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 قادرة متقدمة دولة إلى2030بحلولءام قطر تحويل إلى ،2008 لسنة 44 رقم
 بحد جبال لشعبها الكريم العيش استمرار تأمين وعلى المستدامة؛ التنمية تحقيق على

 تحقيقها إلى البلد يسعى التي النتائج قطر لدولة الوطنية الرؤية تحدد حيث جيل؛
شاملة وطنية لتطوير.استراتيجيات عاما إطارا توفر. أنها كما الطويل، المدى على

دنفينها. وخطط
1 التألية المترابطة األربع الركائز خالل من التنموية األفاق الوطنية الروية وتستشرف

م١ االقذحيم اصية3 األجتماءعا لتذمية٠

*لبرشية التمنية—األوىل الركزية
املسهتدفة: الغابات

ا متعملون ساكن
 يفي بما المواطنين ويزود المتميزة، العالمية التعليمية األنظمة مستوى إلى يرقى تعليمي نظام ٠

1 ويتضمن القطري، المجتمع وحاجات بحاجاتهم
والمستقبلية. الحالية العمل سوق لعاجات تستجيب تدريب وبرامج تعليم مناهج ٠
فود. كل وقدرات طموحات مع تتناسب الجودة عالية وتدريبية تعليمية فرضا ٠
للجمبع. متاحة الحياة مستمرمدى تعليم برامج ا

 الالزمة بالمهارات القطريين والشباب األطفال تزود وغيرالنظامي النظامي للتعليم وطنية شبكة ٠
ا على تعمل وتقدمه. مجتمعهم بتاء في لالسهام العالية والدافعية

تراثه. على والمحافظة القطري المجتمع وتقاليد قيم ترسيخ -
القدرات. وتنمية واالبتكار اإلبداع على النشء تشجيع -
والمواطنة. االنتماء روح غرس ٠
والرياضية. الثقافية النشاطات من واسعة مجموعة في المشاركة -

 وتخضع مركزية، ارشادات ووفق ناتي وبشكل بكفاءة تدار ومستقلة متطورة تعليمية مؤسسات
المساءلة. لتظام
بالتعاون الناهن و العالم القطاعين بين الشراكة مبدأ على يقوم العلمي البحث لتمويل فعال نظام

 المرموقة. العالمية البحوث ومراكز المختصة الدولياة الهيئات مع
 العلمي. البحث و الفكري و الثقافي- النشاط مجاالت في دوليا دورفاعل

على والحفاظ سالمتها. وتامين حقوقها ورعاية الوافدة العمالة من المرغوبة التوليفة استقطاب
منها- المتميزة المهارات اصحاب
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بعد؛ أما وسلم وصحبه أله وعلى سمد سيدنا على والسالم والصالة العالمين، رب هلل اسمد

 التعليمية للمناهج معايير اعداد تم قطر، دولة في التطوير ومبادرة الجديد، التعليمي النظام اطار ففي
 معرفيا، الطالب يتعلمه أن يجب ما سدد )حيث التعلدم تطوير لعملية الزاوية حجر تثل باعتبارها المختلفة،

عالية. بكفاءة ذلك توظيف على قادرأ ليكون وسلوكيا( ووجدانيا،

 سالسة للمعلم يحقق سا عرضها في والتدرج والتتابع فروعها وتنوع المادة خصوصية مراعاة التقسيم هذا ويحقق

شوه. مراحل ستلف في حاجاته يشبع وجذاب، سهل بأسلوب مادة للمتعلم ويوفر السنوية، اسطط اعداد في

 والروحية، واسلقية، المعرفية، المتعلم ثسخصسية بناء في مهما مرتكزا تمثل اإلسالمية التربية مادة كانت ولما
 صنع في إلسهامه وأساساً والعالمي، والقومي الوطني اطاره في المجتمع مع لتعامله ومنطلقا والعدلوكية، والفكرية،

تعتكس المادة، لهذه مناهج اعداد الضروري من فان وأخراه، دنياه في واسعاده باهلل لوهدله واسضارة، التقدم

قطر. في والتعليمية والمجتمعية العدياسية للنهفدة الطموحة اإلهداف

اللجان رئاسة

 علماء من نخبة بتكليف التعليم هيئة قادت فقد اإلسالمية، التربية لمادة الجلي المنظورالوافدح هذا من وانطالقا٠

 والشؤون األوقاف وزارة بمشاركة الرربوي، والميدان للتعليم األعلى والمجلس قطر جامعة من والرربية الشريعة

قطر. دولة في التعليمية النهغدة وتواكب اليه، تطمح ما تخقق مناهج بوفدع اإلسالمية،

 وعلومه، التكريم )القرآن هي؛ مجاالت ستة اش اإلسالمية الشريعة وأقعدام لمجاألت وفقا الكتاب تقعديم تم ولقد

 واألخالق االداب اإلسالمية، والبحوث العسيرة وأهدوله، اإلسالمي الفقه اإلسالمية، العقيدة الشريف، اسديث

اإلسالمية(.

 اإلعدادية، المرحلة في المتعلم تعلمه مما واألذطالق التدرج على الثانوية المرحلة هذه في أمكن ما حرصنا ولقد

 التي والمعاهدرة الجديدة القفدايا بعفن طرح واش والمهاري، المعرفي التحصديل في متقدم معدتوى أش بيده واإلخذ

 الفقه ومادة اسديث، مصطلح بعلم اسديث مادة فاتبعنا وقدراته، تطلعاته وتعداير العمري ومعدتواه تتناسب

 جعل أعيننا نصدب وافدعين اإلسالمية، البحوث واش الغديرة فقه أش الغديرة من وانتقلنا الفقه، أصول بعلم
 عالقة بينهما تتكون بحيث وقفداياه، مشكالته ومعالجة المتعلم حاجات من وقريبا وجذابا شائقا المصددر

بها. وتعلقه للمادة حده اش تودي حميمة

 وهدلى العمل، في والصدواب القصد، في اإلخالص جميعا يلهمنا وأن اسهد، بهذا ينفع أن نعدال تعاش واهلل

وسلم. وصحبه أله وعلى سمد سيدنا على وسلم اهلل



التفصدة. الدرس لموضوعات عرضش
الدر,س هحا في أتعئم ٦

لم ١

التعلم. عملية نهاية فى تحقيقها تتوقع التى االهداف هـذا درون
٢ أهدافي أهعجل

٢ ز

التعلم. فى وتثيررغبتك الدرس فى الدخول تمهد خطوة أالصلع

واثرائى. وتطويري بنائى بين فيها النشاط ويتنوع المختلفة، المهارات تنمى فقرة ظ تشا

للدرس. ومراجعتك تعلمك تقويم فى وتسعهم التحومد، بدروس تختص اؤنز

 ومعرفتك معلوماتك لتوسيع التالوة بدروس تختعس تثقيفية اضاضة معلومة

الكرمم. القران كتابة فى الرموزالمسعتخدمة باصطالحات

§

 فى ومسعهم وتأمله، اآلدات فى نحومعنى االنتباه للفت إيمانية تثقيفية اضافية معلومة

تعالى. اهلل لكتاب قراءتك عند لدمك التدبر حانية تنمية ٠
الدرس. فى المقررة الكرمم القران آمات تالوة فى الدائك تقومم ——*۵

 عزوحل اهلل لكتاى معرفتك من تزمد الكرمم، القران حول تثقيفية اضاضة معلومة

به. األمة وعنامة وقيمته،
|اشران حيزرسع

المحفوظ. القرانى النحس اسيترحاع على قدرتك قياس لك متيح ذاتى تقومم هدابز

 وتربية، توحيهاً التفسعيرتحوى دروس فى الكرممة اآلمات وحى من اضافية معلومة

المفسعرمن. وتامالت السعلف اقوال من مختارة

الكرمم. القران لتفسعيرامات فهمك قياس على مساعدك ذاتى تقومم ؤيت

فيها. والتوسع الدرس دموضوع المعرفة زمادة على تسعاعدك معلومات تقدم اضافة ٠
صحيح. مشكل ادراكه ضرورة الى االنتباه ولفت الدرس، فى الهـم للمفهوم ادراز ٠
 تعالى؛ قوله وحى من الدرس، موضوع حول والبحث االطالع فى محفزللتوسع سؤال
علماً(. زدني رب )وقل ازدض

 الحياتية المواقف فى التمعرف كيفية للتفكيرفى توجيه خالل من الواقع على اطاللة

نتعلمه. ما خالل من
لث٠دادد

 والضيط المراحعة على تسعاعدك مسيرة، بمفردات الدرس محتوى فيها تلخمى منحلم

الدرسى. فى تلقاها التى للمعارف
العلمهة ااً،إظذهئني

عمليا. وتطبيقها علمية واحكام توحيهات من الدرس فى حاء ما المتثال ذاتية ميادرة ض



األول الباب
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٢٠ذدكه٦
 وئمب٠دجوةي٠م٠;ثئذ نمب شذ

 ة .د٠هـهلجه ئ ذزدنمزللحن

 سغزدلبخخ١فزذ
 ،دؤحغضذهخوؤيغ٣ؤر

٠ زتى١لذى

حصحيا تفسريا (٣٤-٣٢) التور سدورة من اآليات يفتغر 1.2.1

وعلومه الكريم القرآن

التالوة أثناء هلا احلدحيح التطبيق مع الوقف أحاكم يوحض 1.1.1

التجويد. احاكم مراعيا متقنا تمسيعا احلرش سدورة يسدئع 1.1.2

تالوةحصحية. ه(٩-٤١) األنفال يتلوسدورة 1.1.3

صحيحا تفسديرا المقررة اآليات يفسعر

يتلواويسمع فيما صحيحا تطبيقا التجويد أحكام يطبق

ظ ١
وعلومه الكريم القرآن



وعلومه الكريم القرآن



لمرتهيئة

التالية، اآليات تأمل

وعربأنتدثؤس أؤب له آل، كوكا @ حؤسف ا>ت >> بنا د ;:ادا 9 > تعاين، الله قال
[.١٧ ]يوسف:صندف، كال ح ~اوااؤ كا

بر اب1ؤش^^، ض ال،ى ش مج^دإن >و]ئقحاكدواجبمولكمبثعفملى تعاين، اهـ قال

.[٢٨ ]غافر:

قوله عىل الثانية اآلية ويف آلكله > عىل األوىل اآلية يف تقف حني املعىن تامل ❖

تالحظ؟ ا٠ماد .^ >،ى

املثالني؟ هذين من تستنتج مادا ❖

٧___________________________________ا
لوقف،٠ ى

 بني-ة عادة القارئ فيه يتنفس زمئا بعدها عما الكلمة قطع

القراءة. استئناف

الوقف، انواع
هي. أقسام خمسة إلى الوقف ينقسم

الوقف انواع

التعف وقف القبيح الوقف الحر( الوقف الكافي الوقف التام الوقف

التام، الوقف اوأل،
 معى. وال لغثا بعده بما يتعلق ولم عندها، المعنى تلم كلمة على الوقوف هو

قصة. أوآخر اآليات، رووس عند يكون ما وأكثر

وعلومه الكرم القرآن



 .[١]اإلخالص: < >ضهـواً#أرد .[١]الغاتحة: < )ي ١/٠١١. ررس٠>اًث^^ مثل:

بعده. بما واالبتداء عنده، الوقوف يحن حكمه:

 رؤوس عند الوقوف السدنة

اآليات.

 أنها ؤغة سلمة ام فعن

 الله رسول قراءة عن سئلت

 يقطع كان فقالت: ا

 ي,م >لم-ب- آية: آية قراءته

 /س >اًكئر اً$بمد ا#

 +>ا (آتكسي^

 ي<0^<>._لوم,أ

.أمحد[ ]رواه

الكافي، ثاذيا،الوقف
لغثا. ال معلى بعده بما وتعلق عندها، المعنى تغلم كلمة على الوقف هو

اآليات. أواخر في يكون ما وأكثر

.[٦ :]البقرة <$وءيهزءأذذردهلمآلم(ئتذ)*يوئوة :مثل

.[٧]البقرة: <00/.—ح > االبتداء ثم

بعده. بما واالبتداء عنده، الوقوف يحن التام، كالوقف حكمه:

الحسن، الوقف ثالدا،
 ومعلى. لغثا بها بعدها ما وتعلق عندها، المعنى تغلم كلمة على الوقف هو

اآليات. وسط الوقف هذا ويكون

.< )ي )١. >اآًلتئامهودن مئ < >اآًلتئامه مثل:

ومعلى. لغثا به لتعلقه بعده بما االبتداء يحن وال عليه الوقوف يحن حكمه:

القبيح، رابعا،الوقف
ومعنى. لغثا بعده بما وتعلق معناه، يتم لم ما على الوقوف هو

نيضت٦آلاًلئةاللئنيج > :٠ قوله من علىكلمة: كالوقوف

.[٢٦ ]البقرة: <كال

الوقف. من الحاصل المعنى لقبح الوقف، يجوز ال حكمه:

التعسهف، وقف خامشا،
 األهواء، أهل بعض يتأوله أو القراء أو المعربين بعض من متكلف وقف هو

ومقاصدها. اآلية معلى إلى النظر دون السامع، إغراب في رغبة

 اككئا \\اال[آلقؤ:٠ بقوله واالبتداء < ؤصون على: الوقف مثل

 درهم ٠قمخ ١شمكةيك ^دأكهم > :٠ قوله من < وؤفيعا
. [٦٢ ]الذ[ء: < كئاو^فيعا٠د£دةآلقو[\ردئآالإ٠ثؤ^

ومقاصدها. اآلية معنى إضاعة من فيه لما يجوز، ال حكمه:

الوقف احكام
14
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فق @
عنده: الوقف مواطن وقيم اآلتية، لآليات زميلك تالوة الى اسدتمع

 @ئ ١نذ =^ه>< ; :9 أ^حيك 7>مل :تعزىل األاًه قال
 علمؤه ،^ب٠ دثذدررإيتتاوؤر^؛^لون مم

 X م دهت كم محا ^منوق هم يركك 0 يعثو ررم وثا
ص وسا وإن تلىحق ص ر_ ابلي،]\ كرير ى وئعر

 ةد^0فيؤاكاة٠0 ؤآللبيدن
ق {ا}~ ًاللهاذىًاقا

 — وعج كدتدث أنكى حمى §ن ًالال ¥ متخ £ مشدكة١ ض

[٨-٢الال: ٠ك9|ذا£وير;٠شم١

 هوالذي األضدطراري: الوقف

 إليه ويضدطر للقارئ يعرضن

 اوندعال نفدغن انقطاع بسدبب

 بكا^، اوغلبة اوشديابدللكلمة

 يعود ان على الوقف فيجوزله

 لم ان عندها وقف التى للكلمة

للوقف. مكانا تكن

اجذدلالوني
ونوعه: الوقف موضع أحتدد ثم اآلتية، الكريمة اآليات أقرأ

 إقئش:زك8 ؤئجآللئاىلسافي٦ةطةأة0ري وئ،س٠شاؤ٠٠ : تعاًلى ااًلبه قال

 بمأزقلك0[\إقشت|ائؤلى٠وهقةكت٠٠الئقع 0ئ

[٣-ه٢٦ ]القيامة: ٠8ئؤق

عق 0 <=> ;; : 98 ى7 حت6>أ : طى االًه قال

[٧-١ ]الماعون: ن٠ناىءووع٦وب-

وعلومه الكرم القرآن



وعلومه الكرم القرآن المجال

الدرس هذا في اتعلم

 تالوة األنفال سورة من (٥٩-٤١) اآليات تالوة
صحيحة.

اآليات. في والتراكيب المغردات معاني

أهدافي أسجل

٢٥٩٠٤١) ألذئل١سودة
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.رزتهيئة١
 كهذ هذا الله، عبد فقال ركعة، يف (١) املفضل ألقرا اين فقال، ه مسعود بن الله عبد اىل رجل جاء

.]رواهملم[ ،ولكنإذاوقعفيالقلبفرخسفهيذقع(٣)،إنأقواهلايقرؤونالقرآنألجياوزتراقهيم(٢)الشعر

الكرمي؟ القرآن تالوة من املرجوة الفائدة تتحقق مىت ❖
\_______________________________________________________________________________ا

السورة مقصد
بدر. غزوة خالل من والهزيمة التصر، وعوامل الجهاد، أحكام االنفال سورة تبين

ليبر١ مىاًلثتكن ءودأللله1

2إن0ؤا^ذاكا—اأأ£$تنيفأنلله)وتآلمخ+ىا,<
اذمئؤه

جدى,يف،-كا؛>رصج

0@٠:;ا<=تأش٠ا9876543،

 وقجهةًال{|~ةد الر xًاية١كالك0دب^^ًا^

ائأةه3خي^أذاألئ.0جلام^يف;قه
 ألصثريئ . —ر(ؤًامسوأملةًاتج و#والكرئوأكذكثوأوذتلي أست !ئوأ

٠=وذ@^ذؤذمئذ :وئ;< ًاش8 7ب6ؤيث5أ4تذمل3ؤأ2ال
-

والتراكيب المفردات معاني

الناس. أهام وافتخارا طغيائا : 987بدر. يوم : :١ج

 الناس. سورة إلى ق سورة من السور على يطلق المغصل:لغظ (١)

القراءة. في االسراع الشعر:شدة كهد (٢)

والعاتق. النحر بين العظم وهي ترقوة جمع:تراقيهم (٣)

وعلومه الكرم القرآن



 وفيًاجتةا ين0أل،تيلئ^ًاميئ^ًا 1ئئكئري فيًاشلكك ض وآل
دحبؤؤ ٠ًاذثاب ^^كلءقسيووائافيب\ؤخ^ملىرئتاألك^ةإىافًالألوًاحيثد

 ه±ص^0ي—^^ئ^٠£ق¥

 فًاألممًافيئؤطإنًالله٩تأبتال^ئ|ئني^,;وأ0ذًائاللهلس^اص

 3210()*+,-. #$ير !^٠ اب٩¥ضثا
 ختأ^5ا٠5:;==>ي@ 97654

 [ جلن^مفيئئوئءًادمل ًاقبئ0 أليوئآل وأمث;0صاثوًاجبًاشا الة ١دث

 واكائفي1 يئرويف تفي ستفي ةئاقئفيفيأئحزبفيدهم. 0 فيالئوئ]\
٠ {|}~ًاسأ^يًاال٠سساةةيديف£<سوة

والتراكيب المغردات معاني
٦---------------------------------------------

مدبرا. وئى: ئكسكلءؤ.ئؤ :

عهدهم. إليهم اطرح : ¥ ا

بم

خلفهم. مئ بهم وخوف جمعهم فرق : فيئ^سقهم

لم

،األيات موضوع
لها. مناسبا موضوعا واقترح المتلوة، اآليات تأمل

زاال-بم
اسف

الوقف، عالمات

 على ( )كلمة وضع المعحف: رسم في التام الوقف عالمات من
 أولى(. )الوقف لجملة اختصار وهي عليها، الوقف يحشن التي الكلمة

 أو ( ) كلمة وضع المعحف: رسم في الكافي الوقف عالمات من
لجملة اختصار ( و) عليها، الوقف يجوز التي الكلمة على ( )

)الوصزأولى(.



 .٠ ١قلمذعإراك را٨روأدطكروأأئه>كث تعالى: انله قال

 رطبا لسانك فليكن كثيرا، انله بذكر والنجاح والفوز الفالح

انله. بذكر

اخترباس

.٠0,-.اً^٠#ذأل-^^^(*٠

=<ل;ةي^ورك س9 8ور 7 عم65حوأ43ؤأ21 >
.ألمر/ رو، و

معلمي: عند يأتي ما أتلو

 يىر.دئ وؤ مت،اًئساوهم؛لثواًلئذوئ^يكب سمألئ.وه1>لمئ الى:٨ت ؛ئئهقال

^[0ئفىئ^االلهر
و_آل لعساًئذواًتقزءئذ صكئكلم ^أل^له^^ؤؤ 0>ؤايرب^ثراًلال تعا!ى: ااًلله قال

االوؤ^ا{|كئو^حدتاتئور|
ئيهئاًخشىاًئهأ±—وعيئح^ذ د ل¥^ و تعا!ى: ااًله قال

٠ أ خؤ!يعوأ تعالى: انله قال

 تعالى: انله قال

.٠ ذاًئذ@سؤةيةج

 ءر ودبى يئاًض أؤوم صكم ال،لب 1 اتكهلح ^آئكن رس و > تعالى: الاًله قال
الروةإيثئافاًلآل ى .ؤنجظلم دى دلم[ وظ ككؤفعقلنيك أيتب ظتا ستككم

.٠9؟شرئل

.٠ال ١ئئي.يةط^روك حثكلم ,هم-ش ^ئاذثثقئةئآ^^^^^شزد > تعاًلى: الاًله قال

وعلومه الكريم القرآن



وعلومه الكريم القران المجال

الدرس هذا في اتعلم

٠٩

اهدافي اسجل

الحشر سودة
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ارتهيئة

.[١٧ ]الق.مر:بر ن|بل١اًؤت02و > تعاين، الله قال

 هو؟ مفا الكرمي، القران حفظ اراد ملن مهم تنبيه األية يف ❖
______________________________________________________ا

نحالسورة مقصد
1----------------------------------------------------------------------------------/
١

 إظهار مقابل في تفرقهم، وإظهار والمنافقين، الكافرين توهين في وعزته الئه قوة إظهار الحشر سورة تركز

المؤمنين. تآلف

ء٠ب٠لمشاًلز

 0ذفيالكقب٩حجًاؤفيكعئأا هوآؤئ ئكئز٠ضوهولثرزًا _ىاال ث^كت٢>ب^[\]

 انئب آلآل ٠ أالسعر ألؤىل ^منبروأ وقىًاذئوني ;ئعح٠ ة—نج ب2 شج يف §ذ
دئى) و !لك#أا$0ثباغمفيأألختهظم٢جفي2ًاحيت^2أمه

* + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; 
 ةء0ر^وؤ يأث لب^^ًاسك وال تص س هك وثفي تًا ٢صنجم @ <=>)

ي١ةتذك وثئ أئعرق ؛ى ٠_'ئ’ث]أض2ت [ فره^غة) سء كل>هلي ون

والتراكيب المفردات معاني
بم............................................... ١

٠ المدرنة الئغبيرقرن يهوددئي هم . .تعالى ومجده نزهه : سبح[

.وعقاله أمره فأتاهم : ئ .العرن جزيرة من وأخرجوا حشروا مرة أول :
٠ ثديدا إنزاال وأنزل ألقى : §ف .ببال لهم يخطر ولم يطغوا لم : ؤ¥^

.وحادوا وعصؤا عادوا : # .الديار من الخروج : أب^ء

.جذوعها على : 76 .نخلة : 2
.طلمه في أسرعتم فما : .رسوله على الله ومارده : =>ًاشر

___________________ .االبل من يركب ما : 1ر

الحشر رة

وعلومه الكريم لعرآن١



=٢

|
ورصؤدا—كةسًا ^خته^شوذ دمهئ ين ¥ أقب ^;^اك^حرحتب

مثي ج قق ت^جوش (٩أش جيح وئ^ورنك اودوأ بًا حاكه صدوحعلم ى ئذوك

آيرزكخ ١والحو آجتر( رى يعولورب $جلم آ(

+ , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < 
 ئدا ١^ال جيع ئال ^1 ^جرك ¥٩ أضًاءكب،ى س يغولون.@يهئأدن;وأ

ي _١البئ ] \ [ البئون صئوأ لذ 0 ^ذئ م٢ل بئ; ؤدئئز 0
 رمزال م۴ةأ١ًاآلد ص اجلهـم ئ ربه الذأثد0 ١ال.ترذحأليسيت ث_رك سهم

 ك§¥رةبلث£ونورذر|}ى الى البئوش^رجييئا٠..ئقدئل

٠سلمومتد دايهويد يزتيخد ;ض كد

اة٠ةهًا٠؛امرقمةقب٠وآلاًامة٠٠ذىًال جآ٠عح£ز:0}~ئب
تًاعةيئ0جبنًا±ههلمدة

بعد # بءو !رك 0 مًاص^وبكى هزكك

 --ىيال±جل٤جيةاوكويتزسق

 9أجيا;أئ^إئكللالبًا>ج^شاًاهقلميىئءكب^ملجيأىقاشربآش^

 2أاو0أؤئء/ًا—ئذ-كؤ;أي$-ًائارشي)*++,
آلك^أحجلمأل^^ ال^يوأ#^دوأآست@ =>< ا;9ووأًا 6ثنم5 4 3

اه ونأألشق كهًام ظ ص جد_ثهوكؤكاكدنا ]ًا\ًاائ

 عةئض^{|}~شآلة£ر^5ىآلههلم0برًاة0
 نيئل٠^م±—

جمااا٦تةألذجاوآل0وكلفى٠2بئمئلههماالظًا٠برًاللهدًال0

2 1 0 / .

< زو رج
ي

والتراكيب المغردات معاني

.واحتياج فقئر : حصاصه .ينهم متداوال ملكا : آلألد

.المنع على الحرص مع بخلها : دعسدئ سح .ويكفف يجب مئ : وق

٠بينهم فيما قتالهم : جرركو/دح .وغشا وئفضا حقدا : 1
.كفرهم عاقبة سوء : دب١و .لتتئاديهلم متغرقة : وكومثى

.عنده ينفعها ما لها يقدموا فلم : مهأغج^١آلحب .وتواهيه أوامره يراعوا لم : بًاس

متشققا. : كدعا .خاضئا ذليال : ءربءا

ا .المدينة نزلوا : ثرًا;

الحشر سودة

وعلومه الكريم انزان



والتراكيب المفردات معاني

.التقائص عن التراهة في البليغ : ًائوش فه. المتصرف شيء لكل المالك
.دالمعجزات لرسله المصدق : ألئس .ونقص عيب كل من السالمة ذو
.الغالب القؤى : ًاتر .شيء كل على الرقيب
.والعظمة الكرياء التلتغ : الثئة .القهار
.يريد ما على اصور خالق : \ملماذو .المخترع المبع

لم______________________
.المعاني محاسن على الدالة

¥ :

§ :
 ى

 آكاث :
ي :

تعاًلى: نله قال

. ٠ كيًالله (ئًا ئغثندعامين
 أن أخبر الله ألن نفك، فاتهم بالقرآن يتأثر ال قلبك رأيت إذا

يتأثر!! ال وقلبك لتصيع، جبل على أنزل لو القرآن

: اسما (١٨) التبردة التة وفي اسما، (٨١) الكريم القرآن في المذكورة ٠ الئه أسماء

رالعثيمين[ محمد الشيخ المثلى القواعد ]كتاب

وعلومه الكرم القرآن



حضظي ذدبت
خإيخم٠اشاً ب

 ...س هك ودثذ تًا حربمسكم @ آال

 ًاال[\سأكلي٠8يتجة

 ر ج ا..............1دآل.
............ج£ق¥ين

..............
 م٣هلمغ أجش جتح وج^وىي أووأ

جاو#بيت.ا

2 3 
 ي^^2تةليثر

 الهخن[ا\]أل;_وي£وه

ئ مبرك<٠صًاال اي ده ئورمنئًاس
 سيجزع ي جم

4عا
- .

 خ>0 ًاآلي هلي٩ 1 ًالن^كأ يأصت،منح آ-هريثج.............وض ًاالض ى _ آشؤت \] [ >
 ش¥شو§ال س£ث٠ا¥اال ا~ }..............ردىغكتهئ٦وكألوأ ن^^و٩تاكلتذثز ..............ألول

 شًاالتج^٦ز1ووآل ٠ كاؤلياالذر٠ةءئذوًا, أتثوبي هـى ;هاذئ٠ ن—..............شج ىف
 ,يد*+ (ىًاال و ووآلد $ ..............!ق٠ألأم٠لثميأة^يف..............

. / 0 1  3 4 5 6 7 8 9 : ; > = 
 كللم٠ح0ئا1تاللب٠

 ىال٢أشيز له ..............وكئ أتعرق وإذ:ى ' ....

 0 ة}قديعي٤٠£ئوًا٠٩ئثدةة٠صةائم٠.
 هلم وأل^لكت ًاال وخ^روي ورئودا—سًا تة .آلئنإهتًابتغويًا............. ٠

 ىثدوريلمءاجكيًا والجتد سئحمإيلم..........

 ت!ك0 ىمل¥^مأص^زئ بدء رح دق وس.

 ..............جا0جتثق/ — ,نكي +ودا *ى وإلحوينا(.............. ١ر دشى $

 ذالًلكب كعروأس ي..............هلوة > ١=ك <:;ا987654-أ

 ٠زه٩٠ؤ٠٦تًاللهكله..............ؤع0باذ١أطا٠٠١ ارج
 يف..............يئئ٠آلب٠ ..............

 }ق~ئمخ..............اوىفر{xوم^8

 جال±4دج-.............£^¥§

 تاىب٠اتلالضآج٠ما8تيطائاآل..............جل٠ذاق
 *و+يي ود)4 ..............ر۵$أ أي ظبًا !ن٠ أهقاالربًاشني

 اال٠ئئش٠اوأل8>من^<=98..............5432ا0/

 ..............ميجئ££ح0ألله0٠هم.............¥
 ^بشش٠^سظكاضآل^ًا..............جوجئ\]^_

 ض~ًاقىآلملكك | ملوآحلقًا{ئ- هلهد..............مي٠٠اض..............

 ^^^±¥^0—آئئ ...........§^ىوؤ ..............£هم¥
<8ئؤ~ما..............لثؤرالسىهلخةدكافيقذب٦.............ؤًاالاحلآل8

الحشر سورة

وعلومه الكريم هرن



٢٤ ترتيهبا،١٨ اجلزء،

الدرس هذا في اتعلم

 والتراكيب. المغردات معاني

 لآليات. العام المعنى

اآليات. إليه ترشد ما

مدنية

وطومه ر.م٢٢ا ا^ران بم١ لمجئآل

النور. ضفورة من (٣٤-٣٢) اآليات

والنساء الرجال من األيامى تزويج على الحث

[٣]الذور:ه ٠ ؤراًلئئ{والر٠تعالى، اهـ قال

أسعى هدفين أدون(

وعلومه الكرم القرآن



لمرتهيئة

 يقول، فيمسعود ابن واكن ثالث. من اقل يف القران يقرا ان يكره اكن انه في جبل معاننب عن

.صحيح[ اسناده حجر ابن وقال — الترمذى ]صحيح ثالث( من اقل يف تقرؤوه وأل سبع يف القران )اقرؤوا

االتوجيه؟ هذا من نستفيدها اليت القاعدة ما ذلك؟ في معان كره ملاذا ❖

السورة مقصد
 الفاحشة، أسباب من وتحصينه الملم، المجتمع وصغاء والتر، العفاف، قضية على النور سورة تركز
نشرها. في المنافقين وكيد

آؤحري مر،ًالثتكن ًالله أعود

 1 / . +,-* تإئآيفي) ظ #و$س ؤ!ال
 ؛^^ئ:.;<=>@9876532

 تًادذإلسإلكج ؤئ0خيفمسايل١ض 1 ئغظئذًاإذئم-بكلم١ن٠^ئ
 ٠أل^هة^ب٠كلياآلقثئا[\]لئتأويآل

.[٣٤—٣٢]الزر: أزآلإاتاشو هت

-

والتراكيب المفردات معاني

الزواج بأعباء القيام على القادرين : ذمين
وحقوقه.

.اململوكة وهى أمة مجع : حيا٦طكآ

زوجة ال من كل على طلق أمي، مجع : آلت
لها. زوج ال من وكل له،

.اململوك وهو عد مجع : تو ئ



والتراكيب المغردات معاني
٢ ٦

على يعينهم ما يجدون ال : 987 الفرج حفظ وهي الععة، في ليجتهد : ٠يي5
ونفقة. مهر من الزواج يحل. ال مما

الكب على وقدرة أمانة : ءإتمللي المكاتبة. يطلبون :
المكاتبة. مال ألداء من الد يطلب أن هى والمكاتة:

إن أجل؛ إلى المال من مبلغا مملوكه
.األمة بها ويراد فتاة جمع : حرا. أصح أداه

.تعفئا : ى ٠الزذا : يي

ما وموضحات مفصالت : ي المال. لتطلبوا :[\]اؤ

األحكام من إليه تحتاجون
واآلداب.  كقصة األولين، أخبار من عجيبة قصة : شالبئخلو0وم

الالم. عليهما ومريم يوسف،
لم__________________ _____________________________________ال

لاليات، العالم المعنى

بر ءيظم #ولثييسءًادؤ ًاألئئ^4>
هوالمخاطب؟ ومن األية؟ هذه في ا امرالله بم —

 اختالط إلى المؤدي الزنا أو ابفاح، إلى يغضي عتا ٠ انله نهى أن بعد

 وهو الحالل؛ طريق ببيان أعقبه الفروج، وحغظ البصر بغض كاألمر األناب،
 األسرة، وترابط البشري النوع بقاء ويضمن األناب، يحفظ الذي الزواج
الفاحشة. شر والمجتمع الغرد ويقي الزلل، من يعصم وكذلك

 وأنثوئآل > والتراحم والتعاطف والتعاون التكافل دين اإلسالم إن وحيث

 ال من يتزويج األولياء من القادرين أمر [٧١ :التوبة ] بر يج وبآ؛ سمونئوكة
 مماليكهم من الصالحين بتزويج السادة أمر كما والحرائر، األحرار من له زوج

 تكاليفها على والقدرة ابزوجية، الحياة بأعباء القيام يتطيعون ممن وجواريهم،
 ومعونتهم لهم، الماعدة يد مد بذلك والمراد والمالية، الجمية النواحي من

صالحة. ألسرة نواة يكون بيت إقامة على

وعلومه الكرم القرآن



<432اا٠>)*+,-
 تعالى الله بشر وبم الزواج؟ في الراغبين اغلب تواجه التي العقبة ما —

المتعففين؟  ختام مناسبة معلمك مع ناقش

 ؤسع ذقله > الكريمة اآلية

 ثم اآلية، لموضوع ٠ كدا

 ذلك. على أخرى شواهـد أءط

 في التناسق هـذا يدل عالم

اآليات؟

فشلحظاً
 هذا في المادية تطورالحياة مع

 الذين عدى األعباء زادت الزمان،

 عقبات وجدت الزواج، يريدون

 اذكرهـا، طريقهم، في كبيرة

 لهذه حلوال زمالئك مع واقترح

العقبات.

 عنه يعرضون األولياء من وكثير الزواج، سبيل في العقبة هو عادة المال كان لما
 إلى الملمة الجماعة ا الله وجئه بتكاليفه. القيام عن وعجزه الزوج فقر خوف

الزوجية. الحياة طريق في عقبة الزائل العرض هذا يكون أن ينبغي ال أنه

 يتواله ا فالله نفه وإعفاف ديته سالمة يقصد النية، حن اإلنسان دام وما

الصدور. تخفي وما النفس، في يجول بما العالم هو إذ كرمه، وواسع بفضله

 والمكاتب العفان، الناكحيريد! عونهم، الله غلى حى ثالثة )) ا: الله رسول قال

.األلباني[ وصححه الترمذى ]رواه اللله(( شبيل في والغازي ء، األدا يريد

< =ال^حاحلقيعيحما< 87 >
الزواج؟ يستطع لم من ا امرالله بم —

 بأن يزوجه؛ أحدا يجد ولم الزواج، وسائل عن عجز لمن ا انله وصفه عالج
 يحقق ما له ا الله ييسر حتى الفحش عن بها ويترفع الزنا، عن نفه يعثا

رغبته.

اشتطاغ من الغباب معشر 1; )) فقال: االستعفاف سبيل الله رسول وضح وقد
 فعليه يستطع لة( ومئ للفرج، واحمدن للبعير اغفى فانه فليتزوج، الباءة منكأ(

.وملم[ البخارى ]رواه ((وجاء له فانه بالشؤم

 على واعرضها اآلتيتين، االجتماعيتين القضيتين إحدى حول تقريرا اكتب

العدف: في زمالئك

ودوافعه. سابه توفر مع الزواج، عن الثدباب عزوف . ١

 العالقة هـذه احترام وعدم اإلسالمية، البالد بعضى في الطالق نسبة ارتفاع . ٢

والمراة. الرجل بين المقدسة



بذلك؟ سدمي ولم بالكتاب؟ المراد ما —

 على قادرا للتحرر، أهال وكان المكاتبة، منه وطلب مملوك، للملم كان إذا
يكاتبه. أن مالكه فعلى المكاتبة مال تسديد

 السيد ألن كتابة مغيت بعوض. سيده من نفئه العبد يشتري أن والئغابة:

عليه. اتفقا بما كتابا مملوكه وبين بينه يكتب

امرالسدادة؟ وبم )فكاتبوهم(؟ اآلمربقوله نوع ما —

 الدا،ة منكم اشفغاغ فن )ا

 األمر هذا فه_ل أ فليتزوج

الزواج حكم في فضل للوجوب؟

واالستحباب. والندب لإلرشاد ه ؤسمهلم > قوله في واألمر

 أيديهم، في مما شيقا يعطوهم بأن إما المكاتبة، مال في بماعدتهم السادة وأمر
المكاتبة. مال من شيقا عنهم يحطوا أو

 .اإلسالم في
ر

 ةتئئ([\]آلذتآذش٠ب£إةق٠ًا۶>صقض

بر0جير ئشأيهىص يهنة؛

شيء؟ منه يسدتثنى وهل اإلكراه؟ وماحكم األية؟ نزول سبب ما —

 —المنافقين زعيم— أبي بن الله لعبد كان أنه ه جابر عن اآلية: نزول سبب
 ٠ الله فأنزل ا؛ النبي إلى ذلك فشكتا الزنا، على ئكرههما وكان جاريتان،

.مئم[ ]رواه بر ^ئ^بهخأضأالعلك>

 والجارية هذا يحصل وكيف للمال، طلبا الزنا على جاريته إكراه للسيد يحل فال
 فعلهم على والتوبيخ التبكيت نهاية هذا وفي ذلك؟ يأبى وسيدها العفة تريد

 لها غفور إكراهها يعد من تعالى انله فإن الزنا، على جاريته أكره ومن المنكر،

أكرهها. من على والذنب بها، رحيم

 حرام، فاإلكراه التعفف، بإرادة النهي لتخصيص ليس بر سبنا ٥٠ >إن وقوله

 أن الغالب ألن الغالب، مخرج خرج وإنما ال، أم التعفف إرادة وجدت سواء
آلية. ا بسببه نزلت الذي الواقع لبيان وقيدبه التحصن، عندإرادة إال يكون ال اإلكراه

ط دف...........

الذ اؤوسيئذة اآلية؛ في ورد

ماها

الفكره؟ حكم في األية من تستنج



بر 0يل
الكريم؟ القران تعالى الله وصف بم —

صفات: بثالث اآلية هذه في الكريم القرآن ٠ الله وصف

 واآلداب. لألحكام موضحات فيأنفهن، واضحات أى بيتات: آيات أنه أ.

 القصص من مثزا الذين أمثال من مثل أى :قبل من خلوا الذين من مثل، فيه ب.
العجيبة.

 وترهيب، وترغيب ووعيد، وعد من اآليات تغمتته ما للمتقين: موعظة ج.
 من فيه عما ويتزجرون أوامر، من فيه بما فيقتدون المتقون، بها يتتفع

النواهي.
 وأبصارهم سمعهم على وجعل قلوبهم، على ختم قد ٠انله فإن المتقين غير أما

االبقة. األمم بقصص واالعتبار المواعظ قبول عن غثاوة

األيات، اليه ترشد ما
 والمؤسسات، الدولة، من لهم الماعدة يد ومد األيامى، تزويج على الحث .١

واألفراد.

 الوصايا من مجموعة اآليات تناولت

 عدد المسلمين، لعموم االجتماءية

منها. ثالثا

اإلسالمية. األمة أفراد بين والتراحم االجتماعي التكافل وجود .٢

وحده. إليه بنظر مهما عنصرا الزواج في المال اعتبار عدم .٣

الزواج. إلى سبيال يجد لم من على التعفف وجوب .٤

المكاتبة. شروط فيه توافرت إذا العبد مكاتبة .٥

الجاهلية. عادات يشبه ما على والتشنيع البغاء، من المجتمع تظهير وجوب .٦

ورحمة. هداية من اآليات في ما إلى والقلوب العقول تتبيه .٧

ساًؤيض وتنال ل^ئت ت١ءايويعد > تعالى، الله قال

ر
ومواعظ. وعبر بيتات ففيها الكريم؛ القرآن قصص معرفة على احرص



ال
م(،١٣٤٤ - ١٢٥٦ هـ،٧٤ه - ٦٥٤) األندلسي ابوحيبان

 األندلي الدين أثير اإلمام حيان، بن يوسف بن علي بن يوسف بن محمد
 ولفويه، عصره، نحوي البربر، من قبيلة تعزة إلى نبة اللنغزي، الغرناطي،
وأديبه. ومؤرخه، ومقرئه، ومحدثه، ومفشره،

 أبي عن القراءات وأخذ غرناطة. حاضرة من مدينة بطعلخثارس، ولد
 في وتقتام وجماعة، األبذي الحن أبي عن والعربية الطباع، بن جعفر
 وإفريقيا، باألندلس، الحديث وسمع بالمغرب، شيوخه حياة في أقرأ النحو،

 وأكب شيخ، وأربعمائة نحوخمين من والحجاز، ومصر، واإلسكندرية،
 والقراءات، والعربية، التغير، وفي فيه، وبرع وأتقنه الحديث طلب على

 قيل عصره. أكابر عنه وأخذ صيته، وطار اسمه، اشتهر والتاريخ. واألدب،
 التغير تدريس تولى لهم، تعظيم وعنده األذكياء، الطلبة على إقبال له كان

 غير في ولكنه فصيحة، عبارته وكانت األقمر، بجامع واإلقراء بالمنصورية،
الكاف. من قريبا القاف يعقد القرآن

 والتكميل التذييل النهر، ومختصره التغير، في المحيط البحر تصانيفه: من
الكتب أجمع من الكتب هذه وتنكد الصرب، ارتشاف التهيل، شرح في

كر
موضوعاتها. في وأحصاها

٦

وعلومه الكرم القدان



٠أققئمه ١٠
ا فهمته الذي المعنى األية ا

بر ءشظم ًاالئ#ةل$سسئ!>و

بر4321/ +,-.)*>

بر ًاس=>هه:;^98-765>

 ذ^تؤئلمإذءئ يهكًا على حا آلب٢>ؤ@^^

بر اكتكًا۶ل-يوءاؤمهبنئاليًالثوؤئ

الآلةة[\] ض٠مئ >ك

بر ٠ة؛ةًاقسبإيهةقغطب٤آلدونؤي

 ٠جي0ت هآلآلااي

بر0 .^ين وعلة ؤ١ال



غزا بخيرفقن! الله سبيل ني غازيا وضنخلف غزا،

33

 خالد بن زيد حديث خالل من اجلهاد، مدور بعضن يتعرف 2.2.2

فقئة الله تدبيل ضنجفرغازياني ١) قال: ا الله لوسر أن ه اجلهين

٠, 
م،؛،

لوسر أن ه مالك بن أنىع حديث خالل من العمل يربزقمية 2.2.1

 طير بشض فيأكل درعا اويقع غرسا يفرس ضنضسدلم ضا ١ قال: -ا الله

(.ضدقة، به لد نماذ إال بهيمة أؤ إنسدان أؤ

الفشريف اصدبه

 رؤح ماء فى المسداعدة الشريفة النبوية األحاديث يوضح

٠ - المسلم. لدى الجماعة

الشريفة الحديث



الشريف اتجديث

الدرس هذا في أتعلم

رت.

ظريف

 وسئوكث وئوطو كثؤوئوال, وقلياًء±أئث^ىاًقة > تعاًلى: لثه1 قاًل

[.١٠٥ لتوبة:1] ٠ ؛قحكاًلق_،ت^لول

 الحديث في والتراكيب المغردات معاني

 وسيرته. الحديث راوي اسم

للحديث: اإلجمالي المعتى

العمل. على المترتبة المصلحة —

 اإلسالم. في الصالح العمل مكانة —

الحديث. من يستفاد ما

١

أسعى هدفين أدون(



تهيئة١.رز١

[.٤٣ راف:۶]األ ٠ يوائيثآئذسوة0أنقاماًئ روؤدوأ !٥^ قال

تعاىل. الله بعدرمحة اجلنة املومنني دخول وبينسبب األية يف تاضل ❖

\_______________________________________________________________________________ا

:^1 الله رسول قال قال: ه مابلك بن انعى عن
 اوبهيمة انسدالذ طيراؤ ضنه فيانمل رزغا اؤيزرع غرسا يفرس ضسدلم ضن ضاو

(١) خليه[ ]متفق ((ضدقه به األنماذله

 الخزرجي. األنصاري التضر بن مالك بن أنس ونسبه! اسدمه
به. ويفتخر بذلك يتسقى وكان ،٠ الله رسول خادم واعماله! فخدله

 الله، رسول يا فقالت: ة،٠ الله رسول إلى به قدمت قد وكانت األنصارية، ملحان بنت سليم أم وأمه

 وهو ٠ا توفي أن إلى خدمته في واستمر ستين، عشر حينئذ عمره وكان ^،٠ فقبله خويدمك، أنس هذا
وال فعلته؟ لم فعلكه: م لشي قال وال قط، أنن لي قال فما ستين، عشر ا التبي )اخدمت أنس: قال عنه. راضى
 .حبان[ ابن ]صححه .لغان(( لوقخدي او لغانة، ولوقدر فعلة، نفاء وضا الله، قدرا يقول: ولكن تركته؟ لم تركته: م لشي

 .البخاري[ ]رواه ا. له ونارق وولدا ضاأل ادزفه اللهم ا فقال: وبالجنة وعمره وولده رزقه في بالبركة ا الرسول له دعا

حديتا. ٢٢٨٦ روى الحديث، لرواية المكثرين أحد للحديث! روايته

للهجرة. ٩٣ سنة بالبصرة الصحابة من توفي من آخر !وفاتنه
لم___________________________:______ر

الشريف سيث١

(. والزرع الغرس باب: ) المساقاة كتاب في ملم وصحيح منه( أكل إذا والزرع الغرس فضل )باب: المزارعة، كتاب البخاري، صحيح (١)



والرتاكيب، املغردات معاين

المعنى الكلمة

 لتأكد زائدة ومن: عام، فهو النفى، سياق فى نكرة ملم كلمة

 واألجر والمالك واألنثى الذكر بالمسلم والمراد العموم،

الملمن. من والعد والحر

 من ما
مسلم

للشجر. الفرسن يفرش

الغرس. غير الزرع ألن للتنويع؛ او

للنبات. الزرع يزرع

والطير. السباع عدا له، الئطق أعجم حيوان كل على يطلق اسم دهئغة

 ومعناه القربة، وجه على ماله من الملم يخرجه ما الصدقة،
الصدقة. ثوان هنا:

فة ضد

وبعده. المعلم شرح قبل له فهمك ضوء في الحديث اشرح

بعد قبل

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



االجمالي! المعنى
 األمور جميع على حرص حيث اإلسالمي، الدين لفضل بيان فيه: الحديث هذا

 يكون أن اإلسالمي المجتمع من ;تريد ا فالرسول للملم، خير فيها التي
 أو لعاطل، فيه مكان ال المنافع وتبادل العمل على قائئا متعاوتا، قودا مجتمئا

عمل كل إلى الملمين يدفع فالرسول وسائل، لمتجد أو خامل، لكول

 الحديث هذا خالل من سواء العميم، والنفع الوفير بالخير مجتمعهم على يعود

غيره. أو

 فيهما ألن والزرع؛ بالغرس وعمارتها األرض فالحة على الملمين فحث

ودنياه. دينه في الملم لمصلحة الكثير الخير

 نغى يتفع والغرس الزرع ألن إنتاج، من فيها يحصل ما الدنيوية: المصلحة أ.

 الدنيا ألن كافرا؛ أم ملئا أكان سوام الناس كل ويتفع والغارس، الزارع

 هذا في ويكون منه، واألكل الحبل، وشراء الثمر، بشراء لالثنين، مبذولة

لخيراته. وكثرة المجتمع لموارد تنمية

 طير منه أكل فإن الدينية، المنافع من فيها يحصل مما األخروية: المصلحة ب.

 اإلتان أن لو حتى يشأ، لم أو ذلك شاء سواء صدقة، فله واحدة؛ حبة ولو

 له صار منه أكل إذا فإنه األمر، هذا بباله يكن لم غرس حين أو زرع حين

صدقة.

 فهي لذا به؛ ومنتعئا موجودا وزرعه غرسه دام ما للملم ثابت األجر أن وبين

 التي الجارية الصدقة من حينئذ ألنه ميقا؛ أو حيا كان سواة عليها، يؤجر صدقة
 بين ساوى :ا الله رسول أن للنظر الملفت ومن موته. بعد الملم بها ينتفع

ذلك. في والحيوان اإلنان

 نفعها وألن المتديم، األجر هذا أجل من المكاسب أفضل الزراعة أن وذكر

 ال األجر هذا ألن ذلك؛ على الحديث في داللة ال وقيل: العير. إلى متعد عام

 ضا ا قال: ا والرسول كيف التجارة، أو بالصناعة اليد عمل من أفضل يجعلها
 عليها؛ وحصى إليها فدعا .((يد؛ غمل ضن يانملل اذ ضن قث.فيرا طعاضا احد اكل

تعالى. انله إلى والدعوة للجهاد العدة ننعد وبها القوة سبيل ألنها

 اقتصاديا رقيه، في والماهمة المجتمع نفع إلى يؤدي ما كل أن والصحيح:

المكاسب. أفضل هو وأمنيا، وتكنولوجيا

يدل هل الحديث؟ تفهم كيف ٠
ام االسالم في الزراعة فضل على

معا؟ عليهما ام العمل؟ فضل على ٠

الشربت دهديث١



 :ه مسعود بن عبداه قال
 فارعا اراه المثنالزجل ,ائي

 دئيا عمل من سيء في ليسى

آخرة;ا. وال
مايأتي: على مشتملة غرسا(، )اغرسى حملة اعداد في زمالئك مع ساهـم

البيئة. تجميل في الزرع دور توضيح *

للمدرسة. األسرالمجاورة على المنتوجات توزيع *

 يرشد الذي التالي الحديث رتب
 في العمل أخالقيات أهـم احد إدى

األسالم:

 يحب — يتثنه — اذ — عبلن — )الله

(. اذ — احدغف( — عمال — ادا —

 التبي قاله ما قيمته، إظهار في ويكفي ومنزلته العمل ألهمية بيان الحديث في

 يفرشها، اليقوم.حتى أن اشتخاغ فانن فبدينة؛ احدكم وبيد الشاعة فامعن اذ)) ا:

.(١) أحمد[ ]رواه .((فليفعذ

 وكيف العامل، كرامة على اإلسالم حرصى يؤكد ما النبوي التوجيه هذا فغي
 عنى فيختطب احدكم.حينن ياخذ الذا عليه: للناس مئة ال مئتجا، فعاال يكون

البخاري[. ]رواه امنعد او اعحعاة فيشالذ رجال ياتي ادع من لن خيز ظهرن

 وبقدر يتطبع ما بكل الحياة هذه في يثارك مجتهدا، الملم يكون أن بد فال

الحياة. لحظات آخر فى ذلك ولوكان يمكنه، ما

اإلسالم، في الممالح العمل مكانة
 في جاء كما تعالى، انله سبيل في مبرور جهاد هو اإلسالم فى الصالح العمل

 رسول أصحاب فرأى ا، النبى على رجل امر قال: عجرة بن كعب حديث
 انله! سبيل فى هذا كان لو انله؛ رسول يا فقالوا: ونشاطه، جلده من -ا انله

 واذ الله، سييل فهوفي ولدنصدقارا عنى يسعى خرخ )اذكاذ، ا: انله رسول فقال

 عنى *فرخ كاذ واذ الله، سبيل فهوفي كبيرين فيخين ابوين عنى يشعى *فرخ اكالن
 سدبيل، فهوفي ومفاخرة ء ريبا يسعى خرخ كاذ والن الله، شبيل فهوفي يعفها شه

.االلباني[ وصححه الطبراني ]رواه .الشيطاذ((
 وفي عظيم، بمكان تعالى الله عند فإنه ضئيال كان مهما الصالح العمل فإن لذا

 من فنلفها شجرة في الجيدة في يتقنب رجال زايث فد ا ا: التبي يقول الصحيح
.]رواهملم[ ((الناسق تؤذي كانن فلهرالحلريق

الصحيح. رجال رجاله صحيح، المسند: الصحيح في الوادعي قال (١)



 به. والرفق بالحيوان الرحمة وعلى الناسى، مصالح في السعي على حث الحديث في

التالي: السهمي للمخطط تبعا ذلك تحقيق على المعينة الوسائل بعضى اكتب

الحديث! ضن يسدتفاد ضا

الحديث. مقصد هو وهذا والكل، البطالة ويكره العمل إلى اإلسالم يدعو . ١

موته. بعد ولو به، منتفعا دام ما عمله على المرء يثاب . ٢

 الدنيوية المصلحة وهما: وفالحتها، ألرض ا زراعة على مصلحتين ترب .٣

 بهيمة أو إنان منه أكل إذا فإنه الدينية، والمصلحة اإلنتاج، فيها يحصل التي

وفاته. بعد حتى الدين يوم إلى الثابت األجر فله طير، أو

 المكاسب؛ أفضل من وعمارتها ألرض ا زراعة أن على دليل الحديث في . ٤

الغير. إلى يتعدى عام نفعها ألن وذلك

للملم. البر أعمال على ألخروي ا الثواب حصول . ٥

 من البئاً بل الساعة، تقوم حتى أبدا ينقطع ال العمل أن نعلم أن بد ال .٦

والوواصلة. االستمرار

 سيرته من قعدة عن ابحث

 ان من المعادل فيها )منع ا

 في وساعده الناسى، يتكفف

واكتبها واسرته( نفسده عول محتصره.السهر

والمجتمع. للفرد نافعة اعماال فيها تبين واقعك من امثلةهات

مقمةاسلفىاالع
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الدرس هذا في اتعلم

هديث؛لشريف6ال نم ٢١ ل

رث.

ح لله٠; مديينى في صدوراًلجهاد يجي

 لجاًئتوتكؤؤيواًءةذإلالى:٨ث دئه قاًل

.[٩ :التحريم] ٠ جر]وت:وج^.جذرو\اً

 الحديث. في والتراكيب المغردات معاني

وسيرته. الحديث راوي اسم

للحديث: اإلجمالي المعتى

الجهاد. مرروعية من الحكمة —

.٠ الرسول جهاد من صور —
 الخيرفيعصرذاالحاضر. على صوراإلعانة من —

الحديث. من يستفاد ما

أسعى هدفين أدون(

الشريف يهديث١



_______________________________________________________________ريث

 وأنفسهن داوهلمن وجنيدو آل^ابوإ من £ ورسوجنك اش اذوًا أقني ًا}حكؤسا تعًاىل! الغه قًال

[١٥ ]ال-حجرات: ٠ ١منآآل^^ؤرك ىفس^^ًاسأزكك

مها؟ ما اجلهاد، شاكلا شلكاذمن االية يف

ز

شرح آل ضآل

قال: ا اه اذرسول ،ه خالد بن زيد عن

بخير الله سبيل في عازيا خلف ومئ عزا، فقد الله سبيل في جهرعازيا مئو
(١) طيه[ ]متفق ةعرا نقد

 وكنيته: ،الجهي خالد بن زيد ،ونسعبه اسدمه
زرعة. أبو

 لواء معه وكان الحديبية، شهد وعئمه، فندئه
الصحيحين في وحديثه الفتح يوم جهينة

وغيرهما.

 طلحة وأبي عثمان وعن ا التبي عن روى
ه وعائشة

 عمرة أبو ومواله حرب وأبو خالد ابناه عنه وروى
وآخرون. عتبة بن انله عبد بن انله وعبيد

 ٨٥ وعمره بالمدينة للهجرة ٧٨ سنة مات ،وفاتن
سئة.

\_________________________________ر

والرتاكيب، املفردات معاين

المعنى الكنمة

سفره. أسباب له هأ أي جهز من

 يغز لم وإن الغازي أجر مثل له حصل
حقيقة.

عزا فقد

أهله. على له خليفة عازيا خلف ومن

وماله. أهله في له األنفع لمراعاة باخير

الغازي إعانة فضل )باب: اإلمارة كتاب ملم، وصحيح بخير( خلفه أو غازيا جهز من فضل )باب: والسير الجهاد كتاب البخاري، صحيح (١)



االجمالي! المعنى
عند وخاصة األمة ترابط على يؤكد حيث نبوي، توجيه فيه الحديث هذا

هد نعثا صئا يكونوا وأن والتقوى، البر على التعاون دالى المسلمين يدعو فهو الشدائد،
٠ا*ك ة٠الس كتب ا سبيل في الجهاد عند وباألخص بعضما، بعضه يشد المرصوص كالبنيان واحدا

 من دعنى كل ض قف٠امو د هـ. انله عند كبيرة منزلة من انله سبيل في للجهاد لما وذلك تعالى، الله

 المذكورة. الجهاد كالس٠ أو العتال، صف في كان من سواة مجاهدين، غزاة يكونوا أن للملمين فينبغي

األعذار. من لعذر عنه تخلف من

الجهاد! مشروعية ضن الحكمة
 الله نملمة لتكون قاتل ضنا :٠ الرسول لحديث ؛تعالى الئه كلمة إعالء اوال!

.البخاري[ ]رواه ((الله شبيل فهوفي العليا هي

 والمجاهدين الجهاد ففل في ورد ومما معلومة، والغة الكتاب من ذلك على واألدلة

 وحثهدوأ؛ئؤيتئلم وثقاال مائ >اًذعروإه تعالى: قوله المبين الكتاب من

. [٤١ ]التوبة: بر ئ0 إن/—ج + ()
 في -جهادا اال يخرجه ال سبيله في خرج لمن الله تخدمن ا ا: الرسول وقول

 الى اوازجعه اذادخلنائجئة، خداضن فهوعلي وتطديقابرشلي، وايمانابي سبيلي
.ملم[ ]رواه .((غنيمة او ا-جر. ضن نان ضا نائال ضنه خرج الذي مجشكنه

 وائ^ئعفين&^اً'^#$بوذفي>! تعالى: قال المظلومين، نصر ثانيا!

( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 
.[٧٥ اء:ذ]ال٠بم نلئنيحرا لد = <وأجعل: سالذق7

 /دشمهم—٣ > سبحانهوتعالى: قال ،اإلسالم العدوانوحغظ رد ثالثا!

97654321=>;: <4@ 
 ;;طظ سئري 1 آل

.[٤٠ ]الحج: بر إئاًللهقؤثءرز

 لم من يفعله ان مااألودى

 في اهله على ينفق من يجد

للجهاد؟ غيابه



.............ط, بغى

 الحج: سورة في تعالى قال

 >!هني#$
 محر ع ) ( ءن ث^موأ

+ , - . / 
0 1 2 3 4 
5 6 87 9 : ;

 ي > = <
 وعجد جل^وت زيح بخ@ كر ا ; ;از ؛ز ا ر او ا
ًاشنمح^^ أس يا ءدئب

 <0 خبز تجغ اًلله0

[٤٠— ٣٩ ]الحج:

 نزلت آية اول كانت اآلية اذ ورد

 الداعي ما الجهاد، مشروعية في

 ومن للجهاد؟ اآلية قدمته الذي

فيها؟ المقصود

جهزه الذي الجيش ذلك سدمي بم

؟٠ عثماذ

،1 الرسدول جهاد من صدور
 وضياة نورا 1 مولده كان وقد أجمعين، الناس إلى 1 الله رسول أرسل

أجمعين. الخلق إلى مهداة رحمة مبعثه وكان للعالمين،

 جذوره من الشرك واقتالع العبادة، في التوحيد ابدعوة الرسول وجاء

 [ ١٦٣ ]البقرة: ئز0 وكةاًىلوالخاذهالنوأينئ >

 وصدق وعزم بثبات وتعنتهم وتكبرهم المشركين حفف 1 الرسول قابل

ا. صدقه على كبرى آية ذلك فكان وأذاهم، كيدهم على وصبر

 أبي بن عقبة فهذا أهله، وفي نفه في اإليذاء ويتلقى المحن، يتقبل أخذ لهذا

 عتقه في ثوبه ووضع عليه فأقبل يصلي، الكعبة حجر في ا التبي شاهد معيط
 أن رجال ))أتقتلون وقال: بمئكبه أخذ حتى أبوبكر فأقبل شديدا، خنقا وخنقه
ربكم((. من بالبينات جاءكم وقد انله، ربي يقول

 سبيال العام العداء من اتخذوا بل ا، التبي عند عدائهم في المشركون يقف ولم

 وازدراء. وتهلكم استخفاف في أموالهم واستباحة الملمين حقوق إلنكار

 قمتهم ديتهم، عن ليرجعوا يذبون وأمثالهم وبالل وصهيب ياسر بن عمار فكان

 بالجنة. ويعدهم ليقيصنررهم الله ورسول دينه، عن ليفتن بالنار يكوى كان من

 ظالما يردون ال األيدي، مكتوفي الدعاة يبقى أن المعقول من ليس عليه وبناء

عدوا. يترهبون وال

تجهيزالغازي، فضل
 أهله في والخلف تعالى، انله سبيل في المجاهد تجهيز فضل يبين والحديث

:وجهين على تكون الغازي وإعانة بخير.

وسالحه. ومتاعه، رحله، في يعينه أن االول،

 في اإلنفاق على الملمين حث لما ا النبي فإن ه، عثمان فعله ما ذلك ومن
 من كاد فما ((لن؟ الله ويغفر. يجهزهوال؟ من )) وقال: تبوك، غزوة في انله سبيل

 وستين بعيرا، وأربعين تعمائة وقدم سارع حتى 1.التبي نداء يسمع ه عثمان

 فجعل ،1 التبي يدي بين صبها دينار آالف بعشرة جاء ثم األلف، بها أتالم فرسا
 مرتين اليوم((( بعد غمل ما لهفماذ شر ما )) ويقول: بيده يقلبها ا الله رسول

.االلباني[ وحسنه — الترمذي ]صحيح



 ينفق او لهم، حاجة يقضي كأن أهله؛ في عنه خلفا كونه في يعينه أن والثاني!

عنهم. يذب أو عليهم،
 أهله في ٠ الله رسول خلفه حين ه طالب أبي بن لعلي جرى ما ذلك ومن

 رسول فقال والصبيان؟ الناء مع أتدعني الله، رسول يا فقال: تبوك، غزوة في

 ((بعدي النبي انه اال ضوشى، ضن لهاؤوذ بمنزلة ضني تكوز، اذ ترثدى اضاا : •٠ اللنه
 حينما قومه في هارون موسى حلف كما أهلي، في أخلفك أن يعني البخاري[ ]رواه

ربه. ميقات إلى ذهب

 من ينقصى غيران من اجره، منثل له كان الله طاعة عدى شخعدا اعان من

شيء. اجره

الحاضر.: ععدرنا الحيرفي على مدوراالعانة من

 في عمله فكل تفوق؛ الطاذب وهـذا علم، طالب على انفقت إذا . ١

معحيفتك.

 في تربيته في جهدك فكل وداعية، خطيبا ليكون شعابا ربيت اذا .٢

القيامة. يوم مدحيفتك

 سبيل في اجرالغازي لك كتب بحير، اهله في اوخلفته غازيا *جهزت اذا .٣

تعالى. الفه

 مرتبة المسلم ينال كيف

 حتى الله، سبيل في الجهاد

 بحسب للجهاد يحرج لم وان

 الحالتين هات الحديث؟

 ا النبي ذكرهما اللتين

ذلك.

الحديث! ضن يسدتفاد ضا

 من بأمر قام أو للملمين، مصلحة فيه ما فعل من إلى اإلحان على الحث . ١

مهماتهم.

نفه. العامل ألجر مماثل أجر به يحصل الخير؛ عمل على اإلعانة .٢

أهلهم ورعاية تعالى، الله سبيل في الغزاة إعانة المؤمنين على يجب .٣

- 

 تبين واقعك من امثلة هات

الصعالحة. األعمال بعضى فيها

وذويهم.

 واحدة جماعة وأنهم والمحن، الشدائد حال بينهم فيما الملمين تعاون . ٤
بعضا. بعضهم يشد
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 وأمهية وخفدل ،1 التيب حق يف الغلووحمكه حقيقة يتعرف 3.4.1

.ا التيب عىل والسالم املدالة

سالمية

السالم عليهم وأنبيائه تعاش الله برسل يؤمن 3 4

االسالمية العقيدة
-



إلسعالمية٠ لصدة١(7٣٦المجال

الدرس هذا في أتعلم

سالمية

٠اسوفيحقالغبي

عبده، أدأ فائما نزيم، ابئ الئضازى أئلزنئ غما تخروبي، ال) الله ولسر قال

٠ [يرالبخا رواه] (ورسوله-. الله عبد فعولوا:

 !■التبي حق في الغلو حكم

 !■الرسول حقوق
 وحكمه. معناه، التوسل:

 ا. بالنبي االستغاثة وحكم تعريف

 1 بالنبي الحلف حكم

ا. التبي على الصالة

أهدافي أسجل

الدرس: هذا في تحقيقهما إلى أسعى هدفين أدؤن



تهيئة٦٦
من

.[٧٧ ]المائدة: دؤحغلم كئوأ $ كال > قاًلتعالى،

ديهنم؟ يف الكتاب غلؤأهل اكن كيف ❖

؟٠ا عيسدى عن النصارى قالت ماذا ❖
\________________________________________________________________________________ر

،1 النبي حق الفؤفي

٤الغلو مفهوم
 العبودية مرتبة فوق يرفع بأن ا، قدره يف احلد جماوزة

 ستغاث كأن اآللوهية، خصائهس من شيء له وجيعل والرسالة،
به. حيلف أوأن الثه دون من به

 فعولوا، عبدد. انا فانما مريم. ابن النصارى ادطرت كفا تفروني، ١ )) :1 قال

.البخاري[ ]رواه (( ورسدؤلض الله عبد

فيه. والكذب المدح في الحد مجاوزة اإلطراء:

 حد إلى مدحي في الحد وتتجاوزوا بالباطل تمدحونى ال الحديث: ومعتى
األلوهية. له ادعوا حيث ا، عيسى في النصارى ئث كما الغلو،

،1 النبي حق الفلوفي على تطبيقية امثلة
 بالحكم الجهل بسبب وقعت ،1 التبي حق في الغلو على كثيرة أمثلة هناك

 اآلتية: األمثلة ومنها اإلسالمية، البالد من كثير في البدع وانتشار الشرعي،

 ويقضى المدد، ويعطي األرزاق، مصدر وأنه الغيب، يعلم ا: بأنه االعتقاد
الكربات. ويفرج الحاجات،

ونحوه. ودعاؤه قبره، لزيارة الرحال وشد به، واالستغاثة ا بالنبي الحلف

 الغلو من ان الدرس في ورد

 الرحال شد 1 التبي في

 الكثير ونشاهد قبره، لزيارة

 الرحال يثددون المسلمين من

يعد فهل التبوية. المدينة الى

الغلو؟ من هذا



* * الرسول حقوق
به. جاء ما بكل صدق . ١

به. ونقتدي نطيعه .٣

العطرة. وسيرته شمائله على نتعرف . ٥

عليه. والالم الصالة من نكبر .٧

التوسل،

أنفنا. من أكثر نحبه . ٢

سننه. نحيي . ٤

حقه. ونعئم نوقره . ٦

 األلوهية، درجة إلى نرفعه ال .٨
 تعالى انله وصفه بما ئصقه وإنما

ورسوله(. الله )عبد

مشروع. أمر بكل سبحانه الله إلى التقرب :معناه

 حق الغلوفي صور اذكربعضن

التبي*.

التوسل، أنواع

املرشوع التوسدل

الصالحة* واألعمال وباإليمان ،(١) العليا وصفاته الحسنى الله بأسدماء التوسدل مثل

٠(٢)المتوسدل بها قام التي

املمنوع التوسدل

التوسدل مثل وذلك ؛1 وألرسوله تعالى سدبحانه يشترعه لم بما الله الى وهوالتقرب

٠1 النبي بجاه التوسدل وكذا منها، األموات وألسديما المخلوقات بذوات

[.١٨٠ ]األغراف: زغًاآلجأ.^ةكشميه> تعاىل: لقوله (١)

 كاإىيإليكراقةا±أذمجقائأرتأةءختاذؤيوطعذءئائققايآ—شا١^راتاسوئئ :لقوهلتعاىل (٢)

.[١٩٣ران:صلآ]وؤخيالأل



،1 بالنبي التوسدل حكم
ألمور: وذلك بدعة، 1 بالتبي التوسل

 أنها كما تعالى، لئه إال تصرف أال العبادة في واألصل عبادة، التوسل أن ٠ ١
دليل! وال الشرعي، الدليل على متوقفة أصال

الصالح. اللف وال الصحابة، من أحد يفعله لم أنه . ٢
 بك آمنت إني اللهم القائل: قول مثل صحيح، جائز فهذا به باإليمان التوسل أما

لي. فاغفر وبكتابك وبرسولك

،1 بالنبي االسعقفائة
الكرب. ورفع الشدة إزالة وهو الغوث، طلب هي: االستغاثة

ا: بالتبي االستغاثة حكم
 عليه يقدر ال فيما مرسال نبيا أو مقربا، ملكا كان ولو حتى بالمخلوق االستغاثة

 من ؛1 بالنبي أو والغائبين باألموات كاالستغاثة تعالى، بالله شرك ٠ الله إال

الولد. أو المدد وطلب المرضى وشغاء الكروب وتفريج الضر دفع أجل

:الدليل
 أي .[٥ ]الفاتحة: < 5 ذ432> :٠ قوله الكريم: القرآن من •

.٠ به إال نستغيث أو نستعين وال تعالى الله إال نعبد ال

 يتجه أن ا| النبى أمره حيث حؤفخيلي عباس ابن حديث النبوية: التة من
 شأنت إذا)) :1 فقال وحده، الله إلى الضر دفع وطلب واالستعانة بالسؤال

.االلباني[ وصححه الترمذي ]رواه أ بالله.. فاشتعئ استعنت واذا الله، فاشان
 شروط وهات العقيدة، كتب الى ارجع

 المشروعة واالستغاثة االستعانة

بالمخلوق.

 )اللهم وقال: المطلب عبد بن بالعباس اسشدقى ه عمر ان الحديث في ورد

 ]رواه فاسقنا( نبيتا بعم اليك نتوسل وانا فتسقينا، بنبينا اليك نستسقي كنا انا

1 بالنبي التوسدل ان حين في 1 النبي بعم ه عمر يتوسل فكيف .البخاري[
يجوز؟ ال



:ا بالنبي الحلف

 عدى تعاذى الله صالة —

 عليه، الثناء تعني نبيه

 عليه المالئكة وصالة

 وصالتنا االستغفار، تعني

 وتكون الدعاء تعني عليه

المشروعة. بالكيفية

 وعلى محمد على صعل، )اللهم —

 على صليت كما محمد، آل

 إنك إبراهيم ال وعلى إبراهيم

.البخاري[ ]رواه مجيدآ(. حمبد

 ومسلم: للبخاري رواية وفي —

 عبدك محمد على مدل )):اللهم

وذريته،. وأزواجه اله وعلى

 ،٠ النبي على معلى من —
 عليه الصآلة بين فليجمع

 على يقتصر وال والتسليم،

 لالية: فقط؛ احدهما

هء^خه1>

:٠ بالتيب احللف حكم

 كان ولو العليا، بصغاته أو الحلى بأسمائه أو ٠ الله بغير الحلف يجوز ال
 واألنبياء والمالئكة كالكعبة الملمين لدى كبير باحترام يحظى به المحلوف

ا. محمد واآلخرين األولين وسيد المرسلين وأشرف

 الله رسول سمعت فإني الله، بغير يحلف ال قال: ١٦جئه عمر ابن عن الدليل:

 وصححه والترمذي داود أبو ]رواه افزد(( او غفر. فقد الله بغير خلف ئ )ا يقول: :٠.

.[باز ابن

:٠اسالةءلىالبي
 صلى فقد تليما، ونلم عليه نصلي أن منها كثيرة حقوقا أمته على للنبي إن

:٠ قوله في عليه والالم بالصالة وأمرنا ومالئكته، عليه، تعالى الله

رسنئو شه طوًا لئوأ ي 1 أل كل يوذ ووئئه >انالله •
[.٥٦ ]األحزاب: ^0

.ملم[ ]رواه ضفرا(( بفا عليه الله ضالةصدلى عدلي، ئمدلى٠ )ا ا: وقوله •

:ا النبي على الصالة فخدل
منها: كثيرة، فوائد ا النبي على للصالة

تإيئاو شبثوا حوشه ءامنوأ >ئ|اًقئ قوله: في ٠ الله أمر امتثال •

 عليه صلى من على ٠ الله من صلوات عشر بحصول وذلك األجر، مضاعفة •

واحدة. مرة

^.1 له الوسيلة بسؤال قرنها إذا والسيما ^،٠ لشفاعته سبب إنها •

دعاؤه. بها يصدر أن فيتحب الدعاء، إجابة بها يرجى •

الذنوب. ومغغرة الله، رحمة لنيل سبب إنها •



غد قئ
 اسدآل اهل مذهـب طية و ذيه ئوضح دقاال دطيمة٠ عر|ببة ودلغة بايجاز. اكاذب

غلواوجقاء. دون 1$ الندي محدآل ذي والجفء

.٠المدرسعة صحدشة يتذمرهي اسديز. )المخاًل



للهية ا حقي خال آلآل

:التايل الثكل يف الدرس حلص ا، التيب حق للغلويف دراستك بعد

آل; النبي الغلوهيحق

النبي على الصالة

فضدلها

الرسول حقوق

انواعهنعناه

امثلة

مل ا

١

التوشل النبي حق الغلؤقي

ا الغهـو معنى -

\ \ت 11 ر

االستعادة

ع \ت \

بالنبي الحلف

تعريفها

ة \



سسالميوئه١

.الطالق أحاكم يف القول يفضل 4.8.1

اخللع. أحاكم يف القول دفضل 4.8.2

بالعدة املتعلقة الفقهية األحاكم يتعرف 4.8.3

4.8

-ه

ت

 والحفاظ األسرة بناء في الشريعة مقاصد يتعرف
المجتمع. على

وأهموله اإلسالمي الفقه



سلغقهاإلسدآلميوأهعوله٤ ١المجال

احكام|لطالق

الدرس اًتعلمفيهذا

هوره٠الميئ

ح

بائد شذوئأوش ٠ألثيرىد -ئذو؛ تعالى! الله قال
[٢٢٩ ]البقرة: ٠ألؤألما^ن

الطالق: أحكام
وحكمه. تعريفه —
أنواعه. —
المعلق. الطالق —
 الزوج. أحوال بحب حكمه —

الخلع: أحكام

تعريفه. —

حقيقته. —

العدة: أحكام

تعريفها. —
المعتدة. أحوال —

آسعى هدفين ادؤئ



انمزتهيئة
 اإلسالم وأجازهلا فأعتقت، مغيث، اسدمه عبد من مزتوجة أفة اكنت بريرة أن السعرية ورديف

 حيهبا واكن نزنكه فاختارت اونزنكه، عبد من الزواج اإلسمتراريف بني العتق ختتارحني ان
 بريرة، مغيث حدب من األنتعجب ياعباس، فهيام، ه للعباس قال ا النيب ان حتىن كثريا؟

مغيفا؟ بريرة بغض ومن

 له فشغع ،٠ بالنيب استشفع نزنكه، عىل عازمة واهنا صده، عىل إرصاربريرة مغيث راى فملا
 تامرين؟ الله، يالوسر قالت، وابوولدلئة. زوجك فانه لوراجفننه، ،االنيب فقال عندها،

.[ البخاري ]صحيح فيه يل حاجة أل قالت، أشفع. انا امنا قال،

تبغغده؟ اهنا وهويعمل ا النيب هتدرف يتدل عالم ❖

الفقه اقسدام
في

والخصومات القفداء الجنايات الشخصية األحوال ل المعامالت العبادات

ل ل ل
النفقةالحضانةالعدة الخلع الطالئ النكاح الرضاعالنسدب

مايايت، وامكل الفقه، عمل خريطة تامل

القسدمالكتابالبابالدرسى عنوان



تمهيد!
 يتبغي دائمة، عالقة أنها على الزوجية العالقة إلى الغراء اإلسالمية الشريعة تتظر

 العالقة حرم لذلك تتقطع؛ وال والرحمة، المودة من عليه قامت ما على تدوم أن
 بالقيام األمور وأولياء الزوجين وأمر المتعة، زواج تشئى التي المؤقتة الزوجية

 طبيعتها إلى العالقة تعود حتى والشقاق كالتشوز طارئ طرأ لو بينهما باإلصالح

 ترتب من ويخشى مبادئها، على العالقة هذه بقاء تعذر إذا ولكن وصفائها،
 هو الطالق فكان انقطاعها، على المترتبة المغدة من أكثر بقائها في المغدة

للمغدة. درءا المعضلة لهذه حل آخر

الطالق! تعريف
الراح(. الغراق، )الطالق، مخصوص بلغظ التكاح قيد حل

مشروعيته! أدلة
 والئئة: الكتاب بدليل مشروع إليه الداعية أسبابه وجود مع والطالق

،[٢٢٩]سورةالبقرة:^ ٠أتعوي٠اًلئلدى*^ئنييكاؤم > قاًلتعالى:
 [١ اًلطالق: ]سورة < ئشثذألهأ،نيعويل_إيدبرتأل١د !ياًلبىالى:٨ت وقال

 ا التبي قال الحيض فيحالة ءمرخمإفئ^زوجته بن عبدالله طئق لما الحديث: وفي

. عليه[ ]متغق ا<طهرنفليطللهنها أدا حم رهفليراجفها ا :ه الخطاب بن عمر ألبيه

وال فيه، مرغوب غير وهو إليه، تدعو أسباب ووجود الحاجة عتد مباح الطالق هدأ تشغا

اضل الة ~٠ ٠٠٠ بل ٠٠إلم ٠ ق ٠٠ يدذحرصاإلسالمءلىأن۶ءال

الشرعي(! وهدفه حيث )من الطالق أنواع اً أحواب؟ الطالق في يراعى
قمين: إلى موافقته عدم أو الشرع موافقته إلى بالتظر الطالق يتقسم

 يجامعها لم طهر في واحدة طلقة زوجته الرجل يطلق أن وهو الئئة: طالق .١

عدتها. تنقضي حتى يدعها ثم فيه،

ومتون. متحب أنه المقصود وليى الئئة، يوافق ألنه االسم؛ بهذا وسمي

 أن مثل: له، حصر وال الئئة، خالف على جاء طالق كل هو البدعة: طالق .٢
 تطليقة، من أكثر أوطلقها فيه، جامعها طهر في أو الحيض. حالة في طلقها

ذلك. ونحو طالق، طالق، طالق، أنت يقول: كأن



وعدمها(، الرجعة حيث )من الطالئ انواع
 المطلقة زوجته مراجعة فيه الرجل يملك الذي الطالق هو الرجعي: الطالق .١

 بقاء حال الثاني أو األول، الطالق وهو جديد، عقد إلى حاجة دون من
العدة. في المرأة

 مراجعتها فيه الرجل يملك ال الذي الطالق هو صغرى: بينونة البائن الطالق ٠ ٢
 األولى الطلقة بعد عددها من المرأة خرجت إذا وذلك جديد، عقد دون من
الثانية. أو

 وقعت فمن )ثالثا(، الثالث الطالق إيقاع هو :كبرى بينونة البائن الطالق .٣
 خرجت أو العدة، في كانت سواء لزوجها، تحل ال تطليقات ثالث عليها

غيره. زوجا قبح حتى منها،

المعلق، الطالئ
تحققه. عدم أو شيء، تحعق على الووقوف الطالق هو تعريفه:

 كذا تفعلي لم إن أو طالق، فأنت كذا فعلت إن لزوجته: الرجل يقول أن مثل:
طالق. فأتت

 قصده، أو صاحبه بتية عبرة وال الطالق، وقع عليه التعليق تلم ما تحقق إن حكمه:
غيره. أو التهديد قصن سواء

الزوج، احوال بحسب الطالئ حكم
الهازل، طالئ

 المزاح ويقصد المعتى، دون اللفظ يقصد الذي هو والهازل الجاد: ضده الهازل
الهرل. أو

 أهل من عنه أحفظ مر، كل أجمع المتذر: ابن قال طالقه. يقع طالقه: حكم

سواء. وهزله الطالق جد أن على العلم،
 النكاح ،جد وهزلقن جد جدلهن كالدت، )) قال: ؤ،٠ الله ربعول أن ه هريرة أبي عن

.االلباني[ وحسنه داود أبو ]رواه .ؤالرجعة(( والطالئ

 بل نية، إلى يحتاج ال الطالق صريح أن ذكرنا قد — المغني في — قدامة ابن قال
ذلك. في خالف وال قصد، غير من يقع

 ابحث مجموعتك: مع بالتعاون

 الى المؤدية األسباب ابرز عن

 اساليب ناقش ثم الطالق،

معالجتها.



 في التاسن بعضن يتهاون

 فيقول: بالطالق، الحلف

 كذا(، تفعل ان الطالق )غدي

 فجمهور خطير، لففن وهو

 طالقا يقع انه على العلماء

 بعضن ويرى الشرط، حصل إذا

 انه تيمية ابن ومنهم العلماء

 فعتدن اذا اليمين، حغم يعتبرفي

اوتركه. شيء فعل على الغث

المكره! طالق

يتكلم. فيما له خيار ال الذي وهو المختار، ضده المكره

 سئتذإينبية 0^قز س > تعالى: قوله بدليل طالقه. يقع ال طالقه: حكم
 يال\]ئإئؤؤذغئت [ ش وقض اليتي ئدأل ئظراًوبلة) الس

[.١٠٦ النحل: ]سورة ه طحر ألب'^اًلله

 فالتطق معتبر، غير اإلكراه حالة في الكغر بكلمة النطق أن اآلية: في الشاهد
يعتبر. أال ولى الحالة هذه في الطالق بكلمة

السفران! طالق

 المساجد إلى اإلتيان عن الشرع نهى لذلك يقول؛ ما يعي ال سكره حالة في الكران
 الئردزأاًلكئو يتآيآؤض؛ائئوأ > تعالى: قال الغفر، حالة في الصالة أو

[.٤٣ لذاء:١ ]سورة ه }دعولو ١أل^لكرئ{^ئ^و

 بيعه ينعقد ال كما طالقه، يقع فال يقول؛ ما يعلم ال الكران أن على دليل وهذا
وشراؤه.

 عقوبة طالقه فيقع معصية، ببب زال عقله ألن طالقه؛ يقع العلماء: بعض وقال
المعصية. ارتكاب عن وزجرا له

الغضبان! طالق

حكئ(: حال ولكل أحوال، على وهو

 الشكران، مثل فهذا والتفكير، الوعي باب عليه أغلق قد غضبه يكون أن األول:

 وال طالق ال) الحديث: وفي الطالق، منه يقع ال وعندئذ منه، حاال أسوأ هو بل
 المفرط. بالغضب اإلغالق وفائر .االلباني[ وحنه ماجه ابن ]رواه (اعالق في عتاق

 فطالقه إرادته؛ ض بمأئء٠ ويتكلم يقوله، لما واعيا غضبه حال يكون أن الثاني:

زوجته. يطلق ال رضاه حالة في الرجل ألن واقع؛

 متحكم هو وال تماما، الوعي فاقد هو ال الحالتين، بين غضبه يكون أن الثالث:
 ثدل الشرعية واألدلة النظر، ومحل الخالف موضع فهذا بالكامل، إرادته في

 طالق حكم في اللهفان إغاثة القيم: ]ابن اإلغالق. من فرع وهو طالقه، نفوذ عدم على

الغضبان[



عك٠ؤهـا
 بعضى عدد زمالئك مع بالتعاون للزوجة، مختلفة حقوق الطالق على يترتب

الحقوق. هذه

 هـذا في تامل مشاعره. وتستغز عليها، الرجل بحق تعترف أل النساء بعضى

 واذكرها الرجال، قبل من الفعل ردة من عليه يترتب ما واستنتج السلوك،

نقاط. في

 <و اً; كانت ئيذوأ >وآل الطالق: ايات سياق في وتعادى سبحانه يقول

 وؤأ 1 وأنجثةبعؤ لكب٠اً س يم أزل وماً اً@ءؤم ^ئ^شك

.[٢٣١ ال.بقرة: ]سورة ٠ ظبم ض /$0 أل ٦ىكئت 0

 اآلداب يخالف لمن توجيها فيها ستجد األية، لهذه العام المفهوم في تامل

فأكثر. بمثال ذلك وئغ الزوجية، بالحياة المتعلقة الشرعية



الخلع، احكام
 جحيم إلى الزوجين حياة وتحول شقاء، مصدر تجعله أمور الزواج على يطرأ قد

 وقد الحالة. تلك من للتخلص منها بد ال وسيلة العراق يجعل مما يطاق، ال

 أوعجزه مرضه، أو ودينه، خلقه لوء الزوج مع بقائها في بالحرج المرأة تشعر
 يطلق فال الطالق، في بحقه الرجل يشتتد وقد الزوجية، بالحقوق القيام عن

 رفئا بالطالق تطالب أن للمرأة اإلسالم شرع عندئذ بالمعروف؛ يعاشر وال
 دعم£آلخذو تجل ال > تعالى: قال الخلع، خالل من وذلك أصابها، لما

 بخح ي لله١طط الي ئةوداًقو±خعئا٠هاآلاليجئا ق ال § ¥>كة
[.٢٢٩ البقرة: سورة ٠ ءيئا,جااًةذذيب

الخلع، تعريف
عوض. على زوجته الزوج يراق هو
 الغراق على يدل لفظ وكل الفسخ، الغداء، الخلع، وهي معلومة: ألفاظ وله

خلع. فهو بعوض؛

الخلع، حقيقة
 يكون ال والخلع القاضي، طريق عن وذلك الزوج، يرد لم ولو يقع ايخلع ٠ ١

منها. وبعوض المرأة من بطلب إال

 من أكثر زوجته يخالع أن للرجل فيجوز الطالق، من يحدب ال فشخ الخلع . ٢
 بلغظ الخلع وقع إذا إال غيره، زوجا تنكح أن دون ويراجعها، مرات ثالث

طالق. فهو الطالق به نوى أو الطالق،

 الدخول قبل كان سواء المهر، من شيقا تتحق فال بالخلع المرأة طالبت إذا .٣
أعطاها. ما كل سرد أن للرجل ويجوز بعده، أو



العدة احكام
 زوجها من الغراق عقب المرأة تقضيها التي المعدودة األدام هي العدة: تعريف
 وعليها تخطب، وال األيام، تلك في النكاح من وتمبع خلع، أو وفاة، أو بطالق،
عزر. أو لضرورة إال البيت من تخرج وال الزينة، وهوترك اإلحداد

أحوال: ثالثة على الزوج من الغراق سبب إلى بالنظر المعتدة والمرأة

 أحوالهن. اختالف بحب تختلف وعدتهن أحوال، منهن واحدة ولكل هذا

اآلتي: الجدول في موضح هو كما أحوال، أربعة ولها ،المطلقة أوأل:

الدليل
دحسدط تها عدد

حالها
المطلقة احوال

 يضعن ن\ يهئ ااًلالي ولن > تعالى: قونه

[ ٤ الطالق: ]سورة ه ىهن٠
حمئها تضع أن الحامل المطلقة

 أشهى ولكلكثلهشكا > تعالى: قوله

 [٢٢٨ البقرة: ]سورة ةئصه،
الطهر. :وقل الحيض، :القرء

حضات ثالث  المدخول المطلقة
الحيض ذات بها

ص سآخلض — هـ > :تعالى قوله
ؤش نج^ئق1±
[ ٤ الطالق: ]سورة ه يرحربئ

أشهر ثالثة

 المدخول المطلقة
 ذوات غير من بها

 صمغرة الحفس،
كبيرة. أو كانت

د د ي بج > تعالى: لقوله
] ًائئوكبآلص

[٤٩ األحزاني ]سورة هتا٢خ^و ض شهن لكك

عليها عدة ال  غير المطلقة
لها المدخول

ائآلق أحكام
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الجدول: في موضح هو كما حالتان ولها ،زوجها عنها المتور عدة ثانيا:

دليلها عدتها
 عنها المتوفى حاألت

زوجها

حةانيثش١لي > تعالى: قوله

[٤ ]الطالق: ٠

 تفع أن
حملها.

 وهي عنها المتوفى
حامل.

 أروجا ^من#مودرون>! تعالى: قوله

[٢٣٤ ]البقرة: ٠ )هروعئئا آذغسهئ(ة د^بن

 أشهر أربعة
أيام. وعشرة

 وهي عنها المتوفى
غيرحامل.

 على ينطبق المختلعة عدة -

 غير من للنكاح فسخ كل

 )كغسخ وفاة، وال طالق

 العيب بسبب الزواج عقد

 الرضاع، او االرتداد، او

ذلك(. ونحو

المختلعة: ثالثا:

دليلها عدتها المختلعة حاألت

 ثابت امرأة )أن ؤه عباس ابن عن روي لما
 ٠ النبي ها فأمر زوجها من اختلعت قيس بن
 وصححه والترمذي داود ]أمو دحضة( تعتد أن

. االلباني[

واحدة حيفة  من كانت من
الحيض ذوات

شهر  من تكن لم من
الحيض ذوات

يثش ن العع ااًلالي ألؤقذ تعالى: قوله

[٤ ]الطالق: ٠
 تضع حتى

حملها الحامل



المعتدة! حهوق
عدتها. تنقضي حتى الزوجية بيت في الكنى .١

 المختلفة. بأنواعها باقا أو رجعيا طالقا للمطلقة وتجب النفقة: وجوب .٢
 في نفقة وال الميراث، ولها الزوجية النتهاء لها ئغعة ال وفاة من والمعتدة

 امرأة نكاح أو شهود، بال أو ولي، بال كالتكاح الباطل، أو الفاسد الزواج
المحارم. نكاح أو أمه من رضعت

العدة. في للمولود النب ثبوت .٣

الزوجين. بين توارث فال البائن أما الرجعي، الطالق في وهذا :اإلرث ثبوت . ٤

العدة! من الحكمة
أوامره. بامتثال تعالى لله التعبد . ١

ببعض. األناب بعض يختلط ال حتى الحمل من الرحم براءة . ٢

 طريق عن الزوجية الحياة إلعادة الرجعي الطالق في للزوجين فرصة تهيئة .٣
المراجعة.

والجميل. بالفضل اعترافا الوفاة بعد الزوج على والتفجع الحزن إظهار . ٤



العلمية خالصتي;١
التايل: الثكل يف الدرس اخلطى الطالق، أحكام دراسيت بعد

الطالئ احكام

شرعا، تعريفه
____________________م

حكمه،

الشرعي وصدفه حيث من

انواعه

آ---------------\

الزوج احوال بحسب حكمهالمعلق الطالئ

وعدمها الرجعة حيث من

لحوهو وهو وهو

؛معناه معناه

العدة احكام

،تعريفها
احوال

الخلع احكام

...... ،تعريفه

حقيقته

المختلعة زوجها عنها المتوفى المطلقة

١.......... ... ١....................... ١................

...عدتها، .................عدتها، ... .........عدتها،

٢.......... ... ٢....................... ٢................

...عدتها، .................عدتها، ... .........عدتها،

٣.......... ٣. ...............

...عدتها، .........عدتها،

٠................

.........عدتها،

ضالتالي: بالعمل أبادر الدرس هذا في تعممن ما خالل من
د

الطالق

٠الميووى



۵
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لبحو ا و مبرة

تعاىل الله عبدالعزيزرمحه معربن العادل اخلليفة حياة يتعرف 5.4.1

 الفهيات بعىض د ور. وضوابطه اجلهاد مفهوم يتعرف 5.5.3

حوله. املغثارة

 المستفادة والدروسى واألعالم سيرالقادة بعفى يتعرف

::: حياتهم من

المعاصرة اإلسالمية الفكرية المباحث بعفى يستعرضى

اإلسالمية والبحوث السفيرة
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تهيئة١٦٠\
من

الراشدين. اخللفاء خبامىس لقبة -

أمية. بين بأحش أيفعا لقنب -

.ه اخلطاب هومعربن ألمه جدن -

عهده. عدإليف األوىن مال -

هو؟ مفن ❖
\________________________________________________________________________________ر

متهيد*
 للعلم منارة وأصبحت لها، عاصمة دمشق فاتخذت األموية، الحالفة قامت
 وفتحوا الماجد، وإنشاء بالعمارة األمويون الخلفاء واهتم والفقهاء، والعلماء

 الخلفاء واهتم غردا، األندلس إلى شرقا الصين حدود من البالد من الكثير
 بشكل اإلسالمي الدين نغر في وأسهموا والصناعة، والعمارة العلم بمدارس

الشورى. على قائمة كانت أن بعد الوراثة إلى تحولت الخالفة أن إال كبير،

ونسيه، اسدمه

 بن العاص أبي بن الحكم بن مروان بن العزيز عبد بن عمر العادل الخليفة هو
الراشدين. الخلفاء خامى القرشي أمية

وإلدته،

 من أكثر لمصر أميرا بقي أمية، بني أمراء خيار من العزيز عبد والده كان
 أمير حفيدة ه الخطاب بن عمر بن عاصم بنت عاصم أم وتزوج سنة، عشرين

ه. الخطاب بن عمر المؤمنين

.٠(ه٦١١ عام ولد أنه فالراجح والدته: وأما

القابه،

 أن وذلك أمية، بني أشخ له ويقال باألشح، خمقشيلعب العزيز عبد بن عمر كان

 على واليا كان عندما أبيه إصطبل إلى دخل صغيرا كان عندما العزيز عبد بن عمر
 عنه الدم يمح أبوه فجعل فشجه، وجهه في فرس فضربه الخيل، ليرى مصر

لعيد. إذا فإنك أمية بني أشخ كنت إن ويقول:

الراشدين. الخلفاء وخامى بالعمري،4٠لعب كما

 عمر مع موقف عاصم ام لوالدة كان

 التاريخ حغغه ،ه الخطاب بن

 فما البنه، تزويجها في سيبا وكان

وسجله. عنه ابحث الموقف؟ هذا

هبا عمربئ العادل ألض
69

 حيدحتج - -٠ ه ٠
لبحوت!مدهدم٠و لسيرة١



 عمرن العزيزلولده عبد قال لماذا

 ارجع أمية...(؟ بني أشج كنت )إن

 مناسبة لمعرفة البحث محرك إلى

المقولة. هذه

خشصيته، يف وأثرها املدينة يف نشأته

 بعلمائها، وتأثر أهلها، بأخالق وتخلق المنورة، المدينة في العزيز عبد بن عمر نشأ

 ويتجنب قريش مشايخ يقعدمع وكان شيوخها، من أخذالعلم على وأكب
 ودعصل عمر بن الله عبد خاله طلب مصر على أميرا أبوه ولي وعندما شبابها،

 عندنا الغالم هذا )حلفي وقال: المنورة، المدينة في عنده تبقيه أن عاصم أم من
 بهم، فتأثر المنورة المدينة في أخواله بين عمر تردى وهكذا بنا(. أشبهكم فإنه

 حج ولما مجابسه، مالزمة على حريصا للعلم، محبا فكان الصحابة، وبمجتمع
 أحدا خبرت )ما فقال: ابنه عن كيان بن صالح سأل المنورة بالمدينة ومر أبوه،
 المؤمنين أمير عمه أخذه أبوه، مات فلما الغالم(، هذا من صدره في أعظم الله

فاطمة. ابنته زوجه ثم منهم، كثير على وقدمه بولده، فخلطه مروان، بن عبدالملك

املدينة، عىل واليته

 ضم ثم هجرية، ٨٧ عام المنورة المدينة إمارة الملك عبد بن الوليد الخليفة واله
كلها. الحجاز على واليا فصار الطائف، والية إليه

 و واألمن، العدل الناس بين يتشر راح كلها الحجاز على واليا صار أن وبعد
 وآثامه، الحكم مظالم عن بنفسه ناوا النفس، وسكينة الرحمة، حالوة يذيقهم
 الوليد لدى الثقفي يوسف بن الحجاج له كاد حتى الحجاز على واليا واستمر

 على يكن لم العزيز عبد بن عمر ألن وذلك عزله؛ إلى وسعى الملك، عبد بن
 حكمه تثبيت في الوليد العتماد الملك؛ عبد بن الوليد الخليفة مع تام وفاق
 للحد للوليد النصح كثير فكان بالقوة، الناس إخضاع يهمهم قاة، والة على
 عدد إصدار في كبير أثر لعمر وكان والتنكيل، القتل في العمال صالحيات من
الحجاج. والة لعزل النافعة القرارات من

خشصيته، يف املدينة عىل واليته أثرفرتة

 القرار، صانعي من واقترب وحاكئا، واليا باإلدارة العزيز عبد بن عمر تمرس
 الخالفة تولى فلما الماعدون؛ يختار وكيف الدولة، تدار كيف كثب عن ورأى

 ومباشرة المسؤولية تحثل على يعينه ما والتجربة الخبرة عناصر من لديه كان
 اللطة، ومباهج الحكم أبهة عن ترفع أن ذلك إلى وأضاف الدولة، مهام

 الوالة، اختيار في ودقق والوقت، الجهد على وحافظ العام، المال على وحرص

 زهد رجل العزيز عبد بن عمر فكان العدل، تطبيق في صادقة رغبة لديه وكانت
 الته وراقب األمانة، استشعر دولة، رجل فكان خليفة؛ فجأة نفه ورجد ووالية،

 ما منه فكان واجتهاد؛ بجد الكبيرة دولته مسؤولية وتحمل إليه، أوكل فيما تعالى
شديد، تدقيق بعد والته يختار وكان وتقدير، بإعجاب إليه ينظرون الناس جعل



 بناة إال المناصب من منصبا أحدا يولي فال وقدراتهم؛ باخالقهم كاملة ومعرفة
 الرحيم، القائد شخصية كله ذلك خالل من فجمع وإيمانه، وعلمه كفاءته على

القوي. والمؤمن الناجح، واالقتصادي

العزيز، عبد معربن خالفة

 رجاء العالم الفقيه لنصيحة استجابة الخالفة الملك عبد بن سليمان واله أن بعد

 واهتلم العلم، ولشر والسنة بالكتاب ,العمل على ش٠ؤإي٠ حرص الكندي، حيوة ابن
المظالم. رد في بنغه وبدأ العلنم، ومنع الشورى، مبدأ بتفعيل كذلك

 الحرية وأعلن الخالق، معصية في لمخلوق طاعة فال السياسية، الحرية وكغل
 حرية الناس منح ضرورة على وأكد يريد، لمن الهجرة باب ففتح الشخصية،

اإلسالم. في األول المجدد العزيز عبد بن عمر فاعتبر أموالهم، استثمار

العزيز، عبد عهدمعربن يف املالية اإلصالحات

مهمين: مبدأين على اإلصالحات هذه قامت

والسنة. الكتاب على االعتماد •

والعدل. الحق قيم ترسيخ •

اإلصالحات: هذه أهم ومن

 واتباع للتنمية، المناسب المناخ وتوفير عادل، بشكل والثروة الدخل توزيع إعادة
 وإحياء الضرائب، وتخفيف الخراج، أراضي بيع تمنع جديدة زراعية سياسة

 الخمس، الخراج، )الجزية، المال بيت إيرادات بتنويع واالهتمام الموات،
والحربي. اإلداري اإلنفاق وترشيد الدولة، مصالح في اإلنفاق وترشيد الفيء(،

اخلوارج، العزيزمن عبد معربن موقف

 ٣٧ عام وبالتحديد ه، طالب أبي بن علي خالفة أثناء في العرقة هذه برزت
.الحكمين تحكيم ه علي وقبول هبعين، معركة بعد هجرية،

االعتقادين: آرائهم أهم ومن

 األشعري، موسى أبو والحكمين عفان، بن وعثمان طالب أبي بن علي تكفير .١
ؤتج العاص بن وعمرو

الجائر. اإلمام على بالخروج القول .٢

النار. في وتخليده الكبيرة، مرتكب بتكفير القول .٣

 بن غمر ان الدرس في ورد

 األول المجدد العزيزيعد عيد

 المقصود فما األسالم، في

بالمجدد؟

 الى األسالم يحتاج وهل

ببد؟)

 عن الذماذ اهل سمع لما

 سارعوا وسيرته، عمر عددل

 األسالم، في الدخول الى

 ادى ألنه ذلك؛ عامله فشكا

 عليه فرد الجزية، نقصان اذى

 بعث قد الله ان قائالن عمر

جابيا. يبعثه ولم داعيا محمددا



 ومناظرتهم الخوارج مع التعامل في مشهورة مواقف العزيز عبد بن لعمر كان وقد
 عليهم يرسل ولم وره*(، لم عليه خروجهم فمع بالحجة، شبهاتهم ودحض

 الحق، إلى للرجوع الفرصة لهم أتاحت معاملة عاملهم وإنما الحملة، تلو حملة
 يأمره الكوفة(، على )نائبه الرحمن عبد بن الحميد عبد الخوارج إلى فبعث

 ما فيهم يظهر أن إال بقتال يبدأهم وأال بهم، ويتلقف الحق إلى يدعوهم بأن
 فلم فقاتلهم، جيئا إليهم أرسل قتالهم بوحب ما فعلوا فلما ذلك، يتوجب

 وإخافة األموال، أخذ في خطيرة مرحلة إلى وصلوا عندما إال بقتالهم يأمر
الدماء. ونمفك البيل،

صفأته، من

 العزيز عبد بن عمر سعيرة تزخر

 والورع. والزهد العدل بمواقف

 واعرضها المواقف بعضن اجمع

زمالئك. امام

 بصالة أشبه إمام وراء صليت )ما ه: مالك بن أنس يقول عابدا، ديئا كان .١

 على واليا كان حين - العزيز عبد بن عمر :يعتي - الفتى هذا من ا الله رسول
المدينة(.

 أنه صحيحة: رواية وفي والقعود، القيام ويخعف والجود، الركوع يتلم وكان

عشرا. عشرا والجود الركوع في يتربح كان

ورعا. زاهدا كان .٢

العزيز، عبد معربن وودع وهد عىل أمثلة

 الناس، بين تفاحا يقسم ه العزيز عبد بن عمر كان قال: الماك ابن عن .١
 تيك فأخذ يده، فغك إليه فوثب التفاح، ذلك من تفاحة وأخذ له ابن فجاء

 أي لك ما له: فقالت متغيثا، أمه إلى الولد فذهب التفاح، في فطرحها التفاحة
 ورفعت وأطعمته، فأكلت تفاحا، فاشترت بدرهمين فأرسلت فأخبرها، بتي؟

 )من فقال: تفاح، من طبقا له فأخرجت إليها، دخل يديه بين مما فرغ فلما لعمر،
ألشتهيه(. كنت إن والله الله، )رحمك فقال: فأخبرته فاطمة؟( يا هذا أين

 الراج، ضوء في ومطالبهم الرعية أمور في ليال يتطر العزيز عبد بن عمر كان .٢
 فإن الراج؛ أطفئ عمر له فقال ببيته، يتعلق كان ب نماً في فحدكه له غالم فجاء
 الملمين. أمور في إال استعماله يجوز فال المغلمين، مال بيت من الدهن هذا

 ذلك( وغير والرحمة واألمانة والعدل والتقوى )الورع أن نستخلص كله هذا من
 من كل به يقتدي صالحا، قائدا العزيز عبد بن عمر من جعلت التي الصفات هي
إليه. أمته العزيز عبد بن عمر قاد الذي للخير أمته يقود أن أراد



الله(، )رمحه وفاته

 والعشرين الخامس الموافق الجمعة يوم العزيز عبد بن عمر الزاهد الخليفة توفي

 سنتين استمرت خالفة بعد الروايات، أصخ على ،٠ه١ا١ سنة رجب من
سنة. أربعين عمره وكان أشهر، وخمسة

 ديناران، قبره موضع وثمن بخمسة، منها كعن دينارا، عشر سبعة تركته وبلغت

بنيه. على الباقي وقشلم
 الجزاء، خير اإلسالم عن وجزاه واسعة، رحمة العزيز عبد بن عمر انله رحلم
 بعده؛ من الملمين ألئمة دليل هي إنما بعده، خلفها التي البسيطة التركة فهذه

 وأد( الزائل، الدنيا خير وليس اآلخرة، خير هو الحقيقي الخير أن يعلموا حتى
 جمع في البعض يستغئه وامتيازا مكسبا وليت ومؤولية، تكليف اإلمارة
 يوم عن والغغلة الخالق، ونسيان الكلق، على والتكبر الناس، ظلم و المال،

الحاب.

نم

 العزيزبعد عيد عمربن اوألد حال عن عبرة فيها قصة الجوزي ابن ذكر

آلآلتل

 المنصور ان الجوزي ذكرابن

 القاسم بن الرحمن لعبد قال

 بكرالحدديق ابي بن محمد بن

 او رايت بما قال: ععلني، هدن

 قال: بمارايت. قال: سمعت؟ بما

 رحمه العزيز عيد بن عمر مات

 وبلغت عشرابنا، احد وخلف الله،

 كفن دينارا، عشر سبعة تركته

 له واشفري دنانير، بخمسة منها

 وفئم بدينارين، قبره موضع

 كل واصاب بنيه، على الباقي

 هـجئا.٦در عشر تدفعة ولده من واحد

 وخلف الملك عبد بن هشام مات

 تركته، فقشذت عشرابنا احد

 تركته من واحد كل واصاب

 ولد من رجال وردت ألف، ألف

 حمل قد العزيز عبد بن عمر

 فرسن مادة على واحد يوم في

 رجال ورايت ،ا الله سبيل في

عليه. يتحددق هشام ولد من



العلمية خالصتيدا

الله العزيزرحمه عبد عمربن العادل الخليفة عن مختصرة عشرمعلومات أكتب

٢-

٣-

٤-

٥-

٦-

٧-

٨-

٩-
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[٧٨ ]الحج: تحؤ.مد٢ي وحهثو^تعالى! الله قال

الدرسى هذا في اتعلم

اإلسالم في الجهاد

 الجهاد. تعريف

 وصوره. الجهاد أقسام

 الخاص(. )بمفهومه الجهاد: حكم
 الله. سبيل في الجهاد فضل

 الجهاد. وجوب شروط

 الجهاد. من الحكمة

 واستمراره. الجهاد بقاء

 المعاصرة. العالمية الحروب ومآالت الجهاد ماالت

الجهاد. قضية تجاه األمة واقع

أسعى هدفين أدون(

واليحوي ثميرة



م___________________ جتمزتهك
 من رسوال الفرسن قائد طلب والقرس، املسملني بني وقعت اليت القادسية معركة يف

 بمك؟ جاء الذي ما الفرسن، قائد وسدمت فسداله ،هعامر بن وبيع فاكن املسملني،

 نعيق ومن العباد، وب عبادة العباداىل عبادة من شداء من ابتعثنالنخرج الله ))إن ،ه ربيع فقال

 اليه، لندعومه حللبه اىل فارسلنابدينه اإلسالم، عدل اىل جوراالديان ومن سعهتا، اىل الدنيا

(١) الله((. موعود اىل نقفدي حىت ابدا قاتلناه اىب ومن عنه، ورجعنا منه قبلنا ذلك قبل مفن

؟ه ربيع خلعئده مكا املسملون خانعها اليت املعارك من احلقييق اهلدف ما ❖

متهيد،
 وجاءت والهداية، الرحمة للناس حملت وقد عالمية، رسالة اإلسالم رسالة
 فقد ولذا وعدله؛ اإلسالم نور إلى والكفر الجاهلية ظلمات من لتنعلهم إليهم

كافة. الناس إلى الدين هذا يبلغوا أن المؤمنين عباده على اللبه أوجب

 جابوا فقد المهمة، بهذه قام مر، خير عليهم البله رضوان الكرام الصحابة كان وقد

 ولما األصنام، عبادة ولبذ تعالى، البله عبادة إلى الناس يدعون وغربا شرقا ألرض ا
 هذه إلزالة الجهاد من بغاً ال كان الدعوة طريق في والطفاة الشيطان أولياء وقف

الناس. إلى تعالى البله دين تبليغ طريق في عائقا زالت وما كانت التي العقبات،

 ١٠يؤتجي)4حظ وصكقوةألس§ طى وولؤلوهلم > تعالى: قال
[.٣٩ ]!ألنغال: ه مبر١دكايثئوذك اًلة١±ئثنوإيكئ

الجهاد، تعريف
عنه. والدفاع اإلسالم إلى الدعوة في المستطاع جهده الملم بذل

وصوره، الجهاد اقسام
:قمين إلى الجهاد ينقسم
 بأحكام وااللتزام التكليف، بمسؤولية وملمة ملم كل قيام وهو عام: حهاد

 وؤسبخدويئاآهدياًلسالجواراً > تعالى: قال وإخالص، كدق عن الله

 وملمة. مسلم كل على عين ئرض وهذا ،[٦٩ ]العكبوت: ه اًللةتاًاًلثحضي

 يوم إلى ينقطع ال ماض وهو األعداء، ومقاتلة الالح خئل وهو خاص: حهاد

القيامة.

.٧ ج - كثير ابن - والنهاية البداية (١ ) دفياإلسآلماالجه
76 بة٠مليوةوالبحوث،ال.طد١



الخاص(. )بمفهومه الجهاد، حكم
الطلب(. )جهاد ابتداء بمغاية، فرنى الجهاد يكون اوأل،

 وهوكشر المقصود، لحصول الباقين عن اإلثم سقط البعض به قام إذا
الدين. وإعزاز ودحرهم الله أعداء شوكة

 يبدأ لم أرضه في مقيما العدو يكون أن وهو الطلب، بجهاد المراد هو وهذا
 الناس إلى تعالى الله دعوة لتبليغ بالجهاد ونبادئه نطلبه لكننا بقتال، الملمين

 الطواغيت يحكمها التي الشعوب لتحرير أو اإلسالم، أرض توسيع أوبغية كافة،
 ومن والتابعين الصحابة جهاد ومثاله الحق، كلمة سماع من أهلها ويمنعون

اإلسالمية. الفتوحات في تبعهم
التالية: باألدلة كعاية رض الجهاد أن على وثئدل

 نرققطاله أئقؤإلئغرسؤ٠اًئئؤضودرليذغئ١>ؤوئاكك قولهتعالى: .١
 [،١٢٢ ]التو;ة: ^١يدتمك كثير روااياً د ؤئئز وأ ويند ألس ئ يثععئرأ

طائفة وتبقى للجهاد، منهم ( كثيرة )جماعة فرقة تخرج أن سبحانه الله فأمر

عن ث۵حوا ۵الذهـيرةثال من هـات ي بعصهم ٠ ي بعصهم ٠* * ث الب

المذكورة. الجهاد أذواع من نوع كنى : .(الدفع جهاد) ثالث، حاألت في عين فزنى ويكون ثانيا،

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ئ، سوداتجئن ١>ؤدأحااًتجك تعالى: لقوله المعركة، الملم شهد إذا .١
[.٤٥ ذغال:۶]اال < آلنيئوأو،ئ^ئ

 تجئز —ءامؤأ أئديل يتآؤها > تعالى: لقوله الملمين، بالد العدو دخل إذا .٢
[.١٥ ]األذغال: < اًييكاكئروأ±ئائإلؤزثلماًاألدىر

 اإلسالم، أرض دخل إذا ومقاومته العدو دفع وهو الدفع، بجهاد المراد هو وهذا
 أرضها، من ماحة أي احتل أو الحرمات، أو األموال، أو األنفس، على واعتدى

 في والوقوف الظالم، العدو هذا ضد والعتاد والالح باليد الجهاد يتعين فهنا
 الواجب الجهاد في الحال هو كما الملمين، أرض من وإخراجه لمقاومته وجهه

المقدس. وبيت الغلطينية لألراضي المحتل الصهيوني اإلسرائيلي العدو ضد

((فانبروا تم استنفر. ادا )) الشريف للحديث الملمين، اإلمام استنفر إذا .٣
البخاري[ ]رواه



الله، سعبيل الجهادفي ففعل
 ومن وكرامتها، األمة عزة وسبيل اإلسالم، سئام ذروة انله سبيل في الجهاد

 تعالى، الله مرضاة ابتغاء نفسه يبذل اإلنسان ألن اإليمان؛ بعد األعمال أفضل
وتعالى. سبحانه إليه وتقربا

الجود غاية أقصى بالض والجود **** بها البخيل ضن إن بالض يجود

 ٠ في الشهيد فضل عمن ابحث
 اليه توضلت ما نالوة االسالم،

زمالئك. على

 يستوىال#وة>! :٠ قوله في القاعدين على المجاهدين ٠ الله فضل ولقد

 ألمجهد 10 وأبهم —— اً,+، * وألمجهدئ أؤر ولي& ^تى٣$
 غقألمثعدا ةؤ^^ين0و ائؤج ; : 9 7 أشدن5 بهموأذبم3

[.٩٥ ]الناء: ه ضيئا أض

 األعمال، من غيره إلى بالنبة الله سبيل في الجهاد مكانة يقرر 1 والتبي

.٠ بالله اإليمان بعد جميعا األعمال تلك رأس على فيجعله

 بالله، ؛يمان)) قال: أفضل؟ العمل أي ا: التبي سألت قال: ه ذر أبي عن
.عليه[ ]متفق سبيله(( في وجهاد

 أبي فعن الناس، أفضل جعله أنه انله سبيل في للمجاهد اإلسالم تكريم ومن

 .,لجل )) قال: أفضل؟ الناس أي ا: الله رسول سئل قال: ه الخدري سعيد

.االلباني[ وصححه الترمذي ]رواه (( اللله.. سبيل في يجاهد

 يتمتع دينه وإعزاز كلمته، وإلعالء انله، سبيل في بنقه يضئي الذي والمجاهد
 ديءضت بؤأئسإياًللؤآذوا أتجن وألكئئ > .٠الذعيم در في بالخل-ود

.[ ١٦٩ :ءمران آل] ه ر^حعفون

الجهاد، وجوب شروط
وهي: شروط، عدة الجهاد لوجوب الفقهاء اشترط

 غير الكافر ألن اإلسالم؛ الجهاد شروط من أن على الفقهاء اتفق اإلسالم: .١
 مع الجهاد من الملم غير ا اللبه رسول منع وقد الجهاد، في مأمون

اإلمامأحمد[. ]رواه الملمين.

 قوة يتطلب الجهاد ألن البالغ؛ غير الصبي على الجهاد يجب فال البلوغ: .٢

البنية. وسالمة البدن

 عن ،ثالثة عن القلف( ,فع ))ا: لقوله المجنون على الجهاد يجب فال العقل: .٣
 ]رواه((يقيق المجنون.حتى وعن يحتلم. حتى العال*( وعن يستيقظ. ختى النائم

.االلباني[ وصححه النسائي



 يا قالت: ؤي، عائشة روت لما الناء، على الجهاد يجب فال الغ.كورة: . ٤
 الحح فيه، قتاله أل جهاد )) ا: فقال جهاد؟ الناء على هل انله، رسول

.االلباني[ وصححه ماجه وابن أحمد ]رواه ((ؤالغغرة

 السالح، تحصيل على القدرة الجهاد لوجوب يشترط المالية: القدرة .٥
 كل ' > تعالى: قال القتال، لساحة لالنتقال يكفيه بما للجهاد والتجهيز

[.٩١ ]_الئوبة: ه مج .بلرككئ اك,كلوالال١كاًلنجك اًلصتئووألكالًلتزىوال

 وال األعرج، وال واألعمى، المقعد على يجب فال البدن: وسالمة الصحة .٦
 ؤزكل^ تعالى: قال القتال، أو الركوب، من مرضه يمنعه الذي المريض

.[ ٦١ :النور] ه \ كاًللص والX الح٠كال ئال مج االئ

الوالدين، إدن
 الجهاد، في ا النبي رجل استأذن فقد إددهما، من بد فال كفاسا، الجهاد كان فإذا

 .((فجاهد نفيهما )ا قال: نعم، قال: ((ؤابداد؟ احي)) والالم: الصالة عليه فقال
.وملم[ البخاري ]رواه

 من ان الدرس في ورد

 االسالم، الجهاد شروط

 ببعقن األستعانة حذم فما

 عادوآخر؟ دفع في الكافرين

 على الكافرين إعانة حكم وما

بعقا؟

الجهاد، من الحكمة
 الدماء لفك يشرعه لم المؤمنين لعباده الجهاد شرع عندما ٠ اللله إن

 دسر أو األموال، على االستيالء أو البريئة، األرواح إلزهاق أو المعصومة،
منها: وحكم، لغايات شرعه إنما الناس، نفوس في الرعب

 ١ودرؤضءى§ئكلك > تعاز: لقوله اإلسالم، وئئر تعالى انله كلمة إعالء .١

]األنفال: دتملوكذمبر اشذض ١ياكت اتلهزأ حغددؤ ألذين ويتكئون وئله

 للذكر، يقاتل والرجل للمئئم، يقاتل الرجل :سئل، عندما ا ولقوله [٣٩

 غبغة لتكون قاتل من )) قال: الله؟ سبيل في فمن مكانه. ليرى يقاتل والرجل

.عليه[ ]متفق اشم(( سدييل فهوفي العلبيا هي اهب

 الالح، حملوا الذين انله أعداء من وأهلها الملمين بالد عن العدوان رد .٢

 أحد غزوتي في وأصحابه ا الرسول جهاد مثل بالقوة، األرض واغتصبوا
 والصهيوني، وااليطالي، الررني، لالحتالل الملمين وجهاد والخندق،

ذلك. ونحو

 ؟مدو٢لهك \صضأ_ئ واً[ة> تعالى: قال

[.١٩٤ ]البقرة: ه ىاًشئكلم

 دفعه يمكن ال الذي المتجبر الظالم وجه في والوقوف المظلومين لطر .٣
 وذاآل#$ئوةفيلبياًلشم > تعالى: قال المستضعفين. لنقرؤ بالجهاد إال

[.٧٥ لذاء:١] ه ن١وأرلديبلء١*لو١ةين,)ي٢((اً. ج

 حديث: عن مسلم صحيح في ابحث

 نفسه يحدث ولم يغز ولم مات ئ 1)

 ،.اللفاى من سعية بالفزوماناعلى

معناه. واشرح

٩ب٠اإلههو79

الجهادفىاالعم

ميرةوالبحوت١



 بكرالصديق ابي الخليفة عن ورد

 جيش بها اوصى عظيمة وصية ه

 الى بعده قبل دهد زيد بن اسامة

 ورد ما وبيون عنها، ابحث الشام،

 االتسعان حقوق مراعاة من فيها

الحرب. في

االسادم دفىاالجه

واسدتمراره، الجهاد بقاء
 األعداء ألن القيامة؛ يوم إلى يتقطع ال وباق ئ ما الخاص بمفهومه الجهاد

 والزاؤنؤ* تعالى: قال بها، والتربص ومقاتلتنا األمة معاداة في متمرون

[.٢١٧ ]البقرة: ه ئئ١كلت ^^إناًك٩دع عن ئقيؤمؤثروودم

 التي الواحدة األمة هناك وتكون جميعا، الملمون يقحد أن اليوم والواجب
 الناس تدعو الدعاة جحافل تتطلق ومنها وكبيرة، صغيرة كل في اإلسالم م—تحك
 لمواجهة الجيوش تتطلق ذلك فعند ذلك الطغاة طغ فإن علىبصيرة، ٠انله إلى

 ذ^لكحه § ووثؤلوهغ-ئى > تعالى: قال ظلمهم. من الناس وتحرير الطغاة
[.٣٩]األذغال:ه آني-هر١كسايثئلوبك٢انكهوأ سينإب هـوح د وصكلآلألدن

 المعاصرة، العالمية الحروب وماالت الجهاد ماالت
 اإلسالم، ضدر في الملمون خاضها التي والمعارك الغزوات مقارنة يمكن ال

 في الجهاد ألن الملمين؛ غير من المعاصرة الحروب أو العالمية بالحروب
 عند الحرب بينما ،٠ الله شريعة من تستغد وقواعد أشر على يقوم اإلسالم

ضمير. أو دين أي إلى تتند ال غيرنا
 وإخراجهم الناس هداية إلى يهدف اإلسالم في الجهاد :الئتائج حيث من )أ(
 جيش لقائد ه عامر بن ربعي قول في جليا هذا وظهر النور، إلى الظلمات من

 ضيق ومن الله، عبادة إلى العباد عبادة من شاء من لنخرج ابتعثنا الله ))إن الروم:

اإلسالم((. عدل إلى األديان جور ومن سعتها، إلى الدنيا

 الشعوب مقدرات على واالستيالء والنهب السلب فهي غيرنا عند الحرب أما
الضعيفة. الشعوب استعباد وعلى وأقواتها،

 اإلسالم بآداب يلتزمون الملمون كان المعركة: لير الضابطة اآلداب )ب(
 أو صبي أو امرأة من المقاتلة غير كل يجوز فال عدوهم، مع المعركة أثناء في

 الذين الفالحين أو الرهبان أو الخاصة االحتياجات ذوي من أو هرم، شيخ
 األطفال قتل عن نهاهم الذي ا التبي ألمر يمتثلون بذلك وهم يقاتلون، ال

 اعزوا والسالم:؛) الصالة عليهم لهم وصاياه من وكانت والشيوخ، والناء
 وال تغدروا، وال تغلوا، ومد اعزوا بالله، كفر من قاتلوا الله، سدبيل في الله باتدم(

 ثالث الى فادعهم المفركين، من عدوك لقيتن واذا وليدا، تقتلوا وال فتمثلوا،
 الى ادعهم( ثم( عنهم(، وكف منهم(، فاقبل اجابوك ما فابتهن - خالل او - خصال

 رهم من التحول الى ادعهم ثم( عنهم(، وكف منهم(، فاقبل اجابوك، فا)ن االشالم،
 وعليهم( للمهاجرين، ما فلهم( ذللن فعلوا ان انهم( واخبرهم المهاجرين، دار الى

 كاعراب يكونون انهم( فالحبرهم منها، يتحولوا ان ابوا فار، المهاجرين، على ما
 في لهم( يتكون وال المومنين، على يجري اللذي الله خكم عليهم( يجري المسلمين،

الجزية، فسعلهم ابوا هم( فان المتعلمين، مع يجاهدوا ان اال فيء ء والفي الغنيمة
80 ة٠مبرةوالبحوثاال.طد١



 وقاتلهم. باله فاشتعن ابوا هم( فان علهم. وكف منهم، فاقبل اجابود هت( فان
 فند نبيه، ودمة اله، دمة لهم( تجعل /ادم فازادود حضن اهل حاصرت وادا

 فانكم اضخاباذ، ودمة ذمتك لهم اجعل ولكن نبيه، دمة ؤأل اله، دمة لهم تجعل
 زائدوله، ودمة اله دمة تخفروا رادع من اهون اصحابكم ودمم دممكم تخفروا ان

 على تئزلهم فلال اله، عكم غلى تئزلهم ^آن فارادوك بعطني، آهات واداحاضرت
 ((أل ام فيهم( الله حكم اتطديب تدري أل فانلق حكمك، على انزلهم ولكن الله، حكم
 مبادئ. وال قيم وال ئظم وال بمثل تتقيد فال غيرنا عند الحرب أما .ملم[ ]رواه

 اإلسالم، بأحكام المجاهدون يلتزم المعركة، انتهاء بعد المهزوم: مع التعامل )ج(
ذمة. وال إال يراعون فال األعداء أما بالقتلى، يمهلون وال االسرى، يقتلون فال

الجهاد، قفعية تجاه األمة واقع
 تفلق، ولن تفلق لم الجهاد أبواب أن ملم كل يعتقدها التي المئمات من إن

ودواعيه. أسبابه توافرت متى الساعة قيام إلى وباق ثابت وأنه

 يتم حتى واالستشهاد الجهاد طريق فتح أجنبي، لغزو مسلم بلد أي تعرض فإذا
وطرده. العدوان دحر

 بالمال، الجهاد إلى ذلك يتعدى ولكنه فقط، بالنض جهادا ليس والجهاد
بالدعاء. وانتهاء المعنوي، والدعم والبصرة،

 ومن مآالته، واعتبار مقاصده لتحقيق الشرعية الجهاد بأحكام االلتزام من بد وال
 بشروط اإلخالل ببب تقع أن يمكن والمغاسد مفاسد، إلى يؤدي أال مآالته

يلي: ما المفاسد هذه ومن الجهاد،

 الناس يشاهدها ظاهرة ويصبح بكثرة ذلك يقع وأن القتل، يتحق ال مر، قئل أ.
والتدمير. التفجير أعمال في كما

 القتال، على له فدرة ال ومن والمعاند، كالمشالم قتاله يجوز ال مر، ب.صال
والرهبان. للقتال والتاركين والغالحين والناء كاألطفال

حيث من المعاصرة الحروب وبين الجهاد بين قارن

المعاصرة الحروب الجهاد

النتائج

لسيرالمعركة الضابطة األداب

المهزوم مع التعادل



األرس فرابعة

العلمية خالصتي

االسدالم في الجهاد عن مختصرة عشرمعلومات اكتب

أ

١-

٢-

٣-

٤-

٥-

٦-

٧-

٨-

٩-
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 الغرية وأثر وغريها، املمحودة الثرية بني الفزق يتعرف 6.2.1

املجمتع. يف الفضيلة نرش يف املمحودة

يتألخوا ألآلداب

وأسدرته نفسده هع عالقته ٠ك اإلسالمية باألخالئ يتحلى 6.2

اإلسدالمية واألخالق اآلداب



دآلميةناال واالخاله ب١/^آلد٦ ٧لمجغ

الدرس اًتعلمفيهذا

المحمودة الغيرة

 له(( دين ال له غيرة ال ومن الغيرة، الددين اهمل ))إن خمك: القيم ابن ثال

.[٦٨ الكافي: ]الجواب

نم

المحمودة. الغيرة معنى

 الغلق. وغيرة تعالى الته غيرة بين الغرق

 الفضائل نثر في وأثرها المحمودة الغيرة فضل

الناس. بين
 بالغيرة. وعالقتها المسلمين بين التناصر

تعالى. الله وحرمات الغيرة

المحمودة. الغيرة ضوابط

أهدافي اسجل
١

الدرس: هذا في تحقيقهما إلى أسعى هدفين أدون



لموتهيئة

 هع اختصمت امرأة أن ^والنهاية ية١لبد١اا كثيرفي وابن ،^المنتظم ا في الجوذي ذكرابن
 أبذا. لي طمه ما وقالت، دينار، ٥٠٠ قدره صدافا عليه لها ان واذعت الري، قاضي إلى زوجها

 تظهرلنا ))نريدان السهود، ففنال العقد، مجلس حضروا الذين السهود فجاء فانكر.الدوج،

الروجة((. انها نعلم حثثى وجهها

تدعيه. فيما صادقة هي تفعلوا ال قال، ذلك الروج سمع فلنما

 في صداقي حذمن هوفي قالت، وجهها، اقراالليهدون ما وانه منه، ذلك الروجة فلفاوات

واالخرة. الدنيا

االخالق((. مكارم في ))اكتبوها الري، قاشي فقال

معه؟ احلق أن يعتقد أنه مع هيلع زوجته لالقراوبدعوى الرجل دفع الذي ما ❖
\________________________________________________________________________________ر

المحمودة، الغيرة
 واآلثام والحدود المحارم اقترفت أو انتهكت إذا ويثور المرء يغضب أن معناها:
أمامه.

 شداد بن عنترة هو فها الجاهلية، في حتى العرب نووس في متقر حلق وهو

بتغه: مفاخرا يقول

 مأواها جارتي يواري حتى **** جارتي لي بدت إن طرفي وأغص

 أصحابه تعجب عندما قال حيث ا؛ الله رسول، ا، الله بعد. غيرة الناس وأشد

 اغير والله اغيرمفه، واللهألنا سعد؟ غيرة مئ )اتعجبون عبادة: بن سعد غيرة من
.عليه[ ]متفق (بهلن وما ظهرمفها ما الفوابعشوه خرلم الله غيرة اجل ومئ متي،

الخلق، وغيرة تعالى الله غيرة بين الفرئ
 انتهاك عند يعار تعالى فالله وكماله، بجالله تليق كمال غيرة تعالى انله غيرة •

 فعل من يغضب تعالى الله أن أي والفواحش؛ المحرمات ويفل الحرمات

سبحانه. هو إال وكيفيتها كثهها يعلم وال األشياء، هذه



 فإن الكون، في المتحكم الخالق أنه بحكم تعالى لله واجبة ايطاغة كانت ولما
 والمشركين الكفار على وغضبه تعالى الله لغيرة مجلبة تعالى الله غير عبادة
المخلوقات. من بغيره به المتغرد تعالى الله حق أشركوا الذين

 المحرمات يقترف من يمهل أنه أي صبور؛ أنه تعالى الله صفات ومن •
 له مجموع يوم ميعاد له فإن يهمله، ال ولكنه منه، غضب وإن والفواحش

كبت. بما نفو كل وسيحاسب الناس،

 فقد الصبر قليل واإلنان مذمومة، وإما محمودة إما فهي اإلنسان غيرة أما •
 سببها التي المذمومة الغيرة تملكته إذا حقوقه على يتعدى أو غيره، يظلم

 من حقه أخذ عن عجز إذا التخاذل أو دنيوية، أمور على التنافس أو الحد
والمعتدين. الظالمين

 تبين مثاال السيرة من هات

 الصحابة عند الغيرة أثر فيه

 التسابق في ءليه-م الفع رضوان

ألىالخي-ر.

 الناسى، بين نشرالفضائل واثرهافي المحمودة الغيرة فضل
 ومن الخير، في المنافة روح وبث الخير أبواب فتح في سبب المحمودة الغيرة
ذلك:

 في ومابقتهم الملمين تشجع خالل من وذلك وتالوته، القرآن حفظ .١
واإلتقان. الحفظ

 وسقاية إطعام من الخير أوجه من كثير في تعالى انله سبيل في المال إنفاق ٠ ٢

الملمين. لشباب وإعفاف وتعليم

 الثة عامه زجل ،اثفتين االفي حسد آل ))قال: ا الله رسول أن ه هريرة أبي عن
 ما اويينأمغل ليتني فثأل، جعارله فسمعه الغفار، واناء الليل فغويتثفونآناء القرآن

 رجل فثال، بالغى، فغويفاكه ماال الله افيان ورجل يتغفل، ما مغل فغمئئا فالن، اوبتي
.البخاري[ ]رواه يتعضل(( ما مغنة فعملتا فالن، اوبيي ما *مغنة اونييت ليقلني

 الكوارث في وعونهم المحتاجين، وماعدة الخير عمل في المابقة .٣
الصعبة. واألحوال والنكبات

 ى ,جتد ي ؤدي س تيزحنون ص ال سمءوألذر وقة > :تعاىل قال
[.٩ ]احلش.ر: هش ووغ؛ ءقأبش١ودوروئك يثآووأ -تاكه صدوريلم

 للمجاهدين ا، الله أعده ما لقاء والنفس بالمال ا، الته سبيل في الجهاد . ٤

القيامة. يوم ررجاتهم ورفعه سبيله، في



بالغيرة، وعالقته المسلمين التناصربين
 وم عذيدهم لماًق^هـال^تكهرزب اًا ركإفي١سثئ و > تعالى: ائأبه قال

.[٧٢ ]األنفال: ه صير ع^يرن وآؤكا تسوع

 المظلومين، ومؤازرة الملمين، بين التناهبر وجوب اآلية هذه من نتنتج
 باحته، والذ الملم، بأخيه الملئ( استجار ومتى للمستضعفين، والئصفة

 كان إذا إعانته، ولزمت نصرته، وجبت واستنعره واسننصره بباحته، ونزل
 أزره، ويشتد ظهره، يقوى حتى النصرة، على قادرا به المتنصر وكان مظلوما
ظالمه. وينكفف عدوه، ويندحر

 معه ويعيش وبليته، محئته ويشاركه والمكاره، الهموم أخاه ايقاسئ( فالملم
 ويعضده؛ وينصره يحوطه بل يخذله؛ وال يتركه وال يسلمه، وال يخونه ال نصابه،

 موضع امرامشدفافي يخننل افرئ مامن)):ا: الله رسول قال قال: جابره فعن

 يبددفيه موطن في الله خذله اإل عرضه، من فيه وينتقهن حرمته من فيه تنتهك
 من ويفتهك عرضه، من فيه ينتقص موضع في امرئنينصرمشدفا من وما نضرته،
.االلباني[ وحنه أبوداود ]رواه نضرته(( يتحدد لهؤطن في الله نغدرن إإل حرمته

 وديار تئعلد، الملمين دماء يرى عندما وغيرة غضبا يثور الحق فالملم
 ذمة، وال رحمة وال رأفة دون تنتهك الملمين وأعراض تغلب، الملمين

 اعتداء، كل من وحمايتهم نصرتهم عن يتخاذل وأال جهدا، يألو أال وعليه
 وقدرته، طاقته بحب كل وقوة، حيلة من يتطيع ما بكل جانبهم إلى والوقوف

الدعاء. وإما بالمال وإما بالنض إما

تعالى، الله وحرمات الغيرة
 حتى إليه، يؤتى شيء في لتفه :ا الله رسول انتقم اما قالت: ؤغة عائشة عن

.عليه[ ]متفق للبه(( فينتقم البله حرمات من تنتهك

 بالمعروف فهويأمر أمامه، تنتهك الله حرمات يرى أن يقبل وال يرضى ال الملم

 حتى ،٠ الله عنه ينهى عما وينهى ،٠ الله به يأمر بما فيأمر المنكر، عن وينهى
 ٠ الله بأمر ويعمره يصلحه الكون، هذا على ٠ لله صالحا خليفة يكون

الكامل. الرباني وبمنهجه

خذد المجموعة. خالل من ٠

الغني المحمودة. الغيرة مجاالت ٠

 في التنافسى خاللها من يمنكنك ٠

الخيرات.

|ةيم 0............

 المسلمين أوضاع في تأمل

 وخذن االسالمي، العالم في

 ويعتدى يستضعف مسلما بلذا

 المسلمين واجب وخلدد عليه،

 وكيف المسلم، البلد هذا تجاه

 الغضرة لهم نقدم ان يمكن

والمساعدة. والمعونة



 واسرد مكة، فتح قصة اذى ارجع

 الى النبي دعت التي الحادثة

 واسردها مكة، فتح على التصميم

زمالئك. على

المحمودة، الغيرة ضوابط
الشرعية: بالضوابط الغيرة ضبط من بد ال

 كالشب يقول، أن يتبغي ال ما يقول أن على صاحبها الغيرة تحمل ال بحيث . ١
والكره. الحسد أو والشتم،

 والتباغض الختالف وا العرقة يعرب مما السيئ، الظن على تحمله أو .٢

الملمين. بين والتباعد

..........................................................................................بئه

؟٠ الله يحبها التي الغيرة ما
؟ا الله يبغضها التي الغيرة وما

 جابره عن االجابة: لتعرف التالي الحديث واكمل الحديث، كتب الى عد

 يبغض ما ؤمخها الله يحي ما الغيزة من ان) ا: الله رسول قال قال:
.االلباني[ وحنه النائي ]رواه (٠٠٠ائة



ه العلمية خالصتي ا
التايل: الثكل يف الدرس خلصى املمحودة، للغرية دراستك بعد

المحمودة الغيرة
...............................................................معناها:

ود،ة٠المح لغيرة^٠بأ ط٠اا٠٠ االخئق،٠دعائىوغيرة الغيرة ضوابط ال^مسعدمبين التناصر_بين ا ا الله٠غير.ة بين الفرئ

..............١..............

٢.

٣................

٤................



\
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٢٠ضيكه٦
 وئمب٠دجوةي٠م٠;ثئذ نمب شذ

 ة .د٠هـهلجه ئ ذزدنمزللحز

 سغزدلبخخ١فزذ
 ،ذ٣دؤحغضذهخوؤ٣ؤر

٠ زتى١لذى

.التالوة أثناء لها الصحيح التطبيق مع االبتداء أحكام يوضح 1.1.1

التجويد احاكم مراعيا متقنا تمسيعا املجادلة سدورة يسفع 1.1.2

حصحية. تالوة (٧-ه٦٠) االدغال يتلوسدورة 1.1.3

حصحيا تضعديرا (٦٠ه-٨) النور سدورة من اآليات يغعدر 1.2.1

وعلومه الكريم القرآن

صحيحا تفسديرا المقررة يقسدراآليات

يتلواوئحع. فيما صحيحا تطبيقا التجويد أحكام يطبق

ظ ١
وعلومه الكر.يم القرآن



وعلومه الكريم القرآن



حذتهيئة١
٠[٢-١ ]طه: <٠ آلانلقق٠ةأزالال0ًل> تعاىل، الله الكرمية،قال األيات تأمل

 لخاًش^^ىال>^ نحتكين |اًاًس[\^ء]أكل_ئهدذيشئ > قاالللهتعألى،

 ٠[٧ لحشر:١] < ~يداًبعاب وفواًاًلئذ|ة} ولخ^لمءئهآلذضواً فخذو ت^جوةءائاًاًقثوله قعع٦ 1 آل

 وثيد >ؤإثاًؤؤتجؤذاًنفئاًلئحئئاًتجكأللخوأمشؤبلمىاًلآلوال تعألى، الله قال

٠[١٩ ]الذور:والئئ<

األوىل؟ األية يف القرآن لكمة عىل الوقوف عند املفهوم املعىن مأ ❖

األوىل؟ األية يف أنزلنا بلكمة االبتداء عند املفهوم املعىن مأ ٠

الثانية؟ االية يف هنامك عندلكمة الوقوف ميكن هل ٠

الثالثة؟ االية يف امنوا الذين بلكمة البدء عند املعىن يستقمي هل ٠

ذلك؟ لك من نستنتج ماذا ٠

األبتدا^^٠

التالوة. أووقف تبع بعد القراءة في هوالشروع

االبتداء، انواع
هي: أقام، ثالثة إلى االبتداء ينقم

وعلومه الكرم القرآن



جديدة؛ سدورة وبداية سدورة نهاية عند واالبتداء الوقف احوال
المدورتين: بين الجمع عند بالبمدملة اآلتيان اوجه

 البسملة، على الوقف ثم السابقة، آخرالمدورة على الوقف الجميع؛ قطع . ١

التالية. المدورة باول االبتداء ثم

 المدورة باول بالبمدملة االولى المدورة آخر وهدل اي الجميع؛ وهدل .٢

نغمى. اخذ دون الالحقة

 المدابقة آخرالمدورة على الوقف اي بالثالث؛ الثاني ووهدل االول قطع . ٣

 المدابقة الثالثة االحوال وكل الالحقة. المدورة باول البمدملة ومدل ثم

جائزة.

 الممنوع الوجه وهذا ممنوع(؛ )وجه الثالث وقطع بالثاني، االول وهدل . ٤

 المدابقة، الخرالمدورة البمدملة بان للمدامع ايهاما هذا في الن يجوز(؛ )ال

الالحقة. المدورة الول انها والحال

 واالبتداء: الوقف معرفة

 ومعرفة بتدبرالقران، يكون

 وااللمام والتغمدير، المعاني

واإلعراب. باللغة

عنده: االبتداء مواطن وعئم اآلتية، لآليات زميلك تالوة إلى استمع

 ١*قوئكك ))وكارمئك- ئتآل ا$ وتكتز >!ص : تعالى ااًله قال

, .- / 0 1 2 43 5 6 7 8 9 : ; 
<=>ضذ@إنتئيئوائذ؟;طرأقخيجنوالج

 0 تين ذأئ تئ زي ي كئة ة _ .إلا ] \
[ ٢١ - ١٧]األذغال: الغدة وم^1و ال



أجزؤلالوني
ونوعه: االبتداء موضع أحذذ ثم اآلتية، الكربعة اآليات أقرأ

8 اً¥آل٠إنظآلال٢~ آئقا}( شآء ؤ سبغتاx|ءكهتد؛ايئتاقالوأ سل جؤوا : تعالى الله قال

(8هتاجج^ارناًلك^اواًققتالمثدابآيي٠هواًذظس±قآلئؤز — ١اً^^لمنحغت لوأ ة §

,+*(^—/87643210
[٣٥—٣١]األذغال: < ذء^:رالك لالابخا^لق١ق،ص1مت^ يآ ينم نحد لميمذذاب<ال٠ةكألي9

وعلومه الكرم القرآن



وعلومه الكريم القرآن/١أل المجال

الدرس هذا في اتعلم

تالوة سورزاألنغال من (٧٥-٦٠) ت٠اآليا تالوة •

اهدافي اسجل

٢٧٥٠٦). ألذمال١كة
96

وعلومه الكرم القرآن



همآتهيئة

٠ [٢٠٤]األءراف: < زمحونيل<عةان ١وملد > تعاىل، اهـ قال

هو؟ ما الكرمي، القران مع االداب الحد توجيه األية يف

ر
الكرمي؟ القران لتالوة واسمتع انعدت من ا الله وعد! مب(

لم

السورة مقصد
بدر. غزوة خالل من والهزيمة النصر وعوامل الجهاد، أحكام االنفال سورة تبين

ر٠لي١أخذألللهيىاقكان

 دويزال ص ورئ وعدؤحظلم ؤشىه.شوأئه ًا±يل رباة ون زؤ — سثثلئئر ق ئئم رؤأعدوأ

 ل^كصمخ٠8وتن٠٠جيًاللهيوىل^جذألى^هدورمنشفي;^منًاسد^^وى

 ًاأل)*أ+,حلؤ؛كككا8ئ٠8ونالًريذون.تذ$٠ألئجعإمل0تاو^ءزًالؤدة,

 عزئهد @أئة٠أق ؤلثج^ة> آ:ك;ئو<9 8 أالرض ى54أذغ3قال0/ًا .

 ؤجمايكلضاآلهكالحلا0آله|ئ٦ن٠1يأللهدذش٠|
٠ذيرى٠٠سًاد١ش٦ ٠ءئئك[\ون_صأ

والتراكيب المفردات معاني
٢ ٦

العدو. بإزاء تربط التي الخيل : ±8 الحرد. في ده يهقوى ما كل القوة: : ز —

والمصالحة. المسالمة إلى مالوا : تخفون. : يوك

الته. كافيك : ئ8٠ اليهود. وقيل المنافقون، هم :

ا_____________________
وحثهم. حبهم : ٧لن

وعلومه الكرم القرآن



رج /ًا٠/ك٣٠ز يج٠

سىب

١*امذوأط

 آقتئةآ۶ئ؛ن.قؤصىآلأيآ.{}~ي۶ذياكي0آا-ئئذئ
نزدوكنص فيًاالرهب حيك حى سئ٦ ±0^ ن £كالبئ٦م 8 رن١ًاش تع § ¥ أ£طذن

 *الرى سككمئ ى $# !األىب8 رو أس0يوقوًا¥إ•< ثثايغلم

 ىؤا:;<=>98٠543د2أل0../—+,

يف جتمي وخدوأأضلهلح وكجروأ ى*ائرًا أل 1 وًاقذيئعو ًا@س
 ؤيريوأه سى ل^.شوأمي '_وأ٠ ومل أ]بؤ\٠ متم ويئ ومسوأ ووأ و¥ين أش

 و{ 8ؤومسومتسوعوأياسؤةنيحر٠أئ^ؤودمفيًااتيكلم و

 أيروأ—هئ8وأ}~ثصال£كل¥ىي§وئكص1
 ة.تعمكئغر—و£أأؤجتكمًاذ ووأ وأؤية أني ± يف وأ—و

م04ًاألتؤءأزقحيجفييًاسدإنًاسك٠<—أجؤيو—ًاظذئظوأذ

والتراكيب المغردات معاني
٦
٠القرابات : ٠ذوزأأألتكلمالمدينة. أهل األنصار :وا و أ أ كرب أ أ

؛االيات موضوع
لها. مناسبا موضوعا واقترح المتلوة، اآليات تأمل



0 يرا ١. , جؤإن*اً+ تعزلى: ااًله قال
1 2 3 4 65 7 8 9 >.

العطايا. تأتي النوايا صالح قدر على ٠ الله من وعد

اختبزأداض
معلمي: عند يأتي ما أتلو

.٠0صئزومةججدكالئيآلآليعاًي طهتعزلى: قال

 ئكؤوة[وأواه\ خفن٢كاًلئفيحلمن؛ئ^تة رئ١آلح٢آيعج^^ ا0ي > تعزلى: ته١ا قال

^ذمآلي¥وأأقاسقكؤوىالثتوى

الحر الصذردوئ-ءصألداواًوئريد٠حىييئئاً كاتكفيئلىإ^ى±ابرئ١م > تعزلى: ااًله قال

تعالى: النه قال

تعالى: الته قال

^قالبتئ\]أواً

تعالى: الته قال

تعالى: الته قال

حمهوررىيبم
 س^^ازقجدخ^نكب هين؛ائذواربربئذوئاجروأوجؤدوأتئ^آلؤيق£^جوشواأألرد > تعالى: انته قال

0اًسألقحذ|ه

.ا ٦٥

.٠٦٧لبر

.٠٠ ئصج^دمتتائ٠ )

أيش وسموأ ووأ هباً ش^اًش في شر 00ويخدوأ وعالجروأ افيةءاسواً دى >

.٠٠كلي^٠اومث:_وت^-؛شو^؛ينشؤ]ء
٠ }~ضأمل£ئرب¥ف§تئكئ١{ا٠
 هأتج ماًصؤة اؤكك وصوأ ءاووأ هين اًش ±في في نعاجوو^ضدوأ مؤأ١ءارتك >

.٠س



مدنية

وعلومه الكرم القرانالمجال

المجادلة سورة
٢٢ اياهتا؛٥٩ ترتيهبا؛٢٨ اجلزء؛

 —ت٠واً,+ربها ى ب^لك لي $ سحاً# ! الى؛٠ت اهـ ال٠ق

[ ١]المجادلة: ^32ا0.

الدرس هذا في اتعلم

 بإتقان. المجادلة سورة حفظ

اآليات. في المغردات معاني

اهدافي اسجل

المجادلة سودة
100

وعلومه الكرم القرآن



جزتهيجة
 علهيا عاهد ان املعقلة االبلد صاحب مكئل العران صاحب مثل ))ائنا ،^1 النيب عن وزد

٠ملم[ ]رواه ((ذهبت اهللقها وان امسكها

يه؟ ما الكرمي، القران ,حفظ قواعد احدى احلديث يف ٠
ا______________________________ ر

 االسورة مقصد
ا/رئعيكتتا مخالفته. من وتحذيرا لمراقبته، تربية البالغة، وإحاطته الثامل انته علم إظهار على المجادلة سورة تركز

 543م2ةا٠ة—ضذ(اذق)إل+,0مًا#$ًاق
 ^نون كم٢أ^^إالاشوالئوا ;<^> ر:9د س7أل6

 ججبين^نني؛آلجبميسئونتةشأمزريني[ان]ش0ورورأوإتاللهلملص
 آن^شؤ0مض1۶١_وءكركألذًايسؤةجلةلقالشقفيدة

 شابأليم§؛ة .غزوأدوئثئعرئ ورثآلونكث بت^ذ^^جدفيك{ؤأًاقله ؤئئام ئطغ

 ^أ!ؤآةًا$امكائشم^^ل ٠كعثئلمًالةغيئاؤقثقردثكةائصأًاقئآلووق

 ال;9^8إال6ال432إ10فيًا()ئًاال-_.^ا
أجتًازلدن 0ضال دعق0قئريلتجئوهقواًاجلئإةًا۶جئ٦الاًكالهلوثفتأةت = <

٠
والتراكيب المفردات معاني

معم ٦
أتهاتهم. تحريم نساءهم يغرمون : 6

و
الكالم. ودراحعك تحاورك : يدق

دواعيه. أو رالوقاع، نسمتعا : ]] الحر،. عن منحرفاً واطال كذبا : 1
٠لعذوا أو أواًهاكوا، أذلوا : ويخالفون. ويساقون يعادون : ؟دون

نجواهم. على يطتع حث بعلمه : 4١3 ومسارتهم. قاجيهم : 1>£0
ط ل

المجادلة سورة

وعلومه الكريم لقرآن١



{ 

 قي±^4مي£خ¥ا§ةغج
 ئيثويف ًالئزاوءقًاقو 2 املسئاإال2ءامذوأوليس٠ًابي ييئرئ ًال.ىنًالسثين٩ا
 0اغا٠م^باا^عاك ر من ٦ح٠ ٦ء <;٠:
 #ذا٠ق٠;ائتًاقياوؤًااًجلئصةيصةج ٠£ويزقًال

: ; 
ًاللهوآل, وأطئوأ اؤله وزأ عئوأأئوه ًاظكلم ^ذوئعئئوآلت ح@ ى =<موإ

 ألكذب كل ٠ آلم ئبك _ [-\ذًا]ءمي ج اليع٣ًافرش ٠ €
{، جئوإض4أ أادزوأ0 تلوة ئكاي ٠ <ئديةائريسا ١ًاساشاك لد

 ر لككرقأحا د
 أنعئآلاونًاست;قًا1

،!^#؛$

يئيشا{4لالداًايؤةلكتئالا0يهضاوووى
~حؤ^£ج||§^غقئ|

رما

وأ0تكوإدكالً ئى^يكًائه بثدن,دس^ألل م ًاؤينءاصزإداقل ٠ ٠ ن

نيم د م.رو ذروه / ج ر ئ ٠ نح ص/آر/كت ج;حك;/وهر// كالري ٠ه/ح/رر رذك 876543ن20./—و()*+44ًال4
ز

ذأسئاقتوة

 لن آ|}ز~ب
 ثجالشرن٦ذمشندئًاآل٠٠ضئىا^ةجلى

 ،ج-٦٠منًا;0خنتا٢٠خئًا7هاسأز٠
إئائئطل0غأشرألفية0٠ؤريف

 أو إحلوتز2١وكآةح تئئهـم ي^اصأ— كسوق،ا ًا+ -*د )ولةآي^(وخ. أش
 7ين7 حزجب و > يح هـم7ز إليس:: 9 ئت8 7هربو7

٠ن0اخنبأمشًا٠رئأئ;اال;7ذ٩ينفشأئئًاسثمتئيئ7-7أل٠أ

ك/ ه٠

٦

١٧

،ا١٤

١٦

والتراكيب المغردات معاني

ع١رذلج

١٢

٩(١٨

عقولهم. على وغلب استولى : حرها. يقاسون أو يدخلونها : يعذبنا. هال : جج١

قخالفون. : -كوة وأموالهم. ألنفسهم وقاية : عنها. المنهئ :

مغلوى. غير أعدائه على غالب : وو /
هز٠ أولياء. الهود اتخذوا : جأ[ المنافقون. هم : لئ٢ش

أو قلوبهم، فى يقذفه بنور : > = لعادة أو للتوسعة انهضوا : وأ0 اليهود. هم : فصذذاً]ذاًيهم
يا خير. أو

ر

ا

.ءؤراًلئبلئقاذكهزاًؤاقهي< سكو > تعالى: ااًله ق.ال
 على الشيطان قيود وأول تعالى، الله دكر عن غفلته بمقدار االنان على الشيطان سيطرة تعزف

األركان. استسلمت الذكر عن اللسان قؤد فإذا الذكر، عن اللسان تقييد اإلنسان

المجادلة سودة

وعلومه -رم



-------------------------------------------قخمآذااأسءا
 دينار عندي دلل)؛، بعدي، احد بها يغتل وال وبيي حد بها يغتل لم ا الله بكاب يي آية ه: طالب أبي بن علي قال،

 بها لجل وال قبلي أحد بها يفتل لم١و ونمخث بدرهم رصدعت ا الله رسول داجيت ادا وكئت بعثرؤدراثم وضرئته

.كثير[ س ]تفسير ( ) ٠ صدئ ()^^ كآلموا اًلرسول ك^بتم ١د *امئوأ آبين ^!! ابآلية: هي؛ تال ثم بعدي، أحد
حفهي احؤئاً ى

 ريها ى لك ^4 ألق $ ًا# س،ع )!
 ........اال0<إنأ٦:;
 .........يل^ر وأ ئ يودونتا مب ئعم

 ............ؤئتام لزبطع تن جلئا ان 0 س ئاعني
 .........ك٠4ين±1—6.............|
 !زا#أة٠4يف وئو؛وآلكلكل ئ.............جلوا ؤ^^جل

 ا:قاس=>آل@بر9876كة432.............0/
إني—مرفيآ0 ؤ 0/٠ألا4ًا

سعةأته حم ..............ط وآليئداأآلنا 0 ى أآلويفوآل وؤم 1،.
 ًاآلألئأ± وختأدؤذجوئذب أؤول وجلين، آلدون إلئر شجوأًا£............. إد4١ًا~ك
 أجلنؤن جلوبفي د<ألئإوكلكل ساال.ال امل١وليسدغ دنوأ أجل ١ت^ك .............ض

وإدؤد شجًاآل٠ آلحنحوأ أك^حسرة ع ف .............
#اذا٠

8 9 : ; > =....
 - - ٦............. الىج[1ًاؤز٠٠ها
مل آحنزوأ 0 لنوة كاممو ............. ^١شدر اعذائا

 دئ تبًاظدئاهزة بوًا 0 ٠ |±ي ذعب —و آقسأ س زالم١وآل.............
٠٠؛

3ه0 يفيآلقن4ذت; ل .............ه
بك.ب 7أل 5ؤءيغ4 هـذأؤأئئذأؤأخدهر—.اواءا—هلل—ق+............. ) وئ آآلخجو ود ألش
 د0 حنه و مث أط ى1,فتنًا الهنرب ي جؤىب ؤيذغ@ =><هـم............. ب: 9

٠ ٠أمأاللطنخبأممًا^ .............

اشاًزحمحأدهم ب

هوت و

.... * + ,................/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 وؤليئهروةس0لوئًاللهكثءعرل أناؤل.............ودبلوك——

 .............جشؤؤجلا؛5ةخم0آلوآلذا0_وء٤ش[نن]ا
 ¥ابأليم و^بغني ¥ دوي وق روو؛ >){{!شيأ

مشكا٠قم0٧ت٠./.......ررجتس
 ١يظوث—االص * ) جلآ(ذت..........

 ا5حا4مبب٠أة;.
ئالوئدوص¥ًالئئويل و \]ي_ [

| { 
 آجلئ٩^ا.........

 لق ئاجلأأداقل أذن يا٠ئ €

 اةآل4د ا أوؤأ وأبني ءابح؛م ًابني آس 4 ثروأدة ،.............
 7654320./—............. قدو()ى*4ًال ..........

 ذآل ورسآل, وأجلأأآل أهلو عئوأأئوئوئ آآلكلم ٠زتئلووا>ه ءئ^ئ

6 لئ 0 شوك وم .............كل جلثوذ يتم _ ؤم ]
م £ ق 0 4 ~ } 1ص{ا صدوأ.............مب

ا.............
 آل٠4نموأ0ا.............^أاللمن٠ ذب أؤ اياًس4اًئ^آل4 ^ااًحد

..............الد#٠ىجل6٠أو3............. اروم،: اضر:؛٦ب؟

دن

المجادلة سورةالذهيب. ووافقه الشيخين، ١شرط على وصححه المستدرك، في الحتاكم أسنده صمحعيحح حديثا ( ١

وعلومه الكريم لصرآن١



٢٤ ترتيهبا؛

التور. سدورة من (٦*

البيوت داخل (

،

[٣]الذور:ه

ب.

أسعى هدفين أدون(

وعلومه رم



لمرتهيئة

القرطيب؛ اإلمام يقول

 الله خطاب يقرا إلنه قراءته؛ والتفكريعند إحضارقلبه، القارئ عىل جيب العملاء؛ قالال

 بالتذكروالتفكرياكن يدوكه ان اهل وهومن يتفكرفيه ومل قرا مفن عباده، به خاطب الذي

.((قراءته من القراءة غرض اىل يعدل ومل يقراه، مل مكن

هو؟ مفا الكرمي، تدبرالقران اكدىس من اساىس املقولة يف ❖

\_______________________________________________________________________________ر

السورة مقصد
 وكيد الفاحشة أسباب من وتحصينه الملم المجتمع وصغاء والثئر العفاف قضية على النور سورة تركز

نشرها. في المنافقين

ر٦لمحي١أءذدألشمناًلحكان

ا4ال ششئنى ±ب^ثئ^أيناًتج^اويةطعؤ شم

ما0 / ^^ئب١+^آأك * ١اً,(ةآ)كت ^ت,ا ج^ئذؤأ أالوس $^ اً#ئل و
>^^ ي<=-ئا ; : 98ود7 6 ،^،ذر 4 3 يع1ت

[٦٠ — ٥٨ النور: ]سورة

-

وعلومه الكرم القرآن



٠٢ والتر.اكيب ت المفردا معاني
بم ١

 إلى يصلوا لم الذين األطفال :
البلوغ. سن

واإلماء. العد :

القيلولة. وقت ن: تبمه توق ±ن أوقات. ثالثة : المح

يقل األوقات هذه في الناس وألن ، العورات انكشاف مظنة ألنها عورات؛ األوقات هذه سمكت :
وتحفظهم. تسترهم

 والتردد الدخول يكثرون :
للخدمة. عليكم

وحرج. إثم : م
الزواج في نهن مطلمع ال : اليأس سن بلغن الالتي العجائز : الكل٣8لر٠ك7

. السمن كبر سب  والوالدة الحيض عنهن وانقطع

سنهن. إير

خفة زينة مظهرات غير : الظاهرة الثاني من التخفف :
وخلخال. وسوار كقالدة والخمار. والعاءة كالجئاني

لآليات، العام المعنى
 ؤك$اً§٠ ^£ ٠|ا}ء~كت>

مح٩^

 فيها؟ االستئذان مليهم يجب التي االوقات وما االستئذان؟ من منؤالهستثنون ٠—

 والتسليم االستئذان بعد إال البيوت دخول عن األجانب ٠ الته نهى أن بعد
 المميزين، واألطفال الرقيق من الخدم، اآليات هذه في استثنى أهلها، على

 على أحد يدخل فال األوقات، بعض في إال استئذان بال الدخول لهم وأجاز
األوقات: وهذه االستئذان، بعد إال منها أحد



 ثياب وارتداء النوم ثياب طرح وقت أو النوم، وقت ألنه الغجر: صالة قبل .١
العورة. انكشاف ويحتمل اليقظة؛

 أو للراحة منها والتخفيف العادية الثياب من التجرد وقت الظهيرة: وقت .٢
الحر. اشتداد بسيبة

 واالستعداد باألهل والخلوة الثياب عن التجرد وقت ألنه العثاء: صالة بعد .٣
للنوم.

.بر كا۶ًقثءور > بقوله؛ التهي هذا وعلل

 ال التي العورة انكشاف مظنة وهي عادة، التستر فيها بخف األوقات هذه أي

اليها. التظر يجوز
 التي السيئة اآلثار متجاهلين أو جاهلين الناس، من كثير عنه يففل أدب وهذا
األطفال. في تؤثر

 واالنضباط والنظام األدب، على يعود البالغ غير المميز أن على داللة اآلية فغي
الشرعية. والتكاليف المسؤولية لتحمل واإلعداد

 لتصل التالي الحديث ردب،

 تشريع من ا الله مقصود اذى

االستئذان:

البصر - إنما - االستئذان - )أ^ل

جعل(. - من -

 األوقات كل في االستئذان هـل

الثالثة األوقات في فقط أم
الثالثة؟ األوقات هذه خارج اهلهم على اإلطفال دخول حكم ما —

 لترددهم استئذان؛ بال األوقات هذه غير في والحذم الصعار دخول جواز بيان
الحوائج. وقضاء للخدمة المجالس على

.بر 0ةةئيي،|م؛شمم٠>

األية؟ في ا الله بينها التي اإلحكام ما —

 الشراح لكم ا الله سن االستئذان أحكام من ذكر لما التبيين هذا مثل أي
 صبحهم، وبما عباده بأحوال عليم ا وانله الواضحة، واآلداب واالحكام

واآلخرة. الدنيا في لهم واألصلح األنب وتشريع أمورهم تدبير في حكيم

.*+هز^ ١نقثاآسذة)ك ي$اًآلثؤذؤتئءذذوه اآللمقق بخ و >

يذكرالمماليك؟ لم ولماذا األكعتئذان؟ اإلطفال على يجب متى —

 بأال الشرعية باألحكام االلتزام فعليه والتكليف، االحتالم سن الطفل بلغ اذا
 الكبررمثلهمنقبله. الرجال ذلك يفعل االستئذانعلىكلحال،كما بعد يدخل،إال

 في االستئذان وهو واحد؛ وصغارهم كبارهم ألن هنا؛ المماليك يذكر ولم
فقط. الثالثة األوقات

 االية؟ في المذكورة
ر

البيوت داخل االستئذان
107
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.بر6 543ه0./—>

االية؟ هذه في ٠ الله بينه االمرالذي ما —

 والله يقول: البلوغ، بعد االستئذان في األطفال هؤالء أمر لكم يبؤن كذلك أي

وتدبيره. تشريعه في عباده صلح بما عليم

.........................................................................ا،

ادتادي: الجدول كمل١

استئذان بال المداح الوقت الواجب االستئذان وقت المخاطب

الصعار األطفال

الصعار الممالك

الحلم بلغوا الذين الممالك

الحلم بلغوا الذين األطفال

خبعئ أن @ح ؤبك د= <؛، ; : كلح9 8 كجد7 >

ذلك؟ ضوابط وما السدن؟ لكبيرات الحجاب حكم ما —

 فرغت أو الرجال، معاشرة في رغبة لهن وليت الن؛ في الكبيرات الناء أي
 لكبرهن، رغبة فيهن للرجال يئد ولم للشهوات، المثيرة الفتنة من أجامهن

 خلفها يؤدي ال التي الخارجية ثيابهن يخلعن بأن لغيرهن يبح لم ما لهن أبيح
 وإبداء التبرج إظهار يقصدن أال بشرط بيوتهن؛ داخل ستره يجب ما كشف إلى

جمال. لها يظهر أن على الحرص منها يبدو عجوز فردا الزينة،

والرداء. الخمار فوق الذي الجلباب هو وضعه أبيح والذي

وأفضل. لهرن أحن — وتعفعا سترا — الثياب هذه لبهن أن ٠ الله بئر، ثم

.<00>هب
عليم(؟ سميع )واشه بقوله، االية حتم يغدق عالم —

 بينهن يجري لما سميع ٠ الله أن ببيان األوامر؛ تلك يخالف لمن وتحذير وعيد

الجنان. به يوسوس ما ويعلم األحاديث، من الرجال وبين



االيات؛ اليه ترشد ما
 هذه في والسادة والمحارم اآلباء على والمماليك األطفال استئذان وجوب . ١

اآليات. في المذكورة الثالثة األوقات
 مثل األوقات جميع في االحتالم سين بلغوا اذا األوالد استئذان وجوب .٢

الكبار.
الزينة. إظهار يقصدن لم اذا للعجائز الثياب من التخفيف جواز .٣

 توجد ان يجب التي األفعال ما

 طاهـر نظيف عفيف مجتمع في

 على والمحافظة االحترام |ر،مته

االخرين؟ خصوصيات

نم

 ئشكي.مجثت يخى أن جاح يبى >كلم > تعالى: الله قال

.بر
 في الله قال :لها فيقال عجوز، وهي وجهها تغطي سيرين بنت حفصة

اآلية أمتوا فتقول: بر >قؤىالقواعد
.بر >

ملو

٦ كر

عاشور؛ ابن اإلمام
التونسي. عاشور بن الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر محمد

 مولده بتو. وفروعه الزيتونة جامع وثيخ بتونس المالكيين المغتين رئيس
بها. ودراسته ووفاته

 العربيين المجمعين أعضاء من وهو مالكيا، لإلسالم شيئا (١٩٣٢ )عام عين
والقاهرة. دمشق في

 )مقاصد القرآن، تفسير في والتنوير( )التحرير ثثهرها من مطبوعة، مصنفات له
 وآثاره و)الوقف اإلسالم( في االجتماعي النظام و)أصول اإلسالمية( الشريعة

 بتحقيقه عتت، ومما البالغة(، و)موجز والخطابة( اإلنشاء و)أصول اإلسالم( في
هـ. ١٣٩٣ عام توفي أجزاء. أربعة برد( بن بشار )ديوان ونشره

وعلومه الكرم القدان



ياتقنفهم ١٠
فهمته الذي المعنى االية

^£٠>|ا}ء~اتكلمأي

بر الكتح٢±ى^ئ^تني^/وسطي^ؤ

م ي ال فى ئ صدت >قش
بر س^زكلبعض١لمؤفوى^ئتث دس

 ي ج ٠ ال م أق ج ٠>

بر 9
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،00>أل^
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٩الجديثالشري

 من حمبته وئيل تعاىل الله من الفزب وسائل بعضن يتعزف 2.2.3

 فاذ! الله إذ5ا :ا فاذرسواللله فاذ: ه نزيزة ايب حديث خالل
 أ.حبذ بشيء عبدي ألي تقزب وفا لحرب. با آدددته فخذ وبدا لي غاذى من

 بالثوأفل.غثى ني أ يتتقربذ عبدي ذ يرأ وميا عليه، أفثزكش مغا ني أ
 يبصر أندذي وبصرذ به، يشفع ألذي سفعه نمئدن أخببثه فاذأ أحبه،

 ألعطيبه، واذسعألني بفا، يغسي أنثي ورجله بغا، أنثييبحئشلى ويدن به،

(.ألعيذنه( أسثعاذني ولتن

 روح ضاء فى ألمساعدة ألشريفة ألنبوية أألحاديث يوضح

•• المسلم. لدى ألجفاعة

ظ ١٥
الشريف اصدبه



الشريف اتجديث

سبته ونيل تعاش الله من العزب وسمائل

رت.

الشربغد اللهديث

 دعو عسعوىويئد٠>ان@@نجوةآقةؤخ الى:٨ت لثه1 قاًل
[.٣١ ن:1ءمر ]اًل دؤ^

 الحديث في والتراكيب المغردات معاني

 وسيرته. الحديث راوي اسم

للحديث: اإلجمالي المعنى
تعالى. الله أولياء وحث —

للعبد. تعالى الله محبة ثمرات من —

الحديث. من يستفاد ما

١

أسعى هدفين أدون(



مآتهيئة

.٠ ةسعوفييأ^ًااًقه ٠>إنمث@^س^ةًالله > تعاىل! قًاذ

أألية؟ حبسب له تعاىل ألله حمبة ألعبد يناذ كيف ❖

له. تعاىل أش حمبة ألعبد هبا يناذ أخرى أموذأ هات ❖
________________________________________________ر

شرح آل تغظ

: ٠ الله رسول فال:فال ه هزيزة ابي عن
 أغب بشعيء عبدي ألي تخربة ؤما بائغزب، أذنتنه فخد ؤليا لي عاذى من فاذ! ألغذ أذ))

 أحصببغه فاذأ أجبه، -غثى بالنوأفل ألي يثثرب عبدي يرأذ وما عثيه، أفثرغذ مغا ألي
 ألنتي ورجله بها، يبطس لبني أ ويده به، يبمعز ي٠لذ أ ؤبضزه به، يشفع ألذي شفعه نمغثن

(١) وملم[ البخاري ]رواه ،(ألعيذنه أشثعاذني ؤلبن ألعحئيبنذ، سعالني وأذ بها، ييفشتي

 صخر بن الرحمن عبد !ونسبه أسعفه
ه. اليمانى الدوسى
 ألنه هريرة؛ أبا ا- الله رسول ه كج كنيثه!

كمه. فى هرة يحمل كان

 الدوسى عمرو بن الطفيل يد على أسلم أسالمه!
 التة فى خيبر عام المدينة وقدم اليمن، فى

للهجرة. السابعة
 عن وحعثا رواية الصحابة أكثر من وعلفه! ففعله
 ،٠ الله لرسول مالزمته ببب ،٠ الله رسول
 الحديث: كتب فى وله له. ا التبى دعاء وببركة
حديثا. ٥٣٧٤

 وتبوك. وحفا، مكة، وفتح مؤتة، شهد جهاده!
البقبع. فى ودبن هه_،٩ سنة توفى !وفاتنه

\_______________________ر
 مسلم، وصحيح يستحلف، كيف باب الشهادات، كتاب البخاري، صحيح (١)

الله.. بغير الحلف عن النهي باب األيمان، كتاب

وألثرأنميب! ألففردأت معاني
ألفعنى ألكلفة

اذى. عادى من

واملحة. القرب املواالة: وأصل االر. املؤمن الوىل: وليا

الحرب. عله أعلنت بالحرب أذنته

))يتحببإلى*. :رواية وفى مئى، الترب يطلب يثقربألي

 _ن الفرائض على رادة المؤمن يفعله ما
تطوعا. العبادات

ألنوأفل

منى. طلب سالني ولئن

اآلخرة. فى منه وأعظم الدنيا، فى سأل ما ألعطينه

منه. يخاف ما كل _ن وااللتجاء العوذ منى طلب أسعثعاذني ولتن

ويحذر. يخاف مما أحميه نه ألعين

آل حبمنالله١/ثثي

ال٠-ع٢ 1113
ألشريغذ ادهديث



اإلجمالي، المعنى
 ومحبته؛ معرفته إلى والوصول تعالى انله إلى اللوك في أصل الحديث هذا
 أشرف إنه قيل ولذا واآلخرة؛ الدنيا .في وأحباؤه. تعالى انله أولياء هم من بين إذ

 والحب، بالرعاية أولياءه يتولى تعالى الله أن، بثن حيث األولياء؛ ذكر في حديث

عنهم. ويدافع لهم، ويغضب
 فهمها، حى فهمها لمن القدر جليلة اللفع، كثيرة فوائد على الحديث اشتمل وقد

الشوكاني. قال كما يتبغي، كما وتدبرها
القدسية. األحاديث من هذا ا:فاذ تعالى الله اذ)) ا: الرسول قول

 أجل من والمحاربة العداء وناصبه وأغضبه، آذاه أي أ: وليا لي غاذى ن٠ ))وكزله:
 كانت ما هى عليها المتوعد المعاداة سبب أن على دليل فهو تعالى؛ نله واليته
به. وتمكه لدينه ودعوته تعالى، لته واليته حيث من للولي

 يدخل ال فإنه دنيوية؛ خصومات بينهما وحصلت الدنيا، ألجل عاداه إن أما
 من الصحابة كبار ألن وذلك بالحرب؛ موا يكون ال يعني: الحديث، هذا في

 عدة في حجيخقق بكر وأبو عمر فتخاصم خصومات، بينهم وقعت قد األمة هذه
 القاضي، إلى وتراجعا خصومة بينهما حصلت ١خيل٠ وعلي العباس مجالس،

األحوال. من عدد في وهكذا
 كما الغذين، على داموا ما معاداتهم وتحرم المؤمتين، األولياء مواالة٠تجب.. ولذا

مواالتهم. وتحرم معاداتهم، تجب تعالى الله أعداء أن
 ه^اًسكت>اً!زلم.ثمكةامتوأ المؤمن: هو العام: بالمعنى والولي

.[٢٥٧ ]البقرة: بر شر١اىل
 إلى بالقياس فتكون الحديث، هذا في المقصودة وهي الخاصة: الوالية وأما

 المجتنب الطاعات، على المداوم هو المؤمنين: من فالولي فقط، المؤمنين
 !إى> تعالى: قال المباحات. في االنهماك عن الئعرض للمنهيات،
 . — , *+ ) ( جمر زىل آل $ #-

.[٦٣ — ٦٢ ايونس: <0^/
 في ألن العداوة؛ لشأن تفخيئا ((لي وليا)) يعل: ولم ((وليا لي غاذى من )) قوله:
الثاني. بخالف تعالى، الله عداوة كاها ولي، عداوة بأن إيذادا األول

.بالخزب(( آذنتن تفدط )ا قوله:
 أوبياءة بكؤهم الله؛ أولياة عادى من ألن بذلك؛ كلهشتعد الحرب عليه أعلنت

 الضب كمال دليل وهذا بخاربه. حارده ومن حارده، قد عاداه ومن عاداه، قد
تعانى. الله أوبياة عادى ممن



تعالى، الله أولياء وصف
 أولئائه وصف ذللن بعت. ذكر له، محاربة أؤياده معاداة أن وتعالى سبحانه ذكر آغا

صنفان: وأنهم مؤاالتهم، وجب معاداتهت(، تحرم الذين

 مما الي ا.حبذ دنسي؟ عبدي الي تقرب ما )) بقوله: إليه أشار األول: الصنف
.عليه(( افترضت

 المحرمات؛ وتلرك الواجبانجذ، فعل ذلك وغل الفرائض، بأداء إليه قرب أي
عباده. على افكرنمها التي الله فرائض من كله ذللن ألن

 نريق ال أده بذلك فظهر بالئوابل، الفرائض بعد. إليه قرب هزر، الثاني: الصنف
 على شرعها التي حفاعته سوى ومحله ووال كتافى الله إلى القرب إلى بويل
 الطريق( هذ؟ بغير ومحبكه إليه والتقرب الله والية ادعى فئن ،٠ رسوبه لسان
 مرن بعبادة تعالى الله إلى يقربون الئشركون كان كما دعواه، في كاذين أده تبهن

 يكآل,إقاًي ال آلعلم > قالوا: أهم عنهم انله حكى كما دونه، من يعبدوته

.[٣ :الزمر] بر زي

 وأجئؤهؤ أقو يئؤأ $ > :قالوا أدهم والنصارى اليهود عن حكى وكما
فرائضه. وترك نواهيه، ب وارتكا رسله، تكذببن على إصرارهم مع [١٨ ]المائدة:

فقد) بقوله؛ المقصود ما

 يفعل وهل (؟بالحرب اذنته

فلعفه مع المخلوق دخرا أن

؟ ٠ الله قبل من وبوانه^^

للعبد، تعالى الله محبة ثمرات من
:٠ الله أن

 بصره له ويحفظ يسمعه، أن له انله يحب ما إال يسيع فال سمعه له يحفظ .١

 تمتد وال بها يبطش فال يده له ويحفظ يبصر، أن له اللبه يحب ما إال يبصر فال
 عن األذى ومبع المعروف وبذل بالنفقة وتمتد تعالى، انله يحبذ ما إلى إال

الطاعات. أماكن إلى إال تمشي فال رجله له ويحفظ الطريق،
 بما والعمل طاعته في وتمخيرها وجوارحه، حواسه جميع في للعبد حفظ فهذا

يرضميه.

 سألي ))وإن إياه. أعطاه شيكا تعالى الله سأل فإن الدعوة، مستجاب يجعله .٢
ألعطيته((.

 أو الشياطين أو البشر، من )سواء يخاف مما والحفظ العوذ طلب إذا يعيذه، .٣

.((العيدنه لثنا(ئمتعاذذي )) وحفظه أعاذه وغيرها( الدواب

 أوجد للحديث فهمك خالل من

والنافلة. الفريضة بين الفرق

الغردضدة

النافلة



ه٦إ

 لدعوات األمثلة بعضن عن ابحث

 ،٠ء الرسول لصحابة استجيدت

المفالح. اوالسلف

التالي. المخطط أكمل

وحواسه جوارحه في للعبد نتعالى الله تمراتنمحبة مئ

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

نيق @

يحبهم. لمن تعالى الله وصف عن تتحدث ايات سبع زمالئك مع اجمع

 )ليعل 4القيم ابن يقول

 )يحبونه( فوله: من العجيب

 قوله: من العجب ادفا

 من العجب ليعل ؛(يحبهم)

 معحعفنا حبأ٠ي معدكين ققير

 محسن من العجب انفا اليه،

معئكيإنا(. قفيزا يح^^



الحديث، من يستفاد ما
.٠ لله الوالية إثبات .١

 ومن تعالى، ربه تدبير إلى نفه تدبير من خرج لكونه الولي؛ قدر عظم .٢
له. تعالى الله انتصار إلى لنفه انتصاره

 القدسي: الحديث في سبحانه لقوله تتفاضل، وأنها تعالى لله المحبة إثبات .٣
((.عتيه افلرضته مما إلي أحب ء بثدي عبدى إلي قرب وما ))

 عظمة إظهار من فيها لما تعالى، انته إلى األعمال أحب الفرائض أداء .٤
العبودية. وذل الربوبية،

 زائداً تأتي الها نافلة؛ ي إقا القافلة ألة الفريضة؛ عتى كقذلم ال الغافلة . ٥

الفريضة. على
 كره تعالى انله لقاء كره ومن لقاءه، تعالى انله أحب تعالى الئه لقاء أحدب من . ٦

لقاءه. تعالى انته

الله رحمه القيم ابن ذكر

 لمحبة جالبة اسباب عشرة

ؤانقها عنها ابحث ،٠ الله

زمالئك. أمام



► الدرس فرابعة
-٠

العلهية خالصتي
احلديث: هذا يف درست ما خالصة أكئب

الحديث، يتناول

ض

التالي: بالعمل أبادر الدرس هذا في تعلمت ما خالل من





العقيدداإلسدالمية

الدرس اًتعلمفيهذا

الشفاعة

.يز—, ( اذى الإس يئد #خعه هـغم ! > تعاىل: قال

[٢٣ ]ب-: ه9875؛42ا0ا

 الثفاعة. مفهوم

 القيامة. يوم األتقياء حال

 القيامة. يوم المؤمتين عصاة حال

 القيامة. يوم الكفار أحوال

 القيامة. يوم الثفاعة أقسام

 ا. النبى لثفاعة أهال اإلنسان تجعل التى األعمال
لم___________________________

١

أسعى هدفين أدون

سالمية



به. ترحيب أي جيد مل لكنه جهات، عدة يف معل عن للبحث هداب ذهب

شعوره؟ سيكون فكيف أحدأها يف للعمل له يتوسط خشعدا وجد لو برأيك ❖
\________________________________________________________________________________ر

متهيد،

 لهم فيأذن القيامة، يوم عباده بعض به يكرم تعالى الئه من فضل الشفاعة

 ذلك ظل فغي شركا. أو كفرا يقترف لم ممن خلقه من شاء لمن يشفعوا أن

 من األهوال بهم وتحيط عرقهم، في فيه الناس يفرق الذي الرهيب اليوم
 عذاب من فيه ينجو ومنغذا مخرجا يجد أن انان كل يتمنى جانب، كل
 خلقه، آمال يخيب فال وفضله، تعالى الله رحمة تبرز وهنا وعقابه، الله

 ويشفع شفاعات، عدة -ا النبي فيشغع بالشفاعة، وأوليائه ألنبيائه يأذن بل
 الرهيب اليوم ذلك في لهم الله يأذن ممن غيرهم ويشفع األنبياء، من غيره

المهيب.

 يوم اهوال بعضى سبق فيما درست
منها. ثالثا هات القيامة،

٠

ضر. أودفع نفع جبلب للغري التوسط هي الشفاعة:

القيامة، يوم األتقياء حال
 وتبيض قبره، في والنعيم روحه، خروج من سعادته تبدأ تقيا مؤمئا مات مر،

 ويؤتون منبشرة، ضاحكة مغرة وتكون القيامة يوم المؤمنين وجوه
 ويجتازون منه، يشربون ا النبي حوفى ويردون بأيمانهم، صحفهم
 ومنهم الجنة، دخول بعد القيامة يوم تعالى الله ويرون بالم، الصراط

 وينقلب ييرا حادا بحاشب من ومنهم حاب، بغير الجنة يدخل من
مرورا. أهله إلى



 *إقي :ا الله رسول قال

 يرذ فئ انتظر الحوضى عفى
 ليقتطعن فوالله بثغو، عفي

 زب،، اى فالكوفئ رجان ذودي

 ال ادلن فيقول افغي، وفئ بئي
 زالوا فا عبئوانغذلذ، فا فذبي

 ]رواه ؛اعقانبو عفى يرجعون

.وملم[ البخاري

 الحوضى: وصف في 1 وقال

 انيفى فاؤذ مسيرذشفر، توضعي )ل
 البشان، فئ المليبة ويحن الفبن، فئ

 فئ الشباء كنجوم وكيرابه
]رواه ؛اانذ يثلباً فهث مثها سرب

.وملم[ البخاري

 تيمية ابن االسألم شيخ قال
 الكفار، اوأما تعالى:

 من محاسبة دحاسعبون فأل
 فانه وسيئاته؛ حسناته توزن

 تعد ولتكن لهم، حسنات ال
 فيوقفون فدحصى اعمالهم

 ]العقيدة بها؛ ويقزون عليها

.[٣٣ الواسطية:

 ثالث إدى الطالب يقسم

 تجمع مجموعة كل مجموعات،

 من سورة من القيامة يوم اهوال

 الحاقة، االتية: السعورالثالث

والقارعة. والقيامة،

الشفاعة

القيافة، يوم الموسيئ عصاة حال
 إن تعالى، الله مشيئة في توبة؛ غير من عليها وماتوا ئ معا لهم الذين المؤمنون

 وإن الشافعين، بشفاعة أو تعالى، برحمته أوال الجنة وأدخلهم عنهم ععا شاء
 مات أحد النار في يختد وال ثانيا، الجنة يدخلهم ثم ذنوبهم، بقدر عذبهم شاء

 قال: ه الغفاري ذر أبي لحديث عمل؛ ما المعاصي من عمل ولو التوحيد، على
 اليفرد افتتن فاذفئ فئ ادف فبغزبي جبريلعقبلؤي انتابي))ا: الله رسول قال

.عليه[ ]متفق ا(وسرق ربى وان فال، وشرى: ربى وان فلئذ، الجنة. ذخل نشيدا نالله

القيافة، الكفاريوم أحوال
 ؛ (١ )القبر وعذاب الروح، خروج من لديهم الشقاء ورحلة معاناتهم تبدأ الكفار إن

 انتظارهم، يطول الحشر ويوم القبر، بهم ويضيق أضالعهم تختلف بحيث
 ويذرهم الصراط، يجتازون وال وجوههم، وتسود بثمائلهم، صحفهم ويؤتون

 النار، في ويقذفون واألقدام، بالنواصي يؤخذون ثم جثيا، جهنم في اللبه

 وسائر األوثان عدة وبين والنصراني، اليهودي بين فرق وال فيها، وحتدون
 ومن اإلسالم، مبلة خالف من بين وال وغيره، عنادا الكافر بين فرق وال الكفرة،

ذللك. وغير بجحده بكفره حكم ثم إليها انتخبا

،طالب اني لعمه 1 النبي شفاعة
 في له ا النبي شفاعة ببب ،القيامة يوم عذابا النار أهل أخف هو طالب أبو

 رواه لما ا النبي بشفاعة العذاب من فيه هو ما عنه الله يخفف وإنما ،ذلك
النار آهل ))آهون : قال الله رسول أن عنهما الله رضي عباس ابن عن ملم

. ]رواهملم[ أ ذفاغه يغليفنهما ننعليئ وهوينتعل ،ابوطالب عذاباً
 هل الله، رسول يا : قائال ا-الله رسول ه عبدالمطلب بن العباس وسأل

 ابا لوال و نغم، قال:)) ؟ لك ويغضب يحوطك كان فإنه بشيء طالب أبا نفعت

.وغيره[ ملم ]رواه التار(( فئ األسفل الذرك في لكان

القيافة، يوم الشفاعة افسعام
هما: رئيسيين؛ قمين إلى الشفاعة تقسم

 في العظمى الشفاعة وهي ا، بالرسول الخاصة الشفاعة األول: القسم •
 الووقف في بالناس البالء يشتد عندما وذلك القضاء، بعضل الووقف، أرض

واألهوال الحر من يعانونه ما مع وقوفهم زمن عليهم ويطول العظيم،

العفرى. بالقيامة املوت وميى اآلخرة؛ منازل أول القرب (١ )
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 عند لهم ليشفعوا العالية المنازل أصحاب عن العباد فيبحث والكربات،
 بين الفضاء لفصل سبحانه وليأتي البالء، من فيه هم ما عنهم يئل كي ربهم،
 إبراهيم فيأتون فيعتذر، هللقجؤو نوحا فيأتون فيعتذر، عقيجؤل آدم فيأتون العباد،
 يأتون ثم فيعتذران، الالم عليهما عيسى ثم موسى فيأتون فيعتذر، علهجؤي

لفصل الووقف أهل في فيشغع ،بغا(( آنا بغا، انا ا فيقول: محمدا نبينا
 سبحانه: وقوله إياه الله وعده الذي المحمود المقام من وذلك الفضاء،

[.٧٩ الاء:١] ٠ ١ تخئو كاكا رئق جصئاًنتعثقا

المؤمتين. ولجميع أ| له العامة الشفاعة الثاني: القسم •

اآلتي: وفق أنواع على الشفاعة وهذه

 ا: الرسول قول بدليل يدخلها؛ بأأل النار استحذ فيمن الشفاعة األول: التوع ٠
 اال فيدا، بالله اليفركون زجال اربعون جنازته غفى يفونفيقوم بذمشلم -ا )ا

 الله فيشفعهم النار، يدخل أن قبل شفاعة فهي .ملم[ ]رواه ((فيه ، آ فعفهلم

ذلك. في

 تثمل شفاعة وهي منها؛ يخرج أن التار دخل فيمن الشفاعة الثاني: النوع •
 األحاديث، بها تواترت وقد اإلسالم؛ أمة من والكبائر المعاصي أهل

العلم. أهل عليها واتفق الصحابة، عليها وأجمع

 المؤمنين دعاء من تؤخذ وهي المؤمتين؛ درجات رفع في الشفاعة الثالث: النوع •
 اعبرالبيشأفة،واذفغذزجثه ابدغم))سلمة: أبي في 1 قال كما لبعض بعضهم

.ملم[ ]رواه ((عقده في واخفبه فيه، به ؤنوذ فيرم، في به وافشغ اثفغديين، في

 القطعية النصوص في ثبت

 تعالى الله أعطاه 1 النبي أن

 فهل القيامة، يوم حؤالشفاعة

 المومنين من لغيره الله يسمح

 صفقات وما لغيرهم؟ بالشفاعة

بالشفاعة؟ لهم الماذون هوالء

 واستخرج البخاري صحيح إلى ارجع

 ثم الطويل، الشفاعة حديث منه

زمالئك. على اقراه

 على اآليات من الشاهد استخرج الشفاعة، شروط عن تتحدث ايات ثالث لديك

الشفاعة: شروط من شرط كل

.٠ ^^الوبح— اليس ٠الذذخاًلسكعةالمنآؤناًه يو£ > تعاش: الله قال

[.١٠٩ اطه:

 يأذن ىل كي األص سخا فثعيم النعى الئكوب يف كين ض 0 > تعاش: ٠وقال
[.٢٦ صم: .٠ ًاس.لشإئئذالئ

 .٠سأذنألأؤمنوكالموا0^^ىإ٩ال صعا واًئآلكنح ال >غميم تعاش: وقال

[.٣٨ ]النبأ:

الشفاعة
123
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 من المسلم الطالب ايها احذرا

 اثارا لها فان المعاهدي، ارتكاب

 الدنيا في عليك تنعكسى سيئة

 باألعمال وعليك واآلخرة،

 اهتد تجعلك التي الصالحة

 القيامة، يوم 1 النبي لشفاعة

 لغيرك تشفع الن توهلك بل

المسعلمين. من

القيافة، يوم المقبولة الشفاعة شروط
هما: شرطين بتوافر إال القيامة يوم تعالى الله عند الشفاعة تحصل ال

 ش0> تعالى: لقوله يشفع؛ أن للشائع يأذن أي يشاء؛ لمن تبا الله يأذن أن ٠ ١
 ه ورى يأذناًسديقآ ن٩ كي الس كخا فثعلم الض الثكوب في كني

.[٢٦ ]النجم:

 ه ارشئ لس اال يئغئوكآل1 > تعالى: لقوله له؛ والمشفوع الشافع عن رضاه . ٢
.[٢٨ ]األنبياء:

، 1 النبي لشفاعة اهاال االبسمان تجعل التي األعمال
 فئ القيتافة بتوم يشتفاشي الناسى اسعد)) ا: لقوله الله((؛ إال آلالإله قول: .١

.]رواهالبخاري[ ((بفسه فبل فئ خالطتا الله اال اله ال فال،

 في ،ه الخدري سعيد أبو يرويه الذي الحديث في تعالى لقوله اإليان؛ .٢
 ففبه ٠٩ وجددم فئ بظروا، آل ا: محمد سيدنا أمة من النار دخلوا الذين

.ملم[ ]رواه((ئخىجوذ.. إبهان فئ خوذل فئ تعبة ففقال

 وفان^اىاًقة,بيثدبهلموأذتيطواكائ؛ > تعالى: لقوله االستغفار؛ .٣

[.٣٣ ]األذغال: بر مثدبهلموهلميتثئغاًوة

 بر =و>لكغثج@ع < >:,;إيي تعالى: لقوله الظلم؛ وعدم العدل .٤

.[١٨ ]غافر:

 ئق.تكع 0 وعم ارشئ بس٠ال ١يئغعويك 1> تعالى: لقوله تعالى؛ الله خشية . ٥

[. ٢٨ ]األنبياء: بر مئفقون

 علي هدئى .ئآل ا: لقوله يسي؛ وحين يصبح حين 1 النبي عل الصالة .٦

 ]رواه ((القيافة يوم فعاعتي اذركته عفرا يسي وحين عفوا يصبح حين

. األلباني[ وحسنه السيوطي



 أنه حهإيخقيى العاص بن عمرو بن الله عبد. عن األذان؛ بعد المأثور الدعاء .٧
 ثم يقول، ما مغل فقولوا الندداء سمعتم اذا :يقول 1) الله رسول سمع

 الله ندئوا ثم عفرا، بها عليه الله صئى هدالة علي هدلى من فإده علي، هدلوا

 وارجو الله، عباد من لعبد األ تنبغي أل اينة فى منزلة فانها الوسيلة، لي

 وعن .ملم[ ]رواه ((السفاعة له لحدلن، الوسيلة لي سدان فمن هو، انا ابلون ان
 هلنه اللهث(ري، ،النداء يدمع جبن فال من)) قال: 1 الله رسمون أن ه جابر

 وابعفه والفخديلة. الوسديلة، اتمحمدا القادمة، والهدالة الليامة، الثدخعوة

.البخاري[ ]رواه ((القيامة يوم ففاعتي له لحكخ وعدتهد. اللذي محمودا مقاما

واألخرة، الدنيا في اثارالمعاهدي
 ومنها: واآلخرة، الدنيا في والمجتمع، الفرد عل سيئة آثارا والمعاصي للذنوب إن

النعم. تزيل المعاصي أن ٠ ١

اليومية. حياته وتعقد أموره تعر .٢

واالستقرار. واألمن السعادة من اإليان ثمرات تحجب .٣

الدعي. بالعلم االنتفاع من وتحرمه القلب نور تطفئ . ٤

العبادة. ولذة الطاعة من العبد تحرم . ٥

الصابح. والعمل الحسن والرزق العمر بركة يبب الذ. .٦

وعزته. بكرامته وتذهب ذليال، العاصي تجعل .٧

.......................................................الغ٠ف

 األصدقاء لحث االلكتروض، البريد خالل من دعوية رسالة لكتابة طالب ذل يوجه

٠ القيامة. يوم العرش ظل في الله يظلهم من بصدفات التحلي على



األرس فراجعة



.وأقسامه احلمك معىن يتعرف 4.12.1

والئئة( )القرآن األصلية الترشيع مصادر يتعرف 4.12.2

سسالميوئه١

 الفقه معرفة إلى الموصلة الشرعية األحكام أدلة يتبين4.12
المجتمع. في وإثرها

وأهموله اإلسالمي الفقه



الدرس أتطمفيهذا

اإلسالميواًصوله الفقه

هوره٠الميئ

 [٤٩ لمائدة:١ ] ه هنم٠زتا^ت±٦ع —ب جاًق>ئتعالىأ اهـ ل1ق

--------------------------------------------------------------------------------------------------------٠

 الشرعي. الحكم تعريف

الشرعي: الحكم أقسام

التكليغي. الحكم -

الوضعي. الحكم —

 الوضعي. والحكم التكليغي الحكم بين الغرق
أل____________________________

١

أسعى هدفين أدون



زتهيية٩١

 .[٢٥ الام:١ ] ٠ !ارستكا#$كاسردولآلال(ئإ)أفيال,ال.هذائدوئ^ تعًاىل، قًال

.[٤٨ المائدة:] ٠ ب^^جعتا.و^اًسرءاًوتاا^ ، تعاىل، وقال

رساالهتم؟ اختلفت وفية! رساالهتم؟ يف السالم علهيم الرسل اتفق فية( —

الشرعي، الحكم تعريف
والقضاء. المبع اللغة، في الحكم

 مكلف. إنه حيث من بالمكلف المتعلق تعالى انله خطاب واصطالحا،

 كانت سواء لألحكام، المتضمنة الشرعية النصوحص انله: بخطاب والمراد

تعالى. الله خطاب فكلها النبوية، التة نصوص أو الكتاب، نصوص

الشرعي، الحكم اقسام
قسمين، الى ينقسم

الومخيع احلمكالتلكييغ احلمك

 المتعلق تعالى الله خطاب وهو

اوالتخيير. باالقتضاء المكلفين بأفعال

بالفعل. القيام اما .١

 ونحوذلك. والصيام بالصالة، التكليف مثل،

الفعل. عن االمتناع واما .٢

 الخمر شرب عن باالمتناع التكليف مثل،

ونحوذلك. الدخان و

والترد. الفعل التخييربين واما .٣

وغيرذلك. الفواكه واكل الماء شرب مثل،

 المتعلق تعالى الله وهوخطاب

لوضع. با المكلفين بافعال

 على للداللة وضعت وامارات عالمات وهي

الوضعي. شئن لذلك التكليفي، الحكم

 ان بشرط اإلنسان على الحج يجب مثال،

 حرا، مستطيفا بالغا عاقال مسلفا يكون

 واالستطاعة والبلوغ والعقل االسالم فصفات

 اصبحت شخص في اذاتوافرت والحرية

عليه. الحج وجوب لمعرفة عالمة



التكليقي، الحكم تعريف
التخيير. أو باالقتضاء المكلفين بأفعال المتعلق الله خطاب هو

التكليقي، الحكم أقسام
أقسام: خمة إلى ينقسم التكليغي الحكم

التلكييق احلمك اقمسام

المباح المكروه المحرم المندوب الواجب

 والمدح الثواب فاعله ويستحق اإللزام، وجه على الشارع به أتر ما هو، الواجب

الترك. على والذم والعقادب الفعل، على

 تعالى: قال الواجبات، من ونحوهما الزكاة ودفع الخمس، بالصلوات األمر مثاله:

 جت جتو— وائئذن ٠^¥ £>
[.١١٠ ]البقرة:بر غ٠بهآل ركلم٠ء اقذيكا )ة لله٢

أيضا. الغرض لفظ عليه ويطلق

 على فاعله فيثاب واألولوية، األفضلية وجه على الشارع به أمر ما هو، المندوب
تاركه. ليعاقب وال الفعل،

 )الى كذاسريرغاقاً-( ١د ؛#أ١هك ٠ب> تعا}ى: قال

 األمر وكذلك للندب، الدين بكتابة األمر فإن .[٢٨٢ ]البقرة: بر :زم مآد^اً
الصيام. ونوافل الرواتب دالتئن

أيضا. والنغل والمتحبب، النة، عليه ويطلق
 تاركه، فيثاب تركه(، )فيلزم اإللزام وجه على الشارع عنه نهى ما هو، المحزم

فاعله. وعاقب

 فاًكل .[١٨٨ ]البقرة:بر ضلئاألكلل٦والئايأ > تعاًلى، قوته مثاًله

 والتجى، الوالدين، عقوق عن النهي وكذلك حرام، حق بغير الناس أموال
والكذب. والغيبة

أيضا. والمحظور الحرام، عليه ويطلق



 تاركه، فثثاب واالولوية، األفضلية وجه على الشارع عنه نهى ما هو، المكروه
فاعله. يعاقب وال

.البخاري[ ]رواه أفليعتزلنا بضال او ثوما اكل من )) الحديث، في كما مثاله

 فقد ا التبي هدي خالف ألنه الثمال، باليد والتعاطي األخذ عن النهي وكذلك
 الشيخان[ ]رواه ( كله شأنه في استطاع ما التيامن )يحب والالم الصالة عليه كان

 وليعط وليشرب ،بيمينه احدكم لياكل )) : ا التبي قال قال: ه هريرة أبي وعن
 ويعطي ،بشماله ويشرب ،بشماله ياكل الشيطان فان ،بيمينه ولياخذ بيمينه
.[ له واللفظ ماجه، وابن احمد ]رواه أ بشماله وياخذ ،بشماله
 والترك، الفعل على يثاب فال والترك، الفعل بين المكثف فيه خير ما هو، المباح

والترك. الفعل على يعاقب ال كما

 أو حعليه؛بؤئا ين ع٠ه عرلحمثر بيتا عؤأؤلم جاغ٠وال > تعالى، قوئه مثاله

.[٢٣٥ بغرة:ل]ا٠بم بؤم٦أك^^أل

أيثا. والجائز الحالل، لفظ عليه ويطلق رمضان. ليالي في والشرب األكل وإباحة

الوخمعي، الحكم تعريف
بالوضع. المكلفين بأفعال المتعلق الله خطاب هو

الوضعي، الحكم اقسام
وهي: ثالثة أهمها عديدة أقام إلى الوضعي الحكم ينقسم

الومخيع احلمك اقسام

المانعالشرطالسبب

 لذاته. الحكم عدم عدمه ومن الحكم، وجود وجوده من يلزم ما هو، السبب

للصيام. سبب رمضان هالل للميراث، سبب القرابة مثاله،

 الحكم وجود وجوده من يلزم وال الحكم، عدم عدمه من يلزم ما هو، المقرط
لذاته. الحكم عدم وال

 الصالة، صحة تنعدم الطهارة انعدمت فإذا الصالة، لصحة شرط الطهارة مثاله،
 وقد ويصلي، المرء يتطهر قد فإنه الصالة، وجود الطهارة وجود من يلزم وال

يتطهرواليصلي.



 الحكم وجود عدمه من يلزم وال الحكم، عدم وجوده من يلزم ما هو، المانع
لذاته. الحكم عدم وال

 يلزم ال لكن الحائض، المرأة على الصالة وجوب من مانع الحيض مثاله،
 عندها يوجد ال الصغيرة الفتاة مثل عدمها، وال الصالة وجود الحيض عدم من

الصالة. عليها تجب ال ولكن حيض،

الوخدعي، والحكم التكليقي الحكم بين القرق

 الخطاب من أعم( الوندعي الخطاب

ذلك. وندغ التكليغي،

الوخمعي الحكم التكليقي الحكم

 شروط من شيء فه يشترط ال
 وإن — فإنه كالصى، التكلف،

 غرم يضمن — مفلعا يكن لم

 وضع حكم فالضمان المتلفات،
اإلتالف. وهو سدده إزاء

 وقدرته المكلف علم فيه يشترط
والصوم. كالصالة الفعل، على

األول

 طلوع بأن كاإلخار إخبار،
 الصائم امتناع على عالمة الغجر

المفطرات. عن

دالصالة. كاألمر وطلب، أمر الثاني

 التالية: األمثلة من مثال كل الوضعي الحكم أقسام أي من بيون

شرط(: — مانع — اسبب

نهاررمضان. الغجر طلوع —

المدالة. في سعثرالعورة —

الزوجة. اخت من الزواج عدم —

ا(

ا(

ا(



العلمية خالصتيأل
٠,, ٠ - ٠ .

التايل: الشكل يف الدريس أحلطى وأقسامه، الشرعي للحكم دراسيت بعد

الشرعي الحكم
 اصطآلحا، تعريفه

_______________ر
أقسامه

التكليفي الحكم

.......................................... تعريفه،

الوخمعي الحكم

.......................................... تعريفه،

أقسامه

دمل٢

مثاله مثاله مثاله مثاله مثاله مثاله مثاله مثاله مثاله

التكليفي،التكليفي~والوضعي

الوخمعي،

التالي: بالعمل أبادر الدرس هذا في تعلمت ما خالل من

شم



الدرس هذا في اتعلم

واصموله اإلسالمي الققه

وئ المي

ح والسدنة( )الكتاب األصلية مصادرالتشريح

األلباني[ وصححه والترمذي أبوداود ]رواه أ معه ومثله القرآن ٠اوتيث اني األ )) ؛ 1

 الكريم(. )القرآن األول األصلي التشريعي المصدر

 )السنة(. الثاني األصلي التشريعي المصدر

وأقسامها. الكريم القرآن من الثمنة موقف
_________________________________________\

أهدافي أسجل



عرتهيئة
 للك عرض اذا تقيض كيفدد قال، المين، اىل بعثه ملا ،1 الله لوسر ان جبل بن معاذ عن

 لوسر فبشئة قال، ى،الله؟ كتتابه يف جتنة مل )دفان قال، الله، بكتاب اقفدي قال، قفداء؟((،

 اقرشيف ال )اي آلو؛ وال رايي اجهتد قال، (،الله؟ لوسر سئة يف جتد مل فان)د قال، الله،

 لوسر لوسر وفق الذي لله احلمددد وقال، ممدوه، عىل الله لوسر فرضب قال، اجهتادي(،

(.الله لوسر يريض ملا اله

بيهنا؟ الرتتيب جيب هل قضاهئم؟ يف املسملون الهيا يستند ان ينبيغ االموراليت ما —

 للتشريع ائرئيان المصدران هما الشريفة النبوية والئئة الكريم القرآن
 الفرد ثقافة وبناء والدولة، والمجتمع الفرد بناء يشكالن وهما اإلسالمي،

ومالمحه. شخصيته تشكل التي الملم

الكريم(، )القران االول االصلي المصدرالتشريعي
 بواسطة ،1^ محمد أئبياده خادم على أنزله الذي المعجز، تعالى الله وهوكالم

إلينا المنعول( المصحف، في الئككوب مبين، عربي بلسان ، جبريل

بتالوده. الئكئبد بالتواتر،

الكريم، القران خصائص
منها، كثيرة، خصائص الكريم للقران

 تكعل تعالى اللبه ألن والنقصان؛ والزيادة والضياع، التحريف من محفوظ أنه . ١

[.٩ ]الحجر:٠بم ا-قعلوة داكنذرتااًلؤكروا > تعالى: قال بحفظه،

 الككي يلغ، ؛0و > تعالى: قال عليها، والمهيمن السماوية الكتب خاتم أنه ٠ ٢

 والمهيمن ) [.٤٨ لمائدة:1]< ومتيئاعف ضام^^كب مصدثابأتا.د£ك^بددو

عليها(. والشهيد األمين أو المؤتمن، أي :عليها

 بمثله، يأتوا أن والجن( )اإلنس الثقلين البله تحدى فقد به: والتحدي إعجازه .٣

 وط الض اجشعب — كل > تعالى: قال ولذلك يتطيعوا، ولم فعجزوا

بر > > == بحهم 9 الون ان6اً ١5 4 أتوأ أن 1

.[٨٨ ]اإلسراء:

وترديده. تالوته تكرار من الملل عدم . ٤
,٠ مصادوالتثمري
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 على الكريم بالقرآن التحدي جاء

هي؟ فما مراحل،

اعجازالقران، وجوه
 وجوه من حية معجزة وهو ومعانيه، بألفاظه ا، انه كالم الكريم القرآن إن

أبرزها: كثيرة،

ذلك. في يجاريه أن أحد يتطع ولن لم بطريقة أسلوبه وعظمة بالغته .١

والمتقبل(. والحاضر )الماضي بالغيب إخباره .٢

 التطبيقية والدراسات البحوث تؤيدها التي والعلمية التاريخية حقائقه .٣

 يى ءامحئا سغبيؤغر > وتعالى: سبحانه قال كما الصحيحة، المتطورة
[.٥٣ ]فصلت: بر ألجن أش ٢٠له أنفهلم وى الئائ

 فهو ،ومبادئه وأحكامه معانيه أو عباراته في االختالف أو التناقض عدم .٤

 كما ،ونظرياته ومبادئه وأحكامه معانيه في متق ،وعباراته ألفاظه في متق

 سكعاً عنشاًلئهزجدوأت ئ ثة0أؤءان ٠قصوذت أهال > : سبحانه قال
[.٨٢]الذاء: بر ۶نمغ ب

الكريم، القران شمولية

 مقررة احنكام العفنة في األحكام

 لها، مبينة اواحكام القران، ألحكام

 اذكر القران، عنها ساكت اواحكام

نوع. لكل مثاأل

 ألصليدح١ الدكترئح ئيآلو

وهال اإلسالمي ص

 دنياه في اإلنسان إليها يحتاج التي األمور جميع على يحتوي الكريم القرآن

 بحياة وارتباطه الموضوع، أهمية بحب تفصيال، وإما إجماال إما وأخراه،
هي: الموضوعات هذه وأهم الخلق، في تعالى اللبه وسئة المكلفين،

 السابقة األمم قصص — المعامالت — العبادات — والعقيدة اإليمان )موضوع

واألخالق(. التهذيب — أنبيائهم مع

ودالالته، القران ثبوت
 األمة. إلى ونقله ا، النبي عن تلعيه جهة في هوالنظر القرآن: ثبوت من المقصود

 على ألفاظه داللة حيث من معانيه في النظر هو دالالته: من والمقصود
 فأكثر. معنيين يحتمل ظق أو آخر، معنى يحتمل ال قطعا المعاني تلك

 في حفظ فقد شك، بدون الثبوت قطعي فهو ثبوته، جهة من القرآن إلى نظرنا فلو

الطور. وفي الصدور
:قمين إلى فتتقم معانيها؛ على داللتها جهة من ألفاظه إلى نظرنا إذا وأما

 بالعدد المذكورة الكفارات مقادير مثاله: الثبوت: وقطعي الداللة، قطعي ٠ ١

 قال كما واحدا، تفسيرا إال تقبل وال واحدا، معنى إال تحتمل ال فهي المحدد،

 نلى ردتلم- اد وكلعؤ مح في أ؛^ ثلة بيام نحد م نن > المعتمر: هدي كفارة في

معناه. في اثنان يختلف وال ثابت، معناه العشرة فلفظ ،[١٩٦ ]البقرة: بر محأل خع
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 على يدل الذي اللفظ هو الداللة الظي واللفظ الثبوت: وقطعي الداللة ظني .٢

 عدة عن تعالى قوله في ))قرء(( كلمة المثال سبيل فعلى واحد، معتى من أكثر

.[٢٢٨ ]البقرة:< للئثتؤوير و > المطلقة:

 الطؤر، على أيضا تدل كما الحيض، على )اقرء(( كلمة تدل العربية اللغة ففي

 بمعتى ورد القرء إن بعضهم فقال اللفظ، هذا تغير في هنا الفقهاء اختلف لذلك

 بمعتى ورد القرء إن آخرون وقال حيضات، ثالث المطلقة تعتد لذلك الحيض،
 هذه داللة ظنية ببب نشأ االختالف وهذا أطهار، ثالثة المطلقة فتعتد الطهر،

)القرء(. الكلمة

)الشدة(، الثاني االصلي المصدرالتشريعي
سيئة. أو كانت حتة الطريقة لغة، السمنة

صفة. أو تقرير أو فعل أو قول من ا النبي إلى أضيف ما كل واممطالحا،
 حول لندوة االعداد في شارك

 التشريع في الشفة منزلة

 الطاعنين شبهات ورد االسالمي

٠فيحجيتها
النبي عن ممدورها حيث من السملة اقسمام

الوصفية السمنةالتقريرية السمنةالفعلية السمنةالقولية السمنة

 تتضمن الغني هي

.٠ أقواله
 ن أ ا: قوله مثالها:

 شين٦حوذي١ك٦خ زحنوحب يورد
 .عليه[ ]متفق ((.الدين

 أفعاله، تتضمن التي هي

 المروي الحديث مثل:

 عشرو بن جعفر عن
 رأيت قال، أبيه، عن

 على يئشح1 الغبي

 ]صحيح .وخفيه مته عما

.البخاري[

 فيها ئبت التي وهي

 فعل على ٠ سكوته

 قال أو أصحابه، بعض

 النبي بذلك وغبئ( شيقا

 عليه. يتكر ولم ا

 لجواب إقراره مثالها:

 سألها التي الجارية
 في فقالت: الله؟ أين

 .مسلم[ ]رواه الماء

 أكل عن وسكوته

 مع للضب أصحابه

 ]رواه منه يأكل لم أنه

.البخاري[

 فيها ئبت التي وهي
 1 التبى لخلق وهف

حلعه. أو

 أنس حديث مثالها:

 رسول خدمت)) قال:ه

 فما عشرسمنين 1 الله

 واللشيء قط، اف لي قال

 وال صنعته؟ لم صنعته،

 ((تركته؟ لم تركته لشيء

.مسلم[ ]رواه



أقسام: ثالثة إلى وينقم التواتر، عفي فذب مذ)) حديث مثل الكذب. على تواطؤهم

.البخاري[ ]رواه .النار(( من مقعد؛ فليتبوا متعمدا

 سبحانه الله ان تدري هل

 اهـل من جماعة وتعالىشزف

 ،^1 نبيه سنة لخدمة العلم
 القران، حغغلوا كما فحقظوها

 األمصاروالبلدان الى ورحلوا

 فجمعوها رواتها عن البحث في

 سيرحامليها ودونوا ودونوها،

 لها ووضعوا رجالها، واحوال

 تحريف عنها لينغوا ضوابط

 المبطلين، وانتحال الغالين،

 الئنة لتبقى الجاهلين، وتاويل

 محفوظ^ مصونة الصحيحة

 محدونا القران بقي كما للناسى

 على حاروا وبذلك محقوظا،

 الذي1بركةدعاءالنبي

فيه: قال

 مقالتي ندمع انسرا اللة نصر)):
 فرب ٠وبلغها وحقثلها فوعداها
 افقه هو مذ الى فقه خامل
 قلبة عليين اليعل مثذثال

 <، الغفل اخالص مسدلها،
 المشبمين، ادمة ومناصحة*

 الدعؤؤ فان جماعتهم؛ ؤلروم
 الترمذي رواه] ة.١وزائهم من حلط٠١

.[األلدني ومنححه

 مصادر وكونهامصدرارئيسدامن السدنة. خجية على األدلة

التشريح،
 حجية على والمعقول واإلجماع والتة الكتاب من متنوعة كثيرة أدلة دلت لقد

منها: الغلة،

القران، من اوأل،

[.١٣٦ لذاء:١] بر ورسوب0اوذوأ؟٠هامذوأ ئ^اآبن >

 .[٨٠ لذاء:١] بر ٦ج^ئظ\+^^,,*()٢٢ألماع$ياً#_ق!>

، ؛1 قوله السدنة من ثانيا،
 في مالك ]رواه .((نبيه وسية اش كتاب بهما تمسكتم ما تضلوا لن امرين بركتافيكف( ا

.األلباني[ وصححه الموطأ

 من شأن كل في بالسنة االحتجاج على الصحابة عصر منذ الملمون أجمع وقد
الضالة. الغرق إال ذلك في يخالف ولم شؤونهم،

الغريب:

 راو بروايته ينفرد هوما
 ادفأ كحديث: واحد،

 ]رواه .((بالنيات اإلغفال

البخاري[.

:العزيز
 في اثنين عن رواته يقل ال ما

 كحديث: السند، طبقات جميع

 افون ختى خدم يومن ال )

 (وولده والبة؛ من اله احب
.ومسلم[ البخاري ]رواه

:فهو المشهور
 طبقة، كل في فأكثر ثالثة رواه ما

 كحديث: التواتر، حد يبلغ لم ما

 يقرابقاتحة لم ألضالنلضد، ))

.البخاري[ ]رواه ((.الكتاب



 التبوية الستة ألن فقط؛ بالقرآن العمل يمكن ال حيث المعقول، من ثالثا،

.[ ٤٤ الئحل:] بر ا<و=لميئلوك; : س9 8765> تعالى: قال كما مجمله وأوضحت وبينت فصلت
 بالففصيل. والزكاة والحج الصالة أحكام علمنا لما حجة السنة تكن لم فلو

 واقسمامها، الكريم القران من السمنة موقف
القرآن: بأحكام مقارنة ثالثة أقام على تأتي السئة

 الكريم، القرآن في األحكام من أجمل لما ومبيتة شارحة تأتي أن االول،

 مبيتة الئنة فجاءت ونحوها، 1 وزكاته صالته صفة مثل وذلك االكثر، وهو

 من صح لذلك ،[١١٠ ]البقرة: بر ألركو ¥ و ألصير؛ ويغو و > تعالى: لقوله

.البخاري[ ]صحيح اضلي(( زايتموني كما ملواا ا: قوله

 الربا اكل اله خن )) ا: قوله مثل القرآن، في جاء لما مؤكدة تأتي أن الثاني،

.ملم[ ]رواه سواء(( هم( وقالد وشاهديه وكاننبه وموكله

 كأيهآ > تعالى: قوله مثل اآليات من الربا حرمة في القرآن في ورد لما مؤكد فإنه
 [. ٢٧٨ ]البقرة: ٠٠اً~انكئرئؤمؤث }| {ألروأ أثقوأاًلئه ءذوأ١اًؤيك

 عن المروي الحديث مثالها القرآن، عنه سكت لحكئم مقررة تأتي أن الثالث،

 بين وال وعمتها، المراة بين يجمع ال )) قال: 1 الله. رسمول أن ه هريرة أبي

.البخاري[ ]صحيح ((وخالتها المراة

 الليل كقطع المنتشرة الفتن من

 النبوية السدنة في الطعن المظلم

 الكريم نبينا شخص وفي الشريفة،

 تقترحها التي الطرق م( ،1 محمد

 الهجمات تلك لمثل للتصددي

 مصادرالتشريع اهم على الشرسة

الكريم؟ القران بعد

 دالالته وناقش الحديث هاذا اقرا

زمالئك: مع

 عبد بن نابع ادن وائلة عامربن عن

 وكان( بغنغان، عمر لقي الحارث:

 خن فقال: فكة، على يشثعمله عمر

 فقال: الوادي؟ اهل نعلى استعملت

 :قال ابزى؟ ونناير، :قال ابزى. ابر،
 فاسئتخلعفن قال: مواليثا. من ولى٠م

 لكتاب قارياً انه قال: طولى؟ عليهم

 قال بادغرائض. عدالت( ونه ،٠األ

 قال: قد 1 نديكم ان اما عمر:

 اقواما الكتاب بهذا الثنيرفع ان))

.ملم[ ]رواه ((.اخرين به ويفمع

 التشريع تعادى الله انزل

 بينهم، فيما الناسر ليحكمه

ولم عنه أعرتن من حكم فما الله؟ انزل بمارم



رس األ فرابعة

العلمية خالصتي
التايل: الثكل يف الدرس أحلطى األصلية، التثريع ملصادر دراسيت بعد

األصلية مصادرالتتشريح

الكريم القران
ح

________النبوية السدنة

اعجازه وجوه

٢
خص^ئص^^

آ
النبوية السدنة موقفمعانيه دأللة اقسامها



اإلسالمية والبحوث السفيرة

 القراض والقصص السالم عليهم األنبياء قصص بعض يتعرف
وسلوكه. بحياته ربطها على ويعمل والعبر، الدروسى منها مستخلضا

املال. وطغيان قارون قصدة يتعرف 5.3.1

وبحوت!مدهدم مبرة141

١



الدرس هذا في أتعلم

 لقارون. المؤمتين نصائح

 قومه. على قارون رد

التكؤر. ونتيجة قارون نهاية

٠- ا ، ر ٦٠ وا *- ٠

أهدافي أسجل

اإلسالمي.ة لبحوث١و السحه ر( ه ٦المجال

 مآ £ر٠ينا وبننه ~^ } م| { ض دت^اكأل ضيع إى تعاىل! الله قال

[٧٦ لغصص:١] < شليًاذعوؤ ا¥



.-:-تهيئة
[٦٧ ]الغرقان: ه ما ذقكخيانبكى۶يح ^زئرط مفوأ ٢٥اععوأ آدته>ؤتعالى! الله قال

األية؟ حبسب املال مع التعامل يف العصحيح اإلساليم املهنج ما *

تمهيد،
 مآ £ ين وبنه ~لم } م| { ض ١نخاك ضيغ إى ^تعالى: الله قال

[.٧٦ ]سص: ه زلىأؤة٩ اًأئضرةا¥

 وقد ا، موسى سيدنا عم ابن وهو إسرائيل، بني من يارون كان
 بها فاضت حتى األموال في وكثرة الرزق، في سعة تعالى الته ره

 مفاتيحها حئل يتطبع تعد فلم مهها، حوته بما صناديقه واكتعلت خزائنه،
 فكان الترف، عيشة قومه بين يعيش وكان األقوياء، الرجال من مجموعه

 ويختار العصور، ويكن زيتته، في إال يخرج وال الفاخرة، المالبس يلبى
الغانية. الدنيا بملذات ويتمتع والعبيد، الحدم لنفه

 على ويتكبر بنفسه، يفتغر أخذ لذلك شكورا، عبدا يكن لم قارون لكن
 فنصحه والكتوز، األموال من تعالى الله آنناه ما بكثرة ويفتخر قومه،

 جواب أجابهم ولكنه وبغببه، فاده عن ونهوه ووعظوه قومه من النصحاء
 ماله اكتب ألنه نصائحهم؛ إلى يحتاج ال أنه مدعيا متكبر، مفتنون مفتر
 الكثير. المال أعطاه ولذلك يحبه، الئه أن بزعمه معتقدا وفضله، بعلمه

:قومه وبين بينه دار ما إلى ولنتظر

بحو ا و مبرة



لقارون! المؤمنين نصائح
 ط ال إةآئه ئ± ال تجدن ق — إذ > بقولهم: قومه من العقالء نصحه

كدا برك تجهد شى ال ااًلخره اًلدار أش ١ءائللكك ذبج ؟0 ألنريين

< ^0 ألسيئ نحب ال ل دى أالكنب ق اًقاد بغ كح أتجزيك ٢كم و وسن

.[٧٧- ٧٦ ]الفعص:

وعليك:

الزائلة. بالدنيا فرحا تجرا تكون أال — ١

الثواب. من تعالى الله عند ما المال بهذا تقعد وأن —٢

تبذير. وال تقتير بال الحالل بالطيب تتمتع وأن —٣

بالعطاء. إليك انله أحن كما واإلعانة، بالنفع العباد إلى تحن وأن —٤

الفواحش. وعمل والظلم بالزور والعمل القول من الغاد تقعد وأال —٥

طغيانه. في واستمر وزاد يعتبر، لم ولكنه

قومه! على قارون رد
 أعطيت إنما لهم: وقال نضحهم، إلى يتمع ألن له حاجة ال بأنه عليهم رد
 ولوال وذكائي، وحركتي، ونثاطي، وموهبتي، بتخطيطي، والثراء المال هذا
 قال: تعالى الله ولكن للمال، قارون وهجر هذا كان الكنوز، هذه ملكت لما ذلك

8 ;ض 6 5 أشد 3 2 ألوي، بركى /وع .١غ—,+أركى أو()م>

[.٧٨ ]الفعص: < ذتجهرألمئيويكه < :;

 أثد هو من وخطاياهم بذنوبهم السابقة األمم من أهلك قد انله أن يعلم ألم

وأوالدا. أمواال منه وأكثر قوة قارون من

فتنة؟ يكون ومتى نعمة؟ المال يكون متى

 حينما البشرية، النفس على المال خطر لبيان النموذج هو قارون: القرآن( جعل
 حب، عبادة يعبدونه الذين أصحابه على سلطانه وللمال منها، ويتمكن يمننلكها

 وأمارات اإلنسانية، معاني كل فيه يقتل فإنه صاحبه قلب المال حب تملك فإذا
 الله فعاقبه الله بأنعم كعر قارون، حال هو كما فتنة النعمة فتصبح اإليمان،

والخف. بالحرمان



المال: من الدنيا واهـل العلم اهـل موقف بين مقارنة

الدنيا اهل موقف العلم اهل موقف
 المال ملكية ان يعتقدون

وجهدهـم. بكدهـم تاتي
 الله الى المال ملكية يسندون

تعالى.

 حقه اداء عن يمتنعون

لئمستحشن.
 المال حق باداء الله يشكرون

للمستحشن.

 تعالى، الله غف ينالون
اموالهم. فينحق

 تعالى، الله رضا ينالون

اموالهم. في لهم فيبارك

ذط ....
 من واخترنموذجا السيرة إلى عد

اوأحداصحابه النبي سعيرة

 والقيه المال، في الرهـد نماذج من

زمالئك. على

الغانية، بمظاهرالدنيا أليتخدعون العلماء
 والغاد، الفتنة بينهم ينشر وأن أمامهم، يختال أن أراد قومه، نصح رفضه بعد

 مهيب، رهيب موكب في والحسم، الخدم حوله ومن زيتته في وخرج فتجتل
 أن فتمنوا المال، بريون بعضهم خنع الجة، موسى مجلس في الفقراء رآه فلما

 العلماء مقالتهم سمع فلما وزائل، قليل الدنيا متاع أن ونسوا له، ما مثل لهم يكون
 مل ءاهمخى إمن ] اً\ [ لم هجو لهم: قالوا الصحيح الفهم أصحادب

[.٨٠ ]الفعص: كتنئاه

التكبر، ونتيجة قارون نهاية
 يعلر في الخيالء ذيول يجر الجة موسى مجلس على وحسمه بخدمه قارون مر

 فقد بالنبوة، علي عصلت قد كنت إن موسى، يا فقال: عليهم، متعاليا وتكبر،
 علي، فلتدعون نخرج، أن شئت وإن مني، بخير أنت وما بالمال، عليك عصلت

 موسى: فقال قومه، في قارون وخرج قومه، في موسى فخرج عليك، ألدعون أو
 وبماله به يخسف أن ربه موسى فسأل له، يستجب فلم فدعا، أوال، أنت ادع

 وعدم بطره جزاء األرض، فابتلعته لدعوته تعالى الله فاستجاب األرض، وداره
 0ص د<٦ااكا أألرض ره وير فدعقعئا٠ تعالى: قال اللبه، ألنعم شكره

[.٨١ ]القعص: ه أئئنررز س غك٠سدوزاًلبوئآ يحرو

 البله تفئل أن لوال وقالوا: باألص، قارون مثل يكون أن تمئى من ددم وعندها

 رحمته سبقت ولكن األرض، بنا ولخسف قارون مثل لعذبنا برحمته علينا
 أس وح^رك< _~ون اندو؛ألمس رك-هسوأ ورح ٠ تعالى: قال غضبه،
وأل٠ود اًتتا± ر أئه—ن٦ ال وعد ئ ¥ يس £ يعل

[.٨٠ ]الفعص: ه لئئالكغروة٠

 بما يتمتع ان يجوزللغني هـل

كيفما مال من تعالى الله اتاه

ذلك؟ حدود وما اء؟رئ

 الذميمة الصعقات بعضن عدد

 وردت كما قارون بها اتصف التي

القصعة. في

145

ى٤٠ار وطغيان فأوون

دمبة ليرةوالبحوت١



 في القصص سدورة إلى ارجع

 التي اآليات واقرا الكريم، القرآن

قارون. قصة عن تتحدث

 اآلرض أغنياء أغنى كان وقد لقارون، حدث بما يعتبروا ان األغنياء على

 الدنيا من والحرمان العقوبة فكانت رزقه فيما الله حى يرغ فلم زمانه، في

 على تعالى سفرالله وترك األرضى في البطرواألسدتعالء وقعدة ونعيمها.

 الدنيا بزخرف القلوب تتعلق عندما وذلك ومكان، زمان كل تتكررفي نعمه،

معتبر؟ من فهل ومكان. زمان كل في متكرر نموذج فقارون الغانية،

األتية: المقارنة بإجراء قم
والجزاء: وكفرالنعمة المال، حيث من وفرعون قارون طغيان بين مقارنة

فرعون قارون المجال

والحاه المال

النعمة كفر

الجزاء

.............ثشداعك
 وامام اآلخرة، في الله امام عنه ومسدؤولون فيه، ئشتخلفون ونحن الله، مال المال

 حرام. في اوننفقه مععدية، من المال نكتسب ان يجوز فال الدنيا، في الناسى

واكتبها. المدلول هذا تشيرإلى اية عن ابحث



الدرس لرابعة

العلمية خالصتي

قارون قعدة عن مختصرة عشرمعلومات اكتب
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٣-
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٩-
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التالي: بالعمل أبادر الدرس هذا في تعلمن ما خالل من



التصويبات

التعديل المالحظة الصفحة رقم


