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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
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مــقــدمــة

، وعلــى اآلــه وصحبــه اأجمعيــن، والتّابعيــن  الحمــد للــه رب العالميــن والّصــلاة والّســلام علــى ســيد الخلــق والمرســلين، ســيدنا محمــد 

لهــم باإحســان اإلــى يــوم الّديــن، وبعــد،

ســلامية للّصــف العاشــر، ســائلين المولــى عــّز وجــل اأن يوفقنــا فــي عــرض  فيســرنا اأن نضــع بيــن يديكــم الجــزء الثّانــي مــن كتــاب التربيــة ال�إ

موضوعــات هــذا الكتــاب بصــورة تعكــس طبيعــة هــذا الديــن القائــم علــى ال�عتــدال والوســطية، والبعــد عــن ال�نحــراف فــي الســلوك، والتطــرف 

رون دينهــم، ويعرفــون مــا لهــم مــن حقــوق ومــا عليهــم مــن واجبــات والتزامــاٍت  فــي الفهــم والتّطبيــق؛ بهــدف تخريــج اأجيــاٍل مــن الطّلبــة، ُيَقــدِّ

تجــاه اأمتهــم ووطنهــم.

ــة البالغــة فــي المنهــاج  ســلامّية مــن المباحــث ذات ال�أهمي ــاأن مبحــث التّربيــة ال�إ ــا ب ــا هــذا الكتــاب اأهميــة خاصــة، اإدراكاً منّ وقــد اأولين

ــة  ــة وال�نفعالي ــة والعقلي ــب المعرفي ــف الجوان ــي مختل ســلامّية ف ــاء الشــخصية ال�إ ــال، وبن ــة ال�أجي ــي تربي ــس ف ــن دوٍر رئي ــا م الفلســطينّي، لمــا له

ــف.  ســلامّي الحني ــن ال�إ ــادئ الدي ــن مب ــاً م ــة، انطلاق وال�جتماعي

وَحــرَص المؤلفــون لهــذا الكتــاب، علــى تزويــد الطلبــة بالقــدر الكافــي والمناســب مــن المعلومــات الّشــرعية، مــن مصادرهــا الموثوقــة، 

ــة، وتوســيع اآفاقهــم ومداركهــم، مــن خــلال  ــة للطّلب ــة القــدرات العقلي ــة، لتنمي ــات البيتي ــة، والواجب أنشــطة العملي ــة بال� ــراء المعلومــات النظري واإث

ــراأي. حثّهــم علــى التّفكيــر والبحــث واإبــداء ال

آتية: وجاء الجزء الثاني  من كتاب التربية ال�سلامية متضمناً الوحدات ال�

آيــات مــن ســورة مريــم  اأول�ً: وحــدة القــراآن الكريــم وعلومــه: وتضمنــت الحديــث عــن اأســباب نــزول القــراآن الكريــم، وتفســير بعــض ال�

آيــات القراآنيــة. للوقــوف علــى بعــض الِقيــم، واســتنباط اأهــم الــّدروس والعبــر مــن ال�

خــلاص، اإضافــة لبيــان دور الحقائــق العلميــة  ســلامية : وتناولــت موضــوع التـّـوكل والتـّـواكل والفــرق بينهمــا، وال�إ ثانيــاً: وحــدة العقيــدة ال�إ

يمــان باللــه تعالــى. فــي الهدايــة اإلــى ال�إ

ثالثاً: وحدة الحديث النبوي الشريف: وركّزت 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 اأحداث في زمن النبي 

سلامّي: وبينت بصورة سهلة وميسورة بعض ال�أحكام الشرعية المتعلقة بالحج والعمرة والوصية. خامساً: وحدة الفقه ال�إ

ســلام، والحــوار، واأهــم وســائل تحصيــن المجتمــع  سادســاً: وحــدة الفكــر وال�أخــلاق والســلوك:  وبحثــت موضــوع الحجــاب فــي ال�إ

وحمايتــه مــن ال�نحــراف.

وقــد حرصنــا فــي هــذا الكتــاب علــى كل جهــد مســتطاع ل�خراجــه بهــذه الصــورة،  راجيــن مــن اإخواننــا المعلميــن واأخواتنــا المعلمــات 

تزويدنــا بالتغذيــة الراجعــة الملائمــة للوصــول بهــذا الكتــاب اإلــى المســتوى الماأمــول.

ننــا نســاأل اللــه العلــي القديــر اأن يحقــق هــذا الكتــاب الغايــة التــي ُوِضــع مــن اأجلهــا، واأن يمــّن علينــا بالمغفــرة، واأن يجعلــه فــي  واأخيــراً فاإ

ميــزان حســناتنا يــوم القيامــة، اإنــه ســميع قريــب مجيــب الدعــاء. 

واللّه ولّي التوفيق

فريق التّاأليف
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١٠٩ سلام  الّدرس التاسع عشر: الحوار في ال�إ
١١5 المراجع 



٢

 الوحدة ال�أولى   القراآن الكريم وعلومه
قــ�ل المفســر ابــن عطيــة: òوكتــاب اللــه ســبحانه لــو 
نزعــت منــه لفظــة، ثــم اأديــر لســان العــرب علــى لفظــة 

.åاأحســن منهــا لــم توجــد



٣

   ال�أهداف الع�مة للوحدة:

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

تقدير جهود العلماء في بيان علوم القران الكريم.

آيات الكريمة من سورة مريم )١-٧٠( تلاوة سليمة. تلاوة ال�

آيات الكريمة من سورة مريم )١-٧٠( شرحاً اإجمالياً. شرح ال�

فادة من الدروس والعبر الواردة في سورة مريم في واقع الحياة. ال�إ

آيات الكريمة المقررة غيباً. حفظ ال�

٣



4

الدرس ال�أول: اأسب�ب النّزول

ال�أهداف:

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

تعريف سبب النزول. 	 

ذكر صور سبب النزول. 	 

توضيح حكم القول في اأسباب النّزول بالراأي وال�جتهاد.	 

بيان فوائد معرفة سبب النّزول.	 

تعداد بعض الكتب التي صنفت في علم اأسباب النزول.	 

تقدير جهود العلماء في علوم القراآن.	 

اأنــِزل القــراآن الكريــم علــى النّبــي  لهدايــة البشــريّة، وكان نزولـُـه اأّوَل مــا نــزل فــي ليلــة القــدر، ثــم صــار 

، وكان منــه مــا يتَنــزَّل حَســب  َينــزل ُمفّرقــاً علــى َمــدار ثــلاٍث وعشــرين ســنة، فــكان منــه المكــيُّ والمدنــيُّ

ــزول وحفظهــا، وكان  ــُة - رضــي اللــه عنهــم - علــى تعلّــم اأســباب النّ الوقائــع وال�أســباب، فحــرص الصحاب

مــاً تثبيتــاً لقلــب رســول اللــه  وقلــوِب صحابتــه الكــرام، ولتحــدِّي المشــركين واإقامــة  نــزوُل القــراآن منجَّ

الحجــة عليهــم، ثــم كان تيســيراً لفهمــه وعونــاً علــى تفســيره.

ويعرّف سبب النزول ب�أنه: م� نزل قراآن في ش�أنه وقت وقوعه كح�دثة اأو سؤال.

اأتذّكر:

القراآن المكي: ما نزل قبل الهجرة في مكة اأو غيرها، والقراآن المدني: ما نزل بعد الهجرة في 
المدينة اأو غيرها.
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صور اأسب�ب النزول:

اأسب�ب النزول له صور عديدة، من اأهمه� م� يلي:

سؤال يوّجه اإلى النّبي  فيجيب عنه: فعندما ُسِئَل عن الروح نزل قوله تعالى:﴿وئ  وئ  ۇئۇئ  . ١

سراء( ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی ﴾    )ال�إ
َفا، َفَجَعَل ُيَناِدي: "َيا َبِني ِفْهٍر،  ٢. حادثة يتنّزل القراآن بشاأنها. مثال ذلك: حينما َصِعَد النَِّبيُّ  َعَلى الصَّ

" - لُِبُطوِن قَُرْيٍش - َحتَّى اْجَتَمُعوا َفَجَعَل الرَُّجُل اإَِذا لَْم َيْسَتِطْع اأْن َيْخُرَج اأْرَسَل َرُسول�ً لَِيْنُظَر  َيا َبِني َعِديٍّ

َما ُهَو، َفَجاَء اأُبو لََهٍب َوقَُرْيٌش، َفَقاَل: "اأَراأْيَتُكْم لَْو اأْخَبْرتُُكْم اأنَّ َخْيلاً بِالَواِدي تُِريُد اأْن تُِغيَر َعَلْيُكْم، اأكُْنُتْم 

نِّي نَِذيٌر لَُكْم َبْيَن َيَدْي َعَذاٍب َشِديٍد" َفَقاَل  ْبَنا َعَلْيَك اإِلَّ� ِصْدقاً، َقاَل: "َفاإِ ؟" َقالُوا: نََعْم، َما َجرَّ ِقيَّ ُمَصدِّ

اأُبو لََهٍب: َتّباً لََك َسائَِر الَيْوِم، األَِهَذا َجَمْعَتَنا؟ َفَنَزلَْت: ﴿ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

گ   گ گ  ﴾ )المسد(١.
٣. ظاهرة اجتماعية تحتاج اإلى معالجة، مثال ذلك: قوله تعالى: )ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭڭ  ڭ    ۇ    ۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅۅ  ۉ  ۉې  
ې  ې ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ( )النساء(. كان العرب في الجاهلية 
اإذا مات الرجل؛ صار اأولياؤه اأحّق بامراأته: اإن شاء بعضهم تزّوجها، واإن شاءوا زّوجوها، واإن شاءوا 

آية الكريمة لتفيد اأن عادة الّزواج من زوجة ال�أب بعد وفاته، اأو منعها من  لم يزّوجوها، فنزلت هذه ال�

سلام، اإلى اأن نهى الله -سبحانه-  الّزواج، اإنما كانت من عادات الجاهلية، واستمرت اإلى بداية عهد ال�إ

آباء، ونهاهم كذلك عن منع زوجات ال�أب من الّزواج بمن اأَرْدن.  عباده المؤمنين عن الزواج بزوجات ال�

أقربين واخفض جناحك{، حديث رقم 4٧٧٠. ١. صحيح البخاري، كتاب تفسير القراآن، باب }واأنذر عشيرتك ال�



٦

اإض�ءات مهّمة:

القول في اأسباب النزول يعتمد على النّقل والّسمع، اأي الرواية عمن شاهدوا التّنزيل، فلا مجال ١. 

للراأي فيها ول� للاجتهاد.

اأخبار ال�أمم الّسابقة للبعثة التي اأخبر عنها القراآن الكريم ل� تعّد اأسباب نزول، وذلك مثل  قصص ٢. 

قوم نوح - عليه السلام - وعاد وثمود واأصحاب الفيل.

آيات الكريمة التي لها اأسباب نزول ل� تقتصر دل�ل�تها على ال�أشخاص الذين نزلت فيهم، بل ٣.  ال�

آيات موّجهة لكل النّاس اإلى يوم القيامة، فالقاعدة تقول: "العبرة بعموم اللفظ ل�  تكون معاني ال�

بخصوص السبب".

نش�ط بيتّي:

اأرجُع اإلى اأحد كتب اأسب�ب النزول، واأبّيُن اأسب�ب نزول ال�آي�ت الكريمة ال�آتية: 

تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ١.   قال 

ٿ﴾ )المجادلة:١(

ىئ  . ٢ ىئ   ېئ   ېئ   ۈئېئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ    ۇئ   وئ   وئ   ەئ     ەئ   ﴿ائ   تعالى:  قال 

ىئ  یی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب      حب  خب  مب﴾ )لقمان:٣4(

﴿ٺ  ٺ     ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤڦ  ڦ    . ٣ تعالى:  قال 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ﴾ )العنكبوت:٨(



٧

 فوائد معرفة اأسب�ب النّزول: 

ل� شّك اأن لدراسة اأسب�ب نزول بعض اآي�ت القراآن الكريم فوائد عديدة، منه�:

بيان اأن القراآن نزل من الله تعالى، وذلك ل�أن النّبي  ُيساأل عن الشيء، فيتوقف عن الجواب ١. 

أمر الواقع، فينزل الوحي مبيناً له.  اأحياناً، حتى ينزل عليه الوحي، اأو يخفى ال�

آية الكريمة على الوجه الّصحيح، مثال ذلك قوله تعالى : ﴿ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ٢.  فهم ال�

ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳ ﴾    )البقرة :١5٨(.  اأي يسعى بينهما، فاإن 
ظاهر قوله :   ) َفلا ُجَناَح َعَلْيهِ (   اأن غاية اأمر الّسعي بينهما، اأن يكون الّسعي من قسم المباح، 

اأمر  الّصفا والمروة من  الّسعي بين  اأن  الله عنه - قال :  كنّا نرى  اأنس بن مالك - رضي   فعن 

سلام اأمسكنا عنهما، فاأنزل الله تعالى :  ﴿ ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  الجاهلية، فلما كان ال�إ

﴾      )البقرة :١5٨( ١. وبهذا ُعِرف اأن نفي الجناح ليس المراد به بيان اأصل الّسعي، واإنما المراد نفي 
تحرجهم باإمساكهم عنه، حيث كانوا يرون اأنهما من اأمر الجاهلية، اأما اأصل حكم الّسعي فقد 

تبّين بقوله :   )ِمْن َشَعائِِر اللَّهِ (.

ُيعيُن على معرفة الحكمة لما شرعه الله تعالى في كتابه، وفي ذلك نْفٌع للمؤمن ،فيزداد اإيماناً ٣. 

على اإيمانه، ويحرص كل الحرص على تنفيذ اأحكام الله، والعمل بكتابه؛ لما يتجلّى له من 

المصالح والمزايا التي ارتبطت بها هذه ال�أحكام، ومن اأْجِلها جاء هذا التّنزيل الذي قام على 

نسانية. نسان، ورعاية  مصالحه في الدنيا وال�آخرة، بالتدرج والتيسير، ومراعاة الطبيعة ال�إ تكريم ال�إ

اأفّكر:

اأفرُّق بين علم اأسب�ب النّزول وعلم المن�سب�ت.

١.  صحيح مسلم، كتاب الحج، باب بيان اأن السعي بين الصفا والمروة ركن، رقم الحديث ١٢٧٨.



٨

اأهم المصنف�ت في علم اأسب�ب النّزول:

اأسباب النّزول  للواحدي.. ١

اأسباب النّزول ل�بن الجوزي.. ٢

لباب النّقول في اأسباب النّزول للّسيوطي.. ٣

التّقويم

حيَحِة فيم� . ١ اإِش�َرَة )( اأم�َم الِعب�َرِة َغْيِر الصَّ حيَحِة، َو اأضُع اإش�رة )( اأم�َم الِعب�َرِة الصَّ
ج�بة اإلى دفتري: يلي، ثم اأنقُل ال�إ

اأ.  سبب النّزول: ما نزل قراآن في شاأنه قبل وقوعه كسؤال اأو حادثة معينة.         )       (

ب. سورة "المسد" من الّسور التي لها سبب نزول.      )       (

ج. سبب النّزول يعتمد اعتماداً تاماً على ال�جتهاد والراأي.     )       (

د.  قّصة شعيب - عليه السلام - مع اأهل مدين تعّد من اأسباب النّزول.    )       (

ج�بة الّصحيحة لكّل من ال�آتية:. ٢ اأضُع دائرة حول رمز ال�إ
مام:. ١ صاحب كتاب "لباب النّقول في اأسباب النّزول" هو ال�إ

ب. الواحدي. اأ. الّسيوطي.      

د. الشوكاني. ج. ابن الجوزي.    

آتية ليست من صور اأسباب النّزول: . ٢ واحدة من ال�

اأ.  ظاهرة اجتماعية عالجها القراآن الكريم.



٩

. ب. سؤال موّجه للنبي 

ج. موعظة نبوية للّصحابة الكرام.

د.  واقعة يتنّزل القراآن بشاأنها. 

اأعلُّل: نزول القراآن العظيم منّجمً� في ثلاث وعشرين سنة.. ٣

م� المقصود بم� ي�أتي:. 4

اأ.  العبرة بعموم اللفظ ل� بخصوص الّسبب؟

ب. اأسباب النّزول قائمة على الرواية الّصحيحة؟

 اأعّدُد ثلاث فوائد تترتّب على معرفة اأسب�ب النزول.. ٥

اأوّضُح معنى ال�آية الكريمة مستعينً� بمعرفة سبب نزوله�:. ٦

﴿ ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ    ۇ    ۇ  ۆ   ۆ    ۈ  

ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅۅ  ۉ  ۉې  ې  ې           ې   ى  ى  ائ  ائ 
ەئ  ەئ  وئ  وئ ﴾   )النساء:١٩(.



١٠

ال�أهداف: 

ُيتوقَّــع مــن الطلبــة بعد نه�يــة الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

آيات الكريمة تلاوة ســليمة	  تــلاوة ال�

آيات الكريمة.	  تفســير معانــي المفــردات والتّراكيب الــواردة في ال�

آيات الكريمة شــرحاً اإجمالياً.	  شــرح ال�

بيــان دور الّدعــاء في حياة المؤمن.	 

اســتنباط بعض العبر والعظات المســتفادة من الدرس.	 

آيــات الكريمة غيباً.	  حفــظ ال�

الّدرس الثّ�ني: سورة مريم )١( ال�آي�ت )١- ١٥(



١١

ٱ ٻ ٻ            

ڀ   ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ   ٺ  ٺ   ٺ   ٺ  ڀ 

ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڍ   ڍ   ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ک  ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ  ڈ   ڎ    ڎ  ڌ   ڌ  

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

ھ  ہ   ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ   ں    ں  

ھ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ  ڭ ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ ۆ ۈ  

ې   ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ  ۋ  ۋ   ٴۇ   ۈ 

پ  پ   پ   ٻٻ  ٻ   ٻ   ٱ   ەئ  ائ  ائ   ى   ى  

ٹ   ٿ   ٿ    ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   

ڄ﴾ ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ 

تعريف ع�م ب�لســورة:

سورة مريم مكية، نزلت بعد سورة فاطر، وعدد اآياتها ثمان وتسعون اآية. وتهدف اإلى تقرير مبداأ 

التّوحيد لله ونفي الشريك والولد عنه، واإثبات البعث، وتتخذ القصص مادة لذلك، ثم تعرض لبعض 

مشاهد يوم القيامة، ومناقشة المنكرين للبعث.

الله تعالى في ول�دة يحيى عليه السلام، ثم معجزته  التّذكير بمعجزة  الّسورة على  وقد اشتملت 

تعالى في ول�دة عيسى عليه السلام، ورفض كل ادعاءات باطل اأو تعاليم زائفة، والحديث عن بعض 

أنبياء، والتنويه بعلّو شاأنهم، والدعوة اإلى التاأّسي بهم. وفيها فصول احتوت مواقف واأقوال�ً للكفار،  ال�

والرّد عليهم وعلى عقائدهم، وبيان مصيرهم، ومصير المؤمنين المتقين بالمقابلة.

* توزّع دروس سورة مريم على مدار الفصل الدراسّي الثّ�ني.

)تفسير وحفظ(

المفردات والتراكيب:

خفياً: بعيداً عن اأعين الناس.
َوَهَن الَْعْظُم: رقَّ وضُعف.

الَْمَوالَِي: الذين يلونه في النسب.
َعاقِراً: ل� تلد.

ِعتِّياً: سناً كبيراً.
َهّيٌِن: يسير.

َسوِّياً: من غير مرض ول� علّة.



١٢

اأهميــة الّدعــ�ء في حي�ة المؤمن:

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

ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴾

آيات اأهمية الّدعاء في حياة المؤمن، فها هو نبي الله زكريا عليه السلام، يتوجه اإلى الله  تبّيُن هذه ال�
الله من بعده، ويحافظ عليها، وينشرها  الولد، حتى يحمل دعوة  الله  يرزقه  اأن  تعالى مخلصاً بدعائه، 
جابة من  بين النّاس. وقد اأظهر زكريا - عليه السلام - في دعائه التّذلل بين يدي الله، وحاجته اإلى ال�إ

خلال مجموعة من ال�أمور:

اأنه شاخ وكبر وضعف، وامراأته عاقٌر ل� تلد. والله - تعالى - ل� يعجزه شيء، وهو وحده القادر على . ١

أنه على كّل شيء قدير. اأن يهب لشيخ كبيٍر وزوجته العاقر غلاماً، ل�

اإن الله - تعالى - كان يستجيب دعاءه فيما مضى من عمره، ولم يخيب رجاءه في وقت من ال�أوقات.. ٢

اأنه يخاف على اأهله وقومه اأن يضلوا من بعده، واأن ينحرفوا عن الّدين الذي اأنزله الله على اآل يعقوب . ٣
آية هو ميراث الدين والعلم وليس ميراث المال. عليه الّسلام. فالميراث المذكور في ال�

الّدع�ء: استج�بة 

قال تعالى: ﴿ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  گ  ڳ ڳ  

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں  ں   ڻ  ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ  ھ 

ھ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ  ڭ ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ  ۋ  ۋ ۅ ۅ  

ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ ەئ﴾.

استجاب الله - تعالى - دعاء زكريا عليه السلام، وبّشره بغلام يتصف بصفات كريمة متميزة، اسمه 

يحيى، لم ُيسمَّ اأحٌد قبله بهذا ال�سم. عندئذ تعجب زكريا، ودفعه ال�ستغراب والسرور اإلى ال�ستفسار 

اأفكُِّر:

آية )ميراث المال(؟ لماذا ل� يكون المقصود بالميراث في ال�
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- سبحانه  الله  فبّين  عتّياً!؟  الكَبر  من  بلغُت  قد  واأنا  تلد،  ل�  عاقٌر  وامراأتي  ولٌد  لي  يكون  فقال: كيف 
وتعالى - اأنه ل� يعجزه شيء، فالذي خلقه من نطفة ولم يكن شيئاً قبل ذلك، قادٌر على اأن يرزقه بغلام 

في حال الكبر وعقم الزوجة.

طلب زكريا -عليه الّسلام- علامًة على وقت حدوث الحمل الذي بّشره الله به، فبّين له اأن علامة 
ذلك اأنه ل� يستطيع تكليم الناس ثلاثة اأيام، مع اأنه معافى سليم البدن سوّي الِخلقة، وقد تحّقق ذلك 

عند حدوث الحمل، حيث خرج على قومه من مصلاه وهو ل� يستطيع الكلام.

نش�ط بيتّي:

لماذا طلب زكريا - عليه الّسلام - من ربه علامة على وقت حدوث الحمل؟

صف�ت يحيى عليه الّســلام:

ٺ  ٺ   ٺ   ٻٻ پ  پ  پ پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ   ٻ   تعالى: ﴿ ٱ  ٻ   قال 

ٿ  ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  ٹ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ﴾.

آيات اأهم الّصفات التي اتصف بها يحيى عليه السلام، وهي: بّينت هذه ال�

قبال على الخير منذ الصغر ﴿ پ  پ  پ﴾.. ١ الفقه في الّدين وال�إ

الّرحمة والعطف على ال�آخرين ومحبتهم ﴿ ڀ  ڀ  ڀ﴾.. ٢

التقوى والتطهر من الّذنوب والمعاصي ﴿ ڀٺ  ٺ  ٺ﴾.. ٣

بّر الوالدين ﴿ ٿ  ٿ﴾.. 4

التّواضع ﴿ ٿ   ٿ  ٹ  ٹ﴾.. 5

ول�أن يحيى -عليه السلام- اتصف بهذه الصفات النّبيلة، فقد اأثابه الله -تعالى- باأن جعل له التّحية 

وال�أمان يوم مولده ويوم موته ويوم مبعثه، قال تعالى: ﴿ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ﴾.

نش�ط صفّي:

آيات الكريمة. اأستنتُج اأربعة اأمور ترشد اإليها ال�
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التّـقويم:

َغْيــِر . ١ الِعبــ�َرِة  اأمــ�َم   )( اإِشــ�َرَة  َو حيَحــِة،  الصَّ الِعبــ�َرِة  اأمــ�َم   )( اإشــ�رة  اأضــُع 
اإلــى دفتــري: ج�بــة  اأنقــُل ال�إ حيَحــِة فيمــ� يلــي، ثــم  الصَّ

اأ. استغراب زكريا - عليه السلام - من حمل زوجته العاقر يدّل على شكّه في قدرة الله.

)          (            

ب. عجز زكريا - عليه السلام - عن مخاطبة قومه مدة ثلاثة اأيام مع اأنه معافى سليم البدن سوّي الَخلقة.  

)          (            

ج. من صفات يحيى - عليه السلام - التي ذكرتها سورة مريم: التّقوى والتّطهر من الذنوب 

والمعاصي.                     )           (

ج�بــة الصحيحة لكل مم� ي�أتي:. ٢ اأضــع دائــرة حول رمز ال�إ

١. ما الميراث المقصود على لسان زكريا عليه السلام في قول الله تعالى:﴿چ چ ڇ ڇ 
ڇ﴾ڇ؟

ب. الدين والعلم اأ. المال     
د. الجاه والسلطان   ج. البساتين             

٢. ما المادة التي اتخذتها سورة مريم لتقرير مبداأ توحيد الله ونفي الشريك والولد واإثبات البعث؟
أوامر والنواهي ب. ال� اأ. اإثبات الحقائق الكونية   

د. القصص ج. الثواب والعقاب       

٣. ما الصفة التي اتصف بها يحيى عليه السلام مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ﴾؟

د. التقوى   ج. محبة ال�آخرين   ب. بر الوالدين   اأ.  التواضع  
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اأبّيــُن مع�نــي المفــردات والتّراكيــب ال�آتيــة:  )َوَهَن اْلَعْظُم - َع�قِرًا - ِعِتّيً� - َســِوّيً�(.. ٣

اأســتخرُج مــن اآيــ�ت الــّدرس ال�آية القراآنية الّدالة علــى كّل من المع�ني ال�آتية:. 4

لم ُيســمَّ اأحٌد قبل يحيى - عليه الســلام - بهذا ال�ســم.	 

كان اللــه تعالــى يســتجيب دعــاء زكريــا -عليه الســلام- فيما مضــى من عمره، ولم يخّيب 	 

رجاءه.

اتصــاف يحيــى - عليه الســلام - بالتّواضع.	 

اأعــّدُد اأربعــً� مــن صفــ�ت يحيى - عليه الســلام - كم� وردت في ال�آي�ت الكريمة.. ٥

ج�بة . ٦ اأظهــر زكريــ� - عليــه الســلام - فــي دع�ئه التّذلل بين يــدي الله، وح�جته اإلى ال�إ
مــن خــلال مجموعة من ال�أمور، اأذُكُره�.
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الّدرس الثّ�لث: سورة مريم )٢( ال�آي�ت )١٦- ٣4(

ال�أهداف: . ٧

ُيتوقَّــع مــن الطلبــة بعد نه�يــة الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

آيــات الكريمة تلاوة ســليمة.	   تــلاوة ال�

آيات الكريمة.	  تفســير معانــي المفردات الــواردة في ال�

آيات الكريمة شــرحاً اإجمالياً.	  شــرح ال�

التدليل على عفاف الّســيدة مريم عليها الســلام.	 

توضيــح مظاهــر قدرة الله ســبحانه وتعالى.	 

اســتنباط بعض العبر والعظات المســتفادة من الّدرس.	 

آيــات الكريمة غيباً.	  حفــظ ال�
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چ   چ   ڃ   ڃ      ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ﴿ڄ   تعالى:  قال   

ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  ڍ    ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ  

ڳ    گ   گ    گ   گ   ک   ک  ک   ک   ڑ   ڑ   ژ  ژ   ڈ   ڈ  

ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  

ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ ھ  ھ  ھ    ے  ےۓ  ۓ  ڭ  

ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ     ڭ  

ەئ   ائ   ائ   ى    ى   ې     ې   ې  ې   ۉ   ۉ  ۅ   ۅ  

ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ  وئ   ەئ  

ىئ ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   ٱ  ٻ  

ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ ڀ   ڀ  ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ چ  چ  چ  چ  ڇڇ  

ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ      ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ  ڍ   ڍ   ڇ  ڇ  

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

ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ  

ڭ       ڭ   ڭڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ  

ۇ  ۇ  ۆ    ۆ﴾

المفردات:

انْتََبَذْت: اعتزلت.

حجاباً: ستراً.

روحنا: جبريل عليه السلام.

َسوِّياً: تام الخلقة.

زكّياً: طاهراً.

بَغِّياً: زانية.

المخاض: األم الطّلق عند الول�دة.

سرّياً: مجرى ماء.

)تفسير وحفظ(



١٨

قدرة الله تع�لى في خلق عيسى عليه السلام:  

قال تعالى: ﴿ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  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   ڳ  ڳ  

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ ھ  ھ  ھ    ے  

ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ﴾

آيات قدرة الله وعظمته، المتمثّلة في ول�دة عيسى -عليه السلام- من غير اأب. تبّيُن هذه ال�

بيت  في  وجل  عز  الله  لعبادة  تتفرغ  حتى  لقومها،  السلام-  -عليها  مريم  باعتزال  القصة  وتبداأ   
المقدس، فاأرسل الله اإليها جبريل – عليه السلام - في صورة اإنسان تام الِخلقة، حتى ل� تفزع من رؤيته 

أنها خافت اأن ينالها بسوء. في هيئته الملائكية. التى ل� تاألفها. فلما راأته استعاذت بالله من شره، ل�

فاأجابها جبريل ُمَطمِئناً لها: ما اأنا اإل� رسوٌل من ربِّك ل�أكون سبباً فى اأن يوَهب لك غلام طاهر   
اأن  فاأخبرها  زانية؟  وليست  تتزوج  ولم  غلام  لها  يكون  كيف  اإذ  وال�ستغراب،  العجب  فتملّكها  خّير. 
هذه اإرادة الله، القادر على كل شيء، والذي اأراد اأن تكون هذه الول�دة اأمراً غير معتاد، ليكون فيها اآية 

للنّاس، ودليلاً عملياً على قدرة الله تعالى.

ول�دة عيســى عليه السلام:

قال تعالى: ﴿ ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ۉ  ې  ې ې  ې    ى  ى   ائ  ائ  

ەئ  ەئ  وئ  وئ ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ ىئ   ی  ی  ی  ی  

ٺ   ٺ   ٺ  ڀ   ڀ   ڀ    ڀ  پ   پ   پ   پ   ٻٻ   ٻ   ٻ   ٱ   يئ    ىئ   مئ   حئ   جئ  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ﴾.

الله  طاعة  على  نشاأت  والتي  والعفاف،  بالطّهر  المعروفة  مريم،  على  ثقيلاً  الحمل  اأمر  كان  لقد 
األم  جاءها  حتى  قومها  عن  بعيدة  واستمرت  عنهم،  ال�بتعاد  اإلى  قومها  من  الحياء  فدفعها  وعبادته، 
المخاض، وبينما كانت تعاني اآل�م المخاض والخوف وال�ضطراب، ناداها جبريل عليه السلام، مطمئناً 
الماء يجري من  لها جدول�ً صغيراً من  الله جعل  باأن  واأخبرها  فالله معها.  باألّ� تحزن ول� تخاف،  لها 
تحتها. وطلب منها اأن تهّز بجذع النخلة، ليتساقط عليها الرطّب بقدرة الله تعالى، واأرشدها اأن تاأكل 
منه ول� تحزن. ثم طلب منها اإن راأت اأحداً من النّاس، وساألها عن ول�دتها، اأن تخبره اأنها نذرت لله 

صوماً عن الكلام، فلن تكلم اليوم اأحداً من الناس.
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موقف قوم مريم عليه� الســلام:

ڄ   ڄ  ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ    ﴿ٿ   تعالى:  قال 

ڃ   ڃ  ڃ  ڃ چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌ ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ژ  ڑ  ڑ  
ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
ڭ   ڭڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   

ڭ      ۇ  ۇ  ۆ    ۆ﴾.
لما رجعت مريم -عليها السلام- اإلى قومها وهي تحمل عيسى عليه الّسلام، اأنكروا عليها فعلها،   

واتهموها بالّزنا، وقالوا لها: يا مريم لقد فعلِت اأمراً منكراً عظيماً، وهذا غريٌب منِك واأنت من اأسرة طاهرة 

عفيفة معروفة بالّصلاح والتّقوى.

اإذ كيف  اإنكارهم عليها واتهامهم لها،  السلام- ليكلموه، فزاد  اإلى عيسى -عليه  فاأشارت مريم   

يكلمون صبياً في المهد ل� يملك القدرة على الكلام؟ وهنا اأنطق الله -تعالى- هذا الصبي، ليكون في 

كلامه اإعلاٌن لبراءة اأّمه، وليكون كلامه دليلاً على قدرة الله عز وجل.

اأفكُِّر:

لماذا زاد استنكار قوم مريم واتهامهم لها، بعد اأن اأشارت اإلى الّصبي ليكلموه؟

وج�ء كلام عيسى عليه الّسلام في المهد ت�أكيدًا على:

اأنه عبد الله ورسوله، يقّر بعبوديته لله تعالى، ويدعو اإلى توحيده. واأن الله سبحانه وتعالى اأكرمه   

واآتاه الكتاب وجعله نبياً. واأنه يدعو اإلى الله تعالى، وُيعلّم الناس الخير. واأن الله جعل فيه الخير والبركة 

والنّفع للناس اأينما كان. واأوصاه بالمحافظة على الصلاة والزكاة طوال حياته. واأمره ببر والدته. ونهاه 

عن التجّبر والتكّبر وظلم الناس، واأكرمه بال�أمن يوم ول�دته ويوم موته ويوم يبعث حياً.

الذي قصصناه  اأي ذلك  ۆ﴾.  ۇ   ۇ   ڭ       ڭ   ڭڭ   ۓ   ۓ   بقوله: ﴿ے   واأتبع ذلك   
عليك يا محمد، من خبر عيسى بن مريم، هو القول الحق الذي يختلف فيه المبطلون، الذين كفروا 
بعيسى – عليه السلام - ، وتقولوا على اأمه، وشكوا في ول�دته، والذين غالوا فيه، وادعو في شانه ادعاءات 

باطلة، وفرضوا تعاليم زائفة، منحرفين عن المنهج الصحيح.
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نش�ط صفّي:

آيات الكريمة. اأستنتُج اأربعة اأمور ترشد اإليها ال�

التّقويم

حيَحِة . ١ اإِشــ�َرَة )( اأم�َم الِعب�َرِة َغْيِر الصَّ حيَحِة، َو اأضُع اإشــ�رة )( اأم�َم الِعب�َرِة الصَّ
ج�بة اإلى دفتري: فيمــ� يلي، ثــم اأنقُل ال�إ

)         ( اأ. كانت ول�دة مريم لعيسى -عليه الّسلام- بين اأهلها وقومها.   

ب. لما رجعت مريم اإلى قومها وهي تحمل عيسى عليه الّسلام، اأنكروا عليها فعلها، واتهموها 

)         ( بالّزنا.          

ج. اأرسل الله تعالى جبريل - عليه السلام - اإلى مريم في صورته الحقيقية.        )          (

ج�بــة الصحيحة لكل مم� ي�أتي:. ٢ اأضــع دائــرة حول رمز ال�إ

١. ماذا ُيعتبر كلام عيسى عليه السلام في المهد؟ 

د. سحر  ج. اإرهاص   ب. كرامة   اأ. معجزة 

٢. ما معنى قول الله تعالى: ﴿ڃ﴾؟

د. استوطنت ج. نُفيت   ب. ُطردت   اأ. اعتزلت 

٣. لماذا كان اأمر الحمل ثقيلا على مريم عليها السلام؟

أنها كانت يتيمة ال�أب يكفلها زوج خالتها زكريا عليه السلام. اأ. ل�

ب. لمعرفة الناس لها بالطهر والعفاف ونشاأتها في طاعة الله.           

ج. ل�أن الناس في زمانها كانوا غير معتادين على مثل هذا ال�أمر.           

أنها كانت تشعر بالوهن ولم تكن صحتها تحتمل مشقة الحمل. د.  ل�



٢١

اأبّيُن مع�ني المفردات ال�آتية: )اْنَتَبَذْت - روحن� - َســِوّيً� - َبِغّيً� - َســرّيً�(.. ٣

اأســتخرُج مــن اآيــ�ت الــّدرس ال�آيــة القراآنيــة الّدالــة علــى كّل مــن المع�نــي . 4
ال�آتيــة:

اتهــام مريم -عليها الســلام- بالزنا.	 

اأن عيســى -عليه الســلام- عبد الله ورســوله.	 

اأعلُّل:. ٥

اأ. اعتــزال مريــم - عليهــا الســلام - قوَمها.

ب. اأرســل الله جبريل -عليه الّســلام- اإلى مريم في صورة اإنســان تام الِخلقة.

ج. اأنطــق اللــه تعالــى عيســى بن مريم في المهد.

ج�ء كلام عيســى - عليه الســلام - في المهد ت�أكيدًا على مجموعة من . ٦
ال�أمــور، اأذكر اأربعة منه�.



٢٢

الّدرس الّرابع: سورة مريم )٣( ال�آي�ت )٣٥- ٥٠(

ال�أهداف: 

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

آيات الكريمة تلاوة سليمة. تلاوة ال�  -

آيات الكريمة.  تفسير معاني المفردات والتراكيب الواردة في ال�  -

آيات الكريمة شرحا اجمالياً. شرح ال�  -

توضيح اأدب اإبراهيم – عليه السلام – في دعوته اأباه.  -

استنباط بعض العبر والعظات المستفادة من الدرس.  -

آيات الكريمة  غيباً. حفظ ال�  -



٢٣

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

ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ ۇئ    ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ  ائ     ى  

ىئ   مئ  حئ   جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ ىئ    ىئ   ېئ   ېئ 

جث  يت   ىت   مت   خت   حت    جت   يب   ىب مب   خب  حب    جب   يئ  

ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ  ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ  

ڤ   ڤ ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  

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

ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ 

گ   گ ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ  

ں   ں   ڱ   ڱ  ڱ   ڱ   ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  گ   گ  

ھ    ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ  ۀ  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  

ۆ   ۇ ۇ   ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ ے   ے  ھ  ھ  ھ

ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ٴۇ   ۈ ۈ   ۆ  

ۆئ   ۇئ  ۇئ  وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ    ائ  ى   ى  ې   ې  

ی   ی  ی   ی ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ  

جت﴾ يب   ىب   مب   خب   حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ  جئ 

المفردات والتراكيب:

يَوَْم الَْحْسَرةِ: يوم القيامة.

َملِّياً: زمناً طويلاً.

َحفِّياً: يكرمني ويجيب دعائي.

لَِساَن ِصْدٍق: ذكراً حسناً.

)تفسير وحفظ(



٢4

عقيدة المشككين في ش�أن عيسى عليه الّسلام:  

ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ  ائ     ى   ى   ې   ې   ې  ې    ۉ ۉ   ۅ ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ  قال تعالى: ﴿ۈ  

يئ   ىئ   مئ  حئ   جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ ىئ    ىئ   ېئ   ېئ  ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ ۇئ   
پ   پ   پ  ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   جث  يت  ىت   مت   خت   حت    جت   يب   ىب مب   خب  حب    جب  

ٹ﴾. ٿ  ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   پ 
آيات القراآنية العقيدة الّصحيحة، والمتمثّلة في تنزيه الله -سبحانه وتعالى- عن الولد، واإثبات  بّينت ال�

قدرته، واأنه ل� يعجزه شيء، واأنه اإذا اأراد اأمراً قال له كن فيكون. ولذلك فاإن العبادة الحقيقية هي التي تكون 

لله عّز وجل، فهو خالق كل شيء ومالكه ورازقه، وهذا هو الّدين القّيم الذي ل� اعوجاج فيه.

ثّم بينت بطلان عقيدة اأهل الكتاب الذين انحرفوا عن هذا المنهج، واختلفوا في اأمر عيسى عليه الّسلام، 

فصاروا اأحزاباً متفرقين، فمنهم من ادعى اأنه الله، ومنهم من زعم انه ابن الله، ومنهم من اتهم اأمه بالفاحشة، 

وكّل ذلك كذب وافتراء، توّعد الله من زعمه بالعذاب الشديد يوم القيامة، يوم ل� تنفعهم الحسرة ول� النّدامة.

نش�ط بيتّي:

آية رقم )٩5( من سورة اآل عمران، مبيناً المقصود بملة ابراهيم عليه السلام. اأرجُع اإلى تفسير ال�

دعوة اإبراهيم - عليه السلام - ل�أبيه:

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

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  
گ  گ  ڳ ڳ     ڳ  ڳ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ۀ﴾

آيات الفرق بين اإبراهيم - عليه السلام - النّبي الصّديق، وبين اأبيه الذي ارتضى لنفسه اأن  تبّيُن هذه ال�

يسير في طريق ال�نحراف والضلال، وتبّين كيف كان اإبراهيم - عليه السلام - حريصاً اأشد الحرص على 

يمان، وفي هذا دليل على اأن الداعية اإلى دين الله عليه اأن يبداأ باأقرب النّاس اإليه. دعوة والده وهدايته اإلى ال�إ
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أنها ل� تضر ول� تنفع، وعبادة الله وحده،  بداأ اإبراهيم -عليه السلام- بدعوة اأبيه لترك عبادة ال�أصنام، ل�

آيات القراآنية اأن اإبراهيم بلغ الذروة في ال�أدب والذوق وهو  وعدم اتّباع طريق الّشيطان. والملاحظ في ال�

يخاطب والده ويدعوه اإلى الطريق الّصحيح، ومن مظ�هر هذا ال�أدب:

ناداه مذكِّراً اإياه بالرابطة بينهما، فقال له: ﴿ک﴾.. ١

أبيه الجهل والسفه، بل قال له: ﴿ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ﴾.. ٢ لم ينسب ل�

أبيه شفقته عليه وحبه له وخوفه عليه من النّار، فقال له: ﴿ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ﴾.. ٣ اأظهر ل�

يمان والحق،  وفي هذا تعليم لكّل الّدعاة بضرورة التّحلي باأدب الخطاب عند دعوة الناس ومخاطبتهم بال�إ
وتجنّب العبارات الجارحة والقاسية والتي قد تكون نتائجها عكسية. كما فيه اإرشاد اإلى ال�أدب مع الوالدين 

واحترامهما حتى لو بلغا الغاية في ال�نحراف والضلال.

اأفكُِّر:

قد تكون النّتائج عكسية عند عدم ال�لتزام باأدب الخطاب في دعوة النّاس، لماذا؟

مق�رنة بين طريقة اإبراهيم - عليه الّسلام - وطريقة والده في الخط�ب:

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

ۉ﴾. ۅ   ۅ  ۋ  ۋ   ٴۇ   ۈ ۈ   ۆ   ۆ   ۇ ۇ  
بينما كان اإبراهيم -عليه السلام- في قمة ال�أدب مع والده، اإل� اأن والده قابله بكل غلظة وقسوة، فقد 

اأصّر والده على الكفر، وهّدده باأنه سيرجمه بالحجارة اإن اأصّر على عقيدته، وطلب منه اأن يبتعد عنه واأن 

يهجره زمناً طويلاً. ورغم قسوة هذا الكلام، اإل� اأن اإبراهيم - عليه السلام - ظّل محافظاً على لطفه واأدبه 

أبيه: سلام عليك، ساأستغفر لك ربي، واإني ل�أرجو من الله اأن يستجيب دعائي  وحكمته في الّدعوة، فقال ل�

نه سميع مجيب. فاإ



٢٦

 رحيل اإبراهيم - عليه السلام -  عن قومه:

ۇئ  ۇئ  وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ    ائ  ى   ى  ې   ې   ې   ې   قال تعالى: ﴿ ۉ  

جب   يئ   ىئ   مئ   حئ    جئ   ی   ی  ی   ی ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ   ۆئ  
.﴾ جت  يب   ىب   مب   خب   حب  

لم يجد اإبراهيم -عليه السلام- حلاً بعد اأن وصلت ال�أمور مع اأبيه وقومه اإلى طريق مسدود اإل� اأن   

يرتحل عنهم، باحثاً عمن يستجيب لهذه الدعوة، فخرج مهاجراً من العراق اإلى اأرض فلسطين، فاراً بدينه 

مبتعداً عما يدعو اإليه اأبوه وقومه من عبادة ال�أصنام.

وكان من فضل الله -تعالى- على اإبراهيم بعد اأن اعتزل قومه وما يعبدون من دون الله، اأن كافاأه الله   

تعالى فوهب له اإسحق وابنه يعقوب عليهما السلام، وجعل له ذكراً حسناً اإلى يوم القيامة.

نش�ط صفّي:

آيات الكريمة. اأستنتُج اأربعة اأمور ترشد اإليها ال�



٢٧

التّـقويم:

ج�بة الصحيحة لكل مم� ي�أتي: ١. اأضع دائرة حول رمز ال�إ

١. كيف خاطب اإبراهيم – عليه السلام-  والده اأثناء دعوته لعبادة الله تعالى؟

اأ. بغلظة           ب. بفظاظة          ج. بقسوة            د.  باأدب

٢. ما العقيدة الصحيحة التي اأثبتها القراآن الكريم لعيســى بن مريم عليهما الســلام؟

اأ. اأنه الله.                         ب. اأنه ابن الله.          

ج. اأنه عبد الله ورسوله.           د. اأنه ابن جبريل عليه السلام.           

٣. لماذا هاجر اإبراهيم عليه السلام من العراق اإلى اأرض فلسطين؟

اأ. خوفاً من اأن يقتله قومه لهدمه اأصنامهم.          

ب. فراراً بدينه وبحثاً عّمن يستجيب لدعوته.

ج. لطرد اأبيه وقومه له واإخراجه من العراق.             

د. بحثاً عن الجاه والسلطان بعيداً عن قومه.

٢. اأبّيُن مع�ني المفردات والتّراكيب ال�آتية: )َحِفّيً� - َيْوَم اْلَحْسَرِة - لَِس�َن ِصْدٍق(.

٣. اأكتُب ال�آي�ت الكريمة التي تدّل على م� ي�أتي:

اأ. اختلاف اأهل الكتاب في عيسى عليه الّسلام.
براهيم - عليه السلام - وذريته ذكراً حسناً بين الناس. ب. جعل الله تعالى ل�إ

4. اأعّدُد ثلاثة من مظ�هر اأدب اإبراهيم - عليه الّسلام - في خط�ب والده.

٥. اأوازن بين طريقة اإبراهيم - عليه السلام - وطريقة والده في الخط�ب.



٢٨

الّدرس الخ�مس: سورة مريم )4( ال�آي�ت )٥١- ٧٠(

ال�أهداف: . ٧

ُيتوقَّــع مــن الطلبــة بعد نه�يــة الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

آيات الكريمة تلاوة ســليمة.	  تــلاوة ال�  -

آيات الكريمة.	  تفســير معانــي المفــردات والتّراكيب الــواردة في ال�

آيات الكريمة شــرحاً اإجمالياً.	  شــرح ال�

وصــف حــال المؤمن وحــال الكافر يوم القيامة.	 

أنبيــاء عند الله تعالى.	  توضيــح مكانــة ال�

اســتنباط بعض العبر والعظات المســتفادة من الّدرس.	 

يمــان بقــدرة اللــه تعالى على البعث.	  ال�إ



٢٩

قــال تعالــى: ﴿ حت خت  مت  ىتيت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح   

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹ    ٹ       ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ  
چچ    چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    ڦ   ڦ      
ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ       
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
ہ   ہ   ہ  ۀ  ۀ   ڻ   ڻ  ڻ   ڻ     ں   ں    ڱ       ڱ    ڱڱ  
ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ     
ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ     ٴۇ     ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ  
ۆئ   ۇئ     ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ     ائ  ائ  ىى   ې    ې       ې   ې   ۉ  
ۆئ    ۈئۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ    ىئ  ىئ  ی  ی ی  ی  جئ   حئ  مئ  
ىئ         يئ  جب  حب  خب  مب    ىب يبجت  حت  خت  مت   ىت  يت  جث  مث  ىث  
پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   حخ    جخ  مح   جح  مج   يثحج  
ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  ڀ    ڀ   پپ   
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ     ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ       ٹ   ٹ  
چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ  ڃ    ڄ   ڄ  
ڑ      ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ  ڇ  

ک﴾ ک  

المفردات والتراكيب:

)تفسير(

ور: اسم جبل في سيناء. الّطُ

بَْناهُ نَِجّياً: رفعناه منزلة،  َوقَّرَ
وكلّمناه بلا واسطة.

إْسَرائِيَل: يعقوب عليه السلام.

اْجَتبَيَْنا: اخترنا.

َغّياً: ضلال�ً وخساراً.

تِّياً: ُمنَجزاً.
ْ
َمأ

لَْغواً: كلاماً ل� فائدة فيه.

ِجثِّياً: قعوداً على الركب.



٣٠

التّذكيــر بمن�قــب بعض ال�أنبي�ء عليهم الّســلام:

ــى: ﴿ حت خت  مت  ىتيت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح   ٱ  ٻ   ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ   ــال تعال ق

پ  پ  ڀ    ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ      ٹ   ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      
ڦ  ڦ   ڄ  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  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  

ڱ   ڱ ں   ں  ڻ    ڻ  ڻ ڻ  ۀ  ۀ﴾.
العبرة والعظة، وهنا تذكر  اأجل  أنبياء -عليهم الّسلام- من  ال� الله -سبحانه وتعالى- قصص  يذكر   

أنبياء وتاأمر النبي  اأن يذكّر الناس بهم وبصفاتهم، وهم: آيات بعض ال� ال�

ال�أيمن، . ١ الطّور  النّاس، وناداه من جانب  بين  تعالى واصطفاه من  الله  الّسلام: طّهره  موسى عليه 

واأرسل معه اأخاه هارون -عليه الّسلام- ليساعده ويشّد من اأزره في دعوته.

على . ٢ اأهله  يحّث  وكان  الله،  طاعة  على  حريصاً  وعده،  في  كان صادقاً  الّسلام:  عليه  اإسم�عيل 

الصلاة والزكاة، لنيل رضا الله.

واأعماله . ٣ اأقواله  في  للّصدق  ملازماً  وكان  تاماً،  تصديقاً  الله  بدين  صّدق  الّسلام:  عليه  اإدريس 

جميعها، وقد رفع الله ذكره واأعلى قدره بشرف النبوة.

وهؤل�ء النّبيون الذين قّص الله تعالى على رسوله  قصصهم، هم الذين اأنعم الله عليهم من ذرية 

اآدم ونوح واإبراهيم ويعقوب، ومن هداهم وقّربهم، وكانوا اإذا سمعوا كلام الله المتضّمن حججه ودل�ئله 

وبراهينه، سجدوا لربهم خضوعاً وخشوعاً وحمداً وشكراً على ما ُهم عليه من النّعم العظيمة وهم يبكون.

نش�ط صفّي:

آية رقم )5٨( من سورة مريم سجود تلاوة، اأبّيُن كيفيته. في ال�
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اأهمّية الّســير على منهج ال�أنبي�ء عليهم الّســلام:

قال تعالى: ﴿ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    

ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې      ې   ىى  ائ ائ ەئ    ەئ  
وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ    ۈئۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ    ىئ  ىئ  ی  ی ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ         يئ  جب  
حب  خب  مب    ىب يبجت  حت  خت  مت   ىت  يت  جث  مث  ىث  يثحج  مج  جح مح  جخ حخ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ  پ  پ   پپ   ڀ  ڀ   ڀ ڀ  ٺ ﴾.
أنبياء قوٌم ضلوا عن منهج الله تعالى، فتركوا العبادة، وسلكوا  آيات اأنه جاء بعد هؤل�ء ال� تبّيُن هذه ال�  
أوان، فتاب اإلى الله  أمر قبل فوات ال� طريق الشيطان، وغّرتهم الحياة الدنيا. ولكن من هؤل�ء من تدارك ال�

توبة نصوحاً، واأصلح عمله، فهؤل�ء يوفيهم الله اأجورهم، دون اأن ينقص منها شيء. 

آيات الكريمة عن بعض  أنبياء عليهم الّسلام، تحّدثُنا ال� ومن باب التّشجيع على ال�لتزام بمنهج ال�  
صفات الجنة ونعيمها الذي التي وعد الله بها عباده المتقين، فهم في الجنّة يشعرون بالطماأنينة وال�أمان، 
أنهم يسمعون تسليم الملائكة عليهم، ول� يسمعون الكلام الباطل الذي ل� قيمة له. وتاأتيهم الخيرات  ل�

التي يشتهونها من الطّعام والّشراب دون انقطاع.

وفي قوله تعالى: ﴿ پ   پپ﴾ ما يدل على اأن العبادة وتكاليف الشرع عموماً، تحتاج اإلى   

: "اأَل� اإِنَّ ِسْلَعَة اللَِّه َغالَِيٌة، اأَل� اإِنَّ ِسْلَعَة اللَِّه الَجنَُّة"١. صبٍر وتحّمل على اأدائها. قال 

نش�ط بيتّي:

ھ   ھ   ھ   ھ   ہ  ہ   ﴿ہ   تعالى:  قوله  تفسير  واأنقل  التفاسير  اأحد  اإلى  اأرجع 

ڭ﴾  واأكتبه في دفتري. ۓ   ۓ   ے   ے

مصيــر منكــري البعث يوم القي�مة:

قال تعالى: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  

ڇ   ڇ   ڇ  ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ  ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ     ک  ک﴾.

ألباني. ١. اأخرجه الترمذي، اأبواب صفة القيامة، حديث )٢45٠(. وصححه ال�
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الرد  فياأتي  الموت،  بعد  ويستبعده  البعث  ينكر  الذي  الكافر  نسان  ال�إ عن  آيات  ال� هذه  تتحّدُث 

الكافرين  باأن  العّزة  رّب  ويقسم  اأخرى.  مرة  للحياة  اإعادته  قادٌر على  مرة  اأول  نسان  ال�إ الذي خلق  باأن 

سُيحشرون مع الشياطين الذين اأضلوهم، ليحاسبهم الله جميعاً على تكذيبهم وكفرهم.

فهم يحشرون  النار،  في  يسبق عذابهم  والذي  الحشر  النفسّي ساعة  العذاب  طبيعة  آيات  ال� وتذكر 

حول جهنم وهم قاعدون على ُرَكِبهم ينظرون اإليها، ثم يؤخذ من كل فرقة اأشدهم كفراً وضلال�ً وانحرافاً 

أنبياء، فُيلقى في النّار قبل غيره. عن منهج ال�

التّقويم:   

حيَحِة . ١ اإِشــ�َرَة )( اأم�َم الِعب�َرِة َغْيِر الصَّ حيَحِة، َو اأضُع اإشــ�رة )( اأم�َم الِعب�َرِة الصَّ
ج�بة اإلى دفتري: فيمــ� يلي، ثــم اأنقُل ال�إ

أيمــن هو عيســى عليه الســلام.  )        ( اأ. النّبــي الــذي نــاداه اللــه تعالــى مــن جانــب الطـّـور ال�

ب. اأّول الذيــن يدخلــون النــار هــم اأشــّد النــاس كفــراً وضــلال�ً.    )       (

ج. اأرســل الله تعالى مع موســى اأخاه هارون - عليهما الســلام - ليســاعده ويشــّد من اأزره في 

دعوتــه.            )       (

د. كان اإدريــس - عليــه الســلام - ملازمــاً للصــدق فــي اأقوالــه واأفعالــه.   )       (

ج�بــة الصحيحة لكل مم� ي�أتي:. ٢ اأضــع دائــرة حول رمز ال�إ

١. ما مصير من ضل عن منهج الله تعالى ثم تاب توبة نصوحاً قبل فوات ال�أوان؟

اأ. يقبل الله توبته ويوفيه اأجره منقوصا.           ب. يقبل الله توبته ويوفيه اأجره كاملا.

ج. ل� يقبل الله توبته لكفره في السابق.            د.  ل� يقبل الله توتبه، ول� يوفيه اجره.
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٢. متى يكون العذاب النفسي لمنكري البعث؟ 

ب. ساعة الحشر اأثناء عذابهم في النار. اأ. ساعة الحشر قبل عذابهم في النار. 

د. ساعة الحشر بعد خروجهم من القبور. ج. ساعة الحشر بعد عذابهم في النار. 

آيات )5١ -5٦( مناقبهم؟ أنبياء الذين ذكرت ال� ٣. من هم ال�

ب. موسى واإبراهيم ويعقوب عليهم السلام.         اأ. اآدم ونوح واإبراهيم عليهم السلام .  

د. موسى وعيسى واإبراهيم عليهم السلام. ج. موسى واإسماعيل واإدريس عليهم السلام . 

ْتِّيً� - َلْغوًا - . ٣ ــور - اْجَتَبْيَن� - َم�أ اأبّيــُن مع�نــي المفــردات والتّراكيــب ال�آتية: )الطُّ
َنِجّيً�(. ْبَن�ُه  َوَقرَّ

اأكتــُب ال�آيــ�ت الكريمــة التي تدّل على م� ي�أتي:. 4

اأ. عبــادة اللــه وطاعتــه تحتــاج اإلى صبر وتحّمل.

ب. اأول مــن ُيلقــى فــي نــار جهنم اأشــّد الناس كفراً وضلال�ً.

اأعلُل م� ي�أتي:. ٥

اأ. اأرســل الله - تعالى - مع موســى اأخاه هارون عليهما الّســلام.

آيــات القراآنيــة عــن صفــات الجنــة ونعيمها بعد الحديث عــن ال�لتزام بمنهج  ب. حديــث ال�

أنبياء عليهم الّســلام. ال�

اأوّضُح طبيعة العذاب النفســي الذي يصيب الك�فرين عند الحشــر.. ٦

اأســتنتُج اأربعة اأمور ترشــد اإليه� ال�آي�ت الكريمة.. ٧
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سلامية  الوحدة الث�نية    العقيدة ال�إ
قــ�ل عمــر بــن الخطــ�ب رضــي اللــه عنــه: )نحــن قــوم 
ســلام ومهمــا ابتغينــا العــزة بغيــره اأذلنــا اللــه( اأعزنــا اللــه بال�إ
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ال�أهداف الع�مة للوحدة:

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

بيان اأهمية ال�أخذ بال�أسباب في حياة ال�أمة واأفرادها.

الحرص على اإتقان العمل باعتباره عبادة .

آيات الكونية على عظمة الخالق سبحانه. توضيح دل�لة ال�

خلاص قول�ً وعملاً. ال�لتزام بال�إ

٣5
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الدرس الّس�دس: التّوكُّل على الله تع�لى

ال�أهداف: 

ُيتوقَّــع مــن الطلبــة بعد نه�يــة الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

تعريــف التّوكل والتّواكل.	 

ال�ســتدل�ل على التّوكل من القراآن والســنة.	 

التفريــق بيــن التّوكّل والتّواكل.	 

الربــط بين التّوكل وال�أخذ بال�أســباب.	 

بيــان اأثــر كّل مــن التّوكل والتّواكل في حياة المســلم.	 

يمــان بالله الوكيل.	  ال�إ

والخير  والباطل،  الحق  بين  فيه  يمّيز  ورزقاً، ومنحه عقلاً  اأجلاً  له  وقّدر  نسان  ال�إ -تعالى-  الله  خلق 

والشر، واأمره بسلوك طريق الخير وال�أخذ بال�أسباب الموصلة اإليه.

مفهوم التّوّكل: هو ال�عتماد على الله تعالى وال�لتجاء اإليه، مع السعي 

وال�أخذ بال�أسباب، ثم الرضا بالنّتائج. والتّوكّل من صفات المؤمنين اإذ اإنهم مع 

اإيمانهم بوحدانية الله تعالى فهم ياأخذون بال�أسباب، ثم على ربهم يتوكّلون.

ُمَحتّم على كل مسلم، وقد ورد  الله -تعالى- واجٌب  والتّوكّل على 

آيات القراآنية الكريمة وال�أحاديث النبوية الشريفة، منها: قوله تعالى: ﴿ ی  ی   أمر به في كثير من ال� ال�

: )اعقلها وتوكل( ١. ی  جئ  حئ مئ  ىئ ﴾ )المائدة(، وقوله 

ألباني: حسن صحيح. أرناؤوط وال� ١.  رواه ابن حبان، صحيح ابن حبان، باب الورع والتوكل، رقم ٧٣١، قال ال�
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مفهــوم التـّـواكل: هــو انتظــار النتائج دون اأخٍذ بال�أســباب، اأو العمل بالمقّدمات.

ومن النّاس من ُيسيء فهم التّوكّل، فيظن اأن ترك ال�أخذ بال�أسباب، والقعود عن العمل ل� تاأثير له 

في النتائج بحجة اأن ال�أمر كله لله.

للطالب  نجاح  فلا  الفشل،  نهايته  طريٌق  بال�أسباب  ال�أخذ  ترك  ل�أن  سلام،  ال�إ في  مذموم  والتّواكل 

بالّشكل المطلوب اإن لم يدرس ويستعّد ويجتهد للامتحان، وقد ل� يشفى المريض اإذا لم يراجع الطبيب 

عداد والتخطيط  المختص ويتناول الدواء اللازم، ول� نصَر للاأمة اإن لم تستعد للحرب بالتّسلح والتّدريب وال�إ

السليم.  

آيات القراآنية الكريمة وال�أحاديث النّبوية الّشريفة من ترك العمل، بحجة التّوكل على  وقد حّذرت ال�

الله، فقال تعالى: ﴿ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې﴾ 

عداد للجهاد لتحقيق الغاية بالنصر على العدو.  آية اأمٌر بال�إ أنفال:٦٠(، ففي ال� )ال�

: " لو اأنكم كنتم َتَوكّلون على الله حق توكله لُرزقتم كما ُيرزق الطيُر تغدو ِخماصاً  وقال رسول الله 

وتروح بِطاناً " ١.

اأتعلّم:

ِخم�صً�: بطونها فارغة )جائعة(.          ِبط�نً�: بطونها مملوءة )شبعانة(.	 

لقد بّين النّبي  اأن الطير تسعى مبكرة في طلب رزقها، فيرزقها الله، وكذا المسلم يجب عليه اأن 

يسعى في طلب رزقه، ول� يقعد بحجة التّوكل، روي اأّن عمر -رضي الله عنه- راأى بعد الصلاة قوماً قابعين 

في المسجد؛ بدعوى التوكّل على الله، فعلاهم بدّرته، وقال: ل� يقعدّن اأحدكم عن طلب الرزق، ويقول: 

اللهّم ارزقني، وقد علم اأّن السماء ل� تمطر ذهباً، ول� فّضة. 

اأفكُِّر:

ما دل�لة قول عمر، رضي الله عنه: اإّن السماء ل� تمطر ذهباً، ول� فّضة؟ 

١.  الترمذي، سنن الترمذي، باب في التوكل على الله، حديث رقم ٢٣44، وقال حسن صحيح.
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اأمثلــة من ســيرة النّبــي  على مفهوم التّوكل:

لقد كان رسول الله  قدوة حسنة للمؤمنين في اإيمانه بالله تعالى، وتوكّله عليه، واأخذه بال�أسباب، 

ثم الرضى بما قّدر الله وقضى، ومن اأمثلة ذلك: 

 لما هاجر  من مكة اإلى المدينة خرج ليلاً، واتخذ عبد اللّه بن اأريقط دليلاً يدلّه على الطريق، وسلك طريقاً. ١

اإلى المدينة غير معهودة، وطلب من الراعي عامر بن فهيرة اأن يتبعه ليخفي اأثره، ولجاأ اإلى الغار حتى 

عداد وال�أخذ  تياأس قريش من العثور عليه، وهو في ذلك كلّه متوكّل على الله تعالى، ولم يترك ال�إ

بال�أسباب.

في غزوة بدر اأراد النبي  النّزول في مكان بعيد عن الماء، فقال له الُحباب بن المنذر: َيا َرُسوَل . ٢

اأُي َوالَْحْرُب َوالَْمِكيَدُة؟ َفَقاَل َرُسوُل  َر َعْنُه، اأْم ُهَو الرَّ اُه َوَل� نَُقصِّ اللِه، َمْنِزٌل اأنَْزلََكُه اللُه لَْيَس لََنا اأْن نََتَعدَّ

نَّ َهَذا لَْيَس بَِمْنِزٍل،  اأُي َوالَْحْرُب َوالَْمِكيَدُة"، َفَقاَل الُْحَباُب: َيا َرُسوَل اللِه، َفاإِ : "َبْل ُهَو الرَّ اللِه 

ْر كُلَّ َقِليٍب بَِها، اإِلَّ� َقِليباً َواِحداً، ثُمَّ  َولَِكِن انَْهْض َحتَّى َتْجَعَل الُْقلَُب كُلََّها ِمْن َوَراِء َظْهِرَك، ثُمَّ َغوِّ

اْحِفْر َعَلْيِه َحْوضاً، َفُنَقاتُِل الَْقْوَم، َفَنْشَرُب َوَل� َيْشَرُبوَن، َحتَّى َيْحُكَم اللُه َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم، َفَقاَل: َقْد اأَشْرَت 

اأِي، َفَفَعَل َذلَِك" ١.  بِالرَّ

في غزوة الخندق، وقبل حصار المشركين المدينة، اأخذ عليه الّصلاة والّسلام بمشورة سلمان الفارسي . ٣

رضي الله عنه وحفر خندقاً حول المدينة، كي ل� يتمكن المشركون من دخول المدينة.

. ١. البيهقي، دل�ئل النبوة، باب ذكر سبب خروج النبي 

اأتعلّم:

َر َعْنُه: نلتزم به ول� نتجاوزه.         اْلُقُلَب: جمع َقليب وهو بئر الماء.	  َوَل� نَُقصِّ

نش�ط بيتّي:

اأرجُع اإلى كتاب في الّسيرة النبوية واأستخلُص عوامل نجاح الهجرة من مكة اإلى المدينة.
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اأثــر التـّـوكل علــى الله - تع�لى - في حي�ة المســلم:

للتـّـوكل علــى اللــه تع�لى اآث�ر اإيج�بية في حي�ة المســلم، منه�: 

الله تعالى سيتم . ١ اأن قدر  اإلى  يدفُع المسلم للجّد وال�جته�د والمث�برة في حي�ته، فهو ل� يركن 

ولو لم ياأخذ بال�أسباب، ول� يياأس اإن لم ينجح في تحقيق غاياته، بل يلجاأ اإلى الله تعالى، ويساأله 

العْوَن والتّوفيق والّسداد.

ل� . ٢ الله،  بنصر  واثقاً  العزيمة،  يمان صادق  ال�إ قوي  البال،  هادئ  النفس،  مطمئن  المؤمن  يجعل 

يب    ىب   مب   خب   حب   جب     يئ   ىئ   مئ   ﴿حئ   تعالى:  الله  قال  ل�ئم،  لْومَة  الله  في  يخشى 

جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث    مث      ىثيث﴾ )ال�أحزاب(.

يم�ن ب�لله تع�لى، فيزيده ذلك عزة ورفعة . ٣ يبعث في نفس المسلم ط�قة حيوية تستند اإلى ال�إ

أنه يؤمن اأن الله تعالى مع المؤمنين، شعاره في حياته قول الله تعالى:﴿ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   وقوة، ل�

﴾ )الطلاق:٣(. ھھ 

قبال . 4 وال�إ بما قدر وقضى،  والرضى  بالله،  الظن  وُحْسِن  الّصبر وال�حتس�ب،  المسلم على  يرّبي 

ڈ   ڎڈ   ڎ    ڌ   ﴿ڌ   تعالى:  قوله  من  منطلقاً  فيه،  خلاص  وال�إ الصالح  بالعمل  عليه 
 ﴾ ژ  ژ  ڑ﴾ )الزمر:٣٦(. فهذا موسى - عليه السلام- لما ﴿ٻ  ٻ  پ  پ  پ پ 
)الشعراء(، اأجابهم بلسان الواثق بربه: ﴿ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴾ )الشعراء(، وهذا رسولنا محمد  

قال ل�أبي بكر رضي الله عنه لما وقف المشركون على باب الغار، وخشي على رسول الله اأن يدركه 

الكفار فيقتلوه: "ما َظنَُّك َيا اأَبا َبْكٍر بِاْثَنْيِن اللَُّه َثالِثُُهَما" ١.

١. البخاري، صحيح البخاري، باب مناقب المهاجرين وفضلهم، حديث رقم ٣٦5٣.
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التّـقويم:

حيَحِة . ١ اإِشــ�َرَة )( اأم�َم الِعب�َرِة َغْيِر الصَّ حيَحِة، َو اأضُع اإشــ�رة )( اأم�َم الِعب�َرِة الصَّ
ج�بة اإلى دفتري: فيمــ� يلي، ثــم اأنقُل ال�إ

)  ( اأ.  التـّـوكل: اأخــذ بال�أســباب واعتمــاد علــى اللــه تعالــى.    

)  ( ب. التـّـواكل: انتظــار النتائــج دون ال�أخــذ بال�ســباب.    

)  ( ج. تغــدو خماصــاً: تغــادر اأعشاشــها جائعــة.        

)  ( د. اأمــر اللــه تعالــى عبــاده بالتــداوي.      

ج�بــة الّصحيحة لكل مم� ي�أتي:. ٢ اأضــُع دائــرة حول رمز ال�إ
١- رفيــق النبــي صلــى اللــه عليه وســلم فــي الغار اأثناء الهجرة هو:

اأ. علــي بــن اأبــي طالب رضي الله عنه.

ب. عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنه.

ج. اأبــو بكــر الّصديــق رضي الله عنه.

د. عثمــان بــن عفــان رضي الله عنه.

٢- حكــم التـّـوكل علــى الله تعالى:
اأ. فــرض كفاية.

ب. منهــٌي عنه.

ج. مذموم شــرعاً.

د. واجــب على المؤمنين.

٣- التّواكل:

اأ. صفة حســنة في المســلم.

ب. مذموم شــرعاً.

ج. فيه اأخٌذ بال�أســباب.

د. ليــس مذمومــاً ول� محموداً.
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4- الصحابي الذي اأشــار على رســول الله  بحفر الخندق، هو:
اأ. عثمــان بــن عفــان رضي الله عنه.

ب. الحبــاب بــن المنــذر رضي الله عنه. 

ج. ســلمان الفارســي رضي الله عنه.

د. عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنه. 

اأدلِّــُل علــى مفهوم التـّـوكل على الله تع�لى.. ٣

اأوازن بيــن التـّـوكل والتـّـواكل مــن حيث: اأ. المعنى   ب. الحكم الشــرعي.. 4

اأذكــُر اأثريــن للتـّـوكل على الله -تع�لى- في حي�ة المســلم.. ٥

اأن�قُش م� ي�أتي: . ٦
اأ. َرَفــَض طالــٌب التحضيــر للامتحــان بحجة التـّـوكل على الله تعالى.

أمــة اليــوم ل�ســتعادة عزتها بين ال�أمم. ب. واجــب ال�
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الدرس الّس�بع: من اآي�ت الله في الكون )الحقائق العلمية(

ال�أهداف:

ُيتوقَّــع مــن الطلبــة بعد نه�يــة الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

آيــة والحقيقة والنظرية.	  تعريــف ال�

التمثيــل للحقائق والنظريات. 	 

يمــان باللــه تعالــى فطرّي في النفس.	  توضيــح اأن ال�إ

آيات الكونية.	  التدليــل علــى عظمــة الله تعالــى ببعض ال�

آيات الكونية.	  تعــداد اآثــار العلــم في ال�

تعظيــم اللــه -تعالى- في حياته.	 

يمان بالله تعالى قوٌل وعمٌل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص  ال�إ

بالمعصية بدليل قوله تعالى: ﴿ ڄ  ڄ   ڄ  ڃ﴾ )الفتح:4(، 

فليس اإيمان اأبي بكر رضي الله عنه كاإيمان الواحد منا، ومما يقّوي 

يمان النظُر في اآيات الله الكونية والشرعية بالتدبر ﴿ڱ  ں   ال�إ

ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ ﴾   )الذاريات(.

ال�آية: العلامة الّدالة على شيء ما. والمراد بها كل علامة ّدالة على عظمة الله تعالى وقدرته وعلمه الذي 
وسع كل شيء.

اأن  مثل:  لنفيه  سبيل  ول�  يقينية،  به  الثقة  اأدلٌة جعلت  تجّمعت حوله  الذي  الثابت  ال�عتقاد  الحقيقة: 

المسجد ال�أقصى اأرض وقفية في مدينة القدس بفلسطين.

اإنم� للفهم. * النصوص الواردة في هذا الدرس ليست للحفظ و
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ثبات صحتها اأو نفيها اإن ُوجد ما يخالفها.  النظرية: تنبؤات بشاأن اأمور اأو ظواهر غير مثبتة، فتاأتي التّجارب ل�إ

فمثلاً: نظرية ال�نفجار العظيم التي تعتمد على اأّن الكون كان في الماضي جزءاً واحداً شديد الكثافة والحرارة، 

ثّم تمّدد عبر ال�نفجار العظيم. 

يم�ن فطرّي في النّفس:     ال�إ

يمان به والتّوجه اإليه في كل شؤونه، وهو حاجة عميقة وشعور فطري  نسان على ال�إ فطر الله تعالى ال�إ

، فهو يشعر بالحاجة اإلى خالق عظيم قادر، يجيب دعاءه، ويكشف بلاءه، ويسبغ نعماءه، قال تعالى: 

سراء:٦٧(، وهذا اأعرابي لم يكن ذا علم، ولكنه ُسئل  ﴿ ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ   ڀ ﴾  )ال�إ

كيف اهتديت اإلى الله؟ قال: البعرة تدل على البعير، واأثر القدم يدل على المسير، وسماء ذات اأبراج 

واأرض ذات فجاج األ� تدل على اللطيف الخبير؟

آيات القراآنية للتّدبر والتّفكر في الخلق، ل�أن ذلك يزيد  اإيمان المؤمنين، ويحقق اليقين  وقد دعت ال�

وقربهم من  في مكانتهم  رفعتهم  وبالتالي  عباداتهم  في  واإخلاصهم  اإيمانهم  زيادة  وذلك سبيل  عندهم، 

﴿  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې   ى﴾  الله تعالى، وهذا ما نّص عليه قول الله سبحانه: 
)فاطر:٢٨(.

مــن اآيــ�ت الله تع�لى في الكون:

آيات ل�أن نتدبّر ونتفكّر في اأنفسنا وفي ما حولنا من المخلوقات الّدالّة على قدرة الله تعالى  دعت ال�

وعظمته، ورحمته بالخلق، ومن ذلك:

اأول�ً: في النّفس:

من عجائب  كثير  فيها  بها  نبصر  التي  فالعيُن  )الذاريات(.  ہ﴾  ہ   ۀ   ڻۀ   ﴿ڻ   تعالى:  قال 

ثمانية  بين  التّمييز  ويمكن  ضوئي،  مستقبل  مليون  مائة  منها  الواحد  المربع  الملمتر  في  اإذ  الله،  صنع 

نسان اإلى اأكثر الدول برودة، ل�حتاج اإلى اأن يلبس ما يدفع عنه شر البرد،  ألوان، ولو سافر ال�إ ملايين من ال�

ويضع القفازين، ويغطّي وجهه لكنه ل� يغطّي عينيه ل�أن الله العليم الحكيم قد جعل في ماء العين مادة 

نسان عظيٌم عليٌم حكيٌم يستحق اأن يعبد. مضادة للتجمد. اإن الذي اأودع هذا في ال�إ
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نســ�ن: ث�نيً�: مراحل خلق ال�إ

ڦڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ    ٺ   ٺ    ﴿ تعالى:  قال 

نسان، وفي كل مرحلة اآيات تشهد  آية عن خلق ال�إ ﴾ )الزمر(، تتحدث ال� ڄ    ڄ      ڄ     ڄڃ  ڃ  ڃ ڃ    
نسان يتكّوُن في بطن اأّمه، وكان في صلب اأبيه نطفة من ماء  على وحدانية الله وعظمته، ومعلوم اأن ال�إ

مهين، ثم هو اأمشاٌج عند التقائه ببويضة ال�أم، وبعدها يكون علقة، ثم مضغة من لحم، ثم عظماً، ثم 

اآخر. وهو في كل مراحله داخل ظلمات ثلاث، ظلمة بطن  العظَم لحماً، ثم يجعلُه خلقاً  اللُه  يكسو 

ال�أم، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة، ثم ياأتي العلم الحديث ليكشف اأن الجنين تحيط به ثلاثة اأغشية 

تحميه من تقلب درجة الحرارة، ومن الضغط الخارجي، ومن تاأثير حركة ال�أم وتوازنها.

ث�لثــً�: ظ�هرة الزوجية: 

قال الله تعالى:﴿ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ   حئ  مئ ﴾   )الذاريات(. خلق الله تعالى من كل شيء 

زوجين لعل الناس يتفكرون في ذلك فيزدادوا اإيماناً مع اإيمانهم، ويحُسن عملهم، ويتذكرون نعمة الله 

ناث، الموجب والسالب، وكل متمم للاآخر ومن دونه ل� يستقيم ال�أمر، ففي  عليهم، فتجد الذكور وال�إ

عالم البشر والدواب والنبات ل� بد من ذكر واأنثى ليتم التزواج ويستمر التواجد، حتى السحاب في السماء 

ل� بد من شحنة موجبة واأخرى سالبة وبالتقائهما يحدث البرق والرعد، ونزول الماء، والكهرباء التي ل� 

نستغني عنها ل� بّد لها من شحنتين موجبة وسالبة لنحصل على النور، اإن الذي قّدر هذا لهو اإله عليم 

خبير، ل� تحصى نعمه، وواجب المسلم اأن يشكر الله تعالى حق شكره.

رابعــً�: التق�ء البحرين:

قال الله سبحانه: ﴿ ۈ   ٴۇ  ۋ      ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى     ى  ائ  

ائ﴾ )الفرقان(. 
آية من دل�ئل قدرة الله تعالى وتوحيده الذي جعل البحرين المتضادين المتجاورين متلاصقين  هذه ال�

اأثبتت الصور الفضائية  آية العلماء حتى  ول� يمتزج ماؤهما، اإذ جعل بينهما حاجزاً، وقد حّيرت هذه ال�

نش�ط بيتّي:

يوجد غشاء بين ال�أم والجنين يسّمى الغشاء العاقل، اأرجُع اإلى الّشبكة العنكبوتّية، واأكتُب تقريراً 

حول اأهميته لحياة الجنين.
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الحديثة اأن بين كّل بحرين خطاً متحركاً يمنع اختلاط الماء، وما زالوا يجهلون سرَّ هذا الخط، ومعلوم اأن 

أنهار في البحار هي اأفضل المناطق لصيد ال�أسماك كونها تجتمع عند المصب وتتزاحم، لكنها  َمصاّب ال�

غالباً ل� تدخل البحر لوجود ذلك الحاجز.

اأتعلّم:

مرج: التقى وخلط.     ُفرات: المياه شديدة العذوبة.	 

اأج�ج: المياه شديدة الملوحة.    برزخ: حاجز.	 

ِحْجرًا َمْحجورًا: تنافراً شديداً فلا يبغي اأحدهما على ال�آخر.	 

خ�مسً�: قرار ال�أرض:

ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ﴿ سبحانه:  يقول 

ھ    ھ   ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ   ۀ  

    ﴾ ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ     ۓۓ   ے   ے   ھھ  

آية عجائب من خلق الله تعالى وحكمته  )النمل(، في ال�

البالغة ورحمته الواسعة ولطفه بعباده، ويظهر هذا جلياً 

في جعله ال�أرض قراراً، فهي مستقرة ثابتة ل� تهتز، ولو اأننا ركبنا في اأحدث الطائرات واأكثرها دقة في 

الّصنع لوجدناها تهتز في الهواء، وكذا السفينة والسيارة، اأما ال�أرض فهي مع وزنها الثقيل، وسرعتها الهائلة 

في دورانها اإل� اأنها ثابتة، ولو اهتّزت ل�أصبح ما عليها من البناء والمعالم حطاماً، وقد يغور في اأعماقها، 

ول� يبقى عليها من معالم الحضارة شيء، وهذا ما نشاهده عند حصول الزل�زل.

اإن هذا كله وغيره مما ل� سبيل لحصره فيه دل�لة قاطعة اأن للكون رباً حكيماً عليماً مدبراً، هو اأعلم 

قوله   ونردد  العظيم،  بالله  اإيماننا  نعلن  ل�أن  يدعونا  الخبير. وكل هذا  اللطيف  اأنفسهم، وهو  بخلقه من 

تعالى: ﴿ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ﴾     )لقمان(

اإض�ءة:

تبلغ سرعة الكرة ال�أرضية في دورانها حول 

فلا  الصوت  اأما سرعة  نفسها 4٦5 م/ث. 

تزيد عن ٣٣5 م/ث.
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ثــ�ر العلــم ب�ل�آي�ت الكونية:  اآ

يمان باأن للكون اإلهاً مبدعاً خالقاً.. ١ ال�إ

تاأكيد صدق رسول الله  فيما اأنزل الله عليه، واأن القراآن كلام الله تعالى.. ٢

بيان عظمة الخالق، وكمال علمه وقدرته التي ل� حدود لها.. ٣

زيادة اإيمان المسلم حين يتفكّر في خلق الله.. 4

فضل الله على خلقه كبير، ونعمه ل� تحصى، وشكره واجب علينا.. 5



4٧

التّـقويم: 

حيَحِة . ١ اإِشــ�َرَة )( اأم�َم الِعب�َرِة َغْيِر الصَّ حيَحِة، َو اأضُع اإشــ�رة )( اأم�َم الِعب�َرِة الصَّ
ج�بة اإلى دفتري: فيمــ� يلي، ثــم اأنقُل ال�إ

)        ( يمــان ل� يلتقيــان.        اأ. العلــم وال�إ

)        ( ب. الفرات هو ماء شــديد العذوبة.      

)        ( ج. ســرعة ال�أرض في دورانها حول نفســها اأكبر من ســرعة الصوت.  

)        ( د. من حكمة الله تعالى اأن ال�أرض تدور حول نفســها مرة كل شــهر.  

)        ( ثباتهــا.     هـــ. تمتــاز النظريــة باأنهــا ل� تحتــاج اإلــى دليــل ل�إ

ج�بــة الصحيحة لكل مم� ي�أتي:. ٢ اأضــع دائــرة حول رمز ال�إ

نسان في كل مراحله داخل ظلمات ثلاث، فما هي؟ ١- يخلق الله تعالى ال�إ

اأ. ظلمة الليل والبطن والرحم .                ب. ظلمة الرحم والمشيمة والفضاء .         

ج. ظلمة البطن والرحم والمشيمة.             د. ظلمة البطن والرحم والقلب. 

٢- ماذا نعني بال�عتقاد الثابت الذي تجمعت حوله اأدلة جعلت الثقة به يقينية؟

د. المعجزة. ج. الحقيقة.   آية.   ب. ال� اأ. النظرية.  

٣- علاَم يدل قول الله تعالى: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ   ڀڀ﴾؟

يمان فطري في النفس.                     ب. قرار ال�أرض.          اأ. ال�إ

نسان.                        د. ظاهرة الزوجية. ج. مراحل خلق ال�إ

اأبّيــُن المقصــود ب�لمفــردات والتراكيــب ال�آتية: )اأج�ٌج ، َبْرَزخ ، ِحْجرًا َمْحجورًا(.. ٣



4٨

اأعلُّل م� ي�أتي: . 4

اأكثــر النــاس خشــية لله هم العلماء.	 

أنهــار مــع البحار اأفضل مناطق صيد الّســمك.	  مصــاّب ال�

جعل الله ال�أرض مســتقرة مع اأن ســرعتها عالية.	 

مــ� ال�آثــ�ر المترتبــة علــى العلم ب�ل�آي�ت الدالــة على قدرة الله تع�لى؟. ٥
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خلاص الّدرس الثّ�من: ال�إ

     ال�أهــداف: 

ُيتوقَّــع مــن الطلبــة بعد نه�يــة الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

خلاص.	   تعريــف مفهوم ال�إ

خلاص من القراآن الكريم والســنة الشــريفة.	  ال�ســتدل�ل على ال�إ

خــلاص في العبادة.	   بيــان اأهميــة ال�إ

خلاص في العمل.	  اســتنتاج  اآثار ال�إ

خلاص.	  التمثيل من ســيرة الســلف الصالح على ال�إ

ال�خــلاص للــه تعالى في عملهم.	 

رادية ل� بّد لها من محّرك يدعو لتحقيقها، وقد يكون ذلك نابعاً من فطرته كطعامه  نسان ال�إ اأفعال ال�إ
وشرابه وحبه للحياة، وقد يكون هدفاً راآه حسناً فهو يسعى لتحقيقه، وعبادة الله تعالى هي غاية خلق 
نسان، فلا عبادة لمن لم يؤمن بربه، ول� تتحقق اإل� اأن تكون وفق المنهج الرباني السليم، ول� قبول  ال�إ

لها اإل� اأن تكون خالصة له سبحانه.

خلاص ال�إ مفهوم  اإنم� للفهم. * النصوص الواردة في هذا الدرس ليست للحفظ و
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خلاص: ال�إ مفهوم 

شائبة،  فيه  ليس  الذي  هو  الخالص  اأو  الصافي  والشيء  والنقاء،  الصفاء  على  تدل  خلاص  ال�إ كلمة 

خلاص هي كلمة التوحيد. أنها خالصة في صفة الله تعالى، وكلمة ال�إ خلاص بهذا ال�سم ل� وسميت سورة ال�إ

خلاص: هو اأن يكون قصد المسلم ونّيته اإرضاء الله وحده في جميع اأقوله واأفعاله، وعكسه الرياء.  فال�إ

خلاص: اأهمية ال�إ

العلماء  من  كثير  بل  فحسب،  الناس  عوام  منها  يعاني  ل�  النّفوس،  على  ال�أمور  اأشق  من  خلاص  ال�إ

يمان اإقراراً باللسان واعتقاداً بالجنان، وعملاً بال�أركان، يزيد  والصالحين يلاقون هذه المعاناة، ولئن كان ال�إ

العبادات،  الواجب تحقيقها في كّل  المهمة  ال�أصول  اأعظم  خلاص  ال�إ فاإن  بالمعصية،  وينقص  بالطّاعة 

وال�بتعاد عن السمعة والرياء والُعْجب والشرك ونحو ذلك. 

خلاُص اأهُم اأعمال القلوب، واآكد من اأعمال الجوارح، وكفى اأن يكون عمُل القلب هو الذي يفّرق بين  وال�إ

الله  يمان والكفر، فالّساجد لله والساجد للّصنم كّل منهما قائم بالعمل نفسه، ولكن شتان بين من يعظّم  ال�إ

تعالى وبين من يعظّم غيره، فال�أول مؤمن وال�آخر كافر. فعمل الجوارح بمثابة البدن، واأما اإخلاص القلب لله 

 : فهو بمثابة الروح، واإن فارقت الروح الجسد فهو كالميت ل� قيمة له، وهذا ما اأشار اإليه قول رسول الله 

"األ�َ َواإِنَّ ِفي الَجَسِد ُمْضَغًة اإَِذاَصَلَحْت َصَلَح الَجَسُد كُلُُّه، َواإَِذا َفَسَدْت َفَسَد الَجَسُد كُلُُّه، األ�َ َوِهَي الَقْلُب" ١ 

خلاص: اأدلة ال�إ

آيات القراآنية وال�أحاديث النبوية الشريفة، منها: خلاص في كثير من ال� أمر بال�إ ورد ال�

تُبّيُن  آية  وال� )الكهف(،   ﴾ حس   جس   مخ   حخ     جخ   مح   جح   مج   حج     يث   ىث    مث     جث  يت    ﴿ تعالى:  قوله 
شروط قبول العمل، وذلك:

اأن يكون العمل صالحاً وفق ما اأمر الله به، وبينه رسول الله  .. ١
خلاص فيه، فلا يقبل الله ما اأريد به غيُره سبحانه.. ٢ ال�إ

بالنّّيات واإنما لكّل امرىء ما نوى فمن  ال�أعمال  : "اإنّما  الشريفة: فقوله  النبوية  السنة  واأما من 
كانت هجرته اإلى دنيا يصيبها اأو اإلى امراأة ينكحها فهجرته اإلى ما هاجر اإليه" ٢. 

يمان، باب فضل من استبراأ لدينه، حديث رقم 5٢. ١. البخاري، صحيح البخاري، كتاب ال�إ
٢. البخاري، صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، حديث رقم ١
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نش�ط بيتّي:

)اإنما  دفتري سبب ورود حديث  واأدّوُن في  العسقلاني  ل�بن حجر  الباري  فتح  اإلى كتاب  اأرجُع 

ال�أعمال بالنّّيات(.

اأتعلّم:

النّّية: هي القصد وعزم القلب على اأمر من ال�أمور.	 

خلاص: مث�ل من سيرة السلف الص�لح على ال�إ

أْعَراِب َجاَء النَِّبيَّ َصلَّى الله َعَليِه َوَسلََّم َفاآَمَن به َواتََّبَعُه  ومن سيرة السلف الصالح اأنَّ َرُجلاً ِمَن اْل�  

َغِنَم  َخْيَبَر  َغْزَوُة  َكانَْت  ا  َفَلمَّ اأْصَحابِِه،  َبْعَض  َوَسلََّم  َعَليِه  الله  النَِّبيُّ َصلَّى  بِِه  َفاأْوَصى  َمَعَك  اأَهاِجُر  َفَقاَل: 

َرُسوُل اللِه َصلَّى الله َعَليِه َوَسلََّم َشْيئاً َفَقَسَم َوَقَسَم لَُه، َفاأْعَطى اأْصَحاَبَه َما َقَسَم لَُه َوَكاَن َيْرَعى َظْهَرَهْم، 

ا َجاَء َدَفُعوُه اإِلَْيِه، َفَقاَل: َما َهَذا؟ َقاَل: َقْسٌم َقَسَمُه لََك َفاأَخَذُه َفَجاَء بِِه النَِّبيَّ َصلَّى الله َعَليِه َوَسلََّم،  َفَلمَّ

ُد؟ َقاَل: "َقْسٌم َقَسْمُتُه لََك"، َقاَل: َما َعَلى َهَذا اتََّبْعُتَك َولَِكِن اتََّبْعُتَك َعَلى اأْن اأْرَمى  َفَقاَل: َما َهَذا َيا ُمَحمَّ

َهُهَنا َواأَشاَر اإِلَى َحْلِقِه بَِسْهٍم َفاأُموَت َفاأْدُخَل الَْجنََّة، َفَقاَل: "اإِْن َتَصُدِق اللَه َيْصُدْقَك"، ثُمَّ نََهُضوا اإِلَى ِقَتاِل 

الَْعُدوِّ َفاأتَِي بِِه النَِّبّي َصلَّى الله َعَليِه َوَسلََّم ُيْحَمُل َوَقْد اأَصاَبُه َسْهٌم َحْيُث اأَشاَر، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى الله َعَليِه 

َوَسلََّم: " ُهَو ُهَو؟" َقالُوا: نََعْم، َقاَل: "َصَدَق اللَه َفَصَدَقُه" ١.

قضية للمن�قشة:

ما جزاء من نوى فعل شيء ولم يعمله؟

١. البيهقي ، السنن الكبرى ، جماع اأبواب الشهيد ومن يصلى عليه ، حديث رقم )٦٨١٧(.
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خلاص: من اآث�ر ال�إ

چ  . ١ چ   چ   تعالى: ﴿چ   قال  الحق ونصرته.  للدف�ع عن  بقوة فيس�رع  يمّد ص�حبه 

)الحج(، وهذا يدفع المؤمن ل�أن يبذل نفسه وماله رغبة في ما عند الله تعالى من اأجر. ڍ﴾  

نف�ق في سبيل الله، فالله سيخلف العبد خيراً مما اأنفق. قال تعالى: ﴿ی   . ٢ يشرح صدر ص�حبه للاإ

ی  ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ        جب  حب  ﴾  )سباأ(

: "اإن الله . ٣ اأو بعيد. قال رسول الله  اإتق�نه، دون تفريق بين كونه لقريب  اأداء العمل و ُحْسن 

تعالى يحب اإذا عمل اأحدكم عملا اأن يتقنه" ١.

راحة النفس وطم�أنينة القلب. قال تعالى: ﴿مب  ىب  يب   جت  حت      ختمت  ىت  يت     جث  . 4

)الرعد( مث  ىث  يث﴾  

لما . ٥ السلام  عليه  يوسف  فهذا  المعصية،  في  والوقوع  الشيط�ن  وس�وس  من  المؤمن  يحفظ 

ُعرضت عليه الفاحشة اأبى الوقوع فيها، وسبب ذلك اأنه كان مخلصاً لله؛ قال تعالى: ﴿ڃ  
ڃ  چ  چ     چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ﴾  )يوسف( 

يمان، حديث رقم 4٩٣٠ ١. البيهقي ، شعب ال�إ
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 التّقويم: 

حيَحِة . ١ اإِشــ�َرَة )( اأم�َم الِعب�َرِة َغْيِر الصَّ حيَحِة، َو اأضُع اإشــ�رة )( اأم�َم الِعب�َرِة الصَّ
ج�بة اإلى دفتري: فيمــ� يلي، ثــم اأنقُل ال�إ

خــلاص يعنــي الفــراغ مــن الشــيء وال�نتهــاء منــه.                             )         (  اأ. ال�إ
خــلاص عمــل قلبــي محــض.             )        ( ب. ال�إ
ج. الغايــة التــي يرجوهــا المســلم مــن عملــه هــي المعيــار الــذي يقّيــُم بــه العمــل.     )          (
د. اأعمــال الجــوارح مــا دامــت متشــابهة فــلا فــرق بينهــا مــن حيــث ال�أجــر والثّواب. )          (
هـ. من نوى الشهادة مخلصاً بها قلُبه فله اأجر الشهيد واإن مات على فراشه.       )         (

ج�بــة الصحيحة لكل مم� ي�أتي:. ٢ اأضــع دائــرة حول رمز ال�إ
خلاص؟ ١- ما مفهوم ال�إ

اأ.  تفريغ القلب لله وال�نشغال عما سواه.        ب. عدم تفريغ القلب لله وصرف ال�نشغال 
عما سواه.

ج. تفريغ القلب لله وصرف ال�نشغال عما سواه. د. عدم تفريغ القلب لله وال�نشغال عما سواه.            

٢- ماذا نعني بالنية؟
اأ. القصد وعزم القلب على اأمر من ال�أمور.        ب. اإخلاص العمل لله تعالى.         

ج. القول باللسان والعمل بال�أركان.               د. حسن اأداء العمل واإتقانه.

خلاص الذي يدل عليه قوله تعالى: ﴿چ  چ  چ  چ﴾؟ ٣- ما اأثر ال�إ
ب. حسن اأداء العمل واإتقانه.            نفاق في سبيل الله.   اأ. شرح الصدر للاإ
د. راحة النفس وطماأنينة القلب.  ج. يمد صاحبه بقوة فيسارع لنصرة الحق.  

لقبول ال�أعم�ل شــرط�ن ه�ّم�ن، وّضحهم�.. ٣

اأبّيــُن دور النّيــة في اســتحق�ق الع�مل الثواب اأو عدمه.. 4

خلاص في حي�ة المؤمن.. ٥ ثــ�ر ال�إ اأذكــر ثلاثــة من اآ

خلاص والّري�ء.. ٦ اأفــرُِّق بين ال�إ

خلاص من ســيرة الســلف الص�لح.. ٧ اأذكر مث�ل�ً على ال�إ
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 الوحدة الث�لثة    الحديث الشريف

: "اأْعطيُت َجواِمَع الَكِلِم". )رواه مسلم( قال رسول الله 



5555

ال�أهــداف الع�مة للوحدة. ٨

ُيتوقَّــع مــن الطلبــة بعد نه�ية هــذه الوحدة اأن يكونوا ق�درين على:

اســتنباط الدروس والعبر من ال�أحاديث الشــريفة.

أمة ال�ســلامية. الحــرص علــى ال�نتماء للدين وال�

الشــعور بالمســؤولية تجاه المجتمع.

اإدراك اأهميــة الدفــاع عن الدين والوطن.

حفــظ ال�أحاديث النبوية الشــريفة.
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سلام الدرس التّ�سع: المسؤولّية الجم�عّية في ال�إ

ال�أهداف: 

ُيتوقَّــع مــن الطلبــة بعد نه�يــة الدرس اأن يكونوا ق�درين على:
- قراءة الحديث الشــريف قراءة ســليمة.

- توضيــح معانــي المفــردات والتراكيب الواردة في الحديث الشــريف.
- بيان مســؤولية المســلم تجاه المجتمع.

أمــر بالمعــروف والنهي عن المنكر. - تعليــل الحكمــة مــن ال�
- الحــرص علــى ال�مــر بالمعــروف والنهي عن المنكر. 

- حفظ الحديث الشــريف غيباً.

)شرح وحفظ(

ــ� -  ــه عنهم ــير - رضــي الل ــن بش ــ�ن ب ــن النعم ع

ــُدوِد  ــى ُح ــِم َعَل ــُل الَق�ئِ ــ�ل: َمَث ــي  ق ــن النّب ع

ــى  ــَتَهُموا َعَل ــْوٍم اْس ــِل َق ــ�، َكَمَث ــِع فِيَه ــِه َوالَواقِ اللَّ

َوَبْعُضُهــْم  اأْعلاََهــ�  َبْعُضُهــْم  َف�أَصــ�َب  َســِفيَنٍة، 

ــَتَقْوا  ــَفِلَه� اإَِذا اْس ــي اأْس ــَن فِ ــَك�َن الَِّذي ــَفَلَه�، َف اأْس

ــْو  ــوا: َل ــْم، َفَق�ُل ــْن َفْوَقُه ــى َم وا َعَل ــرُّ ــ�ِء َم ــَن الَم ِم

اأنَّــ� َخَرْقَنــ� فـِـي َنِصيِبَنــ� َخْرقــً� َوَلــْم نـُـْؤِذ َمــْن َفْوَقَنــ�، 

اإِْن  ْن َيْتُرُكوُهــْم َوَمــ� اأَراُدوا َهَلُكــوا َجِميعــً�، َو َفــ�إِ

ــ�ً )١(. ــْوا َجِميع ــْوا، َوَنَج ــى اأْيِديِهــْم َنَج ــُذوا َعَل اأَخ

١. البخاري: صحيح  البخاري، كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة، رقم ٢4٩٣.

مع�ني المفردات والتراكيب:

آمر بالمعروف  الق�ئم: المحافظ عليها، اأو ال�

الناهي عن المنكر. 

حدود الله: اأحكامه واأوامره ونواهيه.

الواقع فيه�: التّارك للاأمر بالمعروف والنّهي 

عن المنكر.

اْسَتَهُموا: اقترعوا.

خرقً�: َثقباً.

اأخذوا على اأيديهم: منعوهم من اأن يخرقوها.
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سلامي في ضوء هذا الحديث الشريف اإلى ثلاثة اأصناف:                         صنّف النبي  الناس في المجتمع ال�إ

آمر بالمعروف النّاهي عن المنكر.. ١ المستقيم على حدود الله تعالى الذي لم يتجاوزها، وهو ال�

التّارك للمعروف المرتكب للمنكر. . ٢

المتباطئ عن دفع المنكر والنّهي عنه.. ٣

وهذه ال�أصناف الثلاث حالها كحال ركّاب سفينة اأخذ كّل منهم مكانه عليها بالقرعة، فكان   

َمن في ال�أسفل يرغبون بالّصعود اإلى اأعلى الّسفينة لياأخذوا منها الماء، حيث اإن هذا التّصرف من وجهة 

نظرهم يسبب ضرراً لغيرهم؛ لذا اأرادوا اأن يفتحوا فتحة في نصيبهم تمكنهم من اأخذ حاجتهم من الماء 

نهم سيهلكون جميعاً، سواء من  دون اإيذاء غيرهم، فاإن تركوهم وما اأرادوا من تخريب الّسفينة بالخرق، فاإ

أنه بخرق الّسفينة تغرق هي ومن فيها، واإن منعوهم  سكن في ال�أعلى اأو من سكن في ال�أسفل، وذلك ل�

من خرقها نجا ركّابها جميعاً.

مسؤولّية المســلم تج�ه مجتمعه: 

يكون  وتقويمها، حتى  نفسه  اإصلاح  عن  مسؤول  الحق  المسلم 
بذلك قائماً على حدود الله سبحانه، ومسؤول -اأيضاً- عن رعيته التي 
يرعاها، كما جاء في الحديث الّصحيح عن النبي  اأنه قال: " اأَل� 
أِميُر الَِّذي َعَلى النَّاِس َراٍع،  كُلُُّكْم َراٍع، َوكُلُُّكْم َمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َفاْل�
َوُهَو َمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َوالرَُّجُل َراٍع َعَلى اأْهِل َبْيِتِه، َوُهَو َمسؤوٌل َعْنُهْم، 

َوالَْمْراأُة َراِعَيٌة َعَلى َبْيِت َبْعِلَها َوَولَِدِه، َوِهَي َمسؤولة َعْنُهْم، َوالَْعْبُد َراٍع َعَلى َماِل َسيِِّدِه َوُهَو َمسؤوٌل َعْنُه، اأَل� 

َفُكلُُّكْم َراٍع، َوكُلُُّكْم َمسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه" )١(.

مام العادل ، رقم ١٨٢٩. مارة ، باب فضيلة ال�إ ١. مسلم: صحيح مسلم ، كتاب ال�إ

اأفكُِّر:

يمان بالله تعالى في قوله تعالى:﴿ٺ ٺ  أمر بالمعروف والنّهي عن المنكر على ال�إ لماذا تقّدم ال�

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ )اآل عمران:١١٠(؟
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وتتمثُّل مســؤولية المســلم تج�ه مجتمعه في اأمور عديدة، اأهمه�:
تربية اأبنائه تربية اإسلامية صحيحة. . ١
أمر بالمعروف والنّهي عن المنكر. . ٢ ال�
والجمعيات . ٣ العاملة  المؤسسات  في  والمشاركة  العامة،  والتوعية  والتعلم  التعليم  على  الحرص 

يجابية الفاعلة.  التعاونية؛ لبناء القوى ال�إ
سلامّي الرشيد.. 4 ال�هتمام بتطبيق العدل، والعمل على اإقامة الحكم ال�إ

نش�ط بيتي:

ما المعنى المستفاد من قوله تعالى: ﴿ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  
ۋ  ﴾  )طه:١٣٢( ؟

اأحك�م فقهية وتوجيه�ت مهمة مســتنبطة من الحديث الشــريف: 

أدلة على ذلك، كما قال تعالى: ﴿ڳ . ١ أمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، وقد تضافرت ال� وجوب ال�

راأى منكم  : "من  )اآل عمران:١٠4( وقال  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ﴾ 
يمان" ١.  منكراً فليغيره بيده، فاإن لم يستطع فبلسانه،فاإن لم يستطع فبقلبه، وذلك اأضعف ال�إ

تعذيب العامة بذنوب الخاصة اإذا ظهر المنكر ولم يغّير، ومصداق ذلك قوله تعالى: ﴿ۇئ  ۆئ  . ٢

لََتاأُْمُرنَّ بِالَمْعُروِف  : "َوالَِّذي نَْفِسي بَِيِدِه  أنفال:٢5(، وقوله  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئىئ﴾ )ال�
َولََتْنَهُونَّ َعِن الُمْنَكِر اأْو لَُيوِشَكنَّ اللَُّه اأْن َيْبَعَث َعَلْيُكْم ِعَقاباً ِمْنُه ثُمَّ َتْدُعونَُه َفَلا ُيْسَتَجاُب لَُكْم" ٢.

النية الحسنة ل� تصحح العمل الفاسد: ففي هذا الحديث قال الذين في اأسفل السفينة: "لو اأنا خرقنا في . ٣

نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا"، وهذا يوّضح اأنه مهما َتعلّل اأولئك القوم باأن مقصدهم من خرق السفينة 

هو دفع ال�أذى عمن فوقهم، فاإن ذلك ليس مصّححاً لعملهم، ول� مانعاً من اعتباره منكراً يجب تغييره.

استحباب ضرب المثل في الّدعوة والتّعليم، وفيه فوائد عديدة، منها: . 4

متاع ودفع الملل. قناع واإقامة الحّجة.   ج. ال�إ اأ . تقريب المعنى للّسامعين.   ب. ال�إ

يمان ، 4٩ يمان ، باب بيان اأن النهي عن المنكر من ال�إ ١.  مسلم: صحيح مسلم ، كتاب ال�إ
ألباني: حديث حسن. أمر بالمعروف ، رقم ٢١٦٩ ، قال ال� ٢.  الترمذي: سنن الترمذي ، كتاب الفتن ، باب ما جاء في ال�
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التّـقويم:

حيَحِة . ١ اإِشــ�َرَة )( اأم�َم الِعب�َرِة َغْيِر الصَّ حيَحِة، َو اأضُع اإشــ�رة )( اأم�َم الِعب�َرِة الصَّ
ج�بة اإلى دفتري:  فيمــ� يلي، ثــم اأنقُل ال�إ

اأ . يــدلُّ حديــث الّســفينة علــى جــواز مداهنــة اأهــل الباطــل فــي ال�أحــوال والظـّـروف جميعها.   )       (

ب. التربيــة الّســليمة للاأفــراد تقــود المجتمــع للازدهــار والتطــّور.             )      (

شــكال ويتّضــح المقــال" وثيقــة الصلــة بالدعــوة اإلى الله ســبحانه. )      ( ج. قاعــدة "بالمثــال يــزول ال�إ

د. النية الحســنة كافية لقبول ال�أعمال في ميزان الشــرع.         )      (

أقــوال وال�أعمــال.              )      ( هـــ. القائــم علــى حــدود اللــه -تعالــى- والواقــع فيهــا ســّيان فــي ال�

ج�بــة الصحيحة لكل مم� ي�أتي:. ٢ اأضــع دائــرة حول رمز ال�إ

١- من هو راوي حديث: "مثل القائم على حدود الله..." ؟
اأ. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه .          ب. النعمان بن بشير رضي الله عنه.

ج. سهل بن سعد رضي الله عنه .            د. اأنس بن مالك رضي الله عنه.

٢- ما معنى "استهموا"؟
اأ. اقترعوا.           ب. تنازعوا .         ج. حملوا سهامهم.            د. خرقوا .

آتية صحيحة؟ ٣- اأيُّ العبارات ال�
اأ. النية الحسنة تصحح العمل الفاسد          ب. النية الحسنة ل� تصحح العمل الفاسد                    

ج. النية السيئة ل� تفسد العمل الصالح         د.  النية الحسنة ليست شرطا للعمل.

واجب بيتّي:

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ    ﴿ تعالى:  قوله  بين  توفِّق  كيف 

چ  چ   چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ﴾ )المائدة(، وحديث السفينة؟
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اأذكــُر ثلاثــة من واجب�ت المســلم نحو مجتمعه.. ٣

اأدلـّـُل علــى وجوب ال�أمر ب�لمعــروف والنّهي عن المنكر من:. 4

اأ. القــراآن الكريم.

ب. الحديث الشــريف.

اأعلـّـل: ل� ِغنــى للداعيــة اأو المعلم عن ضرب ال�أمث�ل.. ٥

اأســتنتُج ثلاثة اأمور يرشــد اإليه� حديث الّســفينة.. ٦

اأكتُب الحديث الشريف: "مثل الق�ئم على حدود الله والواقع... ونجوا جميعً�".. ٧

اأن�قش: كيف يكون ال�أمر ب�لمعروف دون التعدي على حّرّي�ت ال�آخرين. . ٨
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الدرس الع�شر: فضل الّرب�ط

ال�أهداف:

ُيتوقَّــع مــن الطلبــة بعد نه�يــة الدرس اأن يكونوا ق�درين على:
قراءة الحديث الشــريف قراءة ســليمة.	 
شــرح الحديث الشــريف شرحاً اإجمالياً.	 
توضيح المعاني المســتفادة من الحديث الشــريف.	 
التعــرف اإلى مفهوم الرباط.	 
توضيــح فضــل الرباط والمرابطين.	 

حفظ الحديث الشــريف غيباً	 

)شرح وحفظ(

عــن ســهل بــن ســعد رضــي اللــه عنهم� اأن رســول 

ــه َخيــٌر  ــْوٍم فــي َســبيِل اللّ اللــه  قــ�ل: )رِبــ�ُط َي

ــم  ــْوِط اأَحِدُك ــ� ومــ� َعليهــ�، َوَموضــُع َس ــَن الّدني ِم

ْوحــُة  ِمــَن الَجنَّــة َخيــٌر ِمــَن الّدنيــ� َومــ� َعليهــ�، َوالرَّ

ــٌر  ــْدوِة َخي ــه اأو الَغ ــبيِل اللّ ــي س ــُد ف ــ� الَعب َيروُحه

ِمــَن الّدنيــ� ومــ� َعليهــ�(١.

١. البخاري: صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد في سبيل الله، رقم )٢٧٣5(.

مع�ني المفردات:

قامة في الثّغور، وهي: ال�أماكن التي  الرب�ط: ال�إ

سلام و)المرابط(:  يخشى على اأهلها من اأعداء ال�إ

المقيم في الثغور المعّد نفسه للجهاد في سبيل الله.

الّسوط: العصا التي ُيضرب بها.
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شرح الحديث

يقيم المرابطون في الثّغور وقد يتعرضون لمفاجاأة العدو، فياأتيهم بغتة، فاإن اأحسوا به قد اأقبل اأرسلوا 

من ينّبه جيوش المسلمين ليستعّدوا. وفي هذا الحديث يرّغب  في الرباط، حيث وصف اأجر رباط 

يوم واحد في سبيل الله باأنه خير من الدنيا وما عليها، ثم قال: "لغدوة اأو روحة في سبيل الله خير من 

الدنيا وما عليها"، الغدوة هي: المسير اأول النهار، والروحة هي: المسير اآخر النهار، فكاأنه -  - يقول: 

"الغازي اإذا سار في سبيل الله من اأول النهار اإلى وسط النهار فهذه المسيرة اأجرها اأكبر من اأن تتحصل 

له الدنيا وما عليها، وكذلك لو سار من وسط النهار اإلى اآخره فهي خير له من الدنيا وما عليها"، فتبّين 

﴾ )اآل عمران:٢٠٠(. بذلك فضل الرباط، قال تعالى: ﴿ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

ُحكم الّرب�ط:

ال�أصل في حكم الّرباط اأنه مستحب خشية اقتحام العدو اأرض المسلمين، اإل� اأنه يكون واجباً على 

آتية:  المسلمين القادرين في الحال�ت ال�

اإذا لم يوجد غيرهم على الثّغور.. ١

اإذا استنفرهم ولي ال�أمر. لقوله  : "واإذا اْسُتْنِفْرتُْم َفانِْفروا" ١.. ٢

عند احتلال اأرض المسلمين ووطنهم.. ٣

الّساعة،  اإلى يوم  اأرض رباط  العظيم، فجعلها  اأرض فلسطين بهذا الشرف  الله -تعالى-  وقد شّرف 

والّرباط فيها عام ول� ينحصر في المجاهدين، بل كل من نوى الّرباط في اأرضها فهو في سبيل الله.

١. البخاري: صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب ل� يحل القتال بمكة، رقم )١٨٣4(.

نش�ط بيتّي:

اأرجُع اإلى كتاب التّفسير المنير للزحيلي، واأدّوُن في دفتري معنى قوله سبحانه: ﴿ائ ائ 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ﴾  )اآل عمران(.
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ســلام: من فض�ئل الّرب�ط في ال�إ

للّربــ�ط في ســبيل الله فض�ئــل عظيمة من اأهمه�:

اأول�ً: اأجــر المرابــط ل� ينقطــع بموتــه، وياأمــن مــن فتنــة القبــر. قــال رســول 

نــه  : "كّل ميــت ُيختــم علــى عملــه اإل� المرابــط فــي ســبيل اللــه فاإ اللــه 

ــن مــن فتنــة القبــر" ١. ينّمــى لــه عملــه اإلــى يــوم القيامــة ويؤمَّ

ــر يــوم القيامــة. قــال رســول اللــه  ــً�: المرابــط ياأمــن مــن الفــزع ال�أكب ث�ني

: "مــن مــات مرابطــاً فــي ســبيل اللــه اأجــري عليــه اأجــر عملــه الّصالــح 

الــذي كان يعمــل، واأجــري عليــه رزقــه واأمــن مــن الفتـّـان، وبعثــه اللــه يــوم 

القيامــة اآمنــاً مــن الفــزع ال�أكبــر" ٢.

: "ربــاط يــوم فــي  ث�لثــً�: ربــاط يــوم فــي ســبيل اللــه خيــر مــن األــف يــوم فيمــا ســواه. قــال رســول اللــه 

ســبيل اللــه خيــر مــن األــف يــوم فيمــا ســواه مــن المنــازل" ٣.

ــن  ــار: عي ــان ل� تمســهما الن : "عين ــه  ــال رســول الل ــة. ق ــوم القيام ــار ي ــط ل� تمســه النّ ــً�: المراب رابع

ــه" 4. ــي ســبيل الل ــت تحــرس ف ــن بات ــه وعي بكــت مــن خشــية الل

ألباني: صحيح. ١. الترمذي: سنن الترمذي، باب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل من مات مرابطا، رقم )١٦٢١(، وقال ال�
ألباني: حديث صحيح. ٢. ابن ماجه: سنن ابن ماجه، كتاب الجهاد، باب فضل الرباط في سبيل الله، ٩٢4/٢، حديث رقم )٢٧٦٧(. قال ال�

ألباني: حسن. ٣. الترمذي: سنن الترمذي، اأبواب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل المرابط، رقم )١٦٦٧(. قال ال�
ألباني: صحيح. 4. الترمذي: سنن الترمذي، اأبواب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله، رقم )١٦٣٩(، قال ال�

نش�ط صفّي:

اأبيُِّن دل�ل�ت الحديث الشريف: "عينان ل� تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت 
تحرس في سبيل الله".
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التّقويم:

حيَحِة . ١ اإِشــ�َرَة )( اأم�َم الِعب�َرِة َغْيِر الصَّ حيَحِة، َو اأضُع اإشــ�رة )( اأم�َم الِعب�َرِة الصَّ
ج�بة اإلى دفتري:  فيمــ� يلي، ثــم اأنقُل ال�إ

أماكــن التــي ُيخــاف  علــى اأهلهــا مــن ال�أعــداء.     )         ( اأ. الثّغــور هــي ال�
ب.المقصــود بكلمــة غــدوة فــي قــول الرســول  : "لغــدوة اأو روحة في ســبيل الله" هو طعام 

الغــداء.                   )         (
ج. مــن فضائــل الّربــاط اأن المرابــط ل� ينقطــع عملــه بموتــه.      )         (
د. الّرباط ل� يكون اإل� في فلســطين.        )         (

ج�بــة الصحيحة لكل مم� ي�أتي:. ٢ اأضــع دائــرة حول رمز ال�إ

١- ما معنى الغدوة والروحة؟
اأ. الغدوة المسير اآخر النهار والروحة هي المسير اأول النهار.

ب. الغدوة المسير وسط النهار والروحة هي المسير اآخر النهار.
ج.  الغدوة المسير اأول النهار والروحة هي المسير وسط النهار.

د.  الغدوة المسير اأول النهار والروحة هي المسير اآخر النهار.          

٢- من الذي ياأمن من الفزع ال�أكبر يوم القيامة؟
د. جميع الخلائق.             ج. الشجاع.   ب.  المرابط.   اأ. المسلم.  

أناس اإذا لم يوجد غيرهم على الثغور؟ ٣- ما حكم الرباط ل�
د. حرام.  ج. مكروه.   ب. مندوب.   اأ. واجب.  

اأبّيُن فضل الّرب�ط في ســبيل الله .. ٣

اأعلُّل: اأ. رّغَب الرســول  بالّرباط.. 4

قامة في الثّغور رباطاً.        ب. ُســمّيت ال�إ

متــى يكون الّرب�ط:. ٥

ب. مستحّباً؟ اأ. واجبــاً؟  

اأكتُب الحديث الشــريف: عن ســهل بن ســعد رضي الله عنهم� اأن رســول الله  . ٦
قــ�ل: "ربــ�ط يــوم في... اأو الغدوة خير مــن الدني� وم� عليه�".
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اإن الرسول لنوٌر يستض�ُء بِه       ُمَهنٌّد من سيوف اللِه َمسلوُل

الوحدة الرابعة        السيرة النبوية
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   ال�أهداف الع�مة للوحدة:

ُيتوقَّع من الطلبة بعد دراستهم لهذه الوحدة اأن يكونوا ق�درين على:

اإظهار مكانة النبي  في قلوب المؤمنين.

. الحرص على ال�قتداء بالنبي 

استخلاص الدروس والعبر من حياة النّبي  والصحابة –رضي الله عنهم-.

سلامية، وبناء المجتمع بناًء سليماً. عادة الوحدة ال�إ الحرص على العمل ل�إ

٦٦٦٦
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الّدرس الح�دي عشر: حجة الوداع )١٠هـ(

ال�أهداف:

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

تعليل تسمية حجة الوداع بهذا ال�سم.	 

التعرف اإلى نص خطبة الوداع.	 

استنباط دل�ل�ت خطبة الوداع.	 

استنتاج العبر والدروس من حجة الوداع.	 

ســلامّية، ودخــل  فــرض اللــه -ســبحانه- الحــّج علــى المســلمين بعــد اأن تــّم اإرســاء قواعــد الدولــة ال�إ

النـّـاس فــي ديــن اللــه اأفواجــاً، وقــد كان ذلــك فــي اأواخــر الّســنة التّاســعة مــن الهجــرة، حيــث عــزم 

النّبــي  اأمــره علــى الّذهــاب اإلــى الحــّج، ولّمــا ســمع النّــاس بذلــك خــرج خلــق كثيــر يريــدون 

ــوداع فــي الســنة العاشــرة مــن  ــه الصــلاة والســلام-. وكانــت حجــة ال ــي -علي اأن يحّجــوا مــع النّب

الهجــرة، وســّميت بهــذا ال�ســم، ل�أن النبــي  لــم يحــّج بعدهــا.

* يعطى هذا الدرس بعد درس الحج والعمرة )١+٢(
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اأفكُِّر:

سلام، حجة الكمال. اأعلُل سبب تسمية حجة الوداع بـ: حجة البلاغ، حجة ال�إ

النّبي  يؤّدي من�سك الحج:

خــرج رســول اللــه  فــي الخامــس والعشــرين مــن ذي القعــدة فــي الســنة العاشــرة مــن الهجــرة النبويــة 
ومعــه الهــدي، حتــى وصــل ذي الحليفــة فاغتســل وتطّيــب واأحــرم بالحــج منهــا. وســار حتــى وصــل مكــة 
المكرمــة، وطــاف طــواف القــدوم، ثــم ســعى بيــن الصفــا والمــروة، وفــي اليــوم الثامــن مــن ذي الحجــة 
ــت  ــى طلع ــلاً حت ــرب والعشــاء والفجــر، ومكــث قلي ــر والعصــر والمغ ــا الظه ــى به ــى فصلّ ــى من ــه اإل توّج
الشــمس، وبعدهــا ســار اإلــى عرفــات حتــى وصــل نَِمــَرة، فنــزل بهــا حتــى زالــت الشــمس، ثــم نــزل بطــن 

ــز وجــل: ﴿ چ   ــه ع ــزل قول ــوداع ن ــة ال ــن خطب ــه م ــد فراغ ــوداع، وبع ــة ال ــاس خطب ــة وخطــب الن عرف

اأّذن بــلال  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ﴾ )المائــدة:٣(. وبعــد الخطبــة 
رضــي اللــه عنــه، وصلــى النبــي  بالنــاس الظهــر والعصــر جمــع تقديــم.

واجب بيتّي:

اأكتُب في دفتري اآخر اآيات القراآن الكريم نزول� مستعيناً باأحد كتب علوم القراآن.

ــه الّصــلاة والّســلام- واقفــا بعرفــة حتــى غابــت الشــمس، فســار حتــى اأتــى المزدلفــة، فصلّــى  وظــّل -علي
بهــا المغــرب والعشــاء جمــع تاأخيــر، وصلـّـى الفجــر، ثــم اأتــى المشــعر الحــرام حتــى اأســفر الفجــر، وتوّجــه 
اإلــى منــى قبــل اأن تطلــع الشــمس، وعندمــا وصــل اإلــى جمــرة العقبــة الكبــرى رماهــا بســبع حصّيــات مكّبــراً 

مــع كّل حصــاة. 

وفــي اليــوم العاشــر مــن ذي الحجــة نحــر الهــدي، وحلــق شــعره، ثــم اأفــاض اإلــى البيــت فطــاف طــواف 
ــة  ــى المدين ــم طــاف مودعــاً وراجعــاً اإل ــلاث، ث ــام التّشــريق يرمــي الجمــرات الث ــى اأي ــام بمن فاضــة، واأق ال�إ

المنورة.
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خطبة الوداع:

هــي الخطبــة التــي األقاهــا النّبــي  يــوم عرفــة وجــاء فيهــا: بعــد اأن حمــد اللــه وذكــر ووعــظ، قــال: "اأُيَهــا 

النَّــاس، اإّن ِدَماَءكُــْم َواأْمَوالَُكــْم َواأْعَراَضُكــْم َعليُكــْم َحــَراٌم اإلــى اأْن َتْلَقــْوا َربَُّكــْم، َكُحرَمــِة َيْوِمُكــْم َهــَذا فــي 

َشــْهِركُْم َهــَذا فــي َبَلِدكـُـم َهــَذا، واإنكــم ســتلقون ربكــم فيســاألكم عــن اأعمالكــم وقــد بلغــت، َفَمــْن َكانَــْت 

هــا اإلــى َمــْن ائْتَمَنــُه َعَليهــا، واإن كّل ربــا موضــوع، ولكــن لكــم رؤوس اأموالكــم ل� َتظلمون  ِعْنــَدُه اأَمانــٌة فليُؤدِّ

ول� تُظلمــون، و قضــى اللــه اأنــه ل� ربــا، واإن ربــا عمــي العبــاس بــن عبــد المطلــب موضــوع كلـّـه. اأمــا بعــد 

اأيهــا النــاس، اإن لِنَســائُِكْم َعَلْيُكــْم حقــاً، ولَُكــْم َعَلْيِهــّن حــّق، لَُكــْم َعلِيهــّن األ� ُيوْطئــَن فُُرَشــُكْم غيَركــم، 

ّن اللــه قــد اأذن لكــم اأن تهجروهــن  َول� ُيْدِخْلــَن اأَحــداً تكَرُهونَــُه بيوَتُكــْم، ول� ياأتيــَن بَِفاِحَشــة، فــاإن فعلــن فــاإ

فــي المضاجــع، وتضربوهــن ضربــاً غيــر مبــّرح، فــاإن انتهيــن فلهــن رزقهن وكســوتهن بالمعروف، واســتوصوا 

ــٍس  ــِب نْف ــْن طي ــِه اإل�ّ َع ــاُل اأخي ــلاَ َيِحــلُّ ل�مــرئ َم ــوٌة، َف ــوَن اإْخ ــا الُمؤِمُن ــاُس، اإنّم ــا النّ ــراً. اأيَه بالنســاء خي

نـّـي َقــْد  منــُه، األ�َ َهــْل بلّْغــُت، اللُّهــم اْشــَهْد، فــلا َتْرِجُعــّن َبْعــِدي كُفــاراً َيضــِرُب َبْعُضُكــْم رقــاَب َبْعــض َفاإ

َترْكــُت ِفيُكــْم َمــا اإْن اأَخذتــْم بـِـِه لـَـْم َتِضلُّــوا َبْعــَدُه، ِكَتــاَب اللــِه، األ�َ َهــْل بلّغــُت، اللّهــّم اْشــَهْد. اأيهــا النـّـاُس 

آدَم واآدُم مــن تـُـراب، اإن اأكرُمُكــْم عنــَد اللــِه اأْتَقاكُــْم، وليــس  اإن َربَُّكــْم َواِحــٌد، واإّن اأَباكـُـْم واِحــٌد، كُلكُّــْم ل�

لعربــّي َفْضــٌل علــى عجمــّي اإل�ّ بالتّْقــوَى" ١.

بعض دل�ل�ت خطبة الوداع:

ســلامّية مؤكّداً ما يلي: األقى رســول الله  خطبته المشــهورة، ورســم فيها معالم الخير للاأمة ال�إ

أعــراض، فقــد اأكّــد النّبــي -عليــه الّصــلاة والّســلام- علــى حرمــة دم ١.  أمــوال وال�  حرمــة الّدمــاء وال�

المســلم واأموالــه وعرضــه.

تحريــم عــادات الجاهلّيــة واأخلاقهــا المذمومــة، فقــد حــّرم النّبــي  الّربــا الــذي كان اأهــل الجاهلّيــة . ٢

ــي اشــتهرت  ــاأر وال�نتقــام الت ــه، ومــا يســّببه مــن شــحناء وبغضــاء، كمــا اأبطــل عــادات الثّ ــون ب يتعامل

ــة.  فــي الجاهلّي

التّوصيــة بالنّســاء خيــراً، فقــد اأكّــد النّبــي -عليــه الّصــلاة والّســلام- فــي هــذه الخطبــة المباركــة علــى . ٣
حســن التّعامــل مــع النّســاء لضعفهــّن، مبينــاً مــا لهــّن ومــا عليهــّن.

صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب حجة النبي  ،رقم الحديث ١٢١٨.  ١
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التّحذيــر مــن الفتــن بيــن المســلمين، فقــد حــّذر النّبــي  المســلمين مــن اأن يرجعــوا بعــده كمــا كان . 4
حالهــم فــي الجاهلّيــة، حينمــا كانــوا يســتحلّون الّدمــاء ول� يراعــون حرمتهــا، ويضربــون رقــاب بعضهــم 

مــن اأجــل تحقيــق مصالــح دنيويـّـة فانيــة.

التّاأكيــد علــى المســاواة بيــن المســلمين جميعــاً، واأنـّـه ل� فضــل لعربــي علــى اأعجمــي، ول� غنــّي علــى . 5
فقيــٍر اإل�ّ بمعيــاٍر واحــد وهــو معيــار التّقــوى والّصــلاح.

التّوصية بالتّمســك بكتاب الله تعالى وســنّة نبّيه عليه الّصلاة والّســلام.. ٦

التّقويم:

حيَحــِة  اإِشــ�َرَة )( اأمــ�َم الِعبــ�َرِة َغْيــِر الصَّ حيَحــِة، َو ١. اأضــُع اإشــ�رة )( اأمــ�َم الِعبــ�َرِة الصَّ
ج�بــة اإلــى دفتــري:  فيمــ� يلــي، ثــم اأنقــُل ال�إ

اأ  . كانت حجة الوداع في السنة العاشرة من البعثة النّبوية الشريفة.       )         (

فاضة.  )         ( ب. اأول عمل قام به رسول الله  عند وصوله مكة المكرمة هو طواف ال�إ
ج . رمى النبي – عليه الّصلاة والّسلام – الجمرات الثّلاث في اأيام التّشريق.     )         (

د  . الربا من الكبائر التي حّرمتها خطبة الوداع.               )        (

ج�بة الصحيحة لكل مم� ي�أتي: ٢. اأضع دائرة حول رمز ال�إ

١- في اأي سنة من الهجرة فرض الله سبحانه وتعالى الحج على المسلمين؟

اأ. السابعة.           ب. الثامنة.          ج. التاسعة .           د. العاشرة. 

آتية  لم يؤكد عليه النبي  في حجة الوداع؟ ٢- واحدة من ال�

ب. حرمة الدماء وال�أموال وال�أعراض            اأ. التوصية بالنساء خيراً           

ج. ال�لتزام بعادات الجاهلية        د.  المساواة بين المسلمين جميعاً

٣- في اأي عام هجري اأّدى النبي  حجة الوداع ؟

اأ. التاسع.           ب.   العاشر.          ج. الحادي عشر.             د. الثاني عشر.
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٣. م� المقصود بكل من ال�آتية:       اأ. الهدي.          ب. اأيام التشريق؟ 

4. اأذكر ثلاثة اأعم�ل اأّداه� النّبي  في حجة الوداع تُعّد من قبيل:

اأ . اأركان الحج.          ب . واجبات الحج.

٥. م� المعنى المستف�د من العب�رات ال�آتية من خطبة الوداع: 

اأ . اإن لِنَسائُِكْم َعَلْيُكْم حقاً، ولَُكْم َعَلْيِهّن حّق؟
ب. ل� يحل ل�مرئ َماُل اأخيِه اإل�ّ َعْن طيِب نْفٍس منُه؟

ج. وليس لعربّي َفْضٌل على عجمّي اإل�ّ بالتّْقوَى؟

٦. حّدد العب�رة الواردة في خطبة الوداع والتي تتفق مع النّصوص الشرعية ال�آتية: 

ــى: ﴿ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى     ــال تعال اأ. ق

ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئ  ۈئ ﴾ )النســاء(.

ب. قال تعالى: ﴿  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ ۓ  ڭ﴾ )البقرة(

تعالــى: ﴿ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ   قــال  ج. 

)البقــرة(   ﴾ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ 
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الّدرس الثّ�ني عشر: مرض النّبي  ووف�ته

ال�أهداف:

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

بيان مكانة النبي  في قلوب اأصحابه.	 

 	. ذكرعلامات اقتراب اأجل النبي 

 	. شرح تفاصيل مرض النّبي 

توضيح وصية النّبي  لحظة ال�حتضار. 	 

وصف حال الّصحابة لحظة وصول خبر الوفاة.	 

يجــد المتابــع لتاريــخ الصحابــة -رضــي  اللــه عنهــم- وســيرهم حقيقــة واضحــة مشــتركة لديهــم جميعــاً يلتقــون 

 ، ــه  ــه وحمايت ــاع عن ــة: الدف ، ومــن مظاهــر هــذه المحب ــي  عليهــا، األ� وهــي محبتهــم العظيمــة للنّب

وحنينهــم اإليــه وشــوقهم للقائــه، وحرصهــم علــى ســلامته مــن ال�أذى، وامتثــال اأوامــره، واهتمامهــم الشــديد اأن 

يكــون اآخــر عهــد لهــم فــي الدنيــا مــّس جســده المبــارك.
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نش�ط بيتّي:

. اأضرب مثال�ً واحداً لكل مظهر من مظاهر محبة الصحابة – رضي الله عنهم – للنّبي 

 اقتراب اأجل النّبي  :

بعــد اكتمــال الدعــوة واإبــلاغ الرســالة شــعر النّبــي صلــى اللــه عليــه وســلّم بــاأن وقــت الــوداع قــد حــان، 
فظهــرت علامــات مــن اأقوالــه واأفعالــه تُشــير اإلــى اقتــراب اأجلــه، منهــا:

ــنة العاشــرة من الهجرة لمدة عشــرين يوماً وكان في الســابق يعتكف . ١ اعتكافه في رمضان في السَّ

عشرة اأيام.

تدارســه صلى الله عليه و ســلّم القراآن مع جبريل مَرتين، وكان ســابقاً يتدارســه مرة واحدة.. ٢

توصيتــه لمعــاذ بــن جبــل رضــي اللــه عنــه حيــن بعثه اإلى اليمن: عن معاذ قال: "يا معاذ اإنك عســى . ٣

اأن ل� تلقانــي بعــد عامــي هــذا اأو لعلــك اأن تمر بمســجدي هذا 
وقبري"، فبكى معاذ جشــعاً لفراق رســول الله، ثم التفت فاأقبل 

بوجهــه نحــو المدينــة فقــال: "اإن اأولى الناس بــي المتّقون َمن كانوا 
وحيــث كانوا" ١.

نزول ســورة النّصر في ثاني اأيام التّشــريق من حجة الوداع، فكان . 4

ذلــك دليــلاً علــى اقتراب اأجله واأنه نُعيت اإليه نفســه.

اشتداد مرض النّبي  :

عــن عائشــة -رضــي اللــه عنهــا- َقالـَـْت: َثُقــَل النَِّبــيُّ َصلَّــى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم َفَقــاَل: "اأَصلَّــى النَّــاُس؟" قُْلَنــا: 
ــوَء  ــَب لَِيُن ــا، َفاْغَتَســَل، َفَذَه ــْت: َفَفَعْلَن ــي الِمْخَضــِب". َقالَ ــاًء ِف ــي َم ــوا لِ ــاَل: "َضُع ــَك، َق ــْم َيْنَتِظُرونَ ل�َ، ُه
ــا  ــَك َي ــا: ل�َ، ُهــْم َيْنَتِظُرونَ ــاُس؟" قُْلَن ــِه َوَســلََّم: "اأَصلَّــى النَّ ــمَّ اأَفــاَق، َفَقــاَل َصلَّــى اللــُه َعَلْي ــِه، ثُ َفاأْغِمــَي َعَلْي
ــَي  ــوَء َفاأْغِم ــَب لَِيُن ــمَّ َذَه ــَد َفاْغَتَســَل، ثُ ــْت: َفَقَع ــي الِمْخَضــِب" َقالَ ــاًء ِف ــي َم ــوا لِ ــاَل: "َضُع ــِه، َق َرُســوَل اللَّ

َعَلْيــِه، ثُــمَّ اأَفــاَق، َفَقــاَل: "اأَصلَّــى النَّــاُس؟" قُْلَنــا: ل�َ، ُهــْم َيْنَتِظُرونَــَك َيــا َرُســوَل اللَّــِه، َفَقــاَل: "َضُعــوا لـِـي 

َمــاًء ِفــي الِمْخَضــِب"، َفَقَعــَد، َفاْغَتَســَل، ثـُـمَّ َذَهــَب لَِيُنــوَء َفاأْغِمــَي َعَلْيــِه، ثـُـمَّ اأَفــاَق َفَقــاَل: "اأَصلَّــى النَّــاُس؟" 

رواه اأحمد في مسنده.  ١

اأتعلّم

لفــراق  حزنــاً  جشــعً�: 
يحــّب. مــن 
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ــلاَُم  ــاُس ُعُكــوٌف ِفــي الَمْســِجِد، َيْنَتِظــُروَن النَِّبــيَّ َعَلْيــِه السَّ َفُقْلَنــا: ل�َ، ُهــْم َيْنَتِظُرونَــَك َيــا َرُســوَل اللَّــِه، َوالنَّ

ــاُه  ــاِس، َفاأَت ــَي بِالنَّ ــاأْن ُيَصلِّ ــى اأبِــي َبْكــٍر بِ ــِه َوَســلََّم اإِلَ آِخــَرِة، َفاأْرَســَل النَِّبــيُّ َصلَّــى اللــُه َعَلْي لَِصــلاَِة الِعَشــاِء ال�

ــاِس، َفَقــاَل اأُبــو َبْكــٍر -َوَكاَن  ُســوُل َفَقــاَل: اإِنَّ َرُســوَل اللَّــِه َصلَّــى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم َياأُْمــُرَك اأْن تَُصلِّــَي بِالنَّ الرَّ

ــاَم،  أيَّ ــاِس، َفَقــاَل لَــُه ُعَمــُر: اأنْــَت اأَحــقُّ بَِذلـِـَك، َفَصلَّــى اأُبــو َبْكــٍر تِْلــَك ال� َرُجــلاً َرِقيقــاً-: َيــا ُعَمــُر َصــلِّ بِالنَّ
ــًة، َفَخــَرَج َبْيــَن َرُجَلْيــِن اأَحُدُهَمــا الَعبَّــاُس لَِصــلاَِة  ثُــمَّ اإِنَّ النَِّبــيَّ َصلَّــى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم َوَجــَد ِمــْن نَْفِســِه ِخفَّ
ــِه  ــُه َعَلْي ــى الل ــيُّ َصلَّ ــِه النَِّب ــاأ اإِلَْي ــَر، َفاأْوَم ــَب لَِيَتاأخَّ ــٍر َذَه ــو َبْك ــا َراآُه اأُب ــاِس، َفَلمَّ ــي بِالنَّ ــٍر ُيَصلِّ ــو َبْك ــِر َواأُب الظُّْه
ــَر، َقــاَل: اأْجِلَســانِي اإِلَــى َجْنِبــِه، َفاأْجَلَســاُه اإِلَــى َجْنــِب اأبـِـي َبْكــٍر، َقاَل:"َفَجَعــَل اأُبــو َبْكــٍر  َوَســلََّم بـِـاأْن ل�َ َيَتاأخَّ
ــُه  ــى الل ــيُّ َصلَّ ــي َبْكــٍر، َوالنَِّب ــاُس بَِصــلاَِة اأبِ ــلََّم، َوالنَّ ــِه َوَس ــُه َعَلْي ــى الل ــيِّ َصلَّ ــمُّ بَِصــلاَِة النَِّب ــَو َياأَْت ــي َوُه ُيَصلِّ

َعَلْيــِه َوَســلََّم َقاِعــٌد " ١.

الِمْخَضب: اإناء يغسل فيه.	 

ينوء: يقوم بمشقة وجهد.	 

ُعكوف: ل�زمون المكان منتظرون.	 

اأتعلّم:

وصية النّبي  قبل احتض�ره:

ل� ريــب اأن اأقــوال النّبــي  جميعهــا موضــع للعبــرة والعظــة، لكنــه  اختّص اأمتــه ببعض النّصح وهو في 

؟ مــرض موتــه، وهــو مقبــل علــى ال�آخــرة مدبر عــن الدنيا، فما هي اآخر وصاياه 

كشــف رســول اللــه  الســتارة والنـّـاس صفــوف خلــف اأبــي بكــر فقــال: )اأيهــا النـّـاس، اإنــه لــم يبــق مــن 
مبّشــرات النبــوة اإل� الرؤيــا الّصالحــة يراهــا المســلم اأو تُــرى لــه، األ� واإنــي نهيــت اأن اأقــراأ القــراآن راكعــاً اأو 
ــٌن اأن  ــرب عــز وجــل، واأمــا الّســجود فاجتهــدوا فــي الدعــاء، فَقِم ــه ال ــوا في ســاجداً، فاأمــا الّركــوع فعظّم

يســتجاب لكــم(.٢

َماُم لُِيْؤَتمَّ بِِه، ٦٨٧. صحيح البخاري، كتاب ال�أذان، باب اإِنََّما ُجِعَل ال�إِ  ١
صحيح مسلم ، كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القراآن في الركوع والسجود، 4٧٩.  ٢
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َفَقِمٌن: َفجدير اأو َفحقيق.	 

اأتعلّم:

وبــداأ احتضــار النّبــي  وكان اأمامــه وعــاء فيــه مــاء، فمســح وجهه، ثم فاضت روحه الشــريفة اإلى بارئها 
من يوم ال�ثنين الثاني عشــر من ربيع ال�أول في الســنة الحادية عشــرة للهجرة الشــريفة.

حزن الّصح�بة لخبر الوف�ة:

ــام،  ــم ُيطــق القي ــي  اضطــرب المســلمون، فمنهــم مــن ُدهــش، ومنهــم مــن اأقعــد فل ــي النّب لمــا توف
ــاً. ــكاراً تام ــه اإن ــكلام، ومنهــم مــن اأنكــر موت ــم يطــق ال ومنهــم مــن اعتقــل لســانه فل

ــي نفســي اإل�  ــا كان يقــع ف ــه م ــال عمــر: والل . وق ــه  ــا مــات رســول الل ــه م ــام عمــر يقــول: والل فق

ــه   ــو بكــر فكشــف عــن رســول الل ــدي رجــال واأرجلهــم، فجــاء اأب ــه فليقطعــن اأي ــه الل ذاك، وليبعثنَّ
فقبلــه، قــال: باأبــي اأنــت واأمــي طبــت حيــاً وميتــاً، والــذي نفســي بيــده ل� يذيقــك اللــه الموتتيــن اأبــداً. 
ثــم خــرج فقــال: اأيهــا الحالــف علــى رْســِلك، فلمــا تكلــم اأبــو بكــر جلــس عمــر، فحمــد اللــه اأبــو بكــر 

ن  ن محمــداً قــد مــات، ومــن كان يعبــد اللــه فــاإ واأثنــى عليــه وقــال: "األ� مــن كان يعبــد محمــداً  فــاإ

﴾، وقال: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ  اللــه حــي ل� يمــوت(، وقــال: ﴿حئ  مئ  ىئ  يئ   

ک﴾،  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ــاس يبكــون" ١.       فنشــج النّ

، وكّفن، ودخل النّاس يصلّون عليه، ودفن بجوار المســجد النّبوي. ثم غّســل 

ل� يذيقك الله الموتتين اأبدًا:  ل� يجمع عليك الموت في الدنيا والموت في القبر.	 
نشج: بكى مع صوت مسموع.	 

اأتعلّم:

صحيح البخاري ، كتاب فضائل الصحابة،باب قول النبي  لو كنت متخذا خليلا ، ٣٦٧٠.           ١
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التّقويم:

ج�بة الّصحيحة لكّل من ال�آتية:  ١. اأضُع دائرة حول رمز ال�إ

١. السورة التي نزلت ناعية النّبي  هي سورة: 

د. الكوثر  ج. الفتح    ب. النصر   اأ. العصر 

٢. المقصود بــ "المخضب" الوارد في حديث "ضعوا لي ماء في المخضب": 

د. الذراع ج. الباع    ب. الّصاع   ناء   اأ. ال�إ

٣. توفي النّبي  في العام: 

د. الحادي عشر للبعثة. ج. الحادي عشر للهجرة.  ب. العاشر للهجرة.  اأ.العاشر للبعثة. 

. ُح اأربعة مؤشرات تدّل على قرب اأجل النّبي  ٢. اأوضِّ

٣. اأبّيُن دل�لة المواقف ال�آتية:

. اأ . بكاء معاذ بن جبل – رضي الله عنه – لفراق النّبي 

ب. اإصرار النّبي – عليه الصلاة والسلام – على اإمامة اأبي بكر – رضي الله عنه – في الّصلاة.

ج. تكرار قول النّبي  في مرض موته: )اأصلى الناس؟(.

4 . اأحّدُد مواقف الصح�بة ال�آتية اأسم�ؤهم من وف�ة النبي عليه الصلاة والسلام:  

اأ. اأبي بكر الّصديق رضي اللّه عنه.           ب. عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه.

. ٥. اأعّدُد ثلاثة مظ�هر تدل على محبة الّصح�بة نبيهم 
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الّدرس الثّ�لث عشر: الخلف�ء الّراشدون

ال�أهداف:

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

التعّرف اإلى مصطلح الخلافة الراشدة.	 

بيان مكانة الخلفاء الراشدين، وفضلهم.	 

ال�أسس التي قامت عليها دولة الخلفاء الراشدين.	 

سلامية.	  أمة ال�إ اأعمالهم في خدمة ال�

ــر  أم ــرك هــذا ال� ــده، وت ــن بع ــة نظــام الحكــم م ــه وســلم- ماهي ــه علي ــى الل ــي -صل ــم يحــّدد النب ل  
ســلامية، علــى الرغــم مــن اأنـّـه  ل�جتهــاد النــاس فــي تحديــد َمــْن يحكــم، وكيــف يحكــم وفــق الشــريعة ال�إ
أمانــة، لكنـّـه لــم يــوِص ل�أحــد  قامــة العــدل، واأداء ال� فــي ممارســته السياســية وضــع قواعــد الشــورى، واأمــر باإ
أنفســهم َمــْن يرعــى مصالحهــم، وشــؤونهم؛ فهــم  أمــر ل�أصحابــه يختــارون باأنفســهم ل� مــن بعــده، تــاركاً ال�

ــم بشــؤون دنياهــم. اأعل

مفهوم دولة الخلافة الراشدة:

ــا  ــه فيه ، وخلف ــي  ــاة النب ــي قامــت عقــب وف ــة الت ــى الدول ــق عل ــح تاريخــي، ُيطَل هــي مصطل  
اأصحابــه علــى الترتيــب: اأبــو بكــر الّصّديــق، وعمــر بــن الخطّــاب، وعثمــان بــن عثمــان، وعلــي بــن اأبــي 

طالــب، رضــي اللــه عنهــم اأجمعيــن، وعلــى اعتبــار التــزام هــؤل�ء الخلفــاء بســنن النبــي  التــي اأوصــى 
ــق عليهــم الخلفــاء  أمانــات، اأطِل ــاة المتعــددة، كالعــدل، والشــورى، واأداء ال� باتّباعهــا فــي مجــال�ت الحي

الراشــدون.
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مك�نة الخلف�ء الراشدين، وفضلهم:

أربعــة الذيــن كانــوا يطّبقــون ســنّة النبــّي  فــي الشــورى، والعــدل،  وصــف العلمــاء الخلفــاء ال�  
: "َفَعَلْيُكــْم  أمانــة، وغيــر ذلــك، باأنّهــم راشــدون؛ اســتناداً اإلــى الحديــث الشــهير، حيــث قــال  واأداء ال�

ــوا َعَلْيَهــا بِالنََّواِجــِذ" )اأبــو داود حديــث صحيــح( اِشــِديَن الَْمْهِدييــَن، َعضُّ بُِســنَِّتي َوُســنَِّة الُْخَلَفــاِء الرَّ

وا َعَلْيَها بِالنََّواِجِذ".  : "َعضُّ قضية للمن�قشة:    اأناقش دل�لة قول النبي 

ــة، وقّدمــوا فــي ســبيل  ــْن اأســلم مــع النبــي  فــي مكّ أربعــة مــن اأوائــل َم والخلفــاء الراشــدون ال�  

ــو  ــة فقــال: "اأُب ــي  بالجن ــد بّشــرهم النب ــه، وق ــه، واأعوان ــة وزرائ ــوا بمثاب ــي والنفيــس، وكان ــه الغال دعوت
َبْكــٍر ِفــي الَْجنَّــِة، َوُعَمــُر ِفــي الَْجنَّــِة، َوُعْثَمــاُن ِفــي الَْجنَّــِة، َوَعِلــيٌّ ِفــي الَْجنَّــِة" )الترمــذي حديــث صحيــح(

ــي بكــر،  ــة اأب ــن عائشــة بن ــّي  م ــزّوج النب ، فت ــي  ــى النب ــة اإل ــاس منزل ــرب الن ــوا اأق ــد كان وق  
وحفصــة بنــة عمــر، وزّوج بناتِــه: رقّيــة، واأمّ كلثــوم بعــد وفــاة رقّيــة لعثمــان، وفاطمــة لعلــّي، رضــي اللــه 

عنهــم اأجمعيــن، ولــكلٍّ منهــم فضائــل يضيــق المقــام عــن حصرهــا.

ال�أسس الع�مة التي ق�مت عليه� دولة الخلف�ء الراشدين:

اتب�ع الكت�ب والسنة: كان الخلفاء الراشدون اإذا ُعرضت عليهم مساألة اأو قضية من القضايا رجعوا . ١
فيها اإلى كتاب الله، فاإن وجدوا فيه حكماً اأخذوه واإن لم يجدوا فيه نظروا في السنّة، فاإن لم يجدوا 
في الكتاب والسنة حكماً ينص على هذه المساألة ساألوا  الصحابة رضي الله عنهم عن سنة النبي 

صلى الله عليه وسلم  وهديه في هذا ال�أمر.

الشورى: قال تعالى: ﴿ں  ں  ڻ ﴾ )الشورى:٣٨(، وقد تجلّت هذه القاعدة في حياة الخلفاء . ٢
الراشــدين، مــن خــلال طريقــة تقلّدهــم لمنصــب الخلافــة، فقــد جــاؤوا باختيــار المســلمين، ورضاهــم، 
وليــس بالتوريــث، كالحكــم الملكــي، كمــا مارســوا الشــورى فــي كّل شــؤون اإدارتهــم، وحكمهــم.

وقــد . ٣ )النســاء:5٨(،  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ ﴾  تعالــى: ﴿  قــال  ال�أم�نــة:  اأداء 
تجلّــت هــذه القاعــدة فــي حيــاة الخلفــاء الراشــدين، مــن خــلال القيــام باأمانــة الحكــم، ورعايــة 

مصالــح المســلمين، كمــا ائُتِمنــوا عليهــا دون نقصــان.

العــدل: قــال تعالــى: ﴿ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې﴾ )النســاء: 5٨(، حيــث التــزم الخلفــاء . 4
داريــة، وغيرهــا. أمــوال، وتوليــة المناصــب ال�إ الراشــدون بالحكــم بيــن النــاس بالعــدل فــي القضــاء، وقســمة ال�
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نســان عنايــة فائقــة، وطبقــوا اأحــكام . ٥ نســ�ن وكرامتــه: اعتنــى الخلفــاء الراشــدون بال�إ حقــوق ال�إ
نســان وكرامتــه ، وحرمــة التعــدي عليــه  بــلا  ســلام وتشــريعاته بالمحافظــة عليــه بمــا يصــون حيــاة ال�إ ال�إ

ــى:  ــى النفــس اأو المــال، فقــال ســبحانه وتعال ــداء عل وجــه حــق، ســواء اأكان ال�عت

﴿پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

)المائــدة:٣٢(. ٹ  ٹ  ڤ   ڤ﴾ 

اأعم�ل الخلف�ء الراشدين:

: اأول�ً- اأبــو بكر الصديق

اأعم�له:
واجهــت اأبــا بكــر  مهمــاٌت جســيمة فــي خلافتــه التــي امتــّدت ســنتين، وبضعــة اأشــهر       

اأهمهــا: مــن  وكان  )١١-١٣هـــ(، 
ســلام بعــد وفــاة النبــي  . ١ تجهيــز الجيــوش، واإنفاذهــم؛ لقتــال القبائــل العربيــة التــي ارتــّدت عــن ال�إ

فيمــا ُعــِرَف بحــروب الــّرّدة.
أّول للمصحــف، فبعــد اأن اسُتشــِهَد كثيــر مــن الصحابــة مــن َحَفَظــة القــراآن الكريــم، وخشــي . ٢ الجمــع ال�

ــي بكــر خليفــة رســول بجمــع  ــى اأب ــِرَح عل ــه، اقُت ــم بمــوت َحَفَظت ــاع القــراآن الكري ــة مــن ضي الصحاب
القــراآن فــي مصحــف واحــد؛ حتــى ل� يضيــع.

َمِن الصحابّي الذي عّينه اأبو بكر على راأس لجنة جمع القراآن الكريم؟نش�ط صفّي:

بعــد انتهــاء حــروب الــّرّدة، اأخــذ على عاتقه تجهيز الجيوش؛ لفتح الشــام، والعراق.. ٣

عهــد اإلــى عمــر بــن الخطــاب بالخلافة، بعد استشــارة الصحابــة، ورضاهم، وذلك قبل وفاته.. 4

: ث�نيــً�- عمر بن الخط�ب

اأعم�له:
امتــّدت خلافــة عمــر بــن الخطــاب  اأكثــر مــن عشــر ســنوات )١٣-٢٣ هـــ(، حيــث اتّســعت   

اأعمالــه: اأهــم  مــن  وكان  ســلامية،  ال�إ الدولــة  رقعــة  فيهــا 

ســلامية، ومؤسســاتها، بتكريــس الشــورى، مــن خــلال مجالســها . ١ وضــع ال�أطــر العامــة للدولــة ال�إ
أقاليــم بالمركــز؛ مــا  ــوان الجنــد، وربــط ال� ــوان الخــراج، ودي المتعــددة، وتاأســيس الدواويــن، مثــل دي

ســلامية. ــة ال�إ ــي َوحــدة الدول يعن
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اإنجــاز فتــوح الشــام، والعــراق، ومصــر، وبنــاء المــدن الجديــدة، مثــل الكوفــة، والبصــرة، والفســطاط، . ٢
وهــو مــا ُعــِرَف بتمصيــر ال�أمصــار.

فتــح القــدس عــام ١5 هجريــة، ومــن المعلــوم اأّن عمــر بــن الخطاب  لم يخرج من المدينة ل�ســتلام . ٣
ــة. ــْت بالعهــدة العمري ــة ُعِرَف ــي وثيقــة تاريخي أمــان ل�أهلهــا ف ــاك اأعطــى ال� ــة غيرهــا، وهن ــح مدين مفاتي

مــا دل�لــة خــروج عمــر بن الخطاب  ل�ســتلام مفاتيح القدس؟قضية للمن�قشة:

: ث�لثــً�- عثم�ن بن عّف�ن

اأعم�له: 
كانــت فتــرة حكــم الخليفــة الراشــدّي عثمــان بــن عفــان اأكثــر مــن اثنــي عشــر عامــاً )٢٣-٣5 هـــ(   

ال�أطــوَل مــن بيــن الخلفــاء الراشــدين، وكان مــن اأهــم اأعمالــه:

الجمـع الثانـي للمصحـف، فبعـد اأن خشـي الصحابـة مـن اختـلاف النـاس فـي القـراآن، اأشـاروا علـى . ١
الخليفـة الراشـدي بتوحيـد المسـلمين علـى مصحـف اإمـام، فاأمـر زيـداً بـن ثابت ، فقـام بجمع القراآن 
الكريـم مـن جديـد علـى مصحـف واحـد، ُعـِرَف بالمصحـف العثمانـي، واأرسـل نسـخاً منـه اإلـى ال�أمصـار.

توسيعه لرقعة الفتوحات التي شملت شمال اإفريقيا، واأرمينية، وخراسان )شمال اإيران، واآسيا الوسطى(.. ٢

: رابعــً�- علــّي بن اأبي ط�لب

اأعم�له:
ــة الراشــدي  ــد الخليف ــة بع ــَع بالخلاف ــث بوي ــه خمــس ســنوات )٣5-4٠ هـــ(، حي ــّدت خلافت امت  

اأهّمهــا:  مــن  باأعمــال،  خلافتــه  فتــرة  فــي  انشــغل  وقــد    عّفــان  بــن  عثمــان  الثالــث 

اإعادة توحيد المســلمين تحت راية الخلافة الراشــدة. . ١

نقــل عاصمــة الخلافــة مــن المدينة المنــورة اإلى الكوفة في العراق.. ٢

دارة، والحكم.. ٣ عمــل بســنّة الشــيخين اأبــي بكــر، وعمر -رضي اللــه عنهما- في ال�إ

كانــت هــذه هــي ملامــح السياســة التــي ســار عليهــا الخلفــاء الراشــدون، وخصائصهــا، التــي   
اســتقوها مــن القــراآن الكريــم، والســنّة النبويــة، فقّدمــوا للبشــرية حلمهــا الــذي تبحــث عنــه فــي الســعادة، 

والحــق. والرحمــة،  والعدالــة، 



٨١

التّقويم:

حيَحــِة  اإِشــ�َرَة )( اأمــ�َم الِعبــ�َرِة َغْيــِر الصَّ حيَحــِة، َو ١. اأضــُع اإشــ�رة )( اأمــ�َم الِعبــ�َرِة الصَّ
ج�بــة اإلــى دفتــري:  فيمــ� يلــي، ثــّم اأنقــُل ال�إ

اأ. حّدد النبي  ماهّية نظام الحكم من بعده.          )      (

ب. جاء الخلفاء الراشدون باختيار المسلمين، ورضاهم.         )      (

ج . من اأعمال اأبي بكر الصديق  الجمع الثاني للمصحف.         )       (

د. امتّدت خلافة علي  اثني عشر عاماً.           )      (

٢. م� ال�أسس التي ق�مت عليه� دولة الخلافة الراشدة؟ 

ُح اأربعة من ال�أعم�ل التي ق�م به� الخلف�ء الراشدون.  ٣. اأوضِّ

4. اأوازن بين الشورى، والديمقراطية، من حيث:

ب. المصدر.     اأ. طريقة تنصيب الحاكم.  



٨٢

سلامي الوحدة الخ�مسة    الفقه ال�إ

ْهُه في الّديِن".  )رواه البخ�ري( : "َمْن ُيِرِد اللُّه ِبِه َخْيرًا ُيَفقِّ                  ق�ل 



٨٣

ال�أهداف الع�مة للوحدة

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

التعرف اإلى اأهم ال�أحكام الفقهية المتعلقة بالحج والعمرة والوصية.

استنتاج حكمة مشروعية الحج والعمرة والوصية.

اإتقان اأداء مناسك الحج والعمرة.

٨٣٨٣
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الّدرس الرابع عشر: الحج والعمرة )١(

ال�أهداف:

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

التعرف اإلى مفهوم الحج والعمرة.	 

توضيح شروط وجوب الحج والعمرة.	 

استنتاج حكمة مشروعية الحج والعمرة.	 

بيان حكم الحج والعمرة.	 

تحديد وقت الحج والعمرة.	 

تقان.	  اأداء العمرة باإ

تعريف الحج والعمرة:

أداء اأفعــال مخصوصــة مــن طــواف حــول الكعبــة اأو وقــوف بعرفــة  الحــج: قصــد بيــت اللــه الحــرام ل�
وســعي بيــن الّصفــا والمــروة... وغيرهــا فــي اأوقــات مخصوصــة، بنيــة التقــرب اإلــى اللـّـه.

أفعــال المخصوصــة مــن اإحــرام وطــواف وســعٍي وتحلّــل  أداء ال� والعمــرة: قصــد بيــت اللــه الحــرام ل�
بنيــة التقــّرب اإلــى اللـّـه تعالــى.



٨5

نش�ط بيتّي:

اأبحُث عن اأماكن يستحب للحاج اأو المعتمر زيارتها.

حكــم الحــج والعمــرة: الحــج ركــن مــن اأركان ال�ســلام، وفــرض علــى كل مســلم بالــغ عاقــل قــادر علــى اأدائه 

ــه تعالــى: ﴿ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ    ﴾ )اآل عمــران(.  لقول

ســلام علــى خمــس: "شــهادة اأن ل� اإلــه ال� اللــه، واأّن محمــداً رســول اللــه، واإقــام الصــلاة،  : بنــي ال�إ وقولــه - 

واإيتــاء الــزكاة، والحــج، وصــوم رمضــان" )١(. وقولــه -  - لمــا خطــب النــاس يومــاً فقــال: "اأيهــا النــاس قــد 
فــرض اللــه عليكــم الحــج فحجــوا" )٢(. واأمــا العمــرة فهــي ســنة مؤكــدة علــى راأي اأكثــر العلمــاء.

اأعمــ�ل العمــرة: مــن اأراد اأن يعتمــر فاإن عليــه القيام بما يلي:
حــرام مــن الميقــات بنية ال�عتمار. ١- ال�إ

٢- الطواف حول الكعبة ســبعة اأشــواط يبداأ بركن الكعبة من ناحية الحجر ال�أســود وينتهي اإليه.

٣- الســعي بين الصفا والمروة ســبعة اأشــواط.

4- الحلــق اأو التقصيــر بــاأن يقــّص شــعره كله اأو بعضه.

الفرق بين الحج والعمرة:

١- اأعمــال الحــج اأكثر واأوســع من اأعمال العمرة.

ــرة:  ــى: ﴿ ٱ  ٻ   ٻٻ  ﴾   )البق ــه تعال ــات لقول ــهر معلوم ــي اأش ــن وف ــت معي ــص بوق ٢- الحــج يخت
ــا. ــات الســنة كله ــي اأوق ــا العمــرة فتكــون ف ١٩٧(. اأم

ســلام الخمســة، اأما العمرة فهي عند اأغلب العلماء ســنة مؤكّدة. ٣- الحج من اأركان ال�إ

4- مــن تــرك الحــج وهــو قــادر عليــه ولــم يحــج حتــى مــات فهــو اآثــم عنــد اللــه ومحاســب علــى تقصيــره 
بخــلاف مــن لــم يعتمــر.

١ البخاري: صحيح البخاري، كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، حديث رقم )٨(.

٢ مسلم: صحيح مسلم، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، حديث رقم )١٣٣٧(.
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وقت الحج والعمرة:

أداء المناســك فــي اأي وقــت يشــاء مــن العــام، ولــه  مــن يرغــب مــن المســلمين اأن يعتمــر فلــه اأن يذهــب ل�
نــه ل� يصــح اإلّ� فــي وقــت محــّدد مــن الســنة وبذلــك ل�  اأن يعتمــر اأكثــر مــن مــرة فــي العــام، اأمــا الحــج فاإ

يمكــن للمســلم اإل� اأن يحــج مــرة واحــدة فــي العــام.

أداء الفعل. والمواقيت نوعان: مكانية: 	  الميق�ت: هو وقت اأو مكان ُجعل ل�
حرام، ول� يجوز للحاج اأو المعتمر  وهي ال�أماكن التي حّددها الرسول  للاإ
المدينة،  ل�أهل  علي(  )اآبار  الحليفة  ذو  ومنها:  اإحرام.  بدون  يتجاوزها  اأن 
والجحفة ل�أهل الشام، وقرن المنازل ل�أهل نجد، ويلملم ل�أهل اليمن، وذات عرق ل�أهل 
حرام للحج اإل� فيها، وهي: شوال وذو القعدة  العراق. وزمانية: وهي ال�أشهر التي ل� يجوز ال�إ

واأّول عشرة اأيام من ذي الحجة.

اأتعلّم:

شروط وجوب الحج:

ــن  ــوال، والحــج م أق ــال وال� ــزه للاأفع ــدم اإدراكــه وتميي ــون لع ــى المجن ــلا يجــب الحــج عل ــل: ف ١- العق
ــَع القلــم عــن  : "ُرِف العبــادات التــي يلــزم فيهــا الحــاج اأن يكــون مــدركاً لمــا يقــول ويفعــل، قــال 
ــى يعقــل" )١(. ــون حت ــم، وعــن المجن ــى يحتل ــي حت ــى يســتيقظ، وعــن الّصب ــم حت ــة: عــن النائ ثلاث

ســلام وحــج  ٢- البلــوغ: فــلا يجــب علــى الصغيــر، ولــو حــّج يصــح منــه لكــن ل� يجزئــه عــن حجــة ال�إ
الفريضــة.

ــد  ــض والمقع ــاً، كالمري ــر المســتطيع بدني ــى غي ــلا يجــب الحــج عل ــدن: ف ــ�ل والب ــتط�عة ب�لم ٣- ال�س
والشــيخ الكبيــر الــذي ل� يحتمــل مشــاّق الســفر، اأو ماليــاً وهــو الــذي ل� يملــك تكاليــف ونفقــات الحــج 

ــه تعالــى: ﴿ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ــه، لقول ــه فــي غياب ــا، و ل� يملــك نفقــة عيال ــاً واإياب ذهاب
ڭ ڭڭ ۋ   ﴾   )اآل عمــران(. وفيمــا يختــص بالمــراأة يشــترط لحجهــا وجــود محــرم معهــا مــن زوج اأو اأب 
: "ول� تســافر المــراأة  اأو اأخ اأو ابــن... فــلا تســافر المــراأة وحدهــا للحــج اأو العمــرة بــلا محــرم لقولــه 

اإل� مــع ذي محــرم" )٢(.

ألباني: حديث صحيح. ١ اأبو داود: سنن اأبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق اأو يصيب حداً، رقم)4٣٩٨(. قال ال�

٢ مسلم: صحيح مسلم، كتاب الحج، باب سفر المراة مع محرم اإلى حج اأو غيره، رقم )١٣4١(.
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حكمة مشروعية الحج والعمرة:

شــرع اللــه -ســبحانه وتعالــى- الحــج والعمــرة لِحَكم وفوائد جليلة ومقاصــد عظيمة، من اأهمها:
ــرك  ــذل المــال وت ــى ب ــو اأّدى هــذا اإل ــه وتشــريعاته ول ــر الل ــزام باأوام ــى وجــوب ال�لت نســان عل ــة ال�إ ١- تربي

الوطــن وال�أهــل.

ــاوروا  ــاع ال�أرض كافــة ليتش ــا مــن بق ــة ورموزه أم ــادة ال� ــه ق ــر يجتمــع في ــلامي كبي ــر اإس ٢- الحــج مؤتم
أمــة ال�ســلامية واإيجــاد الحلــول المناســبة لهــا. ويناقشــوا التحديــات التــي تواجــه ال�

ــي  ــال والمناســك الت ــرة ال�أعم ــى تحمــل المشــاق لكث ــر عل ــا المســلم الصب ــم فيه ٣- الحــج مدرســة يتعل
ــاس. ــن الن ــه مــن التزاحــم الشــديد بي يقــوم بهــا ولمــا يقــع في

ــر، الشــريف  ــي والفقي ــرى الغن ــي البشــر باأســمى صــورة، فت ــن بن ــى المســاواة بي ــي الحــج معن 4- يظهــر ف
ــاً واحــدة. ــد واحــد، ويلبســون ثياب ــي وال�أعجمــي، يقفــون فــي صعي أبيــض، العرب ــع، ال�أســود وال� والوضي

نش�ط صفّي:

تقان. مشاهدة مقطع مصور عن العمرة، ثم تمثيلها في المدرسة باإ



٨٨

التّقويم:

حيَحــِة  اإِشــ�َرَة )( اأمــ�َم الِعبــ�َرِة َغْيــِر الصَّ حيَحــِة، َو ١. اأضــُع اإشــ�رة )( اأمــ�َم الِعبــ�َرِة الصَّ
ج�بــة اإلــى دفتــري:  فيمــ� يلــي، ثــم اأنقــُل ال�إ

اأ . تتساوى اأعمال الحج والعمرة.         )         (
ب. يجب الحج على القادر مرة واحدة في العمر.         )         (               

ج. حكم العمرة سنة مؤكّدة.         )         (
د. يمكن للمسلم اأداء مناسك الحج في اأوقات السنة جميعها.     )         (
هـ. من اأعمال العمرة الوقوف بعرفة.         )         (

ج�بة الصحيحة لكل مم� ي�أتي: ٢. اأضع دائرة حول رمز ال�إ

١- ما شروط وجوب الحج؟ 

حرام من الميقات بنية الحج.          اأ. العقل والبلوغ وال�ستطاعة بالمال والبدن.     ب. ال�إ

ج. السعي بين الصفا والمروة سبعة اأشواط.     د. الطواف حول الكعبة سبعة اأشواط.

٢- ما حكم الحج على المسلم البالغ العاقل القادر؟

د.  مستحب.  ج. فرض.  ب. مكروه تحريما.   اأ. مكروه تنزيها. 

٣- ما الميقات المكاني ل�أهل اليمن؟

د. ذو الحليفة.  ج. قرن المنازل.  ب. يلملم.  اأ. الجحفة.  

اأ. الحج.           ب. العمرة. ٣. اأعرُّف كلاً من:  

اأ. القراآن الكريم.     ب. السنة النبوية. 4. اأدلُّل على حكم الحج من: 

٥. اأفرُّق بين الحج والعمرة من حيث:  اأ. الوقت.              ب. الحكم.

٦. اأعّدُد اأعم�ل العمرة ب�لترتيب.

٧. اأبّيُن المقصود بم� يلي: اأ. ال�ستطاعة البدنية.     ب. ال�ستطاعة المالية.

٨. اأعلُّل م� يلي:

اأ. عدم وجوب الحج على المجنون. 
ب. يصح حج الصغير لكن ل� يسقط عنه حج الفريضة.  

ج. ل� تحج المراأة اإل� مع ذي محرم.  
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الّدرس الخ�مس عشر: الحج والعمرة )٢(

ال�أهداف:

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

حرام بالحج.	  بيان اأنواع ال�إ

توضيح اأركان الحج وواجباته وسننه.	 

التعرف اإلى اأعمال اليوم الثامن والتاسع والعاشر من ذي الحجة.	 

تعداد اأعمال اأيام التشريق.	 

تقان.	  اأداء مناسك الحج باإ

اأعم�ل الحج ثلاثة اأقس�م: اأرك�ن وواجب�ت ومسنون�ت.

١- ال�أرك�ن: وهي التي ل� يتم الحج اإل� بها ويبطل دونها.

٢- الواجب�ت: وهي التي يختل الحج دونها ول� يبطل وتجبر بالفدية.

٣- المسنون�ت: وهي التي يستحب القيام بها ول� ياأثم الحاج بتركها ول� فدية عليه.
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اأعم�ل الحج:

للحــج اأعمــ�ل متعددة، ومن اأهمه� م� ي�أتي:

حــرام: وهــو مــن اأركان الحــج ويعنــي: نيــة الدخــول فــي النّســك، ودونــه ل� ينعقــد الحــج، لقولــه  اأول�ً: ال�إ
حــرام تختلــف باختــلاف نــوع الحــج  :"اإنمــا ال�أعمــال بالنّّيــات واإنمــا لــكّل امــرئ مــا نــوى" )١(. ونيــة ال�إ
ــات،  ــن الميق ــع: اأن يحــرم بالعمــرة م ــراد. فحــج التمت ف ــران اأو ال�إ ــع اأو الق ــوي حــج التمت ــا اأن ين ــو اإم فه
وبعــد ال�نتهــاء منهــا والتحلــل يبقــى فــي مكــة اإلــى يــوم الثامــن مــن ذي الحجــة -وهــو يــوم الترويــة- حيــث 
يحــرم منهــا للحــج. واأمــا حــج القــران: اأن ينــوي جمــع الحــج بالعمــرة، فيقــول: لبيــك اللهــم حجــاً قارنــاً، 
ويطــوف لهمــا طوافــاً واحــداً ويســعى ســعياً واحــداً، ول� يتحلــل حتــى يتــم حجــه. واأمــا حــج المفــرد: فهــو 
اأن ينــوي القيــام باأعمــال الحــج وحدهــا دون اإقرانهــا بعمــرة. فيقــول: لبيــك اللهــم حجــاً، ويلــزم حــج التمتــع 
حــرام: اأن يغتســل وينظـّـف  والقــران اأن يذبــح هديــاً، واأمــا المفــرد فــلا ذبــح عليــه، ويســتحب لمــن اأراد ال�إ
زار والــرداء  جســمه مــن الروائــح وقــّص شــعره وتقليــم اأظافــره، واأن يتجــّرد مــن الملابــس المخيطــة ويلبــس ال�إ

ويصلــي ركعتيــن، وبعــد اإحرامــه يحظــر عليــه فعــل مــا ياأتــي:

١- حلق شعر الراأس اأو الجسم.     ٢- تقليم ال�أظافر.     ٣- لبس المخيط للرجال.     4- التطيب. 

5- الجماع ومقدماته.  ٦- تغطية الوجه ولبس القفازين للنساء.  ٧- صيد البر.

يوم التروية: سّمي بهذا ل�أن النّاس كانوا يرتوون فيه من الماء في مكة ويخرجون به اإلى منى.	 

اأتعلّم:

ــك اإن الحمــد  ــك لبي ــك ل� شــريك ل ــك لبي ــم لبي ــك الله ــول: لبي ــاأن يق ــة: ب حــرام التلبي ــع ال�إ ويشــترط م
كثــار منهــا مــا دام  والنعمــة لــك والملــك ل� شــريك لــك. وهــي مــن واجبــات الحــج، ويســتحب ال�إ
محرمــاً، ســواء كان قائمــاً اأو قاعــداً، راكبــاً اأو ماشــياً، ول� تنقطــع اإل� عنــد رمــي جمــرة العقبــة الكبــرى.

ث�نيــً�: طــواف القــدوم: ويقــوم بــه الحــاّج عنــد قدومــه مكــة ودخولــه المســجد الحــرام تحيــة للبيــت، وهــو 
ــي:  ــرد ويعن ــارن والمف ــه، وهــذا الطــواف خــاّص بالحــاج الق ــم علي ــح ول� اإث ســنة مــن تركــه فحجــه صحي
اأن يطــوف طــواف القــدوم حــول البيــت ســبعة اأشــواط، يبــداأ كل شــوط مــن الحجــر ال�أســود وينتهــي بــه، 

، رقم )١(. )١( البخاري: صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي اإلى رسول الله 
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ويشــترط لصحــة الطــواف: الطهــارة، وســتر العــورة، والمــوال�ة بيــن ال�أشــواط فــلا يفــرق بينهــا تفريقــاً طويــلاً.

ث�لثــً�: الســعي بيــن الّصفــ� والمــروة: ويعــّد مــن اأركان الحــج، ويعنــي: اأن يقــوم الحــاج بالســعي ســبعة 
اأشــواط كاملــة يبــداأ مــن الّصفــا وينتهــي بالمــروة، لفعــل النّبــي  حيــث ســعى بينهمــا فــي حجــه وقــال: 

ن اللــه كتــب عليكــم الســعي" )١(. "اســعوا فــاإ

: "الحــج عرفــة" )٢(، حيــث يتوجــه الحــاج  رابعــً�: الوقــوف بعرفــة: وهــو اأعظــم اأركان الحــج، لقولــه 
مــن منــى اإلــى عرفــات، ويصلــي فيهــا الظهــر والعصــر جمــع تقديــم وقصــر، ويبقــى فيهــا منشــغلاً بالدعــاء 

والذكــر اإلــى غــروب الشــمس.

ــاإذا غربــت الشــمس اأفــاض الحــاج مــن  ــات الحــج، ف ــى مزدلفــة: وهــو مــن واجب ف�ضــة اإل خ�مســً�: ال�إ
عرفــات اإلــى مزدلفــة وصلـّـى فيهــا المغــرب والعشــاء جمــع تاأخيــر وقصــر، ويســن لــه اأن يصلـّـي الفجــر فيهــا 

ويذكــر اللــه عنــد المشــعر الحــرام، لقولــه تعالــى: ﴿    چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
ڍ     ڌڌ ﴾ )البقــرة:١٩٨( ثــم يدفــع اإلــى منــى فــي اليــوم العاشــر مــن ذي الحجــة وهــو يــوم النّحــر، 
ويقــوم فيهــا برمــي جمــرة العقبــة الكبــرى بســبع حصيــات، ثــم يذبــح هديــه ويحلــق اأو يقّصــر، وبهــذا يتحلـّـل 

مــن اإحرامــه ويفعــل مــا كان محظــوراً عليــه اإل� النّســاء، ويســّمى هــذا التحلّــل ال�أصغــر.

ف�ضــة ويســّمى طــواف الزيــ�رة: يعــّد مــن اأركان الحــج، لقولــه تعالــى: ﴿   ۓ   س�دســً�: طــواف ال�إ
ڭ  ڭ  ڭ  ﴾      )الحــج(. حيــث يطــوف الحــاج ســبعة اأشــواط كاملــة، وبعــد ال�نتهــاء منهــا يحــّل للحــاج 

كّل محظــور بمــا فــي ذلــك اإتيــان النســاء، ويســّمى هــذا التحلـّـل ال�أكبــر.

ســ�بعً�: المبيــت فــي منــى اأيــ�م التشــريق يوميــن اأو ثلاثــة: ويعــّد هــذا المبيــت مــن واجبــات الحــج، 
حيــث يقــوم الحــاج برمــي الجمــرات الثــلاث: الكبــرى والوســطى والصغــرى، كّل واحــدة بســبع حصيــات 

بعــد الــزوال وذلــك فــي يوميــن اأو ثلاثــة، لقولــه تعالــى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   
ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ ﴾ )البقــرة(

، حيــث طــاف بالبيت ســبعة اأشــواط حين انتهى  ث�منــً�: طــواف الــوداع: ويعــّد مــن واجبــات الحــج لفعلــه 
مــن اأعمــال الحــج واأراد الخــروج مــن مكــة وقــال: "ل� ينفــرّن اأحــد حتــى يكــون اآخــر عهده بالبيــت " )٣(.

)١( اأحمد بن حنبل: المسند، مسند القبائل،رقم)٢٧٣٦٧(.حديث حسن.

)٢( النسائي: السنن، كتاب مناسك الحج، باب فرض الوقوف بعرفة، رقم)٣٠١٦(، حديث صحيح.

)٣( مسلم: صحيح مسلم، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوادع وسقوطه عن الحائض، رقم)١٣٢٧(.
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نش�ط صفّي:

تقان. مشاهدة مقطع مصور عن الحج، ثم تمثيل اأعمال الحج في المدرسة باإ

التّـقويم:

حيَحــِة  اإِشــ�َرَة )( اأمــ�َم الِعبــ�َرِة َغْيــِر الصَّ حيَحــِة، َو ١. اأضــُع اإشــ�رة )( اأمــ�َم الِعبــ�َرِة الصَّ
ج�بــة اإلــى دفتــري: فيمــ� يلــي، ثــم اأنقــُل ال�إ

اأ- طواف الوداع من واجبات الحج.          )        (
فاضة.       )        ( ب- يتحلّل الحاج التحلّل ال�أصغر بعد طواف ال�إ
ج- يشترط لصحة الطواف الطهارة وستر العورة.       )        (
د- يستحب للحاج المبيت بمنى يومين اأو ثلاثة لرمي الجمرات.     )        (

ج�بة الصحيحة لكل مم� ي�أتي: ٢. اأضع دائرة حول رمز ال�إ
١- ما حكم طواف القدوم؟

د. ركن. ج. مباح.  ب.سنّة.  اأ. واجب. 

٢- ما الحالة التي ل� يذبح فيها الحاج هدياً؟ 
فراد.   د. ترك الحاج طواف الوداع.  اأ. حج القران.   ب. حج التمتع.   ج. حج ال�إ

فاضة؟ ٣- متى يكون طواف ال�إ
ب. يوم التاسع من ذي الحجة.                  اأ. قبل الوقوف بعرفة.  

د. قبل مغادرة الحاج مكة مباشرة. ج. بعد الوقوف بعرفة.  

٣. اأعرُّف كلا مم� يلي:

حرام.         ج- التحلّل ال�أكبر. اأ- واجبات الحج.        ب- ال�إ

حرام ب�لحج. 4. اأوّضُح اأنواع ال�إ

حرام. ٥. اأذكُر خمسة من محظورات ال�إ

ف�ضة، وطواف الوداع من حيث: ٦. اأفرُّق بين: طواف القدوم، وطواف ال�إ

اأ- حكم كل منها.                  ب- وقت كل منها.
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ا
الّدرس الّس�دس عشر: الوصّية

ال�أهداف:

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

التعرف اإلى معنى الوصية.	 

ال�ستدل�ل على مشروعية الوصية.	 

بيان حكمة مشروعية الوصية.	 

التفريق بين الهبة والوصية.	 

توضيح مبطلات الوصية.	 

الحرص على الوصية في حياته.	 
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معنى الوصية:

ــد  ــرع بع ــذا التب ــذ ه ــى اأن ينفَّ ــه، عل ــاء حيات ــه اأثن ــه اأو ممتلكات ــن اأموال نســان بجــزٍء م ــّرع ال�إ ــي اأن يتب ه

ــه. وفات

ــك للمــال حــال  ــا تملي ــة فيه ــو اأن الهب ــرع: ه ــى التب ــه معن ــا في ــع اأن كليهم ــة م ــن الهب ــا وبي ــرق بينه والف

ــد المــوت. ــه بع ــك ل ــة تملي ــاة والوصي الحي

دليل مشروعيته�:

دّل علــى مشــروعية الوصيــة وجوازهــا قولــه تعالى: ﴿ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  

ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ﴾  )المائــدة:١٠٦(.
: "مــا حــق امــرئ مســلم له شــيء يوصــى فيه، يبيت ليلتيــن اإل� ووصيته مكتوبة عنده".١ وقولــه 

الحكمة من مشروعيته�:

نســان فــي حياتــه عــن فعــل الخيــرات واأعمــال الصالحــات، فمــن رحمــة اللــه بــه اأن شــرع  قــد يغفــل ال�إ
أقاربــه  لــه الوصيــة ليتــدارك مــا قّصــر فيــه وفــّرط بــه مــن اأعمــال البــر بــاأن يوصــي بجــزء مــن مالــه صلــة ل�
ــاً اإلــى اللــه تعالــى. ــاء المســلمين، تقّرب واأرحامــه الفقــراء غيــر الوارثيــن، وســداً لخلّــة المحتاجيــن مــن اأبن

الحكم الشرعي للوصية:

تعتــري الوصية ال�أحك�م الشــرعية ال�آتية:

١- الوجــوب: كالوصيــة برد الحقوق والديون.

٢- ال�ســتحب�ب: كالوصيــة للاأقــارب المحتاجيــن غير الوارثين.

أباعد. أقارب اأو ال� ب�حــة: اإذا كانــت للاأغنيــاء مــن ال� ٣- ال�إ

4- التّحريــم: اإذا كانــت تعيــن علــى فعل معصية.

)١( البخاري: صحيح البخاري، باب الوصايا ٢5٨٧
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يجاب والقبول.	  اأرك�ن عقد الوصية هي: الموصي، الموصى له، الموصى به، الصيغة وتعني: ال�إ

اأتعلّم:

شروط الوصية:

مــن الشــروط مــا هــو متعلــق بالموصــي، ومنهــا مــا هــو متعلــق بالموصــى لــه، واأخــرى متعلقــة بالموصــى 
بــه، وذلــك كمــا يلــي:

اأول�ً: شــروط الموصي:
١- اأن يكــون اأهــلاً للوصيــة بــاأن يكــون بالغــاً عاقــلاً فلا تصّح مــن الّصغير اأو المجنون.

٢- اأن يكــون مالــكاً للموصــى بــه فــلا تصــّح وصيته بما ل� يملك.
٣- اأن يكــون الموصــي مختــاراً وراضيــاً فــلا تصــّح اإذا كان مكرهاً عليها.

ث�نيً�: شــروط الموصى له:
١- األ� يكــون الموصــى لــه جهــة معصيــة؛ ل�أن ال�أصــل فيهــا اأن تكــون قربى لله عز وجل.

٢- اأن يكــون الموصــى لــه معينــاً ومعلوماً غير مجهول.
: "األ� ل� وصيــة لــوارث" ١، اإل� اإذا اأجــاز الورثة  ٣- األ� يكــون الموصــى لــه وارثــاً اأو قاتــلاً، لقولــه 

حتــى ل� يجمــع بيــن حظين: حــظ الميراث وحظ الوصية.

ث�لثً�: شــروط الموصى به:
١- األ� تزيــد عــن ثلــث التركــة. قــال  لســعد بــن اأبــي وقاص: "الثلــث والثلث كثير، اإنك اإن تذر 

ورثتــك اأغنيــاء خيــر مــن اأن تذرهم عالــة يتكففون الناس" ٢.

٢- اأن يكــون الموصــى بــه مــال�ً اأو منفعة مالية.

٣- اأن يكــون مملــوكاً للموصــي وموجــوداً عند موته.

مبطلات الوصية:

أنــه ل� يثبــت الحكــم بهــا اإل� بعد الموت فله الرجوع عنها متى شــاء. ١- رجــوع الموصــي عــن وصيتــه؛ ل�

٢- اإذا كانــت لــوارث، اإذ ل� وصيــة له.

٣- هــلاك الموصــى بــه قبــل مــوت الموصــي، كمن اأوصى بشــاة فهلكت لعدم القدرة علــى تنفيذها بفوات 
محلها.

ألباني: صحيح. )١( ابن ماجه: سنن ابن ماجه، كتاب الوصايا، باب ل� وصية لوارث، رقم )٢٧١4(، قال ال�
)٢( البخاري: صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب رثاء النبي  سعد بن خولة، رقم )١٢٩5(.
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نش�ط صفّي:

اأمثُِّل مع مجموعة من طلبة الّصف اأركان عقد الوصية.

التّقويم:

حيَحــِة  اإِشــ�َرَة )( اأمــ�َم الِعبــ�َرِة َغْيــِر الصَّ حيَحــِة، َو ١. اأضــُع اإشــ�رة )( اأمــ�َم الِعبــ�َرِة الصَّ
ج�بــة اإلــى دفتــري:  فيمــ� يلــي، ثــم اأنقــُل ال�إ

)        ( اأ. تختلف الوصية عن الهبة باأنها تمليك بعد الموت.     
)        ( ب. تصح الوصية سواء كان الموصي بها مختاراً اأو مكرهاً.   
)        ( ج- تجوز الوصية للوارث في كل ال�أحوال.      
)        ( د- من شروط الموصى له األ� يكون قاتلاً للموصي.    
)        ( هـ- تجوز الوصية بفعٍل يعين على المعصية.      

ج�بة الصحيحة لكل مم� ي�أتي: ٢. اأضع دائرة حول رمز ال�إ

أمر الذي ل� تبطل به الوصية؟ ١- ما ال�

اأ. رجوع الموصي عن وصيته.                  ب. الوصية ل�أحد الورثة .         

ج. هلاك الموَصى به قبل موت الموصي.        د. الوصية في حدود ثلث التركة .
٢- ما المقصود بالوصية؟

نسان بجزء من ماله حال حياته، لبناء مسجد اأو مدرسة .          اأ. تبرع ال�إ

نسان بجزء من ماله حال حياته، على اأن ينفذ بعد وفاته .          ب. تبرع ال�إ

نسان جزءا من ماله حال حياته، مقابل منفعة شخصية.  ج. دفع ال�إ

نفاق على المحتاجين.   نسان بجزء من ماله حال حياته، للاإ د. تبرع ال�إ

٣- ما حكم الوصية للاأقارب المحتاجين غير الوارثين؟

اأ. واجب.           ب. مستحب.         ج. مكروه.            د. حرام.  
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٣. اأدلُّل على مشروعية الوصية من:

اأ- القراآن الكريم.          ب- السنة النّبوية.

4. اأبّيُن الحكمة من مشروعية الوصية.

٥. اأعّدُد شروط الموصى له.

٦. اأذكُر مبطلات الوصية. 

٧. اأبّيُن الحكم الشرعي فيم� ي�أتي مع التعليل:

اأ . اأوصى رجل بسيارته لجاره الفقير على اأن تنفذ الوصية في حياته.

ب. رجع الموصي عن وصيته بعد شهر من كتابتها.

ج. اأوصى رجل بقطعة اأرض معلومة لحفيده الممّيز الوارث.
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الوحدة الس�دسة   الفكر وال�أخلاق والسلوك

اإنم� ال�أمم ال�أخلاق م� بقيت            ف�إن هم ذهبت اأخلاقهم ذهبوا
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ال�أهداف الع�مة للوحدة

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

سلام. بيان مكانة المراأة في ال�إ

ال�عتزاز بالدين والوطن والمجتمع.

لم المجتمعي. الحرص على الوحدة والسِّ

ال�لتزام بالحوار سلوكاً ومنهجاً.
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سلام الّدرس الّس�بع عشر: مك�نة المراأة في ال�إ

ال�أهداف:

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

سلام.	  بيان مكانة المراأة في ال�إ

التعرف اإلى قيمة المراأة، ودورها في تقّدم المجتمعات، وتطّورها.	 

ال�ستدل�ل على وجوب مشاركة المراأة الرجَل في بناء المجتمع.	 

ذكر نماذج لنساء مسلمات خلّدهّن التاريخ.	 

ذا كانــت  مكانــة المــراأة، ودورهــا فــي اأّي مجتمــع اإنســاني همــا معيــار تحّضــره، وتخلّفــه، فــاإ
ــاة المختلفــة، وتســاهم  ــاً اإلــى جنــب فــي مياديــن الحي المــراأة مكّرمــة، تشــارك الرجــل، وتعمــل معــه جنب
ّن ذلــك المجتمــع  مســاهمة فاعلــة فــي اإقامــة البنيــان الحضــاري، والعلمــي، والمعرفــي فــي مجتمــع مــا، فــاإ
متحّضــر، ومتقــّدم، وقــوي، واإذا كانــت المــراأة ُمهانــة مضطهــدة، تعانــي مــن التهميــش، والقهــر، وتُمَنــع 
مــن المشــاركة فــي مياديــن الحيــاة المختلفــة، ول� تســاهم فــي اإقامــة بنيــان الحضــارة، والعلــم، والمعرفــة 
ــى نفســه  ــات، ويحكــم عل ــل المجتمع ــي ذي ــش ف ــك المجتمــع يعي ــي اأّن ذل ــذا يعن ــي اأي مجتمــع، فه ف

ــاة الشــعوب المتحّضــرة، والمتطــّورة. قصــاء نفســه مــن حي باإ

سلام للمراأة: نظرة ال�إ

ــل اإعــادة  ــٍع مــن قدرهــا، اأو منحهــا حقوقهــا فحســب، ب ســلام للمــراأة ليســت مجــّرد رف نظــرة ال�إ
ــن  ــة ع ــات منحرف ــا نتيجــة ممارس ــا، اأو تفقده ــي فقدته ــاة الت ــي الحي ــة ف ــا الصحيح ــى مكانته ــراأة اإل الم

المنهــج الربانــي؛ فالخطــاب القراآنــي يســاوي بيــن الرجــل والمــراأة فــي التكريــم، قــال تعالــى: ﴿  ک  ک        

يمــان باللــه، والعمــل  ســراء:٧٠(، ويســاوي بينهمــا فــي التكليــف بال�إ ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ...﴾ )ال�إ
نســانية، قــال تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   الصالــح، وعمــارة ال�أرض، وبنــاء الحضــارة ال�إ

پ  پ  پ﴾ )البقــرة:٣٠(، ويســاوي بينهمــا فــي حــّق الحيــاة، وحرمــة المــس بهــا، 



١٠١

قــال تعالــى: ﴿  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  

ــي جــاء  ــف الت ــي كّل التكالي ــدة:٣٢(، ويســاوي بينهمــا ف ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ﴾ )المائ
ســلام كتشــريع، اإلّ� مــا خّففــه عــن المــراأة بحكــم طبيعتهــا، ويســاوي بينهمــا فــي القــدرة علــى القيــام  بهــا ال�إ
ســلام ليســت مخلوقــاً ثانويــاً، بــل هــي اللبنــة  باأعبــاء بنــاء المجتمعــات، والحضــارات، فالمــراأة فــي نظــر ال�إ

أولــى لبنــاء ال�أســر، والمجتمعــات، والحضــارات. ال�

ســلام؟اأفكُِّر: كيــف كانــت المراأة تُعاَمل قبل ال�إ

سلام: مك�نة المراأة في ال�إ

عطاء المراأة قيمتها، وقدرها فكانت النساء في عهده   كان عهد النبي  النموذج المثالي ل�إ
الذي  القراآني  للخطاب  لفهمهّن  انطلاقاً  ودورهّن،  سلام،  ال�إ في  لهّن  المرموقة  المكانة  على  اأمثلة حّية 

ساوى بينهّن، وبين الرجال في التكريم، والتكليف، فكّن:

، واتّبعــه، وســبق بعضهــّن الرجــال، وقــد حفــظ النبــي  لخديجــة . ١ ــْن اآمــن بالنبــي  ِمــن اأوائــل َم
ــي اإِْذ  ــاُس، َواآَوْتِن ــَي النَّ ــَر بِ ــَن َكَف ــي ِحي ــْت بِ ــْد اآَمَن ــِه لََق ــال: "َواللَّ ســلام، فق ــى ال�إ ــه، وعل ــا علي فضله

ــح(  ــاُس". )مســند اأحمــد حديــث صحي ــي النَّ َبِن ــي اإِْذ َكذَّ َقْتِن ــاُس، َوَصدَّ ــي النَّ َرَفَضِن

ــه عنهــم  . ٢ ــه، وهــذه ســمّية اأمّ عمــار، زوجــة ياســر، رضــي الل ــي ســبيل الل ــِهَد ف ــِن اسُتْش ــل َم ــن اأوائ ِم
ــلام. س ــي ال�إ ــهيدة ف ــن، اأّول ش اأجمعي

شــاركَن الرجــال فــي كّل المواقــف ل� يســبقهّن اأحــد اإلــى البــذل، والعطــاء، ول� يتفــّوق عليهــّن اأحــد . ٣
قبــال علــى التعلـّـم، والتعليــم، والتفّقــه فــي الديــن،ول� يمنعهــن عــن ذلــك مانــع، قالــت عائشــة  فــي ال�إ
ــاء اأن  ــم يمنعهــّن الحي ــَم النســاُء نســاُء ال�أنصــار، ل -رضــي اللــه عنهــا- فــي حــّق نســاء ال�أنصــار: "نِْع

يتفّقهــن فــي الديــن". )صحيــح مســلم(

مش�ركة المراأة في بن�ء المجتمع:

مشــاركة المــراأة فــي بنــاء المجتمــع علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل حــّق تناضــل اليــوم فــي ســبيل 
ــي  ــر المشــاركة ف ــه عب ــام ب ــن القي ــا م ــا يمكُِّنه ــول له ــن منظــور اإســلامي هــو حــق مكف ــه م انتزاعــه، لكن



١٠٢

ــة:  آتي ــة الشــرعية ال� ــة، َوفقــاً للاأدل ــة، والثقافي ــة، وال�قتصادي أنشــطة السياســة، وال�جتماعي ال�

قــال تعالــى: ﴿  ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ﴾ . ١
أمــر بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر يشــترك فيــه الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء،  )التوبــة:٧١( ، فال�

ويشــمل المشــاركة فــي مياديــن الحيــاة كافّــة.

 قــال تعالــى: ﴿ں  ں  ڻ    ﴾ )الشــورى:٣٨(، والخطــاب هنــا عــامّ يشــمل الرجــال، والنســاء دون . ٢
ســلام، والعمــل بمقتضاهــا. وعلــى هــذا جــرى العمــل  تفريــق، فالشــورى مــن اأســاس الحكــم فــي ال�إ
فــي عهــد النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم، فقــد استشــار زوجتــه اأم ســلمة رضــي اللــه عنهــا بعــد صلــح 

الحديبيــة واأخــذ بمشــورتها وراأيهــا، وقــد بايعتــه النســاء كمــا بايعــه الرجــال.

َجــاِل" )مســند اأحمــد حديــث صحيــح، كمــا فــي الجامــع الصغيــر(، . ٣ : "اإِنََّمــا النَِّســاُء َشــَقائُِق الرِّ  قــال رســول اللــه 
ــة،  ــوق ال�جتماعي ــانية، والحق نس ــة ال�إ ــي القيم ــة ف ــاة العاّم ــي الحي ــي ال�أصــل ف ــاواة ه ــه اأّن المس وفي

والمســؤولية، والجــزاء.

نم�ذج لنس�ء مسلم�ت خلّدهّن الت�ريخ:

ســلامية المــراأة العالمــة، والمفتيــة، والقاضيــة، والمثّقفة، والكاتبة، والشــاعرة،  اأنتجــت الحضــارة ال�إ
نســانية، ومــن تلــك النســاء:  وكثيــرات مّمــن ســبقَن الرجــال فــي مياديــن الِبــّر، والخيــر، ونفــع ال�إ

الخنســ�ء: هــي تُماِضــُر بنــت عمــرو الســلمية، صحابيــة، وشــاعرة، اشــُتهرت برثــاء اأخويهــا صخــر، . ١
أربعــة شــهداء فــي معركــة القادســية. توفّيــت  ســنة ٢4 هـــ. ومعاويــة.  قدمــت اأبناءهــا ال�

ــوي . ٢ أم ــة ال� ــن الخليف ــي زم ــات، عاشــت ف ــي الرياضي ــة ف ــة، وشــاعرة، وعالم ــة: نَْحِويّ ــى القرطبي لبن
الخليفــة الحكــم المســتنصر باللــه، وكان لهــا الفضــل فــي اإنشــاء مكتبــة الخليفــة الحكــم الشــهيرة فــي 
قصــر الزهــراء فــي قرطبــة، وُعيَِّنــت مديــرة لهــا، وكانــت مهمتهــا ترجمــة الكتــب، وتدوينهــا، وكانــت 
ــت ســنة  ــات. تُوفّي ــا المبتكــرة لمســائل الرياضي ــا، وحلوله ــف اأفكاره ــل تضي ــن، ب ــي بالتدوي ل� تكتف

٣٧4هـ.

اأَمــُة الواحــد ُســَتْيَتُة البغداديــة: عالمــة، وفقيهــة، ومفتيــة، ومحّدثــة، وبارعــة فــي الرياضيــات، . ٣
تركــت لنــا مجموعــة مــن المســائل الرياضيــة المســتعصية، وحلولهــا المبتكــرة، كان يلجــاأ اإليهــا 

ــنة ٣٧٧هـــ. ــداد س ــي بغ ــت ف ــائل المســتعصية. تُوفّي ــّل المس ــي ح القضــاة ف
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نش�ط صفّي:

سلامي.  اأبحث عن عالمات مسلمات ِفَلسطينيات اأثّرن في ميادين الحياة عبر التاريخ ال�إ

التّقويم:

حيَحــِة  اإِشــ�َرَة )( اأمــ�َم الِعبــ�َرِة َغْيــِر الصَّ حيَحــِة، َو ١. اأضــُع اإشــ�رة )( اأمــ�َم الِعبــ�َرِة الصَّ
ج�بــة اإلــى دفتــري:  فيمــ� يلــي، ثــم اأنقــُل ال�إ

)  ( سلام للمراأة كانت نظرة دونية.      اأ. نظرة ال�إ

)  ( سلام اللبنة ال�أساسية في بناء المجتمعات.   ب. المراأة في نظر ال�إ

- لعائشــة  – رضــي اللــه عنهــا فضلهــا، فقــال: "َواللَّــِه لََقــْد اآَمَنــْت بِــي ِحيــَن َكَفــَر  ج. حفــظ الرســول -
ــاُس".  َبِنــي النَّ َقْتِنــي اإِْذ َكذَّ ــاُس، َوَصدَّ ــاُس، َواآَوْتِنــي اإِْذ َرَفَضِنــي النَّ ــَي النَّ بِ

)  ( د. كان يلجاأ القضاة في حّل المسائل المستعصية للبنى القرطبية.  

نســانية،  َجــاِل" دليــل علــى المســاواة في القيمة ال�إ : "اإِنََّمــا النَِّســاُء َشــَقائُِق الرِّ هـــ. قــول الرســول، 
والحقوق ال�جتماعية، والمسؤولية، والجزاء.      

ــن  ــّر، اأي ــر والب ــن الخي ــي مي�دي ــ�ل ف ــض الرج ــبقَن بع ــلام س س ــي ال�إ ــ�ء ف ــض النس ٢. بع
ــدرس؟  ــي ال ــك ف ــح ذل تلم

٣.  اأكتــب ال�أدلــة التــي تبّيــن حّق المراأة في مشــ�ركة الرجل فــي مختِلف المج�ل�ت.

4. اأذكر نموذجين لنســ�ء مســلم�ت خلّدهّن الت�ريخ. 

)  (   

)  (   
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الّدرس الث�من عشر: تحصين المجتمع 
وحم�يته من ال�نحراف

ال�أهداف:

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

التعرف اإلى مفهوم المجتمع المسلم.	 

توضيح خصائص المجتمع المسلم.	 

بيان اأثر المجتمع على شخصية الفرد. 	 

استنتاج واجب المسلم تجاه المجتمع.	 

شرح وسائل تحصين المجتمع من ال�نحرافات.	 

سلامية للمجتمع.	  المحافظة على الُهويَّة ال�إ
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مفهوم المجتمع المسلم: 

ــز عــن المجتمعــات ال�أخــرى بنظمــه الخاصــة، وقوانينــه  المجتمــع المســلم: هــو المجتمــع الــذي يتمّي
الشــرعية، واأفــراده الذيــن يشــتركون فــي عقيــدة واحــدة، ويتوّجهــون اإلــى قبلــة واحــدة.

وليــس مــن الضــروري اأن تكــون هنــاك اأرض معّينــة لهــذا المجتمــع، ول� اأن يعيــش اأفــراده معــاً لفتــرة طويلــة، 
ــد اأو اللغــة اأو التاريــخ اأو العنصــر علاقــة فــي تكويــن هــذا المجتمــع، فهــو يقبــل  وليــس للعــادات والتقالي

ســلام دينــاً، وبمحمــد  نبّيــاً ورســول�ً. كلَّ مــن اآمــن باللــه ربـّـاً، وبال�إ

خص�ئص المجتمع المسلم: 

للمجتمع المســلم 	 واإن تكّون من اأقوام متعّددة واألســنة متباينة 	 خصائص مشــتركة، منها:
ــؤون . ١ ــراد وش أف ــات ال� ــم تصّرف ــي تنظّ ــزم بال�أحــكام الشــرعية الت ــٌع ملت ــو مجتم ــي: فه ــزام الدين  ال�لت

ــى. ــه تعال ــه لل ــن عبوديت ــه جــزءاً م ــك كلّ ــرى ذل ــع، وي ــات المجتم ال�أســرة واأخلاقي
 الهويــة الخ�صــة المتميــزة للمجتمــع المســلم: فهــو معتــز بهويتــه وحضارتــه وتاريخــه، ومتمســك . ٢

بهــا ل�أقصــى الحــدود.
 التّرابــط والتّك�فــل والمحبة بين اأبن�ئه.. ٣
أمــن . 4  ال�أمــن وال�أمــ�ن مــن الميــزات التــي تمّيــز هــذا المجتمــع عــن غيــره، حيــث وفـّـر هــذا المجتمــع ال�

أفــراده كافــة. والطماأنينــة ل�
 التّســ�مح مــع غيــر المســلمين: من خلال اإعطائهــم حقوقهم المختلفــة، وحمايتهم، واحترامهم.. ٥

اأثر المجتمع على شخصية الفرد: 

نــه يشــّب علــى اأســس ومبــادئ ســليمة نابعــة مــن اقتناعــه  عندمــا ينشــاأ الفــرد فــي مجتمــع ســوّي فاإ  
ــة  ــي بيئ ــو نشــاأ ف ــا ل ــه، اأم ــه ولوطن ــاً لمجتمع ــرداً صالحــاً ونافع ــي يكــون ف ــه، وبالتال ــى علي ــا نشــاأ وتربّ بم
ــى علــى الغــدر  ــر وقــد تربّ ــة يكب ــه فــي هــذه الحال ن ــون اأو ســاخطة علــى المجتمــع، فاإ خارجــة علــى القان
ــة  ــه قائمــة ومبنّي ــم، وحيات ــول�ء لمجتمعــه، والمجتمــع المســلم مجتمــع منظّ وعــدم الشــعور بال�نتمــاء وال
ــاً لنفســه  ــرد المســلم نافع ســلامّي، لينشــاأ الف ــن ال�إ ــا الدي ــي فرضه ــن الت ــى القواعــد وال�أصــول والقواني عل

ــه. ــه ووطن ودين
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واجب المسلم تج�ه المجتمع:

َيها تجــاه مجتمعه، ومنها: هنــاك واجبــات علــى المســلم اأن يؤدِّ
ــا  ــه كّل م ــّدم لمجتمع ــى اأن يق ــاء المجتمــع، فيكــون حريصــاً عل ــي بن ــة ف ــه لبن ١. اأن يشــعر المســلم باأن

ــره. ــه وتطوي ــي بنائ ينفعــه ويســهم ف

: "َل� ُيْؤِمــُن اأَحُدكُــْم،  ٢. اأن يكــون حريصــاً علــى مصلحــة الجماعــة، وتحقيــق الخيــر للاآخريــن. قــال 
أِخيــِه َمــا ُيِحــبُّ لَِنْفِســِه".١ َحتَّــى ُيِحــبَّ لِ�

٣. العمــل علــى امتثــال اأوامــر اللــه تعالى في العبــادات، والمعاملات، كالجوانب الســلوكية، وال�أخلاقية.

واجب بيتّي:

اأبّيــُن دور المســلم تجــاه المجتمــع مــن خــلال الحديــث الشــريف: "األ� كُلُُّكــْم َراٍع، َوكُلُُّكــْم 

ُجــُل َراٍع َعَلــى  ِتــِه، َوالرَّ أِميــُر الَّــِذي َعَلــى النَّــاِس َراٍع َوُهــَو َمْســُؤوٌل َعــْن َرِعيَّ ِتــِه، َفاْل� َمْســُؤوٌل َعــْن َرِعيَّ

اأْهــِل َبْيِتــِه َوُهــَو َمْســُؤوٌل َعْنُهــْم، َوالَْمــْراأُة َراِعَيــٌة َعَلــى َبْيــِت َبْعِلَهــا َوَولَــِدِه َوِهــَي َمْســُؤولٌَة َعْنُهــْم، َوالَْعْبــُد 
ِتــِه". ٢ َراٍع َعَلــى َمــاِل َســيِِّدِه َوُهــَو َمْســُؤوٌل َعْنــُه، األ� َفُكلُُّكــْم َراٍع َوكُلُُّكــْم َمْســُؤوٌل َعــْن َرِعيَّ

وس�ئل تحصين المجتمع من ال�نحراف�ت:

المجتمع المسلم بتعاليمه، وشرائعه، وقيمه، واأنظمته، حصن متين يتحصن به المسلمون من ال�أمراض 
تسلل  يحتمل  ثغرة  كلِّ  سّد  على  تعمل  دعامات  على  يرتكز  الحصن  وهذا  وال�أخلاقية،  ال�جتماعية، 
قوة  تكون  وتماسكها،  الدعامات  هذه  صلابة  وبقدر  المسلم،  المجتمع  قلب  اإلى  خلالها  من  الفساد 

الحصن ال�جتماعي، وتماسكه، واإذا ضعفت، يضعف المجتمع، وتنخر فيه عوامل الفساد.

ومن وســ�ئل تحصين المجتمع المســلم:

ســلامّي فــي ذلــك المجتمــع؛ لتســتمّر . ١ ســلامّي، ونظــام الحيــاة ال�إ الحفــ�ظ علــى بنيــة المجتمــع ال�إ
ســلامية. الحيــاة، والحضــارة ال�إ

يمان، ١٣. يمان اأن يحب ل�أخيه، كتاب ال�إ ١ البخاري، صحيح البخاري، باب الدليل على اأن من خصال ال�إ
مام العادل، ١٨٢٩. مارة، باب فضيلة ال�إ ٢ مسلم، صحيح مسلم، كتاب ال�إ
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يمانيــة هــي ال�أســاس المتيــن الــذي . ٢ تقويــة الــوازع الدينــي لــدى اأفــراد المجتمــع؛ ل�أن الرابطــة ال�إ
ــي تُحّصــن المجتمــع مــن  ــوى الحصــون الت ــي فهــي اأهــم واأق يقــوم عليهــا المجتمــع المســلم، وبالتال

ــة. ــه واأفكارهــم المســمومة، وتخطيطاتهــم الخبيث ــد اأعدائ كي

أتمم مكارم ال�أخلاق" ١.. ٣ : "اإنما بعثــت ل� ال�لتــزام ب�ل�أخــلاق الف�ضلــة. قــال 

المح�فظــة علــى الوحدة ال�جتم�عية، والســلم ال�أهلي، ونبــذ الفرقة والط�ئفية.. 4

العقوبــ�ت الرادعــة للمجرميــن والمفســدين. قــال تعالــى: ﴿ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  . ٥

ۆ  ۈ  ۈ  ﴾ )البقــرة(.

اأفكُِّر:

ما دور الوحدة ونبذ الفرقة في تحصين المجتمع المسلم؟

سلامية للمجتمع: اأثر المح�فظة على الُهويَّة ال�إ

ــذه  ــزاز به ــة؛ ل�أن ال�عت ــة ال�أهمي ــي غاي ــر ف ســلامي اأم ــع ال�إ ســلامية للمجتم ــة ال�إ ــى الُهويَّ ــة عل المحافظ

الهويــة يبعــث علــى الفخــر والثقــة بالنفــس، والمجتمــع الــذي ليــس لــه هويــة يتمّســك بهــا ويتمّيــز بهــا، 

ــى: ﴿ گ  گ ڳ  ڳ  ڳ    ــال تعال ــكّك ال�أوصــال. ق ــة مف ــف البني ــو مجتمــع ضعي ه

ــون(. ڱ﴾ )المنافق ڳ    ڱ    ڱ  
ســلامية اليــوم، يــرى تســاهلاً فــي الحفــاظ علــى الهويــة  والناظــر فــي اأحــوال كثيــر مــن المجتمعــات ال�إ

ــي  ــن ف ــى للاآخري ــد ال�أعم ــن المســلمين التّقلي ــر م ــن كثي ــر بي ــد انتش ــا، فق ــي كل مجال�ته ــلامية ف س ال�إ

ــم؛ ل�أن  ــٌر مؤل ــذا اأم ــة، وه ــا المختلف ــم وطرقه ــن اأســاليب حياته ــر م ــي كثي ــل وف ــم وملابســهم، ب لغاته

ســلامية  ال�ســتمرار فــي قبــول هــذه المؤثّــرات، وعــدم الســعي اإلــى تغييرهــا، وعــدم ال�عتــزاز بالهويــة ال�إ

ــة والهزيمــة. حســاس بالدوني ــم ال�إ ــد، ث ــة والتّقلي ــي ظــل التبعّي ــة ف ــا قابع ــل مجتمعاتن يجع

اأفكُِّر:

سلامية؟ سلام من اأجل طمس معالم الهوية ال�إ اأبّيُن ال�أمور التي يسلكها اأعداء ال�إ

ألباني. )١( مسند البزار، رقم )٨٩4٩(. صححه ال�
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التّقويم:

حيَحــِة  اإِشــ�َرَة )( اأمــ�َم الِعبــ�َرِة َغْيــِر الصَّ حيَحــِة، َو ١. اأضــُع اإشــ�رة )( اأمــ�َم الِعبــ�َرِة الصَّ
ج�بــة اإلــى دفتــري:  فيمــ� يلــي، ثــم اأنقــُل ال�إ

)       ( اأ. المجتمع المسلم يعيش اأفراده في بقعة جغرافية واحدة.     
ب. يتوافق المجتمع المسلم بشكل تام في اأفكاره ومبادئه مع المجتمعات ال�أخرى.       )       (

ِتِهْم   ج. يدل الحديث الشريف: "الُْمْسِلُموَن َتَتَكاَفاأ ِدَماُؤُهْم، َوُهْم َيٌد َعَلى َمْن ِسَواُهْم، َيْسَعى بِِذمَّ
)       (     اأْدنَاُهْم، َوُيَردُّ َعَلى اأْقَصاُهْم"١، على عمق الترابط بين اأبناء المجتمع المسلم.  
د. العقوبة الرادعة من الوسائل المهمة لتحصين المجتمع من ال�نحرافات.              )       (
سلامية.           )       ( هـ. الناظر في واقع المسلمين يرى تساهلاً في الحفاظ على الُهوية ال�إ

ج�بة الصحيحة لكل مم� ي�أتي: ٢. اأضع دائرة حول رمز ال�إ
١- ما الخصائص المشتركة للمجتمع المسلم؟

اأ. التسامح مع المسلمين.                  ب. عدم ال�لتزام الديني.         
ج. التكافل والمحبة بين اأبنائه.              د. العزة على المؤمنين.

أتمم مكارم ال�أخلاق"؟ :  "اإنما بعثت ل� ٢- علاَم يدل قول النبي 
اأ. المحافظة على الوحدة ال�جتماعية.      ب. ال�لتزام بال�أخلاق الحميدة.          

أفراد.  ج. الحفاظ على بنية المجتمع .           د. تقوية الوازع الديني لدى ال�

٣- ما الدليل على اأن العقوبات الرادعة من وسائل تحصين المجتمع المسلم؟

اأ. قوله تعالى: ﴿ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ ۆ  ۈ﴾.         
ڳ  ڳ﴾.         ب. قوله تعالى:﴿ گ  گ 

: "ل� يؤمن اأحدكم حتى يحب ل�أخيه ما يحب لنفسه".           ج.  قول النبي 
أتمم مكارم ال�أخلاق". : "اإنما بعثت ل� د. قول النبي 

ُح خص�ئص المجتمع المسلم. ٣. اأوضِّ

4. اأبيُِّن اأثر المجتمع على شخصية الفرد. 

٥. اأعّدُد واجب�ت المسلم تج�ه مجتمعه.

٦. اأعلُّل اأثر تقوية الوازع الديني في حم�ية المجتمع وتحصينه.

٧. اأذكر ثلاث وس�ئل لتحصين المجتمع المسلم.

)١( ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب الديات، باب )المسلمون تتكافاأ دماؤهم(، ٢٦٨٣.
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سلام الّدرس الت�سع عشر: الحوار في ال�إ

ال�أهداف:

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

التعرف اإلى مفهوم الحوار.	 

أفراد والشعوب. 	  بيان اأهمية الحوار في حياة ال�

ال�ستدل�ل على مشروعية الحوار.	 

بيان اأهم اأنواع الحوار بين المسلمين وغيرهم.	 

استنتاج اآداب الحوار. 	 

تمثّل قيمة الحوار سلوكياً.	 

قناعهــم  أدلـّـة ل�إ بعــث اللــه – ســبحانه – الرســل لهدايــة النـّـاس اإلــى الحــق، فكانــوا يحاورونهــم ويقّدمــون لهــم ال�

أنبيــاء – عليهــم الســلام – فــي دعوتهــم النــاس يــرّدون على الشــبهات وال�ستفســارات  يمــان. وكان ال� بحقائــق ال�إ

أنبياء فــي الدعوة  أولــى التــي اتبعهــا ال� التــي تثــار، ويناقشــونها بالحجــة والدليــل والبرهــان. فالحــوار كان الوســيلة ال�

اإلــى اللــه جــّل وعــلا.
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مفهوم الحوار:

نــوع مــن الحديــث بيــن شــخصين اأو فريقيــن، يتــم فيــه تــداول الــكلام بينهمــا بطريقــة متكافئــة فــلا يســتاأثر 
بــه اأحدهمــا دون ال�آخــر، ويغلــب عليــه الهــدوء والبعــد عــن الخصومــة والتّعصــب.

اأفكُِّر:

اأفّرُق بين ما ياأتي:  اأ. الحوار.       ب. الجدال.       ج. المناظرة. 

ــه  أمــم والشــعوب، وذلــك مــن خــلال قول ــاة ال� ســلامي علــى قيمــة الحــوار فــي حي ــا ال�إ ولقــد اأكــد دينن

ۇ   ڭ    ڭ    ڭ   ۓڭ   ۓ   ے   ے   ھھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ    ﴿ہ   ســبحانه: 

محمــد   اأمــة  اإلــى  حكيــم  توجيــه  فهــذا  )النحــل(،  ۅ﴾  ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ  
باأهميــة اســتخدام الحكمــة والموعظــة الحســنة فــي دعــوة النـّـاس اإلــى طريــق الحــق، مــن خــلال الحــوار 

الهــادف والمجادلــة بالكلمــة الطيبــة.

اأهمية الحوار في حي�ة ال�أفراد والشعوب: 

ســلام ب�لحوار ل�أمور عديدة، منه�:  اهتم ال�إ

١. الحــوار وســيلة مــن وســ�ئل ال�تصــ�ل الفّعــ�ل، والتاأثيــر فــي ال�آخريــن، والتفاعــل معهــم، وهدايتهــم 
نســاني المشــترك. اإلــى الحــق، والوصــول اإلــى تحقيــق العيــش ال�إ

٢. طريــق لتصحيــح ال�أفــك�ر الخ�طئــة، والعق�ئــد الف�ســدة، فكثيــر مــن النّــاس يعتنقــون اأفــكاراً قــد 
تخالــف مســلّمات الّديــن اأو معتقداتــه، اأو قــد تمــّس اأعــراف المجتمــع وتقاليــده الُمتّفــق عليهــا، فيكــون 

أمثــل مــن اأجــل اإقنــاع صاحــب الفكــرة الخاطئــة بالفكــرة الّصحيحــة. التّحــاور الخيــار ال�

٣. وســيلة لتهذيــب النّفــس وتربيتهــ�، فحيــن يكــون اأســلوب الحــوار ســائداً فــي المجتمــع يكــون هــذا 
المجتمــع متّســماً بال�أخــلاق الحميــدة والقيــم النبيلــة التــي يتطلّبهــا هــذا ال�أســلوب.

4. التقريب بين المختلفين في الراأي، وجعل كّل طرف منهم يفهم حقيقة ما يقوله الطرف ال�آخر.

ولهــذه ال�أســباب ينبغــي اأن يكــون الحــوار هــو النهــج المعتمــد عنــد ال�ختــلاف فــي الــراأي بيــن المســلمين، 
واأن يكــون مــن اأهــم وســائل الدعــوة اإلــى اللــه ســبحانه.
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سلام: مشروعية الحوار في ال�إ

ــاء مــع غيــر المســلمين، وبخاصــة اأهــل  حــّث القــراآن الكريــم فــي اآيــات كثيــرة علــى الحــوار الهــادف البنّ
ــا المختلــف فيهــا. بهــام والغمــوض حــول القضاي ــة ال�إ ــان الحــق واإزال الكتــاب، لبي

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

آية الكريمة  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ )اآل عمران: ٦4(. فال�
ــل بالحجــج  ــوا الباط ــاة، واأن يدفع أن ــن وال� ــق واللي ــاب بالرف ــل الكت ــوا الحــق ل�أه ــلمين اأن يبّين ــر المس تاأم

ــن الســاطعة. ــة والبراهي الدامغ

ــاه اللــه جوامــع  أمثلــة فــي حــواره مــع النــاس فــي زمانــه، اإْذ اآت ــي محمــد  اأحســن ال� ولقــد ضــرب النّب
ــاع.  قن ــى الحــوار والجــدال بالحســنى وال�إ ــن بالضــاد، واأعطــاه القــدرة عل ــه اأفصــح الناطقي ــم، وجعل الكل
ــُه- اأن  ــه عن ــرة -رضــي الل ــو هري ــا رواه اأب ــة الشــريفة م ــي الســنّة النّبوي ــى الحــوار ف ــة عل ّ ــة الدال أمثل ومــن ال�
رســول اللــه  قــال: "اأتــدرون مــن المفلــُس؟ قالــوا: المفلــس فينــا مــن ل� درهــم لــه ول� متــاع. فقــال: 
اإن المفلــس مــن اأمتــي مــن ياأتــي يــوم القيامــة بصــلاة وصيــام وزكاة، وياأتــي وقــد شــتم هــذا، وقــذف هــذا، 
ن  واأكل مــال هــذا، وســفك دم هــذا، وضــرب هــذا، فيعطــى هــذا مــن حســناته، وهــذا مــن حســناته، فــاإ
فنيــت حســناتُه قبــل اأن يقضــي مــا عليــه، اأخــذ مــن خطاياهــم فُطرحــت عليــه، ثــم ُطــرح فــي النــار". ١ 
لقــد جــاء ســؤال النبــي  لتحقيــق اأمــور عديــدة، منهــا: ترغيــب الســامع فــي المعرفــة، وتشــويقه اإليهــا، 

وتوضيــح المفهــوم وتصحيحــه.

نش�ط بيتّي:

اأســتنتُج اأربعــة دروس مســتفادة مــن الحــوار الــذي دار فــي قصــة صاحــب الجنّتيــن فــي ســورة 
الكهــف.

 اأهم اأنواع الحوار بين المسلمين وغيرهم: 

ــع لتاريــخ الحــوار بيــن المســلمين وغيرهــم مــن اأتبــاع الملــل قديمــاً وحديثــاً، يجــد نوعيــن مهّميــن  المتتّب
مــن المحــاورة بيــن الطرفيــن، همــا:

١ صحيح مسلم، كتاب البر والصلة وال�آداب، باب تحريم الظلم، 4٦٨4
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اأول�ً: حــوار الدعــوة: ويمتــ�ز هــذا النــوع عن غيره من اأنواع الحوار بخص�ئص وســم�ت، منه�:

الله . ١ دين  باأنه  ال�آخرين  واإقناع  سلام  ال�إ فضل  بيان  اإلى  بالسعي  الدعوة  من  الهدف  ببيان  ال�هتمام 
المهيمن.

الفاسدة، . ٢ والمعتقدات  الخاطئة  ال�أفكار  اأصحاب  مجادلة  في  الفاصلة  العقدية  القضايا  على  التركيز 

ومناظرتهم، لدحض شبهاتهم، ونقـض حججهـم، باأسلوب علمي دقيق.

اإليهم، . ٣ والكتابة  وفودهم،  واستقبال  المسلمين،  غير  باستضـافة  ذلـك  ويتحقق  الحوار،  اإلى  المبادرة 

فالدعوة والبلاغ واجب المسـلم بمقتضـى اإسلامه. 

ث�نيــً�: حوار التع�مل:

اإن ضرورات الحياة تدفعنا اإلى البحث عن قواسم مشتركة مع ال�آخرين نبني عليها علاقاتنا، وهو ما 

يملي على المختلفيـن في عقائدهم ومذاهبهم اللجوء اإلى لون اآخر من األوان الحوار، وهو حوار التعامل، 

وهو تحاور بعيد عن اأصول الدين والمعتقد، تمليه طبيعة التعايش بين البشر؛ بحكم الجوار والمصالح 

المتبادلة. واأبرز مع�لم هذا النوع من الحوار:

ال�عتراف بوجود ال�آخر وحرية اختياره الدين والمعتقد، قال تعالى: ﴿ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    . ١

جخ   مح   جح   حجمج   يث   ىث   مث   جث   يت   ىت    مت   خت   حت   جت   يب   مبىب   خب  
حخ﴾ )البقرة(.

ال�عتراف باختلاف المتحاورين وخصوصية كل دين.. ٢

واإقصاء . ٣ وتنميتها،  ل�ستثمارها  عليها  والتركيز  المتحاورة،  ال�أطراف  بين  وال�تفاق  التشابه  اأوجه  اإبراز 

اأوجه التباين وال�فـتراق لما لها من اأثر سلبي على الحوار.

اآداب التح�ور بين الن�س:

مّيالة  نسانية  ال�إ الطبيعة  باأن  يرى  سلام  ال�إ ل�أن  وذلك  كبيراً،  اهتماماً  بالحوار  سلام  ال�إ اهتم   

سلام الُمحاور اإلى ال�لتزام بال�آداب المرعية للحوار؛ لينجح في  بطبعها وفطرتها اإلى الحوار، ويدعو ال�إ

اآداب الحوار ما ياأتي: تحقيق ال�أهداف المطلوبة. ومن اأهم  
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﴿ڇ  . ١ تعالى:  لقوله  تطبيقاً  المهّذب،  بالقول  يلتزم  الناجح  فالمحاور  ب�لحسنى:  المح�ورة 

سراء(. گ﴾  )ال�إ ک   ک   ک    ک     ڑ   ڑ   ژ   ژ ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ ڌ    ڍ   ڍ   ڇ  

التواضع . ٢ والكبرياء، ومن  والغرور  العجب  يدّل على  ما  تجنّب  فيجب  والفعل:  ب�لقول  التواضع 

والكبر. التعالي  على  الدالّة  ألفاظ  ال� استخدام  ترك  الحوار  في 

ل�أول . ٣ يقابلونهم  من  نفوس  في  طيب  اأثر  ترك  في  يخفقون  الناس  من  كثير  ال�ستم�ع:  حسن 

ن تكلم  اإنهم يحصرون همهم فيما سيقولونه لمستمعهم، فاإ اإليهم باهتمام،  أنهم ل� يصغون  مرة، ل�

الجيد. المتكلم  الجيد على  المستمع  يفضلون  الناس  اأكثر  باأن  بال�ً، علماً  له  يلقوا  لم  المستمع 

يبدي . 4 اأن  عليه  بل  حقاً،  يناقض  فلا  لخصمه،  منصف  الناجح  فالمحاور  نص�ف:  وال�إ العدل 

له  وهذا  يوردها محاوره،  التي  الجديدة  والمعلومات  المقنعة  أدلة  وال� الّصحيحة  بال�أفكار  اإعجابه 

قبول  وعدم  فالتعصب  الموضوعية.  روح  المحاور  على  ُيضفي  كما  الحق،  قبول  في  عظيم  اأثر 

قال  ال�أعداء،  مع  حتى  نصاف  بال�إ اأمرنا  فالله  الله،  كتاب  في  المذمومة  الّصفات  من  الحق 

ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے ے   ھ    ھ   ھ         ھ   ہ   ﴿ہ   سبحانه: 

﴾ )المائدة(. ې  ې   ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ ۋ   ۋ   ٴۇ ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ ۇ   ڭ   

ال�أسباب، . ٥ أتفه  ل� يغضب  فلا  صبوراً،  حليماً  يكون  اأن  يجب  البارع  فالمحاور  والصبر:  الحلم 

ل�أن  ذلك يؤّدي اإلى النفور منه، وال�بتعاد عنه، والغضب ل� يوصل اإلى اإقناع الخصم وهدايته، 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  تعالى: ﴿ٺ  قال  والّصبر، كما  بالحلم  واإنما يكون ذلك 

﴾ )اآل عمران(. ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ ٹ  ٿ  ٿ 
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٦ .
التّقويم:

ج�بــة الّصحيحة فيم� ي�أتي:  ١. اأضــُع دائــرة حول رمز ال�إ

تبــادل الــكلام بيــن اثنيــن اأو اأكثــر حــول موضــوع محّدد للوصول اإلى هــدف معّين، هذا المعنى . ١
خاص بـ:

د. المقالة  ج. المحــاورة   ب. الحضــارة   اأ. الثقافــة  

آتية ليســت من اآداب الحوار:. ٢ واحدة من ال�

صغاء النشــط.  ب. ال�إ اأ. اجتناب القول الحســن  
أنــاة واللين.  د. ال� ج. الموضوعيــة والنزاهــة.  

يركـّـز حــوار الدعوة على القضايا: . ٣

د. الَعَقِديّة.  ج. القانونيــة.   ب. الدوليــة.   اأ. ال�قتصاديــة.  

٢- اأبّيــُن اأهميــة التّح�ور في حي�ة ال�أمم والشــعوب. 

٣- اأدلُّل على مشــروعية الحوار من:
ب. الســنة المطّهرة.  اأ. القــراآن الكريــم.  

4- مــ� الخص�ئــص التــي يمتــ�ز به� حــوار الدعوة عن غيره من الحوارات؟ 

٥- اأحــّدد اأدب الحــوار الوارد فــي ال�آي�ت الكريمة ال�آتية:

اأ.   ﴿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ﴾. )اآل عمــران:١٣4(

ب. ﴿ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ﴾. )المائــدة:٨(

ج.  ﴿ ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ﴾. )العنكبــوت:4٦(

٦. اأذكــر اأبــرز مع�لــم حوار التع�مل بين المســلمين وغيرهم.
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