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تــقــديــم

أمــر الــذي  صــلاح التربــوي باأنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة، المســتند اإلــى واقعيــة النشــاأة، ال� يتصــف ال�إ

انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة الفلســطينية وال�حتياجــات ال�جتماعيــة، 

والعمــل علــى اإرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون، مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائــم علــى الحّقــوق 

أمانــي،  آمــال، ويلامــس ال� والواجبــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج اإصــلاح يحقــق ال�

ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف.  

ــه قواعــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن خطــة  ــوي، بوصفهــا علمــاً ل ــر المشــهد الترب ــة فــي تطوي ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربي

عــداد  متكاملــة عالجــت اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل اقتــدار، وال�إ

لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة، دون التــورط باإشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث عــن ال�أصالــة وال�نتمــاء، 

وال�نتقــال اإلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإنســانية وعدالــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.  

ــد  ــا، وباســتحضار واٍع لعدي ــن اإنتاجه ــا يجــب اأن يكــون م ــة، وصــول�ً لم ــي المعرف ــة تلّق ــى تجــاوز نمطي ــق الحــرص عل ــن منطل وم

المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد، وللبنيــة المعرفيــة والفكريـّـة المتوّخــاة، جــاء تطويــر المناهــج الفلســطينية وفــق رؤيــة 

محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول اإلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، والعلــم، والثقافــة، والتكنولوجيــا، وتلبيــة المتطلبــات الكفيلــة 

بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة، وهــو مــا كان لــه ليتحّقــق لــول� التناغــم بيــن ال�أهــداف والغايــات والمنطلقــات والمرجعيــات، 

فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليتحّقــق النتــاج تعبيــراً عــن توليفــة تحقــق المطلــوب معرفيــاً وتربويــاً وفكريــاً.

ثّمــة مرجعيــات تؤطـّـر لهــذا التطويــر، بمــا يعــّزز اأخــذ جزئيــة الكتــب المقــرّرة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول فــي التاأســيس لتــوازن اإبداعــي 

طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم ال�ســتناد اإليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة  خــّلاق بيــن المطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذا ال�إ

ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال�أول؛ لتوّجــه الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل  ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني، بال�إ

المخرجات.

ومــع اإنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد، يغــدو اإزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق التاأليــف والمراجعــة، والتدقيــق، 

ــر، ونحــن واثقــون مــن  ــة الحديــث عــن التطوي ــا مرحل ــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزن ــة العلي شــراف، والتصميــم، وللجن وال�إ

تواصــل هــذه الحالــة مــن العمــل.   

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية

اآب / ٢٠١٧



مــقــدمــة

( الــذي محــا اللــه بــه ظلمــات  الحمــد للــه رب العالميــن، والّصــلاة والســلام علــى ســيد الخلــق والمرســلين، ســيدنا محمــد )  

الديــن، وبعــد، يــوم  اإلــى  باإحســان  لهــم  والتابعيــن  اآلــه وصحبــه  للعالميــن، وعلــى  الحــّق  بــه دروب  واأنــار  الجهــل والكفــر، 

ســلامية مــن المــواد ذات ال�أهميــة البالغــة فــي المنهــاج الفلســطيني؛ لمــا لهــا مــن دوٍر رئيــس  نــه ممــا ل� شــك فيــه اأّن مــادة التربيــة ال�إ فاإ  

نســاني. ــخ ال�إ ــي اأعمــاق التاري ــة بجذورهــا ف ســلامية العريقــة، الضارب ــات الحضــارة ال�إ ــق معطي ــاء العقــول والنفــوس وف ــال، وبن ــة ال�أجي ــي تربي ف

ومــن هنــا فقــد ركـّـزت موضوعــات هــذا الكتــاب علــى معالجــة كثيــر مــن المفاهيــم المتصلــة بالعلــوم الشــرعية، فــي كثيــر مــن المجــال�ت؛ بغــرض 

تزويــد الطلبــة بالقــدر الكافــي مــن المعلومــات الشــرعية التــي تتناســب مــع هــذه المرحلــة العْمريــة.

ــى المنهــج  ــى اإيصــال المعلومــة والفكــرة للطالــب بصــورة واضحــٍة وميّســرة، لنصــل بالطّالــب اإل ــاب عل ــا فــي هــذا الكت وقــد حرصن  

ســلامي، انطلاقــاً مــن ال�عتــدال والوســطية، والبعــد عــن ال�نحــراف فــي الســلوك، والتطــرف فــي الفهــم والتطبيــق؛  الســليم فــي فهــم الديــن ال�إ

رون دينهــم، ويعرفــون مــا عليهــم مــن واجبــات والتزامــاٍت تجــاه اأمتهــم واأوطانهــم. بهــدف تخريــج اأجيــال مــن الطلبــة، ُيَقــدِّ

أنّشــطة  ولــم تقتصــر مــادة هــذا الكتــاب علــى المعلومــات النظريــة المجــّردة، بــل َحــَرَص المؤلفــون علــى اإثــراء المعلومــات النظريــة بال�  

البيتيــة؛ لمنــح الطّالــب مســاحًة مــن حريــة الفكــر، واإعمــال العقــل، وهــو يتنــاول موضوعــات هــذا الكتــاب. العمليــة، والواجبــات 

آتية: وقد تضمن هذا الكتاب الوحدات ال�

ــة؛  ــة والممتحن ــات مــن ســورة التوب آي ــم، وتفســير بعــض ال� ــم وعلومــه: وتضمنــت الحديــث عــن اإعجــاز القــراآن الكري اأول�ً- وحــدة القــراآن الكري

ــة المســلمين بغيرهــم. ــح علاق لتوضي

يمــان بال�أجــل  ــي ال�إ ــك ف ــه، ودور ذل ــة علي ــار المترتب آث يمــان بالقضــاء والقــدر وال� ــان موضــوع ال�إ ــت بي ســلامية: وتناول ــدة ال�إ ــاً: وحــدة العقي ثاني

ــرزق. وال

ثالثاً: وحدة الحديث النبوي الشريف: وركزت على شرح بعض ال�أحاديث المنتقاة، ذات العلاقة بواقع المسلمين.

(؛ ل�ستخلاص ما فيها من دل�ل�ت ودروس وعبر. رابعاً: وحدة السيرة النبوية: وعرضت لمجموعة من غزوات النبي )

سلامي: وبينت معنى الفقه واأصوله، واأنواع الحكم الشرعي، وبعض ال�أحكام المتعلقة بال�أطعمة وال�أشربة. خامساً: وحدة الفقه ال�إ

ســلام، والوســطية والتطــرف، وبعــض مشــكلات الشــباب  أنّوثــة فــي ال�إ سادســاً: وحــدة الفكــر وال�أخــلاق والســلوك: وبحثــت موضــوع الذكــورة وال�

فــي الحيــاة المعاصــرة.

ــَق هــذا الكتــاب الغايــة التــي ُوِضــَع مــن اأجلهــا، واأن يمــنَّ علينــا بالمغفــرة، واأن يجعَلــه  ننــا نســاأل اللــه العلــّي القديــر اأن يحقِّ واأخيــراً فاإ  

فــي ميــزان حســناتنا يــوم القيامــة، اإنــه ســميع قريــب مجيــب الدعــاء.

واللّه ولّي التوفيق

                                                                                                  فريق التّاأليف
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  الوحدة ال�أولى

القراآن الكريم وعلومه

يتوقع من الطلبة بعد نه�ية الوحدة اأن يكونوا ق�درين على:

بي�ن ميزات القراآن الكريم.  .١

تلاوة ال�آي�ت الكريمة من سورة التوبة تلاوة سليمة.  .٢

توضيح مع�ني المفردات والتراكيب الواردة في سورة التوبة.   .3

تعليل مح�ولة ح�طب بن اأبي بلتعة اإخب�ر قريش بتحرك جيش المسلمين نحو مكة.  .٤

التفريق في التع�مل بين الك�فر المع�دي وغير المع�دي.  .5

اأهداف الوحدة:
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  الوحدة ال�أولى

ال�أهداف:القراآن الكريم وعلومه

ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:
التفريق بين المعجزة والكرامة.	 
بيان ميزات القراآن الكريم.	 
عجاز القراآني.	  تعداد وجوه ال�إ
عجاز القراآني.	  التّمثيل لكّل وجه من وجوه ال�إ

ــم،  ــق القوي ــى الطري ــاس؛ لهدايتهــم اإل ــى الن ــى رســلاً اإل ــه تعال   اأرســل الل
واأيّدهــم بمعجــزات تــدّل علــى صــدق دعوتهــم، فكانــت معجــزة الّرســول 
ياأتــوا  اأن  العــرب  الكريــم  القــراآن  الكريــم، وقــد تحــّدى  القــراآن   ) (

بمثلــه، ولكنهــم عجــزوا. 

ف�لمعجــزة هــي: اأمــر خــ�رق للعــ�دة، مقــرون ب�لتحــدي ُيظهــره اللــه 
علــى يــد نبــي، ت�أييــدًا لنبوّتــه. ويجــدر بنــ� اأن نفــرّق بيــن المعجــزة 

والكرامــة علــى النحــو ال�آتــي:

أنبياء، والكرامات تكون للاأولياء.- ١ المعجزات خاصة بال�
ماأمــور - ٢ نبــّي  ظهــار وال�شــتهار، وصاحبهــا  ال�إ مبنّيــة علــى  المعجــزة 

أولــى بــه كتمانهــا. باإظهارهــا، بينمــا الكرامــة مبنّيــة علــى الكتــم والســتر، وصاحبهــا ولــّي وال�
المعجزة تكون مقرونة بالتحدي، وبدعوى النبّوة، اأّما الكرامة فغير مقرونة بالتحدي.- 3
ثمرة المعجزة تعود بالنفع والفائدة على ال�آخرين، والكرامة في الغالـب خاصة بصاحبها.- 4

ميزات القراآن الكريم:

خلــق اللــه - عــزّ وجــّل - الكــون َوفــق قوانيــن ثابتــة، فالنــار تحــرق الجســد الــذي ُيلقــى فيهــا، والمّيــت   
ل� يقــدر اأحــد مــن البشــر علــى اإحيائــه، والعصــا ليــس مــن طبيعتهــا التحــّول اإلــى اأفعــى، ولكــّن اللــه تعالــى 
خــرق هــذه القوانيــن لبعــض الرُُّســل؛ لتكــون دليــلاً علــى صدقهــم، واإثباتــاً لرســالتهم، فعندمــا طلــب فرعــون 

ــة تســعى.  ــده اللــه بالدليــل، فانقلبــت عصــاه حّي ( علــى صــدق نبّوتــه، اأيّ دليــلاً مــن موســى )

واجب بيتي

علــوم  كتــب  ل�أحــد  اأرجــُع 
دفتــري  فــي  واأدّوُن  القــراآن، 
القــراآن  فــي  التحــدي  مراحــل 
الكريــم، مســتدلّ�ً بدليــل واحــد 

مرحلــة.  كل  علــى 

اأفّكر

بعــد التعــّرف اإلــى اأهــم الفــروق بيــن 
المعجــزة والكرامــة، هــل يمكنــك 

ــن المعجــزة والســحر؟  ــق بي التفري

الدرس ال�أول: اإعج�ز القراآن الكريم
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وقد تمّيزت معجزة القراآن العظيم ب�أنه�: 
معجزة فكرية تخاطب العقل والقلب وهي ليست مادية.. ١
معجزة القراآن الكريم خالدة باقية وهي ليست مؤقتة اأو لقوٍم معين، وهي معجزة الثقلين ولجميع الناس.. ٢
( هي كتابه الذي اأنزل اإليه )القراآن الكريم(، وهو الكتاب المحفوظ من التّحريف . 3 معجزة الّرسول )

والتّبديل.

وجوه اإعج�ز القراآن الكريم:

تظهر للمتدبّر للقراآن الكريم وجوه اإعجاز متعددة، كثر البحث فيها، وكلما مّر الزمان، وتقّدم العلم،    
وظهرِت اكتشافات جديدة، زادت المعرفة بقوانين الكون وسننه، مصداقاً لقوله سبحانه: ﴿َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا 

نَُّه الَْحّقُ ﴾ )فصلت:53(.
َ
نُْفِسِهْم َحّتَى يَتََبّيََن لَُهْم أ

َ
فِى اْلفَاِق َوِف أ

عجاز  وال�إ العلمي،  عجاز  وال�إ الغيبي،  عجاز  وال�إ البياني،  عجاز  ال�إ القراآني:  عجاز  ال�إ وجوه  اأهم  ومن   
التشريعي، وسنبّين هذه الوجوه باإيجاز. 

عج�ز البي�ني:  ال�إ

عجاز  شــاء اللــه تعالــى اأن يكــوَن القــراآن الكريــم عربّيــاً، واأن يكــوَن ال�إ  
بيانّيــاً، فقــد ملــك القــراآن قلــوب العــرب بفصاحته وبلاغته، وبهرهم باأســلوبه، 
ســلام للقــول: "واللــه  مــا دفــع الوليــد بــن المغيــرة، وهــو مــن اأشــّد اأعــداء ال�إ
نــس، ول� مــن كلام  لقــد ســمعت مــن محمــد كلامــاً مــا هــو مــن كلام ال�إ
الجــّن، واللــه، اإّن لــه لحــلاوة، واإّن عليــه لطــلاوة، واإّن اأعــلاه لمثمــر، واإّن 

اأســفله لمغــدق".

عجاز البياني للقراآن الكريم: أمثلة الدالّة على ال�إ ومن ال�

لْــَف 
َ
ــْم أ ــهِ فَلَبِــَث فِيِه ــٰى قَوِْم رَْســلَْنا نُوحــاً إِلَ

َ
اأ- قولــه ســبحانه: ﴿ َولََقــْد أ

وفَــاُن َوُهْم َظالُِمــوَن﴾ )العنكبــوت:١4(،  َخَذُهــُم الّطُ
َ
 َخْمِســيَن َعامــاً فَأ

َ
َســَنٍة إِّل

فالّســنة تحمــل معانــي الشــّدة والقحــط والصعوبــة، والعــام يــدّل علــى الّرخــاء 
والّســعادة والُيســر، كمــا اأّن الّســنة اأكثــر مــا تُســتعمل فــي الّســنة الشمســّية، 

فــي حيــن تُســتعمل لفظــة )العــام( للعــام القمــري. 

نش�ط صفي

مــاذا تســتنتج مــن قــول الوليــد 
ابــن المغيــرة )واللــه لقــد ســمعت 
ــن  ــو م ــا ه ــاً م ــن محمــد كلام م

كلام...(؟

نش�ط صفي

ــى  أنث ــى ال� ــر عل ــّدم الّذك ــاذا ق لم
ــّدم  فــي جريمــة الســرقة، بينمــا ق
ــي جريمــة  ــى الذكــر ف ــى عل أنث ال�

ــا؟ الزن
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عج�ز الغيبي:     ال�إ

عجــاز الغيبــي للقــراآن الكريــم اإخبــاره عــن اأمــور ســتحدث فــي المســتقبل قبــل وقوعهــا،  مــن مظاهــر ال�إ  
ــال: ــبيل المث ــى س ــا عل ــم، ومنه ــراآن الكري ــا الق ــر عنه ــا اأخب ــت كم ــّم وقع ث

اأخبــر القــراآن الكريــم عــن هزيمــة الكّفــار يــوم بــدر قبــل بــدء القتــال،  قــال تعالــى: ﴿َســُيْهَزُم الَْجْمــُع َوُيَوّلـُـوَن 
بـُـَر ﴾ )القمــر:45(،  وقــد تحّقــق مــا اأخبــر بــه القــراآن العظيــم، فُهــزم المشــركون. الّدُ

عج�ز العلمي: ال�إ

اأورد القــراآن الكريــم بعــض الحّقائــق العلمّيــة التــي لــم يكــْن يعرفهــا   
ــد  ــا يؤكّ ــد كشــف عنهــا، م ــث ق ــم الحدي ــان، اإلّ� اأّن العل ــك الزم اأهــل ذل
اأّن هــذا القــراآن مــن لــدن حكيــم خبيــر، واأنـّـه ليــس مــن صنــع البشــر، ومــن 
ــي:  ــا ياأت ــم م ــراآن الكري ــا الق ــار اإليه ــي اأش ــة المكتشــفة الت ــق العلمّي الحّقائ
نســان وتركيبهــا  نســ�ن: فاللـّـه تعالــى قــادر علــى جمــع عظــام ال�إ خلــق ال�إ
كمــا كانــت فــي الدنيــا، وعلــى اإثبــات ذلــك مــن خــلال بصمــة اأصابعــه، 

أنّهــا قــد تتشــابه، اأّمــا البصمــة فهــي خاّصــة بصاحبهــا،  ولــم يختــِر القــراآن عضــواً اآخــر مــن اأعضــاء  الجســم؛ ل�
يَْحَســُب اإِلنَســاُن أّلَــْن نَْجَمــَع 

َ
وهــذا مــا جــاء بــه القــراآن الكريــم منــذ خمســة عشــر قرنــاً، قــال تعالــى: ﴿أ

ْن نَُســّوَِي َبَنانَــُه ٤﴾ )القيامــة(
َ
ِعَظاَمــُه ٣ بَلَــى قَادِرِيــَن َعلَــى أ

دوران ال�أرض حــول نفســه�: اأشــار القــراآن الكريــم اإلــى دوران ال�أرض حــول نفســها بمــا يــكاد يكــون نّصــاً 

رَْض بِالَْحــّقِ يَُكــّوُِر 
َ
ــَماَواِت َواأل صريحــاً فــي قولــه تعالــى: ﴿ َخلَــَق الّسَ

ــْمَس  َر الّشَ ــّخَ ــِل وََس ــى الّلَيْ ــاَر َعلَ ــارِ َوُيَكــّوُِر الّنََه ــى الّنََه ــَل َعلَ الّلَيْ
ــاُر ٥﴾ )الزمــر(.  َل ُهــَو الَْعزِيــُز الَْغّفَ

َ
َجــٍل ُمَســّمًى أ

َ
َوالَْقَمــَر ُكّلٌ يَْجــرِي أِل

ــة ال�أرض  ــد كرويّ ــا يؤكّ ــي، م ــّف، واللّ ــة: اللّ ــي اللغ ــاه ف ــر معن والتكوي
أّن التكويــر معنــاه لــّف الشــيء علــى الشــيء  ودورانهــا حــول نفســها؛ ل�
ــة )مســطّحة مثــلاً(  علــى ســبيل التتابــع، ولــو كانــت ال�أرض غيــر كرويّ
لخيــم اللّيــل، اأو طلــع النهــار علــى جميــع اأجزائهــا دفعــة واحــدة، ولكــّن 
الحّقيقــة اأّن ال�أرض كرويـّـة تــدور حــول نفســها، ولهــذا، فنصــف الكــرة 
ــا يكــون النصــف  ــه يواجــه الشــمس، بينم أنّ ــاراً؛ ل� ــة يكــون نه ال�أرضي
ــح  ــادل النصفــان، ويصب ــّف يتب ــدوران اأو اللّ ــلاً، وباســتمرار ال ال�آخــر لي

واجب بيتي

آيــة 43 مــن ســورة  اأرجــع اإلــى ال�
النّــور واأبّيــن مــا فيهــا مــن اإعجــاز 

علمــي.
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آيــة يــدّل بوضــوح  النهــار ليــلاً واللّيــل نهــاراً، وهكــذا، كمــا اأّن الفعــل )يكــّور( المكــّرر مرتيــن فــي هــذه ال�
علــى كرويــّة ال�أرض بكرويّــة جّوهــا الــذي يتولـّـد فيــه اللّيــل والنهــار. 

عج�ز التشريعي: ال�إ

تيان بمثل ما جاء به القراآن الكريم  ويقصد به: سمّو التشريعات القراآنية وشمولها، واإثبات عجز البشر عن ال�إ
من تشريعات واأحكام تتعلق بالفرد وال�أسرة والمجتمع في كافة المجال�ت.

أّن القراآن الكريم دستور حياة، فقد شملت تشريعاته مجال�ت الحياة كافّة. ومن اأهم مزايا تشريعات القراآن  ول�
الكريم اأنّها:

 ِ ْحَســُن ِمْن الّلَ
َ
ِ َوَمــْن أ أنّهــا مــن عنــد الحكيــم الوّهــاب، قــال تعالــى: ﴿ِصبَْغــَة الّلَ  اأ- حــق وخيــر وصــواب؛ ل�

ِصبَْغًة َونَْحُن لَُه َعابُِدوَن ١٣٨﴾ )البقرة(.
أفراد والمجتمعات، فلا َتدع جانباً اإلّ� تنظمه وتعالجه.  ب- شاملة لحياة ال�

ُ بُِكُم الُْيْسَر َوَل يُرِيُد بُِكُم العسُر ١٨٥﴾ )البقرة(. ج- مظهر من مظاهر الُيسر الّرباني، قال تعالى: ﴿يُرِيُد الّلَ

د- تربّي المسلم على الّرقابة الداخلية، وال�ستقامة في السّر والعلن. 

ــه،  ــذي يعطــي كّل ذي حــّق حّق ــراث ال ــم: نظــام المي ــراآن الكري ــى تشــريعات الق ــة عل أمثل ومــن ال�  
ونظــام العقوبــات الــذي يحــارب الرذيلــة، ويحــرس الفضيلــة، ويحّقــق الخيــر فــي كّل مظاهــر الحيــاة.



٧

التّقويم
اإشــ�رة )×( اأمــ�م العبــ�رة غيــر الّصحيحــة فيمــ� ي�أتــي، ثــم اأنقــل  ١- اأضــع اإشــ�رة )√( اأمــ�م العبــ�رة الّصحيحــة و

ج�بــة اإلــى دفتــري:  ال�إ

) اأ- المعجزة خاصة بالولّي، والكرامة خاصة بالنبّي.       ) 
) ( كانت ماديةتدرك بالحس والمشاهدة.          )  ب- معجزة النّبي )
) بَُر ٤٥﴾ )القمر(  اإعجاز غيبي. )  عجاز الوارد في قوله سبحانه: ﴿َسُيْهَزُم الَْجْمُع َوُيَوّلُوَن الّدُ ج- ال�إ
)  د- بّين القراآن الكريم اأّن الشمس تجري حول ال�أرض.       ) 

ج�بة الّصحيحة لكّل مم� ي�أتي:  ٢- اأضع دائرة حول رمز ال�إ

ْن نَُسّوَِي َبَنانَه ٤﴾ ؟ )القيامة( 
َ
عجاز الوارد في قوله تعالى: ﴿ بَلَى قَادِرِيَن َعلَى أ ١- م� ال�إ

د- علمي.  ج- لغوي.   ب- غيبي.   اأ- تشريعي.  
آتية ليست من مزايا التشريعات القراآنية، ما هي؟  ٢- واحدة من ال�

د- الشمول.  ج- الجمود.    ب- الّربانية.   اأ- اليسر.  
عجاز البياني؟  3- ما الموضوع الرئيس للاإ

ج- اللغة والنظم.        د- التشريع والقانون. ب- العلوم الكونّية.  خبار بالغيب.  اأ- ال�إ
( في القراآن الكريم.  3- اأبّين ميزات معجزة الرّسول )

عج�ز ال�آتية:  ٤- اأعطي مث�ل�ً واحدًا لكّل نوع من اأنواع ال�إ

عجاز البياني. د- ال�إ عجاز التشريعي.  ج- ال�إ عجاز العلمي.  ب- ال�إ عجاز الغيبي.  اأ- ال�إ

5- اأَعلِّل: تمّيزت تشريع�ت القراآن الكريم ومب�دؤه عن سواه� من القوانين الوضعّية. 
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الدرس الث�ني: سورة التوّبة ال�آي�ت من )١-6(

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

آيات الكريمة تلاوة سليمة.	  تلاوة ال�
آيات الكريمة.	  بيان معاني المفردات والتراكيب في ال�
آيات الكريمة شرحاً اإجمالّياً.	  شرح ال�
توضيح علاقة المسلمين بالمشركين.	 
آيات الكريمة.	  استنباط العبر المستفادة من ال�
آيات غيباً.	  حفظ ال�

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ    ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  
ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  
ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ ڑ  
ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  
ۀ   ڻ   ڻڻ   ڻ      ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ  
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  
ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے  
ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ  
ې  ې   ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ﴾

تفسير وحفظ

فَِسيُحوا: فسيروا.

َذاٌن: اإعلام.
َ
َوأ

النحر )عيد  يوم   : ْكَبرِ
َ
اأْل الَْحّجِ  يَوَْم 

ال�أضحى(.

لَْم َينُْقُصوُكْم: لم يخالفوا شرطاً من 
شروط المعاهدة.

ُيَظاهُِروا: ُيناصروا

انَْسلََخ: انقضى.

راقبوا  َمرَْصٍد:  ُكّلَ  لَُهْم  َواْقُعُدوا 
تحركاتهم.

المفردات والتراكيب:

ملاحظة: توّزع اآيات سورة التّوبة على مدار الفصل الّدراسّي، تسهيلاً للحفظ، والفهم. 	 



٩

تعريف ع�ّم ب�لّسورة الكريمة:

ســورة التّوبــة مدنّيــة، وعــدد اآياتهــا تســع وعشــرون ومئــة، نزلــت فــي   
( مــن غــزوة  الســنة التاســعة مــن الهجــرة النبويــة الشــريفة بعــد عــودة النبــي )

تبــوك، ولهــا اأســماء متعــددة.
أّن البســملة عنــوان  وقــد خلــت الّســورة مــن البســملة فــي بدايتهــا؛ ل�  
أمــان، وهــؤل�ء المشــركون الذيــن نقضــوا عهودهــم مــع المســلمين  الرحمــة، وال�

ل� يســتحقون الرحمــة.

اأهم موضوع�ت الّسورة الكريمة: 

البراءة من المشركين وعهودهم، وتهديد المشركين، وذكر قبائحهم، اآمرة المؤمنين بقتالهم.- ١
تعالى ورسوله، عليه - ٢ اللّه  في  وال�أوطان، حباً  الديار  الذين هجروا  المؤمنين  المهاجرين من  الثناء على 

الّصلاة والسلام.
أنّهم اتّخذوا الّدين مطّية؛ - 3 وصف رؤساء المشركين بالتكبُّر والجشع، والحرص على اأكل اأموال الناس؛ ل�

لنيل الدنيا.
باأذاهم، - 4 والفرح  المسلمين،  بين  الفتن  واإثارة  والمكر  الكيد  من  القبيحة  المنافقين  اأعمال  بعض  ذكر 

ومحاولة تشتيت كلمتهم.
بيان بعض صفات المؤمنين المجاهدين الذين اأخلصوا اأنفسهم لله تعالى، وبذلوا اأموالهم في سبيله. - 5

اأصن�ف المع�هدين من المشركين:

ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعالى:  قال 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ﴾

هذه براءة من اللّه ورسوله اإلى جميع المشركين المعاهدين، اأّن لهم   
اأربعة اأشهر يسيحون في ال�أرض باختيارهم، اآمنين من المؤمنين، وبعد ذلك، 

فلا عهد لهم، ول� ميثاق.

واجب بيتي

اأرجــُع اإلــى اأحــد كتــب تفســير 
فــي  ُن  واأدوِّ الكريــم،  القــراآن 
ــري خمســة اأســماء لســورة  دفت
التوبــة، ُمعلِّــلاً ســبب التســمية.

ملاحظة: توّزع اآيات سورة التّوبة على مدار الفصل الّدراسّي، تسهيلاً للحفظ، والفهم. 	 

اأفّكر

البــراءة  تعالــى  اللــه  نســب 

( مــن  لنفســه ولرســوله )
أولــى،  آيــة ال� المشــركين فــي ال�

ـل ذلــك. اأَعلِـّ



١٠

وقد صنّفت ال�آيت�ن الكريمت�ن المع�هدين اإلى صنفين، هم�: 
َمْن كان له عهد مطلق غير مقدَّر، اأو مقدَّر باأربعة اأشهر فاأقل، فلهم حريّة السياحة والحركة بمقدار اأربعة اأشهر.- ١
َم له عهده اإذا لم تظهر منه خيانة، - ٢ ّن الله تعّهد اأن يتمِّ َمْن كان له عهد مقّدر بزيادة على اأربعة اأشهر، فاإ

ولم يبداأْ بنقض العهد.ثم اأنذر المعاهدين في مّدة عهدهم، اأنّهم - واإن كانوا اآمنين - لن يعجزوا اللّه، 
نّه ل� بّد اأن يخزَيُه. فكان هذا مّما يجلبهم  ولن ُيفلتوا من عقابه، واأنّه َمِن استمّر منهم على شركه، فاإ

سلام، اإلّ� َمْن عاند، واأصّر، ولم يباِل بوعيد اللّه تعالى. اإلى الدخول في ال�إ

علان الّرب�ني اإلى النّ�س يوم النحر: ال�إ

قــال تعالــى: ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ  ڃڃ   چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ   
ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ ڑ  ک   ک ﴾.

( اأبــا بكــر ليُحــّج بالنــاس، واأرســل علّيــاً ليــؤّذن فيهــم يــوم الحــّج ال�أكبــر وقــت  بعــث النبــي )  
اجتماعهــم، بــاأّن اللــه بــريء مــن المشــركين ورســولُه، فليــس لهــم عنــده عهــد وميثــاق، فاأينمــا ُوِجــدوا َوَجــب 

قتلهــم، وتضّمــن اإعــلان البــراءة مــ� ي�أتــي:
عــلان، - ١ البــراءة مــن عهــود المشــركين، واإمهالهــم اأربعــة اأشــهر مــن يــوم ال�إ

وهــذه ال�أشــهر مختلفــة عــن ال�أشــهر الُحــُرم المعروفــة. 
ل� يحّج بعد هذا العام مشرك، ول� يطوف بالبيت ُعريان. - ٢
َمْن كان بينه وبين المسلمين عهد فاأجله اإلى مّدته، ومن لم يكْن له عهد - 3

فاأجله اأربعة اأشهر. 
ل� يدخل الجنّة اإل� نفٌس مؤمنة. . 4

وجوب الوف�ء ب�لعهود اإلى مّدته�:

﴿ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   تعالى:  قال 

ں   ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ﴾ 
آية الكريمة، ياأمر الله - سبحانه - عباده المؤمنين اأن يوفوا بعهدهم حتّى انقضاء المّدة المتفق  في هذه ال�  
عليها. والدافع لوفاء المؤمنين بعهدهم مع غيرهم ليس تحقيق مصلحة دنيوية، ولكنّه تقوى الله تعالى، فالله، 

عز ّوجّل، يحّب المتّقين المحافظين على عهودهم.

نش�ط بيتي 

ــة  ــة اأدل ــري اأربع ُن فــي دفت اأدوِّ
ــى  شــرعية تحــّث المســلم عل
والمواثيــق. بالعهــود  الوفــاء 

اأتذّكر 

اأعّدُد ال�أشهر الُحُرم.
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اأتعلّم 

آيــة تســّمى اآيــة الّســيف؛  هــذه ال�
بالقتــال،  فيهــا  أمــر  ال� جــاء  اإذ 
وقــد كان مؤّجــلاً اإلــى اأن يقــوى 
الواجــب  وكان  المســلمون، 
عليهــم فــي حــال الّضعــف الصبر 

ال�أذى. علــى 

واجب صّفي

آيات الكريمة. اأستنتج اأربعة اأموٍر ترشد اإليها ال�

سلام:  هداية الن�س هي الهدف الع�م للاإ

﴿ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   تعالى:  قال 

ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې﴾ 
َم عليكم فيها قتال المشركين، فافعلوا  أربعة التي ُحرِّ فاإذا انقضت ال�أشهر ال�
أّن الحال  معهم كّل ما ترونه موافقاً للمصلحة من تدابير الحرب وشؤونها؛ ل�
بينكم وبينهم عادت اإلى حال الحرب بانقضاء اأجل ال�أمان الذي منحتموه، 

آتية: وذلك بعمل اأحد ال�أمور ال�

قتلهم في اأّي مكان ُوجدوا فيه.- ١
اأخذهم اأسارى. - ٢
حصرهم وحبسهم حيث يعتصمون بمعقل اأو حصن، باأن ُيحاَط بهم، - 3

وُيمنعوا من الخروج.
شراف عليهم فيه.- 4 مراقبتهم في كّل مكان يمكن ال�إ
سلام، باأن نطقوا بالّشهادتين، - 5 ْن تابوا عن الشرك الذي يحملهم على عداوتكم وقتالكم، ودخلوا في ال�إ فاإ

واأقاموا الّصلاة، واآتوا الزكاة، فخلّوا سبيلهم، واتركوا لهم طريق حّريتهم، بالكّف عن قتالهم.

المسلم يجير ط�لب ال�أم�ن: 

قال تعالى: ﴿    ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  

ېئ  ېئ  ېئ   ىئ﴾.
أّمته من بعده اأْن يجيروا المشـرك الذي يستجير  ( ول� هـذا خطاٌب من الله تعالى لنبّيه محمد )  
بهم ويمنحوه ال�أمان؛ ليسمَع كلام الله، ويتدبَّره، ويفهَم حقيقة الدين، ويجب عليهم تاأمينه وحمايته حتّى 
يصل اإلى غايته، ويحرم التعّدي عليه. ومن اأراد العودة لبلاده، يجب منحه ال�أمان حتّى يصل اإلى وطنه الذي 
سلام، وما  أّن هـؤل�ء المشركين ل� يعلمون حقيقة ال�إ ياأمن فيه، وهـذا الحكم ثابٌت في كّل وقت وحين؛ ل�

يدعو اإليه، ومن جهل شيئاً عاداه، ول� بّد من اإعطائهم الفرصة؛ حتّى يسمعوا الحّق، ويعلموه.



١٢

التّقويم

اإشــ�رة )×( اأمــ�م العبــ�رة غيــر الّصحيحــة فيمــ� ي�أتــي، ثــم اأنقــل  ١- اأضــع اإشــ�رة )✓( اأمــ�م العبــ�رة الّصحيحــة، و

ج�بــة اإلــى دفتــري:  ال�إ

)  ( اأ- السورة الوحيدة في القراآن الكريم التي تخلو من البسملة في بدايتها هي سورة التوبة. 
)  ( ب- نزلت سورة التوبة في السنة العاشرة من الهجرة النبوية الشريفة.   
)  ( ج- ُيقَصد بيوم الحج ال�أكبر يوم عيد الفطر.      
)  ( د. الدافع الرئيس لمحافظة المسلمين على العهود والمواثيق هو تقوى الله تعالى.  

ج�بة الّصحيحة فيم� ي�أتي:  ٢- اأضع دائرة حول رمز ال�إ

( منها؟  ١- ما الغزوة التي نزلت سورة التوبة بعد عودة النبي )
د- فتح مكة.  ج- مؤتة.   ب- تبوك.   اأ- ُحنين.  

٢- من الصحابي الجليل الذي اأّذن بالبراءة من عهود المشركين يوم النّحر؟ 
ب- عمر بن الخطاب، رضي الله عنه.  اأ- اأبو بكر الصديق، رضي الله عنه.   
د- علي بن اأبي طالب، رضي الله عنه. ج- عثمان بن عفان، رضي الله عنه.  
3- كم مدة عهد ال�أمان الذي يعطى للمشرك الذي ل�يوجد بينه وبين المسلمين عهد؟ 

د- سنة هجرية. ج- غير محددة.   ب- اأربعة اأشهر.   اأ- ثلاثة اأشهر.  

َنُّهْم 
َ
َمَنُه ذَلَِك بِأ

ْ
بْلِْغُه َمأ

َ
ِ ُثَمّ أ َم الَلّ ِجرْهُ َحَتّ يَْسَمَع َكَ

َ
َحٌد ِمَن الُْمْشِكنَِي اْسَتَجارََك فَأ

َ
 4- علام يدل قوله تعالى: ﴿ وإِْن أ

قَوٌْم َل َيْعلَُموَن ﴾ ؟ 
ب- تحريم القتال في ال�أشهر الحرم.  اأ- مشروعّية العهود مع المشركين.  

د- اإباحة قتل المشرك في كّل زمان ومكان. أمان لَِمن يطلبه من الكفار.   ج- اإعطاء ال�

3- اأبّين مع�ني المفردات والتراكيب ال�آتية: فسيحوا، واأذان، انسلخ، يظ�هروا.

٤- م� البنود ال�أربعة التي تضّمنه� اإعلان البراءة من عهود المشركين يوم النّحر؟

5- اأَعلِّل م� ي�أتي:  

اأ- اإمهال المشركين اأربعة اأشهر قبل قتالهم.
ب- اإعلان البراءة يوم الحّج ال�أكبر تحديداً.

ج- خلّو سورة التوبة من البسملة في مطلعها. 

6- اأتلو ال�آي�ت الكريمة )١ - 6( من سورة التوبة غيبً�. 
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الدرس الث�لث: سورة التّوبة ال�آي�ت من )٧-١6(

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:
آيات الكريمة تلاوة سليمة.	  تلاوة ال�
آيات الكريمة.	  تفسير معاني المفردات والتراكيب في ال�
آيات الكريمة شرحاً اإجمالّياً.	  شرح ال�
تعداد مبررات قتال المشركين.	 
آيات الكريمة. 	  استنباط العبر المستفادة من ال�
آيات الكريمة غيباً.	  حفظ ال�

 
پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  
ٿ   ٿ   ٺ   ٺ     ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  
ڦ      ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ     ٹ   ٹ   ٹ   ٿٿ  
چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  
چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ    
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گگ  گ  
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گ  
ہ     ہ   ہ   ۀ   ۀ      ڻ   ڻ   ڻڻ   ں   ں   
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭڭ  
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  
ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ    ۅ  
ٱ   ۆئ    ۇئ   ۇئ  وئ      وئ   ەئ   ەئ   ائ   ىائ   ېى   

تفسير وحفظ

َيْظَهُروا َعلَيُْكْم: ينتصروا عليكم.
َل يَْرُقُبوا: ل� يراعوا.

: قرابة.
إِّلً

ًة: عهداً. ذِّمَ
َطَعُنوا: عابوا، وانتقصوا.

َة الُْكْفرِ: رؤوس الضلال ئِّمَ
َ
أ

نََّكُثوا: نقضوا.

المفردات والتراكيب:
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الوف�ء ب�لعهد صفة اأصيلة عند المسلمين:

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    تعالى:  قال   

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ    ٺ  ٿ  
ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ﴾

( اإلّ� الذين عاهدتم عند المسجد  ل� ينبغي اأن يكوَن للمشركين عهد عند الله وعند رسوله )  
الحرام في صلح الحديبية، فما اأقاموا على الوفاء بعهدكم فاأتموا لهم عهدهم، اإّن الله يحب المتّقين الموفين 

بعهودهم. 

مبرّرات قت�ل المشركين بشكل ع�م: 

﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ڄ      ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ   تعالى:  قال   
ڈ   ڎ   ڎ     ڌڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ  

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ﴾
نكاري، فهي تُنكر اأن يترّدَد اأحد في قتال هؤل�ء  آيات الكريمة باأسلوب ال�ستفهام ال�إ جاءت هذه ال�  

المشركين، وتبّين المبررات التي توجب قتالهم، وهي: 
اإنّهم يصّرون على - ١ لعهٍد حال انتصارهم على المسلمين، بل  ل� يراعون حرمة ول� قرابة، ول� يقيمون وزناً 

عداوتهم للمؤمنين. فهؤل�ء المشركون ل� يحترمون عهودهم مع المسلمين، ويعتبرون هذه العهود فرصة لتقوية 
اأنفسهم.

استبدلوا اآيات الله الدالّة على الحّقّ والخير بقليل من متاع الدنيا، وهو اتباع ال�أهواء والشهوات، فمنعوا - ٢
الناس عن الصراط القويم.

3- يتحّينون الفرص؛ للانقضاض على المسلمين، والفتك بهم، متجاوزين بذلك كّل حدود الظّلم والشر.

واجب بيتي 

اأدّون فــي دفتــري اســم الســورة 
التــي تحّدثــت فــي مطلعهــا عــن 

ــق. ــود والمواثي العه

پ   پ   پ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
پ  ڀ  ڀ ڀ  ڀ   ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  
ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ   ٿ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

چ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ﴾

َولِيَجًة: بطانة مقّربة.
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مصير المشركين اإّم� التّوبة اأو القت�ل:

﴿ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ      تعالــى:  قــال 

ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ  
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ﴾

سلام، فهم بين خي�رين:  هذا مصير المشركين بعد اإعلان عداوتهم للاإ  
التوبة الصادقة عن كفرهم، ونقضهم العهود، وصّدهم عن سبيل الله تعالى: فاإن تابوا واأقاموا الّصلاة . ١

واآتوا الزكاة، فهم اإخوانكم في الدين، لهم ما لكم، وعليهم ما عليكم. 
القتال بعد نقضهم العهود: فاإذا لم يلتزِم المشركون بعهودهم التي اأبرموها . ٢

معكم، وطعنوا في دينكم، واستهَزؤوا بالمؤمنين، فقاتلوا اأئمة الكفر وقادته 
واإيذائهم  كفرهم،  عن  يرجعون  لعلهم  لهم  عهود  ل�  أنّهم  ل� بشجاعة؛ 

المسلمين.

التّحريض على قت�ل المشركين النّ�كثين عهودهم في مكة المكرمة:

قال تعالى: ﴿ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  

ٻ   ٻ  ٱ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ   ەئ  ەئ  ائ   ىائ  ېى  ې 
ٻٻ پ   پ پ پ  ڀ ڀڀڀ ٺ  ٺٺ  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ﴾
هذا حضٌّ على قتال المشركين النّاكثين عهودهم ومواثيقهم، وذلك ل�أسب�ب ثلاثة، هي:  

نكثهم العهد: والعهد الذي نقضوه هو صلح الحديبية.- ١

( من مكة المكرمة.- ٢ اإخراج الّرسول )

بدؤوا المسلمين بالقتال يوم بدر.- 3

ــك  ــي ذل أّن ف ــراً صريحــاً؛ ل� ــن اأم ــه المؤمني ــر ب ــال اأم ــه - ســبحانه - اأســباب القت ــر الل ــد اأن ذك وبع  
خمــس منافــع للمؤمنيــن، هــي: تعذيــب المشــركين باأيــدي المؤمنيــن بالقتــل اأو بال�أســر، وخزيهــم واإذل�لهــم 
بعــد قتلهــم، وتحقيــق النّصــر عليهــم، وشــفاء الصــدور مــن انتظــار النصــر الــذي وعــد اللــه - عــزّ وجــّل - بــه، 

ــوب. ــظ القل ــاب غي واإذه

اأفّكر

تعالــى:  قولــه  دل�لــة  ــح  اأوضِّ

فــي  ڻ﴾  ں   ﴿ں   
المعاصــرة. حياتنــا 
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اختب�ر المسلمين سنّة رّب�نّية: 

قال تعالى: ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

چ  چ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ﴾
آية الكريمة الحكمة من مشروعّية القتال في سبيل الله - سبحانه - وهي اختبار المؤمنين،  بّينت ال�  
آية الكريمة كذلك  وتزكية نفوسهم، وتعويدها على البذل والعطاء، دفاعاً عن دين الله تعالى، وحّذرت ال�

من موال�ة ال�أعداء، والركون اإليهم، واتّخاذهم اأصدقاء مقّربين في اأي مكان وزمان. 

واجب صّفي

اأستنتج خمسة اأمورٍ ترشد اإليه� ال�آي�ت الكريمة.
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التّقويم

اإشــ�رة )×( اأمــ�م العبــ�رة غيــر الّصحيحــة فيمــ� ي�أتــي، ثــم اأنقــل  ١- اأضــع اإشــ�رة )√( اأمــ�م العبــ�رة الّصحيحــة، و

ج�بــة اإلــى دفتري:  ال�إ

اأ- المقصود بـ )وليجة( في قوله تعالى: ﴿َولَم َيتَِّخذوا ِمن دوِن اللَّـهِ َول رَسوِلِ َوَل الُمؤِمننَي َويلَجًة﴾
)  ( هو: بطانة ومقربون من ال�أعداء.        
)  ( ب- يحرص الكفار على اإبرام العقود، تحقيقاً لمصالحهم.    
)  ( ج- نهاية المشركين النّاكثين عهودهم هي: القتل في كّل ال�أحوال.   
)  ( آيات الكريمة على قتال اأتباع المشركين اأّول�ً، ثّم الّزعماء ثانياً.   د- حثّت ال�

ج�بة الّصحيحة فيم� ي�أتي:  ٢- اأضع دائرة حول رمز ال�إ

يماَنُهم﴾؟
َ
ل تُقاتِلوَن قَوماً نََكثوا أ

َ
١-  ما العهد المقصود بقوله تعالى: ﴿ أ

د- حلف الفضول. ج- صلح الحديبية.  ب- غزوة تبوك.   اأ- غزوة الخندق. 
ة﴾؟  َوال ِذمَّ

ّ
٢- ماذا يفيد ال�ستفهام الوارد في قوله تعالى: ﴿َكيَف َوإِن يَظَهروا َعلَيُكم ال يَرقُبوا فيُكم إاِل

التقرير.   د- ال�ستهزاء.      ج-   ب- المبالغة.   نكار.   اأ- ال�إ

ــَن  ي
َّ

ــُه ال ــِم اللَّـ ــا يَعلَ ــوا َولَّم ن ترَُتك
َ
ــبتُم أ م َحِس

َ
ــة الكريمــة: ﴿ أ آي ــة التــي تــدل عليهــا ال� ــنّة الرباني 3- مــا السُّ

 الُمؤِمنــَن َويلَجــًة َواللَّـــُه َخبــٌر بِمــا تَعَملوَن﴾ ؟
َ

جاَهــدوا ِمنُكــم َولـَـم َيتَِّخــذوا ِمــن دوِن اللَّـــِه َوالرَســوِلِ َوال
ج- دوام الحال من الُمحال.   د- النصر حليف المؤمنين.  ب- عمارة ال�أرض.  اأ- ال�بتلاءات والمحن. 

3- م� المبرّرات الرئيسة لقت�ل المشركين الن�كثين عهودهم؟  

٤- اأفّسر ال�آيتين الكريمتين ال�آتيتين:  

ولـئَِك ُهُم الُمعتَدوَن ﴾
ُ
ًة َوأ  َوال ِذمَّ

ّ
اأ- قال تعالى: ﴿ ال يَرقُبوَن يف ُمؤِمٍن إِال

يديُكم َوُيِزِهم َوَينُصُكم َعلَيِهم َويَشِف ُصدوَر قَوٍم ُمؤِمنن ﴾.
َ
بُهُم اللَّـُه بِأ ب- قال تعالى: ﴿ قاتِلوُهم ُيَعِذّ

سلام بين خي�رين، اأوّضحهم�.  5- مصير المشركين بعد اإعلان عداوتهم للاإ

6- اأتلو ال�آي�ت الكريمة )٧ - ١6( من سورة التّوبة غيبً�. 
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الدرس الرابع: سورة التوبة ال�آي�ت من)١٧-٢٨( 

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:
آيات الكريمة.	  تفسير معاني المفردات والتراكيب الواردة في ال�
توضيح اأهمية عمارة المساجد.	 
بيان اأهمية الجهاد في سبيل الله.	 
شرح اأهمية الول�ء والبراء.	 
الحرص على موال�ة المسلمين.	 
آيات الكريمة غيباً.	  حفظ ال�

﴿ڌ  ڎ    ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
ڳڳ           ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   کک   
ڻ   ڻ      ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ  
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ   ھ  ھ  ے  
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ېى   ې   ې   ې   ۉۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ 
ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ    ائ   ائ   ى  
ۈئ  ۈئ   ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ   
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  
ڀ  ڀ  ڀ     ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ      
چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ     ڄ   ڄڄ    ڦ  
ڍ   ڍ    ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ 

تفسير وحفظ

المفردات والتراكيب:

ُيفّضل اإعطاء هذا الدرس بعد درس غزوة ُحنين.	 

َحبَِطْت: بطلت.
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الحّث على عم�رة المس�جد:

قال تعالى: ﴿ڌ  ڎ    ڎ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
کک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﴾.
اأن يعمروا  بالله، فلا يصّح للمشركين  يمان  المساجد وال�إِ الباري - جّل وعلا - بين عمارة  ربط   
أّن اأقوالهم واأعمالهم شاهدة عليهم بالكفر، ول� يمكن اأن يجمعوا بين طاعة الله والشرك به. وجعل  مساجد الله؛ ل�

عمارة المساجد حّقاً خالصاً للمؤمنين الذين يعبدون الله حّق عبادته، وُيخلصون له في اأقوالهم واأفعالهم.
وجعل اللّه عم�رة المس�جد نوعين: حّسية، ومعنويّة، فالحّسية بالتشييد والبناء، والمعنويّة بالّصلاة وذكر الله.

اأهمية الجه�د في سبيل الله:

قال تعالى:  ﴿ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  
ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ   ېئ  

ژ   ڈ   ڈ    ڎ  ڎ   ڌ   ڌ  
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  
گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہہ  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  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ   
ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   پڀ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ  
ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ       ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ﴾

اْقَتَرْفُتُموَها: اكتسبتموها.

َكَساَدَها: هلاكها، وتلفها.

َفَتَرّبَُصوا: انتظروا.

َعيْلًَة: فقراً.

مسجد النصر في مدينة نابلس
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ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  
ڀ  ڀ  ڀ     ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ﴾

علــى الرغــم مــن اأهميــة عمــارة المســاجد وفضلهــا، اإلّ� اأّن للجهــاد فــي ســبيل اللــه مكانــة عظيمــة عنــد   

آيــات الــوارد فــي الحديــث الشــريف الــذي يرويــه النُّْعَمــاُن اْبــُن  اللــه تعالــى، يــدّل عليهــا ســبب نــزول هــذه ال�

ــَد  ــلاً َبْع ــَل َعَم ــي اأْن َل� اأْعَم ــ� اأَب�لِ ــ�َل َرُجــٌل: َم ( َفَق ــِه ) ــِر َرُســوِل الل ــَد ِمْنَب ــُت ِعْن ــ�َل: ُكْن َبِشــيٍر، َق

ْســَلاِم اإِلَّ� اأْن اأْعُمــَر  ، َوَقــ�َل اآَخــُر: َمــ� اأَب�لـِـي اأْن َل� اأْعَمــَل َعَمــلاً َبْعــَد اْل�إِ ْســَلاِم اإِلَّ� اأْن اأْســِقَي اْلَحــ�جَّ اْل�إِ

ــ� قُْلُتــْم، َفَزَجَرُهــْم ُعَمــُر، َوَقــ�َل: َل�  اْلَمْســِجَد اْلَحــَراَم، َوَقــ�َل اآَخــُر: اْلِجَهــ�ُد فـِـي َســِبيِل اللــِه اأْفَضــُل ِممَّ

( َوُهــَو َيــْوُم اْلُجُمَعــِة، َوَلِكــْن اإَِذا َصلَّْيــُت اْلُجُمَعــَة َدَخْلُت  َتْرَفُعــوا اأْصَواَتُكــْم ِعْنــَد ِمْنَبــِر َرُســوِل اللــِه )

: }اأَجَعْلُتــْم ِســَق�َيَة اْلَحــ�جِّ َوِعَمــ�َرَة اْلَمْســِجِد اْلَحــَراِم  َف�ْســَتْفَتْيُتُه فِيَمــ� اْخَتَلْفُتــْم فِيــِه، َف�أْنــَزَل اللــُه َعــزَّ َوَجــلَّ

َكَمــْن اآَمــَن ِب�للــِه َواْلَيــْوِم اْل�آِخــِر{)١(. وفــي ذلــك دل�لــة علــى اأّن الجهــاد فــي ســبيل اللــه اأفضــل عنــد اللــه مــن اأّي 

ــا الّســقاية وعمــارة  أنّــه بــذٌل للنفــس والمــال، بقصــد اإعــلاء كلمــة اللــه. واأّم عمــل اآخــر مــن اأعمــال الخيــر والبــّر؛ ل�

َبْيــن، اإلّ� اأنّهمــا ليســا فــي الّدرجــة مثــل الجهــاد. المســجد الحــرام فهمــا واإْن كانــا عملْيــِن طيِّ

 الول�ء لله ولرسوله والبراء من الك�فرين:

قال تعالى: ﴿چ  چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  
گ   ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ  ڎ  

گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ﴾

يطلــب اللــه تعالــى مــن عبــاده المؤمنيــن األّ� يتّخــذوا اآباءهــم واإخوانهــم اأوليــاء اإْن اأصــّروا علــى الكفــر   

أّن رابطــة العقيــدة فــوق كّل رابطــة، فــلا قيمــة لروابــط الــدم والقرابــة اإْن تعارضــت مــع  ومعــاداة المؤمنيــن؛ ل�

رابطــة الديــن. ويحــّذر اللــه - تعالــى - المؤمنيــن مــن تقديــم حــّب ال�أهــل والمــال علــى حــّب اللــه، عــّز وجــّل، 

ْن فعلــوا ذلــك فلينتظــروا عقــاب اللــه لهــم فــي الدنيــا وال�آخــرة. وهــذا  ( والجهــاد فــي ســبيله، فــاإ ورســوله )

ســلام يدعــو المســلم اإلــى قطــع ِصلتــه بالدنيــا، فالمســلم َيِصــُل َرِحَمــه، وُيحســن اإلــى اأقاربــه،  ل� يعنــي اأّن ال�إ

ويهتــّم بتجارتــه، ويســعى لكســب رزقــه ورزق عيالــه، ويتمتـّـع بمــا اأحلـّـه اللــه مــن الطّيبــات، شــرَط األّ� تشــغَله 

عــن واجباتــه تجــاه ربــه ودينــه.

مارة، باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى، رقم )١8٧٩(. )١( اأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب ال�إ
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النّصر من عند الله سبح�نه وتع�لى:

قال تعالى: ﴿ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ     ھ   ھ  
ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ  
ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ائ  
ائ  ەئ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ﴾
عداد والتّخطيط لمواجهة الكافرين  حّث القراآن الكريم على ضرورة ال�إ  

قيم  ونشر  المسلمين،  عن  الظّلم  ورفع  الدين،  اأجل حماية  من  المعتدين؛ 

ٍة َوِمْن  وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُوَّ ِعدُّ
َ
العدل والحّرية بين الناس. قال تعالى: ﴿َوأ

أنّفال(، وعلى المسلمين اأن  ِ وََعُدوَُّكم ٦٠﴾ )ال� رَِباِط اْلَيِْل تُرْهُِبوَن بِهِ َعُدوَّ اللَّ
آيات من  يعلموا اأّن النصر من عند الله وحده، وضرب لهم مثلاً في هذه ال�

غزوة ُحنين، حين اغتّروا بكثرة عددهم، وقالوا: لن نُغلب اليوم من قلّة. فشاء 

( ومعه قلّة من اأصحابه،  الله تعالى اأن ُيهزَم المسلمون في بداية المعركة، ولم يثبْت اإلّ� رسول الله )

فاأنزل الله الطماأنينة عليهم، وثّبتهم حتّى انتصروا على اأعدائهم.

ثم يخاطب الله -سبحانه- المؤمنين مبيناً النجاسة المعنوية للمشركين بسبب شركهم، فلا يجوز 

اأن يقربوا المسجد الحرام بعد العام التاسع للهجرة وَيطمئُن الله -تعالى- المؤمنين باألّ� يخافوا فقراً اأو حاجة 

بسبب انقطاع مواسم المشركين؛ ل�أن الله تعالى سوف يغني المؤمنين من فضله وعطائه.

واجب صّفي

اأستنتج اأربعة اأمورٍ ترشد اإليه� ال�آي�ت الكريمة.

اأفّكر

م� واجبن� تج�ه فلسطين والمسجد ال�أقصى والمقّدس�ت.

اأفّكر

تعالــى:  قولــه  يــدّل  عــلام 
اْســَتَطْعُتْم  َمــا  لَُهــْم  وا  )َواأِعــدُّ
ٍة َوِمــْن ِرَبــاِط الَْخْيــِل  ِمــْن قُــوَّ
ـِه  اللَـّ َعــُدوَّ  بِــِه  تُْرِهُبــوَن 

؟ ) كُــْم وَّ َعُد َو
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التّقويم

اإشــ�رة )×( اأمــ�م العبــ�رة غيــر الّصحيحــة فيمــ� ي�أتــي،  ١- اأضــع اإشــ�رة )✓( اأمــ�م العبــ�رة الّصحيحــة و
ج�بــة اإلــى دفتــري:  ثــم اأنقــل ال�إ

خلاص له.     )       ( يمان بالله تعالى وال�إ اأ. معيار قبول ال�أعمال هو ال�إ
ب. من اأهداف الجهاد في سبيل الله نشر قيم العدل والحرية بين الناس.   )      (
أقارب وال�ستمتاع بالطيبات يؤدي اإلى التقصير في الواجبات الدينية.  )      ( حسان اإلى ال� ج. ال�إ
د. عمارة المساجد اأجرها عظيم عند الله تعالى يساوي الجهاد في سبيل الله.            )      (

ج�بة الصحيحة فيم� ي�أتي:  ٢- اأضع دائرة حول رمز ال�إ
يم�ن ؟ ١. علام يدل الربط في القراآن الكريم بين عم�رة المس�جد وال�إ

ب. المشركون حريصون على عمارة المساجد. اأ.فضل عمارة المساجد.   
د. عمارة المساجد حق خالص للمشركين. ج.المؤمنون ل� يعمرون المساجد.  

٢.ما المقصود بالجنود في قوله سبحانه ﴿ۅ  ۉ  ۉ  ې   ﴾؟
ب. جيش المشركين. اأ.جيش المسلمين.   

د.الخيول. ج.الملائكة.    

3- اأبّين مع�ني المفردات ال�آتية: )َحِبَطْت - َكَس�َدَه� - َعْيَلًة(.

٤- اأَعلِّل: ل� يصح للمشركين اأن يعمروا مس�جد الله.

5- عم�رة المس�جد نوع�ن، اأذكرهم�.

6- اأستخرج من اآي�ت الدرس، ال�آية القراآنية الّدالة على كلٍّ من المع�ني ال�آتية:

اأ. الجهاد في سبيل الله، اأفضل عند الله من اأي عمل اآخر من اأعمال الخير.
ب. عمارة المساجد حٌق خالٌص للمؤمنين.

ج. توبة الله على المؤمنين الذين اغتّروا بكثرتهم يوم ُحنين.

٧- اأوّضح المثل الذي ضربته ال�آي�ت القراآنية للدل�لة على اأن النصر من عند الله تع�لى.

٨- اأتلو ال�آي�ت الكريمة )١٧-٢٨( من سورة التوبة غيبً�.
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الدرس الخ�مس: سورة الممتحنة ال�آي�ت من )١-٩( 

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

آيات الكريمة تلاوة سليمة.	  تلاوة ال�
آيات الكريمة.	  بيان معاني المفردات والتراكيب الواردة في ال�
آيات الكريمة شرحاً اإجمالّياً.	  شرح ال�
آيات الكريمة.	  توضيح سبب نزول ال�
بيان خطورة معاونة الكفار المعتدين.	 
الموازنة بين التعامل مع الكافر المعادي والكافر غير المعادي.	 

تفسير

المفردات والتراكيب:

َيثَْقُفوُكْم: َيظفروا بكم، ويتمكنوا 
منكم.

 

ڀ    پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿
ڀ  ڀ  ڀ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿٿ  ٹ  ٹ  
ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ     ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  ڤ   ٹ   ٹ  
ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ      ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   
گ      گ    گ   گ   ک   ک        ک   ک   ڑ     ڑ  
ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳڳ    ڳ       
ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          ھ  ھ  ھ  ھ  ے        ے    
ۈ   ۈ     ۆ   ۆ       ۇ      ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  
ې   ې      ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  ۋ   ٴۇ  
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سبب النّزول:

آيــات فــي حاطــب بــن اأبــي بلتعــة - رضــي اللـّـه عنــه -، وكان حاطــب مــن اأهــل بــدر،  نزلــت هــذه ال�  
( فتــح مكــة  هاجــر مــن مكــة، وتــرك فيهــا مالــه وولــده، ولــم يكــْن هــو مــن قريــش. فلمــا اأراد الّرســول )
اأخفــى الخبــر عــن قريــش؛ حتـّـى ياأخَذهــم علــى حيــن ِغــّرة، فكتــب حاطــب كتابــاً اإلــى قريــش يخبرهــم بعــزم 
( علــى غزوهــم، واأرســله مــع امــراأة؛ ليتّخــَذ عندهــم يــداً. واأعلــم اللــه تعالــى رســوله بالكتــاب،  الّرســول )
ــوه  ــاخ لياأت ــى روضــة خ ــاب اإل ــم بالذه ــود، واأمره ــن ال�أس ــداد ب ــر والمق ــاً والّزبي ( علّي ــول ) ــل الّرس فاأرس
بالكتــاب مــن المــراأة، فلمــا جاؤوهــا طلبــوا منهــا الكتــاب، فاأنكرتــه، فهددوهــا بتفتيشــها، فاأخرجــت الكتــاب 

مــن ضفائــر شــعرها.
( حاطبــاً عــن الكتــاب، فاعتــرف، وقــال للرســول،  وســاأل الّرســول )  
ســلام،  صلــى اللــه عليــه وســلم: اإنـّـه لــم يفعــل ذلــك كفــراً، ول� ارتــداداً عــن ال�إ
واإنّمــا ليتَّخــَذ بــه يــداً عنــد قريــش يحمــي بهــا اأهلــه وولــده ومالــه. فقــال 
ــي  ــن الخطــاب: دعن ــال عمــر ب ــه صدقكــم. وق ــة: اإنّ ( للصحاب الّرســول )

(: اإنـّـه قــد شــهد بــدراً، ومــا يدريــك لعــّل اللــه اطّلــع علــى  اأضــرب عنــق هــذا المنافــق. فقــال الّرســول )
ــا شــئتم، فقــد غفــرت لكــم )١(. ــوا م ــدر، فقــال: اعمل اأهــل ب

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  
ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ    ی    ی  ی     ی جئ  حئ  مئىئ  يئ     
جب  حب      خب  مب   ٱ  ٻ         ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ پ  ڀ  
ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    
ڃ   ڃ   ڃ       ڃ     ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    
چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
گ   گ   گ   ک    ک   ک   ک      ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ  
گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  

ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ     ہ﴾

وُهْم: تْحسنوا اإليهم، وتكرموهم. َتَبّرُ
اإِليِهْم  َتْقضوا  إِلَيِْهْم:  ُتْقِسُطوا 

بِالَعْدِل.

عاَونوا  إِْخَراِجُكْم:  َعلَى  َظاَهُروا 
الذين قاتلوكم، واأخرجوكم. 

اأتعلّم

بيــن  موضــع  خــاخ:  روضــة 
والمدينــة. مكّــة 

)١( اأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب الجاسوس، رقم )3٠٠٧(.
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النهي عن موال�ة الكف�ر:

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  ٺ   قال تعالى: 
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦڄ  ڄ  
ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ      ڎ  ڎ  
ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  ک       ک  گ  گ  گ   گ     ڳ       ڳڳ   ڳ  

ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ﴾
آيات الكريمة األّ� يتّخذوا الكفار  ياأمر الله تعالى المؤمنين في هذه ال�  
اأْن  ل�أعدائهم  ينبغي  ل�  التي  المؤمنين  اأخبار  يبلّغونهم  لهم،  واأنصاراً  اأعواناً 
يطّلعوا عليها، وقد كفر هؤل�ء بالله وبرسوله وبكتابه، فكيف بكم بعد هذا 
تتّخذونهم اأنصاراً تُِسّرون اإليهم بما ينفعهم، ويضّر الّرسوَل والمسلمين، وقد 
أنّهم اآمنوا  (، واأصحابه من بين اأظُهرهم، ل� لسبٍب اإلّ� ل� اأخرجوا الّرسول )

بالله سبحانه، وعبدوه، ولم يشركوا به شيئاً. فاإْن كنتم اأيّها المؤمنون، قد خرجتم مجاهدين في سبيل اللّه، 
(، ل�أعدائه، فقد حاد عن  وابتغاء مرضاته، فلا تُناصروا اأعداء الله، ومن يفعل ذلك، وُيْفِش سّر الّرسول )

الطريق الموصلة اإلى الجنة.

وبّينت ال�آي�ت الكريمة اأنّه يحرم موال�ة الّكف�ر للاأسب�ب ال�آتية:

اأ- الكفر بالله تعالى والّرسول، صلى الله عليه وسلم.
(، والمؤمنين من ديارهم في مكّة. ب- اإخراج الّرسول )

ج- عداوة الكفار للمؤمنين، والحرص على قتالهم، وسّبهم، وشتمهم.

ال�قتداء بنبّي الله اإبراهيم، عليه السلام:

قال تعالى: ﴿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  ۇئۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ    ی    ی  
ی     ی            جئ  حئ  مئىئ  يئ     جب  حب      خب  مب   ٱ  ٻ         ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ         پ  ڀ  ڀ  
ڀڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  

ڄڄ  ڄ  ڃ    ڃ      ڃ﴾

اأفّكر

اأبيــن ثــلاث نتائــج تترتــب علــى 
للكافريــن  المســلمين  مــوال�ة 

المعاديــن
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براهيم الخليل، عليه السلام، وبالذين معه في عداوة المشركين، والتبّرؤ  اأمر الله المؤمنين اأن يقتدوا باإِ  
منهم، حين قالوا لقومهم الكّفار: اإنّا بريئون منكم، ومّما تعبدون من دون الله من ال�أصنام، كفرنا بما اأنتم 
عليه من الّشرك، وظهرت بيننا وبينكم العداوة والكراهية حتَّى تؤمنوا بالله وحده، ول� تشركوا به اأحداً، فكان 

يمان يقتضي مقاطعة اأعداء الله، وبغضهم.  أّن ال�إِ عليكم اأن تتبّرؤوا من قومكم الكّفار مثلهم؛ ل�
ثّم بّين اللّه - تعالى - للمؤمنين تطييباً لقلوبهم، اإنّه قد يغرس في قلوب الكافرين من اأهلهم واأقربائهم   
سلام، فيتم التصافي بينهم وبين هؤل�ء الذين كانوا يعادونهم، ويقاطعونهم في الّدين، واللّه قدير  محّبة ال�إ

على ما يشاء، غفوٌر للتّائبين، فلا يعّذبهم على ذنوبهم الّسابقة بعد توبتهم منها.

الفرق في التّع�مل بين الك�فر المع�دي وغير المع�دي:

قال تعالى: ﴿ ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  
ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   

ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ     ہ﴾
سلام ديُن سلام ومحّبة واإخاء،  آيتين الكريمتين، يضُع الله لنا قاعدًة عظيمة، ويبّين اأّن ال�إ في هاتين ال�  
فيقول: من عاداكم فعاُدوه وقاتِلوه، اأّما الذين سالموكم، ولم يقاتلوكم، ولم يخرجوكم من دياركم، فعليكم اأن 

تسالِموهم، وتكرموهم، وتحِسنوا اإليهم، وتعِدلوا كّل العدل في معاملتكم معهم.

واأّما الذين حاربوكم في دينكم؛ ليصّدوكم عنه، واأجبروكم على الخروج من دياِركم، وعاونوا على   
اإخراجكم، واحتلّوا اأرضكم، واغتصبوا اأوطانكم، فهؤل�ء ينهاكم الله تعالى عن اأن تتّخذوهم اأنصاراً، بل 

قاتِلوهم، وُشّدوا عليهم في القتال.
َُّهــْم فأوئلــك ُهــُم الظالمــون﴾. فيبّيــن:  ويؤكـّـد اللــه تعالــى الوعيــد علــى موال�تهــم، فيقــول: ﴿ َوَمــْن َيَتَول  
أنّهــم خالفــوا اأمــر اللــه تعالــى، فوالَــوا اأعــداءه، واأعداءهــم. اأّن الذيــن يتولـّـون هــؤل�ء الكّفــار هــم الظالمــون؛ ل�

م� ترشد اإليه ال�آي�ت الكريمة:

رابطة العقيدة اأقوى واأعمق واأنفع من رابطة النسب.- ١
تحريم موال�ة الكّفار ومناصرتهم ومعاونتهم باأي وجه من الوجوه.- ٢
أنبياء والصحابة الكرام، ويتخذهم قدوة له في كل اأفعاله واأحواله.- 3 على المؤمن اأن يتاأّسى بال�
سلام دين عدل وتسامح، ل� يعادي اإلّ� َمْن يناصبه العداء.- 4 ال�إ
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التّقويم

ج�بة الّصحيحة لكلٍّ مّم� ي�أتي: ١- اأضع دائرة حول رمز ال�إ

١- فيمن نزلت اآيات سورة الممتحنة؟
ب- المقداد بن ال�أسود.   اأ- عبد اللّه بن سلول.  
د- علي بن اأبي طالب. ج- حاطب بن اأبي بلتعة. 

براهيم -عليه السلام-؟ ٢- بماذا اأمر الله تعالى المؤمنين في سورة الممتحنة بال�قتداء باإِ
أبيه. ب- استغفاره ل�  اأ- عداوة المشركين، والتّبّرؤ منهم.  

د- مناصرة ال�أعداء، ومساعدتهم.  ج- ترك السلام على المشركين.  
3- ما ال�أصل في علاقة المسلم مع الكافر غير المعادي؟

د- المعاملة بالحسنى.  ج- العزلة، والقطيعة.  ب- القتل، والتّشريد.    اأ- السّب والّشتم. 

وُهْم، َظ�َهُروا َعَلى اإِْخَراِجُكْم(. ٢- اأبّين مع�ني المفردات والتراكيب ال�آتية: )يثقفوكم، َتَبرُّ

3- اأَعلِّل: مح�ولة ح�طب بن اأبي بلتعة اإخب�ر قريش بتحرُّك جيش المسلمين نحو مكة. 

٤- اأذكر اأسب�ب تحريم موال�ة الكف�ر.

سلام في التع�مل بين الك�فر المع�دي وغير المع�دي. 5- اأبّين كيف فرّق ال�إ

6- اأذكر ثلاثة اأمور ترشد اإليه� ال�آي�ت الكريمة.



سلامية العقيدة ال�إ

يتوقع من الطلبة بعد نه�ية الوحدة اأن يكونوا ق�درين على:

تحليل المف�هيم الواردة في الوحدة.   .١
يم�ن ب�لقض�ء و القدر في عقيدة المؤمن. توضيح منزلة ال�إ  .٢

التمثيل على القض�ء والقدر.   .3
يم�ن ب�لقض�ء والقدر. تحقيق ال�إ  .٤

تعليل رض� المؤمن وصبره على ال�بتلاءات والمص�ئب.  .5
التيقن اأن الرزق وال�أجل بيد الله تع�لى.  .6

اأهداف الوحدة:

 الوحدة 
الث�نية

ق�ل علي بن اأبي ط�لب –رضي الله عنه-:

  والنـــ�س حولـــك يضحكـــون ســـروراولدتـــك اأّمـــك يـــ� ابـــن اآدم ب�كيـــً�             

بكـــوا             اإذا  اأن تكـــون  ليـــوٍم  ــروراف�عمـــل  ــكً� مسـ ــوم موتـــك ض�حـ ــي يـ  فـ
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ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:
يمان بالقضاء والقدر.	  تعريف ال�إ
يمان بالقضاء والقدر.	  ال�ستدل�ل على وجوب ال�إ
التمثيل على القضاء والقدر.	 
يمان بالقضاء والقدر.	  بيان اأّن ال�أخذ بال�أسباب جزء مهّم من ال�إ
يمان بالقضاء والقدر.	  تحقيق ال�إ

مفهوم القض�ء والقدر:

ــق اأركانهــا الســتّة،  ــدة المؤمــن اإل� بتحّق ــى، ول� تكتمــل عقي ــه تعال ــلا اإيمــان بالل ــاة ب ل� قيمــة للحي  
ــِه  يمــان؟ قــال: "اأْن تُْؤِمــَن بِاللَّ (، لّمــا ســاأله جبريــل: مــا ال�إ يمــان بقضــاء اللــه وقــدره، لقولــه ) ومنهــا ال�إ

ِه".)١( َوَمَلائَِكِتــِه َوكُُتِبــِه َوُرُســِلِه واليــوم ال�آخــِر َوتُْؤِمــَن بِالَْقــَدِر َخْيــِرِه َوَشــرِّ
القضــ�ء: هــو حكــم اللــه فــي ال�أشــياء واإيجــاده لهــا حســب علمــه واإرادتــه. فهــو اأمــره الــذي ل� يســتطيع . ١

اأحــٌد رّده، ول� يجــوز ال�عتــراض عليــه، فهــو يحكــم مــا يريــد، ويفعــل مــا شــاء َوْفــَق اإرادتــه، وليــس مــن 

ــا  ُل َعمَّ
َ
حــّق اأحــٍد اأن يســاأله لـِـَم فعلــت هــذا، اأو لـِـَم اأمــرت بهــذا، اأو نهيــت عنــه، قــال تعالــى: ﴿َل يُْســأ

أنبيــاء:٢3(، فعلــى المســلم شــكر اللــه دائمــاً وعلــى اأي حــال.  لُوَن ﴾ )ال�
َ
َيْفَعــُل َوُهــْم يُْســأ

واأّمــ� القــدر: فهــو علــم اللــه تعالــى واإرادتــه اأزل�ً بال�أشــياء قبــل حدوثهــا، فمــا شــاء كان، ومــا لــم يشــاأْ . ٢
لــن يكــون. اإنـّـه علــم اللــه بمــا تكــون عليــه المخلوقــات قبــل وجودهــا. واإيماننــا بالقــدر يعنــي: اعتقاَدنــا 
الجــازَم الــذي ل� يخالطــه شــكٌّ اأّن مــا اأصابنــا مــن خيــٍر اأو شــٍر لــم يكــن ليخطَئنــا، واأّن مــا اأخطاأنــا لــم 
ــه ل� يتحــرك شــيٌء، ول�  ــل اأن يحــدث، واأنّ ــه الحكيمــة قب ــه واإرادت ــم الل ــه كان بعل أنّ ــا؛ ل� يكــن ليصيَبن
تســقط مــن ورقــة، ول� تهــّب مــن نســمة اإلّ� بعلمــه، واأّن اأفعــال العبــاد واأرزاقهــم واآجالهــم معلومــة مقــّدرة 

عنــده ســبحانه، فــلا ُيــزاد عليهــا، ول� ُيْنقــص منهــا، قــال ســبحانه وتعالــى: ﴿وَِعنــَدهُ َمَفاتـِـُح الَْغيـْـِب َل 

ِ َواْلَْحــرِ َوَمــا تَْســُقُط ِمــن َوَرقَــٍة إِلَّ َيْعلَُمَهــا َوَل َحبَّــٍة ِف ُظلَُمــاِت  َيْعلَُمَهــا إِلَّ ُهــَو َوَيْعلـَـُم َمــا ِف الـْـَرّ
ــام:5٩(، وعلــم اللــه المســبق بال�أشــياء قبــل  أنّع ــنٍي﴾  )ال� بِ ــاٍب مُّ ِــٍس إِلَّ ِف كَِت ــٍب َوَل يَاب رِْض َوَل َرْط

َ
األ

يم�ن ب�لقض�ء والقدر )١( الدرس الّس�دس: ال�إ

حسان، 8 سلام وال�إ يمان وال�إ يمان، باب ال�إ )١( صحيح مسلم، كتاب ال�إ

سلامية العقيدة ال�إ
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ــه فــي اختيــار اأعمالــه؛ اإذ  نســان مجبــر علــى القيــام بال�أعمــال، ول� يعــدم حريّت حدوثهــا ل� يعنــي اأّن ال�إ
العلــم بال�أشــياء ل� يؤثّــر فيهــا، ولــو صــّح ذلــك لمــا كان للتكليــف فائــدة، ولــم يكــْن ثــواٌب ول� عقــاب، 
مهــم للامتحــان، اإلّ� اأّن  ولمــا كان للعقــل قيمــة اأو اعتبــار. فالمعلـّـم الخبيــر قــد يتوقـّـع نتائــج تلاميــذه قبــل تقدُّ
علمــه ل� يؤثـّـر فــي نتائجهــم التــي يحصلــون عليهــا، وللــه المثــل ال�أعلــى؛ اإذ علــم اللــه كامــٌل ل� حــدود لــه، 

ول� احتمــال لوقــوع الخطــاأ فيــه، بينمــا علــم المعلــم محــدود، وقــد يقــع منــه الخطــاأ. 

يم�ن ب�لقض�ء والقدر: ال�أدلّة على وجوب ال�إ

ــن  ــل لَّ يمــان بالقضــاء والقــدر: قولــه ســبحانه: ﴿ قُ ومــن النّصــوص الشــرعّية الدالـّـة علــى وجــوب ال�إ  

ــوَن﴾  ِ الُْمْؤِمُن
ــَوكَّ ــا َوَعَ الّلِ فَلَْيَت ــَو َمْوَلنَ ــا ُه ــَب اللُّ َلَ ــا َكَت ــا إِلَّ َم يُِصيبََن

)التوبــة5١(؛ اأي: لــن يصيبنــا خيــر ول� شــر، ول� خــوف ول� رجــاء، ول� شــدة ول� 

ــه. ــد الل ــوب عن ــا، مكت ــّدر علين ــو مق رخــاء، اإِلّ� ه

ــِظ  ــَه َيْحَفْظــَك، اْحَف ــِظ الل ــه وســلم: اْحَف وقــول رســول اللــه، صلــى اللــه علي

ــِه،  ــَتِعْن بِالل ــَتَعْنَت َفاْس ــَه، َواإَِذا اْس ــاأِل الل ــاألَْت َفاْس ــَك، اإَِذا َس ــْدُه تَُجاَه ــَه َتِج الل

ــَة لـَـِو اْجَتَمَعــْت َعَلــى اأْن َيْنَفُعــوَك بَِشــْيٍء، لـَـْم َيْنَفُعــوَك اإِلَّ� بَِشــْيٍء  أمَّ َواْعَلــْم اأنَّ اْل�

َقــْد َكَتَبــُه اللــُه لَــَك، َولَــِو اْجَتَمُعــوا َعَلــى اأْن َيُضــرُّوَك بَِشــْيٍء، لَــْم َيُضــرُّوَك اإِلَّ� بَِشــْيٍء َقــْد َكَتَبــُه اللــُه َعَلْيــَك، 
ُحــُف(.)١( ــِت الصُّ ــَلاُم، َوَجفَّ أْق ُرِفَعــِت اْل�

يم�ن ب�لقدر وال�أخذ ب�ل�أسب�ب: العلاقة بين ال�إ

خلــق اللــه تعالــى ال�أشــياء َوْفــق نظــام محكــم دقيــق ترتبــط فيــه النتائــج    
بال�أســباب، َفَمــْن اأراد الوصــول اإلــى النّتيجــة، فعليــه اأن يســلَك طريقهــا، وَمــْن 
اأراد النّجــاح ل� بــّد لــه مــن الدراســة والِجــّد، ومــن اأراد الجنـّـة ل� بــّد اأن يســلَك 
طريقهــا بالتّقــوى والعمــل الّصالــح. فنحــن نواجــه الجــوع بتنــاول الطعــام، 

ــّدواء. وهــذا كلّــه مــن قــدر اللــه تعالــى.  ونواجــه الفشــل والهزيمــة بال�ســتعداد، ونواجــه المــرض بتنــاول ال
ــدؤوب، والجــّد وال�جتهــاد، وال�أخــذ بال�أســباب،  ــح ال ــع المســلم للعمــل الصال فالفهــم الســليم للقــدر يدف

ــن ال�أشــياء؛ للاســتفادة منهــا. والبحــث عــن قواني

اأفّكر

يمان بالقدر  ما العلاقة بين ال�إ
يمان بالله تعالى ؟ وال�إ

اأتعلّم

أقلام: تُِركت الكتابة  ُرفعت ال�
بها.

جّفت الصحف: كناية عن 
تقدم كتابة المقادير والفراغ 

منها قبل اأمد بعيد.

)٢( البخاري، ال�أدب المفرد، رقم ٢٩١.)١( سنن الترمذي، رقم ٢5١6.
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اأتعلّم
عقل الناقة: ربط يدها كي ل� 

تمشي
مصّبٌح على ظهر: اأركب 

واأغادر صباحاً 
ُعدوتان: جهتا الوادي

ومن اأمثلته:
١- اأّن بعــض الصحابــة َقالـُـوا: َيــا رســوَل اللَّــِه اأنََتــداَوى؟ َقــاَل: "نَعــم َيــا ِعبــاَد اللَّــِه، َتــَداَوْوا، َفــاإِنَّ اللــَه َعــّز وجــلَّ لَــم 
َيَضــع َداًء اإِلَّ� َوَضــَع لــُه ِشــفاًء َغيــر َداِء واِحــٍد"، قالــوا: وَمــا ُهــو َيــا رســوَل اللَّــِه؟ َقــاَل: )الَهــرُم(.)٢( والحديــث 
يــدّل علــى وجــوب اأن يتــداوى المريــض؛ اإذ مــا خلــق اللــه مرضــاً اإلّ� جعــل لــه شــفاًء، والبحــث عنــه اأمــر 

واجــب، مــع اأنّنــا نؤمــن اأّن مــا اأصابنــا مــن المــرض هــو قــدر ربّانــي، ولكــّن العــلاج ســبب للشــفاء.
( عندمــا بلغــه اأّن ال�أحــزاب قــِد اجتمعــوا لغــزو المدينــة المنــّورة، جمــع  مــا فعلــه رســول اللــه )  -٢
اأصحابــه، واستشــارهم، فاأشــار عليــه ســلمان الفارســي بحفــر خنــدق حــول المدينــة مــن الجهــات التــي 
( بهــذه النصيحــة، وعمــل مــع الصحابــة فــي الحفــر؛  يمكــن اأن يهجــَم منهــا العــدو، فاأخــذ النبــي )

ــاأس وال�ستســلام. ليعلَِّمهــم الجــّد وال�جتهــاد، والبعــد عــن الي

َجــاَء َرُجــٌل َعَلــى نَاَقــٍة لَــُه َفَقــاَل: َيــا َرُســوَل اللــِه، اأَدُعَهــا، َواأَتــَوكَُّل؟ َفَقــاْل:   -3

"اْعِقْلَهــا، َوَتــَوكَّْل" )١(.

ــى  ــه- اإل ــه عن ــاب -رضــي الل ــن الخطّ ــن عمــر ب ــر المؤمني ــَن خــرَج اأمي حي  -4

أْجَنــاُد اأبــو ُعَبْيــَدَة ْبــُن الَْجــّراِح، َواأْصَحاُبــُه، َفاأْخَبــُروُه اأنَّ الَْوَباَء  الّشــام لَقَيــه اْل�

لِيــَن، َفاْسَتَشــاَرُهْم،  أوَّ ــاِم، َفَقــاَل ُعَمــُر: اْدُع لـِـي الُْمَهاِجِريــَن اْل� َقــْد َوَقــَع بِالشَّ

ــمَّ دعــا َمْشــَيَخة  ــي، ثُ أنَْصــاِر، َفاْسَتَشــاَرُهْم، َفَقــاَل: اْرَتِفُعــوا َعنِّ ثــّم دعــا اْل�

قَُرْيــٍش ِمــْن ُمَهاِجــَرِة الَْفْتــِح، َفَقالـُـوا: نَــَرى اأْن َتْرِجــَع بِالنَّــاِس، َوَل� تُْقِدَمُهــْم َعَلــى َهــَذا الَْوَبــاِء.. َفَنــاَدى ُعَمــُر 

ــاِس: اإِنِّــي ُمْصّبــٌح َعَلــى َظْهــٍر َفاأْصِبُحــوا َعَلْيــِه، َفَقــاَل اأُبــو ُعَبْيــَدَة ْبــُن الَْجــرَّاِح: اأِفــَراراً ِمــْن َقــَدِر اللَّــِه؟  بالنَّ

َفَقــاَل ُعَمــُر: لـَـْو َغْيــُرَك َقالََهــا َيــا اأَبــا ُعَبْيــَدَة، نََعــْم، نَِفــرُّ ِمــْن َقــَدِر اللَّــِه اإِلـَـى َقــَدِر اللَّــِه، اأَراأْيــَت لَــْو َكانَــْت لَــَك 

أْخــَرى َجْدَبــٌة، األَْيــَس اإِْن َرَعْيــَت الَْخْصَبــَة َرَعْيَتَهــا  ــُه ُعْدَوَتــاِن، اإِْحَداُهَمــا َخْصَبــٌة، َواْل� اإِبِــٌل َفَهَبَطــْت َواِديــاً لَ

ــاً  ب ــْوٍف َوَكاَن ُمَتَغيِّ ــُن َع ــِن ْب ــُد الرَّْحَم ــاَل: َفَجــاَء َعْب ــِه، َق ــَدِر اللَّ ــا بَِق ــَة َرَعْيَتَه ــَت الَْجْدَب ــِه، َواإِْن َرَعْي ــَدِر اللَّ بَِق

(، َيُقــوُل: اإَِذا َســِمْعُتْم بـِـِه  ِفــي َبْعــِض َحاَجِتــِه َفَقــاَل: اإِنَّ ِعْنــِدي ِمــْن َهــَذا ِعْلمــاً َســِمْعُت َرُســوَل اللَّــِه )

بِــاأْرٍض َفــَلا َتْقَدُمــوا َعَلْيــِه، َواإَِذا َوَقــَع بِــاأْرٍض َواأنُْتــْم بَِهــا َفــَلا َتْخُرُجــوا ِفــَراراً ِمْنــُه )٢(. َقــاَل: َفَحِمــَد اللَّــَه ُعَمــُر 

ْبــُن الَْخطَّــاِب، ثُــمَّ انَْصــَرَف.

)٢( صحيح البخاري، باب ما ُيذكر في الطاعون، رقم 5٧٢٩.)١( سنن البيهقي، رقم ١١6١.)١( سنن الترمذي، رقم ٢5١6.
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التّقويم 

ج�بة الّصحيحة فيم� ي�أتي:  ١- اأضع دائرة حول رمز ال�إ

ما معنى القدر؟- ١
ب- علم الله بها بعد خلقها. اأ- علم الله بال�أشياء قبل خلقها.   

د- حكم الله على ال�أشياء.  ج- علم الله تعالى ببعض ال�أمور قبل حدوثها. 

(، بحفر الخندق؟- ٢ من الذي اأشار على رسول الله )
ب- اأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. اأ- عمر بن الخطاب رضي الله عنه.    

د- سلمان الفارسي رضي الله عنه. ج- معاذ بن جبل رضي الله عنه.    

يمان بالقدر؟- 3 ماذا ينتج عن ال�إ
ب- حريّة ال�ختيار. نسان على العمل.    اأ- اإجبار ال�إ

د- َجْعُل المسلم متواكلاً.  ج- عدم وجود فائدة من التكليف.   

ــ�  ــر الّصحيحــة فيم ــ�رة غي ــ�م العب اإشــ�رة )×( اأم ــ�رة الّصحيحــة، و ــ�م العب ٢- اأضــع اإشــ�رة )✓( اأم

ــري: ــى دفت ــة اإل ج�ب ــم اأنقــل ال�إ ــي، ث ي�أت

)  ( اأ- ال�أخذ بال�أسباب قدٌر.        
)  ( ب- ل� مانع من الركون اإلى القدر، وال�ستسلام، بحجة التوكّل.      
)  ( ج- اإيماننا بالقدر يعني عدم مسؤوليتنا عن النتائج.     

3- اأفرّق بين القض�ء والقدر.

٤- اأورد نّصً� قراآنّيً� على اأّن الله تع�لى ل� يخفى عليه شيء.

( عــرض ســلم�ن الف�رســي رضــي اللــه عنــه حفــر الخنــدق  5- اأوّضــح مــ� يســتف�د مــن قبــول الرّســول )

حــول المدينة.

6- اأبّين كيف يدل قوله تع�لى: ﴿فَاْمُشوا ِف َمَناكِبَِها َوُكُوا ِمن ّرِزْقِهُِ ﴾ على وجوب ال�أخذ ب�ل�أسب�ب.
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يم�ن ب�لقض�ء والقدر )٢( الدرس الّس�بع: ال�إ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

نسان.	  أفعال الصادرة عن ال�إ بيان اأقسام ال�

نسان عن اأعماله.	  توضيح مسؤولية ال�إ

يمان بالقدر.	  تعداد اآثار ال�إ

يمان بالقضاء والقدر في تحرير العقل من ال�أوهام والخرافات.	  توضيح اأثر ال�إ
تعليل رضا المؤمن وصبره على ال�بتلاءات والمصائب.	 

نســان،  عرفــت فــي الــّدرس الّســابق اأّن مــا يقــع فــي الكــون، ومــا يجــري فــي الحيــاة، ومــا يفعلــه ال�إ  
ر ســيكون، ول�  اإنّمــا هــو بعلــم اللــه تعالــى ومشــيئته، وعنــده فــي اللــوح المحفــوظ قبــل وقوعــه، واأّن مــا قُــدِّ
نســان عــن اأفعالــه؟  ْر لــن يكــون، واإزاء هــذا يتبــادر التســاؤل: مــا مــدى مســؤولية ال�إ مفــّر منــه، ومــا لــم ُيَقــدَّ

ــر؟ ــر عليهــا اأم مخّي وهــل هــو مجب
ــد  ــا ق ــه اأو م ــم معرفت ــا ل� تنفعه ــم م ــق اأن حجــب عنه ــه بالخل ــى ورحمت ــه تعال ــة الل ــن حكم اإّن م   
يضّرهــم، كمعرفــة ال�أجــل، اأو مــا يقــع مــن مصيبــة مفاِجئــة، كمــوت قريــب اأو عزيــز، اأو حلــول كارثــة، ولــو 
ر للنــاس معرفــُة مــا ســيصيبهم فــي المســتقبل مــن شــرٍّ اأو مصيبــة لمــا استســاغوا طعامــاً، ول� تلــّذذوا بمتعــة،  قُــدِّ

ــو لســاعة. ومــا غمــض لهــم جفــن، ول�ضطربــت حياتهــم، ومــا اأحّســوا بســعادة ول

نس�ن:   اأقس�م ال�أفع�ل الص�درة عن ال�إ

القسم ال�أول: 

اأفع�ل ل� اإرادية: وهي التي تقع دون اختيار منه، ول� قصد اإليها، ول� يستطيع رّدها، كلْون بشرته، اأو طوله، 

اأو تاريخ مولده، اأو الموت، اأو حوادث الّسير التي تقع دون اإهمال منه، فهذا كلّه، وما يشبهه قضت حكمُة 

أنّهــا تقــع جْبــراً عنــه، ول� اإرادة لــه فــي حصولهــا،  نســاُن عليهــا؛ ل� اللــه تعالــى ورحمُتــه وعدلـُـه األّ� ُيحاَســب ال�إ

ِتي الَْخَطاأ، َوالنِّْســَياَن، َوَما اْســُتْكِرُهوا َعَلْيِه" )١(. (: "اإِنَّ اللَّــَه َقــْد َتَجاَوَز َعْن اأمَّ واإنّمــا اأمرهــا اإلــى اللــه. قــال )

)١( سنن ابن ماجه، باب طلاق المكره والناسي، رقم ٢٠43.
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اأفّكر
اَها  قــال تعالــى: ﴿َوَنْفــٍس َوَمــا َســوَّ

فْلَــَح 
َ
لَْهَمَهــا فُُجورََهــا َوَتْقَواَهــا قَــْد أ

َ
فَأ

َهــا﴾ )الشــمس:٧-٩(  َمــْن َزكَّ
اأعــدد اأربعــة اأمــور تســاعد علــى 

النفــس. تزكيــة 

القسم الث�ني:
رادتــه واختيــاره، ويمكنــه  نســان باإ اأفعــ�ل اإراديــة: وهــي اأفعــال تقــع مــن ال�إ
فعلهــا اأو تركهــا دون اإجبــار مــن اأحــد، كتنــاول الطعــام والشــراب، والنــوم، 
أفعــال واأمثالهــا هــي  ــر اأو الشــر، فهــذه ال� والــكلام، والنظــر بالعيــن، وفعــل الخي
محــل الثــواب والعقــاب، وموضــع المســؤولية يــوم القيامــة، فَمــْن اأحســن، وعمــل 
ــه اللــه، ومــن اأســاء، وتعــّدى، وظلــم  ــاَده اأثاب صالحــاً، واأرضــى اللــه، ونفــع عب

فْلَــَح 
َ
لَْهَمَهــا فُُجورََهــا َوَتْقَواَهــا ٨ قـَـْد أ

َ
اَها ٧  فَأ فهــو مســتحقٌّ لعــذاب اللــه قــال تعالــى: ﴿ َوَنْفــٍس َوَمــا َســوَّ

ــاَها ١٠ ﴾. )الشــمس(  ــن َدسَّ ــاَب َم ــْد َخ ــا ٩  َوقَ َه ــن َزكَّ َم

نس�ن عن اأعم�له:  مسؤولية ال�إ

ــا، ول�  ــي يختاره ــه الت ــن اأعمال نســان ع ــي مســؤولية ال�إ ــدر ل� ينف الق  
يجــوز ال�حتجــاج بالقــدر ل�رتــكاب المعاصــي، فقــد كــّرم اللــه ســبحانه 
نســان بالعقــل، ومنحــه حريـّـة وقــدرة علــى ال�ختيــار، واأرســل الرُُّســل، واأنــزل  ال�إ

ــه. ــه، ونهــى عــن الشــر، وحــّذر من ــر، واأرشــد اإلي ــل الخي ــر بفع ــب، واأم الكت

قال تعالى: ﴿َوَهَدْيَناهُ الَّْجَديِْن﴾ )البلد١٠(.
نســان حاجــات وشــهواٍت يمكــن اإشــباعها بطريــق حــلال مشــروع، ويمكــن اإشــباعها  اأودَع اللــه فــي ال�إ
نســان هــو الــذي يختــار اأّي الطريقيــن يســلك، وبنــاًء علــى اختيــاره، يكــون الحســاب ثوابــاً  بطريــق محــّرم، وال�إ

ّن اأمامــه طريقيــن: اأو عقابــاً، فمــن اأراد اإشــباع رغبتــه الجنســّية فــاإ
١- الزواج بحسب شرع الله، وهنا يبارك الله له وعليه. 

٢- الزنى وهو سبيل محّرم يوِجب العقاب الشديد.

يم�ن ب�لقدر: اآث�ر ال�إ

آثار: يمان بالقدر اآثاٌر اإيجابيٌة عظيمة في حياة الفرد والمجتمع المسلم، ومن تلك ال� للاإ  
حباط.- ١ استثارة طاقات المؤمن وقدراته، ودفعه للِجّد والبحث بعيداً عن الياأس وال�إ
ــره ســبحانه - ٢ ــه وتدبي رادة الل ــاإ ــه اأّن كّل شــيء ب نســان، ليقيِن ــب ال�إ ــد يصي ــذي ق د ال ــردُّ ــى التّ القضــاء عل

ــى. وتعال
ال�طمئنــان، وراحــة النفــس، فالمؤمــن بعــد اأن ياأخــَذ بال�أســباب، ويبــذَل كّل مــا فــي وســعه للوصــول اإلــى - 3

النتائــج التــي يريدهــا، يرضــى ويقنــع بمــا قــّدر اللــُه لــه، فهــو يشــكر علــى النعمــة، ويصبــر علــى المصيبــة. 

واجب بيتي
التفســير  كتــب  اإلــى  اأرجــع 
واأكتــب فــي دفتــري معنــى: 

النَّْجَدْيــِن( )َوَهَدْيَنــاُه 
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أَحــٍد اإِلَّ� لِْلُمْؤِمــِن،  أْمــِر الُْمْؤِمــِن، اإِنَّ اأْمــَرُه كُلَّــُه َخْيــٌر، َولَْيــَس َذاَك لِ� قــال صلــى اللــه عليــه وســلم: )َعَجبــاً لِ�
اُء َصَبــَر َفــَكاَن َخْيــراً لَــُه( )١(. اُء َشــَكَر، َفــَكاَن َخْيــراً لَــُه، َواإِْن اأَصاَبْتــُه َضــرَّ اإِْن اأَصاَبْتــُه َســرَّ

يمانــه ل� ينحنــي ل�أحــد غيــر اللــه، - 4 التحــرر مــن العبوديــة لغيــر اللــه تعالــى، فالمؤمــن يعيــش عزيــزاً مســتعلياً باإ

يمانــه اأّن  يقــول الحــّق، واإن كان مــّراً، ول� يخشــى فــي اللــه لومــة ل�ئــم، ل� يخــاف علــى اأجــل اأو رزق ل�إ

كل ذلــك مقــّدر عنــد اللــه. 

نسان شيئاً فقده.- 5 أّن ذلك ل� يردُّ على ال�إ عدم الندم والحسرة على ما فات؛ ل�

التحرر من ال�أوهام والخرافات التي كانت سائدة، كالتشاؤم من بعض ال�أشياء، مثل: - 6
اأ- المرض، وقد يكون للمرض فوائد في نَْفِس المريض، فقد يدفعه المرض للتوبة، وتهذيب النفس والتواضع.

ب- الزمــان، فبعــض النــاس يتشــاءمون مــن الزمــان وحوادثــه، ورســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وســلم، يقــول: 
ْهــُر()٢(. ْهــَر، َفــاإِنَّ اللــَه ُهــَو الدَّ )َل� َتُســبُّوا الدَّ

 ) ج- بعــض ال�أصــوات، كصــوت البــوم، اأو منظــر الغــراب، اأو التشــاؤم مــن الريــح، فقــد ورد عــن رســول اللــه )

يــِح، َوَخْيــَر َمــا ِفيَها،  يــَح، َفــاإَِذا َراأْيُتــْم ِمْنَهــا َمــا َتْكَرُهــوَن َفُقولـُـوا: اللَُّهــمَّ اإِنَّــا نَْســاألَُك َخْيــَر َهــِذِه الرِّ قولــه: )َل� َتُســبُّوا الرِّ

يــِح، َوَشــرِّ َمــا ِفيَهــا، َوَشــرِّ َمــا اأْرِســَلْت بـِـِه()3(. َوَخْيــَر َمــا اأْرِســَلْت بـِـِه، َونَُعــوُذ بـِـَك ِمــْن َشــرِّ َهــِذِه الرِّ

)٢( صحيح مسلم، باب النهي عن سب الدهر، رقم ٢٢46.
)3( البخاري، ال�أدب المفرد، رقم ٧١٩.

)١( صحيح مسلم، باب المؤمن اأمره كله خير، رقم 64.
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التّقويم

ج�بة الّصحيحة فيم� ي�أتي: ١- اأضع دائرة حول رمز ال�إ

نسان؟- ١ ما الذي يدل على رحمة الله بال�إ
علام بال�أجل. ب- ال�إ اأ- كشَف الغيب.    

د-  اجباره على ال�أعمال. ج- اإخفاء الغيب.    

ما الذي ُيحاَسب عليه المرُء يوم القيامة؟- ٢
ب- طوله، ولونه. اأ- يوم مولده.     

د- ما يصدر عنه من عمل ل� اإرادي. ج- ما يصدر عنه من عمل اإرادي.  

ما العبارة غير الصحيحة فيما ياأتي؟- 3
ب- الريح فيها شر. اأ- الريح فيها خير.     

د- يجوز التّعّوُذ بالله من شر الريح. ج- يجوز سّب الريح؛ لما فيها من شر.  

اإشــ�رة )×( اأمــ�م العبــ�رة غيــر الّصحيحــة فيمــ� ي�أتــي،  ٢- اأضــع اإشــ�رة )√( اأمــ�م العبــ�رة الّصحيحــة، و
ج�بــة اإلــى دفتــري: ثــم اأنقــل ال�إ

نسان ل� حساب عليها.          )    ( اأ- ال�أعمال اللااإرادية للاإ
ب- من قاد سيارته بسرعة عالية، فقتل ماّراً في الطريق، فلا مسؤولية عليه.                   )    (
ج- كْوُن ال�آجال محددًة يعني اأن ل� لزوم للتداوي؛ اإذ العمر ل� يزيد ول� ينقص.              )    (
د- قول: )اإْن كان الله يعلم اأنّي ساأفعل المعصية، َفِلَم يعّذبني؟( هذا احتجاج فاسد بالقدر.   )    (

نس�ن، اأو عليه جبرًا عنه. 3- اأعطي مث�لين ل�أفع�ل تقع من ال�إ

يم�ن ب�لقدر. ٤- اأعّدد ثلاثة اآث�ر للاإ

5- اأوّضح المعنى المستف�د من الحديث الشريف:"ل� تسبوا الريح، ف�إذا راأيتم منه� ...".
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الدرس الثّ�من: الرّزق وال�أجل بيد اللّه تع�لى

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

تعريف الّرزق وال�أجل.	 
ال�ستدل�ل على اأّن الّرزق وال�أجل بيد الله. 	 
بيان حكم الّسعِي في طلب الّرزق.	 
يمان باأّن الّرزق وال�أجل بيد الله تعالى.	  آثار المترتّبة على ال�إ تعداد ال�
التّيقن اأّن الّرزق وال�أجل بيد الله تعالى.	 

نسان، ويقلق  سلامية المسلَم على رزقه واأجله، لعلم الله تعالى اأنّهما اأكثُر ما ُيشغل بال ال�إ طماأنت العقيدة ال�إ  
فكره، وقد ركّزت النصوص من الكتاب والّسنة على هذين المفهومين؛ لما لهما من اأثر عظيم في استقرار الحياة، 
اأرزاق العباد  الله تعالى قّدر  اأّن  واندفاع المسلم نحو البذل، والقيام بالمهّمات. وقد عرفت في الدرس السابق 
واآجالهم قبل اأن يخلَقهم، واأنّه لن تموَت نفس حتّى تستكمَل رزقها واأجلها كما قّدر الله تعالى لها، فما مفهوم 

نسان؟ يمان بهما على سلوك ال�إ الرزق وال�أجل؟ وما اأثر ال�إ

مفهوم الرّزق:

ــاة الدنيــا، كالطعــام، والشــراب،  ــم اللــه تعالــى بــه علــى المخلوقــات، مــن متــاع الحي ــرّزق: كّل مــا ُينِع ال

ــده  ــرزق مــن عن ــى اأّن ال ــه عل ــى بذات ــه تعال ــد اأقســم الل ــره. وق ــم، والجــاه، وغي والمســكن، والمــال، والعل

رِْض إِنَّــُه َلَــقٌّ ّمِثـْـَل َمــا 
َ
ــَماء َواأْل ــَماء رِزْقُُكــْم َوَمــا تُوَعــُدوَن ٢٢ فـَـَوَرّبِ السَّ فقــال عــزّ وجــّل:  ﴿َوِف السَّ

ــات(. ــون٢٣﴾ )الذاري ــْم تَنِطُق نَُّك
َ
أ

الّسعي لطلب الرّزق:

ـــّرزق،  ـــب ال ـــّد لطل ـــى العمـــل والِج ســـلام حـــّث عل ـــّدر، لكـــّن ال�إ ـــه محـــدود مق ـــن المســـلم اأّن رزق يوِق   
رَْض َذلــُـوًل فَاْمُشـــوا 

َ
ِي َجَعـــَل لَُكـــُم اأْل وحـــّذر مـــن الكســـل والخمـــول والعجـــز، فقـــال عـــز ّ وجـــّل: ﴿ُهـــَو الَّ

ـــاس؛  ـــان اأّن ال�أرض مســـّخرة للن ـــة بي آي ـــوُر ﴾ )الملـــك١5(،  وفـــي ال� ـــهِ النُُّش ـــهِ ِإَويَلْ ِ ـــن ّرِزْق ـــوا ِم ـــا َوُكُ ِف َمَناكِبَِه
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اأفّكر

رِْض 
َ
ــي األ ــٍة فِ ــن َدآبَّ ــا ِم قــال تعالــى: )َوَم

ِّ ِرْزُقَهــا َوَيْعلَــُم ُمْســتََقّرََها  َ َعلَــى الل
ّ
إِال

ِبيــٍن( )هــود  َوُمْســتَوَْدَعَها ُكّلٌ فِــي ِكتَــاٍب ّمُ
ــة ؟ ــذه اآلي ــن ه ــتنتج م ــاذا أس 6(. م

اأتعلّم

مناكبها: جوانبها.
النّشور: البعث.
خماصاً: جائعة.

بطاناً: شبعة.

نســـان اأن  ـــى ال�إ ـــا، وعل ـــراٍت فيه ـــن خي ـــّز وجـــّل- م ـــه -ع ـــه الل ـــا اأودع ـــوا بم لينتفع

( اأّن المســـلم يجمـــع بيـــن ال�أخـــذ  يســـعى بِجـــّد ونشـــاط. وقـــد بّيـــن النبـــي )

ـــْو اأنَُّكـــْم  ـــه الســـلام: "لَ بال�أســـباب وبيـــن ُحْســـن التـــوكّل علـــى اللـــه. فقـــال، علي

ـــُدو ِخَماصـــاً،  ـــَر، َتْغ ـــْرُزُق الطَّْي ـــا َي ـــْم َكَم ـــِه، لََرَزَقُك ـــقَّ َتَوكُِّل ـــِه َح ـــى اللَّ ـــْم َعَل َتَوكَّْلُت

ـــرة لطلـــب رزقهـــا ورزق فراخهـــا، وكـــذا  ـــاً" )١(. فالطيـــر تســـعى مبكّ ـــُروُح بَِطان َوَت

المؤمـــن ياأخـــذ بال�أســـباب، فيعمـــل، ويجتهـــد، وقلبـــه معلّـــق باللـــه، متـــوكّل 

ســـلام الّســـعي لطلـــب  عليـــه، ومطمئـــّن اأّن اللـــه قـــّدر لـــه رزقـــاً. كمـــا عـــّد ال�إ

ـــى،  ـــه تعال ـــى الل ـــة يتقـــّرب بهـــا اإل ـــال صدق ـــى النفـــس والعي نفـــاَق عل ـــرزق، وال�إ ال

ـــى  ـــي تحـــّض عل ـــة الت ـــث النبوي ـــن ال�أحادي ـــاء. وم ـــلاة والدع ـــّرُب بالّص ـــا ُيتق كم

(: "مـــا اأكل اأحـــٌد طعامـــاً قـــطُّ خيـــراً مـــن اأن يـــاأكَل مـــن عمـــل يـــده، واإّن  العمـــل، واكتســـاب الـــرزق قولـــه )

ـــباب  ـــَذ بال�أس ـــد اأن ياأخ ـــن الحـــّقّ بع ـــده" )٢(. والمؤم ـــل ي ـــن عم ـــاأكل م ـــه الســـلام- كان ي ـــه داود -علي ـــي الل نب

أمـــر بيـــد اللـــه وحـــده، واأّن اإيمانـــه هـــذا ل� يجـــوز  أنــّـه يوقـــن اأّن ال� يرضـــى ويقنـــع بمـــا قســـمه اللـــه لـــه مـــن رزق؛ ل�

ـــن الخطـــاب -رضـــي  ـــرزق مضمـــون، فقـــد كان عمـــر ب ـــه للقعـــود عـــن العمـــل والّســـعي، بحجـــة اأّن ال اأن يدفَع

ّـــه التـــوكّل، ويقـــول لهـــم: لســـتم المتوكّليـــن،  ـــاً اأن ـــخ مـــن يعتـــذر بالقعـــود عـــن طلـــب الـــرزق، ظنّ اللـــه عنـــه- يوبّ

ـــة. ـــاً ول� فّض ـــون، اإّن الســـماء ل� تمطـــر ذهب ـــم المتواكل ـــل اأنت ب

يم�ن ب�أن الرّزق بيد الله تع�لى: اآث�ر ال�إ

يم�ن ب�أّن الرّزق بيد الله تع�لى، واأنّه مقّدر عنده اآث�ر اإيج�بّية في حي�ة المؤمن، منه�: للاإ  

الّشــعور بالطماأنينــة، والتحــّرر مــن الخــوف والقلــق علــى رزقــه ورزق عيالــه؛ اإذ خــوف الفقــر مــن اإيحــاء - ١

نفــاق فــي ســبيل  هــا عــن الثقــة باللــه، وبالتالــي التقاعــس عــن ال�إ الشــيطان، ُيْضِعــف النّفــس، ويصدُّ

ْغفِــَرةً ّمِنـْـُه  ُمرُُكــم بِالَْفْحَشــاء َواللُّ يَعُِدُكــم مَّ
ْ
ــيَْطاُن يَعُِدُكــُم الَْفْقــَر َوَيأ اللــه. قــال عــزّ وجــّل: ﴿الشَّ

ــرة:٢68(.  ــٌم﴾ )البق ــٌع َعلِي ــًا َواللُّ َواِس َوفَْض
طلــُب الــرزق بالطــرق المشــروعة، واجتنــاب المــال الحــرام، حتّــى ولــو كان المســلم يعانــي الفقــر - ٢

 ََّ ــِق الل ــن َيتَّ أّن المؤمــن يعلــم اأّن تقــوى اللــه تعالــى ســبيل للــرزق. قــال عــز ّوجــّل: ﴿َوَم والحاجــة؛ ل�

ــُب﴾ )الطــلاق ٢-3(.   َيْتَِس
َ

ــُث ال ــْن َحيْ ــُه ِم ــاً ٢ َوَيْرُزقْ ُ َمْرَج
َّ

ــل ل َيَْع

)٢( صحيح البخاري، باب كسب الرجل بيده، رقم ٢٠٧.)١( سنن ابن ماجه، باب التوكل واليقين، رقم 4١64.
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واجب بيتي

التفســير  فــي  كتــاب  اإلــى  اأرجــع 
نــزول  ســبب  دفتــري  فــي  واأدّون 
آيــة: )قُــل ّلَــْو ُكنُتــْم فـِـى ُبُيوتُِكــْم  ال�
ــُل  ــُم الَْقتْ ــَب َعلَيِْه ــَن ُكتِ ــَرَز اّلَِذي لََب
عمــران١54( )اآل  َمَضاِجعِِهــْم(  إِلَــى 

)٢( صحيح البخاري، باب كسب الرجل بيده، رقم ٢٠٧.)١( سنن ابن ماجه، باب التوكل واليقين، رقم 4١64.
)١( صحيح مسلم، باب استحباب العفو، رقم ٢588.

أّن المســلم يعلــم اأّن الصدقــة ل� تُنِقــص - 3 ــّح والبخــل؛ ل� نفــاق فــي ســبيل اللــه تعالــى، وال�بتعــاد عــن الشُّ ال�إ
ــٌة مــن مــال")١(. (: "َمــا نََقَصــت َصَدَق المــاَل، بــل تزكّيــه وتباركــه. قــال رســول اللــه، )

العــّزة والكرامــة والجــراأة فــي قــول الحــّق، والتحــرُّر مــن الــّذل والهــوان، والخــوف علــى الــرزق، اأو - 4
يمانــه، عزيــز  ــِذّل نفســه مــن اأجــل منصــب اأو ثــراء، بــل يعيــش مســتعلياً باإ الوظيفــة، اأو المركــز، فــلا َي

النفــس.

ال�أجل بيد الله تع�لى:

مفهــوم ال�أجــل: قــّدر اللــه تعالــى لــكل اإنســان ُعُمــراً، لــن يمــوَت حتّــى 

يســتوفَي فيــه رزقــه واأجلــه. والمســلم يــدرك اأّن الحيــاة الدنيا طريق اإلــى ال�آخرة، 

أمــل، فالحيــاة  فيســتغّل حياتــه فــي طاعــة اللــه، ول� يمنّــي نفســه بطــول ال�

قصيــرة والمــوت قريــب، ثــّم اإنّــه يعلــم اأّن المــوت والحيــاة بيــد اللــه وحــده، 

فهــو المحيــي والمميــت، ولــن تمــوت نفــٌس حتـّـى تســتوفَي اأجلهــا. قــال اللــه 

ِخُروَن َســاَعًة َوَل 
ْ
َجلُُهــْم َل يَْســَتأ

َ
َجــٌل فَــإَِذا َجــاء أ

َ
ــٍة أ مَّ

ُ
ِ أ

ســبحانه: ﴿َولـِـُلّ

يَْســَتْقِدُموَن﴾  )ال�أعــراف:34(.  فكــم مــن شــيخ اأو مريــض طــال ُعُمــُره! وكــم مــن 
شــخص تعــّرض لحــادٍث َخِطــر نجــا منــه، ولــم يمــت! ومــا ذلــك اإلّ� دليــل علــى اأن المــوت والحيــاة بيــد اللــه 

ســبحانه، واأّن الســبب الحّقيقــّي للمــوت هــو انتهــاء ال�أجــل. 

يم�ن ب�أن ال�أجل بيد الله في سلوك المسلم: اأثر ال�إ

يم�ن المسلم ب�أّن الموت بيد الله وحده اآث�ر جليلة في نفسه وسلوكه، منه�: ل�إ  

الّصلـــة الدائمـــة باللـــه تعالـــى، وال�ســـتقامة فـــي الســـلوك، وال�بتعـــاد عـــن المحّرمـــات والرذائـــل، وال�ســـتعداد - ١

للقـــاء اللـــه تعالـــى، والمســـارعة اإلـــى التوبـــة اإذا وقعـــت منـــه معصيـــة فـــي لحظـــة غفلـــة، فقـــد يدركـــه 

المـــوت فـــي كّل لحظـــة، فهـــو دائـــم الذكـــر للمـــوت، وَمـــْن كان هـــذا شـــاأنه كان مســـتقيماً فـــي ســـلوكه. 

ـــا عمـــر(. فهـــذا عمـــر بـــن الخطـــاب -رضـــي اللـــه عنـــه- نقـــش علـــى خاتمـــه )كفـــى بالمـــوت واعظـــاً ي

قــدام، فالمســلم ل� يخــاف المــوت، فهــو حــّق، وال�أجــل محــدود مقــّدر، والتقاعــس عــن - ٢ الشــجاعة وال�إ

البــذل والجهــاد ل� يزيــد فــي عمــره، والشــجاعة ل� تُنقصــه، فهــو ياأبــى الــّذل والهــوان، بــل يطلــب العــزة 
ــُروٍج  ــْم ِف بُ ــْو ُكنُت َ ــوُْت َول ــُم الَْم ــواْ يُْدرِككُّ ــا تَُكونُ ْيَنَم

َ
أّمتــه. قــال تعالــى: ﴿أ والكرامــة لنفســه ول�

ــيََّدٍة﴾ )النســاء ٧8(. َش مُّ
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التّقويم

 ١- اأضــع اإشــ�رة )✓( اأمــ�م العبــ�رة الّصحيحــة، و اإشــ�رة )×( اأمــ�م العبــ�رة غيــر الّصحيحــة

ج�بة اإلى دفتري: ثم اأنقل ال�إ
)  ( اأ- خروج بعض الصحابة للجهاد هو سبب موتهم.     
)  ( سلام.      ب- طلب المال طريٌق مشروع حّث عليه ال�إ
)  ( ج- اإيمان المسلم باأّن الرزق بيد الله ل� يمنع ال�أخذ بال�أسباب في الكسب والعمل. 

ج�بة الّصحيحة فيم� ي�أتي :  ٢- اأضع دائرة حول رمز ال�إ
يمان باأّن ال�أجل محدود؟- ١ ما اأثر ال�إ

ب- السلبية في الحياة. اأ- تْرك المعالجة من المرض.  
د- ل� تاأثير له في حياة المؤمن.  ج- دافٌع للجّد وال�جتهاد.  

ما واجب المسلم تجاه الرزق؟- ٢
ب- القعود في البيت بلا سعي. اأ- الّسعي، ثّم التّوكُّل.   

د- الحرص على جمع المال بالوسائل كافّة.  ج- ال�كتفاء بالدعاء؛ للحصول عليه. 
من الّصحابّي الذي نقش على خاتمه )كفى بالموت واعظاً(؟- 3

د- عمر بن الخطاب. ج- عثمان بن عفان.  ب- علي بن اأبي طالب.  اأ- اأبو بكر الّصديق.  

3- اأستدّل على وجوب الّسعي لطلب الرزق.

٤- اأذكر اأثرين لم� ي�أتي:
يمان باأّن الرزق من عند الله. اأ- ال�إ

يمان باأّن ال�أجل بيد الله وحده. ب- ال�إ

5- اأَعلِّل: 
اأ-  مسارعة المسلم تلبية نداء الجهاد دْوماً. 

يمان بالقدر يحّفز المؤمن على البذل والعطاء. ب- ال�إ

ج- المؤمن الحّق متحرر من العبودية لغير الله.



الحديث النّبوّي الّشريف
 الوحدة 

الث�لثة

ق�ل علي بن اأبي ط�لب –رضي الله عنه-:
"  َوَلَي�أْتَِينَّ َعَلى النَّ�ِس َزَم�ٌن َيُقوُل اأَحُدُهْم : َي� َلْيَتِني تِْبَنٌة فِي َلِبَنٍة فِي ُسورِ َبْيِت اْلَمْقِدِس ".
السنن الواردة في الفتن-اأبو عمرو الداني

يتوقع من الطلبة بعد نه�ية الوحدة اأن يكونوا ق�درين على:

١. استنب�ط اأهمية المسجد ال�أقصى للمسلمين بع�مة ول�أهل فلسطين بخ�صة .
٢. ال�نتم�ء الديني والوطني والت�ريخي لبيت المقدس واأكن�ف بيت المقدس.

3. التقرب اإلى الله بس�ئر ال�أعم�ل التي تظله يوم القي�مة بظل الله سبح�نه.
٤. اإدراك خطورة وعقوبة الظلم والظ�لمين.

5. الحرص على الكرم والبذل والجود اقتداء ب�ل�أنبي�ء -عليهم السلام- .
6. ادراك خطورة الشح وعواقبه على النفس والمجتمع.

٧. حفظ ال�أح�ديث النبوية الشريفة.

اأهداف الوحدة:
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الدرس التّ�سع: فض�ئل بيت المقدس

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:
شرح الحديث شرحاً اإجمالّياً. 	 
حفظ الحديث الشريف غيباً.	 
بيان فضائل بيت المقدس.	 
توضيح ال�رتباطات التي تربط المسلمين ببيت المقدس.	 
تقدير بيت المقدس.              )شرح وحفظ(	 

(: "َل� َتــَزاُل َط�ئَِفــٌة ِمــْن اأمَِّتــي َعَلــى اْلَحــقِّ  َعــْن اأِبــي اأَم�َمــَة َقــ�َل، َقــ�َل َرُســوُل اللَّــِه )  
ــى  ــْن َل�أَْواَء َحتَّ ــْم ِم ــ� اأَص�َبُه ــْم اإِلَّ� َم ــْن َخ�َلَفُه ــْم َم ُه ــَن َل� َيُضرُّ ــْم َق�ِهِري ِه ــَن َلَعُدوِّ َظ�ِهِري
َي�أْتَِيُهــْم اأْمــُر اللَّــِه َوُهــْم َكَذلـِـَك، َق�ُلــوا: َيــ� َرُســوَل اللَّــِه، َواأْيــَن ُهــْم. َقــ�َل: ِبَبْيــِت اْلَمْقــِدِس، 

ــِت اْلَمْقــِدِس")١(. ــ�ِف َبْي َواأْكَن

راوي الحديث: 

اأبــو اأم�مــة الب�هلــي: هــو ُصــَديُّ بــن عجــلان بــن وهــب الباهلــي، مــن قبيلــة باهلــة، صحابــي فاضــل، روى علمــاً 
( اإلــى قومــه فاأســلموا، ســكن الشــام وكان اآخــر مــن مــات فيهــا مــن الصحابــة ســنة 86هـــ. كثيــراً اأرســله )

جم�لي: المعنى ال�إ

أمــة لــن تعــدَم وجــود جماعــة مــن المســلمين علــى مــّر العصــور، تتّصــف بمجموعــة  ( اأّن ال� ُيخبــر النبــي )
مــن ال�أوصــاف، وهــي:

ال�لتزام بشرع الله.- ١
قهر العدو.- ٢
عدم التاأثُّر بخلاف المخالفين.- 3
الثبات على الحّق حتّى تنتهَي اآجالهم، اأو ياأتَيهم اأمر الله. - 4

)١( مسند اأحمد بن حنبل، رقم ٢٢3١٩.
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واجب بيتي

ســراء  اأبّيــن العلاقــة بيــن حادثــة ال�إ
فلســطين واأرض  والمعــراج 

( بيــت المقــدس واأكنافــه بهــذة الفئــة، فكانــت  وقــد خــّص الّرســول )

فضيلــة مــن فضائلــه. ومــن فضائــل بيــت المقــدس:
فيهــا ثانــي مســجد ُوِضــَع فــي ال�أرض: عــن اأبــي َذرٍّ الغفــارّي، رضــي اللــه - ١

َل؟ َقــاَل: الَْمْســِجُد الَْحــَراُم،  أْرِض اأوَّ تعالــى عنــه، قــال: "قلــت: َيــا َرُســوَل اللَّــِه، اأيُّ َمْســِجٍد ُوِضــَع ِفــي اْل�
أْقَصــى، قُْلــُت: َكــْم َكاَن َبْيَنُهَمــا؟ َقــاَل: اأْرَبُعــوَن َســَنًة، ثُــمَّ اأْيَنَمــا  ؟ َقــاَل: الَْمْســِجُد اْل� َقــاَل: قُْلــُت ثُــمَّ اأيٌّ

ــَلاُة َبْعــُد َفَصلِّــْه َفــاإِنَّ الَْفْضــَل ِفيــِه")١(. اأْدَرَكْتــَك الصَّ
سراء من اأول مسجد ُبِنَي في ال�أرض اإلى ثاني مسجد ُوِضَع - ٢ (، حيث كان ال�إ ُنا محمد ) مسرى نبيِّ

قَْص 
َ
الَْمْسِجِد األ إَِل  اْلََراِم  الَْمْسِجِد  ّمَِن  يَلًْا  بَِعبِْدهِ  ى  ْسَ

َ
أ ِي  ﴿ُسبَْحاَن الَّ تعالى:  قال  ال�أرض.  في 

( اإماماً  سراء:١(، وفيه صلّى الّرسول ) ِميُع الَِصرُي ﴾  )ال�إ ِي بَاَرْكَنا َحْوَلُ لُِنَِيُه ِمْن آيَاتَِنا إِنَُّه ُهَو السَّ الَّ
أنبياء، تاأكيداً على مكانته واأهمّيته. بال�

أنبياء:٧١( - 3 رِْض الَِّت بَاَرْكَنا فِيَها لِلَْعالَِمنَي﴾ )ال�
َ
حلول البركة فيه: قال تعالى: ﴿َوَنَّيَْناهُ َولُوطاً إَِل اأْل

(، واأصحابه الكرام، رضي الله عنهم، ستّة عشر شهراً بعد - 4 قبلة المسلمين ال�أولى: فقد صلّى النبي )
َل اإلى الكعبة، وهذا يدّل على فضله، وشرفه، وعلّو مكانته. الهجرة تجاه بيت المقدس، قبل اأن تَُحوَّ

ل�أجل - 5 السفر  فُيستَحّب  الرحال،  اإليها  تَُشدُّ  التي  المساجد  ثالث 
الّصلاة فيه؛ لما فيه من المزيّة على غيره من المساجد. قال رسول 
(: "ل� تَُشّد الّرحاُل اإلّ� اإلى ثلاثِة مساجَد: المسجِد الحرام،  الله )

ال�أقصى" )٢(. (، ومسجِد  الّرسول ) ومسجِد 

 مضاعفة ال�أجر والثواب على الّصلاة، وال�عتكاف فيه. - 6

على  مرابطاً  يظّل  َمْن  فلسطين، وفضل  تبّين فضل  الشرعية  النصوص  هذه 
آل�م. وبذلك ينال اأهل فلسطين  ثراها، على الرغم من التحديات والمعاناة وال�

ال�أجر العظيم الذي وعدهم الله تعالى به.

ال�رتب�ط�ت التي تربط المسلمين ببيت المقدس: 

ــات  ــة، والعلاق ــى ال�رتباطــات الوثيق ــّرض اإل ــن التع ــّد م ســلام، ل� ب ــي ال�إ ــدس ف ــة الق ــح منزل لتوضي  
وهــي: القــدس،  بمدينــة  المســلمين  تربــط  التــي  الوطيــدة 

سراء والمعراج:- ١ ال�رتب�ط الَعَقدي: ويتمثّل في معجزة ال�إ
( مــن المســجد الحــرام اإلــى المســجد ال�أقصــى المبــارك بالقــدس،  فقــد اأســري بالّرســول محمــد )  

)٢( صحيح البخاري، كتاب فضل الّصلاة في مسجد مكة، رقم ١١8٩.)١( مسند اأحمد بن حنبل، رقم ٢٢3١٩. أنبياء، رقم 3366. )١( صحيح البخاري، كتاب اأحاديث ال�
)3( سنن ابن ماجه، كتاب اإقامة الّصلاة، رقم ١4٠٧.

اأبحث

يبيــن  شــريف  نبــوي  حديــث   -١
مقــدار ال�أجــر والجــزاء الــذي يكســبه 
المســلم لحرصــه علــى الصــلاة فــي 

المســجد ال�أقصــى.
٢- مــا الواجــب علــى غيــر المقتدرين 
مــن الوصــول اإليــه اأو الصــلاة فــي 

رحابــه؟
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وُعــِرَج بــه مــن المســجد ال�أقصــى اإلــى الســماوات العــلا. فكانــت القــدس، ول� زالــت، محــوراً لهــذه 
ســراء والمعــراج  المعجــزة الّربانيــة؛ وذلــك لبيــان اأهميــة القــدس، ولرفــع شــاأنها ومنزلتهــا. وبمــا اأّن حادثــة ال�إ
ّن ارتبــاط المســلمين بهــذه المدينــة  ســلامية، فــاإ معجــزة، والمعلــوم اأّن المعجــزات تمثـّـل جــزءاً مــن العقيــدة ال�إ

ــِدّي. هــو ارتبــاط َعَق
ال�رتبــ�ط الحضــ�ري والثق�فــي: ويتمثّــل هــذا - ٢

ال�رتبــاط بعــدة اأمــور، منهــا:
اأ- البنــاء الفريــد لــكّل مــن المســجد ال�أقصــى، 
ضافــة اإلــى  ومســجد قبــة الصخــرة المشــّرفة، بال�إ
فــي  آبــار  وال� ــُبل،  والسُّ وال�أدراج،  المصاطــب، 
شــارة  باحــات المســجد ال�أقصــى المبــارك، مــع ال�إ
اإلــى اأّن المنطقــة التــي تبلــغ ِمســاحتها مئــة واأربعــة 

ــارك.  ــا المســجد ال�أقصــى المب ــّد كلُّه ــاً تَُع ــن دونم واأربعي
ــى العصــور  ــي تعــود اإل ــة الت أثري ــة وال� ــات العقــارات الوقفي ب- وجــود مئ
ــط  ــي محي ــة ف ــة، والتركّي ــة، والمملوكّي ــّية، والصلاحّي ــة، والعباس أمويّ ال�

ســلامي.  ــل الوجــه الحضــاري ال�إ ــارك، تمثّ المســجد ال�أقصــى المب
ج- وجــود المئــات مــن المســاجد، والمصلّيــات، والمحاريــب فــي 
البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس، وقــد ُشــّيدت فــي عصــور متعاقبــة، 

ويعــود بعضهــا اإلــى العهــد الُعَمــرّي. 
حــول  والتّكايــا  والزوايــا،  والمعاهــد،  المــدارس،  مئــات  تشــييد  د- 

المبــارك. ال�أقصــى  المســجد 
ال�رتبــ�ط السي�ســي: ويظهــر ذلــك فــي العهــدة العمريــة، بعــد اأن تســلَّم . 3

الخليفــة عمــر بــن الخطــاب، رضــي اللــه عنــه، مفاتيــح مدينــة القــدس 
ــُل العهــدُة العمريــةُّ اأعــدَل وثيقــة سياســية عبــر  مــن بطريــرك الــّروم، وتَُمثِّ

التاريــخ، واأشــهرها.   

اأتعلّم

المصاطــب: هــي مســاحة صغيــرة 
ال�أرض  عــن  مرتفعــة  مســطحة 
تبنــى عــادًة مــن الحجــر،  قليــلاً 
اإليهــا مــن خــلال  يتــم الوصــول 

درجــات.

الفقــراء  يــواء  ل�إ مــكان  التكايــا: 
وتوفيــر  واإطعامهــم  والمســاكين 
عابــري  ومســاعدة  احتياجاتهــم 

لســبيل. ا

ــُبل: مــاء وضــع ل�نتفــاع النــاس  السُّ
كســبيل  مقابــل،  غيــر  مــن  بــه 

حطة..اإلــخ. وســبيل  الــكاأس 

نش�ط

الزوايــا،  تعريــف  عــن  اأبحــث 
ل�أدراج. ا
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التّقويم

ج�بة الصحيحة فيم� ي�أتي: ١- اأضع دائرة حول رمز ال�إ
١.ما الذي يدل على ال�رتباط السياسي للمسلمين ببيت المقدس ؟

ب.البناء الفريد للمسجد ال�أقصى. سراء والمعراج.       اأ.ال�إ
د.العهدة العمرية. أثرية.      ج.العقارات الوقفية وال�

رِْض الَِّت بَاَرْكَنا فِيَها لِلَْعالَِمنَي﴾؟
َ
٢.ما المقصود بال�أرض المباركة في قوله سبحانه: ﴿َوَنَّيَْناهُ َولُوطاً إَِل اأْل

ب.المدينة المنورة .   اأ.مكة المكرمة.    
د. العراق .   ج.بيت المقدس.    

( في حديث )فض�ئل بيت المقدس(. د صف�ِت الّط�ئفة التي اأخبرن� عنه� الرّسول ) ٢- اأعدِّ

3- م� المقصود بكل مّم� ي�أتي:
  اأ- المسجد ال�أقصى اأولى القبلتين؟

  ب- المسجد ال�أقصى ثالث المسجدين؟

٤- اأذكر اأربعً� من فض�ئل بيت المقدس.

د ثلاثة ارتب�ط�ت توثّق صلة المسلمين ببيت المقدس. 5- اأعدِّ

ــة  ــح ثلاث ــ�رّي، اأوّض ــ�ط الحض ــلال ال�رتب ــن خ ــدس م ــت المق ــة المســلمين ببي ــر علاق 6- تظه

ــك.  ــر لذل مظ�ه

٧- استنتج ثلاثة اأمور يرشد اإليه� الحديث الشريف.

(: )َل� َتــَزاُل َطائَِفــٌة ِمــْن  ٨-  اأكتــب الحديــث الشــريف: َعــْن اأِبــي اأَم�َمــَة، َقــ�َل: َقــ�َل َرُســوُل اللَّــِه )
ِتــي.......... َواأْكَنــاِف َبْيــِت الَْمْقِدِس(. اأمَّ
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الدرس الع�شر: سبعة ُيظلّهم اللّه في ظلّه

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

جمالّي للحديث.	  بيان المعنى ال�إ
تعليل سبب ذكر هذه ال�أصناف في الحديث الشريف. 	 
تعداد ال�أصناف الواردة في الحديث الشريف.	 
حفظ الحديث الشريف غيباً.	 
)شرح وحفظ(	  استنباط قضايا فقهّية وتربويّة وتوجيهّية.       

قــ�ل:  ) ( النبــي  اأّن  عنــه-  اللــه  -رضــي  هريــرة  اأبــي   عــن 

َمــ�ُم اْلَعــ�ِدُل، َوَشــ�بٌّ  ) َســْبَعٌة ُيِظلُُّهــْم اللَّــُه فـِـي ِظلِّــِه، َيــْوَم َل� ِظــلَّ اإِلَّ� ِظلُّــُه: اْل�إِ

َنَشــ�أ فـِـي ِعَبــ�َدِة َربِّــِه، َوَرُجــٌل َقْلُبــُه ُمَعلَّــٌق فـِـي اْلَمَســ�ِجِد، َوَرُجــَلاِن َتَح�بَّــ� فـِـي 

َقــ� َعَلْيــِه، َوَرُجــٌل َدَعْتــُه اْمــَراأٌة َذاُت َمْنِصــٍب َوَجَمــ�ٍل،  ــِه اْجَتَمَعــ� َعَلْيــِه َوَتَفرَّ اللَّ

ــَم  ــى َل� َتْعَل ــ�؛ َحتَّ ــٍة َف�أْخَف�َه َق ِبَصَدَق ــَه، َوَرُجــٌل َتَصــدَّ ــي اأَخــ�ُف اللَّ ــ�َل: اإِنِّ َفَق

ِشــَم�ُلُه َمــ� تُْنِفــُق َيِميُنــُه، َوَرُجــٌل َذَكــَر اللَّــَه َخ�لِيــً� َفَف�َضــْت َعْيَنــ�ه( )١(.

ــذا  ــي ه ــا ف ــر لن ــة، فذك ــوم القيام ــذاب ي ــن ع ــا م ــا ينّجين ــى اإرشــادنا لم ( عل حــرص الّرســول )  
وهــم: ِظلّــه،  اإلّ�  ِظــّل  ل�  يــوم  ظلّــه  فــي  اللــه  ُيظلّهــم  اأصنــاف  ســبعة  الحديــث 

م�م الع�دل: اأول�ً- ال�إ

وهــو مــن حكــم فــي رعّيتــه بشــرع اللــه، وعــدل فيهــم، فهــذا يدعــوه اللــه يــوم 
مــام العــادل يســاوي بيــن  القيامــة علــى رؤوس الخلائــق؛ لُيِظلَّــه فــي ِظلـّـه، وال�إ

النــاس، ول� يظلــم اأحــداً، ول� يحابــي القــوّي اأو القريــب.

اأفّكر

مــام  ( بال�إ لمــاذا بــداأ الّرســول )
العادل؟

)١( صحيح البخاري، باب العبد راٍع في مال سيده.
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ُ

ث�نيً�- ش�بٌّ نش�أ في عب�دة الله:

( الشباب بالذكر لما ياأتي: خّص الّرسول )  
أنّها مرحلة تغلب عليها قّوة الشهوات، فكان لهذا الشاّب الذي يجاهد نفسه ال�أجر العظيم.- ١ ل�
أثر البالغ في نشــر الديــن، والّرقي بال�أمة.- ٢ أنّهــم العنصــر المهــّم فــي المجتمــع، حيــث القــّوة والعطــاء، ولهــم ال� ل�

ث�لثً�- رجٌل قلُبُه معلٌَّق ب�لمس�جد:

ــد  ــن العب ــة بي ــراج المؤمــن، والصل ــلاة، فهــي مع ــى الّص ــا المحافظــة عل ــه علين ــم الل ــن اأعظــم نع م  

وربـّـه. مــن هنــا خــّص الحــّقّ -تبــارك وتعالــى- بالظِّــلِّ فــي رحمتــه َمــْن حافــظ علــى الّصــلاة، وتعلـّـق قلبــه بهــا. 

ْن تُرَْفــَع َوُيْذَكــَر فِيَهــا اْســُمُه يَُســّبُِح َلُ فِيَهــا بِالُْغــُدّوِ َوالَصــاِل رَِجــاٌل 
َ
ُ أ ذَِن اللَّ

َ
قــال تعالــى: ﴿ ِف ُبُيــوٍت أ

ــهِ  ــُب فِي ــاً َتَتَقلَّ ــوَن يَوْم َكةِ َيَافُ ــزَّ ــاءِ ال ــاةِ ِإَويَت ــاِم الصَّ ِ ِإَوقَ ــرِ اللَّ ــْن ذِْك ــٌع َع ــاَرةٌ َول َبيْ ــْم ِتَ ل تُلِْهيِه
ُ يـَـْرُزُق َمــْن يََشــاُء بَِغــرْيِ  ْحَســَن َمــا َعِملـُـوا َوَيزِيَدُهــْم ِمــْن فَْضلـِـهِ َواللَّ

َ
ُ أ بَْصــاُر يِلَْجزَِيُهــْم اللَّ

َ
الُْقلُــوُب َواأل

ــور:38-36(. ــاٍب﴾ )الن ِحَس

رابعً�- رجلان تح�ّب� في الله:

التقيــا علــى محّبــة اللــه ل� ل�أجــل مــال، اأو جــاه، اأو نســب، اأو مغنــم دنيــوّي، واإنّمــا هــي محّبــة اللــه   
تعالــى، دامــت حتـّـى فــّرق المــوت بينهمــا. وهــذا مصــداق للحديــث الشــريف: "ثــلاٌث َمــْن كُــنَّ فيــه َوَجــَد 
يمــان: اأن يكــوَن اللـّـُه ورســولُه اأحــبَّ اإليــه مّمــا ِســواهما، واأْن ُيِحــبَّ المــرَء ل� يحبُّــه اإل� للـّـه، واأْن  حــلاوَة ال�إ

ــار")١(. يكــرَه اأن يعــوَد فــي الُكْفــِر كمــا َيْكــَرُه اأْن ُيْقــَذَف فــي النّ

خ�مسً�- رجٌل دعْتُه امراأٌة ذاُت منصٍب وجم�ٍل، فق�ل: اإنّي اأخ�ُف الله:

اإنـّـه رجــل راودْتــه امــراأة تتمتَّــع بال�أوصــاف التــي يرغــب فيهــا الرجــال، مــن منصــب، وجمــال، لكــّن   
شــّدة تقــواه، وخوفــه مــن اللــه َمَنعــاُه ِمــَن ارتــكاب الفاحشــة.

ق بصدقة ف�أخف�ه�؛ حتّى ل� تعلَم ِشم�ُلُه م�ذا تُْنِفُق يمينه:  س�دسً�- رجٌل تصدَّ

اإّن اأهــم مــا تمّيــز بــه هــذا المتصــّدق، ونــال بــه ال�أجــر العظيــم، اإخلاصــه فــي صدقتــه، واإخفاؤهــا؛ حتـّـى تــكاد   

ــا ِهَ ِإَون ُتُْفوَهــا َوتُْؤتُوَهــا الُْفَقــَراَء َفُهــَو  َدقَــاِت فَنِعِمَّ شــماله ل� تعلــم مــا تنفــق يمينــه. قــال تعالــى: ﴿إِْن ُتبـْـُدوا الصَّ

ــْم﴾ )البقــرة: ٢٧١(. ــرْيٌ لُُّك َخ
يمان، رقم ١6.)١( صحيح البخاري، باب العبد راٍع في مال سيده. )١( صحيح البخاري، باب حلاوة ال�إ
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س�بعً�- رجٌل َذَكَر الله خ�ليً� فف�ضت عين�ه:

اإنـّـه الّرجــل الّذاكــر العابــد الّزاهــد الــذي يذكــر اللــه فــي خلــوة ل� يــراه فيها   
اأحــد اإلّ� اللــه، فدمعــت عينــاه، عــن عبــد اللــه بــن عبــاس، رضــي اللــه عنهمــا، 
ــُهَما النَّــاُر: َعْيــٌن َبَكــْت  ( يقــول: "َعْيَنــاِن َل� َتَمسُّ قــال: ســمعت رســول اللــه )

ــْت َتْحــُرُس ِفــي ســبيل اللــه" )١(. ــٌن َباَت ــْن َخْشــَيِة اللــه، َوَعْي ِم

التّقويم

ــ�  ــي كّل مم ــر الّصحيحــة ف ــ�رة غي ــ�م العب اإشــ�رة )×( اأم ــ�رة الّصحيحــة، و ــ�م العب ١- اأضــع اشــ�رة )✓( اأم
ــة اإلــى دفتــري: ج�ب ــم اأنقــل ال�إ ي�أتــي، ث

)       ( اأ- يدّل الحديث الشريف اأّن الصدقة يجب اأن تكوَن باليمين.   
)  ( ب- ُيِظلُّ الله -سبحانه وتعالى- يوم القيامة َمْن دمعت عينه في الدنيا، خوفاً من الله.  
)  ( ج- معنى )افترقا عليه( في الحديث؛ اأي اختلفا في الراأي.   
)  ( د- ُيِظلُّ الله يوم القيامة بِظلِِّه كّل َمْن تعلََّق قلبه في المسجد.   

ج�بة الصحيحة فيم� ي�أتي: ٢- اأضع دائرة حول رمز ال�إ
(: "سبعة يظلهم الله في ظله"؟ ١.علام يدل قوله )

د- يرزقهم خيراً. ج- يحاسبهم بيسر.  ب- يعذبهم بعذابه.   اأ- يرحمهم برحمته. 
٢.ما المقصود بـ "رجل ذكر الله خاليا"؟

د- في العلن والملاأ.  ج- في سجود الصلاة.  ب- في محراب المسجد.  اأ- في السر والكتمان. 

3- م� المعنى المستف�د مم� ي�أتي:
َق بَِصَدَقٍة َفاأْخَفاَها َحتَّى َل� َتْعَلَم ِشَمالُُه َما تُْنِفُق َيِميُنُه"؟ (: "َوَرُجٌل َتَصدَّ اأ- قوله )

(: "َوَرُجٌل َذَكَر اللََّه َخالِياً َفَفاَضْت َعْيَناه"؟ ب- قوله )

( الشباب في الحديث الشريف بالذكر. ٤- اأَعلِّل: خصَّ الّرسول )

( ق�ل: 5- اأكتب الحديث النبوي الشريف: عن اأبي هريرة -رضي الله عنه- اأّن النبي )
"َسْبَعٌة ُيِظلُُّهْم اللَُّه ِفي ِظلِِّه...".

)١( سنن الترمذي، باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله، حديث رقم ١63٩.

اأفّكر
اإليهــا  يرشــد  اأمــور  اأربعــة  اأســتنتج 

الشــريف. الحديــث 
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ّح ْلم والشُّ الدرس الح�دي عشر: الظُّ

مع�ني المفردات والتراكيب:

ظلم�ت: جمع ظلمة؛ اأي الظلام الشديد.

ّح: البخل الشديد. الشُّ

سفكوا دم�ءهم: قتل بعضهم بعضاً.

استحلّوا مح�رمهم: استباحوا ما حّرم الله 

عليهم.

)١( صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظّلم.)١( سنن الترمذي، باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله، حديث رقم ١63٩.

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:
شرح الحديث الّشريف شرحاً اإجمالّياً. 	 
بيان عواقب الظّلم والظالمين.	 
التعرف اإلى مفهوَمي الظّلم والشح. 	 
تعداد ُصور من الظّلم.	 
حفظ الحديث الّشريف غيباً.	 
توضيح موقف المسلم من الظّلم.	 
)شرح وحفظ(	  الحرص على تجنب الظّلم والشح.      

( َق�َل:  )َعــْن َج�ِبــِر ْبــِن َعْبِد اللــِه، اأنَّ النَِّبــيَّ )

ـُه ُظُلَمــ�ٌت َيــْوَم اْلِقَي�َمــِة،  ْلــَم، َف�إِنَـّ اإِيَّ�ُكــْم َوالظُّ

نَّــُه اأْهَلــَك َمــْن َك�َن َقْبَلُكــْم،  ، َف�إِ ــحَّ اإِيَّ�ُكــْم َوالشُّ َو

َحَمَلُهــْم َعَلــى اأْن َســَفُكوا ِدَم�َءُهــْم، َواْســَتَحلُّوا 

َمَح�رَِمُهــْم()١(.

راوي الحديث: 

الصحابي الجليل هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، من بني سلمة من ال�أنصار، شهد الغزوات كلها 

اإل� بدراً واأحداً، كان ممن شهد بيعة العقبة الثّانية، ويعد من المكثرين من الحديث، توفي سنة )٧8هـ(.

تحريم الّظلم:

حــّرم اللــه الظّلــم؛ لمــا لــه مــن اآثــار مدّمــرة علــى المجتمــع المســلم؛ اإذ يــؤدي اإلــى الفرقــة والمنازعات   
ــاع. ــا للضي ــة ومقّدراته أم ــر ال� ــّرض مصي ــاس، ويع ــن الن بي
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من ُصَور الّظلم:

يقع الّظلم على النفس، اأو على غيره�، ومن ذلك:  
أّن المشرك يجعل المخلوق - ١ الشرك بالله تعالى: وهذا اأعظم الظّلم واأكبره؛ ل�

في منزلة الخالق. قال تعالى: ﴿ِإَوذْ قَاَل لُْقَماُن ِلبْنِهِ َوُهَو يَعُِظُه يَا ُبَنَّ َل 

َْك لَُظلٌْم َعِظيٌم ﴾ )لقمان:١3(.   ِۖ  إِنَّ الّشِ تُْشِْك بِاللَّ
أّن العاصي يعّرض نفسه لغضب الله - تعالى - وعقابه. - ٢ آثام؛ ل� ارتكاب المعاصي وال�
التعّدي على حقوق ال�آخرين، وسفك دمائهم: وهذه صورة خطيرة، حّذر - 3

منها رسول الله -صلّى الله عليه وسلم- حين قال: "َمِن اقتطَع ِشْبراً من 
َقُه اللُه اإيّاُه يوَم القيامِة ِمْن َسْبِع اأْرضين" )١(. ال�أرِض ُظلماً طوَّ

ظلم الحاكم لرعيته: وذلك بال�عتداء على حقوقهم، وسياسة اأمرهم بغير - 4

ما اأنزل الله سبحانه، وهو من اأفحش ُصَور الظّلم. قال جّل جلاله: ﴿َوَمْن 

الُِموَن﴾ )المائدة:45(. ولَئَِك ُهُم الَظّ
ُ
نَْزَل الَلُّ فَأ

َ
لَْم َيُْكْم بَِما أ

ظلم القاضي في حكمه بميله ل�أحد الطرَفْيِن المتخاصَمْين.- 5

عواقب الّظلم:

للظلم عواقب وخيمة، منه�:  
الحرمان من الفلاح في الدنيا وال�آخرة.- ١
سوء العاقبة، وفقدان محّبة الله تعالى، والطرد من رحمة الله سبحانه.- ٢
الّذل في الدنيا، وانكسار النفس. - 3
نــزع البركــة مــن حيــاة الظالــم، ومــن مالــه واأول�ده، ونــزع البركــة مــن المجتمــع الــذي ينتشــر فيــه الظّلــم - 4

أمــراض، واأشــكال العــذاب المختلفــة. والبغــي، ونــزول ال�

موقف المسلم تج�ه الّظلم: 

يجــب علــى المســلم اأن يمتنــَع عــن الظّلــم، واأن يبــادَر اإلــى رّد المظالــم اإلــى اأصحابهــا قبــل الحســاب   

ــُه  ــُه ِمْن أِخيــِه ِمــْن ِعْرِضــِه اأْو َشــْيٍء َفْلَيَتَحلَّْل ــُه َمْظَلَمــٌة ل� ــْت لَ (: "َمــْن َكانَ يــوم القيامــة. قــال رســول اللــه )

ــْم َتُكــْن  ــُه َعَمــٌل َصالِــٌح اأِخــَذ ِمْنــُه بَِقــْدِر َمْظَلَمِتــِه، َواإِْن لَ الَْيــْوَم َقْبــَل اأْن ل� َيُكــوَن ِديَنــاٌر َول� ِدْرَهــٌم اإِْن َكاَن لَ

ــِه" )٢(.                                                             ــَل َعَلْي ــِه َفُحِم َئاِت َصاِحِب ــيِّ ــْن َس ــَذ ِم ــَناٌت اأِخ ــُه َحَس لَ

)٢( صحيح  البخاري، باب يمين الرجل لصاحبه، رقم ٢٢٩6.)١( صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم الظّلم، رقم ١6١٠.

اأفّكر
اأفــدح  باللــه  شــراك  ال�إ ُيَعــّد  لمــاذا 

الظُّلــم؟ صــور 

نن�قش

اإذا كان اقتطــاع شــبر مــن ال�أرض 
ُيعــدُّ ُظلمــاً يســتوجب العقوبــة، فمــا 
ــه اأو  حكــم الشــرع بمــن َيحــرم اأخت

ــراث الشــرعي؟ ــن المي ــه م ابنت
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ســلام نصــرة المظلوميــن. قــال تعالــى: ﴿ َوَمــا لَُكــْم َل ُتَقاتِلُــوَن ِف  ومــن اأهــم مــا حــّض عليــه ال�إ  

ــِذهِ  ــْن َهٰ ــا ِم ْخرِْجَن
َ
ــا أ ُــوَن َربََّن ــَن َيُقول ِي اِن الَّ ـْـوِْلَ ــاءِ َوال ــاِل َوالّنَِس ــَن الرَِّج ــَتْضَعفِنَي ِم ِ َوالُْمْس ــبِيِل اللَّ َس

ــرياً ﴾ )النســاء:٧5(.   ــَك نَِص ن ُ ــن لَّ ــا ِم َ ــل لَّ ــاً َواْجَع ــَك َويِلّ ن ُ ــن لَّ ــا ِم َ ــل لَّ ــا َواْجَع ْهلَُه
َ
ــِم أ ِ ال ــةِ الظَّ الَْقْرَي

ــم  ــة الكريمــة جعلــت وظيفــة المســلمين اإنقــاذ المســتضعفين فــي ال�أرض، وتحريرهــم مــن ُصــَور الظّل آي فال�
ــاة. وال�ســتعباد مــن الطّغ

ّح: ذّم الشُّ

ــّح مــن الصفــات الذميمــة التــي تــدل علــى اأنانيــة صاحبهــا،  ُيَعــدُّ الشُّ  

اأهمهــا: مــن  متعــددة،  اأنــواع  ولــه  طبعــه،  وفســاد  اإيمانــه،  وضعــف 
يبخَل - ١ اأو  به،  يتصدَق  اأن  بماله  يبخل  كمن  والمقتنيات:  بالمال  شحٌّ 

بمساعدة الناس واإقراضهم لحل بعض مشكلاتهم. 
شحٌّ بالنفس: كمن يبخل بنفسه اأن يقّدَمها في سبيل الله رخيصة؛ تعلقاً منه بالدنيا، وحرصاً عليها، وهو - ٢

علاء كلمة الله، ونشر دينه. على عكس َمْن يجود بنفسه؛ ل�إ
ه، فعن اأبي - 3 ُشحٌّ بالعلم: بحيث يكتم صاحب العلم علمه عّمن يحتاجه، فلا ُيعلِّم، ول� ينصح، ول� يوجِّ

( "َمْن ُسِئَل َعْن ِعْلٍم َفَكَتَمُه األَْجَمُه اللَُّه بِِلَجاٍم ِمْن نَاٍر  هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله )
َيْوَم الِْقَياَمِة")١(.

ُشحٌّ بالجاه: فترى صاحب الجاه والمنصب يبخل في مساعدة َمْن يحتاج اإليه، ول� يسعى في حاجة - 4
الضعيف، والمسكين، وذي الحاجة.

ّح: عواقب الشُّ

؛ لم� له من اآث�ر ض�رّة، وعواقب مهلكة، منه�: حَّ ( الشُّ ذّم الرّسوُل )  
ثم والرذيلة، من سفك الدماء، واستباحة الحرمات.- ١ حمل النفس على الوقوع في ال�إ
القلق وال�ضطراب النفسي.  - ٢
العذاب الشديد في ال�آخرة.- 3

)١( سنن اأبي داوود، باب كراهية منع العلم )3658(.

اأفّكر

ّح؟ ما اأسباب الشُّ
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التّقويم

ــ�  ــر الّصحيحــة فــي كّل مّم ــ�رة غي اإشــ�رة )×( اأمــ�م العب ــ�رة الّصحيحــة، و ١- اأضــع اإشــ�رة )✓( اأمــ�م العب
ج�بــة اإلــى دفتــري: ي�أتــي، ثــم اأنقــل ال�إ

)  (   اأ- معنى )استحلوا محارمهم(: اأحلّوا ما حّرم ربهم عليهم.    
)  (   ب- من عواقب الظّلم نزع البركة من حياة الظالم.     
)  ( سلام.      ّح بالعلم من ال�أمور المحمودة في ال�إ   ج- الشُّ
)  (   د- على صاحب الجاه األّ� يساعد اأحداً، ول� يسعى في حاجته.   

ج�بة الصحيحة فيم� ي�أتي: ٢- اأضع دائرة حول رمز ال�إ
١.ما الصفة الذميمة التي تدل على اأنانية صاحبها وفساد طبعه كما وردت في الحديث الشريف ؟

ب. الكذب.         ج.الشح.                 د.التناجش.    اأ.الظلم.  
٢.كيف يكون ظلم القاضي في حكمه ؟

ب.الحكم بما اأنزل الله.   اأ.الميل ل�أحد الطرفين المتخاصمين.  
د.معاقبة المجرم.   ج.ال�ستماع من كافة ال�أطراف.  

د نوعين لكّل مّم� ي�أتي:  3- اأعدِّ

  اأ- الظُّْلم.

. حَّ   ب- الشُّ

ّح، الظُّلمات، سفكوا دماءهم. ٤- اأبّين مع�ني المفردات والتراكيب ال�آتية: الشُّ

ْلم. 5- اأحّدد العواقب المترتّبة على الظُّ

6- اأوّضح موقف المسلم من المظلومين.

٧- اأكتب الحديث النبوي الشريف:
( َقاَل: "اإِيَّاكُْم َوالظُّْلَم... َواْسَتَحلُّوا َمَحاِرَمُهْم".    )َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اللِه، اأنَّ النَِّبيَّ )



الّسيرة النّبوّية  الوحدة 
الرابعة

يتوقع من الطلبة بعد نه�ية الوحدة اأن يكونوا ق�درين على:

خلاص لله تع�لى. ١. استحض�ر اأهمية ال�إ
٢. الحرص على ال�قتداء ب�لنبي صلى الله عليه وسلم وصح�بته  في الشج�عة والثب�ت.

سلام . 3. بي�ن عظم دور المراأة في ال�إ
٤. استنت�ج خطر المن�فقين وضررهم على المجتمع المسلم.

5. استشع�ر عظمة هذا الدين واأنه سيعم ال�آف�ق وينشر الحق.

اأهداف الوحدة:

قال تعالى :﴿ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک﴾
 ]البقرة: ٢4٩[
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الدرس الثّ�ني عشر: غزوة ُحنين )٨هـ(

اأفّكر
( قــوُل  لمــاذا شــقَّ علــى النبــي  )
بعــض المســلمين: لــن نُغلــب اليــوم 

مــن ِقلَّــة؟

    ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:
بيان سبب غزوة ُحنين.	 
توضيح استعداد المسلمين للخروج للغزوة.	 
( وشجاعته.	  التمثيل على جراأة النبي )
( الغنائم.	  بيان الحكمة من توزيع النبي )
استنباط الدروس والعبر من الدرس.	 

          اره�ص�ت واأسب�ب الغزوة:

اأصبــح المســلمون قــّوًة عظيمــة ُيحســب لهــا األــف حســاب بعد فتح مكــة، وبعد 
( اأّن قبيلَتي هوازن وثقيف، وهما  اأن استقّرت ال�أمور قليلاً، بلغ رسول الله )
ســلام، قــد اأجمعــوا اأمرهــم علــى محاربــة المســلمين،  مــن القبائــل المعاديــة للاإ
أنبــاء، اأعــّد جيشــه الــذي  واأعــّدوا العــدة لذلــك. فلمــا تاأكـّـد مــن صحــة تلــك ال�

جــاء بــه مــن المدينــة لفتــح مكــة، وكان عــدده عشــرة اآل�ف مقاتــل، وانضــم اإليــه األفــان مــن اأهــل مكــة الذيــن 
.) ســلام حديثــاً. فقــال بعضهــم: لــن نُغلــب اليــوم مــن ِقلَّــة. فشــّق ذلــك علــى رســول اللــه ) دخلــوا فــي ال�إ

بداي�ت المعركة:

فــي الســادس مــن شــهر شــوال فــي الســنة الثامنــة للهجــرة، ســار جيــش المســلمين مــن مكــة، وســار   
جيــش العــدو مــن الطائــف، فالتقيــا فــي العاشــر مــن الشــهر نفســه بــواٍد بيــن مكــة والطائــف ســميت الغــزوة 
ــى  ــد ســبق المســلمين اإل ــن عــوف ق ــك ب ــادة مال ــش المشــركين بقي ــن. وكان جي باســمه؛ وهــو وادي ُحني
الــوادي، واختــار لنفســه اأحســن المواقــع، ونصــب الكمائــن، وقــد جــاؤوا بنســائهم واأموالهــم؛ ليكــوَن ذلــك 
باعثــاً لهــم علــى مواصلــة القتــال، وعــدم الفــرار مــن المعركــة. بــداأ المســلمون ينحــدرون فــي وادي ُحنيــن، 
وهــم ل� يعلمــون خطّــة العــدو، ول� يــدرون بوجــود الكمائــن، وعندهــا فوجئــوا بالســهام والنبــال تاأتيهــم مــن 
ــوس  ــي نف ــُر ف ــاأة، ودبَّ الذع ــذه المفاج ــش به ــة الجي ــت مقدم ــا جــراد منتشــر، فاضطرب ــب كاأنه كّل جان
تُُكــْم فَلَــْم ُتْغــِن َعنُْكْم  ْعَجَبتُْكــْم َكْثَ

َ
المســلمين، واأصابتهــم الهزيمــة. قــال تعالــى: ﴿َوَيــوَْم ُحَنــنْيٍ إِذْ أ

ــَن﴾ )التوبــة:٢5(. ــْم ُمْدبِرِي ُْت ــمَّ َويلَّ ــْت ُث ــا رَُحَب رُْض بَِم
َ
ــُم اأْل ــْت َعلَيُْك ــيْئاً َوَضاقَ َش
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اأتعلّم

َحِمَي الوطيس: اشتّدِت الحرب.
َبَعْجُتُه: َطعْنُته.

:)  شج�عة النبي )

(، ومعــه قليــل مــن الصحابــة، مثــل: اأبــي بكــر، وعمــر، وعلــي ابــن اأبــي طالــب،  ثبــت رســول اللــه )  
، اأنــا رســوُل اللــه، اأنــا النبــي  والعبــاس بــن عبــد المطلــب، رضــي اللــه عنهــم، واأخــذ ينــادي: اأيــَن اأيّهــا النــاس؟ اإلــيَّ
ل� كــذب، اأنــا ابــن عبــد المطلــب. واأمــر العبــاس بــن عبــد المطلــب وكان َجْهــَورِّي الصــوت اأن ينــادَي فــي الناس، 
يمان  فقــال: يــا معشــر المهاجريــن، يــا معشــر ال�أنصــار، يــا اأصحــاب الشــجرة. فحركت هــذه الكلمات مشــاعر ال�إ

والشــجاعة فــي نفــوس المســلمين، فاأجابــوه: لبيــك يــا رســول اللــه، لبيــك. 

 ثب�ت المسلمين وتحقيق النصر:

( مــرة اأخــرى، واأنــزل اللــه  اجتمــع جيــش المســلمين حــول النبــي )  
ســكينته علــى رســوله وعلــى المؤمنيــن، َفَكــرَّ المســلمون، واشــتدَّ القتــال، فقــال 
(: "ال�آن َحِمــَي الوطيــس")١(، واأخــذ قبضــًة مــن تــراب، فرمــى بهــا  النبــي )
وجــوه القــوم، وقــال: شــاَهِت الوجــوه، فمــلاأ اأعينهــم ترابــاً. وقاتــل المســلمون 

ــى انهــزم المشــركون.  ببســالة حتّ
وقــد شــاركت بعــض نســاء المســلمين فــي غــزوة ُحنيــن، واأْبلْيــَن بــلاًء حســناً، وكان مــن بيــن هــؤل�ء   
النســوة اأمّ ُســَلْيم، زوجــة اأبــي طلحــة، التــي شــاركت فــي المعركــة مــع زوجهــا، وكان معهــا ِخْنَجــٌر، َفَقــاَل 
لََهــا اأُبــو َطْلَحــَة: َمــا َهــَذا َيــا اأمَّ ُســَلْيٍم؟ َقالـَـِت: اتََّخْذتُــُه اإِْن َدنـَـا ِمنِّــي َبْعــُض الُْمْشــِرِكيَن َبَعْجُتــُه بـِـِه. َفَقــاَل اأُبــو 
َطْلَحــَة: َيــا َرُســوَل اللــِه، اأَمــا َتْســَمُع َمــا َتُقــوُل اأمُّ ُســَلْيٍم؟ َتُقــوُل: َكــَذا َوَكــَذا، َقــاَل: "َيــا اأمَّ ُســَلْيٍم، اإِنَّ اللــَه 

ــْد َكَفــى َواأْحَســَن")٢(. َعــزَّ َوَجــلَّ َق

مط�ردة المشركين:

ــش المســلمين نحــو  ( بجي ــي ) ــّدم النب ــف، فتق ــى الطائ ــة اإل ــد الهزيم ــب المشــركين بع ــّر اأغل ف  
الطائــف، فوجــد المشــركين قــد تحّصنــوا فيهــا، ففــرض عليهــم الحصــار، واأخــذت ثقيــف تقــذف المســلمين 
بالنبــال، فاستشــهد عــدد مــن المســلمين، واســتمّر حصــار المســلمين للطائــف حوالــي عشــرين يومــاً، 
( عائــداً، وقــال ل�أصحابــه:  ( اأصحابــه، فاتفقــوا علــى الرحيــل، وقفــل رســول اللــه ) فاستشــار النبــي )

ــدون" )١(.  ــا حام ــدون لربن ــون عاب ــون تائب ــوا: "اآيب قول
وقــال لــه بعــض الصحابــة: يــا رســول اللــه، ادُع علــى ثقيــف، فقــال: "اللهــم اْهــِد ثقيفــاً")٢(. وقــد   
( فــي المدينــة  اســتجاب اللــه دعــوة نبيــه، فكانــت وفــود ثقيــف مــن بيــن الوفــود القادمــة علــى النبــي )

المنــورة معلنــًة اإســلامها.

)٢( صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة النساء مع الرجال، 34٧8)١( صحيح مسلم، باب في غزوة ُحنين، رقم ١٧٧5.
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تقسيم الغن�ئم:

 ) ــي ) ــرة، فقســمها النب ــم كثي ــم غنائ ــن خلفه ــرك المشــركون م ت  

بيــن المســلمين، وخــّص المؤلَّفــة قلوبهــم - وهــم مــن اأهــل مكـّـة - بمزيــٍد مــن 

العطــاء، فوجــد بعــض ال�أنصــار فــي نفوســهم شــيئاً مــن ذلــك، وقالــوا: يغفــر 

( وكان مّمــا  اللــه لرســول اللــه، يعطــي قريشــاً، ويتركنــا. فجمعهــم النبــي )

نَْيــا،  أنَْصــاِر ِفــي لَُعاَعــٍة ِمــَن الدُّ قالــه لهــم: ))اأَوَجْدتـُـْم ِفــي اأنُْفِســُكْم َيــا َمْعَشــَر اْل�

ــاِة  أنَْصــاِر اأْن َيْذَهــَب النَّــاُس بِالشَّ َتاألَّْفــُت بَِهــا َقْومــاً لُِيْســِلُموا، َوَوَكْلُتُكــْم اإِلَــى اإِْســَلاِمُكْم؟ اأَفــَلا َتْرَضــْوَن َيــا َمْعَشــَر اْل�

ــَن  ــَراأً ِم ــُت اْم ــَرُة لَُكْن ــْوَل� الِْهْج ــِدِه لَ ــٍد بَِي ــُس ُمَحمَّ ــِذي نَْف ــْم؟ َفَوالَّ ــي ِرَحالُِك ــِه ِف ــوِل الل ــوَن بَِرُس ــِر، َوَتْرِجُع َوالَْبِعي

أنَْصــاَر،  أنَْصــاِر، اللُهــمَّ اْرَحــِم اْل� أنَْصــاُر ِشــْعباً لََســَلْكُت ِشــْعَب اْل� أنَْصــاِر، َولَــْو َســَلَك النَّــاُس ِشــْعباً، َوَســَلَكِت اْل� اْل�

أنَْصــاِر. َفَبَكــى الَْقــْوُم، َحتَّــى اأْخَضلـُـوا لَِحاُهــْم، َوَقالـُـوا: َرِضيَنــا بَِرُســوِل اللــِه ِقْســماً  أنَْصــاِر، َواأْبَنــاَء اأْبَنــاِء اْل� َواأْبَنــاَء اْل�

ــوا(()3(. قُ ( َوَتَفرَّ ــمَّ انَْصــَرَف ) ــاً، ثُ َوَحظّ

دروس وعبر من غزوة حنين:

من اأهم الدروس والعبر التي يمكن استخلاصه� من غزوة حنين م� ي�أتي:  
أّن النصر من عند الله وحده.- ١ عدم ال�غترار بالقّوة والعدد؛ ل�
أمثلة في الشجاعة، والبطولة، والثبات على الحّق.- ٢ ( الذي ضرب اأروع ال� ال�قتداء بالنبي )
ــفك - 3 ــم وس ــى قتله ــن حرصــه عل ــر م ــّق، اأكث ــى الح ــم اإل ــداء وهدايته ــان ال�أع ــى اإيم ــلام عل س ــْرص ال�إ ِح

دمائهــم.
( ركنــاً اأساســّياً فــي المجتمــع، تشــارك فــي معظــم ال�أعمــال، حتـّـى - 4 كانــت المــراأة فــي عهــد النبــي )

اأكثرهــا صعوبــًة ومشــّقة، كالجهــاد فــي ســبيل اللـّـه.

)١( صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء اإذا اأراد سفراً اأو رجع، رقم 6٠٢٢.
مارة والفيء، باب ما جاء في خبر الطائف. )٢( سنن اأبي داود، كتاب الخراج وال�إ

)3( )سيرة ابن هشام 4٩8(.

نش�ط صفي

ماذا تستنتج من:
ــه . ١ ( ل�أصحاب ــي ) ــم النب تعلي

مــن  عائــدون  وهــم  الدعــاء 
الطائــف؟ حصــار 

ل�أهــل . ١  ) ( الّرســول  دعــوة 
بالهدايــة؟ الطائــف 
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التّقويم

ج�بة الّصحيحة لكّل مّم� ي�أتي: ١- اأضع دائرة حول رمز ال�إ
قال بعض المسلمين قبل الغزوة: "لن نُغلب اليوم من قلّة"، علام يدل ذلك؟- ١

ب- خوفهم من جيش العدّو. اأ- اغترارهم بقّوتهم.   
د- التّواضع. ج- التّوكُّل على الله.   

( العباس بن عبد المطلب حتّى ينادي في الناس لحثهم على القتال؛ لماذا؟- ٢ اختار النبي )
أنّه كان َجْهَوِريَّ الّصوت. ب- ل�    .) أنّه عّم النبي ) اأ- ل�

أنّه من المهاجرين. د- ل� سلام.  أنّه من السابقين اإلى ال�إ ج- ل�
اإلى اأين فّر اأغلب المشركين بعد الهزيمة في معركة ُحنين؟- 3

د- الجبال، والوديان. ج- اأوطاس.   ب- مكّة.   اأ- الطائف.  

ما المعنى المستفاد من قول ال�أنصار: "َرِضيَنا بَِرُسوِل اللِه ِقْسماً َوَحظّاً"؟- 4
ب- عدم رضاهم عن نتيجة المعركة. اأ- اعتراضهم على ِقسمة الغنائم.  

د- رغبتهم بالحصول على مزيد من الغنائم.   .) ج- حبِّهم الشديد لرسول الله )

ج�بة الّصحيحة: ٢- اأملاأ الفراغ في العب�رات ال�آتية ب�ل�إ
اأ- وقعت غزوة ُحنين في السنة ............. للهجرة.

ب- قائد جيش المشركين في غزوة ُحنين هو .............
ج- من النساء اللّواتي شاركَن في القتال في غزوة ُحنين .............

3- اأَعلِّل م� ي�أتي:
اأ- تسمية غزوة ُحنين بهذا ال�سم.

ب- اإشراك الكفار نساَءهم واأول�َدهم واأموالَهم في المعركة.

٤- اأذكر ثلاثة دروس اأستفيده� من غزوة ُحنين.

5- اأستنتج من درس غزوة حنين م� يدّل على م� ي�أتي:
اأ- ُحّب ال�أنصار للنبي، عليه السلام.

سلام على اإيمان ال�أعداء، وهدايتهم اإلى الحّق. ب- ِحْرص ال�إ

)١( صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء اإذا اأراد سفراً اأو رجع، رقم 6٠٢٢.
مارة والفيء، باب ما جاء في خبر الطائف. )٢( سنن اأبي داود، كتاب الخراج وال�إ

)3( )سيرة ابن هشام 4٩8(.
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الدرس الثّ�لث عشر: غزوة تبوك )٩هـ(

اأتعلّم
تبــوك: مدينــة تقــع شــمال الســعودية 

علــى حــدود ال�أردن. 

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:
بيان سبب غزوة تبوك.	 
تحديد مكان تبوك على الخريطة.	 
توضيح استعداد المسلمين للخروج للغزوة.	 
الموازنة بين موقف المؤمنين وموقف المنافقين من الغزوة.	 
بيان اأهم النتائج المترتبة على الغزوة.	 

   اإره�ص�ت الغزوة واأسب�به�: 

الجزيرة  سلام في  ال�إ انتشار  الروم يشعرون بخوف حقيقي من  بداأ         
العربية، خاصة بعد فتح مكة وتزايد قّوة المسلمين، وبعد اأن استطاع جيٌش 

مكوٌن من ثلاثة اآل�ف مقاتل في معركة مؤتة، من ردع ما يزيُد عن مائتي األف مقاتل من جيش الروم.

      بــداأ الــروم فــي الســنة التاســعة للهجــرة بجمــع جيوشــهم، وانضــم اإليهــم حلفاؤهــم مــن القبائــل العربيــة 
المجــاورة لهــم بالقــرب مــن بــلاد الشــام، اســتعداداً لمهاجمــة المســلمين فــي المدينــة المنــورة.

استعداد المسلمين للمعركة:

ــن عــن  ــروم واســتعدادهم، فاســتنفر المســلمين مــن كّل مــكان، واأعل ــع ال ( تجمُّ ــي ) ســمع النب  
جهــة الغــزوة صراحــة، علــى غيــر عادتــه فــي مثــل هــذه المواقــف؛ حتـّـى يســتعدَّ المســلمون، ويتجهــزوا؛ نظــراً 
( اأثريــاء المســلمين علــى المشــاركة فــي تجهيز  لبعــد المســافة، وشــدة الحــر، وكثــرة العــدّو. حــّض النبــي )
الجيــش بمــا اآتاهــم اللــه مــن فضلــه، فاســتجابوا لهــذه الدعــوة، فاأقبلــوا جماعــات حتّــى ضــاق بهــم فضــاء 
الصحــراء، يســوقون اأمامهــم خيلهــم واإبلهــم مدرعيــن باأســلحتهم، لــم تمنعهم مشــقة الطريق، ول� شــدة الحر، 
نفــاق، وشــراء الســلاح، وكان مــن اأبــرز الصحابــة المســاهمين فــي تجهيــز الجيــش: وتســابق كبارهــم فــي ال�إ
ــَت  (: "هــل اأبقي ــه الّرســول ) ــال ل ــه، فق ــكّل مال ــه: جــاء ب ــه عن ــق، رضــي الل ــو بكــر الصدي ١- اأب

ــه ورســوله)١(. ــم الل ــُت له ــال: اأبقي ــك شــيئاً؟"، فق ل�أهل
٢-  عمــر بــن الخطــ�ب، رضــي اللــه عنــه: تبــّرع بنصــف مالــه، ولّمــا راأى مــا قّدمــه اأبــو بكــر رضــي اللـّـه 

عنــه قــال: "واللــِه ل� اأْســِبُقُه اإلــى شــيٍء اأبــداً".
3- عثم�ن بن عف�ن، رضي الله عنه: ساهم في تجهيز ثُلُث الجيش من ماله.

)١( سنن الترمذي، كتاب المناقب.
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موقف الفقراء

( اأن يحمَلهم معه،  واأقبل كثيٌر من الفقراء يطلبون من رسول الله )  
فحمل بعضهم، واعتذر اإلى الباقين، فتولّوا واأعينهم تفيض من الدمع حزناً على 
حرمانهــم مــن نعمــة الجهــاد، فبّيــن الله تعالى اأنّه ل� اإثم عليهم. فقال ســبحانه: 

ْحِلُُكــْم َعلَيْهِ 
َ
ِجــُد َمــا أ

َ
تـَـوَْك ِلَْحِملَُهــْم قُلـْـَت ل أ

َ
ِيــَن إَِذا َمــا أ ﴿َول َعَ الَّ

لَّ َيِــُدوا َما يُنفُِقــوَن﴾ )التوبــة:٩٢(.
َ
ْمِع َحَزنــاً أ ْعُيُنُهــْم تَفِيــُض ِمــَن الَّ

َ
َّــوا َوأ تََول

آيــة الكريمــة دليــل علــى ُحــّب الصحابــة للجهاد والبذل في ســبيل الله، واأنّهــم كانوا يؤثرون مرضاة الله  ففــي ال�
ســلام، وعمَّ الدنيا. ( على كّل محبوب لديهم، وبهذه المعاني والخصائص النفســية انتشــر ال�إ ورســوله )

موقف المن�فقين:

نفـاق لتجهيـز هـذه  ( النفيـر، ودعـا اإلـى ال�إ عندمـا اأعلـن الّرسـول )  
شـاعات  ال�إ بـث  طريـق  عـن  النـاس،  همـم  بتثبيـط  المنافقـون  اأخـذ  الغـزوة، 
وال�أكاذيـب حـول قـّوة الـروم وشـّدة باأسـهم، وتخويـف المسـلمين مـن القتـال 
فـي الحـّر الشـديد، قائليـن لهـم: ل� تنفـروا فـي الحـّر. بـل سـخروا مـن رسـول 

( علـى شـجاعته وجراأتـه فـي لقـاء الـروم، وفيهـم نـزل قولـه تعالـى: ﴿َوقَالُـوا ل تَنفِـُروا ِف اْلَـّرِ قُْل  اللـه )

َشـدُّ َحـّراً لَـْو َكنُـوا َيْفَقُهـوَن﴾ )التوبـة:8١(.
َ
نَـاُر َجَهنَّـَم أ

في الطريق اإلى تبوك:

ــة، قاصــداً  ــن المدين ــلمين م ــش المس ( بجي ــه ) ــول الل خــرج رس  

ــد بــن مســلمة، رضــي اللــه عنــه،  تبــوك، واســتخلف علــى المدينــة محمَّ

ــاِن  ْبَي ــي الصِّ ــي ِف ــاَل: اأتَُخلُِّفِن ــه، َفَق ــه، علــى اأهل ــه عن ــاً، رضــي الل وخلَّــف علّي

َوالنَِّســاِء؟ َقــاَل: "األ�َ َتْرَضــى اأْن َتُكــوَن ِمنِّــي بَِمْنِزلَــِة َهــاُروَن ِمــْن ُموَســى، اإِلَّ� اأنَّــُه 

لَْيــَس نَِبــيٌّ َبْعــِدي")١(.

( في ثلاثين األف مقاتل عبر الصحراء اإلى تبوك، وفي الطريق اأصاب جيَش  وانطلق رسول الله )  

زوا لم يتجهزوا بما يكفيهم، واإنّما بما  أنَّ الزمان كان زمان ُعسرٍة، فلّما تجهَّ المسلمين جوٌع شديد؛ ل�

ا َكاَن َغْزَوُة َتُبوَك اأَصاَب النَّاَس َمَجاَعٌة، َقالُوا: َيا َرُسوَل  َوجدوا. فَعْن اأبِي ُهَرْيَرَة -َرِضَي اللَُّه َعْنُه- َقاَل: "لَمَّ

(: )اْفَعلُوا(، َقاَل: َفَجاَء ُعَمُر،  َهنَّا، َفَقاَل َرُسوُل اللِه ) اللِه، لَْو اأِذنَْت لََنا َفَنَحْرنَا نََواِضَحَنا، َفاأَكْلَنا، َوادَّ

اأفّكر
- مــا الــدور الــذي لعبــه المنافقــون 
فــي التاأثيــر علــى نفســية المجاهدين؟

اأفّكر

عليــه  النبــي،  قــول  يــدّل  عــلاَم   -
اأبــي طالــب،  بــن  لعلــّي  الســلام، 

عنــه؟ اللــه  رضــي 

)١( صحيح البخاري، باب غزوة تبوك، رقم 44١6.

واجب بيتي

كان لنساء المسلمين دوٌر في تجهيز 
الجيش. اأرجع لكتب السيرة النبوية 

واأعطي مثال�ً على ذلك.
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َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللِه، اإِْن َفَعْلَت َقلَّ الظَّْهُر، َولَِكِن اْدُعُهْم 
لََعلَّ  بِالَْبَرَكِة،  َعَلْيَها  لَُهْم  اللَه  اْدُع  ثُمَّ  اأْزَواِدِهْم،  بَِفْضِل 
(: )نََعْم(،  اللَه اأْن َيْجَعَل ِفي َذلَِك، َفَقاَل َرُسوُل اللِه )
َقاَل: َفَدَعا بِِنَطٍع، َفَبَسَطُه، ثُمَّ َدَعا بَِفْضِل اأْزَواِدِهْم، َقاَل: 
آَخُر  اْل� َوَيِجيُء  َقاَل:  ُذَرٍة،  بَِكفِّ  َيِجيُء  ُجُل  الرَّ َفَجَعَل 
آَخُر بَِكْسَرٍة َحتَّى اْجَتَمَع َعَلى  بَِكفِّ َتْمٍر، َقاَل: َوَيِجيُء اْل�
 ) النَِّطِع ِمْن َذلَِك َشْيٌء َيِسيٌر، َقاَل: َفَدَعا َرُسوُل اللِه )
بِالَْبَرَكِة، ثُمَّ َقاَل: "ُخُذوا ِفي اأْوِعَيِتُكْم"، َقاَل: َفاأَخُذوا ِفي 
اأْوِعَيِتِهْم، َحتَّى َما َتَركُوا ِفي الَْعْسَكِر ِوَعاًء اإِلَّ� َمَلُؤوُه، َقاَل: 
اللِه َرُسوُل  َفَقاَل  َفْضَلٌة،  َوَفَضَلْت  َشِبُعوا،  َحتَّى  َفاأَكلُوا 

َل�  اللِه،  َرُسوُل  َواأنِّي  اللُه،  اإِلَّ�  اإِلََه  َل�  اأْن  "اأْشَهُد   :) (
الَْجنَِّة")١(.  َعِن  َفُيْحَجَب   ، َشاكٍّ َغْيَر  َعْبٌد  بِِهَما  اللَه  َيْلَقى 
وفي تبوك، لم يلَق المسلمون اأّي ُجنديٍّ من جنود العدو، 
وقّوة  كثرتهم،  على  الروم  قلوب  في  الرعب  الله  واألقى 
اأرضهم  الفناء، فجلسوا في  فاآثروا السلامة على  عّدتهم، 

( بتبوك  (. واأقام رسول الله ) بالشام، ولم يتحركوا للقاء رسول الله )
المسلمين، بل جاءت  بالتقدم نحو  الروم خلالها  لم يجرؤ  يوماً،  عشرين 
فصالحت  الروم،  مع  تحالفت  قد  كانت  التي  المتنّصرة  العربية  القبائل 
المدينة  اإلى  تبوك  من  المسلمون  عاد  ثّم  الجزية،  على   ) ( الّرسول 
ْعِب َمسيَرَة َشْهر")٢(. (: "نُِصْرُت بِالرُّ سالمين غانمين. وعن ذلك قال )

من نت�ئج الغزوة:

تعزيز ثقة المسلمين باأنفسهم، وزيادة قّوتهم، وهيبتهم.- ١
فضح المنافقين، وكشف نواياهم.- ٢
ســلامي فــي عهــد الخلفــاء - 3 ســلامية، مــا ســّهل مهمــة الفتــح ال�إ تاأميــن الحــدود الشــمالية للدولــة ال�إ

الراشــدين.

)١( صحيح مسلم، باب من لقي اللّه بال�يمان وهو غير شاّك فيه، رقم 45.
)٢( صحيح البخاري، باب قول النبي، عليه السلام: "ُجِعَلْت لي ال�رُض مسجداً وطهوراً"، رقم 438.

اأتعلّم

وهــي  ناضــح،  جمــع  النواضــح: 
عليهــا. ُيســتقى  التــي  بــل  ال�إ

ــن  ــه م ــا ُيحمــل علي ــو م ــر: وه الظه
ــل. ب ال�إ

الَنْطع: بساٌط من الجلد.
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)١( صحيح مسلم، باب من لقي اللّه بال�يمان وهو غير شاّك فيه، رقم 45.

)٢( صحيح البخاري، باب قول النبي، عليه السلام: "ُجِعَلْت لي ال�رُض مسجداً وطهوراً"، رقم 438.

التّقويم

ج�بة الّصحيحة لكّل مّم� ي�أتي: ١- اأضع دائرة حول رمز ال�إ
من الصحابي الجليل الذي تبّرع في غزوة تبوك بكّل ماله؟- ١

  اأ- اأبو بكر الّصّديق.     ب- عثمان بن عفان.
  ج- عمر بن الخطاب.    د- عبد الرحمن بن عوف.

ما الموقف الذي اتخذته القبائل العربية المتنّصرة عندما وصل جيش المسلمين اإلى تبوك؟- ٢
(.    ب- ال�ستمرار في حلفها مع الروم.   اأ- محاربة النبي )

( على الجزية.    د- اللحاق بجيش الروم.   ج- مصالحة النبي )
كم بلغ عدد جيش المسلمين في غزوة تبوك؟- 3

  اأ- ثلاثون األفاً.     ب- عشرون األفاً.
  ج- عشرة اآل�ف.      د- اثنا َعَشر األفاً.

( لــم يجــْد مــا يحملهــم - 4 أّن النبــي ) عــلام يــدل بــكاء الصحابــة الذيــن لــم يشــاركوا فــي غــزوة تبــوك؛ ل�
؟ عليه

  اأ- حزنهم على الغنائم.    ب- فرحهم بالعودة اإلى الديار.
  ج- حزنهم على مفارقة ال�أهل.   د- حبهم للجهاد، والبذل في سبيل الله.

ج�بة الّصحيحة: ٢- اأملاأ الفراغ في العب�رات ال�آتية ب�ل�إ
  اأ- وقعت غزوة تبوك في السنة ............ للهجرة.

  ب- قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عن ............: "واللِه ل� اأْسِبُقُه اإلى شيٍء اأبداً".
( ............ علــى المشــاركة فــي تجهيــز الجيــش بمــا اآتاهــم اللــه مــن فضلــه.   ج- حــّض النبــي )

3- اأَعلِّل م� ي�أتي:
( عن وجهته في غزوة تبوك على غير عادته.    اأ- اأعلن النبي )
  ب- اأصاب جيَش المسلمين في الطريق اإلى تبوك جوٌع شديد.

٤- اأذكر اأس�ليب المن�فقين في تثبيط همم المسلمين في غزوة تبوك.

5- اأعدد ثلاث نت�ئج لغزوة تبوك.

6- اأستنتج ثلاثة دروس مستف�دة من غزوة تبوك.
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الدرس الّرابع عشر: ع�م الوفود )٩هـ(

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

تعليل سبب تسمية عام الوفود بهذا ال�سم.	 
 	.) تعداد بعض اأسماء الوفود التي َقِدمت على النبي )
 	.) بيان مضامين الحوار بين الوفود والنبي )
سلامية وعالميتها من خلال عام الوفود.	  التمثيل على اتساع رقعة الدولة ال�إ
( للوفود.	  بيان كيفية استقبال النبي )

ســلام، وانتصــر المســلمون فــي ُحنيــن وتبــوك،  بعــد اأن فتــح المســلمون مكــة، ودخلــت قريــش فــي ال�إ  
ســلام،  كّل ذلــك جعــل ســكان الجزيــرة العربيــة بخاّصــة، والشــعوب المحيطــة بهــا بعاّمــة، يدركــون عظمة ال�إ
ســلام يحّقــق للمســلمين القــّوة، والعــزة، والعــدل، ل�أجــل  وقــّوة المســلمين، كمــا راأت القبائــل العربيــة اأّن ال�إ
ســلام، فاأخــذت ترســل وفودهــا  ذلــك كلــه، قــّررت معظــم القبائــل التخلــي عــن الشــرك، والدخــول فــي ال�إ

ســلام. عــلان اإســلامها وول�ئهــا، واإّمــا لتتعلــم اأحــكام ال�إ اإلــى النبــي، عليــه الســلام، اإّمــا ل�إ
َي فيمــا  ( فــي العــام التاســع للهجــرة، الــذي ُســمِّ وقــد وفــدت معظــم هــذه الوفــود علــى النبــي )  

بعــد عــام الوفــود، كمــا وفــد بعضهــا فــي العــام العاشــر.

سلامية: اتّس�ع رقعة الدولة ال�إ

( وكانوا  كان العرب ينتظرون نتيجة الصراع القائم بين قريش والنبي )  
يعتقدون اأّن الباطل ل� يمكن اأن يسيطَر على المسجد الحرام بالقّوة، ولم تكْن قصة 
( باإدخاله المسجد الحرام،  اأصحاب الفيل عنهم ببعيدة، فلّما اأكرم الله رسوله )
وانتصاره على كفار مكة، لم يبَق عندهم اأدنى شّك في كونه رسول�ً حّقاً، فبداأت القبائل 

العربية تتوافد اإليه تترى، تؤمن برسالته، وتقّر بطاعته، واأخذ الناس يدخلون في دين الله اأفواجاً.
ســلامية، واأخــذ النبــي، عليــه الســلام، ينظـّـم اأمــور هــذه البــلاد  وخــلال فتــرة قصيــرة، اتّســعت رقعــة الدولــة ال�إ  
ــال. ــن القضــاة والُعّم ــلاد م ــاد والب ــه نظــام العب ــاج اإلي ــا يحت ــر م ــُول�ة، ويوفّ عــاة، وينّصــب ال الشاســعة، فيرســل الدُّ

اأتعلّم

واحــدة  متتابعــة  متلاحقــة  تتــرى: 
واحــدة. بعــد 
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اأفّكر )١(
لـِـَم اأعفــى النبي، عليه الســلام، ثقيفاً 
باأيديهــم؟ اأصنامهــم  تحطيــم  مــن 

اأهم الوفود الق�دمة اإلى النبي، عليه السلام:

يزيد على  ( ما  النبي ) توافد على   
سبعين وفداً، ومعظم اأعضاء هذه الوفود كانوا 
من سادات القبائل وزعمائها، واأهم هذه الوفود:
وفــد ثقيــف مــن الط�ئــف: َقــِدم وفــد   -١
ــوا للنبــي ــورة، واأعلن ــة المن ثقيــف المدين
سلام،  ( استعدادهم للدخول في ال�إ (    
الــّلات،  صنــم  لهــم  ُيبقــَي  اأن  شــرط 

(، ثــّم طلبــوا اإعفاءهــم مــن الّصــلاة، واألّ� َيكســروا اأصنامهــم  فاأبــى )
(: "اأّمــا كســُر اأوثانكــم باأيديكــم فســنعفيكم منــه،  باأيديهــم، فقــال )
نـّـه ل� خيــر فــي ديــٍن ليــس فيــه ركــوع")١(. فاأرســل النبــي  واأّمــا الّصــلاة فاإ
( اأبــا ســفيان والمغيــرة بــن شــعبة، رضــي اللــه عنهمــا، فهدمــا  (

ــى الطائــف مســلماً. ــد اإل ــّلات، وعــاد الوف ال
ــه  ــي -علي ــن حجــرات النب ــوا م ــا اقترب ــورة، ولّم ــة المن ــم المدين ــي تمي ــد بن ــِدم وف ــم: َق ــي تمي ــد بن وف  -٢
ــا يــا محمــد. فــاآذى ذلــك رســول اللــه، عليــه  الســلام- اأخذوا ينــادون باأعلــى اأصواتهــم، اأِن اخــرج اإلين
ــزل  ــا، وفيهــم ن ( بهداي ــي ) ــوا اإســلامهم، فاأكرمهــم النب الســلام، وبعد مناظــرات مــع المســلمين اأعلن

وا َحــتَّ  ُهــْم َصــَرُ نَّ
َ
ْكَثُُهــْم ل َيْعقِلـُـوَن 	 َولـَـْو أ

َ
ِيــَن ُيَناُدونـَـَك ِمــْن َوَراءِ اْلُُجــَراِت أ قــول اللــه تعالــى: ﴿إِنَّ الَّ

ُ َغُفــوٌر رَِحيــٌم ﴾ )الحجــرات:5،4( ــْم َواللَّ ــَاَن َخــرْياً لَُه ــْم لَ َتْــُرَج إيَِلِْه
( فــي المســجد، وهــو جالــس  وفــد بنــي ســعد: َقــِدم وفــد بنــي ســعد، ودخــل زعيمهــم علــى النبــي )  -3
ــال:  ــرغ ق ــى اإذا ف ــه، حتّ ( يجيب ــه ) ســلام وفرائضــه، ورســول الل ــه، فاأخــذ يســاأل عــن ال�إ ــي اأصحاب ف
ــاً. ــه، فاأســلموا جميع ــى قوم ــاد اإل ــه، وع ــداً رســول الل ــه، واأشــهُد اأّن محم ــه اإلّ� الل ــي اأشــهُد اأن ل� اإل نّ فاإ
 ) وفــد بنــي اأســد: َقــِدم وفــد بنــي اأســد المدينــة فــي ســنة مجِدبــة، واأظهــروا اإســلامهم اأمــام النبــي )  -٤
أثقــال والعيــال، ولــم نقاتْلــَك، واأخــذوا يمنـّـون عليــه اإســلامهم، فاأدركــوا خطاأهــم، وغفــر  وقالــوا: اأتينــاك بال�

ْســلَُموا قُــْل ل َتُمّنُــوا َعلَــّىَ إِْســلاَمُكْم 
َ
ْن أ

َ
اللــه لهــم، واأنــزل اللــه تعالــى فــي شــاأنهم: ﴿َيُمّنُــوَن َعلَيـْـَك أ

ْن َهَداُكــْم لِلْإِيَمــاِن إِْن ُكنُْتــْم َصادِقِيــَن﴾ )الحجــرات:١٧(
َ
ُ َيُمــّنُ َعلَيُْكــْم أ بَــِل الّلَ

ســلام،  ( عــرض عليــه ال�إ وفــد عبــد قيــس: كان عبــد قيــس نصرانّيــاً، فلّمــا انتهــى اإلــى رســول اللــه )  -5
فقــال: يــا محمــد، اإنّــي قــد كنــت علــى ديــن، واإنّــي تــارك دينــي لدينــك، اأفتضمــن لــي دينــي؟ فقــال 

(: نعــم. رســول اللــه )

)١( سنن اأبي داود، باب ما جاء في خبر الطائف، رقم 3٠٢8.
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( وفد بنـي حنيفة،  وفـي السـنة العاشـرة للهجـرة، َقـِدم علـى النبـي )  
سـلام. وَقـِدم اأيضـاً وفـد نجـران، وهم من  وِكنـدة، وطـيء، وقـد دخلـوا فـي ال�إ
( فـي اأمر عيسـى عليه السـلام، وقضية  النصـارى، فاأخـذوا يجادلـون النبـي )
( اأّن عيسى -عليه السلام- عبد الله ورسوله، خلقه  خلقه، فبّين لهم النبي  )
(، وبقوا على دينهم. باأمر منه، فعادوا اإلى بلادهم بعد اأن صالحوا النبي )

( يستقبل الوفود؟ كيف ك�ن النبي )

( اإذا َقــِدم عليــه وفــد، لبــس اأحســن ثيابــه،  كان مــن عــادة النبــي )  
واأمــر اأصحابــه بذلــك، كمــا كان يكــرم ِوفــادة رســل القبائــل، ويعلمهــم شــرائع 
ســلام، ويعطيهــم الهبــات والجوائــز عنــد انصرافهــم، اأو يرســل معهــم رســائل  ال�إ
ســلام،  لرؤســائهم، وكان بعــض اأعضــاء الوفــود، يعلــن عــن رغبتــه في اعتناق ال�إ

(، وحســن معاملتــه، فيرجعــون ســفراء اإلــى قومهــم، يدعونهــم  بعــد اأن يتاأثّــروا بكريــم اأخــلاق الّرســول )
ســلام. اإلــى اعتنــاق ال�إ

 ) ( علــى تبليــغ الدعــوة، كمــا يظهــر مــدى تواضــع النبــي ) وهكــذا يظهــر لنــا حــرص النبــي )  
ــن. ــه عــن صــدق ويقي ــى دين ــل عل ــه، وتُْقِب ــرام، مــا جعلهــا تؤمــن بنبوت ــود ببشاشــة واحت وهــو يســتقبل الوف

دروس وِعَبر:

( دروس كثيرة، منه�: ُيستف�د من موضوع قدوم الوفود على النبي )  
المسلم ل� يجامل على حساب دينه.- ١
الخلق الحسن للمسلم يفتح قلوب العباد لدين الله تعالى.- ٢
ــة المســلم يحــرص علــى حســن مظهــره، ويســتقبل النــاس بالبشاشــة، ويدعوهــم اإلــى ديــن اللــه - 3 الداعي

بالحكمــة والموعظــة الحســنة.

اأفّكر )3(
ــا  ــن، واأكتبهم ــتنتج درســين اآخري اأس

ــري. فــي دفت

اأفّكر )٢(

 ) النبــي ) يــدّل حــوار  عــلاَم 
مــع النصــارى فــي شــاأن المســيح 

الســلام؟ عليــه 
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التّقويم

ج�بة الّصحيحة لكّل مّم� ي�أتي: ١- اأضع دائرة حول رمز ال�إ
( في العام التاسع للهجرة؛ ما الهدف من ذلك؟- ١ اأرسلت معظم القبائل وفودها اإلى النبي )

ب- اإعلان اإسلامها.     .)   اأ- محاربة النبي )
د- خوفاً من مواجهة المسلمين. ( على الجزية.      ج- مصالحة النبي )

( في السنة العاشرة للهجرة؟- ٢ من الوفد الذي قدم على النبي )
ب- وفد بني اأسد.   اأ- وفد بني سعد.     
د- وفد بني حنيفة.   ج- وفد ثقيف.     

(؟- 3 ما الموضوع الذي جادل فيه وفد نجران النّصراني النبي )
ب- َخلق عيسى، عليه السلام.   اأ- دفع الجزية.     

د- القراآن الكريم.     .)   ج- نبّوة محّمد )

٢- اأَعلِّل م� ي�أتي:
َي العام التاسع للهجرة عاَم الوفود.    اأ- ُسمِّ

ــي  ــن الشــرك، والدخــول ف ــي ع ــام التاســع للهجــرة التّخلّ ــي الع ــة ف ــل العربي ــن القبائ ــٌر م ــّررت كثي   ب- ق
ســلام. ال�إ

( في الع�م الت�سع للهجرة. 3- اأذكر اأسم�ء اأربع قب�ئل اأرسلت وفودًا للنبي )

( يستقبل الوفود. ٤- اأبّين كيف ك�ن النبي )

 ُ َّ إِْســاَمُكْم بـَـِل اللَّ ْســلَُموا قُــْل ل َتُمنُّــوا َعَ
َ
ْن أ

َ
5- مــ� ســبب نــزول قولــه تع�لــى: ﴿َيُمنُّــوَن َعلَيـْـَك أ

يَمــاِن إِْن ُكنُْتــْم َصادِقـِـنَي﴾ )احلجــرات 17(؟ ْن َهَداُكــْم لِْلِ
َ
َيُمــنُّ َعلَيُْكــْم أ



سلامّي الِفْقُه ال�إ  الوحدة 
الخ�مسة

يتوقع من الطلبة بعد نه�ية الوحدة اأن يكونوا ق�درين على:

١.تعريف الفقه واأصوله. 
٢.توضيح بعض مذاهب الفقه.

3. التمثيل على اأنواع الحكم الشرعي.
٤.تعليل الحكمة من تحريم بعض ال�أطعمة.

5. ال�لتزام ب�ل�أحك�م الشرعية.

اأهداف الوحدة:

ــِه ِمــَن الُْهــَدى َوالِْعْلــِم َكَمَثــِل الَْغْيــِث الَْكِثيــِر اأَصــاَب  (:"َمَثــُل َمــا َبَعَثِنــي اللَّــُه بِ قــ�ل رســول اللــه )
ــٌة َقِبَلــِت الَْمــاَء َفاأنَْبَتــِت الْــَكَلاأ َوالُْعْشــَب الَْكِثيــَر، َوَكانَــْت ِمْنَهــا اأَجــاِدُب، اأْمَســَكِت  اأْرضــاً َفــَكاَن ِمْنَهــا نَِقيَّ
الَْمــاَء، َفَنَفــَع اللَّــُه بَِهــا النَّــاَس َفَشــِرُبوا َوَســَقْوا َوَزَرُعــوا، َواأَصاَبــْت ِمْنَهــا َطائَِفــًة اأْخــَرى، اإِنََّمــا ِهــَي ِقيَعــاٌن 
َل� تُْمِســُك َمــاًء َوَل� تُْنِبــُت َكَلاأً. َفَذلـِـَك َمَثــُل َمــْن َفُقــَه ِفــي ِديــِن اللَّــِه، َونََفَعــُه َمــا َبَعَثِنــي اللَّــُه بِــِه َفَعِلــَم 

َوَعلَّــَم، َوَمَثــُل َمــْن لَــْم َيْرَفــْع بَِذلـِـَك َراأْســاً، َولَــْم َيْقَبــْل ُهــَدى اللَّــِه الَّــِذي اأْرِســْلُت بـِـِه". 
)رواه مسلم، ٢٢8٢(
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سلامي واأصوله الدرس الخ�مس عشر: الفقه ال�إ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

تعريف الفقه واأصوله.	 
التفريق بين الفقه واأصوله.	 
بيان نشاأة علم الفقه واأصوله.	 
توضيح اأهمية الفقه واأصوله.	 
بيان بعض المذاهب الفقهية.	 
التمثيل على القواعد ال�أصولية.	 

(: "َمــْن ُيــِرِد اللــُه بـِـِه  ُيَعــّد علــم الفقــه واأصولــه مــن اأجــلِّ العلــوم واأعظمهــا عنــد اللــه، عــزّ وجــّل. قــال )  

وِتَ َخــرْياً َكثـِـرياً﴾ 
ُ
ْهــُه فــي الّديــن" )١(، وســّماه اللــه خيــراً، فقــال ســبحانه: ﴿ َوَمــْن يـُـْؤَت اْلِْكَمَة َفَقــْد أ خيــراً ُيَفقِّ

)البقــرة: ٢6٩(، وقــد فّســر العلمــاء الحكمــة بالفقــه، وبــه ُيعــرف الحــلال والحــرام، وصّحــة العبــادات، والمعامــلات.

معنى الفقه: 

ــة، مثــل اأحــكام الّصــلاة، والصــوم،  ــة التفصيلي أدل ــة المكتســبة مــن ال� هــو العلــم بال�أحــكام الشــرعية العملي
ــع، والشــراء، وغيرهــا. ــزواج، والطــلاق، والبي ــزكاة، والحــّج، وال وال

معنى اأصول الفقه:

أدلة التفصيلية. هو تلك القواعد وال�أسس التي يتوصل بها الفقيه اإلى استنباط ال�أحكام الشرعية العملية من ال�

الفرق بين الفقه واأصول الفقه:

الفقـــه مجالـــه البحـــث فـــي اســـتنباط ال�أحـــكام الشـــرعية الجزئيـــة، ففـــي الّصـــلاة مثـــلاً يبحـــث فـــي   
أمـــوال التـــي تجـــب فيهـــا الـــزكاة، وفـــي  ال�أحـــكام المتعلقـــة بـــال�أركان والشـــروط، وفـــي الـــزكاة يبحـــث فـــي ال�
الصـــوم يبحـــث فـــي مفطـــرات الصـــوم، ومبطلاتـــه، ومســـنوناته، اأّمـــا اأصـــول الفقـــه فهـــو يبحـــث فـــي القواعـــد 
العامـــة التـــي يســـير عليهـــا الفقيـــه فـــي اســـتنباط ال�أحـــكام الشـــرعية، فعندمـــا يقـــّرر مـــن خـــلال اســـتقرائه نصـــوص القـــراآن 

)١( صحيح البخاري، باب من ُيِرِد اللّه به خيراً يفقهه في الدين، رقم ٧١.
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ـــى: ﴿  ـــه تعال ـــن قول ـــه يســـتنبط م نّ ـــق هـــذه القاعـــدة، فاإ ـــم، ويطب ـــد التحري ـــد الوجـــوب، والنهـــي يفي ـــر يفي أم ـــنّة اأّن ال� والّس

ـــوا  ـــه تعالـــى: ﴿ َوَل َتْقَرُب ـــاء الـــزكاة، ومـــن قول َكةَ ﴾ )النـــور:56( وجـــوب اإقامـــة الّصـــلاة، واإيت ـــَزّ ـــوا ال ـــَاةَ َوآتُ ـــوا الَصّ قِيُم
َ
َوأ

نـــى.  ســـراء: 3٢(، حرمـــة الزِّ نَـــا ﴾ )ال�إ الزِّ
نش�أة علم الفقه واأصوله:

نشــاأ علم الفقه متلازماً مع علم ال�أصول؛ ل�رتباطهما بعضهما مع بعض منذ عصر النبوة، فقد كان   
( يعلـّـم النــاس مــا يتنــّزل عليــه مــن اآيــات القــراآن الكريم، ويبّيــن لهم ما فيه من ال�أحــكام المختلفة،  النبــي )
( قــام صحابتــه  ويجيبهــم عــن اأســئلتهم واستفســاراتهم المتعلقــة بمختِلــف شــؤون حياتهــم، وبعــد وفاتــه )
الكــرام بتبليــغ اأحــكام الديــن للنــاس، ونشــره بينهــم، واســتنباط ال�أحــكام الشــرعية فــي كّل مــا يتعلــق بشــؤون 
دينهــم ودنياهــم: مــن عبــادات، ومعامــلات، واأحــوال شــخصية، معتمديــن فــي ذلــك علــى الكتــاب والســنة.

ســلام ِمَلــٌل ونَِحٌل شــتّى، فظهرت  ســلامية، ودخــل فــي ال�إ ثــّم جــاء عهــد التابعيــن وتابعيهــم، واتّســعت الدولــة ال�إ
مســائل جديــدة فــي مختِلــف نواحــي الحيــاة، اأّدت اإلــى ازدهــار علــم الفقــه واأصولــه، وتطــوره، واســتدعى ذلــك 
تدوينــه فــي مؤلفــات مســتقلة ومتخصصــة، فنشــاأ فيمــا ُعــِرَف بالمذاهــب الفقهيــة، وكان لــكّل مذهــب طريقتــه 

وقواعــده فــي اســتنباط ال�أحــكام الشــرعية، وهــي بحســب التسلســل الزمنــي، كمــا ياأتــي:

المذهب الحنفي:. ٤
اإمامــه: اأبــو حنيفــة، واســمه النعمــان بــن ثابــت، كان معروفــاً بالــورع، وكثــرة 
العبــادة، وقــّوة الشــخصية، عمــل فــي التجــارة، وُعــِرف بصدقــه واأمانتــه فيهــا، 
اأحــّب العلــم فــي صغــره، وحضــر مجالســه، واهتــّمّ بالفقــه، ونبــغ فيــه، حتّــى 
قــال الشــافعي فيــه: "النــاس عيــال فــي الفقــه علــى اأبــي حنيفــة". مــن اأشــهر 
شــيوخه حمــاد بــن اأبــي ســليمان، ل�زمــه ثمانــي عشــرة ســنة، ومــن تلاميــذه 

الذيــن اأســهموا فــي تدويــن مذهبــه، ونشــره بيــن النــاس اأبــو يوســف صاحــب كتــاب الخــراج، ومحمــد بــن 
الحســن صاحــب كتــاب ال�أصــل. 

ْن لم يجْد يبحْث عنه في سنّة  طريقته في ال�جته�د: كان يبحث عن حكم المساألة في الكتاب الكريم، فاإ
رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فاإن لْم َيِجْد بحث عنه في اأقوال الّصحابة، فياأخذ براأي َمْن شاء منهم، 

ْن لْم َيِجْد لهم راأياً اجتهد براأيه، ول� ينتقل اإلى راأي التابعين. توفي في بغداد سنة )١5٠هـ(. فاإ

المذهب الم�لكي:. 5
اإمامـه: مالـك بـن اأنـس، اشـُتِهر بعلمـه الغزيـر، وقـّوة حفظـه للحديـث الشـريف، كان رجـلاً مهيبـاً، اهتّمّ منذ 
م الفقـه والحديـث، حتّـى اأصبـح اإمامـاً فيهمـا، بـل واإمـام اأهـل المدينـة والحجـاز فـي زمنـه. مـن  صغـره بتعلُـّ
مـام شـهاب الّديـن الّزهـري، ومـن تلاميـذه عبـد اللـه بـن وهـب، وعبـد الرحمن بن القاسـم.  اأشـهر شـيوخه ال�إ

اأفّكر

عــلاَم يــدّل قــول الشــافعي:" النــاس 

عيــال فــي الفقــه علــى اأبــي حنيفــة"؟
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طريقتــه فــي اســتنب�ط ال�أحــك�م: يبحــث عــن حكــم المســاألة فــي كتــاب اللــه وســنّة رســوله، عليــه الســلام، فــاإْن 
ْن لــْم َيِجــْد اجتهــد براأيــه. مــن اأشــهر  لــْم َيِجــْد نظــر فــي اأقــوال الصحابــة، ومــا اأجمــع عليــه علمــاء اأهــل المدينــة، فــاإ

مؤلفاتــه )الموطـّـاأ( فــي الحديــث الشــريف، )والمدّونــة( فــي الفقــه. توفــي فــي المدينــة المنــورة ســنة )١٧٩هـــ(.

المذهب الش�فعي:. 6
اإمامــه: الشــافعي، واســمه محمــد بــن اإدريــس، ُولِــَد ســنة )١5٠هـــ( فــي غــّزة بِفَلســطين، وتوفــي ســنة 
)٢٠4هـــ( فــي ِمصــر، كان فصيحــاً شــاعراً، ُعــِرَف بقــّوة ذكائــه وحفظــه، اأحــّب العلــم فــي صغــره، فحفــظ 
مــام اأحمــد:  فتــاء النــاس وهــو ابــن خمــس عشــرة ســنة. قــال عنــه ال�إ القــراآن الكريــم لتســع ســنين، وجلــس ل�إ
أوزاعــي، ومــن  مــام مالــك، وال� "كان الشــافعي كالشــمس للدنيــا، والعافيــة للبــدن". ومــن اأشــهر شــيوخه ال�إ

اأشــهر تلاميــذه اإســماعيل بــن يحيــى، والربيــع المــرادي. 
طريقتــه فــي اســتنب�ط ال�أحــك�م الشــرعية: يبحــث عــن حكــم المســاألة فــي كتــاب اللــه وســنّة رســوله، 
أمّ(  عليــه الســلام، وينظــر فــي اأقــوال الصحابــة، والتابعيــن، فــاإن لــْم َيِجــْد اجتهــد براأيــه. مــن اأشــهر مؤلفاتــه )ال�

فــي الفقــه، )والّرســالة( فــي علــم ال�أصــول.

المذهب الحنبلي:. ٧
اإمامــه: اأحمــد بــن حنبــل، كان عالمــاً فــي الفقــه والحديــث، واشــُتِهر بزهــده، وورعــه، وصبــره علــى المحــن، 
مــام الشــافعي: "خرجــت مــن بغــداد، ومــا تركــت فيهــا اأفقــه، ول� اأعلــم مــن اأحمــد بــن حنبــل".  قــال عنــه ال�إ
مــام الشــافعي، واأبــو يوســف صاحــب اأبــي حنيفــة، ومــن اأشــهر تلاميــذه ابنــاه صالــح  ومــن اأشــهر شــيوخه ال�إ

وعبــد اللــه.
مــام الشــافعي، ومــن اأعظــم مؤلفاتــه  طريقتــه فــي اســتنب�ط ال�أحــك�م الشــرعية: شــبيهة بطريقــة شــيخه ال�إ
كتابــه )المســند( فــي الحديــث الشــريف، حيــث جمــع فيــه مــا يزيــد عــن اأربعيــن األــف حديــث. توفــي فــي 

بغــداد ســنة )٢4١هـ(.

سلامي:  اأهمية الفقه ال�إ

تنبــع اأهميتــه مــن اأّن اأحكامــه مســتنَبطة مــن القــراآن الكريــم والّســنّة الشــريفة، مــا يســتلزم احترامهــا،   
والعمــل بهــا، وعــدم التهــاون فيهــا، كمــا اأنّــه يعالــج مختِلــف مســائل الحيــاة: مــن عبــادات، ومعامــلات، 
وزواج، وطــلاق، واأيمــان، ونــذور، وغيــر ذلــك، ويبّيــن الحــلال مــن الحــرام، وفيــه مــن الخصائــص مــا يجعلــه 

ــاة ومســتجداتها، واإعطائهــا ال�أحــكام الشــرعية المناســبة. ــع اأحــداث الحي ــى اســتيعاب جمي ــادراً عل ق
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التّقويم

اإشــ�رة )×( اأمــ�م العبــ�رة غيــر الّصحيحــة، ثــم اأنقــل  ١- اأضــع اإشــ�رة )✓( اأمــ�م العبــ�رة الّصحيحــة، و
ج�بــة اإلــى دفتري: ال�إ

)  (   اأ- من مؤلفات اأحمد بن حنبل كتابه )المدّونة(.    
)  ( مام الشافعي في غّزة سنة ٢٠4هـ.        ب- توفي ال�إ
)  ( أمّ في الفقه، والّرسالة في ال�أصول.   مام الشافعي كتابه ال�   ج- األّف ال�إ
)  (   د- من اأشهر علماء المذهب الحنفي اأبو يوسف، ومحمد بن الحسن.  
)  ( مام اأحمد بن حنبل في التجارة، والحديث الشريف.     هـ- اشتغل ال�إ

ج�بة الصحيحة فيم� ي�أتي: ٢- اأضع دائرة حول رمز ال�إ

١. نشاأ علم الفقه متلازما مع اأحد العلوم، فما هو؟ 
  اأ. التفسير.    ب. اأصول الفقه.     ج. الحديث الشريف.           د. النحو العربي. 

٢. من القائل " الناس عيال في الفقه على اأبي حنيفة "؟
  اأ.الطبري.   ب. اأحمد بن حنبل.     ج.مالك بن اأنس.       د. الشافعي.

3- اأكمل الفراغ المن�سب في العب�رات ال�آتية:
اأ- نبغ اأبو حنيفة في علم ..............................

ب- األّف اأبو يوسف كتاب .............................. 
مام الشافعي في استنباط ال�أحكام الشرعية تقوم على ................. ج- كانت طريقة ال�إ

٤- اأذكر المذاهب الفقهية، بحسب التسلسل الزمني.

5- اأعرّف م� ي�أتي:
اأ- الفقه.

ب- اأصول الفقه.

6- اأوّضح الفرق بين الفقه واأصوله.

٧- اأبّين متى نش�أ علم الفقه واأصوله. 

سلامي في ثلاث نق�ط. ٨- اأَعلِّل اأهمية الفقه ال�إ
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الدرس الّس�دس عشر: الحكم الشرعي واأنواعه

اأتعلّم
الحكم الشرعي نوعان:

الحكم التكليفي.. ١
الحكم الوضعي.. ٢

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

تعريف مفهوم الحكم الشرعي.	 
بيان اأنواع الحكم الشرعي.	 
توضيح اأنواع الحكم الشرعي التكليفي.	 
التمثيل على اأنواع الحكم الشرعي التكليفي.	 
ال�لتزام بال�أحكام الشرعية.	 

ــه ُيعــرف الواجــب مــن الحــرام،  ــه؛ فب ــم اأصــول الفق ــِث عل ــن اأهــّم َمباِح ــدُّ الُحكــم الشــرعي م ُيَع  
ــَة الفهــم وال�ســتيعاب لــدى الــدارس لهــذا  ل عملي والمكــروه مــن المنــدوب، فالتفريــق بيــن ال�أحــكام ُيســهِّ
العلــم، وهــذا الفــرز فــي ال�أحــكام لــم يكــن معروفــاً عنــد الصحابــة، رضــوان اللــه عليهــم، اإنّمــا كانــوا يفهمونــه 
يمانــي. وســنبّين طبيعــة مفهــوم الحكــم الشــرعي، وال�أحــكام المتعلقــة بــه،  ــهم ال�إ بمحــِض طبيعتهــم وحسِّ

وذلــك كمــا ياأتــي:

معنى الحكم الشرعي:

هو خطاب الله المتعلق باأفعال المكلّفين اقتضاًء اأو تخييراً اأو وضعاً.

 مفهوم الحكم التكليفي:

الحكــم التكليفــي هــو جــزء مــن الحكــم الشــرعي، ومعنــاه: مــا طلــب الشــارع الحكيــم مــن المكلـّـف فعلــه اأو   

َاةِ  لََواِت َوالَصّ تركــه اأو تخييــره بيــن الفعــل والتــرك. ففــي قوله تعالى: ﴿َحافُِظــوا َعَ الَصّ

ِ قَانِتـِـنَي﴾ )البقــرة:٢38(، طلــب الشــارع القيــام بفعــل المحافظــة علــى  الْوُْســَطى َوقُوُمــوا لِلَّ
الصلــوات فــي وقتهــا، وعــدم تاأخيرهــا، اأو التهــاون فيهــا، وتضييعهــا، وفــي قولــه عليــه 
الســلام: "ل� يحــّل لمســلم اأن يهجــَر اأخــاه فــوق ثــلاث" )١(، طلــب الشــارع تــرك 

نَْعــاِم إَِلّ َمــا ُيتـْـَىٰ َعلَيُْكــْم﴾ )المائــدة:١( ، خّيــر الشــارع 
َ
ِحلَّــْت لَُكــم بَِهيَمــُة اأْل

ُ
هجــران المســلم ل�أخيــه، وفــي قولــه تعالــى: ﴿أ
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أنعــام بيــن ال�أكل وعدمــه، فلــم ياأمْرهــم بــال�أكل، ولــم ينَهُهــْم، بــل ســّوى بيــن  الحكيــم المكلّفيــن بال�نتفــاع مــن بهيمــة ال�
الفعــل والتــرك.

اأنواع الحكم التكليفي:

َد اأنواعــه، فطلــب الفعــل قــد يكــون واجبــاً،  مــن خــلال تعريــف الحكــم التكليفــي، نســتطيع اأن نحــدِّ  
وقــد يكــون مندوبــاً، وطلــب التــرك قــد يكــون حرامــاً اأو مكروهــاً، واأّمــا التخييــر فهــو المبــاح، وعلــى هــذا 

ــي: ــي خمســة، ه ــواع الحكــم التكليف ــول: اإّن اأن يمكــن الق

اأول�ً- الواجب:

وهــو مــا طلــب الشــارع فعلــه طلبــاً جازمــاً، حيــث ُيثــاب بفعلــه، وُيؤثــم لتركــه، ويعاقــب، كمــا هــي الحــال 
فــي وجــوب اإقامــة الّصــلاة، واإيتــاء الــزكاة، وصــوم رمضــان، وحــّج البيــت لمــن يســتطيع.

اأقس�م الواجب:
باعتبار وقت اأدائه، ينقسم اإلى قسمين، هما:. ١

أدائه،  ِد الشارع الحكيم وقتاً معيناً ل� اأ- الواجب المطلق: وهو الذي لم يحدِّ
فيستطيع المكلّف القيام به في اأّي وقت يشاء، كاإخراج الكفارات.

ب- الواجب المؤقّت: وهو ما طلب الشارع من المكلّف فعله في وقت محّدد، 
كالصلوات الخمس، وصوم رمضان.

باعتبار المكلّف به، ينقسم اإلى قسمين، هما:. ٢
اأ- الواجب العيني: ويسّمى فرض العين، وهو ما طلب الشارع فعله من كل مكلّف بعينه طلباً جازماً، كفعل 

الّصلاة، والصيام، ول� يسقط عنه اإذا قام به غيره عنه.
ب- الواجب الكفائي: ويسّمى الفرض الكفائي، وهو ما طلب الشارع فعله من ال�أمة طلباً جازماً، واإذا قام 
ثم عن الباقين، واإذا لم يقْم به اأحد اأثِموا جميعاً، مثل صلاة الجنازة، واإتقان العلوم  به بعضهم سقط ال�إ

فتاء، والقضاء، وغيره. المختلفة، كالطب، والهندسة، وال�إ

ث�نيً�- المندوب:

وهــو مــا طلــب الشــارع فعلــه مــن المكلـّـف طلبــاً غيــر جــازم، ُيثــاب اإذا فعلــه، ول� ياأثــم بتركــه، كاســتحباب 
الــزواج للشــباب القادريــن عليــه، وغســل الجمعــة، واســتعمال الســواك، وغيــر ذلــك. 

اأفّكر
متــى يكــون الجهــاد فــي ســبيل اللــه 
ــاً علــى  ــاً عيني ــر فلســطين واجب لتحري

كلِّ مســلم؟

)١( صحيح مسلم،كتاب البر والصلة، رقم ٢558.
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ث�لثً�- الحرام:

ْن لــْم يلتــزم بذلــك اأثـِـَم، واســتحّق العقوبــة،  وهــو مــا طلــب الشــارع مــن المكلـّـف تــرك فعلــه طلبــاً جازمــاً، فــاإ
نــى، والســرقة. وينقســم اإلــى قســمين، همــا: بــا، والزِّ كالرِّ

اأ- المحّرم لذاته: وهو ما طلب الشارع تركه، وعدم فعله لذاته؛ لما فيه من المفاسد وال�أضرار، كشرب 

ُم َوَلُْم اْلِْنِيرِ﴾ )المائدة:3( الخمر، واأكل لحم الخنزير. قال تعالى: ﴿ُحرَِّمْت َعلَيُْكُم الَْميَْتُة َواْلَّ
ب- المحّرم لغيره: وهو ما كان مشروعاً في اأصله، ثّم طراأت عليه ظروف اأثّرت في شرعيته، فحّرمته، كالبيع 
وقت النداء لصلاة الجمعة، فالبيع في اأصله مشروع، لكنّه منهيٌّ عنه وقت النداء لصلاة الجمعة؛ لقوله 

ِ َوَذُروا اْلَيَْع﴾ )الجمعة:٩(. َاةِ ِمن يَوِْم اْلُُمَعةِ فَاْسَعْوا إَِلٰ ذِْكرِ الَلّ ِيَن آَمُنوا إَِذا نُودَِي لِلَصّ َها اَلّ ُيّ
َ
تعالى:﴿يَا أ

رابعً�- المكروه:

ــد  ــاء عن ن ــر جــازم، مثــل كراهــة التنفــس فــي ال�إ ــاً غي ــه طلب ــرك فعل وهــو مــا طلــب الشــارع مــن المكلّــف ت
نــاء")١(. ــْس فــي ال�إِ الشــرب؛ لنهــي النبــي - عليــه الســلام - عــن ذلــك، فقــال: "اإذا َشــِرَب اأَحُدكُــْم، فــلا َيَتَنفَّ

خ�مسً�- الُمب�ح:

وهــو مــا خّيــر الشــارع المكلّــف بيــن فعلــه وتركــه، فــلا ُيثــاب فاعلــه، ول� ُيعاَقــب تاركــه، كاأن يتنــاول مــا 
يشــاء مــن اأنــواع ال�أطعمــة، وال�أشــربة الُمباحــة.

ناء، رقم 563٠. )١( صحيح البخاري، باب النهي عن التنفس في ال�إ

نش�ط صفي

اأناقش العبارة: " بعض ال�فعال تاأخذ ال�أحكام الشرعية التكليفية الخمسة".

نش�ط بيتي

اأرسم جدول�ً اأبّين فيه:
ال�أحكام الشرعية التكليفية مع التمثيل عليها، غير ما ذكر من اأمثلة الدرس. 
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التّقويم

١- اأضــع اإشــ�رة )✓( اأمــ�م العبــ�رة الّصحيحــة، و اإشــ�رة )×( اأمــ�م العبــ�رة غيــر الّصحيحــة، ثــّم اأنقــل 

ج�بــة اإلــى دفتري: ال�إ
) اأ- الواجب: هو ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً، ول� ياأثم تاركه.     ) 
) ب- الواجب العيني: ما طلب الشارع فعله من المكلّف بعينه، ويسقط عنه اإذا قام به غيره.) 
) ج- صلاة الجنازة من الفروض الكفائية.         ) 
) د- البيع وقت النداء لصلاة الجمعة ُيَعّد محّرماً لذاته.       ) 
) هـ- يباح للمسلم تناول اأّي نوع من اأنواع الطعام اأو الشراب.      ) 

جابة الصحيحة فيما ياأتي: ٢- اأضع دائرة حول رمز ال�إ
١.يعّد من اأهم مباحث علم اأصول الفقه، ما هو ؟

د.القضاء. ج. ال�جتهاد.   ب. الحكم الشرعي.   اأ.المذاهب الفقهية. 
٢. ما الواجب الذي يعّد من اأقسام الواجب باعتبار وقت اأدائه ؟

د.المفروض. ج.العيني.   ب.الكفائي.    اأ. المطلق.  

3- اأفرّق بين المحرّم لذاته والمحرّم لغيره.

٤- اأعرّف م� ي�أتي: الحكم الشرعي، الواجب المطلق، المكروه، المحرّم لغيره.

5- اأكمل الفراغ�ت فيم� ي�أتي بم� ين�سبه�:
اأ- الواجب المؤقّت: ما طلب الشارع فعله في وقت .........................

ب- الُمباح: ما َخَيَر الشارع المكلف بين ..............................

6- اأبّين الحكم الشرعي، مع التعليل اأو الدليل فيم� ي�أتي:
اأ- حّج بيت الله الحرام.

نفاق في سبيل الله. ب- ال�إ
با. ج- اأكل الرِّ

ناء. د- التنفُّس في ال�إ
هـ- تناُول طيبات الطعام والشراب.
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الدرس الّس�بع عشر: من اأحك�م ال�أطعمة وال�أشربة

نش�ط بيتي

اأرســم جــدول�ً، اأبّيــن فيــه: مــا يحــلُّ 
اأكلــه، ومــا يحــُرُم مــن اأصنــاف 
ال�أطعمــة وال�أشــربة المختلفــة، مــع 

الدليــل.

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

التعرف اإلى اأهمية ال�أطعمة وال�أشربة.	 
توضيح اأنواع ال�أطعمة وال�أشربة المحرمة.	 
بيان اأضرار بعض ال�أطعمة وال�أشربة المحرمة.	 
تعليل الحكمة من تحريم بعض ال�أطعمة وال�أشربة.	 
تجنُّب ال�أطعمة وال�أشربة المحرمة.	 

ــاس،  ــام، والشــراب، واللب ــا: الطع ــن اأهمه ــدُّ ول� تُحصــى، م ــرة ل� تَُع ــق كثي ــى الخل ــه عل ــم الل نع  
ســلام بحفــظ النفــس البشــرية عنايــة كبيــرة؛ لتحيــا صحيحــة معافــاة مــن كّل داء، اأو ســقم،  وقــد اعتنــى ال�إ

اأو مــرض، فاأبــاح  ســبحانه وتعالــى، مــن الطعــام والشــراب كّل مــا فيــه خيــر 

ُمُرُهــم 
ْ
ومنفعــة، وحــّرم كّل مــا فيــه ضــرر، اأو مفســدة. قــال تعالــى: ﴿يَأ

ُم َعلَيِْهــُم  يَِّبــاِت َوُيَحــرِّ بِالَْمْعــُروِف َوَينَْهاُهــْم َعــِن الُْمنَكــرِ َوُيِحــُلّ لَُهــُم الَطّ
أعــراف:١5٧(. اْلََبائِــَث﴾ )ال�

اأهمية الطع�م والشراب:

نســان، وبدنــه،  مــا اأحلـّـه اللــه مــن طيبــات الطعــام والشــراب لــه اأهميــة كبيــرة فــي حفــظ جســم ال�إ  
أمــراض، واإمــداده بالقــّوة اللازمــة التــي بهــا يســتطيع القيــام بواجباتــه ومهــام عملــه فــي  وعقلــه مــن الِعلــل وال�

ــادات. ــن العب ــه م ــرض علي ــا افت ــؤّدي م ــز ّوجــّل، وي ــه، ع ــة الل ــى طاع ــوى عل ــاة، ويق الحي

ال�أطعمة المحرّمة:

نس�ن، ويحّل له اأكله�. ق�ل تع�لى: ال�أصل اأّن كّل اأنواع الطع�م ُمب�حة للاإ  

رِْض َحاًل َطيِّباً ﴾ )البقرة:١68(، سواء كانت:
َ
ا ِف األ َها الَّاُس ُكُوا ِمَمّ ُيّ

َ
﴿يا أ

أرانب. بل، والبقر، والغنم، اأو غيرها، كالظباء، والخيل، وال� أنعام: من ال�إ اأ- بريّة: مثل بهيمة ال�
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واجب بيتي

ح المقصود بكل من: اأوضِّ
١- العقاب. 
٢- الّشاهين.

ــُه  ــُد اْلَْحــرِ َوَطَعاُم ِحــَلّ لَُكــْم َصيْ
ُ
ب- بحريّــة: كتلــك التــي ل� تعيــش اإلّ� فــي البحــر؛ لقولــه تعالــى: ﴿ أ

ــَيّاَرةِ ﴾ )المائــدة:٩6(. َمَتــااعً لَُكــْم َولِلَسّ
وّز، والحمام، والطاوس، والنعامة، وغيرها. ج- الطيور والدواجن، كالدجاج، والبّط، وال�إ

ول� يحرم من الطع�م اإلّ� م� ورد فيه نّص شرعّي، ومن ذلك:

الميتــة: وهــو كّل حيــوان لــم يذكَّ الّذكاة الشــرعية، ســواء مات بنفســه، - ١
اأو بفعــل فاعــل، كالمنخنقــة، والموقــوذة، والمترّديــة، والنّطيحــة، ومــا 

اأكل الســبع، فماتــت قبــل اأن تُذبــح.
الســمك،  الميتــة  اأكل  حرمــة  مــن  الحكيــم  الشــارع  واســتثنى   
والجــراد؛ لقولــه، عليــه الســلام: "اأِحلَّــْت لنــا َمْيَتتــاِن َوَدمــاِن، فاأّمــا الَمْيَتتــاِن 

والطّحــال")١(. فالَكِبــُد،  مــاِن  الدَّ واأّمــا  والجــراد،  فالحــوُت، 
٢ -. لحم الخنزير، سواء ُذكَِّي اأم لْم ُيذكَّ
أنــداد، - 3 مــا ُذبِــَح لغيــر اللــه ســبحانه وتعالــى، كالذبــح للاأصنــام، وال�

أزل�م، كمــا كان يفعــل اأهــل الجاهلّيــة. وال�

تعالــى: ﴿ُحرَِّمــْت  قولــه  ذكــره  مــا ســبق  اأكل  تحريــم  ودليــل   

هِــَلّ لَِغــرْيِ الّلِ بِــهِ 
ُ
ُم َوَلْــُم اْلِْنِيــرِ َوَمــا أ َعلَيُْكــُم الَْميَْتــُة َواْلَّ

ــْم َوَمــا ُذبـِـَح َعَ الُُّصــِب  يُْت ــُبُع إَِلّ َمــا َذَكّ َكَل الَسّ
َ
ــُة َوالَِّطيَحــُة َوَمــا أ يَ ــوَذةُ َوالُْمَتَدِّ ــُة َوالَْموْقُ َوالُْمنَْخنَِق

)المائــدة:3(.  ﴾ فِْســٌق  َذلُِكــم  ْزَلِم 
َ
بِــاأل تَْسَتْقِســُمواْ  ن 

َ
َوأ
ئــب، - 4 ــر، والذِّ ــه، كال�أســد، والنَِّم ــرس ب ــباع يفت ــاب مــن السِّ ــه ن ــا ل كّل م

والكلــب، والثّعلــب، والِقــرد، وغيرهــا، اأو مخلــب مــن الطيــر يصيــد بــه، 
ْقــر، والنّســر، والعقــاب، والبومــة، والّشــاهين، وغيرهــا؛ لنهيــه، عليــه  كالصَّ
ــب  ــن كّل ذي مخل ــباع، وع ــن الّس ــاب م ــن اأكل كلِّ ذي ن الســلام، ع

مــن الطيــر)٢(.

الحكمة من تحريم هذه ال�أنواع من الطع�م:

بقــاء الــّدم فــي الجســم، واختلاطــه باللحــم؛ لعــدم خروجــه عــن طريــق الذبــح المشــروع، مــا يســّبب . ١
نســان عنــد اأكلــه، كالميتــة. انتشــار الجراثيــم الّضــاّرة، واإفســاد اللّحــم، واإلحــاق الّضــرر بال�إ

نســان والحيــوان، فيكثــر . ٢ قــذارة بعــض الحيوانــات؛ ل�أكلهــا الميتــة، والِجَيــف، وال�أوســاخ، وفضــلات ال�إ
فيهــا الديــدان الفتّاكــة، كالخنزيــر.

اأتعلّم

الُمْنَخِنَقة: الميتة بالخنق.
الَمْوقوَذة: الميتة بالضرب على راأسها.

مــن  بالّســقوط  الميتــة  َيــة:  الُمَتَردِّ
مرتفــع. مــكان 

نَْطــِح  بســبب  الميتــة  النَّطيحــة: 
لهــا.  غيرهــا 

اأهل  كان  التي  ال�أحجار  النُُّصب: 
الجاهلية يعظّمونها، ويلطّخونها بدم 

الذبائح؛ تعظيماً لها، وتقّرباً اإليها.
وُذبِــَح  حّيــاً،  اأدِرك  مــا  الــّذك�ة: 
بالطريقــة الشــرعّية بقطــع المــريء، 

معــاً. والودجيــن  والحلقــوم، 

)٢( سنن ابن ماجه، باب اأكل كّل ذي ناب من السباع، رقم 3٢33.)١( سنن ابن ماجه، باب الكبد والطحال، رقم 33١3.
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)٢( سنن ابن ماجه، باب اأكل كّل ذي ناب من السباع، رقم 3٢33.

نش�ط بيتي

من خلال الشبكة العنكبوتية اأبحث عن الحكم الشرعي في تناول بعض ال�أطعمة المستحدثة.

شــراك باللــه، عــز ّوجــّل، كتحريــم اأكل مــا ُذبِــَح علــى . 3 المحافظــة علــى عقيــدة التوحيــد، والبعــد عــن ال�إ
النُُّصــب، ومــا اأِهــلَّ لغيــر اللــه بــه.

ال�أشربة:

ــن  ــا يضــّره م ــن كّل م ــه م نســان وعقل ــى جســم ال�إ ــاظ عل ســلامية بالحف ــِت الشــريعة ال�إ ــا اعتن كم  
ــلاة  ــه الّص ــه، علي ــه؛ لقول نســ�ن، وذهــب بعقل ــ� اأســكر ال�إ المشــروبات، فحّرمــت الخمــر وهــي كل م

حــرام")١(. ُمْســِكٍر  وكلُّ  ٍَخْمــر،  ُمْســِكر  والســلام: "كلُّ 
كمــا حرمــت المخــدرات: وهــي ال�أشــي�ء التــي يــؤدي تن�ولهــ� اإلــى تخديــر الجســم، وتعطيــل قــدرات 

أفيــون، والكوكائيــن؛ لقولــه عليــه الســلام: "ل� َضــَرَر، َول� ِضــرار")٢(. العقــل، كالحشــيش، وال�
ع الكبــد،  ومــن ال�أضــرار التــي يخلّفهــا شــرب الخمــر والمخــدرات علــى الجســم: مــرض تشــمُّ  
ضافــة اإلــى المخاطــر ال�جتماعيــة،  والتهابــات فــي الدمــاغ، واضطرابــات فــي القلــب، وتصلُّــب الشــرايين، بال�إ

وال�قتصاديــة.

طرق الوق�ية من المشروب�ت المحرّمة:

أفراد، والشعور بخشية الله، والتزام اأوامره ونواهيه.- ١ تنمية الوازع الديني لدى ال�
نــات المجتمــع ومؤسســاته المختلفــة، كال�أســرة، والمدرســة، والمســجد، والجامعــة، ووســائل - ٢ قيــام مكوِّ

عــلام بدورهــا فــي تربيــة الفــرد، ومتابعــة تنشــئته، والمحافظــة عليــه. ال�إ
التاأديب بالزجر، والردع، والعقاب لكّل َمْن يخالف النظام والقانون.- 3

)٢( سنن ابن ماجه، باب َمْن بنى في حقه ما يضّر جاره، رقم ٢34١.)١( صحيح مسلم، باب كّل ُمسكر خمر، رقم ٢٠٠3.
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التّقويم

ج�بة الصحيحة فيم� ي�أتي: ١- اأضع دائرة حول رمز ال�إ
حّرم الله -سبحانه- الذبح للاأصنام، لماذا؟  .١

أنه ميتة.  أنه لم يذّك الذكاة الشرعية.   ب.ل�   اأ.ل�
أنه ذبح لغير الله تعالى.    د.ل�أن السباع تاأكل منه.   ج.ل�

٢.استثنى الشارع الحكيم من حرمة الميتة اثنين، ما هما ؟ 
ب.الكبد والجراد.    اأ.السمك والطحال.    
د. السمك والجراد.   ج. الكبد والطحال.    

٢- اأعرّف م� ي�أتي:

أزل�م. ج- ال�ستقسام بال� ب- النُُّصب.     اأ- الذَّكاة.  

نس�ن. 3- اأوّضح اأضرار شرب الخمر والمخّدرات على صحة ال�إ

٤- اأذكر ثلاث سبل للوق�ية من المخّدرات والخمر.

5- اأَعلِّل م� ي�أتي:
نسان. اأ- الطعام مهم في حياة ال�إ

ب- تحريم اأكل لحم الخنزير.
ج- تحريم اأكل لحم شاة ُذبَِحْت على ضريح ولّي.

6- اأبّين الحكم الشرعي في المس�ئل ال�آتية، مع الدليل:
اأ- اأكل لحم الخيل.

ب- اأكل لحم النعامة.
ج- اأكل الجراد.

د- نطَح كبٌش شاًة، فماتت، فاأكَل شخص من لحمها.
هـ- سقطْت شاٌة من فوق جبل، فاأدركها صاحبها حيًَّة، فذبحها، واأكل من لحمها.



لوك الِفْكُر وال�أْخلاُق والسُّ

يتوقع من الطلبة بعد نه�ية الوحدة اأن يكونوا ق�درين على:

توضيح حكمة الله في خلق ال�أزواج.  .١
بي�ن مفهوم قوامة الرجل على المراأة.  .٢

سلام. التمثيل على مظ�هر الوسطية في ال�إ  .3
اقتراح حلول تس�عد في مع�لجة مشكلات الشب�ب .  .٤

اأهداف الوحدة:

 الوحدة 
 الس�دسة

ـــَدى ـــى اْلُه ـــ�َل َعَل ـــِدي اْلَجَم ـــِطيٌَّة تُْب َســـَكنً� ُيـــِري َســـْكَب اْلَمَح�ِســـِن َك�لنَّـــَدى َوَس

زُْخُرفـــً� َي�َنـــِة  الدِّ َفَنـــِن  َعَلـــى  ـــَدىَســـ�َلْت  ـــْوَق اْلَم ـــ� َف ـــِري ِبَه ـــَن� َيْس ـــَق السَّ َطِف

شجرة يجب االعتناء بها؛ حتى ال يميتها أصحاب السوء.
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الدرس الثّ�من عشر: تنظيم العلاقة بين الرجل والمراأة

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

توضيح حكمة الله في خلق ال�أزواج )الرجل، والمراأة(.	 
بيان مجال�ت المساواة بين الرجل والمراأة.	 
بيان مجال�ت التفاضل بين الرجل والمراأة.	 
توضيح مفهوم قوامة الرجل على المراأة.	 
التمثيل على تكامل دور الرجل والمراأة في الحياة.	 

خلــق اللــه ســبحانه وتعالــى اآدم -عليــه الســلام- فــي اأحســن صــورة، وجعــل لــه مــن نفســه زوجــاً،   
نــاً مــن زوجيــن اثنيــن. قــال تعالــى: َوفــق ســنّة اللــه تعالــى فــي هــذا الكــون، حيــث جعــل كّل شــيٍء فيــه مكوَّ

ُروَن﴾ )الذاريات:4٩(. ولم يخلِق الله سبحانه وتعالى الناس رجال�ً  ٍء َخلَْقَنا َزوَْجنْيِ لََعلَُّكْم تََذكَّ ِ َشْ
﴿ َوِمْن ُكّ

ونساًء ليمّيز اأحَدهما على ال�آخر، واإنّما ليجعَل لكلٍّ منهما وظيفَته ودوَره في الحياة، لذلك فقد منحهما 
 ُ لاً للاآخر. قال تعالى: ﴿َواللَّ من الخصائص ما يمكّنهما من القيام بهذا الدور، حتّى يكوَن كلٌّ منهما مكمِّ

ْزَواجاً﴾ )فاطر:١١(.
َ
َخلََقُكْم ِمْن تَُراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ َجَعلَُكْم أ

المس�واة بين الرجل والمراأة:

ــّر؛  ــة والّش ــز الخطيئ ــى اأســاس اأّن المــراأة رم ــوم عل ســلام تق ــل ال�إ ــِت النظــرة الســائدة للمــراأة قب كان  
أنّهــا الســبب فــي الطــرد مــن رحمــة اللــه. وكان ُينظــر اإليهــا فــي الجاهليــة علــى اأنّهــا مجــرد متــاع، تُبــاع  ل�
ســلام اأعلــى شــاأن  وتُشــترى، بــل كانــت بعــض القبائــل العربيــة َتِئــُد البنــاِت خوفــاً مــن العــار، فلمــا جــاء ال�إ

ــا: ــال�ت، اأهمه ــّدة مج ــي ع ــن الرجــل ف ــا وبي ــاوى بينه ــل س ــا، ب ــا حقوقه ــا، واأعطاه ــراأة، وكّرمه الم
نس�نية: اأول�ً- ال�إ

ِي  ُقــوا َربَُّكــُم الَّ ــاُس اتَّ َهــا الَّ يُّ
َ
ــا أ َخلــق اللــه تعالــى الرجــل والمــراأة مــن نفــس واحــدة. قــال تعالــى: ﴿ يَ

نســانية مشــابهة  ــا﴾ )النســاء:١(، فالمــراأة مــن حيــث ال�إ ــا َزوَْجَه ــَق ِمنَْه ــَدٍة وََخلَ ــٍس َواِح ــْن َنْف ــْم ِم َخلََقُك
(: "اإنَّمــا النِّســاُء شــقائُق الرِّجــال")١(؛ اأي نظائرهــم واأمثالهــم، كاأنهــّن  للرجــل تمامــاً. قــال رســول اللــه )

ُشــِقْقَن منهــم.

)١( سنن الترمذي، باب في من يستيقظ فيرى بللاً.
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)١( سنن الترمذي، باب في من يستيقظ فيرى بللاً.

ث�نيً�- التكريم:
تعالــى:             فقــال  الكرامــة،  فــي  الرجــل والمــراأة  بيــن  ســلام  ال�إ ســاوى   

ســراء:٧٠(، واإّن اأيـّـة نظــرة اإلــى المــراأة علــى اأنّهــا مــن  ْمَنــا بـَـِن آَدَم﴾ )ال�إ ﴿َولََقــْد َكرَّ

ــة،  نســانية، هــي نظــرة جاهلي ــث ال�إ ــا دون الرجــل مــن حي ــة اأخــرى، واأنّه طبيع
ســلام، ول� يقبلهــا، بــل حاربهــا، واأوصــى بحســن معاملــة المــراأة. واأحــد اأشــكال العنصريــة، ل� ُيِقّرهــا ال�إ

ث�لثً�- التك�ليف الشرعية، والمسؤولية الدينية:

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن الُْمنَْكرِ َوُيقِيُموَن 
ْ
ْويِلَاُء َبْعٍض يَأ

َ
قال تعالى: ﴿َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أ

َ َعزِيٌز َحِكيٌم﴾ )التوبة:٧١(. ُ إِنَّ اللَّ ولَئَِك َسرَيَْحُُهُم اللَّ
ُ
َ َورَُسوَلُ أ َكةَ َوُيِطيُعوَن اللَّ َاةَ َوُيْؤتُوَن الزَّ الصَّ

فاللــه تعالــى خاطــب الرجــل والمــراأة بالتكاليــف الشــرعية، فهمــا مكلّفــان علــى حــّد ســواء، ومســؤول�ن عــن 
نــا. اأفعالهمــا، ول� فــرق بينهمــا فــي تطبيــق الحــدود الشــرعية، كحــّد القتــل، والســرقة، والزِّ

رابعً�- المس�واة في كثير من الحّقوق:
ســلام الرجــل والمــراأة كثيــراً مــن الحّقــوق بشــكل متســاٍو،  اأعطــى ال�إ  

الحّقــوق:  هــذه  اأهــم  ومــن  ال�آخــر،  علــى  ل�أحدهمــا  تمييــز  دون 
اأ- التصــرف فــي المــال: فللمــراأة الحريــة الكاملــة فــي التصــرف بمالهــا تمامــاً 
كالرجــل، وليــس ل�أحــٍد اأن يتســلََّط علــى مالهــا، فياأخــذ منــه شــيئاً بغيــر رضاها.
ــزوج،  ــار ال ســلام المــراأة حــّق اختي ــاة: فقــد منــح ال�إ ــار شــريك الحي ب- اختي

ــن ل� تريــد. ــزواج ممَّ وليــس ل�أحــٍد اأن يجبَرهــا علــى ال
ســلام اإلــى التعليــم باعتبــاره مــن الحاجــات ال�أساســية لــكّل فــرد فــي المجتمــع،  ج- التعليــم: فقــد نظــر ال�إ
ســلام نــصَّ صراحــة علــى حــّق المــراأة فــي التعليــم؛ ليبعــَد عــن ال�أذهــان مــا كان  ذكــراً كان اأو اأنثــى، بــل اإّن ال�إ

ماألوفــاً فــي الجاهليــة مــن ال�نتقــاص مــن شــاأن المــراأة.
ــل اأعبــاء الحيــاة، وفــي بنــاء المجتمــع، وتنميتــه،  ســلام للمــراأة اأن تشــارَك الرجــل فــي تحمُّ د- العمــل: اأجــاز ال�إ

ضمــن ضوابــط شــرعّية معّينــة . 

قوامة الرجل على المراأة:

ــى  ــزوج عل ــة ال ــور، وقوام أم ــي كّل ال� ــة ف ــن الرجــل والمــراأة ل� يمكــن اأن تكــوَن مطلق المســاواة بي  
أّن القوامــة تقتضــي اأن يقــوم الــّزوج  نســانيتها؛ ل� زوجتــه ليــس فيهــا اأّي انتقــاص لحقوقهــا، اأو امتهــان ل�إ
ــن بالمســؤوليات، والحقــوق،  ــن الّزوجي ــازع بي ــاق، ول� تن نف ــة، وال�إ ــة، والحماي ــى حاجــة اأســرته بالّرعاي عل

بالمعــروف. والواجبــات 

)١( صحيح البخاري، باب ما يجوز من الشعر والرجز، رقم 6١4٩.

اأفّكر

مــا المعنــى المســتفاد مــن الحديــث 
الشــريف )رفقــاً بالقواريــر(؟ )١(.

واجب بيتي

اأرجــع اإلــى اأحــد كتــب الحديــث 
ــاً  ــري حديث ــي دفت الشــريف واأدّون ف
اختيــار  حــق  للمــراأة  يجيــز  شــريفاً 

الحيــاة. شــريك 



8٢

ــا  ــٍض َوبَِم ــى َبْع ــْم َعلَ ــَل الّلُ َبْعَضُه ــا فَّضَ ــاء بَِم ــى الّنَِس ــوَن َعلَ ــاُل قَّوَاُم قــال ســبحانه: ﴿الرَِّج  

ْمَوالِِهــم﴾ )النســاء:34(، فالتّعــاون بيــن الّزوجيــن اأمــر واجــب عليهمــا؛ لضمــان حيــاة اآمنــة مســتقّرة، 
َ
نَفُقــواْ ِمــْن أ

َ
أ

ــه، فمســؤوليات  ــى عاتق ــاة عل ــدرة، والمســؤولّية الُملق ــق الق ــه، وف ــدوره، وواجبات ــا ب ــا كّل منهم ــوم فيه يق
ال�أســرة تتنــّوع بيــن اإنفــاق، ورعايــة، واإنجــاب، واإرضــاع ...، وغيرهــا.

فالقوامــة علــى ال�أســرة قوامــة رعايــة، واإدارة، وليســت قوامــة هيمنــة وتســلّط، وظلــم، وتحكّــم   
ــاط بالّرجــل مــن  ــا ُين ــة عّم ــّل اأهمي ــوط بهــا مســؤولية عظمــى ل� تق ــي كّل ال�أحــوال من بالباطــل. والمــراأة ف

والتزامــات. مســؤوليات، 

   التك�مل بين دور المراأة ودور الرجل في الحي�ة:

ســلام- اأنّهــا علاقــة تكامليــة، حيــث يكّمــل  ال�أصــل فــي العلاقــة بيــن الرجــل والمــراأة -كمــا قّررهــا ال�إ  
ســلام لــم يــاأِت ليمّيــَز مصلحــة الرجــل علــى  كّل واحــد منهمــا نقــص ال�آخــر فــي بنــاء المجتمــع المســلم. فال�إ

ــراأة، اأو العكــس. مصلحــة الم
ســلام ليســت علاقــة صــراع، بحيــث يســعى اأحدهمــا للتســلّط علــى  والعلاقــة بيــن الجنســين فــي ال�إ  

ال�آخــر، واإنّمــا هــي علاقــة قائمــة علــى الِعشــرة بالمعــروف. قــال تعالــى: ﴿وََعاِشــُروُهّنَ بِالَْمْعُروِف﴾ )النســاء:١٩(. 
حســان، وحســن  فعلــى الــزوج اأن يعاشــَر زوجتــه بالمعــروف: مــن الصحبــة الجميلــة، وكــّف ال�أذى، وبــذل ال�إ

ــة. المعامل
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التّقويم

ج�بة الّصحيحة لكّل مّم� ي�أتي: ١- اأضع دائرة حول رمز ال�إ
آتية يحصل فيها التمايز بين الرجل والمراأة، ما هي؟- ١ واحدة من ال�أمور ال�

د- الكرامة. ج- حق التعليم.  نسانية.   ب- ال�إ اأ- القوامة.  

ِي َخلََقُكــْم ِمــْن َنْفــٍس - ٢ ُقــوا َربَُّكــُم الَّ َهــا الَّــاُس اتَّ يُّ
َ
مــا نــوع المســاواة التــي يــدّل عليهــا قولــه تعالــى: ﴿ يـَـا أ

ــا َزوَْجَها﴾؟ ــَق ِمنَْه َواِحــَدٍة وََخلَ
د- حق العمل. ج- التكاليف الشرعية.  ب- الحّقوق الزوجية.  نسانية.   اأ- ال�إ

٢- اأَعلِّل م� ي�أتي:
نسانيتها وذاتها. اأ- قوامة الزوج على زوجته ليس فيها اأّي انتقاص لحقوقها، اأو امتهان ل�إ

سلام صراحة على حّق المراأة في التعليم. ب- نّص ال�إ

ســلام- اأنّهــ� علاقــة تك�مليــة. اأوّضــح  3- ال�أصــل فــي العلاقــة بيــن الرجــل والمــراأة -كمــ� يراهــ� ال�إ

ذلــك.

٤- تعّددت مج�ل�ت المس�واة بين الذكر وال�أنثى. اأذكر ثلاثة منه�.

5- اأبّين المعنى المستف�د من النصوص الشرعية ال�آتية:

ْمَوالِِهــْم﴾. 
َ
نَْفُقــوا ِمــْن أ

َ
ُ َبْعَضُهــْم َعَ َبْعــٍض َوبَِمــا أ ــَل اللَّ اُمــوَن َعَ الّنَِســاءِ بَِمــا فَضَّ اأ- قــال تعالــى: ﴿الرَِّجــاُل قَوَّ

)النســاء:34(

وُهنَّ بِالَْمْعُروِف(. )النساء:١٩( ب- قال تعالى: )واََعِشُ
(: "اإنَّما النِّساُء شقائُق الرِّجال". ج- قال رسول الله )
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الدرس التّ�سع عشر: الوسطية والتطرف

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

تعريف المفاهيم: الوسطية، والتطّرف، والغلّو.	 

سلام دين وسطية واعتدال.	  ال�ستدل�ل من القراآن والّسنّة على اأّن ال�إ

سلام.	  ذكر مجال�ت الوسطية في ال�إ

سلام.	  التمثيل على مظاهر الوسطية في ال�إ

بيان اأثر الوسطية في حماية المجتمع من الجريمة.	 

أمــم الســابقة، وهــي ميزة الوســطية،  أّمــة مــن ال� ســلامية بخصيصــة منفــردة لــم تكــن ل� أمــة ال�إ تمّيــزت ال�  

وقــد اســتقّر عنــد العــرب اأنّهــم اإذا اأطلقــوا كلمــة )وســط( اأرادوا معانــي الخيــر، والعــدل، والَجــْودة، والمكانــة 

ــًة وََســطاً ِلَُكونـُـوا ُشــَهَداَء َعَ الَّــاِس َوَيُكــوَن الرَُّســوُل  مَّ
ُ
العلّيــة. قــال اللــه تعالــى: ﴿ َوَكَذلـِـَك َجَعلَْناُكــْم أ

َعلَيُْكــْم َشــِهيداً ﴾ )البقــرة:١43(.
والوســطية: ســلوك محمــود يحمــي صاحبــه مــن ال�نــزل�ق اإلــى طرفيــن متقابليــن، وهــي تقــوم علــى ال�عتــدال 

فــي كّل اأمــور الحيــاة. 

اأهداف الوسطية:

للوسطية اأهداف نبيلة متعددة، من اأهمه�:  
١ - ،) سلامي )كتاب الله، وسنّة الّرسول  تجلية الحقيقة وتوضيحها، بالرجوع اإلى مصادر التشريع ال�إ

آراء الشخصية، وال�أهواء، وال�أمزجة. والبعد تماماً عن ال�
أفــراد، مــن خــلال - ٢ ســلامي، وهــو التيســير، وعــدم اإلحــاق الّضــرر بال� تحقيــق المبــداأ ال�أساســي للديــن ال�إ

د، والمغــال�ة. التشــدُّ
أفراد.- 3 اإبعاد الحرج عن ال�
تحقيق ال�ستقامة، وال�أمان، والقوامة، والخير.- 4
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سلام: مج�ل�ت الوسطية في ال�إ

تنّوعت مجال�ت الوسطية، وظهرت في مختِلف مجال�ت الحياة على النحو ال�آتي:   
الوســطية فــي العقيــدة: فعقيــدة المســلمين وســطية بيــن َمــْن ينكــرون صفــاِت اللــه تعالــى وبيــن َمــْن - ١

أنبيــاء،  يصفــون اللــه -ســبحانه وتعالــى- بصفــات البشــر، وعقيــدة المســلمين وســطية بيــن َمــْن يقّدســون ال�
ســلام  ألوهيــة، وبيــن الذيــن يتهمونهــم بالفســق والفجــور، فال�إ عليهــم الســلام، ويرفعونهــم اإلــى مرتبــة ال�

يمــان بعصمتهــم مــن المعاصــي، واأكـّـد اأنّهــم بشــر مصطَفــْون لهدايــة النــاس.  اأوجــب ال�إ
فــراط الــذي فيــه َجــْور علــى النفــس - ٢ ــط فيــه بيــن ال�إ ســلام بمنهــج توسَّ الوســطية فــي العبــ�دة: جــاء ال�إ

وتنفيــر لهــا، والتفريــط الــذي فيــه حرمانهــا مــن حظّهــا مــن العبــادة التــي ل� تصلــح ول� تزكــو اإل� بهــا.

فعــن اأنــس بــن مالــك قــال: "جــاء ثلاثــة رهــط اإلــى بيــوت اأزواج النبــي، يســاألون عــن عبادتــه، فلمــا   

(؟ قــد ُغفــر لــه مــا تقــّدم مــن ذنبــه، ومــا تاأّخــر،  اأخبــروا كاأنهــم تقالّوهــا، فقالــوا: اأيــن نحــن مــن النبــي )
فقــال اأحدهــم: اأّمــا اأنــا فاأصلـّـي اللّيــل اأبــداً. وقــال ال�آخــر: اأنــا اأصــوم الّدهــر، ول� اأفطــر. وقــال اآخــر: اأّمــا اأنــا 
فــلا اأتــزّوج النســاء اأبــداً. فجــاء رســول اللــه، فقــال: اإنـّـي ل�أخشــاكم للــه، واأتقاكــم لــه، لكنـّـي اأصــوم، واأْفِطــر، 

واأصلّــي، واأرقــد، واأتــزّوج النســاء، فَمــْن َرِغــَب َعــْن ُســنَّتي فليــَس ِمنّــي()١(.
سلامي ما ياأتي:- 3 الوسطية في التشريع: ومن اأبرز المظاهر الدالّة على وسطية التشريع ال�إ

ُبــوا َوَل تُْسِفُــوا إِنَّــُه َل ُيـِـبُّ الُْمْسِفـِـنَي﴾   اأ- ال�عتــدال فــي المــاأكل والمشــرب: قــال تعالــى: ﴿ وُكـُـوا َواْشَ
أعــراف:3١(. )ال�

َــْم  ــوا َول َــْم يُْسِفُ ــوا ل نَفُق
َ
ــَن إَِذا أ ِي نفــاق: بــلا اإســراٍف، اأو تقتيــر. قــال تعالــى: ﴿ َوالَّ ب- ال�عتــدال فــي ال�إ

ــاً ﴾ )الفرقــان:6٧( ِــَك قََوام ــنْيَ َذٰل وا َوَكَن َب ــُتُ َيْق
اأثر الوسطية في حم�ية المجتمع من الجريمة:

أفــراد، واســتقرار المجتمعــات، ويقــّوض اأركان الــدول والبــلاد،  الجريمــة ســلوك شــاّذ، يهــّدد اأمــن ال�  

ســلامية الغــّراء بعدلهــا القويــم، ووســطيتها الشــاملة، تــدور حــول صيانــة الضــرورات  واأحــكام الشــريعة ال�إ

ســلاميَّة  نســان اأن يســتغنَي عنهــا، ويعيــَش مــن دونهــا، وقــد وضعــِت الشــريعة ال�إ ال�أساســيَّة التــي ل� يســتطيع ال�إ

فــي ســبيل المحافظــة علــى هــذه الكليــات عقوبــاٍت زاجــرًة ورادعــة لــكّل َمــْن يتعــدَّى عليهــا، وينتهــك حرمتهــا.

جراميَّــة، وحــرص علــى  ســلام باعتبــاره ديــن صــلاح واإصــلاح ووســطية، تصــّدى للظاهــرة ال�إ وال�إ  

الوقايــة مــن الجريمــة، وحاربهــا بطــرق متعــددة، وعلــى مســتويات مختلفــة، وفــاق بذلــك كّل النُُّظــم الوضعيَّــة 

)١( رواه البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح.
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ســلاُم فــي ذلــك هــي وضعــه لنظــام  قــلال منهــا، واإحــدى الطــرق التــي اتَّبعهــا ال�إ فــي الحــّد مــن الجريمــة، وال�إ

ــة. العقوب

سلام غايات عظيمة، من اأهمها: ولوسطية العقوبة في ال�إ  

ــن، والنفــس، والعقــل، والنســل، والمــال، - ١ ــح ال�أساســية للمجتمــع، وهــي: الدي ــى المصال ــاظ عل الحف

وتُعــَرُف بـــ )الكلّّيــات الخمــس(.
نّه من المؤكَّد اأنَُّه سيرتدع عنها مرة اأخرى.- ٢ ردع المجرم عن ارتكاب جريمته، فعندما يرى العقوبة، فاإ
ردع ال�آخرين عن تقليد المجرم في جريمته.- 3
تهذيــب نفــس المجــرم، واإصلاحــه، فليــس المقصــود مــن العقوبــة ال�نتقــام - 4

مــن المجــرم، اأو اإلحــاق ال�أذى بــه، بــل ُيقصد اإصلاحــه، وتحقيق مصلحته.

التطرف:

مجــاوزة ال�عتــدال فــي العقيــدة والفكــر والســلوك، مــن خــلال تبنـّـي اأفــكار دينيــة اأو سياســية، يتجــاوز مداهــا 
الحــدود المشــروعة التــي جــاءت بهــا الشــريعة الغــّراء. 

نّمــا َهَلــَك  ( مــن التطــرف، والتشــّدد حيــن قــال: "اإيّاكُــْم والُغلـُـّو فــي الّديــن، فاإ وقــد حــّذر النبــي )  
َمــْن كاَن َقْبَلُكــْم بِالُغلُــوِّ فــي الّديــن")١(. 

اأسب�ب التطرف:

للتطرف اأسب�ب عديدة، من اأهمه�:  
سلام على حقيقته:- ١ عدم فهم ال�إ

ّن َمــْن  ســلام تمــام المعرفــة، فــاإ فكثيــر مّمــن ُيصــاب بهــذا الــّداء ل� يعــرف ال�إ
ــي  ــك ف ــَق ذل ــدال، طبَّ ــن الوســطية وال�عت ــه دي ــاه وخصائصــه، واأنّ ــَرَف مزاي َع

واقــع حياتــه؛ فهــذا يقيــه مــن الوقــوع فــي الغلــّو.                        
الجهل والبعد عن العلم�ء:- ٢

أنبيــاء،  ّن العلمــاء هــم ورثــة ال� وذلــك بتــرك التّلّقــي عنهــم، والتعصــب للــراأي، وهــذا ُمْنــِذٌر بخطــر عظيــم، فــاإ
كــر الذيــن اأمرنــا اللــه تعالــى بســؤالهم في  وهــم منابــر النــور، وهــم مصــدر تلّقــي العلــم الصحيــح، وهــم اأهــل الذِّ

ْكــرِ إِن ُكنُتــْم َل َتْعلَُمــوَن﴾  )النحــل:43(. ْهــَل اِلّ
َ
لُوا أ

َ
ــّك، اأو ال�شــتباه. قــال ســبحانه:  ﴿فَاْســأ حــال الجهــل، اأو الشَّ

واجب بيتي
اأبحــث فــي معانــي المصطلحــات 

آتيــة: الغلــّو، التنطّــع، التغريــب. ال�

اأتعلّم
التطــرف ليــس مرتبطــاً بديــن، اأو 

فكــر، اأو مبــداأ.

)١( سنن النسائي، كتاب مناسك الحج، باب التقاط الحصى.
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سلام بداأ غريباً.)١( سنن النسائي، كتاب مناسك الحج، باب التقاط الحصى. يمان، باب بيان اأّن ال�إ )١( مسلم،كتاب ال�إ

التع�لي والِكْبر:- 3
وهذا داء دّب اإلى اأذهان بعض الشباب خاصة، حتّى ظنوا اأنفسهم على الحّقّ، وغيرهم على الباطل. 

سلام:- ٤ سلام في دي�ر ال�إ غربة ال�إ
ْســَلاُم َغِريبــاً، َوَســَيُعوُد َكَمــا َبــَداأ َغِريبــاً،  ( فــي اآخــر الزمــان، فقــال: "َبــَداأ اْل�إِ وهــذا مــا اأخبــر عنــه النبــي )

َفُطوَبــى لِْلُغَرَبــاِء")١(.
ســلام بغياب الوســطية في المجتمعات المســلمة، ومتى غابت الوســطية  ســلام في ديار ال�إ   تُْؤِذن غربة ال�إ
ــاة.    ــدّي والفكــرّي، وفســدت الحي ــر ال�نحــراف الَعَق ــات، وكث ــَدع والخراف ــّو والتطــرف، وظهــرت الِب ظهــر الغل

الظلم وال�ستبداد بشتّى اأنواعه وصوره: - 5
ّن ظلــم النــاس، وعــدم اإعطائهــم حقوقهــم، وغيــاب العدالــة، يــؤدي اإلــى القيــام باأعمــال شــاّذة، ومنحرفــة،  فــاإ

ومتطرفة.

علاج التطرف: 

ــس وســائل العــلاج الناجحــة، ومــن تلــك  التطــرف داء خطيــر، وشــّر مســتطير،  وعلينــا مواجهتــه بتلمُّ  
ــي: ــا ياأت ــائل م الوس

ِّــَك - ١ التحاكــم اإلــى كتــاب اللــه وســنّة نبيــه، عليــه الســلام، والتمســك بهمــا. قــال جــّل وعــلا: ﴿فَــَا َوَرب
ــَت  ــا قََضيْ َمّ ــاًّ ِمّ ــِهْم َحرَج نُفِس

َ
ــُدوا ِف أ ــَمّ َل َيِ ــْم ُث ــَجَر بَيَْنُه ــا َش ــوَك فِيَم ُم ــَتّ ُيَِكّ ــوَن َح َل يُْؤِمُن

ــلِيماً﴾  )النســاء:65(. ــلُِّموا تَْس َويَُس
ســلام وخصائصــه الســمحة: فــلا اإفــراط - ٢ التــزام منهــج الوســطية فــي شــؤون الحيــاة كلّهــا، واإبــراز مبــادئ ال�إ

ول� تفريــط فــي اأّي مجــال مــن مجــال�ت الحيــاة. 
التعــاون لمواجهــة الغلــو: بتضافــر الجهــود مــن الّدعــاة، وطــلاب العلــم، وخطبــاء المســاجد، ووســائل - 3

عــلام، وغيرهــا، فــي بيــان الحــّق للنــاس. ال�إ
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التقويم

ج�بة الصحيحة فيم� ي�أتي: ١- اأضع دائرة حول رمز ال�إ
ال�عتدال في كّل اأمور الحياة: من تصّورات، ومناهج، ومواقف، ماذا يعني؟- ١

د- التَّطرُّف. ج- الوسطية.   ب- الُغلُّو.   اأ- التعنُّت.  

مــا مجــال ال�عتــدال الــذي يــدل عليــه قولــه اللــه تعالــى: ﴿ ول َتَْعــْل يـِـَدك مغلولــًة إل عنقــك ول تبســطها - ٢

ك البســط فتقعــد ملومــاً حمســوراً ﴾؟
د- المشي. ج- العقوبة.   نفاق.   ب- ال�إ اأ- العبادة.  

سلامية؟ ٢- م� الّضرورات الخمس التي ح�فظت عليه� الشريعة ال�إ

3- اأعرّف المفهومين ال�آتيين اصطلاحً�: الوسطية، التطرف.

سلام دين وسطية واعتدال. ٤- اأدلّل من القراآن الكريم على اأّن ال�إ

سلام، فشملت من�حي عديدة، اأوّضح اثنين منه�. 5- تعّددت مج�ل�ت الوسطية في ال�إ

سلام. 6- اأبّين الغ�ي�ت التي تُبرز وسطية العقوبة في ال�إ

٧- م� اأهّم الطرق الواجب اتب�عه� لمع�لجة ظ�هرة التطرف والتشّدد؟
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الدرس العشرون: من مشكلات الشب�ب في الحي�ة )تف�علّي(

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:
بيان اأهمية مرحلة الشباب. 	 
توضيح خصائص مرحلة الشباب.	 
التعرف اإلى بعض مشكلات الشباب في العصر الحديث.	 
اقتراح حلول تساعد في معالجة مشكلات الشباب. 	 
تحليل النصوص الشرعية الواردة في الدرس.	 

تتمّيــز مرحلــة الشــباب بالقــدرة علــى العمــل، والعطــاء، والطمــوح، والرغبــة فــي تحقيــق ال�أهــداف،   

ــي  ــل مراكــز متقدمــة ف ــدم العصــور ودور الشــباب يحت ــذ اأق ــة وال�نطــلاق. ومن ــذات، وحــب الحري ــاء ال وبن

ســلامّية  ــاء المجتمعــات، حيــُث اإّن صــلاح المجتمــع يعتمــد علــى صــلاح اأبنائــه الشــباب، فالدعــوة ال�إ بن

ــة؛  ــذه الفئ ــة ه ــن اأهمي ــا تكم ــة، وهن ــي البداي ــلاماً ف ــر اإس ــة ال�أكث ــم الفئ ــوا ه ــم، فكان ــى كاهله ــت عل قام

يتمتعــون بصفــات عــّدة  أنّهــم  ل� زمــن قصيــر؛  فــي  وبنــاء نهضــة  والتغييــر،  للتطويــر  اإنّهــم مهيَّــؤون  اإذ 

تســاعدهم علــى ذلــك، مثــل: النشــاط، والقــّوة الجســدية، والفكريــة، وغيرهــا، فالشــباب ُذِكــروا فــي 

أمــة.  مواطــن كثيــرة فــي القــراآن الكريــم والّســنّة النبويــة الشــريفة، مــا يــدّل علــى اأهميتهــم فــي بنــاء ال�

ين�قش المعلم طلبته في خص�ئص مرحلة الشب�ب ال�آتية:  

يجابية.	  العطاء، وال�إ
الطموح، وتحديد ال�أهداف.	 
تحّمل المسؤولية.	 
النضوج العاطفي، والعقلي.	 
ال�ندفاع والتسّرع.	 



٩٠

يح�ور المعلم طلبته في اأهم مشكلات الشب�ب ال�آتية:

الحلولال�أضرارال�أسب�بالمشكلة
التدخين والمخّدرات

الفراغ

البطالة

التسّول

التفكّك ال�أسري

ال�حتلال 

يجري المعلم نق�شً� حول دل�ل�ت النصوص الشرعية ال�آتية:   

ــَقِمك، - ١ ــَل َس ــَك قب َت ــك، وِصحَّ ــَل موتِ ــَك قب ــس: حياَت ــَل َخْم ــاً قب ــْم َخْمس (: "اغتن ــال ) ق

ــِرك")١(. ــَل َفْق ــاَك قب ــك، َوِغن ــَل َهَرِم ــباَبَك قب ــُغِلك، وش ــَل ُش ــَك قب وفراَغ

(: "َل� َتــُزوُل َقَدَمــا َعْبــٍد َيــْوَم الِْقَياَمــِة َحتَّــى ُيْســاأَل َعــْن ُعُمــِرِه ِفيَمــا اأْفَنــاُه - ٢ قــال رســول اللــه )
َوَعــْن ِعْلِمــِه ِفيــَم َفَعــَل َوَعــْن َمالـِـِه ِمــْن اأْيــَن اْكَتَســَبُه َوِفيــَم اأنَْفَقــُه َوَعــْن ِجْســِمِه ِفيــَم اأْبــَلاُه")٢(.

ُة، َوالفراغ")١(.- 3 حَّ (: "نِْعَمتاِن مغبوٌن فيِهما كثيٌر ِمَن النّاس: الصِّ قال )

)١( الحاكم في المستدرك رقم ) ٧846 ( وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
)٢( سنن الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح في كتاب صفة القيامة، باب في القيامة، رقم )٢4١6-٢4١٧(.
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)١( صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب ما جاء في الرقاق واأْن ل� عيش اإل� عيش ال�آخرة،64١٢.

ألباني في سلسلة ال�أحاديث الّصحيحة. مام اأحمد عن اأبى اأمامة، وذكره ال� )٢( مسند ال�إ

(، فقــال: يــا رســول - 4 عــن اأبــي اأمامــة -رضــي اللــه عنــه- قــال: "اإّن فتــى شــابّاً اأتــى النبــيَّ )
نــا، فاأقبــل القــوم عليــه فزجــروه، وقالــوا: َمــْه َمــْه، فقــال: ادنــه، فدنــا منــه  اللــه، ائــذن لــي بالزِّ
أّمــك؟، قــال: ل�، واللَّــه، جعلنــي اللَّــه فــداك، قــال: ول�  قريبــاً، قــال: فجلــس، قــال: اأتحّبــه ل�
النــاس يحّبونــه ل�أمهاتهــم، قــال: اأفتحّبــه ل�بنتــك؟، قــال: ل�، واللَّــه، يــا رســول اللَّــه جعلنــي 
ـه،  ـه فــداك، قــال: ول� النــاس يحّبونــه لبناتهــم، قــال: اأفتحّبــه ل�أختــك؟ قــال: ل�، واللَـّ اللَـّ
ــه لعّمتــك؟ قــال: ل�،  ــه فــداك، قــال: ول� النــاس يحّبونــه ل�أخواتهــم، قــال: اأفتحّب جعلنــي اللَّ
واللَّــه، جعلنــي اللَّــه فــداك، قــال: ول� النــاس يحّبونــه لعّماتهــم، قــال: اأفتحّبــه لخالتــك؟ قــال: 
ل�، واللَّــه جعلنــي اللَّــه فــداك، قــال: ول� النــاس يحّبونــه لخال�تهــم، قــال: فوضــع يــده عليــه، 
ــْن فْرَجــه، فلــم يكــن بعــد ذلــك الفتــى يلتفــت  وقــال: اللَّهــّم اغفــْر ذنبــه، وطّهــْر قلبــه، وَحصِّ

اإلــى شــيء" )٢(.

الّشباب أمل األّمة، وسّر نهضتها.
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المراجع
ــر الناصــر، ط١، دار طــوق - ١ ــق محمــد زهي ــح البخــاري، تحقي ــن اإســماعيل: صحي البخــاري، محمــد ب

النجــاة، ١4٢٢ هـــ.
الترمــذي، محمــد بــن عيســى بــن َســْورة بــن موســى بــن الضحــاك: ســنن الترمــذي، تحقيــق اأحمــد شــاكر - ٢

ــي، ط٢، مصــر،  ــي الحلب ــة ومطبعــة مصطفــى الباب ــم عــوض، مكتب ــي واإبراهي ــد الباق ــؤاد عب ومحمــد ف
١٩٧5م.

الجزائــري، جابــر بــن موســى: اأيســر التفاســير لــكلام العلــي الكبيــر، طبعــة5، ســنة ١4٢4هـــ، المدينــة - 3
المنــورة، مكتبــة العلــوم والحكــم. 

ــق محمــد الصــادق قمحــاوي، - 4 ــرازي: اأحــكام القــراآن، تحقي ــي ال ــن عل ــو بكــر اأحمــد ب الجصــاص، اأب
ــاء التــراث العربــي، ١4٠5هـــ. بيــروت، دار اإحي

مام اأحمد، القاهرة، مؤسسة قرطبة.- 5 ابن حنبل، اأحمد الشيباني: مسند ال�إ
حّوى، سعيد: ال�أساس في التفسير، طبعة6، سنة ١4٢4هـ، القاهرة.- 6
الخالــدي، صــلاح: البيــان فــي اإعجــاز القــراآن، عمــان- ال�أردن، دار عمــار، الطبعــة الثالثــة، ١4١3هـــ - - ٧

١٩٩٢م.
رضا، محمد رشيد: تفسير المنار، بيروت، دار المعرفة، ط٢.- 8
الزحيلــي، وهبــة مصطفــى: التفســير المنيــر فــي العقيدة والشــريعة والمنهج، دمشــق، دار الفكــر المعاصر، - ٩

ط٢، ١4١8هـ.
سلامي واأدلته، دار الفكر، دمشق، ١٩8٩م.- ١٠ الزحيلي، وهبة مصطفى: الفقه ال�إ
سامية، دار الكتاب العربي، بيروت.- ١١ سابق، السيد: العقائد ال�إ
ــان، تحقيــق عبــد - ١٢ الســعدي، عبــد الرحمــن بــن ناصــر: تيســير الكريــم الرحمــن فــي تفســير كلام المنّ

الرحمــن بــن معــلا، طبعــة١، ســنة ١4٢٠هـــ، مؤسســة الرســالة.
الصابوني، محمد علي: صفوة التفاسير، دار الفكر، ط٢، بيروت، ١٩٩8م.- ١3
ــب - ١4 ــروت، دار الكت ــراآن، بي ــل اآي الق ــان عــن تاأوي ــع البي ــر: جام ــن جري ــر محمــد ب ــو جعف ــري، اأب الطب

ــة. العلمي
طنطــاوي، محمــد ســيد: التفســير الوســيط للقــراآن الكريــم، دار نهضــة مصــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، - ١5

أولــى. الفجالــة، القاهــرة، الطبعــة ال�
ابن عاشور، محمد بن الطاهر: التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، ١٩84م.- ١6



٩3

عباس، فضل حسن: اإعجاز القراآن الكريم، )دون معلومات نشر(.- ١٧
ــفا بتعريف حقــوق المصطفى، - ١8 القاضــي عيــاض، اأبــو الفضــل القاضــي عيــاض بن موســى اليحصبي: الشِّ

دار الفكر، ١4٠٩هـ - ١٩88م.
ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن اأحمد: المغني، مكتبة القاهرة.- ١٩
القرطبي، اأبو عبد الله محمد بن اأحمد ال�أنصاري: الجامع ل�أحكام القراآن، القاهرة، دار الشعيب.- ٢٠
ابــن كثيــر، اإســماعيل بــن عمــر: تفســير القــراآن العظيــم، تحقيــق ســامي بــن محمــد ســلامة، طبعــة٢، - ٢١

ســنة١4٢٠هـ، دار طيبــة.
المباركفوري، صفي الرحمن: الرحيق المختوم، دار ابن جوزي، القاهرة، ط١، ٢٠١3م.- ٢٢
المَحلـّـي، جــلال الديــن محمــد بــن اأحمــد، والســيوطي، جــلال الديــن عبــد الرحمــن بــن اأبــي بكــر: - ٢3

تفســير الجلاليــن، القاهــرة، دار الحديــث، ط١.
مســلم، اأبــو الحســين القشــيري: صحيــح مســلم، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، بيــروت، دار اإحيــاء - ٢4

التــراث العربي.
سلامية واأساليبها، ط١، دمشق، دار الفكر، ١٩٧٩م.- ٢5 النحلاوي، عبد الرحمن: اأصول التربية ال�إ
ــروت، ١4١٧هـــ - - ٢6 ــة، بي ــح مســلم، دار المعرف ــن شــرف: شــرح صحي ــى ب ــا يحي ــو زكري ــووي، اأب الن

١٩٩6م. 
ــة، تحقيــق مصطفــى الســقا - ٢٧ ــري المعافــري: الســيرة النبوي ــن اأيــوب الحمي ــد الملــك ب ابــن هشــام، عب

ــي واأول�ده، ط٢، ١٩55 م. ــي الحلب ــى الباب ــة مصطف ــة ومطبع ــن، مصــر، شــركة مكتب واآخري
يمان، ط١، جمعية عّمال المطابع، ١3٩8هـ.- ٢8 ياسين، محمد نعيم: ال�إ
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