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تــقــديــم

أمــر �لــذي  صــلاح �لتربــوي باأنــه �لمدخــل �لعقلانــي �لعلمــي �لنابــع مــن ضــرور�ت �لحالــة،  �لمســتند �إلــى و�قعيــة �لنشــاأة، �ل� يتصــف �ل�إ

�نعكــس علــى �لرؤيــة �لوطنيــة �لمطــورة للنظــام �لتعليمــي �لفلســطيني فــي محــاكاة �لخصوصيــة �لفلســطينية و�ل�حتياجــات �ل�جتماعيــة، 

و�لعمــل علــى �إرســاء قيــم تعــزز مفهــوم �لمو�طنــة و�لمشــاركة فــي بنــاء دولــة �لقانــون، مــن خــلال عقــد �جتماعــي قائــم علــى �لحقــوق 

أمانــي،  آمــال، ويلامــس �ل� و�لو�جبــات، يتفاعــل �لمو�طــن معهــا، ويعــي تر�كيبهــا و�أدو�تهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج �إصــلاح يحقــق �ل�

ويرنــو لتحقيــق �لغايــات و�ل�أهــد�ف.   

ولمــا كانــت �لمناهــج �أد�ة �لتربيــة فــي تطويــر �لمشــهد �لتربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قو�عــده ومفاهيمــه، فقــد جاءت ضمن خطــة متكاملة 

عــد�د لجيــل  عالجــت �أركان �لعمليــة �لتعليميــة �لتعلميــة بجميــع جو�نبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات �لنوعيــة بــكل �قتــد�ر، و�ل�إ

قــادر علــى مو�جهــة متطلبــات عصــر �لمعرفــة، دون �لتــورط باإشــكالية �لتشــتت بيــن �لعولمــة و�لبحــث عــن �ل�أصالــة و�ل�نتمــاء، و�ل�نتقــال 

�إلــى �لمشــاركة �لفاعلــة فــي عالــم يكــون �لعيــش فيــه �أكثــر �إنســانية وعد�لــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ــد  ــا، وباســتحضار و�ٍع لعدي ــن �إنتاجه ــا يجــب �أن يكــون م ــة، وصــول�ً لم ــي �لمعرف ــة تلّق ــى تجــاوز نمطي ــق �لحــرص عل ــن منطل وم

�لمنطلقــات �لتــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب �لــذي نريــد، وللبنيــة �لمعرفيــة و�لفكريـّـة �لمتوّخــاة، جــاء تطويــر �لمناهــج �لفلســطينية وفــق رؤيــة 

محكومــة باإطــار قو�مــه �لوصــول �إلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، و�لعلــم، و�لثقافــة، و�لتكنولوجيــا، وتلبيــة �لمتطلبــات �لكفيلــة 

بجعــل تحقيــق هــذه �لرؤيــة حقيقــة و�قعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� �لتناغــم بيــن �ل�أهــد�ف و�لغايــات و�لمنطلقــات و�لمرجعيــات، 

فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون �لنتــاج تعبيــر�ً عــن توليفــة تحقــق �لمطلــوب معرفيــاً وتربويــاً وفكريــاً.

ثّمــة مرجعيــات تؤطـّـر لهــذ� �لتطويــر، بمــا يعــّزز �أخــذ جزئيــة �لكتــب �لمقــرّرة مــن �لمنهــاج دورهــا �لماأمــول فــي �لتاأســيس؛ لتــو�زن �إبد�عي 

طــار جــاءت �لمرجعيــات �لتــي تــم �ل�ســتناد �إليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة  خــّلاق بيــن �لمطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذ� �ل�إ

ضافــة �إلــى وثيقــة �لمنهــاج �لوطنــي �ل�أول؛ لتوّجــه �لجهــد، وتعكــس ذ�تهــا علــى مجمــل  �ل�ســتقلال و�لقانــون �ل�أساســي �لفلســطيني، بال�إ

�لمخرجات.

ومــع �إنجــاز هــذه �لمرحلــة مــن �لجهــد، يغــدو �إزجــاء �لشــكر للطو�قــم �لعاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق �لتاأليــف و�لمر�جعــة، و�لتدقيــق، 

شــر�ف، و�لتصميــم، وللجنــة �لعليــا �أقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة �لحديــث عــن �لتطويــر، ونحــن و�ثقون مــن تو�صل  و�ل�إ

هــذه �لحالــة مــن �لعمــل.     

وزارة التربية والتعليم العالي 

مــركــز �لــمـنـاهـج �لفلسطينية

�آذ�ر / ٢٠١٨م



مــقــدمــة

الحمــد للــه رب العالميــن، والصــلاة والســلام علــى رســولنا محمــد، وعلــى اآلــه وصحبــه، ومــن ارتضــى دينــه وســار 

علــى نهجــه اإلــى يــوم الديــن، وبعــد،

ــي  ــا، فه ــاء متوازن ــاء شــخصياتهم بن ــال، وبن ــئة ال�أجي ــي تنش ــة ف ــا العظيم ــلامّية مكانته س ــة ال�إ ــادة التّربي ّن لم ــاإ ف

ــي  ســلامية للصــف الثان ــة ال�إ ــاب التربي ــد جــاء كت ــة والجســدية، وق ــة والعقلي ــم بالنفــس البشــرية بمكوناتهــا الروحي تهت

ســلامية  نجاز( خاتمــة سلســلة مــن الكتــب المدرســية انطلــق المؤلفــون فــي بنائهــا مــن مرتكــزات العقيــدة ال�إ عشــر)ال�إ

ســلامي ال�أصيــل، فــي ضــوء خطــوط عريضــة بناهــا فريــق تربــوي وعلمــي مــن اأهــل الكفــاءة  الســمحة النقيــة، والفكــر ال�إ

ســلام، وقيمــه، وفكــره، وقــد راعــى  والخبــرة، بمــا ينســجم مــع سياســة التربيــة والتعليــم الهادفــة اإلــى ترســيخ عقيــدة ال�إ

المؤلفــون الشــمولية والتكامــل والوضــوح فــي بنــاء النــص التعليمــي، ومفــردات المحتــوى واأنشــطته، مرّكزيــن علــى تنميــة 

الجوانــب المهاريــة فــي مياديــن المعرفــة النظريــة والعمليــة، والقيــم والســلوك، والفكــر، والفقــه.

ســلامية ومحاورهــا، وهــي:  وقــد انتظمــت مــادة الكتــاب فــي ســت وحــدات تعليميــة، شــملت مجــال�ت التربيــة ال�إ

ســلامي، والفكــر. ســلامية، والحديــث النبــوي الشــريف، والســير والتراجــم، والفقــه ال�إ القــراآن الكريــم، والعقيــدة ال�إ

وقــد راعينــا فــي بنــاء المحتــوى وال�أنشــطة المرافقــة الوضــوح مــن جانــب، وتنميــة القــدرة علــى التحليــل وال�ســتنتاج 

والتطبيــق مــن جانــب اآخــر. 

واأمــا بخصــوص ال�أنشــطة التــي تضّمنــت اأســئلة اســتنتاجية، فقــد ربطــت بالمحتــوى التعليمــي للــدروس، وفــي دليــل 

المعلـّـم مــا يثــري هــذه ال�أنشــطة، ويعزّزهــا ويثبتهــا.

ومــن بــاب التيســير علــى الطلبــة فقــد حرصنــا علــى تظليــل ال�أدلــة الشــرعية المطلوبــة حفظــا، مــع تاأكيدنــا علــى 

ضــرورة الفهــم وال�ســتيعاب للنصــوص غيــر المطلوبــة حفظــا، والوقــوف علــى مــا تضمنتــه مــن معنــى.

وقــد اجتنبنــا فــي بنــاء النــص التعليمــي التطويــل الممــل وال�ختصــار المخــل، وعزّزنــا المعرفــة بالشــواهد والنصــوص؛ 

لتكــون اأدعــى لتثبيــت الفكــرة، وترســيخ الحّجــة.

ورغــم الجهــد العظيــم الــذي بــذل فــي تاأليــف مــادة الكتــاب، اإل� اأنــه يظــلُّ جهــدا بشــريا يعتريــه النقــُص اأحيانــا، 

والقصــور اأحيانــا اأخــرى، ويتجــاوز ذلــك بمــا يزّودنــا بــه المعلمــون والمعلمــات، والتربويــون مــن تغذيــة راجعــة يتــم علــى 

اإثرهــا التعديــل والتحســين، والتطويــر، وثقتنــا بمعلمينــا ومعلماتنــا، وحســن تنفيذهــم لمــا تضمنــه الكتــاب عنــوان نجــاح 

اإفــادة، ومتمنيــن ل�أبنائنــا الطلبــة التفــوّق والتوفيــق. اآخــر، اآمليــن مــن اللــه -تعالــى- اأن يكــون فيمــا طرحنــاه اإجــادة و

اإن كان خــلاف ذلــك  وختامــا نقــول: هــذا جهــُد المقــل، فــاإن اأصبنــا فمــن اللــه -تعالــى-، فلــه الحمــد والشــكر، و

فمــن اأنفســنا، ومــن الشــيطان ونســتغفره -ســبحانه وتعالــى- ونرتجــي عفــوه. 

�لمؤلفون
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73 �لدرس �لسادس عشر �ل�أعمال �لتي ل� ينقطع ثو�بها

77 سلام من �لبدع )حديث شريف(. موقف �ل�إ �لدرس �لسابع عشر

الوحدة الرابعة - السير والتراجم.

٨٢ . مو�قف من سيرة �لرسول �لدرس �لثامن عشر

٨5 من صحابة رسول �لله  )عائشة بنت �أبي بكر ، ومعاوية رضي �لله عنهم(. �لدرس �لتاسع عشر

٨9 أيوبي رحمه �لله. �لقائد �لفاتح صلاح �لدين �ل� �لدرس �لعشرون

93 شخصية �إسلامية )�لعز بن عبد �لسلام(. �لدرس �لحادي و�لعشرون

سلامي. الوحدة الخامسة- الفقه ال�إ

97 فقه �لدعوة و�لجهاد. �لدرس �لثاني و�لعشرون

١٠3 أيمان و�لنذور. �ل� �لدرس �لثالث و�لعشرون

١٠7 �لربا.  �لدرس �لر�بع و�لعشرون

١١١ قضايا معاصرة )١( )بيع �لمر�بحة و�لتاأمين(. �لدرس �لخامس و�لعشرون

١١6 قضايا معاصرة )٢( )تنظيم �لنّسل وتحديده(. �لدرس �لسادس و�لعشرون

سلامي. الوحدة السادسة- الفكر ال�إ

١٢١ سلام �لفرق و�لمذ�هب في �ل�إ �لدرس �لسابع و�لعشرون

١٢6 سلام و�لمر�أة. �ل�إ �لدرس �لثامن و�لعشرون

١3٠ �لعولمة. �لدرس �لتاسع و�لعشرون

١3٤ ترسيخ �لقيم �لفاضلة في �لمجتمع. �لدرس �لثلاثون

المحتويات



٢

يتوقع من �لطلبة في نهاية هذه �لوحدة �أن يكونو� قادرين على: 

 تحصيــل �لمعرفــة �لو�عيــة للقــر�آن �لكريــم، وبعــض علومــه، �لتي تجمع بين حفظ 

آيــات �لكريمــة وتفســيرها، فضلا عن تعريف �لمصطلحات و�لمفاهيم. �ل�

ــة �لشــريفة،  ــم و�لســنة �لنبوي ــة �لتعامــل بيــن �لقــر�آن �لكري ــز فــي منهجّي  �لتميي

ممــا ييســر لهــم �لتعامــل مــع �لنصــوص �لشــرعية.

 تلاوة �لتدبر، �لتي تجمع بين حضور �لقلب، و�ستحضار �لمعنى.

 تمثّــل �أحــكام �لقــر�آن �لكريــم و�قعــا وســلوكا؛ مــا يســهم فــي �لحفــاظ علــى 

�لبنــاء �لمجتمعــي ومتانتــه وصلابتــه.

الوحدة ال�أولى:

 القراآن الكريم 

  ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  
سر�ء: 9( ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ﴾    )�ل�إ

آية في قلبك؟ وما علاقتها بو�قع �لحياة؟ كيف تجد وقع هذه �ل�
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الدرس ال�أول:  منهج التعامل مع القراآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة

  

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على: 

سلامية. - ١ بيان �أهمَية �لقر�آن �لكريم، و�لسنة �لنبوية �لشريفة للاأمة �ل�إ

ذكر �ل�أسس �لو�جب مر�عاتها في �لتعامل مع �لقر�آن �لكريم، و�لسنة �لنبوية �لشريفة. - ٢

�لتعرف �إلى مفهوم سبب �لنزول.- 3

�لتمثيل لكلِّ �أساس من �أسس �لتعامل مع �لقر�آن �لكريم و�لسنة �لنبوية �لشريفة.- ٤

توضيح ضو�بط �ل�أخذ بتفسير �لصحابة.- 5

بيان �لمقصود بقاعدة: "�لعبرة بعموم �للفظ ل� بخصوص �لسبب".- 6

بيان �لمقصود بمنهج �لتعامل مع �لقر�آن �لكريم و�لسنة �لنبوية.- 7

هل يمكن �لتعامل مع �لقر�آن �لكريم و�لسنة �لنبوية �لشريفة بمنهجية و�حدة؟ ولماذ�؟ نشاط 

�لقــر�آن �لكريــم، و�لســنة �لعطــرة وحــُي �للــه -تعالــى- �إلــى 

تعالــى: ﴿ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ    قــال   ، نبّيــه

ٿ  ٿ ﴾ )�لنجــم: 3-٤(، فالقــر�آن �لكريــم وحــي باألفاظــِه ومعانيــِه، 
ــا. ــا ومضامينه ــريفة وحــي بمعانيه ــنة �لش و�لس

لهــي  ــى �لوحــي �ل�إ ــا �إل ــة ومجتهدوه أم ــاء �ل� ــد �ســتند علم وق

بنوعيــه فــي �ســتنباط �ل�أحــكام �لشــرعية، وتنظيــم �لحيــاة فــي 

ميادينهــا. مختلــف 

فمــا هــو �لمنهــج �لــذي ينبغــي �أن نســلكه فــي فهــم �آيــات �لقــر�آن �لكريــم وســنة رســولنا �لحبيــب  حتــى تتحقــق 

�لغايــة �لعظمــى فــي �لهد�يــة؟ 

ــي  ــط �لت ــة �لشــريفة: مجموعــة �ل�أســس، �أو �لضو�ب ــم و�لســنة �لنبوي ــر�آن �لكري �إن �لمقصــود بمنهــج �لتعامــل مــع �لق

ــارف، و�ل�أحــكام، بفهــم و�ٍع للنصــوص. ــق، و�لمع ــى �لحقائ ــي ســبيل �لوصــول �إل يعتمدهــا �لمســلم ف

ّن منهــج �لتعامــل مــع نصــوص �لقــر�آن �لكريــم و�لســنة �لمطهــرة يرتكــز �إلــى �ل�أســس  وفــي ضــوء هــذ� �لمفهــوم، فــاإ

ــة:  آتي ــط �ل� و�لضو�ب



٤

لهي:  يمان بالوحي ال�إ  اأول�ً: ال�إ

فالمؤمــن �لحــق يصــّدُق تصديقــاً جازمــاً �أن �لقــر�آن �لكريــم كلاُم �للــه -تعالــى-، و�أن �لســنّة وحــٌي مــن �للــه جــاءت 

لتبّيــن �آياتِــه، وتفّصلهــا، وتوّضحهــا، فالنبــي  هــو �لقــدوة، و�ل�أســوة فــي تنفيــذ �أحــكام �لقــر�آن �لكريــم، قــال تعالــى:     

﴿   ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ﴾ )�لنحــل: ٤٤( ؛ لذلــك ل� يقبــل �إيمــان مــن قــال 
ناأخــذ بمــا جــاء بــه �لقــر�آن �لكريــم وحــده، ول� ناأخــذ بالســنة �لنبويــة �لشــريفة.

 ثانيًا: ال�عتماد على القراآن الكريم، والصحيح الثابت من السنّة النبوية الشريفة:  

ومــن �لمجــزوم بــه �أن �آيــات �لقــر�آن �لكريــم ثابتــٌة ثبوتــاً قطعيــاً، ل� شــك فيــه، و�أمــا ســنّة �لرســول  ففيهــا �لمتو�تــر 

ــت عــن  ــا صــّح وثب ــج م ــه بتخري ــث و�أصول ــم علمــاء �لحدي ــد �هت ــف، وق ــُح، و�لحســُن، و�لضعي و�ل�آحــاد وفيهــا �لصحي

�لرســول ، وفــي �ل�أخــذ بمــا صــح مــن �لســنة مــا يغنــي عــن �ل�لتفــات للضعيــف منهــا.

وتنقسم نصوص �لقر�آن �لكريم و�لسنة �لنبوية �لشريفة من حيث ما تفيده من معنى �إلى قسمين: 

اأ- قطعــّي الدل�لــة: وهــو مــا يفيــد معنــى و�حــد�ً قطعــاً، فلفــظ "مئــة" فــي قولــه -تعالــى-: ﴿  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    

ٺ  ٺ    ٿٿ  ﴾ )�لنــور: ٢(، وفــي قــول �لرســول : )�لبكــر بالبكــر جلــد مئــة( )رو�ه مســلم( فالعــدد مائــة ل� يحتمــل �إل� معنــى 
و�حــد�ً، وهــو مــا يفيــده �لرقــم ١٠٠ ل� �أقــل، ول� �أكثــر.

ــه -تعالــى-:﴿ڃ  ڃ     چ  چ   ــه قول ــر مــن معنــى، ومثال ــة: وهــو مــا يحتمــل �أكث ــّي الدل�ل ب- ظن

ــْرء، ومــن معانيــه: �لطهــر، �أو �لحيــض. چچ ﴾ )�لبقــرة: ٢٢٨(، فكلمــة قــروء جمــع قُ

 ثالثًا: مراعاة اأسباب نزول ال�آيات، وظروفها، واأسباب ورود الحديث: 

ــات �لكريمــة فهمــاً  آي ــى فهــم �ل� ــن عل ــه تعي ــات �لكريمــة؛ ومعرفت آي ــه �ل� ــت في ــزول ســؤ�ل �أو حــدٌث �أنزل وســبُب �لن

ســليماً، و�لجهــل بــه قــد يوقــع فــي �لخطــاأ فــي فهــم للمعنــى، ومــن ذلــك عندمــا �أخطــاأ بعــض �لمســلمين �ل�ســتدل�ل بقــول 

ہ   ﴾ )�لبقــرة: ١95(، عندمــا حمــل رجــل مــن �لمســلمين علــى صــف �لــروم حتــى دخــل  �للــه -تعالــى-: ﴿    

فيهــم، فصــاح �لنــاس وقالــو�: ســبحان �للــه يلقــي بيديــه �إلــى �لتهلكــة. فقــام �أبــو �أيــوب �ل�أنصــاري فقــال: يــا �أيهــا �لنــاس 

ســلام وكثــر ناصــروه،  آيــة فينــا معشــر �ل�أنصــار لمــا �أعــز �للــه �ل�إ آيــة هــذ� �لتاأويــل، و�إنمــا �أنزلــت هــذه �ل� �إنكــم لتؤولــون هــذه �ل�

ســلام وكثــر ناصــروه، فلــو  فقــال بعضنــا لبعــض ســر� دون رســول �للــه  �إن �أمو�لنــا قــد ضاعــت، و�إن �للــه قــد �أعــز �ل�إ

�أقمنــا فــي �أمو�لنــا، فاأصلحنــا مــا ضــاع منهــا. فاأنــزل �للــه تعالــى علــى نبيــه  يــرد علينــا مــا قلنــا:  ﴿ ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  

أمــو�ل و�إصلاحهــا، وتركنــا �لغــزو ..." )رو�ه �لترمــذي( قامــة علــى �ل� ۀ ۀ  ہ  ہ      ہ ﴾)�لبقــرة: ١95(، فكانــت �لتهلكــة �ل�إ
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ــٌر، �إذ�  ــا َبَش ــاس، ويســتدلُّ بقــول �لرســول : "�إنمــا �أن ــاة �لن ــم حي ســلام بتنظي ــد يقــول بعضهــم، ل� شــاأن للاإ وق

نمــا �أنــا بشــر" )رو�ه مســلم(، فيــردُّ عليــه: �إّن هــذ�  �أمرتكــم بشــيء مــن دينكــم فخــذو� بــِه، و�إذ� �أمرتكــم بشــيء مــن ر�أيــي، فاإ

ــاس ُيلّقحــون �لنخــل، فقــال  ــة، فســبب ورود �لحديــث �أن �لرســول  مــرَّ باأن ــة �لبحت أمــور �لدنيوي ــر�ت بال� يتعلّــق بالخب

 : "لــو لــم يفعلــو� لصلــح" )رو�ه �بــن ماجــة(، فلــم يثمــر �لنخــل ذلــك �لعــام، فذكــر �لحديــث.

فائدة
مــن �لقو�عــد �لمقــررة عنــد �لعلمــاء فــي بــاب ســبب �لنــزول: "�لعبــرة بعمــوم �للفظ ل� بخصوص �لســبب" 

ومعنــى ذلــك �أل� نَْقُصــَر �لحكــم علــى �لو�قعــة �لتــي نــزل بســببها، بــل يتعد�هــا لكل حادثة مشــابهة. 

 رابعًا: جمع النصوص في الموضوع الواحد:  

ــا، ل�  ــر منه ــّدم و�لمتاأخ ــة �لمتق ــك معرف ــط بذل ــي �لموضــوع �لو�حــد، ويرتب ــمولية للنصــوص ف ــرة ش ــن نظ ــد م ل�ب

ســيما �إذ� كان فــي ظاهــر �لنصــوص تعــارض، ومثــال ذلــك �لنصــوص �لمتعلقــة بتحريــم �لخمــر، فمــن يقــر�أ قولــه -تعالــى-: 

﴿ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ﴾ )�لنســاء: ٤3(، قــد يتوهــم تحريــم �لخمــر وقــت �لصــلاة فقــط، وهــذ� 
آيــة مثّلــت مرحلــة مــن �لمر�حــل �لتــي �نتهــت  ل� يصــح، فلــو �ســتحضر �لنصــوص �لــو�ردة فــي ذلــك، لوجــد �أن هــذه �ل�

ــى-:﴿   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ   ــه -تعال ــي قول ــي جــاءت ف ــاً، و�لت ــاً قطعي ــر تحريم ــم شــرب �لخم بتحري

پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴾ )�لمائــدة:9٠(.
كــر�م مــن وفــدو� �إلــى �لمدينــة مــن  ومــن ذلــك نهــي �لرســول  عــن �دخــار لحــوم �ل�أضاحــي فــوق ثلاثــة �أيــام؛ ل�إ

�لضيــوف، ثــم �إباحــة �ل�دخــار بعــد ذلــك، قــال رســول �للــه  : "�إنمــا نهيتكــم مــن �أجــل �لد�فـّـة �لتــي دفـّـت، فكلــو� 

و�دخــرو� وتصّدقــو� ". )رو�ه مســلم(، و�لد�فــة: �لقادمــون مــن بــلاد �أخــرى.

 خامسا: مراعاة المقاصد العامة للشريعة: 

ــدة  ــع َمْفَس ــاد، �أو دف ــُب مصلحــٍة للعب ــه َجْل ــة �لشــريفة �إل� وفي ــم، �أو �لســنة �لنبوي ــر�آن �لكري ــي �لق فمــا مــن حكــم ف

ســلامية لتحفــظ للنــاس دينهــم، ونفوســهم، وعقولهــم، ونســلهم، و�أمو�لهــم، ومــن  عنهــم، وقــد جــاءت �أحــكام �لشــريعة �ل�إ

�أمثلــة ذلــك �أن عمــر بــن �لخطــاب  عندمــا رفــع لــه �أمــر غلمــان لعبــد �لرحمــن بــن حاطــب قــد ســرقو� بعيــر�ً فانتحــروه، 

فلــم يوقــع عليهــم حــد �لقطــع، �لــو�رد فــي قولــه -تعالــى-: ﴿ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  

أَر�َك َتْســَتْعِملُُهْم، ثُــمَّ تُِجيُعُهــْم، َوتُِســيُء  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ   ڤ  ﴾ )�لمائــدة:3٨(، ثُــمَّ َقــاَل لَِعْبــِد �لرَّْحَمــِن: "َو�للَّــِه، �إِنِّــي َل�
َم �للَّــُه َعَلْيِهــْم، لََحــلَّ لَُهــم" )رو�ه عبــد �لــرز�ق فــي �لمصنــف(، وهــذ� يعــد مــن مر�عــاة مقاصــد  ــْو َوَجــُدو� َمــا َحــرَّ ــى لَ �إِلَْيِهــْم، َحتَّ

ســلامية فــي تقديــم حفــظ �لنفــس علــى حفــظ �لمــال. �لشــريعة �ل�إ
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 سادسا: العلم باللغة العربية:  

فالعربيــة لغــة �لقــر�آن �لكريــم، و�لســنة �لنبويــة �لشــريفة، ومــن مقتضيــات معرفــة دل�ل�ت �لنصــوص �لشــرعية، �لعلــم 

ألفــاظ �لخاصــِة، و�لعامــة، قــال تعالــى: ﴿ہ  ھ  ھ  ھ   ھ   ــِة �ل� باللغــة قو�عِدهــا، وصرِفهــا، وبلاغِتهــا، ومعرف

ے  ے ﴾ )يوســف: ٢(.
ومــن �أمثلــة ذلــك مــا �ســتخدمه بعــض �لمغرضيــن فــي �لعصــر �لحاضــر: �لتشــكيك باأحــكام معلومــة كفريضــة 

�لحجــاب، فقالــو�: �إن مفهــوم �لحجــاب فــي �للغــة ل� يتعلــق بالثيــاب، و�إنمــا هــو خــاص بال�حتجــاب بالمــكان.

و�للغــة �لعربيــة ترفــض هــذ� �لزعــم؛ فمعنــى �لحجــاب فــي معاجمهــا: �لســتر مطلقــا، ويشــمل �لمــكان و�لثيــاب، ومــن يثيــر 

ســلام عــن لغتهــم �لعربيــة. مثــل هــذه �لشــبهة �إنمــا يســتغّل ُبْعــَد �أبنــاء �ل�إ

 سابعا: ال�نتفاع بما ورد من تفسير للصحابة الكرام والسلف الصالح:   

وكان للصحابــة �لكــر�م، و�لســلف �لصالــح دور عظيــم فــي تفســير �لقــر�آن �لكريــم و�لســنة �لنبويــة �لشــريفة، وبيــان مــا 

فيهمــا مــن �أحــكام، فالصحابــة �لكــر�م ل�زمــو� رســول �للــه  و�ســتمعو� �إليــه وتعلمــو� منــه، فهــم �أكثــر �لنــاس در�يــة بمــا 

بلَّغهــم، ومــن ضو�بــط �ل�أخــذ بتفســير�ت �لســابقين: �لتاأكــد مــن صحــة مــا ورد عنهــم مــن تفســير للقــر�آن �لكريــم، وتوضيــح 

لهــي مــن حيــاٍة، وتجــّدد. للســنة �لنبويــة، مــع عــدم �لوقــوف عنــد حــدود تفســيرهم؛ لمــا فــي لغــة �لوحــي �ل�إ

ســر�ئيليات، وهــي تلــك �ل�أخبــار �لتــي نقلــت عــن بنــي �إســر�ئيل ممــا ل� يمكــن �لتثبــت  وينبغــي �لحــذر مــن �ل�أخــذ بال�إ

مــن صحتــه.

 

بالرجــوع �إلــى مصــادر �لمعرفــة فــي علــوم �لقــر�آن �لكريــم و�لســنّة �لنبويــة، نكتــب دليليــن علــى وجــوب 

�ل�أخــذ بالســنة �لنبويــة �لشــريفة.  نبحث:
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  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة لكل مما ياأتي:  ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

آية �لتي جاءت بتحريم �لخمر تحريماً قطعياً قوله -تعالى-: - ١ �ل�

     �أ- ﴿ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇڇ  ڇ       ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ﴾. )�لنحل(

﴿  ۉ  ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ائ         ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ  ۇئۆئ﴾. ب- 

)�لبقرة:٢١9(

﴿  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے﴾.)�لنساء:٤3(ج- 
﴿   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴾. د- 

)�لمائــدة(

نما �أنا بشر" على: - ٢ ُيْسَتَدلُّ بقول �لرسول : "و�إذ� �أمرتكم بشيء من ر�أيي، فاإ

  �أ- �أن كّل ما �أمر به �لرسول  قابل للاأخذ و�لرد.

أمر يتعلق بالخبر�ت �لبشرية في �أمور �لدنيا.ب-  �أن ذلك �ل�

يمان بالوحي �أساس في فهم �لسنة �لنبوية �لشريفة.ج-  �أن �ل�إ

ضرورة جمع �لنصوص في �لموضوع �لو�حد حتى نفهمها.د- 

�لمقصود بقطعّي �لدل�لة هو: - 3

  �أ- ما كان ثبوته ثبوتاً قطعياً. 

ما يحتمل معنى و�حد�ً. ب- 

ما يحتمل �أكثر من معنى. ج- 

ما ل� يفسره �إل� �لر�سخون في �لعلم.د- 

 

٢ نُعّرف كلا من: منهج �لتعامل مع �لقر�آن �لكريم و�لسنة �لنبوية �لشريفة، سبب �لنزول.

ُق بين وحي �لقر�آن �لكريم، ووحي �لسنة �لنبوية. ٣ نُفرِّ

ــردُّ علــى مــن يقــول: �إن �لخمــر  ــم، كيــف ت ــي �لكري ٤ فــي ضــوء در�ســتك لضو�بــط �لتعامــل مــع �لنــص �لقر�آن

محّرمــة وقــت �لصــلاة فقــط، ويســتدل بقولــه -تعالــى-: ﴿    ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ﴾؟



٨

٥ نَُمثُِّل لكلٍّ مما ياأتي بمثاٍل و�حٍد: 

معرفة مقاصد �لشريعة �أساس في فهم �لنص �لقر�آن �لكريم.- ١

نّص شرعي قطعّي �لثبوت ظنّي �لدل�لة.- ٢

من ضو�بط فهم �لسنة �لنبوية �لشريفة معرفة سبب ورود �لحديث �لشريف.- 3

آتية:  ٦ نُعلّل �ل�

�ل�أخذ بتفسير �لصحابة و�لسلف �لصالح ل� يعني �ل�كتفاء بما ورد عنهم من تفسير.- ١

لم يقطع عمر بن �لخطاب -رضي �لله عنه- �أيدي غلمان عبد �لرحمن بن حاطب عندما سرقو�.- ٢

ــة  ــُز �إليهــا فــي فهــم نصــوص �لكتــاب �لكريــم، و�لســنة �لنبوي ــّدد �أربعــًة مــن �ل�أســس و�لضو�بــط �لتــي ُيْرَتَك ٧ نُع

�لشــريفة.

٨ نُبّين ضو�بَط �ل�أخِذ بتفسير �لصحابة �لكر�م -رضي �لله عنهم-.

٩ ل� يصحُّ ترك �لسنّة بذريعة �ل�أخذ بما في �لقر�آن �لكريم وحده، نوّضح.

١٠ نستنتج �أهمية �لفهم �لو�عي للنصوص �لشرعية.
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الدرس الثاني: قصة خلق اآدم -عليه السلام-  )سورة البقرة من 37-3٠( 

)تفسير وحفظ(.

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على: 
آيات �لكريمة تلاوة سليمة.- ١ تلاوة �ل�

آيات �لكريمة غيباً.- ٢ حفظ �ل�

تفسير ما فيها من معاٍن.- 3

�ستنباط ما فيها من دروس وفو�ئد.- ٤

نسان كخليفة لله في �ل�أرض.- 5 �ستشعار دور �ل�إ

�لحرص على �لمسارعة في �لتوبة.- 6

يطرح �لمعلم قضية خلق �آدم -عليه �لسلام-، هل خلق ليعيش في �لجنة �أم على �ل�أرض؟نشاط

ابلََقَرة )37-3٠(
پڀ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   تعالــى:﴿ٱ   قــال 

ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ  
ڇ   چ     چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ  
ڑ   ڑ       ژ   ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ  
ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ   کگ   ک   ک   ک  
ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ        ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ  
ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   
ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ  
ائ   ائ   ى   ى   ې    ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ  
ىئ       ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ     ۇئ   وئوئ   ەئ     ەئ  

يب﴾ ىب    مب   خب   حب   يئجب   ىئ   مئ    حئ   جئ   ی   ی   ی    ی  

معاني المفردات والتراكيب: 

پ: خلقــاً يخلــُف بعضهــم بعضــاً 
�ل�أرض. لعمــارِة 

ٹ  ٹ: نَُنزُِّهَك عّما ل� يليق بِك.

ٴۇ: طيباً ل� عناء فيه.
ى: �أوقعهما في �لَمعصية.



١٠

 بين يدي ال�آيات الكريمة:  

آيــاُت �لكريمــة كيــف خلــق �للــه –تعالــى- �آدم -عليــه �لســلام-، وكّرمــُه، وكيــف �ختــاره -ســبحانه وتعالــى- ليكــون   بّينــت �ل�

خليفــة فــي �ل�أرض، وفّضلــه علــى غيــره مــن �لمخلوقــات بالعلــم، ثــم شــّرفه بــاأن �أمــر �لملائكــة بالســجود لــه، و�أســكنه 

وزوجــه �لجنــة، وتــاب عليــه عندمــا وقــع فــي �لمعصيــة.

ثــّم بينــت �أن للخلــق طبائــع وصفــات مختلفــة، فالملائكــة �أصحــاب طاعــة مطلقــة للــه -ســبحانه وتعالــى-،ل� يعصــون �للــه 

لهــي، �أمــا �لبشــُر فطبيعتهــم ل� تســتقيم �إل�  ــٍر، ومعانــدة للاأمــر �ل�إ مــا �أمرهــم، ويفعلــون مــا يؤمــرون، و�إبليــس صاحــُب ِكْب

بالتــز�م �لمنهــج �لربّانــي.

 تفسير ال�آيات الكريمة:  

نسان في ال�أرض خلافة ال�إ

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  

ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ﴾.
ــَم �للــه -ســبحانه وتعالــى- �لملائكــة �أنــه ســيجعل فــي �ل�أرض خليفــة؛ لعمارتهــا وفــق �لمنهــج �لربانــي، وعندهــا  �أْعَل

�ْســتعلم �لملائكــة مــن ربهــم -ســبحانه- عــن �إيجــاِد �لخليفــة فــي �ل�أرض؛ معلليــن �ســتعلامهم، �أن هــذ� �لخليفــة ســيرتكب 

�لمعاصــي، ويســفك �لدمــاء، بينمــا هــم د�ئمــون علــى �لتســبيح للــه وتقديســه، �إشــارة منهــم ل�أحقّيِتهــم بالخلافــة، فاأجابهــم 

�للــه -تعالــى- �أنــه يعلــم مــا ل� يعلمــون. 

اآدم اأصلح للخلافة في ال�أرض

﴿ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ ﴾ .

آيــات �لكريمــة علــى �أن �آدم �أحــقُّ بالخلافــة؛ ل�أن �للــه –ســبحانه- مّيــزه باأن  َدلَّــت �ل�

علَّمــه �أســماء �ل�أشــياء، ومدلول�تهــا، وخو�صهــا، ومــا يســتفاد منهــا؛ ل�ســتخد�مها فــي 

ِعمــارة �ل�أرض، وهــي �أشــياء ليــس للملائكــة علــم بهــا، فقــد خلقــو� للقيــام بوظائــف 

محــددة ليــس لهــم �لقــدرة علــى تجاوزهــا.

فائدة
نســان �ل�أول مخلــوق  نســان �ل�أول هــو �آدم -عليــه �لســلام-، ل� كمــا يظــن بعــض �لنــاس �أن �ل�إ �ل�إ

ــة. ــا بالصدف ــتفادة منه ــة �ل�س ــياء، وكيفي ــة �ل�أش ــى طبيع ــرَّف عل ــد تع ــي، ق بد�ئ
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تكريم الله -تعالى- ل�آدم -عليه السلام-

﴿ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ﴾

أمــر �للــه، �إل�   �أمــر �للــه -تعالــى- �لملائكــة بالســجود ل�آدم -عليــه �لســلام- ســجود تكريــم و�حتــر�م، فاســتجابت �لملائكــة ل�

�إبليــس، رفــض �لســجود عنــاد�ً و�ســتكبار�ً ؛ فطــرده �للــه -ســبحانه- مــن رحمتــه.

العبر المستفادة من سجود الملائكة ل�آدم -عليه السلام-: 

نسان على غيره من �لمخلوقات.- ١ بيان فضل �ل�إ

بيان فضل �لعلم، ودرجة �لعلماء عند �لله -تعالى-.- ٢

 العبر المستفادة من رفض اإبليس السجود ل�آدم -عليه السلام-: 

بيان عاقبة �لكبر �لذي يقود للطرد من رحمة �لله -تعالى-. - ١

عد�وة �إبليس ل�آدم -عليه �لسلام- وذريته، ووجوب �لحذر منه. - ٢

ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ     ہ   ہ   ﴿ہ   -تعالــى-:  قولــه  فــي 

﴾ ڭ   ڭ   
آيــة �أد�ة �ســتثناء منقطــع بمعنــى لكــن،  �إبليــس لــم يكــن مــن �لملائكــة، بــل مــن �لجــن، فـــ )�إل�( فــي �ل�

وقــد جــاء ذلــك صريحــا فــي قولــه -تعالــى-: ﴿  ڻ    ڻ     ۀ        ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ھھ   ﴾ )�لكهــف: 5٠(

ــه -تعالــى-: ﴿  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ﴾ �أبلــغ فــي �لتحريــم، فالنهــي عــن قــرب �لشــجرة �أعــمُّ مــن  وقول

�لنهــي عــن �ل�أكل منهــا.

لفتة بيانية

اإسكان اآدم -عليه السلام-وزوجه الجنة

قال -تعالى-: ﴿ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ﴾ 

�أســكن �للــه -تعالــى- �آدم -عليــه �لســلام- وزوجــه �لجنــة، و�أبــاح لهمــا نعيمهــا يســتمتعان بــه، ونهاهمــا عــن قــرب شــجرة 

َبّينهــا لهمــا، ثــم حّذرهمــا ســبحانه مــن �لخــروج عــن طاعتــه حتــى ل� يظلمــا نفســيهما.

ــة  آتــي: كيــف يتحصــن �لمؤمــن مــن غو�ي ــة، نجيــب عــن �لتســاؤل �ل� ــى مصــادر �لمعرف بالرجــوع �إل

�لشــيطان؟ نبحث:
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اإغواء اإبليس ل�آدم -عليه السلام- وزوجه للاأكل من الشجرة:

﴿ ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئوئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ      ی  ی   ﴾.
آيــة عــد�وَة �إبليــس �لشــديدة ل�آدم -عليــه �لســلام-، فقــد عمــل علــى �إغو�ئــِه، وزوجــه فوســوس لهمــا ليــاأكلا  تُْظِهــُر لنــا هــذه �ل�

مــن �لشــجرة، فاســتجابا لــه، فــكان �أكلهمــا منهــا ســببا فــي خروجهمــا مــن �لجنــة، و�لنــزول �إلــى �ل�أرض، حيــث �لكــد 

و�لعنــاء و�لتعــب.

ــه مــن  ــة �آدم مــن جهــة، وبينهــم وبيــن �إبليــس وذريت ــه -تعالــى-: ﴿  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ﴾ علــى �لعــد�وة بيــن ذري ويــدلُّ قول

جهــة �أخــرى.

ــه �أن مكوثهــم فــي �ل�أرض مؤقــت باأعمــار  ــه -تعالــى-: ﴿ ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ      ی  ﴾ �إعــلام ل�آدم وذريت  وفــي قول

و�آجــال معلومــة. 

ويستفاد من هذه ال�آية الكريمة اأّن: 

- �ل�ستجابة لوساوس �لشيطان تقود �إلى �لشقاء و�لعناء.

- �لمعاصي طريق لزو�ل �لنعم.

توبة اآدم -عليه السلام- وزوجه:

قال -تعالى-: ﴿   ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب   يب﴾ .

نــدم �آدم -عليــه �لســلام- وزوجــه علــى �لمعصيــة �لتــي �أوقعهمــا فيهــا �إبليــس، فســارعا �إلــى طلــب �لمغفــرة مــن �للــه -تعالــى-، 

أعــر�ف فــي قولــه -تعالــى-: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   فَعلََّمُهمــا -ســبحانه- كلمــاٍت يقول�نهــا، وهــي مــا ُذِكــَرْت فــي ســورة �ل�

ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ﴾ .)�ل�أعر�ف: ٢3(

ويستفاد من ال�آية الكريمة: 

سر�ع في �لتوبة، وطلب �لمغفرة عند �لوقوع في �لذنب. - وجوب �ل�إ

- عدم �لقنوط من رحمة �لله -تعالى- ومغفرته.
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  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة في كلٍّ مما ياأتي:  ١ نضع د�ئرًة حول رمز �ل�إ

فّضل �لله -سبحانه وتعالى- �آدم -عليه �لسلام- على غيره من �لخلق بـ: - ١

د- �لطاعة وعدم �لمعصية. ج- �لمال و�لغنى.   ب- �لقوة.    �أ- �لعلم.  

آيات �لكريمة: - ٢ من مظاهر تكريم �لله -تعالى- ل�آدم كما بينتها �ل�

�أ- نزوله �إلى �ل�أرض.        ب- خروجه من �لجنة. 

ج- سجود �لملائكة له.                   د- نهيه عن �ل�أكل من �لشجرة.

�لنهي عن قرب �لشجرة: - 3

�أ-يو�زي �لنهي عن �ل�أكل منها.     ب- �أَعّم من �لنهي عن �ل�أكل منها. 

 ج-�أدنى من �لنهي عن �ل�أكل منها.       د- ل� فرق بين �لنهي عن �لقرب، و�لنهي عن �ل�أكل.

٢ عرضت لنا قصة �آدم -عليه �لسلام- صور�ً من طبائع بعض �لخلق، وصفاتهم، نوّضح ذلك.

٣ علام يدل سجود �لملائكة ل�آدم -عليه �لسلام-؟

٤ نوّضح �لعبر �لمستفادة من قوله -تعالى-: ﴿  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب   يب﴾.

٥ نُفّسر قوله -تعالى- �أ- ﴿   ۆئ  ۆئ  ۈئ﴾.

                       ب- ﴿ ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ      ی ﴾.

٦ نُعلّل: 

�آدم -عليه �لسلام- �أصلح للخلافة من �لملائكة.- ١

�ستعلام �لملائكة عن وجود خليفة في �ل�أرض. - ٢
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الدرس الثالث: منهج القراآن الكريم في التربية )سورة البقرة 151- 157( 

)تفسير وحفظ(.

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على: 
آيات �لكريمة تلاوة سليمة.- ١ تلاوة �ل�

آيات �لكريمة غيباً.- ٢ حفظ �ل�

تفسير ما فيها من معاٍن.- 3

�ستنباط ما فيها من دروس وفو�ئد.- ٤

�متثال قيم �لمنهج �لتربوي للقر�آن �لكريم في حياتهم.- 5

قد يقال: �إن �لقر�آن �لكريم كتاب هد�ية، فما شاأنه في �لتربية؟ كيف ترد على هذ� �لقول؟نشاط

ابلََقَرة )١5١-١57(

ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   تعالــى:﴿ۇ   قــال 

ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  

ۆئ   ۇئ    ۇئ   وئ   وئ   ەئ     ەئ   ائ   ائ   ى    ى  

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ىئ    ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ۈئېئ   ۈئ    ۆئ  

ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پپ   پ   پ  
ڤ   ڤ     ڤ    ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ  
چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ        ڄ     ڄ   ڄ      ڄ   ڦ   ڦ   ڦ        ڦ  

ڍ﴾ ڍ   ڇ   ڇ    ڇڇ   چ   چ   چ  

معاني المفردات: 

ركم. ۋ: يطهِّ

  ۅ     : �لقر�آن �لكريم.

 ۉ: �لسنة �لنبوية �لشريفة.

ٺ: ولََنْخَتِبرنَّكم.

چ: ثناٌء ومغفرة.
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 تفسير ال�آيات الكريمة:  

التزكية والتعليم: 

-تعالــى-: ﴿ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ   قــال 

ى﴾ ې   ې   ې   ې   ۉ  
آيــُة �لكريمــة �لمؤمنيــن بنعمــة �للــه -تعالــى- عليهــم بــاأن  تذكـّـُر �ل�

ــِة  ــار هــذه �لنعمــة، و�لمتمثَِّل ــُن �آث ــم تبّي �أرســل فيهــم رســول� منهــم، ث

فيمــا ياأتــي: 

ــا،  ــي �لدني ــم ف ــا صلاحه ــي فيه ــى- �لت ــه -تعال ــات �لل ــلاوة �آي اأول�ً- ت

ــي �ل�آخــرة. ــم ف ونجاته

ثانيًا- تطهير نفوسهم من رذ�ئل �لجاهلية ودنسها، وتربيتهم على �ل�أخلاق، و�لقيم �لفاضلة. 

ــًا- تعليمهــم �لكتــاب و�لحكمــة، وهمــا: �لقــر�آن �لكريــم، ومــا فيــه مــن �أحــكام وتشــريعات تنظــُم حياتهــم، و�لســنة  ثالث

آيــات �لقــر�آن �لكريــم، و�أحكامــه. �لنبويــة �لشــريفة، ومــا فيهــا مــن تطبيــق عملــي ل�

رابعــًا: تعليمهــم مــا لــم يكونــو� يعلمــون مــن �أصــول �لعقيــدة، و�لتوحيــد، ومــا يتعلــق باأمــور �لغيــب كالبعــث، و�لحســاب، 

و�لجــز�ء و�لجنــة و�لنــار، وهــي قضايــا لــم يكــن لهــم علــم بهــا.

أّن  فــي قولــه -تعالــى-: ﴿ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴾ تقديــم للتــلاوة علــى �لتزكيــة؛ ل�

فــي �لتــلاوة تدبُّــر�ً وخشــوعاً يهيــئ �لنفــس �لبشــرية لقبــول �أو�مــر �للــه -تعالــى- �لتــي مــن شــاأنها تزكيــة 

�لنفــوس وتطهيرهــا.

لفتة بيانية

ــس  ــن جن ــار �لرســل م ــن �ختي ــة م ــا �لحكم ــى: ﴿ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ﴾، م ــال تعال ق

�لبشــر؟
قضية 

للنقاش: 

الجزاء من جنس العمل:

 قال -تعالى-: ﴿ ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ ﴾

ــه -ســبحانه- بالذكــر و�لشــكر، وعــدم نكر�نهــا،  ــو� نعــم �لل ــى- �أن يقابل ــه -تعال ــاد �لل ــة �لكريمــة مــن عب آي تطلــب �ل�

ــلاث:  ــى- بث ــه -تعال ويتحقــق ذكــر �لل

- القلب: باأن يستحضر عظمة �لخالق، ويتفكر في بديع صنعه. 

- اللسان: وذلك بالحمد، و�لتسبيح، و�ل�ستغفار، وتلاوة �لقر�آن �لكريم.

- الجوارح: باأن ُيَسّخرها في طاعة �لله -تعالى-، وعبادته.
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حسان، ومغفرة �لذنوب. فاإذ� ذكر �لعبد ربه قابله �لله -تعالى- بالثو�ب، و�ل�إ

�أما شكر �لله -تعالى- فيتحّقق بال�عتر�ف بالنعمة، مع �لثناء على �لمنعم سبحانه، و�إظهارها و�ستعمالها في طاعة �لله.

أمــم �لســابقة،  وقولــه تعالــى: ﴿ ەئ    وئ﴾ يحــذر مــن جحــود نعــم �للــه تعالــى وكفرهــا، وهــو مــا وقعــت فيــه �ل�

ــذ�ب. ــن ع ــم م ــا �أصابه ــم م فيصيبك

العبر المستفادة من ال�آية الكريمة: 

كثار من ذكر �لله -تعالى-، و�ستحضار عظمته في كل حين. - �ل�إ

- وجوب شكر �لله -تعالى- على نعمه، ظاهرًة وباطنًة، حتى تدوم وتزد�د.

- كفر�ُن �لنعمة يقود �إلى �لهلاك في �لدنيا و�ل�آخرة.

الصبر على البلاء:

قال -تعالى-: ﴿  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ﴾.

آية �لكريمة �إلى �ل�ستعانة بالصبر و�لصلاة في شؤون حياتنا عامة، وفي �أوقات �لشدة و�لبلاء خاصة. ترشدنا �ل�

والصبر: ضبط �لنفس على �لحق وثباتها عند �لمكاره.

آيــة بيــن �لصبــر و�لصــلاة؛ ل�أن فــي �لصــلاة طماأنينــة للنفــس، و�ســتحضار�ً لعظمــة �للــه -ســبحانه، فيــزد�د   وقــد قرنــت �ل�

ثقــة بربــه؛ مــا يعينــه علــى �ل�حتمــال و�لثبــات.

فعن حذيفة -رضي �لله عنه- قال: " كان �لنبي  �إذ� َحَزَبُه �أمر َصلّى ")رو�ه �أبو د�ود( ومعنى َحَزَبُه: �شتّد عليه. 

آيــة �لكريمــة �لتــي ســبقتها، ويســتفاد مــن ذلــك �أن حــال �لمؤمــن  أمــر بالشــكر فــي �ل� أمــر بالصبــر بعــد �ل� وقــد جــاء �ل�

أْمــِر �لُْمْؤِمــِن،  بيــن شــكر وصبــر، فهــو شــاكر لخيــٍر �أصابــه، �أو صابــٌر لُضــرٍّ وقــع عليــه، قــال رســول �للــه : " َعَجًبــا لِ�

�ُء، َصَبــَر  ــُه، َو�إِْن �أَصاَبْتــُه َضــرَّ �ُء َشــَكَر، َفــَكاَن َخْيــًر� لَ أَحــٍد �إِلَّ� لِْلُمْؤِمــِن، �إِْن �أَصاَبْتــُه َســرَّ �إِنَّ �أْمــَرُه كُلَّــُه َخْيــٌر، َولَْيــَس َذ�َك لِ�

ــُه " )رو�ه مســلم(. َفــَكاَن َخْيــًر� لَ

مكانة الشهداء عند الله -تعالى-:

قال -تعالى-: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ ﴾.

�لشهادة عند �لله -سبحانه- منزلة عظيمة، ودرجة عالية، فِعَظم �لبذل و�لتضحية من سمو �لهدف و�لغاية.

والشهيد: من بذل نفسه في سبيل �لله -تعالى-، دفاعا عن دينه ووطنه؛ لتكون كلمة �لله هي �لعليا.

أنّهــم �أحيــاء عنــد ربهــم يتنعمــون، فهــم قــد �نتقلــو� مــن  أمــو�ت؛ ل� آيــة �لكريمــة عــن وصــف �لشــهد�ء بال� ولقــد نهــت �ل�

حيــاة نعرفهــا، �إلــى حيــاة �أخــرى، ل� نشــعر بهــا، قــال -تعالــى-: ﴿ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ ڻ ﴾ )�آل عمــر�ن: ١69(
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صور من ابتلاء المؤمنين:

قال -تعالى-: ﴿ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ﴾.

قــد يبتلــي �للــه -ســبحانه وتعالــى- عبــاده �لمؤمنيــن بصنــوف مــن �ل�بتــلاء�ت؛ ليتمّيــز �لمؤمــن �لصــادق عــن غيــره مــن 

�أهــل �لنفــاق، فيرفــع �للــه درجتــه ويغفــر خطايــاه.

ومن صور ال�بتلاء التي ذكرتها ال�آيات الكريمة: 

�لخوف من �لعدو، و�لجوع، و�لفقر، و�لموت، ونقص �لثمر�ت بسبب جدب، �أو حصار عدو، �أو غير ذلك. 

جزاء الصابرين:

 قــال -تعالــى-: ﴿ ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ﴾.
ــى- بقولهــم:  ــه -تعال ــات، و�لرضــا، و�لتســليم لقضــاء �لل ــة بالثب ــون �لمصيب ــن يتلّق ــن �لذي ــات �لكريمــة �لصابري آي ــُر �ل� تبّش

﴿  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ﴾، �عتر�فــاً منهــم بــاأن �للــه مالــك �أمرهــم فــي �لدنيــا، و�إليــه مرجعهــم يــوم �لحســاب، وقــد ســاقت 
آيــات �لبشــرى للمؤمنيــن بمــا ياأتــي:  �ل�

- عليهم صلو�ت من ربهم، وصلاة �لله عليهم بالثناء، ومغفرة ذنوبهم.

- رحمة �لله -تعالى- بهم، وذلك بتعويضهم خير�ً من مصيبتهم.

- وصفهم بالمهتدين، حيث لم يستحوذ عليهم �لجزع عند وقوع �لمصيبة.

 اأحكام وفضائل:  

ُيَسنُّ للمسلم �أن يقول عند �لمصيبة: ﴿  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ﴾.

ويظهــر فضــل هــذه �لعبــارة فيمــا ورد عــن �أمِّ َســَلَمَة، �أنََّهــا َقالَــْت: َســِمْعُت َرُســوَل �للــِه  َيُقــوُل: " َمــا ِمــْن ُمْســِلٍم تُِصيُبــُه 

َّــا �إِلَْيــِه َر�ِجُعــوَن"، �للُهــمَّ �أُْجْرنـِـي ِفــي ُمِصيَبِتــي، َو�أْخِلــْف لـِـي َخْيــًر� ِمْنَهــا، �إِلَّ�  ُمِصيَبــٌة، َفَيُقــوُل َمــا �أَمــَرُه �للــُه: " �إِنَّــا لِلَّــِه َو�إِن

�أْخَلــَف �للــُه لَــُه َخْيــًر� ِمْنَهــا ".)رو�ه مســلم(

فائدة

هناك فرق بين �لتوكل على �لله تعالى، و�لتو�كل: 

فالتواكل رضا بالو�قع، دون �لسعي لتغييره نحو �ل�أفضل، وهو مرفوض.

والتــوكل رضــاً بقضــاء �للــه مــع �ل�أخــذ بال�أســباب للتغلــب علــى �لصعــاب، وعلامــة �لرضــا بالنتيجــة 

حمــُد �للــه عليهــا، و�لصبــر و�ل�حتســاب.
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  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة في كلٍّ مما ياأتي:  ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

آيات �لقر�آنية �لكريمة بين �لصبر، و: - ١ َقرَن �لله -تعالى- في بعض �ل�

د- �لتقوى. ج- �لزكاة.    ب- �لصيام.    �أ- �لصلاة.   

معنى �لتوكل على �لله -تعالى-. - ٢

ب- �لرضا بقضاء �لله مع �ل�أخذ بال�أسباب. �أ- ترك �ل�أخذ بال�أسباب.        

د- �لرضا بقضاء �لله دون �ل�أخذ بال�أسباب.  ج- �أل� يسعى �لعبد للتغلب على �لصعاب.  

جاء �لحث على �ل�ستعانه بالصبر مقروناً بــ: - 3

ج- �لشكر.   د- �لصلاة.  ب- �لتعليم.    �أ- �لزكاة.   

آتية: �لشهيد، �لصبر. ٢ نُعّرف �لمصطلحات �ل�

٣ نوّضح �لحكمة من �بتلاء �لله -تعالى- لعباده �لمؤمنين.

٤ نُفرِّق بين �لتوكل على �لله تعالى، و�لتو�كل.

آيات للصابرين. ٥ نذكر �لبشرى �لتي حملتها �ل�

٦ نُعلّل: 

آيات �لكريمة عن وصف �لشهد�ء بال�أمو�ت. ١- نهت �ل�

آيات �لكريمة بين �لصبر، و�لصلاة. ٢- قرنت �ل�

٧ نُبّين �لعبر �لمستفادة من قوله -تعالى-: ﴿ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ﴾.

سلامية. أّمة �ل�إ ٨  نُعّدد �أربعًة من �آثاِر نعمِة �إرسال �لرسول محمد  على �ل�

٩ ما �لمعنى �لمستفاد من قوله -تعالى-:﴿  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ    ﴾ .

١٠ نستنتج حكمة ربط �لتربية و�لتعليم بالتلاوة.
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الدرس الرابع: التحاكم لشرع الله )سورة المائدة 4٨-5٠( 

)تفسير(.

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على: 
آيات �لكريمة تلاوة سليمة.- ١ تلاوة �ل�

آيات �لكريمة.- ٢ ذكر سبب نزول �ل�

تفسير ما فيها من معاٍن.- 3

�ستنباط ما فيها من فو�ئد ودروس.- ٤

توضيح �لمقصود بهيمنة �لقر�آن �لكريم على �لكتب �لسماوية �لسابقة.- 5

�لحرص على �لتحاكم لشرع �لله في �أمور حياتهم.- 6

سلام منهج حياة.نشاط نناقش هذه �لعبارة: �ل�إ

المائدة )٤٨-٥٠(

ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ      تعالــى:﴿ڇ   قــال 

ک  ک  کک  گ  گ  گ    ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ  
ڻ   ڻ   ڻ   ںں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ  
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ  ھے  ے  ۓ  
ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ  
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائەئ  
ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئېئ  ېئ  ىئ       ىئ  ىئ  ی  

ىب﴾ مب   خب   حب   جب   يئ   ىئ   مئ   جئحئ   ی   ی    ی  

معاني المفردات والتراكيب: 

ڈ   ژ: رقيبــاً، وشــاهد�ً علــى 
مــا ســبقه.

ڱ  ں: شريعًة، وطريقا.

  ې: َيصّدوك بكيدهم.
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 تفسير ال�آيات الكريمة:  

مكانة القراآن الكريم بين الكتب السماوية: 

اأول�ً- تصديق القراآن الكريم للكتب السابقة، وهيمنته عليها:

ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ      ﴿ڇ   -تعالــى-:  قــال 

.﴾ ژژ   ڈ    ڈ  
آيــة للنبــي محمــد  �أي و�أنزلنــا �إليــك �لقــر�آن �لكريــم،  �لخطــاب فــي �ل�

َوكُل مــا فيــه حــق، وجعلنــاه شــاهد�ً علــى نــزول �لكتــب �لتــي قبلــه، ورقيبــاً 

عليهــا يقــّر مــا فيهــا مــن �لحــّق ويعــدل �أو ينســخ مــا فيهــا مــن شــر�ئع.

ثانيا- الحكم للقراآن الكريم وحده: 

قال -تعالى-: ﴿ ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ ﴾.

آيــة �لنبــي  بــاأن يحكــَم بيــن �لمتحاكميــن �إليــه، وفــق مــا جــاء فــي �لقــر�آن �لكريــم، وتنهــاه عــن �ل�نصــر�ف  تاأمــر �ل�

عــن �لحــق �لــذي �أَمــَر �للــه بــه �إلــى �أهو�ئهــم و�آر�ئهــم، و�لخطــاب و�إن كان للنبــي  �إل� �أنــه عــام لجميــع �لمؤمنيــن.

الحكمة من تعّدد الشرائع: 

قال -تعالى-: ﴿ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ﴾. 

جعــل �للــه -تعالــى- لــكّل �أمــة شــريعة خاصــة، بمــا فيهــا مــن �أو�مــَر ونــو�ٍه، ولــو �أر�د �للــه -تعالــى- لََجَمــَع �لنــاس علــى 

شــريعٍة و�حــدة، َولَمــا جعــَل كتابــا ســماوياً ناســخاً لكتــاب ســماوي ســبقه.

أتبــاع �لشــر�ئع، هــل ينقــادون لشــرع �للــه -تعالــى-، فيرجعــو� عــن شــر�ئعهم  ــار ل� وفــي نســخ �لشــر�ئع �لســابقة �ختب

�لتز�مــا بالشــريعة �لناســخة؟ �أم يتّبعــو� �أهو�ءهــم فيميلــو� عــن شــريعة �لحــق �لتــي جــاء بهــا نبــي �للــه محمــد ، و�لتــي 

ختمــت بهــا �لشــر�ئع؟

دعوة الله لجميع ال�أمم اإلى المسارعة في التصديق بالقراآن الكريم: 

قال تعالى: ﴿ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇ  ﴾.

سلام، و�لعمل بما جاء في �لقر�آن �لكريم �لعظيم من �أحكام. سر�ع �إلى شريعة �ل�إ ياأمر �لله �لناس جميعاً بال�إ

ثــم يبيــن �للــه �أن ميعــاد �لنــاس، ومصيرهــم �إليــه يــوم �لقيامــة، فيحكــم بينهــم فيمــا �ختلفــو� فيــه مــن �لحــق، فيجــزي 

�لصادقيــن بصدقهــم، ويعــذب �لكافريــن �لمعانديــن.

وجوب التحاكم لشرع الله -تعالى-: 
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قال تعالى: ﴿ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئېئ  ېئ  ىئ       ىئ  ىئ  ی  ی ﴾.

آيــة �لكريمــة �أنَّ علــى �لنبــي �لكريــم  وجــوب �ل�لتــز�م بحكــم �للــه -تعالــى-، وعــدم �تبــاع �أهــو�ء  تؤكــد �ل�

آيــة عــن �بــن  �لمتحاكميــن �إليــه مــن �ليهــود، و�لتنبــه �إلــى كذبهــم، وتدليســهم للحــق، فقــد ورد فــي ســبب نــزول هــذه �ل�

عبــاس -رضــي �للــه عنهمــا-: �أن جماعــة مــن �ليهــود منهــم كعــب بــن �أســد، وعبــد �للــه بــن صوريــا، وشــاس بــن قيــس قــال 

بعضهــم لبعــض: �ذهبــو� بنــا �إلــى محمــد لعلنــا نفتنــه عــن دينــه، َفاأَتــْوُه، فقالــو�: يــا محمــد، قــد عرفــَت �أنـّـا �أحبــار �ليهــود 

و�أشــر�فهم، و�أنـّـا �إن �تبعنــاك �تبعنــا �ليهــود ولــن يخالفونــا، و�إنَّ بيننــا وبيــن قــوم خصومــة، ونحاكمهــم �إليــك، فتقضــي لنــا 

عليهــم، ونحــن نؤمــن بــك ونصّدقُــك، فاأبــى رســول �للــه  ذلــك، فاأنــزل �للــه -تعالــى- فيهــم: ﴿ۉ  ې  ې  

ې   ې  ى  ى  ائ  ائ﴾.)رو�ه �بــن جريــر �لطبــري فــي تفســيره(.
ويخبــر �للــه -تعالــى- نبيــه  �أن �إعــر�ض �ليهــود عــن قبــول حكمــه، �إنمــا هــو حرمــان لهــم عــن �لهــدى بســبب مــا 

�كتســبو� مــن �لذنــوب و�لمعاصــي.

ــُه علــى رســوله  مــا قــد يجــده مــن �ألــم بســبب تمــّرد �ليهــود و�لمنافقيــن، و�إعر�ضهــم عــن �لحــق  ن �لل ــوَّ ثــم َه

�لــذي جاءهــم بــه وَدعاهــم �إليــه بقولــه: ﴿ېئ  ىئ       ىئ  ىئ  ی  ﴾، �أي �أن كثيــر�ً مــن �لنــاس ُعصــاة خارجــون عــن 

طاعــة ربهــم ورســله. 

عراض عن حكم الله -تعالى-:  التحذير من ال�إ

قال تعالى: ﴿ ی   ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب﴾.

نــكاري فــي قولــه -تعالــى-: ﴿ ی   ی  جئحئ ﴾، وفــي ذلــك توبيــخ لمــن  آيــة �لكريمــة بال�ســتفهام �ل�إ بــد�أت �ل�

ُيعــرض عــن حكــم �للــه -تعالــى-، وياأخــذ بحكــم �لجاهليــة �لقائــم علــى �لظّلــم و�لجــور.

ثــم جــاء �ل�ســتفهام فــي قولــه -تعالــى-: ﴿ مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب﴾، ليفيــد �لنفــي، فــلا ُحكــَم �أْعــَدل، 

و�أرحــم ِمــن ُحكمــِه -ســبحانه وتعالــى-، ول� يــدرك ذلــك حّقــا �إل� مــن �آمــن و�أيقــن �أنــه �أحكــم �لحاكميــن.

أنبياء �لسابقين، ما حدود �إيمان �لمسلم بتلك �لكتب؟ ثّمة كتب سماوية �أنزلت على �ل�
قضية 

للنقاش: 
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  التقويم: 
   

١ ما �لغرض �لذي يفيده �ل�ستفهام في قوله -تعالى-: ﴿ی   ی  جئ﴾؟

آتية:  ٢ نُبّين معاني �لمفرد�ت و�لتر�كيب �ل�

ڈ   ژ، ڱ  ں،   ې.

آتية:  آيات �لكريمة �ل� ٣ نوّضح �لمعنى �لمستفاد من �ل�

﴿ ېئ  ىئ       ىئ  ىئ  ی ﴾.- ١
﴿ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں﴾.- ٢
﴿  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ﴾.- 3
﴿ گ  گ  گ ﴾.- ٤

٤ نُعلّل: نسخ �لشر�ئع �لسماوية �لسابقة. 

ُص سبب نزول قوله -تعالى-: ﴿  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ﴾. ٥ نُلخِّ

٦ هل يقتصر �لتحذير من فتنة �ل�أعد�ء على �ليهود لخصوصية سبب �لنزول؟
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الدرس الخامس: ال�عتصام بدين الله )سورة اآل عمران 1٠5-1٠٠( 

)تفسير وحفظ(.

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على: 
آيات �لكريمة تلاوة سليمة.- ١ تلاوة �ل�

آيات �لكريمة غيباً.- ٢ حفظ �ل�

تفسير ما فيها من معاٍن.- 3

�ستنباط ما فيها من دروس وفو�ئد.- ٤

تصنيف �أهل �لكتاب حسب علاقتهم بالمسلمين.- 5

ذكر دعائم وحدة �لمسلمين.- 6

كيف تتحقق �لوحدة في �ل�أمة؟نشاط

آل عمران )١٠٠-١٠٥(

قــال تعالــى:﴿حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ىت  مت  خت  حت 
پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں 

ڭ﴾ ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

معاني المفردات والتراكيب: 

ڦ ڄ ڄ: تمّسكو� بدينه.

ڎ : طرف.
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 سبب نزول ال�آيات الكريمة:   

ورد فــي ســبب نزولهــا �أن شــاس بــن قيــس �ليهــودي مــّر علــى نفــر مــن �أصحــاب رســول �للــه  مــن �ل�أوس و�لخــزرج 

فــي مجلــس يتحدثــون فيــه، فغاَظــُه مــا ر�أى مــن �ألفتهــم، بعــد �لــذي كان بينهــم فــي �لجاهليــة مــن �لعــد�وة، فاأمــر شــاباً 

مــن �ليهــود كان معــه، فقــال: �عمــد �إليهــم، فاجلــس معهــم، وذكّرهــم بمــا كان بيــن �ل�أوس و�لخــزرج مــن قتــال، ففعــل، 

ــادو� بحمــل �لســلاح، فبلــغ ذلــك رســول �للــه  فخــرج �إليهــم فيمــن معــه مــن �لمهاجريــن،  فتنازعــو�، وغضبــو�، وتن

ســلام، وقطــع بــه عنكــم  فقــال": يــا معشــر �لمســلمين، �أبَِدعــوى �لجاهليــة و�أنــا بيــن �أظهركــم، بعــد �أن �أكرمكــم �للــه بال�إ

�أمــر �لجاهليــة، و�ألـّـف بينكــم، فترجعــون �إلــى مــا كنتــم عليــه كفــار�؟ �للــه �للــه! " )رو�ه �بــن جريــر فــي تفســيره(.

فعــرف �لقــوم �أنهــا نــزغ مــن �لشــيطان، وكيــد مــن عدوهــم، فاألقــو� �لســلاح مــن �أيديهــم، وبكــو� وعانــق بعضهــم 

ــات. آي ــت �ل� ــن، فنزل ــه  ســامعين مطيعي ــع رســول �لل ــو� م ــم �نصرف بعضــا، ث

 بين يدي ال�آيات الكريمة:   

تدور ال�آيات الكريمة حول محورين اأساسيين: 

ال�أول- �لتحذير من طاعة �ل�أعد�ء.

الثاني- دعائم وحدة �لمسلمين وتماسكهم.

 تفسير ال�آيات الكريمة:  

التحذير من طاعة ال�أعداء: 

 قال تعالى: ﴿حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت﴾.

يحــذر �للــه -تعالــى- عبــاده �لمؤمنيــن مــن طاعــة �لمعاديــن مــن �أهــل �لكتــاب و�لكافريــن، ويطلــب منهــم �أن ل� ياأمنوهــم، 

أنّهــم ســُيِضلُّونهم، وُيلقــو� �إليهــم �لُشــُبهات فــي �لديــن، ليرجعــو� جاحديــن للحــق بعــد  ــاً �أو َمشــورة؛ ل� ــو� لهــم ر�أي ول� يقبل

يمــان. �ل�إ

اأحكام وفضائل: ينقسم �أهل �لكتاب وفق علاقتهم بالمسلمين �إلى قسمين: 

حسان. ال�أول- غير �لمعادين �لذين ل� يتعرضون للمسلمين بال�أذى، فهؤل�ء نتعامل معهم بالبّر و�ل�إ

ر �للــه مــن  الثانــي- �لمعــادون �لذيــن يتعرضــون للمســلمين بــال�أذى، و�لســخرية و�لكيــد للديــن، و�أهلــه، فهــؤل�ء حــذَّ

طاعتهــم، و�ســتئمانهم. 
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التحذير من الكفر: 

قال تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴾.

ُيْنِكــُر �للــه علــى �لمؤمنيــن �أن يقعــو� فــي �لكفــر وعندهــم مــا يمنــع منــه، وهــو �آيــات �لقــر�آن �لكريــم �لتــي تتلــى عليهــم، 

ونبــي �للــه محمــد  بينهــم.

آيــة موجــه للصحابــة �لكــر�م -رضــي �للــه عنهــم- ، �إل� �أنــه ليــس خاصــا بهــم بــل يشــمل  ورغــم �أن �لخطــاب فــي �ل�

�لمؤمنيــن فــي كل عصــر، فالنبــي  بــاق فينــا بســنّته وهديــِه، و�إن فارقنــا بجســده. 

دعائم وحدة المسلمين: 

اأول�ً: التقوى: 

قال تعالى: ﴿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴾.

ياأمــر �للــه عبــاده بالتقــوى ليحفــظ عليهــم وحدتهــم وتماســكهم، ومــن يتــِق �للــه -عــّز وجــل- يبــذل جهــده ومســتطاعه 

فــي فعــل مــا �أمــره �للــه بــه، وتــرك مــا نهــاه عنــه.

ويدعوهم �إلى �ل�ستعد�د للقاء �لله في كل وقت، مذعنين له بالطاعة، ومخلصين له في �لعبادة.

ثانيًا: ال�عتصام بكتاب الله وهدي نبيه: 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ﴿ تعالــى:  قــال 

.﴾ گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
آيــة �لكريمــة �لمســلمين جميعــاً �إلــى �لتمّســك بكتــاب ربهــم وَهــْدي نبيهــم، ففــي ذلــك حفــظ وحدتهــم،  تدعــو �ل�

ومنــع فرقتهــم. 

فائدة
آيــة �لكريمــة هــو �لقــر�آن �لكريــم لقولــه -عليــه �لصــلاة و�لســلام، "كتــاب �للــه  حبــل �للــه �لــو�رد فــي �ل�

هــو حبــل �للــه �لممــدود مــن �لســماء �إلــى �ل�أرض " )رو�ه �بــن جريــر فــي تفســيره(.

آيــة �لكريمــة بعظيــم نعــم �للــه، وفضلــه عليهــم حيــث جمــع بيــن قلوبهــم بعــد �أن كانــت متنافــرة يعــادي  وتذكرهــم �ل�

أتفــه �ل�أســباب، وكانــو� فــي �لجاهليــة علــى حافــة �لنــار بضلالهــم فانقذهــم �للــه  بعضهــم بعضــا، وتقــوم بينهــم �لحــروب ل�

ســلام. منهــا بــاأن هد�هــم للاإ
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ثالثًا: ال�أمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

قال تعالى: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴾.

 ياأمــر �للــه -تعالــى- �لمؤمنيــن �أن يكونــو� جماعــة تدعــو �لنــاس �إلــى �لخيــر، وتاأمرهــم بمــا �أمــر �للــه، وتنهاهــم عمــا 

نهــى عنــه، كــي يحفظــو� مجتمعهــم مــن �أســباب �لفرقــة و�ل�ختــلاف، وهــؤل�ء هــم �أهــل �لفــلاح فــي �لدنيــا، و�لفائــزون 

بنعيــم �لجنــة فــي �ل�آخــرة. 

ــروف و�لنهــي عــن  ــر بالمع أم ــى �ل� ــاً شــريفاً يحــضُّ عل ــب حديث ــة نكت ــى مصــادر �لمعرف بالرجــوع �إل

�لمنكــر. نبحث:

اآثار الفرقة: 

قال تعالى: ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾.

آيــة �لكريمــة �لمؤمنيــن مــن �لتفــرق شــيعاً، ومــن �ل�ختــلاف فــي �أصــول �لديــن مــن بعــد مــا �تضــح لهــم �لحــق  تحــذر �ل�

كمــا فعــل مــن قبلهــم، و�إل� ســيكون مصيرهــم �لعــذ�ب �لشــديد.
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  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة لكل مما ياأتي:  ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

و�جب �لمسلم تجاه غير �لمعادين من �أهل �لكتاب: - ١

د- �إهمال �أمرهم. حسان �إليهم.  ب- �لكيد لهم.     ج- عدُم �ستئمانهم.   �أ- �لبّر و�ل�إ

�لخطاب في قوله -تعالى-: ﴿ پ پڀ ﴾ موجه لـ: - ٢

�أ- �لصحابة وحدهم.       ب- �ل�أوس و�لخزرج دون غيرهم.

ج- �لمهاجرين و�ل�أنصار فقط.      د- �لمسلمين كافة.

�لمقصود بحبل �لله في قوله -تعالى-: ﴿ ڦ ڄ ڄ ﴾: - 3

ب- �لزبور.    ج- �لقر�آن �لكريم.  د- �لكتب �لسماوية �لسابقة. �أ- �لتور�ة.   

آيات �لكريمة. سلامية كما وردت في �ل� أمة �ل�إ ٢ نذكر دعائم وحدة �ل�

آتية:  ٣ نُبّين معاني �لمفرد�ت و�لتر�كيب �ل�

    ڦ ڄ ڄ، ڎ .

٤ نُعلّل ما ياأتي: 

حّذر �لله �لمؤمنين من طاعة �لُمعادين من �أهل �لكتاب.- ١

ُيْنِكُر �لله على �لمؤمنين �أن يقعو� في �لكفر.- ٢

�أمر �لله �لمؤمنين �أن يكونو� جماعة تاأمر بالمعروف وتنهى عن �لمنكر.- 3

سلام �إليهم. ٥ نوّضح �أقسام �أهل �لكتاب وفق نظرة �ل�إ

٦ نُفّسر قوله -تعالى-: 

﴿ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴾.- ١

﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾. - ٢

آيات �لكريمة )١٠٠-١٠5( من سورة �آل عمر�ن. ُص سبب نزول �ل� ٧ نُلخِّ

أمر بالمعروف و�لنهي عن �لمنكر ووحدة �لمسلمين. ٨ نستنتج �لعلاقة بين �ل�
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الدرس السادس:  قصة موسى -عليه السلام- والعبد الصالح )الخضر(. 
                    )سورة الكهف ٨2-6٠( 

)تفسير(

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على: 
آيات �لكريمة تلاوة سليمة.- ١ تلاوة �ل�

بيان ما فيها من معاٍن.- ٢

�ستنتاج بعض �لعبر �لمستفادة.- 3

�ستشعار حكمة �لله -سبحانه- في قضائه وقدره.- ٤

تقدير فضل �لعلم و�ل�جتهاد في �لتعلم.- 5

أمر بالمعروف و�لنهي عن �لمنكر.- 6 �لحرص على �ل�

قول�ن متضاد�ن: طريق �لعلم صعب شائك، وطريق �لعلم سهٌل سالك. ما ر�أيك؟نشاط

الكهف )٦٠-٨٢(

ۆئ   ۆئ   ۇئ    ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   تعالــى:﴿ائ   قــال 

ی   ی   ی   ی    ىئ   ىئ    ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ     ۈئ  
پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   يئ    ىئ   مئ     حئ   جئ  
ٹ   ٿ   ٹ   ٿ     ٿ  ٿ   ٺ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ   
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  
ڻ   ڻ  ڻ   ڻ         ں   ڱ  ں   ڱ   ڱ    ڳ    ڱ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ      ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ     ۀ  

معاني المفردات والتراكيب: 

وئ  ۇئ : ل� �أز�ل.
ېئ: زمناً طويلا.

ىئ: مسلكاً.
ڀ: تعباً ومشقة.
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 بين يدي ال�آيات:  

فــي قصــة موســى -عليــه �لســلام- مــع �لخضــر كثيــر مــن �لحكــم و�لعبــر، و�لمو�قــف �لعظيمــة، وتــدور قصــة موســى 

-عليــه �لســلام- مــع �لخضــر حــول ثلاثــة محــاور: 

ال�أول: سعي موسى -عليه السلام- للقاء الخضر:

مــن قولــه -تعالــى-: ﴿ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ﴾، وحتــى قولــه 

-تعالــى-: ﴿  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ﴾.

عندمــا قــام موســى - عليــه �لســلام -  خطيبــا فــي بنــي �إســر�ئيل َوُســِئَل: �أي �لنــاس �أعلــم؟ فقــال: �أنــا، فعتــب �للــه 

-ســبحانه وتعالــى- عليــه، �إذ لــم يــرد �لعلــم �إليــه، فاأوحــى �للــه -تعالــى- �إليــه: �أن عبــد�ً مــن عبــادي بمجمــع �لبحريــن، هــو 

�أعلــم منــك..." )رو�ه �لبخــاري(، وعندهــا طلــب موســى -عليــه �لســلام- لقــاءه، فاأعلمــه �للــه -ســبحانه وتعالــى- بالمــكان 

�لــذي ســيلتقيه فيــه، و�أمــره �أن يحمــل معــه حوتــاً فــي ِمْكَتــٍل )وعــاء يضــع �لمســافر فيــه ز�ده(؛ ليكــون فقد�نــه علامــة علــى 

ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   
ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   
ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  
جئ     حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  
ىت  يت        جث  مث  ىث  يث  حج  مج   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ         ڀ   ڀ   ڀ   پ  
ڄ   ڄ   ڄ     ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ      ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    
ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ     ڇ   چچ    چ    چ   ڃ   ڃ   ڃ       ڃ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈژ  ژ  ڑ     ڑ  ک       ک  ک  ک  گ  
ں   ڱ   ڱ      ڱ   ڱ   ڳ             ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   
ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
ۆ   ۆ  ۈ  ۈ       ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې                ې  
ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ          ەئ  وئ  وئ              ۇئ  

﴾ ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی  جئ  

چ: يسقط. 
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�لمــكان �لــذي ســيلتقى فيــه بالعبــد �لصالــح، فانطلــق موســى -عليــه �لســلام- ومعــه فتــاُه يوشــع بــن نــون، وحمــلا �لحــوت، 

حتــى وصــلا �إلــى �لصخــرة، فنــام موســى -عليــه �لســلام-، فانســّل �لحــوت مــن �لمكتــل، و�تخــذ طريقــه فــي �لبحــر، ثــّم 

�نطلقــا، ونســي �لفتــى �أن يخبــر موســى -عليــه �لســلام- باأمــر �لحــوت، فلمــا كان �لغــد قــال موســى-عليه �لســلام- لفتــاه: 

�آتنــا غد�ءنــا، وهنــا تذكــر �لفتــى مــا كان مــن �أمــر �لحــوت ونســيانه، فقــال موســى -عليــه �لســلام-: ذلــك مــا كنــا نريــد، 

فرجعــا �إلــى حيــث كانــا. 

بالرجوع �إلى مصادر �لمعرفة نكتب ثلاثة معاٍن لكلمة َسَرَب. نبحث:

الثاني: لقاء موسى -عليه السلام- مع الخضر

مــن قولــه -تعالــى-: ﴿ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ ﴾، وحتــى قولــه -تعالــى-: 

﴿ ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ ﴾.

رجــع موســى وفتــاه يقّصــان �أثــر �لحــوت، فلمــا �نتهيــا �إلــى �لصخــرة، وجــد� �لعبــد �لصالــح ، فســلّم موســى عليــه، 

وطلــب مر�فقتــه ليتعلــم منــه، فاأعلــم �لخضــر موســى -عليــه �لســلام- �أنــه لــن يكــون لــه طاقــة، �أو صبــر علــى مر�فقتــه؛ وذلــك 

ــٍم مــن ِعْلــِم  لعلــم �لخضــر �أن مــا ســيجري مــن �أحــد�ث ســيفاجئه فــلا يصبــر، و�أخبــره بقولــه: "يــا موســى �إنــي علــى ِعْل

�للــه َعلََّمنيــِه، ل� َتْعَلُمــُه �أنْــَت، و�أنْــَت علــى ِعْلــٍم َعلََّمَكــُه، ل� �أْعَلُمــه " فوعــد موســى -عليــه �لســلام- �لخضــر بــاأن يكــون 

صابــر�ً علــى رفقتــه، ول� يعصــي �أمــره، فو�فــق �لخضــر علــى طلــب موســى -عليــه �لســلام- مشــترطا عليــه، �أل� يســاأله عــن 

شــيء قبــل �إعلامــه ســبب �لقيــام بــه.

الثالث: رحلة موسى -عليه السلام- مع الخضر وما رافقها من عجائب

ــى  ــى-: ﴿ ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ﴾، وحت ــه -تعال ــن قول م

قولــه -تعالــى-: ﴿  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی  جئ ﴾.

�نطلــق موســى -عليــه �لســلام- مــع �لخضــر طالبــا �لعلــم، فمــرت بهــم ســفينة عــرف �أصحاُبهــا �لخضــَر، فاأركبوهمــا 

بغيــر �أجــرة، فعمــد �لخضــر �إلــى قلــع لــوح مــن �ألو�حهــا، فاعتــرض موســى -عليــه �لســلام-، فذكــره �لخضــر بنصيحتــه منــذ 

�لبد�يــة، قائــلا: ﴿ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ﴾، فاعتــذر موســى -عليــه �لســلام- بالنســيان.

ثــم خرجــا مــن �لســفينة، فبينمــا همــا يمشــيان علــى �لســاحل �إذ �أبصــر �لخضــر غلامــا يلعــب مــع �لغلمــان، فقتلــه، 

فاســتنكر موســى -عليــه �لســلام- فعلــُه، فذكـّـرُه �لخضــر بالنصيحــة مــرة �أخــرى، فقــال موســى -عليــه �لســلام-: �إن ســاألتك 

عــن شــيء بعدهــا فــلا تصاحبنــي، وســتكون معــذور� فيمــا فعلــت، فانطلقــا حتــى �إذ� �أتيــا �أهــل قريــة طلبــا �لطعــام منهــم، 

ــم  ــوم �أتيناهــم فل ــكاد �أن يســقط، فقــام �لخضــر فاأصلحــه، فقــال موســى: ق ــو� �أن يضيفوهمــا، فوجــد� فيهــا جــد�ر�ً ي فاأب
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يطعمونــا، ولــم يضيفونــا، لــو شــئت ل�تخــذت علــى بنــاء �لجــد�ر �أجــر�، فقــال �لخضــر هــذ� فــر�ق بينــي وبينــك، ثــم �أخــذ 

يعلــل لــه مــا شــاهده مــن �أحــد�ث لــم يســتطع �لصبــر عليهــا: 

حد�ث عيٍب يحميها من سطو ملك ظالم �عتاد �لتربّص للسفن �لصالحة، و�ل�ستيلاء عليها. - خرق �لسفينة؛ ل�إ

- قتــل �لغــلام؛ لمــا ســيكون مــن طغيانــه وكفــره، ور�أفــة بو�لديــه �لمؤمنيــن؛ حتــى ل� يتبعــاه فيضــلا، ولكــي يبدلهمــا 

�للــه خيــر�ً منــه. 

ــه  ــى حال ــرك �لجــد�ر عل ــو ت ــاً، ول ــا صالح ــن كان �أبوهم ــن يتيمي ــه لغلامي ــوٍز تحت ــاٍل مكن ــِظ م ــاُء �لجــد�ر؛ لحف - بن

ــز. ــن كن ــه م ــا تحت ــاره، و�نكشــف م ــاقطت �أحج لتس

 العبر المستفادة من القصة:   

تظهر في قصة موسى -عليه �لسلام- مع �لخضر كثيٌر من �لحكم و�لعبر، منها: 

في مجال العلم والتعلم: 

اأول�ً- فضــل �لســعي و�لّرحلــة فــي طلــب �لعلــم، كمــا فعــل موســى، -عليــه �لســلام-، بســعيه و�رتحالــه للقــاء �لخضــر -عليــه 

�لسلام-.

ــى-: ﴿ ۈئ    ېئ   ــه -تعال ــي قول ــه �لســلام-، ف ــه �لخضــُر موســى، -علي ــه �إلي ــا نب ــر وتحمــل �لمشــاق، وهــذ� م ــًا- �لصب ثاني

.﴾ ىئ  ېئ   ېئ  
ثالثــًا- �لتو�ضــع فــي طلــب �لعلــم، فموســى -عليــه �لســلام- لــم تمنعــه نبوتــه، ومقامــه مــن مر�فقــة �لخضــر وطلــب �لعلــم 

ــى-: ﴿ ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ ﴾. ــال -تعال ــاأدب ولطــف ق ــه، ب من

في مجال العقيدة: 

�أول�ً- �لتســليم بــاأن �لغيــب ل� يعلمــه �إل� �للــه -تعالــى-، فخــرق �لســفينة وقتــل �لغــلام، مثــلا، ل� يخضعــان لحكــم �لعقــل، 

�إنمــا همــا �أمــر مــن �للــه -تعالــى- للخضــر؛ لقولــه -تعالــى-: ﴿ ۈئۈئ ېئېئ﴾.

ثانيــاً- �لتــوكل علــى �للــه -تعالــى- يقتضــي �ل�أخــذ بال�أســباب، فموســى -عليــه �لســلام- حمــل معــه �لطعــام فــي ســفره للقــاء 

�لخضر.

في مجال ال�أمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

�لتمســك بالحــق، و�لدفــاع عنــه، ويظهــر هــذ�، فــي �عتــر�ض موســى، -عليــه �لســلام-، علــى خــرق �لســفينة، وقتــل 

�لغــلام، رغــم معرفتــه �لمســبقة �أن �لخضــر عبــٌد صالــٌح قــد زكّاُه �للــه -تعالــى-.
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  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة لكل مما ياأتي:  ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

�عتذر موسى -عليه �لسلام- في �لمرة �ل�أولى عن �عتر�ضه على �لخضر بـ: - ١

�أ- �لخطاأ.     ب- �لنسيان.     ج- �إنكار �لمنكر.   د- كر�هة ما قام به �لخضر.

�لعمل �لذي قام به �لخضر عند دخوله �لقرية مع موسى -عليه �لسلام-: - ٢

�أ- قتل �لغلام.    ب- �إصلاح �لجد�ر.    ج- خرق �لسفينة.   د- �إلقاء خطاب في �لقرية.

حفظ �لله -تعالى- مال �ليتيمين بسبب صلاح: - 3

ب- جير�نهم.     ج- �أبيهما.    د- �لخضر. �أ- �أهل �لقرية. 

جعل �لله -تعالى- فقد�ن �لحوت علامة على �لمكان �لذي: - ٤

�أ- سيلتقي فيه �لخضر مع موسى -عليه �لسلام-.

ب- سيلتقي فيه يوشع مع موسى -عليه �لسلام-.

ج- سيلتقي فيه �لخضر مع �أصحاب �لسفينة.

د- سيقتل فيه �لخضر �لغلام. 

فــي قولــه -تعالــى-: ﴿ژ  ڑ     ڑ  ک       ک  ک  ک  ﴾، وقولــه: ﴿ ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  - ١

ی  ی ﴾.
أولــى ﴿  ک  ﴾ بزيــادة �لتــاء؛ لتضفــي صعوبــة فــي نطــق �لكلمــة؛ وذلــك يناســب صعوبــة  ففــي �ل�

أنهــا لــم تكــن ظاهــرة لــه، �أمــا ﴿ ی﴾  فهــم موســى للاأســباب �لكامنــة ور�ء �أفعــال �لخضــر؛ ل�

بحــذف �لتــاء تخفيفــاً؛ ل�أن �ل�أســباب �أصبحــت ظاهــرًة وو�ضحــة لموســى -عليــه �لســلام-.

قولــه -تعالــى-: ﴿ ڱ  ڱ  ڱ ﴾، نســب مــا ظاهــره �لعيــب )خــرق �لســفينة( �إلــى نفســه تاأدبــاً - ٢

ــه -تعالــى-: ﴿ى  ائ  ائ  ەئ          ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ   ــه -تعالــى-، وقول مــع �لل

ۆئ﴾، نســب �لخيــر �إلــى �للــه -تعالــى-؛ لمــا فــي ذلــك مــن حفــظ لمــال �ليتيميــن.

لفتات بيانية
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آتية:  ٢ نُعلّل قيام �لخضر بال�أمور �ل�

قتل �لغلام.- ١

بناء �لجد�ر.- ٢

خرق �لسفينة.- 3

ــن  ــال م ــكل مج ــدة ل ــرة و�ح ــر عب ــح نذك ــد �لصال ــلام- و�لعب ــى-عليه �لس ــتك لقصــة موس ــلال در�س ــن خ ٣ م

آتيــة:  �لمجــال�ت �ل�

مجال �لعلم و�لتعليم.- ١

مجال �لعقيدة.- ٢

أمر بالمعروف و�لنهي عن �لمنكر.- 3 مجال �ل�

آتيتين:  آيتين �ل� ٤ نُبّين �للفتة �لبيانية في �ل�

قال تعالى: ﴿ ڱ  ڱ  ڱ ﴾.- ١

قال تعالى: ﴿ى  ائ  ائ  ەئ          ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ﴾.- ٢

آتية:  ٥  نُبّين معاني �لمفرد�ت �ل�

ېئ، ڀ، چ. 

آيات �لكريمة. نسان من �ل� ٦  نستنتج فائدة من فو�ئد صلاح �ل�إ
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الدرس السابع: سنن الله -تعالى- في المجتمعات.

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على: 
تعريف سنن �لله -تعالى- في �لمجتمعات.- ١

بيان �أهمية سنن �لله –تعالى- في �لمجتمعات.- ٢

�ل�ستدل�ل على سنن �لله -تعالى- من �لقر�آن �لكريم.- 3

نشاط
يــرى بعــض �لنــاس �أن �لكــو�رث �لبيئيــة �لناجمــة عــن �لــزل�زل و�لبر�كيــن عقوبــات �إلهيــة، كيــف نقّيــم 

هــذه �لدعــوى؟ 

 مفهوم سنن الله تعالى في المجتمعات: 

ــي تحكــم حركــة �ل�أحــد�ث،  ــة �لت ــن �لعام ــك �لقو�ني ــى- تل ــه -تعال ســنن �لل

و�لوقائــع فــي �لحيــاة، ول� تتغيــر �إل� باأمــر �للــه -تعالــى-، ولحكمــة يريدهــا ســبحانه.

لهيــة لربــط وقائــع �لحيــاة و�أحد�ثهــا بقو�نيــن ثابتــة تنميــة روح  ومــن �لِحَكــِم �ل�إ

ــاس وفكرهــم، وضبــط  ــد �لن ــم عقائ ــرة و�لعمــل، وعمــارة �لكــون، فــي تقوي �لمثاب

يجابــي فــي �لحيــاة، وترســيخ دو�فــع �لخيــر وحبــه. �لســلوك �لبشــري �ل�إ

 سمات سنن الله تعالى:  

تتســم ســنن �للــه -تعالــى- فــي �لمجتمعــات �لبشــرية بالثبــات، فهــي قو�نيــن عامــة ل� تتخلــف، كمــا �أنهــا تتســم بالعــدل 

فــلا تحابــي جنســاً دون �آخــر، بــل تخضــع لهــا �لمجتمعــات �لبشــرية، �أفــر�د� وجماعــات، وهــي ســنن شــاملة تنظِّــم شــؤون 

�لحيــاة فــي مجال�تهــا �لشــخصية و�لمجتمعيــة، و�لعقائديــة، و�لســلوكية وغيرهــا، قــال -تعالــى-: ﴿  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  

ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ﴾.)فاطر: ٤3(
من سنن الله -تعالى- في المجتمعات: 

عراض عنه:  اتباع الهدى وال�إ

 �قتضــت ســنة �للــه -تعالــى- فــي �لخلــق �أن جعــل لهــم طريقيــن: و�حــد�ً يقــود �إلــى �لهد�يــة، و�آخــَر يقــود �إلــى �لضــلال، 
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ــر، و�أنــزل �لكتــب �لســماوية و�أرســل  وقــد يّســر �للــه للبشــرية جمعــاء �أســباب �لهد�يــة، فجعــل �لوجــود ميــد�ن نظــر وتفكّ

نســان بالعقــل، فمــن �تبــع ســبيل �لهــدى، نــال ثمــرة �ل�تّبــاِع هد�يــًة وصلاحــاً، ومــن �تبــع غيــر ذلــك  �لرســل، ومــّن علــى �ل�إ

كان جــز�ء مــا �تبــع ضــلال�ً وشــقاًء.

ــى-: ﴿ ې  ى  ى  ائ    ــال -تعال ســلام، ق ــن �ل�إ ــاع دي ــذي ليــس بعــده هــدى- �تب  و�لهــدى �لحــق - �ل

ی   ی       ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ    ۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ    ائ  
ی﴾.)طــه:١٢3-١٢٤(

ال�ختلاف: 

و�ل�ختلاف بين �لناس سنّة كونية، وهو على نوعين:

 �ختــلاف مذمــوم حــّذر �للــه �لمؤمنيــن منــه لمــا يترتــب عليه من �آثار ســلبية خطيرة، قــال -تعالــى-: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  	 

أنفــال:٤6(، وقــال  : )ول� تختلفــو� فــاإن مــن كان قبلكــم �ختلفــو� فهلكــو�(  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ﴾.)�ل�
)رو�ه �لبخــاري(.

و�ختلاف محمود مثل �ختلاف �لفقهاء في �ل�أحكام �لشرعية.	 

ال�ستخلاف والتمكين للمؤمنين: 

وهذ� وعد �لله -تعالى- لرسوله  �أن يجعل �أمته خلفاء �ل�أرض، بهم تصلح �لبلاد، وتخضع لهم �لعباد. 

سلام في �لناس كافة.  عز�ز، وعلو �لشاأن، ونفاذ �أحكام �ل�إ ويترتب على ذلك �لتمكين في �ل�أرض، بالتاأييد بالنصر، و�ل�إ

﴿ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ   -تعالــى-:  قــال 

ــد�د  ــن �إع ــد م ــل ل� ب ــار ب ــود و�ل�نتظ ــن بالقع ــور:55(، ول� يكــون �لتمكي چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ﴾.)�لن
يمانيــة و�لماديــة، قــال -تعالــى-: ﴿ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ   �لعــدة، �ل�إ

أنفــال:6٠( ﴾.)�ل� ې  ې  

التدافع والتداول: 

�لصــر�ع بيــن �لحــق و�لباطــل صــر�ٌع د�ئــم ل� ينقطــع، فتــارة تكــون �لجولــة ل�أهــل �لحــق، وتــارة ل�أهــل �لباطــل، فــلا 

ينبغــي للمســلم �أن ينبهــر بمــا يحققــه �أهــل �لباطــل مــن غلبــة وعلــو، بــل ل� بــّد مــن �ليقيــن �أن ذلــك جــزء مــن ســنة �للــه 

-تعالــى- فــي �لكــون، ومــا عليــه �إل� �أن يكــون علــى قــدر �لمســؤولية فــي �لدفــاع عــن دينــه، قــال -تعالــى-: ﴿ ڇ ڇ ڍ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴾.)�آل عمــر�ن:١96(، وســطوة �لباطــل مرحلــة يتعــرض فيهــا �لمســلمين لــلاأذى و�لضــرر، ولكنهــا 

تُمّيــز �لمؤمــن �لحــق مــن غيــره، قــال -تعالــى-: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴾.)�آل عمــر�ن:١٤١(
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التغيير وال�ستبدال: 

ــر مــن حــاٍل �إلــى حــال، مــا بيــن هد�يــة �أو ضــلال، وحيــازة نعمــة، �أو فقد�نهــا، و�أمــن، �أو  تتمّيــز حيــاة �لنــاس بالتغيُّ

خــوف، وتغييــر �لحــال �إيجابــاً �أو ســلباً يحتكــم لُســنَِّة تغييــِر �لنفــوس �إصلاحــاً �أو �إفســاد�ً، قــال -تعالــى-: ﴿  ھ    ھ  ے   ے  

ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ﴾.)�لرعــد:١١(
 وجعــل �للــه -تعالــى- مــن و�جــب �لمســلم فــي كّل عصــر �أن يحافــظ علــى دينــه، و�أن يبــذل وســعه فــي دعــوة �لنــاس 

�إلــى �لخيــر، و�إصــلاح �أحو�لهــم، وحــّذر مــن عاقبــة تخلـّـف �لمســلمين عــن ذلــك، قــال -تعالــى-: ﴿ ېئ   ېئ  ېئ  

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی ﴾.)محمــد: 3٨(

الجزاء وفق العمل: 

فقــد يكــون �لجــز�ء حســنا، ليقابــل كلَّ فعٍل حســٍن، قــال -تعالــى-: ﴿ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې﴾. )�لرحمن: 

6٠(، وقــد يكــون ســيئاً ليقابــل كلَّ فعــٍل ســيئ، ســو�ء بعــذ�ب فــي �لدنيــا �أم فــي �ل�آخــرة، �أو فيهمــا معــاً، وقــد تجلـّـت ســنة 

أنبيــاء، قــال -تعالــى-: ﴿چ  چ  ڇ    ڇ    أمــم �لســابقة �لتــي تنكـّـرت لدعــوة �ل� �للــه فــي مقابلــة �لعمــل بمثلــه فــي �إهــلاك �ل�

ڇ    ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ ﴾.)�لفجــر: ١٠-١٤(.

ربط النتائج بال�أسباب: 

يمــان بقضــاء �للــه -تعالــى- وحكمــه فــي �ل�أشــياء، فالســبب قــدُر �للــه،  وربــط �لنتائــج بال�أســباب مــن مســتلزمات �ل�إ

نســان فــي ســبيل تحقيقهــا �أمــر مــن �للــه -تعالــى-، فالــرزق مكتــوب، ولكنـّـه نتيجــة ربطهــا  و�لنتيجــة قــدر �للــه، وحركــة �ل�إ

�للــه بســبب، وهــو �لمشــي فــي �ل�أرض لتحقيقــه، قــال -تعالــى-: ﴿ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ ﴾.)�لملــك: ١5(
ومــا يخــرج مــن �ل�أرض مــن نباتــات و�أشــجار وثمــار نتائــج، جعــل �للــه مــن �أســبابها �لمطــر و�لتربــة �لصالحــة، و�لبيئــة 

نســان. �لمناســبة وجهــد �ل�إ

قد تتو�فر �ل�أسباب �لظاهرة للنّصر ول� يتحّقق، ما تعليل ذلك؟ 
قضية 

للنقاش:   

الفتنة وال�بتلاء: 

فال�متحــان و�ل�ختبــار مــن قو�نيــن �للــه -تعالــى- �لعامــة �لتــي تحتكــم لهــا حركــة �لحيــاة، قــال -تعالــى-: ﴿ ڀ  ڀ   

ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ       ٿ       ٹ    ٹ ﴾.)�لملــك: ٢(
و�لفتنــة بمعنــى �ل�ختبــار ل� تخــص �لمؤمــن دون غيــره، بــل تشــمل عمــوم �لناس، قــال -تعالــى-: ﴿ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ﴾.)�لعنكبوت:٢-3(
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  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة لكل مما ياأتي:  ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

من سمات سنن �لله -تعالى- في �لمجتمعات: - ١

ب- �لتغيُّر من حين ل�آخر.  �أ- �لثبات.     

د- قد تتخلف �أحيانا. ج- خاصة بالمسلمين دون غيرهم.   

�ختلاف �لفقهاء في �ل�أحكام �لشرعية يدخل في باب: - ٢

ب- �لفرقة �لتي تؤدي �إلى �لنز�ع.  �أ- �ل�ختلاف �لمذموم.    

د- ما نهي عنه. ج- �ل�ختلاف �لمحمود.    

قولــه -تعالــى-:﴿  ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ﴾، يدلُّنــا علــى ُســنّة مــن ســنن �للــه -تعالــى- فــي - 3

�لمجتمعــات، وهي: 

ج-  �لفتنة و�ل�بتلاء.    د-  �ل�ختلاف. �أ-�لتد�فع و�لتد�ول.     ب- �لتغيير و�ل�ستبد�ل.  

�لمقصود بالفتنة في قوله -تعالى-: ﴿ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ﴾: - ٤

صلاح بين �لناس.      د- �لعدل. �أ- �لتحذير.            ب- �ل�ختبار و�لتمحيص.     ج- �ل�إ

٢ نُعّرف سنن �لله -تعالى- في �لمجتمعات.

٣ نشرح سمات سنن �لله في �لمجتمعات.

لهية لربط وقائع �لحياة، و�أحد�ثها بقو�نين ثابتة. ٤  نذكر �لحكم �ل�إ

آتية:  ٥ نوّضح �لسنن �ل�

�لفتنة و�ل�بتلاء.- ١

�ل�ستخلاف و�لتمكين.- ٢



3٨

آتية سنة من سنن �لله في �لمجتمعات:  آيات �ل� ٦ نستنبط من كل �آية من �ل�

قال -تعالى-: ﴿ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴾.- ١

 قال -تعالى-: ﴿ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ ﴾. - ٢

ــى-: ﴿چ  چ  ڇ    ڇ   ڇ    ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ   ژ  ژ  - 3 ــال -تعال ق

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ ﴾. 

لهية �لتي يخضع لها:  ٧ نضع مقابل كّل مما ياأتي �لسنّة �ل�إ

عد�د من مقّومات �لنصر.................................................- ١ �ل�إ

سلامية، وتشتتها...............................................- ٢ أمة �ل�إ فرقة �ل�

يمان، و�لكفر..........................................................- 3 �ل�إ

٨ نستنتج موقف �لمسلم من سنن �لله -تعالى-. 
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الدرس الثامن: سورة اإبراهيم )12-1( 

)تلاوة وتجويد(

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على: 
آيات �لكريمة تلاوة سليمة.- ١ تلاوة �ل�

آيات �لكريمة.- ٢ توضيح معاني �لمفرد�ت و�لتر�كيب �لو�ردة في �ل�

�لتفريق بين �لمدود.- 3

ذكر �أحكام �لمد بسبب �لهمز.- ٤

أنو�ع �لمدود �لو�ردة في �لدرس.- 5 �لتمثيل ل�

آيات �لكريمة.- 6 �ستخر�ج �أنو�ع �لمدود بسبب �لهمزة �لو�ردة في �ل�

�لخشوع عند سماع �لقر�آن �لكريم.- 7

                                                                                                                                                                                                                           

إبراهيم )١-١٢(
ٱ ٻ ٻ

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿٿ    ﴿

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چچ   چ  

کک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  

ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ   گ   گ   ک  

ہ   ہ   ہہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ںں   ڱ  

ڭ   ۓ    ۓ   ے      ے   ھ   ھ   ھ   ھ   

ۋ   ٴۇ   ۈ    ۆۈ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ  

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  

ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ  
ٹ   ٹ    ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   

معاني المفردات والتراكيب: 

ٺ: يذيقونكم.
 : ٿ ٿ

للخدمــة. يســتبقونهن 



٤٠

نتذكر بعض �أحكام �لتلاوة، مع �لتمثيل لكل حكم نذكره. نشاط

 اأحكام المد:  

حروف المد هي:

١ - . �ألف ساكنة مفتوح ما قبلها، مثل: 

و�و ساكنة مضموم ما قبلها، مثل: ں. - ٢

ياء ساكنة مكسور ما قبلها، مثل:  ڑ.- 3

ويمثُّل لحروف �لمدِّ �لثلاثة بقوله -تعالى-: ﴿  ڳ﴾.)هود: ٤9(

وينقسم المد اإلى قسمين: المد الطبيعي، والمد الفرعي.

. فالمد الطبيعي: �أن ياأتي حرف �لمد وليس قبله همزة، وليس بعده همزة �أو سكون، مثل: 

اأما المدُّ الفرعي: فسببه �لهمزة، �أو �لسكون، وسنتناول في هذ� �لدرس �أنو�ع �لمد بسبب �لهمزة وهي: 

ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ    
ڇ   چ    چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄڄ  
ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  
ڳ   ڳ   گڳ   گ    گ   کگ   ک   ک   ک   ڑ  
ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ   ڱڱ   ڳ  
ۀ         ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ   
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ   ٴۇ    ۋ  ۋ  
ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ېې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ  
ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ       وئ   وئ    ەئ   ەئ  
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ېئ   
ڤ   ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ  

﴾ ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ   چ   ڃچ   

 ٹ: بحجة، �أو برهان. 



٤١

ــن )٤-5( - 1 ــها، ويمــد م ــة نفس ــي �لكلم ــزة ف ــد هم ــرف �لم ــي بعــد ح ــو �أن ياأت ــل: وه ــد الواجــب المتص الم

حــركات وجوبــا، مثــل: ٺ.

آتية قر�ءة سليمة:  نقر�أ �لكلمات �ل�

ڍ ، ڌ، ڻ، ڃ، پ، ۀ، ۓ.

تدريب: 

أولــى - 2 المــد الجائــز المنفصــل: هــو �أن ياأتــي بعــد حــرف �لمــد همــزة، ويكــون حــرف �لمــد فــي �آخــر �لكلمــة �ل�

و�لهمــزة فــي �أول �لكلمــة �لتــي تليهــا، ويمــد مــن )٢-٤-5( حــركات جــو�ز�، مثــل:   ھ      ھ. 

آتية:  نقر�أ �لكلمات �ل�

 ڳ   ڳ،   وئ     وئ، ڱ  ڱ، ڈ  ڈ   ژ، ڑ  ڑ، ک  گ.

تدريب: 

 اأحكام:  

* كلمة "چ" تشتمل على نوعي مّد: �ل�أول منفصل، و�لثاني متصل، فاأصلها )ها- للتنبيه( و)�أول�ء( �سم �إشارة.

* مد البدل: �أن ياأتي قبل حرف �لمد همزة في �لكلمة نفسها، ومقد�ره حركتان.

وســمي بهــذ� �ل�ســم؛ ل�أن �أصــل حــرف �لمــد فــي �لكلمــة همــزة ســاكنة �أبدلــت �إلــى حــرف مــد مجانــس لحركــة 

أولــى، مثــل:  �لهمــزء �ل�

ڦ: �أ�أَْدم.
ٴۇ: �أْؤذينا.
 حئ: �إئْمانا. 

في �إتقان �أحكام �لتلاوة و�لتجويد تقويم للسان وتقوية للنطق، كيف يكون ذلك؟ 
قضية 

للنقاش: 



٤٢

  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة فيما ياأتي:  ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

يمد �لو�جب �لمتصل: - ١

ب- حركتان جو�ز�ً. �أ- من)٤-5( حركات وجوباً.   

د- من )٤-5( حركات جو�ز�ً. ج-من )٢-٤-5( حركات جو�ز�ً.   

�لمد في كلمة "چ" على �لترتيب هو: - ٢

ب- متصل، ومنفصل.  �أ- متصل، ومد بدل.    

د-منفصل ومتصل. ج- منفصل، وبدل.    

�لكلمة �لتي تتضمن مد بدل هي: - 3

د- ک.  ج- ھ.    ب- پ.   �أ- حئ.   

٢ نعرف كلا من: 

�لمد �لو�جب �لمتصل، �لمد �لجائز �لمنفصل.

آتيتين �أنو�ع �لمد بسبب �لهمزة: آيتين �ل� ٣ نستخرج من �ل�

تعالــى:﴿ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ے ے  ۓۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    - ١ قــال 

ۆ  ۆ﴾ )�لبقــرة: ١3(
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  - ٢  ﴿ تعالــى:  قــال 

ٿ﴾ )هــود: 5٤(

٤ نفرِّق بين �لمد �لمتصل، و�لمد �لمنفصل.

٥ نُعلّل تسمية مد �لبدل بهذ� �ل�سم.

٦ نستخرج من �آيات �لدرس �لمد �لمتصل، و�لمنفصل، و�لبدل.

٧ نستنتج �لفرق بين مد �لبدل من جهة، و�لمد �لمتصل و�لمنفصل من جهة �أخرى.



٤3

الدرس التاسع: سورة اإبراهيم )34-13( 

)تلاوة وتجويد(

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على: 
آيات �لكريمة تلاوة سليمة.- ١ تلاوة �ل�

آيات �لكريمة.- ٢ توضيح معاني �لمفرد�ت و�لتر�كيب �لو�ردة في �ل�

�لتمييز بين �أنو�ع �لسكون.- 3

ذكر �أحكام �لمد بسبب �لسكون.- ٤

�ستخر�ج �أنو�ع �لمد بسبب �لسكون �لو�ردة في �آيات �لدرس.- 5

إبراهيم )١٣-٣٤(

ژ   ژ    ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   تعالــى:﴿ڌ   قــال 

ڳ   گ   گ    گ   گ    ک   کک   ک   ڑ   ڑ  
ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ          ڱ   ڱڱ    ڳ   ڳ   ڳ  
ھ    ھ   ھ    ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ  
ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ     ۓ   ۓ   ے   ے   ھ  
ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ٴۇۋ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    
ۇئۇئ   وئ     وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ          ى   ېى    ې            ې  
ٻ     ٱ   ی    ی   ىئ    ىئ   ىئ   ېئېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ     
ٺ     ڀ   ڀ   ڀ    ڀ    پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ     ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  
ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ    ڤ   
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چچ   ڃ  
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  

معاني المفردات: 

مــن  يســيل  مــا  ے: 
�لنــار. �أهــل  �أجســاد 

ڭ: يبتلعه.

ژ: َمْنجى.



٤٤

نشاط
آيــات �لكريمــة، مــع طلــب �لتوقــف علــى بعــض �لكلمــات، ثــم  يكلــف �لطلبــة بقــر�ءة مقاطــع مــن �ل�

يســاأل �لمعلــم عــن �لســكون.

المد بسبب السكون: يقسم �لمد بسبب �لسكون �إلى قسمين: 

ما كان سببه سكوناً عارضاً، وما كان سببه سكوناً ل�زماً )�أصلياً(

گ  گ     ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   
ھ   ھ   ھ    ھ   ہہ   ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ  
ۆ   ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ     ےۓ   ے  
ۈ  ۈ  ٴۇۋۋ  ۅ ۅ  ۉ  ۉ   ې   ې  
ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ    ەئەئ   ائ   ائ   ى   ى         ې   ې  
ۈئ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  
جئ  حئ   ٱ  ٻ  ٻ ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  
ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
ڇ   ڇ   چ    چچ   چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ    ڄ  
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  
ک  ک  کگ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڱڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  
ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
وئ   وئ    ەئ   ەئ   ائ   ىائ   ى   ې   ې   ې   ې    ۉ  
ىئ     ىئ   ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ     ۇئۆئ   ۇئ     
ٻپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   حئ    جئ   ی   ی   ی   ىئی  
  ﴾ ٿ   ٺ  ٺ   ٺ   پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ   پ  پ  

ھ: بمغيثكــم مــن 
�لعــذ�ب.

ک: �لهلاك. 
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 اأحكام وفوائد: 

- السكون نوعان: 

١ - .  ، سكون �أصلي: ما سكن من �لحروف وصلاً، ووقفاً، مثل: 

ــل: ٻ، ٺ، - ٢ ــي �ل�أصــل متحــرك، مث ــا ســكن مــن �لحــروف بســبب �لوقــف وهــو ف ســكون عــارض: م

ٹ.  ٿ، 

اأول�: ما كان سببه سكونًا عارضًا: 

فيقسم �لمد بسببه �إلى قسمين: 

ــد حــرف �لمــد ســكون عــارض بســبب �لوقــف، ويمــد مــن )٢-٤-6( - ١ ــي بع ــد عــارض للســكون: وهــو �أن ياأت م

حــركات جــو�ز�ً.

آتيــة: قــال تعالــى:﴿   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   آيــة �لكريمــة �ل� مثالــه �لوقــوف علــى �لكلمــات �لتــي تحتهــا خطــوط فــي �ل�

ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ  ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  

چ  چ﴾. )�لبقــرة:١6٤(
مد �للين: �أن ياأتي بعد حرف �للين سكون عارض بسبب �لوقف.- ٢

وحرفا �للين هما: �لو�و �لساكنة، و�لياء �لساكنة، �لمفتوح ما قبلهما، مثل: َخْوف، َصْيف.

ويمد بمقد�ر )٢-٤-6( حركات جو�ز�. 

آتيــة: قــال تعالــى:﴿ ٱ  ٻ   آيــات �لكريمــة �ل� ومثالــه �لوقــوف علــى �لكلمــات �لتــي تحتهــا خطــوط فــي �ل�

ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٿ  ٿ   ﴾. )قريــش: ١-٤(

 

ثانيًا- ما كان سببه سكونًا ل�زمًا )اأصليًا(

وهو في �لمد �للازم بنوعيه �لكلمي و�لحرفي.

والمد اللازم: �أن ياأتي بعد حرف �لمد سكون �أصلي �أو شدة. ويمد بمقد�ر 6 حركات لزوماً.

اأنواعه: 

اللازم الكلمي، وياأتي في كلمة، ومنه: - 1

- �لمثقل، ومثاله:   ک، ڭ،  ېئ.
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- و�لمخفــف، ومثالــه كلمــة "چ" مــن قولــه -تعالــى-: ﴿چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  

)9١ ڍ﴾.)يونــس: 
الــلازم الحرفــي، ويكــون فــي �لحــروف �لمقطعــة مــن �أو�ئــل ســور �لقــر�آن �لكريمــة �لتــي هجاؤهــا مــن ثلاثــة �أحــرف - 2

�أوســطها حــرف مــد مجموعــة فــي قولنــا " نقــص عســلكم "، ومنــه: 

ــل: �إذ� كان هجــاُء �لحــرف ثلاثــة �أحــرف �أوســطها حــرف مــد، و�لثالــث ُمْدَغــٌم بمــا بعــده، مثــال: حــرف  - الُمَثقَّ

)ل�م( فــي قولــه  -تعالــى-: ﴿ ٱ ﴾.

- المخفــف: �إذ� كان هجــاُء �لحــرف ثلاثــة �أحــرف �أوســطها حــرف مــد، و�لثالــث غيــر ُمْدَغــٌم بمــا بعــده، مثــال 

حــرف )ل�م ( فــي قولــه -تعالــى-: ﴿ٿٿ   ﴾.
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  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة لكل مما ياأتي:  ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

من �لمدود في قوله -تعالى-: ﴿ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ       ېئ     ېئ  ىئ ﴾. )يونس:5١(- ١

ب- مد منفصل.  �أ- مد متصل.     

د- مد ل�زم كلمي مخّفف. ج- مد ل�زم حرفي مثقل.    

نوع �لمد في �للام من قوله -تعالى-: ﴿ ٱ ﴾:- ٢

ب- ل�زم حرفي مخفف.   �أ- ل�زم حرفي مثقل.    

د- ل�زم كلمي مثقل. ج- ل�زم كلمي مخفف.    

آتية: �لمد �للازم، �لمد �لعارض للسكون، مد �للين. ٢ نُعّرف �لمصطلحات �ل�

٣ ينقسم �لسكون �إلى قسمين، نوّضحهما.

٤ نمثّل من �آيات �لدرس لـ: 

    �لمد �لعارض للسكون، �لمد �لو�جب �لمتصل، �لمد �لجائز �لمنفصل، مد �للين.

٥ نستخرج �أحكام �لمد بسبب �لسكون �لو�ردة في �آيات �لدرس. 

آتية:  ٦  من خلال در�ستنا للمدود نستخلص �لحروف �لتي تمد مد�ً طبيعيا من خلال �لمقاطع �لقر�آنية �ل�

     ﴿ٱ  ﴾، ﴿ٿٿ   ﴾، ﴿ ٿ ﴾.
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الدرس العاشر: سورة اإبراهيم )52-35( 

)تلاوة وتجويد(

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على: 
آيات �لكريمة تلاوة سليمة.- ١ تلاوة �ل�

آيات �لكريمة.- ٢ توضيح معاني �لمفرد�ت و�لتر�كيب �لو�ردة في �ل�

تعريف �لتفخيم و�لترقيق.- 3

�لتمييز بين �لحروف �لمفخمة، و�لحروف �لمرققة.- ٤

إبراهيم )٣٥-٥٢(

قــال تعالــى:﴿  ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   

چ   ڃ   ڃ   ڃڃ    ڄ   ڄ  ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  
ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چچ  
گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ  
ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ     ڳ   گ   
ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ     ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  
ۋ   ٴۇ   ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  
ائ    ى   ېى   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ    ۅ   ۋ  
ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ  ەئ   ەئ   ائ  
جئ       ی   ی     یی   ىئ    ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ  
پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   يئ    ىئ    مئ   حئ  
ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   
ڦ   ڦ   ڤڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  
چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  

معاني المفردات والتراكيب: 

 

دون  ترتفــع   : ىئ  مئ   حئ  
َتْطــِرف. �أن 

ٱ: مسرعين بِِذلَّة.
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نشاط

آيات:  آتية من �ل� نلفظ �لمقاطع �ل�

ڀ  ڀ، ې ې ې ى، ۆئ  ۆئ  ۈئ،    ٿ  ٿ.
ثــم نلاحــظ طريقــة نطــق �لطــلاب لحــرف �لــر�ء، وُيســاأُل �لطلبــة عــن ملاحظتهــم لحركــة �لحــرف ومــا 

قبلــه ومــا بعــده، ومــا نســتنتج مــن ذلــك.

 التفخيم والترقيق: 

التفخيم: تضخيم يدخل على صوت �لحرف فيمتلئ �لفم بَِصد�ه.

الترقيق: نحول يدخل على صوت �لحرف فلا يمتلئ �لفم بَِصد�ه.

وتقسم �لحروف من حيث �لتفخيم، و�لترقيق �إلى ثلاثة �أقسام: 

حروف تفخم د�ئما، وهي مجموعة في قولنا: ) خص ضغط قظ (.- ١

حروف ترقق تارة وتفخم تارة �أخرى، وهي �لر�ء، ول�م لفظ �لجلالة ) �لله، �للهم (.- ٢

حروف ترقق د�ئما، وهي بقية �لحروف.- 3

ومن حال�ت الراء في التفخيم، والترقيق: 

- �لتفخيــم: تفخــم �إذ� كانــت مفتوحــة، �أو مضمومــة، �أوســاكنة ومــا قبلهــا مفتــوح �أو مضمــوم، ومثالــه: ٻ،  

يئ،  ې. ڌ،   
- �لترقيق: �إذ� كانت مكسورة، �أو ساكنة وما قبلها مكسور،مثاله:  حب،  ٿ.

ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ       ڇ   ڇ   چ   چ    چ  
ک      ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  
ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ  
ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہہ   ہ  
ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ  
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ        ۋ  
ەئ   ائ    ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۅۉ    ۅ  

ۈئ﴾ ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ     وئ   وئ   ەئ  

مقرونــاً  ڭ:  ۓ   ۓ  
بالقيــود. بعــض  مــع  بعضهــم 

ڭ: ثيابهم.
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اأحكام ل�م لفظ الجلالة: 

- التفخيــم: تفخــم ل�م لفــظ �لجلالــة �إذ� ســبقت بفتــح، �أو ضــم، �أو بســاكن بعــد ضــم، �أو بســاكن بعــد فتــح، ومثالــه:   

ڄ  ڄ،  ۇ  ۆ، ٹ ڤ.
- الترقيــق: ترقــق ل�م لفــظ �لجلالــة �إذ� ســبقت بكســر، �أو بســاكن بعــد كســر، �أو بتنويــن فــي حالــة �لوصل،ومثالــه:  

ٱ       ٻ،   ہ  ھ،   پپ  پ، ٻ  ٻ  پ.

تفخم اأحياناً وترقق اأحيانًا

ل�م لفظ الجلالة، ر
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  التقويم: 
   

آتية: �لتفخيم، �لترقيق. ١ نعرف �لمصطلحات �ل�

٢ نذكر حالتين من حال�ت تفخيم �لر�ء مع مثال لكل منهما.

٣ نستخرج من �آيات �لدرس مثال� لكل من: 

- ل�م لفظ �لجلالة مفخمة.

- ر�ء مرققة.

- ر�ء مفخمة.

آتية:  آيات �ل� ٤ نذكر حكم �لر�ء، ول�م لفظ �لجلالة من حيث �لتفخيم، و�لترقيق في �ل�

قــال تعالــى: ﴿ ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  - ١

ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ﴾.)�لبقــرة:٢7(
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ - ٢ تعالــى: ﴿  قــال 

عمــر�ن:٢6( ﴾.)�آل  ڻ  ڻ  ں ڻ  ڱ ں  ڱڱ  ڱ  ڳڳ 

آتية:  آية �ل� ٥ نُبّين سبب تفخيم، وترقيق �لر�ء، ول�م لفظ �لجلالة في �ل�

﴿  ڌ  ڌ   ڎ   ڎ       ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ   تعالــى:  قــال 

ھ   ھ   ہہ   ہ   ہ    ۀۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ       ڳ   ڳ   ڳ   گ  
)٨ ھ﴾.)�لمجادلــة: 

٦  نستنتج سبب ترقيق ل�م لفظ �لجلالة في قوله -تعالى-: )قوماً �لله( رغم سبق �للام بتنوين �لفتح.
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يتوقع من �لطلبة في نهاية �لوحدة:  

يمــان، لبنــاء معرفــة نظريــة  ســلام فــي ترســيخ حقائــق �ل�إ  �لتعــّرف �إلــى منهــج �ل�إ

و�عيــة يفيــدون منهــا فــي تحصيــن ثقافتهــم �لفكريــة.

 تنميــة قدر�تهــم علــى �لمحاججــة، و�ل�ســتدل�ل، بوعــي للتاأثيــر فــي فكــر 

يمــان. نــكار لحقائــق �ل�إ �لجحــود و�ل�إ

ــذي  ــوم، �ل ــد �لمذم ــد� عــن �لتقلي ــي قلوبهــم، بعي يمــان �لو�عــي ف  ترســيخ �ل�إ

ــع. ــقٍّ تاب ــه مجــّرد متل يجعــل مــن صاحب

يمــان، بالوقــوف على �آثــاره في �لمجتمعات   �إدر�ك حقيقــة �لحاجــة �لبشــرية للاإ

�لبشــرية جمعاء. 

الوحدة الثانية:

سلامية العقيدة ال�إ

  ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
گ گ گ  ﴾    )�آل عمر�ن: ١9٠(

سلامية؟ ما موقع مكونات �لنفس �لبشرية )�لعقل، و�لقلب، و�لجو�رح( في �لعقيدة �ل�إ
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    الدرس 
يمان. الحادي عشر: منهج القراآن الكريم في ترسيخ حقائق ال�إ

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
يمان.- ١ ذكر �ل�أساليب �لتي �رتكز عليها منهج �لقر�آن �لكريم في ترسيخ حقائق �ل�إ

توضيح منهج �لقر�آن �لكريم في مخاطبة �لعقل.- ٢

بيان منهج �لقر�آن �لكريم في مخاطبة �لقلب و�لفطرة.- 3

يمان �لتي جاء �لخطاب بها مباشر�.- ٤ ذكر بعض حقائق �ل�إ

نسان للتفكر فيها.- 5 تحديد ميادين �لنظر �لتي وجه �لقر�آن �لكريم �ل�إ

يمان في �لحياة.- 6 َتَمثُُّل منهج �لقر�آن �لكريم في ترسيخ حقائق �ل�إ

يمان ما يصّدق به �لعقل، �أم ما يصدقه �لقلب؟نشاط �ل�إ

�أنــزل �للــه -تعالــى- �لقــر�آن �لكريــم بمــا فيــه مــن �آيــات؛ لتحقيــق �لهد�يــة، و�إخــر�ج �لنــاس مــن ظلمــات �لشــرك �إلــى نــور 

يمــان: ﴿ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ ﴾.)�إبر�هيــم:١( �ل�إ

يمان اإلى اأساليب عديدة، منها:   ارتكز منهج القراآن الكريم في ترسيخ حقائق ال�إ

ال�أول: خطاب القراآن الكريم للعقل: 

نســان فلفــت �نتباهــه �إلــى نفســه، قــال تعالــى:﴿  ڻ  ڻۀ  ۀ   خاطــب �لقــر�آن �لكريــم �لعقــل، و�ســتثار تفكيــر �ل�إ

ہ  ہ﴾.)�لذ�ريــات: ٢١(، ثــّم لفــت �نتباهــه �إلــى مــا حولــه مــن عناصــر �لوجــود:  قــال تعالــى:﴿  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڌ  ڌ           ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ﴾.)ق: 6(، و�إلــى مــا تشــاهده عينــاه مــن مخلوقــات، قــال تعالــى:﴿     
ــة �لظاهــرة، �إلــى �لتاأمــل  ــر بال�أشــياء �لمادي ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ﴾.)�لغاشــية: ١7(؛ لينقلــه مــن قيــد �لتفكي

و�لتفكــر بمــا ور�ء هــذه �ل�أشــياء،  فيصــل �إلــى حقيقــة وجــود خالــق لهــذ� �لكــون. 
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الثاني: خطاب القراآن الكريم للقلب: 

يمــان حقيقــة فطريــة تولــد مــع كّل طفــل، ثــّم تنمــو، �أو تخبــو حســب �لبيئــة  �ل�إ

ــى:﴿   ــال تعال يمــان، ق ــى �ل�إ ــوده �إل نســان يق ــب �ل�إ نســان، فقل ــا �ل�إ ــش فيه ــي يعي �لت

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ   ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  
ســر�ء: 67( ٿ   ٿ ﴾.)�ل�إ

نســان فــي لحظــة �نقطــاع �أســباب �لنجــاة، يدفــع  فهــذ� �لشــعور �لــذي يعيشــه �ل�إ

قلبــه �إلــى �لتوّجــه �إلــى �للــه -تعالــى- بالدعــاء، فتســتيقظ فطرتــه.

الثالث: الخطاب المباشر: 

يمــان بالملائكــة، و�لجنــة، و�لنــار، وكل عالــم  يمــان بــه مباشــر�، كال�إ يمــان مــا جــاء �لخطــاب بال�إ �إن مــن حقائــق �ل�إ

خبــار عنهــا؛ ذلــك �أن مــن �آمــن باللــه خالقــا، معبــود� متصرفــاً، ل� بــّد �أن يخضــع  آيــات �لمتضمنــة للاإ �لغيــب مــن خــلال �ل�

أمــره، وُيســلّم لــه، ويؤمــن بمــا جــاء فــي كتابــه �لعزيز،قــال تعالــى: ﴿ چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ل�

ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ    
يمــان،  ڳ  ڳ  ڳ ﴾.)�لنســاء: ١36(، وبالنظــر �إلــى �ل�أســاليب �لتــي �تبعهــا �لقــر�آن �لكريــم فــي ترســيخ حقائــق �ل�إ

نجدهــا قــد وّجهــت �لنــاس �إلــى �لنظــر فــي ميد�نيــن: 

الكتاب المسطور: - 1

ــا  ــاً ومبين ــزل معهــم �لكتــب �لســماوية، وختمهــا بالقــر�آن �لكريــم، مرشــد� وهادي ــه -تعالــى- رســله، و�أن فقــد �أرســل �لل

يمــان، فمــن �بتغــى �لهــدى يجــد �أســبابه،قال تعالــى: ﴿ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    لحقائــق �ل�إ

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ﴾.)�إبر�هيــم: ١(

 نتاأمل 
ونستنتج

آيــة  قولــه -تعالــى-: ﴿ ں  ں  ڻ  ڻ      ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ ﴾.)�لطــور: ١-3(، نســتنتج مــن �ل�

�لكريمــة مــا يــدل علــى و�حــد مــن ميد�نــي �لنظــر �لتــي وجــه �لقــر�آن �لكريــم �لنــاس �إلــى �لتفكــر فيهــا.

الكتاب المنظور: - 2

 وهــو �لكــون، بمــا فيــه مــن مخلوقــات وعناصــر تــدلُّ علــى عظيــم خلــق �للــه -تعالــى-، مــن �أرض وســماء، ومــا بينهمــا، 

ومــا فيهمــا مــن كو�كــب ونجــوم، وبحــار و�أنهــار، ومخلوقــات، فكلّهــا ميــد�ن نظــر وتفكـّـر وتدبـّـر، ل� يســع مــن يمعــن 

�لنظــر فيهــا �إل� �أن يوقــن يقينــا ل� شــك فيــه �أن �للــه -تعالــى- هــو �لخالــق �لمالــك �لمتصــرف، �لمعبــود.
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  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة لكل مما ياأتي:  ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

�لمقصود بالكتاب �لمنظور بوصفه ميد�نا للنظر في مخلوقات �لله: - ١

ب- �لكون كله.  �أ- �لقر�آن �لكريم.     

د- �لسماء وما فيها من كو�كب. ج- �ل�أرض وحدها.    

نسان في لحظة �نقطاع �أسباب �لنجاة، يدفع قلبه �إلى: - ٢ �لشعور �لذي يعيشه �ل�إ

ب- �نتظار �لعون من �لناس.  �أ-�لتوجه �إلى �لله -تعالى-.    

د- �لنظر فيما حوله.  ج- �لتفكير في �لهروب من �لو�قع.   

يمان. ٢ نذكر �ل�أساليب �لتي �رتكز عليها منهج �لقر�آن �لكريم في ترسيخ حقائق �ل�إ

نسان بنفسه وما حوله من عناصر �لوجود. ٣ نُعلّل: خاطب �لقر�آن �لكريم �لعقل و�ستثار تفكير �ل�إ

نسان حين خاطب �لعقل �إلى ثلاثة �أمور، نوّضحها. ٤ يلفت �لقر�آن �لكريم �نتباه �ل�إ

يمان من خلال �لنظر في ميد�نين، نُبّين ذلك. ٥ دعا �لقر�آن �لكريم �لناس للاإ

يمــان بالملائكــة و�لجنــة و�لنــار فــي �لقــر�آن �لكريــم مباشــر� علــى �عتبــار ذلــك مــن  ٦ نوّضــح: جــاء �لخطــاب بال�إ

يمــان باللــه خالقــا متصرفــا. مســتلزمات �ل�إ

٧ نستنتج كيف خاطب �لقر�آن �لكريم �لقلب محددين بعض �لمشاعر �لتي �ستثارها ووجهها؟

نسان �إلى ما حوله من عناصر �لكون. بالرجوع �إلى مصادر �لمعرفة نكتب ثلاثة �أدلّة تلفت نظر �ل�إ      نبحث:
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    الدرس 
يمان في المجتمع البشري  الثاني عشر:  اأثر ال�إ

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
يمان.- ١ تعريف �ل�إ

يمان في حياة �لفرد. - ٢ توضيح �آثار �ل�إ

يمان في حياة �لمجتمع.- 3 بيان �آثار �ل�إ

يمان على �لمجتمع من �لقر�آن �لكريم.- ٤ �ل�ستدل�ل على �أثر �ل�إ

�ستشعار رقابة �لله -تعالى- عليهم في �لسر و�لعلن.- 5

يجابية في نفس �لمؤمن، ما علاقة ذلك بعمارة �لكون؟نشاط يمان يغرس �ل�إ �ل�إ

يمــان معيــاُر صــلاح �ل�أعمــال، و�أســاس قبولهــا، �أو رفضهــا، وبدونــه يكــون �لخســر�ن �لمبيــن، قــال تعالــى: ﴿ ٱ   �ل�إ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ پ  پ  پ پ ڀ   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٺٺ ﴾.)�لعصــر: ١-3(
 

 نتاأمل 
ونستنتج

ــعلاقة  ــك �إشــارة لـ ــي ذل ــا موجهــا للجماعــة، وف ــم خطاب ــر�آن �لكري ــي �لق يمــان ف جــاء �لخطــاب بال�إ

ــك؟ ــن ذل ــاذ� نســتنتج م يمــان بالعمــل �لجماعــي. م �ل�إ

يمان؟ وما اأثره على كلٍّ من الفرد والمجتمع؟  فما هو ال�إ

يمان: تصديق بالجنان و�إقر�ر باللسان وعمل بالجو�رح. ال�إ

يمان ثلاثة:  يمان �أن مقّومات �ل�إ ونستخلص من تعريف �ل�إ

ــق - ١ ــاد و�لتســليم بحقائ ــب: بال�عتق ــق �لجــازم بالقل �لتصدي

ــه ورســله.  ــه وكتب ــه وملائكت ــان بالل يم ــان، كال�إ يم �ل�إ

�إلــه �إل� �للــه، و�أن - ٢ قــر�ر باللســان: بــاأن يشــهد �أن ل�  �ل�إ

�للــه.  رســول  محمــد� 

ســلام، كمــا يتســع ليشــمل كل عمــل - 3 ــة �لمعروفــة، و�أهمهــا �أركان �ل�إ �لعمــل بالجــو�رح: ويشــمل �لشــعائر �لديني

نافــع يبتغــي فيــه �لمســلم وجــه �للــه -تعالــى-.
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يمــان يزيــد ويقــوى بطاعــة �للــه -ســبحانه-، و�لتــز�م �أو�مــره و�جتنــاب نو�هيــه، كمــا ينقــص ويضعــف بمعصيتــه،  و�ل�إ

ومخالفــة �أو�مــره.

يمان على الفرد:    اآثار ال�إ

ــه،  ــا فاعــلا فــي نفــس صاحب يمــان قوي ــزد�د كلمــا كان �ل�إ ــار عظيمــة، تظهــر وت نســان �لمســلم �آث ــى �ل�إ يمــان عل للاإ

ــار:  آث ــه، ومــن هــذه �ل� ــاه، و�آخرت ــي دني ــه، ويحصــد ثمارهــا ف ــه فــي حيات فتنعكــُس علي

�أ- �ســتقامة �لســلوك و�ل�أخــلاق: فالمؤمــن يستشــعر رقابــة �للــه عليــه، فــي �لســّر و�لعلــن، فينضبــط ســلوكه بشــرع �للــه، 

وتســتقيم �أخلاقــه، قــال تعالــى: ﴿ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ﴾.)�لتغابن: ١١(

ب- �لصبــر و�لرضــا: فالمؤمــن بقضــاء �للــه وقــدره ل� يجــزع، بــل ويستشــعر �لطماأنينــة ويستبشــر بالفــرج، مــع حرصــه 

علــى �لســعي، و�ل�أخــذ بال�أســباب.

ج- �لعــزة و�لشــجاعة: فالمؤمــن بقــدرة �للــه وعظمتــه، وقوتــه، يســتمد منــه عــزة �لنفــس، ويشــعر بالقــوة فــلا يخــاف 

�أحــد� �إل� �للــه -تعالــى-، قــال تعالــى: ﴿گ  گ    ڳ  ڳ ﴾.)�لمنافقــون: ٨(

د- �لتضحيــة و�لبــذل: فالمؤمــن بكــرم �للــه وســعة فضلــه، يســخو بالعطــاء �لمــادّي و�لمعنــوي، طمعــا فــي �ل�أجــر، 

وحســن �لثــو�ب.

ُه �إيمانــه �إلــى �لتوبــة و�ل�ســتغفار، فيتر�جــع  هـــ- �لمســارعة للتوبــة: فــاإذ� وقــع �لمــرء فــي خطــاأ، �أو �رتكــب معصيــة، يــردُّ

عــن ســوء فعلــه.

فائدة

ــه -تعالــى-، و�بتغــاء  ــادٌة مفروضــة يلتزمهــا �لمســلم طاعــة لل ــه، وهــي عب ــد وربّ ــة بيــن �لعب �لصــلاة صل

مرضاتــه، ســو�ء ظهــرت فو�ئدهــا �لدنيويــة �أو خِفيــت. وللصــلاة، وفــق مــا توصلــت �إليــه بعض �لدر�ســات 

نســان، فهــي تحفــز �لجســم ليتجــدد، وبذلــك تتحّســن وظائفــه،  �لعلميــة �لحديثــة، �أثــر علــى جســم �ل�إ

ضافــة لفو�ئــد عديــدة �أخــرى، مــا يــؤدي للحفــاظ علــى  وتزيــد كفــاءة �لــدورة �لدمويــة فــي �لدمــاغ، بال�إ

صحتــه �لجســدية و�لعقليــة و�لنفســية.

يمان على المجتمع:   اآثار ال�إ

يمان يحّقق للمجتمع �لمسلم �أمور� عديدة منها:  �ل�إ

النصــر والغلبــة: وهــذه نتيجــة حتميــة، ووعــد �إلهــي لعبــاده �لمؤمنيــن يســتحقونه بفضــل مــا يبذلونــه مــن جهــد - 1

وجهــاد، وطاعــة للــه وحــده و�عتصــام بدينــه، قــال تعالــى: ﴿ ھ  ھ  ھ  ے   ے ﴾.)�لــروم: ٤7(

ــّل - 2 ــا ويق ــة، ودو�فعه ــباب �لجريم ــي �أس ــع، فتنتف ــة ل�ســتقامة �لمجتم ــي نتيجــة طبيعي ــة: وه ــان والطماأنين ال�أم

ــر�د. أف ــن �ل� ــاو�ة بي ــُق �لمس ــدل، وتتحّق ــر �لع ــن، وينتش أم ــم �ل� ــا، فيع حدوثه
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ــا رزقهــم و�أنعــم - 3 ــي كل م ــر و�لنمــاء، ف ــاده، بالخي ــُه -ســبحانه- لعب ــم: وهــو وعــد �لل ــرزق والنع ــي ال البركــة ف

ــى:﴿   ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ   ــال تعال ــم بشــرعه، ق ــم و�لتز�مه ــك جــز�ء �إيمانه ــم، وذل عليه

)96 أعــر�ف:  ڀ﴾.)�ل� ڀ   ڀ   پ   
النهضــة والتقــدم: وهــي نتيجــة طبيعيــة مؤكــدة، لبــذل �لمؤمنيــن كل �أســباب �ل�جتهــاد فــي �إعمــار �ل�أرض، وقــد - 4

ســلامية �لعريقــة، حيــث بــرع �لعلمــاء �لمســلمون فــي  تجلـّـت هــذه �لنهضــة فــي �أعظــم صورهــا فــي حضارتنــا �ل�إ

كل �لمجــال�ت، وكانــو� رو�د�ً مهــدو� �لــدرب للنهضــة �لعلميــة و�لمدنيــة �لحديثــة.

آثــار فــي �لمجتمــع �لمســلم �متــدت �إلــى �لمجتمعــات �لبشــرية جمعــاء، فمــن يعــش فــي ظــلال دولــة  فــاإذ� تحّققــت تلــك �ل�

ســلام، وينطلــق حــّر�ً كريمــاً، ومــن تحّققــت  أمــان، ويحــظ بعــدل �ل�إ أمــن و�ل� يمــان مــن �لمجتمعــات �ل�أخــرى ينعــم بال� �ل�إ

ســلام مــن �أبنــاء �لمجتمعــات  لــه �لهد�يــة فاآمــن نــال خيــري �لدنيــا و�ل�آخــرة، وقــد �أثبــت �لتاريــخ �أن مــن عــاش فــي دولــة �ل�إ

�ل�أخــرى تحّقــق لــه مــا ذكرنــا. 

يمان من �أسباب شقاء �لمجتمعات ، ما ر�أينا بهذه �لعبارة؟ وما تعليلنا لما نر�ه؟  ضعف �ل�إ قضية 
للنقاش: 
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  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة لكل مما ياأتي:  ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

يمان: - ١ مقومات �ل�إ

قر�ر و�لعمل. قر�ر.    ج- �لعمل وحده .      د- �لتصديق و�ل�إ �أ- �لتصديق �لجازم فقط.   ب- �لتصديق و�ل�إ

�لمؤمن بقدرة �لله، �لمتوكل عليه سبحانه، يصبح: - ٢

�أ- مستسلما ضعيفا.       ب- عزيز� شجاعا.        ج- محبطا يائسا.       د- جبانا ذليلا.

يمان، وهو: - 3 �ستشعار �لمؤمن رقابة �لله -تعالى- في �لسر و�لعلن ناشئ عن �أثر من �آثار �ل�إ

 �أ- �ل�ستقامة.             ب- �لنصر و�لتمكين.     ج- �لصبر و�لرضا.       د- �لعزة و�لشجاعة.

يمان. ٢ نُعّرف �لمقصود بال�إ

يمان على �لفرد. ٣ نذكر �آثار �ل�إ

٤ نُعلّل: 

يمان في �لمجتمع �لمؤمن تحقق �ل�أمان و�لطماأنينة.- ١ من �آثار �ل�إ

�لمؤمن منضبط �لسلوك، مستقيم �ل�أخلاق.- ٢

يمان على �لمجتمع �لمسلم �لنصر و�لغلبة. ٥ نوّضح: من �آثار �ل�إ

٦ نُبّين �لمعنى �لمستفاد من �لنص �لشرعي �ل�آتي: 

قال تعالى: ﴿   ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ﴾.)�ل�أعر�ف: 96(- ١

قال تعالى: ﴿ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ﴾.)�لتغابن: ١١(- ٢

يمان على كل من �لفرد و�لمجتمع. ٧ نستنتج �أثر�ً �إضافيا من �آثار �ل�إ
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    الدرس 
 الثالث عشر: الشرك بالله -تعالى- ظاهر وخفي

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
تعريف �لشرك.- ١

تلخيص بد�ية �لشرك تاريخيا.- ٢

بيان �أنو�ع �لشرك.- 3

�لتمثيل لكل نوع من �أنو�ع �لشرك.- ٤

بيان مظاهر �لشرك بنوعيه.- 5

خلاص لله -تعالى- في �أعمالهم و�أقو�لهم.- 6 �ل�إ

نناقش: �نتهى عهد �لشرك بزو�ل �ل�أصنام. ما مدى صّحة هذه �لعبارة؟نشاط

�لشــرك �أعظــم �لذنــوب �لتــي يرتكبهــا �لعبــد فــي حــق �للــه -تعالــى-، وفــي حــقِّ نفســه، لذلــك توعــد �للــه �لمشــرك باأشــد 

�لعقوبــات، قــال تعالــى: ﴿ چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ﴾.)�لمائــدة: 

7٢(، وفــي هــذ� �لــدرس ســنتعرف �إلــى �لشــرك مفهومــه ومخاطــره، و�أنو�عــه ومظاهــره.

 

 مفهوم الشرك، ومخاطره:  

الشرك: �أن يجعل �لعبد مع �لله -تعالى- مثيلا يساويه به.

و�لشــرك �أكبــر �لكبائــر، و�أعظــم �لذنــوب، و�أخطرهــا، ففيــه تســوية بيــن �لخالــق و�لمخلــوق، فعندمــا ســئل �لنبــي  عــن 

�أي �لذنــب �أعظــم عنــد �للــه ؟ قــال: ) �أن تجعــل للــه نــد� وهــو خلقــك( )متفــق عليــه(. 

 بداية الشرك تاريخيا:  

�أول مــن ُعــرف بالشــرك مــن �لبشــرية قــوم نــوح -عليــه �لســلام-، فقــد صنعــو� �أصنامــا لتخليــد بعــض �لصالحيــن مــن رجالهــم، ثــّم 

عبدوهــا مــن دون �للــه -تعالــى-، قــال تعالــى: ﴿  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ ﴾.)نــوح: ٢3(
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و�تخــذ قــوم �إبر�هيــم -عليــه �لســلام- تماثيــل للكو�كــب، فعبدوهــا، حتــى بعــث فيهــم �إبر�هيــم -عليــه �لســلام- فــكان �أول 

مــن حطــم �ل�أصنــام.

و�أمــا جزيــرة �لعــرب فــاأول مــن �أدخــل �إليهــا �ل�أصنــام عمــرو بــن لَُحــي، فــكان منهــا ُهَبــٌل �لــذي �أحضــره معــه مــن �لبلقــاء 

فــي �لشــام؛ لمــا ر�أى فيهــا مــن يعبــد �ل�أصنــام، وفــي صحيــح مســلم �أن �لرســول  ر�آه يجــرُّ �أمعــاءه فــي �لنــار. وعــرف 

مــن �أصنــام �لعــرب منــاة، و�لــلات، و�لعــزى.

فائدة
كان �لعــرب علــى �لحنيفيــة �لســمحة ديــن �إبر�هيــم -عليــه �لســلام-، فهــي �لعقيــدة �لتــي تو�رثوهــا مــن 

عهــد �إســماعيل -عليــه �لســلام-، فلمــا دخلــت عليهــم عبــادة �ل�أصنــام وقعــو� فــي �لشــرك .

 اأنواع الشرك: 

الشرك نوعان: 

 اأول�- الشرك الظاهر، اأو ال�أكبر: وهو كل عمل و�عتقاد خالف �أصل �لتوحيد.

ــادة،  ــكل صــور �لعب ــره، وهــو وحــده �لمســتحق ل ــه غي ــه -ســبحانه- و�حــد ل� �إل ــاد �لجــازم �أن �لل ــد �ل�عتق فاأصــل �لتوحي

�لمتصــف بصفــات �لكمــال، و�لُمنــزَّه عــن كل نقــص، فــكل مــا خالــف هــذ� �ل�عتقــاد يعــد مــن �لشــرك �لــذي ذمــه �للــه 

. تعالــى-، وتوعــد عليــه فــي كتابــه، وحذرنــا منــه �لنبــي-

حكم �لشرك �ل�أكبر: �لشرك �ل�أكبر يحبط �لعمل، ويخرج من �لملة، ويؤدي بصاحبه �إلى سوء �لعذ�ب يوم �لقيامة. 

ومــن �لشــرك �ل�أكبــر �عتقــاد �لعبــد مــع �للــه -تعالــى- �إلهــا �آخــر مســتحقاً للعبــادة، �أو شــريكا متصرفــا فــي �لكــون، �أو فــي 

�لخلــق �أو �لملــك �أو �لــرزق، �أو يحيــي ويميــت، �أو غيــر ذلــك ممــا ل� يكــون �إل� للــه وحــده.

ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ     ﴿ تعالــى:  قــال 

)١-٤ خــلاص:  ٿ﴾.)�ل�إ

ثانيًا -الشرك الخفي اأو ال�أصغر: هو كل معصية توصل صاحبها �إلى �لشرك �ل�أكبر. 

ــي �لشــرك  ــا ف ــع صاحبه ــة، ويخشــى �أن توق ــة محّرم ــره معصي ــع مظاه ــر بجمي ــر: فالشــرك �ل�أصغ حكــم �لشــرك �ل�أصغ

ــر. �ل�أكب

وللشرك �ل�أصغر مظاهر منها: 

خلاص: وهو �إظهار �لطاعة وترك �لمعصية �بتغاء مقصد دنيوي.- 1 الرياء وعدم ال�إ

قال تعالى: ﴿ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ  ہ﴾.)�لبينة:5(

وقــال : )�إن �أخــوف مــا �أخــاف عليكــم �لشــرك �ل�أصغــر، قالــو�: يــا رســول �للــه ومــا �لشــرك �ل�أصغــر؟ قــال: 

�لريــاء(.)رو�ه �أحمــد فــي �لمســند(

التّطّيــر: وهــو �لتشــاؤم بالشــيء، و�أصلــه: �أن �لعــرب فــي �لجاهليــة كان �أحدهــم �إذ� �أر�د حاجــة كالســفر مثــلا؛ - 2
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�أطلــق �لطيــر �أو نّفــره، فــاإن طــار جهــة �ليميــن �ستبشــر بــه خيــر�، و�إن طــار جهــة �ليســار تشــاءم بــه ورجــع، فاأبطــل 

ــن  ــن �ب ــه وحــده، فع ــد �لل ــع و�لضــر بي ــة، فالنف ــب منفع ــرَّة ول� يجل ــع َمَض ــه ل� يدف أن ــاد؛ ل� ســلام هــذ� �ل�عتق �ل�إ

ــرة شــرك، ثلاثــا(.)رو�ه �أبــو د�ود( مســعود  قــال: قــال : )�لطيــرة شــرك، �لطّي

الَحْلــف بغيــر اللــه - تعالــى-: فــي �لحلــف �أو �لَقَســِم تعظيــم للمقســم بــه، و�لتعظيــم فــي هــذ� �لمقــام ل� يكــون - 3

�إل� للــه -عــّز وجــل-، وفــي ذلــك يقــول رســولنا �لحبيــب : )مــن حلــف بغيــر �للــه فقــد �أشــرك()رو�ه �أبــو د�ود( 

فالحلــف ل� يكــون �إل� باللــه، قــال رســول �للــه : )�أل� �إِنَّ �للَّــَه َيْنَهاكُــْم �أْن َتْحِلُفــو� بِاآَبائُِكــْم، َفَمــْن َكاَن َحالًِفــا 

َفْلَيْحِلــْف بِاللَّــِه، َو�إِلَّ� َفْلَيْصُمــْت(.)رو�ه �لبخــاري(

ــم  ــر، و�إن ل ــر �للــه -تعالــى- �إن قصــد تعظيــم �لمحلــوف بــه كتعظيمــه للــه -تعالــى- فهــو شــرك �أكب فالحالــف بغي

يقصــد �لتعظيــم فهــو �لشــرك �ل�أصغــر. 

الرُّقى الشركية والتمائم والتِّولة: - 4

والرقى: �أدعية و�ألفاظ يقصد منها �ل�ستعانة �أو �ل�ستعاذة، بقصد جلب �لنفع ودفع �لضر.

قيــُة �إن كانــت مــن �لقــر�آن �لكريــم �أو �لســنة �لنبويــة �لشــريفة، �أو باأدعيــة مشــروعة يتوجــه بهــا �لعبــد �إلــى �للــه  و�لرُّ

ــا  ــركية يقصــد منه ــاظ ش ــى �ألف ــتملت عل ــا �إن �ش ــا، �أم ــي ل� حــرج فيه ــرعية �لت ــى �لش ــن �لرُّق ــي م ــى-، فه -تعال

 : ل�ســتعانة بغيــر �للــه -تعالــى- كال�ســتعانة بالجــن و�لشــياطين، فهــي �لرُّقــى �لشــركية �لتــي نهــى عنهــا فــي قولــه�

ــو د�ود( ــة شــرك( )رو�ه �أب )�إن �لرقــى و�لتمائــم و�لتِّول

التَّمائــم: هــي كل مــا يعلــق لدفع �لبلاء، �أو رده، ســو�ٌء على 

ــلاك، �أو �لمرضــى، كالخــرزة  أم ــدو�ب، �أو �ل� ــوت، �أو �ل �لبي

�لزرقــاء، �أو �لكــف، �أو �لحــذ�ء، ومــا يشــبه ذلــك مــن �أشــياء.

قــال : )مــن علــق تميمــة فقــد �أشــرك( )رو�ه �أحمــد فــي 

�لمســند(

والتِّولــة: وهــي مــا يعملــه �لمشــعوذون مــن �أعمــال يزعمــون 

�أنهــا تحبــب �لمــر�أة �إلــى زوجهــا �أو �لــزوج �إلــى �مر�أتــه. و�إنمــا تعــدُّ مــن �لشــرك ل�عتقادهــم �أنهــا تؤثــر، و�أنهــا تجلــب 

نفعــا �أو تدفــع ضــر�.

فعلــى �لمســلم �أن يخلــص عبادتــه للــه -تعالــى-، ويحــذر مــن �لوقــوع فــي �لشــرك بنوعيــه، حتــى ل� يقــع فــي د�ئــرة غضــب 

�للــه -تعالــى- ومعصيتــه فيهلــك.

يلجاأ بعضهم �إلى عياد�ت قر�آنية للرقية، كيف ننظر لهذه �لظاهرة؟
قضية 

للنقاش: 
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  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة في كل مما ياأتي:  ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

�أول من �أدخل عبادة �ل�أصنام في جزيرة �لعرب: - ١

ج- �لوليد بن �لمغيرة.      د-�أمية بن خلف. ب- عمرو بن لحي.    �أ- �أبو جهل.  

كل دعاء �شتمل على �ألفاظ شركية يقصد منها �ل�ستعانة بغير �لله -تعالى-، هو: - ٢

ج- رقية شركية.       د- تطّير.  ب- تولة.    �أ- تميمة.  

تعليق �لكف لدفع �لبلاء �أو رده، هو �أمر: - 3

ج- جائز �إذ� دعت �لحاجة لذلك.     د- مكروه.  ب- مباح.    �أ- محرم.  

آتية: �لشرك �ل�أكبر، �لتّولة، �لّرقى، �لتّمائم. ٢ نَُعرُِّف �ل�

٣ نُبّين حكم �لّشرك بنوعيه.

٤ نوّضح �أنو�ع �لّرقى.

٥ نذكر مظاهر �لشرك �ل�أصغر �لذي يندرج تحته كل مما ياأتي: 

�لقيام ببعض �أعمال �لخير �أمام �لناس طمعا في مدحهم. - ١

تعليق حذ�ٍء على سيارة.- ٢

ما يعمله �لمشعوذ من �أعمال يزعم �أنها تحبب �لزوجين ببعضهما.- 3

�لتشاؤم من �إنسان ظاناً �أنه سيصيبه مكروه منه.- ٤

٦ �أعلّل: 

توعد �لله -تعالى- �لمشرك باأشد �أنو�ع �لعقوبة.- ١

حرم �لله -تعالى- �لتّطّير.- ٢

٧ نُبّين �لحكم �لشرعي في �ل�آتي: 

�لحلف بغير �لله -تعالى-.- ١

�لسجود لصنم.- ٢

سلام لمظاهر �لشرك �ل�أصغر. ٨ نستنتج �لحكمة من تحريم �ل�إ
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يتوقع من �لطلبة في نهاية �لوحدة �أن يكونو� قادرين على :  

 تتّبــع جهــود �لمســلمين فــي �لحفــاظ علــى �لســنة �لنبويــة �لشــريفة عبــر 

�لعصــور، مــا يضعهــم �أمــام و�جبهــم فــي �ســتكمال �لطريــق.

 تعزيــز �لثّقــة بقــدرة �لســنة �لنبويــة �لشــريفة فــي تنظيــم �لمجتمــع مهمــا تطــّورت 

�لوســائل و�ل�أدو�ت، بمــا يفيــد فــي توظيــف ذلــك فــي محطــات حياتهــم 

�لمختلفــة.

 حفــظ بعــض �ل�أحاديــث �لنبويــة �لتي تســهم في تقويم بعض �لســلوكيات، وتنمية 

مهــار�ت حياتيــة �إيجابيــة، مــا يجعــل منهم عناصر �يجابيــة فاعلية في �لمجتمع.

 �لفهم �لو�عي لمدلول�ت �ل�أحاديث �لنبوية �لشريفة.

الوحدة الثالثة:

 الحديث الشريف

يقول الرسول  : "األ� اإني اأوتيت القراآن ومثله معه" )رو�ه �أحمد في 

�لمسند(

هل حظيت �لّسنة �لنبوية �لشريفة بما حظي به �لقر�آن �لكريم من �ل�هتمام؟
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جهود العلماء في الحفاظ على السنة النبوية الشريفة.    الدرس 
 الرابع عشر:  

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
تتبع مر�حل �هتمام �لعلماء بالسنة �لنبوية �لشريفة.- ١

تعريف مصطلح تدوين �لسنة. - ٢

ذكر جهود �لعلماء في �لقرن �لثاني �لهجري.- 3

شرح جهود �لعلماء في �لقرن �لثالث �لهجري.- ٤

�لتفريق بين كتب �لصحاح و�لمسانيد و�لسنن.- 5

تقدير جهود �لعلماء في حفظ �لسنة �لنبوية �لشريفة.- 6

للعلمــاء �لســابقين فضــل كبيــر فــي �لحفــاظ علــى �لســنة �لنبويــة �لشــريفة، قياســا مــع �لعلمــاء نشاط
�لمعاصريــن. مــا ر�أينــا بهــذ� �لقــول؟

نقــل لنــا �لصحابــة رضــو�ن �للــه عليهــم ســنة نبينــا  وهديــه، ســو�ء �أكان ذلــك فــي حــال �إقامتــه �أو ســفره، فــي 

ســلمه �أو حربــه، فــي رضــاه �أو غضبــه، حتــى فــي حياتــه �لخاصــة مــع زوجاتــه �أمهــات �لمؤمنيــن ، بــل وفــي �أحو�لــه 

. كلهــا

فائدة
�لســنة �لنبويــة �لشــريفة هــي كل مــا ورد عــن �لنبــي  مــن قــول، �أو فعــل، �أو تقريــر، �أو صفــة َخلقيــة 

�أو ُخلقية.

وقد انقسمت جهود العلماء في الحفاظ على السنة النبوية الشريفة اإلى مراحل منها: 

 المرحلة ال�أولى: مرحلة الحفظ في الصدور.

وقــد �متــدت هــذه �لمرحلــة مــن عهــد �لنبــوة، وحتــى نهايــة �لخلافــة �لر�شــدة، ففــي �لعهــد �لنبــوي كان �لصحابــة 

-رضــو�ن �للــه عليهــم- يحرصــون علــى �لجلــوس عنــد �لنبــي  وحفــظ حديثــه، وكانــو� �أخلــص �لنــاس فــي طلــب �لعلــم 
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وفهمــه، فهــذ� �أبــو هريــرة -رضــي �للــه عنــه- يقــول :قلــت: يــا رســول �للــه، �إنــي �أســمع منــك حديثــا كثيــر� �أنســاه؟ قــال: 

ــُه " فضممتــه، فمــا نســيت شــيئا بعــده " ) رو�ه �لبخــاري (.  "�بســط رد�ءك" فبســطته، قــال: فغــرف بيديــه، ثــم قــال: " ُضمَّ

�هتــم صحابــة �لرســول  بالســنة �لنبويــة �لشــريفة، وحفظوهــا فــي صدورهــم، غيــر �أنهــم لــم يدّونوهــا؛ خشــية �أن تختلــط 

بالقــر�آن �لكريــم، قــال رســول �للــه : " ل� تكتبــو� عنـّـي، ومــن كتــب عنـّـي غيــر �لقــر�آن، فليمحــه" )رو�ه مســلم(. 

  علــى �لنقــل عنــه وتبليــغ دعوتــه، فقــال: "بلّغــو� عنـّـي ولــو �آيــة" )رو�ه �لبخــاري(، كمــا حــذر  وقــد َحثّهــم �لنبــي

�أْ َمْقَعــَدُه ِمــَن �لنَّــاِر" )رو�ه مســلم(. ــًد�، َفْلَيَتَبــوَّ تحذيــر�ً شــديد�ً مــن �لكــذب عليــه، فقــال: "َمــْن َكــَذَب َعَلــيَّ ُمَتَعمِّ

أنفســهم بعــض �ل�أحاديــث عــن رســول �للــه  ومــع ذلــك نجــد �أن بعــض �لصحابــة -رضــو�ن �للــه عليهــم- قــد كتبــو� ل�

 فــي صحائــف خاصــة بهــم كعلــي بــن �أبــي طالــب وعبــد �للــه بــن عمــرو بــن �لعــاص، وســميت صحيفتــه بـــ )�لصحيفــة 

. لصادقــة(، وجابــر بــن عبــد �للــه، و�أبــي موســى �ل�أشــعري�

وفــي عهــد �لخلافــة �لر�شــدة �ســتمر هــذ� �لمنهــج فــي �ل�عتمــاد علــى �لحفــظ دون �لكتابــة، وقــد �نَصــبَّ �هتمامهــم 

علــى جمــع �لقــر�آن �لكريــم ونســخه.

 المرحلة الثانية: مرحلة التدوين في نهاية القرن ال�أول الهجري: 

والمقصود بالتدوين في هذه المرحلة: كتابة ال�أحاديث وجمعها في مدّونات وكتب، وتداولها بين الناس.

وجــاء �ل�هتمــام بالتدويــن؛ خوفــاً مــن ضيــاع �لســنّة بمــوت كثيــر مــن ُحّفاظهــا، وضعــف ملكــة �لحفــظ، وحتــى ل� 

يتركــو� مجــال� للكــذب علــى رســول �للــه ، وياأمنــو� �ختــلاط بعــض �ل�أحاديــث ببعــض، ومــن ثــم تعميــم �لفائــدة علــى 

�لناس.

وقــد بــرز فــي هــذه �لمرحلــة دور عمــر بــن عبــد �لعزيــز -رحمــه �للــه تعالــى- �لــذي �أوعــز �إلــى و�ليــه علــى �لمدينــة �لمنورة 

مــام محمــد بــن شــهاب �لزهــري،  �أبــي بكــر بــن حــزم بجمــع �لســنة �لنبويــة �لشــريفة، و�لــذي �أوكل بــدوره هــذه �لمهمــة للاإ

ســلامية. وُيَعــّد هــذ� �أول تدويــن رســمي للســنة �لنبويــة، ثــم تــم نســخها وتوزيعهــا فــي �لبــلاد �ل�إ

 المرحلة الثالثة: مرحلة التصنيف: 

وتنقسم اإلى قسمين: 

ال�أول- التصنيف في القرن الثاني الهجري: 

ــة،  ــو�ل �لصحاب ــع �أق ــا م ــى تدوينه ــوم عل ــد�ً يق ــة نهجــاً جدي ــي هــذه �لمرحل ــة �لشــريفة ف �تخــذ جمــع �لســنة �لنبوي

ــة. ــو�ب فقهي ــى �أب ــة عل ــات مرتب ــن ضمــن مصنف ــاوى �لتابعي وفت

مام مالك بن �أنس، وهو ممن �أخذ �لعلم عن �بن شهاب �لزهري. ومن �أشهر �لمصنفات في هذه �لمرحلة: موطاأ �ل�إ
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الثاني- التصنيف في القرن الثالث الهجري: 

نــت فــي �لقــرن �لثانــي �أقــو�ل  ــة وتمييزهــا عــن غيرهــا، بعــد �أن ُدوِّ وفــي هــذه �لمرحلــة تــم تجريــد �ل�أحاديــث �لنبوي

�لصحابــة -رضــي �للــه عنهــم- وفتــاوى �لتابعيــن؛ وذلــك حتــى ل� يختلــط كلام �لنبــي  بــكلام غيــره، مــع �ل�عتنــاء ببيــان 

درجــة �لحديــث مــن حيــث �لصحــة و�لضعــف.

وصنفــو� �إلــى جانــب ذلــك كتبــاً عظيمــة فــي �أســماء �لــرو�ة، ُيعلــم منهــا حــال كل ر�و مــن رو�ة �ل�أحاديــث ومنزلتــه فــي 

�لديــن، و�لحفــظ وهــو مــا عــرف بعلــم �لجــرح و�لتعديــل. 

 ومن ال�أمثلة على مصنفات هذا العصر: 

- الجوامــع والســنن: وقــد صنّفــت فيهــا �ل�أحاديــث 

ــي  ــث ف ــع �ل�أحادي ــث تجم ــع، حي حســب �لمو�ضي

�لموضــوع �لو�حــد تحــت عنــو�ن كتــاب، ويقســم 

�لكتــاب �إلــى �أبــو�ب، مثــال: كتــاب �لصــلاة، بــاب 

ــاح �لصــلاة �لطهــور. مفت

مــام �لبخــاري، وســنن    ومثالهــا: �لجامــع �لصحيــح للاإ

�أبــي د�ود، وســنن �لنســائي.

- المســانيد: فقــد صنّفــت فيهــا �ل�أحاديــث علــى �أســماء �لصحابــة، فجمعــت �أحاديــث كل صحابــي فــي مــكان 

مــام �أحمــد بــن حنبــل. و�حــد. ومــن �أشــهر كتــب �لمســانيد: مســند �ل�إ

ثــم تتابعــت �لقــرون، وتعاقبــت �ل�أجيــال، وقــد ســّخر �للــه -تعالــى- لكتابــه وســنة نبيــه مــن يحفظهمــا مــن �لتبديــل 

و�لتحريــف، وقــد بــذل �لعلمــاء جهــود�ً عظيمــة جــد�ً فــي حفظهمــا ورعايتهمــا، ووقفــو� ســد�ً منيعــاً فــي وجــه �لعابثيــن قديماً 

ــا �لمعاصــرة  ــة �لشــريفة فــي �لعصــر �لحاضــر �ســتثمار �لتكنولوجي ــاً، ومــن مظاهــر �هتمــام �لمســلمين بالســنة �لنبوي وحديث

لكترونيــة، فهنــاك مو�قــع متخصصــة بالحديــث  أقــر�ص �لصلبــة )CD(، و�لمو�قــع �ل�إ فــي نشــر �لكتــب و�لموســوعات عبــر �ل�

�لنبــوي وتخريجــه، ومو�قــع �لمكتبــات �لشــاملة.

ــق  ــي توثي ــا ف ــة يســتفاد منه ــع �لكتروني ــن لمو�ق ــة عناوي ــب ثلاث ــة: نكت ــى مصــادر �لمعرف بالرجــوع �إل

ــة �لشــريفة.  �لســنة �لنبوي نبحث:
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  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة في كل مما ياأتي:  ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

�لكتب �لتي رتبت حسب �أسماء �لصحابة، تسمى: - ١

د- �لجو�مع.  ج- �لسنن.    ب- �لصحاح.    �أ- �لمسانيد.   

�أول تدوين رسمي للسنة �لنبوية كان في عهد �لخليفة: - ٢

ب- عمر بن عبد �لعزيز - رحمه �لله- .       . أ- �أبي بكر �لصديق�

 . د- عثمان بن عفان     . ج- عمر بن �لخطاب

�لصحيفة �لصادقة ُمَؤلَّف ُجمع فيه: - 3

د- �أقو�ل �لتابعين.  ج- �أحاديث نبوية.   آر�ء �لفقهية.   ب- �ل� �أ- فتاوى �لصحابة.  

آتية: �لسنة �لنبوية �لشريفة، تدوين �لسنة. ٢ نُوّضح �لمقصود بالمصطلحات �ل�

آتية �أسماؤهم:  ٣ نذكر كتابا من كتب �لحديث لكل عالم من �ل�

     �لبخاري، �أحمد بن حنبل، �لنسائي، مالك بن �أنس. 

ُق بين �لمسانيد و�لجو�مع و�لسنن من حيث طرق �لتصنيف. ٤ نُفرِّ

٥ نُعلّل: 

- نهى �لنبي  �لصحابة عن تدوين �لسنة �لشريفة في �لمرحلة �ل�أولى من عهد �لنبوة.

- تجريد �ل�أحاديث �لنبوية وتمييزها عن غيرها في �لقرن �لثالث �لهجري.

٦ نوّضح سبب �هتمام �لمسلمين بتدوين �لسنة في نهاية �لقرن �لهجري �ل�أول.

٧ نستنتج �لعلاقة بين قوله -تعالى- ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں ﴾ )�لحجر: 9(

�أْ َمْقَعَدُه ِمَن �لنَّاِر". في حفظ �لدين. ًد�، َفْلَيَتَبوَّ      وبين قوله : "َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِّ
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 الخامس عشر:  فضل التفّقه في الدين     الدرس 

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
حفظ �لحديثين غيباً.- ١

ذكر �لمقصود بالتفقه في �لدين.- ٢

بيان فضل �لتفقه في �لدين.- 3

توضيح حكم �لتفقه في �لدين.- ٤

�لمقارنة بين فرض �لعين وفرض �لكفاية.- 5

�ستنتاج �آثار عدم �لتفقه في �لدين.- 6

�لحرص على �لتفقه في �لدين.- 7

ل� يستغنى بالعلم �لديني عن �لعلم �لدنيوي، ما ر�أيك؟نشاط 

هــذ�ن حديثــان عظيمــان يحثــان علــى تحصيــل �لعلــم 

و�لتفقــه فــي �لديــن، َوُيَبيِّنــان فضــل ذلــك، وعظيــم شــاأنه.

ين؟ وما فضله؟ وما حكمه؟  فما �لمقصود بالتفقه بالدِّ

يــن: فهــم كتــاب �للــه  وســنة رســول  التفقــه فــي الدِّ

�للــه ، فهمــاً و�عيــاً، يدفــُع للعمــل بطاعــة �للــه -تعالى-، 

و�جتنــاب معصيتــه.

يِن".)رو�ه �لبخاري( قال رسوُل �لله : "َمْن ُيِرْد �للُه بِِه َخْير�ً، ُيَفِقّهُه ِفي �لدِّ

وقال : "خيُركم َمن تعلَّم �لقر�آن وعلَّمه".)رو�ه �لبخاري(
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حــرص رســول �للــه  علــى تعليــم �لصحابــة �لقــر�آن �لكريــم ومــا فيــه مــن �أحــكام، يقــول عبــد �للــه بــن مســعود: "كاَن 

" )رو�ه �لطبــري فــي تفســيره(. ، و�لعمــَل بهــنَّ �لرجــل ِمنَّــا �إذ� تعلَّــم َعْشــر �آيــاٍت لــم يجاوزُهــّن حتــى يعــرف معانيُهــنَّ

وحتــى يتحصــل �لمســلم علــى �لفقــه فــي �لديــن ل� بــد �أن يتعلــم كتــاب �للــه -تعالــى-، ومــا يعيــن علــى فهمــه مــن �لســنة 

�لنبويــة �لشــريفة و�لســيرة و�أقــو�ل �لصحابــة و�لســلف �لصالــح، مــا يجعــل �إيمانــه باللــه -تعالــى-، وعبادتــه علــى بصيــرة، 

فيعــرف �لحــق ويعمــل بــه ويدعــو �إليــه، قــال تعالــى: ﴿  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  

ڈ  ڈ ﴾.)فصلــت: 33(

 فضل التفقه في الدين:  

ومما يدل على عظيم فضل التفقه في الدين:

اأن النبي  اأكثر من الدعاء بقوله: "�للَُّهمَّ �نَْفْعِني بَِما َعلَّْمَتِني، َوَعلِّْمِني َما َيْنَفُعِني، َوزِْدنِي ِعْلًما".)رو�ه �لترمذي( 	 

ال�أجــر والثــواب العظيــم: قــال رســول �للــه : "ومــن ســلك طريقــاً يلتمــس فيــه علمــاً ســهل �للــه بــه طريقــاً 	 

�لــى �لجنــة" )رو�ه مســلم(.

رفــع مكانــة العلمــاء: قــال تعالــى: ﴿ مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتجث  مث  ىث     يث  	 

حج﴾.)�لمجادلــة:١١(
اســتغفار َمــن فــي الســموات وال�أرض لطالــب العلــم: قــال رســول �للــه : "َو�إنَّ �لملائكــَة لَتضــُع �أجنحَتهــا رضــا 	 

لطالــِب �لعلــمِ، و�إنَّ طالــب �لعلــم يســتغفُر لــه َمــن فــي �لســماء و�ل�أرض حتــى �لحيتــاُن فــي �لمــاِء". )رو�ه �بــن ماجــه(

العلمــاء ورثــة ال�أنبيــاء: قــال رســول �للــه : "و�إن فضــَل �لعالــِم علــى �لعابــِد كفضــِل �لقمــِر ليلــة �لبــدر علــى 	 

ثــو� �لعلــَم، فمــن �أخــذه  ثــو� دينــاًر� ول� درهًمــا ورَّ أنبيــاَء لــم ُيورِّ أنبيــاِء، و�إنَّ �ل� ســائِر �لكو�كــِب، و�إنَّ �لعلمــاَء ورثــُة �ل�

�أخــذ بحــظٍّ و�فــٍر".)رو�ه �بــو د�ود(

 حكم التفّقه في الدين:  

والتفّقه في الدين اإما اأن يكون: 

فــرض عيــن، وهــو: مــا �أوجبــه �للــه علــى كل مســلم ُمكلَّــف بعينــه، فــلا ُيعــذر �أحــد بجهلــه، ويتفــاوت حســب 	 

حاجــة �لشــخص، فمثــلاً �لحاجــة �إلــى �لعلــم بالعبــاد�ت عامــة ولكــن مــا يحتاجــه �لتاجــر مــن �أحــكام �لبيــع يختلــف 

عّمــا يحتاجــه �لطبيــب مــن �أحــكام؛ ولذلــك يجــب علــى كل مســلم �أن يتــزّود مــن �لعلــم �لشــرعي بمــا ينفعــه ويلزمه؛ 

لتجنــب �لوقــوع فــي �لظلــم �أو �لزلــل. 

ــت بهــم 	  ــاس، وتحقق ــاإن �أقامــه بعــض �لن ــه علــى مجمــوع �لمســلمين، ف ــا �أوجبــه �لل فــرض كفايــة، وهــو: م

أنــه يصعــب  ثــم عــن �ل�آخريــن، فالتخّصــص فــي �لعلــم �لشــرعّي، و�لتعمــق فيــه فــرض كفايــة؛ ل� �لكفايــة، ســقط �ل�إ
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علــى �لمســلمين �أن يتفّرغــو� جميعــا للتخصــص فيــه، كمــا �أن �لمجتمــع بحاجــة لتخصصــات �أخــرى، ولذلــك جــاء 

�أمــر �للــه -تعالــى- للمؤمنيــن بــاأن تكــون فيهــم جماعــة محــدودة تتفقــه فــي �لديــن، قــال تعالــى: ﴿  ې  ې  ى            

ى  ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   
ی   ی  ی﴾.)�لتوبــة: ١٢٢(

 نتاأمل 
ونُصنّف

آتية، ونُصنّفها �إلى فرض عين، وفرض كفاية:  نتاأّمل �أنو�ع �لعلوم �ل�

سلامية، در�سة �أحكام �لوضوء، در�سة �لهندسة. در�سة �لطب، در�سة �أحكام �لمصارف �ل�إ

 اآثار عدم التفقه في الدين:  

يترتب على عدم �لتفقه في �لدين �آثار عديدة، منها: 

أقل �أهمية على �ل�أكثر �أهمية، كتقديم �لنو�فل على �لفر�ئض.- ١ أولويات، فيقّدم �ل� عدم �لتمييز بين �ل�

�لوقوع في �لمعاصي جهلا بحكمها �أو لعدم �إدر�ك عقابها.- ٢

�لتقصير ببعض �لطاعات جهلا ًبفضلها، كالتقصير بصلة �لرحم.- 3

ــاس فيمــا خففــه �لشــرع كالرخــص �لمتعلقــة بالجمــع بيــن - ٤ �لوقــوع فــي �لحــرج و�لمشــقة، و�لتشــديد علــى �لن

ــو�ت وغيرهــا. �لصل

ولذلــك كان لز�مــا علــى كل مســلم ومســلمة �أن يجتهــد فــي طلــب �لعلــم �لشــرعّي، �لــذي ســينير قلبــه ودربــه، ويفتــح 

لــه �أبــو�ب �لخيــر �لعميــم فــي �لدنيــا و�ل�آخــرة.

ــد �أن تتعــّدد  ــم ل� ب ــرى �أن �لعالِ ــاك مــن ي ــرة �لتخصصــات تميــت �لعلــم، وهن ــاك مــن يقــول: كث هن

ــا؟ ولمــاذ�؟  ــر مــن تخّصــص، مــا تقييمن ــاً ل�أكث معارفــه، فيكــون متقن
قضية 

للنقاش: 
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  التقويم: 
   

١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�جابة �لصحيحة لكل مما ياتي: 

من �آثار عدم �لتفقه في �لدين: - ١

أولويات ب- �لتمييز بين �ل� �أ- �لوقوع في �لمعاصي جهلاً.    

د- �لتقصير في �لطاعات عمد�ً. ج- �ل�أخذ بالرخص �لشرعية    

من �لعلوم �لتي تعّد فرض عين على كل مسلم: - ٢

د- �أحكام �لعباد�ت. ج- علم �ل�جتماع.   ب- علم �لهندسة.  �أ- علم �لطب.   

أنبياء كما ورد في �لحديث هم: - 3 ورثة �ل�

د- �لزهاد ج- �لعّباد.    ب- �لعلماء.   أمر و�لحكام.   �أ- �أولو �ل�

آتية: �لتفقه في �لدين، فرض �لعين، فرض �لكفاية. ٢ نوّضح �لمقصود بالمصطلحات �ل�

٣ كيف يتحصل �لمسلم على �لفقه في �لدين؟

آتية:  ٤ ما �لمعنى �لمستفاد من �لنصوص �لشرعية �ل�

قــال تعالــى: ﴿  ې  ې  ى            ى  ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  - ١

ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی  ی﴾.
قال تعالى: ﴿مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتجث  مث  ىث     يث  حج﴾.- ٢

دعاء �لنبي : "�للَُّهمَّ �نَْفْعِني بَِما َعلَّْمَتِني، َوَعلِّْمِني َما َيْنَفُعِني، َوِزْدنِي ِعْلًما"- 3

٥ نُبّين فضل �لتفقه في �لدين.

٦ نو�زن بين فرض �لعين، وفرض �لكفاية.

٧ نذكر مثال� لكل من: 

     علم حكمه فرض عين، علم حكمه فرض كفاية ، �هتمام �لصحابة بتعلم �لقر�آن �لكريم و�لفقه �لشرعي.

٨ نُعّدد �آثار عدم �لتفقه في �لدين.

٩ نستنتج �أثر �لتفقه في �لدين على �لمجتمع.
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    الدرس 
 السادس عشر:  ال�أعمال التي ل� ينقطع ثوابها

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
حفظ �لحديث �لشريف غيباً.- ١

�ستنباط �ل�أعمال �لتي ل� ينقطع ثو�بها من خلال �لحديث �لشريف.- ٢

�لتمثيل لكل عمل من �ل�أعمال �لتي ل� ينقطع ثو�بها.- 3

بيان فضل �لصدقة �لجارية.- ٤

�لحرص على تطبيق بعض �ل�أعمال �لتي ل� ينقطع ثو�بها.- 5

نسان بالحياة �لدنيا، ما مدى صحة ذلك؟نشاط بالموت تنتهي علاقة �ل�إ

جمالي:    المعنى ال�إ

ــاأ لهــم  �إنَّ مــن عظيــم نعمــة �للــه -تعالــى- علــى عبــاده �لمؤمنيــن �أن هيَّ

حســان، يجــري ثو�بهــا عليهــم بعــد �لمــوت،  �أبو�بــاً مــن �لبــر، و�لخيــر، و�ل�إ

وقــد بّيــن �لنبــي  بعــض هــذه �ل�أعمــال فــي عــدد مــن �أحاديثــه نجملهــا 

فيمــا ياأتــي: 

ــَم ِعْلًمــا  ــْن َعلَّ ــِه، َوَم ــا ِفــي َســِبيِل �للَّ ــاَت ُمَر�بًِط ــْن َم ــَد �لَْمــْوِت: َم ــٌة َتْجــِري َعَلْيِهــْم �أُجوُرُهــْم َبْع قــال :"�أْرَبَع

َق بَِصَدَقــٍة َفاأْجُرَهــا َيْجــِري لَــُه َمــا َجــَرْت، َوَرُجــٌل َتــَرَك َولَــًد� َصالًِحــا  �أْجــِرَي لَــُه �أْجــُرُه َمــا ُعِمــَل بِــِه، َوَمــْن َتَصــدَّ

ــُه" )رو�ه �لطبر�نــي(. َفُهــَو َيْدُعــو لَ
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اأول�ً - الرباط في سبيل الله: 

أماكــن �لتــي  قامــة، مــع �إعــد�د �لنفــس للجهــاد فــي ســبيل �للــه، و�لدفــاع عــن �لديــن و�لمســلمين، فــي �ل� الربــاط: هــو �ل�إ

قامــة فــي �أرض فلســطين خاصــة، وبــلاد �لشــام عامــة.  ســلام. كال�إ ُيخشــى علــى �أهلهــا مــن �أعــد�ء �ل�إ

ــرِّ كلهــا قــد ل� ُيتمكــن منهــا �إل�  ــاط �أفضــل �ل�أعمــال �لتــي يبقــى ثو�بهــا بعــد مــوت صاحبهــا؛ ل�أن �أعمــال �لب و�لرب

ــر �لتــي تقــام بســبب رباطــه. ــه �أجــر كل �أعمــال �لب بالســلامة مــن �لعــدو وحر�ســة �لثغــور، فيجــري علي

بالرجوع �إلى مصادر �لمعرفة نكتب صفحة و�حدة في فضائل بيت �لمقدس وبلاد �لشام. نبحث:

ثانيًا- تعليم العلم: 

ويشــمل ذلــك كل علــم ينتفــع بــه �لمســلمون، وعمــوم �لنــاس، ويبتغــي بــه صاحبــه رضــو�ن �للــه ، ســو�ء �أكان 

مــن علــوم �لديــن خاصــة، كالفقــه، و�لحديــث، و�لتفســير، ونحــوه، �أم مــن علــوم �لدنيــا، كالفيزيــاء، و�لطــب، و�لفلــك.

ونشــر �لعلــم يكــون �إمــا بالقــدوة �لحســنة، �أو بتعليــم �لخيــر للنــاس، �أو بتاأليــف �لكتــب �لنافعــة، وغيــر ذلــك مــن وســائل 

�لنشر.

ــة  ــث �لشــريف وطباع ــم و�لحدي ــر�آن �لكري ــات ودور �لق ــد�رس و�لجامع ــاء �لم ــه وبن ــم وتعلّم ــي نشــر �لعل ويدخــل ف

�لكتــب، و�لمصاحــف، ووقفهــا فــي �لمســاجد ودور �لعلــم.

ثالثًا- الصدقة الجارية: 

آبــار وشــق جــد�ول �لمــاء  نســان ل�ســتمر�ر �ل�نتفــاع بهــا، ومثالهــا: حفــر �ل� كل صدقــة يســتمر ثو�بهــا بعــد مــوت �ل�إ

أنهــار لكــي تصــل �لميــاه �إلــى �أماكــن �لنــاس ومز�رعهــم. مــن �لعيــون و�ل�

بنــاء �لمســاجد للعبــادة و�لذكــر يعــد مــن �لصدقــة �لجاريــة، قــال رســول �للــه :"َمــْن َبَنــى َمْســِجًد� َيْبَتِغــي بـِـِه َوْجــَه �للَّــِه 

َبَنــى �للَّــُه لَــُه ِمْثَلــُه ِفــي �لَْجنَّــِة".)رو�ه �لبخــاري(

فائدة

ــاإن �أجــره يســتمر  ــه(، ف ــَره للمســلمين )�أي جعــل ثمــره فــي ســبيل �لل مــن غــرس شــجر�ً، وســبَّل َثَم

كلَّمــا �نتفــع بثمــرِه �إنســان �أو حيــو�ن، قــال رســول �للــه : "مــا مــن مســلم يغــرس غرســا �إل� كان 

مــا �أِكَل منــُه لــُه صدقــة".)رو�ه مســلم(

فضل الصدقة الجارية:

وللصدقــة �لجاريــة دور عظيــم فــي تحقيــق �لتكافــل بيــن �أفــر�د �لمجتمــع، ولهــا فضــل كبيــر، و�أجــر عظيــم، يعــود علــى 

�لمتصــدق، ومــن ذلك: 
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تكثير �لحسنات، و�كتساب �لخير بعد �لموت. - ١

كسُب رضا �لله ورحمته، و�لمعافاُة من غضب �لله -سبحانه وتعالى-.- ٢

ترفع �لمؤمن في �لجنة درجات. - 3

�لنجاة من عذ�ب �لقبر، ومن عذ�ب �لنار. - ٤

َجْبُر �لنّقص في �لعباد�ت، �أو �لتقصير غير �لمقصود فيها، شاأنها في ذلك شاأن �لنو�فل، وصدقات �لتطّوع.- 5

رابعا: تربية ال�أبناء وحسن تاأديبهم: 

أول�د نتــاُج صــلاح  صــلاح �لولــد ذكــر� كان �أو �أنثــى، وحســن تربيتــه ُيكِســُب �لو�لديــن �أجــر�ً وفضــلا، فصــلاح �ل�

أول�د يعــود بالنفــع علــى �لو�لديــن، فهــو جــزء مــن عملهمــا. �آبائهــم، ودليــٌل علــى صلاحهــم، كمــا �أّن عمــل �ل�

ــى: ﴿ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ٴۇ    ــال تعال ــن بعــد مماتهمــا، بالدعــاء لهمــا: ق ــرُّ �لو�لدي ــاء ب أبن ومــن تمــام صــلاح �ل�

ســر�ء: ٢٤( ﴾.)�ل�إ ۋ  
 و�لصدقة عنهما، وقضاء ديونهما، وما وجب في حقهما من عبادة كالحّج، وصلة �لرحم �لتي ل� توصل �إل� بهما.

 فضائل واأحكام. 

ل� يفهــم مــن قولــه  : "َوَرُجــٌل َتــَرَك َولَــًد� َصالًِحــا َفُهــَو َيْدُعــو لـَـُه"، �إن �لدعــوة مــن غيــر �لولــد ل� ينتفــع بهــا �لمّيت، 

بــل ورد مــا يــدلُّ علــى �نتفــاع �لمؤمــن بدعــاء �أخيــه �لمؤمــن، قــال رســول �للــه  : "دعــوة �لمــرء �لمســلم ل�أخيــه بظهــر 

�لغيب مســتجابة".)رو�ه مســلم(
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  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة لكل مما ياأتي:  ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

من �أمثلة �لعلم �لنافع: - ١

د- تفسير �لقر�آن �لكريم. ج- قر�ءة �لكّف.    ب- �لتنجيم، و�لكهانة   �أ- �لسحر.  

ل� يعد من �لصدقة �لجارية: - ٢

د- وقف ثمار �ل�أشجار. ج- �إكر�م �لضيف.   آبار.    ب- حفر �ل� �أ- بناء �لمد�رس.  

٢ نذكر ثلاثة �أنو�ع للاأعمال �لتي ل� ينقطع ثو�بها.

آتية: �لرباط في سبيل �لله، �لصدقة �لجارية، �لعلم �لنافع. ٣ نوّضح �لمقصود بكل من �لمصطلحات �ل�

٤ نُعلّل: �أ- يعّد �لرباط �أفضل �ل�أعمال �لتي يبقى ثو�بها بعد موت صاحبها.

          ب- يعّد صلاح �لولد من �ل�أعمال �لتي ل� ينقطع ثو�بها.

٥ نستنتج شروط �لعلم �لذي يجري �أجره لصاحبه بعد موته.

٦ نُعّدد طرق نشر �لعلم.

٧ نذكر مثال� و�حد�ً لكلٍّ مما ياأتي: �لصدقة �لجارية، و�لعلم �لنافع، و�لرباط في سبيل �لله.

٨ نُبّين فضل �لصدقة �لجارية.

٩ نوّضح �ل�أعمال �لتي تُعّد من بّر �لو�لدين، ويقع �أجرها في ميز�ن حسناتهم.

١٠ نستنتج من �لدرس ما يدل على رحمة �لله وحبه لعباده �لمؤمنين.
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    الدرس 
سلام من البدع  السابع عشر:  موقف ال�إ

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
حفظ �لحديثين �لشريفين غيباً.- ١

توضيح �لمعاني �لمستفادة من �لحديثين �لشريفين.- ٢

�لتعريف بالبدعة.- 3

توضيح صور من �لبدع �لمحرمة.- ٤

سلام.- 5 بيان حكم �لبدع في �ل�إ

�ستنتاج �ل�أمور �لتي ل� تدخل في �لبدع �لمحرمة.- 6

�جتناب صور �لبدع �لمختلفة في حياتهم.- 7

كل ما هو جديد في �لحياة بدعة، نناقش.نشاط

".)رو�ه مسلم( َقاَل َرُسوُل �للِه : " َمْن �أْحَدَث ِفي �أْمِرنَا َهَذ� َما لَْيَس ِمْنُه َفُهَو َردٌّ

".)رو�ه مسلم( وقال : "َمْن َعِمَل َعَمًلا لَْيَس َعَلْيِه �أْمُرنَا َفُهَو َردٌّ

 تعــرض �لحديثــان �لشــريفان للبدعــة ســو�ء �أحدثهــا �لمســلم �أم �تبعهــا، فمــا �لبدعــة؟ ومــا �أقســامها؟ ومــا �لحكمــة مــن 

تحريمهــا؟ ومــا ضو�بطهــا؟.

أمر �لدين بزيادة فيه، �أو تغيير في كيفيته منسوباً �إليه. البدعة: كل مخالفة ل�

ومن خلال التعريف يمكن لنا اأن نقسم البدع اإلى قسمين: 

القسم ال�أول- اإحداث زيادة في اأمر من اأمور الدين: 

أبو�ب �لتي تدخل منها �لبدعة، ومن صور ذلك:  ُيَعدُّ هذ� �لقسم من �أوسع �ل�
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ــّد هــذ� مــن �أشــد �أنــو�ع �لبــدع و�أخطرهــا، ل�أن فيــه مساســاً بجوهــر �لديــن، ومــن 	  البدعــة فــي العقيــدة: وُيَع

صــور ذلــك: 

     �لُغلُّو في �ل�أشخاص كاأن يجعل لبعض �لخلق مرتبة مساوية للاأنبياء فيجعل لهم ِعصمة كما للاأنبياء.

البدعــة فــي العبــادة: ل� ُيعبــد �للــه -تعالــى- �إل� بمــا َشــرع، فمــن �أحــدث عبــادة لــم يشــرعها �للــه -تعالــى- فقــد 	 

ــَذ�؟"  ــا َه ــاَل: "َم ــْمِس، َفَق ــي �لشَّ ــٌم ِف ــَو َقائِ ــَة َوُه ــرَّ بَِرُجــٍل بَِمكَّ ــِه  َم ــاٍس، �أنَّ َرُســوَل �للَّ ــِن َعبَّ ــِن �ْب �بتــدع، َع

، َولَْيْجِلــْس،  َقالـُـو�: نَــَذَر �أْن َيُصــوَم َوَل� َيْســَتِظلَّ �إِلَــى �للَّْيــِل، َوَل� َيَتَكلَّــَم، َوَل� َيــَز�ُل َقائًِمــا، َقــاَل: »لَِيَتَكلَّــْم، َولَْيْســَتِظلَّ

َولُْيِتــمَّ َصْوَمــُه" )رو�ه �بــن ماجــة(.

القسم الثاني- المخالفة في كيفية اأداء العبادات: 

 وضــع �لشــارع للاأعمــال و�لمناســك فــي �لعبــاد�ت كيفيــة للقيــام بهــا، و�لو�جــب علــى �لمســلم �أن ياأتــي بهــا علــى �لوجــه 

  لمشــروع، و�لكيفيــة �لمشــروعة، فــكل �أد�ء للعمــل مخالــف للكيفيــة، ُيعــّد بدعــة، ومثالــه �لطــو�ف، فقــد بيــن �لنبــي�

كيفيــة �أد�ئــه بقولــه وفعلــه، فقــال: " لَِتاأُْخــُذو� َمَناِســَكُكْم" )رو�ه مســلم(، وقــد طــاف حــول �لكعبــة، فجعــل �لحجــر �ل�أســود 

أنــه �أدى �لطــو�ف علــى غيــر �لكيفيــة �لتــي  عــن شــماله، فمــن طــاف ووضــع �لحجــر �ل�أســود عــن يمينــه فقــد �بتــدع؛ ل�

 . لنبــي� بينهــا 

فائدة

ســلام �لبدعــة؛ ل�أن �لديــن قــد �كتمــل، فيحــرم �أن نزيــد فيــه، �أو ننقــص منــه شــيئا فمــن  وقــد َحــرَّم �ل�إ

�بتــدع فقــد نســب �لنقــص للديــن، قــال تعالــى:﴿  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  

﴾.)�لمائــدة:3( ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ  

 ما ل� يدخل في البدع:  

ليــس كل جديــد بدعــة فربمــا تُســتحدث �أشــياء لــم تكــن موجــودة فــي عهــد �لرســول ، ولكنهــا ل� تخــرج عــن قو�عــد 

ســلام ومقاصــده، وعلــى هــذ� �ل�أســاس فــلا يعــد مــن �لبــدع:  �ل�إ

مــا لــم يفعلــه �لرســول ، فعــدم فعلــه لشــيء ل� يكفــي دليــلا علــى بدعيتــه، فهنــاك كثيــر ممــا لــم يفعلــه �لرســول - ١

 فعلــه �لصحابــة مــن بعــده، كجمــع �لقــر�آن �لكريــم فــي مصحــف و�حــد فــي عهــد �أبــي بكــر �لصديــق، رضــي 

�للــه عنــه، و�إنشــاء �لدو�ويــن فــي عهــد عمــر بــن �لخطــاب، رضــي �للــه عنــه، وتنقيــط �لمصحــف. 

باحــة �لطعــام و�لشــر�ب، فالشــارع بيَّــن �لمحرمــات مــن �ل�أطعمــة، - ٢ مــا ينــدرج تحــت قاعــدة عامــة �أو دليــل عــام، كاإ

ثــم �أبــاح مــا عد�هــا، �أمــا مــا يتعلــق بكيفيــة صنــع �ل�أطعمــة وتناولهــا بالملعقــة �أو علــى طاولــة، و�ل�أصنــاف �لتــي 

باحــة  يحدثهــا �لنــاس كل يــوم ممــا يشــبه ذلــك فهــو مــن �لمبــاح، و�لقاعــدة فــي ذلــك )�ل�أصــل فــي �ل�أشــياء �ل�إ

مــا لــم يــرد دليــل �لتحريــم(.
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كل مــا لــه �أصــل فــي �لشــرع: فزيــارة �لقبــور لهــا �أصــل فــي �لشــرع فالرســول  حــث علــى ذلــك، ولكــن دون - 3

أيــام، ل� �أفضلّيــة لهــا عــن �لزيــارة فــي غيــر  تخصيــص ليــوم محــّدٍد بذ�تــه، فزيــارة �لقبــور يــوم �لعيــد زيــارة كســائر �ل�

يــوم �لعيــد.

 اأحكام، وفوائد:  

لكترونية.	  �لسبحة، ليست بدعة فهي وسيله تعين على عبادة ذكر �لله، ومثلها �لسبحة �ل�إ

�لمصافحــة بعــد �ل�نتهــاء مــن �لصــلاة ل� تعــد مــن �لبــدع، فاأصلهــا �أحاديــث �لرســول  فــي �لمصافحــة، ومنهــا 	 

قولــه: "َمــا ِمــْن ُمْســِلَمْيِن َيْلَتِقَيــاِن، َفَيَتَصاَفَحــاِن �إِلَّ� ُغِفــَر لَُهَمــا َقْبــَل �أْن َيْفَتِرَقــا".)رو�ه �أبــو د�ود( دون �ل�عتقــاد باأفضليتهــا 

بعــد �لصــلاة، �أو �أنهــا عبــادة مقترنــة بالصــلاة.

 ل� فرق بين بدعة واأخرى:  

�لبــدع فــي �أصــل �لديــن كلهــا ســو�ء، وليــس فيهــا بدعــة حســنة و�أخــرى ســيئة، بــل كلهــا ضــلال، لقولــه : "َوَشــرُّ 

أمــور ُمْحَدَثاتَُهــا، َوكُلُّ ُمْحَدَثــٍة بِْدَعــٌة، َوكُلُّ بِْدَعــٍة َضَلالَــٌة، َوكُلُّ َضَلالَــٍة ِفــي �لنَّــاِر ".)رو�ه �لنســائي( �ل�

أعــر�ب فلمــا  �أمــا �لســنّة �لحســنة فقــد ورد �أن �لرســول  حــّث �لصحابــة يومــا علــى تقديــم �لصدقــة لفقــر�ء مــن �ل�

تباطــؤو� ل�حــظ رجــٌل مــن �ل�أنصــار �ســتياء �لرســول  مــن تباطئهــم، فســارع بتقديــم �لعــون، وتبعــه �لصحابــة فــي ذلــك، 

ْســَلاِم ُســنًَّة َحَســَنًة َفُعِمــَل بهــا بعــده كُتــب لــه مثــل �أجــر مــن عمــل بهــا..."  َفُســرَّ رســول �للــه  وقــال: " َمــْن َســنَّ ِفــي �ْل�إِ

)رو�ه مســلم(، فالحديــث ليــس فــي تفصيــل �لبــدع حســنة �أم ســيئة، و�إنمــا ورد فــي �لحــث علــى �لتســابق فــي �لخيــر.

�أيهما �أولى: محاربة �لبدع، �أم �لتركيز على قضايا �ل�أمة �لكبرى؟ 
قضية 

للنقاش: 



٨٠

  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة في كل مما ياأتي:  ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

من �أخطر صور �لبدع: - ١

ب- بدعة �لّسبحة.  �أ- بدعة �لعقيدة.        

. د- ما لم يفعله �لرسول ج- زيارة �لقبور يوم �لعيد.    

يعّد من �لبدع: - ٢

ب- مخالفة كيفية �أد�ء �لعبادة. �أ- حفُظ �ل�أغذية بالتعليب.       

د- �عتياد �لمصافحة بعد �لصلاة. ج- كل ما له �أصل في �لشرع.    

٢ نوّضح �لمقصود بالبدعة. 

٣ نُصنِّف �لبدع، مع ذكر مثال لكل منها.

٤ نُعلّل: 

تُعّد �لبدع في �لعقيدة من �أشد �أنو�ع �لبدع و�أخطرها.- ١

سلام �ل�بتد�ع في �لدين.- ٢ تحريم �ل�إ

٥ نذكر مثاًل� و�حًد� لكل مما ياأتي مما ل� يعد من �لبدع: 

ما يندرج تحت �أدلة وقو�عد عامة.- ١

ما له �أصل في �لشرع.- ٢

ما لم يفعله �لرسول  وفعله �لصحابة.- 3

سنة حسنة.- ٤

�أدو�ت ووسائل تعين على �لعبادة.- 5

آتية:  ٦ نُبّين ما تدّل عليه �لنصوص �لشرعية �ل�

قوله : " َوَشرُّ �ل�أمور ُمْحَدَثاتَُها، َوكُلُّ ُمْحَدَثٍة بِْدَعٌة َوكُلُّ بِْدَعٍة َضَلالٌَة، َوكُلُّ َضَلالٍَة ِفي �لنَّاِر"- ١

ــْمِس، َفَقــاَل: »َمــا َهــَذ�؟« َقالـُـو�: نَــَذَر �أْن َيُصــوَم َوَل� - ٢ �أن َرُســوَل �للَّــِه  َمــرَّ بَِرُجــٍل بَِمكَّــَة َوُهــَو َقائـِـٌم ِفــي �لشَّ

، َولَْيْجِلــْس، َولُْيِتــمَّ َصْوَمــُه". َيْســَتِظلَّ �إِلَــى �للَّْيــِل، َوَل� َيَتَكلَّــَم، َوَل� َيــَز�ُل َقائًِمــا، َقــاَل: »لَِيَتَكلَّــْم، َولَْيْســَتِظلَّ

٧ نُبّين حكم �لبدعة.

سلام �لبدع دور كبير في �لحفاظ عليه. نبين ذلك ٨ لمحاربة �ل�إ
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يتوقع من �لطلبة في نهاية �لوحدة:  

فــادة   �لوقــوف علــى محطــات مــن ســيرة �لســلف �لصالــح رجــال�ً ونســاًء، للاإ

أمــة. مــن دورهــم فــي خدمــة �لمجتمــع ونهضــة �ل�

 توظيــف مو�قــف مــن �لســيرة �لنبويــة فــي بنــاء �لقيــم وتقويــم �لســلوك، و�لتــز�م 

�لفضائــل، لتكــون جــزء� مــن و�قــع حياتهــم.

ــاب  ــّزز �لشــعور بخطــورة غي ــا يع ــاة �لمجتمــع، م ــي حي ــاء ف ــان دور �لعلم  بي

ــاة. ــع �لحي �لعلمــاء عــن و�ق

ــى  ــّددة مــن خــلال �ل�طــلاع عل ــاة �لمتع ــه �هتماماتهــم بمهــار�ت �لحي  توجي

  شــمولية �ل�هتمــام �لنبــوي فــي تقويــم �لســلوك، و�متثــال �أتبــاع �لنبــي

ــج.  ــذ�ت �لمنه ل

الوحدة الرابعة:

السير والتراجم 

يقول الرسول  :"اإنما النساء شقائق الرجال" )رو�ه �أبو د�ود(.

ما علاقة دل�لة �لحديث بو�قع �لسلف �لصالح وسيرهم؟
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    الدرس 
 الثامن عشر:  مواقف من سيرة الرسول 

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
ذكر مو�قف من سيرة �لرسول  في جو�نب مختلفة من �لحياة.- ١

٢ -. تعليل بعض �لمو�قف من سيرة �لرسول

�لتعّرف على مو�قف بعض �لصحابة �لكر�م -رضو�ن �لله عليهم-.- 3

�ستنتاج بعض �لدروس و�لعبر.- ٤

كيف تتحّول �لسيرة �لنبوية من مو�قف تاريخية، �إلى سلوك في �لحياة؟نشاط

ل� بــد مــن در�ســة �لمو�قــف فــي حيــاة نبينــا �لحبيــب محمــد  لتكــون محــّل �قتــد�ء و�أســوة لنــا، فــي معتقدنــا وفكرنــا، 

وعلاقتنــا مــع �للــه عــز وجــل، وفــي �أخلاقنــا وســلوكنا، وفــي تعاملنــا مــع �أنفســنا ومــع �لنــاس.

 ومن سيرة الرسول  اخترنا هذه المواقف: 

اأول�: علاقته  مع الله تبارك وتعالى: 

 ، غفــر �للــه -تعالــى- لنبيــا محمــد  مــا تقــّدم مــن ذنبــه ومــا تاأخــر، غيــر �أنــه كان مجتهــد�ً فــي عبادتــه، ل� يــكلُّ

ول� يمــّل، تقــول �أم �لمؤمنيــن عائشــة -رضــي �للــه عنهــا- : �أن نبــي �للــه  كان يقــوم مــن �لليــل حتــى تتفطــر قدمــاه، 

فقالــت عائشــة: لــم تصنــع هــذ� يــا رســول �للــه، وقــد غفــر �للــه لــك مــا تقــدم مــن ذنبــك ومــا تاأخــر؟ قــال: " �أفــلا �أكــون 

عبــد� شــكور�".)رو�ه �لبخــاري( 

 نتاأمل 
ونستنتج

علمنــا �أّن رســول �للــه  كان يقــوم �لليــل حتــى تورمــت قدمــاه، وقــد غفــر لــه مــا تقــّدم ومــا تاأخــر 

مــن ذنبــه، فمــاذ� نســتنتج مــن ذلــك؟

ثانيا: دعوته  اإلى الله -تعالى-: 

 لــم يّدخــر �لرســول  جهــد� فــي �لدعــوة �إلــى �للــه -تعالــى-، ولــم يســتثن مــن دعوتــه �أحــد�، تــارة يخاطبهــم جميعــا، 

ــلاً:  ــم قائ ــه، فخطــب فيه ــو� �إلي ــادي قريشــا، فاجتمع ــد�أ ين ــا وب ــى �لصف ــف عل ــا وق ــك عندم ــن ذل ــص، وم ــارة يخّص وت
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"�أر�أيتكــم لــو �أخبرتكــم �أّن خيــلا بالــو�دي تريــد �أن تغيــر عليكــم �أكنتــم مصّدقــي؟" قالــو�: نعــم، مــا جّربنــا عليــك �إل� صدقــا. 

نــي نذيــر لكــم بيــن يــدي عــذ�ب شــديد، فقــال �أبــو لهــب: تّبــاً لــك ســائر �ليــوم، �ألهــذ� جمعتنــا؟ فنــزل قــول �للــه  قــال: "فاإ

ــى-: ﴿ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ ﴾)�لمســد ١-٢(".)رو�ه �لبخــاري( -تعال

 بــد�أ يناديهــم بطنــاً بطنــاً: "يابنــي فلان...�أنقــذو� �أنفســكم مــن �لنــار" حتــى خاطــب �بنتــه  فاطمــة -رضــي �للــه عنهــا- 

نـّـي ل� �أملــك لكــم مــن �للــه شــيئا، �إل� �أن لكــم رحمــاً َســاأُبلُّها بِِبلالِهــا"  فقــال: " يــا فاطمــة �أنقــذي نفســك مــن �لنــار، فاإ

)رو�ه مســلم(.

فائدة
قوله  : "ساأُبلُّها بِِبلالِها"، �لبلال: �لماء، وكاأنّ �لرسول صلى �لله عليه وسلم �عتبر قطيعة �لرحم كالنار، 

و�لنار تطفاأ بالماء )�لبلال(، و�لمعنى �لمقصود: �أنّه  ل� يقطع ما بينه وبينهم من رحم بل سيصلها. 

ثالثًا : صبره  وتحمله: 

عــن عــروة بــن �لزبيــر  قــال: قلــت لعبــد �للــه بــن عمــرو بــن �لعــاص : �أخبرنــي مــا �أشــّد مــا صنــع �لمشــركون برســول 

�للــه ، قــال: "بينمــا رســول  يصلــي فــي حجــر �لكعبــة، �إذ �أقبــل عقبــة بــن �أبــي معيــط فاأخــذ بمنكــب رســول �للــه 

 ، ــه ــه ودفعــه عــن رســول �لل ــو بكــر  فاأخــذ بمنكب ــل �أب ــه فــي عنقــه، وخنقــه خنقــاً شــديد�ً، فاأقب ــوى ثوب  ول

ــر: ٢٨(". )رو�ه �لبخــاري(  ــال:  ﴿ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ﴾ )غاف وق

 

رابعا: مراعاته  اأحوال الناس، وظروفهم ومنهم: 

ــُن *  ــُرو ْب ــزو، َكاَن َعْم ــي �لغ ــال �أجــر�ً، مشــاركة �لرســول  ف ــن �أعظــم �ل�أعم ذوي �ل�حتياجــات �لخاصــة: �إن م

�لَْجُمــوِح �أْعــَرَج َشــِديَد �لَْعــَرِج، َوَكاَن لَــُه �أْرَبَعــُة َبِنيــَن َشــَباٌب َيْغــُزوَن َمــَع َرُســوِل �للــِه  �إَِذ� َغــَز�، منعــو� �أباهــم مــن 

ــُه �إِلَــى �أُحــٍد، َقــاَل لَــُه َبُنــوُه: �إِنَّ �للــَه َعــزَّ َوَجــلَّ َقــْد َجَعــَل لـَـَك  ــا �أَر�َد َرُســوُل �للــِه  �أن َيَتَوجَّ �لخــروج فــي بــدر، َفَلمَّ

ُرْخَصــًة َفَلــْو َقَعــْدَت َفَنْحــُن نَْكِفيــَك َفَقــْد َوَضــَع �للــُه َعْنــَك �لِْجَهــاَد. َفاأَتــى َعْمــُرو ْبــُن �لَْجُمــوِح َرُســوَل �للــِه َصلَّــى 

أْرُجــو �أْن �أْسَتْشــَهَد  �للــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َفَقــاَل: َيــا َرُســوَل �للــِه، �إِنَّ َبِنــيَّ َهــُؤَل�ِء َيْمَنُعــوَن �أْن �أْخــُرَج َمَعــَك، َو�للــِه �إِنِّــي َل�

ــاَل  ــَت َفَقــْد َوَضــَع �للــُه َعْنــَك �لِْجَهــاَد ". َوَق ــا �أنْ ــُه َرُســوُل �للــِه : " �أمَّ ــِة. َفَقــاَل لَ َفاأَطــاأ بَِعْرَجِتــي َهــِذِه ِفــي �لَْجنَّ

ــَهاَدَة ". َفَخــَرَج َمــَع َرُســوِل �للــِه ، َفُقِتــَل َيــْوَم �أُحــٍد َشــِهيًد�.  لَِبِنيــِه: " َوَمــا َعَلْيُكــْم �أْن َتَدُعــوُه لََعــلَّ �للــَه َيْرُزقُــُه �لشَّ

أبــي نعيــم �ل�أصبهانــي( )معرفــة �لصحابــة ل�

�ل�أطفــال و�لنســاء:  كان �إذ� دخــل فــي �لصــلاة فســمع بــكاء �لصبــّي، �أســرع فــي �أد�ئهــا وخّففهــا، فعــن �أبــي قتــادة  * 

ُز فــي  ، فاأتجــوَّ َل فيهــا، فاأســمُع بــكاَء �لصبــيِّ أقــوُم فــي �لصــلاِة �أريــُد �أن �أَطــوِّ  عــن �لنبــي  �أنــه قــال: �إنّــي ل�

ــِه. )رو�ه �لبخــاري ( صلاتــي، كر�هيــَة �أن �أُشــقَّ علــى �أمِّ
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  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة في كل مما ياأتي:  ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

�لصحابي �لذي دفع عن �لنبي  �أذى �لمشرك عقبة بن �أبي معيط: - ١

. ب- عبد�لله بن عمرو بن �لعاص      . أ- مصعب بن عمير�

 . د- �أبوبكر �لصديق       . ج- عروة بن �لزبير

كان ِخطاب �لنبي  في �لدعوة �إلى �لله -تعالى-: - ٢

ب- ل�أهل مكة دون غيرهم. �أ- للناس جميعاً.           

د- للعرب وحدهم. ج- ل�أهل بيته خاصة.      

قول �لنبي : "�أفلا �أكون عبد� شكور�" يدل على �جتهاده في: - 3

ب- �لدعوة �إلى �لله. �أ. قيام �لليل.     

د- �ل�ستغفار. ج. مر�عاة �أحو�ل �لناس.    

٢ نَُمثُِّل بموقف من سيرة �لنبي  على: 

علاقته مع �لله -تعالى-.- ١

دعوته �إلى �لله -تعالى-.- ٢

صبره وتحمله.- 3

مر�عاته �أحو�ل �لناس وظروفهم.- ٤

 . ٣ نُعلّل: �أ- ل� بد من در�سة سيرة �لنبي

          ب- منع �أبناء عمرو بن �لجموح �أباهم من �لخروج للقتال في غزوة بدر.

سلام من ذوي �ل�حتياجات �لخاصة. ٤ نستنتج موقف �ل�إ

 نتاأمل 
ونستنتج

نُعيد قر�ءة مو�قف �لسيرة �لسابقة بتاأمل وتدبّر، ونستنتج منها �أربعة دروس وعبر.
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    الدرس 
 عائشة اأم المؤمنين ومعاوية  التاسع عشر:  من صحابة رسول الله 

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
بيان مكانة �لصحابة -رضو�ن �لله عليهم-.- ١

�ل�ستدل�ل من �لقر�آن �لكريم و�لسنة �لنبوية �لشريفة على مكانة �لصحابة �لكر�م.- ٢

3 -  . لتعريف بـشخصية كل من عائشة، ومعاوية�

بيان ميز�ت كل و�حد من �لصحابة �لمذكورين.- ٤

سلام.- 5 توضيح دورهم في خدمة �ل�إ

�لتمثيل للتضحية و�لفد�ء في حياتهم.- 6

�ستنباط بعض �لدروس و�لعبر من سيرتهم.- 7

يستوي �لرجال مع �لنساء في �أدو�رهم في �لحياة، ويتفاوتون. كيف نُقّيم هذ� �لقول؟نشاط

 عائشة اأم المؤمنين رضي الله عنها  

ــا-، زوج  ــه عنهم ــي بكــر �لصديق-رضــي �لل ــت �أب ــن عائشــة بن ــي �أم �لمؤمني ه

�لنبــي . ولــدت -رضــي �للــه عنهــا- ســنة تســع قبــل �لهجــرة، كنيتهــا �أم عبــد 

يقــة. دِّ بــت بالصِّ �للــه، ولُقِّ

صفاتها وملامح شخصيتها: 

�تســمت �أم �لمؤمنيــن عائشــة -رضــي �للــه عنهــا- بقــوة �لشــخصية، وقــد �أكســبها 

عيشــها فــي بيتيــن كريميــن، بيــت �لنبــوة، وبيــت �أبيهــا �أبــي بكــر  صفــات 

عديــدة منهــا: 

نفــاق علــى �لفقــر�ء و�لمســاكين، ومــن ذلــك مــا ورد 	  حســان: فقــد عــرف عنهــا طيبــة �لنفــس، وكثــرة �ل�إ الكــرم وال�إ

فــي صحيــح �لبخــاري �أن �مــر�أة جاءتهــا ومعهــا بنتــان، فلــم تجــد -رضــي �للــه عنهــا- �إل� تمــرة و�حــدة قّدمتهــا لهــا، 

فقســمتها �لمــر�أة بيــن �بنتيهــا.
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العلــم والفقــه: فهــي مــن �أكثــر �لصحابيــات رو�يــة عــن �لنبــي ، وتعــّد -رضــي �للــه عنهــا- مــن علمــاء �لصحابــة، 	 

ــت عائشــة  ــي  لكان ــم �أزو�ج �لنب ــم عل ــاس كلهــم ، ث ــم �لن ــو جمــع عل ــام �لزهــري: " ل م ــال فيهــا �ل�إ ــث ق حي

�أوســعهم علمــا " )رو�ه �لحاكــم فــي �لمســتدرك(، وعــن �أبــي موســى �ل�أشــعري   قــال: "مــا �أشــَكل علينــا �أصحــاَب 

رســول �للــه  حديــٌث قــط، فســاألنا عائشــَة �إل� وَجدنــا عندهــا منــه ِعلًمــا".)رو�ه �لترمــذي(

ويعــود تميزهــا فــي هــذ� �لمجــال �إلــى جملــة مــن �ل�أســباب، منهــا: مــا �تســمت بــه مــن ذكاء وفطنــة وبلاغــة، �إضافــة 

لمنزلتهــا مــن �لرســول ، ومجــاورة حجرتهــا للمســجد �لنبــوي، حيــث كانــت تســتمع لخطــب �لنبــي  وفتاويــه.

كثرة العبادة: ُعرفت -رضي �لله عنها- بكثرة �لصيام و�لقيام، و�لصدقة.	 

ــا- 	  ــه عنه ــا -رضــي �لل ــن فضله ــٍد ، وكان م ــه محم ــى- زوجــا لنبي ــه -تعال ــا �لل ــد �ختاره ــاء: فق ــر والنق الطه

ــى:﴿   ٱ       ٻ  ٻ  ٻ   ــال تعال ــك، ق ف ــة �ل�إ ــي حادث ــز ف ــه �لعزي ــي كتاب ــا ف ــى- بر�ءته ــارك وتعال ــه -تب ــزل �لل �أن �أن

ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  
ڦ﴾.)�لنــور:١١(

الشــعر والبلاغــة: وقــد �كتســبت �أم �لمؤمنيــن عائشــة -رضــي �للــه عنهــا- �لبلاغــة وحــب �لشــعر مــن �أبيهــا -رضــي 	 

�للــه عنــه-، وز�دهــا بلاغــة وبيانــا �نتماؤهــا �إلــى بيــت �لنبــوة، وحبهــا للقــر�آن �لكريــم ومد�ومتهــا علــى تلاوتــه.

ومــن فضائلهــا نــزول �لوحــي علــى �لنبــي  فــي بيتهــا، وكان جبريــل -عليــه �لســلام- يقرؤهــا �لســلام، كمــا �أن رســول 

�للــه  �ســتاأذن نســاءه فــي �أن ُيمــّرض فــي بيتهــا، وتوفــي رســولنا �لحبيــب  وهــو فــي حجرهــا، ودفــن فــي بيتهــا، 

ــة �ألســِت  وقــد �أحبهــا �لنبــي  حبــاً شــديد�ً، وجعــل محبتهــا مــن محبتــه ، فقــد قــال  لفاطمــة  : "�أي ُبنيَّ

. ؟!" قالــت: بلــى، قــال: "فاأِحبــي هــذه" )رو�ه مســلم( يعنــي عائشــَة تحبِّيــن مــا �أحــبُّ

توفيت في �لّسنة �لثّامنة و�لخمسين للهجرة، في �لمدينة �لمنورة، ودفنت في �لبقيع.

بالرجــوع �إلــى مصــادر �لمعرفــة، نكتــب، بمــا ل� يزيــد عــن صفحــة و�حــدة، عــن ســيرة �مــر�أة مســلمة 

مــن �لســلف �لصالــح ودورهــا فــي خدمــة �لمجتمــع.  نبحث:

   معاوية بن اأبي سفيان 

ــة بخمــس ســنو�ت، وتعلّــم  أمــوي �لقرشــي  ولــد بمكــة قبــل �لبعث ــة بــن �أبــي ســفيان �ل� ــو عبــد �لرحمــن معاوي هــو �أب

ــاب �لوحــي.  ــة و�لحســاب، وكان مــن كتّ �لكتاب

أّن �أخته �أم �لمؤمنين �أم حبيبة بنت �أبي سفيان -رضي �لله عنها-. �شُتهر بلقب خال �لمؤمنين، ل�

أّمــِه، لكنّهــا حّذرتــه �أن يخالــف  ســلام فــي قلبــه فــي صلــح �لحديبيــة، فذكــر ذلــك ل� �أســلم قبــل فتــح مكــة، حيــث وقــع �ل�إ

ديــَن �أبيــه، فبقــي �إســلامه ســّر�، حتــى �أعلــن ذلــك بعــد فتــح مكــة.
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صفاته ومناقبه: 

كان كريمــا ســخيا خاصــة مــع �أهــل �لبيــت و�لصحابــة �لكــر�م، وز�هــد�ً حليمــا، فمــن حلمه �أّن رجلا �أســمعه كلاما ســيئا 

وهــو خليفــة، فقيــل لــه: لــو ســطوت عليــه، فقــال: �إنــي ل�أســتحيي مــن �للــه �أن يضيــق حلمــي علــى ذنــب �أحد مــن رعيتي. 

جهاده: 

مــد�د �أخيــه �لصحابــي يزيــد بــن �أبــي ســفيان ، و�أمــره �أبــو بكــر   فــي خلافــة �أبــي بكــر  تولـّـى قيــادة جيــش ل�إ

بــاأن يلحــق بــه فــكان غازيــا تحــت �إمــرة �أخيــه، وقاتــل �لمرتديــن فــي معركــة �ليمامــة، ومــن بعــد ذلــك �أرســلُه �لخليفــة �أبــو 

بكــر مــع �أخيــِه يزيــد لفتــح �لشــام، وكان معــه يــوم فتــح ســاحل �لشــام.

ول�يته للحكم: 

فــي عهــد عمــر بــن �لخطــاب  جعلــه و�ليــا علــى �ل�أردن، ثــم ولّ�ه دمشــق بعــد مــوت �أميرهــا يزيــد، وتولـّـى فــي 

عهــد عثمــان بــن عفــان  �لديــار �لشــامّية كلَّهــا، وجعــل ول�ة �أمصارهــا تابعيــن لــه.

 : خلافه مع علي بن ابي طالب

 وبعــد حادثــة مقتــل عثمــان بــن عفــان  �ختــار �لمســلمون علــي بــن �أبــي طالــب  خليفــة لهــم فنشــب خــلاف 

بينــه وبيــن معاويــة حــول مــا ينبغــي فعلــه بعــد مقتــل �لخليفــة عثمــان  و�ســتمر �لخــلاف قائمــا �إلــى �أن �غتــال عبــد 

ي  �لرحمــن بــن ملجــم علــي بــن �أبــي طالــب  فتولـّـى �بنــه �لحســن �لخلافــة، ثــم تنــازل عنهــا لمعاويــة عــام ٤١هـــ، وُســمِّ

هــذ� �لعــام بعــام �لجماعــة؛ ل�جتمــاع كلمــة �لمســلمين فيــه.

فضائله: 

كان معاويــة بــن �أبــي ســفيان  مــن كتبــة �لوحــي، وهــو �أميــر �أول جيــش غــز� فــي �لبحــر، وهــم مــن �أخبــر �لنبــي 

ُل جيــٍش   عنهــم وبشــرهم بالجنــة، فعــن �أم حــر�م بنــت ملحان-رضــي �للــه عنهــا- �أنهــا ســمعت �لنبــي  يقــول: " �أوَّ

تــي يغــزون �لبحــَر قــد �أوجبــو�، قالــْت �أمُّ حــر�ٍم قلــُت: يــا رســوَل �للــِه، �أنــا فيهــم؟ قــال: �أنــِت فيهــم" )رو�ه �لبخــاري(. مــن �أمَّ

ومعنى �أوجبو�: �أي فعلو� فعلا وجبت لهم به �لجنة.

وفاته: توفي رضي �لله عنه سنة 6٠ هـ.
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  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة في كل مما ياأتي:  ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

�لصحابي �لذي �شتهر بلقب "خال �لمؤمنين" هو: - ١

 . ب- �أبوعبيدة عامر بن �لجر�ح    . أ- معاوية بن �أبي سفيان�

.  د- خالد بن �لوليد    . ج- �أبو بكر �لصديق

يعّد من كتبة �لوحي: - ٢

 . ب- معاوية بن �أبي سفيان      . أ- �أبوهريرة�

. د- بلال بن رباح     . ج- �أبو ذر �لغفاري

زوج �لنبي  �لتي �أنزل �لله بر�ءتها في �لكتاب �لعزيز هي �أم �لمؤمنين: - 3

ب- حفصة بنت عمر.  �أ- زينب بنت جحش.        

د. عائشة بنت �أبي بكر. ج- صفية بنت حيي.         

دفنت �لسيدة عائشة  في: - ٤

ج- �لبقيع.           د- �لحجرة �لشريفة. �أ- �لطائف.       ب- مكة.     

٢ نعرِّف باأم �لمؤمنين عائشة-رضي �لله عنها-: نسباً، ونشاأة.

٣ نُبّين �أهم ثلاث صفات تحلت بها �لسيدة عائشة.

٤ نذكر �ل�أسباب �لتي ساعدت �أم �لمؤمنين عائشة-رضي �لله عنها- �أن تكون �أكثر �لنساء علما وفقها.

. ٥ نذكر �ثنتين من فضائل كل من: �أم �لمؤمنين عائشة-رضي �لله عنها-، ومعاوية بن �أبي سفيان

. ٦ نعرف بالصحابي معاوية بن �أبي سفيان

٧ تحلى معاوية بن �أبي سفيان  بصفات ومناقب كثيرة، نذكر ثلاثا منها.

٨ نذكر مثال� و�حد� على كل من: حلم معاوية، وكرم �أم �لمؤمنين عائشة. 

٩ نُعلّل: سمّي �لعام ٤١ هـ عام �لجماعة.

١٠ نستنتج: للسيدة عائشة  دور كبير في نشر �ل�سلام.
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    الدرس 
   العشرون :  القائد الفاتح صلاح الدين ال�أيوبي -رحمه الله-

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
أيوبي نسبا ونشاأة.- ١ �لتعريف بالقائد صلاح �لدين �ل�

أيوبي.- ٢ بيان �أهم صفات صلاح �لدين �ل�

أيوبي في نشر �لعلم.- 3 ذكر دور صلاح �لدين �ل�

أيوبي في �لجهاد.- ٤ توضيح دور صلاح �لدين �ل�

أفذ�ذ في تاريخ �لمسلمين.- 5 �ل�عتز�ز بالقادة �ل�

�إدر�ك و�جبهم تجاه �لقدس �لشريف.- 6

تحظى �لقدس بمكانة سامية في قلوب �لمسلمين على �ختلاف �أعر�قهم، نعلق على هذ� �لقول؟نشاط

ســلامي حافــل بســير �لقــادة و�لعلمــاء و�لصالحيــن، ودر�ســة ســيرهم ليســت لمجــرد �لتغنــي باأمجادهــم،  تاريخنــا �ل�إ

أبطــال تبــرز  بــل للعمــل علــى تحليلهــا ودر�ســتها، و�ل�ســتفادة منهــا، بال�قتــد�ء بمــا يصلــح لنــا ويصلحنــا، ومــن هــؤل�ء �ل�

أيوبــي، فمــن هــو؟ ومــا هــي �أبــرز �إنجاز�تــه؟ شــخصية صــلاح �لديــن �ل�

 نسبه ونشاأته: 

هــو �لملــك �لناصــر، صــلاح �لديــن يوســف بــن نجــم �لديــن �أيــوب �لتكريتــي، ولــد عــام 53٢هـــ، نشــاأ فــي دمشــق، فــي 

بــلاط �لملــك �لعــادل نــور �لديــن محمــود زنكــي، و�أظهــر مــن �لشــجاعة و�لحكمــة مــا جعلــه يعتمــد عليــه فــي حربــه ضــد 

�لصليبيــن و�أمــر�ء �لدويــلات.

 صفاته ومميزاته: تحلى صلاح الدين بصفات عظيمة منها: 

التقــوى والصــلاح: كان ورعــا ملتزمــا بشــعائر �لديــن، �أثــر عنــه قولــه فــي خطبتــه بعــد �نتصــاره فــي حطيــن: "�أيهــا - 1

�لنــاس هــذ� يــوم مــن �أيــام �للــه ل� ينبغــي فيــه �لبغــي ول� �لفخــر، فاســجدو� للــه شــاكرين".
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العــدل: ومــن مظاهــر عدلــه �أنــه �ألغــى كثيــر� مــن �لضر�ئــب �لتــي كانــت تثقــل كاهــل �لنــاس، وفــرض للمحتــاج - 2

�لمعونــة.

الكــرم والزهــد: فــكان ينفــق �أمو�لــه فــي ســبيل �للــه، حتــى لــم يجــدو� فــي خزنتــه بعــد وفاتــه �إل� دينــار� و�حــد� - 3

ودر�هــم قليلــة.

التســامح: فقــد �شــتهر بحســن معاملتــه ل�أعد�ئــه، ومــن ذلــك تســامحه مــع �لصليبييــن بعــد فتــح �لقــدس، فلــم - 4

ينتقــم منهــم لمــا فعلــوه مــن مجــازر عنــد �حتلالهــا، بــل عفــا عمــن ل� يملــك �لفديــة مــن �ل�أســرى.

الشــجاعة: فقــد عــرف بشــدة �لبــاأس و�لثبــات، فقــد �نهــزم جيشــه فــي �إحــدى �لمعــارك مــع �لصليبييــن بمــرج - 5

عــكا حتــى ســقطت �لر�يــة، وهــو ثابــت مــع مجموعــة قليلــة، فانحــاز �إلــى جبــل يجمــع �لنــاس ويحثهــم، ولــم يــزل 

كذلــك حتــى �نتصــر �لمســلمون علــى �لعــدو.

 دوره في نشر العلم: 

أمــة، فقــام ببنــاء �لمســاجد للعبــادة و�لتدريــس و�لقضــاء، وفتــح   كان شــديد �ل�هتمــام بالعلــم، و�عيــا لــدوره فــي نهضــة �ل�

�لكتاتيــب لتعليــم �لصغــار، ونشــر �لمــد�رس �لشــرعية، ومنهــا: �لمدرســة �لناصريــة، و�لمدرســة �لصلاحيــة فــي كل مــن: 

ــكان  ــة، ف ــب �لمجزي ــب �لعلمــاء و�ستشــارتهم، وتكريمهــم، و�أجــرى لهــم �لرو�ت ــام بتقري �لقاهــرة ودمشــق و�لقــدس، وق

لجهــوده �أثــر عظيــم فــي نشــر �لعقيــدة �لصحيحــة، ومحاربــة �لبــدع �لمنتشــرة، و�لقضــاء علــى �أســباب �لضعــف و�لفرقــة، 

أمــة وتقدمهــا و�نتصارهــا.  وتغييــر حــال �ل�

 دوره في الجهاد: 

 تعلق قلب صلاح �لدين بالجهاد في سبيل �لله، فنذر له حياته، وتلخصت مسيرة جهاده في ثلاث مر�حل: 

سلامية:  المرحلة ال�أولى: السعي لتحقيق الوحدة ال�إ

وقــد �ســتغرقت �أكثــر مــن عشــر ســنو�ت مــن �لجهــد �لشــاق مــن ســنة )57٠-5٨٢ هـــ ( فوّحــد �لشــام ومصــر وليبيــا و�لحجاز 

أيوبيــة، بعــد �لقضــاء علــى �لدولــة �لفاطميــة، وفــي �أثنــاء ذلــك لــم يدخــل فــي حــروب حاســمة  و�ليمــن، و�أســس �لدولــة �ل�

عــد�د لمحاربتهــم. مــع �لصليبييــن، حتــى تكتمــل خطتــه فــي �ل�إ

المرحلة الثانية: مواجهة الحملات الصليبية وتحرير بلاد المسلمين: 

ــن( ســنة  ــي معركــة )حطي ــم ف ــم تحقــق �لنصــر �لعظي ــد�أ فــي سلســلة مــن �لمعــارك �نتصــر فيهــا �لمســلمون، ث  حيــث ب

ــدس، وحاصــرو�  ــت �لمق ــلمون لبي ــّدم �لمس ــم فتق ــي �لغاش ــلال �لصليب ــن �ل�حت ــا م ــعين عام ــن وتس ــد �ثني )5٨3هـــ( بع

�لصليبييــن حصــار�ً شــديد�ً حتــى �ستســلمو� وطلبــو� �لصلــح، فدخلهــا �لمســلمون محّرريــن فــي مشــهد عظيــم، فــي يــوم 
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ســر�ء و�لمعــر�ج فــي �لســابع و�لعشــرين مــن  ســلام، وكان ذلــك فــي يــوم �لجمعــة �لمو�فــق لذكــرى �ل�إ مــن �أعظــم �أيــام �ل�إ

رجــب مــن عــام 5٨3 هـــ. 

المرحلة الثالثة: تثبيت النصر وتعزيزه

ــو� مــن �ل�ســتيلاء  ــا ل�ســترد�د بيــت �لمقــدس، فاأرســلت حملــة مــن �أقــوى �لحمــلات �لصليبيــة، وتمكن  �نتفضــت �أوروب

علــى بعــض �لمــدن �لســاحلية، فتصــدت جيــوش صــلاح �لديــن لهــم ببســالة؛ مــا �ضطرهــم �إلــى طلــب �لصلــح و�لرجــوع 

�إلــى بلادهــم.

 

 وفاته: 

مــرض صــلاح �لديــن فــي �أثنــاء مفاوضــات صلــح )�لرملــة( �لتــي جــرت بيــن �لمســلمين و�لصليبييــن، ثــم توفــي فــي )٢7/ 

صفر 5٨9هـ(، بعد �أن ترك للعالم خير مثال للقائد �لصالح.  

 فضائل واأحكام 

 في فضل �لقدوة، قال تعالى: ﴿ھ   ے    ے  ﴾.)�لفرقان:7٤(

ة �قَتدى به غيره، فاأصَلح نفسه وغيره. صلاح، فَمن كان عالي �لِهمَّ  �لقدوة لها دوٌر كبير في �إعلاء �لِهمم و�ل�إ

 نتاأمل 
ونستنتج

أيوبــّي مقولتــه �لشــهيرة: " كيــف يطيــب لــي �لفــرح و�لطعــام ولــذة �لمنــام  �أثــر عــن صــلاح �لديــن �ل�

أيوبــي. وبيــت �لمقــدس باأيــدي �لصليبييــن؟!"، نســتنتج مــا تــدل عليــه مــن صفــات صــلاح �لديــن �ل�



9٢

  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة في كل مما ياأتي:  ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

أيوبي �لقدس من �لصليبيين في: - ١ حرر صلاح �لدين �ل�

ب- ذكرى �لهجرة �لنبوية. سر�ء و�لمعر�ج.     �أ- ذكرى �ل�إ

د- ذكرى �لمولد �لنبوي.  ج- �أول �أيام عيد �لفطر.     

�ستمر �حتلال �لصليبيين للقدس مدة: - ٢

ب- 6٢ عام.  �أ- ٤٢ عام.      

د- 9٢ عام. ج- 7٢ عام.      

�أول عمل �هتم به صلاح �لدين في طريق تحرير �لقدس: - 3

ب- توحيد �لمسلمين. �أ- �لتفاوض مع �ل�أعد�ء.     

د- تثبيت �لنصر وتعزيزه. ج- قتال �لصليبيين.     

٢ نُعّرف بصلاح �لدين: نسباً، ونشاأة.

أيوبي. ٣ نذكر �أهم �لصفات �لتي تحلّى بها �لقائد صلاح �لدين �ل�

٤ من �أهم مر�حل جهاد صلاح �لدين مرحلة قتاله للصليبيين وتحرير بلاد �لمسلمين، نوّضح ذلك.

٥ نُعلّل: لم يدخل صلاح �لدين في معارك حاسمة مع �لصليبيين في �لمرحلة �ل�أولى من عمله �لجهادي.

٦ نُعّدد ثلاثة من �آثار �هتمام صلاح �لدين بالعلم.

أيوبي نذكر مثال� يدل على كل من:  ٧ من خلال در�ستنا لسيرة �لقائد صلاح �لدين �ل�

     تسامحه، وزهده، و�هتمامه بالعلم و�لعلماء.

٨ نستنتج من �لدرس �أثر �لتخطيط في نجاح �لقائد.
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      الدرس 
الحادي والعشرون :  شخصية اإسلامية )العز بن عبد السلام(.

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
�لتعريف بالعالم �لجليل �لعّز بن عبد �لسلام نسبا ونشاأة.- ١

بيان �أهم صفات �لعالم �لجليل �لعّز بن عبد �لسلام.- ٢

ذكر دور �لعّز بن عبد �لسلام  في نشر �لعلم. - 3

توضيح دور �لعّز بن عبد �لسلام في �لجهاد.- ٤

تقدير دور �لعلماء في �إصلاح حال �ل�أمة.- 5

هل يمكن �ل�ستغناء بالكتب عن �لحاجة للعلماء؟ ولماذ�؟نشاط

 من اأعلام المسلمين:  

رشــاد، منهــم  ســلامي يجــده ز�خــر� بعلمــاء عظمــاء، لهــم دور بــارز فــي نشــر �لعلــم و�لدعــوة و�ل�إ �لــد�رس للتاريــخ �ل�إ

�لعــز بــن عبــد �لســلام ، فبــم تمّيــز ؟ ومــا دوره فــي �لعلــم و�لجهــاد؟

 العّز بن عبد السلام:  

أمــر�ء، �لعالــم �لقاضــي  ــَلمي �لملقــب بســلطان �لعلمــاء، وبائــع �ل�  هــو عــّز �لديــن، عبــد �لعزيــز بــن عبــد �لســلام �لسُّ

أمــوي فــي دمشــق، ثــم فــي  �لمجاهــد، ولــد بدمشــق ســنة 577هـــ، ونشــاأ ودّرس فيهــا. فقــد كان خطيبــا فــي �لجامــع �ل�

جامــع عمــرو بــن �لعــاص فــي �لقاهــرة، ومدّرســا بعــدة مــد�رس فــي دمشــق ثــم �لقاهــرة، منهــا �لغز�ليــة و�لصالحيــة، �لتــي 

كانــت بمثابــة جامعــات فــي ذلــك �لوقــت.

اأهم صفاته: 

مام العّز بن عبد السلام بصفات عظيمة منها:  تحلّى ال�إ

العلــم والفقــه: فــكان مجتهــد� مجــّدد� وقــف ضــّد �لتقليــد، وكان يدعــو �إلــى �إعمــال �لعقــل فــي �ســتنباط �ل�أحكام - 1

أنام(. علــى �أســاس تحقيــق مصالــح �لنــاس، ومــن �أشــهر كتبــه فــي ذلــك: كتــاب )قو�عــد �ل�أحــكام فــي مصالــح �ل�
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بــاء: فقــد طلــب منــه �أحــد جنــود �لملــك �لصالــح �إســماعيل �أن يقّبــل يــد �لســلطان ليرضــى عنــه، فــرّد - 2 العــزة وال�إ

ــي و�د،  ــي و�د ونحــن ف ــم ف ــوم، �أنت ــا ق ــده! ي ــل ي ــدي فضــلاً �أن �أقّب ــل ي ــا �أرضــاه �أن يقّب ــا مســكين، م ــلا: "ي قائ

و�لحمــد للــه �لــذي عافانــا ممــا �بتلاكــم". 

الجهــر بال�أمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر: ومــن ذلــك موقفــه مــن �لمماليــك فــي مصــر، وفتــو�ه بعــدم جو�ز - 3

أنّهــم فــي حكــم �لعبيــد، فتعــّرض للتهديــد ومحــاول�ت ثنيــه عــن فتــو�ه، فرفــض وعــزل نفســه  ول�يتهــم علــى �لنــاس؛ ل�

أمــر�ء  عــن �لقضــاء، وخــرج مــن مصــر فتبعــه �لنــاس؛ مــا دفــع �لملــك �لصالــح �أيــوب للرضــوخ لحكمــه، و�أمــر ببيــع �ل�

�لمماليــك ليتــم �إعتاقهــم، قبــل تســليمهم �لمناصــب مجــدد�، ووضــع ثمنهــم فــي بيــت مــال �لمســلمين.

يثار: فقد كان مع ضيق حاله كثير �لصدقات، يجود بماله مع قلته طلبا للاأجر و�لثو�ب.- 4 الكرم وال�إ

دوره في الجهاد: 

 لــم يكتــف �لعــز بــن عبــد �لســلام بالجهــاد بلســانه، �آمــر� بالمعــروف وناهيــا عــن �لمنكــر فحســب، بــل شــارك فــي �لقتــال 

أمــة، فكانــت مشــاركته علــى محوريــن:  ضــد �أعــد�ء �ل�

اأول�ً - ضــد الصليبييــن: وذلــك بالحــّض علــى �لجهــاد، و�لمشــاركة فــي �لقتــال، حيــث شــارك بنفســه فــي �لقتــال بدميــاط 

حيــن هاجــم �لصليبيــون مصــر ســنة 6٤7هـــ، وقــد �نتهــت �لمعركــة بهزيمــة �لصليبييــن، و�أســر قائــد �لحملــة لويــس 

�لتاســع ومجموعــة مــن قــادة �لجيــش.

ــار  ــن زحــف �لتت ــك حي ــارة �أخــرى، وذل ــال ت ــي �لقت ــارة، و�لمشــاركة ف ــاد ت ــى �لجه ــار: بالحــّض عل ــًا - ضــد التت ثاني

بجيوشــهم �لجــّر�رة مخترقيــن بــلاد �لشــام، ُمتّجهيــن �إلــى مصــر بعــد �أن ســقطت عاصمــة �لخلافــة بغــد�د باأيديهــم 

ســنة 656هـــ، فقــام �لعــّز بحــّض �لملــك �لمظّفــر ســيف �لديــن قُُطــز علــى �لقتــال، و�أعانــه بالنصــح و�لفتــوى، وحــّرض 

ــه مــن �لعمــر ثمانــون ســنة، فكانــت �لمعركــة �لفاصلــة فــي عيــن جالــوت فــي  ــال، ول �لنــاس، وخــرج معهــم للقت

شــمال فلســطين، فــي رمضــان مــن عــام 65٨هـــ، حيــن نصــر �للــه �لمســلمين نصــر� كســح �لتتــار وكســر شــوكتهم، 

فتحطمــت �أســطورة �لتتــار كقــوة ل� تقهــر.

 نتاأمل 
ونستنتج

ســلامي فــي شــهر رمضــان �لمبــارك، عــلاَم يــدل  وقعــت كثيــر مــن �لمعــارك �لفاصلــة فــي �لتاريــخ �ل�إ

ذلــك؟

وفاته: توفي في �لقاهرة، عن عمر ثلاث وثمانين سنة، في عام 66٠هـ.

بالرجوع �إلى مصادر �لمعرفة نكتب �أسماء خمسة من علماء فلسطين. نبحث:
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  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة في كل مما يلي:  ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

�شترك �لعز بن عبد �لسلام بقتال �لتتار في معركة: - ١

ب- عين جالوت.   �أ- شقحب.      

ج- دمياط.        د- حطين. 

أمر�ء: - ٢ لقب بسلطان �لعلماء وبائع �ل�

�أ- �بن قيم �لجوزية.            ب- �بن تيمية.

ج- �لعّز بن عبد �لسلام.      د- تقي �لدين �لسبكي.

أنام": - 3 مؤلف كتاب: "قو�عد �ل�أحكام في مصالح �ل�

مام �لغز�لي.        ب- �بن تيمية. �أ- �ل�إ

ج- �بن قيم �لجوزية.       د- �لعز بن عبد �لسلام.

٢ نُعّرف: �لعّز بن عبد �لسلام، نسباً ونشاأة.

٣ نُعّدد �أهم �لصفات �لتي تحلى بها �لعز بن عبد �لسلام.

٤ نُبّين دور �لعّز بن عبد �لسلام في �لجهاد في سبيل �لله.

مام �لجليل �لعز بن عبد�لسلام ما يدل على:  ٥ نَُمثُِّل من حياة �ل�إ

أمر بالمعروف و�لنهي عن �لمنكر. �أهمية �لجهر بال�

٦ نذكر من �لدرس موقفا يدل على كل من: 

�أ- �لجهاد ل� يقتصر على فئة عمرية محددة.

ب- دور �لعلماء ل� يقتصر على نشر �لدين و�لعلم.
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يتوقع من �لطلبة في نهاية �لوحدة �أن يكونو� قادرين على:  

ســلامي �لتــي يســتفاد منهــا فــي   �لتــزّود ببعــض �ل�أحــكام �لعمليــة فــي �لفقــه �ل�إ

و�قــع �لحيــاة.

ــباب  ــة �أس ــي معرف ــد ف ــا يفي ــم؛ م ــتنباط لديه ــتنتاج و�ل�س ــة �ل�س ــة ملك  تنمي

ســلامي وســعته. �لخــلاف �لفقهــي، و�أســر�ر مرونــة �لفقــه �ل�إ

ــه علــى  ســلامي لــكل زمــان ومــكان، وقدرت ــة �لفقــه �ل�إ ــز �لثقــة بصلاحي  تعزي

ــا �لعصــر. �ســتيعاب قضاي

سلام فيها.  �ل�طلاع على بعض �لقضايا �لمعاصرة في �لفقه، وحكم �ل�إ

 �لرّد على بعض �لشبهات �لتي �أثيرت حول بعض �لقضايا �لفقهية.

الوحدة الخامسة:

سلامي الفقه ال�إ

سلامي �ستيعاب مستجّد�ت �لعصر و�حتياجاته، ومو�جهة تحّدياته؟ هل يستطيع �لفقه �ل�إ
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     الدرس 
الثاني والعشرون :  فقه الدعوة والجهاد.

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
تعريف مصطلح �لجهاد.- ١

تعليل عدم مشروعية �لقتال في �لعهد �لمكي.- ٢

�ستخلاص ِحَكَم مشروعية �لجهاد.- 3

سلام.- ٤ بيان فضل �لجهاد في �ل�إ

�لتعريف ببعض �أحكامه.- 5

ذكر ضو�بطه.- 6

�لرّد على بعض �لشبهات �لتي �أثيرت حول �لجهاد.- 7

�لجهاد فريضة تجلب �ل�أمن و�ل�ستقر�ر و�لسعادة لبني �لبشر، كيف يتحقق ذلك؟نشاط

ــلاأ �لمســتكبر  ــاع �لم ــة �أطم ــذ �لبد�ي ــه من ــى �لل ــوة �إل ــت �لدع و�جه

ــى نفوذهــم  بقــاء عل ــوم، فوضعــو� �لمعيقــات فــي وجههــا؛ للاإ مــن كل ق

لتحقيــق  عبيــد�  و�تخاذهــم  و�ســتضعافهم  �لنــاس  علــى  وســيطرتهم 

�لخاصــة. مصالحهــم 

وفــي هــذ� �لــدرس ســنتعّرف �إلــى �أهــم مرحلتيــن مــن مر�حــل �لدعــوة 

ســلامية، وعلاقــة كل و�حــدة منهمــا بالجهــاد بوصفــه جــزء� ل� يتجــز�أ  �ل�إ

مــن �لدعــوة، وعمــلا مــن �أعمالهــا.

 الدعوة في العهد المكي: 

ــع �لكفــر و�لشــرك مــن  ــن، وقل ــق �لدي ــات حقائ ثب ــة؛ ل�إ ــة بالُحّج ــى مقارعــة �لُحّج ــي �لعهــد �لمكــي عل قامــت �لدعــوة ف

ــر  ــم ياأم ــي  ل ــوة، �إل� �أن �لنب ــن �لدع ــن �لمســتكبرين ع ــذ�ب م ــو�ع �لع ــرض �لمســلمين ل�أشــد �أن ــم تع ــوس، ورغ �لنف

ــدة، منهــا:  ــرة لحكــم عدي ــك �لفت ــي تل ــم يشــرع ف ــال ل ــال، فالقت ــه بالقت صحابت
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ترسيخ �لعقيدة، وتمكينها في �لنفوس: لينطلق �لمسلم في �لدفاع عن دينه من �إيمان صلب، وقناعة ر�سخة.* 

ــم *  ــة �لمباشــرة يعّرضه ــم للمو�جه ــدة، وتعريضه ــدد و�لع ــي �لع ــة ف ــث كان �لمســلمون قل ــة �لمســلمين: حي حماي

ــر �ل�ســتئصال. لخط

ــاد *  ــي �إعــلان �لجه ــه بالمســلمين، فف ــرر�ت و�ل�أعــذ�ر لمــا يفعلون ــون �لمب ــار يختلق ــد كان �لكف ــع: فق ســد �لذر�ئ

ــي �لقضــاء عليهــم. ــار ف ــل �لمســلمين حجــة للكف وحمــل �لســلاح مــن قب

ســلام وســيلة، وليــس غايــة، فكــم مــن رجــل حمل �لســلاح *  �لحــرص علــى وصــول �لدعــوة للجميــع: فالقتــال فــي �ل�إ

علــى �لمســلمين ثــم �أصبــح بعــد ذلــك قائــد� يقــود �لجيــوش للفتــح ونشــر �لدعــوة. 

 الدعوة في العهد المدني:  

ســلام بالحجــة و�لبرهــان، ومجادلتهــم بالتــي هــي �أحســن، وقــد �أصبــح للمســلمين  �ســتمر �لرســول  بدعــوة �لنــاس للاإ

قــّوة وَمَنعــة، تســمح لهــم بمو�جهــة �لمســتكبرين، و�لمعتديــن، فشــرع �للــه -تعالــى- �لجهــاد، وفيمــا ياأتــي بيــان لمفهــوم 

�لجهــاد، وحكمتــه، وبعــض �أحكامــه: 

الجهاد: هو بذل �لوسع في سبيل �لله بالقتال مباشرة، �أو معاونة بمال، �أو ر�أي، �أو تكثير سو�د.

فائدة

)�أهمية �إخلاص �لنّية(

ــُل  كــِر، و�لرجــُل ُيقاتِ ــُل للذِّ ــِم، و�لرجــُل ُيقاتِ ــُل للَمغَن ــي  فقــال: �لرجــُل ُيقاتِ ــى �لنب جــاء رجــٌل �إل

لُيــَرى مكانـُـُه، فمــن فــي َســبيِل �للَّــِه؟ قــال: ) مــن قاَتــَل لَتكــوَن كلَمــُة �للَّــِه هــي �لُعليــا، فهــو فــي َســبيِل 

�للَّــِه(.)رو�ه �لبخــاري( 

 الحكمة من مشروعيته 

سلام لحكم كثيرة، منها:  شرع �لجهاد في �ل�إ

دفــع �لظلــم ورد �لعــدو�ن �لو�قــع علــى �لمســلمين، فــي دينهــم، �أو �أنفســهم، �أو بلادهــم، �أو �أمو�لهــم، قــال تعالــى: * 

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ﴾.)�لحج: 39(

تذليــل �لعقبــات �لتــي تحــول بيــن �لدعــوة ووصولهــا للنــاس، وخاصــة عندمــا تو�جــه �لدعــوة مــن قبــل �لمســتكبرين * 

ــال تعالــى: ﴿ ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ   ــن مــن �أهــل �لفســاد،  ق و�لمتنفذي

أنفــال: 39( ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې ﴾.)�ل�
تطبيــق شــرع �للــه -تعالــى- وحكمــه، ونشــر �لعــدل و�لمســاو�ة، و�إبطــال حكــم �لباطــل، وهــذ� هــو �لهــدف مــن * 

ســلام للنــاس،  قــال تعالــى: ﴿ ڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک        کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ     تبليــغ �ل�إ

﴾.)يوســف: ٤٠( ڳ  ڳ  ڱ 
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ــّز ونصــر وتمكيــن فــي �ل�أرض، وفــي تركــه ذّل وخســر�ن، قــال : " مــا تــرك قــوم �لجهــاد �إل� *  فــي �لجهــاد ِع

ــه بالعــذ�ب ".)رو�ه �لطبر�نــي فــي �ل�أوســط ( هــم �لل َعمَّ

ائـِـِم *  �لجهــاد �أفضــل �ل�أعمــال �إلــى �للــه -تعالــى- قــال رســول �للــه : " َمَثــُل �لُْمَجاِهــِد ِفــي َســِبيِل �للــِه َكَمَثــِل �لصَّ

�لَْقائـِـمِ �لَْقانـِـِت بِاآَيــاِت �للــِه، َل� َيْفُتــرُ ِمــْن ِصَيــاٍم، َوَل� َصــَلاٍة، َحتَّــى َيْرِجــَع �لُْمَجاِهــدُ ِفــي َســِبيِل �للــهِ -تعالــى-".)رو�ه مســلم(

ــو شــاأن �لجهــاد *  ــة عــن عل ــك كناي ــي ذل ــا عــلا مــن ظهــر �لجمــل، وف ســلام، و�لســنام م و�لجهــاد ذروة ســنام �ل�إ

ســلام،  أمــر �ل�إ ــٍل  عــن رســول �للــه  �أنــه قــال: "ر�أس �ل� ســلام، وقــد روى فــي ذلــك معــاذ بــن َجَب فــي �ل�إ

وعمــوده �لصــلاة، وذروة ســنامه �لجهــاد".)رو�ه �لترمــذي(

و�لجهــاد تجــارة ر�بحــة مــع �للــه -تعالــى- فيهــا �لنجــاة مــن �لنــار و�لفــوز بالمغفــرة و�لجنــة، قــال تعالــى:﴿ ں   ڻ   * 

ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭڭ  
ڭ     ۇ     ۇ  ۆ   ۆ   ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې       ې      ې  ى  ى  

ائائ  ەئ  ەئ      وئ     وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ     ىئ  ىئ ﴾.)�لصــف: ١٠-١3(
�لجهــاد بــاب مــن �أبــو�ب تحصيــل �لشــهادة، يقــول رســولنا �لكريــم : "تكّفــل �للــه لمــن جاهــد فــي ســبيله، ل� * 

يخرجــه �إل� جهــاد فــي ســبيله وتصديــق كلماتــه، بــاأن يدخلــه �لجنــة، �أو يرجعــه �إلــى مســكنه �لــذي خــرج منــه مــع 

مــا نــال مــن �أجــر �أو غنيمــة".) رو�ه �لبخــاري(

 حكم الجهاد 

�ل�أصــل فــي �لجهــاد فــي ســبيل �للــه -تعالــى- �أنــه فــرض، قــال تعالــى: ﴿ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئېئ  

ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی ﴾.)�لبقرة:١9٠(
ويكون �لجهاد فرض كفاية �إذ� حصلت �لمنعة من �لعدو بمن حضر من �لمقاتلين لمو�جهته.

ويكون فرض عين، في حال�ت منها: 

�إذ� �حتــّل �لعــدو بلــد� مــن بــلاد �لمســلمين �أو حــّرك جيوشــه ل�حتلالهــا �أو �أر�د �أهلهــا بســوء،  قــال تعالــى: ﴿   ٱ  * 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴾.)�لتوبة:١٢3(

مــام فئــة مــن �لنــاس �أو �نتدبهــم للقتــال،  قــال تعالــى: ﴿ ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  *  �إذ� �ســتنفر �ل�إ

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  
﴾.)�لتوبــة:3٨( گ  ک   ک   ک   ک   ڑ  
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�إذ� حضــر �لمقاتــل ســاحة �لقتــال.  قــال تعالــى: ﴿ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  * 

ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  
أنفــال: ١5-١6( ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ ﴾.)�ل�

 ضوابط الجهاد 

سلام �ل�أنظمة �ل�أخرى في وضع ضو�بط للقتال �أوجب على �لمقاتلين �ل�لتز�م بها.  سبق �ل�إ

فكان �لتز�م �لمسلمين بها خير دليل على سماحة هذ� �لدين، وعظمته في �لتعامل في وقت �لحرب و�لسلم، ومنها: 

سلام، �أو �لجزية �أو �لحرب. *  نذ�ر، و�لتخيير بين �ل�إ عدم بدء �لقتال قبل �ل�إ

ل� يقاتل �إل� من �شترك في �لقتال سو�ء بحمل �لسلاح �أو �أعان على �لمسلمين باأي وسيلة كانت.* 

تحريم �لخيانة و�لغدر و�لتمثيل بالجثث.* 

تحريم قتل �لنساء و�لصغار و�لشيوخ و�لرهبان وكل من �نقطع للعبادة.* 

حسن �لمعاملة للاأسرى.* 

ــَن  ــُه ِم ــْن َمَع ــِه، َوَم ــَوى �لل ــِه بَِتْق ِت ــي َخاصَّ ــِريٍَّة، �أْوَصــاُه ِف ــٍش، �أو َس ــى َجْي ــًر� َعَل ــَر �أِمي ــِه  �إَِذ� �أمَّ ــوُل �لل  " فقــد كان َرُس

�لُْمْســِلِميَن َخْيــًر�، ثُــمَّ َقــاَل: " �ْغــُزو� بِاْســِم �للــِه ِفــي َســِبيِل �للــِه، َقاتِلـُـو� َمــْن َكَفــَر بِاللــِه، �ْغــُزو� َوَل� َتُغلُّــو�، َوَل� َتْغــِدُرو�، َوَل� 

ــو� َولِيــًد� " )رو�ه مســلم(. ــو�، َوَل� َتْقُتلُ َتْمثُلُ

 شبهات حول الجهاد 

ســلام كمــا �دعــى بعــض �لمستشــرقين،  ســلام يثيــرون كثيــر�ً مــن �لشــبهات حــول �ل�إ ل� يــز�ل �لمغرضــون و�لمبغضــون للاإ

ســلام قــد �نتشــر بالســيف، وُيــَردُّ علــى هــذه �لشــبهة بمــا ياأتــي:  ومــن ذلــك قولهــم: �إن �ل�إ

�إن �لمطالــع لحركــة �لحــروب فــي �لتاريــخ يجــد �أن غيــر �لمســلمين هــم مــن كانــو� يبــدؤون �لحــرب، وهــم مــن * 

�ســتهدفو� ديــار �لعــرب و�لمســلمين فــي عهــد �لدولتيــن �لفارســية و�لروميــة.

ســلامي، من �لفرنجة )�لصليبيين( و�لقوى *  �إن �لدموية �لحقيقية هي �لتي مارســتها �لحملات �ل�ســتعمارية على �لعالم �ل�إ

�ل�ســتعمارية �لمعاصرة، وما �لدمار و�لقتل و�لتشــريد �لذي نشــاهده في �لعصر �لحاضر �إل� خير دليل وشــاهد.

ســلام مــن �لــدول غيــر �لعربيــة، �أولئــك �لذيــن *  ســلام بالســيف، مــا بــرزت �إبد�عــات معتنقــي �ل�إ لــو كان �نتشــار �ل�إ

ماميــن �لبخــاري ومســلم وغيرهــم كثيــر. تفانــو� فــي خدمــة �لديــن �لــذي �عتنقــوه مــن �أمثــال �ل�إ

بالرجوع �إلى مصادر �لمعرفة نكتب موقفا من مو�قف حسن تعامل �لمسلمين في قتالهم مع �أعد�ئهم.  نبحث:
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  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة لكل مما ياأتي:  ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

�ل�أصل في �لجهاد في سبيل �لله �أنه: - ١

د- مندوب. ج- فرض عين.    ب- فرض كفاية.   �أ- فرض.   

سلام؟- ٢ ما �لذي يعد ذروة سنام �ل�إ

د- صوم �لنو�فل. ج- �لعمرة.    ب- �لجهاد.   �أ- قيام �لليل.   

سلام: - 3 ل� يعد من ضو�بط �لجهاد في �ل�إ

ب- تحريم قتل �لرهبان. �أ- تحريم �لخيانة و�لغدر.     

د- تحريم �لتمثيل بالجثث. ج- سوء معاملة �ل�أسرى.     

يجب تخيير �لعدو قبل بدء �لقتال بين: - ٤

سلام �أو �لحرب. ب- �ل�إ سلام �أو �لجزية.      �أ- �ل�إ

سلام �أو �لجزية �أو �لحرب.  د- �ل�إ ج- �لجزية �أو �لحرب.     

٢ نُعّرف �لجهاد في سبيل �لله.

٣ نذكر ثلاث حكم لكل من: 

مشروعية �لجهاد في سبيل �لله.- ١

عدم تشريع �لجهاد في �لمرحلة �لمكية.- ٢

سلام. ٤ نوّضح فضل �لجهاد في �ل�إ

٥ نَُمثُِّل على حالة يكون �لجهاد فيها فرض كفاية، و�أخرى فرض عين.

آتية:  ٦ نُبّين �لمعنى �لمستفاد من �لنصوص �لشرعية �ل�

سلام، وعموده �لصلاة، وذروة سنامه �لجهاد".- ١ أمر �ل�إ قال رسول �لله : "ر�أس �ل�

قال تعالى:﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ﴾.- ٢
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سلام �نتشر بحّد �لسيف". ٧ كيف َتُرّد على شبهة �لمستشرقين بادعائهم: "�أن �ل�إ

ــَر  ســلام: "فقــد كان َرُســوُل �للــِه  �إَِذ� �أمَّ ٨ نســتخرج مــن �لحديــث �لشــريف ثلاثــة مــن ضو�بــط �لجهــاد فــي �ل�إ

ِتــِه بَِتْقــَوى �للــِه، َوَمــْن َمَعــُه ِمــَن �لُْمْســِلِميَن َخْيــًر�، ثُــمَّ َقــاَل: "�ْغــُزو�  �أِميــًر� َعَلــى َجْيــٍش، �أو َســِريٍَّة، �أْوَصــاُه ِفــي َخاصَّ

بِاْســِم �للــِه ِفــي َســِبيِل �للــِه، َقاتِلـُـو� َمــْن َكَفــَر بِاللــِه، �ْغــُزو� َوَل� َتُغلُّــو�، َوَل� َتْغــِدُرو�، َوَل� َتْمثُلـُـو�، َوَل� َتْقُتلـُـو� َولِيــًد�".
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      الدرس 
السادس والعشرون:   ال�أيمان والنذور

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
تعريف مصطلحي �ليمين، و�لنذر. - ١

�لتدليل على مشروعية كل منهما.- ٢

بيان �أقسام �ليمين.- 3

أيمان، و�لنذور.- ٤ توضيح �ل�أحكام �لمتعلقة بال�

باليمين تثبت حقوق وتضيع �أخرى، كيف؟ نشاط

�ليميــن و�لنــذر مــن �ل�أحــكام �لشــرعية �لتــي يتعــرض لهمــا �لمســلم كثيــر� فــي حياتــه، فــلا بــد لــه مــن معرفــة مــا يتعلــق بهمــا 

مــن �أحــكام، وهــذ� مــا ســنبينه فــي هــذ� �لــدرس. 

اليمين: توكيد �لشيء بذكر �سم لله -تعالى- �أو صفة من صفاته. 

كاأن يقول: و�لله، �أو بالله، �أو �أقسم بالله �لعظيم، �أو وعّزة �لله. 

ــوت  ــى ثب أمــة عل ــد �أجمعــت �ل� ــة �لشــريفة، وق ــم، و�لســنة �لنبوي ــن مشــروع بنــص �لقــر�آن �لكري ــن: �ليمي مشــروعية اليمي

حكمــه، قــال تعالــى: ﴿ گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ ﴾.)�لنحــل: 9١(، وقــد ثبــت عــن 

�لنبــي -صلــى �للــه عليــه وســلم- �أنــه كان يقســم باللــه، كقولــه: " و�لــذي نفســي بيــده..."، "و�يــم �للــه...."، وغيــر ذلــك مــن 

صيــغ �ليميــن.

 فوائد، واأحكام  

ــى: ﴿ ٱ  ٻ   ــال تعال ــه ســبحانه وحــده،  ق ــه، وهــذ� خــاص ب ــه ببعــض مخلوقات ــي كتاب ــى- ف ــه -تعال  �أقســم �لل

ــه.  ــه وقدرت ــة �لل ــى عظم ــة عل ــا للدل�ل ــن: ١(، وغيره ــى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ﴾.)�لتي ــال تعال ٻ﴾.)�لشــمس: ١(، ق
 �أما �لعبد فلا يحل له �لقسم بها، وعليه �أن ل� يقسم �إل� بالله وحده، �أو بصفة من صفاته.
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اأقسام اليمين: تنقسم اليمين اإلى ثلاثة اأقسام: 

ــد �لحالــف فيهــا  ــن تعمَّ ــن الغمــوس: وهــي كل يمي اأول�: اليمي

أنهــا تغمــس صاحبهــا فــي  �لكــذب، وســّميت غموســا ل�

ــارة و�إنمــا تجــب  ــن ل� تجــب فيهــا �لكف ــار، وهــذه �ليمي �لن

ــة.  ــا �لتوب فيه

ويلحــق باليميــن �لغمــوس كّل يميــن كاذبــة يقتطــع بهــا حــق 

ــِه  ــُه َعَلْي ــى �لل ــِه -َصلَّ ــوَل �لل ــَة، �أنَّ َرُس ــي �أَماَم ــْن �أبِ مســلم فَع

َوَســلََّم- َقــاَل: " َمــِن �ْقَتَطــَع َحــقَّ �ْمــِرٍئ ُمْســِلٍم بَِيِميِنــِه، َفَقــْد 

َم َعَلْيــِه �لَْجنَّــَة " َفَقــاَل لَــُه َرُجــٌل:  �أْوَجــَب �للــُه لَــُه �لنَّــاَر، َوَحــرَّ

َو�إِْن َكاَن َشــْيًئا َيِســيًر� َيــا َرُســوَل �للــِه؟ َقــاَل: " َو�إِْن َقِضيًبــا ِمــْن �أَر�ٍك " )رو�ه مســلم(

ثانيا: يمين اللغو: وهي �لحلف دون قصد �ليمين. 

فكل ما يجري على �للسان من �لحلف دون قصد �ليمين، يعد من �للغو، كاأن يقول: "ل� و�لله، بلى و�لله".

أفعلّن كذ�، �أو و�لله ل� �أفعل كذ�.  ثالثًا: اليمين المنعقدة: وهي �لحلف مع قصد �ليمين. مثل: "و�لله ل�

ولليمين المنعقدة اأحكام منها: 

ثبــات حــّق 	  ثبــات حــق و�جــب ل� يثبــت �إل� باليميــن، كالشــهادة �أمــام �لقاضــي ل�إ واجــب، كاأن تكــون ســبيلا ل�إ

لمســتحّقه.

حرام، كاأن يحلف على فعل محّرم، �أو ترك و�جب، كاأن يقسم على ترك صيام رمضان. 	 

رشــاد �إذ� كان لهــا �أثــر فــي زيــادة يقيــن �لســامع بمــا يطرحــه �لو�عظ."و�للــه 	  منــدوب، كمــا فــي حــال �لوعــظ، و�ل�إ

ســلامي  أمــر : �أي �لديــن �ل�إ أمــر" )رو�ه �لبخــاري(. قولــه هــذ� �ل� ليتّمــن هــذ� �ل�

أقومّن �لليل. 	  مباح، كاليمين �لتي تحّض �لنفس على �لتز�م �لنو�فل من �لعباد�ت، كاأن يقول: و�لله ل�

ــة للســلعة 	  ــف منفق ــول �لرســول :"�لحل ــا لق ــا، و�إن كان صادق ــى �لســلع لبيعه ــف عل ــرة �لحل ــروه، ككث مك

ممحقــة للبركــة ".)رو�ه �لبخــاري(

حكم الوفاء باليمين. 

و�ليميــن �إن كانــت لفعــل طاعــة، �أو تــرك معصيــة وجــب �لوفــاء بهــا، لقولــه -تعالــى-: ﴿  ىئ   ی﴾.)�لمائــدة: ٨9(، 

فــاإن َحَنــث بهــا وجبــت عليــه �لكّفــارة، و�إن كانــت لفعــل معصيــة، �أو تــرك طاعــة يحــرم �لوفــاء، لقولــه :" ول� يميــن 

فــي قطيعــة رحــم" )رو�ه �بــو د�وود(، وتجــب فيهــا �لكفــارة.

ول� كفارة في يمين �للغو، لقوله -تعالى- ﴿ ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ ﴾.)�لمائدة:٨9(
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كفــارة �ليميــن �لمنعقــدة: تجــب �لكفــارة عنــد �لحنــث فــي كل يميــن منعقــدة، لقولــه -تعالــى-: ﴿  ۆ  ۆ  ۈ  

ۈ  ٴۇۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   

أولــى �إطعــام عشــرة مســاكين �أو  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ         ېئ  ېئ  ىئىئ  ﴾.)�لمائــدة: ٨9( وهــي علــى �لتخييــر فــي �لثــلاث: �ل�

كســوتهم، �أو تحريــر رقبــة مؤمنــة، فــاإن لــم يجــد فصيــام ثلاثــة �أيــام، ول� ينتقــل �إلــى �لصــوم �إل� بعــد �لعجز عن �لثلاثة �لســابقة.

فائدة
�ليميــن فــي �لقضــاء علــى نيــة �لُمْســَتحِلف وليســت علــى نيــة �لحالــف؛ لقولــه : "يمينــك علــى 

مــا ُيَصّدقُــَك عليــه صاحبــك" )رو�ه مســلم(. 

ــْذر: �أن يوجــب �لمســلم �لمكلــف علــى نفســه قربــة للــه لــم تكــن و�جبــة عليــه، كاأن يقــول للــه علــي ذبــح شــاة �إن  النَّ

شــفى �للــه مريضــي. 

حكمــه: �ل�أصــل فــي �لنـّـذر �أنــه مكــروه؛ فهــو ل� يــرّد شــّر� ول� يجلــب نفعــا َفعــِن �ْبــِن ُعَمــَر َرِضــَي �للَّــُه َعْنُهَمــا، َقــاَل: نََهــى 

�لنَِّبــيُّ  َعــِن �لنَّــْذِر، َوَقــاَل: "�إِنَّــُه ل�َ َيــُردُّ َشــْيًئا، َو�إِنََّمــا ُيْســَتْخَرُج بـِـِه ِمــَن �لَبِخيــِل " )رو�ه �لبخــاري(. 

حكم الوفاء بالنذر: 

يجــب �لوفــاء بــكل نـَـذر فيــه طاعــة للــه كالصــوم و�لصــلاة و�لصدقــة وغيرهــا، لقولــه  : " َمــْن نـَـَذَر �أْن ُيِطيــَع �للَّــَه * 

َفْلُيِطْعــُه، َوَمــْن نَــَذَر �أْن َيْعِصَيــُه َفــلاَ َيْعِصــِه ".)رو�ه �لبخــاري(

اَرتُــُه *  يحــرم �لوفــاء بــكل نـَـذر فيــه معصيــة للــه -تعالــى-، وعليــه كّفــارة يميــن لقولــه : " َل� نَــْذَر ِفــي َمْعِصَيــٍة، َوَكفَّ

ــاَرُة َيِميــٍن".)رو�ه �بــن ماجــة( َكفَّ

بالرجوع �إلى مصادر �لمعرفة، نكتب نوعين من �أنو�ع �لنّذر. نبحث:
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  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة لكل مما ياأتي: ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

قسم �لله -تعالى- في كتابه ببعض مخلوقاته هو:- ١

ب- عام للبشر جميعا.   �أ- خاص بالله -تعالى- للدل�لة على قدرته.   

أنبياء دون غيرهم.    د- خاص لبعض �لبشر.   ج- خاص بال�

يدل قوله :"يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك" على: - ٢

ب- �ليمين على نية �لحالف و�لمستحلف.  �أ- �ليمين في �لقضاء على نية �لحالف.   

د- �ليمين على نية �لشاهد.  ج- �ليمين في �لقضاء على نية �لمستحلف.   

حكم يمين �للغو هو: - 3

ب- ل� �إثم فيها ول� كفارة. �أ- ل� تجب فيها �لكفارة وفيها �إثم.    

د- و�جب �لوفاء بها وفيها كفارة. ج-تغمس صاحبها في �لنار ول� كفارة فيها.   

آتية: �ليمين، �لنذر. ٢ نَُعرُِّف �لمصطلحات �ل�

٣ نستدل على مشروعية �ليمين.

٤ نوّضح �لحكم �لشرعي لكل من: 

آباء و�ل�أجد�د - ١ �لحلف بال�

�لنذر.- ٢

�لوفاء باليمين �لمنعقدة.- 3

٥ تنقسم �ليمين �إلى ثلاثة �أقسام نذكرها.

٦ نُبّين متى يكون حكم �ليمين �لمنعقد.

     - و�جباً.       - حر�ماً.                 - مكروهاً.

٧ نوّضح كفارة �ليمين �لمنعقدة. 

ُق بين نَذر �لطاعة ونَذر �لمعصية من حيث �لحكم مع �لدليل. ٨ نُفرِّ

٩ نستنتج �أمر� و�حد� مشتركا بين �ليمين و�لنذر.
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     الدرس 
با. الثالث والعشرون :  الرِّ

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
تعريف مصطلح �لربا.- ١

بيان حكم �لربا.- ٢

�ستخلاص �أضر�ر �لربا.- 3

�لتمثيل على �أنو�ع �لربا.- ٤

بيان عقوبة �لتعامل بالربا.- 5

�لحرص على تجنب �لتعامل بالربا.- 6

نسان. نُناقشنشاط في �لربا �ستغلال لحاجة �ل�إ

ســلام باأحكامــه �لعظيمــة ففــّرق للنــاس بيــن �لربــا  �نتشــر �لّربــا بيــن �لنـّـاس فــي �لجاهلّيــة، وكانــو� يعّدونــه كالبيــع، فجــاء �ل�إ

و�لبيــع، وبيَّــن لهــم �أحــكام كلٍّ منهمــا.

تعريف الربا، وحكمه: 

لغًة: هو �لزيادة، و�صطلاحاً: �لزيادة �لمشروطة على ر�أس �لمال في �لقرض.

ســلام  ــي �ل�إ ــع �لشــر�ئع �لســماوية، وجــاء تحريمــه ف ــي جمي وهــو محــرَّم ف

جمــاع. ــم و�لســنة و�ل�إ ــر�آن �لكري ــن �لق ــة م ــة قاطع باأدل

ڤ   ٹ   ٹ   ﴿ٹ   -تعالــى-:  �للــه  قــول  �لكريــم،  �لقــر�آن  فمــن 

)٢75 لبقــرة: � ڤ﴾.)
َبــا  ومــن �لســنة �أحاديــث كثيــرة، منهــا قولــه :"لعــن رســول �للــه �آكَل �لرِّ

ومؤكَلــه وكاتبــه وشــاهَديه وقــال : "هــم ســو�ء" )صحيــح مســلم(.
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 اأضرار الربا واآثاره السلبية على الفرد والمجتمع  

�إّن للربا �أضر�ر�ً �إجتماعّيًة، ومالّيًة على �لفرد و�لمجتمع، منها: 

أّن �لمر�بي يستغّل حاجاتهم لجشعه ورغبته بال�ستحو�ذ على �لمال. *  نشر �لكر�هّية بين �لنّاس، وذلك ل�

ــادة *  ــى �لزي ــر�ض �لمــال و�لحصــول عل ــى �إق ــي �لغالــب عل ــة تحــرص ف ــة قليل ــي فئ ضعــف �ل�ســتثمار، وحصــره ف

ــرص �لعمــل.  ــر ف ــاش �لمجتمــع وتوفي ــي �إنع ــي لهــذ� �لمــال، �أو دوره ف ــاج �لفعل نت ــى �ل�إ ــا( دون �لنظــر �إل )�لرب

ــد *  ــي ي ــال ف ــر، فينحصــر �لم ــى و�لفق ــن �لغن ــيع �لفجــوة بي ــع، وتوس ــي �لمجتم ــو�زن �ل�قتصــادّي ف خــلال بالت �ل�إ

ــر�ء. ــدد �لفق ــزد�د ع ــاء، وي أغني �ل�

�لمشــّقة و�لحــرج، حيــث يوقــع �لمديــن فــي ضيــق وشــّدة، فيصــرف جهــده وعملــه لتســديد دينــه �لربــوي ومــا * 

يترتــب عليــه مــن زيــادة، قــد تتر�كــم فــي كثيــر مــن �ل�أحيــان، فتجعلــه عاجــز�ً عــن �لســد�د.

ضعــف �لحــرص علــى فعــل �لخيــر �لمتمثــل فــي هــذ� �لســياق بالقــرض �لحســن، ومــا يترتــب عليــه مــن نفــع للفقيــر، * 

و�أجــر للمقرض.

 اأنواع الربا 

اأول�: ربا البيوع: من خلال بيع �ل�أمو�ل �لربويّة بعضها ببعض.

 وهي �لفّضة، و�لّذهب ، و�لُبّر )�لقمح(، و�لملح، و�لتّمر، و�لّشعير، ويكون ربا �لبيوع على نوعين:

ــع �لّذهــب - 1 ــك: بي ــال ذل ــس، ومث ــد �تحــاد �لجن ــن عــن �ل�آخــر، عن ــي �أحــد �لبدلي ــادة ف ــا الفضــل: وهــو �لّزي رب

نـّـه ل� يجــوز بيــع �لّذهــب بالّذهــب �إل� �إذ� كان متماثــلاً فــي �لــوزن، و�أّي زيــادة تتــّم فــي و�حــد مــن  بالّذهــب، فاإ

�لعوضيــن تــؤّدي �إلــى �لربــا، وتاأخــذ �لعملــة �لورقيــة حكــم �لذهــب و�لفضــة، فــلا يجــوز بيــع عشــرين دينــار �أردنــي 

بثلاثيــن دينــار �أردنــي.

أمــو�ل �لربويـّـة، ففــي حــال بيــع مــال ربــوّي بغيــر جنســه، - 2 ربــا النّســيئة: وهــو تاأخيــر قبــض �أحــد �لبدليــن فــي بيــع �ل�

نـّـه يجــوز فــي هــذه �لحالــة �لتّفاضــل، �لّزيــادة  مثــل بيــع �لّذهــب بالفضــة �أو بالنقــود، �أو بيــع عملــة بعملــة �أخــرى، فاإ

و�لنّقــص فيــه، وذلــك ل�ختــلاف �لجنــس فــي �لبيــع، ، ويجــب �أن يتــّم �لتّقابــض فــي مجلــس �لعقــد فــي �لحــال 

يــد� بيــد، وعلــى ذلــك ل� يصــح بيــع �لذهــب بالنقــود �إل� يــد� بيــد )�أي ليــس دينــا(.

بالرجوع �إلى مصادر �لمعرفة: نُبّين حكم شر�ء �لذهب بالشيكات. نبحث:
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ثانيــا: ربــا الّديــون: �لزيــادة فــي �لديــن مقابــل �لّزيــادة فــي �ل�أجــل، كاأن يقــرض شــخص �آخــر �ألــف دينــار علــى �أن يعيدهــا 

�ألفــاً ومئتيــن بعــد ســنة.

أمــر كان شــائعاً جــّد�ً �أيّــام �لجاهلّيــة، وقــد عــادت �إليــه �لبنــوك فــي �لوقــت �لمعاصــر ل�تباعهــا �لنظــام �لر�أســمالي،  وهــذ� �ل�

وهــو مــن �أشــهر �أنــو�ع �لّربــا، و�أشــّدها قبحــاً. 

ومثاله �لقروض �ل�ستهلاكية �لربوية لشر�ء سّيارة �أو بيت ونحوه. 

 التحايل على الربا 

ســلام �لربــا لضــرره حــّرم �لتحايــل علــى �لربــا بــكل طرقــه، ومهمــا كانــت مســمياته، ومــن طــرق �لتحايــل علــى  كمــا حــّرم �ل�إ

�لربــا: بيــع �لِعيَنــة، وهــو فــي صورتــه �لظاهــرة بيــع، ولكنــه فــي حقيقتــه ربــا محــّرم.

آتــي يبيــن صــورة بيــع �لعينــة: جــاء ســعيد �إلــى مــازن، فقــال لــه �أقرضنــي ثلاثــة �آل�ف دينــار، و�أعيدهــا �إليــك  و�لمثــال �ل�

بعــد شــهر، و�أزيــدك مئتــي دينــار، فــرّد عليــه مــازن: �أنــا ل� �أتعامــل بالربــا، ولكــن �أبيعــك ســيارتي هــذه بثلاثــة �آل�ف ومئتــي 

دينــار، علــى �أن تدفــع ثمنهــا بعــد شــهر، و�أشــتريها منــك �ل�آن، و�أدفــع لــك ثمنهــا ثلاثــة �آل�ف دينــار. 

فهــذه �لمعاملــة و�إن جــاءت بصــورة �لبيــع �إل� �أنّهــا ربــا، و�لبيــع كان فيهــا شــكليا، و�لنتيجــة �أن مــازن �أقــرض ســعيد�ً ثلاثــة 

�آل�ف دينــار، وسيســتعيدها منــه ثلاثــة �آل�ف ومئتــي دينــار، �أي بزيــادة مئتــي دينــار. 

فائدة

ــْرَدة  ــي ب ــْن �أبِ كل قــرض جــّر نفعــاً فهــو ربــا، كاأن يقرضــه مــال�ً، ويشــترط عليــه �أن يســكن د�ره، َع

ــر�ً  ــِويقاً َوَتْم ــد �للــه بــن َســلاٍم ، َفقــال: �أل� َتِجــيُء َفاأْطِعَمــَك َس ــَة َفَلِقيــُت َعْب ــُت �لَمِديَن ــاَل: �أَتْي َق

، َفاأْهــَدى  َبــا بَِهــا َفــاٍش، �إَِذ� َكاَن لَــَك َعَلــى َرُجــٍل َحــقٌّ َوَتْدُخــَل ِفــي َبْيــٍت، ثُــمَّ قــال: �إِنَّــَك بِــاأْرٍض �لرِّ

نَّــُه ِربــاً.)رو�ه �لبخــاري( ــلا َتاأُْخــْذُه َفاإِ ــٍن، �أو ِحْمــَل َشــِعيٍر، �أو ِحْمــَل َقــتٍّ )عشــب(، َف �إِلَْيــَك ِحْمــَل تِْب

 عقوبة اآكل الربا  

�لربــا مــن �لذنــوب �لعظيمــة �لتــي حذرنــا �للــه ورســوله منهــا، فقــد �أعلــن �للــه ورســوله �لحــرب علــى �آكل �لربــا، بــل، ولعنــه 

أمو�لــه، و�لعــذ�ب �لشــديد فــي �لدنيــا و�ل�آخــرة. �للــه وتوّعــده بالَمْحــِق ل�

قــال تعالــى:﴿ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ             ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې ﴾.)�لبقــرة: ٢7٨-٢79(

قــر�ض �لربــوي، ويــدرُّ  كيــف تبنــي مشــروعا فــي حــدود بيئتــك، يســهم فــي �لتخلــص مــن �للجــوء للاإ

ربحــاً ل�أصحابــه؟
فكرة ريادية
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  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة لكل مما ياأتي: ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

ربا �لبيوع يكون في: - ١

ب- بيع �ل�أمو�ل �لربوية مع غيرها. �أ- �لديون.     

ج- بيع �ل�أمو�ل �لربوية بعضها ببعض   د- �شتر�ط منفعة للمقرض.

بيع �لذهب ديناَ هو: - ٢

ب- ربا فضل.  �أ- ربا نسيئة.     

د- بيع عينة. ج- ربا ديون.     

من �ل�أنظمة �ل�قتصادية �لمروجة للربا:- 3

ب- �لنظام �لر�أسمالي. �أ-  �لنظام �لعالمي.    

د- �لنظام �ل�شتر�كي و�لر�أسمالي. سلامي.    ج- �لنظام �ل�قتصادي �ل�إ

٢ نَُعرُِّف كلاً من: �لربا، ربا �لبيوع، ربا �لفضل. 

٣ نُبّين حكم �لربا مع �ل�أدلة.

٤ نُعلّل: 

يعمل �لربا على نشر �لكر�هية بين �لناس.- ١

�لربا يوقع �لمدين في �لمشّقة و�لحرج. - ٢

٥ نذكر مثال� على كل من: 

�شتر�ط منفعة للمقرض. - ١

ربا �لديون. - ٢

بيع �لعينة. - 3

٦ نوّضح عقوبة �لتعامل بالربا.

٧ نُعّدد �أضر�ر �لربا و�آثاره �لسلبية على �لفرد و�لمجتمع.

٨ نستنتج �لحكمة من تحريم �لربا. 
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     الدرس 
الرابع والعشرون :  قضايا معاصرة )1( )بيع المرابحة والتاأمين(

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
تعريف بيع �لمر�بحة، �لتاأمين.- ١

ذكر صور �لمر�بحة.- ٢

سلامي.- 3 �ل�ستدل�ل على مشروعية بيع �لمر�بحة و�لتاأمين �ل�إ

�لتمثيل لصور بيع �لمر�بحة.- ٤

بيان �أركان عقد �لتاأمين.- 5

�ل�ستدل�ل على تحريم �لتاأمين �لتجاري.- 6

ذكر �أطر�ف شركة �لتاأمين بصورتها �لشرعية.- 7

سلامي.- ٨ �لتفريق بين �لتاأمين �لتجاري و�لتاأمين �ل�إ

�لزيادة على ر�أس �لمال تتحقق في �لربا، وتتحّقق في �لبيع، فما �لفرق بينهما؟نشاط

ــا ومشــكلات  ــاس مــن قضاي ــاة �لن ــي حي ــان ومــكان، وتتســع لمــا يســتجد ف ــكل زم ســلامية صالحــة ل �لشــريعة �ل�إ

فــي مجــال�ت حياتهــم كلهــا، ولذلــك ل� بــد �أن يجتهــد �لفقهــاء ل�ســتنباط �ل�أحــكام �لشــرعية �لمناســبة لهــا، ومــن ذلــك 

�لمجــال �ل�قتصــادي �لــذي ســنتناول �لبحــث فــي بعــض قضايــاه. 

بيع المرابحة: بيع بربح معلوم على ر�أس مال معلوم. 

أمانــات؛ ل�أن ثمــن �لســلعة مكشــوف، وربحهــا مكشــوف مبنــي علــى  ســلام مــن بيــوع �ل� وُيعــدُّ بيــع �لمر�بحــة فــي �ل�إ

صــدق �لبائــع و�لمشــتري، ســو�ء تــّم دفــع �لثمــن معجــلاً �أم مؤجــلاً، دفعــًة و�حــدًة �أم تقســيطا.

و�لدليل على مشروعية بيع �لمر�بحة: قوله -تعالى-: ﴿ٹ  ٹ  ٹ ﴾.)�لبقرة:٢75(، فالمر�بحة نوع من �أنو�ع �لبيع.

 صور بيع المرابحة  

ال�أولى: المرابحة ال�عتيادية: وهي بيع �لسلعة بمثل ثمنها، مع زيادة ربح متفق عليه

كاأن يقــول �لمشــتري للبائــع: تبيعنــي هــذه �لســيارة و�أربحــك عليهــا �ألــف دينــار، فيجــري عقــد �لبيــع بينهمــا بزيــادة �لربــح 

علــى ر�أس مــال �لســيارة �لــذي صــّرح بــه �لبائــع. 
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الثانيــة: المرابحــة للاآمــر بالشــراء: وهــي بيــع يقــوم علــى وعــد مــن شــخص يرغــب بشــر�ء ســلعة معلومــة، يشــتريها 

�لمصــرف )�لبنــك( مــن صاحبهــا، فيبيعهــا لمــن وعــد بشــر�ئها تقســيطا علــى ربــح معلــوم.

ومن خلال النظر في الصورة الثانية للمرابحة نجد اأنها تقوم على ثلاث خطوات منفصلة: 

ــاأن  باحــة هــذه �لصــورة ب ال�أولــى: وعــٌد بالشــر�ء ممــن يرغــب بالســلعة، يتــم توثيقــه بينــه وبيــن �لمصــرف، ويســتدلُّ ل�إ

ــدة:١( ــى: ﴿ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک﴾.)�لمائ ــال تعال ــاء، ق ســلام و�جــب �لوف ــي �ل�إ ــد ف �لوع

الثانية: عقد بين �لمصرف ومالك �لسلعة يشتري بموجبه �لمصرف �لسلعة ويدفع ثمنها فور�ً لمالكها.

الثالــث: بعــد ذلــك يجــري �لعقــد بيــن �لمصــرف وبيــن مــن وعــد بشــر�ء �لســلعة، فيبيــع �لمصــرف �لســلعة بثمــن معلــوم 

مــع ربــح مقســط يتفقــان عليــه.

ومــن �لجديــر �لتنبــه �إلــى �أن �لعقــود �لثلاثــة �لســابقة )�لوعــد بالشــر�ء، �لعقــد بيــن �لمصــرف ومالــك �لســلعة، �لعقــد بيــن 

�لمصــرف ومــن وعــد بالشــر�ء( ل� بــّد �أن تكــون منفصلــة عــن بعضهــا، فيجــري كل عقــد بصــورة مســتقلة عــن �ل�آخــر.

 التاأمين التجاري  

ــن )شــركة  ــي �لُمَؤمِّ ــال للطــرف �لثان ــن �لم ــا م ــه( مبلغ ــن ل ــه �لطــرف �ل�أول)�لمؤمَّ ــع بموجب ــن يدف ــن طرفي ــد بي ــو عق وه

ــوع ضــرر. ــي حــال وق ــد �لشــركة بتعويضــه ف ــى �أن تتعّه ــن( عل �لتاأمي

ويتبين من �لتعريف �لسابق �أن لعقد �لتاأمين ثلاثة �أركان: 

ال�أول: المؤمَّن له، وهو �لطرف �ل�أول �لذي يدفع �لمال للجهة �لضامنة للتعويض في حال وقوع �لضرر.

ــن: وهــو �لطــرف �لثاني)شــركة �لتاأميــن(، ويمثــل �لجهــة �لمســتفيدة مــن �لمبلــغ �لــذي يدفعــه �لطــرف  الثانــي: الُمَؤمِّ

�ل�أول، وتتعهــد بالتعويــض فــي حــال وقــوع �لضــرر.

الثالث: الصيغة: ويمثّلها �لنّص �لذي يوثّق من خلاله �لعقد بين �لطرفين.

وقد ذهب �أكثر �لعلماء �إلى تحريم �لتاأمين بصورته �لسابقة، مستندين �إلى: 

ــن لــه �ألفــا ول� ياأخــذ شــيئا، وقــد ياأخــذ �ألفيــن �أو �أكثــر، و�لمخاطــرة *  �أن فــي �لعقــد معنــى �لمقامــرة، فقــد يدفــع �لمؤمَّ

فــي ذلــك ظاهــرة.

ــن لــه علــى �أكثــر ممــا دفــع، فبــاأي حــقٍّ �أخــذه؟! و�إذ� حصــل �لمؤمــن *  فيــه �أكل للمــال بالباطــل، فلــو حصــل �لمؤمَّ

علــى �أكثــر ممــا قــّدم فبــاأي حــقٍّ �أخــذه؟
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سلامية    شركات التاأمين ال�إ

ســلامية، وتتشــكل هــذه �لشــركات بــر�أس مالهــا  ظهــرت فــي مقابــل �لصــورة �لتجاريــة للتاأميــن بعــض شــركات �لتاأميــن �ل�إ

مــن ثلاثــة �أطــر�ف: 

الطرف ال�أول: �لمؤسسون، وهم مجموعة من �ل�أشخاص يؤسسون �لشركة بمكوناتها من �أمو�لهم �لخاصة.

الطــرف الثانــي: �لمســاهمون، وهــم �أشــخاص يشــتركون مــع �لمؤسســين فــي ر�أس �لمــال، عــن طريــق شــر�ء �أســهم فــي 

�لشــركة، فيكونــون شــركاء كل و�حــد منهــم حســب مــا يمتلــك مــن �أســهم.

ــن لهــم )�لمســتفيدون(، وهــؤل�ء يدفعــون �أقســاطا شــهرية، �أو مبالــغ ســنوية مقابــل تاأميــن ســيار�تهم  الطــرف الثالــث: �لمؤمَّ

�أو محلاتهــم �لتجاريــة، وغيرها. 

أمــو�ل �لتــي تدخــل تحــت تصــرف �لشــركة مــن �ل�أطــر�ف �لثلاثــة  ســلامية: تمثــل �ل� صــورة �لعمــل فــي شــركات �لتاأميــن �ل�إ

ر�أس مــال �لشــركة، ويتضمــن �ل�تفــاق بيــن �ل�أطــر�ف �لثلاثــة علــى تعويــض مــن يصيبــه �لضــرر بطريــق �لتبــرع مــن هــذه 

أمــو�ل ، وتشــرف جهــة �إد�ريــة علــى �ســتثمارها بطــرق مشــروعة، ومــا يتحقــق مــن زيــادة علــى ر�أس �لمــال فــي نهايــة  �ل�

كل ســنة، يتــم توزيعــه، �أو توزيــع جــزء منــه علــى كل طــرف مشــارك، حســب ر�أس مالــه �أو مــا �تفــق عليــه مــن �لربــح �أو 

�لخســارة، وقــد تلجــاأ �لشــركات �إلــى ترحيــل �لربــح لســنة �أخــرى.

ويستدل �لمبيحون لمثل هذه �لشركات بما ياأتي: 

�لتعــاون: فقــد تعــّددت �لنصــوص �لشــرعية �لتــي تحــضُّ علــى �لتعــاون و�لتكافــل، قــال -تعالــى-: ﴿ەئ  وئ  وئ  * 

ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ېئ  ىئ﴾.)�لمائدة:٢(
ســلام علــى �لتبــرع بطريــق �لهبــة �أو �لهديــة، فمــا تقّدمــه �لشــركة للمتضــّرر يكــون باتفــاق مســبق *  �لتبــرع: حــث �ل�إ

بيــن �ل�أطــر�ف �لثلاثــة علــى �لتبــرع للمتضــّرر بمــا يعّوضــه عــن �لضــرر �لو�قــع عليــه.

سلامي:    الفرق بين التاأمين التجاري وال�إ

ســلامي يعــود �لنفــع علــى جميــع �ل�أطــر�ف كل حســب ر�أس مالــه، �أمــا فــي �لتاأميــن �لتجــاري فالنفــع *  فــي �لتاأميــن �ل�إ

عائــٌد علــى �لمؤسســين و�أصحــاب �ل�أســهم.

ســلامي يقــوم علــى �أســاس �لتعــاون و�لتبــّرع، ومــا ز�د مــن مــال يكــون ل�أصحابــه، �لتاأميــن *  �لتعويــض فــي �لتاأميــن �ل�إ

�لتجــاري يقــوم علــى �أســاس تجــاري لمصلحــة �لمؤسســين و�لمســاهمين، ومــا ز�د مــن مــال يعــود �إليهــم فقــط.

ــى �ســتثمار *  ــود عل ــن �لتجــاري ل� قي ــي �لتاأمي ــد بالحــلال و�لحــر�م، وف ســلامي مقّي ــن �ل�إ ــي �لتاأمي �ســتثمار �لمــال ف

ــا. ــد يســتثمر بالرب �لمــال، فقــد يســتثمر بالحــلال، وق
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  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة لكل مما ياأتي: ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

أدلة على �إباحة بيع �لمر�بحة:- ١ من �ل�

�أ- قوله -تعالى-:﴿ ٹ  ٹ  ٹ ﴾. 

ب- قاعدة �لضرور�ت تقّدر بقدرها.

ِريَكْيِن َما لَْم َيُخْن �أَحُدُهَما َصاِحَبُه"  ج- قوله  فيما يرويه عن ربه:"�أنَا َثالُِث �لشَّ

د- قول -تعالى-:﴿ ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ     ڭ   ڭ  ۇ ﴾.

حكم �لتاأمين �لتجاري:- ٢

ب- ُمتََّفق على تحريمه. �أ- ُمتََّفق على �إباحته.    

د- حّرمه �أكثر �لعلماء. ج- �أجازه �أكثر �لعلماء.    

�لعقد �لثاني في بيع �لمر�بحة للاآمر بالشر�ء يجري بين:- 3

آمر بالشر�ء و�لمصرف. ب- �ل� آمر بالشر�ء ومالك �لسلعة.    �أ- �ل�

آمر بالشر�ء. د- مالك �لسلعة وكفيل �ل� ج- �لمصرف ومالك �لسلعة.   

٢ نعرف:

بيع �لمر�بحة. - ١

بيع �لمر�بحة للاآمر بالشر�ء.- ٢

�لتاأمين.- 3

أمانات. سلام من بيوع �ل� ٣  نُعلّل:  ُيعدُّ بيع �لمر�بحة في �ل�إ

٤  �أ- نُعّدد صور بيع �لمر�بحة مع �لتمثيل لكل منها.

     ب- نذكر خطو�ت بيع �لمر�بحة للاآمر بالشر�ء. 

ــن  ــا م ســلامية، وغيره ــن �ل�إ ســلامية، وشــركات �لتاأمي ــوك �ل�إ ــن �لبن ــرق بي ــاس: ل� ف ــول بعــض �لن يق

ــوك و�لشــركات.  �لبن
قضية 

للنقاش: 
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٥ نُبّين �أركان عقد �لتاأمين. 

٦ نوّضح حكم �لتاأمين �لتجاري. 

سلامي.  ٧ نشرح كيفية �لعمل في شركات �لتاأمين �ل�إ

سلامي. ٨ نذكر �أدلة �لُمبيحين لشركات �لتاأمين �ل�إ

سلامي. ُق بين �لتاأمين �لتجاري و�لتاأمين �ل�إ ٩ نُفرِّ

ــا فــي �لســلعة، فمــن يضمــن هــذ�  ــع �لمر�بحــة للاآمــر بالشــر�ء: �إذ� وجــد �لمشــتري عيب ــا لبي ١٠ فــي ضــوء فهمن

�لعيــب؟
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      الدرس 
الخامس والعشرون:    قضايا معاصرة )2( )تنظيم النسل وتحديده(

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
جهاض - ١ خصاب �لصناعي، و�ل�إ توضيح �لمقصود بمصطلحات: �لجنين، تنظيم �لنسل وتحديده، �ل�إ

ذكر شروط �إباحة تنظيم �لنسل - ٢

�أن يفّرق بين تحديد �لنسل وتنظيمه.- 3

توضيح حكم: تحديد �لنسل وتنظيمه.- ٤

خصاب �لصناعي.- 5 ذكر شروط �إباحة �ل�إ

خصاب �لصناعي.- 6 بيان حكم �ل�إ

جهاض.- 7 توضيح حكم �ل�إ

نشاط
 قول�ن متناقضان: �ل�أول: كثرة �لنسل معيق للتنمية.

�لقول �لثاني: كثرة �لنسل سبب من �أسباب �لتنمية.

أقو�ل؟ كيف نثبت �أو نرّد مثل هذه �ل�

 حفــظ �لنســل مقصــد مــن مقاصــد �لشــريعة 

ســلام �لــزو�ج ســبيلا  ســلامية، وقــد شــرع �ل�إ �ل�إ

ــزو�ج �لتناســل،  ــن مقاصــد �ل ــل م ــه، وجع لتحقيق

قــال تعالــى:﴿ حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   

حت   جت   يب   ىب   مب   خب  
ىث   مث   جث   ىتيت   مت    خت  

﴾.)�لنحــل:7٢( جح  مج   حج   يث  
ومــن �لقضايــا �لمعاصــرة �لتــي حظيــت باهتمــام 

�لنســل  تنظيــم  �لســياق:  هــذ�  فــي  �لعلمــاء 

جهاض. خصاب �لصناعــي، و�ل�إ وتحديــده، و�ل�إ
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 تنظيم النسل وتحديده  

نجاب". اأول�ً : تنظيم النسل: وهو "المباعدة بين فترات ال�إ

وحكمه: مباح شرعا، ويشترط في ذلك: 

أنه حق مشترك للزوجين؛ فينبغي �أن يكون عن تشاور وتر�ض بينهما.*  �أن يتم �لتنظيم بتو�فق �لزوجين: ل�

جهاض بحجة تنظيم �لنسل.*  �أل� يتم �لعدو�ن على حمٍل قائم: فلا يجوز �ل�إ

ولتنظيم النسل فوائد كثيرة منها: 

ــؤّدي لحرمــان  أمّ و�لطفــل؛ فقــد يســّبب تتابــع �لحمــل ضعفــا فــي صّحــة �ل�أم، كمــا ي �لحاجــة للحفــاظ علــى صحــة �ل�

ــة �لنفســية و�لتربويــة. ــه فــي �لرعاي �لطفــل مــن حقوقــه، كحقــه فــي �لرضاعــة لتمــام عاميــن، وتلبيــة حاجات

ثانيًا : تحديد النسل: 

نجاب بشكل �أبدي" وهو: "�إيقاف �ل�إ

وحكمه: حر�م شرعا، سو�ء �أكان بقر�ر من �لزوجين �أم �أحدهما، �أم بقانون وضعته �لدولة،

�إلّ� �إذ� كان ذلك لضرورة تحّددها �لمعايير �لشرعّية، كاأن تثبت خطورة �لحمل على حياة �لمر�أة. 

و�لســبب فــي تحريمــه: �أنــه يتعــارض مــع �لهــدف �ل�أساســي مــن �لــزو�ج، ويعطـّـل �لمقصــد �لشــرعي �لضــروري فــي �لتناســل 

أمــة، �لذيــن خلقهــم �للــه لعمــارة �ل�أرض. وتكثيــر �أفــر�د �ل�

خصاب الصناعي    ال�إ

نجاب" وهو: "تلقيح بويضة �لزوجة بالحيو�ن �لمنوي من زوجها بتدّخل طّبي موثوق بهدف �ل�إ

حكمه: 

ُمبــاح للضــرورة، و�لحاجــة حيــن ل� تتوفــر �إمكانيــة �لحمــل بشــكل طبيعــي، �أو لوجــود علّــة مــا لــدى �أحــد �لزوجيــن، �أو 

كليهمــا.

ويتم ذلك بضوابط منها: 

أمــر جهــة مختصــة موثــوق بهــا، بحيــث ل� يترتــب علــى �إجــر�ء عمليــة �لتلقيــح - ١ �أن تكــون �لجهــة �لقائمــة علــى هــذ� �ل�

�ختــلاط نطــف �لزوجيــن بنطــف غيرهما.

�أن يكون �لسائل �لمنوي من �لزوج، وتكون �لبويضة من �لزوجة.- ٢

�أن يعاد زرع �للقيحة في رحم �لزوجة �لتي �أخذت منها.- 3
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جهاض   ال�إ

 وهو: "�إسقاط �لجنين بهدف �لتخلص منه، و�لقضاء على حياته".

حكمه: 

أنه �عتد�ء على حياة �لجنين. جهاض بدون سبب، سو�ء �أكان قبل نفخ �لروح �أم بعده ؛ ل�  يحرم �ل�إ

جهاض منها:   اإل� اأن هناك حال�ت اأباح فيها العلماء ال�إ

ــى حياتهــا؛ ل�أن  ــن يشــكل خطــر� مؤكــد� عل ــاء �لجني ــت �أن بق أم �إذ� ثب ــاة �ل� ــى حي ــن للحفــاظ عل اأول�ً - �إســقاط �لجني

م علــى �لحفــاظ علــى حيــاة �لجنيــن، ويســتوي فــي ذلــك �لجنيــن قبــل نفــخ �لــروح  أم ُمقــدَّ �لحفــاظ علــى حيــاة �ل�

وبعــده.

جهــاض قبــل نفــخ �لــروح، فيجــب �لرجــوع فــي حكــم �إســقاطه �إلــى �أهــل �لعلــم  ثانيــًا - �إذ� قامــت �أســباب تقتضــي �ل�إ

و�ل�ختصــاص.

جهاض. ل� ينظر �إلى �إر�دة �لزوجين كسبب للاإ
قضية 

للنقاش: 

فائدة

أنثــى، مــن بــدء �لتكويــن �إلــى غايــة  "�لجنيــن": يطلــق علــى �لبويضــة �لملقحــة، مــن نطفــة �لذكــر و�ل�

�لخــروج مــن �لرحــم. ويمــّر �لجنيــن فــي �أطــو�ر عديــدة فّصلهــا �لقــر�آن �لكريــم، قــال تعالــى: ﴿ گ  

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  
ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  

ۆ  ۆ  ۈ ﴾.)�لمؤمنــون: ١٢-١٤(
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  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة لكل مما ياأتي:  ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

ينبغي �أن يكون تنظيم �لنسل: - ١

ب- بقر�ر من �لدولة.  �أ- عن تشاور وتر�ض بين �لزوجين.    

ج- بقر�ر خاص بالزوج دون �لزوجة.    د- بقر�رمن �ل�أهل.

كلمة "�لجنين" تطلق على: - ٢

أربعين من �لحمل.  حة �إلى �ليوم �ل�  �أ- �لبويضة �لملقَّ

حة، من بدء �لتكوين �إلى غاية �لخروج من �لرحم. ب- �لبويضة �لملقَّ

أربعة �أشهر. حة �إلى تمام �ل� ج- �لبويضة �لملقَّ

 د- �لمولود �لذكر. 

جهاض بدون سبب:- 3 حكم �ل�إ

ب- محرَّم بعد نفخ �لروح ل� قبله.  �أ- مباح �إن كان قبل نفخ �لروح.    

د- مكروه قبل نفخ �لروح، محرم بعده. ج- محرَّم سو�ء �أكان قبل نفخ �لروح �أم بعده   

جهاض. خصاب �لصناعي، �ل�إ آتية: تنظيم �لنسل، تحديد �لنسل، �ل�إ ٢ نَُعرُِّف �لمصطلحات �ل�

٣ نوّضح �لحكم �لشرعي لكل من: 

تحديد �لنسل. - ١

خصاب �لصناعي. - ٢ �ل�إ

جهاض للحفاظ على حياة �ل�أم. - 3 �ل�إ

٤ نُبّين �لحكمة من: 

تنظيم �لنسل.- ١

تحريم تحديد �لنسل.- ٢

خصاب �لصناعي.  ٥ نُعّدد ضو�بط �إباحة �ل�إ

ــة،  ــن نطف ــة كــون �لجني ــي حال جهــاض حكــم �إســقاط �لحمــل ف ٦ نســتنتج مــن خــلال در�ســتنا لموضــوع �ل�إ

ــر حاجــة. ولغي
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يتوقع من �لطلبة في نهاية �لوحدة �أن يكونو� قادرين على:  

سلام.  �لحكم على �لفكر �لبشري من حيث قربه �أو بعده ، قبوله �أو رفضه من �ل�إ

 تنميــة ملكــة �لحــو�ر و�لمحاججــة فــي مو�جهــة �لفكــر �ل�آخــر، بمرونــة تســمح 

باســتيعاب �لطــرف �لمحــاور.

ــة  ــى كيفي ــي و�لســلبي مــن مظاهــر �لعولمــة، للتوصــل �إل يجاب ــن �ل�إ ــز بي  �لتميي

ــة. ــادة منهــا كظاهــرة عالمي ف �ل�إ

 ترســيخ �لقيــم �لفاضلــة، و�لســلوكات �لحميــدة؛ مــا يعــّزز تماســك �لعلاقــات 

�ل�جتماعيــة ويزيدهــا قــوة.

فــر�ط و�لتفريــط، ما يحفظ �لتكامل   تعزيــز مكانــة �لمــر�أة فــي �لمجتمــع بعيــد�ً عــن �ل�إ

و�لتــو�زن فــي �لعلاقــة بيــن �لجنســين، ومعرفــة كل منهمــا لدوره فــي بناء �لمجتمع. 

الوحدة السادسة:

سلامي الفكر ال�إ

ســلام وقو�عــده، فكيــف يحكــم عليــه فــي  ســلامي فكــر بشــري منضبــط باأصــول �ل�إ �لفكــر �ل�إ

ضــوء هــذه �لقاعــدة؟
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      الدرس 
سلام السابع والعشرون    الِفَرق والمذاهب في ال�إ

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
تعريف: �لِفْرَقة، و�لمذهب، و�لّضروريّات، و�لحاجّيات، و�لتحسينات.- ١

تصنيف �لفرق من خلال �ل�أحاديث �لشريفة.- ٢

بيان حال�ت �لحكم على �لفرق بالضلال.- 3

وصف �لفرقة �لناجية.- ٤

�لتمثيل للفرق �لضالة.- 5

توضيح بعض �أسباب �ل�ختلاف �لفقهي.- 6

أمثلة للخلافات �لفقهية.- 7 ذكر بعض �ل�

�ختلاف �لفقهاء رحمة للاأمة، �أناقش. نشاط

ــال رســولنا  ــة و�قعــة، ق ــلاف و�لتفــرق ســنّة كوني �ل�خت

�لكريــم : "�إنــه مــن يعــش منكــم  بعــدي فســيرى 

ــو د�ود(. ــر�" )رو�ه �أب ــا كثي �ختلاف

وقــال : " ل� تــز�ل طائفــة مــن �أمتــي ظاهريــن علــى 

�لحــق، ل� يضرهــم مــن خذلهــم حتــى ياأتــي �أمــر �للــه 

وهــم كذلــك" )رو�ه مســلم(.

فمــا �لمقصــود بالفــرق؟ ومــا �لمقصــود بالمذ�هــب؟ 

ــى �لحــق؟ ــم عل ــْن منه وَم

 الِفَرق مفهومها واأقسامها  

يطلــق مصطلــح �لفرقــة بشــكل ٍعــام علــى �لطائفــة مــن �لنــاس �لتــي تدعــو لمعتقــٍد معيــن تُْعــَرُف وتتمّيــز بــه. 

يمــان(. فال�ختــلاف بيــن �لفــرق يرتبــط بال�ختــلاف فــي �لمعتقــد )�ل�إ
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عــن معاويــة بــن �أبــي ســفيان �أن رســول �للــه  قــال: "�إنَّ �أهــَل �لِْكَتاَبْيــِن �فترقــو� فــي ديِنهــم علــى ثِْنَتْيــِن وســبعيَن 

أهــو�َء، كُلُّهــا فــي �لنــاِر �إل� و�حــدًة، وهــي �لجماعــة".  أمــَة َســَتْفَتِرُق علــى ثــلاٍث وســبعيَن ِملَّــًة، يعنــي �ل� ِملَّــًة، و�إنَّ هــذه �ل�

)رو�ه �أحمــد فــي مســنده(

ــه  ــا علي ــا �أن ــال : "م ــة، ق ــي تدخــل �لجن ــة �لت ــة �لناجي ــن �لفرق ــم- ع ــه عليه ــة -رضــو�ن �لل ــاأله �لصحاب ــا س ولَم

�لترمــذي( )رو�ه  و�أصحابــي". 

وبالنظر في الحديثين السابقين نستنتج اأن الفرق قسمان: 

 القســم ال�أول: �لفــرق �لضالــة: ويــدلُّ عليهــا قــول �لرســول : "كلهــا فــي �لنــار" وقــد وجبــت لهــا �لنــار بارتكابهــا مــا 

يوجــب دخولهــا.

 ويحكم على الفرقة بالضلال في حال�ت منها: 

نــكار �لبعــث و�لحســاب، �أو �لجنــة و�لنــار، �أو ل� يؤمــن *  يمــان �أو بعــض منهــا، كاإ نــكار حقائــق �ل�إ مخالفــة �لعقيــدة باإ

ســلام، �أو بعضهــا. قــال  يمــان �لثابتــة، ولــو مــارس بقيــة �أركان �ل�إ بالملائكــة، �أو �لرســل، وغيــر ذلــك مــن حقائــق �ل�إ

تعالــى: ﴿ ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ﴾.)�لفتــح: ١3(

ــى:*  ــال تعال ــي �لحكــم، ق ــادة، �أو شــريكا ف ــي �لعب ــّد�ً ف ــى- ن ــه -تعال ــع �لل ــل م ــى-، كاأن يجع ــه -تعال شــر�ك بالل �ل�إ

    ﴿  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴾.)�لنساء: ١١6(

نــكار �لصلــو�ت �لخمــس، �أو �لصــوم، �أو �لــزكاة، وغيــر ذلــك مــن حقائــق *  �إنــكار معلــوم مــن �لديــن بالضــرورة، كاإ

�لديــن و�أركانــه، �أو �ل�ســتهز�ء بهــا، فقــد ذكــر �للــه -تعالــى- مــن صفــات �لكفــار �ل�ســتهز�ء بالعبــادة، قــال تعالــى: 

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ ﴾.)�لمائــدة: 5٨(

�دعــاء �لعلــم بالغيــب، قــال تعالــى: ﴿   ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  * 

ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ﴾.)�لنمل: 65 -66( 

القســم الثانــي: �لفرقــة �لناجيــة: ويــدلُّ قــول رســولنا  فــي �لفرقــة �لتــي تدخــل �لجنـّـة: "مــا �أنــا عليــه و�أصحابــي" علــى 

ــز�م بالقــر�آن �لكريــم، ومــا  ــه �لنبــي  و�أصحابــه، فمــن صفاتهــا: �ل�لت �أن �لفرقــة �لناجيــة تلــك �لتــي تلتــزم مــا كان علي

. ثبــت مــن ســنة رســولنا �لحبيــب

فائدة
ــي  ــد ف ــذي ول ــرز� �أحمــد، �ل ــى غــلام مي ــة: وتنســب �إل ــة، �أو �ل�أحمدي ــة: �لقادياني ــرق �لضال ــن �لف م

�لبنجــاب فــي �لهنــد، وظهــرت هــذه �لفرقــة فــي عــام ١٨٨9م، و�أتباعهــا ل� يؤمنــون بختــم �لنبــوة، بــل 

يعتقــدون �أن غــلام ميــرز� نبــي مبعــوث مــن �للــه، و�أنــه �لمســيح �لمنتظــر.
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 المذاهب الفقهية  

أدلة �لتفصيلية. المذهب الفقهي: هو �لطريقة �لتي سلكها �لفقهاء في �ستنباط �ل�أحكام �لشرعية �لعملية من �ل�

  أّن �لفقهــاء �أهــل �تبــاع لكتــاب �للــه -تعالــى-، وســنة رســوله ل� تعــدُّ �لمذ�هــب �لفقهيــة مــن �لِفــرق �لضالّــة؛ ل�

و�أصحــاب عقيــدة ســليمة، ومــا �ختلفــو� فيــه مــن �أحــكام فــي �لمســائل �لفقهيــة مرجعــه �ل�جتهــاد �لمســتند �إلــى �لقــر�آن 

ــة �لشــريفة. ــم و�لســنة �لنبوي �لكري

 واأسباب ال�ختلاف الفقهي كثيرة نقف منها على ثلاثة اأسباب: 

ثبــوت النــّص الشــرعي وعدمــه: فالقــر�آن �لكريــم �آياتــه ثابتــة ثبوتــا قطعيــا، و�أمــا �لســنة �لنبويــة �لشــريفة فمنهــا - 1

�لصحيــح، ومنهــا �لحســن، ومنهــا �لضعيــف، بــل قــد تجــُد مــا ينســب �إلــى �لســَنة وهــو فــي �لحقيقــة حديــث 

موضــوع، فمــا صــّح عنــد فقيــه �أخــذ بــه، ومــا لــم يصــّح رفضــُه.

دل�لــة النــص الشــرعي: و�لمقصــود بالدل�لــة �لمعنــى �لــذي يفيــده �لنــص، فقــد يكــون �لمعنــى قطعيــا ل� يحتمــل - 2

�لخــلاف، كحــّد �لقــذف لمــن يتَّهمــون �لنــاس باأعر�ضهــم فــي قولــه -تعالــى-: ﴿   گ    گ  ڳ﴾.)�لنــور: ٤(، 

فلــم يختلــف �لفقهــاء فــي عــدد �لجلــد�ت �ســتناد� �إلــى لفــظ "ثمانيــن"، ومــن �لنصــوص مــا يفيــد �أكثــر مــن معنــى، 

ومــن ذلــك قولــه -تعالــى- فــي �لوضــوء: ﴿ ڀ  ٺ ﴾.)�لمائــدة: 6(، فمــن َفِهــم دل�لــة حــرف �لبــاء فــي 

لصــاق قــال بمســح �لــر�أس كامــلا، وهــذ� مــا ذهــب �إليــه �لمالكيــة و�لحنابلــة، ومــن  كلمــة: برؤوســكم" علــى �ل�إ

فهــم منهــا �لتبعيــض قــال: يمســح بعــض �لــر�أس، وهــذ� مــا قــال بــه �لحنفيــة و�لشــافعية. 

ســلام لتحقيــق غايــات كبــرى، قســمها - 3 ســلامية: فقــد جــاءت �أحــكام �ل�إ ال�عتمــاد علــى مقاصــد الشــريعة ال�إ

�لعلمــاء ثلاثــة �أقســام: 

نســان فــي دينــه �أو دنيــاه، وبدونهــا يختــل نظــام �لحيــاة.  ال�أول- الضــرورات: وهــي مــا كان فــي تفويتهــا مفســدٌة للاإ

ســلام فــي تحقيــق �لضــرور�ت فــي: حفــظ �لديــن، و�لنفــس، و�لعقــل، و�لنســل، و�لمــال. وتتمثــل مقاصــد �ل�إ

الثانــي- الحاجّيــات: وهــي مــا كان فــي تفويتهــا مشــّقٌة وحــرج، ولتحقيقهــا جــاءت �لرخــص �لشــرعية، 

كرخصــة �لتيّمــم لمــن ل� يجــد �لمــاء.

الثالــث- التحســينات: وهــي مــا كان فــي تفويتهــا خــروج عــن مقتضــى �لكمــال و�ل�أدب و�لحســن، ومــن ذلــك 

�آد�ب �ل�أكل و�لشــرب، كالتســمية و�ل�أكل باليمين.
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بالرجوع �إلى مصادر �لمعرفة، نكتب ثلاثة �أسباب �أخرى للخلاف �لفقهي.  نبحث:

ومــن �أمثلــة �ل�ختــلاف �لمبنــي علــى فهــم مقاصــد �لشــريعة �إخــر�ج صدقــة �لفطــر بالقيمــة، فقــد �أجــاز �لحنفيــة �إخــر�ج 

زكاة �لفطــر بقيمتهــا مــن �لنقــود بــدل� مــن �لطعــام، معلّليــن ذلــك بــاأن �لمقصــد مــن �لصدقــة رفــع �لحــرج عــن �لفقيــر وســّد 

حاجتــه، خلافــا للجمهــور �لذيــن قالــو� باإخر�جهــا مــن �لطعــام كالقمــح و�لتمــر �لتز�مــا بمــا ذكــر فــي �ل�أحاديــث �لمتعلقــة 

بصدقــة �لفطــر.

وهناك �أسباب �أخرى تقف ور�ء تعّدد �آر�ء �لفقهاء في �لمسائل �لفرعية ذكرها �لفقهاء في كتبهم. 

 نتاأمل 
ونستنتج

عــن �بــن عبــاس -رضــي �للــه عنهما-قــال: قــال رســول �للــه : "زكاة �لفطــر طهــرة للصائــم مــن 

�للغــو و�لرفــث، وطعمــة للمســاكين" )ســنن �لد�رقطنــي(.

نستنتج من �لحديث فضُل صدقة �لفطر.
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  التقويم: 
   

١ نُعّرف كّلاً من: �لفرقة، �لمذهب �لفقهي.

٢ نُعلّل: �أ- �ل�ختلاف بين �لفرق. 

          ب- ل� تعدُّ �لمذ�هب �لفقهّية من �لفرق �لضالة.

٣ نستنتج �أقسام �لِفَرق مع �لدليل. 

٤ نُعّدد: �أ- �لحال�ت �لتي يحكم بها على �لفرقة بالضلال. 

          ب- ثلاثة من �أسباب �ل�ختلاف �لفقهي.

٥ نَُمثُِّل لكلٍّ مما ياأتي: 

مساألة �ختلف فيها �لفقهاء �ستناد� �إلى دل�لة �لنص �لشرعي.- ١

مساألة �ختلف فيها �لفقهاء �ستناد� �إلى مقاصد �لشريعة.- ٢

٦ نستخلص من �لدرس تعريفا لمقاصد �لشريعة.

ُق بين �لضروريات و�لحاجيات في مقاصد �لشريعة. ٧ نُفرِّ

٨ نستنتج ضابطا يحكم من خلاله على �لفرقة بالهد�ية، �أو �لضلال.
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      الدرس 
سلام والمراأة.  الثامن والعشرون:      ال�إ

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
سلام للمر�أة.- ١ توضيح نظرة �ل�إ

سلام للمر�أة.- ٢ ذكر مظاهر تكريم �ل�إ

سلام.- 3 وصف حال �لمر�أة بعيد� عن �ل�إ

�ل�ستدل�ل بنصوص �لقر�آن �لكريم، و�لسنة �لنبوية �لشريفة على مظاهر تكريم �لمر�أة.- ٤

�لتمثيل للاأدو�ر �لتي قامت بها �لمر�أة في �لمجتمع �لمسلم. - 5

سلام للمنظمات �لدولية �لمعاصرة في تكريم �لمر�أة. - 6 �ستنتاج سبق �ل�إ

تقدير دور �لمر�أة، وتكريمها.- 7

سلام، كيف تقنع �ل�آخر بهذ� �لقول؟نشاط ما �عتاده بعض �لمسلمون من حرمان للمر�أة من حقوقها، ل� يمثّل �ل�إ

ســلام هــي حــّو�ء �أم �لبشــر زوُج �آدم –عليــه �لســلام-، شــاركته فــي  �لمــر�أة فــي �ل�إ

ســلام هــي خديجة –رضي �للــه عنها- ياأتيها  �لتكريــم و�لتكليــف، و�لمــر�أة فــي �ل�إ

�لرســول  مرتجفــا يقــول: "زملونــي"، فتقــول: "�أبشــر فو�للــه ل� يخزيــك �للــه 

ســلام ســمّية �أمّ عّمار،  �أبد�" )رو�ه مســلم(، وتكون �أول �لمســلمين، و�لمر�أة في �ل�إ

تَُعــذَّب لترجــع عــن دينهــا، فتاأبــى �إل� �أن تكــون �أول �لشــهد�ء. 

سلام للمر�أة؟ وما موقفه منها؟  فكيف نظر �ل�إ

سلام للمراأة    نظرة ال�إ

ســلام بيــن �لمــر�أة و�لرجــل، بــل �أنصــف �لمــر�أة ممــا وقــع عليهــا مــن ظلــم، وقــّرر �لمســاو�ة بينهــا وبيــن �لرجــل فــي   لــم يمّيــز �ل�إ

نســانية، و�لحقــوق، و�لمســؤولية، ومنحهــا حــق �لمشــاركة فــي جميــع مجــال�ت �لحيــاة، و�أرشــدها لدورهــا �لحقيقــي �لذي  �ل�إ

خلقــت مــن �أجلــه، لتنــال �لمكانــة �لتــي تســتحقها، كشــريكة وشــقيقة للرجــل فــي �إصــلاح �لمجتمــع، وتحقيــق �لعبوديــة لله، 

قــال تعالــى: ﴿ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ﴾.)�لتوبة:7١(
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ســلام مــن �لمــر�أة عنــد هــذ� �لحــّد، بــل كّرمهــا و�أوصــى بهــا خيــر�، فــي جميــع �أدو�رهــا �أّمــاً و�أختــاً وزوجــًة  ولــم يقــف �ل�إ

و�بنــة، قــال رســول �للــه : "�ســتوصو� بالنســاء خيــر�ً ". )صحيــح مســلم(

سلام للمراأة    من مظاهر تكريم ال�إ

نســانية: فقــد قــّرر �لقــر�آن �لكريــم خلــق �لجنســين مــن نفــس و�حــدة، قــال - ١ �لمســاو�ة فــي �أصــل �لخلــق و�لكر�مــة �ل�إ

تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ﴾.)�لنساء: ١(

ــن �أحــكام - ٢ ــى �لرجــل م ــه عل ــا �أوجب ــر�أة �لمســلمة م ــى �لم ســلام عل ــث �أوجــب �ل�إ ــف: حي ــي �لتكلي �لمســاو�ة ف

شــرعية، فالمــر�أة و�لرجــل مشــتركان فــي �لتكليــف بوظيفــة �لعبوديــة و�ل�ســتخلاف، قــال تعالــى: ﴿ ڄ   ڄ  

ــلاف  ــاًة ل�خت ــات محــددة، مر�ع ــك �إل� جزئي ــن ذل ــم يســتثن م ــات: 56(، ول ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ ﴾)�لذ�ري
ــا �لجســدي و�لنفســي. تركيبه

ســلام للمــر�أة �ل�أهليــة �لدينيــة و�لقانونيــة و�لماليــة �لكاملــة، وهــي - 3 �لمســاو�ة فــي �ل�أهليــة و�لمســؤولية: فقــد جعــل �ل�إ

ر�دتهــا �لحــّرة. كيــان مســتقل بذ�تهــا تتصــرف باإ

ســلام جميــع �لحقــوق �لعامــة �لتــي يتمتــع بهــا �لرجــل، مثــل حقهــا فــي - ٤ �لمســاو�ة فــي �لحقــوق: فللمــر�أة فــي �ل�إ

ــر�ث، و�لنفقــة، قــال تعالــى: ﴿ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ   ﴾  ــزوج �لمناســب، و�لمهــر، و�لمي ــول �ل �لتعلــم، وقب

ســلام يقابلــه و�جــب ســو�ء �أكان للمــر�أة �أو للرجــل.  )�لبقــرة: ٢٢٨(، فالحــق فــي �ل�إ

�لمســاو�ة فــي �لجــز�ء: حيــن وعــد �لصالحيــن بخيــر �لجــز�ء، رجــال� كانــو� �أو نســاء، قــال تعالــى: ﴿ ٱ ٻ - 5

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ﴾.)�آل عمر�ن: ١95(.

ســلام ر�عــى �لفــروق �لَخلقيــة بيــن �لمــر�أة و�لرجــل، و�لتــي تتناســب مــع �ختــلاف �لتركيــب �لجســدي و�لعقلــي   �إلّ� �أن �ل�إ

و�لنفســي بينهمــا، ل�ختــلاف دوريهمــا فــي �لحيــاة، حيــث جعــل �للــه لــكل منهمــا دور� يتكامــل مــع �ل�آخــر، فالرجــل يقــود 

�ل�أســرة وينفــق عليهــا ويرعاهــا، و�لمــر�أة تنجــب �ل�أطفــال وترعاهــم وتديــر شــؤون �ل�أســرة، قــال رســول �للــه :"  كُلُُّكــْم 

ِتــِه،  ُجــُل َر�ٍع ِفــي �أْهِلــِه َوُهــَو َمْســؤوٌل َعــْن َرِعيَّ ِتــِه، َو�لرَّ َمــاُم َر�ٍع َوَمْســؤوٌل َعــْن َرِعيَّ ِتــِه، �ل�إِ َر�ٍع، َوكُلُُّكــْم َمْســؤوٌل َعــْن َرِعيَّ

َو�لَمــْر�أُة َر�ِعَيــٌة ِفــي َبْيــِت َزْوِجَهــا َوَمْســؤولٌَة َعــْن َرِعيَِّتَهــا، َو�لَخــاِدُم َر�ٍع ِفــي َمــاِل َســيِِّدِه َوَمْســؤوٌل َعــْن َرِعيَِّتــه " )رو�ه �لبخــاري(.

سلام    حال المراأة بعيدا عن ال�إ

كانــت �لمــر�أة عنــد �لعــرب فــي �لجاهليــة متاعــا ُيــَورَّث، مبخوســة �لحــّق، ل� يؤخــُذ لهــا ر�أي، بــل يِئُدهــا بعضهــم، * 

وهــي صغيــرة، خوفــا مــن �لعــار �أو �لفقــر. 

عنــد غيــر �لعــرب لــم تكــن �لنظــرة �إليهــا �أفضــل شــاأنا، فقــد عوملــت فــي �لهنــد كاأَمــٍة، وبلــغ مــن �حتقارهــم لشــاأنها عدم * 

�ســتحقاقها �لعيــش بعــد مــوت زوجهــا، فتنتحــر �أو تُْحــَرق؛ كــي تخدمــه فــي قبــره. وعنــد �ليونــان كانت تباع وتشــترى. 
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عند بعض �لطو�ئف �ليهودية �لمتطرفة عّدتها �أصًلا للخطيئة.* 

عنــد �لغــرب لــم تكــن �لمــر�أة �أحســن حــاًل�، فلــم يكــن لهــا �لحــق فــي �لكســب و�لتملــك، وذمتهــا �لماليــة ناقصــة ل� * 

تتصــرف �إل� بــاإذن زوجهــا، و�ســتمر ذلــك حتــى �أو�خــر �لقــرن �لثامــن عشــر حتــى عّدلــت بعــض �لقو�نيــن كالبريطانيــة 

و�لفرنســية، فاأعطتهــا بعضــا مــن �لحقوق.

وعنــد مــا يســّمى بالحضــارة �لمعاصــرة �لتــي تزعــم �أنهــا منحــت �لمــر�أة حريتهــا، و�أنصفتهــا، مــا ز�لــت �لنســاء عرضــة * 

للامتهــان، ففي: 

�لعمل يتقاضين �أجور� �أقل من �لرجال في مو�قع كثيرة من �لعالم. - ١

�لمير�ث ما ز�لت قو�نين �لدول ُمْعِرَضًة عن تفصيل حقها. - ٢

ــلان - 3 ع ــة �لرخيصــة، و�ل�إ ــا للدعاي ــان ميد�ن ــن �ل�أحي ــر م ــي كثي ــر�أة ف ــث �أصبحــت �لم نســانية، حي ــة �ل�إ �لكر�م

ــة. ــم �لفضيل ــي ل� تر�عــي قي ــلاد �لت ــي �لب ــف، ف ــّري، وعرضــة للاغتصــاب، و�لعن ــز� للتع ــط، ورم �لهاب

ســلام خيــر مــلاذ،  نصافهــا، وعندهــا ســوف يجــُد �لنــاس فــي �ل�إ �إن هــذ� �لو�قــع للمــر�أة يســتوجب �لنهــوض �لحقيقــي ل�إ

باأحكامــه وتشــريعاته وقيمــه و�أخلاقــه.

 

فائدة

 نظرة فلاسفة �ليونان للمر�أة: 

ِد �لمــر�أَة بــاأيِّ �ســتعد�د عقلــي ُيعَتــدُّ بــه؛ ولذلــك يجــب �أن تقتصــَر  يقــول �أرســطو: -"�إنَّ �لطبيعــة لــم تُــَزوِّ

تربيُتهــا علــى شــؤون �لتدبيــر �لمنزلــي و�ل�أمومــة و�لَحضانة ".

يقول سقر�ط: "�إنَّ وجوَد �لمر�أة هو �أكبر منشاأ ومْصدر للاأزمة و�ل�نهيار في �لعالَم".

سلامي    نماذج من مشاركة المراأة في المجتمع ال�إ

ســلامية، كالهجــرة و�لبيعــة و�لجهــاد   شــاركت �لمــر�أة مــع �لرجــل فــي جميــع �أنشــطة �لمجتمــع منــذ بــد�أت �لدعــوة �ل�إ

و�لشــورى، و�لتعلــم و�لتعليــم و�لعمــل، و�أد�ء �لمناســك و�لشــعائر، فــاأم �لمؤمنيــن �أم حبيبــة بنــت �أبــي ســفيان  هاجــرت 

�لهجرتيــن للحبشــة و�لمدينــة، و�أم �لمؤمنيــن �أم ســلمة  كانــت تخــرج مــع �لرســول فــي �لغــزو�ت ويستشــيرها ويعمــل 

بمشــورتها، و�أم �لمؤمنيــن عائشــة  كانــت مرجعــا للعلــم و�لفتــوى فــي عهــد �لخلفــاء �لر�شــدين، و�أم �لمؤمنيــن زينــب 

ســلام  ــود �ل�إ ــي عه ــت �لنســاء �لمســلمات، ف ــزل وتتصــّدق، وهكــذ� كان ــا، فتغ ــل بيده ــت تعم ــت جحــش  كان بن

�لمختلفــة، يــد� بيــد مــع �لرجــل فــي �إصــلاح �لمجتمــع ورفعتــه فــي كل �لمجــال�ت.

�لمساو�ة �لتامة بين �لجنسين فيها ظلم لكليهما.
قضية 

للنقاش: 
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  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة لكل مما ياأتي:  ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

�أم �لمؤمنين �لتي كانت تعمل بيدها وتتصّدق: - ١

. ب- �أم سلمة      . أ- عائشة�

. د- حفصة بنت عمر    . ج- زينب بنت جحش

نظرت �ليهودية و�لنصر�نية للمر�أة على �أنها: - ٢

ب- �أصل للخطيئة. �أ- �أصل للخلق.      

د-دورها في �لحياة عظيم، وكبير. ج- مساوية للرجل في �لحقوق و�لو�جبات.  

سلام ُمْشَتِركان في:- 3 �لمر�أة و�لرجل في �ل�إ

ب- �ل�أمور �لمالية. �أ- �لتكليف بوظيفة �لعبودية و�ل�ستخلاف.  

ج- �لتكليف بالعبادة دون �ل�ستخلاف.  د- �لتكليف بال�ستخلاف دون �لعبادة. 

آتية:  آيات �لكريمة �ل� ٢ نُبّين �لمعنى �لمستفاد من �ل�

قال تعالى:﴿ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ﴾ )�لتوبة: 7١(- ١

قال تعالى: ﴿ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ  ﴾ )�لبقرة: ٢٢٨(.- ٢

سلام للمر�أة. ٣ نُعّدد مظاهر تكريم �ل�إ

٤ نُعلّل: 

جعل �لله بين �لمر�أة و�لرجل فروًقا خلقية.- ١

عند �ليونان يجب �أن تقتصَر تربية �لمر�أة على شؤون �لتدبير �لمنزلي و�ل�أمومة و�لَحضانة.- ٢

سلام عند كل من: �لغرب، �لحضارة �لمعاصرة. ٥ �أصف حال �لمر�أة بعيد� عن �ل�إ

ســلام و�لمــر�أة �أن جــلَّ �ل�أحــكام �لشــرعية للرجــل و�لمــر�أة ل� تســتند �إلــى �لذكــورة  ٦ نســتنتج مــن خــلال درس �ل�إ

أنوثــة، كيــف تدلـّـُل علــى ذلــك؟  و�ل�
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      الدرس 
 التاسع والعشرون    العولمة

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
تعريف مصطلح �لعولمة.- ١

سلام من �لعولمة.- ٢ توضيح موقف �ل�إ

بيان مظاهر �لعولمة.- 3

سلام. - ٤ �لتفريق بين �لعولمة وعالمية �ل�إ

�ستنتاج �آثار �لعولمة على �لفرد و�لمجتمع.- 5

في تطور وسائل �ل�تصال �إيجابيات وسلبيات، نناقش.نشاط

�لنظام �لعالمي �لجديد �أو �لعولمة، مصطلحان لمسّمى و�حد، فما حقيقة �لعولمة، وما مقصودها؟

 مفهوم العولمة  

ــرة للتطــور  ــا ثم ــن عّده ــم م ــة، فمنه ــف �لعولم ــي تعري ــن ف ــو�ل �لمفكري ــت �أق �ختلف

ــة  ــم قري ــن �لعال ــت م ــن وســائل �تصــال وتو�صــل، جعل ــه م ــا صاحب �لتكنولوجــي وم

صغيــرة و�حــدة، ومنهــم مــن عّدهــا نمطــا مــن �أنمــاط �لســيطرة �لغربيــة علــى �لعالــم، 

ــة  ــة و�إز�ل ــة و�ل�قتصادي ــة و�لثقافي ــن �لسياســية و�ل�جتماعي ــي �لميادي ــة ف ــرض �لهيمن وف

ــة. ــة و�لوطني ــة و�لقومي ــو�رق �لديني �لف

و�أيــا كان �لمعنــى �لــذي تفيــده كلمــة �لعولمــة فــاإن �لنتيجــة �لتــي ســاقت �إليهــا فعــلا 

ســيطرة نمــط �لثقافــة �لغربيــة علــى �لعالــم، ل� ســيما دول �لعالــم �لثالــث كما يســمونها.

سلام والعولمة    عالمية ال�إ

ســلام  �لناظــر فــي �لكلمتيــن يجــد �أن كلمــة عالميــة تاأتــي فــي �لميــز�ن �لصرفــي علــى وزن فاعليــة، فهــي وصــف فــي �ل�إ

يجعلــه قابــلا للتطبيــق فــي �لعالــم باأســره.
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ــى  ــن معن ــه م ــا يحمل ــل، وم ــى �لتحكــم و�لتحوي ــا معن ــة، ففيه ــى وزن َفوعل ــي عل ــز�ن �لصرف ــي �لمي ــي ف ــا �لعولمــة فتاأت �أم

ــة.  �لســيطرة و�لهيمن

سلام والعولمة فيما ياأتي:  ويمكن اإيجاز الفروق بين عالمية ال�إ

سلامي �لمنزل من �لله عز وجل، بينما �لعولمة هي �بتكار �إنساني.- ١ �لعالمية من خصائص �لدين �ل�إ

ــهوة �لتســلط - ٢ ــى ش ــوم عل ــة تق ــن، و�لعولم ــي �لدي ــر�ه ف ــلا �إك ــاري ف ــي �ل�ختي ــز�م �لذ�ت ــى �ل�لت ــوم عل ــة تق �لعالمي

و�ل�نفــر�د وبســط �لســيطرة. 

�لعالميــة صفــة لديــن ســماوي قائــم علــى �ل�أخــلاق و�لقيــم �رتضــاه �للــه للنــاس، و�لعولمــة ل� �عتبــار فيهــا للديــن - 3

بمــا فيــه مــن قيــم و�أخــلاق ونظــم وتشــريعات.

نصــاف ورعايــة �أصحــاب �ل�حتياجــات، - ٤ ســلام تقــوم علــى �أســس مــن �لعــدل، و�لرحمــة و�ل�إ �لعالميــة فــي �ل�إ

ومر�عــاة مصلحــة �لفــرد و�لجماعــة، بينمــا تقــوم �لعولمــة علــى �إحــكام �لســيطرة وبســط �لنفــوذ، وتركيــز �لثــرو�ت 

ــّزز �لمصلحــة �لشــخصية.  ــة، وتع أنانّي ــة متنفــذة، وهــي بذلــك تكــّرس �ل� ــد مؤسســات عالمي ــي ي ف

 من مظاهر العولمة 

اأول�ً: المظاهر ال�قتصادية: 

نتــاج و�ل�ســتهلاك،  ترتبــط عمليــة �لعولمــة بتدويــل �لنظــام �ل�قتصــادي �لر�أســمالي، حيــث تــّم توحيــد كثيــر مــن �أســو�ق �ل�إ

ــة:  ــة �لدولي ــر �لمؤسســات �لمالي ــث، عب ــم �لثال ــدول، وخاصــة دول �لعال ــة لل ــي �ل�أوضــاع �ل�قتصادي ــي ف و�لتدخــل �لغرب

مــلاء�ت �ل�قتصاديــة �لمغايــرة لمصالــح �لشــعوب، وتجعــل  كصنــدوق �لنقــد �لدولــي، و�لبنــك �لدولــي، �لتــي تمــارس �ل�إ

منهــا شــعوبا مســتهلكة غيــر منتجــة.

ــة �لشــركات  ــى ملكي ــة �إل ــة �لدول ــة و ملكي ــة �لعام ــل �لملكي ــة �لخصخصــة، وهــي تحوي ومــن مظاهــر �لعولمــة �ل�قتصادي

�لخاصــة؛ مــا �أدى �إلــى �ل�حتــكار مــن جهــة، ومــن جهــة �أخــرى �إعفــاء �لدولــة مــن مســؤولياتها تجــاه �ل�أســر �لفقيــرة �لتــي 

تقــع تحــت رحمــة هــذه �لشــركات للحصــول علــى �لخدمــات.

ثانيًا: المظاهر السياسية:

أنظمــة �لحاكمــة و�لشــعوب �لتابعــة لهــا، و�أثّــرت فــي �لقــر�ر�ت  �أدت �لعولمــة �إلــى فــرض ســيطرة سياســية غربيــة علــى �ل�

ــي تحســن  ــة �لت ــة �لعالمي ــة �لصهيوني ــن خدم ــة، فضــلا ع ــوى �لمهيمن ــح �لق ــا يخــدم مصال ــدول؛ م ــض �ل �لسياســية لبع

ــل هــذه �لسياســات. �ســتثمار مث

ثــارة �لفتــن و�لصر�عــات �لد�خليــة، وقتــل روح �نتمــاء  كمــا �أدت �لعولمــة �لسياســية �إلــى �إضعــاف �لــدول، وتقليــل فاعليتهــا باإ

�لشــعوب ل�أوطانها. 
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ثالثًا: المظاهر الثقافية: 

يجــاد ثقافــة عالميــة، مســتثمرة وســائل   تقــوم �لعولمــة فــي �لجانــب �لثقافــي علــى نشــر �لمعلومــات، وســهولة حركتهــا ل�إ

ــي  ــا تعتن ــورة، كم ــكل �أنحــاء �لمعم ــط �لبشــر ب ــي ترب ــت �لت نترن ــبكة �ل�إ ــي، وش ــث �لتلفزيون ــة، كالب �ل�تصــال�ت �لحديث

�لعولمــة �لثقافيــة بتوحيــد �لقيــم، وخاصــة حــول �لمــر�أة و�ل�أســرة و�لطفــل، تحــت غطــاء �لحقــوق و�لحريــات؛ مــا �أدى فــي 

كثيــر مــن �ل�أحيــان �إلــى تعميــق �لفجــو�ت بيــن مكونــات �لمجتمــع �لو�حــد، وتحويــل �لعلاقــات �ل�أســرية مــن قــوة �لتر�بــط 

�لتــي تتســم بــه �ل�أســرة �لمســلمة فــي بــلاد �لمســلمين وغيرهــا، �إلــى ضعــف وتشــتت وصــر�ع، و�إضعــاف ثقافــة �ل�حتشــام 

ســلامية.  و�لســتر فــي �لبيئــات �ل�إ

نجليزيــة، حتــى �أصبحــت �للغــة  مــن �أهــم �آثــار �لعولمــة �لثقافيــة علــى �للغــة �لعربيــة �إضعافهــا لــدى �لشــباب و�ل�نبهــار باللغــة �ل�إ

�لســائدة، بظهورهــا علــى و�جهــات �لمحــلات و�لشــركات، وعلــى �للعــب و�لهد�يــا، وعلــى ملابــس �ل�أطفــال و�لشــباب.

�للغة �لعربية لغة �لقر�آن �لكريم، ووعاء �لثقافة، ورمز من رموز �لهويةفائدة

رابعًا: المظاهر الدينية: 

ــي،  ــم �لدين ــاف �لتعلي ــى �إضع ــي تســعى �إل ــا، فه ــان كله أدي ــش دور �ل� ــى تهمي ــاة عل ــة فلســفتها للحي ــت �لعولم ــد بن  وق

و�إقصائــه عــن �لحكــم وو�قــع �لحيــاة، وحصــره فــي �أماكــن �لعبــادة، و�إثــارة �لشــبهات و�لشــكوك حــول �لنظــم و�لتشــريعات 

ســلامية، وخاصــة مــا يتعلــق بقضايــا �لمــر�أة �لمســلمة. �ل�إ

خامسًا: المظاهر ال�جتماعية وال�أخلاقية: 

ــم و�ل�أخــلاق  ــى �لتحلــل مــن ضو�بــط �لديــن و�لقي ــى �أن تصــل بالفــرد �إل ــة، �إل نســان �لفردي ــة �ل�إ ــز �لعولمــة علــى حري تركّ

ــاء، وفقــد�ن  ــل �لخلقــي، وخــدش �لحي ــل، و�لتحل ــى �نتشــار �لرذ�ئ ــا �أدى �إل ــات؛ م أهــو�ء و�لرغب ــم �ل� و�ل�أعــر�ف، وتحكي

نســانية. ــة �ل�إ �لكر�م

سلام من العولمة    موقف ال�إ

قليميــة �إلــى �إطــار �لتو�صــل �لعالمــي،  ســلام تســتوجب علــى �أبنائــه توســيع د�ئــرة �هتمامهــم مــن �إطــار �لــدول �ل�إ �إن عالميــة �ل�إ

ســلام. لكنــه تو�صــلٌ  ُمْنَضِبــط، ل� يلتفــت �إلــى �لنظريــات بــل ينظــر �إلــى و�قعهــا ويقّيمــه بميــز�ن �ل�إ

و�نطلاقــا مــن هــذ� �لفهــم فــاإن مــا �أفرزتــه �لعولمــة مــن تهميــش لــدور �لديــن، وترســيخ للقيــم �لســلبية، وخــروج عــن ضو�بــط 

ــان ضعيــف فــي  ــل تشــمل كل كي ــد�ن �لمســلمين فحســب، ب ــة ل� تقتصــر علــى بل ــه مــن هيمن �لشــرع، ومــا تســعى �إلي

�لمعمــورة، يســتوجب علينــا رفضهــا.

ســلام  ــة فــي نشــر �ل�إ ــّل شــاأنها، كوســائل �لتو�صــل �لحديث ــة مهمــا ق يجابي ــد مــن �ســتثمار �لجو�نــب �ل�إ  ومــع ذلــك ل� ب

ســلامي  بــر�ز �لفكــر �ل�إ فــادة فــي ميــد�ن �لتبــادل �لثقافــي بمــا هــو نافــع مفيــد، وفــي �لميــد�ن �ل�جتماعــي باإ ودعوتــه، و�ل�إ

بصورتــه �لناصعــة، مقابــل مــا تســعى لــه مــن تذويــب و�حتــو�ء.
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  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة لكل مما ياتي:  ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

�لخصخصة هي: - ١

ب- تحويل �لملكية من عامة �إلى خاصة. سلام.    �أ- خصيصة من خصائص �ل�إ

د- نظام مالي خاص بالمصارف.  ج- تحويل �لملكية �لخاصة �إلى عامة.  

من �أهد�ف �لعولمة �لدينية: - ٢

ب- منع ممارسة �لشعائر �لدينية مطلقاً.  سلامي للعالم قاطبة    �أ- نشر �لدين �ل�إ

د- تقوية �لتعليم �لديني. أديان كلها.    ج- تهميش دور �ل�

يجابي للعولمة في �لميد�ن �ل�جتماعي. - 3 من مظاهر �ل�ستثمار �ل�إ

سلامي بصورته �لناصعة في مو�قع �لتو�صل �ل�جتماعي.  �أ- �إبر�ز �لفكر �ل�إ

ب-  �ستخد�م مو�قع �لتو�صل �ل�جتماعي دون ضو�بط �أو قيود.

 ج- �لمساهمة في نشر �لفكر و�لثقافة �لغربية على مو�قع �لتو�صل �ل�جتماعي.

 د- �ستخد�م مو�قع �لتو�صل �ل�جتماعي لنشر �ل�أمور �لشخصية و�لخاصة للاأفر�د. 

٢ نذكر �أقو�ل �لمفكرين في تعريف �لعولمة. 

ُق بين لفظي �لعالمية و�لعولمة في �لميز�ن �لصرفي. ٣ نُفرِّ

سلام و�لعولمة. ٤ نو�زن بين عالمية �ل�إ

٥ نُعّدد مظاهر �لعولمة.

آتــي: �لمظهــر �ل�قتصــادي، و�لمظهــر �لسياســي، و�لمظهــر �لثقافــي  آثــار �لســلبية للعولمــة فــي كل مــن �ل� ٦ نذكــر �ل�

علــى �للغــة �لعربيــة.

سلام من �لعولمة. ٧ نُبّين موقف �ل�إ

٨ نستنتج �أثر �لعولمة على حرية �لتفكير و�ل�ختيار.

�لعولمة ظاهرة سلبية مطلقة، ما ر�أينا؟ وكيف نبّررها؟ 
قضية 

للنقاش: 
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   الثلاثون :    ترسيخ القيم الفاضلة في المجتمع    الدرس 

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
سلام. - ١ تعريف مصطلح �لقيم �لفاضلة في �ل�إ

�ل�ستدل�ل بنص قر�آني على حكم �لتحلي بال�أخلاق �لفاضلة. - ٢

�لتمثيل على بعض �لقيم �لفاضلة في �لمجتمع.- 3

توضيح دور �لمجتمع في �لتربية على �ل�أخلاق �لفاضلة.- ٤

�ستنتاج �أثر �لتحلي بالقيم �لفاضلة على حياة �لفرد و�لمجتمع.- 5

�لتمثيل بشخصيات تاريخية تميزت بقيمها �لفاضلة.- 6

�أزمة �لعالم �ليوم �أزمة قيمية و�أخلاقية، نناقش.نشاط

ســلام ديــن �لكمــال، وبتشــريعه للاأخــلاق �لفاضلــة، و�لقيــم، و�لمبــادئ  �ل�إ

ــزة فــي �أقو�لهــا، و�أعمالهــا، ومعاملاتهــا،  ــى �إيجــاد �أمــة متمي �لنبيلــة، يهــدف �إل

فــي جميــع شــؤون حياتهــا. 

ــة؟ ومــا حكــم التحلــي بهــا؟ ومــا اأثرهــا علــى الفــرد  ــم الفاضل فمــا القي

ــع؟ والمجتم

سلامية.  القيم الفاضلة: هي مبادئ �إنسانية، وصفات محمودة منضبطة بالشريعة �ل�إ

يمــان فــي �لقلــِب يســمو �لمســلم فيلتــزم  يمــان باللــه -تعالــى-، فمنــُه تنشــاأ، وبــه تقــَوى، فحيــن يتمكَّــن �ل�إ و�لقيــم �أساُســها �ل�إ

�لقيــم �لفاضلــة و�لمبادئ �لســامية.

 وُيَعــّد هــذ� �ل�لتــز�م جــزء�ً مــن �لديــن، قــال تعالــى: ﴿چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ﴾ )�لنحل:9٠(
 



١35

سلام في المجتمع    من القيم الفاضلة التي دعا اإليها ال�إ

ــال *  ــن �إرس ــة م ــو �لغاي ــا، فه ــم و�أفضله ــم �لقي ــو �أعظ ــدل فه �لع

�لرســل و�إنــز�ل �لكتــب �لســماوية.

�ل�أدب وحســن �لخلــق، �إذ حــّث علــى �لتحلــي بال�أخــلاق * 

أمانــة. قــال رســول �للــه :"�إنمــا  �لفاضلــة كالصــدق و�ل�

للاألبانــي( �ل�خــلاق ".)�لسلســة �لصحيحــة  ــَم مــكارَم  أَتمِّ ل� ُبِعْثــُت 

علــو �لهمــة، �أي �أد�ء �لعمــل بجــد ونشــاط عــال وعــدم �لتو�نــي * 

و�لكســل قــال رســول �للــه :"يعقــد �لشــيطان علــى قافيــة ر�أس �أحدكــم �إذ� هــو نــام ثــلاث عقــد، يضــرب كل 

عقــدة: عليــك ليــل طويــل فارقــد، فــاإن �ســتيقظ فذكــر �للــه �نحلــت عقــدة، فــاإن توضــاأ �نحلــت عقــدة، فــاإن صلــى 

�نحلــت عقــدة، فاأصبــح نشــيطا طيــب �لنفــس، و�إل� �أصبــح خبيــث �لنفــس كســلان". )رو�ه �لبخــاري(

�لليــن وخفــض �لجنــاح، فقــد �أمــر �للــه موســى وهــارون -عليهمــا �لســلام- �أن يخاطبــا فرعــون بالقــول �لليــن رغــم * 

�ســتعلائه وكفــره، قــال تعالــى: ﴿ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۓ﴾.)طــه:٤٤(، �أمــا خفــض �لجنــاح ففيــه 

معنــى �لتو�ضــع للمؤمنيــن.

حــب �لخيــر للنــاس، ومــن مظاهــر ذلــك رحمــة �لخلــق و�لنصــح لهــم و�لحــرص علــى هد�يتهــم و�لصبــر علــى �أذ�هــم * 

و�لعفــو عــن �لمســيء منهــم، قــال رســول �للــه :" ل� َيرحــُم �للــُه َمــن ل� يرَحــُم �لنَّــاَس ". )رو�ه �لبخــاري(

 دور المجتمع في ترسيخ القيم الفاضلة  

نشــر �لقيــم �لفاضلــة فــي �لمجتمــع وغرســها فــي نفــوس �أفــر�ده مســؤولية عامــة تقــع علــى عاتــق �لمجتمــع �أفــر�ًد� وجماعــات 

كل حســب موقعه ومســؤوليته. 

 ويتمثل ذلك بال�هتمام بثلاثة جوانب: 

ال�أول- �لتربيــة وفــق هــدي �لقــر�آن �لكريــم، و�لســنة �لنبويــة �لشــريفة، ومنهــج �لســلف �لصالــح، فينشــاأ جيــل صالــح �لفكــر 

و�لمعتقــد و�لعمــل.

الثانــي- �لقــدوة �لحســنة، فمــن طبائــع �لناشــئين تقليــد مــن يحبــون؛ مــا يســتوجب وجــود �لنمــاذج �لقــدوة فــي �ل�أســرة 

و�لمجتمــع، بــل وفــي مؤسســات �لدولــة ودو�ئرهــا �لمتعــددة.

الثالــث- �لمتابعــة و�لمر�قبــة و�لتوجيــه، رغــم �أهميــة جانبــي �لتربيــة و�لقــدوة �إل� �أن �حتــكاك �لناشــئ و�نخر�طــه فــي �لمجتمع 

يدفعــه للتاأثــر فــي ســلوكات بعــض �أفــر�ده؛ مــا يســتلزم متابعتــه ومر�قبتــه وتوجيهــه للاختــلاط بالصالحيــن و�لتاأثــر بهــم. 
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نتاأمل في ال�أساليب المناسبة في تربية الناشئ:

ســلامية، فلهــا تاأثيــر نفســي، خاصــة �إن وضعــت فــي �إطــار مشــوق يشــد �ل�نتبــاه ويؤثــر فــي *  �ســتخد�م �لقصــص �ل�إ

�لوجــد�ن، فيتفاعــل معهــا �لناشــئ، ويتقمــص بعــض شــخصياتها، فيرتبــط نفســيا بالمو�قــف؛ مــا يثيــر فيــه نــو�زع 

�لخيــر، وينعكــس علــى تصرفاتــه وســلوكه.

�لنصــح و�لموعظــة �لحســنة، بمــا يناســب مســتوى �لناشــئ نفســيا وعقليــا، دون �إحــد�ث ملــل مــع �ختيــار �لوقــت * 

�لمناســب لذلــك.

 اأثر التحلي بالقيم الفاضلة في حياة الفرد والمجتمع  

�إن �لتــز�م �لقيــم �لفاضلــة يكســب �لفــرد �لطماأنينــة و�لرضــا بمــا ينتظــره مــن جزيــل �لثــو�ب فــي �ل�آخــرة، كمــا قــال رســول 

ــِق".)رو�ه �أبــو د�ود( �للــه :" مــا ِمــن شــيٍء �أثقــُل فــي �لميــز�ِن مــن ُحســِن �لُخلُ

كمــا يصقــل شــخصية �لفــرد، ويبنيهــا بنــاء متو�زنــا فــي جو�نبهــا �لعقائديــة و�لفكريــة و�لســلوكية، فيجعــل مــن �لفــرد عنصــر� 

�إيجابيــا محبــا للخيــر عالــي �لهمــة يســهم فــي بنــاء �لمجتمــع وتماســكه، كمــا �أن �لتــز�م �لفــرد بالقيــم �لفاضلــة يعــود علــى 

أمــن و�ل�ســتقر�ر، فينطلــق فــي طريــق �لحضــارة و�لرقــي بهمــة  �لمجتمــع بالخيــر �لعميــم، فتنتشــر فيــه �لفضيلــة، ويعمــه �ل�

�أبنائــه.

فائدة
نســان �إلــى  ســلام؛ لتعيــد �ل�إ نســانية �لتــي رّســخها �ل�إ �إن �لعالــم �ليــوم بحاجــة �إلــى �لقيــم �لحضاريــة �ل�إ

مكانتــه �لســامية �لتــي خلقــه �للــه عليهــا، فرغــم �لتقــدم �لمدنــي �لمــادي �لــذي تعيشــه �لمجتمعــات 

�لمعاصــرة �إل� �أنهــا تعانــي مــن �نهيــار منظومــة �لقيــم و�ل�أخــلاق �لفاضلــة.
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  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة لكل مما ياأتي: ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

�لمعنــى �لمســتفاد مــن قولــه -تعالــى-﴿چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  - ١

ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ﴾ )�لنحــل:9٠(
نسان �لحرية في �ل�أخذ ما يشاء من �لقيم وترك ما يشاء.  �أ- �ل�لتز�م بالقيم جزء من �لدين.        ب- للاإ

ج- �لغاية تبيح �لتخلي عن �لقيم �لفاضلة.   د- �لدين عبادة ل� دخل له بالقيم. 

نشر �لقيم �لفاضلة في �لمجتمع وغرسها في نفوس �أفر�ده مسؤولية: - ٢

�أ- خاصة بال�أهل وحدهم.        ب- عامة تقع على عاتق �لمجتمع كل حسب موقعه ومسؤوليته. 

ج- خاصة بالفرد دون �لجماعة.        د- خاصة بالعلماء وحدهم.

�أسلوب �لنصح و�لموعظة �لحسنة: - 3

�أ- يهتم بالهدف ول� يكترث لحال �لشخص. ب- يصلح في كل وقت. 

ج- ير�عي مستوى �لناشئ نفسيا وعقليا.      د- يعتمد �لتكر�ر و�إن �أتبعه �لملل. 

سلام للاأخلاق و�لقيم �لفاضلة. ٢ نُعلّل: ١- تشريع �ل�إ

يمان بالله -تعالى-. ٢- �لقيم �لفاضلة �أساُسها �ل�إ

3- �لعدل من �أعظم �لقيم و�أفضلها.

٣ نُعرِّف: �لقيم �لفاضلة، علو �لهمة.

آتية. ٤ نُبّين �لمعنى �لمستفاد من �لنصوص �لشرعية �ل�

قال تعالى:﴿ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۓ﴾.- ١

َم مكارَم �ل�خلاق ".- ٢ أَتمِّ قال رسول �لله : "�إنما ُبِعْثُت ل�

٥ على �لمجتمع �ل�هتمام بجو�نب ثلاثة لنشر �لقيم فيه، نُبّينها.

سلامية، نوّضح.  ٦ من �ل�أساليب �لمناسبة في تربية �لناشئ �ستخد�م �لقصص �ل�إ

٧ نذكر �آثار �لتحلي بالقيم �لفاضلة في حياة �لفرد و�لمجتمع.

﴿چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   تعالــى:  قــال   ٨

ــة.  ــم �لفاضل ــز�م بالقي ــة �لكريمــة ســببا للالت آي ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ﴾ )�لنحــل:9٠(، نســتنتج مــن �ل�
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قائمة المراجع والمصادر
 �لقر�آن �لكريم. ١
�آل �لشيخ،عبد �لرحمن بن حسن، فتح �لمجيد شرح كتاب �لتوحيد، ط7، مطبعة �لسنة �لمحمدية �لسعودية، تحقيق محمد حامد �لفقي.. ٢
سلامي، بيروت،١9٨١. . 3 ألباني، ط5، �لمكتب �ل�إ �بن �أبي �لعز �لحنفي، محمد بن علاء �لدين، شرح �لعقيدة �لطحاوية، �ل�
أرنؤوط،�لناشر: مؤسسة �لرسالة، بيروت. . ٤ �بن حبان، محمد بن حبان، صحيح �بن حبان بترتيب �بن بلبان، ط٢، ١993 م �لمحقق: شعيب �ل�
أرنــاؤوط - �إبر�هيــم باجــس، . 5 �بــن رجــب، عبــد �لرحمــن بــن �أحمــد، جامــع �لعلــوم و�لحكــم فــي شــرح خمســين حديثــا مــن جو�مــع �لكلــم،ط7، ١٤٢٢ه �لمحقــق: شــعيب �ل�

�لناشــر: مؤسســة �لرســالة، بيروت.
�بــن كثيــر، �أبــو �لفــد�ء �إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر �لقرشــي �لبصــري ثــم �لدمشــقي: تفســير �لقــر�آن �لكريــم �لعظيــم )�بــن كثيــر( ط١، ١٤١9ه، �لمحقــق: محمــد حســين . 6

شــمس �لديــن، �لناشــر: د�ر �لكتــب �لعلميــة، منشــور�ت محمــد علــي بيضــون، بيــروت.
-�لســيرة �لنبويــة )مــن �لبد�يــة و�لنهايــة ل�بــن كثيــر(، تحقيــق: مصطفــى عبــد �لو�حد،�لناشــر: د�ر �لمعرفــة للطباعــة و�لنشــر و�لتوزيــع، بيــروت – لبنــان، عــام �لنشــر: ١395 . 7

هـــ - ١976 م، �بــن قيــم �لجوزيــة، �أبــو عبــد �للــه محمــد بــن �أبــي بكــر بــن �أيــوب، �إعــلام �لموقعيــن عــن رب �لعالميــن، ط١، ١٤٢3ه، قــدم لــه وعلــق عليــه وخــرج �أحاديثــه 
و�آثــاره: �أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن �آل ســلمان، شــارك فــي �لتخريــج: �أبــو عمــر �أحمــد عبــد �للــه �أحمــد، �لناشــر: د�ر �بــن �لجــوزي للنشــر و�لتوزيــع، �لمملكــة �لعربيــة 

�لسعودية.
ــه، �لناشــر: د�ر . ٨ ــد �للّطيــف حــرز �لل ــره بللــي - َعب ــد كامــل ق ــؤوط، عــادل مرشــد - محمَّ أرن �بــن ماجــة، محمــد بــن يزيــد، ســنن �بــن ماجــه، ط ١،٢٠٠9م، تحقيــق �ل�

ــة. �لرســالة �لعالمي
أبيــاري وعبــد �لحفيــظ �لشــلبي، �لناشــر: شــركة مكتبــة . 9 �بــن هشــام، عبــد �لملــك بــن هشــام، �لســيرة �لنبويــة ل�بــن هشــام،ط3،١955م، تحقيــق: مصطفــى �لســقا و�إبر�هيــم �ل�

ومطبعــة مصطفــى �لبابــي �لحلبــي و�أول�ده بمصــر.
�بو د�ود، سليمان بن �ل�أشعث، سنن �أبي د�ود �لمحقق: محمد محيي �لدين عبد �لحميد، �لناشر: �لمكتبة �لعصرية، صيد�، بيروت.. ١٠
أرنؤوط - عادل مرشد، و�آخرون، �لناشر: مؤسسة �لرسالة.. ١١ مام �أحمد بن حنبل، ط١ ن ٢٠٠١ م،، �لمحقق: شعيب �ل� �أحمد، �أحمد بن محمد بن حنبل،مسند �ل�إ
سلامي.  صحيح �لترمذي، صحيح وضعيف سنن �لترمذي.. ١٢ ألباني، محمد ناصر �لدين: صحيح �لجامع �لصغير وزياد�ته، �لناشر: �لمكتب �ل�إ �ل�
�لبخــاري، محمــد بــن �إســماعيل، �لجامــع �لمســند �لصحيــح �لمختصــر مــن �أمــور رســول �للــه صلــى �للــه عليــه وســلم وســننه و�أيامــه = صحيــح �لبخــاري، ط ،١٤٢٢تحقيــق . ١3

محمــد زهيــر بــن ناصــر �لناصــر، د�ر طــوق �لنجــاة.
أعــلام �لعليــة فــي مناقــب �بــن تيميــة، �لمحقــق: زهيــر . ١٤ ، ســر�ُج �لديــِن �أبــو حفــٍص )�لمتوفــى: 7٤9هـــ(، �ل� �ُر، عمــُر بــُن علــيِّ بــِن موســى بــِن خليــٍل �لبغــد�ديُّ �ل�أزجــيُّ �لبــزَّ

ســلامي، بيــروت. �لشاويش،�لناشــر: �لمكتــب �ل�إ
�لبوطي، محمد سعيد، كبرى �ليقينيات �لكونية،ط٢، د�ر �لفكر، دمشق، ١9٨٢.. ١5
�لترمــذي، محمــد بــن عيســى، ســنن �لترمــذي، ط ٢، ١975 م، تحقيــق وتعليــق: �أحمــد محمــد شــاكر )جـــ ١، ٢(، ومحمــد فــؤ�د عبــد �لباقــي )جـــ 3(، و�إبر�هيــم عطــوة . ١6

أزهــر �لشــريف )جـــ ٤، 5(. عــوض �لمــدرس فــي �ل�
سلامي ط٢٠٠9،١م، �لناشر: بيت �ل�أفكار �لدولية.. ١7 �لتويجري، محمد بن �إبر�هيم، موسوعة �لفقه �ل�إ
�لحســيني، �إبر�هيــم بــن محمــد بــن محمــد كمــال �لديــن �بــن �أحمــد بــن حســين، برهــان �لديــن �بــن َحْمــَزة �لُحَســْيني �لحنفــي �لدمشــقّي )�لمتوفــى: ١١٢٠هـــ(، �لبيــان . ١٨

و�لتعريــف فــي �أســباب ورود �لحديــث �لشــريف، �لمحقــق: ســيف �لديــن �لكاتــب، �لناشــر: د�ر �لكتــاب �لعربــي، بيــروت.
ختصــار، ط١، ١99٤، �لمحقــق: . ١9 �لحصنــي، �أبــو بكــر بــن محمــد بــن عبــد �لمؤمــن بــن حريــز بــن معلــى �لحســيني، تقــي �لديــن �لشــافعي ، كفايــة �ل�أخيــار فــي حــل غايــة �ل�إ

علــي عبــد �لحميــد بلطجــي ومحمــد وهبــي ســليمان، �لناشــر: د�ر �لخيــر، دمشــق.
ــة �لمنورة-�لعــدد �لخامــس . ٢٠ ســلامية بالمدين ــن حقيقتهــا وحكمهــا،ط١7،١٤٠5ه، �لناشــر: �لجامعــة �ل�إ ــز �لحمــاد، عقــود �لتاأمي ــد �لعزي ــن عب ــن حمــاد ب �لحمــاد، حمــد ب

و�لســتين، و�لســادس و�لســتين.
خطاب، محمود شيت خطاب �لرسول �لقائد ط6 ،١٤٢٢ه، �لناشر: د�ر �لفكر، بيروت.. ٢١
�لخطيب، محمد عجاج، �لسنة قبل �لتدوين – رسالة ماجستير، ط3، ١9٨٠م، �لناشر: د�ر �لفكر للطباعة و�لنشر و�لتوزيع، بيروت، لبنان.. ٢٢
ــون �لعــدد ١٢٤ - ١٤٢٤هـــ، �لناشــر: �لجامعــة . ٢3 ــم �لخطيــب حكــم �إخــر�ج زكاة �لفطــر قيمــة )نقــد(، �لطبعــة: �لســنة �لسادســة و�لثلاث ــن �إبر�هي �لخطيــب، د. محمــود ب

ــورة. ــة �لمن ســلامية بالمدين �ل�إ
سلامية و�لقانون �لوضعي، ط٤،١99٤ مؤسسة �لرسالة، بيروت.. ٢٤ �لخياط، عبد �لعزيز عزت �لخياط، �لشركات في �لشريعة �ل�إ
أعــلام، ط١،٢٠٠3م، �لمحقــق: �لدكتــور بشــار عــّو�د معــروف، . ٢5 ســلام َوَوفيــات �لمشــاهير َو�ل� �لذهبــي، شــمس �لديــن �أبــو عبــد �للــه محمــد بــن �أحمــد بــن عثمــان، تاريــخ �ل�إ

ســلامي �لناشــر: د�ر �لغــرب �ل�إ
ســلاميُّ و�أدلَُّتــُه، ط٤،�لناشــر: د�ر �لفكــر، دمشــق. �لتفســير �لمنيــر فــي �لعقيــدة و�لشــريعة و�لمنهــج، ط٢، ١٤١٨ه، . ٢6 َحْيِلــّي: �لِفْقــُه �ل�إ �لزحيلــي، �أ. د. َوْهَبــة بــن مصطفــى �لزُّ
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