عميو ،فْوؿ عثموف كا﵁ ال ىأدعيوي أبدا ،كال أيفورقيو ،فممو رأل
ًممى ًة آبوئو إو دين يٍؿب ىدث؟ كا﵁ ال أدعيو ىت ى
اد ى
عمو صبلبتو ُب دينو ارالو .ثبت عثموف  عمه إمبلمو رغم األذل .عمه موذا يدؿ ذلو؟ يدؿ ذلو عمه صبلبتو
ي
بولتمسو بولدين.
ِ-الوف يضرب بو اؼبثل ُب الثرة ابلكة الْرآف الكرمي ،كبشره رم ؿ ا﵁ ،بوعبنة ُب أالثر من م قف
ّ -الوف يبكؿ مولو ُب مبيل ا﵁ اعوو ،فمْد أنعم ا﵁ عمه عثموف بوألم اؿ الكثًنة ،فأدل ق ا﵁ فيهو ،كأنفْهو ُب مبيل
ا﵁ اعوو كنصرة دينو؛ ا -قوؿ( من وبفر بئر ركمة فمو اعبنة) .فوشرتل بئر ركمة من يه دم بعشرين ألف درىم كجعمهو
مبيبلن لممسممٌن،ب -كقوؿ( من جهز جيا العسرة فمو اعبنة) " .فجهز عثموف دبولو ثمث جيا العسرة ،كجوء بألف
دينور ف ضعهو ُب جر رم ؿ ا﵁ فْوؿ  مو ضر عثموف مو عمل بعد الي ـ )

ٓ -كي ـ اغبديبية بعث رمػ ؿ ا﵁  ،عثمػوف بػن عفػوف مػفًنا إو قػريا ىبػؤىم انػو مل يػأت لمحػرب( ،علػل) كإمبػو جػوء زائػرا
لمبيػػت كمعظمػػو غبرمتػػو ،فػػونطمق عثمػػوف ػػىت أاػػه قريشػػو ،فػػبمغهم رمػػولة رمػ ؿ ا﵁ فْػػول ا لعثمػػوف إف شػػئت أف اطػ ؼ
بولبيػػت فطػػف فْػػوؿ مػػو النػػت ألفعػػل ػػىت يطػ ؼ بػػو رمػ ؿ ا﵁ ،شػػتوية َُِٓ (عمػػل؟ ) كذلػػو إجػػبلال كاػ قًنا لمرم ػ ؿ
 .كاف عثماف كريما ينفق األمواؿ الكثيرة فػي سػبيل اهلل .ىػات موقفػا يبػين كرمػو كإنفاقػو.؟ كقػد اػؤع عثمػوف ُب
عوـ الرمودة (اجوعة) ُب خبلفة عمر بْوفمتو التجورية صبيعهػو الْودمػة مػن الشػوـ عمػه فْػراء اؼبسػممٌن ،كالػوف ُب الْوفمػة ألػف

بعًن ؿبممة بولطعوـ ،كرفو أف يبيعهو لمتجور الكين عرض ا عمية رحبػو الثػًنا(،علػل) رغبػة ُب مػو عنػد ا﵁ مػن الثػ اب كالفضػل

ي ـ الْيومة.
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كبعد كفوة عمر بن اػبطوب ب يع عثموف بوػببلفة كربْْت ُب خبلفتو الثًن من اإلقبوزات .اذكر ستة من أىم
اإلنجازات التي تحققت في خالفة عثماف بن عفاف ؟  /ضع دائرة يذكر السؤاؿ احد اإلنجازات ك يذكر اسماء
الخلفاء الراشدين ؟ الجواب عثماف بن عفاف 

* فْد فتحت ُب أيومو أرمينية كالْ قوز كخراموف كالرموف كمجستوف كإفريْية كقؤص كغًنىو* كأمر بنسخ الْرآف الكرمي ،فني ًس ىخ
اؼبصحف الكم صبعو أب بكر الصديق * .كى أكؿ من أمر بوألذاف األكؿ ي ـ اعبمعة * كازبك الشرطة * كخصص داران
لمْضوء* كأمر بت معة اؼبسجد النب م الشريف.
( شتويةَُُِ ) كفواو امتشهد عثموف  منة ّٓ من اؽبجرة كى صوئم  ،كدفن ُب البْيع  ،كذلو نتيجة مؤامرة
سبكن فيهو عدد من األش وص بعد أف اس ركا عميو بيتو من قتمو ك ى صوئم ك يْرا الْراف الكرمي .

رابعا :مواقف مشرقة من حياة علي بن أبي طالب 
اسمو:

عمي بن أيب طولب بن عبد اؼبطمب.

نسبو :

عم الرم ؿ  ،يكىن أبو اغبسن.
ابن ٌ

مولده :

النيب
كلد قبل البعثة بعشر منٌن ،صيفيةَُُِالوف يمْب يدرة(من أظبوء األمد) شتويةَُُِكالنٌوه ٌ
 أبو اراب .

بين فضلو كمنزلتو من

الرسوؿ 

ُ .أكؿ من أممم بعد خدهبة كى ابن عشر منٌن.
ِ .كى (شت ية َُِّ)صهر النيب  ،فْد اختوره النيبٌ  زكجو البنتو فوطمة الزىراء – رضي ا﵁ عنهو -
ّ .كى أ د العشرة اؼببشرين بوعبنة ،كأ د التوب ال ي كرابع اػبمفوء الراشدين.
ْ .نشأ عمي  كارىب منك صغره ُب بيت الرم ؿ ؛ (عمل) لكثرة عيوؿ أبيو،الوف من أ ب الرجوؿ إو رم ؿ ا﵁،
كزك ىجو ابنتو فوطمة رضي ا﵁ عنهو كىي أ ب بنواو إليو  ،كقد اخك الرم ؿ  رداءه ف ضعو عمه عمي كفوطمة
ى
كاغبسن كاغبسٌن– رضي ا﵁ عنهم – كقوؿ (( إمبو يريد ا﵁ ليكىب عنكم الرجس أىل البيت ))

اذكر حػديثا يػدؿ علػى منزلػة علػي مػن الرسػوؿ .؟ شػتوية َُِِكيػ ـ ابػ ؾ امػت مف رمػ ؿ ا﵁  عميػو

عمػػه اؼبدينػػة فْػػوؿ عمػػي أزبمفػػين ُب الصػػبيوف كالنسػػوء ؟ قػػوؿ "أال ارضػػه أف اكػ ف مػػين دبنزلػػة ىػػوركف مػػن م مػػه؟ إال
أنو ليس نيب بعدم" كالوف ىوركف كزيرا ؼب مه عميهمو السبلـ ،يسوعده ُب ضبل الدع ة كابميغهو لمنوس.
ُ .كالوف  زاىدان ُب الدنيو ،وبرص أف يك ف طعومو كشرابو كلبومو بلالن ،كال يأخػك مػن ىػكا اغبػبلؿ إال مػو وبتػوج إليػو كال
يزيد.
مواقف من حياتو  اشتهر علي رضي اهلل عنو بالشجاعة كالبطولة ،اذكر موقفا يدؿ على ذلك ؟
(صيفية َُِِ،دائرة :الصحابي الجليل الذم ابقاه النبي  مكانو في مكة المكرمة حين الهجرة ليرد األمانات إلى
أىلها ىو  :علي بن ابي طالب )ؼبو أراد الرم ؿ  أف يهوجر إو اؼبدينة أبْه عميون ُب فراشو( ،علل /على ماذا يدؿ
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ذلك) ىت يرد األمونوت إو أىمهو كىكا يدؿ عمه شدة بو لمنيب  كاضحيتو ُب مبيل دينو كشجوعتو ،كالوف من اؼبت قع أف

يْتمو اؼبشرال ف لكن ىكا مل يفت ُب عضده  ،كبعد أف أدل األمونوت إو أىمهو مكث ُب مكة ثبلثة أيوـٍ ،ب ىوجر إو
اؼبدينة موشيون.

ِ -كقد الوف عمي  قوئدان مغ ارا كؿبوربو شجوعو ،شهد الغزكات المهو م ل اب ؾ ،يث امت مفو الرم ؿ عمه اؼبدينة،

كضبل الراية أالثر من مرة ُب الغزكات كابمه فيهو ببلء سنون ففي بدر الوف من الثبلثة الكين اختورىم الرم ؿ  لممبورزة.
ْ -كي ـ خيؤ قوؿ النيب  ( ألعطٌن الراية غدا رجبل يفتح ا﵁ عمه يديو وبب ا﵁ كرم لو كوببو ا﵁ كرم لو ) .فبوت النوس ليمتهم
فغدكا المهم يرج نو فْوؿ ( أين عمي )؟ فأعطوه الراية كقوؿ لو "أنفك عمه رممو ىت انزؿ بسو تهم ٍب ادعهم إو
أيهم ييعطىه ى
اإلمبلـ كأخؤىم دبو هبب عميهم ف ا﵁ ألف يهدم ا﵁ رجبل بو خًن لو من أف يك ف لو ضبر النعم" فونطمق عمي ىت فتح
ا﵁ عمي يديو ىكه اغبص ف.

ْ-كقد اشتهر عمي بولفصو ة كالببلغة كلو أق اؿ صبيمة كم اعظ الثًنة منهو أنو قوؿ
( أال إف الفْيو الكم ال يْنط النوس من رضبة ا﵁ كال يؤمنهم من عكاب ا﵁ كال يرخص ؽبم ُب معوصي ا﵁ كال يدع الْرآف
رغبة عنو إو غًنه كال خًن ُب عبودة ال عمم فيهو كال خًن ُب عمم ال فهم فيو كال خًن ُب قراءة ال ادبر فيهو)
كأىم ما يدعو إليو النص ؟

 ى أخك العمم بفهم كالدع ة إليو حبكمة.
 كأف يؤدم العمموء أدكارىم ُب اجتمع اإلمبلمي عمه أ سن كجو.

كبعد امتشهود عثموف رضي ا﵁ عنو مل يكن عمي راغبو ُب اػببلفة ،لكن الصحوبة أصركا عمه مبويعتو ،فومتجوب ؽبم ،كلكنو
اشرتط أف اك ف البيعة عبلنية كُب اؼبسجد.
عدد صفات اإلماـ علي ؟ *:زاىدان ُب الدنيو * الشجوعة كالبط لة * قوئدان مغ ارا * كؿبوربو شجوعو * شدة بو لمنيب

 كاضحيتو ُب مبيل دينو * الفصو ة كالببلغة

( شتويةَُُِ ) كفواو امتشهد  عمه يدم رجل وقد من أىل الضبلؿ يدعه عبد الرضبن بن ممجم قوـ إو عمي
كقد خرج إو صبلة الصبح فضربو بولسيف ُب جبهتو فومتشهد  عمه أثرىو ،كالوف ذلو منة َْىػ فكونت خبلفتو قريبو
من مت من ات ،كدفن رضي ا﵁ عنو ُب الك فة.
شرٕٚح ٕٗٔٓ يٍ انخهٛفح انشاشذ انز٘ لاو تكم ػًم يٍ األػًال اٜذٛح  ٙ :ػالياخ
ٔ -نسخ الْراف الكرمي ككزعو عمه األمصور  ............ػثًاٌ تٍ ػفاٌ سض ٙهللا ػُّ (ػاليح )
صلَّى اللَّوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم  ....ػه ٙتٍ أت ٙطانة سض ٙهللا ػُّ (ػاليح )
ٕ -فتح خيؤ ُب عهد النيب ى
(ػاليح )
ٖ -دخل مدينة الْدس صمحو عوـ ُٓق  .....................عمر بن الخطاب سض ٙهللا ػُّ
ٗ -فتحت ُب أيومو أرمينية كالْ قوز كخراموف كقؤص .......ػثًاٌ تٍ ػفاٌ سض ٙهللا ػُّ
٘-

فرض ضريبة اػبراج عمه األراضي الزراعية الخت ادخمهو ُب

زة الدكلة اإلمبلمية .....عمر بن الخطاب سض ٙهللا ػُّ

(ػاليح )
-ٙ

ورب اؼبرادين كخبوصة الكين منع ا الزالوة ........................
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أبي بكر الصديق

عمر بن الخطاب

عثماف بن عفاف

علي بن أبي طالب

اظبو

عبد ا﵁ بن عثموف التيمي
الْرشي

عمر بن اػبطوب ألعدكم
الْرشي

عثموف بن عفوف األم م الْرشي
يكىن بأيب عبد ا﵁

عمي بن أيب طولب بن عبد
اؼبطمب يكىن أبو اغبسن كالنٌوه
النيب  أبو اراب
ٌ

نسبو

يمتْي نسبو مع رم ؿ ا﵁ ُب
مرة بن العب

يمتْي مع الرم ؿُ ب عبد
منوؼ.

عم الرم ؿ ،
ابن ٌ
النيب  أبو اراب
كالنٌوه ٌ

ميبلده

كلد أب بكر ُب مكة اؼبكرمة
بعد م لد الرم ؿ  بثبلث
منيػن.

من أشراؼ مكة كيمتْي نسبو
مع النيب عند اعبد السوبع
كلد بعد ودثة الفيل بثبلث
عشرة منة

كلد بعد عوـ الفيل بستة أع اـ

كلد قبل البعثة بعشر منٌن

صهر
النيب 

إذ ازكج النيب  من عوئشة
بنت أيب بكر رضي ا﵁ عنهمو

صهر النيب ، فه كالد أـ
اؼبؤمنٌن فصة رضي ا﵁
عنهمو

شت يةَُِّصهر النيب 
زكجو رم ؿ ا﵁  ابنتو رقية،
ٍب زكجو الرم ؿ  بعد كفوهتو
بوبنتو أـ المث ـ

شت يةَُِّ صهر النيب ،
فْد اختوره النيبٌ  زكجو
البنتو فوطمة الزىراء – رضي
ا﵁ عنهو -

ظبي،
عرؼ

الصديق

الفوركؽ

لْب بكم الن رين

الوف يمْب يدرة(من أظبوء
األمد

امتجوب عمر  لمنيب
فتؤع بنصف مولو

فجهز عثموف دبولو ثمث جيا
العسرة ،كجوء بألف دينور
ف ضعهو ُب جر رم ؿ ا﵁

امت مفو الرم ؿ عمه اؼبدينة

(صيفيةَُُِ )امتجوب أب
ي ـ اب ؾ بكر لمنيب صمه ا﵁ عميو كممم
فتؤع دبولو المو لتجهيز اعبيا

كفواو

ا ُب أب بكر  ي ـ االثنٌن
ِِ صبودل اآلخرة منة ُّىػ
(ّْٔـ) كعمره ّٔ منة.

صيفيةََُِ مكرر صيفية
صيفيةََُِمتشهد عمر بن امتشهد عثموف  منة ّٓ
من اؽبجرة كى صوئم  ،كدفن َُِّامتشهد  عمه يدم
اػبطوب  غدران عمه يد
رجل وقد من أىل الضبلؿ
ُب البْيع ،رضي ا﵁ عنو
كيكىن
عبد ؾب مي اظبو فًنكز ٌ
يدعه عبد الرضبن بن ممجم
كأرضوه .امتشهد عثموف 
أبو لؤلؤة إذ طعنو كى يصمي
قوـ إو عمي كقد خرج إو
الفجر فموت  متأثرا جبرا و منة ّٓ من اؽبجرة كى صوئم
 ،كدفن ُب البْيع ،كأرضوه صبلة الصبح فضربو بولسيف
كالوف ذلو ُب السنة ِّىػ
ُب جبهتو فومتشهد  عمه
نتيجة مؤامرة سبكن فيهو عدد
ّْٔميبلدية
كدفن إو جونب الرم ؿ  من األش وص بعد أف اس ركا أثرىو ،كالوف ذلو منة َْىػ
كأيب بكر ،رضي ا﵁ عن عميو بيتو من قتمو ك ى صوئم ك فكونت خبلفتو قريبو من مت
من ات ،كدفن ُب الك فة.
يْرا الْراف الكرمي
أيب بكر كعمر.
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اذكر ثالث انجازات لكل من أبي بكر الصديق ك عمر بن الخطاب ك عثماف بن عفاف  ك علي بن أبي طالب؟

أبي بكر الصديق
صيفية َُِّا صبع الْرآف
الكرمي ُب مصحف كا د ،فْد
الوف الْرآف الكرمي متفرقو ُب
الصحف عند التوب ال ي؛
فأمر أب بكر  جبمعو ُب
مصحف كا د
إصراره عمه رب اؼبرادين
كخبوصة الكين منع ا الزالوة
كفرق ا بينهو كبٌن الصبلة،
(عمه موذا يدؿ ؟ اأاليدا
من أيب بكر  عمه أف
اإلمبلـ الل ال يتجزأ.

عمر بن
الخطاب
كبعد كفوة أيب بكر 
أصبح عمر  أمًنان
لممؤمنٌن ،كاشتهر
بولعدؿ أثنوء خبلفتو
فنشر بعدلو األمن
كالطمأنينة

عثماف بن عفاف

علي بن أبي طالب

فْد فتحت ُب أيومو
أرمينية كالْ قوز
كخراموف كالرموف
كمجستوف كإفريْية
كقؤص كغًنىو

اشتهر بولشجوعة كالبط لة،ؼبو أراد الرم ؿ  أف
يهوجر إو اؼبدينة أبْه عميون ُب فراشو ،ىت
يرد األمونوت إو أىمهو كىكا يدؿ عمه شدة بو
لمنيب  كاضحيتو ُب مبيل دينو كشجوعتو،

امتمرار الفت وت ،فْد
كقد الوف عمي  قوئدان مغ ارا كؿبوربو شجوعو(
كأمر بنسخ الْرآف
امتكممت ُب عهده
شهد الغزكات المهو م ل اب ؾ ،يث امت مفو
الفت وت ُب العراؽ الكرمي ،فني ًس ىخ اؼبصحف
الرم ؿ عمه اؼبدينة) كضبل الراية أالثر من مرة ُب
الكم صبعو أب بكر
كالشوـ كمصر
الغزكات كابمه فيهو ببلء سنون ففي بدر الوف من
الصديق
كأذربيجوف كدخل مدينة
الثبلثة الكين اختورىم الرم ؿ  لممبورزة
الْدس صمحون

عىن عمر بن اػبطوب ػ
مبودراو  إو اسيًن جيا
رضي ا﵁ عنو ػ بتنظيم
أمومة بن زيد الكم أمر النيب
شؤكف الدكلة اإلمبلمية
 بتسيًنه إو الركـ فبو يدؿ
بعد ااسوعهو ُ) فنظم
عمه زـ أيب بكر  كشدة
الدكاكين اػبوصة
التزامو بأمر النيب  ،فأمر
بشؤكهنو اؼبتعددة ك
بإنفوذ اعبيا بأمرع كقت.
خبوصة الشؤكف اؼبولية

كى أكؿ من أمر
بوألذاف األكؿ ي ـ
اعبمعة،

كازبك الشرطة
أكؿ خطيب ُب اإلمبلـ
شتويةَُِّ ضع دائرة

العماللذم لم يقم بو ابو بكر
 :أمر بنسخ الْرآف الكرمي،

ِ)فرض ضريبة اػبراج
عمه األراضي الزراعية
الخت ادخمهو ُب زة
الدكلة اإلمبلمية

كخصص داران لمْضوء
كأمر بت معة اؼبسجد
النب م الشريف
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كي ـ خيؤ قوؿ النيب (ألعطٌن الراية غدا رجبل
يفتح ا﵁ عمه يديو وبب ا﵁ كرم لو كوببو ا﵁
فغدكا
كرم لو ) .فبوت النوس ليمتهم أيهم ييعطىه ى
المهم يرج نو فْوؿ ( أين عمي)؟ فأعطوه الراية كقوؿ
لو "أنفك عمه رممو ىت انزؿ بسو تهم ٍب ادعهم
إو اإلمبلـ كأخؤىم دبو هبب عميهم ف ا﵁ ألف
يهدم ا﵁ رجبل بو خًن لو من أف يك ف لو ضبر
النعم" فونطمق عمي ىت فتح ا﵁ عمي يديو ىكه
اغبص ف
ؼبو أراد الرم ؿ أف يهوجر إو اؼبدينة أبْه
عميون ُب فراشو ىت يرد األمونوت إو أىمهو كىكا
يدؿ عمه شدة بو لمنيب كاضحيتو ُب مبيل دينو
كشجوعتو ،كالوف من اؼبت قع أف يْتمو اؼبشرال ف لكن
ىكا مل يفت ُب عضده  ،كبعد أف أدل األمونوت
إو أىمهو مكث ُب مكة ثبلثة أيوـٍ ،ب ىوجر إو
اؼبدينة موشيون.

إػذاد األعرار  :يانك انذٛاس٘

انُٕس ف ٙانثمافح اإلعاليٛح
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صيفية َُِٔ من خالؿ دراستك لسير الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم اكل الجدكؿ االتي بما يناسبو
( ٔ عالمات )

:
كجة المقارنو

ابو بكر

عمر بن الخطاب

عثماف بن عفاف

علي بن ابي طالب

رضي اهلل عنو

رضي اهلل عنو

رضي اهلل عنو

رضي اهلل عنو

مصاىرتو النبي

تزكج النبي ابنتو

ُ..............-ّ ..............-ِ ..............-

صلى اهلل علية

عائشة رضي اهلل

................. ................. .................

كسلم

عنها
ْ..............-

موقفو يوـ تبوؾ

.................

ٓ ..............-ٔ ..............-استخلفو النبي
................. .................



على المدينة
المنورة

الوحدة الخامسة

الفقو اإلسالمي
الدرس األكؿ

مسائل من األحواؿ الشخصية (ُ)
التفريق بين الزكجين باالرادة( الطالؽ)
على ماذا تقوـ الحياة الزكجية؟ عمه اؼب دة كالرضبة
جعل ا﵁ عز كجل اغبيوة الزكجية قوئمة عمه اؼب دة كالرضبة (علل) ليحْق مْوصد الزكاج من مكينة كانومل كعمورة لؤلرض
كفق منهج ا﵁ اعوو ،غًن أهنو قد يطرأ عميهو مو يعكر صف ىو  ،لكلو كضع اإلمبلـ منهجو مديدا إلصبلح اػببلؼ بٌن
الزكجٌن فإذا اعكر اإلصبلح سبت الفرقة بينهمو.

يأخذ التفريق بين الزكجين أشكاال متعددة اذكر ثالثة منها ؟ ُ -فمنو ما يكوف باإلرادة المنفردة مثاؿ كالطالؽِ -
كمنو ما يكوف بحكم القاضي مثاؿ كالتفريق للشقاؽ كالنزاع ّ -كمنو ما يكوف بحكم الشرع مثاؿ كاللعاف
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سؤاؿ كزارم  :شتوية ََِٗ :ما نوع التفريق بين الزكجين فػي كػل حالػة مػن الحػاالت آالتيػة حسػب التصػنيف الػوارد فػي
المربع األتي:
التفريق باإلرادة

ػ التفريق بحكم الشرع

ػ التفريق بحكم القاضي

ُ .اتهم رجل زكجو بالزنا  ،فأنكرت  ،كلم يكن لديو بينة ،فتالعنا  (.التفريق بحكم الشرع) عالمتاف
رقم الصفحة في الكتاب ُّٔ
ِ .كرىػػت امػرأة زكجهػػا  ،فاتفقػػت معػػو  ،علػػى أف تػػدفع لػػو مبلوػاى مػػن المػػاؿ مقابػػل أف يفارقهػػا  ،فوافػػق علػػى ذلػػك (.
التفريق باإلرادة) عالمتاف رقم الصفحة في الكتابُِٖ
ّ .ىج ػػر رجػ ػػل زكجتػ ػػو  ،كك ػػاف فػ ػػي مكػ ػػاف إقامته ػ ػا  ،فطلب ػػت إلػ ػػى القاضػ ػػي التفريػ ػػق بينهم ػػا حفاظ ػ ػاى علػ ػػى عفتهػ ػػا .
(التفريق بحكم القاضي) .عالمتاف رقم الصفحة في الكتابُّّ
ْ .أساءت امرأة عشرة زكجها  ،فقاؿ لها  :أنت طالق  (.التفريق باإلرادة) عالمتاف رقم الصفحة في الكتابُِّ
شتوية َُِْ بين الحكم الشرعي في رف

الزكجة العودة إلى زكجها مع توضيح نوع الطالؽ :

ٔ عالمات

ُ -رفضت زكجة طمْهو زكجهو الطمْة الثونية الع دة إلية بعد مركر شهر من اطميْهو عممو بأهنو مدخ ؿ هبو كال ربيو .حراـ النها في عدة
الشرعية ك مدتها ثالثة أشهر قمرية كنوع الطالؽ طالؽ رجعي

ِ -رفضت زكجة العنهو زكجهو ٍب الكب نفسو الع دة إليو عممو انو مل يسبق إف طمْهو  .مباح ال بد من عقد كمهد جديدين ك رضاء
الزكجة كنوع الطالؽ طالؽ بائن بينونة صورل

ّ -رفضت زكجة فرؽ الْوضي بينو ك بٌن زكجهو بسبب اغببس الع دة إلية بعد صدكر عف عوـ عن ا﵀ب مٌن  .مباح ال بد من عقد كمهد
جديدين ك رضاء الزكجة كنوع الطالؽ طالؽ بائن بينونة صورل

صٛفٛح ٕٗٔٓت ٍٛانذكى انششػ ٙف ٙانًغائم اٜذٛح يثُٛا َٕع انطالق ف ٙكم يُٓا :

ٔ .أػاد سجم صٔجرّ انر ٙطهمٓا طهمح ثاَٛح إنٗ ػصًرّ لثم اَرٓاء ػذذٓا دٌٔ سضاْا ٔال
ػمذ أٔ يٓش جذٚذ: ٍٚ

مبوح  ،ألنو طبلؽ رجعي كى الطبلؽ الكم يبمو الزكج بعده إعودة اؼبطمْة إو الزكجية من غًن
وجة إو عْد جديد مو دامت ُب العدة كل مل ارض
 .2أػاد سجم صٔجرّ انر ٙخانؼٓا إنٗ ػصًرّ تشضاْا ٔ تؼمذ ٔ يٓش جذٚذ ٍٚػهًا اَّ
طهمٓا طهمر ٍٛلثم انخهغ

دشاو ،يعد طالؽ تائٍ تَُٕٛح كثشٖ كال يستطيع الرجل بعده إعودة مطمْتو لعصمتو كعْد
نكو و عميهو إال بزكاجهو من رجل آخر زكاجون صحيحون ،كبدخ لو هبو دخ الن ْيْيونٍ ،ب يفورقهو دب ت
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أك طبلؽ كانتهوء عدهتو دكف اافوؽ ا دىم مع اآلخر عمه ذلو ،كيك ف بوئنون بين نة الؤل إذا طمْهو
الطمْة اؼبكممة لمثبلث
ٖ .فشق انماض ٙت ٍٛصٔج – يذكٕو ػهٛح تانذثظ أستغ عُٕاخ – ٔت ٍٛصٔجرّ
تُاء ػهٗ دػٕٖ يُٓا تؼذ يض ٙعُر ٍٛػهٗ دثغّ

مبوح /اك هب ز لمزكجة الخت كم الْوضي حببس زكجهو ثبلث من ات فأالثر أف اْيم عميو دع ل التفريق بعد مضي منة
من اوريخ بسو كن ع الطبلؽ طبلؽ بوئن بين نة صغرل
شرٕٚح ٕ٘ٔٓ يٍ خالل دساعرك نًٕضٕع انرفشٚك ت ٍٛانضٔج ، ٍٛت ٍٛتًارا ذذكى نٕ كُد أَد
انماض ٙف ٙانًغائم اٜذٛح  ،يٕضذا ً إجاترك.
ٕٔ ػاليح

ٔ .طهك سجم صٔجرّ دٌٔ يغٕؽ ششػ ، ٙاأليش انز٘ أدٖ إنٗ اإلضشاس تٓا  ،فشفؼد دػٕٖ
ذطهة تانرؼٕٚض .
هب ز ؽبو التع يو عند طبلقهو (عبلمة) ألف الزكج قد اعسف ُب امت داـ ىكا اغبق (عبلمتوف) /ااكىكا التع يو من دكاعي
كب اعث اغبرص عمه الزكجية ك اع يو عن الضرر الكم أكقعو الزكج بغًن ق متعسفون.

ٕ .طلق رجل زكجتو المدخوؿ بها انطهمح األٔنٗ ٔاَرٓد ػذذٓا  ،ثى ساجؼٓا تؼمذ ٔ يٓش جذٚذ ، ٍٚثى
طهمٓا انطهمح انثاَٛح ٔ ،أساد إسجاػٓا خالل انؼذج دٌٔ سضاْا  ،فايرُؼد
ال هب ز ؽبو اف سبتنع عن الرج ع(عبلمة)  /الف الطبلؽ رجعي (عبلمة) يبمو الزكج بعده إعودة اؼبطمْة إو الزكجية من
غًن وجة إو عْد جديد مو دامت ُب العدة كل مل ارض
ٖ .سفؼد صٔجح يذخٕل تٓا دػٕٖ خهغ تُٓٛا ٔت ٍٛصٔجٓا  ،تؼذ اٌ سفض انضٔج انخهغ
انشضائ.ٙ
وبكم ؽبو بوػبمع (عبلمة) كيْع طبلؽ بوئن بين نة صغرل (عبلمتوف /كاْ ـ الزكجة بولتنوزؿ عن اغبْ ؽ الزكجية صبيعهو  /اك ارد
عمية الصداؽ الكم امتممتو
ٗ .سفؼد صٔجح دػٕٖ ذفشٚك تُٓٛا ٔت ٍٛصٔجٓا  ،تغثة انذكى ػه ّٛتانذثظ خًظ عُٕاخ ،
ٔرنك تؼذ يض ٙشٓش يٍ ذاسٚخ دثغّ .
ال يفرؽ الْوضي بينهمو عبلمة /النو يشرتط لمتفريق بسبب اغببس اف يبضي منة من اوريخ بسو
٘ .كزب انضٔج انًالػٍ َفغّ ٔكاٌ لذ طهمٓا طهمر ٍٛلثم انهؼاٌ .
يعد اككيبو طبلقون بوئنون بين نة الؤل(عبلمة) كوبكم حبد الْكؼ (عبلمة)
صيفية َُِٓ :بين مدل صحة أعادة الرجل زكجتو إلى عصمتو ك نوع الطالؽ في كل حالة من الحاالت اآلتية .

ُعبلموت

ُ -طلق رجل زكجتو المدخوؿ بها الطلقة الثالثة  ،كأعادىا إلى عصمتو قبل انقضاء عدتها دكف رضاىا ك بال عقد
ك مهر جديدين .ال يصح ،اكال هب ز النو طبلؽ بوئن بين نة الؤل
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ِ -العن رجل زكجتو ثم كذب نفسو كأعادىا إلى عصمتو حفاظا على أكالدىما برضاىا ك بعقد جديدين علما بأنو
لم يسبق لو اف طلقها

يصح ،اك هب ز أذا الكب اؼببلعن نفسو فوف الطبلؽ ُب ىكه اغبولة يعد طبلقو بوئنو بين نة صغرل  ،ك هب ز لو أف يراجع زكجتو
بعْد كمهر جديدين كيْوـ عميو د الْكؼ
ّ -طلق رجل زكجتو الطلقة الثانية كىي حامل  ،ك بعد أف أنجبت مولودان ذكران أعادىا إلى عصمتو برضاىا كبعقد
كمهر جديدين

يصح ،اك هب ز ُب ىكه اغبولة ألنو يعد طبلقو بوئنو بين نة صغرل  ،ك هب ز لو أف يراجع زكجتو بعْد كمهر جديدين
ْ -فرؽ القاضي بين رجل ك زكجتو بسبب الحبس ك بعد خركجو من السجن أعاد زكجتو إلى عصمتو دكف رضاىا
 ،كبال عقد ك مهر جديدين
ال يصح ،اكال هب ز راـ ُب ىكه اغبولة يعد طبلقو بوئنو بين نة صغرل ك ال يستطيع الرجل بعده إعودة زكجتو اؼبطمْة
إو عصمتو إال بعْد كمهر جديدين كرضو الزكجة
ٓ -طلق رجل زكجتو المدخوؿ بها الطلقة الثانية قبل الدخوؿ ك الخلوة الشرعية كأعادىا إلى عصمتو بعد يوـ من
تطليقها  ،برضاىا ك بعقد ك مهر جديدين
ال يصح ،اكال هب ز مبوح ُب ىكه اغبولة يعد طبلقو بوئنو بين نة صغرل  ،ك هب ز لو أف يراجع زكجتو بعْد كمهر
جديدين
تشرٕٚح  ٍٚ ٕٓٔٙصذح انرصشف َٕٔ،ع انطالق (اٌ ٔجذ) ف ٙكم دانح يٍ انذاالخ اٜذٛح ٔٓ :ػالياخ
ٔ -سفضد صٔجح انؼٕدج انٗ صٔجٓا انز٘ طهمٓا انطهمح انثاَٛح تؼذ انذخٕل ٔ،نى ذُرّ ػذذٓا تصرؼ غير صحيح
(ػاليح )حراـ ألنو طالؽ رجعي (ػاليح)

ِ -خطة سجم ايشأج تؼذ شٓش ٍٚيٍ يخانؼرٓا صٔجٓا ،ػهًا آَا يٍ رٔاخ انذٛض ٔيذخٕل تٓا تصرؼ غير
صحيح (ػاليح ) حراـ ألنو طالؽ بائن بينونة صورل (ػاليح )
ٖ -اسجغ سجم صٔجرّ انر ٙطهمٓا ثالثا انٗ ػصًرّ – تشضاْا ٔتؼمذ ٔيٓش جذٚذ – ٍٚتؼذ اَرٓا ػذذٓا .
تصرؼ غير صحيح (ػاليح )حراـ طالؽ بائن بينونة كبرل(ػاليح )
ٗ -اسجغ سجم صٔجرّ – انر ٙفشق انماض ٙتًُٓٛا تغثة انؼٕٛب انجغًٛح – ان ٙػصًرّ تشضاْا ٔتؼمذ ٔيٓش
جذٚذ.ٍٚ
تصرؼ صحيح  /ارجاعها صحيح (ػاليح )مباح الف التفريق من قبل القاضي بائن بينونة صورل (ػاليح )

ٓ -الايد ايشأج دػٕٖ ذفشٚك تُٓٛا ٔت ٍٛصٔجٓا تغثة ػاذو لذسذاّ ػهاٗ دفاغ ثًاٍ ذازكشج سدهرٓاا
انغٛادٛح  .تصرؼ غير صحيح (ػاليراٌ )

صيفية َُِٔاذكر نوع الطالؽ  ،كمقدار العدة (اف كجدت)لكل حالة من الحاالت االتية:

ُِ عالمة

ُ .امراة حامل في بداية شهرىا الثاني  ،قاـ زكجها بتطليقها الطلقة الثانية  ،كبعد يوـ من تطليقها توفي الزكج.
ِ .خالعت امراة – مدخوؿ بها كال تحي

– زكجها ،الذم لم يسبق لو اف طلقها .
- 71 -

إػذاد األعرار  :يانك انذٛاس٘

انُٕس ف ٙانثمافح اإلعاليٛح

ّ .العن رجل زكجتو التي تحي

ٖٕٗ٘٘ٗٓ54ٕٕٙٔ٘ٔ٘ / ٓ554

 ،ثم كذب نسفو  ،علما انو كاف قد طلقها مرتين قبل اللعاف .

ْ .طلق رجل زكجتو غير المدخوؿ بها الطلقة االكلى .
الرقم

نوع الطالؽ

مقدار العدة (اف كجدت)

ُ

طالؽ رجعي (عالمتاف )

ثمانية اشهر قمرية ( عالمة )

ِ

طالؽ بائن بينونة صورل(عالمتاف )

ثالثة اشهر قمرية ( عالمة )

ّ

طالؽ بائن بينونة كبرل(عالمتاف )

ثالث حيضات( عالمة )

ْ

طالؽ بائن بينونة صورل(عالمتاف )

ال عدة عليها( عالمة )

شتوية َُِٕ بين مدل صحة رف

الزكجة العودة إلى زكجها دكف رضاىا في كل مسالة من المسائل االتية  ،معالؿ اجابتك:

ٓٔػالياخ

ُ -رفضت زكجة ( التي فرؽ القاضي بينها كبين زكجها بسبب الويبة ) العودة الية بعد رجوع ق من غيابو الطويل
رفػ الزكجػػة العػػودة اليػػة صػػحيح  /مبػػاح  /جػػائز الف الفرقػػة الواقعػػة مػػن القاضػػي بسػػبب غيػػاب الػػزكج طبلقػػو بوئنػون
بين نة صغرل فال يستطيع الرجل بعده إعودة زكجتو اؼبطمْة إو عصمتو إال بعْد كمهر جديدين كرضو الزكجة
ٕ -رفضت زكجة ( التي العنها زكجها ثم كذب نفسو ) العودة الية علما انو لم يسبق اف طلقها.
سفض انضٔجح انؼٕدج ان ّٛصذٛخ  /يثاح ٚ /جٕص الٌ ُب ىكه اغبولة يعد طبلقو بوئنو بين نة صغرل  ،ك هب ز لػو
أف يراجع زكجتو بعْد كمهر جديدين كرضو الزكجة كيْوـ عميو د الْكؼ

ّ -رفضت زكجة ( التي طلقها زكجها الطلقة الثانية ) العودة الية بعد مركر خمسة اشهر من حملها

سفض انضٔجح انؼٕدج ان ّٛغٛش صذٛخ  /دشاو  /ال ٚجٕص ألَّ طالق سجؼ(ٙكى الطبلؽ الكم يبمو

الزكج بعده إعودة اؼبطمْة إو الزكجية من غًن وجة إو عْد جديد مو دامت ُب العدة كل مل ارض) ٔنى ذُرٓٙ
ػذذٓا ار ذُرٓ ٙػذذٓا تٕضغ دًهٓا
ْ -رفضت زكجة ( التي خالعت زكجها خلعا قضائيا ) العودة الية ػهًا اَّ نى ٚغثك نّ اٌ طهمٓا  .رفو
الزكجة الع دة اليو صحيح  /مبوح  /هب ز  ،الف ُب ىكه اغبولة يعد طبلقو بوئنو بين نة صغرل فال يستطيع الرجل بعده
إعودة زكجتو اؼبطمْة إو عصمتو إال بعْد كمهر جديدين كرضو الزكجة
ٓ -رفضت زكجة ( التي طلقها زكجها الطلقة الثالثة ) العودة الية  ،علما انها لم تنتهي عدتها  .رفو الزكجة الع دة
اليو صحيح  /مبوح  /هب ز  ،الف ُب ىكه اغبولة يك ف بوئنون بين نة الؤل إذا طمْهو الطمْة اؼبكممة لمثبلث _ ال

يستطيع الرجل بعده إعودة مطمْتو لعصمتو كعْد نكو و عميهو إال بزكاجهو من رجل آخر زكاجون صحيحون ،كبدخ لو
هبو دخ الن ْيْيونٍ ،ب يفورقهو دب ت أك طبلؽ كانتهوء عدهتو دكف اافوؽ ا دىم مع اآلخر عمه ذلو_
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عرؼ الطالؽ لوة ك اصطالحا ؟ الطبلؽ لغة مشتق من اإلطبلؽ ،كى اإلرموؿ كالرتؾ بعد اإلمسوؾ.
(صيفيةَُِِ :اصطالحان :فهػ

ػل ربػوط الزكجيػة  ،بعبػورة افيػد ذلػو صػرا ة أك داللػة ،كمثػوؿ الطػبلؽ الصػريح قػ ؿ الرجػل

لزكجتو أنت طولق  ،كمثوؿ الداللة ق لو ؽبو قوصدا الطبلؽ اذىيب لبيت اىمو.
بين مشركعية الطالؽ؟

ُ .شػرع اإلمػبلـ الطػبلؽ زبميصػون لمػزكجٌن مػن يػوة فْػدت مْ مػوت امػتمرارىو كىػ ثوبػت بػولْرآف كالسػنة  .قػوؿ اعػػوو
ػوف فىًإمسػ ه ً و
كؼ أىك اىسػ ًريح بًًإ سػ و
ً
ى
ػوف)  .مػػو كجػػو الداللػػة شػػرع اإلمػػبلـ الطػػبلؽ زبميصػون لمػػزكجٌن مػػن
ػوؾ دبىٍعػ يػر ٍ ٍ ه ٍ ى
(الطػبلى يؽ ىمىراىػ ٍ ى
يوة فْدت مْ موت امتمرارىو
ِ .الكلو أشورت السنة النب ية إو مشركعية الطبلؽ ،فْد قوؿ رم ؿ ا﵁  " أيبو امرأة مولت زكجهو طبلقو ُب غًن مو
بوس فحراـ عميهو رائحة اعبنة "كقوؿ  ابغو اغببلؿ إو ا﵁ الطبلؽ ".كجو الداللة شرع اإلمبلـ الطبلؽ زبميصون
لمزكجٌن من يوة فْدت مْ موت امتمرارىو
حكم مشركعية الطالؽ:
(الصيفية ََِٗ) ىات ثالثان من حكم لمشركعية الطالؽ ؟ شت يةَُِّبينهو؟

النصوص الشرعية
(كإًف يػىتىػ ىفىرقىو يػي ٍغ ًن المٌوي يالبلًّ ومن
قوؿ اعوو ى
ىم ىعتً ًو ىكىالو ىف المٌوي ىك ًامعون ى ًكيمون).
ً
وح
قوؿ اعوو (...فىإف طىمى ىْ ىهو فىبلى يجنى ى
ً
ىعمىٍي ًهمو أىف يػتىػر ً
يمو
ى ىى ى
اج ىعو إف ىنىو أىف ييْ ى
كد المٌ ًو)...
ي يد ى

ُ-زبميص األمرة من الشْوء الدائم كالعكاب اؼبستمر ،النوشئ عن اػببلؼ بٌن
الزكجٌن كاعكر اإلصبلح بينهمو ،فكوف البد من الطبلؽ ُب ىكه اغبوؿ ،فمعل الرجل
هبد خًنا من زكجتو  ،كلعل الزكجة إف ذبد خًنا من زكجهو.
ِ-إعطوء الزكجٌن الفرصة إلصبلح العبلقة بينهمو كامتئنوؼ يوة زكجية خولية من
اؼبعكرات ،فإذا عوش الزكجوف مرارة الفرقة ٍب عودا لبعضهمو  ،فْد يع داف بركح جديدة
 ،كينظراف لؤلم ر دبنظور جديد  ،فيتغوضه البلنبو عن أخطوء األخر كىف ااو ،فتسًن
اغبيوة بسعودة كم دة كرضبة .
ّ-ضبوية األطفوؿ من العيا ُب أمرة يس د بٌن أفرادىو النزاع ك الشحنوء فيؤثر عمه
نفسيوهتم ك ش صيوهتم .

اذكر أحكاـ الطالؽ؟ ىات مثاال يكوف فيها الطالؽ :حراما ،كاجبا ،مباحا؟
الحكم
(صيفييةََُِ )األصل
ُب الطبلؽ الكراىة شرعو
مبو ون
كاجبون

الحالة
إال إذا ا افرت دكاعيو كأمبوبو الشرعية اؼب جبة لكلو،
طبلؽ ميئة اػبمق كميئة العشرة مع الزكج أك أقوربو أك مع اعبًناف.
ولة اعكر امتمرار اغبيوة الزكجية نتيجة لشدة اػببلفوت الزكجية
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كاعكر اإلصبلح بينهمو ،كاف ذلو بوت يؤدم إ ال ق ع ُب اغبراـ فىػ ىع ىسه أىف اىكىٍريى اٍ ىشٍيئون ىكىٍهب ىع ىل
المٌوي فً ًيو ىخ ًٍنان ىالثًًنان)
منهمو أك من ا دنبو مع أف اإلمبلـ قد دعو ابتداءىُ -إو إف
وبسن الل منهمو اختيور األخر  -ِ،كاف يتحمل الل منهمو مو
يصدر عن األخر من اصرفوت إبْوء عمه اغبيوة الزكجية
رامون
(شت ية ََُِ)
كم الطبلؽ التعسفي

ُ -الطبلؽ اغبوئو كالنفسوء كى مو يسمه بولطبلؽ ألبدعي،
ِ( -شت ية ََُِ) كالطبلؽ التعسفي الكم يك ف بدكف
اْصًن من اؼبرأة كيسبب الضرر ؽبو.

شتويةَُُِ :انقل إلى دفتر إجابتك رقم المصطلح من القائمة األكلى ك أمامو رمز التعريف المناسب لو من القائمة المقابلة في ما
يأتي ( :مالحظة ٖ :عالمات /لكل مصلح عالمتاف)

التػ ػ ػعػ ػ ػري ػ ػػف

اؼبصطمح
ُ

الطبلؽ ألبدعي

ِ

الطبلؽ التعسفي ىػ (عبلمتوف)

ّ

الطبلؽ الرجعي

أ (عبلمتوف)

الطػػبلؽ الػػكم يبمػػو الػػزكج بعػػده إعػػودة اؼبطمْػػة إو الزكجيػػة مػػن غػػًن وجػػة
إو عْد جديد مو دامت ُب العدة كل مل ارض

ْ

الطبلؽ البوئن

ج(عبلمتوف)

كى الطبلؽ الكم ينهي العبلقة الزكجية بٌن الزكجٌن

فائدة :التعوي

د (عبلمتوف)

طبلؽ اغبوئو كالنفسوء
الطبلؽ الكم يك ف بدكف اْصًن من اؼبرأة كيسبب الضرر ؽبو.

عن الطالؽ التعسفي:

إذا أكقػػع الرجػػل الطػػبلؽ الػػكم يبمكػػو دكف مسػ غ شػػرعي أك مػػبب م جػػب لػػو فْػػد أمػػوء امػػتعموؿ ىػػكا اغبػػق حبيػػث يػػؤدم ىػػكا
التصرؼ إو الضرر بولزكجة(،شتوية ََُِ) لماذا أجاز قانوف األحواؿ الشخصية األردني التعػوي

عػن الطػالؽ التعسػفي

؟

أجػػوز قػػون ف األ ػ اؿ الش صػػية األردين ُب اؼبػػودة ُّْ لممػرأة ُب مثػػل ىػػكه اغبولػػة أف اطولػػب بتعػ يو عػػن طبلقهػػو ألف الػػزكج

قػد اعسػف ُب امػت داـ ىػػكا اغبػق كىػكا التعػ يو مػػن دكاعػي كب اعػث اغبػػرص عمػه الزكجيػة ك اعػ يو عػػن الضػرر الػكم أكقعػػو
الزكج بغًن ق متعسفون.

قسم العلماء الطالؽ باعتبار األثر المترتب عليو إلى قسمين اذكرىما؟

ُ ( .صيفية َُُِ )الطالؽ الرجعي كى الطبلؽ الكم يبمو الزكج بعده إعودة اؼبطمْة إو الزكجية من غًن وجة
إو عْد جديد مو دامت ُب العدة كل مل ارض ،حالة الطالؽ الرجعي؟ كيك ف ذلو بعد الطمْة األكو أك الثونية

خبلؿ فرتة العدة.
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ِ .الطالؽ البائن كى الطبلؽ الكم ينهي العبلقة الزكجية بٌن الزكجٌن.
كىو نوعاف اذكرىما ؟ أ  :بوئن بين نة صغرل ب البوئن بين نة الؤل

بػائن بينونػػة صػػورل :كىػ الػػكم ال يسػتطيع الرجػل بعػػده إعػودة زكجتػػو اؼبطمْػػة إو عصػمتو إال بعْػػد كمهػر جديػػدين كرضػػو

الزكجة

( صيفية َُُِ ) اذكر أربع حاالت يكوف فيها الطالؽ بائن بينونة صورل؟

ُ .المو إذا طمْهو قبل الدخ ؿ .
ِ .أك طمْهو بعد الدخ ؿ طمْة رجعية فونتهت عدهتو كمل يراجعهو ُب الطمْة األكو أك الثونية .
ّ .أك ُب ولة التفريق الكم يك ف من قبل الْوضي.
ْ .أك ُب ولة اؼب ولعة.
وف فىًإمس ه ً و
كؼ أىك اىس ًريح بًًإ س و
ً
ى
وف) .كجو الداللة الشريعة اإلمبلمية كيمة مل ذبعل ل
وؾ دبىٍع ير ٍ ٍ ه ٍ ى
قوؿ اعوو ( الطبلى يؽ ىمىراى ٍ ى
الرابطة الزكجية بتمفظ الرجل بولطبلؽ من اؼبرة األكو بل أعطتو فرصة أكو كثونية ىت ال يْع ؿبككر الطبلؽ ،كمنعون لمتسرع
كالطبلؽ ن عوف رجعي كبوئن

اذكر الشركط لرجوع الزكجة البائن بينونة صورل إلى زكجها ؟ ُ-عْد كمهر جديدينِ -شرط رضوىو ّ -الرج ع
ُب مو دكف الطمْة الثولثة

أ .البائن بينونة كبرل كى الكم ال يستطيع الرجل بعده إعودة مطمْتو لعصمتو كعْػد نكو ػو عميهػو إال بزكاجهػو مػن
رجػػل آخػػر زكاج ػون صػػحيحون ،كبدخ لػػو هبػػو دخ ػ الن ْيْي ػونٍ ،ب يفورقهػػو دب ػ ت أك طػػبلؽ كانتهػػوء عػػدهتو دكف اافػػوؽ
ا ػػدىم مػػع اآلخػػر عمػػه ذلػػو ،كيك ػ ف بوئن ػون بين نػػة الػػؤل إذا طمْهػػو الطمْػػة اؼبكممػػة لمثبلث.قػػوؿ اعػػوو ( فىػًإف
طىمى ىْهو فىبلى ىًرب ُّل لىو ًمن بػع يد ىىت اى ً
نك ىح ىزٍكجون ىغٍيػىرهي)...
ى
ي ىٍ ى ى

بين الحكم الشرعي في ما يأتي:

أ -طلػػق رجػػل زكجتػػو غيػػر المػػدخوؿ بهػػا ،طلقػػة كاحػػدة كبعػػد شػػهر أراد أف يراجعهػػا  .ػراـ ال يسػػتطيع الرجػػل
بعده إعودة زكجتو اؼبطمْة إو عصمتو إال بعْد كمهر جديدين كرضو الزكجة

ب -أرادت زكجة طلقها زكجها ثالثػان العػودة إلػى زكجهػا أكرامػا ألكالدىػا فرضػي الػزكج بػذلك .ػراـ ال يسػتطيع

الرجل بعده إعودة مطمْتو لعصمتو كعْد نكو و عميهو إال بزكاجهو من رجل آخػر زكاجػون صػحيحون ،كبدخ لػو هبػو
دخ الن ْيْيونٍ ،ب يفورقهو دب ت أك طبلؽ كانتهوء عدهتو دكف اافوؽ ا ػدىم مػع اآلخػر عمػه ذلػو ،كيكػ ف بوئنػون
بين نة الؤل إذا طمْهو الطمْة اؼبكممة لمثبلث

ج – طلػػق رجػػل زكجتػػو طلقتػػين كبعػػد انقضػػاء العػػدة أراد أف يراجعهػػا .ػراـ ال يسػػتطيع الرجػػل بعػػده إعػػودة زكجتػػو اؼبطمْػػة إو
عصمتو إال بعْد كمهر جديدين كرضو الزكجة .
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الدرس الثاني مسائل من األحواؿ الشخصية(ِ)التفريق بين الزكجين باإلرادة ( الخلع)
شتوية َُِْمن خالؿ دراستك للخلع في اإلسالـ  ،اجب عما يأتي:

ُ -كضح المقصود بالخلع ؟ ى اافوؽ الزكجة مع زكجهو عمه اؼبفورقة مْوبل ع ض مو ادفعو لو  .عالمتاف

ِ -متػػى يكػػوف الخلػػع حرامػان؟ُ -إذا الػػوف ىػػكا الطمػػب دكف مػػبب //وبػرـ عمػػه الػػزكج أف يسػػيء معوممػػة زكجتػػو ليجؤىػػو عمػػه
طمب اػبمع عالمة

ّ -للخلع صورتاف اذكرىما ؟ ُ -الخلع ألرضائي ِ -الخلع القضائي عالمتاف

الخلع لوة :دبعىن اإلزالة  ،اْ ؿ خمع الث ب دبعىن إزالة.
صػػيفية َُِِ :شػػتويةَُِّمػػا المصػػطلح الشػػرعي الػػذم يطلػػق علػػى التعريػػف )أمػػا اصػػطالحا :ى ػ اافػػوؽ الزكجػػة مػػع
زكجهو عمه اؼبفورقة مْوبل ع ض مو ادفعو لو .
فتسػػتطيع اؼب ػرأة بوالافػػوؽ مػػع زكجهػػو عمػػه أف اػػدفع لػػو مبمغػػو مػػن اؼبػػوؿ مْوبػػل أف يفورقهػػو ،إذا خوفػػو مػػن عػػدـ قيومهمػػو ب اجبػػوت
الزكجية بولص رة الكم ارضي ا﵁ اعوو.
بين حكم المخالعة ؟ يبوح لمزكجة أف اطمب اػبمع من زكجهو إذا الرىتو كأبغضت اغبيوة معو .

كوبرـ إذا الوف ىكا الطمب دكف مبب .
ً
ً
ً
ً
كد ٱلمى ًػو فىػًإ ٍف
كالدليل على إباحتػو :ا-ق لػو اعػوو
يمػو ي يػد ى
(...كالى ىوب ُّػل لى يك ٍػم أىف اىأٍ يخػ يككاٍ فبىػآ آاىػٍيتي يمػ يى ىن ىش ٍػيئون إالى أىف ىىبىوفىػآ أىالى ييْ ى
ى
ً ً
ً
ً
ً
ت بػو  ......اسػتنتج الحكػم كجػو الداللػة ؟ مبػوح فهػكه اآليػة افيػد
يمػو ٱفٍػتى ىػد ٍ
يمػو ي يػد ى
ػوح ىعمىٍيه ىمػو ف ى
كد ٱلمىػو فىػبلى يجنى ى
خ ٍفػتي ٍم أىالى ييْ ى
نفػي اإلٍب عػػن الػػزكجٌن إذا أرادت الزكجػػة أف افتػػدم نفسػػهو فيطمْهػػو زكجهػػو مْوبػل مػػو اْدمػػو إليػػو ،إف كجػػدت منػػو مػ ء العشػػرة
اؼبؤدية إو ذبوكز مو دده ا﵁ اعوو من سن اؼبعوشرة بٌن الزكجٌن ،كنفي اإلٍب دليل عمه ج از اػبمع.
ب  -كمن السنة النبوية صيفية َُُِ :لخص قصة من السنة تدؿ على جواز الخلع في اإلسالـ ؟ مو كرد أف امرأة ثوبت
ً
ً
ب ىعمىٍي ًو ًُب يخمي وق ىكىال ًدي ون ىكلى ًك وين أى ٍالرهي الٍ يك ٍفر ًُب ًٍ
ت بٍ ين قىػٍي و
اإل ٍم ىبلًـ
بن قيس أات إو النيب فْولت يىو ىر يم ىؿ المىو ثىوبً ي
س ىمو أ ٍىعت ي
ى
ى
ً ً
ىً
اغبى ًدي ىْةى ىكطىمو ٍْ ىهو اىطٍمًي ىْةن" .استنتج كجو الداللة
وؿ ىر يم يؿ المى ًو اقٍػبى ٍل ٍ
ت نىػ ىع ٍم قى ى
فىػ ىْ ى
ين ىعمىٍيو ى دي ىْتىوي قىولى ٍ
وؿ ىر يم يؿ المو أىاىػ يرود ى
كىكا يدؿ عمه أف الرم ؿ  أجوز ؽبو اؼب ولعة كطمب الطبلؽ مْوبل أف ارد عمه زكجهو مو أخكاو من مهر ،ألهنو ىي الخت
الرىت زكجهو دكف اْصًن منو ُب ْ قهو
و
ت ىزٍك ىج ىهو طى ىبلقنو
( شتويةَُُِ متى يكوف الخلع حراما؟)كوبرـ اػبمع إذا الوف دكف مبب ،لْ لو  ( أىُّيبىو ٍامىرأىة ىمأىلى ٍ
اعبىن ًىة ) امتنتج كجو الداللة كوبرـ اػبمع إذا الوف دكف مبب
ًم ٍن ىغ ًًٍن بىأٍ وس فى ىحىر هاـ ىعمىٍيػ ىهو ىرائً ىحةي ٍ
ك وبرـ عمه الزكج أف يسيء معوممة زكجتو ليجؤىو عمه طمب اػبمع

اذكر نوع الفرقة الواقعة بسبب الخلع ؟ ىي طبلؽ بوئن بين نة صػغرل (الصيفية ََِٗ)بين الحكم اشرعي أراد رجل إرجػاع

زكجتػػو التػػي خالعتػػو  ،كىػػي فػػي عػػدتها دكف رضػػاىا  .ال هبػ ز ( ال يصػػح ) (ُ) الف اؼب ولعػػة طػػبلؽ بػػوئن بين نػػة صػػغرل(ُ)فػػبل

وبق لو إرجوعهو إال برضوىو كبعْد كمهر جديدين
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 كضح موقف قانوف األحواؿ الشخصية األردني في الخلع من حيث التراضي بين الزكجين ؟

ُ .كقد أجوز قون ف األ اؿ الش صية األردين لمزكجٌن أف يرتاضيو ُب مو بينهمو عمه اػبمع
ِ .فوف مل يرتاضيو كأقومت الزكجة دع ل اطمب فيهو اػبمع  ،كأقرت أهنو ابغو اغبيوة مع زكجهو  ،كانو ال مبيل المتمرار
اغبيوة بينهمو  ،كافتدت نفسهو بولتنوزؿ عن ْ قهو صبيعهو كردت الصداؽ عمه زكجهو
ّ( .بين دكر المحكمة قبل الخلع ؟ ) كزارم صيفيةََُِ ) أذا أقومت الزكجة دع ل اطمب فيهو اػبمع كافتدت نفسهو
من زكجهو؟ ُػ فإف ا﵀كمة ربوكؿ اإلصبلح بٌن الزكجٌن  ِ ،ػ فوف مل استطع أرممت كمٌن لئلصبلح خبلؿ مدة
شهر ّػ فوف مل وبصل الصمح بينهمو كمت ا﵀كمة بتطميْهو منو طبلقو بوئنون بين نة صغرل .

صور الخلع للخلع صورتاف اذكرىما ؟

ُ -كضح المقصود بالخلع ألرضائي ؟ كى مو يك ف أموـ الْوضي كبوافوؽ الطرفٌن.
بين صورة الخلع ألرضائي قبل الػدخوؿ ك بعػده ؟ كصػورة أف يتْػدـ الطرفػوف إو الْوضػي الشػرعي دبعوممػة طػبلؽ مْوبػل

اإلب ػراء ،حبيػػث اػػؤئ الزكجػػة زكجهػػو مػػن مهرىػػو اؼبسػػجل ؽبػػو ُب قسػػيمة عْػػد الػػزكاج  ،أك أم جػػزء منػػو  ،كأيػػة ْ ػ ؽ زكجيػػة
أخرل بٌن الطرفٌن اؼبتداعيٌن مْوبل أف يطمْهو زكجهو طمْة كا دة اعد طبلقو بوئنو بين نة صغرل .
فػػوف الػػوف اػبمػػع بعػػد الػػدخ ؿ كاػبم ػ ة الصػػحيحة بػػٌن الػػزكجٌن فػػوف عمػػه الزكجػػة العػػدة الشػػرعية اعتبػػورا مػػن اػػوريخ ذلػػو
الطبلؽ البوئن  ،ك هب ز لمزكج إرجوع زكجتو لعصمتو (بشرط ) ا -بعْد ب -كمهػر جديػدين ج -إف مل اكػن امػو الطمْػة
مسب قة بطمْتٌن أخريٌن .
ِ -الخلع القضائي  :ىو قسماف كضحهما ؟
أ-قبػػل الػػدخوؿ كالخلػػوة الصػػحيحة بػػين الػػزكجين  .يػػث يصػػدر الْوضػػي قػراراى بفسػػخ عْػػد الػػزكاج ك يعػػد طبلقػػو بوئنػػو
بين نة صغرل بعد أف اعيػد الزكجػة لمػزكج ،الػل مػو امػتممتو مػن مهرىػو كمػو اكمػف بػو الػزكج مػن نفْػوت الػزكاج ،كلمػزكج
اػبيور بٌن أخكه عينو أك نْدا  ،كىكا مو نصت عميو قون ف األ اؿ الش صية األردين

ب -بعد الدخوؿ كالخلوة الصحيحة بين الزكجين .ات جو الزكجة إو الْوضػي بػدع ل اطمػب فيهػو اغبكػم بػولتفريق
بينهو كبٌن زكجهو الداخل هبو بصحيح العْد الشرعي بطمْة بوئنو خمعوى قضوئيوى ،كذلو بعد رفو الزكج اػبمػع ألرضػوئي

(ما يجب إف يتضمن دعواىا) كاْ ـ بولتنوزؿ عن اغبْ ؽ الزكجية صبيعهو كارد عميو الصداؽ الكم امتممتو منو

بين الحكم الشرعي :أ -طلبت امرأة من زكجها الخلع ؛ ألنو يؤذيها مع قيامها بواجباتها الزكجية كاملة  .يبوح لمزكجة أف
اطمب اػبمع من زكجهو إذا الرىتو كأبغضت اغبيوة معو

ب -كرىػػت ام ػرأة زكجهػػا؛ ألنػػو غيػػر كظيفتػػو إلػػى كظيفػػة أفضػػل فطلبػػت الخلػػع منػػو.يبػػوح لمزكجػػة أف اطمػػب اػبمػػع مػػن
زكجهو إذا الرىتو كأبغضت اغبيوة معو

ج –أعاء انشجم يؼايهح صٔجرّ يٍ اجم إجثاسْا ػهٗ طهة انخهغ ٔ يحشو عهى انضٔج أٌ يليء ياايهت صٔجتّ
نيجبشْا عهى طهب انخهع
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الدرس الثالث مسائل من األحواؿ الشخصية (ّ )
التفريق بين الزكجين بحكم القاضي

ما الحاالت التي يقوـ فيها القاضي بالتفريق بين الزكجين؟ أكال التفريق بسبب عدـ قدرة الزكج عمه اإلنفوؽ ثونيو

التفريق بسبب الضرر كالشْوؽ كالنزاع .ثولثو التفريق بسبب الغيبة ك اؽبجر كاغببس .رابعو التفريق ألجل العي ب اعبسمية
كالعْمية كالتنوممية ُب أ د الزكجٌن .
سؤاؿ كزارم(الصيفية ََِٗ):منى يحكم القاضي بالتفريق بين المرأة كزكجها-بناء على دعػول منهػا_في الحػاالت كاألسػباب

االتبة:

ُ .التفريق بسبب الضرر:إذا الوف الضرر فبو ال يستطوع معو دكاـ العشرة الزكجية بينهمو (عبلمة)
ِ.التفريق بسبب الويبة :ىي الغيبة الط يمة الخت اتضرر فيهو بسبب غيوبو(عبلمة)
ّ.التفريق بسبب الحبس

إذا كم الْوضي حببس زكجهو ثبلث من ات فأالثر (عبلمة)

أكال  :التفريق بسبب عدـ قدرة الزكج على اإلنفاؽ .كضح ذلك ؟

ُ .هبػب عمػه الػزكج اإلنفػػوؽ عمػه زكجتػو كاػػأمٌن مػو يمزمهػو مػػن مسػكن كطعػوـ كلبػػوس كدكاء ػىت لػ الونػػت الزكجػة غنيػة لْ لػػو
اعوو (...كعمىه الٍم لي ًد لىو ًرٍزقػيه ىن كالًس اػيه ىن بًػولٍمعر ً
كؼ )...كجػو الداللػة :هبػب عمػه الػزكج اإلنفػوؽ عمػه زكجتػو كاػأمٌن
ى
ى ٍ ي ي ى ٍ ى ي ى ٍي
مو يمزمهو من طعوـ كلبوس كدكاء ىت ل الونت الزكجة غنية
ِ .فإذا عجز الزكج عن االلتزاـ بأداء اغبْ ؽ اؼبرتابة عميو ذبوه زكجتو من إنفوؽ دبعركؼ
ّ .كمل يستطع اومٌن متطمبوت اغبيوة األمومية ؽبو من مأالل كمشرب كمسكن
ْ .فْػػد أبػػوح ؽبػػو اإلمػػبلـ أف ارفػػع دع ػ ل لمْوضػػي الػػكم وبكػػم ؽبػػو بػػولطبلؽ إذا ثبػػت لديػػو عػػدـ قػػدرة الػػزكج عمػػه اإلنفػػوؽ
(...كالى سبيٍ ًسػ يك يى ىن
(علل) ذلو الف استمرار الحياة الزكجية مع عدـ اإلنفاؽ إضرار بها كاعتداء على حقوقها قوؿ اعػوو ى
ً
و فىػ ىْ ٍد ىمى ىم نػى ٍف ىسوي)..
ًضىراران لىتىػ ٍعتى يدكاٍ ىكىمن يػى ٍف ىع ٍل ذىل ى
ثانيا  :التفريق بسبب الضرر كالشقاؽ كالنزاع  .كضح ذلك ؟
إذا امتمرت اػببلفوت بٌن الزكجٌن ،كسبودل الل كا د منهمو ُب اإلموءة إو اآلخر ،كاعكر اإلصػبلح بينهمػو فْػد أبػوح اإلمػبلـ

المجػ ء إو الْوضػػي مػػن أجػل التفريػػق بسػػبب الضػرر الػػكم يمحػػق بولزكجػػة بسػبب إضػرار الػػزكج هبػو إضػراران ال يسػػتطوع معػػو دكاـ
العشرة الزكجية بينهمو عدد األفعاؿ المؤذية ؟ ُ)الأف يسئ الزكج معوممتهػوِ) أك أف يشػتمهو ّ) أك أف هبؤىػو عمػه منكػر مػن

الْػ ؿ أك الفعل.فػػإذا أثبتػػت الزكجػػة دع اىػػو لػػدل الْوضػػي عػػدد كمػػوئل اإلثبػػوت ؟ ُ -بشػػهودة الشػػه د أك ِ -اعػرتاؼ الػػزكج
دبثل ىكه األفعوؿ اؼبؤذية  ،كالوف ىكا اإليكاء فبو استحيل معو العشرة الزكجية.
أرمػػل الْوض ػػي م ػػن يْ ػ ـ دبحوكل ػػة اإلص ػػبلح ب ػػٌن ال ػػزكجٌن ،كاألكل ػػى أف يك ػػوف أى ػػل اإلص ػػالح أك الحكم ػػاف م ػػن أى ػػل
الزكجين(صيفيةَُِِ :علل) ألهنمو أدرل بأ اؽبو كا رص عمه مصمحتهمو كالتم أمرانبو

 فإذا اعكر أف يك نو من أىل الزكجٌن فوف الْوضي ىبتور اغبكمٌن من أىل الرأم كاػبؤة .
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 عدد يشترط في الحكمين؟ ُ -أف يك نو رجمٌن قػودرين عمػه اإلصػبلح ِ -كيْ مػوف ببحػث أمػبوب النػزاع كالشػْوؽ
فإف سبكنو من اإلصبلح فبفضل من ا﵁ ،كأال اقرت و عمه الْوضي التفريق كعندىو يْ ـ الْوضي بولتفريق.

ثالثا  :التفريق بسبب الويبة ك الهجر كالحبس  .كضح ذلك ؟

 هبػ ز لمزكجػػة الػػخت غػػوب عنهػػو زكجهػػو غيبػػة ط يمػػة اتضػػرر فيهػػو بسػػبب غيوبػػو  ،أف اطمػػب الطػػبلؽ إو الْوضػػي(عمل؟) دفعػػو
لمضرر عنهو  ،كل الوف لمزكج الغوئػب مػوؿ الثػًن انفػق منػو عمػه نفسػهو  .المػو هبػ ز ؽبػو أف اطمػب التفريػق إذا ىجرىػو زكجهػو
كل الوف ُب مكوف إقومتهو.

( صػػيفيةَُُِ ضػػع دائػػرة شػػتويةَُِّمػػا اقػػل مػػدة الحػػبس التػػي يجػػوز للزكجػػة اف تقػػيم دعػػول التفريػػق بسػػببها
)كالكلو هب ز لمزكجة الػخت كػم الْوضػي حبػبس زكجهػو ثػبلث مػن ات فػأالثر أف اْػيم عميػو دعػ ل التفريػق بعػد مضػي مػنة
من اوريخ بسػو( .شتويةَُِّكم مدة الحبس التي يجب اف يمضيها الزكج في الحبس  ،حتػى يجػوز للزكجػة رفػع
دع ػ ػ ػػول التفري ػ ػ ػػق )  ،كوبك ػ ػ ػػم الْوض ػ ػ ػػي ب ػ ػ ػػولطبلؽ كل ػ ػ ػ ال ػ ػ ػػوف لممحب ػ ػ ػ س م ػ ػ ػػوؿ يس ػ ػ ػػتطيع اإلنف ػ ػ ػػوؽ من ػ ػ ػػو عم ػ ػ ػػه زكجت ػ ػ ػػو
(علل،شتويةَُِّ لماذا يحكم القاضي بالتفريق بين الزكجين  ،كلو كاف للمحبوس ماؿ يستطيع االنفػاؽ منػو علػى
زكجتو) ألف اغبكم بولتفريق بينهمو مببو الضػرر الػكم يمحػق هبػو مػن جػراء غيبػة زكجهػو ا﵀بػ س عنهػو .قػوؿ اعػوو
(...كالى
ى
ً
و فىػ ىْ ٍد ىمى ىم نػى ٍف ىسوي)...
سبيٍ ًس يك يى ىن ًضىراران لىتىػ ٍعتى يدكاٍ ىكىمن يػى ٍف ىع ٍل ذىل ى
 كُب غيبة الزكج أك بسو أك ىجرانو ؽبو إضرار هبو  ،فوذا ثبت ذلو كجب عمه الْوضي اغبكم بولتفريق بينهمو
رابعػا  :التفريػػق ألجػػل العيػػوب الجسػمية كالعقليػػة كالتناسػػلية فػػي أحػػد الػزكجين  .كضػػح ذلػػك ؟يهػػدؼ اإلمػبلـ مػػن اشػريع
الػػزكاج(اذكػػر  /عػػدد أىػػداؼ الػػزكاج؟ ُ)إو إ صػػوف الرجػل كاؼبػرأة  ،عػػن ال قػ ع ُب اؼبعوصػػي كا﵀رمػػوت ِ) ك إو فػػظ النػ ع
اإلنسػوين بولتنومػل فػإذا هػر ُب ا ػد الػػزكجٌن عيػ ب جسػمية أك انومػمية أك عْميػة سبنػػع ا ػديهمو أك الميهمػو مػن ربْيػق ىػػدؼ
مشركعية الزكاج ،فإنو يثبت لكل من الزكج كالزكجة ق التفريق بولعي ب إذا ا افرت الشركط اآلاية
(صيفيةََُِ )عدد  /اذكر الشركط التي من خاللها يثبت لكل من الزكج كالزكجة حق التفريق بالعيوب؟
ُ .أف يك ف العيب مسػتحكمو ال يبكػن الػؤء منػو ،أك يبكػن بعػد زمػن ط يػل كال يبكنهػو اؼبْػوـ معػو إال بضػرر ،الػوعبن ف كاإليػدز،
كغًنىو من األمراض اؼبعدية أك اؼبنفرة ىات مثاؿ علي عيوب مستحكما ال يمكن البرء منو؟ الوعبن ف كاإليدز

ِ .أال يك ف ا د الزكجٌن عوؼبو بعيب اآلخر ٌن العْد  ،فإف الوف عوؼبو  ،فبل هب ز لو طمب التفريق

ّ .أال يرضػػه بولعيػػب ػػوؿ إطبلعػػو عميػػو أك عنػػد دكثػػو إذا ػػدث بعػػد العْػػد  ،فػػإف رضػػي بػػو صػرا ة أك ضػػمنو  ،فػػبل هبػ ز لػػو
طمب التفريق.
ْ .أال يكػ ف العيػػب مشػرتالو بػػٌن الػػزكجٌن؛( عمػػل) الف لػػدل الميهمػػو عيبػػو  ،يبنعػػو مػػن إقومػػة دعػ ل التفريػػق أمػػوـ الْوضػػي لعمػػة ُب
اآلخر  ،إذ ى يعوين العيب نفسو .
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النفقة :هبب عمه الزكج اإلنفوؽ عمه زكجتو كاأمٌن مو يمزمهو من طعوـ كلبوس كدكاء ىت ل الونت الزكجة غنية.
العيوب الجسمية :كىي العي ب الخت سبنع ا د الزكجٌن أك الميهمو من ربْيق ىدؼ مشركعية الزكاج.
الويبة  :هب ز لمزكجة الخت غوب عنهو زكجهو غيبة ط يمة اتضرر فيهو بسبب غيوبو .
ُ .بين الحكم الشرعي في الحاالت اآلتية :
 تطالب امرأة زكجها الوني بالمسكن المناسب  ،كيصر زكجها على أف تسكن مع أىلو كأقاربو
طمبهو مبوح الف اؼبسكن من متطمبوت اغبيوة األمومية لمزكجة الخت هبب عمه الزكج ا فًنىو .

 طلبت امرأة الطالؽ عند اصدار القاضي الحكم بحبس زكجها مدة ثالثة سنوات .
هب ز لمزكجة الخت كم الْوضي حببس زكجهو ثبلث من ات فأالثر أف اْيم عميو دع ل الطػبلؽ بعػد مضػي مػنة مػن
اوريخ بسو
 صبرت امرأة على إيذاء زكجها لها فلم تطلب الطالؽ .
مندكب الف ُب ذلو إبْوء عمه اغبيوة الزكجية كاصبل وى ؽبو

 طلبت امرأة الطالؽ؛ الف زكجها يشتمها كيشتم أىلها .
مبوح الف الشتم ضرر ال يستطيع معو دكاـ العشرة الزكجية بينهمو

الدرس الرابع مسائل من األحواؿ الشخصية (ْ)التفريق بين الزكجين بحكم الشرع
عرؼ التفريق بحكم الشرع :ى التفريق الكم ال يت قػف عمػه إرادة الػزكج ،كال عمػه كػم الْوضػي بػل يػتم بصػ رة امْوئيػة إذا
كجدت إ دل الص ر اؼب جبة لو الولمعوف ك ه ر فسود العْد.

أسباب أك صور التفريق بحكم الشرع ؟ ُ -الولمعوف ِ -ك ه ر فسود العْد.
اللعػػاف :ىػػات مثػػاؿ علػػى اللعػػاف  /اك متػػى يشػػرع ؟ إذا شػػوىد الرجػػل زكجتػػو اػػزين أك ٌادعػػه عميهػػو مثػػل ىػػكا الفعػػل اك نفػػه
نسب كلدىو لو كأنكػرت الزكجػة ذلػو كمل يكػن لديػو بينػو اثبػت مػو ادعػه فػإف اإلمػبلـ قػد شػرع المعػوف ُب مثػل ىػكه اغبولػة بػٌن
الزكجٌن .عمه أف يتم ذلو أموـ الْوضي

( صػػيفية َُُِ)عػػرؼ اللعػػاف اللعػػاف لوػػة :مػػن فعػػل لعػػن كالمعػػن دبعػػىن الطػػرد كاإلبعػػود كالسػػب.كاصػػطالحا أربػػع شػػهودات،
مؤالدات بوأليبوف يؤديهو الزكج عمه أف زكجتو اقرتفت الزنو منتهية خبومسة يػدع فيػو عمػه نفسػو بػولمعن أف الػوف مػن الكػوذبٌن،
كأربع شهودات مؤالدات اؤديهو الزكجة اك وكب فيهو مو اهتمهو الزكج بو ،منتهية خبومسة ادع عمػه نفسػهو بغضػب ا﵁ عميهػو إف
الوف زكجهو من الصودقٌن .فوف فعبل ذلو فرؽ بينهمو الْوضي دكف فرقة مؤبدة ( دائمة) .
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كجو الداللة

النص ص الشرعية
ىً
اج يه ٍم ىكىملٍ يى يكن ىؽبي ٍم يش ىه ىداء إًىال أىن يف يس يه ٍم فى ىش ىه ىودةي أى ى ًد ًى ٍم أ ٍىربى يع
ين يػى ٍريم ىف أ ٍىزىك ى
اعوو ىكالك ى
ً
ً
ً ً
ص ًودقًٌن ،ك ٍ ً
و ً ًً ً
شرع اإلمبلـ المعوف بٌن
ٌن،
ت ٱلمىو ىعمىٍيو إًف ىالو ىف م ىن ٱلٍ ىكوذبً ى
ٱػبىوم ىسةي أى ىف لى ٍعنى ى
ىش ىه ىودات بولمىو إنىوي لىم ىن ال ى ى ى
كي ٍدرؤاٍ عٍنػهو ٱلٍع ىكاب أىف اى ٍشه ىد أىربع ىشهود و
ات بًٱلمى ًو إًنىو لى ًمن ٱلٍ ىك ًوذبًٌن ،ك ٍ ً
الزكجٌن بولكتوب
ب
ٱػبىوم ىسةى أى ىف ىغ ى
ى ٍى ى ى ى
ى ى ىي ى ى ى ى
ى ى
ي ى
ضى
ً
ً
ٌن".
ٱلمى ًو ىعمىٍيػ ىهآ إًف ىالو ىف ًم ىن ٱل ى
صودق ى
ً
ً
ٌن الٍ ىع ٍج ىبلًينو ثبتت مشركعية المعوف بولسنة
صمىه المىوي ىعمىٍيو ىك ىممى ىم بػى ٍ ى
كرد عن ابن عبوس رضي ا﵁ عنو قوؿ ى"ال ىع ىن ىر يم يؿ المىو ى
ًً
النب ية الشريفة
ت ي ٍبػمىه".
ىك ٍامىرأىاو ىكىالونى ٍ

اذكر ثالثة من اآلثار المترتبة على اللعاف ؟ إذا ًب المعوف بٌن الزكجٌن اراب عميو مو يأٌب

ُ .يفرؽ بٌن الزكجٌن بسبب اؼببلعنة فبل يع د ا دنبو إو اآلخر أبداء فوغبرمة مؤبدة
ِ .أذا الػكب اؼببلعػن نفسػو فػوف الطػبلؽ ُب ىػػكه اغبولػة يعػد طبلقػو بوئنػو بين نػة صػػغرل  ،ك هبػ ز لػو أف يراجػع زكجتػو بعْػػد
كمهر جديدين كيْوـ عميو د الْكؼ
ّ .يْػػع بولمعػػوف طػػبلؽ بػػوئن بين نػػة الػػؤل ػػىت ل ػ الػػكب اؼببلعػػن نفسػػو  ،إذا الػػوف الطػػبلؽ الػػكم مػػببو المعػػوف مكم ػبلن لمػػثبلث
طمْوت ك يك ف ذلو حبكم الْوضي .
ْ .مْ ط د الْكؼ عن الزكج ك د الزنو عن الزكجة بوؼببلعنة.
ٓ .انتفوء نسب اغبمل من الزكج بوؼببلعنة إف الوف المعوف منصبو عمه نفي نسب اغبمل ،أمو إذا الوف المعوف منصبو عمه الزنو فْط

دكف التعرض لمحمل فإف الطفل يتبع نسب أبيو( علل ) الف مبلعنتو الونت عمه الزنو كمل اكن عمه نفي نسب الطفل .كعن
ً ً
ىغبى ىػق الٍ ىلى ىػد
يب بػىٍيػنىػ يه ىمػو ىكأ ٍ
ىيب  ىكانٍػتىػ ىفه م ٍن ىكلىد ىىو فىػ ىفػىر ىؽ النىػً ُّ
ابن عمر رضي ا﵁ عنهمو " أى ىف ىر يج نبل ىال ىع ىن ٍامىرأىاىوي ًُب ىزىم ًن النً و
بًولٍ ىم ٍرأىةً".

ٔ .بٌن كم مهر الزكجة اؼببلعنو ؟ اؼبهر من ْ ؽ اؼبرأة فبل هبػ ز لمػزكج اؼببلعػن أخػك شػيء منػو إال إذا الػوف المعػوف متػى
تستحق الزكجة نصف المهر ؟) قبل الدخ ؿ فتأخك الزكجة نصف اؼبهر.
عػػرؼ العػػدة ؟ لوػػة مػػن العػػد كى ػ اإل صػػوء .صػػيفيةَُِِاصػػطالحان :مػػدة مْػػدرة شػػرعو يبتنػػع عمػػه اؼب ػرأة خبلؽبػػو الػػزكاج
كمْدموهتو الوػبطبة عندمو ربصل الفرقة بينهو كبٌن زكجهو بسبب اؼب ت أك الطبلؽ بعد الدخ ؿ اك اػبم ة الشرعية الصحيحة

(عػػرؼ صػػيفية َُِْ)اػبم ػ ة الشػػرعية الصػػحيحة اخػػتبلء الػػزكج ك الزكجػػة ُب مكػػوف يومنػػوف فيػػو اطػػبلع النػػوس عميهمػػو ك مل
يكن شبة مونع من دخ ؿ الزكج بولزكجة .

بين الحاالت التي تجب فيها العدة على المرأة ؟ تجب العدة على المرأة في الحاالت اآلتية:

ُ .إذا موت عنهو الزكج ُب زكاج صحيح م اء الوف اؼب ت قبل الدخ ؿ أك بعده فإهنو اعتد عدة ال فوة .
ِ .إذا سبت الفرقة بٌن الزكجٌن بسبب الطبلؽ أك الفسخ بعد الدخ ؿ .
ّ .إذا سبت الفرقة بٌن الزكجٌن بعد اػبم ة الصحيحة ُب وؿ ال ف العْد صحيحون.
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شتويةَُُِ عمل مو يأٌب اشريع اإلمبلـ لمعدة عمه اؼبرأة اؼبت َب عنهو زكجهو .
ُ)التأالد من براءة الػر م كخمػ ه مػن اغبمػل الػي ال زبػتمط األنسػوب كىػكا ال يبكػن ال قػ ؼ عميػو عمػه اليْػٌن إال دبػركر فػرتة العػدة
(.عبلمة)

ِ .إعطوء الزكجٌن الفرصة (علل) لمندـ عمه مو كقع من طبلؽ كسبكينهمو من الرج ع لبعضهمو.

ِ) اغبداد عمه الزكج اؼبت َب زنو عميو كا رتامو كاْديران ؼبكونتو ،كفيهو معىن ال فوء عند انتهوء الزكجية ( .عبلمة)
مالحظة  :الجواب نقطو ُ ك ّ فقط

اذكر أنواع العدة( :شتوية ََُِ،مكرر صيفية َُُِ)

الرقم

ن ع العدة

ُ

العدة بالحي

ِ

العدة باألشهر

السبب

اؼبدة ك الدليل

لمنسوء البلٌب وبضن
كينفسن

كالعدة ربسب بولْرء بولنسبة لمنسوء البلٌب وبضن كينفسن فتك ف ثبلث
ص ىن بًأىن يف ًس ًه ىن ثىبلىثىةى قيػ يرىكء)
(كالٍ يمطىمى ىْ ي
وت يػىتىػىربى ٍ
يضوت .قوؿ اعوو ى

أ -لممرأة الخت ال ربيو
لصغرىو أك الؤىو

البلئًي يئًسن ًمن الٍم ًح ً ً
اعتد ثبلثة أشهر قمرية لْ لو اعوو (ك ى
وسوئً يك ٍم
ى ٍى ى ى
ى
يو من ن ى
إً ًف ٍاراىػٍبتي ٍم فىعً ىدايػ يه ىن ثىىبلثىةي أى ٍش يه ور)...

(شت يةَُِّىوت مثوؿ)
الزكجة المتوفى عنها
زكجها عدة باألشهر

أربعة أشهر كعشرة أيوـ مو مل اكن ومبلن بدليل ق لو اعوو ى ً
ين
(كالك ى
ى

ب-كفوة الزكج

يػيتىػ ىفىػ ٍ ىف ًمن يك ٍم ىكيى ىك يرك ىف أ ٍىزىكاجون يػىتىػىربى ٍص ىن بًأىن يف ًس ًه ىن أ ٍىربػى ىعةى أى ٍش يه ور ىك ىع ٍشران )...أك كضع
اغبمل
كانتهي عدهتو ب ضع اغبمل طولت اؼبدة أـ قصرت كاك ف لمزكجة اغبومل إذا

ّ

العدة بوضع

الطبلؽ أك الفسخ أك

افرتقت عن زكجهو بسبب الطبلؽ أك الفسخ كانتهي عدهتو ب ضع اغبمل طولت

الحمل

اؼب ت

اؼبدة أـ قصرت لْ لو اعوو (...كأيكىالت ٍاأل ٍ ً
ض ٍع ىن ضبىٍمى يهن )...امو
ىجمي يه ىن أىف يى ى
ىٍ ي
ىضبىوؿ أ ى

اؼبطمْة قبل الدخ ؿ

مل وبصل صبوع بٌن

كاػبم ة

الزكجٌن

اؼبت َب عنهو زكجهو فتعتد بأبعد األجمٌن كضع اغبمل أك أربعة أشهر كعشرة أيوـ
ال عدة ؽبو ،لْ لو اعوو (يو أىيػُّهو الى ًكين آمني ا إً ىذا نى ىكحتم الٍمؤًمنى ً
وت ٍبيى طىمى ٍْتي يم يى ىن
ٍي ي ي ٍ
ى ى
ى ى

ً ً و
ً
وع يى ىن ىك ىمور ي يى ىن ىمىرا ون
من قىػٍب ًل أىف سبىى ُّس يى ىن فى ىمو لى يك ٍم ىعمىٍي ًه ىن م ٍن عدىة اىػ ٍعتىدُّكنػى ىهو فى ىمتػ ي
ىً
صبيبلن)

أما المتوفى عنها زكجها فتعتد بأبعد األجلين ؛ كضع الحمل اك أربعة أشهر ك عشرا
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صٛفٛح ٕٗٔٓ يٍ خالل دساعرك نًٕضٕع انؼذج اجة ػًا ٚاذ ٘ : ٙػالياخ
غ ٍَِّٓ ثَالَثَحَ
ٔ .يا انًمصٕد تانمشٔء ف ٙلٕنّ ذؼانٗ َٔ ":ا ْن ًُطَهَّمَاخُ َٚر ََشتَّ ْ
ص ٍَ تِأََفُ ِ
يضوت
لُ ُش َٔء"...؟
ِْ .اخ دانح ال ذجة فٓٛا انؼذج ػهٗ انًشأج انًطهمح ؟ اؼبرأة اؼبطمْة قبل الدخ ؿ كاػبم ة
ٖ .يا يمذاس انؼذج ػهٗ انًشأج انذايم انًرٕفٗ ػُٓا صٔجٓا ؟ أمو اؼبت َب عنهو زكجهو فتعتد
بأبعد األجمٌن ؛ كضع اغبمل اك أربعة أشهر ك عشرا
بين الحكم الشرعي في ما يأتي:

أ)أصر زكج على لعاف زكجتو كىي تعترؼ بالزنا ؟ يْوـ د الزنو فْط الف الزكجة اعرتفت بكلو
ب  .تزكجت امرأة بعد كفاة زكجها بثالثة اشهر ؟ راـ الف العدة مل انتهي بعد كعدهتو أربعة أشهر كعشرة أيوـ مو مل اكن ومبلن

ج  .العن رجل زكجتو ثم كذب نفسو ؟إذا الكب اؼببلعػن نفسػو فػوف الطػبلؽ ُب ىػكه اغبولػة يعػد طبلقػو بوئنػو بين نػة صػغرل ،
ك هب ز لو أف يراجع زكجتو بعْد ك مهر جديدين  ،كيْوـ عميو د الْكؼ

د .العن رجل زكجتو ثم تزكجت من آخر فطلقها ،كأراد المالعن مراجعتهػا .؟ ػراـ الف مػن اآلثػور اؼبرتابػة عمػه المعػوف
ربرـ الزكجة عمه زكجهو  ،كال هب ز أف يعْد عميهو إال إذا الكب نفسو.

سؤاؿ كزارم(الصيفية ََِٗ)بين الحكم اشرعي في كل مسالة من المسائل اآلتية،مع التعليل:
عالمتاف

ُ .تزكجت امرأة غير المدخوؿ بها بعد كفاة زكجها بثالثة أشهر.

سبنع من ىكا الزكاج ( راـ)(ُ) ألهنو مو ازاؿ ُب عدهتو كىي كعدهتو أربعة أشهر كعشرة أيوـ( ُ)

الدرس الخامس تنظيم النسل كتحديده
صيفية َُِٓقورف بٌن ربديد النسل ك انظيمو من يث ْ عبلموت
انظيم النسل

ربديد النسل

ى التحكم اؼبؤقت ُب اإلقبوب بْصد اؼببوعدة بٌن فرتات
اغبمل /أك إيْوفو ؼبدة معينة من الزموف إذا دعت إليو وجة
معتؤة شرعو .

منع اإلقبوب  /أك ربديده دكف مس غ شرعي.

ال هب ز إصدار قون ف عوـ وبد من اغبرية ُب اإلقبوب امزـ بو

مبوح أف يك ف بوافوؽ الزكجٌن كاراضيهمو معون
فم ػ ػ أراد أ ػ ػػدنبو انظػ ػػيم النسػ ػػل كرفػ ػػو اآلخػ ػػر ذلػ ػػو،يصػ ػػبح الدكلة رعويهو ،كلكلو وبرـ امتئصوؿ الْدرة عمه اإلقبوب ُب
التنظيم ؿبرمون .فولنسل ق مشرتؾ لكبل الزكجٌن  ،فػبل بػد مػن
الرجل كاؼبرأة مو مل ادع إو ذلو ضركرة شرعية
اافوؽ إرادهتمو معون كرضونبو بولتنظيم.
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صيفية َُِٔ ما الحكم الشرعي لكل من (تنظيم النسل ) ،ك (تحديد النسل )؟
تنظيم النسل

عالمتاف
تحديد النسل

مباح(عالمة) /اك جائز /اك صحيح /اك مشركع /اك حالؿ حراـ(عالمة)/اك غير صحيح/اك غير جائز/اك باطل
اذكر مقصداى من مقاصد الزكاج فػي الشػريعة اإلسػالمية ؟ مػن مْوصػد الػزكاج ُب الشػريعة اإلمػبلمية  ،اإلقبػوب كاغبفػوظ عمػه
الن ع اإلنسوين كال هب ز ىدر مْوصد الزكاج ُب الشريعة اإلمبلمية ( عمل )

* ألف ذلو يتنوَب مع نص ص الشريعة كا جيهوهتو الداعية إو اكثًن النسل كاغبفوظ عميو كالعنوية بو
* ألف فظ النسل إ دل الضركرات اػبمس الخت جوءت الشريعة اإلمبلمية لرعويتهو كاغبفوظ عميهو
ما المقصود بتنظيم النسل؟ تعريفػو :ىػ الػتحكم اؼبؤقػت ُب اإلقبػوب بْصػد اؼببوعػدة بػٌن فػرتات اغبمػل  ،أك إيْوفػو ؼبػدة معينػة
من الزموف إذا دعت إليو وجة معتؤة شرعو .

اذكر صورة تنظيم النسل أك تنظيم األسرة في عهد الرسوؿ ؟ العزؿ
ً
ً
ػيب المىػ ًػو فىػمىػ ٍػم يػىٍنػ ىهنىػػو) مػػا كجػػو الداللػػة عػػرؼ
عػػن جػػوبر رضػػي ا﵁ عنػػو قػػوؿ ( يالنىػػو نػى ٍعػ ًزيؿ ىعمىػػه ىع ٍهػػد ىر يمػ ًؿ المىػ ًػو فىػبىػمىػ ىػل ذىلػ ى
ػو نػىً ى

اؼبسمم ف مصطمح انظيم النسل موبْون من خبلؿ مو يعرؼ بولعزؿ اغبكم الشرعي؟ إبو ة العزؿ أك انظيم النسل.

ما ىي مبررات تنظيم النسل ؟

شتوية َُِٓ  ،شتوية َُِٔ يقع تنظيم النسل بين األزكاج لمبررات عدة  ،كضح اثنين منها .

ْ عبلموت

ُ .اػبشية عمه يوة األـ أك صحتهو بسبب اتوبع اغبمل أك ال ضع إذا عرؼ ذلو بتجربة أك إخبور طبيػب ثْػة قػوؿ اعػوو
(...كالى اىػ ٍْتيػمي اٍ أىن يف ىس يك ٍم إً ىف المٌوى ىالو ىف بً يك ٍم ىرً يمون)
ى
ِ .اػبشية عمه األكالد عند اتوبع اغبمل أف اس ء صحتهم أك أف اضطرب اربيتهم إذا الوف ىنوؾ اتوبع ُب اؼب اليد
ّ .مػػا يترتػػب علػػى ؟ كج ػ د مػػرض ضػػور أك معػ وػد ىبشػػه أف ينتْػػل لؤلطفػػوؿ فيجػػب منػػع اغبمػػل  ،ػػىت يػػتم التأالػػد مػػن
الشفوء.
عدد ثالثة شركط لتنظيم النسل.؟ يشترط إلباحة تنظيم النسل الشركط اآلتية:
شتويةَُُِ:تشترط إلباحة تنظيم النسل شركط خمسة  ،اذكرىا .مكرر صيفية َُِْ (ٓ عالمات  ،لكل شرط
عالمة شتويةَُِٕ تشترط إلباحة تنظيم النسل شركط خمسة  ،اذكر اثنين منها ).
ُ-أف يكػ ػ ف بواف ػػوؽ ال ػػزكجٌن كاراض ػػيهمو معػ ػون(،الص ػػيفية ب ػػين الحك ػػم اش ػػرعي ََِٗ مك ػػرر ص ػػيفية َُُِ ش ػػتوية

َُِِعلػػل) فمػ أراد أ ػػدنبو انظػػيم النسػػل كرفػػو اآلخػػر ذلػػو(،شػػتوية ََُِحكم،صػػيفيةَُِِ علػػل) يصػػبح التنظػػيم
ؿبرمون .فولنسل ق مشرتؾ لكبل الزكجٌن  ،فبل بد من اافوؽ إرادهتمو معون كرضونبو بولتنظيم.
ِ-أف يك ف اافوؽ الزكجٌن عمه التنظيم ؿبددان بفرتة زمنية مؤقتة.
ّ-أف ال يرتاب عمه انظيم النسل ضرر بوؼبرأة
- 84 -

إػذاد األعرار  :يانك انذٛاس٘

انُٕس ف ٙانثمافح اإلعاليٛح

ْ-أف ال يك ف ُب انظيم النسل اعتداء عمه ضبل قوئم ( اإلجهوض ) .

ٖٕٗ٘٘ٗٓ54ٕٕٙٔ٘ٔ٘ / ٓ554

ٓ-أف اك ف كميمة انظيم النسل مشركعة .
(صيفية َُُِعرؼ)تحديد النسل :منع اإلقبوب أك ربديده دكف مس غ شرعي.
بػػين حكػػم تحديػػد النسػػل؟

ال هب ػ ز إصػػدار قػػون ف عػػوـ وبػػد مػػن اغبريػػة ُب اإلقبػػوب امػػزـ بػػو الدكلػػة رعويهػػو ،كلػػكلو وبػػرـ

امتئصوؿ الْدرة عمه اإلقبوب ُب الرجل كاؼبرأة مو مل ادع إو ذلو ضركرة شرعية .كقد استدؿ الفقهاء على ذلك بأدلة منها:

ُ .األدلػػة الشػػرعية الدالػػة عمػػه ػػث اإلمػػبلـ عمػػه الػػزكاج ك الرتغيػػب بولنسػػل  ،ك ػػث رمػ ؿ ا﵁ مػػن الػػزكاج بػػوؼبرأة الثػػًنة
كد الٍ ىلي ىد فىًإ وين يم ىكوثًهر بً يك ٍم ٍاأل ىيم ىم)
اإلقبوب ،قوؿ ( اىػىزىك يج ا الٍ ى يد ى

ِ ( .شتوية َُِِ)تحديد النسػل يتعػارض مػع مقاصػد الشػريعة اإلسالمية،اسػتنتج السػبب مػن ذلػك التعػارض  /كضػح
ذلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك؟ /شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتوية َُِْكضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػح دليلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػين منهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا:

إف فػػظ النسػػل مػػن مْوصػػد اإلمػػبلـ العميػػو ،كىػ إ ػػدل الضػػركريوت اػبمػػس الػػخت جػػوء اإلمػػبلـ لممحوفظػػة عميهػػو .كبْػػوء
الن ع اإلنسوين ال يك ف إال بدكاـ التنومل كالعمل عمه فظو كاْ يبو ،كربديد النسل يتعورض مع ىكا اؼبْصد العظيم.

ّ .وج ػػة األم ػػة اإلم ػػبلمية إو الْػ ػ ة العددي ػػة ُب ؾب ػػوالت اغبي ػػوة اؼب تمف ػػة صبيعه ػػو (العس ػػكرية  ،االقتص ػػودية كاالجتموعي ػػة
كالفكرية) .
ْ .ثبػ ػ ت الض ػػرر الص ػػحي ك النفس ػػي ب ػػوؼبرأة عن ػػد منعه ػػو م ػػن اإلقب ػػوب ؛ الإص ػػوبتهو ب ػػولْمق كاالض ػػطراب النفس ػػيٌن كع ػػدـ
انسجومهو مع زكجهو كالثًن من اآلثور اعبونبية األخرل( علل ) ألف الكرية ىي مو يضمن امتمرار اغبيوة الزكجية كامتْرارىو
عػػرؼ اإلجهػػاض كبػػين حكمػػو مػػع التعليػػل ؟ إمػػْوط اعبنػػٌن قبػػل االتمػػوؿ مػػدة اغبمػػل الشػػرعي  ،ك كمػػو التحػػرمي إال لضػػركرة
شرعية كطبية بشهودة أطبوء مسممٌن عدكؿ ثْوت ؛ ألنو اعتداء عمه ادمي لو الرامتو.
ما الحكم الشرعي في الحاالت اآلتية:
ُ .اتفق زكجاف على تأخير اإلنجاب مدة ثالث سنوات حتى يكمال دراستهما.مبوح
ِ .أصدرت الدكلة قراران يقضي بمنع اإلنجاب مطلقان .راـ
ّ .أصدرت الدكلة قراران بمنع اإلنجاب إال لطفل كاحد فقط .راـ
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الدرس السادس  :اليتيػم فػي اإلسػالـ

صيفية َُِٓمن خبلؿ درامتو ؼب ض ع التبين  ،اجب عمو يأٌب

ّ عبلموت

ُ .ما حكم التبني في اإلسالـ ؟التبين ى أف ينسب ال لد إو غًن كالديو اغبْيْيٌن ( األصميٌن ) يث إف ىكه عودة

من عودات اعبوىمية  ،اتنوَب مع ْ ؽ الطفل ُب اإلمبلـ كاؼبتمثل حبْو بثب ت صمتو ب الديو كأجداده كىكا أمر رمة
اإلمبلـ ،فولنسب يثبت بولزكاج الصحيح اؼبشركع

ِ .مو البديل الشرعي لمتبين ؟ كفالة اليتيم
شتوية َُِٔ قارف بين كفالة اليتيم ك التبني من حيث :
 -مشركعية كل منهما

 ثبوت نسب الطفل في كل منهماكفالة اليتيم

التبني

مشركع/مباح /حالؿ (عالمة )

محرـ(عالمة )
ال ينسب الى كالديو كأجداده(عالمة )/اك

ثب ت صمتو ب الديو كأجداده (عالمة ) /ينسب ال لد إو

ينسب الى الشخص الذم قاـ بتبنيو/

كالديو اغبْيْيٌن ( األصميٌن )

ينسب ال لد إو غًن كالديو اغبْيْيٌن ( األصميٌن)

ما أفضل ما يحقق التربية الصالحة للطفل ؟ ى أف يرتىب ُب أ ضوف كالديو (علل) ؼبو لكلو من أثر البًن ُب بنوء ش صيتو
غًن أف الطفل قد يفْد كالده ُب من مبكرة فيحتوج إو من يرعوه كيهتم بشؤكنو كقد كضع اإلمبلـ الْ اعد اؼبنظمة لكلو منهو
أ كوـ اغبضونة كأ كوـ اليتيم
(صيفية َُُِ ،صيفية َُِْ شتوية َُِٕ )المقصود باليتيم ؟ اليتيم من فْد أبوه كى صغًن فػإذا كصػل مػن البمػ غ مل
يعد يتيمو ،قوؿ  " ىال يػيٍت ىم بػى ٍع ىد ا ٍ تً ىبلوـ".
إلى أم سن يكوف الصوير يتيماى ؟ إو من البم غ
بػػين اىتمػػاـ اإلسػػالـ بػػاليتيم ؟ ُ) أكلػػت الش ػريعة اإلمػػبلمية اليتػػيم عنويػػة فوئْػػة ِ)ك ثػػت عمػػه رعويتػػو كا﵀وفظػػة عمػػه أم الػػو

ّ)ك كرت من التجوكز عمه ْ قو ْ) كمن جهة أخرل فْد أىوبت دبسوعداو كالعنويػة بػو كمراعػوة أ الػو بتهكيبػو كاأديبػو المػو
يرعه ال الد أبنوءه.
عدد ( اذكر)مظاىر اىتماـ اإلسالـ باليتيم ؟

ً
ػيم
ُ .اغبث عمه اإل سوف إليو فْد أكصه ا﵁ -مبحونو كاعوو -بوليتيم كذالػره ُب أالثػر مػن آيػة ،قػوؿ اعػوو " فىأىىمػو الٍيىت ى
فى ىبل اىػ ٍْ ىه ٍر " كجو الداللة:ففي اآلية هني عن اإلموءة إو اليتيم كدع ة ُب اؼبْوبػل إو كجػ ب إالرامػو كقػد أشػورت اآليػوت
الكريبة الكلو إو اومٌن مو وبتوج إليو مػن طعػوـ كشػراب كالسػوء -إف الػوف ُب وجػة إليػو ؼبػو ُب ذلػو مػن اجػر كثػ اب
ًً ً ً
ً
يمػػو ىكأ ًىمػ نًنا ،إًىمبػىػو نيطٍعً يم يكػ ٍػم لًى ٍجػ ًػو المىػ ًػو ىال نيًريػ يػد ًمػٍن يك ٍم
مػػن ا﵁ اعوو.قػػوؿ اعػػوو " ىكييطٍع يمػ ىف الطى ىعػ ى
ػوـ ىعمىػػه ي بوػػو م ٍسػػكيننو ىكيىت ن

ىجىزاءن ىكىال يشػ يك نرا" كجو الداللة أشػورت اآليػوت الكريبػة الػكلو إو اػومٌن مػو وبتػوج إليػو مػن طعػوـ كشػراب كالسػوء-
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بين كيف حرصت السنة النبوية على االىتماـ باليتيم؟

اعبىنى ًػة
ا) أمو ُب السنة الشريفة فْد ث النيب عمه إي اء اليتيم كاإلنفوؽ عميػو ،كالفولتػو قػوؿ  " أىنىػو ىكىالوفً يػل الٍيىتًػي ًم ًُب ٍ
صبىػ ىعٍي ًو ال ىسبىوبىًة ىكالٍ ي ٍمطىه"
ىى ىك ىكا ىكقى ى
وؿ بًًإ ٍ
ب )كقد بمغت الفولة اليتيم منزلة رفيعة يث عدىو رم ؿ ا﵁ أفضل البي ت ى البيػت الػكين وبسػن فيػو إو يتػيم .
ت ًُب الٍمسمً ًمٌن بػي ً ً ً
ت ًُب الٍمسمً ًمٌن بػيت فً ًيو يتًيم يوبسن إًلىي ًو ك ىشُّر بػي و
قوؿ " خيػر بػي و
يم يي ىسوءي إًلىٍي ًو"
ي ٍ ى ىٍ ه
ي ٍ ى ىٍ ه ى ه ٍ ى ي ٍ ى ىٍ
ى ٍ ي ىٍ
ت فيو يىت ه

ج )التحػػكير مػػن امػػتغبلؿ ضػػعف اليتػػيم كاالعتػػداء عمػػه أم الػػو ( علػػل )لعػػدـ كجػ د مػػن يرعػػه مصػػوغبو كوبػػوفظ عميهػػو ،كقػػد
بػػٌن ا﵁ اعػػوو بػػأف الػػكين يسػػيئ ف لميتػػيم كيػػأالم ف مولػػو إمبػػو يػػأالم ف ُب بط ػ هنم النػػور ي ػ ـ الْيومػػة دبػػو صػػنعت أيػػديهم ،قػػوؿ
ًً
ً ىً
صمى ٍ ىف ىمعً نًنا"
ين يىأٍ يالمي ىف أ ٍىم ى ىاؿ الٍيىتى ىومه يٍم نمو إًىمبىو يىأٍ يالمي ىف ًُب بيطي هن ٍم نى نورا ىك ىميى ٍ
اعوو " إ ىف الك ى
لليتيم حقوؽ كثيرة عدد (اذكر) أربعة منها؟
النص ص الشرعية

ْ ؽ اليتيم(شت ية ََِٗ ،شت ية َُِِ مكرر

َُِْاذكر اثنين منو/صيفية َُِٔ ْ ،عالمات)
ُ-اأمٌن مو وبتوج إليو اليتيم من اغبوجوت األمومية الخت ال اْ ـ
يواو إال هبو من السكن كالطعوـ كالشراب كالبأس كالعبلج  ،لكلو
ان عت الدع ة إو مسوعدة األيتوـ كاألخك بأيديهم(عمل ) لتأمٌن
ا تيوجوهتم اؼبعيشية.

يث بًولطىيو ً
ب ِ -ا) كج ب ا﵀وفظة عمه أم اؿ اليتيم كعدـ االمتيبلء
قوؿ اعوو " ىكآىاي ا الٍيىتى ىومه أ ٍىم ىا ىؽبي ٍم ىكىال اىػتىبى ىدلي ا ٍ
اػبىبً ى
عميهو أك إنفوقهو ُب مو ال مصمحة لميتيم بو
ىكىال اىأٍ يالمي ا أ ٍىم ىا ىؽبي ٍم إً ىو أ ٍىم ىالً يك ٍم إًنىوي ىالو ىف ي بنو ىالبً نًنا
قوؿ عمر بن اػبطوب رضي ا﵁ عنو ىً
"اذبيركا ًُب أ ٍىم ى ًاؿ
ب ) ث اإلمبلـ عمه امتثمور أم اؿ اليتيم كانميتهو
الٍيىتى ىومه ىال اىأٍ يالمي ىهو الىزىالوةي"
ً
وح فىًإ ٍف
"كابٍػتىػمي ا الٍيىتى ىومه ى ىىت إ ىذا بىػمىغي ا النو ىك ى
قوؿ اعوو ى
آىنى ٍستي ٍم ًمٍنػ يه ٍم ير ٍش ندا فى ٍودفىػعي ا إًلىٍي ًه ٍم أ ٍىم ىا ىؽبي ٍم ىكىال اىأٍ يالمي ىىو إً ٍمىرافنو
ً
ف ىكىم ٍن ىالو ىف فىًْ نًنا
ىكبً ىد نارا أى ٍف يى ٍكبىػيركا ىكىم ٍن ىالو ىف ىغنًيًّو فىػٍميى ٍستىػ ٍعف ٍ
فىػ ٍميأٍ يالل بًولٍمعر ً
كؼ فىًإ ىذا ىدفىػ ٍعتي ٍم إًلىٍي ًه ٍم أ ٍىم ىا ىؽبي ٍم "....
ى ٍ ى ٍي

ّ( -شت ية َُِّ)كج ب اسميم اليتيم أم الو عند
بم غو من الرشد دكف أف يك ف ؿبج ران عميو (صيفية

َُِِمن حق اليتيم تسليمو اموالو عند بلوغو سن
الرشد اال في حالو كاحدة اذكرىا:عالمتاف دكف أف
يك ف ؿبج ران عميو

ْ-اربية اليتيم الرتبية الصوغبة ،اؼبتمثمة بواللتزاـ الديين كاػبمْي ىت
يبْه اليتيم م اطنو صوغبو فوعبل ُب أمتو كؾبتمعو

كفالػػة اليتػػيم فػػي كقتنػػا الحاضػػر :بػػين كيػػف تهػػتم الػػدكؿ بػػاليتيم فػػي الوقػػت الحاضػػر؟ أنشػػئت ُب كقتنػػو اغبوضػػر الكثػػًن مػػن
اعبمعيػوت كاؼبؤمسػػوت اغبك ميػة كاػبوصػػة  ،الػخت اعػػىن بػوليتيم كهتػػتم بػأمره كاسػػوعده عمػه زبطػػي مر مػة يتمػػو ػىت يصػػبح عنصػرا
فعوال ُب ؾبتمعو
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كُب األردف أنشػئت مؤمسػة انميػة أمػ اؿ األيتػوـ كالػخت اعػىن بومػتثمور أمػ اؿ األيتػوـ كانميهػو مػن اجػل اػأمٌن األربػوح ؽبػم ،يػػث

اضوؼ ىكه األربوح إو أم اؽبم كالل ذلو كفق أ كوـ الشريعة اإلمبلمية
سمي ثالثان منها؟
تقوـ مؤسسات أردنية متعددة تعنى باأليتاـ ِّ

 المو أف ىنولو صبعيوت اعىن بوأليتوـ الكين ال موؿ ؽبم
 كمدارس لتعميمهم

 كىنػوؾ بعػو اؼبؤمسػوت اػبوصػة الػخت انفػق عمػػه األيتػوـ كاتعهػدىم منػك الطف لػػة إ أف يصػم ا إو أعمػه اؼبرا ػػل
العمميػػة كاؼبطمػ ب مػػن اعبميػػع مضػػوعفة جهػ دىم(علػػل) لتْػػدمي الرعويػػة البلزمػػة ؽبػػكه الفئػػة اؼبسػػوعدة ُب انشػػئتهو
الصحيحة (علل) ك ىت ال اصبح عنصر زبريب يسيء إو ىكا اجتمع كيهدد أمنو كامتْراره.
بين المقصود بالتبني؟ ى أف ينسب ال لد إو غًن كالديو اغبْيْيٌن ( األصميٌن )
يػػث إف ىػػكه عػػودة مػػن عػػودات اعبوىميػػة  ،اتنػػوَب مػػع ْػ ؽ الطفػػل ُب اإلمػػبلـ كاؼبتمثػػل حبْػػو بثبػ ت صػػمتو ب الديػػو كأجػػداده
شػػتوية َُِٕ مػػا الحكػػم الشػػرعي للتبنػػي ؟ كىػػكا أمػػر رمػػة اإلمػػبلـ ،فولنسػػب يثبػػت بػػولزكاج الصػػحيح اؼبشػػركع قػػوؿ اعػػوو
ً
ً ًً
ً
( ...ىكىمػػو ىج ىعػ ىػل أ ٍىد ًعيىػػوء يال ٍم أىبٍػنىػػوء يال ٍم ىذلً يكػ ٍػم قى ػ ٍ لي يكم بًػأىفٍػ ى ًاى يك ٍم ىكالمىػػوي يػى يْ ػ يؿ ٍ
يل {ْ} ٍادعيػ يى ٍم آلبػىػوئه ٍم يى ػ ى
اغبىػ ىق ىكيى ػ ى يػى ٍهػػدم ال ىس ػب ى
ط ًع ى ً
وعبىنىةي ىعمىٍي ًو ى ىر هاـ)
(م ٍن ا ىد ىعه إً ىو ىغ ًًٍن أىبً ًيو ىكيى ى يػى ٍعمى يم فى ٍ
أىقٍ ىس ي
ند المىو )...كقوؿ  ى
بما يثبت نسب الطفل ؟ فولنسب يثبت بولزكاج الصحيح اؼبشركع ُب اإلمبلـ
ك يبكن لؤلمرة اؼبسممة أف اكفل يتيمو بوإلنفوؽ عميو أك العنوية بو أك بضمو إو أفرادىو دكف إغبوقو هبو نسبو .

سؤاؿ كزارم(الصيفية ََِٗ)بين الحكم اشرعي في كل مسالة من المسائل اآلتية،مع التعليل:

عالمتاف

َ .تبنى رجل طفالى توفي أبػواه فػي حػادث سػير .ػراـ ( ُ) الف النسػب يثبػت بػولزكاج الصػحيح اؼبشػركع ُب
اإلمبلـ( ُ) أك الف ذلو يتنوَب مع ْ ؽ الطفل ُب اإلمبلـ كاؼبتمثل حبْو بثب ت صمتو ب الديو كأجداده
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الوحدة السادسة النظم اإلسالمية

الدرس األكؿ  :أىمية الصالة في حياة المسلم

ترتبط الصالة بحياة المسلم  ،كضح ذلك ؟

ُ .الصبلة رالن من أرالوف اإلمبلـ اػبمسة ارابط حبيوة اؼبسمم الي مية
ِ .كانعكس آثورىو عمه يواو كاسهم إمهومون مبوشران ُب بنوء ش صيتو .

أكالن  :ما منزلة الصالة في اإلسالـ؟للصالة منزلة عظيمة في اإلسالـ  ،كقد تكرر األمر بها في أكثر من موضع في
القرآف الكريم

النصوص الشرعية

أىمية الصالة(شتوية ََِٗ،صيفية َُِْ  ،شتوية َُِٔ

اذكر اثنين؟

ُ-الرالن الثوين من أرالوف اإلمبلـ بعد الشهوداٌن  ،كؽبكا الونت
الصبلة أكؿ عبودة فرضت عمه اؼبسممٌن( ،صيفيةَُِِالصالة
اكؿ عبادة فرضت على المسلمين ،فمتى كاف ذلك ؟فْد
فرضت ُب مكة قبل اؽبجرة ُب ليمة اإلمراء كاؼبعراج .

قوؿ  " أىرأىيػتم لى أى ىف نػىهرا بًب ً ً
ً ً
وب أى ى د يال ٍم يىػ ٍغتىسلي مٍنوي
ٍن ى
ى ٍي ٍ ٍ
يال ىل يػ وـ طبىٍس مىر و
ات ىى ٍل يىػٍبػ ىْه ًم ٍن ىد ىرنًًو ىش ٍيءه قىولي ا ىال
ى ى
ىٍ
ِ -مبب ُب اكفًن الكن ب كاػبطويو
يػبػ ىْه ًمن درنًًو شيء قى ى ً
صمى ً
اػبى ٍم ً
س
ات ٍ
وؿ فى ىكل ى
ىٍ
ٍ ىى ى ٍ ه
و ىمثى يل ال ى ى
اػبىطىويىو"
يبىٍ يح المىوي هبًً ىن ٍ
ّ-عم د الدين كرالن أموس من أرالونو
فعن معوذ بن جبل رضي ا﵁ عنو أف رم ؿ ا﵁ قوؿ
يخًؤي ىؾ بًىرأٍ ًس ٍاأل ٍىم ًر يالمو ًو ىك ىع يم ًدهً ىكًذ ٍرىكةً ىمنى ًوم ًو -فمن فظ الصبلة فْد فظ دينو كمن ضيعهو الوف ؼبو م اىو
لو " أىىال أ ٍ
س ٍاأل ٍىم ًر ًٍ
من العبودات أضيع كمن ىنو شدد الرم ؿ عمه أدائهو ك كر
اإل ٍم ىبل يـ
ت بىػمىه يىو ىر يم ىؿ المى ًو قى ى
قيػمٍ ي
وؿ ىرأٍ ي
كعم ده ال ى ً
ًً ً
من ارالهو
ود"
ص ىبلةي ىكذ ٍرىكةي ىمنىومو ا ٍعب ىه ي
ى ى ي يي
مو معىن كار أىمو كمولو؟ أم ضيع أىمو كمولو
قوؿ " من فواتو الصبلة فكأمبو كار أىمو كمولو".
ً
ب بًًو الٍ ىعٍب يد يػى ٍ ىـ الٍ ًْيى ىوم ًة ًم ٍن
قوؿ  " إ ىف أىىك ىؿ ىمو يوبى ى
وم ي
ًً
ت
ت فىػ ىْ ٍد أىفٍػمى ىح ىكأ ٍىقبى ىح ىكإً ٍف فى ىس ىد ٍ
صمي ىح ٍ
ص ىبلايوي فىًإ ٍف ى
ىع ىممو ى
وب ىك ىخ ًسىر"
فىػ ىْ ٍد ىخ ى
ً
صمى ً
ص ىبلةً الٍ ي ٍمطىه
ات ىكال ى
قوؿ اعوو " ى وفظي ا ىعمىه ال ى ى
ً ً ًً
ٌن "
ىكقي يم ا لمىو قىونت ى

ْ -أكؿ مو ميحومب عميو اإلنسوف ي ـ الْيومة
شدد اإلمبلـ عمه ضركرة ا﵀وفظة عميهو ُب األ اؿ المهو؛ُب السفر كاغبضر  ،كاألمن كاػب ؼ كالسمم كاغبرب
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ٓ -آخر مو كصه هبو الرم ؿ قبل كفواو،
إشورة منو  شتوية َُِْ شتوية َُِٕ ماذا يترتب على
كل مما يأتي من الناحية الشرعية  :معرفة اإلنساف بأىمية الصالة
كأنها آخر ما كصى بها الرسوؿ قبل كفاتو

إو ضركرة ا﵀وفظة عميهو كااللتزاـ بأدائهو ألنبيتهو بولنسبة
لممسمم ُب الدنيو كاآلخرة  .عبلمتوف

شتوية َُِٓ الصالة تريح المسلم من التوتر كالضوط النفسي الذم قد يتولد لديو نتيجة ضووطات العمل كممارساتو اليومية  ،كضح ذلك ؟
الصبلة اريح اؼبسمم من الت ار /أك لما فيها من راحة النفس ك طمأنينة القلب /أك التصاؿ النفس بخالقها

عالمتاف

أثر الصالة في حياة المسلم للصالة آثار كثيرة تتعلق بمختلف جوانب حياة المسلم عدد أربعة منها؟
الجوانب

اعبونب
الرك ي

أثر الصالة في حياة المسلم
ُ وبتوج اإلنسوف دائمون إو مو يربطو بو﵁ اعوو علل ُ) ليستمد منو الْ ةِ) ىت ال اطغه عميو اغبوجوت
ِ
ّ
ْ
ٓ
ٔ

اعبونب
السم الي
كاألخبلقي

اؼبودية كاؼبصوّب الش صية فبو يؤدم إو فسوده كبولتو فسود اجتمع الكم يعيا فيو.
كالصبلة ىي الرابط بٌن اإلنسوف كخولْو كىي الخت سبده بولْ ل اإليبونية الخت البد منهو عمل؟ لصبل و كصبلح
اجتمع بشكل عوـ.
ففي الصبلة يك ف العبد أقرب مو يك ف إو ربو فيسألو مو يريد
كىي اريب فيو عْيدة طوعة أكامر ا﵁ اعوو
ك ابث فيو األمل كعدـ اليأس كادع ه إو التموس الع ف من ا﵁ اعوو.
كالصبلة اريح اؼبسمم من الت ار كالضغط النفسي الكم قد يت لد لديو نتيجة ضغ طوت العمل كفبورمواو
الي مية

ُ-إف اؼبسمم إذ يستشعر عظمة ال ق ؼ بٌن يدم ا﵁ اعوو طبس مرات ُب الي ـ كالميمة .
ِ-يرتمخ اإليبوف بو﵁ ُب قمبو كُب نظراو إو العومل اؼبودم فيجعمو م ضع افكًن لم ق ؼ عمه عظمة خولْو،
كهبعمو م ضع اس ًن لم ق ؼ عمه النعم الخت أنعمهو ا﵁ اعوو عمه اإلنسوف ُب ىكا العومل اؼبودم.
ّ -فيصبح إليبونو أثر فوعل ُب يواو  ،فتْبل نفسو عمه الطوعوت فرتادع عن الشه ات ا﵀رمة الخت ادفعو إو
اآلثوـ كاؼبنكرات.
ْ-المو أف الصبلة اريب ُب اؼبسمم االنضبوط كا رتاـ ال قت من خبلؿ التزامو بأداء الصم ات ُب أكقوهتو ا﵀ددة
..
ٓ-كالصبلة ا طن النفس اإلنسونية عمه الثبوت كق ة اعبأش ،خص صون إذا مو شعر اإلنسوف أف ا﵁ عز كجل
خولق البشر كرازقهم مبحونو كاعوو معو ُب ىكه اغبيوة ي فْو كيسدد خطوه ،فبو يكالره بفضل ا﵁ اعوو عميو
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،فوإلنسوف بطبعو يصوب بوعبزع كاػب ؼ إف أصوبتو مصيبة  ،كقد يدفعو بو لمموؿ قد يدفعو إو اغبرص عميو
كمنعو عن عبود ا﵁ اعوو
ٔ -فتأٌب الصبلة لتغرس ُب نفس اؼبسمم ج انب اػبًن فتحضة عمه اإلنفوؽ كعدـ اػب ؼ من الفْر ألف الرزؽ
بيد ا﵁ اعوو فه الرزاؽ عبميع العبود.
ٕ-المو أف لمصبلة أثران البًنان ُب اربية اؼبسمم عمه الصؤ كاعبمد لدكرىو الكبًن ُب زبفيف اؼبصيبة عنو .
ٖ-المو أف ؽبو أثران البًنان ُب مو اغرمو من قيم كأخبلؽ الوألخ ة كاؼبسوكاة كاالنضبوط عند الفرد اؼبسمم.

شتويةَُِّ ىات اثر من أثار الصالة في الجانب البدني ُ-لمصبلة أثر البًن ُب ا﵀وفظة عمه جسم
اإلنسوف  ،فهي طهورة كنظوفة(علل)ألف من شركطهو طهورة الث ب كالبدف كاؼبكوف.كمن ىنو جوء أمر ا﵁ اعوو
لممسمم أف يأخك زينتو عند الكىوب إو اؼبسجد حبيث يك ف طيب الرائحة سن اؼبمبس ،ؾبتنبون الل مو يؤذم
إخ انو اؼبصمٌن.
ُِ -ب الصبلة صحة لمبدف كق ة ،فوؼبسمم الكم يستيْظ مبكران لصبلة الفجر كيكىب لممسجد يستْبل ي مو
حبي ية كنشوط ينعكس أثره عميو ط اؿ ذلو الي ـ.
ّ-كالكلو يظل يْظو متنبهو ألداء بْية الصم ات ُب أكقوهتو .
ُ-أمر ا﵁ اعوو عبوده اؼبؤمنٌن بوػبش ع ُب الصبلة
ِ -اػبش ع ى امتحضور الكىن ُب الصبلة كاإلعراض عمو م اىو كىكا اػبش ع يؤدم إو انمية الرتاليز
الكىين عند اإلنسوف كلكلو الونت الدع ة إو التدبر ُب أق اؿ كأفعوؿ الصبلة فتنم لديو بكلو ممكة الرتاليز
ّ-اصبح أالؤ معٌن لو ُب موئر األعموؿ الخت يزاكؽبو فبو يؤدم إو قبوح اإلنسوف ُب يواو المهو.
ُ-ال يْف أثر الصبلة كدكرىو ُب دكد دائرة اؼبصمي الفردية بل اتعداه إو ؾبوالت اجتمع اؼب تمفة لتْ ـ اغبيوة
االجتموعية المو أرادىو ا﵁ اعوو .
ِ-بٌن أمرين ي ضحوف دكر الصبلة ُب اربية اؼبسمم اجتموعيون؟ كلكلو جوءت الصبلة ُب جونبهو الرتب م
االجتموعي ُ -ربث عمه مسوعدة النوسِ -كإطعوـ الفْراء
ّ-ارل اؼبصمي يمتزـ األخبلؽ اإلمبلمية ُب اعوممو مع غًنه من النوس ،كال اصدر عنو الممة م ء ُب اعوممو مع
إخ انو اؼبصمٌن  ،فبل يككب  ،كال يغتوب  ،كال يسب كال يمعن  ،بل ينشر بمسونو اػبًن كالفضيمة بٌن النوس
ْ.-المو أف الصبلة جوءت مْرتنة بكف األيدم عن الظمم كالعدكاف عن اآلخرين.
ٓ-فه بصبلاو دائم الكالر ﵁ اعوو متكالرا أكامره ك ن اىيو
ٔ-لتنْطع بكلو جككر اعبريبة كيس د األمن كاالمتْرار ُب اجتمع اإلمبلمي.
ٖ(-عمل) كمن أجل ا﵀وفظة عمه اعبونب االجتموعي جوء األمر بوغبث عمه صبلة اعبموعة كاس ية الصف ؼ
فيهو.؟فبو يشيع ركح األلفة كاؼب دة بٌن اؼبصمٌن كيغرس فيهم النظوـ كاالنضبوط

مو اعبونب الكم يتنوكلو الل من النص ص الشرعية التولية ُب يوة اؼبسمم؟ (أك) مو داللة النص ص الشرعية اآلاية عمه أثر الصبلة ُب
يوة اؼبسمم ؟
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ص ىبل ىة أى ًر ٍ نىو
الوف يْ ؿ " يىو بً ىبل يؿ أىقً ٍم ال ى
ًهبىو"
ص ىبلةى إً ىف ال ى
قوؿ ا﵁ اعوو " ىكأىقً ًم ال ى
ص ىبلةى
اىػٍنػ ىهه ىع ًن الٍ ىف ٍح ىش ًوء ىكالٍ يمٍن ىك ًر "
ت ىعمىه
قوؿ اعوو " إً ىف ال ى
ص ىبلةى ىالونى ٍ
ًً
ٌن الًتىوبنو ىم ٍ قي انو"
الٍ يم ٍؤمن ى
قوؿ اعوو " إً ىف ًٍ
اإلنٍ ىسو ىف يخمً ىق ىىمي نعو
كعو (َِ) ىكإً ىذا
(ُٗ) إً ىذا ىم ىسوي الشُّىر ىجيز ن
ٌن"
ىم ىسوي ٍ
صمو ى
اػبىٍيػير ىمني نعو (ُِ) إًىال الٍ يم ى
ىً
ين آى ىمني ا إًذىا قي ٍمتي ٍم
قوؿ اعوو " يىو أىيػُّ ىهو الك ى
ص ىبلةً فىو ٍغ ًسمي ا يك يج ىى يك ٍم ىكأىيٍ ًديى يك ٍم إً ىو
إً ىو ال ى
الٍ ىمىرافً ًق"....
ىً
ً
ين
قوؿ اعوو "قى ٍد أىفٍػمى ىح الٍ يم ٍؤمني ىف (ُ) الك ى
ىم ًُب ص ىبلهتًًم خ ً
وش يع ىف "
يٍ ى ٍ ى
قوؿ اعوو " أىرأىي ً
ب بًولدوي ًن
ىٍ ى
ت الىكم يي ىك وك ي
(ُ) فى ىكلً ى ً
ً
و
يم (ِ) ىكىال ىوبي ُّ
ى
و الكم يى يدعُّ الٍيىت ى
ً
ىعمىه طى ىع ًوـ الٍ ًمس ًك ً
ٌن
صمو ى
ٌن (ّ) فىػ ىيٍ هل ل ٍم يم ى
ٍ
ًً
ىً
وى ىف (ٓ)
ص ىبلهت ٍم ىم ي
ين يى ٍم ىع ٍن ى
(ْ) الك ى
ىً
وع ىف "
ين يى ٍم يػيىراءيك ىف (ٔ) ىكيبىٍنىػ يع ىف الٍ ىم ي
الك ى
قوؿ اعوو " أى ىمل اىػر إً ىو الى ًك ً
يل ىؽبي ٍم يال ُّف ا
ى
ٍ ى
ين ق ى
ً
ً
ص ىبلةى"
يم ا ال ى
أىيٍديى يك ٍم ىكأىق ي
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الجانب

داللة النصوص الشرعية

اعبونب الرك ي.
صيفيةَُُِ،صيفية
َُِٔ عبلمتوف

(صيفيةَُِِ الصبلة ربدث اغيًنات ُب نفس اؼبؤمن فرتوبو
من الت ار كالضغط النفسي الكم قد يت لد لديو نتيجة
ضغ طوت العمل كفبورمواو الي مية.

اعبونب السم الي
كاألخبلقي.
صيفية َُِٔ
عبلمتوف

لمصبلة أثور اتعمق بوعبونب السم الي ك األخبلقي ُب يوة
اؼبسمم ،فتْبل نفسو عمه الطوعوت فرتادع عن الشه ات ا﵀رمة
الخت ادفعو إو اآلثوـ كاؼبنكرات

اعبونب السم الي
كاألخبلقي.

الصبلة اريب ُب اؼبسمم االنضبوط كا رتاـ ال قت من خبلؿ
التزامو بأداء الصم ات ُب أكقوهتو ا﵀ددة.

اعبونب السم الي
كاألخبلقي.

اأٌب الصبلة لتغرس ُب نفس اؼبسمم ج انب اػبًن فتحضة عمه
اإلنفوؽ كعدـ اػب ؼ من الفْر ألف الرزؽ بيد ا﵁ اعوو فه
الرزاؽ عبميع العبود.

اعبونب ألبدين.
اعبونب العْمي
كالنفسي.
اعبونب العْمي
كالنفسي.

اعبونب االجتموعي
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لمصبلة أثر البًن ُب ا﵀وفظة عمه جسم اإلنسوف  ،فهي طهورة
كنظوفة؛ ألف من شركطهو طهورة الث ب كالبدف كاؼبكوف.
أمر ا﵁ اعوو عبوده اؼبؤمنٌن بوػبش ع ُب الصبلة.

جوءت الصبلة ُب جونبهو الرتب م االجتموعي ربث عمه
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أف الصبلة جوءت مْرتنة بكف األيدم عن الظمم كالعدكاف
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إػذاد األعرار  :يانك انذٛاس٘

الدرس الثاني  :الجهاد في اإلسالـ

اإلمبلـ دين ا﵁ اعوو إو النوس صبيعون اذكر أساليب أمر اهلل سبحانو ك تعالي تبليغ الدعوة اإلسالمية ؟ كقد أمر
بتبميغو كالدع ة إليو بوغبكمة كاؼب عظة اغبسنة كاجودلة بولخت ىي أ سن غًن أنو قد اظهر بعو العْبوت فيْ ـ بعو النوس
بوالعتداء عمه اؼبسممٌن أك منع كص ؿ دع ة ا﵁ إو النوس ،أك نشر الفسود ُب األرض ك االعتداء عمه اؼبستضعفٌن ؛ فشرع
ا﵁ اعوو اعبهود إلزالة ىكه العْبوت كرد العدكاف عن اؼبسممٌن  ،كرفع الظمم عن اؼبستضعفٌن .
شرع اهلل تعالى الجهاد ،علل ذلك ؟ إلزالة ىكه العْبوت كرد العدكاف عن اؼبسممٌن  ،كرفع الظمم عن اؼبستضعفٌن .
تعريفػ ػػو :الجهاد لوة  :بكؿ ال مع كالطوقة.اصطالحا  :فه بكؿ ال مع كالطوقة ُب الدع ة إو ا﵁ إلعبلء الممتو.
حكم ػػو  :بين حكم الجهاد في سبيل اهلل؟
أ -اعبهود ُب األصل فرض الفوية إذا قوـ بو بعو اؼبسممٌن كأدكه مْط عن البوقٌن مو دامت الكفوية صمت هبم
ب -فرض عٌن فإذا مل يْم بوعبهود أ د فإف اؼبسممٌن صبيعون يأشب ف برتالو
(شتوية ََُِ) يصبح الجهاد فرض عين في أحواؿ خاصة :اذكرىا؟

ُ -ولة االعتداء عمه اؼبسممٌن ِ -ولة النفًن العوـ ّ -ولة ض ر اؼبعرالة
استنتج الحكم الشرعي للجهاد من كل آية من اآليات التالية:أك ما حالة الجهاد من خالؿ النصوص الشرعية؟ أك ما
كجو الداللة؟
الحالة
صيفية َُِْ

النص الشرعي

مثاؿ شتوية

كجو الداللة/شرح الحاالت شت يةَُِّبينهو؟

َُِٔ
ىً
ين آى ىمني ا
قوؿ اعوو " يىو أىيػُّ ىهو الك ى
ىً
ين يػىمي نى يك ٍم ًم ىن الٍ يكفىو ًر ىكلٍيى ًج يدكا
الك ى
ً
ً
ٌن "
غ ٍمظىةن ىك ٍاعمى يم ا أى ىف المىوى ىم ىع الٍ يمتىْ ى

قىواًمي ا
فًي يك ٍم

شتوية َُِْ ماذا يترتب على كل مما يأتي من الناحية

ولة االعتداء عمه الشرعية  :حضور المعركة ضد األعداء  :إذا نزؿ عدك ببمد
اؼبسممٌن
من ببلد اؼبسممٌن ،اعٌن عمه أىل ذلو البمد قتوؽبم
اغبكم فرض عٌن

ىً
ين آى ىمني ا ىمو لى يك ٍم
قوؿ اعوو "يىو أىيػُّ ىهو الك ى
ً ً
يل لى يك يم انًٍف يركا ًُب ىمبً ًيل المى ًو اثىوقىػ ٍمتي ٍم ولة النفًن العوـ
إ ىذا ق ى
إً ىو ٍاأل ٍىر ً
وغبىيى ًوة ُّ
الدنٍػيىو ًم ىن اغبكم فرض عٌن
ض أ ىىر ًضيتي ٍم بً ٍ
ٍاآلى ًخىرًة ...
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ىً
ين آى ىمني ا إً ىذا
ق ؿ ا﵁ اعوو "يىو أىيػُّ ىهو الك ى
ىً
ً
ين ىال ىف يركا ىز ٍ نفو فى ىبل اػي ى لُّ يى يم ولة ض ر اؼبعرالة شتوية َُِٕ ماذا يترتب على كل مما يأتي من الناحية
لىْيتي يم الك ى
ٍاأل ٍىدبى ىور  ،ىكىم ٍن يػي ى وؽبً ٍم يػى ٍ ىمئً وك يدبػيىرهي إًىال
الشرعية  :حالة حضور المعركة
ً ًو
ًً و
يتعٌن عمي من ضر اؼبعرالة م اجهة األعداء كاؼبشورالة ُب
يمتى ىحورفنو لْتىوؿ أ ٍىك يمتى ىحيوػنزا إ ىو فئىة فىػ ىْ ٍد بىوءى
ضو
ب ًم ىن المى ًو ىكىمأٍ ىكاهي ىج ىهن ً
س اغبكم فرض عٌن الْتوؿ كوبرـ عميو اؽبركب من اؼبعرالة.
بًغى ى
ي
ىم ىكبٍئ ى
الٍم ً
صًني"
ى
كزارم صيفيةََُِ:ضع دائرة اآلية الخت ادؿ عمه أف اعبهود فرض عٌن ُب ولة االعتداء عمه اؼبسممٌن ىي ق ؿ ا﵁
ً ىً
ىً
ين يػىمي نى يك ٍم ًم ىن الٍ يكفىو ًر ىكلٍيى ًج يدكا فًي يك ٍم ًغ ٍمظىةن
ين آى ىمني ا قىوامي ا الك ى
اعوو " يىو أىيػُّ ىهو الك ى
أنواع ػػو  :عدد أنواع الجهاد؟ يْسم اعبهود من يث ال ميمة الخت است دـ فيو إو األن اع اآلاية
النصوص الشرعية

الوسيلة التي تستخدـ فيو أك كجو الداللة

أنواع الجهاد

اػبركج لمْوء العدك ،كمبوشرة قتولو ،كامت داـ السبلح،
ُ-اعبهود بولنفس
قوؿ رم ؿ ا﵁  " ىم ٍن ىج ىهىز ىغو ًزينو
ً
ف
ًُب ىمبً ًيل المىو فىػ ىْ ٍد ىغىزا ىكىم ٍن ىخمى ى
ىغو ًزينو ًُب ىمبً ًيل المى ًو ًخبىٍوًن فىػ ىْ ٍد
قوؿ رم ؿ ا﵁ ي ـ غزكة األ زاب
غبسوف بن ثوبت رضي ا﵁ عنو "
ٍاىج الٍم ٍش ًرالً ى ً ً ً
يل
ي ي
ٌن فىإ ىف ج ٍؤ ى
و"(.صيفية
ىم ىع ى

دائرة

َُِِ:الوزكة التي حث فيا النبي

كاؼبشورالة فعميو ُب اؼبعرالة كبكؿ النفس ُب مبيل ا﵁ اعوو،
كى أقصه مو يبكن أف يطمب من اؼبسمم.
بكؿ اؼبسمم اؼبوؿ ُب ذبهيز اعبيا ب موئل الْتوؿ اؼب تمفة

ِ-اعبهود بوؼبوؿ

كازكيدىو بوؼبؤكنة البلزمة ككموئل النْل
كالل مو ربتوج إليو اعبي ش إلقبوز مهومهو
صيفية َُِٔ ىات مثاؿ صحيحا على كل مما

ّ -اعبهود بولكممة
شت ية َُِِ

ياتي؟

اعبهود بولسوف /ك الْمم بوقومة اغبجة عمه االعداء ك
دع هتم او ا﵁ اعوو كيشمل الكلو ُ-اػبطوبة- ِ/
كالكتوبةّ -كالشعر كمو شوبو ذلو(عمل) فبو يرد بو عمه
األعداء  ،ك يرفع معن يوت اؼبْوامٌن

الصحابي حساف بن ثابت على
(الجهاد بالكلمة ) في غزكة:
األ زاب

اذكر أربعة من األمور تدخل في الجهاد بالماؿ؟ شتوية َُِٓ ىات مثاؿ كاحدان صحيحان على كل مما ياتي  :عالمتاف

ُ) كيدخل ُب اعبهود بوؼبوؿ إقومة اؼبصونع اغبربية
ِ) كبنوء الْبلع كاغبص ف

ّ)بنوء كاؼبطورات كاؼب انئ الخت وبتوج إليهو ُب قتوؿ األعداء .
ْ) كإنشوء اؼبراالز الصحية كاؼبستشفيوت العبلجية لممْوامٌن كأمرىم ٓ) كإنفوؽ اؼبوؿ عميهم كعمه ذكيهم.
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أىميتػ ػ ػػو :بين أىمية الجهاد ؟ رغب اإلمبلـ ُب اعبهود ،ك ث عميو ،كدعو إو بكؿ النفس كاؼبوؿ ُب مبيل ا﵁ اعوو ،كرفع
منػزلة اجوىدين كضرب رم ؿ ا﵁ كأصحوبو اؼبثل كالْدكة ُب اغبرص عمه اعبهود ،ؼبو لو من أنبية ُب يوة األمة عؤ العص ر،
كتتمثل ىذه األىمية في أمور كثيرة منها دفع باطل المشركين  .كرفع الظلم الذم يوقعونو بالمؤمنين.
كرد للعدكاف الذم يشهركنو في كجو المسلمين ك الدعوة اإلسالمية  .كمنها كذلك حماية الدين من أم عدكاف .
بين أىمية الجهاد من حيث حماية الػدين اإلسػالمي ،كانتشػار اإلسػالـ.؟ فوعبهػود ضػركرة مػن ضػركرات اغبيػوة اإلمػبلمية كال
استطيع األمة أف ربمي دينهو ،كاص ف الرامتهو كربوفظ عمه أكطوهنو دكف أف سبمو الْ ة الخت سبكنهو من ذلو.
المػو أف اعبهػود ضػركرم ُب ضبويػة ريػة نشػر الػدع ة ،فْػد أمػػر ا﵁ اعػوو اؼبسػممٌن أف يعممػ ا عمػه إقنػوع النػوس دبػو يػدع هنم إليػػو

بوغبكمة كاؼب عظة اغبسنة ،كأف هبودل ىم بوغبسىن ،كينوقش ىم بوغبجة كالؤىوف ،ىت يك ف نشر اإلمبلـ قوئمو عمػه أمػوس مػن
الر ٍشػ يػد ًمػ ىػن
ػٌن ُّ
اإلقنػػوع العْمػػي كالرضػػه النفسػػي ،كاالطمئنػػوف الْمػػيب ،بعيػػدا عػػن اإلال ػراه ،قػػوؿ اعػػوو " ىال إً ٍالػ ىػر ىاه ًُب ال ػدوي ًن قىػ ٍد اىػبى ػ ى ى
الٍغىػ وػي" مػػو كجػػو الداللػػة ؟نشػػر اإلمػػبلـ قوئمػػو عمػػه أمػػوس مػػن اإلقنػػوع العْمػػي كالرضػػه النفسػػي ،كاالطمئنػػوف الْمػػيب ،بعيػػدا عػػن
اإلالراه
ػو ىكإً ٍف ىملٍ اىػ ٍف ىع ٍػل فى ىمػو
ػو ًم ٍػن ىربو ى
كابميل اإلمبلـ لمنوس صبيعػو كاجػب عمػه اؼبسػممٌن لْ لػو اعػوو "يىػو أىيػُّ ىهػو الىر يمػ يؿ بػىموػ ٍل ىمػو أينٍػ ًزىؿ إًلىٍي ى
ً
ً
ى ً
بػىمى ٍغ ى ً
و ًمن الن ً ً ى
ين " مو كجو الداللة ؟ كابميل اإلمػبلـ لمنػوس صبيعػو كاجػب
ىوس إ ىف الموى ىال يػى ٍهدم الٍ ىْ ٍ ىـ الٍ ىكوف ًر ى
ت ر ىمولىتىوي ىكالموي يػى ٍعص يم ى ى
عمه اؼبسممٌن
كلكن إذا كجد اجز أك عْبوت سبنع ذلو كالوف اعبهود ىػ ال مػيمة ال يػدة لكسػر ىػكه اغبػ اجز ك ازالػة ىػكه العْبػوت فعنػده
يمجػػو إو اعبهػػود ؼبنػػع مػػن وب ػ ؿ بػػٌن النػػوس ك ريػػة االختي ػور لمػػدين الػػكم يريػػدكف بْ ػرار مػػن اغبػػوالم اؼبسػػمم إذا رأل ُب ذلػػو
مصمحة لئلمبلـ ك اؼبسممٌن
الفرؽ بين الجهاد كاإلرىاب بالمفهوـ المعاصر :فرؽ بين الجهاد كاإلرىاب من حيث......... :
المفهوـ

اعبهود

فه بكؿ ال مع كالطوقة ُب الدع ة
إو ا﵁ إلعبلء الممتو

اإلرىوب

عدكاف عبثي يهدؼ إو االعتداء
عمه األنفس كاألعراض كاألم اؿ
بغًن كجو ق

الهدؼ شتويةََِٗ
يهدؼ إو الدفوع عن األكطوف
كرد العدكاف كضبوية رية نشر
الدع ة اإلمبلمية كضبوية
اؼبستضعفٌن ُب األرض  ،كال هبيز
إال قتوؿ ا﵀وربٌن اؼبعتدين

الفكة المستهدفة
كال هبيز إال قتوؿ ا﵀وربٌن اؼبعتدين
فْط

يستهدؼ الفئوت صبيعهو دكف
عدكاف عبثي يهدؼ إو االعتداء
عمه األنفس كاألعراض كاألم اؿ امتثنوء م اء أالوف رجبل أـ امرأة أـ
طفبلن أـ شي ون مسنون.
بغًن كجو ق

اإلرىوب ى العدكاف الكم يبورمو أفراد أك صبوعوت أك دكؿ بغيون عمه اإلنسوف أك عمه ق من ْ قو
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على ماذا يشتمل اإلرىاب ؟ أك صور من اإلرىاب ؟ كيشمل صن ؼ الت يف كاألذل كالتهديد كالْتل بغًن ق .كاركيع

اآلمنٌن ،ك االعتداء عمه اؼبدنيٌن كاإلرىوب من اؼبصطمحوت اؼبعوصرة الخت أصبحت الي ـ وىرة اشغل بوؿ الرأم العوؼبي ،
كقد وكؿ العديد من النوس اش يو ص رة اعبهود كاعتبوره من اإلرىوب
كيف ترد على الذين يشوىوف صور الجهاد ك اعتباره من اإلرىاب؟
ىات مثاؿ كاحدان صحيحان على كل مما ياتي  :عالمتاف

ىدؼ من أىداؼ الجهاد في اإلسالـ

 الفرؽ بينهمو كاضح  ،فالجهاد يهدؼ إو الدفوع عن األكطوف كرد العدكاف كضبوية رية نشر الدع ة اإلمبلمية كضبوية
اؼبستضعفٌن ُب األرض  ،كى مشركع لْتوؿ اؼبعتدين .

 أمو اإلرىوب فه عدكاف عبثي يهدؼ إو االعتداء عمه األنفس كاألعراض كاألم اؿ بغًن كجو ق  ،كى يستهدؼ الفئوت
صبيعهو دكف امتثنوء م اءان أالوف رجبل أـ امرأة أـ طفبلن أـ شي ون.

بعماف مجموعة من القرارات التي تزيل اللبس
(الصيفية ََِٗ) اصدر مجمع الفقو اإلسالمي الدكلي في دكرتو السابعة عشر ٌ

كتمنع الخلط بين الجهاد كاإلرىاب اذكر أربعة منها ؟

ُ .ربػػرمي أعمػػوؿ اإلرىػػوب ك أشػػكولو ك فبورمػػواو صبيعهػػو  ،ك اعتبورىػػو أعمػػوال إجراميػػة اػػدخل ضػػمن جريبػػة اغبرابػػة ك أينمػػو
كقعت كآيو الوف مراكب ىو ( ُ)  .ك يعد إرىوبيو الل من شورؾ ُب األعموؿ االرىوبيو مبوشرةى أك اسببوى أك سبػ يبلى أك دعمػوى،
م اء الوف فرداى أـ صبوعة أـ دكلة كقد يك ف اإلرىوب من دكلة أك دكؿ عمه دكؿ أخرل

ِ .التمييز بٌن جرائم اإلرىوب كبٌن اؼبْوكمة اؼبشركعة لبل تبلؿ بول موئل اؼبْب لة شرعو( ُ)(علل) الف اؽبدؼ من
اؼبْوكمة اؼبشركعة إلزالة الظمم كامرتداد اغبْ ؽ اؼبسم بة  ،كى ق معرتؼ بو شرعو كعْبل كأقراو اؼب اثيق الدكلية
ّ .كج ػ ب معوعب ػػة األم ػػبوب اؼبؤدي ػػة لئلرى ػػوب( ُ) كُب مْ ػػدمتهو الغم ػ كالتط ػػرؼ كالتعص ػػب كاعبه ػػل بأ ك ػػوـ الشػ ػريعة
اإلمػػبلمية ،كإىػػدار ْ ػ ؽ اإلنسػػوف ك ريواػػو السيومػػية كالفكريػػة  ،كالػػخت اػػؤدم إو اخػػتبلؿ األ ػ اؿ االقتصػػودية
كاالجتموعية كالسيومية .

ْ .التأاليد عمه أف اعبهود لمدفوع عن العْيدة اإلمػبلمية كضبويػة األكطػوف كربريرىػو مػن اال ػتبلؿ األجنػيب لػيس مػن اإلرىػوب
ُب شيء ،مو داـ اعبهود ممتزمو فيو بأ كوـ الشريعة اإلمبلمية)ُ (.
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الدرس الثالث  :حقوؽ اإلنساف في اإلسالـ

قارف بين حقوؽ اإلنساف في اإلسالـ ككثيقة حقوؽ اإلنساف العالمية من حيث اإلقرار؟

 مبْت الشريعة اإلمبلمية غًنىو من النظم إو اْرير ْ ؽ اإلنسوف قبل مو يزيد عن ألف كأربعموئة عوـ،
 غًن أنو نتيجة ألن اع الظمم الخت اعرض ؽبو بن البشر أفرادان كشع بون ُب ـبتمف بْوع العومل ُب العْ د اؼبتأخرة كجدت

اؼبنظموت الخت اطولب بإزالة ىكا الظمم  ،ك هر مو اعورؼ العومل عمه اسميتو بػ "كثيْة ْ ؽ اإلنسوف العوؼبية" ،الخت
اتفق ُب الثًن من مبودئهو مع اغبْ ؽ الخت أقرهتو الشريعة اإلمبلمية.

صيفية َُِٓ من خبلؿ درامتو ؼب ض ع الحقوؽ اإلسالـ  ،اجب عمو يأٌب

ْ عبلموت

ُ .ما المقصود بحقوؽ اإلنساف في اإلسالـ مو أثبتتو الشريعة اإلمبلمية لئلنسوف من مصوّب كميزات عمه مبيل
االختصوص كألزمت اعبميع بو رتامهو طبْون لمض ابط الشرعية.

ِ .لماذا شرع اإلسالـ القصاص؟ ُ) فظون غبيوة اإلنسوفِ) كصيونة ألمن اجتمع كامتْراره

أكالن كضح المقصود بحقوؽ اإلنساف في اإلسالـ ؟ حقوؽ اإلنساف في اإلسالـ  :مو أثبتتو الشريعة اإلمبلمية لئلنسوف من

مصوّب كميزات عمه مبيل االختصوص كألزمت اعبميع بو رتامهو طبْون لمض ابط الشرعية.

ثانيان  :أسس حقوؽ اإلنساف في اإلسالـ  :أقاـ اإلسالـ حقوؽ اإلنساف على مجموعة من األسس اذكر ثالثة منها ؟
النصوص الشرعية

أسس حقوؽ اإلنساف
في اإلسالـ

كجو الداللة

شت يةَُِّ

ىوس إًنىو ىخمى ٍْنىو يال ٍم
ُ-قوؿ اعوو " يىو أىيػُّ ىهو الن ي
ًم ٍن ذى ىال ور ىكأينٍػثىه ىك ىج ىع ٍمنىو يال ٍم يشعي بنو ىكقىػبىوئً ىل
لًتىػ ىع ىورفي ا إً ىف أى ٍالىرىم يك ٍم ًعٍن ىد المى ًو أىاٍػ ىْو يال ٍم إً ىف المى ىو
ً
يم ىخبًًنه"
ىعم ه
آد يـ ًم ٍن
آد ىـ ىك ى
ِ-قوؿ  " أىنٍػتي ٍم بػىني ى
اػير و
اب"
ى

صبيعو من نفس كا دة .كإف
ُ -يث إف ا﵁ خمق النوس ن
كج د االختبلفوت بينهم ُب اعبنس أك الم ف ينبغي أف
ُ-ك دة األصل
لمجنس البشرم

دافعو إو التعورؼ كالتآلف كالتعوكف
الم ف ينبغي أف يك ف ن
بٌن النوس ال منطم نْو لمنزاع كالشْوؽ

ِ -اؼبسوكاة بٌن
النوس
قوؿ اعوو " ىكلىىْ ٍد ىالىرٍمنىو بىًين آى ىد ىـ"

دافعو إو التعورؼ كالتآلف كالتعوكف بٌن النوس ال
يك ف ن
منطم نْو لمنزاع كالشْوؽ بينهم.
صبيعو من
ِ-أالد الرم ؿ عمه إف ا﵁ خمق النوس ن
نفس كا دة .كإف كج د االختبلفوت بينهم ُب اعبنس أك

ّ -الكرامة اإلنسونية
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شتوية َُِٓ ىات مثاؿ كاحدان صحيحان على كل مما ياتي  :عالمتاف حق من الحقوؽ االقتصادية للفرد في اإلسالـ
الحقوؽ الشخصية

صيفية َُِْ مثاؿ

ُ -ق اغبيوة
ِ -ق الكرامة
ّْ -و ُب العيا

الحقوؽ

االعتقادية

الحقوؽ السياسية مثاؿ شتوية َُِٔ

الحقوؽ الفكرية

صيفية َُِٔ ْعالمات

االقتصادية

اؼبنوصب العومة ُب الدكلة

رية التدين

اآلمن اؼبستْر
ْ -ق اؼب اطنة

ُ -ق التعميم
ِ -ق رية الرأم
كالفكر

ُْ -و ُب ا
ِ( -صيفية َُِِ:دائرة من الحقوؽ

الحقوؽ

السياسية التي اقرتها الشريعة االسالمية

لالنساف حق :كحقو في الترشح كاالنتخاب

ّ -كفبورمة األنشطة السيومية الوفة ضمن
أنظمة اإلمبلـ كاشريعواو.

ُ -ق العمل
ِ -ق التممو

الحقوؽ الشخصية  :كاشتمل ْ ؽ اإلنسوف الش صية:
أ -حق اإلنساف في الحياة كضح ذلك ؟

(شتوية ََُِضع دائرة) حق اإلنساف في الحياة أكؿ حقوقو الشخصية؟ كأنبهو لكا فْد حرـ اإلمبلـ االعتداء عمه
يوة اآلخرين

صبيعو كمن أى يوىو فى ىكأىىمبىو أى يو النىوس ىً
ض فى ىكأىىمبىو قىػتىل الن ً
س أ ٍىك فى ىس وود ًُب ٍاأل ٍىر ً
قوؿ اعوو " ىم ٍن قىػتىل نػى ٍف نسو بًغى ًًٍن نػى ٍف و
صب نيعو " كجو
ىوس ى ن ى ى ٍ ٍ ى ى
ٍى ى
ى ى
ى

الداللة:عد االعتداء عمه يوة إنسوف كا د دبثوبة االعتداء عمه يوة النوس صبيعون ( علل )

ؼبو ينشأ عنو من الف ضه

كالفسود ُب اجتمع

شرع اإلمبلـ الْصوص( علل)ُ) فظون غبيوة اإلنسوفِ) كصيونة ألمن اجتمع كامتْراره.
ب -حق الكرامة كضح ذلك ؟

كيتمثل ُب ق اإلنسوف أف يك ف مكرمون ال يتعرض لمْهر كالظمم كال يعومل بو تْور بسبب ل نو أك عرقو أك جنسو أك دينو

نهى اإلسالـ عن اعكيبو أك فبورمة أم ص رة من ص ر االمتهوف لكرامتو بولضرب أك التسفيو أك الشتم أك التحًْن قوؿ اعوو
ً
" كلىىْ ٍد ىالىرمنىو ب ًين آىدـ ك ىضب ٍمنىوىم ًُب الٍبػور كالٍبح ًر كرزقٍػنى ً
ض ٍمنىوىم عمىه ىالثً وًن ًفبىن خمى ٍْنىو اىػ ٍف ً
ض نيبل"
وى ٍم م ىن الطىيوبىوت ىكفى ى ي ٍ ى
ٍ ى ى ى ى ى ي ٍ ى ى ى ٍ ى ىى ي
ٍ ى
ى

ج -حق العيه اآلمن المستقر :كضح ذلك ؟ فمن ق الفرد أف يشعر بوألموف عمه نفسو كمولو كعرضو كال يجوز
االعتداء عميو أك اعكيبو أك مجنو أك اركيعو دكف كجو ق (شت يةَُِِ)قوؿ  " من ركع مؤمنو مل يؤمن ا﵁
ركعتو ي ـ الْيومة" كجو الداللة؟ ق الفرد أف يشعر بوألموف عمه نفسو كمولو كعرضو كال هب ز االعتداء عميو أك
اعكيبو أك مجنو أك اركيعو دكف كجو ق
د -حق المواطنة كضح ذلك //شتوية َُِْ شتويةَُِٕ ماذا يترتب على كل مما يأتي من الناحية الشرعية  :حق

اإلنساف في المواطنة  :كيشتمل عمه ْو ُب ُ -اعبنسية ِ -كاإلقومة ّ -كالتنْل ْ -كاالنتفوع بوػبدموت العومة
الخت اْدمهو الدكلة لرعويوىو .
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ِ .الحقوؽ االعتقادية كالفكرية كضح ذلك ؟ أقرت الشريعة اإلمبلمية لمفرد ؾبم عة من اغبْ ؽ االعتْودية
كالفكرية كالخت أمومهو التكميف ك رية االختيور

اذكر أساس الحقوؽ االعتقادية كالفكرية؟ ُ -التكميف ِ -رية االختيور فوإلنسوف ر رية مسؤكلة منضبطة دبو وبْق
اؼبصوّب الشرعية كال يؤدم إو االعتداء عمه اؼبصوّب اػبوصة لؤلفراد أك اؼبصوّب العومة لممجتمع .
عدد ( اذكر ) أبرز الحقوؽ االعتقادية كالفكرية التي أقرتها الشريعة اإلسالمية؟
ُ -رية التدين

ِ -ق التعميم

ّ -رية الرأم كالفكر

(شتوية ََُِ):كاحد من اآلتية ال يعد من الفكرية ك االعتقادية  :ا ػحق تولي المناصب العامة
أ -حق حرية التدين كضح ذلك ؟ أقر اإلمبلـ لغًن اؼبسممٌن ق اعتنوؽ الدين الكم يريدكف كنهى عن إجبورىم عمه
الر ٍش يد ًم ىن الٍغى وي " كيدخل في ىذا المجاؿ
ٌن ُّ
التزاـ دين ال يرض نو ألنفسهم قوؿ اعوو " ىال إً ٍالىر ىاه ًُب ال ودي ًن قى ٍد اىػبىػ ى ى
ْهم ُب فبورمة شعوئرىم الدينية  ،كا رتاـ بي ت العبودة اػبوصة هبم.كمع إعطوء اإلمبلـ لئلنسوف اغبرية ُب اعتنوؽ
الدين إال أنو قد كر ُب ال قت نفسو من االراداد اؼبسممٌن عن اإلمبلـ بعد اعتنوقو كراب عمه ذلو عْ بة رادعة

(علل) ضبوية ألمن اجتمع كامتْراره ك فظون لمنظوـ العوـ.

ب -حق التعليم كضح ذلك ؟ أعطه اإلمبلـ لمفرد ق التعمم كاختيور ن ع العمم الكم يرغب ُب اعممو مو داـ ال
يتعورض مع مبودئ اإلمبلـ( علل )
ُػ ألف العمم كميمة لمكشف عن منن الك ف كن اميسو كأمراره الخت تدؿ عمه عظمة ا﵁ اعوو.
ِػ كلدكره ُب ربْيق معىن امت بلؼ اإلنسوف ُب األرض ك اس ًن مظوىر الك ف ػبًنه ك مصمحتو فبو يؤدم إو اْدـ األمة
ُب ؾبوالت اغبيوة اؼب تمفة كالتيسًن عمه النوس ُب يوهتم.

ج -حق حرية الرأم كالفكر كضح ذلك ؟
أالد اإلمبلـ عمه رية الرأم كالفكر من خبلؿ دع او إو امت داـ العْل ُب الل مو يدع إ التفكر كالتدبر كهنيو عن
التْميد األعمه (علل ) ألف اإلمبلـ يريد بنوء الش صية اؼببدعة الْودرة عمه امتيعوب الل مو ى جديد  ،كمو مل اكن ىنوؾ
رية لمفكر فبل يبكن أف يك ف ىنوؾ ؾبوؿ لئلبداع.غًن أنو هبب أف ال ات ك رية الرأم كالفكر كميمة لنشر األفكور اؽبدامة
كاؼبكاىب اؼبنحرفة كنشر البوطل بدع ل رية الرأم
كإمبو ينبغي أف يس ر ذلو ُب اك ين الرأم العوـ الفوضل الْوئم عمه العمم كمسؤكلية الكممة كا رتاـ الرأم اآلخر.

ّ .الحقوؽ السياسية كضح ذلك ؟ أقرت الشريعة اإلمبلمية ؾبم عة من اغبْ ؽ السيومية لئلنسوف منهو مثاؿ شتوية
َُِٔ

ُْ -و ُب ا اؼبنوصب العومة ُب الدكلةِ( -صيفيةَُُِ ) ك ْو ُب الرتشح كاالنت وبّ -كفبورمة األنشطة
السيومية الوفة ضمن أنظمة اإلمبلـ كاشريعواو.
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الحقوؽ االقتصادية أقرت الشريعة اإلمبلمية لمفرد ؾبم عة من اغبْ ؽ االقتصودية منهو

أ -حق العمل كضح ذلك ؟ ما مسؤكلية الدكلة في ما يتعلق بحق اإلنساف في العمل ؟
ً
ض ذىلي نال
ث اإلمبلـ عمه العمل كدعو الفرد اؼبسمم إو السعي ُب طمب الرزؽ قوؿ اعوو " يى ى الىكم ىج ىع ىل لى يك يم ٍاأل ٍىر ى
ً
ُّش ير"بل إف اإلمبلـ اعتؤ العمل عبودة إذا مو قصد بو مرضوة ا﵁ اعوو كاعتؤه أيضون
فى ٍوم يش ا ًُب ىمنىوالًبً ىهو ىكيالمي ا ًم ٍن ًرٍزق ًو ىكإًلىٍي ًو الن ي
ْون لمفرد كأكجب عمه الدكلة أف هتيئ العمل لمْودرين عميو.
ب -حق التملك كضح ذلك ؟

أعطه اإلمبلـ لمفرد اؼبسمم ق التممو مراعيون بكلو طبيعتو كفطراو دبو وبْق مصمحتو كوبوفظ عمه مصمحة اجتمع كمل يفرؽ
االمبلـ بٌن اؼبرأة ك الرجل ُب ذلو كقد راب اإلمبلـ عمه ق اؼبمكية التزامون عومون عمه اعبميع بضركرة ا رتاـ اؼبمكية كعدـ
االعتداء عميهو أك اؼبسوس هبو دكف كجو ق قوؿ اعوو " كىال اىأٍ يالمي ا أىم الى يكم بػيػنى يكم بًولٍب ً
وط ًل" شرع اإلسالـ عقوبات رادعة
ٍ ى ٍ ىٍ ٍ ى
ى
تمنع االعتداء على أمواؿ اآلخرين بولسرقة أك النهب أك خيونة األمونة أك غًنىو
كيف كازنت الشريعة اإلسالمية بين الملكية الخاصة كالملكية العامة ؟

كضع اإلمبلـ نظومون ؿبكمون وبدد كموئل امتبلؾ اؼبوؿ كمو هب ز إف يْع ربت التممو الفردم ك مو ال هب ز المو بٌن اليفية

إنفوؽ اؼبوؿ ك التصرؼ فيو فحق أؼبمكيو ال يعين رية التصرؼ اؼبطمْة بل ال بد إف يك ف منضبطو بْ اعد الشرع ك أ كومو
 ،كمو وبوفظ عمي مصوّب الفرد ك مصوّب اعبموعة ك قد ضبل اإلمبلـ األفراد كاجبوت متعددة ُب أم اؽبم ُب مصمحة اجتمع
كخًنه  ،المو ُب نظوـ النفْوت كصمة ارا م كالزالوة كغًنىو
اذكر مميزتين من مميزات حقوؽ اإلنساف في اإلسالـ؟

ُ .كىككا يتبٌن أف ىكه اغبْ ؽ ليست نظريوت ؾبردة بل ىي كاقع عممي كفبورمة مم الية ي مية ُب اجتمع اؼبسمم.
ِ .رىب اإلمبلـ النوس عميهو.
ّ .كأكجد ال ازع الداخمي ؼبراقبتهو .
ْ .كقد عممت الشريعة اإلمبلمية عمه صيونة ىكه اغبْ ؽ عن طريق اربية النفس اربية صوغبة كعن طريق اشريع نظوـ
عْ بوت رادع يعمل عمه صيونتهو كيبنع من االعتداء عميهو .

- 111 -

انُٕس ف ٙانثمافح اإلعاليٛح

إػذاد األعرار  :يانك انذٛاس٘

ٖٕٗ٘٘ٗٓ54ٕٕٙٔ٘ٔ٘ / ٓ554

الدرس الرابع  :حقوؽ المرأة ككاجباتها في اإلسالـ

اقتضت كمة ا﵁ مبحونو أف اْ ـ اغبيوة البشرية عمه كج د الكالر كاألنثه كأف ابىن عمه التعورؼ كالرتا م بينهمو كجعل
التْ ل مْيوس التفوضل بٌن النوس ،قوؿ اعوو  ) :يو أيهو النوس إنو خمْنوالم من ذالر كأنثه كجعمنوالم شع بو كقبوئل لتعورف ا إف أالرمكم
عند ا﵁ ااْوالم إف ا﵁ عميم خبًن )

كضح طبيعة العالقة بن الرجل كالمرأة ؟

ًى
وسوءي ىش ىْوئً يق الور ىج ًوؿ)
 كقد جعل اإلمبلـ لكل من الكالر كاألنثه ْ قو ككاجبوت  ،قوؿ ( إمبىو الن ى

 كرابهو بنوء عمه ال وئف كاألدكار اؼبتكوممة ُب اجتمع بٌن الكال ر كاإلنوث ،فولعبلقة بٌن الرجل كاؼبرأة ىي عبلقة
اكومل ال عبلقة اصورع كانوفس .
أكال  -حقوؽ المرأة في اإلسالـ اثبت اإلمبلـ لممرأة من اغبْ ؽ العومة مو أثبتو لمرجل
ّ .عدد الحقوؽ الخاصة بالمرأة ؟ (الصيفية ََِٗشتوية َُِِ شتويةَُِّىات مثاؿ على حق من
الحقوؽ الخاصة بالمرأة في اإلسالـ)( صيفية َُِٓاذكر أربعة من الحقوؽ الخاصة بالمرأة في اإلسالـ؟
ُ -حق النفقة كضح ذلك ؟ (شت ية ََُِ) أكجب اإلمبلـ لممرأة أمو ك بنتو ك أختو ك زكجو ق النفْة من اؼبأالل
كاؼبمبس ك السكن كاال تيوجوت الضركرية كفق مو ى مْرر شرعو (علل) كذلو فظو لممرأة كصيونة ؽبو.

يْر اإلمبلـ ق اؼبرأة ُب قب ؿ اػبوطب أك رفضو(علل صيفيةَُِِ) كقد
ِ -حق اختيار الزكج كضح ذلك ؟ إذ ٌ
شرع اإلمبلـ اػبطبة قبل االرابوط بعْد الزكاج( علل ) ليتعرؼ الل من الرجل كاؼبرأة إو اآلخر ،عمه أف يتم ذلو ُب
اغبدكد الشرعية.

ّ -حق مراعاة أحوالها

الخاصة كضح ذلك ؟ شتوية َُِْ ماذا يترتب على كل مما يأتي من الناحية الشرعية

مركر المرأة بتويرات صحية كنفسية معينة أثناء فترة الحي كالنفاس  .صيفية َُِٔ ىات مثاؿ صحيحا على كل مما
ياتي؟

 سبر اؼبرأة بتغًنات صحية كنفسية معينة أثنوء فرتة اغبيو كالنفوس اؤثر عميهو.
 فومْط عنهو الصبلة كالص ـ ُب أيوـ اغبيو كالنفوس .عالمتاف

 فمن ْهو أف اعومل دبو ينومب كضعهو ُب ىكه الفرتة .كوبْق التزامهو بوإل كوـ الشرعية هبكا اػبص ص .
ْػ حق حضانة طفلها كضح ذلك ؟ (شت يةَُُِ) أعطه اإلمبلـ اؼبرأة ق ضونة طفمهو(علل) الف فيو امبية
غبوجة نفسية عند األـ كطفمهو كىي األالثر ن ا كشفْة عميو
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ً ً
ب وفبىو اىػىرىؾ الٍ ىالً ىد ًاف
ٓ -حق الميراث كضح ذلك ؟ أعطه اإلمبلـ اؼبرأة ق اؼبًناث ،قوؿ اعوو ً(لور ىجوؿ نىصي ه
ً
صيب وفبىو اىػرىؾ الٍ الً ىد ًاف كاألىقٍػرب ىف ًفبىو قى ىل ًمٍنو أىك ىالثػير نى ً
ً
صيبون ىم ٍف يركضون)
ى ىي
وسوء نى ه ى ى
ي ٍ ى
ىكاألىقٍػىربي ىف ىكلمن ى
(صيفية َُُِ كيف ترد على من يدعوف أف اإلسالـ ميز بين الذكر ك األنثى في الميراث ؟)جعل نصيب اؼبرأة نصف نصيب
الرجل ُب درجة االمتحْوؽ ال ا دة كفق مو ى مْرر ُب نظوـ اؼبًناث (ما الحكمة من ذلك ؟ ) كاغبكمة ُب ذلو أف الشرع

اإلمبلمي قد ضبل الرجل كاجبوت أخرل مثل النفْة ك اْدمي اؼبهر فوقتضه الت ازف ك التكومل بينهمو عمه أف اأخك نصف

نصيبو من اؼبًناث كىكا ليس سبيزا بٌن الكالر ك األنثه بدليل أف ىنوؾ والت يك ف فيهو نصيب اؼبرأة مسوكيون لنصيب الرجل

ُب اؼبًناث ك ُب والت أخرل يزيد نصيبهو عن نصيبو( ىات مثاؿ) األـ اأخك أالثر من األخ عند عدـ كج د االبن.
ثانيا _ كاجبات المرأة في اإلسالـ  :فكمو لممرأة ْ ؽ فوف عميهو كاجبوت ،كمن أنبهو

ُ .ألواجبات ألدينية كضح ذلك ؟ عندمو ابمل الفتوة من التكميف اصبح مطولبة بولتكوليف الخت فرضهو الشرع ،قوؿ
اعوو (من ع ًمل ً
ً
ىجىريىم بًأى ٍ ىس ًن ىمو ىالوني اٍ
ىه ٍم أ ٍ
صوغبون ومن ذى ىال ور أ ٍىك أينثىه ىكيى ى يم ٍؤم هن فىػمىني ٍحيًيىػنىوي ى يىو نة طىيوبىةن ىكلىنى ٍج ًزيػىنػ ي
ىٍ ى ى ى
يػى ٍع ىممي ىف)
شتوية َُِٕ ماذا يترتب على كل مما يأتي من الناحية الشرعية  :بلوغ الفتاة المسلمة سن التكليف  .كمن التكاليف
المفركضة على المرأة (اذكر ثالثة) ُ -االلتزاـ بولمبوس الشرعي ِ -كعدـ التؤجّ -كذبنب اػبض ع ُب الْ ؿْ -ك
االختبلط ا﵀رـ .
شتوية َُِٓ ىات مثاؿ كاحدان صحيحان على كل مما ياتي  :عالمتاف

ُ .كاجب من الواجبات العائلية على المرأة  .اؼبرأة مطولبة بأداء ْ ؽ أىمهو عميهو الول الدين كاإلخ ة كاألقورب من
الؤ ك اإل سوف أليهم(عالمتاف)/أك صمة الر م (عالمتاف)/أك أداء ْ قهم العومة

ِ .ألواجبات العائلية كضح ذلك ؟ اؼبرأة مطولبة بأداء ْ ؽ أىمهو عميهو الول الدين كاإلخ ة كاألقورب من الؤ ك
اإل سوف أليهم ك صمة الر م كأداء ْ قهم العومة

ّ .كاجبات البيت ك األسرة كضح ذلك مثاؿ شتوية َُِٔ ؟ فْد أالدت الشريعة اإلمبلمية عمه مسؤكلية الزكجة
عن الزكج ك األكالد قوؿ رم ؿ ا﵁ ( المكم راع فمسئ ؿ عن رعيتة....ك اؼبرأة راعية عمه بيت بعمهو ككلده كىي
مسئ لة عنهم)
كمن الواجبات التي على المرأة أداؤىا تجاه بيتها (عدد )؟
 رعاية حقوؽ الزكج كضح ذلك ؟ اذكر أىم حقوؽ الزكج علي الزكجة؟
ُ)طاعتو الزكج في غير معصية الخالق
ِ) كالمحافظة على مالو
ّ) كحفظ أسرار بيتو
ْ) كإدخاؿ السركر إلى قلبو
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(كًم ٍن آيىاتًًو
ٓ )الحرص على أف تكوف العالقة بينهما كما أرادىا اهلل تعالى عالقة سكن ك مودة ك رحمة  ،قاؿ تعالى :ى
أى ٍف ىخلى ىق لى يكم ِّم ٍن أىن يف ًس يك ٍم أى ٍزىكاجان لِّتى ٍس يكنيوا إًلىٍيػ ىها ىك ىج ىع ىل بىػ ٍيػنى يكم َّم ىو َّدةن ىكىر ٍح ىمةن)
فرعوية الل منهمو األخر مطم بة شرعو ،قوؿ رم ؿ ا﵁  ( مو امتػ ىفود الٍمؤًمن بػعد اىػ ٍْ ل المى ًو خيػرا لىو ًمن زكج وة ص ً
وغبىوة إً ٍف
ىٍ ن ي ٍ ىٍ ى ى
ى ٍى ى ي ٍ ي ىٍ ى ى
ً
ً
ً
أىمرىىو أىطى ى ً
ص ىحٍتوي ًُب نػى ٍف ًس ىهو ىكىمولًًو)
وب ىعٍنػ ىهو نى ى
وعٍتوي ىكإ ٍف نىظىىر إلىٍيػ ىهو ىم ىراٍوي ىكإ ٍف أىقٍ ىس ىم ىعمىٍيػ ىهو أىبػىىراٍوي ىكإ ٍف ىغ ى
ىى
 رعاية األبناء كتربيتهم كضح ذلك ؟ اتحمل األـ نصيبو البًنان من مسؤكلية رعوية األبنوء كاربيتهم  ،عمه األخبلؽ
كاآلداب اإلمبلمية كالعودات السميمة ُب التعومل مع اآلخرين الولصدؽ كالشجوعة كالعفة كا﵀وفظة عمه فبتمكوت
ال طن ك األفراد ك غًنىو كُب سن إدارة ال قت ُب ا زيع ال اجبوت التعبدية كاالجتموعية كالتعميمية كالرتفيهية.
يشترط للمرأة كي تنجح في أداء ككاجباتها األسرية أمراف  ،بينهما؟

ُ .كلكي انجح األـ ُب أداء مو ع ميهو من كاجبوت عميهو أف ربرص عمه اثْيف نفسهو بولثْوفة اإلمبلمية
كالثْوفة العومة بشكل دائم كمستمر.
ِ .كاف اتكالر أهنو قدكة ألبنوئهو ُب الل مو يصدر عنهو من أق اؿ كأفعوؿ.

الدرس السادس  :النظاـ القضائي في اإلسالـ
شرع اإلمبلـ من األ كوـ مو يكفل ص ؿ النوس عمه ْ قهم دكف مم أك اعتداء  ،غًن أنو قد يْع بٌن النوس اختبلؼ
كخص موت كإنكور لمحْ ؽ كىكا يتطمب كج د الْضوء الكم وبفظ لمنوس ْ قهم كيفصل ُب خص موهتم كمنوزعوهتم.
أكالن  :تعريف القضاء :القضاء لوة يعين اغبكم كالفصل كالْطع.

القضاء شرعان :إلزاـ اؼبت وصمٌن بوغبكم الشرعي كانفيكه عميهم.

ثانيان  :مشركعية القضاء ك حكمو الْضوء ُب األصل فرض عمه ؾبم ع األمة اإلمبلمية قوؿ اعوو " فىو ٍ يك ٍم بػىٍيػنىػ يه ٍم ًدبىو
اغبى وق"( شتويةَُُِ حكم)كانصيب من يْ ـ بو فرض كفاية  ،كقد زاكؿ الرم ؿ
أىنٍػىزىؿ المىوي ىكىال اىػتىبً ٍع أ ٍىى ىاءى يى ٍم ىع ىمو ىجوءى ىؾ ًم ىن ٍ

مهمة الْضوء  ،كعٌن بعو الْضوة من الصحوبة رضي ا﵁ عنهم.

ثالثان :أىمية القضاء اذكر أمرين يدالف على أىمية القضاء؟ لمْضوء ُب اجتمع اإلمبلمي أنبية البًنة كاؤز أنبيتو من يث

ُػ الْضوء ضركرة ال غىن جتمع عنهو(علل(شتوية ََُِ)) لعدـ خم ه من كج د اػبص موت بٌن النوس ،فكوف البد من
كج د نظوـ قضوئي يفصل كوبكم ُب اؼبنوزعوت الخت اْع ُب ىكا اجتمع .

ِ ػ الْضوء إ دل ص ر األمر بوؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر كضح ذلو فه بكلو كميمة لممحوفظة عمه نظوفة اجتمع من
اعبريبة كانْيتو من مظوىر الفسود المهو.
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ّػ الْضوء يْوـ بو العدؿ بٌن النوس فينصر بو اؼبظم ـ كيردع الظومل عن ممو ،كي صل اغبق إو صو بو ،المو انو أموس
ًً
ٌن "
ت فىو ٍ يك ٍم بػىٍيػنىػ يه ٍم بًولٍ ًْ ٍس ًط إً ىف المى ىو يًوب ُّ
ب الٍ يم ٍْسط ى
اإلصبلح بٌن النوس كإزالة اػبص موت  ،قوؿ اعوو " ىكإً ٍف ى ىك ٍم ى
رابعان  :أنواع القضاء في اإلسالـ  :ينقسم القضاء في اإلسالـ إلى قسمين اذكرىما  /قارف بينهما ؟
ُ .قضػػاء الخصػػومات ( العػػادم ) كضػػح ذلػػك؟ كى ػ الػػكم يػػتم فيػػو الفصػػل ُب اؼبنوزعػػوت كاػبص ػ موت الػػخت انشػػأ بػػٌن
األفراد ُب عْ دىم كمعومبلهتم اؼب تمفة.
ِ .كاليػػة المظػػالم  :ضػػح ذلػػك؟ كىػػي أعمػػه ىيئػػة قضػػوئية ُب الدكلػػة اإلمػػبلمية ،كيػتم فيهػػو النظػػر ُب الْضػػويو الػػخت يكػ ف
م ض ع النزاع فيهو بٌن أفراد األمة كاألجهزة اؼبسؤكلة ُب الدكلة كم فيهو بصفتهم ال يفية

شتويةَُِّما نوع القضاء الذم يختص بالنظر في القضايا اآلتية :
إذا اشتكى تاجر على موظف الضرائب بصفتو الوظيفية  .......كالية المظالم
إذا أراد مالك بيت إخراج المستأجر عنده لخالؼ في عقد االيجارة بينهما  ........قضاء الخصومات
صيفية َُِٔ ىات مثاؿ صحيحا على كل مما ياتي؟ كقد طبق اػبمفوء الراشدكف رضي ا﵁ عنهم كمن جوء بعدىم ىكا
الن ع من الْضوء فكون ا ىبصص ف كقتون لمنظر ُب اؼبظومل الخت يرفعهو بعو الرعية عمه ال الة عالمتاف
خامسان  . :شركط القاضي (شتوية َُِْاذكر صيفية َُِْ اذكر صيفية َُِٓ ٓ عالمات مثاؿ شتوية َُِٕ

ْعالمات ) نظران ػبط رة منصب الْضوء كأنبيتو اشرتط العمموء فيمن يت و ىكا اؼبنصب عدة شركط منهو

ُ .اإلسالـ (شتوية ََِٗ علل) :يث إف الْضوء كالية كال ذب ز كالية الكوفر عمه اؼبسمم (علل)  ،إف الْوضي يطبق
أ كوـ الشريعة اإلمبلمية كاطبيق الدين وبتوج إو إيبوف يدفع صو بو إو اطبيق مميم أل كومو المو انو وبتوج إو عمم هبو
 ،بل إف غًن اؼبسمم ردبو ضبمو الفره عمه اعمد ـبولفة أ كوـ الدين أك العبث بو .
ِ .التكليف :بأف يك ف بولغون فبل هب ز لمصغًن أف يت و الْضوء(علل) ألنو غًن مكمف كال انعْد اصرفواو حبق نفسو فمن
بوب أكو أف ال انعْد حبق غًنه .المو يشرتط فيو أف يك ف عوقبلن(علل) إذ ال هب ز أف يت و منصب الْضوء مفيو أك
ؾبن ف ألنو فوقد العْل  ،بل ال بد أف يك ف الْوضي صحيح الفكر فطينون  ،بعيدان عن السه كالغفمة .
ّ .العدالة  :كاعين االمتنوع عن الكبوئر كعدـ اإلصرار عمه الصغوئر كالرتفع عمو يْدح بوؼبركءة  ،فينبغي أف يك ف الْوضي

وىر األمونة عفيفون عن ا﵀رموت  ،مأم نون ُب الرضو كالغضب(علل) لكي يك ف كمو بولعدؿ بعيدان عن اؽب ل كا﵀وبوة.
ْ .العلم :بأف يك ف عوؼبون بأ كوـ الشريعة اإلمبلمية الخت ميحكم هبو بٌن اػبص ـ لْ لو اعوو " ىكأ ًىف ا ٍ يك ٍم بػىٍيػنىػ يه ٍم ًدبىو أىنٍػىزىؿ
المىوي" .
التقول  :بأف يك ف فبن عرؼ بولصبلح كااللتزاـ بأكامر ا﵁ اعوو كاالبتعود عن اؼبعوصي كالكن ب.
سادسان :القواعد العامة للقضاء في اإلسالـ شتوية َُِٔ يقوـ النظاـ القضائي في اإلسالـ على مجموعة من
القواعد العامة اذكرىا ؟

شتوية َُِٓ ىات مثاؿ كاحدان صحيحان على كل مما ياتي  :عالمتاف قاعدة من القواعد العامة للقضاء في اإلسالـ:
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ُ .األصل براءة الذمة إال إذ قاـ دليل على خالؼ ذلك  ،فوألصل ُب اإلنسوف أنو برئ ىت يثبت بولدليل أنو قد
اراكب فعبلن يست جب العْ بة.

ِ( .صيفية َُِِ من القواعد العامة للقضاء في اإلسالـ البينة على من ادعى كاليمين على من أنكر  ،كذلو
من بوب ا﵀وفظة عمه ْ ؽ األفراد ك ىت ال امْه التهم عمه النوس جزافون دكف جة كاضحة أك دليل قوطع  ،جوء ُب
رمولة عمر بن اػبطوب رضي ا﵁ عنو إو أيب م مه األشعرم رضي ا﵁ عنو " البينة عمه من ادعه كاليمٌن عمه من أنكر
كالصمح جوئز بٌن اؼبسممٌن إال صمحو ا ل رامو أك رـ بلال كمن ادعه ْو غوئبو أك بينة فوضرب لو أمدان ينتهي إليو
فوف جوء ببينة أعطيتو حبْو فوف أعجزه ذلو امتحممت عميو الْضية".

من قائل العبارة ؟ ":البينة على من ادعى كاليمين على من أنكر "...عمر بن اػبطوب 
إلى من أرسل عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو ىذه الرسالة ؟ إو أيب م مه األشعرم 
مدلوؿ العبارة ؟ ا﵀وفظة عمه ْ ؽ األفراد ك ىت ال امْه التهم عمه النوس جزافون دكف جة كاضحة أك دليل قوطع
ّ .الناس أماـ القضاء سواء  ،ال فرؽ ُب ذلو بٌن ك واؿ أك فرد من أفراد الرعية أك بٌن غين كفًْن أك بٌن ق م كضعيف

جوء ُب رمولة عمر السوبْة " آس بٌن النوس ُب كجهو كؾبمسو كقضوئو ىت ال يطمع شريف ُب يفو كال ييأس

ضعيف من عدلو"من قائل العبارة ؟ " آس بين الناس في كجهك كمجلسك "..عمر بن اػبطوب 
سابعان :استقالؿ القضاء (:شتوية َُِِ) كيْصد بو أف ال يْع الْضوة ربت اأثًن ممطة أك ش ص من شأنو أف ينحرؼ بو
عن اؽبدؼ األظبه كى إقومة العدؿ بٌن النوس كإيصوؿ اغبْ ؽ إو أصحوهبو .فولْضوء ُب اإلمبلـ مستْل بكااو كال هب ز

أل د التدخل ُب عمل الْوضي لمتأثًن ُب مو يصدره من أ كوـ(علل)
ُ .ألف الْضوء كم الشرع عمه كجو اإللزاـ كىكا العمل قد أنيط بولْوضي ك ده
ِ .المو أف الْضوء التزاـ بشرع ا﵁ كميحومب ا﵁ اعوو الْوضػي عميػو يػ ـ الْيومػة فمػن ْػو أف يػرفو التػدخل
من قبل اآلخرين ُب قرارااو(علل) ىت ال يتعرض لس ط ا﵁ اعوو ي ـ الْيومة.
ما الهدؼ األسمى من استقالؿ القضاء؟ ُػ إقومة العدؿ بٌن النوس ِػ كإيصوؿ اغبْ ؽ إو أصحوهبو
كيف كفق النظاـ اإلسالمي بين استقاللية القضاء كحق اإلشراؼ عليػو ؟غػًن أف امػتْبلؿ الْضػوء ال يبنػع مػن ا جيػو النصػح

كاإلرشود من قبل ك األمر لمْوضي  ،كمراقبتو كاإلشراؼ عميو كؿبومبتو كعزلو إذا الػوف ىنػوؾ مػؤر يسػتدعي ذلو.بػل إف اؼبراقبػة
من قبل ك األمر ؽبو أثر البًن ُب زيودة الفػوءة الْضػوء مػن يػث متوبعتػو ؼبػو يصػدره الْوضػي مػن أ كػوـ كمػدل التزامهػو بأ كػوـ
الشرع كالسرعة ُب سم الْضويو بٌن اؼبت وصمٌن.
كمع أف اإلمبلـ كضع الْ اعد العومة لتنظيم الْضوء إال أف فيو متسعون كمركنة المتيعوب وجوت اجتمع كاط ره المهو من يث
ُ -اْسيم الْضوء سب أن اع الْضويو

ِ -كسبثيل ا﵀كمة بأالثر من قوض كا د
ّ -كالتػػدرج ُب مرا ػػل األ كػػوـ الشػػرعية ُب اجتمػػع اإلمػػبلمي.حبيث يبكػػن لم صػ ـ االع ػرتاض عمػه اغبكػػم الصػػودر مػػن جهػػة
الْضوة األدَّن إ اعبهة األعمه إذا شعر بأم مم .
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الوحدة السابعة
الحضارة اإلسالمية كحاضر العالم اإلسالمي
الدرس األكؿ  :األمة اإلسالمية

بما كصف القراف الكريم األمػة اإلسػالمية ؟ بأهنػو خػًن امػة أخرجػت لمنػوس( علػل )ؼبػو ربممػو مػن فضػوئل اتصػف هبػو كاػدع

إليهو ليعم اػبًن اجتمع اإلنسوين

أكال :كضح المقصود باألمة اإلسالمية؟(الصيفية ََِٗ مكررشتويةَُِْ شتوية َُِٓ شتوية َُِٕ) اعبًن يطمق
عمه اجتمعوت الخت يشرتؾ أفرادىو ُب اإليبوف بولعْيدة اإلمبلمية كمفوىيم اغبيوة ،كالْيم اإلمبلمية كاؼبثل اإلنسونية كأنظمة
اغبيوة الخت جوء هبو اإلمبلـ
ثانيا:خصائص األمة اإلسالمية استنتج من خالؿ النصوص الشرعية ما تميزت بو األمة اإلسالمية عن غيرىا من
األمم؟أك بين كجو الداللة ؟
خصائص األمة اإلسالمية
(شتوية ََُِاذكر
شتويةَُِّامكرر

النص الشرعي

صيفيةَُِْ

كجو الداللة  /شرح النقطة

صيفية َُِٓ ٓعالمات
صيفية َُِٔ اذكر اثنين

قوؿ اعوو (إً ىف ى ًكهً
ى
أيىمتي يك ٍم أيىمةن ىكا ً ىد نة ىكأىنىو
وعب يد ً
كف)
ىربُّ يك ٍم فى ٍ ي

منها
ُ-قيومهو عمه ا يد ا﵁
اعوو

يتجمه ُب أرالوف اإلمبلـ ك اإليبوف

قوؿ اعوو (يػى ٍرفى ًع المىوي
ىً
ىً
ً
ين ِ-صبعهو بٌن العمم كاإليبوف
ين ىآمني ا من يك ٍم ىكالك ى
الك ى
أيكاي ا الٍعًٍمم درج و
وت)
ى ىى ى
ع إًًو
قوؿ اعوو ٍ
(اد ي
و بً ًٍ
ٍم ًة
ىمبً ًيل ىربو ى
وغبك ى
اغبى ىسنى ًة )
ىكالٍ ىم ٍ ًعظىًة ٍ

مو يبيز بو األمة اإلمبلمية عن غًنىو الت يد فه األموس الكم
اْ ـ عميو ،كى الكم ي د شع هبو كوبكم عبلقوهتو.كىكا الت يد

ّ-دع هتو إو ا﵁ اعوو
بوغبكمة كاؼب عظة اغبسنة

إذ إف العمم ك السعي الالتسوبو من خصوئص ىكه األمة فولعمم
دليل إو ْوئق اإليبوف ك دع ة إليو
من أمبوب ازدىور اغبضورة اإلمبلمية ا رتاـ اؼبسممٌن لمعمم
كاشجيعهم لو امتثوال لمت جيهوت الْرآنية كاأل وديث النب ية الشريفة
الكثًنة ُب ىكا الشأف
كسبثل ذلو ُب ربكيمهو لمعْل  ،ك امت دامهو لم موئل ك األموليب
الخت اتصف بوغبكمة ك سن التصرؼ ُب األمر بوؼبعركؼ كالنهي عن
اؼبنكر امتثوال ألمر ا﵁ مبحونو ك اعوو
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ً
و
(كىال ىكل ى
قوؿ اعوو ى
ىج ىع ٍمنىو يال ٍم أيىمةن ىك ىمطون
لوتى يك ني اٍ يش ىه ىداء ىعمىه

الن ً
ىوس ىكيى يك ىف الىر يم يؿ
ىعمىٍي يك ٍم ىش ًهيدان).
(كالٍ يم ٍؤًمني ىف
قوؿ اعوو ى
ً
ض يه ٍم أ ٍىكلًيىوء
وت بػى ٍع ي
ىكالٍ يم ٍؤمنى ي
بػى ٍع و
و)

ْ-كمطيتهو
(صيفيةََُِ)

ٓ-قيومهو عمه التنوصر
كالتكوفل
ٔ-انفتو هو عمه اآلخر
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فهي امة االعتداؿ كالت مط ُب مو اتبىن من اؼبنوىج كالتشريعوت (ُ)
كُب رعوية اؼبصوّب العومة كاػبوصة(ِ) ،كُب ا﵀وفظة عمه اغبْ ؽ ك
الْيوـ بول اجبوت(ّ) كُب اعوممهو مع غًنىو من األمم

األمة اإلمبلمية امة كا دة يتنوصر أفرادىو فيمو بينهم كيتكوفم ف
(علل)(صيفيةَُِِ)فوألمة اإلمبلمية استفيد فبو عند اآلخرين
من عم ـ ك معورؼ مع ا﵀وفظة عمه الث ابت الخت شرعهو ا﵁ عز
كجل كالتمسو هبو.

ثالثاى  :ركابط األمة اإلسالمية :شتوية َُِٔ عدد ثالثا من القيم اإلسالمية التي تشكل رابطا يجتمع عليو المسلموف؟
النصوص الشرعية

ركابط األمة
اإلسالمية
ُ-ك دة العْيدة
اإلمبلمية

ٍم إًالى لمى ًو
قوؿ اعوو ( ....إً ًف ٍ
ٱغبيك ي
ً
وين
أ ىىمىر أىالى اىػ ٍعبي يدۤكاٍ إًالى إًيىوهي ٰذل ى
و ٱلد ي
ٱلٍ ىْيو يم ىكلىػٰ ًك ىن أى ٍالثىػىر ٱلن ً
ىوس الى يػى ٍعمى يم ىف)

كجو الداللة /أك شرح النقطة

ِ-ك دة التشريع

يؤمن اؼبسمم ف صبيعون بعْيدة كا دة اْ ـ عمه اإليبوف بو﵁ كمبلئكتو
كالتبو كرممو كالي ـ اآلخر كالْدر خًنه كشره .كاعد العْيدة أق ل
الركابط بٌن أفراد األمة اإلمبلمية
إف فبو يؤالد ارابط األمة ك ك دهتو أهنو اعتمد عمه اشريع كا د
مصدره الرئيس الْراف الكرمي كالسنة النب ية الشريفة
اشكل المغة العربية رابطو ق يو بٌن أفراد األمة اإلمبلمية (علل

ّ -ك دة المغة

شتوية َُِِ ) ال هنو لغة الْراف الكرمي الكم وبرص اؼبسمم ف
عمه ابلكاو كفهم معونيو كىكا ال يعين إلغوء لغوت الشع ب األخرل
كإمبو هبعل لمغة العربية أنبية الؤل بينهم .
فبو يربط ىكه األمة ك ي دىو أهنو ذات اوريخ كا د ى مصدر

ْ -ك دة التوريخ
كاؼبصًن

عزهتو ك ف رىو ك أهنو اشرتؾ ُب ك دة اؽبدؼ كالغوية كاؼبصًن
مستمهمة ذلو من رمولة اإلمبلـ اػبولدة الخت وبممهو الل فرد من
أفراد ىكه األمة .
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اشكل الثْوفة اإلمبلمية اؼبنبثْة عن اؼبصدرين األموميٌن (الْراف
الكرمي كالسنة النب ية الشريفة)عومل التْوء بٌن أفراد األمة صبيعهم
ٓ -ك دة الثْوفة
كالفكر كمنظ مة الْيم

ًً
ٌن
(مثى يل الٍ يم ٍؤمن ى
قوؿ رم ؿ ا﵁  ى
ًُب اىػ ا ود ًىم كاىػر يً
اضب ًه ٍم ىكاىػ ىعوطيًف ًه ٍم ىمثى يل
ى ٍىى
ٍ ً
ً
اعه
اعبى ىسد إً ىذا ا ٍشتى ىكه مٍنوي عي ٍ
ض ه اى ىد ى
اغبي ىمه)
اعبى ىس ًد بًول ىس ىه ًر ىك ٍ
لىوي ىموئًير ٍ
ىوس إًنىو
قوؿ اعوو ( يىو أىيػُّ ىهو الن ي
ىخمى ٍْنىو يالم ومن ذى ىال ور ىكأينثىه ىك ىج ىع ٍمنىو يال ٍم
يشعي بون ىكقىػبىوئً ىل لًتىػ ىع ىورفي ا إً ىف أى ٍالىرىم يك ٍم
ند المى ًو أىاٍػ ىْو يال ٍم)
ًع ى

الكلو ا دىم الْيم كاألخبلؽ اغبميدة (،ىوت مثوؿ ) ُ -
مسوعدة الضعفوءِ -كصمة األر وـ -ّ ،كمشورالة بعضهم بعضو
ُب اؼبنومبوت اؼب تمفة ْ -كمشورالة بعضهم بعضو ُب آداب
اؼبعومبلت عمه اختبلفهو

ٔ -ك دة اؼبشوعر
كاآلموؿ

هبمع اؼبسممٌن الكثًن من األ وميس كاؼبشوعر ،فهم وبب ف مو وبب
ا﵁ كرم لو كيكرى ف مو يكرىو ا﵁ كرم لو ك حبب بعضهم بعضو،ك
يفر ف لدين ا﵁  ،كيغضب ف النتهوؾ رموت ا﵁ كىم ُب ذلو
المو قوؿ عنهم رم ؿ ا﵁ 
دعو اإلمبلـ إو التعورؼ ُب مو بينهم ك جعل أموس التفوضل بينهم
اْ ل ا﵁ اعوو ك اإلقبوؿ عميو ك التْ ل أمر قميب ال يطمع عميو إال
ى مبحونو ك اعوو.

الدرس الثاني  :العولمة

ما ىو المصطلح األكثر انتشارا بين الناس في ىذه األياـ؟ الع ؼبة

شتوية َُِْ شتوية َُِٓ شتوية َُِٕ بين المقصود بالعولمة ؟ مه لة انتْوؿ األش وص كاألفكور كالسمع برفع
اغب اجز بٌن الشع ب كاألمم حبيث يصبح العومل أشبو مو يك ف بْرية ال نية صغًنة
كذلو نتيجة التْدـ العممي كالتكن ل جي اؼبعوصر فبو ْق ىكه السه لة ُب االنتْوؿ
ما سبب ظهور مصطلح العولمة ؟ كذلو نتيجة التْدـ العممي كالتكن ل جي اؼبعوصر فبو ْق ىكه السه لة ُب االنتْوؿ
في أم الجوانب كاف مدلوؿ العولمة أكثر ظهور ؟ كأالثر مو هر مدل ؿ ىكا اؼبصطمح ُب اعبونب االقتصودم كاؼبو  ،يث

إزالة اغب اجز كالع ائق (علل) من اجل رية انْل السمع كاػبدموت كرأس اؼبوؿٍ ،ب ا مع ىكا اؼبفه ـ ليشمل ن ا ي اغبيوة السيومية
كالثْوفية كالرتب ية صبيعهو.
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ثانياى :كسائل العولمة :كسائل العولمة متعددة كتجلت في صور عددىا (شتويةَُِّ)ىات مثاؿ على كسيلة من كسائل
العولمة مثاؿ شتوية َُِٔ ؟

 اؼبؤمسوت االقتصودية الدكلية الكؤل مثلُ -البنو الدك ِ -كصندكؽ النْد الدك ّ -كمنظمة
التجورة الدكلية

 كالشرالوت اؼبتعددة اعبنسيوت كالعوبرة لمْورات.
 ك اؼبؤمسوت االعبلمية من كموئل االاصوؿ اؼبعوصرة مثاؿ ُ -الفضوئيوت ِ -كشبكة االنرتنت كانتشورىو
ال امع ُب العومل ،كغًن ذلو من كموئل اسهيل انتْوؿ السمع كاالش وص كاالفكور .
ثالثاى آثار العولمة االيجابية  :للعولمة آثار ايجابية منها :ىات مثاال على األثر االيجابي للعولمة في المجاالت

اآلتية ؟

ُ .تحرير أسواؽ التجارة كضح ذلك ؟(بين ما يترتب )بعدـ كضع قيود على حركة السلع التجارية بين الدكؿ؟ فبو يؤدم
إو النم االقتصودم عمه اؼبست ل العوؼبي،كربْيق اؼبنوفسة ال امعة دبو يضمن ج دة السمع كاػبدموت كاعتداؿ أمعورىو ؼبصمحة
اؼبستهمو ُب الل مكوف

ِ .المساعدة في حل المشكالت اإلنسانية كضح ذلك ؟ مثل مشكبلت البيئة كاألمراض كاغبد من انتشور اعبريبة
كاؼب درات كالتهديدات الن كية عمل؟ ألهنو أصبحت مشكبلت عوؼبية كليست عمه مست ل دكلة كا دة فْط فكوف ال بد
من اشرتاؾ العومل صبيعو ُب مهو

ّ .نشر التكنولوجيا كضح ذلك ؟نشر التكن ل جيو كاسهيل اغبص ؿ عمه اؼبعم موت المو ى

وؿ االنرتنت الكم بوت ىبتصر

لنو ال قت ُب ؾبوؿ العمم كاؼبعرفة.
رابعاى  :آثار العولمة السلبية  :اذكر اآلثار السلبية للعولمة(صيفية ََُِ)

ُ -في مجاؿ الثقافة صيفية َُِٔ ىات مثاؿ صحيحا على كل مما ياتي؟ )فرض الدكؿ الكؤل اؼبهيمنة ق الب
فكرية ك ثْوفية عمه بْية شع ب العومل اكمن خط رهتو ُب ىيمنة ثْوفة كا دة(عالمتاف) /اك كقيومهو بتهميا الثْوفوت
األخرل اغبية ُب العومل( .عبلمتوف)
ِ -في مجاؿ االقتصاد :االمتيبلء الدكؿ الكؤل اؼبهيمنة عمه اقتصوديوت الدكؿ اآلخر عن طريق ُ-إيهومهو بتط ر اإلنتوج
الْ مي ؽبو

ِ -كإدخوؽبو ُب منوفسوت غًن متكوفئة (صيفيةَُِِدائرة من سلبيات العولمة :االقتصادية)فبو يؤدم إو أ -زيودة
البطولة شت يةَُُِ ب – كافشي الفْر ك ادمًن االقتصود .
ُ -في مجاؿ السياسية (:صيفيةَُُِمكرر شتوية َُِِ)ربكم الدكؿ الكؤل اؼبهيمنة بولْرار السيومي كمراالزه
لمدكؿ األخرل عمه سوب ريوت الشع ب كثركهتو الْ مية ،كبولتو إضعوؼ الدكؿ كميطرهتو عمه مْدراهتو.

ْػ في مجاؿ االجتماعية ؿبوكلة الدكؿ الكؤل اؼبهيمنة إلغوء النسيج االجتموعي لمشع ب كادمًن اؽب ية االجتموعية اػبوصة
كادمًن األمرة الن اة لنسيج اجتموعي نوبع من ثْوفتهو ك فكرىو
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خامساى  :كيفية التعامل مع العولمة :بين كيفية التعامل مع العولمة؟ ُب ل ىكه اآلثور السمبية لمع ؼبة ك الخت هتدد ثْوفتنو

اإلمبلمية ال بد لنو من الدفوع عن قيمنو كأخبلقنو كاقتصودنو لتحْيق هنضة إمبلمية شوممة ادفع األمة إو آفوؽ االزدىور
كالتْدـُ،ب إطور ا﵀وفظة عمه اؽب ية كاالمتفودة من التْدـ اؼبعوصر كيتجمه ذلو ُب ؾبولٌن
ُ .تحصين أبناء األمة اإلسالمية في كجو التحديات التي تفرضها ممارسات العولمة المعاصرة الواقعة تحت
التأثير الوربي
كيف ﳝكن لنا ﺃﻥ نحصن ﺃبناﺀ ﺍألمة ﺍإلسالمية ﰲ ﺍلتصدﻱ لسلبياﺕ ﺍلعوﳌة ﺍﳌعاصرﺓ ؟

ُ) بنوء الش صية اإلمبلمية اؼبعوصرة الْودرة عمه م اجهة التحديوت عن كعي كبصًنة.
ِ) كالفهم العميق لئلمبلـ ب مطية كاعتداؿ كا ازف.
ّ) ك العنوية دبنوىج التعميم عومة كمنوىج الرتبية اإلمبلمية خوصة ُب اؼبدارس كاعبومعوت ،نستطيع بنوء جيل مسمم
قودر عمه ال ق ؼ أموـ ربديوت الع ؼبة كأثورىو السمبية .

ِ .التعامل مع أدكات العولمة كآلياتها كفق خطط شمولية كاعية حبيث يستفود من ج انبهو االهبوبية ،كاستبعد ممبيوهتو
كآثورىو الضورة ُب إطور الرؤية اإلمبلمية الراشدة (.عدد خمسة من) آليات التعامل مع العولمة ك استثمارىا استثمارا
ايجابيا كما أشار إليو مجمع الفقو اإلسالمي الدكلي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي سنة ََِّ؟

أ -التعريف بعوؼبية اإلمبلـ كمو يْدمو من م ؿ لممشكبلت البشرية كفق منهج عممي م ض عي يست دـ ال موئل اؼبتو ة المهو ،
كالتأاليد عمه ر وبة اإلمبلـ كقب لو لمح ار مع اغبضورات األخرل كاالمتفودة من إقبوزاهتو العممية كقدراو عمه االنفتوح كالتفوعل
مع النوفع فيهو.
ب -اْ ية اؼبؤمسوت اإلمبلمية الدكلية اػبوصة بولعمل اإلمبلمي ُ ػ منظمة اؼبؤسبر اإلمبلمي ِ ،ػ كاؼبنظمة اإلمبلمية لمرتبية كالثْوفة
كالعم ـ،
ك الكلو منظموت العمل العريب اؼبشرتؾ مثل جومعة الدكؿ العربية كاؼبنظمة العربية لمرتبية كالثْوفة كالعم ـ كافعل دكرىو هبدؼ اعميق
التكتل الدك العريب ك اإلمبلمي.
ج  -ضركرة العمل اعبود إلقومة األم اؽ االقتصودية العربية كاإلمبلمية اؼبشرتالة ،كاشجيع اؼبشركعوت كاالمتثمورات االقتصودية بٌن
الدكؿ العربية كاإلمبلمية.
د  -اعميق التعوكف بٌن الدكؿ اإلمبلمية صبيعهو ﵀وربة الت مف كالفْر ،كذلو من خبلؿ إنشوء مؤمسوت إمبلمية عوؼبية اعىن بولزالوة
كالتكوفل االجتموعي
ىػ  -العمل عمه إعودة صيوغة العبلقة بٌن العومل اإلمبلمي كالنظوـ الدك اعبديد ،دبو يؤالد امتْبللية الدكؿ اإلمبلمية كا رتاـ ميودهتو
كخص صيوهتو ،هبدؼ ا﵀وفظة عمه اؽب ية اإلمبلمية لشع هبو.
ك  -العمل عمه الرقي بولْدرات العممية كالتكن ل جية ُب الببلد اإلمبلمية ،كالسعي اعبود لت طٌن التكن ل جيو اؼبعوصرة فيهو.
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الدرس الثالث  :أسباب تراجع الدكر الحضارم لألمة اإلسالمية في العصر الحاضر (ُ)
مت ػػى بلو ػػت الحض ػػارة اإلس ػػالمية أكج ازدىارى ػػا؟ عن ػػدمو ق ػػدمت لمبش ػرية عط ػػوء متمي ػزا ُب ؾب ػػوالت اغبي ػػوة اؼبعرفي ػػة كالتطبيْي ػػة
كاإلنسونية صبيعهو ،كأدت دكرىو اغبضورم بنجوح.

ما العوامل الخارجية التي كانت سبب في تراجع الدكر الحضارم لألمة اإلسالمية؟

ُ .اؽبيمنة العسكرية كالسيومية
ِ .اؽبيمنة االقتصودية عمه ثركات الببلد اإلمبلمية
ّ .اؽبيمنة الثْوفية كالفكرية ( الغزك الثْوُب) التبشًن ( التنصًن ) ،التغريب الثْوُب
أكال  :الهيمنة العسكرية كالسياسية  :متى طمع المستعمركف باألمة اإلسالمية ككيػف سػيطر المسػتعمر عليهػا ؟

اكتب ثالثة مظاىر للهيمنة العسكرية السياسية على العالم اإلسالمي؟ ّٓ+ْ+

ىات مثاؿ كاحدان صحيحان على كل مما ياتي  :مظهر من مظاىر الهيمنة العسكرية ك السياسية للمستعمرين على البالد

اإلسالمية

ُ .ؼبو ضعفت األمة اإلمبلمية كاراجعت ضوريو كأصوبتهو ع امل الت مف كالضعف طمع فيهو اؼبستعمركف
ِ .كسبكن ا من ا تبلؿ ببلد اؼبسممٌن كالسيطرة عمه شع هبو لفرتات ط يمة اختمفت من بمد ألخر
ّ .كعمم ا عمه بث اػببلؼ كالفرقة بٌن اؼبسممٌن ( علل ) ليسهل عميو م اجهتهم كالتغمب عميهم
ْ( .صػيفيةََُِ) المػو مػع ا إو الْضػوء عمػػه الْػ ل كاإلمكونػوت اؼبتو ػة الػخت اعمػػل عمػه هنضػة األمػة كا﵀وفظػة عمػػه
ك دهتو.
بين دكر األمة اإلسالمية في المقاكمة ؟كسبكنهو من مْوكمة األجنيب كال ق ؼ ُب كجو ـبططواو كعدكانو

ٓ. .كعمم ا عمه إقصوء التشريع اإلمبلمي عن يوة األمة اإلمبلمية كإ بلؿ الْ انٌن ال ضعية مكونو
ٔ .كافتيت العومل اإلمبلمي إو اليونوت متعددة .

ٕ .ىػػات مثػػاؿ علػػي الهيمن ػػة العسػػكرية كالسياسػػية عل ػػى األمػػة اإلسػػالمية ؟ كمػػن األمثمػػة عمػػه ذلػػو الو ػػزك اليه ػػودم
لفلسطين الكم أدل إو ا تبلؽبو كمْدموهتو

اإلمبلمية(.الصيفية ََِٗ) تمثل فلسطين مكانة عظيمة عند المسلمين

تظهر عند في أمور عديدة ،كضح أثنتين منها؟

ُ -ػػرص اؼبسػػممٌن منػػك بدايػػة الػػدع ة اإلمػػبلمية عمػػه فػػتح فمسػػطٌن كنشػػر الػػدين اإلمػػبلمي فيهػػو  ،كقػػد ٌركل عػػدد مػػن

الشهداء من صحوبة رم ؿ ا﵁ بدموئهم الزالية ثرل أرضهو اؼببورالة .
ِ -ا ت اؤىو عمه مدينة الْدس اؼبشرفة الخت ؽبو ارابوط كثيق بوؼبسممٌن لْدميتهو كمنزلتهو ُب عْيدهتم كاورىبهم ككجداهنم ،
فهي اضم ُب ر وهبو اؼبسجد األقصه اؼببورؾ  ،أكو الْبمتٌن كثولث اغبرمٌن الشريفٌن  ،كى مسرل خوًب األنبيوء كاؼبرممٌن
ًً
كمعراجو إو السم ات العمه  ،قوؿ اعوو (مٍبحو ىف الى ًكم أىمرل بًعٍب ًد ًه لىٍيبلن ومن الٍمس ًج ًد ٍ ً
صه
اغبىىراـ إً ىو الٍ ىم ٍسجد األىقٍ ى
ٍى ى
ي ى
ى ىٍ
الى ًكم بورٍالنىو لىو لًني ًريو ًمن آيواًنىو إًنىو ى ال ىس ًميع الب ً
صًني)
ي ى
ى ى ى ٍ ي ىي ٍ ى ي ي ى
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ثانياى  :الهيمنة االقتصادية على ثركات البالد اإلسالمية كضح ذلك ؟

 سبكنت الدكؿ األجنبية ك لفرتة ط يمة من السيطرة عمه اؼبْدرات االقتصودية لمببلد اإلمبلمية
 كذلػػو عػػن طريػػق االمتيػػازات الػػخت ص ػمت عميهػػو دبمورمػػة أن ػ اع الضػػغ ط كخبوصػػة كج ػ د اؽبيمنػػة
العسكرية كالسيومية

أخذت الهيمنة االقتصادية على ثركات البالد اإلسالمية أشكاال عدة كضح ثالثة منها ؟

(شتوية ََِٗمكررصيفيةَُِِصيفية َُِْ صيفية َُِٓ شتوية َُِٔ ىات مثاؿ كاحدان صحيحان على كل مما يأتي

 :شتوية َُِٕ عالمات شكل كاحد )

ُ .السػػيطرة عمػػه مصػػودر الثػػركة ُب العػػومل اإلمػػبلمي كذلػػو مػػن خػػبلؿ مػػنح الش ػرالوت األجنبيػػة ػػق التنْيػػب
كالبحث عن النفط كاؼبعودف األخرل كامت راجهو كاصنيعهو كاصديرىو .
ِ .ؿبوربة الشرالوت ال طنية كؿبوكلة إفشوؽبو.
ّ .امت داـ الْركض اؼبولية كالدي ف كميمة لمتدخل ُب شؤكف بمداف العومل اإلمبلمي كفرض ىيمنتهو عميهو .
ْ .إلزاـ بمداف العومل اإلمبلمي بولتبعية االقتصودية إو الدكؿ األجنبية.

الدرس الرابع :أسباب تراجع الدكر الحضارم لألمة اإلسالمية في العصر الحاضر (ِ)

أكالى الهيمنة الثقافية ك الفكرية ( الوزك الثقافي) يعد الغػزك الثْػوُب اشػد خطػ رة مػن الغػزك العسػكرم (علػل) ألنػو يهيػئ األمػة

لمغزك العسكرم

عدد أشكاؿ الهيمنة الثقافية كالفكرية ( الوزك الثقافي؟ ُ ػولتبشًن ( التنصًن ) ِ ػ التغريب الثْوُب
ُ-شػػتوية َُِٓ شػػتوية َُِٕ عػػرؼ التبشػػير ( التنصػػير ) رالػػة دينيػػة ميومػػية امػػتعمورية اتسػػرت ربػػت غطػػوء نشػػر
اؼبسػػيحية ُب اجتمعػػوت اإلمػػبلمية كدكؿ العػػومل الثولػػث ،كىػػي هتػػدؼ ُب اغبْيْػػة إو خدمػػة اؼبطػػومع االمػػتعمورية ُب إ كػػوـ
السيطرة عمه ىكه الشع ب .
كقد أخذت أكركبا توزك العالم اإلسالمي في أكاخر القرف السادس عشر الميالدم عن طريق التبشير كضح ذلك ؟
ُ .فرصدت لكلو األم اؿ الض مة
ِ .كأقومت لو مراالز متعددة ُب العومل اإلمبلمي .
ّ .كعمم ػػت عم ػػه اس ػػهيل مهموا ػػو ،كام ػػت دمتو كم ػػيمة م ػػن كم ػػوئل الغ ػػزك الفك ػػرم كاغبض ػػورم بوم ػػم العم ػػم كنش ػػر ال ػػدين
كاإلنسونية .
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ُ .إضعوؼ العْيدة اإلمبلمية ُب نف س اؼبسممٌن .
ِ .كاشكيو اؼبسممٌن ُب دينهم كاورىبهم.
ّ .إضعوؼ الركح اإلمبلمية عند اؼبسممٌن .
ْ .سبزيق ك دة األمة اإلمبلمية  ،سبهيدا ال تبلؿ ببلدىو كاثبيت االمتعمور فيهو.
ٓ .إثورة الطوئفية كالعصبية ُب ببلد اؼبسممٌن .
ٔ .ادمًن األخبلؽ كالْيم اإلمبلمية (علل) من اجل افريل اؼبسممٌن من الْيم كاألخبلؽ اإلمبلمية المهو.
ٕ .كنشر األفكور العممونية ىت ربل ؿبل الفكر اإلمبلمي ُب عْ ؿ اؼبسممٌن .
من قائل ىذه العبارة كمن يخاطػب كمػا داللػة ىػذه العبػارة  ( :إف مهمػة التبشػًن الػخت نػدبتكم الػدكؿ اؼبسػيحية لمْيػوـ هبػو ُب
الػػببلد ا﵀مديػػة  ،ليسػػت ىػػي إدخػػوؿ اؼبسػػممٌن ُب اؼبسػػيحية  ،كإمبػػو مهمػػتكم أف زبرج ػ ا اؼبسػػمم مػػن اإلمػػبلـ ليصػػبح ـبم قػػو ال
صمة لو بو﵁ كبولتو ال صمة لو بوألخبلؽ  ،كبكلو اك ن ف انتم بعممكم ىكا طبلئع الفتح االمػتعمورم ُب اؼبمولػو اإلمػبلمية

.كىكا مو قمتم بو خًن قيوـ ) ؟
قائل ىذه العبارة ؟ البًن اؼببشرين ( صم ئيل زكيبر) من يخاطب :؟ ـبوطبو اؼببشرين
داللػػة ىػػذه العبػػارة ؟اػػدمًن األخػػبلؽ كالْػػيم اإلمػػبلمية مػػن اجػػل افريػػل اؼبسػػممٌن مػػن الْػػيم كاألخػػبلؽ اإلمػػبلمية المهػػو،
كنشر األفكور العممونية ىت ربل ؿبل الفكر اإلمبلمي ُب عْ ؿ اؼبسممٌن .
(شتويةَُُِ،صيفية َُِْ مثاؿ) اتبع المبشرين ( المنصركف ) كسائل عدة لتحقيق أىدافهم  ،اشرح أربعػا مػن تلػك
الوسائلٖ.عالمات
ُ .التطبيب -ُ :بفتح اؼبستشفيوت  -ِ،كبعث اإلرموليوت الطبية مستغمٌن بكلو وجة اؼبرضه ك ركفهم
ِ .التعليم  -ُ:بإنشوء اؼبدارس كريوض األطفوؿ  -ِ،كالكميوت اعبومعيػة-ّ ،كاؼبعوىػد الثْوفيػة كالعمميػة ُب البمػداف
اإلمبلمية.
ّ .اإلعالـ  -ُ :بنشر الكتب كاجػبلت -ِ،كإنشػوء اؼبكتبػوت كمراالػز اؼبعم مػوت كالبحػث كالدرامػوت ّ-كإقومػة

اؼبطوبع كاأميس دكر النشر،كمن ص رة ُب ىػكه األيػوـ فػتح الْنػ ات الفضػوئية ُ-الػخت اسػعه إلفسػود العْيػدةِ-
كالتشكيو ُب الث ابت اإلمبلمية.

ْ .األعمػػاؿ االجتماعيػػة  :بتأمػػيس النػ ادم كاعبمعيػػوت كغًنىػػو لنشػػر العػػودات االجتموعيػػة الغربيػػة اؼب ولفػػة لمْػػيم
كالعودات اإلمبلمية

صيفية ََُِضع دائرة :كاحد مما يأتي ليست من كسائل التبشير لتحقيق أىدافهم :االحتالؿ العسكرم
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ِ-التوريػ ػػب الثقػ ػػافي كيْص ػػد ب ػػو ص ػػبل ي ػػوة اؼبس ػػممٌن بولثْوف ػػة الغربي ػػة  ،حبي ػػث اغ ػػدك ص ػ ػ رة مش ػػوهبو لمحي ػػوة ُب الغ ػػرب
شتويةَُِّما المصطلح الشرعي الذم يطلق على التعريف مكرر شتوية َُِْ شتوية َُِٕ)
اليف وبدث التغريب ُب الل ؾبوؿ

اجوالت (صيفية َُُِ)

(شت ية ََُِ)كذلو بتشكيكو ُب الغيبيوت كعدـ االعرتاؼ إال دبو يْع ضمن اإلدراؾ اغبسي.
ؾبوؿ العْيدة

ؾبوؿ اغبيوة االجتموعية

كاشكيو األجيوؿ ُب

لية اإلمبلـ ؼبنو ي اغبيوة العممية كالعممية الوفة كاالدعوء ب ج د انوقو
بٌن العم ـ الدينية كالعم ـ الدني ية .

(شت ية ََُِ) صيفية َُِٓىات مثاؿ كاحدان صحيحان على كل مما يأتي :

دع ػػوة م ػػن دع ػػوات التوري ػػب ثق ػػافي ف ػػي المج ػػاؿ االجتم ػػاعي ؟ بتعزي ػػز دع ػ ات الْ مي ػػة
كالعرقية كاإلقميمية كالتفرقة العنصرية كالعمل عمه افكيو الركابط األمرية .

اجوؿ االقتصودم
اجوؿ األخبلقي

بتعظيم النظوـ الرأظبو كجعمو اؼبعيور ال يد لمنم االقتصودم كاط ره
(شت ية َُِِ) كإبو ة اؼبعومبلت الركبية بل كجعمهو األموس ُب البنوء االقتصودم .
(شت ية ََُِ)بوإليبوف دببودئ الفردية كالنفعية ك ب ألكات
كهتميا األخبلؽ الكريبة مثل ُ -بر ال الدين ِ -كاإليثور ّ -كاإل سوف إو اعبورْ -كالعفة
(صيفيةَُِِ:دائرة في مجاؿ  :الفكرم )بولعمل عمه ممئ عْ ؿ األجيوؿ بوألفكور

اجوؿ الفكرم

كالنظريوت البوطمة الخت انوقو مبودئ ك ْوئق اإلمبلـ الثوبتة كهتدـ اليوف األمة .كاؤدم إو قيوـ
أش وص يتبن ف الفكر الغريب كيدع ف إليو ُب اجتمعوت اإلمبلمية كوبورب ف الفكر اإلمبلمي
كمبودئو

ثانياى  :كاجب األمة في مواجهة األخطار الخارجية :بين كاجبات األمة في مواجهة األخطار الخارجية ؟
كاجبات األمة في مواجهة
األخطار الخارجية( شت يةََِٗ

شتويةَُِّ:اذكر ثالثة منها؟
ُ-الفهم الصحيح لئلمبلـ كضح
ذلك شتوية َُِٔ

توضيح أك شرح المجاالت

كى الفهم الصحيح اؼبستند إو نص ص الْراف الكرمي كالسنة النب ية الشريفة  ،كاجتهودات
العمموء الكين يعتد بعممهم  ،كإيصوؿ ىكا الفهم لؤلجيوؿ اؼبسممة دب تمف ال موئل .
الوألمرة كاؼبسجد ك اؼبدرمة كاإلعبلـ( علل ) من اجل بنوء الش صية اإلمبلمية الخت اتمسو

ِ-ربْيق التكومل بٌن مؤمسوت
اجتمع اؼب تمفة

بث ابت األمة كاعيا العصر بإقبوزااو كاْدمو  ،كاك ف قودر عمه م اجهة التحديوت بثبوت
كعزيبة بعيد عن اغبًنة كاالضطراب كالرتدد الكم يبكن أف ينشو من انوقص مصودر الت جيو
كالرتبية.

ّ-الشف ـبططوت األعداء

بت عية األجيوؿ اؼبسممة بأىداؼ أعدائهم الرامية إو مم هم عن ى يتهم كثْوفتهم اإلمبلمية
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هبدؼ التأالد من إدراالهم لركح اإلمبلـ كمنهجو ُب بنوء اغبيوة اإلنسونية ،فضبلن عن إطبلعهم

عمه الثْوفوت اؼبعوصرة ( علل ) ليك ف اعوممهم مع ؾبتمعوهتم عن كعي كبصًنة  ،امتثوال لْ لو
اعوو  ):قيل ى ًػكهً مبًيمًي أ ٍىدع إً ىو المٌ ًو عمىه ب ً
ص ىًنةو أىنىوٍ ىكىم ًن ااػىبىػ ىع ًين)
ي
ى ى
ٍى ى
كذلو لرد الشبهوت الخت يثًنىو أعداء اإلمبلـ بطريْة عممية مميمة كبأمم ب هبكب الْورئ
كاؼبستمع كاؼبشوىد

ٔ-االىتموـ بولبحث العممي

هبب عمه األمة ا ميع دائرة البحث العممي كالتعومل مع العم ـ اؼبعوصرة عمه أموس نظرة
اإلمبلـ اؼبتميزة لمك ف كاغبيوة كاإلنسوف..

ٕ-االىتموـ حبْ ؽ اإلنسوف

كىي بولت عية بوغبْ ؽ الخت أقرهتو الشريعة اإلمبلمية الحْو ُب اغبيوة كالكرامة كاألمن كضبويتهو .

ٖ-االىتموـ بكل مو ىبدـ الْضية
الفمسطينية

كذلو من خبلؿ ربْيق اكواف اؼبسممٌن ك اعوكهنم المرتداد أراضيهم ا﵀تمة  ،كربرير مْدموهتم
الخت يْع ُب طميعتهو اؼبسجد التْصي اؼببورؾ أكو الْبمتٌن  ،كثولث اغبرمٌن الشريفٌن ،مسرل
الرم ؿ األعظم  ك معراجو لمسم ات العمه

ك اآلف حبمد ا﵁ اعوو سبكنت األمة من الت مص من الثًن من مظوىر اؽبيمنة بعد أف امتعودت دكؽبو امػتْبلؽبو كأؾبودىػو ُب بنػوء
ذاهتو كىي مسًنة خًن مبورالة ربتوج إو مزيد من العمل الدؤكب عمه الل اؼبست يوت لتحْيق هنضة ضورية شوممة
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الدرس الرابع  :اىتماـ األردف بالقضايا اإلسالمية

رص األردف بْيوداو اؽبو ية كشعبو كمؤمسػواو عمػه مشػورالة العػومل اإلمػبلمي بْػ ة كفوعميػة ُب الْضػويو اإلمػبلمية العودلػة المهػو
 ،كق ػػد انػ ػ ع ى ػػكا االىتم ػػوـ ك ه ػػر جميػ ػوى ُب م اق ػػف األردف اؼبت اص ػػمة ُب التعوم ػػل م ػػع ى ػػكه الْض ػػويو عم ػػه اؼبس ػػت ل السيوم ػػي
كالعسػػكرم كالتشػريعي كاالقتصػػودم كُب ا﵀وفػػل الدكليػػة دبػػو يطػ ؿ شػػر و كُب ىػػكا اجػػوؿ ن ضػػح بعضػوى مػػن األمػ ر الػػخت اشػػًن إو
اىتموـ األردف بولْضويو اإلمبلمية اؼب تمفة كمنهو

(شتويةََِٗ) ىات ثالثة مظاىر تدؿ على اىتماـ األردف بالقضايا اإلسالمية ؟
أكال  :التصدم للمطامع اإلسرائيلية كخططها الرامية لتهويد المقدسات اإلسالمية في فلسطين كضح ذلك ؟
 فْد معت ممطوت اال تبلؿ إو كضع يدىو عمه ارض فمسطٌن كخبوصػة الْػدس (علػل) رغبػة ُب هت يػد اؼبدينػة
اؼبْدمة

 ك قومت بنشر االدعوءات

ؿ يه دية مدينة الْدس

من خالؿ دراستك حوؿ رعاية المقدسات اإلسالمية ،بين ما يأتي :
األمػػور التػػي تضػػمنتها المػػذكرة التػػي أصػػدرتها الحكومػػة األردنيػػة للػػرد علػػى المطػػامع اإلسػرائيلية كخططهػػا الراميػػة لتهويػػد
المقدسػػات اإلسػػالمية فػػي فلسػػطين ؟ قومػػت اغبك مػػة األردنيػػة بإصػػدار م ػكالرة عوجمػػة فنػػدت فيهػػو اؼب ػزاعم اليه ديػػة ببيػػوف

اغبْوئق كاؼبسمموت التورىبية كالْون نية منهو

اعتػؤ مدينػػة الْػػدس مػن األنبيػػة دبكػػوف لمعػرب كاؼبسػػممٌن اورىبيػػو كدينيػو كقون نيػػو  ،فػػولعرب ىػم الػػكين بنػ ا ىػكه اؼبدينػػة كأمسػ ىو
كعوش ا فيهو منك أالثر من َََٓ طبسة آالؼ عوـ ........... ،إو أف دخمهو أمًن اؼبؤمنٌن عمر بػن اػبطػوب قبػل (ََُْ)
مػػنة  ،كأعطػػه ألىمهػػو األمػػوف دب جػػب عهداػػو العمريػػة التورىبيػػة اؼبشػػه رة  ،كالػػخت أمػػن فيهػػو اؼبسػػيحيٌن ُب الْػػدس عمػػه مْدمػػوهتم
كفبتمكوهتم ك ْ قهم الدينية .
كاع د قدمػية ىػكه اؼبدينػة لػدل اؼبسػمم ل جػ د اؼبسػجد األقصػه اؼببػورؾ فيهػو  ،فهػم يرابطػ ف هبػو ارابوطػو عْوئػديو  ،ففيهػو أكو
الْبمتٌن كثوين اؼبسجدين  ،كثولث اغبرمٌن الشريفٌن  ،كىي مسرل النيب كمعراجو إو السم ات العمه)
ثاني ػاى :اإلعمػػارات الهاشػػمية للمسػػجد األقصػػى المبػػارؾ عػػدد أىػػم اإلعمػػاؿ التػػي جػػرت فػػي األعمػػار الثػػاني للمسػػجد
األقصى؟
فْد أكلت قيودة اؼبممكة األردنية اؽبو ية اىتمومو البًنا بإعػودة إعمػور ُ -اؼبسػجد األقصػه اؼببػورؾ ِ -كا﵀وريػب ّ -كالْبػوب
ْ -كالسو وت ٓ -كمسػجد قبػة الصػ رة اؼبشػرفة ٔ-كاؼبسػجد اؼبػركاين ،كرعويتهػو كارميمهػو كا﵀وفظػة عميهػو مػن العػدكاف  ،كقػد
برز ىكا االىتموـ عمه النح األٌب
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تتبػػع اىتمػػاـ قيػػادة المملكػػة األردنيػػة الهاشػػمية فػػي األعمػػار الثػػاني للمسػػجد األقصػػى؟ صػػيفية َُِٓىػػات مثػػاؿ كاحػػدان
صحيحان على كل مما يأتي  :أعمار من اإلعمارات الهاشمية للمسجد األقصى؟

األعمور
اؽبو ي

الفرتة الزمنية

االقبوزات

ُب عهد

ُِْٗ-
ُِٖٗ

فْد قدـ دعمو اؼبودم كاؼبعن م  ،ف صص رضبو ا﵁ مبمل
(ََََّ) ثبلثٌن ألف دينور ذىبو ألعمور اؼبسجد األقصه
اؼببورؾ كقبة الص رة اؼبشرفة

بداية عهد جبللة اؼبمو
اغبسٌن اؼبعظم رضبو ا﵁

ُْٓٗ-
ُْٔٗ

فْد قومت عبنة إعمور اؼبسجد األقصه كقبة الص رة اؼبشرفة
كبت جيو الرمي من جبللتو برتميم مبىن اؼبسجد األقصه اؼببورؾ
كصيونة مرافْو صبيعهو،ك اإلعمور الشومل ؼببىن قبة الص رة

عهد جبللة اؼبمو اغبسٌن

ُٗٔٗ-

اؼبعظم رضبو ا﵁

ُْٗٗ

(شت ية ََُِ)الكم ا اله
األكؿ

الثوين

الشريف اغبسٌن بن عمي
طيب ا﵁ ثراه

اؼبشرفة
الثولث

الرابع
إعودة صنع
منؤ صبلح
الدين

ُ -جبللة اؼبمو
اغبسٌن بن طبلؿ طيب ا﵁
ثراه قد أمر بإعودة صنع منؤ
صبلح الدين األي يب

ِ( -صيفية ََُِ)ك
امتكمل ُب عهد جبللة
اؼبمو عبد ا﵁ الثوين فظة
ا﵁

كجوء عمه اثر قيوـ اال تبلؿ الصهي ين بإشعوؿ النور ُب
اؼبسجد ُب عوـ ُٗٔٗ كقد امتدت آثور اغبريق الت ريبية إو
أالثر من ثمث اؼبسجد  ،المو التهمت النًناف منؤ صبلح
الدين األي يب رضبو ا﵁ عن أخره
الوف جبللة اؼبمو اغبسٌن بن طبلؿ طيب ا﵁ ثراه قد
أمر بإعودة صنع منؤ صبلح الدين األي يب يث بدأت
خط ات إعودة صنعو ُب عهده رضبو ا﵁ كامتكمل ُب عهد
جبللة اؼبمو عبد ا﵁ الثوين فظة ا﵁ كبأشرافو كنْل إو

ََِٕ
(صيفية
دائرة
َُِِ)

مكونة ُب اؼبسجد االقصي اؼببورؾ عوـ ََِٕ ليك ف
ربفة فنية بديعة الصنع كزخرفيو إمبلمية ضورية متميزة
صنعهو فنون ف كمصمم ف من األردف كم رية كاراليو كمصر
كموليزيو كاؼبغرب كاندكنيسيو كقد امت دـ فيو
(ََُٓٔ)متة عشر الفوى ك طبسموئة قطعة من اػبشب
اؼبعشق بدكف امت داـ اؼبسومًن أك أية مودة الصْة ككصل
ارافوع اؼبنؤ إو متة أمتور بعرض مفمي بمل أربعة أمتور ُب
مو بمل عرض الدرج مرتا كا دا.
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ثالثاى  :إنشاء مؤسسة آؿ البيت الملكية للفكر اإلسالمي  :من اؼبؤمسوت العممية اؼب ج دة ُب العومل اإلمبلمي اجمع
لبح ث اغبضورة اإلمبلمية(مؤمسة آؿ البيت اؼبمكية لمفكر اإلمبلمي)  .كضح ما يلي:
ُ .المقصود بو :مؤمسة آؿ البيت ىيئة عممية إمبلمية عوؼبية مستْمة

ِ.مقرىا مدينة عموف

ّ.كقد تأسست بأمر من اؼبمو اغبسٌن بن طبلؿ طيب ا﵁ ثراه
ْ.مباشػػرت عملهػػا ُب عػػوـ ُُٖٗ ك اعبػػد انظيمهػػو بػػأمر مػػن جبللػػة اؼبمػػو عبػػد ا﵁ الثػػوين بػػن اغبسػػٌن فظػػة ا﵁ اعػػوو
دب جب قون ف صدر عوـ ََِٕـ

ٓ( .شػػتوية ََُِ)يػػتم اختيػػار أعضػػائها مػػن البػػور عممػػوء اؼبسػػممٌن ُب شػػىت بمػػداف العػػومل اإلمػػبلمي  ،فبػػن اشػػتهركا
دبؤلفػػوهتم كحب ػ ثهم كأرائهػػم العمميػػة ُب ا ػػد ميػػودين اؼبعرفػػة الػػخت نشػػأت كازدىػػرت ُب ػػل اغبضػػورة اإلمػػبلمية  ،الػػولعم ـ
الشرعية  ،كآداب المغة العربية كالتوريخ اإلمبلمي  ،كالعم ـ اإلنسونية كالتطبيْية .
ٔ.كقد حققت ىذه المؤسسة إنجازات البًنة ُب خدمة اإلمبلـ كالْضويو اإلمبلمية كالوف ذلو ُب ؾبوالت البح ث
كالدراموت كعْد اؼبؤسبرات ك الندكات كتعقد المؤسسة مؤتمرا عمميو دكريو مرة الل منتٌن
ٕ.كمن أىم أىداؼ المؤسسة (صيفية َُِْ مثاؿ):

ُ .التعريف بولدين كالفكر كالثْوفة اإلمبلمية كذبمية ج انبهو اؼبضيئة كاؼبسونبة ُب كاصحيح اؼبفوىيم كاألفكور غًن
السميمة عن اإلمبلـ
ِ .اْدمي التص ر اإلمبلمي لْيم اجتمع اؼبعوصر ك نظمو مع امتشراؼ اؼبستْبل كالتعومل مع قضويو العصر ك
مشكبلاو كربديواو
ّ .إبراز مكونة آؿ البيت ُب اإلمبلـ كفضوئمهم كاقبوزاهتم ُب التوريخ اإلمبلمي كبنو اغبضورة اإلمبلمية كأ هور دكرىم
ُب الدع ة إو ال مطية كاالعتداؿ كالتسومح .
ْ .اضهور االقبوز اغبضورم اإلمبلمي كبيوف أثره ُب التْدـ العوؼبي كاغبضورة اإلنسونة كالنه ض بولدراموت كالبح ث
اإلمبلمية ُب ـبتمف فركع اؼبعرفة اإلنسونية كأ يوء الرتاث العريب كاإلمبلمي كنشره .
ٓ .ا ضيح اؼبنهج العممي لمعم ـ كاؼبعورؼ من منطمق إمبلمي كدع ة اعبومعوت كمراالز البح ث اإلمبلمية كالعربية إو
االىتموـ بكلو
ٔ .اعميق اغب ار كارميخ التعوكف بٌن اؼبكاىب اإلمبلمية اعزيزا عبمع الممتهو لتحْيق أقصه مدل لمتْرب بٌن اابوعهو
كفق ق اعد الشريعة اإلمبلمية كمبودئهو األمومية .
ٕ .العمل عمه صبع عمموء اؼبسممٌن ك التْوئهم كاعورفهم (علل) لتْ ية الركابط الفكرية كابودؿ اآلراء بينهم كاعريفهم
بأ اؿ اؼبسممٌن ُب ـبتمف بْوع العومل

ٖ .التعوكف مع مراالز البح ث كاجومع كاؼبؤمسوت كاؽبيئوت العممية كاعبومعوت دبو وبْق أىداؼ اؼبؤمسة  .مثاؿ شتوية
َُِٔ اأميس جومعة العم ـ اإلمبلمية العوؼبية كإنشوء م قع افسًن الْراف الكرمي كارصبة معونيو عمه ( االنرتنت )
ل

ا موئة افسًن كارجم إو (ُٖ) لغة غًن عربية
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رابعاى  :رسالة عماف :
من خالؿ دراستك حوؿ رسالة عماف بين ما يأتي الهدؼ األساس الذم صيوت من اجلو الرسالة ؟جوءت رمولة
عموف لتْدـ ركيو

لية ضورية ْيْة اإلمبلـ المو انزؿ ا﵁ اعوو كقد أعدىو صف ة من العمموء(شتويةَُُِبتكليف

كمتابعة من جاللة الملك عبد اهلل الثاني ،في عاـ ( ََِْ ) يث قرأت الرمولة أموـ جبللتو ُب ليمة الْدر ُب مسجد
اؽبو ية ٍب شكمت عبنة عممية عوؼبية من عشرين عوؼبون من ابرز عمموء اؼبسممٌن ىدفهو الرئيس العمل عمه اعميم الرمولة
كاداكؿ مضومينهو إمبلميو كعوؼبيون.ف رجت المجنة بت صيوت منهو عْد مؤسبر إمبلمي عوؼبي ُب عموف كقد ًب ذلو ك ضر
اؼبؤسبر مو يْرب من موئة كشبونٌن عوؼبو من أربعٌن دكلة من دكؿ العومل يبثم ف مكاىب اإلمبلـ الثمونية كالوف اؼبؤسبر ربت عن اف(
اإلمبلـ كاجتمع اؼبعوصر ) لبلطبلع عمه الرمولة كإعداد البح ث كالدراموت اؼب معة ُب م ض عوهتو اؼبتعددة الخت جوءت من
اجل إبراز ص رة اإلمبلـ اغبْيْية ككقف التجين عميو كرد اؽبجموت عنو كالشف اؼبمورموت اػبوطئة الخت اراكب بوظبو كاعزيزان
لتضومن مميور كموئخت ممي ف مسمم يشكم ف طبس اجتمع البشرم كدرءان لتهميشهم كعزؽبم عن رالة اجتمع اإلنسوين كاأاليدان
لدكرىم ُب بنوء اغبضورة اإلنسونية كاؼبشورالة ُب اْدمهو ُب عصرنو اغبوضر
كقد عْد اؼبؤسبر خبلؿ الفرتة من(ََِْٓ/ٔ/ٔ-ـ) كقد ابىن ىكا اؼبؤسبر الرمولة كدعو إو نشرىو عمه نطوؽ كامع كقد أعد
العمموء اؼبشورال ف فيو أالثر من متٌن حبثون ُب م ض عوت ا لرمولة كأصدر اؼبؤسبر قرارات ىومة ُب صحة إمبلـ إابوع اؼبكاىب
الثمونية كندد بوعبرأة عمه التكفًن كاعبرأة عمه الفت ل من غًن اؼب تصٌن جبهل كعدـ معرفة لؤل كوـ الشرعية.
كقد تضمنت الرسالة أفكاران عدة أىمها  :حدد ثالثان من األفكار التي تضمنتها الرسالة .؟ أك بين كجو الداللة ؟

كجو الداللة  /أك أفكار الرسالة (الصيفية ََِٗمكرر شتوية َُِْ شتوية

النص الشرعي

َُِٓ) ٔ عالمات صيفية َُِٓىات مثاؿ كاحدان صحيحان على كل مما يأتي:

وى ٍم ًُب الٍبىػور
(كلىىْ ٍد ىالىرٍمنىو بىًين ى
آد ىـ ىك ىضبىٍمنى ي
قوؿ اعوو ى
كالٍبح ًر كرزقٍػنىوىم ومن الطىيوب ً
وى ٍم ىعمىه ىالثً وًن وفب ٍىن
وت ىكفى ى
ض ٍمنى ي
ى ى ٍ ى ىى ي ى ى
خمى ٍْنىو اىػ ٍف ً
ضيبلن)
ى

ُ-اإلمبلـ يكرـ اإلنسوف دكف النظر إو ل نو أك جنسو أك دينو

قوؿ اعوو ) ىمن قىػتىل نػى ٍفسون بًغى ًًٍن نػى ٍف و
س أ ٍىك فى ىس وود ًُب
ى
ً
األ ٍىر ً ى
ىوس ىصبيعون )
ض فى ىكأىمبىو قىػتى ىل الن ى
قوؿ اعوو ً
و ىج ىع ٍمنىو يال ٍم أيىمةن ىك ىمطون لوتى يك ني اٍ
(كىال ىكل ى
ى
يش ىه ىداء ىعمىه الن ً
ىوس ىكيى يك ىف الىر يم يؿ ىعمىٍي يك ٍم ىش ًهيدان)

فكره كاحدة عالمتاف

ِ-إف اإلمبلـ أعطه لمحيوة منزلتهو السومية فبل قتوؿ لغًن اؼبْوامٌن  ،كال
اعتداء عمه اؼبدنيٌن اؼبسوؼبٌن كفبتمكوهتم الف يوة اإلنسوف ىي أموس
العمراف البشرم
ّ-الدين اإلمبلمي اغبنيف قوـ عمه الت ازف كاالعتداؿ كالت مط كالتيسًن
ْ-اإلمبلـ يعومل غًن اؼبسممٌن معوممة قوئمة عمه التسومح كالعدؿ كا﵀وفظة
عمه اغبْ ؽ كال هب ز مْوامتهم إال إذا اعتدكا عمه اؼبسممٌن
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كبينت الرمولة التحديوت الخت ا اجو األمة ،كمو هبب عميهو المتكموؿ اؼبشركع النهض م اإلمبلمي يث بينت اغبوجة إو
خطوب إمبلمي معوصر ،قودر عمه م اجهة العصر كمشكبلاو كأنبية اعدد الدعوة ،كمسؤكلية العمموء كدكر الشبوب كغًن ذلو
فبو يعرؼ بولرج ع إو نص الرمولة الخت سبثل حبق إطبللة شوممة عمه اإلمبلـ ككاجب األمة كب ه.
خامساى  :الهيكة الخيرية األردنية الهاشمية ل غاثة كالتنمية كالتعاكف العربي كاإلسالمي :
(شػػتوية ََُِ  ،صػػيفيةَُُِ شػػتوية َُِٕ مػػا اسػػم الهيكػػة ) اأمسػػت اؽبيئػػة اػبًنيػػة األردنيػػة اؽبو يػػة لئلغوثػػة كالتنميػػة
كالتعوكف العريب كاإلمبلمي سنةَُٗٗ(علل)لتك ف مؤمسة كطنية لعمل اػبًن
من خالؿ دراستك حوؿ الهيكة الخيرية األردنية الهاشمية ل غاثة كالتنمية كالتعاكف العربي كاإلسالمي ،بين ما يأتي
أ -الجوانب التي شملتها أنشطة الهيكة .

 ذات نشػػوط متعػػدد اعب انػػب اسػػعه لتحريػػو الفعوليػػوت اػبًنيػػة التط عيػػة كالتعػػوكف معهػػو داخػػل األردف كخورجػػو ،
كهتتم بولعمل التط عي كاػبدمة العومة ُب إطور مفه ـ انم م شومل

 كقد اأالد دكر اؽبيئة ُب العمل عمه أداء رمولة اؼبممكة ُب اجتمعوت العربية كاإلمبلمية كالدكلية
كإبراز دكرىو األصيل ُب خدمة قضويو ىكه اجتمعوت كإ هور ال جو اإلنسوين اؼبشرؽ لؤلردف بْيوداو اؽبو ية كذلو من خبلؿ
ُ -ا ثيق الصبلت كالعبلقوت الْوئمة بٌن الشعب األردين كالشع ب األخرل
ِ -كنشر الثْوفة العربية اإلمبلمية عمه نطوؽ كامع
ّ -كالعمل عمه مكوفحة ص ر الفْر كاعبهل كاؼبرض.

 كقػػد الػػوف لمهيئػػة نشػػوطوت كامػػعة كمتن عػػة ُب عػػدد البػػًن م ػن البمػػداف كخوصػػة ُب أكق ػػوت الك ػ ارث كاغبوجػػة إو
اؼبسوعدات اإلنسونية .كصمت إو أالثػر مػن ثبلثػٌن بمػدا داخػل العممػٌن العػريب كاإلمػبلمي كخورجهػو كقػد الػوف ؽبػو
دع ػػم متمي ػػز لمش ػػعب الفمس ػػطيين الش ػػْيق كلمش ػػع ب الش ػػْيْة ُب العػ ػراؽ كلبن ػػوف كالسػ ػ داف كبوالس ػػتوف كالب م ػػنة
كاؽبرمو ُب أكقوت اغبركب كالنكبوت كالك ارث

ب  -عالقات الهيكة الدكلية .

 كقػػد أقومػػت اؽبيئػػة عبلقػػوت متينػػة مػػع اؼبف ضػػية السػػومية لشػػؤكف البلجئػػٌن كبرنػػومج األمػػم اؼبتحػػدة اإلمبػػوئي ،
كالونت عضػ ا مؤمسػو ُب اجمػس اإلمػبلمي العػوؼبي لمػدع ة كاإلغوثػة  ،كىػي عضػ ُب عبنػة العمػل اإلمػبلمي
اؼبشرتؾ التوبع ؼبنظمة اؼبؤسبر اإلمبلمي.
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* معم موت مهمة ُب مو يتعمق حبفظ اآليوت كاصحيحهو
أ المموت اآلية الخت ارد ُب نص السؤاؿ ال وبومب عميهو مطمْو.
ب اعومل الل آية عمه دا.
ج ىبصم نصف عبلمة إف أخطأ ُب الممة .كإف اكررت نفس الكممة ُب اآلية نفسهو ال وبومب عميهو كال مرة كا دة.
د التبديل كاغبكؼ كالزيودة كالتْدمي كالتأخًن ىبصم عميهو نصف عبلمة.
ىػ نسيوف اغبركؼ كالكلو األخطوء اإلمبلئية كالنح ية ال وبومب عميهو مطمْون.

تم بحمد اهلل
مع تمنياتي لكم بالنجاح ك التوفيق
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