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 الكرٌم القرآن نحو واجبنا  األول الدرس

  -ٕ  التلؾ من علٌه فٌحافظ -ٔ: معه التعامل وكٌفٌة المصحؾ تعظٌم مظاهر : معه والتؤدب تعظٌمه: أواًل 
 .علٌه ٌتكا وال  -ٗ شًٌبا فوقه ٌضع وال  -ٖ  طاهًرا إال ٌمسه ال أن على وٌحرص

ا ًٌ  مرتلة مجودة الكرٌم القرآن قراءة وتكون الكرٌم، القرآن نقرأ أن تعالى هللا أمرنا التجوٌد أحكام وتعلُّم قراءته: ثان

ٌّن وقد التجوٌد، أحكام حسب  وأن أمثالها، بعشر والحسنة واحدة حسنة له واحًدا حرًفا ٌقرأ من أن ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ب

 كٌفٌة فٌتعلم ءتهقرا فً صعوبة وٌجد شاق علٌه وهو ٌقرأه الذي وأن الكرام، المبلبكة مع ٌكون قراءته فً الماهر
 ٌتعلم أن  -ٔ؟ القراءة على تعٌن التً الوسابل( اذكر) .المشقة وأجر القراءة أجر:  اذكرهما أجران فله تبلوته
 .له متقن عن مشافهة قراءته ٌتلقى وأن -ٕالكرٌم القرآن تجوٌد أحكام

 اذكرأثر ذلك؟  وخشوع بتدبر له تواإلنصا لتبلوته االستماع على ٌحرص   له واإلنصات لتبلوته االستماع: ثالًثا
 عن ٌلهً بما االشتؽال وعدم الكرٌم القرآن لتبلوة واإلنصات االستماع آداب ومن وجل، عز هللا رحمة لٌنال

 .له االستماع عن ٌلهً بما االشتؽال وعدم ، القلب حضور من لٌتمكن(علل) له االستماع

 بتدبر تعالى هللا أمر-ٔ. ذلك ٌتحقق كٌؾ وضح الكرٌم، القرآن تدبرب تعالى هللا أمر به والعمل آٌاته، تدبُّر: رابًعا
 الوسابل اذكر. واألمثال القصص من فٌها بما واالتعاظ -ٖ منها تعالى هللا ومراد باآلٌات والتفكر-ٕ الكرٌم، القرآن
 كتب إلى الرجوعو  -ٖاآلٌات تبلوة وتكرار -ٕقراءته عند التؤنً -ٔ الكرٌم؟ القرآن آٌات تدبر على تعٌن التً

 هللا رضوان الصحابة كان ؟وقد به والعمل القران تدبر على الصحابة سٌرة من مثال هات والمتخصصٌن التفسٌر
 .والعمل العلم من فٌها ما ٌتعلموا حتى ؼٌرها إلى ٌتجاوزوها لم آٌات عشر حفظوا إذا علٌهم

 جعل شانها من التً الرفٌعة والسلوكٌات واآلداب االخبلق الى دعا  وآداب أخبلق من فٌه جاء بما التحلً: خامًسا
       واآلداب الخلق فً لؽٌره مثبل المسلم

 من شًٌبا حفظ على وٌجب الصبلة به لتقوم( علل) الكرٌم القرآن من شًٌبا ٌحفظ أن ٌجب وتعلٌمه حفظه: سادسا
 لؽٌره اثره ونقل الخٌر فعل على ٌحرص والمسلم .ٌنساه ال كً مراجعته على وٌداوم ٌتعاهده أن الكرٌم القرآن
 نحو أٌضا المسلم واجبات ومن.لؽٌره ٌعلمه ان الواجب فمن ، تدبره من وشٌبا الكرٌم القران تبلوة احكام تعلم ،فكما
 به، التشكٌك هجمات أمام عنه والدفاع إعجازه مظاهر وبٌان الناس، بٌن نشره الكرٌم القرآن

 .الكرٌم بالقرآن تعنى إلكترونٌة ومواقع برامج وإنشاء  الفضابٌة القنوات استثمار :الناس بٌن نشره وسابل ومن 
 فً الكرٌم القرآن ُدور وإنشاء  ؟ منها ثبلثاً  سم   الكرٌم، القرآن نشر على بالمساعدة متعددة أردنٌة مإسسات تقوم

 مثال هات)ذلك على الجوابز وتقدٌم بحفظه المتعلقة المسابقات وإنشاء -ٖ بتعلٌمه تعنى التً والمراكز -ٕالمساجد
ا ُتعقد التً الكرٌم، القرآن لحفظ الهاشمٌة كالمسابقة ( ذلك على ًٌ  الحفاظ عشرات لها وٌستضاؾ ملكٌة، برعاٌة سنو
 .واإلسبلمً العربً العالم أنحاء كافة من

مْ  َوَمنْ  َذلِكَ "  ّللاَِ  َشَعائِرَ  ٌَُعظِّ
 "اْلُقلُوبِ  َتْقَوى ِمنْ  َفإَِنَها

 والتأدب الكرٌم لقرآنا تعظٌم
 معه

َدَبُروا ُمَباَرك   ٌَ اتِهِ  لِ ٌَ  َفَمنِ " / آ
ْشَقى َواَل  ٌَِضل   َفبَل  ُهَدايَ  اَتَبعَ  ٌَ 

 " 
 به والعمل آٌاته، تدب ر

َسرَ  َما َفاْقَرُءوا" ٌَ  التجوٌد أحكام وتعل م قراءته "ِمْنهُ  َت
ْقَرأُ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللا رسول كان ٌَ 

، القرآن بلا  ُمَتَرسِّ
 به والعمل آٌاته، رتدب  

ْقَرأُ  الَِذي َمَثلُ "  َوُهوَ  القُْرآَن، ٌَ
 الِكَرامِ  الَسَفَرةِ  َمعَ  لَهُ  َحافِظ  

 الَبَرَرِة،
 " القران خلقة كان:"  فقلت التجوٌد أحكام وتعل م قراءته

 أخبلق من فٌه جاء بما التحلً
   وآداب

 َفاْسَتِمُعوا اْلقُْرآنُ  قُِرئَ  َوإَِذا"
 " أَْنِصُتواوَ  لَهُ 

    له واإلنصات لتبلوته االستماع
 َدَخلَ  إَِذا اْلقُْرآنِ  لَِصاِحبِ  ٌَُقالُ "

ُرُكمْ ""/ َواْصَعدْ  اْقَرأْ : اْلَجَنةَ  ٌْ  َخ
 "َوَعلََمهُ  القُْرآنَ  َتَعلَمَ  َمنْ 

 وتعلٌمه حفظه
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 لقمان سورة من( 4ٔ – ٕٔ) اآلٌات قرآنٌة توجٌهات الثانً الدرس

َناآَتَ  َولََقدْ  ْشُكرْ  َوَمنْ  لِِلَِ  اْشُكرْ  أَنِ  اْلِحْكَمةَ  لُْقَمانَ  ٌْ ْشُكرُ  َفإَِنَما ٌَ ً   هللَاَ  َفإِنَ  َكَفرَ  َوَمنْ  لَِنْفِسهِ  ٌَ  لُْقَمانُ  َقالَ  َوإِذْ ( ٕٔ) َحِمٌد   َؼنِ

ِعُظهُ  َوُهوَ  اِلْبِنهِ  ا ٌَ ٌَ  ًَ َنا( ٖٔ) َعِظٌم   لَُظْلم   الش ْركَ  إِنَ  ِبالِلَِ  ُتْشِركْ  اَل  ُبَن ٌْ هِ  اإْلنسان َوَوَص ٌْ هُ  َحَملَْتهُ  ِبَوالَِد  َعلَى َوْهًنا أُمُّ

نِ  ِفً َوِفَصالُهُ  َوْهن   ٌْ كَ  لًِ اْشُكرْ  أَنِ  َعاَم ٌْ ًَ  َولَِوالَِد ٌْسَ  َما ِبً ُتْشِركَ  أَنْ  َعلى َجاَهَداكَ  َوإِنْ ( ٗٔ) اْلَمِصٌرُ  إِلَ  ِبهِ  لَكَ  لَ

ا ِفً َوَصاِحْبُهَما اُتِطْعُهمَ  َفبَل  ِعْلم   ٌَ ْن ًَ  أََنابَ  َمنْ  َسِبٌلَ  َواَتبِعْ  َمْعُروًفا الدُّ ًَ  ُثمَ  إِلَ ُبُكمْ  َمْرِجُعُكمْ  إِلَ  َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  ِبَما َفؤَُنب 

ًَ  ٌَا( ٘ٔ) ؤْتِ  اأْلَْرِض  ِفً أَوْ  َماَواتِ السَ  ِفً أَوْ  َصْخَرة   ِفً َفَتُكنْ  َخْرَدل   ِمنْ  َحَبة   ِمْثَقالَ  َتكُ  إِنْ  إَِنَها ُبَن  هللَاَ  إِنَ  هللَاُ  ِبَها ٌَ

ًَ  ٌَا( ٙٔ) َخِبٌر   لَِطٌؾ    َعْزمِ  ِمنْ  َذلِكَ  إِنَ  أََصاَبكَ  َما َعلَى َواْصِبرْ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َواْنهَ  ِباْلَمْعُروؾِ  َوْأُمرْ  الَصبَلةَ  أَِقمِ  ُبَن

رْ  َواَل ( 5ٔ) اأْلُُمورِ   َواْقِصدْ ( 1ٔ) َفُخور   ُمْخَتال   ُكلَ  ٌُِحبُّ  اَل  هللَاَ  إِنَ  َمَرًحا اأْلَْرِض  ِفً َتْمشِ  َواَل  لِلَناسِ  كَ َخدَ  ُتَصع 

ٌِكَ  ِفً  (4ٔ) اْلَحِمٌرِ  لََصْوتُ  اأْلَْصَواتِ  أَْنَكرَ  إِنَ  َصْوِتكَ  ِمنْ  َواْؼُضضْ  َمْش

 الموافقة الحكمة  فضٌلة  تضمنت  التً  الحكٌم  لقمان  صةق  على  الشتمالها   (علل) االسم بهذا لقمان سورة سمٌت
 سلوكهم، وتوجٌه أبنابهم تربٌة على اآلباء حرص أهمٌة  ؟  تضمنت ماذا وعلى لقمان سورة تإكد ماذا على.للشرع

 ٌسمى - الحكمة هللا آتاه - صالح رجل لسان على األبناء شخصٌة لبناء متكاملة توجٌهات السورة هذه تضمنت فقد
 - الحكمة هللا آتاه - صالح رجل ؟ لقمان هو من .لقمان

 . ورجع تاب :إلً أناب •                    الرضاعة     عن فطامه :فصاله •              . ضعًفا:  وهًنا

ا صؽٌرة بذوره نبات :خردل من حبة •  وتكبًرا لهم احتقاًرا الناس عن بوجهك تعرض ال :خدك تصعر ال •. جّدً
ط اعتدلْ  :مشٌك فً اقصد •                  . علٌهم  .اخفض :اؼضض •                        . فٌه وتوّسْ

 وأخبلقه وقٌمه اإلنسان سلوك ضبط فً بخالقه وٌظهرأثرها اإلنسان عبلقة تنظم اإلٌمانٌة التوجٌهات -ٔ

 ومن منها، واالستزادة علٌها افظةوالمح النعمة بإدامة نفسه ٌنفع فإنما ربه ٌشكر فمن تعالى هللا شكر وجوب 
 .جمًٌعا خلقه عن الؽنً هو وهللا النعم، من بحرمانه نفسه ٌضر فإنما وجحدها علٌه هللا نعمة كفر

 وقبولها األعمال صبلح أصل هو الذي تعالى هللا توحٌد الى بدعوته البنه توجٌهاته بدأ الشرك من التحذٌر 
 .الذنوب أكبر الشرك نأل ( علل )تعالى بالِل الشرك من وتحذٌره

 هللا طاعة على حرًٌصا وتجعله  ؟واحًدا أثًرا اذكر الفرد سلوك تقّوم التً التوجٌهات ومن  تعالى هللا مراقبة 
 فالِل والعلن، السر فً تصرفاته كل فً له تعالى هللا مراقبة ٌستشعر أن معصٌته، عن واالبتعاد تعالى،
 .القٌامة ٌوم سٌحاسبهم و عباده، أعمال من خافٌة علٌه تخفى وال األمور، أدق ٌعلم تعالى

 ا)  الصبلة إقامة ٌَ  ًَ  فً المسلم ٌإدٌها بؤن الصبلة إقامة وتتحقق .إقامتها تكون كٌؾ وضح ،(الَصبَلةَ  أَِقمِ  ُبَن
 اقامة على اآلٌات هذه أكدت .وخشوعها وآدابها، وسننها، وواجباتها، وشروطها، بؤركانها، تامة أوقاتها
 .الذنوب لتكفٌر وسبب وربه، العبد بٌن صلة فهً العبادات، بٌن عظٌمة منزلة من لها لما  ؟ علل ةالصبل

 هللا ٌرضً ما إلى به ، وترتقًاإلنسان نفس تزكً التً باألخبلق تتعلقاألخبلقٌة:  التوجٌهات -ٕ

  مما ذلك وونح والمصابب األمراض من حٌاته فً ٌصٌبه قد ما على الصبر وجوب إلى أرشده:الصبر 
 المترتب األجر احتسابُ  ؟ الصبر على المسلم تعٌن التً االمور هً ما.تحّمله فً وإرادة قوة إلى ٌحتاج
 .علٌه والحث به والتواصً ٌعقبه، الذي الفرج واستحضارُ  القٌامة، ٌوم تعالى هللا عند الصبر على

 فٌها ٌنبؽً التً األمور ومن شًء، كل فً والتوسط االعتدال إلى الكرٌم القرآن دعا والتوسط االعتدال 
 فٌه ٌستعجل فبل ،( ذلك وضح)معتدالً  مشٌه ٌكون ان ابنه لقمان دعااإلنسان،  مشٌة واالعتدال التوسط
 .متثاقبًل  بطًٌبا ٌكون وال بوقاره، فٌخل

 بإمالة الناس عن اإلعراض عن نهى ابنه ،الناس على والتعالً الكبر صور منالناس  عن اإلعراض ذم 
 ٌقاطعه. وال ٌكلمه، لمن ٌصؽً أن المسلم على والواجب. مخاطبتهم أثناء عنهم وجهال
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  ّالتكبر عن النهً تضمنت  لذا الحق عن وٌصرفهم الناس بٌن والبؽضاء العداوة ٌولد الن الكبر ،التكبر ذم 
 .منهم وأكبر الناس من أعظم نفسه ٌرى المتكبر المتعالً الن المشً فً واالختٌال والمفاخرة

 األلفة روابط بذلك فتتعزز ، وتوثقها ؛الناس من ؼٌره مع المسلم عبلقة تنظم أن شؤنها االجتماعٌة التوجٌهات -ٖ
 الناس بٌن والمحبة

 اإلحسان وجوب على اآلٌات أكدت وقد الوالدٌن، بطاعة عبادته وجل عز هللا قرن :الوالدٌن إلى اإلحسان 
 وحٌن الحمل، مدة فً تعانٌه لِما واإلحسان الرعاٌة من بمزٌد ماأل وُخّصت. بهما واالعتناء الوالدٌن إلى

 تربٌتهما على لجهودهما تقدًٌرا الوالدٌن شكر إلى اآلٌات ودعت.والفطام والرضاعة والحضانة الوالدة،
 هللا شكر  وقدمت .كبًٌرا أصبح أن إلى طفولته فً علٌه وإنفاق   ومشقة عناء من تحّمبله وما له، ورعاٌتهما

 .الوالدٌن حق من أعظم تعالى هللا حق بؤن إشعاًرا  علل؟ الوالدٌن شكر على ىتعال

 تعالى، هللا شرع ٌخالؾ ما والتوجٌهات التصرفات من واألمهات اآلباء بعض من ٌصدر ربما أنه اآلٌات بٌنت
 كلها، األحوال فً بالمعروؾ ٌصاحبوهما وأن ،واحترام بؤدب الحق وطرٌق الهداٌة سبل لهم ٌبٌنوا أن األبناء فعلى
 ال ألنه (علل) ذلك فً ٌطعه فبل معصٌة إلى أو تعالى، بالِل الشرك إلى أحدهما دعاه وإن مشركٌن، كانا وإن حتى
  ؟ الكرٌمة اآلٌة نزول سبب بٌن .عقوقهما أو والدٌهما هجر األبناء على وٌحرم. الخالق معصٌة فً لمخلوق طاعة
ه َحلََفتْ  حٌن عنه هللا رضً وقاص أبً بن سعد الجلٌل حابًالص فً الكرٌمة اآلٌات هذه نزلت فقد  ُتَكل َمهُ  اَل  أَنْ  أُمُّ
ْكفُرَ  َحَتى أََبًدا َك، َوَصاكَ  هللاَ  أَنَ  َزَعْمتَ : َقالَتْ  َتْشَرَب، َواَل  َتؤُْكلَ  َواَل  ِبِدٌِنِه، ٌَ ٌْ َك، َوأََنا ِبَوالَِد : َقالَ . ِبَهَذا آُمُركَ  َوأََنا أُمُّ
ًَ  َحَتى َثبَلًثا تْ َمَكثَ  َها ُؼِش ٌْ ، َعلَى َتْدُعو َفَجَعلَتْ  َفَسَقاَها، ُعَماَرةُ، لَهُ  ٌَُقالُ  لََها اْبن   َفَقامَ  اْلَجْهِد، ِمنَ  َعلَ  هللاُ  َفؤَْنَزلَ  َسْعد 
ةَ  َهِذهِ  اْلقُْرآنِ  ِفً َوَجلَ  َعزَ  ٌَ ٌْسَ  َما ِبً ُتْشِركَ  أَنْ  َعلى َجاَهَداكَ  َوإِنْ : "اآْل  فًِ َوَصاِحْبُهَما ُتِطْعُهَما َفبَل  ِعْلم   ِبهِ  لَكَ  لَ
ا ٌَ ْن  ..."  .َمْعُروًفا الدُّ

 وفً هدٌه، على واستقاموا تعالى هللا إلى تابوا الذٌن سبٌل ٌتبع أن المسلم تعالى هللا أمر: بالصالحٌن االقتداء 
 التً األسباب من هً التً حة،الصال الصحبة ألهمٌة وبٌان بالصالحٌن، االقتداء ضرورة إلى إشارة هذا
  معصٌته، عن وتبعده ربه طاعة على المسلم تعٌن

  الناس، بٌن التعاٌش ركابز إحدى وعّده الحوار، أهمٌة على الكرٌم القرآن أكد: الناس مخاطبة حسن 
 ٌكون وأن هدوبه على المسلم ٌحافظ أن ذلك ومن؟ الحوار مبادئ اهم اذكر مبادبه، إقرار على وحرص

 وللتنفٌر .الجٌد الحوار أسلوب من لٌست األمور فهذه عصبٌة، بطرٌقة أو مرتفع ؼٌر هادئ بصوت هكبلم
 .والقبح البشاعة فً الحمٌر بنهٌق حاجة ؼٌر من صوته ٌرفع من اآلٌات شبهت الصوت رفع من

 ٌنعكس؟  التوجٌهاتٌهذه  المسلم التزم إذا ما االثر( المنكر عن والنهً بالمعروؾ االمر) الدعوٌة التوجٌهات -ٗ
ا ًٌ  تعاهد كما واإلرشاد بالتوجٌه ٌتوالهم من وٌتعاهد لآلخرٌن النصح تقدٌم إلى فٌبادر وعمله، سلوكه على إٌجاب
 وٌنهاهم وفضٌلة، خٌر لكل الناس بدعوة المسلم فٌقوم المنكر، عن والنهً بالمعروؾ األمر خبلل من ابنه، لقمان
 من مهمة وقاعدة عظٌم، مبدأ المنكر عن والنهً بالمعروؾ األمر ألن(   علل) ولٌن بحكمة ورذٌلة شر كل عن

 .اإلٌمان ثمار من ثمرة وهو بدٌنه، المسلم التزام على تدل المجتمع فً اإلصبلح قواعد

 ٌؤمرهم عمن ٌصدون قد الناس أن إلى ماذا الى إشارة المنكر عن والنهً بالمعروؾ األمر بعد الصبر ذْكرُ 
 هداٌتهم، على وٌحرص علٌهم ٌصبر أن فعلٌه نصحه، ٌقبلون فبل عنه وٌعرضون المنكر عن موٌنهاه بالمعروؾ

 .ذلك من ٌٌؤس وال
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 األولوٌات تنظٌم الثالث الدرس

 والحاجة، والقدرة، والنتٌجة باألهمٌة، تتعلق اعتبارات وفق والمهام والواجبات الحقوق بتنفٌذ البدء ترتٌب هً
 .والوقت

 أهمٌتها وفق أعمالهم ترتٌب إلى المسلمٌن الكرٌم القرآن توجٌه-ٔ اإلسبلمٌة الشرٌعة فً ولوٌاتاأل مراعاة نماذج
 وعمارة الحجاج بسقاٌة المسلمٌن على مكة أهل من المشركون تفاخر فعندما والمجتمع، الفرد على ونتابجها
ٌّن الحرام، المسجد  المسجد وعمارة الُحجاج سقاٌة على هسبٌل فً والجهاد والتوحٌد اإلٌمان فضل لهم تعالى هللا ب
 هللا إلى أحب وأٌها خٌر؟ وأٌها أفضل؟ العمل أي عن تساإالت فٌها ورد التً األحادٌث كثرة -ٕ الحرام

 السابلٌن أحوال اختبلؾ إلى ٌعود واالختبلؾ( علل)  كثٌرة بل واحدة ملسو هيلع هللا ىلص النبً إجابة تكن ولمورسوله؟

 معه ٌتناسب وما األوقات الختبلؾ أو ؼٌرهم، من لهم أَْولى هو بما قوم كل هللا رسول أجاب فقد وظروفهم،

 األهم فٌقّدم وهكذا، المباحة النافلة االعمال على تقدم المفروضة فاألعمال :األهمٌة األولوٌات وفق تحدٌد اعتبارات
 سابر على قَدمٌ اإلٌمان أركان وفهم فالتوحٌد  أهمٌته، حسب عمل كل ٌضع أن المسلم من والمطلوب المهم على

 التوحٌد نشر هو الهجرة قبل المكرمة مكة فً  النبً اهتمام جل كان ولهذا لها، أساس ألنه واألعمال؛ المعارؾ

 .المسلمٌن نفوس فً العقٌدة وتمكٌن

 البدء السنة فإن صبلة، أي عند الطعام حضر فإذا ؼٌرها على تإثر التً الملحة الحاجة فتقدم:الحاجة وفق
ي فبل جابع، وهو الطعام حضر وقد للصبلة قام إذا المسلم نأل(علل) به  به ٌبدأ أن فالسنة ٌنبؽً، كما الصبلة ٌإد 

( علل)شؤنها تعظٌم من هذا بل شؤنها، من التهوٌن من وال بالصبلة التساهل من هذا ولٌس ٌصلً، ثم طعامه وٌؤكل
  وحضور، بخشوع مقبل وقلبه سٌإدٌها ألنه

 جزء فقراءة المنقطع العمل على قلٌبًل  كان وإن فٌه االستمرار المسلم ٌستطٌع الذي الدابم لعملا ٌقَدم : القدرة وفق
 االختبار جوهر ألن( علل) خشوع أو تدبر دون أجزاء خمسة قراءة من أولى وخشوع بتدبر الكرٌم القرآن من

  كثرتها على ولٌس وحسنها االعمال نوعٌة على واالبتبلء

 نفعه ٌتعدى وال شخصٌة مصلحة ٌحقق الذي العمل على العامة المصالح ٌحقق الذي لعملا ٌقّدم :النتٌجة وفق
 نوافل من رتبة أعلى مثبًل  فالعلم تعالى هللا عند وأجره فضله ٌكون لآلخرٌن العمل نفع قدر فعلى لآلخرٌن،

 اآلخرون منه وٌستفٌد ٌعمّ  نفعه ألن العبادة

 أولى وقتها خروج قبل الظهر صبلة فؤداء األعمال من ؼٌره على ستعجلالم المهم العمل المسلم ٌقّدم:الوقت وفق
 مستعجلة ؼٌر لكنها مهمة تعد التً المرٌض زٌارة من

 :منها ثبلث اذكر عدٌدة، مهارات تمتلك أن بد ال أولوٌاتك تنظٌم تستطٌع كً األولوٌات لتنظٌم البلزمة المهارات

 الخاصة واإلمكانات القدرات ومعرفة الذات، إدارة -ٔ

 السابقة االعتبارات وفق وتصنٌفها المطلوبة، والمهام األعمال طبٌعة فهم -ٕ

 األعمال تلك من والؽاٌات األهداؾ بتحدٌد ذلك وٌكون والمهام، األعمال أولوٌات تنظٌم فً المستمر التخطٌط -ٖ
 .والمهام
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 ومكانتها النبوٌة السنة  الرابع الدرس

 .صفة أو تقرٌر أو فعل أو قول من  الرسول ىإل أضٌؾ ما: النبوٌة السّنة

 مخالفة . من وتحّذر واتباعه،  هللا رسول بطاعة المسلمٌن تؤمر التً اآلٌات -ٔ  النبوٌة السنة حجٌة

 والتمسك ٌسمعه، لم من إلى وتبلٌؽه وحفظه حدٌثه إلى واالستماع ، عنه المناسك بؤْخذِ  المسلمٌن تؤمر التً األحادٌث -ٕ 

 الحكم ٌجدون ال عندما الشرعٌة األحكام لمعرفة (علل)النبوٌة السنة إلى ٌرجعون بعدهم وَمنْ  الصحابة كان فقد -ٖ بسنته
 وأفعاله  هللا رسول أقوال معرفة على الناس أحرص علٌهم تعالى هللا رضوان الصحابة وكانوا. الكرٌم القرآن فً

  األحكام حٌث من تظهر الكرٌم بالقرآن النبوٌة السنة عبلقة.بها والعمل وحفظها وتقرٌراته

دة  :الكرٌم القرآن فً جاء لما مإك 
 هللَاِ  ِعَبادَ  َوُكوُنوا: "....  قوله مع ،( " إِْخَوة   اْلُمْإِمُنونَ  إَِنَما: "تعالى قوله

 " .اْلُمْسلِمِ  أَُخو اْلُمْسلِمُ  إِْخَواًنا،

ٌ نة  وركعاتها وأركانها ألوقاتها بٌان ؼٌر من الصبلة بؤداء أمر تعالى هللا أن :الكرٌم القرآن فً جاء ما مفصلة و مب

 القرآن فً ترد لم وتوجٌهات بؤحكام مستِقلّة
 الكرٌم

م التً األحادٌث  أو وعمتها المرأة بٌن الزواج فً ٌجمع أن الرجل على تحر 
 ناب ذي وكل األهلٌة، الحمر لحم أكل تحرم التً واألحادٌث وخالتها، المرأة

 السباع، نم

ٌّن  -ٕ .وأخبلق وتوجٌهات أحكام من فٌها جاء بما والعمل بها، التمسك - ٔ.النبوٌة السنة تجاه المسلم على واجبات ثبلثة ب
 الضٌاع، من لحفظها األسباب بذل -ٗ.  النبً وعن عنها والدفاع الشبهات، رد -ٖ .الناس بٌن ونشرها وتعلٌمها تعلمها

 .ضعٌفها من اصحٌحه تمٌٌز فً واالجتهاد

 الساعة عبلمات  الخامس الدرس

 قٌام وقوعها ٌسبق التً األحداث أو الظواهر هً الساعة وعبلمات القٌامة، ٌوم أسماء من اسم هً:  الساعة
  باألشراط، الٌوم هذا فً تقع التً واألمارات العبلمات الكرٌم القرآن سمىو. وقوعها قُرب على وتدل الساعة،

 وقع ما منها متعددة، كثٌرة وهً .الكبرى العبلمات ظهور تسبق التً: الصؽرى العبلمات عةالسا عبلمات أقسام
 .  سٌقع او ، وفاته بعد وقع ما ومنها  النبً زمن

 مع مترابطة متتابعة عبلمات وهً بعد، تظهر لم الساعة، اقتراب على تدل التً العبلمات هذه الكبرى العبلمات
 النظر بؽض جمًٌعا بها ٌإمن أن المإمن على وٌجب. العبلمات سابر تبعها داهنإح ظهرت فإذا البعض، بعضها

 .ترتٌبها عن

 وعقوق الخمر وشرب والزنى كالقتل المعاصً انتشار ؟ االجتماعٌة والقٌم السنن بعض اختبلل مظاهر اذكر
 الى االمر بإسناد وذلك مانةاال تضٌع ، الشرعً العلم فً سٌما وال الجهل انتشار ، البنٌان فً التطاول ، الوالدٌن

عدد وانهاراً  مروجا العرب ارض عودة  الزالزل كثرة؟  الكونٌة السنن بعض اختبلل مظاهر اذكر اهله ؼٌر

 االمر بإسناد وذلك:  االمانة اضاعة ملسو هيلع هللا ىلص بعثت القمر انشقاق عبلمات الساعة الصؽرى التً وقعت فً الماضً ؟

 . اهله ؼٌر الى

 الزمان آخر فً ٌظهر رجل وهو: الدجال ظهور -ٔ: الساعة اقتراب على تدل التً لعبلماتا هذه الكبرى العبلمات
 بهذا الدجال وسمً العادات، خوارق من هللا أعطاه بما دٌنهم عن الناس لفتنة وٌسعى األلوهٌة، ٌّدعً(  اعماله)

 فٌحارب(  اعماله ) ، ًالنب بٌت أهل من صالح رجل وهو:  المهدي وٌظهر/  وكذبه دجله لشدة (علل)  االسم

 ٌعصم ؟ومما الدجال فتنة من المسلم تعصم التً االعمال بٌن  الناس بٌن العدل وٌنشر بالقسط وٌحكم الدجال،
 -ٖالكهؾ سورة فواتح وقراءة -ٕالصالحة األعمال على والحرص -ٔتعالى بالِل اإلٌمان الدجال فتنة من المسلم
 .التسلٌم بلق الصبلة فً وبخاصة فتنته من والتعوذ
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 والمهدي هو فٌقؾ ( اعماله عداًل،) حكًما السماء من مرٌم ابن عٌسى فٌنزل:السبلم علٌه عٌسى سٌدنا نزول -ٕ
 وٌحكم الحرب، هذه وٌنهً السبلم، علٌه عٌسى سٌدنا ٌقتله ثم معه، ومن وٌحاربونه الدجال وجه فً معهم ومن

 .الخٌر وٌعمّ  مالال وٌفٌض عهده، فً األمن فٌنتشر الكرٌم، بالقرآن

 عٌسى سٌدنا نزول بعد الزمان آخر فً تخرج كبٌرة أمة وهً: ومؤجوج ٌؤجوج ظهور :ومؤجوج ٌؤجوج ظهور-ٖ
 بإذنه وجلّ  عز هللا ٌهلكهم ثم األرض، فً والدمار الفساد تنشر(   اعمالها)  السبلم علٌه

 األرض ألهل تعالى هللا من عذاب وهو األرض، فً الشًء ؼٌاب هو : الخسؾ عرؾ :الثبلثة الخسوؾ-ٗ
 اذكرها الساعة قٌام قبل تقع كبٌرة خسوؾ ثبلثة إلى الشرٌفة النبوٌة األحادٌث أشارت وقد. الفساد انتشار بسبب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .العرب جزٌرة فً وخسؾ المؽرب، فً وخسؾ المشرق، فً خسؾ؟

 ٌصٌب بٌنما زكام، شكل على المإمن (فٌصٌب قارن)  ، كافه الناس ٌعم السماء من دخاًنا هللا ٌبعث:الدخان-٘
 شدٌد ضٌق منه الكفار

 وتختل الكون نظام فً عظٌم انقبلب ٌحدث ؟ بالتوبة العبلمة هذه عبلقة وضح :مؽربها من الشمس طلوع  -ٙ
 إلى المإمنٌن ٌدفع الساعة عبلمات من العبلمة بهذه واإلٌمان. الؽرب جهة من سالشم فتطلع تعالى، هللا بقدرة سننه

 تنفع ال العبلمة هذه ظهور بعد التوبة أن ذلك إلٌه، الدابمة والتوبة تعالى، هللا إلى والتقرب الطاعات من اإلكثار
 ذلك قبل تاب قد ٌكن لم إذا صاحبها

 وتصؾ الناس، ُتكل م تعالى، هللا إال شكلها وال نوعها ٌعلم ال الىتع هللا مخلوقات من مخلوق هً :الدابة خروج-5
 الدابة وخروج مؽربها من الشمس طلوع وعبلمتاالكفر من بصفته المسلم ؼٌر وتصؾ اإلٌمان من بصفته المإمن
ا متقاربتان عبلمتان  جّدً

 الساعة عبلمات آخر هً عبلمةال وهذه الدنٌا، فً محشرهم إلى الناس تطرد الٌمن من تخرج نار وهً: النار -1
 . ظهوًرا

 اآلخر الٌوم أحداث السادس الدرس 

 على اإلنسان فٌها هللا ٌحاسب الموت بعد أبدٌة أخرى حٌاة بوجود الجازم االعتقاد هو:  اآلخر بالٌوم اإلٌمان

 أخبار من ملسو هيلع هللا ىلص الرسول به أخبر وبما الكرٌم، كتابه فً تعالى هللا به أَخبر ما بكل   ٌإمن أن المسلم وعلى. أعماله

 .فٌهما ٌجري وما الَناَر، النارِ  أَهل ودخول الجنَة، الجَنةِ  أَهل دخول وحتى األولى، النفخة بعد ٌكون مما القٌامة ٌوم

 الكرٌم القرآن عدّ  -ٔ اآلخر بالٌوم الكرٌم القرآن اآلخراعتنى بالٌوم الكرٌم القرآن عناٌة عدد دالبل/ مظاهر 
 به إال المسلم إٌمان ٌصح ال اإلٌمان أركان من ركًنا خراآل بالٌوم اإلٌمان

 فً اإلنسان سلوك ٌضبط الذي هو بهما اإلٌمان ألن ذلك وجل، عز بالِل باإلٌمان اآلخر بالٌوم اإلٌمان رْبط -ٕ

 بالٌوم واإلٌمان تعالى بالِل اإلٌمان بٌن ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ربط وكذلك الصالح العمل على فٌحرص الدنٌا الحٌاة

 ثناٌاه فً وٌذكر إال الكرٌم القرآن موضوعات من موضوًعا تجد تكاد فبل اآلخر، الٌوم ذكر من اإلكثار -ٖراآلخ
 ٌوم: مثل منها؟ ثبلثة اذكر متعددة بؤسماء الٌوم هذا تسمٌة -ٗ .والوقابع األحداث من فٌه سٌكون وما اآلخر الٌوم
 األحداث إلى إشارة األسماء هذه وفً والقارعة، الصاَخةو والطامة والواقعة القٌامة، وٌوم الحساب، وٌوم الدٌن،
 .العظٌم الٌوم هذا فً تقع التً

 الَملَك تعالى هللا ٌؤمر حٌث الدنٌا، الحٌاة بها تنتهً التً النفخة وهً :األولى النفخة -ٔ ؟ اذكرها اآلخر الٌوم أحداث
 وبداٌة الدنٌا الحٌاة نهاٌة إلى إشارة ذلك وفً ،األرض فً ومن السماوات فً من فٌموت ،(البوق)الصور فً بالنفخ
 النجوم وتتناثر السماء فتنشق(  اذكرها)للكون تحدث مذهلة كونٌة أحداث النفخة هذه وٌرافق. اآلخر الٌوم
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 فً الثانٌة النفخة فٌنفخ الَملَك تعالى هللا ٌؤمر حٌث البعث، نفخة وهً :الثانٌة النفخة-ٕ األرض وتتفتت والكواكب،
 البعث علٌه ٌطلق ما وهذا ،األموات إلى الحٌاة فتعود ،الصور

 رب لحساب انتظاًرا( علل)المحشر ٌسمى واحد مكان فً بْعِثهم بعد الناس ٌجمع حٌث:الكبرى والشفاعة الحشر -ٖ
 حفاة الناس ٌحشر حٌث -ٖالحساب وانتظار -ٕ الوقوؾ طول-ٔ المحشر فً الموقؾ أهوال وتشتد( اذكر) العالمٌن
 ربهم، عند لهم  ٌشفع من إلى الناس ٌلجؤ حٌنها أعمالهم، بحسب العرق وٌصٌبهم -٘منهم الشمس وتدنو  -ٗعراة
 حسابهم للناس هللا ٌعجل بؤن الكبرى، شفاعته  النبً فٌشفع

 القٌامة ٌوم صفوًفا وجل عز هللا على الناس ٌعرض-ٔ؟ وضحهما :والحساب العرض-ٗ

 ٌؤخذ من فمنهم الدنٌا، الحٌاة فً المبلبكة علٌه سجلتها التً أعماله حٌفةص واحد كل فٌؤخذ ،الصحؾ تتطاٌر ثم-ٕ
 أهل وهم ظهره، وراء من بشماله كتابه ٌؤخذ من ومنهم والسعادة، الصالح والعمل اإلٌمان أهل وهم بٌمٌنه، كتابه
 فتوزن -ٗ وكبٌرها، اصؽٌره الدنٌا الحٌاة فً أعمالهم على الناس تعالى هللا ٌحاسب ذلك وبعد- ٖ والنفاق الكفر
 وجل عز هللا إال طبٌعته ٌعلم ال بمٌزان األعمال هذه

ٌّن كما الٌسٌر والحساب. عسٌر وحساب ٌسٌر، حساب :؟ بٌنهما قارن/ اذكرهما نوعان والحساب   الرسول ب

 هللا فٌسترها بها، أقر ذنوبه علٌه عرضت وإذا صدره، ٌشرح بما فٌجٌب أعماله، عن ٌُسؤل حٌث بالمإمن، خاص
 ألسنتهم علٌهم فتشهد معاصٌهم، ٌنكرون حٌث النار، بؤهل خاص فهذا العسٌر، الحساب أما .عنه وٌتجاوز علٌه

 .ٌعملون كانوا بما وجلودهم وأرجلهم وأٌدٌهم

 من وأبٌض العسل، من أحلى ماإه عظٌم، بحوض القٌامة ٌوم  النبً تعالى هللا ٌكرم :الحوض على الورود-٘

 المإمنون وهم أبًدا، ٌظمؤ فبل منه ٌشرب من فمنهم المحشر، أهوال من معاناتهم بعد الناس هعلٌ ٌرد الثلج،
 بها االلتزام وعدم اإلسبلم وأحكام محمد النبً بسنة تفرٌطهم بسبب عنه ٌُبَعد من ومنهم الصادقون،

 سقط ومن الجنة، دخل اجتازه فمن دابمة، ظلمة وحوله جهنم، فوق منصوب جسر عرؾ :الصراط فوق المرور-ٙ
 علٌه بالمرور الخبلبق جمٌع تعالى هللا ٌؤمر حٌث النار، دخل عنه

 وأقبلوا به آمنوا الذٌن لعباده تعالى هللا أعدها التً القرار دار هً : الجنة بٌنهما؟ قارن :النار أو الجنة دخول-5
 الصالحة األعمال مع تتناسب جاتدر وهً النعٌم، من تحصى ال أنواع الجنة وفً الدنٌا، الحٌاة فً طاعته على
 وعبادته، طاعته عن المستكبرٌن بالِل الكافرٌن مثوى فهً:  النار وأما .الدنٌا الحٌاة فً المإمن اإلنسان قدمها التً
 ارتكبها التً والمعاصً الذنوب مستوى مع تتناسب ودركات منازل وهً العذاب، من متعددة أنواع كذلك وفٌها

 .لدنٌاا الحٌاة فً اإلنسان

 له ٌؤذن لمن إال الشفاعة هذه تعالى هللا ٌقبل فبل الشفاعة، إلى القٌامة ٌوم فً الناس ٌحتاج :الصؽرى الشفاعة-1
 عن ٌدافع الذي فالشهٌد ربهم، عند مراتبهم قدر على والصالحٌن والشهداء، األنبٌاء، مثل عباده، من ٌرتضً ولمن
 أو ٌتلوه كان لمن الكرٌم القرآن شفاعة الشفاعة ومن بٌته، أهل من سبعٌن فً ٌشفع مثبًل  حدوده وٌحمً وطنه
 ، محمد سٌدنا هو القٌامة ٌوم بالشفاعة له ٌإذن الذٌن الخلق وأول .للصابمٌن الصٌام وشفاعة به، وٌعمل ٌحفظه

   : اآلخر بالٌوم اإلٌمان آثار

 . والعلن السر فً عالىت هللا ومراقبة الصالح العمل والتزامه وانضباطه اإلنسان استقامة .ٔ

 للمإمنٌن تعالى هللا أعده بما إلٌمانه وذلك(   علل ) مشروعة ؼٌر بطرق ملذاتها وطلب بالدنٌا التعلق عدم .ٕ
 .الزابلة الدنٌا ملذات على فٌفضله الجنة، فً النعٌم من

 .القٌامة ٌوم للناس وحسابه تعالى هللا عدل ٌستشعر عندما وذلك المإمن؛ قلب فً الطمؤنٌنة تحقق .ٖ
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 صدقة الخٌر أفعال السابع الدرس

َرةَ  أَِبً َعنْ  ٌْ ًَ  ُهَر هِ  الَناسِ  ِمنْ  ُسبَلَمى ُكلُّ : "  هللاَِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َعْنهُ  هللَاُ  َرِض ٌْ ، َعلَ ْوم   ُكلَ  َصَدَقة   َتْطلُعُ  ٌَ

ْعِدلُ  الَشْمسُ  ِفٌهِ  نَ  ٌَ ٌْ نِ  َب ٌْ ٌُِعٌنُ  َصَدَقة ، ااِلْثَن ْحِملُ  َداَبِتهِ  َعلَى الَرُجلَ  َو ٌَ َها َف ٌْ ْرَفعُ  أَوْ  َعلَ َها ٌَ ٌْ ، َمَتاَعهُ  َعلَ  َصَدَقة 
َبةُ  َواْلَكلَِمةُ   ٌ ، الَط ْخُطوَها ُخْطَوة   َوُكلُّ  َصَدَقة  ٌُِمٌطُ  َصَدَقة ، الَصبَلةِ  إِلَى ٌَ  " .َصَدَقة   الَطِرٌقِ  َعنْ  اأْلََذى َو

 .لثواب األجر ٌستحق ما كل: صدقة  .وتزٌل تبعد: األذى تمٌط .اإلنسان مفاصل وهً سبلمٌات، مفرد :سبلمى
 بكثرة النبً له ودعا ، هللا رسول  الزم عنه هللا رضً الٌمنً الدوسً صخر بن الرحمن عبد هو هرٌرة: وأبو

 للهجرة وتوفً عةالساب السنة فً أسلم النبوٌة لبلحادٌث الصحابة احفظ من وكان كثٌرة أحادٌث عنه فحفظ الحفظ
 .المنورة المدٌنة فً هـ5٘ سنة

 حركة ألن( علل)علٌه تعالى ّللا نعم أعظم من فهً اإلنسان، مفاصل وهً النعم هذه إحدى الشرٌف النبوي الحدٌث بٌن 
 من نحوال هذا على اإلنسان خلق الذي وعظمته، تعالى ّللا قدرة على تدل( تدل ماذا على)  أنها كما علٌها، تعتمد اإلنسان
 المنظر وجمال الحركة، ومرونة التناسق

 الشامل، بمعناها بالصدقة، ٌكون النعم هذه على تعالى هللا شكر أن -ٔ الحدٌث ذكر ؟وقد ربة المسلم ٌشكر كٌؾ
 ومساعدة تعالى، هللا طاعة فً الجسم هذا باستخدام وذلك -ٕ االنسان بها ٌقوم ان ٌمكن التً الخٌر أفعال  كل وهً

 عادة تختص الصدقات أن من وبالرؼم. ثواًبا صاحبه ٌكسب تعالى هللا طاعة فً ٌتحرك مفصل فكل الناس،
 المعنوٌة الصدقات هو لها آخر نوًعا بٌن الحدٌث أن إال باألموال،

 كل على األجر فتشمل العام، بالمعنى الصدقة على لتدل(  علل) معرفة ؼٌر نكرة الحدٌث فً( صدقة) كلمة جاءت
 .تقٌٌد دون والخٌر البر أنواع

 علٌها حث التً االجتماعٌة القٌم من المتخاصمٌن بٌن العدل-ٔ:وهً( اذكرها) العام، بمفهومها الصدقة أعمال
 المجتمع، فً الفرقة عوامل ٌزٌل ألنه للعدل دتٌنفاب أذكر بٌنهما واإلصبلح المتخاصمٌن بٌن بالعدل الحكم اإلسبلم

 دنٌاهم أمور فً الناس مساعدة إلى  الحدٌث دعا اآلخرٌن إعانة -ٕ الناس بٌن والشحناء البؽضاء تزول وبه
 على وٌإكد المجتمع، أفراد بٌن المحبة ٌزٌد أن شؤنه من األمر فهذا ذلك؟ على المترتب األثر حوابجهم وقضاء
 .بٌنهم التكافل أهمٌة

 على  النبً حث  ؟ عامة الحدٌث فً الطٌبة الكلمة جاءت لماذا/ ؟ الطٌبة بالكلمة المقصود ما -: الطٌبة الكلمة -ٖ

 وتشمل( علل)  الطٌبة ؼٌر الكلمة لتخرج بالطٌبة مقٌدة الحدٌث فً( الكلمة) جاءت وقد. به والتواصً الخٌر قول
 -ٔ: مثال هات الناس حق فً أو  والتهلٌل -ٕ كالتسبٌح-ٔ:مثال هات  ىتعال هللا حق فً كانت سواءً  طٌبة كلمة كل
  الكبلم، طٌب من ذلك ونحو  -ٗ الحق كلمة وقول -ٖوالنصٌحة -ٕالسبلم كرد

 ألنها(  علل )جماعة فً كانت إذا وبخاصة وفضلها، الصبلة أهمٌة على ٌدل وهذا الصبلة إلى الخطى كثرة -ٗ
 إزالة على الرسول حث الطرٌق عن األذى إماطة - ٘.بٌنهم الطٌبة والعبلقات بةالمح وتزٌد المصلٌن بٌن تإلؾ

 نظافة أهمٌة على تؤكٌد ذلك وفً. وؼٌرها واألوساخ كاألشواك العامة، والمرافق الطرق فً الناس ٌإذي ما كل
 .العامة والمرافق البٌبة

 الجمعة صبلة الثامن الدرس

 والخطاٌا الذنوب تكفٌر -ٕ  تعالى هللا من العظٌم األجر نٌل -ٔ الجمعة صبلة فضل
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 إلى بالسعً تعالى هللا أمر فقد  معٌنة بشروط مسلم كل على واجبة الجمعة صبلة ؟ الجمعة صبلة حكم بٌن
 األذان سماع فعند الوجوب، على دلٌل الحالتٌن فً واألمر الصبلة، وقت البٌع بترك وأمر الجمعة، صبلة
 صبلة من االنتهاء لحٌن أدابها عن ٌشؽله ما وكل والشراء البٌع بلتمعام وترك للجمعة السعً ٌجب

 عذر بؽٌر تركها أو الجمعة صبلة أداء فً التهاون من  هللا رسول حذر وقد .الجمعة

 صبلة وقت هو ووقتها وقتها، ؼٌر فً الجمعة صبلة تصح فبل:  الوقت دخول  الجمعة وجوب شروط
 ذلك من واستثنى ،(العاقل البالػ المسلم) والتكلٌؾ والذكورة، القدرة،  الشمس، زوال من ٌبدأ الذي الظهر
 حثه على أجر   ولوالدٌه تطوًعا، له واعتبرت صبلته صحت الصبً صلى فإن ، والَمِرٌض والصِبً المرأة

 والمرأة، المرٌض وأما إدراكه، لعدم( علل )باطلة فصبلته المجنون أما الجمعة، صبلة أداء على وتعوٌده
 الجمعة تجب فبل :الناس من مجموعة وجود .الظهر فْرِض  عن وأْجزأْتهم صبلتهم صحت الُجمعة صلوا فإن
 الجمعة صلى فإن الظهر، ٌصلً بل المسافر، على الجمعة تجب فبل :اإلقامة .وحده كان إذا الشخص على

 .الظهر صبلة عن أجزأته

 ٌخطب الجمعة؛ لصبلة الثانً باألذان المإذن وقٌام المنبَر، اإلمام صعود بعد ؟ الجمعة صبلة أداء كٌفٌة بٌن

 . تعالى هللا بتقوى الناس وٌوصً ،  رسوله على وٌصلً فٌهما، تعالى هللا ٌحمد خطبتٌن، اإلمام

 فً الخطٌب ٌحرص أن وٌنبؽً األولى من أقصر الثانٌة تكون وأن الخطبتٌن، فً اإلطالة عدم وٌسنّ 
 ومعرفة النبٌلة، والقٌم اإلسبلمٌة باألخبلق االلتزام إلى الناس توجٌه(  الجمعة خطبة مواضٌع اذكر)  خطبته
 الدولة ومإسسات الهٌبات تجرٌح وعدم بالناس، التشهٌر وعدم الدٌن، أحكام

 ذلك فً لما(  علل) الببلد وحماٌة العباد لخدمة والتوفٌق والسداد بالصبلح األمر لولً ٌدعو أن له ٌستحب و
 فٌهما ٌجهر ركعتٌن بالمصلٌن اإلمام ٌصلً الخطبة من االنتهاء وبعد .ودنٌاها ٌنهاد فً لؤلمة الخٌر من

 .الؽاشٌة بسورة الثانٌة الركعة وفً األعلى، بسورة األولى الركعة فً ٌقرأ أن وٌستحب .بالقراءة

 جد،المس إلى الذهاب فً التبكٌر-ٕ  الثٌاب، أحسن ولبس والتطٌب االؼتسال-ٔاوسننه الجمعة صبلة آداب
 أثناء التحدث وعدم للخطٌب، اإلنصات -ٖ.المصلٌن رقاب تخطً له وٌكره متسًعا، المصلً ٌرى حٌث والجلوس
 أربع أو ركعتٌن ٌصلً أن -ٗ ونحوه، كالهاتؾ الخطبة، أثناء شًء بؤي االنشؽال وعدم العبث وترك الخطبة،
 .المناسب المكان فً بسٌارته ٌقؾ لب المساجد، أمام المرور طرق ٌؽلق ال أن-ٗ.الجمعة صبلة بعد ركعات

 الشرٌعة مقاصد     التاسع الدرس

 فً عنهم المفاسد ودرء للناس، المنافع جلب فً وتتمثل لتحقٌقها، اإلسبلمٌة الشرٌعة جاءت التً الغاٌات هً
 مصالحهم، ٌحقق بما األعلم وهو تعالى، ّللا هو مصدرها ألن( علل)  واآلخرة الدنٌا

 والتزامُ  اختبلفها، على العبادات أداءُ  اإلسبلم شرعها التً الدٌن حفظ وسابل :الدٌن حفظ  -ٔ:سالنا مصالح أنواع
 فً تإثر التً والخرافات البدع وتحرٌمُ  علٌه، للعدوان ورًدا عنه دفاًعا والجهادُ  الحٌاة، مناحً شتى فً تعالٌمه
 ومنع العبادة، ممارسة وحرٌة االختٌار، حرٌة لئلنسان تضمن أن فً الدولة واجبات من الدٌن وحفظ .الناس عقابد

 .اإلسبلم اعتناق على المسلمٌن ؼٌر إكراه وتحرٌم علٌها، االعتداء

 بؤي علٌها االعتداء أو اإلنسانٌة النفس إٌذاء تحرٌم :اإلسبلم شرعها التً النفس حفظ وسابل ومن :النفس حفظ -ٕ
 علٌها ٌعتدي لمن القصاص عقوبة وتشرٌع رض،بم اإلنسان أصٌب إذا التداوي ووجوب الصور، من صورة
 حرمتها وٌنتهك

 ما كل وتحرٌمُ األعمى  التقلٌد عن والتفكر والنهً والبحث العلم طلب على الحثُّ : الوسابل ومن :العقل حفظ -ٖ 
 المخدرات وتناول الخمر كشرب ، قوته وٌضعؾ ٌفسده
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 االختبلط، من واألنساب النسل، بقاء على للحفاظ الشرعً الطرٌق فهو فٌه، ورؼب الزواج شرع :النسل حفظ  -ٗ
 رادعة عقوبة لمرتكبه وحدد إلٌه، ٌإدي وما الزنا وحرم البصر، بؽض   وأمر

 لذلك األساس المصدر العمل وجعل المشروعة، بالطرق وتحصٌله المال لكسب السعً على فحث :المال حفظ -٘
 . اآلخرٌن أموال على ٌعتدي من كل على رادعة اتعقوب وفرض بالباطل، الناس أموال وأكل السرقة وحرم

 مقاصد مراتب
 الشرٌعة

 فً مرتبة شرعً حكم تعرٌؾ

 :الضرورٌات -ٔ

 وٌتوقؾ الناس، حٌاة لقٌام منه بد ال ما هً
 ٌترتب الذي األثر ما الدنٌا، فً وجودهم علٌها
 تتحقق لم فإذا ؟ الضرورٌات تحقق عدم على

 واختل الحٌاة، انعدمت الضرورٌات هذه
 فٌهم وعّمت الناس، مصالح وفسدت نظامها،

 .الفوضى

 القتل كان لو ألنه(علل)  النفس قتل تحرٌم
 .الحٌاة وانعدمت الناس لمات مباًحا

 الحاجٌات -

 علٌهم، للتوسعة الناس إلٌه ٌحتاج ما َوِهً
 وظروفهم، ألحوالهم مراعاة عنهم، والتخفٌؾ
 فً اسالن ٌقع لكن الحٌاة، تنعدم ال وبدونها

 .والحرج المشقة

 على للتخفٌؾ شرعت التً الرخص
 رمضان فً اإلفطار كإباحة الناس؛

 .َذلِك َوَنْحو والمسافر، للمرٌض

ٌّات  :التحسٌن

 محاسن من باإلنسان ٌلٌق بما اأْلَْخذ َوِهً
 إلٌها تمس ال مما اأْلَْخبَلق، َوَمكاِرم اْلَعاَدات
 تتؤثر ال دتفُق وإذا بدونها، الحٌاة وتقوم الحاجة،
 ذات الحٌاة ٌجعل وجودها ولكن اإلنسان، حٌاة

 .وجمال بهجة

 الشرع به أمر ما التحسٌنٌات ومن
 عنه نهى ما ومنها والثوب، البدن كطهارة
 أخٌه على اإلنسان بٌع كتحرٌم الشرع
 كؤخذ الشرع إلٌه ندب ما ومنها اإلنسان،
ٌَنة  هللا إلى والتقرب َمْسِجد، كل ِعْند الز 
 صبلة من الطاعات بنوافل ىتعال

 َوالشرب اأْلكل بآداب َواأْلَْخذ وصدقة،
 .فٌهما اإْلِْسَراؾ وتجنب

 التحسٌنٌات الحاجٌات الضرورٌات الى ٌؤتً ما صنؾ

 الخمس الصلوات وجوب الدٌن حفظ
 الصلوات بٌن الجمع إباحة

 للمسافر
 البدن طهارة وجوب

 الصبلة لصحة

 اآلخرٌن ضرب رٌمتح النفس قتل تحرٌم النفس حفظ
 المبلبس لبس إباحة

 الجمٌلة

 الخمر شرب تحرٌم العقل حفظ
 لؽاٌات التخدٌر إباحة

 العبلج
 العلم لطلب السعً ندب

 الزواج مشروعٌة النسل حفظ
 زوجٌن بٌن الزواج تحرٌم

 مصابٌن أطفااًل  ٌنجبون
 بالتبلسٌمٌا

 البصر ؼض وجوب

 االحتكار تحرٌم السرقة تحرٌم المال حفظ
 واالعتدال التوسط وبوج

 االنفاق فً

 اإلسبلم فً اإلنسان حقوق    العاشر الدرس

 لتحقٌقها، والسعً باحترامها الجمٌع وألزمت لئلنسان، اإلسبلمٌة الشرٌعة أثبتتها التً والمٌزات المصالح هً
 .وماله ونسله وعقله ونفسه، دٌنه حفظ إلى ٌؤدي بما
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 الناس خلق هللا إن حٌث :البشري للجنس األصل وحدة -ٔ ؟ ااذكره ، اإلسبلم فً اإلنسان حقوق أسس
 الناس، بٌن والتعاون والتآلؾ التعارؾ إلى دافًعا ٌكون أن ٌنبؽً بٌنهم االختبلؾ وجود وإن واحدة، نفس من جمًٌعا
 " َرفُوالَِتَعا َوَقَباِبلَ  ُشُعوًبا َوَجَعْلَناُكمْ : " تعالى هللا قال بٌنهم والشقاق للنزاع منطلًقا ولٌس

 راقٌة حٌاة ٌحٌا أن اإلنسان حق فمن ودٌنهم، جنسهم اختبلؾ على جمًٌعا الناس هللا كَرم فقد :اإلنسانً التكرٌم -ٕ
 كان سبب ألي باحتقار ٌُعامل وال والتعذٌب، والظلم القهر إلى ٌتعرض فبل وعرضه، وماله نفسه على فٌها ٌؤمن
  " آَدمَ  ِنًبَ  َكَرْمَنا َولََقدْ : "تعالى هللا ٌقول

 عرق إلى النظر دون والواجبات الحقوق فً جمًٌعا الناس بٌن اإلسبلمٌة الشرٌعة عدلت فقد :الناس بٌن العدل -ٖ
ؤُْمرُ  هللَاَ  إِنَ : "تعالى هللا ٌقول فقر أو ؼنى أو دٌن أو جنس أو لون أو   " ِباْلَعْدلِ  ٌَ

 الحقوق  االعتقادٌة الحقوق الشخصٌة الحقوق
 الفكرٌة

 :السٌاسٌة الحقوق االجتماعٌة الحقوق

 الحٌاة حق
 المساواة حق

التدٌن حرٌة حق
  

 التعلُّم حق
 حرٌة حق

 والفكر الرأي

 حق العمل حق
والتصرؾ التملك
  

 األنشطة ممارسة
 تولً حق السٌاسٌة
 وحق ، العامة المناصب
 واالنتخاب، الترشح
 العمل ممارسة وحق

 .السٌاسً

 واستقراره المجتمع ألمن وصٌانة اإلنسان لحٌاة حفًظا( علل)  القصاص اإلسبلم وشرع 

 االستهزاء عدم(عدد) الحق هذا احترام مظاهر ومن علٌها، االعتداء العبادة وحرم بٌوت احترام إلى دعا 
 ُتَتخذ ال أن ٌجب أنه ؼٌر وّضحه؟ بقٌد، والفكر الرأي حرٌة اإلسبلم ضبط  وشعابره والدٌن والرسل اإللهٌة بالذات
 وتجرٌحهم، الناس، وإٌذاء الباطل ونشر المنحرفة والمذاهب الهدامة األفكار لنشر ذرٌعة والفكر الرأي حرٌة

 تهٌا أن الدولة على وأوجب ؟.العمل فً اإلنسان بحق ٌتعلق ما فً الدولة مسإولٌة وضح باألدٌان، واالستهزاء
  ،العمال حقوق أكل من العمل أصحاب وحذر علٌه، للقادرٌن العمل

 النبوٌة السٌرة فً التربوٌة القٌم عشر الحادي الدرس

 (والسلوكٌة األخبلقٌة والقٌم اإلٌمانٌة القٌم)

 تضع عظٌمة قٌم من ثناٌاها بٌن تحمله لما (علل) متكاملة تربوٌة مدرسة وتفاصٌلها بؤحداثها النبوٌة السٌرة تعدُّ 
 . المختلفة الحٌاتٌة المواقؾ مع التعامل وحسن اإلنسان، سلوك بتقوٌم تعنى التً الصحٌحة للتربٌة منهًجا للمسلم

 فً منها وٌنطلق واألحداث، األشٌاء على أحكاَمه - علٌها بناءً  - الشخص ٌصدر التً المعاٌٌر هً القٌم مفهوم بٌن
  االجتماعٌة، وعبلقاته وأعرافه دٌنه من ؟ قٌمه اإلنسان ٌستمد اٌن من. اآلخرٌن مع وعبلقاته سلوكه

 .المإثرة اإلٌجابٌة الشخصٌة تبنً -ٔ والمجتمع الفرد بناء فً كبرى أهمٌة للقٌمتها وأهمٌ

 .المجتمع فً إٌجابً سلوك إلى اإلنسانً السلوك تعدٌل فً تساعد -ٕ

 .الصالح الجٌل تكوٌن فً تسهم -ٖ

 عبلقة تنظم التً مان،اإلٌ حقابق من المستمدة واألحكام بالمعاٌٌر تتعلق التً القٌم وهً:  اإلٌمانٌة القٌم عرؾ
 . وشره خٌره والقدر اآلخر، والٌوم ورسله وكتبه ومبلبكته تعالى بالِل اإلٌمان مثل بربه، اإلنسان
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 أسس على اإلٌمانٌة القٌم  النبً أقام وقد ؟ االٌمانٌة القٌم  النبً علٌها اقام التً العظٌمة والقواعد االسس هً ما

 . والتقوى واإلحسان، واإلخبلص، تعالى، هللا عظٌمت أهمها؛ من عظٌمة، وقواعد عدٌدة

 حٌن اإلحسان معنى  النبً بٌن وقد اإلٌمان، بكمال المإمن اتصاؾ عن اإلحسان ٌنشؤ ؟ ذلك وضح اإلحسان( أ

َراكَ  َفإَِنهُ  َتَراهُ؛ َتُكنْ  لَمْ  َفإِنْ  َتَراهُ؛ َكؤََنكَ  هللَاَ  َتْعُبدَ  أَنْ : "فقال عنه سبل  له، تعالى هللا بمراقبة اإلنسان عرش فإذا" . ٌَ
 وٌإدي المعاصً، عن وٌبتعد الطاعات، على فٌحرص وأفعاله، أقواله ٌضبط فإنه به، ٌقوم ما كل على واطبلعه
 .صورة أحسن فً الحٌاة فً واجباته

 الصحابة تربٌة على وحرص ، النبً بها اتصؾ التً اإلٌمانٌة القٌم ومن علٌه والتوكل تعالى بالِل الثقة ( ب

 المسلمون كان حٌن الهجرة قبل المكرمة مكة ففً   ؟علٌه والتوكل تعالى بالِل الثقة: علٌها علٌهم هللا رضوان
ٌُِتَمنَ  َوهللَاِ : "... المسلمٌن حال إلٌه شكا وقد عنه هللا رضً األرت بن لخباب قال مضطهدٌن، ضعاًفا  األَْمَر، َهَذا لَ
ْببَ  أَوِ  هللَاَ، إاَِل  ٌََخاؾُ  الَ  َحْضَرَمْوَت، إِلَى َصْنَعاءَ  نْ مِ  الَراِكبُ  ٌَِسٌرَ  َحَتى  " .َتْسَتْعِجلُونَ  َولَِكَنُكمْ  َؼَنِمِه، َعلَى الذ 

 حادثة فً علٌه وتوكله تعالى بالِل  النبً ثقة وبرزت ؟ علٌه التوكل على النبوٌة السٌرة من نماذج اذكر •

 رضً بكر أبو فخاؾ عنه، هللا رضً بكر وأبو هو فٌه ٌختبا الذي الؽار من شقرٌ دنت حٌن المدٌنة إلى الهجرة
 ؟ تعالى بالِل الثقة على  الواقع من نماذج اقترح معهم هللا بؤن  النبً فطْمؤنه المشركون، علٌهما ٌطلع أن عنه هللا

  المضار ودفع المنافع جلب فً علٌه ٌعتمد و تعالى بالِل ٌثق ان المسلم وعلى

 البٌبة نحو اإلٌجابً السلوك( ب   األمانة( أ والسلوكٌة األخبلقٌة لقٌما -ٕ

 عبلقته وتحدد اإلنسان سلوك توجه التً بالمعاٌٌر تتعلق التً القٌم وهً : والسلوكٌة األخبلقٌة القٌم عرؾ
 المحبة تسوده فاضل مجتمع تكوٌن إلى ٌإدي وهذا. معهم والتوافق التفاعل على قادًرا ٌجعله نحو   على باآلخرٌن
 . والوبام

  ؟ األخبلقٌة القٌم على النبوٌة السٌرة من نماذج اذكر

 اإلسبلمً، المجتمع فً اإلٌجابٌة والسلوكات الفاضلة األخبلق ؼرس على حرًٌصا الرسول كان ولهذا •

 ُخلقُه َكان: "فقالت ، النبً خلق عن عنها هللا رضً عابشة ُسبلت فقد" ٌم؛الكر القرآن من أخبلقه ٌستمد  وكان

 " .الُقرآن

 الناس، بٌن والترابط األخوة على التؤكٌد خبلل من والسلوكٌة األخبلقٌة القٌم بؽرس  النبً اعتنى(  كٌؾ بٌن) 

 . صحٌحة تربٌة األبناء تربٌة على وحرصه األسرٌة، بالعبلقات والعناٌة

 . االسبلم علٌها حث التً السلوكٌة األخبلقٌة القٌم بعض توضٌح ٌؤتً اوفٌم

ؤُْمُرُكمْ  هللَاَ  إنَ : "تعالى هللا قال اإلسبلم، إلٌها دعا التً الفاضلة األخبلق َمن األمانة خلق ٌعدّ : األمانة وا أَنْ  ٌَ  ُتَإدُّ
 . رسولنا بها اتصؾ التً بلقاألخ أشهر من الخلق هذا كان وقد"  أَْهلَِها إِلَى اأْلََماَناتِ 

 عنده كانت التً األمانات رد على الهجرة قبٌل ملسو هيلع هللا ىلص حرص فقد ؟ األمانة على النبوٌة السٌرة من نماذج اذكر

. باألمٌن – بعثته قبل حتى – قومه بٌن ُعِرؾ حٌث المال؛ وهو لدٌهم ما أعز على ٌستؤمنونه كانوا الذٌن لقرٌش
 هللا رضً طالب أبً بن علً من طلب ٌهاجر أن قبل أنه إال قومه، من وجده ذيال واإلٌذاء العداوة من وبالرؼم

 . ألصحابها األمانات ٌرد أن عنه

 هللا وجه بها قاصدا وجه اتم على الفرابض فٌإدي ، األمانة خلق فً ملسو هيلع هللا ىلص  هللا برسول ٌقتدي ان المسلم وعلى

 ألصحابها الودابع ٌحفظ و تعالى هللا بٌؽض ما فً ٌستعملها فبل ، واعضابه جوارحه على وٌحافظ ، تعالى
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 ٌفشً وال ، ٌخونه فبل اخٌه سر وٌحفظ ، وجه اكمل على وٌإدٌه عمله وٌتقن ، ٌطلبونها عندما الٌهم وٌرجعها
  اسراره

 ؟ البٌبة نحو االٌجابً السلوك الى  النبً فٌه دعا النبوٌة السٌرة من مثاال هات :البٌبة نحو اإلٌجابً السلوك

 علٌه هللا صلى أمر كما  او/ األشجار زراعة على حث كما  او/ عنها األذى وإماطة  او/ الطرقات ظٌؾبتن أمر
 الماء فً االقتصاد إلى أًٌضا ودعا  او/ تعذٌبه أو إٌذابه عن ونهى  او/ بالحٌوان بالرفق وسلم

 (المهارٌة القٌم)   النبوٌة السٌرة فً التربوٌة القٌم   عشر الثانً الدرس

 اإلنسان لدى المكتسبة واإلمكانات بالقدرات تتعلق التً لقٌما هً

ٌّؾ حٌاته سبل تسهٌل على تساعده ؟ المهارٌة القٌم أهمٌة وضح ٌّة عبلقات   وتكوٌن مجتمعه، مع والتك  مع إٌجاب
 .وؼٌرها والحوار والتفكر والقٌادة والتواصل كالتعلم( مثال)حٌاته سبل وتسٌٌر اآلخرٌن

ا ًٌ  وإنمابها، وتعلمها الصحابة، لدى المهارات هذه اكتشاؾ على حرصه:  المهارٌة بالقٌم بًالن عناٌة: ثان

 الناس قٌام فً وتوظٌفها وإنمابها المواهب  النبً اكتشاؾ على األمثلة ومن توظٌفها وحسن إتقانها وضرورة

 ( مثال هات) ومجتمعاتهم أنفسهم لخدمة ومسإولٌاتهم بواجباتهم

ن عنهما هللا رضً األشعري موسى وأبا جبل بن معاذ أرسل أنه• ٌْ ٌَ  فً بمهارتهما لمعرفته(  علل) الٌمن على قاض
 القضاء

 فً بمهارته لمعرفته  فٌها اإلسبلم لنشر( علل)  المنورة المدٌنة إلى عنه هللا رضً عمٌر بن مصعب وأرسل•
 والمنطق بالحجة الناس إقناع

 والمسلمٌن اإلسبلم خدمة فً الشعر، فً عنه هللا رضً ثابت بن حسان مهارة استثمر كما•

 ما وسلم علٌه هللا صلى للنبً ٌترجم كً( علل)  السرٌانٌة ٌتعلم أن عنه هللا رضً ثابت بن زٌد من طلب وكذلك•
 . اللؽة بهذه كتب من ٌؤتٌه

  ؟ الرسول علٌها حث التً المهارٌة القٌم من أربًعا اذكر:  المهارٌة القٌم من نماذج

 اآلخرٌن مع اإلٌجابٌة العبلقات بناء مهارة-ٕ                   القٌادة رةمها -ٔ

 الوقت إدارة مهارة -ٗ                  الحوار مهارة -ٖ

 . المطلوب الهدؾ إلنجاز وتوجٌههم الناس فً التؤثٌر محاولة وهً: القٌادة مهارة -ٔ

 عالٌة مهارٌة قٌمة وهً ؟الناجح القابد أخبلق من ثبلثة بٌن/ ؟ ذلك علل العالٌة المهارٌة القٌم من القٌادة مهارة عدّ 
 نفعهم على والحرص اآلخرٌن ومعرفة بالمسإولٌة تتمتع شخصٌة اإلنسان امتلك إذا إال إلٌها الوصول ٌمكن ال

 وخدمتهم

 إذ القٌادة، فن فً بعده لمن حسنة قدوة  هللا رسول كان وقد ؟ القٌادة مهارة على النبوٌة السٌرة من نماذج اذكر

 وحسن والشورى واللباقة والنزاهة والحزم والصبر والعدل الشجاعة فً الناجح القابد وكفاٌات بؤخبلق ٌتمتع كان
 . به واقتدابهم له الناس حب فً سبًبا ذلك فكان التعامل،

  لٌة،والمسإو القٌادة مهارة على عنهم لِل رضً الصحابة بتربٌة والسبلم الصبلة علٌه اعتنى كما •

 : اآلخرٌن مع اإلٌجابٌة العبلقات بناء مهارة -ٕ
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 ؟ اآلخرٌن مع اإلٌجابٌة العبلقات بناء مهارة على النبوٌة السٌرة من نماذج اذكر

 اإلنسان إلتقان واحًدا أثًرا استنتج او/ مثل المسلم، ٌمتلكها أن ٌنبؽً التً الكفاٌات من العدٌد المهارة هذه وتتضمن
 : حٌاته على اآلخرٌن مع اإلٌجابٌة اتالعبلق بناء مهارة

 اآلخرٌن مع اإلٌجابٌة العبلقات بناء مهارة لتحقٌق المسلم ٌمتلكها ان ٌنبؽً التً الكفاٌات من واحدة كفاٌة هات
 . معهم التعامل وحسن او/  ومنطلقاتهم اآلخرٌن فهم على القدرة

 ،بٌنهم السبلم نشر على الناسَ   النبً حثُّ  ذلك من الناس، مع التعامل لحسن كثٌرة توجٌهات النبوٌة السٌرة وفً•

 ،الناس وجوه فً البشاشة على حث كما البٌوت إلى الدخول قبل االستبذان إلى  ودعا

 والرفق الزالت وتجاوز التعامل فً المرونه ومنها .خاطره وتطٌٌب علٌه، واالطمبنان المرٌض بزٌارة ٌؤمر وكان
  واللٌن

 ٌعٌش ال اجتماعً كابن فاإلنسان للتواصل، األساسٌة الوسٌلة هو الناس بٌن الحوار عرؾ: الحوار مهارة -ٖ
 ؼٌره مع إالَ 

ٌَُعب رَ  ؼٌره، مع الحٌاة ٌستطٌع ولكً  ؟حٌاته على الحوار مهارة اإلنسان إلتقان واحًدا أثًرا استنتج  احتٌاجاته عن و
 . حوله َمنْ  مع الحوار من له ُبدَ  ال

 علٌه هللا صلى محمًدا سٌدنا أنَ  ٌُدركُ  النبوٌة للسٌرة والمتؤم ل ؟ الحوار مهارة على النبوٌة سٌرةال من نماذج اذكر
 شتم دون بتهذٌب وٌكلمه ٌحاوره، من ٌحترم فكان وآدابه، وأسالٌبه، فنونه، وٌتقن الحوار؛ ٌستخدم َمنِ  أفضل وسلم
 وفً. المنطقٌة العقلٌة بالحجج آراءه ٌدعم وكان عهم،ٌقاط أن دون لآلخرٌن جًٌدا ٌستمع  وكان إٌذاء، أو سب أو

ًَ  أََتى َشاّبًا َفًتى أنَ  ذلك من ،الناس مع حواره فً  النبً أسلوب لحسن كثٌرة نماذج النبوٌة السٌرة ا: َفَقالَ  ، الَنبِ ٌَ 

َنى، لًِ اْبَذنْ  هللاَِ  َرُسولَ    حواره ذلك فمن ،واللٌن باللطؾ ٌنالمسلم ؼٌر مع الحوار أسلوب  الرسول واتبع• ِبالز 

 َفلََعلَكَ : "علٌه تعالى هللا فؤنزل ذلك، سبٌل فً نفسه أرهق حتى هداٌتهم على الشدٌد وحرصه قرٌش، مشركً مع
 ".أََسًفا اْلَحِدٌثِ  ِبَهَذا ٌُْإِمُنوا لَمْ  إِنْ  آَثاِرِهمْ  َعلَى َنْفَسكَ  َباِخع  

 مع جمٌعهم، الناس مع بها وٌلتزم الحوار آداب ٌتعلم ان المسلم وعلى؟ وارالح مهارة على الواقع من نماذج اقترح
 . العمل فً وزمبلبه وطبلبه ومعلمٌه، واقاربه، وابنابه والدٌه

 على الوقت تنظٌم ٌساعد: حٌاته على الوقت إدارة مهارة اإلنسان إلتقان واحًدا أثًرا استنتج: الوقت إدارة مهارة-ٖ
 .األخطاء وتقلٌل العمل، إنجاز سرعة زٌادة إلى وٌإدي والواجبات، األهداؾ بٌن الموازنة

 محدودة، مواعٌد فً العبادات ،فجعل الوقت بتنظٌم االسبلم اعتنى لذا الوقت؟ بتنظٌم اإلسبلم اعتنى كٌؾ بٌن
 تنظٌم إلى  هللا رسول دعا كما القٌامة ٌوم عنها اإلنسان ٌُسؤل أمانة الوقت وعدّ  بها، إال تصحُّ  ال معلومة ومواقٌت

 .فٌه والتفرٌط تضٌٌعه من وحذر ،ٌفٌد ما فً واستثماره الوقت

 عشر الثالث الدرس

 األمة قوة عوامل من

ا:تعالى هللا قال َها ٌَ ٌُّ  َجِمًٌعا هللاَِ  ِبَحْبلِ  َواْعَتِصُموا( ٕٓٔ) ُمْسلُِمونَ  َوأَْنُتمْ  إاَِل  َتُموُتنَ  َواَل  ُتَقاِتهِ  َحقَ  هللَاَ  اَتقُوا آََمُنوا الَِذٌنَ  أَ
ُكمْ  هللاَِ  ِنْعَمةَ  َواْذُكُروا َتَفَرقُوا َواَل  ٌْ نَ  َفؤَلَؾَ  أَْعَداءً  ُكْنُتمْ  إِذْ  َعلَ ٌْ  ِمنَ  ُحْفَرة   َشَفا َعلَى َوُكْنُتمْ  إِْخَواًنا بِنِْعَمِتهِ  َفؤَْصَبْحُتمْ  قُلُوِبُكمْ  َب

ٌ نُ ٌُ  َكَذلِكَ  ِمْنَها َفؤَْنَقَذُكمْ  الَنارِ  اِتهِ  لَُكمْ  هللَاُ  َب ٌَ ْدُعونَ  أَُمة   ِمْنُكمْ  َوْلَتُكنْ ( ٖٓٔ) َتْهَتُدونَ  لََعلَُكمْ  آَ رِ  إِلَى ٌَ ٌْ ؤُْمُرونَ  اْلَخ ٌَ  َو
ْنَهْونَ  ِباْلَمْعُروؾِ  ٌَ  َجاَءُهمُ  َما َبْعدِ  ِمنْ  اْخَتلَفُواوَ  َتَفَرقُوا َكالَِذٌنَ  َتُكوُنوا َواَل ( ٗٓٔ) اْلُمْفلُِحونَ  ُهمُ  َوأُولَِبكَ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َو
ٌ َناتُ  ْومَ ( ٘ٓٔ) َعِظٌم   َعَذاب   لَُهمْ  َوأُولَِبكَ  اْلَب ٌَضُّ  ٌَ  َبْعدَ  أََكَفْرُتمْ  ُوُجوُهُهمْ  اْسَوَدتْ  الَِذٌنَ  َفؤََما ُوُجوه   َوَتْسَودُّ  ُوُجوه   َتْب
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ٌََضتْ  الَِذٌنَ  َوأََما( ٙٓٔ) ونَ َتْكفُرُ  ُكْنُتمْ  ِبَما اْلَعَذابَ  َفُذوقُوا إٌَِماِنُكمْ  ( 5ٓٔ) َخالُِدونَ  ِفٌَها ُهمْ  هللاَِ  َرْحَمةِ  َفِفً ُوُجوُهُهمْ  اْب
ٌَاتُ  ِتْلكَ  كَ  َنْتلُوَها هللاَِ  آَ ٌْ  (1ٓٔ) لِْلَعالَِمٌنَ  ُظْلًما ٌُِرٌدُ  هللَاُ  َوَما ِباْلَحق   َعلَ

 على الثبات منها ؟ اذكرها عدٌدة موضوعات  السورة ناولتت مدنٌة، سورة وهً عمران، آل سورة من اآلٌات هذه
 . كٌدهم من والتحذٌر المسلمٌن، ؼٌر شبهات وردّ  الكرٌم، القرآن صدق وإثبات تعالى هللا وحدانٌة اإلسبلم،وإثبات

 . تختلفوا ال:    َتَفَرقُوا َواَل  •      . باإلسبلم تمّسكوا:  هللَاِ  ِبَحْبلِ  َواْعَتِصُموا• 

َناتُ  •                         . حافة:     َشَفا •  ٌ  . الواضحة الدالبل:     اْلَب

 الخزرج على لؤلوس فٌه الظفر وكان والخزرج األوس فٌه اقتتلت ٌوماً  ُبعاث ٌوم وكان:  بعاث ٌوم•

  الكرٌمة اآلٌات تتحدث

 (ٗٓٔ-ٕٓٔ) األمة قوة عوامل-ٔ 

 (1ٓٔ-٘ٓٔ)  االخرة فً هاعاقبت وبٌان الفرقة من والتحذٌر -ٕ 

: ٌؤتً ما منها المجتمع، وتصون الفرد تحّصن التً األمة قوة عوامل بعض الكرٌمة اآلٌات بٌنت  األمة قوة عوامل
 ٘-ٔ:  العوامل هذه من ثبلثة اذكر

ا:)  تعالى قال تعالى هللا تقوى -ٔ َها ٌَ ٌُّ  هللا المسلم ٌتقً كٌؾ وضح ؟ اآلٌة فسر(ُتَقاِتهِ  َحقَ  هللّاَ  اَتقُواْ  آَمُنواْ  الَِذٌنَ  أَ
 واجتناب ألوامره باالمتثال وذلك التقوى حق ٌتقوه وأن تعالى هللا ٌخافوا أن المإمنٌن على ٌنبؽً ؟ تقاته حق

  بمراقبته، والشعور نواهٌه،

ْسلِ  َوأَنُتم إاِلَ  َتُموُتنَ  َوالَ :)  تعالى قال/ اإلسبلم دٌن على والثبات االستقامة -ٕ  اآلٌات ؟أكدت اآلٌة فسر( ُمونَ مُّ
 الثبات مع وتشرٌعاته، وأخبلقه وقٌمه اإلسبلم بؤحكام االلتزام هً والمجتمع الفرد لدى القوة أسباب من أن الكرٌمة

 .الممات حتى ذلك على واالستمرار

 تعالى هللا بكتاب بالتمسك الكرٌمة اآلٌات تؤمر(  َجِمٌعاً  هللاِّ  ِبَحْبلِ  واْعَتِصُمواْ :) تعالى قال:  باإلسبلم االعتصام-ٖ

 ،ملسو هيلع هللا ىلص محمد نبٌنا وسنة

 االعتصام على اآلٌات تؤكٌد سٌاق فً (جمًٌعا) بكلمة التعبٌر من الحكمة وضح( جمًٌعا) بكلمة التعبٌر جاء لماذا
 ٌكلؾ التً  او/ المجتمعٌة المسإولٌة أهمٌة إلى إشارة باإلسبلم االعتصام على اآلٌات تؤكٌد سٌاق فً.  باإلسبلم

  أخوة بحق وٌكونون مجتمعه، تجاه بدوره ٌقوم أن فرد كل فٌها

ُكمْ  هللاِّ  ِنْعَمتَ  َواْذُكُرواْ  َتَفَرقُواْ  َوالَ  :التفرق وعدم الوحدة -ٗ ٌْ نَ  َفؤَلَؾَ  أَْعَداء ُكنُتمْ  إِذْ  َعلَ ٌْ  بِِنْعَمِتهِ  َفؤَْصَبْحُتم قُلُوِبُكمْ  َب
نَ  ُحْفَرة   َشَفا َعلَىَ  َوُكنُتمْ  إِْخَواناً  ْنَها َفؤَنَقَذُكم الَنارِ  م  ٌ نُ  َكَذلِكَ  م  اتِهِ  لَُكمْ  هللّاُ  ٌَُب ٌَ  اآلٌات دعت(.ٖٓٔ) َتْهَتُدونَ  لََعلَُكمْ  آ
 -ٔ : هما؟ اذكر موقفٌن بٌنت وقد واالختبلؾ، الفرقة من وحذرت المجتمع، أفراد بٌن والتآلؾ الوحدة إلى الكرٌمة
 هللا أنعم الذٌن المإمنٌن وموقؾ -ٕمتناحرة، فرًقا وصاروا ضعفهم فً سبًبا ذلك فكان فواواختل تفرقوا الذٌن موقؾ
 منها هللا فؤنجاهم بكفرهم، النار دخول على مشرفٌن الجاهلٌة، فً أعداء كانوا أن بعد والوحدة، األخوة بنعمة علٌهم

 قوة أن شك وال. ، متناصحٌن متراحمٌن اإخوانً  هللا بفضل فؤصبحوا قلوبهم بٌن وجمع لئلٌمان، وهداهم باإلسبلم
 وحدتها، وتفرٌق كلمتها لتشتٌت( علل) بها المتربصٌن وتؽٌظ األعداء، ترضً ال ووحدتها األمة

 هذه نزول سبب فً جاء فقد الخزرج؟ و األوس بٌن العداوة فتنة إثارة على قٌس بن شاس الٌهودي عمل كٌؾ
 فً مجتمعٌن والخزرج األوس من األنصار من نفر على الٌهودي( قٌس بن شاس) مرّ  فقد ذلك، ٌإكد ما اآلٌات
 إلٌهم فؤرسل الجاهلٌة، فً عداوة من بٌنهم كان الذي بعد بٌنهم ذات وصبلح ألفتهم من رأى ما فؽاظه لهم، مجلس
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ا  وتؽاضبوا وتفاخروا ذلك عند القوم فتنازع الجاهلٌة، أٌام ُبعاث ٌوم فً الخزرج على األوس بانتصار ٌذكرهم شاّبً
 ... السبلح السبلح: وقالوا

: فقال واألنصار المهاجرٌن مع إلٌهم فخرج ملسو هيلع هللا ىلص النبً ذلك فبلػ ؟ الفتنة هذه على للقضاء ملسو هيلع هللا ىلص النبً فعل ماذا 

ا" ٌَ ِة، أبدْعوى هللَاَ، هللَاَ  اْلُمْسلِِمٌَن، َمْعَشرَ  أ ٌَ ْسبَلِم، هللَاُ  َهَداُكمْ  أَنْ  َبْعدَ  أظهِركم بٌنَ  َوأََنا اْلَجاِهلِ  ِبهِ  َوَقَطعَ  ِبِه، َوأَْكَرَمُكمْ  لئِْلِ
ٌَةِ  أَْمرَ  َعْنُكمْ   وأنها األعداء، مكابد من مكٌدة أنها القوم فعرؾ ،"قُلُوِبُكْم؟ بٌن ِبهِ  وألَؾ اْلُكْفِر، ِمنْ  ِبهِ  َواْسَتْنَقَذُكمْ  اْلَجاِهلِ
 .بعًضا بعضهم وعانق السبلح فؤلقوا الشٌطان، من نزؼة

 به جاء الذي الخٌر إلى دعوتها األمة قوة أسباب من أن الكرٌمة اآلٌات بٌنت؟ تتمثل بماذا :الخٌر إلى ةالدعو-٘
  اإلنسانٌة، على والفضل بالنفع ٌعود مما اإلسبلم،

 مسإولٌته بحسب كل ومسلمة مسلم كل على واجب هو الذي  ؟المنكر عن والنهً بالمعروؾ األمر حكم اذكر
 .وعلمه وسلطته

 للمجتمع أمان الخٌر إلى الدعوة وفً ؟ آثارها اذكر. واجتماعٌة سلوكٌة قاعدة المنكر عن والنهً بالمعروؾ األمر
 المسلم فٌها ٌجد التً البٌبة وتتوافر الفاضلة، اإلسبلم قٌم فٌه وتنتشر والتطرؾ، واالنحراؾ واإللحاد الفساد من

 .  أفرادها بٌن األخوة وتزداد األمة تقوى وبه الشر، فٌها وٌنحصر الخٌر، على أعواًنا

 موقؾ لنا وذكرت واالختبلؾ، التنازع من الكرٌمة اآلٌات حذرت اآلخرة فً عاقبتها وبٌان الفرقة من التحذٌر
 أنبٌابهم، صدق على الواضحة الدالبل جاءتهم ما بعد من واختلفوا متناحرة، وجماعات فرًقا وصاروا تفرقوا الذٌن

 . أمثالهم ٌكونوا ال أن منٌنالمإ الكرٌمة اآلٌات ودعت

 الدنٌا الحٌاة فً وأعمالهم مواقفهم على العباد ٌجازي الذي تعالى هللا عدل كمال إلى الكرٌمة اآلٌات وأشارت
 واآلخرة

 عشر الرابع الدرس

 المنورة المدٌنة وثٌقة

 فكان المنورة، المدٌنة ىإل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول هاجر ؟ إلٌها  النبً هجرة بعد المدٌنة مجتمع تشكل كانت التً الفبات ما

 .المسلمٌن ؼٌر العرب من المدٌنة وسكان والٌهود، واألنصار، المهاجرٌن من المسلمون: فٌها

 أو عصبٌة أو قبلٌة بروابط ترتبط مبعثرة، جماعات من المجتمع تحوٌل إلى الوثٌقة فتهدؾ ما الهدؾ من الوثٌقة ؟
 . اإلسبلم رابطة هً واحدة، رابطة أساس على متقو التً اإلسبلم، أمة هً واحدة أمة إلى ؼٌرها،

  المجتمع أفراد عبلقات تنظم التً الحقوق

 فً المواطنة الوثٌقةُ  تحصر لم الوثٌقة؟ بٌنته كما الدولة ألفراد المواطنة حق ٌثبت ِبمَ  وضح المواطنة حق -ٔ
 فً اإلقامة بمقتضى ٌنالمسلم ولؽٌر إسبلمهم، بمقتضى للمسلمٌن المواطنة حق أثبتت بل وحدهم، المسلمٌن
  الوثٌقة بؤحكام وااللتزام المدٌنة

 أعطى: المنورة المدٌنة فً المقٌمٌن المسلمٌن لؽٌر المواطنة حق إعطاء على ٌدل النبوٌة السٌرة من موقفا وضح 
 المواطنة حق( عوؾ بنً)  الٌهود

 شعابر ممارسة حق لهم لكتابا وأهل اإلسبلمٌة، وشعابرهم عقٌدتهم لهم فالمسلمون والتدٌن االعتقاد حق -ٕ
 .اإلسبلم فً الدخول على ٌُجَبرون فبل: دٌنهم

 السفر، وفً اإلقامة فً أموالهم، أو أعراضهم أو أنفسهم على خوؾ دون بالعٌش وذلك والتنقل األمن حق -ٖ
 الوثٌقة أحكام التزموا إذا
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 ؟ ذلك علل الدماء وعصمة ةالمعامل حٌث من سواء، القانون أمام جمٌعهم المجتمع فؤفراد المساواة حق  -ٗ
 ألي ذلك فً بٌنهم فرق ال الشرع، أمام نفسها الحرمة لها البشرٌة النفس ألن المواطنة، بمقتضى وذلك
 .كان سبب

 إلى إشارة هذا المستقلة،وفً المالٌة ذمتهم فلهم المسلمٌن، لؽٌر التملك حق الوثٌقة أقرت فقد التملك حق -٘
 .أموالهم فً والتصرؾ العمل حرٌة

 

  المجتمع، أفراد على الواجبات من مجموعة الوثٌقة أقَرت السابقة الحقوق مقابل فً المجتمع أفراد واجبات تحدٌد

 فً ٌحكم الذي هو النبوٌة والسنة الكرٌم القرآن مرجعٌة فً المتمثل فالقانون والقانون النظام سٌادة احترام -ٔ
  المجتمع، أفراد نبٌ العبلقات فً نافذ وحكمه المجتمع، فً ٌقع نزاع كل

 ودفع األسرى فداء الوثٌقة؟ كتابة قبل سابدة كانت التً االجتماعً التكافل أشكال عدد: االجتماعً التكافل -ٕ
 العشٌرة، من التكافل وٌبدأ علٌها، وهم اإلسبلم جاء التً الحال على ٌبقون أنهم أي الخطؤ؛ القتل فً الدٌة
 المجتمع ىإل التكافل واجب ٌنتقل العشٌرة عجزت فإذا

 الجمٌع خبرات من لئلفادة(  علل)  المجتمع أفراد لكل الخٌر بإرادة وذلك  بالخٌر والتواصً التناصح -ٖ
 بٌنهم المتبادلة الثقة وتحقٌق

 تؤكٌد هذا وفً( علل)أحدهم ابن كان وإن ظلمه، من الظالم ٌمنعوا أن علٌهم فٌجب ؟ الظلم منع فً التعاون -ٗ
 .الفرد مصلحة من أولى المجتمع مصلحة وأن جمٌعهم، المجتمع ألفراد ناألم تحقٌق فً التعاون لمبدأ

 الجمٌع على وجب  والمجتمع الدولة على اعتداء حدث فإذا المجتمع، أمن فً الجمٌع مشاركة وجوب -٘
 ٌجب كما واحد، بلد فً معهم ٌعٌشون داموا ما أهلها، على أو علٌها ٌعتدي عدو أي من حماٌتها فً التعاون
 القتال أثناء المسلمٌن مع اإلنفاق ضاأٌ علٌهم

 أو لقرٌش حماٌة أي تقدٌم الوثٌقة منعت فقد ،الخارج من الدولة ٌتهدد لمن مساعدة أو عون أي تقدٌم منع -ٙ
 حق. بؽٌر وأموالهم دٌارهم من المسلمٌن وأخرجت هللا دعوة حاربت ألنها( علل)  أموالها

 بهذه - لؤلردنٌٌن وّجهها التً السادسة النقاشٌة ورقته فً - الحسٌن ابن الثانً هللا عبد الملك جبللة اسَتْشَهدَ  وقد
 على ٌإكد البشرٌة تارٌخ فً مدنً دستور أول وعّدها والمواطنة، القانون دولة بناء فً أهمٌتها على النبوٌة الوثٌقة

 أو أصلهم أو معرقه أو جبسهم عن النظر بؽضّ  والواجبات الحقوق فً متساوون مواطنون المجتمع أفراد أن
 .القانون مظلة تحت جمًٌعا وأنهم دٌنهم،

 ،واجب حق الوثٌقة من النص

 وأهل قرٌش من والمسلمٌن المإمنٌن بٌن هللا، رسول النبً محمد من كتاب هذا"
 "الناس دون من واحدة أمة أنهم ،...تبعهم ومن ٌثرب،

 هذه فًملسو هيلع هللا ىلص الرسول أعلن

 اإلسبلمٌة األمة قٌام الوثٌقة
 اواستقبلله

 المواطنة حق ..."المإمنٌن مع أمة عوؾ بنً ٌهود"

 والتدٌن االعتقاد حق " وأنفسهم موالٌهم دٌنهم وللمسلمٌن دٌنهم، للٌهود"

 والتنقل األمن حق  ..".وأثم، ظلم من إال بالمدٌنة آمن قعد ومن آمن، خرج من وأنه"

 المساواة حق  "علٌهم متناصر الو مظلومٌن ؼٌر واألسوة النصر له فإن ٌهود من تبعنا من وإنه"

 التملك حق "نفقتهم المسلمٌن وعلى نفقتهم، الٌهود على وإن"

 إلى مرده فإن فساده، ٌخاؾ اشتجار أو حدث من الوثٌقة هذه أهل بٌن كان ما وأنه"
 " .هللا رسول محمد وإلى هللا

 النظام سٌادة احترام واجب
 والقانون

 االجتماعً التكافل واجب  " .عانٌهم ٌفدون وهم بٌنهم ٌتعاقلون ربعتهم، على قرٌش من المهاجرون"

  ".اإلثم دون والبر والنصٌحة النصح بٌنهم وإن"
 والتواصً التناصح واجب

 بالخٌر
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  "أحدهم ولد كان ولو...  منهم، بؽى من كل على أٌدٌهم المتقٌن المإمنٌن وأن"
 منع فً التعاون واجب

 الظلم

 "الوثٌقة أهل حارب من على النصر بٌنهم وأن"
 مشاركة وجوب واجب
 المجتمع أمن فً الجمٌع

 "محاَربٌن داموا ما المسلمٌن مع ٌنفقون الٌهود وأن"
 فً الجمٌع مشاركة وجوب

 المجتمع أمن

 

 

 

 اإلسبلمً الحضاري البناء    عشر الخامس الدرس

 واالجتماعٌة واالقتصادٌة والعسكرٌة السٌاسٌة الحٌاة مجاالت جمٌع فً والمعنوٌة المادٌة األمة منجزات هً
 .المجاالت من وؼٌرها والفنٌة والدٌنٌة

 ونحوها، واآلداب والتراث واألفكار والقٌم القوانٌن:  للحضارة المعنوي الجانب على األمثلة ومن

 .وؼٌرها والصناعات والبناء والعمارة والمواصبلت االتصاالت وسابل  :المادي الجانب على األمثلة ومن 

 والعلوم الخبرات من واإلفادة/ النبوٌة والسنة/  الكرٌم القرآن من  بنابها؟ أسس اإلسبلمٌة الحضارة تستمد اٌن من
  المكتسبة البشرٌة

  هللا من وحً مصدرها ربانٌة عقٌدة وعلى واإلنسانٌة، واالجتماعٌة الخلقٌة الفضابل على الحضارة؟ تقوم ماذا على

 واالجتماعٌة الخلقٌة الفضابل على الحضارة هذه قامت(  علل)  اإلسبلم ببقاء قٌةبا حضارة اإلسبلمٌة الحضارة
 . علٌه حّثت إال البشرٌة ٌصلح مما شًٌبا تترك لم تعالى، هللا من وحً مصدرها ربانٌة عقٌدة وعلى واإلنسانٌة،

ٌّة-ٔ  اإلسبلمٌة الحضارة خصابص  واالنفتاح المرونة- ٖ             والتوازن الوسطٌة - ٕ       والعالمٌة اإلنسان

ٌّة-ٔ  األنشطة جمٌع وأن تعالى هللا مخلوقات أهم اإلنسان أن أساس على الحضارة هذه قامت  والعالمٌة اإلنسان
 هللا سبٌل فً عمل هو الؽاٌة، هذه تحقٌق به ٌقصد عمل كل وأن ورفاهٌته سعادته إلى تإدي وأن البد البشرٌة
 الذٌن بالعلماء وتفتخر. دٌنهم أو لونهم أو جنسهم إلى النظر دون الناس جمٌع شملت ةاإلسبلمٌّ  الحضارة نجد تعالى
 .وعدله اإلسبلم سماحة ظلّ  فً عاشت التً الّشعوب جمٌع من صرحها أقاموا

 فبل الدنٌا، بالحٌاة والتمتع المادي والجانب الروحً، الجانب بٌن اإلسبلمٌة الحضارة وازنت والتوازن الوسطٌة-ٕ
 بالملكٌة فسمحت الجماعة، وحاجات الفرد حاجات بٌن الحضارة هذه وازنت كما ؼلو، وال إفراط، وال طتفرٌ

 إلى ٌإدي أو فساًدا، ٌكن لم ما ٌرٌد ما ماله فً ٌفعل أن للمسلم وأباحت فٌها، المجتمع حق وأقرت الفردٌة،
 .باآلخرٌن اإلضرار

 من أخذت فقد وأفادت، فاستفادت اإلنسانٌة، الحضارة لقاتح من كحلقة الحضارة هذه جاءت واالنفتاح المرونة-ٖ
 .العالم شعوب عرفتها التً اإلنسانٌة والثقافات الحضارات

 ولئلنسانٌة اإلسبلمٌة ولؤلمة للوطن االنتماء -ٖ  العلم -ٕ  اإلٌمان حقابق-ٔ اإلسبلمٌة الحضارة ازدهار أسباب
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 للوجود تصور من مجتمعه، وٌبنً سلوكه، وٌحدد الحٌاة فً موقًفا لنفسه ٌّتخذ كً لئلنسان بد ال اإلٌمان حقابق -ٔ
 ٌصبح أن إلى تقوده التً الستة االٌمان اركان على القابمة اإلٌمان حقٌقة من التصور هذا وٌستمد لسلوكه، أساًسا ٌكون

ًٌّرا عنصًرا   اإلنسانٌة الحضارة بناء فً فاعبًل  خ

 والسلوكً العملً المظهر العبادة وتعد؟ اإلسبلمٌة الحضارة ازدهار ابأسب من كسبب اإلٌمان حقابق على مثال هات
 العمل إلى دافعة قوة بذلك فتكون وٌشعر، ٌحس الذي القلب حٌز إلى المجرد الفكر حٌز من تنقلها والتً اإلٌمان، لحقابق

 هو والتضحٌة الثبات على األقدر معفالمجت(  علل) الحٌاة مصاعب لمواجهة واإلرادة القوة اإلنسان تمنح والعبادة. والتطبٌق
 فً ٌوظفها وال الحضاري، البناء فً طاقاته فٌوظؾ وقلبه، اإلنسان روح تؽذي العبادة أن كما حضارته، بناء على األقدر
 .والطؽٌان الشر

 الكون مارةع فً اإلسهام من ولٌتمّكنوا خالقهم، إلى لٌتعرفوا(علل) العلم طلب على المسلمٌن تعالى هللا حض :العلم -ٕ
 الحضارة. وبناء

 إطبلق فً ذلك وٌظهر عامًة، العلم إلى دعوته كانت بل(  علل) الدنٌا وعلوم الدٌن علوم بٌن اإلسبلم ٌفصل ولم •
  فٌه، وردا مكان كل فً والعلماء العلم لفظ

 هنا ومن والحٌاة، لوالعم العلم بٌن اإلسبلم ربط وقد ذلك؟ وضح اإلسبلمٌة، الحضارة ازدهار أسباب من العلم ٌعد
ٌّة العلوم لتعلم دعوته جاءت  حضاري دور لبناء المسلم به ٌتسلح أن ٌجب ما وأهم. ولئلنسانٌة لؤلّمة النافعة التجرٌب
 واالجتماعٌة، الكونٌة بالسنن والعلم المعرفة، ُشعب فً والتخصص المعاصر، بواقعنا العلم هو العلم من رابد

 . الفكري واالجتهاد

 :منها خارجٌة، أو داخلٌة ألسباب وذلك للمسلمٌن الحضاري الدور جعترا أسباب

 من فهناك: اإلسبلمٌة المفاهٌم لبعض الصحٌح الفهم وؼٌاب المادٌة الحٌاة سٌطرة-ٔ ؟ اذكرها الداخلٌة األسباب من
 وأن وملذاتها، الدنٌا ترك وه الدٌن أن ٌفهم من وهناك واالٌمان الدٌن حقابق تاركٌن للدنٌا فتوجهوا المادٌة الحٌاة اسرتهم
  والعبادة، المسجد مبلزمة فً فقط هً التقوى

 فً تعالى هللا سنن من ُسّنة أنه على اآلراء فً االختبلؾ إلى المسلمون ٌنظر أن فبدل :والعصبٌة الفرقة انتشار-ٕ
  والتباؼض، للنزاع مجااًل  بعضهم جعله فقد األمة، ٌفٌد تنّوع وأنه الكون،

 . االسبلمٌة واالمة الحضارٌة المسٌرة اضعؾ وهذا: التقلٌد وانتشار واالجتهاد البحث حركة وتوقؾ لعلمًا التراجع-ٖ

 على السٌاسٌة العسكرٌة للهٌمنة مظاهر اذكر: والسٌاسٌة العسكرٌة الهٌمنة -ٔ ؟ اذكرها الخارجٌة األسباب من
 الخبلؾ بث على وعمل شعوبها على السٌطرةو المسلمٌن ببلد احتبلل من األجنبً تمكن فقد اإلسبلمً؟ العالم

 .علٌهم والتؽلب مواجهتهم علٌه لٌسهل( علل )المسلمٌن بٌن والفرقة

 خبلل من  اذكرها؟ عدة أشكاال اإلسبلمٌة الببلد ثروات على االقتصادٌة الهٌمنة أخذت: االقتصادٌة الهٌمنة.ٕ
 .األجنبٌة بالعمبلت الوطنٌة العمبلت وربط سبلمًاإل العالم فً الثروة مصادر على العالمٌة القوى بعض سٌطرة

 ؟ والفكرٌة الثقافٌة الهٌمنة أشكال عدد: والفكرٌة الثقافٌة الهٌمنة.ٖ

 للحضارة سبًبا بوصفها أنماطها واتباع الؽربٌة، الحٌاة تعظٌم خبلل من •

 المسلمٌن لدى اإلسبلمٌة الروح إضعاؾ وكذلك •

 اإلسبلمٌة القٌم مع تتعارض التً الوافدة والمبادئ الؽربٌة األفكار وقبول •

 .اإلسبلمٌة والحضارة التارٌخ وتشوٌه •

  اإلنسانٌة؟ الحضاري بناء فً الرٌادي دورها إعادة على تعٌن التً االمور هً ما:  للمسلمٌن الحضاري البناء إعادة
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 اإلنسانٌة، بناء فً الرٌادي دورها وإعادة واإلسبلمٌة، العربٌة حضارته تجاه به المنوط دوره ٌإدي أن المسلم على
 ٖ_ٕ_ٔ.ذلك على تعٌنه أمور ثبلثة اذكر

ٌة اإلسبلم فهم ُحسن.ٔ   جمود، وال تطرؾ ببل وتوازن تكامل فً تطبٌقه طرٌق عن  بؤحكامه االلتزام َوجد 

  والتقدم المعرفة صناعة فً العلمً المنهج من اإلفادة على الحرص .ٕ

 .منها ثبلثة اذكر: مثل الٌوم، الناس ٌعٌشها التً السلبٌات من التخلص إلى المبادرة -ٖ

 والسلوكً الفكري التطرؾ •                          . المذهبً التعصب . 

 .بالحٌاة الدٌن ارتباط رفض على تقوم التً البلدٌنٌة أو اإللحاد •

 . الوقت قٌمة إدراك عدم •

 

 االنتماء  عشر السادس الدرس

 .حكومة فً ممثل سٌاسً نظام ٌحكمهم الناس، من مجموعة علٌها ٌعٌش حدود، هال أرض هو: الوطن

 .والنظام والشعب، األرض،(:  مقوماته هً ما)مقومات ثبلثة على الوطن وٌقوم 

ٌّن  آماله تحقٌق فٌه وٌرى وذوٌه، أهله بٌن فٌه وٌعٌش فٌه، ٌعمل المستقرة، الحٌاة ٌمثل أنه ؟ الوطن من كل أهمٌة ب
 .إلٌه باالنتساب وٌفتخر به وٌعتز عنه فٌدافع ه،وطموحات

 : ٌؤتً ما للوطن االنتماء فٌها ٌتحقق التً الصور ومن

 .تهدٌدات من ٌعترضه ما كل ضد عنه والدفاع وطموحاته، وثقافته ٌخهتار فهم •

 .الرخاء وقت فً كما الشدة وقت فً له واإلخبلص مصالحه، ورعاٌة حبه، •

 .الناس حٌاة تنظم التً والتشرٌعات بالقوانٌن االلتزام •

 .تطوٌرها على والعمل مإسساته، على المحافظة •

 .اٌذاثهم وعدم عنهم والدفاع عدتهمومسا ورعاٌتهم الوطن ابناء حب •

 واللؽة اإلسبلمً، الدٌن ٌشمل واحد، وثقافً فكري إطار ٌجمعهم الناس من مجموعة هً  :اإلسبلمٌة األمة
  المشتركة والمصالح اإلسبلمً، والتارٌخ العربٌة،

 من مجموعة اإلسبلمٌة األمة وحدة تحقق المسلمون؟ علٌه ٌجتمع رابطا تشكل التً اإلسبلمٌة القٌم من ثبلثا عدد
 الكرٌم، بالقرآن وٌإمنون واحد، ورسول واحد، رب ٌجمعها اإلسبلمٌة فاألمة  منها؟ اثنٌن اذكر الطٌبة، اآلثار

 نفسها العبادات بسابر وٌلتزمون معاً، وٌحجون معاً، رمضان وٌصومون واحد، اتجاهب وٌصلون

 واالعتزاز األمة، منجزات على المحافظة -ٔ      اإلسبلمٌة لؤلمة االنتماء فٌها ٌتحقق التً الصور اذكر
 .بحضارتها

 .أعدابها من والحذر عنها، الدفاع -ٕ
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 أبناء محبة ٌتطلب وهذا ، أوطاننا وحدة على المحافظة بللخ من اإلسبلمٌة، األمة وحدة على الحرص -ٖ
 بٌنهم التفرق عوامل ومحاربة خٌرهم، فٌه ما على معهم والتعاون خذالنهم، وعدم ونصرتهم اإلسبلمٌة، األمة

 ملسو هيلع هللا ىلص رسوله وسنة تعالى هللا كتاب إلى والعودة

 والمفتً المستفتً آداب  عشر السابع الدرس

 .واالختصاص العلم أهل ِقَبلِ  من المسابل من مسؤلة فً ًشرع حكم بٌان هً: الفتوى

 . معٌنة مسالة حكم عن الشرعً العلم اهل سإال هو:  االستفتاء

ا ًٌ  ؟ اذكرها عدة، أمور فً الفتوى أهمٌة تظهر الفتوى أهمٌة: ثان

 األمر ، الدٌن، أحكام السائل فٌها ٌتعلم المفتً وإجابة المستفتً سؤال ألن ( علل) الشرعٌة األحكام لمعرفة الطرق أهم من تعدّ   -ٔ

 الجهل، إزالة إلى ٌؤدي الذي

 . الدٌن أحكام مع ٌتفق بما وأعمالهم بواجباتهم والقٌام الشرعٌة، التكالٌف أداء على المسلمٌن إعانة -ٕ

 .المستجدة اإلنسانٌة المشكبلت حل على وقدرتها ومكان، زمان لكل وصبلحٌتها اإلسبلمٌة الشرٌعة مرونة تأكٌد -ٖ

 به المفتى  -ٗ عنه المستفتى -ٖ المفتً -ٕ  المستفتً  -ٔ: اذكرهم أطراؾ، أربعة للفتوى الفتوى أطراؾ

 .المسؤلة فً الشرعً الحكم بٌان ٌطلب الذي وهو :المستفتً -ٔ

  ؟ المستفتً بها ٌلتزم التً االداب عدد اآلتٌة، اآلداب ٌلتزم أن وعلٌه      

 فكذلك المتخصصٌن إلى فٌها ٌرجع الدنٌوٌة األمور أن فكما المتخصصٌن، العلم أهل إلى إال لهسإا ٌوجه أاَل  - أ 
  الشرعٌة األحكام

 مسابل فً واإلفتاء والبحث بالنظر تقوم لئلفتاء، مستقلة دابرة فؤنشؤت األمر بهذا األردنٌة المملكة اهتمت وقد
 . فٌها الشرع حكم لبٌان كومةالح فٌها تستفتٌها التً المسابل أو العامة، المجتمع

 :ومنها المجال، هذا فً اإلسبلمٌة الفقهٌة المجامع من االستفادة أًٌضا وٌمكن

 اإللكترونً موقعه المجمع

 http://aliftaa.jo   .األردنٌة اإلفتاء دابرة

 المإتمر منظمة عن المنبثق الدولً اإلسبلمً الفقه مجمع
  .اإلسبلمً

 http://www.iifa-aifi.org 

 http://ar.themwl.org   .اإلسبلمً العالم لرابطة التابع اإلسبلمً الفقه مجمع

 http://www.azhar.eg/magmaa   .لؤلزهر التابع اإلسبلمٌة البحوث مجمع

 هو ألنه(علل) سإاله فً وأمًٌنا ًقادقٌ ٌكون أن علٌه فٌجب علٌها، وأجابه مسؤلة، عن المفتً المستفتً سؤل إذا– ب
 الفتوى تكون كً( علل)فٌه إبهام ال واضًحا السإال ٌكون أن ٌنبؽً كما المفتً، به ٌجٌبه الذي الحكم ٌتحمل من

 .نقصان أو زٌادة ؼٌر من ٌنقلها ان فٌجب لؽٌره الفتوى المستفتً نقل واذا. صحٌحة

 أمام صوته ٌرفع فبل والحوار؛ السإال آداب ٌلتزم وأن مفتً،لل احترامه ٌظهر أن على المستفتً ٌحرص أن - ج 
 .الجواب ٌتم حتى الكبلم فً ٌقاطعه وال حاجة، دون المفتً

 تناسب أخرى فتاوى عن ٌبحث أن  ؼٌر من المفتً، عن صدرت التً الفتوى بمقتضى ٌعمل أن المستفتً على - د 
 .وورعه بعلمه ثقوو الشرعً الحكم لبٌان المفتً ارتضى ألنه( علل)هواه

http://ar.themwl.org/
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  أنثى، أم ذكًرا أكان سواء الشرعٌة، األحكام ٌبٌن الذي المتخصص العالم وهو :المفتً-ٕ

 :اذكرها عدة، شروط المفتً فً وٌشترط

  به الناس ٌفتً وبما علمه بمقتضى عامبًل  والصبلح، بالتقوى معروًفا ٌكون أن - أ

 األحكام ٌعرفون الذٌن واالختصاص، العلم أهل من ٌكون أن المفتً؟ عند العلم شرط بهما ٌتحقق أمرٌن اذكر- ب
 الكذب من وعَدها(   علل) علم بؽٌر الفتوى من اإلسبلم حذر قدو وأحوالهم الناس بواقع الخبٌرٌن الشرعٌة،
 هللا على واالفتراء

 :اآلتٌة واآلداب بالضوابط ٌلتزم أن المفتً على ٌنبؽً كما

 . والفكر والنظر التثبت من حقها ٌعطٌها أن قبل الفتوى فً ٌتسرع بلف الفتوى؛ اصدار فً التؤنً - أ 

 .أدري ال: قال ٌعلم، ال عما ُسبل فإذا الحق، أنه ٌعلم بما ٌفتً أن - ب 

 .سره وٌكتم به، وٌرفق وأحواله، ظروفه ٌراعً بل ٌعنفه، فبل واللٌن، والرحمة بالحسنى المستفتً معاملة - ج 

 المستفتً، بحٌاة ٌتصل مما تكون أن وٌنبؽً فٌها، الشرعً الحكم بٌان المراد لمسؤلةا وهً: عنه المستفتى -ٖ
  منها، فابدة ال التً واالفتراضات الجدل عن بعًٌدا

 أو القرآن من ٌستمد الحكم وهذ معٌنة، مسؤلة بشؤن المفتً عن ٌصدر الذي الخاص الحكم وهو: به المفتى -ٗ
 .والقٌاس كاإلجماع االجتهادٌة درالمصا من ؼٌرهما أو النبوٌة السنة

 منها كثٌرة ألسباب وذلك الواحدة، المسؤلة فً المفتٌن آراء وتختلؾ النظر، وجهات تتعدد قد الفتوى فً االختبلؾ
 وواقع الفتوى، بخصوصٌة ٌتعلق ما ومنا الدلٌل، ذلك بفهم ٌتعلق ما ومنها الشرعً، الدلٌل معرفة بعدم ٌتعلق ما

 . االسباب من ذلك ؼٌرو ،  المستفتً حال

 والنزاع، الفرقة إلى ٌإدي ال أن فٌنبؽً االختبلؾ سبب ٌكن ومهما الفتوى؟ فً االختبلؾ من المسلم موقؾ وضح
 التعنٌؾ وعدم األعذار، والتماس الظن حسن أساس على والمستفتٌن المفتٌن بٌن الحوار دابرة توسٌع إلى بل

 .والقسوة

ٌَنَ  الَ : "ملسو هيلع هللا ىلص النبً لقول فْهمهم فً األحزاب ٌوم علٌهم هللا رضوان ابةالصح اختبلؾ ذلك على مثال وخٌر  ٌَُصل 

َظةَ  َبِنً ِفً إاَِل  الَعْصرَ  أََحد   ٌْ  فً العصر فصلّوا المسٌر، فً اإلسراع ملسو هيلع هللا ىلص النبً مراد أنّ  بعضهم ففهم ،" قَُر

 ملسو هيلع هللا ىلص للنبً ذلك ُذِكرَ  وعندما .قرٌظة بنً فً إال العصر ٌصلّوا فلم النّص، ظاهر على اآلخرون ووقؾ الطرٌق،

   .المعنٌٌن تحتمل الظرؾ ذلك فً عبارته ألن ، ِمْنُهمْ  َواِحًدا ٌَُعن ؾْ  لَمْ 

 الموضوعة لؤلحادٌث السلبٌة اآلثار  عشر الثامن الدرس

 سمعوها عمن باألسانٌد األحادٌث فدّونوا ؟ذلك وضح النبوٌة، السنة حفظ فً عظٌمة جهودا الحدٌث علماء بذل
 األحادٌث فمٌزوا الرد، أو القبول من ٌستحق بما حدٌث كل على وحكموا الرواة أحوال فً كتًبا وصنفوا م،منه

 . الضعٌفة واألحادٌث المكذوبة الموضوعة األحادٌث من علٌها، ٌُعتمد التً المقبولة

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إلى كذًبا ٌنسب الذي القول وهو :الموضوع الحدٌث

ا دًٌثاح لٌس الموضوع الحدٌث و  ًٌ  .راوٌه زْعم إلى بالنظر حدًٌثا َسَمْوهُ  العلماء لكن شرعٌة، حجة ٌعدّ  وال نبو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول على كذًبا فٌه ألن(  علل) الحدٌث هذا رواٌة ٌحرم كما به؟ العمل أو رواٌته حكم ما 
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 تشوٌه بمحاولة سبلماإل محاربة إلى وؼٌرهم المنافقون لجؤ حٌث: لئلسبلم العداء - ٔ الحدٌث فً الوضع أسباب
 . المكذوبة األحادٌث وضع خبلل من صورته

 نصرة(  علل ) أحادٌث بوضع الفقهٌة أو العقدٌة للمذاهب المتعصبٌن الجهلة بعض قام فقد ،المذهبً التعصب -ٕ
 .ٌقولون لما وتؤًٌٌدا لمذاهبهم،

 بعض وضعوا الذٌن لواعظٌنكا ،والمحرمات المعاصً فعل من وترهٌبهم الطاعات فعل فً الناس ترؼٌب -ٖ
 .الكرٌم القرآن من سور   بعض فضابل فً األحادٌث

تٌِمُ  َبَكى إَذا: "والترهٌب الترؼٌب فً المكذوبة األحادٌث على األمثلة ومن  ٌَ قُولُ  الَرْحَمنِ  َكؾ   ِفً ُدُموُعهُ  َوَقَعتْ  اْل ٌَ  َف
تٌِمَ  َهَذا أَْبَكى َمنْ  ٌَ تُ  الَِذي اْل ٌْ   ،"اْلجَنة َفلهُ  أَْسَكَتهُ  َوَمنْ  الَثَرى َتْحتَ  هِ َوالَِدٌْ  َواَر

 لبٌان(  علل) خاصة كتب فً األحادٌث هذه من كثًٌرا اٌضا وجمعوا الحدٌث، فً الكذب أسباب العلماء تتبع وقد
  .القاري لعلً (الموضوع الحدٌث معرفة فً المصنوع. ) منها الناس وتحذٌر كذبها

  الموضوعة ادٌثاألح النتشار السلبٌة اآلثار

 الموضوعة األحادٌث انتشار أثر بٌن: اذكرها عدة، أمور فً الناس بٌن الموضوعة األحادٌث تداول خطورة تظهر
 .المسلم عقٌدة على

  المثال .المسلم عقٌدة على الموضوعة األحادٌث انتشار أثر

 َزارَ  َمنْ : "حدٌث مثل الدٌن فً أصل لها لٌس عبادات إلى تدعو التً كاألحادٌث المسلمٌن؛ بٌن البدع انتشار
هِ  َقْبرَ  ٌْ ْومَ  أََحِدِهَما أَوْ  َوالَِد  ".لَهُ  ُؼِفرَ ~( ٌس) َفَقَرأَ  اْلُجُمَعةِ  ٌَ

 "لنفعه بحجر ظنه أحدكم أحسن لو" .األحجار عبادة إلى ٌدعو: المكذوب الحدٌث فمثبل الشرك، فً الوقوع

 القصص وتنشر وتكفٌرهم الصحابة ذم إلى تدعو لمنحرفةا المذاهب فبعض فٌهم، والطعن الصحابة صورة تشوٌه

 ذكرهم أو اتهامهم وعدم منهم أحد ُبؽض وعدم وتوقٌرهم بحبهم أمرناملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن حٌن فً عنهم، المكذوبة

ِدهِ  َنْفِسً َفَوالَِذي أَْصَحاِبً، َتُسبُّوا اَل  أَْصَحابًِ، َتُسبُّوا اَل : "ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال بسوء، ٌَ  أُُحد   ِمْثلَ  أَْنَفقَ  أََحَدُكمْ  أَنَ  لَوْ  ِب

  ".َنِصٌَفهُ  َواَل  أََحِدِهمْ  ُمدَ  أَْدَركَ  َما َذَهًبا

 الموضوعة األحادٌث من المسلم موقؾبٌن 

 إن حٌث. للناس ونقله نشره فً التسرع قبل فٌه المقبول الحدٌث شروط افرتو ومدى ،الحدٌث صحة من التثبت -ٔ
 وٌعٌد األحادٌث هذه تصله الناس من فكثٌر األحادٌث، هذه مثل نشر فً كبٌر بدور تقوم الحدٌثة التواصل وسابل
 .صحتها من التثبت دون الناس بٌن الخٌر نشر بهدؾ نٌة، بحسن اآلخرٌن إلى إرسالها

 مسلم، وصحٌح البخاري صحٌح مثل الصحٌحة، الحدٌث ككتب المعتمدة، الحدٌثٌة المصادر ىإل الرجوع -ٕ
 فً العلماء عند المعتمدة الحدٌثٌة الموسوعات إلى الرجوع أو األحادٌث، صحة عن المتخصصٌن العلم أهل وسإال
 المتخصصة الموثوقة ونٌةاإللكتر المواقع إلى الرجوع وكذلك علٌها، والحكم صحتها من للتحقق األحادٌث تخرٌج

 . ذلك فً

ٌّن -ٖ  وعدم تركه علٌه فٌجب موضوع أنه ثبت حدًٌثا المسلم علم إذا؟ الموضوعة األحادٌث من المسلم موقؾ ب
. وْضِعه أو ضْعِفه وبٌان منه التحذٌر بؽرض إال للناس تعلٌمه وال تصدٌقه وال به العمل ٌجوز ال ألنه(  علل )نشره
 .بها العمل أو الموضوعة األحادٌث هذه مثل رواٌة عن ٌؽنٌنا ما والتوجٌهات األحكام من ةالصحٌح األحادٌث وفً

 الذنوب خطر    عشر التاسع الدرس
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اُكمْ : "ملسو هيلع هللا ىلص هللاَِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  عنه هللا رضً َسْعد   ْبنِ  َسْهلِ  َعنْ  ٌَ ُنوِب، َوُمَحَقَراتِ  إِ  ،َواد   َبْطنِ  ِفً َنَزلُوا َكَقْوم   الذُّ

، َذا َفَجاءَ  ، َذا َوَجاءَ  ِبُعود  ُنوبِ  ُمَحَقَراتِ  َوإِنَ  ُخْبَزَتُهْم، أَْنَضُجوا َحَتى بُِعود   " .ُتْهلِْكهُ  َصاِحُبَها ِبَها ٌُْإَخذْ  َمَتى الذُّ

 .بها اإلنسان ٌبالً ال التً المعاصً صؽابر:     الذنوب محقرات

 (.هذا) بمعنى إشارة اسم:                   ذا

 عنهما، هللا رضً الساعدي األنصاري مالك بن سعد بن سهل الجلٌل الصحابً هو النبوي؟ الحدٌث براوي عرؾ

ٌّره" حزن" اسمه كان  نحو وعاش الصحابة، من المنورة بالمدٌنة مات من آخر كان ،"سهل" إلىملسو هيلع هللا ىلص النبً فؽ

 (.هـ 4ٔ) للهجرة وتسعٌن إحدى سنة توفً. سنة مابة

 إذا لكن كبٌرة، ناراً  وحده ٌشعل ال الذي الصؽٌر الشجر بعود الصؽٌرة؟ الذنوب خطرملسو هيلع هللا ىلص النبً شبه  بماذا

 نار اشتعال إلى ٌإدي ذلك فإن  علل المعاصً، ارتكاب فً التهاون من الشرٌؾ الحدٌث حذر عود إلى عود اجتمع
 . النار فً صاحبها هلكت أن وأوشكت كبٌرة، صارت بعض إلى بعضها ُجمع لو فإنها الصؽٌرة؛ الذنوب وكذلك. شدٌدة

 بالعذاب لمرتكبها توعده أو ؼضبه أو هللا كلعن شدٌد؛ وعٌد به قرن ذنب كل فهً  :الكبابر الذنوب أنواع
 ٌعد فالقتل المثال اآلخرة فً الوعٌد أو الدنٌا، فً الحد ٌوجب ما فٌها ٌكون ال التً الذنوب فهً : الشدٌدالصؽابر

  وؼٌرها أٌام، ثبلثة فوق والخصومة السوء، رفقاء ومجالسة الناس، لىع السبلم رد الكبابرترك من كبٌرة

 القرآن وهجر القلب، بقسوة ٌبدأ اإلٌمان وضعؾ ذلك؟ وضح. اإلٌمان ضعؾ المعصٌة على التجرإ أسباب من
 فً التزاٌدب المعاصً حبُّ  ٌبدأ علٌها وٌصرُّ  المعصٌة فً المرء ٌقع وعندما والعبادات، الَصبلة عن والؽفلة الكرٌم،

 إٌمانه ضعؾ على دلٌل وهذا حٌاته؛ من جزًءا وُتصبح ٌؤلفها حتى قلبه

 ؟ اذكرها عدة، حاالت فً إثمها ٌزداد الصؽٌرة والذنوب

(   علل ) الناس به ٌقتدي عمن صدورها -ٖ  بها والتفاخر بفعلها الفرح-ٕ  فعلها على واإلصرار ارتكابها كثرة-ٔ
 .به اقتدى من ووزر نفسه وزر علٌه فٌكون ،إؼوابهم فً ٌتسبب بفعله ألنه

 ٌإدي ذلك ألن( علل)الذنوب صؽابر فً التهاون من الشرٌؾ الحدٌث حذر: والمعاصً الذنوب من المسلم موقؾ
 تعظًٌما(  علل) وكبٌرها صؽٌرها كلها الذنوب ٌترك أن المسلم على ٌجب .علٌها واإلقبال وقبولها اعتٌادها إلى
 . عصى من َعَظَمة إلى بل الذنب صؽر إلى ٌنظر ال وأن ،علٌه تعالى هللا لحق

 عن اإلقبلع إلى ٌسارع أن فعلٌه ذنًبا وارتكب المسلم أخطؤ فإن؟ والمعاصً الذنوب من المسلم موقؾ بٌن
 الصالح والعمل االستؽفار من واإلكثار تعالى، هللا إلى والتوبة المعصٌة،

 من المسلم المجتمع طهارة على حرصه على دلٌل الذنوب، صؽابر من الناسملسو هيلع هللا ىلص النبً تحذٌر من الدلٌل ما

                           والمعاصً الذنوب

 التكفٌر من التحذٌر  العشرون الدرس

 . بالكفر المسلم وصؾ هو :التكفٌر

 :منها كثٌرة، على واألدلة شرعً مسوغ دون المسلم تكفٌر ٌحرم لذا ؟المسلم لتكفٌر الشرعً الحكم وضح

َها: "تعالى هللا قال ٌُّ َ  َسِبٌلِ  ِفً َضَرْبُتمْ  إَِذا آََمُنوا الَِذٌنَ  ٌؤ
ٌَُنوا هللاَِ  ُكمُ  أَْلَقى لَِمنْ  َتقُولُوا َواَل  َفَتَب ٌْ  ُمْإِمًنا لَْستَ  الَسبَلمَ  إِلَ

اةِ  َعَرضَ  َتْبَتُؽونَ  ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن  " الدُّ

 أن أو الناس على للحكم ٌبادر أن المسلم تعالى هللا نهى
 وجل عز بالِل آمن من على الكفر لفظ ٌطلق

ا المسلم تكفٌر ملسو هيلع هللا ىلص النبً عد ُمْإِمًنا َرَمى َوَمنْ  َكَقْتلِِه، الُمْإِمنِ  َولَْعنُ : "...  ملسو هيلع هللا ىلص قال ًٌ  لقتله مساو
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 "َكَقْتلِهِ  َفُهوَ  ِبُكْفر  

ٌَانَ  أَِبً فَعنْ   مْ ُكْنتُ  َهلْ : هللاَِ  َعْبدِ  ْبنِ  لَِجاِبرِ  قُْلتُ : َقالَ  ُسْف
؟: اْلِقْبلَةِ  أَْهلِ  ِمنْ  أِلََحد   َتقُولُونَ  : قُْلتُ  ،"اَل : "َقالَ  َكاِفر 

؟: َتقُولُونَ  َوُكْنُتمْ   " .هللاَِ  مَعاذَ : "َقالَ  ُمْشِرك 

 عن ٌمتنعون العلماء وكذلك ،ملسو هيلع هللا ىلص النبً أصحاب كان

 المسلمٌن على الفسق أو الكفر إطبلق

 

 :منها اثنٌن اذكر ألسباب، المجتمعات فً لتكفٌرا ٌظهر المجتمعات فً التكفٌر ظهور أسباب

 الخطؤ إلى ٌإدي مما لها، السلٌم الفهم وعدم اإلسبلمٌة الشرٌعة بؤحكام الجهل ( على ٌترتب ماذا ؟ السبب ما)-ٔ
 الضوابط إلى تستند ال التً الفتاوى بعض ظهور إلى و األحكام، هذه علٌها تبنى التً الشرعٌة األدلة فهم فً

ا َوَمنْ : ِقٌلَ " ٌُْإِمنُ  الَ  َوهللاَِ  ٌُْإِمُن، الَ  َوهللاَِ  ٌُْإِمُن، الَ  َوهللاَِ : "ملسو هيلع هللا ىلص قوله فهم فً الخطؤ ذلك ومثال( ذلك على مثال هات) ،الشرعٌة ٌَ 

ؤَْمنُ  الَ  الَِذي: "َقالَ  هللَاِ؟ َرُسولَ  ٌَِقهُ  َجاُرهُ  ٌَ  ٌقولون العلماء أن حٌن فً ره،جا ٌإذي عمن اإلٌمان نْفًِ  على ذلك ٌحملون حٌث ،" َبَوا
 .االٌمان كمال مع تتفق ال الٌه االساءة وان. الجار حق على تؤكًٌدا بالحدٌث المقصود إن

 تمحٌص؛ دون اآلخرٌن آراء الشخص وٌتبع األفق ٌضٌق فعندها (؟ على ٌترتب ماذا:) والمذهبً الفكري التعصب-ٕ
 هً بالتً والمجادلة الحسنة والموعظة الحكمة على القابم الدعوة منهج ؼٌاب والى اآلخر، الرأي تقبل عدم إلى ذلك وٌإدي
 .أحسن

-ٔ :منها اثنٌن اشرح والمجتمعات، األفراد على سلبٌة آثار من لذلك لما المسلم تكفٌر من اإلسبلم حذر التكفٌر مخاطر

  المسلم، تكفٌر من ملسو هيلع هللا ىلص النبً عنه نهى فٌما والوقوع وأحكامه، اإلسبلم منهج مخالفة

 . بالكفر علٌه والحكم اإلسبلم دابرة من بإخراجه المسلم حقوق على االعتداء-ٕ

 .الدماء وإهدار الحرمات استباحة إلى ٌإدي مما أفراده، بٌن والفرقة الفتنة بإحداث المجتمع وحدة تمزٌق-ٖ

  ؟ اذكرها  متعددة، وسابل التكفٌر على للتؽلب  التكفٌر على التؽلب وسابل

 .والتابعٌن الصحابة من الصالح السلؾ فقه من إلٌنا نقل وما النبوٌة والسنة الكرٌم القرآن فً الثابت صحٌحال العلم نشر-ٔ
 . اآلخر الرأي تقّبل أهمٌة على والتؤكٌد التعصب، نبذ - ٕ

 .المسلمٌن تكفٌر على ٌقدم لمن النصح - ٗ.الناس نواٌا فً الخوض عدم-ٖ

 الصحٌحة اإلسبلم مبادئ نشر طرٌق عن للتكفٌر، التصدي فً المدنً لمجتمعا ومإسسات الحكومٌة المإسسات تعاون-٘

 المجتمعً العنف    والعشرون الحادي الدرس

  اذكرها؟ ؼٌره مع اإلنسان تعامل تضبط التً والتشرٌعات القواعد من مجموعة االسبلم وضع

 أذى على ٌصبر وأن-ٖ وحلم امحوتس برفق حوله من مع ٌتعامل وأن -ٕ الفاضلة باألخبلق بالتحلً وأمره -ٔ
 اآلخرٌن على االعتداء أشكال كل عن ونهاه -ٗ الناس

 وٌلحق جماعة، أو فرد من وٌصدر اإلكراه، أو القهر أو بالقسوة ٌتصؾ عدوانً سلوك هو : المجتمعً العنؾ
ا ضرًرا ًٌ ا أو ماد ًٌ  .باآلخرٌن أو بالنفس معنو

 بطرٌقة حوله األحداث مع التعامل عن عاجًزا فٌها الشخص ٌكون نفسٌة حالة نتٌجة (العنؾ؟ ٌظهر كٌؾ بٌن)  
ٌُلِحقُ  ، صحٌحة  .العامة بالممتلكات أو بالناس أو بنفسه األذى ف

 .منهما كل على مثال ذكر مع اذكرهما نوعان، العنؾ

 .الشوارع وإؼبلق الممتلكات، وحرق المسلح، والسطو اآلخرٌن ضرب مادي عنؾ
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 .وتحقٌرها آرابهم وتسفٌه بهم، الستهزاءوا الناس شتم معنوي عنؾ

 حوله ممن وٌتعلّمه العنؾ اإلنسان ٌكتسب المجتمعً العنؾ أسباب

 الدٌنً الوازع ضعؾ -ٔ
 وٌمنعه سلوكه ٌهذب الذي وهو اإلنسان، حٌاة فً األمان صمام هو اإلٌمان

 أحًدا ٌإذي ان من
 

  والنفسٌة االنفعالٌة االضطرابات-ٕ
 إلى به ٌإّدي قد بالنفس، الثقة وضعؾ والفشل طباإلحبا االنسان شعور
 حالة لتفرٌػ او القوة إلظهار أو/ له االنتباه لٌلفت" علل" العنؾ ممارسة

 بداخله التً النفسً الضؽط

 والتفكك الخاطبة األسرٌة التنشبة -ٖ
 األسري

 األسرة، عن األبوٌن أحد ؼٌاب أو الزوجٌن، بٌن االنفصال حاالت انتشار إنّ 
 مثل األسرة، داخل السلبٌة والممارسات األبناء، أمام الخبلفات حل اولةمح أو

 اآلخرٌن على لبلعتداء األبناء مٌل إلى ذلك كل ٌَُإدي والشتم، الضرب
 .مختلفة بؤشكال

  باآلخرٌن السلبً التؤثر -ٗ

ٌّة بسلوكات الصؽار مع الكبار ٌتعامل ما كثًٌرا  فً وٌتسرعون قاسٌة، انفعال
 مع السلوك هذا  الصؽار فٌقلد أمامهم، أو ضدهم اللفظً أو دنًالب العقاب
 بحكمة الصؽار مع ٌتعاملوا أن والمربٌن اآلباء فعلى ومجتمعهم، أقرانهم

 العنؾ نتابج من أعظم الرفق نتابج فإن ورفق،

 العقوبة من األمن -٘

(   علل) باتالعقو اإلسبلم شرع لذا اآلخرٌن على واعتدى األدب أساء العقوبة أِمن فمن
 وعدم والقوانٌن، العقوبات هذه تطبٌق ضعف أن إال االعتداء، من وكرامته اإلنسان لحفظ

 فً البعض وتساهل والجرائم، العنف انتشار إلى أدى المناسبة بالعقوبة الجانً معاقبة
ا وقْتلهم بل علٌهم، واالعتداء الناس حقوق سلب  .أحٌانا

 بالظلم الشعور -ٙ
 الشعوب بعض وهٌمنة الناس بٌن او المواطنٌن بٌن العدالة عدم ان

 بالظلم الشعور ٌولد الفقٌرة الشعوب على واستقواإها

 العنؾ من المجتمع حماٌة أسالٌب

 بالِل اإلٌمان معانً تعمٌق -ٔ
 تعالى

 سبحانه وبذكره به باإلٌمان مرتبًطا واألمان األمن تعالى هللا جعل
 ذكر على والمداومة الصالحة، باألعمال المإمن إٌمان وٌزٌد وتعالى،

 تعالى هللا

 والرفق والتوعٌة التثقٌؾ -ٕ

 والمتخصصٌن العلماء على
 الحوار، بؤهمٌة واألمهات واآلباء الناس توعٌة فً بدورهم ٌقوموا أن

 التسامح ثقافة ونشر
 برفق ٌعاملوهم وأن الشباب، وبخاصة الناس من قرٌبٌن ٌكونوا أن و

 هذا فً  النبً هْديِ  توضٌح اٌضا لٌهمع ،و تساإالتهم على وٌصبروا

 المجال

 وإتاحة المبدعٌن تقدٌر -ٖ
 نحو للسعً للشباب الفرصة
 األنشطة ولممارسة النجاح

 المناسبة

 هو بما فراؼهم أوقات وإلشؽال لطاقاتهم، وتفرًٌؽا لحاجاتهم، تلبٌة وذلك
 م،ووطنه أنفسهم تجاه المسإولٌة تحمل لدٌهم ٌنمً مما( علل) مفٌد، نافع

 .العنؾ مظاهر ممارسة عن وٌبعدهم

 والواجبات الحقوق فً سواسٌة الناس هللا جعل االجتماعٌة العدالة تحقٌق االجتماعٌة العدالة تحقٌق -ٗ

 التواصل مهارات استخدام -٘
 اإلٌجابً

 بصورة معه التعامل تم فإذا وٌخطا، ٌصٌب ألن معرض اإلنسان
 االثر ما الصحٌح ؼٌر هسلوك وتعدٌل الصحٌح، سلوكه لتعزٌز اٌجابٌة،
 فٌحب المجتمع، فً فاعلٌة وأكثر استجابة، أحسن ٌكون فإنه ؟ المترتب

 .وخٌره لنفعه وٌسعى مجتمعه

 والفقر، البطالة من للتخفٌؾ الخطط ووضع للشباب العمل فرص توفٌر للشباب العمل فرص توفٌر -ٙ
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 (علل)  
 عن ابالشب لحرؾ بعضهم ٌستؽله قد المتطرؾ للفكر مدخل النهما

 .السلٌم الفكر

 المختلفة المواهب وأصحاب المبدعٌن برعاٌة تقوم أن الدولة فعلى ؟ المبدعٌن تقدٌر فً الدولة دور وضح
  .وتعزٌزهم وتقدٌرهم

  ؟ االجتماعٌة العدالة تحقٌق فً الدولة دور وضح 

 إذا اإلنسان ألن(  علل) فرص وتكافإ بعدالة لواجباتهم وأدابهم حقوقهم على الناس حصول ترعى أن الدولة فعلى
 تصرفاته فً متوازًنا أصبح العدالة وجد

 له تسول من كل فٌرتدع الكل، على وتطبٌقها والتشرٌعات القوانٌن دور تفعٌل على تعمل أن الدولة على وكذلك
 اآلخرٌن على ٌعتدي أن نفسه

ًْ  قصة  والعشرون الثانً الدرس  وحفظ تفسٌر  آدم ابَن

ِهمْ  َواْتلُ  :تعالى هللا ٌقول ٌْ ًْ  َنَبؤَ  َعلَ  َقالَ  أَلَْقُتلََنكَ  َقالَ  اآْلََخرِ  ِمنَ  ٌَُتَقَبلْ  َولَمْ  أََحِدِهَما ِمنْ  َفُتقُب لَ  قُْرَباًنا َقَرَبا إِذْ  ِباْلَحق   آََدمَ  اْبَن
َتَقَبلُ  إَِنَما ًَ  َبَسْطتَ  لَِبنْ ( 5ٕ) اْلُمَتِقٌنَ  ِمنَ  هللَاُ  ٌَ َدكَ  إِلَ ِديَ  ِبَباِسط   أََنا َما ْقُتلَِنًلِتَ  ٌَ كَ  ٌَ ٌْ  َربَ  هللَاَ  أََخاؾُ  إِن ً أِلَْقُتلَكَ  إِلَ

 لَهُ  َفَطَوَعتْ ( 4ٕ) الَظالِِمٌنَ  َجَزاءُ  َوَذلِكَ  الَنارِ  أَْصَحابِ  ِمنْ  َفَتُكونَ  َوإِْثِمكَ  ِبإِْثِمً َتُبوءَ  أَنْ  أُِرٌدُ  إِن ً( 1ٕ) اْلَعالَِمٌنَ 
ْبَحثُ  ُؼَراًبا هللَاُ  َفَبَعثَ ( ٖٓ) اْلَخاِسِرٌنَ  ِمنَ  َفؤَْصَبحَ  َفَقَتلَهُ  أَِخٌهِ  لَ َقتْ  َنْفُسهُ  هُ  اأْلَْرِض  ِفً ٌَ ٌَ ٌُِر ٌْؾَ  لِ  أَِخٌهِ  سوأة ٌَُواِري َك
ا َقالَ  لََتا ٌَ ٌْ  (ٖٔ) الَناِدِمٌنَ  ِمنَ  َفؤَْصَبحَ  أَِخً َسْوأَةَ  َفؤَُواِريَ  اْلُؽَرابِ  َهَذا ِمْثلَ  أَُكونَ  أَنْ  أََعَجْزتُ  َو

 ؟  المابدة سورة تناولتها التً المواضٌع ما المدنٌة، السور من وهً المابدة، سورة من

 .والمجتمع الفرد تهم التً الشرعٌة األحكام •

 الحٌاة، واقع فً الشرعٌة األحكام تطبٌق تدعم التً والعبرة، للعظة القصص بعض ذكرت ذلك جانب وإلى •
ًْ  قصة مثل  .مآد ابَن

 .ترجع:      تبوء •                      .ربه إلى العبد به ٌتقرب ما:  قرباًنا

 .أخٌه جثة:      أخٌه سوأة •            .          نفسه له زٌنت:   نفسه له فطوعت •

 .ٌستر:      ٌواري •                      .األرض ٌحفر:  األرض فً ٌبحث •

 والتً البشرٌة، تارٌخ فً حدثت قتل جرٌمة أول عن الكرٌمة اآلٌات هذه تتحدث ؟ رٌمةالك اآلٌات نزول سبب بٌن
 الشٌطان إلؼواء واستجاب أخاه، األخ فؤبؽض أحدهما، نفس فً الشر تمكن حٌث السبلم، علٌه آدم ابنً بٌن وقعت
 .وظلًما عدواًنا أخٌه بقتل وقام له،

ِهمْ  َواْتلُ :"  تعالى قال  أخٌه على األخ عدوان :القصة هذه أحداث أهم ٌؤتً وفٌما ٌْ ًْ  َنَبؤَ  َعلَ  قُْرَباًنا َقَرَبا إِذْ  بِاْلَحق   آََدمَ  اْبَن

َتَقَبلُ  إَِنَما َقالَ  أَلَْقُتلََنكَ  َقالَ  اآْلََخرِ  ِمنَ  ٌَُتَقَبلْ  َولَمْ  أََحِدِهَما ِمنْ  َفُتقُب لَ   هللا إلى التقرب على المسلم ٌحرص" اْلُمَتقٌِنَ  ِمنَ  هللَاُ  ٌَ
 قصة بدأت وقد  اآلخرة فً والفوز الدنٌا فً سعادته ذلك فً ألن  ذلك؟ علل والقربات الطاعات أنواع بشتى تعالى
   ذلك؟ علل أحدهما قربان تعالى هللا فتقبل له، طاعته على عبلمة تعالى، لِل قرباًنا منهما كل قدم حٌنما آدم ابنً
 الحقد فتمكن أخٌه، لقربان تعالى هللا قبول استنكر الذي اآلخر، قربان ٌتقبل ولم واإلٌمان، التقوى أهل من ألنه

 .بقتله وتوعد أخٌه تجاه قلبه من الرحمة معانً كل وزالت الشر، علٌه وسٌطر نفسه من والبؽً
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ًَ  َبَسْطتَ  لَِبنْ :"  تعالى قال  أخٌه عدوان من األخ موقؾ َدكَ  إِلَ ِديَ  َباِسط  بِ  أََنا َما لَِتْقُتلَِنً ٌَ كَ  ٌَ ٌْ  اْلَعالَِمٌنَ  َربَ  هللَاَ  أََخاؾُ  إِن ً أِلَْقُتلَكَ  إِلَ

 أن حاول بالقتل، ٌتوعده أخاه األخ سمع لما ".الَظالِِمٌنَ  َجَزاءُ  َوَذلِكَ  الَنارِ  أَْصَحابِ  ِمنْ  َفَتُكونَ  َوإِْثِمكَ  ِبإِْثِمً َتُبوءَ  أَنْ  أُِرٌدُ  إِن ً( 1ٕ)
ٌّن منه، القربان تعالى هللا قبول عدم سبب له ٌوضح وأن فعله، عن ٌثنٌه  :ٌؤتً ما ألخٌه فب

 .منها اثنٌن اذكر عدٌدة، أمور فً قتله أراد الذي أخاه آدم ابن حاور

 . تعالى هللا عند األعمال قبول أساس هً التقوى أن •

 . إزهاقها على ٌعمل فبل حرمة، من بشرٌةال للنفس ما ٌعلم المإمن ألن( علل) مثله بعدوان العدوان ٌقابل لن أنه •

 . تعالى هللا من الخوؾ هو أخٌه مقاتلة من ٌمنعه ما أن •

 .النار أصحاب من فٌكون أخٌه قتل إثم ٌحمل أن ٌرٌد فبل وعدواًنا، ظلًما القتل، جرٌمة إثم فظاعة •

 بقتله، توعد الذي المعتدي أخاه ٌستعطؾ أن األخ حاول" اْلَخاِسِرٌنَ  ِمنَ  َفؤَْصَبحَ  َتلَهُ َفقَ  أَِخٌهِ  َقْتلَ  َنْفُسهُ  لَهُ  َفَطَوَعتْ :"   تعالى قال  القتل جرٌمة

 أَِخٌهِ  َقْتلَ  َنْفُسهُ  لَهُ  َفَطَوَعتْ : "تعالى هللا قال. قتله على فؤقدم ذلك رفض أنه إال تعالى، هللا من والخوؾ والتقوى اإلٌمان معانً قلبه فً وٌحرك

 حٌنما قلبه وقسوة القاتل األخ نفسٌة الكرٌم القرآن لنا وصّور القاتل؟ نفسٌة الكرٌمة اآلٌة صورت كٌؾ وضح "َفَقَتلَهُ 
 ٌدفع فلم سهل، أمر أخٌه قتل أن له وزٌنت القتل، جرٌمة بالسوء األمارة نفسه له سهلت حٌث أخٌه، قتل على أقدم
 ألنه(ذلك علل)االزمان مر على والعدوان ًللبؽ مثاال فصار الخاسرٌن من وأصبح فقتله الوساوس، هذه نفسه عن
  القٌامة، ٌوم إلى ظلًما تقتل نفس كل إثم وسٌحمل القتل، جرٌمة ٌسنّ  من أول كان

ْبَحثُ  ُؼَراًبا هللَاُ  َفَبَعثَ :"   تعالى قال الؽراب من درس هُ  اأْلَْرِض  ِفً ٌَ ٌَ ٌُِر ٌْؾَ  لِ ا َقالَ  أَِخٌهِ  سوأة ٌَُواِري َك لََتا ٌَ ٌْ  َهَذا ِمْثلَ  أَُكونَ  أَنْ  َجْزتُ أَعَ  َو

 بجثة ٌصنع ماذا ٌعرؾ فلم ألخٌه، األخ قتل بعدَ  حَدث ما الكرٌمة اآلٌات بٌنت "الَناِدِمٌنَ  ِمنَ  َفؤَْصَبحَ  أَِخً َسْوأَةَ  َفؤَُواِريَ  اْلُؽَرابِ 

 .أخٌه جثة ٌستر كٌؾ ٌعلمه ؼراًبا تعالى هللا فؤرسل  .أخٌه

 عن القاتل األخ ففهم لٌقلده، القاتل األخ انتباه ٌلفت حتى( ذلك علل) أمامه األرض ٌحفر الؽراب فؤخذ  •
 .الؽراب هذا مثل ٌكن لم أن ضعفه على نفسه والم بالهبلك، نفسه على ودعا الحركة، هذه الؽراب

 ولن ٌنفعه، لم هذا ندمه ولكن كبٌر، بَندمِ  أحس َدفنه أن وبعدَ  التراب، فً جثته ووارى أخاه ودفن فقام  •
 .المنٌب التابب ندم ولٌس الخاسر العاجز ندم ألنه( ذلك علل) تعالى هللا عذاب من ٌنجٌه

 هذه، وجرابمهم أفعالهم على ٌندمون قد تعالى، هللا حرمات على وٌعتدون األبرٌاء، دماء ٌسفكون الذٌن فالمجرمون
 .الندم ٌنفع ال حٌن لكن

 فً واإلفساد هللا من الخوؾ عدم لخطورة واضح بٌان آدم ًْ ابنَ  قصة فً  القصة هذه تفاصٌل من المسلم موقؾ
 أفراد بٌن المحبة أواصر فٌقطع والمجتمع، الفرد على ٌإثر مما والحسد، والقتل العدوان مظاهره من الذي األرض
 األفراد بٌن والبؽضاء العداوة بنشر المجتمعات وٌدمر الواحد، البٌت

 :مثل أحداثها حول ذهنه فً تدور التً األسبلة بعض عن مالمسل ٌتساءل قد القصة هذه نهاٌة وفً

  تعالى؟ لِل قدماه الذي القربان نوع ما آدم؟ ابنً أسماء ما 

 القرآن ذكرها كما القصة تفاصٌل ذكر عند فٌقؾ القرآنً، القصص فً الكرٌم القرآن منهج ٌتبع المسلم أن إال 
 والعظة العبرة أخذ إلى القارئ توجٌه القرآنً القصص من لهدؾا ألن ذلك لذكرها، فابدة فٌها كان لو إذ الكرٌم،

َتَفَكُرونَ  لََعلَُهمْ  اْلَقَصصَ  َفاْقُصِص : "تعالى هللا قال األحداث، من ٌَ." 

 اإلسبلمٌة بالقضاٌا األردن اهتمام  والعشرون الثالث الدرس

  ؟ اإلسبلمٌة بالقضاٌا األردن اهتمام على تدل مظاهر ثبلثة هات
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 اإلسبلمً العالم بشإون االهتمام: واًل أ

 الرامٌة وخططها اإلسرابٌلٌة للمطامع التصدي-ٔ
 فلسطٌن فً اإلسبلمٌة المقدسات لتهوٌد

 المبارك األقصى للمسجد الهاشمٌة اإلعمارات-ٕ
 وادارتها االسبلمٌة االوقاؾ شإون على االشراؾ-ٖ

 القدس فً

ا ًٌ  لئلسبلم الحقٌقٌة الصورة إبراز: ثان
 

 اإلسبلمً للفكر الَملَكٌة البٌت آل مإسسة إنشاء . أ
 عمان رسالة إصدار . ب

 الحسٌن ابن الثانً هللا عبد الملك جبللة خطابات -ج
 تعالى هللا حفظه

  األخرى والشعوب األردن بٌن الصبلت توثٌق: ثالًثا
 لئلؼاثة الهاشمٌة األردنٌة الخٌرٌة الهٌبة إنشاء 

 44ٓٔ عام واإلسبلمً العربً والتعاون والتنمٌة

 كثٌر حل فً االسهام فً لؤلردن الكبٌر الدور: رابًعا
   واالسبلمٌة العربٌة الدول بٌن المشكبلت من

 

 التً للمشكبلت السٌاسً الحل على دوما تقوم 
  واالسبلمٌة العربٌة الدول بٌن تحدث ان ٌمكن

  واالتفاق والوفاق العمل سٌاسة على العمل
 المشكبلت هذه حل فً والعنؾ القوة الى اللجوء وعدم

  اإلسبلمً العالم بشإون االهتمام: أواًل  

 : االهتمام هذا مظاهر من ثبلثة اذكر فلسطٌن، فً اإلسبلمٌة المقدسات برعاٌة األردن اهتم

  فلسطٌن فً اإلسبلمٌة المقدسات لتهوٌد الرامٌة وخططها اإلسرابٌلٌة للمطامع التصدي -ٔ

   اإلسرابٌلٌة؟ للمطامع للتصدي اإلسبلمٌة، المقدسات رعاٌة ًف األردن دور بٌن 

 الحقابق ببٌان وقامت الٌهودٌة؛ المزاعم فٌها فندت عاجلة مذكرة بإصدار األردنٌة الحكومة قامت ذلك أثر وعلى•
 هاوأسسو المدٌنة هذه بنوا من هم العرب أن ووضحت القدس، بمدٌنة الخاصة والقانونٌة التارٌخٌة والمسلمات

 األقصى المسجد لوجود المسلمٌن لدى المدٌنة هذه أهمٌة على وأكدت عام،( ٓٓٓ٘) من أكثر منذ فٌها وعاشوا
 فٌها المبارك

ا، ارتباًطا بها ٌرتبط حٌث• ًٌ  وثالث الحرام، المسجد بعد األرض على ُبنً مسجد وثانً القبلتٌن، أولى فهو عقابد
 . العبل السماوات إلى ومعراجه  النبً مسرى وهو النبوي، والمسجد الحرام المسجد بعد الرحال إلٌه تشد مسجد

 األمم هٌبة فً وبخاصة الدولٌة، المحافل كل فً الفلسطٌنٌة القضٌة عن الدفاع على حرٌصاً  األردن ٌزال وال•
 ٌةالدول المنظمات هذه عن قرارات لصدور قوة بكل األردن عمل وقد الٌونسكو، ومنظمة األمن ومجلس المتحدة
 . األقصى المسجد وبخاصة القدس، فً اإلسبلمٌة للمقدسات المتكررة اإلسرابٌلٌة االنتهاكات تدٌن

 عبلقة وال بالمسلمٌن خاًصا مكاًنا األقصى المسجد باعتبار الٌونسكو من الصادر الهام القرار وراء األردن وكان•
 كل وإدانة ،(الهٌكل جبل: )الٌهودٌة تسمٌةال ال( األقصى المسجد: )اإلسبلمٌة التسمٌة واعتماد به، للٌهود

 وإدانة القدس، فً والمسٌحٌة اإلسبلمٌة المقدسات ضد اإلسرابٌلٌة االحتبلل سلطات بها تقوم التً الممارسات
ا انتصاًرا هذا وكان. عنها بالرجوع وطالبتها فٌها، الحفرٌات أعمال ًٌ  .كبًٌرا سٌاس

 الثانً األعمار فً الهاشمٌة األردنٌة المملكة قٌادة اهتمام تتبع : باركالم األقصى للمسجد الهاشمٌة اإلعمارات-ٕ
 األقصى؟ للمسجد

 االنجازات الزمنٌة الفترة عهد فً الهاشمً األعمار

 وقبة ركالمبا األقصى المسجد إلعمار هذا اكتمل الشرٌؾ تواله الذي الهاشمً اإلعمار
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 هللا طٌب علً بن الحسٌن األول
 ثراه

 سنة اإلعمار
 .م4ٕ1ٔ

 اإلعمار هذا اكتمل وقد المشرفة، الصخرة
 .م4ٕ1ٔ سنة

 الهاشمً اإلعمار
 الثانً

 الملك جبللة عهد فً تم
 هللا رحمه المعظم الحسٌن

 - م4٘ٗٔ سنة)
 (م4ٙٗٔ

 األقصى المسجد مبنى إعمار تم حٌث
 واإلعمار جمٌعها، مرافقه وترمٌم المبارك

 .المشرفة الصخرة قبة لمبنى الشامل

 الهاشمً ماراإلع
 الثالث

 الملك جبللة عهد فً تم
 هللا رحمه المعظم الحسٌن

 إنجاز تم وقد
 الثالث اإلعمار
 عام فً

 .م44ٗٔ

 الصهٌونً االحتبلل قٌام أثر على جاء الذي
 م،4ٙ4ٔ عام فً المسجد فً النار بإشعال

 أكثر إلى التخرٌبٌة الحرٌق آثار امتدت وقد
 منبر النٌران والتهمت المسجد، ثلث من

 .كامبلً  هللا رحمه األٌوبً الدٌن صبلح

 منبر إعمار إعادة
 الدٌن صبلح

 عبد الملك جبللة نفقة على
 – الحسٌن ابن الثانً هللا

  الخاصة  - هللا حفظه

 عام فً
 .م5ٕٓٓ

 المنبر نقل و ، الصنع بدٌعة فنٌة تحفة لٌكون
 المسجد فً مكانه إلى األردن فً تجهٌزه بعد

 .م5ٕٓٓ عام فً األقصى

 
 عبد الملك جبللة عهد فً
 – الحسٌن ابن الثانً هللا

 هللا حفظه
 

 فً االعمار مشارٌع تنفٌذ فً االستمرار
 الصخرة وقبة المبارك االقصى المسجد

 المشرفة

 أمور خبلل من وذلك للناس، الصحٌحة اإلسبلم صورة بتوضٌح األردن اعتنى  لئلسبلم الحقٌقٌة الصورة إبراز
 العالم فً الموجودة العلمٌة المإسسات من اإلسبلمً للفكر الَملَكٌة البٌت آل مإسسة إنشاء  -أ :منها كثٌرة،

 : ٌلً ما وضح( . اإلسبلمً للفكر الملكٌة البٌت آل مإسسة)اإلسبلمٌة الحضارة لبحوث المجمع اإلسبلمً

 مستقلة إسبلمٌة علمٌة هٌبة البٌت آل مإسسة:  بها المقصود .ٔ

 عمان مدٌنة مقرها .ٕ

  ثراه هللا طٌب طبلل بن الحسٌن الملك من بؤمر تؤسست وقد .ٖ

  41ٔٔ عام فً عملها مباشرت .ٗ

 اإلسبلمً، العالم بلدان شتى فً المسلمٌن علماء كبار من أعضابها اختٌار وٌتم ؟ اعضابها اختٌار ٌتم كٌؾ .٘
 اإلسبلمٌة، الحضارة ظل فً وازدهرت تنشؤ التً المعرفة مٌادٌن فً العلمٌة وبحوثهم بمإلفاتهم اشتهروا ممن

 . والتطبٌقٌة اإلنسانٌة والعلوم اإلسبلمً، والتارٌخ العربٌة اللؽة وآداب الشرعٌة، كالعلوم

  سنتٌن كل مرة دورٌا علمٌا مإتمرا المإسسة وتعقد  .ٙ

 .اإلسبلمً للفكر الَملَكٌة البٌت آل مإسسة أهداؾ من ثبلثة بٌن(: مثال هات: )المإسسة أهداؾ أهم ومن - 5

 .اإلسبلمً والتراث اإلسبلم عن السلٌمة غٌر واألفكار المفاهٌم وتصحٌح اإلسبلمٌة، بالشرٌعة التعرٌف-ٔ

 حلول بإٌجاد وتحدٌاته ومشكبلته العصر قضاٌا ومواجهة ونظمه، المجتمع لقٌم وموحد معاصر إسبلمً تصور تقدٌم-ٕ
 . ةالنبوٌ والسنة الكرٌم القرآن هدي من إسبلمٌة

 والفرق المذاهب أتباع بٌن التقرٌب إلى والسعً المسلمٌن، بأحوال وتعرٌفهم وتعارفهم، المسلمٌن علماء التقاء -ٖ
 .بٌنهم والتفاهم الثقة جسور وبناء اإلسبلمٌة،

 شمولٌة رإٌا لتقدم عمان رسالة جاءت ؟الرسالة أجله من صٌؽت الذي األساس الهدؾ عمان رسالة إصدار . ب
 ثم هللا، حفظه الثانً هللا عبد الملك جبللة من وبتكلٌؾ العلماء، من صفوة أعدها وقد اإلسبلم، حقٌقةل حضارٌة
 مضامٌنها، وتداول عمان رسالة نص لدراسة المسلمٌن علماء من عالًما عشرٌن من عالمٌة علمٌة لجنة شكلت
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 عدد وحضره م،ٕ٘ٓٓ عام عمان فً عقد الذي العالمً اإلسبلمً المإتمر عقد: منها بتوصٌات، اللجنة فخرجت
 .المسلمٌن علماء من كبٌر

 الرسالة؟ تضمنتها التً األفكار من ثبلثاً  حدد عدة، أفكاًرا الرسالة تضمنت

 عمان رسالة افكار من واحدة فكره: صحٌحاً  واحداً  مثال هات/ عمان رسالة افكار عدد الشرعً النص

 اْلَبر   ِفً َوَحَمْلَناُهمْ  آَدمَ  َبِنً َكَرْمَنا َولََقدْ : "تعالى هللا قال
 َواْلَبْحرِ 

 إلى النظر دون لئلنسان اإلسبلم تكرٌم على التؤكٌد-ٔ
 دٌنه أو جنسه أو لونه

رِ  َنْفًسا َقَتلَ  َمنْ : "تعالى هللا قال ٌْ  ِفً َفَساد   أَوْ  َنْفس   ِبَؽ
 َجِمًٌعا الَناسَ  َقَتلَ  َفَكؤََنَما اأْلَْرِض 

 البشرٌة، النفس على فظةالمحا إلى الدعوة -ٕ

 لَِتُكوُنوا َوَسًطا أَُمةً  َجَعْلَناُكمْ  َوَكَذلِكَ : "تعالى هللا قال
 "الَناسِ  َعلَى ُشَهَداءَ 

 واالعتدال والوسطٌة التوازن ثقافة نشر-ٖ

  

 حوض الحقٌقٌة اإلسبلم صورة توضح تعالى هللا حفظه الحسٌن ابن الثانً هللا عبد الملك جبللة خطابات -ج
 وفً. العالم قادة مع ومقاببلته ولقاءاته زٌاراته كل وفً  الدولٌة المحافل كل فً– الملك جبللة لخطابات ذلك؟كان
 . للناس الحقٌقٌة اإلسبلم صورة توضح فً كبٌر اثر العالمٌة االنباء وكاالت مقاببلت

 ؟ ذلك وضح األخرى والشعوب األردن بٌن الصبلت توثٌق: ثالًثا

 اإلسبلمً العالم شعوب مع إٌجابٌة عبلقات بناء على تحرص التً الدول من األردن ٌعد •

 الدولٌة المحافل أمام عنها والدفاع اإلسبلمٌة قضاٌاهم وتبّنً •

 العالم فً السبلم حفظ قوات فً األردن شارك كما •

 حٌث واإلسبلمً، بًالعر والتعاون والتنمٌة لئلؼاثة الهاشمٌة األردنٌة الخٌرٌة الهٌبة إنشاء على وعمل •
  م44ٓٔ عام الهٌبة تؤسست

 واإلسبلمً العربً والتعاون والتنمٌة لئلؼاثة الهاشمٌة األردنٌة الخٌرٌة الهٌبة اهداؾ اذكر •

 .والمرض والجهل الفقر صور مكافحة على العمل -ٔ

 . العامة والخدمة التطوعً بالعمل االهتمام -ٕ

 .الهاشمٌة بقٌادته نلؤلرد المشرق اإلنسانً الوجه إظهار -ٖ

 الهٌبة وسابل من وسٌلة اذكر األخرى والشعوب األردنً الشعب بٌن القابمة والعبلقات الصبلت توثٌق -ٗ
 المتحدة األمم وبرنامج البلجبٌن لشإون السامٌة المفوضٌة مع متٌنة عبلقات الهٌبة فؤقامت أهدافها؟ لتحقٌق
 .اإلنمابً

 اإلسبلم فً وواجباتها مرأةال حقوق  والعشرون الرابع الدرس

  بٌنهما، والتراحم التعارؾ على تبنى وأن واألنثى، الذكر وجود على البشرٌة الحٌاة تقوم

 العبلقة وجعل وواجبات، حقوًقا واألنثى الذكر من لكل اإلسبلم جعل وقد ؟ والمرأة الرجل بن العبلقة طبٌعة وضح
  وتنافس تصارع قةعبل ال والوظابؾ األدوار فً تكامل عبلقة بٌنهما

 عبلماتٗ:       بالمرأة الخاصة الحقوق من حقٌن اذكر" 1ٕٔٓ شتوٌة" اإلسبلم فً المرأة حقوق: أواًل 
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 اإلسبلم فً المرأة واجبات :بالمرأة الخاصة الحقوق الرجل مع المشتركة الحقوق

 التعلّم حق-أ
 العمل حق- ب

 المال فً والتصرف والتملك -ج
 المٌراث حق- د

 األسرة بناء فً التعاون حق - ه
 األبناء وتربٌة

 

 الزوج اختٌار حق - أ 
 المهر حق - ب 
 النفقة حق - ج 

 وإرضاع الحضانة حق - د 
 الطفل

 دٌنٌة واجبات - ٔ
 المرأة على المفروضة الدٌنٌة الواجبات ومن
 إظهار وعدم بالحشمة، االلتزام خاص بشكل

 .القول فً الخضوع وتجن بِ  الزٌنة،
 الزواج جباتوا -ٕ

 وذلك الزوج، حقوق أداء المرأة على ٌجب
 والمحافظة تعالى، ّللا معصٌة غٌر فً بطاعته

 بٌته، أسرار وحفظ به، الظن وإحسان ماله، على
 قلبه إلى السرور وإدخال

  :الرجل مع المشتركة الحقوق -ٔ

  للذكر، حق هو كما لؤلنثى حق فالتعلّم ،أنثى أم كان ذكًرا مسلم كل على العلم طلب اإلسبلم فرض: التعلّم حق - أ 

 إلٌها ٌلجؤ كان التً عنها هللا رضً عابشة المإمنٌن أم ومنهن العلوم، مختلؾ فً النابؽات المسلمات نجد ولهذا
 .دٌنهم أمور عن ٌسؤلونها الصحابة كبار

 للرجل ذلك قرر اكم التملك حق للمرأة اإلسبلم أقر فقد: المال فً والتصرؾ والتملك العمل، حق - ب 

 واستقراره نموه وتحقٌق المجتمع بناء فً لتشارك(  علل) الشرعٌة الضوابط وفق والتجارة العمل حق لها وأقر 

 مستقلة مالٌة ذمة لها فإن( علل) رضاها دون المرأة أموال من ٌؤخذ أن األخ أو الزوج أو األب على وٌحرم

 : المٌراث حق - ج 

 ؟ المٌراث فً األنثى و الذكر بٌن مٌز إلسبلما أن ٌدعون من على ترد كٌؾ

 ترثه ما مقدار كان مهما المٌراث حق المرأة وأعطى اإلسبلم فجاء المرأة، ٌورثون ال الجاهلٌة فً العرب كان

 منه أقل أو له، مساوٌة أو الرجل، من أكثر أحٌاًنا تؤخذ وقد 

 : األبناء وتربٌة األسرة بناء فً التعاون حق - د 

  صبلحه، فً ٌساعد فصبلحها للمجتمع، المكونة النواة هً األسرة ألن.(ذلك علل األسرة، برعاٌة اإلسبلم هتما)  

 تجاه ومسإولٌاته بواجباته القٌام على ٌساعده أن اآلخر على والمرأة الرجل من كل حق فمن كله ولهذا •
 واآلداب الحمٌدة األخبلق على األبناء ربٌةت مسإولٌة من كبًٌرا نصًٌبا تتحمل واألم حسنة، تربٌة األبناء بتربٌة

  السلٌمة العادات وتعلٌمهم والعفة، الصدق مثل اإلسبلمٌة

 :الرجل دون بالمرأة الخاصة الحقوق اذكر -ٕ

 على امرأة تجبر فبل رفضه، أو الخاطب قبول فً المرأة حق اإلسبلم أقرّ :  ذلك وضح الزوج اختٌار حق - أ 
  الزواج،

ٌّها ٌجوز وال الزواج، عقد فً مهر لها ٌكون أن فً المرأة حق اإلسبلم أقر: ذلك وضح المهر حق - ب   وال لول
  رضاها، دون شًٌبا منه ٌؤخذ أن لزوجها

 . لكرامتها وصوًنا للمرأة حفًظا وذلك(  علل)  النفقة حق للمرأة اإلسبلم أوجب:   ذلك وضح النفقة حق - ج 
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 تلبٌة ذلك فً ألن( علل) وإرضاعه طفلها حضانة حق المرأة اإلسبلم عطىأ:   الطفل وإرضاع الحضانة حق - د 
 .علٌه وشفقة عطًفا األكثر أًٌضا وألنها وطفلها األم عند نفسٌة لحاجة

 : منها بها، تقوم أن ٌنبؽً واجبات المرأة على اإلسبلم أوجب اإلسبلم فً المرأة واجبات

 :  ذلك وضح دٌنٌة واجبات -ٔ

 من ثبلثة اذكر ) المسلم على الشرع فرضها التً بالتكالٌؾ كالذكر مطالبة تصبح التكلٌؾ سن األنثى بلػت عندما 
 االختبلط واجتناب الشرعً، باللباس والتزام وصٌام صبلة من( . المرأة على اإلسبلم فرضها التً الدٌنٌة الواجبات
  الواجبات من وؼٌرها المحرم

 بشكل المرأة على المفروضة الدٌنٌة الواجبات ومن( ثبلثة اذكر) خاص بشكل رأةالم على المفروضة التكالٌؾ ومن
 .القول فً الخضوع وتجنُّبِ  الزٌنة، إظهار وعدم بالحشمة، االلتزام خاص

 ؟الزوجة علً الزوج حقوق أهم اذكر الزواج واجبات -ٕ

 بٌت أسرار وحفظ    به الظن إحسانو   ماله على والمحافظة  تعالى هللا معصٌة ؼٌر فً بطاعته وذلك 

 قلبه إلى السرور وإدخال 

 

 العدة أحكام  والعشرون الخامس الدرس

  طبلق، أو فسخ، أو لوفاة، زوجها وبٌن بٌنها الفرقة نتٌجة المتزوجة المرأة تنتظرها زمنٌة مدة هً: العدة مفهوم

 منها الزواج أو المرأة خطبة فٌها وٌحرم( ؟افعله عتدةالم المرأة على المحرماالمور  ما) شرًعا محددة المدة وهذه
 . المدة هذه تنتهً حتى

 وبٌن بٌنها الزواج عقد فُسخ التً أو الدخول، بعد المطلقة المرأة على العدة تجب ؟ العدة تجب متى العدة حكم
 عدة فبل الدخول قبل قةالمطل أما بها ٌدخل لم أو بها دخل سواء الزواج عقد بعد زوجها عنها المتوفى أو زوجها،
 علٌها

 :اذكرها لحكم، العدة شرعت  العدة مشروعٌة من الحكمة

 بٌنهما مشتركة .األنساب تختلط ال كً( علل) الحمل من وخلّوه الرحم براءة من التؤكد -ٔ

 الرجوع من وتمكٌنهما رجعً، طبلق من وقع ما على نفسه منهما كل لٌراجع الفرصة الزوجٌن إعطاء -ٕ
  المطلقة بالمرأة خاصة. مالبعضه

 عنها المتوفى بالمرأة خاصة .لمكانته وتقدًٌرا واحتراًما علٌه، حزًنا المتوفى للزوج الوفاء مظاهر من مظهر -ٖ
  زوجها

 أو زوجها، وبٌن بٌنها الزواج عقد فُسخ أو مطلقة تكون فقد سببها باختبلؾ المرأة عدة تختلؾ  :العدة حاالت
 فً موضحة نوعان، والعدة.  الحٌض ذوات ؼٌر من أو الحٌض، ذوات من تكون وقد ، زوجها عنها متوفى

 :اآلتً التنظٌمً المخطط

 الحمل بوضع عدتها وتنتهً الفسخ أو الطبلق بسبب زوجها عن افترقت إذا الحامل للزوجة بها المدخول : حامل
 بالنسبة بالقرء تحسب والعدة وٌنفسن ٌحضن تًالبل للنساء قروء ثبلث العدة: حامل ؼٌر  قصرت أم المدة طالت
 الطهر او الحٌض بمعنى القرء . قروء ثبلث فتكون  وٌنفسن ٌحضن البلتً للنساء
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 قمرٌة أشهر ثبلثة تعتد كبرها أو لصؽرها تحٌض ال  التً للمرأة قمرٌة أشهر ثبلثة العدة

 الحمل بوضع عدتها وتنتهً الزوج وفاة ببسب زوجها عن افترقت إذا الحامل للزوجة بها المدخول:  حامل 
 قصرت أم المدة طالت

 لها عدة ال  بها مدخول ؼٌر/  أٌام وعشرة أشهر أربعة الزوج وفاة 

 :اذكرها بها، التقٌد ٌنبؽً أحكام للعدة

 وفاة أو فسخ أو طبلق من معتدة أكانت سواء الزواج، أو الخطبة المعتدة المرأة على ٌحرم -ٔ

 وفاة بعد الزٌنة عن المرأة امتناع هو والِحداد العدة، فترة طٌلة تحدّ  أن زوجها عنها توفً التً ةالمرأ على ٌجب-ٕ
 .زوجها

 : اذكرها زوجها، عنها المتوفى للمرأة الحداد أحكام ومن

 وثٌابها بدنها فً والطٌب والكحل الزٌنة تجنب - أ 

 .ستطاعتهاا قدر فٌه وتبٌت الزوجٌة، بٌت فً الحادة المرأة تعتد - ب 

 .حوابجها لقضاء الخروج أو أهلها زٌارة أو العمل إلى كالذهاب نهاًرا بٌتها من تخرج أن للحادة ٌجوز - ج 

 الطبلق  والعشرون السادس الدرس

 بٌنهما والمحبة األلفة على ٌقوم للزوجٌن، وراحة سكًنا الزواج تعالى هللا شرع الزوجٌة؟ الحٌاة تقوم ماذا على
 واالجتماعٌة األسرٌة الروابط وٌقوي النسل على وٌحافظ العفة، ٌقتحق على وٌعمل

 : أشكااًل  ٌؤخذ التفرٌق وهذا  ؟ نوع كل على مثال مع اذكرها متعددة أشكاال الزوجٌن بٌن التفرٌق ٌؤخذ

  والخلع كالطبلق الزوجٌن بإرادة ٌكون ما فمنه -ٔ

  .والشقاق للنزاع كالتفرٌق القاضً بحكم ٌكون ما ومنه -ٕ

 . طالق أنت: لزوجته الرجل كقول ذلك تفٌد بعبارة الزوجٌة رباط حل هو :الطبلق

 ُثمَ  َحْفَصةَ  َطلَقَ  هللاَِ  َرُسولَ  أَنَ : اْلَخَطابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  وَعنْ  النبوٌة السنةو  الكرٌم بالقرآن الطبلق مشروعٌة ثبتت وقد

 عن وبعٌدا الجد على محموال على والطبلق الزواج موضوع جعل فانة االسبلم فً االسرة لمكانة ونظرا.  َراَجَعَها
  واقعاً  والهزل المزاح حالة ٌحصل الذي الطبلق جعل لذلك والتسلٌة، الهزل

 مباحا؟ حراما،: الطبلق فٌها ٌكون مثاال هات الطبلق؟ أحكام اذكر  الطبلق حكم

 وتحولت بٌنهما الزوجٌة الحٌاة تعذرت فإذا ، علٌه وٌصبر اآلخر منهما كل ٌتحمل أن على الزوجٌن اإلسبلم حث
 الشرعٌة وأسبابه دواعٌه توافرت إذا وأباحه الطبلق اإلسبلم شرع فقد بٌنهما االصبلح واستحال شقاء الى المودة

 الذي الحق استعمال أساء ألنه(  علل) صاحبه وٌؤثم. للطبلق موجب سبب دون وطلقها زوجته الرجل ظلم لو كما
 حرام .التعسفً بالطبلق الطبلق هذا وٌسمى وباألسرة، بالزوجة إضرار وفٌه له، ىتعال هللا منحه

 .وباألسرة لها الضرر وٌسبب المرأة من تقصٌر بدون ٌكون الذي الطبلق:  التعسفً الطبلق عرؾ

 استخدام فً تعسؾ قد الزوج ألن ؟ التعسفً الطبلق عن التعوٌض األردنً الشخصٌة األحوال قانون أجاز لماذا
 . الحق هذا
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 الزوجٌن إلعطاء وذلك(  علل) مرات ثبلث على بالطبلق الزوجٌة العبلقة إنهاء اإلسبلم جعل : الطبلق أقسام
 وكان كبرى بٌنونة بابًنا الطبلق كان الثالثة طلق فإذا أخطابه على بالندم وٌشعر نفسه، منهما كل لٌراجع فرصة
 .بٌنهما الحٌاة استقامة عدم على دلٌبًل  الؽالب فً ذلك

 عقد إلى الحاجة دون العدة، فً دامت ما عصمته إلى زوجته إعادة بعده الزوج ٌملك الذي الطبلق الرجعً الطبلق
 .أسرتها على حفاًظا إلٌه ترجع أن علٌها وٌنبؽً. ومهر جدٌد

 إال تهعصم إلى المطلقة زوجته إعادة بعده الرجل ٌستطٌع ال الذي الطبلقهو  صؽرى بٌنونة البابن والطبلق
 .ومهر جدٌد وبعقد برضاها

 إال عصمته إلى المطلقة زوجته إعادة بعده الرجل ٌستطٌع ال الذي الطبلقهو  كبرى بٌنونة البابن والطبلق
 الثانً الزوج ودخول بٌنهما، اتفاق دون صحًٌحا زواًجا آخر رجل من زواجها وبعد ومهر، جدٌد وبعقد برضاها

ا، دخواًل  بها ًٌ  .عدتها وتنقضً طبلق أو بموت ٌفارقها ثم حقٌق

 

 

 

 الطبلق حاالت الطبلق نوع

 الرجعً الطبلق
 خبلل  وٌراجعها الدخول، بعد الثانٌة أو األولى الطلقة زوجته الرجل ٌطلق أن

  ..العدة فترة

 بٌنونة البابن والطبلق
 صؽرى

 صؽرى؟ بٌنونة بابن الطبلق فٌها ٌكون االتح أربع اذكر
ا الثانٌة أو األولى الطلقة زوجته الرجل ٌطلق أن• ًٌ  عدتها وتنتهً الدخول، بعد رجع

 وٌترتب البابن الطبلق حكم فً الرجعً الطبلق ٌكون العدة فبانتهاء ٌراجعها، أن دون
 .آثاره علٌه

 .علٌها عدة ال ألنه ؛الدخول قبل الطبلق •
 .الزوجٌن أحد طلب على بناءً  والنزاع والشقاق الضرر بسبب القاضً بحكم التفرٌق•
 تدفعه مال مقابل أو اإلبراء مقابل طبلًقا أو ،مخالعة الطبلق على الزوجان ٌتفق أن•

 .للزوج الزوجة

  الثالثة الطلقة زوجته الرجل ٌطلق أن  كبرى بٌنونة البابن والطبلق

  ؟ علٌة المترتبة االثار حٌث من بٌنهم قارن/  قالطبل على المترتبة اآلثار أهم 

 كبرى بٌنونة البابن الطبلق صؽرى بٌنونة البابن الطبلق الرجعً الطبلق

 زوجها عصمة على الزوجة تبقى
 فً عدتها وتقضً العدة، فترة خبلل

 .الزوجٌة بٌت
 .الطلقات عدد من ٌنقص •
 الزوجٌن من كل ٌرث •

 .ةالعد فً أحدهما مات إذا اآلخر

 بٌن الزوجٌة العبلقة تنتهً •
 .الزوجٌن

 .الطلقات عدد من ٌنقص •
 وان االخر احدهما ٌرث ال •

 .العدة فً توفً

 .الزوجٌن بٌن الزوجٌة العبلقة تنتهً•
 المسموحة الطلقات عدد بها تنتهً•

 .للزوج
 فً توفً وان االخر احدهما ٌرث ال•

 . العدة
 ؼٌره من زواجها بعد له عادت إذا•
 طبلق أو بموت بٌنهما العبلقة هاءوانت

 بثبلث حقه ٌعود األول الزوج فإن
 .جدٌدة طلقات

 :اآلتٌة األمور مراعاة الزوجٌن على فٌنبؽً الزوجٌة الحٌاة انتهت إذا: الطبلق بعد ما آداب

 . الزوجٌة حٌاتهما أسرار إفشاء وعدم الستر -ٔ
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 . المحاكم إلى اللجوء دون كاملة والحقوق النفقة وأداء المعاملة، حسن ـ -ٕ

 .حقوقهم وإعطاإهم األطفال، رعاٌة -ٖ

 (االفتداء) الخلع  والعشرون السابع الدرس

 .زوجها إلى الزوجة تدفعه مالً عوض مقابل زوجته الزوج مفارقة هو :الشرعً االصطبلح فً الخلع

 أو المال من مبلػ مقابل ارقةالمف على زوجها مع المرأة تتفق حٌث الزوجٌة، العبلقة إنهاء صور من صورة وهو
 التقصٌر من خافا إذا(   علل) المفارقة بسبب الخسارة من ٌلحقه عما للزوج تعوًٌضا كالمهر، حقوقها عن التنازل

 .تعالى هللا ُترضً التً بالصورة الزوجٌة بالواجبات

 ؟ المخالعة حكم بٌن  الخلع حكم

 الحالة الخلع حكم

 سبب دون كان إذا ٌحرم

 مباح
 وفابهما عدم من خوفهما بسبب كان إذا زوجها من الخلع تطلب أن للزوجة أباح اإلسبلم

 له الكره شدٌدة وكانت معه العٌش تستطع لم أو واجبات، من علٌهما بما

 النبً أتت قٌس بن ثابت امرأة أن عباس ابن وعن ؟ اإلسبلم فً الخلع جواز على تدل السنة من قصة لخص
ا: فقالت ٌْس   ْبنُ  َثابِتُ  هللَاِ، َرُسولَ  ٌَ هِ  أَْعِتبُ  َما َق ٌْ ، َواَل  ُخلُق   ِفً َعلَ  َرُسولُ  َفَقالَ . اإْلِْسبَلمِ  ِفً اْلُكْفرَ  أَْكَرهُ  َولَِكن ً ِدٌن 

ٌنَ : " هللاَِ  هِ  أََتُرد  ٌْ هِ  هللَاُ  َصلَى هللاَِ  َرُسولُ  َقالَ  َنَعْم،: َقالَتْ " َحِدٌَقَتهُ  َعلَ ٌْ  ،" َتْطلٌَِقةً  َوَطل ْقَها اْلَحِدٌَقةَ  اْقَبلْ : "َوَسلَمَ  َعلَ

 وخافت زوجها المرأة كرهت إذا مهر، من أخذته ما زوجها على ترد أن مقابل الطبلق طلب الرسول لها فؤجاز

 . حقوقه تإدي أال

 حضانة على للخلع تؤثٌر وال .ابابنً  طبلًقا ٌقع الرضابً الخلع بهذا والطبلق ؟ الخلع بسبب الواقعة الفرقة نوع اذكر
 .أبٌهم على واجبة ونفقتهم الحضانة، لها فاألم األطفال،

 تصبر أن علٌها وإنما الزوجٌة، الحٌاة إنهاء فً تتسرع أن ٌعنً ال الخلع فً للزوجة الحق اإلسبلم وإعطاء
 .عظٌم أجر من ذلك فً لما(  علل) وتتحمل

 قانون أجاز وقد ؟ الزوجٌن بٌن التراضً حٌث من الخلع فً األردنً الشخصٌة األحوال قانون موقؾ وضح
 (القضابً الخلع) لبلفتداء التفرٌق أًٌضا األردنً الشخصٌة األحوال

 ؟ الزوجٌن بٌن التراضً عدم حٌث من الخلع فً األردنً الشخصٌة األحوال قانون موقؾ وضح

 االفتداء فٌها تطلب دعوى الزوجة وأقامت الخلع، على الزوجان ٌتراضَ  لم فإن •

 بٌنهما الحٌاة الستمرار سبٌل ال وأنه زوجها، مع الحٌاة تبؽض أنها وأقرت •

 إلى تسعى المحكمة فإن  ؟ الخلع قبل( األردنً الشخصٌة األحوال قانون موقؾ) المحكمة دور  بٌن •
 تعٌد أن بعد بٌنهما، جالزوا عقد بفسخ ٌحكم القاضً فإن شهر خبلل بٌنهما الصلح ٌحصل لم فإن بٌنهما، اإلصبلح
 . الزواج أجل من الزوج أنفقه وما هداٌا، من أخذته وما المهر، من قبضته ما الزوجة

 : اآلتً النحو على الخلع فً زوجته من الفداء الزوج أْخذ حكم ٌختلؾ:  الفداء الزوج أْخذ حكم

 الحالة الفداء الزوج أْخذ حكم

 زوجته من( الفداء) المال أخذ للزوج ٌباح
 او ضرر دون الزوجٌة الحٌاة بانهاء رؼبتها حالة فً

 .الرجل من تقصٌر
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 بزوجته وضرره تقصٌره حالة فً من المال أخذ الزوج على ٌحرم

 

 القاضً بحكم الزوجٌن بٌن التفرٌق  والعشرون الثامن الدرس

 وٌرفض بٌنهما، اإلصبلح وٌتعذر الزوجٌن؛ بٌن الخبلفات تزداد قد ؟ الزوجٌن بٌن للتفرٌق القضاء ٌتدخل متى
 هللا وشْرعِ  األسرة مصلحة وفق الزوجٌن، بٌن للتفرٌق القضاء تدخل اإلسبلم شرع فهنا  بنفسه الطبلق إٌقاع الزوج
 .كلٌهما أو الزوجٌن أحد من دعوى على وبناءً  تعالى،

 الزوجٌن؟ بٌن بالتفرٌق القاضً فٌها ٌقوم التً الحاالت ما

  والنزاع للشقاق التفرٌق: أواًل   

ا  ًٌ   اإلنفاق على الزوج قدرة لعدم التفرٌق: ثان

بة التفرٌق: ثالًثا ٌْ  الحبس أو الهجر أو للَؽ

 للعٌوب التفرٌق: رابًعا 

 الزوجٌن من ألي ٌجوز ؟ والنزاع للشقاق التفرٌق ٌطلب أن الزوجٌن من ألي ٌباح متى:  والنزاع للشقاق التفرٌق 
 الزوجٌة؛ الحٌاة استمرار معه ٌتعذر اآلخر الطرؾ من به لحق ضرًرا ادعى إذا والنزاع للشقاق التفرٌق ٌطلب أن

ا الضرر كان سواء ًٌ ا أو القول، أو بالفعل كاإلٌذاء حس ًٌ  ٌُلحق الحمٌدة باألخبلق مخبًل  تصرًفا ٌتصرؾ كؤن معنو
 أدبٌة إساءة اآلخر بالطرؾ

 .خراآل الطرؾ تجاه الزوجٌة والحقوق بالواجبات أخلّ  إذا وكذلك •

 دور  بٌن ذلك من القاضً وتحَققَ  والنزاع الشقاق بسبب للتفرٌق القاضً إلى دعوى الزوجٌن من أي رفع فإذا
 أمبًل  شهر مدة الدعوى القاضً أّجل اإلصبلح ٌمكن لم فإن بٌنهما، اإلصبلح فً جهدها المحكمة بذلت   ؟ المحكمة

 بالمصالحة

ٌّن فحٌنبذ التفرٌق، طلب على المدعً الطرؾ وأصر المدة هذه فً بٌنهما الصلح ٌتم لم فإذا   حكمٌن القاضً ٌُع
 الزوجٌن بٌن لئلصبلح

 اإلصبلح على قادرٌن عدلٌن رجلٌن ٌكونا أن الحكمٌن فً وٌشترط  الحكمٌن؟ شروط عدد

 وكتم مصلحتهما على وأحرص بؤحوالهما أدرى ألنهما  ذلك ( علل) الزوجٌن أهل من ٌكونا أن واألَْولى 
 فٌقومان والعدالة، الخبرة أهل من الحكمٌن ٌختار القاضً فإن الزوجٌن أهل من ٌكونا أن ٌتٌسر لم فإن  رهماأسرا
  والشقاق النزاع أسباب ببحث

  ؟ الزوجة من وتوابعه المهر حدود فً المالً العوض اخذ للزوج ٌحق متى

 للزوج ٌُدَفع وتوابعه المهر حدود فً عوض لمقاب بٌنهما التفرٌق ٌقرران فإنهما الزوجة من جمٌعها اإلساءة وأن•

 ٌقرران فإنهما الزوج من كلها اإلساءة كانت إن أما العدة؟ ونفقة ومهرها حقوقها كافة المرأة تستحق متى •
 العدة ونفقة ومهرها حقوقها كافة المرأة وتستحق بابنة، بطلقة بٌنهما التفرٌق

 منهما كل إساءة بنسبة المهر من قسم على بٌنهما التفرٌق ٌقرران فإنهما مشتركة اإلساءة كانت إن أما •
 . الحكمٌن قرار على بناء القاضً ٌحكم السابقة الحاالت كل وفً لآلخر،

 .بابًنا طبلًقا والنزاع الشقاق بسبب الصادر الحكم وٌكون ؟ والنزاع الشقاق بسبب الواقعة الفرقة نوع اذكر



 54ٕٕٙٔ٘ٔ٘ٓ/554ٕٖٗ٘٘ٗٓ  التربٌة االسبلمٌةشاملة لمبحث ة : مالك الحٌاري مراجعتاذاعداد االس
 

 القضاة قاضً دابرة أنشؤت فقد بٌنهما، التفرٌق وعدم الزوجٌن، بٌن قالتواف على وحرًصا األسرة، على وحفاًظا
 فً المنتشرة الشرعٌة المحاكم فً خاصة مكاتب لها ٌتبع والتً ،(األسري والتوفٌق والوساطة اإلصبلح) مدٌرٌةَ 
 اءاتإجر عن بدٌبًل  الطرفٌن بٌن رضابٌة بحلول تقوم فهً الزوجٌة، النزاعات فض فً للنظر وذلك المملكة،
ٌُعامل المحاكم، أمام التقاضً  .تامة بسرٌة األسرة ملؾ و

 ؟ ذلك وضح اإلنفاق على الزوج قدرة لعدم التفرٌق

 وطعام مسكن من األساسٌة الحٌاة متطلبات وتؤمٌن(  الزوجة نفقة عرؾ) زوجته على اإلنفاق الزوج على ٌجب•
 من وهذا" ِباْلَمْعُروؾِ  َوِكْسَوُتُهنَ  ِرْزقُُهنَ  لَهُ  اْلَمْولُودِ  لَىَوع: "تعالى لقوله ؼنٌة، الزوجة كانت لو حتى ودواء، ولباس
 زوجها على للزوجة الثابتة الحقوق

 أن للزوجة فٌجوز بالمعروؾ، علٌها اإلنفاق عن عجًزا أو تقصًٌرا زوجته على اإلنفاق عن الزوج امتنع فإذا •
 بٌنهما للتفرٌق للقاضً دعوى ترفع

 حكم ذلك ٌُثبت ولم واإلعسار العجز اّدعى إذا أو علٌها، اإلنفاق عدم على وأصر موسر نهأ الزوج اّدعى فإن•
 الحال فً بطبلقها القاضً

 لم فإن علٌه، بها المحكوم النفقة لدفع أشهر ثبلثة إلى شهر من القاضً أمهله معسر أنه الزوج أثبت إذا أما •
 واعتداء بها إضرار اإلنفاق عدم مع الزوجٌة الحٌاة استمرار ألن(  علل)  بطبلقها القاضً حكم النفقة دفع ٌستطع
 حقوقها على

  ؟ اإلنفاق على الزوج قدرة لعدم الواقعة الفرقة نوع اذكر

ا ٌقع اإلنفاق لعدم القاضً وتطلٌق • ًٌ  للثبلث مكمبًل  ٌكن ولم الدخول بعد كان إذا رجع

 .بابًنا طبلًقا فٌقع الدخول قبل كان إذا •

 ٌكن ولم الدخول بعد كان إذا ؟ اإلنفاق على الزوج قدرة لعدم التفرٌق بعد زوجته اعادة للزوج ٌمكن كٌؾ بٌن
ا، النفقة عدم بسبب الطبلق وقع فإذا للثبلث مكمبًل  ًٌ  العدة أثناء زوجته مراجعة فللزوج رجع

 اذا الرجعه صحةب وٌحكم العدة،  اثناء فً زوجته مراجعة فللزوج رجعٌا النفقة عدم بسبب الطبلق وقع فاذا
 لم إذا أما المستقبلٌة بنفقتها كفٌبًل  وقدم نفقتها من علٌه لها تراكم مما أشهر ثبلثة نفقة ودفع  العدة فً الزوج ارجعها

 .الرجعة تصح فبل كفٌبًل  ٌقدم لم أو النفقة، ٌدفع

بة التفرٌق ٌْ  الحبس أو الهجر أو للَؽ

 عنها ؼاب التً - للزوجة ٌجوز؟ زوجها عنها ؼاب  حالة فً  القاضً من التفرٌق طلب للمرأة ٌباح ىتم •
 إلى تطلب أن نفسها، على منه اإلنفاق تستطٌع مال له كان ولو ؼٌابه، بسبب فٌها وتتضرر فؤكثر سنة مدة زوجها
 عنها للضرر دفعا زواجهما عقد فسخ القاضً

 ؼٌابه بسبب فٌها وتتضرر فؤكثر سنة الزوج فٌها ٌؽٌب مدة : الؽٌبة عرؾ

 ؟ زوجها عنها ؼاب  حالة فً_ منها دعوى على بناء-وزوجها المرأة بٌن بالتفرٌق القاضً ٌحكم منى

 لم فإن ٌطلقها، أو إلٌه، ٌنقلها أو معها، لئلقامة ٌحضر أن القاضً إلٌه فٌطلب معلوًما، إقامته محل كان فإن -
 .ازواجهم عقد بفسخ بٌنهما القاضً فّرق مقبواًل  عذًرا ٌبدِ  ولم ٌفعل،

 .الحال فً بٌنهما القاضً فّرق مجهواًل  الؽابب الزوج إقامة محل كان وإن -
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 إلى تطلب أن للزوجة ٌجوز و؟ زوجها هجرها إذا حالة فً  القاضً من التفرٌق طلب للمرأة ٌباح منى •
  لها هجره من تتضرر دامت ما فؤكثر؛ سنة مدة كذلك زوجها هجرها إذا زواجهما عقد فسخ القاضً

 فٌمهله ؟ زوجها هجرها إذا  حالة فً_ منها دعوى على بناء-وزوجها المرأة بٌن بالتفرٌق القاضً حكمٌ منى
 بفسخ بٌنهما القاضً فّرق مقبواًل  عذًرا ٌبدِ  ولم ٌرجع لم فإن ٌطلقها، أو إلٌها لٌرجع شهر عن تقل ال مدة القاضً

 أو عنها زوجها ؼٌاب حال فً ٌتحقق ال ذاوه والعفة، اإلحصان الزواج مقاصد من ألن(  علل) زواجهما عقد
 .لها هجره

 على ُحكم التً للزوجة كذلك وٌجوز ؟ بسببها التفرٌق دعوى تقٌم ان للزوجة ٌجوز التً الحبس مدة اقل ما •
ا حكًما زوجها ًٌ  منه زواجها عقد فسخ القاضً إلى تطلب أن فؤكثر سنوات ثبلث فعبًل  بالحبس قطع

ًّ  بعد التفرٌق؟ دعوى رفع للزوجة ٌجوز حتى ، الحبس فً الزوج ٌمضٌها ان ٌجب التً الحبس مدة كم   سنة مض
 سببه بٌنهما بالتفرٌق الحكم ألن( علل) زوجته على منه اإلنفاق ٌستطٌع مال للمحبوس كان ولو حبسه، تارٌخ من

بة من بها ٌلحق الذي الضرر ٌْ  .عنها زوجها َؼ

 

 

 ؟ ذلك وضح للعٌوب التفرٌق

 كالجذام جسمً أو كالجنون عقلً عٌب الزوجٌن بؤحد وجد إذا ؟ نوع كل على مثال مع لعٌوبا انواع اذكر •
 الزواج من الهدؾ تحقٌق ٌمنع كاإلٌدز جنسً أو

 عقد فسخ طلب حق والزوجة الزوج من لكل ٌثبت فإنه بضرر، إال الزوجٌة المعاشرة معه ٌمكن وال  •
  بالعٌوب الزواج

 أو بالعٌب الرضا عدم حالة فً ؟بالعٌوب التفرٌق حق والزوجة الزوج من لكل بتٌث خبلله من الذي الشرط اذكر
 علٌه اطبلعه حٌن المرض

 . الفسخ طلب له ٌجوز فبل به، ورضً بعده أو العقد عند المرض أو بالعٌب علم فإن  •

 عدد على ثرٌإ ال فسًخا العٌوب بسبب الزوجٌن بٌن التفرٌق وٌعدّ  ؟ للعٌوب الواقعة الفرقة نوع اذكر •
 الزوج ٌملكها التً الطلقات

 .نفسه للسبب التفرٌق طلب منهما ألي فلٌس للعٌوب التفرٌق بعد العقد الزوجان جّدد وإذا  •

 اإلسبلم فً الجهاد  والعشرون التاسع الدرس

 واالبتعاد لى،تعا هللا وأوامر اإلسبلم، بتوجٌهات االلتزام فً وطاقته وسعه المسلم بذل هو العام بالمعنى والجهاد
 سبحانه معصٌته عن

  ذلك؟ ٌتحقق كٌؾ بٌن/ العام بالمعنى الجهاد انواع على مثال هات

 إلى بإرشادهم:  العصاة وجهاد وساوسه إلى االنصٌاع بعدم:  الشٌطان وجهاد الهوى عن بصدها  :النفس بجهاد
 .بالحسنى والمجادلة الحسنة والموعظة بالحكمة المعاصً وترك الطاعات فعل

 فً المسلحة القوات من البواسل الجنود ٌبذله وما المعتدٌن، بمحاربة ٌتعلق فهو  الشرعً؟ االصطبلح فً الجهاد
 الدولة ربٌس من بؤمر خارجً عدوان أي من البلد أمن على الحفاظ
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 الدولة تستطٌع لكن للجند، داًرا أنشؤ حٌن عنه هللا رضً الخطاب بن عمر زمن فً بالجٌش المسإولٌة هذه أنٌطت
 .المعتدٌن لدفع كوادرها بكافة تستعٌن أن

 تصوره ٌدفعه ربما الناس فبعض ؟ ذلك وضح ضابط دون ٌمارسوه أن لؤلفراد ولٌس الدولة، ربٌس ٌعلنه والقتال
 .اإلسبلم وأخبلق الشرع بضوابط  منضبطة ؼٌر و صحٌحة ؼٌر أعمال إلى الجهاد لمفهوم القاصر

ا ًٌ  :  الخاص عنىبالم الجهاد مشروعٌة: ثان

 واألخبلقً والفكري العقابدي اإلعداد وإلى اإلٌمان، معانً على الصحابة تربٌة إلى المكرمة مكة فً النبً عمد

 انتقل بعدما لكن قتالهم، وعدم عنهم بالصفح ومطالبٌن المشركٌن عن واإلعراض بالكؾ مؤمورٌن المسلمون وكان
 قتال لهم تعالى هللا أذن علٌهم، المشركٌن عدوان واستمر شوكتهم ٌتوقو المنورة المدٌنة إلى والمسلمون  النبً

 أموالهم وأخذ وظلمهم علٌهم اعتدى من

 

 

 

 :اآلتٌة الشرعٌة واألحكام الضوابط ضمن الخاص بالمعنى الجهادَ  اإلسبلمُ  شرع وقد

  الشرعٌة واألحكام الضوابط

 حال فً جٌشها ٌإدٌه الدولة على واجب الجهاد
 عندما وذلك مصلحتها، محقًقا ٌراه بما معلٌه االعتداء
 بٌنهم السلم حالة إلبقاء مجال وال الصلح وسابل تنعدم

 .أعدابهم وبٌن

ا: "تعالى قال َها ٌَ ٌُّ  اْنفُِروا لَُكمُ  ِقٌلَ  إَِذا لَُكمْ  َما آََمُنوا الَِذٌنَ  أَ
 اأْلَْرِض  إِلَى اَثاَقْلُتمْ  هللاَِ  َسِبٌلِ  ِفً

 معٌنة، مجموعة استنفر أو العام لنفٌرا الحاكمُ  أعلن إذا
 طاعته وجبت

 َواَل  ٌَُقاِتلُوَنُكمْ  الَِذٌنَ  هللاَِ  َسبٌِلِ  ِفً َوَقاتِلُوا: "تعالى قال
  ".اْلُمْعَتِدٌنَ  ٌُِحبُّ  اَل  هللَاَ  إِنَ  َتْعَتُدوا

 بلد على عدو اعتدى إذا:  المسلمٌن على االعتداء حالة
ٌَنَ  المسلمٌن، ببلد من  قتالهم البلد ذلك أهل على تع

 وأموالهم أنفسهم حفظ تحقق ممكنة وسٌلة بكل ودفعهم
 إعانتهم المسلمٌن باقً وعلى أراضٌهم، على وسٌادتهم
 ودحره العدو هزٌمة تتم حتى وبالنفس والسبلح بالمال

ا: "تعالى هللا ٌقول َها ٌَ ٌُّ  الَِذٌنَ  لَقٌُِتمُ  إَِذا آََمُنوا الَِذٌنَ  أَ
 اأْلَْدَباَر" ُتَولُّوُهمُ  َفبَل  َزْحًفا َكَفُروا

  اذكرها عدٌدة، لحكم المعتدٌن المحاربٌن قتال اإلسبلم شرع الخاص بالمعنى الجهاد مشروعٌة من الحكمة

  المستضعفٌن عن الظلم ورفع المعتدٌن، المحاربٌن عدوان دْفع •

 دٌنها، تحمً أن األمة تستطٌع وال بلمٌةاإلس الحٌاة ضرورات من ضرورة فالجهاد واألوطان، الدٌن حماٌة •
 .ذلك من تمكنها التً القوة تملك أن دون أوطانها على وتحافظ كرامتها وتصون

 ؟ اإلرهاب من اعتباره و الجهاد صور ٌشوهون الذٌن على ترد كٌؾ

 ٌقوم رهاباإل أن والحقٌقة الجهاد، على اإلرهاب مفهوم فٌطلقون اإلسبلمٌة الشرٌعة ٌفهمون ال من وٌخطا •
 .الناس عن الظلم ورفع العدوان رد إلى ٌهدؾ الجهاد أن حٌن فً والعدوان، الظلم على

 وضحنا الذي الحقٌقً الجهاد مفهوم مع تتعارض لكنها الجهاد مفهوم تحت بؤعمال ٌقوم من ٌخطا كما •
 الذٌن السفارات موظفً على االعتداء أو والسٌاح، األجانب على االعتداء الجهاد من أن فٌظنون ومبادبه، حقٌقته
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 من فرد أي قتل أو بالتفجٌر المإسسات أو العامة أو الخاصة المنشآت على االعتداء أو اإلسبلمٌة، الببلد ٌزورون
 النفس على اعتداء ذلك كل أن والصحٌح ببلدهم، فً األجانب من المسلمٌن ؼٌر على االعتداء أو فٌها، العاملٌن

ا ذلك فً أن إلى افةباإلض قتلها هللا حرم التً ًٌ  .الدولة فً العامة السٌادة على تعد

 :حٌث من واإلرهاب الجهاد بٌن فرق: المعاصر بالمفهوم واإلرهاب الجهاد بٌن الفرق

 المستهدفة الفبة الهدؾ المفهوم

 المعتدٌن، بمحاربة ٌتعلق فهو   الجهاد
 القوات من البواسل الجنود ٌبذله وما

 أي من البلد أمن على الحفاظ فً المسلحة
 خارجً عدوان

 األوطان عن الدفاع
 العدوان ورد

 وحماٌة اإلسبلمٌة الدعوة نشر حرٌة وحماٌة
 وال المعتدٌن، بقتال األرض فً المستضعفٌن
 المعتدٌن ؼٌر قتال اإلسبلمُ  ٌجٌز

 المعتدٌن المحاربٌن قتال

 إلى ٌهدؾ عبثً عدوان اإلرهاب
 واألعراض األنفس على االعتداء

 إلى ٌهدؾ حق وجه بؽٌر موالواأل
 واألعراض األنفس على االعتداء

 حق وجه بؽٌر واألموال

 االعتداء أو والسٌاح، األجانب على االعتداء
 الببلد ٌزورون الذٌن السفارات موظفً على

 المنشآت على االعتداء أو اإلسبلمٌة،
 أو بالتفجٌر المإسسات أو العامة أو الخاصة

 االعتداء أو فٌها، العاملٌن من فرد أي قتل
 ببلدهم فً األجانب من المسلمٌن ؼٌر على

 دون جمٌعها الفبات ٌستهدؾ
 أم رجبل أكان سواء استثناء
 .مسناً  شٌخاً  أم طفبلً  أم امرأة

 :اآلتٌة األنواع إلى فٌه تستخدم التً الوسٌلة حٌث من الجهاد ٌقسم الخاص بالمعنى الجهاد أنواع

 الجهاد نواع
 الخاص بالمعنى

 

 بالنفس الجهاد
ًٌّا والمشاركة السبلح، واستخدام قتاله، ومباشرة العدو، للقاء الخروج هو  المعركة، فً فعل
 .الدولة ربٌس بؤمر إال ٌكون وال الجهاد، أنواع أعلى وهو تعالى، هللا سبٌل فً النفس وبذل

 بالمال الجهاد
 البلزمة بالمإونة وتزوٌدها فة،المختل القتال بوسابل الجٌوش تجهٌز فً المال المسلم بذل هو

 .مهامها إلنجاز الجٌوش إلٌه تحتاج ما وكل النقل، ووسابل

 بالرأي الجهاد
 والكلمة

 المجاهدٌن لتشجٌع ذلك شابه وما والشعر والكتابة الخطابة وٌشمل والقلم، باللسان الجهاد هو
 النصر حتى والثبات األعداء مواجهة على

 بإعانة الجهاد
 المقاتلٌن

 المساعدة ذلك وٌشمل بواجباته، للقٌام للجٌش المناسبة الخدمات وتقدٌم الظروؾ توفٌر وه
 احتاجوا إذا ذلك وؼٌر والمنشآت، المبانً وحراسة الجرحى، ومداواة لهم، الطعام جلب فً

 .إلٌه

 ؟ صحٌحاً  واحداً  مثال هات بالمال؟ الجهاد فً تدخل األمور من أربعة اذكر

 الحربٌة المصانع قامةإ فً المال إنفاق-ٔ

 الجٌوش تلزم التً والموانا والمطارات والحصون القبلع وبناء-ٕ

 وأسرهم للجٌوش العبلجٌة والمستشفٌات الصحٌة المراكز وإنشاء-ٖ

 اإلنتاج، فً واالستمرار االقتصادٌة، المإسسات إقامةَ  بالمال الجهادُ  وٌستلزم ذوٌهم وعلى علٌهم المال وإنفاق -ٗ
 .عنهم المشقة ولرفع ٌحتاجونه، قد بما وللشعب للجٌش اإمدادً  وذلك

 ؟ اذكرها عظٌمة، مبادئ المعتدٌن المحاربٌن ولقتال:  اإلسبلم فً القتال مبادئ

 والمرضى السن وكبار والصبٌان النساء من ٌقاتلون ال الذٌن على االعتداء تحرٌم •
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 ِباْلَقْتلَى ْمِثٌلالتَ  أو والخٌانة اْلَؽْدر وتحرٌم بالعهد، الوفاء وجوب •

 الفساد أشكال من شكل ألنه(  علل) ذلك ونحو والبٌبة باألشجار العبث أو العبادة، أماكن على االعتداء تحرٌم •

  تعالى ّللا بنصر الثقة الثبلثون الدرس

ا: تعالى هللا ٌقول َها ٌَ ٌُّ اةِ  أََرِضٌُتمْ  اأْلَْرِض  إِلَى اَثاَقْلُتمْ  هللاَِ  َسِبٌلِ  ِفً ُروااْنفِ  لَُكمُ  ِقٌلَ  إَِذا لَُكمْ  َما آََمُنوا الَِذٌنَ  أَ ٌَ ا ِباْلَح ٌَ ْن  الدُّ
اةِ  َمَتاعُ  َفَما اآْلَِخَرةِ  ِمنَ  ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن ْبُكمْ  َتْنِفُروا إاَل ( 1ٖ) َقلٌِل   إاَِل  اآْلَِخَرةِ  ِفً الدُّ ْسَتْبِدلْ  أَلًٌِما َعَذاًبا ٌَُعذ  ٌَ  َواَل  َرُكمْ َؼٌْ  َقْوًما َو

وهُ  ًبا َتُضرُّ ٌْ ء   ُكل   َعلَى َوهللَاُ  َش ًْ ًَ  َكَفُروا الَِذٌنَ  أَْخَرَجهُ  إِذْ  هللَاُ  َنَصَرهُ  َفَقدْ  َتْنُصُروهُ  إاَِل ( 4ٖ) َقِدٌر   َش نِ  َثاِن ٌْ  ُهَما إِذْ  اْثَن
قُولُ  إِذْ  اْلَؽارِ  ِفً هِ  َسِكٌَنَتهُ  هللَاُ  ؤَْنَزلَ فَ  َمَعَنا هللَاَ  إِنَ  َتْحَزنْ  اَل  لَِصاِحبِهِ  ٌَ ٌْ َدهُ  َعلَ ٌَ  الَِذٌنَ  َكلَِمةَ  َوَجَعلَ  َتَرْوَها لَمْ  بُِجُنود   َوأَ

ْفلَى َكَفُروا ًَ  هللاَِ  َوَكلَِمةُ  السُّ ا ِه ٌَ  َسِبٌلِ  ِفً ُكمْ َوأَْنفُسِ  ِبؤَْمَوالُِكمْ  َوَجاِهُدوا َوثَِقااًل  ِخَفاًفا اْنِفُروا( ٓٗ) َحِكٌم   َعِزٌز   َوهللَاُ  اْلُعْل
ر   َذلُِكمْ  هللاَِ  ٌْ  (ٔٗ) َتْعلَُمونَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  لَُكمْ  َخ

( ؟ اآلٌات هذه نزلت ؼزوة أي بعد)للهجرة التاسع العام فً نزلت التً المدنٌة السور من وهً التوبة، سورة من
  تبوك ؼزوة بعد

 التً القبابل من اعوانهم طرٌق وعن الرومان أن الوقوعه الربٌس السبب ٌعود التً ؟ تبوك(   العسرة ؼزوة)  سبب ما
 من جٌوش فخرجت ، قوتهم انهاء طرٌق عن والمسلمٌن االسبلم وجود ٌتهوا ان ارادوا العربٌة الجزٌرة شمال تسكن كانت
 قبل  النبً إلٌهم فخرج البلقاء، أرض إلى وصلوا حتى مقاتل، ألؾ أربعٌن عن ٌزٌد ما إلى تعدادها ٌصل واعوانهم الروم

   .المنورة المدٌنة إلى ٌصلوا أن

 ؟ اذكرها عدة، ربٌسة موضوعات السورة تضمنت وقد

 .للمسلمٌن وخداعهم أالعٌبهم وكشؾ ومواقفهم، المنافقٌن أسالٌب فضح .ٔ

 .وتوجٌهات أحكام من به ٌتصل وما الجهاد، حقٌقة توضٌح  .ٕ

 .أحداثها وبعض تبوك، ؼزوة .ٖ

 .ثور ؼار اْلَؽارِ  .للجهاد رجوااخ   هللا سبٌل فً انفروا

َدهُ  .وتقاعستم تباطؤتم  اثاقلتم ٌَ  ِبُجُنود   َوأَ
       َتَرْوَها لَمْ 

 لٌحفظوه جنوًدا له وجل عز هللا سخر
 هللا إال هم من ٌعلم ال الهجرة خبلل

َدهُ  .طمؤنٌنته  سكٌنته ٌَ  هللا إال هم من ٌعلم ال ِبُجُنود   َوأَ

 أو الٌسر من كنتم حال يأ على وثقااًل  خفاًفا
 .الضعؾ أو القوة أو العسر

  

 الصحابة  الرسول دعا حٌث تبوك، ؼزوة أحداث على تعقٌباً  الكرٌمة اآلٌات هذه نزلت اآلٌات؟ نزول سبب بٌن

 )عادته ؼٌر على تبوك إلى بوجهته  الرسول صرح وقد للهجرة، التاسع العام فً الروم، لقتال للخروج الكرام

 بالمسلمٌن أحاطت التً الظروؾ بٌن قوي، والعدو بعٌدة، المسافة أن ذلك للخروج، المسلمون ٌستعد حتى(؟ علل
 المسلمٌن بعض على فشق شدٌدة، الجو وحرارة جدب، فً الببلد وكانت عسر، فً الناس وكان ؟ .تبوك ؼزوة فً

 النفٌر األمر ولً إعبلن عند الجهاد ىعل المسلمٌن تحث - اآلٌات هذه فجاءت بعضهم، وتخلؾ للجهاد الخروج
 . عنه الناس تخلى وإن نبٌه ومإٌد دٌنه ناصر هللا أن وتإكد  - للجهاد الخروج عن تقاعس من وتعاتب -العام

ا: " تعال قال  القتال عن التقاعس من التنفٌر  الكرٌمة اآلٌات تفسٌر َها ٌَ ٌُّ  ِفً اْنِفُروا ُكمُ لَ  ِقٌلَ  إَِذا لَُكمْ  َما آََمُنوا الَِذٌنَ  أَ
اةِ  أََرِضٌُتمْ  اأْلَْرِض  إِلَى اَثاَقْلُتمْ  هللاَِ  َسِبٌلِ  ٌَ ا ِباْلَح ٌَ ْن اةِ  َمَتاعُ  َفَما اآْلَِخَرةِ  ِمنَ  الدُّ ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن  إاَل ( 1ٖ) َقلٌِل   إاَِل  اآْلَِخَرةِ  ِفً الدُّ
ْبُكمْ  َتْنِفُروا ْسَتْبِدلْ  أَلًٌِما َعَذاًبا ٌَُعذ  ٌَ َرُكمْ  ْوًماقَ  َو ٌْ وهُ  َواَل  َؼ ًبا َتُضرُّ ٌْ ء   ُكل   َعلَى َوهللَاُ  َش ًْ  " َقِدٌر   َش

ا " تعالى قولة فً الوارد االستفهام نوع ما َها ٌَ ٌُّ  استنكاري استفهام ؟"هللَاِ  َسِبٌلِ  ِفً اْنِفُروا لَُكمُ  قٌِلَ  إَِذا لَُكمْ  َما آََمُنوا الَِذٌنَ  أَ
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 اذكرهما؟ بؤسلوبٌن، األعداء قتال عن التقاعسو التخاذل من اآلٌات نفرت

 الخروج فً التباطإ من المإمنٌن اآلٌات حذرت اآلخرة نعٌم فً والترؼٌب القتال، عن تخلؾ من موقؾ استنكار.ٔ
 إلى وركن ( علل) عذر دون  النبً مع الخروج عن تخلؾ من ووبخت العام، النفٌر الدولة ربٌس أعلن إذا للجهاد

 .األعداء وقتال السفر، مشاق وكره الزابل، الدنٌا ونعٌم الراحة

  الدابم، الخالد الجنة نعٌم مع مقارنة جًدا ٌسٌر شًء إال هو ما الزابل، الفانً المتاع من الدنٌا فً به ٌتمتعون فما

 ؟ اذكرهما بؤمرٌن عذر دون األعداء قتال عن ٌتخلؾ لمن اآلٌات فً اإللهً التهدٌد جاء:  التهدٌد .ٕ

 .واآلخرة الدنٌا فً األلٌم بالعذاب سبٌله فً الجهاد عن قعد من تعالى هللا توّعد :األلٌم بالعذاب لتهدٌدا( أ

 .علٌهم األعداء تسلٌط األلٌم؟ العذاب صور من صوره هات الدنٌا فً األلٌم العذاب صور ومن 

ْسَتبْ : )تعالى قوله فً باالستبدال المقصود بٌن باالستبدال التهدٌد( ب ٌَ َرُكمْ  َقْوماً  ِدلْ َو ٌْ وهُ  َوالَ  َؼ باً  َتُضرُّ ٌْ  َعلَى   َوٱلَِلُ  َش
ء   ُكل   ًْ  سٌستبدلهم فإنه - ودواعٌه أسبابه وجدت إذا - الجهاد عن تباطإوا إذا بؤنهم المإمنٌن تعالى هللا حذر( َقِدٌر   َش
  وجل عز هللا بفضل أٌدٌهم على صرالن وٌكون النفٌر، إلٌهم ُطلِب إذا وٌنفرون ورسوله، هللا ٌطٌعون ؼٌرهم، بقوم
 .عنهم ؼنً ألنه الجهاد، عن المسلمون تخلّؾ إذا شًٌبا هللاَ  ٌضر ولن

 سبٌله فً الجهاد عن تخلؾ من تعالى هللا توّعد ؟للجهاد الخروج عدم على المترتبة العقوبة الكرٌمة اآلٌة من استنتج
 بقوم سٌستبدلهم إنه و. علٌهم األعداء تسلٌط الدنٌا فً لٌماأل العذاب صور ومن واآلخرة، الدنٌا فً األلٌم بالعذاب
 وجل عز هللا بفضل أٌدٌهم على النصر وٌكون النفٌر، إلٌهم ُطلِب إذا وٌنفرون ورسوله، هللا ٌطٌعون ؼٌرهم،

 عةطا ٌعد والذي وطاعته، بعبادته ربه تجاه المسلم على ٌجب ما الكرٌمة اآلٌة أكدت" : لنبٌه تعالى هللا نصرة

 .علٌه ونصره عدوهم مواجهة فً للمإمنٌن تعالى هللا لتؤٌٌد سبًبا ذلك فٌكون تعالى؛ لِل ونصًرا

 بكر أبا وصاحبه  محمًدا نبٌنا تعالى هللا نصر فقد ذلك، حقٌقة الوقابع وتإكد الكرٌمة؟ اآلٌة نزول سبب بٌن

 هللا على متوكلٌن مكة، من فخرجا ٌهماعل قرٌش تآمرت حٌن النبوٌة، الهجرة حادثة فً عنه هللا رضً الصدٌق
  ثور، ؼار إلى وذهبا وحده، تعالى

 رضً بكر أبو خاؾ الؽار من المشركون دنا فلما ؟( ثالثهما هللا باثنٌن ظنك ما: )بكر ألبً  الرسول قول سبب ما

 معهما تعالى هللا بؤن  هللا رسول فطْمؤنه فٌقتلوه،  هللا رسول من فٌتمكنوا علٌهما الكفار ٌطلع أن من عنه هللا

نِ  َظنُّكَ  َما: "قاببًل  وسٌحمٌهما ٌْ  وجل عز هللا سخر وقد ، رسوله على الطمؤنٌنة تعالى هللا فؤنزل ،" َثالُِثُهَما هللاُ  ِباْثَن

 هللا إال هم من ٌعلم ال الهجرة خبلل لٌحفظوه جنوًدا له

 معهما تعالى هللا بؤن  هللا رسول فطْمؤنه ؟الهجرة حادثة فً  لنبٌه هللا نصرة مظاهر من مظهرٌن اذكر

نِ  َظنُّكَ  َما: "قاببًل  وسٌحمٌهما ٌْ   رسوله على الطمؤنٌنة تعالى هللا فؤنزل ،" َثالُِثُهَما هللاُ  ِباْثَن

 هللا إال هم من ٌعلم ال الهجرة خبلل لٌحفظوه جنوًدا له وجل عز هللا سخر وقد •

ْفلَى َكَفُروا الَِذٌنَ  َمةَ َكلِ  َوَجَعلَ : "تعالى هللا قول فّسر ًَ  هللاَِ  َوَكلَِمةُ  السُّ ا ِه ٌَ  مؽلوبة، والشرك الكفر كلمة جعل ".اْلُعْل
 . خْلِقه أمور تدبٌر فً وحكٌم الكفر، أهل من انتقامه فً قوي عزٌز فالِل عالٌة، التوحٌد كلمة وستبقى

 .الصدٌق بكر أبو  ؟"صاحبه" بـ المقصود من •

 .التوحٌد كلمة: هللا كلمة" هللا كلمة. "الشرك كلمة ":كفروا الذٌن كلمة" بـ المقصود ما •

 .الصدٌق بكر وأبً  الرسول على ؟"هما/  معنا" فً الضمٌر ٌعود من على •
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َنة هذه وضح خلقه، فً تعالى هللا سنن من ُسنة إلى الكرٌمة اآلٌة أشارت •  تعالى هللا دٌن ٌنصر من ؟.السُّ
 عدوه امام تعالى هللا ٌنصره معصٌة عن بتعادواال طاعته بالتزام

 َسِبٌلِ  ِفً َوأَْنفُِسُكمْ  ِبؤَْمَوالُِكمْ  َوَجاِهُدوا َوِثَقااًل  ِخَفاًفا اْنِفُروا: "   تعالى قال .العام النفٌر المسلم الحاكم أعلن إذا األعداء قتال وجوب

ر   َذلُِكمْ  هللاَِ  ٌْ  علٌهم وأن العام، النفٌر الدولة ربٌسُ  أعلن إذا سبٌله فً بالقتال المإمنٌن تعالى هللا أمر " َتْعلَُمونَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  لَُكمْ  َخ
 من  ؟ الحاالت هذه اذكر. الحاالت جمٌع فً بالجهاد المإمنٌن تعالى هللا أمر جمًٌعا حاالتهم فً للقتال ٌخرجوا أن

 لكلمة إعبلءً  والنفس بالمال جهادهم ٌكون أنو والضعؾ، والقوة والشدة، والرخاء والفقر، والؽنى والعسر، الٌسر
 .اآلخرة فً والفبلح الدنٌا فً السعادة طرٌق هو فهذا أوطانهم، عن ودفاًعا تعالى هللا

 والعالمٌة العولمة  والثبلثون الحادي الدرس 

 االتصاالت لوجٌاتكنو فً العلمً التقدم نتٌجة بٌنها والتواصل االتصال وسهولة العالم شعوب بٌن االنفتاح العولمة
 .الحدٌثة االتصاالت تكنولوجٌا فً العلمً التقدم نتٌجة ؟  العولمة مصطلح ظهور سبب ما .الحدٌثة

 الذي المالً االقتصادي الجانب فً المصطلح هذا ظهر وقد ؟ ظهور أكثر العولمة  مدلول كان الجوانب أي فً
 هذا استخدام توّسع ثم السلع، انتقال وحرٌة لحدودوا الحواجز إزالة من الدول بٌن ٌكون أن ٌجب ما إلى ٌشٌر

 .واالجتماعٌة والتربوٌة والثقافٌة السٌاسٌة الحٌاة مجاالت جمٌع لٌشمل المصطلح

  وآثارها العولمة صور

 معها التعامل كٌفٌة السلبٌة اآلثار اإلٌجابٌة اآلثار الصورة

 العولمة
 الفكرٌة
 والعلمٌة

 اتوالمعلوم األفكار انتقال تسهٌل
 تكنولوجٌا خبلل من وذلك

 الحدٌثة واالتصاالت المعلومات
 كاإلنترنت

 فً العالم شعوب وضع 
 ثقافة من أساًسا تنبع فكرٌة قوالب
 المهٌمنة، األجنبٌة الكبرى الدول
 فً األخرى الثقافات تهمٌش مع

 .العالم

 اإلسبلمٌة هوٌتنا على المحافظة
 مع وتصوراتنا ومعتقداتنا

 اآلخرٌن أفكار من اإلفادة
 مع تتعارض ال التً وقٌمهم
 .اإلسبلمٌة وقٌمنا ثقافتنا

 العولمة
 االقتصادٌة

  التجارة أسواق تحرٌر
 حركة على قٌود وضع بعدم
 مما الدول بٌن التجارٌة السلع
 على االقتصادي النمو إلى ٌإدي

 العالمً المستوى
 فً المنافسة فرص توسٌع وإلى 

 .والخدمات السلع تقدٌم

 من العالم اقتصاد على ءاالستٌبل
 والشركات الكبرى الدول قبل

 عن للقارات، العابرة الكبرى
 القومً اإلنتاج تطوٌق طرٌق
 وإدخالها والضعٌفة، الفقٌرة للدول
 مما متكافبة، ؼٌر منافسات فً

 وتدمٌر البطالة زٌادة إلى ٌإدي
  .الدول هذه فً االقتصاد

 إلقامة -الجاد العمل ضرورة
 اإلسبلمٌة صادٌةاالقت األسواق
 المشروعات وتشجٌع-المشتركة

 بٌن االقتصادٌة واالستثمارات
 واإلسبلمٌة العربٌة الدول

 االقتصادٌة القوة وزٌادة -
 .اإلسبلمٌة للببلد

 العولمة
 السٌاسٌة

 وحرٌة الرأي عن التعبٌر حرٌة
  واالختٌار االنتخاب
  اإلنسان حقوق واحترام

 السبلم وتحقٌق

 مراكز فً برىالك الدول تتحكم
  السٌاسً القرار

 وسٌطرتها الدولة دور وإضعاؾ
 .مقدراتها على

 بٌن العبلقات تقوٌة على العمل
 اإلسبلمٌة الدول

 وتماسكها وحدتها على والعمل 
 .سٌادتها واحترام واستقبللها

 الثقافٌة العولمة
 واالجتماعٌة

 مثل اإلنسانٌة، المشكبلت حل
 والحد واألمراض البٌبة مشكبلت

 والمخدرات الجرٌمة انتشار من
 ألنها(  علل) النووٌة والتهدٌدات
 ولٌست عالمٌة مشكبلت أصبحت
 فقط واحدة دولة مستوى على
 العالم اشتراك من بد ال فكان

 حلها فً جمٌعه

 إلؽاء على والعمل األسرة، تدمٌر
 للشعوب، االجتماعً النسٌج
 والثقافة والقومٌة الهوٌة وتدمٌر
 القٌم على افظةالمح ـ .الخاصة

 المادي والتراث والمبادئ
   .والمعنوي

 والمبادئ القٌم على المحافظة
  والمعنوي المادي والتراث
 الدول بٌن التعاون تعمٌق

 لمحاربة جمٌعها اإلسبلمٌة
 خبلل من وذلك والفقر، التخلؾ
 عالمٌة إسبلمٌة مإسسات إنشاء

 والتكافل بالزكاة تعنى
 الزكاة كمإسسة االجتماعً
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 .لعالمٌةا

 الكبرى الشركات كاإلنترنت الحدٌثة واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا العولمة؟ وسابل من وسٌلة على مثال هات
  للقارات العابرة

 ؟ ذلك وضح اإلسبلم عالمٌة

 للناس عالمٌة رسالة توجٌه على الكرٌم القرآن وٌركز ووسابله، وؼاٌاته أهدافه فً بالعالمٌة اإلسبلم ٌتمٌز •
 .قوم دون قوم أو جنس دون بجنس خاصة لٌست الرسالة وهذه  افة،ك

 وإنصاؾ العدل مبدأ على ٌقوم الذي العالمٌة، لمفهوم صادقة واقعٌة صورة اإلسبلمٌة الحضارة وحققت •
 التً التبعٌة سٌاسة فرض ؼٌر من المخالؾ، والرأي الدٌن فً اآلخر بحق واالعتراؾ االعتداء، ورفض المظلوم،

 .للعولمة واضًحا أثًرا هافٌ نرى

 ؟ اإلسبلم عالمٌة مظاهر من مظهر اقترح: ٌؤتً ما اإلسبلم عالمٌة مظاهر ومن

 . والمخلوقات الناس كل رب هو تعالى هللا أن على التؤكٌد -ٔ

 مع وتتماشى والعصر، الحٌاة وأزمات مشكبلت وتعالج عالمً، طابع   ذات شرٌعة   اإلسبلم شرٌعة أن -ٕ
 أو عنصرٌة دون المختلفة، الحٌاتٌة والمجاالت المختلفة الظروؾ فً تطّبق ألن وقابلة   الناس، حٌاة فً التؽٌرات
 .  ؼٌره أحد حساب على ألحد   انحٌاز

 :اإلسبلم عالمٌة تحقٌق ٌمكن كٌؾ وضح

 .موضوعً علمً منهج وفق البشرٌة للمشكبلت حلول من ٌقدمه وما باإلسبلم التعرٌؾ -ٔ

 على اإلسبلم وقدرة العلمٌة، إنجازاتها من اإلفادة األخرى؟ للحضارات العلمٌة اإلنجازات نم اإلسبلم موقؾ بٌن
 .فٌها النافع مع والتفاعل االنفتاح

 فً المسلم ٌواجهها التً التحدٌات مواجهة على القادرة المعاصرة اإلسبلمٌة الشخصٌة بناء إلى السعً -ٕ
  لئلسبلم لعمٌقا الفهم من أساس وعلى وبصٌرة، وعً عن حٌاته

 (ٔ) عنهم ّللا رضً الراشدٌن الخلفاء حٌاة من مشرقة مواقف  والثبلثون الثانً الدرس

ٌّز بسبب ( علل) بالراشدٌن ولُقبوا  أمر وقد وعداًل، رحمة خبلفتهم وكانت الدٌن، بنشر قاموا إذ: حكمهم فترة تم
  نهجهم على والسٌر باتباعهم  النبً

 علً بن ابً طالب عثمان بن عفان الخطاب نب عمر الصدٌق بكر أبو

 إلى الصحابة أحب
 ّللا رسول

 عنه ّللا رضً كان
 إلى السابقٌن من

 اإلسبلم

 بكر أبً ٌد على أسلم اإلسبلم، إلى السابقٌن من
 الدعوة بداٌة فً عنه ّللا رضً الصدٌق

 من أسلم من ثانً هو
 عشر وعمره الصبٌان؛

 سنٌن

 خاصة بمنزلة حظً

 كان فقد  ولالرس عند

 قبل ّللا رسول صاحب

 وبعدها البعثة

 العشرة وأحد
  بالجنة المبشرٌن

 بالجنة  المبشرٌن العشرة وأحد
 العشرة أحد وهو

 بالجنة المبشرٌن

   الوحً كتاب وأحد .الوحً ُكَتاب وأحد  الوحً، ُكَتاب وأحد الوحً كتاب وأحد

 .الراشدٌن الخلفاء أول
 الخلفاء وثانً

 نالراشدٌ
 .الراشدٌن الخلفاء ورابع الراشدٌن  الخلفاء ثالث

 من أسلم من أول
 .الرجال

 بٌن سامٌة له مكانة
ا الصحابة  جمٌعا

  الحٌاء شدٌد كان
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 القرآن له سجل وقد
 الصحبة شرف الكرٌم

 فً  الرسول مع

 الهجرة،

 عنه ّللا رضً شهد

ا  الرسول مع  بدرا

 .جمٌعها والمشاهد

 القرآن تبلوة كثرة ًف المثل به ٌضرب وكان
 .الكرٌم

 

 كثٌر ٌدٌه على فأسلم
 ستة منهم الناس، من
 المبشرٌن العشرة من

 .بالجنة

 عنه ّللا رضً ُعرف
 الرأي بصواب

 وسداده

 تعالى، ّللا سبٌل فً ماله ببذل عنه ّللا رضً ُعرف
 حق فأدى كثٌرة، بأموال علٌه تعالى ّللا أنعم فلقد
 دٌنه؛ ونصرة تعالى ّللا سبٌل فً وأنفقها فٌها، ّللا

 ٌهودي من رومة بئر فاشترى رومة بئر حفر
 للمسلمٌن سبٌبلا  وجعلها درهم ألف بعشرٌن

 عنه ّللا رضً علً نشأ
 فً صغره منذ وتربى
 الرسول بٌت

 أعباء من لٌخففملسو هيلع هللا ىلص

 كفل الذي طالب أبً

 صغره فً ملسو هيلع هللا ىلص النبً

 

 ّللا رضً وبإسبلمه
 استطاع عنه
 ٌجهروا أن المسلمون

 مبصبلته

 الطواف عنه ّللا رضً عفان بن عثمان رْفضَ 

 الحدٌبٌة صلح قبل ملسو هيلع هللا ىلص النبً بعثه عندما بالكعبة

 ّللا رضً كان الحدٌبٌة صلح فً قرٌش إلى سفٌراا 

 ، للنبً والتوقٌر اإلجبلل شدٌد عنه

 أن ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أراد لما

 أبقى المدٌنة إلى ٌهاجر
 ٌرد حتى فراشه فًًا  علٌا

 ٌدل اوهذ أهلها، إلى األمانات

 ملسو هيلع هللا ىلص للنبً حبه شدة على

 دٌنه سبٌل فً وتضحٌته
  وشجاعته،

 

ا كان ألنه  فً شدٌدا
 عمر طلب وقد الحق،
 من عنه ّللا رضً

 له ٌأذن أن  النبً

 أمام بإسبلمه بالجهر
 له فأذن قرٌش

 األموال ٌنفق كرٌما عنه ّللا رضً عثمان كان
 كرمه ٌبٌن موقفا هات. ّللا سبٌل فً الكثٌرة
 عام فً عنه ّللا رضً عثمان تبرع وقد ؟.وإنفاقه
 التجارٌة بقافلته عمر خبلفة فً( المجاعة) الرمادة
 فً وكان المسلمٌن، فقراء على الشام من القادمة
 ٌبٌعها أن ورفض بالطعام، محملة بعٌر ألف القافلة
ا علٌة عرضوا الذٌن للتجار ا، ربحا  فً رغبة كثٌرا
 .القٌامة ٌوم والفضل الثواب من ّللا عند ما

 األمانات أدى أن وبعد
 مكة فً مكث أهلها إلى
 إلى هاجر ثم أٌام، ثبلثة

ا المدٌنة ٌا  .ماش

  

 المشاهد ملسو هيلع هللا ىلص ّللا رسول مع عنه ّللا رضً شهد

ا سوى كلها  بزوجته لٌعتنً النبً خلفه حٌث بدرا

 .مرضها بسبب ملسو هيلع هللا ىلص النبً بنت رقٌة

 

 :المبادئ هذه ومن الحرب أثناء مراعاتها إلى اإلسبلم دعا مهمة نٌةإنسا مبادئ عنه هللا رضً بكر أبً وصٌة تضمنت وقد

 .الؽدر أو الخٌانة وعدم والمواثٌق بالعهود الوفاء (ٔ

 .عبادتهم أماكن فً المتعبدٌن على االعتداء عدم (ٕ

 .والشٌوخ واألطفال النساء من المحاربٌن لؽٌر التعرض عدم (ٖ

 .البٌبة أو النبات أو الحٌوان على االعتداء عدم (ٗ

  عنه هللا رضً الخطاب بن عمر

 له ٌؤذن أن  النبً من عنه هللا رضً عمر طلب وقد الحق، فً شدًٌدا كان ألنه ؟ علل بالفاروق  النبً لقّبه•

 له فؤذن قرٌش أمام بإسبلمه بالجهر

 عنه هللا رضً وبإسبلمه ؟الهجرة قبل مكة فً المإمنة الجماعة فً عنه هللا رضً عمر إسبلم أثر وضح •
 حتى الكعبة عند نصلً أن نقدر كنا ما: "قال مسعود بن هللا عبد فعن بصبلتهم، ٌجهروا أن المسلمون استطاع
 .معه وصلٌنا عندها عمر صلى

 بن عمر إلى رسواًل رجل من الروم ارسله  قصر ملك الروم ؟ "فنْمتَ  فؤمْنتَ  عدْلتَ "... من قابل هذه العبارة :
 أفعاله وٌشاهد أحواله لٌنظر الخطاب
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 الخطاب بن عمر إلى لمن قٌلت هذه العبارة ؟

 اشتهروان عمر  .وكرامته اإلنسان لحقوق وضمانه اإلسبلم فً العدل أهمٌة على تؤكٌد ما داللة هذه العبارة ؟
 والطمؤنٌنة األمن بعدله فنشر خبلفته، أثناء بالعدل

 من مفاتٌحها واستبلم هـ، ٘ٔ عام صلًحا القدس مدٌنة عنه هللا رضً الخطاب بن عمر دخول العمرٌة العهدة
 . ومعابدهم وأموالهم أنفسهم على فٌه أّمنهم العمرٌة، بالعهدة سمً كتابا ألهلها وكتب الرومانً، حاكمها

 .ؼٌرهم ومن الجٌش رجال من العطاء لهم فرض من فٌه احصى سجل هو : الدٌوان 

 طًء ةقبٌل بلؽة لص مفرها : اللصوت 

 المبادئ هذه من اثنتٌن اذكر: منها العظٌمة، اإلنسانٌة المبادئ من كثًٌرا العمرٌة العهدة هذه وتضمنت

 .المسلمٌن لؽٌر االعتقاد وحرٌة الدٌنً التسامح •

 . علٌهم االعتداء وعدم وأموالهم، المسلمٌن ؼٌر أنفس على الحفاظ •

 .وأصولهم أدٌانهم اختبلؾ ىعل والواجبات الحقوق فً الرعٌة بٌن المساواة •

 .السفر وفً اإلقامة فً جمٌعهم للمواطنٌن حق األمن •

 (ٕ) عنهم ّللا رضً الراشدٌن الخلفاء حٌاة من مشرقة مواقف

ٌَانِ  ِفً أَُتَخل فُنًِ: قال ْب  ُموَسى ِمنْ  َهاُروَن، ِزلَةِ بَِمنْ  ِمن ً َتُكونَ  أَنْ  َتْرَضى أاَلَ : "وسلم علٌه هللا صلى النبً فَقالَ  َوالن َساِء؟ الص 
سَ  أََنهُ  إاَِل  ٌْ ً   لَ  ".َبْعِدي َنبِ

 طالب أبً بن علً بالحدٌث؟ ملسو هيلع هللا ىلص النبً خاطبه الذي الراشد الخلٌفة اسم ما- أ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسول الوزٌر بمقام كان حٌث ملسو هيلع هللا ىلص النبً من علً ومنزلة مكانة على السابق؟ النص ٌدل عبلم-ب 

 عنه هللا رضً عفان بن عثمان و عنه هللا رضً الخطاب بن وعمر عنه هللا ضًر الصدٌق بكر أبً بٌن قارن
 حٌث من عنه هللا رضً طالب أبً بن وعلً

 المقارنة
 رضً الصدٌق بكر أبً

 عنه ّللا
 رضً الخطاب بن وعمر

 عنه ّللا
 رضً عفان بن عثمان و

 عنه ّللا
 طالب أبً بن وعلً

 عنه ّللا رضً

 االسم
 نعثما بن ّللا عبد هو

  القرشً التٌمً

 الخطاب بن عمر هو
 وٌكنى القرشً، العدوي

 حفص أبا

 عفان بن عثمان هو
 أبا ٌكنى القرشً األموي

 ّللا، عبد

 طالب أبً بن علً هو
 ٌكنى المطلب، عبد بن

 الحسن أبا

 الرسول عمّ  ابن    نسبه

 .المكرمة مكة فً دول .المكرمة مكة فً ولد .المكرمة مكة فً ولد .المكرمة مكة فً ولد مٌبلده

  النبً صهر
 من ملسو هيلع هللا ىلص النبً تزوج إذ

 بكر أبً بنت عائشة
 عنهما ّللا رضً

 منملسو هيلع هللا ىلص النبً تزوج

 رضً عمر بنت حفصة
 عنهما ّللا

 ملسو هيلع هللا ىلص ّللا رسول زوجه إذ

 زوجه ثم رقٌة، ابنته

 وفاتها بعدملسو هيلع هللا ىلص الرسول

 كلثوم أم بابنته

 ملسو هيلع هللا ىلص النبً اختاره

ا  فاطمة البنته زوجا
 عنها ّللا رضً

 حٌدرة ٌلقب كان النورٌن بذي لقب الفاروق لصدٌقبا لقبه

 تبوك ٌوم

 عنه ّللا رضً استجاب

 بماله فتبرعملسو هيلع هللا ىلص للنبً

 .الجٌش لتجهٌز كله

 ّللا رضً عمر استجاب

 فتبرعملسو هيلع هللا ىلص للنبً عنه

 .ماله بنصف

 جٌش ثلث بماله وجهز
 ،(تبوك جٌش) العسرة

 فوضعها دٌنار بألف وجاء
 ّللا رسول حجر فً

 ّللا رسولُ  واستخلفه

 ٌوم المدٌنة علىملسو هيلع هللا ىلص

 تبوك

  عنه ّللا رضً استشهد الخطاب بن عمر استشهد ّللا رضً بكر أبو توفً وفاته



 54ٕٕٙٔ٘ٔ٘ٓ/554ٕٖٗ٘٘ٗٓ  التربٌة االسبلمٌةشاملة لمبحث ة : مالك الحٌاري مراجعتاذاعداد االس
 

 وعمره هـٖٔ سنة عنه
 فً وُدفن سنة، ٖٙ

 فٌها دفن التً الحجرة

 ملسو هيلع هللا ىلص ّللا رسول

ا عنه ّللا رضً  على غدرا
 اسمه مجوسً عبد ٌد

 لؤلؤة؛ أبا وٌكّنى فٌروز،
 ٌصلً وهو طعنه إذ

 ّللا رضً فمات الفجر،
 وكان بجراحه، امتأثرا  عنه
 وعمره هـٖٕ سنة ذلك
 إلى ودفن ، سنة ٖٙ

 ملسو هيلع هللا ىلص الرسول جانب

عنه ّللا رضً بكر وأبً
 رضً استشهد 

 من ٖ٘ سنة عنه ّللا
 اثنان وعمره الهجرة،
ا، وثمانون  فً ودفن عاما

 البقٌع،

 أهل من رجل ٌد على
 الخوارج من الضبلل
 بن الرحمن عبد ٌدعى
 رضً علً لىإ قام ملجم؛
 إلى خرج وقد عنه ّللا

 فضربه الصبح صبلة
 جبهته فً بالسٌف
 عنه ّللا رضً فاستشهد

 ذلك وكان أثرها، على
 ودفن ، هـ، ٓٗ سنة
 .الكوفة فً عنه ّللا رضً

ا عشر اثنً أشهر وستة سنٌن عشر .أشهر وثبلثة سنتٌن خبلفته مدة  عاما
ا  خمس من قرٌبا

 سنوات

 

 رضً عفان بن عثمان و عنه ّللا رضً الخطاب بن عمر و عنه ّللا رضً الصدٌق بكر أبً من لكل انجازات ثبلث اذكر
 ؟ عنه ّللا رضً طالب أبً بن علً و عنه ّللا

 طالب أبً بن علً  عفان بن عثمان الخطاب بن عمر الصدٌق بكر أبً

 من كثٌر ٌدٌه على فأسلم
 من ستة منهم الناس،
 .بالجنة المبشرٌن العشرة

 خبلفته، أثناء بالعدل اشتهر
 األمن بعدله فنشر

 والطمأنٌنة

 األموال ٌنفق كرٌما كان
 .ّللا سبٌل فً الكثٌرة

 عنه ّللا رضً اشتهر
 .والببلغة بالفصاحة

 الذٌن المرتدٌن محاربة
 ومنعوها، الزكاة أنكروا
 على تمردهم بذلك فأعلنوا
 أبو فأراد  ّللا رسول خلٌفة

 ٌؤكد أن عنه ّللا رضً بكر
 ٌتجزأ ال كل   اإلسبلم أن همل

 ٌفرق أن بحال ٌجوز فبل
 الزكاة بٌن المسلمون

 .والصبلة

 ومصر والشام العراق فتح
 .وأذربٌجان
 

 والقوقاز أرمٌنٌة فتح
 وكرمان وخراسان

 وقبرص وإفرٌقٌة وسجستان
 .وغٌرها
 

 ّللا صلى الرسول أراد لما
 إلى ٌهاجر أن وسلم علٌه

 فًًا  علٌا أبقى المدٌنة
 األمانات ٌرد حتى ه،فراش
 على ٌدل وهذا أهلها، إلى
 وتضحٌته للنبً حبه شدة
 وشجاعته دٌنه سبٌل فً

 

 فً الكرٌم القرآن جْمعُ 
 كان فقد واحد، مصحف
 فً متفرقاا الكرٌم القرآن
 الوحً، ُكّتاب عند الصحف

 عنه ّللا رضً بكر أبو فأمر
 واحد؛ مصحف فً بجمعه
ا  استشهد أن بعد له حفظا
 القرآن ُحَفاظ من ركبٌ عدد

 .الكرٌم

 دٌوان مثل ، الدواوٌن إنشاء
 العطاء ودٌوان الخراج
 خبللها من والتً وغٌرها،
 شؤون تنظٌم على عمل

ا الدولة ٌّا ا مال ٌّا  وعسكر
ا ٌّا  .واجتماع
 

 الذي الكرٌم، القرآن نسخ
 .الصدٌق بكر أبو جمعه

 
 

 عنه ّللا رضً كان
ا ا، محاربا  شهد شجاعا

 وىس كلها المشاهد
 أكثر الراٌة وحمل تبوك،
 الغزوات، فً مرة من

 فٌها، حسناا ببلء وأبلى
 الثبلثة من كان بدر ففً

 الرسول اختارهم الذٌن
 وسلم علٌه ّللا صلى

  للمبارزة
 

 زٌد بن أسامة جٌش تسٌٌر
ا القدس مدٌنة دخول  صلحا
 واستبلم هـ، ٘ٔ عام

 النبوي المسجد توسعة
 .الشرٌف

ا عنه ّللا رضً كان  قائدا
ا  لما - خٌبر ٌوم مغوارا
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 بتسٌٌره النبً أمر الذي

 على لمعاقبتهم الروم؛ إلى
 صلى ّللا رسول رسول قتل
 قتالهم ىوعل وسلم علٌه ّللا

 ٌدل مما تبوك، فً المسلمٌن
 ّللا رضً بكر أبً حزم على

 بأمر التزامه وشدة عنه
 الجٌش بإنفاذ فأمر ، النبً

 ..وقت بأسرع

 حاكمها من مفاتٌحها
 كتابا ألهلها وكتب الرومانً،
 العمرٌة، بالعهدة سمً
 أنفسهم على فٌه أّمنهم
 ومعابدهم والهموأم

 مع عهدهم الٌهود نقض 
 النبً قال - ّللا رسول

ٌَنَ : " ةَ  أَلُْعِط ٌَ  َرُجبلا  الَرا

ْفَتحُ  هِ  َعلَى ّللَاُ  ٌَ ٌْ َد ٌَ  "
 ّللا رضً لعلً فأعطاها

 ّللا فتح حتى فانطلق عنه
 .خٌبر حصون دٌهٌ على

 

  اول خطٌب دعا الى االسبلم
 فاتخذ الدولة؛ شؤون تنظٌم

ا وخصص الشرطة،  دارا
 .للقضاء

 أثناء عنه ّللا رضً عمل
 الدولة تنظٌم على خبلفته

 قام ما وتعزٌز اإلسبلمٌة؛
 .قبله الخلفاء به

   

  

 

 والثبلثون الرابع الدرس

 الكرٌم القرآن فً العلمً اإلعجاز من صور

 االعجاز موضوع اإلعجاز  اعانو

 ونظمه بؤلفاظه المتعلق  البٌانً اإلعجاز

 وأحكامه بتشرٌعاته المتعلق  التشرٌعً واإلعجاز

 أخبر كما للناس وتجلت تحققت ؼٌبٌة أموًرا الكرٌم القرآن بذكر المتعلق  الؽٌبً واإلعجاز

 تإكد العلمٌة واالكتشافات البحوث لتزا ال علمٌة حقابق الكرٌم القرآن بذكر المتعلق  العلمً اإلعجازُ 
 .الؽٌبً اإلعجاز من جزًءا العلمً اإلعجاز ٌعد ولذا صدقها،

 بالوسابل ممكًنا إدراكها ٌكن ولم التجرٌبً، العلم أثبتها علمٌة بحقابق الكرٌم القرآن إخبار هو  :العلمً اإلعجاز
 . العلمً البحث وسابل لتطور تباًعا عدٌدة أزمنة بعد اكتشافها تم وإنما وسلم، علٌه هللا صلى النبً زمن فً البشرٌة

 هللا عند من وحً الكرٌم القرآن أن على دلٌل علمٌة إشارات تضمنت التً القرآنٌة اآلٌات: )اآلتٌة العبارة وضح
 على قاطع بوجه ذلك فدل شًء، كل علمه وسع الذي وجل عز هللا إنه بها؟  محمًدا سٌدنا أبلػ الذي فمن(. تعالى

 تعالى هللا عند من الكرٌم القرآن أن

 ربط من العلماء حذر وقد  ذلك؟ علل العلمٌة النظرٌات ولٌس العلمٌة الحقابق أساس على العلمً اإلعجاز ٌقوم
 هذه بتفسٌر التفسٌر علماء قام عندما ولهذا تتؽٌر، ال ثابتة علمٌة حقٌقة ٌكن لم ما علمً اكتشاؾ بؤي القرآنٌة اآلٌات
 القابلة العلمٌة النظرٌات أساس على ال تتؽٌر، ال التً الثابتة العلمٌة الحقابق أساس على فسروها مافإن اآلٌات
 .والتبدٌل للتؽٌٌر
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 هللا عند من ثابت الكرٌم القران الن  ذلك؟ علل. المكتشفة العلمٌة الحقابق وبٌن الكرٌم القرآن آٌات بٌن تصادم ال 
 ال التً الثابتة العلمٌة الحقابق أساس على فسروها فإنما اآلٌات هذه بتفسٌر التفسٌر علماء وقام ٌتؽٌر ال وجل عز

 تتؽٌر

 مإسسات به وتهتم اإلعجاز، بهذا االهتمام وٌتزاٌد ؟ المإلفات اهم هً وما ، باإلعجاز تهتم التً المإسسة اسم ما
 القرآن فً العلمً اإلعجاز موسوعة) المجال هذا فً المإلفات ومن( العلمً لئلعجاز العالمٌة الهٌبة) مثل كثٌرة،
  والباحثٌن، العلماء من لمجموعة( والسنة

ا ًٌ  الكرٌم القرآن فً العلمً اإلعجاز من صور: ثان

 الداخلٌة وأمواجها العمٌقة البحار ظلمات وصؾ فً القرآنً اإلعجاز -ٔ

 الفضاء ظلمة إلى إشارته فً القرآنً اإلعجاز  -ٕ

 األرض سطح على منطقة خفضأ ذكر فً القرآنً اإلعجاز -ٖ

 الجبال وصؾ فً القرآنً اإلعجاز  -ٗ

 

 

 

 اإلعجاز من صور
 القرآن فً العلمً

 الكرٌم
 العلمً اإلعجاز اآلٌات تفسٌر الشرعً النص

 فً القرآنً اإلعجاز
 ظلمات وصؾ
 العمٌقة البحار
 الداخلٌة وأمواجها

 أَوْ : "تعالى هللا ٌقول
ً   َبْحر   ِفً َكُظلَُمات    لُج 

 َفْوِقهِ  ِمنْ  َمْوج   ْؽَشاهٌَُ 
 َسَحاب   َفْوِقهِ  ِمنْ  َمْوج  

 َفْوقَ  َبْعُضَها ُظلَُمات  
َدهُ  أَْخَرجَ  إَِذا َبْعض    لَمْ  ٌَ

َكدْ  َراَها ٌَ ْجَعلِ  لَمْ  َوَمنْ  ٌَ ٌَ 
 ِمنْ  لَهُ  َفَما ُنوًرا لَهُ  هللَاُ 

 "ُنور  

 أعمال الكرٌمة اآلٌة تشّبه
 التً بالظلمات الكافرٌن
 البحار، قاع فً تكون
 ومن موج ٌعلوها والتً
 آخر، موج الموج ذلك فوق

 األمواج هذه فوق ومن
 السماء سحب

ٌّن وقد  ابتكار بعد - الحدٌث العلم ب
 سبر من الناس تمكن التً األجهزة

 فً موج وجود حقٌقة - البحار أعماق
 لوجود إضافة العمٌق، البحر داخل
 وهو البحر، سطح على ٌكون ثان   موج

 وأوضحت للعٌان، الظاهر الموج
 البحار أعماق فً مناطق وجود
 ومناطق الشمس، أشعة فٌها تتبلشى

 .الشمس أشعة تتخللها ظاهرة

 فً القرآنً اإلعجاز
 ظلمة إلى إشارته

 الفضاء

 َولَوْ : "تعالى هللا ٌقول
ِهمْ  َفَتْحَنا ٌْ  ِمنَ  َباًبا َعلَ

 فٌِهِ  َفَظلُّوا الَسَماءِ 
ْعُرُجونَ   إَِنَما والََقالُ *  ٌَ
َرتْ   َبلْ  أَْبَصاُرَنا ُسك 

 ".َمْسُحوُرونَ  َقْوم   َنْحنُ 

 اآلٌتان هاتان لنا تصور
 وشدة الكافرٌن حال

 هللا فتح لو حتى عنادهم،
 السماء من باًبا لهم تعالى

 كً بؤجسادهم فٌه وصعدوا
 هللا صنع بدٌع على ٌطلعوا

 قدرته وعظٌم ملكوته، فً
 لشكوا السماوات، خلق فً

 واتهموا الرإٌة تلك فً
 عن التام بالعجز أنفسهم
 وبالوقوع تارة، الرإٌة

 أن لنا لٌبٌن الحدٌث العلم جاء لكن
 ؼالبٌة فً الدامس الظبلم ٌؽشاه الكون

 نصؾ فً النهار حزام وأن أجزابه،
 ال للشمس المواجه األرضٌة الكرة
 فوق كٌلومتر مابتً سمكه دىٌتع

 عرج وإذا البحر، سطح مستوى
 النهار وضح فً السماء إلى اإلنسان

 تحٌط الشاملة الكون بظلمة ٌفاجؤ فإنه
 ٌرى إنه حتى جانب، كل من به
 سوداء صفحة فً أصفر قرصا الشمس
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.أخرى تارة بالسحر
 ٌكونوا لم الناس 
 والشمس النور إال ٌرون

 سوادها حلوكة ٌقطع ال السواد، حالكة
 فً الزرقة الباهتة البقع بعض إال

 .مالنجو مواقع
 
 

 فً القرآنً اإلعجاز
 منطقة أخفض ذكر
 األرض سطح على

 الم: "تعالى هللا ٌقول
ومُ  ُؼلَِبتِ *  ِفً*  الرُّ

 ِمنْ  َوُهمْ  اأْلَْرِض  أَْدَنى
ْؽلُِبونَ  َؼلَِبِهمْ  َبْعدِ  ٌَ  "َس

 عن الكرٌمة اآلٌات تخبرنا
 مملكتً بٌن وقعت التً المعركة
 فٌها وانتصر والروم، فارس
 هذه وكانت وم،الر على الفرس
 بٌن الشام ببلد منطقة فً المعركة

 قرب وأذرعات الشام بصرى
 آنذاك الناس وتوقع المٌت، البحر
ا الروم مملكة دمار  كامبلا  دمارا

 اآلٌات أن إال مملكتهم، وانتهاء
 غٌبً بأمر أخبرتنا الكرٌمة
 التً الهزٌمة هذه بعد وسٌحصل
 أنهم وهً للروم، وقعت
 بضع فً الفرس على سٌنتصرون
 تحقق ما وهذا قلٌلة، سنوات

،  حاسمة معركة وقعت حٌث فعبلا
 فٌها هزم والروم، الفرس بٌن

 القرآن أخبر كما الفرسَ  الرومُ 
 الكرٌم

 القرآن إعجاز على ذلك فدل
 إلى وإضافة .اآلٌة هذه فً الغٌبً

 الغٌبً اإلعجاز هذا

 لم جؽرافٌة لحقٌقة اآلٌات أشارت فقد ،
 الوقت، ذلك فً أحد عند معروفة تكن
( أدنى) كلمة أن العلماء بعض أكد فقد

 العلم وٌؤتً أخفض،: بمعنى تؤتً
 منطقة بؤن الحقٌقة هذه لٌإكد التجرٌبً

 تنخفض حولها وما المٌت البحر أؼوار
 ٖٓ٘ من أكثر بـ البحر مستوى عن

 سجلتها نقطة أخفض وأنها متًرا،
 .الٌابسة على الصناعٌة األقمار

 فً ًالقرآن اإلعجاز
 الجبال وصؾ

 أَلَمْ : " تعالى هللا ٌقول
* ِمَهاًدا اأْلَْرضَ  َنْجَعلِ 

 "أَْوَتاًدا َواْلِجَبالَ 

 اآلٌتان هاتان لنا تقدم
 عن وصًفا الكرٌمتان

 الوتد تشبه فهً الجبال
 وضح .ووظٌفة شكبًل 
 الجبال تشبٌه بٌن العبلقة
 اآلٌة وصفتها كما باألوتاد

 الكرٌمة،

 حقابق من لماءالع اكتشفه ما وبٌن
 وعندما العلم تقدم ومع. عنها علمٌة

 تركٌب على فحوصات أجرٌت
 على معلوًما أصبح الداخلً، األرض

 مؽروسة جذوًرا للجبال أن القطع وجه
 ما إلى تصل أن وٌمكن األعماق، فً

 سطح فوق ارتفاعها من مرة ٘ٔ ٌعادل
 فً كبًٌرا دوًرا للجبال وأن األرض،

 لصفابح الفجابٌة األفقٌة الحركة إٌقاؾ
ٌّن وبذا. الصخرٌة األرض طبقة  أن تب

 األوتاد، تشبه فعبًل  الجبال
 سطح فوق ظاهًرا جزًءا للوتد أن فكما

 باطن فً منؽرًسا وجزًءا األرض،
 ما تثبٌت ووظٌفته األرض، قشرة

 .الجبال فكذلك به، ٌتعلق

 بتدبر االهتمام من لمزٌد العلماء من المسلمٌن عقول تستنهض ألنها  علل العلمٌة بالحقابق ملًء الكرٌم والقرآن
 العلمٌة االكتشافات هذه واستثمار الناس، بٌن ونشرها فٌه، العلمٌة المضامٌن اكتشاؾ ومحاولة الكرٌم، القرآن آٌات
 وإنكار صورته لتشوٌه لها ٌتعرض التً الهجمات ظل فً عنه والدفاع السمحة، اإلسبلم برسالة الناس إقناع فً

  .تهربانٌ

 وحفظ فهم  اجتماعٌة وصاٌا والثبلثون الخامس الدرس
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  :اآلتً الشرٌؾ النبوي الحدٌث أقرأ

َرةَ  أَبًِ َعنْ  ٌْ هِ  هللَاُ  َصلَى هللاَِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  عنه هللا رضً ُهَر ٌْ  َتَباَؼُضوا، َواَل  َتَناَجُشوا، َواَل  َتَحاَسُدوا، اَل : "َوَسلَمَ  َعلَ
ِبعْ  َواَل  وا،َتَداَبرُ  َواَل  عِ  َعلَى َبْعُضُكمْ  ٌَ ٌْ ، َب ْظلُِمهُ  اَل  اْلُمْسلِِم، أَُخو اْلُمْسلِمُ  إِْخَواًنا، هللاَِ  ِعَبادَ  َوُكوُنوا َبْعض  ْخُذلُهُ  َواَل  ٌَ  َواَل  ٌَ

ْحِقُرهُ  ٌُِشٌرُ  - َهاُهَنا الَتْقَوى. ٌَ ْحِقرَ  أَنْ  الَشر   ِمنْ  اْمِرئ   ِبَحْسبِ  - َمَرات   َثبَلثَ  َصْدِرهِ  إِلَى َو  اْلُمْسلِمِ  ُكلُّ  اْلُمْسلَِم، أََخاهُ  ٌَ
 " .َوِعْرُضهُ  َوَمالُهُ  َدُمهُ  َحَرام ؛ اْلُمْسلِمِ  َعلَى

  والتراكٌب المفردات: أواًل 

 .بعًضا بعضكم ٌقاطع: تدابروا •

 .معونته وٌترك عنه، ٌتخلى: ٌخذله •

 .شؤنه من وٌقلل ، ٌستصؽره: ٌحقره •

 :اآلخرٌن عن النعمة زوال تمنً وهو الحسد 

 بذلك الناس لخداع بل شرابها؛ بقصد ال السلعة ثمن فً الزٌادة وهو التناجش. 

 الناس بٌن واأللفة المودة على اإلسبلم حث المسلمٌن بٌن البؽضاء و الشحناء وهً البؽضاء 

ا ًٌ  الشرٌؾ النبوي الحدٌث شرح: ثان

 ذلك ولتحقٌق المجتمع، لمصلحة منهم واحد كل ٌعمل وأن ابٌن،متح إخوة ٌكونوا أن المسلمٌن  الرسول أمر

 بٌن والعبلقات المجتمع على تإثر وأخبلقٌات ممارسات عدة من الحدٌث هذا فً وسلم علٌه هللا صلى النبً حذرهم
 :وهً أفراده،

 التحرٌم من الحكمةما 

 .نعمه من الناس على أنعم فٌما وجل عز هللا قدر على اعتراض من فٌه لما :الحسد

 .بٌنهم العداوة إلى ٌإدي بذلك وهو بالباطل، الناس ألموال وأكبًل  وخداًعا ؼًشا فٌه ألن :التناجش

 .الناس بٌن الكراهٌة وتنشر األخوة، صفو تعكر : البؽضاء

 .الكراهٌة إلى وتإدي الناس، بٌن العبلقات تضعؾ ألنها التدابر :

 .بٌنهم العداوة ونشر بالناس، ررالض إلحاق إلى ٌإدي ألنه : البٌع على البٌع

 اإلنسان حقوق على تعدي فٌه ألنه : الظلم

 اإلنسان حقوق على تعدي فٌه ألنه : الخذالن

 .بٌنهم والبؽضاء العداوة وٌنشر بٌنهم، الصبلت ٌضعؾ:  التحقٌر

  .والفساد الظلم من خال   آمن   مجتمع لقٌام : الناس على االعتداء

 سعرها فً ٌزٌد ان شخص مع سلعة ٌعرض الذي البائع ٌتفق عندما العنٌة المزادات بعض فً ٌحدث ما  مثال التناجش؟
 اشترٌها انا: مثبل فقال الشخص ذلك زاد ، بمئة اشترٌها انا احدهم قال فان معٌنا سعرا الحاضرٌن احد لهت وضع كلما
 مئة من اكثر السلعة سعر رفع الى وٌضطر المشترٌن ٌخدع حتى ولكن ، شراءها ٌرٌد ال فعلٌا فهو وخمسٌن بمئة

ا فٌه ألن حرام علٌها لٌحوزوا وخمسٌن ا غشا  .بٌنهم العداوة إلى ٌؤدي بذلك وهو بالباطل، الناس ألموال وأكبلا  وخداعا

 الغش أو الظلم أو النمٌمة أو الغٌبة أو الشتم أو كالسب ؟ البغضاءصور 
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 لٌفسد  اخر بائع فٌأتً معٌنة سلعة لآلخر أحدهما ٌبٌع أن على ناناث ٌتفق أن- ؟ اذكرهما: صورتان وله البٌع على البٌع
 الثمن بهذا منها خٌرا أبٌعك أو الثمن، هذا من بأنقص مثلها أبٌعك أنا للمشترى فٌقول البٌع هذا

 ترٌهاأش أنا  للبائع فٌقول البٌع هذا لٌفسد  اخر مشتري فٌأتً معٌنة سلعة لآلخر أحدهما ٌبٌع أن على اثنان ٌتفق أن-
    هذا من بأكثر منك

 أو بالٌد، أو باللسان علٌهم باالعتداء ذلك كان سواء اآلخرٌن حقوق على واالعتداء الحد تجاوز ؟الظلمصور 
   .ذلك غٌر أو أعراضهم، أو أموالهم على باالعتداء

 وٌقف به، استعان إذا وٌعٌنه أخاه ٌنصر أن المسلم على فٌجب ومعونته أخٌه نصرة عن التخلً هو؟ الخذالنصور 
   دنٌوٌة مصلحة أو صداقة أو لقرابة وٌنصره الباطل على ٌعٌنه أن ٌعنً ال ذلك ولكن الظلم، عنه لٌرفع جانبه إلى

  آخ سبب ألي أو مهنتهم، أو لونهم أو نسبهم أو لفقرهم شأنهم، من وٌقلل باآلخرٌن ٌستهٌن أن ؟التحقٌرصور 

  وأموالهم وأعراضهم الناس ىاالعتداء عل: الناس على االعتداءصور 

 قال البلد، أو المال أو النسب ولٌس الصالح، والعمل التقوى هو الناس بٌن التفاضل مٌزان أن الشرٌف الحدٌث بٌن ثم
 "أَْتَقاُكمْ  ّللَاِ  ِعْندَ  أَْكَرَمُكمْ  إِنَ : "تعالى ّللا

 علٌه ّللا صلى النبً بٌن كما القلب محلها التقوى إلى ارأش ؟ ماذا الى اشارة" ُهَنا َها الَتْقَوى: "وقال صدره إلى أشار
 القلوب أمراض عن وتمنعه والسلوك، الخلق حسن إلى صاحبها تدفع التً وهً تعالى، ّللا إال أحد علٌها ٌطلع وال وسلم

 .بمقتضاه علٌهم وٌحَكم عباده، به ّللا ٌحاسب الذي المقٌاس وهً والبغضاء، كالحسد

 ّللا ٌحاسب الذي المقٌاس وهً وسلم علٌه ّللا صلى النبً بٌن كما القلب محلها الناس بٌن التفاضل مٌزان أن:  التقوى
 القلوب أمراض عن وتمنعه والسلوك، الخلق حسن إلى صاحبها تدفع التً وهً. بمقتضاه علٌهم وٌحَكم عباده، به

 .والبغضاء كالحسد


