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  :حاجة العمل إلى العلم ــ 
 لیبلغ الوحي ویزكي صلى هللا علیھ وسلم  المبني على العلم ، فلذلك تم بعث الرسولال یكتمل اإلیمان إال بالعمل ، 

  .األنفس ویعلم الكتاب 
 : نماذج من توجیھ العلم للعملــ  

یعتبر الصحابة المثل األعلى في حرصھم على التعلم ، حیث لم یثنیھم حیاؤھم من الرسول السؤال عن أمور دینھم ،    
  . فلذلك وجب ترسیخ العقیدة بالعلم الشرعي ، واإلقتداء بالرسول إلكتساب قیم التسامح والعفو والصبر والیقین في هللا

   * )ال تعارض بینھما( عالقة اإلیمان بالعلم
  "فاعلم أنھ ال إلھ إال هللا : " ویوصل المسلم إلى الحق ، قال تعالى  العلم النافع یھدي إلى اإلیمان ویرسخھ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ؟كیف أكتسب مقومات الكفاءة ومؤھالت اإلستحقاق 

 قیدتي ــ طلب العلم الشرعي لترسیخ ع  
 ــ اإلنفتاح على العلوم النافعة لإلھتداء بھا لفھم آیات هللا  
  اإلجتھاد في طلب العلم لتنمیة قدراتي الذھنیةــ 

  :* مفھوم العلمــ 
  .على حقیقتھ  الشيء إدراك: لغة 

  )إلخ ...كالریاضیات الفیزیاء(مجموع المعارف المكتسبة بتعمق: اصطالحا 

  : العلم في الشرعــ 
  )القرآن والسنة(من وحي صلى هللا علیھ وسلم  كل ما أنزل هللا تعالى على رسولھ  ــ ھو    

   * العلم یرسخ اإلیمان ویقویھ
  یعبد هللا بالعلم ولیس بالجھلـ   
  .العلم مفتاح أسرار الوجود ومصدر خشیة المؤمنین ــ  

 "من عباده العلماء  إنما یخشى هللا" ــ أشد الناس خشیة من هللا تعالى العلماء ، 
  ــ وجوب تخصیص أوقات لطلب العلم ألنھ یرسخ الیقین بالغیب ویزید في إیمان المسلم

   * اإلسالم یدعو إلى العلم
  " قل ھل یستوي الذین یعلمون والذین ال یعلمون" " إقرأ باسم ربك الذي خلق : "قال تعالى 

   )القرآن والسنة(   الوحي  :مصادرهـــ    
 ستنباط واإل ستقراءاإلبالحواس والتجربة و:    الشھادة الذي یدركعالم ــ 
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  الحكمة من حجب هللا علم الغیب عن عباده
  

  على ما رحمة هللا تعالى بالعباد حتى ال یطلعوا
  .یسوؤھم  في المستقبل 

  تحقیق الخضوع � وتفویض األمر لھ.  
  ابتالء الخلق وتمحیصھم للتمییز بین المؤمن

  والكافر
  تحقیق راحة النفس بأن هللا ال یفعل بھا إال

 .الخیر 
  :   *داللة اإلیمان بالغیب

  بالغیبیات التصدیقمن مقتضیات اإلیمان 
  : *ــ أھمیة اإلیمان بالغیب 

  الھدایة واإلستقامة  
  الصبرواإلحتساب والثبات  
 طمانینة النفس  

  :الغیب والوجود اإلنساني ــ 
الغیب واقع حیاتي یحیاه الناس بمختلف معتقداتھم 

بین موقن ومقر وغافل ومنكر ، فلذلك زود هللا عباده 
  . بالعقل لیدركوا وجوده واتباع رسلھ

 :*ــ أثر اإلیمان بالغیب على النفس 
اإلیمان بالغیب یخلق في النفس الخشوع       

والطمأنینة ، فتتحرر من الحزن والكسل فتسعد في 
 . الدنیا واآلخرة

 :ــ عاقبة التكذیب بالغیب على النفس 
فس الخوف والرعب عدم اإلیمان بالغیب یورث في الن

علیھا الحزن والجشع فتشقى في من الموت ویسیطر
 . الدنیا  واآلخرة

  :* یبمفھوم الغ
  ما ال یرى : لغة 

ھو كل ما غاب عن إدراك الحس : اصطالحا 
واستأثر بھ هللا تعالى بعلمھ من عوالم الغیب 

  والشھادة    
  ) :المنار( * أنواع الغیبــ 

  قابل أن یكون من عالم الشھادة :  نسبيغیب 
  غیر قابل أن یكون من عالم الشھادة:  مطلقغیب 

  
  ومسلمة واجب على كل مسلم:  حكمھــ 

  : العلم والغیب
ال سبیل إلى العلم بالغیب إال ببعثة الرسل بالحق 

لیبینوا للناس ما علمھم هللا تعالى فیقیھم من 
 . ضالالت الظن والوھم وادعاءات الدجالین

  
  :* اإلیمان

  التصدیق  :لغة  
العلم الراسخ بالعقائد وأعمال القلوب : )رحاب(اصطالحا     

  وأعمال الجوارح
التصدیق القلبي الیقیني با� :  )المنار(اصطالحا    

  ومالئكتھ ورسلھ والیوم اآلخر والقدر خیره وشره

  : * شروط اإلیمان
  أ ـ الخوف والرجاء   

  ب ــ حب هللا أكثر من حب النفس واألھل
  ج ــ الرضى بقضاء هللا وقدره

  الظاھرة والباطنة : د ــ شكر نعم هللا 
  :تتأسس على ثالثة أركان  : * حقیقتھــ 

 عمل بالجوارح–قول باللسان  –إعتقاد بالقلب 

؟ كیف أومن بالغیب  
  أومن بأركان اإلیمان وبكل ما جاء بھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ، وأن الجنة والنار والصراط والمیزان والحوض والبعث حق  
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  .نور العقل یشع من القلبأ ـ 

القرآن ال یعتبر العقل جوھرا في ذات اإلنسان وإنما ھو عملیة تتشارك فیھا مدارك اإلنسان المختلفة ، 
  حیث یعتبر القلب مركز التفكر واإلیمان والشعور واإلحساس

  . تمیز النظر اإلیمانيب ـ 
یتأسس بلوغ مراتب عالیة من الیقین ، واألسرار ل غایة النظر اإلیماني في القرآن االعتبار وإدراك

  :على ثالث قواعد 
  :فطریة اإلیمان

  اإلیمان با� وحقائق الدین كلھا مودوعة في ذات اإلنسان فطریا
  :قابلیة اإلیمان للتعقل

  .قضایا الدین كلھا قابلة للتعقل سواء بالدلیل العقلي المجرد أو بالعقل المسدد بالوحي 
  :النظر الملكي على النظر الملكوتيتأسیس ــ 

، وعالم الظواھر بعالم الملك الموصل عالم الملكوت الموصل إلى اإلیمان یسمي القرآن عالم اآلیات ب
  إلى العلم الوضعي

  : في أفق نظر ملكوتي في آیة الفلسفةــ 
  .داد إیمانھ تعتبر الفلسفة آیة من اآلیات الكونیة فیتخذھا المؤمن موضوعا للنظر الملكوتي فیز

  *العقل ویطور التفكیر يالتفكیر الفلسفي یقو
الل الفھم والتحلیل وطرح التساؤالت والتأمل في الوجود لسفة یقوم على استخدام العقل من خجوھر الف

  لنبذ التبعیة والتقلید وتطویر قدرتھ على التفكر يوالذات والكون لتقویة العقل البشر
فھذه اآلیة تدعو إلى التأمل " كان في یوسف وإخوتھ آیات للسائلین لقد : " قال تعالى :  فائدة

 الراشد والغوص فیھا عن طریق استعمال المنطق الفلسفي

  : مفھوم الفلسفةــ  
  . تعني محبة الحكمةو  وسوفا  ،  مشتقة من فیلو: لغة    
  .النظر العقلي المحض القائم على اإلستدالالت المنطقیة والبرھانیة عن قضایا كلیة :  اصطالحا   

  : حقیقة الفلسفةــ 
  .ھي نتاج تأمل وتفكر بشري متعدد وغني متأثر بظروف إنتاجھ 

  :الفلسفة الراشدةــ 
  ل إلى الحقائق قصد ترسیخ اإلیمانون المعقول والمنقول للوصیطریقة التفكیر الجامعة ب

  . مفھوم العقل عند الفالسفةأــ 
مما أدى أسلوبھا البرھاني إلى نفي وجود كل ماال . تربط الفلسفة العقل بالدماغ ، فتفصلھ عن الحس والقلب والشرع    

  .یدخل في حیز العقل وإدراكھ من العلوم 
  النظر العقلي في الفلسفةب ـ 

البعث والخلود ، بینما اعتبرھا اآلخرون مجرد معرفة خبریة ال لقد تمكن بعض الفالسفة من إثبات حقیقة واجب الوجود و
، التي تعتبر اإلیمان خبرة إنسانیة  فلسفة اإلیمان: برھانیة ، إال أنھ نمت تیارات فلسفیة معاصرة تؤسس لما یسمى بـ 

  .حیة وتفاعال حقیقیا مع خالق الوجود 
  :حقیقة اإلیمان الشرعي

  . وتصدیق ذھني ، بل اقتناع عقلي وتصدیق قلبي وعمل بمقتضاهاإلیمان لیس مجرد قناعة نظریة 
  :موضوع اإلیمان ومادتھـ أ 

  .ال یكتمل تحصیل اإلیمان وترسیخھ إال باإلرادة والعمل والمجاھدة وإال لن یجاوز صاحبھ مرتبة التصدیق الذھني فقط
  :الصلة والتفاعل اإلیمانيب ـ 

كلما توسع التفاعل اإلیماني كلما ارتقت مدارك العقل وتفتحت آفاق جدیدة للفھم إلى أن یبلغ صاحبھا مقام الراسخین      
 . في العلم

  عبدهللا بنیعیش         : األستاذ                                                                                  اإلیمان وعمارة األرض :درس (4)                                           التزكیة مدخل 

 عبادة هللا وتوحیده مقصد عمارة اإلنسان في األرضــ 
یم الغایة من وجود اإلنسان ھو عبادة هللا وتوحیده ، فلذلك یسعى المؤمن إلى نشر الخیر والعدل وتكر

  ویأمر بالمعروف وینھى عن المنكر أخیھ اإلنسان
 :عمارة األرض إرث لعباد هللا الصالحینــ 

الرشید للثروات متمیزین بالعلم والحكمة والتدبیرال یتم عمارة األرض إال بالعباد الصالحین األكفاء ال
مسألة القحط بعلم وخیر دلیل على ذلك ھو قصة یوسف في تدبیر . لتحقیق مبدأ الخالفة في األرض 

  إلخ.......وحكمة وعدل 
  ....بالتوحید ونشر الخیر واألمر بالمعروفواجب المؤمن عمارة األرض وإصالحھاـــ   

  لعمارة األرضصلى هللا علیھ وسلم كیف أمتثل لتوجیھات هللا تعالى ورسولھ 
  اإلقبال على طلب العلم ــ    

 أصلح في األرض وال أفسد فیھاــ 

  :عمارة األرضمفھوم ــ 
  المكان ، أصلحھ وبناه عمر: لغة           
  نیل مرضاة هللا لصالح المادي والمعنوي بال فساد لإعمار األرض بالعمل ا:  اصطالحا          

  : * مبدأ اإلستخالف أساس عمارة األرض ــ
اإلنسان في األرض  تعالى استخلف هللاإذ" وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض خلیفة :" قال تعالى 
  كل واحد منھم في تحقیق ذلك أسلوبفیھا، فاختلف ویحافظ على استمرار الجنس البشريویصلحھا لیعمرھا 

  : *  اإلصالح أساس عمارة األرضــ 
یقوم منھج إعمار األرض على أساس اإلصالح والعدل واإلحسان إلى الناس والتزاوج والتعایش وتغلیب 

  الحرب والدمارالحكمة على مفھوم 
   * النھي عن اإلفساد في األرض

   56األعراف ، " وال تفسدوا في األرض بعد إصالحھا : " قال تعالى 
  ....................الشرك با� ــ إشاعة الفاحشة ــ أكل أموال الناس بالباطل ـ: مظاھر اإلفساد 
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  وخفاء تأویلھاصلى هللا علیھ وسلم صلح الحدیبیة بین فھم ظاھر رؤیا الرسول
ألنھم أولوھا تأویال ظاھریا ، إال أن باطنھا كان یوحي لم یستوعب المسلمون بنود المعاھدة المجحفة 

بانتصار تاریخي للمسلمین ، حیث أتیحت لھم حریة التنقل بین صفوف الكفار دون إزعاج أو مضایقة من 
  .قریش ، فانتشر الدین بین الناس 

  : *دواعي فتح مكة ومراحلھ ونتائجھ

  دواعي فتح مكة
رفضھم دفع دیة و)حلیفة المسلمین(على خزامة )حلیفة قریش(بكربنو نقض قریش بنود الصلح ـ اعتداء 

  .ف مقاتل آآل 10ھــ ، بـ  8: رمضان 20المسلمون مكة في ففتحواختارت قریش الحرب ، ، قتلى خزامة

  نتائجھ
    عن المشركین  ـــ عفوه م النبي األصنام یحطــ انتشار عقیدة التوحید ـــ ت

  اإلسالمـــ دخول العدید من الناس في    
  : دروس وعبر

الوفاء بالعھود وعدم نقضھا ــ قبول النبي صلى هللا علیھ وسلم مشورة زوجھ أم سلمة تكریم للمرأة ــ 
 جنوح اإلسالم إلى السلم والتسامح كان سبب دخول الناس فیھ بكثرة

   * )السیاق:  (تعریف صلح الحدیبیة
من السنة السادسة للھجرة قرب الحدیبیة  القعدةذي سادس أبرمھا المسلمون مع قریش في  معاھدة

  .إثر منع قریش المسلمین من دخول المسجد الحرام بضواحي مكة
لكن لحرام معتمرین ، كان النبي صلى هللا علیھ وسلم قد رآى في منامھ أنھ یدخل ھو وأصحابھ المسجد ا

، فدعا النبي خبر موتھ  وأشیعلیخبرھم بسلمیة رحلتھ فأسروه لیھم فأرسل عثمان بن عفان إقریش منعتھ
  .إلى بیعة الرضوان للدفاع عنھ 

  :بیعة الرضوان
كانت بیعة الرضوان تجدیدا للعھد بین هللا والمؤمنین الصادقین على نصرة اإلسالم ، فمثلت بذلك غایة الیقین 

  .والتسلیم من الصحابة للرسول صلى هللا علیھ وسلم وشرفا لھم فأثابھم هللا فتحا قریبا 
  *  :  صلح الحدیبیةنتائج 

لقد أسفرت المفاوضات عن ھدنة لمدة عشر سنوات ، اتفق فیھا على أن یتنقل المتنازعون بحریة وأن ال 
یؤدي المسلمون العمرة إال في العام المقبل ، وأن یرد النبي من جاءه من قریش مسلما وأن ال ترد قریش 

تفرغ الرسول لنشر الدعوة ـ وتصفیة . أي فرقة شاء من جاءھا مرتدا ، وأن ال یمنع أحد من اإلنضمام إلى 
 فتح مكة المكرمةثم تم في حلف الرسول صلى هللا علیھ وسلم ـ  ةـ دخول قبائل كثیر الحساب مع یھود خیبر

 بفضل صلح الحدیبیة

عبدهللا بنیعیش         : األستاذ                                                                  مفاوضا ومستشیراصلى هللا علیھ وسلم   الرسول  :درس                                                   )2( اإلقتداءمدخل 
  :مفھوم التشاور

  أشار إلیھ ، أومأ إلیھ بالرأي: لغة             
  القرارإشراك أھل الرأي السدید في اتخاذ : اصطالحا             

 :  *الشورى مبدأ أصیل في اإلسالمــ 

  كان النبي صلى هللا علیھ وسلم یعتمد مبدأ الشورى في تسییر األمور رغم وجوب طاعة الصحابة لھ 
  159 الشورى) فاعف عنھم واستغفر لھم وشاورھم في األمر:  ( قال تعالى 

  العمرةستشارتھ ألم سلمة لما امتنع المسلمون من التحلل في ـ ااستشارة أصحابھ في غزوة بدر  

  * إعمال مبدأ الشورى في سیرة المصطفى صلى هللا علیھ وسلم لتدبیر شؤون المسلمین*   
  :السلمیة والعسكریة مثال لقد كان إلستشارة الرسول الكریم ألصحابھ أثرعظیم في انتصاراتھ 

  الكبرىصحابة في غزوة بدر استشارتھ لل ــ
  )األضحیة(ــ استشارتھ ألم سلمة لما امتنع المسلمون من التحلل وذبح ھدیھم 

  :   * فوائد الشورىــ 

  تحري السداد في الرأي  ـــ  تجنب اإلستبداد في تدبیر األمور
  ـ رص الصف الداخليتنمیة الوعي الجماعي في تدبیر الشأن العام

  : مفھوم التفاوض
  فاوضھ ، بادلھ الرأي بغیة الوصول إلى تسویةفوض رد األمر ، :  لغة

  .متعددة ھو أسلوب لحل النزاعات بین طرفین متنازعین أو أكثر حول قضایا : اصطالحا 

  *  مبدأ التفاوض في معاملة الرسول صلى هللا علیھ وسلم لآلخر وفوائده*  
ومرونة ھائلة وھدوء كبیر  رشیدطیط ا في مفاوضة قریش حیث أبان على تخأبدى الرسول قدرة ال نظیر لھ

المجحفة ألن الظروف المعقدة والسیاق التاریخ حینئذ كانا ال یساعدانھ على رفض بنود  أمام شروط قریش
  .سنوات  10ھدنة لمدة  نزع فتیل الحرب وتحقیق ، فتمكن بفضل ذلك من الصلح

  : * فوائد التفاوض ـــ 
  إلختغلیب منطق الحكمة على العنف       –الجنوح إلى السلم   -- حقن دماء المسلمین   

  :ــ ممیزات أسلوب تفاوض رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 
  بیعة الرضوان:  تقویة موقف الرسول مفاوضا أـ

  )الحلیس بن علقمة(استمالة بعض سادة قریش لصفھ :  ب ـ إرباك الخصوم 
  كشرط للسلم إطالق سراح عثمان بن عفان: ج ـ فرض اإلحترام لقواعد التفاوض

  عدم كتابة البسملة ورسول هللا لعدم إحراج قریش:  د ـ كفاءة اإلنسحاب التفاوضي 
  : السیاق التاریخي

  تعتبر السنة السادسة للھجرة بدایة نھایة سلسلة من المواجھات المسلحة بین المسلمین وكفار قریش
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  )4: (صفحة                                 عثمان بن عفان وقوة البذل والحیاء :نماذج للتأسي                        :درس )                                    3(اإلقتداء مدخل 

   *عثمان أصدق األمة حیاءــ 
 

أال أستحیي من " : قال الرسول صلى هللا علیھ وسلم  حیث،  بلغ من الحیاء درجة تستحیي المالئكة منھ
 "رجل تستحیي منھ المالئكة 

  : *عثمان مضرب المثل في البذل واإلنفاق في سبیل هللاــ 
  :ـ إنفاقھ في الجھاد في سبیل هللا تعالى أ 

صلى هللا علیھ فرسا ، وسلم الرسول  50بعیرا وأتم األلف بـ  950جھز جیش العسرة في غزوة تبوك بـ 
  .             دینار 1000وسلم 

  :ب ــ إنفاقھ في سقي الماء 
  ألف درھم ، لسقایة المسلمین 35اشترى عین رومة بـ 

  :ج ــ إنفاقھ في المساجد والشداد 
  ألف لتوسیع المسجد  25ــ اشترى بقعة أرض مجاورة للمسجد النبوي بــ 

  رقبة 2400ــ أعتق منذ أسلم ما یقارب   

  ) وسلوكھ المؤمن یدعو بأخالقھ( : فوائد البذل
 تحقیق التكافل اإلجتماعي تقلیل األعداء والخصوم ـ كسب محبة هللا ـ الكرامة في الدنیا واآلخرة ـ

  : التعریف
صلى هللا ھو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف ، یجتمع مع رسول هللا 

  ) .البیضاء بنت عبد المطلب(وفي ) عبد مناف(في علیھ وسلم 
  سنین ، 6بالطائف بعد عام الفیل بـ ولد  
  رقیة ثم أم كلثوم : لقبھ ذو النورین ألنھ تزوج بنتي الرسول صلى هللا علیھ وسلم.  
 رابع من أسلم وأحد المبشرین بالجنة ومرضي عند رسول هللا  صلى هللا علیھ وسلم  
 یتمیز بالكرم والحیاء والحذر والرجاء وكثرة العبادة  
  ھـ  35ذي الحجة  18: استشھد یوم الجمعة 
  یوما 12سنة إال  12: مدة خالفتھ  
  یوما بدون ماء 40قتلھ الخوارج وھو صائم یقرأ القرآن الكریم بعد محاصرتھ 

  *   )الصحابة(إعداد النبي صلى هللا علیھ وسلم نماذج تحمل الرسالة *   
بالدعوة إلى توحید هللا فقط وإنما كان یعد الصحابة لتحمل الرسالة  یشتغل لم یكن النبي صلى هللا علیھ وسلم

  .....كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بعده حیث كان یوجھھم دائما إلى الصواب لیكونوا قدوة في حیاتھم 

   *)وسلوكھ المؤمن یدعو بأخالقھ: (فوائد الحیاء
 الفوز بالجنة ـ كسب احترام الناسالحمایة من الوقوع في الفواحش ــ كسب رضى هللا تعالى ــ 

عبدهللا بنیعیش         : األستاذ                                                 في بیتھ صلى هللا علیھ وسلمالر سول                      :درس                           )  4(مدخل اإلقتداء 
 

  :الجیران اإلقتداء بالرسول في عالقتھ معھـ ـ 
 

 وجوب اإلقتداء بالنبي في معاملتھ الحسنة لجیرانھ ومع الناســ    

   * تجلي إیمان المؤمن وقیمھ في معاملتھ ألھل بیتھ
لناس ، حیث قال النبي مع ابھ یتعامل مع أھلھ بالحسنى كما یتعامل أن  المؤمن یمانمن كمال إ

كما یجب استحضار معاملة النبي "خیركم ألھلي خیركم خیركم ألھلھ وأنا : " صلى هللا علیھ وسلم 
  . في ذلك لزوجاتھ وأھلھ قوال وفعال ، واتخاذه قدوة

  : فائدة
مع عطف ، وخاصة یوسف علیھ السالم  ، تشابھ كبیر بین عطف یعقوب علیھ السالم على أوالده

قال إني لیحزنني أن تذھبوا : "حیث قال علیھ السالم  النبي صلى هللا علیھ وسلم على أبنائھ وبناتھ
 "بھ وأخاف أن یأكلھ الذیب وانتم عنھ غافلون 

  
   *محمد الرسول صلى هللا علیھ وسلم اإلنسان

، حیث كان رحیما بأھل بیتھ  یعتبر النبي صلى هللا علیھ وسلم أرقى إنسان في معاملتھ ألھلھ وللناس
  "ال یرحم یرحم من ال " وبأصحابھ وبأعدائھ حیث قال 

   *ومع من یخدمھ سمو أخالقي النبي صلى هللا علیھ وسلم في بیتھ
ویساعدھن في البیت كماكان  مورألكان یحب أوالده ویتودد إلیھم ویالعبھم ویعدل بین زوجاتھ في كل ا

  في بیتھ من یخدمھ یحسن إلى

 عالقتھ صلى هللا علیھ وسلم مع زوجاتھــ أ 

كان خلقھ " :الت عائشة ق حیث تمیزت عالقة النبي بأھلھ بالرحمة والمودة واإلحترام وحسن المعاملة
ما أكرمھن إال كریم وما : " وقد نبھ صلى هللا علیھ وسلم إلى حسن معاملة الزوجات حیث قال " القرآن

  أمام أصحابھ ......خدیجة وعائشة: عن الحدیث عن زوجاتھ وكان ال یتحرج "  أھانھن إال لئیم
  : المشاركة في أعمال البیتــ ب  

یساعد أھلھ في بعض أعمال البیت ، حیث لم تمنعھ مھمة نبوتھ من  صلى هللا علیھ وسلم كان النبي
إلخ  مما یدل على سمو معاملتھ لزوجاتھ ...مشاركة أھلھ معاناتھمإذ كان یخیط ثوبھ ویرقع حذاءه 

 . وتحقیق المساواة بین الرجل والمرأة
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  )5: (صفحة                                                      األحكام والمقاصد الزواج: فقھ األسرة                        :درس )                       1(مدخل  اإلستجابة   
  :* أركان الزواج

  : الزوجان الخالیان من الموانع الشرعیة:  لمحلا - أ 
  .متزوجة ــ ثالث طلقات ـ مشركة ـ زوجة خامسة ـ أختھا  -طالق ـ وفاة : المرأة في العدة : التحریم المؤقت   
  النسب ـ الرضاعة ــ المصاھرة: التحریم المؤبد   
  )المرأة( وقبوال) الرجل(اللفظ الدال على النكاح إیجاب:الصیغة - ب 

  في مجلس واحد –ي أو كتابة أو إشارة شفو: ــ شروط اإلیجاب                       
  .المھر المقدم للزوجة كامال أو ناقصا ، ال حد لھ :  الصداقد ـ    

  :*  مقاصد الزواجــ 
  )والرحمة والسكینة المحبة والتقدیر(أ ـ تلبیة الحاجات المتبادلة للزوجین 
  )عدم الزنا(ب ـ تحصین المجتمع وحفظ األنساب 

  المسلمة وتكثیر سواد األمةج ـ إقامة األسرة 
  ھـ ـ بقاء النوع اإلنساني بالزواج الشرعي

  : سبل تحقیق مقاصد الزواجــ  
  التعفف یحمي األسرة من التفكك والضیاع: العفة 

  أعظم نعمة الزواج الوفاء واإلخالص والتكریم: الوفاء 
  "معروف وعاشروھن بال: " قال تعالى ، اإلحترام المتبادل :المعاشرة بالمعروف 

  كیف أكتسب الخصال الحسنة واألخالق الكریمة التي تؤھلني ألحیى حیاة زوجیة سعیدةـــ     
 التعفف والتخلق بالوفاء واألمانة والصدق في محبتي لزوجتي

  * : مفھوم األسرة
واألمومة عالقة األبوة والبنوة المثمرةلھي تلك الرابطة بین الرجل والمرأة بعقد شرعي عن طریق الزواج 

  والمصاھرة والعمومة والخؤولة
   * مكانة األسرة

  اإلستقرار النفسي لألنسان إذتحدث ، وھي أصل النوع البشري تعتبر األسرة نواة المجتمع وأساس بنائھ
  : *  مفھوم الزواج

  النكاح أو الوطء: لغة     
  لتعفف للتحصین وامیثاق تراض وترابط بین رجل وامرأة على وجھ الدوام : اصطالحا    

 : مقدمات الزواج الخطبة
من عدل عنھا یعید كل ما أخذلكل واحد الحق في التراجع عنھا ، فالخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج ،   

 مقاصدھا :
 تحقیق التعارف والتوافق الفكري والنفسي لنجاح العالقة الزوجیة

  :* حكم الزواجــ 
فانكحوا ما طاب لكم من : " بالكتاب والسنة واإلجماع  قال تعالى ، مشروع ) مستحب(الندبحكمھ      

  "النساء مثنى وثالث ورباع 
  * )مدونة األسرة 13المادة ( :شروط الزواج

  ــ عدم اإلتفاق على إسقاط الصداق ــ ولي الزواج عند اإلقتداء  )البلوغ -العقل(أھلیة الزوجین
 ــ إنتفاء الموانع الشرعیةاإلیجاب والقبول  : سماع العدلین التصریح 

عبدهللا بنیعیش         : األستاذ                                                     األحكام والمقاصد  :فقھ األسرة الطالق                        :درس )          2( اإلستجابةمدخل 
  : نوعان وھو ، برضاھا إال مطلقتھ مراجعة للزوج یحق ال :  البائن الطالق ـ ب       

  : صغرى بینونة ــ
 ـ )لتطلق المراة تدفعھ مال( الخلع طالق ـ بالمرأة الدخول قبل الطالق ــ عدتھ المنقضي الرجعي الطالق
   والسجن الزوج وغیبة والعیب كالضرر القاضي یوقعھ طالق

  : الكبرى البینونة البائن الطالق ــ
   یطلقھا ثم فعلیا زواجا آخر برجل الزواج بعد إال زوجھا على المطلقة تحرم ، للثالث المكمل الطالق

  :*مقاصد الطالقــ 
 :الرحمة بالزوجین من خالل 

  تفادي األضرار النفسیة والصحیة لزواج فاشلـ  
  )ـ سوء العشرة مرض مزمن ـ قبح(ـ رفع المشقة عن أحد الزوجین

  : *والمجتمعآثاره على األسرة 
 تشرد األطفال وانحرافھم ـ التفكك األسري ـ معاناة المطلقة من الفقر ـ كثرة العنوسة

 : محاذیر االنحراف بمقاصد الطالقــ 

  ...ال یحق للزوج تضییع حقوق الزوجة واألوالد عند الطالق ألنھا تتعلق بذمتھ ، مثل النفقة
  كیف أقدر األسرة وأسعى إلى الحفاظ علیھا ؟

 ال تزوجت معرفة واجباتي وحقوقي في حـ  التفقھ في فقھ الزواج والطالق     ـــ   

  :* الطالق مفھوم ــ
  والترك اإلرسال: لغة

 "القضاء مراقبة تحت شروطھ حسب كل ، والزوجة الزوج یمارسھ ، الزوجیة میثاق حل ھو : حااصطال
  78 : المادةاألسرة مدونة
  . القصوى الضرورة عند إال إلیھ یلجأ وال مباح :* حكمھ

  واحدة طلقة یكونو ، جماع یسبقھ ولم طھر في یقع ـ الحقوق في الطالق عند التقوى إلتزام : * شروطھ
  :* الطالق أنواع ــ

  : أقسام ثالثة إلى عنھ المترتبة اآلثار حسب الطالق ینقسم
  . العدة انقضاء قبل مراجعتھا في الحق ولھ ،  زوجتھ على زوجال یوقعھ : الرجعي الطالق ــ أ

  : العدة أنواع

  )علیھا البناء( بھا الدخول قبل للمطلقة عدة ال ، والصغیرة للیائسة أشھر 3 – للحائض قروء 3 : العدة
  :أحكامھ ــ

 وجوب ـ توثقو رجعة ذلك دعُ  مسھا فإن ، علیھا الزوج دخول جواز ــ الزوجیة بیت في المطلقة تقیم ــ  
 . العدة خالل أحدھما مات إن یتوارثان ـ النفقة
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 )6( :صفحة                                               رعایة األطفال وحقوقھم   :فقھ األسرة                      :درس                                  )3(اإلستجابة مدخل 

  : الحق في الحضانةــ 
الطالق فاألم ھي من تتكفل بذلك ، ثم األب ثم  ا في حالالمتماسكة تضمن الحضانة لألطفال أماألسرة 

  الجدة ألم ، وإن تعذر من یكفلھ فالمحكمة لھا الحق في اختیار األكثر أھلیة للقیام بذلك

  : الحق في اللعب
  ....اللعب أول مدرسة یتعلم فیھا الطفل مبادئ التفكیر واإلنتباه والفضول

  : ممیزات الحقوق العامة للطفل في اإلسالمــ  
  للطفل الحق في العیش في حضن األسرة الحنونة:الحق في األسرة  
  إلسالم إجھاضھ وقتلھفي الحیاة فحرم الھ الحق : الحق في الحیاة  
  لھ الحق في الحیاة في بیئة صحیة ورعایة سلیمة :الحق في الصحة  
  في الحقوق واألحكام بین الكبار والصغاریساوي اإلسالم : الحق في المساواة  
  وجوب حمایة مال الیتیم والنھي عن تضییعھا: الحقوق المالیة  
  لھ الحق في التعلم والتربیة الحسنة:الحق في التعلم  

  ؟ كیف نسھم في رعایة الطفل وحمایة حقوقھ
  . إحیاء قیم التكافل األسري ــ التشجیع على كفالة الیتیم ـ تقدیم المساعدة لھ

 التشجیع على كفالة الیتیم ـ تقدیم المساعدة لألطفال في وضعیة صعبة لحمایتھم من األخطار

  : * مفھوم رعایة الطفلــ 
  . وحفظھ مما یضره العنایة بالطفل وفق المنھج اإلسالمي من كل الجوانب وتعلیمھ دینھ

  * خصائصھا
  قادر على تحمل المسؤولیة وعمارة األرضأنھا واجبة على اآلباء وحق من حقوق األبناء لتكوین نشء 

  :ــ حقوق الطفل في اإلسالم بین األسرة والمجتمع 
الوالدان ھما المسؤوالن المؤھالن لرعایة األطفال نظرا لما یتوفران علیھ من استعدادات فطریة للقیام بذلك ، 

  . )الیتامى(تكفل بھم ثم إلى المجتمع لل فتنتقل الرعایة إلى األقربین منھمكالعطف والمحبة ، أما إذا توفیا  
  :* من أسس رعایة األطفال وحفظ حقوقھموالحوار المودة والرحمة ــ  

،  فلذلك وجب تربیتھم وتأدیبھم ورعایتھم بعطفالمودة والرحمة بین الزوجین أساس كل رعایة سلیمة لألطفال 
  . كما یجب اعتماد الحوار وأسلوب اإلقناع عند توجیھھم لتنمیة فیھم شخصیة سلیمة واثقة بالنفس

  :* حقوق الطفل على األسرةــ 
  : الحق في النسبــ 

  الزواج الشرعي یعطي الطفل حق اإلنتساب إلى والدیھ ویحمیھ من الضیاع
  : الحق في النفقةــ  

  )دار الیتامى(ه ثم تنتقل المسؤولیة إلى المجتمع أو الدولة عنھ األم أو أقرباؤإن انعدم نابت النفقة واجب األب ف
  : الحق في الدین والتربیة السلیمةــ  

  .منذ الصغر ، وإال انحرفوا وضاعوا في المجتمع السلیمة واجب على الوالدین تلقین أبنائھم التربیة الدینیة 

عبدهللا بنیعیش         : األستاذ                                             األسرة نواة المجتمع  :فقھ األسرة               :درس        )                        4(ابة اإلستجمدخل 
 : األسرة سبیل لحفظ الدینــ 

فلذلك كان دور األسرة مھما في " كل مولود یولد على الفطرة ، فأبواه یھودانھ أو ینصرانھ " 
تحدید دین الطفل والحفاظ على استمراریة الجنس البشري بتزویج الشباب وحفظ قیم العفة 

  والتضامن
 : األسرة وسیلة لحفظ النسب والعرضــ 

ال یتحقق مقصد حفظ العرض أو النسل إال في إطار عالقة شرعیة بین الرجل والمرأة القائمة 
  .على الوفاء والمودة والرحمة 

 : المجتمع البشریةاألسرة ثروة ــ 
إطار عالقة شرعیة لتحقیق القوة  ال تتقدم أي أمة إال في ظل أسرة محافظة متماسكة متناسلة في

  . اإلزدھارو
  :*الشروط والمقومات : استقرار األسرة 

  ـ المودة والرحمة  حسن المعاشرة الزوجیة والصبر ـ تربیة األطفال وفق المنھج اإلسالمي
  ؟ األسرة وأكون عضوا صالحا فیھاكیف أقدر قیمة ــ 

  طاعة هللا والبر بالوالدین                 ـ     اإلقتداء بالرسول الكریم 
 االلتزام بالقیم اإلسالمیة في بناء أسرتي    ــ     تقدیم النصح للمتزوجین

  : مفھوم األسرةــ 
  الدرع الحصین وأھل الرجل وعشیرتھ: لغة    

رابطة تجمع الرجل والمرأة بعقد شرعي عن طریق الزواج ینتج عنھا نسب البنوة واألبوة واألخوة  :  اصطالحا
  .والعمومة والمصاھرة 

   *صالح األسرة أساس صالح المجتمع
األسرة أصل النوع البشري وكذلك تعتبرــ یعتبر نجاح األسرة تربویا واقتصادیا واجتماعیا نجاحا للمجتمع 

إذا كانت شرعیة وأساس التكافل اإلجتماعي  ستقرار النفسيلإلضمان ولبقاء اإلنسانیاسبیل  وھيــ )النواة(
 ".المتبادل مبنیة على المودة والرحمة واإلحترامو

ال یسعد اإلنسان نفسیا إال بین أحضان أھلھ الموفرین لھ الرعایة والرحمة واألمان ، وحتى الیتامى واللقطاء فقد 
  . ال ینحرفوا حتىھم عن الحنان المفقود الكفالة اإلجتماعیة لتعوضإلسالم شرع لھم ا

    *تحصین األسرة من اإلنحالل والتفكك
  وإفشاء أسرار الزوجین  تحریم الزنا ونشر الفواحش والنھي عن إكراه الفتیات عن البغاءالتشجیع على الزواج و

  نعمة القرابة ودورھا في التكافل اإلجتماعي
لن ینعم اإلنسان بنعمة التكافل اإلجتماعي إال بین أحضان اسرة یسود بینھا الحب والمودة والرحمة والتآخي 

 .المستوحات من القیم اإلسالمیة 
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   خیانة األمانة وتضییع الحقوقــ 
إلى من ائتمنك وال تخن من أد األمانة " مانات ولو كانت أمانة من خانھم ال یحق للمؤمنین خیانة األ

  " خانك
  : إفشاء السر تضییع لألمانةــ 

  الحمیمیةمن الخیانة إفشاء السر ، خاصة أسرار الزوجین 
  :  * مجاالت المسؤولیة

  : مسؤولیة اإلنسان عن شكر النعمـــ 
  : مسؤولیة اإلنسان في اآلخرة تبدأ بالسؤال عن أداء حق هللا تعالى وشكر نعمھ قال تعالى 

  "ثم لتسألن یومئذ عن النعیم"                                            
  :مسؤولیة اإلنسان عن كسبھ ــ 

ال تزول  " : صلى هللا علیھ وسلم هللا قال رسول ، أعظم ما یسأل عنھ العبد یوم القیامة أقوالھ وأفعالھ 
قدما عبد یوم القیامة حتى یسأل عن أربع ، عن عمره فیما أفناه وعن جسده فیما أباله وعن 

  الدارمي " مالھ من أین اكتسبھ وفیما وضعھ ، وعن علمھ ماذا عمل فیھ 

  : ة اإلنسان عن عالقتھ بالغیرمسؤولیــ  
  .......قارب والجیران واجب على كل مسلم الوفاء بحقوق الغیر ، كحق الوالدین واإلخوة واأل      

  ؟ كیف أعمق شعوري بحق هللا تعالى فأحفظ األمانة وأفي بمسؤولیاتي
 اجتناب النواھي واإلجتھاد في أداء فرائضي ـ  التفقھ في الدین لمعرفة أحكام الحالل والحرام وأصبرــ 

  : مفھوم األمانةــ 
  مشتق من األمن واألمان: لغة   
  .....) -الذھب  –المال (حفظ الودیعة : اصطالحا   

  :* باألمانة مفھوم الوفاءــ 
  أي أداؤھا على أكمل وجھ من غیر نقص المحافظة على العھد واألمانة: اصطالحا   

  : باألمانةمظاھر الوفاء ــ 
  إلخ..... حفظ النفس     –القیام بالواجبات  –اجتناب المحارم  –حفظ الدین     

  : * مفھوم الوفاء بالمسؤولیةـــ 
  نقصان بغیرأداء تاما لف بھ شرعا أو كلف بھ من طرف آخرأداء اإلنسان ما ك   

  :* میزة الحقوق في اإلسالم
من خالل  ، فلذلك حفظھا هللا تعالى الغیر وحق النفس وحق حق هللا: م إلى تتوزع الحقوق في اإلسال   

  )على المعتدین علیھا إقامة الحدود( زجریة أخرى و) تمنع الوقوع في المعاصي (تشریعات وقائیة 

  :* أساس نشرالثقة وشرط نماء المجتمع وصالحھ: الوفاء باألمانة والمسؤولیة 
، ویحظى  أساسیین في نشر الثقة واألمان بین الناسیعتبر الوفاء باألمانة والمسؤولیة عاملین    

  . وصالحھ فیساھم بذلك في نماء المجتمعصاحبھا بمحبة هللا والناس 
من شیم النفوس المؤمنة الطاھرة المتشبعة بنور ربھا وھدي  شیمة وھي األمانة من اإلیمانب الوفاءوبما أن 
  . كل مسلم ومسلمةوھي واجبة على  هللا وقحقلذلك تعتبرحقا من نبیھا ، 

  تجلیاتھا ومظاھرھا ومجاالتھا
 إلخ......... األمانة في حفظ الدین والنفس والعقل والعرض والمال وعدم الوقوع في المعاصي

عبدهللا بنیعیش         : األستاذ                                                     الصبر والیقین   :حق النفس                      :درس                    )         2(مدخل القسط 
   * تجلیات الصبر والیقین

 عن المعاصي ، وعلى ابتالءات هللا وكذلك الصبر الصبر على الطاعات  
 مور والیسأل غیره من المخلوقالیقین یتجلى في  التوكل على هللا واإلعتماد علیھ في كل األ. 

  المضي على الحقالرضا بحكمھ وخشیتھ ــ ـــ 
  : قبس من یقین األنبیاء والمرسلینـــ 

 یقین إبراھیم من عنایة ربھ بزوجھ وولده إسماعیل  
 عسى هللا أن یأتیني بھم جمیعا(یقین یعقوب بعودة ابنھ(  
  بالحق لقد صدق هللا رسولھ الرؤیا " یقین الرسول صلى هللا علیھ وسلم بالفتح  لما خرج للعمرة

  27: الفتح " 
  كیف أحفظ حق النفس فأتحلى بالصبر والیقین وأقتدي بسیر األنبیاء والمرسلین علیھ السالم

  االعتبار بسیر األنبیاءــ         
  سیرة نبینا في الصبر والمحن والیقین ةالمواظبة على قراءــ          
 الرزاق تقوى هللا والتیقن بأنھ مع الصادقین وأنھ ھوــ          

  :* مفھوم الیقینــ 
  ثبت وتحقق:  لغة

  )شعبة من شعب اإلیمانوھو ( العلم الحق الثابت الراسخ في القلب بال شك وال ظن: اصطالحا
  :*مفھوم الصبر

  التجلد والتحمل : لغة 
  .خلق صادر عن قدرة اإلنسان على تحمل الشدائد والمصائب بثبات ویقین دون شكوى  : اصطالحا 

  : * الصالح والعمل اإلیمانثبات والیقین بالصبرعالقة 
  ا فتزدادأما النفوس الطیبة فتصبر وترضى بما قسم هللا لھفلى ابتالء عباده بالمصائب ، امن سنن هللا تع

  . فتفسد تقنط من رحمة هللا تعالىأما النفوس الخبیثة فتفزع ووفیعمل صالحا ،  با�إیمانا وثباتا ویقینا 
 35ـ األنبیاء ) كل نفس ذائقة الموت ،ونبلوكم بالشر والخیر فتنة وإلینا ترجعون : (قال تعالى 
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  :الحیاءحقیقة 

  ھي حالة یمتزج فیھا تعظیم هللا وخشیتھ وإجاللھ ومحبتھ             

  : تجلیاتھ
  )تجنیبھا المعاصي(الحیاء من النفس ) كف األذى عنھم(الحیاء من الناس ) طاعتھ(الحیاء من هللا 

  :مكانة الحیاء في الدین
وھو "الحیاء شعبة من شعب اإلیمان  : "الحیاء من اإلیمان حیث قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم    

  .فھو مذموم  محمود في كل األمور إال في التفقھ في الدین
  :ـ الفرق بین الحیاء والخجل 

  الخجل خوف وضعف وتردد أمام الخلقالحیاء شجاعة وقوة وعزة نفس بینما 
   * عالقة العفة بالحیاء في القول والعمل

  ومتكامالن ، بھما یرتقي المؤمن في مراتب اإلحسان قوال وعمالالحیاء خلقان متالزمان و العفة
   *أساس تحصین الفرد والمجتمع العفة والحیاء

إلى  ماوترتقي بھوالمعاصي  من الفواحش والمجتمع الفردفتحصن  العفة والحیاء ثمرتان لمجاھدة النفس
  . أعلى مراتب اإلیمان

  ؟ كیف أكتسب خاق العفة والحیاء
  محاسبة النفســ    التزام الصدق مع النفس وهللاــ  الذاكرینمجالسة 

  :* مفھوم العفة 
  الكف واإلمتناع : لغة     

  ھي حصول حالة من الضبط واإلستقامة في النفس تمتنع بھا عن غلبة الشھوة: إصطالحا      
  : حقیقة العفة                                               

  على اإلمتناع عن الرضوخ واإلستجابة للشھوات لنیل مرضاة هللا وتحقیق كمال الیقینھي القدرة  
  :   *تجلیاتھا

  ...........الحیاء ـ القناعة ـ الكسب الحالل ـ الصدق في القول وفي معاملة الناس 
  العفة ثمرة مجاھدة النفس وھواھا 

  والتعفف والورعال تتحقق العفة إال بمجاھدة النفس و اتباع طریق الحق 
  :  * مفھوم الحیاء

  الحشمة: لغة   
  انقباض النَّفس ِمن شيٍء وتركھ حذًرا عن اللَّوم فیھ:اصطالحا  

 ھو الخوف من مواجھة الناس وانقباض في النفس : مفھوم الخجلــ 
  )الحیاء قسمان (:  أنواع الحیاءــ 

  شعب اإلیمانیولد مع اإلنسان وھو شعبة من : الحیاء الفطريأ ـ       
إجاللھ ، فیمنعھ من عرفتھ بربھ والخوف منھ وتعظیمھ ویكتسبھ المسلم من خالل م: الحیاء الكسبيب ـ      

 ....... الوقوع في المعاصي والمحرمات

 عبدهللا بنیعیش         : األستاذ                               التوسط  و اإلعتدال في استغالل البیئة: حق البیئة           :درس )                             4( القسطمدخل 

  * في اإلسالم اإلعتدال والوسطیة في استغالل البیئة ضابطا ــ

أو تبذیر یأمرنا هللا تعالى باعتماد الوسطیة واإلعتدال في تدبیر الموارد البشریة دون إسراف          
  .مسألة القحط والمجاعة اقتداء بیوسف علیھ السالم في تدبیر 

  " وال تفسدوا في األرض بعد إصالحھا:" قال تعالى        
  "وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنھ ال یحب المسرفین :" قال تعالى 

  اإلعتدال والتوسط أمانة اإلستخالفــ 
لقد استخلف هللا اإلنسان في األرض إلعمارھا والحفاظ على ثرواتھا وفق منھجھ الحكیم المبني        

  .على الوسطیة واإلعتدال دون إسراف أو فساد لمواردھا الطبیعیة ألنھا أمانة على عاتقھ 

 مكیف أحقق غایة التوسط واإلعتدال في استغالل البیئة استرشادا بقصة یوسف علیھ السالــ 
  أحافظ على محیطي وبیئتي من التلوث وسوء اإلستغاللــ            

 المساھمة في األنشطة المحلیة والوطنیة لحفظ البیئةــ  

  :   *مفھوم البیئةــ 
  أو اللزوم البوء وھو القرار : لغة       

 إلشباع حاجاتھ وتطلعاتھالمحیط الذي یوجد فیھ اإلنسان بكل موارده الطبیعیة واإلجتماعیة : اصطالحا     

  : مظاھر عنایة اإلسالم بالبیئةــ 
یتمیز مفھوم البیئة في اإلسالم بشمولیتھ حیث یعتبرھا جانبا من جوانب العقیدة ، فلذلك حدد مبادئ لضبط    

   تمكن من أداء مھمتھا المحددة لھا من هللا تعالى إلستمرار الحیاةة اإلنسان ببیئتھ ، حتى یصونھا لتعالق
  "وال تعثوا في األرض مفسدین : "قال تعالى  حیث 

      *حفظ البیئة وتنمیتھا من مقتضیات اإلیمان
الحفاظ على البیئة وتنمیتھا من مقتضیات اإلیمان إذ أمرنا هللا في كثیر من آیاتھ الكریمة بعدم اإلفساد في    

: " كما الرسول صلى هللا علیھ وسلم " وال تعثوا في األرض مفسدین : " والحفاظ علیھا حیث قال األرض 
  "ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأكل منھ طیر أو إنسان أو بھیمة إال كان لھ بھ صدقة 

  : مفھوم اإلعتدال
 كیفتوسط حال بین حالین في كم أو : ة لغ

 التزام منھج العدل والحق ، ال تفریط وال إفراط ، أي الوسطیة واإلستقامة : اصطالحا        
  : مفھوم  التوسط

  جعل الشيء في الوسط:  لغة       
 العدل والخیریة ال إفراط وال تفریط: اصطالحا       
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    *: العالقة بین الكفاءة واإلستحقاق *

  تعتبر الكفاءة سبب اإلستحقاق للتكلیف
  

 : اإلستحقاق بین التقدیر الرباني والھوى اإلنسانيــ 
 .للحكم تعلق أمر التمكین بأھواء الناس ومطامعھم وإنما بما اقتضتھ اإلرادة اإللھیة في اختیار األفضل یال 

 : استحقاق النبوءة بین اإلصطفاء الرباني والھوى اإلنسانيــ 

ولیس الطغاة والجبابرة المعصومین من األخطاء ال یصطفي هللا تعالى لمھمة النبوءة إال األخیار واألطھار  

 : استحقاق الملك بین التقدیر الرباني والھوى اإلنسانيــ 
  .الملك یعطى لمن توفرت فیھ شروط الحكم كالعلم والخبرة والقوة والحكمة ولیس لمن یطلبھ      

  : كیف أكتسب مقومات الكفاءة ومؤھالت اإلستحقاق
  طلب العلم لمعرفة حقوق هللا وحكمتھ في التقدیرــ      
  خالق الحمیدة التحلي باألــ      

 ــ الرضا والتسلیم بقضاء هللا بدون اعتراض

  * ولیة من المنظور الشرعيمعنى التكلیف وتحمل المسؤ 
  ) .التعیین(ھو تحمیل وإلزام المكلف بما اقتضى الشرع فعلھ أوتركھ :  التكلیف
  )عقال وبدنا(علم المكلف یالشيء المكلف بھ وقدرتھ على القیام بھ :  شروطھ

   *: الكفاءةمفھوم *
  مشتق من الكفء ،  الند والمساوي: لغة 

الصفات الدالة على مماثلة قدرة الشخص المكلف لمستوى المھمة التي كلف بھا عن : اصطالحا 
  جدارة واستحقاق

   *: في اإلسالمالكفاءة  ومعاییر سسأــ *
  العقلیة والبدنیة والقوةاألمانة  – حسن الخلق واإلستقامة العلم والخبرة   ــ                    

  * الكفء لخدمة الصالح العاممبادرة 
على الكفء المبادرة لشغل منصب ما لتحقیق المصلحة العامة ، كما حدث مع یوسف علیھ یجب 

 في قضیة القحط  "قال اجعلني على خزائن األرض إي حفیظ علیم : " السالم حین قال  للملك 
  * : مفھوم اإلستحقاقــ *

مشتق من الحق أي األولى بالشيء ، والمستحق للتكلیف ھو من توفرت فیھ شروط الدین واألمانة  
 . والعلم والصدق والقوة والشجاعة

 عبدهللا بنیعیش         : األستاذ                                                                          العفو والتسامح       :درس                                  )2(الحكمة  مدخل 

  : فضل المتسامح وأثرهــ 
  تبشیر الرسول المتسامحین بالرحمة والخیر الكثیر

  "رحم هللا رجال سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى "               
  : المتسامح الكریمیوسف ــ 

لقد قابل یوسف سوء معاملة إخوتھ باإلحسان والكرم ، فواجب علینا اإلقتداء بالرسل واألنبیاء  في     
  .تسامحھم لنسعد في الدارین 

    *العالقة بین العفو والتسامح
 طئ وغیر المخطئ أما العفو فیكون معالعفو ، ألن التسامح یكون مع المخمفھوم التسامح أعم من 

 المخطئ فقط
  * العفو والتسامح أساس نشر المحبة وتماسك المجتمع

العفو والتسامح یتسببان في قلب العداوة إلى صداقة ومحبة وھما عالمة للصحة النفسیة وتساھم 
  في تماسك المجتمع

  ؟ كیف أكتسب خلق العفو والتسامح
 حب الخیر للناس والعفو عن من أساء إلي  
  بالرسلــ التسامح مع الناس اقتداء ال أندمالتسرع في الرد علیھ حتى التماس األعذار للمسيء وعدم 

  :* مفھوم العفوــ 
    المحو والطمس: لغة   

  إسقاط العقوبة عن المذنب المستحق لھا مع القدرة على معاقبتھ  :اصطالحا 
  : العفو صفة من صفات هللا تعالىــ             

  هللا تعالى العفو والمغفرة ، وھو یفرح بتوبة عبده ویقبل اسغفارهمن صفات 

  : ــ العفو خلق األنبیاء والرسل علیھم السالم
والرسل ، حیث أن منبع قیمھم من عندهللا ، وقد أثر عفو الرسول الكریم على أعدائھ   أكرم الناس األنبیاء

ذار لھ واإلستغفار واعتناق اإلسالم عن كثیرا ، حیث جعلھم یشعرون بالخزي والعار والندم واإلعت
  .طواعیة 

  : العفو خلق الصالحینــ 
المسیئین بالحلم والرجاء عسى أن یتوبوا ویعتذروا ، وقد جعل هللا لمن العفو طباع الكرماء حیث یقابلون 

 . ظلم ظلما كبیرا الحق في الرد أو العفو ، ألن العفو یتسبب في الصلح بین المتخاصمین

  : * التسامحمفھوم 
  الن وسھل: لغة             
 التساھل في المعاملة النابع من جود المتسامح: اصطالحا            
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 )10( :صفحة                                                                              الفواحش وقایة المجتمع من تفشي      :درس )                              3(مدخل الحكمة 

  :* أسالیب وقایة المجتمع من الفواحش*
 التربیة اإلیمانیة العملیة تؤدي إلى التعفف  
 عن كل أشكال إشاعة الفواحش الجماعي اإلمتناع  
  غرس قیم العفاف والشرف بأسالیب عملیة  
  الشباب على التعفف ومقاومة اإلغراءاتتشجیع  
 تیسیر الزواج واإلحصان ـ استھجان المجاھرة بالفواحش  
 التحذیر من إشاعة الفاحشة بین المؤمنین 

   * التحلي بفضائل األخالق وبثھا في المجتمع درءا للفاحشة
فلذلك ، یحثنا اإلسالم على نشر الفضیلة في المجتمع للقضاء على الفواحش الظاھرة والباطنة منھا   

  أمرنا باستغالل الوقت فیما یرضي هللا والتعفف والترفع عن الخصال الذمیمة واأللفاظ القبیحة المنحطة

  ؟ كیف أستعصم في أجواء اإلغواء
  حمد هللا على عدم الوقوع في الزنا وعدم نشر الفواحشـ ملء األوقات بالعمل الصالح ومصاحبة األخیار

 

  :* مفھوم الفاحشةــ *
  القبیح الشنیع من القول والفعل: لغة 

  .....والسحاق والكالم الفاحش  ما اشتد قبحھ من المعاصي كالزنا واللواط: اصطالحا 
  "قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظھر منھا وما بطن : " التحریم ، لقولھ تعالى :  حكمھا

  : منھج اإلسالم في تحریم الفواحشــ 
  :لقد حرم الشرع جمیع الوسائل واألسباب المؤدیة إلى الوقوع في الفواحش نذكر منھا 

 السحاق الكالم المخل بالحیاء، التبرج ، الخلوة لرجال بالنساء والنساء بالرجال ، تشبھ ا –اللواط الزناـ  
  "وال تقربوا الفواحش ما ظھر منھا وما بطن : " قال تعالى ، ستر العورة ، 

  : عوامل انتشار الفواحش
انھیار األخالق والجھل بالمنھج اإللھي في تنظیم وتدبیر النشاط الجنسي عند اإلنسان وضعف 

  ........ الغیرة والحیاء وقلة التدین
  : مخاطر الفواحش على المجتمع

انتشار األمراض الفتاكة  الفساد والرذیلة والجریمة ، اختالط األنساب ، ھتك األعراض ، ضیاع األسرة ،
 إلخ........ اإلغتصاب ، اإلجھاض، واألمراض المنقولة جنسیا كالسیدا 

 عبدهللا بنیعیش         : األستاذ                                                              یظلھم هللالسبعة الذین               :درس )                                      4(مدخل الحكمة 

  *التحلي بأوصافھم من صالح المجتمع وسبب استقراره
إنھا ، أیضا ، سبب  في إذا كان التحلي بصفات السبعة المستظلین بظل هللا نجاة من العذاب یوم القیامة  ف

  إصالح المجتمعات وإسعادھا في الدنیا ألن تلك الصفات تؤدي حقوق هللا وحقوق النفس وحقوق الغیر معا 

  : فضائل السبعة المذكورین في الحدیثــ 
  استظالل السبعة یوم القیامة بظل هللا یوم ال ظل إال ظلھ                                        

  : من حدیث السبعة الذین یظلھم هللا تعالىعبر ـــ 
  إخالص العبادة � ــ الحث على التنافس على فعل الخیراتــ     
  ــ تجنب الریاء في أي عمل      ــ      تعظیم شأن العدل في الشرع    
  ــ مالزمة المساجد                ــ      التعفف بالزواج للمقتدر والصیام للعاجز    

  ؟ ف أستفید من ھؤالء السبعة الذین یستظلون بظل العرش یوم القیامة وأثمنھاكیــ 
  التعلق بالمساجدــ حب هللا والخوف منھ باطنا وظاھر   ــ           
  اإلخالص في محبة األھل واألصدقاء ومجالستھم في الخیرــ           
 التعفف وحفظ البصر واإلستعانة با�ــ            

  )شرح الحدیث(؟   * السبعة الذین یظلھم هللامن ھم *
إمام عادل ــ شاب نشأ في عبادة هللا ــ رجل قلبھ معلق بالمساجد ـ رجالن تحابا في هللا اجتمعا علیھ 

وتفرقا علیھ ـ رجل دعتھ إمرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف هللا ــ رجل تصدق بصدقة حتى ال تعلم 
  ذكر هللا خالیا ففاضت عیناه  شمالھ ما تخفي یمینھ ــ رجل

  : ــ معنى تظلیل هللا تعالى لعباده
 یوم القیامة الذي یفزع فیھ كل الناس عند الفناء  وفزع  ن هللا عباده الصالحین من ھولمِّ أي یوم یؤَ ــ  

  :* القیم والخصال السبع الموصلة للظالل من اإلیمانــ 
  الحاكم العادل بین الناس في حكمھ:قیمة العدل  )1
 الشاب القادر على توجیھ طاقاتھ الجنسیة والشھوانیة إلى عبادة هللا تعالى:قیمة العبادة  )2
  تعلق القلب بالمساجد ومجالس الذكر وحلق العلم :قیمة محبة الصالة في المساجد  )3
 المحبة الخالصة بین الناس لوجھ هللا ولیس لمصلحة:قیمة المحبة في هللا  )4
  ات نفوذ وجمال لرجل عن نفسھ فاستعصم وتعفف مراودة امرأة ذ: قیمة العفة )5
  . التصدق لوجھ هللا دون ریاء وامتنان : قیمة الكرم واإلحسان )6
 .البكاء عند ذكر هللا في خلوة مع النفس خشیة وخشوعا:قیمة الخشوع والخشیة )7
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 )نصوص اإلنطالقة  (       النص الشرعي                                          عبدهللا بنیعیش :األستاذ  )11(: صفحة                                                  المضمون
وعنده مفاتیح الغیب ال یعلمھا إال ھو ویعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إال یعلمھا وال حبة في ظلمات األرض  انفراد هللا تعالى بعلم الغیب وإحاطتھ بكل شيء

 60: األنعام "   وال رطب وال یابس إال في كتاب مبین 
 102: یوسف " أنباء الغیب نوحیھ إلیك وما كنت لدیھم إذ اجمعوا أمرھم وھم یمكرون ذلك من  واحتیال إخوتھ على أبیھم وإلقائھم ألخیھم في البئر  الغیب الوارد في اآلیة ھو قصة یوسف

  
 أثر العلم على اإلیمان ، الخشوع والتصدیق

ًدا قُلْ آِمُنوا ِبِھ أَْو َال ُتْؤِمُنوا ۚ إِنَّ الَِّذیَن أُوُتوا اْلِعْلَم ِمن َقْبلِِھ إَِذا ُیْتَلٰى َعَلْیِھْم َیخِ  وَن لِْألَْذَقاِن ُسجَّ َنا إِن َكاَن رُّ َوَیقُولُوَن ُسْبَحاَن َربِّ
َنا َلَمْفُعوًال  وَن لِْألَْذَقاِن َیْبُكوَن َوَیِزیُدُھْم ُخشُوًعا ۩وَ  )107 ( َوْعُد َربِّ   اإلسراء)     َیِخرُّ

  ـــ العلم مصدر تكریم ورفعة وتمكین
 

 خزائن على اجعلني قال ( 54 ) أمین مكین لدینا الیوم إنك قال كلمھ فلما  لنفسي، أستخلصھ بھ ایتوني الملك وقال" 
 "   )55( علیم حفیظ إني األرض

 البقرة) " 268( األلباب أولوا إال یذكر وما كثیرا، خیرا أوتي فقد الحكمة یؤت ومن ، یشاء من الحكمة یؤتي" والفھم في القرآنإلصابة في القول والفعل النبوة أو اضل الحكمة الخیر الكثیر ، والحكمة ھي ف

 منھج ابن حصین یعتمد على السنة النبویة الشریفة بدال من حكمة الفالسفة
ِبيِّ  قال: قال ، رضي هللا عنھِعْمَراَن ْبن ُحَصْیٍن عن أبي السوار العدوي ، قال سمعت  اْلَحَیاُء الَ َیأِْتي : "صلى هللا علیھ وسلم النَّ

ُثَك َعْن : َفَقالَ ِعْمَرانُ . َسِكیَنةً  وإن من الحیاءَوَقاَرا الحیاء  نَّ ِمنْ إ: َمْكُتوٌب فِي اْلِحْكَمةِ : َفَقالَ ُبَشْیُر ْبُن َكْعبٍ " إِالَّ ِبَخْیرٍ  أَُحدِّ
ُثِني َعْن صحصلىا� علیھ وسلم َرُسوِل ّهللاِ   ك؟تفیَوُتَحدِّ

ا َتأُْكلُونَ "  وعمارة األرض مصر ي یوسف لمعالجة أزمة الجفاف للحفاظ على الحیاة فلالرشید   التخطیط  یوسف  " َقالَ َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنیَن َدأًَبا َفَما َحَصْدُتْم َفَذُروهُ فِي ُسْنُبلِِھ إِالَّ َقلِیًال ِممَّ

ھٍ َغْیُرهُ ۖ ُھَو أَْنَشأَُكمْ  وعدم الفساد في األرض مقصد عمار اإلنسان لألرض ھو عبادة هللا تعالى واستغفاره َ َما لَُكْم ِمْن إَِلٰ ِمَن اْألَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم فِیَھا َفاْسَتْغفُِروهُ  َوإَِلٰى َثُموَد أََخاُھْم َصالًِحا ۚ َقالَ َیا َقْوِم اْعُبُدوا هللاَّ
ي َقِریٌب ُمِجی  ھود   " بٌ ُثمَّ ُتوُبوا إَِلْیِھ ۚ إِنَّ َربِّ

رؤیا النبي صلى هللا علیھ وسلم  أنھم یدخلون المسجد الحرام وأنھم آمنون محلقون رؤوسھم 
  ومقصرون 

لقد صدق هللا رسولھ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء هللا آمنین محلقین رؤوسكم ومقصرین ال تخافون " 
  لفتحا"فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا 

  یوسف   "قال ال تثریب علیكم الیوم یغفر هللا لكم وھو أرحم الراحمین "   عفو یوسف على إخوتھ ودعاؤه لھم بالمغفرة والرحمة
  ــ تبین اآلیات نصر هللا لرسولھ في فتح مكة

  
ِبیًنا"   ا َفَتْحَنا َلَك َفْتًحا مُّ َم ِمن )1( إِنَّ ُ َما َتَقدَّ ْسَتقِیًمالَِیْغفَِر َلَك هللاَّ َر َوُیِتمَّ ِنْعَمَتُھ َعَلْیَك َوَیْھِدَیَك ِصَراًطا مُّ ) 2(َذنِبَك َوَما َتأَخَّ
ُ َنْصًرا َعِزیزً  نُصَركَ یَو◌َ    ) "3(هللاَّ

ا َجھََّزھُم بَِجھَاِزِھْم قَاَل ٱْیتُونِى : "قال تعالى      تبین اآلیة تفاوض یوسف مع إخوتھ لإلتیان بأخیھ من مصر ْن أَبِیُكْم ۚ أَ َولَمَّ ۢ لَُّكم مِّ
  تََرْوَن أَنِّٓى أُوِفى ٱلَْكْیَل َوأَنَ۠ا َخْیُر ٱْلُمنِزلِینَ  البِأَخٍ

ُ َعَلْیِھ َوَسلَّمَ ق  یبین النص مدى طاعة عثمان وسخائھ ِبيُّ َصلَّى هللاَّ   : الَ النَّ
ةُ  "    ُة  :" َوَقالَ  ، َفَحَفَرَھا ُعْثَمانُ  " َمْن َیْحفِْر ِبْئَر ُروَمَة َفَلُھ اْلَجنَّ َز َجْیَش اْلُعْسَرِة َفَلُھ اْلَجنَّ َزهُ ُعْثَمانُ " َمْن َجھَّ   " َفَجھَّ

ثَنَااْلَحَسنُ  یبین النص مدى استحیاء عثمان بن عفان ةُ َحیَائِِھ ، فَقَالَ 	ُعْثَمانُ 	َوُذكِرَ 	،	البصري َحدَّ اْلبَْیِت َواْلبَاُب َعلَْیِھ ُمْغلٌَق ، فََما یََضُع َعْنھُ الثَّْوَب إِْن َكاَن لَیَُكوُن فِي 	:	َوِشدَّ
 	".لِیُفِیَض َعلَْیِھ اْلَماَء یَْمنَعُھُ اْلَحیَاُء أَْن یُقِیَم ُصْلبَھُ 

  یبین الحدیث على أھمیة اإلحسان إلى األھل ، خاصة الزوجة واألوالد وذوي الرحم
 "خیركم خیركم ألھلھ، وأنا خیركم ألھلي ، وأنا خیركم ألھلي : ""یھ وسلم قال عن ابن العباس عن النبي صلى هللا عل 

  یبین الحدیث مدى تعاون الرسول صلى هللا علیھ وسلم مع أھلھ في البیت
 

 ": ، فقالت  " أنھا سئلت كیف كان النبیصلى هللا علیھ وسلم  في بیتھ )ض( عن أبیھ عن عائشة عروة بن ھشامحدثنا 
  بیوتھم في الرجال یعمل ما ویعمل ، نعلھ ویخصف ، ثوبھ یخیط  كان

إن في َذلك آلیات لقوم ' وجعل بینكم مودًة ورحمة ' ومن آیاتھ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیھا " .المتمثلة في السكینة والمودة والرحمة تبین اآلیة مقاصد الزواج 
 الروم"یتفكرون
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ُجوهُ، إِ "  الدین واألخالق: یبین الحدیث الشریف شروط الزواج الصالح  ـ  تَْفعَلُوا تَُكْن فِْتنَةٌ فِي األَْرضِ، َوفََساٌد َعِریضٌ  آلإَِذا َخطََب إِلَْیُكْم َمْن تَْرَضْوَن ِدینَھُ َوُخلُقَھُ فََزوِّ

  تبین اآلیة آداب الطالق ، والنھي عن عدم تطلیق الزوجة لإلضرار بھا
 

 ذلك یفعل ومن لتعتدوا ضرارا تمسكوھن وال بمعروف سرحوھن أو بمعروف فأمسكوھن أجلھن فبلغن النساء طلقتم وإذا" 
 هللا واتقوا بھ یعظكم والحكمة الكتاب من علیكم أنزل وما علیكم هللا نعمة واذكروا ھزوا هللا آیات تتخذوا وال نفسھ ظلم فقد

 " علیم شيء بكل هللا أن واعلموا

  المحیض في النساء تطلیق راھیةك الحدیث یبین ــ
 

ِ صلى هللا علیھ وس اَعْن  ُھ َطلََّق اْمَرأََتُھ َوِھَي َحاِئٌض َعلَى َعْھِد َرُسوِل هللاَّ ُ َعْنُھَما أَنَّ لم َفَسأَلَ ُعَمُر ْبُن ْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاَّ
 ِ اِب َرُسولَ هللاَّ ِ صلى هللا علیھ وسلم اْلَخطَّ َحتَّى تَْطھَُر ثُمَّ  تركھاُمْرهُ فَْلیَُراِجْعھَا ثُمَّ لِیُ 	":صلى هللا علیھ وسلمَعْن َذلَِك َفَقالَ َرُسولُ هللاَّ

ُ ، تَِحیَض ثُمَّ تَْطھَُر ثُمَّ إِْن َشاَء أَْمَسَك بَْعُد َوإِْن َشاَء طَلََّق قَْبَل أَْن یََمسَّ  	" أَْن تُطَلََّق لَھَا النَِّساُء فَتِلَْك الِْعدَّةُ الَّتِي أََمَر هللاَّ
  تبین اآلیة الكریمة مسؤولیة المسلم عن تربیة أوالده وأھلھــ 

 
 أمرھم ما هللا یعصون ال شداد غالظ مالئكة علیھا والحجارة الناس وقودھا نارا وأھلیكم أنفسكم قوا آمنوا الذین أیھا یا" 

 " یؤمرون ما ویفعلون

  النساء"  . ونساء كثیرا رجاال منھما وبث زوجھا منھا وخلق واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس أیھا یا"   الدعوة إلى التقوى
  

 ( وھو الذي خلق من الماء بشرا فجعلھ نسبا وصھرا وكان ربك قدیرا )الفرقان   تبین اآلیة مصدر خلق اإلنسان وتفرعاتھ من أصول وفروع وحواشي
 

  األمانة واجبة في حق كل مسلم ومسلمة ، وكذلك القسط بین الناس
  

اِس أَن َتْحُكُموْا ِباْلَعْدِل ، إن هللاإِنَّ ّهللاَ  وْا األََماَناِت إِلَى أَْھلَِھا َوإَِذا َحَكْمُتم َبْیَن النَّ  نعما یعظكم بھ ، إن هللا كان َیأُْمُرُكْم أَن ُتؤدُّ
  سمیعا بصیرا

  والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتمتعلمونیا أیھا الذین آمنوا ال تخونوا هللا   نھي هللا المؤمنین عن خیانتھ وخیانة الرسول واألمانات
  األجر الحسن عاقبة الصبر والتقوى

  
 هللا من قد أخي وھذا یوسف أنا قال یوسف ألنت أئنك قالوا ) 89( جاھلون أنتم إذ وأخیھ بیوسف فعلتم ما علمتم ھل قال

  )یوسف(   ) 90 المحسنین أجر یضیع ال هللا فإن ویصبر یتق من إنھ علینا
  لیقین والعافیة في الحیاةــ یبن النبي قیمتي ا

 
ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم : َ، َخطََب النَّاَس ، فَقَاَل  بَْكرٍ  أَبَا أَنَّ :  اْلَحَسنِ   َعنِ  ِ َصلَّى هللاَّ إِنَّ النَّاَس لَْم یُْعطَْوا   یَا أَیُّھَا النَّاُس ،: " قاَل َرُسوُل هللاَّ

َ َعزَّ َوَجلَّ  ْنیَا َخْیًرا ِمَن اْلیَِقیِن َواْلُمعَافَاةِ ، فََسلُوھَُما هللاَّ  "فِي الدُّ

َقى، َواْلَعَفاَف، َواْلِغَنى:" عن عبدهللا ، عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ كان یقول في حیاة المؤمن ھدایة والتقوى والتعفف وغنى النفسأھمیة ال ــ  یبین  " اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك اْلُھَدى، َوالتُّ
لكل دین خلق ، وخلق : " صلى هللا علیھ وسلم  قال رسول: قال - صلى هللا علیھ وسلم -، یرفعھ إلى النبي  زید بن طلحة بن ركانة عن ــ یبین الحدیث أھمیة الحیاء في اإلسالم

 "اإلسالم الحیاء 
 األنعام"   المسرفین یحب ال إنھ تسرفوا وال حصاده یوم حقھ وآتوا أثمر إذا ثمره من كلوا" النھي عن اإلسراف في األكل وإخراج الزكاة في وقتھا ــ 

 " إصالحھا بعد األرض في تفسدوا وال"  ـ النھي عن إیقاع الفساد في األرض
  العلم ــ الجسم القوي اإلختیار الرباني:     تبین اآلیة معاییر استحقاق الملك   

 
 من سعة یؤت ولم منھ بالملك أحق ونحن علینا الملك لھ یكون أنى قالوا ملكا طالوت لكم بعث قد هللا إن نبیھم لھم وقال" 

 علیم واسع وهللا یشاء من ملكھ یؤتي وهللا والجسم العلم في بسطة وزاده علیكم اصطفاه هللا إن قال المال

  ــ یبن النبي قیمتي الیقین والعافیة في الحیاة
 

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم : َ، َخطََب النَّاَس ، فَقَاَل  بَْكرٍ  أَبَا أَنَّ :  اْلَحَسنِ   نِ ع ِ َصلَّى هللاَّ إِنَّ النَّاَس لَْم یُْعطَْوا   یَا أَیُّھَا النَّاُس ،: " قاَل َرُسوُل هللاَّ
َ َعزَّ َوَجلَّ فِي  ْنیَا َخْیًرا ِمَن اْلیَِقیِن َواْلُمعَافَاةِ ، فََسلُوھَُما هللاَّ  "الدُّ

َقى، َواْلَعَفاَف، َواْلِغَنىاللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك اْلُھَدى، :" عن عبدهللا ، عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ كان یقول  في حیاة المؤمن أھمیة الھدایة والتقوى والتعفف وغنى النفس ــ  یبین  "َوالتُّ
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  ــ یبن النبي قیمتي الیقین والعافیة في الحیاة

 
ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قا: َ، َخطََب النَّاَس ، فَقَاَل  بَْكرٍ  أَبَا أَنَّ :  اْلَحَسنِ   نِ ع   ِ َصلَّى هللاَّ إِنَّ   یَا أَیُّھَا النَّاُس ،: " َل َرُسوُل هللاَّ

َ َعزَّ َوَجلَّ  ْنیَا َخْیًرا ِمَن اْلیَقِیِن َواْلُمعَافَاِة ، فََسلُوھَُما هللاَّ   "النَّاَس لَْم یُْعطَْوا فِي الدُّ

َقى، َواْلَعَفاَف، َواْلِغَنى:" عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ كان یقولعبدهللا ، عن في حیاة المؤمن وغنى النفسأھمیة الھدایة والتقوى والتعفف الحدیث  ــ  یبین ي أَْسأَلَُك اْلُھَدى، َوالتُّ  اللَُّھمَّ إِنِّ

لكل دین خلق ، : " صلى هللا علیھ وسلم  قال رسول: قال - علیھ وسلمصلى هللا  -، یرفعھ إلى النبي  زید بن طلحة بن ركانة عن ــ یبین الحدیث أھمیة الحیاء في اإلسالم   
 "وخلق اإلسالم الحیاء 

 األنعام"   المسرفین یحب ال إنھ تسرفوا وال حصاده یوم حقھ وآتوا أثمر إذا ثمره من كلوا" النھي عن اإلسراف في األكل وإخراج الزكاة في وقتھا ــ    
 " إصالحھا دبع األرض في تفسدوا وال"  ـ النھي عن إیقاع الفساد في األرض    

  العلم ــ الجسم القوي اإلختیار الرباني:     تبین اآلیة معاییر استحقاق الملك      
 

 یؤت ولم منھ بالملك أحق ونحن علینا الملك لھ یكون أنى قالوا ملكا طالوت لكم بعث قد هللا إن نبیھم لھم وقال" 
 علیم واسع وهللا یشاء من ملكھ یؤتي وهللا والجسم العلم في بسطة وزاده علیكم اصطفاه هللا إن قال المال من سعة

  سبب  تمكین یوسفــ الصدق واألمانة والعلم والحكمة ، 
 

 األرض خزائن على اجعلني قال أمین مكین لدینا الیوم إنك قال كلمھ فلما لنفسي أستخلصھ بھ ائتوني الملك وقال" 
 یوسف"  علیم حفیظ إني

 األعراف" وأعرض عن الجاھلین خذ العفو وآمر بالعرف ، "  واإلعراض عن الجاھلین والمعروف بالعفو والصفح أمر هللا رسولھ    

"        )98(قال سوف أستغفر لكم ربي ، إنھ ھو الغفور الرحیم )97(قالوا یا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئین "  مناشدة أبناء یعقوب أباھم بطلب العفو من هللا والغفران لھم یوم القیامة
  یوسف 

 سلطانا بھ ینزل لم ما با� تشركوا وأن الحق بغیر والبغي واإلثم بطن وما منھا ظھر ما الفواحش ربي حرم إنما قل  الظاھرة هللا عن ارتكابھا تبین اآلیة أنواع المحرمات التي نھاناـ 
  " تعلمون ال ما هللا على ولواتق وأن

ْنَیا َوا"   ـ تحذر اآلیة من إشاعة الزنا بین المؤمنین وعقوبة ذلك       ُ َیْعَلمُ َوأَنُتْم آلإِنَّ الَِّذیَن ُیِحبُّوَن أَن َتِشیَع اْلَفاِحَشُة فِي الَِّذیَن آَمُنوا لَُھْم َعَذاٌب أَلِیٌم فِي الدُّ "  َتْعَلُمونَ  الِخَرِة َوهللاَّ
  النور

  ــ یبین الحدیث األنواع السبعة من الناس الذین یظلھم هللا بظلھ یوم ال ظل إال ظلھ
  

: سبعة یظلھم هللا في ظلھ یوم ال ظل إال ظلھ" :رضي هللا عنھ عن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال أبي ھریرة  عن
ق في المساجد، ورجالن تحابا في هللا اجتمعا علیھ وتفرقا اإلمام العادل، وشاب نشأ في عبادة هللا، ورجل قلبھ معل

علیھ، ورجل دعتھ امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف هللا، ورجل تصدق بصدقة فأخفاھا حتى ال تعلم شمالھ 
   . "ما تنفق یمینھ، ورجل ذكر هللا خالیا ففاضت عیناه

  م  2019/  3/  23: م لــ / ھــ  1440رجب  16: تم تنقیح الملخص یوم السبت 
  

  عبد هللا بنیعیش : األستاذ 
  ثانویة ماء العینین للتعلیم األصیل

  : توثیق سورة یوسف
  سورة مكیة ــ

    111:  عدد آیاتھا ــ 
      53: ترتیبھا النزولي ــ 
   12:   تنرتیبھا في المصحف ــ 

  ھود و الرعد  :  ــ تقع بین سورتي 
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 القیمة )14(: صفحة                                               ماء العینین للتعلیم ألصیل ــ عبدهللا بنیعیش  : األستاذ                                  دلیلھا من سورة یوسف
  الغیب  "إذ أجمعوا أمرھم وھم یمكرون ذلك من أنباء الغیب نوحیھ إلیك وما كنت لدیھم " 
 النصیحة "قالوا یا أبانا مالك ال تآمنا على یوسف وإنا لھ لناصحون  " 

 الصبر "قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جمیل وهللا المستعان على ما تصفون " 

 الكرم "وقال الذي اشتراه من مصر إلمرأتھ اكرمي مثواه عسى أن ینفعنا أونتخذه ولدا "  

 اإلحسان "ولما بلغ أشده آتیناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنین "  

 العفة "قال معاذ هللا إنھ ربي أحسن مثواي إنھ ال یفلح الظالمون "  

 اإلیمان "واتبعت ملة آبائي إبراھیم وإسحاق ویعقوب ، ما كان لنا ان نشرك با� من شيء "  

 والنظر التفكر "یا صاحبي السجن آرباب متفرقون خیر اَم هللا الواحد القھار "  

  العلم  "وإنھ لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس ال یعلمون "  
  قینالی  "فصبر جمیل عسى هللا أن یأتیني بھم جمیعا ، إنھ ھو العلیم الحكیم " أو  "    فصبر جمیل وهللا المستعان على ما تصفون " 
  الدعاء  "إنما أشكوا بثي وحزني إلى هللا وأعلم من هللا ما التعلمون : قال "   
  التقوى  "إنھ من یتق ویصبر فإن هللا ال یضیع أجر المحسنین "   
 العبادة " لك الدین القیم ولكن أكثر الناس الیعلمونذ ، إال إیاهیإن الحكم إال � أمر ان ال تعبدوا "   

 الشورى " یاأیھا المأل أفتوني في رؤیاي إن كنتم للرؤیا تعبرونقال "  

 الصدق " أنا راودتھ عن نفسھ وإنھ لمن الصادقین، قالت امرأة العزیز اآلن حصحص الحق "   

  األمانةالوفاء ب " قال اجعلني على خزائن األرض إني حفیظ علیم"   

 التفاوض " تقربون توني بھ فال كیل لكم عندي والآفإن لم ت"   أو   " یر المنزلینخبیكم أال ترون أني أوفي الكیل وأنا ولما جھزھم بجھازھم قال آتوني بأخ لكم من أ"   

 التقوى "إنھ من یتق ویصبر فإن هللا ال یضیع أجر المحسنین "  

 التوكل " إن الحكم إال � علیھ توكلت وعلیھ فلیتوكل المتوكلون"   

 والقدر القضاء "یا بني ال تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من هللا من شيء : وقال " 

 العدل " ونمإنا إذا لظال، معاذ هللا أن نأخذ إال من وجدنا متاعنا عنده : قال "   

 األمل " ییأس من روح هللا إال القوم الكافرونیا بني اذھبوا فتحسسوا من یوسف وأخیھ وال تیأسوا من روح هللا إنھ ال "   

 الصدقة " إن هللا یجزي المتصدقین، فأوف لنا الكیل وتصدق علینا "   

  التربیة اسالمیة رحابفي  : منھاجلا"  في دراستكم وحیاتكم  واقوا وتتوفحأن تنج أدعو هللا تعالى"       ثانویة ماء العینین للتعلیم األصیل     ـــ ـــ  مادة التربیة اإلسالمیة       یشعبدهللا بنیع: األستاذ 
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 الدروس استشھادات  الدروس  15: الصفحة                استشھادات         
 اإلیمان "وما أنت بمؤمن لنا ولوكنا صادقین "  الغیب  "عالم الغیب والشھادة " 

هللا ولیتق  فلیؤد الذي اؤتمن أمانتھ فإن أمن بعضكم بعضا"
 مشروعیة الزواج "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثى وثالث ورباع ، فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة "  الوفاء باألمانة "ربھ 

قالت إحداھما ، یا أبت استاجره ، إن خیر من استاجرتھ " 
 "القوي األمین 

 مفھوم المسؤولیة "ولتسئلن عما تعملون "  األمانة والقوة

 العلم والخبرة علیموهللا واسع  وهللا یوتي ملكھ من یشاءه بسطة في العلم والجسم ،قال إن هللا اصطفاه علیكم وزاد"  العلم والخشیة "هللا من عباده العلماء، إن هللا عزیز غفور إنما یخشى " 

 العلم للجاھل  حاجة الجاھل إلى العلم "           فاسألوا أھل الذكر إن كنتم ال تعلمون "  الطالق "الطالق مرتان فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان " 

وكذلك نري إبراھیم ملكوت السماوات واألرض ولیكون " 
 من الموقنین

 قیمة الصبر  "كل نفس ذائقة الموت ، ونبلوكم بالشر والخیر فتنة ، وإلینا ترجعون "  الیقین 

 العفو "فاعفواواصفحوا حتى یاتي هللا بامره ، إن هللا على كل شيء قدیر "  التسامح  "سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى رحم هللا رجال " 

فلما ذاقا الشجرة بدت لھما سوءاتھما فطفقا یخصفان " 
 "علیھما من ورق الجنة 

  الفاسفة "كثیرا ، وما یذكر إال أولوا األلباب یوتي الحكمة من یشاء ومن یوت الحكمة فقدأوتي خیرا "  الحیاء الفطري

  تحریم الفواحش  "وال تقربوا الفواحش ما ظھر منھا وما بطن "   الخلق  "وإنك لعلى خلق عظیم " 
ھو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منھا زوجھا لیسكن " 

  "إلیھا 
  إكرام الزوجة  "ما اكرمھن إال كریم وما أھانھن إأل لئیم "   األسرة أصل البشر

وال تبذر تبذیرا إن المبذرین كانوا إخوان الشیاطین ، " 
  الفساد في الرض  "وال تعثوا في األرض مفسدین "   الوسطیة واإلعتدال  "وكان الشیطان لربھ كفورا 

  : في سورة یوسف ھم الرسل المذكورون
  علیھم السالم)  إبراھیم ـ إسحاق ـ یعقوب ـ یوسف ( ــ 

  طریقة التخزین
  ــ الطریقة التي حفظ بھا یوسف الزرع ھي تركھ في سنبلھ

  
  : تنبیھ ھام

المرجو التركیز أكثرعلى العناوین التي بجانبھا عالمة 
،   ألنھا كلھا مدرجة في اإلطار المرجعي ) *(  النجمة

  ! ؟  ! وھذا ال یعني إھمال العناصر األخرى
  

 السالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھو

  للمنھاج الجدید المطلوبة في اإلمتحان الجھوي وفق اإلطار المرجعيسلم التنقیط والمھارات 
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