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تــقــديــم

صلاح التربوي باأنه المدخل العقلاني العلمي النابع من ضرورات الحالة،  المستند اإلى واقعية  يتصف ال�إ

الخصوصية  الفلسطيني في محاكاة  التعليمي  للنظام  المطورة  الوطنية  الرؤية  انعكس على  الذي  أمر  ال� النشاأة، 

بناء دولة  المواطنة والمشاركة في  اإرساء قيم تعزز مفهوم  ال�جتماعية، والعمل على  الفلسطينية وال�حتياجات 

القانون، من خلال عقد اجتماعي قائم على الحقوق والواجبات، يتفاعل المواطن معها، ويعي تراكيبها واأدواتها، 

أماني، ويرنو لتحقيق الغايات وال�أهداف.    ويسهم في صياغة برنامج اإصلاح يحقق ال�آمال، ويلامس ال�

ولما كانت المناهج اأداة التربية في تطوير المشهد التربوي، بوصفها علماً له قواعده ومفاهيمه، فقد 

التعلمية بجميع جوانبها، بما يسهم في تجاوز  التعليمية  العملية  اأركان  جاءت ضمن خطة متكاملة عالجت 

عداد لجيل قادر على مواجهة متطلبات عصر المعرفة، دون التورط باإشكالية  تحديات النوعية بكل اقتدار، وال�إ

التشتت بين العولمة والبحث عن ال�أصالة وال�نتماء، وال�نتقال اإلى المشاركة الفاعلة في عالم يكون العيش فيه 

اأكثر اإنسانية وعدالة، وينعم بالرفاهية في وطن نحمله ونعظمه.   

اإنتاجها،  من  يكون  اأن  يجب  لما  وصول�ً  المعرفة،  تلّقي  نمطية  تجاوز  على  الحرص  منطلق  ومن 

وباستحضار واٍع لعديد المنطلقات التي تحكم رؤيتنا للطالب الذي نريد، وللبنية المعرفية والفكريّة المتوّخاة، 

جاء تطوير المناهج الفلسطينية وفق رؤية محكومة باإطار قوامه الوصول اإلى مجتمع فلسطيني ممتلك للقيم، 

والعلم، والثقافة، والتكنولوجيا، وتلبية المتطلبات الكفيلة بجعل تحقيق هذه الرؤية حقيقة واقعة، وهو ما كان 

ليتحّقق لول� التناغم بين ال�أهداف والغايات والمنطلقات والمرجعيات، فقد تاآلفت وتكاملت؛ ليكون النتاج تعبيراً 

عن توليفة تحقق المطلوب معرفياً وتربوياً وفكرياً.

ثّمة مرجعيات تؤطّر لهذا التطوير، بما يعّزز اأخذ جزئية الكتب المقرّرة من المنهاج دورها الماأمول في 

طار جاءت المرجعيات التي  التاأسيس؛ لتوازن اإبداعي خّلاق بين المطلوب معرفياً، وفكرياً، ووطنياً، وفي هذا ال�إ

المنهاج  اإلى وثيقة  ضافة  بال�إ الفلسطيني،  ال�أساسي  ال�ستقلال والقانون  اإليها، وفي طليعتها وثيقة  ال�ستناد  تم 

الوطني ال�أول؛ لتوّجه الجهد، وتعكس ذاتها على مجمل المخرجات.

التاأليف  اإزجاء الشكر للطواقم العاملة جميعها؛ من فرق  اإنجاز هذه المرحلة من الجهد، يغدو  ومع 

شراف، والتصميم، وللجنة العليا اأقل ما يمكن تقديمه، فقد تجاوزنا مرحلة الحديث  والمراجعة، والتدقيق، وال�إ

عن التطوير، ونحن واثقون من تواصل هذه الحالة من العمل.

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية

اآذار / ٢٠١٨



لاُم َعلى الَْمْبعوِث َرْحَمًة لِْلعالَمين َوَعلى اآلِِه َوَصْحِبِه َوَمْن ساَر َعلى َدْربِِه اإِلى َيْوِم  لاُة َوالسَّ الَْحْمُد لِلِّه َربِّ الْعالَمين، َوالصَّ

الّديِن، َوَبْعد.

ســلامية اإلــى بنــاء شــخصية المتعلــم بنــاًء اإســلامّياً شــاملاً متوازنــاً فــي جوانبهــا المعرفيــة  يهــدف تدريــس التربيــة ال�إ

ــراآن  ــق ارتباطــه بالق ــه، وتعمي ــه ووجدان ــي عقل ســلامية ف ــدة ال�إ ــق العقي ــك غــرس حقائ ــن ذل ــة، ويتضّم ــة وال�جتماعي والوجداني

الكريــم وبســنة النبــي  وســيرته، وتنشــئته علــى القيــم الفاضلــة، التــي تجعــل منــه اإنســانا صالحــا يســهم فــي نهضــة اأمتــه 

ــه.  ــة وطن وخدم

ــة  ــا للتربي ــم  لم ــق اإدراكه ــن بعم ــى يقي ــاب لعل ــذا الكت ــة ه ــا الطلب ــن واأبنائن ــا المعلمي ــدي اإخوانن ــن اأي ــا اإذ نضــع بي واإنن

ســلامية مــن اأهمّيــة بالغــة فــي بنــاء فكــر المتعلــم وســلوكه، وبمــا ينبغــي اأن نغرســه فــي المتعلــم مــن قيــم ومعــارف تنبثــق مــن  ال�إ

هــدي الكتــاب والســنة، تنّمــي فكــره، وتزيــد مــن قدراتــه، وتوســع اأفقــه.

ســلامي  آتيــة: التفســير والحديــث والعقيــدة والفقــه والســيرة والفكــر ال�إ وقــد احتــوى الكتــاب علــى الوحــدات الدراســية ال�

فــي ضــوء مــا جــاء فــي الخطــوط العريضــة للمنهــاج الفلســطيني، ول� يفوتنــا اأن نلفــت اأنظــار اأخوتنــا المدرســين اإلــى اأهمّيــة اأن 

آيــات الكريمــة وال�أحاديــث النبويــة الشــريفة  يعتمــدوا المنحــى التكاملــي فــي تدريــس الفــروع المختلفــة، علــى نحــو يجعــل مــن ال�

اأساســاً لتدريــس الموضوعــات كلهــا، مــع تدريــب الدارســين علــى ال�ســتنباط منهــا، واعتمــاد الطرائــق الحديثــة فــي التدريــس 

التــي تجعــل المتعلــم محــور العمليــة التعليميــة التعلميــة وغايتهــا، علــى نحــو ُيعنــى بمهــارات التفكيــر العليــا كلهــا، فينّمــي قــدرة 

المتعلــم علــى التحليــل والتعليــل والمناقشــة والتركيــب والتقويــم.

ــورة  ــي س ــاءت ف ــا ج ــن كم ــاد الرحم ــات عب ــي، وصف ــي والمدن ــف بالمك ــم التعري ــراآن الكري ــدة الق ــت وح ــد تناول وق

يمــان بالملائكــة  آيــات مــن ســورة هــود التــي ذكــرت قصــة نــوح - عليــه الســلام -. وتناولــت وحــدة العقيــدة ال�إ الفرقــان. وال�

والرســل ومعجزاتهــم، وعرضــت وحــدة الســنة النبويــة تعريــف الســنة واأنواعهــا واأهميتهــا، مــع شــرح حديــث حــق الجــار فــي 

ســلام. ووضحــت وحــدة الســيرة تنظيــم العلاقــات فــي المدينــة المنــورة، وعرضــت غــزوة بــدر، وّعرفــت بالصحابــي الجليــل  ال�إ

(. وتناولــت وحــدة الفقــه موضوعــات الجمــع بيــن الصلاتيــن، وصــلاة المريــض والمســافر والخائــف،  بــلال بــن ربــاح )

ســلامي لموضوعــات التضحيــة والفــداء، وتنظيــم الوقــت، واآداب الطريــق،  ونوافــل العبــادات. وعرضــت وحــدة الفكــر ال�إ

ــة والنميمــة. وال�حتشــام، والغيب

ونقترح على اإخواننا واأخواتنا المدرسين والمدرسات توزيع دروس الحفظ على الفصل الدراسي كله.

خــوة المدرســين، وال�أخــوات المدرســات تزويــد مركــز المناهــج الفلســطينية بمــا يثــري الكتــاب ويحســن  ونرجــو مــن ال�إ

مــن انتفــاع اأبنائنــا الطلبــة بــه.

نساأل المولى عّز وجّل اأن ينفع بهذا الكتاب، واأن يجعله في ميزان اأعمالنا.

َوفََّقُكم اللُه لِم� فيِه َمْصَلَحُة اْلَوَطِن.

فريق الت�أليف

مقدمة



٢-٢٢القراآن الكريمالوحدة ال�أولى

رُس ال�أّول ٣المكّّي والمدنّي الدَّ

رُس الثّاني آيات )6١-٧١( الدَّ ٧سورة الفرقان ال�

رُس الثّالِث آيات )٧٢-٧٧( الدَّ ١٢سورة الفرقان ال�

رُس الّرابِع آيات )٢٥-٤٧(  قصة نوح عليه السلامالدَّ ١6سورة هود ال�

سلامّيةالوحدة الث�نية ٢٣-٣١العقيدة ال�إ

رُس الخامس ( الدَّ ( أنبيـــاء  ال� ٢٤ُمْعِجـــزات 

رُس الّساِدس ( الدَّ يمـــاِن بالملائكـــة و الرُّســـل  ) ٢٨اأثـــُر ال�إ

نَّة النََّبوّية الّشريفةالوحدة الث�لثة ٣٤-٤٨السُّ

رُس الّسابِع نَّة النََّبويّة الّشريفة الدَّ ٣٥السُّ

رُس الثّاِمن ـــنَّة النََّبويّـــة الّشـــريفة الدَّ ٤٠اأهمّيـــة السُّ

رُس التّاِسع ســـلام الدَّ ٤٤َحـــقُّ الجـــاِر فـــي ال�إ

٤٩-6٨السيرة النَّبوّيةالوحدة الرابعة

رُس العاِشر ٥٠الرســـول القائد )تنظيُم الَعلاقـــاِت في المدينة المنّورة( الدَّ

رُس الحادي َعَشر ٥٥غزوة بدر الكبرى ٢هـ الدَّ

رُس الثّاني َعَشر 6٠مواقـــف مـــن غزوة بـــدر الكبرى الدَّ

رُس الثّالَِث َعَشر ( الدَّ ( النبـــّي  مـــؤّذُن  ربـــاح  بـــن  6٤بـــلاُل 

سلامّيالوحدة الخ�مسة 6٩-٨٣الفقُه ال�إ

رُس الّرابَِع َعَشر ٧٠الَجْمـــُع بين الّصلاتين  الدَّ

رُس الخاِمَس َعَشر ٧٤صلاة المريض والمسافر والخائف  الدَّ

رُس الّساِدَس َعَشر ال�ْستســـقاء الدَّ ٧٩صـــلاُة 

سلامّيالوحدة الس�دسة ٨٤-١٠6الِفْكُر ال�إ

رُس الّسابَِع َعَشر ٨٥التّضحية والفداء الدَّ

رُس الثّاِمَن َعَشر ٩٠تنظيم الوقت الدَّ

رُس التّاِسع َعَشر ٩٤اآداب الطريق الدَّ

رُس العشرون ٩٨ال�حتشام الدَّ

رُس الحادي والعشرون ١٠٢الِغيبُة والنَّميمة الدَّ

احملتويات



2

الوحدة ال�أّولى

﴾ )الحجر: ٩( ﴿

اأهداف الوحدة

آتية: يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة تحقيُق ال�أهداف ال�

آيات المكية والمدنية من حيث خصائصها وموضوعاتها. ١ المقارنة بين ال�

آيات الكريمة من سورتي الفرقان وهود. ٢ تفسير ال�

آيات الكريمة. ٣ استنتاج الدروس والعبر من ال�



3

آتية: ُيَتَوقَُّع من الطلبِة بعد دراسة هذا الّدرس تحقيق ال�أهداف ال�

١- تعريف المكّّي والمدنّي.

آيات المكّّية والمدنيِّة. ٢- المقارنة بين ال�

٣- توضيح خصائص المكي والمدني.

٤- بيان فوائد معرفِة المكّّي والمدنّي.

ال�أهداف

المّكّي والمدنّي

الّدرس ال�أول



4

سلامّيُة في الفترتين المكّية والمدنّية.نش�ط: نوّضُح التحّدياِت التي واجهتها الدعوُة ال�إ

( ثلاثــًة وعشــرين عامــاً، منهــا ثلاثــَة َعَشــَر عامــاً فــي مكّــَة  اســتمرَّ نــزوُل القــراآِن الكريــِم علــى النبــيِّ )

المكرَّمــة، وَعَشــرُة اأعــوام فــي المدينــة المنــّورة، وقــد بــَذَل علمــاُء المســلمين جهــوداً جّبــارًة فــي دراســِة القــراآِن 

ــّي والمدنــيِّ منهــا،  ــَور واأوقاتِهــا، والتمييــُز بيــن المكّ الكريــم، وكان مّمــا اعتَنــْوا بــه معرفــُة اأماكــِن نــزوِل السُّ

؟ ومــا موضوعــاُت كلٍّ منهمــا؟ ومــا خصائُصــه؟  فمــا المقصــوُد بالمكّــّي والمدنــيِّ

( قبَل الهجرِة اإلى المدينة.   المّكّي: م� نزَل من القراآِن الكريِم على النبيِّ )

( بعَد الهجرة اإلى المدينة. : م� نزَل من القراآِن الكريِم على النبيِّ ) والمدنيُّ

موضوع�ُت ال�آي�ت المّكّية:

( ثــلاَث َعْشــَرة ســنًة فــي مكّــة يدعــو النــاَس اإلــى ديــن اللــه ســبحانه، فقاومــه  مكــث النبــيُّ )

ســلامية، فــكان مــن  ــُح العقيــدَة ال�إ الكافــرون اأشــدَّ مقاومــة، ولــذا جــاءت اآيــاُت القــراآِن الكريــِم فــي مكــَة تُوضِّ

ــة مــا ياأتــي: ــاُت المكّّي آي اأهــّم الموضوعــاِت التــي تناولتهــا ال�

١ الدعوُة اإلى توحيِد الله سبحانه، والردُّ على شبهات المشركين. 

 ،) أنبيــاِء، وبيــاُن ثباتِهــم وَصْبِرهــم علــى تكذيــِب اأقواِمهــم، للتّْخفيــِف عــن النبــّي ) ٢ ذكــُر َقَصــِص ال�

وتثبيــِت المؤمنيــن معــه.

٣ اإثباُت البعِث، واإبطاُل شبهاِت الُمَشكِّكين فيه.

٤ وصُف نعيِم المؤمنيَن في الجنِّة، وعذاِب الكافريَن في النار.

موضوع�ُت ال�آي�ت المدنّية:

ســلاميَّ فــي المدينــِة المنــورة بعــَد ِهجرتِــه اإليهــا، وكان ِمــْن اأهــمِّ  ( المجتمــَع ال�إ اأقــاَم النبــيُّ )

الموضوعــاِت التــي تناولهــا القــراآُن المدنــيُّ مــا ياأتــي:
نن�قش: 

آيــات المدنيــة تنســجم  خصائــص ال�

مــع التحديــات التــي واجهتهــا الدعــوة 

ســلامية فــي المدينــة.  ال�إ

ســلامّيِة فــي مجــال�ِت المعامــلاِت  ١ بيــاُن اأحــكاِم الشــريعِة ال�إ

والميــراِث،  والطــلاِق،  الــزواِج،  واأحــكاِم  المالّيــة، 

والعقوبــاِت.
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٢ مناقشُة اأهل الكتاب، والردُّ عليهم.

٣ فضُح مؤامراِت المنافقين ومواِقِفهم.

ــن دروٍس  ــا م ــا ُيســتفاُد منه ــَزواِت وم ــُث عــن الَغ ــه، والحدي ــي ســبيِل الل ــاِد ف ــى الجه ٤ الحــثُّ عل

واأحــكام.

فوائُد معرفِة المّكّي والمدنّي:

لمعرفِة المكّّي والمدنيِّ فوائُد، منها:

١ تُعيُن على فهِم القراآِن وتفسيِره.

ــَوُر المكّّيــُة  ٢ تكشــُف عــن منهــِج القــراآِن الحكيــِم فــي تربيــِة النــاِس والتــدرُِّج بهــم، فقــد ُعِنَيــِت السُّ

ــَور المدنّيــُة ببيــاِن اأحــكاِم الشــريعِة،  أنّهــا ال�أســاس، ثــّم جــاءت السُّ ســلامية؛ ل� بترســيِخ العقيــدِة ال�إ

أمــِر بالجهــاد.  وتنظيــِم المجتمــِع، وال�

ــي  ــارِة الت ــوِد الجّب ــُف عــن الجه ــِم، وَتكِش ــراآِن الكري ــَة بالق ــاِء المســلمين العظيم ــَة علم ــِرُز عناي ٣ تُْب

ــه.  ــه وتعليِم ــي تعلُِّم بذلوهــا ف

آياِت المدنّيِة الطوُل. آياِت المكّّيِة الِقَصُر، ويغلُُب على ال� ١ يغلُب على ال�

ــَوَر المكّّيــَة  ســلامّية، اإلّ� اأّن السُّ ــَور المكّّيــِة والمدنّيــِة ببيــاِن العقيــدِة ال�إ ٢ ُعِنَيــْت كلٌّ مــن السُّ

ــُة بمناقشــة اأهــِل  ــَور المدنّي ــاً مــا تُعنــى السُّ ــرّد علــى المشــركين، وغالب ــاً مــا تُعنــى بال غالب

الكتــاب.

ــِة  ــٍل، ومــن اأمثل ــِة لبعــِض ال�أحــكاِم الشــرعّيِة دوَن تفصي ــَور المكّّي ٣ قــد تعــرُض بعــُض السُّ

ذلــك: تحريــُم القتــِل، والّزنــى، والتطفيــِف فــي الميــزاِن، واإيجــاُب الصــلاِة والــزكاِة، 

ــة. ــَور المدنّي ــي السُّ ــَل ال�أحــكاِم جــاء ف ولكــنَّ تفصي

٤ كّل سورٍة جاءت فيها كلمُة )كّلا(، اأو جاء فيها سجدُة تلاوٍة فهي مكّّية.

اأَتَعلَّم:

ــاأ، وســورة نش�ط: ــة: ســورة النب ــٍة ومدنّي ــى مكّّي ــَة، واأصنُِّفهــا اإل آتي ــَور الكريمــَة ال� ــُر السُّ اأتدبَّ

ــة. الحشــر، وســورة الُجُمَع
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التّقويم

ــِر  ( يميــَن اْلِعبــ�َرِة َغْي اإشــ�َرَة ) حيَحــِة، َو ( يميــَن اْلِعبــ�َرِة الصَّ ــؤاُل ال�أّول: اأَضــُع اإشــ�َرَة ) السُّ

حيَحــِة فِيمــ� َي�أْتــي:  الصَّ

١ )     ( ُعِنَي القراآُن المكّّي بالبياِن المفّصل ل�أحكاِم الشريعِة.  

َور المكّّيِة والمدنّية. ٢ )     ( جاَء الحضُّ على الجهاِد في السُّ

٣ )     ( من موضوعاِت القراآِن المدنيِّ مناقشُة اأهِل الكتاِب، والردُّ عليهم.

َور المكّّيِة تحريَم القتِل والّزنى. ٤ )     ( بّيَنْت بعُض السُّ

َور التي جاء فيها سجدُة تلاوٍة مدنّية. ٥ )     ( كلُّ السُّ

َور المكّّية. 6 )     ( َيكثُُر الحديُث عن المنافقين في السُّ

الّسؤال الثّ�ني: اأعرُّف كّلاً مم� ي�أتي:

آيات المدنّية. ٢ ال� آيات المكّّية.    ١ ال�

الّسؤال الثّ�لث: اأعلّل م� ي�أتي:

َوِر المدنّية.   ١ البياُن المفّصُل للاأحكاِم الشرعّيِة جاء في السُّ

َوِر المدنّية. ٢ فضُح مواقِف المنافقيَن ومؤامراتِهم جاء في السُّ

( في حجة الوداع في مكة المكرمة ُيَعدُّ مدنياً. ٣ ما نزَل على النبي )

الّسؤال الّرابع: اأوّضُح ف�ئدتين لمعرفة المّكّي والمدنّي.

الّسؤال الخ�مس: اأصنُِّف ال�آي�ِت ال�آتيَة اإلى مّكّيٍة ومدنّية:

١ قال تعالى: : ٱُّٱخب مب  هب جت   َّ ]العلق:6[.

٢ قال تعالى: : ُّٱىن ين جه  مه   َّ ]المائدة: ٣٨[.

٣ قال تعالى: : ُّ حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث    

مث      ىث      َّ ]ال�أحزاب: ٢٢[.
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آتية: ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد دراسة هذا الدرس تحقيق ال�أهداف ال�

آياِت الكريمِة تلاوة سليمة. ١ تلاوة ال�

آيات الكريمة. ٢ توضيح معاني المفرداِت والتراكيِب الواردة في ال�

آيات. ٣ توضيح مظاهر قدرة الله سبحانه الواردة في ال�

آيات الكريمة. ٤ بيان صفاِت عباِد الرحمِن الواردِة في ال�

آيات الكريمة. ٥ استنتاج العبر والعظات من ال�

آياِت الكريمة َغْيباً. 6 حفظ ال�

ال�أهداف

سورة الفرق�ن ال�آي�ت )6١-7١(
تفسير وحفظ

الّدرس الثّ�ني
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المفردات والتراكيب:

 نن: النجــوم العظيمــة والمــدارات 

التــي تســيُر فيهــا.

 خئ: يتعاقبــان، فيخلُــُف اأحُدهمــا 

ال�آخــر.

 مج: بليٍن وِرْفق.

 خف: مصيبًة ل� زواَل لها.

 هل: يبخلوا.

سورة الفرق�ن )ال�آي�ت 6١-7١( تفسير وحفظ

قال تعالى:

ــَمآءِ بُُروٗجــا وََجَعــَل فِيَها  ِي َجَعــَل ِف ٱلسَّ ٱ﴿َتَبــاَرَك ٱلَّ
ــَل  ۡ ــَل ٱلَّ ِي َجَع ــَو ٱلَّ ــٗرا ٦١ َوُه نِ ــٗرا مُّ ــَرٰٗجا َوَقَم ِس
َراَد ُشــُكوٗرا 

َ
ۡو أ

َ
ــَر أ كَّ ن يَذَّ

َ
َراَد أ

َ
ــۡن أ َوٱنلََّهــاَر ِخۡلَفــٗة لَِّم

ۡرِض َهۡوٗنــا 
َ
ِيــَن َيۡمُشــوَن َعَ ٱۡل ٦٢ وَِعَبــاُد ٱلــرَِّنَٰمۡح ٱلَّ

ــَن  ِي ــَلٰٗما ٦٣ َوٱلَّ ــواْ َس ُ ــوَن قَال ــُم ٱۡلَجِٰهلُ ِإَوَذا َخاَطَبُه
ُــوَن  ــَن َيُقول ِي ــا ٦٤ َوٱلَّ ٗدا َوقَِيٰٗم ــۡم ُســجَّ ــوَن لَِرّبِِه يَبِيُت
ــا َكَن  ــَمۖ إِنَّ َعَذاَبَه ــَذاَب َجَهنَّ ــا َع ــا ٱۡصِۡف َعنَّ َربََّن
ِيــَن  ا َوُمَقاٗمــا ٦٦ َوٱلَّ َهــا َســآَءۡت ُمۡســَتَقّرٗ َغَرامــاً ٦٥ إِنَّ
واْ َوَكَن َبــۡنَ َذٰلـِـَك  نَفُقــواْ لـَـۡم يُۡسِفُــواْ َولـَـۡم َيۡقــُرُ

َ
إَِذآ أ

ــَر  ــاً َءاَخ ِ إَِلٰه ــَع ٱللَّ ــوَن َم ــَن َل يَۡدُع ِي ــا ٦٧ َوٱلَّ قََواٗم
ــّقِ َوَل  ُ إِلَّ بِٱۡلَ َوَل َيۡقُتلُــوَن ٱنلَّۡفــَس ٱلَّــِي َحــرََّم ٱللَّ
ثَاٗمــا ٦٨ يَُضَٰعــۡف 

َ
يَۡزنُــوَنۚ َوَمــن َيۡفَعــۡل َذٰلـِـَك يَۡلــَق أ

َلُ ٱۡلَعــَذاُب يـَـۡوَم ٱۡلقَِيَٰمــةِ َوَيۡخــُدۡ فِيــهِۦ ُمَهانــاً ٦٩ إِلَّ 
ْوَلٰٓئـِـَك 

ُ
َمــن تَــاَب َوَءاَمــَن وََعِمــَل َعَمــٗا َصٰلِٗحــا فَأ

ُ َغُفــوٗرا  ِ َٔاتِِهۡم َحَســَنٰٖتۗ َوَكَن ٱللَّ ُ َســّي ُل ٱللَّ ُيَبــّدِ
رَِّحيٗمــا ٧٠ َوَمــن تـَـاَب وََعِمــَل َصٰلِٗحــا فَإِنَّــُهۥ َيُتــوُب 

ــا ٧١﴾  ِ َمَتاٗب إَِل ٱللَّ

ــه مــع نش�ط: ــُن الصــورة التــي ينبغــي اأن يكــوَن عليهــا الُمســلُم فــي تعامِل نبّي

ــه. ــه واأصدقائ اأهِل
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تفسير ال�آي�ت الكريمة:

من مظ�هر قدرة الله سبح�نه التي ذكرته� ال�آيت�ن )6١-6٢(:

ــَل  ۡ ــَل ٱلَّ ِي َجَع ــَو ٱلَّ ــٗرا ٦١ َوُه نِ ــٗرا مُّ ــَرٰٗجا َوَقَم ــا ِس ــَل فِيَه ــا وََجَع ــَمآءِ بُُروٗج ــَل ِف ٱلسَّ ِي َجَع ــاَرَك ٱلَّ ﴿َتَب
ــُكوٗرا ٦٢﴾ َراَد ُش

َ
ۡو أ

َ
ــَر أ كَّ ن يَذَّ

َ
َراَد أ

َ
ــۡن أ ــٗة لَِّم ــاَر ِخۡلَف َوٱنلََّه

١ النجوُم العظيمُة في الّسماواِت، والمداراُت الهائلُة التي تدوُر فيها في الفضاِء الواسع.

العلمّيــة،  معرفتــي  ضــوء  فــي   
اأوضــح دقــة التعبيــر عن الشــمس اأَفكِّر:

ــر. بالســراج، وعــن القمــر بالمني

نــا بالحــرارِة والنــور،  ٢ الشــمُس التــي تُِمدُّ

ــماء. ــي الّس ــر ف ــُر الُمني والقم

٣ تعاقـُـُب الليــِل والنهــار، فاأحُدهمــا يخلـُـُف 

ال�آخــَر، وياأتــي بعــده، وهــذا ضــروريٌّ لبقــاِء الحيــاِة علــى ال�أرض، وعلــى النــاس اأن يتذكـّـروا هــذه 

النعمــَة العظيمــَة، واأْن يشــكروا اللــَه ســبحانه عليهــا.

صف�ت عب�د الرحمن:

ــُح ال�أخــلاَق الفاضلــَة التــي بســبِبها فــازوا  آيــاُت )6٣-٧١( صفــاِت المؤمنيــَن الصادقيــَن، وتوضِّ ــُن ال�  تَُبيِّ

بِرْضــواِن اللــه ســبحانَه، وثوابـِـه العظيــم:

ۡرِض َهۡوٗنا ِإَوَذا َخاَطَبُهُم ٱۡلَجِٰهلُوَن قَالُواْ َسَلٰٗما ٦٣ ﴾
َ
ِيَن َيۡمُشوَن َعَ ٱۡل ﴿وَِعَباُد ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلَّ

آيُة الكريمُة صفتين من صفات عباد الرحمن:  توضح ال�

١ التواضُع والرحمة: فهم يمشون بين الناِس في سكينٍة ووقار، من غيِر تكبٍُّر ول� تجبُّر.

ســاءِة وســوِء ال�أدب، قابلــوا  ســاءَة بالّصفــِح، واإذا خاَطَبهــم الجاهلــون بال�إ ٢ الِحْلــُم: فهــم ُيقابلــون ال�إ

ذلــك بالقــوِل الَطيِّب.

لكترونيــة اأذكــر مواقــف مــن حيــاة نش�ط: بالرجــوع اإلــى المكتبــة اأو الشــبكة ال�إ

الســلف الصالــح تــدلُّ علــى اتصافهــم بالحلــم والتواضــع.



10

ِيــَن َيُقولـُـوَن َربََّنــا ٱۡصِۡف َعنَّــا َعــَذاَب َجَهنََّمۖ  ٗدا َوقَِيٰٗمــا ٦٤ َوٱلَّ ِيــَن يَبِيُتــوَن لَِرّبِِهــۡم ُســجَّ ﴿َوٱلَّ
ا َوُمَقاٗما ٦٦﴾ َهــا َســآَءۡت ُمۡســَتَقّرٗ إِنَّ َعَذاَبَهــا َكَن َغَرامــاً ٦٥ إِنَّ

آيــُة الســجوَد والقيــاَم؛ لمــا  مــن صفــات عبــاد الرحمــن المداومــُة علــى صــلاِة قيــاِم الليــل، وذَكــَرِت ال�

لهمــا مــن اأهّمّيــة، فالمصلّــي فــي قياِمــه يقــراأ القــراآَن الكريــَم، وفــي ســجوِده يكــون اأقــرَب مــا يكــوُن لربّــه.

ــِرَف عذاَبهــا  ــم، فهــم يدعــون ربَّهــم ســبحانَه اأْن َيْص ومــن صفاتهــم اأيضــاً الخــوُف مــن عــذاِب جهنّ

ــه. ــه عــذاٌب شــديٌد، ل� زواَل ل أنّ عنهــم؛ ل�

واْ َوَكَن َبۡنَ َذٰلَِك قََواٗما ٦٧ ﴾ نَفُقواْ لَۡم يُۡسِفُواْ َولَۡم َيۡقُرُ
َ
ِيَن إَِذآ أ ﴿َوٱلَّ

آيــُة صفــًة اأخــرى مــن صفــات عبــاد الرحمــن، وهــي: ال�عتــداُل فــي النفقــة: فهــم اإذا اأنفقــوا لــم  بّينــت ال�

روا، فُينفقــوا اأموالَهــم فيمــا ل� فائــدَة فيــه. يبخلــوا علــى اأنفِســهم وعيالِهــم، ولــم ُيْســرفوا، ولــم ُيَبــذِّ

ــّقِ َوَل  ُ إِلَّ بِٱۡلَ ــرََّم ٱللَّ ــِي َح ــَس ٱلَّ ــوَن ٱنلَّۡف ــَر َوَل َيۡقُتلُ ــاً َءاَخ ِ إَِلٰه ــَع ٱللَّ ــوَن َم ــَن َل يَۡدُع ِي ﴿َوٱلَّ
ثَاٗمــا ٦٨ يَُضَٰعــۡف َلُ ٱۡلَعــَذاُب يـَـۡوَم ٱۡلقَِيَٰمــةِ َوَيۡخــُدۡ فِيــهِۦ ُمَهانــاً ٦٩﴾

َ
يَۡزنـُـوَنۚ َوَمــن َيۡفَعــۡل َذٰلـِـَك يَۡلــَق أ

ــُه بالعبــادِة للــِه وحــَده، واجتنــاُب كلِّ ُصــَوِر الشــرك. واجتنــاُب  ِمــن صفــات عبــاد الرحمــن التوجُّ

، وفاحشــُة الزنــا، وعقوبــُة مــن يرتكــُب هــذه  المحرَّمــاِت والمعاصــي، ومــن اأخطرهــا قتــُل النّفــس بغيــِر حــقٍّ

ــة. ــوَم القيام ــذاُب الشــديُد المضاعــُف ي ــواُن والع ــذلُّ واله الفواحــَش ال

 ُ ِ َٔاتِِهۡم َحَســَنٰٖتۗ َوَكَن ٱللَّ ُ َســّي ُل ٱللَّ ْوَلٰٓئـِـَك ُيَبــّدِ
ُ
﴿ إِلَّ َمــن تَــاَب َوَءاَمــَن وََعِمــَل َعَمــٗا َصٰلِٗحــا فَأ

ِ َمَتاٗبــا ٧١﴾ َغُفــوٗرا رَِّحيٗمــا ٧٠ َوَمــن تـَـاَب وََعِمــَل َصٰلِٗحــا فَإِنَّــُهۥ َيُتــوُب إَِل ٱللَّ
ِمن عظيِم فضل الله -سبحانه وتعالى-  اأنه يقبل توبة التائبين، فمن تاب توبًة نصوحاً، وترك المعصيَة، 

َل سيِّئاتِهم حسنات.  ونَِدم عليها، واأقبَل على الطاعة، فاأولئك َيْغِفُر الله سبحانه لهم، وَيُمنُّ عليهم باأن ُيَبدِّ

١- بالرجوع اإلى اأحد كتب التفسير، اأبّين المعاني التي يحتملها قوله تعالى: نش�ط:

﴿رب زب مب نب﴾.

٢- بالرجوع اإلى اأحد كتب التفسير، اأفّسر قوله تعالى: 

﴿مم ىم يم  جن حن خن من ىن﴾

                   اأول�ً-  من المخاطب بتنفيذ اأمر القتل في قوله تعالى: ﴿من ىن﴾. 
                   ثانياً-  متى يباح له قتل النفس التي حرم الله.
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خلاص، باأن يقصد في التوبة وجه الله تعالى ١ ال�إ اأ- شروُط التوبِة النصوح: 

قلاُع عن الذنب.  ٢ ال�إ

٣ الندُم على ارتكابِه والعزُم على عدِم العودِة له.

٤ ردُّ الحقوِق اإلى اأصحابِها.

اأَتَعلَّم:

التّقويم

ُح مع�ني المفردات ال�آتية: ُبروجً�، غرامً�، َيْقُتروا. ؤاُل ال�أّول: اأوضِّ السُّ

ؤاُل الثّ�ني: اأفّسر قوَله تع�لى: : ُّٱني  ىي يي جئ حئ خئ   َّ. السُّ

الّسؤال الثّ�لث: م� معنى قولِه تع�لى: : ُّٱهت مث حج مج   َّ؟

الّسؤال الّرابع: بَم وصفت ال�آي�ُت عذاَب جهنّم؟

ــه مــن خــلاِل مــ� ورد  الّســؤال الخ�مــس: مــ� المطلــوُب فــي نفقــِة المســلِم علــى نفِســه وعي�لِ

فــي ال�آيــ�ِت الكريمــة؟

الّســؤال الّســ�دس: المؤمــُن ل� ييــ�أس مــن رحمــِة اللــه ســبح�نه ومغِفَرتـِـه، اأكتــب ال�آيــة الكريمــة 

التــي تــدّل علــى ذلــك، واأَوّضــح معن�هــ�.

الّسؤال الّس�بع: اأتلو ال�آي�ِت الكريمَة )6١-7١( من سورة الفرق�ن غيبً�.
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آتية: ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد دراسة هذا الّدرس تحقيق ال�أهداف ال�

آياِت الكريمة. ١ تلاوة ال�

آياِت الكريمة َغْيباً. ٢ حفظ ال�

آياِت الكريمة. ٣ توضيح معاني المفرداِت والتراكيِب الواردة في ال�

آياِت الكريمة تفسيراً اإجمالّياً. ٤ تفسير ال�

٥ بيان صفات عباد الرحمن الواردة في اآيات الدرس.

6 بيان الجزاء الذي اأعده الله سبحانه للمؤمنين.

آياِت الكريمِة. ٧ استنتاج الِعَبِر والِعظاِت من ال�

ال�أهداف

سورة الفرق�ن ال�آي�ت )77-7٢(
تفسير وحفظ

الّدرس الثّ�لث
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قال تعالى:

واْ  وَر ِإَوَذا َمــرُّ ِيــَن َل يَۡشــَهُدوَن ٱلــزُّ ٱَوٱلَّ
ــَن إَِذا  ِي ــا ٧٢ َوٱلَّ واْ كَِراٗم ــرُّ ــوِ َم بِٱللَّۡغ
واْ َعلَۡيَها  ــرُّ ــۡم لـَـۡم َيِ ڱ   ڱَرّبِِه
ــوَن  ُ ــَن َيُقول ِي ــا ٧٣ َوٱلَّ ــا وَُعۡمَياٗن ُصّمٗ
ٰتَِنــا  ۡزَوِٰجَنــا َوُذّرِيَّ

َ
َربََّنــا َهــۡب نَلـَـا ِمــۡن أ

ــاً  ــَن إَِمام ــا لِۡلُمتَّقِ ــُنٖ َوٱۡجَعۡلَن ۡع
َ
ةَ أ ــرَّ قُ

بَِمــا  ٱۡلُغۡرفَــَة  ُيۡــَزۡوَن  ْوَلٰٓئِــَك 
ُ
أ  ٧٤

ــَلٰماً  ــٗة وََس ــا َتِيَّ ــۡوَن فِيَه واْ َوُيلَقَّ ــَرُ َص
ا  ــَتَقّرٗ ــَنۡت ُمۡس ــاۚ َحُس ــَن فِيَه ٧٥ َخِٰدِي
ــۡل َمــا َيۡعَبــُؤاْ بُِكــۡم َرّبِ  َوُمَقاٗمــا ٧٦ قُ
ۡبُتــۡم فََســۡوَف  لـَـۡوَل ُدَعٓؤُُكــۡمۖ َفَقــۡد َكذَّ

ــا ٧٧  َّ  ــوُن لَِزاَمۢ يَُك

المفردات والتراكيب:

وَر: ل� َيْحُضــرون مجالــَس الباطــل،   َل يَۡشــَهُدوَن ٱلــزُّ

ول� َيْكِذبــون فــي شــهادتِهم.

 بِٱللَّۡغوِ: بالكلام الذي ل� فائدة فيه.
 كَِراٗما: معرضين مكرمين اأنفسهم عن الخوض فيه.

ــم  ــا: ل ــا وَُعۡمَياٗن ــا ُصّمٗ واْ َعلَۡيَه ــرُّ ــۡم َيِ َ  ل
عنهــا. ُيْعِرضــوا 

: فرحاً وسروراً. ۡعُنٖ
َ
ةَ أ  قُرَّ

 ٱۡلُغۡرفََة: الَمْنِزلة العالية في الجنّة.

 َيۡعَبُؤاْ: يبالي.

 لَِزاَمۢا: ُملازماً لكم ل� مفرَّ منه.

سورة الفرق�ن ال�آي�ت )7٢-77( تفسير وحفظ

ن مضاّر ارتياد مجالس اللهو الباطل.نش�ط: بالتعاون مع اأفراد مجموعتي اأدوِّ
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تفسير ال�آي�ت الكريمة:

من صف�ت المؤمنين:

تُـَبـيُِّن ال�آي�ُت الكريمُة صف�ٍت اأخرى لعب�د الرحمن: 

ٱُّٱىق يق اك لك مك ىك يك  مل ىل يل  َّ 

آية الكريمة على اأنَّ ِمن صفات عباد الرحمن: تدل ال�

١ ل� َيْحُضرون مجالس الباطل التي ُيفَعُل فيها ما حّرَمه اللُه سبحانه، ول� َيْشهدونها.

٢ ل� يكذبون في شهادتِهم، ول� يساعدون اأهَل الباطِل على اأْكِل ُحقوِق الناس.

ــل  ــه، ب ــم ُيشــاِركوا في ــه ل ــّروا بمجالِس ــه، واإذا م ــَر في ــذي ل� خي ــَفِه ال ــِث والسَّ ــون عــن العب ٣ يترفّع

ــه. ــاِد عن ــهم بال�بتع ــوا اأنفَس اأكرم

ٱُّٱام مم رن زن من  نن ىن ين ٰى ري زي  َّ

مــن صفــات عبــاد الرحمــن اأنهــم يتدبـّـرون فــي اآيــاِت اللــه ســبحانه، ويتفكَّــرون فيهــا، فــاإذا تُليــت عليهــم 

عــراض عنهــا،  خشــعوا لهــا، واجتهــدوا فــي تنفيــِذ اأحكاِمهــا، خلافــاً لمــا عليــه اأهــُل الكفــِر والضــلال مــن ال�إ

فهــم ل� يســمعون اآيــاِت اللــِه، ول� َيَرْونهــا، ول� َيَتفكَّــرون فيهــا.

ٱُّٱمي ني ىي  يي جئ حئ خئ مئ هئ جب حب  خب مب هب  َّ

ومــن صفاتهــم اأيضــاً اأنهــم َيْحِرصــون علــى صــلاِح اأزواِجهــم وذريّاتِهم، ويشــعرون بالســعادِة والســرورِ لذلك، 

وهــم يتوجهــون اإلــى اللــه ســبحانه وتعالــى بالدعــاء اأن يرزقهم الذريــة الصالحة.

كمــا يطلبــون مــن اللــه ســبحانه اأن ُيَوفَِّقهــم؛ ليكونــوا اأئّمــة فــي الديــن، علــى درجــٍة عاليــٍة فــي الصــلاِح، 

وفعــِل الخيــرات، َيْقتــدي بهــم النــاُس ويتّبعونهــم فــي ســلوكهم الطّيــب وطاعِتهــم للــِه ســبحانه. 

جزاُء المؤمنين:

ٱُّٱجت حت خت مت  هت مث حج مج جح مح جخ  مخجس حس 

خس مس حص  َّ

مــن الجــزاِء العظيــِم للمؤمنيــَن اأنَّ اللــَه -ســبحانه وتعالــى- ُيْدِخلُهــم اأعلــى منــازِل الجنّــِة جــزاَء صبِرهــم 

ــة والتكريــم. علــى طاعتــه، خالديــن فــي نعيِمهــا المقيــم، تتلّقاهــم الملائكــُة بالتحيَّ
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تهديُد الك�فرين:

﴿ خص مص جض حض خض  مض حطمظ جع مع جغ مغ جف حف﴾

ــى كُْفِرهــم، فهــو  ــِه ســبحانه اإِن اســتمّروا عل ــذاِب الل ــن بع ــِذَر الكافري ــاأْن ُيْن ( ب ــيَّ ) ــُة النب آي ــُر ال� تاأم

ــه.   ــن في ــم خالدي ــاً له ــه ملازم ــوا، وســيكون عذاُب ــم يؤمن ــم اإْن ل ــي بتعذيِبه ســبحانه ل� ُيبال

التّقويم

ؤاُل ال�أّول: اأبين مع�نَي المفردات ال�آتية: اللغو، الُغرفة، لِزام�. السُّ

ؤاُل الثّ�ني: اأدلُّ على ال�آيِة الكريمِة التي ورد فيه� كلُّ معنى من المع�ني ال�آتية: السُّ

١ المؤمن ل� يشهد شهادة الزور.

٢ الصبُر من اأهمِّ صفات المؤمنين.

٣ َيحِرُص المؤمُن على صلاِح اأْهِله وذريّته.

الّسؤال الثّ�لث: اأِصُف سلوَك المؤمنين عنَد المرور بمج�لِس اللهو.

الّسؤال الّرابع: اأفّسر قوَله تع�لى:

١   ُّام مم رن زن من  نن ىن ين ٰى ري  َّ.

٢   ُّحب  خب مب  َّ.

الّسؤال الخ�مس: اأتلو ال�آي�ِت الكريمَة )7٢-77( من سورِة الفرق�ِن غيبً�.

الّسؤال الّس�دس: اأستنتُج ثلاث عبر مستف�دة من ال�آي�ت الكريمة.
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آتية: ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد دراسة هذا الّدرس تحقيق ال�أهداف ال�

آياِت الكريمة. ١ تلاوة ال�

آيات الكريمة. ٢ تفسير المفرداِت والتراكيِب الواردة في ال�

آياِت الكريمة شرحاً اإجمالّياً. ٣ شرح ال�

أنبياِء في دعوِة قومهم. ٤ بيان صبِر ال�

٥ توضيح رّد نوح على الُشبهات التي اأثارها قومه.

آيات الكريمة. 6 استنباط العبِر والدروس من ال�

ال�أهداف

سورة هود ال�آي�ت)٢٥-٤7( 
) قصة نوح )

تفسير

الّدرس الّرابع

)هود: ٤٢(
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قال تعالى:

ن 
َ
بـِـٌن ٢٥ أ رَۡســۡلَنا نُوحــاً إَِلٰ قَۡوِمــهِۦٓ إِّنِ لَُكــۡم نَِذيــٞر مُّ

َ
﴿َولََقــۡد أ

ِلــٖم ٢٦ 
َ
َخــاُف َعلَۡيُكــۡم َعــَذاَب يـَـۡوٍم أ

َ
ٓ أ ۖ إِّنِ َ لَّ َتۡعُبــُدٓواْ إِلَّ ٱللَّ

ا  ِيــَن َكَفــُرواْ ِمــن قَۡوِمــهِۦ َمــا نََرىـٰـَك إِلَّ بـَـَرٗ َفَقــاَل ٱلَۡمــَأُ ٱلَّ
ِي 

ۡ
أ َراذنُِلـَـا بـَـادَِي ٱلــرَّ

َ
ِيــَن ُهــۡم أ َبَعــَك إِلَّ ٱلَّ ّمِۡثلََنــا َوَمــا نََرىـٰـَك ٱتَّ

َوَمــا نَــَرٰى لَُكــۡم َعلَۡيَنــا ِمــن فَۡضــل بَــۡل َنُظنُُّكــۡم َكِٰذبـِـَن 
ـٰـِي  ّبِ َوَءاتَى ــن رَّ ــةٖ ّمِ ٰ بَّيَِن ــُت َعَ ــۡم إِن ُكن رََءۡيُت

َ
ــۡوِم أ ــاَل َيَٰق ٢٧ قَ

نُتــۡم لََهــا 
َ
نُۡلزُِمُكُموَهــا َوأ

َ
رَۡحَــٗة ّمِــۡن ِعنــِدهِۦ َفُعّمَِيــۡت َعلَۡيُكــۡم أ

ــرَِي إِلَّ  ۡج
َ
ــاًلۖ إِۡن أ ــهِ َم سۡ َٔلُُكــۡم َعلَۡي

َ
ــۡوِم َلٓ أ ــوَن ٢٨ َوَيَٰق َكٰرُِه

ــۡم  ــواْ َرّبِِه َلُٰق ــم مُّ ْۚ إِنَُّه ــٓوا ــَن َءاَمُن ِي ــارِدِ ٱلَّ ــا۠ بَِط نَ
َ
ــآ أ ِۚ َوَم َعَ ٱللَّ

ِن ِمــَن  َرىُٰكــۡم قَۡوٗمــا َتَۡهلُــوَن ٢٩ َوَيَٰقــۡوِم َمــن يَنــُرُ
َ
ٓ أ َوَلِٰكــّيِ

ــوُل لَُكــۡم ِعنــِدي  قُ
َ
ــُروَن ٣٠ َوَلٓ أ ــَا تََذكَّ فَ

َ
ــۡمۚ أ ُه ِ إِن َطَردتُّ ٱللَّ

ــوُل  قُ
َ
ــٞك َوَلٓ أ ــوُل إِّنِ َملَ قُ

َ
ــَب َوَلٓ أ ــُم ٱۡلَغۡي ۡعلَ

َ
ِ َوَلٓ أ ـِـُن ٱللَّ َخَزآئ

ــُم  ۡعلَ
َ
ُ أ ــۡراًۖ ٱللَّ ُ َخ ــُم ٱللَّ ــن يُۡؤتَِيُه ۡعُيُنُكــۡم لَ

َ
ــۡزَدرِٓي أ ــَن تَ ِي لِلَّ

ــۡد  ــوُح قَ ــواْ َيُٰن ُ ــَن ٣١ قَال ٰلِِم ــَن ٱلظَّ َِّم ٓ إِٗذا ل ــِهۡم إِّنِ نُفِس
َ
ــا ِفٓ أ بَِم

ــَن  ــآ إِن ُكنــَت ِم ــا تَعُِدنَ ــا بَِم تَِن
ۡ
ــا فَأ ۡكــَرَۡت ِجَدنَٰلَ

َ
ــا فَأ َجَٰدۡلََن

نُتــم 
َ
ُ إِن َشــآَء َوَمــآ أ تِيُكــم بـِـهِ ٱللَّ

ۡ
َمــا يَأ ِٰدقـِـَن ٣٢ قَــاَل إِنَّ ٱلصَّ

نَصــَح لَُكۡم 
َ
ۡن أ

َ
َردتُّ أ

َ
بُِمۡعِجزِيــَن ٣٣ َوَل يَنَفُعُكــۡم نُۡصــِيٓ إِۡن أ

ــوَن  ــهِ تُرَۡجُع ــَو َربُُّكــۡم ِإَوَلۡ ن ُيۡغوَِيُكــۡمۚ ُه
َ
ــُد أ ُ يُرِي إِن َكَن ٱللَّ

ــا۠  نَ
َ
ــَراِم َوأ ــَيَّ إِۡج ــُهۥ َفَع ۡيُت ــۡل إِِن ٱۡفَرَ ٰــُهۖ قُ ى ــوَن ٱۡفَرَ ُ ۡم َيُقول

َ
٣٤ أ

نَّــُهۥ لَــن يُۡؤِمــَن ِمــن 
َ
وِحَ إَِلٰ نـُـوٍح أ

ُ
ــا ُتۡرُِمــوَن ٣٥ َوأ بـَـرِٓيءٞ ّمِمَّ

ــوَن  ــواْ َيۡفَعلُ ــا َكنُ ــَا تَۡبَتئِــۡس بَِم ــَن فَ ــۡد َءاَم ــَك إِلَّ َمــن قَ قَۡوِم
ِيــَن ۡعُينَِنــا َووَۡحيَِنــا َوَل تَُخِٰطۡبــِي ِف ٱلَّ

َ
٣٦  َوٱۡصَنــِع ٱۡلُفۡلــَك بِأ

سورة هود ال�آي�ت )٢٥-٤7( تفسير

المفردات والتراكيب:

 ٱلَۡمَأُ: الرؤساء والكبراء.
َراذنُِلَا: الضعفاُء والفقراُء منا.

َ
 أ

ٍل وتفكُّر. ِي: من غيِر تاأمُّ
ۡ
أ  بَادَِي ٱلرَّ

 َفُعّمَِيۡت: َخِفَيت.
نُْجِبُركــم  هــل  نُۡلزُِمُكُموَهــا: 

َ
أ  

اتّباعهــا. علــى 

ۡعُيُنُكــۡم: تنظــرون 
َ
 تَــۡزَدرِٓي أ

باحتقــار. اإليهــم 

: ُيِضلَّكم.  ُيۡغوَِيُكۡمۚ

ــُهۥ: اختلقتــه وكذبــُت فــي  ۡيُت  ٱۡفَرَ
نســبته اإلــى اللــه -ســبحانه-.

 تَۡبَتئِۡس: تحزن.
ۡعُينَِنا: بحفِظنا.

َ
 بِأ
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ۡغَرقُــوَن ٣٧ َوَيۡصَنــُع ٱۡلُفۡلــَك َوُكََّمــا َمــرَّ َعلَۡيهِ  َظلَُمــٓواْ إِنَُّهــم مُّ
 ّمِــن قَۡوِمــهِۦ َســِخُرواْ ِمۡنــُهۚ قَــاَل إِن تَۡســَخُرواْ ِمنَّــا فَإِنَّــا 

ٞ
َمــَأ

نَۡســَخُر ِمنُكــۡم َكَمــا تَۡســَخُروَن ٣٨ فََســۡوَف َتۡعلَُمــوَن َمــن 
 ٰٓ قِيــٌم ٣٩ َحــيَّ تِيــهِ َعــَذاٞب ُيۡزِيــهِ َوَيِحــلُّ َعلَۡيــهِ َعــَذاٞب مُّ

ۡ
يَأ

 ٖ
ــن ُكّ ــا ِم ــۡل فِيَه ــا ٱۡحِ ــوُر قُۡلَن ــاَر ٱلَّنُّ ــا َوفَ ۡمُرنَ

َ
ــآَء أ إَِذا َج

ــَك إِلَّ َمــن َســَبَق َعلَۡيــهِ ٱۡلَقــۡوُل َوَمــۡن  ۡهلَ
َ
ــۡنِ َوأ َزوَۡجــۡنِ ٱثۡنَ

ۥٓ إِلَّ قَلِيــٞل ٤٠ ۞َوقَــاَل ٱۡرَكُبــواْ فِيَهــا  َءاَمــَنۚ َوَمــآ َءاَمــَن َمَعــُه
ــٞم ٤١ َوِهَ  ــورٞ رَِّحي ــىَٰهاۚٓ إِنَّ َرّبِ لََغُف ــا َوُمۡرَس ِ َمٜۡرىَٰه ِمۡسِب ٱللَّ
َبــاِل َونـَـاَدٰى نـُـوٌح ٱۡبَنــُهۥ َوَكَن ِف  َتۡــرِي بِِهــۡم ِف َمــۡوٖج َكٱۡلِ
َع ٱۡلَكٰفِرِيــَن ٤٢ قَاَل  َعَنا َوَل تَُكــن مَّ َمۡعــزِٖل َيُٰبــَيَّ ٱۡرَكــب مَّ
سَ ـَٔـاوِٓي إَِلٰ َجَبــٖل َيۡعِصُمــِي ِمــَن ٱلَۡمــآءِۚ قَــاَل َل َعِصــَم ٱۡلَۡوَم 
ــَاَن  ــۡوُج فَ ــا ٱلَۡم ــاَل بَۡيَنُهَم ــَمۚ وََح ــن رَِّح ِ إِلَّ َم ــرِ ٱللَّ ۡم

َ
ــۡن أ ِم

ــَمآُء  ــآَءِك َوَيَٰس ــِي َم ۡرُض ٱبۡلَ
َ
ــأ ــَل َيٰٓ ــَن ٤٣ َوقِي ــَن ٱلُۡمۡغَرقِ ِم

 ۖ ۡمــُر َوٱۡســَتوَۡت َعَ ٱۡلُــودِّيِ
َ
ۡقلـِـِي وَِغيــَض ٱلَۡمــآُء َوقُــِيَ ٱۡل

َ
أ

بَّــُهۥ َفَقــاَل  ٰلِِمــَن ٤٤ َونـَـاَدٰى نـُـوٞح رَّ َوقِيــَل ُبۡعــٗدا ّلِۡلَقــۡوِم ٱلظَّ
ۡحَكــُم 

َ
نــَت أ

َ
ــقُّ َوأ ۡهــِي ِإَونَّ وَۡعــَدَك ٱۡلَ

َ
َرّبِ إِنَّ ٱبۡــِي ِمــۡن أ

ــُهۥ  ۡهلِــَكۖ إِنَّ
َ
ــۡن أ ــَس ِم ــُهۥ لَۡي ــوُح إِنَّ ــاَل َيُٰن ٱۡلَحِٰكِمــَن ٤٥ قَ

ــَا تَسۡ َٔۡلــِن َمــا لَۡيــَس لـَـَك بـِـهِۦ ِعۡلــٌمۖ  َعَمــٌل َغــۡرُ َصٰلـِـٖحۖ فَ
 ٓ ــاَل َرّبِ إِّنِ ــَن ٤٦ قَ ــَن ٱۡلَجِٰهلِ ــوَن ِم ن تَُك

َ
ــَك أ ِعُظ

َ
ٓ أ إِّنِ

سۡ َٔلَــَك َمــا لَۡيــَس ِل بـِـهِۦ ِعۡلــٞمۖ ِإَولَّ َتۡغفِــۡر ِل 
َ
ۡن أ

َ
ُعــوُذ بـِـَك أ

َ
أ

ــَن ٱۡلَخِٰسِيــَن ٤٧﴾ ُكــن ّمِ
َ
ــِيٓ أ َوتَرَۡحۡ

المفردات والتراكيب:

 َيۡعِصُمِي: يحميني ويحفظني.

 وَِغيَض: نقص.

ۖ: اسُم جبل.  ٱۡلُودِّيِ

مالة في كلمة  ىك نلاحظ ال�إ
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ــع نش�ط: ــاِء م أنبي ــن َقصــِص ال� ــُم ع ــراآُن الكري ــره الق ــا ذك ــتفيدها مّم ــَة دروٍس نس ــتنبُط ثلاث نس

اأقواِمهــم؟

اأرســَل اللــُه ســبحانه اأنبيــاَءه لهدايــِة النــاِس اإلــى الحــّق، واإخراِجهــم مــن الظلمــات اإلــى النــور، وكانــت 

آيــاُت  أنبيــاَء اإل� صبــراً وثباتــاً. وهــذه ال� يــذاِء وال�ســتهزاء، فــلا يزيــُد ذلــك ال� اأقواُمهــم تواجُههــم بالتكذيــِب وال�إ

(، الــذي لَِبــَث فــي قوِمــه األــَف ســنٍة اإلّ� خمســين عامــاً، يدعوهــم  ــُح ِقّصــَة نبــيِّ اللــِه نــوٍح ) الكريمــُة تُوضِّ

اإلــى عبــادِة اللــه وحــَده، ولكنّهــم اأصــّروا علــى التكذيــِب، فاأهلَكُهــم اللــُه بالطوفــان.

تفسير ال�آي�ت الكريمة:

( يدعو قوَمه: نوٌح )

( دعــا قوَمــه اإلــى عبــادِة اللــه وحــَده، واأنـّـه اأنذرهــم وخّوفهــم مــن  آيتــان )٢٥-٢6( اأّن نوحــاً ) ــُن ال� تبيِّ

عــذاِب اللــه ســبحانه اإْن اأصــّروا علــى ضلالِهــم وكُْفِرهــم.

( يق�بلونه ب�لتكذيب: قوُم نوٍح )

بّينت ال�آية )٢7( اأّن قوَم نوٍح كّذبوه، واحتّجوا على تكذيبهم ب�أمور:

ال�أّول: اأنّه بشٌر مثلُهم، والبشُر في وهِمهم ل� يصلُح اأن يكونوا ُرسلاً ِمَن اللِه سبحانه.

الثّ�نــي: اأّن اأْتباَعــه كانــوا مــن فقــراِء النــاِس والمســتضعفين منهــم، واتَّهموهــم باأنّهــم ســارعوا اإلــى 

يمــاِن بــه دون تفكيــر. ال�إ

الثّ�لث: اأنكروا اأن يكون لنوٍح واأتباعِه فضٌل عليهم، واتّهموهم بالكذب.

( يردُّ على شبه�ِت قوِمه: نوٌح )

( رّد على ُشبه�ت قومه، وبّين لهم: بّينت ال�آي�ت )٢8-3١( اأّن نوحً� )

ــه ل� ُيْبِصــرون  ــه، ولكــّن قوَم ــّوة رحمــًة من ــاه الرســالَة والنب ــة، واآت ّ أدل ــن وال� ــده بالبراهي ــَه اأيَّ ١ اأّن الل
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يمــاَن  أنَّ ال�إ أدلـّـَة؛ بســبب ُظلِمهــم وُطغيانهــم، وهــو لــن ُيجبَرهــم علــى َقبولِهــا واتّباِعهــا؛ ل� هــذه ال�

الصــادَق يكــون عــن اقتنــاٍع واختيــار، ل� عــن اإكــراٍه واإجبــار، واأعلــَن اأنـّـه ل� َيْطلـُـُب منهــم علــى 

تبليــِغ الدعــوِة اأْجــراً؛ فاأْجــُره علــى اللــِه ســبحانه. 

٢ اأنـّـه لــن َيْطــُرَد الفقــراَء مــن اأتباِعــه؛ ل�أنَّ طرَدهــم جريمــٌة ُيعاقُبــه اللــُه ســبحانه عليهــا، واللــُه ســبحانه 

ــوَم القيامــة، فالنــاس  ــُم مــا فــي نفوِســهم، وهــو الــذي سُيحاِســُبهم علــى اأعمالِهــم ي وحــَده َيْعَل

يمانهــم وتقواهــم ل� باأموالهــم وجاههــم. يتفاضلــون باإ

عــي حــقَّ التصــرُِّف فــي خزائــِن اللــه، ول� ال�طـّـلاَع علــى الغيــب، وهــو ليــس ملــكاً مــن  ٣ اأنَّــه ل� يدَّ

ة. لــه اللــُه بالنبــوَّ الملائكــة، فمــا هــو اإل� بشــٌر َفضَّ

٤ اأنَّ الــرزَق بيــد اللــه وحــَده، ومــع ذلــك فالُمْســَتْكِبرون ينظــرون للفقــراِء والضعفــاِء مــن الُمؤمنيــن 

آِخــرِة جــزاَء اإيمانِهــم. نِْظــرَة اســتصغاٍر واحتقــار، مــع اأنَّ اللــَه ُيؤتيهــم الخيــَر فــي الدنيــا وال�

( يستعجلون العذاب: قوُم نوٍح )

َرهــم مــن دعــوِة نــوح، وطلبــوا منــه اأن ياأتَيهــم بالعــذاِب  آيــات )٣٢-٣٤( اأنَّ قــوَم نــوٍح اأعلنــوا تضجُّ تُبيــن ال�

ــْن  ــُه تعذيَبهــم َفَل ــاأنَّ اللــَه ســبحانه قــادٌر علــى تعذيِبهــم متــى شــاء، واإذا اأراد الل اإْن كان صادقــاً، فاأجابهــم ب

ُيعِجــَزُه شــيء، وهــو وحــَده ســبحانه القــادُر علــى هداَيِتهــم اإْن شــاء، واإن لــم ُيَوفِّْقهــم للهدايــِة فلــن ينفَعهــم 

نُصــٌح ول� اإرشــاد.  

( وحٌي من الله سبح�نه: م� اأخَبَرْت به ال�آي�ُت عن قوِم نوٍح )

آيــُة )٣٥( اأّن الــذي ُيْخِبــُر بــه القــراآُن عــن قــوِم نــوٍح ل� ُيمكــُن اأن يكــوَن َكِذبــاً افتــراُه النبــيُّ  بّينــت ال�

(، بــل هــو وحــٌي مــن اللــه ســبحانه، وســوف ُيعاِقــُب الكافريــن علــى اإجراِمهــم بالتكذيــِب بــه. (

:) نزوُل العذاِب بقوِم نوح)

آيــاُت )٣6-٤١( اأنَّ اللــَه ســبحانه اأخبــَر نوحــاً اأنـّـه لــن يؤمــَن مــن قوِمــه اإلّ� َمــْن قــد اآمــن، واأنــه  بّينــت ال�

ســُيهِلُكهم بطوفــاٍن ُيْغِرقُهــم، واأَمــَره اأن َيصَنــَع ســفينًة؛ لينجــَو بهــا هــو والذيــن اآمنــوا معــه، ونهــاه اأن َيشــُعَر 

بالحــزِن علــى اأفعالِهــم وكُفِرهــم، كمــا نهــاه اأن يطلــَب الرحمــَة لهــم، فقــد حّقــت العقوبــُة عليهــم. 
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وبــداأ نــوٌح فــي ُصْنــِع الســفينة، وكان قوُمــه َيســخرون منــه عندمــا يرونــه يفعــُل ذلــك، وكان َيــُردُّ عليهــم 

بتهديِدهــم بعــذاِب اللــِه ســبحانه.

ــاِت َزْوَجيــن  ــواِع الحيوان ــُه ســبحانه اأن َيَضــَع فــي الســفينِة مــن اأن ــَرُه الل ــاِن، اأَم ــا جــاء وقــُت الطوف ولّم

ــه. اثنيــن، واأن َيرَكــَب فيهــا هــو ومــن اآمــَن معــه مــن اأْتباِعــه واأهِل

:) غرُق ابِن نوح )

آيتــان )٤٢-٤٣( اأنَّ الســفينَة كانــت تجــري بيــن اأمــواٍج عظيمــٍة كالجبــال، وعندهــا راأى نــوٌح  ــُن ال� تبيِّ

ــاً لــه لــم يكــْن فــي الســفينة، فنــاداه، وطلــب منــه اأن َيرَكــَب معــه، ولكــّن ال�بــَن الكافــَر رفــَض ُركــوَب  ابن

الســفينة، وقــال: اإنـّـه ســيصعُد  اإلــى جبــٍل يحميــه مــن الغــرق، فنــاداه اأبــوه: اأْن ل� شــيَء ســُينجيه مــن َعــذاِب 

أمــواُج بال�بــن العاصــي، وكان مصيــرُه الغــرَق. اللــه فــي هــذا اليــوم، وعندهــا اأحاَطــْت ال�

( ومن معه: نج�ة نوح )

آيــُة )٤٤( نجــاَة نــوٍح ومــن معــه، فقــد اأمــر اللــُه ســبحانه ال�أرَض اأن تبتلــَع المــاء، والســماَء اأن  ــُن ال� تُبيِّ

َتُكــفَّ عــن المطــر، واســتقّرت الســفينُة علــى جبــِل الجــوديِّ بعــد اأن اأهلــك اللــه الظالميــن.

( يس�أل رّبه عن سبِب هلاِك ابِنه: نوٌح )

آيــات )٤٥-٤٧( اأّن نوحــاً ســاأل ربَّــه ســبحانه عــن َســَبِب هــلاِك ابِنــه مــع اأّن اللــَه وَعــده بنجــاِة  ــُن ال� تُبيِّ

أّن  اأهلــه، فاأجابــه اللــه ســبحانه بــاأّن ولــَده الكافــَر ل� ُيَعــدُّ مــن اأهِلــه، وهــو ليــس مــن الذيــن وعــَدُه بنجاتِهــم؛ ل�

رابطــَة النََّســِب ل� قيمــَة لهــا اإذا عارضتهــا رابطــُة الّديــن، ونهــى اللــه ســبحانه نوحــاً اأن يســاأله عــن اأشــياء ل� 

أّن ذلــك مــن فعــِل الجاهليــن. فمــا كان مــن نــوٍح عندمــا خاَطَبــه اللــُه بذلــك اإلّ� اأن اأْعَلــَن  علــَم لــه بهــا؛ ل�

توبتــه، وطلــَب مــن اللــه ســبحانه اأن َيْغِفــَر لــه، واأْن يرحَمــه؛ لينجــَو مــن الُخْســران.

اأستنتج بالتعاون مع اأفراد مجموعتي:نش�ط:

آيات الكريمة.  اأ- ثلاثة دروس من ال�

( اأثناء دعوته. ب- ثلاثة اأساليب اتّبعها نوح )
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التّقويم

ــؤاُل ال�أّول: اأَوّضــُح مع�نــي المفــردات والتراكيــب ال�آتيــة: اأنلزمكموهــ�، تــزدري اأعينكــم،  السُّ

الجــودي.

ؤاُل الثّ�ني: اأَبيُِّن الشبه�ِت التي اأث�َره� قوُم نوٍح في َوْجِه دعوتِه. السُّ

الّسؤال الثّ�لث: اأَوّضُح العقوبَة التي نزلت على قوِم نوح.

الّسؤال الّرابع: اأَبيُِّن المقصوَد مّم� ي�أتي:

١ قوله تعالى: : ُّمئ نئ ىئ يئ رب زب   َّ.

٢ قوله تعالى: : ُّ خن من هن  جه مه ٰه جي حي خي   َّ.

٣ قوله تعالى: : ُّحف خف مف حق مق جك حك   َّ.

الّسؤال الخ�مس: اأكتب ال�آية التي تدلُّ على كلٍّ مّم� ي�أتي:

١ ِمن صفاِت الكافرين التكبُُّر على الضعفاء.

مٌة على رابطِة النََّسب، اإذا حدث تعارض بينهما. ٢ رابطُة الدين ُمَقدَّ
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اأسئلة الوحدة ال�أولى
ج�بة الصحيحة فيم� يلي: اأضع دائرة حول رمز ال�إ

آيات المدنية باأنّها ما نزل: ١ تُعرَّف ال�

ب بعد الهجرة. اأ في المدينة.    

د في بيان علاقة المسلمين في المدن المحيطة بهم. جـ في بيان اأحكام المعاملات المدنية. 

٢ من موضوعات القراآن المكي:

ب الحّث على الجهاد. اأ فضح مؤامرات المنافقين.    

د بيان ال�أحكام المتعلقة بال�أسرة. جـ الرّد على شبهات المشركين حول النبّوة والبعث. 

آيات في سورة الفرقان: ٣ من صفات عباد الرحمن التي ذكرتها ال�

ب الجهاد في سبيل الله. اأ ال�عتدال في النفقة.     

د بر الوالدين. أمانة.       جـ اأداء ال�

٤ المراد من قوله تعالى: )يمشون على ال�أرض هونا(:

ب ل� يهينون اأنفسهم. اأ ال�ستهانة بالكافرين.     

د التواضع من غير تكّبر ول� تجّبر. جـ السعي في طلب الرزق.    

٥ المراد من قوله تعالى )واجعلنا للمتقين اإماما( اأنهم يطلبون من الله سبحانه:

َر لهم قادة واأئّمة يتصفون بالتقوى. اأ اأن ُيَيسِّ

ب اأن يجعل حرصهم على التقوى قائدهم في الحياة.

جـ اأن يوفقهم ليكونوا اأئّمة في الدين.    

د اأن يرزقهم المحافظة على صلاة الجماعة.

آيات من سورة الفرقان جرائم ثلاث هّددت عليها بالعذاب المضاعف، وهي: ٥  ذكرت ال�

ب الكبر والظلم والكذب. اأ الشرك والقتل والزنا.      

د ترك الصلاة والغيبة والنميمة. جـ عقوق الوالدين والفساد في ال�أرض واأكل حقوق الناس.  

٥  كان اعتراض الكافرين من قوم نوح على دعوته:

اأ فقر نوح.

ب اأّن ابنه لم يؤمن به.

جـ اأن اأتباعه كانوا من فقراء الناس والمستضعفين منهم.    

د اأنّه دعاهم اإلى اإنفاق اأموالهم على اأتباعه من الفقراء.
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سلامية العقيدُة ال�إ

الوحدة الثّ�نية

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ    ٱ ُّٱ  ٱٹ  ٹ 
ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ      
ڳ   گ     گ   گ    گ   ک   ک   ک   ک  

ڳ   َّ ]النســاء: ١٣6[

اأهداف الوحدة

آتية: يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة تحقيُق ال�أهداف ال�

أنبياء. ١ توضيح بعض معجزات ال�

أنبياء والرسل. يمان بال� ٢ بيان اأثر ال�إ
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آتية: ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد دراسة هذا الّدرس تحقيق ال�أهداف ال�

١ تعريف المعجزة.

أنبياِء السابقين. ٢ توضيح بعِض معجزاِت ال�

أنبياِء السابقين. ٣ المقارنة بين معجزِة القراآن الكريم، وُمْعجزاِت ال�

٤ تعظيم القراآِن الكريم.

ال�أهداف

) ُمْعِجزات ال�أنبي�ء )

الّدرس الّخ�مس

)سورة البقرة(
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نش�ط:
آيُة الكريمُة:   ُّٱۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ۆ   نوّضح ما تدّل عليه ال�

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   َّ. )يونس: ٣٨(

ــا  ــِة م ــم، وِصحَّ تِه ــْدِق نبوَّ ــى ِص ــُدلُّ عل ــزاٍت ت ــاِء بُمْعِج أنبي ــُد ال� ــى تاأيي ــِه ســبحانه وتعال ــْن حكمــِة الل ِم

أنبيــاِء التــي ذكرهــا القــراآُن الكريــم؟  اأخبــروا بــه عــِن اللــه ســبحانه وتعالــى، فمــا الُمعِجــَزُة؟ ومــا ُمعِجــزاُت ال�

ومــا الفــرُق بينهــا وبيــَن اإعجــاِز القــراآِن الكريــم؟ 

تيــ�َن بمثِلــه، ُيظِهــُره اللــُه  الُمْعِجــزة: اأمــٌر خــ�رٌق لقوانيــِن الكــوِن، ل� يســتطيُع البشــُر ال�إ

ســبح�نه وتع�لــى علــى يــِد ال�أنبيــ�ِء، تصديقــً� لهــم.

:) ِمْن ُمْعِجزاِت ال�أنبي�ء )

( بمعجــزاٍت منهــا: تحويــُل العصــا  (: اأيـّـَد اللــُه ســبحانه موســى )  ِمــْن ُمْعِجــزات موســى )

ــال  ــِر ســوٍء اإذا اأدخَلهــا فــي َقميِصــه، ق ــِده بيضــاَء مــن غي ــة، وخــروُج َي ــٍة ضخمــٍة حقيقّي ــى حّي اإل

أعــراف:  تعالــى:    ُّٱ      ُّ         ِّ    ّٰرئ زئ مئ نئ ىئ يئرب زب مبنب  َّٱ]ســورة ال�

.]١٠٧ – ١٠٨

أبــرِص بــاإذن اللــه، واأنـّـه كان  (: اإحيــاُء الموتــى، واإبــراُء ال�أكمــِه وال�  ِمــْن ُمْعِجــزاِت عيســى )

يعمــُل مــن الطيــن كهيئــِة الطيــِر، فينفــُخ فيــه، فيصبــُح طيــراً بــاإذِن اللــه تعالــى، قــال تعالــى:   ُّٱ يئ 

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

ىث يث ىف  يف ىق يقاك لك مك ىك يك  مل ىل يل امٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ
]سورة اآل عمران: ٤٩[.

١ ال�أكمُه: من ُولَِد اأعمى.

٢ ال�أبرص : المصاب بمرض البرص، وهو مرض جلدّي يصعب الّشفاء منه.
اأَتَعلَّم:
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(: خــرَج مــن النّــاِر العظيمــِة التــي األقــي فيهــا ســالماً، قــال تعالــى:ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ مث   ُمْعِجــَزُة اإبراهيــم )

آيــة 6٩[. أنبيــاء: ال� حج مج جح مح جخ مخ   َّ ]ســورة ال�

:) معجزُة النبيِّ محّمٍد )

( بُمعجــزاٍت ِحّســّيٍة كثيــرة، منهــا انشــقاُق القمــر، ونبــُع المــاء مــن  اأيـّـد اللــُه ســبحانه نبيَّــه محمــداً )

( هــي القــراآُن الكريــم، فجميــُع معجــزاِت  أهــمُّ للنبــّي ) بيــن اأصابِعــه، وحنيــُن الجــذِع اإليــه، والمعجــزُة ال�

أنبيــاِء الســابقين كانــت معجــزاٍت ِحّســّيًة، ومؤقّتــًة، وكل واحــدة منهــا جــاءت خاصــًة بالقــوم الذيــن اأرســل  ال�

اإليهــم النبــي، اأّمــا القــراآُن الكريــُم فهــو الُمْعِجــزُة العقليــة الخالــدُة الباقيــُة، وكلّمــا تقــّدم النّــاُس فــي علوِمهــم 

ســلام  وجــدوا فيــه اأدلـّـًة جديــدًة علــى كونـِـه مــن عنــِد اللــه ســبحانه، وذلــك هــو المناســُب لعمــوِم شــريعِة ال�إ

وخلوِدهــا اإلــى يــوم القيامــة.

الفرُق َبْيَن اإعج�ز القراآن الكريم ومعجزاِت ال�أنبي�ِء الس�بقين:

معجزات ال�أنبي�ء الس�بقينمعجزة القراآن الكريم

ِحّسّية.عقلّية.

خاّصة بزمِن النبّي.باقية خالدة اإلى يوم القيامة.

خاّصة بالقوم الذين اأرِسَل الّرسوُل اإليهم.عاّمة لجميع الناس في كل زمان ومكان.

 الكرامــُة: اأمــٌر خــارٌق للعــادة، ُيجريــه اللــه -ســبحانه وتعالــى- علــى يــِد عبــٍد صالــٍح 

ل� يّدعــي النبــّوة، ومــن اأمثلــِة ذلــك: الــرزُق الــذي كانــت َتِجــُده مريــُم -عليهــا 

ــة وتســَع ســنين. ــوُم اأصحــاب الكهــف ثلاَثمئ الســلام- دون ســعٍي منهــا، ون

اأَتَعلَّم:

أدلة على اإعجاز القراآن. نن�قش: كلما تقدم العلم زادت البراهين وال�
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التّقويم

ــ�َرِة  ــَن اْلِعب ( يمي اإشــ�َرَة ) ــِة، َو حيَح ــ�َرِة الصَّ ــَن اْلِعب ( يمي ــُع اإشــ�َرَة ) ــؤاُل ال�أّول: اأَض السُّ

ــي:  حيَحــِة فِيمــ� َي�أْت ــِر الصَّ َغْي

أنبيــاِء الســابقين لِِبعَثــِة النبــّي  خاّصــة بالقــوم الذيــن اأرِســَل  ١ )     ( ُمعِجــزاُت جميــِع ال�

الّرسوُل اإليهم. 

٢ )     ( ما حصل مع اأصحاب الكهف ُيّعدُّ معجزة.

( اأنّه كان ُيحيي الموتى. ٣ )     ( من ُمعجزاِت موسى )

٤ )     ( معجزُة القراآن الكريم عقلية خالدة.

ؤاُل الثّ�ني: اأَعرُِّف الُمعجزة. السُّ

ــن ســورة اآل  ــة )٤9( م ــي ال�آي ــواردَة ف ( ال ــُح معجــزاِت عيســى ) ــث: اأوّض ــؤال الثّ�ل الّس

ــران. عم

الّسؤال الّرابع: معجزُة القراآن الكريم خ�لدٌة، اأعلّل ذلك.

الّسؤال الخ�مس: اأْكِمُل الفراَغ فيم� ي�أتي:

 :) ١ من الُمْعجزاِت الِحّسّية لرسوِل الله محمد )

ب ......... . اأ ...........   

٢ من ُمْعجزاِت موسى عليه السلام:

ب ......... . اأ ...........   

٣ كانت ُمْعجزة اإبراهيم عليه السلام: ........................ .
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آتية: ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد دراسة هذا الّدرس تحقيق ال�أهداف ال�

الكريمــِة  آيــاِت  بال� والرُّســل  بالملائكــِة  يمــاِن  ال�إ ال�ســتدل�ل علــى وجــوب   ١

الشــريفة. النبويّــة  وال�أحاديــِث 

يماِن بالملائكِة والرُّسل على المؤمن.  ٢ توضيح اأثر ال�إ

٣ بيان العلاقة بين الملائكة والرُّسل.

ال�أهداف

) يم�ِن ب�لملائكة والرُّسل ) اأثُر ال�إ

الّدرس الّس�دس

)سورة البقرة: ٢٨٥-٢٨6(
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نوَضــُح مــا يــدّل عليــه الحديــث الشــريف: عــن اأبــي هريــرة رضــي اللــه عنــه، اأن رســول نش�ط  :

أنبيــاء مــن قبلــي، كمثــل رجــل بنــى بيتــا فاأحســنه  (، قــال: اإن "مثلــي ومثــل ال� اللــه )

واأجملــه، اإل� موضــع لبنــة مــن زاويــة، فجعــل النــاس يطوفــون بــه، ويعجبــون لــه، ويقولون 

هــلا وضعــت هــذه اللبنــة؟ قــال: فاأنــا اللبنــة واأنــا خاتــم النبييــن" )رواه البخــاري: بــاب خاتــم النبييــن، رقــم: ٣٥٣٥.

أدلـّـُة علــى  يمــان، ل� يِصــحُّ اإيمــاُن العبــِد اإلّ� بهمــا، فمــا ال� يمــاُن بالملائكــِة والرُّســِل ركنــان مــن اأركاِن ال�إ ال�إ

يمــاِن بهمــا فــي حيــاِة المســلم؟ يمــاِن بهمــا مــن القــراآِن الكريــِم والســنِّة النبويـّـِة الشــريفة؟ ومــا اأثــُر ال�إ وجــوِب ال�إ

 :) يم�ن ب�لملائكة والرُّسل ) ال�أدلُة على وجوب ال�إ

(، ومــن  يمــاِن بالملائكــة وبالرُّســل ) دلَّ القــراآُن الكريــُم والســنُّة النبويـّـُة الشــريفُة علــى وجــوِب ال�إ

ذلــك قولُــه تعالــى:   ٱُّيل ام مم رن  زن من نن ىنين ٰى ري زي مي 

يمــاِن فقــال: »اأْن تُْؤِمــَن  ( فــي حديــِث ِجْبريــَل اأركاَن ال�إ ني  ىي  َّ]البقــرة:٢٨٥[، وبّيــن النبــي )

آِخــِر، َوتُْؤِمــَن بِالَْقــَدِر َخْيــِرِه َوَشــرِِّه«)١(. بِاللــِه، َوَمَلائَِكِتــِه، َوكُُتِبــِه، َوُرُســِلِه، َوالَْيــْوِم اْل�

لكترونيــة، واأذكــُر حديــَث جبريــَل )نش�ط  )١(: اأرجــُع اإلــى صحيــح مســلم اأو الشــبكة ال�إ

".... ) ( "بينمــا نحــن جلــوس عنــد النبــي )

يم�ِن ب�لملائكة: اأثُر ال�إ

أّن المؤمــَن َيشــعُر  أقــواِل وال�أعمــاِل الســّيئِة؛ ل� ١ ال�ســتقامُة علــى اأمــِر اللــه تعالــى، وال�بتعــاُد عــن ال�

برقابــِة الملائكــِة وتســجيِلهم اأقوالَــه واأفعالَــه، قــال تعالــى:   ٱُّيب رت زت مت نت ىت 

يت رث زث مث نث   َّ ]ال�نفطــار: ١٠ – ١٢[.

أّن الملائكَة تحفُظ المؤمنين، وتؤيُِّدهم، وَتْنُصُرهم. ٢ الشعوُر بالثقِة؛ ل�

يمان: رقم الحديث )١(  ))) مسلم – باب معرفة ال�إ
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يم�ِن ب�لرُّسل: اأثُر ال�إ

يصــدق المســلم بــاأن اللــه ســبحانه وتعالــى اأرســل رســله اإلــى اأقــوام شــتى، وقامــوا بتبليــغ رســالة ربهــم اإلــى 

يمــان اآثــار علــى المســلم منهــا: أقــوام، ولهــذا ال�إ هــذه ال�

١ اتّباُع منهِج الله سبحانه وشريعِته التي اأْوحى بها اإليهم.

أنّهم َبلَّغوا رسالَة الله، ونصحوا لعباِده. ٢ َمحّبُة الرُّسل والثناُء عليهم؛ ل�

.) ٣ الـدعوُة اإلى الله بالِحْكَمِة والموعظِة الحسنِة اقتداًء بالرُّسل الكراِم )

٤ ُشْكُر اللِه سبحانه على نعمِته العظيمة باأْن اأرسَل اإلينا الرُّسل يهدوننا اإلى الصراِط الُمستقيم.

العلاقُة بيَن ال�أنبي�ِء والملائكة:

( بالوحــِي مــن اللــه ســبحانه، فجبريــُل  أنبيــاِء ) ١ الملائكــُة هــي التــي نََزلــت علــى الرُّســل وال�

( بالقــراآِن الكريــم، قــال تعالــى:   ٱُّٱىك  ــد) عليــه الســلام هــو الــذي كان َينــزُل علــى النبــيِّ ُمحمَّ

يكملىليل ام مم رن  زن من نن ىن ين ٰى ري زي   َّ ]الشــعراء: ١٩٢ 

.]١٩٤ –

(، وعلى اأتباعهم، تثبُِّتهم، وتؤيُِّدهم. أنبياء ) ٢ الملائكُة تنزُل بالسكينِة والرحمِة على ال�

نش�ط  )٢(:
:) د ) آتيِة الواجَب تُجاَه الرسوِل ُمحمَّ آيِة ال� اأستنبُط من ال�

قــال تعالــى:   ٱُّٱمخ جس حس خس  مس حص خص مص جض حض 

خض مض  حط مظ جع مع جغ مغ جف  َّ  ]النساء: 6٥[.

نش�ط  )3(:
أنبيــاِء الذيــن  أنعــام، واأكتــُب اأســماَء ال� آيــات )٨٣-٨6( مــن ســورِة ال� اأرجــُع  اإلــى ال�

َوَرَد ذكُرهــم فيهــا.
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التّقويم

.) يم�ِن ب�لملائكِة والرُّسل ) الّسؤال ال�أّول: اأذكُر دليلاً من القراآِن الكريمِ على ُوجوِب ال�إ

يم�ِن ب�لملائكِة على حي�ِة المسلم. الّسؤال الثّ�ني: اأّعدُد اأثرين للاإ

يم�ِن ب�لرُّسل على حي�ِة المسلم. الّسؤال الثّ�لث: اأبيُن ثلاثَة اآث�رٍ للاإ

الّسؤال الرابع: اأوضُح العلاقَة بين ال�أنبي�ِء والملائكة.

يم�ِن ب�لملائكِة التي تدلُّ عليه� ال�آي�ُت ال�آتية: الّسؤال الخ�مس: اأستنبُط اآث�َر ال�إ

أنفال :١٢[.  ١ قال تعالى:   ُّٱنث ىث يث ىف يف ىق يق اك لك مك  َّ ]ال�

٢ قال تعالى:   ٱُّٱيب رت زت مت نت ىت يت رث زث مث  َّ ]ال�نفطار: ١٠-١٢[.
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اأسئلة الوحدة الث�نية
ج�بة الصحيحة فيم� يلي: اأضع دائرة حول رمز ال�إ

١ الفرق بين المعجزة والكرامة اأّن:

اأ المعجزة اأمر خارق للعادة بخلاف الكرامة.

ب اأّن الكرامة تظهر على يد النبّي غير مقرونة بالتحّدي بخلاف المعجزة.

جـ اأّن المعجزة تظهر على يد النبّي، اأما الكرامة فتظهر على يد عبد صالح.  

ــم. ــرت فيه ــي ظه ــوم الت ــة بالق ــي خاّص ــة فه ــا الكرام ــة، اأم ــوم القيام ــى ي ــدة اإل ــة خال د اأنّ المعجــزة باقي

:) ٢ معجزات النبّي محمد )

اأ كانت حسّية كلها. 

ب كانت عقلية كلها.

جـ منحصرة في القراآن الكريم، ول� يصّح اأن ّ له معجزات اأخرى.   

د القراآن الكريم هو المعجزة العقلية الخالدة، واأيّده الله سبحانه بمعجزات اأخرى حسّية.

٣ المقصود ال�أساس من المعجزة:

اأ تخويف الكافرين الجاحدين.

ب بيان قدرة الله سبحانه على البعث.

جـ اإظهار صدق النبي الذي ظهرت على يده المعجزة.

آيات الكونّية. د لفت النظر اإلى ال�

٤ من معجزات موسى عليه السلام:

اأ اإحياء الموتى.

ب اإبراء ال�أكمه وال�أبرص.

جـ ينفخ في الطين كهيئة الطير فيصير طيرا باإذن الله سبحانه.

د تحويل العصا اإلى ثعبان.

٥ المراد من قوله تعالى    ٱُّام مم رن  زن من نن ىن ين ٰى ري زي   َّ:

اأ نزول الملائكة  بالتثبيت على قلوب المؤمنين.

( بالقراآن الكريم. ب نزول جبريل على النبي )

( في غار ثور.     جـ نزول السكينة على قلب النبي )

د وجوب اتباع الرسل.
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نَّة النََّبوّية الّشريفة السُّ

الوحدة الثّ�لثة

اأهداف الوحدة

آتية: يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة تحقيُق ال�أهداف ال�

١ بيان اأنواع السنة النبويّة.

٢ ال�ستدل�ل على اأهمّية السنة النبويّة وحجّيتها.



35

آتية: ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد دراسة هذا الّدرس تحقيق ال�أهداف ال�

نَّة النََّبويّـَة الّشريفة. ١ تعريف السُّ

.) نَّة من حيُث صدوُرها عن النبّي ) ٢ تعداد اأنواَع السُّ

نَّة النََّبويّة. تيان باأمثلٍة لكلِّ نوٍع من اأنواِع السُّ ٣ ال�إ

نَّة النََّبويّـَة الّشريفة. ٤ تقدير السُّ

ال�أهداف

نَّة النََّبوّية الّشريفة السُّ

الّدرس الّس�بع

)سورة الحشر: ٧(
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نش�ط
(، ونذكــر  ســلامّية التــي حــّض عليهــا النبــي ) نبّيــن خمســاً مــن القيــم ال�إ

اأمــرت بهــا.  ال�أحاديــث النبويــة الشــريفة التــي 

ســلامّي بعــَد القــراآن الكريــم، وقــد بــذَل علماُء المســلمين  ــنَّة النََّبويـّـُة هــي المصــدُر الثّانــي للتشــريِع ال�إ السُّ

ــنَّة، واأنواِعهــا، مــع اأمثلــٍة  ُجهــوداً جّبــارًة فــي جمِعهــا ودراســِتها، وفــي هــذا الــّدرس نتعــّرُف اإلــى مفهــوِم السُّ

 . عليها

نَّة النََّبوّية: مفهوم السُّ

( من قوٍل، اأو فعٍل، اأو تقريٍر، اأو صفة. نَّة: ما ُرِوَي عن النبّي ) السُّ

نَّة:  اأنواع السُّ

( اإلى:  نَّة النََّبويَّة تنقِسُم من حيُث صدوُرها عِن النبيِّ ) من خلال التعريِف السابِق، نستنتُج اأّن السُّ

تَُشدُّ  (: )ل�َ  ( التي تكلَّم بها، ومن اأمثلِة ذلك قولُه ) اأول�ً: سنٍّة قولّية: وهي اأقواُل النبيِّ )

أْقَصى()١(. (، َوَمْسِجِد ال� َحاُل اإِلَّ� اإِلَى َثلاََثِة َمَساِجَد: الَمْسِجِد الَحَراِم، َوَمْسِجِد الرَُّسوِل ) الرِّ

(، ومثــاُل ذلــك اأفعالـُـه فــي الُوضــوِء، واأداِء الصلــوات،  ث�نيــً�: ســنٍّة فعلّيــة: وهــي اأفعــاُل النبــيِّ )

( فقــال:   ٱُّٱجف  ومناســِك الحــّج، ولقــد اأَمَرنــا اللــُه ســبحانه بال�قتــداِء والتاأّســي باأفعــاِل النبــيِّ )

آيــة ٢١[. حف خف مف حق مق جك  حك   َّ ]ســورة ال�أحــزاب: ال�

(، ووافــق عليــه مــن اأفعــاِل اأصحابـِـه واأقوالِهــم  ــنَّة التقريرّيــة: وهــي مــا اأقــّره الرســوُل ) ث�لثــً�: السُّ

ــن  ــدَر م ــٍل َص ــْوٍل اأو ِفْع ــى َق ( عل ــيُّ ) ــَع النب ــك: اأْن يطَِّل ــى ذل ــد، ومعن بالســكوت اأو التاأيي

اأحــِد الصحابــِة، فــلا ينهــى عنــه، ول� ُيْنكــُره، بــل يســكُت عنــه، اأو يؤيِّــُده، ويستحســُنه، ومثــال 

))) البخاري: باب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة، رقم: ١١٨٩.
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(: »ل�َ ُيَصلَِّيــنَّ اأَحــٌد الَعْصــَر اإِلَّ� ِفــي َبِنــي قَُرْيَظــَة، َفــاأْدَرَك َبْعَضُهــُم الَعْصــُر  ذلــك قــوُل النبــي )

ِفــي الطَِّريــِق، َفَقــاَل َبْعُضُهــْم: ل�َ نَُصلِّــي َحتَّــى نَاأْتَِيَهــا، َوَقــاَل َبْعُضُهــْم: َبــْل نَُصلِّــي، لَــْم ُيــَرْد ِمنَّــا 

(، َفَلــْم ُيَعنِّــْف َواِحــداً ِمْنُهــْم«)١(  َذلـِـَك، َفُذِكــَر لِلنَِّبــيِّ )

(: فقــد اتّصــَف بال�أخــلاِق الحميــدِة والصفــاِت العظيمــة، فَعــْن اأنَــِس ْبــِن َمالـِـٍك  رابعــً�: صف�تــه )

(، َقــاَل: »َكاَن َرُســوُل اللــِه -َصلَّــى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم- اأْحَســَن النَّــاِس، َوَكاَن اأْجــَوَد النَّــاِس،  (

َوَكاَن اأْشــَجَع النَّــاِس«)٢(.

نش�ط
آتية: آيِة الكريمِة ال� نَّة النََّبويِّة من ال� اأستنتُج واِجبي نَْحَو السُّ

قال تعالى:   ٱُّٱخل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن حن  خن من 

ىن ينجه مه ىه يه جي حي خي مي  ىي  َّ ]سورة ال�أحزاب: اآية ٣6[.

))) البخاري، باب: صلاة الطالب والمطلوب، رقم: ٩٤6.

(، رقم: ٢٣٠٧ . ))) مسلم، باب في شجاعة النبي )
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التّقويم

ؤاُل ال�أّول: اأعرُِّف م� ي�أتي: السُّ

نَّة النََّبويّة القولّية. ١ السُّ

نَّة النََّبويّة الفعلّية. ٢ السُّ

نَّة النََّبويّة التقريريّة. ٣ السُّ

ؤاُل الثّ�ني: اأَمثِّل لم� ي�أتي بمث�ٍل واحد: السُّ

١ ُسنّة قولّية. 

٢ ُسنّة فعلّية.

٣ ُسنّة تقريريّة.

الّسؤال الثّ�لث: اأصنُِّف ال�أح�ديَث ال�آتيَة اإلى سنٍّة قولّيٍة، اأو فعلّيٍة، اأو تقريرّيٍة، اأو صفة:

(: »ل�َ ُيْؤِمــُن اأَحُدكُــْم، َحتَّــى اأكُــوَن اأَحــبَّ اإِلَْيــِه ِمــْن َوالـِـِدِه َوَولَــِدِه  ١ قــال رســوُل اللــه )

َوالنَّــاِس اأْجَمِعيــَن«)١(. 

(: اإِنَّ لَِربِّــَك َعَلْيــَك َحّقــاً، َولَِنْفِســَك َعَلْيــَك َحّقــاً،  أبــي الــدرداء ) ٢ قــال َســْلَمان ل�

(، َفَذَكــَر َذلـِـَك لَــُه،  ــُه، َفاأَتــى النَِّبــيَّ ) أْهِلــَك َعَلْيــَك َحّقــاً، َفاأْعــِط كُلَّ ِذي َحــقٍّ َحقَّ َولِ�

ــْلَماُن)٢(. ــَدَق َس (: َص ــيُّ ) ــاَل النَِّب َفَق

(: »َمــْن َصلَّــى الِْعَشــاَء ِفــي َجَماَعــٍة َفَكاأنََّمــا َقــاَم نِْصــَف اللَّْيــِل، َوَمــْن  ٣ قــال رســول اللــه )

ْبــَح ِفــي َجَماَعــٍة َفَكاأنََّمــا َصلَّــى اللَّْيــَل كُلَّــُه«)٣(. َصلَّــى الصُّ

( َيْومــاً َعَلــى َبــاِب ُحْجَرتـِـي َوالَحَبَشــُة  (: لََقــْد َراأْيــُت َرُســوَل اللَّــِه ) ٤ قالــت عائشــُة )

( َيْســُتُرنِي بِِرَدائـِـِه، اأنُْظــُر اإِلَــى لَِعِبِهــْم)٤(. َيْلَعُبــوَن ِفــي الَمْســِجِد، َوَرُســوُل اللَّــِه )

(، رقم: ١٥ . ))) البخاري، باب: حّب الرسول )

))) البخاري، باب: من اأقسَم على اأخيه ليفطر، رقم: ١٩6٨ .

))) مسلم، في باب: فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، رقم: 6٥6 .

))) البخاري، باب اأصحاب الحراب في المسجد، رقم: ٤٥٤ .
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مــا صعيــداً طيّبــاً،  ٥ خــرَج رجــلان فــي ســفر، فحضــَرِت الصــلاُة، وليــس معهمــا مــاء، فَتَيمَّ

ــِد  ــم ُيِع ــا الصــلاَة والوضــوَء، ول ــاَد اأحُدهم ــت، فاأع ــي الوق ــاَء ف ــدا الم ــم وج ــا، ث َفَصلَّي

ــَت  ــْد: »اأَصْب ( فذكــرا ذلــك لــه، فقــال للــذي لــم ُيِع آَخــر، ثــم اأتيــا رســوَل اللــه ) ال�

ــاأ، واأعــاد: »لــك ال�أجــُر مّرتيــن«)١(. ــال للــذي توضَّ ــك«. وق ــك صلاتُ ــنَّة، واأْجَزاأْت السُّ

ــمَّ  ــَتْنَثَر، ثُ ــمَّ اْس ــَض، ثُ ــاأ، َفَمْضَم ( َتَوضَّ ــِه ) ــوَل الل ــن عاصــٍم اأنّــه َراأى َرُس ــِد ب 6 عــْن زي

أْخــَرى َثَلاثــاً، َوَمَســَح بَِراأِْســِه بَِمــاٍء َغْيــِر َفْضــِل  َغَســَل َوْجَهــُه َثَلاثــاً، َوَيــَدُه الُْيْمَنــى َثَلاثــاً، َواْل�

َيــِدِه، َوَغَســَل ِرْجَلْيــِه َحتَّــى اأنَْقاُهَمــا«)٢(.

ــا َيُكــوُن  ــاِس، َوَكاَن اأْجــَوُد َم ( اأْجــَوَد النَّ ــِه ) ــاَل: »َكاَن َرُســوُل اللَّ ــاٍس َق ــِن َعبَّ ــِن اْب ٧ َع

ــي َرَمَضــاَن«)٣(. ِف

ألباني.  ))) اأبو داود باب: في التيّمم يجد الماء، رقم: ٣٣٨، وصححه ال�

))) مسلم، باب: صفة الوضوء، رقم: ٢٣6 . 

(، رقم: ١٩٠٢ . ))) البخاري: باب: اأجود ما كان النبي )
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آتية: ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد دراسة هذا الّدرس تحقيق ال�أهداف ال�

١ ال�ستدل�ل على وجوب اتّباع الُسنّة النبوية الشريفة.

٢ بيان العلاقة بين القراآِن الكريِم والُسنّة النبويِّة الشريفة.

ــِل لُحكــِم مــا  ٣ اســتنتاج اأهّمّيــة الُســنّة فــي بيــاِن مــا َوَرَد فــي القــراآِن، والتوصُّ

لــْم َيــِرْد.

ال�أهداف

نَّة النََّبوّية الّشريفة اأهمّية السُّ

الّدرس الثّ�من
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نش�ط
نذكر ثلاثة اأمور جاءت ُمجملة في القراآن الكريم، وفّصلتها السنّة النبويّة. 

ــُح لهــم  ( هاديــاً للنــاس، ُيْرِشــُدهم اإلــى الخيــر، وُيوضِّ بعــث اللــُه ســبحانه خاَتــَم النبّييــَن محّمــداً )

ُســوُل َفُخــُذوُه َوَمــا نََهٰىُكــۡم  ســلاِم وشــريعَته، وقــد اأَمــَر اللــُه ســبحانَه بطاعِتــه فقــال:    ٱُّٱَوَمــاآ َءاَتٰىُكــُم ٱلرَّ اأحــكاَم ال�إ

ــُل اأحكاَمــه، وواجــُب  ُنــه، وتفصِّ آيــة ٧[، وُســنَُّته هــَي التــي َتْشــرُح القــراآَن، وتَُبيِّ َعۡنــُه َفٱنَتُهــواْۚ    َّ]ســورة الحشــر: ال�

ــُك بســنِّته، واتّبــاُع َهْديـِـه. المســلمين التَمسُّ

نَّة الّشريفة ب�لقراآِن الكريِم: علاقُة السُّ

ــى:   ٱُّجن حن  خن من ىن ين جه مه ىه يه   َّ  ــال تعال ــه ســبحانه، ق ــُة وحــٌي مــن الل ــنَّة النََّبويّ السُّ

( معانــَي القــراآِن الكريــم، وكانــت ســنَُّته الّشــريفة شــرحاً لــه، وهــذا  ]ســورة النجــم: ٣-٤[، وقــد بّيــن النبــّي )

آيــة الكريمــة:   ٱُّٱجي حي  خي مي ىي يي ٰذ ٰر  َّ ]النحــل: ٤٤[. مــا دلّــت عليــه ال�

نَّة من َحْيُث علاقُته� ب�لقراآِن الكريِم اإلى م� ي�أتي: وتُْقَسُم السُّ

ــرِّ  ــَه ســبحانه اأمــَر بب ــِة ذلــك اأّن الل ــم: ومــن اأمثل ــدة لمــا جــاَء فــي القــراآن الكري ــنَّة المؤكِّ اأول�ً: السُّ

الوالدين، فقال تعالى:   ٱُّٱمئ نئ ىئ يئ رب  زب مب نب  َّ ]ســورة لقمان: 

ــنَّة النََّبويـّـُة تُؤكِّــُد علــى اأهمّيــة بـِـرِّ الوالديــن، وِمــْن ذلــك اأنَّ َرُجــلاً قــال: َيــا  آيــة ١٤[، وجــاءت السُّ ال�

ــَك، ثُــمَّ اأُبــوَك،  ــَك، ثُــمَّ اأمُّ ــَك، ثُــمَّ اأمُّ ْحَبــِة؟ َقــاَل: »اأمُّ َرُســوَل اللــِه َمــْن اأَحــقُّ النَّــاِس بُِحْســِن الصُّ

ثـُـمَّ اأْدنَــاَك اأْدنَــاَك«)١(.

لــُة لمــا جــاء فــي القــراآِن الكريــِم: وِمــْن اأمثلــِة ذلــك اأّن اآيــاِت القــراآِن الكريــِم اأمــرت  ــنَّة الُمَفصِّ ث�نيــً�: السُّ

ــنَّة، فبّينــت اأعمــاَل الصــلاِة ومواقيَتهــا وواجباتِهــا وُســَنَنها،  بالصــلاِة والــزكاِة والحــّج، وجــاءت السُّ

أمــواَل التــي تجُب فيها  ــنَّة ال� (: »َوَصلُّــوا َكَمــا َراأْيُتُمونـِـي اأَصلِّــي«)٢( . وكذلــك بيَّنــِت السُّ قــال )

))) مسلم، باب بر الوالدين، رقم: ٢٥٤٨ .

))) البخاري، باب ال�أذان للمسافر، رقم: 6٣١ .
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( اأن نتعلََّم منه المناســَك،  الــزكاُة واأنصبَتهــا ومقــداَر الواجــِب فيهــا، وفــي الحــّج، اأمرنــا النبــيُّ )

ِتــي َهــِذِه«)١(. نِّــي َل� اأْدرِي لََعلِّــي َل� اأُحــجُّ َبْعــَد َحجَّ فقــال: »لَِتاأُْخــُذوا َمَناِســَكُكْم، َفاإِ

اإض�ءة:
النِّص�ُب: مقداٌر اإذا بلغه المال وجبت فيه الزكاُة، ول� تجُب في اأقلَّ منه.

( َحــّرَم لِْبــَس  ث�لثــً�: ُســنٌَّة تذكــُر اأحك�مــً� لــم َتــِرْد فــي القــراآِن الكريــِم، ومــن ذلــك: اأّن النبــيَّ )

َم ال�أكَل والشــرَب فــي اآنيــِة الذهــِب والفّضــة، فقــد قــال  الحريــِر والّذهــِب علــى الرجــال، وَحــرَّ

ــِة،  َهــِب َوالِفضَّ يَبــاَج، َول�َ َتْشــَرُبوا ِفــي اآنَِيــِة الذَّ عليــه الصــلاُة والســلاُم: "ل�َ َتْلَبُســوا الَحِريــَر َول�َ الدِّ

َول�َ َتاأْكُلـُـوا ِفــي ِصَحاِفهــا")٢(.

نَّة النََّبوّية: اأهمّيُة السُّ

سلام، ومن ذلك: للسنِّة النََّبوّيِة اأهمّيٌة كبيرٌة في بي�ن اأحك�م ال�إ

(، واأفعالِه، وصفاتِه. فُنا باأقواِل النبّي ) ١ تَُعرِّ

٢ تُبيُِّن معانَي القراآِن وَتشَرُحه.

سلاَم في واقِع الحياة. سلاِم، ودونَها ل� ُيْمِكُن اأن نعيَش ال�إ ٣ هي التطبيُق العمليُّ للاإ

٤ نحتاُج اإليها في علوِم الدين كُلِّها، كالعقيدِة، والتفسيِر، والفقِه، وال�أخلاِق، وغيِرها.

( اأنّها قالت:اإض�ءة: ثبت عن اأمّ المؤمنين السيدة عائشة )

( كان القراآن(. )رواه مسلم، باب جامع صلاة الليل، رقم: ٧٤6( "اإن ُخلق النبي )

))) مسلم، باب: استحباب رمي جمرة العقبة، رقم: ١٢٩٧ .

))) البخاري، باب ال�أكل في اإناء مفضض، رقم: ٥٤٢6 .
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التّقويم

نَّة، من حيُث علاقُته� ب�لقراآن الكريم. الّسؤال ال�أول: اأبيُِّن اأنواَع السُّ

نَّة النََّبوّيِة الّشريفة. ؤاُل الثّ�ني: اأذكُر دليلاً على وجوِب العمِل ب�لسُّ السُّ

ؤاُل الثّ�لث: اأَمثُِّل على كلٍّ مّم� ي�أتي: السُّ

١ ُسنٌّة مؤكّدٌة لما في القراآن الكريم. 

لٌة لما في القراآن الكريم. ٢ ُسنٌّة مفصِّ

ُح المستف�د مّم� ي�أتي: ؤاُل الّرابع: اأَوضِّ السُّ

اأ قوله تعالى:   ٱُّٱجي حي  خي مي ىي يي ٰذ ٰر  َّ. 

ب قوله تعالى:   ٱُّٱ ٰى ري زي مي    َّ.

جـ قوله تعالى:   ٱُّ جن حن  خن من ىن ين جه مه ىه يه   َّ.

(: )َوَصلُّوا َكَما َراأْيُتُمونِي اأَصلِّي(. د قول النبي )

ؤاُل الّخ�مس: اأبيُِّن نوَع الُسَنِن الواردِة فيم� ي�أتي، ِمْن حيُث علاقُته� ب�لقراآِن الكريم: السُّ

( ل�أنصبِة الزكاة.  اأ بياُن النبيِّ )

( بغضِّ البصر. ب اأْمُر النبيِّ )

( الجمَع بين المراأِة وعّمِتها في الزواج. جـ تحريُم النبيِّ )

ؤاُل الس�دس: وضح اأهمية السنة النبوية في مج�لي: السُّ

سلامية. ب-  دراسة العلوم ال�إ اأ- تفسير القراآن الكريم.   

ــنَّة، فمــ�ذا  ــؤاُل الســ�بع: اإذا ســِمْعَت َمــْن َيدعــو اإلــى ال�كتفــ�ِء ب�لقــراآِن الكريــم، وتــرِك السُّ السُّ

تقــوُل فــي الــردِّ عليــه؟
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آتية: ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد دراسة هذا الّدرس تحقيق ال�أهداف ال�

١ حفظ الحديِث الشريف غيباً.

٢ توضيح المعاني المستفادة من الحديث الشريف.

٣ توضيح حقوِق الجار.

٤ ال�لتزام بحقوِق الجار. 

٥ ال�بتعاد عن كلِّ ُصَوِر اإيذاء الجار.

6 استنباط القيم المستفادة من الدرس.

ال�أهداف

سلام َحقُّ الج�رِ في ال�إ

الّدرس التّ�سع
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َعــِن اْبــِن ُعَمــَر َرِضــَي اللَّــُه َعْنُهَمــا، َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اللَّــِه َصلَّــى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم: "َمــا َزاَل ِجْبِريــُل 

ثُُه". )متفــق عليــه: البخــاري بــاب: الوصــاة بالجــار، رقــم: 6٠١٥، ومســلم  ُيوِصيِنــي بِالَْجــاِر، َحتَّــى َظَنْنــُت اأنَّــُه َســُيَورِّ
بــاب: الوصيــة بالجــار، رقــم: ٢6٢٥(.

راوي الحديث الشريف:

ٌث، وفقيــٌه، ِمــن الُمكِثريــن فــي الفتــوى،  الصحابــيُّ الجليــُل عبــُد اللــِه بــُن عمــَر بــِن الخطــاب، ُمَحــدِّ

آثــاِره، تُوفِّــَي ســنة ٧٣هـــ. (، وَتـَتـبُّـــعاً ل� وروايــِة الحديــث، كان مــن اأكثــِر النــاِس اقتــداًء بالنبــّي )

المعنى المستف�د من الحديث:

د  حســاِن اإليــه، وِحْفــِظ حقوِقــه، وَشــدَّ ( اأْوصــاُه بالجــار، واأَمــَرُه بال�إ ( اأّن ِجْبريــَل ) َذَكــَر النبــيُّ )

( اأّن الوحــَي ســينِزُل مــن عنــِد اللــِه ســبحانه بتوريــِث الجــاِر مــن  علــى ذلــك، وَكــرََّره، حتـّـى ظــنَّ النبــيُّ )

جــارِه اإذا مــات كمــا يرثــه اأقارُبــه، والُمــراُد مــن ذلــك التاأكيــُد الشــديُد علــى حــقِّ الجــار.

سلام: المقصود ب�لج�رِ في ال�إ

جــاُر الشــخِص َمــْن يســُكُن قريبــاً منــه، ســواٌء اأكان ملاصقــاً اأم غيــَر ُملاصــق، وســواٌء اأكاَن ُمســِلماً اأم 

أقــارِب اأم ِمــْن غيِرهــم.  غيــَر ُمســِلم، وســواٌء اأكاَن مــن ال�

حقوُق الج�ر:

وِمْن هذه الحقوِق م� ي�أتي:

١ كــفُّ ال�أذى عنــه: ومــن ذلــك عــدُم اإلقــاِء القــاذورات اأمــاَم منزلــه، وعــدُم رفــِع صــوِت الِمذيــاِع 

ــِس اأو الَتَطلُّــِع علــى عوراتـِـه.  عاليــاً، وعــدُم التجسُّ

حســ�ُن اإليــه: بالتســليِم عليــه، وُمعاَونَِتــه، واإجابــِة دعوتـِـه مــا لــم تكــْن فــي معصيــٍة، وتهنئِتــه  ٢ ال�إ

فــي فرِحــه، ومشــاركِته فــي اأحزانـِـه. 
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نش�ط
حسان اإلى الجار. اأذكُر ُصوراً اأخرى من ُصوِر ال�إ

حس�ِن اإلى الج�ر: من فوائِد ال�إ

، والُقرَب منه. ١ َيناُل الُمسِلُم باإحسانه اإلى جاِره محّبَة اللِه عزَّ وجلَّ

حساُن بين الجيراِن اإلى توثيِق الروابِط، وزيادِة المحّبِة بينهم. ٢ ُيؤّدي ال�إ

٣ ُيزيُل ما في النفوِس من الحقِد، وسوِء الفهِم، وسوِء الظّن.

٤ ُيشِعُر الناَس بالطُّماأنينِة والّسعادة.

عقوبُة اإيذاِء الج�ر:

 اإيــذاُء الجــاِر مــن الكبائــِر الُمْفضيــِة بصاحبهــا اإلــى دخــوِل النــار، واإْن صــاَم، وصلـّـى، وزعــم اأنــه مؤمــن، 

(، َقــاَل: َقــاَل َرُجــٌل: َيــا َرُســوَل اللــِه، اإِنَّ فَُلانَــَة ُيْذَكــُر ِمــْن َكْثــَرِة َصَلاتَِهــا، َوِصَياِمَهــا،  فَعــْن اأبـِـي ُهَرْيــَرَة )

َوَصَدَقِتَهــا، َغْيــَر اأنََّهــا تـُـْؤِذي ِجيَرانََهــا بِِلَســانَِها، َقــاَل: »ِهــَي ِفــي النَّــاِر«)١(.

اأتذّكر:  َقــاَل َرُســوُل اللــِه صلَّــى اللــه َعَلْيــِه َوَســلََّم: »َل� َيْدُخــُل الَْجنَّــَة َمــْن َل� َياأَْمــُن َجــاُرُه َبَوائَِقــُه« 

)صحيــح مســلم، بــاب تحريــم اإيــذاء الجــار، رقــم: ٧٣(، َبَوائَِقُه: اأذاه.

اإض�ءة:
قــال تعالــى:   ُّٱيل ام مم رن زن مننن ىن ين 

خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني   مي  زي  ري  ٰى 

آيــة ٣6[، والمــراد مــن قولــه   ُّني  ىي يي   َّ: الجــاُر  مئ    َّ ]ســورة النســاء: ال�

ــك  ــَة بيَن ــذي ل� قراب ــوِل ه ُّٱجئ حئ   َّ: الجــاُر ال ــة، ومــن ق ــه قراب ــذي تربُطــك ب ال

ــق المــلازُم فــي الســفر والحضــر. ــه   ُّخئ مئ   َّ: الرفي ــه، ومــن قولِ وبين

))) اأحمد رقم: ٩6٧٤، وقال الشيخ شعيب: اإسناده حسن.
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التّقويم

ــِر  ( يميــَن اْلِعبــ�َرِة َغْي اإشــ�َرَة ) حيَحــِة، َو ( يميــَن اْلِعبــ�َرِة الصَّ الّســؤال ال�أول: اأَضــُع اإشــ�َرَة )

حيَحــِة فِيمــ� َي�أْتــي:  الصَّ

حساِن اإليه، ولو كان غيَر مسلم.  ه وال�إ سلاُم على اإعطاِء الجار حقَّ ١ )     ( َحثَّ ال�إ

٢ )     ( اأحِسُن اإلى الجاِر بالقوِل والفعل، واأساعُده اإذا احتاج لمساعدة.

حساُن اإلى الجار سبٌب لشعوِر الناس بالطُّْماأنينِة والّسعادة. ٣ )     ( ال�إ

٤ )     ( اأجيُب دعوَة الجاِر اإذا كانت في معصية.

الّسؤال الثّ�ني: اأبين المراَد ب�لج�ر؟

الّسؤال الثّ�لث: اأذكُر ثلاَث صورٍ لَكفِّ ال�أذى عن الج�ر.

حس�ِن اإلى الج�ر. الّسؤال الّرابع: اأبيُن ثلاَث صورٍ للاإ

حس�ِن اإلى الج�ر. الّسؤال الخ�مس: اأوضُح ف�ئدتين للاإ

الّسؤال الّس�دس: اأقراأ الحديَث النََّبوّي الشريَف غيبً� )َم� َزاَل ِجْبِريُل ..............(.



48

اأسئلة الوحدة الث�لثة

ج�بة الصحيحة فيم� يلي: اأضع دائرة حول رمز ال�إ

١ من السنة التقريرية:

( التي تقرر الفضائل وال�أخلاق. اأ اأفعال النبي )

( التي تقرر ما جاء في القراآن الكريم. ب اأقوال النبّي )

( التي تقرر ال�أحكام الشرعّية. جـ اأقوال النبّي )

( عن اأفعال الصحابة. د سكوت النبّي )

٢ من اأمثلة السنّة المفصلة لما جاء في القراآن:

آمرة ببّر الوالدين. ب ال�أحاديث ال� اأ تحريم الشرب في اآنية الذهب والفضة.  

( لمناسك الحّج. د بيان النبّي ) جـ تحريم لبس الذهب على الرجال.   

أمثلة على: ( ل�أعمال الصلاة ومواقيتها من ال� ٣ بيان النبّي )

ب السنة المؤكّدة. اأ السنة المفصلة.     

د السنّة التقريريّة. جـ السنة الزائدة.     

٤ معنى قوله تعالى: )والصاحب بالجنب(:

ب الجار الذي جانََبك وحاربك. اأ الجار القريب.    

د الملازم من صديق اأو ضيف اأو غيرهما. جـ الجار البعيد.    

(: )ل� يدخل الجنة من ل� ياأمن جاره بوائقه(: ٥ المراد من كلمة »بوائقه« في قول النبي )

ب حسناته. اأ شره وظلمه.    

د حقوقه. حسان اإليه.     جـ ال�إ
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السيرُة النََّبوّية

الوحدة الّرابعة

اأهداف الوحدة

آتية: يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة تحقيُق ال�أهداف ال�

١ استنتاج الدروس والعبر من المؤاخاة بين المهاجرين وال�أنصار.

٢ توضيح ما تدّل عليه الوثيقة من اأحكام ومبادئ.

٣ بيان اأحداث غزوة بدر.

٤ استنتاج الدروس والعبر المستفادة من اأحداث غزوة بدر.
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آتية: ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد دراسة هذا الّدرس تحقيق ال�أهداف ال�

رِة بعَد الهجرة. أقوام الذين كانوا َيعيشون في المدينِة المنوَّ ١ ذكر ال�

٢ توضيح المؤاخاة بين المهاجرين وال�أنصار.

٣ تعداد بعِض ُبنوِد الوثيقة التي نظّمت الَعلاقَة بيَن الُمسلمين.

٤ توضيح اأهّمّيِة تنظيِم الَعلاقِة بين الُمسلمين، وغيِرهم.

٥ استنتاج اأثِر تنظيِم الّرسول للَعلاقاِت في المدينة المنورة.

ال�أهداف

الرسول الق�ئد
 )تنظيُم الَعلاق�ِت في المدينة المنوّرة(

الّدرس الّع�شر
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نوضــح التشــبيه الــوارد فــي حديــث النبــي صلــى اللــه عليــه وســلّم: )َمَثــُل الُْمْؤِمِنيــَن ِفــي نش�ط:

ــُه َســائُِر  ــُه ُعْضــٌو َتَداَعــى لَ ــُل الَْجَســِد اإَِذا اْشــَتَكى ِمْن ِهــْم، َوَتَراُحِمِهــْم، َوَتَعاُطِفِهــْم َمَث َتَوادِّ

ــى( صحيــح مســلم، بــاب تراحــم المؤمنيــن، رقــم: ٢٥٨6. ــَهِر َوالُْحمَّ الَْجَســِد بِالسَّ

ســلاِم فيهــا، واأراَد اأن ينظَّــم العلاقــاِت بيــن اأهِلهــا  ( اإلــى المدينــِة اأقــاَم دولــَة ال�إ بعــد ِهجــرِة النبــّي )

ــدُّ دســتوراً  مــن المهاجريــن وال�أنصــاِر واليهــود، فاآخــى بيــن المهاجريــن وال�أنصــار، وكتــب الوثيقــَة التــي تَُع

َتضّمــن مبــادَئ عظيمــًة فــي َعلاقــِة المســلمين بعِضهــم ببعــٍض وَعلاقتهــم بغيرهــم.

المؤاخ�ة بين المه�جرين وال�أنص�ر:

تــرك المهاجــرون دياَرهــم واأموالَهــم فــي مكــَة المكرمــة، وهاجــروا فــرارا بديِنهــم اإلــى المدينــة المنــورة، 

م لهــم العــون، وقد اســتقبلهم اإخوانُهم ال�أنصــاُر في المدينــة بالترحاب،  فكانــوا فــي حاجــٍة ماّســة اإلــى مــن ُيقــدِّ

ــد  ــهم، وق ــى اأنفِس ــم، واآثروهــم عل ــي اأموالِه ــى اســتضافِتهم، واأســكنوهم بيَنهــم، وشــاركوهم ف فتســابقوا اإل

وصــف اللــُه ســبحانه تضحيَتهــم بقولــه: : ٱُّٱحض خض مض حط مظ جع  مع جغ مغ جف 

حف خف مف حق مق  جك حك خك لك مك جل حل خل مل   َّ ]ســورة الحشــر: ٩[.

( بيــن المهاجريــن وال�أنصــار، فاجتمــع بهــم فــي داِر اأنــِس بــِن مالــك، واآخــى  وقــد اآخــى النبــّي )

بينهــم اثنيــن اثنيــن، وكان ِمــن مقاصــِد المؤاخــاة بيــن المهاجريــن وال�أنصــار اأمــوٌر منهــا:

ســلامّي فــي المدينــة علــى اأســس المحبَّــة الصادقــة، والتكافــل والتعــاون، بعيــدا  اأول�: اإقامــُة المجتمــع ال�إ

عــن العصبيــة القبليــة، فقــد كانــت المؤاخــاُة صــورًة رائعــًة تُعّبــُر عــن وحــدِة المســلمين وتماســِكهم 

وال�أخــّوِة التــي تجمُعهــم.  

ث�ني�: اأن يجَد المهاجرون ما يحتاجونه من عوٍن ومساعدٍة بسبب ترك دوِرهم واأموالِهم.

ُم ل�أخيــه المهاجــر  أمثلــِة فــي البــذل والعطــاء، فــكان الواحــد منهــم ُيقــدِّ أنصــاُر اأروَع ال� ولقــد ضــرب ال�

ــه، وكان المهاجــريُّ وال�أنصــاريُّ يــرث كلٌّ منهمــا ال�آخــر، واســتمّر ذلــك حتــى نــزل  اأرَضــه، ويقاســُمه مالَ

أنفــال:٧٥[، فصــار الميــراُث علــى اأســاِس  قولــه تعالــى: : ٱُّٱمك جل حل خل مل هل جم حم   َّ  ]ال�

القرابــة.
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كت�بة الوثيقة لتنظيم العلاق�ت في المدينة:

تَُعــدُّ الوثيقــة دســتوراً َتضّمــن مبــادَئ عظيمــًة فــي تنظيــم َعلاقــِة المســلمين بعِضهــم ببعــٍض وَعلاقتهــم 

بغيرهــم، مــن المبــادئ التــي تضّمنتهــا مــا ياأتــي:

١  المســلمون اأّمــة واحــدة، وكلُّ الفــوارق التــي بينهــم تــذوُب ِضْمــن هــذه الَوْحــَدة: فقــد نّصــت 

ــٌة  ــم اأم ــَد معه ــم، وجاه ــَق به ــْن لَِح ــن وال�أنصــاِر، وَم ــن المهاجري ــى اأّن المســلمين م ــة عل الوثيق

واحــدٌة مــن دون النــاس.

ــة اأّن المســلمين  ــي الوثيق ــاء ف ــد ج ــلم، فق ــع المس ــراد المجتم ــن اأف ــُن بي ــُل والتض�م ٢ التك�ف

جميعــاً يتعاونــون فــي ِفــداِء اأســراهم، ول� يتركــون َمدينــاً اإلّ� اأعانــوه، واأعطــوه.

٣ المســ�واُة بيــن المســلمين: فلــو اأّن ُمســِلماً اأجــار شــخصاً، واأدخلــه فــي حمايته، فعلى المســلمين 

كلِّهــم اأن يحترمــوا جــواَره، وليــس ل�أحــٍد اأن َيْنَتِهَكــه، والمــراأُة فــي ذلــك كالرجل. 

اإض�ءة:
 ) ــه ) ــى رســول الل ــٍب ذهبــت اإل ــي طال ــَت اأب ــئ بن روى الشــيخان اأّن اأم هان

عــاَم الفتــح، فقالــت: »يــا رســول اللــه، زعــم علــّي اأنـّـه قاتــل رجــلاً اأجْرتُــه، فقــال رســول 

(: قــد اأجْرنــا َمــْن اأجــْرِت يــا اأمَّ هانــئ«. )البخــاري، بــاب اإجــارة النســاء، رقــم: ٣١٧١( (

ــدًة فــي مواجهــِة الُظلــِم والُعــدواِن والفســ�د، وليــس لِطائفــٍة  ــِة اأْن تكــوَن ُمَوحَّ ٤ واجــُب ال�أمَّ

منهــا اأْن َتْعِقــَد ُصلحــاً مــع عــدّو مــن اأعدائهــا.

٥ مك�فحُة الخ�رجين عن الدولِة ونظ�ِمه� الع�ّم، ووجوُب ال�متناِع عن نُصرتهم.

6 تحقيــُق العدالــِة وال�أمــِن ل�أفــراِد المجتمــِع كلِّهــم، حتـّـى غيــِر المســلمين منهــم: وظهــَر ذلــك 

ــى اأنَّ  ــُة عل ــت الوثيق ــد نصَّ ــة، فق ــي المدين ــوا يعيشــون ف ــن كان ــوِد الذي ــِة باليه ــوِد المتعلّق ــي البن ف

ــه ل�  نّ ــَم، فاإ ــَم واأثِ ــْن َظَل ــوِد ديُنهــم، وللمســلمين ديُنهــم)١(، اإلّ� َم ــن، لليه ــع المؤمني ــٌة م ــوَد اأّم اليه

ــه دوَن ظلــٍم، ولــو كان يهوديـّـا،  ُيهِلــُك اإلّ� نفَســه. والوثيقــُة اأعطــت كلَّ َمــْن َيْســُكُن فــي المدينــِة حقَّ

ولكــّن اليهــوَد لــم يحترمــوا العهــد، ومارســوا كلَّ ُصــَوِر الغــدِر والخيانــِة والعــدوان، فاقتضــى ذلــك 

مــن المســلمين اأْن ُيحاربوهــم.

انظر سيرة ابن هشام )١/ ٥٠٣(  )١(
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ســلامّيُة هــي الَحَكــم العــدُل الــذي َيْلَجــ�أ اإليــه المســلمون فــي َتســييِر اأمورِهــم  ٧ الشــريعُة ال�إ

ــورة للشــريعِة  ــِة المن ــِة المدين ــي دول ــى اأّن الســيادَة ف ــُة عل ــد نّصــت الوثيق ــم، فق وحــلِّ ِخلاف�تِه

ه اإلــى اللــِه ســبحانه واإلــى رســولِه عليــه  ســلامّية، واأيُّ خــلاٍف اأو ِشــجاٍر َيْحُصــُل بيــَن اأهِلهــا، فمــَردُّ ال�إ

ســلامّية. الصــلاُة والســلام، وهــو الــذي يحُكــُم فيــه، باعتبــاره رئيســاً اأعلــى للدولــِة ال�إ

ُح المقصوَد من ُبنوِد الوثيقِة ال�آتيِة، مستعينً� بشرِح الُمْفرداِت الَمْذكورة:نش�ط: اأَوضِّ

١ المســلمون جميعــاً علــى اختــلاِف قبائِلهــم َيتعاقلــون بينهــم، وَيْفــدون عانَيهــم 

بينهــم اأْن ُيْعطــوه. بالمعــروِف والِقْســط، ول� يتركــون ُمْفَرحــاً 

٢ اإّن الُمؤمنيــن المتَّقيــن علــى َمــْن بغــى منهــم، اأو ابتغــى دســيعَة ُظْلــٍم اأو اإْثــٍم اأو عــدواٍن 

اأو فســاٍد بيــن المؤمنيــن، واإّن اأيدَيهــم عليــه جميعــاً، ولــو كاَن ولــَد اأحِدهــم.

ه  ٣ مــا كان بيــن اأهــل هــذه الصحيفــة مــن َحــَدٍث اأو اشــتجاٍر ُيخــاُف َفســاُده، فــاإنَّ مــردَّ

اإلــى اللــه، واإلــى محّمــٍد رســوِل اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم.

يات.  يتع�قلون: يدفعون الدِّ

الع�ني: ال�أسير. 

الُمْفَرح: الذي اأْثَقَلْته الديون. 

أمر العظيم. الّدسيعة: ال�
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الّسؤال ال�أول: 

( بين المهاجرين وال�أنصار.  اأ اأوّضح الظروف التي اقتضت اأن يؤاخي الّرسول )

ب اأستنتج ثلاثة دروس من المؤاخاة بين المهاجرين وال�أنصار.

ُح ذلك. ( دستورًا، اأَوضِّ الّسؤال الثّ�ني: تَُعدُّ الوثيقُة التي كتَبه� النبيُّ )

الّسؤال الثّ�لث: اأذكُر ال�أقواَم الذين ُكِتبت الوثيقُة؛ لتنظيِم الَعلاق�ِت بيَنهم.

َنْته� الوثيقة. الّسؤال الّرابع: اأذكُر ثلاثَة مب�دَئ ع�ّمٍة َتضمَّ

الّسؤال الخ�مس: اأبيُِّن م� ج�ء في الوثيقة تُج�ه م� ي�أتي:

أّمِة عند حصوِل اعتداٍء عليها.  ١ واجب ال�

أّمة تُجاَه الفقراِء الذين اأثقَلْتهم الديون. ٢ واجب ال�

سلامّي. ٣ التعامل مع غيِر الُمسلمين في المجتمِع ال�إ

ُح المب�دَئ التي َتُدلُّ عليه� البنوُد ال�آتيُة من بنوِد الوثيقة: الّسؤال الس�دس: اأَوضِّ

ه  ١ مــا كاَن بْيــَن اأهــِل هــذه الصحيفــِة مــن حــدٍث اأو اشــتجاٍر ُيخــاف فســاُده، فــاإنَّ مــردَّ

اإلى الله، واإلى ُمحّمٍد رسوِل الله صلّى الله عليه وسلّم. 

٢ اأنَّ بيَنهم النصَر على من َدَهم يثرب.

ُة اللِه واحدٌة، ُيجيُر عليِهم اأدناهم. ٣ ِذمَّ



55

آتية: ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد دراسة هذا الّدرس تحقيق ال�أهداف ال�

١ توضيح سبِب حدوِث غزوِة بدٍر الُكْبرى.

٢ تحديد زمِن وقوِع الغزوة ومكانها.

٣ بيان نتيجة المبارزة في بداية غزوة بدر.

عــدد  حيــُث  مــن  والمشــركين،  المســلمين  بيــن  المقارنــة   ٣

القتــال. مــن  والهــدُف  الجيشــين، 

٤ ال�ستدل�ل على اأهمية الشورى.

ال�أهداف

غزوة بدر الكبرى ٢هـ

الّدرس الح�دي عشر
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نش�ط:
نســتنتج ثلاثــة دروس نســتفيدها مــن قولــه تعالــى:   ُّمض حط مظ جع مع جغ  

مغ جف حف خف مف حق مق خل مل ىل يل جم 

أنفال: ٤٥ – ٤6[. حم خم ممىم  يمجن حن خن من ىن ين  َّ ]ال�

َتعــرََّض المســلمون فــي مكّــَة للاضطهــاِد الشــديد، فخرجــوا ُمهاجريــن ُيريــدون المحافظــَة علــى ديِنهــم، 

تاركيــن دوَرهــم واأموالَهــم، فاســتولى الكافــرون عليهــا، وكان المهاجــرون فــي َفقــٍر شــديٍد، ُيعينهــم اإخوانُهــم 

مــن ال�أنصــار.  

سبب الغزوة:

ــر  ــرة، فاأم ــروٍة كبي ــًة بث ل ــن الشــام، محمَّ ــدٌة م ــو ســفيان عائ ــا اأب ــش يقوُده ــًة لقري ( اأّن قافل ــيَّ ) ــَغ النب  َبَل

( المســلميَن بالخــروِج لملاقاتِهــا وال�ســتيلاِء عليهــا، تعويضــاً عــن اأموالِهــم التــي اســتولى عليهــا  النبــيُّ )

ــَعَة عشــَر رجــلاً.)١( . ــة وتِْس ــِش المســلمين نحــو ثلاثِمئ الكافــرون، وكان عــدُد جي

اأبو سفي�ن يستنجُد بقريش وُيَغيُِّر طريَقه:

عِلــَم اأبــو ســفياَن بخــروِج المســلمين للاســتيلاِء علــى القافلــة، فاأرســَل اإلــى قريــٍش َيســتغيثُهم، فَخَرَجــْت 

قريــٌش مســرعًة بجيــٍش يزيــد عــدُده عــن األــِف مقاتــل.

وغّيــر اأبــو ســفياَن طريَقــه، واســتطاع اأن ينجــَو بالقافلــة، ثــّم اأرســل اإلــى قريــٍش ُيخبُرهــم بذلــك، ويطلــُب 

منهــم الرجــوَع اإلــى مكــة.

اأبو َجْهٍل ُيِصّر على الخروِج اإلى بدر:

عندمــا عرَفــْت قريــٌش بنجــاِة القافلــِة اأرادت الرجــوَع اإلــى مكّــة، ولكــّن اأبــا جهــٍل رفــض ذلــك، واأصــّر 

))) كما ورد عند ُمسلم في صحيحه.
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ــرُب  ــر، فتســمُع الع ــربون الخم ــل، وَيْش ب ــام، َيْذَبحــون ال�إ ــَة اأيّ ــا ثلاث ــِة به قام ــدر، وال�إ ــى ب ــاِب اإل ــى الذه عل

ــزاُل تهاُبهــم. ــلا ت بجمِعهــم ومســيِرهم، ف

( يستشيُر اأصح�َبه: ( النبيُّ

( خبــُر خــروج قريــٍش اإلــى بــدر، استشــار اأصحاَبه، فتكلّم عدد مــن المهاجرين،  وعندمــا بلــغ النبــيَّ )

عوا علــى الخــروِج لقتــاِل قريــش، منهــم المقــداُد بــُن عمــرو الــذي قــال: »امــِض لِمــا اأراك اللــُه، فنحــن  وَشــجَّ

مَعــك، ول� نقــوُل لــك كمــا قالــت بنــو اإســرائيَل: اذهــْب اأنــت ورُبــك فقاتــلا اإنـّـا ههنــا قاعــدون، ولكــن اذهــْب 

اأنــت ورُبــك فقاتــلا اإنـّـا معكمــا مقاتلون«.

( يقــول: »اأشــيروا علــّي اأيُّهــا النــاس« يريــُد بذلــك اأْن َيْســَمَع راأَي ال�أنصــار، فتكلَّــم  وظــلَّ النبــيُّ )

ســعُد بــن معــاذ، وكان مّمــا قالــه: )امــِض يــا رســوَل اللــه لِمــا اأرْدت، فوالــذي بعثــك بالحــّق، لــو اســتعرْضَت 

نــا غــداً،  بنــا هــذا البحــَر فُخْضَتــه لُخْضنــاه معــك، مــا تخلَّــف منــا رجــٌل واحــد، ومــا نَْكــَرُه اأن تلقــى بنــا عدوَّ

اإنـّـا لُصُبــر فــي الحــرب، ُصــُدق عنــد اللقــاء(.

( يدعو رّبه سبح�نه: النبيُّ )

ــي،  ــا َوَعْدَتِن ــي َم ــْز لِ ــمَّ اأنِْج ــَه ســبحانه: »اللُه ــَة، ودعــا الل ( الِقبل ــيُّ ) ــَل المعركــِة، اســتقبَل النب وقب

أْرِض«)١(، ومــا  ــي اْل� ــْد ِف ــَلاِم َل� تُْعَب ْس ــِل اْل�إِ ــْن اأْه ــَة ِم ــِذِه الِْعَصاَب ــْك َه ــمَّ اإِْن تُْهِل ــي، اللُه ــا َوَعْدَتِن ــمَّ اآِت َم اللُه

(، فاأخــَذ  زال يدعــو ربَّــه، مــاّداً يديــه، ُمْســَتْقِبَل الِقْبلــة، حتـّـى َســَقَط رداُؤه عــن َمْنِكَبْيــه، فاأتــاه اأبــو بكــٍر )

نــه ســُيْنِجُز لــك مــا وَعــَدك«. رداَءه، واألقــاه علــى كتَفْيــه، وقــال: »يــا نبــيَّ اللــه، كفــاَك مناشــدَتك ربَّــك، فاإ

مداد بالملائكة في غزوة بدر، رقم: ١٧6٣.  ))) مسلم، باب: ال�إ
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ــّي  ــرزت فــي ُدعــاِء النب ســلام كمــا ب ــاِت الجهــاِد فــي ال�إ ــارُن بيــن غاي ق   اأ
قامــِة فيهــا.اأَفكِّر: (، وغايــاِت اأبــي جهــٍل مــن الوصــول اإلــى بــدٍر وال�إ (

ب
المب�رزة:

بــداأِت الغــزوُة صبــاَح يــوِم الجمعــِة فــي الّســابَع عشــَر مــن رمضــان فــي الّســنِة الثّانيــِة للهجــرة، وخــرج 

عتبــُة وشــيبُة ابنــا ربيعــَة والوليــُد بــُن عتبــة يطلبــون المبــارزة، فخــرج اإليهــم علــيُّ بــن اأبــي طالــب، وعبيــدُة 

ابــن الحــارث، وحمــزة، فَقَتــَل علــيٌّ الوليــَد، وقتــَل حمــزُة شــيبة، وَجــَرح ُعَبيــدُة وُعْتَبــُة كلٌّ منهمــا ال�آخــر، 

ــِهَد بعــد  ــد اسُتْش ــى ُمَعســكِر الُمســلمين، وق ــدَة اإل ــلاه، واحتمــلا ُعَبْي ــَة فقت ــى ُعْتب ــيٌّ وحمــزُة عل فانقــضَّ عل

ذلــك بســبب اإصابتــه.

انتص�ُر المسلمين في المعركة:

ثــّم اشــتدَّ القتــاُل، واأيَّــَد اللــُه المســلمين بالملائكــة، وانطلــَق رســوُل اللــِه َيُحــضُّ المســلمين علــى القتال، 

ــٍة عرُضهــا الّســمواُت وال�أرُض")١(، وهاجــم المســلمون جيــَش المشــركين ُهجومــاً  ويقــوُل: "قومــوا اإلــى جنّ

ــَق المســلمون  يمــاُن الراســُخ والرغبــُة الصادقــُة فــي ال�ستشــهاد، فانهــزم المشــركون، وحقَّ قويّــاً، يســوقهم ال�إ

ــن  ــِهَد م ــَر ســبعون، واسُتْش ــِد المشــركين، واأِس ــِة ســبعون مــن صنادي ــك الموقع ــي تل ــَل ف ــراً، وقُِت نصــراً كبي

المســلمين اأربعــَة عشــَر رجــلاً.

ــة اأمــور اأســتنتجها نش�ط: أنفــال، واأذكــر ثلاث ــات الكريمــة )٧-١٥( مــن ســورة ال� آي ــو ال� اأتل

منهــا.

))) مسلم، باب ثبوت الجنة للشهيد، رقم:١٩٠١ 
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التّقويم

ُح سبَب َغْزوِة بدر. الّسؤال ال�أّول: اأوضِّ

الّسؤال الثّ�ني: اأْكِمُل الفراَغ فيم� ي�أتي:

١ وقعــت غــزوُة بــدٍر فــي الّســنة ....... للهجــرة فــي اليــوم ....... مــن شــهر 

 ..........

ــدُد  ــدر ..............، وكان ع ــزوة ب ــي غ ــِش المســلمين ف ــدُد جي ٢ كان ع

جيــِش المشــركين ....... .

٣ كان عــدُد قتلــى الكافريــن فــي غــزوِة بــدر ........، وكان عــدُد ُشــهداِء 

.  .......... المســلمين 

الّسؤال الثّ�لث: كيف استط�ع اأبو سفي�َن النج�َة ب�لق�فلة؟

الّسؤال الّرابع: اأَبيُِّن نتيجَة المب�رزِة في بدايِة غزوِة بدر. 

الّسؤال الخ�مس: اأوّضُح دور كل مم� ي�أتي في غزوة بدر:

١ المهاجرين. 

٢ ال�أنصار.

٣ الملائكة.
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ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد دراسة هذا الّدرس تحقيق:

١ ذكر بعض ُصوِر البطولِة والفداِء في غزوة بدر.

٢ تعليل تسمية القراآِن معركَة بدٍر بيوِم الُفرقان.

٣ استنتاج الدروس والعبر المستفادة من غزوة بدر الكبرى.

٤ بيان اأهمّية ال�أخِذ بال�أسباب.

٥ تقدير تضحية الصحابِة وجهادهم في سبيِل اللِه سبحانه.

ال�أهداف

مواقف من غزوة بدر الكبرى

الّدرس الثّ�ني عشر
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سلام، واأثرها في رقّي المجتمعات والمؤسسات. نش�ط: نناقش: منزلة الشورى في ال�إ

اأهمّيُة غزوِة بدر:

ســلامّية،  ــًة لعهــٍد جديــٍد فــي تاريــخ الدعــوة ال�إ كان انتصــاُر المســلمين فــي بــدٍر نقطــًة فاصلــًة وبداي

أهّمّيــة هــذه الغــزوة ســّماها اللــه ســبحانه  فهــي بدايــُة هزيمــِة قــوى الكفــِر، وبنــاِء قــّوِة المســلمين وهيبِتهــم، ول�

بيوِم الفرقان، فقال:    ٱُّٱجه  مه ىه يه جي حي خي مي ىي يي  ٰذ ٰر ٰى     

أنفــال: ٤١[. ٌّ ٍّ     َّ         ُّ      ِّ         ّٰ  َّ ]ال�

دروس من غزوة بدر:

ُيستف�د من غزوِة بدرٍ دروٌس كثيرٌة، منه�: 

ــاِء  ــن الدع ( م ــيُّ ) ــَر النب ــد اأكث ــبحانه، فق ــه س ــاِء، والتضــّرع لل ــع الدع ــباِب م ــُذ بال�أس ١ ال�أخ

وال�بتهــاِل، وفــي الوقــِت نفِســه كان يشــاوُر اأصحاَبــه، وُينظّــُم الجيــَش، وُيشــّجُع المقاتليــن علــى 

ــال. القت

( حريصــاً علــى مشــاورِة المســلمين وســماِع  ــيُّ ) ــُة الشــورى واأهمّيُتهــا، فقــد كان النّب ٢ مكان

راأيهــم.

٣ النصــُر بيــِد اللــِه وحــده، ينصــُر عبــاَده المؤمنيــن اإذا تمّســكوا باأســباِب النصــِر، واإن كان عدُدهــم 

هــم. اأقــلَّ مــن عــدِد عدوِّ

مــٌة علــى  يمانّيــُة المتمثلــُة فــي التضحيــة فــي ســبيِل اللــه، ونصــرِة ديِنــه مقدَّ   القيــُم ال�إ
اأَفكِّر:

تحقيــِق المكاســِب الماّديـّـِة، اأوّضــح ذلــك فــي ضــوء قولــه تعالــى:   ُّٱ يي جئ 

حئ خئ مئ هئ  جب حب خب مب هب جت حت خت  مت 

أنفــال: ٧[. هت مث حج مج جح مح جخ مخ  َّ ]ال�
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من صورِ البطولِة والفداِء في غزوِة بدر:

أْرُض"،  ــَمَواُت َواْل� ( المؤمنيــن علــى القتــاِل قائــلاً: "قُوُمــوا اإِلـَـى َجنَّــٍة َعْرُضَهــا السَّ ١ حــّرَض النبــيُّ )

: َبــٍخ َبــٍخ)١(، َفَقــاَل َرُســوُل اللــِه َصلَّــى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم: "َمــا  أنَْصــاِريُّ فَقــاَل ُعَمْيــُر ْبــُن الُْحَمــاِم اْل�

َيْحِملُــَك َعَلــى َقْولـِـَك َبــٍخ َبــٍخ؟" َقــاَل: َل� َواللــِه َيــا َرُســوَل اللــِه، اإِلَّ� َرَجــاَءَة اأْن اأكُــوَن ِمــْن اأْهِلَهــا، 

، ثُــمَّ َقــاَل: لَِئــْن اأنَــا َحِييــُت َحتَّــى  نَّــَك ِمــْن اأْهِلَهــا"، َفاأْخــَرَج َتَمــَراٍت َفَجَعــَل َيــاأْكُُل ِمْنُهــنَّ َقــاَل: "َفاإِ

ــى  ــْم َحتَّ ــمَّ َقاَتَلُه ــِر، ثُ ــَن التَّْم ــُه ِم ــا َكاَن َمَع ــى بَِم ــاَل: َفَرَم ــٌة، َق ــاٌة َطِويَل ــا لََحَي ــِذِه اإِنََّه ــي َه اآكَُل َتَمَراتِ

قُِتــَل)٢(.

ُذ ومعــاُذ ابنــا عفــراَء -وهمــا شــابان- بقتــِل اأبــي جهــل، فقــد ســاأل� عبــَد الرحمــِن بــَن عــوٍف  ٢ قــام ُمعــوِّ

اأن يُدلَّهمــا عليــه، فســاألهما: ومــا تصنعــان بــه؟ فقــال اأحُدهمــا: عاهــدت اللــه اإن راأيُتــه اأن اأقتَلــه اأو 

قريــن. وهــذه صــورٌة  اأمــوَت دونــه، وقــال صاحُبــه مثَلــه، فاأشــار لهمــا اإليــه، فشــّدا عليــه مثــل الصَّ

مــن صــور البطولــة التــي تجلـّـت فــي شــباب الصحابــة الكــرام.

( فقالــت: يــا رســول اللــه، قــد عرفــت  ــه اإلــى النبــّي ) ٣ اسُتْشــِهَد حارثــُة بــُن ُســراقة، فجــاءت اأمُّ

ــٌة َواِحــَدٌة  (: "اأَوَجنَّ منزلــة حارثــة منــي، فــاإن يــُك فــي الجنــة اأصبــُر واأحتســب، فقــال النبــيُّ )

ــِة الِفــْرَدْوِس")٣(. َّــُه ِفــي َجنَّ ِهــَي، اإِنََّهــا ِجَنــاٌن َكِثيــَرٌة، َواإِن

( ل� يســتطيعان الخــروج معــاً ل�حتيــاج اأســرتِهما لبقــاء  ٤ كان ســعُد بــن خيثمــَة ووالــده )

أبيــه:  (، وكان مــن اأدِب ســعٍد اأن قــال ل� اأحِدهمــا، فاقترعــا، فــكان الخــروُج مــن نصيــِب ســعٍد )

آثرتــك بــه(. ــِة ل� )يــا اأبــِت، لــو كان غيــَر الجنّ

أمر وتعظيمه في الخير. )١( قوله "َبٍخ َبٍخ" معناه تفخيم ال�

)٢( مسلم، باب: ثبوت الجنة للشهيد، رقم:١٩٠١ .

)٣( البخاري، باب: فضل من شهد بدرا، رقم: ٣٩٨٢ .
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التّقويم

الّسؤال ال�أّول: اأعلُّل تسميَة القراآِن معركَة بدرٍ بـيوم الفرق�ن.

الّسؤال الثّ�ني: اأوّضُح من اأحداث غزوة بدر م� يدلُّ على م� ي�أتي:

اأ اأهمّية الشورى. 

ب الجمع بين التضرُِّع اإلى الله سبحانه، وال�أخِذ بال�أسباب.

الّسؤال الثّ�لث: اأوّضح م� يلي: 

اأ- حادثة استشهاِد عمير بن الحمام.

ب- حادثة مقتِل ابي جهل.

ج- موقف اأمِّ حارثَه بِن سراقة عند استشهاِد ابنها.

الّسؤال الّرابع: اأوّضح درسين اأستفيدهم� من قصة سعِد بِن خيثمَة مع اأبيه.

الّسؤال الخ�مس: م� العبرُة المستف�دُة من قّصِة عميِر بِن الحم�م؟

الّسؤال الس�دس: اأستنتُج ثلاثَة دروٍس اأستفيُده� من َغْزوِة بدر.

الّسؤال الس�بع: اأستنتُج ثلاثًة من اأسب�ب النصر، اأستفيده� من غزوة بدر.
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آتية: ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نهاية هذا الّدرس تحقيق ال�أهداف ال�

.) ١ ترجمة حياة بلاِل بِن رباٍح )

( وعهِد الخلفاء الراشدين. ٢ بيان دور بلاٍل بن رباح في َعْهِد النبّي )

.) ٣ استنتاج الدروس والعبر المستفادة من حياِة بلاٍل بن رباح )

نها ال�أذان. ٤ توضيح عظمة المعاني التي يتضمَّ

ال�أهداف

بلاُل بن رب�ح مؤّذُن النبّي 

الّدرس الثّ�لث عشر

سورة القصص

قال تعاىل:
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حي�ته:

ــَة بــِن َخَلــف،  أميَّ ــداً حبشــّياً َمْملــوكاً ل� ســلام، كاَن َعْب (، ِمــَن الســابقين اإلــى ال�إ بــلاُل بــن ربــاٍح )

وعندمــا اأظهــَر بــلاٌل اإســلاَمه كان اأمّيــُة ياأخــُذه وينــِزُع عنــه ثياَبــه، ويلقيــه علــى الّرمــاِل الملتهبــِة تحــَت اأِشــّعِة 

ــياط، واأْن يضعــوا صخــرًة كبيــرًة علــى صــدِره، وكان  الشــمِس الحارقــِة، وياأمــُر غلمانَــه اأْن ُيْلِهبــوا ظهــَره بالسِّ

( يواِجــُه ذلــك كلَّــه بالّصبــِر والثّبــات، ول� يزيــُد علــى قولــه: اأحــٌد اأحــٌد، وكلّمــا قالهــا زادوا فــي تعذيِبــه،  (

(، واأعتَقــه لوجــِه اللــِه تعالــى. اإلــى اأِن اشــتراه اأبــو بكــٍر الصديــُق )

:) بلاٌل في عهد الرّسول )

(، وشــِهَد معــه المعــارَك  ( اإلــى المدينــة الُمَنــّورة، وكان شــديَد الملازمــِة للنبــّي )  هاجــر بــلاٌل )

كلّهــا، وفــي معركــِة بــدٍر راأى اأمّيــَة بــَن خلــف، فقــال: ل� نجــوُت اإن نجــا، وهجــَم عليــه، فَقتَلــه.

ــي  ــن اأّذَن ف ــكاَن اأّوَل م ــه، ف ــاِل صوتِ َن؛ لجم ــؤذِّ ــلال�ً اأْن ُي ( ب ــيُّ ) ــَر النب أذاُن، اأم ــِرَع ال� ــا ُش وعندم

(، وفــي فتــِح مكــَة اأمــره اأن يْصَعــَد علــى  ظهــِر الكعبــِة؛ ليرســَل  َن طيلــَة حيــاِة النبــيِّ ) ســلام، وظــّل يــؤذِّ ال�إ

صوَتــه النــديَّ الَعــْذَب بــال�أذان. 

( اأكثــر مــن مــؤّذن، ومــن اأشــهر مؤذنيــه بــلال بــن ربــاح،   اتخــَذ رســول اللــه )

وعبــد اللــه بــن اأم مكتــوم رضــي اللــه عنهمــا.
اأَتَعلَّم:

بلال في عهد الصح�بة: 

(، انطلــَق بــلاٌل مجاهــداً مرابطــاً فــي ســبيل اللــه فــي بــلاد الشــام. وعندمــا َقــِدَم  وبعــَد وفــاِة النبــّي )

ن  ( بــلاَد الشــام، لِقــَي بــلال�ً بعــد غيــاٍب طويــل، وطلــَب الصحابــُة مــن بــلاٍل اأْن ُيــؤذِّ عمــُر بــُن الخطــاِب )

ــه بــال�أذان حتــى بكــى عمــُر، وبكــى الصحابــُة، واخضلـّـت  فــي حضــرة الفــاروق عمــر، فمــا اأِن ارتفــع صوتُ

لحاهــم بالّدمــوع.
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تُوفِّي بلاٌل في بلاِد الش�ِم، وُدفَِن ب�لُقْرِب من دمشَق سنة ٢٠ هـ.

(:اإض�ءة: من فض�ئل بلال بن رب�ح )

ْســلاَِم،  ْثِنــي بِاأْرَجــى َعَمــٍل َعِمْلَتــُه ِفــي ال�إِ (: »َيــا بِــلاَُل َحدِّ ١ قــال النبــيُّ )

ــِة« َقــاَل: َمــا َعِمْلــُت َعَمــلاً  نِّــي َســِمْعُت َدفَّ نَْعَلْيــَك َبْيــَن َيــَديَّ ِفــي الَجنَّ َفاإِ

ــْر َطُهــوراً، ِفــي َســاَعِة لَْيــٍل اأْو نََهــاٍر، اإِلَّ� َصلَّْيــُت  اأْرَجــى ِعْنــِدي: اأنِّــي لـَـْم اأَتَطهَّ

بَِذلـِـَك الطُّهــوِر َمــا كُِتــَب لـِـي اأْن اأَصلِّــَي«. )البخــاري: بــاب فضــل الطهــور فــي الليــل 

والنهــار، رقــم: ١١٤٩(، ومعنــى قولــه: »دّف نعليــك«: صــوت مشــيتك. 

( يقــول: »اأبــو بكــر ّســيُدنا، واعتــَق ســّيَدنا«  ٢ كان عمــُر بــن الخطــاب )

)البخــاري، فــي بــاب مناقــب بــلال، رقــم: ٣٧٤٥(. 

(.نش�ط: يقوم بعض الطلبة بتمثيل مواقف من سيرة بلال بن رباح )
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التّقويم

ــِر  ( يميــَن اْلِعبــ�َرِة َغْي اإشــ�َرَة ) حيَحــِة، َو ( يميــَن اْلِعبــ�َرِة الصَّ الّســؤال ال�أول: اأَضــُع اإشــ�َرَة )

حيَحــِة فِيمــ� َي�أْتــي:  الصَّ

١ )     ( تُوفّي بلاٌل في المدينِة المنورة. 

سلام. ٢ )     ( كان بلاٌل من السابقين اإلى ال�إ

( لبلاٍل بالجنّة. ٣ )     ( َشِهَد النبيُّ )

( بالُقْرِب من دمشق. ٤ )     ( ُدِفَن بلاٌل )

.) ُد ثلاثً� ِمْن ُصَورِ تعذيِب بلاٍل ) الّسؤال الثّ�ني: اأَعدِّ

( بلال�ً؛ ليكوَن ُمَؤّذن�. الّسؤال الثّ�لث: اأعلُِّل اختي�َر الرّسول )

الّسؤال الّرابع: اأِصُف ح�َل الصح�بة عندم� سمعوا اأذاَن بلاٍل في بلاِد الش�م.

(: »اأبو بكٍر سّيُدن�، واأعتَق سيَِّدن�«؟ الّسؤال الخ�مس: م�ذا تستنتُج من قوِل ُعَمَر )
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اأسئلة الوحدة الرابعة
ج�بة الصحيحة فيم� يلي: اأضع دائرة حول رمز ال�إ

١ كان من اأحكام الميراث المتّصلة المؤاخاة:
اأ اأّن المهاجر يرث قريبه من قريش ولو كان كافرا ثّم نسخ ذلك.

ب اأّن المهاجر يرث قريبه من قريش بشرط اأن يكون مسلما.

جـ اأّن المهاجــري وال�أنصــاري المتاآخييــن يــرث كل منهمــا ال�آخــر، ثــّم صــار الميــراث بعــد ذلــك 

علــى اأســاس القرابــة.
ــى  ــذا الحكــم حت ــا ال�آخــر، واســتمّر ه ــرث كل منهم ــن ي د اأّن المهاجــري وال�أنصــاري المتاآخيي

ــة العهــد النبــوي. نهاي
٢ كان من بنود الوثيقة »اأّن المسلمين يتعاقلون بينهم« ومعنى ذلك:

اأ اأّن كلا منهم ُيَعلُِّم ال�آخر.

ب اأّن كلا منهم يساعد ال�آخر في تكاليف طلب العلم.

جـ اأنهم يتعاونون في منع الظلم ودفع الظالم.

د اأنهم يتعاونون في دفع الديات.

( )امض لما اأرْدت، فوالذي بعثك في الحّق لو استعرضت بنا هذا  ٣ الصحابي الذي قال للنبي )
البحر فخضته لخضناه معك( هو:

ب سعد بن عبادة. اأ سعد بن معاذ.     

د اأبو بكر الصديق. جـ المقداد بن عمرو.     

٤ الصحابي الذي استشهد ُبَعْيَد المبارزة في غزوة بدر:

ب عبيدة بن الحارث. اأ اأنس بن النضر.    

د المقداد بن عمرو. جـ عتبة بن ربيعة.    

٥ كان من خسائر المشركين في غزوة بدر:

ب قتل منهم سبعون واأسر سبعون. اأ قتل منهم ثلاثون واأسر سبعون.  

د قتل منهم سبعون واأسر ثلاثون. جـ قتل منهم ثلاثون واأسر ثلاثون.  

٥ الصحابي الذي قال: )لئن عشت حتى اآكل ثمراتي هذه اإنها لحياة طويلة( فرمى ما كان معه من 

الثمر، وقاتل في غزوة بدر حتى اسُتشهد:
ب سعد بن خيثمة. اأ معوذ بن عفراء.    

د ُعمير بن الحمام. جـ اأبو دجانة.     
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سلامّي الفقُه ال�إ

الوحدة الخ�مسة

)النساء: ١٠٣( 

اأهداف الوحدة

آتية: يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة تحقيُق ال�أهداف ال�

١ بيان اأحكام الجمع بين الصلاتين وصلاة المريض والمسافر والخائف.

سلام، وسماحته مع اأهل ال�أعذار. ٢ ال�ستدل�ل على ُيسر ال�إ

٣ استنتاج ال�أحكام المتعلّقة بصلاة ال�ستسقاء من اأدلتها.
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آتية: ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد دراسة هذا الّدرس تحقيق ال�أهداف ال�

١ تعريف مفهوِم الَجْمِع بين الصلاتين.

٢ بيان اأسباب الجمِع َبْيَن الصلاتين.

٣ التفريق بين جمِع التقديِم وجمِع التاأخير.

٤ ذكر الّصَلواِت التي يجوُز الجمُع بيَنها.

٥ استنتاج ِحْكَمة الجمِع بين الصلاتين.

ال�أهداف

 الَجْمُع بين الّصلاتين

الّدرس الّرابع عشر
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سلامّية التخفيف والتيسير على المكلفين، وذلك مصداق نش�ط: من سمات الشريعة ال�إ

قوله تعالى:ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱهت مث حج مج جح مح جخ  مخ   َّ ]البقرة: ١٨٥[، 

سلامية. نناقش ذلك، ونذكر صوره من الشريعة ال�إ

ــي كلِّ  ــا ف ــِة عليه ــى- بالُمحافظ ــُه -ســبحانه وتعال ــا الل ــن، اأمَرن ــن الّدي ــُم م ــُن ال�أعظ ــي الرك الصــلاُة ه

ــى:   ٱُّٱني ىي  يي جئ حئ خئ  ــال تعال ِة والخــوف، ق ــدَّ ــاِت الِش ــي اأوق ــى ف ــروف، حت الظ

مئ  َّ ]ســورة النســاء: ١٠٣[.

ســلاَم الحنيــَف ديــُن اليســِر، ومــن قواعــِدِه التخفيــُف علــى النــاس، فقــد رّخــَص فــي الجمــِع  أنَّ ال�إ ول�

بيــن الصلاتيــن عنــد وجــوِد الســبب المبيــِح لذلــك، فمــا الجمــُع بيــن الصلاتيــن؟ ومــا اأقســاُمه؟ ومــا اأســباُبه؟

معنى الجمع بين الصلاتين:

ــرِب  ــي المغ ــاً، وصلاَت ــِر والعصــِر مع ــي الظّه ــصٌّ بصلاَت ــِت اأحِدهمــا، وهــو مخت ــي وق ــن ف  هــو اأداُء صلاتي

ــاً. والِعشــاء مع

اأقس�ُم الَجْمِع بين الصلاتين:

الَجْمُع بين الصلاتين قسم�ن، هم�: 

ــِت صــلاِة الظهــر، واأن  ــي وق ــِر والعصــِر ف ــي الظه ــَي المســلُم صلاَت ــٍم: وهــو اأْن ُيصلِّ ــُع تقدي ١ َجْم

ــوات،  ــِب الّصل ــاِة ترتي ــع مراع ــرب، م ــِت صــلاِة المغ ــي وق ــاِء ف ــرِب والِعش ــي المغ ــَي صلاَت ُيصلِّ

ــَل الِعشــاء. ــرَب قب ــَل العصــِر، والمغ ــَر َقْب ــي الظه فيصل

ــِت صــلاِة العصــر، واأْن  ــي وق ــِر والعصــِر ف ــي الظّه ــَي المســلُم صلاَت ــٍر: وهــو اأن ُيَصلِّ ــُع تاأخي ٢ َجْم

ُيَصلِّــَي المغــرَب والِعشــاَء فــي وقــِت صــلاِة الِعشــاء، مــع مراعــاِة ترتيــِب الّصلــوات: فُيَصلـّـي الظهــَر 

َقْبــَل العصــر، والمغــرَب َقْبــَل الِعشــاء.
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ــن اإض�ءة: ــُع بي ــك ل� يجــوُز الَجْم ــي الفجــِر والِعشــاء، وكذل ــن صلاَت ــُع بي ل� يجــوُز الَجْم

ــرب. ــَن العصــِر والمغ ــِر، ول� بي ــي الفجــِر والظه صلات

اأسب�ب الجمع بين الصلاتين:

١ السفُر: للمسلِم اأن يجمَع بين الصلاتين َجْمَع تقديٍم اأو َجْمَع تاأخيٍر في حال كونه ُمساِفراً.

٢ المطــُر: فــي حــال نــزوِل المطــِر الــذي َيُبــلُّ الثيــاَب، اأو الثلــِج، اأو الَبــْرِد الشــديِد يجــوُز للمســلم 

الجمــُع بيــن الصلاتيــن جمــَع تقديــٍم فقــط)١(. 

٣ الخوُف: يجوُز للمصلي الخائِف الجمُع بين الّصلاتين.

٤ المــرض الشــديد: يجــوُز للمريــض الــذي يشــقُّ عليــه اأداء الصــلاة فــي وقتهــا اأن يجمــع تقديمــاً 

اأو تاأخيــراً.

الفرُق بين الجمِع بين الصلاتين في السفر والمطر:

١ يجــوُز الجمــُع بيــن الصلاتيــن فــي الســفِر جمــَع تقديــٍم وجمــَع تاأخيــر، ومنفــرداً 

وجماعة.

٢ اأمــا فــي حــال المطــِر فيجــوُز الجمــُع بيــن الصلاتيــن جمــَع تقديــٍم فقــط، ول� 

يكــوُن الجمــُع اإلّ� فــي جماعــة.

اأَتَعلَّم:

حكمة الجمع بين الصلاتين:

ســلاُم الجمــَع بيــن الصلاتيــن تخفيفــاً علــى المســلمين، ومراعــاًة لظروِفهــم واأحوالِهــم، ومنعــاً لمــا  َشــَرَع ال�إ

(. )البقــره: ١٨٥( ُ بُِكــُم ٱۡلُيــۡسَ َوَل يُرِيــُد بُِكُم ٱۡلُعــۡسَ قــد يلحــُق بهــم مــن حــرٍج اأو ضــررٍ.  قــال تعالــى: )يُرِيــُد ٱللَّ

أولى اإلى وقت  )١( قال ابن قدامة في المغني: "فاأما الجمع للمطر فاإنما يجمع في وقت ال�أولى، ل�أن السلف اإنما كانوا يجمعون في وقت ال�أولى، ول�أن تاأخير ال�
الثانية يفضي اإلى لزوم المشقة، والخروج في الظلمة، اأو طول ال�نتظار في المسجد اإلى دخول وقت العشاء، ول�أن العادة اجتماع الناس للمغرب". وذكر 

النووي في المجموع اأن وقت الجمع في وقت ال�أولى هو الراجح، ول� يجوز في وقت الثانية. 
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التّقويم

الّسؤال ال�أول: اأبّين معنى الجمِع بين الصلاتين.

الّسؤال الثّ�ني: اأوّضح الفرق بين جمِع التقديِم وجمِع الت�أخير.

الّسؤال الثّ�لث: اأذكُر اأسب�َب الجمِع بين الصلاتين.

َلواِت التي يجوُز الجمُع بيَنه�. الّسؤال الّرابع: اأَبيُِّن الصَّ

الّسؤال الخ�مس: اأق�رُن بين الجمِع بعذرِ المطِر والجمِع بعذرِ السفر.

الّسؤال الّس�دس: اأوّضُح الحكمَة من مشروعيَّة الجمع.

الّسؤال الّس�بع: اأوّضُح الحكَم فيم� يلي:

اأ- جمع رجل بين صلاتي العصر والمغرب جمع تقديم بسبب المرض.

ب- جمعت امراأٌة مريضٌة بين المغرب والعشاء جمَع تاأخير.

ج- جمَع اأهُل مسجٍد بين المغرِب والعشاِء جمَع تاأخيٍر بسبِب المطر.

يقوم الطلبة بتاأديِة صلاَتي الظّهِر والعصِر جمَع تقديم.نش�ط  صّفّي:
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آتية: ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نهاية هذا الّدرس تحقيق ال�أهداف ال�

١ تعريف المرض والسفر اللذين يجيزان ال�أخذ بالرخصة في الصلاة.

٢ وصف كيفية اأداء المريض والمسافر للصلاة.

٣ استنتاج حكمة مشروعية صلاة المريض والمسافر.

٤ توضيح كيفية صلاة الخوف.

٥ استشعار رحمة الله بعباده.

ال�أهداف

صلاة المريض والمس�فر والخ�ئف

الّدرس الخ�مس عشر

قال تعاىل:

)النّساء(
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سلامّية اأّن المشّقة تجلب التيسير، نبّين معنى نش�ط: من القواعد المهّمة في الشريعة ال�إ

هذه القاعدة، ونمثّل عليها.

ــي  ــا ف ــى- به ــبحانَه وتعال ــُه -س ــا الل ــلام، اأمَرن س ــن اأركاِن ال�إ ــي م ــُن الثّان ــن، والّرك ــاُد الّدي الصــلاُة عم

ســلاَم ديــُن ســماحٍة ويســر، وِمــْن  أْمــِن والَخــْوف، وبمــا اأّن ال�إ ــَفر، وال� قامــِة والسَّ ــِة والمــرِض، وال�إ الصحَّ

ــف عــن المرضــى والمســافرين والخائفيــن، وطلــَب  مقاصــِده رفــُع الحــرِج والمشــّقِة عــن النــاس، فقــد َخفَّ

ــذار؟ ــذه ال�أع ــي اأصحــاُب ه ــف ُيصلّ ــم. فكي ــَدَر طاقِته ــوا َق ــم اأْن ُيَصلّ منه

اأول�ً- صلاُة المريض: 

ل� تســقُط الصــلاُة عــن المريــِض مهمــا كان مرُضــه مــا دام محتفظــاً بوعِيــه واإدراِكــه، وللَمريــِض 

حــال�ٌت، هــي:

١ مــن ل� يســتطيُع القيــاَم يجــوُز لــه اأن يصلّــَي قاعــداً، وعليــه اأن ياأتــَي بالركــوِع والســجود، ويجــوز 

ــُر شــفاَءه. ذلــك اأيضــاً لَمــْن يزيــُد القيــاُم فــي مرِضــه اأو ُيؤخِّ

ْن لــم يســتطع، فعلــى َجْنِبــه اأو مســتلِقياً علــى  ٢ مــن ل� يســتطيُع الجلــوَس لــه اأن يصلـّـَي مضطجعــاً، فــاإ

يمــاء، وذلــك بتقريــِب وجِهــه  ظهــره، ورجــلاه نحــَو القبلــة اإْن اأمكــن، ويكــون ركوُعــه وســجوُده بال�إ

مــن ال�أرِض َقــْدَر مــا يســتطيع، ويجعــل اإيمــاَءه للســجوِد اأخفــَض مــن اإيمائـِـه للركــوع.

٣ من َعِجَز عن ذلك اأّدى الصلاَة اإيماًء بعينيه.

ْن لَــْم َتْســَتِطْع َفَقاِعــداً، َفــاإِْن  (: »َصــلِّ َقائِمــاً، َفــاإِ والدليــُل علــى جــواِز صــلاة المريــض قــوُل النبــي )

لَــْم َتْســَتِطْع َفَعَلــى َجْنــٍب«)١( .

ويجــوُز للمريــض اأْن َيْجَمــَع بيــن صلاَتــي الظُّهــِر والعصــِر، وبيــن صلاَتــي المغــرِب والعشــاِء جمــَع تقديــٍم 

أولــى، وجمــَع تاأخيــٍر فــي وقــِت الثّانيــة.  فــي وقــت ال�

))) البخاري، باب: اإذا لم ُيِطق قاعداً صلى على جنب، رقم: ١١١٧ .
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يمثُِّل بعض الطلبة صلاَة المريض اأمام زملائهم.نش�ط:

ث�نيً�- صلاة المس�فر:

يجــوُز للمســافِر اأن يقُصــَر الصــلاَة الرباعّيــة، فيصلــي كّلاً مــن الظهــِر والعصــِر والعشــاِء ركعتيــن بــدل�ً مــن 

اأربــِع َرَكعــات، ول� يجــوز القصــُر فــي صلاَتــي الفجــر والمغــرب. وُيشــترط لجــواز القصــِر اأن يكــوَن المصلـّـي 

قــد بــداأ فــي ســفره، وخــرَج مــن مــكان اإقامتــه. 

ــاُم المســافُر  م ــى ال�إ ــٌم بمســافٍر صلّ ــدى ُمقي ــه، واإذا اقت ــمَّ الُمســافُر صلاَت ــٍم اأت ــدى ُمســافٌر بمقي واإذا اقت

ــه. ــُم صلات ــّم المقي ــلَّم، واأت ــن وَس ركعتي

ســلاُم للمســافر مهمــا كانــت وســيلة ســفره: اأن يجمــَع بيــن صلاَتــي الظّهــِر والعصــر،  كمــا رّخــَص ال�إ

أولــى، وجمــَع تاأخيــِر فــي وقــت الثّانيــة، وفــي الحالتيــن  وصلاَتــي المغــرِب والعشــاِء جمــَع تقديــٍم فــي وقــت ال�

ُيصلـّـي الظّهــَر قبــَل العصــر، والمغــرَب قبــل العشــاء.

ويشــترط لِصّحــِة الجمــع والقصــر اأْن َيْقَطــَع المســافُر مســافًة تُســّمى ســفراً فــي ُعــرِف النــاِس وعادتهــم، 

وقــّدر بعــض العلمــاء ذلــك بنحــِو ٨١ كــم.

اأ- نؤّدي صلاتي الظهر والعصر قصراً وجمعاً  نش�ط:

ب- نؤّدي صلاتي المغرب والعشاء جمعاً وقصراً

ث�لثً�- صلاة الخ�ئف:

تُصلّى في حاِل الخوِف عند حضوِر العدّو، ولصلاِة الخوف حالتان، هما:

ِة الخــوِف منــه، وفــي هــذه الحالــة يصلـّـي  الح�لــة ال�أولــى: فــي حــال ال�لتحــاِم مــَع جيــِش العــدّو، اأو ِشــدَّ

ــه علــى حســب حالِــه، اإلــى  الُمســلُم وهــو مــاٍش، اأو وهــو راكــٌب فــي طائرتِــه، اأو دبّابِت

لــى اأيِّ جهــٍة كانــت. الِقْبلــة اإن َتمكَّــَن، واإلّ� فاإ

مــاُم الجيــَش طائفتيــن: طائفــًة تقــوُم تِجــاَه العــدوِّ  الح�لــة الثّ�نيــة: فــي حــاِل مواجهــِة العــدّو: يجعــُل ال�إ
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مــاُم اإلــى  ذا قــاَم ال�إ تحــرُس جيــَش المســلمين، والطائفــة ال�أخــرى تصلـّـي معــه ركعــة، فــاإ

ــدّو  ــاَه الع ــم تذهــب تِج ــت لنفســها، وســلّمت، ث ــه، واأتمَّ ــوت مفارقَت ــِة ن ــِة الثّاني الركع

مــاِم الركعــَة الثّانيــة، فــاإذا جلــَس للتشــّهِد  أولــى فتصلــي مــع ال�إ للحراســة، وتاأتــي الطائفــُة ال�

مــام ينتظُرهــم، فــاإذا جلســوا، وتشــّهدوا ســلّم بهــم. لمــا  أنفســهم، وال�إ قامــوا، واأتّمــوا ل�

َقــاِع اأنَّــه َصلَّــى َصــلاََة الَخــْوِف:  ورد عــن َرُســوِل اللَّــِه َصلَّــى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم َيــْوَم َذاِت الرِّ

ــَت  ــمَّ َثَب ــًة، ثُ ــُه َرْكَع ــي َمَع ــى بِالَِّت ، َفَصلَّ ــُدوِّ ــاَه الَع ــًة ِوَج ــُه، َوَطائَِف ــْت َمَع ــًة َصفَّ واأنَّ َطائَِف

أْخــَرى  ، َوَجــاَءِت الطَّائَِفــُة ال� ــوا ِوَجــاَه الَعــُدوِّ أنُْفِســِهْم ثُــمَّ انَْصَرفـُـوا، َفَصفُّ ــوا لِ� َقائِمــاً، َواأَتمُّ

ــمَّ  أنُْفِســِهْم، ثُ ــوا لِ� ــمَّ َثَبــَت َجالِســاً، َواأَتمُّ ْكَعــَة الَِّتــي َبِقَيــْت ِمــْن َصلاَتِــِه ثُ َفَصلَّــى بِِهــُم الرَّ

َســلََّم بِِهــْم " )البخــاري، بابغــزوة ذات الرقــاع ، رقــم: ٤١٢٩، ومســلم بــاب صــلاة الخــوف رقــم: ٨٤٢(

اإض�ءة:
يعــد اســتقبال القبلــة مــن شــروط صحــة الصــلاة، ول� تصــح الصــلاة اإل� بــه، اإل� اأن هــذا 

ــال تعالــى:  الشــرط يســتثنى فــي صــلاة الخــوف، وفــي صــلاة النوافــل فــي الســفر. ق

َ َمــا ٱۡســَتَطۡعُتۡم(. )التغابــن: ١6( ُقــواْ ٱللَّ )فَٱتَّ

يؤّدي الطلبُة صلاَة الخوِف بِصَفِتها الواردِة في الحالِة الثّانيِة من حال�تها.نش�ط  صّفّي:
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التّقويم

ــِر  ( يميــَن اْلِعبــ�َرِة َغْي اإشــ�َرَة ) حيَحــِة، َو ( يميــَن اْلِعبــ�َرِة الصَّ الّســؤال ال�أول: اأَضــُع اإشــ�َرَة )

حيَحــِة فِيمــ� َي�أْتــي:  الصَّ

١ )     ( تسقط الصلاة عن المريض في حال ِشّدة مرِضه. 

٢ )     ( يجــوز للمســافر اأن يجمــَع بيــن صلاَتــي الظُّهــر والعصــر، وبيــن صلاَتــي 

المغــرب والِعشــاء.

٣ )     ( اإذا اقتدى مسافٌر بمقيٍم اأتّم المسافُر صلاته.

٤ )     ( اإذا جمَع المسافُر َجْمَع تاأخيٍر بين الظُّهِر والعصر صلّى العصَر قبَل الظهر.

٥ )     ( يجوز للمساِفِر اأْن يقُصَر الصلاَة في مكاِن اإقامِته اإذا َقَصَد السفر.

الّسؤال الثّ�ني: اأبين المقصوَد بَقْصر الصلاة؟

الّسؤال الثّ�لث: اأوّضُح كيفّية صلاِة المريض.

الّسؤال الرابع: اأِصُف كيفّية الصلاِة في ح�ِل الخوِف الشديد.

الّسؤال الخ�مس: اأبين الحكم فيم� يلي:

اأ- صلى رجل الظهر قاعداً لعجزه عن القيام بسبب المرض.

ب- صلى مسافر المغرب والعشاء جمعاً في وقت العشاء.

ج- صلى مسافر صلاة المغرب ركعتين.
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آتية: ُيَتَوقَُّع من الطَّلبِة في نهاية هذا الّدرِس تحقيُق ال�أهداف ال�

١ بياِن مفهوِم صلاِة ال�ستسقاء.

٢ توضيِح سبِب صلاِة ال�ستسقاء.

٣ بياِن حكِم صلاِة ال�ستسقاء.

٤ ال�ستدل�ِل على مشروعّيِة صلاِة ال�ستسقاء.

٥ المقارنِة بيَن صلاِة ال�ستسقاء والصلواِت المفروضة.

6 استنتاِج الحكمِة ِمْن مشروعّيِة صلاِة ال�ستسقاء.

٧ اأداء صلاِة ال�ستسقاء.

ال�أهداف

صلاُة ال�ْستسق�ء

الّدرس الّس�دس عشر

ألفــاِظ القــراآِن الكريــم، اأذكــر ثــلاَث اآيــاٍت نش�ط: بالرجــوِع اإلــى الُمعَجــِم الُمفهــِرِس ل�

ذكــرْت فوائــَد المــاء، واأبّيــُن مــا تــدّل عليــه.
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هـا تقـراأ فـي كتـاب، فاقتربـت منهـا، وسـاألتها: مـاذا تقراأيـن يا اأّمـي؟ قالت ال�أم: اأقـراأ يا بنّيتي  راأت ليلـى اأمَّ

عـن صـلاة ال�ستسـقاء، وهـي صـلاٌة مسـنونٌة تُصلّـى عند انْحباِس المطر، وسـاأبيُِّن لِك ُحكمهـا واأحكاَمها.

ــد  ــزَّ وجــلَّ عن ــه ع ــن الل ــِث م ــِب الَغْي ــا المســلُم لطل ــي يؤّديه ــي الصــلاُة الت ــق�ء: ه صــلاة ال�ستس

انحبــاِس المطــر.  

حكُم صلاِة ال�ستسق�ء:

هــي ســنٌّة مَؤكَّــدة، تُصلَّــى فــي كلِّ وقــٍت اإل� فــي اأوقــاِت النّهــي، وتُكــرَُّر حتــى تُمِطــَر الســماُء بــاإذِن اللــِه 

تعالــى، وتَُســنُّ صــلاُة ال�ستســقاِء جماعــًة وَيِصــحُّ اأن ُيصلَِّيهــا المســلُم منَفــِرداً، وُيســَتَحبُّ اأْن تُصلـّـى خــارَج 

الِعمــراِن كصــلاِة العيــد اإل� لعــذٍر مــن ريــٍح اأو خــوٍف فُتصلـّـى فــي المســجد.

اأَبيُِّن المقصوَد ب�لسنِّة الُمَؤكَّدِة، واأَمثُِّل عليه�.اأتذّكر:

حكمة مشروعية صلاة ال�ستسق�ء:

ُيظِهــُر المســلُم مــن خلالِهــا افتقــاَره وحاجَتــه وانكســاَره اإلــى اللــه عــّز وجــّل، مســتعيناً بــه، فتقــوى صلــُة 

المســلم بربـّـه، ويتذكَّــُر بهــا نَِعــَم اللــِه عليــه، ومنهــا اإنــزاُل الغيــث.



81

سبُب صلاِة ال�ستسق�ء:

ِة اإليه. تُشَرُع صلاُة ال�ستسقاِء في القحِط والجدِب عند انحباِس المطِر والحاجِة الُمِلحَّ

مشروعّيُة صلاِة ال�ستسق�ء:

ــُر نــزوِل المطــِر مــن اأشــدِّ اأنــواِع ال�بتــلاِء مــن اللــه لعبــاِده،  المــاُء ِمــْن اأكبــِر نَِعــِم اللــه علــى خلقــه، وتاأخُّ

لَيرِجعــوا عــن الذنــوِب والمعاصــي اإلــى الطاعــاِت والتوبــِة وال�ســتغفاِر لقولــه تعالــى:   ٱُّٱمق جك حك 

خك لك مك جل  خل مل ىل يل   َّ ]ســورة نــوح ١٠-١١[.

ومن رحمِة اللِه سبحانه وتعالى اأْن شَرَع صلاَة ال�ستسقاِء ل�ستجلاِب الغيِث من الله سبحانه، فقد ثبَت 

( اأنّه َخَرَج اإِلَى الُمَصلَّى َفاْسَتْسَقى َفاْسَتْقَبَل الِقْبَلَة، َوَقَلَب ِرَداَءُه، َوَصلَّى َرْكَعَتْيِن)١(.  عن النبيِّ )

اأنواُع ال�ستسق�ء:

قيا من الله، ويكون ذلك في ُخطبة الُجُمعة وفي غيِرها. اأ الدعاُء بطلب السُّ

ب صلاُة ال�ستسقاِء جماعًة مع الُخطبِة والدعاِء وهذه اأكملُها.

كيفّيُة صلاِة ال�ستسق�ء:

١ النّية: ينوي المصلّي صلاَة ركعتين سنَّة صلاِة ال�ستسقاء.

حراِم ثم يقراأ دعاَء ال�ستفتاح. ٢ تكبيرُة ال�إ

ــُر ســبَع مــّرات، يرفــُع يديــه بمحــاذاة اأذنْيــه عنــَد كلِّ تكبيــرة، فيقــول بيــن كل تكبيرتْيــن »ســبحان  ٣ ُيكبِّ

اللــه، والحمــد للــه، ول� اإلــه اإلّ� اللــه«.

أولــى كمــا يفعــُل فــي ســائر  ٤ يقــراأ الفاتحــَة ومــا َتيّســَر مــن القــراآِن الكريــِم جهــراً، وُيتــمُّ الّركعــَة ال�

الصلــوات.

٥ ُيكبُِّر تكبيرَة القياِم للّركعِة الثانيِة َبْعَد ال�نتهاِء من الّسجدِة الثانية.

6 ُيكبُِّر خمَس تكبيرات، ويقوُل بين التكبيرتْين مثَل ما يقوُل في الّركعِة ال�أولى.

َر من القراآِن الكريِم جهراً، وُيِتمُّ الركعَة الثانيَة كما يفعُل في سائِر الصلوات. ٧ يقراأ الفاتحَة وما تَيسَّ

)١( رواه البخاري، باب: ال�ستسقاء رقم: ١٠١٢
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٨ ُيسلِّم عن اليميِن واليسار.

مــاُم مــن الصــلاِة خطــَب فــي النــاس ُخطبتيــن ُيكِثــر فيهمــا مــن ال�ســتغفاِر والدعــاء، طالبــاً  ٩  اإذا فــرَغ ال�إ

الغيــَث مــن اللــه، وُيســَتَحبُّ اســتقباُل الِقبلــة فــي الُخطبــة.

يصلّي الطلاُب مع معلِّمهم صلاَة ال�ستسقاء.نش�ط:

سنُن صلاِة ال�ستسق�ء:

١ صياُم ثلاثِة اأيّام قبَل الخروِج لصلاِة ال�ستسقاء.
كثاُر من ال�ستغفار. ٢ التوبُة عن المعاصي، وال�إ

أنّها سبُب لنزوِل الرحمات. ٣ الحثُّ على الصدقِة،  ل�

٤ تحويُل الرداِء )قلب اللباس( والدعاء.

التّقويم

ــِر  ( يميــَن اْلِعبــ�َرِة َغْي اإشــ�َرَة ) حيَحــِة، َو ( يميــَن اْلِعبــ�َرِة الصَّ الّســؤال ال�أول: اأَضــُع اإشــ�َرَة )
حيَحــِة فِيمــ� َي�أْتــي:  الصَّ

١ )     ( ُيستحبُّ اأن يصلَي المصلّون صلاَة ال�ستسقاِء خارَج العمران. 

ماُم بالقراءِة في صلاِة ال�ستسقاء. ٢ )     ( يجهر ال�إ

٣ )     ( صلاُة ال�ستسقاِء فرُض كفاية.

٤ )     ( عدُد تكبيراِت الّركعِة ال�أولى في صلاِة ال�ستسقاء سبُع تكبيرات.

الّسؤال الثّ�ني: اأبيُِّن المقصوَد بصلاِة ال�ستسقاء.

الّسؤال الثّ�لث: اأشرُح حكَم صلاِة ال�ستسقاء.

ُح الحكمَة من صلاِة ال�ستسقاء. الّسؤال الرابع: اأوضِّ

ُح كيفّيَة اأداء صلاِة ال�ستسقاء. الّسؤال الخ�مس: اأوضِّ
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اأسئلة الوحدة الخ�مسة
ج�بة الصحيحة فيم� يلي: اأضع دائرة حول رمز ال�إ

١ يجوز الجمع بين صلاتي:
ب العشاء والفجر. اأ الفجر والظهر.   

د المغرب والعشاء. جـ العصر والمغرب.   

٢ عند الجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تاأخير:
اأ نصلي العصر ثّم الظهر في وقت الظهر.

ب نصلي الظهر ثّم العصر في وقت الظهر.

جـ نصلي العصر ثّم الظهر في وقت العصر.

د نصلي الظهر ثّم العصر في وقت العصر.

٣ من ل� يستطيع صلاة الفريضة قائما بسبب المرض:
ب يقضيها بعد شفائه. اأ تسقط الصلاة عنه بسبب عجزه. 

د يحمل نفسه على القيام ولو األحق ذلك به الضرر. جـ يصلي مضطجعا.   

٤ اإذا صلى المسافر جماعة:

اأ يجوز له اأن يقصر اإذا كان مقتديا بمقيم، ول� يجوز له القصر اإذا كان اإماما.

ب يجوز له اأن يقصر اإذا صلّى اإماما، ولو اقتدى به مقيم.

جـ ل� يجوز له القصر سواء اأكان اإماما اأو ماأموما.

د يجوز له القصر في حالتي كونه اإماما لمقيم اأو مقتديا باإمام مقيم.

٥ في حال التحام جيش المسلمين مع جيش الكافرين:

اأ يسقط عن المسلمين اأداء الصلاة بسبب الخوف الشديد.

مام، وقسم يخوض القتال. ب ينقسم جيش المسلمين اإلى قسمين، قسم يصلي مع ال�إ

جـ يصلّي المسلم عل حسب حاله وهو ماش اأو وهو راكب.

د يقضي الجنود الصلاة بعد نهاية المعركة.

٥ النافلة هي:

ب ما طلبه الشرع من غير اإلزام. لزام.   اأ ما طلبه الشرع على سبيل ال�إ

د ما ُيباح للمسلم فعلُه. جـ ما خّير الشارع بين فعله وتركه.  

٥ المقصود بالسنن الرواتب:

ب صلاة النافلة التابعة للفرض. اأ الصلوات المفروضة.    

د السنن المؤكدة. جـ صلاة النافلة المطلقة التي تُصلّى في اأي وقت. 



84

سلامّي الِفْكُر ال�إ

الَوْحَدة الّس�دسة

اأهداف الوحدة

آتية: يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة تحقيُق ال�أهداف ال�

سلام. ١ بيان مكانة التضحية والفداء في ال�إ

٢ تقدير قيمة الوقت.

٣ تمثّل اآداب الطريق.

سلامية في اللباس والزينة. ٤ ال�لتزام باأحكام الشريعة ال�إ

٥ تجنّب الغيبة والنميمة.
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آتية: ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد دراسة هذا الّدرس تحقيق ال�أهداف ال�

١ تعريف مفهوِم التّضحية والفداء.

٢ بيان مكانة التّضحية والفداء.

٣ ذكر صوٍر للتضحيِة والفداء.

٤ استنتاج اأهميَّة التّضحية والفداء.

٥ تقدير قيمة التّضحية والفداء.

ال�أهداف

التّضحية والفداء

الّدرس الّس�بع عشر
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نش�ط:
لمفهــوم التضحيــة والفــداء معنــ�ه الواســع وصــوره الكثيــرة فــي حيــ�ة 

الشــعب الفلســطيني، نن�قــش ذلــك.

حــثَّ ال�ســلاُم علــى التّضحيــة والفــداِء فــي ســبيل اللــه بالغالــي والنفيــس؛ لمــا فــي ذلــك مــن نصــرٍة 

أمــواِل وال�أعــراض. فمــا مفهــوُم التّضحيــة والفداء؟ وما مكانُتهمــا؟ وما صوُرهما؟  للديــِن، وصيانــٍة للاأنفــِس وال�

مفهوم التّضحية والفداء:

ُيْقَصــُد بالتّضحيــة والفــداِء بــذُل النفــِس والمــاِل والوقــِت والُجْهــِد فــي ســبيِل اللــه، نصــرًة لدينــه، واإعــزازاً 

لدعوته.

سلام: مك�نُة التّضحية والفداِء في ال�إ

سلاِم من خلاِل م� ي�أتي: تتّضُح اأهّمّيُة التّضحية والفداِء ومك�نُتهم� في ال�إ

١ وعــَد اللــُه ســبحانه الصادقيــن مــن عبــاده الذيــن ُيضّحــون فــي ســبيِله بالنّصــر والتّمكيــن فــي الدنيــا، 

والفــوِز برضــواِن اللــِه وجنّتــه فــي ال�آخــرة، قــال تعالــى:   ٱُّين ٰى ري زي مي  ني ىي يي 

جئ حئ خئ مئ هئ جب حب خب  مب هب جت حت ختمت هت مث حج مج جح 

مح جخ  مخ جس حس خس مس حص خص مص جض حض  خض مض حط مظجع مع 

جغ مغ جف حف خفمف حق  مق جك حك خكلك مك جل حل   َّ ]الصف: ١٠ – ١٣[.

أّمــُة التــي ل� ُيَضّحــي اأبناُؤهــا  أَمــِم للوصــوِل اإلــى الكرامــِة والعــّزِة والحريّــة، وال� ٢ التّضحيــة طريــُق ال�

ســلاُم التّضحيــة فــي ســبيِل  فــي ســبيل حريِّتهــا وعّزتِهــا تعيــُش ضعيفــًة ذليلــة، ولــذا اأوجــَب ال�إ

اللــه ِمــْن اأجــِل ردِّ الُعــْدواِن وتحريــر ال�أوطــان.

ــل ال�أذى فــي ســبيِل ذلــك،  ، وَتحمُّ ٣ يجــُب علــى المؤمنيــن والمؤمنــات التّضحيــة مــن اأْجــِل الحــقِّ

وبذلــك نعيــش بكرامــة وعــزة. 
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من ُصَورِ التّضحية والفداء:

حابــِة مليئــٌة بمواقــِف التّضحيــة والفــداِء والبــذِل والعطــاِء مــن اأجــل نصــرِة ديــِن اللــه، ومــن صــور    حيــاُة الصَّ

ذلــك مــا ياأتــي:

اأول�ً- التّضحية ب�لنَّْفس: 

وهــي اأعلــى اأنــواِع التّضحيــة، وفيهــا يجــوُد المســلم بنفِســه للــه ســبحانه وتعالــى، قــال تعالــى:   ٱُّٱمث 

حض   جض  مص  خص  حص  خسمس  حس  جس  مخ   جخ  مح  جح  مج  حج 

خضمض حط مظ جع مع جغ مغ  جفحف خف مف حق مق جكحك خك  

لك مك جل حلخل مل هل جم حم   َّ ]التوبــة:١١١[.

( فــي معركــِة  أمثلــِة علــى التّضحيــة بالنَّْفــِس مــا فعلــه الصحابــيُّ الجليــُل البــراُء بــن مالــٍك ) ومــن ال�

ــَن مســيلمُة الكــّذاُب وجنــوُده فــي حديقــٍة عاليــِة ال�أســوار، واأخــذوا ُيْمِطــرون المســلمين  اليمامــة، عندمــا َتَحصَّ

( اأْن َيْحِملــوه، وَيْقِذفــوه فــي الحديقــة، فنــزَل  بنبالِهــم مــن داخــل الحديقــة، فطلــب البــراُء بــُن مالــٍك )

علــى ُجْنــِد مســيلمَة كالّصاعقــة، واأعمــَل فــي رقابِهــم الّســيَف، وفتــَح البــاَب، فتدفّــَق المســلمون اإلــى 

الحديقــة، وقتلــوا مســيلمَة الكــّذاَب، وعــدداً كبيــراً ِمــَن الُمرتّديــن معــه. 

ث�نيً�- التّضحية ب�لم�ل: 

( كاَن لــه نخــل كثيــر فــي  ومــن ُصــَوِر ذلــك اأّن اأبــا َطْلَحــَة )

ــه،  ــه اإلي ــو اأحــبُّ اأموالِ ــاء، ه ــُمه َبْيُرَح ــه بســتاٌن اس ــة، َوَكاَن ل الَْمِديَن

ــوَن( ]اآل  ــا ُتِبُّ ــِرَّ َحــيَّ ُتنْفُِقــوا ِممَّ ـُـوا ال ــْن َتَنال آَيــُة: )لَ ــا اأنِْزلَــِت ال� َفَلمَّ

ــا  ( َفَقــاَل: َي ــِه ) (اإِلــى َرُســوِل اللَّ ــو َطْلَحــَة ) ــاَم اأُب عمــران: ٩٢[ َق

ــى َيُقــوُل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ(]اآل عمــران: ٩٢[، َواإِنَّ  ــاَرَك َوَتَعالَ ــَه َتَب ــِه، اإِنَّ اللَّ َرُســوَل اللَّ

َهــا َوُذْخَرَهــا ِعْنــَد اللَّــِه، َفَضْعَهــا َيــا َرُســوَل اللَّــِه َحْيــُث  اأَحــبَّ اأْمَوالـِـي اإِلَــيَّ َبْيُرَحــاء، َواإِنََّهــا َصَدَقــٌة لِلَّــِه، اأْرُجــو بِرَّ

ــُه)١( . اأَراَك اللَّ

أقارب، رقم: ١٤6١ . ))) البخاري، باب: الّزكاة على ال�
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ث�لثً�- التّضحية ب�لُجهد والوقِت: 

( فــي غــزوة تبــوك تْضُعــُف ناقُتــه عــن مواصلــِة الّســيِر، فحمــل متاَعــُه علــى  فهــا هــو اأبــو ذٍر الغفــاريُّ )

 .) ظهــرِه يقطــُع بــه الصحــراَء الحارقــَة وحــَده علــى قدميــه، حتـّـى لحــق بالّرســول )

الشــجاعُة خلــق كريــٌم، ووصــٌف نبيــٌل، يحمــُل النفــَس علــى الثّبــاِت عنــَد اإض�ءة:

بالشــدائد. وال�ســتهانِة  المــكاره،  علــى  قــداِم  وال�إ المخــاوف، 

نش�ط  )١(:
(، واأكتــُب عــن موقــٍف مــن مواقــِف  اأتنــاوُل اإحــدى غــزواِت الّرســول )

التّضحيــة والفــداِء تاأثــْرُت بــه.

نش�ط  )٢(:
عُب الفلسطينّي. اأذكُُر ُصوراً للتضحيِة والفداِء قّدمها الشَّ
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التّقويم

ــِر  ( يميــَن اْلِعبــ�َرِة َغْي اإشــ�َرَة ) حيَحــِة، َو ( يميــَن اْلِعبــ�َرِة الصَّ الّســؤال ال�أول: اأَضــُع اإشــ�َرَة )

حيَحــِة فِيمــ� َي�أْتــي:  الصَّ

١ )     ( اأعلى اأنواِع التّضحية في سبيِل الله التّضحية بالنفس. 

َم ال�نساُن ُجْهَده في سبيِل الله. ٢ )     ( ِمْن ُصَوِر التّضحية اأْن ُيَقدِّ

٣ )     ( تصّدق اأبو ذٍر الغفاريُّ ببستانِه بيرحاء في سبيِل الله.

٤ )     ( قصُة الصحابيِّ الجليِل البراِء بِن مالٍك في حرِب مسيلمَة من ُصَوِر التضحيِة بالمال.

ِة ال�أمم وحريَِّتها. ٥ )     ( التّضحية والفداُء من اأسباِب ِعزَّ

الّسؤال الثّ�ني: اأوّضُح مفهوم التّضحيةِ والفداء.

الّسؤال الثّ�لث: اأذكر صورة من حي�ة الّصح�بة لكلٍّ مّم� ي�أتي:

اأ التّضحية بالمال. 

ب التّضحية بالنَّْفس.

جـ التّضحية بالُجهِد والَوْقت.

الّسؤال الّرابع: اأَعلُِّل َحثَّ ال�سلاِم على التّضحية والفداِء في سبيل الله تع�لى.

ُح م� اأستنتُجُه من قّصِة اأبي طلحَة المذكورِة في الّدرس. الّسؤال الخ�مس: اأوضِّ

الّسؤال الس�دس: اأبّيُن صوَر التّضحية التي تدلُّ عليه� ال�آي�ُت الكريمُة ال�آتية:

١ قال تعالى:   ٱُّٱخل مل ىل يل جم حم خم ممىم يم جن  حن خن من ىن 

آيــة ٢٣[. ينجه مه ىه يه  َّ ]ســورة ال�أحــزاب: ال�

٢ قال تعالى:   ٱُّٱحض خض مض حط مظ جع مع جغ مغ  جف حف   َّ ]الحديد: ١٠[.

٣ قــال تعالــى:  ٱُّٱىق يق اك لك مك ىك يك  مل ىل يل ام مم رن 

زن من نن ىن ين ٰى ري زي مي ني ىي يي  جئ 

حئ خئ   َّ ]التوبــة: ١٢٠[.



90

آتية: ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد دراسة هذا الّدرس تحقيق ال�أهداف ال�

١ توضيح اأهمّية الوقت.

نساِن والمجتمع. ٢ استنتاج فوائد تنظيِم الوقِت في حياِة ال�إ

أدلّة الشرعّيِة على اأهمّية استثمار الوقت. ٣ ال�ستدل�ل بال�

٤ تقدير قيمة الوقِت في الحياة.

٥ شرح كيفية تنظيم الوقت وال�أمور المعينة عليه.

ال�أهداف

تنظيم الوقت 

الّدرس الثّ�من عشر
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نش�ط:
نوضح ثلاث صف�ت مهّمة للنج�ح في الحي�ة.

ُبنــا اإلــى  نســان، وهــو اأغلــى مــا نملُكــه، واإضاعُتــه خســارٌة عظيمــة، فــكلُّ يــوٍم يمضــي ُيَقرِّ الوقــُت ُعُمــر ال�إ

ِتــه. أمَّ ــُق النفــَع لــه ول� اآجالنــا، والواجــُب علــى الُمســلِم اأن يســتغلَّ وقتــه بمــا ُيرضــي ربَّــه ســبحانه، وبمــا ُيحقِّ

اأهمية تنظيِم الوقت:

اأْقســَم اللــُه بالوقــِت فــي اآيــاٍت كثيــرٍة، منهــا قولـُـه تعالــى:    ٱُّٱخل مل ىل يل جم حم خم مم 

ىم يم  جن حن خن من ىن ين  َّ ]ســورة العصــر:١ – ٣[، وقولُــه:   ُّٱيه جي 

حي خي   َّ ]الفجــر: ١ – ٢[، والقســُم بالوقــِت يــدلُّ علــى اأهميَِّتــه، وضــرورِة اغتنامــه فــي طاعــة اللــه.

ــُة،  حَّ وقــال رســوُل اللــِه صلّــى اللــُه عليــه وســلّم: "نِْعَمَتــاِن َمْغُبــوٌن ِفيِهَمــا َكِثيــٌر ِمــَن النَّــاِس: الصِّ

َوالَفــَراُغ")١( . واأكّــد رســول اللــه  علــى اأّن وقــَت الُمســلِم اأمانــٌة ُيْســاأُل عنهــا يــوَم القيامــة، فقــال: "َل� 

َتــُزوُل َقَدَمــا َعْبــٍد َيــْوَم الِقَياَمــِة َحتَّــى ُيْســاأَل َعــْن ُعُمــِرِه ِفيَمــا اأْفَنــاُه، َوَعــْن ِعْلِمــِه ِفيــَم َفَعــَل، َوَعــْن َمالـِـِه ِمــْن اأْيــَن 

ــَلاُه")٢(. ــَم اأْب ــُه، َوَعــْن ِجْســِمِه ِفي ــَم اأنَْفَق اْكَتَســَبُه َوِفي

الُغْبــن: الخديعــة التــي تــؤدي اإلــى الخســارة. ومــن صــوره: اأن تبيــَع شــيئاً ثمينــاً بثمــٍن بخــس، 

والمــراد مــن الحديــث اأن مــن ضيــع وقتــه فقــد خســر خســارة كبيــرة.

اأَتَعلَّم:

تقديُر قيمِة الوقت:

ســلامّيَة جعلــت للصــلاِة وقتــاً ل� بــّد  ســلاُم احتــراَم الوقــت، ومــن ُصــَور ذلــك اأّن الشــريعَة ال�إ ُيعلُّمنــا ال�إ

اأن تـُـؤّدى فيــه، فاإخــراُج الّصــلاِة عــن وقِتهــا بــلا عــذٍر مــن الكبائــر، وكذلــك الصــوُم، فلــو اأّن الصائــَم تنــاول 

))) البخاري، باب: ل� عيَش اإلّ� عيش ال�آخرة، رقم: 6٤١٢. 

ألباني في الصحيحه، رقم: ٩٤6. ))) الترمذي، باب: في القيامة، رقم: ٢٤١٧، وصححه ال�
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ــدا قبــَل غــروب الشــمس ولــو بوقــٍت يســيٍر َبُطــَل صوُمــه، وكان مرتكبــاً لذنــٍب مــن اأكبــِر  طعامــاً اأو شــراباً ُمتعمِّ

الذنــوب، ولــو اأّن الحــاّج فاَتــُه الوقــوُف علــى عرفــَة فــي اليــوِم التّاســع، فــلا حــجَّ لــه.

كيفّية تنظيم الوقت:

ُل عمَل اليوِم اإلى الغد.  ١ عدُم التّسويف، فالمسلُم ل� يؤجِّ

٢ تاأديُة كلِّ عمٍل في َوْقِته.

٣ تخصيُص وقٍت للعمِل ووقٍت للعبادِة، كقراءِة القراآِن، والمطالعة.

أّن النفــَس تمــلُّ طــوَل  ٤ تخصيــُص وقــٍت للراحــِة والترويــِح عــن النفــِس بالوســائِل المشــروعة؛ ل�

.)١(" أْعَمــاِل اإِلَــى اللــِه َتَعالَــى اأْدَوُمَهــا، َواإِْن َقــلَّ (: "اأَحــبُّ اْل� ال�جتهــاد والعمــل؛ لقولــه )

ال�أموُر المعينُة على تنظيِم الوقت:

١ وضوُح الغاياِت وال�أهداف.

٢ ال�بتعاُد عن الُمْلِهياِت والُمْغريات.

نسان. أنّهم َمْضَيعٌة للوقت، ودماٌر لُمستقبِل ال�إ ٣ ال�بتعاُد عن رفقاء السوء؛ ل�

فالِحــْرَص الِحــْرَص علــى الوقــت، فحياتُنــا ل� تُقــاُس بســنواِت اأعماِرنــا، بــل تُقــاُس بمــا نؤّديــه مــن اأعمــاٍل 

ــه  آَخريــن. وواجــٌب علــى كلِّ ُمســلٍم اأْن َيْســَتِغلَّ كلَّ وقِت ــرٍة، ننفــُع بهــا اأنفَســنا، وننفــُع بهــا ال� صالحــٍة وخيِّ

فيمــا يعــوُد علــى نفِســه، وعلــى اأّمِتــه بالخيــِر والســعادة.

  
اأذكُر نشاطاٍت مفيدًة يقوم بها الُمسلُم في اأوقاِت فراِغه.اأَفكِّر:

))) مسلم، باب: فضيلة العمل الدائم، رقم: ٧٨٣ .
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فوائُد تنظيِم الوقت:

من الفوائِد التي َيجنيه� الفرُد والمجتمُع من تنظيِم الوقت: 

١ استغلاُل الوقِت بالطّاعاِت يوصل اإلى مرضاِة اللِه سبحانه.

٢ هو اأساُس النجاح الذي يمكُّن من تحقيِق ال�أهداِف، والوصوِل اإلى الطموحات.

نساَن بالّرضا عن حياتِه، والثقِة بنفسه. ٣ ُيشِعُر ال�إ

ره وُرقّيه. ن من اإنتاِج الُمجتمِع، ويزيُد من تطوُّ ٤ ُيحسِّ

نش�ط:
اأ- اأذكُر مواقَف من حياة العلماء تُبين حرصهم على الوقت.

ذاعة المدرسية حول اأهمية الوقت وتنظيمه. ب- يلقي بعض الطلبة كلمة في ال�إ

التّقويم

الّسؤال ال�أّول: اأذكر دليلاً شرعيًّ� يدلُّ على اأهمّيِة الوقت.

الّسؤال الثّ�ني: اأوضح ثلاَث فوائَد لتنظيِم الوقت.

الّسؤال الثّ�لث: اأبين العوائَق الم�نعَة من تنظيم الوقت.

ُم وقَته، وال�آَخر ل� يستفيُد منه. الّسؤال الّرابع: اأق�رُن بين شخصْيِن: ال�أّول منهم� ُيَنظِّ

نس�ِن من وقِته. الّسؤال الخ�مس: اأبّيُن اأثَر الُصحبِة الص�لحِة على استف�دِة ال�إ

الّسؤال الس�دس: اأرتب اأعم�لي اليومية في جدول.
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آتية: ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد دراسة هذا الّدرس تحقيق ال�أهداف ال�

نَّة النََّبويِّة على اآداِب الطُُّرقات. ١ ال�ستدل�ل بالسُّ

٢ ذكر َبْعض اآداب الطريق.

سلاِم َعلى اآداِب الطريق. ٣ تعليل ِحرص ال�إ

لبيِّ في الطُُّرقات. لوِك السَّ يجابيِّ والسُّ لوِك ال�إ ٤ التمييز َبيَن السُّ

٥ استنتاج اآثاِر ُمراعاِة اآداِب الطُُّرقاِت َعلى الَفرِد والُمجتمع.

6 ذكر واجبات الدولة نحو الطُُّرق.

٧ ال�لتزام باآداب الُجلوِس َعلى الطُُّرقات.

ال�أهداف

اآداب الطريق

الّدرس التّ�سع عشر
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نش�ط:
نصوغ عددا من ال�قتراح�ت تجعل طرق�تن� اأفضل مّم� هي عليه.

ِقــيِّ بــه، وهــذه ال�أخــلاُق  ِم المجتمــِع والرُّ ســلاُم اإلــى ال�أخــلاِق الحميــدِة التــي تقــوُد اإلــى تقــدُّ ُيرشــُد ال�إ

ــْن هــذه ال�أخــلاِق: اآداُب الطريــق، فمــا اآداُب الطريــق؟ ومــا  ــاَة المســلِم فــي جوانِبهــا كلِّهــا، وِم تشــمُل حي

اآثاُرهــا علــى المجتمــع؟

ــُرق اأن يتحلّــى الُمســلُم ب�ل�أخــلاِق الحميــدِة، واأن يلتــزَم ال�أدَب، واحتــراَم  ُيقَصــُد بــ�آداب الطُّ

ال�آَخريــن اأثنــ�َء ســيِره فــي الّطريــق.

سلاُم عليه� م� ي�أتي: ومن اآداِب الطريِق التي حّض ال�إ

ــَي َمــْن يلقــاه فــي طريِقــه  ١ ُيســتحبُّ للمســلِم اأن ُيحيِّ

ســلام، وهــي: )الســلاُم عليكــم ورحمــُة  ــِة ال�إ بتحيَّ

اللــِه وبركاتُــه(، ويجــب عليــه اأْن يــردَّ التحّيــَة بقولــه 

ــه(. )وعليكــم الســلاُم ورحمــُة اللــه وبركاتُ

٢ غــضُّ البصــِر عــن النََّظــِر اإلــى مــا حّرمــه اللــُه تعالــى، 

قــال ســبحانه وتعالــى:   ٱُّٱىب يب رت زت 

مت   َّ ]ســورة النــور اآيــة ٣٠[. 
٣ اإزالــُة ال�أذى عــن الطريــق، فَعــْن اأبِــي ُهَرْيــَرَة: اأنَّ 

ــا  ــاَل: »َبْيَنَم ــلََّم َق ــِه َوَس ــُه َعَلْي ــى الل ــِه َصلَّ ــوَل اللَّ َرُس

َرُجــٌل َيْمِشــي بَِطِريــٍق َوَجــَد ُغْصــَن َشــْوٍك َعَلــى 

ـُه لَــُه، َفَغَفــَر لَــُه«)١( .  ــَرُه، َفَشــَكَر اللَـّ الطَِّريــِق َفاأخَّ

أمــُر بالمعــروِف، والنهــُي عــن المنكــر، فمــن واجــِب المســلِم اأن ُيْرِشــَد اأخــاه اإلــى فعــِل الخيــرات،  ٤ ال�

وينهــاه عــن الُمنَكــرات بالقوِل الحســن.

ّن.  ٥ اإعانُة المحتاجين، ومساعدتُهم، كالمكفوفين، وكباِر السِّ

6 ال�لتزاُم بقوانيِن المروِر واإشاراتِه، حفاظاً على حياِة الناِس، وسلاَمِتهم.

))) البخاري، باب: فضل التهجير اإلى الظُّهر، رقم: 6٥٢ .
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ال�أموُر التي ينبغي اأْن نجَتِنَبه�:

١ كلُّ ما ُيؤذي ال�آخرين، ويضايُقهم.

ــى:   ٱُّٱ مه ٰه جي   ــال تعال ُث بصــوٍت عــاٍل مزعــٍج، اأو الَضِحــُك بصــوٍت مرتفــع، ق ٢ التحــدُّ

ــة ١٩[. ــان اآي ــورة لقم حي خي مي   َّ ]س
٣ رمُي النُّفاياِت في الطّريق. 

٤ ال�عتداُء على الممتلكاِت الخاّصِة والعاّمة.

٥ اإيقاُف الّسّياراِت في اأماكَن ُيمَنُع الوقوُف فيها، كمداخِل المستشفياِت، ومخارِج الطوارئ.

ياِض، والمدارِس،  ِع ال�أطفــاِل؛ كالرِّ أماكــِن المزدحمــِة، واأماكــِن تجمُّ 6 القيــادُة بســرعٍة ل� ِســيَّما فــي ال�

والمساجِد، وال�أسواق.

حراج اأصحابها. ٧ الوقوُف اأماَم المنازِل، تجنُّباً ل�إ

اآث�ُر ال�لتزاِم ب�آداِب الطريق:

١ الفــوُز بال�أجــِر العظيــِم مــن اللــه ســبحانه وتعالــى، قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: 

يَمــاُن بِْضــٌع َوَســْبُعوَن - اأْو بِْضــٌع َوِســتُّوَن - ُشــْعَبًة، َفاأْفَضلَُهــا َقــْوُل َل� اإِلَــَه اإِلَّ� اللــُه، َواأْدنَاَهــا اإَِماَطــُة  "اْل�إِ

ــاِن")١(.  يَم ــَن اْل�إِ ــْعَبٌة ِم ــاُء ُش ــِق، َوالَْحَي ــِن الطَِّري اْل�أَذى َع

٢ شعوُر الناس بالّراحِة وال�أمن.

٣ ُرِقيُّ المجتمع، وُرِقيُّ اأفراِده.

واجب�ت الدولِة نحَو الطُُّرق:

أمــِن  يقــُع علــى عاتــِق الدولــِة رصــُف الّشــوارع وتعبيُدهــا، ومنــع ال�عتــداء عليهــا، وتوفيــُر اإجــراءات ال�

رشــاديّة، وتوفيــُر اأرصفــٍة وممــّرات تخــصُّ ذوي ال�حتياجــات  والســلامة، كاإشــاراِت المــروِر، واللّوحــاِت ال�إ

الخاّصــة، وزراعــُة ال�أشــجاِر والــوروِد علــى جانَبــي الطّريــق. 

يمان رقم ٣٥ ))) مسلم باب: شعب ال�إ
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(: اإض�ءة: ( ق�ل: َق�َل َرُسوُل اللَِّه ) عن اأبي سعيد الُخْدري )

ــَنا  ــْن َمَجالِِس ــا ِم ــا لََن ــِه، َم ــا َرُســوَل اللَّ ــوا: َي ــاِت، َقالُ ــي الطُُّرق ــوَس ِف ــْم َوالُْجلُ "اإِيَّاكُ

ــُه، َقالُــوا:  ــْم اإِلّ� الَْمْجِلــَس، َفاأْعُطــوا الطَِّريــَق َحقَّ ــا اإَِذا اأَبْيُت ُث ِفيَهــا، َقــاَل: َفاأمَّ ُبــدٌّ نََتَحــدَّ

ــلاِم،  َيــا َرُســوَل اللَّــِه، َفَمــا َحــقُّ الطَِّريــِق؟ َقــاَل: َغــضُّ الَْبَصــِر، َوَكــفُّ ال�أَذى، َوَردُّ السَّ

أْمــُر بِالَْمْعــُروِف، َوالنَّْهــُي َعــِن الُْمْنَكــر" )صحيــح البخــاري، بــاب اأفنيــة الــدور والجلــوس فيهــا،  َوال�

والجلــوس علــى الّصُعــدات، رقــم: ٢٤6٥(.

التّقويم

ُح المقصوَد مّم� ي�أتي: اآداب الّطريق، غّض البصر، كّف ال�أذى. الّسؤال ال�أّول: اأوضِّ

الّسؤال الثّ�ني: اأذكُر دليلاً شرعّيً� على م� ي�أتي: غّض البصر، وخفِض الّصوت.

الّســؤال الثّ�لــث: اأرســُم جــدول�ً، اأذكــر فيــه ثلاثــَة اأمــورٍ اإيج�بّيــة، وثلاثــَة اأمــورٍ ســلبّيٍة تتعلـّـُق 

ب�لّطريق.

الّسؤال الّرابع: اأوّضُح اأهمّيَة ال�لتزاِم ب�إش�راِت المرور.

ُد اأربعَة اآداٍب للطريق. الّسؤال الخ�مس: اأعدِّ

الّسؤال الّس�دس: اأبيُِّن ثلاثَة اأمورٍ من واجب�ت الدولِة نحو الطُُّرق.

سلاُم على اآداِب الطريق. الّسؤال الّس�بع: اأعلّل: َحَرص ال�إ
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آتية: ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد دراسة هذا الّدرس على تحقيق ال�أهداف ال�

١ تعريف مفهوِم ال�حتشام.

٢ ذكر اأنواع ال�حتشام.

٣ ال�ستدل�ل على وجوب ال�حتشام.

٤ استنتاج ثمار ال�حتشاِم على الفرِد والُمْجَتَمع.

٥ الحرص على ال�حتشام.

6 توضيح معنى التبرج

ال�أهداف

ال�حتش�م

الّدرس العشرون
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نش�ط:
ســلام علــى التربيــة علــى العفــة والفضيلــة، نوضــح خمســة  حــرص ال�إ

اآداب اإســلامّية تُســهم فــي تحقيــق ذلك.

ســلاُم علــى اإقامــِة مجتمــٍع نظيــٍف يقــوُم علــى الفضيلــِة والعّفــة، فدعــا الّرجــاَل والنّســاَء اإلــى  َحــَرَص ال�إ

نســاِن، وصونــاً للُمجتمــِع مــن الّرذيلــِة والفســاد.      ال�حتشــاِم، حفاظــاً علــى كرامــِة ال�إ

مفهوم ال�حتش�م:

هــو ال�بتعــاُد عــْن كلِّ مــا يثيــر الّشــهواِت، وَيْخــِدُش 

الحيــاَء فــي الَمْلَبــِس، والــكلاِم، والِمْشــَية، والتّعاُمــل.

اأنواُع ال�حتش�م: 

اأول�ً- ال�حتش�ُم في الملبس، ومن ذلك:

١ ُيْشــَترُط فــي لبــاِس المــراأِة اأن يكــون ســاتراً لــكّل ِجْســِمها عــدا الوجــَه والكفيــن، ل� َيِصــُف شــيئاً 

ۡزَوِٰجــَك 
َ
َهــا ٱنلَّــِيُّ قـُـل ّلِ يُّ

َ
أ ــِق، ول� الّرقيــِق الــذي ُيظِهــُر مــا تحَتــه. قــال تعالــى:   ٱُّٱَيٰٓ يِّ منــه، ليــس بالضِّ

ــَا يُۡؤَذۡيــَنۗ َوَكَن  ن ُيۡعَرۡفــَن فَ
َ
ۡدَنٰٓ أ

َ
ـِـَك أ ۚ َذٰل َوَبَناتـِـَك َونَِســآءِ ٱلُۡمۡؤِمنِــَن يُۡدنِــَن َعلَۡيِهــنَّ ِمــن َجَلٰبِيبِِهــنَّ

ُ َغُفــوٗرا رَِّحيٗمــا ٥٩   َّٱ]ال�أحــزاب: ٥٩[ ٱللَّ

ســلاُم فــي ثيــاب المــراأة نوعــاً معّينــا، ول� شــكلاً خاّصــا، ول� لونــاً محّدداً،  لــم يشــتِرط ال�إ

فــكلُّ لبــاٍس يحّقــق الّشــروط الّســابقة ُيبــاُح للمــراأة اأن تلبَســه، اإذا لــم يكــن مثيــراً يلِفــُت اأنظــاَر 

الّرجال.

اأَتَعلَّم:

٢ ُيشترُط في لِباِس الّرجِل اأن يكوَن ساتراً مواِفقاً ل�أحكام الّشرع، ُمْنَسِجماً مع ُعْرِف ُمْجَتَمِعه.
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نش�ط  )١(:
اأذكر صوراً مخالفة للاحتشام تظهر في زي بعض شبابنا وشاباتنا.

ث�نيً�- ال�حتش�ُم في الّزينة:

سلام التبرج  سلام للمراأة اأن تظهر زينتها اأمام محارمها - زوج، اأب، اأخ... اإلخ، وحرم  ال�إ لقد اأباح ال�إ

على المراأة لما يؤدي اإليه من فساد وفتنة، قال اللُه تعالى: ٱُّٱيئ رب زب مب نب  َّ ]ال�أحزاب: 

٣٣[، والتبرُُّج: هو اأن تُْبِدَي المراأُة ما يجُب اإخفاؤه من محاسِنها وزينِتها، كشعِرها، ورقبِتها، لمن ل� يحل 

لها اأن تظهر زينتها اأمامهم، قال الله سبحانه وتعالى:   ٱُّٱيل ام  مم رن زن من نن   َّ ]النور: ٣١[.

اإض�ءة:
١ كانــت المــراأة فــي الجاهليــة تُغطّــي راأَســها علــى نحــٍو يكشــف رقبَتهــا ونحَرهــا، 

فنــزل قولــه تعالــى:   ٱُّٱين ٰى ري زي   َّ ]النــور: ٣١[، والخمــاُر هــو 

غطــاء الــراأس، والَجْيــُب: هــو الّصــدر والنّحــر، والمعنــى اأنــه يجــُب علــى المــراأِة 

ــَي رقبتهــا ونحرهــا. اأن تُغطِّ

ــا  ــِم، وقضــاِء حوائجه ــِب العل ــلاة، وطل ــا للّص ــن بيته ــراأِة اأن تخــرَج م ٢ يجــوُز للم

ــِط الشــرعّية.  ــزاِم بالضواب ــريطة ال�لت ــِة، ش ــة والدنيويَّ الدينّي

نش�ط  )٢(:
ــَر  آيــة )٣١( مــن ســورة النــور محــاِرَم المــراأِة التــي يجــوز اأن تُظِه َذَكــرت ال�

ــِة الكريمــِة، واأوّضــُح مــا ذكرتــه. آي زينَتهــا اأماَمهــم، اأرجــع اإلــى ال�

ث�لثً�- ال�حتش�ُم في الكلام: ومن ذلك:

ألفاِظ الفاحشِة القبيحِة التي َتْخِدُش الحياء. ١ تجنُّب ال�

٢ ل� يجــوُز للمــراأة اأن تقصــد فــي كلامهــا ترقيــَق صوتهــا علــى نحــو يثيــر الفتنــة، ويحــّرك الغرائــز، قــال 

تعالى:   ٱُّٱ يي ٰذ ٰر ٰى       ٌّ    ٍّ        َّ        ُّ       ِّ      ّٰ رئ زئ   َّ ]ال�أحزاب: ٣٢[.
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رابعً�- ال�حتش�ُم في الِمشية: 
فــلا يجــوز للمــراأة اأن تتعّمــَد فــي ِمشــَيِتها اإبــراَز مفاتِِنهــا، ولفــَت اأنظــاِر الرجــاِل اإليهــا، قــال تعالــى:    ُّٱمف 

حق مق جك حك خك لك مك   َّ ]النور: ٣١[.

خ�مسً�- غّض البصر: 
ســلاُم الرجــاَل والنســاَء بــه، قــال تعالــى:   ٱُّٱىب يب رت زت مت   َّ ]النــور: ٣٠[،  فقــد اأَمــَر ال�إ

وقال:   ٱُّاك لك  مك ىك يك  َّ ]النور: ٣١[.

ــة  ــن اأمثل ــَد الحاجــِة، وم ــَر عن ــا اأباحــت النظ ــضِّ البصــِر، اإلّ� اأنّه ــرت بغ ســلامّيُة، واإن اأم والشــريعُة ال�إ

ــِع والشــراء. ــهادِة، والقضــاِء، والبي ــداوي، والّش ــد التّ ــُر عن ــك: النظ ذل

تحريُم َتَشبُِّه الرج�ِل ب�لنس�ِء، وَتشبُِّه النس�ِء ب�لرج�ل:

ــاٍس  ــِن َعبَّ ــِن اْب ــه مــن خــروٍج عــن الفطــرة، واإفســاٍد للاأخــلاق، فَع ــا في ســلاُم ذلــك؛ لِم فقــد حــّرم ال�إ

ــَن  َجــاِل بِالنَِّســاِء، َوالُمَتَشــبَِّهاِت ِم ــَن الرِّ ( الُمَتَشــبِِّهيَن ِم ــِه ) ــَن َرُســوُل اللَّ ــاَل: "لََع ــُه َعْنُهَمــا- َق -َرِضــَي اللَّ

ــاِل")١(. َج ــاِء بِالرِّ النَِّس

التّقويم

ُح مفهوَم ال�حتش�م. الّسؤال ال�أول: اأَوضِّ

الّسؤال الثّ�ني: اأبين الشروَط التي ل� ُبدَّ منه� في لب�ِس المراأة.

ح معنى التبرُّج. الّسؤال الثّ�لث: اأوضِّ

الّســؤال الّرابــع: ترتــدي بعــُض النســ�ِء الــزِّيَّ الّشــرِعيَّ عنــَد الّصــلاِة فقــط. اأبيــُن الُحكــَم 

فــي عــدِم التزاِمهــ� ب�للبــ�ِس الشــرعيِّ بعــَد الصــلاة؟

سلاُم ب�ل�حتش�ِم في الحديث، اأذُكر صورتين لذلك. الّسؤال الخ�مس: اأَمَر ال�إ

ــُح الحكمــَة فــي  ســلاُم الرجــ�َل والنســ�َء بغــضِّ البصــر. اأوضِّ ــَر ال�إ ــ�دس: اأَم ــؤال الّس الّس

ذلــك.

، كتاب اللباس، باب: المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال، رقم: ٥٨٨٥ .  ))) البخاريُّ
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آتية: ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد دراسة هذا الّدرس تحقيق ال�أهداف ال�

١ تعريف الِغيبة والنَّميمة.

أدلّة الشرعّية. ٢ استدل�ل على ُحرمة الِغيبِة والنَّميمة بال�

٣ تمييز بين الِغيبِة والُبهتان.

٤ بيان حال�ٍت تجوز فيها الِغيبة.

آثار السلبّية للِغيبِة والنَّميمة على الفرِد والمجتمع. ٥ تعداد ال�

6 تجنَّب ُخلَُقِي الِغيبة والنَّميمة.

٧ توضيح كيفية التوبة من الغيبة.

ال�أهداف

الِغيبُة والنَّميمة

الّدرس الواحد والعشرون

)سورة الُهَمزة: ١(
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نش�ط:
ــ�رِ  ــ�َس فِــي النَّ نن�قــش المســتف�د مــن الحديــث النبــوي: )َوَهــْل َيُكــبُّ النَّ

َعَلــى ُوُجوِهِهــْم اأْو َعَلــى َمَن�ِخِرِهــْم اإِلَّ� َحَص�ئـِـُد اأْلِســَنِتِهْم( رواه الترمــذي، بــ�ب 

مــ� جــ�ء فــي حرمــة الصــلاة، رقــم: ٢6١6.

ســلاُم َعلاقــاِت النـّـاس، وَحــَرَص علــى كلِّ مــا يزيــُد فــي قــّوِة المجتمــِع وتماُســِكه، ونهــى عــن   نَظَّــَم ال�إ

كلِّ مــا ينشــُر العــداوَة والبغضــاَء، لــذا َحــرَّم الغيبــَة والنَّميمــة، فمــا الغيبــة؟ ومــا النَّميمــة؟

مفهوم الِغيبة:

 هــي اأْن َتْذكــَر اأخــ�ك بمــ� يكــره، تلميحــً� اأو تصريحــً�، ســواءٌ اأك�ن ذلــك ب�لنّطــق، اأم 

ب�لكت�بــة.  اأم  شــ�رة،  ب�ل�إ

ــُم،  ــوا: اللــُه َوَرُســولُُه اأْعَل ــُة؟ َقالُ ــا الِْغيَب ــْدُروَن َم ( قــال: اأَت ( اأّن رســول اللــه ) فعــن اأبــي هريــرة )

َقــاَل: ِذْكــُرَك اأَخــاَك بَِمــا َيْكــَرُه، ِقيــَل: اأَفَراأْيــَت اإِْن َكاَن ِفــي اأِخــي َمــا اأقُــوُل؟ َقــاَل: "اإِْن َكاَن ِفيــِه َمــا َتُقــوُل، 

ــُه")١(. ــْم َيُكــْن ِفيــِه َفَقــْد َبَهتَّ َفَقــِد اْغَتْبَتــُه، َواإِْن لَ

اأستنتُج الفرَق بين الغيبِة والُبهت�ن في ضوِء م� ج�ء في الحديِث النََّبوّي الشريف. 

حكم الِغيبة: 

ــال ســبحانه:   ٱُّٱ ىن ين جه مهىه يه جي حي  خي مي ىي  ــَة، ق ــلاُم الِغيب س ــرَّم ال�إ ح

ــة ١٢[. آي يي ٰذ  َّ ]ســورة الحجــرات: ال�

اأسب�ب تُبيح الِغيبة:

تُب�ُح الِغيبُة لغرٍض صحيٍح شرعّي ل� ُيمكُن الوصوُل اإليه اإلّ� به�، ومن هذه الح�ل�ت:

١ تحذيُر المسلمين من ال�أشرارِ والُمفسدين.

ــِع  ــه، وَرْف ــدرٌة علــى اإنصاِف ــه قُ ــى الســلطاِن اأو القاضــي، اأو مــن ل ــُه اإل ــاأْن يشــكَو ظالَم ــُم: ب ٢ الَتَظلُّ

ــِم عنــه. الظّل

))) مسلم في باب: تحريم الغيبة، رقم: ٢٥٨٩ .
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٣ ال�ســتع�نُة علــى تغيـــيِر المنكــِر، وردِّ العاصــي اإلــى الصــواب، ومثــال ذلــك اأْن ُيخبــَر المــدّرُس 

ولــَي اأمــِر طالــٍب عــن ســلوك ابنــه. 

٤ التّعريــُف: فــاإذا كان الشــخص معروفــاً بلقــب، كال�أعمــش، وال�أعــرج جــاز تعريفــه بــه، ويحــُرُم 

ذكــره بقصــِد التنقيــِص ِمــْن شــ�أنِه. 

ــذاٍء اأو اإفســاد، واأْن  ــَق المصلحــِة دون اإي ــَد تحقي ــذه الحــال�ت اأْن َيْقِص ــي ه ــى المســلِم ف ــي عل وينبغ

ــِره. ــى ِذْك ــا تدعــو الضــرورُة اإل ــى م يقتصــَر عل

مفهوُم النَّميمة: 

ــى  ــداوِة والبغضــ�ِء بينهــم بنقــل كلام بعِضهــم اإل ــ�ِء الع اإلق ــ�ِس، و ــَن الن فســ�ِد بي الســعُي ب�ل�إ
بعــض.

حكمه�:

هــا مــن كبائــر الذنــوب، ومــن اأســباب عــذاب القبــر ودخــول النــار، فعــن  ســلاُم النَّميمــة، وعدَّ حــّرم ال�إ

ــاٌم")١( . ــَة نَمَّ (، قــال: قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: "َل� َيْدُخــُل الَْجنَّ حذيفــة بــن اليمــان )

صف�ُت النّّم�م:

النّمــاُم لئيــٌم ذو نفــٍس مريضــة، يزعُجــه اأْن يتّفــَق النّــاُس، واأن تســوَد المحّبــُة بينهــم، فيســعى فــي اإثــارة 

المشــكلات بينهــم.

نش�ط  )١(:
اأرجُع للاآيات )١٠-١٣( من سورة القلم، واأذكُر الّصفاِت التي قُِرنت بالنَّميمة.

نش�ط  )٢(:
اأبيُِّن دوافع الغيبة والنَّميمة؟

))) مسلم في باب: غلظ تحريم النَّميمة، رقم: ١6٨ . 
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مض�ّر الغيبِة والنَّميمة على الفرِد والمجتمع: 

١ نشُر الفساِد في المجتمع.

٢ انعداُم الثّقِة بين النّاس.

شاعات المغرضة. ٣ تجعُل المجتمَع فريسًة سهلًة للاإ

التوبُة من الِغيبِة والنَّميمة:

تكــون التوبــُة بال�ســتغفاِر، والنــدِم والعــزِم علــى عــدم العــودة اإلــى هــذا الذنــب، وبــاأن يذكــر اأخــاه الــذي 

صــلاِح بيــن المتخاصميــن.    اغتابــه بالخيــر فــي المجالــِس التــي اغتابــُه فيهــا، واأن يســعى فــي ال�إ

اإض�ءة:
( َعَلــى َقْبَرْيــِن َفَقــاَل: "اإِنَُّهَمــا  َعــِن اْبــِن َعبَّــاٍس َرِضــَي اللَّــُه َعْنُهَمــا، َمــرَّ النَِّبــيُّ )

ــا اأَحُدُهَمــا َفــَكاَن َيْســَعى بِالنَّميمــة،  َبــاِن ِمــْن َكِبيــٍر، ثـُـمَّ َقــاَل: َبَلــى، اأمَّ َبــاِن، َوَمــا ُيَعذَّ لَُيَعذَّ

ــا اأَحُدُهَمــا َفــَكاَن ل� َيْســَتِتُر ِمــْن َبْولـِـِه" )صحيــح البخــاري،  كتــاب الجنائــز، بــاب: عــذاب القبــر  َواأمَّ

مــن الغيبــة والتّبــّول، رقــم ١٣٧٨(.

التّقويم

الّسؤال ال�أول: اأَفرُِّق بين كلٍّ من: الغيبِة، والبهت�ِن، والنَّميمة.

الّسؤال الثّ�ني: اأبيُِّن المع�نَي المستف�دَة من النّصوص ال�آتية:

١ قال سبحانه وتعالى: چٺ ٺ ٺ ٿٿچ )الحجرات: ١٢(. 

(: "ل� يدخل الجنّة نّم�م". ٢ قال رسول الله )

٣ قــال ســبحانه وتعالــى: چک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ )ال�أحــزاب: ٥٨(
الّسؤال الثّ�لث: اأذكُر ثلاَث ح�ل�ٍت تجوُز الِغيبُة فيه�.

ُد ال�آث�َر السلبّيَة للغيبِة والنَّميمة. الّسؤال الّرابع: اأعدِّ

الّسؤال الخ�مس: اأبين كيف تكون التوبة من الغيبة والنَّميمة.
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اأسئلة الوحدة الس�دسة

ج�بة الصحيحة فيم� يلي: اأضع دائرة حول رمز ال�إ

١ تصرف اأبي طلحة في بستانه بيرحاء:

سراف. سلام عن ال�إ ب يدّل على نهي ال�إ اأ من  صور التضحية بالنفس.  

د يدّل على اأهمّية الصدق. جـ من صور التضحية بالمال.  

( اأن كثيرا من الناس مغبون فيها: ٢ النعمتان اللتان ذكر النبي )

ب العلم والحكمة. اأ المال وال�أصدقاء.   

أمانة. د الصدق وال� جـ الصحة والفراغ.   

٣ من ال�أمور المعينة على تنظيم الوقت:

ب وضوح الغايات وال�أهداف. اأ التسويف.    

د ال�بتعاد عن الغيبة. جـ الملهيات.    

سلامّية في لباس المراأة: ٤ من اأحكام الشريعة ال�إ

سلام شكلا خاّصا وثيابا معينة. اأ حّدد له ال�إ

ب اأن يكون رقيقا.

جـ األ� يكون فضفاضا.

د اأن يكون ساترا لكل الجسم عدا الوجه والكفين.

٥ قوله تعالى )فلا تخضعن بالقول( معناه النهي عن:

ب النميمة. اأ الغيبة.      

د الذل والخضوع. جـ ترقيق المراأة صوتها بقصد تحريك الغرائز.  

٥ من الحال�ت التي تُباح فيها الغيبة:

ب عند التظلّم. اأ في الجوع الشديد.     

د في المرض الشديد. جـ عند القتال.      
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حنان العيدةتسنيم صوصاإنتصاف اأقرعفريال الشواورة
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تّم بحمد اللّه


