املىقع االول و االكرب فًنا خيص للنسحلة الجاىىية

يًسٓ ١ايجايجَ َٔ ١سحً ١ايتعً ِٝايجاْٟٛ

عىاو شياد عىاو عبدالييب

2015 – 2014

36

213

(  ٚاعبدٚا اهلل  ٚال تشسنٛا ب٘ شٝئا  ٚبايٛايد ٜٔاحساْا  ٚبر ٟايكسب٢

( ٜسأيْٛو َاذا ٜٓفك ٕٛقٌ َا أْفكتِ َٔ خري فًًٛايد ٚ ٜٔاألقسبني ٚ

 ٚايٝتاَ ٚ ٢املسانني  ٚاجلاز ذ ٟايكسب ٚ ٢اجلاز باجلٓب  ٚايصاحب باجلٓب ٚ

ايٝتاَ ٚ ٢ا ملسانني  ٚابٔ ايسبَ ٚ ٌٝا تفعًٛا َٔ خري فإٕ اهلل ب٘ عً) ِٝ












ماذا ٌنفقون  :من أي شا ٌنفقون
من خٌر  :مال
ما تفعلوا من خٌر  :ما تنفقوا من مال فً سبٌل هللا
فإن هللا به علٌم  :ان هللا ٌعلم دقابق االمور سرها و عالنٌتها

االنفاق واجب على من تم ذكرهم فً اآلٌة الكرٌمة و هم :
[ الوالدٌن الفقٌرٌن  +االقرباء كالزوجة و االوالد و األخوة
 +الٌتامى الذٌن ال ٌستطٌعون ا لعمل  +المساكٌن الذٌن ال ملكون
قوت ٌومهم  +أبناء السبٌل المنقطعون للسفر ]
االنفاق لًس من باب الزكاة المفروضة النه لم ٌحدد نصابا
معٌنا كما ان االٌة لم تذكر ( فً الرقاب ) و ( الؽارمٌن )
االنفاق على ؼٌر من تم ذكرهم فً اآلٌة الكرٌمة ٌعتبر تطوع
وجه الربط بٌن هذه اآلٌة و ما قبلها هو الدعوة الى اإلنفاق

ابٔ ايسبَ ٚ ٌٝا ًَهت امياْهِ إ اهلل ال حيب َٔ نإ خمتاال فدٛزا )
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ٜا أٜٗا اير ٜٔآَٓٛا اتكٛا زبهِ اير ٟخًكهِ َٔ ْفس ٚاحد٠

عظمت سرا و علنا
ه
اعبدو هللا  :الخضوع له باستشعار
بالقلب و الجوارح [ اٌمانا و عمال ]
و بالوالدٌن احسانا  :البر بهما بخدمتهما و السعً الرضاءهما
و االنفاق علٌهما و عدم الخشونة فً الكالم معهما
ذي القربى  :صاحب القرابة
الجار ذي القربى  :الجار القرٌب الجوار
الجار بالجنب  :الجار البعٌد القرابة
الصاحب بالجنب  :الرفٌق فً السفر
ابن السبٌل  :المسافر أو الضٌؾ
ما ملكت اٌمانكم  :اماإكم و عبٌدكم
مختاال  :ذا خٌالء و كبر
فخورا ٌ :عد محاسنة تفاخرا

تشٌر اآلٌة لعبادة هللا وحده و عدم اإلشراك به
الدٌن لٌس اعتقادات أو تنظٌمات دنٌوٌة بل هو النشاط الذي ٌجمعهما
جاء األمر باالحسان للوالدٌن النهم السبب فً وجود االبناء
االحسان لالقرباء و الٌتامى و المساكٌن و ابناء السبٌل و الجٌران
ذوي القرابة و البعٌدٌن و العبٌد و االماء و مساعدتهم كً يتحرروا
المختال مكروه من الناس و من هللا عز و جل و عده هللا كالكافر
النه كفر بنعمة هللا و طؽى علٌها

 ٚخًل َٓٗا شٚجٗا  ٚبح َٓٗا زجاال نجريا ْ ٚساءا  ٚاتكٛا اهلل اير ٟتساءيٕٛ
ب٘  ٚاألزحاّ إٕ اهلل نإ عًٝهِ زقٝبا
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(  ٚقط ٢زبو اال تعبدٚا اال اٜا ٚ ٙبايٛايد ٜٔاحساْا اَا ٜبًغٔ عٓدى ايهرب

 تساءلون ٌ :سؤل به بعضكم بعضا
 األرحام  :منبت الولد و وعاإه فً البطن
 رقٌبا  :الحارس الحافظ [ فً معجم لسان العرب ]







كل النفوس ترجع لنفس ( آدم ) التً خلق هللا زوجها حواء
تكرر لفظ و اتقوا هللا للتاكٌد على اتقاءه و عدم اإلشراك به شٌبا
تبٌن اآلٌة ان قاطع الرحم كالمفسد فً األرض
لفظ ربكم ٌبٌن المعنى الحقٌقً لمن أوجد المخلوقات جمٌعا
لفظ هللا ٌدل انه هو القوي الجبار ذو الهٌبة

احدُٖا أ ٚنالُٖا فال تكٌ هلُا اف  ٚال تٓٗسُٖا  ٚقٌ هلُا قٛال نسميا* ٚ
اخفض هلُا جٓاح ايرٍ َٔ ايسمح ٚ ١قٌ زب ازمحُٗا نُا زبٝاْ ٞصغريا )







قضى ربك  :حكم و أمر
اؾ  :اسم ( صوت ) ٌنبا عن ضجر
و ال تنهره ما  :الزجر بؽلظة و عنؾ
كرٌما  :جمٌال ال شراسة فٌه
و اخفض لهما جناح الذل  :التواضع و التذلل من الرحمة النه
من فرض رحمتك علٌهما






تشٌر اآلٌة لعبادة هللا وحده و عدم اإلشراك به
االحسان للوالدٌن و البر بهما واالنفاق علٌهما اذا بلػا حالة العجز
التواضع لهما متذلال كالطابر الذي ٌفرد جناحٌه لفراخه
الدعاء الى هللا عز و جل بالرحمة لهما

29
( ٜا اٜٗا اير ٜٔآَٛا ال تانًٛا اَٛايهِ بٓٝهِ بايباطٌ اال إ ته ٕٛجتاز٠
عٔ تساض َٓهِ  ٚال تكتًٛا اْفسهِ إ اهلل نإ بهِ زحُٝا )
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( ٚ ٚصٓٝا االْسإ بٛايد ٜ٘حسٓا محًت٘ اَ٘ نسٖا ٚ ٚضعت٘ نسٖا  ٚمحً٘ ٚ
فصاي٘ ثالث ٕٛشٗسا حت ٢اذا بًغ اشد ٚ ٙبًغ ازبعني سٓ ١قاٍ زب اٚشعين إ

 تاكلوا  :االخذ على اي وجه
 اموالكم بٌنكم بالباطل  :أخذ المال دون عوض حقٌقي ٌعتد به
و بال رضا ممن ٌإخذ منه

اشهس ْعُتو اييت اْعُت عً ٚ ٞعًٚ ٢ايد ٚ ٟإ اعٌُ صاحلا تسض٘  ٚاصًح
ي ٞيف ذزٜيت اْ ٞتبت ايٝو  ٚاْ َٔ ٞاملسًُني * اٚيئو ايرٜ ٜٔتكبٌ عِٓٗ
احسٔ َا عًُٛا ٜ ٚتجاٚش عٔ سٝئاتِٗ يف اصحاب اجلٓ ٚ ١عد ايصدم ايرٟ
ناْٛا ٜٛعد) * ٕٚ











و وصٌنا االنسان  :بٌان الطرٌق القوٌم لؽٌرك لٌسلكه
والدٌه حسناٌ :فعل معهما فعال حسنا
حملته امه كرها  :المشقة و التعب
حمله  :مدة حمله
فصاله  :فطامه اي الرضاع التام المنتهً بالفطام
حتى اذا بلػ اشده  :استحكام القوة و العقل
قال رب اوزعنً  :رؼبنً و وفقنً من اوزعته بكذا
اولبك الذٌن ٌتقبل عنهم  :الرضا بالعمل و االثابة علٌه
فً اصحاب الجنة  :منتظمٌن فً سلكهم

ٌ دخل فً اكل المال بالباطل  :الخداع و النصب و الؽش و الربا
و الؽبن و االنفاق المحرم و االسراؾ
 مال االفراد هو مال االمة جمٌعا
 ال ٌحق للمحتاج اخذ المال من الؽنً بالقوة حتى ال ٌتشجع الناس
على البطالة
 تراضً المتباٌعٌن هو اساس التجارة فً االسالم
 تجارة الدنٌا متاع زابل ٌدخل فٌها اكل مال الناس بالباطل

89
( ٜا اٜٗا اير ٜٔآَٛا ال حتسَٛا طٝبات َا أحٌ اهلل يهِ  ٚال تعتدٚا
إ اهلل ال حيب املعتد) ٜٔ

 نزلت فً ابوبكر الصدٌق رضً هللا عنه حٌن اسلم والداه :
[ ابو قحافة عثمان بن عمرو  +ام الخٌر بنت صخر بن عمرو ]










عقوق الوالدٌن من الكبابر
خصت اآلٌات األم بالتوصٌة فكان لها الثلثان من البر
تكابد االم المشقة مدة الحمل و الفصال  30شهرا
اقل مدة للحمل  6أشهر
عرؾ الحكم علً بن أبً طالب و وافقه عثمان و الصحابة
عند بلوغ االنسان الـ  40عاما تكتمل قواه العقلٌة و الجسدٌة
لم ٌرسل هللا تعالى نبٌا قبل االربعٌن اال ابني الخالة عٌسى و ٌحٌى
على كل مإمن شكر هللا تعالى على نعمه و العمل الصالح

 ال تحرموا طٌبات ما احل هللا لكم  :االشٌاء التً تستلذ بها
النفوس و تمٌل الٌها القلوب
 ال تعتدوا  :تتجاوزوا حد االعتدال

 نزلت فً علً بن أبً طالب كرم هللا وجهه و مقداد بن االسود
و عثمان بن مظعون و ابن مسعود و سالم مولى ابوحذٌفة و قدامه

 نزلت علٌهم النهم قرروا ترك ملذات الدنٌا و التعبد طوال الٌوم
ٌ قول الرسول – ص  ( -ان النفسكم حقا و العٌنكم حقا و ان الهلكم
حقا فصلوا و ناموا و صوموا و افطروا فلٌس منا من ترك سنتنا )
 تدعو اآلٌات لعدم تحرٌم الطٌبات لكن لٌس كلها
الن بعضها ٌمٌل للخبابث المحرمة

 االعتداء هو التجاوز فً االعتدال و ٌشمل :
السرؾ فً الشا  +تجاوز ذلك لالشٌاء المحرمة
 ان هللا ال ٌحب المعتدٌن
 التجاوزوالتعدي على حدود الشرٌعة ممنوع و لو كان بقصد
عبادته
 الم سوح  :لباس كالخمار

 عنى االسالم بتحرٌر الضمٌر البشري من عبادة احد اال هللا
تعالى الن له التصرؾ المطلق فً هذا الكون
 نزل القرآن الكرٌم مإكدا وحدانٌة هللا عز وجل الن توحٌده ٌإدي
لوحدانٌة الناس جمٌعا بعبا دتهم اله واحد
 بالػ بعض أهل الكتاب فً تقدٌس أنبٌابهم حتى جعلوهم الهة
فردهم القرآن الى الصواب
 دعا هللا تعالى الناس على مختلؾ دٌاناتهم الى عبادة هللا وحده و
نبذ عبادة االنداد و المساواة بٌن الناس فً الحقوق و الواجبات
 عد هللا الشرك ظلما عظٌما و عده الذنب الذي ال ٌؽفر
 اذا آمن العبد هذا االٌمان الخاص و تحرر من الخضوع لؽٌر هللا
لم ٌخش على حٌاته النها بٌد هللا تعالى و ال ٌخش على رزقه الن هللا
هو الرازق و لم ٌرج العزة من احد الن العزة باهلل و من عند هللا

 الثبات وحدانٌة هللا تعالى ( لو كان فٌها الهة اال هللا لفسدتا )

مالحظة مهمة  :قمنا بتقسٌم الدرس الى اجزاء واضحة حتى ال ٌحدث
تداخل ؾي المعلومات لدى الطالب خاصة الجزء المتعلق باقسام الصوم

 لؽة  :اإلمساك
 شرعا  :االمساك عن المفطرات ٌوم كامل من قبٌل طلوع
الفجر لؽروب الشمس بنٌة قبل الفجر أو معه

 مدرسة تهذٌبٌة للمسلم تعزده على الصبر و المشقة و تحقق
المساواة و العدالة و االخاء و المحبة بٌن المسلمٌن
4
 أقسام الصوم  4هً الواجب  +المندوب  +المكروه  +المحرم

 ؼاٌة االٌمان اال خالص هلل تعالى فٌقول ما ٌقول ما ٌقول و ٌعمل
ما ٌعمل ابتؽاء وجه هللا تعالى

||||||||| ||| |||||| ||||||| الصىو الىادب ||||||||||||| |||||| ||||||

 عاهد عبادة بن الصامت النبً صل هللا علٌه و سلم فقال
( باٌعت رسول هللا علٌه و سلم السمع و الطاعة و على ان تقول
بالحق كنا ال نخاؾ فً هللا لومة البم )
 االنفاق فً سبٌل هللا كؤبو بكر الصدٌق الذي تصدق بكل ما ٌملك
على جٌش العسرة و كما فعل عثمان بن عفان رضى هللا عنه عندما
رجعت القافلة محملة بالمحصول قتصدق علٌها لفقراء المدٌنة
 الجهاد فً سبٌل هللا لٌحمل هداٌة هللا لعبادة كقوله صل هللا علٌه و
سلم ( من جاهد لتكون كلمة هللا هً العلٌا فهو فً سبٌل هللا )
 المثابرة على الطاعات و البعد عن المنكرات كصهٌب الذي
مدحه النبً صل هللا علٌه و سلم بان الحٌاء ٌمنعه من المعصٌة ان
امن العذاب ( نعم العبد صهٌب ان لم ٌخؾ هللا لعصاه )
 الخوؾ من التقصٌر فً فعل الصالحات
 تكررت عند قادة االدٌان المحرفة هذه الكلمة و هً
( اطفا نور عقلك و اتبعنا ) فتحكموا فً الشعوب و سخروها
لمطامعهم و اخضعوها للجبابرة من الحكام باسم الدٌن
 الثبات وجود هللا تعالى قال ( ان فً خلق السماوات و االرض و
اختالؾ اللٌل و النهار و الفلك التً تجري فً البحر بما ٌنفع الناس
و ما أنزل هللا من السماء ماء فؤحٌا به االرض بعد موتها و بث فٌها
من كل دابة و تصرٌؾ الرٌاح و السحاب المسخر بٌن السماء و
االرض الٌات لقوم ٌعقلون )

صوم رمضان  +النذر  +الكفارة  +اتمام صوم النفل بعد الشروع فٌه

اجلصء األول صـىو زم ـطــاٌ

* فرض على المكلؾ فً شهر شعبان فً السنة الثانٌة للهجرة
* ثبت فرضٌته بالكتاب و السنة و االجماع
* منكرها كــافر
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* النٌة و تكفى واحدة طٌلة الشهر و فً كل صوم كفارة
* االمساك عن مفطرات البطن و الفرج من طلوع الفجر لؽروب الشمس


* البلوغ فال تجب على صبً و ال ٌندب له
* القدرة فال تجب على العاجز



* الجنون  :علٌه القضاء

علً
واجب ه
ة
* اإلسالم فال تصح من الكافر و ان كانت

* اإلكراه  :جاز االفطار و علٌه القضاء

و ٌعاقب على تركها
ال تصح فً ٌومً العٌد [ حرام ]

*


* العقل فال تجب على المجنون و المؽمى علٌه و ال تصح منهما
* الخلو من دم الحٌض و النفاس و متى طهرت قبل الفجر
وجب علٌها النٌة و الصٌام
* ال ٌجب صوم رمضان قبل ثبوت الشهر و ال ٌصح

* ٌثبت الصوم إما برإٌة هالل رمضان او باكمال شعبان ٌ 30وما
* ٌثبت الفطر برإٌة هالل شوال او باكمال رمضان ٌ 30وما
* عند رإٌة الهالل فً قطر من االقطار وجب على سابر االقطار


* تعجٌل الفطر بعد الؽروب و قبل الصالة
* الدعاء عن الفطر
* السحور على اي شا ففً السحور بركة
* كؾ اللسان عن فضول الكالم
* كؾ البصر عما حرم هللا



أٚال َ :ا ٜٛجب ايكطاء  ٚايهفاز٠
* الجماع الذي ٌوجب الؽسل
* اخراج المنً بال جماع مع لذة معتادة
* وصول شا من القا لجوفه عمدا او ؼلبه
* التدخٌن
* وصول شا للمعدة كآثار السواك و الرطب
* رفع نٌة الصوم و رفضها نهارا و كذلك لٌال اذا استمر للفجر

ثاْٝا َ :ا ٜٛجب ايكطاء فكط :
* الحٌض و النفاس
* اخراج القا عمدا مع عدم وصول شا للمعدة
* وصول شا من القا بدون قصد للمعدة
* شخص رأى هالل شوال نهارا فؤفطر
* الفطر الخطؤ [ بدون قصد ]
* تعمد الفطر فً صوم التطوع

* االكثار من الصدقة و االحسان
* االشتؽال بتالوة القرآن و العلم
* قٌام اللٌل فً رمضان اٌمانا و احتسابا و االعتكاؾ فً العشر
االواخر من رمضان


* المرض  :اذا مرض الصابم و خاؾ على تاخر الشفاء أو صام
بمشقة فجاز له الفطر و اذا خشً على نفسه الهالك وجب الفطر و
القضاء واجب فً جمٌع الحاالت
* الحامل و المرضع اذا خافتا على نفسٌهما أو على ولدٌهما جاز
لهما الفطر و القضاء واجب
* السفر الذي ٌكون أكبر من  84كم و ٌشرع فٌه قبل طلوع الفجر
فاذا سافر بعده حرم علٌه الفطر
* الحٌض و النفاس فٌحرم الصوم و وجب االفطار و القضاء
* الشٌخ الؽٌر قادر على الصوم فً جمٌع فصول السنة ٌفطر و
ٌستحب له الفدٌة



َالحظات َُٗ// ١

* القضاء هو صوم ٌوم عن كل ٌوم افطر فٌه
* الكفارة هً صٌام شهرٌن متتالٌٌن أو عتق رقبة
أو اطعام  60مسكٌنا بمد الرسول – ص -
* القضاء ال ٌحسب ضمن الكفارة
* الفدٌة هً إطعام مسكٌنا عن كل ٌوم بمد الرسول – ص -
* الفدٌة تجب على من فرط فً قضا ء رمضان حتى دخل علٌه
رمضان اخر  +القضاء طبعا
* الفدٌة تجب أٌضا على المرضع  +القضاء طبعا كما تجب على
الشٌخ الهرم [ كما ذكرنا سابقا ]


* تذوق الطعام و ان كان صاحبه صانعا له فاذا ذاقه وجب علٌه ان
ٌمجه [ ٌخرجه من فمه ]
* مقدمات الجماع كالقبلة و النظر و الفكر
* مداواة حفر االسنان نهارا
* االستٌاك بالرطب الذي تحلل منه شا نهارا

|||||||||||||| ||||||||||||||||| الصىو احملسو ||||||||||||||||||||||||||||||
 صوم الحابض و النفساء
 صٌام ٌوم عٌد الفطر و عٌد االضحى
 صٌام الٌومٌن التالٌٌن لعٌد االضحى
 صٌام المرٌض الذي ٌخشى على نفسه الهالك
 صٌام المرأة بؽٌر اذن زوجها او بؽٌر علمها رضاه اال اذا كان
ؼاببا او محرما او معتكفا

اجلصء الجاىٌ ص ــىو الكفازة :
 :منها كفارة صوم رمضان  +كفارة الٌمٌن

 +كفارة الظهار  +كفارة القتل الخطؤ

اجلصء الجالح ص ــىو اليرز :


 :هو التعهد بتقدٌم طاعة ؼٌر واجبة فً أصل الشرع

|||||||||| |||||||||||| ||||| الصىو امليدوب ||||||||| ||||||||||||||||||





 لؽة  :الطهارة و النماء
 شرعا  :تملٌك مال مخصوص لمستحقٌه بشروط محددة

صوم ٌوم عرفة لؽٌر الحاج
صوم المحرم و افضله ٌوم التاسع و العاشر
صوم رجب و شعبان
صوم ثالثة اٌام من كل شهر






الزكاة ركن من أركان االسالم و فرض عٌن على كل من توافرت
فٌه شروطها
شرعت الزكاة فً السنة الثانٌة من الهجرة
اثبتت فرضٌتها بالكتاب و السنة و االجماع
منكرها كافر و من أمتنع عن ادابها اخذت منه بالقوة و ٌقاتل علٌها

|||||||||||||| |||||||||| ||| الصىو املكسوه |||||||||||||| ||| ||| |||||||
 صوم ٌوم الشك و هو الثالثٌن من شعبان
لكن ٌجوز صٌامه للتطوع او النذر
 صوم ٌوم عرفة للحاج
 قصد ٌوم االٌام البٌض و هً الثالث عشر و ما ٌلٌه من كل شهر
عربً
 صوم  6اٌام من شوال بشروط :
* ان ٌكون الصابم ممن ٌقتدى به و ٌخاؾ علٌه اعتقاد وجوبها
* ان ٌصومها مظهرا لها متابعة متصلة بٌوم الفطر





صٌام الٌوم الرابع و الخامس من عٌد االضحى
صوم ٌوم او ٌومٌن قبل رمضان
صوم ٌوم المولد النبوي
صوم التطوع لمن علٌه صوم واجب كالقضاء

 زكاة االموال | كالذهب و الفضة و ما ٌقوم مقامها من النقود
 زكاة الحٌوان | و ٌقصد بها الؽنم و البقر و االبل
 زكاة الحرث | و ٌقصد بها الزروع و الثمار





البلوغ
العقل فال تجب على الصبً و ال المجنون و لكن تجب على اموالهما
الملك التام و هو ان ٌكون الشخص صاحب النصاب
فال زكاة على المرتهن و الؽاصب
بلوغ المال النصاب و ه و ما حدده هللا تعالى عالمة لوجوب الزكاة




زكاة االموال | كالذهب و الفضة و ما ٌقوم مقامها من النقود
زكاة الحٌوان | و ٌقصد بها الؽنم و البقر و االبل



|||||||||||| |||||||||||||| شكاة احلًىاٌ ||||||||| |||||||||||||||||||


االسالم فال تصح من الكافر و لو كانت تجب علٌه
فاذا اسلم سقطت باالسالم عنه
النٌة عند تفرٌقها على مصارفها أو عند عزلها من ماله
اخراجها بعد الوجوب اال زكاة المال ٌجوز اخراجها قبلها بشهر
تفرٌقها بموضع وجوبها او قربها بحٌث ال تزٌد عن مسافة قصر
موضع الوجوب فً األموال و الحٌوان هو محل المالك أما
الزروع و الثمار فهو مكانها و لو لم تكن فً بلد المالك





الفقٌر الذي ٌملك من المال اقل من كفاٌته عاما كامال
المسكٌن الذي ال ٌملك قوت ٌومه و هو أحوج من الفقٌر
العاملون علٌها و هم الذٌن ٌقومون بتحصٌلها و لكن ال ٌعطون
منها اذا كانت زائدة على أجرهم
المإلفة قلوبهم الحدٌثون فً االسالم أو الكفار الذٌن ٌعطون
منها ترؼٌبا فً االسالم
فً الرقاب و هم االرقاء المسلمون و ال وجود لهم فً هذا الوقت
الؽارم و هو المدٌن الذي ال ٌملك ما ٌوفً به دٌنه فٌعطى منها
فً سبٌل هللا و هو المجاهد العالء كلمة هللا و لو كان ؼنٌا
ابن السبٌل الؽرٌب المحتاج لما ٌوصله لوطنه اذا كان
حرا مسلما ؼٌر عاص












تجب فً اإلبل و الؽنم [ الضؤن و الماعز ] و البقر متى بلؽت النصاب و
حال علٌها الحول سواء كانت معلوفة أو ؼٌر معلوفة عاملة أو ؼٌر
عاملة

د ـ ــدول ٌص ـ ـ ـ ــاب اإلبـ ـ ــل
عدد اإلبل

الصكاة

الطً

9–5
14 - 10

شاة

1

شاتاٌ

1

19 – 15

 3شًاه

1

24 –20

 4شًاه

35 – 25

بيت خماض

1
 1اىل 2

45 – 36

بيت لبىٌ

 2اىل 3

60 – 46

حقة

 3اىل 4

75 – 61

ددعة

 4اىل 5

90 – 76
120 - 91

 2بيت لبىٌ

-

 2حقة

-

129 – 121

 3بيات لبىٌ أو  2حقة

-

 مالحظة | ٌجوز دفعها كلها لشخص واحد من صنؾ واحد و ال
ٌجب تعمٌمها على االصناؾ الثمانٌة

* بنت المخاض هً التً لحقت بؤمها المخاض [ الحامل ]
* بنت لبون هً التً وضعت أمها ؼٌرها فاصبحت ذات لٌن
* الحقة هً التً استحقت ان ٌطرقها الفحل
 هً زكاة الذهب و الفضة مضروبٌن أو ؼٌر مضروبٌن
[ مصنوعٌن أو ؼٌر مصنوعٌن ] اذا بلؽا النصاب وحال علٌهما
الحول
 نصاب الذهب  85جرام
 نصاب الفضة  595جرام [ سبع اضعاؾ الذهب ]
ٌ جب اخراج  % 2.5اي ربع العشر زكاة للذهب و الفضة
ٌ جوز ضم الذهب و الفضة لفعل الرسول صل هللا علٌه و سلم
ٌ كون الجمع بالتجزبة و لٌس بالمقابلة بالقٌمة
 كل جرام ذهب =  7جرامات من الفضة

*  130فما فوق  :فً كل  40بنت لبون أو فً كل  50حقة
* ما بٌن الفرٌضتٌن ٌعد وقص و هو ما زاد عن الفرٌضة
* الوقص ال زكاة فٌه
ددول ىــصــاب البـقـس
عدد البقس

الصكاة

الضً

39 – 30
59 - 40

تبًع أو تبًعه

 2اىل 3

مطية

 3اىل 4

فطة  20ده ذٍب
 مجال شخص لديه  400ده +

69 – 60

تبًعاٌ أو تبًعتاٌ

-

نحسب المجموع بالفضة فنحول الذهب الى فضة بالضرب ×7
اذا  400جم فضة  540 = 140+400 = )7×20( +جم فضة
اذا ال تجوز فٌه الزكاة النه لم ٌبلػ النصاب  595جم

79 –70

تبًعة مطية
تبًع أو +

-

89 – 80

مطيتاٌ

-

99 – 90

ثالخ اتبعة

-

109 – 100

مطية و تبًعتاٌ

-

 االوراق النقدٌة و العملة المعدنٌة تكون الزكاة فٌها بما ٌقابل
قٌمتها نصاب الذهب حسب سعر السوق السابد
 الحلً المباع كالسوار للمرأة أو المعد لالستعمال ال زكاة فٌه أما
الحلً المعد لحوادث الدهر أو المحرم كاألوانً فٌجب ؾٌها الزكاة و
تكون بالوزن و لٌس بالقٌمة

 مالحظة | ما بٌن الفرٌضتٌن ( وقص ) ال زكاة فٌه

د ـ ــدول ىص ـ ـ ـ ــاب الغـيه ( الطاٌ و املاعص )
عدد اإلبل

الصكاة

الطً

120 – 40
200 -121
399 – 201
499 – 400

ضاٌ أو ماعص

-

2
3
4

-

 مالحظة  :ما زاد عن  500ففً كل  100شاة
ٌ مكن االشتراك فً زكاة الحٌوان بشرط :
* ان ٌنوٌا الخلطة
* ان ٌكون كال منهما مالكا للنصاب
* االشتراك فً  3امور من الخمسة اآلتٌة :
[ البٌت – الماء – الراعً – الفحل – المرعى ]

 صدع الرسول صلى هللا علٌه و سلم الرسالة االسالمٌة فً السنة
الثالثة عشر  13قبل الهجرة للمدٌنة المنورة الموافق  610مٌالدٌة

 زوجته خدٌجة بنت خوٌلد و صدٌقه أبوبكر عبدهللا بن قحافه و ابن
عمه علً بن أبً طالب كرم هللا وجهه و مواله الرسول زٌد بن حارثه

 لم تقاوم قرٌش الدٌن االسالمً على انه دٌن بل على انه نظام
اجتماعً جدٌد ٌرٌد ان ٌسلبهم امتٌازات كانوا ٌتمتعون بها

|||||||||||| |||||||||||||| شكاة احلسخ ||||||||| ||||||| ||||||||||||
 الحرق هو الزروع أو الثمار
 دلٌلها قول الرسول صل هللا علٌه و سلم (( ما سقت السماء ففٌه
العشر و ما سقت ؼربة او دالٌة ففٌه نصؾ العشر ))
ٌ تعلق الوجوب بها وقت الطٌب ( الحصاد )
 نصاب الحرث  5أوسق و الوسق ستون صاعا و الصاع  4امداد
بمد النبً صل هللا علٌه و سلم أي =  653كٌلوجراما =  40كٌلة
 تجب الزكاة فً
أ ) الحبوب  [ :قمح  +شعٌر  +سلت  +ذرة  +أرز  +دخن ]
ب) القطانى  [ :حمص  +فول  +لوبٌا  +بازالء  +ترمس  +جلبان ]
جـ ) الثمار  [ :الزبٌب و التمر ]
د ) الزٌوت األربعة  [ :زٌت الزٌتون  +فجل أحمر  +سمسم  +قرطم ]
 اذا كان السقً بااللة و المطر معا فٌنظر للزمن  ,فاذا كانا متقاربان
ٌزكً بنصؾ العشر عن االلة و العشر عن المطر ,
 اذا كان الزمن متباعدان فٌزكً للمدة االكبر
ٌ مكن ضم بعض األنواع لبعضها البعض كالقمح و الشعٌر و السلت
جنس واحد و القطانى السبعة جنس واحد و الذر ة و الدخن جنس واحد

 كان عمه أبوطالب ٌدافع عنه لكن لم ٌكن مسلما و مات كافرا

 ازداد اضطهاد قرٌش للمسلمٌن و لم ٌحتمل البعض من الضعفاء
فارتدوا فخاؾ الرسول صلى هللا علٌه و سلم على المسلمٌن من االذى
و االرتداد و أمر بالهجرة الى الحبشة

 كانت الهجرة للحبشة فً السنة الثامنة قبل الهجرة للمدٌنة الموافق
 615مٌالدٌة أي السنة الخامسة بعد الدعوة
 ارسلت قرٌش وقدا لتسلٌم المهاجرٌن و لكن النجاشً رفض تسلٌمهم

 زاد اضطهاد قرٌش للرسول صلى هللا علٌه و سلم فً مكة خاصة
بعد وفاة زوجته خدٌجة بنت خوٌلد و عمه أبوطالب
 حاول الرسول صلى هللا علٌه و سلم نشر الدٌن االسالمً خارج مكة
فلقى اذا شدٌدا فً كل مكان خاصة فً الطابؾ حٌنها عزم الرسول صلى
هللا علٌه و سلم ان ٌكتفً بالتعرض للوافدٌن على مكة اٌام المواسم
 قدم سوٌد بن الصامت االوسً لمكة فتعرض له الرسول و دعاه
لإلسالم فمال قلبه لالسالم و لم ٌسلم فخشٌت االوس مٌله لالسالم فقتلوه
 جاء بعدها نفر من الخزرج لمكة و تعرض لهم الرسول بالدعوة
فمالوا الٌه و ظنوا انه قد ٌجمع بٌن االوس و الخزرج فباٌعوه مرة على
االٌمان و مرة على القتال و كان ذلك فً السنة الثالثة قبل ا لهجرة 619
مٌالدٌة و كذلك باٌعت وفد من نساء ٌثرب ثم انتشر االسالم فً ٌثرب

 عقد اتفاقٌات مع الٌهود خاصة و مع بعض القبابل المشاركة مع
العرب انفسهم
 أمر الرسول صلى هللا علٌه و سلم بؤن ٌهاجروا سرا الى المدٌنة
النهم االكثر تعرضا لالضطهاد
 ارسل الى ابوبكر الصدٌق ٌخبره بانه ذهب لؼار ثور جنوب مكة
 طلب أبوبكر الصدٌق من مواله عامر بن فهٌرة ان ٌرعى الؽنم بٌن
مكة و ؼار ثور حتى ٌخفى اثار اقدامه
 كان ابوبكر قد فاوض رجال من المشركٌن اسمه عبدهللا بن االرقط
لٌكون دلٌال للقافلة لٌثرب من طرٌق ال ٌعرفه المكٌٌن

 عرفت قر ٌش بخروج الرسول صلى هللا علٌه و سلم فعرضوا مكافبة
[  100جمل ] لمن ٌرجع به
 عندما علم الرسول صلى هللا علٌه و سلم باألمر خرج من الؽار مع
أبوبكر الصدٌق بداللة عبدهللا بن االرقط نحو شاطا البحر األحمر
 وصلوا المدٌنة فً  – 10ربٌع األول –  622مٌالدٌة

 كانت حدا فاصال بٌن عصر كان االسالم فٌه قلة مستضعفة وبٌن
دولة قوٌة مرهوبة
 أمر الرسول صلى هللا علٌه و سلم ان ٌتم اختٌار المكان الذي سٌنزل
فٌه الرسول أٌنما بركت الناقة فبركت عند منزل ابو أٌوب االنصاري و
هو من بنً النجار
 بدل الرسول اسم ٌثرب الى مدٌنة الرسول و من ثم الى المدٌنة
 آخى الرسول صلى هللا علٌه و سلم بٌن المهاجرٌن و االنصار
 جعل الرسول الهجرة رمزا فؤوجب على من بدخل االسالم الهجرة
للمدٌنة إما لالقامة فٌها دابما أو الختبار المشقة التً عرفها المسلمون
األولون و بطلت قٌمة هذا الرمز عند فتح مكة

ٌ هود الداخل الذٌن خسروا نفوذهم بعد انتشار االسالم
ٌ هود الخارج الذٌن تعاونوا مع الكفار و هم بنً قٌنقاع و بنً
النظٌر و خٌبر
 المنافقون الذٌن اعلنوا اسالمهم ظاهرا لمنافع دنٌوٌة و هم أشد ما
ٌهدد اإلسالم
 المشركون من أهل مكة فكانوا خطرا حابما حول المدٌنة
 تنظٌمات الدولة الجدٌدة

 األعطٌات اذ كان ٌقسم لهم جزءا من الزكاة دفعا لشر االشرار
منهم و للتشجٌع على الثبات فً االسالم

 كانت السور المدنٌة فً القآن الكرٌم مملوءة بالتشرٌعات المختلفة
 االسالم أتى بالتشرٌع على مراحل متدرجة الصعوبة حتى تحرٌم
الخمر مثال ..
 قام النظام الجدٌد فً المدٌنة على  [ :كــرامة االنسان  +العدالة +
التعاون  +الرحمة  +المودة  +المصالحة  +دفع الفساد  +المحافظة
على النفس و الدٌن ]

2

624

 بدر هو ببر تبعد  150كم جنوب المدٌنة  20 ,كم من ساحل البحر
األحمر فً الطرٌق الممتد بٌن الٌمن و الشام
 كانت هناك بعض السراٌا التً سبقت الؽزوة
 كانت هذه الؽزوة هً المعركة الكبرى
 عدد المسلمٌن 300 :
 عدد المشركٌن  , 1000 :القابد العام  :أبوجهل ( عمرو بن هشام )
 اقترح الحباب بن المنذر ( ابن الجموح ) أن ٌاخذ المسلمون كفاٌتهم
من الماء و من ثم سده بالصخور حتى ال ٌشرب منه المشركون
 انتصر المسلمون على الكفار و قتلوا منهم  70و اسروا 70
 من بٌن قتلى الكفار [ القابد العام أبوجهل و عتبة و شٌبة بن ربٌعة
و الولٌد بن المؽٌرة ] أما المسلمٌن فكان عدد قتالهم  14فقط

3

625

 كان الرسول صلى هللا علٌه و سلم قد عاهد اهل المدٌنة من الٌهود اال
ٌتعانوا مع أحد ضد المسلمٌن لكنهم خانوا هذا العهد
 أمر هللا عز و جل صراحة بمحاربتهم فسار الرسول الى بنو قٌنقاع
بعد معركة بدر و حاصرهم  15لٌلة ثم اجالهم من المدٌنة و صادر
أموالهم و أسلحتهم

 أحد هو جبل ٌبعد  4كم شمال المدٌنة
 جمع الكفار ماال كثٌرا صرفوا نصفه على األسرى و النصؾ اآلخر
جهزوا به شٌبا قوامه  3000رجال
 القابد العام لجٌش الكفار هو ابوسفٌان بن حرب
 قابد الخٌل هو خالد بن الولٌد
 عدد المسلمون  700بسبب مباؼتة الكفار فلم ٌجدو وقت لتجهٌزه

 أقام المسلمون صفوفهم فً السفح الشرقً و الشمالً الشرقً
 أمر الرسول  50من الرماة بؤن ٌقفوا على جبل قرٌب من أحد
و معهم بعض الفرسان بقاٌدة الزبٌر بن العوام
 امر الرسول جمٌع المسلمٌن بؤال ٌؽادروا اال باوامر منه
 بعد صد قوات خالد بن الولٌد ظنوا ان المعركة انتهت فباؼتهم خالد
بن الولٌد من خلفهم فقتل  70منهم حمزة ابن عبدالمطلب و خسر
المسلمون المعركة بسبب عصٌان اوامر الرسول
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 ثمرات الثقة باهلل نابعة من التوكل على هللا و التوكل ان ٌلتجا العبد
الٌه وحده و ٌعتمد علٌه فً تحقٌق ما ٌطلبه من مصالح و اهداؾ
 االنسان اذا ترك السعً و العمل و زعم انه متوكل على هللا فهذا
تواكل و لٌس توكل
 طلب منا الدٌن االسالمً ان نتخذ باالسباب الموصلة الى المؤرب و
ان نحتاط فً جمٌع امورنا
 من االسباب التً ٌجب ان نتخذها بعد التوكل جمع القوة و اعدادها
لمالقاة العدو و صده عن الدٌن و االرض و العرض اذا اراد الهجوم
 من االخذ باالسباب ان نتوقى من االمراض بما ٌناسبها من ادوٌة و
ؼذاء جٌد و نظافة و عزل المرضى و ؼٌرها
 من االخذ باالسباب اجتهاد الطالب للحصول على العلم بالمذاكرة
 االنسان عندما ٌتوكل على هللا ٌبلػ الٌقٌن قلبه من ان هللا سٌبلؽه
مراده
 االسالم دعا الى التوكل على هللا و عدم اللجوء الى ؼٌره فال ٌنبؽً
ان نتكل على الخالق و نذهب الى أضرحة االولٌاء لسإالهم فهذا ٌعد
شركا باهلل تعالى

 انسحب كفار قرٌش من أحد و هم ٌقولون انهم سٌعودون للمدٌنة
بقوى اكثر عتادا و قوة
 أشار الصحابً الجلٌل سلمان الفارسً بحفر خندق حول المدٌنة
ٌحمٌها من الكفار
 كان المنافقون ٌستؤ ذنون فً التخلؾ بسبب الضعؾ االٌمانً
 حفر الخندق  3000رجل فً وقت واحد و استؽرقوا ٌ 20وما
 عسكر المسلمون على جبل جبل سلع وراء الخندق من الجهة
الشمالٌة و الشرقٌة
 كان كفار قرٌش و احزابهم من مختلؾ قبابل نجد و الٌمن و عبدة
االوثان بعٌدٌن عن مركز تموٌنهم فً مكة
 سرعان ما اصبحوا ٌشكون من نقص المإن
 انسحاب قبابل كثٌرة منها ؼطفان و من معها من نجد بعد ان طال
الحصار و لم ٌعطوا امكاناتهم
 خذل المسلمون بٌن الٌهود و المشركٌن بؤمر من الرسول و نفذها
نعٌم بن مسعود
 ثرات رٌح شدٌدة و باردة قلبت خٌامهم فانصرفوا و قتل فٌها 2
من الكفار على ٌد علً بن ابً طالب
 سمٌت هذه المعركة بؽزوة االحزاب اٌضا
 بعد هذه الؽزوة مباشرة ؼزا الرسول بنً قرٌظة الٌهود
 اسلم عمر بن العاص و خالد بن الولٌد فً هذه الفترة

* الرواٌة األولى  :اهل سمرقند ؼدروا بالمسلمٌن و أجلوهم عنها
فرد علٌهم قتٌبة بن مسلم بالتوجه الٌها بجٌش كبٌر فتح به بلدهم و ترك
بها حامٌة كبٌرة حتى ال ٌعود الؽدر بالمسلمٌن مرة اخرى
* الرواٌة الثانٌة  :فتح سعٌد بن عثمان سمرقند صلحا على مال ٌإدونه
قبالة حماٌتهم فلما مات و تولى بعده قتٌبة بن مسلم قٌادة الجٌوش
و استقل هذا المال الذي ٌدفعونه و فتح بالدهم كرها

 المإمن باهلل لدٌه شجاعة كبٌرة و ٌظهر ذلك عند الجهاد فً سبٌله
 لمإمن ٌرضى بما ٌجري علٌه من قضاء هللا و قدره
 المإمن ٌشكر ربه فً الفرح و الحزن و ٌكون صابرا عند االبتالء
 المإمن ٌطمبن قلبه و تنزل علٌه السكٌنة فهو دابما ٌتوقع الخٌر من
عند هللا تعالى
 من توكل على هللا ال ٌعتز بؽٌره و ال ٌرجو العزة من أحد
 فً ؼزوة بدر توكل المإمنون على هللا رؼم قلة عددهم و عتادهم
و مع ذلك نصرهم هللا تعالى نصرا كبٌرا
 فً ؼزوة حنٌن اؼتر بعض المسلمٌن بكثرتهم فانهزموا اول
المعركة امام الكافرٌن

 روى هاتان الرواٌتان رواهما ابو عبٌدة معمر بن المثنى المتوفً
سنة  210هــ و لم ٌرجح واحدة منها على االخرى
 االرجح من الرواٌتان هً الرواٌة الثانٌة
 لما تولى عمر عبدالعزٌز الخالفة عام  99هـ و علم بما حدث فً
سمرقند كتب الى سلٌمان بن السرح قرارا قال فبه بؤن ٌتم تفوٌض
القاضً جمٌع ابن حاضر الناجً قاضً سمرقند بالحكم فً هذه القضٌة
 عندما نظر القاضً فً القضٌة و استمع للشهود من الطرفٌن
أصدر حكما بخروج المسلمٌن و جٌوشهم فورا من سمرقند
 عندما علم الخلٌفة بالحكم و أمر بتنفٌذ حكم القاضً بحذافٌره
 تفاجؤ اهل سمرقند عندما علموا بحكم القاضً و لم ٌتوقعوا بان ٌكون
االسالم بهذا العدل و هذه السماحة
 اعلن اهل سمرقند تنازلهم عن حقهم و طالبوا ببقاء المسلمٌن لنهم لن
ٌخشوا ضرا ٌنالهم منهم فؤمر الجٌش بالبقاء و امر المسلموا بعدم
الخروج فكانت فرحة مزدوجة من الجانبٌن
 كانت هذه القضٌة سببا فً اسالم الكثٌر من أهل سمرقند

 فتح المسلمون مدٌنة سمرقند بقٌادة سعٌد بن عثمان فً عهد األموٌٌن
 فتحها قتٌبة بن م سلم الباهلً فً عهد الولٌد بن عبد الملك كرها
 هناك رواٌتان فً فً سبب ؼزو قتٌبة لها :

