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تــقــديــم
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 علمـاً لــه قواعــده ومفاهيمــه ،فقــد جاءت ضمن خطــة متكاملة
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 ،وصــولا ً 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 تعبيــراً عــن توليفــة تحقــق المطلــوب معرفيـاً وتربويـاً وفكريـاً.
ث ّمــة مرجعيــات تؤطّــر لهــذا التطويــر ،بمــا يعـ ّزز �أخــذ جزئيــة الكتــب المقــر ّرة مــن المنهــاج دورهــا الم�أمــول فــي الت�أســيس؛ لتــوازن �إبداعي
خـلّاق بيــن المطلــوب معرفيـاً ،وفكريـاً ،ووطنيـاً ،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
المخرجات.
ومــع �إنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد ،يغــدو �إزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق الت�أليــف والمراجعــة ،والتدقيــق،
وال�إ شــراف ،والتصميــم ،وللجنــة العليــا �أقــل مــا يمكــن تقديمــه ،فقــد تجاوزنــا مرحلــة الحديــث عــن التطويــر ،ونحــن واثقون مــن تواصل
هــذه الحالــة مــن العمــل.
وزارة التربية والتعليم
مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية
�آذار ٢٠١٨ /م

مــقــدمــة
الحمــد للــه رب العالميــن ،والصــلاة والســلام علــى رســولنا محمــد ،وعلــى �آلــه وصحبــه ،ومــن ارتضــى دينــه وســار علــى نهجــه
�إلــى يــوم الديــن ،وبعــد،
فـ إ� ّن لمــادة التّربيــة ال�إ ســلام ّية مكانتهــا العظيمــة فــي تنشــئة ال�أجيــال ،وبنــاء شــخصياتهم بنــاء متوازنــا ،فهــي تهتــم بالنفــس البشــرية
بمكوناتهــا الروحيــة والعقليــة والجســدية ،وقــد جــاء كتــاب التربيــة ال�إ ســلامية للصــف الثانــي عشــر(ال�إ نجاز) خاتمــة سلســلة مــن الكتــب
المدرســية انطلــق المؤلفــون فــي بنائهــا مــن مرتكــزات العقيــدة ال�إ ســلامية الســمحة النقيــة ،والفكــر ال�إ ســلامي ال�أصيــل ،فــي ضــوء
خطــوط عريضــة بناهــا فريــق تربــوي وعلمــي مــن �أهــل الكفــاءة والخبــرة ،بمــا ينســجم مــع سياســة التربيــة والتعليــم الهادفــة �إلــى ترســيخ
عقيــدة ال�إ ســلام ،وقيمــه ،وفكــره ،وقــد راعــى المؤلفــون الشــمولية والتكامــل والوضــوح فــي بنــاء النــص التعليمــي ،ومفــردات المحتــوى
و�أنشــطته ،مركّزيــن علــى تنميــة الجوانــب المهاريــة فــي مياديــن المعرفــة النظريــة والعمليــة ،والقيــم والســلوك ،والفكــر ،والفقــه.
وقــد انتظمــت مــادة الكتــاب فــي ســت وحــدات تعليميــة ،شــملت مجــالات التربيــة ال�إ ســلامية ومحاورهــا ،وهــي :القــر�آن
الكريــم ،والعقيــدة ال�إ ســلامية ،والحديــث النبــوي الشــريف ،والســير والتراجــم ،والفقــه ال�إ ســلامي ،والفكــر ال�إ ســلامي.
وقــد راعينــا فــي بنــاء المحتــوى وال�أنشــطة المرافقــة الوضــوح مــن جانــب ،وتنميــة القــدرة علــى التحليــل والاســتنتاج والتطبيــق
مــن جانــب �آخــر.
و�أمــا بخصــوص ال�أنشــطة التــي تض ّمنــت �أســئلة اســتنتاجية ،فقــد ربطــت بالمحتــوى التعليمــي للــدروس ،وفــي دليــل المعلّــم مــا
يثــري هــذه ال�أنشــطة ،ويع ّززهــا ويثبتهــا.
ومــن بــاب التيســير علــى الطلبــة فقــد حرصنــا علــى تظليــل ال�أدلــة الشــرعية المطلوبــة حفظــا ،مــع ت�أكيدنــا علــى ضــرورة الفهــم
والاســتيعاب للنصــوص غيــر المطلوبــة حف ًظــا ،والوقــوف علــى مــا تضمنتــه مــن معنــى.
وقــد اجتنبنــا فــي بنــاء النــص التعليمــي التطويــل الممــل والاختصــار المخــل ،وع ّززنــا المعرفــة بالشــواهد والنصــوص؛ لتكــون �أدعــى
الحجة.
لتثبيــت الفكــرة ،وترســيخ ّ
ـص �أحيانًــا ،والقصــور �أحيانًــا
ورغــم الجهــد العظيــم الــذي بــذل فــي ت�أليــف مــادة الكتــاب� ،إلا �أنــه يظـ ُّل جهـدًا بشــر ًيا يعتريــه النقـ ُ
�أخــرى ،ويتجــاوز ذلــك بمــا يز ّودنــا بــه المعلمــون والمعلمــات ،والتربويــون مــن تغذيــة راجعــة يتــم علــى �إثرهــا التعديــل والتحســين،
والتطويــر ،وثقتنــا بمعلمينــا ومعلماتنــا ،وحســن تنفيذهــم لمــا تضمنــه الكتــاب عنــوان نجــاح �آخــر� ،آمليــن مــن اللــه -تعالــى� -أن يكــون
فيمــا طرحنــاه �إجــادة و�إفــادة ،ومتمنيــن ل�أبنائنــا الطلبــة التفـ ّوق والتوفيــق.
وختا ًمــا نقــول :هــذا جهـ ُد المقــل ،فـ�إن �أصبنــا فمــن اللــه -تعالــى ،-فلــه الحمــد والشــكر ،و�إن كان خــلاف ذلــك فمــن �أنفســنا،
ومــن الشــيطان ونســتغفره -ســبحانه وتعالــى -ونرتجــي عفــوه.
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قضايا معاصرة (( )2تنظيم النّسل وتحديده).

٩٦
١٠٢
١٠٦
١١٠
١١٥

الدرس السابع والعشرون
الدرس الثامن والعشرون
الدرس التاسع والعشرون
الدرس الثلاثون

الفرق والمذاهب في ال�إ سلام.
ال�إ سلام والمر�أة.
العولمة.
ترسيخ القيم الفاضلة في المجتمع.

الوحدة الثانية  -العقيدة ال�إ سلامية.

الوحدة الثالثة  -الحديث الشريف.

الوحدة الرابعة  -السير والتراجم.

الوحدة الخامسة -الفقه ال�إ سلامي.

الوحدة السادسة -الفكر ال�إ سلامي.

(تلاوة وتجويد)
(تلاوة وتجويد)

١٢٠
١٢٥
١٢٩
١٣٣

الوحدة ال�أولى:

القر آ�ن الكريم

﴿ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯ﴾

(ال�إ سراء)

كيف تجد وقع هذه ال�آية في قلبك؟ وما علاقتها بواقع الحياة؟
يتوقع من الطلبة في نهاية هذه الوحدة �أن يكونوا قادرين على:
تحصيــل المعرفــة الواعيــة للقــر�آن الكريــم ،وبعــض علومــه ،التي تجمع بين حفظ
ال�آيــات الكريمــة وتفســيرها ،فضلًا عن تعريف المصطلحات والمفاهيم.
التمييــز فــي منهج ّيــة التعامــل بيــن القــر�آن الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة،
ممــا ييســر لهــم التعامــل مــع النصــوص الشــرعية.
تلاوة التدبر ،التي تجمع بين حضور القلب ،واستحضار المعنى.
تمثّــل �أحــكام القــر�آن الكريــم واقعــا وســلوكًا؛ مــا يســهم فــي الحفــاظ علــى
البنــاء المجتمعــي ومتانتــه وصلابتــه.
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الدرس ال�أول :منهج التعامل مع القر آ�ن الكريم ،والسنة النبوية الشريفة

ال�أهداف :يتوقّع من الطلبة في نهاية الدّرس �أن يكونوا قادرين على:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

همية القر�آن الكريم ،والسنة النبوية الشريفة لل� أمة ال�إ سلامية.
1بيان �أ َ
2بيان المقصود بمنهج التعامل مع القر�آن الكريم والسنة النبوية.
3ذكر ال�أسس الواجب مراعاتها في التعامل مع القر�آن الكريم ،والسنة النبوية الشريفة.
4التعرف �إلى مفهوم سبب النزول.
5التمثيل لك ِّل �أساس من �أسس التعامل مع القر�آن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
6توضيح ضوابط ال�أخذ بتفسير الصحابة .
7بيان المقصود بقاعدة" :العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب".

نشاط

هل يمكن التعامل مع القر�آن الكريم والسنة النبوية الشريفة بمنهجية واحدة؟ ولماذا؟

القــر�آن الكريــم ،والســنة العطــرة وحـ ُـي اللــه -تعالــى� -إلــى نب ّيــه
 ،قــال تعالــى﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﴾ (النجــم) ،فالقــر�آن الكريــم وحــي ب�ألفاظ ـ ِه ومعاني ـ ِه ،والســنة
الشــريفة وحــي بمعانيهــا ومضامينهــا.
وقــد اســتند علمــاء ال�أمــة ومجتهدوهــا �إلــى الوحــي ال�إ لهــي
بنوعيــه فــي اســتنباط ال�أحــكام الشــرعية ،وتنظيــم الحيــاة فــي
مختلــف ميادينهــا.
فمــا هــو المنهــج الــذي ينبغــي �أن نســلكه فــي فهــم �آيــات القــر�آن الكريــم وســنة رســولنا الحبيــب  حتــى تتحقــق
الغايــة العظمــى فــي الهدايــة؟
�إن المقصــود بمنهــج التعامــل مــع القــر�آن الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة :مجموعــة ال�أســس ،أ�و الضوابــط التــي
يعتمدهــا المســلم فــي الوصــول إ�لــى الحقائــق ،والمعــارف ،وال�أحــكام ،بفهــم وا ٍع للنصــوص.
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وفــي ضــوء هــذا المفهــوم ،فـ إ� ّن منهــج التعامــل مــع نصــوص القــر�آن الكريــم والســنة المطهــرة يرتكــز �إلــى ال�أســس
والضوابــط ال�آتيــة:

ال�لهي:
ال�يمان بالوحي إ
أ�ولاً :إ

فالمؤمــن الحــق يصـ ّد ُق تصديقـاً جازمـاً �أن القــر�آن الكريــم كلا ُم اللــه -تعالــى ،-و�أن السـنّة وحـ ٌـي مــن اللــه جــاءت
وتفصلهــا ،وتوضّ حهــا ،فالنبــي  هــو القــدوة ،وال�أســوة فــي تنفيــذ �أحــكام القــر�آن الكريــم ،قــال تعالــى:
لتب ّيــن �آياتِــهّ ،
*﴿ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾(النحــل)؛ لذلــك لا يقبــل �إيمــان مــن قــال ن�أخــذ
بمــا جــاء بــه القــر�آن الكريــم وحــده ،ولا ن�أخــذ بالســنة النبويــة الشــريفة.

ثاني ًا :الاعتماد على القر آ�ن الكريم ،والصحيح الثابت من السنّة النبوية الشريفة:
ومــن المجــزوم بــه �أن �آيــات القــر�آن الكريــم ثابتـ ٌة ثبوتـاً قطعيـاً ،لا شــك فيــه ،و�أمــا سـنّة الرســول  ففيهــا المتواتــر
وفيهــا ال�آحــاد الــذي ينقســم �إلــى الصحيـ ُـح ،والحسـ ُن ،والضعيــف ،وقــد اهتــم علمــاء الحديــث و�أصولــه بتخريــج مــا صـ ّـح
وثبــت عــن الرســول  ،وفــي ال�أخــذ بمــا صــح مــن الســنة مــا يغنــي عــن الالتفــات للضعيــف منهــا.
وتنقسم نصوص القر�آن الكريم والسنة النبوية الشريفة من حيث ما تفيده من معنى �إلى قسمين:
ـي الدلالــة :وهــو مــا يفيــد معنــى واحــداً قطعـاً ،فلفــظ "مئــة" فــي قولــه -تعالــى ﴿ :-ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
أ� -قطعـ ّ

ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﴾ (النــور ،)٢:وفــي قــول الرســول " :البكــر بالبكــر جلــد مئــة" (رواه مســلم) لا يحتمــل �إلا معنــى واحــداً ،وهــو
مــا يفيــده الرقــم مئــة لا �أقــل ،ولا �أكثــر.

ـي الدلالــة :وهــو مــا يحتمــل �أكثــر مــن معنــى ،ومثالــه قولــه -تعالــى﴿:-ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ب -ظنـ ّ

ﭼﭽ ﴾ (البقــرة ،)٢٢٨:فكلمــة قــروء جمــع قُ ـ ْرء ،ومــن معانيــه :الطهــر� ،أو الحيــض.

ثالث ًا :مراعاة أ�سباب نزول ال�آيات الكريمة ،و أ�سباب ورود الحديث الشريف:
ـبب النــزول ســؤال أ�و حـ ٌ
ـدث أ�نزلــت فيــه ال�آيــات الكريمــة؛ ومعرفتــه تعيــن علــى فهــم ال�آيــات الكريمــة فهمـاً
فسـ ُ
ســليماً ،والجهــل بــه قــد يوقــع فــي الخط ـ�أ فــي فهــم المعنــى ،ومثــال ذلــك عندمــا �أخط ـ�أ بعــض المســلمين الاســتدلال
بقــول اللــه -تعالــى﴿:-
ـف ال ـ ُّرو ِم
ين َع َلــى َصـ ِّ
﴾ (البقــرةِ ،)١٩٥ :عندمــا َح َم ـ َل َر ُج ـ ٌل ِمـ ْـن الْ ُم ْس ـ ِل ِم َ
ـوب ا ْل�أنْ َصــا ِر ُّي َف َقــا َل َيــا �أ ُّي َهــا
َح َّتــى َد َخـ َل ِفي ِهـ ْم َف َصـ َ
ـاس َو َقالُــوا ُسـ ْب َحا َن اللَّـ ِه ُي ْل ِقــي بِ َي َد ْيـ ِه �إِلَــى ال َّت ْهلُ َكـ ِة َف َقــا َم �أ ُبــو �أ ُّيـ َ
ـاح ال َّنـ ُ
ـت َهـ ِذ ِه ا ْل� آ َيـ َة ِفي َنــا َم ْعشَ ـ َـر ا ْل�أنْ َصــا ِر لَ َّمــا �أ َعـ َّز اللَّـ ُه ا ْل إِ� ْسـلَا َم َو َكثُـ َـر
ـاس �إِنَّ ُكـ ْم َت َت�أ َّولُــو َن َهـ ِذ ِه ا ْل� آ َيـ َة َهـ َذا ال َّت�أْوِيـ َل َو�إِنَّ َمــا �أنْ ِزلَـ ْ
ال َّنـ ُ
ـت َو�إِ َّن اللَّـ َه َقـ ْد �أ َعـ َّز ا ْل إِ� ْسـلَا َم َو َكثُـ َـر ن ِ
ن ِ
ض ِسـ ًّرا ُدو َن َر ُسـ ِ
َاصـ ُـرو ُه
َاصـ ُـرو ُه َف َقــا َل َب ْع ُض َنــا لِ َب ْعـ ٍ
ـول اللَّـ ِه � إِ َّن �أ ْم َوالَ َنــا َقـ ْد َضا َعـ ْ
* ملحوظة :ال�آيات وال�أحاديث المظللة باللون ال�أصفر مطلوب حفظها� ،أما باقي ال�أدلة يكتفى بمعرفة معناها ووجه الاستدلال بها.
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َف َلـ ْو �أ َق ْم َنــا ِفــي �أ ْم َوالِ َنــا َف�أ ْص َل ْح َنــا َمــا َضــا َع ِم ْن َهــا َف�أنْـ َز َل اللَّـ ُه َع َلــى نَ ِب ِّيـ ِه َ يـ ُـر ُّد َع َل ْي َنــا َمــا قُ ْل َنــا﴿
ـت ال َّت ْهلُ َكـ ُة ا ْل إِ� َقا َمـ َة َع َلــى ا ْل� أ ْمـ َو ِال َو�إ ِْصل ِ
َاح َهــا َو َت ْر َ
ك َنــا الْ َغ ـ ْز َو" (رواه الترمــذي)
(البقــرةَ .)١٩٥:ف َكانَـ ْ
�أمــا مــا يتعلــق ب�أســباب ورود الحديــث الشــريف فقــد يقــول بعضهــم ،لا شـ�أن لل�إ ســلام بتنظيــم �أمــور النــاس الدنيويــة،
ويســتد ُّل بقــول الرســول �" :أنْ ُتـ ْم �أ ْع َلـ ُم بِ�أ ْمـ ِر ُدنْ َياكُـ ْم " (رواه مســلم) ،فيــر ُّد عليــه� :إ ّن هــذا يتعلّــق بالخبــرات بال�أمــور الدنيويــة
لص َلــح" (رواه مســلم)،
البحتــة ،فســبب ورود الحديــث �أن الرســول  مـ َّر بقــوم ُيل ّقحــون النخــل ،فقــال " :لَـ ْو لَـ ْم َت ْف َعلُــوا َ
فلــم يثمــر النخــل ذلــك العــام ،فذكــر الحديــث.
فائدة

من القواعد المقررة عند العلماء في باب سبب النزول" :العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" ومعنى ذلك
�ألا نَ ْق ُص َر الحكم على الواقعة التي نزل بسببها ،بل يتعداها لكل حادثة مشابهة في كل زمان وكل مكان.

رابع ًا :جمع النصوص في الموضوع الواحد:
لابــد مــن نظــرة شــمولية للنصــوص فــي الموضــوع الواحــد ،ويرتبــط بذلــك معرفــة المتق ـدّم والمت�أخــر منهــا ،لا
ســيما �إذا كان فــي ظاهــر النصــوص تعــارض ،ومثــال ذلــك النصــوص المتعلقــة بتحريــم الخمــر ،فمــن يقــر�أ قولــه -تعالــى:-
﴿ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ (النســاء ،)٤٣ :قــد يتوهــم تحريــم الخمــر وقــت الصــلاة فقــط،
وهــذا لا يصــح ،فلــو اســتحضر النصــوص الــواردة فــي ذلــك ،لوجــد �أن هــذه ال�آيــة مثّلــت مرحلــة مــن مراحــل ذم الخمــر
التــي انتهــت بتحريــم شــرب الخمــر تحريمـاً قطعيـاً ،والتــي جــاءت فــي قولــه -تعالــى ﴿:-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾ (المائــدة).
ـث التــي تنهــى الرج ـ َل �أن يســبل �إزاره ،بمعنــى �أن يطيــل ثوبــه ،قــال " :ثــلاث لا
ومــن �أمثلــة ذلــك ال�أحاديـ ُ
يكلمهــم اللــه يــوم القيامــة ولا ينظــر �إليهــم ولا يزكيهــم ولهــم عــذاب �أليــم الْ ُم ْس ـ ِب ُل َوالْ َم َّنــا ُن َوالْ ُم َن ِّف ـ ُق ِس ـ ْل َع َت ُه بِالْ َح ِلـ ِ
ـف
الْــ َكا ِذ ِ
ب"( .رواه مســلم)
فهــذا الحديــث يو ِهـ ُم ظاهـ ُـره �أن ك َّل تطويــل للثــوب محـ َّر ٌم  ،وهــذا فهــم غيرصحيــح ،بدليــل مــا ورد فــي ال�أحاديــث
ال�أخــرى التــي تبيــن �أن ال�إ ســبال المح ـ َّرم هــو تطويــل الثــوب بقصــد الكبــر والخيــلاء ،فقــد صــح عــن النبــي � أنــه
َاء لَـ ْم َي ْن ُ
ظــر اللَّـ ُه �إِلَ ْي ـ ِه َي ـ ْو َم الْ ِق َيا َم ـ ِة"( .رواه البخــاري)
قالَ ":مـ ْـن َجـ َّر َث ْو َبـ ُه ُخ َيـل َ

خامسا :مراعاة المقاصد العامة للشريعة:

ـب مصلحـ ٍة للعبــاد� ،أو دفــع َم ْف َســدة عنهم،
فمــا مــن حكــم فــي القــر�آن الكريــم� ،أو الســنة النبويــة الشــريفة �إلا وفيــه َج ْلـ ُ
وقــد جــاءت �أحــكام الشــريعة ال�إ ســلامية لتحفــظ للنــاس دينهــم ،ونفوســهم ،وعقولهــم ،ونســلهم ،و�أموالهــم ،ومــن �أمثلــة
ذلــك مــا بينــه النبــي  مــن ال�أصنــاف التــي تخــرج منهــا صدقــة الفطــر ،مراعــاة لظــروف البيئــة والزمــن ،ف�أوجــب صدقــة
الفطــر ،ممــا فــي �أيــدي النــاس مــن ال�أطعمــة.
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فعــن �أبــي َسـ ِعي ٍد الْ ُخـ ْد ِر َّي َر ِضـ َـي اللَّـ ُه َع ْنـ ُه قــال" :كُ َّنــا نُخْ ـر ُِج َزكَا َة الْ ِف ْطـ ِر َصاعـاً ِمـ ْـن َط َعــا ٍم� ،أ ْو َصاعـاً ِمـ ْـن شَ ـ ِعيرٍ� ،أ ْو َصاعـاً
ِمـ ْـن َت ْمـرٍ� ،أ ْو َصاعـاً ِمـ ْـن �أ ِقـ ٍـط� ،أ ْو َصاعـاً ِمـ ْـن َزبِيــبٍ " (رواه البخــاري) ،وقــد �أجــاز بعــض العلمــاء �إخــراج قيمــة صدقــة الفطــر نقــداً
بــدلا ً مــن ال�أصنــاف المذكــورة فــي الحديــث؛ ل�أنهــا ال�أنفــع لل�آخــذ ،وال�أيســر للمعطــي ،وال�أقــرب لتحقيــق مقصــود النــص.
فائدة

ال�أقط :اللبن المجفف.

سادسا :العلم باللغة العربية:
ً
فالعربيــة لغــة القــر�آن الكريــم ،والســنة النبويــة الشــريفة ،ومــن مقتضيــات معرفــة دلالات النصــوص الشــرعية ،العلــم
ِ
وصرفهــا ،وبلاغ ِتهــا ،ومعرف ـ ِة ال�ألفــاظ الخاص ـ ِة ،والعامــة ،قــال تعالــى﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
باللغــة قواع ِدهــا،
ﮮ ﮯ ﴾ (يوســف).
ومــن �أمثلــة ذلــك مــا اســتخدمه بعــض المغرضيــن فــي العصــر الحاضــر مــن التشــكيك ب�أحــكام معلومــة كفريضــة
الحجــاب ،فقالــوا� :إن مفهــوم الحجــاب فــي اللغــة لا يتعلــق بالثيــاب ،و�إنمــا هــو خــاص بالاحتجــاب بالمــكان.
واللغــة العربيــة ترفــض هــذا الزعــم؛ فمعنــى الحجــاب فــي معاجمهــا :الســتر مطل ًقــا ،ويشــمل المــكان والثيــاب ،ومــن يثيــر
مثــل هــذه الشــبهة �إنمــا يســتغ ّل ُب ْعـ َد �أبنــاء ال�إ ســلام عــن لغتهــم العربيــة.

ساب ًعا :الانتفاع بما ورد من تفسير للصحابة الكرام والسلف الصالح:
كان للصحابــة الكــرام ،والســلف الصالــح دور عظيــم في تفســير القر�آن الكريم
والســنة النبويــة الشــريفة ،وبيــان مــا فيهمــا مــن �أحــكام ،فالصحابــة الكــرام لازمــوا
رســول اللــه  واســتمعوا �إليــه وتعلمــوا منــه ،فهــم �أكثــر النــاس درايــة بمــا بلَّغهــم،
ومــن ضوابــط ال�أخــذ بتفســيرات الســابقين :الت�أكــد مــن صحــة مــا ورد عنهــم مــن
تفســير للقــر�آن الكريــم ،وتوضيــح للســنة النبويــة ،مــع عــدم الوقــوف عنــد حــدود
تفســيرهم؛ لمــا فــي لغــة الوحــي ال�إ لهــي مــن حيــا ٍة ،وتجـدّد.

نبحث:
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وينبغــي الحــذر مــن
ال�أخــذ بال�إ ســرائيليات ،وهــي
تلــك ال�أخبــار التــي نقلهــا
بعــض المفســرين عــن �أهــل
الكتــاب وخاصــة بنــي اســرائيل
ممــا لا يمكــن التثبــت مــن
صحتــه عندنــا.

بالرجــوع �إلــى مصــادر المعرفــة فــي علــوم القــر�آن الكريــم والسـنّة النبويــة ،نكتــب دليليــن علــى وجــوب
ال�أخــذ بالســنة النبويــة الشــريفة.

التقويم:
 ١نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة لكل مما ي�أتي:
1 -1جاء تحريم الخمر تحريماً قطعياً في قوله -تعالى:-
�أ﴿ -ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾( .النحل)
ب﴿ﯣﯤﯥ ﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫﯬﯭﯮ ﯯ ﯰﯱﯲ﴾( .البقرة)٢١٩: ج﴿ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾(.النساء)٤٣: د﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾.(المائدة)

ُ 2 -2ي ْس َت َد ُّل بقول الرسول �" :أنْ ُت ْم �أ ْع َل ُم بِ�أ ْم ِر ُدنْ َياكُ ْم " على:
�أ� -أن ك ّل ما �أمر به الرسول  قابل لل�أخذ والرد.
ب�أن ذلك ال�أمر يتعلق بالخبرات البشرية في �أمور الدنيا. ج�أن ال�إ يمان بالوحي �أساس في فهم السنة النبوية الشريفة. دضرورة جمع النصوص في الموضوع الواحد حتى نفهمها.بقطعي الدلالة هو ما:
3 -3المقصود
ّ
�أ -كان ثبوته ثبوتاً قطعياً.
بيفيد معنى واحداً. جيفيد �أكثر من معنى. دلا يفسره �إلا الراسخون في العلم.٢

نُع ّرف كلًا من :منهج التعامل مع القر�آن الكريم والسنة النبوية الشريفة ،سبب النزول.

٣

نُف ِّر ُق بين وحي القر�آن الكريم ،ووحي السنة النبوية.

٤

فــي ضــوء دراســتك لضوابــط التعامــل مــع النــص القر�آنــي الكريــم ،كيــف تــر ُّد علــى مــن يقــول� :إن الخمــر
مح ّرمــة وقــت الصــلاة فقــط ،ويســتدل بقولــه -تعالــى ﴿ :-ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾؟
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 ٥نُ َمثِّ ُل لك ٍّل مما ي�أتي ٍ
بمثال واح ٍد:
1 -1معرفة مقاصد الشريعة �أساس في فهم النص الشرعي.
ظني الدلالة.
نص شرعي
ّ 2 -2
قطعي الثبوت ّ
ّ
3 -3من ضوابط فهم السنة النبوية الشريفة معرفة سبب ورود الحديث الشريف.
 ٦نُعلّل ال�آتية:
1 -1ال�أخذ بتفسير الصحابة والسلف الصالح لا يعني الاكتفاء بما ورد عنهم من تفسير.
�2 -2أجاز بعض العلماء �إخراج قيمة صدقة الفطر نقدًا.
٧

نُعدّد �أربع ًة من ال�أسس والضوابط التي ُي ْر َت َك ُز �إليها في فهم نصوص القر�آن الكريم ،والسنة النبوية الشريفة.

٨

َ
ضوابط ال�أخ ِذ بتفسير الصحابة الكرام -رضي الله عنهم.-
نُب ّين

٩

يصح ترك السنّة بذريعة ال�أخذ بما في القر�آن الكريم وحده ،نوضّ ح.
لا ُّ

١٠

نستنتج �أهمية الفهم الواعي للنصوص الشرعية.
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الدرس الثاني :قصة آ�دم -عليه السلام( -سورة البقرة من )37-30
(تفسير وحفظ).
ال�أهداف :يتوقّع من الطلبة في نهاية الدّرس �أن يكونوا قادرين على:

-1
-2
-3
-4
-5
-6

1تلاوة ال�آيات الكريمة تلاوة سليمة.
2تفسير ما فيها من ٍ
معان.
3حفظ ال�آيات الكريمة غيباً.
4استنباط ما فيها من دروس وفوائد.
5استشعار دور ال�إ نسان كخليفة لله في ال�أرض.
6الحرص على المسارعة في التوبة.

نشاط

يطرح المعلم قضية خلق �آدم -عليه السلام ،-هل خلق ليعيش في الجنة �أم على ال�أرض؟
َ
سورة ابلَق َرة ()٣٧-٣٠

قــال تعالــى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥ
ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

معاني المفردات والتراكيب:
يخلــف بعضهــم بعضــاً
ﭙ :خلفــاً
ُ
لعمــار ِة ال�أرض.
ﭦﭧ :نُ َن ِّز ُهكَ ع ّما لا يليق بِك.

ﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧ
ﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫ

ﯝ :طيباً لا عناء فيه.
ﯨ� :أوقعهما في ال َمعصية.

ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ﴾
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بين يدي ال�آيات الكريمة:

ـات الكريمــة �أن اللــه -تعالــى -خلــق �آدم -عليــه الســلام ،-وك ّرمـ ُه ،وكيــف اختــاره -ســبحانه وتعالــى -ليكــون
ب ّينــت ال�آيـ ُ
خليفــة فــي ال�أرض ،وفضّ لــه علــى غيــره مــن المخلوقــات بالعلــم ،ثــم ش ـ ّرفه ب ـ�أن �أمــر الملائكــة بالســجود لــه ،و�أســكنه
وزوجــه الجنــة ،وتــاب عليــه عندمــا وقــع فــي المعصيــة.
ثـ ّم بينــت �أن للخلــق طبائــع وصفــات مختلفــة ،فالملائكــة �أصحــاب طاعــة مطلقــة للــه -ســبحانه وتعالــى،-لا يعصــون اللــه
ـب ِك ْب ـرٍ ،ومعانــدة لل�أمــر ال�إ لهــي� ،أمــا البشـ ُـر فطبيعتهــم قابلــة للطاعــة
مــا �أمرهــم ،ويفعلــون مــا يؤمــرون ،و�إبليــس صاحـ ُ
والمعصيــة ولا تســتقيم �إلا بالتــزام المنهــج الربّانــي.

تفسير ال�آيات الكريمة:
خلافة ال�إ نسان في ال�أرض:
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾.

�أ ْع َلـ َم اللــه -ســبحانه وتعالــى -الملائكــة �أنــه ســيجعل فــي ال�أرض خليفــة؛ لعمارتهــا وفــق المنهــج الرباني ،وعندها ْاســتعلم
الملائكــة مــن ربهــم -ســبحانه -عــن �إيجــا ِد الخليفــة فــي ال�أرض؛ معلليــن اســتعلامهم� ،أن هــذا الخليفــة ســيرتكب المعاصــي،
ويســفك الدمــاء ،بينمــا هــم دائمــون علــى التســبيح للــه وتقديســه ،ف�أجابهــم اللــه -تعالــى� -أنــه يعلــم مــا لا يعلمــون.
آ�دم أ�صلح للخلافة في ال�أرض:
﴿ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾.

َدلَّــت ال�آيــات الكريمــة علــى �أن �آدم �أح ـ ُّق بالخلافــة؛ ل�أن اللــه –ســبحانه -م ّيــزه
بـ�أن علَّمــه �أســماء ال�أشــياء ،ومدلولاتهــا ،وخواصهــا ،ومــا يســتفاد منهــا؛ لاســتخدامها
فــي ِعمــارة ال�أرض ،وهــي �أشــياء ليــس للملائكــة علــم بهــا ،فقــد خلقــوا للقيــام بوظائف
محــددة ليــس لهــم القــدرة علــى تجاوزهــا.

فائدة
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ال�إ نســان ال�أول هــو �آدم -عليــه الســلام ،-لا كمــا يظــن بعــض النــاس �أن ال�إ نســان ال�أول مخلوق بدائي،
قــد تعـ َّرف علــى طبيعــة ال�أشــياء ،وكيفية الاســتفادة منهــا بالصدفة.

تكريم الله -تعالى -ل�آدم -عليه السلام:-
﴿ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﴾
�أمــر اللــه -تعالــى -الملائكــة بالســجود ل�آدم -عليــه الســلام -ســجود تكريــم واحتــرام ،فاســتجابت الملائكــة ل�أمــر اللــه� ،إلا
�إبليــس ،رفــض الســجود عنــاداً واســتكباراً ؛ فطــرده اللــه -ســبحانه -مــن رحمتــه.
العبر المستفادة من سجود الملائكة ل�آدم -عليه السلام:-
1 -1بيان فضل ال�إ نسان على غيره من المخلوقات.
2 -2بيان فضل العلم ،ودرجة العلماء عند الله -تعالى.-
العبر المستفادة من رفض إ�بليس السجود ل�آدم -عليه السلام:-
1 -1بيان عاقبة الكبر الذي يقود للطرد من رحمة الله -تعالى.-
2 -2عداوة �إبليس ل�آدم -عليه السلام -وذريته ،ووجوب الحذر منه.
 -فــي قولــه -تعالــى﴿ :-ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ﴾
لفتات بيانية � -إبليــس لــم يكــن مــن الملائكــة ،بــل مــن الجــن ،فـــ (�إلا) فــي ال�آيــة �أداة اســتثناء منقطــع بمعنــى لكــن،
صريحــا فــي قولــه -تعالــى ﴿ :-ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﴾ (الكهــف)٥٠ :
وقــد جــاء ذلــك
ً
 وقولــه -تعالــى ﴿ :-ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﴾ �أبلــغ فــي التحريــم ،فالنهــي عــن قــرب الشــجرة �أعـ ُّم مــنالنهــي عــن ال�أكل منهــا.
إ�سكان آ�دم -عليه السلام-وزوجه الجنة:
قال -تعالى﴿ :-ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﴾
�أســكن اللــه -تعالــى� -آدم -عليــه الســلام -وزوجــه الجنــة ،و�أبــاح لهمــا نعيمهــا يســتمتعان بــه ،ونهاهمــا عــن قــرب شــجرة
َب ّينهــا لهمــا ،ثــم ح ّذرهمــا ســبحانه مــن الخــروج عــن طاعتــه حتــى لا يظلمــا نفســيهما.
نبحث:

بالرجــوع �إلــى مصــادر المعرفــة ،نجيــب عــن التســاؤل ال�آتــي :كيــف يتحصــن المؤمــن مــن غوايــة
الشــيطان؟
11

إ�غواء إ�بليس ل�آدم -عليه السلام -وزوجه لل�أكل من الشجرة:
﴿ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﴾.
تُ ْظ ِهـ ُـر لنــا هــذه ال�آيــة عــداو َة �إبليــس الشــديدة ل�آدم -عليــه الســلام ،-فقــد عمــل علــى �إغوائـ ِه ،وزوجــه فوســوس لهمــا ليـ�أكلا
مــن الشــجرة ،فاســتجابا لــه ،فــكان �أكلهمــا منهــا سـ ًـببا فــي خروجهمــا مــن الجنــة ،والنــزول �إلــى ال�أرض ،حيــث الكــد
والعنــاء والتعــب.
ويــد ُّل قولــه -تعالــى ﴿ :-ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﴾ علــى العــداوة بيــن ذريــة �آدم مــن جهــة ،وبينهــم وبيــن �إبليــس وذريتــه مــن
جهــة �أخــرى.
وفــي قولــه -تعالــى﴿ :-ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﴾ �إعــلام ل�آدم وذريتــه �أن مكوثهــم فــي ال�أرض مؤقــت ب�أعمــار
و�آجــال معلومــة.
ويستفاد من هذه ال�آية الكريمة أ�نّ:
 الاستجابة لوساوس الشيطان تقود �إلى الشقاء والعناء. المعاصي طريق لزوال النعم.توبة آ�دم -عليه السلام -وزوجه:
قال -تعالى ﴿ :-ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ﴾ .
نــدم �آدم -عليــه الســلام -وزوجــه علــى المعصيــة التــي �أوقعهمــا فيهــا �إبليــس ،فســارعا �إلــى طلــب المغفــرة مــن اللــه -تعالــى،-
ف َعلَّ َم ُهمــا -ســبحانه -كلمـ ٍ
ـات يقولانهــا ،وهــي مــا ُذ ِكـ َـر ْت فــي ســورة ال�أعــراف فــي قولــه -تعالــى﴿ :-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﴾ (.ال�أعراف)
ويستفاد من ال�آية الكريمة:
 وجوب ال�إ سراع �إلى التوبة ،وطلب المغفرة عند الوقوع في الذنب. -عدم القنوط من رحمة الله -تعالى -ومغفرته.
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التقويم:
 ١نضع دائر ًة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة في ك ٍّل مما ي�أتي:
1 -1فضّ ل الله -سبحانه وتعالى� -آدم -عليه السلام -على غيره من الخلق بـ:
د -الطاعة وعدم المعصية.
ج -المال والغنى.
		
ب -القوة.
		
�أ -العلم.
2 -2من مظاهر تكريم الله -تعالى -ل�آدم كما بينتها ال�آيات الكريمة:
ب -خروجه من الجنة.
		
�أ -نزوله �إلى ال�أرض.
د -نهيه عن ال�أكل من الشجرة.
ج -سجود الملائكة له.
3 -3النهي عن قرب الشجرة:
ب� -أ َع ّم من النهي عن ال�أكل منها.
�أ -يوازي النهي عن ال�أكل منها.
د -لا فرق بين النهي عن القرب ،والنهي عن ال�أكل.
ج� -أدنى من النهي عن ال�أكل منها.
٢

عرضت لنا قصة �آدم -عليه السلام -صوراً من طبائع بعض الخلق ،وصفاتهم ،نوضّ ح ذلك.

٣

علام يدل سجود الملائكة ل�آدم -عليه السلام-؟

٤

نوضّ ح العبر المستفادة من قوله -تعالى ﴿ :-ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ﴾.

٥

نُف ّسر قوله -تعالى� -أ ﴿ -ﯲ ﯳ ﯴ﴾.
ب﴿ -ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﴾.

 ٦نُعلّل:
�1 -1آدم -عليه السلام� -أصلح للخلافة من الملائكة.
2 -2استعلام الملائكة عن وجود خليفة في ال�أرض.
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الدرس الثالث :منهج القر آ�ن الكريم في التربية (سورة البقرة )157 -151
(تفسير وحفظ).
ال�أهداف :يتوقّع من الطلبة في نهاية الدّرس �أن يكونوا قادرين على:

-1
-2
-3
-4
-5

1تلاوة ال�آيات الكريمة تلاوة سليمة.
2حفظ ال�آيات الكريمة غيباً.
3تفسير ما فيها من ٍ
معان.
4استنباط ما فيها من دروس وفوائد.
5امتثال قيم المنهج التربوي للقر�آن الكريم في حياتهم.

نشاط

قد يقال� :إن القر�آن الكريم كتاب هداية ،فما ش�أنه في التربية؟ كيف ترد على هذا القول؟
َ
سورة ابلَق َرة ()١٥٧-١٥١

قــال تعالــى﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠﯡ ﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱ ﯲ

معاني المفردات:
ﯟ :يط ِّهركم.
ﯡ  :القر�آن الكريم.
ﯢ :السنة النبوية الشريفة.

ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭠ :ولَ َنخْ َت ِبرنَّكم.

ﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾
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ثناء ومغفرة.
ﭻٌ :

تفسير ال�آيات الكريمة:
التزكية والتعليم:
قــال -تعالــى﴿ :-ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾

تذكّـ ُـر ال�آيـ ُة الكريمــة المؤمنيــن بنعمــة اللــه -تعالــى -عليهــم بـ�أن
�أرســل فيهــم رســو ًلا منهــم ،ثــم تب ّي ـ ُن �آثــار هــذه النعمــة ،والمتمثِّ َل ـ ِة
فيمــا ي�أتــي:
أ�ولاً -تــلاوة �آيــات اللــه -تعالــى -التــي فيهــا صلاحهــم فــي الدنيــا،
ونجاتهــم فــي ال�آخــرة.
ثاني ًا -تطهير نفوسهم من رذائل الجاهلية ودنسها ،وتربيتهم على ال�أخلاق ،والقيم الفاضلة.
ثالث ـ ًا -تعليمهــم الكتــاب والحكمــة ،وهمــا :القــر�آن الكريــم ،ومــا فيــه مــن �أحــكام وتشــريعات تنظ ـ ُم حياتهــم ،والســنة
النبويــة الشــريفة ،ومــا فيهــا مــن تطبيــق عملــي ل�آيــات القــر�آن الكريــم ،و�أحكامــه.
رابعـ ًا :تعليمهــم مــا لــم يكونــوا يعلمــون مــن �أصــول العقيــدة ،والتوحيــد ،ومــا يتعلــق ب�أمــور الغيــب كالبعــث ،والحســاب،
والجــزاء والجنــة والنــار ،وهــي قضايــا لــم يكــن لهــم علــم بهــا.
فــي قولــه -تعالــى ﴿ :-ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾ تقديــم للتــلاوة علــى التزكيــة؛ ل� أ ّن
لفتة بيانية فــي التــلاوة تد ُّبــراً وخشــوعاً يهيــئ النفــس البشــرية لقبــول �أوامــر اللــه -تعالــى -التــي مــن شـ�أنها تزكيــة
النفــوس وتطهيرهــا.
قضية
للنقاش:

قال تعالى﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾ ،ما الحكمة من اختيار الرسل من البشر؟

الجزاء من جنس العمل:
قال -تعالى ﴿ :-ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﴾
تطلــب ال�آيــة الكريمــة مــن عبــاد اللــه -تعالــى� -أن يقابلــوا نعــم اللــه -ســبحانه -بالذكــر والشــكر ،وعــدم نكرانهــا،
ويتحقــق ذكــر اللــه -تعالــى -بثــلاث:
 القلب :ب�أن يستحضر عظمة الخالق ،ويتفكر في بديع صنعه. اللسان :وذلك بالحمد ،والتسبيح ،والاستغفار ،وتلاوة القر�آن الكريم. الجوارح :ب�أن ُي َسخّرها في طاعة الله -تعالى ،-وعبادته.15

ف�إذا ذكر العبد ربه قابله الله -تعالى -بالثواب ،وال�إ حسان ،ومغفرة الذنوب.
�أما شكر الله -تعالى -فيتح ّقق بالاعتراف بالنعمة ،مع الثناء على المنعم سبحانه ،و�إظهارها واستعمالها في طاعة الله.
وقولــه تعالــى ﴿ :ﯭ ﯮ﴾ يحــذر مــن جحــود نعــم اللــه تعالــى وكفرهــا ،وهــو مــا وقعــت فيــه ال�أمــم الســابقة،
فيصيبكــم مــا �أصابهــم مــن عــذاب.
العبر المستفادة من ال�آية الكريمة:
 ال�إ كثار من ذكر الله -تعالى ،-واستحضار عظمته في كل حين. وجوب شكر الله -تعالى -على نعمه ،ظاهر ًة وباطن ًة ،حتى تدوم وتزداد. كفرا ُن النعمة يقود �إلى الهلاك في الدنيا وال�آخرة.الصبر على البلاء:
قال -تعالى ﴿ :-ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾.
ترشدنا ال�آية الكريمة �إلى الاستعانة بالصبر والصلاة في شؤون حياتنا عامة ،وفي �أوقات الشدة والبلاء خاصة.
والصبر :ضبط النفس على الحق وثباتها عند المكاره.
وقــد قرنــت ال�آيــة بيــن الصبــر والصــلاة؛ ل�أن فــي الصــلاة طم�أنينــة للنفــس ،واســتحضاراً لعظمــة اللــه -ســبحانه ،فيــزداد
العبــد ثقـ ًة بربــه؛ مــا يعينــه علــى الاحتمــال والثبــات.
فعن حذيفة -رضي الله عنه -قال " :كان النبي � إذا َح َز َب ُه �أمر َصلّى "(رواه �أبو داود) ومعنى َح َز َب ُه :اشت ّد عليه.
وقــد جــاء ال�أمــر بالصبــر بعــد ال�أمــر بالشــكر فــي ال�آيــة الكريمــة التــي ســبقتها ،ويســتفاد مــن ذلــك �أن حــال المؤمــن
بيــن شــكر وصبــر ،فهــو شــاكر لخيـ ٍر �أصابــه� ،أو صابـ ٌر علــى ُضـ ٍّـر وقــع عليــه ،قــال رســول اللــه َ " :ع َج ًبــا لِ� أ ْمـ ِر الْ ُم ْؤ ِمــنِ ،
ـس َذا َك لِ� أ َحـ ٍد �إِ َّلا لِ ْل ُمؤ ِْمــنِ � ،إِ ْن �أ َصا َب ْتـ ُه َسـ َّر ُاء شَ ـ َك َرَ ،فـ َكا َن َخ ْيـ ًـرا لَـ ُهَ ،و�إِ ْن �أ َصا َب ْتـ ُه َضـ َّر ُاءَ ،ص َبـ َـر
�إِ َّن �أ ْمـ َـر ُه كُلَّـ ُه َخ ْيـ ٌرَ ،ولَ ْيـ َ
َفـ َكا َن َخ ْيـ ًـرا لَـ ُه " (رواه مســلم).
مكانة الشهداء عند الله -تعالى:-
قال -تعالى ﴿ :-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﴾.
الشهادة عند الله -سبحانه -منزلة عظيمة ،ودرجة عالية ،ف ِع َظم البذل والتضحية من سمو الهدف والغاية.
والشهيد :من بذل نفسه في سبيل الله -تعالى ،-دفا ًعا عن دينه ووطنه؛ لتكون كلمة الله هي العليا.
ولقــد نهــت ال�آيــة الكريمــة عــن وصــف الشــهداء بال�أمــوات؛ ل�أن ّهــم �أحيــاء عنــد ربهــم يتنعمــون ،فهــم قــد انتقلــوا مــن
حيــاة نعرفهــا� ،إلــى حيــاة �أخــرى ،لا نشــعر بهــا ،قــال -تعالــى ﴿ :-ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﴾.
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(�آل عمــران)

صور من ابتلاء المؤمنين:
قال -تعالى﴿ :-ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﴾.
قــد يبتلــي اللــه -ســبحانه وتعالــى -عبــاده المؤمنيــن بصنــوف مــن الابتــلاءات؛ ليتم ّيــز المؤمــن الصــادق عــن غيــره مــن
�أهــل النفــاق ،فيرفــع اللــه درجتــه ويغفــر خطايــاه.
ومن صور الابتلاء التي ذكرتها ال�آيات الكريمة:
الخوف من العدو ،والجوع ،والفقر ،والموت ،ونقص الثمرات بسبب جدب� ،أو حصار عدو� ،أو غير ذلك.
جزاء الصابرين:
قــال -تعالــى ﴿ :-ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾.
تبشّ ـ ُـر ال�آيــات الكريمــة الصابريــن الذيــن يتل ّقــون المصيبــة بالثبــات ،والرضــا ،والتســليم لقضــاء اللــه -تعالــى -بقولهــم:
﴿ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾ ،اعترافـاً منهــم بـ�أن اللــه مالــك �أمرهــم فــي الدنيــا ،و�إليــه مرجعهــم يــوم الحســاب ،وقــد ســاقت
ال�آيــات البشــرى للمؤمنيــن الصابريــن بمــا ي�أتــي:
 عليهم صلوات من ربهم ،وصلاة الله عليهم تكون بالثناء عليهم ،ومغفرة ذنوبهم. رحمة الله -تعالى -بهم ،وذلك بتعويضهم خيراً من مصيبتهم. -وصفهم بالمهتدين ،حيث لم يستحوذ عليهم الجزع عند وقوع المصيبة.

أ�حكام وفضائل:
ُي َس ُّن للمسلم �أن يقول عند المصيبة ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾.
ـتَ :سـ ِم ْع ُت َر ُســو َل اللـ ِه َ ي ُقــو ُلَ " :مــا ِمـ ْـن ُم ْسـ ِل ٍم
ويظهــر فضــل هــذه العبــارة فيمــا ورد عــن �أ ِّم َسـ َل َم َة � ،أن ََّهــا َقالَـ ْ
ـف لِــي َخ ْيـ ًـرا
تُ ِص ُيب ـ ُه ُم ِص َيبـ ٌةَ ،ف َي ُقــو ُل َمــا �أ َمـ َـر ُه اللـ ُه�" :إِنَّــا لِلَّـ ِه َو�إِنَّــا �إِلَ ْيـ ِه َر ِاج ُعــونَ" ،الل ُهـ َّم �أْ ُج ْرنِــي ِفــي ُم ِص َيب ِتــيَ ،و�أخْ ِلـ ْ
ـف اللـ ُه لَـ ُه َخ ْيـ ًـرا ِم ْن َهــا "(.رواه مســلم)
ِم ْن َهــا� ،إِ َّلا �أخْ َلـ َ

فائدة

هناك فرق بين التوكل على الله تعالى ،والتواكل:
فالتواكل رضا بالواقع ،دون السعي لتغييره نحو ال�أفضل ،وهو مرفوض.
والتــوكل رضـاً بقضــاء اللــه مــع ال�أخــذ بال�أســباب للتغلــب علــى الصعــاب ،وعلامــة الرضــا بالنتيجــة
حمـ ُد اللــه عليهــا ،والصبــر والاحتســاب.
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التقويم:
 ١نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة في ك ٍّل مما ي�أتي:
َ 1 -1قر َن الله -تعالى -في بعض ال�آيات القر�آنية الكريمة بين الصبر ،و:
		
ج -الزكاة.
		
ب -الصيام.
		
�أ -الصلاة.
2 -2معنى التوكل على الله -تعالى.-
�أ -ترك ال�أخذ بال�أسباب			 .
		
ج� -ألا يسعى العبد للتغلب على الصعاب.

د -الحج.

ب -الرضا بقضاء الله مع ال�أخذ بال�أسباب.
د -الرضا بقضاء الله دون ال�أخذ بال�أسباب.

٢

نُع ّرف المصطلحات ال�آتية :الشهيد ،الصبر.

٣

نوضّ ح الحكمة من ابتلاء الله -تعالى -لعباده المؤمنين.

٤

نُف ِّرق بين التوكل على الله تعالى ،والتواكل.

٥

نبين البشرى التي حملتها ال�آيات للصابرين.

٦

نُعلّل:
 -1نهت ال�آيات الكريمة عن وصف الشهداء بال�أموات.
 -2قرنت ال�آيات الكريمة بين الصبر ،والصلاة.

٧

نُب ّين العبر المستفادة من قوله -تعالى﴿ :-ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﴾.

٨

نُعدّد �أربع ًة من �آثا ِر نعم ِة �إرسال الرسول محمد  على ال� أ ّمة ال�إ سلامية.

٩

ما المعنى المستفاد من قوله -تعالى ﴿:-ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾ ؟

١٠

نستنتج حكمة ربط التربية والتعليم بالتلاوة.
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الدرس الرابع :التحاكم لشرع الله تعالى (سورة المائدة )50-48
(تفسير).
ال�أهداف :يتوقّع من الطلبة في نهاية الدّرس �أن يكونوا قادرين على:

-1
-2
-3
-4
-5
-6

1تلاوة ال�آيات الكريمة تلاوة سليمة.
2ذكر سبب نزول ال�آيات الكريمة.
3تفسير ما فيها من ٍ
معان.
4استنباط ما فيها من فوائد ودروس.
5توضيح المقصود بالهيمنة والشرعة والمنهاج الواردة في ال�آيات الكريمة.
6الحرص على التحاكم لشرع الله تعالى في �أمور حياتهم.

نشاط

نناقش هذه العبارة :ال�إ سلام منهج حياة.
سورة المائدة ()٥٠-٤٨

قــال تعالــى﴿:ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ

معاني المفردات والتراكيب:
ﮉ ﮊ :رقيبـاً ،وشــاهداً علــى
مــا ســبقه.
ﮝ ﮞ :شريع ًة ،وطريقا.
ﯥَ :يصدّوك بكيدهم.

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾
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تفسير ال�آيات الكريمة:
مكانة القر آ�ن الكريم بين الكتب السماوية:
أ�ولاً -تصديق القر آ�ن الكريم للكتب السابقة ،وهيمنته عليها:

قــال -تعالــى﴿ :-ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﴾.
الخطــاب فــي ال�آيــة الكريمــة للنبــي محمــد � أي و�أنزلنــا
�إليــك القــر�آن الكريــمَ ،وكُل مــا فيــه حــق ،وجعلنــاه شــاهداً علــى
نــزول الكتــب التــي قبلــه ،ورقيبـاً عليهــا يقـ ّر مــا فيهــا مــن الحـ ّق
ويتمايــز بمــا فيــه مــن تشــريعات و�أحــكام.
ثانيا -الحكم للقر آ�ن الكريم وحده:

قال -تعالى ﴿ :-ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﴾.
ت�أمــر ال�آيــة النبــي  بـ�أن يحكـ َم بيــن المتحاكميــن �إليــه ،وفــق مــا جــاء فــي القــر�آن الكريــم ،وتنهــاه عــن الانصــراف
عــن الحــق الــذي �أ َمـ َـر اللــه بــه �إلــى �أهوائهــم و�آرائهــم ،والخطــاب و�إن كان للنبــي � إلا �أنــه عــام لجميــع المؤمنيــن.
الحكمة من تعدّد الشرائع:
قال -تعالى ﴿ :-ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﴾.
جعــل اللــه -تعالــى -لــك ّل �أمـ ٍة شــريعة خاصــة ،بمــا فيهــا مــن �أوامـ َـر ونــوا ٍه ،ولــو �أراد اللــه -تعالــى -لَ َج َمـ َع النــاس علــى
شــريع ٍة واحــدةَ ،ولَمــا جعـ َل لــكل �أمــة شــريعة وطريقـاً.
وفــي تعــدد الشــرائع الســابقة اختبــار ل�أتباعهــا ،هــل ينقــادون لشــرع اللــه -تعالــى� ،-أم يتّبعــوا �أهواءهــم فيميلــوا عــن
شــريعة الحــق.
دعوة الله لجميع ال�أمم إ�لى المسارعة في التصديق بالقر آ�ن الكريم:
قال تعالى﴿ :ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﴾.
ي�أمر الله الناس جميعاً بال�إ سراع �إلى شريعة ال�إ سلام ،والعمل بما جاء في القر�آن الكريم العظيم من �أحكام.
ثــم يبيــن اللــه �أن ميعــاد النــاس ،ومصيرهــم �إليــه يــوم القيامــة ،فيحكــم بينهــم فيمــا اختلفــوا فيــه مــن الحــق ،فيجــزي
الصادقيــن بصدقهــم ،ويعــذب الكافريــن المعانديــن.
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وجوب التحاكم لشرع الله -تعالى:-
قال تعالى ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾.
تؤكــد ال�آيــة الكريمــة �أ َّن علــى النبــي الكريــم  وجــوب الالتــزام بحكــم اللــه -تعالــى ،-وعــدم اتبــاع �أهــواء
المتحاكميــن �إليــه مــن اليهــود ،والتنبــه �إلــى كذبهــم ،وتدليســهم للحــق ،فقــد ورد فــي ســبب نــزول هــذه ال�آيــة عــن ابــن
عبــاس -رضــي اللــه عنهمــا� :-أن جماعــة مــن اليهــود منهــم كعــب بــن �أســد ،وعبــد اللــه بــن صوريــا ،وشــاس بــن قيــس قــال
ـت �أنّــا �أحبــار اليهــود
بعضهــم لبعــض :اذهبــوا بنــا �إلــى محمــد لعلنــا نفتنــه عــن دينــهَ ،ف�أ َتـ ْو ُه ،فقالــوا :يــا محمــد ،قــد عرفـ َ
و�أشــرافهم ،و�أنّــا �إن اتبعنــاك اتبعنــا اليهــود ولــن يخالفونــا ،و�إ َّن بيننــا وبيــن قــوم خصومــة ،ونحاكمهــم �إليــك ،فتقضــي لنــا
عليهــم ،ونحــن نؤمــن بــك ونص ّدقُــك ،ف�أبــى رســول اللــه  ذلــك ،ف�أنــزل اللــه -تعالــى -فيهــم﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾(.رواه ابــن جريــر الطبــري فــي تفســيره).
ويخبــر اللــه -تعالــى -نبيــه � أن �إعــراض اليهــود عــن قبــول حكمــه� ،إنمــا هــو حرمــان لهــم مــن الهــدى بســبب مــا
اكتســبوا مــن الذنــوب والمعاصــي.
ثــم َه ـ َّون الل ـ ُه علــى رســوله  مــا قــد يجــده مــن �ألــم بســبب تم ـ ّرد اليهــود والمنافقيــن ،و�إعراضهــم عــن الحــق
الــذي جاءهــم بــه و َدعاهــم �إليــه بقولــه﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﴾� ،أي �أن كثيــراً مــن النــاس ُعصــاة خارجــون عــن
طاعــة ربهــم ورســله.
التحذير من ال�إ عراض عن حكم الله -تعالى:-
قال تعالى ﴿ :ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾.
بــد أ�ت ال�آيــة الكريمــة بالاســتفهام ال�إ نــكاري فــي قولــه -تعالــى ﴿ :-ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﴾ ،وفــي ذلــك توبيــخ لمــن
ُيعــرض عــن حكــم اللــه -تعالــى ،-وي�أخــذ بحكــم الجاهليــة القائــم علــى الظّلــم والجــور.
ثــم جــاء الاســتفهام فــي قولــه -تعالــى ﴿ :-ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾ ،ليفيــد النفــي ،فــلا ُحك ـ َم �أ ْع ـدَل،
و�أرحــم ِمــن ُحكمـ ِه -ســبحانه وتعالــى ،-ولا يــدرك ذلــك ح ًّقــا �إلا مــن �آمــن و�أيقــن �أنــه �أحكــم الحاكميــن.
قضية
للنقاش:

ث ّمة كتب سماوية �أنزلت على ال�أنبياء السابقين ،ما حدود وضوابط �إيمان المسلم بتلك الكتب؟
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التقويم:
١

ما الغرض الذي يفيده الاستفهام في قوله -تعالى﴿ :-ﯾ ﯿ ﰀ﴾؟

 ٢نُب ّين معاني المفردات والتراكيب ال�آتية:
ﮉ ﮊ ،ﮝ ﮞ ،ﯥ.
 ٣نوضّ ح المعنى المستفاد من ال�آيات الكريمة ال�آتية:
﴿1 -1ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﴾.
 ﴿2 -2ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾.
 ﴿3 -3ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﴾.
 ﴿4 -4ﮒ ﮓ ﮔ ﴾.
٤

نُعلّل :تعد ّد الشرائع السماوية.

٥

ص سبب نزول قوله -تعالى ﴿ :-ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﴾.
نُلخِّ ُ

٦

هل يقتصر التحذير من فتنة ال�أعداء على اليهود لخصوصية سبب النزول؟

22

الدرس الخامس :الاعتصام بالله تعالى (سورة آ�ل عمران )105-100
(تفسير وحفظ).
ال�أهداف :يتوقّع من الطلبة في نهاية الدّرس �أن يكونوا قادرين على:

-1
-2
-3
-4
-5
-6

1تلاوة ال�آيات الكريمة تلاوة سليمة.
2حفظ ال�آيات الكريمة غيباً.
3تفسير ما فيها من ٍ
معان.
4استنباط ما فيها من دروس وفوائد.
5تصنيف �أهل الكتاب حسب علاقتهم بالمسلمين.
6ذكر دعائم وحدة المسلمين.

نشاط

كيف تتحقق الوحدة في ال�أمة؟
سورة آل عمران ()١٠٥-١٠٠

معاني المفردات والتراكيب:

قــال تعالــى﴿:ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌﰍﰎﰏﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭱ:تم ّسكوا.

ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﭲﭳ :القر�آن الكريم.

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

ﮇ  :طرف.

ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾
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سبب نزول ال�آيات الكريمة:
ورد فــي ســبب نــزول ال�آيتيــن (� )١٠١-١٠٠أن شــاس بــن قيــس اليهــودي م ـ ّر علــى نفــر مــن �أصحــاب رســول اللــه
 مــن ال�أوس والخــزرج فــي مجلــس يتحدثــون فيــه ،فغا َظـ ُه مــا ر�أى مــن �ألفتهــم ،بعــد الــذي كان بينهــم فــي الجاهليــة
مــن العــداوة ،ف�أمــر شــاباً مــن اليهــود كان معــه ،فقــال :اعمــد �إليهــم ،فاجلــس معهــم ،وذكّرهــم بمــا كان بيــن ال�أوس
والخــزرج مــن قتــال ،ففعــل ،فتنازعــوا ،وغضبــوا ،وتنــادوا بحمــل الســلاح ،فبلــغ ذلــك رســول اللــه  فخــرج �إليهــم
فيمــن معــه مــن المهاجريــن ،فقــال" :يــا معشــر المســلمين� ،أبِدَعــوى الجاهليــة و�أنــا بيــن �أظهركــم ،بعــد �أن �أكرمكــم اللــه
بال�إ ســلام ،وقطــع بــه عنكــم �أمــر الجاهليــة ،و�ألّــف بينكــم ،فترجعــون �إلــى مــا كنتــم عليــه كفــارا؟ اللــه اللــه! " (رواه ابــن
جريــر فــي تفســيره).
فعــرف القــوم �أنهــا نــزغ مــن الشــيطان ،وكيــد مــن عدوهــم ،ف�ألقــوا الســلاح مــن �أيديهــم ،وبكــوا وعانــق بعضهــم
بعضــا ،ثــم انصرفــوا مــع رســول اللــه  ســامعين مطيعيــن ،فنزلــت ال�آيــات الكريمــة.

بين يدي ال�آيات الكريمة:
تدور ال�آيات الكريمة حول محورين أ�ساسيين:
ال�أول -التحذير من طاعة ال�أعداء.
الثاني -دعائم وحدة ال�أمة ال�إ سلامية وتماسكها.

تفسير ال�آيات الكريمة:
التحذير من طاعة ال�أعداء:
قال تعالى﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ﴾.
يحــذر اللــه -تعالــى -عبــاده المؤمنيــن مــن طاعــة المعاديــن مــن �أهــل الكتــاب والكافريــن ،ويطلــب منهــم �ألّا ي�أمنوهــم ،ولا
يقبلــوا لهــم ر�أيـاً �أو َمشــورة؛ ل�أن ّهــم سـ ُـي ِضلُّونهم ،و ُيلقــون �إليهــم الشُ ـ ُـبهات فــي الديــن ،ليرجعــوا جاحديــن للحــق بعــد ال�إ يمان.

أ�حكام وفضائل:
ينقسم �أهل الكتاب وفق علاقتهم بالمسلمين �إلى قسمين:
ال�أول -غير المعادين الذين لا يتعرضون للمسلمين بال�أذى ،فهؤلاء نتعامل معهم بالب ّر وال�إ حسان.
الثانــي -المعــادون الذيــن يتعرضــون للمســلمين بــال�أذى ،والســخرية والكيــد للديــن ،و�أهلــه ،فهــؤلاء ح ـ َّذر اللــه مــن
طاعتهــم ،واســتئمانهم.
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التحذير من الكفر:
قال تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾.
ُي ْن ِكـ ُـر اللــه علــى المؤمنيــن �أن يقعــوا فــي الكفــر وعندهــم مــا يمنــع منــه ،وهــو �آيــات القــر�آن الكريــم التــي تتلــى عليهــم،
ونبــي اللــه محمــد  بينهــم.
خاصــا بهــم بــل يشــمل
وخوطــب الصحابــة -رضــي اللــه عنهــم -فــي قولــه تعالــى ﴿ :ﭘﭙﭚ ﴾� ،إلا �أنــه ليــس ً
المؤمنيــن فــي كل عصــر ،فالنبــي  بــاق فينــا بسـنّته وهديـ ِه ،و�إن فارقنــا بجســده.
دعائم وحدة المسلمين:
أ�ولاً :التقوى:

قال تعالى﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﴾.
ي�أمــر اللــه عبــاده بالتقــوى ليحفــظ عليهــم وحدتهــم وتماســكهم ،ومــن يتــقِ اللــه -عـ ّز وجــل -يبــذل جهــده ومســتطاعه
فــي فعــل مــا �أمــره اللــه بــه ،وتــرك مــا نهــاه عنــه.
ويدعوهم �إلى الاستعداد للقاء الله في كل وقت ،مذعنين له بالطاعة ،ومخلصين له في العبادة.
ثاني ًا :الاعتصام بكتاب الله وهدي نبيه:

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

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﴾.
التمســك بكتــاب ربهــم و َهـ ْدي نبيهــم ،ففــي ذلــك حفــظ وحدتهــم،
تدعــو ال�آيــة الكريمــة المســلمين جميعـاً �إلــى
ّ
ومنــع فرقتهــم.
فائدة

حبــل اللــه الــوارد فــي ال�آيــة الكريمــة هــو القــر�آن الكريــم لقولــه " ،كتــاب اللــه هــو حبــل الل ـ ِه
ال َم ْمــدود مــن الســما ِء �إلــى ال�أرض " (رواه ابــن جريــر فــي تفســيره وصححــة ال�ألبانــي).

وتذكرهــم ال�آيــة الكريمــة بعظيــم نعــم اللــه ،وفضلــه عليهــم حيــث جمــع بيــن قلوبهــم بعــد �أن كانــت متنافــرة يعــادي
بعضــا ،وتقــوم بينهــم الحــروب ل�أتفــه ال�أســباب ،وكانــوا فــي الجاهليــة علــى حافــة النــار بضلالهــم فانقذهــم اللــه
بعضهــم ً
منهــا بـ�أن هداهــم لل�إ ســلام.
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ثالث ًا :ال�أمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
قال تعالى ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﴾.
ي�أمــر اللــه -تعالــى -المؤمنيــن �أن يكونــوا جماعــة تدعــو النــاس �إلــى الخيــر ،وت�أمرهــم بمــا �أمــر اللــه ،وتنهاهــم همــا نهــى
عنــه؛ ل�أن ال�أمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر مــن دعائــم وحــدة ال�أمــة ال�إ ســلامية ،ليكونــوا مــن �أهــل الفــلاح فــي الدنيــا.

نبحث:

ـض علــى ال�أمــر بالمعــروف والنهــي عــن
بالرجــوع �إلــى مصــادر المعرفــة نكتــب حديث ـاً شــريفاً يحـ ُّ
المنكــر.

قال تعالى﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾.
تحــذر ال�آيــة الكريمــة المؤمنيــن مــن التفــرق شــيعاً ،ومــن الاختــلاف فــي �أصــول الديــن مــن بعــد مــا اتضــح لهــم الحــق
-كمــا فعــل مــن قبلهــم ،-و�إلا ســيكون مصيرهــم العــذاب الشــديد.
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التقويم:
 ١نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة لكل مما ي�أتي:
1 -1واجب المسلم تجاه غير المعادين من �أهل الكتاب:
�أ -الب ّر وال�إ حسان �إليهم .ب -الكيد لهم .ج -عد ُم استئمانهم .د� -إهمال �أمرهم.
2 -2الخطاب في قوله -تعالى ﴿ :-ﭘ ﭙﭚ ﴾ لـ:
ب -ال�أوس والخزرج دون غيرهم.
		
�أ -المهاجرين دون غيرهم.
د -المسلمين كافة.
		
ج -ال�أنصار دون غيرهم.
3 -3المقصود بحبل الله في قوله -تعالى ﴿ :-ﭱ ﭲ ﭳ ﴾:
د -الكتب السماوية السابقة.
ج -القر�آن الكريم.
ب -الزبور.
�أ -التوراة		.
٢

نذكر دعائم وحدة ال�أمة ال�إ سلامية كما وردت في ال�آيات الكريمة.

٣

نُب ّين معاني المفردات والتراكيب ال�آتية:
ﭱ ،ﭲﭳ ،ﮇ .

٤

نُعلّل ما ي�أتي:
1 -1ح ّذر الله المؤمنين من طاعة ال ُمعادين من �أهل الكتاب والكافرين.
ُ 2 -2ي ْن ِك ُر الله على المؤمنين �أن يقعوا في الكفر.
�3 -3أمر الله المؤمنين �أن يكونوا جماعة ت�أمر بالمعروف وتنهى عن المنكر.

٥
٦

نوضّ ح �أقسام �أهل الكتاب وفق نظرة ال�إ سلام �إليهم.
ُفسر قوله -تعالى:-
ن ّ
 ﴿1 -1ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾.
﴿2 -2ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾.

٧

ص سبب نزول ال�آيات الكريمة ( )١٠١-١٠٠من سورة �آل عمران.
نُلخِّ ُ

٨

نستنتج العلاقة بين ال�أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووحدة المسلمين.
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الدرس السادس :قصة موسى -عليه السلام -مع العبد الصالح (الخضر).
(سورة الكهف )82-60
(تفسير)
ال�أهداف :يتوقّع من الطلبة في نهاية الدّرس �أن يكونوا قادرين على:

-1
-2
-3
-4
-5
-6

1تلاوة ال�آيات الكريمة تلاوة سليمة.
2بيان ما فيها من ٍ
معان.
3استنتاج بعض العبر المستفادة.
4استشعار حكمة الله -سبحانه -في قضائه وقدره.
5تقدير فضل العلم والاجتهاد في التعلم.
6الحرص على ال�أمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

نشاط

قولان متضادان :طريق العلم صعب شائك ،وطريق العلم سه ٌل سالك .ما ر�أيك؟
سورة الكهف ()٨٢-٦٠

قــال تعالــى﴿:ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵ ﯶﯷﯸﯹﯺ ﯻﯼ ﯽﯾﯿ
ﰀﰁﰂ ﰃﰄ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥ ﭦﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔ
ﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡ ﮢﮣ
ﮤﮥ ﮦﮧﮨ ﮩﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
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معاني المفردات والتراكيب:
ﯯ ﯰ  :لا �أزال.
ﯷ :زمناً طويلا.
ﰃ :مسلكاً.
ﭜ :تعباً ومشقة.

ﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ
ﰀ ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ ﰌﰍﰎ
ﰏﰐ ﰑﰒﰓﰔﰕﰖ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﭻ :يسقط.

ﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜ ﮝﮞ
ﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙ ﯚﯛﯜ ﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢ ﯣﯤ ﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯ ﯰ
ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﴾

بين يدي ال�آيات:
فــي قصــة موســى -عليــه الســلام -مــع الخضــر كثيــر مــن الحكــم والعبــر ،والمواقــف العظيمــة ،وتــدور قصــة موســى
عليــه الســلام -مــع الخضــر حــول ثلاثــة محــاور:ال�أول :سعي موسى -عليه السلام -للقاء الخضر:
مــن قولــه -تعالــى﴿ :-ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾ ،وحتــى قولــه
تعالــى ﴿ :-ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾.خطيبــا فــي بنــي �إســرائيل َو ُس ـ ِئ َل� :أي النــاس �أعلــم؟ فقــال� :أنــا ،فعتــب اللــه
عندمــا قــام موســى  -عليــه الســلام -
ً
ســبحانه وتعالــى -عليــه� ،إذ لــم يــرد العلــم �إليــه ،ف�أوحــى اللــه -تعالــى� -إليــه� :أن عبــداً مــن عبــادي بمجمــع البحريــن ،هــو�أعلــم منــك( "...رواه البخــاري) ،وعندهــا طلــب موســى -عليــه الســلام -لقــاءه ،ف�أعلمــه اللــه -ســبحانه وتعالــى -بالمــكان
الــذي ســيلتقيه فيــه ،و�أمــره �أن يحمــل معــه حوتـاً فــي ِم ْك َتــلٍ (وعــاء يضــع المســافر فيــه زاده)؛ ليكــون فقدانــه علامــة علــى
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المــكان الــذي ســيلتقى فيــه بالعبــد الصالــح ،فانطلــق موســى -عليــه الســلام -ومعــه فتــا ُه يوشــع بــن نــون ،وحمــلا الحــوت،
حتــى وصــلا �إلــى الصخــرة ،فنــام موســى -عليــه الســلام ،-فانسـ ّل الحــوت مــن ال ِم ْك َتــل ،واتخــذ طريقــه فــي البحــر ،ثـ ّم
انطلقــا ،ونســي الفتــى �أن يخبــر موســى -عليــه الســلام -ب�أمــر الحــوت ،فلمــا كان الغــد قــال موســى-عليه الســلام -لفتــاه:
�آتنــا غداءنــا ،وهنــا تذكــر الفتــى مــا كان مــن �أمــر الحــوت ونســيانه ،فقــال موســى -عليــه الســلام :-ذلــك مــا كنــا نبـ ِـغ،
فرجعــا �إلــى حيــث كانــا.
نبحث:

بالرجوع �إلى مصادر المعرفة نكتب ثلاثة ٍ
معان لكلمة َس َر َب.

الثاني :لقاء موسى -عليه السلام -مع الخضر
مــن قولــه -تعالــى ﴿ :-ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﴾ ،وحتــى قولــه -تعالــى:-
﴿ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﴾.
يقصــان �أثــر الحــوت ،فلمــا انتهيــا �إلــى الصخــرة ،وجــدا العبــد الصالــح  ،فسـلّم موســى عليــه،
رجــع موســى وفتــاه ّ
وطلــب مرافقتــه ليتعلــم منــه ،ف�أعلــم الخضــر موســى -عليــه الســلام� -أنــه لــن يكــون لــه طاقــة� ،أو صبــر علــى مرافقتــه؛ وذلــك
لعلــم الخضــر �أن مــا ســيجري مــن �أحــداث ســيفاجئه فــلا يصبــر ،و�أخبــره بقولــه" :يــا موســى �إنــي علــى ِع ْل ـ ٍم مــن ِع ْل ـ ِم
ـت علــى ِع ْلـ ٍم َعلَّ َم َكـ ُه ،لا �أ ْع َل ُمــه " فوعــد موســى -عليــه الســلام -الخضــر بـ�أن يكــون
ـت ،و�أنْـ َ
اللــه َعلَّ َمنيـ ِه ،لا َت ْع َل ُمـ ُه �أنْـ َ
صابــراً علــى رفقتــه ،ولا يعصــي �أمــره ،فوافــق الخضــر علــى طلــب موســى -عليــه الســلام -مشــتر ًطا عليــه� ،ألا يسـ�أله عــن
شــيء قبــل �إعلامــه ســبب القيــام بــه.
الثالث :رحلة موسى -عليه السلام -مع الخضر وما رافقها من عجائب
مــن قولــه -تعالــى﴿ :-ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﴾ ،وحتــى
قولــه -تعالــى ﴿ :-ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﴾.
طالبــا للعلــم ،فمــرت بهــم ســفينة عــرف �أصحا ُبهــا الخضـ َـر ،ف�أركبوهمــا
انطلــق موســى -عليــه الســلام -مــع الخضــر ً
بغيــر �أجــرة ،فعمــد الخضــر �إلــى قلــع لــوح مــن �ألواحهــا ،فاعتــرض موســى -عليــه الســلام ،-فذكــره الخضــر بنصيحتــه منــذ
البدايــة ،قائـلًا﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾ ،فاعتــذر موســى -عليــه الســلام -بالنســيان.
ثــم خرجــا مــن الســفينة ،فبينمــا همــا يمشــيان علــى الســاحل �إذ �أبصــر الخضــر غلا ًمــا يلعــب مــع الغلمــان ،فقتلــه،
فاســتنكر موســى -عليــه الســلام -فعلـ ُه ،فذكّــر ُه الخضــر بالنصيحــة مــرة �أخــرى ،فقــال موســى -عليــه الســلام� :-إن سـ�ألتك
عــن شــيء بعدهــا فــلا تصاحبنــي ،وســتكون معــذو ًرا فيمــا فعلــت ،فانطلقــا حتــى �إذا �أتيــا �أهــل قريــة طلبــا الطعــام منهــم،
ف�أبــوا �أن يضيفوهمــا ،فوجــدا فيهــا جــداراً يــكاد �أن يســقط ،فقــام الخضــر ف�أصلحــه ،فقــال موســى :قــوم �أتيناهــم فلــم
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يطعمونــا ،ولــم يضيفونــا ،لــو شــئت لاتخــذت علــى بنــاء الجــدار �أجـ ًـرا ،فقــال الخضــر هــذا فــراق بينــي وبينــك ،ثــم �أخــذ
يعلــل لــه مــا شــاهده مــن �أحــداث لــم يســتطع الصبــر عليهــا:
 خرق السفينة؛ ل�إ حداث ٍعيب يحميها من سطو ملك ظالم اعتاد التربّص للسفن الصالحة ،والاستيلاء عليها.
 قتــل الغــلام؛ لمــا ســيكون مــن طغيانــه وكفــره ،ور�أفــة بوالديــه المؤمنيــن؛ حتــى لا يتبعــاه فيضــلا ،ولكــي يبدلهمــااللــه خيــراً منــه.
ـاء الجــدار؛ لحفـ ِـظ مـ ٍ
ـال مكنــو ٍز تحتــه لغلاميــن يتيميــن كان �أبوهمــا صالح ـاً ،ولــو تــرك الجــدار علــى حالــه
 بنـ ُلتســاقطت �أحجــاره ،وانكشــف مــا تحتــه مــن كنــز.

العبر المستفادة من القصة:
تظهر في قصة موسى -عليه السلام -مع الخضر كثي ٌر من الحكم والعبر ،منها:
في مجال العلم والتعلم:
أ�ولاً -فضل السعي وال ّرحلة في طلب العلم ،كما فعل موسى- ،عليه السلام ،-بسعيه وارتحاله للقاء الخضر.

ثاني ـ ًا -الصبــر وتحمــل المشــاق ،وهــذا مــا نبــه �إليــه الخضـ ُـر موســى- ،عليــه الســلام ،-فــي قولــه -تعالــى ﴿ :-ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﴾.
ثالثـ ًا -التواضــع فــي طلــب العلــم ،فموســى -عليــه الســلام -لــم تمنعــه نبوتــه ،ومقامــه مــن مرافقــة الخضــر وطلــب العلــم
منــه ،ب ـ�أدب ولطــف قــال -تعالــى ﴿ :-ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﴾.
في مجال العقيدة:
�أولاً -التســليم بـ�أن الغيــب لا يعلمــه �إلا اللــه -تعالــى ،-فخــرق الســفينة وقتــل الغــلام ،مثـلًا ،لا يخضعــان لحكــم العقــل،
�إنمــا همــا �أمــر مــن اللــه -تعالــى -للخضــر؛ لقولــه -تعالــى ﴿ :-ﯴﯵ ﯶﯷ﴾.
ثانيـاً -التــوكل علــى اللــه -تعالــى -يقتضــي ال�أخــذ بال�أســباب ،فموســى -عليــه الســلام -حمــل معــه الطعــام فــي ســفره للقــاء
الخضر.
في مجال ال�أمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
التمســك بالحــق ،والدفــاع عنــه ،ويظهــر هــذا ،فــي اعتــراض موســى- ،عليــه الســلام ،-علــى خــرق الســفينة ،وقتــل
الغــلام ،رغــم معرفتــه المســبقة �أن الخضــر عبـ ٌد صالـ ٌـح قــد زكّا ُه اللــه -تعالــى.-
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- -فــي قولــه -تعالــى﴿ :-ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾ ،وقولــه ﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﴾ .ففــي ال�أولــى ﴿ ﮏ ﴾ بزيــادة التــاء؛ لتضفــي صعوبــة فــي نطــق الكلمــة؛ وذلــك
يناســب صعوبــة فهــم موســى لل�أســباب الكامنــة وراء �أفعــال الخضــر؛ ل�أنهــا لــم تكــن ظاهــرة لــه،
�أمــا ﴿ ﯽ﴾ بحــذف التــاء تخفيفـاً؛ ل�أن ال�أســباب �أصبحــت ظاهــر ًة وواضحــة لموســى -عليــه
لفتتان بيانيتان
السلام.-
 -قولــه -تعالــى ﴿ :-ﮚ ﮛ ﮜ ﴾ ،نســب مــا ظاهــره العيــب (خــرق الســفينة) �إلــى نفســه ت�أدبـاًمــع اللــه -تعالــى ،-وقولــه -تعالــى﴿ :-ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ﴾ ،نســب الخيــر �إلــى اللــه -تعالــى-؛ لمــا فــي ذلــك مــن حفــظ لمــال اليتيميــن.

التقويم:
 ١نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة لكل مما ي�أتي:
1 -1اعتذر موسى -عليه السلام -في المرة ال�أولى عن اعتراضه على الخضر بـ:
د -كراهة ما قام به الخضر.
ج� -إنكار المنكر.
		
ب -النسيان.
�أ -الخط�أ.
2 -2العمل الذي قام به الخضر عند دخوله القرية مع موسى -عليه السلام:-
د� -إلقاء خطاب في القرية.
ج -خرق السفينة.
ب� -إصلاح الجدار.
�أ -قتل الغلام.
3 -3حفظ الله -تعالى -مال اليتيمين بسبب صلاح:
		
ج� -أبيهما.
		
�أ� -أهل القرية .ب -جيرانهم.
4 -4جعل الله -تعالى -فقدان الحوت علامة على المكان الذي:
�أ -سيلتقي فيه موسى -عليه السلام -مع الخضر.
ب -سيلتقي فيه يوشع مع موسى -عليه السلام.-
ج -سيلتقي فيه الخضر مع �أصحاب السفينة.
د -سيقتل فيه الخضر الغلام.
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د -الخضر.

٢

نُعلّل قيام الخضر بال�أمور ال�آتية:
1 -1خرق السفينة.
2 -2قتل الغلام.
3 -3بناء الجدار.

 ٣مــن خــلال دراســتك لقصــة موســى-عليه الســلام -والعبــد الصالــح نذكــر عبــرة واحــدة لــكل مجــال مــن
المجــالات ال�آتيــة:
1 -1العلم والتعليم.
2 -2العقيدة.
3 -3ال�أمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
٤

نُب ّين اللفتة البيانية في ال�آيتين ال�آتيتين:
1 -1قال تعالى ﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﴾.
2 -2قال تعالى﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾.

٥

نُب ّين معاني المفردات ال�آتية:
ﯷ ،ﭜ ،ﭻ.

٦

نستنتج فائدة من فوائد صلاح ال�إ نسان من ال�آيات الكريمة.
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الدرس السابع :سنن الله -تعالى -في المجتمعات.
ال�أهداف :يتوقّع من الطلبة في نهاية الدّرس �أن يكونوا قادرين على:

-1
-2
-3
-4
-5

1تعريف سنن الله -تعالى -في المجتمعات.
2شرح سمات سنن الله –تعالى.-
3الاستدلال على سنن الله -تعالى -من القر�آن الكريم.
4بيان بعض سنن الله في المجتمعات.
5استنتاج موقف المسلم من سنن الله -تعالى.-

نشاط

يــرى بعــض النــاس �أن الكــوارث البيئيــة الناجمــة عــن الــزلازل والبراكيــن عقوبــات �إلهيــة ،كيــف نق ّيــم
هــذه الدعــوى؟

مفهوم سنن الله تعالى في المجتمعات:

ســنن اللــه -تعالــى :-تلــك القوانيــن العامــة التــي تحكــم حركــة ال�أحــداث ،والوقائــع فــي الحيــاة ،ولا تتغيــر إ�لا
ب أ�مــر اللــه -تعالــى ،-ولحكمــة يريدهــا ســبحانه.
ومــن ِ
الح َكـ ِم ال�إ لهيــة لربــط وقائــع الحيــاة و�أحداثهــا بقوانيــن ثابتــة تنميــة روح
المثابــرة والعمــل ،وعمــارة الكــون ،وتقويــم عقائــد الناس وفكرهم ،وضبط الســلوك
البشــري ال�إ يجابــي فــي الحيــاة ،وترســيخ دوافــع الخيــر وحبــه.

سمات سنن الله تعالى:

تتســم ســنن اللــه -تعالــى -فــي المجتمعــات البشــرية بالثبــات ،قــال -تعالــى ﴿ :-ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ﴾(.فاطــر )٤٣ :فهــي قوانيــن عامــة لا تتخلــف ،كمــا �أنهــا تتســم بالعــدل فــلا تحابــي جنسـاً دون �آخــر ،بــل
تخضــع لهــا المجتمعــات البشــرية� ،أفــرا ًدا وجماعــات ،وهــي ســنن شــاملة تن ِّظــم شــؤون الحيــاة فــي مجالاتهــا الشــخصية
والمجتمعيــة ،والعقائديــة ،والســلوكية وغيرهــا.
من سنن الله -تعالى -في المجتمعات:
اتباع الهدى أ�و ال�إ عراض عنه:
اقتضــت ســنة اللــه -تعالــى -فــي الخلــق �أن جعــل لهــم طريقيــن :واحــداً يقــود �إلــى الهدايــة ،و�آخـ َـر يقــود �إلــى الضــلال،
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يســر اللــه للبشــرية جمعــاء �أســباب الهدايــة ،فجعــل الوجــود ميــدان نظــر وتفكّــر ،و�أنــزل الكتــب الســماوية و�أرســل
وقــد ّ
الرســل ،ومـ ّن علــى ال�إ نســان بالعقــل ،فمــن اتبــع ســبيل الهــدى ،نــال ثمــرة الاتّبــا ِع هدايـ ًة وصلاحـاً ،ومــن اتبــع غيــر ذلــك
ـقاء.
كان جــزاء مــا اتبــع ضــلالا ً وشـ ً
والهــدى الحــق  -الــذي ليــس بعــده هــدى -اتبــاع ديــن ال�إ ســلام ،قــال -تعالــى ﴿ :-ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾(.طه)
الاختلاف:
والاختلاف بين الناس سنّة كونية ،وهو على نوعين:
• اختــلاف مذمــوم حـ ّذر اللــه المؤمنيــن منــه لمــا يترتــب عليه من �آثار ســلبية خطيرة ،قــال -تعالــى﴿ :-ﭑﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙ﴾(.ال�أنفــال ،)٤٦:وقــال " :و َلا َتخْ َت ِل ُفــوا َفـ إِ� َّن َمـ ْـن كَا َن َق ْب َل ُكـ ْم اخْ َت َل ُفــوا َف َه َل ُكــوا"
(رواه البخــاري).
•اختلاف محمود مثل اختلاف الفقهاء في ال�أحكام الشرعية.
الاستخلاف والتمكين للمؤمنين:
وهذا وعد الله -تعالى -لرسوله � أن يجعل �أمته خلفاء ال�أرض ،بهم تصلح البلاد ،وتخضع لهم العباد.
ويترتب على ذلك التمكين في ال�أرض ،بالت�أييد بالنصر ،وال�إ عزاز ،وعلو الش�أن ،ونفاذ �أحكام ال�إ سلام في الناس كافة.
قــال -تعالــى﴿ :-ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﴾(.النــور ،)٥٥:ولا يكــون التمكيــن بالقعــود والانتظــار بــل لا بــد مــن �إعــداد
العــدة ،ال�إ يمانيــة والماديــة ،قــال -تعالــى ﴿ :-ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﴾(.ال�أنفــال)٦٠:
قضية
للنقاش:

قد تتوافر ال�أسباب الظاهرة للنّصر ولا يتح ّقق ،ما تعليل ذلك؟

التدافع والتداول:
الصــراع بيــن الحــق والباطــل صــرا ٌع دائــم لا ينقطــع ،فتــارة تكــون الجولــة ل�أهــل الحــق ،وتــارة ل�أهــل الباطــل ،فــلا
ينبغــي للمســلم �أن ينبهــر بمــا يحققــه �أهــل الباطــل مــن غلبــة وعلــو ،بــل لا بـ ّد مــن اليقيــن �أن ذلــك جــزء مــن ســنة اللــه
تعالــى -فــي الكــون ،ومــا عليــه �إلا أ�ن يكــون علــى قــدر المســؤولية فــي الدفــاع عــن دينــه ،قــال -تعالــى ﴿ :-ﮀ ﮁ35

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﴾�(.آل عمــران) ،وســطوة الباطــل مرحلــة يتعــرض فيهــا المســلمون لــل�أذى والضــرر ،ولكنهــا
تُم ّيــز المؤمــن الحــق مــن غيــره.
التغيير والاستبدال:
تتم ّيــز حيــاة النــاس بالتغ ُّيــر مــن حـ ٍ
ـال �إلــى حــال ،مــا بيــن هدايــة �أو ضــلال ،وحيــازة نعمــة� ،أو فقدانهــا ،و�أمــن� ،أو
لسـ َّن ِة تغييـ ِر النفــوس �إصلاحـاً �أو �إفســاداً ،قــال -تعالــى ﴿ :-ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
خــوف ،وتغييــر الحــال �إيجابـاً �أو ســلباً يحتكــم ُ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾(.الرعــد)١١:
وجعــل اللــه -تعالــى -مــن واجــب المســلم فــي ك ّل عصــر �أن يحافــظ علــى دينــه ،و�أن يبــذل وســعه فــي دعــوة النــاس
�إلــى الخيــر ،و�إصــلاح �أحوالهــم ،وحـ ّذر مــن عاقبــة تخلّــف المســلمين عــن ذلــك ،قــال -تعالــى ﴿ :-ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﴾(.محمــد)٣٨ :

الجزاء وفق العمل:
فقــد يكــون الجــزاء حســنا ،ليقابــل ك َّل فعــلٍ حســنٍ  ،قــال -تعالــى﴿ :-ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾.
(الرحمــن) ،وقــد يكــون ســيئاً ليقابــل ك َّل فعــلٍ ســيئ ،ســواء بعــذاب فــي الدنيــا �أم فــي ال�آخــرة� ،أو فيهمــا معـاً ،وقــد تجلّــت ســنة
اللــه فــي مقابلــة العمــل بمثلــه فــي �إهــلاك ال�أمــم الســابقة التــي تنكّــرت لدعــوة ال�أنبيــاء ،قــال -تعالــى﴿ :-ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾(.الفجــر).
ربط النتائج بال�أسباب:
وربــط النتائــج بال�أســباب مــن مســتلزمات ال�إ يمــان بقضــاء اللــه -تعالــى -وحكمــه فــي ال�أشــياء ،فالســبب قــد ُر اللــه،
والنتيجــة قــدر اللــه ،وحركــة ال�إ نســان فــي ســبيل تحقيقهــا �أمــر مــن اللــه -تعالــى ،-فالــرزق مكتــوب ،ولكنّــه نتيجــة ربطهــا
اللــه بســبب ،وهــو المشــي فــي ال�أرض لتحقيقــه ،قــال -تعالــى ﴿ :-ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﴾(.الملــك)
ومــا يخــرج مــن ال�أرض مــن نباتــات و�أشــجار وثمــار نتائــج ،جعــل اللــه مــن �أســبابها المطــر والتربــة الصالحــة ،والبيئــة
المناســبة وجهــد ال�إ نســان.
الفتنة والابتلاء:
فالامتحــان والاختبــار مــن قوانيــن اللــه -تعالــى -العامــة التــي تحتكــم لهــا حركــة الحيــاة ،قــال -تعالــى ﴿ :-ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾(.الملــك)
والفتنــة بمعنــى الاختبــار لا تخــص المؤمــن دون غيــره ،بــل تشــمل عمــوم الناس ،قــال -تعالــى﴿ :-ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾(.العنكبوت)
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التقويم:
 ١نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة لكل مما ي�أتي:
1 -1من سمات سنن الله -تعالى -في المجتمعات:
ب -التغ ُّير من حين ل�آخر.
�أ -الثبات				.
د -قد تتخلف �أحيانًا.
		
ج -خاصة بالمسلمين دون غيرهم.
2 -2اختلاف الفقهاء في ال�أحكام الشرعية يدخل في باب:
ب -الفرقة التي تؤدي �إلى النزاع.
			
�أ -الاختلاف المذموم.
د -ما نهي عنه.
			
ج -الاختلاف المحمود.
3 -3قولــه -تعالــى ﴿:-ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾ ،يدلُّنــا علــى ُسـنّة مــن ســنن اللــه -تعالــى -فــي
المجتمعــات ،وهي:
ج -الفتنة والابتلاء .د -الاختلاف والتناحر.
�أ-التدافع والتداول .ب -التغيير والاستبدال.
4 -4المقصود بالفتنة في قوله -تعالى﴿ :-ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛ﴾:
د -العدل.
ب -الاختبار والتمحيص .ج -ال�إ صلاح بين الناس.
�أ -التحذير.
٢

نُع ّرف سنن الله -تعالى -في المجتمعات.

٣

نشرح سمات سنن الله -تعالى -في المجتمعات.

٤
٥

نذكر الحكم ال�إ لهية لربط وقائع الحياة ،و�أحداثها بقوانين ثابتة.
نوضّ ح السنن ال�آتية:
1 -1الفتنة والابتلاء.
2 -2الاستخلاف والتمكين.
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٦

نستنبط من كل �آية من ال�آيات ال�آتية سنة من سنن الله في المجتمعات:
1 -1قال -تعالى ﴿ :-ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﴾.
 2 -2قال -تعالى ﴿ :-ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﴾.
3 -3قــال -تعالــى﴿ :-ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﴾.

٧

نضع مقابل ك ّل مما ي�أتي السنّة ال�إ لهية التي يخضع لها:
1 -1ال�إ عداد من مق ّومات النصر.................................................
2 -2فرقة ال�أمة ال�إ سلامية ،وتشتتها...............................................
3 -3ال�إ يمان ،والكفر..........................................................

٨

نستنتج موقف المسلم من سنن الله -تعالى.-
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الدرس الثامن :سورة إ�براهيم ()12-1
(تلاوة وتجويد)
ال�أهداف :يتوقّع من الطلبة في نهاية الدّرس �أن يكونوا قادرين على:

-1
-2
-3
-4
-5
-6

1تلاوة ال�آيات الكريمة تلاوة سليمة.
2توضيح معاني المفردات والتراكيب الواردة في ال�آيات الكريمة.
3التفريق بين المدود.
4ذكر �أحكام المد بسبب الهمز.
5التمثيل ل�أنواع المدود الواردة في الدرس.
6استخراج �أنواع المدود بسبب الهمزة الواردة في ال�آيات الكريمة.

سورة إبراهيم ()١٢-١

معاني المفردات والتراكيب:

ﭑﭒﭓ
﴿ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭞ :يذيقونكم.
ﭣﭤ:
يستبقونهن للخدمة.
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ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ
ﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽ ﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ
ﮝﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰ ﯓ ﯔﯕﯖﯗ
ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭧ :بحجة� ،أو برهان.

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ

ﮀﮁﮂﮃ ﮄ﴾
نشاط

نتذكر بعض �أحكام التلاوة ،مع التمثيل لكل حكم نذكره.

أ�حكام المد:
حروف المد هي:
�1 -1ألف ساكنة مفتوح ما قبلها ،مثل. :
2 -2واو ساكنة مضموم ما قبلها ،مثل :ﮟ.
3 -3ياء ساكنة مكسور ما قبلها ،مثل :ﮌ.
ويمثّ ُل لحروف الم ِّد الثلاثة بقوله -تعالى:-

﴿ ﮙ﴾(.هود)٤٩ :

وينقسم المد إ�لى قسمين :المد الطبيعي ،والمد الفرعي.
فالمد الطبيعي :أ�ن ي�أتي حرف المد وليس قبله همزة ،وليس بعده همزة �أو سكون ،مثل( ، :ومقداره حركتان).
أ�ما الم ُّد الفرعي� :أن ي�أتي قبل حرف المد همزة� ،أو ي�أتي بعده همزة �أو سكون ،فسببه الهمزة� ،أو السكون.
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وسنتناول في هذا الدرس �أنواع المد بسبب الهمزة وهي:
1 -1مد البدل� :أن ي�أتي قبل حرف المد همزة في الكلمة نفسها ،ومقداره حركتان.
وســمي بهــذا الاســم؛ ل�أن �أصــل حــرف المــد فــي الكلمــة همــزة ســاكنة �أبدلــت �إلــى حــرف مــد مجانــس لحركــة
الهمــزء ال�أولــى ،مثــل :ﭱ� :أ�أْ َدم.
تدريب:١
نقر�أ الكلمات ال�آتية قراءة سليمة:
ﯝ  ،ﰁ ،ﮇ  ،ﭫ.
2 -2المــد الواجــب المتصــل :وهــو �أن ي�أتــي بعــد حــرف المــد همــزة فــي الكلمــة نفســها ،ويمــد مــن ()5-4
حــركات وجوبــا ،مثــل :ﭞ.
تدريب:٢
نقر�أ الكلمات ال�آتية قراءة سليمة:
ﮂ  ،ﮄ ،ﮣ ،ﭹ ،ﭗ ،ﮤ ،ﮰ.
3 -3المــد الجائــز المنفصــل :هــو �أن ي�أتــي بعــد حــرف المــد همــزة ،ويكــون حــرف المــد فــي �آخــر الكلمــة ال�أولــى
والهمــزة فــي �أول الكلمــة التــي تليهــا ،ويمــد مــن ( )5 ،4 ،2حــركات جــوازا ،مثــل :ﮫ ﮬ.
تدريب:٣
نقر�أ الكلمات ال�آتية:
ﮗ ﮘ ،ﯮ ﯯ ،ﮚ ﮛ ،ﮈ ﮉ ﮊ ،ﮌ ﮍ ،ﮑ ﮒ.

أ�حكام وفوائد:
* كلمة "ﭻ" تشتمل على نوعي مدّ :ال�أول جائز منفصل ،والثاني واجب متصل ،ف�أصلها (ها -للتنبيه) و(�أولاء) اسم �إشارة.

قضية
للنقاش:

في �إتقان �أحكام التلاوة والتجويد تقويم للسان وتقوية للنطق ،كيف يكون ذلك؟
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التقويم:
 ١نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة فيما ي�أتي:
1 -1ما مقدار مد المد الواجب المتصل:
ب -حركتان جوازاً.
		
�أ -من ( )5-4حركات وجوباً.
د -من ( )5-4حركات جوازاً.
		
ج-من ( )5-4-2حركات جوازاً.
2 -2المد في كلمة "ﭻ" على الترتيب هو:
ب -متصل ،ومنفصل.
			
�أ -متصل ،وبدل.
د-منفصل ومتصل.
			
ج -منفصل ،وبدل.
3 -3الكلمة التي تتضمن مد بدل هي:
		
ب -ﭗ .ج -ﮭ.
�أ -ﰁ		.
د -ﮑ.
 ٢نعرف كلًا من:
المد الواجب المتصل ،المد الجائز المنفصل.
٣

نستخرج من ال�آيتين ال�آتيتين �أنواع المد بسبب الهمزة:
1 -1قــال تعالــى﴿:ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ﴾ (البقــرة)
2 -2قــال تعالــى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ﴾ (هــود)

٤

نف ِّرق بين المد المتصل ،والمد المنفصل.

٥

نُعلّل تسمية مد البدل بهذا الاسم.

٦

نستخرج من �آيات الدرس المد المتصل ،والمنفصل ،والبدل.

٧

نستنتج الفرق بين مد البدل من جهة ،والمد المتصل والمنفصل من جهة �أخرى.
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الدرس التاسع :سورة إ�براهيم ()٣٤-١٣
(تلاوة وتجويد)
ال�أهداف :يتوقّع من الطلبة في نهاية الدّرس �أن يكونوا قادرين على:

-1
-2
-3
-4
-5

1تلاوة ال�آيات الكريمة تلاوة سليمة.
2توضيح معاني المفردات والتراكيب الواردة في ال�آيات الكريمة.
3التمييز بين �أنواع السكون.
4ذكر �أحكام المد بسبب السكون.
5استخراج �أنواع المد بسبب السكون الواردة في �آيات الدرس.

سورة إبراهيم ()٣٤-١٣

معاني المفردات:

قــال تعالــى﴿:ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕ ﯖﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ

ﮯ :ما يسيل من �أجساد
�أهل النار.
ﯕ :يبتلعه.

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ

ﮊَ :م ْنجى.
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ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ

ﮬ :بمغيثكــم مــن
العــذاب.

ﯛ ﯜ ﯝﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝﭞﭟﭠ ﭡ ﭢﭣﭤﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁ ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎ

ﮎ :الهلاك.

ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖ
ﯗﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﴾

نشاط

يكلــف الطلبــة بقــراءة مقاطــع مــن ال�آيــات الكريمــة ،مــع طلــب التوقــف علــى بعــض الكلمــات ،ثــم
يسـ�أل المعلــم عــن الســكون.

المد بسبب السكون :يقسم المد بسبب السكون �إلى قسمين:
ما كان سببه سكوناً عارضاً ،وما كان سببه سكوناً لازماً (�أصلياً)
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أ�حكام وفوائد:
 السكون نوعان:1 -1سكون �أصلي :ما سكن من الحروف وصلاً ،ووقفاً ،مثل. ، :
2 -2ســكون عــارض :مــا ســكن مــن الحــروف بســبب الوقــف وهــو فــي ال�أصــل متحــرك ،مثــل :ﭔ ،ﭠ،
ﭥ ،ﭩ.
أ�ولا :ما كان سببه سكون ًا عارض ًا:
فيقسم المد بسببه �إلى قسمين:
1 -1مــد عــارض للســكون :وهــو �أن ي�أتــي بعــد حــرف المــد ســكون عــارض بســبب الوقــف ،ويمــد مــن ()6-4-2
حــركات جــوازاً.
مثالــه الوقــوف علــى الكلمــات التــي تحتهــا خطــوط فــي ال�آيــة الكريمــة ال�آتيــة :قــال تعالــى ﴿:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺ

ﭻ ﭼ﴾.
2 -2مد اللين� :أن ي�أتي بعد حرف اللين سكون عارض بسبب الوقف.
.
وحرفا اللين هما :الواو الساكنة ،والياء الساكنة ،المفتوح ما قبلهما ،مثل :ﭤ،
ويمد بمقدار ( )6-4-2حركات جوا ًزا.
ومثالــه الوقــوف علــى الكلمــات التــي تحتهــا خطــوط فــي ال�آيــات الكريمــة ال�آتيــة :قــال تعالــى ﴿:ﭑ ﭒ
(البقــرة)

ﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣ

ﭤ ﭥ ﴾.

(قريــش)

ثاني ًا -ما كان سببه سكون ًا لازم ًا ( أ�صلي ًا)
وهو في المد اللازم بنوعيه الكلمي والحرفي.
والمد اللازم� :أن ي�أتي بعد حرف المد سكون �أصلي �أو شدة .ويمد بمقدار  6حركات لزوماً.
أ�نواعه:
1 -1اللازم الكلمي ،وي�أتي في كلمة ،ومنه:
 المثقل ،ومثاله :ﮎ ،ﯔ ،ﯸ. المخفف ،ومثاله كلمة "ﭻ" من قوله -تعالى﴿ :-ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾(.يونس)45

2 -2الــلازم الحرفــي ،ويكــون فــي الحــروف المقطعــة مــن �أوائــل ســور القــر�آن الكريمــة التــي هجاؤهــا مــن ثلاثــة �أحــرف
�أوســطها حــرف مــد مجموعــة فــي قولنــا " نقــص عســلكم " ،ومنــه:
ـاء الحــرف ثلاثــة �أحــرف �أوســطها حــرف مــد ،والثالــث ُم ْد َغـ ٌم بمــا بعــده ،مثــال :حــرف
 ال ُم َث َّقــل� :إذا كان هجـ ُ(لام) فــي قولــه -تعالــى ﴿ :-ﭑ ﴾.
ـاء الحــرف ثلاثــة �أحــرف �أوســطها حــرف مــد ،والثالــث غيــر ُم ْد َغــم بمــا بعــده ،مثــال
 المخفــف� :إذا كان هجـ ُحــرف (لام ) فــي قولــه -تعالــى﴿ :-ﭢﭣ ﴾.
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التقويم:
 ١نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة لكل مما ي�أتي:
1 -1من المدود في قوله -تعالى﴿ :-ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﴾( .يونس)
ب -مد منفصل.
				
�أ -مد متصل.
د -مد لازم كلمي مخ ّفف.
			
ج -مد لازم حرفي مثقل.
2 -2نوع المد في اللام من قوله -تعالى ﴿ :-ﭑ ﴾ هو مد لازم:
ب -حرفي مخفف.
			
�أ -حرفي مثقل.
د -كلمي مثقل.
ج -كلمي مخفف		.
٢

نُع ّرف المصطلحات ال�آتية :المد اللازم ،المد العارض للسكون ،مد اللين.

٣

ينقسم السكون �إلى قسمين ،نوضّ حهما.

٤

نمثّل من �آيات الدرس لـ:
المد العارض للسكون ،المد الواجب المتصل ،المد الجائز المنفصل ،مد اللين.

٥

نستخرج �أحكام المد بسبب السكون الواردة في �آيات الدرس.

٦

من خلال دراستنا للمدود نستخلص الحروف التي تمد مدًّا طبيعيا من خلال المقاطع القر�آنية ال�آتية:
﴿ﭑ ﴾﴿ ،ﭢﭣ ﴾ ﴿ ،ﭤ ﴾.
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الدرس العاشر :سورة إ�براهيم ()٥٢-٣٥
(تلاوة وتجويد)
ال�أهداف :يتوقّع من الطلبة في نهاية الدّرس �أن يكونوا قادرين على:

-1
-2
-3
-4

1تلاوة ال�آيات الكريمة تلاوة سليمة.
2توضيح معاني المفردات والتراكيب الواردة في ال�آيات الكريمة.
3تعريف التفخيم والترقيق.
4التمييز بين الحروف المفخمة ،والحروف المرققة.

سورة إبراهيم ()٥٢-٣٥

معاني المفردات والتراكيب:

قــال تعالــى ﴿:ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
ﮕ ﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ
ﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
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ﰁ ﰂ ﰃ  :ترتفــع دون
�أن َت ْطــرِف.
ﭑ :مسرعين بِ ِذلَّة.

ﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃ ﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝﯞ ﯟ
ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﮰ ﮱ ﯓ :مقرونــاً
بعضهــم مــع بعــض بالقيــود.
ﯕ :ثيابهم.

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾

التفخيم والترقيق:
التفخيم :تضخيم يدخل على صوت الحرف فيمتلئ الفم بِ َصداه.
الترقيق :نحول يدخل على صوت الحرف فلا يمتلئ الفم بِ َصداه.
وتقسم الحروف من حيث التفخيم ،والترقيق �إلى ثلاثة �أقسام:
1 -1حروف تفخم دائما ،وهي مجموعة في قولنا( :خص ضغط قظ) ،وهي حروف الاستعلاء.
2 -2حروف ترقق تارة وتفخم تارة �أخرى ،وهي الراء ،ولام لفظ الجلالة ( الله ،اللهم ) ،وال�ألف.
3 -3حروف ترقق دائما ،وهي بقية الحروف.
ومن حالات الراء في التفخيم ،والترقيق:
 التفخيــم :تفخــم �إذا كانــت مفتوحــة� ،أو مضمومــة� ،أوســاكنة ومــا قبلهــا مفتــوح �أو مضمــوم� ،أو �إذا كانــت ســاكنةومــا قبلهــا مكســور وجــاء بعدهــا حــرف اســتعلاء ،ومثالــه :ﭓ ،ﮅ ،ﰄ ،ﯤ ،ﯠ ،ﮑ.
 -الترقيق� :إذا كانت مكسورة ،أ�و ساكنة وما قبلها مكسور وليس بعدها حرف استعلاء ،مثاله :ﰆ ،ﭥ.

نشاط

يكلف المعلم طلبته بقراءة المقاطع من ال�آيات الكريمة:
ﭜ ﭝ ،ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ،ﯲ ﯳ ﯴ ،ﭤ ﭥ.
ونلاحظ:
 -١طريقة نطق الطلاب لحرف الراء.
 -٢يس�ألُهم عن ملاحظتهم لحركة حرف الراء وما قبله وما بعده.
 -٣ماذا نستنتج من ذلك.
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أ�حكام لام لفظ الجلالة:
 التفخيــم :تفخــم لام لفــظ الجلالــة فــي حالــة الابتــداء بهــا� ،أو �إذا ســبقت بفتــح� ،أو ضــم� ،أو بســاكن قبلــه ضــم،�أو بســاكن قبلــه فتــح ،ومثالــه :ﭳ ﭴ ،ﯘ ﯙ ،ﭩ ﭪ ،ﭤ ﭥ.
 الترقيــق :ترقــق لام لفــظ الجلالــة �إذا ســبقت بكســر� ،أو بســاكن بعــد كســر� ،أو بتنويــن فــي حالــة الوصل،ومثالــه:ﭑ ﭒ ،ﮩ ﮪ ،ﭗﭘ ﭙ ،ﭔ ﭕ ﭖ.
أ�ما ال�ألف فتفخم �إذا سبقت بحرف مفخم ،ومثاله :خالدين ،صابراً ،الضالين ،يراءون ،من الله...
وترقق �إذا سبقت بحرف مرقق ،ومثاله :الناس ،السماء ،بسم الله.

تفخم أ�حيان ًا وترقق أ�حيان ًا
لام لفظ الجلالة ،ر
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التقويم:
١

نعرف المصطلحات ال�آتية :التفخيم ،الترقيق.

2

نذكر حالتين من حالات تفخيم الراء مع مثال لكل منهما.

3

نستخرج من �آيات الدرس مثالا لكل من:
 لام لفظ الجلالة مفخمة. راء مرققة. -راء مفخمة.

4

5

نذكر حكم الراء ،ولام لفظ الجلالة من حيث التفخيم ،والترقيق في ال�آيتين ال�آتيتين:
1 -1قــال تعالــى ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﴾(.البقــرة)
2 -2قــال تعالــى ﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﴾�(.آل عمــران)
نُب ّين سبب تفخيم ،وترقيق الراء ،ولام لفظ الجلالة في ال�آية ال�آتية:

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

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ﴾(.المجادلــة)
6

نستنتج سبب ترقيق لام لفظ الجلالة في قوله -تعالى﴿ :-ﭗﭘ ﭙ﴾ رغم سبق اللام بتنوين الفتح.
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الوحدة الثانية:

ال�سلامية
العقيدة إ

﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔ ﴾

(�آل عمران)

ما موقع مكونات النفس البشرية (العقل ،والقلب ،والجوارح) في العقيدة ال�إ سلامية؟
يتوقع من الطلبة في نهاية الوحدة:
التعـ ّرف �إلــى منهــج ال�إ ســلام فــي ترســيخ حقائــق ال�إ يمــان ،لبنــاء معرفــة نظريــة
واعيــة يفيــدون منهــا فــي تحصيــن ثقافتهــم الفكريــة.
تنميــة قدراتهــم علــى المحاججــة ،والاســتدلال ،بوعــي و�أدب حــوار للت�أثيــر
ال�إ يجابــي فــي فكــر الجحــود وال�إ نــكار لحقائــق ال�إ يمــان.
ترســيخ ال�إ يمــان الواعــي فــي قلوبهــم ،بعي ـدًا عــن التقليــد المذمــوم ،الــذي
يجعــل مــن صاحبــه مج ـ ّرد متل ـ ٍّق تابــع.
�إدراك حقيقــة الحاجــة البشــرية لل�إ يمــان ،بالوقــوف على �آثــاره في المجتمعات
البشــرية جمعاء.
52

الدرس
ال�يمان.
الحادي عشر :منهج القر آ�ن الكريم في ترسيخ حقائق إ
ال�أهداف :يتوقّع من الطلبة في نهاية الدّرس �أن يكونوا قادرين على:

-1
-2
-3
-4
-5
-6

1ذكر ال�أساليب التي ارتكز عليها منهج القر�آن الكريم في ترسيخ حقائق ال�إ يمان.
2توضيح منهج القر�آن الكريم في مخاطبة العقل.
3بيان منهج القر�آن الكريم في مخاطبة القلب والفطرة.
مباشرا.
4ذكر بعض حقائق ال�إ يمان التي جاء الخطاب بها
ً
5تحديد ميادين النظر التي وجه القر�آن الكريم ال�إ نسان للتفكر فيها.
َ 6ت َمثُّ ُل منهج القر�آن الكريم في ترسيخ حقائق ال�إ يمان في الحياة.

نشاط

ال�إ يمان ما يصدّق به العقل� ،أم ما يصدقه القلب؟

�أنــزل اللــه -تعالــى -القــر�آن الكريــم بمــا فيــه مــن �آيــات؛ لتحقيــق الهدايــة ،و�إخــراج النــاس مــن ظلمــات الشــرك �إلــى نــور
ال�إ يمــان ﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﴾�(.إبراهيــم)١:

ال�يمان إ�لى أ�ساليب عديدة ،منها:
ارتكز منهج القر آ�ن الكريم في ترسيخ حقائق إ
ال�أول :خطاب القر آ�ن الكريم للعقل:
خاطــب القــر�آن الكريــم العقــل ،واســتثار تفكيــر ال�إ نســان فلفــت انتباهــه �إلــى
نفســه ،قــال تعالــى ﴿:ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾(.الذاريــات) ،ث ـ ّم لفــت انتباهــه
�إلــى مــا حولــه مــن عناصــر الوجــود :قــال تعالــى ﴿:ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾(.ق) ،و�إلــى مــا تشــاهده عينــاه مــن
مخلوقــات ،قــال تعالــى ﴿:ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﴾(.الغاشــية):؛
لينقلــه مــن قيــد التفكيــر بال�أشــياء الماديــة الظاهــرة� ،إلــى الت�أمــل والتفكــر بمــا وراء
هــذه ال�أشــياء ،فيصــل �إلــى حقيقــة وجــود خالــق لهــذا الكــون.
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الثاني :خطاب القر آ�ن الكريم للقلب:
ال�إ يمــان حقيقــة فطريــة تولــد مــع ك ّل طفــل ،ثـ ّم تنمــو� ،أو تخبــو حســب البيئــة التــي يعيــش فيهــا ال�إ نســان ،فقلــب
ال�إ نســان يقــوده �إلــى ال�إ يمــان ،قــال تعالــى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﴾(.ال�إ ســراء)

فهــذا الشــعور الــذي يعيشــه ال�إ نســان فــي لحظــة انقطــاع �أســباب النجــاة ،يدفــع قلبــه �إلــى التو ّجــه �إلــى اللــه -تعالــى-
بالدعــاء ،فتســتيقظ فطرتــه.
الثالث :الخطاب المباشر:
�إن مــن حقائــق ال�إ يمــان مــا جــاء الخطــاب بال�إ يمــان بــه مباشـ ًـرا ،كال�إ يمــان بالملائكــة ،والجنــة ،والنــار ،وكل عالــم
الغيــب مــن خــلال ال�آيــات المتضمنــة لل�إ خبــار عنهــا؛ ذلــك �أن مــن �آمــن باللــه خالقــا ،معبــودا متصرفـاً ،لا بـ ّد �أن يخضــع
ل�أمــره ،و ُيسـلّم لــه ،ويؤمــن بمــا جــاء فــي كتابــه العزيز،قــال تعالــى ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﴾(.النســاء).
وبالنظــر �إلــى ال�أســاليب التــي اتبعهــا القــر�آن الكريــم فــي ترســيخ حقائــق ال�إ يمــان ،نجدهــا قــد و ّجهــت النــاس �إلــى
النظــر فــي ميدانيــن:
1 -1الكتاب المسطور:
فقــد �أرســل اللــه -تعالــى -رســوله محمــد  بالقــر�آن الكريــم ،مرش ـدًا وهاد ًيــا ومبي ًنــا لحقائــق ال�إ يمــان ،فمــن ابتغــى
الهــدى يجــد أ�ســبابه،قال تعالــى ﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ﴾�(.إبراهيــم)١:

2 -2الكتاب المنظور:
ض وســماء ،ومــا بينهمــا،
وهــو الكــون ،بمــا فيــه مــن مخلوقــات وعناصــر تــد ُّل علــى عظيــم خلــق اللــه -تعالــى ،-مــن �أر ٍ
ومــا فيهمــا مــن كواكــب ونجــوم ،وبحــار و�أنهــار ،ومخلوقــات ،فكلّهــا ميــدان نظــر وتفكّــر وتدبّــر ،لا يســع مــن يمعــن
النظــر فيهــا �إلا �أن يوقــن يقينــا لا شــك فيــه �أن اللــه -تعالــى -هــو الخالــق المالــك المتصــرف ،المعبــود.
نت أ�مل
ونستنتج
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قولــه -تعالــى ﴿ :-ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﴾(.الطــور) ،نســتنتج مــن ال�آيــة
الكريمــة مــا يــدل علــى واحــد مــن ميدانــي النظــر التــي وجــه القــر�آن الكريــم النــاس �إلــى التفكــر فيهــا.

نبحث :بالرجوع �إلى مصادر المعرفة نكتب ثلاثة �أدلّة تلفت نظر ال�إ نسان �إلى ما حوله من عناصر الكون.

التقويم:
١

نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة لكل مما ي�أتي:
1 -1المقصود بالكتاب المنظور بوصفه ميدانًا للنظر في مخلوقات الله:
ب -الكون كله.
				
�أ -القر�آن الكريم.
د -السماء وما فيها من كواكب.
ج -ال�أرض وحدها			.
2 -2الشعور الذي يعيشه ال�إ نسان في لحظة انقطاع �أسباب النجاة ،يدفع قلبه �إلى:
ب -انتظار العون من الناس.
			
�أ-التوجه �إلى الله -تعالى.-
د -النظر فيما حوله.
		
ج -التفكير في الهروب من الواقع.
٢

نذكر ال�أساليب التي ارتكز عليها منهج القر�آن الكريم في ترسيخ حقائق ال�إ يمان.

٣

نُعلّل :خاطب القر�آن الكريم العقل واستثار تفكير ال�إ نسان بنفسه وما حوله من عناصر الوجود.

٤

يلفت القر�آن الكريم انتباه ال�إ نسان حين خاطب العقل �إلى ثلاثة �أمور ،نوضّ حها.

٥

دعا القر�آن الكريم الناس لل�إ يمان من خلال النظر في ميدانين ،نُب ّين ذلك.

 ٦نوضّ ــح :جــاء الخطــاب بال�إ يمــان بالملائكــة والجنــة والنــار فــي القــر�آن الكريــم مباشـ ًـرا علــى اعتبــار ذلــك مــن
مســتلزمات ال�إ يمــان باللــه خال ًقــا متصر ًفــا.
٧

نستنتج كيف خاطب القر�آن الكريم القلب محددين بعض المشاعر التي استثارها ووجهها.
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الدرس
أ
ال�يمان في المجتمع البشري
ثر
�
إ
الثاني عشر:
ال�أهداف :يتوقّع من الطلبة في نهاية الدّرس �أن يكونوا قادرين على:

-1
-2
-3
-4

1تعريف ال�إ يمان.
2توضيح �آثار ال�إ يمان في حياة الفرد.
3بيان �آثار ال�إ يمان في حياة المجتمع.
4الاستدلال من القر�آن الكريم على �أثر ال�إ يمان على المجتمع.

5 -5استشعار رقابة الله -تعالى -عليهم في السر والعلن.

نشاط

ال�إ يمان يغرس ال�إ يجابية في نفس المؤمن ،ما علاقة ذلك بعمارة الكون؟

ال�إ يمــان معيــا ُر صــلاح ال�أعمــال ،و�أســاس قبولهــا� ،أو رفضهــا ،وبدونــه يكــون الخســران المبيــن ،قــال تعالــى﴿ :ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾.

(ال�إ سراء)

فما ال�إ يمان؟ وما أ�ثره على ك ٍّل من الفرد والمجتمع؟
ال�إ يمان :تصديق بالجنان و�إقرار باللسان وعمل بالجوارح.
ونستخلص من تعريف ال�إ يمان �أن مق ّومات ال�إ يمان ثلاثة:
1 -1التصديــق الجــازم بالقلــب :بالاعتقــاد والتســليم بحقائــق
ال�إ يمــان ،كال�إ يمــان باللــه وملائكتــه وكتبــه ورســله.
2 -2ال�إ قــرار باللســان :بــ�أن يشــهد �أن لا �إلــه �إلا اللــه ،و�أن
محمــدا  رســول اللــه.
3 -3العمــل بالجــوارح :ويشــمل الشــعائر الدينيــة المعروفــة ،و�أهمهــا �أركان ال�إ ســلام ،كمــا يتســع ليشــمل كل عمــل
نافــع يبتغــي فيــه المســلم وجــه اللــه -تعالــى.-
نت أ�مل
ونستنتج
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موجهــا للجماعــة ،وفــي ذلــك �إشــارة لـــعلاقة
جــاء الخطــاب بال�إ يمــان فــي القــر�آن الكريــم خطا ًبــا
ً
ال�إ يمــان بالعمــل الجماعــي .مــاذا نســتنتج مــن ذلــك؟

وال�إ يمــان يزيــد ويقــوى بطاعــة اللــه -ســبحانه ،-والتــزام �أوامــره واجتنــاب نواهيــه ،كمــا ينقــص ويضعــف بمعصيتــه،
ومخالفــة �أوامــره.

ال�يمان على الفرد:
آ�ثار إ
لل�إ يمــان علــى ال�إ نســان المســلم �آثــار عظيمــة ،تظهــر وتــزداد كلمــا كان ال�إ يمــان قو ًيــا فاع ـلًا فــي نفــس صاحبــه،
ـس عليــه فــي حياتــه ،ويحصــد ثمارهــا فــي دنيــاه ،و�آخرتــه ،ومــن هــذه ال�آثــار:
فتنعكـ ُ
أ� -اســتقامة الســلوك وال�أخــلاق :فالمؤمــن يستشــعر رقابــة اللــه عليــه ،فــي السـ ّر والعلــن ،فينضبــط ســلوكه بشــرع
اللــه ،وتســتقيم �أخلاقــه ،قــال تعالــى ﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾(.التغابــن)١١ :
ب -الصبــر والرضــا :فالمؤمــن بقضــاء اللــه وقــدره لا يجــزع ،بــل يشــعر بالطم�أنينــة ويستبشــر بالفــرج ،مــع حرصــه
علــى الســعي ،وال�أخــذ بال�أســباب.
ج -العــزة والشــجاعة :فالمؤمــن بقــدرة اللــه وعظمتــه ،وقوتــه ،يشــعر �أن اللــه معــه ،يســتمد منــه عــزة النفــس ،ويشــعر
بالقــوة فــلا يخــاف �أحـدًا �إلا اللــه -تعالــى ،-قال تعالــى﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﴾(.المنافقون)٨ :
د -التضحيــة والبــذل :فالمؤمــن بكــرم اللــه وســعة فضلــه ،يســخو بالعطــاء المــاد ّي والمعنــوي ،طم ًعــا فــي ال�أجــر،
وحســن الثــواب قــال تعالــى﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾( .ســب�أ)٣٩ :
هـــ -المســارعة إ�لــى التوبــة :فـ�إذا وقــع المــرء فــي خطـ�أ� ،أو ارتكــب معصيــة ،يــر ُّد ُه �إيمانــه �إلــى التوبــة والاســتغفار،
فيتراجــع عــن ســوء فعلــه.

فائدة

الصــلاة صلــة بيــن العبــد وربّــه ،وهــي عبــاد ٌة مفروضــة يلتزمهــا المســلم طاعــة للــه -تعالــى ،-وابتغــاء
مرضاتــه ،ســواء ظهــرت فوائدهــا الدنيويــة �أو خ ِفيــت .وللصــلاة ،وفــق مــا توصلــت �إليــه بعض الدراســات
العلميــة الحديثــة� ،أثــر علــى جســم ال�إ نســان ،فهــي تحفــز الجســم ليتجــدد ،وبذلــك تتح ّســن وظائفــه،
وتزيــد كفــاءة الــدورة الدمويــة فــي الدمــاغ ،بال�إ ضافــة لفوائــد عديــدة �أخــرى ،مــا يــؤدي للحفــاظ علــى
صحتــه الجســدية والعقليــة والنفســية.

ال�يمان على المجتمع:
آ�ثار إ
ال�إ يمان يح ّقق للمجتمع المسلم �أمورا عديدة منها:
1 -1النصــر والغلبــة :وهــذه نتيجــة حتميــة ،ووعــد �إلهــي لعبــاده المؤمنيــن يســتحقونه بفضــل مــا يبذلونــه مــن جهــد
وجهــاد ،وطاعــة للــه وحــده واعتصــام بدينــه ،قــال تعالــى ﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﴾(.الــروم)٤٧ :
2 -2ال�أمــان والطم أ�نينــة :وهــي نتيجــة طبيعيــة لاســتقامة المجتمــع ،فتنتفــي �أســباب الجريمــة ،ودوافعهــا ويقــ ّل
حدوثهــا ،فيعــم ال�أمــن ،وينتشــر العــدل ،وتتح ّق ـ ُق المســاواة بيــن ال�أفــراد.
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3 -3البركــة فــي الــرزق والنعــم :وهــو وعــد الل ـ ِه -ســبحانه -لعبــاده ،بالخيــر والنمــاء ،فــي كل مــا رزقهــم و�أنعــم
عليهــم ،وذلــك جــزاء �إيمانهــم والتزامهــم بشــرعه ،قــال تعالــى ﴿:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾(.ال�أعــراف)٩٦ :
4 -4النهضــة والتقــدم :وهــي نتيجــة طبيعيــة مؤكــدة ،لبــذل المؤمنيــن كل �أســباب الاجتهــاد فــي �إعمــار ال�أرض ،وقــد
تجلّــت هــذه النهضــة فــي �أعظــم صورهــا فــي حضارتنــا ال�إ ســلامية العريقــة ،حيــث بــرع العلمــاء المســلمون فــي
كل المجــالات ،وكانــوا رواداً مهــدوا الــدرب للنهضــة العلميــة والمدنيــة الحديثــة.
ف ـ�إذا تح ّققــت تلــك ال�آثــار فــي المجتمــع المســلم امتــدت �إلــى المجتمعــات البشــرية جمعــاء ،فمــن يعــش فــي ظــلال
المجتمــع ال�إ ســلامي مــن المجتمعــات ال�أخــرى ينعــم بال�أمــن وال�أمــان ،ويحــظ بعــدل ال�إ ســلام ،وينطلــق حـ ّراً كريمـاً ،ومــن
تح ّققــت لــه الهدايــة ف�آمــن نــال خيــري الدنيــا وال�آخــرة ،وقــد �أثبــت التاريــخ �أن مــن عــاش فــي المجتمــع ال�إ ســلامي مــن
�أبنــاء المجتمعــات ال�أخــرى تح ّقــق لــه ال�أمــان والســعادة والكرامــة.
قضية
للنقاش:
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ضعف ال�إ يمان من �أسباب شقاء المجتمعات ،ما ر�أينا بهذه العبارة؟ وما تعليلنا لما نراه؟

التقويم:
 ١نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة لكل مما ي�أتي:
1 -1مقومات ال�إ يمان:
ب -التصديق وال�إ قرار .ج -العمل وحده.
�أ -التصديق الجازم.

د -التصديق وال�إ قرار والعمل.

2 -2المؤمن بقدرة الله ،المتوكل عليه سبحانه ،يصبح:
د -جبانًا ذليلًا.
يائسا.
ب -عزي ًزا شجا ًعا.
�أ -مستسل ًما ضعيفًا.
ج -محب ًطا ً
3 -3استشعار المؤمن رقابة الله -تعالى -في السر والعلن ينش�أ عنه �أثر من �آثار ال�إ يمان ،وهو:
ب -النصر والتمكين.
�أ -الاستقامة في السلوك وال�أخلاق.
د -العزة والشجاعة.
ج -الصبر والرضا.
٢

نُع ّرف المقصود بال�إ يمان.

٣

نذكر �آثار ال�إ يمان على الفرد.

 ٤نُعلّل:
1 -1من �آثار ال�إ يمان في المجتمع المؤمن تحقق ال�أمان والطم�أنينة.
2 -2المؤمن منضبط السلوك ،مستقيم ال�أخلاق.
٥

نوضّ ح :من �آثار ال�إ يمان على المجتمع المسلم النصر والغلبة.

 ٦نُب ّين المعنى المستفاد من ال�آتي:
1 -1قال تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾(.ال�أعراف)٩٦ :
2 -2قال تعالى﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﴾(.التغابن)١١ :
٧

نستنتج �أثراً �إضافيا من �آثار ال�إ يمان على كل من الفرد والمجتمع.
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الدرس
الثالث عشر :الشرك بالله -تعالى -ظاهر وخفي
ال�أهداف :يتوقّع من الطلبة في نهاية الدّرس �أن يكونوا قادرين على:

-1
-2
-3
-4

1تعريف الشرك.
2تلخيص بداية الشرك تاريخ ًّيا.
3بيان �أنواع الشرك.
4بيان مظاهر الشرك بنوعيه.

5 -5ال�إ خلاص لله -تعالى -في �أعمالهم و�أقوالهم.

نشاط

نناقش :انتهى عهد الشرك بزوال ال�أصنام .ما مدى ص ّحة هذه العبارة؟

الشــرك �أعظــم الذنــوب التــي يرتكبهــا العبــد فــي حــق اللــه -تعالــى ،-وفــي حـ ِّق نفســه ،لذلــك توعــد اللــه المشــرك ب�أشــد
العقوبــات ،قــال تعالــى ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾(.المائــدة:
 ،)72وفــي هــذا الــدرس ســنتعرف �إلــى الشــرك مفهومــه ومخاطــره ،و�أنواعــه ومظاهــره.

مفهوم الشرك ،ومخاطره:
الشرك� :أن يجعل العبد مع الله -تعالى -مثيلا يساويه به.
والشــرك �أكبــر الكبائــر ،و�أعظــم الذنــوب ،و�أخطرهــا ،ففيــه تســوية بيــن الخالــق والمخلــوق ،فعندمــا ســئل النبــي  عــن
�أي الذنــب �أعظــم عنــد اللــه ؟ قــال�" :أن تجعــل للّــه نـدًّا َو ْهـ َو َخ َل َقــك" (متفــق عليــه).

بداية الشرك تاريخ ًيا:

لقد ظهر الشرك ل�أول مره في تاريخ البشرية في قوم نوح -عليه السلام ،-فقد صنعوا �أصنا ًما لتخليد بعض الصالحين من رجالهم،
ث ّم عبدوها من دون الله -تعالى ،-قال تعالى﴿ :ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ﴾( .نوح)
واتخــذ قــوم �إبراهيــم -عليــه الســلام -تماثيــل للكواكــب ،فعبدوهــا ،حتــى بعــث فيهــم �إبراهيــم -عليــه الســلام -فــكان �أول
مــن حطــم ال�أصنــام.
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و�أمــا جزيــرة العــرب فـ�أول مــن �أدخــل �إليهــا ال�أصنــام عمــرو بــن لُ َحــي ،فــكان منهــا ُه َبـ ٌل الــذي �أحضــره معــه مــن البلقــاء
فــي الشــام؛ لمــا ر�أى فيهــا مــن يعبــد ال�أصنــام ،وفــي صحيــح مســلم �أن الرســول  ر�آه يجـ ُّر �أمعــاءه فــي النــار .وعــرف
مــن �أصنــام العــرب منــاة ،والــلات ،والعــزى.
فائدة

كان العــرب علــى الحنيفيــة الســمحة ديــن �إبراهيــم -عليــه الســلام ،-فهــي العقيــدة التــي توارثوهــا مــن
عهــد �إســماعيل -عليــه الســلام ،-فلمــا دخلــت عليهــم عبــادة ال�أصنــام وقعــوا فــي الشــرك .

أ�نواع الشرك:
الشرك نوعان:
أ�ولا -الشرك الظاهر ،أ�و ال�أكبر :وهو كل عمل �أو قول �أو اعتقاد خالف �أصل التوحيد.
ف�أصــل التوحيــد الاعتقــاد الجــازم �أن اللــه -ســبحانه -واحــد لا �إلــه غيــره ،وهــو وحــده المســتحق لــكل صــور العبــادة،
المتصــف بصفــات الكمــال ،وال ُمنـ َّزه عــن كل نقــص ،فــكل مــا خالــف هــذا الاعتقــاد يعــد مــن الشــرك الــذي ذمــه اللــه
تعالــى ،-وتوعــد عليــه فــي كتابــه ،وحذرنــا منــه النبــي .ومــن الشــرك ال�أكبــر اعتقــاد العبــد �أن مــع اللــه -تعالــى� -إلهــا �آخــر مســتحقاً للعبــادة� ،أو شــري ًكا متصر ًفــا فــي الكــون� ،أو فــي
الخلــق �أو الملــك �أو الــرزق� ،أو يحيــي ويميــت� ،أو غيــر ذلــك ممــا لا يكــون �إلا للــه وحــده.
قال تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾(.ال�إ خلاص)
حكم الشرك ال�أكبر :الشرك ال�أكبر يحبط العمل ،ويخرج من الملة ،ويؤدي بصاحبه �إلى سوء العذاب يوم القيامة.
ثاني ًا -الشرك الخفي أ�و ال�أصغر :هو كل ما �أتى في النصوص �أنه شرك ولم يصل �إلى حد الشرك ال�أكبر.
وللشرك ال�أصغر مظاهر منها:
1 -1الرياء وعدم ال�إ خلاص :وهو �إظهار الطاعة وترك المعصية ابتغاء مقصد دنيوي.
قال تعالى﴿ :ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ﴾( .البينة)
ـاء".
ف َمــا �أ َخـ ُ
وقــال �" :إِ َّن �أخْ ـ َو َ
ـاف َع َل ْي ُكـ ْم الشِّ ـ ْر ُك ا ْل� أ ْص َغـ ُـر َقالُــوا َو َمــا الشِّ ـ ْر ُك ا ْل� أ ْص َغـ ُـر َيــا َر ُســو َل اللَّـ ِه َقــا َل ال ِّر َيـ ُ
(رواه �أحمــد فــي المســند)

2 -2التّط ّيــر :وهــو التشــاؤم بالشــيء ،و�أصلــه� :أن العــرب فــي الجاهليــة كان �أحدهــم �إذا �أراد حاجــة كالســفر مثـلًا؛
�أطلــق الطيــر �أو ن ّفــره ،فـ�إن طــار جهــة اليميــن استبشــر بــه خيـ ًـرا ،و�إن طــار جهــة اليســار تشــاءم بــه ورجــع ،ف�أبطــل
ال�إ ســلام هــذا الاعتقــاد؛ ل�أنــه لا يدفــع َم َض ـ َّرة ولا يجلــب منفعــة ،فالنفــع والضــر بيــد اللــه وحــده ،فعــن ابــن
مســعود  قــال :قــال " :ال ِّط َيـ َـر ُة ِش ـ ْر ٌك ال ِّط َيـ َـر ُة ِش ـ ْر ٌ
ك َثلَا ًثــا"( .رواه �أبــو داود)
الح ْلــف بغيــر اللــه  -تعالــى :-فــي الحلــف �أو الق ََسـ ِم تعظيــم للمقســم بــه ،والتعظيــم فــي هــذا المقــام لا يكــون
َ 3 -3
ـف بِ َغ ْيـ ِر اللَّـ ِه َف َقـ ْد �أ ْشـ َـر َك"( .رواه �أبــو داود)
�إلا للــه -عـ ّز وجــل ،-وفــي ذلــك يقــول رســولنا الحبيــب َ " :مـ ْـن َح َلـ َ
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فالحلــف لا يكــون �إلا باللــه ،قــال رســول اللــه �" :ألا �إِ َّن اللَّـ َه َي ْن َهاكُـ ْم �أ ْن َت ْح ِل ُفــوا بِ�آ َبائِ ُكـ ْمَ ،ف َمـ ْـن كَا َن َحالِ ًفــا
ـت"( .رواه البخــاري)
ـف بِاللَّـ ِهَ ،و�إِ َّلا َف ْل َي ْص ُمـ ْ
َف ْل َي ْح ِلـ ْ
فالحالــف بغيــر اللــه -تعالــى� -إن قصــد تعظيــم المحلــوف بــه كتعظيمــه للــه -تعالــى -فهــو شــرك �أكبــر ،و�إن لــم
يقصــد التعظيــم فهــو الشــرك ال�أصغــر.
4 -4ال ُّرقى الشركية والتمائم والتِّولة:
والرقى� :أدعية و�ألفاظ يقصد منها الاستعانة �أو الاستعاذة ،بقصد جلب النفع ودفع الضر.
5 -5وال ُّرقيـ ُة �إن كانــت مــن القــر�آن الكريــم �أو الســنة النبويــة الشــريفة� ،أو ب�أدعيــة مشــروعة يتوجــه بهــا العبــد �إلــى اللــه
تعالــى ،-فهــي مــن ال ُّرقــى الشــرعية التــي لا حــرج فيهــا� ،أمــا �إن اشــتملت علــى �ألفــاظ شــركية يقصــد منهــاالاســتعانة بغيــر اللــه -تعالــى -كالاســتعانة بالجــن والشــياطين ،فهــي ال ُّرقــى الشــركية التــي نهــى عنهــا فــي قولــه :
"�إِ َّن ال ُّر َقــى َوال َّت َمائِـ َم َوال ِّت َولَـ َة ِشـ ْر ٌ
ك"( .رواه �أبــو داود)
ـواء علــى البيــوت� ،أو الــدواب� ،أو ال�أمــلاك� ،أو المرضــى،
التَّمائــم :هــي كل مــا يعلــق لدفــع البــلاء� ،أو رده ،سـ ٌ
كالخــرزة الزرقــاء� ،أو الكــف� ،أو الحــذاء ،ومــا يشــبه ذلــك مــن �أشــياء.
قال َ " :م ْن َعلَّ َق َت ِمي َم ًة َف َق ْد �أ ْش َر َك"( .رواه �أحمد في المسند)
والتِّولــة :وهــي مــا يعملــه المشــعوذون مــن �أعمــال يزعمــون
�أنهــا تحبــب المــر�أة �إلــى زوجهــا �أو الــزوج �إلــى امر�أتــه .و�إنمــا
تعـ ُّد مــن الشــرك لاعتقادهــم �أنهــا تؤثــر ،و�أنهــا تجلــب نف ًعــا
�أو تدفــع ضـ ًـرا.
حكــم الشــرك ال�أصغــر :فالشــرك ال�أصغــر بجميــع مظاهــره معصيــة
مح ّرمــة ،ويخشــى �أن توقــع صاحبهــا فــي الشــرك ال�أكبــر.
فعلــى المســلم �أن يخلــص عبادتــه للــه -تعالــى ،-ويحــذر مــن الوقــوع فــي الشــرك بنوعيــه ،حتــى لا يقــع فــي دائــرة غضــب
اللــه -تعالــى -ومعصيتــه فيهلــك.
قضية
للنقاش:
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يلج�أ بعضهم �إلى عيادات قر�آنية للرقية ،كيف ننظر لهذه الظاهرة؟

التقويم:
 ١نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة في كل مما ي�أتي:
�1 -1أول من �أدخل عبادة ال�أصنام في جزيرة العرب:
د�-أمية بن خلف.
		
ج -الوليد بن المغيرة.
�أ� -أبو جهل .ب -عمرو بن لحي.
2 -2كل دعاء اشتمل على �ألفاظ شركية يقصد منها الاستعانة بغير الله -تعالى ،-هو:
د -تط ّير.
			
ج -رقية شركية.
ب -تولة		.
�أ -تميمة.
3 -3تعليق الكف لدفع البلاء �أو رده ،هو �أمر:
ج -جائز �إذا دعت الحاجة لذلك .د -مكروه.
		
ب -مباح.
�أ -محرم.
٢

ف ال�آتية :الشرك ال�أكبر ،التّولة ،ال ّرقى ،التّمائم.
نُ َع ِّر ُ

٣

نُب ّين حكم الشّ رك بنوعيه.

٤

نوضّ ح �أنواع ال ّرقى.

 ٥نذكر مظاهر الشرك ال�أصغر الذي يندرج تحته كل مما ي�أتي:
1 -1القيام ببعض �أعمال الخير �أمام الناس طم ًعا في مدحهم.
2 -2تعليق حذا ٍء على سيارة.
3 -3ما يعمله المشعوذ من �أعمال يزعم �أنها تحبب الزوجين ببعضهما.
� ٦أعلّل:
1 -1توعد الله -تعالى -المشرك ب�أشد �أنواع العقوبة.
2 -2حرم الله -تعالى -التّط ّير.
 ٧نُب ّين الحكم الشرعي في ال�آتي:
1 -1الحلف بغير الله -تعالى.-
2 -2السجود لصنم.
٨

نستنتج الحكمة من تحريم ال�إ سلام لمظاهر الشرك ال�أصغر.
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الوحدة الثالثة:

الحديث الشريف

يت ا ْل ُق ْر آ�نَ َو ِم ْث َل ُه َم َع ُه"
يقول الرسول �" : أ َلا إِ�نِّي �أو تِ ُ

(رواه �أحمد

في المسند)

هل حظيت ال ّسنة النبوية الشريفة بما حظي به القر�آن الكريم من الاهتمام؟
يتوقع من الطلبة في نهاية الوحدة �أن يكونوا قادرين على :
تت ّبــع جهــود المســلمين فــي الحفــاظ على الســنة النبوية الشــريفة عبــر العصور،
مــا يضعهــم �أمــام واجبهــم في اســتكمال الطريق.
تعزيــز الثّقــة بقــدرة الســنة النبويــة الشــريفة فــي تنظيــم المجتمــع مهمــا تطـ ّورت
الوســائل وال�أدوات ،بمــا يفيــد فــي توظيــف ذلــك فــي محطــات حياتهــم
المختلفــة.
حفظ بعض ال�أحاديث النبوية التي تســهم في تقويم بعض الســلوكات الســلبية،
وتنميــة مهــارات حياتيــة �إيجابيــة ،ما يجعل منهــم �أفــراداً ذوي فاعلية في المجتمع.
الفهم الواعي لمدلولات ال�أحاديث النبوية الشريفة.
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الدرس
الرابع عشر:

جهود العلماء في الحفاظ على السنَّة النبوية الشريفة.

ال�أهداف :يتوقّع من الطلبة في نهاية الدّرس �أن يكونوا قادرين على:

-1
-2
-3
-4
-5
-6

1تتبع مراحل اهتمام العلماء بالسنة النبوية الشريفة.
2تعريف مصطلح تدوين السنة.
3ذكر جهود العلماء في القرن الثاني الهجري.
4شرح جهود العلماء في القرن الثالث الهجري.
5التفريق بين كتب الجوامع والسنن والمساند.
6تقدير جهود العلماء في حفظ السنة النبوية الشريفة.

نشاط

قياســا مــع العلمــاء
للعلمــاء الســابقين فضــل كبيــر فــي الحفــاظ علــى الســ َّنة النبويــة الشــريفةً ،
المعاصريــن .مــا ر�أينــا بهــذا القــول؟

نقــل لنــا الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم ســنة نبينــا  وهديــه ،ســواء �أكان ذلــك فــي حــال �إقامتــه �أو ســفره ،فــي
ســلمه �أو حربــه ،فــي رضــاه �أو غضبــه ،حتــى فــي حياتــه الخاصــة مــع زوجاتــه �أمهــات المؤمنيــن  ،بــل وفــي �أحوالــه
كلهــا .
فائدة

السـنّة النبويّــة الشــريفة هــي كل مــا ورد عــن النبــي  مــن قــول� ،أو فعــل� ،أو تقريــر� ،أو صفــة َخلقيــة
�أو ُخلقية.

وقد انقسمت جهود العلماء في الحفاظ على السنة النبوية الشريفة إ�لى مراحل منها:

المرحلة ال�أولى :مرحلة الحفظ في الصدور.
وقــد امتــدت هــذه المرحلــة مــن عهــد النبــوة ،وحتــى نهايــة الخلافــة الراشــدة ،ففــي العهــد النبــوي كان الصحابــة
رضــوان اللــه عليهــم -يحرصــون علــى الجلــوس عنــد النبــي  وحفــظ حديثــه ،وكانــوا �أخلــص النــاس فــي طلــب العلــموفهمــه ،فهــذا �أبــو هريــرة -رضــي اللــه عنــه -يقــول :قلــت" :يــا رســول اللــه� ،إِنِّــي �أ ْسـ َم ُع ِم ْنــكَ َح ِدي ًثــا َك ِثيـ ًـرا �أنْ َســا ُه َقــا َل
ا ْب ُسـ ْ
ـيت شَ ـ ْي ًئا َب ْعـ َد ُه" ( .رواه البخــاري )
ـط ِر َد َاء َك َف َب َسـ ْط ُت ُه َقــا َل َف َغـ َـر َ
ف بِ َي َد ْيـ ِه ثُـ َّم َقــا َل ُض َّمـ ُه َف َض َم ْم ُتـ ُه َف َمــا ن َِسـ ُ
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اهتم صحابة الرســول  بالســنة النبوية الشــريفة ،وحفظوها في صدورهم ،غير �أنهم لم يد ّونوها ل�أن النبي  قد نهى
ـب َع ِّنــي َغ ْيـ َـر الْ ُقـ ْر� ِآن
عــن كتابــة الحديــث؛ خشــية �أن تختلــط بالقــر�آن الكريــم ،قــال رســول اللــه َ " :لا َت ْك ُت ُبــوا َع ِّنــي َو َمـ ْـن َك َتـ َ
َف ْل َي ْم ُح ُه" (رواه مســلم).

�أمــا الصحابــة الذيــن �أمـ َـن عليهــم الالتبــاس �أو الخلــط فقــد ســمح النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم لبعضهــم �أن يكتبــوا
ل�أنفســهم بعــض ال�أحاديــث عنــه صلــى اللــه عليــه وســلم فــي صحائــف خاصــة بهــم كعلــي بــن �أبــي طالــب ،وعبــد اللــه
بــن عمــرو بــن العــاص ،وســميت صحيفتــه بـــ ( الصحيفــة الصادقــة) وجابــر بــن عبــد اللــه ،و�أبــي موســى ال�أشــعري رضــي
اللــه عنهــم .
وقــد َحثّهــم النبــي  علــى النقــل عنــه وتبليــغ دعوتــه ،فقــالَ " :بلِّ ُغــوا َع ِّنــي َولَـ ْو �آ َيـ ًة" (رواه البخــاري) ،كمــا حــذر 
تحذيــراً شــديداً مــن الكــذب عليــه ،فقــالَ " :مـ ْـن َكـ َذ َب َع َلـ َّـي ُم َت َع ِّمـدًاَ ،ف ْل َي َت َبـ َّو�أْ َم ْق َعـ َد ُه ِمـ َـن ال َّنــارِ" (رواه مســلم).
ثــم بعــد �أن اســتقرت الدعــوة  ،وارتفعــت المحاذيــر المتوقعــة (الالتبــاس والخلــط مــع القــر�آن الكريــم) ،نُســخ النهــي
ـب ك َّل شــي ٍء
وسـ َمح رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم بالكتابــة .قــال عبــد اللــه بــن عمــرو رضــي اللــه عنــه  :كنـ ُ
ـت �أ ْكتـ ُ
َ

ـب ورســو ُل اللَّـ ِه صلــى
ـش عــن ذلِــكَ وقالــوا َ :ت ْك ُتـ ُ
�أســم ُع ُه ِمــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم �أريـ ُد حف َظـ ُه ف َن َهتنــي قُ َر ْيـ ٌ
ـرت ذلِــكَ َلرسـ ِ
ـول اللَّـ ِه صلَّــى اللَّـ ُه عليـ ِه وسـلَّ َم فقــا َل ":
مسـ ْك ُت ح َّتــى َذ َكـ ُ
اللــه عليــه وســلم يقــو ُل فــي َ
الغضــبِ وال ِّرضــا ف�أ َ
ـرج منـ ُه �إ َّلا حـ ٌّق" �أبــو داود واحمــد
اك ُتــب فوالَّــذي نَفســي بيـ ِد ِه مــا خـ َ
وفي عهد الخلافة الراشدة استمر هذا المنهج.

المرحلة الثانية :مرحلة التدوين في نهاية القرن ال�أول الهجري:
والمقصود بالتدوين في هذه المرحلة :كتابة ال�أحاديث وجمعها في مد ّونات وكتب ،وتداولها بين الناس.
وجــاء الاهتمــام بالتدويــن؛ خوفـاً مــن ضيــاع السـنّة بمــوت كثيــر مــن ُح ّفاظهــا ،وضعف ملكــة الحفظ ،وحتــى لا يتركوا
مجــالا للكــذب علــى رســول اللــه  ،وي�أمنــوا اختــلاط بعــض ال�أحاديــث ببعــض ،ومــن ثــم تعميــم الفائــدة علــى الناس.
وقــد بــرز فــي هــذه المرحلــة دور عمــر بــن عبــد العزيــز -رحمــه اللــه تعالــى -الــذي �أوعــز �إلــى واليــه علــى المدينــة المنورة
�أبــي بكــر بــن حــزم بجمــع الســنة النبويــة الشــريفة ،والــذي �أوكل بــدوره هــذه المهمــة لل�إ مــام محمــد بــن شــهاب الزهــري،
و ُي َعـ ّد هــذا �أول تدويــن رســمي للســنة النبويــة ،ثــم تــم نســخها وتوزيعهــا فــي البــلاد ال�إ ســلامية.
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المرحلة الثالثة :مرحلة التصنيف:

وتنقسم إ�لى قسمين:
ال�أول -التصنيف في القرن الثاني الهجري:
اتخــذ جمــع السـنّة النبويــة الشــريفة فــي هــذه المرحلــة نهجـاً جديــداً يقــوم علــى تدوينهــا مــع �أقــوال الصحابــة ،وفتاوى
التابعيــن ضمــن مصنفــات مرتبــة علــى �أبــواب فقهيــة.
ومن �أشهر المصنفات في هذه المرحلة :موط�أ ال�إ مام مالك بن �أنس ،وهو ممن �أخذ العلم عن ابن شهاب الزهري.
الثاني -التصنيف في القرن الثالث الهجري:
وفــي هــذه المرحلــة تــم تجريــد ال�أحاديــث النبويــة
وتمييزهــا عــن غيرهــا ،بعــد �أن ُد ِّونــت فــي القرن الثانــي �أقوال
الصحابــة -رضــي اللــه عنهــم -وفتــاوى التابعيــن؛ وذلك حتى
لا يختلــط كلام النبــي  بــكلام غيــره ،مــع الاعتنــاء ببيــان
درجــة الحديــث مــن حيــث الصحــة والضعــف.
وصنــف فــي هــذا العصــر كتــب الجــرح والتعديــل وهــو علــم
يبحــث فــي معرفــة �أحــوال الــرواة مــن حيــث القبــول �أو الــرد.

ومن ال�أمثلة على مصنفات هذا العصر:

 الجوامــع والســنن :وقــد صنّفــت فيهــا ال�أحاديــث حســب المواضيــع ،حيــث تجمــع ال�أحاديــث فــي الموضــوعالواحــد تحــت عنــوان كتــاب ،ويقســم الكتــاب �إلــى �أبــواب ،مثــال :كتــاب الصــلاة ،بــاب مفتــاح الصــلاة الطهــور.
ومثالها :الجامع الصحيح لل�إ مام البخاري ،وسنن �أبي داود ،وسنن النسائي.
 المســانيد :فقــد صنّفــت فيهــا ال�أحاديــث علــى �أســماء الصحابــة ،فجمعــت �أحاديــث كل صحابــي فــي مــكانواحــد .ومــن �أشــهر كتــب المســانيد :مســند ال�إ مــام �أحمــد بــن حنبــل.
ثــم تتابعــت القــرون ،وتعاقبــت ال�أجيــال ،وقــد س ـخّر اللــه -تعالــى -لكتابــه وســنة نبيــه َمـ ْـن يحفظهمــا مــن التبديــل
والتحريــف ،وقــد بــذل العلمــاء جهــوداً عظيمــة جــداً فــي حفظهمــا ورعايتهمــا ،ووقفــوا ســداً منيعـاً فــي وجــه العابثيــن قديماً
وحديثـاً ،ومــن مظاهــر اهتمــام المســلمين بالســنة النبويــة الشــريفة فــي العصــر الحاضــر اســتثمار التكنولوجيــا المعاصــرة فــي
نشــر الكتــب والموســوعات عبــر ال�أقــراص الصلبــة ( ،)CDوالمواقــع ال�إ لكترونيــة ،فهناك مواقع متخصصــة بالحديث النبوي
وتخريجــه ،ومواقــع المكتبات الشــاملة.
نبحث:

بالرجــوع �إلــى مصــادر المعرفــة :نكتــب ثلاثــة عناويــن لمواقــع الكترونيــة يســتفاد منهــا فــي توثيــق
الســنة النبويــة الشــريفة.
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التقويم:
 ١نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة في كل مما ي�أتي:
1 -1الكتب التي رتبت حسب �أسماء الصحابة ،تسمى:
		
ج -السنن.
		
ب -الصحاح.
		
�أ -المسانيد.

د -الجوامع.

�2 -2أول تدوين رسمي للسنة النبوية كان في عهد الخليفة:
ب -عمر بن عبد العزيز  -رحمه الله.-
		
		
�أ� -أبي بكر الصديق .
د -عثمان بن عفان .
ج -عمر بن الخطاب 			.
3 -3الصحيفة الصادقة ُم َؤلَّف ُجمع فيه:
د� -أقوال التابعين.
ج� -أحاديث نبوية.
ب -ال�آراء الفقهية.
�أ -فتاوى الصحابة.
٢

نُوضّ ح المقصود بالمصطلحات ال�آتية :السنة النبوية الشريفة ،تدوين السنة.

٣

نذكر كتا ًبا من كتب الحديث لكل عالم من ال�آتية أ�سماؤهم:
البخاري� ،أحمد بن حنبل ،النسائي ،مالك بن �أنس.

٤

نُف ِّر ُق بين المسانيد والجوامع والسنن من حيث طرق التصنيف.

٥

نُعلّل:
 نهى النبي  الصحابة عن تدوين السنة الشريفة في المرحلة ال�أولى من عهد النبوة. -تجريد ال�أحاديث النبوية وتمييزها عن غيرها في القرن الثالث الهجري.

٦

نوضّ ح سبب اهتمام المسلمين بتدوين السنة في نهاية القرن الهجري ال�أول.
﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾ (الحجر)

 ٧قال -تعالى-
وقــال رســول اللــه َ " :مـ ْـن َكـ َذ َب َع َلـ َّـي ُم َت َع ِّمـدًاَ ،ف ْل َي َت َبـ َّو�أْ َم ْق َعـ َد ُه ِمـ َـن ال َّنــارِ" .مــا العلاقــة التــي نســتنتجها مــن
خــلال هذيــن النصيــن الشــرعيين فــي حفــظ الديــن.
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الدرسعشر :فضل التف ّقه في الدين
الخامس

شرح وحفظ

ال�أهداف :يتوقّع من الطلبة في نهاية الدّرس �أن يكونوا قادرين على:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

1ذكر المقصود بالتفقه في الدين.
2بيان فضل التفقه في الدين.
3توضيح حكم التفقه في الدين.
4حفظ الحديثين الشريفين غيباً.
5المقارنة بين فرض العين وفرض الكفاية.
6استنتاج �آثار عدم التفقه في الدين.
7الحرص على التفقه في الدين.

نشاط

لا يستغنى بالعلم الديني عن العلم الدنيوي ،ما ر�أيك؟

قال رسو ُل الله َ " :م ْن ُي ِر ْد الل ُه بِ ِه َخ ْيراًُ ،ي َف ِق ّه ُه ِفي
"خيركم َمن تعلَّم القر�آن وعلَّمه"(.رواه البخاري)
وقال ُ :

ال ِّدينِ "(.رواه البخاري)

هــذان حديثــان عظيمــان يحثــان علــى تحصيــل العلــم
والتفقــه فــي الديــنَ ،و ُي َب ِّينــان فضــل ذلــك ،وعظيــم شـ�أنه.
فما المقصود بالتفقه بالدِّين؟ وما فضله؟ وما حكمه؟
التفقــه فــي الدِّيــن :فهــم كتــاب اللــه  وســنة رســول
اللــه  ،فهمـاً واعيـاً ،يدفـ ُع للعمــل بطاعــة اللــه -تعالى،-
واجتنــاب معصيته.
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حــرص رســول اللــه  علــى تعليــم الصحابــة القــر�آن الكريــم ومــا فيــه مــن �أحــكام ،يقــول عبــد اللــه بــن مســعود" :كا َن
الرجــل ِم َّنــا �إذا تعلَّــم َعشْ ــر �آيـ ٍ
ـات لــم يجاوز ُهـ ّن حتــى يعــرف معاني ُهـ َّن ،والعمـ َل بهـ َّن" (رواه الطبــري فــي تفســيره).
وحتــى يتحصــل المســلم علــى الفقــه فــي الديــن لا بــد �أن يتعلــم كتــاب اللــه -تعالــى ،-ومــا يعيــن علــى فهمــه مــن الســنة
النبويــة الشــريفة والســيرة و�أقــوال الصحابــة والســلف الصالــح ،مــا يجعــل �إيمانــه باللــه -تعالــى ،-وعبادتــه علــى بصيــرة،
فيعــرف الحــق ويعمــل بــه ويدعــو �إليــه ،قــال تعالــى ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﴾(.يوســف)

فضل التفقه في الدين:
ومما يدل على عظيم فضل التفقه في الدين:
* أ�ن النبي  أ�كثر من الدعاء بقوله" :اللَّ ُه َّم انْ َف ْع ِني بِ َما َعلَّ ْم َت ِنيَ ،و َعلِّ ْم ِني َما َي ْن َف ُع ِنيَ ،و ِز ْدنِي ِع ْل ًما"(.رواه الترمذي)
ـس ِفيـ ِه ِع ْل ًمــا َسـ َّه َل اللَّـ ُه لَـ ُه بِـ ِه َطرِي ًقــا
*ال�أجــر والثــواب العظيــم :قــال رســول اللــه "َ :و َمـ ْـن َسـ َلكَ َطرِي ًقــا َي ْل َت ِمـ ُ
�إِلَــى الْ َج َّنـ ِة" (رواه مســلم).
*رفــع مكانــة العلمــاء :قــال تعالــى ﴿ :ﰈﰉﰊﰋ ﰌﰍﰎﰏ ﰐﰑﰒﰓ ﰔ
ﰕ﴾(.المجادلــة)١١:
*اســتغفار َمــن فــي الســموات وال�أرض لطالــب العلــم :قــال رســول اللــه "َ :و�إ َّن الملائكـ َة لَتضـ ُع �أجنح َتهــا رضــا
لطالـ ِ
ـتغفر لــه َمــن فــي الســماء وال�أرض حتــى الحيتــا ُن فــي المــا ِء"( .رواه ابــن ماجــه)
ـب العلـ ِم ،و�إ َّن طالــب العلــم يسـ ُ
*العلمــاء ورثــة ال�أنبيــاء :قــال رســول اللــه " :و�إن فض ـ َل العال ـ ِم علــى العاب ـ ِد كفضــلِ القم ـ ِر ليلــة البــدر علــى
ســائ ِر الكواكـ ِ
ـاء لــم ُيو ِّرثــوا دينــا ًرا ولا دره ًمــا و َّرثــوا العل ـ َم ،فمــن �أخــذه
ـاء ورث ـ ُة ال�أنبيــا ِء ،و�إ َّن ال�أنبيـ َ
ـب ،و�إ َّن العلمـ َ
�أخــذ بحـ ٍّ
ـظ واف ـرٍ"(.رواه ابــو داود)

حكم التف ّقه في الدين:
والتف ّقه في الدين إ�ما أ�ن يكون:
*فــرض عيــن ،وهــو :مــا �أوجبــه اللــه علــى كل مســلم ُمكلَّــف بعينــه ،فــلا ُيعــذر �أحــد بجهلــه ،ويتفــاوت حســب
حاجــة الشــخص ،فمنــه مــا تكــون الحاجــة �إليــه عامــة كالعلــم بالعبــادات ،ومنــه مــا تكــون الحاجــة �إليــه خاصــة
ك�أحــكام البيــع للتاجــر فهــي تختلــف عمــا يحتاجــه الطبيــب مــن �أحــكام ،ولذلــك يجــب علــى كل مســلم �أن يتــز ّود
مــن العلــم الشــرعي بمــا ينفعــه ويلزمــه؛ لتجنــب الوقــوع فــي الظلــم �أو الزلــل.
*فــرض كفايــة ،وهــو :مــا �أوجبــه اللــه علــى مجمــوع المســلمين ،فـ�إن �أقامــه بعــض النــاس ،وتحققــت بهــم الكفايــة،
ـرعي ،والتعمــق فيــه فــرض كفايــة؛ ل�أنــه يصعــب علــى
ســقط ال�إ ثــم عــن ال�آخريــن،
ّ
فالتخصــص فــي العلــم الشـ ّ
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المســلمين �أن يتف ّرغــوا جمي ًعــا للتخصــص فيــه ،كمــا �أن المجتمــع بحاجــة لتخصصــات �أخــرى ،ولذلــك جــاء �أمــر
اللــه -تعالــى -للمؤمنيــن ب ـ�أن تكــون منهــم طائفــة تتفقــه فــي الديــن ،قــال تعالــى ﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ﴾(.التوبــة)

نت أ�مل
ونُصنّف

نت�أ ّمل �أنواع العلوم ال�آتية ،ونُصنّفها �إلى فرض عين ،وفرض كفاية:
دراسة الطب ،دراسة �أحكام المصارف ال�إ سلامية ،دراسة �أحكام الوضوء ،دراسة الهندسة.

آ�ثار عدم التفقه في الدين:
يترتب على عدم التفقه في الدين �آثار عديدة ،منها:
1 -1عدم التمييز بين ال�أولويات ،فيقدّم ال�أقل �أهمية على ال�أكثر �أهمية ،كتقديم النوافل على الفرائض.
2 -2الوقوع في المعاصي جهلًا بحكمها �أو لعدم �إدراك عقابها.
3 -3التقصير ببعض الطاعات جهلًا بفضلها ،كالتقصير بصلة الرحم.
4 -4الوقــوع فــي الحــرج والمشــقة ،والتشــديد علــى النــاس فيمــا خففــه الشــرع كالرخــص المتعلقــة بالجمــع بيــن
الصلــوات وغيرهــا.
5 -5اتباع البدع والتقليد ال�أعمى.
ـرعي ،الــذي ســينير قلبــه ودربــه ،ويفتــح
ولذلــك كان لزا ًمــا علــى كل مســلم ومســلمة �أن يجتهــد فــي طلــب العلــم الشـ ّ
لــه �أبــواب الخيــر العميــم فــي الدنيــا وال�آخــرة.
قضية
للنقاش:

هنــاك مــن يقــول :كثــرة التخصصــات تميــت العلــم ،وهنــاك مــن يــرى �أن العالِــم لا بــد �أن تتع ـدّد
تخصــص ،مــا تقييمنــا؟ ولمــاذا؟
معارفــه ،فيكــون متقن ـاً ل�أكثــر مــن ّ
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التقويم:
 ١نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة لكل مما ياتي:
1 -1من �آثار عدم التفقه في الدين:
			
�أ -الوقوع في المعاصي جهلاً.
			
ج -ال�أخذ بالرخص الشرعية.
2 -2من العلوم التي تع ّد فرض عين على كل مسلم:
ب -علم الهندسة.
		
�أ -علم الطب.
3 -3ورثة ال�أنبياء كما ورد في الحديث هم:
		
�أ� -أولو ال�أمر والحكام .ب -العلماء.

ب -التمييز بين ال�أولويات.
د -التقصير في الطاعات عمداً.
ج -علم الاجتماع.

د� -أحكام العبادات.

		
ج -الع ّباد.

د -الزهاد.

٢

نوضّ ح المقصود بالمصطلحات ال�آتية :التفقه في الدين ،فرض العين ،فرض الكفاية.

٣

كيف يتحصل المسلم على الفقه في الدين؟

 ٤ما المعنى المستفاد من النصوص الشرعية ال�آتية:
1 -1قــال تعالــى ﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾.
2 -2قال تعالى﴿ :ﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏ ﰐﰑﰒﰓ ﰔﰕ﴾.
3 -3دعاء النبي " :اللَّ ُه َّم انْ َف ْع ِني بِ َما َعلَّ ْم َت ِنيَ ،و َعلِّ ْم ِني َما َي ْن َف ُع ِنيَ ،و ِز ْدنِي ِع ْل ًما"
٥

نُب ّين فضل التفقه في الدين.

٦

نوازن بين فرض العين ،وفرض الكفاية.

٧

نذكر مثا ًلا لكل من:
علم حكمه فرض عين ،علم حكمه فرض كفاية  ،اهتمام الصحابة بتعلم القر�آن الكريم والفقه الشرعي.

٨

نُعدّد �آثار عدم التفقه في الدين.

٩

نستنتج �أثر التفقه في الدين على المجتمع.
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الدرس
السادس عشر :ال�أعمال التي لا ينقطع ثوابها

شرح وحفظ

ال�أهداف :يتوقّع من الطلبة في نهاية الدّرس �أن يكونوا قادرين على:

-1
-2
-3
-4
-5

1حفظ الحديث الشريف غيباً.
2استنباط ال�أعمال التي لا ينقطع ثوابها من خلال الحديث الشريف.
3التمثيل لكل عمل من ال�أعمال التي لا ينقطع ثوابها.
4بيان فضل الصدقة الجارية.
5الحرص على تطبيق بعض ال�أعمال التي لا ينقطع ثوابها.

نشاط

بالموت تنتهي علاقة ال�إ نسان بالحياة الدنيا ،ما مدى صحة ذلك؟

ـات ُم َرابِ ًطــا ِفــي َس ـ ِبيلِ اللَّ ـ ِهَ ،و َمـ ْـن َعلَّ ـ َم ِع ْل ًمــا
قــال �":أ ْر َب َع ـ ٌة َت ْج ـرِي َع َل ْي ِه ـ ْم �أ ُجو ُر ُه ـ ْم َب ْع ـ َد ا ْل َم ـ ْو ِتَ :مـ ْـن َمـ َ
�أ ْجـر َِي لَـ ُه �أ ْجـ ُـر ُه َمــا ُع ِمـ َل بِـ ِهَ ،و َمـ ْـن َت َصـدَّقَ بِ َص َد َقـ ٍة َف�أ ْج ُر َهــا َي ْجـرِي لَـ ُه َمــا َجـ َـر ْتَ ،و َر ُجـ ٌل َتـ َـر َك َولَـدًا َصالِ ًحــا
َف ُه ـ َو َي ْد ُعــو لَ ـ ُه" (رواه الطبرانــي).

ال�جمالي:
المعنى إ
�إ َّن مــن عظيــم نعمــة اللــه -تعالــى -علــى عبــاده المؤمنيــن �أن ه َّيـ�أ لهــم
�أبوابـاً مــن البــر ،والخيــر ،وال�إ حســان ،يجــري ثوابهــا عليهــم بعــد المــوت،
وقــد ب ّيــن النبــي  بعــض هــذه ال�أعمــال فــي عــدد مــن �أحاديثــه نجملهــا
فيمــا ي�أتــي:
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أ�ولاً  -الرباط في سبيل الله:
الربــاط :هــو ال�إ قامــة مــع �إعــداد النفــس للجهــاد فــي ســبيل اللــه ،والدفــاع عــن الديــن والمســلمين ،فــي ال�أماكــن التــي
ُيخشــى علــى �أهلهــا مــن �أعــداء ال�إ ســلام .كال�إ قامــة فــي �أرض فلســطين خاصــة ،وبــلاد الشــام عامــة.
والربــاط �أفضــل ال�أعمــال التــي يبقــى ثوابهــا بعــد مــوت صاحبهــا؛ ل�أن �أعمــال الب ـ ِّر كلهــا قــد لا ُيتمكــن منهــا �إلا
بالســلامة مــن العــدو وحراســة الثغــور ،فيجــري عليــه �أجــر كل �أعمــال البــر التــي تقــام بســبب رباطــه.
نبحث:

بالرجوع �إلى مصادر المعرفة نكتب صفحة واحدة في فضائل بيت المقدس وبلاد الشام.

ثاني ًا -تعليم العلم:
ويشــمل ذلــك كل علــم ينتفــع بــه المســلمون ،وعمــوم النــاس ،ويبتغــي بــه صاحبــه رضــوان اللــه  ،ســواء �أكان
مــن علــوم الديــن خاصــة ،كالفقــه ،والحديــث ،والتفســير ،ونحــوه� ،أم مــن علــوم الدنيــا ،كالفيزيــاء ،والطــب ،والفلــك.
ونشــر العلــم يكــون �إمــا بالقــدوة الحســنة� ،أو بتعليــم الخيــر للنــاس� ،أو بت�أليــف الكتــب النافعــة ،وغيــر ذلــك مــن وســائل
النشر.
ويدخــل فــي نشــر العلــم وتعلّمــه؛ بنــاء المــدارس والجامعــات ودور القــر�آن الكريــم والحديــث الشــريف وطباعــة
الكتــب ،والمصاحــف ،ووقفهــا فــي المســاجد ودور العلــم.
ثالث ًا -الصدقة الجارية:
كل صدقــة يســتمر ثوابهــا بعــد مــوت ال�إ نســان لاســتمرار الانتفــاع بهــا ،ومثالهــا :حفــر ال�آبــار ،وشــق جــداول المــاء
مــن العيــون وال�أنهــار لكــي تصــل الميــاه �إلــى �أماكــن النــاس ومزارعهــم.
وبنــاء المســاجد للعبــادة والذكــر يعــد مــن الصدقــة الجاريــة ،قــال رســول اللــه َ ":مـ ْـن َب َنــى َم ْسـ ِـجدًا َي ْب َت ِغــي بِـ ِه َو ْجـ َه اللَّـ ِه
َب َنــى اللَّـ ُه لَـ ُه ِم ْث َلـ ُه ِفــي الْ َج َّنـ ِة"(.رواه البخــاري)

فائدة

مــن غــرس شــجراً ،وس ـ َّبل َث َمـ َـره للمســلمين (�أي جعــل ثمــره فــي ســبيل اللــه) ،ف ـ�إن �أجــره يســتمر
كلَّمــا انتفــع بثمــر ِه �إنســان �أو حيــوان ،قــال رســول اللــه " :مــا مــن مســلم يغــرس غرســا �إلا كان
مــا �أ ِ
ك َل من ـ ُه ل ـ ُه صدقــة"(.رواه مســلم)

فضل الصدقة الجارية:
وللصدقــة الجاريــة دور عظيــم فــي تحقيــق التكافــل بيــن �أفــراد المجتمــع ،ولهــا فضــل كبيــر ،و�أجــر عظيــم ،يعــود علــى
المتصــدق ،ومــن ذلك:
74

1 -1تكثير الحسنات ،واكتساب الخير بعد الموت.
كسب رضا الله ورحمته ،والمعافا ُة من غضب الله -سبحانه وتعالى.-
ُ 2 -2
3 -3ترفع المؤمن في الجنة درجات.
4 -4النجاة من عذاب القبر ،ومن عذاب النار.
َ 5 -5ج ْب ُر النّقص في العبادات� ،أو التقصير غير المقصود فيها ،ش�أنها في ذلك ش�أن النوافل ،وصدقات التط ّوع.
راب ًعا :تربية ال�أبناء وحسن ت أ�ديبهم:

صــلاح الولــد ذكـ ًـرا كان �أو �أنثــى ،وحســن تربيتــه ُي ِ
ـاج صــلاح
ـب الوالديــن �أجــراً وفض ـلًا ،فصــلاح ال�أولاد نتـ ُ
كسـ ُ
�آبائهــم ،ودلي ـ ٌل علــى صلاحهــم ،كمــا �أ ّن عمــل ال�أولاد يعــود بالنفــع علــى الوالديــن ،فهــو جــزء مــن عملهمــا.
ومــن تمــام صــلاح ال�أبنــاء؛ بـ ُّر الوالديــن بعــد مماتهمــا ،كالصدقــة عنهمــا ،وقضــاء ديونهمــا ،ومــا وجــب فــي حقهمــا
مــن عبــادة كالحـ ّـج ،وصلــة الرحــم التــي لا توصــل �إلا بهمــا ،والدعــاء لهمــا :قــال تعالــى﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ﴾(.ال�إ ســراء)٢٤ :

أ�حكام وفضائل:
•لا يفهــم مــن قولــه "َ : و َر ُجـ ٌل َتـ َـر َك َولَـدًا َصالِ ًحــا َف ُهـ َو َي ْد ُعــو لَـ ُه"� ،أن الدعــوة مــن غيــر الولــد لا ينتفــع بهــا
الم ّيــت ،بــل ورد مــا يــد ُّل علــى انتفــاع المؤمــن بدعــاء �أخيــه المؤمــن ،قــال رســول اللــه َ " : د ْع ـ َو ُة الْ َم ـ ْر ِء
الْ ُم ْس ـ ِل ِم لِ� أ ِخي ـ ِه بِ َظ ْه ـ ِر الْ َغ ْيـ ِ
ـب ُم ْس ـ َت َجا َب ٌة"(.رواه مســلم)
•مــن العلمــاء مــن توســع فــي معنــى الدعــاء وجعــل قــراءة القــر�آن �أو �أي ســورة منــه -كالفاتحــة �أو ال�إ خــلاص مثـلًا-
دعــاء وعمــل صالــح يعــود بالخيــر عليــه وعلــى والديــه.
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التقويم:
 ١نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة لكل مما ي�أتي:
1 -1من �أمثلة العلم النافع:
		
الكف.
ب -التنجيم ،والكهانة .ج -قراءة
�أ -السحر.
ّ
2 -2لا يعد من الصدقة الجارية:
		
�أ -بناء المدارس .ب -حفر ال�آبار.

ج� -إكرام الضيف.

د -الطب.
د -وقف ثمار ال�أشجار.

٢

نذكر ثلاثة �أنواع لل�أعمال التي لا ينقطع ثوابها.

٣

نوضّ ح المقصود بكل من المصطلحات ال�آتية :الرباط في سبيل الله ،الصدقة الجارية ،العلم النافع.

٤

نُعلّل� :أ -يع ّد الرباط �أفضل ال�أعمال التي يبقى ثوابها بعد موت صاحبها.
ب -يع ّد صلاح الولد من ال�أعمال التي لا ينقطع ثوابها.

٥

نستنتج شروط العلم الذي يجري �أجره لصاحبه بعد موته.

٦

نُعدّد طرق نشر العلم.

٧

نذكر مثا ًلا واحداً لك ٍّل مما ي�أتي :الصدقة الجارية ،والعلم النافع ،والرباط في سبيل الله.

٨

نُب ّين فضل الصدقة الجارية.

٩

نذكر ثلاثة من ال�أعمال التي تُع ّد من ب ّر الوالدين ،ويقع �أجرها في ميزان حسناتهم.

١٠

نستنتج من الدرس ما يدل على رحمة الله  -تعالى -لعباده المؤمنين وحبهم.
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الدرس
ال�سلام من البدع
السابع عشر :موقف إ

شرح وحفظ

ال�أهداف :يتوقّع من الطلبة في نهاية الدّرس �أن يكونوا قادرين على:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

1قراءة الحديثين الشريفين قراءة سليمة.
2توضيح المعاني المستفادة من الحديثين الشريفين.
3التعريف بالبدعة.
4توضيح صور من البدع المحرمة.
5بيان حكم البدع في ال�إ سلام.
6استنتاج ال�أمور التي لا تندرج في البدع المحرمة.
7اجتناب صور البدع المختلفة في حياتهم.
8حفظ الحديثين الشريفين غيباً.

نشاط

كل ما هو جديد في الحياة بدعة ،نناقش.

س ِم ْن ُه َف ُه َو
َقا َل َر ُسو ُل الل ِه َ " :م ْن �أ ْحد ََث ِفي �أ ْم ِرنَا َه َذا َما لَ ْي َ
س َع َل ْي ِه �أ ْم ُرنَا َف ُه َو َر ٌّد"(.رواه مسلم)
وقال َ " :م ْن َع ِم َل َع َملًا لَ ْي َ

َر ٌّد"(.رواه مسلم)

تعــرض الحديثــان الشــريفان للبدعــة ســواء �أحدثهــا المســلم �أم اتبعهــا ،فمــا البدعــة؟ ومــا �أقســامها؟ ومــا الحكمــة مــن
تحريمهــا؟ ومــا ضوابطهــا؟.
البدعة:
في اللغة :كل شيء محدث ليس له مثال متقدم ،فيشمل ما ُيحمد وما ُيذم.
في الاصطلاح :كل مخالفة ل�أمر الدين بزيادة فيه� ،أو تغيير في كيفيته منسوباً �إليه.
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ومن خلال التعريف يمكن لنا أ�ن نقسم البدع إ�لى قسمين:
القسم ال�أول -إ�حداث زيادة في أ�مر من أ�مور الدين:
ُي َع ُّد هذا القسم من �أوسع ال�أبواب التي تدخل منها البدعة ،ومن صور ذلك:
*البدعــة فــي العقيــدة :و ُي َع ـ ّد هــذا مــن �أشــد �أنــواع البــدع و�أخطرهــا؛ ل�أن فيــه مساس ـاً بجوهــر الديــن ،ومــن
صــور ذلــك:
ال ُغلُ ّو في تعظيم ال�أشخاص ك�أن يجعل لبعض الخلق مرتبة مساوية لل�أنبياء فيجعل لهم ِعصمة كما لل�أنبياء.
*البدعــة فــي العبــادة :لا ُيعبــد اللــه -تعالــى� -إلا بمــا شَ ــرع ،فمــن �أحــدث عبــادة لــم يشــرعها اللــه -تعالــى -فقــد
ابتــدعَ ،عــنِ ا ْبــنِ َع َّبــاسٍ� ،أ َّن َر ُســو َل اللَّ ـ ِه َ م ـ َّر بِ َر ُجــلٍ بِ َم َّك ـ َة َو ُه ـ َو َقائِـ ٌم ِفــي الشَّ ـ ْمسَِ ،ف َقــا َلَ " :مــا َه ـ َذا؟"
ـس،
َقالُــوا :نَـ َذ َر �أ ْن َي ُصــو َم َو َلا َي ْسـ َت ِظ َّل �إِلَــى اللَّ ْيـ ِلَ ،و َلا َي َت َكلَّـ َمَ ،و َلا َيـ َزا ُل َقائِ ًمــاَ ،قــا َل« :لِ َي َت َكلَّـ ْمَ ،ولْ َي ْسـ َت ِظ َّلَ ،ولْ َي ْج ِلـ ْ
َولْ ُي ِتـ َّم َص ْو َمـ ُه" (رواه ابــن ماجــة).
القسم الثاني -المخالفة في كيفية أ�داء العبادات:
وضــع الشــارع لل�أعمــال والمناســك فــي العبــادات كيفيــة للقيــام بهــا ،والواجــب علــى المســلم �أن ي�أتــي بهــا علــى الوجــه
المشــروع ،والكيفيــة المشــروعة ،فــكل �أداء للعمــل مخالــف للكيفيــةُ ،يعـ ّد بدعــة ،ومثالــه الطــواف ،فقــد بيــن النبــي 
كيفيــة �أدائــه بقولــه وفعلــه ،فقــال " :لِ َت�أْ ُخـ ُذوا َم َن ِاسـ َك ُك ْم" (رواه مســلم) ،وقــد طــاف حــول الكعبــة ،فجعــل الحجــر ال�أســود
عــن شــماله ،فمــن طــاف ووضــع الحجــر ال�أســود عــن يمينــه فقــد ابتــدع؛ ل�أنــه �أدى الطــواف علــى غيــر الكيفيــة التــي
بينهــا النبــي .
فائدة

وقــد َحـ َّرم ال�إ ســلام البدعــة؛ ل�أن الديــن قــد اكتمــل ،فيحــرم �أن نزيــد فيــه� ،أو ننقــص منــه شــي ًئا فمــن
ابتــدع فقــد نســب النقــص للديــن ،قــال تعالــى ﴿:ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﴾(.المائــدة)٣:

ما لا يدخل في البدع:

ليــس كل جديــد بدعــة فربمــا تُســتحدث �أشــياء لــم تكــن موجــودة فــي عهــد الرســول  ،ولكنهــا لا تخــرج عــن قواعــد
ال�إ ســلام ومقاصــده ،وعلــى هــذا ال�أســاس فــلا يعــد مــن البــدع:
1 -1كل مــا لــم يفعلــه الرســول  ،فعــدم فعلــه لشــيء لا يكفــي دليـلًا علــى بدعيتــه ،فهنــاك كثيـ ٌر ممــا لــم يفعلــه
الرســول  فعلــه الصحابــة مــن بعــده ،كجمــع القــر�آن الكريــم فــي مصحــف واحــد فــي عهــد �أبــي بكــر الصديــق،
رضــي اللــه عنــه ،و�إنشــاء الدواويــن فــي عهــد عمــر بــن الخطــاب ،رضــي اللــه عنــه ،وتنقيــط المصحــف.
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2 -2مــا ينــدرج تحــت قاعــدة عامــة �أو دليــل عــام ،ك�إباحــة الطعــام والشــراب ،فالشــارع ب َّيــن المحرمــات مــن ال�أطعمــة،
ثــم �أبــاح مــا عداهــا� ،أمــا مــا يتعلــق بكيفيــة صنــع ال�أطعمــة وتناولهــا بالملعقــة �أو علــى طاولــة ،وال�أصنــاف التــي
يحدثهــا النــاس كل يــوم ممــا يشــبه ذلــك فهــو مــن المبــاح ،والقاعــدة فــي ذلــك (ال�أصــل فــي ال�أشــياء ال�إ باحــة
مــا لــم يــرد دليــل التحريــم).
3 -3كل مــا لــه �أصــل فــي الشــرع :فزيــارة القبــور لهــا �أصــل فــي الشــرع فالرســول  حــث علــى ذلــك ،ولكــن دون
تخصيــص ليــوم محـ ّد ٍد بذاتــه ،فزيــارة القبــور يــوم العيــد زيــارة كســائر ال�أيــام ،لا �أفضل ّيــة لهــا عــن الزيــارة فــي غيــر
يــوم العيــد.

أ�حكام وفوائد:
•السبحة ،ليست بدعة فهي وسيله تعين على عبادة ذكر الله ،ومثلها السبحة ال�إ لكترونية.
•المصافحــة بعــد الانتهــاء مــن الصــلاة لا تعــد مــن البــدع ،ف�أصلهــا �أحاديــث الرســول  فــي المصافحــة ،ومنهــا
ـانَ ،ف َي َت َصا َف َحـ ِ
قولــهَ " :مــا ِمـ ْـن ُم ْسـ ِل َم ْينِ َي ْل َت ِق َيـ ِ
ـان �إِ َّلا ُغ ِفـ َـر لَ ُه َمــا َق ْبـ َل �أ ْن َي ْف َت ِر َقــا"(.رواه �أبــو داود) دون الاعتقــاد ب�أفضليتهــا
بعــد الصــلاة� ،أو �أنهــا عبــادة مقترنــة بالصــلاة.

الفرق بين البدعة والسنة الحسنة:

يطلــق العلمــاء لفــظ البدعــة علــى كل مــا انطبــق عليــه تعريــف البدعــة ،مــن الحداثــة ،والمخالفــة ل�أصــول الديــن،
لقولــه "َ :وشَ ـ ُّر ال�أمــور ُم ْح َدثَا ُت َهــاَ ،وكُ ُّل ُم ْح َد َثـ ٍة بِ ْد َعـ ٌةَ ،وكُ ُّل بِ ْد َعـ ٍة َضلَالَـ ٌةَ ،وكُ ُّل َضلَالَـ ٍة ِفــي ال َّنــا ِر "(رواه النســائي)� ،أمــا
مــا كان محد ًثــا ومواف ًقــا ل�أصــلٍ مــن �أصــول الديــن فــلا يطلــق عليــه بدعــة ،ولا بدعــة حســنة ،و�إنمــا هــو ســنة حســنة ،قــال
ـن َسـ َّن ِفــي ا ْل إِ� ْسـلَا ِم ُسـ َّن ًة َح َسـ َن ًة َف ُع ِمـ َل بهــا بعــده كُتــب لــه مثــل �أجــر مــن عمــل بهــا( "...رواه مســلم)
رســول اللــه َ " مـ ْ
و�إن �أ ْط َل ـ َق عليــه البعــض (بدع ـ ٌة حســن ٌة) فمــن بــاب المعنــى اللغــوي ،ومثــال ذلــك فــرش المســاجد ،وصــلاة قيــام
رمضــان (التراويــح) جماعــة فــي المســجد ،ويبقــى معنــى البدعــة فــي الشــرع يطلــق علــى مــا هــو مذمــوم.
قضية
للنقاش:

�أيهما �أولى :محاربة البدع� ،أم التركيز على قضايا ال�أمة الكبرى؟
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التقويم:
 ١نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة في كل مما ي�أتي:
1 -1من �أخطر صور البدع:
ب -البدعة في العبادة.
			
�أ -البدعة في العقيدة.
د -ما لم يفعله الرسول .
ج -زيارة القبور يوم العيد		 .
2 -2يع ّد من البدع:
�أُ -
ب -مخالفة كيفية �أداء العبادة.
حفظ ال�أغذية بالتعليب		 .
د -اعتياد المصافحة بعد الصلاة.
		
ج -كل ما له �أصل في الشرع.
٢

نوضّ ح المقصود بالبدعة.

٣

نُص ِّنف البدع ،مع ذكر مثال لكل منها.

 ٤نُعلّل:
1 -1تُع ّد البدع في العقيدة من �أشد �أنواع البدع و�أخطرها.
2 -2تحريم ال�إ سلام الابتداع في الدين.
 ٥نذكر مثا ًلا واحدًا لكل مما ي�أتي مما لا يعد من البدع:
1 -1ما يندرج تحت �أدلة وقواعد عامة.
2 -2ما له �أصل في الشرع.
3 -3ما لم يفعله الرسول  وفعله الصحابة.
4 -4سنة حسنة.
�5 -5أدوات ووسائل تعين على العبادة.
 ٦نُب ّين ما تد ّل عليه النصوص الشرعية ال�آتية:
1 -1قوله َ " :وشَ ُّر ال�أمور ُم ْح َدثَاتُ َهاَ ،وكُ ُّل ُم ْح َد َث ٍة بِ ْد َع ٌة َوكُ ُّل بِ ْد َع ٍة َضلَالَ ٌةَ ،وكُ ُّل َضلَالَ ٍة ِفي ال َّنارِ"
�2 -2أن َر ُســو َل اللَّـ ِه َ مـ َّر بِ َر ُجــلٍ بِ َم َّكـ َة َو ُهـ َو َقائِـ ٌم ِفــي الشَّ ـ ْمسَِ ،ف َقــا َلَ « :مــا َهـ َذا؟» َقالُــوا :نَـ َذ َر �أ ْن َي ُصــو َم َو َلا
ـسَ ،ولْ ُي ِتـ َّم َص ْو َمـ ُه".
َي ْسـ َت ِظ َّل �إِلَــى اللَّ ْيـ ِلَ ،و َلا َي َت َكلَّـ َمَ ،و َلا َيـ َزا ُل َقائِ ًمــاَ ،قــا َل« :لِ َي َت َكلَّـ ْمَ ،ولْ َي ْسـ َت ِظ َّلَ ،ولْ َي ْج ِلـ ْ
٧
٨
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نُب ّين حكم البدعة.
في محاربة ال�إ سلام للبدع دور كبير في الحفاظ عليه .نبين ذلك

الوحدة الرابعة:

السير والتراجم

يقول الرسول  ": إِ�نَّ َما النِّ َسا ُء َش َقائِ ُق ال ِّر َج ِ
ال" (رواه �أبو داود).

ما علاقة دلالة الحديث بواقع السلف الصالح وسيرهم؟

يتوقع من الطلبة في نهاية الوحدة:
ـاء ،لل�إ فــادة
الوقــوف علــى محطــات مــن ســيرة الســلف الصالــح رجــالا ً ونسـ ً
مــن دورهــم فــي خدمــة المجتمــع ونهضــة ال�أمــة.
توظيــف مواقــف مــن الســيرة النبويــة فــي بنــاء القيــم وتقويــم الســلوك ،والتــزام
ـزءا مــن واقــع حياتهــم.
الفضائــل ،لتكــون جـ ً
بيــان دور العلمــاء فــي حيــاة المجتمــع ،مــا يع ـ ّزز الشــعور بخطــورة غيــاب
العلمــاء عــن واقــع الحيــاة.
توجيــه اهتماماتهــم بمهــارات الحيــاة المتع ـدّدة مــن خــلال الاطــلاع علــى
شــمولية المنهــج النبــوي فــي التربيــة ،وامتثــال �أتبــاع النبــي  لــذات المنهــج.
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الدرس
الثامن عشر :مواقف من سيرة الرسول 
ال�أهداف :يتوقّع من الطلبة في نهاية الدّرس �أن يكونوا قادرين على:

-1
-2
-3
-4

1ذكر مواقف من سيرة الرسول  في جوانب مختلفة من الحياة.
2تعليل بعض المواقف من سيرة الرسول .
3التع ّرف �إلى مواقف بعض الصحابة الكرام -رضوان الله عليهم.-
4استنتاج بعض الدروس والعبر.

نشاط

كيف تتح ّول السيرة النبوية من مواقف تاريخية� ،إلى سلوك في الحياة؟

لا بــد مــن دراســة المواقــف فــي حيــاة نبينــا الحبيــب محمــد  لتكــون محـ ّل اقتــداء و�أســوة لنــا ،فــي معتقدنــا وفكرنــا،
وعلاقتنــا مــع اللــه عــز وجــل ،وفــي �أخلاقنــا وســلوكنا ،وفــي تعاملنــا مــع �أنفســنا ومــع النــاس.

ومن سيرة الرسول  اخترنا هذه المواقف:
أ�و ًلا :علاقته  مع الله تبارك وتعالى:
غفــر اللــه -تعالــى -لنبينــا محمــد  مــا تقـدّم مــن ذنبــه ومــا ت�أخــر ،غيــر �أنــه كان مجتهــداً فــي عبادتــه ،لا يــك ُّل ،ولا
ـت
يمـ ّل ،تقــول �أم المؤمنيــن عائشــة -رضــي اللــه عنهــا� : -أن نبــي اللــه  كَا َن َي ُقــو ُم ِمـ ْـن اللَّ ْيـ ِل َح َّتــى َت َت َف َّطـ َـر َق َد َمــا ُه َفقَالَـ ْ
ـب �أ ْن �أكُــو َن َع ْبـدًا
َعائِشَ ـ ُة لِـ َم َت ْص َنـ ُع َهـ َذا َيــا َر ُســو َل اللَّـ ِه َو َقـ ْد َغ َفـ َـر اللَّـ ُه لَــكَ َمــا َت َقـ َّد َم ِمـ ْـن َذنْ ِبــكَ َو َمــا َت�أخَّ ـ َـر َقــا َل "�أ َفـلَا �أ ِحـ ُّ
شَ ُ
كو ًرا"(.رواه البخاري)
نت أ�مل
ونستنتج

علمنــا �أ ّن رســول اللــه  كان يقــوم الليــل حتــى تورمــت قدمــاه ،وقــد غفــر لــه مــا تقـدّم ومــا ت�أخــر
مــن ذنبــه ،فمــاذا نســتنتج مــن ذلــك؟

ثان ًيا :دعوته  إ�لى الله -تعالى:-
لــم يدّخــر الرســول  جهـدًا فــي الدعــوة �إلــى اللــه -تعالــى ،-ولــم يســتثن مــن دعوتــه �أحـدًا ،تــارة يخاطبهم جمي ًعــا ،وتارة
يخصــص ،ومــن ذلــك عندمــا وقــف علــى الصفــا وبــد�أ ينــادي قريشً ــا ،فاجتمعــوا �إليــه ،فخطــب فيهــم قائـلًا�" :أ َر�أ ْي َت ُكـ ْم لَـ ْو
ّ
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�أخْ َب ْرتُ ُكـ ْم �أ َّن َخ ْيـلًا بِالْـ َوا ِدي تُرِيـ ُد �أ ْن تُ ِغيـ َـر َع َل ْي ُكـ ْم �أكُ ْن ُتـ ْم ُم َص ِّد ِقـ َّـي َقالُــوا نَ َعـ ْم َمــا َج َّر ْب َنــا َع َل ْيــكَ �إِ َّلا ِص ْد ًقــا َقــا َل َف إِ�نِّــي نَ ِذيـ ٌر
َي َعـ َذ ٍ
اب شَ ـ ِدي ٍد َف َقــا َل �أ ُبــو لَ َهـ ٍ
ـب َت ًّبــا لَــكَ َســائِ َر الْ َيـ ْو ِم �ألِ َهـ َذا َج َم ْع َت َنــا؟ فنــزل قــول اللــه -تعالــى ﴿ :-ﮈ ﮉ
لَ ُكـ ْم َب ْيـ َـن َيـد ْ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﴾(المسد)"(.رواه البخاري)
ثــم �أخــذ يناديهــم بطنـاً بطنـاً" :يابنــي فــلان� ...أنْ ِقـ ُذوا �أنْف َُسـ ُك ْم ِمـ ْـن ال َّنــارِ" ،حتــى خاطــب ابنتــه فاطمــة  فقــال":
َيــا َف ِاط َمـ ُة �أنْ ِقـ ِذي نَ ْف َسـ ِ
ـك ِمـ ْـن ال َّنــا ِر َف إِ�نِّــي َلا �أ ْم ِلــكُ لَ ُكـ ْم ِمـ ْـن اللَّـ ِه شَ ـ ْي ًئا َغ ْيـ َـر �أ َّن لَ ُكـ ْم َر ِح ًمــا َسـ�أ ُبلُّ َها بِ َبلَالِ َهــا" (رواه مســلم).
فائدة

قولــه " : سـ�أ ُبلُّها بِ ِبلالِهــا" ،البــلال :المــاء ،وك�أ ّن الرســول  اعتبــر قطيعــة الرحــم كالنــار ،والنــار تطفـ�أ
بالمــاء (البــلال) ،والمعنــى المقصــود� :أنّــه  لا يقطــع مــا بينــه وبينهــم مــن رحــم بــل ســيصلها.

ثال ًثا :صبره  وتحمله:
عــن عــروة بــن الزبيــر  قــال :قلــت لعبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص � :أخبرنــي مــا �أشـ ّد مــا صنــع المشــركون برســول
اللــه  ،قــال" :بينمــا رســول  يصلــي فــي ِح ْجــر الكعبــة� ،إذ �أقبــل عقبــة بــن �أبــي معيــط ف�أخــذ بِمنكــب رســول اللــه
 ولــوى ثوبــه فــي عنقــه ،وخنقــه خن ًقــا شــديدًا ،ف�أقبــل �أبــو بكــر  ف�أخــذ بمنكبــه ودفعــه عــن رســول اللــه ،
وقــال ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﴾ (غافــر( .")٢٨ :رواه البخــاري)
راب ًعا :مراعاة  أ�حوال الناس ،وظروفهم ،ومنهم:
اب َي ْغـ ُزو َن َمـ َع
	*ذوي الاحتياجــات الخاصــة :كَا َن َع ْمـ ُـرو ْبـ ُن الْ َج ُمـ ِ
ـوح �أ ْعـ َـر َج شَ ـ ِدي َد الْ َعـ َـر ِجَ ،وكَا َن لَـ ُه �أ ْر َب َعـ ُة َب ِنيـ َـن شَ ـ َـب ٌ
َر ُسـ ِ
ـول اللـ ِه � إِ َذا َغـ َزا ،منعــوا �أباهــم مــن الخــروج فــي بــدرَ ،ف َل َّمــا �أ َرا َد َر ُســو ُل اللـ ِه � أن َي َت َو َّجـ ُه �إِلَــى �أ ُحـ ٍدَ ،قــا َل
لَـ ُه َب ُنــو ُه� :إِ َّن اللـ َه َعـ َّز َو َجـ َّل َقـ ْد َج َعـ َل لَــكَ ُرخْ َصـ ًة َف َلـ ْو َق َعـ ْد َت َف َن ْحـ ُن نَ ْك ِفيــكَ َف َقـ ْد َو َضـ َع اللـ ُه َع ْنــكَ الْ ِج َهــا َدَ .ف�أ َتــى
ـوح َر ُســو َل اللـ ِه َصلَّــى اللـ ُه َع َل ْيـ ِه َو َسـلَّ َمَ ،ف َقــا َلَ :يــا َر ُســو َل اللـ ِه� ،إِ َّن َب ِنـ َّـي َهـ ُؤ َلا ِء َي ْم َن ُعــو َن �أ ْن �أخْ ـ ُـر َج
َع ْمـ ُـرو ْبـ ُن الْ َج ُمـ ِ
ـت َف َقـ ْد
َم َعــكَ َ ،واللـ ِه �إِنِّــي َل� أ ْر ُجــو �أ ْن �أ ْس َتشْ ـ َـه َد َف�أ َطـ�أ بِ َع ْر َج ِتــي َهـ ِذ ِه ِفــي الْ َج َّنـ ِةَ .ف َقــا َل لَـ ُه َر ُســو ُل اللـ ِه � " :أ َّمــا �أنْـ َ
َو َضـ َع اللـ ُه َع ْنــكَ الْ ِج َهــا َد "َ .و َقــا َل لِ َب ِنيـ ِهَ " :و َمــا َع َل ْي ُكـ ْم �أ ْن َت َد ُعــو ُه لَ َعـ َّل اللـ َه َي ْر ُزقُـ ُه الشَّ ـ َـها َد َة "َ .ف َخـ َـر َج َمـ َع َر ُسـ ِ
ـول
اللـ ِه َ ،ف ُق ِتـ َل َيـ ْو َم �أ ُحـ ٍد شَ ـ ِهيدًا .بتصــرف( :معرفــة الصحابــة ل�أبــي نعيــم ال�أصبهانــي)
	*ال�أطفــال والنســاء:كان �إذا دخــل فــي الصــلاة فســمع بــكاء الصبـ ّـي� ،أســرع فــي �أدائهــا وخ ّففهــا ،فعــن �أبــي قتــادة
ـكاء الصبـ ِّـي ،ف�أتج ـ َّو ُز فــي
 عــن النبــي � أنــه قــال� :إنّــي ل�أقــو ُم فــي الصــلا ِة �أري ـ ُد �أن �أ َط ـ ِّو َل فيهــا ،ف�أســم ُع بـ َ
ق علــى �أ ِّمـ ِه( .رواه البخــاري )
صلاتــي ،كراهيـ َة �أن �أشُ ـ َّ
نت أ�مل
ونستنتج

نُعيد قراءة مواقف السيرة السابقة بت�أمل وتدبّر ،ونستنتج منها �أربعة دروس وعبر.
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التقويم:
 ١نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة في كل مما ي�أتي:
1 -1الصحابي الذي دفع عن النبي � أذى المشرك عقبة بن �أبي معيط:
ب -عبدالله بن عمرو بن العاص .
			
�أ -مصعب بن عمير .
د� -أبوبكر الصديق .
ج -عروة بن الزبير 		 .
2 -2كانت دعوة النبي � إلى الله -تعالى:-
ب -ل�أهل مكة دون غيرهم.
�أ -للناس جميعاً			 .
د -للعرب وحدهم.
			
ج -ل�أهل بيته خاصة.
3 -3قول النبي �" :أفلا �أكون عبدًا شكو ًرا" يدل على اجتهاده في:
ب -الدعوة �إلى الله.
				
�أ .قيام الليل.
د -الاستغفار.
			
ج .مراعاة �أحوال الناس.
 ٢نُ َمثِّ ُل بموقف من سيرة النبي  على:
1 -1علاقته مع الله -تعالى.-
2 -2دعوته �إلى الله -تعالى.-
3 -3صبره وتحمله.
4 -4مراعاته �أحوال الناس وظروفهم.
٣
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نُعلّل� :أ -لا بد من دراسة سيرة النبي .
بَ -م ْنع �أبناء عمرو بن الجموح � أباهم من الخروج للقتال في غزوة بدر.

الدرس
التاسع عشر :من صحابة رسول الله :عائشة أ�م المؤمنين 
ال�أهداف :يتوقّع من الطلبة في نهاية الدّرس �أن يكونوا قادرين على:

-1
-2
-3
-4

1التعريف بـشخصية عائشة .
2بيان ميزات عائشة .
3توضيح دورها في خدمة ال�إ سلام.
4استنباط بعض الدروس والعبر من سيرتها.

نشاط

يستوي الرجال مع النساء في �أدوارهم في الحياة ،ويتفاوتون .كيف نُق ّيم هذا القول؟

عائشة أ�م المؤمنين رضي الله عنها
هــي �أم المؤمنيــن عائشــة بنــت �أبــي بكــر الصديق-رضــي اللــه عنهمــا ،-زوج النبــي  .ولــدت -رضــي اللــه عنهــا -ســنة
بالصدِّيقــة.
تســع قبــل الهجــرة ،كنيتهــا �أم عبــد اللــه ،ولُقِّبــت ِّ
صفاتها وملامح شخصيتها:
اتســمت �أم المؤمنيــن عائشــة -رضــي اللــه عنهــا -بقــوة الشــخصية ،وقــد �أكســبها عيشــها فــي بيتيــن كريميــن ،بيــت النبــوة،
وبيــت �أبيهــا �أبــي بكــر  صفــات عديــدة منهــا:
*الكــرم وال�إ حســان :فقــد عــرف عنهــا طيبــة النفــس ،وكثــرة ال�إ نفــاق علــى الفقــراء والمســاكين ،ومــن ذلــك مــا ورد
فــي صحيــح البخــاري �أن امــر�أة جاءتهــا ومعهــا بنتــان ،فلــم تجــد -رضــي اللــه عنهــا� -إلا تمــرة واحــدة قدّمتهــا لهــا،
فقســمتها المــر�أة بيــن ابنتيهــا.
*العلــم والفقــه :فهــي مــن �أكثــر الصحابيــات روايـ ًة عــن النبــي  ،وتعـ ّد -رضــي اللــه عنهــا -مــن علمــاء الصحابــة،
حيــث قــال فيهــا ال�إ مــام الزهــري " :لــو ُج ِمـ َع علــم النــاس كلهــم ،ثــم علــم �أزواج النبــي  لكانت عائشــة �أوســعهم
ـاب َر ُسـ ِ
ـول اللَّـ ِه
علمــا " (رواه الحاكــم فــي المســتدرك) ،وعــن �أبــي موســى ال�أشــعري  قــالَ " :مــا �أ ْشـ َك َل َع َل ْي َنــا �أ ْص َحـ َ
ـث َقـ ُّ
ـط َف َسـ�ألْ َنا َعائِشَ ـ َة �إِ َّلا َو َج ْدنَــا ِع ْن َد َهــا ِم ْنـ ُه ِع ْل ًمـاً"(.رواه الترمــذي)
َ ح ِديـ ٌ
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ويعــود تميزهــا فــي هــذا المجــال �إلــى جملــة مــن ال�أســباب ،منهــا :مــا اتســمت بــه مــن ذكاء وفطنــة وبلاغــة� ،إضافــة
لمنزلتهــا مــن الرســول  ،ومجــاورة حجرتهــا للمســجد النبــوي ،حيــث كانــت تســتمع لخطــب النبــي  وفتاويــه.
*كثرة العبادةُ :عرفت -رضي الله عنها -بكثرة الصيام والقيام ،والصدقة.
زوجــا لنبيــه محمـ ٍد  ،وكان مــن خصائصهــا � أن �أنــزل اللــه
*الطهــر والنقــاء :فقــد اختارهــا اللــه -تعالــىً -
تبــارك وتعالــى -براءتهــا فــي كتابــه العزيــز فــي حادثــة ال�إ فك ،قــال تعالــى ﴿:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾(.النــور)
*الشــعر والبلاغــة :وقــد اكتســبت �أم المؤمنيــن عائشــة -رضــي اللــه عنهــا -البلاغــة وحــب الشــعر مــن �أبيهــا ،
وزادهــا بلاغــة وبيانـاً انتماؤهــا �إلــى بيــت النبــوة ،وحبهــا للقــر�آن الكريــم ومداومتهــا علــى تلاوتــه.
من فضائلها  -رضي الله عنها:
نــزول الوحــي علــى النبــي  فــي بيتهــا ،وكان جبريــل -عليــه الســلام -يقرؤهــا الســلام ،كمــا �أن رســول اللــه  اســت�أذن
نســاءه فــي �أن ُيمـ ّرض فــي بيتهــا ،وتوفــي رســولنا الحبيــب  وهــو فــي حجرهــا ،ودفــن فــي بيتهــا ،وقــد �أحبهــا النبــي 
حبـاً شــديداً ،وجعــل محبتهــا مــن محبتــه  ،فقــد قــال  لفاطمــة �" :أي ُبن َّيــة �ألسـ ِ
ـب؟!" قالــت:
ـت تح ِّبيــن مــا �أحـ ُّ
بلــى ،قــال" :ف�أ ِحبــي هــذه" (رواه مســلم) يعنــي عائشـ َة .
السنة الثّامنة والخمسين للهجرة ،في المدينة المنورة ،ودفنت في البقيع.
توفيت في ّ
نبحث:
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بالرجــوع �إلــى مصــادر المعرفــة ،نكتــب صفحــة واحــدة ،عــن ســيرة امــر�أة مســلمة من الســلف الصالح
ودورهــا فــي خدمــة المجتمع.

التقويم:
 ١نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة في كل مما ي�أتي:
1 -1زوج النبي  التي �أنزل الله براءتها في الكتاب العزيز هي �أم المؤمنين:
ب -حفصة بنت عمر .
�أ -زينب بنت جحش 		.
د .عائشة بنت �أبي بكر .
ج -صفية بنت حيي 		 .
2 -2دفنت السيدة عائشة  في:
د -الحجرة الشريفة.
ج -البقيع.
		
ب -مكة.
�أ -الطائف.
٢

نع ِّرف ب�أم المؤمنين عائشة  :نسباً ،ونش�أة.

٣

نُب ّين ثلاث صفات تحلت بها السيدة عائشة .

٤

وفقها.
نذكر ال�أسباب التي ساعدت �أم المؤمنين عائشة � أن تكون �أكثر النساء عل ًما ً

٥

نذكر اثنتين من فضائل �أم المؤمنين عائشة .

٦

نذكر مثا ًلا واحدًا على كرم �أم المؤمنين عائشة .

٧

نستنتج :للسيدة عائشة  دور كبير في نشر ال�إ سلام.
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الدرس
العشرون  :القائد الفاتح صلاح الدين ال�أيوبي -رحمه الله-
ال�أهداف :يتوقّع من الطلبة في نهاية الدّرس �أن يكونوا قادرين على:

-1
-2
-3
-4
-5
-6

نسبا ونش�أة.
1التعريف بالقائد صلاح الدين ال�أيوبي ً
2بيان �أهم صفات صلاح الدين ال�أيوبي.
3ذكر دور صلاح الدين ال�أيوبي في نشر العلم.
4توضيح دور صلاح الدين ال�أيوبي في الجهاد.
5الاعتزاز بالقادة ال�أفذاذ في تاريخ المسلمين.
�6إدراك واجبهم تجاه القدس.

نشاط

تحظى القدس بمكانة سامية في قلوب المسلمين على اختلاف �أعراقهم ،نعلق على هذا القول؟

تاريخنــا ال�إ ســلامي حافــل بســير القــادة والعلمــاء والصالحيــن ،ودراســة ســيرهم ليســت لمجــرد التغنــي ب�أمجادهــم،
بــل للعمــل علــى تحليلهــا ودراســتها ،والاســتفادة منهــا ،بالاقتــداء بمــا يصلــح لنــا ويصلحنــا ،ومــن هــؤلاء ال�أبطــال تبــرز
شــخصية صــلاح الديــن ال�أيوبــي ،فمــن هــو؟ ومــا هــي �أبــرز �إنجازاتــه؟

نسبه ونش أ�ته:
هــو الملــك الناصــر ،صــلاح الديــن يوســف بــن نجــم الديــن �أيــوب التكريتــي ،ولــد عــام 532هـــ ،نشـ�أ فــي دمشــق ،فــي
بــلاط الملــك العــادل نــور الديــن محمــود زنكــي ،و�أظهــر مــن الشــجاعة والحكمــة مــا جعلــه يعتمــد عليــه فــي حربــه ضــد
الصليبيــن و�أمــراء الدويــلات.

صفاته ومميزاته :تحلى صلاح الدين بصفات عظيمة منها:
1 -1التقــوى والصــلاح :كان ور ًعــا ملتز ًمــا بشــعائر الديــن� ،أثــر عنــه قولــه فــي خطبتــه بعــد انتصــاره فــي حطيــن�" :أيهــا
النــاس هــذا يــوم مــن �أيــام اللــه لا ينبغــي فيــه البغــي ولا الفخــر ،فاســجدوا للــه شــاكرين".
88

2 -2العــدل :ومــن مظاهــر عدلــه �أنــه �ألغــى كثيـ ًـرا مــن الضرائــب التــي كانــت تثقــل كاهــل النــاس ،وفــرض للمحتــاج
المعونــة.
3 -3الكــرم والزهــد :فــكان ينفــق �أموالــه فــي ســبيل اللــه ،حتــى لــم يجــدوا فــي خزنتــه بعــد وفاتــه �إلا دينــا ًرا واحـدًا
ودراهــم قليلــة.
4 -4التســامح :فقــد اشــتهر بحســن معاملتــه ل�أعدائــه ،ومــن ذلــك تســامحه مــع الصليبييــن بعــد فتــح القــدس ،فلــم
ينتقــم منهــم لمــا فعلــوه مــن مجــازر عنــد احتلالهــا ،بــل عفــا عمــن لا يملــك الفديــة مــن ال�أســرى.
5 -5الشــجاعة :فقــد عــرف بشــدة الب ـ�أس والثبــات ،فقــد انهــزم جيشــه فــي �إحــدى المعــارك مــع الصليبييــن بمــرج
عــكا حتــى ســقطت الرايــة ،وهــو ثابــت مــع مجموعــة قليلــة ،فانحــاز �إلــى جبــل يجمــع النــاس ويحثهــم ،ولــم يــزل
كذلــك حتــى انتصــر المســلمون علــى العــدو.

دوره في نشر العلم:
واعيــا لــدوره فــي نهضــة ال�أمــة ،فقــام ببنــاء المســاجد للعبــادة والتدريــس والقضــاء ،وفتــح
كان شــديد الاهتمــام بالعلــمً ،
الكتاتيــب لتعليــم الصغــار ،ونشــر المــدارس الشــرعية ،ومنهــا :المدرســة الناصريــة ،والمدرســة الصلاحيــة فــي كل مــن:
القاهــرة ودمشــق والقــدس ،وقــام بتقريــب العلمــاء واستشــارتهم ،وتكريمهــم ،و�أجــرى لهــم الرواتــب المجزيــة ،فــكان
لجهــوده �أثــر عظيــم فــي نشــر العقيــدة الصحيحــة ،ومحاربــة البــدع المنتشــرة ،والقضــاء علــى �أســباب الضعــف والفرقــة،
وتغييــر حــال ال�أمــة وتقدمهــا وانتصارهــا.

دوره في الجهاد:
تعلق قلب صلاح الدين بالجهاد في سبيل الله ،فنذر له حياته ،وتلخصت مسيرة جهاده في ثلاث مراحل:
المرحلة ال�أولى :السعي لتحقيق الوحدة ال�إ سلامية:
وقــد اســتغرقت �أكثــر مــن عشــر ســنوات مــن الجهــد الشــاق مــن ســنة ( 582-570هـــ ) فو ّحــد الشــام ومصــر وليبيــا والحجاز
واليمــن ،و�أســس الدولــة ال�أيوبيــة ،بعــد القضــاء علــى الدولــة الفاطميــة ،وفــي �أثنــاء ذلــك لــم يدخــل فــي حــروب حاســمة
مــع الصليبييــن ،حتــى تكتمــل خطتــه فــي ال�إ عــداد لمحاربتهــم.
المرحلة الثانية :مواجهة الحملات الصليبية وتحرير بلاد المسلمين:
حيــث بــد�أ فــي سلســلة مــن المعــارك انتصــر فيهــا المســلمون ،ثــم تحقــق النصــر العظيــم فــي معركــة (حطيــن) ســنة
(583هـــ) بعــد ثمــان وثمانيــن عا ًمــا مــن الاحتــلال الصليبــي ،فتق ـدّم المســلمون لبيــت المقــدس ،وحاصــروا الصليبييــن
حصــاراً شــديداً حتــى استســلموا وطلبــوا الصلــح ،فدخلهــا المســلمون مح ّرريــن فــي مشــهد عظيــم ،فــي يــوم مــن �أعظــم
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�أيــام ال�إ ســلام ،وكان ذلــك فــي يــوم الجمعــة الموافــق لذكــرى ال�إ ســراء والمعــراج فــي الســابع والعشــرين مــن رجــب مــن عام
 583هـ.
المرحلة الثالثة :تثبيت النصر وتعزيزه
انتفضــت �أوروبــا لاحتــلال بيــت المقــدس ،ف�أرســلت حملــة مــن �أقــوى الحمــلات الصليبيــة ،وتمكنــوا مــن الاســتيلاء
علــى بعــض المــدن الســاحلية ،فتصــدت جيــوش صــلاح الديــن لهــم ببســالة؛ مــا اضطرهــم �إلــى طلــب الصلــح والرجــوع
�إلــى بلادهــم.

وفاته:
مــرض صــلاح الديــن فــي �أثنــاء مفاوضــات صلــح (الرملــة) التــي جــرت بيــن المســلمين والصليبييــن ،ثــم توفــي فــي (/27
صفر 589هـ) ،بعد �أن ترك للعالم خير مثال للقائد الصالح		 .

أ�حكام وفضائل:
فــي فضــل القــدوة ،قــال تعالــى ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ﴾ (الفرقــان .)٧٤:فالقــدوة لهــا دو ٌر كبي ـ ٌر فــي �إعــلاء الهمــم
		
وال�إ صلاح ،فمن كان عالي ال ِه َّمة اقتدى به غيره ،ف�أصلح نفسه وغيره.
نت أ�مل
ونستنتج

�أثــر عــن صــلاح الديــن ال�أيوبـ ّـي مقولتــه الشــهيرة " :كيــف يطيــب لــي الفــرح والطعــام ولــذة المنــام
وبيــت المقــدس ب�أيــدي الصليبييــن؟!" ،نســتنتج مــا تــدل عليــه مــن صفــات صــلاح الديــن ال�أيوبــي.

قضية
للنقاش:

كيــف يمكــن للمســلمين فــي الوقــت المعاصــر الاقتــداء بمنهــج الفاتحيــن ال�أوائــل فــي تحريــر فلســطين
مــن الاحتــلال الصهيوني؟
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التقويم:
 ١نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة في كل مما ي�أتي:
1 -1حرر صلاح الدين ال�أيوبي القدس من الصليبيين في ذكرى:
ب -الهجرة النبوية.
			
�أ -ال�إ سراء والمعراج.
د -المولد النبوي.
			
ج -فتح مكة.
2 -2استمر احتلال الصليبيين للقدس مدة:
ب 62 -عا ًما.
					
�أ 42 -عا ًما.
د 92 -عا ًما.
					
ج 72 -عا ًما.
�3 -3أول عمل اهتم به صلاح الدين في طريق تحرير القدس:
ب -توحيد المسلمين.
				
�أ -التفاوض مع ال�أعداء.
د -تثبيت النصر وتعزيزه.
ج -قتال الصليبيين				.
٢

نُع ّرف بصلاح الدين :نسباً ،ونش�أة.

٣

نذكر �أهم الصفات التي تحلّى بها القائد صلاح الدين ال�أيوبي.

٤

من �أهم مراحل جهاد صلاح الدين مرحلة قتاله للصليبيين وتحرير بلاد المسلمين ،نوضّ ح ذلك.

٥

نُعلّل :لم يدخل صلاح الدين في معارك حاسمة مع الصليبيين في المرحلة ال�أولى من عمله الجهادي.

٦

نُعدّد ثلاثة من �آثار اهتمام صلاح الدين بالعلم.

٧

من خلال دراستنا لسيرة القائد صلاح الدين ال�أيوبي نذكر مثا ًلا يدل على كل من:
تسامحه ،وزهده ،واهتمامه بالعلم والعلماء.

٨

نستنتج من الدرس �أثر التخطيط في نجاح القائد.
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الدرس
الحادي والعشرون  :من أ�علام المسلمين :العز بن عبد السلام.
ال�أهداف :يتوقّع من الطلبة في نهاية الدّرس �أن يكونوا قادرين على:

-1
-2
-3
-4
-5

نسبا ونش�أة.
1التعريف بالعالم الجليل الع ّز بن عبد السلام ً
2بيان �أهم صفات العالم الجليل الع ّز بن عبد السلام.
3ذكر دور الع ّز بن عبد السلام في نشر العلم.
4توضيح دور الع ّز بن عبد السلام في الجهاد.
5تقدير دور العلماء في �إصلاح حال ال�أمة.

نشاط

هل يمكن الاستغناء بالكتب عن الحاجة للعلماء؟ ولماذا؟

الــدارس للتاريــخ ال�إ ســلامي يجــده زاخـ ًـرا بعلمــاء عظمــاء ،لهــم دور بــارز فــي نشــر العلــم والدعــوة وال�إ رشــاد ،منهــم
العــز بــن عبــد الســلام  ،فبــم تم ّيــز ؟ ومــا دوره فــي العلــم والجهــاد؟

الع ّز بن عبد السلام:
السـ َلمي الملقــب بســلطان العلمــاء ،وبائــع ال�أمــراء ،العالــم القاضــي
هــو عـ ّز الديــن ،عبــد العزيــز بــن عبــد الســلام ُّ
خطيبــا فــي الجامــع ال�أمــوي فــي دمشــق ،ثــم فــي
المجاهــد ،ولــد بدمشــق ســنة 577هـــ ،ونشـ�أ ود ّرس فيهــا .فقــد كان ً
جامــع عمــرو بــن العــاص فــي القاهــرة ،ومد ّر ًســا بعــدة مــدارس فــي دمشــق ثــم القاهــرة ،منهــا الغزاليــة والصالحيــة ،التــي
كانــت بمثابــة جامعــات فــي ذلــك الوقــت.
أ�هم صفاته:
تحلّى ال�إ مام الع ّز بن عبد السلام بصفات عظيمة منها:
1 -1العلــم والفقــه :فــكان مجتهـدًا ُم َجـ ِّد ًدا وقــف ضـ ّد التقليــد ،وكان يدعــو �إلــى �إعمــال العقــل فــي اســتنباط ال�أحكام
علــى �أســاس تحقيــق مصالــح النــاس ،ومــن �أشــهر كتبــه فــي ذلــك :كتــاب (قواعــد ال�أحــكام فــي مصالــح ال�أنام).
92

2 -2العــزة وال�إ بــاء :فقــد طلــب منــه �أحــد جنــود الملــك الصالــح �إســماعيل �أن يق ّبــل يــد الســلطان ليرضــى عنــه،
فــر ّد قائـلًا" :يــا مســكين ،مــا �أرضــاه �أن يق ّبــل يــدي فضــلا ً �أن �أق ّبــل يــده! يــا قــوم� ،أنتــم فــي واد ونحــن فــي واد،
والحمــد للــه الــذي عافانــا ممــا ابتلاكــم".
3 -3الجهــر بال�أمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر :ومــن ذلــك موقفــه مــن المماليــك فــي مصــر ،وفتــواه بعــدم جواز
ولايتهــم علــى النــاس؛ ل�أن ّهــم فــي حكــم العبيــد ،فتعـ ّرض للتهديــد ومحــاولات ثنيــه عــن فتــواه ،فرفــض وعــزل نفســه
عــن القضــاء ،وخــرج مــن مصــر فتبعــه النــاس؛ مــا دفــع الملــك الصالــح �أيــوب للرضــوخ لحكمــه ،و�أمــر ببيــع ال�أمــراء
المماليــك ليتــم �إعتاقهــم ،قبــل تســليمهم المناصــب مجــد ًدا ،ووضــع ثمنهــم فــي بيــت مــال المســلمين.
4 -4الكــرم وال�إ يثــار :فقــد كان متصو ًفــا زاهـدًا ور ًعــا ،ومــع ضيــق حالــه كان كثيــر الصدقــات ،يجــود بمالــه مــع قلتــه
طلبـاً لل�أجــر والثواب.
دوره في الجهاد:
وناهيــا عــن المنكــر فحســب ،بــل شــارك فــي القتــال
لــم يكتــف العــز بــن عبــد الســلام بالجهــاد بلســانه� ،آمـ ًـرا بالمعــروف ً
ضــد �أعــداء ال�أمــة ،فكانــت مشــاركته علــى محوريــن:
ـض علــى الجهــاد ،والمشــاركة فــي القتــال ،حيــث شــارك بنفســه فــي
أ�ولاً  -جهــاده ضــد الصليبييــن :وذلــك بالحـ ّ
القتــال بدميــاط حيــن هاجــم الصليبيــون مصــر ســنة 647هـــ ،وقــد انتهــت المعركــة بهزيمــة الصليبييــن ،و�أســر قائــد
الحملــة لويــس التاســع ومجموعــة مــن قــادة الجيــش.
ـض علــى الجهــاد تــارة ،والمشــاركة فــي القتــال تــارة �أخــرى ،وذلــك حيــن زحــف التتــار
ثانيـ ًا  -جهــاده ضــد التتــار :بالحـ ّ
بجيوشــهم الجـ ّرارة مخترقيــن بــلاد الشــامُ ،متّجهيــن �إلــى مصــر بعــد �أن ســقطت عاصمــة الخلافــة بغــداد ب�أيديهــم
ـض الملــك المظ ّفــر ســيف الديــن قُ ُطــز علــى القتــال ،و�أعانــه بالنصــح والفتــوى ،وحـ ّرض
ســنة 656هـــ ،فقــام العـ ّز بحـ ّ
النــاس ،وخــرج معهــم للقتــال ،ولــه مــن العمــر ثمانــون ســنة ،فكانــت المعركــة الفاصلــة فــي عيــن جالــوت فــي
شــمال فلســطين ،فــي رمضــان مــن عــام 658هـــ ،حيــن نصــر اللــه المســلمين نصـ ًـرا كســح التتــار وكســر شــوكتهم،
فتحطمــت �أســطورة التتــار كقــوة لا تقهــر.
وفاته :توفي في القاهرة ،عن عمر ثلاث وثمانين سنة ،في عام 660هـ.
نت أ�مل
ونستنتج

وقعــت كثيــر مــن المعــارك الفاصلــة فــي التاريــخ ال�إ ســلامي فــي شــهر رمضــان المبــارك ،عــلا َم يــدل
ذلــك؟

نبحث:

بالرجوع �إلى مصادر المعرفة نكتب �أسماء خمسة من علماء فلسطين.
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التقويم:
 ١نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة في كل مما يلي:
1 -1اشترك العز بن عبد السلام بقتال التتار في معركة:
ب -عين جالوت.
				
�أ -شقحب.
د -حطين.
				
ج -دمياط.
2 -2لقب بسلطان العلماء وبائع ال�أمراء:
ب -ابن تيمية.
�أ -ابن قيم الجوزية			.
د -تقي الدين السبكي.
			
ج -الع ّز بن عبد السلام.
3 -3مؤلف كتاب" :قواعد ال�أحكام في مصالح ال�أنام":
ب -ابن تيمية.
�أ -ال�إ مام الغزالي			 .
د -العز بن عبد السلام.
ج -ابن قيم الجوزية		 .
٢

نُع ّرف :الع ّز بن عبد السلام ،نسباً ونش�أة.

٣

نُعدّد �أهم الصفات التي تحلى بها العز بن عبد السلام.

٤

نُب ّين دور الع ّز بن عبد السلام في الجهاد في سبيل الله.

٥

نُ َمثِّ ُل من حياة ال�إ مام الجليل العز بن عبدالسلام ما يدل على:
�أهمية الجهر بال�أمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٦

نذكر من الدرس موقفًا يدل على كل من:
�أ -الجهاد لا يقتصر على فئة عمرية محددة.
ب -دور العلماء لا يقتصر على نشر الدين والعلم.
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الوحدة الخامسة:

ال�سلامي
الفقه إ

الفقه ال�إ سلامي يستطيع استيعاب مستجدّات العصر واحتياجاته ،ومواجهة تحدّياته� .أناقش.
يتوقع من الطلبة في نهاية الوحدة �أن يكونوا قادرين على:
التــز ّود ببعــض ال�أحــكام العمليــة فــي الفقــه ال�إ ســلامي التــي يســتفاد منهــا فــي
واقــع الحيــاة.
تنميــة ملكــة الاســتنتاج والاســتنباط لديهــم؛ مــا يفيــد فــي معرفــة �أســباب
الخــلاف الفقهــي ،و�أســرار مرونــة الفقــه ال�إ ســلامي وســعته.
تعزيــز الثقــة بصلاحيــة الفقــه ال�إ ســلامي لــكل زمــان ومــكان ،وقدرتــه علــى
اســتيعاب قضايــا العصــر المتجــددة.
الاطلاع على بعض القضايا الفقهية المعاصرة ،وحكم ال�إ سلام فيها.
الر ّد على بعض الشبهات التي �أثيرت حول بعض القضايا الفقهية.
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الدرس
الثاني والعشرون  :فقه الدعوة والجهاد.
ال�أهداف :يتوقّع من الطلبة في نهاية الدّرس �أن يكونوا قادرين على:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

1تعريف مصطلح الجهاد.
2تعليل عدم مشروعية القتال في العهد المكي.
3استخلاص ِح َك َم مشروعية الجهاد.
4بيان فضل الجهاد في ال�إ سلام.
5التعريف ببعض �أحكامه.
6ذكر ضوابطه.
7الر ّد على بعض الشبهات التي �أثيرت حول الجهاد.

نشاط

الجهاد فريضة تجلب ال�أمن والاستقرار والسعادة لبني البشر ،كيف يتحقق ذلك؟

واجهــت الدعــوة �إلــى اللــه منــذ البدايــة �أطمــاع المــل� أ المســتكبر
مــن كل قــوم ،فوضعــوا المعيقــات فــي وجههــا؛ لل�إ بقــاء علــى نفوذهــم
وســيطرتهم علــى النــاس واســتضعافهم واتخاذهــم عبيــدًا لتحقيــق
مصالحهــم الخاصــة.
وفــي هــذا الــدرس ســنتع ّرف �إلــى �أهــم مرحلتيــن مــن مراحــل الدعــوة
ـزءا لا يتجــز�أ
ال�إ ســلامية ،وعلاقــة كل واحــدة منهمــا بالجهــاد بوصفــه جـ ً
مــن الدعــوة ،وعمــلا مــن �أعمالهــا.

الدعوة في العهد المكي:
بالح ّجــة؛ ل�إ ثبــات حقائــق الديــن ،واجتثــاث الكفــر والشــرك مــن
الح ّجــة ُ
قامــت الدعــوة فــي العهــد المكــي علــى مقارعــة ُ
النفــوس ،ورغــم تعــرض المســلمين ل�أشــد �أنــواع العــذاب مــن المســتكبرين عــن الدعــوة� ،إلا �أن النبــي  لــم ي�أمر صحابته
بالقتــال ،فالقتــال لــم يشــرع فــي تلــك الفتــرة لحكــم عديــدة ،منهــا:
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	*�أولوية ترسيخ العقيدة ،وتمكينها في النفوس :لينطلق المسلم في الدفاع عن دينه من �إيمان صلب ،وقناعة راسخة.
	*حمايــة المســلمين :حيــث كان المســلمون قلــة فــي العــدد والعــدة ،وتعريضهــم للمواجهــة المباشــرة يع ّرضهــم
لخطــر الاســتئصال.
	*ســد الذرائــع :فقــد كان الكفــار يختلقــون المبــررات وال�أعــذار لمــا يفعلونــه بالمســلمين ،ففــي �إعــلان الجهــاد
وحمــل الســلاح مــن قبــل المســلمين حجــة للكفــار فــي القضــاء عليهــم.
	*الحــرص علــى وصــول الدعــوة للجميــع :فالقتــال فــي ال�إ ســلام وســيلة ،وليــس غايــة ،فكــم مــن رجــل حمل الســلاح
علــى المســلمين ثــم �أصبــح بعــد ذلــك قائــدا يقــود الجيــوش للفتــح ونشــر الدعــوة.

الدعوة في العهد المدني:
اســتمر الرســول  بدعــوة النــاس لل�إ ســلام بالحجــة والبرهــان ،ومجادلتهــم بالتــي هــي �أحســن ،وقــد �أصبــح للمســلمين
قـ ّوة و َم َنعــة ،تســمح لهــم بمواجهــة المســتكبرين ،والمعتديــن ،فشــرع اللــه -تعالــى -الجهــاد ،وفيمــا ي�أتــي بيــان لمفهــوم
الجهــاد ،وحكمتــه ،وبعــض �أحكامــه:
الجهاد :هو بذل الوسع في سبيل الله بالقتال مباشرة� ،أو معاونة بمال� ،أو ر�أي� ،أو تكثير سواد (عدد).
فائدة

(�أهمية �إخلاص الن ّية)
جــاء رج ـ ٌل �إلــى النبــي  فقــال :الرج ـ ُل ُيقاتِ ـ ُل لل َمغ َن ـ ِم ،والرج ـ ُل ُيقاتِ ـ ُل لل ِّذك ـرِ ،والرج ـ ُل ُيقاتِ ـ ُل
ُليـ َـرى مكانُـ ُه ،فمــن فــي َســبيلِ اللَّـ ِه؟ قــال ( :مــن قا َتـ َل ل َتكــو َن كل َمـ ُة اللَّـ ِه هــي ال ُعليــا ،فهــو فــي َســبيلِ
اللَّـ ِه)(.رواه البخــاري)

الحكمة من مشروعيته
شرع الجهاد في ال�إ سلام لحكم كثيرة ،منها:
	*دفــع الظلــم ورد العــدوان الواقــع علــى المســلمين ،فــي دينهــم� ،أو �أنفســهم� ،أو بلادهــم� ،أو �أموالهــم ،قــال تعالــى:
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﴾(.الحــج)
	*تذليــل العقبــات التــي تحــول بيــن الدعــوة ووصولهــا للنــاس ،وخاصــة عندمــا تواجــه الدعــوة مــن قبــل المســتكبرين
والمتنفذيــن مــن �أهــل الفســاد ،قــال تعالــى ﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﴾(.ال�أنفــال)
	*تطبيــق شــرع اللــه -تعالــى -وحكمــه ،ونشــر العــدل والمســاواة ،و�إبطــال حكــم الباطــل ،وهــذا هــو الهــدف مــن
تبليــغ ال�إ ســلام للنــاس ،قــال تعالــى ﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﴾(.يوســف)٤٠:
97

فضل الجهاد في سبيل الله
	*فــي الجهــاد ِعـ ّز ونصــر وتمكيــن فــي ال�أرض ،وفــي تركــه ذ ّل وخســران ،قــال  " :مــا تــرك قو ٌم الجهــا َد �إلا َع َّمهم
اللــه بالعــذاب "(.رواه الطبرانــي في ال�أوســط )
الصائِـ ِم
	*الجهــاد �أفضــل ال�أعمــال �إلــى اللــه -تعالــى -قــال رســول اللــه َ " :م َثـ ُل الْ ُم َجا ِهـ ِد ِفــي َسـ ِبيلِ اللـ ِه َك َم َثــلِ َّ
ـت بِ�آ َيـ ِ
الْقَائِـ ِم الْقَانِـ ِ
صـلَا ٍةَ ،ح َّتــى َي ْر ِجـ َع الْ ُم َجا ِهـ ُد ِفــي َسـ ِبي ِل اللـ ِه -تعالــى(."-رواه مســلم)
ـات اللـ ِهَ ،لا َي ْف ُتـ ُـر ِمـ ْـن ِص َيــا ٍمَ ،و َلا َ
	*والجهــاد ذروة ســنام ال�إ ســلام ،والســنام مــا عــلا مــن ظهــر الجمــل ،وفــي ذلــك كنايــة عــن علــو شـ�أن الجهــاد فــي
ْ
س ا ْل� أ ْمـ ِر ا ْل إِ� ْسـلَا ُم َو َع ُمــو ُد ُه
ال�إ ســلام ،وقــد روى فــي ذلــك معــاذ بــن َج َبــلٍ  عــن رســول اللــه � أنــه قــالَ " :ر�أ ُ
الصـلَا ُة َو ِذ ْر َو ُة َسـ َن ِ
ام ِه الْ ِج َهــا ُد"(.رواه الترمــذي)
َّ
	*الجهــاد تجــارة رابحــة مــع اللــه -تعالــى -فيهــا النجــاة مــن النــار والفــوز بالمغفــرة والجنــة ،قــال تعالــى ﴿:ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ
ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦ ﯧﯨﯩ
ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﴾(.الصــف)
	*الجهــاد بــاب مــن �أبــواب تحصيــل الشــهادة ،يقــول رســولنا الكريــم " :تك ّفــل اللــه لمــن جاهــد فــي ســبيله ،لا
ُيخرجـ ُه �إلا جهــا ًدا فــي ســبيله وتصديـ َق كلماتــه ،بـ�أن يدخلــه الجنــة� ،أو ُي ِ
رج َعـ ُه �إلــى مســكنه الــذي خــرج منــه مــع
مــا نــال مــن �أجـ ٍر �أو غنيمـ ٍة" (.رواه البخــاري)

حكم الجهاد

ال�أصــل فــي الجهــاد فــي ســبيل اللــه -تعالــى� -أنــه فــرض كفايــة ،قــال تعالــى ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﴾(.البقــرة) وذلــك �إذا حصلــت ال َم ْنعــة مــن العــدو بمــن حضــر مــن
المقاتليــن لمواجهتــه.
ويكون فرض عين ،في حالات منها:
	*�إذا احتـ ّل العــدو بلـدًا مــن بــلاد المســلمين �أو حـ ّرك جيوشــه لاحتلالهــا �أو �أراد �أهلهــا بســوء ،قــال تعالــى ﴿ :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾(.التوبة)
	*�إذا اســتنفر ال�إ مــام فئــة مــن النــاس �أو انتدبهــم للقتــال ،قــال تعالــى ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﴾(.التوبــة)

	*�إذا حضــر المقاتــل ســاحة القتــال .قــال تعالــى﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰﯱ ﯲﯳﯴﯵ
ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﴾(.ال�أنفــال )
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ضوابط الجهاد

سبق ال�إ سلام ال�أنظمة ال�أخرى في وضع ضوابط للقتال �أوجب على المقاتلين الالتزام بها.
فكان التزام المسلمين بها خير دليل على سماحة هذا الدين ،وعظمته في التعامل في وقت الحرب والسلم ،ومنها:
	*عدم بدء القتال قبل ال�إ نذار ،والتخيير بين ال�إ سلام� ،أو الجزية �أو الحرب.
	*لا يقاتل �إلا من اشترك في القتال سواء بحمل السلاح �أو �أعان على المسلمين ب�أي وسيلة كانت.
	*تحريم الخيانة والغدر والتمثيل بالجثث.
	*تحريم قتل النساء والصغار والشيوخ وكل من انقطع لعبادة اللّه.
	*حسن معاملة ال�أسرى.
اص ِت ـ ِه بِ َت ْق ـ َوى الل ـ ِهَ ،و َمـ ْـن َم َع ـ ُه ِمـ َـن
" فقــد كان َر ُســو ُل الل ـ ِه � إِ َذا �أ َّمـ َـر �أ ِميـ ًـرا َع َلــى َج ْي ـشٍ� ،أو َس ـ ِر َّي ٍة� ،أ ْو َصــا ُه ِفــي َخ َّ
ين َخ ْيـ ًـرا ،ثُـ َّم َقــا َل " :ا ْغـ ُزوا بِ ْاسـ ِم اللـ ِه ِفــي َسـ ِبيلِ اللـ ِهَ ،قاتِلُــوا َمـ ْـن َك َفـ َـر بِاللـ ِه ،ا ْغـ ُزوا َو َلا َت ُغلُّــواَ ،و َلا َت ْغـ ِد ُرواَ ،و َلا
الْ ُم ْسـ ِل ِم َ
َت ْمثُلُــواَ ،و َلا َت ْق ُتلُــوا َولِيـدًا " (رواه مســلم).

شبه ٌة َو َر ْد

لا يــزال المغرضــون والمبغضــون لل�إ ســلام يثيــرون كثيــراً مــن الشــبهات حــول ال�إ ســلام كمــا ادعى بعض المستشــرقين ،ومن
ذلــك قولهــم� :إن ال�إ ســلام قــد انتشــر بالســيف ،و ُيـ َـر ُّد علــى هــذه الشــبهة بمــا ي�أتــي:
	*�إن المطالــع لحركــة الحــروب فــي التاريــخ يجــد �أن غيــر المســلمين هــم مــن كانــوا يبــدؤون الحــرب ،وهــم مــن
اســتهدفوا ديــار العــرب والمســلمين فــي عهــد الدولتيــن الفارســية والروميــة.
	*لــو انتشــر ال�إ ســلام بالســيف كمــا يدعــون لمــا وجدنــا �أحــداً غيــر المســلمين يعيــش فــي المشــرق ال�إ ســلامي،
بــل علــى العكــس تمامـاً فقــد وجدنــا الملاييــن منهــم يعيشــون فــي كنــف دولــة ال�إ ســلام �إلــى جانــب المســلمين
ب�أمــن و�أمــان لــم يتعرضــوا لــل�أذى ،بــل �إن �أقــدس الكنائــس ودور العبــادة الموجــودة فــي ديــار المســلمين بالمشــرق
ال�إ ســلامي لا تــزال باقيــة لــم يمســها �أح ـ ٌد بســوء.
	*لــو كان انتشــار ال�إ ســلام بالســيف ،مــا بــرزت �إبداعــات معتنقــي ال�إ ســلام مــن غيــر العــرب� ،أولئــك الذيــن تفانــوا فــي
خدمــة الديــن الــذي اعتنقــوه مــن �أمثــال ال�إ ماميــن البخــاري ومســلم وغيرهــم كثيــر.
و�أخيــراً� :إ ّن الدمويــة الحقيقيــة هــي تلــك التــي مارســتها الحمــلات الاســتعمارية علــى العالــم ال�إ ســلامي ،ف�ألحقــت
بالمســلمين قتلا ً وســفكاً للدماء ،وتشــريداً وتهجيراً ،و�ألحقت ببلادهم ومســاجدهم دماراً وهلاكاً ،وما التاريخ والواقع
�إلا خيــر دليــل وشــاهد.
نبحث:

بالرجوع �إلى مصادر المعرفة نكتب موقفًا من مواقف حسن تعامل المسلمين في قتالهم مع �أعدائهم.
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التقويم:
 ١نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة لكل مما ي�أتي:
1 -1ال�أصل في الجهاد في سبيل الله �أنه:
ب -فرض كفاية.
�أ -مكروه		.
2 -2ما الذي يعد ذروة سنام ال�إ سلام؟
		
ب -الجهاد.
		
�أ -قيام الليل.
3 -3لا يعد من ضوابط الجهاد في ال�إ سلام:
				
�أ -تحريم الخيانة والغدر.
				
ج -سوء معاملة ال�أسرى.
4 -4يجب تخيير العدو قبل بدء القتال بين:
				
�أ -ال�إ سلام �أو الجزية.
				
ج -الجزية �أو الحرب.
٢

		
ج -فرض عين.

د -مندوب.

		
ج -العمرة.

د -صوم النوافل.

ب -تحريم قتل الرهبان.
د -تحريم التمثيل بالجثث.
ب -ال�إ سلام �أو الحرب.
د -ال�إ سلام �أو الجزية �أو الحرب.

نُع ّرف الجهاد في سبيل الله.

 ٣نذكر ثلاث حكم لكل من:
1 -1مشروعية الجهاد في سبيل الله.
2 -2عدم تشريع الجهاد في المرحلة المكية.
٤

نوضّ ح فضل الجهاد في ال�إ سلام.

٥

نُ َم ِّث ُل على حالة يكون الجهاد فيها فرض كفاية ،و�أخرى فرض عين.

 ٦نُب ّين المعنى المستفاد من النصوص الشرعية ال�آتية:
1 -1قال تعالى﴿:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾( .الحج)
2 -2قال رسول الله " :ر�أس ال�أمر ال�إ سلام ،وعموده الصلاة ،وذروة سنامه الجهاد".
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٧

كيف َت ُر ّد على شبهة المستشرقين بادعائهم�" :أن ال�إ سلام انتشر بح ّد السيف".

 ٨نســتخرج مــن الحديــث الشــريف ثلاثــة مــن ضوابــط الجهــاد فــي ال�إ ســلام" :فقــد كان َر ُســو ُل اللـ ِه � إِ َذا �أ َّمـ َـر
ين َخ ْيـ ًـرا ،ثُـ َّم َقــا َل" :ا ْغـ ُزوا
�أ ِميـ ًـرا َع َلــى َج ْيـشٍ� ،أو َسـ ِر َّي ٍة� ،أ ْو َصــا ُه ِفــي َخ َّ
اص ِتـ ِه بِ َت ْقـ َوى اللـ ِهَ ،و َمـ ْـن َم َعـ ُه ِمـ َـن الْ ُم ْسـ ِل ِم َ
بِ ْاسـ ِم اللـ ِه ِفــي َسـ ِبيلِ اللـ ِهَ ،قاتِلُــوا َمـ ْـن َك َفـ َـر بِاللـ ِه ،ا ْغـ ُزوا َو َلا َت ُغلُّــواَ ،و َلا َت ْغـ ِد ُرواَ ،و َلا َت ْمثُلُــواَ ،و َلا َت ْق ُتلُــوا َولِيـدًا".
قضية
للنقاش:

يعتنــق �أعــداد كبيــرة مــن النــاس ديــن ال�إ ســلام فــي وقتنــا الحاضــر ،رغــم ضعــف المســلمين وعــدم
امتلاكهــم لمصــادر القــوة.
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الدرس
الثالث والعشرون :ال�أيمان والنذور
ال�أهداف :يتوقّع من الطلبة في نهاية الدّرس �أن يكونوا قادرين على:

-1
-2
-3
-4

1تعريف مصطلحي اليمين ،والنذر.
2التدليل على مشروعية كل منهما.
3بيان �أقسام اليمين.
4توضيح ال�أحكام المتعلقة بال�أيمان ،والنذور.

نشاط

باليمين تثبت حقوق وتضيع �أخرى ،كيف؟

اليميــن والنــذر مــن ال�أحــكام الشــرعية التــي يتعــرض لهمــا المســلم كثيـ ًـرا فــي حياتــه ،فــلا بــد لــه مــن معرفــة مــا يتعلــق بهمــا
مــن �أحــكام ،وهــذا مــا ســنبينه فــي هــذا الــدرس.
اليمين :توكيد الشيء بذكر اسم لله -تعالى� -أو صفة من صفاته.
ك�أن يقول :والله� ،أو بالله� ،أو �أقسم بالله العظيم� ،أو تالله� ،أو وعزة الله� ،أو وقوة الله.
مشــروعية اليميــن :اليميــن مشــروع بنــص القــر�آن الكريــم ،والســنة النبويــة الشــريفة ،وقــد �أجمعــت ال�أمــة علــى ثبــوت
حكمــه ،قــال تعالــى ﴿ :ﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ﴾(.النحــل ،)٩١:وقــد ثبــت عــن
النبــي -صلــى اللــه عليــه وســلم� -أنــه كان يقســم باللــه ،كقولــه " :والــذي نفســي بيــده" ،"...وايــم اللــه ،"....وغيــر ذلــك مــن
صيــغ اليميــن.

أ�حكام وفوائد:
�أقســم اللــه -تعالــى -فــي كتابــه ببعــض مخلوقاتــه ،وهــذا خــاص به ســبحانه وحده ،قــال تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ﴾(.الشــمس)،
قــال تعالــى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﴾(.التيــن) ،وغيرهــا للدلالــة على عظمــة الله وقدرته.
�أما العبد فلا يحل له القسم بها ،وعليه �أن لا يقسم �إلا بالله وحده� ،أو بصفة من صفاته.
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ولليمين خمسة أ�حكام منها:
* -1يميــن واجبــة  :ك أ�ن تكــون ســبيلاً ل�إ ثبــات حــق
واجــب لا يثبــت إ�لا باليميــن ،كالشــهادة أ�مام القاضي
ل�إ ثبــات حــق لمســتحقه.
* -2يميــن حــرام :كالحلــف كاذبــ ًا أ�و الحلــف علــى
فعــل محــرم أ�و تــرك واجــب ،ك أ�ن يقســم علــى تــرك
صيــام رمضــان.
* -3يميــن منــدوب  :كمــا فــي حــال الوعــظ وال�إ رشــاد
لمــا لهــا مــن أ�ثــر فــي زيــادة يقيــن الســامع بمــا يذكره
الواعــظ ،كقولــه صلــى اللــه عليــه وســلم  " :واللــه ليتمــن هــذا ال�أمــر "  (،رواه البخــاري ) ،وقولــه هــذا
ال�أمــر  :أ�ي الديــن ال�إ ســلامي .
* -4يمين مباح :كاليمين التي تحض على التزام النوافل  ،كقوله " والله ل�أقومن الليل ".
ـف َم ْن َف َقـ ٌة
* -٥يميــن مكــروه ،كاليميــن فــي البيــع لتنفيــق الســلعة ولــو كان التاجــر صادقـاً لقــول الرســول ":الحلـ ُ
للســلعة َم ْم َح َق ٌة للبركة "(.رواه البخاري)
ِّ
أ�قسام اليمين :تنقسم اليمين إ�لى ثلاثة أ�قسام:
غموســا ل�أنهــا تغمــس صاحبهــا فــي
أ�و ًلا :اليميــن الغمــوس :وهــي كل يميــن تع َّمــد الحالــف فيهــا الكــذب ،وسـ ّميت
ً
النــار ،وهــذه اليميــن لا تجــب فيهــا الكفــارة و�إنمــا تجــب فيهــا التوبــة.
صلَّــى الل ـ ُهويلحــق باليميــن الغمــوس ك ّل يميــن كاذبــة يقتطــع بهــا حــق مســلم ف َعـ ْـن �أبِــي �أ َما َم ـ َة� ،أ َّن َر ُســو َل الل ـ ِه َ
ـب اللـ ُه لَـ ُه ال َّنــا َرَ ،و َحـ َّر َم َع َل ْيـ ِه الْ َج َّنـ َة " َف َقــا َل
َع َل ْيـ ِه َو َسـلَّ َمَ -قــا َلَ " :مــنِ ا ْق َت َطـ َع َحـ َّق ا ْمـر ٍِئ ُم ْسـ ِل ٍم بِ َي ِمي ِنـ ِهَ ،ف َقـ ْد �أ ْو َجـ َ
لَـ ُه َر ُجـ ٌلَ :و�إِ ْن كَا َن شَ ـ ْي ًئا َي ِسـ ًـيرا َيــا َر ُســو َل اللـ ِه؟ َقــا َلَ " :و�إِ ْن َق ِض ًيبــا ِمـ ْـن �أ َر ٍ
اك " (رواه مســلم)
ثان ًيا :يمين اللغو :وهي الحلف دون قصد اليمين.
فكل ما يجري على اللسان من الحلف دون قصد اليمين ،يعد من اللغو ،ك�أن يقول" :لا والله ،بلى والله".
ولا كفارة في يمين اللغو ،لقوله -تعالى ﴿ -ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﴾(.المائدة)٨٩:
ثال ًثا :اليمين المنعقدة :وهي الحلف مع قصد اليمين .مثل" :والله ل�أفعل ّن كذا� ،أو والله لا �أفعل كذا.
حكم الوفاء باليمين المنعقدة.
•اليميــن �إن كانــت لفعــل طاعــة� ،أو تــرك معصيــة وجــب الوفــاء بهــا ،فـ�إن َح َنــث بهــا وجبــت عليــه الك ّفــارة ،لقولــه
تعالــى ﴿ :-ﯻ ﯼ﴾ (المائــدة.)٨٩ :•واليميــن �إن كانــت لفعــل معصيــة� ،أو تــرك طاعــة يحــرم الوفــاء بهــا ،وتجــب فيهــا الكفــارة ،لقولــه  ":ولا يميــن
فــي قطيعــة رحــم" (رواه ابــو داوود).
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كفــارة اليميــن المنعقــدة :تجــب الكفــارة عنــد الحنــث فــي كل يميــن منعقــدة ،لقولــه -تعالــى ﴿ :-ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﴾(.المائــدة )٨٩ :وهــي علــى التخييــر فــي الثلاثــة ال�أولــى� :إطعــام عشــرة مســاكين أ�و
كســوتهم� ،أو تحريــر رقبــة مؤمنــة ،فـ�إن لــم يجــد فصيــام ثلاثــة �أيــام ،ولا ينتقــل �إلــى الصــوم �إلا بعــد العجز عن الثلاثة الســابقة.
فائدة

اليميــن فــي القضــاء علــى نيــة ال ُم ْسـ َتح ِلف وليســت علــى نيــة الحالــف؛ لقولــه " :يمينــك علــى
مــا ُي َص ّدقُــكَ عليــه صاحبــك" (رواه مســلم).

النَّـ ْـذر� :أن يوجــب المســلم المكلــف علــى نفســه قربــة للــه لــم تكــن واجبــة عليــه ،ك�أن يقــول للــه علــي ذبــح شــاة �إن
شــفى اللــه مريضــي.
حكمــه :ال�أصــل فــي النّــذر أ�نــه مكــروه؛ فهــو لا يــر ّد شـ ًّرا ولا يجلــب نف ًعــا َفعــنِ ا ْبــنِ ُع َمـ َـر َر ِضـ َـي اللَّـ ُه َع ْن ُه َمــاَ ،قــا َل :ن ََهــى
ال َّن ِبـ ُّـي َ عــنِ ال َّنـ ْذرَِ ،و َقــا َل�" :إِنَّـ ُه لا َ َيـ ُـر ُّد شَ ـ ْي ًئاَ ،و�إِنَّ َمــا ُي ْسـ َتخْ َر ُج بِـ ِه ِمـ َـن َالب ِخيـ ِل " (رواه البخــاري).
حكم الوفاء بالنذر:
	*نــذر الطاعــة :يجــب الوفــاء بــكل نَــذر فيــه طاعــة للــه كالصــوم والصــلاة والصدقــة وغيرهــا ،لقولــه َ " :مـ ْـن نَـ َذ َر
�أ ْن ُي ِطيـ َع اللَّـ َه َف ْل ُي ِط ْعـ ُهَ ،و َمـ ْـن نَـ َذ َر �أ ْن َي ْع ِص َيـ ُه َفــلا َ َي ْع ِ
صـ ِه "(.رواه البخــاري)
	*نــذر المعصيــة :يحــرم الوفــاء بــكل نَــذر فيــه معصيــة للــه -تعالــى ،-وعليــه ك ّفــارة يميــن لقولــه َ " :لا نَـ ْذ َر ِفــي
َم ْع ِص َي ـ ٍةَ ،و َكفَّا َرتُ ـ ُه َ
ك َّفــا َر ُة َي ِميــنٍ "(.رواه ابــن ماجــة)
نبحث:
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بالرجوع �إلى مصادر المعرفة ،نكتب نوعين من �أنواع النّذر.

التقويم:
 ١نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة لكل مما ي�أتي:
1 -1قسم الله -تعالى -في كتابه ببعض مخلوقاته هو:
ب -عام للبشر جمي ًعا.
		
�أ -خاص بالله -تعالى -للدلالة على قدرته.
د -خاص لبعض البشر.
			
ج -خاص لل�أنبياء دون غيرهم.
2 -2يدل قوله ":يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك" على:
ب -اليمين على نية الحالف والمستحلف.
		
�أ -اليمين في القضاء على نية الحالف.
د -اليمين على نية الشاهد.
		
ج -اليمين في القضاء على نية المستحلف.
3 -3حكم يمين اللغو هو:
ب -لا �إثم فيها ولا كفارة.
			
�أ -لا تجب فيها الكفارة وفيها �إثم.
د -واجب الوفاء بها وفيها كفارة.
		
ج-تغمس صاحبها في النار ولا كفارة فيها.
٢

ف المصطلحات ال�آتية :اليمين ،النذر.
نُ َع ِّر ُ

٣

نستدل على مشروعية اليمين.

 ٤نوضّ ح الحكم الشرعي لكل من:
1 -1النذر.
2 -2الوفاء باليمين المنعقدة.
٥

تنقسم اليمين �إلى ثلاثة �أقسام نذكرها.

٦

نُب ّين متى يكون حكم اليمين المنعقد.
 مكروهاً. حراماً. -واجباً.

٧

نوضّ ح كفارة اليمين المنعقدة.

٨

نُف ِّر ُق بين نَذر الطاعة ونَذر المعصية من حيث الحكم مع الدليل.

٩

نستنتج �أ ًمرا واحدًا مشتركًا بين اليمين والنذر.
105

الدرس
الرابع والعشرون  :ال ِّربا.
ال�أهداف :يتوقّع من الطلبة في نهاية الدّرس �أن يكونوا قادرين على:

-1
-2
-3
-4
-5
-6

1تعريف مصطلح الربا.
2بيان حكم الربا.
3استخلاص �أضرار الربا.
4التمثيل على �أنواع الربا.
5بيان عقوبة التعامل بالربا.
6الحرص على تجنب التعامل بالربا.

نشاط

في الربا استغلال لحاجة ال�إ نسان .نُناقش

انتشــر ال ّربــا بيــن النّــاس فــي الجاهل ّيــة ،وكانــوا يعدّونــه كالبيــع ،فجــاء ال�إ ســلام ب�أحكامــه العظيمــة ففـ ّرق بيــن الربــا والبيــع،
وتب ّيــن للنــاس �أحــكام ك ٍّل منهمــا.

تعريف الربا ،وحكمه:
لغ ًة :هو الزيادة ،واصطلاحاً :الزيادة المشروطة على ر�أس المال في القرض.
وهــو مح ـ َّرم فــي جميــع الشــرائع الســماوية ،وجــاء تحريمــه فــي ال�إ ســلام
ب�أدلــة قاطعــة مــن القــر�آن الكريــم والســنة وال�إ جمــاع.
فمــن القــر�آن الكريــم ،قــول اللــه -تعالــى﴿ :-ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ﴾( .البقــرة)٢٧٥ :
ومــن الســنة �أحاديــث كثيــرة ،منهــا مــا رواه جابــر بــن عبــد اللــه ":لَ َعـ َـن
َر ُســو ُل اللَّ ـ ِه َصلَّــى اللَّ ـ ُه َع َل ْي ـ ِه َو َس ـلَّ َم �آ ِك َل ال ِّر َبــا َو ُم ْؤ ِك َل ـ ُه َوكَاتِ َب ـ ُه َوشَ ــا ِه َد ْي ِه
َو َقــا َل ُه ـ ْم َس ـ َو ٌاء" (صحيــح مســلم)�( .أي فــي ال�إ ثــم) ،كمــا �أجمعــت ال�أمــة علــى تحريمــه.
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أ�ضرار الربا و آ�ثاره السلبية على الفرد والمجتمع
�إ ّن للربا �أضراراً �إجتماع ّي ًة ،ومال ّي ًة على الفرد والمجتمع ،منها:
	*نشر الكراه ّية بين النّاس ،وذلك ل� أ ّن المرابي يستغ ّل حاجاتهم لجشعه ورغبته بالاستحواذ على المال.
	*ضعــف الاســتثمار ،وحصــره فــي فئــة قليلــة تحــرص فــي الغالــب علــى �إقــراض المــال والحصــول علــى الزيــادة
(الربــا) دون النظــر �إلــى ال�إ نتــاج الفعلــي لهــذا المــال� ،أو دوره فــي �إنعــاش المجتمــع وتوفيــر فــرص العمــل.
	*ال�إ خــلال بالتــوازن الاقتصــاد ّي فــي المجتمــع ،وتوســيع الفجــوة بيــن الغنــى والفقــر ،فينحصــر المــال فــي يــد
ال�أغنيــاء ،ويــزداد عــدد الفقــراء.
	*المش ـ ّقة والحــرج ،حيــث ِ
يوق ـ ُع المديــن فــي ضيــق وش ـدّة ،فيصــرف جهــده وعملــه لتســديد دينــه الربــوي ومــا
يترتــب عليــه مــن زيــادة ،قــد تتراكــم فــي كثيــر مــن ال�أحيــان ،فتجعلــه عاجــزاً عــن الســداد.
	*ضعف الحرص على فعل الخير المتمثل في هذا السياق بالقرض الحسن ،وما يترتب عليه من نفع للفقير ،و�أجر للمقرض.

أ�نواع الربا
أ�و ًلا :ربــا البيــوع :ويكــو ُن مــن خــلال بيــع ال�أمــوال الربويّــة بعضهــا ببعــض بزيــادة فــي �أحــد البدليــن عنــد اتحــاد الجنــس
�أو بت�أخيــر التقابــض ســواء اتحــدا فــي الجنــس �أو اختلفــا.
ـب
وال�أمــوال الربويــة :الفضّ ــة ،وال ّذهــبُ ،
والب ـ ّر (القمــح) ،والملــح ،والتّمــر ،والشّ ــعير ،الــوارد فــي قولــه « :ال َّذ َهـ ُ
بِال َّذ َهـ ِ
ـبَ ،والْ ِف َّضـ ُة بِالْ ِف َّضـ ِةَ ،والْ ُبـ ُّر بِالْ ُبـ ِّرَ ،والشَّ ـ ِع ُير بِالشَّ ـ ِعيرَِ ،وال َّت ْمـ ُـر بِال َّت ْمـرَِ ،والْ ِم ْلـ ُـح بِالْ ِم ْلـ ِـحِ ،م ْثـلًا بِ ِم ْثــلٍ َ ،سـ َو ًاء بِ َسـ َوا ٍء،
ـف ِش ـ ْئ ُت ْم� ،إِ َذا كَا َن َي ـدًا بِ َي ـ ٍد» رواه مســلم.
ـت َه ـ ِذ ِه ا ْل� أ ْص َنـ ُ
َي ـدًا بِ َي ـ ٍدَ ،ف ـ إِ� َذا اخْ َت َل َفـ ْ
ـافَ ،ف ِبي ُعــوا َك ْيـ َ
ومن خلال الحديث السابق يتبين لنا أ�ن ربا البيوع ينقسم إ�لى قسمين:
 -1ربــا الفضــل :وهــو الزيــادة فــي �أحــد البدليــن عــن ال�آخــر ،عنــد اتحــاد الجنــس فــي ال�أمــوال ال ّربويّــة .ففــي حــال بيــع
الذهــب بالذهــب � ،أو الفضّ ــة بالفضّ ــة � ،أو الشّ ــعير بالشّ ــعير �...إلــخ ،فــلا بــد لجــواز هــذا البيــع مــن شــرطين :التّماثــل
فــي الــوزن ،لقولــه َصلَّــى اللـ ُه َع َل ْيـ ِه َو َسـلَّ َم ِ ":م ْثـلًا بِ ِم ْثــلٍ َ ،سـ َو ًاء بِ َسـ َوا ٍء " وكل زيــادة فــي �أحــد البدليــن عــن ال�آخــر
تعــد مــن ال ّربــا .وكذلــك لا بــد مــن التّقابــض فــي مجلــس العقــد لقولــه َصلَّــى اللـ ُه َع َل ْيـ ِه َو َسـلَّ َم َ ":يـدًا بِ َيـ ٍد " .وت�أخــذ
العملــة الورقيــة حكــم ال ّذهــب والفضّ ــة  ،فــلا يجــوز بيــع عشــرين دينــار �أردنــي بثلاثيــن دينــار �أردنــي .
 -2ربــا النّســيئة  :وهــو ت�أخيــر القبــض فــي بيــع ال�أمــوال ال ّربويّــة ولــو فــي �أحدهمــا ســواء اتحــدا فــي الجنــس �أو اختلفــا.
ففــي حــال بيــع مــال ربــو ّي بغيــر جنســه كبيــع ال ّذهــب بالفضّ ــة �أو بالنّقــود � ،أو بيــع عملــة بعملــة �أخــرى ،ف إ�نّــه يجــوز
فــي هــذه الحالــة التّفاضــل ( ال ّزيــادة ) ولكــن يشــترط التّقابــض فــي مجلــس العقــد لقولــه َصلَّــى اللـ ُه َع َل ْيـ ِه َو َسـلَّ َم ":
ـف ِشـ ْئ ُت ْم � ،إِ َذا كَا َن َيـدًا بِ َيـ ٍد " .وعلــى ذلــك لا يصــح بيــع ال ّذهــب بالنّقــود
ـت َهـ ِذ ِه ا ْل� أ ْص َنـ ُ
َفـ إِ� َذا اخْ َت َل َفـ ْ
ـافَ ،ف ِبي ُعــوا َك ْيـ َ
�إلا يــداً بيــد (�أي ليــس دينـاً).
فائدة

ـواء اتحــدا
نســتنتج ممــا ســبق �أن التّقابــض فــي مجلــس العقــد شــرط فــي بيــع ال�أمــوال ال ّربويّــة سـ ّ
فــي الجنــس �أو اختلفــا.
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نبحث:

بالرجوع �إلى مصادر المعرفة :نُب ّين حكم شراء الذهب بالشيكات.

ثان ًيــا :ربــا الدّيــون :الزيــادة فــي الديــن مقابــل ال ّزيــادة فــي ال�أجــل ،ك�أن يقــرض شــخص �آخــر �ألــف دينــار علــى �أن يعيدهــا
�ألفـاً ومئتيــن بعــد ســنة.
وهــذا ال�أمــر كان شــائعاً ج ـ ّداً �أيّــام الجاهل ّيــة ،وقــد عــادت �إليــه المؤسســات الربويــة فــي وقتنــا المعاصــر لاتباعهــا النظــام
الر�أســمالي ،وهــو مــن �أشــهر �أنــواع ال ّربــا ،و�أشـدّها قبحـاً .ومثالــه القــروض الاســتهلاكية الربويــة لشــراء سـ ّيارة �أو بيــت ونحــوه.

التحايل على الربا
كما ح ّرم ال�إ سلام الربا لضرره ح ّرم التحايل على الربا بكل طرقه ،ومهما كانت مسمياته ،ومن طرق التحايل على الربا:
 -١بيع ال ِعي َنة ،وهو في صورته الظاهرة بيع ،ولكنه في حقيقته ربا مح ّرم.
والمثــال ال�آتــي يبيــن صــورة بيــع العينــة :جــاء ســعيد �إلــى مــازن ،فقــال لــه �أقرضنــي ثلاثــة �آلاف دينــار ،و�أعيدهــا �إليــك
بعــد شــهر ،و�أزيــدك مئتــي دينــار ،فــر ّد عليــه مــازن� :أنــا لا �أتعامــل بالربــا ،ولكــن �أبيعــك ســيارتي هــذه بثلاثــة �آلاف
ومئتــي دينــار ،علــى �أن تدفــع ثمنهــا بعــد شــهر ،و�أشــتريها منــك ال�آن ،و�أدفــع لــك ثمنهــا ثلاثــة �آلاف دينــار.
فهــذه المعاملــة و�إن جــاءت بصــورة البيــع �إلا �أن ّهــا ربــا ،والبيــع كان فيهــا شــكليا ،والنتيجــة �أن مــازن �أقــرض ســعيداً
ثلاثــة �آلاف دينــار ،وسيســتعيدها منــه ثلاثــة �آلاف ومئتــي دينــار� ،أي بزيــادة مئتــي دينــار.
 -٢اشتراط المنفعة للمقرض :والقاعدة في ذلك( :كل قرض ج ّر نفعاً فهو ربا) ك�أن يقرضه مالاً ،ويشترط عليه �أن يسكن داره.
فائدة

يلحــق بالمنفعــة المشــروطة الهديــة التــي يقدمهــا المقتــرض للمقــرض ،ل�أنــه لــم تجــري العــادة بينهمــا
ـت ال َم ِدي َنـ َة
فــي التهــادي ،وورد المنــع مــن ذلــك فــي �آثــار عــن الصحابــة ،ف َعـ ْـن �أبِــي بـ ْر َدة َقــا َل� :أ َت ْيـ ُ
ـيء َف�أ ْط ِع َمــكَ َسـوِيقاً َو َت ْمــراً َو َت ْد ُخـ َل ِفــي َب ْيـ ٍ
ـت ،ثُـ َّم
َف َل ِقيـ ُ
ـت َع ْبــد اللــه بــن َســلا ٍم َ ،فقــال� :ألا َت ِجـ ُ
ض ال ِّر َبــا بِ َهــا َفــاشٍ� ،إِ َذا كَا َن لَــكَ َع َلــى َر ُجــلٍ َح ـ ٌّقَ ،ف�أ ْه ـدَى �إِلَ ْيــكَ ِح ْم ـ َل تِ ْبــنٍ � ،أو
قــال� :إِنَّــكَ بِ ـ�أ ْر ٍ
ـت (عشــب)َ ،فــلا َت�أ ْ ُخـ ْذ ُه َف إِ�نَّـ ُه رِبـاً(.رواه البخــاري)
ِح ْمـ َل شَ ـ ِعيرٍ� ،أو ِح ْمـ َل َقـ ٍّ

عقوبة آ�كل الربا
الربــا مــن الذنــوب العظيمــة التــي حذرنــا اللــه ورســوله منهــا ،فقــد �أعلــن اللــه ورســوله الحــرب علــى �آكل الربــا ،بــل ،ولعنــه
اللــه وتو ّعــده بال َم ْحــقِ ل�أموالــه ،والعــذاب الشــديد فــي الدنيــا وال�آخــرة.
قــال تعالــى ﴿:ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﴾(.البقــرة)
كيــف تبنــي مشــرو ًعا فــي حــدود بيئتــك ،يســهم فــي التخلــص مــن اللجــوء لل�إ قــراض الربــوي ،ويــد ُّر
فكرة ريادية
ربحـاً ل�أصحابــه؟
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التقويم:
 ١نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة لكل مما ي�أتي:
1 -1ربا البيوع يكون في:
ب -بيع ال�أموال الربوية مع غيرها.
�أ -الديون				.
د -اشتراط منفعة للمقرض.
		
ج -بيع ال�أموال الربوية بعضها ببعض
2 -2بيع الذهب دي ًنا هو:
ب -ربا فضل.
				
�أ -ربا نسيئة.
د -بيع عينة.
				
ج -ربا ديون.
٢

ف كلا ً من :الربا ،ربا البيوع ،ربا الفضل.
نُ َع ِّر ُ

٣

نُب ّين حكم الربا مع ال�أدلة.

 ٤نُعلّل:
1 -1يعمل الربا على نشر الكراهية بين الناس.
2 -2الربا يوقع المدين في المش ّقة والحرج.
 ٥نذكر مثا ًلا على كل من:
1 -1اشتراط منفعة للمقرض.
2 -2ربا الديون.
3 -3بيع العينة.
٦

نوضّ ح عقوبة �آكل بالربا.

٧

نُعدّد �أضرار الربا و�آثاره السلبية على الفرد والمجتمع.

٨

نستنتج الحكمة من تحريم الربا.
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الدرس
الخامس والعشرون :قضايا معاصرة (( )١بيع المرابحة والت أ�مين)
ال�أهداف :يتوقّع من الطلبة في نهاية الدّرس �أن يكونوا قادرين على:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

1تعريف بيع المرابحة ،الت�أمين.
2ذكر صور بيع المرابحة.
3الاستدلال على مشروعية بيع المرابحة والت�أمين ال�إ سلامي.
4التمثيل لصور بيع المرابحة.
5بيان �أركان عقد الت�أمين.
6الاستدلال على تحريم الت�أمين التجاري.
7ذكر �أطراف شركة الت�أمين بصورتها الشرعية.
8التفريق بين الت�أمين التجاري والت�أمين ال�إ سلامي.

نشاط

الزيادة على ر�أس المال تتحقق في الربا ،وتتح ّقق في البيع ،فما الفرق بينهما؟

الشــريعة ال�إ ســلامية صالحــة لــكل زمــان ومــكان ،وتتســع لمــا يســتجد فــي حيــاة النــاس مــن قضايــا ومشــكلات
فــي مجــالات حياتهــم كلهــا ،ولذلــك لا بــد �أن يجتهــد الفقهــاء لاســتنباط ال�أحــكام الشــرعية المناســبة لهــا ،ومــن ذلــك
المجــال الاقتصــادي الــذي ســنتناول البحــث فــي بعــض قضايــاه.
بيع المرابحة :بيع بربح معلوم على ر�أس مال معلوم.
و ُيعـ ُّد بيــع المرابحــة فــي ال�إ ســلام مــن بيــوع ال�أمانــات؛ ل�أن ثمــن الســلعة مكشــوف ،وربحهــا مكشــوف مبنــي علــى
صــدق البائــع والمشــتري ،ســواء تـ ّم دفــع الثمــن معجــلا ً �أم مؤجــلاً ،دفعـ ًة واحــد ًة �أم تقســي ًطا.
والدليل على مشروعية بيع المرابحة :قوله -تعالى ﴿ :-ﭧ ﭨ ﭩ ﴾(.البقرة ،)٢٧٥:فالمرابحة نوع من �أنواع البيع.

صور بيع المرابحة
ال�أولــى :المرابحــة الاعتياديــة :وهــي بيــع الســلعة بمثــل ثمنهــا ،مــع زيــادة ربــح متفــق عليــه ،ك�أن يقــول المشــتري
للبائــع :تبيعنــي هــذه الســيارة و�أربحــك عليهــا �ألــف دينــار ،فيجــري عقــد البيــع بينهمــا بزيــادة الربــح علــى ر�أس مــال الســيارة
الــذي صـ ّرح بــه البائــع.
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الثانيــة :المرابحــة لل�آمــر بالشــراء :وهــي بيــع يقــوم علــى وعــد مــن شــخص يرغــب بشــراء ســلعة معلومــة ،يشــتريها
المصــرف (البنــك) مــن صاحبهــا ،فيبيعهــا لمــن وعــد بشــرائها تقســي ًطا علــى ربــح معلــوم.
ومن خلال النظر في الصورة الثانية للمرابحة نجد أ�نها تقوم على ثلاث خطوات منفصلة:
ال�أولــى :وعـ ٌد بالشــراء ممــن يرغــب بالســلعة ،يتــم توثيقــه بينــه وبيــن المصــرف ،ويســتد ُّل ل�إ باحــة هــذه الصــورة بـ�أن الوعد
فــي ال�إ ســلام واجــب الوفــاء لمــا يترتــب علــى عــدم الوفــاء بــه وقــوع الضــرر ،قــال رســول اللــه � ، آ َيـ ُة الْ ُم َنا ِفــقِ َثـل ٌ
َاث:
ـفَ ،و�إِ َذا اؤْ تُ ِمـ َـن َخــا َن " رواه البخــاري.
�إِ َذا َحـد ََّث َكـ َذ َبَ ،و�إِ َذا َو َعـ َد �أخْ َلـ َ
الثانية :عقد بين المصرف ومالك السلعة يشتري بموجبه المصرف السلعة ويدفع ثمنها فوراً لمالكها.
الثالثــة :بعــد ذلــك يجــري العقــد بيــن المصــرف وبيــن مــن وعــد بشــراء الســلعة ،فيبيــع المصــرف الســلعة بثمــن معلــوم
مــع ربــح مقســط يتفقــان عليــه.
ومــن الجديــر التنبــه �إلــى �أن الخطــوات الثــلاث الســابقة (الوعــد بالشــراء ،العقــد بيــن المصــرف ومالــك الســلعة ،العقــد بيــن
المصــرف ومــن وعــد بالشــراء) لا بـ ّد �أن تكــون منفصلــة عــن بعضهــا ،فتجــري كل خطــوة بصــورة مســتقلة عــن ال�أخــرى.

المشتري
خطوة ١
(وعد)

خطوة ٣
(عقد)

المصرف
خطوة ٢
(عقد)

البائع
الت أ�مين التجاري
وهــو عقــد بيــن طرفيــن يدفــع بموجبــه الطــرف ال�أول (المؤ َّمــن لــه) مبلغــا مــن المــال للطــرف الثانــي ال ُم َؤ ِّمــن (شــركة
الت�أميــن) علــى �أن تتع ّهــد الشــركة بتعويضــه فــي حــال وقــوع ضــرر.
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ويتبين من التعريف السابق �أن لعقد الت�أمين التجاري ،ثلاثة أ�ركان:
ال�أول :المؤ َّمن له ،وهو الطرف ال�أول الذي يدفع المال للجهة الضامنة للتعويض في حال وقوع الضرر.
الثانــي :ال ُم َؤ ِّمــن :وهــو الطــرف الثاني(شــركة الت�أميــن) ،ويمثــل الجهــة المســتفيدة مــن المبلــغ الــذي يدفعــه الطــرف
ال�أول ،وتتعهــد بالتعويــض فــي حــال وقــوع الضــرر.
النص الذي يوثّق من خلاله العقد بين الطرفين.
الثالث :الصيغة :ويمثّلها ّ
وقد ذهب �أكثر العلماء �إلى تحريم الت�أمين بصورته السابقة ،مستندين �إلى:
	*�أن فــي العقــد معنــى المقامــرة ،فقــد يدفــع المؤ َّمــن لــه �أل ًفــا ولا ي�أخــذ شــي ًئا ،وقــد ي�أخــذ �ألفيــن �أو �أكثــر ،والمخاطــرة
فــي ذلــك ظاهــرة.
	*فيــه �أكل للمــال بالباطــل ،فلــو حصــل المؤ َّمــن لــه علــى �أكثــر ممــا دفــع ،فبـ�أي حـ ٍّق �أخــذه؟! و�إذا حصــل ال ُم َؤ ِّمــن
علــى �أكثــر ممــا قـدّم فبـ�أي حـ ٍّق �أخــذه؟

ال�سلامية
شركات الت أ�مين إ
ظهــرت فــي مقابــل الصــورة التجاريــة للت�أميــن بعــض شــركات الت�أميــن ال�إ ســلامية ،وتتشــكل هــذه الشــركات بــر�أس مالهــا
مــن ثلاثــة �أطــراف:
الطرف ال�أول :المؤسسون ،وهم مجموعة من ال�أشخاص يؤسسون الشركة بمكوناتها من �أموالهم الخاصة.
الطــرف الثانــي :المســاهمون ،وهــم �أشــخاص يشــتركون مــع المؤسســين فــي ر�أس المــال ،عــن طريــق شــراء �أســهم فــي
الشــركة ،فيكونــون شــركاء ،كل واحــد منهــم حســب مــا يمتلــك مــن �أســهم.
الطــرف الثالــث :المؤ َّمــن لهــم (المســتفيدون) ،وهــؤلاء يدفعــون �أقســا ًطا شــهرية� ،أو مبالــغ ســنوية مقابــل ت�أميــن ســياراتهم
�أو محلاتهــم التجاريــة ،وغيرها.
صــورة العمــل فــي شــركات الت�أميــن ال�إ ســلامية :تمثــل ال�أمــوال التــي تدخــل تحــت تصــرف الشــركة مــن ال�أطــراف الثلاثــة
ر�أس مــال الشــركة ،ويتضمــن الاتفــاق بيــن ال�أطــراف الثلاثــة علــى تعويــض مــن يصيبــه الضــرر بطريــق التبــرع مــن هــذه
ال�أمــوال ،وتشــرف جهــة �إداريــة علــى اســتثمارها بطــرق مشــروعة ،ومــا يتحقــق مــن زيــادة علــى ر�أس المــال فــي نهايــة
كل ســنة ،يتــم توزيعــه� ،أو توزيــع جــزء منــه علــى كل طــرف مشــارك ،حســب ر�أس مالــه �أو مــا اتفــق عليــه مــن الربــح �أو
الخســارة ،وقــد تلجـ�أ الشــركات �إلــى ترحيــل الربــح لســنة �أخــرى.
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ويستدل المبيحون لمثل هذه الشركات بما ي�أتي:
ـض علــى التعــاون والتكافــل ،قــال -تعالــى ﴿ :-ﯭ ﯮ
	*التعــاون :فقــد تع ـدّدت النصــوص الشــرعية التــي تحـ ُّ
ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ﴾(.المائــدة)٢:
	*التبــرع :حــث ال�إ ســلام علــى التبــرع بطريــق الهبــة �أو الهديــة ،فمــا تقدّمــه الشــركة للمتضـ ّرر يكــون باتفــاق مســبق
بيــن ال�أطــراف الثلاثــة علــى التبــرع للمتضـ ّرر بمــا يع ّوضــه عــن الضــرر الواقــع عليــه.

وال�سلامي:
الفرق بين الت أ�مين التجاري إ
	*فــي الت�أميــن ال�إ ســلامي يعــود النفــع علــى جميــع ال�أطــراف كل حســب ر�أس مالــه� ،أمــا فــي الت�أميــن التجــاري فالنفــع
عائـ ٌد علــى المؤسســين و�أصحــاب ال�أســهم.
	*التعويــض فــي الت�أميــن ال�إ ســلامي يقــوم علــى �أســاس التعــاون والتبـ ّرع ،ومــا زاد مــن مــال يكــون ل�أصحابــه� ،أمــا الت�أميــن
التجــاري فيقــوم علــى �أســاس تجــاري لمصلحــة المؤسســين والمســاهمين ،ومــا زاد مــن مــال يعــود �إليهــم فقــط.
	*اســتثمار المــال فــي الت�أميــن ال�إ ســلامي مق ّيــد بالحــلال والحــرام ،وفــي الت�أميــن التجــاري لا قيــود علــى اســتثمار
المــال ،فقــد يســتثمر بالحــلال ،وقــد يســتثمر بالربــا.
قضية
للنقاش:

يقــول بعــض النــاس :لا فــرق بيــن البنــوك ال�إ ســلامية ،وشــركات الت�أميــن ال�إ ســلامية ،وغيرهــا مــن
البنــوك والشــركات.
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التقويم:
 ١نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة لكل مما ي�أتي:
1 -1حكم الت�أمين التجاري:
بُ -م َّتفَق على تحريمه.
			
�أُ -م َّتفَق على �إباحته.
د -ح ّرمه �أكثر العلماء.
			
ج� -أجازه �أكثر العلماء.
2 -2العقد الثاني في بيع المرابحة لل�آمر بالشراء يجري بين:
ب -ال�آمر بالشراء والمصرف.
		
�أ -ال�آمر بالشراء ومالك السلعة.
د -مالك السلعة وكفيل ال�آمر بالشراء.
		
ج -المصرف ومالك السلعة.
 ٢نعرف:
1 -1بيع المرابحة.
2 -2بيع المرابحة لل�آمر بالشراء.
3 -3الت�أمين.
٣

نُعلّلُ :يع ُّد بيع المرابحة في ال�إ سلام من بيوع ال�أمانات.

٤

�أ -نُعدّد صور بيع المرابحة مع التمثيل لكل منها.
ب -نذكر خطوات بيع المرابحة لل�آمر بالشراء.

٥

نُب ّين �أركان عقد الت�أمين التجاري.

٦

نوضّ ح حكم الت�أمين التجاري.

٧

نشرح كيفية العمل في شركات الت�أمين ال�إ سلامي.

٨

نذكر �أدلة ال ُمبيحين لشركات الت�أمين ال�إ سلامي.

٩

نُف ِّر ُق بين الت�أمين التجاري والت�أمين ال�إ سلامي.

١٠

في ضوء فهمنا لبيع المرابحة لل�آمر بالشراء� :إذا وجد المشتري عيبا في السلعة ،فمن يضمن هذا العيب؟
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الدرس
السادس والعشرون:

قضايا معاصرة (( )2تنظيم النسل وتحديده)

ال�أهداف :يتوقّع من الطلبة في نهاية الدّرس �أن يكونوا قادرين على:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

1توضيح المقصود بمصطلحات :الجنين ،تنظيم النسل وتحديده ،ال�إ خصاب الصناعي ،وال�إ جهاض
2ذكر شروط �إباحة تنظيم النسل
�3أن يف ّرق بين تحديد النسل وتنظيمه.
4توضيح حكم :تحديد النسل وتنظيمه.
5ذكر شروط �إباحة ال�إ خصاب الصناعي.
6بيان حكم ال�إ خصاب الصناعي.
7توضيح حكم ال�إ جهاض.

نشاط

قولان متناقضان :ال�أول :كثرة النسل معيق للتنمية.
القول الثاني :كثرة النسل من �أسباب التنمية.
كيف نثبت صحة مثل هذه ال�أقوال� ،أو نفندها؟

حفــظ النســل مقصــد مــن مقاصــد الشــريعة ال�إ ســلامية ،وقــد شــرع ال�إ ســلام الــزواج ســبيلًا لتحقيقــه ،وجعــل مــن مقاصــد الــزواج
التناســل ،قــال تعالــى ﴿:ﰁﰂﰃﰄﰅﰆ ﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎ ﰏﰐ
ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ﴾(.النحــل)
ومــن القضايــا المعاصــرة التــي حظيــت باهتمــام العلمــاء فــي هــذا الســياق :تنظيــم النســل وتحديــده ،وال�إ خصــاب
الصناعــي ،وال�إ جهــاض.

تنظيم النسل وتحديده
أ�و ًلا :تنظيم النسل :وهو "المباعدة بين فترات ال�إ نجاب".
وحكمه :مباح شر ًعا ،ويشترط في ذلك:
	*�أن يتم التنظيم بتوافق الزوجين :ل�أنه حق مشترك للزوجين؛ فينبغي �أن يكون عن تشاور وتراض بينهما.
	*�ألا يتم العدوان على حملٍ قائم :فلا يجوز ال�إ جهاض بحجة تنظيم النسل.
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ولتنظيم النسل فوائد كثيرة منها:
الحاجــة للحفــاظ علــى صحــة ال�أمّ والطفــل؛ فقــد يس ـ ّبب تتابــع الحمــل ضع ًفــا فــي ص ّحــة ال�أم ،كمــا يــؤ ّدي لحرمــان
الطفــل مــن حقوقــه ،كحقــه فــي الرضاعــة لتمــام عاميــن ،وتلبيــة حاجاتــه فــي الرعايــة النفســية والتربويــة.
ثان ًيا :تحديد النسل:
وهو�" :إيقاف ال�إ نجاب بشكل �أبدي".
وحكمــه :حــرام شــر ًعا ،ســواء �أكان بقــرار مــن الزوجيــن �أم �أحدهمــا� ،أم بقانــون وضعتــه الدولــة� ،إلّا �إذا كان ذلــك لضــرورة
تحدّدهــا المعاييــر الشــرع ّية ،ك�أن تثبــت خطــورة الحمــل علــى حيــاة المر�أة.
والســبب فــي تحريمــه� :أنــه يتعــارض مــع الهــدف ال�أساســي مــن الــزواج ،ويعطّــل المقصــد الشــرعي الضــروري فــي التناســل
وتكثيــر �أفــراد ال�أمــة ،الذيــن خلقهــم اللــه لعمــارة ال�أرض.

ال�خصاب الصناعي
إ
وهو" :تلقيح بويضة الزوجة بالحيوان المنوي من زوجها بتدخّ ل ط ّبي موثوق بهدف ال�إ نجاب"
حكمه:
ُمبــاح للضــرورة وذلــك حيــن لا تتوفــر �إمكانيــة الحمــل بشــكل طبيعــي� ،أو لوجــود علّــة مــا لــدى �أحــد الزوجيــن� ،أو
كليهمــا.
ويتم ذلك بضوابط منها:
�1 -1أن تكــون الجهــة القائمــة علــى هــذا ال�أمــر جهــة مختصــة موثــوق بهــا ،بحيــث لا يترتــب علــى �إجــراء عمليــة التلقيــح
اختــلاط نطــف الزوجيــن بنطــف غيرهما.
�2 -2أن يكون السائل المنوي من الزوج ،وتكون البويضة من الزوجة.
�3 -3أن يعاد زرع اللقيحة في رحم الزوجة التي �أخذت منها.
"الجنيــن" :يطلــق علــى البويضــة الملقحــة ،مــن نطفــة الذكــر وال�أنثــى ،مــن بــدء التكويــن �إلــى غايــة
فصلهــا القــر�آن الكريــم ،قــال تعالــى ﴿ :ﮕ
الخــروج مــن الرحــم .ويمـ ّر الجنيــن فــي �أطــوار عديــدة ّ

فائدة

ﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﴾(.المؤمنــون)
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ال�جهاض
إ
وهو�" :إسقاط الجنين بهدف التخلص منه ،والقضاء على حياته".
حكمه:
يحرم ال�إ جهاض بدون سبب ،سواء �أكان قبل نفخ الروح �أم بعده ؛ ل�أنه اعتداء على حياة الجنين.
إ�لا أ�ن هناك حالات أ�باح فيها العلماء ال�إ جهاض منها:
أ�ولاً � -إســقاط الجنيــن للحفــاظ علــى حيــاة ال�أم �إذا ثبــت �أن بقــاء الجنيــن يشــكل خطـ ًـرا مؤك ـدًا علــى حياتهــا؛ ل�أن
الحفــاظ علــى حيــاة ال�أم ُمقـدَّم علــى الحفــاظ علــى حيــاة الجنيــن ،ويســتوي فــي ذلــك الجنيــن قبــل نفــخ الــروح
وبعــده.
ثاني ـ ًا � -إذا قامــت �أســباب تقتضــي ال�إ جهــاض قبــل نفــخ الــروح ،فيجــب الرجــوع فــي حكــم �إســقاطه �إلــى �أهــل العلــم
والاختصــاص.

قضية
للنقاش:

لا ينظر �إلى �إرادة الزوجين كسبب لل�إ جهاض.
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التقويم:
 ١نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة لكل مما ي�أتي:
1 -1ينبغي �أن يكون تنظيم النسل:
ب -بقرار من الدولة.
			
�أ -عن تشاور وتراض بين الزوجين.
د -بقرارمن ال�أهل.
			
ج -بقرار خاص بالزوج دون الزوجة.
2 -2كلمة "الجنين" تطلق على:
�أ -البويضة الملقَّحة �إلى اليوم ال�أربعين من الحمل.
ب -البويضة الملقَّحة ،من بدء التكوين �إلى غاية الخروج من الرحم.
ج -البويضة الملقَّحة �إلى تمام ال�أربعة �أشهر.
د -المولود الذكر.
3 -3حكم ال�إ جهاض بدون سبب:
ب -مح َّرم بعد نفخ الروح لا قبله.
			
�أ -مباح �إن كان قبل نفخ الروح.
د -مكروه قبل نفخ الروح ،محرم بعده.
		
ج -مح َّرم سواء �أكان قبل نفخ الروح �أم بعده
٢

ف المصطلحات ال�آتية :تنظيم النسل ،تحديد النسل ،ال�إ خصاب الصناعي ،ال�إ جهاض.
نُ َع ِّر ُ

٣

نوضّ ح الحكم الشرعي لكل من:
1 -1تحديد النسل.
2 -2ال�إ خصاب الصناعي.
3 -3ال�إ جهاض للحفاظ على حياة ال�أم.

٤

نُب ّين الحكمة من:
1 -1تنظيم النسل.
2 -2تحريم تحديد النسل.

٥

نُعدّد ضوابط �إباحة ال�إ خصاب الصناعي.

 ٦نســتنتج مــن خــلال دراســتنا لموضــوع ال�إ جهــاض حكــم �إســقاط الحمــل فــي حالــة كــون الجنيــن نطفــة،
ولغيــر حاجــة.
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الوحدة السادسة:

ال�سلامي
الفكر إ

الفكــر ال�إ ســلامي فكــر بشــري منضبــط ب�أصــول ال�إ ســلام وقواعــده ،فكيــف يحكــم عليــه فــي
ضــوء هــذه القاعــدة؟
يتوقع من الطلبة في نهاية الوحدة �أن يكونوا قادرين على:
الحكم على الفكر البشري من حيث قربه �أو بعده  ،قبوله �أو رفضه من ال�إ سلام.
تنميــة ملكــة الحــوار والمحاججــة فــي مواجهــة الفكــر ال�آخــر ،بمرونــة تســمح
باســتيعاب الطــرف المحــاور.
التمييــز بيــن ال�إ يجابــي والســلبي مــن مظاهــر العولمــة ،للتوصــل �إلــى كيفيــة
ال�إ فــادة منهــا كظاهــرة عالميــة.
ترســيخ القيــم الفاضلــة ،والســلوكات الحميــدة؛ مــا يعـ ّزز تماســك العلاقــات
الاجتماعيــة ويزيدهــا قــوة.
تعزيــز مكانــة المــر�أة فــي المجتمــع بعيــداً عــن ال�إ فــراط والتفريــط ،ما يحفظ التكامل
والتــوازن فــي العلاقــة بيــن الجنســين ،ومعرفــة كل منهمــا لدوره فــي بناء المجتمع.
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الدرس
السابع والعشرون:

ال�سلام
ال ِف َرق والمذاهب في إ

ال�أهداف :يتوقّع من الطلبة في نهاية الدّرس �أن يكونوا قادرين على:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

1تعريف :ال ِف ْر َقة ،والمذهب ،والضّ روريّات ،والحاج ّيات ،والتحسينيات.
2تصنيف الفرق من خلال ال�أحاديث الشريفة.
3بيان حالات الحكم على الفرق بالضلال.
4وصف الفرقة الناجية.
5التمثيل للفرق الضالة.
6توضيح بعض �أسباب الاختلاف الفقهي.
7ذكر بعض ال�أمثلة للخلافات الفقهية.

نشاط

اختلاف الفقهاء رحمة لل�أمة� ،أناقش.

الاختــلاف والتفــرق س ـنّة كونيــة واقعــة ،قــال رســولنا
ـش ِم ْن ُك ـ ْم َب ْع ـ ِدي َف َسـ َـي َرى
الكريــم َ " :ف إِ�نَّـ ُه َمـ ْـن َي ِعـ ْ
اخْ ِتلَا ًفــا َك ِثيـ ًـرا" (رواه �أبــو داود).
وقــال َ " :لا َتـ َزا ُل َطائِ َفـ ٌة ِمـ ْـن �أ َّم ِتــي َظا ِهرِيـ َـن َع َلــى
الْ َح ـ ِّق َلا َي ُض ُّر ُه ـ ْم َمـ ْـن َخ َذلَ ُه ـ ْم َح َّتــى َي�أْتِـ َـي �أ ْمـ ُـر اللَّ ـ ِه
َو ُه ـ ْم َك َذلِــكَ " (رواه مســلم).
فمــا المقصــود بالفــرق؟ ومــا المقصــود بالمذاهــب؟
و َمـ ْـن منهــم علــى الحــق؟

ال ِف َرق مفهومها و أ�قسامها

ف وتتم ّيــز بــه.
يطلــق مصطلــح الفرقــة بشــكل ٍعــام علــى الطائفــة مــن النــاس التــي تدعــو لمعتقــ ٍد معيــن ُت ْع َــر ُ
فالاختــلاف بيــن الفــرق يرتبــط بالاختــلاف فــي المعتقــد (ال�إ يمــان).
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ـبعين
عــن معاويــة بــن �أبــي ســفيان �أن رســول اللــه  قــال�" :إ َّن �أهـ َل الْ ِك َتا َب ْيــنِ افترقــوا فــي دي ِنهــم علــى ثِ ْن َت ْيــنِ وسـ َ
ِملَّـ ًة ،و�إ َّن هــذه ال�أمـ َة َسـ َت ْف َت ِر ُق علــى ثـ ٍ
ـواء ،كُلُّهــا فــي النــا ِر �إلا واحــدةً ،وهــي الجماعــة".
ـلاث وسـ َ
ـبعين ِملَّـ ًة ،يعنــي ال�أهـ َ
(رواه �أحمــد فــي مســنده)

ول َمــا سـ�أل الصحابــة -رضــوان اللــه عليهــم -رســول اللــه  عــن الفرقــة الناجيــة التــي تدخــل الجنــة ،قــالَ " :مــا �أنَــا
ص َحابِــي"( .رواه الترمــذي)
َع َل ْيـ ِه َو�أ ْ
وبالنظر في الحديثين السابقين نستنتج أ�ن الفرق قسمان:
القســم ال�أول :الفــرق الضالــة :ويــد ُّل عليهــا قــول الرســول " :كُلُّهــا فــي النــارِ" وقــد وجبــت لهــا النــار بارتكابهــا مــا
يوجــب دخولهــا.
ويحكم على الفرقة بالضلال في حالات منها:
	*مخالفــة العقيــدة ب�إنــكار حقائــق ال�إ يمــان �أو بعــض منهــا ،ك�إنــكار البعــث والحســاب� ،أو الجنــة والنــار� ،أو لا يؤمــن
بالملائكــة� ،أو الرســل ،وغيــر ذلــك مــن حقائــق ال�إ يمــان الثابتــة ،ولــو مــارس بقيــة �أركان ال�إ ســلام� ،أو بعضهــا .قــال
تعالــى ﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﴾(.الفتــح)
	*ال�إ شــراك باللــه -تعالــى ،-ك�أن يجعــل مــع اللــه -تعالــى -ن ـ ّداً فــي العبــادة� ،أو شــري ًكا فــي الحكــم ،قــال تعالــى:
﴿ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﴾(.النساء)١١٦ :

	*�إنــكار معلــوم مــن الديــن بالضــرورة ،ك�إنــكار الصلــوات الخمــس� ،أو الصــوم� ،أو الــزكاة ،وغيــر ذلــك مــن حقائــق
الديــن و�أركانــه� ،أو الاســتهزاء بهــا ،فقــد ذكــر اللــه -تعالــى -مــن صفــات الكفــار الاســتهزاء بالعبــادة ،قــال تعالــى:
﴿

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﴾(.المائــدة)

	*ادعــاء العلــم بالغيــب ،قــال تعالــى ﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾(.النمل)

القســم الثانــي :الفرقــة الناجيــة :ويــد ُّل قــول رســولنا  فــي الفرقــة التــي تدخــل الجنّــةَ " :مــا �أنَــا َع َل ْيـ ِه َو�أ ْص َحابِــي" علــى
�أن الفرقــة الناجيــة تلــك التــي تلتــزم مــا كان عليــه النبــي  و�أصحابــه ،فمــن صفاتهــا :الالتــزام بالقــر�آن الكريــم ،ومــا ثبــت
مــن سـنّة رســولنا الحبيــب .
فائدة

مــن الفــرق الضالــة :القاديانيــة� ،أو ال�أحمديــة :وتنســب �إلــى غــلام ميــرزا �أحمــد ،الــذي ولــد فــي
البنجــاب فــي الهنــد ،وظهــرت هــذه الفرقــة فــي عــام 1889م ،و�أتباعهــا لا يؤمنــون بختــم النبــوة ،بــل
يعتقــدون �أن غــلام ميــرزا نبــي مبعــوث مــن اللــه ،و�أنــه المســيح المنتظــر.
قرار مجلس الافتاء الفلسطيني ال�أعلى رقم ()56/5
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المذاهب الفقهية
المذهب الفقهي :هو الطريقة التي سلكها الفقهاء في استنباط ال�أحكام الشرعية العملية من ال�أدلة التفصيلية.
لا تعــ ُّد المذاهــب الفقهيــة مــن ال ِفــرق الضالّــة؛ ل� أ ّن الفقهــاء �أهــل اتبــاع لكتــاب اللــه -تعالــى ،-وســنة رســوله 
و�أصحــاب عقيــدة ســليمة ،ومــا اختلفــوا فيــه مــن �أحــكام فــي المســائل الفقهيــة مرجعــه الاجتهــاد المســتند �إلــى القــر�آن
الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة.
و أ�سباب الاختلاف الفقهي كثيرة نقف منها على ثلاثة أ�سباب:
1 -1ثبــوت الحديــث الشــريف وعدمــه :فالســنة النبويــة الشــريفة منهــا الصحيــح ،ومنهــا الحســن ،ومنهــا الضعيــف،
وقــد يختلــف العلمــاء فــي الحكــم علــى الحديــث ،فمــا صــح عنــد فقيــه �أخــذ بــه ومــا لــم يصـ ّح رفضـ ُه.
أ�تعلم

�آيات القر�آن الكريم ثابتة ثبوتاً قطعياً.

قطعيــا لا يحتمــل
2 -2دلالــة النــص الشــرعي :والمقصــود بالدلالــة المعنــى الــذي يفيــده النــص ،فقــد يكــون المعنــى ً
الخــلاف ،كحـ ّد القــذف لمــن ي َّتهمــون النــاس ب�أعراضهــم فــي قولــه -تعالــى ﴿ :-ﮔ ﮕ ﮖ﴾(.النــور،)٤ :
فلــم يختلــف الفقهــاء فــي عــدد الجلــدات اســتنا ًدا �إلــى لفــظ "ثمانيــن" ،ومــن النصــوص مــا يفيــد �أكثــر مــن معنــى،
ومــن ذلــك قولــه -تعالــى -فــي الوضــوء ﴿ :ﭝ ﭞ ﴾(.المائــدة ،)٦ :فمــن َف ِهــم دلالــة حــرف البــاء فــي
كلمــة :برؤوســكم" علــى ال�إ لصــاق قــال بمســح الــر�أس كامـلًا ،وهــذا مــا ذهــب �إليــه المالكيــة والحنابلــة ،ومن فهم
منهــا التبعيــض قــال :يمســح بعــض الــر�أس ،وهــذا مــا قــال بــه الحنفيــة والشــافعية.
3 -3الاعتمــاد علــى مقاصــد الشــريعة ال�إ ســلامية :فقــد جــاءت �أحــكام ال�إ ســلام لتحقيــق غايــات كبــرى ،ق ّســمها
العلمــاء ثلاثــة مراتــب:
ال�أول -الضروريــات :وهــي مــا كان فــي تفويتهــا مفســد ٌة لل�إ نســان فــي دينــه �أو دنيــاه ،وبدونهــا يختــل نظــام الحيــاة.
وتتمثــل مقاصــد ال�إ ســلام فــي تحقيــق الضروريــات فــي :حفــظ الديــن ،والنفــس ،والعقــل ،والنســل ،والمــال.
الثانــي -الحاج ّيــات :وهــي مــا كان فــي تفويتهــا مشــ ّق ٌة وحــرج ،ولتحقيقهــا جــاءت الرخــص الشــرعية،
كرخصــة التي ّمــم لمــن لا يجــد المــاء.
الثالــث -التحســينيات :وهــي مــا كان فــي تفويتهــا خــروج عــن مقتضــى الكمــال وال�أدب والحســن ،ومــن ذلــك
�آداب ال�أكل والشــرب ،كالتســمية وال�أكل باليمين.
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نبحث:

بالرجوع �إلى مصادر المعرفة ،نكتب ثلاثة �أسباب �أخرى للخلاف الفقهي.

ومــن �أمثلــة الاختــلاف المبنــي علــى فهــم مقاصــد الشــريعة �إخــراج صدقــة الفطــر بالقيمــة ،فقــد �أجــاز الحنفيــة �إخــراج
زكاة الفطــر بقيمتهــا مــن النقــود بــد ًلا مــن الطعــام ،معلّليــن ذلــك بـ�أن المقصــد مــن الصدقــة رفــع الحــرج عــن الفقيــر وسـ ّد
حاجتــه ،خلا ًفــا للجمهــور الذيــن قالــوا ب�إخراجهــا مــن الطعــام كالقمــح والتمــر التزا ًمــا بمــا ذكــر فــي ال�أحاديــث المتعلقــة
بصدقــة الفطــر.
وهناك �أسباب �أخرى تقف وراء تعدّد �آراء الفقهاء في المسائل الفرعية ذكرها الفقهاء في كتبهم.
نت أ�مل
ونستنتج

لصائِـ ِم ِمـ َـن اللَّ ْغ ـ ِو َوال َّر َفـ ِ
ـث
عــن ابــن عبــاس  قــال :قــال رســول اللــه َ " :زكَا ُة الْ ِف ْط ـ ِر ُط ْهـ َـر ٌة لِ َّ
َو ُط ْع َم ـ ٌة لِ ْل َم َســا ِكينِ " (ســنن الدارقطنــي).
نستنتج من الحديث الشريف فض َل صدقة الفطر.
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التقويم:
١

نُع ّرف ك ّلا ً من :الفرقة ،المذهب الفقهي.

٢

نُعلّل� :أ -الاختلاف بين الفرق.
ب -لا تع ُّد المذاهب الفقه ّية من الفرق الضالة.

٣

نستنتج �أقسام ال ِف َرق مع الدليل.

٤

نُعدّد� :أ -الحالات التي يحكم بها على الفرقة بالضلال.
ب -ثلاثة من �أسباب الاختلاف الفقهي.

 ٥نُ َمثِّ ُل لك ٍّل مما ي�أتي:
1 -1مس�ألة اختلف فيها الفقهاء استنا ًدا �إلى دلالة النص الشرعي.
2 -2مس�ألة اختلف فيها الفقهاء استنا ًدا �إلى مقاصد الشريعة.
٦

نستخلص من الدرس تعريفًا لمقاصد الشريعة.

٧

نُف ِّر ُق بين الضروريات والحاجيات في مقاصد الشريعة.

٨

نستنتج ضاب ًطا يحكم من خلاله على الفرقة بالهداية� ،أو الضلال.
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الدرس
الثامن والعشرون:

ال�سلام والمر أ�ة
إ

ال�أهداف :يتوقّع من الطلبة في نهاية الدّرس �أن يكونوا قادرين على:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

1توضيح نظرة ال�إ سلام للمر�أة.
2ذكر مظاهر تكريم ال�إ سلام للمر�أة.
3وصف حال المر�أة بعيدا عن ال�إ سلام.
4الاستدلال بنصوص القر�آن الكريم ،والسنة النبوية الشريفة على مظاهر تكريم المر�أة.
5التمثيل لل� أدوار التي قامت بها المر�أة في المجتمع المسلم.
6استنتاج سبق ال�إ سلام للمنظمات الدولية المعاصرة في تكريم المر�أة.
7تقدير دور المر�أة ،وتكريمها.

نشاط

حرمان المر�أة من حقوقها ،لا يمثّل ال�إ سلام ،كيف تقنع المنكرين لهذا القول بذلك؟

زوج �آدم –عليــه الســلام ،-شــاركته فــي
المــر�أة فــي ال�إ ســلام هــي حـ ّواء �أم البشــر ُ
التكريــم والتكليــف ،والمــر�أة فــي ال�إ ســلام هــي خديجة –رضي اللــه عنها -ي�أتيها
الرســول  مرتجفــا يقــولَ " :ز ِّملونــي" ،فتقــول�" :أبشــر فواللـ ِه لا يخزيــك اللــه
�أبدا" (رواه مســلم) ،وتكون �أول المســلمين ،والمر�أة في ال�إ ســلام ســم ّية �أمّ ع ّمار،
تُ َعـ َّذب لترجــع عــن دينهــا ،فت�أبــى �إلا �أن تكــون �أول الشــهداء.
فكيف نظر ال�إ سلام �إلى المر�أة؟ وما موقفه منها؟

ال�سلام
حال المر أ�ة بعيدً ا عن إ
	*كانــت المــر�أة عنــد العــرب فــي الجاهليــة متا ًعــا ُيـ َو َّرث ،مبخوســة الحـ ّق ،لا يؤخـ ُذ لهــا ر�أي ،بــل ي ِئدُهــا بعضهــم،
وهــي صغيــرة ،خو ًفــا مــن العــار �أو الفقــر.
	*عنــد غيــر العــرب لــم تكــن النظــرة �إليهــا �أفضــل شـ�أنًا ،فقــد عوملــت عند بعض الثقافــات والاعتقــادات في الهنــد ك�أ َم ٍة،
وبلــغ مــن احتقارهــم لشـ�أنها عــدم اســتحقاقها العيــش بعــد مــوت زوجهــا ،فتنتحــر �أو ُت ْحـ َـرق؛ كــي تخدمــه فــي قبــره.
وكانــت تباع وتشــترى عند اليونان.
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	*عند بعض الطوائف اليهودية المتطرفة عدّتها �أصلًا للخطيئة.
	*عنــد الغــرب لــم تكــن المــر�أة �أحســن حــا ًلا ،فلــم يكــن لهــا الحــق فــي الكســب والتملــك ،وذمتهــا الماليــة ناقصــة لا
تتصــرف �إلا بـ�إذن زوجهــا ،واســتمر ذلــك حتــى �أواخــر القــرن الثامــن عشــر حتــى عدّلــت بعــض القوانيــن كالبريطانيــة
بعضــا مــن الحقوق.
والفرنســية ،ف�أعطتهــا ً
	*وعنــد مــا يسـ ّمى بالحضــارة المعاصــرة التــي تزعــم �أنهــا منحــت المــر�أة حريتهــا ،و�أنصفتهــا ،مــا زالــت النســاء عرضــة
للامتهــان ،ففــي:
1 -1العمل يتقاضين �أجو ًرا �أقل من الرجال في مواقع كثيرة من العالم.
2 -2الميراث ما زالت قوانين الدول ُم ْعر َِض ًة عن تفصيل حقها.
3 -3الكرامــة ال�إ نســانية ،حيــث �أصبحــت المــر�أة فــي كثيــر مــن ال�أحيــان ميدانًــا للدعايــة الرخيصــة ،وال�إ عــلان
الهابــط ،ورم ـ ًزا للتع ـ ّري ،وعرض ـ ًة للاغتصــاب ،والعنــف ،فــي البــلاد التــي لا تراعــي قيــم الفضيلــة.
�إ َّن هــذا الواقــع للمــر�أة يســتوجب النهــوض الحقيقــي ل�إ نصافهــا ،لــذا ســوف نلقــي الضــوء علــى نظرة ال�إ ســلام للمــر�أة وكيف
�أنصفهــا ،ورفــع مكانتهــا؟ ومــا هــي مظاهــر تكريــم ال�إ ســلام لهــا؟ مســتعرضين نمــاذج مــن مشــاركة المر�أة فــي المجتمع.
نظرة فلاسفة اليونان للمر�أة:
يقــول �أرســطو�" :إ َّن الطبيعــة لــم ُتـ َز ِّو ِد المــر�أ َة بـ�أ ِّي اســتعداد عقلــي ُيع َتـ ُّد بــه؛ ولذلــك يجــب �أن تقتصـ َـر
فائدة
والحضانة ".
(للاطلاع فقط) تربي ُتهــا علــى شــؤون التدبيــر المنزلي وال�أمومــة َ
ومصدر لل�أزمة والانهيار في العالَم".
يقول سقراط�" :إ َّن وجو َد المر�أة هو �أكبر منش�أ ْ

ال�سلام للمر أ�ة
نظرة إ
لــم يم ّيــز ال�إ ســلام بيــن المــر�أة والرجــل ،بــل �أنصــف المــر�أة ممــا وقــع عليهــا مــن ظلــم ،وقـ ّرر المســاواة بينهــا وبيــن الرجــل فــي
ال�إ نســانية ،والحقــوق ،والمســؤولية ،ومنحهــا حــق المشــاركة فــي جميــع مجــالات الحيــاة ،و�أرشــدها لدورهــا الحقيقــي الذي
خلقــت مــن �أجلــه ،لتنــال المكانــة التــي تســتحقها ،كشــريكة وشــقيقة للرجــل فــي �إصــلاح المجتمــع ،وتحقيــق العبوديــة لله،
قــال تعالــى﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾(.التوبــة)٧١:
ولــم يقــف ال�إ ســلام مــن المــر�أة عنــد هــذا الحـدّ ،بــل ك ّرمهــا و�أوصــى بهــا خيـ ًـرا ،فــي جميــع �أدوارهــا �أ ّمـاً و�أختـاً وزوجـ ًة
صوا بِال ِّن َســا ِء َخ ْيـ ًـرا"( .صحيــح مســلم)
"اسـ َت ْو ُ
وابنــة ،قــال رســول اللــه ْ :

ال�سلام للمر أ�ة
من مظاهر تكريم إ
1 -1المســاواة فــي �أصــل الخلــق والكرامــة ال�إ نســانية :فقــد قـ ّرر القــر�آن الكريــم خلــق الجنســين مــن نفــس واحــدة ،قــال
تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﴾(.النساء)١ :
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2 -2المســاواة فــي التكليــف :حيــث �أوجــب ال�إ ســلام علــى المــر�أة المســلمة مــا �أوجبــه علــى الرجــل مــن �أحــكام
شــرعية ،فالمــر�أة والرجــل مشــتركان فــي التكليــف بوظيفــة العبوديــة والاســتخلاف ،قــال تعالــى ﴿ :ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾(الذاريــات) ،ولــم يســتثن مــن ذلــك �إلا جزئيــات محــددة ،مراعــا ًة لاختــلاف تركيبهــا
الجســدي والنفســي.
3 -3المســاواة فــي ال�أهليــة والمســؤولية :فقــد جعــل ال�إ ســلام للمــر�أة ال�أهليــة الدينيــة والماليــة الكاملــة ،وهــي كيــان
مســتقل بذاتهــا تتصــرف ب�إرادتهــا الح ـ ّرة.
4 -4المســاواة فــي الحقــوق :فللمــر�أة فــي ال�إ ســلام جميــع الحقــوق العامــة التــي يتمتــع بهــا الرجــل ،مثــل حقهــا فــي
التعلــم ،وقبــول الــزوج المناســب ،والميــراث ،بــل زادت علــى الرجــل بحــق المهــر والنفقة ،قــال تعالى﴿ :ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﴾ (البقــرة ،)٢٢٨ :فالحــق فــي ال�إ ســلام يقابلــه واجــب ســواء �أكان للمــر�أة �أو للرجــل.
5 -5المســاواة فــي الجــزاء :حيــن وعــد الصالحيــن بخيــر الجــزاء ،رجــا ًلا كانــوا أ�و نســاء ،قــال تعالــى ﴿ :ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ﴾�(.آل عمران.)١٩٥ :
الخلقيــة بيــن الرجــل والمــر�أة ،التــي تتناســب مــع اختــلاف التركيــب الجســدي والعقلي والنفســي
�إلّا �أن ال�إ ســلام راعــى الفــروق َ
بينهمــا ،لاختــلاف دوريهمــا فــي الحيــاة ،حيــث جعــل اللــه لــكل منهمــا دوراً يتكامــل مــع ال�آخر ،قال رســول اللــه ":كُلُّ ُك ْم
َرا ٍعَ ،وكُلُّ ُكـ ْم َم ْســؤو ٌل َعـ ْـن َر ِع َّي ِتـ ِه ،إِال� َمــا ُم َرا ٍع َو َم ْســؤو ٌل َعـ ْـن َر ِع َّي ِتـ ِهَ ،وال َّر ُجـ ُل َرا ٍع ِفــي �أ ْه ِلـ ِه َو ُهـ َو َم ْســؤو ٌل َعـ ْـن َر ِع َّي ِتـ ِهَ ،وال َمـ ْر�أ ُة
َرا ِع َيـ ٌة ِفــي َب ْيـ ِ
الخــا ِد ُم َرا ٍع ِفــي َمـ ِ
ـن َر ِع َّي ِتــه"( .رواه البخــاري)
ـت َز ْو ِج َهــا َو َم ْســؤولَ ٌة َعـ ْـن َر ِع َّي ِت َهــاَ ،و َ
ـال َسـ ِّي ِد ِه َو َم ْســؤو ٌل َعـ ْ

ال�سلامي
نماذج من مشاركة المر أ�ة في المجتمع إ
شــاركت المــر�أة مــع الرجــل فــي جميــع �أنشــطة المجتمــع منــذ بــد�أت الدعــوة ال�إ ســلامية ،كالهجــرة والبيعــة والجهــاد
والشــورى ،والتعليــم والتعلــم والعمــل ،و�أداء المناســك والشــعائر ،فـ�أم المؤمنيــن �أم حبيبــة بنــت �أبــي ســفيان  هاجــرت
الهجرتيــن �إلــى الحبشــة والمدينــة ،و�أم المؤمنيــن �أم ســلمة  كانــت تخــرج مــع الرســول فــي الغــزوات ويستشــيرها ويعمل
بمشــورتها ،و�أم المؤمنيــن عائشــة  كانــت مرج ًعــا للعلــم والفتــوى فــي عهــد الخلفاء الراشــدين ،و�أم المؤمنين زينب بنت
جحــش  كانــت تعمــل بيدهــا ،فتغــزل وتتصـدّق ،وهكــذا كانــت النســاء المســلمات ،فــي عهــود ال�إ ســلام المختلفــة،
يـدًا بيــد مــع الرجــل فــي �إصــلاح المجتمــع ورفعتــه فــي كل المجــالات.
قضية
للنقاش:

المساواة التامة بين الجنسين فيها ظلم لكليهما.
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التقويم:
 ١نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة لكل مما ي�أتي:
�1 -1أم المؤمنين التي كانت تعمل بيدها وتتصدّق:
ب� -أم سلمة .
				
�أ -عائشة .
د -حفصة بنت عمر .
ج -زينب بنت جحش .
2 -2نظرت اليهودية للمر�أة على �أنها:
ب� -أصل للخطيئة.
				
�أ� -أصل للخلق.
ج -مساوية للرجل في الحقوق والواجبات .د -دورها في الحياة عظيم ،وكبير.
3 -3المر�أة والرجل في ال�إ سلام ُمشْ َترِكان في:
�أ -التكليف بوظيفة العبودية والاستخلاف .ب -ال�أمور المالية.
د -التكليف بالاستخلاف دون العبادة.
ج -التكليف بالعبادة دون الاستخلاف.
٢

نُب ّين المعنى المستفاد من ال�آيات الكريمة ال�آتية:

٣

نُعدّد مظاهر تكريم ال�إ سلام للمر�أة.

٤

نُعلّل :جعل الله بين المر�أة والرجل فرو ًقا خلقية.

٥

�أصف حال المر�أة بعيدًا عن ال�إ سلام عند كل من :الغرب ،الحضارة المعاصرة.

1قال تعالى﴿:ﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ﴾ (التوبة)٧١ :

-1
2 -2قال تعالى﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﴾ (البقرة.)٢٢٨ :

 ٦نســتنتج مــن خــلال درس ال�إ ســلام والمــر�أة �أن جـ َّل ال�أحــكام الشــرعية للرجــل والمــر�أة لا تســتند �إلــى الذكــورة
وال�أنوثــة ،كيــف تدل ّـ ُل علــى ذلــك؟

128

الدرس
التاسع والعشرون :العولمة
ال�أهداف :يتوقّع من الطلبة في نهاية الدّرس �أن يكونوا قادرين على:

-1
-2
-3
-4
-5

1تعريف مصطلح العولمة.
2توضيح موقف ال�إ سلام من العولمة.
3بيان مظاهر العولمة.
4التفريق بين العولمة وعالمية ال�إ سلام.
5استنتاج �آثار العولمة على الفرد والمجتمع.

نشاط

في تطور وسائل الاتصال �إيجابيات وسلبيات ،نناقش.

النظام العالمي الجديد �أو العولمة ،مصطلحان لمس ّمى واحد ،فما حقيقة العولمة ،وما مقصودها؟

مفهوم العولمة
اختلفــت �أقــوال المفكريــن فــي تعريــف العولمــة ،فمنهــم مــن عدّهــا ثمــرة للتطــور
التكنولوجــي ومــا صاحبــه مــن وســائل اتصــال وتواصــل ،جعلــت مــن العالــم قريــة
صغيــرة واحــدة ،ومنهــم مــن عدّهــا نم ًطــا مــن �أنمــاط الســيطرة الغربيــة علــى العالــم،
وفــرض الهيمنــة فــي المياديــن السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة و�إزالــة
الفــوارق الدينيــة والقوميــة والوطنيــة.
و�أيــا كان المعنــى الــذي تفيــده كلمــة العولمــة فـ�إن النتيجــة التــي ســاقت �إليهــا فعـلًا
ســيطرة نمــط الثقافــة الغربيــة علــى العالــم ،لا ســيما دول العالــم الثالــث كما يســمونها.

ال�سلام والعولمة
عالمية إ
الناظــر فــي الكلمتيــن يجــد �أن كلمــة عالميــة ت�أتــي فــي الميــزان الصرفــي علــى وزن فاعليــة ،فهــي وصــف فــي ال�إ ســلام
يجعلــه قاب ـلًا للتطبيــق فــي العالــم ب�أســره.
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�أمــا العولمــة فت�أتــي فــي الميــزان الصرفــي علــى وزن َفوعلــة ،ففيهــا معنــى التحكــم والتحويــل ،ومــا يحملــه مــن معنــى
الســيطرة والهيمنــة.
ويمكن إ�يجاز الفروق بين عالمية ال�إ سلام والعولمة فيما ي أ�تي:
1 -1العالمية من خصائص الدين ال�إ سلامي المنزل من الله عز وجل ،بينما العولمة هي ابتكار �إنساني.
2 -2العالميــة تقــوم علــى الالتــزام الذاتــي الاختيــاري فــلا �إكــراه فــي الديــن ،والعولمــة تقــوم علــى شــهوة التســلط
والانفــراد وبســط الســيطرة.
3 -3العالميــة صفــة لديــن ســماوي قائــم علــى ال�أخــلاق والقيــم ارتضــاه اللــه للنــاس ،والعولمــة لا اعتبــار فيهــا للديــن
بمــا فيــه مــن قيــم و�أخــلاق ونظــم وتشــريعات.
4 -4العالميــة فــي ال�إ ســلام تقــوم علــى �أســس مــن العــدل ،والرحمــة وال�إ نصــاف ورعايــة �أصحــاب الاحتياجــات،
ومراعــاة مصلحــة الفــرد والجماعــة ،بينمــا تقــوم العولمــة علــى �إحــكام الســيطرة وبســط النفــوذ ،وتركيــز الثــروات
فــي يــد مؤسســات عالميــة متنفــذة ،وهــي بذلــك تك ـ ّرس ال�أنان ّيــة ،وتع ـ ّزز المصلحــة الشــخصية.

من مظاهر العولمة
أ�ولاً :المظاهر الاقتصادية:
ترتبــط عمليــة العولمــة بتدويــل النظــام الاقتصــادي الر�أســمالي ،حيــث تـ ّم توحيــد كثيــر مــن �أســواق ال�إ نتــاج والاســتهلاك،
والتدخــل الغربــي فــي ال�أوضــاع الاقتصاديــة للــدول ،وخاصــة دول العالــم الثالــث ،عبــر المؤسســات الماليــة الدوليــة:
كصنــدوق النقــد الدولــي ،والبنــك الدولــي ،التــي تمــارس ال�إ مــلاءات الاقتصاديــة المغايــرة لمصالــح الشــعوب ،وتجعــل
منهــا شــعو ًبا مســتهلكة غيــر منتجــة.
ومــن مظاهــر العولمــة الاقتصاديــة الخصخصــة ،وهــي تحويــل الملكيــة العامــة و ملكيــة الدولــة �إلــى ملكيــة الشــركات
الخاصــة؛ مــا �أدى �إلــى الاحتــكار مــن جهــة ،ومــن جهــة �أخــرى �إعفــاء الدولــة مــن مســؤولياتها تجــاه ال�أســر الفقيــرة التــي
تقــع تحــت رحمــة هــذه الشــركات للحصــول علــى الخدمــات.
ثاني ًا :المظاهر السياسية:
�أدت العولمــة �إلــى فــرض ســيطرة سياســية غربيــة علــى ال�أنظمــة الحاكمــة والشــعوب التابعــة لهــا ،و�أثّــرت فــي القــرارات
السياســية لبعــض الــدول؛ مــا يخــدم مصالــح القــوى المهيمنــة ،فض ـلًا عــن خدمــة الصهيونيــة العالميــة التــي تحســن
اســتثمار مثــل هــذه السياســات.
كمــا �أدت العولمــة السياســية �إلــى �إضعــاف الــدول ،وتقليــل فاعليتهــا ب�إثــارة الفتــن والصراعــات الداخليــة ،وقتــل روح انتمــاء
الشــعوب ل�أوطانها.
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ثالث ًا :المظاهر الثقافية:
تقــوم العولمــة فــي الجانــب الثقافــي علــى نشــر المعلومــات ،وســهولة حركتهــا ل�إ يجــاد ثقافــة عالميــة ،مســتثمرة وســائل
الاتصــالات الحديثــة ،كالبــث التلفزيونــي ،وشــبكة ال�إ نترنــت التــي تربــط البشــر بــكل �أنحــاء المعمــورة ،كمــا تعتنــي
العولمــة الثقافيــة بتوحيــد القيــم ،وخاصــة حــول المــر�أة وال�أســرة والطفــل ،تحــت غطــاء الحقــوق والحريــات؛ مــا �أدى فــي
كثيــر مــن ال�أحيــان �إلــى تعميــق الفجــوات بيــن مكونــات المجتمــع الواحــد ،وتحويــل العلاقــات ال�أســرية مــن قــوة الترابــط
التــي تتســم بــه ال�أســرة المســلمة فــي بــلاد المســلمين وغيرهــا� ،إلــى ضعــف وتشــتت وصــراع ،و�إضعــاف ثقافــة الاحتشــام
والســتر فــي البيئــات ال�إ ســلامية.
مــن �أهــم �آثــار العولمــة الثقافيــة علــى اللغــة العربيــة �إضعافهــا لــدى الشــباب والانبهــار باللغــة ال�إ نجليزيــة ،حتــى �أصبحــت اللغــة
الســائدة ،بظهورهــا علــى واجهــات المحــلات والشــركات ،وعلــى اللعــب والهدايــا ،وعلــى ملابــس ال�أطفــال والشــباب.
فائدة

اللغة العربية لغة القر�آن الكريم ،ووعاء الثقافة ،ورمز من رموز الهوية

رابع ًا :المظاهر الدينية:
وقــد بنــت العولمــة فلســفتها للحيــاة علــى تهميــش دور ال�أديــان كلهــا ،فهــي تســعى �إلــى �إضعــاف التعليــم الدينــي،
و�إقصائــه عــن الحكــم وواقــع الحيــاة ،وحصــره فــي �أماكــن العبــادة ،و�إثــارة الشــبهات والشــكوك حــول النظــم والتشــريعات
ال�إ ســلامية ،وخاصــة مــا يتعلــق بقضايــا المــر�أة المســلمة.
خامس ًا :المظاهر الاجتماعية وال�أخلاقية:
تركّــز العولمــة علــى حريــة ال�إ نســان الفرديــة� ،إلــى �أن تصــل بالفــرد �إلــى التحلــل مــن ضوابــط الديــن والقيــم وال�أخــلاق
وال�أعــراف ،وتحكيــم ال�أهــواء والرغبــات؛ مــا �أدى �إلــى انتشــار الرذائــل ،والتحلــل الخلقــي ،وخــدش الحيــاء ،وفقــدان
الكرامــة ال�إ نســانية.

ال�سلام من العولمة
موقف إ
 بمــا �أن ال�إ ســلام ديــن عالمــي ،فمــن الواجــب علــى �أبنائــه التواصــل مــع غيرهــم مــن الشــعوب وال�أمــم ال�أخــرى؛ وذلــكبتوســيع دائــرة اهتمامهــم مــن �إطــار الدولــة ال�إ قليميــة �إلــى �إطــار التواصــل العالمــي  ،بحيــث يكــون تواصــلا ً منضبطـاً .
 قبــول كل مــا يتوافــق مــع ال�إ ســلام ورفــض كل مــا يتعــارض معــه؛ ولذلــك يرفــض ال�إ ســلام كل مــا �أفرزتــه العولمــة مــن تهميــشلــدور الديــن ،وترســيخ للقيــم الســلبية ،ومــا تســعى �إليــه مــن هيمنــة علــى البلــدان ال�إ ســلامية �أو غيرهــا مــن الــدول المســتضعفة.
 لا بــد مــن اســتثمار الجوانــب ال�إ يجابيــة فــي العولمــة مهمــا قــل ش ـ�أنها ،وفــي شــتى المياديــن المختلفــة كالميــدان الثقافــيوالميــدان الاجتماعــي؛ ب�إبــراز الفكــر ال�إ ســلامي بصورتــه الناصعــة فــي مقابــل مــا تســعى �إليــه العولمــة مــن تذويــب واحتــواء.
 لا بــد ال�إ فــادة فــي نواحــي الحيــاة المختلفــة بمــا هــو نافــع ومفيــد ،ومنهــا ال�إ فــادة مــن وســائل التواصــل الحديثــة فــينشــر ال�إ ســلام ودعوتــه.
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قضية
للنقاش:

العولمة ظاهرة سلبية مطلقة ،ما ر�أينا؟ وكيف نب ّررها؟

التقويم:
 ١نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة لكل مما ياتي:
1 -1الخصخصة هي:
ب -تحويل الملكية من عامة �إلى خاصة.
		
�أ -خصيصة من خصائص ال�إ سلام.
د -نظام مالي خاص بالمصارف.
ج -تحويل الملكية الخاصة �إلى عامة.
2 -2من �أهداف العولمة الدينية:
ب -منع ممارسة الشعائر الدينية مطلقاً.
		
�أ -نشر الدين ال�إ سلامي للعالم قاطبة
د -تقوية التعليم الديني.
		
ج -تهميش دور ال�أديان كلها.
3 -3من مظاهر الاستثمار ال�إ يجابي للعولمة في الميدان الاجتماعي.
�أ� -إبراز الفكر ال�إ سلامي بصورته الناصعة في مواقع التواصل الاجتماعي.
ب -استخدام مواقع التواصل الاجتماعي دون ضوابط �أو قيود.
ج -المساهمة في نشر الفكر والثقافة الغربية على مواقع التواصل الاجتماعي.
د -استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر ال�أمور الشخصية والخاصة لل�أفراد.
٢

نذكر �أقوال المفكرين في تعريف العولمة.

٣

نُف ِّر ُق بين لفظي العالمية والعولمة في الميزان الصرفي.

٤

نوازن بين عالمية ال�إ سلام والعولمة.

٥

نُعدّد مظاهر العولمة.

 ٦نذكــر ال�آثــار الســلبية للعولمــة فــي كل مــن ال�آتــي :المظهــر الاقتصــادي ،والمظهــر السياســي ،وعلــى اللغــة
العربيــة والمظهــر الثقافــي.
٧

نُب ّين موقف ال�إ سلام من العولمة.

٨

نستنتج �أثر العولمة على حرية التفكير والاختيار.
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الدرس
الثلاثون:

ترسيخ القيم الفاضلة في المجتمع

ال�أهداف :يتوقّع من الطلبة في نهاية الدّرس �أن يكونوا قادرين على:

-1
-2
-3
-4
-5
-6

1تعريف مصطلح القيم الفاضلة في ال�إ سلام.
2الاستدلال بنص قر�آني على حكم التحلي بال�أخلاق الفاضلة.
3التمثيل على بعض القيم الفاضلة في المجتمع.
4توضيح دور المجتمع في التربية على ال�أخلاق الفاضلة.
5استنتاج �أثر التحلي بالقيم الفاضلة على حياة الفرد والمجتمع.
6التمثيل بشخصيات تاريخية تميزت بقيمها الفاضلة.

نشاط

�أزمة العالم اليوم �أزمة قيمية و�أخلاقية ،نناقش.

ال�إ ســلام ديــن الكمــال ،وبتشــريعه لل�أخــلاق الفاضلــة ،والقيــم ،والمبــادئ
النبيلــة ،يهــدف �إلــى �إيجــاد �أمــة متميــزة فــي �أقوالهــا ،و�أعمالهــا ،ومعاملاتهــا،
فــي جميــع شــؤون حياتهــا.
فمــا القيــم الفاضلــة؟ ومــا حكــم التحلــي بهــا؟ ومــا أ�ثرهــا علــى الفــرد
والمجتمــع؟
القيم الفاضلة :هي مبادئ �إنسانية ،وصفات محمودة منضبطة بالشريعة ال�إ سلامية.
ساســها ال�إ يمــان باللــه -تعالــى ،-فمنـ ُه تنشـ�أ ،وبــه تقـ َوى ،فحيــن يتم َّكــن ال�إ يمــان فــي القلـ ِ
ـب يســمو المســلم فيلتــزم
والقيــم �أ ُ
القيــم الفاضلــة والمبادئ الســامية.
و ُي َع ـ ّد هــذا الالتــزام جــزءاً مــن الديــن ،قــال تعالــى ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾

(النحــل)

133

ال�سلام في المجتمع
من القيم الفاضلة التي دعا إ�ليها إ
	*العــدل ،فهــو �أعظــم القيــم و�أفضلهــا ،فهــو الغايــة مــن �إرســال
الرســل و�إنــزال الكتــب الســماوية.
حث ال�إ ســلام على التحلي بال�أخلاق
	*ال�أدب وحســن الخلق� ،إذ ّ
ـت
الفاضلــة كالصــدق وال�أمانــة .قــال رســول اللــه �":إنمــا ُب ِع ْثـ ُ
ل� أ َت ِّمـ َم مــكار َم الاخلاق "(.السلســة الصحيحــة لل� ألباني)
	*علــو الهمــة� ،أي �أداء العمــل بجــد ونشــاط عــال وعــدم التوانــي
س �أ َح ِدكُـ ْم �إِ َذا ُهـ َو نَــا َم َثـل َ
َاث ُع َقـ ٍد َيضْ ـر ُِب كُ َّل
والكســل قــال رســول اللــه َ ":ي ْع ِقـ ُد الشَّ ـ ْي َطا ُن َع َلــى َقا ِف َيـ ِة َر�أْ ِ
ـت ُع ْق ـ َد ٌة َف ـ إِ� ْن َصلَّــى
ـت ُع ْق ـ َد ٌة َف ـ إِ� ْن َت َو َّض ـ�أ انْ َحلَّـ ْ
ُع ْق ـ َد ٍة َع َل ْيــكَ لَ ْي ـ ٌل َطوِي ـ ٌل َفا ْرقُ ـ ْد َف ـ إِ� ْن ْاس ـ َت ْيق ََظ َف َذ َكـ َـر اللَّـ َه انْ َحلَّـ ْ
س ك َْس ـلَانَ"( .رواه البخــاري)
ـث ال َّن ْفـ ِ
ـب ال َّن ْفـ ِ
س َو�إِ َّلا �أ ْص َبـ َـح َخ ِبيـ َ
انْ َحلَّـ ْ
ـت ُع ْقـ َد ٌة َف�أ ْص َبـ َـح ن َِشــي ًطا َط ِّيـ َ
	*الليــن وخفــض الجنــاح ،فقــد �أمــر اللــه موســى وهــارون -عليهمــا الســلام� -أن يخاطبــا فرعــون بالقــول الليــن رغــم
اســتعلائه وكفــره ،قــال تعالــى﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾(.طــه)� ،أمــا خفــض الجنــاح ففيــه
معنــى التواضــع للمؤمنيــن.
	*حــب الخيــر للنــاس ،ومــن مظاهــر ذلــك رحمــة الخلــق والنصــح لهــم والحــرص علــى هدايتهــم والصبــر علــى �أذاهــم
ـاس "( .رواه البخــاري)
والعفــو عــن المســيء منهــم ،قــال رســول اللــه  ":لا َيرحـ ُم اللـ ُه َمــن لا َ
يرحـ ُم ال َّنـ َ

دور المجتمع في ترسيخ القيم الفاضلة
نشــر القيــم الفاضلــة فــي المجتمــع وغرســها فــي نفــوس �أفــراده مســؤولية عامــة تقــع علــى عاتــق المجتمــع �أفــرا ًدا وجماعــات
كل حســب موقعه ومســؤوليته.
ويتمثل ذلك بالاهتمام بثلاثة جوانب:
ال�أول -التربيــة وفــق هــدي القــر�آن الكريــم ،والســنة النبويــة الشــريفة ،ومنهــج الســلف الصالــح ،فينشـ�أ جيــل صالــح الفكــر
والمعتقــد والعمــل.
الثانــي -القــدوة الحســنة ،فمــن طبائــع الناشــئين تقليــد مــن يحبــون؛ مــا يســتوجب وجــود نمــاذج مــن القــدوة فــي ال�أســرة
والمجتمــع ،بــل وفــي مؤسســات الدولــة ودوائرهــا المتعددة.
الثالــث -المتابعــة والمراقبــة والتوجيــه ،رغــم �أهميــة جانبــي التربيــة والقــدوة �إلا �أن احتــكاك الناشــئ وانخراطــه فــي المجتمع
يدفعــه للت�أثــر فــي ســلوكات بعــض �أفــراده؛ مــا يســتلزم متابعتــه ومراقبتــه وتوجيهــه للاختــلاط بالصالحيــن والت�أثــر بهــم.
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ومن ال�أساليب المناسبة في تربية الناشئ:
	*اســتخدام القصــص ال�إ ســلامية ،فلهــا ت�أثيــر نفســي ،خاصــة �إن وضعــت فــي �إطــار مشــوق يشــد الانتبــاه ويؤثــر فــي
الوجــدان ،فيتفاعــل معهــا الناشــئ ،ويتقمــص بعــض شــخصياتها ،فيرتبــط نفسـ ًـيا بالمواقــف؛ مــا يثيــر فيــه نــوازع
الخيــر ،وينعكــس علــى تصرفاتــه وســلوكه.
وعقليــا ،دون �إحــداث ملــل مــع اختيــار الوقــت
	*النصــح والموعظــة الحســنة ،بمــا يناســب مســتوى الناشــئ نفسـ ًـيا
ً
المناســب لذلــك.

أ�ثر التحلي بالقيم الفاضلة في حياة الفرد والمجتمع
�إن التــزام القيــم الفاضلــة يكســب الفــرد الطم�أنينــة والرضــا بمــا ينتظــره مــن جزيــل الثــواب فــي ال�آخــرة ،كمــا قــال رســول
خلُــقِ "(.رواه �أبــو داود)
اللــه َ " :مــا ِمـ ْـن شَ ـ ْـي ٍء �أ ْث َق ـ ُل ِفــي الْ ِمي ـ َز ِان ِمـ ْـن ُح ْســنِ الْ ُ
كمــا يصقــل شــخصية الفــرد ،ويبنيهــا بنــاء متوازنًــا فــي جوانبهــا العقائديــة والفكريــة والســلوكية ،فيجعــل مــن الفــرد عنصـ ًـرا
محبــا للخيــر عالــي الهمــة يســهم فــي بنــاء المجتمــع وتماســكه ،كمــا �أن التــزام الفــرد بالقيــم الفاضلــة يعــود علــى
إيجابيــا ً
� ً
المجتمــع بالخيــر العميــم ،فتنتشــر فيــه الفضيلــة ،ويعمــه ال�أمــن والاســتقرار ،فينطلــق فــي طريــق الحضــارة والرقــي بهمــة
�أبنائــه.
فائدة

�إن العالــم اليــوم بحاجــة �إلــى القيــم الحضاريــة ال�إ نســانية التــي ر ّســخها ال�إ ســلام؛ لتعيــد ال�إ نســان
�إلــى مكانتــه الســامية التــي خلقــه اللــه عليهــا ،فرغــم التقــدم المدنــي المــادي الــذي تعيشــه غالبيــة
المجتمعــات �إلا �أنهــا تعانــي مــن انهيــار منظومــة القيــم وال�أخــلاق الفاضلــة.
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التقويم:
 ١نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة لكل مما ي�أتي:
1 -1المعنــى المســتفاد مــن قولــه -تعالــى﴿-ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾ (النحــل)٩٠:
ب -لل�إ نسان الحرية في ال�أخذ ما يشاء من القيم وترك ما يشاء.
�أ -الالتزام بالقيم جزء من الدين.
ج -الغاية تبيح التخلي عن القيم الفاضلة .د -الدين عبادة لا علاقة له بالقيم.
2 -2نشر القيم الفاضلة في المجتمع وغرسها في نفوس �أفراده مسؤولية:
ب -عامة تقع على عاتق المجتمع كل حسب موقعه ومسؤوليته.
		
�أ -خاصة بال�أهل وحدهم.
د -خاصة بالعلماء وحدهم.
ج -خاصة بالفرد دون الجماعة.
�3 -3أسلوب النصح والموعظة الحسنة:
�أ -يهتم بالهدف ولا يكترث لحال الشخص .ب -يصلح في كل وقت.
د -يعتمد التكرار و�إن �أتبعه الملل.
ج -يراعي مستوى الناشئ نفسيا وعقليا.
٢

نُعلّل -1 :تشريع ال�إ سلام لل�أخلاق والقيم الفاضلة.
ساسها ال�إ يمان بالله -تعالى.-
 -2القيم الفاضلة �أ ُ
 -3العدل من �أعظم القيم و�أفضلها.

٣

نُع ِّرف :القيم الفاضلة ،علو الهمة.

 ٤نُب ّين المعنى المستفاد من النصوص الشرعية ال�آتية.
1 -1قال تعالى﴿:ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾.
2 -2قال رسول الله �" :إنما ُب ِعث ُْت ل� أ َت ِّم َم مكار َم الاخلاق ".
٥

على المجتمع الاهتمام بجوانب ثلاثة لنشر القيم فيه ،نُب ّينها.

٦

من ال�أساليب المناسبة في تربية الناشئ استخدام القصص ال�إ سلامية ،نوضّ ح.

٧

نذكر �آثار التحلي بالقيم الفاضلة في حياة الفرد والمجتمع.

 ٨قــال تعالــى ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾ (النحــل) ،نســتنتج مــن ال�آيــة الكريمــة ســببا للالتــزام بالقيــم الفاضلــة.
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قائمة المراجع والمصادر
 1 .1القر�آن الكريم
�2 .2آل الشــيخ،عبد الرحمــن بــن حســن ،فتــح المجيــد شــرح كتــاب التوحيــد ،ط ،7مطبعــة الســنة المحمديــة الســعودية ،تحقيــق محمــد
حامــد الفقي.
3 .3ابن �أبي العز الحنفي ،محمد بن علاء الدين ،شرح العقيدة الطحاوية ،ال�ألباني ،ط ،5المكتب ال�إ سلامي ،بيروت.1981،
4 .4ابــن حبــان ،محمــد بــن حبــان ،صحيــح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان ،ط 1993 ،2م المحقــق :شــعيب ال�أرنؤوط،الناشــر :مؤسســة
الرســالة ،بيروت.
5 .5ابــن رجــب ،عبــد الرحمــن بــن �أحمــد ،جامــع العلــوم والحكــم فــي شــرح خمســين حديثــا مــن جوامــع الكلــم،ط1422 ،7ه
المحقــق :شــعيب ال�أرنــاؤوط � -إبراهيــم باجــس ،الناشــر :مؤسســة الرســالة ،بيــروت.
6 .6ابــن كثيــر� ،أبــو الفــداء �إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي البصــري ثــم الدمشــقي :تفســير القــر�آن الكريــم العظيــم (ابــن كثيــر)
ط1419 ،1ه ،المحقــق :محمــد حســين شــمس الديــن ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة ،منشــورات محمــد علــي بيضــون ،بيــروت.
-7 .7الســيرة النبويــة (مــن البدايــة والنهايــة لابــن كثيــر) ،تحقيــق :مصطفــى عبــد الواحد،الناشــر :دار المعرفــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع،
بيــروت – لبنــان ،عــام النشــر 1395 :هـــ  1976 -م ،ابــن قيــم الجوزيــة� ،أبــو عبــد اللــه محمــد بــن �أبــي بكــر بــن �أيــوب� ،إعــلام
الموقعيــن عــن رب العالميــن ،ط1423 ،1ه ،قــدم لــه وعلــق عليــه وخــرج �أحاديثــه و�آثــاره� :أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن �آل ســلمان،
شــارك فــي التخريــج� :أبــو عمــر �أحمــد عبــد اللــه �أحمــد ،الناشــر :دار ابــن الجــوزي للنشــر والتوزيــع ،المملكــة العربيــة الســعودية.
8 .8ابــن ماجــة ،محمــد بــن يزيــد ،ســنن ابــن ماجــه ،ط 1،2009م ،تحقيــق ال�أرنــؤوط ،عــادل مرشــد  -مح َّمــد كامــل قــره بللــي َ -عبــد
اللّطيــف حــرز اللــه ،الناشــر :دار الرســالة العالميــة.
9 .9ابــن هشــام ،عبــد الملــك بــن هشــام ،الســيرة النبويــة لابــن هشــام،ط3،1955م ،تحقيــق :مصطفــى الســقا و�إبراهيــم ال�أبيــاري وعبــد
الحفيــظ الشــلبي ،الناشــر :شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي و�أولاده بمصــر.
1010ابــو داود ،ســليمان بــن ال�أشــعث ،ســنن �أبــي داود المحقــق :محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد ،الناشــر :المكتبــة العصريــة ،صيــدا،
بيروت.
�1111أحمــد� ،أحمــد بــن محمــد بــن حنبل،مســند ال�إ مــام �أحمــد بــن حنبــل ،ط 1ن  2001م ،،المحقــق :شــعيب ال�أرنــؤوط  -عــادل
مرشــد ،و�آخــرون ،الناشــر :مؤسســة الرســالة.
1212ال�ألبانــي ،محمــد ناصــر الديــن :صحيــح الجامــع الصغيــر وزياداتــه ،الناشــر :المكتــب ال�إ ســلامي .صحيــح الترمــذي ،صحيــح
وضعيــف ســنن الترمــذي.
1313البخــاري ،محمــد بــن �إســماعيل ،الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن �أمــور رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم وســننه و�أيامــه
= صحيــح البخــاري ،ط 1422،تحقيــق محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر ،دار طــوق النجــاة.
ص (المتوفــى749 :هـــ) ،ال�أعــلام العليــة فــي
ـراج الديــنِ �أبــو حفـ ٍ
1414البـ َّزا ُر ،عمـ ُـر بـ ُن علـ ِّـي بــنِ موســى بــنِ خليــلٍ البغــداد ُّي ال�أزجـ ُّـي ،سـ ُ
مناقــب ابــن تيميــة ،المحقــق :زهيــر الشاويش،الناشــر :المكتــب ال�إ ســلامي ،بيــروت.
1515البوطي ،محمد سعيد ،كبرى اليقينيات الكونية،ط ،2دار الفكر ،دمشق.1982 ،
1616الترمــذي ،محمــد بــن عيســى ،ســنن الترمــذي ،ط  1975 ،2م ،تحقيــق وتعليــق� :أحمــد محمــد شــاكر (جـــ  ،)2 ،1ومحمــد فــؤاد
عبــد الباقــي (جـــ  ،)3و�إبراهيــم عطــوة عــوض المــدرس فــي ال�أزهــر الشــريف (جـــ .)5 ،4
1717التويجري ،محمد بن �إبراهيم ،موسوعة الفقه ال�إ سلامي ط2009،1م ،الناشر :بيت ال�أفكار الدولية.
الح َس ـ ْيني الحنفــي
1818الحســيني� ،إبراهيــم بــن محمــد بــن محمــد كمــال الديــن ابــن �أحمــد بــن حســين ،برهــان الديــن ابــن َح ْم ـ َزة ُ
ـقي (المتوفــى1120 :هـــ) ،البيــان والتعريــف فــي �أســباب ورود الحديــث الشــريف ،المحقــق :ســيف الديــن الكاتــب ،الناشــر:
الدمشـ ّ
دار الكتــاب العربــي ،بيــروت.
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1919الحصنــي� ،أبــو بكــر بــن محمــد بــن عبــد المؤمــن بــن حريــز بــن معلــى الحســيني ،تقــي الديــن الشــافعي  ،كفايــة ال�أخيــار فــي حــل
غايــة ال�إ ختصــار ،ط ،1994 ،1المحقــق :علــي عبــد الحميــد بلطجــي ومحمــد وهبــي ســليمان ،الناشــر :دار الخيــر ،دمشــق.
2020الحمــاد ،حمــد بــن حمــاد بــن عبــد العزيــز الحمــاد ،عقــود الت�أميــن حقيقتهــا وحكمهــا،ط17،1405ه ،الناشــر :الجامعــة ال�إ ســلامية
بالمدينــة المنورة-العــدد الخامــس والســتين ،والســادس والســتين.
2121خطاب ،محمود شيت خطاب الرسول القائد ط1422، 6ه ،الناشر :دار الفكر ،بيروت.
2222الخطيــب ،محمــد عجــاج ،الســنة قبــل التدويــن – رســالة ماجســتير ،ط1980 ،3م ،الناشــر :دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع،
بيــروت ،لبنــان.
2323الخطيــب ،د .محمــود بــن �إبراهيــم الخطيــب حكــم �إخــراج زكاة الفطــر قيمــة (نقــد) ،الطبعــة :الســنة السادســة والثلاثــون العــدد
1424 - 124هـــ ،الناشــر :الجامعــة ال�إ ســلامية بالمدينــة المنــورة.
2424الخياط ،عبد العزيز عزت الخياط ،الشركات في الشريعة ال�إ سلامية والقانون الوضعي ،ط 4،1994مؤسسة الرسالة ،بيروت.
2525الذهبــي ،شــمس الديــن �أبــو عبــد اللــه محمــد بــن �أحمــد بــن عثمــان ،تاريــخ ال�إ ســلام َو َوفيــات المشــاهير َوال�أعــلام ،ط1،2003م،
المحقــق :الدكتــور بشــار عـ ّواد معــروف ،الناشــر :دار الغــرب ال�إ ســلامي
ـلامي و�أدلَّ ُت ـ ُه ،ط،4الناشــر :دار الفكــر ،دمشــق .التفســير المنيــر فــي
2626الزحيلــي� ،أ .دَ .و ْه َبــة بــن مصطفــى ال ُّز َح ْي ِلـ ّـي :ال ِف ْق ـ ُه ال�إ سـ ُّ
العقيــدة والشــريعة والمنهــج ،ط1418 ،2ه ،الناشــر :دار الفكــر المعاصــر ،دمشــق.
2727الزركشــي� ،أبــو عبــد اللــه بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن بهــادر الزركشــي ،البرهــان فــي علــوم القــر�آن الكريــم ،ط 1957 ،1
م ،المحقــق :محمــد �أبــو الفضــل �إبراهيــم ،الناشــر :دار �إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى البابــى الحلبــي وشــركائه.
2828الزركلي ،خير الدين بن محمود ،ال�أعلام ن ،ط2002 ،5م ،الناشر :دار العلم للملايين.
2929الشــربيني ،شــمس الديــن ،محمــد بــن �أحمــد الخطيــب الشــربيني الشــافعي ،مغنــي المحتــاج �إلــى معرفــة معانــي �ألفــاظ المنهــاج،
ط1،1994م ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة.
3030الشوكاني ،محمد بن علي ،نيل ال�أوطار ،ط 1993 ،1م ،تحقيق :عصام الدين الصبابطي ،الناشر :دار الحديث ،مصر.
3131سابق ،السيد سابق ،العقائد ال�إ سلامية ،دار الكتاب العربي ،بيروت.
3232الســباعي ،مصطفــى بــن حســني الســباعي ،الســنة ومكانتهــا فــي التشــريع ال�إ ســلامي ،ط ،3،1983م ،الناشــر :المكتــب ال�إ ســلامي:
دمشــق ،ســوريا ،بيــروت ،لبنــان.
3333الســيوطي ،عبــد الرحمــن بــن �أبــي بكــر ،جــلال الديــن الســيوطي :لبــاب النقــول فــي �أســباب النزول،ضبطــه وصححــه :الاســتاذ
�أحمــد عبــد الشــافي ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة بيــروت ،لبنــان .ال�أشــباه والنظائــر ،ط  1،1990م ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة.
ـرض ودراســة،ط15،1984م ،الناشــر :دار العلــم للملاييــن،
3434الصالــح ،د .صبحــي �إبراهيــم الصالح،علــوم الحديــث ومصطلحــه  -عـ ٌ
بيــروت ،لبنــان.
3535الطبرانــي ،ســليمان بــن �أحمــد ،المعجــم الكبيــر ،ط ،8المحقــق :حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي ،دار النشــر :مكتبــة ابــن
تيميــة ،القاهــرة.
3636العسقلاني� ،أحمد بن علي بن حجر:
-3737فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري ،الناشــر :دار المعرفــة ،بيــروت ،1379 ،رقــم كتبــه و�أبوابــه و�أحاديثــه :محمــد فــؤاد عبــد
الباقــي ،قــام ب�إخراجــه وصححــه و�أشــرف علــى طبعــه :محــب الديــن الخطيــب ،عليــه تعليقــات العلامــة :عبــد العزيــز بــن عبــد اللــه
بــن بــاز.
3838ال�إ صابــة فــي تمييــز الصحابــة ،ط1415 ،1ه ،تحقيــق :عــادل �أحمــد عبــد الموجــود وعلــى محمــد معــوض ،الناشــر :دار الكتــب
العلميــة ،بيــروت.
3939عفانــة ،حســام الديــن عفانــة ،بيــع المرابحــة لل�آمــر بالشــراء  -دراســة تطبيقيــة فــي ضــوء تجربــة شــركة بيــت المــال الفلســطيني
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العربــي ،ط1996 ،1م ،الناشــرُ :طبــع علــى نفقــة شــركة بيــت المــال الفلســطيني العربــي.
4040عمــارة ،د.محمــد عمــارة :شــبهات و�إجابــات حــول مكانــة المــر�أة فــي ال�إ ســلام الطبعــة ال�أولــى  ،2008شــركة نهضــة مصــر للطباعــة
والنشــر والتوزيع.
4141القحطانــي ،د .ســعيد بــن علــي بــن وهــف القحطانــي ،الربــا � -أضــراره و�آثــاره فــي ضــوء الكتــاب والســنة ،الناشــر :مطبعــة ســفير،
الريــاض.
4242القرطبــي� ،أبــو عبــد اللــه محمــد بــن �أحمــد ،الجامــع ل�أحــكام القــر�آن الكريــم = تفســير القرطبــي ،ط ،1996 ،2تحقيــق� :أحمــد
البردونــي و�إبراهيــم �أطفيــش ،الناشــر :دار الكتــب المصريــة ،القاهــرة.
4343القرطبــي� ،أبــو الوليــد محمــد بــن �أحمــد الشــهير بابــن رشــد الحفيــد ،بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد ،دون طبعــة ،الناشــر :دار
الحديــث ،القاهــرة ،تاريــخ النشــر1425 :هـــ  2004 -م.
4444الكاســاني ،عــلاء الديــن� ،أبــو بكــر بــن مســعود بــن �أحمــد الكاســاني الحنفــي ،بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع ،ط ،2الناشــر:
دار الكتــب العلميــة.
4545مخلوف ،حسنين محمد مخلوف :كلمات القر�آن الكريم تفسير وبيان دار المعارف.
4646المناوي ،زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين ،فيض القدير شرح الجامع الصغير.
4747الموصلــي ،يوســف بــن رافــع ،النــوادر الســلطانية والمحاســن اليوســفية (ســيرة صــلاح الديــن ال�أيوبــي) تحقيــق :الدكتــور جمــال
الديــن الشــيال ،الناشــر :مكتبــة الخانجــي ،القاهــرة.
4848مســلم ،مســلم بــن الحجــاج ،المســند الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل �إلــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم ،تحقيــق
محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ،دار �إحيــاء التــراث العربــي ،بيــروت.
4949النــووي ،محيــي الديــن بــن شــرف - ،المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج ،ط 1392 ،2ه ،الناشــر :دار �إحيــاء التــراث
العربــي ،بيــروت.
5050النــووي ،محيــي الديــن بــن شــرف ،المجمــوع شــرح المهــذب (مــع تكملــة الســبكي والمطيعــي) ،الناشــر :دار الفكــر1356.ه،
الناشــر :المكتبــة التجاريــة الكبــرى ،مصــر.
5151النيســابوري� ،أبــو الحســن علــي بــن �أحمــد بــن محمــد بــن علــي الواحــدي ،النيســابوري ،الشــافعي �أســباب نــزول القــر�آن الكريــم،
ط1411 ،1ه ،المحقــق :كمــال بســيوني زغلــول ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة ،بيــروت.
5252هيكل ،محمد خير هيكل :الجهاد والقتال في الساسة الشرعية ،دار البيارق ،توزيع دار ابن حزم.
5353الوهيبي ،عبد الله بن ابراهيم ،العز بن عبد السلام حياته و�آثاره ومنهجه في التفسير ،ط ،2سنة 1402هـ.
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لجنة المناهج الوزارية:
د .صبري صيدم
د .بصري صالح

�أ .ثروت زيد
�أ .عزام �أبو بكر

د .شهناز الفار
د .سمية النخالة

م .فواز مجاهد

�أ .عبد الحكيم �أبو جاموس

م .جهاد دريدي

الخطوط العريضة لمنهاج التربية ال�إ سلامية:
د�.إياد جبور (منسقًا)

�أ.د� .إسماعيل شندي

�أ.د عبد السميع العرابيد

�أ.د .ماهر الحولي

�أ.د محمد عساف

د .حمزة ذيب

د .جمال الكيلاني

�أ.نبيل محفوظ

�أ .جمال زهير

�أ .تامر ال ّرملاوي

�أ .عمر غنيم

�أ .عفاف طهبوب

�أ .فريال الشواورة

المشاركون في ورشات عمل كتاب التربية ال�إ سلامية للصف الثاني عشر:
الورشــة الرئيســية فــي جهاد ال�أغا
اديب عياش
مركــز المناهــج� :إبراهيم برهوم
كفاح البشر
�أحمد شراب
جمال سلمان
مديرية بيت لحم
القدرة
أحمد
�
خضر
هاني �أبو
عمر غنيم
عامر �أبو سخيل
معمر حمادنة
وفاء وداعة
د.حمزة ذيب
موسى سليمان
ماهر الشامي
فاطمة دعيس
عريب صالح
زاهر الشرافي
محفوظ
حياة
فاطمة تعامرة
ماجد الرنتيسي
زغلول
عيسى
اياد غنيم
هبة الحافي
�أحمد عبيد
عالية زواهرة
ميساء قلجة
عمرغنيم
جيهان ابو رزق
نجاح الجعيدي
ناصر التميمي
عماد حجاج
�آمال الفلاح
عبد السلام عواد
ريم حمدان
�أحمد عبد الغفور
فواز بشارات
السرحي
عزيزة
نسرين خاطر
دلال اشتية
المديريات:
في
الورشات
محمد صلاح
سهاد دولة
القدس
مديرية
كاملة �أبو مفرح
زيد
عبد الله
فتحية محبوب
ابتسام نجدي
البزور
نعيمة
سليمان سليمان
فاطمة دعيس
نجدي
ابتسام
خولة شكارنة
نادية صلاح
لؤي صبيح
جيهان غنيم
�آمنة محسن
�أيمن جويلس
شمال الخليل
ميسون بشير
عبداللطيف الجبريني مديرية جنين
ابتسام علقم
صادق ابو الطيب
عماد �أبو ريان
سهاد دولي
عماد ابو ريان
فاطمة خضور
خالد خشان
اديب عياش
�أسمهان حمد
نعمان جربان
وسام ال� أ
طرش
مديرية نابلس
خليل الحاج
صالح
عريب
حمدان ظاهر
عبد الرحيم العمري
صبيح
عزيز
معمر حمادنة
كارمن السعدي
شندي
إسماعيل
�
�أ.د
رقية القاسم
انعام حمدان
العواودة
سمير
سهاد السنونو
معمر الحاج
محمد �أبو عرام
نجود ابو سيفين
�أحمد عودة
نبيل محفوظ
سلفيت
مديرية
محمد رواجبة
�إسراء القطو
مخلص سمارة
سمير الاطرش
سلهب
محمود
�إيمان حسين
عزيز فتاش
سعيد
خالد
سمر منصور
محمد الديك
لبنى خضر
الورشة المركزية في غزة حمادة الديك
تامر الرملاوي
غسان نصاصرة
سهام بني نمرة

عرسان حسون
عائشة دويكات
ناصر رواجبة
�إيمان حمادة
رمزي دويكات
بهيرة شاهين
خولة نصر
مديرية قلقيلية
مروة شيخ
�أحمد جالودي
�إلهام رضوان
�أحمد ذيب
حمدالله مرداوي
�أسماء حمودة
حمزة شواهنة
سلوى قشوع
نهلة زغلول
ليلى مراعبة
مديرية طوباس
الهام زيد
نصر �أبو الرب
باسمة شريم
عبد العزيز صبيح
عبد الرحمن �أبو عرة
فدوى عويضات
ايناس بشارات
مديرية طولكرم
معن ضمره
حياة جمهور
سنيه مبيض
مروة عطير
�إقبال ناصر
براءة طوير
مها حرز الله
هيام عبيد
هدية سلامة
رشا صبح

�أماني حمده
رجاء ربيع
مريم طعمة
وليد محمود
علاء جيوسي
محمد جلاد
محمد الطويل
حمزة عمر
وائل نصر الله
م�أمون صوص
محمد عيسى
محمود عدوان
مديرية قباطية
جمال زهير
نعيمة مساعيد
نعمات بشارات
وسام جابر
�إياد البزور
مصعب كعك
طلال �أبو جلبوش
مجدي طوباسي
مديرية الخليل
د� .أيمن جويلس
خلود الجنيدي
ريما الدويك
نورا الجعبري
سوسن القواسمي
د .رامي سلهب
عبد اللطيف الجبريني
ناريمان النتشة
سناء الجعبري
�أحمد الجعافرة
طارق سموح
جنوب الخليل
بركات القصراوي
محمد البدارين
فاطمة قزاز

سمير العواودة
�آمنة المصري
محمد المصري
جنوب نابلس
محمود عقل
بلال �أزعر
جهاد زيادة
�أحمد عبد
قدر خالد
عزيز صبيح
كميليا سلمان
شهناز صالح
�إيمان �أعرج
ختام عوض
�أريحا
�أنس بني عودة
سماح مرعي
منى جابر

