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تقديم
يتصــف ال�إ صــلاح التربــوي ب�أنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة ،المســتند �إلــى واقعيــة النشـ�أة ،ال�أمــر الــذي انعكــس
علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة الفلســطينية والاحتياجــات الاجتماعيــة ،والعمــل علــى �إرســاء
قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون ،مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائــم علــى الحقــوق والواجبــات ،يتفاعــل المواطــن معهــا،
ويعــي تراكيبهــا و�أدواتهــا ،ويســهم فــي صياغــة برنامــج �إصــلاح يحقــق ال�آمــال ،ويلامــس ال�أمانــي ،ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف.
ولمــا كانــت المناهــج �أداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي ،بوصفهــا علم ـاً لــه قواعــده ومفاهيمــه ،فقــد جــاءت ضمــن خطــة متكاملــة
عالجــت �أركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا ،بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل اقتــدار ،وال�إ عــداد لجيــل قــادر علــى
مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة ،دون التــورط ب�إشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث عــن ال�أصالــة والانتمــاء ،والانتقــال �إلــى المشــاركة الفاعلــة
فــي عالــم يكــون العيــش فيــه �أكثــر �إنســانية وعدالــة ،وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.
ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تل ّقــي المعرفــة ،وصــولاً لمــا يجــب �أن يكــون مــن �إنتاجهــا ،وباســتحضار وا ٍع لعديــد المنطلقــات
التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد ،وللبنيــة المعرفيــة والفكريّــة المتو ّخــاة ،جــاء تطويــر المناهــج الفلســطينية وفــق رؤيــة محكومــة ب�إطــار قوامــه
الوصــول �إلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم ،والعلــم ،والثقافــة ،والتكنولوجيــا ،وتلبيــة المتطلبــات الكفيلــة بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة
واقعــة ،وهــو مــا كان لــه ليكــون لــولا التناغــم بيــن ال�أهــداف والغايــات والمنطلقــات والمرجعيــات ،فقــد ت�آلفــت وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج تعبيـراً عــن
توليفــة تحقــق المطلــوب معرفيّـاً وتربويّـاً وفكريّـاً.
ث ّمــة مرجعيــات تؤطّــر لهــذا التطويــر ،بمــا يعـ ّزز �أخــذ جزئيــة الكتــب المقــر ّرة مــن المنهــاج دورهــا الم�أمــول فــي الت�أســيس لتـوازن �إبداعــي خـ ّلاق
بيــن المطلــوب معرفيّـاً ،وفكريّـاً ،ووطنيّـاً ،وفــي هــذا ال�إ طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم الاســتناد �إليهــا ،وفــي طليعتهــا وثيقــة الاســتقلال والقانــون
ال�أساســي الفلســطيني ،بال�إ ضافــة �إلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال�أول؛ لتو ّجــه الجهــد ،وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل المخرجــات.
ومــع �إنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد ،يغــدو �إزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق الت�أليــف والمراجعــة ،والتدقيــق،
وال�إ ش ـراف ،والتصميــم ،وللجنــة العليــا �أقــل مــا يمكــن تقديمــه ،فقــد تجاوزنــا مرحلــة الحديــث عــن التطويــر ،ونحــن واثقــون مــن تواصــل هــذه
الحالــة مــن العمــل.
وزارة التربية والتعليم
مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية
�آب ٢٠١٧ /

مقدمة
ـتن
الحمــد للــه ،والصــلاة والســلام علــى رســول اللــه ،وعلــى �آلــه وصحبــه ،ومــن ســار علــى دربــه ،واسـ ّ
بســنته إ�لــى يــوم الديــن ،وبعــد،
ِ
فـ إ� ّن لمــادة التّربيــة ال�إ ســلام ّية �أهم َّيــة كبيــرة فــي بنــاء شــخصية �أبنائنــا وطلابنــا بنــاء متكامــلاً مــن جميــع الجوانــب العقل ّيــة
ـف الحــادي عشــر
الســمحة .وقــد حرصنــا فــي ت�أليــف مقـ ّرر ّ
الصـ ّ
ـلامي وشــريعتنا ّ
والروحيــة والاجتماعيّــةَ ،و ْفـ َـق �أصــول ديننــا ال�إ سـ ّ
علــى مراعــاة تلــك الجوانــبَ ،و ْفـ َـق مــا جــاء فــي الخطــوط العريضــة لمنهــاج التّربيــة ال�إ ســلام ّية الفلســطيني ،وكان مــن �أهدافنــا
تقديــم العلــم والمعرفــة بصــورة تتناســب مــع مســتوى الطّـ ّلاب ،وتحثّهــم علــى التفكيــر ال�إ بداعـ ّـي والتحليــل والحـوار الهــادئ،
الســلوك وال�أخــلاق ،وتحقيقـاً لتلــك ال�أهــداف ،قمنــا بمســاعدة الطالــب ب�إثـراء الكتــاب
وتصونهــم مــن الزلــل والانحـراف فــي ّ
ب�أنشــطة مفيــدة تح ِّفــزه علــى الرجــوع �إلــى المكتبــة ،ووســائل المعرفــة الحديثــة :مــن ال�إ نترنــت وغيــره ،كمــا عرضنــا المــادة
ميســر مختصــر ،لا يوصــف بالتّطويــل ال ُم ِمـ ّل ،ولا بالاختصــار ال ُم ِخـ ّل ،فــي عبــارة ِ
موجـ َزة واضحــة ،ولــم نبخــل
ب�أســلوب ســهل ّ
علــى الطالــب �أثنــاء عــرض دروس الكتــاب بالشّ ـواهد المهمــة مــن �آيــات القـر�آن الكريــم و�أحاديــث ال ّرســول  ،معتمديــن علــى
فهــم َسـ َل ِف ال�أمــة و�أئ َّمتهــا الكبــار .وتتميمـاً للفائــدة� ،أضفنــا مــا ّدة التّــلاوة والتّجويــد؛ كــي ُي ْح ِسـ َـن الطالــب تــلاوة كتــاب اللــه
الصـ َور المفيــدة ،والمســاعدة علــى الفهــم بالملاحظــة والتّحليــل،
بصــورة صحيحــة ،وقمنــا بتزويــد َوحــدات الكتــاب بال ّرســوم و ُّ
والاســتنتاج ،و�أرفقنــا بعــض المعلومــات المفيــدة مــع دليــل المعلّــم؛ لحـ ِّل ال�أنشــطة ،وال�إ جابــة عــن ال�أســئلة ،لنتعــاون معـاً علــى
ـت َو َحــدات هــي:
�إثـراء الطالــب بالمعرفــة النافعــة .وقــد تض ّمــن الكتــاب سـ ّ
• َو ْحـدَة القـر�آن الكريــم وعلومــه :وعرضنــا فيهــا لعلــم التَّفســير و�أنواعــه ،وتفســير �آيـ ٍ
ـات مــن ســورة ال�إ سـراء ،وبعــض صفــات
الســاكنة.
الســاكنة والتّنويــن ،و�أحــكام الميــم ّ
الحــروف (الهمــس والقلقلــة) ،والنــون والميــم المشــددتين ،و�أحــكام النّــون ّ
السـ ْـمحة ،وعقيــدة الــولاء والب ـراء فــي ال�إ ســلام ،والعلــم وال�إ يمــان
• َو ْح ـدَة العقيــدة :وتناولنــا فيهــا العقيــدة ال�إ ســلامية َّ
(�أدل ـ ٌة علمي ـ ٌة وعقلي ـ ٌة).
الس ـنَّة مــن الق ـر�آن الكريــم ،وال ّرقابــة ال ّذات ّيــة ،وبشــريات النّصــر.
• َو ْح ـدَة الحديــث الشّ ــريف :وتحدّثنــا فيهــا عــن منزلــة ُّ
بالصحابــة الكـرام ،وترجمــة لبعــض علمــاء
ـوي فــي التّربيــة ،والاقتــداء ّ
السـ َير والتّر ِاجــم :وعرضنــا فيهــا للمنهــج النّبـ ّ
َو ْحـدَة ِّ
المسلمين.
ســلامي :وضمنّاهــا بفكــرة ِ
• َو ْحــدَة الفقــه ال�إ
موجــ َزة عــن الــ ّزواج فــي ال�إ ســلام ،والمح َّرمــات مــن النِّســاء ،والــ ّزواج
ّ
المدنــي ،والميــراث.
ّ
أ
ْ
الس ـلم والحــرب،
• َو ْح ـدَة الفكــر وال�خــلاق و ّ
الســلوك :وتحدَّثنــا فيهــا عــن العدالــة الاجتماعيّــة فــي ال�إ ســلام ،وعــن ِّ
ـلامي.
وختمناهــا بالحديــث عــن ضوابــط الاختــلاف فــي الفكــر ال�إ سـ ّ
•و�أخي ـراً نتقــدم بالشّ ــكر الجزيــل �إلــى �إخوتنــا المعلّميــن و�أخواتنــا المعلّمــات الَّذيــن هــم نــو ٌر لوطــنٍ مق ـدَّس ،ويفنــون
�أعمارهــم لبنــاء �أجيــال متعاقبــة ،تخــدم دينهــا ووطنهــا و�أ ّمتهــا ،ونرجــو �أن ينتفـ َـع بهــذا الكتــاب طلا ُبنــا عمــا ُد المســتقبل،
و�أم ـ ُل ال�أمــة ،كمــا ن�أمــل مــن �إخوتنــا المعلّميــن والمعلّمــات تزويــد مركــز المناهــج بملاحظاتهــم المفيــدة الَّتــي تُس ـ ِهم
فــي تكميــل النّقــص و �إزالــة الخلــل ،ونعتــذر للجميــع عــن فتــور الهمــم ،وزلّات القلــم ،فمــا كان مــن صـو ٍ
اب فمــن اللــه
وحـدَه ،ومــا كان مــن خطـ�أ فمنّــا ومــن الشّ ــيطان ،ســائلين اللــه القبــول والمثوبــة الحســنة� ،إنّــه قريــب مجيــب.
فريق التّ أ�ليف

المحتويات
ال َو ْحدَ ة ال�أولىَ :و ْحدَ ة القر آ�ن الكريم وعلومه

٢

•الدّرس ال�أول :التَّفسير و�أنواعه
•الدّرس الثّاني :سورة ال�إ سراء ال�آيات ()10-1
•الدّرس الثّالث :سورة ال�إ سراء ال�آيات ()22 - 11
•الدّرس ال ّرابع :سورة ال�إ سراء ال�آيات ()38-23
•الدّرس الخامس :سورة يونس ال�آيات (( )٦-١تلاوة وتجويد)
السادس :سورة ال�أنفال ال�آيات (( )44-41تلاوة وتجويد)
•الدّرس ّ

٤
١٠
١٧
٢٤
٣١
٣٧

الس ْمحة
•الدّرس ّ
السابع :العقيدة ال�إ سلامية َّ
•الدّرس الثّامن :عقيدة الولاء والبراء
•الدّرس التّاسع :العلم وال�إ يمان (�أدلّة علمية وعقليّة)

٤٢
٤٦
٥٠

ال�سلام ّية
ال َو ْحدَ ة الثّانيةَ :و ْحدَ ة العقيدة إ

بوي ّ
الشريف
ال َو ْحدَ ة الثّالثةَ :و ْحدَ ة الحديث النّ ّ

السنّة من القر�آن الكريم
•الدّرس العاشر :منزلة ّ
•الدّرس الحادي عشر :ال ّرقابة ال ّذاتيّة (حديث شريف)
•الدّرس الثّاني عشر :بشريات النّصر (حديث شريف)

الس َير والت ِ
ّراجم
ال َو ْحدَ ة الرابعةَ :و ْحدَ ة ِّ

٤٠

٥٥
٥٧
٦١
٦٦

٧١

بوي في التّربية
•الدّرس الثّالث عشر :المنهج النّ ّ
بالصحابة الكرام
•الدّرس ال ّرابع عشر :الاقتداء ّ
•الدّرس الخّ امس عشر :من علماء المسلمين

٧٣
٧٧
٨١

سلامي
ال�
ال َو ْحدَ ة الخامسةَ :و ْحدَ ة الفقه إ
ّ

٨٥

والسلوك
ال َو ْحدَ ة السادسةَ :و ْحدَ ة الفكر وال�أخلاق ّ

١٠٧

السادس عشر :ال ّزواج
•الدّرس ّ
السابع عشر :المحرمات من النِّساء
•الدّرس ّ
المدني
•الدّرس الثّامن عشر :ال ّزواج
ّ
•الدرس التّاسع عشر :الميراث

•الدّرس العشرون :العدالة الاجتماعيّة في ال�إ سلام
الس ْلم والحرب في الفكر ال�إ
سلامي
•الدّرس الواحد والعشرونِّ :
ّ
•الدّرس الثّاني والعشرون :ضوابط الاختلاف في الفكر ال�إ
سلامي
ّ

٨٧
٩١
٩٧
١٠٢
١٠٩
١١٤
١١٩

َو ْحدَ ة القر آ�ن الكريم وعلومه
�أت�أ َّمل:
من نعم الله  -تعالى -على هذه ال�أمة �أن �أيَّد نب َّيها محمداً  بال�أدلة والبراهين
التي تُسهم في �إثبات نبوته ،وفي مقدمتها القر�آن الكريم ،المعجزة الخالدة ،والبرهان
الثابت ،والدستور الذي يهدي �إلى سواء السبيل.
2

١
يتوقع من الطلبة في نهاية هذه الوحدة أ�ن يكونوا قادرين على اكتساب المفاهيم
والمبادئ المتعلقة بالقر آ�ن الكريم ومقاصده وتقدير عظمته ،و إ�تقان تلاوته ،وتفسيره،
وحفظه ،وذلك من خلال ال�أهداف ال�آتية:
	 -حفظ بعض ال�آيات الكريمة غيباً.
	 -تفسير المفردات والتراكيب الواردة في بعض ال�آيات الكريمة.
	 -شرح بعض ال�آيات الكريمة شرحاً �إجمال ّياً.
	 -استنباط الدروس والعبر المستفادة من بعض ال�آيات الكريمة.
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الدّرس ال�أول التَّفسير و أ�نواعه
ال�أهداف:
يتوقّع من الطلبة في نهاية هذا الدّرس أ�ن يكونوا قادرين على:
	-تعريف ِع ْلم التَّفسير.
	-بيان �أهميّة علم التّفسير.
	-تحديد مصادر ِع ْلم التَّفسير.
	-توضيح شروط ال ُمف َِّسر.
	-توضيح مراحل تدوين التَّفسير.
	-بيان �أنواع التَّفسير.
	-الموازنة بين تفسير القر�آن الكريم في مراحله المتعدِّدة.
	-استشعار �أه ِّم َّية ِع ْلم التَّفسير.

معنى التَّفسير لغ ًة واصطلاح ًا:
التفسير في اللغةُ :يرا ُد بالتَّفسير في اللغ ِة العربي ِة :التّوضيح والبيان ،وقد ورد هذا المعنى في القر�آن الكريم
في قوله تعالى:ﱡ ﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ (الفرقان).
اج ِح َك ِم ِه
التفسير في الاصطلاح:هو ال ِع ْل ُم الّذي ُيع َر ُف به ف َْه ُم كتاب الله تعالى ،وبيا ُن معانيه ،واستخر ُ
و�أحكامه.
نشاط 1
رجع �إلى �أحد معاجم اللّغة ،و�أب ِّي ُن الفرق بين
السفور� ،أ ُ
من ال�ألفاظ الدّالّة على البيان والتّوضيحُّ :
السفور.
التَّفسير و ُّ
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أ�ه ِّم َّية ِع ْلم التَّفسير:
ِع ْلم التَّفسير هو من �أه ّم العلوم ال�إ سلاميّة ،و�أعلاها ق ْدراً؛ ل�أنّه يتعلق بفهم كتاب الله تعالى ،وتدبُّر �آياته ،ومعرفة ِح َك ِم ِه
و�أحكامه ،فالقر�آن الكريم مصدر التّشريع ال�أول وال�أه ّم للمسلمين ،وعلى فهم معناه والالتزام بما ورد فيه ،تتحقق سعادتهم في
الدُّنيا وال�آخرة .ومن هنا بذل المسلمون الجهد في تفسيره ،وتدبُّر �آياته ،والكشف عن معانيه في جميع العصور ،كما �أرشدهم
ﱡﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱠ (ص).
اللّه بقوله تعالى :ﭐ

مصادر ِع ْلم التَّفسير:
يفص ُله في مكان �آخر ،وما �أجم َل ُه في موضع ،قد يب ِّينه في
1-1القر آ�ن الكريم :فما �أوج َز ُه في مكان ،قد ِّ
يخص ُصه في �آية �أخرى ،وهكذا.
موضع �آخر ،وما يذكره عا ّماً في �آية ،قد ِّ
وفس َر
ﳔ
ومن �أمثل ِت ِه :قالَ تعالى:ﱡﭐ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ
ﳓ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﱠ (البقرة)َّ ،
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱠ (ال�أعراف).
الله الكلمات بقوله تعالى: :

السنَّة النّبو ّية :فمن وظائف ال ّرسول
ُّ 2-2

بيان القر�آن الكريم ،قالَ تعالى:

ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ (النحل).

ﱡ    ﱕ ﱖ ﱗ

ومن �أمثلته ما جاء عن ُع ْق َب َة ْبنِ ِ
عام ٍر  قالَ :س ِم ْع ُت َرسولَ الل ِه َو ُه َو َعلى ا ْل ِم ْن َب ِر
ﱡﭐ   ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ (ال�أنفال�« ،)٦٠:ألا �إِ َّن ا ْل ُق َّو َة ال َّر ْم ُي� ،ألا �إِ َّن ا ْل ُق َّو َة ال َّر ْم ُي� ،ألا
�إِ َّن ا ْل ُق َّو َة ال َّر ْم ُي» (صحيح مسلم).
الصحابة والتابعين ،ومن جاء بعدهم في تفسير �آيات كتاب الله
3-3الاجتهاد :حيث اجتهد علماء ّ
الصحابة :الخلفا ُء الراشدون ال�أربعة ،وعب ُد الله بن مسعود ،وعب ُد الله ابن
تعالى .ومن �أشهر ال ُمف َِّسرين من ّ
عبّاس ،وعائشة �أم المؤمنين�  ،أجمعين.
َيقولُ :

نشاط ٢
ستنتج فضل القر�آن الكريم في حفظ اللُّغة العربيّة.
من خلال دراستي لمصادر ِع ْلم التَّفسير� ،أ ُ
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شروط ال ُم َف ِّسر:
لا بد لمن يريد تفسير القر�آن الكريم �أن تتوافر فيه شروط� ،أه ُّمها:
تحريف في فهمه لكتاب الله تعالى.
�1-1أن يكون سليم العقيدة ،يخشى الله ع َّز وجل؛ حتى لا يحصل
ٌ
�2-2أن يكون عالماً بعلوم اللّغة العرب ّية (نحوها ،وصرفها ،وبلاغتها)؛ ل�أ ّن القر�آن الكريم نزل بلغة العرب.
السنّة والفقه و�أصوله.
�3-3أن يكون عالماً بالعلوم الَّتي لها صلة بالقر�آن الكريم ،كعلوم التّوحيد والقراءات و ّ
�4-4أن يكون مل ّماً ب�أحوال عصره ومشكلاته.
أ�تع َّلم
	-عن ابن عبّاس رضي الله عنهما� ،أ ّن النبي قالَ ( :م ْن قَالَ فِي ال ُق ْر� ِآن بِ َغ ْي ِر ِع ْلمَ ،ف ْل َي َت َب َّو�أْ َم ْق َع َد ُه
رمذي)
ِم َن النَّارِ)( .سنن التّ ّ
	-لم ُيجز العلماء لغير العالم �أن يت َّكل َم في كتاب الله تعالى بر�أيه ال ُمج َّرد ،دون استناد �إلى مرجع �أو �أصل.

مراحل تدوين التَّفسير:
َم َّر التَّفسير في مراحل عدة ،هي:
�أ -مرحلة ال ّرواية والمشافهة :وتشمل عه َد النبي و�أصحابه ،والتّابعين ،ففي هذه المرحلة ،لم يد َّو ْن
شيء من تفسير القر�آن الكريم ،و �إنّما كان ُي ْع َتم ُد على التل ّقي وال ّرواية والاجتهاد.
ب -مرحلة التّدوين ،وتقسم إ�لى فترتين:
الفترة ال�أولى :ابتد�أت من �أواخر عهد ال�أمويّين و�أوائل عهد الع ّباس ّيين ،ولم يد َّون التَّفسير في هذه المرحلة
سور ًة سورة ،و�آي ًة �آية ،و �إنّما كان باباً من �أبواب الحديث؛ حيث كان المحدِّثون يجمعون حديث النبي ،
بي و�أصحابه والتّابعين فيما يتعلَّق بتفسير بعض �آيات من القر�آن الكريم.
ومن جملة ذلك :ما جاء عن النّ ّ
الهجري� ،أصبح التَّفسير ِع ْلماً قائماً بذاتهَ ،فف ُِّس َر القر�آ ُن الكريم
الفترة الثانية :بعد منتصف القرن الثّالث
ّ
سور ًة سورة ،و�آي ًة �آية ،ومن �أشهر التّفاسير في هذه المرحلة( :تفسير ابن �أبي حاتم :لعبد الرحمن بن �إدريس،
الطبري).
الشهير بابن �أبي حاتم) ،و(تفسير جامع البيان :لمحمد بن جرير
ّ
السابقة ،لكن مع
ت -مرحلة التّدوين بلا أ�سانيد :اعتمد ال ُمف َِّسرون في هذه المرحلة على المرحلة ّ
حذف ال�أسانيد ،وعدم نسبة ال�أقوال �إلى �أصحابها ،ومن ال�أمثلة على ذلك( :الجامع ل�أحكام القر�آن:
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القرطبي) .ثم ظهرت ال ِّطباعة ،وانتشرت ُك ُتب التَّفسير ،وظهر التَّفسير ال ِع ْل ِم ِّي ال ُم ْث ِبت
لمحمد بن �أحمد
ّ
ل�إ عجاز القر�آن الكريم.

أ�نواع التَّفسير:
السنَّة
 .١التَّفسير بالم أ�ثور :وهو ما جاء في القر�آن الكريم� ،أو ُّ
الصحابة والتّابعين  في بيان مراد الله
المش َّرفة� ،أو كلام ّ
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱠ  (سورة
تعالى ،ومثاله :قال تعالى :
السورة نفسها ،حيث قال تعالى:
الطارق) .جاء تفسير الطّارق في ّ

ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱠ  (الطارق).
:

بي
ومثال ما جاء في ُّ
السنَّة� :أ ّن النّ ّ
ﱡﭐ  ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
في قوله تعالى: :
ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ (البقرة)� ،أنّها صلاة العصر ،ومن �أشهر تفاسير هذا النّوع (تفسي ُر القر�آن العظيم:
لابن كثير).
الصحابة :قال ابن عباس ( :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ    )    (ولقد خلقناكم) يعني
ومثال كلام َّ
�آدم( ،ثم صورناكم) لذريته .ومثال كلام التابعين :قال مجاهد :ﱡﭐﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ  )    
سفيههم �إبليس( .تفسير الطبري)
الصلاة ال ُوسطى
فس َر ّ
َّ

 .٢التَّفسير بال َّر أ�ي :ويراد به تفسير القر�آن الكريم باجتهاد علماء التَّفسير ،مع توافر شروط ال ُمف َِّسر
لوسي ).
ّ
السابقة ،ومن �أشهر كتب التَّفسير بال َّر�أي ( :روح المعاني :لشهاب الدّين ال�أ ّ

الموضوعي :وهو ما تناول موضوعاً معيّناً من موضوعات القر�آن الكريم بال ِّدراسة والبحث ،مثل الكتابة
 .٣التَّفسير
ّ
عن ( :ال�أمانة في القر�آن الكريم ) ،و(النِّفاق في القر�آن الكريم ) ،وهكذا .ومن �أه ّم الكتب في هذا النوع( :
�أمثال القر�آن :لابن القيّم ).
مي :و ُيراد به ما سبق �إليه القر�آن الكريم من ال�إ شارة �إلى حقائق علم ّية في ال�أنفُس وفي
 .٤التَّفسير ال ِع ْل ّ
بي ولا في العصور الَّتي جاءت بعده ،واكتشفها ال ِع ْلم الحديث،
الكون ،م ّما لم يكن معروفاً َ
زمن النّ ّ
فوجودها في القر�آن الكريم دليل قاطع على �أنّه من عند الله تعالى ،وعلى صدق نب َّوة محمد .
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ﱡﭐﲿ ﳀ ﳁ
العلمي في القر�آن الكريم قولُه تعالى :ﭐ
ومن �أمثلة ال�إ عجاز ِّ

ﳂ ﳃﳄﱠ (الذاريات) في هذه ال�آية �إشارة �إلى �أ ّن السماء وما فيها،
توسع مستم ّر ،وهذا ما �أكّده ال ِع ْلم الحديث،
وحدود الكون وال َف َلك ،في ُّ
وقد ص َّرح القر�آن الكريم بذلك منذ زمن بعيد .ومن ال�أمثلة على هذا اللون
العلمي في القر�آن الكريم :لزغلول
من ال�إ عجاز كتاب( :من �آيات ال�إ عجاز
ّ
النّجار).

نشاط ٣
ِ
مي للقر�آن الكريم.
بال ّرجوع �إلى �أحد المصادر� ،ألخِّ ُ
ص بعض ال�أمثلة على التَّفسير الع ْل ِّ
إ�ضاءة
القر�آن الكريم هداية ونورُ ،يحيي القلوب ،وينير الدّروب ،فلنتدب ْر تلاوته ومعانيه؛ لنفو َز في الدُّنيا وال�آخرة.

التقويم
س -1أ�ض ُع إ�شار َة (√) مقابل العبار ِة الصّ حيح ِة ،و إ�شارة َ (×) مقابل العبار ِة غي ِر الصّ حيح ِة فيما ي أ�تي:
)
(
					
�أِ .ع ْلم التَّفسيرِ :ع ْلم يهت ّم ببيان معاني القر�آن الكريم.
)
(
					
يكون سليم العقيدة.
ب .من شروط ال ُمف َِّسر� :أن َ
)
(
				
ت .التَّفسير بالم�أثور :هو تفسير القر�آن الكريم بالاجتهاد.
)
(
ث .من �أه ّم كتب التَّفسير بالم�أثور ( :روح المعاني )				.
)
(
			
الموضوعي كتاب ( �أمثال القر�آن لابن الق ّيم ).
ج .من كتب التَّفسير
ّ
)
(
تعارض بين ال�آيات القر�آن ّية والحقائق ال ِع ْلم ّية				.
ح .يوجد
ٌ
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ال�جابة الصَّ حيحة لكل م ّما ي أ�تي:
س -2أ�ضع دائر ًة حولَ رمز إ
 .1بـم تميزت مرحلة التدوين للتفسير؟
ب) انتشار كتب التفسير.
				
�أ) الاعتماد على الرواية.
ث) انفصاله عن الحديث الشريف.
		
ت) الاعتماد على ال�أسانيد في التفسير.
 .2من هو مؤلف كتاب الجامع ل�أحكام القر�آن؟
ب) ابن كثير.
�أ) الطبري					.
ث) القرطبي.
ت) ابن �أبي حاتم				.
� .3أي كتاب من ال�آتية يعد من كتب ال�إ عجاز العلمي؟
�أ) من �آيات ال�إ عجاز العلمي في القر�آن الكريم .ب) �أمثال القر�آن.
ث) جامع البيان.
				
ت) روح المعاني.
س -٣أ�ع ِّل ُل ما ي أ�تي:
�أ� .أه ِّم َّية ِع ْلم التَّفسير.
ب .من شروط ال ُمف َِّسر �أن يكون عالماً باللُّغة العرب ّية و�أساليبها.
س -٤أ�ع ِّر ُف ِع ْلم التَّفسير اصطلاح ًا.
س� -٥أعدِّد مصادر ِع ْلم التَّفسير.
س -٦أ� ّ
بي
وضح كيف ّ
فسر النّ ّ

قوله

تعالى: :ﱡﭐ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ

ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﳇ ﱠ (سورة ال�أنفال).

س -٧أ�ذك ُر اثنين من أ�شهر ال ُم َف ِّسرين من الصّ حابة .
الموضوعي والتَّفسير بالم أ�ثور.
ستنتج العلاقة بين ك ٍّل من التَّفسير
س -٨أ�
ُ
ّ
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ال�سراء ()10- 1
الدّرس الثاني سورة إ
ال�أهداف:
يتوقّع من الطلبة في نهاية هذا الدّرس أ�ن يكونوا قادرين على:
	 -تلاوة ال�آيات الكريمة تلاوة سليمة.
	-تفسير المفردات والتراكيب الواردة في ال�آيات الكريمة.
	-حفظ ال�آيات الكريمة غيباً.
	-تعليل تسمية سورة ال�إ سراء بهذا الاسم.
	-شرح ال�آ ِ
يات الكريمة شرحاً �إجمال ّياً.
	-بيان مكانة المسجد ال�أقصى عند المسلمين.
	-شرح فساد بني �إسرائيل من خلال ال�آيات الكريمة.
ِ
صفات عباد الله الفاتحين للمسجد ال�أقصى.
	-استنتاج
	-استنباط ال ِع َب ِر والدُّروس المستفادة من الدرس.
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حفظ وتفسير
ﱁﱂﱃﱄ
ﱡ   ﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ
                  
ﱑﱓ ﱔ ﱕ ﱖ
ﱒ
ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ

ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ
من

ﱪ
ﱢﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ
ﱩ ﱫ ﱬ ﱭ

ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ
ﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂ
ﲋ ﲍ
ﲌ
ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ
ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ

المفردات والتّراكيب
ﱁ :تن َّزه الله عن ك ّل نقص.
ﱣ :ربّاً تعتمدون عليه.
ﱺ :ل ُتبالِغ َُّن في الظلم والعدوان.

العقاب الموعو ُد
ﲀ ﲁ:
ُ
ال�أول لبني �إسرائيل.
ش
ﲆ ﲇ ﲈ :ذوي ق ّوة وبط ٍ
في الحروب.
ﲉ ﲊ ﲋﲌ :تمكنّوا من
البلاد وساروا خلالها.
ﲔ :ال َغ َل َبة.

ﲠ
ﲡ
ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ

ﲚ

ﲤ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ
ﲥ
ﲢ ﲣ

ﲪ ﲫ :ليخزوكم ِخزياً
يظهر �أثره على وجو ِهكم.

ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ

ﲛ� :أكث َر قوة وعدداً.

ﲲ :ليد ِّمروا ،ويهلكوا.

ﱈ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ
ﱉ
ﱄ ﱆ ﱇ
ﱅ
ﱁ ﱂ ﱃ

ﱍ :سجناً� ،أو ِمهاداً وفِراشاً.

ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ

ِ
الطرق ،و�أصو ُبها.
ﱕ� :أرش ُد

ﱔ

ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱘ ﱢﱣ ﱤ
ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱠ.

اسي تسهيلاً للحفظ والفهم.
*ملاحظة :تو ّزع ّ
السورة على مدار الفصل ال ّدر ّ
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بطاقة تعريف بالسورة:
1.1سورة ال�إ سراء َم ِك ّية و�آياتها (� )111آية.
2.2س ِّميت بهذا الاسم؛ لذكرها معجزة ال�إ سراء.
3.3من �أسمائها �أيضاً بنو �إسرائيل ،وسبحان.
ٍ
قصة �آدم ،و �إبليس ،وتكريم ال�إ نسان.
4.4ركَّزت على موضوعات العقيدة ،و �إفساد بني �إسرائيل،
وجانب من ّ
من ال ِع ِ
تاق ال�أ َو ِل،
5.5عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في بني �إسرائيل (ال�إ سراء) والكهف ومريم�( :إنَّ ُه َّن َ
َو ُه َّن من تِلادي) (هن من �أوائل ما نزل وم ّما �أفتخر و�أتشرف به)( .صحيح البخاري)
أ�تع َّلم
ِ
لانتقال راي ِة
جاءت معلن ًة
سور ُة ال�إ سرا ِء هي �أكث ُر سور ٍة ُذ ِك َرت فيها لف َظ ُة (القر�آن) ،وحادث ُة ال�إ سرا ِء
ْ
س �إلى ال ّرسول و�أ َّم ِته.
الدّعو ِة في م ّك َة والقد ِ

بين يدَ ِي ال�آيات:
بعد �أن ضاقت ال�أرض بال ّرسول نتيجة تكذيب �أهل م ّكة والطّائف له ،ووفاة زوجه خديجة ،
وع ِّمه �أبي طالب� ،أكرمه الله تعالى بحادثة ال�إ سراء.

شرح ال�آيات الكريمة:
ال�سراء:
حادثة إ

ﭧﭐﭨ      ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ

ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ.

	-بد�أت ال�آية الكريمة بتسبيح الله تعالى وتعظيمه؛ لقدرته على ما لا َي ْق ِد ُر عليه �أح ٌد سواه ،فهو الّذي
�أسرى بنب ّيه محمد من المسجد الحرام �إلى المسجد ال�أقصى في جزء من اللَّيل.
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	-كان ال�إ سراء بال ّروح والجسد يقظ ًة لا مناماً.
	-بارك الله تعالى المسجد الاقصى وما حولة.
الصلاة السلام من الطّائف ،دليلاً على صدق نب ّوته.
بي عليه ّ
	-جاءت حادثة ال�إ سراء بعد رجوع النّ ّ
السميع ل�أقوال عباده ،البصير ب�أعمالهم.
	-قوله تعالى﴿ :ﱓﱔﱕﱖ﴾ �أيّ :
نشاط
ص ب�أسلوبي حادثة ال�إ سراء.
�أ ُ
رجع �إلى �أحد المصادر ،و�ألخّ ُ
السلام إ�لى بني إ�سرائيل:
رسالة موسى عليه ّ

ﱡﭐ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ
ﭧﭐﭨ                  
ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱠ.

�أرسل الله تعالى موسى عليه السلام �إلى بني �إسرائيل ،و�أنزل عليه التّوراة فيها هدايتهم ،و�أمرهم �ألّا يتوكّلوا �إلّا
عليه شكراً له ،وذكّرهم ب�أنّهم من ُذ ِّريَّة نوح عليه السلام النّاجين من الطّوفان ومن غضب اللّه تعالى.
إ�فساد بني إ�سرائيل في ال�أرض:
ﱡﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ
ﭧﭐﭨ                  
ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ
ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﱠ.

�أخبر الله تعالى �أ ّن بني �إسرائيل س ُي ِ
فسدون في ال�أرض م َّرتين بعمل المعاصي ،والع ُل ِّو في ال�أرض ،فعندما
حصل ال�إ فساد ال�أول بعث الله تعالى عباداً له اتّصفوا بالق ّوة ف�أزالوا ُمل َكهم و �إفسا َدهم.
غلبة بني إ�سرائيل م ّرة أ�خرى:

ﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
ﭐﭧﭐﭨ                  

ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ
ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ

ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱠ.
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يات الكريمة عودة القوة والغلبة لبني �إسرائيل ،و �إمدادهم بال�أموال والبنين ،وح ّذرتهم من العودة
ب َّي َنت ال�آ ُ
انتقلت للحديث عن
�إلى ال�إ فساد في ال�أرض ،وذكّرتهم �أ ّن ما يعملونه من خير �أو شر �إنّما يعود عليهم ،ثم
ْ
ال�إ فساد الثّاني الّذي سينتهي ب إ�ذلالِهم ،و �إنهاء بغيهم وعدوانهم.
يات الكريمة قواعد عا ّمة منها:
	-وضعت ال�آ ُ
� -1أ ّن َم ْن َع ِم َل خيراً يدخ ْله الله في رحمته ،و�أ َّن من عمل سوءاً ُيعاقب به شقا ًء في الدُّنيا وعذاباً في ال�آخرة.
� -2أنه كلّما عاد بنو �إسرائيل �إلى ال�إ فساد في الارض بعث الله عليهم عباد له يزيلون ملكهم ،و �إفسادهم.
القر آ�ن الكريم يهدي لِلّتي هي أ�قوم:

ﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
ﭧﭐﭨ       ﭐ           

ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱠ

قصة بني �إسرائيل فيه
�أنزل الله تعالى القر�آن الكريم يهدي �إلى الصراط المستقيم .ومجيء ال�آية ( )٩بعد ّ
تنبيه لل�أ ّمة ال�إ سلام ّية �ألّا يرفعوا راي ًة في صراعهم مع بني �إسرائيل �إلّا القر�آن الكريم.
إ�ضاءة
َع ْن �أبِي ُه َر ْي َر َة َر ِض َي اللَّ ُه َع ْن ُهَ ،عنِ النَّ ِب ِّي َصلَّى الل ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم قَالَ " :لاَ تُشَ ُّد ال ِّر َحالُ �إِ َّلا �إِ َلى َثلاَ َث ِة
الح َرا ِمَ ،و َم ْس ِج ِد ال َّر ُس ِ
ول َصلَّى الل ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َمَ ،و َم ْس ِج ِد ال�أ ْق َصى "(.صحيح البخاري)
َم َس ِاجدَ :ال َم ْس ِج ِد َ

دروس ِ
وع َبر:
1.1ال ّربط بين المسجد الحرام والمسجد ال�أقصى يؤكِّد قدسية المسجد ال�أقصى ،و�أه ِّم َّيته في عقيدة ال�أ ّمة ال�إ سلام ّية.
2.2بركة المسجد ال�أقصى َت ُع ُّم جميع بلاد الشام ،وتشمل البركة الدين ّية والدّنيويّة.
السنَّ ُة ماضي ٌة في ك ّل طاغية وظالم.
�3.3إفساد بني �إسرائيل في ال�أرض كان وسيكون سبباً في �إهلاكهم ،وهذه ُّ
4.4المسجد ال�أقصى �أولى القبلتين ،وثاني مسج ٍد ُو ِض َع في ال�أرض بعد المسجد الحرام ،ومن المساجد التي تش ُّد
�إليها ال ّرحال ،وفلسطين �أرض النُّب ّوات.
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التقويم
س -1أ�ض ُع إ�شار َة (√) مقابل العبار ِة الصّ حيح ِة ،و إ�شارة َ (×) مقابل العبار ِة غي ِر الصّ حيح ِة فيما ي أ�تي:
(
				
�أ .جاءت حادثة ال�إ سراء بعد الهجرة �إلى المدينة المن ّورة.
(
							
ب .من �أسماء سورة ال�إ سراء بنو �إسرائيل.
الصراع مع بني �إسرائيل( .
ت� .أشارت �آيات سورة ال�إ سراء �إلى ضرورة اتّباع القر�آن في ّ
(
			
ث .من سنن الله  -تعالى  -في ال�أمم �أ ّن الفساد والظلم مرت ُع ُه وخيم.
(
				
عف والهوان.
ج .يتصف الذين يزيلون �إفساد بنى اسرائيل ّ
بالض ُ

)
)
)
)
)

ال�جابة الصَّ حيحة لكل م ّما ي أ�تي:
س -2أ�ضع دائر ًة حولَ رمز إ
 .1قول ابن مسعود (�إنهن من العتاق ال�أول) ماذا يقصد به؟
					
�أ) مريم والنحل وال�إ سراء.
				
ت) ال�إ سراء والكهف ومريم.
 .2متى وقعت حادثة ال�إ سراء والمعراج؟
�أ) بعد هجرة النبي عليه السلام �إلى المدينة المنورة.
ت) في السنة الثالثة للبعثة.
 .3ما وصف المسجد ال�أقصى؟
�أ) �أولى القبلتين وثاني المسجدين			.
ب) �أول بيت وضع للناس في ال�أرض.
ت) �أولى القبلتين وثالث المسجدين.
ث) رابع المساجد التي تشد �إليها الرحال.

ب) مريم والكهف.
ث) ال�إ سراء والكهف وال�أنبياء.
ب) بعد رجوعه من الطائف.
ث) بعد صلح الحديبية.
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ال�سراء.
اسم ْي ِن آ�خرين من أ�سماء سورة إ
س -٣أ�ذك ُر َ

فس ُر قوله تعالى ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
س -٤أ� ِّ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ﴾

ِ
س -٥أ� ِّ
صفات َم ْن يزيل إ�فساد بني إ�سرائيل في ال�أرض.
وض ُح من خلال ال�آيات الكريمة
س -٦للمسجد ال�أقصى مكان ٌة عظيم ٌة عند المسلمين� ،أ ِّ
وض ُح هذه المكانة.
تج ذلك.
س -٧التَّمكين في ال�أرض سنَّة من سنن الله تعالى ،أ�ست ْن ُ
س -٨أ�ذك ُر درسين من الدُّروس المستفادة من ال�آيات الكريمة.
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ال�سراء ()٢٢- ١1
الدّرس الثالث سورة إ
ال�أهداف:
يتوقّع من الطلبة في نهاية هذا الدّرس أ�ن يكونوا قادرين على:
	-تلاوة ال�آيات الكريمة تلاوة سليمة.
	-تفسير المفردات والتراكيب الواردة في ال�آيات الكريمة.
	-شرح ال�آ ِ
يات الكريمة شرحاً �إجمال ّياً.
	-حفظ ال�آيات الكريمة غيباً.
مي في ال�آيات الكريمة.
	-بيان بعض وجوه ال�إ عجاز ال ِع ْل ّ
	-استنتاج كيف يكون الجزاء من جنس العمل.
الس َنن الاجتماع ّية من خلال ال�آيات الكريمة.
	-توضيح ُّ
	-استنباط ال ِع َبر وال ِعظات المستفادة من الدّرس.
	-استشعار قدرة الله تعالى من خلال ال�آيات الكريمة.
	-بيان بعض صفات الحروف.
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حفظ وتفسير
ﱡ  ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ المفردات والتّراكيب
                ﭐ

ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﱹ ﱺ ﱻ :خلقنا القم َر
مطموس النّو ِر ُمظلماً.
َ
ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ
ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ :الشّ مس
ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ُمضيئة منيرة لل�أبصار.

ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ
كتاب �أعماله
ﲐ ﲑ� :ألزمناه َ
الَّتي عملها في الدُّنيا.
ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ

ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ :ولا
ﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ
ذنب �أخرى.
نفس َ
تحم ُل ٌ
ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ
ﳃ ﳄ� :أمرنا متن ّعميها بطاعة
ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ الله.
ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﳅ :فتم َّردوا ،و َع َصوا.
ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﳊ ﳋ :است�أصلناها،
ومحونا �آثارها.
ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ
السابقة المك ِّذبة.
ﳐ :ال�أمم ّ
ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ
ﱒ :مطروداً مب َعداً من رحمة
ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶ الله.
ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﱭ :ممنوعاً.
ﲃ ﲄ ﲅ ﱠ.
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ﲄ :لا ناصر له من الله ،ولا
ُمعين.

شرح ال�آيات الكريمة:
من طبائع النّفس البشر ّية الاستعجالُ والتّس ّرع:

ﱡﭐ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱠ.
ﭧﭐﭨ                   

لحاح كما يدعو بالخير بسبب التّس ّرع والاستعجال� ،أو عدم �إدراك �أنّه ش ّر وهذا
�إ ّن ال�إ نسان يدعو بالشّ ر ب إ� ٍ
الضيق ،ومن رحمة اللّه تعالى �أن لا يستجيب دعاء
من ضعف البشر� ،إذ �إنهم يفعلون ذلك في حالة الغضب و ّ
ﱡﭐﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ
ال�إ نسان بالشّ ر �إذ لو استجاب لهلك الناس ،ﭧﭐﭨ                  
ﲁ ﲂ ﲃ ﱠ (يونس)١١:

من مظاهر قدرة الله تعالى:

ﱡﭐ  ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ
ﭧﭐﭨ                      

ﱠ.
ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ

	-جعل الله تعالى اللَّيل والنّهار علامتين عظيمتين دالَّتين على َوحدان ّيته وكمال قدرته ،وجعل لك ِل منهما مه َّمة
السكون ،وجعل النّهار ُمضيئاً؛ للعمل ،وطلب ال ّرزق .ثم �إن
خاصة به؛
فطمس اللَّيل وجعله مظلماً؛ لل َّراحة و ّ
َ
خلقهما على هذه الصفة يعرفنا بعدد السنوات وحساب ال�أيام والشهور.
فصل اللّه تعالى للناس كل �أمر يحتاج �إلى تفسير وبيان.
	-وقد َّ

نشاط 1

رجع �إلى المعجم المفهرس ل�ألفاظ القر�آن الكريم و�أد ّون ال�آيات التي تتحدّث عن تعاقب اللّيل والنهار.
�أ ُ
الجزاء من جنس العمل:

ﱡﭐ     ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
ﭧﭐﭨ                   

ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ

ﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﱠ.
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ومجزي به ،وطائ ُر ُه هو عملهِ ،وس ِجلُّ ُه يوم القيامة فيه ما قدَّم و�أخَّ رَ ،ف َمن اهتدى
	-ك ُّل �إنسان مسؤول عن عمله،
ٌّ
ذنب غيره.
وعمل صالحاً ،فله ثواب عمله ،ومن ض َّل وعمل س ّيئاً ،فعقاب عمله عليه ،فلا يحمل �أح ٌد َ
يبعث
	�-أرسل الله ع ّز وج ّل ال ّرسل مبشريّن ومنذرين؛ ل�إ قامة ال ُح َّجة على النّاس ،فما كان الله ليع ِّذ َب قوماً حتّى َ
�إليهم رسولاً يبلِّغُهم ما يريد الله منهم.
سنن الله سبحانه وتعالى في المجتمعات:
                           ﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ
ﭧﭐﭨ ﱡ

ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﱠ.

من سنة الله في �إهلاك الظالمين �أنّه لا يوقع العقاب والعذاب عليهم �إلّا بعد �أن يرسل �إليهم رسله،
ويدعونهم لل�إ يمان ،و ُي َو ِّض َح سبحانه تعالى �أنّه �إذا �أراد �إهلاك قوم �أمرهم بطاعته من خلال ُرسله ،فيعصيه �أصحاب
وجب عليه ْم غض ُبه ،و�أنزل عليهم عقا َبه ،وهذه سنَّ ُة الله في خلقه،
التَّ َرف منهم ،ف إ�ذا انتشرت فيه ُم المعاصي َ
فقد �أهلك من قب ِلهم �أقواماً كثيرة ،كقوم نوح وعاد وثمود وفرعون ،وقد َع ِل َم الله ما ارتكبوه من كفر وضلال ،وفيه
تهديد لك ّفار قريش ،فهم ليسوا �أكر َم على الله من �أولئك.

نشاط 2

�أرجع �إلى �أحد المصادر و�أكتب العلاقة بين التّرف وال�إ فساد في ال�أرض.

أ�تع َّلم 1

الس َننِ ال�إ له ّي ِة ما ُي ْظ ِه ُر قاعد ًة من قواعد التَّفسير ال�إ
طاعت
اريخ ،وهو �أ َّن ال�أم َم �إذا �أ ْ
سلامي للتّ ِ
من ُّ
ّ
كفرت
رت ،وفا َزت في ال�آخر ِة ،و �إن
ْ
ربَّها ،و َع ِم َل ْت بتعالي ِم نب ِّيها َسعدت في الدُّنيا ،وع َّز ْت ،وان َت َص ْ
وخالفت� ،أنزلَ الل ُه بها �ألي َم عقاب ِه في الدُّنيا وال�آخرة.
ْ
جزاء َم ْن أ�راد الدُّنيا ،و َم ْن أ�راد ال�آخرة:

ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ
ﭧﭐﭨ                     

ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ

ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ
ﱹ ﱺ ﱻ ﱠ.
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	-النّاس صنفان :منهم من لا يريد �إلّا الدُّنيا؛ فيعطيه الله منها ما قدَّره له ،وينتظره في ال�آخرة عذاب
�أليم ،ومنهم َم ْن يسعى لل�آخرة ،فيدخله الله تعالى في رحمته ،وكلا الفريقين يعطيه الله من فضله ،ولا
يحبسه عن �أحد منهم.
الغني والفقي ُر ،والرفي ُع والوضي ُع .و �إنّما تكون المرتب ُة العليا والدّرج ُة الرفيعة
	-جعل اللّه النّاس مراتب؛ فمنهم ُّ
الصالح.
ساسها التَّقوى ،والعم ُل
ُ
في ال�آخر ِة ،و�أ ُ
ِّ
الش ْرك سبب الخذلان:

                       ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﱠ.
ﭧﭐﭨ ﱡ

ينهى الل ُه سبحانه عن الشِّ ْر ِك ،ومن ُيشْ ر ِْك به يخذ ْل ُه و ُي ِه ْن ُه ،ويتر ْك ُه بلا ناص ٍر ولا معينٍ .

دروس ِ
وع َبر:
نوب ُ
عوب.
تهلك ال�أم َم والشّ َ
1.1المعاصي وال ّذ ُ
كتاب الل ِه المنظو ُر الدّا ُّل على وحداني ِت ِه وقدرته.
2.2الكو ُن ُ
3.3الل ُه �أرح ُم بالنّاس من �أ ِ
يستعجلون الش َّر ،والل ُه يرزق ُهم ،ويعافيهم.
نفسهم ،فهم
َ

الهمس والجه ُر والقلقل ُة:
من صفات الحروف:
ُ
ِ
فالصفات التي لها ض ٌّد
الحروف �إلى قسمين :صفات لها ض ٌّد وصفات لا ض َّد لها،
صفات
تُقسم
ُ
ُ
الصفات التي
الانفتاح ،والاستعلا ُء والاستفالُ  .و
اله ْمسِ ،والشّ َّد ُة وال َّرخاوةُ ،وال�إ طباقُ و
ُ
الجه ِر و َ
ُ
منها صفَتا َ
اف ،والتكري ُر ،والتَّفشّ ي.
ين ،والاستطال ُة ،والانحر ُ
لا ض َّد لها :الصفي ُر ،والقلقل ُة ،واللّ ُ
ِ
ِ
لضعف الاعتما ِد على ال َمخ َرج ،و ُحروف ُه مجموعة في(:فحثه
بالحرف
 -س عن َد النُّطقِ
الهمس :جريا ُن النَّف ِ
ُ
وضح في الحرف
شخص سكت) .وتظهر صف ُة الهم ِ
س في الحرف �إذا كان مشدَّداً� ،أو متح ِّركاً ،ويكون �أ َ
الساكن مثل :قوله تعالى: :ﱡﭐ    ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﱠ (طه) ،وقوله تعالى :ﱡﭐ     ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﱠ (طه).
ِ
ِ
الحروف
بالحرف لق َّوة الاعتما ِد على ال َمخ َرج ،و ُحروفُه باقي
انحباس النَّفس عند النُّطق
 -الجه ُر:ُ
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ِ
ِ
الحرف �إذا كان ساكناً� ،أو مشدَّداً� ،أو ُمتح ِّركاً ،نحو:
اله ْمسِ .وتظهر صف ُة الجه ِر في
عدا
حروف َ

                   ﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﱠ (المائدة).
ﭧﭐ ﭨﱡ

 -القلقلة :اهتزا ُز ِسمع له نبر ٌة قوي ٌة .وحروفُها خمس ٌة ،مجموع ٌة في عبارة( :قطب
حرف القلقل ِة الساكنِ حتى ُي َ
جد) .ومن �أمثلتها قوله تعالى ﱡﭐﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅﱠ (ال�إ خلاص) ﱡ  ﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱠ
(ال�إ سراء)1:

أ�تع َّلم ٢

ِ
صفات الحروف ومخارجها �إخرا ُجها بشكلٍ سلي ٍم واستقام ُة اللِّسان عند النُّطق
الفائد ُة من دراس ِة
بكلا ِم الله تعالى.

التقويم
س -1أ�ض ُع إ�شار َة (√) مقابل العبار ِة الصّ حيح ِة ،و إ�شارة َ (×) مقابل العبار ِة غي ِر الصّ حيح ِة فيما ي أ�تي:
		
�أ .ال�إ نسان لديه الخبرة بمصالحه دائماً؛ فهو يعلم ما ينفعه ،وما يض ُّره.
					
ب .المعاصي وال ّذنوب سبب هلاك ال�أمم والشعوب.
			
دون ُمعين.
ت .المذموم المخذول هو ال ّذي يتركه الله  -ع ّز وج ّل َ -
			
الغني والفقير ،والمرتبة العليا هي التّقوى.
ث .النّاس مراتب؛ منهم ّ
					
ج .المقصود بالطّائر في ال�آية الكريمة عم ُل ال�إ نسان.
				
ح .طمس الله اللَّيل ،وجعله مظلماً للعمل ،وطلب ال ّرزق.

(
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)
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

ال�جابة الصَّ حيحة لكل م ّما ي أ�تي:
س -٢أ�ضع دائر ًة حولَ رمز إ

 .1ما هدف الله تعالى من �إرسال الرسل للناس مبشرين ومنذرين؟
ب) حتى يقيم الحجة عليهم.
					
�أ) تكريماً لهم.
ث) لابتلائهم.
					
ت) ل�إ هلاكهم.
 .2ع َّم تحدثت �آيات السورة؟
ب) دعاء الانسان بالخير والشر دائماً.
		
�أ) طبيعة الهدوء والت�أني لدى ال�إ نسان.
ث) عدم دعاء الانسان مطلقاً.
			
ت) دعاء الانسان بالشر على نفسه.
 .3ما الموضوع الذي لم تتحدث عنه ال�آيات الكريمة؟
ب) الجزاء من جنس العمل.
				
�أ) خطر المنافقين.
ث) بعض مظاهر قدرة الله تعالى.
			
ت) سنن الله في المجتمعات.

س -٣أ�ب ّي ُن المعنى المستفا َد من:
�أ .قوله تعالى� :أﱡ   -ﲷ ﲸ ﲹ
ب .قوله

ﲺ ﲻ ﲼﱠ.

                                                              ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱠ.
ﱡﱡ
تعالى- :

تج كيف تد ُّل ظاهر ُة تق ُّل ِّب ال َّليل والنّهار على قدرة الله تعالى.
س -٤أ�ست ْن ُ
س -٥أ� ِّ
ني في ال�آية
وض ُح َ
الم َث َل القر آ� ّ

ال�آتية :ﱡ ﭐﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ.

س -٦أ�ذك ُر درس ْين من الدُّروس المستفاد ِة من ال�آيات الكريمة.
س -٧أ� .أ� ِّ
وضح مفهوم كل من :الهَ ْمس ،الجهر ،القلقلة.
ب .أ�ب ِّين صفات الحروف ال�آتية( :س،ص،ق،ث)
ت .أ�ستخرج من ال�آيات الكريمة مثالاً على :القلقلة ،والهَ ْمس ،والجهر.
س� -٨أ َب ِّي ُن كيف يمكن للمسلم أ�ن يجمع بين خير الدنيا وخير ال�آخرة مع ًا؟
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ال�سراء ()٣٨- ٢٣
الدّرس الرابع سورة إ
ال�أهداف:
يتوقّع من الطلبة في نهاية هذا الدّرس أ�ن يكونوا قادرين على:
	-تلاوة ال�آ ِ
يات الكريمة تلاوة سليمة.
المفردات والتراكيب الواردة في ال�آ ِ
ِ
يات الكريم ِة.
	-تفسير
	-شرح ال�آ ِ
يات الكريمة شرحاً �إجماليّاً.
	-حفظ ال�آ ِ
يات الكريمة غيباً.
خلال ال�آ ِ
ِ
يات الكريم ِة.
	-الاستدلال على ب ِّر الوالدينِ من
	-بيان حقوق ذوي القُربى.
يات الكريم ُة.
	-بيان النواهي الَّتي تض ّم َنتها ال�آ ُ
	-استنباط ال ِع َبر وال ِع ِ
ظات المستفادة من الدّرس.
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حفظ وتفسير
ﱡﭐ      ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ
           

المفردات والتّراكيب

ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲇﲈَ :حك َم ،و�أم َر.

ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲚ :تض ُّجر ،وتب ُّرم ،وهي �أدنى
اتب ِ
مر ِ
القول الس ّيئ.
ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷ
ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ
ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ

ﲢ ﲣ ﲤ

لهما بفعلك.

اض ْع
ﲥَ :تو َ

ﲺ :من �إذا �أخطؤوا عادوا
ﳐ ﳑ ﳒ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ
ُمستغفرين.
ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ

ﱎ ﱏ ﱐﱑ :لا تكن
ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ بخيلاً َمنوعاً.

ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱙ ﱚ :ملوماً من الخَ لقِ
ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ والخالقِ منقطعاً عن ِ
المال.
ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱮ :فقر.

ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲶ :بالعدل.
ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ
ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ
ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈ
ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔﳕ

ﲿ :تتَّ ْبع.

ﳖ ﳗﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳔﳕ :تكبراً واختيالاً.
ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﱠ.
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شرح ال�آيات الكريمة:
ال�حسان إ�لى الوالديْن:
إ

ﭧﭐﭨ        ﱡﭐ   ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ

ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷ

ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﱠ.

�أمر الله تعالى بال�إ حسان �إلى الوالدين بالقول والفعل ،وقرن ذلك بطاعته ،ونهى عن ال�إ ساءة �إليهما،
وبخاصة عند ال ِك َب ِر وال َع ْجز ،ودعا سبحانه ال�أبناء بالدعاء الدائم لهما ،وبين سبحانه وتعالى �إلى �أن التقصير
ّ
�إن لم يكون مقصوداً في حقهما ،ورجع عنه ال�أبناء مع كثرة ال�إ حسان لهما ،ف إ� ّن الله غفور رحيم.

نشاط 1

رجع �إلى سورة ال�أنعام ،ال�آيات ( ،)153-151و�أد ِّو ُن الوصايا ال َعشْ َر الَّتي �أوصى الله تعالى بها،
�أ ُ
و�أربطها ب�آيات الدّرس.
ال�حسانُ إ�لى ذوي القربى والمحتاجين ،وال ُب ْع ُد عن التّبذير:
إ

ﱡﭐﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ
ﭧﭐﭨ                

ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ.

	�-أمر الله سبحانه بال�إ حسان �إلى ذوي ال�أرحام والمحتاجين ،والمنقطع عن بلده ،الّذي لا مال معه؛
ل�أ ّن ذلك �إنفاق في طاعته سبحانه ،ونهى عن �إنفاق المال في معصيته وهو التّبذير؛ ل�أ ّن ذلك ُيع ّد من فعل الشّياطين.
	-كما �أرشد الله تعالى العبد �ألّا يبخ َل بالقول الحسن على َم ْن َع ِج َز عن ِص َل ِتهم بالمال.

ال�نفاق:
القصد في إ

ﱡ     ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
ﭧﭐﭨ                   

ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱠ.
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نشاط 2

�أب ّين الفرق بين ال�إ سراف والتّبذير.
وسط في ال�إ نفاق ،والاقتصاد فيه ،فذ َّم ال ُبخل ،ونهى عن ال�إ سراف،
	-و ّجه الله تعالى ال�إ نسان �إلى التّ ُّ
فال�إ سراف يقود صاح َبه �إلى النَّد ِم والفقرِ.
	-و�أرشد سبحانه �إلى �أنّه هو الخبير البصير بمصالح عباده ،فيعطي ك ّلاً منهم ما ُي ْص ِل ُحه :غ ًنى �أو فقراً.
النّهي عن قتل ال�أبناء مخافة الفقر:

ﱡﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱠ.
ﭧﭐﭨ                   

ح ّرم الله تعالى على ال�آباء قتل �أبنائهم خوف الفقر ،وجعل ذلك جريمة كبرى ،وتع َّهد برزقهم جميعاً.

نشاط 3

تعالى :ﱡﭐﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﳑ

�أف ِّرقُ بين قوله
وقوله تعالى :ﱡﭐﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱠ (ال�إ سراء).

ﱠ   (ال�أنعام)

حرمة الاعتداء على ال�أعراض وال�أنفس وال�أموال:
ﱡ     ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ
ﭧﭐﭨ                   

ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﱠ.

	-مقاصد الشّ ريعة ال�إ سلام ّية هي حفظ الدّين والنّفس والعقل وال ِعرض والمال ،لذا نهت عن ال ِّزنى ومقدماته،
وخاصة اليتامى -بالباطل ،و�أمرت بحفظحق ،وح َّرمت �أكل �أموال النّاس
ّ
كما نهت عن قتل النّفس بغير ّ
لولي اليتيم �أن ي�أ َ
خذ �أجراً على رعايته لماله،
�أموال اليتامى ،حتّى يبلغوا سن ال ُّرشْ د فيتسلّموها ،و�أباحت ّ
َّف فل ْم ي�أ ْ
خذ فهو �أفضل.
و �إن تعف َ
الحق في �أخذ القَصاص من القاتل ب إ�شراف الدّولة ،ونهت عن
لولي الدّم ّ
	�-أعطت الشّ ريعة ال�إ سلام ّية ّ
تجاوز الح ّد بقتل غير القاتل.
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أ�تع َّلم

مس ِل ٍم َيشْ َه ُد �أ ْن لاَ �إِ َل َه �إِلا َّ اللَّ ُهَ ،و�أنِّي َر ُسولُ اللَّ ِه �إِلا َّ بِ إ� ِْحدَى
قال رسول الله ( :لاَ َي ِح ُّل َد ُم ا ْمر ٍِئ ْ
البخاري)
س بِالنَّ ْفسَِ ،والثَّ ِّي ُب ال َّزانِيَ ،وا ْل َمارِقُ ِم َن الدِّينِ التَّارِكُ ا ْل َج َما َع َة)( .صحيح
ّ
َثلا ٍَث :النَّ ْف ُ
	�-أمر الله تعالى بالتزام العهد والوفاء به؛ لما يترت َُّب على ال�إ خلال به من مفاسد ،ومن هنا كان ال�إ نسان
مسؤولاً عنه يوم القيامة.
العدل في الكيل والوزن:

               ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ
ﭧﭐﭨﱡ

ﲻ ﲼﲽ ﱠ.

على المسلم الوفاء بالكيل والوزن ،و �إعطاء النّاس حقوقهم من غير
نقص �أو ظلم ،فهو �أفضل لهم في الدُّنيا في حسن علاقاتهم ،وفي ال�آخرة
لحسن عاقبتهم.
إ�ضاءة
قال رسول اللّه ( :ا ْل َب ِّي َع ِان بِا ْل ِخ َيا ِر َما َل ْم َي َت َف َّرقَاَ ،ف إ� ِْن َص َدقَا َو َب َّي َنا ُبورِكَ َل ُه َما فِي َب ْي ِع ِه َماَ ،و �إ ِْن ك ََذ َبا َو َك َت َما
ُم ِح َق َب َر َك ُة َب ْي ِع ِه َما)( .صحيح مسلم)
النّهي عن الحكم على ال�أشياء بغير دليل:

ﭧﭐﭨ    ﱡ              ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﱠ

ِ
مي ،وعدم الحكم على ال�أشياء من غير ِع ْلم ولا دليل؛ ل�أ ّن
دعت ال�آية الكريمة �إلى اتّباع المنهج ال ِع ْل ّ
ال�إ نسان مسؤول ع ّما َي ْص ُد ُر عنه من قول �أو عمل.
تحريم ال ِك ْبر:
ﱡﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ
ﭧﭐﭨ                   
ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﱠ.
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	-ح َّرم الله تعالى ِ
الك ْبر على ال�إ نسان؛ ل�أنّه محدود القدرة ،فلا يستطيع اختراق ال�أرض بجسمه ،ولا
بلوغ قمم الجبال بطوله.
	-بعد �أن ب َّي َن الله تعالى �أوامره ونواهيه ،ختم هذه ال�آيات بخاتمة مع ّبرة؛ ب�أ ّن ك ّل ما تقدّم من ِ
الخصال
ومنهي عنها ،ومعاقَب عليها.
القبيحة مبغوض عنده،
ٌّ

دروس ِ
وع َبر:
الخ ْلقَ ،و�أ ْولا ُه ُم الوالدان وال�أقربون.
1.1من مستلزمات العبادة ال�إ حسا ُن �إلى َ
2.2الاقتصاد في النّفقة نصف العيش.
الس َعة.
3.3ال�أبناء ليسوا سبباً للفقر حتّى يت َّم قتلهم ،بل هم مجلبة لل ّرزق و َّ
خلق كري ٌم يدعو �إلى الت�آلف ،وتقوي ِة �أواص ِر المح َّبة بين النّاس.
4.4التّو ُ
اض ُع ٌ

التقويم
س -1أ�ض ُع إ�شار َة (√) مقابل العبار ِة الصّ حيح ِة ،و إ�شارة َ (×) مقابل العبار ِة غي ِر الصّ حيح ِة فيما ي أ�تي:
)
(
		
�أ .نهى الله تعالى عن ال�إ سراف والتّبذير؛ ل�أنّهما يقودان صاحبهما �إلى الندم.
)
(
السبيل هو الغريب ال ُم ْنق َِطع عن بلده					.
ب .ابن ّ
)
(
الحق في طلب ال ِقصاص من الجاني.
لولي الدّم ّ
ت .لم تُ ْعط الشّ ريعة ال�إ سلام ّية ّ
)
(
				
ث .لم تُ ِشر ال�آيات الكريمة �إلى �أ ٍّي من مقاصد الشّ ريعة ال�إ سلام ّية.
)
(
				
مي في البحث.
سس
جَّ .
وضحت ال�آ ُ
ِ
يات الكريمة �أ َ
المنهج ال ِع ْل ّ
ال�جابة الصَّ حيحة لكل م ّما ي أ�تي:
س -2أ�ضع دائر ًة حولَ رمز إ
 .1ما مقاصد الشريعة ال�إ سلامية؟
ب) حفظ الدين والنفس والعقل.
				
�أ) حفظ الدين والعقل.
ث) حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض.
		
ت) حفظ الدين والنفس والعقل والمال.
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 .2ما معنى التبذير؟
ب) �إنفاق المال في معصية.
				
�أ) �إنفاق المال في طاعة.
ث) �إنفاق المال في الشبهات.
			
ت) تجاوز الحد في المباحات.
� .3إلى ماذا يشير قول الله تعالى﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾؟
�أ) اتباع المنهج العلمي في الحكم على ال�أشياء .ب) ضرورة طلب العلم.
ث) �أهمية البحث العلمي.
		
ت) عدم الخوض في �أعراض الناس.
س�-3أ
ستنتج قيمتين اقتصاد ّيتين من ال ِقي ِم الَّتي ْ
يات الكريم ُة.
دعت إ�ليها ال�آ ُ
ُ
س� -٤أع ِّل ُل:
�أَ .ق َر َن الل ُه  -سبحانه  -ال�إ
حسان �إلى الوالدين بعبادتِه.
َ
ب .ح ّر َم اللّه ال ِّزنى.
س� -٥أ ِّ
وض ُح ال�أسلوب الذي ينبغي اتّباعه في التّعامل مع المحتاج عند عدم القدرة على
إ�عانته.
س� -٦أ ِّ
ال�سلام من التّبذير ،مع الدليل.
وضح
موقف إ
َ
حق.
لولي المقتول بغير ّ
س� -٧أب ِّي ُن معنى ّ
السلطان الّذي منحه الله  -تعالى ّ -

ال�سلام عنها« :ال�أخذ بالث أ�ر» ،أ� ّ
وضح ذلك من خلال قوله
س -٨من العادات الجاهلية التي نهى إ
تعالى:

ﱡﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﱠ (.ال�إ سراء)
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الدّرس الخامس سورة يونس ()٦ - ١
ال�أهداف:
يتوقّع من الطلبة في نهاية هذا الدّرس أ�ن يكونوا قادرين على:
	-تلاوة ال�آيات الكريمة تلاو ًة سليم ًة.
ِ
المفردات والتراكيب الواردة في ال�آيات الكريمة.
	-تفسير
	-بيان �أحكام ِ
النون والمي ِم المشدَّدتين.
	-استخراج �أحكام ِ
النون الساكن ِة والتنوين.
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تلاوة وتجويد
ﱁﱂﱃﱄ

المفردات والتّراكيب

ﱘ ﱙ :سابقة فضل وهي
ﱁ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ
ﱡﭐ ﱂ
                  
�إيمانهم و�أعمالهم الصالحة.
ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ
ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ
ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ
ﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ
ﲁﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ
ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ
ﲗ ﲘﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲘ :بال َعدل.

اب بال ُغ النِّهاي ِة
ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲝ ﲞ ﲟ :شر ٌ
في الحرار ِة.
ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ
ٍ
هيئات
ﲭ ﲮ :جعله ذا
ُعرف بها الشهو ُر وال�أعوا ُم.
ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ مختلف ٍة ت ُ
ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ
ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﱠ.
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حكم النّون والميم ال ُمشدَّدتين:
غن النّون المشدّدة والميم المشدّدة مقدار حركتين (والحركة تقدّر بنصف ثانية) ومن ال�أمثلة على ذلك:
يجب ُّ

قوله تعالى:ﱡﭐ    ﲛ ﲜ ﲝ ﱠ     (ال�أعراف ، )١٣٦:ﱡﭐ     ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱠ     (الزمر ، )٦:ﱡﭐﱰ ﱱ
ﱲ ﱳ ﱴﱠ   (الناس)  ،ﱡﭐ     ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ  (الناس).

أ�حكام النّون الساكنة والتّنوين:
وال�خفاء.
وال�قلاب إ
وال�دغام إ
ال�ظهار إ
للنّون الساكنة والتّنوين أ�ربع ُة أ�حكام وهي :إ

غن ولا تشديد عندما يقع بعدهما
أ�ولاً :إ
ال�ظهار :ومعناه �أن ي ُن َطق بالنّون الساكنة �أو التّنوين نطقاً ظاهراً من غير ٍّ
الستة ال�آتية( :ء ه ع ح غ خ) الواقعة في �أوائل الكلمات ال�آتية� :أخي هاك علماً حاز ُه غي ُر خاسر.
�أحد ال�أحرف ّ
ﱡ      ﭐ              ﱡ ﱢﱠ   
ﱡ     ﭐﱻ ﱼ ﱠ   (البقرة     ،)١٠:ﭐ
ومن ال�أمثلة على ذلك :قوله تعالى :ﱡﭐ    ﱈ ﱉ ﱠ   (البقرة      ،،)٦٢:
(ال�أنعام، )٥٤:ﱡﭐ    ﲂ ﲃ ﱠ   (القدر، )٥:ﱡﭐ ﲢ ﱠ   (الصافات ،)٩٥:ﱡ      ﭐ ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﱠ    (النحل.)٥:

الح ْلقِ  ،ويس ّمى ال�إ ظها ُر هنا �إظهاراً حلق ّياً.
وتُس ّمى حروف ال�إ ظهار
َ
الح ْلقِ ؛ ل�أن مخرجها من َ
حروف َ
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ال�دغام :ومعناه دمج النّون الساكنة �أو التّنوين بالحرف الذي ي�أتي بعدهما بحيث يصبحان حرفاً واحداً
ثاني ًا :إ
حرف ال�إ دغام ستة �أيضاً وهي( :ي ن م و _ رل) مجموعة في كلمة (يرملون)،
مشدَّداً من جنس الثّاني ،و�أ ُ
ويقسم ال�إ دغام �إلى قسمين:
الساكنة �أو التّنوين �أح ُد �أحرف كلمة (ينمو) ،ومن ال�أمثلة على
أ� .إ�دغام بغنَّة :وذلك �إذا وقع بعد النّون ّ
ﱡﭐﱱ ﱲ ﱠ (القصص،)٤٦:
ﱡ ﱞﱟ ﱠ (ال�أنبياء،)٩٤:ﱡ      ﱉ ﱊ ﱠ (القيامة ،)٢٢:ﭐ
ذلك :قوله تعالى :ﭐ
ﱡﭐﱥ ﱦﱠ
ﱡ     ﭐﲢ ﲣﱠ (البقرة ،)٢٦٣:ﭐ
ﱡﭐﲑ ﲒﱠ (الغاشية ،)٨:ﱡﭐ    ﱹ ﱺ ﱠ (�إبراهيم    ،)٢١:
                  
(البقرة )١٠٧:ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱠ (ال�أعراف.)٥٢:

أ�تع َّلم 1

ساكن وثانيه متح ِّركٌ ،مثل :شدّ ،العا ّدين).
حرف مدغ ٌم� ،أولُه
(الحرف ال ُمش َّد ُد في اللّغة العربية هو ٌ
ُ
ٌ
حرف ال ّراء �أو ال ّلام ،ومن ال�أمثلة على ذلك:
الساكنة �أو التّنوين ُ
ب .إ�دغام بدون غنَّة :وذلك �إذا وقع بعد النّون ّ
ﱡﭐﱒ ﱓ ﱠ (البقرة ، )١٤٧:ﱡﭐ ﲕ ﲖ ﱠ (البقرة ،)١٧٣:ﱡﭐﱊ ﱋﱠ(البقرة ،)٢:ﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱠ
قوله تعالى: :
(النساء .)٦٧:ولا يكون ال�إ دغام �إلا في كلمتين ،و ُيستثنى من ذلك موضعان وهما:
قول تعالى :ﱡﭐ ﱜﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱠ (يس) ،ﱡﭐ    ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱠ (القلم) ،فلا تُدغم النّون في
الموضعين ،بل يجب �إظها ُرها بدون غنّة ،ويس ّمى هذا الحكم� :إظهاراً ُمطلقاً من كلمتين.

أ�تع َّلم 2

ال�إ ظهار المطلق نوعان:
�أ .في كلمتين :يــس والقر�آن.
هن (الدنْيا ،صنوان ،ق ْنوان ،ب ْنيان)
ب .في كلمة :ولا يوجد مثله في القر�آن �إلا �أربع كلمات َّ
الساكنة �أو التّنوين �إلى مي ٍم خالص ٍة مخفا ٍة بغنّ ٍة طويلة �إذا وقع بعدهما
ثالث ًا :إ
وقلب النّون ّ
ال�قلاب :هو تحوي ُل ُ
حرف الباء ومن ال�أمثلة على ذلك :قوله تعالى:ﱡﭐ ﲙ ﲚ ﱠ (البقرة،)٢٧:ﱡﭐ ﳁ ﳂ ﱠ (النساء.)٥٨:
ُ
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الساكنة �أو التّنوين على صف ٍة متوسطة بين ال�إ ظها ِر وال�إ دغا ِم دون تشديد
رابع ًا :إ
ال�خفاء :هو النُّ ُ
طق بالنّون ّ
حرف من حروف ال�إ خفاء المجموعة في �أوائل كلمات البيت التالي:
مع بقاء الغنّة �إذا جاء بعدهما ٌ

صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما

قى ضع ظالم ًا
دم طيب ًا زد في تُ ً

ومن ال�أمثلة على ذلك قوله تعالى:
ﱡﭐ ﱭ ﱠ (�آل عمران ،)١٦٠ :ﱡﭐ ﲲ ﲳ ﲴ ﱠ (البقرة.)٢٤٥ :
ﱡﭐ ﲈ ﲉ ﲊ ﱠ (الكهف،)١٨ :ﱡﭐ ﲈ ﲉ ﱠ (هود.)١٧ :
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱠ (النمل،)٨٩ :ﱡﭐ ﲛ ﲜ ﱠ (ال�إ سراء،)١٣ :ﱡﭐ ﲁ ﲂ ﱠ (النحل.)٩٧ :
حروف الاستعلا ِء وهي (ص ،ض ،ط ،ق،
ويجب تفخي ُم الغنّ ِة مع بعض الحروف المفخّ م ِة التي تُس ّمى
َ
حرف الاستفال.
يجب ترقيقُها مع باقي الحروف التي تُس ّمى �أ َ
ظ) ،بينما ُ
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التقويم
س -1أ�ض ُع إ�شار َة (√) مقابل العبار ِة الصّ حيح ِة ،و إ�شارة َ (×) مقابل العبار ِة غي ِر الصّ حيح ِة فيما ي أ�تي:
غن النّون والمي ِم المشدَّدتين						.
�أ .يجب ُّ
							
ب .مقدا ُر الغنّ ِة هو حرك ٌة واحدةٌ.
ِ
			
بخلاف ال�إ دغا ِم فليس ك ُّل �إدغا ٍم يكو ُن بغنّ ٍة.
ت .ك ُّل �إخفا ٍء فيه غنُّة
					
ث.حروف ال�إ ظها ِر مجموع ٌة في كلمة (يرملون).
ُ
							
قلاب يكو ُن في حرف الباء.
ج .ال�إ ُ

ال�جابة الصَّ حيحة لكل م ّما ي أ�تي:
س -2أ�ضع دائر ًة حولَ رمز إ
غن النون والميم المشددتين؟
 .1كم مقدار ّ
ت)ثانيتن واحدة.
		
ب) حركتين.
		
�أ) حركة واحدة.
 .2ما حكم النون الساكنة في قوله تعالى﴿ :ﯙ ﯚﯛ ﯜ﴾؟
ب) �إظهار حلقي .ت) �إقلاب.
�أ) �إخفاء حقيقي.
 .3ما حكم التجويد في قوله تعالى ﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾؟
ب) �إدغام بغير غنة .ت) �إظهار حلقي.
�أ) �إدغام بغنة.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

ث) نصف ثانية.
ث) �إدغام بغنة.
ث) �إظهار مطلق.

الساكنة والتّنوين
س -٣أ�ستخرج من النّص التّالي أ�حكام النّون ّ

ﱡﭐ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ
ﭧﭐﭨ                   
ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ ﱠ (القلم).

قلاب.
س -٤أ�ع ِّر ُف إ
ال� َ
ستخرج من ال�آيات الكريمة في الدّرس مثالاً على كل حكم من أ�حكام النون الساكنة
س -٥أ�
ُ
والتنوين.
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السادس سورة ال�أنفال ()٤٤ - ٤١
الدّرس ّ
ال�أهدف:
يتوقّع من الطلبة في نهاية هذا الدّرس أ�ن يكونوا قادرين على:
	-تلاوة ال�آ ِ
يات الكريمة تلاو ًة سليم ًة.
ِ
المفردات والتراكيب الواردة في ال�آيات الكريمة.
	-تفسير
	-استخراج �أحكام المي ِم الساكن ِة.

تلاوة وتجويد
ﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉﱊ ﱋ ﱌ
                        

المفردات والتّراكيب

ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱄ� :أخذتُ ْم من
الكفّار قهراً.
ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ
ﱮ ﱙ ﱚ  :يو َم َب ْدرٍ.
ﱯ
ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱝﱞ :المسلمون،
والكفّار.
ﲄ ﲆ
ﲅ
ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ

ﲐ ﲒ ﲓ ﱪ :حافّة الوادي.
ﲑ
ﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏ

ﲛﲝﲞﲟ
ﲜ
ﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚ

ﲕ:

ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ القتال.

َج َب ْن ُت ْم عن

ﲰ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﱠ
ﲱ
ﲫﲬﲭ ﲮﲯ
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أ�حكام الميم الساكنة:
وال�ظهار َّ
وال�دغام َّ
ال�خفاء َّ
فوي.
فوي ،إ
فوي ،إ
للميم الساكنة ثلاثة أ�حكام ،هي :إ
الش ّ
الش ّ
الش ّ

 .١إال�خفاء َّ
الشفو ّي:هو النّطق بالميم ساكنة مع انفراج قليل بين الشَّ فتين َم َع ال ُغنَّة �إذا جاء بعدها حرف
ﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱠ
الباء .ومن ال�أمثلة عليه :قوله تعالى:ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ (�آل عمران: ،)١٠١:
(البقرة ،)٨:ﱡﭐ ﲖ ﲗ ﱠ (البقرة.)٢٦٧:
ال�دغام َّ
فينطق بالح ْرفين ميماً مشدَّد ًة بغنّ ٍة .وهو
الساكنة ميم متح ّركة،
 .٢إ
الش ّ
ُ
فوي :هو �أ ْن يقع بعد الميم ّ
�إدغا ٌم كام ٌل بغنّ ٍة ويندرج تحت �إدغام ال ُمتماث َل ْين .ومن ال�أمثلة عليه :قوله تعالى:ﱡﭐ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ
(البقرة ،)١٣٤:ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱠ (المرسلات ،)٢٠:ﱡﭐ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﱠ (البروج،)٢٠:
ﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱠ (قريش.)٤:
:

ال�ظهار َّ
فوي :هو النُّطق بالميم الساكنة مظهر ًة كما هي من غير �إخفاء ولا �إدغام� ،إذا وقع بعدها جميع
 .٣إ
الش ّ
الحروف ما عدا الباء والميم .ومن ال�أمثلة عليه :قوله تعالى :ﭐﱡ                                       ﱠ ﱡﱠ (البقرة: ،)٤:ﱡﭐﱎ ﱏ ﱐﱠ (�آل عمران،)١١٠:
ﱡﭐ ﱘ ﱙ ﱚ ﱠ (الكهف ،)٢١:ﱡ ﱠ ﱠ (ال�أنعام.)٢:

أ�تع َّلم

الساكنة.
ُس ِّميت �أحكا ُم المي ِم الساكن ِة بالشَّ فويّ ِة؛ ل�أ َّن الشَّ فتين هما َمخْ َر ُج المي ِم ّ
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التقويم
الساكنة.
س� -1أع ِّد ُد أ�حكام الميم ّ
ال�جابة الصَّ حيحة لكل م ّما ي أ�تي:
س -2أ�ضع دائر ًة حولَ رمز إ
 .1ما �أحكام الميم الساكنة؟
�أ) ال�إ دغام وال�إ خفاء وال�إ ظهار وال�إ قلاب (الشفوي) .ب) ال�إ دغام وال�إ خفاء وال�إ قلاب(الشفوي).
ث) ال�إ دغام وال�إ خفاء (الشفوي).
ت) ال�إ دغام وال�إ خفاء وال�إ ظهار(الشفوي).
 .2ما حكم الميم الساكنة في كلمة ﴿ ﱠ﴾؟
ب) �إدغام شفوي.
				
�أ) �إظهار شفوي.
ث) �إقلاب.
ت) �إخفاء شفوي				.
 .3ما ترتيب �أحكام التجويد في قوله تعالى ﴿ :ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ﴾؟
ب) �إظهار شفوي و �إدغام شفوي.
�أ) �إدغام بغنة و �إدغام شفوي.
ث) �إقلاب و �إدغام شفوي.
ت) �إظهار شفوي و �إدغام شفوي.
وال�ظهار َّ
وال�خفاء َّ
ال�دغام َّ
فوي.
فوي ،إ
فوي ،إ
س -٣أ�ع ِّر ُف ك ّلاً من إ
الش ّ
الش ّ
الش ّ
وال�ظهار َّ
ال�خفاء َّ
فوي.
فوي ،إ
س -٤أ�ذكر مثالاً على ك ٍّل ِمن :إ
الش ّ
الش ّ

س� -٥أع ِّل ُلُ :و ِص َف ْت أ�حكا ُم المي ِم الساكن ِة َّ
بالشفو ّية.

الساكنة من النصّ ْين ال�آتيين:
س -٦أ�
ستخرج أ�حكام الميم ّ
ُ

ﱡﭐ    ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ
– – ﭧﭐﭨ                    

ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ
ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﱠ

ﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ
– –ﭧﭐﭨ                

(محمد).

(فصلت).
ﱴﱠ ّ
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ال�سلامية
َو ْحدَ ة العقيدة إ
�أف ِّكر:
العقيدة ال�إ سلامية هي الركن ال�أساسي في تكوين شخصية المسلم؛ فهي الجذر
في بناء شخص َّيته ،والعنصر ال�أساسي المح ِّرك لعواطفه ،والمو ِّجه ل�إ رادته ،ومن ص َّحت
عقيدته كان �أقدر على التحكم بسلوكه.
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2
ُيتوقع من الطلبة في نهاية هذه الوحدة أ�ن يكونوا قادرين على اكتساب المفاهيم
ال�سلامية ،و َتمثُّ ِلها إ�يمان ًا وسلوك ًا ،وذلك من خلال ال�أهداف ال�آتية:
ال�أساسية للعقيدة إ
	 -بيان خصائص العقيدة السمحة.
	 -موالاة المؤمنين والتبرؤ من الكفر و�أهله.
	 -استنباط �أن العلم الصحيح لا يتعارض مع ال�إ يمان.
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السابع
الدّرس ّ

الس ْمحة
العقيدة إ
ال�سلامية َّ

ال�أهدف:
يتوقّع من الطلبة في نهاية هذا الدّرس أ�ن يكونوا قادرين على:
الس ْمحة.
	-تعريف العقيدة ال�إ سلامية َّ
الس ْمحة.
	-تعداد خصائص العقيدة ّ
الس ْمحة.
	-تعداد مظاهر العقيدة َّ
الس ْمحة.
	-الاستدلال على مظاهر العقيدة َّ
الس ْمحة.
	-التمثيل على مظاهر العقيدة َّ
	-توضيح سماحة العقيدة في تعاملها مع �أهل الكتاب.
	-الاعتزاز بسماحة العقيدة ال�إ سلام ّية.
ساس ُه عقيد ُة التّوحيد
اختار الله تعالى دين ال�إ سلام لعباده منذ �آدم -عليه ّ
السلام� -إلى قيام الساعة ،و�أ ُ
الَّتي تتّفق مع فطرة ال�إ نسان وعقله.

الس ْمحة:
مفهوم العقيدة َّ
الستّة الَّتي تُصدِّق
هي مجموعة الحقائق ال�إ يمانيّة الثّابتة في الكتاب و ُّ
السنَّة ،والمتمثّلة ب�أركان ال�إ يمان ِّ
بالسهولة وال ُي ْسر ،ويفهمها جميع النّاس.
بها العقول،
وتطمئن �إليها القلوب ،وتمتاز ّ
ّ
�إ ّن سماحة العقيدة لا تعني ب�أ ّي حال من ال�أحوال التّسا ُه َل والتّفريط في �أصول الدين� ،أو ال ِّرضا بال ُّذل
ﱡﭐﲯ ﲰ
والهوان ،فسماحة العقيدة جاءت من ق َّوتها وعدالتها ،وليس من ضعفها وهوانها ،ﭧﭐﭨ                     ﭐ
ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﱠ    (النحل).

الس ْمحة:
أ�هم خصائص العقيدة َّ
 .١ربان ّية المصدر :فهي بك ّل ما تتض ّمنه من اعتقادات و�أخبار موحى بها من عند الله ،ع َّز وج ّل ،وليس
وضع �أصولها ،وهي بهذا تنسجم مع الفطرة البشريّة الَّتي َج َب َل الله البشر
للبشر ِصلة في رسم معالمها� ،أو ِ
ﱡﭐ   ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ
السعادة ،ﭧﭐﭨ                          
عليها ،ف ُتشْ ِب ُع حاجاتِه ُم ال ّروح ّية ،وتُشعرِهم بال ُّطم�أنينة و ّ
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ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ

ﲥ ﱠ (البقرة).

 .٢الوضوح والثّبات :فالعقيدة ال�إ سلاميّة واضحة مفهومة ،ليس فيها �ألغاز ولا صعوبة ،يفهمها ك ّل �إنسان،
الصغير والكبير ،المت َعلِّم وغير المت ِّعلم ،ولا يحتاج في فهمها �إلى وساطة ،وهي ثابتة لا
ويتعامل معها ّ
تتغ ّير ولا تتبدّل بتغ ُّير الزمان؛ حفاظاً عليها من تدخلات البشر.
 .٣البساطة في العرض :حيث ُعرضت العقيد ُة من خلال الظّواهر الطّبيع ّية المحيطة بال�إ نسان ،وفي َخ ْلق
ال�إ نسان ِ
ﱡﭐﲍ
نفسه ،حيث لفتت الانتباه �إلى قدرة الله  -تعالى  -في َخ ْلق الكون وال�إ نسان ،ﭧﭐﭨ                ﭐ
ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﱠ  (الذاريات) .وكذلك من خلال مخاطبة العقل
ﱡﭐﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ
في عرض قضية التّوحيد ،ﭧﭐﭨ                        ﭐ
ﲺ ﲻ ﲼ ﱠ    (ال�أنبياء).
 .٤الوسطية والاعتدال :الاعتدال بين طرفَي الغل ِّو والتّفريط ،والتّي تقتضي اتباع الدّليل ،فالعقيدة ال�إ سلاميّة
لم تُ ِ
حق ال�أنبياء ،يجعلهم في منزلة الله سبحانه ،ولم تف ِّر ْط في حقِّهم ،بعصيانهم لل�أنبياد والت�آمر
غال في ّ
ﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
عليهم وقتلهم .ﭧﭐﭨ                    
ﱣﱤﱥ ﱦﲋ ﱠ    (البقرة).

الس ْمحة:
مظاهر العقيدة َّ
من النّاس على �أرواحهم و�أعراضهم
 .١انتشار ال�أمن ّ
والسلام� :إ ّن من مقاصد ال�إ سلام العظيمة �أ ْن ي�أ َ
ﱡﭐﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱽﱠﱠ(الفتح).
و�أموالهم ،والمسلمون ُر َحماء فيما بينهم ،ﭧﭐﭨ                   ﭐ
(السلام عليكم).
والتّح ّية فيما بينهمّ :

أ�تع َّلم

قُ ِت َل ِت امر�أ ٌة في �إحدى ال َم ِ
عث َر ُجلاً لِخال ِد
بي فقال( :ما كا َن ْت ه ِذه لِ ُتقاتِلَ ،و َب َ
عارك في َعه ِد النّ ّ
ابنِ ال َوليد �أ ْن لا َي ْق ُت َل َّن ا ْم َر�أ ًة ولا َعسيفاً (خادماً))( .سنن �أبي داود)

نشاط

كتب
السماح ِة ،وظه َر �أث ُر ذلك في مو َ
ربَّت العقيد ُة ال�إ سلام ّية المسلمين على ّ
اقف تاريخي ٍة كثير ٍة� ،أ ُ
حادث ًة واحد ًة حول سماح ِة المسلمين في تعاملهم مع غيرهم.
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ﱡﭐ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ
ﭧﭐﭨ                       

السماحة في ال�أخلاق ،وال ُيسر في العبادات والمعاملات،
ّ .٢
ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﳄ ﱠ (الحج)َ ،وﭧﭐﭨ                         ﭐﱡﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲥ ﲫ ﲬ ﲶ ﱠ (البقرة).
السلام على المسلمين
 .٣ال َعلاقة مع أ�هل الكتاب في ضوء العقيدة إ
ال�سلام ّية :لا يقتصر ال�أمن و ّ
وحدَهم ،بل يشمل جميع ال�إ نسانيّة ،فال�إ نسان مك َّرم ،وله حقوق ،ما دام غير معت ٍد على المسلمين ودينهم
و�أرضهم و�أعراضهم.وقد و َّجهت العقيدة ال�إ سلاميّة المسلمين �إلى �أن تقوم علاقتهم مع �أهل الكتاب على
مرين �أو ظالمين للمسلمين وما انتشار ال�إ سلام في شتّى �أصقاع ال�أرض،
ّ
عادين �أ ْو مت�آ َ
السماحة ،ما داموا غير ُم َ
�إلّا نتيجة تعامل المسلمين ال�إ
نساني مع المجتمعات البشريّة ،من خلال تواصلهم معها ،عن طريق الفتوحات
ّ
�أو التّجارة.
ومن صور السماحة معهم:
ﱡﭐﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
�أ .دعوتهم �إلى ال�إ سلام بالحكمة ومجادلتهم بالّتي هي �أحسن ،ﭧﭐﭨ                 ﭐ
ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱜﱠ  (العنكبوت).
بَ .ك ِف َل ال�إ سلام ح ِّريَّة الاعتقاد لك ّل فرد غير مسلم ،ﭧﭐﭨ                   ﱡﭐﭐﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒ ﳩ ﱠ  (البقرة).
تَ .ح َّر َم ال�إ سلام التع ُّرض بال�أذى قولاً وفعلاً لك ّل معاهد ومست�أ ِمن ما دام ملتزماً بما تعاهد عليه،من غير
وج ُد ِم ْن
ِيح َها تُ َ
نقض �أو خيانة �أو غدر للمسلمين قال َ ( :م ْن َق َت َل ُم َعا َهداً َل ْم َي َر ْح َرائِ َح َة ا ْل َجنَّ ِةَ ،و �إِ َّن ر َ
البخاري)
ين َعاماً)( .صحيح
ّ
َم ِسي َر ِة �أ ْر َب ِع َ
ﱡﭐﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ
ع لنا �أك ُل ذبائحهم وال ّزواج من نسائهم ،ﭧﭐﭨ                                         ﭐ
ث .شُ ر َ
ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳕ ﱠ (المائدة).
إ�ضاءة
يخ
�إ ّن قدوتنا في تعاملنا مع �أهل الكتاب هو رسولُ الله  ،وسير ُة صحابته من بعده ،و َ
الس َير ِة وتار ِ
كتب ِّ
تزخ ُر ُ
المسلمين بالمواقف ال َع َم ِل ّية الكثيرة الَّتي تب ِّي ُن سماحة ال�إ سلام والمسلمين .وق ِد اعترف كثي ٌر من المستشرقين
(فالحق �أ ّن ال�أمم لم
بذلك� ،أمثال (لوبون ،وغوتة ،وتوماس �أرنولد) ،فهذا لوبون يقول في كتابه (حضارة العرب):
ّ
تعرف فاتحين راحمين ِم ْث َل العرب (المسلمين) ،ولا ديناً سمحاً ِم ْث َل دينهم) ،ويقول غوتة �أيضاً في كتابه (�أخلاق
ْ
المسلمين)� (:إ ّن تسامح المسلم ليس من ٍ
تمسكه بعقيدته).
لكن المسلم
ُ
ضعف ،و ّ
يتسامح مع اعتزازه بدينه ،و ُّ
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التقويم
س -1أ�ض ُع إ�شار َة (√) مقابل العبار ِة الصّ حيح ِة ،و إ�شارة َ (×) مقابل العبار ِة غي ِر الصّ حيح ِة فيما ي أ�تي:
					
�أ .تُ َع ّد �أركان ال�إ يمان من العقيدة ال�إ سلام ّية.
					
السماحة في العقيدة ُي ْس ُر العبادات.
ب .من مظاهر ّ
					
ت .للبشر دور في رسم معالم العقيدة ال�إ سلام ّية.
			
ث .يرفض المسلمون �أن يعيش بينهم �أصحاب الدّيانات ال�أخرى.
ِ
الكتاب صورة من صور سماحة ال�إ سلام وتقبّل ال�آخر.
ذبائح �أهلِ
ج� .إباح ُة �أكلِ
ِ

(

)
(
(
(
(

)
)
)
)

ال�جابة الصَّ حيحة لكل م ّما ي أ�تي:
س  -2أ�ضع دائر ًة حولَ رمز إ
 .1سماحة العقيدة ماذا تعني؟
ب) الضعف والهوان في العلاقة مع ال�أعداء.
			
�أ) التساهل في �أحكام الدين.
ث) عدم الوضوح في �أحكام الدين.
		
ت) السهولة واليسر والقوة والعدالة.
 .2من خصائص العقيدة ال�إ سلامية ،ما هي؟
ب) صعوبة العرض.
				
�أ) الربانية والوضوح.
ث) انتشار ال�أمن.
ت) الجنوح والتطرف			.
 .3يعد مظهراً من مظاهر انتشار ال�إ سلام ،ما هو؟
ب) السماحة مع �أتباع العقائد ال�أخرى.
		
�أ) التشدد مع �أتباع الديانات ال�أخرى.
ث) الطمع في الثروات المادية.
				
ت) القوة العسكرية.
الس ْمحة.
س� -٣أع ِّر ُف العقيدة َّ

ال�سلام ّية ربان ّية المصدر ،أ�ناقش هذه العبارة.
س -٤العقيدة إ
ال�سلامية.
السماح ِة في العقيد ِة إ
س -٥أ�ذك ُر مظاه َر ّ

ض القضايا الاعتقاد ّية.
س -٦أ�مثِّ ُل على بساط ِة إ
ال�سلام في عر ِ

نعطي الدّن ّي َة في ديننا ،أ�ناقش هذه العبارة.
السماحة مع غير المسلمين لا تعني أ�ن
سّ -٧
َ
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الدّرس الثّامن عقيدة الولاء وال َبراء
ال�أهدف:
يتوقّع من الطلبة في نهاية هذا الدّرس أ�ن يكونوا قادرين على:
	-التعريف بمصطلح عقيد ِة الولا ِء والبرا ِء.
	-التدليل على عقيد ِة الولا ِء والبرا ِء.
	-بيان واجب المسلم تجاه مسلم عقيدة الولاء والبراء.
	-موالاة المؤمنين ،والتَّب ُّرؤ من الكفر و�أهله.
	-استنتاج �آثار ال�إ يمان بعقيدة الولاء والبراء على الفرد وال�أ ّمة.
س هذا الدينِ وركائز ِه عقيد ُة الولا ِء والبرا ِء ،القائم ُة على مح َّب ِة الل ِه ورسولِ ِه والمؤمنين ،ومعادا ِة �أعدا ِء
من �أس ِ
يبغضه الل ُه ورسولُه ،والتّ ِ
عاون على ذلك ،وتثبي ِته.
وحب ك ِّل ما ُي ِح ُّب ُه الل ُه ورسولُه ،و ُب ْغ ِ
جميع ما ُ
ض ِ
ال�إ سلامِّ ،

مفهوم الولاء والبراء:
ال�سلام.
دين إ
 -ال َولاء :هو المح َّب ُة والنُّصر ُة والاجتما ُع على ِبغض ال ُكفر وما ُيعب ُد من ِ
دون الله ،ومعاداتُه.
- -ال َبراء :هو ُ

ال�أدلّة َّ
الشرع ّية على عقيدة الولاء والبراء:

�إ ّن الولاء والبراء من ُص ْلب العقيدة ال�إ سلام ّية؛ ل�أنّه مرتبط ب�أصل ال�إ يمان ،و�أدلّته كثيرة في القر�آن الكريم
السنَّة النّبويّة ،فمن �أدلّة الولاء في القر� ِآن قول الله تعالى:ﱡﭐﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ
و ُّ
ﱡﭐﲫ ﲬ ﲭ
ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ  (المائدة) ،ومن �أدلّة البراء قول الله سبحانه :ﭐ

ﲲ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﳉ ﱠ (�آل عمران).
ﲳ
ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ

السنّة قوله ( :ا ْل ُم ْؤ ِم ُن لِ ْل ُم ْؤ ِمنِ كَا ْل ُب ْن َي ِان َيشُ ُّد َب ْع ُض ُه َب ْعضاً).
ومن �أدلّة الولاء في ّ
:س ِم ْع ُت النَّ ِب َّي َصلَّى الل ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم ِج َهاراً َغ ْي َر
ومن �أدلة البراء في السنة حديث َع ْم َرو ْب َن ال َعاصِ ،قَالَ َ
ين" (صحيح البخاري)
ِس ٍّرّ َيقُولُ � " :إِ َّن �آلَ �أبِي �–-أناس من �أقاربه َ -ل ْي ُسوا بِ�أ َوْلِ َيائِي� ،إِنَّ َما َو لِ ِّي َي اللَّه َو َصالِ ُح ال ُم ْؤ ِم ِن َ
(صحيح البخاري)
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إ�ضاءة ١

ِ
السلام والمؤمنين الَّذين �أخبر الله عنهم
يطيع الله تعالى ،ويقتدي
المسلم ُ
برسول الله �إبراهي َم عليه ّ
ﱡﭐﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ
بقوله :ﭐ
ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﳇﱠ (الممتحنة).

واجب المسلم تجاه عقيدة الولاء والبراء:
1.1الثبات على الدّين ،وعدم التنازل عن مبادئه في سبيل استرضاء �أعداء الله والدّين.
2.2مح ّبة المؤمنين وموالاتهم بعضهم بعضاً ،فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يش ُّد بعضه بعضاً.
الضعفاء ،ومساعدتهم على التّخلُّص من ال ُّظلم.
3.3نصرة المؤمنين و ّ
4.4البراء من كفر الكافرين ،وكره ما هم عليه من عقائد فاسدة ،حتّى لو كانوا من �أقارب المسلمين ،وعدم اتّخاذ
الكافرين �أعواناً و�أنصاراً فيما يعود بالضرر على المسلمين.

إ�ضاءة ٢

س صور ٌة قبيح ٌة ج ّداً من ُص َو ِر الولا ِء لغي ِر المسلمين.
ُّ
التجس ُ
5.5الابتعاد عن مداهنة الكافرين ومجاملتهم على حساب الدّين،
وعدم تقديم العون لهم بالقول والعمل فيما يخالف ال�إ سلام
وعدم التَّش ُّبه بهم في �أمور الدّين والعقيدة ،كتعظيم �أعيادهم� ،أو
شعائرهم� ،أو تقاليدهم.
�إ ّن العقيدة ال�إ سلام ّية لا ت�أم ُر المسلم بالاعتداء على للكافرين
مرت بالعدل وال�إ حسان للمسالمين منهم دون المحاربين،
�أو �إيذائهم� ،أو ظلمهم� ،أو مقاطعتهم ،بل �أ ْ

ﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ
ﭧﭐﭨ                  
ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ
ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖﱠ

(الممتحنة).
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نشاط

ﱡ  ﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ
 -١ما المعنى المستفاد من قوله تعالى:ﭐ           

ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱠ (النساء).

� -٢أناقش موقف المسلمين من المسلم العاصى.

أ�تع َّلم

خاص ٌة بها ،نابع ٌة من عقائ ِدها و�أفكارِها ،ونظرِتها للحياة ،وللمسلمين ُه َويَّ ُت ُه ْم وشخص َّي ُت ُه ْم
لك ّل �أ ّمة ُه ِويَّ ٌة ّ
الخاص ُة بهم ،فلا يجوز لهم التَّش ُّب َه بغيرهم ،وقد قال َ ( :م ْن تَشَ َّب َه بِ َق ْو ٍم َف ُه َو ِم ْن ُهم)( .سنن �أبي داود)
َّ

آ�ثار عقيدة الولاء والبراء على الفرد وال�أ ّمة:
1.1تو ِّج ُه المسل َم �إلى خلع الولاءات القبل ّية والعنصريّة والنّ َعرات القوم ّية ،وتُؤ ّهله للاستقامة ،ومراقبة الله في
الس ِّر والعلن.
تدفع المسل َم �إلى التحلّي بال�أخلاق الحميدة ،والتخلّي عن الرذائل.
ُ 2.2
ِ
المجتمع المسل ُم
تماسك ال�أ ّم ِة ال�إ سلام ّية و َو ْح ِدتها ،فيشيع بينهم التّكاف ُل والتّناص ُر ،ويصبح
3.3تؤ ّدي �إلى
ُ
ِ
الجانب.
مرهوب
َ
4.4تجعل المسلم متميزاً في مظهره وسلوكه وعاداته ،ولا يقلد ال�أمم ال�أخرى.

التقويم
س -1أ�ض ُع إ�شار َة (√) مقابل العبار ِة الصّ حيح ِة ،و إ�شارة َ (×) مقابل العبار ِة غي ِر الصّ حيح ِة فيما ي أ�تي:
				
�أ .واجب المسلم �أن يوالي المسلمين ويتبر�أ من الكافرين.
				
ب .من �آثار عقيدة الولاء والبراء تفكك ال�أمة ال�إ سلام ّية.
			
ت .تقديم العون لل�أعداء في حروبهم ينافي عقيدة الولاء والبراء.
		
ث .لم ي�أمر ال�إ سلام بالعدل وال�إ حسان لغير المسلمين ولو كانوا مسالمين.
					
خاص ٌة في الشَّ عائر وال�أعياد.
ج .لل�أ ّمة ال�إ سلاميّة ُه ِويَّ ٌة ّ
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(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

ال�جابة الصَّ حيحة لكل م ّما ي أ�تي:
س -2أ�ضع دائر ًة حولَ رمز إ
 .1من �آثار عقيدة الولاء والبراء ،ما هو؟
ب) عدم تماسك ال�أمة ال�إ سلامية.
			
�أ) انتشار القبلية والعنصرية.
ث) التشبه بالكفار.
ت) وحدة ال�أمة وتماسكها			.
 .2من صور البراء من الكفار ،ما هو؟
ب) تقديم العون لهم.
			
�أ) مجاملة الكفار ومداهنتهم.
ث) عدم التشبه بالكفار في �أمور الدين.
ت) الاحتفاء والاحتفال ب�أعيادهم وشعائرهم.
 .3ماذا تعني عقيدة الولاء والبراء في علاقة المسلم مع غير المسلمين؟
ب) محاربتهم سواء �أكانوا محاربين �أو مسالمين.
�أ) الاعتداء على غير المسلمين المسالمين.
ت) العدل وال�إ حسان مع المسالمين منهم .ث) مقاطعتهم فقط.
س� -٣أع ِّر ُف عقيدة الولاء والبراء.
س -٤أ�ذك ُر دليلاً شرع ّي ًا على عقيدة الولاء ودليلاً آ�خر على عقيدة البراء.
الحكم َّ
المسلمين من قول ِه سبحان ُه:
رعي لتولّي غي ِر
ستنتج
س -٥أ�
ُ
َ
َ
الش ّ

ﱡﭐ ﲫ ﲬ ﲭ

ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﳉﱠ

(�آل عمران).

س -٦أ� ِّ
واجب المسلم تجاه عقيدة الولاء والبراء.
وض ُح
َ
َ
ال�سلام ّية ووحد َتها.
ناقش مقولة :إ� ّن من آ�ثار عقيدة الولاء والبراء
تماسك ال�أ ّمة إ
س -٧أ� ُ
س -٨أ�ذك ُر أ�ثر ًا واحد ًا من آ�ثار عقيدة الولاء والبراء على الفرد والمجتمع المسلم.
س -٩أ�شرح:
�أ .عدم تعارض عقيدة الولاء والبراء مع التّعارف والتّعاون بين المسلمين وغير المسلمين.
ب .يبقى المسلم  -في حال ق ّوته �أو ضعفه ُ -م ْن ِكراً على �أهل الكفر كف َرهم.
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وال�يمان ( أ�دلّة ِع ْلم ّية وعقل ّية)
الدّرس التّاسع ال ِع ْلم إ
ال�أهدف:
يتوقّع من الطلبة في نهاية هذا الدّرس أ�ن يكونوا قادرين على:
	-ذكر ال َعلاقة بين ال ِع ْلم وال�إ يمان.
	-تعداد بعض ال�أدلّة العقل ّية على وجود الله تعالى.
	-التَّمثيل على وجود الله  -تعالى  -بال�أدلّة ال ِع ْلم ّية.
	-استنتاج المعنى المستفاد من النصوص الشَّ رعيّة الدّالّة على بعض الحقائق ال ِع ْلميّة.
مي من خلال بحثهم في الحقائق ال ِع ْلم ّية.
	-استخدام المنهج ال ِع ْل ّ
	-بيان المنهج القر�آني في البحث عن الحقائق العلمية.

وال�يمان:
ال َعلاقة بين ال ِع ْلم إ
1.1يعتمد �إثبات الحقائق ال ِع ْلم ّية على ال�أدلّة الماديّة والعقل ّية ،في حين تعتمد الحقائق ال�إ يمان ّية على
ولكن هذا الغيب له ِدلالات واضحة في �آيات الكون ،ولهذا نجد علاقة
الغيب ّيات الَّتي مصدرها الوحيّ ،
وثيقة بين الحقائق ال ِع ْلم ّية والحقائق ال�إ يمان ّية.
2.2كلما ارتقى المسلم في علمه سيرتقي حتماً ب إ�يمانه بالله ووحدانيته .ومن هنا لا نجد �أ ّي تعارض بين ال ِع ْلم
وال�إ يمان ،فالحقائق ال ِع ْلميّة تدعو لل�إ يمان ،وتدعم �أركانه ،ﭧﭐﭨ    ﭐﱡﭐﲽ ﲾ ﲿ ﳀ
ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳑ ﱠ (فصلت).
                   ﭐﳘ
طلب ال ِع ْلم النافع فريضة على المسلمين ،وجعل ثواب طلب ال ِع ْلم عظيماً،ﭧﭐﭨ ﱡ
َ 3.3ع َّد ال�إ سلام َ
ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﱠ (المجادلة).
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ال�أدلّة العقل ّية على وجود الله تعالى:
َ 1.1
وال�يجاد :ﭧﭐﭨ ﱡﭐ  ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱠ (الطور) .فالمخلوقات
الخ ْلق إ
نفسها ،وهذا ٍ
مناف للعقل ،وك ّل �إنسان ي ْع َلم �أنّه لم ُيخلق من العدم،
توج َد من عدم� ،أو �أ ْو َجد ْ
�إ ّما �أ ْن َ
َت َ
العقلي وجو ُد
و�أنّه لا يستطيع َخ ْل َق نفسه ولا َخ ْل َق غيرِه ،ولبطلان هذين الاحتمالينَ ،ي ْث ُب ُت بالدّليل
ّ
الخالق سبحانه وتعالى.
ﱡﭐﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲼﱠ (ال�أنبياء).الكون على اتساعه
2.2تنظيم الكون :ﭧﭐﭨ                  ﭐ
و �إبداعه ونظامه لم يخلقه ولم يدبر �أمره �إلا �إله واحد  -سبحانه وتعالى� ،-إذ لو كان معه �آلهة لاخت ّل نظام
السماوية ،ودورانها ك ّل في مداره
الكون و�أصابه الفساد ،فل ّما كان الكون منت َظماً محكماً ب�أرضه و�أجرامه ّ
د ّل على وجود ال�إ له الواحد ال�أحد.

الحقائق ال ِع ْلم ّية في القر آ�ن الكريم:
كتاب تفصيل للحقائق ال ِع ْلميّة الماديّة ،كال ِّط ّب ،والفلك ،والهندسة،
القر�آن الكريم كتاب هداية ،وليس َ
ﱡﭐﭐﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ
وغيرها ،ﭧﭐﭨ                     
ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ

ﲄ ﲅ ﲆﲇﱠ (المائدة) .ومع ذلك ،نجد في بعض �آياته ذكراً لبعض الحقائق ال ِع ْلم ّية
الَّتي �أثبتها ال ِع ْلم الحديث ،وقد جاءت ك إ�شارات ِع ْلم ّية تب ِّي ُن حقيقة وجود الله وعظمته ،وتخدم قض ّية اهتداء
ال�إ نسان لل�إ يمان بالله ،ﭧﭐﭨ                   
ﱡﭐ ﲃ ﲄ ﲅﲆ ﲌ ﱠ (النمل).
ومن ال�أمثلة على هذه الحقائق ال ِع ْلم ّية الواردة في القر آ�ن العظيم:
ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ
1.1دورة الماء في الطبيعة :ﭧﭐﭨ                 

ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ
ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﱠ

(الروم) .حيث دلت ال�آية الكريمة على مراحل تك ُّون المطر ونزوله.

نشاط ١

وبين ما
ستنتج التّوافق بين ما �أورده ال ِع ْلم الحديث
رجع �إلى �أحد المصادر ،و�أ ُ
�أ ُ
َ
كحقائق ِع ْلم ّيةَ ،
ورد في القر�آن العظيم حول دورة الماء في الطبيعة� ،أو �أطوار َخ ْلق ال�إ نسان.
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ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱠ (نوح).
�2.2أطوار َخ ْلق ال�إ نسان في َر ِح ِم ال�أ ّم ،ﭧﭐﭨ                              

الحديث في بيان مراحل خلق ال�إ نسان،

وقد سبقت ال�آيات ال ِع ْلم

ﱡﭐﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ
ﭧﭐﭨ          ﭐ

ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ

ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﱠ

(المؤمنون).

ني في البحث عن الحقائق ال ِع ْلم ّية:
المنهج القر آ� ّ

السمع والبصر والعقل ،ودعاه �إلى حسن استخدامها،
1.1ز َّو َد الله ال�إ نسان بوسائل ال ِع ْلم والمعرفة :من ّ

ﱡﭐﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ
ﭧﭐﭨ                             ﭐ

ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ (النحل).
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نشاط ٢

كتب �آيتين وردتا في القر�آن الكريم فيهما دعوة لاستعمال العقل في التّفكير.
�أ ُ
مي في التّفكير ونبذ الخرافة ،ونهى عن اتّباع ما لم َي ُق ْم عليه
2.2دعا القر�آن الكريم �إلى اتّباع المنهج ال ِع ْل ّ
دليل،

ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ
ﭧﭐﭨ                  

ﳍﳎﳏ ﱠ (ال�إ سراء).

3.3نهى القر�آن الكريم عن اتّباع الظّ ّن،
ﱜ ﱝ ﱠ (النجم).

ﱡﭐﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
ﭧﭐﭨ                      ﭐ

4.4نهى القر�آن الكريم عن التّقليد ال�أعمى الّذي لا يقوم عليه دليل،

ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
ﭧﭐﭨ                     ﭐ

ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ
ﱗﱘﱠ (البقرة).

مي الّذي عرفته البشريّة حديثاً،
5.5قدّم القر�آن الكريم منهجاً متكاملاً للقلب والعقل ،يشمل المنهج ال ِع ْل ّ
و�أضاف �إليه استقامة القلب ،واستشعار مراقبة الله تعالى ،وفي ذلك �أثر في توجيه نتائج الحقائق ال ِع ْلميّة
وتطبيقاتها لخير ال�إ نسان ّية ،وليس تدميرها ،وظلمها.

أ�تع َّلم

لا تصلح الحياة بغير ال�إ يمان والعلم ،فال�إ يما ُن بلا ِع ْلم ت�أخُّ ٌر عن ركب الحضارة ،وال ِع ْل ُم بلا �إيمان
عبث و �إفسا ٌد في ال�أرض ،ولهذا جمع ال�إ سلام بين ال�إ يمان والعلم ،ورفع من ش�أن العلماء ،قال تعالى:
ٌ

ﱡﭐ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﱠ (المجادلة).
:
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التقويم
س -1أ�ض ُع إ�شار َة (√) مقابل العبار ِة الصّ حيح ِة ،و إ�شارة َ (×) مقابل العبار ِة غي ِر الصّ حيح ِة فيما ي أ�تي:
)
(
			
�أُ .يكتفى بالحقائق ال ِع ْلم ّية المبثوثة في الكون؛ للدلالة على الغيب ّيات.
بِ .
)
جاءت ال�إ شارات ال ِع ْلم ّية في القر�آن الكريم؛ لتخد َم قض ّية ال�إ يمان بالله ،والاهتداء لعبادته( .
)
(
مي عدم انفصاله عن مراقبة الله تعالى.
آني في البحث ال ِع ْل ّ
ت .ما يم ّيز المنهج القر� ّ
)
(
					
ثُ .ي ْس ِه ُم ال ِع ْلم في �إرشاد صاحبه �إلى ال�إ يمان.
)
(
ج .يدل قوله تعالى                     :ﱡﭐﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱠ على تنظيم الكون.

ال�جابة الصَّ حيحة لكل م ّما ي أ�تي:
س -2أ�ضع دائر ًة حولَ رمز إ
 .1على ماذا يدل قول الله تعالى :ﱡﭐ  ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱠ ؟
ب) الخلق وال�إ يجاد.
				
�أ) تنظيم الكون.
ث) العناية والاهتمام.
ت) ال�إ بداع والدقة			.
 .2ما نوع المضامين العلمية التي ذُكرت في القر�آن الكريم؟
ب) عرض موجز لها.
			
�أ) تفصيل للحقائق العلمية.
ت) �إشارات مبينة لوجود الله وعظمته .ث) مضامين مبينة ل�أهمية هذه الحقائق.
 .3على ماذا يعتمد �إثبات الحقائق العلمية؟
ب) ال�أدلة العقلية والشرعية.
�أ) الغيبيات وحدها			.
ث) العقل والوحي.
			
ت) ال�أدلة العقلية والمادية.
س -٣أ� ِّ
وال�يمان.
وض ُح ال َعلاقة بين ال ِع ْلم إ
س -٤أ�ب ِّي ُن الدِّلالة الَّتي يتض ّمنها قول الله تعالى :ﱡﭐ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲼ ﱠ (ال�أنبياء).
ِت وجود الله تعالى.
س -٥أ�ذكر دليلاً ِع ْلم ّي ًا ُي ْثب ُ
ال�سلام ّية ال َّظ َّن والوهم والخرافات.
شرح كيف حار َبت العقيدة إ
س -٦أ� ُ
س -٧أ� ِّ
مي.
وض ُح مع الدّليل منهجية القر آ�ن الكريم في البحث ال ِع ْل ّ
مي عن غيره من المناهج الحديثة؟
ني في البحث ال ِع ْل ّ
س -٨بماذا يتم ّيز المنهج القر آ� ّ
شرح هذه العبارة( :كلّما ارتقى المسلم بعلمه يرتقي إ�يمانه بالله تعالى).
س -٩أ� ُ
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بوي ّ
الشريف
َو ْحدَ ُة الحديث النّ ّ
�أت�أ َّمل:
السنّة النبوية الشريفة وحي كالقر�آن الكريم ،لكنها وحي غير متل ّو ،تعضد القر�آن،
ّ
خص ُصها �أو تق ّيدها ،ولا يمكن للمسلم الاستغناء عنها.
فتؤكد �أحكامه� ،أو تُ َب ِّي ُنها� ،أو تُ ِّ
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٣
يتوقع من الطلبة في نهاية هذه الوحدة أ�ن يكونوا قادرين على اكتساب المفاهيم
والحقائق والمبادئ المتعلقة بالحديث النبوي الشريف ،والالتزام بها ،وتقديرها ،وذلك
من خلال ال�أهداف ال�آتية:
	 -بيان مكانة السنة النبوية كمصدر تشريعي.
	 -حفظ بعض ال�أحاديث الشريفة غيباً.
	 -التعرف �إلى مواضيع بعض ال�أحاديث الشريفة.
	 -التعرف �إلى رواة بعض ال�أحاديث الشريفة.
	 -الحرص على تمثُّل الرقابة الذاتية في حياته اليومية.
	 -استنباط �أهم ما ترشد �إليه بعض ال�أحاديث الشريفة.
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السنَّة من القر آ�ن الكريم
الدّرس العاشر منزلة ُّ
ال�أهدف:
يتوقّع من الطلبة في نهاية هذا الدّرس أ�ن يكونوا قادرين على:
السنَّة.
	-تعريف ُّ
السنَّة والحديث.
	-التَّفريق بين ُّ
	-بيان منزلة السنة من القر�آن الكريم.
السنَّة.
	-بيان ال�أدلة على حج ّية ُّ
السنَّة النبوية بال ُقر�آن الكريم.
	-توضيح علاقة ُّ
السنَّة.
	-تحديد واجبهم نحو ُّ

السنَّة:
تعريف ُّ
السنَّة في ال ُّلغة :الطريقة المعتادة حسن ًة �أو س ّيئة.
ُّ
بي من قول� ،أو فعل� ،أو تقرير� ،أو صفة َخ ْل ِق ّية �أو ُخ ُلق ّية� ،أو سيرة
وفي اصطلاح المحدّثين :ما ورد عن النّ ّ
البخاري) ،كان قوله هذا ُسنَّة ،و �إذا فعل
قبل البعثة وبعدها .ف إ�ذا قال النبي �( :إنَّ َما ال�أ ْع َمالُ بِالنِّ َّيات) (صحيح
ّ
الحج ،كان فعله ُسنّة ،و �إذا فعل �أحد �أصحابه
فعلاً من ال�أفعال ،كما صلّى ّ
الصلوات الخمس� ،أو �أ ّدى مناسك ّ
الح َبشَ َة
فعلاً� ،أو قال قولاً ،فسكت عنه النّبي  ،ولم ُي ْن ِك ْر عليه ،كان سكوتُ ُه �إقراراً ،وكان ما �أق َّره ُسنَّة ،كما �أق َّر َ
على اللَّ ِع ِب بِ ِ
الحر ِ
الصفة
السلاح في المسجد النّبو ّي)( .صحيح البخار ّي) .ومثال ّ
اب في َم ْس ِج ِد ِه؛ (�أي التّد ُّرب على ِّ
ليس بِال َّطويل ال َبائِنِ  ،ولا بالق ِ
كان
الخ ْل ِق ّية (الجسديّة) :كان ال ّرسول
الصفة ُ
َ
َصير( .صحيح البخار ّي) ،ومثال ّ
الخ ُلق ّيةَ :
َ
بالخ ْيرِ(.صحيح البخار ّي)
ال ّرسول �أ ْج َو َد النّاس َ

نشاط ١

ِ
بي
رجع �إلى ال�آيات ( )46 ، 45من سورة ال�أحزاب ،و�أد ِّو ُن
�أ ُ
صفات النّ ّ

الواردة فيها.
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السنَّة والحديث:
الفرق بين ُّ
السنَّة تُ ْط َل ُق �أحياناً على ما جاء من سيرة النّبي
للسنّة� ،إلّا �أ ّن ُّ
الحديث :مرادف ُّ
لا ُي ْط َل ُق الحديث �إلّا على ما جاء بعد النّب ّوة.

 ،قبل النّب ّوة وبعدها ،بينما

السنَّة من القر آ�ن الكريم:
منزلة ُّ
السنَّة المش ّرفة مصدران تشريع ّيان متلازمان ،لا يمكن لمسلم �أن يفهم الشّ ريعة ال�إ سلام ّية� ،إلّا بال ّرجوع �إليهما
	-القر�آن الكريم و ُّ
معاً ،ولا يستغني مجتهد �أو عالم عن �أحدهما ،وقد �أمر الله  -ع ّز وج ّل  -بطاعته ،وطاعة رسوله .

ﱡﭐ  ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ
ﭧﭐﭨ                  

وجوب العمل بها،
حيث
السنَّة بمنزلة القر�آن الكريم ،من ُ
	ُّ -
ُ
ﱓ ﱔ ﱕ ﱠ  (النجم) .و َعنِ ا ْل ِم ْقدَا ِم ْبنِ َم ْعدي َكر َِب �أ َّن َر ُسولَ الل ِه قَالَ ( ُي ِ
وش ُك ال ّرجل ُمتَّ ِكئاً
َع َلى �أرِي َك ِت ِه ُي َحد َُّث بِ َح ِد ٍ
اب الل ِه َع َّز َو َج َّل ،ف َما َو َج ْد َنا فِي ِه ِم ْن َح َل ٍ
ال
يث ِم ْن َح ِدي ِثيَ ،ف َيقُولُ َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُك ْم ِك َت ُ
ِم ْث ُل َما َح َّر َم الل ُه)( .سنن ابن ماجه)
ْاس َت ْح َل ْل َنا ُهَ ،و َما َو َج ْد َنا فِي ِه ِم ْن َح َرا ٍم َح َّر ْم َنا ُه� ،ألا َو �إِ َّن َما َح َّر َم َر ُسولُ الل ِه

سلامي:
ال�
السنَّة ،وكونها أ�حد مصادر التّشريع إ
ح ّج ّية ُّ
ّ
كثرت ال�أدلّة الَّتي ت�أمر بطاعة ال ّرسول  ،وتوجب الاقتداء به ،في �أقواله ،و�أفعاله ،وتنهى عن مخالفته،
السنَّة مصدراً للتّشريع ،وحجة في ال�أحكام� .إليك بعضاً من هذه ال�أدلّة:
وتد ّل بصورة قاطعة على اعتبار ُّ
ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ
طاعة لله ،ﭧﭐﭨ                 ﭐ
1.1جعل القر�آن الكريم طاعة ال ّرسول
ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱠ (النِّساء).

2.2ي�أمر القر�آن الكريم ب�أخذ ما ي�أتينا به ال ّرسول

 ،والابتعاد ع ّما ينهانا عنه،

ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲠ ﱠ (الحشر).

وسنَّة رسوله،
3.3ي�أمر القر�آن الكريم بر ّد ال ُمخْ َت َل ِف فيه �إلى كتاب اللهُ ،

ﱡﭐﲐ ﲑ
ﭧﭐﭨ                 ﭐ

ﱡﭐﳏ ﳐ ﳑ ﳒ
ﭧﭐﭨ                      ﭐ

ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﳝ ﳢ ﱠ (النِّساء).

إ�ضاءة

السنَّة والجماعة يقتدون بال ّرسول
�أهل ُّ
السلام).
ال�أنبياء وال ّرسل (عليه ُم ّ
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 ،وينصرون سنَّ َته ،ويح ّبون صحابته؛ ل�أنّهم خير النّاس بعد

4 .4ح َّذر ال ّرسول

(صحيح البخار ّي)

ِضين عن ُسنَّ ِته ب�أنّهم خارجون عن هديه واتّباعه ،فقال
ال ُم ْعر َ

َ ( :ف َم ْن َر ِغ َب َع ْن ُسنَّ ِتي َف َل ْي َس ِمنِّي).

نشاط ٢

السنَّة النّبويّة.
اجب المسلم نحو ُّ
�أ ُ
ناقش مع مجموعتي و َ
السنَّة النّبويّة،
�إلى يومنا هذا ،على وجوب ال�أخذ بال�أحكام الَّتي جاءت بها ُّ

�5 .5أجمع علماء المسلمين ،من عهد النبي
وضرورة ال ّرجوع �إليها ،والعمل بها.
السنَّة المط ّهرة ،واستقلالها بتشريع ال�أحكام ،ضرور ٌة دين ّية ،ولا
وكاني رحمه الله�( :إ ّن ثبوت ح ّج ّية ُّ
قال ال�إ مام الشّ ّ
يخالِف في ذلك �إلّا َم ْن لا َح َّظ له في دين ال�إ سلام).

السنَّة مب ِّينة للقر آ�ن الكريم:
ُّ
عربي مبين ،و َو َك َل الل ُه ع َّز وج ّل �إلى رسوله
نزل القر�آن الكريم بلسان ّ

ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
                   

بيا َنه وتفصيله،

ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ     (النحل).

ﭧﭐﭨ

وهذا البيان ي أ�تي على أ�نواع متعددة ،هي:
الحج ،وغير ذلك،
الصلاة وال ّزكاة و ّ
تفص ُل �أحكام ّ
السنَّة النّبويّة ِّ
الصيام و ّ
1.1بيان ال ُم ْج َم ِل وتفصيله :فقد جاءت ُّ
الصلاة ،و�أوقاتُها ،وعد ُد َركَعاتُها،
فقوله تعالى :ﱡﭐ   ﲋ ﲌ ﲒ ﱠ  (البقرة) لفظ ُم ْج َمل ،لا ُي َفه ُم منه كيف ّي ُة ّ
السنَّة ك َّل هذا بفع ِل النّ ّبي وقو لِه ،وهكذا جميع العبادات والمعاملات.
وشرو ُطها ،و�أركانُها ،وقد ب َّي َن ِت ُّ
ﱡﭐﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﳔﱠ(لنِّساء).
تعالى :ﭐ

2.2تخصيص العا ّم :كما في قوله
فخص ِ
صت الوارث القاتل
ُ
السنَّةّ ،
حيث دلّ ِت ال�آية على ميراث ال�أولاد من �آبائهم و�أ ّمهاتِهم ،فجاءت ُّ
بالحرمان  ،فقال َ ( :لا َير ُِث ا ْلقَاتِ ُل شَ ْيئاً)( .سنن �أبي داود)
السنَّة مقيد ًة لمط َلقِ القر�آن الكريم ،كالحديث الذي َب َّي َن موضع القطع من الي ِد في
3.3تقييد المطلقَ :ت ِر ُد ُّ
ﱡﭐﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱝ ﱠ  (المائدة) ،ب�أنّه من مفصل ال ّرسغ ،كما في
قوله تعالى :ﭐ
ِق ّصة سارق رداء صفوان بن �أم ّية( .سنن الدّا َرق ُطني)
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أ�تع َّلم

وطريق الخلاص منه ليس فيما
منهي عنهُ ،
�أخبر ال ّرسول �أنّه سيكون اختلاف في هذه ال�أمة ،وهو ٌّ
عش ِم ْن ُكم ،ف ََس َيرى
من َي ْ
بي  ،لذا قال�( :إنَّه ْ
ُيخالف الشّ ريعة ،و �إنّما بالاستمساك بها ،واتّباع سنن النّ ّ
الخ َلفَا ِء
مرض وداء ،والشّ فاء منه في بقية الحديث ،وهوَ ( :ف َع َل ْيكم بِ ُسنَّ ِتيَ ،و ُسنَّ ِة ُ
اخْ ِتلافاً كَثيراً) ،وهذا ٌ
ال َّر ِاش ِد َين ال َم ْه ِديِّ َين)( .مسند �أحمد)

التقويم

ضع إ�شار َة (√) مقابل العبار ِة الصّ حيح ِة ،و إ�شارة َ (×) مقابل العبار ِة غي ِر الصّ حيح ِة فيما ي أ�تي:
س -1أ� ُ
)
(
							
�أ .ال�أحاديث النّبويّة كلُّها قوليّة.
)
(
			
السنَّة؛ ل�أنّها مب ِّينة وشارح ٌة له.
ب .القر�آن الكريم لا يستغني عن ُّ
)
(
بالسنَّة			.
ت .لا يوجد في القر�آن الكريم دلي ٌل على وجوب ال�أخذ ُّ
)
(
		
ص عا َّمه ،وتق ِّي ُد مط َلقَه.
تفصل مجم َل القر�آن الكريم،
ِّ
السنَّة النّبويّة ِّ
ثُّ .
وتخص ُ
بي ( :لا َير ُ
ِث القاتِ ُل شَ ْيئاً) تقييد لمطلق قوله تعالى :ﱡ ﭐ  ﱏ ﱐ ﱑ
ج .قول النّ ّ
							
ﱒ ﱠ (المائدة.)٣٨:
)
(
ال�جابة الصَّ حيحة لكل م ّما ي أ�تي:
س  -2أ�ضع دائر ًة حولَ رمز إ
 .1ما تعريف السنة عند المحدثين؟
�أ) ما ورد عن النبي من قول �أو فعل �أو تقرير.
ب) ما ورد عن النبي من قول �أو فعل �أو تقرير �أو صفة َخ ْلقية �أو ُخ ُلقية.
ت) ما ورد عن النبي من قول �أو فعل �أو تقرير �أو صفة َخ ْلقية �أو ُخ ُلقية �أو سيرة قبل البعثة وبعدها.
ث) ما ورد عن النبي من قول �أو فعل.
 .2ما نوع البيان في قوله عليه السلام( :لا َي ُ
رث القات ُل):
ب) تخصيص لعا َّمه.
			
�أ) تفسير لمجمل القر�آن الكريم.
ث) فيه تخصيص وتقييد.
ت) تقييد لمجمله				.
 .3ما مكان قطع يد السارق الذي بينته السنة؟
ث) منتصف الساعد.
		
ت) الكتف.
		
ب) المرفق.
			
�أ) ال ُّرسغ.
السنَّة النّبو ّية.
س -٣أ�ع َّرف ُّ
ِ
َ
والحديث النّبوي.
السنَّة النّبو ّي ِة
س -٤أ�ب ِّين
الفرق بين ُّ
بالسنَّة.
س -٥أ�ذك ُر آ�ية من القر آ�ن الكريم وحديث ًا نبو ّي ًا يد ّلان على وجوب ال�أخذ ُّ
ص عا َّم القر آ� ِن الكري ِم.
س -٦أ�ذك ُر حديث ًا نبو ّي ًا يخصّ ُ
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الدّرس الحادي عشر ال ّرقابة ال ّذات ّية
ال�أهدف:
يتوقّع من الطلبة في نهاية هذا الدّرس أ�ن يكونوا قادرين على:
	-التعريف براوي الحديث الشَّ ريف.
	-التعريف بمفهوم ال ّرقابة ال ّذات ّية.
	-تفسير المفردات والتراكيب الواردة في الحديث الشريف.
	-شرح الحديث الشَّ ريف شرحاً �إجمال ّياً.
	-حفظ الحديث الشَّ ريف غيباً.
	-استنتاج �أه ِّم َّية ال ّرقابة ال ّذات ّية على الفرد والمجتمع.
	-التَّمثيل على ال ّرقابة ال ّذات ّية من ِس َير الصالحين.
	-تعداد ُصور من ال ّرقابة ال ّذات ّية.
	-استنباط �أمور فقه ّية وتربويّة وتوجيه ّية من الحديث الشريف.
	-الحرص على ال ّرقابة ال ّذاتيّة في حياتهم.
شرح وحفظ

الل ِه

عن �أبِي َب ْر َز َة ال� أ ْس َل ِم ِّي َ ،قالَ َ :قالَ َر ُسو ُل
ْ

َحتَّى
ِع ْل ِم ِه
َوفِي َم

( :لاَ َت ُزو ُل َقدَ َما َع ْب ٍد
ُي ْس�ألَ ع َْن ُع ُم ِر ِه فِ َيما
فِي َم َف َع َلَ ،وع َْن َمالِ ِه ِم ْن
�أ ْن َف َق ُهَ ،وع َْن ِج ْس ِم ِه
(سنن التّرمذ ّي)

َي ْو َم ال ِق َيا َم ِة
�أ ْف َنا ُهَ ،وع َْن
�أي َْن ا ْكت ََس َب ُه
فِي َم �أبْلاَ ُه)

المفردات والتّراكيب
لاَ َتزولُ َقدَ ما عبد� :أي لا
ينتقل من موقف الحساب.
فيما �أ ْفنا ُه� :أي فيما قضاه،
وشغله.
فيم �أبْلا ُه� :أي �أت َلفَه.
َ
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راوي الحديث:
أ�بو َبرزة ال�أ
سلمي :وهو َنضلة بن عبيد بن الحارث ،صحابي جليل ،شهد فتح مكة وخيبر،
ّ
وكان يهتم ي إ�طعام الفقراء والمساكين ،اش ُت ِهر ب ُكنيته ،وتوفّي في �آخر خلافة معاوية .

شرح الحديث:
يب ِّين الحديث الشّ ريف �أ ّن العبد يوم القيامة لن ينتق َل من موقف الحساب �إلى الجنة �أ ِو النار� ،إلّا بعد
سؤاله عن ُع ُمره في َم قضاه وشغله ،وعن علمه ماذا فعل به ،وهل كان لوجه الله ،وطلب الثواب� ،أم كان
للسمعة وال ِّرياء؟ ،وهل بلّغه �أم كتمه ،وعن ماله من �أين اكتسبه :من حلال �أم من حرام ،و�أين �أنفقه :في
ّ
طاعة الله �أم في معصيته؟ ،وعن جسمه في َم �أتلفه .وفيه �إشارة �إلى ضرورة مراقبة الله  -تعالى  -في ك ّل شيء؛
ل�أ ّن ال�إ نسان سيقف بين يدَي ربّه ،وهو محاسبه.
اتي النّابع من خشية الله ،فهو يربّي
م ّما يتم ّيز به هذا الدّين العظيم هو حرصه الشّ ديد على تنمية الوازع ال ّذ ّ
المسلم على �أن يكون رقيباً على نفسه ،حافظاً حدو َد الله في س ِّره وعلانيته ،وهو ما ُيطلق عليه ال ّرقابة ال ّذات ّية.

مفهوم ال ّرقابة ال ّذات ّية:

أ�

هو �إحساس المرء ب�أنّه مكلَّف من الله ب�أداء العمل المطلوب منه ومؤ َت َمن عليه ،فيستشع ُر رقابة الله ع ّز
وج ّل عند العمل؛ فيحسنه ،ويتقنه ،دون الحاجة �إلى مسؤول عنه.

نشاط 1

�أفسر قوله تعالى ﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﴾(.فصلت)٢٠:

أ�ه ِّم َّية ال ّرقابة ال ّذات ّية:
1.1تع ّد ال ّرقابة ال ّذات ّية �إحدى القيم ال�إ سلام ّية ال�أساس ّية الَّتي يستند �إليها سلوك ال�إ نسان المسلم ،فهي من
�أه ّم العوامل الَّتي تؤ ّدي �إلى النجاح في �أي عمل يقوم به ال�إ نسان.
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السلوك
2.2تُربّي المسلم على الشعور بالمسؤولية �أمام الله ع ّز وج ّل عن العمل الذي ُكلِّف به ،م ّما يع ِّزز ّ
ال�إ
اتي ،فتؤ ّدي �إلى ُر ِق ِّيه وتط ِّوره وازدهاره ،قال ُ ( :كلُّ ُك ْم َرا ٍع َو ُكلُّ ُك ْم مسؤول َع ْن
يجابي والتقييم ال ّذ ّ
ّ
البخاري)
َر ِع َّي ِت ِه)( .صحيح
ّ
لذلك اعتنى ال�إ سلام عناية فائقة بال�إ ضافة �إلى تشريعاته الَّتي يضبط بها الفرد والمجتمع بغرس الخوف من
الله سبحانه وتعالى ،والرجاء فيما عنده ،م ّما يم ِّيزه عن جميع القوانين ال�أرض ّية الَّتي تعتمد على ال ّرقابة الخارجية.

أ�تع َّلم

تُقي ُم ال�أنظم ُة الوضع ّي ُة ال ّرقابة على النّاس من خارجهم ،ويمتا ُز ال�إ سلا ُم ب إ�قام ِة ال ّرقابة على ال�إ ِ
نسان من
داخ ِل ِه بتقوى الله ورجائِ ِه ،و ِ
الخوف منه ،والتو ُّكلِ عليه ،مع �أنَّه لا يهم ُل ال ّرقابة الخارج ّي َة الحكيم َة والعادلة.

مشروع ّية ال ّرقابة ال ّذات ّية:

اتي عند ال�إ نسان:
وردت نصوص كثيرة في القر�آن الكريم والسنة الشريفة تدل على مشروع ّية ال ّرقابة ال ّذات ّية ،وتنمية الوازع ال ّذ ّ
1.1من القر آ�ن:
�أ .قول الله تعالى:ﱡﭐ    ﭐﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱠ (ق) .فال�آية تشير �إلى �أ ّن ال�إ نسان
ومحاسب عليها.
مراقَب على �أقواله و�أفعالهَ ،
ب .قوله تعالى :ﱡﭐﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﱠ (الملك).
السنَّة:
2.2من ُّ
السلام�(: -أ ْن َت ْع ُب َد اللَّ َه َك�أن ََّك َت َرا ُهَ ،ف إ� ِْن َل ْم َت ُك ْن
�أ .تفسير النبي  :لمعنى ال�إ حسان بقوله لجبريل -عليه ّ
البخاري).
َت َرا ُه َف إِ�نَّ ُه َي َراكَ ) (صحيح
ّ
ب .وقول النبي ُ " :كلُّ ُك ْم َرا ٍع َو َم ْس ُؤو ٌل َع ْن َر ِع َّي ِت ِه ،ف إَِال� َما ُم َرا ٍع َو َم ْس ُؤو ٌل َع ْن َر ِع َّي ِت ِهَ ،وال ّرجل فِي �أ ْه ِل ِه َرا ٍع
َو ْه َو َم ْس ُؤو ٌل َع ْن َر ِع َّي ِت ِهَ ،وا ْل َم ْر�أ ُة فِي َب ْي ِت َز ْو ِج َها َر ِاع َي ٌة َو ْه َي َم ْس ُؤو َل ٌة َع ْن َر ِع َّي ِت َهاَ ،وا ْل َخا ِد ُم فِي َم ِال َس ِّي ِد ِه َرا ٍع َو ْه َو
ومحاسب عليه.
َم ْس ُؤو ٌل َع ْن َر ِع َّي ِته" (صحيح البخار ّي) ،فالحديث واضح في �أ ّن ك ّل من ولي شيئاً فهو مسؤول عنه،
َ
ت .وعن �أبي هريرة رضي الله عنه �أ ّن رسول الله َ (:م َّر َع َلى ُص ْب َر ِة ( َك ْو َمة) َط َعا ٍمَ ،ف�أ ْد َخ َل َي َد ُه فِ َيهاَ ،ف َنا َل ْت �أ َصابِ ُع ُه
الس َما ُء (�أي �أصا َبه المطر) َيا َر ُسولَ الل ِه ،قَالَ� :أ َف َلا َج َع ْل َت ُه َف ْوقَ
َب َللاًَ ،فقَالََ :ما َه َذا َيا َص ِاح َب ال َّط َعا ِم؟ قَالَ� :أ َصا َب ْت ُه َّ
الصحابي درساً تربويّا قويّاً في ال ّرقابة
ش َف َل ْي َس ِمنِّي) (صحيح مسلم) .فقد �أعطى لهذا
ال َّط َعا ِم ك َْي َي َرا ُه النّاسَ ،م ْن َغ َّ
ّ
ال ّذاتيّة ،ب�أن يعتم َد على الوازع الدّيني ،من غير الاعتماد على �أحد لمساءلته ،وتوجيه سلوكه.
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أ�مثلة من ِس َير الصالحين:
س الغنائم في َحربه مع الفرس ،ف ُك ِشف عنه ،ور�آه وكان مالاً ثميناً،
َ 1.1ل َّما �أتِ َي ُع َم ُر بن الخطاب  بِ ُخ ُم ِ
قَال رضي اللّه عنه�( :إِ َّن َق ْوماً �أ ُّدوا َه َذا َل�أ َم َنا ُء)( .البداية والنهاية لابن كثير)
بن ُع َم َر رضي الله عنهما بِ َر ِاعي َغ َن ٍمَ ،فقَالَ َ :يا َر ِاع َي ا ْل َغ َن ِم،
2.2ما جاء َع ْن َز ْي ِد ْبنِ �أ ْس َل َم قَالَ َ :م َّر عب ُد الله ُ
س َها ُه َنا َربُّ َها (صاح ُبها)َ ،فقَالَ َل ُه ا ْب ُن ُع َم َرَ :تقُولُ َل ُه:
َه ْل ِم ْن َج ْز َر ٍة؟ (�أي شاة تنفع لل ّذبح)َ ،فقَالَ ال َّر ِاعيَ :ل ْي َ
الس َما ِء ثُ َّم قَالَ َ :ف�أ ْي َن الل ُه؟ َفقَالَ ا ْب ُن ُع َم َر� :أ َناَ ،والله �أ َح ُّق �أ ْن �أقُولََ :ف�أ ْي َن الل ُه؟
�أ َك َل َها ال ِّذئ ُْبَ ،ف َرف ََع ال َّرا ِعي َر�أ َس ُه �إِ َلى َّ
فَاشْ َت َرى ا ْب ُن ُع َم َر  ا ْل َغ َن َم ،ووهبها للراعي( .المعجم الكبير للطبراني)

نشاط ٢

�أذك ُر قَصصاً �أخرى من ِس َير الصالحين تحقَّقت فيها ال ّرقابة ال ّذاتيّة.

من ُص َورِ ال ّرقابة ال ّذات ّية:
ال ّرقابة ال ّذاتيّة تتسع لتشمل جميع تصرفات ال�إ نسان حيث كان ،قال
التّرمذ ّي) ومن ُص َورِها:
ﱡﭐ
1.1ال ّرقابة في العبادة ،من حيث �إن ّها لا تُقبل من غير ال�إ خلاص لله فيها ،ﭧﭐﭨ                    

( :اتَّقِ اللَّ َه َح ْيثُ َما ُك ْن َت).

ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲽ ﱠ(البينة).

(سنن

ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ

2.2ال ّرقابة في المعصية ،بعدم ارتكابها ،والتوب ِة منها ،والندم على فعلها ،قال
الاس ِتغْفا ُر)( .مسند �أحمد)
(التَّ ْو َب ُة من ال َّذن ِْب النَّ َد ُم َو ْ
3.3ال ّرقابة في العمل ،بالحرص على �إتقانه ،وتطويره ،وتقييمه ،قال �( :إِ َّن
ب �إِذَا َع ِم َل �أ َح ُد ُك ْم َع َملا �أ ْن ُي ْت ِق َن ُه)( .شعب ال�إ يمان للبيهقي)
اللَّ َه ُي ِح ُّ

إ�ضاءة

الس ّر وال َع َلن ،مستحضراً قوله
المسلم يراقب الله تعالى في ِّ
ﱧﱨﱠ (غافر).
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:

ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ
تعالى :ﱡﭐ             

التقويم
س -1أ�ض ُع إ�شار َة (√) مقابل العبار ِة الصّ حيح ِة ،و إ�شارة َ (×) مقابل العبار ِة غي ِر الصّ حيح ِة فيما ي أ�تي:
اتي لدى ال�إ ِ
)
(
			
نسان المسل ِم.
�أ .يحر ُ
ِص ال�إ سلا ُم على تنمي ِة الواز ِع ال ّذ ّ
ٍ
دون ٍ
)
حسيبَ ،و ْف َق مفهو ِم ال ّرقابة ال ّذات ّي ِة( .
رقيب �أو
بُ .يمكن للمسل ِم �أن يفع َل ما يحلو له َ
السلوك ال�إ
)
(
			
اتي لل�إ نسان.
ت .ال ّرقابة ال ّذاتيّة تع ِّزز ّ
يجابي ،والتقييم ال ّذ ّ
ّ
)
(
			
ث .راوي حديث ال ّرقابة ال ّذات ّية هو النّعمان بن بشير .
)
(
					
ج .لا علاقة لل ّرقابة ال ّذاتيّة بنجاح العمل �أو فشله.
ال�جابة الصَّ حيحة لكل م ّما ي أ�تي:
س  -2أ�ضع دائر ًة حولَ رمز إ
 .1في خلافة َم ْن توفي �أبو برزة ال�أسلمي؟
ب) عثمان .
				
�أ) عمر .
ث) معاوية .
				
ت) علي .
 .2ما معنى (لا َتزولُ َقدَما َع ْب ٍد)؟
ب) لا يدخل الجنة.
		
�أ) لا ينتقل من موقف الحساب.
ث) لا يحاسب على عمل السئيات.
			
ت) لا ينتظر طويلاً.
 .3ما معنى الرقابة في المعصية؟
ب) تجنبها في السر والعلن.
				
�أ) فعلها في السر.
ث) عدم الاهتمام بها.
ت) عدم الندم على فعلها		.
س -٣أ�ع ِّرف ال ّرقابة ال ّذات ّي َة.
الحديث ّ
َ
الشريف( :لا َتزولُ َقدَ ما َع ْب ٍد َي ْو َم ال ِقيا َم ِة ...إ�لخ).
شرح ب أ�سلوبي الخاص
س -٤أ� ُ
السنَّة النبوية على مشروع ّية ال ّرقابة ال ّذات ّية.
س� -٥أعطي دليلاً من القر آ�ن الكريم ،و آ�خر من ُّ
س -٦أ�ذك ُر مثا َل ْين على ال ّرقابة ال ّذات ّية من ِس َي ِر الصّ الحين.
س -٧أ�ذك ُر ثلاث ًا من ُص َورِ ال ّرقابة ال ّذات ّية.
س -٨أ� ّ
وض ُح كيف أ�ستش ِع ُر ال ّرقاب َة ال ّذات ّية أ�ثناء ت أ�ديتي للاختبارات المدرسية.
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الدّرس الثّاني عشر بشريات النّصر
ال�أهدف:
يتوقّع من الطلبة في نهاية هذا الدّرس أ�ن يكونوا قادرين على:
	-شرح الحديث الشّ ريف شرحاً �إجمال ّياً.
	-تعريف مفهوم ُبشريات النّصر.
	-حفظ الحديث الشّ ريف غ ْيباً.
	-تعزيز عقيدة نصر الله لعباده المؤمنين.
	-استنتاج بشريات النّصر الواردة في الحديث الشّ ريف.
	-استنباط الدُّروس المستفادة من الحديث الشّ ريف.
											

ع َِن ا ْل َب َرا ِء ب ِْن عَاز ٍِب َ قالَ �أ َم َر َنا َر ُسو ُل الل ِه

ب َِح ْف ِر ا ْل َخ ْندَ ِق َقالَ :

شرح وحفظ

ض َلنَا َص ْخ َر ٌة فِي َم َك ٍان ِم َن ا ْل َخ ْندَ ِق لاَ َت أ�ْ ُخ ُذ فِيهَ ا ا ْل َم َعا ِولَُ ،قالَ َ :ف َش َك ْوهَا إِ� َلى َر ُس ِ
ول الل ِه
َ(و َع َر َ
ِاس ِم الل ِهَ ،ف َض َر َب ضَ ْر َب ًة
َف َجا َء َر ُسو ُل الل ِه  ،ثُ َّم َه َب َط إِ� َلى الصَّ ْخ َر ِة َف�أ َخ َذ ا ْل ِم ْع َولَ َف َقالَ  :ب ْ
يح َّ
الشا ِمَ ،والل ِه إِ�نِّي ل�أب ِ
ْص ُر قُ ُصو َرهَا ا ْل ُح ْم َر ِم ْن
َف َك َس َر ثُ ُل َث ا ْل َح َج ِر َو َقالَ  :الل ُه �أ ْك َب ُر �أ ْع ِط ُ
يت َم َفاتِ َ
يت
ِاس ِم الل ِه َوضَ َر َب �أ ْخ َرىَ ،ف َك َس َر ثُ ُل َث ا ْل َح َج ِر َف َقالَ  :الل ُه �أ ْك َب ُر �أ ْع ِط ُ
َم َكانِي ه ََذا ،ثُ َّم َقالَ  :ب ْ
ْص ُر ا ْل َمدَ ائِ َنَ ،و�أب ِ
سَ ،والل ِه إِ�نِّي ل�أب ِ
ض ِم ْن َم َكانِي ه ََذا ،ثُ َّم َقالَ :
َم َفاتِ َ
ْص ُر َق ْص َرهَا ال� أ ْب َي َ
يح َفارِ َ
يح ا ْل َي َم ِن َوالل ِه
ِاس ِم الل ِه َوضَ َر َب ضَ ْر َب ًة �أ ْخ َرى َف َق َل َع َب ِق َّي َة ا ْل َح َج ِر َف َقالَ  :الل ُه �أ ْك َب ُر �أ ْع ِط ُ
يت َم َفاتِ َ
ب ْ
إِ�نِّي ل�أب ِ
اب َص ْن َعا َء ِم ْن َم َكانِي ه ََذا)( .مسند �أحمد)
ْص ُر �أ ْب َو َ
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راوي الحديث:
الخزرجي ال�أ
صحابي جليل ،روى عن رسول الله كثيراً من
نصاري،
هو ال َبرا ُء بن عازِب
ّ
ّ
ّ
ال�أحاديث ،وغزا معه خمس عشرة غزوة ،وشارك في فتح بلاد فارس ،ومات بالكوفة سنة 72هـ.
المفردات والتراكيب:
ض لناَ :ظ َه َر لنا.
َع َر َ
ال ِم ْع َول :ال َف�أس.
الحمر :قُصور ِ
ملوك ال ّرو ِم.
قصورها ُ
المدائن :عاصمة دولة الفُرس.
قصرها ال�أبيض :قصر ملوك الفُرس.

شرح الحديث:
 سمع رسول الله  ،بسير جيش ال�أحزاب نحو المدينة المن ّورة عام خمس من الهجرة ،ف�أمر المسلمينالفارسي ،وفي �أثناء الحفر ظهرت لهم صخر ٌة كبير ٌة قاسي ٌة؛ حاول
بحفر الخندق ،بنا ًء على مشورة من سلمان
ّ
المسلمون جاهدين ك َْس َرها فلم يستطيعواَ ،فشَ َك ْوا �أم َرها �إلى رسول الله ، ،ف�أخذ ال ِم ْع َول ،وقال :بسم الله.
مفاتيح الشام ،والل ِه �إنّي ل�أبصر قُصو َرها ال ُحم َر
عطيت
وضربها ّ
الضربة ال�أولى ،فكس َر ثل َثها ،وقال :الله �أكبر� ،أ ُ
َ
من مكاني هذا؛ وفي ذلك بشارة على �أن ال�إ سلام سينتشر في بلاد الشّ ام ،بعد انتصار المسلمين على ال ّروم.
وقد �أعطى ال ّرسول� ، ،إشارة على ذلك ب�أنّه ر�أى من مكانه قصور ملوك ال ّروم فيها ،رغم بعد المسافه.

أ�تع َّلم

(معنى ُبشريات :جمع ُبشرى وتعني� :إخبار ال�آخرين بخبر سا ٍّر سيتح ّق ُق).
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َكس َر
 ثم قال : ،بسم الله ،وضرب ّالصخرة ضربة ثانية ،ف َ
ثُل َثها ،وقال :الله �أكبر� ،أعطيت مفاتيح فارس ،والله �إنّي ل�أبصر
المدائن ،وفي ذلك بشارة �أخرى للمسلمين ب�أنّهم سيفتحون بلاد
فارس ،وسينشرون ال�إ سلام هناك ،وقد �أعطى �إشارة على ذلك
ب�أنّه ر�أى قصر كسرى ال�أبيض في المدائن ،رغم بعد المسافة بين
المدينة المنورة والمدائن.
الصخرة ضربة ثالثة ،ف َك َس َر ثُل َثها ،فقلع بق ّية الحجر وقال :الله �أكبر،
 ثم قال : ،بسم الله ،وضرب ّ�أعطيت مفاتيح اليمن ،وفي ذلك بشارة ثالثة للمسلمين في �أنّهم سيفتحون اليمن ،وينشرون ال�إ سلام فيها،
و�أعطاهم �إشارة على ذلك في �أنّه �أبصر �أبواب صنعاء من مكان الخندق على ُبعد المسافة بينهما ،رغم
بعد المسافه بين المدينة المنورة واليمن.
غيبي لا دخل
 بشّ َر رسول الله� ، ،أصحابه �أن ال�إ سلام سيعلو وينتصر ،وسيظهر �أمره ويبلغ ال�آفاق ،وهو �أمر ّبي في وقت كان فيه المسلمون في �أضعف حال،
فيه للتّوقّع والظّ ّنّ ،
خاصة �أ ّن هذه البشريات قالها النّ ّ
و�أصعب موقف؛ من الجوع الشّ ديد والبرد القارص ،والعدد القليل وال�أعداء الكثيرين.

إ�ضاءة

السيء،
المؤمنون يظنّون بالله الظّ ّن الحسن ،ف َيثقون بوع ِده ونصرِه ،والمنافقون يظنّون بالله الظّ ّن ّ
فلا يثقون بوع ِده ونصرِه ،فمن الصفات المذمومة :فقدان الثقة بالله ،والي�أس من نصره لنا ،وقد قال
":من قال هلك الناس فهو �أهلكهم"(.صحيح مسلم)
الصادقين ،وبين المنافقين الذين قال الله تعالى على لسانهم:
 �إ ّن هذه البشريات هي التي ف ّرقت بين المؤمنين ّﱡﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﱠ
ﭧﭐﭨ                    

(ال�أحزاب) .وقد تح ّقق بعد وفاته

نشاط

ك ُّل ما بشّ ر به �أصحابه في هذا الحديث الشريف.

السنّة الشّ ريفة ،و�أكتب بعض ال�أحاديث الشريفة التي بشّ ر بها ال ّرسول
�أرجع �إلى كتب ّ
المسلمين بالنّصر والتّمكين.
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الدّروس والعبر ال ُمستفادة من الحديث ّ
الشريف:
1.1تلج�أ ال�أ ّمة �إلى قيادتها �إذا واجهت صعوبات ،ومن مسؤوليّة القيادة �إيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه
ال�أ ّمة.
الصعبة.
َ 2.2م ْن صفات القائد النّاجح ُّ
بث ال�أمل بالنّصر والتّمكين في ال�أوقات ّ
3.3جاءت الفتوحات ال�إ سلام ّية للشّ ام وبلاد فارس بعد وفاة ال ّرسول دليلاً على صدق نب ّوته.
4.4لا يركن المسلم �إلى ُبشريات النّصر دون ال�أخذ بال�أسباب.
السنّة �أن يبد�أ المسلم بالبسملة عند قيامه ب�أ ّي عمل مه ّم.
5.5من ّ
�6.6إ ّن ما تواجهه ال�أ ّمة ال�إ سلاميّة من ضعف وهوان وهزيمة ليس قدراً ُمستداماً ،ف إ�ذا ما عادت ل�إ سلامها
ﱡﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ
لهي ﭧﭐﭨ                
والتزمت �أحكامه فهي منتصرة ،تحقيقاً للوعد ال�إ ّ
ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ (سورة مح ّمد).
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التقويم
س -1أ�ضع إ�شارة (√) مقاب َل العبارة الصّ حيحة و إ�شارة (×) مقاب َل العبارة غير الصّ حيحة فيما ي أ�تي:
�أ.
ب.
ت.
ث.
ج.

بي 			.
لم ُيكثر البراء بن عازب من رواية الحديث عن النّ ّ
					
النبي قبل وفاته.
تح ّقق كل ما بشّ َر به ّ
				
فتح المسلمون الشّ ام وفارس بعد وفاة ال ّرسول .
		
تناول الحديث الشّ ريف عقيدة المسلم في �أن النّصر من عند الله تعالى.
				
لم ي�أخذ المسلمون في غزوة الخندق ب�أسباب النّصر.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

ال�جابة الصَّ حيحة لكل م ّما ي أ�تي:
س -2أ�ضع دائر ًة حولَ رمز إ
 .1من راوي حديث بشريات النصر؟
ث) عبد الله بن عمر.
		
ت) �أبو هريرة.
�أ) �أنس بن مالك .ب) البراء بن عازب.
 .2ما المقصود ب (قصورها ال ُحمر)؟
ب) قصور ملوك فارس.
				
�أ) قصور ملوك ال ّروم.
ث) قصور ملوك صنعاء.
				
ت) قصور ملوك اليمن.
 .3ما الصفة التي ليست من صفات القائد الناجح؟
ب) بث النصر في ال�أوقات الصعبة.
				
�أ) بث ال�أمل بالنفوس.
ث) اللوم والعتاب في ال�أوقات الصعبة.
			
ت) بث ال�أمل والبشرى بالتمكين.
س -٣أ�ستنتج من الحديث ّ
الشريف دليلاً على نب ّوة مح ّمد
س -٤أ�شرح ال ّظروف التي م ّر بها المسلمون مع الرسول

.
أ�ثناء غزوة الخندق.

س -٥أ�ستنتج دور القائد المسلم عندما يواجه المسلمون ظروف ًا قاسية.
س - ٦أ�ع ِّد ُد ثلاثة من الدّروس ال ُمستفادة من الحديث ّ
الشريف.
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الس َير والت ِ
ّراجم
َو ْحدَ ُة ِّ
�أعتز بهم:
الرسول هو محل الاتِّباع والقدوة ،يجلُّه المسلمون ويقدِّرونه ،ويسيرون على
نهجه ،ونهج من اتبعه من العلماء والصالحين ،فهم مصابيح الدُّجى ،و�أعلام الهدى.
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٤
يتوقع من الطلبة في نهاية هذه الوحدة أ�ن يكونوا قادرين على التعرف على سيرة
الرسول والسلف الصالح والت أ�سي بها ،وذلك من خلال ال�أهداف ال�آتية:

	 -التعرف الى بعض علماء المسلمين.
	 -التعرف الى �أهمية القدوة في حياة ال�أمة.
	 -تمثُّل �أساليب الرسول

في التربية.

	 -استنتاج دور التربية الصحيحة في المجتمع.
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بوي في التّربية
الدّرس الثّالث عشر المنهج النّ ّ
ال�أهدف:
يتوقّع من الطلبة في نهاية هذا الدّرس أ�ن يكونوا قادرين على:
بي .
	-التدليل على �أه ِّم َّية التّربية والتّعليم من خلال سيرة النّ ّ
بي في التّربية.
	-توضيح �أساليب النّ ّ
	-بيان منهج ال ّرسول في التّعامل مع المتعلِّمين.
بي ومنهجه في التّربية.
	-التَّمثيل على �أساليب النّ ّ
الصحيحة في حياة الفرد والمجتمع.
	-استنتاج دور التّربية ّ
يسبق له مثيل .وما كان ذلك ليتح ّقق �إلّا من خلال التّربية القر�آن ّية والمنهج
ش ّكل ّ
الصحابة جيلاً فريداً لم ْ
بوي الّذي ربّاهم عليه رسول الله  ،حتّى �أصبح ك ٌّل منهم قر�آناً َيد ُّب على ال�أرض.
النّ ّ
بي في التّربية اعتما ُده على
وقد كان رسول الله نِ ْع َم المعلِّم ،ونعم المربّي ،ومما تم ّيز به ُ
منهج النّ ّ
�أساليب كثيرة ،من �أهمها:
بي لي�أم َر �أصحابه بشيء قبل �أن يط ّبقه على نفسه ،ولا لينهاهم عن
1.1القدوة الحسنة :فما كان النّ ّ
ﱡﭐﲾ ﲿ
الصلاة ،وقائدهم في الجهاد ،و�أحسنهم �أخلاقاً ،ﭧﭐﭨ                   ﭐ
شيء وي�أتيه .فقد كان �إمامهم في ّ
ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳏ ﱠ (ال�أحزاب).

2.2

نشاط ١

قصة
قصة �أصحاب ال�أخدود� ،أو �إلى �أحد كتب الحديث ،و�أقر�أ ّ
� 1.1أرجع �إلى �أحد التفاسير ،و�أقر�أ ّ
القصتين.
الرجل الذي قتل مائة نفس ،ثم �أستنتج الدروس التربوية من ّ
فسي العميق الّذي تتركه في ذهن المست ِمع ،فال ِق ّصة �أمر
2.2التّربية بال ِقصّ ة :تب ُر ُز �أه ِّم َّية ال ِق ّصة في التّ�أثير النّ ّ
مح ّبب للنّاس ،يشُ ّد المست ِمعين ،ويوصل الفكرة لهم بسهولة و ُيسر.
3.3التّربية بالموعظة :للموعظة �أثرها البالغ في النّفوس ،وقد كان رسول الله
َي ِع ُظ �أصحابه ويعلّمهم،
لكنّه كان يختار الوقت والظرف المناسبين لذلك ،قال عبد الله بن مسعود( : ،كان رسول الله
يتخ ّولنا بالموعظة في ال�أيّام ،كراهة الس�آمة علينا)( .صحيح البخار ّي).
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العقلي :لقد كان رسول الله يخاطب العقل كما يخاطب القلب ،فل ّما س�أله رسول هرقل
ال�قناع
 4.4إ
ّ
عن قوله تعالى :ﭐ
ﱡﭐﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ (�آل عمران) ،قال رسول
ان اللَّ ِه� ،أ ْي َن اللَّيل �إِذَا َجا َء النّهار)( .مسند �أحمد)
(س ْب َح َ
هرقلَ :ف�أ ْي َن النَّا ُر؟ ف�أجابه ال ّرسول ُ :

إ�ضاءة

ال�أساليب والوسائل التربويّة الَّتي استخدمها ال ّرسول مع المتعلّمين والّتي هي �أنجع الوسائل
السلام ،ودليل على
التربويّة الَّتي ما زالت البشريّة تسعى للوصول �إليها هي من دلائل صدق نب ّوته عليه ّ
�أنّه خير ُم َر ٍّب ،و�أعظم معلّم عرفته البشريّة منذ فجر التّاريخ.
وتوضحه ،وتترك �أثراً في َن ْفس المتعلّم .ومن ذلك ما رواه عمر بن الخّ طاب
5.5ضرب ال�أمثال :فال�أمثال تق ّرب المعنى ّ
� ،أ ّن رسول الله قال�( :إ َّن َم َث َل ا ْل َعائِ ِد فِي َص َد َق ِت ِهَ ،ك َم َث ِل ا ْل َك ْل ِ
ب َي ُعو ُد فِي َق ْي ِئ ِه)( .صحيح مسلم)
السامع ،وت�أكيد المعنى ،و �إشعار المتعلّم ب�أه ِّم َّية المقال الّذي يت ّم
6.6التعليم بالتَّكرار :التَّكرار وسيلة ل�إ ثارة انتباه ّ
َتكراره .عن �أبي هريرة � أ ّن النّ ّبي قالَ ( :ر ِغ َم �أن ُْف ،ثُ َّم َر ِغ َم �أن ُْف ،ثُ َّم َر ِغ َم �أن ُْفِ ،قي َلَ :م ْن َيا َر ُسولَ
ْخ ِل ا ْل َجنَّ َة)( .صحيح مسلم)
الل ِه ،قَالَ َ :م ْن �أ ْد َركَ �أ َب َو ْي ِه ِع ْن َد ا ْل ِك َبرِ� ،أ َح َد ُه َما �أ ْو ِك َل ْي ِه َما َف َل ْم َيد ُ
الموقف ،يقع التّعليم موقعه
7.7استثمار المواقف وال ُف َرص :المواقف تستثير المشاعر ،فحين ُيستثمر
ُ
بي كان مع �أصحابه يوماً،
المناسب ،ويبقى منقوشاً في ال ّذاكرة .عن عمر بن الخطاب � أ ّن النّ ّ
الس ِب ّي تبحث عن ولدها ،فل ّما وجدته ض ّمته ،فقال �َ( :أ َت َر ْو َن َه ِذ ِه َطار َِح ًة َو َل َد َها فِي
و �إذا بامر�أة من ّ
النَّارِ .قُ ْل َنا :لاََ ،و ْهي َت ْق ِد ُر َع َلى �أ ْن لاَ َت ْط َر َح ُهَ ،فقَالَ  :اللَّ ُه �أ ْر َح ُم بِ ِع َبا ِد ِه ِم ْن َه ِذ ِه بِ َو َل ِد َها)( .صحيح البخار ّي)

نشاط ٢

البجلي رضي الله عنه قال:
ص ال�آتي:عن جرير بنِ عبد الله
�أب ّي ُن ال�أسلوب
ّ
التربوي الّذي يشير �إليه النّ ّ
ّ
ِ
بي َف َن َظ َر �إِ َلى ا ْل َق َم ِر َل ْي َل ًة َي ْع ِنى ا ْل َب ْد َر َفقَالَ � :إِنَّ ُك ْم َس َت َر ْو َن َربَّ ُك ْم َك َما َت َر ْو َن َه َذا ا ْل َق َم َر ،لاَ تُ َضا ُّم َون
( ُكنَّا ع ْن َد النّ ّ
البخاري)
س َو َق ْب َل ُغ ُرو بِ َها فَا ْف َع ُلوا)( .صحيح
فِي ُرؤْ َي ِت ِهَ ،ف إ� ِِن ْاس َت َط ْع ُت ْم �أ ْن لاَ تُ ْغ َل ُبوا َع َلى َصلاَ ٍة َق ْب َل ُط ُلو ِع الشَّ ْم ِ
ّ

منهج ال ّرسول

في التّعامل مع المتعلّمين:

كان ينظر في حال المتعلمين ،فيتعامل معهم بما يراعى ظروفهم ونفسياتهم واحتياجاتهم ،ومن ذلك:
ِ
ابي الّذي بالَ في
1.1اللّين وال ِّرفق :كان رسول الله رفيقاً ورحيماً مع المتعلّمين .فمن ذلك ق ّصة ال�أعر ّ

74

الصحابة ،فقال ( :لا تُ ْز ِر ُمو ُه)؛ �أي لا تقطعوا عليه
المسجد ،فانتهره ّ
بعث النّفس على ال ّزيادة وال�إ ثارة نحو ال�إ بداع .فعندما جاء
2.2الثّناء والتّشجيع :يراد من الثّناء والتّشجيع ُ
�أهل نجر َان �إلى رسول الله قالوا( :ا ْب َع ْث َم َع َنا َر ُجلاً �أ ِميناًَ ،ولا َت ْب َع ْث َم َع َنا �إِ َّلا �أ ِميناًَ .فقَالَ  :ل�أ ْب َع َث َّن َم َع ُك ْم
اب َر ُس ِ
احَ ،ف َل َّما قَا َم قَالَ
ول اللَّ ِه َفقَالَ  :قُ ْم َيا �أ َبا ُع َب ْي َد َة ْب َن ا ْل َج َّر ِ
َر ُجلاً �أ ِميناً َح َّق �أ ِمينٍ  ،ف َْاس َتشْ َر َف َل ُه �أ ْص َح ُ
ين َه ِذ ِه ال�أ َّم ِة)( .صحيح البخار ّي)
َر ُسو ُل اللَّ ِه َ :ه َذا �أ ِم ُ
3.3العقوبة والهجر :ال�إ سلام يستخدم القدوة والموعظة والتّرغيب والثّواب ،وكان كذلك يستخدم
التّخويف والتّرهيب والعقوبة� ،إن كان لا يصلح المتعلّم �إلّا بها ،كحادثة الّذين تخلّفوا عن غزوة تبوك،
البخاري)
بهجرهم ومقاطعتهم( .صحيح
بي
ّ
ف�أمر النّ ّ
بي يخاطب ك ّل شخص بما ُي ِ
ناسب حاله ،فاختلفت �أجوبته،
4.4مراعاة الفروق الفرد ّية :حيث كان النّ ّ
باختلاف �أحوال السائلين ،فل ّما ُس ِئ َل عن �أفضل ال�أعمال و�أح ِّبها �إلى الله� ،أجاب بعضهم :ب�أنّه �إطعام
الصلاة على وقتها ،و�آخر �إلى الجهاد في سبيل الله.
السلام ،و�أرشد �آخر �إلى �أداء ّ
الطّعام ،و �إفشاء ّ
البخاري)
بوله( .صحيح
ّ

السليمة على المسلم:
أ�ثر التّربية ّ
السليمة؛ لتحقيق
السليمة لا تنتقل من جيل �إلى جيل بالوراثة ،و �إنّما بالجهد ،واختيار الطّرق ّ
التّربية ّ
سعادة الدّا َر ْين .ومن �آثار التّربية الصحيحة ما ي�أتي:
1.1نشوء الفرد على الثّقة بدينه وعقيدته ،واعتزازه ب�أ ّمته.
2.2تنشئة ال�أبناء على طاعة الله ،و�أداء الحقوق ل�أصحابها؛ ليكونوا مصدر سعادة للوال َد ْين في الدُّنيا ،ومصدر
ثواب لهما في ال�آخرة.
الاجتماعي ،وتزيل الجرائم والشّ رور.
3.3التّربية المبنية على المبادئ ال�إ سلام ّية تح ّقق ال�أمن والتّرابط
ّ
الثقافي وتعزيزه ،وتنمية المجتمع
السليمة هي وسيلة لبقاء المجتمع واستمراره ،والاحتفاظ بالتّراث
4.4التّربية ّ
ّ
من الناحية الاقتصاديّة والاجتماع ّية.

أ�تع َّلم

ْي �أ َس َّك (صغير ال�أذنين� ،أو معدومهما) َم ِّي ٍت ،فقالَ :
بالسوق مع �أصحابه بِ َجد ٍ
م َّر ال ّرسول وهو ّ
َان َع ْيباً فِي ِه؛ لِ�أنَّ ُه �أ َس ُّكَ ،ف َك ْي َف َو ُه َو
َان َحيّاً ،ك َ
�أيُّ ُك ْم يشتري هذا بدرهم؟ قالوا :يا رسول اللهَ ،والل ِه َل ْو ك َ
َم ِّي ٌت؟ فقال َ :ف َوالل ِه َلل ُّد ْن َيا �أ ْه َو ُن َع َلى الل ِه ِم ْن َه َذا َع َل ْي ُك ْم)( .صحيح مسلم)
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التقويم
س -1أ�ضع إ�شارة (√) مقاب َل العبارة الصّ حيحة و إ�شارة (×) مقاب َل العبارة غير الصّ حيحة فيما ي أ�تي:
)
(
		
�أ .كان النبي عليه السلام ي�أمر �أصحابه بشيء قبل �أن يطبقه على نفسه.
)
(
					
ب .التربية بالموعظة لها ال�أثر البالغ في النفوس.
)
ت .ال�أساليب والوسائل التربوية التي استخدمها النبي عليه السلام دليل على صدق نبوته( .
)
(
			
ث .معنى مقولته عليه السلام لل�أعرابي (لا تُ ْز ِر ُمو ُه)� ،أي لا تضربوه.
ج .اختلاف �أجوبة النبي

باختلاف �أحوال السائلين دليل على مراعاة الفروق الفردية.

(

)

ال�جابة الصَّ حيحة لكل م ّما ي أ�تي:
س -2أ�ضع دائر ًة حولَ رمز إ

يتخ ّولنا بالموعظة في ال�أيّام ،كراهة الس�آمة

 .1قال عبد الله بن مسعود  :كان رسول الله
علينا ،على �أي �أسلوب يدل هذا؟:
�أ .الحوار والمناقشة .ب .التد ّرج في التعليم .ت .التّربية بالموعظة .ث .التّربية بال ِق ّصة.

 .2على ماذا يد ّل قوله تعالى:ﱡﭐﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱫ ﱠ (�آل عمران)؟

�أ .اللّين وال ِّرفق .ب .الحفاوة والتّرحيب .ت .الثّناء والتّشجيع .ث .التد ّرج ومراعاة الحال.
الصحابة رضي الله عنهم ب إ�جابات مختلفة ،على ماذا تدل؟
� .3إجابة ال ّرسول على تساؤلات ّ
�أ .الثّناء والتّشجيع .ب .العقوبة والهجر .ت .مراعاة الفروق الفردية .ث .استثمار المواقف.
بي
س -٣أ�ع ِّد ُد ثلاث ًة من أ�ساليب النّ ّ
س -٤أ� ِّ
وض ُح منهج ال ّرسول في الثّناء والتّشجيع للمتع ِّلمين.
السليمة في حياة ال�أ ّمة.
س -٥أ�ب ّي ُن أ�ثر التّربية ّ
في التّربية.

ستنتج أ�ث َر تربية رسول الله
س -٦أ�
ُ
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للصّ حابة ،ذاكر ًا أ�مثلة على ذلك.

بالصحابة الكرام
الدّرس الرابع عشر الاقتداء ّ
ال�أهدف:
يتوقّع من الطلبة في نهاية هذا الدّرس أ�ن يكونوا قادرين على:
	-تعريف مفهوم القدوة الحسنة.
	-توضيح �أه ِّم َّية القدوة الحسنة في حياة ال�أ ّمة.
الصحابة الكرام.
السنَّة على مكانة ّ
	-التدليل من القر�آن و ُّ
ِ
بالصحابة الكرام.
	-تعداد
مجالات الاقتداء ّ
بالصحابة الكرام.
	-التَّمثيل على مجالات الاقتداء ّ
الصحابة الكرام.
	-تقدير ّ
بالصحابة الكرام.
	-الاقتداء ّ
نماذج ف َّذ ًة من البشر� ،آمنوا به ،وصدَّقوه ،ونصروه ،واتَّ َبعوا النّور
لقد اختار الله سبحانه لصحبة نبيه
َ
الّذي �أنزِل معه ،فكانوا خي َر قدوة بعد ال ّرسول .

مفهوم القدوة الحسنة:
القدوة الحسنة هي النّموذج البشر ّي الخ ِّير الّذي ُيحتذى به في صفاته وسلوكه ،وخير قدوة للنّاس جميعاً هو
ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ
بن عبد الله ،ث ّم �أصحابه رضوان الله عليهم من بعده ،ﭧﭐﭨ                  
رسو ُل الله مح ّمد ُ
ﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱧ ﱠ (�آل عمران).
ﳅ ﳏﱠ (ال�أحزاب) ،وقال �أيضاً:ﭐ                  

أ�ه ِّم َّية القدوة الحسنة في حياة ال�أ ّمة:
للقدوة الحسنة دور كبير في بناء ال�أ ّمة والت أ�ثير على أ�بنائها ،ويظهر ذلك في ال�أمور ال�آتية:
تجسد القدو ُة الحسن ُة الخي َر في �أرض الواقع ،وتثبت �إمكانية وجوده وتطبيقه.
ِّ 1.1
السلوك ،والوصول �إلى مراتب الكمال.
السعي �إلى تعديل ّ
2.2القدوة الحسنة تدفع النّاس �إلى حب الخير ،و ّ
3.3تُثبت صدق الداعية ،و�أ ّن قوله يوافق عمله.
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4.4عدم وجود القدوة الحسنة يؤ ّدي �إلى ضعف ثقة النّاس بتعاليم دينهم ،وهذا ُيغضب الله سبحانه وتعالى،
ﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ
حيث يقول :
ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﱠ (الصف).

مكانة الصّ حابة رضي الله عنهم:
الصحابة رضي الله عنهم وفضلهم ،فقد اختارهم الله لصحبة
السنَّة على مكانة ّ
دلَّت نصوص القر�آن و ُّ
نب ّيه ونصرته ،و �إقامة دينه ،فرضي عنهم ،وشهد لهم بصدق �إيمانهم ،وبشّ رهم بخير الدُّنيا وال�آخرة،

ﱡﭐﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ
ﭧﭐﭨ                   ﭐ

ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﱠ (ال�أنفال).

إ�ضاءة

الصحابة رضي الله عنهم بالقلب ،والثّناء عليهم باللّسان والاستغفار لهم،
يجب على ال�أ ّمة محبّة ّ
ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ
تحقيقاً لقوله تعالى :ﭐ
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱠ (الحشر).
(خ ْي ُر النّاس َق ْر نِي ،ثُ َّم الّذين َي ُلو َن ُه ْم ،ثُ َّم الّذين
وعن عبد الله بن مسعود  قال :قال رسول الله َ :
البخاري)
َي ُلو َن ُه ْم)( .صحيح
ّ
وعن أ�بي سعيد الخدري  قال :قال رسول الله (:لاَ َت ُس ُّبوا �أ
صحابيَ ،ف َل ْو �أ َّن �أ َح َد ُك ْم �أ ْنف ََق ِم ْث َل
ّ
�أ ُح ٍد َذ َهباً َما َب َل َغ ُم َّد �أ َح ِد ِه ْمَ ،ولاَ َن ِ
صي َف ُه)( .صحيح
البخاري) (وال ُم ّد مفرد ،جمعه� :أمداد ،وهو يساوي543 :
ّ
غراماً .والنّصيف :النِّصف).

نشاط

بي
�أ ُ
رجع �إلى كتب شرح الحديث ،و�أتحدّث عن سبب قول النّ ّ
رمذي)
( َما َض َّر ُع ْث َم َان َما َع ِم َل َب ْع َد ا ْل َي ْو ِم)( .سنن التّ ّ

مجالات الاقتداء:
نقتدي بالصحابة الكرام في مجالات عديدة في حياتنا ،ومنها:
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حق عثمان رضي الله عنه:
في ّ

الح ّب:
ُ -

الصحابةيفعلون ،ومن ال�أدلّة على ذلك:
فعلى ك ّل مسلم �أن يمتلئ قلبه بمح ّبة الله وال ّرسول كما كان ّ
الصفوف في معركة بدر ،فر�أى سواداً
ما فعله
بي عندما كان يس ّوي ّ
الصحابي سوا ُد ُ
بن َغ ِزيَّ َة بالنّ ّ
ّ
ف ،فقال سواد :لقد �أوجعتني يا رسول الله،
بي بعود كان في يده تسوية ّ
خارجاً عن ّ
للص ّ
الص ّ
ف ،فوكزه النّ ّ
(خ ْذ حقَّك منّي) ،ف�أسرع سواد ،فاحتضن رسول الله ،ث ّم جعل
فكشف عن بطنه الشّ ريفة ،وقال :استق ْد ُ
يمس جلدي
ُي َق ِّب ُل بطنه ،ث ّم قال( :يا رسول الله ،لقد ُ
ظننت �أ ّن هذا المقام هو �آخر العهد بك ،ف�أحببت �أ ْن َّ
بي بخير) .وك ِق ّصة زيد بن ال َّدثِنَّة ،حين �أخرجه ك ّفار قريش؛ ليقتلوه ،وس�ألوه� :أتُ ِح ُّب
جلدَك ،فدعا له النّ ّ
يكون مح ّمد مكا َنك تُ ْض َر ُب عنقُه؟ فقال( :والل ِه ما �أ ِح ُّب �أ ّن مح ّمداً ال�آن في مكانه الّذي هو فيه تصيبه
�أ ْن َ
شوكة تؤذيه ،و �إنّي جالس في �أهلي).

 -ال ِع ْلم:

بالصحابة �أن نحرِص على التعلّم والتّعليم ،وم ّما يدل على ذلك ،ما كان يفعله
ومن جوانب الاقتداء ّ
الصحابة ،حيث كان يتناوب الاثنان على حضور مجلس رسول الله ،
عمر بن الخطاب  مع �أحد ّ
خصص رسول الله يوماً للنّساء يجتمع بِ ِه َّن؛
و ُي َعلِّ ُم �أح ُد ُه ُم ال�آخر؛ وذلك لانشغالهم في �أعمالهم .وقد ّ
لِ ُي َعلِّ َم ُه َّن �أمور دي ِن ِه ّن.

 -التّضحية والفداء:

الصحابة �أروع ال�أمثلة في الفداء والبطولة والتّضحية؛ ل�إ علاء كلمة التّوحيد ،ونشر ال�إ سلام،
ضرب ّ
الصعاب وصنوف العذاب ،ومن ال�أمثلة على ذلك:
وتح ّملوا في ذلك الشّ دائد و ّ
س ْبنِ النَّ ْض ِر َي ْوم �أ ُح ٍد حين َل ِق َي ا ْل ُمشْ ِر ِك َينَ ،و ُه ِز َم النّاسَ ،فقَالَ ( :اللَّ ُه َّم �إِنِّي �أ ْع َت ِذ ُر �إِ َل ْي َك ِم َّما
1.1ما حدث مع �أ َن ِ
َص َن َع َه ُؤلا ِءَ ،ي ْع ِني ا ْل ُم ْس ِل ِم َينَ ،و�أ ْب َر�أ �إِ َل ْي َك ِم َّما َجا َء بِ ِه َه ُؤلا ِءَ ،ي ْع ِني ا ْل ُمشْ ِر ِك َينَ ،ف َم َضىَ ،ف ُق ِت َلَ ،ف َما ُعر َِف
َحتَّى َع َر َف ْت ُه �أخْ ُت ُه ِم ْن ُح ْسنِ َب َنانِ ِهَ ،و �إِذَا بِ ِه بِ ْض ٌع َو َث َمانُ َون ِم ْن َط ْع َن ٍة بِ ُر ْم ٍحَ ،و َض ْر َب ٍة بِ َس ْي ٍفَ ،و َر ْم َي ٍة بِ َس ْه ٍم).
بي لها بالجنّة :ما �أبالي ما �أصابني بعد ذلك في الدُّنيا،
2.2ما قالته نُسيبة بنت كعب المازنيّة ل ّما دعا النّ ّ
شهدت يوم حنين ،ويوم اليمامة ،وفي ذلك اليوم ُجر َِحت اث َني
فشهدت بيعة ال ّرضوان يوم الحديبية ،كما
ْ
ْ
عشر جرحاً ،وق ُِط َع ْت يدُها.
رت وبلال بن رباح رضي الله عنهما ُي َع َّذبان �أش ّد العذاب؛ ليرجعا عن دينهما ،فما
 3.3وهذا خبّاب بن ال�أ ّ
زادهما ذلك �إلا يقيناً وثباتاً.

أ�تع َّلم

بي والخلفاء ال ّراشدين ،حيث كان لها دو ٌر في ال ِع ْلم والتّعلي ِم،
قامت المر�أ ُة بدو ٍر بار ٍز في عه ِد النّ ّ
ضمن ضو َ
ابط شَ ْر ِع َّية.
والعملِ ،والمشارك ِة في الحياة ّ
السياس ّي ِة ،والجها ِد في سبيل اللهَ ،
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التقويم
س -1أ�ض ُع إ�شار َة (√) مقابل العبار ِة الصّ حيح ِة ،و إ�شارة َ (×) مقابل العبار ِة غي ِر الصّ حيح ِة فيما ي أ�تي:
)
(
			
الصحابة  نموذجاً حيّاً على تطبيق تعاليم ال�إ سلام.
�أ.ش َّكل جيل ّ
)
(
			
الصحابة  لل ِع ْلم.
ب .تد ُّل ِق ّصة زيد بن ال َّدثِنّة  على ُح ّب ّ
)
ت .تعطي القدوة الحسنة المسلم �إمكان ّية �أ ْن يعدِّلَ سلوكه ،و�أ ْن يص ِّوب خط�أه(.
)
(
		
ات  في طلب ال ِع ْلم ،والتّضحية في سبيل الله.
ث� .أسهمت الصحابيّ ُ
ج .يمكن الاقتداء بخ ّب ِ
)
(
رت  في مجال التّضحية والفداء		.
اب بنِ ال�أ ّ
ال�جابة الصَّ حيحة لكل م ّما ي أ�تي:
س  -2أ�ضع دائر ًة حولَ رمز إ
الذين َي ُلو َن ُهم ،ثُ َّم الذين َي ُلو َن ُهم" من المقصود بـَ :خ ْير
 .1قال رسول الله َ ":خ ْي ُر النَّا ِ
س َق ْر نِي ،ثُ َّم َ
س َق ْر نِي؟
النَّا ِ
ب) الصحابة رضوان الله عليهم.
�أ) التابعون				.
ث) المؤمنون في كل عصر.
ت) �أتباع التابعين			.
 .2في �أي معركة ر�أى الرسول سواد بن غزيّة خارجاً من الصف؟
ث) غزوة تبوك.
		
ت) غزوة الخندق.
		
�أ) غزوة بدر .ب) غزوة �أحد.
 .3من هو الصحابي الذي اتفق مع �أحد الصحابة في التناوب على حضور مجلس الرسول ويعلم
�أحدهما ال�آخر؟
ب) علي بن �أبي طالب .
			
�أ) �أبو بكر الصديق .
ث) عثمان بن عفان .
		
ت) عمر بن الخطاب .
س -٣أ�ع ِّر ُف مفهوم القدوة الحسنة.

والسنَّة على مكانة الصّ حابة الكرام.
س -٤أ�دلِّ ُل من القر آ�ن ُّ

س -٥أ�عطي مثالاً على ك ّل مما ي أ�تي:
الصحابة للنبي .
�أُ .ح ِّب ّ
ب .حرص الصحابة على طلب ال ِع ْلم.
ناقش هذه العبارة.
س -٦للقدوة الحسنة أ�ه ِّم َّية كبيرة في حياة ال�أ ّمة ،أ� ُ
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الدّرس الخامس عشر من علماء المسلمين
العسقلاني ،وحفص)
(الشافعي ،وابن حجر
ّ
ّ
ال�أهدف:
يتوقّع من الطلبة في نهاية هذا الدّرس أ�ن يكونوا قادرين على:
	-بيان مكانة العلماء في ال�إ سلام.
	-التَّمثيل على شخص ّيات نابغة من علماء المسلمين.
العسقلاني ،وحفص).
(الشافعي ،وابن حجر
	-التَّعريف بشخص ّية ُك ٍّل ِم ْن:
ّ
ّ
العسقلاني ،وحفص) عن غيرهم من العلماء.
(الشافعي ،وابن حجر
	-توضيح ما يم ّيز ك ّلاً من:
ّ
ّ
العسقلاني ،وحفص) في نشر ال ِع ْلم.
(الشافعي ،وابن حجر
	-شرح دور ك ٍّل من:
ّ
ّ
	-استنباط الدُّروس المستفادة من الدرس.
حث ال�إ سلام على العلم ورفع من ش�أن العلماء ودعا �إلى احترامهم و �إعطائهم حقوقهم لما لهم من
ّ
دور مه ّم في رفعة ال�أ ّمة والنهوض بها.

ال�سلام:
مكانة العلماء في إ
تنهض ال�أمم �إلّا بالعلماء ،لذا استحقوا المكانة العالية ،ونالوا وراثة ال�أنبياء ،وقد َح َرص ال�إ سلام على
�أ .لا
ُ
توقير العلماء ،وح ّذر من النّيل منهم� ،أو ال�إ ساءة �إليهم ،فهم يتم ّيزون بعلمهم عن غيرهم من النّاس ،ﭧﭐﭨﭐ

ﱡﭐﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳦ ﱠ (المجادلة).

ب� .أوجب  -سبحانه وتعالى -ال ّرجوع �إليهم ،وسؤالهم ،فقال:

ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ

ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱠ (النّحل).

البخاري)
ت� .أراد الله بالعلماء خيراً ،فقال رسول الله َ ( :م ْن ُي ِر ِد اللَّ ُه بِ ِه َخ ْيراً ُي َفق ِّْه ُه فِى الدّين)( .صحيح
ّ
وقد نبغ على مدار التّاريخ ال�إ
سلامي الطّويل علما ُء �أفذاذ ،وسنتناول جانباً من سيرة بعضهم.
ّ

إ�ضاءة

يقول ال�إ مام ال�آجري رحمه اللّه مبيناً فضل العلماء �إن اللّه اختص من سائر المؤمنين من �أحب
فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين ،وذلك في كل زمان ،رفعهم بالعلم ،وزينهم بالحلم ،بهم
يعرف الحلال من الحرام ،والحق من الباطل ،والضار من النافع.

81

الشافعي:
ال�مام
إ
ّ
في عبد مناف،

بي
	-هو مح ّمد بن �إدريس
الشافعي ،يلتقي مع النّ ّ
ّ
�أحد ال�أئ ّمة ال�أربعة المع َت َمدين في الفقه عند ال�أ ّمة.
	ُ -و لِ َد في غ ّز َة سنة 150هـ ،وتوفّي في مصر سنة 204هـ.
	-من شيوخه :ال�إ مام مالك بن �أنس ،حيث لازمه حتى توفّي سنة
179هـ ،وحفظ كتابه (الموط�أ) ،وهو لا يزال في ريعان الشّ باب ،ومنهم �أيضاً ال�إ مام مح ّمد بن الحسن
يباني ،صاحب ال�إ مام �أبي حنيفة ،حيث التقاه سنة 184هـ ،و�أفاد منه كثيراً.
الشّ ّ
	-ومن تلاميذه ال�إ مام �أحمد بن حنبل المتوفّى سنة 241هـ ،وال ّربيع بن سليمان المرادي ،المتوفّى سنة 270هـ.
	-انتقل في �آخر ُع ُمرِه �إلى مصر ودخلها سنة 199هـ ،و�أنش�أ فيها مذهبه الجديد ،وبقي فيها �إلى �أن توفّي
رحمه الله.
الشافعي ُم َج ِّد َد الدّين في المئة الثّانية ،وكان في غاية الق ّوة في الشِّ عر وال�أدب ،حيث عاش في
	-كان ال�إ مام
ّ
البادية ،وكان كلامه حجة في لغة العرب ،ومن �أحسن �أشعاره قولُ ُه في ال ّرحلة �إلى طلب العلم:
َوا ْن َص ْب َف إِ� َّن َل َ
ب
سافِــ ْر َتجـ ِـ ْد ِع َوض ًا َع َّمن تُفارِقـــ ُـ ُه
ش في النَّ َص ِ
ذيذ ال َع ْي ِ
قوف المـــــا ِء ُي ِ
يت ُو َ
ـــفس ُد ُه
إِ�نّــــي َر�أ ُ
َوال�أس ُد َلولا فِ ُ
ض ما اف َت َر َست
راق ال�أر ِ
َو َّ
مس َلو َو َق َف ْت في ال ُف ْل ِك دائِ َم ًة
الش ُ

ب
طاب َو إ� ِْن َل ْم َي ْج ِر َل ْم َي ِط ِ
إ� ِْن َ
ساح َ
السه ُم َلـولا فِ ُ
ب
س َلم ُي ِص ِ
راق ال َقـو ِ
َو َّ
اس ِم ْن ع ُْج ٍم َو ِم ْن َع َر ِب
َل َ
ــم َّلـــــها النّ ُ

من أ�ه ّم آ�ثاره:
(1.1ال ّرسالة) ،وهي �أول كتاب ُو ِض َع في �أصول الفقه ،وس ِّميت بذلك؛ ل�أ ّن شيخه عبد الرحمن بن مهدي
فس ِّم َي ِت ال ِّرسالة.
�أشار عليه بالتّ�أليف في �أصول الفقه ،فكتبها ،وبعث بها �إليهُ ،
2.2كتاب (ال�أ ّم) في مخت ِل ِف �أبواب ال ِفقه.
كتب نُ ْب َذ ًة عنِ ال�إ مام �أبي حنيفة.
3.3كتاب (اختلاف الحديث).
نشاط� :1أ ُ

العسقلاني:
ال�مام ابن حجر
إ
ّ

العسقلاني ،نسبة �إلى عسقلان في فلسطين ،ولد سنة  773هـ ،ونش�أ في مصر،
	-هو �أحمد بن علي بن حجر
ّ
ومات فيها سنة 852هـ.
	-برع في الحديث والفقه والشِّ عر وال�أدب ،ولُق َِّب بالحافظ ،و�أمير المؤمنين في الحديث ،وشيخ ال�إ سلام.
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	-رحل في طلب ال ِع ْلم �إلى الحجاز ومصر وبلاد الشام واليمن.
اقي في
	-من �أشهر شيوخه :الفيروز�آبادي صاحب القاموس المحيط في مفردات اللُّغة العرب ّية ،والحافظ العر ّ
لقيني في الفقه و�أصوله.
الحديث ،وال�إ مام ال ُب ّ
خاوي ،وزكريّا ال�أ
	-ومن �أشهر تلاميذه :الكمال بن ال ُهمام
نصاري.
ّ
الس ّ
الحنفي ،وشمس الدّين ّ
ّ
	-من صفاته �أنّه تميّز بالذكاء ،وكان في غاية ال ِع ّفة رحمه الله ،كثير ال�أدب مع شيوخه ،متواضعاً لله،
ُي ْح ِس ُن استغلال وقته في طلب العلم ،وكان عالماً بالحديث والفقه واللُّغة والتّاريخ.
	-تولّى عدّة مناصب ،منها :التّدريس في المساجد لعلوم التَّفسير والحديث والفقه� ،إضافة �إلى ال�إ فتاء
والقضاء والخطابة.
	 -صنّ َف كثيراً من الكتب ،زادت عن مئة وخمسين مصنّفاً في شتّى الفنون ،ومن �أشهر كتبه ،رحمه
البخاري( ،وتهذيب التّهذيب) في رجال
الله( ،فتح الباري) ،وهو من �أحسن شروح صحيح ال�إ مام
ّ
الصحابة).
الستّة( ،وال�إ صابة في تمييز ّ
الكتب ّ
البقاعي عنه( :شيخ ال�إ سلام ،وطراز ال�أنامَ ،ع َلم ال�أئمة ال�أعلام،
	�-أثنى عليه من عاصره من العلماء ،فقال
ّ
حافظ العصر ،و�أستاذ الدّهر ،سلطان العلماء ،ملك الفقهاء).

ال�مام حفص:
إ
	-هو حفص بن سليمان بن المغيرة ،الب ّزاز نسبة �إلى صناعة (الملابس والثّياب)ُ ،و لِ َد سنة (90هـ) ،وتوفي سنة (180هـ).
	�-أخذ قراءة القر�آن عن زوج �أ ِّمه عاص ِم بنِ �أبي النّجود قارئ �أهل الكوفة.
	�-أحد الق ّراء المشهورين.
	-عاش يتيماً في رعاية زوج �أ ّمه عاصم ،م ّما ساهم في تعلُّمه قراءته وروايتها عنه ،حيث تل ّقاها عنه بال َعرض والتّلقين،
فكان �أعلم الناس بها.
	-شهد له العلماء بالحفظ وال�إ تقان.
وبخاصة في بلاد الشام ،والجزيرة
	-وتُع ّد رواية حفص عن عاصم من �أشهر القراءات ،و�أكثرها انتشاراً،
ّ
العربيّة ،وغيرها من البلدان ،وتل ّقتها ال�أ ّمة بالقبول ،وم ّما ساعد على انتشارها سهول ُتها و ُيس ُرها.
السبعة.
نشاط� :2أ ُ
كتب �أسماء الق ّراء ّ
رجع �إلى �أحد المصادر ،و�أ ُ

أ�تع َّلم

المجتمع
الحضاري في
برز من فلسطين علما ُء �أفذا ٌذ كان لهم �أث ٌر كبي ٌر في الحيا ِة ال ِع ْلميّ ِة والتّق ُّد ِم
ِ
ّ
ال�إ
فاريني ،وغيرهم كثير).
سلامي ،من �أشهرهم :رجاء بن حيوة ،وبرهان الدين الجعبري ،و
ّ
المرداوي ،و ّ
الس ّ
ّ
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التقويم
س -1أ�ض ُع إ�شار َة (√) مقابل العبار ِة الصّ حيح ِة ،و إ�شارة َ (×) مقابل العبار ِة غي ِر الصّ حيح ِة فيما ي أ�تي:
�أ .من ِ
)
(
					
الشافعي (تهذيب التّهذيب).
كتب ال�إ ما ِم
ّ
)
(
			
لقيني في الفقه و�أصوله.
ب .تتلمذ ابن حجر
العسقلاني على يد ال ُب ّ
ّ
)
(
							
ت .توفّي ال�إ مام حفص سنة 90هـ.
)
(
			
ث .مما ساعد على انتشار رواية حفص عن عاصم ُيس ُرها وسهول ُتها.
)
(
						
جُ .ي ْن َس ُب ال�إ مام الب ّزا ُز �إلى صناعة ال ّزجاج.
ال�جابة الصَّ حيحة لكل م ّما ي أ�تي:
س  -2أ�ضع دائر ًة حولَ رمز إ
.1ال�إ مام الشافعي هو �أحد ال�أئمة ال�أربعة المعتمدين ،في �أي مجال؟
ث) التاريخ.
ت) الفقه.
		
ب) العقيدة.
		
�أ) الحديث.
 .2من صاحب كتاب الموط�أ؟
ب) ال�إ مام الشافعي.
				
�أ) ال�إ مام مالك بن �أنس.
ت) ال�إ مام حفص.
			
ت) ال�إ مام ابن حجر العسقلاني.
 .3من �أشهر شيوخ ال�إ مام ابن حجر العسقلاني ،وهو صاحب القاموس المحيط ،من هو؟
اقي.
					
�أ) ال�إ مام ال ُبلقيني.
ب) الحافظ العر ّ
خاوي.
ت) الفيروز�آبادي				 .
الس ّ
ث) شمس الدين ّ
ال�سلام.
س -٣أ�ب ِّي ُن مكانة العلماء في إ
الشافعي.
ال�مام
س -٤أ�ذك ُر أ�ث َري ِْن من آ�ثار إ
ّ

وال�مام حفص بن سليمان.
بال�مام الشافعي ،إ
س -٥أ�ع ِّر ُف تعريف ًا موجز ًا إ
س -٦أ� ِّ
العسقلاني.
ال�مام ابن حجر
وض ُح ِصف َت ْين من ِصفات إ
ّ
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ُ
سلامي
ال�
الفقه
ة
َو ْحدَ
إ
ّ
�أت�أ َّم ُل هذا الحديث:
قال النبي َ ( " :م ْن ُي ِر ِد الل ُه بِه َخ ْيراً ُي َفقِّه ُه فِي الدِّينِ ) (صحيح البخاري).
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5
يتوقع من الطلبة في نهاية هذه الوحدة أ�ن يكونوا قادرين على الوقوف على
ال�أحكام الفقهية الضرورية وربطها بمقاصدها والالتزام بها ،وذلك من خلال ال�أهداف
ال�آتية:

	 -الوقوف على بعض ال�أحكام الشرعية المتعلقة بالزواج.
	 -التعرف على ال�أحكام الشرعية المتعلقة بالميراث.
	 -التزام منهج ال�إ سلام في اختيار شريك الحياة.
	 -استنباط الحكم الشرعي في بعض �أنواع الزواج.
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السادس عشر ال ّزواج
الدّرس ّ
ال�أهدف:
يتوقّع من الطلبة في نهاية هذا الدّرس أ�ن يكونوا قادرين على:
	-تعريف ال ّزواج.
	-بيان ُح ْكم ال ّزواج.
	-استنتاج ِحكمة مشروع ّية ال ّزواج.
	-ذكر �أسس اختيار ال ّزوجة.
	-تعريف ِ
الخ ْطبة.
	-بيان ُح ْك ِم ِ
الخ ْطبة.
	-استنتاج ِحكمة مشروع ّية ِ
الخ ْطبة.
	-التَّفريق بين ِ
الخطبة وال ّزواج.
نظّم ال�إ سلام ال َعلاقة بين ال ّرجل والمر�أة ،عن طريق ال ّزواج ،وحثّ عليه ،ور ّغب فيه؛ لما فيه من فوائد
عظيمة ،وحكم جليلة.

معنى ال ّزواج:

هو َع ْقد بين رجل وامر�أةَ ،ت ِح ُّل له شرعاً؛ لتكوين �أسرة ،و �إيجاد نسل بينهما.

ُحكم ال ّزواج:
اح ِم ْن ُسنَّ ِتيَ ،ف َم ْن
( :النِّ َك ُ

ال�أصل في ال ّزواج� ،أنّه ُسنَّة مؤكَّدة للقادر عليه ،وعلى تكاليفه ،فقد قال
س ِمنِّي)( .سنن ابن ماجه)
َل ْم َي ْع َم ْل بِ ُسنَّ ِتي َف َل ْي َ
وقد يكون ال ّزواج فرضاً لمن قدر عليه ،وخاف على نفسه الوقوع في المعصية ،كما قد يكون حراماً
لمن يتي ّقن من �أنه لا يقدر عليه بدنيّاً �أو ماديّاً� ،أو يتح ّقق من ظلم ال ّزوجة.

حكمة مشروع ّية ال ّزواج:

شرع ال�إ سلام ال ّزواج؛ لتحقيق ِح َكم سامية ،ومقاصد نبيلة ،تسمو بالمجتمع ،وتحميه من الوقوع في
ال ّرذيلة ،وسوء ال�أخلاق ،ومن �أهمها ما ي�أتي:
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1.1حفظ ال�أنساب وال�أعراض ،وحماية النّسل من الوقوع في الفاحشة ،ما يس ِّبب ال�أمراض وال�أوبئة.
2.2تنظيم ال َعلاقة بين ال ّرجل والمر�أة ،بطريقة مشروعة ،م ّما يحصن النفس ،ويسمو بال�إ نسان عن مرتبة
السكينة ،وتحصل المو ّدة وال ّرحمة لك ٍّل من ال ّزوجين ،ﭧﭐﭨ  ﭐﱡﱹ ﱺ
الحيوان ،فتسود ال ُّطم�أنينة و ّ
ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ

ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﱠ (الروم) ،وقال َ ( :يا َم ْعشَ َر الشَّ َب ِ
ابَ ،منِ ْاس َت َطا َع ِم ْن ُك ُم
البخاري)
الص ْو ِمَ ،ف إِ�نَّ ُه َل ُه و َِجاءٌ)�( .أي مبطل لشهوته)( .صحيح
ا ْل َبا َء َة َف ْل َي َت َز َّو ْجَ ،و َم ْن َل ْم َي ْس َت ِط ْع َف َع َل ْي ِه بِ َّ
ّ
3.3تكثير النّسل في ال�أ ّمة ال�إ سلام ّية ،م ّما يزيدها ق ّوة وع ّزة ،قال َ ( :ت َز َّو ُجوا ا ْل َو ُدو َد ا ْل َولُو َدَ ،ف إِ�نِّي ُم َكاثِ ٌر
بِ ُك ُم ا ْل�أ َمم)( .سنن �أبي داود) وال�إ سلام يحرص مع كثرة النّسل �أن يكون المؤمن قويّاً في �إيمانه وعقله
الض ِع ِ
يف)( .صحيح مسلم)
وبدنه ،وقد قال ( :ا ْل ُم ْؤ ِم ُن ا ْل َقو ُِّي َخ ْي ٌر َو�أ َح ُّب �إِ َلى اللَّ ِه ِم ْن ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َّ
الصلات بين ال�أ َسر ،فيسود التّ�آلف والتّعاون في المجتمع ال�إ
سلامي.
4.4تمتين ِّ
ّ

�أسس اختيار الشريك:
ال�سلام له مقدّمات و�أ ُسس ًا ،إ�ذا روعيت َس ِعدَ
عقد ال ّزواج من أ�ه ّم العقود و أ�خطرها ،لذا جعل إ
ال ّزوجان ،وسادت بينهما المو ّدة ،وتر ّبى ال�أولاد في أ�سرة مستق ّرة  ،ومن أ�ه ّم هذه ال�أسس والقواعد:
ذات دين؛ �أي عفيفة من المح ّرمات ،كثيرة ال�أعمال
1.1الدّين وحسن الخلق:
تكون ال ّزوجة َ
فيستحب �أن َ
ُّ
وج َمالِ َها،
ّ
الصالحات ،وان تكون جميلة ال�أخلاق ،قال ( :تُ ْن َك ُح ا ْل َم ْر�أ ُة ل�أ ْر َب ٍع :لِ َمالِ َهاَ ،و لِ َح َس ِب َهاَ ،
َو لِ ِدي ِن َها ،فَا ْظ َف ْر بِ َذ ِ
البخاري)
ت َيدَاكَ )( .صحيح
ات الدّين َت ِر َب ْ
ّ
السابق ،ف إ�ذا توافر ذلك مع الدّين زاد في الاستقرار
2.2المال َ
والح َسب والجمال :كما �أرشد �إليه الحديث ّ
والمو ّدة وال ّرحمة.
تكون ال ّزوج ُة �أصغ َر ِسنّاً من ال ّزوج ،ما يزيد في المحبّة ،و ُح ْسن ال ِعشرة.
ِّ 3.3
الس ّن :ف ُي ْس َت َح ّب �أن َ
4.4نكاح البعيدة أ�ولى من نكاح القريبة :ل�أنّه يق ّوي النّسل ،ويبعده عن ال�أمراض.
السنَّة على نكاح المر�أة الولود ،قال َ ( :ت َز َّو ُجوا ا ْل َو ُدو َد ا ْل َولُو َدَ ،ف إِ�نِّي ُم َكاثِ ٌر بِ ُك ُم
5.5الولود :فقد حثّ ِت ُّ
ا ْل�أ َم َم)( .سنن �أبي داود)
نشاط:
كما يشار �إلى �أن الزوج لابد له من صفات و�أسس وعلى �أساسها
�أرجع �إلى مكتبة المدرسة �أو المكتبة
يتم قبول الزواج منه ،ومنها �أن يكون ذا دين وخلق ،لقوله �( :إذا
جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه� ،إلا تفعلوا تكن فتنه في
الشاملة �أو �أحد كتب الفقه و�أدون
ال�أرض وفساد كبير) (سنن الترمذي وابن ماجه).
�أركان الزواج.
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ِ
الخ ْطبة و أ�حكامها:

ِ
الخ ْطبة :هي طلب ال ّرجل يد المر�أة لل ّزواج ،وهي وعد بال ّزواج.
ِ
يقع ال َع ْق ُد
الخ ْطبة ُمستح َّبة شرع ًا ،يتح ّرى الخاطب فيها َم ْن َت ِح ُّل له من النِّساء؛ حتّى لا َ
وهن ما ي أ�تي:
على ما يح ُر ُم ِم ْنهُ ّنّ ،
1.1زوجة الغير.
نشاط:
2.2المخطوبة خطبة تا ّمة ،وهي من وافق ال�أه ُل فيها على الخاطب.
ناقش �أسباب العزوف عن ال ّزواج
3.3المح ّرمات من النِّساء تحريماً مؤبّداً �أو مؤقّتاً ما دام مانع التّحريم قائماً� .أ ُ
في المجتمعات المعاصرة.
رجعي� ،أو بائن.
4.4المعتدّة من طلاق
ّ
5.5المعتدّة من وفاة ،حيث تح ُر ُم ِخطب ُتها تصريحاً لا تلميحاً.

ِح ْك َم ُة مشروع ّية ِ
الخ ْطبة:

	-لما كان عقد ال ّزواج من �أه ّم العقود ،و�أعظمها �أثراً ،حتّى س َّماه
إ�ضاءة :قال ( :خيركم،
الله ميثاقاً غليظاً ،ﭧﭐﭨﱡﭐﱛ ﱜ ﱝ ﱞ
خيركم ل�أهله)( .سنن الترمذي)
ِ
جعلت الشّ ريعة ال�إ سلام ّية مقدّم ًة له قبل
ﱟ ﱠ     (النِّساء) ،فقد
�إبرامه ،وهي ِ
الخ ْطبة ،بقصد �أن يتع ّر َف ك ٌّل من الخاطبين على ال�آخر ،فيقوم عقد ال ّزواج على �أسس متينة،
تؤدي �إلى استقرار ال�أسرة ،ويحقق �أهدافه في تحصين الفرد والمجتمع وتربية ال�أولاد.
الخاطب �إلى النّظر �إلى من يريد ِخطبتها قبل �إجراء
	-وحرصاً على دوام المو ّدة بين ال ّزوجين ،دعا ال�إ سلا ُم
َ
عقد ال ّزواج ،قال للمغيرة بن شعبة ل ّما �أراد ِخطبة امر�أة من ال�أنصار(:ا ْن ُظ ْر �إِ َل ْي َها َف إِ�نَّ ُه �أ ْح َرى �أ ْن ُي ْؤ َد َم
َب ْي َن ُ
رمذي) �أي �أحرى �أن تدوم المو ّدة وال�ألفة بينكما ،ولا يجوز النّظر �إلى العورات ،ولا خلوة
ك َما)( ،سنن التّ ّ
السفر معها دون مح َرم.
الخاطب بالمخطوبة ،ولا الجلوس� ،أو ّ

الفرق بين ال ّزواج ِ
والخ ْطبة:
	-ال ّزواج عقد لا يت ّم �إلّا بال�إ يجاب والقبول بشروطهما ،بينما ِ
الخ ْطبة وعد بال ّزواج ،قد تتم بقراءة الفاتحة،
�أو تقديم الهدايا ،ونحو ذلك.
اح �إِ َّلا بِ َو لِ ٍّي َوشَ ا ِهد َْي َعد ٍْل) (سنن الدارقطني) بينما
	-ال ّزواج لا يتم �إلا بموافقة الولي وشهادة الشهود ،قال َ ( :لا نِ َك َ
ِ
الخ ْطبة لا تحتاج �إلى شهادة شهود.
	�-آثار عقد ال ّزواج من ال َمهر والنّفقة وح ّل الاستمتاع ،وغيرها ،تختلف عن �آثار ِ
الخ ْطبة الَّتي لا يترتّب عليها شيء من ذلك.

أ�تع َّلم

حث ال�إ سلا ُم على تقليلِ المهورِ ،حيث
من عوائقِ ال ّزواج في هذا العص ِر المغالا ُة في المهورِ ،وقد َّ
الصحيح ْين)
صدَاقاً)( .ال ُمستدرك على ّ
يقول �( :أ ْع َظ ُم النِّساء َب َر َك ًة �أ ْي َس ُر ُه َّن َ
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التقويم

س -1أ�ض ُع إ�شار َة (√) مقابل العبار ِة الصّ حيح ِة ،و إ�شارة َ (×) مقابل العبار ِة غي ِر الصّ حيح ِة فيما ي أ�تي:
�أ .ال ّزواج عقد ُيجريه ال ّزوجان ،بينما ِ
)
(
				
الخ ْطبة وعد بال ّزواج.
)
(
				
ب .ال�أصل في ال ّزواج �أنّه فرض عين على ك ّل قادر عليه.
)
(
			
ت .لم َي َضع ال�إ سلام قواعد لاختيار ال ّزوجين؛ نظراً ل ُح ْسنِ ظنِّ ِه بهما.
)
(
		
ث .ر ّغب ال�إ سلام في نكاح البعيدة؛ حتّى لا يحصل ضعف في النّسل.
جِ .
)
(
					
الخ ْطبة واجبة لا يجوز �إجراء عقد ال ّزواج دونها.
ال�جابة الصَّ حيحة لكل م ّما ي أ�تي:
س  -2أ�ضع دائر ًة حولَ رمز إ
 .1ما �أهمية تكثير النسل في ال�أمة ال�إ سلامية؟
ب) التقليل من ال�أمراض.
			
�أ) ازدياد القوة والعزة.
ث) استخدامهم ك�أيدي عاملة.
ت) القيام في خدمة الكبار		.
 .2كيف تم تنظيم العلاقة بين الرجل والمر�أة؟
ب) عن طريق الزواج الشرعي.
			
�أ) عن طريق الخطبة.
ث) عن طريق المكاتبة والمراسلة.
			
ت) عن طريق الصداقة.
 .3واحدة من التالية يحق للخاطب خطبتها ،فمن هي؟
ب) المخطوبة خطبة تامة.
			
�أ) المعتدة من طلاق.
ث) ابنة عمته.
			
ت) المعتدة من وفاة.
س -3أ� ِّ
وض ُح معنى ال ّزواج.
س -4أ�ب ِّي ُن ِح ْكم َة مشروع ّية ال ّزواج ومقاصده.
الح ْكم َّ
رعي لل ّزواج ،مع ذكر الدّليل.
س -5أ�ب ِّي ُن ُ
الش ّ
س -6أ�ع ِّد ُد ال�أسس الَّتي يراعيها ال ُمسلم عند رغبته في ال ّزواج.
س� -7أ َف ِّر ُق بين ال ّزواج ِ
والخ ْطبة.
س -8أ�علل:
ب .دعوة ال�إ سلام �إلى تغريب النكاح.
�أ .استحباب �إجراء ِخطبة قبل الزواج.
ت .يكون حكم الزواج �أحياناً حراماً.
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السابع عشر المح َّرمات من النِّساء
الدّرس ّ
ال�أهدف:
يتوقّع من الطلبة في نهاية هذا الدّرس أ�ن يكونوا قادرين على:
	-بيان المقصود بالمح َّرمات من النِّساء.
	-تعداد �أسباب التّحريم.
	-بيان ِح ْكمة تحريم ال ّزواج من بعض النِّساء.
	-ذكر �أنواع المح َّرمات.
	-التَّدليل على تحريم ال ّزواج من بعض النِّساء.
	-بيان ُح ْكم ال ّزواج من المحارم.
ال ّزواج هو الطريق الوحيد ل�إ نشاء ال�أسرة ،واستمرار النّسل ،و �إشباع غرائز ال�إ نسان الجنس ّية بالحلال.
يكون هناك مانع من �إجراء عقد ال ّزواج ،سواء �أكان المانع هو
ولا َي ِح ُّل ال ّزواج من �أ ّي امر�أة ،بل ُيشترط �ألّا َ
التّحريم المؤبد �أم التّحريم المؤقت.

المح َّرمات من النِّساء نوعان ،هما
وهن من َي ْح ُر ُم على ال ّرجل �أ ْن يتزوج ُه ّن في جميع ال�أوقات.
1.1المح َّرمات ُحرمة مؤبَّدةَّ :
2 .2المح َّرمات حرمة مؤقّتة :وه ّن من َي ْح ُر ُم على ال ّرجل �أ ْن يتزوج ُه ّن ما دام مانع التّحريم قائماً ،ف إ�ذا زال ح ّل ال ّزواج منه ّن.

ِ
الح ْكمة من تحريم ال ّزواج من المح َّرمات حرمة مؤبَّدة:
1.1تزوج ال�إ نسان من المحرمات يخالف الفطرة السليمة.
الصلة بين ال�أقارب ،وتقطيع ال�أرحام.
بهن �إلى ضعف ّ
2.2يؤ ّدي ال ّزواج ّ
سبب في ضعف النّسل ،وانتشار ال�أمراض.
3.3تز ُّوج ال�أقارب بعضهم من بعض ٌ
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أ�سباب التّحريم المؤ ّبد:
المح َّرمات حرمة مؤبَّدة ثلاثة أ�صناف ،هي:
ُ 1.1مح َّرمات بسبب القرابة.
ُ 2.2مح َّرمات بسبب المصاهرة.
ُ 3.3مح َّرمات بسبب ال َّرضاع.

ﱡﭐﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ
ﭧﭐﭨ       ﭐ

ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ

ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ

ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ

ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﱠ (النِّساء).

المح َّرمات بسبب القرابة :وهن أ�ربعة أ�صناف هي:
�1.1أصول ال ّرجل من النِّساء و �إ ْن َع َل ْون ،فتحرم عليه �أ ُّمه ،و�أ ُّم �أ ِّمه و�أ ُّم �أبيه ...وهكذا.
وبنت اب ِنه ،وهكذا.
وبنت بن ِت ِهُ ،
2.2فروع ال ّرجل من النِّساء ،و �إ ْن َن َز ْلن ،فتحرم عليه بن ُت ُهُ ،
وبنات �أخواتِه ،وبنات �إخو تِه ،وهكذا.
3.3فروع ال�أبو ْينِ  ،و �إ ْن َن َز ْلن ،فتح ُرم عليه �أخواتُهُ ،
وخالات �أبيه،
ات �أ ِّمه،
ُ
ات �أبيه ،وع ّم ُ
4.4فروع �أجداده من درجة واحدة ،فيح ُرم عليه ع ّماتُه ،وخالاتُه ،وع ّم ُ
وخالات �أ ِّمه ،وهكذا.
ُ

وهن أ�ربعة أ�صناف:
المح َّرمات بسبب المصاهرةّ :

�1 .1أصول ال ّزوجة ،سواء دخل بها �أو لا ،فيحرم عليه �أ ُّم زوجته ،وجدّاتُها بمج ّرد ال َع ْقد عليها ،قال تعالى:
ﱡﭐﲄﲅﱠ.

وبنات
بنات زوج ِتهُ ،
2 .2فروع ال ّزوجة المدخول بها ،سواء بقيت في ِعصمته �أو طلّقها� ،أو ماتت ،فيحرم عليه ُ
وبنات �أبنائِها ،قال تعالى :ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ
بناتِهاُ ،
ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﱠ.

3 .3زوجات فروعه ،فيح ُرم على ال ّرجل زوج ُة اب ِن ِه ،و �إن ل ْم يدخ ْل بها ،وزوج ُة ابنِ اب ِن ِه ،وزوج ُة ابنِ بن ِته ،قال تعالى:
ﱡﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﱠ.
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4 .4زوجات �أصوله ،فيح ُرم على ال ّرجل زوج ُة �أبيه ،وزوج ُة جدِّه ل�أبيه ،وزوج ُة جدِّه ل�أ ِّمه ،و �إن لم يدخ ْل بها ،ﭧﭐﭨ                     
ﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
ﱰ ﱱﱲﱠ (النِّساء).

نشاط 1

�أبيّن ِ
الح ْكمة من تخصيص زوجات ال�أبناء المح َّرم نكا ُح ُه ّن بقوله تعالى:ﱡﲙ ﲚ ﲛ ﱠ؟

إ�ضاءة 1

زواج ال َم ْقت :هو �أ ْن يتز ّوج ال ّرجل امر�أة �أبيه �إن لم تكن �أ ّمه ،ويحر َمها من ال َمهر� ،أو يز ِّو َجها من شاء،
تموت ،ث ّم َي ِرثُها ،وقد كان منتشراً عند العرب في الجاهلية.
وي�أكل َمه َرها� ،أو يمنعها من ال ّزواج حتّى َ

ِح ْكمة التّحريم بالمصاهرة
�إذا تز ّوج ال ّرجل من عشيرة صار ك�أحد �أفرادها ،وتجدّدت في نفسه مو ّدة جديدة لهم ،فتصبح �أ ُّم ال ّزوجة وج َّدتُها في
الاحترام والمو ّدة ك�أ ِّم ال ّزوج وج َّدتِه ،وليس من المعقول �أن تصبح ال�أ ّم �أو الجدّة ُض َّر ًة على بنتها �أو بنت بنتها.

المح َّرمات بسبب ال َّرضاع

يح ُرم من ال َّرضاع ما يح ُرم من النّسب ،وما يح ُرم من المصاهرة ،فيح ُرم على ال ّرجل �أصولُه ،وفرو ُعه،
وزوجات �أصوله.
وزوجات فروعه،
وفرو ُع �أبويه ،وفرو ُع �أجداده ،وفرو ُع زوجته من ال َّرضاعة و�أصولها،
ُ
ُ

نشاط 2

�أب ّين ال َّرضاع الّذي َيثبت به التّحريمَ ،و ْف َق المعمول به في المحاكم الشَّ رع ّية الفلسطينية.

إ�ضاءة 2

ِ
وسع دائرة التّحريم ب إ�لحاق التّحريم بال َّرضاع
الح ْكمة من التّحريم بال ّرضاع :من رحمته تعالى �أ ْن ّ
بالتّحريم بالقرابة؛ ل�أ ّن بدن ال ّرضيع يتك ّون من لبن ال ُم ِ
رضعَ ،ف َير ُِث منها طبا َعها ،و�أخلاقَها.
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المح َّرمات حرمة مؤقّتة:
1.1الجمع بين المحارم :يح ُرم الجمع بين ال�أختين ،وبين المر�أة وع ّمتها ،وبين المر�أة وخالتها ،قال تعالى:
بي َ ( :لا ُي ْج َم ُع َب ْي َن ال َم ْر�أ ِة
ﱡ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤﱠ  ،وقال النّ ّ
البخاري)
َو َع َّم ِتها ،و َلا َب ْي َن ال َم ْر�أ ِة َوخا َل ِتها)( .صحيح
ّ
لحق
2.2زوجة الغير ومعتدّته :سواء �أكانت معت ّد ًة من طلاق �أم وفاة ،فيح ُرم على ال ّرجل زوج ُة غيره ،رعاي ًة ِّ
ﱡﭐﱂﱃﱄ ﱱﱠ (النِّساء) ،حيث جاءت عطفاً على قوله تعالى :ﱡﭐﱳ
ال ّزوج ،ﭧﭐﭨ                         ﭐ
ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﲪ ﱠ.

إ�ضاءة 3

زواج نساء �أهل الكتابَ :ي ِح ُّل للمسلم �أن يتز ّوج من نساء �أهل الكتاب شريطة �أن يك ّن من المحصنات
ﱡﭐﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ
العفيفات غير المعاديات ،و�أن لا يؤدي الزواج بهن �إلى فتنة متحققة ،ﭧﭐﭨ           
ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ
ﲽ ﲾ

ﲿ ﱠ (المائدة.)٥:

3.3المطلّقة ثلاث ًا :فلا َت ِح ُّل لزوجها ال�أ ّول حتّى َت ْن ِك َح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً دون اتّفاق ،ويت َّم الدّخولُ
انتهت ِع َّدتُها جاز لل�أ ّول ال ّرجوع �إليها،
بها دخولاً حقيق ّياً ،ف إ� ْن طلّقها الثّاني باختياره� ،أو مات عنها ،و ْ
برضاها ،وعقد ومهر جديدين.
ٍ
بطلاق ناجز �أو وفاة وتنقضي عدتها.
4.4ال ّزواج من خامسة :وفي عصمته �أربع نساء ،حتّى يفارقَ �إحدا ُه ّن
رباني :كالوثن ّية ،والمجوس ّية ،وال ُمرتدّة عن ال�إ سلام.
5.5زواج من لا تدين بدين ّ

أ�تع َّلم

نبت اللّح َم ،و�أنش َز العظ َم)
سن الحول ْينِ  ،وقد قال ( :ال َّرضاع ما �أ َ
ال َّرضاع ال ُمح ِّر ُم ما كان في ِّ
(مصنّف ابن �أبي شيبة) .و �إنّما يكو ُن ذلك خلال سنتين من ُع ُمر الطّفل.
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التقويم
س -1أ�ض ُع إ�شار َة (√) مقابل العبار ِة الصّ حيح ِة ،و إ�شارة َ (×) مقابل العبار ِة غي ِر الصّ حيح ِة فيما ي أ�تي:
)
(
�أ .تزوج رجل من ابنة امر�أة َع َق َد عليها ،ولم يدخل بها				.
)
(
		
ب .تز ّوج رجل من امر�أة كانت وثن ّية عند العقد ،ث ّم دخلت في ال�إ سلام.
)
(
							
ت .حليلة الابن هي بنت الابن.
)
(
					
ث .تز ّوج رجل من �أ ّم زوجته الَّتي لم يدخل بها بعد.
ال�جابة الصَّ حيحة لكل م ّما ي أ�تي:
س  -2أ�ضع دائر ًة حولَ رمز إ
 .1من المح َّرمات بسبب القرابة ،من هي؟
ب) �أصول الزوجة.
		
�أ) �أصول الرجل من النساء و �إن علون.
ث) زوجات الفروع.
			
ت) فروع الزوجة المدخول بها.
 .2ما المقصود بزواج المقت؟
ب) �أن يتزوج الرجل اخته من الرضاعة.
			
�أ) �أن يتزوج الرجل �أم زوجته.
ت) �أن يتزوج الرجل امر�أة �أبيه �إن لم تكن �أمه .ث) �أن يتزوج الرجل ابنة عمته.
 .3متى تحل المطلقة ثلاثاً لزوجها؟
�أ) حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً دون اتفاق ويتم الدخول بها دخولاً حقيقيّاً.
ب) ترجع له بعقد ومهر جديدين.
ت) حتى تعقد على رجل �آخر ويتم الانفصال بينهما.
ث) يحق للرجل ارجاعها ما دامت في العدة.
س� -٣أع ِّر ُف ك ّلاً م ّما ي أ�تي :المح َّرمات حرم ًة مؤبَّد ًة ،والمح َّرمات حرم ًة مؤقَّتة.
وضح ِ
س -٤أ� ِّ
الح ْكمة من تحريم ال ّزواج من المح َّرمات حرمة مؤ ّبدة.
س� -٥أب ِّي ُن أ�سباب التّحريم المؤبَّد.
س� -٦أع ِّل ُل ك ّلاً م ّما ي أ�تي:
سبب من �أسباب تحريم ال ّزواج.
�أ .المصاهرة ٌ
ب .ح ّرم ال�إ سلام ال ّزواج من ال�أ ّم بال َّرضاعة.
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المدني
الدّرس الثّامن عشر ال ّزواج
ّ
ال�أهدف:
يتوقّع من الطلبة في نهاية هذا الدّرس أ�ن يكونوا قادرين على:
المدني.
اج
	-تعريف ال ّزو َ
ّ
المدني.
	-بيان نش�أة ال ّزواج
ّ
رعي.
	-التفريق بين ال ّزواج
المدني وال ّزواج الشَّ ّ
ّ
المدني ومبرراتها.
	-تعداد �أسباب الدعوة �إلى ال ّزواج
ّ
المدني.
	-بيان موقف الشّ ريعة ال�إ سلام ّية من ال ّزواج
ّ
رعي في ال ّزواج.
	-الالتزام بالمنهج الشَّ ّ
ظهر في العصر الحديث �أنواع شتّى من ال ّزواج ،وكثُ ِ
رت التّساؤلات عنها ،وعن مدى انسجامها مع �أحكام ال ّزواج
المدني ،الّذي ُي ْن َس ُب �إلى ال َمدن ّية ،وهو في ال ُّلغة :التّمدُّن ،والازدهار.
في الشّ ريعة ال�إ سلام ّية ،ومنها ال ّزواج
ّ
وفي الاصطلاح :هو اتفاق بين رجل وامر�أة على الارتباط؛ بهدف �إقامة حياة مشتركةَ ،و ْف َق �أحكام القانون،
دون �أن يحمل مشروعيته الدينية.
تشرف
المدني ،تمييزاً له عند الغرب عن ال ّزواج الّذي
فهذا النوع من ال ّزواج يخضع ل�أحكام القانون
ُ
ّ
عليه الكنيسة ،و�أ ّول ظهور لهذا المصطلح كان في فرنسا في �أعقاب الثورة الفرنس ّية.
وال ّزواج بهذا المعنى من صلاحيّات ال ّدولة ،فهي الَّتي تتولّى تنظيمه ،من خلال القوانين الوضعيّة الَّتي
تش ِّرعها ،وهي الَّتي تقوم بالفصل في المنازعات بين طرفَي العقد عند حدوثها ،دون خضوعها ل�أ ّي �أحكام دين ّية.

نش أ�ته ،و أ�سباب ظهوره:
المدني بعد قيام الثّورة الفرنس ّية سنة (1789م) ،الَّتي كان من نتائجها :فصل الدّين عن
1.1ظهر ال ّزواج
ّ
المدني ،الّذي لا
الدّولة ،ومنع الكنيسة من التّدخل في شؤون الدّولة والحكم ،ومن ذلك شؤون ال ّزواج
ّ
يجوز �أن تشرف عليه �إلّا الدّولة مع عدم تدخل الجهات الدّينية في ذلك.
�2.2أ ّول من قام بتطبيقه (نابليون بونابرت) سنة (1804م) ،ث ّم انتشر بعد ذلك في �أنحاء �أوروبّا.
الغربي.
3.3قامت بعض الدّول العرب ّية وال�إ سلام ّية بتبنّيه وتطبيقه ،مت�أثِّرة بالعالم
ّ
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المدني:
خصائص ال ّزواج
ّ
فيصح ال َع ْقد ،ولو كان الطّرفان من دي َن ْينِ مختلفين،
يكون طرفا ال َع ْقد من دين واحد،
1.1عدم اشتراط �أن َ
ُّ
وال ّرجل والمر�أة سواء بسواء.
2.2لا َيخضع لمباركة الدّين من �أجل �إتمامه ،فلا ُيش َترط ل�إ تمامه مبارك ُة رجال الدّين ،فهو لا ُيب َرم في كنيسة �أو معبد.
حيث تقوم البلديّة� ،أو َم ْن ينوب عنها بال�إ شراف على هذا النّوع من ال ّزواج ،وذلك �أنّه ناتج عن فصل الدّين
عن ال ّدولة ،فال ّدولة لم تع ْد تنظر �إلى ال ّزواج على �أنّه من اختصاص رجال الدّين ،بل هو َع ْق ٌد كسائر العقود،
تختص به دوائر ال ّدولة ومحاكمها ،وتشرف على تنظيمه.
كالبيع ،وال�إ جارة،
ّ
المختصة.
3.3عدم اعتراف الدّولة بال ّزواج� ،إذا تم َع ْقده خارج �إطار ال ّدوائر
ّ
4.4اعتبار تعدُّد ال ّزوجات جريمة ُيعاقب عليها القانون.
5.5لا ُيع ُّد ال َّرضاع مانعاً من موانع ال ّزواج.
6.6عدم تحديد صيغة منضبطة ل�إ جراء عقد ال ّزواج.
ال ّزواج َّ
رعي:
الش ّ
لتكوين أ�سرة ،و إ�يجاد نسل بينهما .وهو يتم ّيز ب أ�مور ،منها:
هو عقد بين رجل وامر أ�ة َت ِح ُّل له شرع ًا؛
ِ

1.1انضباطه ب�أحكام الشّ ريعة ال�إ سلام ّية ،وعدم خروجه عنها.
2.2يت ّم عقده في المحاكم الشَّ رع ّية بحضور القاضي� ،أو عن طريق الم�أذون الّذي تف ّوضه المحاكم الشَّ رع ّية.
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نشاط

العرفي ،وزواج ال ِمسيار.
كتب تقريراً� ،أ َو ِّض ُح فيه موقف ال�إ سلام من ال ّزواج
�أ ُ
ّ

3.3يترتب عليه مجموعة من ال�آثار ،كال َمهر ،والنّفقة ،وثبوت َنسب الطفل لل َّرجل ،والتّوارث بين ال ّزوجين ،وغيرها.
4.4تتولّى المحاكم الشّ رع ّية النّظر في الخلاف بين ال ّزوجين.
بفسخ �أو طلاق عند توافر �أسبابهما.
5.5قائم على التّ�أبيد ،ولا ينتهي �إلّا
ٍ
لهي �آخر ،وهي النّصران ّية واليهوديّة ،مع بقائها على
�6.6إباحة زواج المسلم بالمر�أة الكتاب ّية الَّتي تؤمن بدين �إ ّ
دينها ،شريطة �أن تكون من المحصنات العفيفات غير المعاديات ،و�أن لا يؤدي الزواج بها �إلى فتنة
متحققة ويح ُر ُم على المر�أة ال ُمسلمة التز ُّوج بغير المسلم مهما كان دينه.
�7.7أباح ال�إ سلا ُم تع ُّد َد ال ّزوجات ،بشرط عدم اجتماع �أكثر من �أربع زوجات عند رجل واحدَ ،و ْف َق ضوابط
فصلها الفقها ُء في كتبهم.
َّ

إ�ضاءة

انفرد ال�إ سلام من بين سائر الديانات والمذاهب بالحفاظ على ال�أسرة ،وصيانتها من الفاحشة
والتف ُّكك والانهيار ،كما حماها من ال�أوبئة وال�أمراض ،واختلاط ال�أنساب.

المدني:
ال�سلام من ال ّزواج
موقف إ
ّ

الص َور الَّتي تتح ّقق فيها الشّ روط الشَّ رع ّية،
مدني ،و �إنّما ُيجيز بعض ُّ
لا يو ُ
افق ال�إ سلا ُم على ك ّل زواج ّ
ومن �أهمها ما ي�أتي:
1.1ضرورة تحقُّق �أركان عقد ال ّزواج المعت َب َرة في الشّ ريعة ال�إ سلام ّية وشروطه ،ف إ�ذا استكمل ال َع ْقد �أركانه
وشروطه ،فال ّزواج مباح لا يحتاج �إلى َع ْقد جديد.
كتابي� ،أو عدم
المدني �أ ّي حكم من �أحكام الشّ ريعة ال�إ سلام ّية ،كزواج المسلمة من
�2.2إذا خالف ال ّزواج
ّ
ّ
اعتبار ال َّرضاع مح ِّرماًَ ،ف ُي َع ُّد ال ّزواج حراماً ،والعق ُد باطلاً.
مدني ،مع استيفائه الشّ روط الشَّ رع ّية ،والاحتكام في �أ ّي
�3.3إذا تع ّذر توثيق ال ّزواج �إلّا من خلال عقد زواج ّ
خلاف �إلى �أحكام الشّ ريعة ال�إ سلام ّية ،فهو مباح لا حرج فيه.
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إ�جراء عقد ال ّزواج بين المسلمين المقيمين في الغرب:
يت ّم �إجراء عقد ال ّزواج بين المسلمين المقيمين في الغرب في المراكز ال�إ سلام ّية الموجودة هناك ،و �إلّا ف�أمام
المحاكم المدن ّية الموجودة في تلك البلاد ،على �أن يت َّم توثيق الزواج في المحاكم الشرعية عند عودتهم �إلى بلدانهم.

أ�تع َّلم

ُيس ِق ُط ال ّزواج المدني ك َّل الفوارق الدينية بين كل رجل وامر�أة يريدان الارتباط ببعضهما والعيش سويّاً،
كما ُيس ِق ُط تدخ َل الدين في استحقاقات ما بعد العقد كالطّلاق وال�إ رث والنّفقة والطّاعة....
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التقويم
س -1أ�ض ُع إ�شار َة (√) مقابل العبار ِة الصّ حيح ِة ،و إ�شارة َ (×) مقابل العبار ِة غي ِر الصّ حيح ِة فيما ي أ�تي:
)
رعي( .
تعترف الشّ ريعة ال�إ سلام ّية بعقد ال ّزواج
�أ .لا ُ
المدني� ،إذا لم يشتمل على �أركان العقد الشَّ ّ
ّ
)
(
					
المدني حديثاً في القرن العشرين.
ب .ظهر ال ّزواج
ّ
)
(
المدني هو (جورج الثّاني) في �إنجلترا			.
ت� .أ ّول من ط ّبق ال ّزواج
ّ
)
للصيغة �أه ِّم َّية كبيرة في عقد ال ّزواج في الشّ ريعة ال�إ سلاميّة؛ ل�أنّها تد ّل على رضا المتعاقدين( .
ثّ .
ال�جابة الصَّ حيحة لكل م ّما ي أ�تي:
س  -2أ�ضع دائر ًة حولَ رمز إ
 .1متى كان �أول ظهور للزواج المدني؟
ب) كان في فرنسا في �أعقاب الثورة الفرنسية.
�أ) كان في بريطانيا			.
ت) كان في لبنان لاختلاف الطوائف .ث) كان في �أمريكا لاختلاف الجنسيات.
 .2من يقوم بال�إ شراف على الزواج المدني؟
ب) المحاكم الشرعية.
		
�أ) رجال الدين �أو الم�أذون.
ت) البلدية �أو من ينوب عنها.
				
ت) الكنيسة.
المدني ،وال ّزواج َّ
رعي.
س� -٣أ َع ِّر ُف ال ّزواج
الش ّ
ّ
المدني وال ّزواج َّ
رعي.
بين ال ّزواج
س -٤أ�قارنُ َ
الش ّ
ّ
المدني.
س� -٥أ َو ِّض ُح كيف ّية نش أ�ة ال ّزواج
ّ
س� -٦أ َب ِّي ُن كيف يجرى عقد ال ّزواج بين المسلمين المقيمين في الغرب.
س� -٧أ َو ِّض ُح موقف ّ
المدني.
ال�سلام ّية من ال ّزواج
الشريعة إ
ّ
المدني مباح ًا ومتى يكون حرام ًا.
س� -٨أ َب ِّين متى يكون ال ّزواج
ّ
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الدّرس التّاسع عشر الميراث
ال�أهدف:
يتوقّع من الطلبة في نهاية هذا الدّرس أ�ن يكونوا قادرين على:
	-تعريف الميراث.
	-التدليل على مشروعيّة الميراث.
	-استنتاج ِح ْكمة مشروع ّية الميراث.
	-توضيح ميزات الميراث.
	-تعداد �أسباب الميراث.
	-تعداد شروط الميراث.
	-توضيح موانع الميراث
فاضل بين ال َّذكر وال�أنثى في بعض مسائل الميراث.
	-استخلاص ِح ْكمة التّ ُ
	-الالتزام بتشريعات الميراث.

ُيع ّد نظام الميراث من �أه ّم قواعد النّظام الاقتصاد ّي ال�إ
الخاصة في ال�إ سلام.
سلامي؛ ل�أنّه من مصادر ال ِملك ّية
ّ
ّ

* (ب= ال�أب) ( ،ش= الشقيق).
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معنى الميراث:
هو نصيب ي�أخذه الوارث من َترِكة ال ُم َو ِّرث بعد موته ،كما هو مب َّين في الشّ ريعة ال�إ سلام ّية.

أ�دلّة الميراث:
ﱡﭐ     ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
ﭧﭐﭨ                       

ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱠ (النِّساء).

الصغار من الميراث ،ويو ّرثون ال ّرجال الكبار ،فنزلت هذه ال�آية ،تبيّن �أ ّن النِّساء
كان العرب في الجاهليّة ،يحرمون النِّساء و ّ
الصغار لهم حق في الميراث مثل الكبار ،ث ّم نزلت بعدها ال�آيات الَّتي تب ّين نصيب ك ّل وارث ،كقوله تعالى :ﭐﱡﭐ  ﲃ
و ّ
ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﳔﱠ (النِّساء) ،وقوله تعالى :ﱡﭐﭐﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙﱚ ﱛ ﱜ

ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥﱦﱧ ﱨﱩﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﲤ ﱠ (النِّساء).
ﱝ

إ�ضاءة ١

لا يوجد في نظام من ال�أنظمة ،ولا دين من ال�أديان تفصيل ل�أحكام الميراث ،كما هو في القر�آن
السنَّة النّبويّة ،وهذا من فضل الله على المسلمين.
الكريم و ُّ

ِح ْكمة مشروع ّية الميراث:
يترك الم ّي ُت المال ،ويرحل عنه ،والنّفس البشريّة مجبولة على ال�أنان ّية ،وك ّل واحد من �أبناء الم ّيت
و�أقاربه يو ُّد لو يحو ُز على هذا المال وحدَه ،لا يشاركه فيه �أحد ،فكانت ِح ْكمة الله  -تعالى -في بيان هذا
حق ،وبهذا يرضى ك ّل �إنسان بنصيبه ،ويلزم حدَّه،
حق في هذا المال ،و َم ْن ليس له ّ
ال�أمر ،وتفصيل َم ْن له ّ
فلا يعتدي على نصيب غيره.
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ميزات نظام الميراث في ّ
ال�سلام ّية:
الشريعة إ
حيث تولّى الله تعالى
1.1ال ّربان ّية :وهي �أعظم ميزة من ميزات النّظم ال�إ سلام ّية جميعاً ،ومنها نظام الميراثُ ،
السنَّة المش ّرفة.
بنفسه وضع قواعد هذا النّظام ،من خلال تفصيل ّ
حصة ك ّل وارث في القر�آن الكريم و ُّ
حيث �أعطى ال َّذكر ِض ْع َف ال�أنثى� ،إذا كان في درجة القرابة نفسها من
2.2مراعاة العدالة في التّوزيعُ ،
ال ُم َو ِّرث ،وهي ما تُس ّمى حالة التّعصيب بالغير ،ولا ب ّد هنا من ملاحظة ما ي�أتي:
أ� .ليس دائم ًا يكون نصيب ال�أنثى نصف نصيب ال َّذكر ،ففي بعض الحالات غير حالة التّعصيب ت�أخذ
ﱡﭐﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ
البنات ثل َثي التّركة ،و�أحياناً ت�أخذ البنت الواحدة نصف التّركة ،ﭧﭐﭨ                    ﭐ
ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﳔ ﱠ (النِّساء).

ب .وفي بعض الحالات ،ت أ�خذ ال�أنثى مثل ال َّذكر ،كما �إذا توفّي الابن ،وله �أبناء و�أب و�أ ّم ،فيكون
نصيب �أ ّمه مثل نصيب �أبيه ،قال تعالى :ﱡﭐﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ
ﲧ ﲨﳔ ﱠ (النِّساء).

ت .وفي الحالة الَّتي ي أ�خذ فيها ال َّذكر ِض ْعف ال�أنثى ،ح ّمله ال�إ سلا ُم من التّكاليف ما لم يح ّمله
لل�أنثى ،فكلّفه بالنّفقة على نفسه وزوجه و�أولاده و�أقاربه م ّمن تلزمه نفقتهم ،كما �ألزمه بنفقات ال ّزواج من
ال َمهر وغيره ،و�أعفى المر�أة من ك ّل هذه التكاليف ،وهذا هو العدل عي ُنه.
3.3مراعاة الحاجة :فكما �أعطى لل َّذكر ِض ْعف ال�أنثى؛ لحاجته للمال ،فقد �أعطى ال�أبناء �أكثر من ال�آباء؛
ل�أنّهم �أحوج للمال ،فهم يستقبلون الحياة ،وال�آباء يستدبرونها.
4.4نظام الميراث يفتِّت الثّروة :حتّى لا تبقى في يد شخص واحد ،وبذلك يتح ّقق العدل ،وينتقل المال
�إلى عدد �أكبر ،ويزداد ال�إ نتاج.

أ�سباب الميراث:
ال�سلام ،هي:
هناك أ�سباب للميراث في إ
1.1القرابة :وتشمل قرابة ال�آباء :كال�أب وال�أ ّم ،والج ّد والجدّة ،وقرابة ال�أبناء :كالابن والبنت ،وابن الابن،
وبنت الابن ،وفروع ال�أبوين وال�أجداد :كال�إ خوة وال�أخوات ،وال�أعمام والع ّمات.
2.2ال ّزوج ّية :ف إ�ذا ُو ِج َد َع ْق ُد زواج صحيح بين ال ّرجل والمر�أة ،ومات �أحدهما مع قيام ال ّزوج ّية ،حقيقة،
جعيَ ،و ِر َث ُه ال�آخر ،سواء حصل دخول �أو لم يحصل.
�أو حكماً ،ب�أن كانت ال ّزوجة في عدّة الطّلاق ال ّر ّ
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إ�ضاءة ٢

العصبة بالغير :هي كل �أنثى لها فرض مقدّر وجد معها ذك ٌر من درجتها فتصير به عصبة.

نشاط

ناقش سبب حرمان المر�أة من الميراث في بعض المجتمعات وال�أسر ،وما يتركه من �آثار سلب ّية.
�أ ُ

شروط الميراث:
لقسمة التَّ ِركة بين ال َو َر َثة ،لا ب ّد من تح ُّقق جملة من ّ
الشروط ،منها:
قسم �أمواله بين ال َو َرثة.
1.1موت ال ُم َو ِّرث حقيقة وحكم ًا :لا ب ّد من التّحقق من موت ال ُم َو ِّرث ،حتى تُ َ
فالحي َير ُِث الم ّيت ،والجنين يرث.
2.2حياة الوارث حقيقة وحكم ًا:
ّ

موانع الميراث:
هي ال�أمور الَّتي تمنع الشّ خص من الحصول على نصيبه من الميراث ،وهي:
1.1القتل العمد� :إذا قَتل الوارث ُم َو ِّر َث ُه ،ف إ� ّن ال�إ سلام يمنعه من الميراث؛ ل�أنّه ُيخشى �أن يتش َّجع النّاس على قتل ُم َو ِّرثيهم
عوقب بحرمانه ،وقد قال ( :لا َيرثُ القاتِ ُل شَ ْيئاً)( .سنن �أبي داود)
والقاعدة تقولَ :من استعجل الشّيء قبل �أوانه َ

أ�تع َّلم ١

الموت الحقيقي يكون بمفارقة الروح للجسد من خلال الب ِّينة� ،أما الموت الحكمي فيكون ب إ�صدار
حكم قضائي لمفقود لا تعلم حياته �أو وفاته.
( :لاَ َير ُِث ا ْل ُم ْس ِل ُم

2.2اختلاف الدّين ،ومنه ال ِّر ّدة :قال
ا ْل َكافِ َرَ ،ولاَ ا ْل َ
البخاري)
كافِ ُر ا ْل ُم ْس ِل َم)( .صحيح
ّ

نشاط:

ما دلالة حديث رسول الله صلى الله
عليه وسلم " ":لا يرث المسلم الكافر،
ولا الكافر المسلم" صحيح البخاري.
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أ�تع َّلم ٢

الحقوق المتعلقة ب َت ِركَة الميّت تشمل �أربعة �أمور ،هي(:تجهيز الميّت وتكفينه ،وسداد ديونه ،وتنفيذ
وصاياه ،ث ّم ِقسمة ما تبقى من َت ِركَته بين ورثته).

التقويم
س -1أ�ض ُع إ�شار َة (√) مقابل العبار ِة الصّ حيح ِة ،و إ�شارة َ (×) مقابل العبار ِة غي ِر الصّ حيح ِة فيما ي أ�تي:
)
(
			
�أ .ساوى ال�إ سلام بين ال َّذكَر وال�أنثى في الميراث في جميع الحالات.
)
(
			
ب .يساهم نظام الميراث في ال�إ سلام في تحقيق العدالة الاجتماع ّية.
)
(
				
تُ .حرم القاتل من الميراث؛ ل�أنّه استعجل الشيء قبل �أوانه.
)
(
				
ث .من شروط ِقسمة الميراث موت ال ُم َو ِّرث ،وحياة الوارث.
)
(
ج� .إذا تز ّوج مسل ٌم من كتابيّة ،فماتت وتركت مالاً ،ف إ�نّه َي ِرثُها			.
ال�جابة الصَّ حيحة لكل م ّما ي أ�تي:
س  -2أ�ضع دائر ًة حولَ رمز إ
 .1ما هي ال�أمور التي تمنع الميراث؟
ب) موت المورث حرقاً.
				
�أ) اختلاف الدّين.
ث) �إذا كان الوارث شريكاً للمورث في عقار.
ت) �إذا كان الوارث مسلماً من �أ ّم نصرانيّة.
 .2واحدة ليست من شروط الميراث ،فما هي؟
ب) موت المورث حكماً.
			
�أ) موت المورث حقيقة.
ث) الزوجية �إذا وجد عقد زواج صحيح بين الرجل والمر�أة.
			
ت) حياة الوارث حقيقة.
 .3متى ترث البنت النصف؟
ب) �إذا كانت واحدة.
			
�أ) �إذا كن فوق اثنتين.
ث) �إذا كانت مع جمع من ال�إ خوة الذكور.
			
ت) �إذا كانت مع �أخ لها.
س -٣أ�ع ِّر ُف معنى الميراث في ّ
ال�سلام ّية.
الشريعة إ
ال�سلام.
س -٤أ�ذك ُر ثلاث ًا من ميزات نظام الميراث في إ
شروط المير ِ
انع المير ِ
َ
اث.
ب.
		
اث.
س -٥أ�ع ِّد ُد� :أ .مو َ
س -٦أ�ب ِّي ُن ِ
ال�سلام ال َّذكَر ِض ْعف ال�أنثى في بعض حالات الميراث.
الح ْكمة من إ�عطا ِء إ
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السلوك
َو ْحدَ ُة الفكر وال�أخلاق و ّ
�أت�أ َّم ُل:
َان ُخ ُل ُق ُه
عندما سئلت �أم المؤمنين عائشة  عن خلق النبي قالت ":ك َ
ا ْل ُق ْر� َآن" (صحيح البخاري) ،وعلى النهج نفسه سار سلفنا الصالح مما كان له ال�أثر
ال�إ يجابي في دخول كثير من ال�أمم والشعوب في ال�إ سلام.
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٦
يتوقع من الطلبة في نهاية هذه الوحدة أ�ن يكونوا قادرين على التعرف على أ�سس
ال�سلامية في السلوك ،وذلك من
ال�سلامي ،والاعتزاز بها ،وتمثُّل ال�أخلاق إ
النظام إ
خلال ال�أهداف ال�آتية:
	 -التعرف الى مفاهيم الحرب والسلم والعدالة الاجتماعية والاختلاف.
	 -بيان �أسس العدالة الاجتماعية في ال�إ سلام.
	 -التعرف الى ضوابط الحرب وقوانينها.
	 -تمثُّل العدالة الاجتماعية في السلوك.
	 -تمثُّل �أدب الاختلاف والمحاورة في حياته اليومية.
	 -استنتاج �أثر العدالة الاجتماعية في حياة الفرد والمجتمع.

108

ال�سلام
الدّرس العشرون العدالة الاجتماع ّية في إ
ال�أهدف:
يتوقّع من الطلبة في نهاية هذا الدّرس أ�ن يكونوا قادرين على:
	-ذكر �أسس �إقامة المجتمع المسلم.
ِ
صفات المجتمع المسلم.
	-بيان
	-تعريف العدالة الاجتماع ّية.
السنَّة على مشروع ّية العدالة الاجتماع ّية.
	-التَّدليل من القر�آن و ُّ
	-بيان �أسس العدالة الاجتماع ّية في ال�إ سلام.
	-التَّمثيل على �أساليب تحقيق العدالة الاجتماعيّة في ال�إ سلام.
	-استنتاج �أثر العدالة الاجتماع ّية في حياة الفرد والمجتمع.
	-تقدير قيمة العدالة الاجتماع ّية في ال�إ سلام.
	-تمثُّل العدالة الاجتماع ّية سلوك ّياً.
الجاهلي ،الّذي كان يقوم على �أسس العصب ّية
استطاع ال�إ سلام �أن يح ِّول مجتمع الجزيرة العرب ّية
ّ
القبل ّية� ،إلى مجتمع يقوم على �أسس العدل وال�أخ ّوة.

أ�سس إ�قامة المجتمع المسلم:
يقوم المجتمع المسلم على مجموعة من ال�أسس ،ضمنت العدالة ل�أبنائه مسلمين وغيرهم ،وهذه
ال�أسس هي:
السنَّة وال�أخلاق العالية،
1.1التّحاكم �إلى شريعة الله تعالى القائمة على ال�إ يمان بالله ،وعلى �أحكام القر�آن و ُّ
ﱡﭐﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﲂﱠ (المائدة).
ﭧﭐﭨ                 ﭐ

نساني يتك ّون من شعوب وقبائل شتّى ،وقد
2 .2نبذ العصب ّية القبل ّية ،والتّناصر بالباطل النّاتج عنها .فالمجتمع ال�إ ّ
ب ّين ال�إ سلام �أ ّن هذا الاختلاف وسيلة للتّعارف والتّعاون بين هذه الجماعات ،وليس للتّخاصم والاختلاف،
ﱡﭐﭐﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ
ويكون التّفاضل على �أساس التّقوى ،ﭧﭐﭨ                      
ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱠ (الحجرات).
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3.3صيانة وحماية ال�إ نسان في دينه ونفسه وعقله وماله وعرضه،
ﳋ ﳌ ﱠ (البقرة).

ﱡ ﭐﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ
ﭧﭐﭨ                   ﭐ

إ�ضاءة

كفل ال�إ سلام العيش الكريم لك ّل َم ْن يقيم في �أرضه ،ويخضع لحكمه ،وينعم بعدله من
المسلمين وغيرهم.

صفات المجتمع المسلم:
1.1يتم ّيز عن غيره من المجتمعات بعقائده ونُظمه ،ولا يهمل ال ّروابط ال�أخرى ،كالدّم ،والوطن ،وغير ذلك،
بعد وجود ال�أصل ،وهو رابطة العقيدة ال�إ سلام ّية.
2.2مجتمع مترابط متضامن.

مفهوم العدالة الاجتماع ّية:
العدالة الاجتماع ّية تعني� :إعطاء ك ّل فرد ما يستح ّقه ،عن طريق �إشباع الحاجات ال�أساس ّية للنّاس،
وتوزيع ال�أموال والمنافع على جميع �أفراد ال ّرعية ،وتمكينهم من الانتفاع بها ،وحيازتها دون تمييز.

والسنَّة:
مشروع ّية العدالة الاجتماع ّية في القر آ�ن ُّ
وردت �آيات كثيرة في القر�آن الكريم تد ّل على �أه ِّم َّية العدل في ال�إ سلام ،منها

ﱡﭐﱫ ﱬ
قوله تعالى :ﭐ

ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ

السنّة النّبويّة قوله �( :إِنَّ َما �أ ْه َل َك الّذين َق ْب َل ُك ْم �أنَّ ُه ْم كَانُوا �إِذَا َس َرقَ فِي ِه ُم
ﱻ ﱼ ﱠ (النحل) ،ومن ّ
يف �أقَا ُموا َع َل ْي ِه ا ْل َحدََّ ،وا ْي ُم اللَّ ِهَ ،ل ْو �أ َّن ف َِاط َم َة ا ْب َن َة ُم َح َّم ٍد َس َرق َْت
الشّ ريف َت َركُو ُهَ ،و �إِذَا َس َرقَ فِي ِه ُم َّ
الض ِع ُ
البخاري)
ت َي َد َها)( .صحيح
َل َق َط ْع ُ
ّ

نشاط ١

�أرجع �إلى �أحد المصادر و�أتع ّرف الى الفرق بين العدالة والمساواة.
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ال�سلام:
أ�سس العدالة الاجتماع ّية في إ
 1.1إ�خلاص العبود ّية لله :حيث ح ّرر ال�إ سلام ال�إ نسان من عبادة غير الله ،ونفى الوساطة بين العبد وربّه،

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ

ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﱠ (البقرة).

البشري في المنش�أ والمصير والمحيا
ال�نسان ّية الكاملة :حيث �أق ّر ال�إ سلام َو ْحدَة الجنس
2.2المساواة إ
ّ
والممات ،قال ( :النّاس َب ُنو �آ َد َمَ ،و�آ َد ُم ِم ْن تُ َر ٍ
اب)( .مسند �أحمد)
الاجتماعي الوثيق :ق ّرر ال�إ سلام مبد�أ التّكافل في صوره و�أشكاله كافّة ،قال َ ( :م َث ُل
3.3التّكافل
ّ
ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َين فِي َت َوا ِّد ِه ْمَ ،و َت َرا ُح ِم ِه ْمَ ،و َت َعا ُط ِف ِه ْم َم َث ُل ا ْل َج َس ِد �إِذَا اشْ َت َكى ِم ْن ُه ُع ْض ٌو َتدَا َعى َل ُه َسائِ ُر ا ْل َج َس ِد
الس َه ِر َوا ْل ُح َّمى)( .صحيح مسلم)
بِ َّ
وال�أ ّمة ال�إ سلام ّية كلُّها جسد واحد :ت�أمر بالمعروف ،وتنهى عن المنكر ،وتُ ْن ِص ُف المظلوم ،وتُغني الفَقير،
وتُعطي المحروم.

ال�سلام:
أ�ساليب تحقيق العدالة الاجتماع ّية في إ
اعتمد إال�سلام جملة من ال�أساليب والوسائل لتحقيق العدالة الاجتماع ّية ،منها:
ﱡﭐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱠ( .المؤمنون)
1.1تشريع الزكاة والصّ دقات ،ﭧﭐﭨ                   ﭐ
2.2العمل على تفتيت الثّروة ،كما يحصل في نظام الميراث ،حيث تو َّزع ثروة ال�إ نسان الواحد على عدد
غير قليل من َو َر َث ِته.
ﱡﭐﲋ ﲌ
3.3تحريم وسائل الكسب غير المشروع ،كالاحتكار ،وال ِّربا ،وال ِقمار ،ﭧﭐﭨ               ﭐ
ﲍ ﲎ ﲏ ﲜﱠ (البقرة).

أ�تع َّلم

الضروريّة فتر ًة من ال ّزمنِ  ،وعد ُم ِ
عرضها في ال�أسو ِ
اق؛
حبس التّجا ِر طعا َم النّاس و�أقواتهم ّ
الاحتكا ُر :هو ُ
ترتفع �أسعا ُرها ،ما يؤ ّدي �إلى ال�إ ضرا ِر بالنّاس ،لذا ح َّرم ُه ال�إ سلا ُم ،وقد قال رسول ( :لا َي ْح َت ِك ُر �إلّا
حتّى َ
ِ
خاط ٌئ)( .صحيح مسلم)
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وقد ضرب ال ّرسول �أروع ال�أمثلة في تحقيق العدالة الاجتماع ّية ،فكان ينفق جميع ما في يديه
َان لِي ِم ْث ُل �أ ُح ٍد َذ َهباً َل َس َّر نِي �أ ْن لاَ َت ُم َّر َع َل َّى َثلا َُث َل َي ٍال َو ِع ْن ِدي ِم ْن ُه شَ ْيءٌ� ،إِلا َّ شَ ْيئاً �أ ْر ِص ُد ُه
ويقولَ ( :ل ْو ك َ
البخاري)
لِ َد ْينٍ )( .صحيح
ّ
بي  ،ف�أنفق جميع �أمواله في سبيل الله.
وهذا �أبو بكر الصدّيق -رضي الله عنه -سار على ُخطا النّ ّ
وبمثل هذا ال�إ نفاق ،تتح ّقق العدالة بين جميع �أفراد المجتمع ،فلا يبقى فيهم محتاج.

أ�ثر العدالة الاجتماع ّية في حياة الفرد والمجتمع:
1.1تُب ِر ُز مكانة الفرد في المجتمع ،فيصبح عضواً منتمياً يبذل قصارى جهده من �أجل مصلحة ال�أ ّمة وازدهارها.
الصلات بينهم.
2.2ازدياد التّفاعل بين �أبناء المجتمع ،وتعزيز التّعاون و ّ
السلام داخل المجتمع المسلم ،وتختفي عوامل الجريمة والعدوان.
3.3يسود ال�أمن و ّ
4.4استثمار جهود �أفراد المجتمع وطاقاتهم بوضع ال ّرجل المناسب في المكان المناسب.

نشاط ٢

ستنتج العدالة الاجتماع ّية الَّتي �أرساها ال ّرسول
الس َير� ،أ ُ
بال ّرجوع �إلى كتب ِّ
�أقاربه �أ ّولاً في مواجهة ال�أعداء.
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في غزوة بدر عندما قدّم

التقويم
س -1أ�ض ُع إ�شار َة (√) مقابل العبار ِة الصّ حيح ِة ،و إ�شارة َ (×) مقابل العبار ِة غي ِر الصّ حيح ِة فيما ي أ�تي:
�أ .سا َدت العصب ّية ال َق َبل ّية في المجتمع ال�إ
)
(
					
سلامي.
ّ
ب .يتم ّيز المجتمع ال�إ
)
(
		
سلامي عن غيره من المجتمعات بعقائده ونُ ُظمه.
ّ
)
(
			
ت .من �أسس العدالة الاجتماع ّية في ال�إ سلام �إخلاص العبوديّة لله.
)
(
			
ث .يعتمد الفرد في ظ ّل العدالة الاجتماعيّة على من هو �أقوى منه.
)
(
					
ج .العدالة الاجتماعية �إحدى مظاهر �إنسانية ال�إ سلام.
ال�جابة الصَّ حيحة لكل م ّما ي أ�تي:
س  -2أ�ضع دائر ًة حولَ رمز إ
 .1ما �أساس التفاضل بين الناس؟
ب) المال .ت) الجاه والسلطان .ث) كثرة النسل.
		
�أ) التقوى والعمل الصالح.
 .2بماذا تميز المجتمع المسلم؟
ب) ب إ�هماله لروابط الدم والوطن.
		
�أ) ب�أنظمته الوضعية.
ث) بالتفريق بين القوي والضعيف.
		
ت) بالترابط والتضامن.
 .3من ال�أنظمة التي تعمل على تفتيت الثروة ،ما هي؟
ب) نظام البيع والشراء.
		
�أ) نظام الهبات والهدايا.
ث) نظام الوصية.
ت) نظام الميراث		.
س -٣أ�ع ّر ُف مفهوم العدالة الاجتماع ّية.

والسنَّة النّبو ّية على العدالة الاجتماع ّية.
س -٤أ�ستد ُّل من القر آ�ن الكريم ُّ
ال�سلام.
س -٥أ�ذك ُر أ�سس العدالة الاجتماع ّية في إ

ال�سلام.
بين ثلاثة من أ�ساليب تحقيق العدالة الاجتماع ّية في إ
س -٦أ� ُ
ال�سلام.
س -٧أ�ع ِّد ُد ثلاثة من آ�ثار العدالة الاجتماع ّية في إ
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الدّرس الواحد والعشرون
سلامي
ال�
الس ْلم والحرب في الفكر إ
ِّ
ّ
ال�أهدف:
يتوقّع من الطلبة في نهاية هذا الدّرس أ�ن يكونوا قادرين على:
الس ْلم والحرب في ال�إ سلام.
	-تعريف مفهو َمي ِّ
الس ْلم والحرب في ال�إ سلام.
	-التَّدليل على مشروع ّية ِّ
للس ْلم ومس ّوغات فرض ّية الجهاد في ال�إ سلام.
	-الموازنة بين ِح ْكمة دعوة ال�إ سلام ِّ
	-مناقشة ضوابط الحرب وقوانينه في ال�إ سلام.
	-استنتاج موقف ال�إ سلام من ال�أسرى.
السيف.
	-تفنيد ا ّدعاء �أعداء ال�إ سلام ب�أ ّن ال�إ سلام قد انتشر بح ّد ّ

ال�سلام:
الس ْلم والحرب في إ
مفهوم ِّ
السلام ،ويشعر فيه الفرد
الس ْلم والحرب مفهومان متضادان ،أ� ّما ِّ
الس ْلم :فهو وض ٌع يسود فيه ال�أمن و ّ
ِّ
بال�أمان ،و أ� ّما الحرب :فهي القتال والنّزاع بين فئتين كبيرتين من النّاس ،وغالباً ما تكون بين ال ُّد َول ،وتسعى
ك ُّل فئ ٍة للتغلُّب على الفئ ِة ال�أخرى وهزيمتها.

ال�سلام:
الس ْلم والحرب في إ
مشروع ّية ِّ
السلام ،و�أ ّن الحرب الَّتي ُيطلق
ال�أصل في ال َعلاقات بين المسلمين وغيرهم �أ ْن َ
تكون قائمة على ال�أمن و ّ
عليها في ال�إ سلام مصطلح الجهاد ،شُ ِر َع ْت حماي ًة للمجتمع المسلم من اعتداء الكافرين وال ُمستكبرين،
وقتال من يقف في وجه دعوة ال�إ سلام ،ويمنع وصولها �إلى ال�أمم ال�أخرى ،وهي نوعان:
ﱡﭐﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ
1.1جهاد دفع :وهو جهاد المسلمين عن �أنفسهم و�أوطانهم ،ﭧﭐﭨ                      ﭐ
ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﱠ (البقرة).

2.2جهاد طلب :وهو قتال َم ْن وقف في وجه دعوة ال�إ سلام ،ويمنع النّاس من الدخول فيه ب إ�رادتهم الح َّرة،
ﱡﭐ    ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ويف ِتنهم عن دينهم ،ولا يسمح بلغة الحوار والتّفاهم ،ﭧﭐﭨ                 
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ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ

ﱞ .ﱠ
ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱠ (النِّساء) ،وقال تعالى :ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ..

(البقرة)� ،أي �إ ّن �إجبار النّاس على الكفر وتعذيبهم؛ لترك دينهم �أش ّد من القتل.

ال�سلام:
ضوابط الحرب في إ
الحرب ظاهرة لاز َم ِت ال�إ نسان ّية منذ فجر التّاريخ ،وهي في ال�إ سلام ضرورة شرع ّية ولها ضوابط وقيم قبلها
و�أثناءها وبعدها ،ومن �أبرز هذه القواعد ما ي�أتي:
�1.1إنذار الك ّفار قبل المعركة ،فما من معركة يخوضها المسلمون
�إلّا وعليهم دعوة المشركين �إلى ال�إ سلام �أ ّولاً� ،أو خضوعهم
ل�أحكامه ثانياً ،و �إلّا ف إ�نّهم يختارون الحرب ب�أنفسهم؛ لرفضهم
�أحد ال�أمرين ،وقد كان المسلمون من عهد النّ ّبي والخلفاء
من بعده يفعلون ذلك.
2.2عدم مفاج�أة الك ّفار بالغارة عليهم� ،إلّا �إذا بدؤوا هم بذلك.
3.3حماية �أرواح المدنيّين الّذين لا َعلاقة لهم بالحرب
وصى به خليفة المسلمين �أبو بكر
وممتلكاتهم ،وهذا ما ّ
جيش �أسام َة بنِ زيد رضي اللّه عنه:
الصديق رضي الله عنه َ
( َلا َتخونواَ ،و َلا َت ْغدُرواَ ،و َلا َت ُغلّواَ ،و َلا تُ َمثِّلواَ ،و َلا َت ْق ُتلوا ِط ْفلاً
َو َلا شَ ْيخاً كَبيراًَ ،و َلا تُ ْغرِقوا نَخْ لاً َو َلا َت ْحرِقوهَ ،و َلا َت ْق َطعوا شَ َج َر ًة
الصو ِام ِع َفدَعوهم
ُم ْث ِم َرةًَ ،و َلا َت ْذ َبحوا شا ًة َو َلا َب َق َر ًة َو َلا َبعيراً �إلّا لِ َم�أْ َك َل ٍةَ ،و �إِذا َم َر ْرتُم بِ َق ْو ٍم َف َّرغوا �أ ْنف َُسهم في َّ
َوما َف َّرغوا �أ ْنف َُسهم َل ُه).
4.4حماية ال�أسرى.
5.5عدم التّمثيل بقتلى العد ّو ،وقد نهى ال ّرسول عن التّمثيل بجثث المقاتلين.
السفراء والمبعوثين :شرع ال�إ سلام ما يضمن سلامة السفراء والرسل والمبعوثين؛ لتمتعهم بما يسمى
6.6سلامة ّ
بالحصانة ،فقد قال الرسول لرسو َلي مسيلمة الك ّذاب�" :أما والله لولا �أ ّن ال ّرسل لا تُق َتل لضربت
�أعناقكم"( .صحيح �أبي داود)
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ال�سلام من ال�أسرى:
موقف إ
تستحق ال�إ حسان وال ّرعاية ،مثل المسكين واليتيم ،ويوجب
الضعيفة الَّتي
ُ 1.1ي َع ّد ال�إ سلام ال�أسرى من الفئات ّ
ّ
معاملتهم �أثناء ال�أسر معاملة �إنسان ّية ،تحفظ كرامتهم ،وترعى حقوقهم،ﭧﭐﭨ        ﱡﭐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ
ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱠ (ال�إ نسان).

�2.2أ ّما مصير ال�أسرى ،فقرره قوله

تعالى :ﱡﭐ    ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ

ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲚﱠ

(مح ّمد) ،فقد بيّن الله سبحانه وتعالى للمسلمين

ال ُح ْك َم في معاملتهم ل�أسرى ال�أعداء ،وهي:
المن عليهم ب إ�طلاق سراحهم؛ لوجه الله تعالى ،بلا مقابل ،ابتغاء مثوبة الله ورضاه ،وتحبيب ال�إ سلام
�أّ .
�إليهم ،حين يرون حسن معاملة المسلمين لهم.
ب .مبادلتهم بمال� ،أو ب�أسرى من المسلمين� ،أو بمنفعة يقدّمونها للمسلمين ،كما حصل ب إ�طلاق سراح
بعض ال�أسرى من الك ّفار في غزوة بدر مقابل تعليم عشرة من صبيان المدينة القراءة والكتابة.

نشاط

كتب مقالة �أقار ُن فيها بين معاملة ال�أسرى في الحضارة ال�إ سلام ّية ،ومعاملتهم في ال ُّد َول غير
�أ ُ
ال�إ سلام ّية حديثاً.

السيف؟
هل انتشر إ
ال�سلام بح ّد ّ
افترى �أعداء ال�إ سلام تُهمة خطيرة ،يجتهدون في �إلصاقها بالدّين ال�إ
سلامي ،وتثبيت هذا الا ّدعاء في
ّ
وجدان المسلمين ،ب�أ ّن دينهم دين عنف و �إكراه ،وسفك للدماء ،وتتلخّ ص هذه التّهمة ب�أ ّن ال�إ سلام انتشر
السيف ،فهل هذا الادعاء صحيح؟ لتن�أمل ال�أمور ال�آتية:
بح ّد ّ
بي في م ّكة المك ّرمة ثلاثة عشر عاماً يدعو �أهلها بال ُح ّجة وال�إ قناع ،متح ِّملاً صنوف
1.1مكث النّ ّ
ال�أذى ،و�أنواع العذاب.
2.2هاجر المسلمون فراراً بدينهم من م ّك َة المك ّرم ِة �إلى المدينة المن ّورة ،وهناك شرع الله الجهاد ،ر ّداً على
عدوان المشركين ،ودفعاً ل�أذاهم.
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إ�ضاءة

ش الفرسُ ،ي َو ِّض ُح فيه
�أت�أ َّم ُل قول
عي بن عامر رضي الله عنه لرس ُت َم قائ ِد جي ِ
الصحابي الجليل ر بِ ّ
ّ
غاية جهاد المسلمين�( :إ ّن الله ابتع َثنا؛ ل ُنخر َِج َمن شاء ،من عبادة العباد �إلى عبادة الله ،و ِمن ضيقِ
الدُّنيا �إلى َس َعة الدُّنيا وال�آخرة ،ومن َج ْور ال�أديان �إلى عدل ال�إ سلام).
اشدي وما بعده؛ لتزيل حواجز ال ُّد َول الظّالمة الَّتي كانت
3.3جا َءت الفتوحات ال�إ سلام ّية في العهد الر ّ
تحولُ دون وصول الدّعوة ال�إ سلام ّية �إلى شعوبها .ول ْم ُي َس ِّجلِ التّاريخ �أيَّ َة حادثة واحدة �أكره فيها
ﱡﭐﱗ ﱘ
ﱡﭐﳎﳏ ﳐﳑﳒﳩ ﱠ (البقرة) ،وقال تعالى :ﭐ
المسلمون غيرهم على اعتناق ال�إ سلام ،ﭧﭐﭨ                      ﭐ
ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱠ (يونس).

4.4س َّجل التّاريخ دخول ملايين البشر في ال�إ سلام دون �إكراه �أو �إجبار ،وخير مثال على ذلك� :أندونيسيا
وماليزيا اللّتان يعيش فيهما مئات الملايين من المسلمين ،وك َّل يوم يدخل في ال�إ سلام العشرات في مشارق
ال�أرض ومغاربها.
السيف والقهر على ال�إ طلاق ،و �إنّما تستق ُّر بال�إ قناع وال ُح ّجة
5.5العقائد لا تستق ُّر في النفوس تحت وط�أة ّ
الواضحة ،ولو كا َنت الشّ عوب قد دخلت في ال�إ سلام ُمج َبرةً ،فسرعان ما كانت تم َّردت عليه ،ولفظته.

أ�تع َّلم

الضعفاء ،بينما
هداف الجها ِد في ال�إ سلا ِم �أ ٌ
تتعلق بدحر المعتدي ونشر الدّعو ِة ،وحماي ِة ُّ
�أ ُ
هداف نبيل ٌةُ ،
ِ
تتعلق بقت ِل النّاس ،والاستيلا ِء على ثروات بلادهم بغي ِر
الحرب عن َد غي ِر
هداف
المسلمين �أ ٌ
�أ ُ
هداف وضيعةُ ،
َ
حق ،والاستكبا ِر في ال�أرضِ ،وظل ِم الشّ ِ
عوب.
ٍّ

117

التقويم
س -1أ�ض ُع إ�شار َة (√) مقابل العبار ِة الصّ حيح ِة ،و إ�شارة َ (×) مقابل العبار ِة غي ِر الصّ حيح ِة فيما ي أ�تي:
)
السلام( .
�أَ .يعتب ُر ال�إ سلام �أ ّن ال�أصل في ال َعلاقات مع غير المسلمين
الحرب ،وليس ّ
ُ
)
(
			
ب .الحرب في ال�إ سلام عبادة يتق ّرب بها المسلم �إلى ربّه ع ّز وج ّل.
ت .ضوابط الحرب ،كما بيّنها الفكر ال�إ
)
(
				
سلامي ُملزِم ٌة للمسلمين.
ّ
ثُ .يسا ِم ُح المسلمون المحاربين من غير المسلمين الّذين احتلوا �أرضهم واعتدوا على
)
(
�أعراضهم وممتلكاتهم								.
)
الفتوحات ال�إ سلام ّية في عهد الخلفاء ال ّراشدين كحركة استعماريّة( .
ج .جا َءت
ُ
ال�جابة الصَّ حيحة لكل م ّما ي أ�تي:
س -2أ�ضع دائر ًة حولَ رمز إ
 .1من ضوابط الحرب في ال�إ سلام ،فما هي؟
�أ) مفاج�أة الكفار بالغارة عليهم .ب) الابتعاد عن حماية �أرواح المدنيين الذين لا علاقة لهم بالحرب.
ث) عدم التمثيل بقتلى العدو.
ت) قتل ال�أسرى.
بالمن؟
 .2ما المقصود ّ
ب) مبادلة ال�أسرى بالمال.
�أ) �إطلاق سراح ال�أسرى بلا مقابل.
ث) تقديم ال�أسير منفعة للمسلمين مقابل �إطلاق سراحه.
ت) مبادلة �أسير ب�أسير مسلم.
 .3كم سنة مكث النبي في م ّكة المك ّرمة يدعو �أهلها بالح ّجة وال ُبرهان؟
ث) ثلاثة عشر عاماً.
ب) �أربعة عشر عاماً .ت) عشرون عاماً.
�أ) خمسة عشر عاماً.
ِ
والسلام.
س� -٣أقارن بين مفهو َمي
الحرب ّ
ال�سلام.
س -٤أ�ب ّين مشروع ّية الحرب في إ
س� -٥أع ِّل ُل :لم يطلب ال�إ سلام من المسلمين �إكراه غير المسلمين على اعتناق ال�إ سلام.
ال�سلام من قوله تعالى:
س -٦أ�
ستنتج مصير ال�أسير في إ
ُ

ﱡﭐﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ
ﭐ

ﲃ ﲄﲅ ﲚ ﱠ (مح ّمد).

السيف؟
س -٧أ�ر ّد على فِ ْر َي ِة أ� ّن إ
ال�سلام قد انتش َر ب َِح ِّد ّ
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سلامي
ال�
الدّرس الثّاني والعشرون ضوابط الاختلاف في الفكر إ
ّ
ال�أهدف:
يتوقّع من الطلبة في نهاية هذا الدّرس أ�ن يكونوا قادرين على:
	-تعريف مفهوم الاختلاف.
	-بيان �أقسام الاختلاف في الشّ ريعة.
بي من الاختلاف المذموم.
	-شرح تحذير النّ ّ
	-تعداد �أسباب الاختلاف.
	-المقارنة بين �إيجاب ّي ِ
ات الاختلاف المحمود وسلب ّيات
الاختلاف المذموم.
	-توضيح �آداب الاختلاف المحمود.
	-التَّمثيل بِ ُص َو ٍر من مراعاة �آداب الاختلاف في عصر
الصحابة الكرام.
بي و ّ
النّ ّ
	-تقدير �آداب الحديث والحوار والاختلاف.
	-تمثُل �أدب الاختلاف في حياتهم اليوم ّية.
خلق البشر ب�ألباب و�أفهام متفاوتة؛ لينتفعوا ،وينعموا بما في
من دلائل ِح ْكمة الله سبحانه وتعالى �أ ْن َ
ع كبير ،قال تعالى :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ
هذا التّفاوت من تن ُّو ٍ
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓﱠ( .هود)119-118:

مفهوم الاختلاف:
الاختلاف :عكس الاتّفاق ،وهو التّبا ُي ُن في ال ّر�أي ،والمغايرة في الطّرح.

أ�قسام الاختلاف في ّ
الشريعة:
ينقسم الاختلاف في الشريعة إ�لى نوعين ،هما:
أ�ولاً .الاختلاف المحمود:
السنَّة ،وهذا ما َع َذ َر الل ُه
وهو الاختلاف في فروع الشّ ريعة الَّتي ل ْم َي ُق ْم عليها دلي ٌل
قطعي من القر�آن و ُّ
ٌّ
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للحق ويسلكون ك ّل طريق يوصلهم �إليه ،فالاختلاف بينهم َمنشَ ُؤ ُه عد ُم
فيه المسلمين ،فالمخت ِلفون يس َعون ّ
ِ
الحق فله �أجران ،ومن �أخط�أ ُه َم َع اجتهاده
كون المخت َل ِف فيه من �أصول الدّين وقواعدهَ .ف َم ْن �أصاب منهم َّ
في الوصول �إليه فله �أجر واحد ،ومعف ّو عن َخ َط ِئه.
ثاني ًا .الاختلاف المذموم:
القطعي؛
وهو الاختلاف في �أصول الشّ ريعة من العقائد والاختلاف في ال�أحكام الشَّ رع ّية الثّابتة بالدّليل
ّ
الحق الّذي
ل�أ ّن هذا الاختلاف ُي ْض ِع ُف ال�أ ّمة ،ويجعلها فِ َرقاً متناحرة ،فيؤ ّدي بك ّل واحد منهم �إلى �أ ْن يجح َد ّ
مع ال َّ
ﱡﭐ     ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ
ط َرف ال�آخر ،ﭧﭐﭨ                     
ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﱠ (الروم).

بي من الاختلاف المذموم:
تحذير النّ ّ
كان رسول الله يعلم مدى خطورة الاختلاف المذموم على ال�أ ّمة ،فحذرها بقوله
البخاري)
َان َق ْب َل ُك ْم بِ ُس َؤالِ ِه ْم َواخْ ِتلاَفِ ِه ْم َع َلى �أ ْن ِب َيائِ ِه ْم)( .صحيح
ك َ
ّ

�( :إِنَّ َما َه َل َك َم ْن

من أ�سباب الاختلاف المحمود:
تعود أ�سباب الاختلاف المحمود إ�لى أ�مور عدّة ،منها:
�1.1أسباب تعود الى اللُّغة :كال�ألفاظ المش َت ِركَة الواردة في القر�آن ،كقوله تعالى :ﭐ
ﱡﭐﱫ ﱬﱠ (البقرة،)٢٢٨:
الح ْيض ،وتُحمل على �أحدهما.
فكلمة قروء لها معنيان ،هما :ال ُّط ْه ُر ،و َ
الس َنن :وهو سبب رئيس لمعظم اختلافات المجتهدين ،كاختلافهم في الحكم
�2.2أسباب تعود �إلى رواية ُّ
على بعض ال�أحاديث � ..إلخ.
3.3تفا ُو ُت النّاس في العقول ،وطريقة التّفكير.

من أ�سباب الاختلاف المذموم:
ﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ (النِّساء.)١٣٥:
ﭧﭐﭨ                  

1.1اتّباع الهوى والجهل:
الجدل ،قال رسول الله
ُ 2.2ح ُّب الظّهور بكثرة َ
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َ ( :ما َض َّل َق ْو ٌم َب ْع َد ُهدًى كَانُوا َع َل ْي ِه �إِ َّلا �أوتُوا ا ْل َجدَلَ )،

رمذي)
قو َله تعالى :ﱡﭐ     ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﱠ (الزخرف( .)٥٨:سنن التّ ّ

ثم تلا
عصب :سواء كان سياسيّاً �أو مذهبيّاً �أو حزبيّاً �أو ل�أفراد ورموز ،وسواء كان لفرط ُح ٍّب �أو لفرط ُبغْض
3.3التَّ ُّ
ﱡﭐ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﱠ (الفتح)26:
ﭧﭐﭨ                   

4.4التّقليد بصورة عمياء :وليس عليه دليل،

ﱡﭐ     ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ
ﭧﭐﭨ                ﭐ   

ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱘ ﱠ( .البقرة).

آ�داب الاختلاف المقبول:
الصواب من �أ ّي جه ٍة وص َل �إليه.
خلاص النِّ َّية لله ،والتَّج ُّر ُد من ال�أهواء :فما دام مقصد المسلم رضا الله ف إ�نّه يقب ُل ّ
�1.1إ ُ
ﱡ        ﭐﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ
وسنَّة رسوله  ،مصداقاً لقوله تعالى :ﭐ
2.2ر ُّد الاختلاف �إلى كتاب الله ُ
ﳕ ﳖ ﱠ(النِّساء.)٥٩:

نشاط

بمشاركة �أفراد مجموعتي� ،أقار ُن بين �إيجاب ّيات الاختلاف المقبول وسلب ّيات الاختلاف المذموم.
بعضهم بعضاً في الخلاف في الفروع الَّتي فيها مسا ٌغ للاجتهاد ،وال�أصل في هذا الباب
�3.3أن َي ْع ُذ َر المسلمون َ
بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه).
قو ُل ال�إ مام مح ّمد رشيد رضا( :نعمل فيما اتّفقنا عليه ،و َي ْع ُذ ُر ُ
بي ،والصّ حابة الكرام:
أ�مثلة على مراعاة آ�داب الاختلاف في عصر النّ ّ
البخاري)
ل�أصحابه يوم قُريظة( :لاَ ُي َصلِّ َي َّن �أ َح ٌد ا ْل َع ْص َر �إِلا َّ فِي َب ِني قُ َر ْي َظ َة)( .صحيح
1.1قال رسول الله
ّ
ص،
بي هو ال�إ سراع ،ف ََصلّوا في الطريق ،وفهم بعضهم حرف ّية النّ ّ
ففهم قو ٌم �أ ّن المقصود من توجيه النّ ّ
فلم ُي َصلّوا حتّى وصلوا بني قريظة ،ف�أخّروها عن وقتها ،ف�أق َّر ال ّرسول اجتهاد ال َّطرفين.

إ�ضاءة

الحق على قلبه ولسانه ،ف إ�ن
قال ال�إ مام الشافعي رحمه اللّه :ما ناظرت �أحداً �إلا قلت :اللّهم �أج ِر ّ
كان الحق معي اتبعني ،و �إن كان الحق معه اتبعته.
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الصلاة ،وقبل مجيء
2.2خرج صحاب ّيان في سفر ،ف�أدر َك ْت ُهما صلا ُة ال ُّظهر ،ولم يجدا الماء ،فتي ّمما ،و�أ َّديا ّ
بالصلاة ال�أولى ،فلما َع ِل َم
وقت العصر ،وجدا الماءَّ ،
فتوض�أ �أحدُهما ،و�أعاد الصلاة ،واكتفى ال�آخر ّ
بي بذلك� ،أق ّر الطّرفين.
النّ ّ
بعضهم على بعض ،كما اختلف الّذين من بعدهم
َ 3.3و َق ِد
الصحابة  في �أمور كثيرة ،فل ْم َي ِع ْب ُ
اختلف ّ
َ
بعضهم بعضاً ،وخير دليل على ذلك وجود المذاهب ال�أربعة ،مع ال�أخ َّو ِة والمح َّب ِة
في قضايا كثيرة ،و�أعذ َر ُ
بين �أصحابها.
ﱡﭐﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ
دعانا ربنا سبحانه وتعالى معش َر المسلمين �إلى عدم التف ُّرق ،فقال :ﭐ
وسنَّ ِة نب ّيه  ،ﭧﭐ         
ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﱠ (�آل عمران ،)١٠٥:و�أمرنا بال َو ْحدَة ،من خلال التَّ ُّ
مسك بكتابه ُ

ﱡ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱠ (�آل عمران.)١٠٣:
ﭨ                      ﭐ

أ�تع َّلم

ِ
الخلاف لا يكو ُن في
المذاهب ال�أربع ِة ،وغيرهم؛ ل�أ َّن
الاختلاف في ال ّر�أ ِي ل ْم ُي ْف ِس ِد ال ُو َّد بين �أئ ّم ِة
َ
ُ
القواع ِد وال�أ ِ
قطعي ،فك ُّل مجته ٍد معذو ٌر ،ب ْل م�أجو ٌر.
صول� ،إنّما يكو ُن في الفرو ِع الَّتي َ
ليس عليها دلي ٌل ٌّ
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التقويم
س -1أ�ض ُع إ�شار َة (√) مقابل العبار ِة الصّ حيح ِة ،و إ�شارة َ (×) مقابل العبار ِة غي ِر الصّ حيح ِة فيما ي أ�تي:
)
�أ� .إذا كان المخت َل ُف فيه ِض ْم َن دائرة الاختلاف المسموح به ،فللمجته ِد الّذي �أصاب الحق �أجران( .
)
(
			
الصحابة الّذين �أخَّ روا صلا َة العصر يو َم قُريظة.
بي
ّ
ب .عنَّف النّ ّ
)
(
الاختلاف في �أصول العقيدة			.
ت .من الاختلاف المسموح به
ُ
)
(
		
ث .الاختلاف المذموم ُي ْض ِع ُف ال�أ ّمة ،و ُي َف ِّرقَ شم َلها ،ويجعلها فِ َرقاً متناحرة.
)
(
				
الصحابة  قَد اختلفوا في فروع الدّين.
ج .لم َي ْث ُب ْت �أ ّن ّ
ال�جابة الصَّ حيحة لكل م ّما ي أ�تي:
س  -2أ�ضع دائر ًة حولَ رمز إ
 .1قال تعالى﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ ،كلمة قروء ماذا تعني؟
ث) الطهر والحيض.
		
ت) النفاس.
		
ب) الجنابة.
			
�أ) الغسل.
 .2من �أسباب الاختلاف المذموم ،فما هي؟
السنن.
�أ) التعرف على ال�أسباب التي تعود �إلى اللغة.
ب) ال�أسباب التي تعود �إلى رواية ّ
ث) تفاوت الناس في العقول وطريقة التفكير.
				
ت) اتباع الهوى والجهل.
 .3من القائل (نعمل فيما اتفقنا عليه ،ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه)؟
ت) محمد رشيد رضا .ث) جمال الدين ال�أفغاني.
ب) �أحمد شاكر.
		
�أ) محمد عبده.
س -٣أ�ع ِّر ُف مفهو َم الاختلاف.
س -٤أ�ب ِّي ُن أ�قسا َم الاختلاف في ّ
الشريعة.
بي
س� -٥أ ْش َر ُح ما ي أ�تي :ح َّذ َر النّ ّ

من الاختلاف المذموم.

س -٦أ�ع ِّد ُد أ�سباب الاختلاف المذموم.
س -٧أ� ِّ
وض ُح آ�داب الاختلاف المقبول.
بي
س -٨أ�مثِّ ُل على مراعاة آ�داب الاختلاف في عصر النّ ّ

والصّ حابة الكرام.
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المصادر والمراجع
• ال�أشقر ،عمر و�آخرون ،مسائل في الفقه المقارن ،ط ،1دار النّفائس للنَّشر والتَّوزيع ،عمان1416 ،هـ1996-م.
علي بن مح ّمد ،شرح العقيدة الطّحاويّة ،تحقيق شاكر مح ّمد( ،د ،ط) ،وزارة الشؤون
• ابن �أبي الع ّز
الحنفي ،مح ّمد بن علاء الدّين ّ
ّ
ال�إ سلام ّية وال�أوقاف والدعوة وال�إ رشاد ،ال ّرياض1418 ،هـ.
•البخاري ،محمد بن �إسماعيل ،صحيح البخاري ،تحقيق مح ّمد زهير بن ناصر النّاصر ،ط ،1دار طوق النّجاة ،بيروت1422 ،هـ.
• ب ّكار ،عبد الكريم ب ّكار ،حول التّربية والتعليم ،ط ،3دار القلم ،دمشق2011 ،م.
المدني تعريفه ،وحكمه في الشّ ريعة ال�إ سلام ّية ،بحث منشور على الموقعhttps://risalaty.net :
• بيرقدار ،تحسين ،ال ّزواج
ّ
• ابن بيه ،عبد الله بن بيه� ،أدب الاختلاف ،ورقة ِع ْلم ّية مقدمة �إلى مؤتمر رابطة العالم ال�إ
سلامي ،م ّكة المك ّرمة1٤22 ،هـ ،منشورة
ّ
على موقع صيد الفوائد.htm.29/https://saaid.net/mktarat/m :
البيهقي� ،أحمد بن الحسين ،دلائل النب ّوة ،ط ،1دار الكتب ال ِع ْلم ّية ،بيروت1405 ،هـ.
•
ّ
البيهقي� ،أحمد بن الحسين ،شُ َع ُب ال�إ يمان ،تحقيق مح ّمد السعيد بسيوني زغلول ،ط ،1دار الكتب ال ِع ْلم ّية ،بيروت1410 ،هـ.
•
ّ
رمذي ،تحقيق بشّ ار ع ّواد معروف( ،د ،ط) ،دار الغرب ال�إ
سلامي ،بيروت1998 ،م.
رمذي ،مح ّمد بن عيسى ،سنن التّ ّ
• التّ ّ
ّ
الجزري ،مح ّمد بن مح ّمد ،النّشر في القراءات العشر ،تحقيق علي مح ّمد الضباع( ،د ،ط) ،المطبعة التّجارية الكبرى ،القاهرة،
• ابن
ّ
(د ،ت).
الحازمي ،خالد بن حامد� ،أصول التّربية ال�إ سلام ّية ،ط ،1دار عالم الكتب ،المدينة المن ّورة2000 ،م.
•
ّ
• الحاكم ،مح ّمد بن عبد الله ،المستدرك على الصحيحين ،تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ،ط ،1دار الكتب ال ِع ْلم ّية ،بيروت،
1411هـ1990 -م.
• ابن حجر� ،أحمد بن علي ،التّلخيص الحبير في تخريج �أحاديث ال ّرافعي الكبير ،ط ،1دار الكتب ال ِع ْلم ّية ،بيروت1419 ،هـ1989-م.
السنَّة( ،د ،ط) ،جمعية ع ّمال المطابع ،ع ّمان1982 ،م.
• الحسن ،مح ّمد علي ،العلاقات الدّولية في القر�آن و ُّ
• ح ّوى ،سعيد ح ّوى ،ال ّرسول صلى الله عليه وسلم( ،د ،ط) ،دار ع ّمار للنَّشر والتَّوزيع ،ع ّمان1998 ،م.
• الخطيب ،مح ّمد عجاج� ،أصول الحديث – علومه ومصطلحه ،ط ،2دار الفكر1971 ،م.
• خليل ،شوقي خليل ،التسامح في ال�إ سلام( ،د ،ط) ،دار الفكر المعاصر ،بيروت ،ودار الفكر ،دمشق1993 ،م.
• الدارقطني ،علي بن عمر ،سنن الدارقطني ،حققه وضبط نصه وعلق عليه :شعيب ال�أرنؤوط ،و�آخرون ،ط ،1مؤسسة ال ّرسالة ،بيروت،
1424هـ2004 -م.
• �أبو داود ،سليمان بن ال�أشعث ،سنن �أبي داود ،تحقيق مح ّمد محي الدّين عبد الحميد( ،د ،ط) ،المكتبة العصريّة/صيدا ،بيروت،
(د ،ت).
آني ،ط ،2مكتبة المنار ،الزرقاء ،ال�أردن1985 ،م.
• ال ّدبّاغ ،مصطفى ال ّدبّاغ ،وجوه من ال�إ عجاز القر� ّ
• درادكة ،ياسين �أحمد ،الميراث في الشّ ريعة ال�إ سلام ّية ،ط ،4دار البشير ،عمان1997 ،م.
الذهبي ،مح ّمد بن �أحمدِ ،س َير �أعلام النبلاء ،تحقيق مجموعة من المحقِّقين ب�إشراف الشيخ شعيب ال�أرناؤوط ،ط ،3مؤسسة ال ّرسالة،
•
ّ
بيروت1405 ،هـ1985-م.
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السيّد حسين ،التَّفسير وال ُمف َِّسرون( ،د ،ط) ،مكتبة وهبة ،القاهرة1398 ،هـ.
•
الذهبي ،مح ّمد ّ
ّ
الس ّيد حسينِ ،ع ْلم التَّفسير( ،د ،ط) ،دار المعارف ،القاهرة( ،د ،ت).
•
الذهبي ،مح ّمد ّ
ّ
• رضا ،مح ّمد رشيد ،حقوق النِّساء في ال�إ سلام( ،د ،ط) ،المكتب ال�إ
سلامي ،بيروت1404 ،هـ.
ّ
حيلي ،وهبة مصطفى� ،آثار الحرب في الفقه ال�إ
سلامي –دراسة مقارنة ،مصورة عن الطبعة الثّالثة ،دار الفكر ،دمشق1419 ،هـ-
ّ
• ال ُّز ّ
1998م.
حيلي ،وهبة مصطفى ،التَّفسير المنير ،ط ،2دار الفكر المعاصر ،دمشق 1418 ،هـ.
• ال ُّز ّ
حيلي ،وهبة مصطفى ،الفقه ال�إ
سلامي و�أدلّته ،ط ،12دار الفكر ،دمشق( ،د ،ت).
ّ
• ال ُّز ّ
العربي ،بيروت1415 ،هـ
رقاني ،مح ّمد عبد العظيم ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،تحقيق ف ّواز �أحمد زمرلي ،ط ،1دار الكتاب
ّ
• ال ّز ّ
1995 ،م.
ركشي ،مح ّمد بن بهادر ،البرهان في علوم القر�آن ،تحقيق :مح ّمد �أبو الفضل �إبراهيم( ،د ،ط) ،دار المعرفة ،بيروت1391 ،هـ.
• ال ّز ّ
ركلي ،خير الدّين بن محمود ،ال�أعلام ،ط ،15دار ال ِع ْلم للملايين ،بيروت2002 ،م.
• ال ّز ّ
• ابن زنجويه ،حميد بن مخلد ،ال�أموال ،تحقيق شاكر ذيب فياض ،ط ،1مركز الملك فيصل للبحوث وال ّدراسات ال�إ سلام ّية1406 ،هـ-
1986م.
نداني ،عبد المجيد ،توحيد الخالق ،المكتبة العصريّة ،صيدا2001 ،م.
• ال ّز ّ
المدني ،القاهرة1995 ،م.
• �أبو زهرة ،مح ّمد ،العلاقات الدّول ّية في ال�إ سلام( ،د ،ط) ،مطبعة
ّ
العربي ،القاهرة1984 ،م.
السنَّة في ال�إ سلام( ،د ،ط) ،دار الكتاب
• �أبو زهرة ،مح ّمد ،مكانة ُّ
ّ
• زيدان ،عبد الكريم� ،أصول الدّعوة ،ط ،2مؤسسة ال ّرسالة ،بيروت1987 ،م.
• زيدان ،عبد الكريم ،المدخل لدراسة الشّ ريعة ال�إ سلام ّية ،مؤسسة ال ّرسالة ،بيروت.
• زيدان ،عبد الكريم ،الوجيز في �أصول الفقه ،ط ،5مؤسسة ال ّرسالة ،بيروت1417 ،هـ1996-م.
السنَّة ،ط ،4دار الفكر ،بيروت1983 ،م.
• سابق ،سيد سابق ،فقه ُّ
السنَّة ومكانتها في التّشريع ،ط ،3المكتب ال�إ
سلامي ،دمشق وبيروت1402 ،هـ1982-م.
•
السباعي ،مصطفىُّ ،
ّ
ّ
السباعي ،مصطفى ،المر�أة بين الفقه والقانون ،ط ،7دار الو ّراق للنَّشر والتَّوزيع ،بيروت1420 ،هـ1999-م.
•
ّ
ناحي ،وعبد الفتاح مح ّمد الحلو ،ط ،2دار هجر
• ّ
بكي ،عبد الله بن تقي الدّين ،طبقات الشافع ّية ،تحقيق محمود مح ّمد الطّ ّ
الس ّ
للطباعة والنشر والتَّوزيع ،القاهرة1413 ،هـ.
يوطي ،عبد الرحمن بن �أبي بكر ،الدر المنثور في التَّفسير بالم�أثور( ،د ،ط) ،دار الفكر ،بيروت( ،د ،ت).
• ّ
الس ّ
رطاوي ،محمود علي ،فقه �أحوال شخصية ( ،)1ط ،1منشورات جامعة القدس المفتوحة/فلسطين1998 ،م.
الس ّ
• ّ
الشافعي( ،الجوهر النفيس في شعر مح ّمد بن �إدريس)� ،إعداد وتعليق وتقديم مح ّمد �إبراهيم سليم،
الشافعي ،مح ّمد بن �إدريس ،ديوان
•
ّ
ّ
(د ،ط) ،مكتبة ابن سينا ،القاهرة( ،د ،ت).
السنَّة ،القاهرة1423 ،هـ2003 -م.
• �أبو شهبة ،مح ّمد بن مح ّمد ،المدخل لدراسة القر�آن الكريم ،ط ،2مكتبه ُّ
وكاني ،مح ّمد بن علي� ،إرشاد الفحول �إلى تحقيق الحق في ِع ْلم ال�أصول ،تحقيق الشيخ �أحمد ع ّزو عناية ،قدم له الشيخ خليل
• الشّ ّ
العربي1419 ،هـ1999-م.
الميس والدكتور ولي الدّين صالح فرفور ،ط ،1دار الكتاب
ّ
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وكاني ،مح ّمد بن علي ،فتح القدير الجامع بين َفنَّي ال ّرواية وال ّدراية من علم التَّفسير( ،د ،ط) ،دار الفكر ،بيروت( ،د ،ت).
• الشّ ّ
بابطي ،ط ،1دار الحديث ،القاهرة1413 ،هـ-
وكاني ،مح ّمد بن علي ،نيل ال�أوطار شرح منتقى ال�أخبار ،تحقيق عصام الدّين ّ
الص ّ
• الشّ ّ
1993م.
•ابن �أبي شيبة ،عبد الله بن محمد ،المصنّف ،تحقيق كمال يوسف الحوت ،ط ،1مكتبة الرشد ،الرياض1409 ،هـ.
علي ،التبيان في علوم القر�آن ،ط ،1مكتبة البشرى ،كراتشي -باكستان1431 ،هـ 2010م.
•
الصابوني ،مح ّمد ّ
ّ
الصابوني للطباعة والنشر والتَّوزيع ،القاهرة1417 ،هـ 1997 -م.
الصابوني ،مح ّمد علي ،صفوة التّفاسير ،ط ،1دار
•
ّ
ّ
الصالح ،مح ّمد �أديب ،لمحات في �أصول الحديث ،ط ،5المكتب ال�إ
سلامي للطباعة والنّشر ،بيروت1988 ،م.
• ّ
ّ
السلام شرح بلوغ المرام ،ط ،4مكتبة مصطفى البابي الحلبي ،القاهرة1379 ،هـ1960 -م.
• ّ
نعاني ،مح ّمد بن �إسماعيل ،سبل ّ
الص ّ
• طبارة ،عفيف عبد الفتاح ،روح الدّين ال�إ
سلامي ،ط ،6مطبعة دار الكتاب ،بيروت1964 ،م.
ّ
•الطبري ،محمد بن جرير ،جامع البيان ،تحقيق �أحمد شاكر ،ط ،١مؤسسة الرسالة ،بيروت١٤٢٠ ،هـ٢٠٠٠ -م
• ع ّباس ،و�أبو البصل ،فضل حسن ،وعبد الناصر ،فقه �أحوال شخصية ( ،)2ط ،1منشورات جامعة القدس المفتوحة ،فلسطين،
1994م.
السنَّة ،ط ،1الدار العالمية للكتاب ال�إ
سلامي ،الرياض1407 ،هـ1986-م.
• عبد الخالق ،عبد الغني ،حجية ُّ
ّ
•ابن عبد السلام ،عبد العزيز بن عبد السلام ،قواعد الاحكام في مصالح الانام ،راجعه وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد( ،د.ط) مكتبة
الكليات الازهرية ،القاهرة١٩٩١ ،م.
•عثمان ،مح ّمد ر�أفت ،الحقوق والواجبات والعلاقات الدّولية في ال�إ سلام( ،د ،ط) ،دار الضياء ،القاهرة1991 ،م.
•العجوز� ،أحمد محي الدّين ،الميراث العادل في ال�إ سلام بين المواريث القديمة والحديثة ومقارنتها مع الشرائع ال�أخرى ،ط ،1مكتبة
المعارف ،بيروت1406 ،هـ 1986 -م.
•عقلة ،مح ّمد �أحمد ،نظام ال�أسرة في ال�إ سلام ،ط ،2مكتبة ال ّرسالة الحديثة ،عمان1409 ،هـ 1989-م.
السلام ،بيروت1978 ،م.
• علوان ،عبد الله ،تربية ال�أولاد في ال�إ سلام ،ط ،2دار ّ
• عمر� ،إبراهيم �أحمد ،ال ِع ْلم وال�إ يمان ،مدخل �إلى نظرية المعرفة في ال�إ سلام ،ط ،3الدار العالمية للكتاب ال�إ
سلامي ،الرياض1990 ،م.
ّ
• غاوجي ،وهبي سليمان ،المر�أة المسلمة ،ط ،1دار القلم للطباعة والنّشر ،بيروت ودمشق1395 ،هـ 1975-م.
• الغزالي ،مح ّمد ،التعصب والتسامح بين المسيحية وال�إ سلام ،ط ،6شركة نهضة مصر للطباعة والنّشر والتَّوزيع ،القاهرة( ،د ،ت).
• الغزالي ،مح ّمد ،ركائز ال�إ يمان بين العقل والقلب ،ط ،1دار الشروق ،القاهرة2001 ،م.
• القاسمي ،مح ّمد جمال الدّين بن مح ّمد ،قواعد التحديث( ،د ،ط) ،دار الكتب ال ِع ْلم ّية ،بيروت( ،د ،ت).
• القحطاني ،مح ّمد بن سعيد ،الولاء والبراء في ال�إ سلام ،تقديم الشيخ عبد الرزاق عفيفي ،ط ،1دار طيبة الرياض( ،د ،ت).
السنَّة ،ط ،1جميع الحقوق محفوظة للمؤلف1431 ،هـ2010-م.
• القحطاني ،سعيد بن علي ،الخلق الحسن في ضوء الكتاب و ُّ
البخاري( ،د ،ط) ,دار عالم الكتب ،الرياض1423 ،هـ-
• القرطبي ،مح ّمد بن �أحمد ،الجامع ل�أحكام القر�آن ،تحقيق هشام سمير
ّ
2003م.
• القطان ،مناع بن خليل ،مباحث في علوم القر�آن ،ط ،3مكتبة المعارف للنَّشر والتَّوزيع1421 ،هـ 2000 -م.
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المدني –دراسة مقارنة ،ط ،1دار الندوة الجديدة ،بيروت1414 ،هـ 1994 -م.
• كبارة ،عبد الفتاح ،ال ّزواج
ّ
مي في القر�آن الكريم ،الموقع.www.kaheel.com :
• الكحيل ،عبد الدائم ،كنوز ال�إ عجاز ال ِع ْل ّ
•ابن كثير� ،إسماعيل بن عمر ،البداية والنهاية ،تحقيق علي شيري ،ط ،1دار �إحياء التراث العربي ،بيروت1408 ،هـ1988 -م.
• ابن كثير� ،إسماعيل بن عمر ،تفسير القر�آن العظيم ،ط ،1دار الحديث ،القاهرة1988 ،م.
• ابن ماجه ،مح ّمد بن يزيد ،سنن ابن ماجه ،تحقيق مح ّمد فؤاد عبد الباقي( ،د ،ط) ،دار �إحياء الكتب العرب ّية ،القاهرة( ،د ،ت).
• مخلوف ،حسنين مح ّمد ،كلمات القر�آن تفسير وبيان( ،د ،ط) ،دار ابن حزم ،بيروت1418 ،هـ 1997 -م.
• مخلوف ،حسنين مح ّمد ،المواريث في الشّ ريعة ال�إ سلام ّية( ،د ،ط) ،دار الفضيلة ،القاهرة( ،د ،ت).
العربي ،بيروت( ،د ،ت).
• مسلم بن الحجاج ،صحيح مسلم ،تحقيق مح ّمد فؤاد عبد الباقي( ،د ،ط) ،دار �إحياء التراث
ّ
• المصري ،مح ّمد �أمين ،المجتمع ال�إ
سلامي ،ط ،1دار ال�أرقم ،الكويت1980 ،م.
ّ
• ملحس ،مح ّمد سعيد� ،أحكام تجويد القر�آن على رواية حفص بن سليمان ،شركة عبد الرحمن حجاوي و�أولاده ،نابلس1990 ،م.
• ابن المنذر ،مح ّمد بن �إبراهيم ،ال�إ شراف على مذاهب العلماء ،تحقيق عبد الله البارودي( ،د ،ط) ،دار الفكر ،بيروت1414 ،هـ
–1993م.
• المهدي ،حسين بن مح ّمد ،صيد ال�أفكار في ال�أدب وال�أخلاق والحكم وال�أمثال ،راجعه العلامة عبد الحميد مح ّمد المهدي( ،د،
ط) ،المكتبة الشاملة ،ال�إ صدار الثّالث.
العربي ،القاهرة( ،د ،ت).
• موسى ،مح ّمد يوسف ،التَّ ِركَة والميراث في ال�إ سلام ،واليهود( ،د ،ط) ،مطابع دار الكتاب
ّ
• النَّ ّسائي� ،أحمد بن شعيب ،سنن النَّ ّسائي ،تحقيق :عبد الفتاح �أبو غدة ،ط ،2مكتب المطبوعات ال�إ سلاميّة ،حلب ،سوريا1406 ،هـ-
1986م.
• هيكل ،مح ّمد خير ،الجهاد والقتال في السياسة الشَّ رع ّية ،ط ،2دار البيارق ،عمان ،وبيروت1417 ،هـ1996-م.
• يوسف ،حسين مح ّمد� ،أهداف ال�أسرة في ال�إ سلام والتيارات المضادة ،ط ،2دار الاعتصام ،القاهرة1398 ،هـ.

مواقع على شبكة ال�إ نترنت:

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
ت َ َّم ِب َح ْم ِد هللا
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لجنة المناهج الوزار ّية
د .صبري صيدم		
			
�أ .ثروت زيد
			
د .شهناز الفار

د .بصري صالح		
			
�أ .عزام �أبو بكر
د .سم ّية النخالة		

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

ال�سلام ّية
اللجنة الوطنية لوثيقة التّربية إ
		
(منسقاً)
د� .إياد جبور ّ
السميع العرابيد
�أ.د .عبد ّ
		
د .جمال الكيلاني
			
�أ .جمال زهير
�أ .عمر غنيم

�أ.د� .إسماعيل شندي
		
�أ.د .ماهر الحولي
عساف
			
د.حمزة ذيب
د .محمد ّ
�أ .نبيل محفوظ.
		
�أ .فريال الشواوره
�أ .عفاف طهبوب
			
�أ .تامر ال ّرملاوي

ال�سلام ّية للصّ ف الحادي عشر:
المشاركون في ورشات عمل الجزء ال�أول من كتاب التّربية إ
�أ .عفاف طهبوب
			
�أ .سنية مب ّيض
�أ� .إسماعيل النّجار
		
�أ .ابتسام علقم
�أ� .أحمد عبد الغفور
			
�أ .ريم حمدان
		
�أ .هناء عودة
�أ .خلود الجنيدي
�أ .رندة زينو
			
�أ .حسن العقبي
		
�أ .جهاد ال�آغا
		
�أ� .آمال الف ّلاح
�أ .محمد ع ّكيلة
		
�أ .فدوى �أبو د ّواس
		
�أ .سهام دبابره
		
�أ .فاطمة مهنّا
�أ .منال الحنيطي
		
�أ .عماد �أبو ريّان
�أ .بدريّة �أبو ريدة�أ .ماجد ال ّرنتيسي
�أ .ريما نواجعة
		
الصفدي
السرحي
		
�أ .عدنان ضاهر
�أ .فدوى ّ
�أ .عزيزة ِّ
�أ .عماد ريّان
			
�أ .جهاد زيادة
		
�أ .محمود الشّ حاتيت �أ .جمال سعيد
�أ .معن ضمرة
		
�أ .عبد اللطيف مرشود
		
�أ .مجدي طوباسي �أ .رياض علي

