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تقديم

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

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

قيــم تعــزز مفهــوم �لمو�طنــة و�لمشــاركة فــي بنــاء دولــة �لقانــون، مــن خــلال عقــد �جتماعــي قائــم علــى �لحقــوق و�لو�جبــات، يتفاعــل �لمو�طــن معهــا، 

ويعــي تر�كيبهــا و�أدو�تهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج �إصــلاح يحقــق �ل�آمــال، ويلامــس �ل�أمانــي، ويرنــو لتحقيــق �لغايــات و�ل�أهــد�ف.   

ولمــا كانــت �لمناهــج �أد�ة �لتربيــة فــي تطويــر �لمشــهد �لتربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قو�عــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن خطــة متكاملــة 

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

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

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

ومــن منطلــق �لحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي �لمعرفــة، وصــول�ً لمــا يجــب �أن يكــون مــن �إنتاجهــا، وباســتحضار و�ٍع لعديــد �لمنطلقــات 

�لتــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب �لــذي نريــد، وللبنيــة �لمعرفيــة و�لفكريّــة �لمتوّخــاة، جــاء تطويــر �لمناهــج �لفلســطينية وفــق رؤيــة محكومــة باإطــار قو�مــه 

�لوصــول �إلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، و�لعلــم، و�لثقافــة، و�لتكنولوجيــا، وتلبيــة �لمتطلبــات �لكفيلــة بجعــل تحقيــق هــذه �لرؤيــة حقيقــة 

و�قعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� �لتناغــم بيــن �ل�أهــد�ف و�لغايــات و�لمنطلقــات و�لمرجعيــات، فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون �لنتــاج تعبيــر�ً عــن 

توليفــة تحقــق �لمطلــوب معرفيّــاً وتربويّــاً وفكريّــاً.

ثّمــة مرجعيــات تؤطـّـر لهــذ� �لتطويــر، بمــا يعــزّز �أخــذ جزئيــة �لكتــب �لمقــررّة مــن �لمنهــاج دورهــا �لماأمــول فــي �لتاأســيس لتــو�زن �إبد�عــي خــّلاق 

طــار جــاءت �لمرجعيــات �لتــي تــم �ل�ســتناد �إليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة �ل�ســتقلال و�لقانــون  بيــن �لمطلــوب معرفيّــاً، وفكريـّـاً، ووطنيّــاً، وفــي هــذ� �ل�إ

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

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

ــون مــن تو�صــل هــذه  ــر، ونحــن و�ثق ــث عــن �لتطوي ــة �لحدي ــا مرحل ــد تجاوزن ــا يمكــن تقديمــه، فق ــل م ــا �أق ــة �لعلي ــم، وللجن شــر�ف، و�لتصمي و�ل�إ

ــة مــن �لعمــل.      �لحال

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز الــمـنـ�هـج الفلسطينية
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مقدمة

الحمــد للــه، والصــلاة والســلام علــى رســول اللــه، وعلــى اآلــه وصحبــه، ومــن ســ�ر علــى دربــه، واســتّن 
بســنته اإلــى يــوم الديــن، وبعــد،

ســلاميّة �أهِميَّــة كبيــرة فــي بنــاء شــخصية �أبنائنــا وطلابنــا بنــاء متكامــلاً مــن جميــع �لجو�نــب �لعقليـّـة  فــاإّن لمــادة �لتّربيــة �ل�إ
ســلامّي وشــريعتنا �لّســمحة. وقــد حرصنــا فــي تاأليــف مقــرّر �لّصــّف �لحــادي عشــر  و�لروحيــة و�ل�جتماعيّــة، َوْفــَق �أصــول ديننــا �ل�إ
ســلاميّة �لفلســطيني، وكان مــن �أهد�فنــا  علــى مر�عــاة تلــك �لجو�نــب، َوْفــَق مــا جــاء فــي �لخطــوط �لعريضــة لمنهــاج �لتّربيــة �ل�إ
بد�عــّي و�لتحليــل و�لحــو�ر �لهــادئ،  ــّلاب، وتحثّهــم علــى �لتفكيــر �ل�إ تقديــم �لعلــم و�لمعرفــة بصــورة تتناســب مــع مســتوى �لطّ
وتصونهــم مــن �لزلــل و�ل�نحــر�ف فــي �لّســلوك و�ل�أخــلاق، وتحقيقــاً لتلــك �ل�أهــد�ف، قمنــا بمســاعدة �لطالــب باإثــر�ء �لكتــاب 
ــا �لمــادة  ــره، كمــا عرضن ــت وغي نترن ــة: مــن �ل�إ ــة �لحديث ــة، ووســائل �لمعرف ــى �لمكتب ــى �لرجــوع �إل ــزه عل ــدة تحفِّ باأنشــطة مفي
باأســلوب ســهل ميّســر مختصــر، ل� يوصــف بالتّطويــل �لُمِمــّل، ول� بال�ختصــار �لُمِخــّل، فــي عبــارة موِجــزَة و�ضحــة، ولــم نبخــل 
، معتمديــن علــى  علــى �لطالــب �أثنــاء عــرض دروس �لكتــاب بالّشــو�هد �لمهمــة مــن �آيــات �لقــر�آن �لكريــم و�أحاديــث �لرّســول 
تهــا �لكبــار. وتتميمــاً للفائــدة، �أضفنــا مــاّدة �لتـّـلاوة و�لتّجويــد؛ كــي ُيْحِســَن �لطالــب تــلاوة كتــاب �للــه  فهــم َســَلِف �ل�أمــة و�أئمَّ
ــَور �لمفيــدة، و�لمســاعدة علــى �لفهــم بالملاحظــة و�لتّحليــل،  بصــورة صحيحــة، وقمنــا بتزويــد َوحــد�ت �لكتــاب بالرّســوم و�لصُّ
جابــة عــن �ل�أســئلة، لنتعــاون معــاً علــى  و�ل�ســتنتاج، و�أرفقنــا بعــض �لمعلومــات �لمفيــدة مــع دليــل �لمعلـّـم؛ لحــلِّ �ل�أنشــطة، و�ل�إ

�إثــر�ء �لطالــب بالمعرفــة �لنافعــة. وقــد تضّمــن �لكتــاب ســّت َوَحــد�ت هــي: 
ســر�ء، وبعــض صفــات 	  َوْحــَدة �لقــر�آن �لكريــم وعلومــه: وعرضنــا فيهــا لعلــم �لتَّفســير و�أنو�عــه، وتفســير �آيــاٍت مــن ســورة �ل�إ

�لحــروف )�لهمــس و�لقلقلــة(، و�لنــون و�لميــم �لمشــددتين، و�أحــكام �لنـّـون �لّســاكنة و�لتّنويــن، و�أحــكام �لميــم �لّســاكنة. 
ــان 	  يم ــم و�ل�إ ــلام، و�لعل س ــي �ل�إ ــر�ء ف ــول�ء و�لب ــدة �ل ــْمحة، وعقي ــلامية �لسَّ س ــدة �ل�إ ــا �لعقي ــا فيه ــدة: وتناولن ــَدة �لعقي َوْح

ــٌة(.  ــٌة وعقلي ــٌة علمي )�أدل
ــة، وبشــريات �لنّصــر.	  ــة �لّذ�تيّ ــم، و�لرّقاب ــنَّة مــن �لقــر�آن �لكري ــة �لسُّ ــا فيهــا عــن منزل ــَدة �لحديــث �لّشــريف: وتحّدثن َوْح

ــَير و�لتّر�ِجــم: وعرضنــا فيهــا للمنهــج �لنّبــوّي فــي �لتّربيــة، و�ل�قتــد�ء بالّصحابــة �لكــر�م، وترجمــة لبعــض علمــاء  َوْحــَدة �لسِّ
�لمسلمين. 

ســلام، و�لمحرَّمــات مــن �لنِّســاء، و�لــّزو�ج 	  ســلامّي: وضمنّاهــا بفكــرة موِجــزَة عــن �لــّزو�ج فــي �ل�إ َوْحــَدة �لفقــه �ل�إ
و�لميــر�ث.  �لمدنــّي، 

ــْلم و�لحــرب، 	  ــن �لسِّ ــلام، وع س ــي �ل�إ ــة ف ــة �ل�جتماعيّ ــن �لعد�ل ــا ع ــا فيه ثن ــلوك: وتحدَّ ــلاق و�لّس ــر و�ل�أخ ــَدة �لفك َوْح
ســلامّي. ــي �لفكــر �ل�إ ــلاف ف ــط �ل�خت ــث عــن ضو�ب ــا بالحدي وختمناه

ــون 	  ــدَّس، ويفن ــٍن مق ــوٌر لوط ــم ن ــن ه ــات �لَّذي ــا �لمعلّم ــن و�أخو�تن ــا �لمعلّمي ــى �إخوتن ــل �إل ــكر �لجزي ــدم بالّش ــر�ً نتق و�أخي
�أعمارهــم لبنــاء �أجيــال متعاقبــة، تخــدم دينهــا ووطنهــا و�أّمتهــا، ونرجــو �أن ينتفــَع بهــذ� �لكتــاب طلاُبنــا عمــاُد �لمســتقبل، 
و�أمــُل �ل�أمــة، كمــا ناأمــل مــن �إخوتنــا �لمعلّميــن و�لمعلّمــات تزويــد مركــز �لمناهــج بملاحظاتهــم �لمفيــدة �لَّتــي تُســِهم 
�إز�لــة �لخلــل، ونعتــذر للجميــع عــن فتــور �لهمــم، وزلّ�ت �لقلــم، فمــا كان مــن صــو�ٍب فمــن �للــه  فــي تكميــل �لنّقــص و

وحــَده، ومــا كان مــن خطــاأ فمنّــا ومــن �لّشــيطان، ســائلين �للــه �لقبــول و�لمثوبــة �لحســنة، �إنّــه قريــب مجيــب.

فريق التّ�أليف
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َوْحَدة القراآن الكريم وعلومه

�أتاأمَّل:

من نعم �لله - تعالى- على هذه �ل�أمة �أن �أيَّد نبيَّها محمد�ً  بال�أدلة و�لبر�هين 

�لتي تُسهم في �إثبات نبوته، وفي مقدمتها �لقر�آن �لكريم، �لمعجزة �لخالدة، و�لبرهان 

�لثابت، و�لدستور �لذي يهدي �إلى سو�ء �لسبيل.
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 حفظ بعض �ل�آيات �لكريمة غيباً.- 

 تفسير �لمفرد�ت و�لتر�كيب �لو�ردة في بعض �ل�آيات �لكريمة.- 

 شرح بعض �ل�آيات �لكريمة شرحاً �إجماليّاً.- 

 �ستنباط �لدروس و�لعبر �لمستفادة من بعض �ل�آيات �لكريمة.- 

1

يتوقع من الطلبة في نه�ية هذه الوحدة اأن يكونوا ق�درين على اكتس�ب المف�هيم 

اإتق�ن تلاوته، وتفسيره،  والمب�دئ المتعلقة ب�لقراآن الكريم ومق�صده وتقدير عظمته، و

وحفظه، وذلك من خلال ال�أهداف ال�آتية:



٤

ال�أهداف:

يتوقّع من الطلبة في نه�ية هذا الّدرس اأن يكونوا ق�درين على:
تعريف ِعْلم �لتَّفسير.- 
بيان �أهميّة علم �لتّفسير.- 
تحديد مصادر ِعْلم �لتَّفسير.- 
ر.-  توضيح شروط �لُمَفسِّ
توضيح مر�حل تدوين �لتَّفسير.- 
بيان �أنو�ع �لتَّفسير.- 
دة.-  �لمو�زنة بين تفسير �لقر�آن �لكريم في مر�حله �لمتعدِّ
يَّة ِعْلم �لتَّفسير.-  �ستشعار �أهمِّ

معنى التَّفسير لغًة واصطلاحً�: 

التفسير في اللغة: ُير�ُد بالتَّفسير في �للغِة �لعربيِة: �لتّوضيح و�لبيان، وقد ورد هذ� �لمعنى في �لقر�آن �لكريم 

)�لفرقان(. ىم  َّ  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  في قوله تعالى:  ُّٱٱخل 

التفسير في ال�صطلاح:هو �لِعْلُم �لّذي ُيعرَُف به َفْهُم كتاب �لله تعالى، وبياُن معانيه، و�ستخر�ُج ِحَكِمِه 
و�أحكامه.

نش�ط 1

فور، �أرجُع �إلى �أحد معاجم �للّغة، و�أبيُِّن �لفرق بين  من �ل�ألفاظ �لّد�لّة على �لبيان و�لتّوضيح: �لسُّ
فور. �لتَّفسير و�لسُّ

الّدرس ال�أول   التَّفسير واأنواعه



٥

يَّة ِعْلم التَّفسير:  اأهمِّ

سلاميّة، و�أعلاها قْدر�ً؛ ل�أنّه يتعلق بفهم كتاب �لله تعالى، وتدبُّر �آياته، ومعرفة ِحَكِمِه  ِعْلم �لتَّفسير هو من �أهّم �لعلوم �ل�إ
و�أحكامه، فالقر�آن �لكريم مصدر �لتّشريع �ل�أول و�ل�أهّم للمسلمين، وعلى فهم معناه و�ل�لتز�م بما ورد فيه، تتحقق سعادتهم في 

نيا و�ل�آخرة. ومن هنا بذل �لمسلمون �لجهد في تفسيره، وتدبُّر �آياته، و�لكشف عن معانيه في جميع �لعصور، كما �أرشدهم  �لدُّ

�للّه بقوله تعالى:   ٱُّٱ      ِّ     ّٰ رئ زئ مئ نئ ىئ يئ رب زب  َّ )ص(.

مص�در ِعْلم التَّفسير:

ُله في مكان �آخر، وما �أجمَلُه في موضع، قد يبيِّنه في - 1 القراآن الكريم: فما �أوجَزُه في مكان، قد يفصِّ
ُصه في �آية �أخرى، وهكذ�. موضع �آخر، وما يذكره عاّماً في �آية، قد يخصِّ

َر  وفسَّ )�لبقرة(،  ٰه  َّ  مه  جه  هن  من  حنخن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  ومن �أمثلِتِه: قاَل تعالى:  ُّٱ 

)�ل�أعر�ف(. خن  َّ  جنحن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  �لله �لكلمات بقوله تعالى:  :ٱُّٱ 

خي - ٢ حي  نَّة النّبوّية: فمن وظائف �لرّسول  بيان �لقر�آن �لكريم، قاَل تعالى:   ُّٱٱٱٱجي  السُّ

)�لنحل(. ٰى       ٌّ  ٍّ  َّ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي 

ومن �أمثلته ما جاء عن ُعْقَبَة ْبِن عاِمٍر  قال: َسِمْعُت رَسوَل �للِه  َوُهَو َعلى �ْلِمْنَبِر َيقوُل:   

ْمُي، �أل�  َة �لرَّ ْمُي، �أل� �إِنَّ �ْلُقوَّ َة �لرَّ »�أل� �إِنَّ �ْلُقوَّ )�ل�أنفال:٦0(،  مح  َّ  جح  مج  حج  مث   ُّٱٱٱٱهت 
مسلم(. ْمُي« )صحيح  َة �لرَّ �إِنَّ �ْلُقوَّ

�لله - 3 كتاب  �آيات  تفسير  في  بعدهم  جاء  ومن  و�لتابعين،  �لّصحابة  علماء  �جتهد  حيث  ال�جته�د: 
رين من �لّصحابة: �لخلفاُء �لر�شدون �ل�أربعة، وعبُد �لله بن مسعود، وعبُد �لله �بن  تعالى. ومن �أشهر �لُمَفسِّ

عبّاس، وعائشة �أم �لمؤمنين،  �أجمعين.

نش�ط ٢
من خلال در�ستي لمصادر ِعْلم �لتَّفسير، �أستنتُج فضل �لقر�آن �لكريم في حفظ �للُّغة �لعربيّة.
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ر:  شروط الُمَفسِّ

ها:  ل� بد لمن يريد تفسير �لقر�آن �لكريم �أن تتو�فر فيه شروط، �أهمُّ
�أن يكون سليم �لعقيدة، يخشى �لله عزَّ وجل؛ حتى ل� يحصل تحريٌف في فهمه لكتاب �لله تعالى.- 1
�أن يكون عالماً بعلوم �للّغة �لعربيّة )نحوها، وصرفها، وبلاغتها(؛ ل�أّن �لقر�آن �لكريم نزل بلغة �لعرب.- 2
�أن يكون عالماً بالعلوم �لَّتي لها صلة بالقر�آن �لكريم، كعلوم �لتّوحيد و�لقر�ء�ت و�لّسنّة و�لفقه و�أصوله.- 3
�أن يكون ملّماً باأحو�ل عصره ومشكلاته.- 4

اأتعلَّم
�أْ َمْقَعَدُه -  عن �بن عبّاس رضي �لله عنهما، �أّن �لنبي  قال: )َمْن َقاَل فِي �لُقْر�آِن بَِغْيِر ِعْلم، َفْلَيَتَبوَّ

ِمَن �لنَّاِر(. )سنن �لتّرمذّي(
لم ُيجز �لعلماء لغير �لعالم �أن يتكَّلَم في كتاب �لله تعالى بر�أيه �لُمجرَّد، دون �ستناد �إلى مرجع �أو �أصل.- 

مراحل تدوين التَّفسير: 

َمرَّ �لتَّفسير في مر�حل عدة، هي:

�أ- مرحلة الّرواية والمش�فهة: وتشمل عهَد �لنبي  و�أصحابه، و�لتّابعين، ففي هذه �لمرحلة، لم يدوَّْن 
�إنّما كان ُيْعَتمُد على �لتلّقي و�لّرو�ية و�ل�جتهاد. شيء من تفسير �لقر�آن �لكريم، و

ب- مرحلة التّدوين، وتقسم اإلى فترتين:

الفترة ال�أولى: ابتد�أت من �أو�خر عهد �ل�أمويّين و�أو�ئل عهد �لعبّاسيّين، ولم يدوَّن �لتَّفسير في هذه �لمرحلة 
 ، ثون يجمعون حديث �لنبي  �إنّما كان باباً من �أبو�ب �لحديث؛ حيث كان �لمحدِّ سورًة سورة، و�آيًة �آية، و
ومن جملة ذلك: ما جاء عن �لنّبّي  و�أصحابه و�لتّابعين فيما يتعلَّق بتفسير بعض �آيات من �لقر�آن �لكريم. 

َر �لقر�آُن �لكريم  بذ�ته، َفُفسِّ قائماً  الفترة الث�نية: بعد منتصف �لقرن �لثّالث �لهجرّي، �أصبح �لتَّفسير ِعْلماً 
سورًة سورة، و�آيًة �آية، ومن �أشهر �لتّفاسير في هذه �لمرحلة: )تفسير �بن �أبي حاتم: لعبد �لرحمن بن �إدريس، 

�لشهير بابن �أبي حاتم(، و)تفسير جامع �لبيان: لمحمد بن جرير �لطبرّي(.
مع  لكن  �لّسابقة،  �لمرحلة  �لمرحلة على  رون في هذه  �لُمَفسِّ �عتمد  اأس�نيد:  بلا  التّدوين  ت- مرحلة 
�لقر�آن:  ل�أحكام  )�لجامع  ذلك:  على  �ل�أمثلة  ومن  �أصحابها،  �إلى  �ل�أقو�ل  نسبة  وعدم  �ل�أسانيد،  حذف 
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�لِعْلِميِّ �لُمْثِبت  �لتَّفسير  �لتَّفسير، وظهر  لمحمد بن �أحمد �لقرطبّي(. ثم ظهرت �لطِّباعة، و�نتشرت ُكُتب 
عجاز �لقر�آن �لكريم. ل�إ

اأنواع التَّفسير:

نَّة  1. التَّفسير ب�لم�أثور: وهو ما جاء في �لقر�آن �لكريم، �أو �لسُّ

�لله  مر�د  بيان  في    و�لتّابعين  �لّصحابة  كلام  �أو  �لمشرَّفة، 
)سورة  ٱ َّٱ ىل   مل  خل  :ٱُّٱ  تعالى  قال  ومثاله:  تعالى، 
�لطارق(. جاء تفسير �لطّارق في �لّسورة نفسها، حيث قال تعالى:  

جن  َّٱٱ)�لطارق(. يم  ىم  :ُّٱ 
َر �لّصلاة �لُوسطى  نَّة: �أّن �لنّبّي  فسَّ ومثال ما جاء في �لسُّ

جم  يل  ىل  مل  :ُّٱٱٱخل  تعالى:   قوله  في 

�أنّها صلاة �لعصر، ومن �أشهر تفاسير هذ� �لنّوع )تفسيُر �لقر�آن �لعظيم:  )�لبقرة(،  ىم  َّ  مم  خم  حم 
ل�بن كثير(.

يعني  خلقناكم(  )ولقد  ٱ ٱ ٱ ٱٱٱ(ٱ )  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅٱ عباس:  �بن  قال  حابة:  �لصَّ كلام  ومثال 
�آدم، )ثم صورناكم( لذريته. ومثال كلام �لتابعين: قال مجاهد:   ٱُّٱڄ  ڄ ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چٱٱ(ٱٱٱٱ 

سفيههم �إبليس. )تفسير �لطبري(

ر  �لُمَفسِّ شروط  تو�فر  مع  �لتَّفسير،  علماء  باجتهاد  �لكريم  �لقر�آن  تفسير  به  وير�د  اأي:  ب�لرَّ التَّفسير   .٢
�أي: ) روح �لمعاني: لشهاب �لّدين �ل�ألوسّي (. �لّسابقة، ومن �أشهر كتب �لتَّفسير بالرَّ

ر�سة و�لبحث، مثل �لكتابة  3. التَّفسير الموضوعّي: وهو ما تناول موضوعاً معيّناً من موضوعات �لقر�آن �لكريم بالدِّ
عن: ) �ل�أمانة في �لقر�آن �لكريم (، و)�لنِّفاق في �لقر�آن �لكريم (، وهكذ�. ومن �أهّم �لكتب في هذ� �لنوع: ) 

�أمثال �لقر�آن: ل�بن �لقيّم (.

شارة �إلى حقائق علميّة في �ل�أنُفس وفي  ٤. التَّفسير الِعْلمّي: وُير�د به ما سبق �إليه �لقر�آن �لكريم من �ل�إ
�لكون، مّما لم يكن معروفاً زمَن �لنّبّي  ول� في �لعصور �لَّتي جاءت بعده، و�كتشفها �لِعْلم �لحديث، 

. فوجودها في �لقر�آن �لكريم دليل قاطع على �أنّه من عند �لله تعالى، وعلى صدق نبوَّة محمد 



٨

التقويم

اإش�رةَ )×( مق�بل العب�رِة غيِر الّصحيحِة فيم� ي�أتي:  س1- اأضُع اإش�رَة )√( مق�بل العب�رِة الّصحيحِة، و
)  ( �أ. ِعْلم �لتَّفسير: ِعْلم يهتّم ببيان معاني �لقر�آن �لكريم.     
)  ( ر: �أن يكوَن سليم �لعقيدة.      ب. من شروط �لُمَفسِّ
)  ( ت. �لتَّفسير بالماأثور: هو تفسير �لقر�آن �لكريم بال�جتهاد.    
)  ( ث. من �أهّم كتب �لتَّفسير بالماأثور: ) روح �لمعاني (.    
)  ( ج. من كتب �لتَّفسير �لموضوعّي كتاب ) �أمثال �لقر�آن ل�بن �لقيّم (.   
)  ( ح. يوجد تعارٌض بين �ل�آيات �لقر�آنيّة و�لحقائق �لِعْلميّة.    

مف  خف  عجاز �لعلميِّ في �لقر�آن �لكريم قولُه تعالى:   ٱُّٱحف  ومن �أمثلة �ل�إ

مقجك َّ )�لذ�ريات( في هذه �ل�آية �إشارة �إلى �أّن �لسماء وما فيها،  حق 
�لحديث،  �لِعْلم  �أّكده  ع مستمّر، وهذ� ما  �لكون و�لَفَلك، في توسُّ وحدود 
وقد صرَّح �لقر�آن �لكريم بذلك منذ زمن بعيد. ومن �ل�أمثلة على هذ� �للون 
عجاز �لعلمّي في �لقر�آن �لكريم: لزغلول  عجاز كتاب: )من �آيات �ل�إ من �ل�إ

�لنّجار(.

نش�ط 3
ُص بعض �ل�أمثلة على �لتَّفسير �لِعْلميِّ للقر�آن �لكريم. بالرّجوع �إلى �أحد �لمصادر، �ألخِّ

اإض�ءة
نيا و�ل�آخرة. �لقر�آن �لكريم هد�ية ونور، ُيحيي �لقلوب، وينير �لّدروب، فلنتدبْر تلاوته ومعانيه؛ لنفوَز في �لدُّ
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حيحة لكل مّم� ي�أتي: ج�بة الصَّ س٢- اأضع دائرًة حوَل رمز ال�إ
1. بـم تميزت مرحلة �لتدوين للتفسير؟

ب( �نتشار كتب �لتفسير. �أ( �ل�عتماد على �لرو�ية.    
ث( �نفصاله عن �لحديث �لشريف. ت( �ل�عتماد على �ل�أسانيد في �لتفسير.  

2. من هو مؤلف كتاب �لجامع ل�أحكام �لقر�آن؟
ب( �بن كثير. �أ( �لطبري.     
ث( �لقرطبي. ت( �بن �أبي حاتم.    

عجاز �لعلمي؟ 3. �أي كتاب من �ل�آتية يعد من كتب �ل�إ
ب( �أمثال �لقر�آن. عجاز �لعلمي في �لقر�آن �لكريم.  �أ( من �آيات �ل�إ

ث( جامع �لبيان. ت( روح �لمعاني.    

س3- اأعلُِّل م� ي�أتي:
يَّة ِعْلم �لتَّفسير. �أ. �أهمِّ

ر �أن يكون عالماً باللُّغة �لعربيّة و�أساليبها. ب. من شروط �لُمَفسِّ

س٤- اأعرُِّف ِعْلم التَّفسير اصطلاحً�. 

د مص�در ِعْلم التَّفسير. س٥- اأعدِّ

س6- اأوّضح كيف فّسر النّبّي  قوله تع�لى: : ُّٱ هت مث حج مج جح مح جخ مخ جس 

)سورة �ل�أنفال(. حس خس مس حص خص لك  َّ 

. رين من الّصح�بة س٧- اأذكُر اثنين من اأشهر الُمَفسِّ

س٨- اأستنتُج العلاقة بين كلٍّ من التَّفسير الموضوعّي والتَّفسير ب�لم�أثور.
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ال�أهداف: 

يتوقّع من الطلبة في نه�ية هذا الّدرس اأن يكونوا ق�درين على:
 تلاوة �ل�آيات �لكريمة تلاوة سليمة.- 
تفسير �لمفرد�ت و�لتر�كيب �لو�ردة في �ل�آيات �لكريمة.- 
حفظ �ل�آيات �لكريمة غيباً.- 
سر�ء بهذ� �ل�سم.-  تعليل تسمية سورة �ل�إ
شرح �ل�آياِت �لكريمة شرحاً �إجماليّاً.- 
بيان مكانة �لمسجد �ل�أقصى عند �لمسلمين.- 
شرح فساد بني �إسر�ئيل من خلال �ل�آيات �لكريمة.- 
�ستنتاج صفاِت عباد �لله �لفاتحين للمسجد �ل�أقصى.- 
روس �لمستفادة من �لدرس.-  �ستنباط �لِعَبِر و�لدُّ

سراء )1 -1٠(  الّدرس الث�ني  سورة ال�إ
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خل: تنزَّه �لله عن كّل نقص.

      ّٰ: ربّاً تعتمدون عليه.

ىث: لُتبالُِغنَّ في �لظلم و�لعدو�ن.

لك: �لعقاُب �لموعوُد  اك 
�ل�أول لبني �إسر�ئيل.

ام: ذوي قوّة وبطٍش  يل  ىل 
في �لحروب.

تمكنّو� من   : زنمن رن  مم 
�لبلاد وسارو� خلالها.

ني: �لَغَلَبة.

هئ: �أكثَر قوة وعدد�ً. مئ 

جخ: ليخزوكم ِخزياً  مح 
يظهر �أثره على وجوِهكم.

خص: ليدمِّرو�، ويهلكو�.

خن: سجناً، �أو ِمهاد�ً وفِر�شاً.

جي: �أرشُد �لطرِق، و�أصوُبها. يه 

المفردات والتّراكيب
يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱٱٱٱخل 

حي  جي  يه  ىه  جهمه  ين  ىن  من  خن  حن  جن 

ٰى      ٌّ  ٍّ         َّ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي 

نب  مب  زب  يئرب  ىئ  نئ  مئ  زئ  من        ِّ      ّٰ رئ 

زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب 

مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث 

نن  زنمن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك 

جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن 

هبجت  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ 

مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  متهت  خت  حت 

حضخض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس 

خن  حن  جن  يم  ممىم  خم  حم  يلجم  ىل  مل  خل 

مي  حيخي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من 

رئ  مي  ِّ    ّٰ  ٰى    ٌّ  ٍّ   َّ  ٰر  ٰذ  يي  ىي 

يئ  َّ. ىئ  نئ  مئ  زئ 

حفظ وتفسير

ملاحظة: توزّع �لّسورة على مد�ر �لفصل �لّدر�سّي تسهيلاً للحفظ و�لفهم. 	 

يل ىل  مل  خل 
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بط�قة تعريف ب�لسورة:

سر�ء َمِكيّة و�آياتها )111( �آية.. 1 سورة �ل�إ
سر�ء.. 2 يت بهذ� �ل�سم؛ لذكرها معجزة �ل�إ سمِّ
من �أسمائها �أيضاً بنو �إسر�ئيل، وسبحان.. 3
نسان.. 4 �إبليس، وتكريم �ل�إ ركَّزت على موضوعات �لعقيدة، و�إفساد بني �إسر�ئيل، وجانٍب من قّصة �آدم، و
سر�ء( و�لكهف ومريم: )�إنَُّهنَّ مَن �لِعتاِق �ل�أَوِل، . ٥ عن �بن مسعود رضي �لله عنه قال في بني �إسر�ئيل )�ل�إ

َوُهنَّ من تِلادي( )هن من �أو�ئل ما نزل ومّما �أفتخر و�أتشرف به(. )صحيح �لبخاري(

اأتعلَّم
سر�ِء جاءْت معلنًة ل�نتقاِل ر�يِة  سر�ِء هي �أكثُر سورٍة ُذِكرَت فيها لفَظُة )�لقر�آن(، وحادثُة �ل�إ سورُة �ل�إ

ِته. �لّدعوِة في مّكَة و�لقدِس �إلى �لرّسول  و�أمَّ

بين يَدِي ال�آي�ت:

 ، بعد �أن ضاقت �ل�أرض بالرّسول  نتيجة تكذيب �أهل مّكة و�لطّائف له، ووفاة زوجه خديجة
سر�ء. ه �أبي طالب، �أكرمه �لله تعالى بحادثة �ل�إ وعمِّ

شرح ال�آي�ت الكريمة:

سراء: ح�دثة ال�إ

خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱ ُّٱ 

خي  َّ. حي  جي  يه  ىه  جهمه  ين  ىن  من 

َيْقِدُر عليه �أحٌد سو�ه، فهو �لّذي -  بد�أت �ل�آية �لكريمة بتسبيح �لله تعالى وتعظيمه؛ لقدرته على ما ل� 
�أسرى بنبيّه محمد  من �لمسجد �لحر�م �إلى �لمسجد �ل�أقصى في جزء من �للَّيل.
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سر�ء بالّروح و�لجسد يقظًة ل� مناماً.-  كان �ل�إ

بارك �لله تعالى �لمسجد �ل�قصى وما حولة.- 

سر�ء بعد رجوع �لنّبّي عليه �لّصلاة �لسلام من �لطّائف، دليلاً على صدق نبوّته.-  جاءت حادثة �ل�إ

قوله تعالى: ﴿ىهيهجيحي﴾ �أي: �لّسميع ل�أقو�ل عباده، �لبصير باأعمالهم.- 

نش�ط
سر�ء. �أرجُع �إلى �أحد �لمصادر، و�ألّخُص باأسلوبي حادثة �ل�إ

رس�لة موسى عليه الّسلام اإلى بني اإسرائيل:

ٰى      ٌّ  ٍّ     َّ   ُّ    ِّ       ّٰرئ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 

يب  َّ. ىب  نب  مب  زب  يئرب  ىئ  نئ  مئ  زئ 
�أرسل �لله تعالى موسى عليه �لسلام �إلى بني �إسر�ئيل، و�أنزل عليه �لتّور�ة فيها هد�يتهم، و�أمرهم �ألّ� يتوّكلو� �إلّ� 

عليه شكر�ً له، وذّكرهم باأنّهم من ُذرِّيَّة نوح عليه �لسلام �لنّاجين من �لطّوفان ومن غضب �للّه تعالى.

اإفس�د بني اإسرائيل في ال�أرض:

ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 

زنمن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف 

ٰى  َّ. ين  ىن  نن 

�أخبر �لله تعالى �أّن بني �إسر�ئيل سُيفِسدون في �ل�أرض مرَّتين بعمل �لمعاصي، و�لعُلوِّ في �ل�أرض، فعندما 

فساد �ل�أول بعث �لله تعالى عباد�ً له �تّصفو� بالقوّة فاأز�لو� ُملَكهم و�إفساَدهم.  حصل �ل�إ

غلبة بني اإسرائيل مرّة اأخرى:

حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٱٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 

مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  متهت  خت  حت  هبجت  مب  خب 

خم  حم  يلجم  ىل  مل  خل  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس 

من  َّ. خن  حن  جن  يم  ممىم 
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بيََّنت �ل�آياُت �لكريمة عودة �لقوة و�لغلبة لبني �إسر�ئيل، و�إمد�دهم بال�أمو�ل و�لبنين، وحّذرتهم من �لعودة 

فساد في �ل�أرض، وذّكرتهم �أّن ما يعملونه من خير �أو شر �إنّما يعود عليهم، ثم �نتقلْت للحديث عن  �إلى �ل�إ

فساد �لثّاني �لّذي سينتهي باإذل�لِهم، و�إنهاء بغيهم وعدو�نهم.  �ل�إ

وضعت �ل�آياُت �لكريمة قو�عد عاّمة منها: - 

نيا وعذ�باً في �ل�آخرة. 1- �أّن َمْن َعِمَل خير�ً يدخْله �لله في رحمته، و�أنَّ من عمل سوء�ً ُيعاقب به شقاًء في �لدُّ
فساد في �ل�رض بعث �لله عليهم عباد له يزيلون ملكهم، و�إفسادهم. 2- �أنه كلّما عاد بنو �إسر�ئيل �إلى �ل�إ

القراآن الكريم يهدي لِلّتي هي اأقوم:

ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 

يئ  َّ ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ٰى    ٌّ  ٍّ   َّ    ُّ  ِّ     ّٰ  ٰر 

�أنزل �لله تعالى �لقر�آن �لكريم يهدي �إلى �لصر�ط �لمستقيم. ومجيء �ل�آية )٩( بعد قّصة بني �إسر�ئيل فيه 
سلاميّة �ألّ� يرفعو� ر�يًة في صر�عهم مع بني �إسر�ئيل �إلّ� �لقر�آن �لكريم. تنبيه للاأّمة �ل�إ

اإض�ءة
َعْن �أبِي ُهَرْيَرَة رَِضَي �للَُّه َعْنُه، َعِن �لنَِّبيِّ َصلَّى �للُه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: " ل�َ تَُشدُّ �لرَِّحاُل �إِلَّ� �إَِلى َثلاََثِة 

َمَساِجَد: �لَمْسِجِد �لَحَر�مِ، َوَمْسِجِد �لرَُّسوِل َصلَّى �للُه َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَمْسِجِد �ل�أْقَصى ".)صحيح �لبخاري(

دروس وِعَبر:

سلاميّة.. 1 يَّته في عقيدة �ل�أّمة �ل�إ �لرّبط بين �لمسجد �لحر�م و�لمسجد �ل�أقصى يؤكِّد قدسية �لمسجد �ل�أقصى، و�أهمِّ

بركة �لمسجد �ل�أقصى َتُعمُّ جميع بلاد �لشام، وتشمل �لبركة �لدينيّة و�لّدنيويّة. . 2

نَُّة ماضيٌة في كّل طاغية وظالم.. 3 �إفساد بني �إسر�ئيل في �ل�أرض كان وسيكون سبباً في �إهلاكهم، وهذه �لسُّ

�لمسجد �ل�أقصى �أولى �لقبلتين، وثاني مسجٍد ُوِضَع في �ل�أرض بعد �لمسجد �لحر�م، ومن �لمساجد �لتي تشدُّ . 4

�إليها �لرّحال، وفلسطين �أرض �لنُّبّو�ت.
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التقويم

اإش�رةَ )×( مق�بل العب�رِة غيِر الّصحيحِة فيم� ي�أتي:  س1- اأضُع اإش�رَة )√( مق�بل العب�رِة الّصحيحِة، و

)  ( سر�ء بعد �لهجرة �إلى �لمدينة �لمنوّرة.     �أ. جاءت حادثة �ل�إ

)  ( سر�ء بنو �إسر�ئيل.        ب. من �أسماء سورة �ل�إ

)  ( سر�ء �إلى ضرورة �تّباع �لقر�آن في �لّصر�ع مع بني �إسر�ئيل.  ت. �أشارت �آيات سورة �ل�إ

)  ( ث. من سنن �لله - تعالى - في �ل�أمم �أّن �لفساد و�لظلم مرتُعُه وخيم.   

)  ( ج. يتصف �لذين يزيلون �إفساد بنى �سر�ئيل بالّضعُف و�لهو�ن.    

حيحة لكل مّم� ي�أتي:  ج�بة الصَّ س٢- اأضع دائرًة حوَل رمز ال�إ

1. قول �بن مسعود )�إنهن من �لعتاق �ل�أول( ماذ� يقصد به؟

ب( مريم و�لكهف. سر�ء.      �أ( مريم و�لنحل و�ل�إ

سر�ء و�لكهف و�ل�أنبياء.  ث( �ل�إ سر�ء و�لكهف ومريم.     ت( �ل�إ

سر�ء و�لمعر�ج؟ 2. متى وقعت حادثة �ل�إ

ب( بعد رجوعه من �لطائف. �أ( بعد هجرة �لنبي عليه �لسلام �إلى �لمدينة �لمنورة. 

ت( في �لسنة �لثالثة للبعثة.                              ث( بعد صلح �لحديبية.

3. ما وصف �لمسجد �ل�أقصى؟

�أ( �أولى �لقبلتين وثاني �لمسجدين.   

ب( �أول بيت وضع للناس في �ل�أرض.

ت( �أولى �لقبلتين وثالث �لمسجدين. 

ث( ر�بع �لمساجد �لتي تشد �إليها �لرحال.
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سراء. س3- اأذكُر اسَمْيِن اآخرين من اأسم�ء سورة ال�إ

ُر قوله تع�لى: ﴿ ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ   س٤- اأفسِّ

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ   ڱ  

ں  ں  ڻ﴾

ُح من خلال ال�آي�ت الكريمة صف�ِت َمْن يزيل اإفس�د بني اإسرائيل في ال�أرض. س٥- اأوضِّ

ُح هذه المك�نة. س6- للمسجد ال�أقصى مك�نٌة عظيمٌة عند المسلمين، اأوضِّ

س٧- التَّمكين في ال�أرض سنَّة من سنن الله تع�لى، اأستْنتُج ذلك.

روس المستف�دة من ال�آي�ت الكريمة. س٨- اأذكُر درسين من الدُّ



1٧

ال�أهداف:

يتوقّع من الطلبة في نه�ية هذا الّدرس اأن يكونوا ق�درين على:
تلاوة �ل�آيات �لكريمة تلاوة سليمة.- 
تفسير �لمفرد�ت و�لتر�كيب �لو�ردة في �ل�آيات �لكريمة.- 
شرح �ل�آياِت �لكريمة شرحاً �إجماليّاً.- 
حفظ �ل�آيات �لكريمة غيباً.- 
عجاز �لِعْلمّي في �ل�آيات �لكريمة.-  بيان بعض وجوه �ل�إ
�ستنتاج كيف يكون �لجز�ء من جنس �لعمل.- 
َنن �ل�جتماعيّة من خلال �ل�آيات �لكريمة.-  توضيح �لسُّ
�ستنباط �لِعَبر و�لِعظات �لمستفادة من �لّدرس.- 
�ستشعار قدرة �لله تعالى من خلال �ل�آيات �لكريمة.- 
بيان بعض صفات �لحروف.- 

سراء )11 -٢٢(  الّدرس الث�لث  سورة ال�إ
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ىت  متنت  زت  رت  ىبيب  نب  مب  زب  ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱٱرب 

اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  مثنث  زث  رث  يت 

رن  مم  يلام  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك 

جئ  يي  ىي  ميني  زي  ري  ٰى  ين  ىن  مننن  زن 

حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ 

حس  جس  مخ  جخ  جحمح  مج  حج  مث  هت  مت  خت 

جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  حضخض  جض  مص  خص  مسحص  خس 

جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ 

هن  من  حنخن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل 

حم  جم  يل  ىل  مل  خل  حي  جي  ٰه  مه  جه 

مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم 

ٰى      ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه 

رب  يئ  نئىئ  مئ  زئ  رئ   ّٰ      ِّ   ُّ     َّ   ٍّ      ٌّ

رث  ىتيت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب 

مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث 

مل  َّ. يك  ىك 

المفردات والتّراكيب

نث ىث يث: خلقنا �لقمَر 
مطموَس �لنّوِر ُمظلماً.

يق: �لّشمس  ىق  يف  ىف 

ُمضيئة منيرة للاأبصار.

ري: �ألزمناه كتاَب �أعماله  ٰى 
نيا. �لَّتي عملها في �لدُّ

حضخض: ول�  جض  مص  خص  حص 
تحمُل نفٌس ذنَب �أخرى.

جك: �أمرنا متنّعميها بطاعة  مق 
�لله.

حك: فتمرَّدو�، وَعَصو�.

خل: �ستاأصلناها،  حل 
ومحونا �آثارها.

بة. خم: �ل�أمم �لّسابقة �لمكذِّ

مه: مطرود�ً مبَعد�ً من رحمة 
�لله.

نب: ممنوعاً.

يك: ل� ناصر له من �لله، ول� 
ُمعين.

حفظ وتفسير
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شرح ال�آي�ت الكريمة:

من طب�ئع النّفس البشرّية ال�ستعج�ُل والتّسرّع:

متنت  َّ. زت  رت  ىبيب  نب  مب  زب  رب  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 

نسان يدعو بالّشر باإلحاٍح كما يدعو بالخير بسبب �لتّسرّع و�ل�ستعجال، �أو عدم �إدر�ك �أنّه شّر وهذ�  �إّن �ل�إ

من ضعف �لبشر، �إذ �إنهم يفعلون ذلك في حالة �لغضب و�لّضيق، ومن رحمة �للّه تعالى �أن ل� يستجيب دعاء 

اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  نسان بالّشر �إذ لو �ستجاب لهلك �لناس، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱٱىث  �ل�إ

ىك  َّ )يونس:11( مك  لك 

من مظ�هر قدرة الله تع�لى:

مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  زثمثنث  رث  يت  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱٱٱىت 

نن  َّٱَّ. من  زن  رن  مم  يلام  ىل  مل  يك  ىك 

ة -  جعل �لله تعالى �للَّيل و�لنّهار علامتين عظيمتين د�لَّتين على َوحد�نيّته وكمال قدرته، وجعل لكِل منهما مهمَّ
خاصة به؛ فطمَس �للَّيل وجعله مظلماً؛ للرَّ�حة و�لّسكون، وجعل �لنّهار ُمضيئاً؛ للعمل، وطلب �لرّزق. ثم �إن 

خلقهما على هذه �لصفة يعرفنا بعدد �لسنو�ت وحساب �ل�أيام و�لشهور.

ل �للّه تعالى للناس كل �أمر يحتاج �إلى تفسير وبيان.-  وقد فصَّ

نش�ط 1
�أرجُع �إلى �لمعجم �لمفهرس ل�ألفاظ �لقر�آن �لكريم و�أدوّن �ل�آيات �لتي تتحّدث عن تعاقب �للّيل و�لنهار. 

الجزاء من جنس العمل:

حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ميني  زي  ري  ٰى  ين  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱٱٱٱٱٱىن 

حس  جس  مخ  جخ  جحمح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب 

مغ  َّ. جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  حضخض  جض  مص  خص  مسحص  خس 
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ر، َفَمن �هتدى -  م و�أخَّ كلُّ �إنسان مسؤول عن عمله، ومجزيٌّ به، وطائُرُه هو عمله، وِسِجلُُّه يوم �لقيامة فيه ما قدَّ
وعمل صالحاً، فله ثو�ب عمله، ومن ضلَّ وعمل سيّئاً، فعقاب عمله عليه، فلا يحمل �أحٌد ذنَب غيره.

َب قوماً حتّى يبعَث -  ة على �لنّاس، فما كان �لله ليعذِّ قامة �لُحجَّ �أرسل �لله عّز وجّل �لرّسل مبشريّن ومنذرين؛ ل�إ
�إليهم رسول�ً يبلُِّغهم ما يريد �لله منهم.

سنن الله سبح�نه وتع�لى في المجتمع�ت:

مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 

حي  َّ. جي  ٰه  مه  جه  هن  من  حنخن  جن  مم  خم  حم  جم  هل 

من سنة �لله في �إهلاك �لظالمين �أنّه ل� يوقع �لعقاب و�لعذ�ب عليهم �إلّ� بعد �أن يرسل �إليهم رسله، 

َح سبحانه تعالى �أنّه �إذ� �أر�د �إهلاك قوم �أمرهم بطاعته من خلال رُسله، فيعصيه �أصحاب  يمان، وُيَوضِّ ويدعونهم للاإ

�لتَّرَف منهم، فاإذ� �نتشرت فيهُم �لمعاصي وجَب عليهْم غضُبه، و�أنزل عليهم عقاَبه، وهذه سنَُّة �لله في خلقه، 

فقد �أهلك من قبِلهم �أقو�ماً كثيرة، كقوم نوح وعاد وثمود وفرعون، وقد َعِلَم �لله ما �رتكبوه من كفر وضلال، وفيه 

تهديد لكّفار قريش، فهم ليسو� �أكرَم على �لله من �أولئك.

نش�ط ٢
فساد في �ل�أرض. �أرجع �إلى �أحد �لمصادر و�أكتب �لعلاقة بين �لتّرف و�ل�إ

اأتعلَّم 1
سلامّي للتّاريِخ، وهو �أنَّ �ل�أمَم �إذ� �أطاعْت  لهيِّة ما ُيْظِهُر قاعدًة من قو�عد �لتَّفسير �ل�إ َنِن �ل�إ من �لسُّ
كفرْت  و�إن  �ل�آخرِة،  في  وفاَزت  و�نَتَصرْت،  وعزَّْت،  نيا،  �لدُّ في  َسعدت  نبيِّها  بتعاليِم  وَعِمَلْت  ربَّها، 

نيا و�ل�آخرة. وخالفْت، �أنزَل �للُه بها �أليَم عقابِه في �لدُّ

ني�، وَمْن اأراد ال�آخرة: جزاء َمْن اأراد الدُّ

مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّخل 
رئ  ٰر ٰى      ٌّ      ٍّ   َّ     ُّ   ِّ     ّٰ  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  ىهيه 
مث  زث  رث  ىتيت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  نئىئ  مئ  زئ 

يث  َّ. ىث  نث 
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عذ�ب-  �ل�آخرة  في  وينتظره  له،  ره  قدَّ ما  منها  �لله  فيعطيه  نيا؛  �لدُّ �إلّ�  يريد  ل�  من  منهم  صنفان:   �لنّاس 
�أليم، ومنهم َمْن يسعى للاآخرة، فيدخله �لله تعالى في رحمته، وكلا �لفريقين يعطيه �لله من فضله، ول� 

يحبسه عن �أحد منهم.
�لرفيعة -  �لعليا و�لّدرجُة  �إنّما تكون �لمرتبُة  �لغنيُّ و�لفقيُر، و�لرفيُع و�لوضيُع. و �لنّاس مر�تب؛ فمنهم  �للّه  جعل 

في �ل�آخرِة، و�أساُسها �لتَّقوى، و�لعمُل �لصالُح. 

ْرك سبب الخذل�ن: الشِّ

مل  َّ. يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّ 

رِْك، ومن ُيْشرِْك به يخذْلُه وُيِهْنُه، ويترْكُه بلا ناصٍر ول� معيٍن. ينهى �للُه سبحانه عن �لشِّ

 دروس وِعَبر:

�لمعاصي و�لّذنوُب تهلُك �ل�أمَم و�لّشعوَب.. 1

�لكوُن كتاُب �للِه �لمنظوُر �لّد�لُّ على وحد�نيِتِه وقدرته.. 2

�للُه �أرحُم بالنّاس من �أنفِسهم، فهم يستعجلوَن �لشرَّ، و�للُه يرزقُهم، ويعافيهم.. 3

 من صف�ت الحروف: الهمُس والجهُر والقلقلُة:

تُقسم صفاُت �لحروِف �إلى قسمين: صفات لها ضدٌّ وصفات ل� ضدَّ لها، فالصفاُت �لتي لها ضدٌّ 

�لتي  طباُق و�ل�نفتاُح، و�ل�ستعلاُء و�ل�ستفاُل. و�لصفاُت  ُة و�لرَّخاوُة، و�ل�إ �لَجهِر و�لَهْمِس، و�لّشدَّ منها صَفتا 

ل� ضدَّ لها: �لصفيُر، و�لقلقلُة، و�للّيُن، و�ل�ستطالُة، و�ل�نحر�ُف، و�لتكريُر، و�لتَّفّشي. 

الهمُس: جرياُن �لنَّفِس عنَد �لنُّطِق بالحرِف لضعِف �ل�عتماِد على �لَمخرَج، وُحروفُه مجموعة في:)فحثه  -
د�ً، �أو متحرِّكاً، ويكون �أوضَح في �لحرف  شخص سكت(. وتظهر صفُة �لهمِس في �لحرف �إذ� كان مشدَّ

)طه(.  مك  َّ  لك  خك  تعالى:   ٱُّٱٱٱٱٱٱحك  وقوله  )طه(،  خس  َّ  حس  جس  تعالى:  : ُّٱٱٱٱٱمخ  �لساكن مثل: قوله 
�لحروِف - باقي  وُحروفُه  �لَمخرَج،  على  �ل�عتماِد  لقوَّة  بالحرِف  �لنُّطق  عند  �لنَّفس  �نحباُس   الجهُر: 
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التقويم

اإش�رةَ )×( مق�بل العب�رِة غيِر الّصحيحِة فيم� ي�أتي:  س1- اأضُع اإش�رَة )√( مق�بل العب�رِة الّصحيحِة، و

)  ( نسان لديه �لخبرة بمصالحه د�ئماً؛ فهو يعلم ما ينفعه، وما يضرُّه.   �أ. �ل�إ

)  ( ب. �لمعاصي و�لّذنوب سبب هلاك �ل�أمم و�لشعوب.     

)  ( ت. �لمذموم �لمخذول هو �لّذي يتركه �لله - عّز وجّل - دوَن ُمعين.   

)  ( ث. �لنّاس مر�تب؛ منهم �لغنّي و�لفقير، و�لمرتبة �لعليا هي �لتّقوى.   

)  ( نسان.      ج. �لمقصود بالطّائر في �ل�آية �لكريمة عمُل �ل�إ

)  ( ح. طمس �لله �للَّيل، وجعله مظلماً للعمل، وطلب �لرّزق.    

د�ً، �أو ُمتحرِّكاً، نحو:   عد� حروِف �لَهْمِس. وتظهر صفُة �لجهِر في �لحرِف �إذ� كان ساكناً، �أو مشدَّ
)�لمائدة(.  حفخف  َّ  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  ٹٱٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱٱمص 

القلقلة: �هتز�ُز حرِف �لقلقلِة �لساكِن حتى ُيسمَع له نبرٌة قويٌة. وحروفُها خمسٌة، مجموعٌة في عبارة: )قطب  -

يل َّ  ىل  مل  ٱُّٱٱٱخل  خلاص(   يلجم َّٱ)�ل�إ ىل  مل  ٱُّٱخل  جد(. ومن �أمثلتها قوله تعالى   

سر�ء:1(  )�ل�إ

اأتعلَّم ٢
�لفائدُة من در�سِة صفاِت �لحروف ومخارجها �إخر�ُجها بشكٍل سليٍم و�ستقامُة �للِّسان عند �لنُّطق 

بكلاِم �لله تعالى.
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حيحة لكل مّم� ي�أتي:  ج�بة الصَّ س٢- اأضع دائرًة حوَل رمز ال�إ

1. ما هدف �لله تعالى من �إرسال �لرسل للناس مبشرين ومنذرين؟

ب( حتى يقيم �لحجة عليهم. �أ( تكريماً لهم.     

ث( ل�بتلائهم. هلاكهم.      ت( ل�إ

2. عمَّ تحدثت �آيات �لسورة؟

ب( دعاء �ل�نسان بالخير و�لشر د�ئماً. نسان.   �أ( طبيعة �لهدوء و�لتاأني لدى �ل�إ

ث( عدم دعاء �ل�نسان مطلقاً. ت( دعاء �ل�نسان بالشر على نفسه.   

3. ما �لموضوع �لذي لم تتحدث عنه �ل�آيات �لكريمة؟

ب( �لجز�ء من جنس �لعمل.  �أ( خطر �لمنافقين.    

ث( بعض مظاهر قدرة �لله تعالى. ت( سنن �لله في �لمجتمعات.   

س3- اأبّيُن المعنى المستف�َد من:

جغ َّ. مع  جع  مظ  حط  �أ. قوله تعالى: �أ-ُّٱٱٱمض 

نب  َّ. مب  زب  رب  يئ  نئىئ  مئ  زئ  رئ  ب. قوله تعالى: -ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّ   ِّ     ّٰ 

س٤- اأستْنتُج كيف تدلُّ ظ�هرُة تقلُّبِّ اللَّيل والنّه�ر على قدرة الله تع�لى.

مي  َّ. زي  ري  ٰى  ين  ُح الَمَثَل القراآنّي في ال�آية ال�آتية:  ُّٱٱىن  س٥- اأوضِّ

روس المستف�دِة من ال�آي�ت الكريمة. س6- اأذكُر درسْين من الدُّ

ح مفهوم كل من: الَهْمس، الجهر، القلقلة. س٧- اأ. اأوضِّ

  ب. اأبيِّن صف�ت الحروف ال�آتية: )س،ص،ق،ث(

  ت. اأستخرج من ال�آي�ت الكريمة مث�ل�ً على: القلقلة، والَهْمس، والجهر.

س٨- اأَبيُِّن كيف يمكن للمسلم اأن يجمع بين خير الدني� وخير ال�آخرة معً�؟



٢٤

سراء )٢3 -3٨(  الّدرس الرابع   سورة ال�إ

ال�أهداف:

يتوقّع من الطلبة في نه�ية هذا الّدرس اأن يكونوا ق�درين على:

تلاوة �ل�آياِت �لكريمة تلاوة سليمة.- 
تفسير �لمفرد�ِت و�لتر�كيب �لو�ردة في �ل�آياِت �لكريمِة.- 
شرح �ل�آياِت �لكريمة شرحاً �إجماليّاً.- 
حفظ �ل�آياِت �لكريمة غيباً.- 
�ل�ستدل�ل على برِّ �لو�لديِن من خلاِل �ل�آياِت �لكريمِة.- 
بيان حقوق ذوي �لُقربى.- 
بيان �لنو�هي �لَّتي تضّمَنتها �ل�آياُت �لكريمُة.- 
�ستنباط �لِعَبر و�لِعظاِت �لمستفادة من �لّدرس.- 
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زي  ري  ٰى  ىنين  نن  من  زن  رن  مم  يلام  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱٱٱٱٱُّٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ

خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي 

مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب 

مض  خض  حض  مصجض  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ 

حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط 

حم  جم  ملهل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق 

يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  جن  مم  خم 

خي  حي  جي  يه  ىه  مه  ينجه  ىن  من  حنخن  جن 

مئ  زئ  رئ  ٰى     ٌّ    ٍّ   َّ    ُّ     ِّّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي 

يت  ىت  متنت  زت  رت  ىبيب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ 

مك  لك  اك  يق  ىق  ىفيف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث 

ين  ىن  نن  زنمن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك 

حب  جب  هئ  مئ  خئ  جئحئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى 

مخ  محجخ  جح  حجمج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب 

مظ  مضحط  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس 

مك  لك  خك  جكحك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع 

خنمن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل 

هب  مب  هئ  مئ  هي  مي  خي  حي  جي  ٰه  جهمه  هن 

هث  َّ. مث  هت  مت 

المفردات والتّراكيب

يلام: َحكَم، و�أمَر.

ر، وتبرُّم، وهي �أدنى  مئ: تضجُّ
مر�تِب �لقوِل �لسيّئ.

هت: َتو�َضْع  مت  خت  حت 
لهما بفعلك.

جع: من �إذ� �أخطؤو� عادو� 
ُمستغفرين.

ينجه: ل� تكن  ىن  من 
بخيلاً َمنوعاً.

يي: ملوماً من �لَخلِق  ىي 
و�لخالِق منقطعاً عن �لماِل.

ىب: فقر.

خض: بالعدل.

حف: تتَّبْع.

خنمن: تكبر�ً و�ختيال�ً.

حفظ وتفسير



٢6

شرح ال�آي�ت الكريمة:

حس�ن اإلى الوالدْين: ال�إ

ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ىنين  نن  من  زن  رن  مم  ام  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱ ُّٱٱٱٱيل 

مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي 

مض  خض  حض  مصجض  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج 

جغ  َّ. مع  جع  مظ  حط 
ساءة �إليهما،  حسان �إلى �لو�لدين بالقول و�لفعل، وقرن ذلك بطاعته، ونهى عن �ل�إ �أمر �لله تعالى بال�إ
وبخاّصة عند �لِكَبِر و�لَعْجز، ودعا سبحانه �ل�أبناء بالدعاء �لد�ئم لهما، وبين سبحانه وتعالى �إلى �أن �لتقصير 

حسان لهما، فاإّن �لله غفور رحيم. �إن لم يكون مقصود�ً في حقهما، ورجع عنه �ل�أبناء مع كثرة �ل�إ

نش�ط 1
�أرجُع �إلى سورة �ل�أنعام، �ل�آيات )1٥1-1٥3(، و�أدوُِّن �لوصايا �لَعْشَر �لَّتي �أوصى �لله تعالى بها،  

و�أربطها باآيات �لّدرس.

حس�ُن اإلى ذوي القربى والمحت�جين، والُبْعُد عن التّبذير:  ال�إ

حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱمغ 

مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  جن  مم  خم  حم  جم  ملهل  خل 

خن  َّ. حن  جن  يم  ىم 
معه؛ -  مال  ل�  �لّذي  بلده،  عن  و�لمنقطع  و�لمحتاجين،  �ل�أرحام  ذوي  �إلى  حسان  بال�إ سبحانه  �لله   �أمر 

  ل�أّن ذلك �إنفاق في طاعته سبحانه، ونهى عن �إنفاق �لمال في معصيته وهو �لتّبذير؛ ل�أّن ذلك ُيعّد من فعل �لّشياطين.
كما �أرشد �لله تعالى �لعبد �ألّ� يبخَل بالقول �لحسن على َمْن َعِجَز عن ِصَلِتهم بالمال.- 

نف�ق: القصد في ال�إ

ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱٱٱٱٱمن 

يئ  َّ. ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ٰى    ٌّ    ٍّ   َّ    ُّ    ِّّٰ  ٰر 
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نش�ط ٢
سر�ف و�لتّبذير. �أبيّن �لفرق بين �ل�إ

سر�ف، -  �ل�إ عن  ونهى  �لُبخل،  فذمَّ  فيه،  و�ل�قتصاد  نفاق،  �ل�إ في  ط  �لتّوسُّ �إلى  نسان  �ل�إ تعالى  �لله   وّجه 
سر�ف يقود صاحَبه �إلى �لنَّدِم و�لفقِر. فال�إ

و�أرشد سبحانه �إلى �أنّه هو �لخبير �لبصير بمصالح عباده، فيعطي كّلاً منهم ما ُيْصِلُحه: غًنى �أو فقر�ً.- 

النّهي عن قتل ال�أبن�ء مخ�فة الفقر:

نث  َّ. مث  زث  رث  يت  ىت  متنت  زت  رت  ىبيب  نب  مب  زب  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّرب 
د برزقهم جميعاً. حرّم �لله تعالى على �ل�آباء قتل �أبنائهم خوف �لفقر، وجعل ذلك جريمة كبرى، وتعهَّ

نش�ط 3
مم  َّٱٱٱ)�ل�أنعام( حطمظ  مض  خض  حض  جض  مص  خص  �أفرُِّق بين قوله تعالى:   ٱُّٱحص 

سر�ء(. وقوله تعالى:  ٱُّٱرب زب مب نب ىبيب رت زت متنت ىت يت رث زث مثنث  َّ )�ل�إ

حرمة ال�عتداء على ال�أعراض وال�أنفس وال�أموال:

مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  ىفيف  يث  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱٱٱٱٱىث 

حب  جب  هئ  مئ  خئ  جئحئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  زنمن  رن 

مس  َّ. خس  حس  جس  مخ  محجخ  جح  حجمج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب 

سلاميّة هي حفظ �لّدين و�لنّفس و�لعقل و�لِعرض و�لمال، لذ� نهت عن �لزِّنى ومقدماته، -  مقاصد �لّشريعة �ل�إ
كما نهت عن قتل �لنّفس بغير حّق، وحرَّمت �أكل �أمو�ل �لنّاس -وخاّصة �ليتامى- بالباطل، و�أمرت بحفظ 
�أمو�ل �ليتامى، حتّى يبلغو� سن �لرُّْشد فيتسلّموها، و�أباحت لولّي �ليتيم �أن ياأخَذ �أجر�ً على رعايته لماله، 

َف فلْم ياأخْذ فهو �أفضل. و�إن تعفَّ

�لّدولة، ونهت عن -  باإشر�ف  �لقاتل  �لَقصاص من  �أخذ  �لحّق في  �لّدم  لولّي  سلاميّة  �ل�إ �لّشريعة  �أعطت 
تجاوز �لحّد بقتل غير �لقاتل.
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اأتعلَّم
: )ل�َ َيِحلُّ َدُم �ْمرٍِئ مْسِلٍم َيْشَهُد �أْن ل�َ �إَِلَه �إِل�َّ �للَُّه، َو�أنِّي رَُسوُل �للَِّه �إِل�َّ بِاإِْحَدى  قال رسول �لله 

يِن �لتَّارُِك �ْلَجَماَعَة(. )صحيح �لبخارّي( �نِي، َو�ْلَمارُِق ِمَن �لدِّ َثلاٍَث: �لنَّْفُس بِالنَّْفِس، َو�لثَّيُِّب �لزَّ

نسان -  خلال به من مفاسد، ومن هنا كان �ل�إ �أمر �لله تعالى بالتز�م �لعهد و�لوفاء به؛ لما يترتَُّب على �ل�إ
مسؤول�ً عنه يوم �لقيامة.

العدل في الكيل والوزن:

جع  مظ  حط  مض خض  حض  جض  مص  خص  حص  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱٱُّٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٹٱٹٱ

مغ  َّ. جغ مع 
�لنّاس حقوقهم من غير  و�إعطاء  بالكيل و�لوزن،  �لوفاء  �لمسلم  على 

نيا في حسن علاقاتهم، وفي �ل�آخرة  نقص �أو ظلم، فهو �أفضل لهم في �لدُّ
لحسن عاقبتهم.

اإض�ءة
�إِْن َكَذَبا َوَكَتَما  : )�ْلَبيَِّعاِن بِاْلِخَيارِ َما َلْم َيَتَفرََّقا، َفاإِْن َصَدَقا َوَبيََّنا ُبورَِك َلُهَما فِي َبْيِعِهَما، َو قال رسول �للّه 

ُمِحَق َبَرَكُة َبْيِعِهَما(. )صحيح مسلم(

النّهي عن الحكم على ال�أشي�ء بغير دليل:

جمحم  َّ هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  جكحك  مق  حق  مف  خف  حف  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱٱٱجف 

دعِت �ل�آية �لكريمة �إلى �تّباع �لمنهج �لِعْلمّي، وعدم �لحكم على �ل�أشياء من غير ِعْلم ول� دليل؛ ل�أّن 
نسان مسؤول عّما َيْصُدُر عنه من قول �أو عمل.  �ل�إ

تحريم الِكْبر:

هئ  مئ  هي  مي  خي  حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  خنمن  حن  جن  مم  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّخم 

هث  َّ.  مث  هت  مت  هب  مب 
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التقويم

اإش�رةَ )×( مق�بل العب�رِة غيِر الّصحيحِة فيم� ي�أتي:  س1- اأضُع اإش�رَة )√( مق�بل العب�رِة الّصحيحِة، و

)  ( سر�ف و�لتّبذير؛ ل�أنّهما يقود�ن صاحبهما �إلى �لندم.   �أ. نهى �لله تعالى عن �ل�إ
 )  ( ب. �بن �لّسبيل هو �لغريب �لُمْنَقِطع عن بلده.     
 )  ( سلاميّة لولّي �لّدم �لحّق في طلب �لِقصاص من �لجاني.  ت. لم تُْعط �لّشريعة �ل�إ
)  ( سلاميّة.     ث. لم تُِشر �ل�آيات �لكريمة �إلى �أيٍّ من مقاصد �لّشريعة �ل�إ
)  ( حت �ل�آياُت �لكريمة �أسَس �لمنهِج �لِعْلمّي في �لبحث.     ج. وضَّ

حيحة لكل مّم� ي�أتي:  ج�بة الصَّ س٢- اأضع دائرًة حوَل رمز ال�إ

سلامية؟ 1. ما مقاصد �لشريعة �ل�إ
ب( حفظ �لدين و�لنفس و�لعقل. �أ( حفظ �لدين و�لعقل.    

ث( حفظ �لدين و�لنفس و�لعقل و�لمال و�لعرض. ت( حفظ �لدين و�لنفس و�لعقل و�لمال.  

ول� -  بجسمه،  �ل�أرض  �ختر�ق  يستطيع  فلا  �لقدرة،  محدود  ل�أنّه  نسان؛  �ل�إ على  �لِكْبر  تعالى  �لله   حرَّم 
  بلوغ قمم �لجبال بطوله.

 بعد �أن بيََّن �لله تعالى �أو�مره ونو�هيه، ختم هذه �ل�آيات بخاتمة معبّرة؛ باأّن كّل ما تقّدم من �لِخصال - 
  �لقبيحة مبغوض عنده، ومنهيٌّ عنها، ومعاَقب عليها.

دروس وِعَبر:

حساُن �إلى �لَخْلق، َو�أْول�ُهُم �لو�لد�ن و�ل�أقربون.. 1 من مستلزمات �لعبادة �ل�إ

�ل�قتصاد في �لنّفقة نصف �لعيش.. 2

َعة.. 3 �ل�أبناء ليسو� سبباً للفقر حتّى يتمَّ قتلهم، بل هم مجلبة للرّزق و�لسَّ

�لتّو�ُضُع خلٌق كريٌم يدعو �إلى �لتاآلف، وتقويِة �أو�صِر �لمحبَّة بين �لنّاس. . 4
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2. ما معنى �لتبذير؟
ب( �إنفاق �لمال في معصية. �أ( �إنفاق �لمال في طاعة.    

ث( �إنفاق �لمال في �لشبهات. ت( تجاوز �لحد في �لمباحات.   

3. �إلى ماذ� يشير قول �لله تعالى: ﴿وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ﴾؟
ب( ضرورة طلب �لعلم. �أ( �تباع �لمنهج �لعلمي في �لحكم على �ل�أشياء. 

ث( �أهمية �لبحث �لعلمي. ت( عدم �لخوض في �أعر�ض �لناس.  

س3-اأستنتُج قيمتين اقتص�دّيتين من الِقيِم الَّتي دعْت اإليه� ال�آي�ُت الكريمُة.

س٤- اأعلُِّل:

حساَن �إلى �لو�لدين بعبادتِه. �أ. َقرََن �للُه - سبحانه - �ل�إ
ب. حّرَم �للّه �لزِّنى.

على  القدرة  عدم  عند  المحت�ج  مع  التّع�مل  في  اتّب�عه  ينبغي  الذي  ال�أسلوب  ُح  اأوضِّ  س٥-  

        اإع�نته.

سلام من التّبذير، مع الدليل. ح موقَف ال�إ س6- اأوضِّ

س٧- اأبيُِّن معنى الّسلط�ن الّذي منحه الله - تع�لى - لولّي المقتول بغير حّق.

سلام عنه�: »ال�أخذ ب�لث�أر«، اأوّضح ذلك من خلال قوله  س٨- من الع�دات الج�هلية التي نهى ال�إ

تع�لى:      

سر�ء( جب  َّ .)�ل�إ هئ  مئ  خئ  جئحئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  ٱُّٱٱنن 
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الّدرس الخ�مس   سورة يونس )1 - 6(   

ال�أهداف:

يتوقّع من الطلبة في نه�ية هذا الّدرس اأن يكونوا ق�درين على:

تلاوة �ل�آيات �لكريمة تلاوًة سليمًة.- 
تفسير �لمفرد�ِت و�لتر�كيب �لو�ردة في �ل�آيات �لكريمة.- 
دتين.-  بيان �أحكام �لنوِن و�لميِم �لمشدَّ
�ستخر�ج �أحكام �لنوِن �لساكنِة و�لتنوين.- 
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المفردات والتّراكيب

جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱخلمل 

حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن 

زئ  رئ  ٰى         ٌّ  ٍّ    َّ     ُّ    ِّ  ّٰ  ٰذٰر  يي  ىي  مي  خي 

زتمت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ 

اك  يق  ىق  ىفيف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  ىتيت  نت 

مننن  زن  رن  اممم  يل  ىل  مل  يك  ىك  لكمك 

يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن 

هب  مب  خب  حب  جب  مئهئ  حئخئ  جئ 

جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت 

حض  جض  خصمص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ 

مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  مظجع  حط  مض  خض 

حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق 

هلجم  َّ. مل  خل 

تلاوة وتجويد

مي ىي: سابقة فضل وهي 
�إيمانهم و�أعمالهم �لصالحة.

حئ: بالَعدل.

حب خب مب: شر�ٌب بالُغ �لنِّهايِة 
في �لحر�رِة.

جس حس: جعله ذ� هيئاٍت 
مختلفٍة تُعرُف بها �لشهوُر و�ل�أعو�ُم.

يل ىل  مل  خل 
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تلاوة وتجويد

دتين:   حكم النّون والميم الُمشدَّ

يجب غنُّ �لنّون �لمشّددة و�لميم �لمشّددة مقد�ر حركتين )و�لحركة تقّدر بنصف ثانية( ومن �ل�أمثلة على ذلك:

زت  مم   َّٱٱٱٱٱ)�لزمر:٦( ،   ُّٱرت  خم  حم  ٱُّٱٱٱٱٱٱجم  حب  َّٱٱٱٱٱ)�ل�أعر�ف:13٦( ،    جب  ٱُّٱٱٱٱٱهئ  تع�لى:  قوله 

مم  َّٱٱ)�لناس(. ام  يل  ٱُّٱٱٱٱٱٱىل  ىت َّٱٱٱ)�لناس( ،   نت  مت 

اأحك�م النّون الس�كنة والتّنوين: 

خف�ء.  قلاب وال�إ دغ�م وال�إ ظه�ر وال�إ للنّون الس�كنة والتّنوين اأربعُة اأحك�م وهي: ال�إ

ظه�ر: ومعناه �أن يُنَطق بالنّون �لساكنة �أو �لتّنوين نطقاً ظاهر�ً من غير غنٍّ ول� تشديد عندما يقع بعدهما  اأول�ً: ال�إ
�أحد �ل�أحرف �لّستة �ل�آتية: )ء ه  ع ح غ خ( �لو�قعة في �أو�ئل �لكلمات �ل�آتية: �أخي هاك علماً حازُه غيُر خاسر.

ىف  َّٱٱٱ)�لبقرة:10(،   ٱٱٱٱٱُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ُّ    ِّ َّٱٱٱ ىم  َّٱٱٱ)�لبقرة:٦2( ،   ٱٱٱٱٱُّٱٱٱٱٱٱيث  ٱُّٱٱٱٱٱمم  ومن �ل�أمثلة على ذلك: قوله تعالى:  

جخ  َّٱٱٱٱ)�لنحل:٥(.  جحمح  ىك  َّٱٱٱ)�لقدر:٥(  ، ُّٱٱحت  َّٱٱٱ)�لصافات:٩٥(،   ٱٱُّٱٱٱٱٱٱمج  )�ل�أنعام:٥4(  ، ُّٱٱٱٱٱمك 

ظهاُر هنا �إظهار�ً حلقيّاً. ظهار حروَف �لَحْلِق؛ ل�أن مخرجها من �لَحْلِق، ويسّمى �ل�إ وتُسّمى حروف �ل�إ
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دغ�م: ومعناه دمج �لنّون �لساكنة �أو �لتّنوين بالحرف �لذي ياأتي بعدهما بحيث يصبحان حرفاً و�حد�ً  ث�نيً�: ال�إ

دغام ستة �أيضاً وهي: )ي ن م و _ رل( مجموعة في كلمة )يرملون(،  د�ً من جنس �لثّاني، و�أحرُف �ل�إ مشدَّ

دغام �إلى قسمين: ويقسم �ل�إ

اأ. اإدغ�م بغنَّة: وذلك �إذ� وقع بعد �لنّون �لّساكنة �أو �لتّنوين �أحُد �أحرف كلمة )ينمو(، ومن �ل�أمثلة على 
ذلك: قوله تعالى:   ٱُّٱٱ    ٌّ      ٍّ   َّ )�ل�أنبياء:٩4(،  ُّٱٱٱٱٱٱىم يم  َّ )�لقيامة:22(،    ٱُّٱزت مت  َّ )�لقصص:4٦(،

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱري زي َّ )�لغاشية:8(،  ٱُّٱٱٱٱٱنث ىث  َّ )�إبر�هيم:21(،   ٱٱٱُّٱٱٱٱٱٱحت خت َّ )�لبقرة:2٦3(،  ٱُّٱزئ مئ َّ 
)�لبقرة:10٧(   ٱُّٱ خم مم  َّ )�ل�أعر�ف:٥2(.

اأتعلَّم 1
ُد في �للّغة �لعربية هو حرٌف مدغٌم، �أولُه ساكٌن وثانيه متحرٌِّك، مثل: شّد، �لعاّدين(. )�لحرُف �لُمشدَّ

ب. اإدغ�م بدون غنَّة: وذلك �إذ� وقع بعد �لنّون �لّساكنة �أو �لتّنوين حرُف �لّر�ء �أو �لّلام، ومن �ل�أمثلة على ذلك: 
قوله تعالى: :ٱُّٱٱمه ىه  َّ )�لبقرة:14٧(  ،    ٱُّٱ ىي يي  َّ )�لبقرة:1٧3(،   ُّٱيم جن َّٱ)�لبقرة:2(،   ُّٱ     َّ    ُّ  َّ 

دغام �إل� في كلمتين، وُيستثنى من ذلك موضعان وهما: )�لنساء:٦٧(. ول� يكون �ل�إ

قول تعالى:   ٱُّٱ ٰرٰى             ٌّ     ٍّ  َّ   َّ )يس(،   ٱُّٱٱٱٱٱنثىث يث ىف يف ىق  َّ )�لقلم(، فلا تُدغم �لنّون في 

�لموضعين، بل يجب �إظهارُها بدون غنّة، ويسّمى هذ� �لحكم: �إظهار�ً ُمطلقاً من كلمتين.

اأتعلَّم ٢
ظهار �لمطلق نوعان:  �ل�إ

 �أ.   في كلمتين: يــس و�لقر�آن. 
ب. في كلمة: ول� يوجد مثله في �لقر�آن �إل� �أربع كلمات هنَّ )�لدْنيا، صنو�ن، قْنو�ن، بْنيان( 

قلاب: هو تحويُل وقلُب �لنّون �لّساكنة �أو �لتّنوين �إلى ميٍم خالصٍة مخفاٍة بغنٍّة طويلة �إذ� وقع بعدهما  ث�لثً�: ال�إ
حرُف �لباء ومن �ل�أمثلة على ذلك: قوله تعالى:  ٱُّٱ خئ مئ  َّ )�لبقرة:2٧(،  ٱٱُّٱ مف حق  َّ )�لنساء:٥8(.



3٥

دغاِم دون تشديد  ظهاِر  و�ل�إ خف�ء: هو �لنُّطُق بالنّون �لّساكنة �أو �لتّنوين على صفٍة متوسطة بين �ل�إ رابعً�: ال�إ
خفاء �لمجموعة في �أو�ئل كلمات �لبيت �لتالي:  مع بقاء �لغنّة �إذ� جاء بعدهما حرٌف من حروف �ل�إ

صف ذا ثن� كم ج�د شخص قد سم�        دم طيبً� زد في تُقًى ضع ظ�لمً�

ومن �ل�أمثلة على ذلك قوله تعالى:

 ٱُّٱ نب  َّ )�آل عمر�ن: 1٦0(،   ٱُّٱ خص مص جض  َّ )�لبقرة: 24٥(.

 ٱُّٱ ام مم رن  َّ )�لكهف: 18(،  ٱُّٱ ام مم  َّ )هود: 1٧(.

سر�ء: 13(،  ٱُّٱ لك مك  َّ )�لنحل: ٩٧(.  ٱُّٱ خل مل  َّ )�لنمل: 8٩(،  ٱُّٱ هئ جب  َّ )�ل�إ

ويجب تفخيُم �لغنِّة مع بعض �لحروف �لمفّخمِة �لتي تُسّمى حروَف �ل�ستعلاِء وهي )ص، ض، ط، ق، 

ظ(، بينما يجُب ترقيُقها مع باقي �لحروف �لتي تُسّمى �أحرَف �ل�ستفال.
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التقويم

اإش�رةَ )×( مق�بل العب�رِة غيِر الّصحيحِة فيم� ي�أتي:  س1- اأضُع اإش�رَة )√( مق�بل العب�رِة الّصحيحِة، و

)  ( دتين.       �أ. يجب غنُّ �لنّون و�لميِم �لمشدَّ

)  ( ب. مقد�ُر �لغنِّة هو حركٌة و�حدٌة.       

)  ( دغاِم فليس كلُّ �إدغاٍم يكوُن بغنٍّة.    ت. كلُّ �إخفاٍء فيه غنُّة بخلاِف �ل�إ

)  ( ظهاِر مجموعٌة في كلمة )يرملون(.      ث.حروُف �ل�إ

)  ( قلاُب يكوُن في حرف �لباء.        ج. �ل�إ

حيحة لكل مّم� ي�أتي:  ج�بة الصَّ س٢- اأضع دائرًة حوَل رمز ال�إ

1. كم مقد�ر غّن �لنون و�لميم �لمشددتين؟ 

ث( نصف ثانية. ت(ثانيتن و�حدة.   ب( حركتين.   �أ( حركة و�حدة.  

2. ما حكم �لنون �لساكنة في قوله تعالى: ﴿ۆ   ۆۈ  ۈ﴾؟

ت( �إقلاب.         ث( �إدغام بغنة. �أ( �إخفاء حقيقي.         ب( �إظهار حلقي. 

3. ما حكم �لتجويد في قوله تعالى: ﴿ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ﴾؟ 

ت( �إظهار حلقي.      ث( �إظهار مطلق. �أ( �إدغام بغنة.           ب( �إدغام بغير غنة. 

س3- اأستخرج من النّص التّ�لي اأحك�م النّون الّس�كنة والتّنوين

مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 

)�لقلم(. مقجك  َّ  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع 

قلاَب. س٤- اأعرُِّف ال�إ

س٥- اأستخرُج من ال�آي�ت الكريمة في الّدرس مث�ل�ً على كل حكم من اأحك�م النون الس�كنة 

والتنوين.
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ال�أهدف:

يتوقّع من الطلبة في نه�ية هذا الّدرس اأن يكونوا ق�درين على:

تلاوة �ل�آياِت �لكريمة تلاوًة سليمًة.- 
تفسير �لمفرد�ِت و�لتر�كيب �لو�ردة في �ل�آيات �لكريمة.- 
�ستخر�ج �أحكام �لميِم �لساكنِة.- 

سورة ال�أنف�ل )٤1 - ٤٤(  الّدرس الّس�دس 

حن  جن  ممىميم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  ٱٱٱٱٱُّٱ  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ

خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن 

ٌّ    ٍّ   َّ     ُّ    ِّ     ّٰرئ  ٰى  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي 

ىبيب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ 

نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت 

ىل  يكمل  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث 

مي  زي  ٰىري  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل 

مب  خب  حب  هئجب  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني 

مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب 

خض  َّ حض  جض  مص  خص  مسحص  خس  حس  جس  مخ  جخ 

المفردات والتّراكيب

يل: �أخذتُْم من 
�لكّفار قهر�ً.

: يوَم َبْدٍر. ىي يي 

ٰىٌّ: �لمسلمون، 
و�لكّفار.

رب: حافّة �لو�دي.

عن  َجَبْنُتْم  ىي: 

�لقتال.

تلاوة وتجويد
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اأحك�م الميم الس�كنة:

فوّي. ظه�ر الشَّ فوّي، وال�إ دغ�م الشَّ فوّي، وال�إ خف�ء الشَّ للميم الس�كنة ثلاثة اأحك�م، هي: ال�إ
حرف  بعدها  جاء  �إذ�  �لُغنَّة  َمَع  فتين  �لشَّ بين  قليل  �نفر�ج  مع  ساكنة  بالميم  �لنّطق  فوّي:هو  الشَّ خف�ء  ال�إ  .1 
 َّ مئ  زئ  رئ  :ٱُّٱ  عمر�ن:101(،  )�آل   َّ خن  حن  جن  ٱُّٱ  تعالى:  قوله  عليه:  �ل�أمثلة  ومن   �لباء. 

)�لبقرة:8(،   ٱُّٱ يي جئ  َّ )�لبقرة:2٦٧(.
دًة بغنٍّة. وهو  فوّي: هو �أْن يقع بعد �لميم �لّساكنة ميم متحّركة، فينطُق بالحرْفين ميماً مشدَّ دغ�م الشَّ  ٢. ال�إ
 �إدغاٌم كامٌل بغنٍّة ويندرج تحت  �إدغام �لُمتماثَلْين. ومن �ل�أمثلة عليه: قوله تعالى:  ٱُّٱ مل هل جم  َّ 
)�لبقرة:134(،  ٱ ٱُّٱ خل مل ىل يل جم حم  َّ )�لمرسلات:20(،   ُّٱ حق مق جك حك خك  َّ )�لبروج:20(، 

   :ٱُّٱ ىن ين جه مه ىه يه َّ )قريش:4(. 
فوّي: هو �لنُّطق بالميم �لساكنة مظهرًة كما هي من غير �إخفاء ول� �إدغام، �إذ� وقع بعدها جميع  ظه�ر الشَّ 3. ال�إ
 �لحروف ما عد� �لباء و�لميم. ومن �ل�أمثلة عليه: قوله تعالى: ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ      َّ              ُّ  َّ )�لبقرة:4(، : ُّٱٱمن ىن ين  َّ )�آل عمر�ن:110(،

  ُّٱ مي ىي يي  َّ )�لكهف:21(،   ُّ           َّ  َّ )�ل�أنعام:2(. 

اأتعلَّم
فتين هما َمْخرَُج �لميِم �لّساكنة. فويِّة؛ ل�أنَّ �لشَّ يت �أحكاُم �لميِم �لساكنِة بالشَّ ُسمِّ
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التقويم

ُد اأحك�م الميم الّس�كنة. س1- اأعدِّ

حيحة لكل مّم� ي�أتي:  ج�بة الصَّ س٢- اأضع دائرًة حوَل رمز ال�إ

1. ما �أحكام �لميم �لساكنة؟

قلاب)�لشفوي(.    خفاء و�ل�إ دغام و�ل�إ قلاب )�لشفوي(.  ب( �ل�إ ظهار و�ل�إ خفاء و�ل�إ دغام و�ل�إ �أ( �ل�إ

خفاء )�لشفوي(.  دغام و�ل�إ ظهار)�لشفوي(.              ث( �ل�إ خفاء و�ل�إ دغام و�ل�إ ت( �ل�إ

2. ما حكم �لميم �لساكنة في كلمة ﴿          َّ﴾؟

ب( �إدغام شفوي. �أ( �إظهار شفوي.      

ث( �إقلاب. ت( �إخفاء شفوي.     

3. ما ترتيب �أحكام �لتجويد في قوله تعالى: ﴿ حق مق جك حك خك﴾؟

�أ( �إدغام بغنة و�إدغام شفوي.             ب( �إظهار شفوي و�إدغام شفوي.

ت( �إظهار شفوي و�إدغام شفوي.           ث( �إقلاب و�إدغام شفوي.

فوّي. ظه�ر الشَّ فوّي، وال�إ خف�ء الشَّ فوّي، وال�إ دغ�م الشَّ س3- اأعرُِّف كّلاً من ال�إ

فوّي. ظه�ر الشَّ فوّي، وال�إ خف�ء الشَّ س٤- اأذكر مث�ل�ً على كلٍّ ِمن: ال�إ

فوّية. س٥- اأعلُِّل: ُوِصَفْت اأحك�ُم الميِم الس�كنِة ب�لشَّ

س6- اأستخرُج اأحك�م الميم الّس�كنة من النّصْين ال�آتيين:

مض ٱ– حضخض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  ٱٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱٱٱٱٱمث 

لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط 

)محمد(. مه  َّ  جه  هن  من  خن  حن  ممجن  خم  حم  هلجم  مل  خل  حل  جل  مك 

ىت  َّ )فّصلت(.ٱ– نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 



٤٠

سلامية َوْحَدة العقيدة ال�إ

�أفكِّر:

سلامية هي �لركن �ل�أساسي في تكوين شخصية �لمسلم؛ فهي �لجذر  �لعقيدة �ل�إ

ت  ر�دته، ومن صحَّ ه ل�إ في بناء شخصيَّته، و�لعنصر �ل�أساسي �لمحرِّك لعو�طفه، و�لموجِّ

عقيدته كان �أقدر على �لتحكم بسلوكه.
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 بيان خصائص �لعقيدة �لسمحة.- 

 مو�ل�ة �لمؤمنين و�لتبرؤ من �لكفر و�أهله.- 

يمان.-   �ستنباط �أن �لعلم �لصحيح ل� يتعارض مع �ل�إ

2

ُيتوقع من الطلبة في نه�ية هذه الوحدة اأن يكونوا ق�درين على اكتس�ب المف�هيم 

سلامية، وَتمثُِّله� اإيم�نً� وسلوكً�، وذلك من خلال ال�أهداف ال�آتية: ال�أس�سية للعقيدة ال�إ



٤٢

ال�أهدف:

يتوقّع من الطلبة في نه�ية هذا الّدرس اأن يكونوا ق�درين على:

ْمحة.-  سلامية �لسَّ تعريف �لعقيدة �ل�إ
تعد�د خصائص �لعقيدة �لّسْمحة.- 
ْمحة.-  تعد�د مظاهر �لعقيدة �لسَّ
ْمحة.-  �ل�ستدل�ل على مظاهر �لعقيدة �لسَّ
ْمحة.-  �لتمثيل على مظاهر �لعقيدة �لسَّ
توضيح سماحة �لعقيدة في تعاملها مع �أهل �لكتاب.- 
سلاميّة.-  �ل�عتز�ز بسماحة �لعقيدة �ل�إ

سلام لعباده منذ �آدم -عليه �لّسلام- �إلى قيام �لساعة، و�أساُسُه عقيدُة �لتّوحيد  �ختار �لله تعالى دين �ل�إ
نسان وعقله. �لَّتي تتّفق مع فطرة �ل�إ

ْمحة: مفهوم العقيدة السَّ

ق  تّة �لَّتي تُصدِّ يمان �لسِّ نَّة، و�لمتمثّلة باأركان �ل�إ يمانيّة �لثّابتة في �لكتاب و�لسُّ  هي مجموعة �لحقائق �ل�إ

بها �لعقول، وتطمئّن �إليها �لقلوب، وتمتاز بالّسهولة و�لُيْسر، ويفهمها جميع �لنّاس.

ل  �إّن سماحة �لعقيدة ل� تعني باأّي حال من �ل�أحو�ل �لتّساُهَل و�لتّفريط في �أصول �لدين، �أو �لرِّضا بالذُّ

مس  و�لهو�ن، فسماحة �لعقيدة جاءت من قوَّتها وعد�لتها، وليس من ضعفها وهو�نها، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱخس 

معجغ   َّٱٱٱٱ)�لنحل(. جع  مظ  حط  مض  حضخض  جض  مص  خص  حص 

ْمحة:  اأهم خص�ئص العقيدة السَّ

 1. رب�نّية المصدر: فهي بكّل ما تتضّمنه من �عتقاد�ت و�أخبار موحى بها من عند �لله، عزَّ وجّل، وليس     
 للبشر ِصلة في رسم معالمها، �أو وضِع �أصولها، وهي بهذ� تنسجم مع �لفطرة �لبشريّة �لَّتي َجَبَل �لله �لبشر 

زن  رن  مم  ام   عليها، فُتْشِبُع حاجاتِهُم �لّروحيّة، وتُشعرِهم بالطُّماأنينة و�لّسعادة، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱٱٱٱيل 

ْمحة سلامية السَّ العقيدة ال�إ الّدرس الّس�بع  



٤3

هت  َّ )�لبقرة(. ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ىنين  نن  من 

سلاميّة و�ضحة مفهومة، ليس فيها �ألغاز ول� صعوبة، يفهمها كّل �إنسان،   ٢. الوضوح والثّب�ت: فالعقيدة �ل�إ
لم، ول� يحتاج في فهمها �إلى وساطة، وهي ثابتة ل�   ويتعامل معها �لّصغير و�لكبير، �لمتَعلِّم وغير �لمتعِّ

تتغيّر ول� تتبّدل بتغيُّر �لزمان؛ حفاظاً عليها من تدخلات �لبشر.
نسان، وفي َخْلق  3. البس�طة في العرض: حيث ُعرضت �لعقيدُة من خلال �لظّو�هر �لطّبيعيّة �لمحيطة بال�إ

نسان، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ٱُّٱنن  نسان نفِسه، حيث لفتت �ل�نتباه �إلى قدرة �لله - تعالى - في َخْلق �لكون و�ل�إ �ل�إ
وكذلك من خلال مخاطبة �لعقل  جئ  َّٱٱ)�لذ�ريات(.  يي  ىي  ميني  زي  ري  ٰى  ين  ىن 

مظ  حط  مض  خض  جضحض  مص  خص  حص  مس  خس  في عرض قضية �لتّوحيد، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱحس 

جغ  َّٱٱٱٱ)�ل�أنبياء(. مع  جع 
سلاميّة  ٤. الوسطية وال�عتدال: �ل�عتد�ل بين طرَفي �لغلوِّ و�لتّفريط، و�لتّي تقتضي �تباع �لّدليل، فالعقيدة �ل�إ
هم، بعصيانهم للاأنبياد و�لتاآمر  لم تُغاِل في حّق �ل�أنبياء، يجعلهم في منزلة �لله سبحانه، ولم تفرِّْط في حقِّ

ٰى     ٌّ      ٍّ   َّ     ُّ     ِّ      ٰر  ٰذ  عليهم وقتلهم. ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱٱيي 

مئزن  َّٱٱٱٱ)�لبقرة(. ّٰرئزئ 

ْمحة: مظ�هر العقيدة السَّ

و�أعر�ضهم  �أرو�حهم  على  �لنّاس  ياأمَن  �أْن  �لعظيمة  سلام  �ل�إ مقاصد  من  �إّن  والّسلام:  ال�أمن  انتش�ر   .1
يف ََّّ)�لفتح(.  جنحن  يم  ىم  مم  خم  حم  و�أمو�لهم، و�لمسلمون رَُحماء فيما بينهم، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱجم 

و�لتّحيّة فيما بينهم: )�لّسلام عليكم(.

اأتعلَّم
قُِتَلِت �مر�أٌة في �إحدى �لَمعارِك في َعهِد �لنّبّي  فقال: )ما كاَنْت هِذه لُِتقاتِل، َوَبعَث رَُجلاً لِخالِد 

�بِن �لَوليد �أْن ل� َيْقُتَلنَّ �ْمَر�أًة ول� َعسيفاً )خادماً((. )سنن �أبي د�ود(

نش�ط
سلاميّة �لمسلمين على �لّسماحِة، وظهَر �أثُر ذلك في مو�قَف تاريخيٍة كثيرٍة، �أكتُب  ربَّت �لعقيدُة �ل�إ

حادثًة و�حدًة حول سماحِة �لمسلمين في تعاملهم مع غيرهم.



٤٤

خب  حب  جب  هئ  2. الّسم�حة في ال�أخلاق، والُيسر في العب�دات والمع�ملات، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 

خض  َّٱ)�لبقرة(. مخ  جخ  هت  جح  مج  حج  مث  َوٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّهت  )�لحج(،  جك  َّ  جتحت  هب  مب 
سلامّية: ل� يقتصر �ل�أمن و�لّسلام على �لمسلمين  3. الَعلاقة مع اأهل الكت�ب في ضوء العقيدة ال�إ

نسان مكرَّم، وله حقوق، ما د�م غير معتٍد على �لمسلمين ودينهم  نسانيّة، فال�إ وحَدهم، بل يشمل جميع �ل�إ

سلاميّة �لمسلمين �إلى �أن تقوم علاقتهم مع �أهل �لكتاب على  هت �لعقيدة �ل�إ و�أرضهم و�أعر�ضهم.وقد وجَّ

سلام في شتّى �أصقاع �ل�أرض،  �لّسماحة، ما د�مو� غير ُمعاديَن �أْو متاآمريَن �أو ظالمين للمسلمين وما �نتشار �ل�إ

نسانّي مع �لمجتمعات �لبشريّة، من خلال تو�صلهم معها، عن طريق �لفتوحات  �إلّ� نتيجة تعامل �لمسلمين �ل�إ

�أو �لتّجارة.

ومن صور السم�حة معهم:

جم  يل  ىل  سلام بالحكمة ومجادلتهم بالّتي هي �أحسن، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱمل  �أ. دعوتهم �إلى �ل�إ

ٰر َّٱٱ)�لعنكبوت(. خنمن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم 
مش  َّٱٱ)�لبقرة(. ممجن  خم  حم  يَّة �ل�عتقاد لكّل فرد غير مسلم، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱجم  سلام حرِّ ب. َكِفَل �ل�إ

سلام �لتعرُّض بال�أذى قول�ً وفعلاً لكّل معاهد ومستاأِمن ما د�م ملتزماً بما تعاهد عليه،من غير  َم �ل�إ ت. َحرَّ

�إِنَّ رِيَحَها تُوَجُد ِمْن  : )َمْن َقَتَل ُمَعاَهد�ً َلْم َيرَْح َر�ئَِحَة �ْلَجنَِّة، َو نقض �أو خيانة �أو غدر للمسلمين قال 

َمِسيَرِة �أْرَبِعيَن َعاماً(. )صحيح �لبخارّي(

جضحض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس   ث. ُشرَع لنا �أكُل ذبائحهم و�لّزو�ج من نسائهم،  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱمخ 

)�لمائدة(. من  َّ  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض 

اإض�ءة
َيرِة وتاريِخ  ، وسيرُة صحابته من بعده، وتزَخُر كتُب �لسِّ �إّن قدوتنا في تعاملنا مع �أهل �لكتاب هو رسوُل �لله 
سلام و�لمسلمين. وقِد �عترف كثيٌر من �لمستشرقين  �لمسلمين بالمو�قف �لَعَمِليّة �لكثيرة �لَّتي تبيُِّن سماحة �ل�إ
بذلك، �أمثال )لوبون، وغوتة، وتوماس �أرنولد(، فهذ� لوبون يقول في كتابه )حضارة �لعرب(: )فالحّق �أّن �ل�أمم لم 
تعرْف فاتحين ر�حمين ِمْثَل �لعرب )�لمسلمين(، ول� ديناً سمحاً ِمْثَل دينهم(، ويقول غوتة �أيضاً في كتابه )�أخلاق 
كه بعقيدته(. �لمسلمين(:) �إّن تسامح �لمسلم ليس من ضعٍف، ولكّن �لمسلم يتسامُح مع �عتز�زه بدينه، وتمسُّ



٤٥

التقويم

اإش�رةَ )×( مق�بل العب�رِة غيِر الّصحيحِة فيم� ي�أتي:  س1- اأضُع اإش�رَة )√( مق�بل العب�رِة الّصحيحِة، و

)  ( سلاميّة.      يمان من �لعقيدة �ل�إ �أ.   تَُعّد �أركان �ل�إ

)  ( ب. من مظاهر �لّسماحة في �لعقيدة ُيْسُر �لعباد�ت.     

)  ( سلاميّة.      ت. للبشر دور في رسم معالم �لعقيدة �ل�إ

)  ( ث. يرفض �لمسلمون �أن يعيش بينهم �أصحاب �لّديانات �ل�أخرى.   

)  ( سلام وتقبّل �ل�آخر.  ج. �إباحُة �أكِل ذبائِح �أهِل �لكتاِب صورة من صور سماحة �ل�إ

حيحة لكل مّم� ي�أتي:  ج�بة الصَّ س ٢- اأضع دائرًة حوَل رمز ال�إ
1. سماحة �لعقيدة ماذ� تعني؟

ب( �لضعف و�لهو�ن في �لعلاقة مع �ل�أعد�ء. �أ( �لتساهل في �أحكام �لدين.   
ث( عدم �لوضوح في �أحكام �لدين. ت( �لسهولة و�ليسر و�لقوة و�لعد�لة.  

سلامية، ما هي؟ 2. من خصائص �لعقيدة �ل�إ
ب( صعوبة �لعرض. �أ( �لربانية و�لوضوح.    
ث( �نتشار �ل�أمن. ت( �لجنوح و�لتطرف.   

سلام، ما هو؟ 3. يعد مظهر�ً من مظاهر �نتشار �ل�إ
ب( �لسماحة مع �أتباع �لعقائد �ل�أخرى. �أ( �لتشدد مع �أتباع �لديانات �ل�أخرى.  

ث( �لطمع في �لثرو�ت �لمادية. ت( �لقوة �لعسكرية.    

ْمحة. س3- اأعرُِّف العقيدة السَّ

سلامّية رب�نّية المصدر، اأن�قش هذه العب�رة. س٤- العقيدة ال�إ

سلامية. س٥- اأذكُر مظ�هَر الّسم�حِة في العقيدِة ال�إ

سلام في عرِض القض�ي� ال�عتق�دّية. س6- اأمثُِّل على بس�طِة ال�إ

س٧- الّسم�حة مع غير المسلمين ل� تعني اأن نعطَي الّدنّيَة في دينن�، اأن�قش هذه العب�رة.
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ال�أهدف:

يتوقّع من الطلبة في نه�ية هذا الّدرس اأن يكونوا ق�درين على:
�لتعريف بمصطلح عقيدِة �لول�ِء و�لبر�ِء.- 
�لتدليل على عقيدِة �لول�ِء و�لبر�ِء.- 
بيان و�جب �لمسلم تجاه مسلم عقيدة �لول�ء و�لبر�ء.- 
مو�ل�ة �لمؤمنين، و�لتَّبرُّؤ من �لكفر و�أهله.- 
يمان بعقيدة �لول�ء و�لبر�ء على �لفرد و�ل�أّمة.-  �ستنتاج �آثار �ل�إ

من �أسِس هذ� �لديِن وركائزِه عقيدُة �لول�ِء و�لبر�ِء، �لقائمُة على محبَِّة �للِه ورسولِِه و�لمؤمنين، ومعاد�ِة �أعد�ِء 
سلام، وحبِّ كلِّ ما ُيِحبُُّه �للُه ورسولُه، وُبْغِض جميِع ما يبغُضه �للُه ورسولُه، و�لتّعاوِن على ذلك، وتثبيِته.  �ل�إ

مفهوم الول�ء والبراء: 

سلام.  - الَول�ء: هو المحبَُّة والنُّصرُة وال�جتم�ُع على ديِن ال�إ

الَبراء: هو بغُض الُكفر وم� ُيعبُد من دوِن الله، ومع�داتُه. -

رعّية على عقيدة الول�ء والبراء:  ال�أدلّة الشَّ

يمان، و�أدلّته كثيرة في �لقر�آن �لكريم  سلاميّة؛ ل�أنّه مرتبط باأصل �ل�إ �إّن �لول�ء و�لبر�ء من ُصْلب �لعقيدة �ل�إ

جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  نَّة �لنّبويّة، فمن �أدلّة �لول�ء في �لقر�آِن قول �لله تعالى:  ُّٱٱمص  و�لسُّ

جس  مخ  خف  َّٱٱ)�لمائدة(، ومن �أدلّة �لبر�ء قول �لله سبحانه:  ٱُّٱجخ  حف  جف  مغ  جغ  مع 

)�آل عمر�ن(. جل  َّ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  جضحض  خصمص  حص  مس  خس  حس 

: )�ْلُمْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن َكاْلُبْنَياِن َيُشدُّ َبْعُضُه َبْعضاً(. )صحيح �لبخاري( ومن �أدلّة �لول�ء في �لّسنّة قوله 

ومن �أدلة �لبر�ء في �لسنة حديث َعْمَرو ْبَن �لَعاِص، َقاَل:َسِمْعُت �لنَِّبيَّ َصلَّى �للُه َعَلْيِه َوَسلََّم ِجَهار�ً َغْيَر 

لِيَِّي �للَّه َوَصالُِح �لُمْؤِمِنيَن" )صحيح �لبخاري( لَِيائِي، �إِنََّما َو ّ َيُقوُل: " �إِنَّ �آَل �أبِي -–�أناس من �أقاربه - َلْيُسو� بِاأَوْ ِسرٍّ

عقيدة الول�ء والَبراء الّدرس الثّ�من 
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اإض�ءة 1

�لمسلم يطيُع �لله تعالى، ويقتدي برسوِل �لله �إبر�هيَم عليه �لّسلام و�لمؤمنين �لَّذين �أخبر �لله عنهم 

جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  بقوله:  ٱُّٱزي 

)�لممتحنة(. لك َّ  هت  مت  خت  حت 

واجب المسلم تج�ه عقيدة الول�ء والبراء:

�لثبات على �لّدين، وعدم �لتنازل عن مبادئه في سبيل �سترضاء �أعد�ء �لله و�لّدين.. 1

محبّة �لمؤمنين ومو�ل�تهم بعضهم بعضاً، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضه بعضاً.. 2

نصرة �لمؤمنين و�لّضعفاء، ومساعدتهم على �لتّخلُّص من �لظُّلم.. 3
�لبر�ء من كفر �لكافرين، وكره ما هم عليه من عقائد فاسدة، حتّى لو كانو� من �أقارب �لمسلمين، وعدم �تّخاذ . 4

�لكافرين �أعو�ناً و�أنصار�ً فيما يعود بالضرر على �لمسلمين.

اإض�ءة ٢

ُس صورٌة قبيحٌة جّد�ً من ُصَوِر �لول�ِء لغيِر �لمسلمين. �لتجسُّ

�لّدين، . ٥ �لكافرين ومجاملتهم على حساب  �ل�بتعاد عن مد�هنة 
سلام  �ل�إ يخالف  فيما  و�لعمل  بالقول  لهم  �لعون  تقديم  وعدم 
وعدم �لتَّشبُّه بهم في �أمور �لّدين و�لعقيدة، كتعظيم �أعيادهم، �أو 

شعائرهم، �أو تقاليدهم.

سلاميّة ل� تاأمُر �لمسلم بال�عتد�ء على للكافرين  �إّن �لعقيدة �ل�إ

�لمحاربين،  دون  منهم  للمسالمين  حسان  و�ل�إ بالعدل  �أمرْت  بل  مقاطعتهم،  �أو  ظلمهم،  �أو  �إيذ�ئهم،  �أو 

مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 

زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  نثىث 

)�لممتحنة(. ىييي َّ  ني  مي  زي  ري  ينٰى  ىن  نن  من 
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نش�ط
حن  جن  يم   ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  1- ما �لمعنى �لمستفاد من قوله تعالى:ٱ ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱخل 
ٰى    ٌّ    ٍّ  َّ  َّٱ )�لنساء(. ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه   مه  جه  ين  ىن  من  خن 

2- �أناقش موقف �لمسلمين من �لمسلم �لعاصى.

اأتعلَّم
لكّل �أّمة ُهوِيٌَّة خاّصٌة بها، نابعٌة من عقائِدها و�أفكارِها، ونظرِتها للحياة، وللمسلمين ُهَويَُّتُهْم وشخصيَُّتُهْم 

: )َمْن َتَشبََّه بَِقْوٍم َفُهَو ِمْنُهم(. )سنن �أبي د�ود(  ُة بهم، فلا يجوز لهم �لتَّشبَُّه بغيرهم، وقد قال  �لخاصَّ

اآث�ر عقيدة الول�ء والبراء على الفرد وال�أّمة:

ُه �لمسلَم �إلى خلع �لول�ء�ت �لقبليّة و�لعنصريّة و�لنَّعر�ت �لقوميّة، وتُؤّهله للاستقامة، ومر�قبة �لله في . 1 توجِّ
�لسرِّ و�لعلن. 

تدفُع �لمسلَم �إلى �لتحلّي بال�أخلاق �لحميدة، و�لتخلّي عن �لرذ�ئل.. 2
سلاميّة وَوْحِدتها، فيشيع بينهم �لتّكافُل و�لتّناصُر، ويصبح �لمجتمُع �لمسلُم . 3 تؤّدي �إلى تماسِك �ل�أّمِة �ل�إ

مرهوَب �لجانِب.
تجعل �لمسلم متميز�ً في مظهره وسلوكه وعاد�ته، ول� يقلد �ل�أمم �ل�أخرى.. 4

التقويم

اإش�رةَ )×( مق�بل العب�رِة غيِر الّصحيحِة فيم� ي�أتي:  س1- اأضُع اإش�رَة )√( مق�بل العب�رِة الّصحيحِة، و

)  ( �أ. و�جب �لمسلم �أن يو�لي �لمسلمين ويتبر�أ من �لكافرين.    

)  ( سلاميّة.     ب. من �آثار عقيدة �لول�ء و�لبر�ء تفكك �ل�أمة �ل�إ

)  ( ت. تقديم �لعون للاأعد�ء في حروبهم ينافي عقيدة �لول�ء و�لبر�ء.   

)  ( حسان لغير �لمسلمين ولو كانو� مسالمين.   سلام بالعدل و�ل�إ ث. لم ياأمر �ل�إ

)  ( عائر و�ل�أعياد.      سلاميّة ُهوِيٌَّة خاّصٌة في �لشَّ ج. للاأّمة �ل�إ
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حيحة لكل مّم� ي�أتي:  ج�بة الصَّ س٢- اأضع دائرًة حوَل رمز ال�إ

1. من �آثار عقيدة �لول�ء و�لبر�ء، ما هو؟

سلامية. ب( عدم تماسك �ل�أمة �ل�إ �أ( �نتشار �لقبلية و�لعنصرية.   

ث( �لتشبه بالكفار. ت( وحدة �ل�أمة وتماسكها.   

2. من صور �لبر�ء من �لكفار، ما هو؟

ب( تقديم �لعون لهم. �أ( مجاملة �لكفار ومد�هنتهم.   

ث( عدم �لتشبه بالكفار في �أمور �لدين. ت( �ل�حتفاء و�ل�حتفال باأعيادهم وشعائرهم. 

3. ماذ� تعني عقيدة �لول�ء و�لبر�ء في علاقة �لمسلم مع غير �لمسلمين؟

�أ( �ل�عتد�ء على غير �لمسلمين �لمسالمين.       ب( محاربتهم سو�ء �أكانو� محاربين �أو مسالمين.

حسان مع �لمسالمين منهم.     ث( مقاطعتهم فقط. ت( �لعدل و�ل�إ

س3- اأعرُِّف عقيدة الول�ء والبراء.

س٤- اأذكُر دليلاً شرعّيً� على عقيدة الول�ء ودليلاً اآخر على عقيدة البراء.

جس  مخ  جخ  ٱُّٱ  قولِه سبح�نُه:   من  المسلميَن  غيِر  لتولّي  رعّي  الشَّ الحكَم  اأستنتُج  س٥- 

عمر�ن(. )�آل  جل َّ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  خصمص  حص  مس  خس  حس 

ُح واجَب المسلم تج�ه عقيدة الول�ء والبراء. س6- اأوضِّ

سلامّية ووحدَته�. س٧- اأن�قُش مقولة: اإّن من اآث�ر عقيدة الول�ء والبراء تم�سَك ال�أّمة ال�إ

س٨- اأذكُر اأثرًا واحدًا من اآث�ر عقيدة الول�ء والبراء على الفرد والمجتمع المسلم.

س9- اأشرح:

�أ. عدم تعارض عقيدة �لول�ء و�لبر�ء مع �لتّعارف و�لتّعاون بين �لمسلمين وغير �لمسلمين.
ب. يبقى �لمسلم - في حال قوّته �أو ضعفه - ُمْنِكر�ً على �أهل �لكفر كفرَهم.
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يم�ن )اأدلّة ِعْلمّية وعقلّية( الِعْلم وال�إ الّدرس  التّ�سع 

ال�أهدف:

يتوقّع من الطلبة في نه�ية هذا الّدرس اأن يكونوا ق�درين على:

يمان.-  ذكر �لَعلاقة بين �لِعْلم و�ل�إ
تعد�د بعض �ل�أدلّة �لعقليّة على وجود �لله تعالى.- 
�لتَّمثيل على وجود �لله - تعالى - بال�أدلّة �لِعْلميّة. - 
رعيّة �لّد�لّة على بعض �لحقائق �لِعْلميّة.-  �ستنتاج �لمعنى �لمستفاد من �لنصوص �لشَّ
�ستخد�م �لمنهج �لِعْلمّي من خلال بحثهم في �لحقائق �لِعْلميّة.- 
بيان �لمنهج �لقر�آني في �لبحث عن �لحقائق �لعلمية.- 

يم�ن: الَعلاقة بين الِعْلم وال�إ

على . 1 يمانيّة  �ل�إ �لحقائق  تعتمد  حين  في  و�لعقليّة،  �لماديّة  �ل�أدلّة  على  �لِعْلميّة  �لحقائق  �إثبات  يعتمد 
�لغيبيّات �لَّتي مصدرها �لوحي، ولكّن هذ� �لغيب له ِدل�ل�ت و�ضحة في �آيات �لكون، ولهذ� نجد علاقة 

يمانيّة. وثيقة بين �لحقائق �لِعْلميّة و�لحقائق �ل�إ

كلما �رتقى �لمسلم في علمه سيرتقي حتماً باإيمانه بالله ووحد�نيته. ومن هنا ل� نجد �أّي تعارض بين �لِعْلم . 2

خف  حف  جف  ٹٱٹٱٱٱٱٱ ُّٱمغ  يمان، وتدعم �أركانه،  يمان، فالحقائق �لِعْلميّة تدعو للاإ و�ل�إ

)فصلت(. مم  َّ  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف 

سلام طلَب �لِعْلم �لنافع فريضة على �لمسلمين، وجعل ثو�ب طلب �لِعْلم عظيماً،ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱمه . 3 َعدَّ �ل�إ

)�لمجادلة(. هث  َّ  مث  هت  مت  هب  هئمب  مئ  هي  مي  خي  حي  جي  ٰه 
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ال�أدلّة العقلّية على وجود الله تع�لى: 

ٰى    ٌّ  ٍّ   َّ       ُّ   ِّ  َّ )�لطور(. فالمخلوقات . 1 ٰر  ٰذ  ٱُّٱٱٱيي  يج�د: ٹٱٹٱ   الَخْلق وال�إ
�إّما �أْن توَجَد من عدم، �أو �أْوَجَدْت نفَسها، وهذ� مناٍف للعقل، وكّل �إنسان يْعَلم �أنّه لم ُيخلق من �لعدم، 
وجوُد  �لعقلّي  بالّدليل  َيْثُبُت  �ل�حتمالين،  ولبطلان هذين  غيرِه،  َخْلَق  ول�  نفسه  َخْلَق  يستطيع  ل�  و�أنّه 

�لخالق سبحانه وتعالى.

)�ل�أنبياء(.�لكون على �تساعه . ٢ جغ َّ  جضحض  مص  خص  حص  مس  خس  تنظيم الكون: ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱحس 
�إبد�عه ونظامه لم يخلقه ولم يدبر �أمره �إل� �إله و�حد - سبحانه وتعالى-، �إذ لو كان معه �آلهة ل�ختّل نظام  و
�لكون و�أصابه �لفساد، فلّما كان �لكون منتَظماً محكماً باأرضه و�أجر�مه �لّسماوية، ودور�نها كّل في مد�ره 

له �لو�حد �ل�أحد.  دّل على وجود �ل�إ

الحق�ئق الِعْلمّية في القراآن الكريم:

�لقر�آن �لكريم كتاب هد�ية، وليس كتاَب تفصيل للحقائق �لِعْلميّة �لماديّة، كالطِّّب، و�لفلك، و�لهندسة، 
مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  وغيرها، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱنب 
ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث 
ومع ذلك، نجد في بعض �آياته ذكر�ً لبعض �لحقائق �لِعْلميّة  )�لمائدة(.  ىليل َّ  مل  يك 
�لَّتي �أثبتها �لِعْلم �لحديث، وقد جاءت كاإشار�ت ِعْلميّة تبيُِّن حقيقة وجود �لله وعظمته، وتخدم قضيّة �هتد�ء 

)�لنمل(. من   َّ  ملىل  يك  ىك  يمان بالله، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ  نسان للاإ �ل�إ

ومن ال�أمثلة على هذه الحق�ئق الِعْلمّية الواردة في القراآن العظيم:
جخ . 1 مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  دورة �لماء في �لطبيعة: ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 

جف  َّ  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  خصمص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ 
)�لروم(. حيث دلت �ل�آية �لكريمة على مر�حل تكوُّن �لمطر ونزوله.

نش�ط 1
�أرجُع �إلى �أحد �لمصادر، و�أستنتُج �لتّو�فق بين ما �أورده �لِعْلم �لحديث كحقائَق ِعْلميّة، وبيَن ما 

نسان. ورد في �لقر�آن �لعظيم حول دورة �لماء في �لطبيعة، �أو �أطو�ر َخْلق �ل�إ
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وقد سبقت �ل�آيات �لِعْلم . 2 ىييي  َّ )نوح(.  مي  خي  نسان في رَِحِم �ل�أّم، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ  �أطو�ر َخْلق �ل�إ

نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  نسان، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱمل  �لحديث في بيان مر�حل خلق �ل�إ

جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن 
)�لمؤمنون(. مح َّ  جح  مج  حج  مث  متهت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب 

  المنهج القراآنّي في البحث عن الحق�ئق الِعْلمّية:

�ستخد�مها، . 1 �إلى حسن  ودعاه  و�لعقل،   و�لبصر  �لّسمع  من  و�لمعرفة:  �لِعْلم  بوسائل  نسان  �ل�إ �لله  زوََّد 

مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱحص 
)�لنحل(. خف  َّ  حف  جف  مغ  جغ 
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نش�ط ٢
�أكتُب �آيتين وردتا في �لقر�آن �لكريم فيهما دعوة ل�ستعمال �لعقل في �لتّفكير.

دعا �لقر�آن �لكريم �إلى �تّباع �لمنهج �لِعْلمّي في �لتّفكير ونبذ �لخر�فة، ونهى عن �تّباع ما لم َيُقْم عليه . 2

مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  جكحك  مق  حق  مف  خف  حف  دليل، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱٱجف 

سر�ء(. )�ل�إ هلجمحم  َّ 

ٰذ . 3 يي  ىي  مي  خي  حي  يهجي  ىه  مه  نهى �لقر�آن �لكريم عن �تّباع �لظّّن، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱجه 
)�لنجم(. ٰى   َّ  ٰر 

يل . 4 ىل  مل  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱخل  نهى �لقر�آن �لكريم عن �لتّقليد �ل�أعمى �لّذي ل� يقوم عليه دليل، 

حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  خنمنىن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم 
)�لبقرة(. خيمي َّ 

�لبشريّة حديثاً، . ٥ �لّذي عرفته  �لِعْلمّي  �لمنهج  للقلب و�لعقل، يشمل  متكاملاً  �لقر�آن �لكريم منهجاً  قّدم 
و�أضاف �إليه �ستقامة �لقلب، و�ستشعار مر�قبة �لله تعالى، وفي ذلك �أثر في توجيه نتائج �لحقائق �لِعْلميّة 

نسانيّة، وليس تدميرها، وظلمها. وتطبيقاتها لخير �ل�إ

اأتعلَّم
ٌر عن ركب �لحضارة، و�لِعْلُم بلا �إيمان  يماُن بلا ِعْلم تاأخُّ يمان و�لعلم، فال�إ ل� تصلح �لحياة بغير �ل�إ
يمان و�لعلم، ورفع من شاأن �لعلماء، قال تعالى:       سلام بين �ل�إ عبٌث و�إفساٌد في �ل�أرض، ولهذ� جمع �ل�إ

)�لمجادلة(. هث  َّ  مث  هت  مت  هب  هئمب  مئ  هي  مي  خي  حي  جي  ٰه  مه  :ٱُّٱ 
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التقويم

اإش�رةَ )×( مق�بل العب�رِة غيِر الّصحيحِة فيم� ي�أتي:  س1- اأضُع اإش�رَة )√( مق�بل العب�رِة الّصحيحِة، و

�أ. ُيكتفى بالحقائق �لِعْلميّة �لمبثوثة في �لكون؛ للدل�لة على �لغيبيّات.      )     (
يمان بالله، و�ل�هتد�ء لعبادته. )     ( شار�ت �لِعْلميّة في �لقر�آن �لكريم؛ لتخدَم قضيّة �ل�إ ب. جاءِت �ل�إ
ت. ما يميّز �لمنهج �لقر�آنّي في �لبحث �لِعْلمّي عدم �نفصاله عن مر�قبة �لله تعالى.    )     (
يمان.        )     ( ث. ُيْسِهُم �لِعْلم في �إرشاد صاحبه �إلى �ل�إ

ٰى    ٌّ  ٍّ   َّ        ُّ َّ على تنظيم �لكون.          )      ( ٰر  ٰذ  ج.   يدل قوله تعالى:  ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱٱيي 

حيحة لكل مّم� ي�أتي:  ج�بة الصَّ س٢- اأضع دائرًة حوَل رمز ال�إ
ٰى    ٌّ  ٍّ   َّ       ُّ َّ ؟ ٰر  ٰذ  ٱُّٱٱٱيي  1. على ماذ� يدل قول �لله تعالى:   

يجاد. ب( �لخلق و�ل�إ �أ( تنظيم �لكون.    
ث( �لعناية و�ل�هتمام. بد�ع و�لدقة.    ت( �ل�إ

 2. ما نوع �لمضامين �لعلمية �لتي ُذكرت في �لقر�آن �لكريم؟
ب( عرض موجز لها. �أ( تفصيل للحقائق �لعلمية.   

ث( مضامين مبينة ل�أهمية هذه �لحقائق. ت( �إشار�ت مبينة لوجود �لله وعظمته. 
3. على ماذ� يعتمد �إثبات �لحقائق �لعلمية؟

ب( �ل�أدلة �لعقلية و�لشرعية. �أ( �لغيبيات وحدها.   
ث( �لعقل و�لوحي. ت( �ل�أدلة �لعقلية و�لمادية.   

يم�ن. ُح الَعلاقة بين الِعْلم وال�إ س3- اأوضِّ

)�ل�أنبياء(. جغ  َّ  جضحض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  ل�لة الَّتي يتضّمنه� قول الله تع�لى:  ُّٱ  س٤- اأبيُِّن الدِّ

س٥- اأذكر دليلاً ِعْلمّيً� ُيْثِبُت وجود الله تع�لى.

سلامّية الظَّنَّ والوهم والخراف�ت. س6- اأشرُح كيف ح�رَبت العقيدة ال�إ

ُح مع الّدليل منهجية القراآن الكريم في البحث الِعْلمّي. س٧- اأوضِّ

س٨- بم�ذا يتمّيز المنهج القراآنّي في البحث الِعْلمّي عن غيره من المن�هج الحديثة؟

س9- اأشرُح هذه العب�رة: )كلّم� ارتقى المسلم بعلمه يرتقي اإيم�نه ب�لله تع�لى(.
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َوْحَدُة الحديث النّبوّي الّشريف

�أتاأمَّل: 

�لّسنّة �لنبوية �لشريفة وحي كالقر�آن �لكريم، لكنها وحي غير متلّو، تعضد �لقر�آن، 

ُصها �أو تقيّدها، ول� يمكن للمسلم �ل�ستغناء عنها. فتؤكد �أحكامه، �أو تَُبيُِّنها، �أو تُخصِّ
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 بيان مكانة �لسنة �لنبوية كمصدر تشريعي.- 

 حفظ بعض �ل�أحاديث �لشريفة غيباً. - 

 �لتعرف �إلى مو�ضيع بعض �ل�أحاديث �لشريفة.                                                      - 

 �لتعرف �إلى رو�ة بعض �ل�أحاديث �لشريفة.- 

 �لحرص على تمثُّل �لرقابة �لذ�تية في حياته �ليومية.- 

 �ستنباط �أهم ما ترشد �إليه بعض �ل�أحاديث �لشريفة.- 

3

يتوقع من الطلبة في نه�ية هذه الوحدة اأن يكونوا ق�درين على اكتس�ب المف�هيم 

والحق�ئق والمب�دئ المتعلقة ب�لحديث النبوي الشريف، وال�لتزام به�، وتقديره�، وذلك 

من خلال ال�أهداف ال�آتية:
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ال�أهدف:

يتوقّع من الطلبة في نه�ية هذا الّدرس اأن يكونوا ق�درين على:

نَّة.-  تعريف �لسُّ
نَّة و�لحديث.-  �لتَّفريق بين �لسُّ
بيان منزلة �لسنة من �لقر�آن �لكريم.- 
نَّة. -  بيان �ل�أدلة على حجيّة �لسُّ
نَّة �لنبوية بالُقر�آن �لكريم.-  توضيح علاقة �لسُّ
نَّة.-  تحديد و�جبهم نحو �لسُّ

نَّة: تعريف السُّ

نَّة في اللُّغة: �لطريقة �لمعتادة حسنًة �أو سيّئة.  السُّ
وفي اصطلاح المحّدثين: ما ورد عن �لنّبّي  من قول، �أو فعل، �أو تقرير، �أو صفة َخْلِقيّة �أو ُخُلقيّة، �أو سيرة 
: )�إنََّما �ل�أْعَماُل بِالنِّيَّات( )صحيح �لبخارّي(، كان قوله هذ� ُسنَّة، و�إذ� فعل  قبل �لبعثة وبعدها. فاإذ� قال �لنبي 
فعلاً من �ل�أفعال، كما صلّى �لّصلو�ت �لخمس، �أو �أّدى مناسك �لحّج، كان فعله ُسنّة، و�إذ� فعل �أحد �أصحابه 
، ولم ُيْنِكْر عليه، كان سكوتُُه �إقر�ر�ً، وكان ما �أقرَّه ُسنَّة، كما �أقرَّ �لَحَبَشَة  فعلاً، �أو قال قول�ً، فسكت عنه �لنّبي 
لاح في �لمسجد �لنّبوّي(. )صحيح �لبخارّي(. ومثال �لّصفة  على �للَِّعِب بِالِحر�ِب في َمْسِجِدِه؛ )�أي �لتّدرُّب على �لسِّ
�لَخْلِقيّة )�لجسديّة(: كان �لرّسول  ليَس بِالطَّويل �لَبائِِن، ول� بالَقِصير. )صحيح �لبخارّي(، ومثال �لّصفة �لُخُلقيّة: كاَن 

�لرّسول �أْجَوَد �لنّاس بالَخْيِر.)صحيح �لبخارّي(

نش�ط 1
�أرجُع �إلى �ل�آيات )4٥ ، 4٦( من سورة �ل�أحز�ب، و�أدوُِّن صفاِت �لنّبّي  �لو�ردة فيها.

نَّة من القراآن الكريم منزلة السُّ الّدرس الع�شر
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نَّة والحديث: الفرق بين السُّ

، قبل �لنّبوّة وبعدها، بينما  نَّة تُْطَلُق �أحياناً على ما جاء من سيرة �لنّبي  نّة، �إلّ� �أّن �لسُّ �لحديث: مر�دف للسُّ
ل� ُيْطَلُق �لحديث �إلّ� على ما جاء بعد �لنّبوّة.

نَّة من القراآن الكريم: منزلة السُّ

سلاميّة، �إلّ� بالرّجوع �إليهما -  نَّة �لمشرّفة مصدر�ن تشريعيّان متلازمان، ل� يمكن لمسلم �أن يفهم �لّشريعة �ل�إ �لقر�آن �لكريم و�لسُّ
. معاً، ول� يستغني مجتهد �أو عالم عن �أحدهما، وقد �أمر �لله - عّز وجّل - بطاعته، وطاعة رسوله 

مه -  جه  ين  ىن  من  خن  حن  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱٱٱجن  نَّة بمنزلة �لقر�آن �لكريم، من حيُث وجوُب �لعمل بها،  �لسُّ
جي  َّٱٱ)�لنجم(. وَعِن �ْلِمْقَد�مِ ْبِن َمْعدي َكرَِب �أنَّ رَُسوَل �للِه  َقاَل ) ُيوِشُك �لرّجل ُمتَِّكئاً  يه  ىه 
، فَما َوَجْدَنا فِيِه ِمْن َحَلاٍل  ُث بَِحِديٍث ِمْن َحِديِثي، َفَيُقوُل َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم ِكَتاُب �للِه َعزَّ َوَجلَّ َعَلى �أرِيَكِتِه ُيَحدَّ
�إِنَّ َما َحرََّم رَُسوُل �للِه  ِمْثُل َما َحرََّم �للُه(. )سنن �بن ماجه( ْمَناُه، �أل� َو �ْسَتْحَلْلَناُه، َوَما َوَجْدَنا فِيِه ِمْن َحَر�ٍم َحرَّ

سلامّي: نَّة، وكونه� اأحد مص�در التّشريع ال�إ  حّجّية السُّ

، وتوجب �ل�قتد�ء به، في �أقو�له، و�أفعاله، وتنهى عن مخالفته،  كثرت �ل�أدلّة �لَّتي تاأمر بطاعة �لرّسول 
نَّة مصدر�ً للتّشريع، وحجة في �ل�أحكام. �إليك بعضاً من هذه �ل�أدلّة:  وتدّل بصورة قاطعة على �عتبار �لسُّ

مم . 1 حمخم  جم  يل  ىل  مل  جعل �لقر�آن �لكريم طاعة �لرّسول  طاعة لله، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱخل 

)�لنِّساء(. من  َّ  خن  حن  جن  يم  ىم 
ري . 2 ، و�ل�بتعاد عّما ينهانا عنه، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱٰى  ياأمر �لقر�آن �لكريم باأخذ ما ياأتينا به �لرّسول 

)�لحشر(. هب  َّ  جئحئ  يي  ىي  ني  مي  زي 
جن . 3 مم  خم  ياأمر �لقر�آن �لكريم برّد �لُمْخَتَلِف فيه �إلى كتاب �لله، وُسنَّة رسوله، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱحم 

)�لنِّساء(. هب   َّ  خيمي  حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن 

اإض�ءة
، وينصرون سنََّته، ويحبّون صحابته؛ ل�أنّهم خير �لنّاس بعد  نَّة و�لجماعة يقتدون بالرّسول  �أهل �لسُّ

�ل�أنبياء و�لرّسل )عليهُم �لّسلام(.
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: )َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّتي َفَلْيَس ِمنِّي(. . 4 ر �لرّسول  �لُمْعرِضيَن عن ُسنَِّته باأنّهم خارجون عن هديه و�تّباعه، فقال  حذَّ

)صحيح �لبخارّي(

نش�ط ٢
نَّة �لنّبويّة. �أناقُش مع مجموعتي و�جَب �لمسلم نحو �لسُّ

نَّة �لنّبويّة، . ٥ �أجمع علماء �لمسلمين، من عهد �لنبي  �إلى يومنا هذ�، على وجوب �ل�أخذ بال�أحكام �لَّتي جاءت بها �لسُّ

وضرورة �لرّجوع �إليها، و�لعمل بها.

نَّة �لمطّهرة، و�ستقلالها بتشريع �ل�أحكام، ضرورٌة دينيّة، ول�  مام �لّشوكانّي رحمه �لله: )�إّن ثبوت حّجيّة �لسُّ قال �ل�إ

سلام(. يخالِف في ذلك �إلّ� َمْن ل� َحظَّ له في دين �ل�إ

نَّة مبيِّنة للقراآن الكريم:  السُّ

بياَنه وتفصيله، ٹٱٹ �إلى رسوله   �للُه عزَّ وجّل  �لكريم بلسان عربّي مبين، وَوَكَل  �لقر�آن  نزل 

ٰرٰى       ٌّ  ٍّ  َّٱٱٱٱٱ)�لنحل(. ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱٱجي 

وهذا البي�ن ي�أتي على اأنواع متعددة، هي:

ُل �أحكام �لّصلاة و�لّزكاة و�لّصيام و�لحّج، وغير ذلك، . 1 نَّة �لنّبويّة تفصِّ بي�ن الُمْجَمِل وتفصيله: فقد جاءت �لسُّ

زي  َّٱٱ)�لبقرة( لفظ ُمْجَمل، ل� ُيفَهُم منه كيفيُّة �لّصلاة، و�أوقاتُها، وعدُد َرَكعاتُها،  من  فقوله تعالى:   ُّٱٱٱٱزن 

نَّة كلَّ هذ� بفعِل �لنّبّي  وقولِه، وهكذ� جميع �لعباد�ت و�لمعاملات. وشروُطها، و�أركانُها، وقد بيََّنِت �لسُّ

تخصيص الع�ّم: كما في قوله تعالى:  ٱُّٱىكيكملىليلامممرنزنمنخن َّ)لنِّساء(. . ٢

�لقاتل  �لو�رث  نَّة، فخّصصِت  �لسُّ و�أّمهاتِهم، فجاءت  �آبائهم  �ل�أول�د من  �ل�آية على مير�ث  حيُث دلِّت 

: )َل� َيرُِث �ْلَقاتُِل َشْيئاً(. )سنن �أبي د�ود( بالحرمان ، فقال 

نَّة مقيدًة لمطَلِق �لقر�آن �لكريم، كالحديث �لذي َبيََّن موضع �لقطع من �ليِد في . 3 تقييد المطلق: َترُِد �لسُّ

ٰى  َّٱٱ)�لمائدة(، باأنّه من مفصل �لرّسغ، كما في  مه  جه  ين  ٱُّٱىن  قوله تعالى: 

ِقّصة سارق رد�ء صفو�ن بن �أميّة. )سنن �لّد�رَقُطني(
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التقويم

اإش�رةَ )×( مق�بل العب�رِة غيِر الّصحيحِة فيم� ي�أتي:  س1- اأضُع اإش�رَة )√( مق�بل العب�رِة الّصحيحِة، و

)  ( �أ. �ل�أحاديث �لنّبويّة كلُّها قوليّة.       
)  ( نَّة؛ ل�أنّها مبيِّنة وشارحٌة له.    ب. �لقر�آن �لكريم ل� يستغني عن �لسُّ

 )  ( نَّة.    ت. ل� يوجد في �لقر�آن �لكريم دليٌل على وجوب �ل�أخذ بالسُّ
)  ( ُص عامَّه، وتقيُِّد مطَلَقه.   ل مجمَل �لقر�آن �لكريم، وتخصِّ نَّة �لنّبويّة تفصِّ ث. �لسُّ

جه  ين  : )ل� َيرُِث �لقاتُِل َشْيئاً( تقييد لمطلق قوله تعالى:    ُّٱٱٱٱىن  ج. قول �لنّبّي 
)  ( مه  َّٱ)�لمائدة:38(.         

حيحة لكل مّم� ي�أتي:  ج�بة الصَّ س ٢- اأضع دائرًة حوَل رمز ال�إ
1. ما تعريف �لسنة عند �لمحدثين؟

�أ( ما ورد عن �لنبي  من قول �أو فعل �أو تقرير.
ب( ما ورد عن �لنبي  من قول �أو فعل �أو تقرير �أو صفة َخْلقية �أو ُخُلقية.

ت( ما ورد عن �لنبي  من قول �أو فعل �أو تقرير �أو صفة َخْلقية �أو ُخُلقية �أو سيرة قبل �لبعثة وبعدها.
ث( ما ورد عن �لنبي  من قول �أو فعل.

2. ما نوع �لبيان في قوله عليه �لسلام: )ل� َيرُث �لقاتُل(:
ب(  تخصيص لعامَّه. �أ( تفسير لمجمل �لقر�آن �لكريم.   

ث( فيه تخصيص وتقييد. ت( تقييد لمجمله.    
3. ما مكان قطع يد �لسارق �لذي بينته �لسنة؟

ث( منتصف �لساعد. ت( �لكتف.   ب( �لمرفق.   �أ( �لرُّسغ.   
نَّة النّبوّية. س3- اأعرَّف السُّ

نَّة النّبوّيِة والحديِث النّبوي. س٤- اأبيِّن الفرَق بين السُّ
نَّة. س٥- اأذكُر اآية من القراآن الكريم وحديثً� نبوّيً� يدلّ�ن على وجوب ال�أخذ ب�لسُّ

س6- اأذكُر حديثً� نبوّيً� يخّصُص ع�مَّ القراآِن الكريِم.

اأتعلَّم
�أخبر �لرّسول  �أنّه سيكون �ختلاف في هذه �ل�أمة، وهو منهيٌّ عنه، وطريُق �لخلاص منه ليس فيما 
، لذ� قال: )�إنَّه مْن َيعْش ِمْنُكم، َفَسَيرى  ُيخالف �لّشريعة، و�إنّما بال�ستمساك بها، و�تّباع سنن �لنّبّي 
�ْخِتلافاً َكثير�ً(، وهذ� مرٌض ود�ء، و�لّشفاء منه في بقية �لحديث، وهو: )َفَعَلْيكم بُِسنَِّتي، َوُسنَِّة �لُخَلَفاِء 

�لرَّ�ِشِديَن �لَمْهِديِّيَن(. )مسند �أحمد(

ال�أهدف:

نَّة: تعريف السُّ

نَّة في اللُّغة: �لطريقة �لمعتادة حسنًة �أو سيّئة.  السُّ
وفي اصطلاح المحّدثين: ما ورد عن �لنّبّي  من قول، �أو فعل، �أو تقرير، �أو صفة َخْلِقيّة �أو ُخُلقيّة، �أو سيرة 
: )�إنََّما �ل�أْعَماُل بِالنِّيَّات( )صحيح �لبخارّي(، كان قوله هذ� ُسنَّة، و�إذ� فعل  قبل �لبعثة وبعدها. فاإذ� قال �لنبي 
فعلاً من �ل�أفعال، كما صلّى �لّصلو�ت �لخمس، �أو �أّدى مناسك �لحّج، كان فعله ُسنّة، و�إذ� فعل �أحد �أصحابه 
، ولم ُيْنِكْر عليه، كان سكوتُُه �إقر�ر�ً، وكان ما �أقرَّه ُسنَّة، كما �أقرَّ �لَحَبَشَة  فعلاً، �أو قال قول�ً، فسكت عنه �لنّبي 
لاح في �لمسجد �لنّبوّي(. )صحيح �لبخارّي(. ومثال �لّصفة  على �للَِّعِب بِالِحر�ِب في َمْسِجِدِه؛ )�أِي �لتّدرُّب على �لسِّ
�لَخْلِقيّة )�لجسديّة(: كان �لرّسول  ليَس بِالطَّويل �لَبائِِن، ول� بالَقِصير. )صحيح �لبخارّي(، ومثال �لّصفة �لُخُلقيّة: كاَن 

�لرّسول �أْجَوَد �لنّاس بالَخْيِر.)صحيح �لبخارّي(

نش�ط 1
�أرجُع �إلى �ل�آيات )4٥ ، 4٦( من سورة �ل�أحز�ب، و�أدوُِّن صفاِت �لنّبّي  �لو�ردة فيها.
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ال�أهدف:

يتوقّع من الطلبة في نه�ية هذا الّدرس اأن يكونوا ق�درين على:

ريف.-  �لتعريف بر�وي �لحديث �لشَّ
�لتعريف بمفهوم �لرّقابة �لّذ�تيّة.- 
تفسير �لمفرد�ت و�لتر�كيب �لو�ردة في �لحديث �لشريف.- 
ريف شرحاً �إجماليّاً.-  شرح �لحديث �لشَّ
ريف غيباً.-  حفظ �لحديث �لشَّ
يَّة �لرّقابة �لّذ�تيّة على �لفرد و�لمجتمع.-  �ستنتاج �أهمِّ
�لتَّمثيل على �لرّقابة �لّذ�تيّة من ِسَير �لصالحين.- 
تعد�د ُصور من �لرّقابة �لّذ�تيّة.- 
�ستنباط �أمور فقهيّة وتربويّة وتوجيهيّة من �لحديث �لشريف.- 
�لحرص على �لرّقابة �لّذ�تيّة في حياتهم.- 

الرّق�بة الّذاتّية ال�أهدف:الّدرس الح�دي عشر 

نَّة: تعريف السُّ

نَّة في اللُّغة: �لطريقة �لمعتادة حسنًة �أو سيّئة.  السُّ
وفي اصطلاح المحّدثين: ما ورد عن �لنّبّي  من قول، �أو فعل، �أو تقرير، �أو صفة َخْلِقيّة �أو ُخُلقيّة، �أو سيرة 
: )�إنََّما �ل�أْعَماُل بِالنِّيَّات( )صحيح �لبخارّي(، كان قوله هذ� ُسنَّة، و�إذ� فعل  قبل �لبعثة وبعدها. فاإذ� قال �لنبي 
فعلاً من �ل�أفعال، كما صلّى �لّصلو�ت �لخمس، �أو �أّدى مناسك �لحّج، كان فعله ُسنّة، و�إذ� فعل �أحد �أصحابه 
، ولم ُيْنِكْر عليه، كان سكوتُُه �إقر�ر�ً، وكان ما �أقرَّه ُسنَّة، كما �أقرَّ �لَحَبَشَة  فعلاً، �أو قال قول�ً، فسكت عنه �لنّبي 
لاح في �لمسجد �لنّبوّي(. )صحيح �لبخارّي(. ومثال �لّصفة  على �للَِّعِب بِالِحر�ِب في َمْسِجِدِه؛ )�أِي �لتّدرُّب على �لسِّ
�لَخْلِقيّة )�لجسديّة(: كان �لرّسول  ليَس بِالطَّويل �لَبائِِن، ول� بالَقِصير. )صحيح �لبخارّي(، ومثال �لّصفة �لُخُلقيّة: كاَن 

�لرّسول �أْجَوَد �لنّاس بالَخْيِر.)صحيح �لبخارّي(

نش�ط 1
�أرجُع �إلى �ل�آيات )4٥ ، 4٦( من سورة �ل�أحز�ب، و�أدوُِّن صفاِت �لنّبّي  �لو�ردة فيها.

المفردات والتّراكيب

ل�َ َتزوُل  َقَدم�  عبد: �أي ل� 
ينتقل من موقف �لحساب. 

قضاه،  فيما  �أي  اأْفن�ُه:  فيم� 

وشغله.

فيَم اأْبلاُه: �أي �أتَلَفه.

َرُسوُل  َق�َل  َق�َل:   ، ال�أْسَلِميِّ  َبْرَزَة  اأِبي  عْن 

الِقَي�َمِة  َيْوَم  َعْبٍد  َقَدَم�  َتُزوُل  )ل�َ   : اللِه 

َوَعْن  اأْفَن�ُه،  فِيَم�  ُعُمِرِه  َعْن  ُيْس�أَل  َحتَّى 

اْكَتَسَبُه  اأْيَن  ِمْن  َم�لِِه  َوَعْن  َفَعَل،  فِيَم  ِعْلِمِه 

اأْبلاَُه( فِيَم  ِجْسِمِه  َوَعْن  اأْنَفَقُه،   َوفِيَم 

)سنن �لتّرمذّي(

شرح وحفظ
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راوي الحديث:

اأبو َبرزة ال�أسلمّي: وهو َنضلة بن عبيد بن �لحارث، صحابي جليل، شهد فتح مكة وخيبر، 
. وكان يهتم ياإطعام �لفقر�ء و�لمساكين، �شُتِهر بُكنيته، وتوفّي في �آخر خلافة معاوية

شرح الحديث:

يبيِّن �لحديث �لّشريف �أّن �لعبد يوم �لقيامة لن ينتقَل من موقف �لحساب �إلى �لجنة �أِو �لنار، �إلّ� بعد 
سؤ�له عن ُعُمره فيَم قضاه وشغله، وعن علمه ماذ� فعل به، وهل كان لوجه �لله، وطلب �لثو�ب، �أم كان 
للّسمعة و�لرِّياء؟، وهل بلّغه �أم كتمه، وعن ماله من �أين �كتسبه: من حلال �أم من حر�م، و�أين �أنفقه: في 
طاعة �لله �أم في معصيته؟، وعن جسمه فيَم �أتلفه. وفيه �إشارة �إلى ضرورة مر�قبة �لله - تعالى - في كّل شيء؛ 

نسان سيقف بين يَدي ربّه، وهو محاسبه. ل�أّن �ل�إ
مّما يتميّز به هذ� �لّدين �لعظيم هو حرصه �لّشديد على تنمية �لو�زع �لّذ�تّي �لنّابع من خشية �لله، فهو يربّي 

�لمسلم على �أن يكون رقيباً على نفسه، حافظاً حدوَد �لله في سرِّه وعلانيته، وهو ما ُيطلق عليه �لرّقابة �لّذ�تيّة.

اأ
مفهوم الرّق�بة الّذاتّية:

هو �إحساس �لمرء باأنّه مكلَّف من �لله باأد�ء �لعمل �لمطلوب منه ومؤَتَمن عليه، فيستشعُر رقابة �لله عّز 
وجّل عند �لعمل؛ فيحسنه، ويتقنه، دون �لحاجة �إلى مسؤول عنه.

نش�ط 1
�أفسر قوله تعالى: ﴿  ىئ  ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ﴾.)فصلت:20(

يَّة الرّق�بة الّذاتّية: اأهمِّ

نسان �لمسلم، فهي من . 1 سلاميّة �ل�أساسيّة �لَّتي يستند �إليها سلوك �ل�إ تعّد �لرّقابة �لّذ�تيّة �إحدى �لقيم �ل�إ
نسان. �أهّم �لعو�مل �لَّتي تؤّدي �إلى �لنجاح في �أي عمل يقوم به �ل�إ
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تُربّي �لمسلم على �لشعور بالمسؤولية �أمام �لله عّز وجّل عن �لعمل �لذي ُكلِّف به، مّما يعزِّز �لّسلوك . 2
: )ُكلُُّكْم َر�ٍع َوُكلُُّكْم مسؤول َعْن  يجابّي و�لتقييم �لّذ�تّي، فتؤّدي �إلى ُرِقيِّه وتطوِّره و�زدهاره، قال  �ل�إ

َرِعيَِّتِه(. )صحيح �لبخارّي(

ضافة �إلى تشريعاته �لَّتي يضبط بها �لفرد و�لمجتمع بغرس �لخوف من  سلام عناية فائقة بال�إ لذلك �عتنى �ل�إ
�لله سبحانه وتعالى، و�لرجاء فيما عنده، مّما يميِّزه عن جميع �لقو�نين �ل�أرضيّة �لَّتي تعتمد على �لرّقابة �لخارجية.

اأتعلَّم
نساِن من  سلاُم باإقامِة �لرّقابة على �ل�إ تُقيُم �ل�أنظمُة �لوضعيُّة �لرّقابة على �لنّاس من خارجهم، ويمتاُز �ل�إ
د�خِلِه بتقوى �لله ورجائِِه، و�لخوِف منه، و�لتوكُِّل عليه، مع �أنَّه ل� يهمُل �لرّقابة �لخارجيَّة �لحكيمَة و�لعادلة. 

مشروعّية الرّق�بة الّذاتّية:

نسان: وردت نصوص كثيرة في �لقر�آن �لكريم و�لسنة �لشريفة تدل على مشروعيّة �لرّقابة �لّذ�تيّة، وتنمية �لو�زع �لّذ�تّي عند �ل�إ
من القراآن:. 1

نسان  فال�آية تشير �إلى �أّن �ل�إ )ق(.  ٰى   ٌّ    ٍّ    َّ    ُّ  ِّ  َّ  ٰر  ٰذ  �أ. قول �لله تعالى:  ٱُّٱٱٱٱٱيي 
مر�َقب على �أقو�له و�أفعاله، ومحاَسب عليها.

)�لملك(. من  َّ  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  ب. قوله تعالى:  ُّٱمل 
نَّة:. ٢ من السُّ

حسان بقوله لجبريل -عليه �لّسلام- :)�أْن َتْعُبَد �للََّه َكاأنََّك َتَر�ُه، َفاإِْن َلْم َتُكْن  : لمعنى �ل�إ �أ. تفسير �لنبي 
َتَر�ُه َفاإِنَُّه َيَر�َك( )صحيح �لبخارّي(.

َماُم َر�ٍع َوَمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َو�لرّجل فِي �أْهِلِه َر�ٍع  : "ُكلُُّكْم َر�ٍع َوَمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َفال�إِ ب. وقول �لنبي 
َوْهَو َمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َو�ْلَمْر�أُة فِي َبْيِت َزْوِجَها َر�ِعَيٌة َوْهَي َمْسُؤوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَها، َو�ْلَخاِدُم فِي َماِل َسيِِّدِه َر�ٍع َوْهَو 
َمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَِّته" )صحيح �لبخارّي(، فالحديث و�ضح في �أّن كّل من ولي شيئاً فهو مسؤول عنه، ومحاَسب عليه.
:)َمرَّ َعَلى ُصْبَرِة  )َكْوَمة( َطَعامٍ، َفاأْدَخَل َيَدُه فِيَها، َفَناَلْت �أَصابُِعُه  ت. وعن �أبي هريرة رضي �لله عنه �أّن رسول �لله 
َماءُ  )�أي �أصاَبه �لمطر( َيا رَُسوَل �للِه، َقاَل: �أَفَلا َجَعْلَتُه َفْوَق  َبَللاً، َفَقاَل: َما َهَذ� َيا َصاِحَب �لطََّعامِ؟ َقاَل: �أَصاَبْتُه �لسَّ
�لطََّعامِ َكْي َيَر�ُه �لنّاس، َمْن َغشَّ َفَلْيَس ِمنِّي( )صحيح مسلم(. فقد �أعطى  لهذ� �لصحابّي درساً تربويّا قويّاً في �لرّقابة 

�لّذ�تيّة، باأن يعتمَد على �لو�زع �لّديني، من غير �ل�عتماد على �أحد لمساءلته، وتوجيه سلوكه. 
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اأمثلة من ِسَير الص�لحين:

ا �أتَِي ُعَمُر بن �لخطاب  بُِخُمِس �لغنائم في َحربه مع �لفرس، فُكِشف عنه، ور�آه وكان مال�ً ثميناً، . 1 َلمَّ
و� َهَذ� َل�أَمَناُء(. )�لبد�ية و�لنهاية ل�بن كثير(  َقال رضي �للّه عنه: )�إِنَّ َقْوماً �أدُّ

ما جاء َعْن َزْيِد ْبِن �أْسَلَم َقاَل: َمرَّ عبُد �لله بُن ُعَمَر رضي �لله عنهما بَِر�ِعي َغَنٍم، َفَقاَل: َيا َر�ِعَي �ْلَغَنِم، . 2

َهْل ِمْن َجْزَرٍة؟ )�أي شاة تنفع للّذبح(، َفَقاَل �لرَّ�ِعي: َلْيَس َهاُهَنا َربَُّها )صاحُبها(، َفَقاَل َلُه �ْبُن ُعَمَر: َتُقوُل َلُه: 

َماِء ثُمَّ َقاَل: َفاأْيَن �للُه؟ َفَقاَل �ْبُن ُعَمَر: �أَنا، َو�لله �أَحقُّ �أْن �أقُوَل: َفاأْيَن �للُه؟  ْئُب، َفَرَفَع �لرَّ�ِعي َر�أَسُه �إَِلى �لسَّ �أَكَلَها �لذِّ

َفاْشَترَى �ْبُن ُعَمَر  �ْلَغَنَم، ووهبها للر�عي. )�لمعجم �لكبير للطبر�ني(

نش�ط ٢
قت فيها �لرّقابة �لّذ�تيّة. �أذكُر َقصصاً �أخرى من ِسَير �لصالحين تحقَّ

من ُصَورِ الرّق�بة الّذاتّية:

: )�تَِّق �للََّه َحْيثَُما ُكْنَت(. )سنن  نسان حيث كان، قال  �لرّقابة �لّذ�تيّة تتسع لتشمل جميع تصرفات �ل�إ
�لتّرمذّي( ومن ُصَورِها:

خس . 1 حس  جس  مخ  خلاص لله فيها، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ  �لرّقابة في �لعبادة، من حيث �إنّها ل� تُقبل من غير �ل�إ
مغ  َّ)�لبينة(. مص  خص  حص  مس 

2 . : �لرّقابة في �لمعصية، بعدم �رتكابها، و�لتوبِة منها، و�لندم على فعلها، قال 

ْنِب �لنََّدُم َو�ل�ْسِتْغفاُر(. )مسند �أحمد(  )�لتَّْوَبُة من �لذَّ
: )�إِنَّ . 3 �لرّقابة في �لعمل، بالحرص على �إتقانه، وتطويره، وتقييمه، قال 

يمان للبيهقي(  �للََّه ُيِحبُّ �إَِذ� َعِمَل �أَحُدُكْم َعَملا �أْن ُيْتِقَنُه(. )شعب �ل�إ

اإض�ءة
مئ  رئزئ  ّر و�لَعَلن، مستحضر�ً قوله تعالى:   ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ  ِّ     ّٰ  �لمسلم ير�قب �لله تعالى في �لسِّ

نئىئ َّ )غافر(. 
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التقويم

اإش�رةَ )×( مق�بل العب�رِة غيِر الّصحيحِة فيم� ي�أتي:  س1- اأضُع اإش�رَة )√( مق�بل العب�رِة الّصحيحِة، و

نساِن �لمسلِم.       )        ( سلاُم على تنميِة �لو�زِع �لّذ�تّي لدى �ل�إ �أ. يحرُِص �ل�إ
ب. ُيمكن للمسلِم �أن يفعَل ما يحلو له دوَن رقيٍب �أو حسيٍب، َوْفَق مفهوِم �لرّقابة �لّذ�تيِّة. )        (
نسان.       )        ( يجابّي، و�لتقييم �لّذ�تّي للاإ ت. �لرّقابة �لّذ�تيّة تعزِّز �لّسلوك �ل�إ
)        (            . ث. ر�وي حديث �لرّقابة �لّذ�تيّة هو �لنّعمان بن بشير
ج. ل� علاقة للرّقابة �لّذ�تيّة بنجاح �لعمل �أو فشله.         )        (

حيحة لكل مّم� ي�أتي:  ج�بة الصَّ س ٢- اأضع دائرًة حوَل رمز ال�إ
1. في خلافة َمْن توفي �أبو برزة �ل�أسلمي؟

. ب(  عثمان     . أ( عمر�
. ث(  معاوية     . ت( علي

2. ما معنى )ل� َتزوُل َقَدما َعْبٍد(؟
ب( ل� يدخل �لجنة. �أ( ل� ينتقل من موقف �لحساب.  

ث( ل� يحاسب على عمل �لسئيات. ت( ل� ينتظر طويلاً.   
3. ما معنى �لرقابة في �لمعصية؟

ب( تجنبها في �لسر و�لعلن. �أ( فعلها في �لسر.    
ث( عدم �ل�هتمام بها. ت( عدم �لندم على فعلها.  

س3- اأعرِّف الرّق�بة الّذاتّيَة.

س٤- اأشرُح ب�أسلوبي الخ�ص الحديَث الّشريف: )ل� َتزوُل َقَدم� َعْبٍد َيْوَم الِقي�َمِة... اإلخ(.

نَّة النبوية على مشروعّية الرّق�بة الّذاتّية. س٥- اأعطي دليلاً من القراآن الكريم، واآخر من السُّ

س6- اأذكُر مث�َلْين على الرّق�بة الّذاتّية من ِسَيِر الّص�لحين.

س٧- اأذكُر ثلاثً� من ُصَورِ الرّق�بة الّذاتّية.

س٨- اأوّضُح كيف اأستشِعُر الرّق�بَة الّذاتّية اأثن�ء ت�أديتي للاختب�رات المدرسية.
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ال�أهدف:

يتوقّع من الطلبة في نه�ية هذا الّدرس اأن يكونوا ق�درين على:

شرح �لحديث �لّشريف شرحاً �إجماليّاً.- 
تعريف مفهوم ُبشريات �لنّصر.- 
حفظ �لحديث �لّشريف غْيباً.- 
تعزيز عقيدة نصر �لله لعباده �لمؤمنين.- 
�ستنتاج بشريات �لنّصر �لو�ردة في �لحديث �لّشريف.- 
روس �لمستفادة من �لحديث �لّشريف.-  �ستنباط �لدُّ

                       شرح وحفظ

بشري�ت النّصر الّدرس الثّ�ني عشر  

َعِن اْلَبَراِء ْبِن َع�زٍِب  َق�َل اأَمَرَن� َرُسوُل اللِه  ِبَحْفِر اْلَخْنَدِق َق�َل:

)َوَعَرَض َلَن� َصْخَرٌة فِي َمَك�ٍن ِمَن اْلَخْنَدِق ل�َ َت�أُْخُذ فِيَه� اْلَمَع�وُِل، َق�َل: َفَشَكْوَه� اإَِلى َرُسوِل اللِه 

ْخَرِة َف�أَخَذ اْلِمْعَوَل َفَق�َل: ِب�ْسِم اللِه، َفَضَرَب َضْرَبًة  ، ثُمَّ َهَبَط اإَِلى الصَّ  َفَج�َء َرُسوُل اللِه 

�ِم، َواللِه اإِنِّي ل�أْبِصُر قُُصوَرَه� اْلُحْمَر ِمْن  َفَكَسَر ثُُلَث اْلَحَجِر َوَق�َل: اللُه اأْكَبُر اأْعِطيُت َمَف�تِيَح الشَّ

َمَك�نِي َهَذا، ثُمَّ َق�َل: ِب�ْسِم اللِه َوَضَرَب اأْخَرى، َفَكَسَر ثُُلَث اْلَحَجِر َفَق�َل: اللُه اأْكَبُر اأْعِطيُت 

َق�َل:  ثُمَّ  َهَذا،  َمَك�نِي  ِمْن  ال�أْبَيَض  َقْصَرَه�  َواأْبِصُر  اْلَمَدائَِن،  اإِنِّي ل�أْبِصُر  َواللِه  َف�رَِس،  َمَف�تِيَح 

ِب�ْسِم اللِه َوَضَرَب َضْرَبًة اأْخَرى َفَقَلَع َبِقيََّة اْلَحَجِر َفَق�َل: اللُه اأْكَبُر اأْعِطيُت َمَف�تِيَح اْلَيَمِن َواللِه 

اإِنِّي ل�أْبِصُر اأْبَواَب َصْنَع�َء ِمْن َمَك�نِي َهَذا(. )مسند �أحمد(
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راوي الحديث:

هو �لَبر�ءُ بن عازِب �لخزرجّي �ل�أنصارّي، صحابّي جليل، روى عن رسول �لله  كثير�ً من 
�ل�أحاديث، وغز� معه خمس عشرة غزوة، وشارك في فتح بلاد فارس، ومات بالكوفة سنة ٧2هـ.

المفردات والتراكيب:

َعَرَض لن�: َظَهَر لنا.

الِمْعَول: �لَفاأس.

قصوره� الُحمر: قُصور ملوِك �لّروِم.

المدائن: عاصمة دولة �لُفرس.

قصره� ال�أبيض: قصر ملوك �لُفرس.

شرح الحديث:

، بسير جيش �ل�أحز�ب نحو �لمدينة �لمنوّرة عام خمس من �لهجرة، فاأمر �لمسلمين  - سمع رسول �لله 

بحفر �لخندق، بناًء على مشورة من سلمان �لفارسّي، وفي �أثناء �لحفر ظهرت لهم صخرٌة كبيرٌة قاسيٌة؛ حاول 

، فاأخذ �لِمْعَول، وقال: بسم �لله.  �لمسلمون جاهدين َكْسرَها فلم يستطيعو�، َفَشَكْو� �أمرَها �إلى رسول �لله، 

وضربها �لّضربة �ل�أولى، فكسَر ثلَثها، وقال: �لله �أكبر، �أعطيُت مفاتيَح �لشام، و�للِه �إنّي ل�أبصر قُصورَها �لُحمَر 

سلام سينتشر في بلاد �لّشام، بعد �نتصار �لمسلمين على �لّروم.  من مكاني هذ�؛ وفي ذلك بشارة على �أن �ل�إ

، �إشارة على ذلك باأنّه ر�أى من مكانه قصور ملوك �لّروم فيها، رغم بعد �لمسافه. وقد �أعطى �لرّسول، 

اأتعلَّم
)معنى ُبشريات: جمع ُبشرى وتعني: �إخبار �ل�آخرين بخبر سارٍّ سيتحّقُق(.
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َفكَسَر  ثانية،  �لّصخرة ضربة  �لله، وضرب  بسم   : قال،  ثم   -

ل�أبصر  �إنّي  و�لله  فارس،  �أعطيت مفاتيح  �أكبر،  �لله  ثُلَثها، وقال: 

�لمد�ئن، وفي ذلك بشارة �أخرى للمسلمين باأنّهم سيفتحون بلاد 

سلام هناك، وقد �أعطى  �إشارة على ذلك  فارس، وسينشرون �ل�إ

باأنّه ر�أى قصر كسرى �ل�أبيض في �لمد�ئن، رغم بعد �لمسافة بين 

�لمدينة �لمنورة و�لمد�ئن.

: بسم �لله، وضرب �لّصخرة ضربة ثالثة، فَكَسَر ثُلَثها، فقلع بقيّة �لحجر وقال: �لله �أكبر،  - ثم قال، 

سلام فيها،  �أعطيت مفاتيح �ليمن، وفي ذلك بشارة ثالثة للمسلمين في �أنّهم سيفتحون �ليمن، وينشرون �ل�إ

و�أعطاهم �إشارة على ذلك في �أنّه  �أبصر �أبو�ب صنعاء من مكان �لخندق على ُبعد �لمسافة بينهما، رغم 

بعد �لمسافه بين �لمدينة �لمنورة و�ليمن.

سلام سيعلو وينتصر، وسيظهر �أمره ويبلغ �ل�آفاق، وهو �أمر غيبّي ل� دخل  ، �أصحابه �أن �ل�إ - بّشَر رسول �لله، 

فيه للتّوقّع و�لظّّن، خاّصة �أّن هذه �لبشريات قالها �لنّبّي  في وقت كان فيه �لمسلمون في �أضعف حال، 

و�أصعب موقف؛ من �لجوع �لّشديد و�لبرد �لقارص، و�لعدد �لقليل و�ل�أعد�ء �لكثيرين. 

اإض�ءة
�لمؤمنون يظنّون بالله �لظّّن �لحسن، فَيثقون بوعِده ونصرِه، و�لمنافقون يظنّون بالله �لظّّن �لّسيء، 

�لثقة بالله، و�لياأس من نصره لنا، وقد قال   فلا يثقون بوعِده ونصرِه، فمن �لصفات �لمذمومة: فقد�ن 

 :"من قال هلك �لناس فهو �أهلكهم".)صحيح مسلم(
- �إّن هذه �لبشريات هي �لتي فرّقت بين �لمؤمنين �لّصادقين، وبين �لمنافقين �لذين قال �لله تعالى على لسانهم:

مئ  َّ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 

)�ل�أحز�ب(. وقد تحّقق بعد وفاته  كلُّ ما بّشر به �أصحابه في هذ� �لحديث �لشريف. 

نش�ط
�لرّسول   بها  بّشر  �لتي  �لشريفة  �ل�أحاديث  بعض  و�أكتب  �لّشريفة،  �لّسنّة  كتب  �إلى  �أرجع 

و�لتّمكين. بالنّصر  �لمسلمين 
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الّدروس والعبر الُمستف�دة من الحديث الّشريف:

تلجاأ �ل�أّمة �إلى قيادتها �إذ� و�جهت صعوبات، ومن مسؤوليّة �لقيادة �إيجاد �لحلول للمشكلات �لتي تو�جه . 1
�ل�أّمة.

َمْن صفات �لقائد �لنّاجح بثُّ �ل�أمل بالنّصر و�لتّمكين في �ل�أوقات �لّصعبة.. 2
سلاميّة للّشام وبلاد فارس بعد وفاة �لرّسول  دليلاً على صدق نبوّته.. 3 جاءت �لفتوحات �ل�إ
ل� يركن �لمسلم �إلى ُبشريات �لنّصر دون �ل�أخذ بال�أسباب.. 4
من �لّسنّة �أن يبد�أ �لمسلم بالبسملة عند قيامه باأّي عمل مهّم. . ٥
سلامها . ٦ سلاميّة من ضعف وهو�ن وهزيمة ليس قدر�ً ُمستد�ماً، فاإذ� ما عادت ل�إ �إّن ما تو�جهه �ل�أّمة �ل�إ

جح  مج  حج  مث  هت  مت  لهّي ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ  و�لتزمت �أحكامه فهي منتصرة، تحقيقاً للوعد �ل�إ
جس  َّ )سورة محّمد(. مخ  جخ  مح 
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التقويم

اإش�رة  )×( مق�بَل العب�رة غير الّصحيحة فيم� ي�أتي: س1- اأضع اإش�رة )√( مق�بَل العب�رة الّصحيحة و

)  (    . لم ُيكثر �لبر�ء بن عازب من رو�ية �لحديث عن �لنّبّي  �أ. 

)  ( ب.  تحّقق كل ما بّشَر به �لنبّي  قبل وفاته.     

)  (     . ت.  فتح �لمسلمون �لّشام وفارس بعد وفاة �لرّسول 

)  ( ث.  تناول �لحديث �لّشريف عقيدة �لمسلم في �أن �لنّصر من عند �لله تعالى.  

)  ( ج.  لم ياأخذ �لمسلمون في غزوة �لخندق باأسباب �لنّصر.    

حيحة لكل مّم� ي�أتي:  ج�بة الصَّ س٢- اأضع دائرًة حوَل رمز ال�إ

1. من ر�وي حديث بشريات �لنصر؟
ث( عبد �لله بن عمر.  ت( �أبو هريرة.   �أ( �أنس بن مالك.     ب( �لبر�ء بن عازب. 

2. ما �لمقصود ب )قصورها �لُحمر(؟
ب( قصور ملوك فارس.   �أ( قصور ملوك �لّروم.    
ث( قصور ملوك صنعاء. ت( قصور ملوك �ليمن.    

3. ما �لصفة �لتي ليست من صفات �لقائد �لناجح؟
ب( بث �لنصر في �ل�أوقات �لصعبة.       �أ( بث �ل�أمل بالنفوس.    

ث( �للوم و�لعتاب في �ل�أوقات �لصعبة. ت( بث �ل�أمل و�لبشرى بالتمكين.   

. س3- اأستنتج من الحديث الّشريف دليلاً على نبوّة محّمد 

س٤- اأشرح الّظروف التي مّر به� المسلمون مع الرسول  اأثن�ء غزوة الخندق.

س٥- اأستنتج دور الق�ئد المسلم عندم� يواجه المسلمون ظروفً� ق�سية.

ُد ثلاثة من الّدروس الُمستف�دة من الحديث الّشريف. س6 - اأعدِّ
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َير والتّراِجم َوْحَدُة السِّ

�أعتز بهم:

رونه، ويسيرون على  �لرسول   هو محل �ل�تِّباع و�لقدوة، يجلُّه �لمسلمون ويقدِّ

جى، و�أعلام �لهدى. نهجه، ونهج من �تبعه من �لعلماء و�لصالحين، فهم مصابيح �لدُّ
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 �لتعرف �لى بعض علماء �لمسلمين. - 

 �لتعرف �لى �أهمية �لقدوة في حياة �ل�أمة.- 

 تمثُّل �أساليب �لرسول    في �لتربية.- 

 �ستنتاج دور �لتربية �لصحيحة في �لمجتمع.- 

4

يتوقع من الطلبة في نه�ية هذه الوحدة اأن يكونوا ق�درين على التعرف على سيرة 

الرسول  والسلف الص�لح والت�أسي به�، وذلك من خلال ال�أهداف ال�آتية:
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المنهج النّبوّي في التّربية الّدرس الثّ�لث عشر

ال�أهدف:

يتوقّع من الطلبة في نه�ية هذا الّدرس اأن يكونوا ق�درين على:

 -. يَّة �لتّربية و�لتّعليم من خلال سيرة �لنّبّي  �لتدليل على �أهمِّ
توضيح �أساليب �لنّبّي  في �لتّربية.- 
بيان منهج �لرّسول  في �لتّعامل مع �لمتعلِّمين.- 
�لتَّمثيل على �أساليب �لنّبّي  ومنهجه في �لتّربية.- 
�ستنتاج دور �لتّربية �لّصحيحة في حياة �لفرد و�لمجتمع.- 

    شّكل �لّصحابة جيلاً فريد�ً لم يسبْق له مثيل. وما كان ذلك ليتحّقق �إلّ� من خلال �لتّربية �لقر�آنيّة و�لمنهج 
، حتّى �أصبح كلٌّ منهم قر�آناً َيُدّب على �ل�أرض. �لنّبوّي �لّذي ربّاهم عليه رسول �لله 

    وقد كان رسول �لله  نِْعَم �لمعلِّم، ونعم �لمربّي، ومما تميّز به منهُج �لنّبّي  في �لتّربية �عتماُده على 
�أساليب كثيرة، من �أهمها:

القدوة الحسنة: فما كان �لنّبّي  لياأمَر �أصحابه بشيء قبل �أن يطبّقه على نفسه، ول� لينهاهم عن . 1

حف  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱجف  شيء وياأتيه. فقد كان �إمامهم في �لّصلاة، وقائدهم في �لجهاد، و�أحسنهم �أخلاقاً، 

)�ل�أحز�ب(. حم  َّ  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف 

   
نش�ط 1

�أرجع �إلى �أحد �لتفاسير، و�أقر�أ قّصة �أصحاب �ل�أخدود، �أو �إلى �أحد كتب �لحديث، و�أقر�أ قّصة 
�لرجل �لذي قتل مائة نفس، ثم �أستنتج �لدروس �لتربوية من �لقّصتين. 

   

يَّة �لِقّصة في �لتّاأثير �لنّفسّي �لعميق �لّذي تتركه في ذهن �لمستِمع، فالِقّصة �أمر . ٢ التّربية ب�لِقّصة: تبُرُز �أهمِّ
محبّب للنّاس، يُشّد �لمستِمعين، ويوصل �لفكرة لهم بسهولة وُيسر.

التّربية ب�لموعظة: للموعظة �أثرها �لبالغ في �لنّفوس، وقد كان رسول �لله  َيِعُظ �أصحابه ويعلّمهم، . 3
لكنّه كان يختار �لوقت و�لظرف �لمناسبين لذلك، قال عبد �لله بن مسعود، : )كان رسول �لله  

يتخوّلنا بالموعظة في �ل�أيّام، كر�هة �لساآمة علينا(. )صحيح �لبخارّي(.
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قن�ع العقلّي: لقد كان رسول �لله  يخاطب �لعقل كما يخاطب �لقلب، فلّما ساأله رسول هرقل . ٤ ال�إ

)�آل عمر�ن(، قال رسول  خن  َّ  حن  جن  يم  ىم  مم  ٱُّٱخم  عن قوله تعالى: 
: )ُسْبَحاَن �للَِّه، �أْيَن �للَّيل �إَِذ� َجاَء �لنّهار(. )مسند �أحمد(  هرقل: َفاأْيَن �لنَّاُر؟ فاأجابه �لرّسول 

اإض�ءة
�لوسائل  �أنجع  هي  و�لّتي  �لمتعلّمين  مع  �لرّسول   �ستخدمها  �لَّتي  �لتربويّة  و�لوسائل  �ل�أساليب 
�لتربويّة �لَّتي ما ز�لت �لبشريّة تسعى للوصول �إليها هي من دل�ئل صدق نبوّته عليه �لّسلام، ودليل على 

، و�أعظم معلّم عرفته �لبشريّة منذ فجر �لتّاريخ. �أنّه خير ُمرَبٍّ

ضرب ال�أمث�ل: فال�أمثال تقرّب �لمعنى وتوّضحه، وتترك �أثر�ً في َنْفس �لمتعلّم. ومن ذلك ما رو�ه عمر بن �لّخطاب . ٥
، �أّن رسول �لله  قال: )�إنَّ َمَثَل �ْلَعائِِد فِي َصَدَقِتِه، َكَمَثِل �ْلَكْلِب َيُعوُد فِي َقْيِئِه(. )صحيح مسلم(

يَّة �لمقال �لّذي يتّم . 6 ثارة �نتباه �لّسامع، وتاأكيد �لمعنى، و�إشعار �لمتعلّم باأهمِّ التعليم ب�لتَّكرار: �لتَّكر�ر وسيلة ل�إ
َتكر�ره. عن �أبي هريرة  �أّن �لنّبّي  قال: )َرِغَم �أْنُف، ثُمَّ َرِغَم �أْنُف، ثُمَّ َرِغَم �أْنُف، ِقيَل: َمْن َيا رَُسوَل 

�للِه، َقاَل: َمْن �أْدرََك �أَبَوْيِه ِعْنَد �ْلِكَبِر، �أَحَدُهَما �أْو ِكَلْيِهَما َفَلْم َيْدُخِل �ْلَجنََّة(. )صحيح مسلم(

موقعه . ٧ �لتّعليم  يقع  �لموقُف،  ُيستثمر  فحين  �لمشاعر،  تستثير  �لمو�قف  والُفَرص:  المواقف  استثم�ر 
�لمناسب، ويبقى منقوشاً في �لّذ�كرة. عن عمر بن �لخطاب  �أّن �لنّبّي  كان مع �أصحابه يوماً، 
: )َ�أَتَرْوَن َهِذِه َطارَِحًة َوَلَدَها فِي  �إذ� بامر�أة من �لّسِبّي تبحث عن ولدها، فلّما وجدته ضّمته، فقال  و

�لنَّاِر. قُْلَنا: ل�َ، َوْهي َتْقِدُر َعَلى �أْن ل�َ َتْطرََحُه، َفَقاَل: �للَُّه �أرَْحُم بِِعَباِدِه ِمْن َهِذِه بَِوَلِدَها(. )صحيح �لبخارّي( 

نش�ط ٢
�أبيُّن �ل�أسلوب �لتربوّي �لّذي يشير �إليه �لنّّص �ل�آتي:عن جرير بِن عبد �لله �لبجلّي رضي �لله عنه قال: 
)ُكنَّا ِعْنَد �لنّبّي  َفَنَظَر �إَِلى �ْلَقَمِر َلْيَلًة َيْعِنى �ْلَبْدَر َفَقاَل: �إِنَُّكْم َسَتَرْوَن َربَُّكْم َكَما َتَرْوَن َهَذ� �ْلَقَمَر، ل�َ تَُضامُّوَن 
ْمِس َوَقْبَل ُغُروبَِها َفاْفَعُلو�(. )صحيح �لبخارّي( فِي ُرْؤَيِتِه، َفاإِِن �ْسَتَطْعُتْم �أْن ل�َ تُْغَلُبو� َعَلى َصلاٍَة َقْبَل ُطُلوِع �لشَّ

منهج الرّسول  في التّع�مل مع المتعلّمين:

كان  ينظر في حال �لمتعلمين، فيتعامل معهم بما ير�عى ظروفهم ونفسياتهم و�حتياجاتهم، ومن ذلك:
اللّين والرِّفق: كان رسول �لله  رفيقاً ورحيماً مع �لمتعلّمين. فمن ذلك ِقّصة �ل�أعر�بّي �لّذي باَل في . 1
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: )ل� تُْزرُِموُه(؛ �أي ل� تقطعو� عليه بوله. )صحيح �لبخارّي( �لمسجد، فانتهره �لّصحابة، فقال 
بد�ع. فعندما جاء . ٢ ثارة نحو �ل�إ الثّن�ء والتّشجيع: ير�د من �لثّناء و�لتّشجيع بعُث �لنّفس على �لزّيادة و�ل�إ

�أهل نجر�َن �إلى رسول �لله  قالو�: )�ْبَعْث َمَعَنا رَُجلاً �أِميناً، َول� َتْبَعْث َمَعَنا �إِلَّ� �أِميناً. َفَقاَل: ل�أْبَعَثنَّ َمَعُكْم 
ا َقاَم َقاَل  �ِح، َفَلمَّ رَُجلاً �أِميناً َحقَّ �أِميٍن، َفاْسَتْشرََف َلُه �أْصَحاُب رَُسوِل �للَِّه  َفَقاَل: قُْم َيا �أَبا ُعَبْيَدَة ْبَن �ْلَجرَّ

: َهَذ� �أِميُن َهِذِه �ل�أمَِّة(. )صحيح �لبخارّي( رَُسوُل �للَِّه 
يستخدم . 3 كذلك  وكان  و�لثّو�ب،  و�لتّرغيب  و�لموعظة  �لقدوة  يستخدم  سلام  �ل�إ والهجر:  العقوبة 

�لتّخويف و�لتّرهيب و�لعقوبة، �إن كان ل� يصلح �لمتعلّم �إلّ� بها، كحادثة �لّذين تخلّفو� عن غزوة تبوك، 
فاأمر �لنّبّي  بهجرهم ومقاطعتهم. )صحيح �لبخارّي(

مراع�ة الفروق الفردّية: حيث كان �لنّبّي  يخاطب كّل شخص بما ُيناِسب حاله، فاختلفت �أجوبته، . ٤
باختلاف �أحو�ل �لسائلين، فلّما ُسِئَل عن �أفضل �ل�أعمال و�أحبِّها �إلى �لله، �أجاب بعضهم: باأنّه �إطعام 

�إفشاء �لّسلام، و�أرشد �آخر �إلى �أد�ء �لّصلاة على وقتها، و�آخر �إلى �لجهاد في سبيل �لله. �لطّعام، و

اأثر التّربية الّسليمة على المسلم:

�إنّما بالجهد، و�ختيار �لطّرق �لّسليمة؛ لتحقيق    �لتّربية �لّسليمة ل� تنتقل من جيل �إلى جيل بالور�ثة، و

سعادة �لّد�َرْين. ومن �آثار �لتّربية �لصحيحة ما ياأتي:

نشوء �لفرد على �لثّقة بدينه وعقيدته، و�عتز�زه باأّمته.. 1

نيا، ومصدر . 2  تنشئة �ل�أبناء على طاعة �لله، و�أد�ء �لحقوق ل�أصحابها؛ ليكونو� مصدر سعادة للو�لَدْين في �لدُّ

ثو�ب لهما في �ل�آخرة. 

سلاميّة تحّقق �ل�أمن و�لتّر�بط �ل�جتماعّي، وتزيل �لجر�ئم و�لّشرور.. 3 �لتّربية �لمبنية على �لمبادئ �ل�إ

 �لتّربية �لّسليمة هي وسيلة لبقاء �لمجتمع و�ستمر�ره، و�ل�حتفاظ بالتّر�ث �لثقافّي وتعزيزه، وتنمية �لمجتمع . 4

من �لناحية �ل�قتصاديّة و�ل�جتماعيّة.

اأتعلَّم
مرَّ �لرّسول  وهو بالّسوق مع �أصحابه بَِجْدٍي �أَسكَّ )صغير �ل�أذنين، �أو معدومهما( َميٍِّت، فقاَل: 
، َفَكْيَف َوُهَو  �أيُُّكْم يشتري هذ� بدرهم؟ قالو�: يا رسول �لله، َو�للِه َلْو َكاَن َحيّاً، َكاَن َعْيباً فِيِه؛ لِ�أنَُّه �أَسكُّ

ْنَيا �أْهَوُن َعَلى �للِه ِمْن َهَذ� َعَلْيُكْم(. )صحيح مسلم(  : َفَو�للِه َللدُّ َميٌِّت؟ فقال 
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التقويم

اإش�رة  )×( مق�بَل العب�رة غير الّصحيحة فيم� ي�أتي: س1- اأضع اإش�رة )√( مق�بَل العب�رة الّصحيحة و

�أ. كان �لنبي عليه �لسلام ياأمر �أصحابه بشيء قبل �أن يطبقه على نفسه.             )        (

ب.  �لتربية بالموعظة لها �ل�أثر �لبالغ في �لنفوس.          )        (

ت.  �ل�أساليب و�لوسائل �لتربوية �لتي �ستخدمها �لنبي عليه �لسلام دليل على صدق نبوته.    )        (
ث.  معنى مقولته عليه �لسلام للاأعر�بي )ل� تُْزرُِموُه(، �أي ل� تضربوه.         )        (

ج.  �ختلاف �أجوبة �لنبي  باختلاف �أحو�ل �لسائلين دليل على مر�عاة �لفروق �لفردية.      )        (

حيحة لكل مّم� ي�أتي: ج�بة الصَّ س٢- اأضع دائرًة حوَل رمز ال�إ

�لساآمة  كر�هة  �ل�أيّام،  في  بالموعظة  يتخوّلنا  �لله   رسول  كان   : مسعود  بن  �لله  عبد  قال   .1 
  علينا، على �أي �أسلوب يدل هذ�؟:

�أ. �لحو�ر و�لمناقشة.   ب. �لتدرّج في �لتعليم.   ت. �لتّربية بالموعظة.   ث. �لتّربية بالِقّصة.

عمر�ن(؟  )�آل  ميزب  َّ  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ىنين  من  خن  حن  جن  يم  2. على ماذ� يدّل قوله تعالى:  ُّٱىم 
�أ. �للّين و�لرِّفق.   ب. �لحفاوة و�لتّرحيب.   ت. �لثّناء و�لتّشجيع.   ث. �لتدرّج ومر�عاة �لحال.

3. �إجابة �لرّسول  على تساؤل�ت �لّصحابة رضي �لله عنهم باإجابات مختلفة، على ماذ� تدل؟

  �أ. �لثّناء و�لتّشجيع.   ب. �لعقوبة و�لهجر.   ت. مر�عاة �لفروق �لفردية.   ث. �ستثمار �لمو�قف.

ُد ثلاثًة من اأس�ليب النّبّي  في التّربية. س3- اأعدِّ

ُح منهج الرّسول  في الثّن�ء والتّشجيع للمتعلِّمين.  س٤- اأوضِّ

س٥- اأبّيُن اأثر التّربية الّسليمة في حي�ة ال�أّمة.

س6- اأستنتُج اأثَر تربية رسول الله  للّصح�بة، ذاكرًا اأمثلة على ذلك.
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ال�أهدف:

يتوقّع من الطلبة في نه�ية هذا الّدرس اأن يكونوا ق�درين على:

تعريف مفهوم �لقدوة �لحسنة.- 
يَّة �لقدوة �لحسنة في حياة �ل�أّمة.-  توضيح �أهمِّ
نَّة على مكانة �لّصحابة �لكر�م. -  �لتدليل من �لقر�آن و�لسُّ
تعد�د مجال�ِت �ل�قتد�ء بالّصحابة �لكر�م. - 
�لتَّمثيل على مجال�ت �ل�قتد�ء بالّصحابة �لكر�م.- 
تقدير �لّصحابة �لكر�م.- 
�ل�قتد�ء بالّصحابة �لكر�م.- 

�لنّور  و�تََّبعو�  قوه، ونصروه،  به، وصدَّ �آمنو�  �لبشر،  ًة من  فذَّ نماذَج  نبيه   �لله سبحانه لصحبة  �ختار  لقد 
. �لّذي �أنزِل معه، فكانو� خيَر قدوة بعد �لرّسول 

مفهوم القدوة الحسنة:

�لقدوة �لحسنة هي �لنّموذج �لبشرّي �لخيِّر �لّذي ُيحتذى به في صفاته وسلوكه، وخير قدوة للنّاس جميعاً هو 

جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  رسوُل �لله محّمد بُن عبد �لله، ثّم �أصحابه رضو�ن �لله عليهم من بعده، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 

عمر�ن(. )�آل  نئ  َّ  مه  جه  ين  ىن  من  وقال �أيضاً:ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ  )�ل�أحز�ب(،  حم َّ  حك 

يَّة القدوة الحسنة في حي�ة ال�أّمة: اأهمِّ

للقدوة الحسنة دور كبير في بن�ء ال�أّمة والت�أثير على اأبن�ئه�، ويظهر ذلك في ال�أمور ال�آتية:
د �لقدوُة �لحسنُة �لخيَر في �أرض �لو�قع، وتثبت �إمكانية وجوده وتطبيقه.. 1 تجسِّ
�لقدوة �لحسنة تدفع �لنّاس �إلى حب �لخير، و�لّسعي �إلى تعديل �لّسلوك، و�لوصول �إلى مر�تب �لكمال.. 2
تُثبت صدق �لد�عية، و�أّن قوله يو�فق عمله.. 3

ال�قتداء ب�لّصح�بة الكرام الّدرس الرابع عشر



٧٨

عدم وجود �لقدوة �لحسنة يؤّدي �إلى ضعف ثقة �لنّاس بتعاليم دينهم، وهذ� ُيغضب �لله سبحانه وتعالى، . 4
يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  حيث يقول :ٱٱُّٱ 

)�لصف(. جب َّ  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ 

مك�نة الّصح�بة رضي الله عنهم:

نَّة على مكانة �لّصحابة رضي �لله عنهم وفضلهم، فقد �ختارهم �لله لصحبة  دلَّت نصوص �لقر�آن و�لسُّ
و�ل�آخرة،  نيا  �لدُّ بخير  وبّشرهم  �إيمانهم،  بصدق  لهم  وشهد  عنهم،  فرضي  دينه،  �إقامة  و ونصرته،  نبيّه  

مظ  مضحط  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱمح 

)�ل�أنفال(. مغ  َّ  جغ  مع  جع 

اإض�ءة
 يجب على �ل�أّمة محبّة �لّصحابة رضي �لله عنهم بالقلب، و�لثّناء عليهم باللّسان و�ل�ستغفار لهم، 

حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  تحقيقاً لقوله تعالى: ٱُّٱخل 
مي َّ )�لحشر(. خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن 

َيُلوَنُهْم، ثُمَّ �لّذين  : )َخْيُر �لنّاس َقْرنِي، ثُمَّ �لّذين  وعن عبد الله بن مسعود  ق�ل: قال رسول �لله 
َيُلوَنُهْم(. )صحيح �لبخارّي( 

َتُسبُّو� �أصحابّي، َفَلْو �أنَّ �أَحَدُكْم �أْنَفَق ِمْثَل  :)ل�َ  وعن اأبي سعيد الخدري  ق�ل: قال رسول �لله 

�أُحٍد َذَهباً َما َبَلَغ ُمدَّ �أَحِدِهْم، َول�َ َنِصيَفُه(. )صحيح �لبخارّي( )و�لُمّد مفرد، جمعه: �أمد�د، وهو يساوي: ٥43 

غر�ماً. و�لنّصيف: �لنِّصف(.

نش�ط
�أرجُع �إلى كتب شرح �لحديث، و�أتحّدث عن سبب قول �لنّبّي  في حّق عثمان رضي �لله عنه: 

)َما َضرَّ ُعْثَماَن َما َعِمَل َبْعَد �ْلَيْومِ(. )سنن �لتّرمذّي(

مج�ل�ت ال�قتداء: 

نقتدي بالصحابة �لكر�م في مجال�ت عديدة في حياتنا، ومنها:
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- الُحّب: 
فعلى كّل مسلم �أن يمتلئ قلبه بمحبّة �لله و�لرّسول  كما كان �لّصحابةيفعلون، ومن �ل�أدلّة على ذلك:

ما فعله �لصحابّي سو�ُد بُن َغزِيََّة بالنّبّي  عندما كان يسوّي �لّصفوف في معركة بدر، فر�أى سو�د�ً 
خارجاً عن �لّصّف، فوكزه �لنّبّي  بعود كان في يده تسوية للّصّف، فقال سو�د: لقد �أوجعتني يا رسول �لله، 
فكشف  عن بطنه �لّشريفة، وقال: �ستقْد )ُخْذ حقَّك منّي(، فاأسرع سو�د، فاحتضن رسول �لله، ثّم جعل 
ُيَقبُِّل بطنه، ثّم قال: )يا رسول �لله، لقد ظننُت �أّن هذ� �لمقام هو �آخر �لعهد بك، فاأحببت �أْن يمسَّ جلدي 
ثِنَّة، حين �أخرجه كّفار قريش؛ ليقتلوه، وساألوه: �أتُِحبُّ  جلَدك، فدعا له �لنّبّي  بخير(. وكِقّصة زيد بن �لدَّ
�أْن يكوَن محّمد مكاَنك تُْضرَُب عنُقه؟ فقال: )و�للِه ما �أِحبُّ �أّن محّمد�ً �ل�آن في مكانه �لّذي هو فيه تصيبه 

�إنّي جالس في �أهلي(.  شوكة تؤذيه، و
- الِعْلم: 

ومن جو�نب �ل�قتد�ء بالّصحابة �أن نحرِص على �لتعلّم و�لتّعليم، ومّما يدل على ذلك، ما كان يفعله 
 ، عمر بن �لخطاب  مع �أحد �لّصحابة، حيث كان يتناوب �ل�ثنان على حضور مجلس رسول �لله 
؛  وُيَعلُِّم �أحُدُهُم �ل�آخر؛ وذلك ل�نشغالهم في �أعمالهم. وقد خّصص رسول �لله  يوماً للنّساء يجتمع بِِهنَّ

لُِيَعلَِّمُهنَّ �أمور ديِنِهّن.
- التّضحية والفداء:

سلام،  �ل�إ ونشر  �لتّوحيد،  علاء كلمة  ل�إ و�لتّضحية؛  و�لبطولة  �لفد�ء  في  �ل�أمثلة  �أروع  �لّصحابة  ضرب 
وتحّملو� في ذلك �لّشد�ئد و�لّصعاب وصنوف �لعذ�ب، ومن �ل�أمثلة على ذلك: 

ا . 1 ما حدث مع �أَنِس ْبِن �لنَّْضِر َيْوم �أُحٍد حين َلِقَي �ْلُمْشرِِكيَن، َوُهزَِم �لنّاس، َفَقاَل: )�للَُّهمَّ �إِنِّي �أْعَتِذُر �إَِلْيَك ِممَّ
ا َجاَء بِِه َهُؤل�ِء، َيْعِني �ْلُمْشرِِكيَن، َفَمَضى، َفُقِتَل، َفَما ُعرَِف  َصَنَع َهُؤل�ِء، َيْعِني �ْلُمْسِلِميَن، َو�أْبَر�أ �إَِلْيَك ِممَّ

�إَِذ� بِِه بِْضٌع َوَثَمانُوَن ِمْن َطْعَنٍة بُِرْمٍح، َوَضْرَبٍة بَِسْيٍف، َوَرْمَيٍة بَِسْهٍم(. َحتَّى َعَرَفْتُه �أْخُتُه ِمْن ُحْسِن َبَنانِِه، َو
نيا، . 2 ما قالته نُسيبة بنت كعب �لمازنيّة لّما دعا �لنّبّي  لها بالجنّة: ما �أبالي ما �أصابني بعد ذلك في �لدُّ

فشهدْت بيعة �لرّضو�ن يوم �لحديبية، كما شهدْت يوم حنين، ويوم �ليمامة، وفي ذلك �ليوم ُجرَِحت �ثَني 
عشر جرحاً، وقُِطَعْت يُدها.

بان �أشّد �لعذ�ب؛ ليرجعا عن دينهما، فما . 3  وهذ� خبّاب بن �ل�أرّت وبلال بن رباح رضي �لله عنهما ُيَعذَّ
ز�دهما ذلك �إل� يقيناً وثباتاً.

اأتعلَّم
قامت �لمر�أُة بدورٍ بارزٍ في عهِد �لنّبّي  و�لخلفاء �لّر�شدين، حيث كان لها دوٌر في �لِعْلم و�لتّعليِم، 

و�لعمِل، و�لمشاركِة في �لحياة �لّسياسيِّة، و�لجهاِد في سبيل �لله، ضمَن ضو�بَط َشْرِعيَّة. 
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اإش�رةَ )×( مق�بل العب�رِة غيِر الّصحيحِة فيم� ي�أتي:  س1- اأضُع اإش�رَة )√( مق�بل العب�رِة الّصحيحِة، و

)  ( سلام.     �أ.شكَّل جيل �لّصحابة  نموذجاً حيّاً على تطبيق تعاليم �ل�إ
)  ( ثِنّة  على ُحّب �لّصحابة  للِعْلم.    ب. تدلُّ ِقّصة زيد بن �لدَّ

) َل سلوكه، و�أْن يصوِّب خطاأه. )  ت. تعطي �لقدوة �لحسنة �لمسلم �إمكانيّة �أْن يعدِّ
)  ( ث. �أسهمت �لصحابيّاُت  في طلب �لِعْلم، و�لتّضحية في سبيل �لله.  

)  ( ج. يمكن �ل�قتد�ء بخبّاِب بِن �ل�أرّت  في مجال �لتّضحية و�لفد�ء.  

حيحة لكل مّم� ي�أتي:  ج�بة الصَّ س ٢- اأضع دائرًة حوَل رمز ال�إ

1. قال رسول �لله  :" َخْيُر �لنَّاِس َقْرنِي، ثُمَّ �لذيَن َيُلوَنُهم، ثُمَّ �لذين َيُلوَنُهم" من �لمقصود بـ: َخْير 
�لنَّاِس َقْرنِي؟

ب( �لصحابة رضو�ن �لله عليهم.   �أ( �لتابعون.    
ث( �لمؤمنون في كل عصر. ت( �أتباع �لتابعين.   

2. في �أي معركة ر�أى �لرسول  سو�د بن غزيّة خارجاً من �لصف؟
ث( غزوة تبوك. ت( غزوة �لخندق.   ب( غزوة �أحد.   �أ( غزوة بدر. 

3. من هو �لصحابي �لذي �تفق مع �أحد �لصحابة في �لتناوب على حضور مجلس �لرسول  ويعلم 
�أحدهما �ل�آخر؟

. ب( علي بن �أبي طالب    . أ( �أبو بكر �لصديق�
 . ث( عثمان بن عفان   . ت( عمر بن �لخطاب

س3- اأعرُِّف مفهوم القدوة الحسنة.

نَّة على مك�نة الّصح�بة الكرام.  س٤- اأدلُِّل من القراآن والسُّ

س٥- اأعطي مث�ل�ً على كّل مم� ي�أتي:

.       �أ. ُحبِّ �لّصحابة للنبي 

      ب. حرص �لصحابة على طلب �لِعْلم.

يَّة كبيرة في حي�ة ال�أّمة، اأن�قُش هذه العب�رة. س6- للقدوة الحسنة اأهمِّ

التقويم
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من علم�ء المسلمينالّدرس الخ�مس عشر  
)�لشافعّي، و�بن حجر �لعسقلانّي، وحفص(

ال�أهدف:

يتوقّع من الطلبة في نه�ية هذا الّدرس اأن يكونوا ق�درين على:

سلام.-  بيان مكانة �لعلماء في �ل�إ
�لتَّمثيل على شخصيّات نابغة من علماء �لمسلمين.- 
�لتَّعريف بشخصيّة ُكلٍّ ِمْن: )�لشافعّي، و�بن حجر �لعسقلانّي، وحفص(.- 
توضيح ما يميّز كّلاً من: )�لشافعّي، و�بن حجر �لعسقلانّي، وحفص( عن غيرهم من �لعلماء.- 
شرح دور كلٍّ من: )�لشافعّي، و�بن حجر �لعسقلانّي، وحفص( في نشر �لِعْلم.- 
روس �لمستفادة من �لدرس.-  �ستنباط �لدُّ

سلام على �لعلم ورفع من شاأن �لعلماء ودعا �إلى �حتر�مهم و�إعطائهم حقوقهم لما لهم من  حّث �ل�إ
دور مهّم في رفعة �ل�أّمة و�لنهوض بها.

سلام: مك�نة العلم�ء في ال�إ

سلام على  �أ. ل� تنهُض �ل�أمم �إلّ� بالعلماء، لذ� �ستحقو� �لمكانة �لعالية، ونالو� ور�ثة �ل�أنبياء، وقد َحرَص �ل�إ

ساءة �إليهم، فهم يتميّزون بعلمهم عن غيرهم من �لنّاس، ٹٱٹٱ  توقير �لعلماء، وحّذر من �لنّيل منهم، �أو �ل�إ

)�لمجادلة(. هث  َّ  هئ  مئ  هي  مي  خي  حي  جي  ٰه  ُّٱمه 

خم  حم  جم  يل  ىل  مل  ب. �أوجب - سبحانه وتعالى- �لرّجوع �إليهم، وسؤ�لهم، فقال:   ُّٱخل 

)�لنّحل(. جه  َّ  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ممىم 
ْهُه فِى �لّدين(. )صحيح �لبخارّي( : )َمْن ُيِرِد �للَُّه بِِه َخْير�ً ُيَفقِّ ت. �أر�د �لله بالعلماء خير�ً، فقال رسول �لله 

سلامّي �لطّويل علماُء �أفذ�ذ، وسنتناول جانباً من سيرة بعضهم. وقد نبغ على مد�ر �لتّاريخ �ل�إ

اإض�ءة
�أحب  �لمؤمنين من  �للّه �ختص من سائر  �إن  �لعلماء  فضل  �للّه مبيناً  �ل�آجري رحمه  مام  �ل�إ يقول 
فعلمهم �لكتاب و�لحكمة وفقههم في �لدين، وذلك في كل زمان، رفعهم بالعلم، وزينهم بالحلم، بهم 

يعرف �لحلال من �لحر�م، و�لحق من �لباطل، و�لضار من �لنافع.



٨٢

م�م الش�فعّي: ال�إ

هو محّمد بن �إدريس �لشافعّي، يلتقي مع �لنّبّي  في عبد مناف، - 
�أحد �ل�أئّمة �ل�أربعة �لمعَتَمدين في �لفقه عند �ل�أّمة.

ُولَِد في غّزَة سنة 1٥0هـ، وتوفّي في مصر سنة 204هـ.- 
سنة -  توفّي  ل�زمه حتى  �أنس، حيث  بن  مالك  مام  �ل�إ شيوخه:  من 

�لحسن  بن  مام محّمد  �ل�إ �أيضاً  ومنهم  �لّشباب،  ريعان  يز�ل في  ل�  )�لموطاأ(، وهو  1٧٩هـ، وحفظ كتابه 
مام �أبي حنيفة، حيث �لتقاه سنة 184هـ، و�أفاد منه كثير�ً. �لّشيبانّي، صاحب �ل�إ

مام �أحمد بن حنبل �لمتوفّى سنة 241هـ، و�لرّبيع بن سليمان �لمر�دي، �لمتوفّى سنة 2٧0هـ.-  ومن تلاميذه �ل�إ
�أن توفّي -  �إلى  �إلى مصر ودخلها سنة 1٩٩هـ، و�أنشاأ فيها مذهبه �لجديد، وبقي فيها  �آخر ُعُمرِه  �نتقل في 

رحمه �لله.
عر و�ل�أدب، حيث عاش في -  َد �لّدين في �لمئة �لثّانية، وكان في غاية �لقوّة في �لشِّ مام �لشافعّي ُمَجدِّ كان �ل�إ

�لبادية، وكان كلامه حجة في لغة �لعرب، ومن �أحسن �أشعاره قولُُه في �لرّحلة �إلى طلب �لعلم:

من اأهّم اآث�ره:
يت بذلك؛ ل�أّن شيخه عبد �لرحمن بن مهدي . 1 )الرّس�لة(، وهي �أول كتاب ُوِضَع في �أصول �لفقه، وسمِّ

َيِت �لرِّسالة.  �أشار عليه بالتّاأليف في �أصول �لفقه، فكتبها، وبعث بها �إليه، فُسمِّ
كت�ب )ال�أّم( في مختِلِف �أبو�ب �لِفقه.. ٢
كت�ب )اختلاف الحديث(.. 3

م�م ابن حجر العسقلانّي: ال�إ

 هو �أحمد بن علي بن حجر �لعسقلانّي، نسبة �إلى عسقلان في فلسطين، ولد سنة ٧٧3 هـ، ونشاأ في مصر، - 
    ومات فيها سنة 8٥2هـ.

سلام. -  َب بالحافظ، و�أمير �لمؤمنين في �لحديث، وشيخ �ل�إ عر و�ل�أدب، ولُقِّ برع في �لحديث و�لفقه و�لشِّ

ـُُه ن تُف�رِقـــ ـِْد ِعَوضً� َعمَّ َواْنَصْب َف�إِنَّ َلذيَذ الَعْيِش في النََّصِبس�فِــْر َتجـ

اإِْن َلْم َيْجِر َلْم َيِطِباإِنّــــي َراأيُت ُوقوَف المـــــ�ِء ُيـــفِسُدُه اإِْن س�َح ط�َب َو

هُم َلـول� فِراُق الَقـوِس َلم ُيِصِبَوال�أسُد َلول� فِراُق ال�أرِض م� افَتَرَست َوالسَّ

مُس َلو َوَقَفْت في الُفْلِك دائَِمًة َلــَملَّـــــه� النّ�ُس ِمْن ُعْجٍم َوِمْن َعَرِبَوالشَّ

مام �أبي حنيفة. نش�ط1: �أكتُب نُْبَذًة عِن �ل�إ



٨3

رحل في طلب �لِعْلم �إلى �لحجاز ومصر وبلاد �لشام و�ليمن.- 
من �أشهر شيوخه: �لفيروز�آبادي صاحب �لقاموس �لمحيط في مفرد�ت �للُّغة �لعربيّة، و�لحافظ �لعر�قّي في - 

مام �لُبلقينّي في �لفقه و�أصوله. �لحديث، و�ل�إ
ومن �أشهر تلاميذه: �لكمال بن �لُهمام �لحنفّي، وشمس �لّدين �لّسخاوّي، وزكريّا �ل�أنصارّي.- 
لله، -  �أنّه تميّز بالذكاء، وكان في غاية �لِعّفة رحمه �لله، كثير �ل�أدب مع شيوخه، متو�ضعاً   من صفاته 

    ُيْحِسُن �ستغلال وقته في طلب �لعلم، وكان عالماً بالحديث و�لفقه و�للُّغة و�لتّاريخ.
فتاء -  �ل�إ �إلى  �إضافة  و�لفقه،  و�لحديث  �لتَّفسير  لعلوم  �لمساجد  في  �لتّدريس  منها:  مناصب،  عّدة   تولّى 

    و�لقضاء و�لخطابة.
  صنَّف كثير�ً من �لكتب، ز�دت عن مئة وخمسين مصنّفاً في شتّى �لفنون، ومن �أشهر كتبه، رحمه - 

�لتّهذيب( في رجال  �لبخارّي، )وتهذيب  مام  �ل�إ �أحسن شروح صحيح  �لباري(، وهو من  �لله، )فتح       
صابة في تمييز �لّصحابة(.     �لكتب �لّستّة، )و�ل�إ

سلام، وطر�ز �ل�أنام، َعَلم �ل�أئمة �ل�أعلام، -   �أثنى عليه من عاصره من �لعلماء، فقال �لبقاعّي عنه: )شيخ �ل�إ
   حافظ �لعصر، و�أستاذ �لّدهر، سلطان �لعلماء، ملك �لفقهاء(.

م�م حفص: ال�إ

هو حفص بن سليمان بن �لمغيرة، �لبّز�ز نسبة �إلى صناعة )�لملابس و�لثّياب(، ُولَِد سنة )٩0هـ(، وتوفي سنة )180هـ(.- 
�أخذ قر�ءة �لقر�آن عن زوج �أمِّه عاصِم بِن �أبي �لنّجود قارئ �أهل �لكوفة.- 
�أحد �لقّر�ء �لمشهورين.- 
عاش يتيماً في رعاية زوج �أّمه عاصم، مّما ساهم في تعلُّمه قر�ءته ورو�يتها عنه، حيث تلّقاها عنه بالَعرض و�لتّلقين، - 

فكان �أعلم �لناس بها.
تقان.-  شهد له �لعلماء بالحفظ و�ل�إ
�أشهر �لقر�ء�ت، و�أكثرها �نتشار�ً، وبخاّصة في بلاد �لشام، و�لجزيرة -   وتُعّد رو�ية حفص عن عاصم من 

    �لعربيّة، وغيرها من �لبلد�ن، وتلّقتها �ل�أّمة بالقبول، ومّما ساعد على �نتشارها سهولُتها وُيسرُها.

نش�ط٢: �أرجُع �إلى �أحد �لمصادر، و�أكتُب �أسماء �لقّر�ء �لّسبعة.

اأتعلَّم
ِم �لحضارّي في �لمجتمِع  برز من فلسطين علماءُ �أفذ�ٌذ كان لهم �أثٌر كبيٌر في �لحياِة �لِعْلميِّة و�لتّقدُّ
سلامّي، من �أشهرهم: رجاء بن حيوة، وبرهان �لدين �لجعبري، و�لمرد�وّي، و�لّسفارينّي، وغيرهم كثير(.  �ل�إ
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التقويم

اإش�رةَ )×( مق�بل العب�رِة غيِر الّصحيحِة فيم� ي�أتي:  س1- اأضُع اإش�رَة )√( مق�بل العب�رِة الّصحيحِة، و

)  ( ماِم �لشافعّي )تهذيب �لتّهذيب(.      �أ. من كتِب �ل�إ
)  ( ب. تتلمذ �بن حجر �لعسقلانّي على يد �لُبلقينّي في �لفقه و�أصوله.   
)  ( مام حفص سنة ٩0هـ.        ت. توفّي �ل�إ
)  ( ث. مما ساعد على �نتشار رو�ية حفص عن عاصم ُيسرُها وسهولُتها.   

 )  ( مام �لبّز�ُز �إلى صناعة �لزّجاج.       ج. ُيْنَسُب �ل�إ

حيحة لكل مّم� ي�أتي:  ج�بة الصَّ س ٢- اأضع دائرًة حوَل رمز ال�إ

مام �لشافعي هو �أحد �ل�أئمة �ل�أربعة �لمعتمدين، في �أي مجال؟ 1.�ل�إ
ت( �لفقه.           ث( �لتاريخ. ب( �لعقيدة.   �أ( �لحديث.  

2.  من صاحب كتاب �لموطاأ؟
مام �لشافعي.      ب( �ل�إ مام مالك بن �أنس.     �أ( �ل�إ

مام حفص. ت( �ل�إ مام �بن حجر �لعسقلاني.    ت( �ل�إ
مام �بن حجر �لعسقلاني، وهو صاحب �لقاموس �لمحيط، من هو؟ 3. من �أشهر شيوخ �ل�إ

ب( �لحافظ �لعر�قّي.  مام �لُبلقيني.      �أ( �ل�إ
ث( شمس �لدين �لّسخاوّي. ت( �لفيروز�آبادي.      

سلام. س3- اأبيُِّن مك�نة العلم�ء في ال�إ

م�م الش�فعّي. س٤- اأذكُر اأثَرْيِن من اآث�ر ال�إ

م�م حفص بن سليم�ن. م�م الش�فعي، وال�إ س٥- اأعرُِّف تعريفً� موجزًا ب�ل�إ

م�م ابن حجر العسقلانّي. ُح ِصفَتْين من ِصف�ت ال�إ س6- اأوضِّ
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سلامّي َوْحَدُة الفقه ال�إ

�أتاأمَُّل هذ� �لحديث:

يِن ( )صحيح �لبخاري(. هُه فِي �لدِّ : " ) َمْن ُيِرِد �للُه بِه َخْير�ً ُيَفقِّ قال �لنبي 
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 �لوقوف على بعض �ل�أحكام �لشرعية �لمتعلقة بالزو�ج.- 

 �لتعرف على �ل�أحكام �لشرعية �لمتعلقة بالمير�ث.- 

سلام في �ختيار شريك �لحياة.-   �لتز�م منهج �ل�إ

 �ستنباط �لحكم �لشرعي في بعض �أنو�ع �لزو�ج.- 

٥

على  الوقوف  على  ق�درين  يكونوا  اأن  الوحدة  هذه  نه�ية  في  الطلبة  من  يتوقع 

ال�أحك�م الفقهية الضرورية وربطه� بمق�صده� وال�لتزام به�، وذلك من خلال ال�أهداف 

ال�آتية:
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ال�أهدف:

يتوقّع من الطلبة في نه�ية هذا الّدرس اأن يكونوا ق�درين على:
تعريف �لّزو�ج.- 
بيان ُحْكم �لّزو�ج.- 
�ستنتاج ِحكمة مشروعيّة �لّزو�ج.- 
ذكر �أسس �ختيار �لّزوجة.- 
تعريف �لِخْطبة.- 
بيان ُحْكِم �لِخْطبة.- 
�ستنتاج ِحكمة مشروعيّة �لِخْطبة.- 
�لتَّفريق بين �لِخطبة و�لّزو�ج.- 

سلام �لَعلاقة بين �لرّجل و�لمر�أة، عن طريق �لّزو�ج، وحّث عليه، ورّغب فيه؛ لما فيه من فو�ئد  نظّم �ل�إ
عظيمة، وحكم جليلة.

معنى الّزواج: 

�إيجاد نسل بينهما.  هو َعْقد بين رجل و�مر�أة، َتِحلُّ له شرعاً؛ لتكوين �أسرة، و

ُحكم الّزواج: 

: )�لنَِّكاُح ِمْن ُسنَِّتي، َفَمْن  �ل�أصل في �لّزو�ج، �أنّه ُسنَّة مؤكَّدة للقادر عليه، وعلى تكاليفه، فقد قال 
َلْم َيْعَمْل بُِسنَِّتي َفَلْيَس ِمنِّي(. )سنن �بن ماجه(

وقد يكون �لّزو�ج فرضاً لمن قدر عليه، وخاف على نفسه �لوقوع في �لمعصية، كما قد يكون حر�ماً 
لمن  يتيّقن من �أنه ل� يقدر عليه بدنيّاً �أو ماديّاً، �أو يتحّقق من ظلم �لّزوجة. 

حكمة مشروعّية الّزواج: 

سلام �لّزو�ج؛ لتحقيق ِحَكم سامية، ومقاصد نبيلة، تسمو بالمجتمع، وتحميه من �لوقوع في  شرع �ل�إ
�لرّذيلة، وسوء �ل�أخلاق، ومن �أهمها ما ياأتي:

الّزواج الّدرس الّس�دس عشر 
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حفظ �ل�أنساب و�ل�أعر�ض، وحماية �لنّسل من �لوقوع في �لفاحشة، ما يسبِّب �ل�أمر�ض و�ل�أوبئة.. 1
مرتبة . 2 عن  نسان  بال�إ ويسمو  �لنفس،  يحصن  مّما  مشروعة،  بطريقة  و�لمر�أة،  �لرّجل  بين  �لَعلاقة  تنظيم 

ىث  �لحيو�ن، فتسود �لطُّماأنينة و�لّسكينة، وتحصل �لموّدة و�لرّحمة لكلٍّ من �لّزوجين، ٹٱٹٱٱٱ ُّنث 

مم  ام  ىليل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث 

َباِب، َمِن �ْسَتَطاَع ِمْنُكُم  : )َيا َمْعَشَر �لشَّ وقال  )�لروم(،  ىن َّ  نن  من  زن  رن 
ْوِم، َفاإِنَُّه َلُه وَِجاءٌ(. )�أي مبطل لشهوته(. )صحيح �لبخارّي( �ْلَباَءَة َفْلَيَتَزوَّْج، َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع َفَعَلْيِه بِالصَّ

ُمَكاثٌِر . 3 َفاإِنِّي  �ْلَولُوَد،  �ْلَوُدوَد  )َتَزوَُّجو�   : قال  قوّة وعزّة،  يزيدها  مّما  سلاميّة،  �ل�إ �ل�أّمة  �لنّسل في   تكثير 
سلام يحرص مع كثرة �لنّسل �أن يكون �لمؤمن قويّاً في �إيمانه وعقله   بُِكُم �ْل�أَمم(. )سنن �أبي د�ود( و�ل�إ

ِعيِف(. )صحيح مسلم(  : )�ْلُمْؤِمُن �ْلَقوِيُّ َخْيٌر َو�أَحبُّ �إَِلى �للَِّه ِمْن �ْلُمْؤِمِن �لضَّ وبدنه، وقد قال 
سلامّي. . 4 لات بين �ل�أَسر، فيسود �لتّاآلف و�لتّعاون في �لمجتمع �ل�إ تمتين �لصِّ

اأسس اختي�ر الشريك: 

سلام له مقّدم�ت واأُسسً�، اإذا روعيت َسِعَد  عقد الّزواج من اأهّم العقود واأخطره�، لذا جعل ال�إ
الّزوج�ن، وس�دت بينهم� الموّدة، وترّبى ال�أول�د في اأسرة مستقرّة ، ومن اأهّم هذه ال�أسس والقواعد:

الّدين وحسن الخلق: فيستحبُّ �أن تكوَن �لّزوجة ذ�َت دين؛ �أي عفيفة من �لمحرّمات، كثيرة �ل�أعمال . 1
: )تُْنَكُح �ْلَمْر�أُة ل�أْرَبٍع: لَِمالَِها، َولَِحَسِبَها، وَجَمالَِها،  �لّصالحات، و�ن تكون جميلة �ل�أخلاق، قال 

لِِديِنَها، َفاْظَفْر بَِذ�ِت �لّدين َترَِبْت َيَد�َك(. )صحيح �لبخارّي( َو
الم�ل والَحَسب والجم�ل: كما �أرشد �إليه �لحديث �لّسابق، فاإذ� تو�فر ذلك مع �لّدين ز�د في �ل�ستقر�ر . ٢

و�لموّدة و�لرّحمة.
ّن: فُيْسَتَحّب �أن تكوَن �لّزوجُة �أصغَر ِسنّاً من �لّزوج، ما يزيد في �لمحبّة، وُحْسن �لِعشرة.. 3 السِّ
نك�ح البعيدة اأولى من نك�ح القريبة: ل�أنّه يقوّي �لنّسل، ويبعده عن �ل�أمر�ض.. ٤
بُِكُم . ٥ ُمَكاثٌِر  َفاإِنِّي  �ْلَولُوَد،  �ْلَوُدوَد  )َتَزوَُّجو�   : �لولود، قال  �لمر�أة  نَّة على نكاح  �لسُّ الولود: فقد حثِّت 

�ْل�أَمَم(. )سنن �أبي د�ود( 

كما يشار �إلى �أن �لزوج ل�بد له من صفات و�أسس وعلى �أساسها 
: )�إذ�  يتم قبول �لزو�ج منه، ومنها �أن يكون ذ� دين وخلق، لقوله 
في  فتنه  تكن  تفعلو�  �إل�  فزوجوه،  وخلقه  دينه  ترضون  من  جاءكم 

�ل�أرض وفساد كبير( )سنن �لترمذي و�بن ماجه(.

نش�ط: 
�أرجع �إلى مكتبة �لمدرسة �أو �لمكتبة 
و�أدون  �لفقه  كتب  �أحد  �أو  �لشاملة 

�أركان �لزو�ج.
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الِخْطبة واأحك�مه�:

الِخْطبة: هي طلب �لرّجل يد �لمر�أة للّزو�ج، وهي وعد بالّزو�ج. 
الِخْطبة ُمستحبَّة شرعً�، يتحرّى الخ�طب فيه� َمْن َتِحلُّ له من النِّس�ء؛ حتّى ل� يقَع الَعْقُد 

على م� يحُرُم ِمْنُهّن، وهّن م� ي�أتي:
زوجة �لغير.. 1
�لمخطوبة خطبة تاّمة، وهي من و�فق �ل�أهُل فيها على �لخاطب.. 2
�لمحرّمات من �لنِّساء تحريماً مؤبّد�ً �أو مؤقّتاً ما د�م مانع �لتّحريم قائماً.. 3
�لمعتّدة من طلاق رجعّي، �أو بائن. . 4
�لمعتّدة من وفاة، حيث تحُرُم ِخطبُتها تصريحاً ل� تلميحاً.. ٥

ِحْكَمُة مشروعّية الِخْطبة:

اه -  لما كان عقد �لّزو�ج من �أهّم �لعقود، و�أعظمها �أثر�ً، حتّى سمَّ

ٰى       ٌّ    ٰر  �لله ميثاقاً غليظاً، ٹٱٹ ُّٱٰذ 
قبل  له  مقّدمًة  سلاميّة  �ل�إ �لّشريعة  جعلِت  فقد  َّٱٱٱٱٱ)�لنِّساء(،    ٍّ

�إبر�مه، وهي �لِخْطبة، بقصد �أن يتعرَّف كلٌّ من �لخاطبين على �ل�آخر، فيقوم عقد �لّزو�ج على �أسس متينة، 
تؤدي �إلى �ستقر�ر �ل�أسرة، ويحقق �أهد�فه في تحصين �لفرد و�لمجتمع وتربية �ل�أول�د.

سلاُم �لخاطَب �إلى �لنّظر �إلى من يريد ِخطبتها قبل �إجر�ء -  وحرصاً على دو�م �لموّدة بين �لّزوجين، دعا �ل�إ
ُيْؤَدَم  �أْن  �أْحرَى  َفاإِنَُّه  �إَِلْيَها  �ل�أنصار:)�ْنُظْر  �مر�أة من  �أر�د ِخطبة  لّما  للمغيرة بن شعبة  قال   �لّزو�ج،  عقد 
َبْيَنُكَما(، )سنن �لتّرمذّي( �أي �أحرى �أن تدوم �لموّدة و�ل�ألفة بينكما، ول� يجوز �لنّظر �إلى �لعور�ت، ول� خلوة 

�لخاطب بالمخطوبة، ول� �لجلوس، �أو �لّسفر معها دون محرَم.

الفرق بين الّزواج والِخْطبة:

يجاب و�لقبول بشروطهما، بينما �لِخْطبة وعد بالّزو�ج، قد تتم بقر�ءة �لفاتحة، -   �لّزو�ج عقد ل� يتّم �إلّ� بال�إ
  �أو تقديم �لهد�يا، ونحو ذلك.

لِيٍّ َوَشاِهَدْي َعْدٍل( )سنن �لد�رقطني( بينما -  : )َل� نَِكاَح �إِلَّ� بَِو  �لّزو�ج ل� يتم �إل� بمو�فقة �لولي وشهادة �لشهود، قال 
  �لِخْطبة ل� تحتاج �إلى شهادة شهود.

�آثار عقد �لّزو�ج من �لَمهر و�لنّفقة وحّل �ل�ستمتاع، وغيرها، تختلف عن �آثار �لِخْطبة �لَّتي ل� يترتّب عليها شيء من ذلك.- 

اأتعلَّم
سلاُم على تقليِل �لمهورِ، حيث  من عو�ئِق �لّزو�ج في هذ� �لعصِر �لمغال�ُة في �لمهورِ، وقد حثَّ �ل�إ

: )�أْعَظُم �لنِّساء َبَرَكًة �أْيَسُرُهنَّ َصَد�قاً(. )�لُمستدرك على �لّصحيحْين(  يقول 

نش�ط: 
 �أناقُش �أسباب �لعزوف عن �لّزو�ج 

في �لمجتمعات �لمعاصرة.

)خيركم،   : قال  اإض�ءة: 
خيركم ل�أهله(. )سنن �لترمذي(
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التقويم
اإش�رةَ )×( مق�بل العب�رِة غيِر الّصحيحِة فيم� ي�أتي:  س1- اأضُع اإش�رَة )√( مق�بل العب�رِة الّصحيحِة، و

)  ( �أ. �لّزو�ج عقد ُيجريه �لّزوجان، بينما �لِخْطبة وعد بالّزو�ج.    
)  ( ب. �ل�أصل في �لّزو�ج �أنّه فرض عين على كّل قادر عليه.    
)  ( سلام قو�عد ل�ختيار �لّزوجين؛ نظر�ً لُحْسِن ظنِِّه بهما.    ت. لم َيَضع �ل�إ
)  ( سلام في نكاح �لبعيدة؛ حتّى ل� يحصل ضعف في �لنّسل.   ث. رّغب �ل�إ
)  ( ج. �لِخْطبة و�جبة ل� يجوز �إجر�ء عقد �لّزو�ج دونها.     

حيحة لكل مّم� ي�أتي:  ج�بة الصَّ س ٢- اأضع دائرًة حوَل رمز ال�إ

سلامية؟    1. ما �أهمية تكثير �لنسل في �ل�أمة �ل�إ
ب( �لتقليل من �ل�أمر�ض.   �أ( �زدياد �لقوة و�لعزة.   

ث( �ستخد�مهم كاأيدي عاملة. ت( �لقيام في خدمة �لكبار.  
2. كيف تم تنظيم �لعلاقة بين �لرجل و�لمر�أة؟

ب( عن طريق �لزو�ج �لشرعي.     �أ( عن طريق �لخطبة.   
ث( عن طريق �لمكاتبة و�لمر�سلة. ت( عن طريق �لصد�قة.   

3. و�حدة من �لتالية يحق للخاطب خطبتها، فمن هي؟
ب( �لمخطوبة خطبة تامة.   �أ( �لمعتدة من طلاق.   

ث( �بنة عمته. ت( �لمعتدة من وفاة.   

ُح معنى الّزواج. س3- اأوضِّ
س٤- اأبيُِّن ِحْكمَة مشروعّية الّزواج ومق�صده. 

رعّي للّزواج، مع ذكر الّدليل. س٥- اأبيُِّن الُحْكم الشَّ
ُد ال�أسس الَّتي يراعيه� الُمسلم عند رغبته في الّزواج. س6- اأعدِّ

س٧- اأَفرُِّق بين الّزواج والِخْطبة.
س٨- اأعلل: 

سلام �إلى تغريب �لنكاح.  ب. دعوة �ل�إ �أ. �ستحباب �إجر�ء ِخطبة قبل �لزو�ج. 
ت. يكون حكم �لزو�ج �أحياناً حر�ماً.
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ال�أهدف:

يتوقّع من الطلبة في نه�ية هذا الّدرس اأن يكونوا ق�درين على:
بيان �لمقصود بالمحرَّمات من �لنِّساء.- 
تعد�د �أسباب �لتّحريم.- 
بيان ِحْكمة تحريم �لّزو�ج من بعض �لنِّساء.- 
ذكر �أنو�ع �لمحرَّمات.- 
�لتَّدليل على تحريم �لّزو�ج من بعض �لنِّساء.- 
بيان ُحْكم �لّزو�ج من �لمحارم.- 

نسان �لجنسيّة بالحلال.  نشاء �ل�أسرة، و�ستمر�ر �لنّسل، و�إشباع غر�ئز �ل�إ �لّزو�ج هو �لطريق �لوحيد ل�إ
ول� َيِحلُّ �لّزو�ج من �أّي �مر�أة، بل ُيشترط �ألّ� يكوَن هناك مانع من �إجر�ء عقد �لّزو�ج، سو�ء �أكان �لمانع هو 

�لتّحريم �لمؤبد �أم �لتّحريم �لمؤقت.

المحرَّم�ت من النِّس�ء نوع�ن، هم�

المحرَّم�ت ُحرمة مؤبَّدة: وهنَّ من َيْحُرُم على �لرّجل �أْن يتزوجُهّن في جميع �ل�أوقات.. 1
المحرَّم�ت حرمة مؤقّتة: وهّن من َيْحُرُم على �لرّجل �أْن يتزوجُهّن ما د�م مانع �لتّحريم قائماً، فاإذ� ز�ل حّل �لّزو�ج منهّن.. ٢

الِحْكمة من تحريم الّزواج من المحرَّم�ت حرمة مؤبَّدة:

نسان من �لمحرمات يخالف �لفطرة �لسليمة.. 1 تزوج �ل�إ
يؤّدي �لّزو�ج بهّن �إلى ضعف �لّصلة بين �ل�أقارب، وتقطيع �ل�أرحام.. 2
تزوُّج �ل�أقارب بعضهم من بعض سبٌب في ضعف �لنّسل، و�نتشار �ل�أمر�ض.. 3

المحرَّم�ت من النِّس�ء الّدرس الّس�بع عشر 
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اأسب�ب التّحريم المؤّبد: 

المحرَّم�ت حرمة مؤبَّدة ثلاثة اأصن�ف، هي:
ُمحرَّمات بسبب �لقر�بة.. 1
ُمحرَّمات بسبب �لمصاهرة.. 2
ُمحرَّمات بسبب �لرَّضاع.. 3

ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  ٱٱٱٱُّٱنت  ٱ ٱ ٱ ٹٱٹٱ

مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث 

مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل 

مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني 

)�لنِّساء(. مح َّ  جح  مج  حج  مث  هت  ختمت  حت  جت  هب 

المحرَّم�ت بسبب القرابة: وهن اأربعة اأصن�ف هي:

�إْن َعَلْون، فتحرم عليه �أمُّه، و�أمُّ �أمِّه و�أمُّ �أبيه... وهكذ�.. 1 �أصول �لرّجل من �لنِّساء و
�إْن َنزَْلن، فتحرم عليه بنُتُه، وبنُت بنِتِه، وبنُت �بِنه، وهكذ�.. 2 فروع �لرّجل من �لنِّساء، و
�إْن َنزَْلن، فتحرُم عليه �أخو�تُه، وبناُت �أخو�تِه، وبنات �إخوتِه، وهكذ�.. 3 فروع �ل�أبوْيِن، و
�أبيه، . 4 وخال�ُت  �أمِّه،  وعّماُت  �أبيه،  وعّماُت  وخال�تُه،  عّماتُه،  عليه  فيحرُم  و�حدة،  درجة  من  �أجد�ده  فروع 

وخال�ُت �أمِّه، وهكذ�.

المحرَّم�ت بسبب المص�هرة: وهّن اأربعة اأصن�ف:

تعالى:  . 1 قال  عليها،  �لَعْقد  بمجرّد  وجّد�تُها  زوجته،  �أمُّ  عليه  فيحرم  ل�،  �أو  بها  دخل  سو�ء  �لّزوجة،  �أصول 

ُّٱيكمل َّ.
�أو ماتت، فيحرم عليه بناُت زوجِته، وبناُت . 2 �أو طلّقها،  �لّزوجة �لمدخول بها، سو�ء بقيت في ِعصمته  فروع 

نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  بناتِها، وبناُت �أبنائِها، قال تعالى:   ُّٱ 

يي َّ. ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن 
زوجات فروعه، فيحرُم على �لرّجل زوجُة �بِنِه، و�إن لْم يدخْل بها، وزوجُة �بِن �بِنِه، وزوجُة �بِن بنِته، قال تعالى: . 3

هئ َّ. مئ  خئ  حئ  ُّجئ 
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ه ل�أمِّه، و�إن لم يدخْل بها، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ. 4 ه ل�أبيه، وزوجُة جدِّ زوجات �أصوله، فيحرُم على �لرّجل زوجُة �أبيه، وزوجُة جدِّ
يب  ىب  نب  مب  ربزب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ٱُّٱٱ   َّ         ُّ  ِّ    ّٰ 

)�لنِّساء(. زتمت َّ  رت 

نش�ط 1
هئ  َّ؟ مئ  �أبيّن �لِحْكمة من تخصيص زوجات �ل�أبناء �لمحرَّم نكاُحُهّن بقوله تعالى: ُّخئ 

اإض�ءة 1
زو�ج �لَمْقت: هو �أْن يتزوّج �لرّجل �مر�أة �أبيه �إن لم تكن �أّمه، ويحرَمها من �لَمهر، �أو يزوَِّجها من شاء، 

وياأكل َمهرَها، �أو يمنعها من �لّزو�ج حتّى تموَت، ثّم َيرِثُها، وقد كان منتشر�ً عند �لعرب في �لجاهلية.

ِحْكمة التّحريم ب�لمص�هرة

تُها في  �إذ� تزوّج �لرّجل من عشيرة صار كاأحد �أفر�دها، وتجّددت في نفسه موّدة جديدة لهم، فتصبح �أمُّ �لّزوجة وجدَّ
تِه، وليس من �لمعقول �أن تصبح �ل�أّم �أو �لجّدة ُضرًَّة على بنتها �أو بنت بنتها.  �ل�حتر�م و�لموّدة كاأمِّ �لّزوج وجدَّ

المحرَّم�ت بسبب الرَّض�ع

يحرُم من �لرَّضاع ما يحرُم من �لنّسب، وما يحرُم من �لمصاهرة، فيحرُم على �لرّجل �أصولُه، وفروُعه، 
وفروُع �أبويه، وفروُع �أجد�ده، وفروُع زوجته من �لرَّضاعة و�أصولها، وزوجاُت فروعه، وزوجاُت �أصوله.

نش�ط ٢
رعيّة �لفلسطينية. �أبيّن �لرَّضاع �لّذي َيثبت به �لتّحريم، َوْفَق �لمعمول به في �لمحاكم �لشَّ

اإض�ءة ٢
بالرَّضاع  �لتّحريم  باإلحاق  �لتّحريم  �أْن وّسع د�ئرة  بالرّضاع: من رحمته تعالى  �لتّحريم  �لِحْكمة من 

بالتّحريم بالقر�بة؛ ل�أّن بدن �لرّضيع يتكوّن من لبن �لُمرِضع، َفَيرُِث منها طباَعها، و�أخلاَقها.
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المحرَّم�ت حرمة مؤقّتة: 

الجمع بين المح�رم: يحرُم �لجمع بين �ل�أختين، وبين �لمر�أة وعّمتها، وبين �لمر�أة وخالتها، قال تعالى: . 1

: )َل� ُيْجَمُع َبْيَن �لَمْر�أِة  ختمت َّٱ، وقال �لنّبّي  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب   ُّ
ِتها، وَل� َبْيَن �لَمْر�أِة َوخاَلِتها(. )صحيح �لبخارّي( وََعمَّ

زوجة الغير ومعتّدته: سو�ء �أكانت معتّدًة من طلاق �أم وفاة، فيحرُم على �لرّجل زوجُة غيره، رعايًة لحقِّ . ٢

)�لنِّساء(، حيث جاءت عطفاً على قوله تعالى:    ُّٱنت  زت َّ  �لّزوج، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱملىليل 

زثمح  َّ.  رث  يت  ىت 

اإض�ءة 3

زو�ج نساء �أهل �لكتاب: َيِحلُّ للمسلم �أن يتزوّج من نساء �أهل �لكتاب شريطة �أن يكّن من �لمحصنات 

مخ  محجخ  جح  مج  �لعفيفات غير �لمعاديات، و�أن ل� يؤدي �لزو�ج بهن �إلى فتنة متحققة، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱحج 

جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  جضحض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس 

)�لمائدة:٥(. حف  َّ  جف  مغ 

المطلّقة ثلاثً�: فلا َتِحلُّ لزوجها �ل�أّول حتّى َتْنِكَح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً دون �تّفاق، ويتمَّ �لّدخوُل . 3
تُها جاز للاأّول �لرّجوع �إليها،  بها دخول�ً حقيقيّاً، فاإْن طلّقها �لثّاني باختياره، �أو مات عنها، و�نتهْت ِعدَّ

برضاها، وعقد ومهر جديدين. 
الّزواج من خ�مسة: وفي عصمته �أربع نساء، حتّى يفارَق �إحد�ُهّن بطلاٍق ناجز �أو وفاة وتنقضي عدتها. . ٤
سلام. . ٥ زواج من ل� تدين بدين رب�نّي: كالوثنيّة، و�لمجوسيّة، و�لُمرتّدة عن �ل�إ

اأتعلَّم
: )�لرَّضاع ما �أنبَت �للّحَم، و�أنشَز �لعظَم(  �لرَّضاع �لُمحرُِّم ما كان في سنِّ �لحولْيِن، وقد قال 

)مصنّف �بن �أبي شيبة(. و�إنّما يكوُن ذلك خلال سنتين من ُعُمر �لطّفل.
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التقويم

اإش�رةَ )×( مق�بل العب�رِة غيِر الّصحيحِة فيم� ي�أتي:  س1- اأضُع اإش�رَة )√( مق�بل العب�رِة الّصحيحِة، و

)  ( �أ. تزوج رجل من �بنة �مر�أة َعَقَد عليها، ولم يدخل بها.    
)  ( سلام.   ب. تزّوج رجل من �مر�أة كانت وثنيّة عند �لعقد، ثّم دخلت في �ل�إ
)  ( ت. حليلة �ل�بن هي بنت �ل�بن.       

)  ( ث. تزّوج رجل من �أّم زوجته �لَّتي لم يدخل بها بعد.     

حيحة لكل مّم� ي�أتي:  ج�بة الصَّ س ٢- اأضع دائرًة حوَل رمز ال�إ

1. من �لمحرَّمات بسبب �لقر�بة، من هي؟
ب( �أصول �لزوجة. �أ( �أصول �لرجل من �لنساء و�إن علون.  

ث( زوجات �لفروع.            ت( فروع �لزوجة �لمدخول بها.   
2. ما �لمقصود بزو�ج �لمقت؟

ب( �أن يتزوج �لرجل �خته من �لرضاعة. �أ( �أن يتزوج �لرجل �أم زوجته.   
ث( �أن يتزوج �لرجل �بنة عمته. ت( �أن يتزوج �لرجل �مر�أة �أبيه �إن لم تكن �أمه. 

3. متى تحل �لمطلقة ثلاثاً لزوجها؟
�أ( حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً دون �تفاق ويتم �لدخول بها دخول�ً حقيقيّاً.

ب( ترجع له بعقد ومهر جديدين.                      
ت( حتى تعقد على رجل �آخر ويتم �ل�نفصال بينهما.

ث( يحق للرجل �رجاعها ما د�مت في �لعدة. 

س3- اأعرُِّف كّلاً مّم� ي�أتي: المحرَّم�ت حرمًة مؤبَّدًة، والمحرَّم�ت حرمًة مؤقَّتة.

ح الِحْكمة من تحريم الّزواج من المحرَّم�ت حرمة مؤّبدة. س٤- اأوضِّ

س٥- اأبيُِّن اأسب�ب التّحريم المؤبَّد.

س6- اأعلُِّل كّلاً مّم� ي�أتي:
�أ. �لمصاهرة سبٌب من �أسباب تحريم �لّزو�ج.
سلام �لّزو�ج من �ل�أّم بالرَّضاعة. ب. حرّم �ل�إ
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ال�أهدف:

يتوقّع من الطلبة في نه�ية هذا الّدرس اأن يكونوا ق�درين على:
تعريف �لّزو�َج �لمدنّي.- 
بيان نشاأة �لّزو�ج �لمدنّي.- 
رعّي.-  �لتفريق بين �لّزو�ج �لمدنّي و�لّزو�ج �لشَّ
تعد�د �أسباب �لدعوة �إلى �لّزو�ج �لمدنّي ومبرر�تها.- 
سلاميّة من �لّزو�ج �لمدنّي.-  بيان موقف �لّشريعة �ل�إ
رعّي في �لّزو�ج.-  �ل�لتز�م بالمنهج �لشَّ

ظهر في �لعصر �لحديث �أنو�ع شتّى من �لّزو�ج، وكثُرِت �لتّساؤل�ت عنها، وعن مدى �نسجامها مع �أحكام �لّزو�ج 

ن، و�ل�زدهار. سلاميّة، ومنها �لّزو�ج �لمدنّي، �لّذي ُيْنَسُب �إلى �لَمدنيّة، وهو في اللُّغة: �لتّمدُّ في �لّشريعة �ل�إ
وفي ال�صطلاح: هو �تفاق بين رجل و�مر�أة على �ل�رتباط؛ بهدف �إقامة حياة مشتركة، َوْفَق �أحكام �لقانون، 

دون �أن يحمل مشروعيته �لدينية.
فهذ� �لنوع من �لّزو�ج يخضع ل�أحكام �لقانون �لمدنّي، تمييز�ً له عند �لغرب عن �لّزو�ج �لّذي تشرُف 

عليه �لكنيسة، و�أّول ظهور لهذ� �لمصطلح كان في فرنسا في �أعقاب �لثورة �لفرنسيّة.
�لَّتي  �لوضعيّة  �لقو�نين  تتولّى تنظيمه، من خلال  �لَّتي  �لّدولة، فهي  �لمعنى من صلاحيّات  و�لّزو�ج بهذ� 
تشرِّعها، وهي �لَّتي تقوم بالفصل في �لمنازعات بين طرَفي �لعقد عند حدوثها، دون خضوعها ل�أّي �أحكام دينيّة.

نش�أته، واأسب�ب ظهوره:

ظهر �لّزو�ج �لمدنّي بعد قيام �لثّورة �لفرنسيّة سنة )1٧8٩م(، �لَّتي كان من نتائجها: فصل �لّدين عن . 1
�لّدولة، ومنع �لكنيسة من �لتّدخل في شؤون �لّدولة و�لحكم، ومن ذلك شؤون �لّزو�ج �لمدنّي، �لّذي ل� 

يجوز �أن تشرف عليه �إلّ� �لّدولة مع عدم تدخل �لجهات �لّدينية في ذلك.
�أّول من قام بتطبيقه )نابليون بونابرت( سنة )1804م(، ثّم �نتشر بعد ذلك في �أنحاء �أوروبّا.. 2
سلاميّة بتبنّيه وتطبيقه، متاأثِّرة بالعالم �لغربّي.. 3 قامت بعض �لّدول �لعربيّة و�ل�إ

الّزواج المدنّي الّدرس الثّ�من عشر 
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خص�ئص الّزواج المدنّي:

عدم �شتر�ط �أن يكوَن طرفا �لَعْقد من دين و�حد، فيصحُّ �لَعْقد، ولو كان �لطّرفان من ديَنْيِن مختلفين، . 1

و�لرّجل و�لمر�أة سو�ء بسو�ء.

تمامه مباركُة رجال �لّدين، فهو ل� ُيبرَم في كنيسة �أو معبد.. 2 ل� َيخضع لمباركة �لّدين من �أجل �إتمامه، فلا ُيشَترط ل�إ

شر�ف على هذ� �لنّوع من �لّزو�ج، وذلك �أنّه ناتج عن فصل �لّدين  حيث تقوم �لبلديّة، �أو َمْن ينوب عنها بال�إ

عن �لّدولة، فالّدولة لم تعْد تنظر �إلى �لّزو�ج على �أنّه من �ختصاص رجال �لّدين، بل هو َعْقٌد كسائر �لعقود، 

جارة، تختّص به دو�ئر �لّدولة ومحاكمها، وتشرف على تنظيمه. كالبيع، و�ل�إ

عدم �عتر�ف �لّدولة بالّزو�ج، �إذ� تم َعْقده خارج �إطار �لّدو�ئر �لمختّصة.. 3

د �لّزوجات جريمة ُيعاقب عليها �لقانون.. 4 �عتبار تعدُّ

ل� ُيعدُّ �لرَّضاع مانعاً من مو�نع �لّزو�ج.. ٥

جر�ء عقد �لّزو�ج.. ٦ عدم تحديد صيغة منضبطة ل�إ

رعّي: الّزواج الشَّ

اإيج�د نسل بينهم�. وهو يتمّيز ب�أمور، منه�: هو عقد بين رجل وامراأة َتِحلُّ له شرعً�؛ لتكويِن اأسرة، و

سلاميّة، وعدم خروجه عنها.. 1 �نضباطه باأحكام �لّشريعة �ل�إ

رعيّة.. 2 رعيّة بحضور �لقاضي، �أو عن طريق �لماأذون �لّذي تفوّضه �لمحاكم �لشَّ يتّم عقده في �لمحاكم �لشَّ
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نش�ط
سلام من �لّزو�ج �لعرفّي، وزو�ج �لِمسيار. ُح فيه موقف �ل�إ �أكتُب تقرير�ً، �أَوضِّ

يترتب عليه مجموعة من �ل�آثار، كالَمهر، و�لنّفقة، وثبوت َنسب �لطفل للرَّجل، و�لتّو�رث بين �لّزوجين، وغيرها.. 3
تتولّى �لمحاكم �لّشرعيّة �لنّظر في �لخلاف بين �لّزوجين.. 4
قائم على �لتّاأبيد، ول� ينتهي �إلّ� بفسٍخ �أو طلاق عند تو�فر �أسبابهما. . ٥
�إباحة زو�ج �لمسلم بالمر�أة �لكتابيّة �لَّتي تؤمن بدين �إلهّي �آخر، وهي �لنّصر�نيّة و�ليهوديّة، مع بقائها على . ٦

�إلى فتنة  �لعفيفات غير �لمعاديات، و�أن ل� يؤدي �لزو�ج بها  �أن تكون من �لمحصنات  دينها، شريطة 
متحققة ويحُرُم على �لمر�أة �لُمسلمة �لتزوُّج بغير �لمسلم مهما كان دينه.

َد �لّزوجات، بشرط عدم �جتماع �أكثر من �أربع زوجات عند رجل و�حد، َوْفَق ضو�بط . ٧ سلاُم تعدُّ �أباح �ل�إ
لها �لفقهاُء في كتبهم. فصَّ

اإض�ءة

�لفاحشة  �ل�أسرة، وصيانتها من  بالحفاظ على  و�لمذ�هب  �لديانات  بين سائر  سلام من  �ل�إ �نفرد 

و�لتفكُّك و�ل�نهيار، كما حماها من �ل�أوبئة و�ل�أمر�ض، و�ختلاط �ل�أنساب.

سلام من الّزواج المدنّي:  موقف ال�إ

رعيّة،  َور �لَّتي تتحّقق فيها �لّشروط �لشَّ �إنّما ُيجيز بعض �لصُّ سلاُم على كّل زو�ج مدنّي، و ل� يو�فُق �ل�إ
ومن �أهمها ما ياأتي: 

�أركانه . 1 �لَعْقد  �ستكمل  فاإذ�  وشروطه،  سلاميّة  �ل�إ �لّشريعة  في  �لمعتَبرَة  �لّزو�ج  عقد  �أركان  ق  تحقُّ ضرورة 
وشروطه، فالّزو�ج مباح ل� يحتاج �إلى َعْقد جديد.

سلاميّة، كزو�ج �لمسلمة من كتابّي، �أو عدم . 2 �إذ� خالف �لّزو�ج �لمدنّي �أّي حكم من �أحكام �لّشريعة �ل�إ
�عتبار �لرَّضاع محرِّماً، َفُيَعدُّ �لّزو�ج حر�ماً، و�لعقُد باطلاً.

رعيّة، و�ل�حتكام في �أّي . 3 �إذ� تعّذر توثيق �لّزو�ج �إلّ� من خلال عقد زو�ج مدنّي، مع �ستيفائه �لّشروط �لشَّ
سلاميّة، فهو مباح ل� حرج فيه. خلاف �إلى �أحكام �لّشريعة �ل�إ
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اإجراء عقد الّزواج بين المسلمين المقيمين في الغرب:

�إلّ� فاأمام  سلاميّة �لموجودة هناك، و يتّم �إجر�ء عقد �لّزو�ج بين �لمسلمين �لمقيمين في �لغرب في �لمر�كز �ل�إ
�لمحاكم �لمدنيّة �لموجودة في تلك �لبلاد، على �أن يتمَّ توثيق �لزو�ج في �لمحاكم �لشرعية عند عودتهم �إلى بلد�نهم. 

اأتعلَّم
ُيسِقُط �لّزو�ج �لمدني كلَّ �لفو�رق �لدينية بين كل رجل و�مر�أة يريد�ن �ل�رتباط ببعضهما و�لعيش سويّاً، 

رث و�لنّفقة و�لطّاعة.... كما ُيسِقُط تدخَل �لدين في �ستحقاقات ما بعد �لعقد كالطّلاق و�ل�إ
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التقويم

اإش�رةَ )×( مق�بل العب�رِة غيِر الّصحيحِة فيم� ي�أتي:  س1- اأضُع اإش�رَة )√( مق�بل العب�رِة الّصحيحِة، و

رعّي. )     ( سلاميّة بعقد �لّزو�ج �لمدنّي، �إذ� لم يشتمل على �أركان �لعقد �لشَّ �أ. ل� تعترُف �لّشريعة �ل�إ
ب. ظهر �لّزو�ج �لمدنّي حديثاً في �لقرن �لعشرين.         )     (
ت. �أّول من طبّق �لّزو�ج �لمدنّي هو )جورج �لثّاني( في �إنجلتر�.       )     (
سلاميّة؛ ل�أنّها تدّل على رضا �لمتعاقدين.   )     ( يَّة كبيرة في عقد �لّزو�ج في �لّشريعة �ل�إ ث. للّصيغة �أهمِّ

حيحة لكل مّم� ي�أتي:  ج�بة الصَّ س ٢- اأضع دائرًة حوَل رمز ال�إ

1. متى كان �أول ظهور للزو�ج �لمدني؟
ب( كان في فرنسا في �أعقاب �لثورة �لفرنسية. �أ( كان في بريطانيا.   

ت( كان في لبنان ل�ختلاف �لطو�ئف.     ث( كان في �أمريكا ل�ختلاف �لجنسيات.
شر�ف على �لزو�ج �لمدني؟ 2. من يقوم بال�إ

ب( �لمحاكم �لشرعية.    �أ( رجال �لدين �أو �لماأذون.  
ت( �لبلدية �أو من ينوب عنها. ت( �لكنيسة.    

رعّي. س3- اأَعرُِّف الّزواج المدنّي، والّزواج الشَّ

رعّي. س٤- اأق�رُن بيَن الّزواج المدنّي والّزواج الشَّ

ُح كيفّية نش�أة الّزواج المدنّي. س٥- اأَوضِّ

س6- اأَبيُِّن كيف يجرى عقد الّزواج بين المسلمين المقيمين في الغرب.

سلامّية من الّزواج المدنّي. ُح موقف الّشريعة ال�إ س٧- اأَوضِّ

س٨- اأَبيِّن متى يكون الّزواج المدنّي مب�حً� ومتى يكون حرامً�.
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الميراث الّدرس التّ�سع عشر  

ال�أهدف:

يتوقّع من الطلبة في نه�ية هذا الّدرس اأن يكونوا ق�درين على:
تعريف �لمير�ث. - 
�لتدليل على مشروعيّة �لمير�ث.- 
�ستنتاج ِحْكمة مشروعيّة �لمير�ث.- 
توضيح ميز�ت �لمير�ث.- 
تعد�د �أسباب �لمير�ث.- 
تعد�د شروط �لمير�ث.- 
توضيح مو�نع �لمير�ث - 
كر و�ل�أنثى في بعض مسائل �لمير�ث.-  �ستخلاص ِحْكمة �لتّفاُضل بين �لذَّ
�ل�لتز�م بتشريعات �لمير�ث.- 

سلام. سلامّي؛ ل�أنّه من مصادر �لِملكيّة �لخاّصة في �ل�إ ُيعّد نظام �لمير�ث من �أهّم قو�عد �لنّظام �ل�قتصادّي �ل�إ
	 )ب= �ل�أب( ، )ش= �لشقيق(.
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معنى الميراث: 

سلاميّة.  هو نصيب ياأخذه �لو�رث من َترِكة �لُمَورِّث بعد موته، كما هو مبيَّن في �لّشريعة �ل�إ

اأدلّة الميراث: 

ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱٱٱٱٱٱخل 

)�لنِّساء(. جي  َّ  يه  ىه  جهمه 
كان �لعرب في �لجاهليّة، يحرمون �لنِّساء و�لّصغار من �لمير�ث، ويورّثون �لرّجال �لكبار، فنزلت هذه �ل�آية، تبيّن �أّن �لنِّساء 

و�لّصغار لهم حق في �لمير�ث مثل �لكبار، ثّم نزلت بعدها �ل�آيات �لَّتي تبيّن نصيب كّل و�رث، كقوله تعالى:   ٱ  ُّٱٱٱىك 

حم  جم  يل  ىل  )�لنِّساء(، وقوله تعالى:    ٱُّٱمل  خن َّ  زنمن  رن  مم  ام  ىليل  مل  يك 
ٰر   ٰذ  ميىييي  خي  حي  يهجي  ىه  جهمه  ين  ىن  من  خن  جنحن  يم  ىم  مم  خم 

)�لنِّساء(. مت  َّ  يب  ىب  نب  مب  زب  ىئيئرب  زئمئنئ  ٰى   ٌّ    ٍّ   َّ      ُّ   ِّ  ّٰرئ 

اإض�ءة 1

ل� يوجد في نظام من �ل�أنظمة، ول� دين من �ل�أديان تفصيل ل�أحكام �لمير�ث، كما هو في �لقر�آن 

نَّة �لنّبويّة، وهذ� من فضل �لله على �لمسلمين. �لكريم و�لسُّ

ِحْكمة مشروعّية الميراث:

  يترك �لميُّت �لمال، ويرحل عنه، و�لنّفس �لبشريّة مجبولة على �ل�أنانيّة، وكّل و�حد من �أبناء �لميّت 
و�أقاربه يودُّ لو يحوُز على هذ� �لمال وحَده، ل� يشاركه فيه �أحد، فكانت ِحْكمة �لله - تعالى- في بيان هذ� 
ه،  �ل�أمر، وتفصيل َمْن له حّق في هذ� �لمال، وَمْن ليس له حّق، وبهذ� يرضى كّل �إنسان بنصيبه، ويلزم حدَّ

فلا يعتدي على نصيب غيره.
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سلامّية: ميزات نظ�م الميراث في الّشريعة ال�إ

سلاميّة جميعاً، ومنها نظام �لمير�ث، حيُث تولّى �لله تعالى . 1 الّرب�نّية: وهي �أعظم ميزة من ميز�ت �لنّظم �ل�إ
نَّة �لمشرّفة.  بنفسه وضع قو�عد هذ� �لنّظام، من خلال تفصيل حّصة كّل و�رث في �لقر�آن �لكريم و�لسُّ

كر ِضْعَف �ل�أنثى، �إذ� كان في درجة �لقر�بة نفسها من . ٢ مراع�ة العدالة في التّوزيع، حيُث �أعطى �لذَّ
�لُمَورِّث، وهي ما تُسّمى حالة �لتّعصيب بالغير، ول� بّد هنا من ملاحظة ما ياأتي:

كر، ففي بعض �لحال�ت غير حالة �لتّعصيب تاأخذ  اأ. ليس دائمً� يكون نصيب ال�أنثى نصف نصيب الذَّ

ري  ٰى  ين  ىن  �لبنات ثلَثي �لتّركة، و�أحياناً تاأخذ �لبنت �لو�حدة نصف �لتّركة، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱنن 

)�لنِّساء(. خن  َّ  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  ىييي  ني  مي  زي 
فيكون  و�أّم،  و�أب  �أبناء  وله  �ل�بن،  توفّي  �إذ�  كما  كر،  الذَّ مثل  ال�أنثى  ت�أخذ  الح�ل�ت،  بعض  وفي  ب. 

مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  تعالى:   ُّٱحب  نصيب �أّمه مثل نصيب �أبيه، قال 

مجخن  َّٱ)�لنِّساء(. حج 
�لتّكاليف ما لم يحّمله  سلاُم من  �ل�إ ال�أنثى، حّمله  كر ِضْعف  الذَّ ي�أخذ فيه�  الَّتي  ت. وفي الح�لة 
للاأنثى، فكلّفه بالنّفقة على نفسه وزوجه و�أول�ده و�أقاربه مّمن تلزمه نفقتهم، كما �ألزمه بنفقات �لّزو�ج من 

�لَمهر وغيره، و�أعفى �لمر�أة من كّل هذه �لتكاليف، وهذ� هو �لعدل عيُنه.
كر ِضْعف �ل�أنثى؛ لحاجته للمال، فقد �أعطى �ل�أبناء �أكثر من �ل�آباء؛ . 3 مراع�ة الح�جة: فكما �أعطى للذَّ

ل�أنّهم �أحوج للمال، فهم يستقبلون �لحياة، و�ل�آباء يستدبرونها.
نظ�م الميراث يفتِّت الثّروة: حتّى ل� تبقى في يد شخص و�حد، وبذلك يتحّقق �لعدل، وينتقل �لمال . ٤

نتاج. �إلى عدد �أكبر، ويزد�د �ل�إ

اأسب�ب الميراث: 

سلام، هي: هن�ك اأسب�ب للميراث في ال�إ
القرابة: وتشمل قر�بة �ل�آباء: كال�أب و�ل�أّم، و�لجّد و�لجّدة، وقر�بة �ل�أبناء: كال�بن و�لبنت، و�بن �ل�بن، . 1

خوة و�ل�أخو�ت، و�ل�أعمام و�لعّمات. وبنت �ل�بن، وفروع �ل�أبوين و�ل�أجد�د: كال�إ
الّزوجّية: فاإذ� ُوِجَد َعْقُد زو�ج صحيح بين �لرّجل و�لمر�أة، ومات �أحدهما مع قيام �لّزوجيّة، حقيقة، . ٢

�أو حكماً، باأن كانت �لّزوجة في عّدة �لطّلاق �لرّجعّي، َورَِثُه �ل�آخر، سو�ء حصل دخول �أو لم يحصل.
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اإض�ءة ٢

�لعصبة بالغير: هي كل �أنثى لها فرض مقّدر وجد معها ذكٌر من درجتها فتصير به عصبة.

نش�ط
�أناقُش سبب حرمان �لمر�أة من �لمير�ث في بعض �لمجتمعات و�ل�أسر، وما يتركه من �آثار سلبيّة.

شروط الميراث: 

لقسمة التَّرِكة بين الَوَرَثة، ل� بّد من تحقُّق جملة من الّشروط، منه�: 
موت الُمَورِّث حقيقة وحكمً�: ل� بّد من �لتّحقق من موت �لُمَورِّث، حتى تُقَسم �أمو�له بين �لَورَثة.. 1
حي�ة الوارث حقيقة وحكمً�: فالحّي َيرُِث �لميّت، و�لجنين يرث.. ٢

موانع الميراث:

هي �ل�أمور �لَّتي تمنع �لّشخص من �لحصول على نصيبه من �لمير�ث، وهي: 
ع �لنّاس على قتل ُمَورِّثيهم . 1 سلام يمنعه من �لمير�ث؛ ل�أنّه ُيخشى �أن يتشجَّ َثُه، فاإّن �ل�إ القتل العمد: �إذ� َقتل �لو�رث ُمَورِّ

: )ل� َيرُث �لقاتُِل َشْيئاً(. )سنن �أبي د�ود( و�لقاعدة تقول: َمن �ستعجل �لّشيء قبل �أو�نه عوقَب بحرمانه، وقد قال 

اأتعلَّم 1
�لموت �لحقيقي يكون بمفارقة �لروح للجسد من خلال �لبيِّنة، �أما �لموت �لحكمي فيكون باإصد�ر 

حكم قضائي لمفقود ل� تعلم حياته �أو وفاته. 

�ْلُمْسِلُم . ٢ َيرُِث  )ل�َ   : قال  الرِّّدة:  ومنه  الّدين،  اختلاف 
�ْلَكافَِر، َول�َ �ْلَكافُِر �ْلُمْسِلَم(. )صحيح �لبخارّي( 

نش�ط: 
ما دل�لة حديث رسول �لله صلى �لله 
عليه وسلم ":" ل� يرث �لمسلم �لكافر، 
ول� �لكافر �لمسلم" صحيح �لبخاري.



1٠6

التقويم

اإش�رةَ )×( مق�بل العب�رِة غيِر الّصحيحِة فيم� ي�أتي:  س1- اأضُع اإش�رَة )√( مق�بل العب�رِة الّصحيحِة، و

)  ( َكر و�ل�أنثى في �لمير�ث في جميع �لحال�ت.    سلام بين �لذَّ �أ. ساوى �ل�إ
)  ( سلام في تحقيق �لعد�لة �ل�جتماعيّة.    ب. يساهم نظام �لمير�ث في �ل�إ
)  ( ت. ُحرم �لقاتل من �لمير�ث؛ ل�أنّه �ستعجل �لشيء قبل �أو�نه.    
)  ( ث. من شروط ِقسمة �لمير�ث موت �لُمَورِّث، وحياة �لو�رث.    

)  ( ج. �إذ� تزّوج مسلٌم من كتابيّة، فماتت وتركت مال�ً، فاإنّه َيرِثُها.   

حيحة لكل مّم� ي�أتي:  ج�بة الصَّ س ٢- اأضع دائرًة حوَل رمز ال�إ

1.  ما هي �ل�أمور �لتي تمنع �لمير�ث؟
ب( موت �لمورث حرقاً.           �أ( �ختلاف �لّدين.    

ث( �إذ� كان �لو�رث شريكاً للمورث في عقار. ت( �إذ� كان �لو�رث مسلماً من �أمّ نصر�نيّة. 
2. و�حدة ليست من شروط �لمير�ث، فما هي؟

ب( موت �لمورث حكماً.      �أ( موت �لمورث حقيقة.   
ث( �لزوجية �إذ� وجد عقد زو�ج صحيح بين �لرجل و�لمر�أة. ت( حياة �لو�رث حقيقة.   

3. متى ترث �لبنت �لنصف؟
ب( �إذ� كانت و�حدة.         �أ( �إذ� كن فوق �ثنتين.   

خوة �لذكور. ث( �إذ� كانت مع جمع من �ل�إ ت( �إذ� كانت مع �أخ لها.   

سلامّية. س3- اأعرُِّف معنى الميراث في الّشريعة ال�إ

سلام. س٤- اأذكُر ثلاثً� من ميزات نظ�م الميراث في ال�إ

ب. شروَط �لمير�ِث. ُد:     �أ. مو�نَع �لمير�ِث.   س٥- اأعدِّ

َكر ِضْعف ال�أنثى في بعض ح�ل�ت الميراث.  سلام الذَّ س6- اأبيُِّن الِحْكمة من اإعط�ِء ال�إ

اأتعلَّم ٢
�لحقوق �لمتعلقة بَترَِكة �لميّت تشمل �أربعة �أمور، هي:)تجهيز �لميّت وتكفينه، وسد�د ديونه، وتنفيذ 

وصاياه، ثّم ِقسمة ما تبقى من َترَِكته بين ورثته(.
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َوْحَدُة الفكر وال�أخلاق والّسلوك

 �أتاأمَُّل:

عندما سئلت �أم �لمؤمنين عائشة  عن خلق �لنبي  قالت:" َكاَن ُخُلُقُه 

�ل�أثر  له  كان  مما  �لصالح  سلفنا  سار  نفسه  �لنهج  وعلى  �لبخاري(،  )صحيح  �ْلُقْر�آَن" 

سلام.  يجابي في دخول كثير من �ل�أمم و�لشعوب في �ل�إ �ل�إ
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 �لتعرف �لى مفاهيم �لحرب و�لسلم و�لعد�لة �ل�جتماعية و�ل�ختلاف.- 

سلام.-   بيان �أسس �لعد�لة �ل�جتماعية في �ل�إ

 �لتعرف �لى ضو�بط �لحرب وقو�نينها.- 

 تمثُّل �لعد�لة �ل�جتماعية في �لسلوك.- 

 تمثُّل �أدب �ل�ختلاف و�لمحاورة في حياته �ليومية.- 

 �ستنتاج �أثر �لعد�لة �ل�جتماعية في حياة �لفرد و�لمجتمع.- 

٦

يتوقع من الطلبة في نه�ية هذه الوحدة اأن يكونوا ق�درين على التعرف على اأسس 

سلامية في السلوك، وذلك من  سلامي، وال�عتزاز به�، وتمثُّل ال�أخلاق ال�إ النظ�م ال�إ

خلال ال�أهداف ال�آتية:
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ال�أهدف:

يتوقّع من الطلبة في نه�ية هذا الّدرس اأن يكونوا ق�درين على:
ذكر �أسس �إقامة �لمجتمع �لمسلم.- 
بيان صفاِت �لمجتمع �لمسلم.- 
تعريف �لعد�لة �ل�جتماعيّة.- 
نَّة على مشروعيّة �لعد�لة �ل�جتماعيّة.-  �لتَّدليل من �لقر�آن و�لسُّ
سلام.-  بيان �أسس �لعد�لة �ل�جتماعيّة في �ل�إ
سلام.-  �لتَّمثيل على �أساليب تحقيق �لعد�لة �ل�جتماعيّة في �ل�إ
�ستنتاج �أثر �لعد�لة �ل�جتماعيّة في حياة �لفرد و�لمجتمع.- 
سلام.-  تقدير قيمة �لعد�لة �ل�جتماعيّة في �ل�إ
تمثُّل �لعد�لة �ل�جتماعيّة سلوكيّاً.- 

�لعصبيّة  �أسس  على  يقوم  كان  �لّذي  �لجاهلّي،  �لعربيّة  �لجزيرة  مجتمع  يحوِّل  �أن  سلام  �ل�إ �ستطاع 
�لقبليّة، �إلى مجتمع يقوم على �أسس �لعدل و�ل�أخوّة.

اأسس اإق�مة المجتمع المسلم: 

وهذه  وغيرهم،  مسلمين  ل�أبن�ئه  العدالة  ضمنت  ال�أسس،  من  مجموعة  على  المسلم  المجتمع  يقوم 
ال�أسس هي:

نَّة و�ل�أخلاق �لعالية، . 1 يمان بالله، وعلى �أحكام �لقر�آن و�لسُّ �لتّحاكم �إلى شريعة �لله تعالى �لقائمة على �ل�إ

)�لمائدة(. مك َّ  يترث  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱزب 
نسانّي يتكوّن من شعوب وقبائل شتّى، وقد . 2 نبذ �لعصبيّة �لقبليّة، و�لتّناصر بالباطل �لنّاتج عنها. فالمجتمع �ل�إ

�أّن هذ� �ل�ختلاف وسيلة للتّعارف و�لتّعاون بين هذه �لجماعات، وليس للتّخاصم و�ل�ختلاف،  سلام  بيّن �ل�إ

ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  ويكون �لتّفاضل على �أساس �لتّقوى، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱزئ 

يث  َّ )�لحجر�ت(. ىث  نث  مث  زث  يترث  ىت  نت  مت  زت  يبرت 

سلام العدالة ال�جتم�عّية في ال�إ الّدرس العشرون 
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حل . 3 جل  مك  لك  حكخك  نسان في دينه ونفسه وعقله وماله وعرضه، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱٱجك  صيانة وحماية �ل�إ
)�لبقرة(. مل  َّ  خل 

اإض�ءة

من  بعدله  وينعم  لحكمه،  ويخضع  �أرضه،  في  يقيم  َمْن  لكّل  �لكريم  �لعيش  سلام  �ل�إ كفل 

�لمسلمين وغيرهم.

صف�ت المجتمع المسلم: 

يتميّز عن غيره من �لمجتمعات بعقائده ونُظمه، ول� يهمل �لّرو�بط �ل�أخرى، كالّدم، و�لوطن، وغير ذلك، . 1
سلاميّة.  بعد وجود �ل�أصل، وهو ر�بطة �لعقيدة �ل�إ

مجتمع متر�بط متضامن.. 2

مفهوم العدالة ال�جتم�عّية: 

العدالة ال�جتم�عّية تعني: �إعطاء كّل فرد ما يستحّقه، عن طريق �إشباع �لحاجات �ل�أساسيّة للنّاس، 
وتوزيع �ل�أمو�ل و�لمنافع على جميع �أفر�د �لرّعية، وتمكينهم من �ل�نتفاع بها، وحيازتها دون تمييز. 

نَّة:  مشروعّية العدالة ال�جتم�عّية في القراآن والسُّ

مب  ٱُّٱزب  تعالى:  سلام، منها قوله  يَّة �لعدل في �ل�إ وردت �آيات كثيرة في �لقر�آن �لكريم تدّل على �أهمِّ

ىث  نث  زثمث  يترث  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب 

: )�إِنََّما �أْهَلَك �لّذين َقْبَلُكْم �أنَُّهْم َكانُو� �إَِذ� َسرََق فِيِهُم  )�لنحل(، ومن �لّسنّة �لنّبويّة قوله  ىف  َّ  يث 

َسَرَقْت  ٍد  ُمَحمَّ �ْبَنَة  َفاِطَمَة  �أنَّ  َلْو  �للَِّه،  َو�ْيُم   ، �ْلَحدَّ َعَلْيِه  �أَقاُمو�  ِعيُف  �لضَّ فِيِهُم  َسرََق  �إَِذ�  َو َتَرُكوُه،  �لّشريف 
َلَقَطْعُت َيَدَها(. )صحيح �لبخارّي(

نش�ط 1
�أرجع �إلى �أحد �لمصادر و�أتعرّف �لى �لفرق بين �لعد�لة و�لمساو�ة.
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سلام:  اأسس العدالة ال�جتم�عّية في ال�إ

نسان من عبادة غير �لله، ونفى �لوساطة بين �لعبد وربّه، . 1 سلام �ل�إ اإخلاص العبودّية لله: حيث حرّر �ل�إ

جك  حقمق  مف  خف  حف  جف  جغمغ  مع  جع  مظ  حط  مض  ٹٱٹٱ ُّٱ 

)�لبقرة(. حل  َّ  جل  مك  لك  خك  حك 
�لمنشاأ و�لمصير و�لمحيا . ٢ �لبشرّي في  �لجنس  َوْحَدة  سلام  �ل�إ �أقّر  الك�ملة: حيث  نس�نّية  ال�إ  المس�واة 

: )�لنّاس َبُنو �آَدَم، َو�آَدُم ِمْن تَُر�ٍب(. )مسند �أحمد(    و�لممات، قال 

)َمَثُل . 3  : قال  كافّة،  و�أشكاله  صوره  في  �لتّكافل  مبد�أ  سلام  �ل�إ قرّر  الوثيق:  ال�جتم�عّي   التّك�فل 

ِهْم، َوَتَر�ُحِمِهْم، َوَتَعاُطِفِهْم َمَثُل �ْلَجَسِد �إَِذ� �ْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَد�َعى َلُه َسائُِر �ْلَجَسِد   �ْلُمْؤِمِنيَن فِي َتَو�دِّ

ى(. )صحيح مسلم( َهِر َو�ْلُحمَّ بِالسَّ

سلاميّة كلُّها جسد و�حد: تاأمر بالمعروف، وتنهى عن �لمنكر، وتُْنِصُف �لمظلوم، وتُغني �لَفقير،  و�ل�أّمة �ل�إ

وتُعطي �لمحروم.    

سلام:  اأس�ليب تحقيق العدالة ال�جتم�عّية في ال�إ

سلام جملة من ال�أس�ليب والوس�ئل لتحقيق العدالة ال�جتم�عّية، منه�: اعتمد ال�إ

)�لمؤمنون(. 1 جي َّ.  يه  ىه  مه  تشريع الزك�ة والّصدق�ت، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱجه 
نسان �لو�حد على عدد . ٢ العمل على تفتيت الثّروة، كما يحصل في نظام �لمير�ث، حيث توزَّع ثروة �ل�إ

غير قليل من َوَرَثِته. 

من . 3 ٱٱُّٱزن  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٹٱٹٱ و�لِقمار،  و�لرِّبا،  كال�حتكار،  المشروع،  غير  الكسب  وس�ئل  تحريم 

)�لبقرة(. جب َّ  ين  ىن  نن 

اأتعلَّم
�ل�حتكاُر: هو حبُس �لتّجارِ طعاَم �لنّاس و�أقو�تهم �لّضروريّة فترًة من �لزّمِن، وعدُم عرِضها في �ل�أسو�ِق؛ 
: )ل� َيْحَتِكُر �إلّ�  سلاُم، وقد قال رسول  ضر�رِ بالنّاس، لذ� حرَّمُه �ل�إ حتّى ترتفَع �أسعارُها، ما يؤّدي �إلى �ل�إ

خاِطٌئ(. )صحيح مسلم( 
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�ل�جتماعيّة، فكان ينفق جميع ما في يديه  �لعد�لة  �ل�أمثلة في تحقيق  �أروع  �لرّسول   وقد ضرب 
نِي �أْن ل�َ َتُمرَّ َعَلىَّ َثلاَُث َلَياٍل َوِعْنِدي ِمْنُه َشْيءٌ، �إِل�َّ َشْيئاً �أرِْصُدُه  ويقول: )َلْو َكاَن لِي ِمْثُل �أُحٍد َذَهباً َلَسرَّ

لَِدْيٍن(. )صحيح �لبخارّي(
، فاأنفق جميع �أمو�له في سبيل �لله.  وهذ� �أبو بكر �لصّديق -رضي �لله عنه- سار على ُخطا �لنّبّي 

نفاق، تتحّقق �لعد�لة بين جميع �أفر�د �لمجتمع، فلا يبقى فيهم محتاج. وبمثل هذ� �ل�إ

اأثر العدالة ال�جتم�عّية في حي�ة الفرد والمجتمع:

تُبرُِز مكانة �لفرد في �لمجتمع، فيصبح عضو�ً منتمياً يبذل قصارى جهده من �أجل مصلحة �ل�أّمة و�زدهارها.. 1

�زدياد �لتّفاعل بين �أبناء �لمجتمع، وتعزيز �لتّعاون و�لّصلات بينهم.. 2

يسود �ل�أمن و�لّسلام د�خل �لمجتمع �لمسلم، وتختفي عو�مل �لجريمة و�لعدو�ن. . 3

�ستثمار جهود �أفر�د �لمجتمع وطاقاتهم بوضع �لرّجل �لمناسب في �لمكان �لمناسب.. 4

نش�ط ٢
َير، �أستنتُج �لعد�لة �ل�جتماعيّة �لَّتي �أرساها �لرّسول  في غزوة بدر عندما قّدم  بالرّجوع �إلى كتب �لسِّ

�أقاربه �أوّل�ً في مو�جهة �ل�أعد�ء.
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التقويم

اإش�رةَ )×( مق�بل العب�رِة غيِر الّصحيحِة فيم� ي�أتي:  س1- اأضُع اإش�رَة )√( مق�بل العب�رِة الّصحيحِة، و

)  ( سلامّي.      �أ. ساَدت �لعصبيّة �لَقَبليّة في �لمجتمع �ل�إ

)  ( سلامّي عن غيره من �لمجتمعات بعقائده ونُُظمه.   ب. يتميّز �لمجتمع �ل�إ

)  ( سلام �إخلاص �لعبوديّة لله.    ت. من �أسس �لعد�لة �ل�جتماعيّة في �ل�إ

)  ( ث. يعتمد �لفرد في ظّل �لعد�لة �ل�جتماعيّة على من هو �أقوى منه.   

)  ( سلام.      ج. �لعد�لة �ل�جتماعية �إحدى مظاهر �إنسانية �ل�إ

حيحة لكل مّم� ي�أتي:  ج�بة الصَّ س ٢- اأضع دائرًة حوَل رمز ال�إ
1. ما �أساس �لتفاضل بين �لناس؟

ث( كثرة �لنسل. ت( �لجاه و�لسلطان.  ب( �لمال.  �أ( �لتقوى و�لعمل �لصالح.  
2. بماذ� تميز �لمجتمع �لمسلم؟ 

ب( باإهماله لرو�بط �لدم و�لوطن.          �أ( باأنظمته �لوضعية.  
ث( بالتفريق بين �لقوي و�لضعيف. ت( بالتر�بط و�لتضامن.  

3. من �ل�أنظمة �لتي تعمل على تفتيت �لثروة، ما هي؟ 
ب( نظام �لبيع و�لشر�ء.   �أ( نظام �لهبات و�لهد�يا.  

ث( نظام �لوصية. ت( نظام �لمير�ث.  

س3- اأعرُّف مفهوم العدالة ال�جتم�عّية.

نَّة النّبوّية على العدالة ال�جتم�عّية. س٤- اأستدلُّ من القراآن الكريم والسُّ

سلام. س٥- اأذكُر اأسس العدالة ال�جتم�عّية في ال�إ

سلام. س6- اأبيُن ثلاثة من اأس�ليب تحقيق العدالة ال�جتم�عّية في ال�إ

سلام. ُد ثلاثة من اآث�ر العدالة ال�جتم�عّية في ال�إ س٧- اأعدِّ
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سلامّي ْلم والحرب في الفكر ال�إ السِّ الّدرس الواحد والعشرون

ال�أهدف:

يتوقّع من الطلبة في نه�ية هذا الّدرس اأن يكونوا ق�درين على:

سلام.-  ْلم و�لحرب في �ل�إ تعريف مفهوَمي �لسِّ
سلام.-  ْلم و�لحرب في �ل�إ �لتَّدليل على مشروعيّة �لسِّ
سلام.-  ْلم ومسوّغات فرضيّة �لجهاد في �ل�إ سلام للسِّ �لمو�زنة بين ِحْكمة دعوة �ل�إ
سلام.-  مناقشة ضو�بط �لحرب وقو�نينه في �ل�إ
سلام من �ل�أسرى.-  �ستنتاج موقف �ل�إ
سلام قد �نتشر بحّد �لّسيف.-  سلام باأّن �ل�إ تفنيد �ّدعاء �أعد�ء �ل�إ

سلام: ْلم والحرب في ال�إ مفهوم السِّ

ْلم: فهو وضٌع يسود فيه �ل�أمن و�لّسلام، ويشعر فيه �لفرد  ْلم و�لحرب مفهومان متضاد�ن، اأّم� السِّ �لسِّ
َول، وتسعى  بال�أمان، واأّم� الحرب: فهي �لقتال و�لنّز�ع بين فئتين كبيرتين من �لنّاس، وغالباً ما تكون بين �لدُّ

كلُّ فئٍة للتغلُّب على �لفئِة �ل�أخرى وهزيمتها.

سلام: ْلم والحرب في ال�إ مشروعّية السِّ

�ل�أصل في �لَعلاقات بين �لمسلمين وغيرهم �أْن تكوَن قائمة على �ل�أمن و�لّسلام، و�أّن �لحرب �لَّتي ُيطلق 
سلام مصطلح �لجهاد، ُشرَِعْت حمايًة للمجتمع �لمسلم من �عتد�ء �لكافرين و�لُمستكبرين،  �ل�إ عليها في 

سلام، ويمنع وصولها �إلى �ل�أمم �ل�أخرى، وهي نوعان:  وقتال من يقف في وجه دعوة �ل�إ

حق . 1 مف  خف  حف  جه�د دفع: وهو جهاد �لمسلمين عن �أنفسهم و�أوطانهم، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱجف 

)�لبقرة(. مل  َّ  خل  حل  جل  مك  لك  حكخك  جك  مق 
سلام، ويمنع �لنّاس من �لدخول فيه باإر�دتهم �لحرَّة، . ٢ جه�د طلب: وهو قتال َمْن وقف في وجه دعوة �ل�إ

خم  حم  جم  يل  ىل  مل  ويفِتنهم عن دينهم، ول� يسمح بلغة �لحو�ر و�لتّفاهم، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱٱٱٱٱخل 
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سلامّي ْلم والحرب في الفكر ال�إ السِّ
جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم 

 َّ  ٌّ... حنخن  جن  يم  ىم  تعالى:    ُّٱ  )�لنِّساء(، وقال  ٰى   ٌّ    ٍّ  َّ  َّ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي 
)�لبقرة(، �أي �إّن �إجبار �لنّاس على �لكفر وتعذيبهم؛ لترك دينهم �أشّد من �لقتل.

سلام: ضوابط الحرب في ال�إ

سلام ضرورة شرعيّة ولها ضو�بط وقيم قبلها  نسانيّة منذ فجر �لتّاريخ، وهي في �ل�إ �لحرب ظاهرة ل�زَمِت �ل�إ
و�أثناءها وبعدها، ومن �أبرز هذه �لقو�عد ما ياأتي:

�لمسلمون . 1 يخوضها  معركة  من  فما  �لمعركة،  قبل  �لكّفار  �إنذ�ر 
خضوعهم  �أو  �أّول�ً،  سلام  �ل�إ �إلى  �لمشركين  دعوة  وعليهم  �إلّ� 
لرفضهم  باأنفسهم؛  �لحرب  فاإنّهم يختارون  �إلّ�  و ثانياً،  ل�أحكامه 
�أحد �ل�أمرين، وقد كان �لمسلمون من عهد �لنّبّي  و�لخلفاء 

من بعده يفعلون ذلك.
عدم مفاجاأة �لكّفار بالغارة عليهم، �إلّ� �إذ� بدؤو� هم بذلك.. 2
بالحرب . 3 لهم  َعلاقة  ل�  �لّذين  �لمدنيّين  �أرو�ح  حماية 

بكر  �أبو  �لمسلمين  خليفة  به  وّصى  ما  وهذ�  وممتلكاتهم، 
�لصديق رضي �لله عنه جيَش �أسامَة بِن زيد رضي �للّه عنه: 
)َل� َتخونو�، َوَل� َتْغُدرو�، َوَل� َتُغلّو�، َوَل� تَُمثِّلو�، َوَل� َتْقُتلو� ِطْفلاً 
َوَل� َشْيخاً َكبير�ً، َوَل� تُْغرِقو� َنْخلاً َوَل� َتْحرِقوه، َوَل� َتْقَطعو� َشَجَرًة 

و�ِمِع َفَدعوهم  �إِذ� َمَرْرتُم بَِقْوٍم َفرَّغو� �أْنُفَسهم في �لصَّ ُمْثِمَرًة، َوَل� َتْذَبحو� شاًة َوَل� َبَقَرًة َوَل� َبعير�ً �إلّ� لَِماأَْكَلٍة، َو
َوما َفرَّغو� �أْنُفَسهم َلُه(.

حماية �ل�أسرى.. 4
عدم �لتّمثيل بقتلى �لعدّو، وقد نهى �لرّسول  عن �لتّمثيل بجثث �لمقاتلين.. ٥
سلام ما يضمن سلامة �لسفر�ء و�لرسل و�لمبعوثين؛ لتمتعهم بما يسمى . ٦ سلامة �لّسفر�ء و�لمبعوثين: شرع �ل�إ

تُقَتل لضربت  �لرّسل ل�  �أّن  �لكّذ�ب: "�أما و�لله لول�  �لرسول  لرسوَلي مسيلمة  بالحصانة، فقد قال 
�أعناقكم". )صحيح �أبي د�ود(
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سلام من ال�أسرى: موقف ال�إ

حسان و�لرّعاية، مثل �لمسكين و�ليتيم، ويوجب . 1 سلام �ل�أسرى من �لفئات �لّضعيفة �لَّتي تستحّق �ل�إ ُيَعّد �ل�إ

يه  ىه  مه  معاملتهم �أثناء �ل�أسر معاملة �إنسانيّة، تحفظ كر�متهم، وترعى حقوقهم،ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱ ُّٱجه 

نسان(. )�ل�إ ٰى  ٌّ   ٍّ   َّ  ُّ    ِّ  ّٰ  َّ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي 

ىث . 2 نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  �أّما مصير �ل�أسرى، فقرره قوله تعالى:   ٱُّٱٱٱٱٱزت 

)محّمد(، فقد بيّن �لله سبحانه وتعالى للمسلمين  مئ َّ  يكمل  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث 
�لُحْكَم في معاملتهم ل�أسرى �ل�أعد�ء، وهي:

سلام  �أ. �لمّن عليهم باإطلاق سر�حهم؛ لوجه �لله تعالى، بلا مقابل، �بتغاء مثوبة �لله ورضاه، وتحبيب �ل�إ
�إليهم، حين يرون حسن معاملة �لمسلمين لهم.

ب. مبادلتهم بمال، �أو باأسرى من �لمسلمين، �أو بمنفعة يقّدمونها للمسلمين، كما حصل باإطلاق سر�ح 
بعض �ل�أسرى من �لكّفار في غزوة بدر مقابل تعليم عشرة من صبيان �لمدينة �لقر�ءة و�لكتابة.

نش�ط
غير  َول  �لدُّ في  ومعاملتهم  سلاميّة،  �ل�إ �لحضارة  في  �ل�أسرى  معاملة  بين  فيها  �أقارُن  مقالة  �أكتُب 

سلاميّة حديثاً. �ل�إ

سلام بحّد الّسيف؟ هل انتشر ال�إ

سلامّي، وتثبيت هذ� �ل�ّدعاء في  سلام تُهمة خطيرة، يجتهدون في �إلصاقها بالّدين �ل�إ   �فترى �أعد�ء �ل�إ

سلام �نتشر  وجد�ن �لمسلمين، باأّن دينهم دين عنف و�إكر�ه، وسفك للدماء، وتتلّخص هذه �لتّهمة باأّن �ل�إ

بحّد �لّسيف، فهل هذ� �ل�دعاء صحيح؟ لتناأمل �ل�أمور �ل�آتية:

صنوف . 1 لاً  متحمِّ قناع،  و�ل�إ بالُحّجة  �أهلها  يدعو  عاماً  ثلاثة عشر  �لمكرّمة  مّكة  في  �لنّبّي   مكث 

�ل�أذى، و�أنو�ع �لعذ�ب.

هاجر �لمسلمون فر�ر�ً بدينهم من مّكَة �لمكرّمِة �إلى �لمدينة �لمنوّرة، وهناك شرع �لله �لجهاد، رّد�ً على . 2

عدو�ن �لمشركين، ودفعاً ل�أذ�هم.
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اإض�ءة

ُح فيه  �أتاأمَُّل قول �لصحابّي �لجليل ربِعّي بن عامر رضي �لله عنه لرسُتَم قائِد جيِش �لفرس، ُيَوضِّ

غاية جهاد �لمسلمين: )�إّن �لله �بتعَثنا؛ لُنخرَِج َمن شاء، من عبادة �لعباد �إلى عبادة �لله، وِمن ضيِق 

سلام(. نيا و�ل�آخرة، ومن َجْور �ل�أديان �إلى عدل �ل�إ نيا �إلى َسَعة �لدُّ �لدُّ

كانت . 3 �لَّتي  �لظّالمة  َول  �لدُّ حو�جز  لتزيل  بعده؛  وما  �لر�شدّي  �لعهد  في  سلاميّة  �ل�إ �لفتوحات  جاَءت 

فيها  �أكره  و�حدة  حادثة  �أيََّة  �لتّاريخ  ِل  ُيَسجِّ ولْم  شعوبها.  �إلى  سلاميّة  �ل�إ �لّدعوة  وصول  دون  تحوُل 

مي  ٱُّٱخي  تعالى:  )�لبقرة(، وقال  خمممجنمش  َّ  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱجمحم  سلام،  �لمسلمون غيرهم على �عتناق �ل�إ

)يونس(. نئ  َّ  مئ  زئ  رئ   ّٰ     ِّ    ُّ   َّ ٰى    ٌّ     ٍّ   ٰر  ٰذ  يي  ىي 
سلام دون �إكر�ه �أو �إجبار، وخير مثال على ذلك: �أندونيسيا . 4 ل �لتّاريخ دخول ملايين �لبشر في �ل�إ سجَّ

سلام �لعشر�ت في مشارق  وماليزيا �للّتان يعيش فيهما مئات �لملايين من �لمسلمين، وكلَّ يوم يدخل في �ل�إ

�ل�أرض ومغاربها.
و�لُحّجة . ٥ قناع  بال�إ تستقرُّ  �إنّما  و طلاق،  �ل�إ على  و�لقهر  �لّسيف  وطاأة  تحت  �لنفوس  في  تستقرُّ  ل�  �لعقائد 

سلام ُمجَبرًة، فسرعان ما كانت تمرَّدت عليه، ولفظته. �لو�ضحة، ولو كاَنت �لّشعوب قد دخلت في �ل�إ

اأتعلَّم
عفاء، بينما  سلامِ �أهد�ٌف نبيلٌة، تتعلُق بدحر �لمعتدي ونشر �لّدعوِة، وحمايِة �لضُّ �أهد�ُف �لجهاِد في �ل�إ
�أهد�ُف �لحرِب عنَد غيِر �لمسلميَن �أهد�ٌف وضيعة، تتعلُق بقتِل �لنّاس، و�ل�ستيلاِء على ثرو�ت بلادهم بغيِر 

، و�ل�ستكبارِ في �ل�أرِض، وظلِم �لّشعوِب. حقٍّ
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التقويم

اإش�رةَ )×( مق�بل العب�رِة غيِر الّصحيحِة فيم� ي�أتي:  س1- اأضُع اإش�رَة )√( مق�بل العب�رِة الّصحيحِة، و

)  ( سلام �أّن �ل�أصل في �لَعلاقات مع غير �لمسلمين �لحرُب، وليس �لّسلام.  �أ. َيعتبُر �ل�إ
)  ( سلام عبادة يتقرّب بها �لمسلم �إلى ربّه عّز وجّل.    ب. �لحرب في �ل�إ
)  ( سلامّي ُملزِمٌة للمسلمين.     ت. ضو�بط �لحرب، كما بيّنها �لفكر �ل�إ

 ث. ُيساِمُح �لمسلمون �لمحاربين من غير �لمسلمين �لّذين �حتلو� �أرضهم و�عتدو� على
)  ( �أعر�ضهم وممتلكاتهم.        

)  ( سلاميّة في عهد �لخلفاء �لّر�شدين كحركة �ستعماريّة.  ج. جاَءت �لفتوحاُت �ل�إ

حيحة لكل مّم� ي�أتي:  ج�بة الصَّ س٢- اأضع دائرًة حوَل رمز ال�إ
سلام، فما هي؟ 1. من ضو�بط �لحرب في �ل�إ

�أ( مفاجاأة �لكفار بالغارة عليهم.  ب( �ل�بتعاد عن حماية �أرو�ح �لمدنيين �لذين ل� علاقة لهم بالحرب.
ت( قتل �ل�أسرى.               ث( عدم �لتمثيل بقتلى �لعدو.

2. ما �لمقصود بالمّن؟
�أ( �إطلاق سر�ح �ل�أسرى بلا مقابل.    ب( مبادلة �ل�أسرى بالمال.

ت( مبادلة �أسير باأسير مسلم.          ث( تقديم �ل�أسير منفعة للمسلمين مقابل �إطلاق سر�حه.
3. كم سنة مكث �لنبي  في مّكة �لمكرّمة يدعو �أهلها بالحّجة و�لُبرهان؟

ث( ثلاثة عشر عاماً.  ت( عشرون عاماً.  ب( �أربعة عشر عاماً.  �أ( خمسة عشر عاماً. 

س3- اأق�رن بين مفهوَمي الحرِب والّسلام.

سلام. س٤- اأبّين مشروعّية الحرب في ال�إ

سلام. سلام من �لمسلمين �إكر�ه غير �لمسلمين على �عتناق �ل�إ س٥- اأعلُِّل: لم يطلب �ل�إ

سلام من قوله تع�لى:  س6- اأستنتُج مصير ال�أسير في ال�إ

مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت    ٱُّٱزت 

)محّمد(.  مئ  َّ  يكمل  ىك 

سلام قد انتشَر ِبَحدِّ الّسيف؟ س٧- اأرّد على فِْرَيِة اأّن ال�إ
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ال�أهدف:

يتوقّع من الطلبة في نه�ية هذا الّدرس اأن يكونوا ق�درين على:

تعريف مفهوم �ل�ختلاف.- 
بيان �أقسام �ل�ختلاف في �لّشريعة. - 
شرح تحذير �لنّبّي  من �ل�ختلاف �لمذموم.- 
تعد�د �أسباب �ل�ختلاف.- 
�ل�ختلاف �لمحمود وسلبيّات -  �إيجابيّاِت  �لمقارنة بين 

�ل�ختلاف �لمذموم.
توضيح �آد�ب �ل�ختلاف �لمحمود. - 
في عصر -  �ل�ختلاف  �آد�ب  مر�عاة  من  بُِصَوٍر  �لتَّمثيل 

�لنّبّي  و�لّصحابة �لكر�م.
تقدير �آد�ب �لحديث و�لحو�ر و�ل�ختلاف. - 
تمثُل �أدب �ل�ختلاف في حياتهم �ليوميّة.- 

من دل�ئل ِحْكمة �لله سبحانه وتعالى �أْن خلَق �لبشر باألباب و�أفهام متفاوتة؛ لينتفعو�، وينعمو� بما في 
حن  جن   يم  ىم  خممم  حم  جم  يل  ىل  مل  هذ� �لتّفاوت من تنوٍُّع كبير، قال تعالى:   ُّٱخل 

ىه َّ. )هود:118-11٩( مه  ينجه  ىن  من  خن 

مفهوم ال�ختلاف:

ال�ختلاف: عكس �ل�تّفاق، وهو �لتّباُيُن في �لّر�أي، و�لمغايرة في �لطّرح. 

اأقس�م ال�ختلاف في الّشريعة: 

ينقسم ال�ختلاف في الشريعة اإلى نوعين، هم�:
اأول�ً. ال�ختلاف المحمود: 

نَّة، وهذ� ما َعَذَر �للُه    وهو �ل�ختلاف في فروع �لّشريعة �لَّتي لْم َيُقْم عليها دليٌل قطعيٌّ من �لقر�آن و�لسُّ

سلامّي ضوابط ال�ختلاف في الفكر ال�إ الّدرس الثّ�ني والعشرون  
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فيه �لمسلمين، فالمختِلفون يسَعون للحّق ويسلكون كّل طريق يوصلهم �إليه، فال�ختلاف بينهم َمنَشُؤُه عدُم 
كوِن �لمختَلِف فيه من �أصول �لّدين وقو�عده. َفَمْن �أصاب منهم �لحقَّ فله �أجر�ن، ومن �أخطاأُه َمَع �جتهاده 

في �لوصول �إليه فله �أجر و�حد، ومعفّو عن َخَطِئه.

ث�نيً�. ال�ختلاف المذموم:
رعيّة �لثّابتة بالّدليل �لقطعّي؛  وهو �ل�ختلاف في �أصول �لّشريعة من �لعقائد و�ل�ختلاف في �ل�أحكام �لشَّ
ل�أّن هذ� �ل�ختلاف ُيْضِعُف �ل�أّمة، ويجعلها فِرَقاً متناحرة، فيؤّدي بكّل و�حد منهم �إلى �أْن يجحَد �لحّق �لّذي 

هلجم  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مع �لطَّرَف �ل�آخر، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱٱٱٱٱٱمق 

)�لروم(. خن  َّ  حن  جن  مم  خم  حم 

تحذير النّبّي  من ال�ختلاف المذموم:
: )�إِنََّما َهَلَك َمْن   كان رسول �لله  يعلم مدى خطورة �ل�ختلاف �لمذموم على �ل�أّمة، فحذرها بقوله  

َكاَن َقْبَلُكْم بُِسَؤ�لِِهْم َو�ْخِتلاَفِِهْم َعَلى �أْنِبَيائِِهْم(. )صحيح �لبخارّي(

 من اأسب�ب ال�ختلاف المحمود:

تعود اأسب�ب ال�ختلاف المحمود اإلى اأمور عّدة، منه�:
)�لبقرة:228(، . 1 مب َّ  تع�لى:   ٱُّٱزب   �أسباب تعود �لى �للُّغة: كال�ألفاظ �لمشَترَِكة �لو�ردة في �لقر�آن، كقوله 

فكلمة قروء لها معنيان، هما: �لطُّْهُر، و�لَحْيض، وتُحمل على �أحدهما.
َنن: وهو سبب رئيس لمعظم �ختلافات �لمجتهدين، كاختلافهم في �لحكم . 2 �أسباب تعود �إلى رو�ية �لسُّ

على بعض �ل�أحاديث .. �إلخ. 
تفاُوُت �لنّاس في �لعقول، وطريقة �لتّفكير.. 3

من اأسب�ب ال�ختلاف المذموم:

)�لنِّساء:13٥(.. 1 ٰى     ٌّ  َّ  ٰر  ٰذ  يي  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ  �تّباع �لهوى و�لجهل: 

: )َما َضلَّ َقْوٌم َبْعَد ُهًدى َكانُو� َعَلْيِه �إِلَّ� �أوتُو� �ْلَجَدَل(، . 2  ُحبُّ �لظّهور بكثرة �لَجدل، قال رسول �لله 
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)�لزخرف:٥8(. )سنن �لتّرمذّي( جف  َّ  مغ  جغ  مع  مظجع  حط  مض  خض  تعالى:    ٱُّٱٱٱٱٱٱحض  ثم تلا قوَله 

ب: سو�ء كان سياسيّاً �أو مذهبيّاً �أو حزبيّاً �أو ل�أفر�د ورموز، وسو�ء كان لفرط ُحبٍّ �أو لفرط ُبْغض . 3 �لتَّعصُّ

)�لفتح:2٦( رن  َّ  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 

ىم . 4 مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل   �لتّقليد بصورة عمياء: وليس عليه دليل، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱٱٱٱٱٱخل 

)�لبقرة(. منمي  َّ.  خن  حن  جن  يم 

اآداب ال�ختلاف المقبول: 

�إخلاُص �لنِّيَّة لله، و�لتَّجرُُّد من �ل�أهو�ء: فما د�م مقصد �لمسلم رضا �لله فاإنّه يقبُل �لّصو�ب من �أّي جهٍة وصَل �إليه.. 1
خن . 2 حن  جن  مم  خم  ٱُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱحم  ، مصد�قاً لقوله تعالى:   ردُّ �ل�ختلاف �إلى كتاب �لله وُسنَّة رسوله 

هن  َّ)�لنِّساء:٥٩(. من 

نش�ط
بمشاركة �أفر�د مجموعتي، �أقارُن بين �إيجابيّات �ل�ختلاف �لمقبول وسلبيّات �ل�ختلاف �لمذموم.

�أن َيْعُذَر �لمسلمون بعَضهم بعضاً في �لخلاف في �لفروع �لَّتي فيها مساٌغ للاجتهاد، و�ل�أصل في هذ� �لباب . 3
مام محّمد رشيد رضا: )نعمل فيما �تّفقنا عليه، وَيْعُذُر بعُضنا بعضاً فيما �ختلفنا فيه(. قوُل �ل�إ

اأمثلة على مراع�ة اآداب ال�ختلاف في عصر النّبّي، والّصح�بة الكرام:
قال رسول �لله  ل�أصحابه يوم قُريظة: )ل�َ ُيَصلَِّينَّ �أَحٌد �ْلَعْصَر �إِل�َّ فِي َبِني قَُرْيَظَة(. )صحيح �لبخارّي( . 1

سر�ع، َفَصلّو� في �لطريق، وفهم بعضهم حرفيّة �لنّّص،  ففهم قوٌم �أّن �لمقصود من توجيه �لنّبّي  هو �ل�إ
فلم ُيَصلّو� حتّى وصلو� بني قريظة، فاأّخروها عن وقتها، فاأقرَّ �لرّسول  �جتهاد �لطَّرفين.

اإض�ءة

مام �لشافعي رحمه �للّه: ما ناظرت �أحد�ً �إل� قلت: �للّهم �أجِر �لحّق على قلبه ولسانه، فاإن  قال �ل�إ

كان �لحق معي �تبعني، و�إن كان �لحق معه �تبعته.
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يا �لّصلاة، وقبل مجيء . 2 خرج صحابيّان في سفر، فاأدرَكْتُهما صلاُة �لظُّهر، ولم يجد� �لماء، فتيّمما، و�أدَّ
َعِلَم  فلما  �ل�أولى،  بالّصلاة  �ل�آخر  �لصلاة، و�كتفى  و�أعاد  �أحُدهما،  اأ  فتوضَّ �لماء،  �لعصر، وجد�  وقت 

�لنّبّي  بذلك، �أقّر �لطّرفين. 
َوَقِد �ختلَف �لّصحابة  في �أمور كثيرة، فلْم َيِعْب بعُضهم على بعض، كما �ختلف �لّذين من بعدهم . 3

ِة و�لمحبَِّة  في قضايا كثيرة، و�أعذَر بعُضهم بعضاً، وخير دليل على ذلك وجود �لمذ�هب �ل�أربعة، مع �ل�أخوَّ
بين �أصحابها.

هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  ٱُّٱيي    دعانا ربنا سبحانه وتعالى معشَر �لمسلمين �إلى عدم �لتفرُّق، فقال: 
، ٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ك بكتابه وُسنَِّة نبيّه  عمر�ن:10٥(، و�أمرنا بالَوْحَدة، من خلال �لتَّمسُّ )�آل  مب َّ  خب  حب  جب 

عمر�ن:103(. )�آل  مئ َّ  زئ  رئ  ٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّ      ُّ    ِّ  ّٰ 

اأتعلَّم
�ل�ختلاُف في �لّر�أِي لْم ُيْفِسِد �لوُدَّ بين �أئّمِة �لمذ�هِب �ل�أربعِة، وغيرهم؛ ل�أنَّ �لخلاَف ل� يكوُن في 

، فكلُّ مجتهٍد معذوٌر، بْل ماأجوٌر. �لقو�عِد و�ل�أصوِل، �إنّما يكوُن في �لفروِع �لَّتي ليَس عليها دليٌل قطعيٌّ
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التقويم

اإش�رةَ )×( مق�بل العب�رِة غيِر الّصحيحِة فيم� ي�أتي:  س1- اأضُع اإش�رَة )√( مق�بل العب�رِة الّصحيحِة، و

�أ. �إذ� كان �لمختَلُف فيه ِضْمَن د�ئرة �ل�ختلاف �لمسموح به، فللمجتهِد �لّذي �أصاب �لحق �أجر�ن.  )       ( 

رو� صلاَة �لعصر يوَم قُريظة.       )       ( ب. عنَّف �لنّبّي  �لّصحابة �لّذين �أخَّ
ت. من �ل�ختلاف �لمسموح به �ل�ختلاُف في �أصول �لعقيدة.       )       ( 
ث. �ل�ختلاف �لمذموم ُيْضِعُف �ل�أّمة، وُيَفرَِّق شمَلها، ويجعلها فِرَقاً متناحرة.      )       (

ج. لم َيْثُبْت �أّن �لّصحابة  َقد �ختلفو� في فروع �لّدين.        )       (

حيحة لكل مّم� ي�أتي:  ج�بة الصَّ س ٢- اأضع دائرًة حوَل رمز ال�إ

1. قال تعالى: ﴿ڃ  ڃ     چ  چ  چ﴾، كلمة قروء ماذ� تعني؟
ث( �لطهر و�لحيض. ت( �لنفاس.   ب( �لجنابة.   �أ( �لغسل.   

2. من �أسباب �ل�ختلاف �لمذموم، فما هي؟
ب( �ل�أسباب �لتي تعود �إلى رو�ية �لّسنن. �أ( �لتعرف على �ل�أسباب �لتي تعود �إلى �للغة. 

ث( تفاوت �لناس في �لعقول وطريقة �لتفكير. ت( �تباع �لهوى و�لجهل.    
3. من �لقائل )نعمل فيما �تفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما �ختلفنا فيه(؟

ث( جمال �لدين �ل�أفغاني.  ت( محمد رشيد رضا.  ب( �أحمد شاكر.  �أ( محمد عبده.  

س3- اأعرُِّف مفهوَم ال�ختلاف.

س٤- اأبيُِّن اأقس�َم ال�ختلاف في الّشريعة.

َر النّبّي  من ال�ختلاف المذموم. س٥- اأْشَرُح م� ي�أتي: حذَّ

ُد اأسب�ب ال�ختلاف المذموم. س6- اأعدِّ

ُح اآداب ال�ختلاف المقبول. س٧- اأوضِّ

س٨- اأمثُِّل على مراع�ة اآداب ال�ختلاف في عصر النّبّي  والّصح�بة الكرام.
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سلام، ط2، د�ر �لّسلام، بيروت، 1٩٧8م.	   علو�ن، عبد �لله، تربية �ل�أول�د في �ل�إ

سلامّي، �لرياض، 1٩٩0م.	  سلام، ط3، �لد�ر �لعالمية للكتاب �ل�إ يمان، مدخل �إلى نظرية �لمعرفة في �ل�إ  عمر، �إبر�هيم �أحمد، �لِعْلم و�ل�إ

 غاوجي، وهبي سليمان، �لمر�أة �لمسلمة، ط1، د�ر �لقلم للطباعة و�لنّشر، بيروت ودمشق، 13٩٥هـ -1٩٧٥م.	 

سلام، ط٦، شركة نهضة مصر للطباعة و�لنّشر و�لتَّوزيع، �لقاهرة، )د، ت(.	   �لغز�لي، محّمد، �لتعصب و�لتسامح بين �لمسيحية و�ل�إ

يمان بين �لعقل و�لقلب، ط1، د�ر �لشروق، �لقاهرة، 2001م.	   �لغز�لي، محّمد، ركائز �ل�إ

 �لقاسمي، محّمد جمال �لّدين بن محّمد، قو�عد �لتحديث، )د، ط(، د�ر �لكتب �لِعْلميّة، بيروت، )د، ت(.	 

سلام، تقديم �لشيخ عبد �لرز�ق عفيفي، ط1، د�ر طيبة �لرياض، )د، ت(.	   �لقحطاني، محّمد بن سعيد، �لول�ء و�لبر�ء في �ل�إ

نَّة، ط1، جميع �لحقوق محفوظة للمؤلف، 1431هـ-2010م. 	   �لقحطاني، سعيد بن علي، �لخلق �لحسن في ضوء �لكتاب و�لسُّ

 �لقرطبي، محّمد بن �أحمد، �لجامع ل�أحكام �لقر�آن، تحقيق هشام سمير �لبخارّي، )د، ط(, د�ر عالم �لكتب، �لرياض، 1423هـ- 	 

2003م.

 �لقطان، مناع بن خليل، مباحث في علوم �لقر�آن، ط3، مكتبة �لمعارف للنَّشر و�لتَّوزيع، 1421هـ - 2000م.	 
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 كبارة، عبد �لفتاح، �لّزو�ج �لمدنّي –در�سة مقارنة، ط1، د�ر �لندوة �لجديدة، بيروت، 1414هـ - 1٩٩4م.	 

 	.www.kaheel.com :عجاز �لِعْلمّي في �لقر�آن �لكريم، �لموقع  �لكحيل، عبد �لد�ئم، كنوز �ل�إ

�بن كثير، �إسماعيل بن عمر، �لبد�ية و�لنهاية، تحقيق علي شيري، ط1، د�ر �إحياء �لتر�ث �لعربي، بيروت، 1408هـ- 1٩88م.	 

 �بن كثير، �إسماعيل بن عمر، تفسير �لقر�آن �لعظيم، ط1، د�ر �لحديث، �لقاهرة، 1٩88م.	 

 �بن ماجه، محّمد بن يزيد، سنن �بن ماجه، تحقيق محّمد فؤ�د عبد �لباقي، )د، ط(، د�ر �إحياء �لكتب �لعربيّة، �لقاهرة، )د، ت(. 	 

 مخلوف، حسنين محّمد، كلمات �لقر�آن تفسير وبيان، )د، ط(، د�ر �بن حزم، بيروت، 1418هـ - 1٩٩٧م.	 

سلاميّة، )د، ط(، د�ر �لفضيلة، �لقاهرة، )د، ت(.	   مخلوف، حسنين محّمد، �لمو�ريث في �لّشريعة �ل�إ

 مسلم بن �لحجاج، صحيح مسلم، تحقيق محّمد فؤ�د عبد �لباقي، )د، ط(، د�ر �إحياء �لتر�ث �لعربّي، بيروت، )د، ت(.	 

سلامّي، ط1، د�ر �ل�أرقم، �لكويت، 1٩80م. 	   �لمصري، محّمد �أمين، �لمجتمع �ل�إ

 ملحس، محّمد سعيد، �أحكام تجويد �لقر�آن على رو�ية حفص بن سليمان، شركة عبد �لرحمن حجاوي و�أول�ده، نابلس، 1٩٩0م.	 

شر�ف على مذ�هب �لعلماء، تحقيق عبد �لله �لبارودي، )د، ط(، د�ر �لفكر، بيروت، 1414هـ 	   �بن �لمنذر، محّمد بن �إبر�هيم، �ل�إ

–1٩٩3م.

 �لمهدي، حسين بن محّمد، صيد �ل�أفكار في �ل�أدب و�ل�أخلاق و�لحكم و�ل�أمثال، ر�جعه �لعلامة عبد �لحميد محّمد �لمهدي، )د، 	 

صد�ر �لثّالث.  ط(، �لمكتبة �لشاملة، �ل�إ

سلام، و�ليهود، )د، ط(، مطابع د�ر �لكتاب �لعربّي، �لقاهرة، )د، ت(. 	   موسى، محّمد يوسف، �لتَّرَِكة و�لمير�ث في �ل�إ

سلاميّة، حلب، سوريا، 140٦هـ-	   �لنَّّسائي، �أحمد بن شعيب، سنن �لنَّّسائي، تحقيق: عبد �لفتاح �أبو غدة، ط2، مكتب �لمطبوعات �ل�إ

1٩8٦م.

رعيّة، ط2، د�ر �لبيارق، عمان، وبيروت، 141٧هـ-1٩٩٦م.	   هيكل، محّمد خير، �لجهاد و�لقتال في �لسياسة �لشَّ

سلام و�لتيار�ت �لمضادة، ط2، د�ر �ل�عتصام، �لقاهرة، 13٩8هـ.	   يوسف، حسين محّمد، �أهد�ف �ل�أسرة في �ل�إ

نترنت: مواقع على شبكة ال�إ

http://www.newjamal.blogspot.com 
http:// www.islamdoor.com
http://www.almeshkat.net 

 /http://fiqh.islammessage.com 
http://faculty.kfupm.edu.sa 

/http://www.assakina.com/studies 
http://www.assankina.com

تَمَّ ِبَحْمِد هللا



لجنة المن�هج الوزارّية

م. فو�ز مجاهد   د. بصري صالح   د. صبري صيدم  
�أ. علي مناصرة  �أ. عز�م �أبو بكر    �أ. ثروت زيد   

م. جهاد دريدي د. سميّة �لنخالة   د. شهناز �لفار   

سلامّية اللجنة الوطنية لوثيقة التّربية ال�إ

�أ.د. �إسماعيل شندي �أ.د. ماهر �لحولي   د. �إياد جبور )منّسقاً(  
د. محمد عّساف  د.حمزة ذيب    �أ.د. عبد �لّسميع �لعر�بيد  

�أ. نبيل محفوظ. �أ. فريال �لشو�وره   د. جمال �لكيلاني  
�أ. عفاف طهبوب �أ. تامر �لرّملاوي    �أ. جمال زهير   

�أ. عمر غنيم 

سلامّية للّصف الح�دي عشر:  المش�ركون في ورش�ت عمل الجزء ال�أول من كت�ب التّربية ال�إ

�أ. عفاف طهبوب �أ. سنية مبيّض    �أ. �إسماعيل �لنّجار  �أ. �بتسام علقم  
�أ. �أحمد عبد �لغفور �أ. ريم حمد�ن    �أ. هناء عودة   �أ. خلود �لجنيدي 

�أ. رندة زينو �أ. حسن �لعقبي    �أ. جهاد �ل�آغا   �أ. �آمال �لفّلاح  
�أ. محمد عّكيلة �أ. فدوى �أبو دّو�س   �أ. سهام دبابره   �أ. فاطمة مهنّا  

�أ. منال �لحنيطي �أ. عماد �أبو ريّان   �أ. بدريّة �أبو ريدة �أ. ماجد �لرّنتيسي 
�أ. ريما نو�جعة �أ. فدوى �لّصفدي   رحي  �أ. عزيزة �لسِّ �أ. عدنان ضاهر  
�أ. عماد ريّان  �أ. جهاد زيادة    �أ. جمال سعيد   �أ. محمود �لّشحاتيت 

�أ. معن ضمرة �أ. عبد �للطيف مرشود   �أ. رياض علي   �أ. مجدي طوباسي 


