٧

الج ُزء
ُ
ال� أ َّول

ال� ْسلا ِم َّية
التَّ ْر ِب َي ُة إ
فريق الت أ�ليف:
دّ .
تـمم ّ
(منس ًقا).
الشاعر ّ

د .شفيق ع ّياش

أ .سمري األطرش

أ .ابتسام علقم

أ .جهاد اآلغا

أ .أحمد عبد الغفور

أ .جامل سلامن

قـــرّرت وزارة التربيـــة والتعليـــم فـــي دولــــة فلســـطين
تدريس هذا الكتاب في مدارسها بدءا ً من العام الدراسي ٢٠١٨ / ٢٠١٧م
اإلشـراف العام:
رئيس لجنة المناهج

د .صبري صيدم

نائب رئيس لجنة المناهج

د .بصري صالح

رئيس مركز المناهج

أ .ثروت زيد

مدير عام المناهج اإلنسانية

أ .علي مناصرة

مراجعة

سماحة الشيخ يوسف دعيس

     

الدائرة الفنية:
						
إشراف إداري

أ  .كمال فحماوي

								
تصميم

أ .أمينة عصفور

تحكيم علمي

أ .د .إسماعيل شندي

متابعة تربوية					

أ .عبد الحكيم أبو جاموس

قراءة

أ .علي أبو زيد

تحرير لغوي

أ .رائد شريدة
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تــقــديــم

يتصف ال�إ صلاح التربوي ب�أنه المدخل العقلاني العلمي النابع من ضرورات الحالة ،المستند �إلى واقعية
النش�أة ،ال�أمر الذي انعكس على الرؤية الوطنية المطورة للنظام التعليمي الفلسطيني في محاكاة الخصوصية
الفلسطينية والاحتياجات الاجتماعية ،والعمل على �إرساء قيم تعزز مفهوم المواطنة والمشاركة في بناء دولة
القانون ،من خلال عقد اجتماعي قائم على الحقوق والواجبات ،يتفاعل المواطن معها ،ويعي تراكيبها و�أدواتها،
ويسهم في صياغة برنامج �إصلاح يحقق ال�آمال ،ويلامس ال�أماني ،ويرنو لتحقيق الغايات وال�أهداف.
ولما كانت المناهج �أداة التربية في تطوير المشهد التربوي ،بوصفها عل ًما له قواعده ومفاهيمه ،فقد
جاءت ضمن خطة متكاملة عالجت �أركان العملية التعليمية التعلمية بجميع جوانبها ،بما يسهم في تجاوز
تحديات النوعية بكل اقتدار ،وال�إ عداد لجيل قادر على مواجهة متطلبات عصر المعرفة ،دون التورط ب�إشكالية
التشتت بين العولمة والبحث عن ال�أصالة والانتماء ،والانتقال �إلى المشاركة الفاعلة في عالم يكون العيش فيه
�أكثر �إنسانية وعدالة ،وينعم بالرفاهية في وطن نحمله ونعظمه.
ومن منطلق الحرص على تجاوز نمطية تل ّقي المعرفة ،وصو ًلا لما يجب �أن يكون من �إنتاجها،
وباستحضار وا ٍع لعديد المنطلقات التي تحكم رؤيتنا للطالب الذي نريد ،وللبنية المعرفية والفكريّة المتو ّخاة،
جاء تطوير المناهج الفلسطينية وفق رؤية محكومة ب�إطار قوامه الوصول �إلى مجتمع فلسطيني ممتلك للقيم،
والعلم ،والثقافة ،والتكنولوجيا ،وتلبية المتطلبات الكفيلة بجعل تحقيق هذه الرؤية حقيقة واقعة ،وهو ما كان
تعبيرا
ليتح ّقق لولا التناغم بين ال�أهداف والغايات والمنطلقات والمرجعيات ،فقد ت�آلفت وتكاملت؛ ليكون النتاج ً
معرفيا وتربو ًيا وفكر ًيا.
عن توليفة تحقق المطلوب ً
ث ّمة مرجعيات تؤطّر لهذا التطوير ،بما يع ّزز �أخذ جزئية الكتب المقر ّرة من المنهاج دورها الم�أمول في
ووطنيا ،وفي هذا ال�إ طار جاءت المرجعيات التي
معرفيا ،وفكر ًيا،
ً
الت�أسيس؛ لتوازن �إبداعي خ ّلاق بين المطلوب ً
تم الاستناد �إليها ،وفي طليعتها وثيقة الاستقلال والقانون ال�أساسي الفلسطيني ،بال�إ ضافة �إلى وثيقة المنهاج
لتوجه الجهد ،وتعكس ذاتها على مجمل المخرجات.
الوطني ال�أول؛ ّ
ومع �إنجاز هذه المرحلة من الجهد ،يغدو �إزجاء الشكر للطواقم العاملة جميعها؛ من فرق الت�أليف
والمراجعة ،والتدقيق ،وال�إ شراف ،والتصميم ،وللجنة العليا �أقل ما يمكن تقديمه ،فقد تجاوزنا مرحلة الحديث
عن التطوير ،ونحن واثقون من تواصل هذه الحالة من العمل.
وزارة التربية والتعليم
مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية
�آذار ٢٠١٨ /

مقدمة
السلا ُم َعلى الْ َم ْب ِ
عوث َر ْح َم ًة لِ ْلعالَمين َو َعلى �آلِ ِه َو َص ْح ِب ِه َو َم ْن سا َر َعلى َد ْربِ ِه �إِلى َي ْو ِم
الْ َح ْم ُد لِلّ ِه َر ِّب الْعالَمينَ ،و َّ
الصلا ُة َو َّ
ال ّدينِ َ ،و َب ْعد.
بنــاء �إســلام ًّيا شــاملًا متوازنًــا فــي جوانبهــا المعرفيــة
يهــدف تدريــس التربيــة ال�إ ســلامية �إلــى بنــاء شــخصية المتعلــم ً
والوجدانيــة والاجتماعيــة ،ويتض ّمــن ذلــك غــرس حقائــق العقيــدة ال�إ ســلامية فــي عقلــه ووجدانــه ،وتعميــق ارتباطــه بالقــر�آن
وســيرته ،وتنشــئته علــى القيــم الفاضلــة ،التــي تجعــل منــه �إنســانا صالحــا يســهم فــي نهضــة �أمتــه

الكريــم وبســنة النبــي
وخدمــة وطنــه.
و�إننــا �إذ نضــع بيــن �أيــدي �إخواننــا المعلميــن و�أبنائنــا الطلبــة هــذا الكتــاب لعلــى يقيــن بعمــق �إدراكهــم لمــا للتربيــة
ال�إ ســلامية مــن �أهم ّيــة بالغــة فــي بنــاء فكــر المتعلــم وســلوكه ،وبمــا ينبغــي �أن نغرســه فــي المتعلــم مــن قيــم ومعــارف تنبثــق مــن
هــدي الكتــاب والســنة ،تن ّمــي فكــره ،وتزيــد مــن قدراتــه ،وتوســع �أفقــه.
وقــد احتــوى الكتــاب علــى الوحــدات الدراســية ال�آتيــة :التفســير والحديــث والعقيــدة والفقــه والســيرة والفكــر ال�إ ســلامي
فــي ضــوء مــا جــاء فــي الخطــوط العريضــة للمنهــاج الفلســطيني ،ولا يفوتنــا �أن نلفــت �أنظــار �أخوتنــا المدرســين �إلــى �أهم ّيــة �أن
يعتمــدوا المنحــى التكاملــي فــي تدريــس الفــروع المختلفــة ،علــى نحــو يجعــل مــن ال�آيــات الكريمــة وال�أحاديــث النبويــة الشــريفة
�أساسـاً لتدريــس الموضوعــات كلهــا ،مــع تدريــب الدارســين علــى الاســتنباط منهــا ،واعتمــاد الطرائــق الحديثــة فــي التدريــس
التــي تجعــل المتعلــم محــور العمليــة التعليميــة التعلميــة وغايتهــا ،علــى نحــو ُيعنــى بمهــارات التفكيــر العليــا كلهــا ،فين ّمــي قــدرة
المتعلــم علــى التحليــل والتعليــل والمناقشــة والتركيــب والتقويــم.
وقــد تناولــت وحــدة القــر�آن الكريــم التعريــف بالمكــي والمدنــي ،وصفــات عبــاد الرحمــن كمــا جــاءت فــي ســورة
الفرقــان .وال�آيــات مــن ســورة هــود التــي ذكــرت قصــة نــوح  -عليــه الســلام  .-وتناولــت وحــدة العقيــدة ال�إ يمــان بالملائكــة
والرســل ومعجزاتهــم ،وعرضــت وحــدة الســنة النبويــة تعريــف الســنة و�أنواعهــا و�أهميتهــا ،مــع شــرح حديــث حــق الجــار فــي
ال�إ ســلام .ووضحــت وحــدة الســيرة تنظيــم العلاقــات فــي المدينــة المنــورة ،وعرضــت غــزوة بــدر ،و ّعرفــت بالصحابــي الجليــل
بــلال بــن ربــاح ( ) .وتناولــت وحــدة الفقــه موضوعــات الجمــع بيــن الصلاتيــن ،وصــلاة المريــض والمســافر والخائــف،
ونوافــل العبــادات .وعرضــت وحــدة الفكــر ال�إ ســلامي لموضوعــات التضحيــة والفــداء ،وتنظيــم الوقــت ،و�آداب الطريــق،
والاحتشــام ،والغيبــة والنميمــة.
ونقترح على �إخواننا و�أخواتنا المدرسين والمدرسات توزيع دروس الحفظ على الفصل الدراسي كله.
ونرجــو مــن ال�إ خــوة المدرســين ،وال�أخــوات المدرســات تزويــد مركــز المناهــج الفلســطينية بمــا يثــري الكتــاب ويحســن
مــن انتفــاع �أبنائنــا الطلبــة بــه.
نس�أل المولى ع ّز وج ّل �أن ينفع بهذا الكتاب ،و�أن يجعله في ميزان �أعمالنا.

َوفَّ َق ُكم الل ُه لِما في ِه َم ْص َل َح ُة ا ْل َو َط ِن.

فريق الت أ�ليف

احملتويات
الوحدة ال�أولى
َّرس ال� أ ّول
الد ُ

٢٢-٢

القر�آن الكريم

٣

والمدني
المكّ ّي
ّ
سورة الفرقان ال�آيات ()71-61

٧

َّرس الثّالِث
الد ُ

سورة الفرقان ال�آيات ()٧٧-72

١٢

َّرس ال ّرابِع
الد ُ

سورة هود ال�آيات ( )٤٧-٢٥قصة نوح عليه السلام

١٦

الوحدة الثانية

العقيدة ال�إ سلام ّية

َّرس الثّاني
الد ُ

َّرس الخامس
الد ُ
َّرس ال ّسا ِدس
الد ُ

الوحدة الثالثة
َّرس ال ّسابِع
الد ُ
َّرس الثّا ِمن
الد ُ

٣١-٢٣
٢٤

ُم ْع ِجـــزات ال�أنبيـــاء (
ِ
ثـــر ال�إ
يمـــان بالملائكـــة و ال ُّرســـل (
�أ ُ
السنَّة النَّ َبويّة ّ
الشريفة
ُّ
الس َّنة ال َّن َبويّة الشّ ريفة
ُّ
)

)

٢٨
٤٦-٣٢
٣٣

َّرس التّ ِاسع
الد ُ

الســـ َّنة ال َّن َبويّـــة الشّ ـــريفة
�أهم ّيـــة ُّ

٣٨

َحـــ ُّق الجـــا ِر فـــي ال�إ ســـلام

٤٢

السيرة النَّبويّة

٦٤-٤٧

الوحدة الرابعة
َّرس ِ
العاشر
الد ُ

ِ
لاقـــات في المدينة المن ّورة)
الرســـول القائد (تنظي ُم ال َع

٤٨

َّرس الحادي َعشَ ر
الد ُ

غزوة بدر الكبرى 2هـ

٥٢

َّرس الثّاني َعشَ ر
الد ُ
َّرس الثّالِ َث َعشَ ر
الد ُ

مواقـــف مـــن غزوة بـــدر الكبرى

٥٧

الوحدة الخامسة
َّرس ال ّرابِ َع َعشَ ر
الد ُ

س َعشَ ر
َّرس الخا ِم َ
الد ُ
س َعشَ ر
َّرس ال ّسا ِد َ
الد ُ

الوحدة السادسة

َّرس ال ّسابِ َع َعشَ ر
الد ُ
َّرس الثّا ِم َن َعشَ ر
الد ُ
َّرس التّ ِاسع َعشَ ر
الد ُ

النبـــي (
بـــلا ُل بـــن ربـــاح مـــؤ ّذ ُن
ّ
سلامي
الفق ُه ال�إ
ّ
الصلاتين
الج ْمـــ ُع بين ّ
َ

)

٦١
٧٧-٦٥
٦٦

صلاة المريض والمسافر والخائف

٧٠

نوافـــل العبـــادات
سلامي
ال ِف ْك ُر ال�إ
ّ

٧٤

التّضحية والفداء

٩٩-٧٨
٧٩

تنظيم الوقت

٨٤

�آداب الطريق

٨٨

َّرس العشرون
الاحتشام
الد ُ
َّرس الحادي والعشرون ال ِغيب ُة وال َّنميمة
الد ُ

٩٢
٩٦

الوحدة ال�أ ّولى

﴿

﴾ (الحجر)٩ :

أ�هداف الوحدة
يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة تحقي ُق ال�أهداف ال�آتية:
 ١المقارنة بين ال�آيات المكية والمدنية من حيث خصائصها وموضوعاتها.
 ٢تفسير ال�آيات الكريمة من سورتي الفرقان وهود.
 ٣استنتاج الدروس والعبر من ال�آيات الكريمة.

2

الدّرس ال�أول

والمدني
الم ّك ّي
ّ

ال�أهداف
ُي َت َوقَّ ُع من الطلب ِة بعد دراسة هذا الدّرس تحقيق ال�أهداف ال�آتية:
والمدني.
 -1تعريف المكّ ّي
ّ
 -2المقارنة بين ال�آيات المكّ ّية والمدن ِّية.
 -3توضيح خصائص المكي والمدني.
والمدني.
 -٤بيان فوائد معرف ِة المكّ ّي
ّ

3

نشاط:

نوض ُح التحد ِ
ّيات التي واجهتها الدعو ُة ال�إ سلام ّي ُة في الفترتين المك ّية والمدن ّية.
ّ

اســتم َّر نــزو ُل القــر� ِآن الكريـ ِم علــى النبـ ِّـي ( ) ثلاثـ ًة وعشــرين عا ًمــا ،منهــا ثلاثـ َة َعشَ ـ َـر عا ًمــا فــي مكّـ َة
ـاء المســلمين جهــو ًدا ج ّبــار ًة فــي دراسـ ِة القــر� ِآن
المك َّرمــة ،و َعشَ ــر ُة �أعــوام فــي المدينــة المنـ ّورة ،وقــد بـ َذ َل علمـ ُ
الكريــم ،وكان م ّمــا اعت َنـ ْوا بــه معرفـ ُة �أماكــنِ نـ ِ
السـ َور و�أوقاتِهــا ،والتمييـ ُز بيــن المكّـ ّـي والمدنـ ِّـي منهــا،
ـزول ُّ
خصائصــه؟
ـات ك ٍّل منهمــا؟ ومــا
فمــا المقصــو ُد بالمكّـ ّـي والمدنـ ِّـي؟ ومــا موضوعـ ُ
ُ
النبي ( ) قب َل الهجر ِة إ�لى المدينة.
الم ّك ّي :ما نزلَ من القر آ� ِن الكري ِم على ِّ
النبي ( ) بعدَ الهجرة إ�لى المدينة.
ُّ
والمدني :ما نزلَ من القر آ� ِن الكري ِم على ِّ

موضوعات ال�آيات الم ّك ّية:
ُ

َ
النــاس �إلــى ديــن اللــه ســبحانه ،فقاومــه
ثــلاث َعشْ َــرة ســن ًة فــي مكّــة يدعــو
النبــي ( )
مكــث
َ
ُّ
وضـ ُـح العقيــد َة ال�إ ســلامية ،فــكان مــن
ـات القــر� ِآن الكريـ ِم فــي مكـ َة تُ ِّ
الكافــرون �أشـ َّد مقاومــة ،ولــذا جــاءت �آيـ ُ
�أه ـ ّم الموضوعـ ِ
ـات المكّ ّيــة مــا ي�أتــي:
ـات التــي تناولتهــا ال�آيـ ُ
 1الدعو ُة �إلى توحي ِد الله سبحانه ،والر ُّد على شبهات المشركين.
ـب �أ ِ
قوامهــم ،للتّخْ فيـ ِ
وص ْبرِهــم علــى تكذيـ ِ
ـف عــن النبـ ّـي ( )،
 ٢ذكـ ُـر َق َصـ ِ
ص ال�أنبيــا ِء ،وبيــا ُن ثباتِهــم َ
وتثبيـ ِ
ـت المؤمنيــن معــه.
ِ
ثبات ِ
شبهات ال ُمشَ ِّككين فيه.
البعث ،و�إبطا ُل
� ٣إ ُ
٤
ِ
الكافرين في النار.
وعذاب
المؤمنين في الجنّ ِة،
وصف نعي ِم
َ
َ
ُ

موضوعات ال�آيات المدن ّية:
ُ

النبــي ( ) المجتمــ َع ال�إ
ــن �أهــ ِّم
�أقــا َم
ســلامي فــي المدينــ ِة المنــورة بعــ َد ِهجرتِــه �إليهــا ،وكان ِم ْ
َّ
ُّ
ِ
المدنــي مــا ي�أتــي:
الموضوعــات التــي تناولهــا القــر�آ ُن
ُّ
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ـالات المعامـ ِ
 1بيــا ُن �أحــكا ِم الشــريع ِة ال�إ ســلام ّي ِة فــي مجـ ِ
ـلات
ِ
ِ
والميــراث،
والطــلاق،
الــزواج،
المال ّيــة ،و�أحــكا ِم
ِ
ِ
والعقوبــات .

نناقش:
خصائــص ال�آيــات المدنيــة تنســجم
مــع التحديــات التــي واجهتهــا الدعــوة
ال�إ ســلامية فــي المدينــة.

 ٢مناقش ُة �أهل الكتاب ،والر ُّد عليهم.
ِ
مؤامرات المنافقين وموا ِق ِفهم.
فضح
٣
ُ
ـث عــن ال َغ ـ َز ِ
س
 ٤الحـ ُّ
وات ومــا ُيســتفا ُد منهــا مــن درو ٍ
ـث علــى الجهــا ِد فــي ســبيلِ اللــه ،والحديـ ُ
و�أحــكام.

والمدني:
فوائ ُد معرف ِة الم ّك ّي
ّ

والمدني فوائدُ ،منها:
لمعرف ِة المكّ ّي
ِّ
 1تُعي ُن على فه ِم القر� ِآن وتفسيرِه.
س والتــد ُّر ِج بهــم ،فقــد ُع ِن َيـ ِ
السـ َو ُر المكّ ّيـ ُة
ـف عــن منهـ ِـج القــر� ِآن الحكيـ ِم فــي تربيـ ِة النــا ِ
 ٢تكشـ ُ
ـت ُّ
السـ َور المدن ّيـ ُة ببيـ ِ
ـان �أحــكا ِم الشــريع ِة،
بترسـ ِ
ـيخ العقيــد ِة ال�إ ســلامية؛ ل�أن ّهــا ال�أســاس ،ثـ ّم جــاءت ُّ
وتنظيـ ِم المجتمـ ِـع ،وال�أمـ ِر بالجهــاد.
 ٣تُ ْب ـ ِر ُز عناي ـ َة علمــا ِء المســلمين العظيم ـ َة بالقــر� ِآن الكري ـ ِم ،و َت ِ
ـف عــن الجهــو ِد الج ّبــار ِة التــي
كشـ ُ
بذلوهــا فــي تعلُّ ِمــه وتعلي ِمــه.

�أ َت َع َّلم:

١
٢

٣

٤
نشاط:

يات المكّ ّي ِة ال ِق َص ُر ،ويغلُ ُب على ال� آ ِ
يغلب على ال� آ ِ
يات المدن ّي ِة الطو ُل.
ُ
السـ َور المكّ ّيـ ِة والمدن ّيـ ِة ببيـ ِ
السـ َو َر المكّ ّيـ َة
ُع ِن َيـ ْ
ـان العقيــد ِة ال�إ ســلام ّية� ،إلّا �أ ّن ُّ
ـت ك ٌّل مــن ُّ
الس ـ َور المدن ّي ـ ُة بمناقشــة �أهــلِ
وغالبــا مــا تُعنــى ُّ
غالبــا مــا تُعنــى بالــر ّد علــى المشــركينً ،
ً
الكتــاب.
ض ال�أحــكا ِم الشــرع ّي ِة دو َن تفصيــلٍ  ،ومــن �أمثل ـ ِة
الس ـ َور المكّ ّي ـ ِة لبع ـ ِ
ـض ُّ
ـرض بعـ ُ
قــد تعـ ُ
ِ
ِ
يجــاب الصــلا ِة والــزكا ِة،
والتطفيــف فــي
ذلــك :تحريــ ُم القتــلِ ،وال ّزنــى،
الميــزان ،و�إ
ُ
الس ـ َور المدن ّيــة.
ولك ـ َّن تفصي ـ َل ال�أحــكا ِم جــاء فــي ُّ
ك ّل سور ٍة جاءت فيها كلم ُة (ك ّلا)� ،أو جاء فيها سجد ُة تلاو ٍة فهي مكّ ّية.
الس ـ َور الكريم ـ َة ال�آتي ـ َة ،و�أص ِّنفُهــا �إلــى مكّ ّي ـ ٍة ومدن ّيــة :ســورة النب ـ�أ ،وســورة
�أتد َّبـ ُـر ُّ
الج ُم َعــة.
الحشــر ،وســورة ُ
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التّقويم
ـن ا ْل ِعبــا َر ِة َغ ْي ـ ِر
ُّ
ـن ا ْل ِعبــا َر ِة الصَّ َ
الســؤالُ ال� أ ّول� :أضَ ـ ُ
حيح ـ ِةَ ،و إ�شــا َر َة ( ) يميـ َ
ـع إ�شــا َر َة ( ) يميـ َ
حيح ـ ِة فِيمــا َي أ�ْتــي:
الصَّ َ
ِ
		
المفصل ل�أحكا ِم الشريع ِة.
بالبيان
ُ ) ( ١ع ِن َي القر�آ ُن المكّ ّي
ّ
الس َور المكّ ّي ِة والمدن ّية.
جاء
الحض على الجها ِد في ُّ
ُّ
َ ) ( ٢
ِ
ِ
الكتاب ،والر ُّد عليهم.
المدني مناقش ُة �أه ِل
موضوعات القر� ِآن
 ) ( ٣من
ِّ
الس َور المكّ ّي ِة تحري َم القت ِل وال ّزنى.
بعض ُّ
 ) ( ٤ب ّي َن ْت ُ
الس َور التي جاء فيها سجد ُة تلاو ٍة مدن ّية.
 ) ( ٥ك ُّل ُّ
الس َور المكّ ّية.
َ ) ( ٦يكثُ ُر
ُ
الحديث عن المنافقين في ُّ
السؤال الثّاني� :أع ّر ُف ك ًّلا مما ي أ�تي:
ّ
			
 ١ال�آيات المكّ ّية.

 ٢ال�آيات المدن ّية.

السؤال الثّالث� :أعلّل ما ي أ�تي:
ّ
		
الس َو ِر المدن ّية.
 ١البيا ُن
ّ
المفص ُل لل�أحكا ِم الشرع ّي ِة جاء في ُّ
ِ
٢
الس َو ِر المدن ّية.
مواقف
فضح
ُ
َ
المنافقين ومؤامراتِهم جاء في ُّ
 ٣ما نز َل على النبي ( ) في حجة الوداع في مكة المكرمة ُي َع ُّد مدنياً.
السؤال ال ّرابع :أ� ّ
والمدني.
وض ُح فائدتين لمعرفة الم ّك ّي
ّ
ّ

ف ال�آ ِ
يات ال�آتي َة إ�لى م ّك ّي ٍة ومدن ّية:
السؤال الخامس :أ�صنِّ ُ
ّ
 ١قال

ﱡﭐﲞ ﲟ
تعالى : :ﭐ

 3قال

تعالى: :ﱡ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ

 2قال
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ﲠ ﲡﱠ [العلق.]6:

تعالى: :ﱡﭐﱏ ﱐ ﱑ

ﱒﱠ [المائدة.]38 :

ﰒ ﰓ ﱠ [ال�أحزاب.]٢٢ :

الدّرس الثّاني

سورة الفرقان ال�آيات ()7١-61
تفسير وحفظ

ال�أهداف

ُي َت َوقَّ ُع من الطلبة بعد دراسة هذا الدرس تحقيق ال�أهداف ال�آتية:
١
٢
٣
٤
٥
٦

تلاوة ال� آ ِ
يات الكريم ِة تلاوة سليمة.
ِ
ِ
والتراكيب الواردة في ال�آيات الكريمة.
المفردات
توضيح معاني
توضيح مظاهر قدرة الله سبحانه الواردة في ال�آيات.
ِ
صفات عبا ِد الرحمنِ الوارد ِة في ال�آيات الكريمة.
بيان
استنتاج العبر والعظات من ال�آيات الكريمة.
حفظ ال� آ ِ
يات الكريمة َغ ْي ًبا.
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سورة الفرقان (ال�آيات )٧١-61
قال تعالى:

تفسير وحفظ

َ َ َ َ َّ
َّ َ ٓ ُ ُ ٗ َ َ َ َ
َ َ َ
ـل فِيهاَ
ﭐ﴿تبــارك ٱلِي جعــل ِف ٱلســماءِ بروجــا وجعـ
َ ُ َ َّ
َّ
َ َ َ ۡ َ
ِس َ
ــرا ُّمن ِ ٗ
ــر ٰ ٗجا َو َق َم ٗ
ٱلــل
ــو ٱلِي جعــل
ــرا  ٦١وه
َ َّ َ َ ۡ َ ٗ ّ َ ۡ َ َ َ َ َ َّ َّ َ َ ۡ َ َ َ ُ ُ
ـكوراٗ
خلفــة ل ِمــن أراد أن يذكــر أو أراد شـ
وٱنلهــار ِ
َ
ۡ
َ
َّ
ُ َ َ
َ ٗ
َ َ ُ
ـرِنَٰمۡح ٱلِيـ َ
ـاد ٱلـ َّ
ـن َي ۡمشــون ع ٱل ِ
ۡرض ه ۡونــا
 ٦٢وعِبـ
َّ
َ َ َ َُ ُ ۡ َٰ ُ َ َ ُ ْ َ َ
ــل ٰ ٗما َ ٦٣وٱل َ
ِيــن
ِإَوذا خاطبهــم ٱلج ِهلــون قالــوا س
َّ
ُ
َ ُ
َ
َ ُ َ َ ّ ۡ ُ َّ ٗ
ـن َيقولــون
ـجدا َوق َِيٰ ٗمــا َ ٦٤وٱلِيـ
يبِيتــون ل ِرب ِ ِهــم سـ
ۡ ۡ َ َّ َ َ َ َ َ َّ َ َّ َ
َ َ
ــمۖ إِن َعذ َاب َهــا كن
ٱصف عنــا عــذاب جهن
َر َّب َنــا
ِ
َ
َّ َ َ ٓ َ ۡ
ـت َق ّٗرا َو ُم َق ٗ
ت ُم ۡسـ َ
امــا َ ٦٦و َّٱلِيـ َ
ـن
غ َر ًامــا  ٦٥إِنهــا ســاء
َ ٓ َ َ ُ ْ َ ۡ ُ ۡ ُ ْ َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ْ َ َ َ َ ۡ َ َٰ َ
سفــوا ولــم يقــروا وكن بــن ذلِــك
إِذا أنفقــوا لـ َّـم ي ِ
َ
َ
َ
َ َ ۡ ُ َ َ َ َّ ٰ ً َ َ
اخـ َ
ـر
ق َو ٗامــا َ ٦٧وٱلِيــن ل يدعــون مــع ٱللِ إِلهــا ء
َ َّ َ َّ ُ َّ
َۡ ّ َ َ
َ َ َ ۡ ُ ُ َ َّ ۡ َ َّ
ـق ول
ـي ح ۡــرم َٱلل إِل بِٱلـ ِ
ول يقتلــون ٱنلفــس ٱلـ ِ
َ ۡ
َ ۡ ُ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َٰ َ
ـق أثَ ٗ
ـك يَلـ َ
امــا  ٦٨يُض ٰ َعــف
ـون ومــن يفعــل ذلِـ
يزنـ ۚ
َّ
َُ ۡ َ َ
ً
ـو َم ۡٱلقِ َيٰ َمـةِ َو َي ۡخـ ُ ۡ
ـذ ُ
اب يَـ ۡ
ـد فِيـهِۦ ُم َهانــا  ٦٩إِل
ل ٱلعـ
ُ
ٗ
َ
َ
َ
َ َ
َ
َمــن تَـ َ
ـاب َو َء َامـ َ
ـن َو َع ِمــل ع َمــا صٰل ِ ٗحــا فأ ْو ٰٓلئِــك
ــيَاتِه ۡم َح َس َ
ّ
ــد ُل َّ ُ
ــنٰت َو َك َن َّ ُ
ٱلل َغ ُف ٗ
ٱلل َس ّ

ٔ
ــورا
ُي َب ِ
ٖۗ
ِ ِ
ََ َ َ َ َ َ
ـل َصٰل ِ ٗحــا فَإنَّـ ُ
ح ٗ
ـهۥ َي ُتـ ُ
ـوب
يمــا  ٧٠ومــن تــاب وع ِمـ
َّر ِ
ِ
َ َّ
َ
َ
ٗ
إِل ٱللِ متابــا ﴾٧١
نشاط:
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المفردات والتراكيب:
ﲍ :النجــوم العظيمــة والمــدارات
ـير فيهــا.
التــي تسـ ُ
ــف �أحدُهمــا
ﲙ :يتعاقبــان ،فيخلُ ُ
ال�آخــر.
ﲨ :بلينٍ و ِر ْفق.

ﳀ :مصيب ًة لا زوا َل لها.
ﳍ :يبخلوا.

نب ّي ـ ُن الصــورة التــي ينبغــي �أن يكــو َن عليهــا ال ُمســل ُم فــي تعام ِلــه مــع
�أه ِلــه و�أصدقائــه.

تفسير ال�آيات الكريمة:
من مظاهر قدرة الله سبحانه التي ذكرتها ال�آيتان (:)٦٢-٦١
َ ُ َ َّ
َ َ َ َّ
َ َ َ َّ ۡ َ
َّ َ ٓ ُ ُ ٗ َ َ َ َ
َ
ِيهــا س َ
ــرا ُّمن ٗ
ــل ف َ
ِــر ٰ ٗجا َو َق َم ٗ
ٱلــل
ــو ٱلِي جعــل
ِــرا  ٦١وه
ــار َك ٱلِي َج َعــل ِف ٱلســماءِ بروجــا وجع
﴿تب
َ
َ
َ
َ
َ َّ َ َ ۡ َ ٗ ّ َ ۡ َ َ َ َّ َّ َ ۡ َ َ ُ ُ
ــك ٗ
ورا ﴾٦٢
وٱنلهــار خِلفــة ل ِمــن أراد أن يذكــر أو أراد ش

 ١النجو ُم العظيم ُة في ال ّس ِ
والمدارات الهائل ُة التي تدو ُر فيها في الفضا ِء الواسع.
ماوات،
ُ
فــي ضــوء معرفتــي العلم ّيــة،
َ
�أف ِّكر� :أوضــح دقــة التعبيــر عن الشــمس
بالســراج ،وعــن القمــر بالمنيــر.

٢
الشــمس التــي ُت ِمدُّنــا بالحــرار ِة والنــور،
ُ
والقمـ ُـر ال ُمنيــر فــي ال ّســماء.
ـف
ـب الليــلِ والنهــار ،ف�أحدُهمــا يخلُـ ُ
 ٣تعاقُـ ُ
ال�آخـ َـر ،وي�أتــي بعــده ،وهــذا ضــرور ٌّي لبقــا ِء الحيــا ِة علــى ال�أرض ،وعلــى النــاس �أن يتذكّــروا هــذه
النعمـ َة العظيمـ َة ،و�أ ْن يشــكروا اللـ َه ســبحانه عليهــا.

صفات عباد الرحمن:
ـات ( )71-63صفـ ِ
وتوضـ ُـح ال�أخــلاقَ الفاضلـ َة التــي بســب ِبها فــازوا
ـات المؤمنيـ َـن الصادقيـ َـنِّ ،
تُ َب ِّيـ ُن ال�آيـ ُ
برِضْ ـ ِ
ـوان اللــه ســبحانَه ،وثوابِــه العظيــم:
ُ َ ََ َۡ
َۡٗ َ َ َ َُ ُ ۡ َ ُ َ َ ُ ْ َ
َ َ ُ
ٱلرِنَٰمۡح َّٱل َ
اد َّ
ِين َي ۡمشون ع ٱل ِ
جٰ ِهلون قالوا َسل ٰ ٗما ﴾ ٦٣
ۡرض هونا ِإَوذا خاطبهم ٱل
﴿وعِب

توضح ال�آي ُة الكريم ُة صفتين من صفات عباد الرحمن:
س في سكين ٍة ووقار ،من غي ِر تك ُّب ٍر ولا تج ُّبر.
 ١التواض ُع والرحمة :فهم يمشون بين النا ِ
ِ 2
بالصفـ ِـح ،و�إذا خا َط َبهــم الجاهلــون بال�إ ســاء ِة وســو ِء ال�أدب ،قابلــوا
الح ْلـ ُم :فهــم ُيقابلــون ال�إ ســاء َة ّ
ذلــك بالقـ ِ
ـول ال َط ِّيب.
نشاط:

بالرجــوع �إلــى المكتبــة �أو الشــبكة ال�إ لكترونيــة �أذكــر مواقــف مــن حيــاة
الســلف الصالــح تــد ُّل علــى اتصافهــم بالحلــم والتواضــع.
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َ َّ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ ۡ ۡ َ َّ َ َ
َ َّ َ َ ُ َ
ـم ُسـ َّ
ـج ٗدا َوق َِيٰ ٗ
ـذ َ
ـون ل َِر ّبهـ ۡ
اب َج َه َّن َ ۖم
ٱصف عنــا عـ
ـا
ـ
ن
ب
ر
ـون
ـ
ول
ق
ي
ـن
ـ
ِي
ٱل
و
٦٤
ـا
ـ
م
﴿وٱلِيــن يبِيتـ
ِِ
ِ
َ َ َ
َّ َ
َّ َ َ ٓ َ ۡ
ـت َق ّٗرا َو ُم َق ٗ
ت ُم ۡسـ َ
اما ﴾٦٦
إِن َعذ َاب َهــا كن غ َر ًامــا  ٦٥إِنهــا ســاء

مــن صفــات عبــاد الرحمــن المداوم ـ ُة علــى صــلا ِة قيــا ِم الليــل ،وذ َكـ َـر ِت ال�آي ـ ُة الســجو َد والقيــا َم؛ لمــا
ـرب مــا يكــو ُن لربّــه.
لهمــا مــن �أه ّم ّيــة ،فالمصلّــي فــي قيا ِمــه يقــر�أ القــر�آ َن الكري ـ َم ،وفــي ســجو ِده يكــون �أقـ َ
ـوف مــن عـ ِ
ِف عذا َبهــا
ـذاب جهنّــم ،فهــم يدعــون ر َّبهــم ســبحانَه �أ ْن َي ْص ـر َ
يضــا الخـ ُ
ومــن صفاتهــم �أ ً
ـذاب شــديدٌ ،لا زوا َل لــه.
عنهــم؛ ل�أنّــه عـ ٌ
َ َّ َ َ ٓ َ َ ُ ْ َ ۡ ُ ۡ ُ ْ َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ْ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َ
ي ذٰل ِك ق َو ٗاما ﴾ ٦٧
سفوا ولم يقتوا وكن ب
﴿وٱلِين إِذا أنفقوا لم ي ِ

ب ّينــت ال�آيـ ُة صفـ ًة �أخــرى مــن صفــات عبــاد الرحمــن ،وهــي :الاعتــدا ُل فــي النفقــة :فهــم �إذا �أنفقــوا لــم
يبخلــوا علــى �أ ِ
نفســهم وعيالِهــم ،ولــم ُي ْســرفوا ،ولــم ُي َبـ ِّذرواُ ،فينفقــوا �أموالَهــم فيمــا لا فائــد َة فيــه.

َ َّ َ َّ ُ َّ
َۡ ّ َ
َ َّ َ َ َ ۡ ُ َ َ َ َّ َ ٰ ً َ َ َ َ َ َ ۡ ُ ُ َ َّ ۡ َ َّ
ـق َول
ـي حــرم ٱلل إِل بِٱلـ ِ
﴿وٱلِيــن ل يدعــون مــع ٱللِ إِلهــا ءاخــر ول يقتلــون ٱنلفــس ٱلـ ِ
ُ َ َٰ ۡ َُ ۡ َ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ
َ ۡ ُ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َٰ َ َ ۡ َ َ َ
َُ ً
ٗ
ۡ
ٰ
ـون ومــن يفعــل ذلِــك يلــق أثامــا  ٦٨يضعــف ل ٱلعــذاب يــوم ٱلقِيمـةِ ويخــد فِيـهِۦ مهانــا ﴾٦٩
يزنـ ۚ

واجتنــاب
واجتنــاب ك ِّل ُصــ َو ِر الشــرك.
التوجــ ُه بالعبــاد ِة للــ ِه وحــدَه،
ِمــن صفــات عبــاد الرحمــن ُّ
ُ
ُ
المح َّرمـ ِ
ـب هــذه
ـات والمعاصــي ،ومــن �أخطرهــا قتـ ُل النّفــس بغيـ ِر حـ ٍّق ،وفاحشـ ُة الزنــا ،وعقوبـ ُة مــن يرتكـ ُ
ـف يــو َم القيامــة.
ـذاب الشــدي ُد المضاعـ ُ
ـش الــذ ُّل والهــوا ُن والعـ ُ
الفواحـ َ

َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٗ َ ٰ ٗ َ ُ ْ َ ٰٓ َ
ـئَاتِه ۡم َح َسـ َ
ـك ُي َبـ ّ
ـد ُِل َّ ُ
ـنٰت َو َك َن َّ ُ
ٱلل َسـ ّ
﴿ إِل مــن تــاب وءامــن وع ِمــل عمــا صل ِحــا فأولئِـ
ٱلل
ٖۗ
ِ ِ
َ َ َ َ َ َ َ َ ٰ ٗ َ َّ ُ َ ُ ُ َ َّ
ـورا َّرح ٗ
ٱللِ َم َت ٗ
َغ ُفـ ٗ
ابــا ﴾٧١
ِيمــا  ٧٠ومــن تــاب وع ِمــل صل ِحــا فإِنــهۥ يتــوب إِل

نصوحــا ،وتــرك
ِمــن عظي ـ ِم فضــل اللــه -ســبحانه وتعالــى� -أنــه يقبــل توبــة التائبيــن ،فمــن تــاب توب ـ ًة
ً
المعصي ـ َة ،ونَ ـ ِدم عليهــا ،و�أقب ـ َل علــى الطاعــة ،ف�أولئــك َي ْغ ِفـ ُـر اللــه ســبحانه لهــم ،و َي ُم ـ ُّن عليهــم ب ـ�أن ُي َب ـ ِّد َل
س ـ ِّيئاتِهم حســنات.
نشاط:

 -١بالرجوع �إلى �أحد كتب التفسير� ،أب ّين المعاني التي يحتملها قوله تعالى:

﴿ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ﴾.
فسر قوله تعالى:
 -٢بالرجوع �إلى �أحد كتب التفسير� ،أ ّ
﴿ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ﴾
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�أ َت َع َّلم:

ُ
أ�-
شروط التوب ِة النصوح ١ :ال�إ خلاص ،ب�أن يقصد في التوبة وجه الله تعالى
 ٢ال�إ قلا ُع عن الذنب.
 3الند ُم على ارتكابِه والعز ُم على عد ِم العود ِة له.
ِ
الحقوق �إلى �أصحابِها.
 ٤ر ُّد

التّقويم
السؤالُ ال� أ ّول� :أ ِّ
روجا ،غرا ًماَ ،ي ْقتُروا.
وض ُح معاني المفردات ال�آتيةُ :ب ً
ُّ
فسر قو َله
ُّ
السؤالُ الثّاني� :أ ّ

تعالى: :ﱡﭐﲔ

ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﱠ.

السؤال الثّالث :ما معنى قولِه تعالى: :ﱡﭐﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﱠ؟
ّ
عذاب جهنّم؟
يات
بم وصفت ال�آ ُ
ّ
السؤال ال ّرابعَ :
َ
ـوب فــي نفق ـ ِة المســل ِم علــى ِ
نفســه وعيالِــه مــن خـ ِ
ـلال مــا ورد
ّ
الســؤال الخامــس :مــا المطلـ ُ
فــي ال�آيـ ِ
ـات الكريمــة؟
ـن لا ييـ أ�س مــن رحمـ ِة اللــه ســبحانه ومغ ِف َر تِــه ،أ�كتــب ال�آيــة الكريمــة
الســؤال ّ
ّ
الســادس :المؤمـ ُ
التــي تــد ّل علــى ذلــك ،و�أ َو ّضــح معناهــا.
السابع :أ�تلو ال�آ ِ
يات الكريم َة ( )٧١-61من سورة الفرقان غي ًبا.
السؤال ّ
ّ
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الدّرس الثّالث

سورة الفرقان ال�آيات ()٧٧-٧٢
تفسير وحفظ

ال�أهداف

ُي َت َوقَّ ُع من الطلبة بعد دراسة هذا الدّرس تحقيق ال�أهداف ال�آتية:
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
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تلاوة ال� آ ِ
يات الكريمة.
حفظ ال� آ ِ
يات الكريمة َغ ْي ًبا.
والتراكيب الواردة في ال� آ ِ
ِ
ِ
يات الكريمة.
المفردات
توضيح معاني
تفسير ال� آ ِ
تفسيرا �إجمال ًّيا.
يات الكريمة
ً
بيان صفات عباد الرحمن الواردة في �آيات الدرس.
بيان الجزاء الذي �أعده الله سبحانه للمؤمنين.
ظات من ال� آ ِ
استنتاج ال ِع َب ِر وال ِع ِ
يات الكريم ِة.

سورة الفرقان ال�آيات ()٧٧-٧٢

قال تعالى:
َ َّ َ َ َ ۡ َ ُ َ ُّ َ َ َ ُّ ْ
ﭐوٱلِيــن ل يشــهدون ٱلــزور ِإَوذا مــروا
َ َّ
َ ُّ ْ
َ َ
َّ ۡ
ــروا ك َِر ٗامــا  ٧٢وٱلِيــن إِذا
بِٱللغــوِ م
َ ّ ۡ َ ۡ َ ُّ ْ َ
ـروا َعل ۡي َها
ﮚ ﮛرب ِ ِهــم لــم يِـ
َ َّ
ٗ
ُ ٗ
َ َُ ُ َ
ُص ّمــا َوع ۡم َيانــا  ٧٣وٱلِيــن يقولــون
ۡ َ ۡ َ ٰ َ َ ُ ّ َّ
َ
َر َّب َنــا َهـ ۡ
ـب َلَ
ٰ
ِ
جنــا وذرِيتِنــا
و
ز
أ
ـن
ـ
م
ـا
ـ
ِ
ُ َّ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ َ ۡ
َّ
ً
َ
َ
ُ
ـن وٱجعلنــا ل ِلمتقِــن إِمامــا
قــرة أعـ ٖ
ُ ْ َ ٰٓ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ
َ
 ٧٤أولئِــك يــزون ٱلغرفــة بِمــا
َ َ ُ ْ َ ُ َ َّ ۡ َ َ َ َّ ٗ َ َ َ
ـلٰماً
صــروا ويلقــون فِيهــا تِيــة وسـ
َ َ َ ُ َ ۡ ُ ۡ ََٗ
َ
ــتق ّرا
 ٧٥خ ٰ ِلِيــن فِيهــا ۚ حســنت مس
ُ ۡ َ ََۡ ُْ ُ ۡ ّ
َو ُم َق ٗ
امــا  ٧٦قــل مــا يعبــؤا بِكـ
ـم َر ِب
َ ۡ َ ُ َ ٓ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ َّ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ
ـوف
لــول دعؤكــمۖ فقــد كذبتــم فسـ
َ ُ ُ
ــون ل َِز َ
امۢــا ٧٧ﱠ
يك

نشاط:

تفسير وحفظ

المفردات والتراكيب:
َ

ۡ

َ َ ُ َ ُّ َ
ـس الباطــل،
ل يشــهدون ٱلــزور :لا َي ْح ُضــرون مجالـ َ
ولا َي ْك ِذبــون فــي شــهادتِهم.
َّ ۡ
بِٱللغوِ :بالكلام الذي لا فائدة فيه.
ك َِر ٗاما :معرضين مكرمين أ�نفسهم عن الخوض فيه.
َ ۡ َ ُّ ْ َ
ٗ
ُ ٗ
لــم ي
ِــروا َعل ۡي َهــا ُص ّمــا َوع ۡم َيانــا :لــم

ُي ْعرِضــوا عنهــا.
قُ َّرةَ أَ ۡع ُ
فرحا وسرو ًرا.
يً :
ٖ
ُۡ ََ
ٱلغ ۡرفة :ال َم ْنزِلة العالية في الجنّة.

ُْ
َي ۡع َبؤا :يبالي.
ل َِز َامۢاُ :ملاز ًما لكم لا مف َّر منه.

بالتعاون مع �أفراد مجموعتي �أ ِّدون مضا ّر ارتياد مجالس اللهو الباطل.
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تفسير ال�آيات الكريمة:
من صفات المؤمنين:
ٍ
صفات أ�خرى لعباد الرحمن:
يات الكريم ُة
تُـ َبـ ِّي ُن ال�آ ُ

ﱡﭐﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﱠ
ﭐ

تدل ال�آية الكريمة على �أ َّن ِمن صفات عباد الرحمن:
 ١لا َي ْح ُضرون مجالس الباطل التي ُيف َع ُل فيها ما ح ّر َمه الل ُه سبحانه ،ولا َيشْ هدونها.
 ٢لا يكذبون في شهادتِهم ،ولا يساعدون �أه َل الباط ِل على �أ ْك ِل ُح ِ
قوق الناس.
ِ
 ٣يترفّعــون عــن العبـ ِ
بمجالســه لــم ُيشــارِكوا فيــه ،بــل
والس ـ َف ِه الــذي لا خيـ َـر فيــه ،و�إذا م ـ ّروا
ـث َّ
نفســهم بالابتعــا ِد عنــه.
�أكرمــوا �أ َ

ﱡﭐﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﱠ
ﭐ

مــن صفــات عبــاد الرحمــن �أنهــم يتدبّــرون فــي �آيـ ِ
ـات اللــه ســبحانه ،ويتف َّكــرون فيهــا ،فـ إ�ذا تُليــت عليهــم
خشــعوا لهــا ،واجتهــدوا فــي تنفيـ ِذ �أ ِ
حكامهــا ،خلا ًفــا لمــا عليــه �أهـ ُل الكفـ ِر والضــلال مــن ال�إ عــراض عنهــا،
فهــم لا يســمعون �آيـ ِ
ـات اللـ ِه ،ولا َي َر ْونهــا ،ولا َي َتف َّكــرون فيهــا.
ﱡﭐﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﱠ
ﭐ

ـلاح �أ ِ
زواجهــم وذريّاتِهم ،ويشــعرون بالســعاد ِة والســرو ِر لذلك،
ومــن صفاتهــم �أ ً
يضــا �أنهــم َي ْحرِصــون علــى صـ ِ
وهــم يتوجهــون �إلــى اللــه ســبحانه وتعالــى بالدعــاء �أن يرزقهم الذريــة الصالحة.
ـلاح،
كمــا يطلبــون مــن اللــه ســبحانه �أن ُي َوفِّقَهــم؛ ليكونــوا �أئ ّمــة فــي الديــن ،علــى درجـ ٍة عاليـ ٍة فــي الصـ ِ
ـاس ويتّبعونهــم فــي ســلوكهم الط ّيــب وطاع ِتهــم للـ ِه ســبحانه.
وفعــلِ الخيــراتَ ،ي ْقتــدي بهــم النـ ُ

جزا ُء المؤمنين:
ﱡﭐﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ
ﭐ

ﲯ ﲰ ﲱﱠ

مــن الجــزا ِء العظيـ ِم للمؤمنيـ َـن �أ َّن اللـ َه -ســبحانه وتعالــىُ -ي ْد ِخلُهــم �أعلــى منـ ِ
ـزاء صبرِهــم
ـازل الجنّـ ِة جـ َ
علــى طاعتــه ،خالديــن فــي نعي ِمهــا المقيــم ،تتل ّقاهــم الملائكـ ُة بالتح َّيــة والتكريــم.
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تهدي ُد الكافرين:
﴿ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ﴾

ت�أمـ ُـر ال�آي ـ ُة النبـ َّـي ( ) ب ـ�أ ْن ُي ْن ـ ِذ َر الكافريــن بعـ ِ
ـذاب الل ـ ِه ســبحانه �إ ِن اســتم ّروا علــى كُ ْفرِهــم ،فهــو
ســبحانه لا ُيبالــي بتعذي ِبهــم �إ ْن لــم يؤمنــوا ،وســيكون عذا ُبــه ملاز ًمــا لهــم خالديــن فيــه.

التّقويم
معاني المفردات ال�آتية :اللغو ،ال ُغرفة ،لِزاما.
السؤالُ ال� أ ّول� :أبين
ُّ
َ
السؤالُ الثّاني :أ�د ُّل على ال�آي ِة الكريم ِة التي ورد فيها ك ُّل معنى من المعاني ال�آتية:
ُّ
 ١المؤمن لا يشهد شهادة الزور.
٢
الصبر من �أه ِّم صفات المؤمنين.
ُ
صلاح �أ ْه ِله وذريّته.
ِص المؤم ُن على
ِ
َ ٣يحر ُ

س اللهو.
ف سلوكَ المؤمنين عندَ المرور بمجال ِ
السؤال الثّالث :أ� ِص ُ
ّ
فسر قو َله تعالى:
السؤال ال ّرابع� :أ ّ
ّ
١

ﱡﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﱠ.

٢

ﱡﲝ ﲞ ﲟﱠ.

السؤال الخامس :أ�تلو ال�آ ِ
ِ
الفرقان غي ًبا.
يات الكريم َة ( )77-72من سور ِة
ّ

ستنتج ثلاث عبر مستفادة من ال�آيات الكريمة.
السادس :أ�
ُ
السؤال ّ
ّ
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الدّرس ال ّرابع

تفسير

سورة هود ال�آيات()٤٧-٢٥
قصة نوح ( )

ال�أهداف
ُي َت َوقَّ ُع من الطلبة بعد دراسة هذا الدّرس تحقيق ال�أهداف ال�آتية:
 ١تلاوة ال� آ ِ
يات الكريمة.
ِ
ِ
والتراكيب الواردة في ال�آيات الكريمة.
المفردات
 ٢تفسير
 ٣شرح ال� آ ِ
شرحا �إجمال ًّيا.
يات الكريمة ً
 ٤بيان صب ِر ال�أنبيا ِء في دعو ِة قومهم.
 ٥توضيح ر ّد نوح على الشُ بهات التي �أثارها قومه.
 ٦استنباط العب ِر والدروس من ال�آيات الكريمة.
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(هود)٤٢ :

سورة هود ال�آيات ( )٤٧-٢٥تفسير
قال تعالى:

َ
َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ُ ً َٰ َ ۡ ٓ ّ َ ُ ۡ َ
ُّ
ٌ
ٞ
﴿ولقــد أرســلنا نوحــا إِل قو ِمـهِۦ إ ِ ِن لكــم نذِيــر مبِــن  ٢٥أن
َّ َ ۡ ُ ُ ٓ ْ َّ َّ َ ّ َ َ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ َ
ل تعبــدوا إِل ٱللۖ إ ِ ِ ٓ
ـم ٢٦
ـ
ل
ِ
ن أخــاف عليكــم عــذاب يــو ٍم أ ٖ
َ َ َ ۡ َ َ ُ َّ َ َ َ ُ ْ
َ
َ َ َ ٰ َ َّ َ َ
ـراٗ
ۡ
فقــال ٱلمــأ ٱلِيــن كفــروا ِمــن قو ِمـهِۦ مــا نرىــك إِل بـ
ۡ
ّ ۡ َ َ َ َ َ َ ٰ َ َّ َ َ َ َّ َّ َ ُ ۡ َ َ ُ
َ
َ
َّ
َ
مِثلنــا ومــا نرىــك ٱتبعــك إِل ٱلِيــن هــم أراذِلــا بــادِي ٱلــرأ ِي
َ ۡ
َ ۡ َ ُ ُّ ُ ۡ َ
ََ َ َ ٰ َ ُ
ـم َعلَ ۡي َ
ك ٰ ِذبـ َ
كـ ۡ
ِ
ـن
ـم
ـ
ك
ن
ظ
ن
ـل
ـ
ب
ـل
ـ
ض
ف
ـن
ـ
م
ـا
ـ
ن
ومــا نــرى ل
ِ
َ
َ
َ َ
ُ
ُ َ
ـو ِم أ َر َء ۡي ُتـ ۡ
ـال َي ٰ َقـ ۡ
ع بَ ّي َن ـ ٖة ّ ِمــن َّر ّب َو َءاتَى ٰ
ٰ
ـي
ـ
ـت
ـ
ن
ك
ن
إ
ـم
 ٢٧قـ
ِ
َِ
ِ
ِ
َ
َ ُ َّ ۡ َ َۡ ُ ۡ ُۡ ُ ُ ُ َ َ ُ ۡ َ
ََۡ ٗ
ـة ّ ِمـ ۡ
ـم ل َهــا
ـن عِنـ ِده ِۦ فع ِميــت عليكــم أنل ِزمكموهــا وأنتـ
رحـ
َ َ َ ۡ َ ٓ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ ً ۡ َ ۡ َ َّ
َ ُ َ
ـري إِل
ك ٰ ِرهــون  ٢٨ويٰقــو ِم ل أ ٔ
سَلكــم علي ـهِ مــال ۖ إِن أجـ ِ
َ َ َّ
ــوا ْ إ َّن ُهــم ُّم َل ٰ ُقــوا ْ َر ّبهــمۡ
ٱللِ َو َمــا ٓ َأنَــا ۠ ب َطــاردِ َّٱل َ
ِيــن َء َام ُن ۚ ٓ
ع
ۚ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َ
َ
َ َٰ ّ ٓ َ ٰ ُ ۡ َ ۡ ٗ ۡ َ ُ َ
ـرن ِمـ َ
ََ َ ۡ َ َ ُ ُ
ـن
ول ِ
ـي أرىكــم َقومــا تهلــون  ٢٩ويٰقـ َـو ِم مــن ينـ ِ
كـ ِ
َ َ ُّ ُ ۡ َ َ َ َ َّ ُ َ
َّ
ََٓ ُ ُ َ ُ
كـ ۡ
ـرون  ٣٠ول أقــول ل
ـم أفــا تذكـ
ـم عِن ـدِي
ٱللِ إِن طردتهـ ۚ
َ َ ٓ ُ َّ َ َ ٓ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ٓ َ ُ ُ ّ َ َ ُ ُ َ ٓ َ َ ٞ
خزائِــن ٱللِ ول أعلــم ٱلغيــب ول أقــول إ ِ ِن ملــك ول أقــول
َّ ُ َ ۡ ً َّ ُ َ
َّ َ َ ۡ َ ٓ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ ُ ۡ
ُ
َ
ٱلل أ ۡعلَــمُ
ُ
ل ِلِيــن تــزدرِي أعينكــم لــن يؤتِيهــم ٱلل خــراۖ
ۡ ّ ٓ ٗ َّ َ َّ
ٓ َ ُ
ــوح قَ ۡ
ــن  ٣١قَالُــوا ْ َي ٰ ُن ُ
ٱلظٰلِم َ
ــد
ــن
م
ل
ا
ذ
إ
ن
إ
م
ه
ِــ
س
نف
ب ِ َمــا ِف أ
ِ
ِ ِِ ِ ِ
ََٰ ََۡ ََ ۡ
ـر َ
كـ َ ۡ
ت ج َد ٰ َلَــا فَأۡت َِنــا ب َمــا تَعِ ُدنَــا ٓ إن ُكنـ َ
ـت ِمــنَ
جدلنــا فأ
ِ
ِ
ِ
ۡ
َ ٓ َ َ ٓ َُ
َ
َ
َّ
َّ
ُ
ٱلص ٰ ِدقِـ َ
ِيكــم بـهِ َّ ُ
ٱلل إِن شــا َء ومــا أنتــم
ـن  ٣٢قــال إِن َمــا يَأت
ِ
َ َ َ َ ُ ُ ۡ ُ ۡ ٓ ۡ َ َ ُّ َ ۡ َ َ َ َ ُ
كمۡ
ب ُم ۡعجزيـ َ
ـي إِن أردت أن أنصــح ل
ـن  ٣٣ول ينفعكــم نصـ ِ
ِ ِ ِ
َ َ َّ ُ ُ ُ َ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ َ َ ُّ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َ
ـم هــو ربكــم ِإَول ـهِ ترجعــون
إِن كن ٱلل ي ِريــد أن يغوِيكـ ۚ
َ
َ َ ۠
َۡ َُ ُ َ ََۡ ٰ ُ ُ ۡ
ََُۡۡ ُ َ َ َ
ۡ
َ
َّ
ام وأنــا
 ٣٤أم يقولــون ٱفتىــهۖ قــل إ ِ ِن ٱفتيتــهۥ فعــي إِجــر ِ
َ
َ ُ َ َٰ ُ
َ َّ ُ َ ُ ۡ
َ ٓ ۡ ُ َّ ّ ٞ
َ
وح إِل نـ ٍ
ت ِر ُمــون  ٣٥وأ ِ
ـوح أنــهۥ لــن يؤ ِمــن ِمــن
ـريء مِمــا
بـ ِ
َّ
ْ
َ
ُ
َ
ۡ
َ
ُ
َۡ َ
ـك إل َمــن قَـ ۡ
ـن فَــا تَ ۡب َتئـ ۡ
ـد َء َامـ َ
ـس ب ِ َمــا كنــوا َيف َعلــون
قو ِمـ ِ
ِ
َ ۡ َ ُۡ ۡ َ َ ُۡ َ َ َ ۡ َ ََ ُ َ
خٰ ِط ۡبــي ف َّٱلِيـ َ
ـن
 ٣٦وٱصنــعِ ٱلفلــك بِأعينِنــا ووحيِنــا ول ت
ِ ِ

المفردات والتراكيب:
ۡ َُ

ٱل َمل :الرؤساء والكبراء.
َ

ُ

والفقراء منا.
الضعفاء
أ َراذِلَا:
ُ
ُ
ۡ

بَاد َِي َّ
ٱلرأ ِي :من غي ِر ت�أ ُّملٍ وتف ُّكر.
َ

ف ُع ّ ِم َي ۡت :خَ ِف َيت.
َ ۡ

ُ

ُ ُ ُ َ
وهــا :هــل ن ُْج ِب ُركــم
أنل ِزمكم
علــى اتّباعهــا.

َ

َ ۡ َ ٓ ۡ ُُ ُ
ك ۡ
ــم :تنظــرون
تــزدرِي أعين
�إليهــم باحتقــار.

ُۡ َ ُ
ك ۡ ۚمُ :ي ِضلَّكم.
يغوِي
ۡ

ت ۡي ُت ُ
ٱف َ َ
ـت فــي
ــهۥ :اختلقتــه وكذبـ ُ
نســبته �إلــى اللــه -ســبحانه.-
َ
ت ۡب َتئ ِ ۡس :تحزن.
َ

ِ
بحفظنا.
بِأ ۡع ُين ِ َنا:
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َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ َ َ ُ َّ َ َ َّ َ َ
َ َ ُ ٓ ْ َّ
ۡ ُ َ
ـوا إِن ُهــم ُّمغ َرقــون  ٣٧ويصنــع ٱلفلــك وكمــا مـ
ظلمـ
ـر عل ۡيهِ
ْ
ْ
َ
ۡ ُ َ
َ َ َ ّ ٞ
َّ َ َّ
َۡ َ
َ
ۡ
ُ
ُ
ـه قــال إِن تســخروا مِنــا فإِنــا
مــأ ِمــن قو ِمـهِۦ سـ ِ
خروا مِنـ ۚ
ُ ۡ َ
َ َ َۡ َ َ
َ
َ َ َ
َ َ
ـوف ت ۡعل ُمــون َمــن
ـم ك َمــا ت ۡســخ ُرون  ٣٨فسـ
ن ۡســخ ُر مِنكـ
َۡ
َ َ ُّ َ َ ۡ َ َ
َ َ ُۡ ٞ
ـذ ٞ
ـم َ ٣٩حـ َّ
اب ُّمقِيـ ٌ
ـىٰٓ
حــل عليـهِ عـ
يأتِيـهِ عــذاب ي ِزيـهِ وي ِ
َ َ ٓ َ َ ۡ ُ َ َ َ َ َّ ُّ ُ ُ ۡ
ُّ
ۡ ۡ
َ
َ
ك
إِذا جــاء أمرنــا َوفــار ٱتلنــور قلنــا ٱحِــل فِيهــا مِــن ٖ
َۡ َ ۡ َۡ ۡ َ ۡ َ َ
ـك إ َّل َمــن َسـ َ
ـو ُل َو َمـ ۡ
ـب َق َعلَ ۡي ـهِ ۡٱل َقـ ۡ
ـن
ـن وأهلـ ِ
ـن ٱثنـ ِ
زوجـ ِ
ََ َ
َ َ َ َ َ ٓ َ َ َ َ َ ُ َّ َ ٞ
ٱر َك ُبــوا ْ ف َ
ـال ۡ
ِيهــا
ـه ٓۥ إِل قل ِيــل ۞ ٤٠وقـ
ءامــنۚ ومــا ءامــن معـ
َ
ٓ
َّ َ ۡ
مٜرى ٰ َهــا َو ُم ۡر َســى ٰ َها ۚ إ َّن َر ّب ل َغ ُفــورَّ ٞرح ٞ
ِيــم َ ٤١و ِ َ
ه
ِمۡسِب ٱللِ
ِ ِ
ۡ
ۡ َ ۡ َ
ََ َ ٰ ُ ٌ َۡ ُ َ َ
َۡ
ـهۥ َوكن ِف
ٱل َبــا ِل ونــادى نــوح ٱبنـ
ـ
ت
ـري ب ِ ِهــم ِف مــو ٖج ك ِ
ِ
َ َ
َ ُ َ َّ ۡ َ
َّ َ َ َ َ َ ُ َّ َ ۡ َٰ
َۡ
َ
ـز ٖل يٰبــي ٱركــب معنا ول تكــن مع ٱلكفِ ِريــن  ٤٢قال
معـ ِ
َ ۡ
ي إ َ ٰل َج َبــل َي ۡعص ُمــي ِمـ َ ۡ ٓ َ َ َ َ
َ
ٓ
ـم ٱلَ ۡو َم
صـ
ـن ٱل َمــاءِ ۚ قــال ل ع ِ
سَٔــاوِ ِ
ِ ِ
ٖ
َّ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ َ
َّ
ـن أَ ۡ
ٱللِ إ َّل َ
ِمـ ۡ
ـو ُج فــان
ـم وحــال بينهمــا ٱلمـ
ـ
ح
ر
ـن
ـ
م
ـر
ـ
م
ِ
ۚ
ِ
ِ
َ َ َ ٰٓ َ ُ
ـن ٱل ۡ ُم ۡغ َرقِـ َ
ۡرض ٱبۡلَــي َمــا ٓ َءكِ َو َي ٰ َسـ َ
ِمـ َ
ـمآءُ
ـن  ٤٣وقِيــل يــأ
ِ
َۡۡ ُ َ ۡ ََ ۡ ََ
َۡ
َ
ّ
ع ُۡ
ـض ٱل ۡ َمــا ٓ ُء َوقُـ ِ َ
ـي ٱلمــر وٱســتوت
ـي َوغِيـ
ـ
ل
ق
ِ
ٱلــود ِِيۖ
أ ِ
َ َ َ ٰ ُ َ َ َ ُ َّ َّ ٞ
َ َ ُ ۡ ٗ ّ ۡ َ ۡ ِ َّ
ٱلظٰلِمـ َ
ـهۥ فقــال
ـن  ٤٤ونــادى نــوح ربـ
وقِيــل بعــدا ل ِلقــوم
ِ
َ
َ
ۡ
َ ّ َّ
ۡ َۡ
َّ َ ۡ َ َ َ ُّ َ َ ۡ َ
كـ ُ
ـ
ه
ـي ِمــن أ
ب إِن ٱبۡـ
ـم
ـي ِإَون وعــدك ٱلــق وأنــت أح
ر ِ
ِ
ِ
َ
ۡ ۡ َ
ۡٱل َ
حٰ ِ َ
ـك إنَّـ ُ
َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ ۡ َ
ـهۥ
ك ِمــن  ٤٥قــال يٰنــوح إِنــهۥ ليــس ِمــن أهلِـ ۖ ِ
َ َ ٌ َ ُۡ َ
َ َ َۡ ۡ َ َۡ َ َ َ
ـك ب ـهِۦ ع ِۡلـ ٌ
ـحۖ فــا ت ٔ
ـمۖ
عمــل غــر صٰلِـ ٖ
ـن مــا ليــس لـ ِ
سَلـ ِ
َ ۡ
َ َ
ّٓ َ ُ َ َ َ ُ َ
َ
َ
ــال َر ّ
ب إ ِ ِ ّنٓ
ٰ
إ ِ ِن أعِظــك أن تكــون مِــن ٱلج ِهل ِــن  ٤٦ق
ِ
َّ
ۡ
َ ُ ُ َ َۡ َۡ َ َ َ َ
َۡ
ۡ
ٞ
َ
ۡ
أعــوذ بِــك أن أ ٔ
سَلــك مــا ليــس ِل ب ِـهِۦ عِلــمۖ ِإَول تغفِــر ِل
ّ َ ۡ َ
ََۡ َۡ ٓ َ ُ
َ
ٰ
سيــن ﴾٤٧
ـي أكــن ِمــن ٱلخ ِ ِ
وترحـ ِ
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المفردات والتراكيب:

َي ۡع ِص ُم ِن :يحميني ويحفظني.
َ
َوغِيض :نقص.
ۡ

ُ
ٱلود ِِّيۖ :اس ُم جبل.

نلاحظ ال�إ مالة في كلمة

ﲃ

نشاط:

نسـ ُ
ص ال�أنبيــا ِء مــع
س نســتفيدها م ّمــا ذكــره القــر�آ ُن الكري ـ ُم عــن َقص ـ ِ
ـتنبط ثلاث ـ َة درو ٍ
�أقوا ِمهــم؟

س �إلــى الحـ ّق ،و�إ ِ
خراجهــم مــن الظلمــات �إلــى النــور ،وكانــت
ـاءه لهدايـ ِة النــا ِ
�أرسـ َل اللـ ُه ســبحانه �أنبيـ َ
�أقوا ُمهــم تواج ُههــم بالتكذيـ ِ
ـات
ـاء �إلا صبـ ًـرا وثبا ًتــا .وهــذه ال�آيـ ُ
ـب وال�إ يــذا ِء والاســتهزاء ،فــلا يزيـ ُد ذلــك ال�أنبيـ َ
ـث فــي ِ
ـف ســن ٍة �إلّا خمســين عا ًمــا ،يدعوهــم
ـوح ( ) ،الــذي لَ ِبـ َ
الكريمـ ُة تُ ِّ
وضـ ُـح ِق ّصـ َة نبـ ِّـي اللـ ِه نـ ٍ
قومــه �ألـ َ
�إلــى عبــاد ِة اللــه وحـدَه ،ولكنّهــم �أصـ ّروا علــى التكذيـ ِ
ـب ،ف�أهل َك ُهــم اللـ ُه بالطوفــان.

تفسير ال�آيات الكريمة:
نوح ( ) يدعو قو َمه:
ٌ
نوحــا ( ) دعــا قو َمــه �إلــى عبــاد ِة اللــه وحـدَه ،و�أنّــه �أنذرهــم وخ ّوفهــم مــن
تب ِّيـ ُن ال�آيتــان (� )26-25أ ّن ً
عـ ِ
ـذاب اللــه ســبحانه �إ ْن �أصـ ّروا علــى ضلالِهــم وكُ ْفرِهــم.

نوح ( ) يقابلونه بالتكذيب:
قو ُم ٍ
نوح ك ّذبوه ،واحت ّجوا على تكذيبهم ب أ�مور:
ب ّينت ال�آية ( )٢٧أ� ّن قو َم ٍ
يصلح �أن يكونوا ُرسلًا ِم َن الل ِه سبحانه.
والبشر في وه ِمهم لا
ال�أ ّول� :أن ّه بش ٌر مثلُهم،
ُ
ُ
س والمســتضعفين منهــم ،واتَّهموهــم ب�أن ّهــم ســارعوا �إلــى
الثّانــي� :أ ّن �أتْبا َعــه كانــوا مــن فقــرا ِء النــا ِ
ال�إ يمـ ِ
ـان بــه دون تفكيــر.
لنوح و�أتباع ِه فض ٌل عليهم ،واتّهموهم بالكذب.
الثّالث� :أنكروا �أن يكون ٍ

ِ
شبهات قو ِمه:
نوح ( ) ير ُّد على
ٌ
نوحا ( ) ر ّد على ُشبهات قومه ،وب ّين لهم:
ب ّينت ال�آيات ( )31-28أ� ّن ً
� ١أ ّن الل ـ َه �أ َّيــده بالبراهيــن وال�أدلّــة ،و�آتــاه الرســال َة والنب ـ ّوة رحم ـ ًة منــه ،ولك ـ ّن قو َمــه لا ُي ْب ِصــرون
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جبرهــم علــى َقبولِهــا وات ِ
ّباعهــا؛ ل� أ َّن ال�إ يمــا َن
هــذه ال�أدل ّـ َة؛ بســبب ُظل ِمهــم و ُطغيانهــم ،وهــو لــن ُي َ
ـب منهــم علــى
الصــادقَ يكــون عــن اقتنــا ٍع واختيــار ،لا عــن �إكــرا ٍه و�إجبــار ،و�أعلـ َـن �أنّــه لا َي ْطلُـ ُ
تبليـ ِـغ الدعــو ِة �أ ْجـ ًـرا؛ ف�أ ْجـ ُـره علــى اللـ ِه ســبحانه.
ـراء مــن �أ ِ
عاقبــه اللـ ُه ســبحانه عليهــا ،واللـ ُه ســبحانه
تباعــه؛ ل� أ َّن طر َدهــم جريمـ ٌة ُي ُ
� ٢أنّــه لــن َي ْطـ ُـر َد الفقـ َ
سي ِ
وح ـدَه َي ْع َل ـ ُم مــا فــي ِ
حاسـ ُـبهم علــى �أعمالِهــم يــو َم القيامــة ،فالنــاس
نفوســهم ،وهــو الــذي ُ
يتفاضلــون ب إ�يمانهــم وتقواهــم لا ب�أموالهــم وجاههــم.
� ٣أنَّــه لا يدَّعــي حـ َّق التصـ ُّر ِف فــي خزائــنِ اللــه ،ولا الاطّــلا َع علــى الغيــب ،وهــو ليــس ملــكاً مــن
الملائكــة ،فمــا هــو �إلا بشـ ٌر َف َّضلــه اللـ ُه بالنبـ َّوة.
� ٤أ َّن الــرزقَ بيــد اللــه وحـدَه ،ومــع ذلــك فال ُم ْسـ َت ْك ِبرون ينظــرون للفقــرا ِء والضعفــا ِء مــن ال ُمؤمنيــن
ـزاء �إيمانِهــم.
نِ ْظــر َة اســتصغا ٍر واحتقــار ،مــع �أ َّن اللـ َه ُيؤتيهــم الخيـ َـر فــي الدنيــا وال� آ ِخــر ِة جـ َ

نوح ( ) يستعجلون العذاب:
قو ُم ٍ

تضج َرهــم مــن دعــو ِة نــوح ،وطلبــوا منــه �أن ي�أ َتيهــم بالعـ ِ
ـذاب
ـوح �أعلنــوا ُّ
تُبيــن ال�آيــات (� )34-32أ َّن قــو َم نـ ٍ
تعذيبهــم َف َلـ ْـن
�إ ْن كان صاد ًقــا ،ف�أجابهــم ب ـ�أ َّن الل ـ َه ســبحانه قــاد ٌر علــى تعذي ِبهــم متــى شــاء ،و�إذا �أراد الل ـ ُه َ
ُي ِ
عجـ َز ُه شــيء ،وهــو وحـدَه ســبحانه القــاد ُر علــى هدا َي ِتهــم �إ ْن شــاء ،و�إن لــم ُي َوفِّ ْقهــم للهدايـ ِة فلــن ينف َعهــم
نُصـ ٌـح ولا �إرشــاد.

وحي من الله سبحانه:
ما أ�خ َب َر ْت به ال�آ ُ
يات عن قو ِم ٍ
نوح ( ) ٌ

ـوح لا ُيمكـ ُن �أن يكــو َن َك ِذ ًبــا افتــرا ُه النبـ ُّـي
ب ّينــت ال�آيـ ُة (� )35أ ّن الــذي ُيخْ ِبـ ُـر بــه القــر�آ ُن عــن قــو ِم نـ ٍ
ـب الكافريــن علــى �إ ِ
) ،بــل هــو وحــي مــن اللــه ســبحانه ،وســوف ُي ِ
جرامهــم بالتكذيـ ِ
ـب بــه.
عاقـ ُ
ٌ

(

ِ
نزولُ
العذاب بقو ِم نوح( ):
نوحــا �أنّــه لــن يؤمـ َـن مــن ِ
قومــه �إلّا َمـ ْـن قــد �آمــن ،و�أنــه
ب ّينــت ال�آيـ ُ
ـات (� )41-36أ َّن اللـ َه ســبحانه �أخبـ َـر ً
سـ ُـيه ِل ُكهم بطوفـ ٍ
ـان ُي ْغ ِرقُهــم ،و�أ َمـ َـره �أن َيص َن ـ َع ســفين ًة؛ لينج ـ َو بهــا هــو والذيــن �آمنــوا معــه ،ونهــاه �أن َيش ـ ُع َر
بالحـ ِ
ـب الرحمـ َة لهــم ،فقــد ح ّقــت العقوبـ ُة عليهــم.
ـزن علــى �أفعالِهــم وكُفرِهــم ،كمــا نهــاه �أن يطلـ َ
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ـوح فــي ُص ْنـ ِـع الســفينة ،وكان قو ُمــه َيســخرون منــه عندمــا يرونــه يفعـ ُل ذلــك ،وكان َيـ ُـر ُّد عليهــم
وبــد�أ نـ ٌ
بتهدي ِدهــم بعـ ِ
ـذاب اللـ ِه ســبحانه.
ـت الطوفـ ِ
ـان� ،أ َمـ َـر ُه الل ـ ُه ســبحانه �أن َي َض ـ َع فــي الســفين ِة مــن �أنــوا ِع الحيوانـ ِ
ـات َز ْو َجيــن
ول ّمــا جــاء وقـ ُ
ـب فيهــا هــو ومــن �آمـ َـن معــه مــن �أت ِ
ْباعــه و�أه ِلــه.
اثنيــن ،و�أن َير َكـ َ

ُ
ابن نوح ( ):
غرق ِ
ـوح
ـواج عظيم ـ ٍة كالجبــال ،وعندهــا ر�أى نـ ٌ
تب ِّي ـ ُن ال�آيتــان (� )43-42أ َّن الســفين َة كانــت تجــري بيــن �أمـ ٍ
ـوب
ـض ُركـ َ
اب ًنــا لــه لــم يكـ ْـن فــي الســفينة ،فنــاداه ،وطلــب منــه �أن َير َكـ َ
ـب معــه ،ولك ـ ّن الابـ َـن الكافـ َـر رفـ َ
ـيء سـ ُـينجيه مــن َعـ ِ
ـذاب
الســفينة ،وقــال� :إنّــه ســيصع ُد �إلــى جبــلٍ يحميــه مــن الغــرق ،فنــاداه �أبــوه� :أ ْن لا شـ َ
ـواج بالابــن العاصــي ،وكان مصيــر ُه الغــرقَ .
اللــه فــي هــذا اليــوم ،وعندهــا �أحا َطـ ْ
ـت ال�أمـ ُ

نجاة نوح ( ) ومن معه:
ـماء �أن
تُب ِّيـ ُن ال�آيـ ُة ( )44نجــا َة نـ ٍ
رض �أن تبتلـ َع المــاء ،والسـ َ
ـوح ومــن معــه ،فقــد �أمــر اللـ ُه ســبحانه ال� أ َ
ـف عــن المطــر ،واســتق ّرت الســفين ُة علــى جبـ ِل الجــود ِّي بعــد �أن هلــك الظالمــون.
َت ُكـ َّ

ِ
هلاك اب ِنه:
سبب
نوح ( ) يس أ�ل ر ّبه عن ِ
ٌ

نوحــا سـ�أل ر َّبــه ســبحانه عــن َسـ َـب ِب هـ ِ
ـلاك اب ِنــه مــع �أ ّن اللـ َه و َعــده بنجــا ِة
ُتب ِّيـ ُن ال�آيــات (� )47-45أ ّن ً
�أهلــه ،ف�أجابــه اللــه ســبحانه بـ�أ ّن ولـدَه الكافـ َـر لا ُي َعـ ُّد مــن �أه ِلــه ،وهــو ليــس مــن الذيــن وعـ َد ُه بنجاتِهــم؛ ل� أ ّن
رابطـ َة ال َّن َسـ ِ
نوحــا �أن يسـ�أله عــن �أشــياء لا
ـب لا قيمـ َة لهــا �إذا عارضتهــا رابطـ ُة الدّيــن ،ونهــى اللــه ســبحانه ً
ـوح عندمــا خا َط َبــه الل ـ ُه بذلــك �إلّا أ�ن أ� ْع َلـ َـن
عل ـ َم لــه بهــا؛ ل� أ ّن ذلــك مــن فعــلِ الجاهليــن .فمــا كان مــن نـ ٍ
الخ ْســران.
ـب مــن اللــه ســبحانه �أن َي ْغ ِفـ َـر لــه ،و�أ ْن يرح َمــه؛ لينجـ َو مــن ُ
توبتــه ،وطلـ َ
نشاط:

�أستنتج بالتعاون مع �أفراد مجموعتي:
�أ -ثلاثة دروس من ال�آيات الكريمة.
ب -ثلاثة �أساليب اتّبعها نوح ( ) �أثناء دعوته.
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التّقويم
ـح معانــي المفــردات والتراكيــب ال�آتيــة :أ�نلزمكموهــا ،تــزدري أ�عينكــم،
الســؤالُ ال� أ ّول� :أ َو ّضـ ُ
ُّ
الجــودي.
ِ
نوح في َو ْج ِه دعو تِه.
السؤالُ الثّاني� :أ َب ِّي ُن
ُّ
الشبهات التي أ�ثا َرها قو ُم ٍ
السؤال الثّالث� :أ َو ّض ُح العقوب َة التي نزلت على قو ِم نوح.
ّ
السؤال ال ّرابع� :أ َب ِّي ُن المقصو َد م ّما ي أ�تي:
ّ
 ١قوله تعالى: :ﱡﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱠ.
 ٢قوله

تعالى: :ﱡ ﳔ ﳕ ﳖ

ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﱠ.

 ٣قوله تعالى: :ﱡﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﱠ.
السؤال الخامس :أ�كتب ال�آية التي تد ُّل على ك ٍّل م ّما ي أ�تي:
ّ

ِ
صفات الكافرين التك ُّب ُر على الضعفاء.
ِ ١من
 ٢رابط ُة الدين ُم َقدَّم ٌة على رابط ِة ال َّن َسب� ،إذا حدث تعارض بينهما.
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أ�سئلة الوحدة ال�أولى

ال�جابة الصحيحة فيما يلي:
أ�ضع دائرة حول رمز إ
ُ ١تع َّرف ال�آيات المدنية ب�أن ّها ما نزل:
2

3

4

5

5

5

ب بعد الهجرة.
				
�أ في المدينة.
جـ في بيان �أحكام المعاملات المدنية .د في بيان علاقة المسلمين في المدن المحيطة بهم.
من موضوعات القر�آن المكي:
ب
الحث على الجهاد.
				
�أ فضح مؤامرات المنافقين.
ّ
د بيان ال�أحكام المتعلقة بال�أسرة.
جـ الر ّد على شبهات المشركين حول النب ّوة والبعث.
من صفات عباد الرحمن التي ذكرتها ال�آيات في سورة الفرقان:
ب الجهاد في سبيل الله.
					
�أ الاعتدال في النفقة.
د بر الوالدين.
						
جـ �أداء ال�أمانة.
المراد من قوله تعالى( :يمشون على ال�أرض هونا):
ب لا يهينون �أنفسهم.
					
�أ الاستهانة بالكافرين.
د التواضع من غير تك ّبر ولا تج ّبر.
				
جـ السعي في طلب الرزق.
المراد من قوله تعالى (واجعلنا للمتقين �إماما) �أنهم يطلبون من الله سبحانه:
�أ �أن ُي َي ِّس َر لهم قادة و�أئ ّمة يتصفون بالتقوى.
ب �أن يجعل حرصهم على التقوى قائدهم في الحياة.
				
جـ �أن يوفقهم ليكونوا �أئ ّمة في الدين.
د �أن يرزقهم المحافظة على صلاة الجماعة.
ذكرت ال�آيات من سورة الفرقان جرائم ثلاث هدّدت عليها بالعذاب المضاعف ،وهي:
ب الكبر والظلم والكذب.
					
�أ الشرك والقتل والزنا.
جـ عقوق الوالدين والفساد في ال�أرض و�أكل حقوق الناس .د ترك الصلاة والغيبة والنميمة.
كان اعتراض الكافرين من قوم نوح على دعوته:
�أ فقر نوح.
ب �أ ّن ابنه لم يؤمن به.
				
جـ �أن �أتباعه كانوا من فقراء الناس والمستضعفين منهم.
د �أن ّه دعاهم �إلى �إنفاق �أموالهم على �أتباعه من الفقراء.
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الوحدة الثّانية

ال�سلامية
العقيد ُة إ
ﭧ ﭐﭨ ﭐﱡﭐ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕ ﮖ
ﮗﱠ [النســاء]١٣٦ :

أ�هداف الوحدة
يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة تحقي ُق ال�أهداف ال�آتية:
 ١توضيح بعض معجزات ال�أنبياء.
 ٢بيان �أثر ال�إ يمان بال�أنبياء والرسل.
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الدّرس ّ
الخامس

ُم ْع ِجزات ال�أنبياء (

)

(سورة البقرة)

ال�أهداف
ُي َت َوقَّ ُع من الطلبة بعد دراسة هذا الدّرس تحقيق ال�أهداف ال�آتية:
١
٢
٣
٤

تعريف المعجزة.
ِ
معجزات ال�أنبيا ِء السابقين.
ض
توضيح بع ِ
المقارنة بين معجز ِة القر�آن الكريم ،و ُم ْع ِ
جزات ال�أنبيا ِء السابقين.
تعظيم القر� ِآن الكريم.
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نشاط:

نوضح ما تد ّل عليه ال�آي ُة الكريم ُة :ﱡﭐﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ّ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﱠ( .يونس)٣٨ :

ـزات ت ـ ُد ُّل علــى ِص ـ ْد ِق نب َّوتِهــمِ ،
ِمـ ْـن حكم ـ ِة الل ـ ِه ســبحانه وتعالــى ت�أيي ـ ُد ال�أنبيــا ِء ب ُم ْع ِجـ ٍ
وص َّح ـ ِة مــا
عجـ َزةُ؟ ومــا ُم ِ
�أخبــروا بــه عــنِ اللــه ســبحانه وتعالــى ،فمــا ال ُم ِ
ـزات ال�أنبيــا ِء التــي ذكرهــا القــر�آ ُن الكريــم؟
عجـ ُ
ومــا الفــر ُق بينهــا وبيـ َـن �إعجــا ِز القــر� ِآن الكريــم؟
ٌ
ِ
ال�تيــانَ بمث ِلــهُ ،يظهِــ ُره اللــ ُه
الكــون ،لا
لقوانيــن
خــارق
ال ُم ْعجِ ــزة :أ�مــ ٌر
يســتطيع البشــ ُر إ
ِ
ُ
ســبحانه وتعالــى علــى يــ ِد ال�أنبيــا ِء ،تصدي ًقــا لهــم.

ِم ْن ُم ْعجِ ِ
زات ال�أنبياء (

):

ـن ُم ْعجِ ــزات موســى ( ) :أ�يّـ َد اللـ ُه ســبحانه موســى ( ) بمعجـ ٍ
ـزات منهــا :تحويـ ُل العصــا
ِمـ ْ
ـاء مــن غي ـ ِر ســو ٍء �إذا �أدخ َلهــا فــي َق ِ
ميصــه ،قــال
�إلــى ح ّي ـ ٍة ضخم ـ ٍة حقيق ّيــة ،وخـ ُ
ـروج َي ـ ِده بيضـ َ
تعالــى:

ﱡﭐ ﱡ ﱢﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱫ ﱬﱭﱠ [ســورة ال�أعــراف:

.]١٠٨ – ١٠٧
ـن ُم ْعجِ ـ ِ
ـزات عيســى (
ِمـ ْ

ص وال�أعمــى بـ إ�ذن اللــه،
ـراء ال�أكمـ ِه وال�أبــر ِ
ـاء الموتــى ،و�إبـ ُ
)� :إحيـ ُ
و�أنّــه كان يعمـ ُل مــن الطيــن كهيئـ ِة الطيـرِ ،فينفـ ُـخ فيــه ،فيصبـ ُـح طيـ ًـرا بـ إ� ِ
ذن اللــه تعالــى ،قــال تعالــى:

ﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ
                    
ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﱠ

[سورة �آل عمران.]٤٩ :
�أ َت َع َّلم:
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 ١ال�أكم ُه :من ُولِ َد �أعمى.
 ٢ال�أبرص  :المصاب بمرض البرص ،وهو مرض جلد ّي يصعب الشّ فاء منه.

ُم ْعجِ ـ َز ُة إ�براهيــم (

ـرج مــن النّــا ِر العظيمـ ِة التــي �ألقــي فيهــا ســال ًما ،قــال
) :خـ َ

ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﱠ [ســورة ال�أنبيــاء :ال�آيــة .]69

ﱡﭐ ﲦ
تعالــى                       :

النبي مح ّم ٍد ( ):
معجز ُة ِّ
أ�يّــد اللـ ُه ســبحانه نب َّيــه محمـدًا ( ) ب ُمعجـ ٍ
ـزات ِح ّسـ ّي ٍة كثيــرة ،منهــا انشــقا ُق القمــر ،ونبـ ُع المــاء مــن
بيــن �أصاب ِعــه ،وحنيـ ُن الجــذ ِع �إليــه ،والمعجــز ُة ال�أهـ ُّم للنبـ ّـي ( ) هــي القــر�آ ُن الكريــم ،فجميـ ُع معجـ ِ
ـزات
ال�أنبيــا ِء الســابقين كانــت معجـ ٍ
ـزات ِح ّسـ ّي ًة ،ومؤقّتـ ًة ،وكل واحــدة منهــا جــاءت خاصـ ًة بالقــوم الذيــن �أرســل
ـاس فــي علو ِمهــم
�إليهــم النبــي� ،أ ّمــا القــر�آ ُن الكريـ ُم فهــو ال ُم ْع ِجــز ُة العقليــة الخالــد ُة الباقيـ ُة ،وكلّمــا تقـدّم النّـ ُ
ـب لعمــو ِم شــريع ِة ال�إ ســلام
وجــدوا فيــه �أدل ّـ ًة جديــد ًة علــى كونِــه مــن عنـ ِد اللــه ســبحانه ،وذلــك هــو المناسـ ُ
وخلو ِدهــا �إلــى يــوم القيامــة.

ِ
ُ
ومعجزات ال�أنبيا ِء السابقين:
الفرق َب ْي َن إ�عجاز القر آ�ن الكريم
معجزة القر آ�ن الكريم
عقل ّية.

ِح ّس ّية.

باقية خالدة �إلى يوم القيامة.

النبي.
ّ
خاصة بزمنِ ّ

عا ّمة لجميع الناس في كل زمان ومكان.

�أ َت َع َّلم:

معجزات ال�أنبياء السابقين

خاصة بالقوم الذين �أ ِ
رس َل ال ّرسو ُل �إليهم.
ّ

الكرامـ ُة� :أمـ ٌر خــار ٌق للعــادةُ ،يجريــه اللــه -ســبحانه وتعالــى -علــى يـ ِد عبـ ٍد صالـ ٍـح
لا يدّعــي النبــ ّوة ،ومــن �أمثلــ ِة ذلــك :الــرز ُق الــذي كانــت َت ِجــدُه مريــ ُم -عليهــا
ـعي منهــا ،ونــو ُم �أصحــاب الكهــف ثلاثَمئــة وتس ـ َع ســنين.
الســلام -دون سـ ٍ
نناقش :كلما تقدم العلم زادت البراهين وال�أدلة على �إعجاز القر�آن.
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التّقويم
ـن ا ْل ِعبــا َر ِة
ُّ
ـن ا ْل ِعبــا َر ِة الصَّ َ
الســؤالُ ال� أ ّول� :أضَ ـ ُ
حيح ـ ِةَ ،و إ�شــا َر َة ( ) يميـ َ
ـع إ�شــا َر َة ( ) يميـ َ
حيح ـ ِة فِيمــا َي أ�ْتــي:
َغ ْي ـ ِر الصَّ َ
خاصــة بالقــوم الذيــن �أ ِ
ُ ) ( ١م ِ
رسـ َل
ـزات جميـ ِـع ال�أنبيــا ِء الســابقين لِ ِبع َثـ ِة النبـ ّـي
عجـ ُ
ّ
( ٢
( ٣
( ٤

ال ّرسو ُل �إليهم.
) ما حصل مع �أصحاب الكهف ُي ّع ُّد معجزة.
ِ
) من ُم
عجزات موسى ( ) �أن ّه كان ُيحيي الموتى.
) معجز ُة القر�آن الكريم عقلية خالدة.

السؤالُ الثّاني� :أ َع ِّر ُف ال ُمعجزة.
ُّ

ِ
الســؤال الثّالــث :أ� ّ
معجــزات عيســى (
ــح
وض ُ
ّ
عمــران.

) الــوارد َة فــي ال�آيــة ( )49مــن ســورة آ�ل

السؤال ال ّرابع :معجز ُة القر آ�ن الكريم خالد ٌة ،أ�علّل ذلك.
ّ

َ
الفراغ فيما ي أ�تي:
السؤال الخامس� :أ ْك ِم ُل
ّ
جزات ِ
 ١من ال ُم ْع ِ
ِ
لرسول الله محمد ( ):
الح ّس ّية
ب . .........
�أ 		 ...........
 ٢من ُم ْع ِ
جزات موسى عليه السلام:

ب . .........
�أ 		 ...........
 ٣كانت ُم ْعجزة �إبراهيم عليه السلام. ........................ :
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السادس
الدّرس ّ

ال� ِ
يمان بالملائكة وال ُّرسل (
أ�ث ُر إ

)

(سورة البقرة)٢٨٦-٢٨٥ :

ال�أهداف
ُي َت َوقَّ ُع من الطلبة بعد دراسة هذا الدّرس تحقيق ال�أهداف ال�آتية:

 ١الاســتدلال علــى وجــوب ال�إ ِ
يمــان بالملائكــ ِة وال ُّرســل بال� آ ِ
يــات الكريمــ ِة
ِ
وال� أ
حاديــث النبويّــة الشــريفة.
 ٢توضيح �أثر ال�إ ِ
يمان بالملائك ِة وال ُّرسل على المؤمن.
 ٣بيان العلاقة بين الملائكة وال ُّرسل.

29

نشاط :
نوضـ ُـح مــا يــد ّل عليــه الحديــث الشــريف :عــن �أبــي هريــرة رضــي اللــه عنــه� ،أن رســول
َ
اللــه ( ) ،قــال� :إن "مثلــي ومثــل ال�أنبيــاء مــن قبلــي ،كمثــل رجــل بنــى بيتــا ف�أحســنه
و�أجملــه� ،إلا موضــع لبنــة مــن زاويــة ،فجعــل النــاس يطوفــون بــه ،ويعجبــون لــه ،ويقولون
هــلا وضعــت هــذه اللبنــة؟ قــال :ف�أنــا اللبنــة و�أنــا خاتــم النبييــن" (رواه البخــاري :بــاب خاتــم النبييــن ،رقــم.3535 :

ال�إ يمــا ُن بالملائكـ ِة وال ُّرسـ ِل ركنــان مــن �أ ِ
ركان ال�إ يمــان ،لا ِ
يصـ ُّـح �إيمــا ُن العبـ ِد �إلّا بهمــا ،فمــا ال�أدل ّـ ُة علــى
ـان بهمــا مــن القــر� ِآن الكريـ ِم والسـنّ ِة النبويّـ ِة الشــريفة؟ ومــا �أثـ ُـر ال�إ يمـ ِ
ـوب ال�إ يمـ ِ
وجـ ِ
ـان بهمــا فــي حيــا ِة المســلم؟
ال�يمان بالملائكة وال ُّرسل (
ال�أدل ُة على وجوب إ

):

ـوب ال�إ يمـ ِ
د َّل القــر�آ ُن الكريـ ُم والسـنّ ُة النبويّـ ُة الشــريف ُة علــى وجـ ِ
ـان بالملائكــة وبال ُّرســل (
ذلــك قولُــه

) ،ومــن

ﱡﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ
تعالــى :ﭐ

ـث ِج ْبريـ َل �أركا َن ال�إ يمـ ِ
ﲔ ﲕﱠ[البقــرة ،]285:وب ّيــن النبــي ( ) فــي حديـ ِ
ـان فقــال�« :أ ْن تُ ْؤ ِمـ َـن
بِاللـ ِهَ ،و َملَائِ َك ِتـ ِهَ ،وكُ ُت ِبـ ِهَ ،و ُر ُسـ ِل ِهَ ،والْ َيـ ْو ِم ا ْل� آ ِخـرَِ ،و ُتؤ ِْمـ َـن بِالْ َقـ َد ِر َخ ْيـ ِر ِه َوشَ ـ ِّر ِه»(((.
نشاط (:)١
ـث جبريـ َل (
�أرجـ ُع �إلــى صحيــح مســلم �أو الشــبكة ال�إ لكترونيــة ،و�أذكـ ُـر حديـ َ
) "بينمــا نحــن جلــوس عنــد النبــي ( ) "....

ال� ِ
يمان بالملائكة:
أ�ث ُر إ
ـوال وال�أعمـ ِ
 ١الاســتقام ُة علــى �أم ـ ِر اللــه تعالــى ،والابتعــا ُد عــن ال�أقـ ِ
ـعر
ـال الس ـ ّيئ ِة؛ ل� أ ّن المؤمـ َـن َيشـ ُ
ﱡﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ
برقابـ ِة الملائكـ ِة وتســجي ِلهم �أقوالَــه و�أفعالَــه ،قــال تعالــى :ﭐ
ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱠ [الانفطــار.]١٢ – ١٠ :
ُ
تحفظ المؤمنين ،وتؤ ِّيدُهم ،و َت ْن ُص ُرهم.
 ٢الشعو ُر بالثق ِة؛ ل� أ ّن الملائك َة
((( مسلم – باب معرفة ال�إ يمان :رقم الحديث ()١
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ال� ِ
يمان بال ُّرسل:
أ�ث ُر إ
يصــدق المســلم بـ�أن اللــه ســبحانه وتعالــى �أرســل رســله �إلــى �أقــوام شــتى ،وقامــوا بتبليــغ رســالة ربهــم �إلــى
هــذه ال�أقــوام ،ولهــذا ال�إ يمــان �آثــار علــى المســلم منهــا:
منهج الله سبحانه وشريع ِته التي �أ ْوحى بها �إليهم.
 ١اتّبا ُع ِ
والثناء عليهم؛ ل�أن ّهم َبلَّغوا رسال َة الله ،ونصحوا لعبا ِده.
َ ٢مح ّب ُة ال ُّرسل
ُ
 ٣الـدعو ُة �إلى الله ِ
اقتداء بال ُّرسل الكرا ِم (
بالح ْك َم ِة والموعظ ِة الحسن ِة
).
ً
ِ
الصراط ال ُمستقيم.
 ٤شُ ْك ُر الل ِه سبحانه على نعم ِته العظيمة ب�أ ْن �أرس َل �إلينا ال ُّرسل يهدوننا �إلى
(

بين ال�أنبيا ِء والملائكة:
)العلاق ُة َ
 ١الملائكـ ُة هــي التــي نَ َزلــت علــى ال ُّرســل وال�أنبيــا ِء (
عليــه الســلام هــو الــذي كان َينــز ُل علــى النبـ ِّـي ُمح َّمــد(

) بالوحـ ِـي مــن اللــه ســبحانه ،فجبريـ ُل
ﱡﭐﲃ
) بالقــر� ِآن الكريــم ،قــال تعالــى :ﭐ

ﲄﲅﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ [الشــعراء١٩٢ :

– .]١٩٤
 ٢الملائك ُة تنز ُل بالسكين ِة والرحم ِة على ال�أنبياء (
نشاط (:)٢

) ،وعلى �أتباعهم ،تث ِّب ُتهم ،وتؤ ِّيدُهم.

ِ
�أ ُ
الرسول ُمح َّمد (
الواجب تُجا َه
ستنبط من ال�آي ِة ال�آتي ِة
َ
قــال

):

ﱡﭐﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ
تعالــى :ﭐ

ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﱠ

نشاط (:)٣

[النساء.]65 :

ـماء ال�أنبيــا ِء الذيــن
�أرجـ ُع �إلــى ال�آيــات ( )86-83مــن ســور ِة ال�أنعــام ،و�أكتـ ُ
ـب �أسـ َ
ذكرهــم فيهــا.
َو َر َد ُ
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التّقويم
ال� ِ
السؤال ال�أ ّول :أ�ذك ُر دلي ًلا من القر آ� ِن الكري ِم على ُو ِ
يمان بالملائك ِة وال ُّرسل (
جوب إ
ّ

).

لل� ِ
يمان بالملائك ِة على حيا ِة المسلم.
السؤال الثّاني� :أعّد ُد أ�ثرين إ
ّ
لل� ِ
يمان بال ُّرسل على حيا ِة المسلم.
بين ثلاث َة آ�ثارٍ إ
ّ
السؤال الثّالث :أ� ُ
وضح العلاق َة بين ال�أنبيا ِء والملائكة.
السؤال الرابع :أ� ُ
ّ
ُ
ال� ِ
يات ال�آتية:
السؤال الخامس :أ�
ستنبط آ�ثا َر إ
يمان بالملائك ِة التي تد ُّل عليها ال�آ ُ
ّ
 ١قال تعالى :ﱡﭐﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﱠ [ال�أنفال .]12:

ﱡﭐﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱠ [الانفطار.]12-10 :
 ٢قال تعالى :ﭐ
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أ�سئلة الوحدة الثانية

ال�جابة الصحيحة فيما يلي:
أ�ضع دائرة حول رمز إ
 ١الفرق بين المعجزة والكرامة �أنّ:
�أ المعجزة �أمر خارق للعادة بخلاف الكرامة.
ب
النبي غير مقرونة بالتحدّي بخلاف المعجزة.
�أ ّن الكرامة تظهر على يد ّ
جـ
النبي� ،أما الكرامة فتظهر على يد عبد صالح		.
�أ ّن المعجزة تظهر على يد ّ
خاصــة بالقــوم التــي ظهــرت فيهــم.
د �أ ّن المعجــزة باقيــة خالــدة �إلــى يــوم القيامــة� ،أمــا الكرامــة فهــي ّ
النبي محمد ( ):
 2معجزات ّ
�أ كانت حس ّية كلها.
ب كانت عقلية كلها.
			
جـ منحصرة في القر�آن الكريم ،ولا يص ّح �أن ّ له معجزات �أخرى.
د القر�آن الكريم هو المعجزة العقلية الخالدة ،و�أيّده الله سبحانه بمعجزات �أخرى حس ّية.
 3المقصود ال�أساس من المعجزة:
�أ تخويف الكافرين الجاحدين.
ب بيان قدرة الله سبحانه على البعث.
جـ �إظهار صدق النبي الذي ظهرت على يده المعجزة.
د لفت النظر �إلى ال�آيات الكون ّية.
 4من معجزات موسى عليه السلام:
�أ �إحياء الموتى.
ب �إبراء ال�أكمه وال�أبرص.
جـ ينفخ في الطين كهيئة الطير فيصير طيرا ب إ�ذن الله سبحانه.
د تحويل العصا �إلى ثعبان.
ﱡﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ:
 5المراد من قوله تعالى ﭐ
�أ نزول الملائكة بالتثبيت على قلوب المؤمنين.
ب نزول جبريل على النبي ( ) بالقر�آن الكريم.
				
جـ نزول السكينة على قلب النبي ( ) في غار ثور.
د وجوب اتباع الرسل.
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الوحدة الثّالثة

السنَّة النَّ َبو ّية ّ
الشريفة
ُّ

أ�هداف الوحدة
يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة تحقي ُق ال�أهداف ال�آتية:
 ١بيان �أنواع السنة النبويّة.
 ٢الاستدلال على �أهم ّية السنة النبويّة وحج ّيتها.
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السابع
الدّرس ّ

السنَّة النَّ َبو ّية ّ
الشريفة
ُّ

(سورة الحشر)٧ :

ال�أهداف
ُي َت َوقَّ ُع من الطلبة بعد دراسة هذا الدّرس تحقيق ال�أهداف ال�آتية:
١
٢
٣
٤

الس َّنة ال َّن َبويّـ َة الشّ ريفة.
تعريف ُّ
النبي (
الس َّنة من ُ
تعداد �أنوا َع ُّ
حيث صدو ُرها عن ّ
الس َّنة ال َّن َبويّة.
ال�إ تيان ب�أمثل ٍة لك ِّل نو ٍع من �أنوا ِع ُّ
الس َّنة ال َّن َبويّـ َة الشّ ريفة.
تقدير ُّ

).
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نشاط

حــض عليهــا النبــي (
نب ّيــن خمســاً مــن القيــم ال�إ ســلام ّية التــي
ّ
ال�أحاديــث النبويــة الشــريفة التــي �أمــرت بهــا.

) ،ونذكــر

علماء المســلمين
ـلامي بعـ َد القــر�آن الكريــم ،وقــد بــذ َل
السـ َّنة ال َّن َبويّـ ُة هــي المصــد ُر الثّانــي للتشـ ِ
ُّ
ُ
ـريع ال�إ سـ ّ
السـ َّنة ،و�أ ِ
نواعهــا ،مــع �أمثلـ ٍة
ُجهــو ًدا ج ّبــار ًة فــي جم ِعهــا ودراسـ ِتها ،وفــي هــذا الـدّرس نتعـ ّر ُ
ف �إلــى مفهــو ِم ُّ
عليها .

السنَّة النَّ َبو ّية:
مفهوم ُّ

النبي (
ُّ
السنَّة :ما ُرو َ
ِي عن ّ

) من ٍ
قول� ،أو فعلٍ � ،أو تقريرٍ� ،أو صفة.

السنَّة:
أ�نواع ُّ
الس َّنة ال َّن َبويّ َة ِ
ِ
النبي ( ) �إلى:
التعريف السابقِ ،
من خلال
تنقس ُم من ُ
ُ
نستنتج أ� ّن ُّ
حيث صدو ُرها عنِ ِّ
ٍ
النبي ( ) التي تكلَّم بها ،ومن �أمثل ِة ذلك قولُه ( )( :لا َ تُشَ ُّد
أ�و ًلا :سنّة قول ّية :وهي �أقوا ُل ِّ
الح َرا ِمَ ،و َم ْس ِج ِد ال َّر ُس ِ
ال ِّر َحا ُل �إِ َّلا �إِلَى ثَلا َ َث ِة َم َس ِ
ول ( )َ ،و َم ْس ِج ِد ال� أ ْق َصى)(((.
اجدَ :ال َم ْس ِج ِد َ
ثان ًيــا :سـنّ ٍة فعل ّيــة :وهــي �أفعــا ُل النبـ ِّـي ( ) ،ومثــا ُل ذلــك �أفعالُــه فــي ال ُوضــو ِء ،و�أدا ِء الصلــوات،
ومناسـ ِ
ـك الحـ ّـج ،ولقــد �أ َم َرنــا اللـ ُه ســبحانه بالاقتــدا ِء والت�أ ّســي ب�أفعـ ِ
ﱡﭐﲾ
ـي ( ) فقــال :ﭐ
ـال النبـ ِّ
ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﱠ [ســورة ال�أحــزاب :ال�آيــة .]21
السـنَّة التقرير ّيــة :وهــي مــا أ�قـ ّره الرســو ُل ( ) ،ووافــق عليــه مــن �أفعـ ِ
ـال �أصحابِــه و�أقوالِهــم
ثال ًثــاُّ :
بالســكوت �أو الت�أييــد ،ومعنــى ذلــك� :أ ْن ي َّط ِل ـ َع النبـ ُّـي ( ) علــى َق ـ ْو ٍل �أو ِف ْعــلٍ َصــد َر مــن
ـكت عنــه� ،أو يؤ ِّيـدُه ،ويستحسـ ُنه ،ومثــال
�أحـ ِد الصحابـ ِة ،فــلا ينهــى عنــه ،ولا ُي ْنكـ ُـره ،بــل يسـ ُ
((( البخاري :باب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة ،رقم.1189 :
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ذلــك قــو ُل النبــي ( )« :لا َ ُي َصلِّ َيـ َّن �أ َحـ ٌد ال َع ْصـ َـر �إِ َّلا ِفــي َب ِنــي قُ َر ْي َظـ َةَ ،فـ�أ ْد َر َك َب ْع َض ُهـ ُم ال َع ْصـ ُـر
ِفــي ال َّطرِيــقِ َ ،ف َقــا َل َب ْع ُض ُهـ ْم :لا َ ن َُصلِّــي َح َّتــى نَ�أْتِ َي َهــاَ ،و َقــا َل َب ْع ُض ُهـ ْمَ :بـ ْل ن َُصلِّــي ،لَـ ْم ُيـ َـر ْد ِم َّنــا
(((
ـف َو ِاحـدًا ِم ْن ُهـ ْم»
َذلِــكَ َ ،ف ُذ ِكـ َـر لِل َّن ِبـ ِّـي ( )َ ،ف َلـ ْم ُي َع ِّنـ ْ
س ْبــنِ َمالِـ ٍ
ـف بال�أخـ ِ
ـلاق الحميــد ِة والصفـ ِ
ـك
ـات العظيمــة ،ف َعـ ْـن �أنَـ ِ
راب ًعــا :صفاتــه ( ) :فقــد اتّصـ َ
صلَّــى اللـ ُه َع َل ْيـ ِه َو َسـلَّ َم� -أ ْح َسـ َـن ال َّنــاسَِ ،وكَا َن �أ ْجـ َو َد ال َّنــاسِ،( )َ ،قــا َل« :كَا َن َر ُســو ُل اللـ ِه َ
َوكَا َن �أ ْشـ َـج َع ال َّنــاسِ»(((.

نشاط

ستنتج ِ
الس َّنة ال َّن َبويّ ِة من ال�آي ِة الكريم ِة ال�آتية:
�أ ُ
واجبي ن َْح َو ُّ

ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ
قال تعالى :ﭐ

ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

((( البخاري ،باب :صلاة الطالب والمطلوب ،رقم.946 :
((( مسلم ،باب في شجاعة النبي ( ) ،رقم. 2307 :

ﱙﱠ [سورة ال�أحزاب� :آية .]٣٦
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التّقويم
السؤالُ ال� أ ّول� :أع ِّر ُف ما ي أ�تي:
ُّ
الس َّنة ال َّن َبويّة القول ّية.
ُّ ١
الس َّنة ال َّن َبويّة الفعل ّية.
ُّ ٢
الس َّنة ال َّن َبويّة التقريريّة.
ُّ ٣
ٍ
بمثال واحد:
السؤالُ الثّاني� :أ َمثِّل لما ي أ�تي
ُّ
ُ ١سنّة قول ّية.
ُ ٢سنّة فعل ّية.
ُ ٣سنّة تقريريّة.
ف ال�أ
َ
حاديث ال�آتي َة إ�لى سنّ ٍة قول ّي ٍة ،أ�و فعل ّي ٍة ،أ�و تقرير ّي ٍة ،أ�و صفة:
السؤال الثّالث� :أصنِّ ُ
ّ
ـب �إِلَ ْيـ ِه ِمـ ْـن َوالِـ ِد ِه َو َولَـ ِد ِه
 ١قــال رســو ُل اللــه ( )« :لا َ ُيؤ ِْمـ ُن �أ َح ُدكُـ ْمَ ،ح َّتــى �أكُــو َن �أ َحـ َّ
س �أ ْج َم ِعيـ َـن»(((.
َوال َّنــا ِ
 ٢قــال َســ ْل َمان ل�أبــي الــدرداء ( )� :إِ َّن لِ َر ِّبــكَ َع َل ْيــكَ َحقًّــاَ ،ولِ َن ْف ِســكَ َع َل ْيــكَ َحقًّــا،
َولِ� أ ْه ِلــكَ َع َل ْيــكَ َح ًّقــاَ ،ف�أ ْعـ ِـط كُ َّل ِذي َحـ ٍّق َح َّقـ ُهَ ،ف�أ َتــى ال َّن ِبـ َّـي ( )َ ،ف َذ َكـ َـر َذلِــكَ لَـ ُه،
َف َقــا َل ال َّن ِبـ ُّـي ( )َ :ص ـدَقَ َس ـ ْل َما ُن(((.
ـف اللَّ ْيــلِ َ ،و َمـ ْـن
ـاء ِفــي َج َما َعـ ٍة َف َك�أنَّ َمــا َقــا َم نِ ْصـ َ
 ٣قــال رســول اللــه ( )َ « :مـ ْـن َصلَّــى الْ ِعشَ ـ َ
الص ْبـ َـح ِفــي َج َما َعـ ٍة َف َك�أنَّ َمــا َصلَّــى اللَّ ْيـ َل كُلَّـ ُه»(((.
َصلَّــى ُّ
ـت َر ُســو َل اللَّـ ِه ( ) َي ْو ًمــا َع َلــى َبـ ِ
الح َبشَ ـ ُة
 ٤قالــت عائشـ ُة ( ) :لَ َقـ ْد َر�أ ْيـ ُ
ـاب ُح ْج َرتِــي َو َ
َي ْل َع ُبــو َن ِفــي ال َم ْسـ ِـج ِدَ ،و َر ُســو ُل اللَّـ ِه ( ) َي ْسـ ُت ُرنِي بِ ِر َدائِـ ِه� ،أنْ ُظـ ُـر �إِلَــى لَ ِع ِب ِهـ ْم(((.
حب الرسول ( ) ،رقم. 15 :
((( البخاري ،بابّ :
((( البخاري ،باب :من �أقس َم على �أخيه ليفطر ،رقم. 1968 :
((( مسلم ،في باب :فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة ،رقم. 656 :
((( البخاري ،باب �أصحاب الحراب في المسجد ،رقم. 454 :
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ـرج رجــلان فــي ســفر ،فحضـ َـر ِت الصــلاةُ ،وليــس معهمــا مــاء ،ف َت َي َّممــا صعيـدًا طي ًّبــا،
 ٥خـ َ
والوضــوء ،ولــم ُي ِعــ ِد
المــاء فــي الوقــت ،ف�أعــا َد �أحدُهمــا الصــلا َة
َف َصلَّيــا ،ثــم وجــدا
َ
َ
ـت
ال� آ َخــر ،ثــم �أتيــا رســو َل اللــه ( ) فذكــرا ذلــك لــه ،فقــال للــذي لــم ُي ِع ـ ْد�« :أ َص ْبـ َ
توض ـ�أ ،و�أعــاد« :لــك ال�أجـ ُـر م ّرتيــن»(((.
الس ـ َّنة ،و�أ ْج َز�أ ْتــك صلاتُــك» .وقــال للــذي َّ
ُّ
ـض ،ثُ ـ َّم ْاس ـ َت ْن َث َر ،ثُ ـ َّم
 ٦عـ ْـن زي ـ ِد بــن عاص ـ ٍم �أنّــه َر�أى َر ُســو َل الل ـ ِه ( ) َت َو َّض ـ�أَ ،ف َمضْ َمـ َ
َغ َسـ َل َو ْج َهـ ُه َثلَا ًثــاَ ،و َيـ َد ُه الْ ُي ْم َنــى َثلَا ًثــاَ ،وا ْل�أخْ ـ َـرى َثلَا ًثــاَ ،و َم َسـ َـح بِ َر�أْ ِسـ ِه بِ َمــا ٍء َغ ْيـ ِر َفضْ ــلِ
َيـ ِد ِهَ ،و َغ َسـ َل ر ِْج َل ْيـ ِه َح َّتــى �أنْقَا ُه َمــا»(((.
س َقــا َل« :كَا َن َر ُســو ُل اللَّ ـ ِه ( ) �أ ْج ـ َو َد ال َّنــاسَِ ،وكَا َن �أ ْج ـ َو ُد َمــا َي ُكــو ُن
َ ٧عــنِ ا ْبــنِ َع َّبــا ٍ
ِفــي َر َم َضــانَ»(((.

((( �أبو داود باب :في التي ّمم يجد الماء ،رقم ،338 :وصححه ال�ألباني.
((( مسلم ،باب :صفة الوضوء ،رقم. 236 :
((( البخاري :باب� :أجود ما كان النبي ( ) ،رقم. 1902 :
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الدّرس الثّامن

السنَّة النَّ َبو ّية ّ
الشريفة
أ�هم ّية ُّ

ال�أهداف
ُي َت َوقَّ ُع من الطلبة بعد دراسة هذا الدّرس تحقيق ال�أهداف ال�آتية:
السنّة النبوية الشريفة.
 ١الاستدلال على وجوب اتّباع ُ
والسنّة النبو ِّية الشريفة.
 ٢بيان العلاقة بين القر� ِآن الكري ِم ُ
السـنّة فــي بيـ ِ
لحكـ ِم مــا
ـان مــا َو َر َد فــي القــر� ِآن،
ُّ
والتوصــلِ ُ
 ٣اســتنتاج �أه ّم ّيــة ُ
لـ ْم َيـ ِر ْد.
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نشاط

وفصلتها السنّة النبويّة.
نذكر ثلاثة �أمور جاءت ُمجملة في القر�آن الكريمّ ،

وضـ ُـح لهــم
بعــث الل ـ ُه ســبحانه خا َت ـ َم النب ّييـ َـن مح ّم ـدًا ( ) هاد ًيــا للنــاسُ ،ي ْر ِش ـدُهم �إلــى الخيــر ،و ُي ِّ
�أحــكا َم ال�إ ســلا ِم وشــريع َته ،وقــد �أ َمـ َـر اللـ ُه ســبحانَه بطاع ِتــه فقــال :ﱡﭐ َو َمـآ َءا َت ٰى ُكـ ُم ٱل َّر ُســو ُل َف ُخـ ُذو ُه َو َمــا ن ََه ٰى ُكـ ۡـم
ۚ
ـب
ـرح القــر�آنَ ،وتُ َب ِّي ُنــهِّ ،
وسـ َّن ُته هـ َـي التــي َتشْ ـ ُ
وتفصـ ُل �أحكا َمــه ،وواجـ ُ
َع ۡنـ ُه َفٱن َت ُهــواْ ﱠ[ســورة الحشــر :ال�آيــة ُ ،]7
المســلمين الت َم ُّســكُ بسـنّ ِته ،واتّبــا ُع َه ْديِــه.

السنَّة ّ
الشريفة بالقر آ� ِن الكري ِم:
علاق ُة ُّ
ﱡﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱠ
تعالــى :ﭐ

الس ـ َّنة ال َّن َبويّ ـ ُة وحـ ٌـي مــن اللــه ســبحانه ،قــال
ُّ
ـرحا لــه ،وهــذا
[ســورة النجــم ،]4-3 :وقــد ب ّيــن النبـ ّـي ( ) معانـ َـي القــر� ِآن الكريــم ،وكانــت سـ َّن ُته الشّ ــريفة شـ ً

مــا دلّــت عليــه ال�آيــة الكريمــة :ﭐﱡﭐﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱠ [النحــل.]44 :
السنَّة من َح ْي ُث علاقتُها بالقر آ� ِن الكري ِم إ�لى ما ي أ�تي:
وتُ ْق َس ُم ُّ
ـاء فــي القــر�آن الكريــم :ومــن �أمثل ـ ِة ذلــك �أ ّن الل ـ َه ســبحانه �أمـ َـر بب ـ ِّر
أ�و ًلاُّ :
الس ـنَّة المؤ ِّكــدة لمــا جـ َ
الوالدين ،فقال

ﱡﭐﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱠ [ســورة لقمان:
تعالى :ﭐ

السـ َّنة ال َّن َبويّـ ُة تُؤكِّـ ُد علــى �أهم ّيــة بِـ ِّر الوالديــن ،و ِمـ ْـن ذلــك �أ َّن َر ُجـلًا قــالَ :يــا
ال�آيــة  ،]14وجــاءت ُّ
الص ْح َبـ ِة؟ َقــا َل�« :أ ُّمــكَ  ،ثُـ َّم �أ ُّمــكَ  ،ثُـ َّم �أ ُّمــكَ  ،ثُـ َّم �أ ُبــو َك،
َر ُســو َل اللـ ِه َمـ ْـن �أ َحـ ُّق ال َّنــا ِ
س بِ ُح ْســنِ ُّ
ثُـ َّم �أ ْدنَــا َك �أ ْدنَــا َك»(((.
السـنَّة ال ُم َفصِّ لـ ُة لمــا جــاء فــي القــر� ِآن الكريـ ِم :و ِمـ ْـن �أمثلـ ِة ذلــك �أ ّن �آيـ ِ
ـات القــر� ِآن الكريـ ِم �أمــرت
ثان ًيــاُّ :
وسـ َن َنها،
بالصــلا ِة والــزكا ِة والحـ ّـج ،وجــاءت ُّ
السـ َّنة ،فب ّينــت �أعمــا َل الصــلا ِة ومواقي َتهــا وواجباتِهــا ُ
«و َصلُّــوا َك َمــا َر�أ ْي ُت ُمونِــي �أ َصلِّــي»(((  .وكذلــك ب َّينـ ِ
تجب فيها
قــال ( )َ :
ـت ُّ
السـ َّنة ال�أمــوا َل التــي ُ
((( مسلم ،باب بر الوالدين ،رقم. 2548 :
((( البخاري ،باب ال�أذان للمسافر ،رقم. 631 :
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الــزكا ُة و�أنصب َتهــا ومقــدا َر الواجـ ِ
ـب فيهــا ،وفــي الحـ ّـج� ،أمرنــا النبـ ُّـي ( ) �أن نتعلَّ َم منه المناســكَ ،
فقــال« :لِ َت�أْ ُخـ ُذوا َم َن ِاسـ َك ُك ْمَ ،ف إِ�نِّــي َلا �أ ْدرِي لَ َعلِّــي َلا �أ ُحـ ُّـج َب ْعـ َد َح َّج ِتــي َهـ ِذ ِه»(((.

إ�ضاءة:

تجب في �أق َّل منه.
النِّ ُ
صاب :مقدا ٌر �إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاةُ ،ولا ُ

ـس
ثال ًثــاُ :سـنَّ ٌة تذكـ ُر أ�حكا ًمــا لــم َتـ ِر ْد فــي القــر آ� ِن الكريـ ِم ،ومــن ذلــك :أ� ّن النبـ َّـي ( ) َحـ ّر َم لِ ْبـ َ
ـرب فــي �آني ـ ِة الذهـ ِ
الحري ـ ِر وال ّذهـ ِ
والفضــة ،فقــد قــال
ـب
ّ
ـب علــى الرجــالَ ،
وح ـ َّر َم ال�أك َل والشـ َ
ـاجَ ،ولا َ َتشْ ـ َـر ُبوا ِفــي �آنِ َيـ ِة ال َّذ َهـ ِ
ـب َوال ِف َّضـ ِة،
الحرِيـ َـر َولا َ الد َِّيبـ َ
عليــه الصــلا ُة والســلا ُم" :لا َ َت ْل َب ُســوا َ
َولا َ َت�أْكُلُــوا ِفــي ِص َح ِافهــا"(((.

السنَّة النَّ َبو ّية:
أ�هم ّي ُة ُّ
ال�سلام ،ومن ذلك:
للسنّ ِة النَّ َبو ّي ِة أ�هم ّي ٌة كبير ٌة في بيان أ�حكام إ
 ١تُ َع ِّرفُنا ب�أ ِ
النبي ( ) ،و�أفعالِه ،وصفاتِه.
قوال ّ
شر ُحه.
 ٢تُب ِّي ُن
معاني القر� ِآن و َت َ
َ
واقع الحياة.
 ٣هي التطبي ُق
نعيش ال�إ سلا َم في ِ
العملي لل�إ سلا ِم ،ودونَها لا ُي ْم ِك ُن �أن َ
ُّ
نحتاج �إليها في علو ِم الدين كُلِّها ،كالعقيد ِة ،والتفسيرِ ،والفق ِه ،وال� أ ِ
٤
خلاق ،وغيرِها.
ُ

إ�ضاءة:

ثبت عن �أمّ المؤمنين السيدة عائشة ( ) �أن ّها قالت:
"�إن ُخلق النبي (

) كان القر�آن).

((( مسلم ،باب :استحباب رمي جمرة العقبة ،رقم. 1297 :
((( البخاري ،باب ال�أكل في �إناء مفضض ،رقم. 5426 :
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(رواه مسلم ،باب جامع صلاة الليل ،رقم)٧٤٦ :

التّقويم
السنَّة ،من ُ
حيث علاقتُها بالقر آ�ن الكريم.
السؤال ال�أول� :أب ِّي ُن أ�نواعَ ُّ
ّ
بالسنَّة النَّ َبو ّي ِة ّ
ِ
الشريفة.
السؤالُ الثّاني :أ�ذك ُر دلي ًلا على
وجوب العم ِل ُّ
ُّ
السؤالُ الثّالث� :أ َمثِّ ُل على ك ٍّل م ّما ي أ�تي:
ُّ
ُ ١سنّ ٌة مؤكّد ٌة لما في القر�آن الكريم.
مفصل ٌة لما في القر�آن الكريم.
ُ ٢سنّ ٌة ِّ
السؤالُ ال ّرابع� :أ َو ِّض ُح المستفاد م ّما ي أ�تي:
ُّ
ﱡﭐﱕ ﱖ
تعالى :ﭐ

ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱠ.

أ� قوله
ب قوله تعالى :ﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ.
جـ قوله

ﱡﱋﱌ
تعالى :ﭐ

د قول النبي (

ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱠ.

)(َ :و َصلُّوا َك َما َر�أ ْي ُت ُمونِي �أ َصلِّي).

السؤالُ ّ
ُ
حيث علاقتُها بالقر آ� ِن الكريم:
الس َن ِن الوارد ِة فيما ي أ�تيِ ،م ْن
ُّ
الخامس� :أب ِّي ُن نوعَ ُ
) ل�أنصب ِة الزكاة.

النبي (
�أ بيا ُن ِّ
بغض البصر.
النبي ( ) ِّ
ب أ� ْم ُر ِّ
النبي ( ) الجم َع بين المر�أ ِة وع ّم ِتها في الزواج.
جـ تحري ُم ِّ

السؤالُ السادس :وضح أ�همية السنة النبوية في مجالي:
ُّ

		
�أ -تفسير القر�آن الكريم.
ـن َيدعــو إ�لــى الاكتفــا ِء بالقــر آ� ِن الكريــم ،وتـ ِ
السـنَّة ،فمــاذا
ـرك ُّ
ُّ
الســؤالُ الســابع :إ�ذا سـ ِم ْع َت َمـ ْ
ب -دراسة العلوم ال�إ سلامية.

تقــولُ فــي الــر ِّد عليــه؟
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الدّرس التّاسع

ال�سلام
َح ُّق الجارِ في إ

ال�أهداف

ُي َت َوقَّ ُع من الطلبة بعد دراسة هذا الدّرس تحقيق ال�أهداف ال�آتية:
١
٢
٣
٤
٥
6
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ِ
غيبا.
حفظ
الحديث الشريف ً
توضيح المعاني المستفادة من الحديث الشريف.
ِ
حقوق الجار.
توضيح
ِ
بحقوق الجار.
الالتزام
الابتعاد عن ك ِّل ُص َو ِر �إيذاء الجار.
استنباط القيم المستفادة من الدرس.

َعــنِ ا ْبــنِ ُع َمـ َـر َر ِضـ َـي اللَّـ ُه َع ْن ُه َمــاَ ،قــا َلَ :قــا َل َر ُســو ُل اللَّـ ِه َصلَّــى اللـ ُه َع َل ْيـ ِه َو َسـلَّ َمَ " :مــا َزا َل ِج ْبرِيـ ُل
ُي ِ
ـت �أنَّـ ُه َسـ ُـي َو ِّرثُ ُه"( .متفــق عليــه :البخــاري بــاب :الوصــاة بالجــار ،رقــم ،6015 :ومســلم
وصي ِنــي بِالْ َجــارَِ ،ح َّتــى َظ َن ْنـ ُ
بــاب :الوصيــة بالجــار ،رقــم.)2625 :

راوي الحديث الشريف:
الصحابـ ُّـي الجلي ـ ُل عب ـ ُد الل ـ ِه ب ـ ُن عمـ َـر بــنِ الخطــابُ ،م َح ـد ٌ
ِّث ،وفقي ـ ٌهِ ،مــن ال ُمك ِثريــن فــي الفتــوى،
ـداء بالنبـ ّـي ( ) ،و َتـ َتـ ُّبــ ًعا ل�آثــارِهُ ،توفِّـ َـي ســنة 73هـــ.
وروايـ ِة الحديــث ،كان مــن �أكثـ ِر النــا ِ
س اقتـ ً

المعنى المستفاد من الحديث:
ِ
ـان �إليــهِ ،
َذ َكـ َـر النبـ ُّـي ( ) �أ ّن ِج ْبريـ َل ( ) �أ ْوصــا ُه بالجــار ،و�أ َمـ َـر ُه بال�إ حسـ ِ
حقوقــه ،وشَ ـدَّد
وح ْفـ ِـظ
علــى ذلــك ،و َكـ َّر َره ،حتّــى ظـ َّن النبـ ُّـي ( ) �أ ّن الوحـ َـي ســين ِز ُل مــن عنـ ِد اللـ ِه ســبحانه بتوريـ ِ
ـث الجــا ِر مــن
جــار ِه �إذا مــات كمــا يرثــه �أقار ُبــه ،وال ُمــرا ُد مــن ذلــك الت�أكيـ ُد الشــدي ُد علــى حـ ِّق الجــار.

ال�سلام:
المقصود بالجارِ في إ
ـواء �أكا َن ُمسـ ِل ًما �أم
جــا ُر الشــخ ِ
ص َمـ ْـن يسـ ُك ُن ً
ـواء �أكان ملاص ًقــا �أم غيـ َـر ُملاصــق ،وسـ ٌ
قريبــا منــه ،سـ ٌ
ـواء �أكا َن مــن ال�أقـ ِ
ـارب �أم ِمـ ْـن غيرِهــم.
غيـ َـر ُمسـ ِلم ،وسـ ٌ

ُ
حقوق الجار:
ِ
الحقوق ما ي أ�تي:
و ِم ْن هذه
ـف ال�أذى عنــه :ومــن ذلــك عــد ُم �إلقــا ِء القــاذورات �أمــا َم منزلــه ،وعــد ُم رفـ ِـع صـ ِ
ـوت ال ِمذيــا ِع
 ١كـ ُّ
س �أو ال َت َطلُّـ ِـع علــى عوراتِــه.
عاليــا ،وعــد ُم
التجسـ ِ
ُّ
ً
عاونَ ِتــه ،و�إجابـ ِة دعوتِــه مــا لــم تكـ ْـن فــي معصيـ ٍة ،وتهنئ ِتــه
 ٢إ
ال�حســانُ إ�ليــه :بالتســلي ِم عليــه ،و ُم َ
فــي ِ
فرحــه ،ومشــارك ِته فــي �أحزانِــه.
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نشاط

ذكر ُصو ًرا �أخرى من ُصو ِر ال�إ حسان �إلى الجار.
�أ ُ

ِ
حسان إ�لى الجار:
ال�
من فوائ ِد إ
١
٢
٣
٤

ُرب منه.
َينا ُل ال ُمس ِل ُم ب إ�حسانه �إلى جارِه مح ّب َة الل ِه ع َّز وج َّل ،والق َ
ِ
ِ
الروابط ،وزياد ِة المح ّب ِة بينهم.
ُيؤ ّدي ال�إ حسا ُن بين
الجيران �إلى توثيقِ
س من الحق ِد ،وسو ِء الفه ِم ،وسو ِء الظ ّن.
ُيزي ُل ما في النفو ِ
والسعادة.
الناس بال ُّطم�أنين ِة ّ
ُيش ِع ُر َ

عقوب ُة إ�يذا ِء الجار:

ـذاء الجــا ِر مــن الكبائـ ِر ال ُم ْفضيـ ِة بصاحبهــا �إلــى دخـ ِ
ـول النــار ،و�إ ْن صــا َم ،وصلّــى ،وزعــم �أنــه مؤمــن،
�إيـ ُ
ف َعـ ْـن �أبِــي ُه َر ْيـ َـر َة ( )َ ،قــا َلَ :قــا َل َر ُجـ ٌلَ :يــا َر ُســو َل اللـ ِه� ،إِ َّن فُلَانَـ َة ُي ْذ َكـ ُـر ِمـ ْـن َك ْثـ َـر ِة َصلَاتِ َهــاَ ،و ِص َيا ِم َهــا،
َو َص َد َق ِت َهــاَ ،غ ْيـ َـر أ�ن ََّهــا تُـ ْؤ ِذي ِج َيران ََهــا بِ ِل َســانِ َهاَ ،قــا َلِ « :هـ َـي ِفــي ال َّنــارِ»(((.
أ�تذكّرَ :قــا َل َر ُســو ُل اللـ ِه صلَّــى اللــه َع َل ْيـ ِه َو َسـلَّ َمَ « :لا َي ْد ُخـ ُل الْ َج َّنـ َة َمـ ْـن َلا َي�أْ َمـ ُن َجــا ُر ُه َب َوائِ َقـ ُه»
(صحيــح مســلم ،بــاب تحريــم �إيــذاء الجــار ،رقــمَ ،)73 :ب َوائِ َق ُه� :أذاه.

إ�ضاءة:

قــال تعالــى:

ﱡﭐﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ

ﲐﲑﲒﲓﲔ ﲕﲖﲗﲘﲙ

ﲚ ﱠ [ســورة النســاء :ال�آيــة  ،]36والمــراد مــن قولــهﱡﲔ ﲕ ﲖﱠ :الجــا ُر
الــذي ترب ُطــك بــه قرابــة ،ومــن قـ ِ
ـول هﱡﭐﲗ ﲘ ﱠ :الجــا ُر الــذي لا قراب ـ َة بي َنــك
وبينــه ،ومــن قولِــه ﱡﲙ ﲚ ﱠ :الرفيــق المــلاز ُم فــي الســفر والحضــر.
((( �أحمد رقم ،9674 :وقال الشيخ شعيب� :إسناده حسن.
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التّقويم
ـن ا ْل ِعبــا َر ِة َغ ْي ـ ِر
ـن ا ْل ِعبــا َر ِة الصَّ َ
ّ
الســؤال ال�أول� :أضَ ـ ُ
حيح ـ ِةَ ،و إ�شــا َر َة ( ) يميـ َ
ـع إ�شــا َر َة ( ) يميـ َ
حيح ـ ِة فِيمــا َي أ�ْتــي:
الصَّ َ
( ١
( ٢
( ٣
( ٤

ِ
) َح َّث ال�إ سلا ُم على �إعطا ِء الجار حقَّه وال�إ
غير مسلم.
حسان �إليه ،ولو كان َ
) �أ ِ
ِ
بالقول والفعل ،و�أساعدُه �إذا احتاج لمساعدة.
حس ُن �إلى الجا ِر
والسعادة.
سبب لشعو ِر الناس بال ُّط ْم�أنين ِة ّ
) ال�إ حسا ُن �إلى الجار ٌ

جيب دعو َة الجا ِر �إذا كانت في معصية.
) �أ ُ

السؤال الثّاني� :أبين المرا َد بالجار؟
ّ
السؤال الثّالث :أ�ذك ُر َ
ف ال�أذى عن الجار.
ثلاث صورٍ ل َك ِّ
ّ
َ
ِ
حسان إ�لى الجار.
لل�
بين
ثلاث صورٍ إ
ّ
السؤال ال ّرابع� :أ ُ
ِ
حسان إ�لى الجار.
لل�
وضح فائدتين إ
السؤال الخامس :أ� ُ
ّ
َ
الشريف غي ًبا ( َما َزالَ ِج ْب ِري ُل .)..............
وي
السادس :أ�قر أ�
َ
السؤال ّ
ّ
الحديث النَّ َب ّ
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أ�سئلة الوحدة الثالثة
ال�جابة الصحيحة فيما يلي:
أ�ضع دائرة حول رمز إ
 ١من السنة التقريرية:
�أ

�أفعال النبي (

) التي تقرر الفضائل وال�أخلاق.

ب

النبي (
�أقوال ّ

) التي تقرر ما جاء في القر�آن الكريم.

د

النبي (
سكوت ّ

جـ

النبي (
�أقوال ّ

) التي تقرر ال�أحكام الشرع ّية.
) عن �أفعال الصحابة.

 2من �أمثلة السنّة المفصلة لما جاء في القر�آن:
�أ تحريم الشرب في �آنية الذهب والفضة		.

ب ال�أحاديث ال�آمرة بب ّر الوالدين.

			
جـ تحريم لبس الذهب على الرجال.

د

النبي (
بيان ّ

) لمناسك الح ّج.

) ل�أعمال الصلاة ومواقيتها من ال�أمثلة على:

النبي (
 3بيان ّ
					
�أ السنة المفصلة.
					
جـ السنة الزائدة.
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ب السنة المؤكّدة.
د السنّة التقريريّة.

 4معنى قوله تعالى( :والصاحب بالجنب):
				
�أ الجار القريب.
				
جـ الجار البعيد.

د الملازم من صديق �أو ضيف �أو غيرهما.

 5المراد من كلمة «بوائقه» في قول النبي (
				
�أ شره وظلمه.
				
جـ ال�إ حسان �إليه.

)( :لا يدخل الجنة من لا ي�أمن جاره بوائقه):
ب حسناته.
د حقوقه.

ب الجار الذي جان ََبك وحاربك.

الوحدة ال ّرابعة

السير ُة النَّ َبو ّية

أ�هداف الوحدة

يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة تحقي ُق ال�أهداف ال�آتية:
 ١استنتاج الدروس والعبر من المؤاخاة بين المهاجرين وال�أنصار.
 ٢توضيح ما تد ّل عليه الوثيقة من �أحكام ومبادئ.
 3بيان �أحداث غزوة بدر.
 4استنتاج الدروس والعبر المستفادة من �أحداث غزوة بدر.
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الدّرس ال ّعاشر

الرسول القائد
(تنظي ُم ال َع ِ
لاقات في المدينة المن ّورة)

ال�أهداف
ُي َت َوقَّ ُع من الطلبة بعد دراسة هذا الدّرس تحقيق ال�أهداف ال�آتية:
١
٢
٣
٤
٥
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ذكر ال�أقوام الذين كانوا َيعيشون في المدين ِة المن َّور ِة بع َد الهجرة.
توضيح المؤاخاة بين المهاجرين وال�أنصار.
بين ال ُمسلمين.
تعداد بع ِ
ض ُبنو ِد الوثيقة التي نظّمت ال َعلاق َة َ
توضيح �أه ّم ّي ِة تنظي ِم ال َعلاق ِة بين ال ُمسلمين ،وغيرِهم.
استنتاج �أث ِر تنظي ِم ال ّرسول لل َع ِ
لاقات في المدينة المنورة.

نشاط:

نوضــح التشــبيه الــوارد فــي حديــث النبــي صلــى اللــه عليــه وسـلّمَ ( :م َثـ ُل الْ ُمؤ ِْم ِنيـ َـن ِفــي
َت َوا ِّد ِه ـ ْمَ ،و َت َر ُاح ِم ِه ـ ْمَ ،و َت َعا ُط ِف ِه ـ ْم َم َث ـ ُل الْ َج َس ـ ِد �إِ َذا ْاش ـ َت َكى ِم ْن ـ ُه ُعضْ ـ ٌو َتدَا َعــى لَ ـ ُه َســائِ ُر
السـ َـه ِر َوالْ ُح َّمــى) صحيــح مســلم ،بــاب تراحــم المؤمنيــن ،رقــم.2586 :
الْ َج َس ـ ِد بِ َّ

بعــد ِهجــر ِة النبـ ّـي ( ) �إلــى المدينـ ِة �أقــا َم دولـ َة ال�إ ســلا ِم فيهــا ،و�أرا َد �أن ين َّظــم العلاقـ ِ
ـات بيــن �أه ِلهــا
مــن المهاجريــن وال�أنصــا ِر واليهــود ،ف�آخــى بيــن المهاجريــن وال�أنصــار ،وكتــب الوثيق ـ َة التــي تُ َع ـ ُّد دســتو ًرا
َتض ّمــن مبــادئَ عظيمـ ًة فــي َعلاقـ ِة المســلمين ِ
ض و َعلاقتهــم بغيرهــم.
بعضهــم ببعـ ٍ

المؤاخاة بين المهاجرين وال�أنصار:
تــرك المهاجــرون ديا َرهــم و�أموالَهــم فــي مكـ َة المكرمــة ،وهاجــروا فــرارا بدي ِنهــم �إلــى المدينــة المنــورة،
فكانــوا فــي حاجـ ٍة ما ّســة �إلــى مــن ُيقـدِّم لهــم العــون ،وقد اســتقبلهم �إخوانُهم ال�أنصــا ُر في المدينــة بالترحاب،
فتســابقوا �إلــى اســتضاف ِتهم ،و�أســكنوهم بي َنهــم ،وشــاركوهم فــي �أموالِهــم ،و�آثروهــم علــى �أ ِ
نفســهم ،وقــد
ﱡﭐﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ
وصــف اللــ ُه ســبحانه تضحي َتهــم بقولــه : :ﭐ
ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﱠ [ســورة الحشــر.]9 :

س بــنِ مالــك ،و�آخــى
وقــد �آخــى النبـ ّـي ( ) بيــن المهاجريــن وال�أنصــار ،فاجتمــع بهــم فــي دا ِر �أن ـ ِ
بينهــم اثنيــن اثنيــن ،وكان ِمــن مقاص ـ ِد المؤاخــاة بيــن المهاجريــن وال�أنصــار �أمــو ٌر منهــا:

ـلامي فــي المدينــة علــى �أســس المح َّبــة الصادقــة ،والتكافــل والتعــاون ،بعيــدا
أ�ولا� :إقامـ ُة المجتمــع ال�إ سـ ّ
عــن العصبيــة القبليــة ،فقــد كانــت المؤاخــا ُة صــور ًة رائعـ ًة تُع ّبـ ُـر عــن وحــد ِة المســلمين وتماسـ ِ
ـكهم
وال�أخـ ّو ِة التــي تجم ُعهــم.

ثانيا� :أن يج َد المهاجرون ما يحتاجونه من ٍ
عون ومساعد ٍة بسبب ترك دورِهم و�أموالِهم.
ولقــد ضــرب ال�أنصــا ُر �أرو َع ال�أمثلـ ِة فــي البــذل والعطــاء ،فــكان الواحــد منهــم ُيقـ ِّد ُم ل�أخيــه المهاجــر
رضــه ،ويقاس ـ ُمه مالَــه ،وكان المهاجــر ُّي وال�أنصــار ُّي يــرث ك ٌّل منهمــا ال�آخــر ،واســتم ّر ذلــك حتــى نــزل
�أ َ
ﱡﭐﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﱠ
تعالــى : :ﭐ

قولــه
القرابــة.

[ال�أنفــال ،]٧٥:فصــار الميـ ُ
س
ـراث علــى �أســا ِ
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كتابة الوثيقة لتنظيم العلاقات في المدينة:
تُ َعـ ُّد الوثيقــة دســتو ًرا َتض ّمــن مبــادئَ عظيمـ ًة فــي تنظيــم َعلاقـ ِة المســلمين ِ
ض و َعلاقتهــم
بعضهــم ببعـ ٍ
بغيرهــم ،مــن المبــادئ التــي تض ّمنتهــا مــا ي�أتــي:
نصــت
ـذوب ِض ْمــن هــذه ال َو ْحـدَة :فقــد ّ
 ١المســلمون أ� ّمــة واحــدة ،وك ُّل الفــوارق التــي بينهــم تـ ُ
الوثيقــة علــى �أ ّن المســلمين مــن المهاجريــن وال�أنصــارِ ،و َمـ ْـن لَ ِح ـ َق بهــم ،وجاه ـ َد معهــم �أم ـ ٌة
واحــد ٌة مــن دون النــاس.
والتضامــن بيــن أ�فــراد المجتمــع المســلم ،فقــد جــاء فــي الوثيقــة �أ ّن المســلمين
 ٢التكافــ ُل
ُ
جمي ًعــا يتعاونــون فــي ِفــدا ِء �أســراهم ،ولا يتركــون َمدي ًنــا �إلّا �أعانــوه ،و�أعطــوه.
ـخصا ،و�أدخلــه فــي حمايته ،فعلى المســلمين
 ٣المســاوا ُة بيــن المســلمين :فلــو �أ ّن ُمسـ ِل ًما �أجــار شـ ً
كلِّهــم �أن يحترمــوا جــوا َره ،وليــس ل�أحـ ٍد �أن َي ْن َت ِه َكــه ،والمــر�أ ُة فــي ذلــك كالرجل.

إ�ضاءة:

ـت �أبــي طالـ ٍ
ـب ذهبــت �إلــى رســول اللــه ( )
روى الشــيخان �أ ّن �أم هانــئ بنـ َ
عــا َم الفتــح ،فقالــت« :يــا رســول اللــه ،زعــم علـ ّـي �أنّــه قاتــل رجـلًا �أج ْر ُتــه ،فقــال رســول
(

) :قــد �أج ْرنــا َمـ ْـن �أجـ ْر ِت يــا �أ َّم هانــئ».

(البخــاري ،بــاب �إجــارة النســاء ،رقــم)٣١٧١ :

ـب ال� أ َّم ـ ِة أ� ْن تكــونَ ُم َو َّحــد ًة فــي مواجه ـ ِة ال ُظل ـ ِم وال ُعـ ِ
ـدوان والفســاد ،وليــس لِطائف ـ ٍة
 ٤واجـ ُ
لحــا مــع عــد ّو مــن �أعدائهــا.
منهــا �أ ْن َت ْع ِق ـ َد ُص ً
ووجوب الامتنا ِع عن نُصرتهم.
 ٥مكافح ُة الخارجين عن الدول ِة ونظا ِمها العا ّم،
ُ
ـن ل�أفــرا ِد المجتمـ ِـع ك ِّلهــم ،حتّــى غيـ ِر المســلمين منهــم :وظهـ َـر ذلــك
ـق العدالـ ِة وال�أمـ ِ
 ٦تحقيـ ُ
نصــت الوثيق ـ ُة علــى �أ َّن
فــي البنــو ِد المتعلّق ـ ِة باليهــو ِد الذيــن كانــوا يعيشــون فــي المدينــة ،فقــد َّ
اليهــو َد �أ ّم ـ ٌة مــع المؤمنيــن ،لليهــو ِد دي ُنهــم ،وللمســلمين دي ُنهــم(((� ،إلّا َمـ ْـن َظ َل ـ َم و�أثِ ـ َم ،ف إ�نّــه لا
نفســه .والوثيقـ ُة �أعطــت ك َّل َمـ ْـن َي ْسـ ُك ُن فــي المدينـ ِة ح َّقــه دو َن ظلـ ٍم ،ولــو كان يهوديّــا،
ُيه ِلــكُ �إلّا َ
ولكـ ّن اليهــو َد لــم يحترمــوا العهــد ،ومارســوا ك َّل ُصـ َو ِر الغــد ِر والخيانـ ِة والعــدوان ،فاقتضــى ذلــك
(((
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انظر سيرة ابن هشام ()٥٠٣ /١

من المسلمين �أ ْن ُيحاربوهم.
الح َكــم العــدلُ الــذي َي ْل َجـ�أ إ�ليــه المســلمون فــي َتســيي ِر أ�مورِهــم
 ٧الشــريع ُة إ
ال�ســلام ّي ُة هــي َ
نصــت الوثيق ـ ُة علــى �أ ّن الســياد َة فــي دول ـ ِة المدين ـ ِة المنــورة للشــريع ِة
وحــ ِّل ِخلافاتِهــم ،فقــد ّ
ال�إ ســلام ّية ،و�أ ُّي خـ ٍ
ـلاف �أو ِشــجا ٍر َي ْح ُصـ ُل بيـ َـن �أه ِلهــا ،فمـ َـر ُّده �إلــى اللـ ِه ســبحانه و�إلــى رســولِه عليــه
رئيســا �أعلــى للدولـ ِة ال�إ ســلام ّية.
الصــلا ُة والســلام ،وهــو الــذي يح ُكـ ُم فيــه ،باعتبــاره ً
نشاط:

بشرح ال ُم ْف ِ
الم ْذكورة:
�أ َو ِّض ُح المقصو َد من ُبنو ِد الوثيق ِة ال�آتي ِة ،مستعي ًنا
ردات َ
ِ

ِ
عانيهــم
 ١المســلمون جمي ًعــا علــى
اختــلاف قبائ ِلهــم َيتعاقلــون بينهــم ،و َي ْفــدون َ
ِ
بالمعــروف وال ِق ْســط ،ولا يتركــون ُم ْف َر ًحــا بينهــم �أ ْن ُي ْعطــوه.
� ٢إ ّن ال ُمؤمنيــن الم َّتقيــن علــى َمـ ْـن بغــى منهــم� ،أو ابتغــى دســيع َة ُظ ْلـ ٍم �أو �إ ْثـ ٍم �أو عـ ٍ
ـدوان
�أو فســا ٍد بيــن المؤمنيــن ،و�إ ّن �أيد َيهــم عليــه جمي ًعــا ،ولــو كا َن ولـ َد �أح ِدهــم.
ـاف َفســا ُده ،فـ إ� َّن مــر َّده
 ٣مــا كان بيــن �أهــل هــذه الصحيفــة مــن َحـد ٍَث �أو اشــتجا ٍر ُيخـ ُ
�إلــى اللــه ،و�إلــى مح ّمـ ٍد رسـ ِ
ـول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم.

يتعاقلون :يدفعون الدِّيات.
العاني :ال�أسير.
ال ُم ْف َرح :الذي �أ ْث َق َل ْته الديون.
الدّسيعة :ال�أمر العظيم.
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التّقويم
السؤال ال�أول:
ّ
وضح الظروف التي اقتضت �أن يؤاخي ال ّرسول (
�أ �أ ّ

) بين المهاجرين وال�أنصار.

ب �أستنتج ثلاثة دروس من المؤاخاة بين المهاجرين وال�أنصار.
النبي (
ّ
السؤال الثّاني :تُ َع ُّد الوثيق ُة التي كت َبها ُّ

) دستو ًرا� ،أ َو ِّض ُح ذلك.

السؤال الثّالث :أ�ذك ُر ال�أقوا َم الذين ُك ِتبت الوثيق ُة؛ لتنظي ِم ال َع ِ
لاقات بي َنهم.
ّ
َ
مبادئ عا ّم ٍة َتض َّم َن ْتها الوثيقة.
السؤال ال ّرابع :أ�ذك ُر ثلاث َة
ّ
السؤال الخامس� :أب ِّي ُن ما جاء في الوثيقة تُجاه ما ي أ�تي:
ّ
ِ
حصول اعتدا ٍء عليها.
 ١واجب ال� أ ّم ِة عند

 ٢واجب ال� أ ّمة تُجا َه الفقرا ِء الذين �أثق َل ْتهم الديون.
المجتمع ال�إ
سلامي.
 ٣التعامل مع غي ِر ال ُمسلمين في
ِ
ّ
َ
المبادئ التي َت ُد ُّل عليها البنو ُد ال�آتي ُة من بنو ِد الوثيقة:
السؤال السادس� :أ َو ِّض ُح
ّ

 ١مــا كا َن ب ْيـ َـن �أهــلِ هــذه الصحيف ـ ِة مــن حـ ٍ
ـدث �أو اشــتجا ٍر ُيخــاف فســا ُده ،ف ـ إ� َّن مــر َّده
ِ
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
�إلى الله ،و�إلى ُمح ّم ٍد
النصر على من َد َهم يثرب.
� ٢أ َّن بي َنهم
َ
جير علي ِهم �أدناهم.
ِ ٣ذ َّم ُة الل ِه واحدةٌُ ،ي ُ
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الدّرس الحادي عشر

غزوة بدر الكبرى 2هـ

ال�أهداف

ُي َت َوقَّ ُع من الطلبة بعد دراسة هذا الدّرس تحقيق ال�أهداف ال�آتية:
١
٢
٣
٣
4

ِ
توضيح ِ
حدوث غزو ِة بد ٍر ال ُك ْبرى.
سبب
تحديد زمنِ وقو ِع الغزوة ومكانها.
بيان نتيجة المبارزة في بداية غزوة بدر.
حيــث عــدد
المقارنــة بيــن المســلمين والمشــركين ،مــن
ُ
والهــدف مــن القتــال.
الجيشــين،
ُ
الاستدلال على �أهمية الشورى.
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نشاط:

نســتنتج ثلاثــة دروس نســتفيدها مــن قولــه

تعالــى :ﱡﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ

ﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﱁﱂﱃﱄﱅ

ﱊ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱠ [ال�أنفال.]٤٦ – ٤٥ :
ﱋ
ﱈ
ﱉ
ﱆﱇ

ض المســلمون فــي مكّـ َة للاضطهــا ِد الشــديد ،فخرجــوا ُمهاجريــن ُيريــدون المحافظـ َة علــى دي ِنهــم،
َتعـ َّر َ
تاركيــن دو َرهــم و�أموالَهــم ،فاســتولى الكافــرون عليهــا ،وكان المهاجــرون فــي َفقـ ٍر شــدي ٍدُ ،يعينهــم �إخوانُهــم
مــن ال�أنصــار.

سبب الغزوة:
َب َل ـ َغ النبـ َّـي ( ) �أ ّن قافل ـ ًة لقريــش يقو ُدهــا �أبــو ســفيان عائــد ٌة مــن الشــام ،مح َّمل ـ ًة بثــرو ٍة كبيــرة ،ف�أمــر
تعويضــا عــن �أموالِهــم التــي اســتولى عليهــا
ـروج لملاقاتِهــا والاســتيلا ِء عليهــا،
ً
ـلمين بالخـ ِ
النبـ ُّـي ( ) المسـ َ
ش المســلمين نحــو ثلاثِمئــة وتِ ْس ـ َع َة عشـ َـر رج ـلًا. (((.
الكافــرون ،وكان عــد ُد جي ـ ِ

أ�بو سفيان يستنج ُد بقريش و ُي َغ ِّي ُر طري َقه:
ـت
ـروج المســلمين للاســتيلا ِء علــى القافلــة ،ف�أرسـ َل �إلــى قريـ ٍ
ش َيســتغيثُهمَ ،
فخ َر َجـ ْ
ع ِلـ َم �أبــو ســفيا َن بخـ ِ
ش يزيــد عــد ُده عــن �ألـ ِ
ـف مقاتــل.
ـش مســرع ًة بجيـ ٍ
قريـ ٌ
ـب
وغ ّيــر �أبــو ســفيا َن طري َقــه ،واســتطاع �أن ينجـ َو بالقافلــة ،ثـ ّم �أرســل �إلــى قريـ ٍ
ش ُي ُ
خبرهــم بذلــك ،ويطلـ ُ
منهــم الرجــو َع �إلــى مكــة.

الخروج إ�لى بدر:
أ�بو َج ْه ٍل ُي ِص ّر على
ِ
ـش بنجــا ِة القافلـ ِة �أرادت الرجــو َع �إلــى مكّــة ،ولكـ ّن �أبــا جهــلٍ رفــض ذلــك ،و�أصـ ّر
عندمــا عر َفـ ْ
ـت قريـ ٌ
((( كما ورد عند ُمسلم في صحيحه.
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علــى الذهـ ِ
ـرب
ـاب �إلــى بــدر ،وال�إ قام ـ ِة بهــا ثلاث ـ َة �أيّــامَ ،ي ْذ َبحــون ال�إ بــل ،و َيشْ ــربون الخمــر ،فتســم ُع العـ ُ
بجم ِعهــم ومســيرِهم ،فــلا تــزا ُل تها ُبهــم.
النبي(
ُّ

) يستشي ُر أ�صحا َبه:

ش �إلــى بــدر ،استشــار �أصحا َبه ،فتكلّم عدد مــن المهاجرين،
وعندمــا بلــغ النبـ َّـي ( ) خبـ ُـر خــروج قريـ ٍ
ـروج لقتـ ِ
ض لِمــا �أراك اللـ ُه ،فنحــن
ـال قريــش ،منهــم المقــدا ُد بـ ُن عمــرو الــذي قــال« :امـ ِ
وشَ ـ َّ
ـجعوا علــى الخـ ِ
ـب
ـب �أنــت ور ُبــك فقاتــلا �إنّــا ههنــا قاعــدون ،ولكــن اذهـ ْ
م َعــك ،ولا نقــو ُل لــك كمــا قالــت بنــو �إســرائي َل :اذهـ ْ
�أنــت ور ُبــك فقاتــلا �إنّــا معكمــا مقاتلون».
وظـ َّل النبـ ُّـي ( ) يقــول�« :أشــيروا علـ ّـي �أ ُّيهــا النــاس» يريـ ُد بذلــك �أ ْن َي ْسـ َم َع ر�أ َي ال�أنصــار ،فتكلَّــم
ض يــا رســو َل اللــه لِمــا �أر ْدت ،فوالــذي بعثــك بالحـ ّق ،لــو اســتعرضْ َت
ســع ُد بــن معــاذ ،وكان م ّمــا قالــه( :امـ ِ
لخضْ نــاه معــك ،مــا تخلَّــف منــا رجـ ٌل واحــد ،ومــا نَ ْكـ َـر ُه �أن تلقــى بنــا عد َّونــا غـدًا،
فخضْ َتــه ُ
بنــا هــذا البحـ َـر ُ
لص ُبــر فــي الحــربُ ،صـدُق عنــد اللقــاء).
�إنّــا ُ
النبي (
ُّ

) يدعو ر ّبه سبحانه:

وقب ـ َل المعرك ـ ِة ،اســتقب َل النبـ ُّـي ( ) ال ِقبل ـ َة ،ودعــا الل ـ َه ســبحانه« :الل ُه ـ َّم �أنْ ِج ـ ْز لِــي َمــا َو َع ْد َت ِنــي،
الل ُه ـ َّم � ِآت َمــا َو َع ْد َت ِنــي ،الل ُه ـ َّم �إِ ْن تُ ْه ِلـ ْ
ـك َه ـ ِذ ِه الْ ِع َصا َب ـ َة ِمـ ْـن �أ ْه ـ ِل ا ْل إِ� ْس ـلَا ِم َلا تُ ْع َب ـ ْد ِفــي ا ْل� أ ْرضِ»((( ،ومــا
زال يدعــو ر َّبــه ،مــا ًّدا يديــهُ ،م ْسـ َت ْق ِب َل ال ِق ْبلــة ،حتّــى َسـق ََط رداؤُه عــن َم ْن ِك َب ْيــه ،ف�أتــاه �أبــو بكـ ٍر ( ) ،ف�أخـ َذ
رداءه ،و�ألقــاه علــى كت َف ْيــه ،وقــال« :يــا نبـ َّـي اللــه ،كفــا َك مناشــد َتك ر َّبــك ،ف إ�نــه سـ ُـي ْن ِج ُز لــك مــا و َعـدَك».
َ
((( مسلم ،باب :ال�إ مداد بالملائكة في غزوة بدر ،رقم.1763 :
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�أ قــار ُن بيــن غايـ ِ
ـات الجهــا ِد فــي ال�إ ســلام كمــا بــرزت فــي ُدعــا ِء النبـ ّـي
�أ َف ِّكر ،) ( :وغايـ ِ
ـات �أبــي جهــلٍ مــن الوصــول �إلــى بــد ٍر وال�إ قامـ ِة فيهــا.

ب
المبارزة:
الســن ِة الثّانيـ ِة للهجــرة ،وخــرج
بــد�أ ِت الغــزو ُة صبـ َ
الســاب َع عشـ َـر مــن رمضــان فــي ّ
ـاح يــو ِم الجمعـ ِة فــي ّ
عتب ـ ُة وشــيب ُة ابنــا ربيع ـ َة والولي ـ ُد ب ـ ُن عتبــة يطلبــون المبــارزة ،فخــرج �إليهــم علـ ُّـي بــن �أبــي طالــب ،وعبيــد ُة
وجـ َـرح ُع َبيــد ُة و ُع ْت َب ـ ُة ك ٌّل منهمــا ال�آخــر،
ابــن الحــارث ،وحمــزة ،ف َق َت ـ َل علـ ٌّـي الولي ـدَ ،وقت ـ َل حمــز ُة شــيبةَ ،
ـض علـ ٌّـي وحمــز ُة علــى ُع ْتب ـ َة فقتــلاه ،واحتمــلا ُع َب ْيــد َة �إلــى ُم َعســك ِر ال ُمســلمين ،وقــد اس ُتشْ ـ ِه َد بعــد
فانقـ َّ
ذلــك بســبب �إصابتــه.

انتصا ُر المسلمين في المعركة:
ـض المســلمين علــى القتال،
ثـ ّم اشــت َّد القتــا ُل ،و�أ َّيـ َد اللـ ُه المســلمين بالملائكــة ،وانطلـ َق رســو ُل اللـ ِه َي ُحـ ُّ
(((
ـش المشــركين ُهجو ًمــا
عرضهــا ال ّسـ ُ
ويقــو ُل" :قومــوا �إلــى جنّـ ٍة ُ
ـموات وال� أ ُ
رض"  ،وهاجــم المســلمون جيـ َ
قو ًّيــا ،يســوقهم ال�إ يمــا ُن الراسـ ُـخ والرغبـ ُة الصادقـ ُة فــي الاستشــهاد ،فانهــزم المشــركون ،وح َّقـ َق المســلمون
نصـ ًـرا كبيـ ًـرا ،وقُ ِت ـ َل فــي تلــك الموقع ـ ِة ســبعون مــن صنادي ـ ِد المشــركين ،و�أ ِسـ َـر ســبعون ،واس ُتشْ ـ ِه َد مــن
المســلمين �أربعـ َة عشـ َـر رجـلًا.
نشاط:

�أتلــو ال�آيــات الكريمــة ( )15-7مــن ســورة ال�أنفــال ،و�أذكــر ثلاثــة �أمــور �أســتنتجها
منهــا.

((( مسلم ،باب ثبوت الجنة للشهيد ،رقم1901:
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التّقويم
السؤال ال�أ ّول :أ� ِّ
سبب َغ ْزو ِة بدر.
ّ
وض ُح َ

َ
الفراغ فيما ي أ�تي:
السؤال الثّاني� :أ ْك ِم ُل
ّ
الســنة  .......للهجــرة فــي اليــوم  .......مــن شــهر
 ١وقعــت غــزو ُة بــد ٍر فــي ّ
..........
ش المســلمين فــي غــزوة بــدر  ،..............وكان عــد ُد
 ٢كان عــد ُد جي ـ ِ
ش المشــركين . .......
جيــ ِ
 ٣كان عــد ُد قتلــى الكافريــن فــي غــزو ِة بــدر  ،........وكان عــد ُد شُ ــهدا ِء
المســلمين . ..........
السؤال الثّالث :كيف استطاع أ�بو سفيانَ النجا َة بالقافلة؟
ّ
السؤال ال ّرابع� :أ َب ِّي ُن نتيج َة المبارز ِة في بداي ِة غزو ِة بدر.
ّ

السؤال الخامس :أ� ّ
وض ُح دور كل مما ي أ�تي في غزوة بدر:
ّ
 ١المهاجرين.
 ٢ال�أنصار.
 ٣الملائكة.
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الدّرس الثّاني عشر

مواقف من غزوة بدر الكبرى

ال�أهداف
ُي َت َوقَّ ُع من الطلبة بعد دراسة هذا الدّرس تحقيق:
١
٢
٣
٤
٥
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ذكر بعض ُصو ِر البطول ِة والفدا ِء في غزوة بدر.
تعليل تسمية القر� ِآن معرك َة بد ٍر بيو ِم الفُرقان.
استنتاج الدروس والعبر المستفادة من غزوة بدر الكبرى.
بيان �أهم ّية ال�أخ ِذ بال�أسباب.
تقدير تضحية الصحاب ِة وجهادهم في سبي ِل الل ِه سبحانه.

نشاط:

رقي المجتمعات والمؤسسات.
نناقش :منزلة الشورى في ال�إ سلام ،و�أثرها في ّ

أ�هم ّي ُة غزو ِة بدر:
كان انتصــا ُر المســلمين فــي بــد ٍر نقط ـ ًة فاصل ـ ًة وبداي ـ ًة لعه ـ ٍد جدي ـ ٍد فــي تاريــخ الدعــوة ال�إ ســلام ّية،
فهــي بدايـ ُة هزيمـ ِة قــوى الكفـرِ ،وبنــا ِء قـ ّو ِة المســلمين وهيب ِتهــم ،ول�أه ّم ّيــة هــذه الغــزوة سـ ّماها اللــه ســبحانه
ﱡﭐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ
بيو ِم الفرقان ،فقال :ﭐ

ﱟ ﱠ ﱡﱢ
ﱞ

ﱣﱠ [ال�أنفــال.]٤١ :

دروس من غزوة بدر:
دروس كثير ٌة ،منها:
ُيستفاد من غزو ِة بدرٍ
ٌ
 ١ال�أخ ـ ُذ بال�أسـ ِ
ـباب مــع الدعــا ِء ،والتض ـ ّرع للــه ســبحانه ،فقــد �أكثـ َـر النبـ ُّـي ( ) مــن الدعــا ِء
ـت ِ
ـال ،وفــي الوقـ ِ
والابتهـ ِ
ـج ُع المقاتليــن علــى
ـش ،و ُيشـ ّ
نفســه كان يشــاو ُر �أصحا َبــه ،و ُينظّـ ُم الجيـ َ
القتــال.
حريصــا علــى مشــاور ِة المســلمين وســما ِع
 ٢مكان ـ ُة الشــورى و�أهم ّي ُتهــا ،فقــد كان النّبـ ُّـي ( )
ً
ر�أيهــم.
 ٣النصـ ُـر بيـ ِد اللـ ِه وحــده ،ينصـ ُـر عبــا َده المؤمنيــن �إذا تم ّســكوا ب�أسـ ِ
ـباب النصـرِ ،و�إن كان عد ُدهــم
عدوهــم.
�أقـ َّل مــن عــد ِد ِّ
القيـ ُم ال�إ يمان ّيـ ُة المتمثلـ ُة فــي التضحيــة فــي ســبي ِل اللــه ،ونصــر ِة دي ِنــه مقدَّمـ ٌة علــى
َ
�أف ِّكر :تحقيــقِ المكاسـ ِ
وضــح ذلــك فــي ضــوء قولــه تعالــى :ﱡﭐ ﲖ ﲗ
ـب الما ّديّـ ِة� ،أ ّ
ﲘﲙﲚﲛ ﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣ ﲤ

ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﱠ [ال�أنفــال.]7 :
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من صورِ البطول ِة والفدا ِء في غزو ِة بدر:
١

٢

٣

٤

ض النبـ ُّـي ( ) المؤمنيــن علــى القتـ ِ
ض"،
السـ َم َو ُ
ـال قائـلًا" :قُو ُمــوا �إِلَــى َج َّنـ ٍة َع ْر ُض َهــا َّ
ات َوا ْل� أ ْر ُ
حـ ّر َ
ف َقــا َل ُع َم ْيـ ُـر ْبـ ُن الْ ُح َمــا ِم ا ْل�أنْ َصــا ِر ُّيَ :بـ ٍـخ َبـ ٍـخ(((َ ،ف َقــا َل َر ُســو ُل اللـ ِه َصلَّــى اللـ ُه َع َل ْيـ ِه َو َسـلَّ َمَ " :مــا
ـاء َة �أ ْن �أكُــو َن ِمـ ْـن �أ ْه ِل َهــا،
َي ْح ِملُــكَ َع َلــى َق ْولِــكَ َبـ ٍـخ َبـ ٍـخ؟" َقــا َلَ :لا َواللـ ِه َيــا َر ُســو َل اللـ ِه� ،إِ َّلا َر َجـ َ
َقــا َلَ " :ف إِ�نَّــكَ ِمـ ْـن �أ ْه ِل َهــا"َ ،ف�أخْ ـ َـر َج َت َمـ َـر ٍ
ـت َح َّتــى
ات َف َج َعـ َل َيـ�أْكُ ُل ِم ْن ُهـ َّن ،ثُـ َّم َقــا َل :لَ ِئـ ْـن �أنَــا َح ِييـ ُ
�آكُ َل َت َم َراتِــي َه ـ ِذ ِه �إِن ََّهــا لَ َح َيــا ٌة َطوِي َل ـ ٌةَ ،قــا َلَ :ف َر َمــى بِ َمــا كَا َن َم َع ـ ُه ِمـ َـن ال َّت ْم ـرِ ،ثُ ـ َّم َقا َت َل ُه ـ ْم َح َّتــى
قُ ِتـ َل(((.
ـراء -وهمــا شــابان -بقتــلِ �أبــي جهــل ،فقــد سـ�ألا عبـ َد الرحمــنِ بـ َـن عـ ٍ
ـوف
قــام ُمعـ ِّو ُذ ومعــا ُذ ابنــا عفـ َ
�أن ي ُدلَّهمــا عليــه ،فسـ�ألهما :ومــا تصنعــان بــه؟ فقــال �أحدُهمــا :عاهــدت اللــه �إن ر�أي ُتــه �أن �أقت َلــه �أو
الصقريــن .وهــذه صــور ٌة
ـوت دونــه ،وقــال
�أمـ َ
صاحبــه مث َلــه ،ف�أشــار لهمــا �إليــه ،فش ـدّا عليــه مثــل َّ
ُ
مــن صــور البطولــة التــي تجلّــت فــي شــباب الصحابــة الكــرام.
اس ُتشْ ـ ِه َد حارثـ ُة بـ ُن ُســراقة ،فجــاءت �أ ُّمــه �إلــى النبـ ّـي ( ) فقالــت :يــا رســول اللــه ،قــد عرفــت
منزلــة حارثــة منــي ،ف ـ إ�ن يــكُ فــي الجنــة �أصبـ ُـر و�أحتســب ،فقــال النبـ ُّـي ( )�" :أ َو َج َّن ـ ٌة َو ِاح ـ َد ٌة
ِهـ َـي� ،إِن ََّهــا ِج َنــا ٌن َك ِثيـ َـرةٌَ ،و�إِنَّـ ُه ِفــي َج َّنـ ِة ال ِفـ ْر َد ْوسِ"(((.
كان ســع ُد بــن خيثمــ َة ووالــده ( ) لا يســتطيعان الخــروج م ًعــا لاحتيــاج �أســرتِهما لبقــاء
ـب ســع ٍد ( ) ،وكان مــن �أ ِ
ـروج مــن نصيـ ِ
دب ســع ٍد �أن قــال ل�أبيــه:
�أح ِدهمــا ،فاقترعــا ،فــكان الخـ ُ
(يــا �أبـ ِ
ـت ،لــو كان غيـ َـر الجنّ ـ ِة ل�آثرتــك بــه).

((( قوله " َب ٍخ َب ٍخ" معناه تفخيم ال�أمر وتعظيمه في الخير.
((( مسلم ،باب :ثبوت الجنة للشهيد ،رقم. 1901:
((( البخاري ،باب :فضل من شهد بدرا ،رقم. 3982 :

62

التّقويم
السؤال ال�أ ّول :أ�علّ ُل تسمي َة القر آ� ِن معرك َة بدرٍ بـيوم الفرقان.
ّ
السؤال الثّاني :أ� ّ
وض ُح من أ�حداث غزوة بدر ما يد ُّل على ما ي أ�تي:
ّ
أ� �أهم ّية الشورى.
ب الجمع بين التض ُّر ِع �إلى الله سبحانه ،وال�أخ ِذ بال�أسباب.
السؤال الثّالث :أ� ّ
وضح ما يلي:
ّ
�أ -حادثة استشها ِد عمير بن الحمام.
ب -حادثة مقتلِ ابي جهل.
ج -موقف �أ ِّم حارث َه بنِ سراقة عند استشها ِد ابنها.
السؤال ال ّرابع :أ� ّ
بن خيثم َة مع أ�بيه.
وضح درسين أ�ستفيدهما من قصة سع ِد ِ
ّ

بن الحمام؟
السؤال الخامس :ما العبر ُة المستفاد ُة من قصّ ِة عمي ِر ِ
ّ
س أ�ستفيدُها من َغ ْزو ِة بدر.
السؤال السادس :أ�
ستنتج ثلاث َة درو ٍ
ُ
ّ

ستنتج ثلاث ًة من أ�سباب النصر ،أ�ستفيدها من غزوة بدر.
السؤال السابع :أ�
ُ
ّ
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الدّرس الثّالث عشر

النبي
بلالُ بن رباح مؤ ّذنُ
ّ
قال تعاىل:
سورة القصص

ال�أهداف
ُي َت َوقَّ ُع من الطلبة بعد نهاية هذا الدّرس تحقيق ال�أهداف ال�آتية:
١
٢
٣
4
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ترجمة حياة ِ
رباح ( ).
بلال بنِ ٍ
بيان دور ٍ
النبي ( ) وعه ِد الخلفاء الراشدين.
بلال بن رباح في َع ْه ِد ّ
استنتاج الدروس والعبر المستفادة من حيا ِة ٍ
بلال بن رباح ( ).
توضيح عظمة المعاني التي يتض َّمنها ال�أذان.

حياته:
ـاح ( )ِ ،مـ َـن الســابقين �إلــى ال�إ ســلام ،كا َن َع ْب ـدًا حبش ـ ًّيا َم ْملــوكًا ل�أم َّي ـ َة بــنِ َخ َلــف،
بــلا ُل بــن ربـ ٍ
وعندمــا �أظهـ َـر بــلا ٌل �إســلا َمه كان �أم ّيـ ُة ي�أخـ ُذه وينـ ِز ُع عنــه ثيا َبــه ،ويلقيــه علــى ال ّرمـ ِ
ـت �أ ِشـ ّع ِة
ـال الملتهبـ ِة تحـ َ
بالســياط ،و�أ ْن يضعــوا صخــر ًة كبيــر ًة علــى صــدرِه ،وكان
الشــم ِ
س الحارقـ ِة ،وي�أمـ ُـر غلمانَــه �أ ْن ُي ْل ِهبــوا ظهـ َـره ِّ
( ) ِ
بالصبـ ِر والثّبــات ،ولا يزيـ ُد علــى قولــه� :أحـ ٌد �أحـدٌ ،وكلّمــا قالهــا زادوا فــي تعذي ِبــه،
يواجـ ُه ذلــك كلَّــه ّ
�إلــى �أ ِن اشــتراه �أبــو بكـ ٍر الصديـ ُق ( ) ،و�أعت َقــه لوجـ ِه اللـ ِه تعالــى.

بلا ٌل في عهد ال ّرسول ( ):
هاجــر بــلا ٌل ( ) �إلــى المدينــة ال ُم َنـ ّورة ،وكان شــدي َد الملازمـ ِة للنبـ ّـي ( ) ،وشـ ِه َد معــه المعــار َك
ـوت �إن نجــا ،وهجـ َم عليــه ،فقَت َلــه.
كلّهــا ،وفــي معركـ ِة بــد ٍر ر�أى �أم ّيـ َة بـ َـن خلــف ،فقــال :لا نجـ ُ
وعندمــا شُ ـ ِر َع ال�أذانُ� ،أمـ َـر النبـ ُّـي ( ) بــلا ًلا �أ ْن ُيــؤ ِّذنَ؛ لجمـ ِ
ـال صوتِــه ،فــكا َن �أ ّو َل مــن �أ ّذ َن فــي
يص َعـ َد علــى ظهـ ِر الكعبـ ِة؛ ليرسـ َل
ال�إ ســلام ،وظـ ّل يــؤ ِّذ َن طيلـ َة حيــا ِة النبـ ِّـي ( ) ،وفــي فتـ ِـح مكـ َة �أمــره �أن ْ
صو َتــه النــد َّي ال َعـ ْذ َب بــال�أذان.

�أ َت َع َّلم:

اتخ ـ َذ رســول اللــه ( ) �أكثــر مــن مــؤ ّذن ،ومــن �أشــهر مؤذنيــه بــلال بــن ربــاح،
وعبــد اللــه بــن �أم مكتــوم رضــي اللــه عنهمــا.

بلال في عهد الصحابة:
وبعـ َد وفــا ِة النبـ ّـي ( ) ،انطلـ َق بــلا ٌل مجاهـدًا مراب ًطــا فــي ســبيل اللــه فــي بــلاد الشــام .وعندمــا َقـ ِد َم
ـب الصحابـ ُة مــن بـ ٍ
ـاب ( ) بــلا َد الشــام ،ل ِقـ َـي بــلا ًلا بعــد غيـ ٍ
عمـ ُـر بـ ُن الخطـ ِ
ـلال �أ ْن ُيــؤ ِّذن
ـاب طويــل ،وطلـ َ
فــي حضــرة الفــاروق عمــر ،فمــا �أ ِن ارتفــع صوتُــه بــال�أذان حتــى بكــى عمـ ُـر ،وبكــى الصحابـ ُة ،واخضلّــت
لحاهــم بالدّمــوع.
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دمشق سنة  ٢٠هـ.
تُوفِّي بلا ٌل في بلا ِد الشا ِم ،و ُدفِ َن بال ُق ْر ِب من
َ

إ�ضاءة:

نشاط:
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من فضائل بلال بن رباح ( ):
 ١قــال النبـ ُّـي ( )َ « :يــا بِــلا َ ُل َح ِّد ْث ِنــي بِ�أ ْر َجــى َع َمــلٍ َع ِم ْل َتـ ُه ِفــي إِال� ْســلا َ ِم،
ـت َع َمـلًا
َف إِ�نِّــي َسـ ِم ْع ُت َد َّ
الج َّنـ ِة» َقــا َلَ :مــا َع ِم ْلـ ُ
ف نَ ْع َل ْيــكَ َب ْيـ َـن َيـ َد َّي ِفــي َ
ـت
�أ ْر َجــى ِع ْنـ ِدي� :أنِّــي لَـ ْم �أ َت َط َّهـ ْر َط ُهــو ًراِ ،فــي َســا َع ِة لَ ْيــلٍ �أ ْو ن ََهــارٍ� ،إِ َّلا َصلَّ ْيـ ُ
بِ َذلِــكَ الطّ ُهــو ِر َمــا كُ ِتـ َ ِ
ـي»( .البخــاري :بــاب فضــل الطهــور فــي الليــل
ـب لــي �أ ْن �أ َصلِّـ َ
والنهــار ،رقــم ،)1149 :ومعنــى قولــه« :دفّ نعليــك» :صــوت مشــيتك.
 ٢كان عمـ ُـر بــن الخطــاب ( ) يقــول�« :أبــو بكــر ّســيدُنا ،واعتـ َق سـ ّيدَنا»
(البخــاري ،فــي بــاب مناقــب بــلال ،رقــم.)3745 :

يقوم بعض الطلبة بتمثيل مواقف من سيرة بلال بن رباح (

).

التّقويم
ـن ا ْل ِعبــا َر ِة َغ ْي ـ ِر
ـن ا ْل ِعبــا َر ِة الصَّ َ
ّ
الســؤال ال�أول� :أضَ ـ ُ
حيح ـ ِةَ ،و إ�شــا َر َة ( ) يميـ َ
ـع إ�شــا َر َة ( ) يميـ َ
حيح ـ ِة فِيمــا َي أ�ْتــي:
الصَّ َ
( ١
( ٢
( ٣
( ٤

) تُوفّي بلا ٌل في المدين ِة المنورة.
) كان بلا ٌل من السابقين �إلى ال�إ سلام.
النبي ( ) ٍ
لبلال بالجنّة.
) شَ ِه َد ُّ
) ُد ِف َن بلا ٌل ( ) بال ُق ْر ِب من دمشق.

تعذيب ٍ
بلال (
ِ
السؤال الثّاني� :أ َع ِّد ُد ثلا ًثا ِم ْن ُص َورِ
ّ
السؤال الثّالث� :أع ِّل ُل اختيا َر ال ّرسول (
ّ

).

) بلا ًلا؛ ليكونَ ُم َؤ ّذنا.

ف حالَ الصحابة عندما سمعوا أ�ذانَ ٍ
بلال في بلا ِد الشام.
السؤال ال ّرابع :أ� ِص ُ
ّ
تستنتج من ِ
قول ع َُم َر (
السؤال الخامس :ماذا
ُ
ّ

عتق س ِّيدَ نا»؟
) « :أ�بو بك ٍر س ّي ُدنا ،و أ� َ
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أ�سئلة الوحدة الرابعة

ال�جابة الصحيحة فيما يلي:
أ�ضع دائرة حول رمز إ
 ١كان من �أحكام الميراث المتّصلة المؤاخاة:
�أ �أ ّن المهاجر يرث قريبه من قريش ولو كان كافرا ث ّم نسخ ذلك.
ب �أ ّن المهاجر يرث قريبه من قريش بشرط �أن يكون مسلما.
جـ �أ ّن المهاجــري وال�أنصــاري المت�آخييــن يــرث كل منهمــا ال�آخــر ،ثـ ّم صــار الميــراث بعــد ذلــك
علــى �أســاس القرابــة.
د �أ ّن المهاجــري وال�أنصــاري المت�آخييــن يــرث كل منهمــا ال�آخــر ،واســتم ّر هــذا الحكــم حتــى
نهايــة العهــد النبــوي.
 2كان من بنود الوثيقة «�أ ّن المسلمين يتعاقلون بينهم» ومعنى ذلك:
�أ �أ ّن كلا منهم ُي َعلِّ ُم ال�آخر.
ب �أ ّن كلا منهم يساعد ال�آخر في تكاليف طلب العلم.
جـ �أنهم يتعاونون في منع الظلم ودفع الظالم.
د �أنهم يتعاونون في دفع الديات.
 3الصحابي الذي قال للنبي ( ) (امض لما �أر ْدت ،فوالذي بعثك في الح ّق لو استعرضت بنا هذا
البحر فخضته لخضناه معك) هو:
ب سعد بن عبادة.
					
�أ سعد بن معاذ.
د �أبو بكر الصديق.
					
جـ المقداد بن عمرو.
 4الصحابي الذي استشهد ُب َع ْي َد المبارزة في غزوة بدر:
ب عبيدة بن الحارث.
				
�أ �أنس بن النضر.
د المقداد بن عمرو.
				
جـ عتبة بن ربيعة.
 5كان من خسائر المشركين في غزوة بدر:
ب قتل منهم سبعون و�أسر سبعون.
�أ قتل منهم ثلاثون و�أسر سبعون		.
د قتل منهم سبعون و�أسر ثلاثون.
		
جـ قتل منهم ثلاثون و�أسر ثلاثون.
 5الصحابي الذي قال( :لئن عشت حتى �آكل ثمراتي هذه �إنها لحياة طويلة) فرمى ما كان معه من
الثمر ،وقاتل في غزوة بدر حتى اس ُتشهد:
ب سعد بن خيثمة.
				
�أ معوذ بن عفراء.
د ُعمير بن الحمام.
					
جـ �أبو دجانة.
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الوحدة الخامسة

سلامي
ال�
الفق ُه إ
ّ

(النساء)١٠٣ :

أ�هداف الوحدة

يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة تحقي ُق ال�أهداف ال�آتية:
 ١بيان �أحكام الجمع بين الصلاتين وصلاة المريض والمسافر والخائف.
 ٢الاستدلال على فضل �أداء النوافل في مجالاتها المختلفة.
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الدّرس ال ّرابع عشر

الصلاتين
الج ْم ُع بين ّ
َ

ال�أهداف
ُي َت َوقَّ ُع من الطلبة بعد دراسة هذا الدّرس تحقيق ال�أهداف ال�آتية:
١
٢
٣
٤
٥
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الج ْم ِع بين الصلاتين.
تعريف مفهو ِم َ
الجمع َب ْي َن الصلاتين.
بيان �أسباب
ِ
وجمع الت�أخير.
جمع التقدي ِم
ِ
التفريق بين ِ
الص َل ِ
وات التي يجو ُز الجم ُع بي َنها.
ذكر ّ
الجمع بين الصلاتين.
استنتاج ِح ْك َمة
ِ

نشاط:

من سمات الشريعة ال�إ سلام ّية التخفيف والتيسير على المكلفين ،وذلك مصداق
                 ﭐﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﱠ [البقرة،]١٨٥ :
قوله تعالى:ﭐ     ﱡ
نناقش ذلك ،ونذكر صوره من الشريعة ال�إ سلامية.

الصــلا ُة هــي الرك ـ ُن ال�أعظ ـ ُم مــن الدّيــن� ،أ َمرنــا الل ـ ُه -ســبحانه وتعالــى -بال ُمحافظ ـ ِة عليهــا فــي ك ِّل
وقــات ِ
الظــروف ،حتــى فــي �أ ِ
ﱡﭐﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ
الشــ َّد ِة والخــوف ،قــال تعالــى :ﭐ

ﲚﱠ [ســورة النســاء.]103 :
ـص فــي الجمـ ِـع
ـف دي ـ ُن اليس ـرِ ،ومــن قواع ـ ِد ِه التخفيـ ُ
ول� أ َّن ال�إ ســلا َم الحنيـ َ
ـف علــى النــاس ،فقــد ر ّخـ َ
بيــن الصلاتيــن عنــد وجــو ِد الســبب المبيـ ِـح لذلــك ،فمــا الجمـ ُع بيــن الصلاتيــن؟ ومــا �أقســا ُمه؟ ومــا �أســبا ُبه؟

معنى الجمع بين الصلاتين:
داء صلاتيــن فــي وقـ ِ
ـص بصلا َتــي الظّه ـ ِر والعص ـ ِر م ًعــا ،وصلا َتــي المغـ ِ
ـرب
هــو �أ ُ
ـت �أح ِدهمــا ،وهــو مختـ ٌّ
وال ِعشــاء م ًعــا.

الج ْم ِع بين الصلاتين:
أ�قسا ُم َ
الج ْم ُع بين الصلاتين قسمان ،هما:
َ
َ ١ج ْم ـ ُع تقدي ـ ٍم :وهــو �أ ْن ُيصلِّـ َـي المســل ُم صلا َتــي الظه ـ ِر والعص ـ ِر فــي وقـ ِ
ـت صــلا ِة الظهــر ،و�أن
ـرب وال ِعشــا ِء فــي وقـ ِ
ُيصلِّـ َـي صلا َتــي المغـ ِ
ـت صــلا ِة المغــرب ،مــع مراعــا ِة ترتيـ ِ
الصلــوات،
ـب ّ
ـرب قب ـ َل ال ِعشــاء.
فيصلــي الظهـ َـر َق ْب ـ َل العص ـرِ ،والمغـ َ
َ ٢ج ْم ـ ُع ت�أخي ـرٍ :وهــو �أن ُي َصلِّـ َـي المســل ُم صلا َتــي الظّه ـ ِر والعص ـ ِر فــي وقـ ِ
ـت صــلا ِة العصــر ،و�أ ْن
ـاء فــي وقـ ِ
ـت صــلا ِة ال ِعشــاء ،مــع مراعــا ِة ترتيـ ِ
الصلــواتُ :في َصلّــي الظهـ َـر
ـب ّ
ُي َصلِّـ َـي المغـ َ
ـرب وال ِعشـ َ
ـرب َق ْب ـ َل ال ِعشــاء.
َق ْب ـ َل العصــر ،والمغـ َ
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إ�ضاءة:

الج ْم ـ ُع بيــن
الج ْم ـ ُع بيــن صلا َتــي الفج ـ ِر وال ِعشــاء ،وكذلــك لا يجــو ُز َ
لا يجــو ُز َ
صلاتــي الفج ـ ِر والظه ـرِ ،ولا بيـ َـن العص ـ ِر والمغــرب.

أ�سباب الجمع بين الصلاتين:
١
٢
٣
٤

السف ُر :للمسل ِم �أن يجم َع بين الصلاتين َج ْم َع تقدي ٍم �أو َج ْم َع ت�أخي ٍر في حال كونه ُم ِ
ساف ًرا.
المطـ ُر :فــي حــال نـ ِ
ـاب� ،أو الثلـ ِـج� ،أو َالبـ ْر ِد الشــدي ِد يجــو ُز للمســلم
ـزول المطـ ِر الــذي َي ُبـ ُّل الثيـ َ
الجمـ ُع بيــن الصلاتيــن جمـ َع تقديـ ٍم فقــط(((.
ِ
ُ
الصلاتين.
الخوف :يجو ُز للمصلي
الخائف الجم ُع بين ّ
المــرض الشــديد :يجــو ُز للمريــض الــذي يشـ ُّق عليــه �أداء الصــلاة فــي وقتهــا �أن يجمــع تقدي ًمــا
�أو ت�أخيـ ًـرا.

ُ
الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر:
الفرق بين
ِ
�أ َت َع َّلم:
 ١يجــو ُز الجمـ ُع بيــن الصلاتيــن فــي الســف ِر جمـ َع تقديـ ٍم وجمـ َع ت�أخيــر ،ومنفــر ًدا
وجماعة.
� ٢أمــا فــي حــال المطـ ِر فيجــو ُز الجمـ ُع بيــن الصلاتيــن جمـ َع تقديـ ٍم فقــط ،ولا
يكــو ُن الجم ـ ُع �إلّا فــي جماعــة.

حكمة الجمع بين الصلاتين:
شَ ـ َـر َع ال�إ ســلا ُم الجمـ َع بيــن الصلاتيــن تخفي ًفــا علــى المســلمين ،ومراعــا ًة ِ
لظروفهــم و�أحوالِهــم ،ومن ًعــا لمــا
ـرج �أو ضــررٍ.
قــد يلحـ ُق بهــم مــن حـ ٍ

ُ ُ َّ ُ ُ ُ ۡ ُ ۡ َ َ َ ُ ُ ُ
ك ُم ۡٱل ُعـ ۡ َ
ـر)( .البقــره)١٨٥ :
قــال تعالــى( :ي ِريــد ٱلل بِكــم ٱليــر ول ي ِريــد ب ِ

((( قال ابن قدامة في المغني" :ف�أما الجمع للمطر ف�إنما يجمع في وقت ال�أولى ،ل�أن السلف �إنما كانوا يجمعون في وقت ال�أولى ،ول�أن ت�أخير ال�أولى �إلى وقت
الثانية يفضي �إلى لزوم المشقة ،والخروج في الظلمة� ،أو طول الانتظار في المسجد �إلى دخول وقت العشاء ،ول�أن العادة اجتماع الناس للمغرب" .وذكر
النووي في المجموع �أن وقت الجمع في وقت ال�أولى هو الراجح ،ولا يجوز في وقت الثانية.
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نشاط ص ّف ّي:

يقوم الطلبة بت�أدي ِة صلا َتي الظّه ِر والعص ِر جم َع تقديم.

التّقويم
الجمع بين الصلاتين.
السؤال ال�أول� :أب ّين معنى
ّ
ِ
السؤال الثّاني :أ� ّ
وجمع الت أ�خير.
جمع التقدي ِم
وضح الفرق بين
ّ
ِ
ِ
الجمع بين الصلاتين.
سباب
ّ
ِ
السؤال الثّالث :أ�ذك ُر أ� َ
السؤال ال ّرابع :أ� َب ِّي ُن الصَّ َل ِ
الجمع بي َنها.
وات التي يجو ُز
ّ
ُ
والجمع بعذرِ السفر.
الجمع بعذرِ المط ِر
السؤال الخامس :أ�قارنُ بين
ّ
ِ
ِ
السادس :أ� ّ
وض ُح الحكم َة من مشروع َّية الجمع.
السؤال ّ
ّ
السابع :أ� ّ
الحكم فيما يلي:
وض ُح
السؤال ّ
ّ
َ
�أ -جمع رجل بين صلاتي العصر والمغرب جمع تقديم بسبب المرض.
ب -جمعت امر�أ ٌة مريض ٌة بين المغرب والعشاء جم َع ت�أخير.
ِ
ِ
بسبب المطر.
المغرب والعشا ِء جم َع ت�أخي ٍر
ج -جم َع �أه ُل مسج ٍد بين
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الدّرس الخامس عشر

صلاة المريض والمسافر والخائف
قال تعاىل:

(النساء)
ّ

ال�أهداف
ُي َت َوقَّ ُع من الطلبة بعد نهاية هذا الدّرس تحقيق ال�أهداف ال�آتية:
١
٢
٣
4
٥
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تعريف المرض والسفر اللذين يجيزان ال�أخذ بالرخصة في الصلاة.
وصف كيفية �أداء المريض والمسافر للصلاة.
استنتاج حكمة مشروعية صلاة المريض والمسافر.
توضيح كيفية صلاة الخوف.
استشعار رحمة الله بعباده.

نشاط:

من القواعد المه ّمة في الشريعة ال�إ سلام ّية �أ ّن المش ّقة تجلب التيسير ،نب ّين معنى
هذه القاعدة ،ونمثّل عليها.

الصــلا ُة عمــا ُد الدّيــن ،وال ّرك ـ ُن الثّانــي مــن �أ ِ
ركان ال�إ ســلام� ،أ َمرنــا الل ـ ُه -ســبحانَه وتعالــى -بهــا فــي
ــن
والســفَر ،وال� أ ْمــنِ َ
َّ
والخــ ْوف ،وبمــا �أ ّن ال�إ ســلا َم ديــ ُن ســماح ٍة ويســرِ ،وم ْ
الصحــ ِة والمــرضِ ،وال�إ قامــ ِة َّ
ـب
مقاص ـ ِده رف ـ ُع الحـ ِ
ـرج والمش ـ ّق ِة عــن النــاس ،فقــد َخ َّفــف عــن المرضــى والمســافرين والخائفيــن ،وطلـ َ
ـاب هــذه ال�أعــذار؟
منهــم �أ ْن ُي َصلّــوا َق ـ َد َر طاق ِتهــم .فكيــف ُيصلّــي �أصحـ ُ

أ�و ًلا -صلا ُة المريض:
ُ
ض
لا
مرضــه مــا دام محتف ًظــا بوع ِيــه و�إدرا ِكــه ،ولل َمريــ ِ
تســقط الصــلا ُة عــن المريــ ِ
ض مهمــا كان ُ
حــالات ،هــي:
ٌ
 ١مــن لا يســتطي ُع القيــا َم يجــو ُز لــه �أن يصلّـ َـي قاع ـدًا ،وعليــه �أن ي�أتـ َـي بالركــو ِع والســجود ،ويجــوز
يضــا ل َمـ ْـن يزيـ ُد القيــا ُم فــي ِ
ـفاءه.
ذلــك �أ ً
مرضــه �أو ُيؤخِّ ـ ُـر شـ َ
ـوس لــه �أن يصلّـ َـي مضطج ًعــا ،فـ إ� ْن لــم يســتطع ،فعلــى َج ْن ِبــه �أو مســتل ِق ًيا علــى
 ٢مــن لا يســتطي ُع الجلـ َ
ظهــره ،ورجــلاه نحـ َو القبلــة �إ ْن �أمكــن ،ويكــون ركو ُعــه وســجو ُده بال�إ يمــاء ،وذلــك بتقريـ ِ
ـب وج ِهــه
ـض مــن �إيمائِــه للركــوع.
مــن ال�أر ِ
ـاءه للســجو ِد �أخفـ َ
ض َقـ ْد َر مــا يســتطيع ،ويجعــل �إيمـ َ
يماء بعينيه.
 ٣من َع ِج َز عن ذلك �أ ّدى الصلا َة �إ ً
«صـ ِّل َقائِ ًمــاَ ،فـ إِ� ْن لَـ ْم َت ْسـ َت ِط ْع َفق ِ
َاعـدًاَ ،فـ إِ� ْن
والدليـ ُل علــى جــوا ِز صــلاة المريــض قــو ُل النبــي ( )َ :
لَـ ْم َت ْسـ َت ِط ْع َف َع َلــى َج ْنـ ٍ
ـب»((( .
ويجــو ُز للمريــض �أ ْن َي ْج َمـ َع بيــن صلا َتــي ال ُّظهـ ِر والعصـرِ ،وبيــن صلا َتــي المغـ ِ
ـرب والعشــا ِء جمـ َع تقديـ ٍم
فــي وقــت ال�أولــى ،وجمـ َع ت�أخيـ ٍر فــي وقـ ِ
ـت الثّانيــة.
((( البخاري ،باب� :إذا لم ُي ِطق قاعدًا صلى على جنب ،رقم. 1117 :
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نشاط:

يمثِّ ُل بعض الطلبة صلا َة المريض �أمام زملائهم.

ثان ًيا -صلاة المسافر:

يقصـ َـر الصــلا َة الرباع ّيــة ،فيصلــي كلًّا مــن الظهـ ِر والعصـ ِر والعشــا ِء ركعتيــن بــد ًلا مــن
يجــو ُز للمســاف ِر �أن ُ
�أربـ ِـع َركَعــات ،ولا يجــوز القصـ ُـر فــي صلا َتــي الفجــر والمغــرب .و ُيشــترط لجــواز القصـ ِر �أن يكــو َن المصلّــي
ـرج مــن مــكان �إقامتــه.
قــد بــد�أ فــي ســفره ،وخـ َ
ـافر
ـافر صلا َتــه ،و�إذا اقتــدى ُمقي ـ ٌم بمســاف ٍر صلّــى ال�إ مــا ُم المسـ ُ
و�إذا اقتــدى ُمســاف ٌر بمقي ـ ٍم �أت ـ َّم ال ُمسـ ُ
وس ـلَّم ،و�أت ـ ّم المقي ـ ُم صلاتــه.
ركعتيــن َ
ـص ال�إ ســلا ُم للمســافر مهمــا كانــت وســيلة ســفره� :أن يجمـ َع بيــن صلا َتــي الظّهـ ِر والعصــر،
كمــا رخّ ـ َ
وصلا َتــي المغـ ِ
ـرب والعشــا ِء جمـ َع تقديـ ٍم فــي وقــت ال�أولــى ،وجمـ َع ت�أخيـ ِر فــي وقــت الثّانيــة ،وفــي الحالتيــن
ـرب قبــل العشــاء.
ُيصلّــي الظّهـ َـر قبـ َل العصــر ،والمغـ َ
ـفرا فــي ُعـ ِ
س وعادتهــم،
ـرف النــا ِ
ويشــترط لِ ّ
ـافر مســاف ًة تُسـ ّمى سـ ً
صحـ ِة الجمــع والقصــر �أ ْن َي ْق َطـ َع المسـ ُ
وقـدّر بعــض العلمــاء ذلــك بنحـ ِو  81كــم.
نشاط:

قصرا وجم ًعا
�أ -نؤ ّدي صلاتي الظهر والعصر ً
وقصرا
ب -نؤ ّدي صلاتي المغرب والعشاء جم ًعا ً

ثال ًثا -صلاة الخائف:
ِ
تُصلّى في ِ
الخوف عند حضو ِر العد ّو ،ولصلا ِة الخوف حالتان ،هما:
حال
ش العــد ّو� ،أو ِشـ َّد ِة الخـ ِ
ـوف منــه ،وفــي هــذه الحالــة يصلّــي
الحالــة ال�أولــى :فــي حــال الالتحــا ِم مـ َع جيـ ِ
ـب فــي طائرتِــه� ،أو دبّاب ِتــه علــى حســب حالِــه� ،إلــى
ال ُمســل ُم وهــو مــاشٍ� ،أو وهــو راكـ ٌ
ال ِق ْبلــة �إن َتم َّكـ َـن ،و�إلّا ف إ�لــى �أ ِّي جهـ ٍة كانــت.
الحالــة الثّانيــة :فــي حـ ِ
ـدو
ـش طائفتيــن :طائفـ ًة تقــو ُم تِجــا َه العـ ِّ
ـال مواجهـ ِة العــد ّو :يجعـ ُل ال�إ مــا ُم الجيـ َ
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ـش المســلمين ،والطائفــة ال�أخــرى تصلّــي معــه ركعــة ،فـ إ�ذا قــا َم ال�إ مــا ُم �إلــى
ـرس جيـ َ
تحـ ُ
الركع ـ ِة الثّاني ـ ِة نــوت مفارق َتــه ،و�أت َّمــت لنفســها ،وس ـلّمت ،ثــم تذهــب تِجــا َه العــد ّو
ـس للتشـ ّه ِد
للحراســة ،وت�أتــي الطائفـ ُة ال�أولــى فتصلــي مــع ال�إ مــا ِم الركعـ َة الثّانيــة ،فـ إ�ذا جلـ َ
ينتظرهــم ،ف ـ إ�ذا جلســوا ،وتش ـ ّهدوا س ـلّم بهــم .لمــا
قامــوا ،و�أت ّمــوا ل�أنفســهم ،وال�إ مــام ُ
ـول اللَّـ ِه َصلَّــى اللـ ُه َع َل ْيـ ِه َو َسـلَّ َم َيـ ْو َم َذ ِ
ورد عــن َر ُسـ ِ
الخـ ْو ِف:
ات ال ِّر َقــا ِع �أنَّــه َصلَّــى َصــلا َ َة َ
ـت
و�أ َّن َطائِ َف ـ ًة َص َّفـ ْ
ـت َم َع ـ ُهَ ،و َطائِ َف ـ ًة و َِجــا َه ال َع ـد ُِّوَ ،ف َصلَّــى بِالَّ ِتــي َم َع ـ ُه َر ْك َع ـ ًة ،ثُ ـ َّم ث ََبـ َ
ـاء ِت ال َّطائِ َفـ ُة ال�أخْ ـ َـرى
َقائِ ًمــاَ ،و�أ َت ُّمــوا لِ�أنْف ُِسـ ِه ْم ثُـ َّم انْ َص َرفُــواَ ،ف َص ُّفــوا و َِجــا َه ال َعـد ُِّوَ ،و َجـ َ
ـت َجالِ ًســاَ ،و�أ َت ُّمــوا لِ�أنْف ُِس ـ ِه ْم ،ثُ ـ َّم
َف َصلَّــى بِ ِهـ ُم ال َّر ْك َع ـ َة الَّ ِتــي َب ِق َيـ ْ
ـت ِمـ ْـن َصلاَتِـ ِه ثُ ـ َّم ث ََبـ َ
َس ـلَّ َم بِ ِه ـ ْم " (البخــاري ،بابغــزوة ذات الرقــاع  ،رقــم ،4129 :ومســلم بــاب صــلاة الخــوف رقــم)842 :

إ�ضاءة:

نشاط ص ّف ّي:

يعــد اســتقبال القبلــة مــن شــروط صحــة الصــلاة ،ولا تصــح الصــلاة �إلا بــه� ،إلا �أن هــذا
الشــرط يســتثنى فــي صــلاة الخــوف ،وفــي صــلاة النوافــل فــي الســفر .قــال تعالــى:
َ َّ
ٱسـ َ
ٱلل َمــا ۡ
ٱت ُقــوا ْ َّ َ
ـت َط ۡع ُت ۡم)( .التغابــن)١٦ :
(ف
ِ
الخوف بِص َف ِتها الوارد ِة في الحال ِة الثّاني ِة من حالاتها.
يؤ ّدي الطلب ُة صلا َة
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التّقويم
ـن ا ْل ِعبــا َر ِة َغ ْي ـ ِر
ـن ا ْل ِعبــا َر ِة الصَّ َ
ّ
الســؤال ال�أول� :أضَ ـ ُ
حيح ـ ِةَ ،و إ�شــا َر َة ( ) يميـ َ
ـع إ�شــا َر َة ( ) يميـ َ
حيح ـ ِة فِيمــا َي أ�ْتــي:
الصَّ َ
( ١
( ٢

) تسقط الصلاة عن المريض في حال ِشدّة ِ
مرضه.
) يجــوز للمســافر �أن يجمــ َع بيــن صلا َتــي ال ُّظهــر والعصــر ،وبيــن صلا َتــي
المغــرب وال ِعشــاء.

( ٣

المسافر صلاته.
) �إذا اقتدى مساف ٌر بمقي ٍم �أت ّم
ُ
العصر قب َل الظهر.
المسافر َج ْم َع ت�أخي ٍر بين ال ُّظه ِر والعصر صلّى
) �إذا جم َع
َ
ُ
ِ
يقص َر الصلا َة في ِ
مكان �إقام ِته �إذا َق َص َد السفر.
) يجوز
للمساف ِر �أ ْن ُ

( ٤
( ٥

السؤال الثّاني :أ�بين المقصو َد ب َق ْصر الصلاة؟
ّ
السؤال الثّالث :أ� ّ
وض ُح كيف ّية صلا ِة المريض.
ّ
ِ
ف كيف ّية الصلا ِة في ِ
الخوف الشديد.
حال
السؤال الرابع� :أ ِص ُ
ّ
السؤال الخامس :أ�بين الحكم فيما يلي:
ّ
�أ -صلى رجل الظهر قاعداً لعجزه عن القيام بسبب المرض.
ب -صلى مسافر المغرب والعشاء جمعاً في وقت العشاء.
ج -صلى مسافر صلاة المغرب ركعتين.
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السادس عشر
الدّرس ّ

نوافل العبادات

ال�أهداف
ُي َت َوقَّ ُع من الطلبة بعد دراسة هذا الدّرس تحقيق ال�أهداف ال�آتية:
١
٢
٣
4
٥
٦

تعريف مفهو ِم النّوافلِ في العبادات.
التفريق بين مفهومي النّافل ِة والفريضة.
تصنيف �أنواع النّوافلِ َح َس َب مجالاتِها.
ال�إ تيان ب�أمثل ٍة على النّوافل.
بيان فضلِ �أدا ِء النّوافل.
ص ال�إ سلا ِم على �أدا ِء النّوافل.
تعليل حر ِ
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نشاط:

يحرص المسلم على نيل رضوان الله سبحانه ،وهذا يدفعه �إلى �أمرين ،أ�ولهما:
الاجتهاد في عبادة ربّه سبحانه ،وثانيهما :الحرص على ال�إ حسان �إلى الناس.
�أذكر عشر صور لذلك.

ـتيقظ كريـ ٌم مــن ِ
اسـ َ
ـاء الليــل ،فسـ�ألها :مــا الصــلا ُة التــي تصلّينها
نومــه ،ووجـ َد والدتــه تصلــي ركعتيــن �أثنـ َ
يــا �أمــي؟ قالــت �أمــه� :أصلــي صــلا َة قيــا ِم الليــل ،وهــي ِمـ َـن النّوافــلِ التــي ينــال المســل ُم �إذا �أ ّداهــا ثوا ًبــا عظي ًمــا.
فما معنى النّوافل؟ وما فضلُها؟ وما �أنوا ُعها؟

الفريضة والنّافلة:
ثاب فاع ُلها و ُيعا َق ُب تاركُها.
الفريضة :ما أ� َم َرنا الشر ُع بها على َو ْج ِه إ
ال�لزام ،ف ُي ُ
والحج.
الخمس ،وصو ُم شه ِر رمضانَ،
لوات
الص ُ
ومن ال�أمثلة عليهاّ :
ُّ
ُ
ثاب فاع ُلها ،ولا َي أ�ث ُم تاركُها.
النّافلة :ما أ�مرنا الشر ُع بها من غي ِر إ�لزام ،ف ُي ُ
ـداء بالنبـ ّـي (
ويجــد ُر بالمســل ِم المحافظ ـ ُة عليهــا اقتـ ً
ســبحانه.

ـواب العظي ـ َم مــن اللــه
)؛ لينــا َل الثـ َ

أ�نواع نوافل العبادات ومجالاتها:
أ�نوا ُع النّوافل كثير ٌة ،منها:
أ�و ًلا -صلاة النافلة:
وتقس ُم �إلى قسمين ،هما:
ـان قبـ َل ال ُّظهــر ،وركعتـ ِ
 ١نوافـ ُل تابعـ ٌة للفرائــض ،وتُسـ ّمى الرواتــب ،وهــي ركعتـ ِ
ـان بعدهــا ،وال�أفضــل
ـات َق ْب ـ َل ال ُّظه ـ ِر و�أرب ـ َع ركعـ ٍ
نصلّـ َـي �أرب ـ َع ركعـ ٍ
ـات بعدهــا ،وركعتــان بع ـ َد المغــرب ،وركعتــان
�أن ُ
بعــد العشــاء ،وركعتــان قبـ َل الفجــر.
 ٢النّوافــل غيـ ُـر الرواتــب ،وهــي كثيــرة ،منهــا :صــلا ُة الضحــى ،وصــلا ُة العيديــن ،وصلا ُة الاستســقاء،
وصــلا ُة الكســوف ،وهنــاك نوافـ ُل ُم ْط َلقـ ٌة غيـ ُـر مق ّيــد ٍة بِ َعـدَد ،وهــي تُصلّــى فــي �أ ّي وقـ ٍ
ـت باســتثنا ِء
�أوقـ ِ
ـات الكراهــة.
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بيتي:
نشاط
ّ

�أبحث عن ال�أوقات التي تُ ْك َر ُه فيها صلا ُة النّافلة.

ـوراء ،وصــو ِم ســت ِة �أيّــا ٍم مــن ش ـ ّوال ،وصــو ِم
ثان ًيــا -صيــام النافلــة :كصــو ِم يــو ِم عرف ـ َة لغيــر الحــاج ،وعاشـ َ
يومــي ال�إ ثنيــن والخميــس.
ثال ًثــا :الصدقـ ُة النّافلــة :وهــي مــا يدف ُعــه المســل ُم مــن مالــه فــي وجــو ِه الخيــر زائـدًا عــن الــزكا ِة ،وهــي مــن
ﱡﭐﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﱠ [ســورة
النّوافل العظيمة ،قال تعالى :ﭐ
البقــرة :ال�آيــة .]272

فضل النّوافل:
ِ
جوارحــه ،فــلا يبــدر منــه
 ١يفــو ُز َمـ ْـن يؤ ّديهــا ب َمح َّبـ ِة اللــه ورضوانِــه ،فيكــون اللـ ُه معــه حاف ًظــا لــك ّل
�إلّا مــا ُيرضــي اللـ َه ســبحانه.
ـاءهَ ،ف َعـ ْـن �أبِــي ُه َر ْيـ َـر َة ( ) َقــا َلَ :قــا َل َر ُســو ُل اللَّـ ِه َصلَّــى اللـ ُه َع َل ْيـ ِه َو َسـلَّ َم:
 ٢يسـ ُ
ـتجيب اللـ ُه دعـ َ
ـب
«�إِ َّن اللَّـ َه َقــا َلَ :مـ ْـن َعــا َدى لِــي َولِ ًّيــا َف َق ـ ْد �آ َذنْ ُت ـ ُه بِ َ
الح ـ ْر ِبَ ،و َمــا َت َق ـ َّر َب �إِلَـ َّـي َع ْب ـ ِدي بِشَ ـ ْـي ٍء �أ َحـ َّ
ـت
ـت َع َل ْيـ ِهَ ،و َمــا َيـ َزا ُل َع ْبـ ِدي َي َت َقـ َّر ُب �إِلَـ َّـي بِالنّوافــل َح َّتــى �أ ِح َّبـ ُهَ ،فـ إِ� َذا �أ ْح َب ْب ُتـ ُه :كُ ْنـ ُ
�إِلَـ َّـي ِم َّمــا ا ْف َت َرضْ ـ ُ
ـش بِ َهــاَ ،ور ِْج َلـ ُه الَّ ِتــي َي ْم ِشــي
َسـ ْم َع ُه الَّـ ِذي َي ْسـ َم ُع بِـ ِهَ ،و َب َصـ َـر ُه الَّـ ِذي ُي ْب ِصـ ُـر بِـ ِهَ ،و َيـ َد ُه الَّ ِتــي َي ْب ِطـ ُ
بِ َهــاَ ،و�إِ ْن َسـ�ألَ ِني َل� أ ْع ِط َي َّنــه»(((.
يجبر المسل ُم بالنّافلة ما يحص ُل من خللٍ في الفرائض التي �أ ّداها.
٣
ُ
ُ ٤يك ِّف ُر الله بها الخطايا ،ويمحو الس ّيئات.
اقتداء بالنبي ( )؛ لننا َل مح ّب َة الل ِه ع ّز وج ّل ،ونفو َز بالجنّ ِة.
رص على �أدا ِء النّوافل
فل َن ْح ْ
ً

إ�ضاءة:

مــن ال�أمــو ِر المعين ـ ِة علــى �أدا ِء النّوافــل مرافق ـ ُة ذوي الهم ـ ِم العالي ـ ِة ،فالصحب ـ ُة
الصالح ـ ُة تُعي ـ ُن علــى ك ِّل خيــر.

((( البخاري :باب التواضع ،رقم. 6502 :
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التّقويم
ـن ا ْل ِعبــا َر ِة َغ ْي ـ ِر
ـن ا ْل ِعبــا َر ِة الصَّ َ
ّ
الســؤال ال�أول� :أضَ ـ ُ
حيح ـ ِةَ ،و إ�شــا َر َة ( ) يميـ َ
ـع إ�شــا َر َة ( ) يميـ َ
حيح ـ ِة فِيمــا َي أ�ْتــي:
الصَّ َ
( ١
( ٢
( ٣
( ٤

) النّافلة ُيثاب فاعلُها ،وي�أث ُم تاركُها.
النقص في الفرائض.
جب ُر
) النّوافل َت ُ
َ
ِ
ِ
ركعتان قب َل الفجر.
الرواتب
) من
تكفير الخطايا ومح ُو ال ّسيئات.
) من فضلِ النّوافل
ُ

السؤال الثّاني� :أ َف ّر ُق بين مفهوم النّافلة ومفهو ِم الفريضة.
ّ
الس َن َن ال ّرواتب من الصلوات.
السؤال الثّالث :أ�ذك ُر ُّ
ّ
السؤال ال ّرابع :أ�ذك ُر ثلا ًثا من الصّ لوات النّافلة غي ِر ال ّراتبة.
ّ
ص المسل ُم على أ�دا ِء النّوافل ،أ�ذكر سب َب ْي ِن لذلك.
ّ
السؤال الخامسَ :ي ْح ِر ُ
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أ�سئلة الوحدة الخامسة

ال�جابة الصحيحة فيما يلي:
أ�ضع دائرة حول رمز إ
 ١يجوز الجمع بين صلاتي:
ب العشاء والفجر.
			
�أ الفجر والظهر.
د المغرب والعشاء.
			
جـ العصر والمغرب.
 2عند الجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع ت�أخير:
�أ نصلي العصر ث ّم الظهر في وقت الظهر.
ب نصلي الظهر ث ّم العصر في وقت الظهر.
جـ نصلي العصر ث ّم الظهر في وقت العصر.
د نصلي الظهر ث ّم العصر في وقت العصر.
 3من لا يستطيع صلاة الفريضة قائما بسبب المرض:
�أ تسقط الصلاة عنه بسبب عجزه .ب يقضيها بعد شفائه.
د يحمل نفسه على القيام ولو �ألحق ذلك به الضرر.
			
جـ يصلي مضطجعا.
� 4إذا صلى المسافر جماعة:
�أ يجوز له �أن يقصر �إذا كان مقتديا بمقيم ،ولا يجوز له القصر �إذا كان �إماما.
ب يجوز له �أن يقصر �إذا صلّى �إماما ،ولو اقتدى به مقيم.
جـ لا يجوز له القصر سواء �أكان �إماما �أو م�أموما.
د يجوز له القصر في حالتي كونه �إماما لمقيم �أو مقتديا ب إ�مام مقيم.
 5في حال التحام جيش المسلمين مع جيش الكافرين:
�أ يسقط عن المسلمين �أداء الصلاة بسبب الخوف الشديد.
ب ينقسم جيش المسلمين �إلى قسمين ،قسم يصلي مع ال�إ مام ،وقسم يخوض القتال.
جـ يصلّي المسلم عل حسب حاله وهو ماش �أو وهو راكب.
د يقضي الجنود الصلاة بعد نهاية المعركة.
 5النافلة هي:
ب ما طلبه الشرع من غير �إلزام.
		
�أ ما طلبه الشرع على سبيل ال�إ لزام.
د ما ُيباح للمسلم فعلُه.
		
جـ ما خ ّير الشارع بين فعله وتركه.
 5المقصود بالسنن الرواتب:
ب صلاة النافلة التابعة للفرض.
�أ الصلوات المفروضة				.
د السنن المؤكدة.
جـ صلاة النافلة المطلقة التي تُصلّى في �أي وقت.
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السادسة
ال َو ْحدَ ة ّ

ِ
ْ
سلامي
ال�
ر
ك
ف
ال
إ
ُ
ّ

أ�هداف الوحدة

يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة تحقي ُق ال�أهداف ال�آتية:
 ١بيان مكانة التضحية والفداء في ال�إ سلام.
 ٢تقدير قيمة الوقت.
 3تمثّل �آداب الطريق.
 4الالتزام ب�أحكام الشريعة ال�إ سلامية في اللباس والزينة.
 5تجنّب الغيبة والنميمة.
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السابع عشر
الدّرس ّ

التّضحية والفداء

ال�أهداف
ُي َت َوقَّ ُع من الطلبة بعد دراسة هذا الدّرس تحقيق ال�أهداف ال�آتية:
١
٢
٣
4
٥

تعريف مفهو ِم التّضحية والفداء.
بيان مكانة التّضحية والفداء.
ذكر صو ٍر للتضحي ِة والفداء.
استنتاج �أهم َّية التّضحية والفداء.
تقدير قيمة التّضحية والفداء.
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نشاط:

لمفهــوم التضحيــة والفــداء معنــاه الواســع وصــوره الكثيــرة فــي حيــاة
الشــعب الفلســطيني ،نناقــش ذلــك.

ـث الاســلا ُم علــى التّضحيــة والفــدا ِء فــي ســبيل اللــه بالغالــي والنفيــس؛ لمــا فــي ذلــك مــن نصــر ٍة
حـ َّ
س وال�أمـ ِ
ـوال وال�أعــراض .فمــا مفهــو ُم التّضحيــة والفداء؟ وما مكان ُتهمــا؟ وما صو ُرهما؟
للديــنِ  ،وصيانـ ٍة لل�أنفـ ِ

مفهوم التّضحية والفداء:
ـال والوقـ ِ
س والمـ ِ
والج ْهـ ِد فــي ســبيلِ اللــه ،نصــر ًة لدينــه ،و�إعــزا ًزا
ُي ْق َصـ ُد بالتّضحيــة والفــدا ِء بــذ ُل النفـ ِ
ـت ُ
لدعوته.

ال�سلام:
مكان ُة التّضحية والفدا ِء في إ
ِ
خلال ما ي أ�تي:
ال�سلا ِم من
ّضح أ�ه ّم ّي ُة التّضحية والفدا ِء ومكانتُهما في إ
تت ُ
ضحــون فــي ســبي ِله بالنّصــر والتّمكيــن فــي الدنيــا،
 ١وعـ َد اللـ ُه ســبحانه الصادقيــن مــن عبــاده الذيــن ُي ّ
والفــو ِز برضـ ِ
ﱡﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ
ـوان اللـ ِه وجنّتــه فــي ال�آخــرة ،قــال تعالــى :ﭐ
ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ

ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ

ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﱠ [الصف.]١3 – ١٠ :
 2التّضحيــة طريـ ُق ال� أ َمـ ِم للوصـ ِ
ـول �إلــى الكرامـ ِة والعـ ّز ِة والحريّــة ،وال� أ ّمـ ُة التــي لا ُي َض ّحــي �أبناؤُهــا
ـب ال�إ ســلا ُم التّضحيــة فــي ســبيلِ
ـش ضعيف ـ ًة ذليلــة ،ولــذا �أوجـ َ
فــي ســبيل حريّ ِتهــا وع ّزتِهــا تعيـ ُ
اللــه ِمـ ْـن �أجــلِ ر ِّد ال ُع ـ ْد ِ
وان َعـ ْـن بــلا ِد ال ُمســلمين.
ـب علــى المســل ِم والمســلمة التّضحيــة مــن �أ ْجــلِ الح ـ ِّق ،و َتح ُّمــل ال�أذى فــي ســبيلِ ذلــك،
 3يجـ ُ
وبذلــك نعيــش بكرامــة وعــزة.
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من ُص َورِ التّضحية والفداء:
الصحابـ ِة مليئـ ٌة بمواقـ ِ
ـف التّضحيــة والفــدا ِء والبـ ِ
ـذل والعطــا ِء مــن �أجــل نصــر ِة ديــنِ اللــه ،ومــن صــور
حيــا ُة َّ
ذلــك مــا ي�أتــي:

أ�و ًلا -التّضحية بالنَّ ْفس:

وهــي �أعلــى �أنــوا ِع التّضحيــة ،وفيهــا يجــو ُد المســلم ِ
بنفســه للــه ســبحانه وتعالــى ،قــال

ﱡﭐﲦ
تعالــى :ﭐ

ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ

ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅ ﳆ

ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﱠ [التوبــة.]111:
ـراء بــن مالـ ٍ
ـك ( ) فــي معركـ ِة
ومــن ال�أمثلـ ِة علــى التّضحيــة بال َّن ْفـ ِ
س مــا فعلــه الصحابـ ُّـي الجليـ ُل البـ ُ
اب وجنــو ُده فــي حديقـ ٍة عاليـ ِة ال�أســوار ،و�أخــذوا ُي ْم ِطــرون المســلمين
اليمامــة ،عندمــا َت َح َّصـ َـن مســيلم ُة الكـ ّذ ُ
ـراء ب ـ ُن مالـ ٍ
ـك ( ) �أ ْن َي ْح ِملــوه ،و َي ْق ِذفــوه فــي الحديقــة ،فنــز َل
بنبالِهــم مــن داخــل الحديقــة ،فطلــب البـ ُ
البــاب ،فتدفّــ َق المســلمون �إلــى
وفتــح
ــيف،
علــى ُج ْنــ ِد مســيلم َة ّ
َ
الس َ
كالصاعقــة ،و�أعمــ َل فــي رقابِهــم ّ
َ
اب ،وعــد ًدا كبيـ ًـرا ِمـ َـن ال ُمرتدّيــن معــه.
الحديقــة ،وقتلــوا مســيلم َة الك ـ ّذ َ

ثان ًيا -التّضحية بالمال:
ومــن ُصـ َو ِر ذلــك �أ ّن �أبــا َط ْل َحـ َة ( ) كا َن لــه نخــل كثيــر فــي
ـب �أموالِــه �إليــه،
الْ َم ِدي َنــةَ ،وكَا َن لــه بســتا ٌن اس ـ ُمه َب ْي ُر َحــاء ،هــو �أحـ ُّ

َف َل َّمــا �أنْ ِزلَـ ِ
ـت ال� آ َيـ ُة:

ُ
َ ْ ََ ُ
َّ َ َّ ُ ْ ُ
َ
ـى تنفِقــوا م َِّمــا ت ُِّبــون) [�آل
ـر حـ
(لــن تنالــوا الـ ِ

)�إِلــى َر ُسـ ِ
ـول اللَّـ ِه (

عمــرانَ ]92 :قــا َم �أ ُبــو َط ْل َح ـ َة (
َر ُســو َل اللَّـ ِه� ،إِ َّن اللَّـ َه َت َبــا َر َك َو َت َعالَــى َي ُقــو ُل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ)[�آل عمــرانَ ،]92 :و�إِ َّن
ـث
ـب �أ ْم َوالِــي �إِلَـ َّـي َب ْي ُر َحــاءَ ،و�إِن ََّهــا َص َد َقـ ٌة لِلَّـ ِه� ،أ ْر ُجــو بِ َّر َهــا َوذُخْ َر َهــا ِع ْنـ َد اللَّـ ِهَ ،ف َض ْع َهــا َيــا َر ُســو َل اللَّـ ِه َح ْيـ ُ
�أ َحـ َّ
�أ َرا َك اللَّ ـ ُه((( .
((( البخاري ،باب :ال ّزكاة على ال�أقارب ،رقم. 1461 :

) َف َقــا َلَ :يــا
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ِ
والوقت:
بالجهد
ثال ًثا -التّضحية ُ
ـف ناق ُتــه عــن مواصلـ ِة ال ّســيرِ ،فحمــل متا َعـ ُه علــى
) فــي غــزوة تبــوك تضْ ُعـ ُ

فهــا هــو �أبــو ذ ٍر الغفــار ُّي (
ـراء الحارقـ َة وحـدَه علــى قدميــه ،حتّــى لحــق بال ّرســول (
ظهــر ِه يقطـ ُع بــه الصحـ َ

إ�ضاءة:

نشاط (:)١

نشاط (:)2
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).

النفــس علــى الث ِ
ّبــات عنــ َد
ووصــف نبيــ ٌل ،يحمــ ُل
الشــجاع ُة خلــق كريــ ٌم،
ٌ
َ
المخــاوف ،وال�إ قــدا ِم علــى المــكاره ،والاســتهان ِة بالشــدائد.

�أتنــاو ُل �إحــدى غـ ِ
ـزوات ال ّرســول (
التّضحيــة والفــدا ِء ت�أثـ ْر ُت بــه.

ـف مــن مواقـ ِ
ـب عــن موقـ ٍ
ـف
) ،و�أكتـ ُ

الفلسطيني.
عب
�أذك ُُر ُصو ًرا للتضحي ِة والفدا ِء قدّمها الشَّ ُ
ّ

التّقويم
ـن ا ْل ِعبــا َر ِة َغ ْي ـ ِر
ـن ا ْل ِعبــا َر ِة الصَّ َ
ّ
الســؤال ال�أول� :أضَ ـ ُ
حيح ـ ِةَ ،و إ�شــا َر َة ( ) يميـ َ
ـع إ�شــا َر َة ( ) يميـ َ
حيح ـ ِة فِيمــا َي أ�ْتــي:
الصَّ َ
� ) ( ١أعلى �أنوا ِع التّضحية في سبيلِ الله التّضحية بالنفس.
ِ ) ( ٢م ْن ُص َو ِر التّضحية �أ ْن ُي َق ِّد َم الانسا ُن ُج ْهدَه في سبي ِل الله.
 ) ( ٣تصدّق �أبو ذ ٍر الغفار ُّي ببستانِه بيرحاء في سبي ِل الله.
الصحابي الجلي ِل البرا ِء بنِ ٍ
مالك في ِ
حرب مسيلم َة من ُص َو ِر التضحي ِة بالمال.
 ) ( ٤قص ُة
ِّ
والفداء من �أ ِ
سباب ِع َّز ِة ال�أمم وحر َّي ِتها.
 ) ( ٥التّضحية
ُ
السؤال الثّاني :أ� ّ
وض ُح مفهوم التّضحية ِ والفداء.
ّ
السؤال الثّالث :أ�ذكر صورة من حياة الصّ حابة لك ٍّل م ّما ي أ�تي:
ّ
�أ التّضحية بالمال.
ب التّضحية بال َّن ْفس.
بالجه ِد وال َو ْقت.
جـ التّضحية ُ
السؤال ال ّرابع� :أ َع ِّل ُل َح َّ
ث الاسلا ِم على التّضحية والفدا ِء في سبيل الله تعالى.
ّ
السؤال الخامس :أ� ِّ
ستنتج ُه من قصّ ِة أ�بي طلح َة المذكور ِة في الدّرس.
وض ُح ما أ�
ُ
ّ
يات الكريم ُة ال�آتية:
السؤال السادس :أ�ب ّي ُن صو َر التّضحية التي تد ُّل عليها ال�آ ُ
ّ
ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ
 ١قال تعالى :ﭐ
ﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱠ [ســورة ال�أحــزاب :ال�آيــة .]23

ﱡﭐﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ
تعالى :ﭐ

ﲾ ﲿ ﱠ [الحديد.]١٠ :

 ٢قال
ﱡﭐﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ
 ٣قــال تعالــى :ﭐ

ﲅﲆﲇﲈﲉﲊ

ﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖ ﲗ

ﲘ ﲙ ﱠ [التوبــة.]١٢٠ :
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الدّرس الثّامن عشر

تنظيم الوقت

ال�أهداف

ُي َت َوقَّ ُع من الطلبة بعد دراسة هذا الدّرس تحقيق ال�أهداف ال�آتية:
١
٢
٣
4
٥
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توضيح �أهم ّية الوقت.
الوقت في حيا ِة ال�إ ِ
استنتاج فوائد تنظي ِم ِ
نسان والمجتمع.
الاستدلال بال�أدلّة الشرع ّي ِة على �أهم ّية استثمار الوقت.
تقدير قيمة ِ
الوقت في الحياة.
شرح كيفية تنظيم الوقت وال�أمور المعينة عليه.

نشاط:

نوضح ثلاث صفات مه ّمة للنجاح في الحياة.

ـت ُع ُمــر ال�إ نســان ،وهــو �أغلــى مــا نمل ُكــه ،و�إضاع ُتــه خســار ٌة عظيمــة ،فــك ُّل يــو ٍم يمضــي ُي َق ِّر ُبنــا �إلــى
الوقـ ُ
ـب علــى ال ُمســل ِم �أن يســتغ َّل وقتــه بمــا ُيرضــي ر َّبــه ســبحانه ،وبمــا ُيح ِّقـ ُق النفـ َع لــه ول� أ َّم ِتــه.
�آجالنــا ،والواجـ ُ

أ�همية تنظي ِم الوقت:
ـت فــي �آيـ ٍ
�أ ْقسـ َم اللـ ُه بالوقـ ِ
ـات كثيــر ٍة ،منهــا قولُــه تعالــى:

ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﭐ

ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱠ [ســورة العصــر ،]٣ – ١:وقولُــه :ﱡﭐﱔ ﱕ

ﱖ ﱗ ﱠ [الفجــر ،]٢ – ١ :والقسـ ُم بالوقـ ِ
ـت يــد ُّل علــى �أهم َّي ِتــه ،وضــرور ِة اغتنامــه فــي طاعــة اللــه.
وقــال رســو ُل اللــ ِه صلّــى اللــ ُه عليــه وســلّم" :نِ ْع َم َت ِ
الص َّحــ ُة،
ــن ال َّنــاسِِّ :
ــان َمغ ُْبــو ٌن ِفي ِه َمــا َك ِثيــ ٌر ِم َ
ـت ال ُمســل ِم �أمانـ ٌة ُي ْسـ�أ ُل عنهــا يــو َم القيامــة ،فقــالَ " :لا
َوال َفـ َـرا ُغ"(((  .و�أكّــد رســول اللــه
علــى �أ ّن وقـ َ
َتـ ُزو ُل َق َد َمــا َع ْبـ ٍد َيـ ْو َم ال ِق َيا َمـ ِة َح َّتــى ُي ْسـ�أ َل َعـ ْـن ُع ُمـ ِر ِه ِفي َمــا �أ ْف َنــا ُهَ ،و َعـ ْـن ِع ْل ِمـ ِه ِفيـ َم َف َعـ َلَ ،و َعـ ْـن َمالِـ ِه ِمـ ْـن �أ ْيـ َـن
ا ْك َت َسـ َـب ُه َو ِفي ـ َم �أنْ َف َق ـ ُهَ ،و َعـ ْـن ِج ْس ـ ِم ِه ِفي ـ َم �أ ْب ـلَا ُه"(((.
�أ َت َع َّلم :ال ُغ ْبــن :الخديعــة التــي تــؤدي �إلــى الخســارة .ومــن صــوره� :أن تبيـ َع شــي ًئا ثمي ًنــا بثمــنٍ بخــس،
والمــراد مــن الحديــث �أن مــن ضيــع وقتــه فقــد خســر خســارة كبيــرة.

تقدي ُر قيم ِة الوقت:
ُيعلّ ُمنــا ال�إ ســلا ُم احتــرا َم الوقــت ،ومــن ُصـ َور ذلــك �أ ّن الشــريع َة ال�إ ســلام ّي َة جعلــت للصــلا ِة وق ًتــا لا بـ ّد
الصــلا ِة عــن وق ِتهــا بــلا عــذ ٍر مــن الكبائــر ،وكذلــك الصــو ُم ،فلــو �أ ّن الصائـ َم تنــاول
ـراج ّ
�أن تُــؤ ّدى فيــه ،ف إ�خـ ُ
طعا ًمــا �أو شــرا ًبا ُمتع ِّمــدا قبـ َل غــروب الشــمس ولــو بوقـ ٍ
مرتكبــا لذنـ ٍ
ـب مــن �أكبـ ِر
ـت يســي ٍر َب ُطـ َل صو ُمــه ،وكان
ً
عيش �إلّا عيش ال�آخرة ،رقم.6412 :
((( البخاري ،باب :لا َ
أ
((( الترمذي ،باب :في القيامة ،رقم ،2417 :وصححه ال�لباني في الصحيحه ،رقم.٩٤٦ :
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ـوف علــى عرفـ َة فــي اليــو ِم التّاســع ،فــلا حـ َّـج لــه.
ـاج فا َتـ ُه الوقـ ُ
الذنــوب ،ولــو �أ ّن الحـ ّ

كيف ّية تنظيم الوقت:
١
٢
٣
٤

يؤج ُل عم َل اليو ِم �إلى الغد.
عد ُم التّسويف ،فالمسل ُم لا ِّ
ت�أدي ُة ك ِّل عملٍ في َو ْق ِته.
وقت للعم ِل ٍ
تخصيص ٍ
ووقت للعباد ِة ،كقراء ِة القر� ِآن ،والمطالعة.
ُ
تخصيــص ٍ
النفــس تمــ ُّل طــو َل
س بالوســائلِ المشــروعة؛ ل� أ ّن
وقــت للراحــ ِة
والترويــح عــن النفــ ِ
ِ
َ
ُ
ــب ا ْل� أ ْع َم ِ
ــال �إِلَــى اللــ ِه َت َعالَــى �أ ْد َو ُم َهــاَ ،و�إِ ْن َقــ َّل"(((.
الاجتهــاد والعمــل؛ لقولــه ( )�" :أ َح ُّ

ال�أمو ُر المعين ُة على تنظي ِم الوقت:
ِ
الغايات وال�أهداف.
وضوح
١
ُ
 ٢الابتعا ُد عن ال ُم ْل ِه ِ
يات وال ُمغْريات.
 ٣الابتعا ُد عن رفقاء السوء؛ ل�أن ّهم َمضْ َيع ٌة للوقت ،ودما ٌر ل ُمستقبلِ ال�إ نسان.
ص ِ
ِ
ـاس بسـ ِ
ـاس بمــا نؤ ّديــه مــن �أعمـ ٍ
ـال
الحـ ْر َ
فالحـ ْر َ
ـنوات �أعمارِنــا ،بــل تُقـ ُ
ص علــى الوقــت ،فحياتُنــا لا تُقـ ُ
ـب علــى ك ِّل ُمســل ٍم �أ ْن َي ْس ـ َت ِغ َّل ك َّل وق ِتــه
نفســنا ،وننف ـ ُع بهــا ال� آ َخريــن .وواجـ ٌ
صالح ـ ٍة وخ ِّيــر ٍة ،ننف ـ ُع بهــا �أ َ
فيمــا يعــو ُد علــى ِ
نفســه ،وعلــى �أ ّم ِتــه بالخيـ ِر والســعادة.

�أ َف ِّكر:

وقات ِ
نشاطات مفيد ًة يقوم بها ال ُمسل ُم في �أ ِ
ٍ
فراغه.
ذكر
�أ ُ

((( مسلم ،باب :فضيلة العمل الدائم ،رقم. 783 :
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فوائ ُد تنظي ِم الوقت:
والمجتمع من تنظي ِم الوقت:
من الفوائ ِد التي َيجنيها الفر ُد
ُ
الوقت بالطّ ِ
 ١استغلا ُل ِ
اعات يوصل �إلى مرضا ِة الل ِه سبحانه.
ساس النجاح الذي يمكّ ُن من تحقيقِ ال� أ ِ
ِ
والوصول �إلى الطموحات.
هداف،
 ٢هو �أ ُ
ُ ٣يش ِع ُر ال�إ نسا َن بال ّرضا عن حياتِه ،والثق ِة بنفسه.
جتمع ،ويزي ُد من تط ُّوره و ُرق ّيه.
نتاج ال ُم ِ
حسن من �إ ِ
ُ ٤ي ِّ
نشاط:

مواقف من حياة العلماء تُبين حرصهم على الوقت.
ذكر
َ
�أ� -أ ُ
ب -يلقي بعض الطلبة كلمة في ال�إ ذاعة المدرسية حول �أهمية الوقت وتنظيمه.

التّقويم
السؤال ال�أ ّول :أ�ذكر دلي ًلا شرعيًّا يد ُّل على أ�هم ّي ِة الوقت.
ّ
السؤال الثّاني :أ�وضح َ
ثلاث فوائدَ لتنظي ِم الوقت.
ّ
العوائق المانع َة من تنظيم الوقت.
السؤال الثّالث� :أبين
َ
ّ
السؤال ال ّرابع :أ�قارنُ بين شخص ْي ِن :ال�أ ّول منهما ُي َن ِّظ ُم وقتَه ،وال�آ َخر لا يستفي ُد منه.
ّ
ال� ِ
نسان من وق ِته.
الصحب ِة الصالح ِة على استفاد ِة إ
السؤال الخامس :أ�ب ّي ُن أ�ث َر ُ
ّ
السؤال السادس :أ�رتب أ�عمالي اليومية في جدول.
ّ
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الدّرس التّاسع عشر

آ�داب الطريق

ال�أهداف
ُي َت َوقَّ ُع من الطلبة بعد دراسة هذا الدّرس تحقيق ال�أهداف ال�آتية:
١
٢
٣
4
٥
٦
٧
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بالس َّنة ال َّن َبويّ ِة على � ِ
آداب ال ُّط ُرقات.
الاستدلال ُّ
ذكر َب ْعض �آداب الطريق.
تعليل ِحرص ال�إ سلا ِم َعلى � ِ
آداب الطريق.
والس ِ
الس ِ
لوك ال�إ
لبي في ال ُّط ُرقات.
التمييز َب َ
لوك َّ
يجابي ُّ
ين ُّ
الس ِّ
ِّ
آداب ال ُّط ُر ِ
استنتاج �آثا ِر ُمراعا ِة � ِ
قات َعلى الفَر ِد وال ُمجتمع.
ذكر واجبات الدولة نحو ال ُّط ُرق.
س َعلى ال ُّط ُرقات.
الجلو ِ
الالتزام ب�آداب ُ

نشاط:

نصوغ عددا من الاقتراحات تجعل طرقاتنا أ�فضل م ّما هي عليه.

ُيرشـ ُد ال�إ ســلا ُم �إلــى ال�أخـ ِ
ـلاق الحميــد ِة التــي تقــو ُد �إلــى تقـ ُّد ِم المجتمـ ِـع وال ُّر ِقـ ِّـي بــه ،وهــذه ال�أخــلا ُق
تشــم ُل حيــا َة المســل ِم فــي جوان ِبهــا كلِّهــاِ ،ومـ ْـن هــذه ال�أخـ ِ
آداب الطريــق؟ ومــا
آداب الطريــق ،فمــا � ُ
ـلاقُ � :
�آثا ُرهــا علــى المجتمــع؟
قصـ ُد بـ آ�داب ال ُّطـ ُرق أ�ن يتحلّــى ال ُمســل ُم بال�أخـ ِ
دب ،واحتــرا َم
ُي َ
ـلاق الحميــد ِة ،و أ�ن يلتــز َم ال�أ َ
ال�آ َخريــن أ�ثنــا َء ســي ِره فــي ال ّطريــق.
ومن آ� ِ
ال�سلا ُم عليها ما ي أ�تي:
حض إ
داب الطريقِ التي ّ
١

٢
٣

٤
٥
٦

ـتحب للمســل ِم �أن ُيح ِّيـ َـي َمـ ْـن يلقــاه فــي طري ِقــه
ُيسـ ُّ
بتح َّي ـ ِة ال�إ ســلام ،وهــي( :الســلا ُم عليكــم ورحم ـ ُة
اللـ ِه وبركاتُــه) ،ويجــب عليــه �أ ْن يــر َّد التح ّيـ َة بقولــه
(وعليكــم الســلا ُم ورحم ـ ُة اللــه وبركاتُــه).
ـض البصـ ِر عــن ال َّن َظـ ِر �إلــى مــا ح ّرمــه اللـ ُه تعالــى،
غـ ُّ
ﱡﭐﱮ ﱯ ﱰ ﱱ
قــال ســبحانه وتعالــى :ﭐ
ﱲ ﱠ [ســورة النــور �آيــة .]30
ــن �أبِــي ُه َر ْي َــرةَ� :أ َّن
�إزالــ ُة ال�أذى عــن الطريــق ،ف َع ْ
َر ُســو َل اللَّ ـ ِه َصلَّــى الل ـ ُه َع َل ْي ـ ِه َو َس ـلَّ َم َقــا َلَ « :ب ْي َن َمــا
ــن شَ ــ ْو ٍك َع َلــى
َر ُجــ ٌل َي ْم ِشــي بِ َطرِيــقٍ َو َجــ َد ُغ ْص َ
َــر لَــ ُه»((( .
ال َّطرِيــقِ َف�أخَّ َــر ُهَ ،فشَ ــ َك َر اللَّــ ُه لَــ ُهَ ،ف َغف َ
ال�أمـ ُـر بالمعـ ِ
ـروف ،والنهـ ُـي عــن المنكــر ،فمــن واجـ ِ
ـب المســل ِم �أن ُي ْر ِشـ َد �أخــاه �إلــى فعـ ِل الخيــرات،
ِ
بالقول الحســن.
وينهــاه عــن ال ُمن َكــرات
الس ّن.
�إعان ُة المحتاجين ،ومساعدتُهم ،كالمكفوفين ،وكبا ِر ِّ
الالتزا ُم بقوانينِ المرو ِر و�إشاراتِه ،حفا ًظا على حيا ِة الناسِ ،وسلا َم ِتهم.

((( البخاري ،باب :فضل التهجير �إلى ال ُّظهر ،رقم. 652 :
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ال�أمو ُر التي ينبغي أ� ْن نج َت ِن َبها:
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧

ك ُّل ما ُيؤذي ال�آخرين ،ويضايقُهم.
الض ِحــكُ بصـ ٍ
التح ـد ُُّث بصـ ٍ
ـوت عـ ٍ
ـوت مرتفــع ،قــال تعالــى :ﱡﭐ ﳘ ﳙ ﳚ
ـال مزعـ ٍـج� ،أو َ
ﳛ ﳜ ﳝ ﱠ [ســورة لقمــان �آيــة .]19
رمي ال ُّن ِ
فايات في الطّريق.
ُ
ِ
الخاص ِة والعا ّمة.
الممتلكات
الاعتداء على
ّ
ُ
ِ
الس ّي ِ
ومخارج الطوارئ.
المستشفيات،
ماكن ُيم َن ُع
الوقوف فيها ،كمداخلِ
ُ
�إ ُ
ِ
ارات في �أ َ
يقاف ّ
القيــاد ُة بســرع ٍة لا ِسـ َّيما فــي ال�أماكــنِ المزدحمـ ِة ،و�أماكــنِ تج ُّم ِع ال�أطفـ ِ
ـال؛ كال ِّرياضِ ،والمدارسِ،
والمساج ِد ،وال�أسواق.
ِ
المنازل ،تج ُّن ًبا ل�إ حراج �أصحابها.
الوقوف �أما َم
ُ

آ�ثا ُر الالتزا ِم ب آ� ِ
داب الطريق:
 ١الفــو ُز بال�أجــ ِر العظيــ ِم مــن اللــه ســبحانه وتعالــى ،قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم:
"ا ْل إِ�ي َمــا ُن بِضْ ـ ٌع َو َسـ ْب ُعو َن � -أ ْو بِضْ ـ ٌع َو ِسـ ُّتو َن  -شُ ـ ْع َب ًةَ ،ف�أ ْف َضلُ َهــا َقـ ْو ُل َلا �إِلَـ َه �إِ َّلا اللـ ُهَ ،و�أ ْدنَا َهــا �إِ َما َطـ ُة
ـاء شُ ـ ْع َب ٌة ِمـ َـن ا ْل إِ�ي َمـ ِ
ـان"(((.
ا ْل� أ َذى َعــنِ ال َّطرِيــقِ َ ،والْ َح َيـ ُ
 ٢شعو ُر الناس بال ّراح ِة وال�أمن.
ُ ٣ر ِق ُّي المجتمع ،و ُر ِق ُّي �أفرا ِده.

واجبات الدول ِة نح َو ال ُّط ُرق:
ـف الشّ ــوارع وتعبيدُهــا ،ومنــع الاعتــداء عليهــا ،وتوفيـ ُـر �إجــراءات ال�أمــنِ
يق ـ ُع علــى عاتــقِ الدول ـ ِة رصـ ُ
ـارات المــرورِ ،واللّوحـ ِ
والســلامة ،ك إ�شـ ِ
ـص ذوي الاحتياجــات
ـات ال�إ رشــاديّة ،وتوفيـ ُـر �أرصف ـ ٍة ومم ـ ّرات تخـ ُّ
جانبــي الطّريــق.
ّ
الخاصــة ،وزراع ـ ُة ال�أشــجا ِر والــورو ِد علــى َ
((( مسلم باب :شعب ال�إ يمان رقم 35
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إ�ضاءة:

عن أ�بي سعيد ُ
الخ ْدري ( ) قالَ :قالَ َر ُسولُ ال َّل ِه ( ):
ـوس ِفــي ال ُّط ُرقـ ِ
ـاتَ ،قالُــواَ :يــا َر ُســو َل اللَّ ـ ِهَ ،مــا لَ َنــا ِمـ ْـن َم َجالِ ِس ـ َنا
"�إِ َّياكُ ـ ْم َوالْ ُجلُـ َ
ـسَ ،ف�أ ْع ُطــوا ال َّطرِي ـ َق َح َّق ـ ُهَ ،قالُــوا:
ُب ـ ٌّد نَ َت َح ـد َُّث ِف َيهــاَ ،قــا َلَ :ف�أ َّمــا �إِ َذا �أ َب ْي ُت ـ ْم �إِلّا الْ َم ْج ِلـ َ
الســلا ِم،
ـض الْ َب َصـرَِ ،و َكـ ُّ
ـف ال� أ َذىَ ،و َر ُّد َّ
َيــا َر ُســو َل اللَّـ ِهَ ،ف َمــا َحـ ُّق ال َّطرِيــقِ ؟ َقــا َلَ :غـ ُّ
َوال� أ ْمـ ُـر بِالْ َم ْعـ ُـر ِ
وفَ ،وال َّن ْهـ ُـي َعــنِ الْ ُم ْن َ
كــر" (صحيــح البخــاري ،بــاب �أفنيــة الــدور والجلــوس فيهــا،
الص ُعــدات ،رقــم.)2465 :
والجلــوس علــى ّ

التّقويم
السؤال ال�أ ّول� :أ ِّ
كف ال�أذى.
غض البصرّ ،
ّ
وض ُح المقصو َد م ّما ي أ�تي :آ�داب ال ّطريقّ ،
وخفض الصّ وت.
غض البصر،
ِ
ّ
السؤال الثّاني :أ�ذك ُر دلي ًلا شرع ًّيا على ما ي أ�تيّ :
ـق
الســؤال الثّالــث :أ�رسـ ُم جــدو ًلا ،أ�ذكــر فيــه ثلاثـ َة أ�مــورٍ إ�يجاب ّيــة ،وثلاثـ َة أ�مــورٍ ســلب ّي ٍة تتعلّـ ُ
ّ
بال ّطريق.
ِ
السؤال ال ّرابع :أ� ّ
شارات المرور.
وض ُح أ�هم ّي َة الالتزا ِم ب إ�
ّ
السؤال الخامس :أ�ع ِّد ُد أ�ربع َة آ� ٍ
داب للطريق.
ّ
السادس� :أب ِّي ُن ثلاث َة أ�مورٍ من واجبات الدول ِة نحو ال ُّط ُرق.
السؤال ّ
ّ
ال�سلا ُم على آ� ِ
داب الطريق.
السابع :أ�علّلَ :ح َرص إ
السؤال ّ
ّ
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الدّرس العشرون

الاحتشام

ال�أهداف

ُي َت َوقَّ ُع من الطلبة بعد دراسة هذا الدّرس على تحقيق ال�أهداف ال�آتية:
١
٢
٣
4
٥
٦
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تعريف مفهو ِم الاحتشام.
ذكر �أنواع الاحتشام.
الاستدلال على وجوب الاحتشام.
استنتاج ثمار الاحتشا ِم على الفر ِد وال ُم ْج َت َمع.
الحرص على الاحتشام.
توضيح معنى التبرج

نشاط:

ال�ســلام علــى التربيــة علــى العفــة والفضيلــة ،نوضــح خمســة
حــرص إ
آ�داب إ�ســلام ّية تُســهم فــي تحقيــق ذلك.

ص ال�إ ســلا ُم علــى �إقامـ ِة مجتمـ ٍـع نظيـ ٍ
ـاء �إلــى
ـف يقــو ُم علــى الفضيلـ ِة والع ّفــة ،فدعــا ال ّرجــا َل والنّسـ َ
َحـ َـر َ
الاحتشــا ِم ،حفا ًظــا علــى كرامـ ِة ال�إ نسـ ِ
ـان ،وصونًــا لل ُمجتمـ ِـع مــن ال ّرذيلـ ِة والفســاد.

مفهوم الاحتشام:
ِ
عــن ك ِّل مــا يثيــر الشّ
ش
هــو الابتعــا ُد ْ
ــهوات ،و َيخْ ــ ِد ُ
الحيــاء فــي ال َم ْل َبــسِ ،والــكلا ِم ،وال ِمشْ َــية ،والتّعا ُمــل.
َ

أ�نوا ُع الاحتشام:
أ�و ًلا -الاحتشا ُم في الملبس ،ومن ذلك:
ُ ١يشْ ـ َت ُ
ـف شــي ًئا
رط فــي لبــا ِ
ـاترا لــك ّل ِج ْسـ ِمها عــدا الوجـ َه والكفيــن ،لا َي ِصـ ُ
س المــر�أ ِة �أن يكــون سـ ً
َّ ُّ ُ ّ َ ۡ َ ٰ َ
ﭐي َأ ُّي َ
ﱡ َ ٰٓ
جــك
ـ
ٱنل
ـا
ـ
ه
بالض ِّيــقِ  ،ولا ال ّرقيــقِ الــذي ُيظ ِهـ ُـر مــا تح َتــه .قــال تعالــى :ﭐ
منــه ،ليــس ِّ
ـي قــل ِلزو ِ
ِ
َ
َّ َ ٰ َ َ ۡ َ ٰٓ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ
َََ َ
ـن يُ ۡدنِـ َ
ـك َون َِســآءِ ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمنِـ َ
ـن َعلَ ۡيهـ َّ
ـنۗ َوكن
ـن ِمــن َجلٰبِيب ِ ِهــنۚ ذلِــك أدن أن يعرفــن فــا يؤذيـ
وبناتِـ
ِ
ـورا َّرح ٗ
َّ ُ
ٱلل َغ ُفـ ٗ
ِيمــا  ٥٩ﱠ [ال�أحــزاب]٥٩ :

خاصــا ،ولا لونًــا مح ّد ًدا،
لــم يشــترِط ال�إ ســلا ُم فــي ثيــاب المــر�أة نو ًعــا مع ّينــا ،ولا شــكلًا ّ
�أ َت َع َّلم:
ـت �أنظــا َر
فــك ُّل لبــا ٍ
تلبســه� ،إذا لــم يكــن مثيـ ًـرا يل ِفـ ُ
الســابقة ُيبـ ُ
س يح ّقــق الشّ ــروط ّ
ـاح للمــر�أة �أن َ
ال ّرجال.
ساترا ِ
ُ ٢ي ُ
موافقًا ل�أحكام الشّ رعُ ،م ْن َس ِج ًما مع ُع ْر ِف ُم ْج َت َم ِعه.
شترط في لِبا ِ
س ال ّرجلِ �أن يكو َن ً
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نشاط (:)١

�أذكر صو ًرا مخالفة للاحتشام تظهر في زي بعض شبابنا وشاباتنا.

ثان ًيا -الاحتشا ُم في ال ّزينة:
فقــد حـ ّر َم ال�إ ســلا ُم التّبـ ّر َج علــى المــر�أ ِة؛ لمــا ُيــؤ ّدي �إليــه مــن فســا ٍد وفتنــة ،قــال اللـ ُه ســبحانه وتعالــى:
ـب �إخفــاؤه مــن
ﭐ
ﱡﭐﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱠ [ال�أحــزاب ،]٣٣ :والتبـ ُّر ُج هــو �أن تُ ْبـ ِد َي المــر�أ ُة مــا يجـ ُ
ﱡﭐﲇ
ي ذلــك ،قــال اللــه ســبحانه وتعالــى :ﭐ
محاسـ ِنها وزين ِتهــا ،كشــعرِها ،ورقب ِتهــا ،فــلا يجــو ُز للمــر�أ ِة �أن تُ ْبـ ِد َ
ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ [النــور.]٣١ :

إ�ضاءة:

نشاط (:)٢

ونحرهــا،
 ١كانــت المــر�أة فــي الجاهليــة تُغطّــي ر�أ َســها علــى نح ـ ٍو يكشــف رقب َتهــا َ
فنــزل قولــه تعالــى :ﭐ
ﱡﭐﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ [النــور ،]٣١ :والخمــا ُر هــو
ـب علــى المــر�أ ِة
ـب :هــو ّ
غطــاء الــر�أسَ ،
الصــدر والنّحــر ،والمعنــى �أنــه يجـ ُ
والج ْيـ ُ
�أن تُغ ِّطـ َـي رقبتهــا ونحرهــا.
زوجها بذلك.
رج وهي ُم َت َع ِّط َرةٌ ،حتّى لو �أ ِذ َن لها ُ
 ٢لا يجو ُز للمر�أ ِة �أ ْن َتخْ َ
للصــلاة ،وطلـ ِ
ـب العل ـ ِم ،وقضــا ِء حوائجهــا
ـرج مــن بيتهــا ّ
 ٣يجــو ُز للمــر�أ ِة �أن تخـ َ
الدين ّيــة والدنيو َّي ـ ِة ،شــريطة الالتــزا ِم بالضوابـ ِـط الشــرع ّية.
َذ َكــرت ال�آيــة ( )٣١مــن ســورة النــور محــا ِر َم المــر�أ ِة التــي يجــوز �أن تُظ ِهـ َـر
وضـ ُـح مــا ذكرتــه.
زين َتهــا �أما َمهــم� ،أرجــع �إلــى ال�آي ـ ِة الكريم ـ ِة ،و�أ ّ

ثال ًثا -الاحتشا ُم في الكلام :ومن ذلك:
 ١تجنّ ُب ال� أ ِ
ش الحياء.
لفاظ الفاحش ِة القبيح ِة التي َتخْ ِد ُ
 ٢لا يجــو ُز للمــر�أة �أن تقصــد فــي كلامهــا ترقيـ َق صوتهــا علــى نحــو يثيــر الفتنــة ،ويحـ ّرك الغرائــز ،قــال
تعالى :ﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱠ [ال�أحزاب.]٣٢ :
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راب ًعا -الاحتشا ُم في ال ِمشية:

ـت �أنظــا ِر الرجـ ِ
ـال �إليهــا ،قــال تعالــى :ﱡﭐﳁ
فــلا يجــوز للمــر�أة �أن تتع ّمـ َد فــي ِمشـ َـي ِتها �إبــرا َز مفاتِ ِنهــا ،ولفـ َ

ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﱠ [النور.]٣١ :

غض البصر:
ً
خامساّ -

ﱡﭐﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱠ [النــور،]٣٠ :
ـاء بــه ،قــال تعالــى :ﭐ
فقــد �أ َمـ َـر ال�إ ســلا ُم الرجــا َل والنسـ َ
ﱡﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﱠ [النور.]٣١ :
وقال :ﭐ
ـض البص ـرِ� ،إلّا �أن ّهــا �أباحــت النظـ َـر عن ـ َد الحاج ـ ِة ،ومــن �أمثلــة
والشــريع ُة ال�إ ســلام ّي ُة ،و�إن �أمــرت بغـ ِّ
ذلــك :النظـ ُـر عنــد التّــداوي ،والشّ ــهاد ِة ،والقضــا ِء ،والبيـ ِـع والشــراء.

ِ
الرجال بالنسا ِء ،و َتش ُّب ِه النسا ِء بالرجال:
تحري ُم َت َش ُّب ِه

س
ـروج عــن الفطــرة ،و�إفســا ٍد لل�أخــلاق ،ف َعــنِ ا ْبــنِ َع َّبــا ٍ
فقــد ح ـ ّرم ال�إ ســلا ُم ذلــك؛ لِمــا فيــه مــن خـ ٍ
ـال بِال ِّن َســا ِءَ ،وال ُم َتشَ ـ ِّب َه ِ
ين ِمـ َـن ال ِّر َجـ ِ
ات ِمـ َـن
 َر ِضـ َـي اللَّ ـ ُه َع ْن ُه َمــاَ -قــا َل" :لَ َعـ َـن َر ُســو ُل اللَّـ ِه ( ) ال ُم َتشَ ـ ِّب ِه َال ِّن َســا ِء بِال ِّر َجـ ِ
ـال"(((.

التّقويم
السؤال ال�أول� :أ َو ِّض ُح مفهو َم الاحتشام.
ّ
َ
س المر أ�ة.
السؤال الثّاني :أ�بين
الشروط التي لا ُب َّد منها في لبا ِ
ّ
السؤال الثّالث :أ� ِّ
وضح معنى التب ُّرج.
ّ
الشـ ِ
ـض النســا ِء الـ ِّز َّي ّ
الحكـ َـم
ـن ُ
ّ
ـرع َّي عنــدَ الصّ ــلا ِة فقــط .أ�بيـ ُ
الســؤال ال ّرابــع :ترتــدي بعـ ُ
ـرعي بعــدَ الصــلاة؟
فــي عــد ِم التزا ِمهــا باللبــا ِ
س الشـ ِّ
ال�سلا ُم بالاحتشا ِم في الحديث ،أ�ذكُر صورتين لذلك.
السؤال الخامس� :أ َم َر إ
ّ
ـض البصــر .أ� ِّ
ـح الحكم ـ َة فــي
الســادس� :أ َم ـ َر إ
وضـ ُ
الســؤال ّ
ّ
ال�ســلا ُم الرجــالَ والنســا َء بغـ ِّ
ذلــك.
((( البخار ُّي ،كتاب اللباس ،باب :المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال ،رقم. 5885 :
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الدّرس الواحد والعشرون

ال ِغيب ُة والنَّميمة

ال�أهداف

(سورة ال ُه َمزة)١ :

ُي َت َوقَّ ُع من الطلبة بعد دراسة هذا الدّرس تحقيق ال�أهداف ال�آتية:
١
٢
٣
4
٥
٦
٧
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تعريف ال ِغيبة وال َّنميمة.
استدلال على ُحرمة ال ِغيب ِة وال َّنميمة بال�أدلّة الشرع ّية.
والبهتان.
تمييز بين ال ِغيب ِة ُ
ٍ
حالات تجوز فيها ال ِغيبة.
بيان
تعداد ال�آثار السلب ّية لل ِغيب ِة وال َّنميمة على الفر ِد والمجتمع.
تج َّنب ُخلُق َِي ال ِغيبة وال َّنميمة.
توضيح كيفية التوبة من الغيبة.

نشاط:

ـاس فِــي النَّــارِ
نناقــش المســتفاد مــن الحديــث النبــوي(َ :و َهـ ْل َي ُكـ ُّ
ـب النَّـ َ
َع َلــى ُو ُجو ِه ِهـ ْـم �أ ْو َع َلــى َم َن ِ
اخ ِر ِهـ ْـم إِ� َّلا َح َصائِـ ُد �أ ْل ِسـ َن ِته ِْم) رواه الترمــذي ،بــاب

مــا جــاء فــي حرمــة الصــلاة ،رقــم.2616 :

نَ َّظـ َم ال�إ ســلا ُم َعلاقـ ِ
وتماسـ ِكه ،ونهــى عــن
ص علــى ك ِّل مــا يزيـ ُد فــي قـ ّو ِة المجتمـ ِـع
ـات النّــاسَ ،
ُ
وحـ َـر َ
ـاء ،لــذا َحـ َّرم الغيبـ َة وال َّنميمــة ،فمــا الغيبــة؟ ومــا ال َّنميمــة؟
ك ِّل مــا ينشـ ُـر العــداو َة والبغضـ َ

مفهوم ال ِغيبة:

تصريحــا ،ســواءٌ أ�كان ذلــك بالنّطــق ،أ�م
تلميحــا أ�و
هــي أ� ْن َت ْذكــ َر أ�خــاك بمــا يكــره،
ً
ً
بال�شــارة ،أ�م بالكتابــة.
إ
فعــن �أبــي هريــرة ( ) �أ ّن رســول اللــه ( ) قــال� :أ َت ـ ْد ُرو َن َمــا الْ ِغ َيب ـ ُة؟ َقالُــوا :الل ـ ُه َو َر ُســولُ ُه �أ ْع َل ـ ُم،
ـت �إِ ْن كَا َن ِفــي �أ ِخــي َمــا �أقُــو ُل؟ َقــا َل�" :إِ ْن كَا َن ِفيـ ِه َمــا َت ُقــو ُل،
َقــا َلِ :ذ ْكـ ُـر َك �أ َخــا َك بِ َمــا َي ْكـ َـر ُهِ ،قيـ َل� :أ َف َر�أ ْيـ َ
َف َقـ ِد ا ْغ َت ْب َتـ ُهَ ،و�إِ ْن لَـ ْم َي ُكـ ْـن ِفيـ ِه َف َقـ ْد َب َه َّتـ ُه"(((.
ِ
َ
وي الشريف.
الفرق بين الغيب ِة وال ُبهتان في ضو ِء ما جاء في
ستنتج
أ�
ُ
الحديث النَّ َب ّ

حكم ال ِغيبة:

ح ـ َّرم ال�إ ســلا ُم ال ِغيب ـ َة ،قــال

ســبحانه :ﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ

ﱚ ﱛﱠ [ســورة الحجــرات :ال�آيــة .]12

أ�سباب تُبيح ال ِغيبة:
مكن الوصولُ إ�ليه إ� ّلا بها ،ومن هذه الحالات:
صحيح
ض
باح ال ِغيب ُة لغر ٍ
تُ ُ
شرعي لا ُي ُ
ٍ
ّ
 ١تحذي ُر المسلمين من ال�أشرارِ وال ُمفسدين.
ـلطان �أو القاضــي� ،أو مــن لــه قُــدر ٌة علــى �إ ِ
 ٢ال َت َظ ُّل ـ ُم :ب ـ�أ ْن يشــك َو ظال َم ـ ُه �إلــى السـ ِ
نصافــه ،و َر ْفـ ِـع
الظّل ـ ِم عنــه.
((( مسلم في باب :تحريم الغيبة ،رقم. 2589 :
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س
 ٣الاســتعان ُة علــى تغيـــي ِر المنكـ ِر ،ور ِّد العاصــي �إلــى الصــواب ،ومثــال ذلــك �أ ْن ُيخبـ َـر المــد ّر ُ
ولـ َـي �أمـ ِر طالـ ٍ
ـب عــن ســلوك ابنــه.
ـف :فـ إ�ذا كان الشــخص معرو ًفــا بلقــب ،كال�أعمــش ،وال�أعــرج جــاز تعريفــه بــه ،ويحـ ُر ُم
 ٤التّعريـ ُ
ـن شـ أ�نِه.
ذكــره بقصـ ِد التنقيـ ِ
ـص ِمـ ْ
وينبغــي علــى المســل ِم فــي هــذه الحــالات �أ ْن َي ْق ِص ـ َد تحقي ـ َق المصلح ـ ِة دون �إيــذا ٍء �أو �إفســاد ،و�أ ْن
يقتصـ َـر علــى مــا تدعــو الضــرور ُة �إلــى ِذ ْك ـرِه.
مفهو ُم النَّميمة:

س ،و إ�لقــا ِء العــداو ِة والبغضــا ِء بينهــم بنقــل كلام ِ
بعضهــم إ�لــى
ـعي إ
ـن النــا ِ
بال�فســا ِد بيـ َ
السـ ُ
بعــض.

حكمها:
حـ ّرم ال�إ ســلا ُم ال َّنميمــة ،وعدَّهــا مــن كبائــر الذنــوب ،ومــن �أســباب عــذاب القبــر ودخــول النــار ،فعــن
حذيفــة بــن اليمــان ( ) ،قــال :قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلمَ " :لا َي ْد ُخـ ُل الْ َج َّنـ َة نَ َّمــا ٌم"((( .

صفات النّ ّمام:
ُ

ـاس ،و�أن تســو َد المح ّبـ ُة بينهــم ،فيســعى فــي �إثــارة
الن ّمــا ُم لئيـ ٌم ذو نفـ ٍ
س مريضــةُ ،
يزعجــه �أ ْن يتّفـ َق النّـ ُ
المشــكلات بينهــم.
نشاط (:)١

نشاط (:)٢

الص ِ
فات التي قُرِنت بال َّنميمة.
ذكر ّ
�أرج ُع لل�آيات ( )13-10من سورة القلم ،و�أ ُ
�أب ِّي ُن دوافع الغيبة وال َّنميمة؟

((( مسلم في باب :غلظ تحريم ال َّنميمة ،رقم. 168 :
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مضا ّر الغيب ِة والنَّميمة على الفر ِد والمجتمع:

نشر الفسا ِد في المجتمع.
ُ ١
 ٢انعدا ُم الثّق ِة بين النّاس.
 ٣تجع ُل المجتم َع فريس ًة سهل ًة لل�إ شاعات المغرضة.

التوب ُة من ال ِغيب ِة والنَّميمة:
تكــون التوبـ ُة بالاســتغفارِ ،والنــد ِم والعــز ِم علــى عــدم العــودة �إلــى هــذا الذنــب ،وبـ�أن يذكــر �أخــاه الــذي
ـلاح بيــن المتخاصميــن.
اغتابــه بالخيــر فــي المجالـ ِ
س التــي اغتابـ ُه فيهــا ،و�أن يســعى فــي ال�إ صـ ِ

إ�ضاءة:

س َر ِضـ َـي اللَّـ ُه َع ْن ُه َمــاَ ،مـ َّر ال َّن ِبـ ُّـي ( ) َع َلــى َق ْب َر ْيــنِ َف َقــا َل�" :إِنَّ ُه َمــا
َعــنِ ا ْبــنِ َع َّبــا ٍ
ـانَ ،و َمــا ُي َع َّذ َبـ ِ
لَ ُي َع َّذ َبـ ِ
ـان ِمـ ْـن َك ِبيـرٍ ،ثُـ َّم َقــا َلَ :ب َلــى� ،أ َّمــا �أ َح ُد ُه َمــا َفـ َكا َن َي ْسـ َعى بِال َّنميمــة،
ـن َب ْولِـ ِه" (صحيــح البخــاري ،كتــاب الجنائــز ،بــاب :عــذاب القبــر
َو�أ َّمــا �أ َح ُد ُه َمــا َفـ َكا َن لا َي ْسـ َت ِت ُر ِمـ ْ
مــن الغيبــة والتّبـ ّول ،رقــم .)1378

التّقويم
ِ
والبهتان ،والنَّميمة.
السؤال ال�أول� :أ َف ِّر ُق بين ك ٍّل من :الغيب ِة،
ّ
المعاني المستفاد َة من النّصوص ال�آتية:
السؤال الثّاني :أ�ب ِّي ُن
ّ
َ
 ١قال سبحانه وتعالى :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣﭼ (الحجرات.)١٢ :
 ٢قال رسول الله ( )" :لا يدخل الجنّة ن ّمام".
 ٣قــال ســبحانه وتعالــى:

ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ (ال�أحــزاب)٥٨ :

ٍ
السؤال الثّالث :أ�ذك ُر َ
حالات تجو ُز ال ِغيب ُة فيها.
ثلاث
ّ
السؤال ال ّرابع :أ�ع ِّد ُد ال�آثا َر السلب ّي َة للغيب ِة والنَّميمة.
ّ
السؤال الخامس� :أبين كيف تكون التوبة من الغيبة والنَّميمة.
ّ
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أ�سئلة الوحدة السادسة
ال�جابة الصحيحة فيما يلي:
أ�ضع دائرة حول رمز إ
 ١تصرف �أبي طلحة في بستانه بيرحاء:
ب يد ّل على نهي ال�إ سلام عن ال�إ سراف.
�أ من صور التضحية بالنفس		.
د يد ّل على �أهم ّية الصدق.
جـ من صور التضحية بالمال		.
 2النعمتان اللتان ذكر النبي ( ) �أن كثيرا من الناس مغبون فيها:
ب العلم والحكمة.
			
�أ المال وال�أصدقاء.
د الصدق وال�أمانة.
			
جـ الصحة والفراغ.
 3من ال�أمور المعينة على تنظيم الوقت:
ب وضوح الغايات وال�أهداف.
				
�أ التسويف.
د الابتعاد عن الغيبة.
				
جـ الملهيات.
 4من �أحكام الشريعة ال�إ سلام ّية في لباس المر�أة:
خاصا وثيابا معينة.
أ� حدّد له ال�إ سلام شكلا ّ
ب �أن يكون رقيقا.
جـ �ألا يكون فضفاضا.
د �أن يكون ساترا لكل الجسم عدا الوجه والكفين.

 5قوله تعالى (فلا تخضعن بالقول) معناه النهي عن:
						
�أ الغيبة.
		
جـ ترقيق المر�أة صوتها بقصد تحريك الغرائز.
 5من الحالات التي تُباح فيها الغيبة:
					
�أ في الجوع الشديد.
						
جـ عند القتال.
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ب النميمة.
د

الذل والخضوع.

ب عند التظلّم.
د

في المرض الشديد.

المصادر والمراجع

�أو ًلا -كتب التفسير:
 -1الزحيلي ،وهبة :التفسير المنير ،دار الفكر ،ط1997 /1م.
 -2الصابوني ،محمد علي ،صفوة التفاسير ،دار الفكر ،ط1998 /2م.
 -3الطبري ،محمد بن جرير :جامع البيان في ت أ�ويل القر�آن ،مؤسسة الرسالة ،ط2000/1م.
 -4ابن عاشور ،الطاهر :التحرير والتنوير ،مؤسسة التاريخ العربي ،ط2000 /1م.
 -5القرطبي ،محمد بن �أحمد :الجامع ل�أحكام القر�آن ،دار الكتب المصرية ،ط1987 /3م.
 -6ابن كثير� ،إسماعيل بن عمر :تفسير القر�آن العظيم ،دار طيبة ،ط1998 /2م.
 -7المراغي� ،أحمد بن مصطفى :تفسير المراغي ،مكتبة مصطفى البابي الحلبي ،ط1964 /1م.
ثان ًيا -كتب العقيدة:
 -1حبنكة ،عبد الرحمن :العقيدة ال�إ سلامية ،دار االقلم1979 ،م.
 -2ابن �أبي العز ،علي :شرح العقيدة الطحاوية ،المكتب ال�إ سلامي ،ط1400 /6هـ.
 -3ياسين ،محمد نعيم :ال�إ يمان ،جمعية عمال المطابع ،ط1987 /1م.
ثال ًثا -كتب الحديث:
 -1عتر ،نور الدين :منهج النقد في علوم الحديث ،دار الفكر ،ط1981 /2م.
 -2العسقلاني� ،أحمد بن علي بن حجر :فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،بيت ال�أفكار ،ط1999 /1م.
 -3النووي ،يحيى بن شرف :شرح النووي على صحيح مسلم ،دار المؤيد ،ط1995 /1م.
 -4النووي ،يحيى بن شرف :رياض الصالحين ،المكتبة ال�إ سلامية ،ط1990 /4م.
راب ًعا -السيرة النبوية:
 -1البوطي ،محمد سعيد رمضان ،فقه السيرة ،دار السلام ،ط1996 /6م.
 -2رزق الله ،مهدي :السيرة النبوية في ضوء المصادر ال�أصلية ،مركز الملك فيصل ،ط1992 /1م.
� -3أبو زهرة ،محمد :خاتم النبيين ،دار الفكر العربي2004 ،م.
 -4السهيلي ،عبد الرحمن بن �أبي الحسن ،الروض ال�أنف ،دار الفكر ،ط1998 /1م.
 -5الذهبي ،محمد بن �أحمد :سير أ�علام النبلاء ،مؤسسة الرسالة ،ط1990 /1م.
 -6العلي� ،إبراهيم :صحيح السيرة النبوية ،دار النفائس ،ط1995 /1م.
 -7العمري� ،أكرم ضياء :السيرة النبوية الصحيحة ،مكتبة العبيكان ،ط2003 /5م.
خامسا -الفقه ال�إ سلامي:
ً
 -1سابق ،سيد :فقه السنة ،دار الكتاب العربي ،ط1977 /3م.
 -2الزحيلي ،وهبة :الفقه ال�إ سلامي و أ�دلته ،دار الفكر ،ط1989 /4م.
 -3ابن عبد البر ،يوسف :الاستذكار ،مؤسسة الرسالة ،ط1993 /1م.
 -4ابن قدامة ،عبد الله ،المغني ،دار الفكر ،ط1994 /2م.
 -5النووي ،يحيى بن شرف :المجموع شرح المهذب ،دار �إحياء التراث ،ط1995 /1م.
سادسا -ال�أخلاق والتهذيب:
ً
أ
 -1السباعي ،مصطفى� :خلاقنا الاجتماعية ،المكتب ال�إ سلامي ،ط1986 /1م.
 -2الغزالي ،محمد :خلق المسلم ،مؤسسة �أخبار اليوم ،ط2001 /2م.
 -٣الميداني ،عبد الرحمن حبنكة :ال�أخلاق ال�إ سلامية و أ�سسها ،دار القلم ،ط2001 /2م.
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لجنة المناهج الوزارية
د .صبري صيدم
�أ .عزام �أبو بكر
د .شهناز الفار

د .بصري صالح
�أ .ثروت زيد
د .سمية النخالة

م .فواز مجاهد
�أ .علي مناصرة
م .جهاد دريدي

ال�سلامية
لجنة الخطوط العريضة لمنهاج التربية إ
�أ.د�.إسماعيل شندي
د .جمال الكيلاني
تامر الرملاوي
عفاف طهبوب

د� .إياد جبور (منسقًا)
�أ .د .ماهر الحولي
د .محمد عساف
عمر غنيم
نبيل محفوظ

�أ .د .عبد السميع العرابيد
د .حمزة ذيب
جمال زهير
فريال الشواورة

المشاركون في ورشة العمل
عمر غنيم
ر�أفت داود
فريال الشواورة
محمد ديك
سامي بارود
نجاح الجعيدي
تامر الرملاوي
علا ال�آغا
صابر �أبو لحية

يوسف تيم
معمر الحاج
�إنتصاف �أقرع
عمر شتيه
محمد الفقي
�أماني المغني
سماح �أبو حطب
بلال عابدين

محمد جرادات
فايزة العكل
تسنيم صوص
تميم شبير
سعاد �أبو ركبة
منار حماد
عليا النجار
رابح ظهير

ت ّم بحمد اللّه
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�إبراهيم سويدان
مروة شيخ
حنان العيدة
�أحمد منصور
�آمال ظاهر
�إبراهيم �أبو شمالة
نور ضابوس
�أشرف الشاعر

