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تدريس هذا الكتاب في مدارســـها بدءاً من العام الدراســـي  ٢٠١٧ / ٢٠١٨م



تــقــديــم

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

أمر الذي انعكس على الرؤية الوطنية المطورة للنظام التعليمي الفلسطيني في محاكاة الخصوصية الفلسطينية وال�حتياجات  ال�

ال�جتماعية، والعمل على اإرساء قيم تعزز مفهوم المواطنة والمشاركة في بناء دولة القانون، من خلال عقد اجتماعي قائم على 

الحقوق والواجبات، يتفاعل المواطن معها، ويعي تراكيبها واأدواتها، ويسهم في صياغة برنامج اإصلاح يحقق ال�آمال، ويلامس 

أماني، ويرنو لتحقيق الغايات وال�أهداف.    ال�

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

اأركان العملية التعليمية التعلمية بجميع جوانبها، بما يسهم في تجاوز تحديات النوعية بكل اقتدار،  خطة متكاملة عالجت 

ال�أصالة  العولمة والبحث عن  التشتت بين  باإشكالية  التورط  عداد لجيل قادر على مواجهة متطلبات عصر المعرفة، دون  وال�إ

بالرفاهية في وطن نحمله  اإنسانية وعدالة، وينعم  اأكثر  فيه  العيش  الفاعلة في عالم يكون  المشاركة  اإلى  وال�نتقال  وال�نتماء، 

ونعظمه.   

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

طار جاءت المرجعيات التي تم ال�ستناد اإليها، وفي طليعتها  اإبداعي خّلاق بين المطلوب معرفياً، وفكرياً، ووطنياً، وفي هذا ال�إ

ضافة اإلى وثيقة المنهاج الوطني ال�أول؛ لتوّجه الجهد، وتعكس ذاتها على  وثيقة ال�ستقلال والقانون ال�أساسي الفلسطيني، بال�إ

مجمل المخرجات.

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

شراف، والتصميم، وللجنة العليا اأقل ما يمكن تقديمه، فقد تجاوزنا مرحلة الحديث عن التطوير، ونحن واثقون  والتدقيق، وال�إ

من تواصل هذه الحالة من العمل.

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية

كانون ال�أول/ ٢٠١٧م



ذنــه  ــاً اإلــى اللــه باإ ــه هاديــاً ومبشــراً ونذيــراً، وداعي الحمــد للــه الــذي اأنــزل الكتــاَب ل� ريــب فيــه هــدى للمتّقيــن، وبعــث نبيَّ

وســراجاً منيــراً، صــلِّ اللهــم عليــه وســلِّم تســليما كثيــرا، وبعــد:   

ــل عواطفهــم، وتشــحذ  ــة ســليمة تنهــض بعقولهــم، وتصق ــة تربي أّم ــاء ال� ــة اأبن ــي تربي ســلامية هــي ال�أســاس ف ــة ال�إ ّن التربي ــاإ ف

ســلامية فــي جوانبهــا المعرفّيــة والوجدانّيــة وال�جتماعّيــة، بنــاًء يقــوم علــى ال�رتبــاط الوثيــق بالقــراآن الكريم  عزائمهــم، وتبنــي شــخصيتهم ال�إ

ســلام وحقائقــه وقيمــه الفاضلــة، بمــا ينهــض بالفــرد والمجتمــع. وبســنة النبــي عليــه الصــلاة والســلام وســيرته، وعلــى الثقــة بعقيــدة ال�إ

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

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

ــة  ــث النبوي ــات الكريمــة وال�أحادي آي ــن ال� ــل م ــى نحــو يجع ــة، عل ــروع المختلف ــس الف ــي تدري ــي ف ــة اأن يعتمــدوا المنحــى التكامل اأهمّي

الشــريفة اأساســا 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.

يمــان باليــوم ال�آخــر. وتناولــت وحــدة الحديــث الشــريف  وقــد تناولــت وحــدة القــراآن تفســير ســورة يــس، ووحــدة العقيــدة ال�إ

الحديــث القدســّي، وشــرح حديثيــن، ال�أول: عــن التعــاون، والثانــي: عــن حــّق المســلم علــى المســلم. وعرضــت وحــدة الســيرة غــزوة 

بنــي قينقــاع، وغــزوة اأحــد، وغــزوة بنــي النضيــر. وجــاء فــي وحــدة الفقــه موضوعــات: صــلاة ال�ستســقاء، وصــلاة العيديــن واأحــكام 

ســلام  ســلام، وال�إ أمــن فــي ال�إ ســلام وصــلاح البشــريّة، وال� ال�أضحيــة، وصــلاة الجنــازة. وتناولــت وحــدة الفقــة وال�أخــلاق موضوعــات: ال�إ

ومواقــع التواصــل ال�جتماعــي. 

ــة  ــه، واأن يّشــجعوا الطلب ــع دروس ســورة يــس علــى الفصــل كل ــا المدّرســات توزي ــا المدرســين واأخواتن ــرح علــى اإخوانن ونقت

علــى حفــظ الســورة كاملــة.

ونرجــو مــن كّل مــن يطلـّـع علــى نقــص فــي الكتــاب، اأو يجــد اقتراحــا يثــري دروَســه وُيحّســن مــن اســتفادة اأبنائنــا وبناتنــا منــه 

اأن يتقــّدم بــه مشــكورا اإلــى مركــز المناهــج الفلســطينية.

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

َوفََّقُكم اللُه لِم� فيِه َمْصَلَحُة اْلَوَطِن.

فريق الت�أليف

مقدمة



القراآن الكريم وعلومهالوحدة ال�أولى

رُس ال�أّول آيات )١-  ١9( الدَّ ٣سورة يس ال�

رُس الثّاني آيات  )٢٠ - ٣٢( الدَّ ٨سورة يس ال�

رُس الثّالِث آيـــات  )٣٣-٤٧( الدَّ ١٣ســـورة يس ال�

رُس الّرابِع آيات  )٤٨-٧٠(الدَّ ١٨سورة يس ال�

رُس الخامس آيات  )٧١-٨٣( الدَّ ٢٤ســـورة يس ال�

سلامّيةالوحدة الث�نية العقيدة ال�إ

رُس الّساِدس يمان باليوم ال�آخر الدَّ ٣٢ال�إ

رُس الّسابِع ٣٧الحساب والجزاء الدَّ

رُس الثّاِمن ٤١اآثار ال�يمان باليوم ال�آخر  الدَّ

الحديث النبوي الّشريفالوحدة الث�لثة

رُس التّاِسع ٤٧الحديث القدسي الدَّ

رُس العاِشر شـــريف( الدَّ حديـــث   ( ٥٢التعـــاون 

رُس الحادي َعَشر ٥٧حق المســـلم على المسلم )حديث شريف( الدَّ

السيرة النَّبوّية الشريفةالوحدة الرابعة

رُس الثّاني َعَشر ٦٥غـــزوة بنـــي قينقاع الدَّ

رُس الثّالَِث َعَشر ٧٠غـــزوة اأحـــد الدَّ

رُس الّرابَِع َعَشر اأحـــد الدَّ غـــزوة  مـــن  ٧٥مواقـــف 

رُس الخاِمَس َعَشر النضيـــر الدَّ بنـــي  ٨١غـــزوة 

سلامّيالوحدة الخ�مسة الفقُه ال�إ

رُس الّساِدَس َعَشر العبـــادات  الدَّ ٨9نوافـــل 

رُس الّسابَِع َعَشر 9٣صـــلاة العيدين واأحـــكام ال�أضحية  الدَّ

رُس الثّاِمَن َعَشر الجنـــازة الدَّ 99صـــلاة 

سلاميالوحدة الس�دسة الِفْكُر ال�إ

رُس التّاِسع َعَشر ســـلام وصلاح البشـــرية الدَّ ١٠٦ال�إ

رُس العشرون سلام الدَّ ١١١ال�أمن في ال�إ

رُس الحادي والعشرون سلام ومواقع التواصل ال�جتماعي الدَّ ١١٦ال�إ

احملتويات



٢

الوحدة ال�أولى

اأهداف الوحدة

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

١ تلاوة السورة الكريمة تلاوة سليمة.

٢ توضيح المعاني والتراكيب في السورة الكريمة.

٣ استنتاج ما تدّل عليه السورة الكريمة من دروس وعبر.

٤ حفظ السورة الكريمة غيباً.



٣

آتية: ُيَتَوقَُّع من الطَّلبِة في نهاية هذا الّدرِس تحقيُق ال�أهداف ال�

آياِت الكريمة تلاوًة سليمة. ١- تلاوِة ال�

آياِت الكريمة. ٢- بياِن معاني المفرداِت والتراكيب في ال�

آياِت الكريمِة تفسيراً اإجمالّيا. ٣- تفسيِر ال�

آياِت الكريمة. ٤- استنتاِج الدروِس والعبِر الُمستفادِة مَن ال�

آياِت الكريمِة غيباً. ٥- حفِظ ال�

ال�أهداف

سورة يس ال�آي�ت )١-١٩(

الّدرس ال�أول

ُر ذلك؟ نش�ط: يذاَء، نفسِّ واَجَه ال�أنبي�ُء من اأقواِمهم التكذيَب وال�إ



٤

المفردات والتراكيب:

 رث زث: َوَجَب العذاب.

 مك: الُقيود.

اأعُيِنهــم  علــى  جعْلنــا  ري:   

. غطــاًء

ينا.  ىن: َقوَّ

 يت: تشاَءْمنا.

سورة يس )ال�آي�ت ١-١٩( تفسير وحفظ)١(

 بسم الله الرحمن الرحيم

ٰر ٰى            ٌّ          ٍّ    َّ      ُّ      ِّ            ّٰ رئ زئ  
مئ نئ ىئ يئ رب زب مب نب ىب 
يب  رت زت مت نت ىت يت رث زث مث نث  

ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث 
يك  مل ىل يل ام مم رن زن من 
ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن 
خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  
مب هب جت حت خت مت هت مثحج مج 
جحمح جخ مخ جس حس خس مس حص خص 
مص جضحض خض مض حط مظ جع مع 
جغ  خل مل ىل يل جم حم خم مم 
ىم  يم جن حن خنمن ىن ين جه 
مه  ىه يهجي حي خي مي ىي يي ٰذ 

ٰر ٰى         ٌّ     ٍّ       َّ     ُّ      ِّ      ّٰ رئ زئ مئ 
نئ ىئ يئ  رب زب مب نب ىب يب رت 
زت مت نت ىت يت رثزث مث نث ىث يث 
ىف  يف ىق يق اك لك مك ىك يك 

ملىل يل  ام مم رن زن

)١( يوزع تدريس السورة على اأشهر الفصل الدراسي، ويطلب من الطلبة حفظ القسم ال�أول والثاني والخامس ويشجعون على حفظ السورة كاملة.



٥

بين َيَدِي السورة:

آيــاُت الكريمــُة مــن الســورة تبّيــُن ِصــْدَق  ســورُة يــس مكّيــة، عــدُد اآياتِهــا ثــلاٌث وثمانــون اآيــًة، وهــذه ال�

ــُن تكذيــَب قوِمــه بــه، وتذكُــُر قّصــَة اأصحــاِب القريــة. ( فيمــا ُيبلُِّغــه عــن ربـّـه، وتَُبيِّ النبــّي )

تفسير ال�آي�ت الكريمة:

:) ِصْدُق النبّي)

 ُّٰر ٰى            ٌّ          ٍّ    َّ      ُّ      ِّ            ّٰ رئ زئ  مئ نئ ىئ يئ رب زب مب   َّ

ــُه  ســبحانه وتعالــى  بالقــراآِن  ــه، فقــد اأقســَم الل ــه عــن ربّ ( فيمــا يبلُِّغ ــّي ) ــاُت ِصــْدَق النب آي ــُن ال� تُبيِّ

( هــو رســوُل اللــه حّقــاً، واأنـّـه يهــدي النــاَس اإلــى الّصــراِط المســتقيِم الــذي ل�  الكريــِم علــى اأّن النبــيَّ )

ُل مــن عنــِد اللــِه العزيــِز الــذي ل� ُيغَلــُب، الرحيــِم بعبــاده. والمقصــوُد مــن  انحــراَف فيــه، وهــو الّديــُن المنــزَّ

ــن الحكمــَة والصــواَب فــي هديـِـه  وصــِف القــراآِن بالحكيــِم: اأنـّـه الُمْحَكــم الــذي ل� خلــل فيــه، الــذي يتضمَّ

وتوجيهاتِــه.

( مع قومه ح�ُل النبّي )

يف ىق  نث  ىث يث ىف  زث مث  رث  ىت يت  نت  مت  زت  يب  رت   ُّنب ىب 

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 مئ هئ جب حب خب مب هب جت حت 

خت مت هت مثحج مج جحمح جخ مخ   َّ

( مــع قوِمــه، فقــد اأرســَله اللــُه  ســبحانه اإلــى قــوٍم لــم ُيرِســْل اإلــى اآبائِهــم  آيــاُت حــاَل النبــيِّ ) ــُن ال� تُبيِّ

( منَعهــم العنــاُد ِمــَن ال�نقيــاِد،  رســول�ً قبَلــه؛ ولــذا كانــوا فــي غفلــٍة عــن الحــّق، وعندمــا جاءهــم النبــيُّ )

ــِة الحــقِّ  ــن ُرْؤي ــَف حاجــزاً بينهــم وبي ــود ل� َيســتطيُع الحــراك، فِكْبُرهــم وِعناُدهــم وق ــِق بالقي ــوا كالموَث فكان

ــا المؤمنــون الذيــن اســتجابوا للقــراآِن الكريــِم وفتحــوا قلوَبهــم  (. اأّم واتّباِعــه، فلــم ينفْعهــم اإنــذاُر النبــيِّ )
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للحــقِّ َيْرجــون رحمــَة اللــه ويخافــون عذاَبــه، َفَلُهــُم الُبشــرى بالمغفــرِة وال�أجــِر العظيــِم يــوم القيامــة. 

نن�قش:

مــا معنــى قولــه تعالــى:   ُّجض   َّ؟  
ومــا المســتفاد منــه؟ يوُم القي�مة حّق:

 ُّجس حس خس مس حص خص مص جضحض خض مض حط مظ جع معجغ   َّ.

ُل  أّن اللــَه ســبحانه ُيســجِّ آيــُة اأنَّ البعــَث حــقٌّ، فعلــى النــاِس اأْن يســتعّدوا لذلــك اليــوم، ل� ــُح ال� توضِّ

اأعمالَهــم كلَّهــا فــي صحائــِف اأعمالِهــم؛ لُيحاِســَبهم عليهــا يــوَم القيامــة. 

موقُف اأصح�ِب القريِة ِمَن الرُُّسل:

 ُّخل مل ىل يل جم حم خم مم ىم  يم جن حن خنمن ىن 

ين جه مه ىه يهجي حي خي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى         ٌّ     ٍّ       َّ     ُّ      ِّ      

ّٰ رئ زئ مئ نئ ىئ يئ  رب زب مب نب ىب يب رت زت مت نت ىت يت رثزث 

مث نث ىث يث ىف  يف ىق يق اك لك مك ىك يك ملىل يل  ام مم 

رن زن   َّ.

آيــاُت ِقّصــَة اأصحــاِب القريــة، فقــد اأرســَل اللــه ســبحانه اإليهــم رســولَْين َيْدُعوانِهــم اإلــى عبــادِة  ــُر ال� تذكُ

ُســَل بالتكذيــِب  اللــه ســبحانه، فكّذبوهمــا، فاأرســَل اللــُه اإليهــم رســول�ً ثالثــاً ُيَؤيُِّدهمــا، فقابــَل اأهــُل القريــِة الرُّ

ــاَد لهــم محتّجيــن باأنّهــم بشــٌر مثلُهــم، وكّذبــوا بنبّوتِهــم، واأعلنــوا اأنَّهــم متشــائِمون  والعنــاد، ورفضــوا ال�نقي

دوهــم بالعــذاِب والرجــِم اإن لــم ينتهــوا عــن دعوتِهــم. منهــم، وهدَّ

وردَّ الرُّســل علــى قوِمهــم بــاأنَّ مــا فعلــوه ل� يدعــو اإلــى التشــاؤِم، فمــا يحــدُث لهــم مــن َشــرٍّ اإنمــا هــو 

ــاء اإل� اإســراف فــي الظلــم. بســبب بغِيهــم وكفِرهــم، ومــا تشــاؤم الكافريــن مــن ال�نبي

  ١- لم ُيَحّدد القراآُن الكريُم اسَم القرية، ما الحكمُة من ذلك؟
أنبياِء واأقواِمهم.اأَفكِّر:              ٢- اأستنتُج فائدتْين من الحواِر الذي ذكرته السورُة بين ال�

آيات الكريمة ردٌّ على من يذهب اإلى التطيُِّر والتشاؤِم، نوضح ذلك. ٣- ورد في ال�
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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 )     ( سورُة يس مدنّية.  

٢ )     ( المقصــوُد مــن وصــِف القــراآِن بالحكيــِم اأنّــه الُمْحَكــم الــذي يتضّمــن الحكمــَة 

والصــواَب فــي هديِــه وتوجيهاتِــه.

أنبياِء بشراً. ٣ )     ( اعترَض اأصحاُب القريِة على كوِن ال�

٤ )     ( كان خطاُب اأهِل القريِة للرسل ليِّناً لطيفاً.

٥ )     ( المقصوُد من ذكِر البعِث اأْن يستعدَّ الناُس له.

زنا، حقَّ القول، اأغشيناهم. آتية: عزَّ الّسؤال الثّ�ني: اأبيُِّن معانَي المفرداِت والتراكيِب ال�

آتية: آياِت الكريمة التي دلّت على المعاني ال� الّسؤال الثّ�لث: اأعيُِّن ال�

نذاِر هو المؤمُن المتّبُع للقراآِن الكريم.   ١ الذي يستفيُد من ال�إ

نساُن في كتاٍب، وُيحاسُبه عليه يوَم القيامة. ٢ يحفُظ اللُه كلَّ عمٍل يقوم به ال�إ

٣ ال�أعماُل الفاسدُة هي سبُب الُشْؤِم والمصائب.

ُح وجَه الشبِه بين اأْصحاِب القريِة وكفاِر قريش. الّسؤال الّرابع: اأوضِّ

آياِت الكريمة. الّسؤال الخ�مس: اأستنتُج ثلاَث فوائَد من ال�

آياِت الكريمَة )١-١9( من سورة يس غيباً. الّسؤال الس�دس: اأتلو ال�
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سورة يس ال�آي�ت )٢٠-٣٢(

الّدرس الثّ�ني

آتية: ُيَتَوقَُّع من الطَّلبِة في نهاية هذا الّدرِس تحقيُق ال�أهداف ال�

آياِت الكريمة تلاوًة سليمة. ١  تلاوِة ال�

آياِت الكريمة. ٢  بياِن معاني المفرداِت والتراكيِب في ال�

أدلِّة التي اأوردها الرجُل الصالُح لقومه كي يؤمنوا بالله. ٣  ذكِر ال�

٤  بياِن مصيِر اأصحاِب القرية.

٥  استنتاِج الدروِس والعبِر الُمستفادِة من ِقّصِة اأصحاِب القرية.

آياِت الكريمِة غيباً. ٦  حفِظ ال�

ال�أهداف

ــُل نش�ط: ــِة والُبْرهــاِن الصحيــح، نَدلِّ ــِة الُمقِنَع ســلاِم علــى الُحجَّ تقــوُم الدعــوُة اإلــى ال�إ

ــِة اأصحــاب  ــي ِقّص ــِح ف ــى لســاِن الرجــِل الصال ــا ورد عل ــلال م ــْن ِخ ــك ِم ــى ذل عل

ــة. القري
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سورة يس )ال�آي�ت ٢٠-٣٢( تفسير وحفظ

المفردات والتراكيب:

 ىن ين: اأبعد مكاٍن فيها.

 ري: َيْعدو وُيْسِرع.

 مت: َخَلَقني.

 مس حص خص: ل� تدفع عني.

 ىه يه: صوتاً ُمْهِلكاً من السماء.

 خي: َمّيتون.

 ىي: يا َوْيلاً.

 زث: نُحِضُرهم للجزاِء والحساب.

 بسم الله الرحمن الرحيم

زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من 

مي ني ىي يي جئ حئ  خئ 

مئ هئ جب حب خب مب هب جت 

مج  حج  مث  هت  مت  خت   حت 

مس  خس  حس  جس  مخ   جخ  مح  جح 

مض  خض  حض   جض  مص  خص  حص 

حط مظ جع مع جغ مغ جف حف  خف 

مك  لك  حكخك  جك  مق  حق  مف 

جل  حل خل مل هل جم حم خم مم 

خم  حم  جم  يل  ىل  مل  حن  جن 

مم ىم يم جن حن  خن من ىن ين جه 

مه ىه يه جي حي خي مي ىي 

يي ٰذٰر ٰى         ٌّ     ٍّ        َّ     ُّ       ِّ     ّٰ 

رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ 

زب مب نب ىب يب رت زت مت نت ىت 

يت رث زث  مث 
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اأتذّكر:  موقَف اأْهِل القريِة من الرسِل عليهُم السلام.

تفسير ال�آي�ت الكريمة:

الرجُل الُمؤِمُن يدعو قوَمه ل�تّب�ِع الرسِل وعب�دِة الله وحَده:

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

هئ جب حب خب مب هب جت حت خت مت هت مث حج مج جح مح جخ مخ  جس 

حس خس مس حص خص مص جض حض  خض مض حط مظ جع مع جغ مغ جف حف 

خف مف حق   َّ.

ــَة الرجــِل المؤمــِن الــذي جــاء ُمســِرعاً مــن اأبعــِد مــكاٍن فــي المدينــة، وطلــَب مــن قوِمــه  آيــاُت ِقصَّ َتْذكُــُر ال�

أولــى: اأنّهــم ل� َيطلبــون مــن  أنبيــاء، ال� أنبيــاَء الذيــن اأرســَلهم اللــه، وذكــَر صفتيــن مــن صفــاِت ال� اأن يتّبعــوا ال�

النــاِس اأْجــراً، فهــم يبتغــون ال�أجــَر مــن اللــه ســبحانَه وحــده. والثانيــة: اأّن اللــَه ســبحانه هداهــم اإلــى الحــّق.

ــوَم القيامــة، وهــو  ــه النــاُس جميعــاً ي ــُق الــذي َيرجــُع اإلي أنّــه الخال ــه للــه وحــَده؛ ل� واأعلــن الرجــُل عبادَت

الرحمــُن القــادُر وحــَده علــى اإيصــاِل النفــِع ودفــِع الضــرر، ولــو اأراده اللــُه بســوٍء لمــا اســتطاعت ال�أصنــاُم التــي 

يعبُدهــا قوُمــه دفــَع ذلــك عنــه ول� اإنقــاَذه منــه؛ ولــذا فعبادتُهــا خطيئــٌة واضحــٌة وضــلاٌل مبيــن.

الرجُل المؤمُن يفوُز ب�لجنّة:

 ُّمق جك حكخك لك مك جل  حل خل مل هل جم حم خم مم جن حن   َّ. 

آيتيــن اأّن الرجــَل لّمــا اأعلــن اإيمانَــه باللــه وحــَده اعتــدى عليــه قوُمــه وقتلــوه، فاأدخلــه اللــُه  ُيســتفاُد مــن ال�

الجنـّـة. فقــال وهــو فــي النعيــِم والكرامــة: يــا ليــَت قومــي يعلمــون بُِغْفــراِن ربــي واإكراِمــه لــي بســبِب اإيمانــي، 

فيؤمنــوا كمــا اآمنــُت فَيْدخلــوا الجنـّـَة مثلــي.
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اأستنتُج الدروَس المستفادَة من قّصِة الرجِل المؤمن.اأَفكِّر:

بين: اإهلاُك الُمكذِّ

 ُّمل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن حن  خن من ىن ين جه مه ىه يه جي 

حي خي  مي   َّ.

ــم  ــح، واأّن اإهلاَكه ــم الرجــَل الصال ــد قتِله ــن بع بي ــوَم المكذِّ ــك الق ــه ســبحانه اأهل ــان اأّن الل آيت ــُن ال� تَُبيِّ

لــم َيْحَتــْج اإلــى اإنــزاِل ُجْنــٍد مــن الســماء، فهــم اأضَعــُف ِمــْن ذلــك واأهــَون، ومــا كان اإهلاكُهــم اإل� بصيحــٍة 

ــَق منهــم باقيــة. واحــدة، فــاإذا هــم مّيتــون لــم َتْب

تهديُد الك�فرين ب�لعذاب:

 ُّىي يي ٰذٰر ٰى         ٌّ     ٍّ        َّ    ُّ       ِّ     ّٰ رئ زئ مئ نئ ىئ يئ رب 

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

ــر  بــت الرســَل واســتهزاأت بهــم، وهــؤل�ء َيســتحّقون اأن ُيَتحسَّ ــرَة َكذَّ ــواَم الكاف أق ــاُت اأّن ال� آي ــُن ال� تَُبيِّ
أقــواُم كلُّهــا  أقــواِم الســابقِة التــي اأهلكهــا اللــُه ســبحانه نتيجــَة تكذيِبهــا، وهــذه ال� عليهــم، فهــم لــم يتّعظــوا بال�

ســوَف يبعثُهــا اللــُه ســبحانه، وســوف ُيْحِضُرهــا يــوَم القيامــة للحســاِب والجــزاِء والعقــاب.

بة.   أَمِم الُمكذِّ والمقصوُد من ِذْكِر قّصِة اأصحاِب القريِة اأن َيعتبَر الناُس واأن َيتِّعظوا بمصائِر ال�

اأَفكِّر:
أمــِر بالمعــروِف والنهــِي عــن المنكــِر،  يــدلُّ موقــُف الرجــِل الصالــِح علــى اأهّمّيــِة ال�

ــُح ذلك. اأوضِّ
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التّقويم

آتية: فطرني، صيحة، خامدون. ؤاُل ال�أّول: اأوّضُح معانَي كلٍّ من الُمفرداِت ال� السُّ

ؤاُل الثّ�ني: اأعلُِّل مجيَء الرجِل المؤمِن ِمْن اأقصى المدينِة مسرعاً. السُّ

ُر قولَه سبحانه وتعالى:   ُّمت نت ىت يت رث زث   َّ. الّسؤال الثّ�لث: اأَفسِّ

ُح ذلك من ِخلال ما ورد في الِقّصة. الّسؤال الّرابع: الجزاُء من جنِس العمل، اأوضِّ

آياِت الكريمَة )٢٠-٣٢( من سورة يس غيباً. الّسؤال الخ�مس: اأتلو ال�
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آتية: ُيَتَوقَُّع من الطَّلبِة في نهاية هذا الّدرِس تحقيُق ال�أهداف ال�

آياِت الكريمة. ١ تِلاوِة ال�

آياِت الكريمة. ٢ تفسيِر الُمفرداِت الواردِة في ال�

٣ بيان مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى.

نفاق في سبيل الله. ٤ الرّد على شُبهات الكافرين في امتناعهم عن ال�إ

ال�أهداف

سورة يس ال�آي�ت )٣٣-٤٧(

الّدرس الثّ�لث

نش�ط:
ــاِت  آي ــي ال� ــا ورد ف ــن خــلاِل م ــك م ــى ذل ــل عل ــادٌة اإســلامَية، ندلّ ــُر عب ١- التفكي

ــة. الكريم

ــر فــي الظواهــِر الكونّيــة يســتلزُم العنايــَة  ٢- توجيــُه القــراآِن الكريــِم العقــَل اإلــى التفكُّ

بمــا توّصــل اإليــه العلــُم الحديــُث فــي دراســتها، نناِقــُش ذلــك. 



١٤

سورة يس )ال�آي�ت ٣٣-٤٧( تفسير

المفردات والتراكيب:

 ٱنث: علامــٌة تــدلُّ علــى قــدرِة اللــه 
تعالــى.

ــُة التــي   يث ىف: ال�أرُض القاحل

ل� نبــاَت فيهــا.

 ىل: بساتين.

 مح:نُزيُل ونَْنِزع.

ــه  ــذي علي ــِة ال ــوُد النخل  خف: ع

ــُد البلــح. عناقي

 مك  جل: َتْلَحُق به وتجتمُع معه.

النجــوُم  فيــه  تســيُر  مــدار  مم:   

لكواكــب. وا

 خم مم: السفينُة المملوءة.

 جي: ُمنِقذ.

بسم الله الرحمن الرحيم

يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  ٱنث 

اك  لك مك ىك يك مل ىل يل 
ام  مم رن زن من نن ىن ين 
حئ  جئ  يي  نيىي  مي  زي  ري   ٰى 
مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ 
حج  مث  هت  مت  خت  حت   جت  هب 
خس  حس  جس  مخ   جخ  مح  جح  مج 
مس حص خص مص جضحض  خض مض حط 
خف  حف  جف   مغ  جغ  مع  جع  مظ 
مف حق مق جك حك خك لك مك  جل حل 
خل مل هلجم حم خم مم جن حن  خل 
يم   ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل 
جن حن خن من ىن ين جه مه ىه يه جي 
حي  خي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى         ٌّ      ٍّ          َّ          
ُّ      ِّ       ّٰ  رئ زئ مئ نئ ىئ يئ رب زب 
مب نب ىب يب رت زت مت نت ىت يت 
ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث 
يق اك لك مك ىك  يك مل ىل يل 
ام مم رن زن من نن ىن ين  ٰى ري زي 
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تفسير ال�آي�ت الكريمة:

من ال�أدلّة على قدرة الله سبح�نه:

١ َخْلُق النب�ت:

ٱ ُّنث ىث يث ىف يف ىق يق اك  لك مك ىك يك مل ىل يل 

ام  مم رن زن من نن ىن ين ٰى ري  زي مي نيىي يي جئ حئ   َّ 

آيــاُت اأّن اللــَه ســبحانه ُينــزُل المــاَء علــى ال�أرِض القاحلــِة، وُينِبــُت فيهــا الــزروَع والحبــوب،  ــُح ال� توضِّ

ــُر فيهــا عيــوَن المــاء التــي َتْســقي الــزروَع وال�أشــجار، فيصنــُع  ويجعــُل فيهــا بســاتيَن النخيــِل وال�أعنــاب، ويفجِّ

النــاُس ِمــْن ثماِرهــا طعاَمهــم، وهــذا كلُّــه مــن نَِعــِم اللــِه ســبحانه التــي َيجــُب علــى النــاِس اأْن ُيقابلوهــا بُِشــْكِره 

وطاعِته.

اإن�ثً�: ٢ َخْلُق ال�أصن�ِف الكثيرِة من النب�ِت والحيواِن ذكورًا و

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

ــا  ــات، وجعله ــاِت والحيوان ــن النبات ــرَة م ــاِت الكثي ــَق المخلوق ــه خل ــه ســبحانه اأنّ ــدرة الل مــن مظاهــر ق

ــراِرها  ــى اأس ــوا اإل ــم َيِصل ــر، ول ــا البش ــرى ل� يعلُمه ــاٍت اأخ ــَق مخلوق ــاً، وخل ــوراً واإناث ــاً، وذك ــاً واأنواع اأصناف

ــٍب ونقــص. ٌه عــن كلِّ َعي ــزَّ ــه الُمَن ــِه ســبحانه، واأنّ ــِة الل ــى عظم ــدلُّ عل ــه ي ــك كلُّ ــا، وذل وحقيقِته

٣ َخْلُق الليِل والنه�رِ والشمِس والقمر:

خض  جضحض   مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج   ُّحج 

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

جل حل خل مل هلجم حم خم مم جن حن   َّ

آيــاِت الدالـّـِة علــى قـُـدرِة اللــِه ســبحانه اأنـّـه ُيزيــُل َضــْوَء النهــاِر وُيْبِدلـُـه بالظلمــة، واأّن الشــمَس َتســيُر  ِمــَن ال�

بســرعٍة هائلــة، وســتظلُّ فــي جريانِهــا فــي نظــاٍم ُمْحَكــٍم دقيــٍق حتــى تصــَل اإلــى المــكان الــذي تســتقرُّ فيــه 

يــوَم القيامــة، وهــذا مــن تقديــِر اللــِه العزيــِز الــذي ل� َيْغلُبــه غالــب، الَعليــِم بــكلِّ شــيء.
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َدٍة، فهــو يبــداأ هــلال�ً، ثــّم يكبــُر حتــى يصيــَر بــدراً،  آيــاِت اأيضــاً اأّن القمــَر ينتقــُل فــي منــازَل محــدَّ ومــن ال�

ســاً مثــَل ُغصــِن النخــِل العتيــِق اليابــِس الُمْعــَوّج. ثــم يتناقــُص حتــى يصيــَر هــلال�ً رفيعــاً ُمَتقوِّ

وحركــُة كلٍّ مــن الشــمِس والقمــِر تســيُر وفــق نظــاٍم ُمْحَكــٍم دقيــق، فــكلٌّ منهمــا يســبُح فــي مــداره، ل� 

آَخــِر ول� يســِبُقه ول� ُيزاِحُمــه، فــلا الشــمُس تـُـدرُك القمــَر فــي مســيِره فتجتمــُع معــه فــي الليــل،  يْصَطــِدُم مــع ال�

ول� الليــُل يزاِحــُم النهــاَر فــي وقِتــه ومحلِّــه.  

٤ تسخيُر البح�ر:

 ُّخل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم  جن حن خن من ىن ين جه مه ىه 

يه جي حي  خي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى         ٌّ     ٍّ         َّ    ُّ   َّ

َر للنــاِس البحــَر تســيُر فيــه الســفُن، َتحِملُهــم وتحمــُل ذّريَّتهــم وبضائَعهــم،  آيــاُت اأنـّـه ســبحانه َســخَّ ــُن ال� تَُبيِّ

ــَر لهــم وســائَل النقــِل المختلفــَة كالــّدوابِّ والّســياراِت والقطــاراِت والطائــراِت وغيِرها.  وَيسَّ

 ومــن َفْضِلــه ســبحانه علــى النــاِس اأنـّـه ل� ُيغِرقُهــم عندمــا َيرَكبــون البحــر، ولــو اأغرقهــم لمــا وجــدوا ُمغيثــاً 

ــاِة  ــذاً ُينقذهــم، ولكنــه ســبحانه برحمتــه ُيْخرُجهــم مــن البحــِر ســالمين لُيمتَِّعهــم فــي الحي ُيغيثهــم، ول� ُمنِق

اإلــى حيــِن انتهــاِء اآجالهــم. 

عن�ُد الك�فرين:

 ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱِّ      ّٰ رئ زئ مئ نئ ىئ يئ رب زب مب نب  ىب يب رت زت مت نت ىت 

يت رث زث مث  نث ىث يث ىف يف ىق يق اك لك مك ىك  يك مل ىل يل 

ام مم رن زن من نن ىن ين  ٰى ري زي   َّ

آيــاُت الكريمــة عنــاَد الكافريــن واإصراَرهــم علــى الُكفــر، فهــم اإذا قيــل لهــم: "اآمنــوا لَِتْنجــوا مــن  ــُن ال� تُبيِّ

آيــاِت الكثيــرِة الدالـّـِة علــى َوحدانّيــة اللــه وقُْدرتـِـه.  عــذاِب اللــه" قابلــوا ذلــك بالتكذيــب، ُمعِرضيــن عــن ال�

نفــاَق مــن المــاِل  ومــن صفــاِت الكافريــن ُبخلُهــم وقســوُة قلوبِهــم، فهــم اإذا َطَلــَب منهــم المؤمنــون ال�إ

ــَم الفقــراء  ــُه اأن ُيْطِع ــو شــاَء الل ــن: ل ــوا للمؤمني ــخريِة وال�ســتهزاء، وقال ــك بالسُّ ــوا ذل ــُه قابل ــذي رزَقهــم الل ال

ل�أطعَمهــم.
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آيــات الكريمــة )٣٧ - ٤٠( مــن نش�ط: ــُح دل�لــة ال� اأشــاهد المقطــع القصيــر المرفــق، واأوضِّ

ســورة يــس علــى مــا توّصــل اإليــه العلــم المعاصــر فــي هــذا المجــال.

التّقويم

ؤاُل ال�أّول: اأشرح معانَي المفرداِت: نسلخ، العرجون، صريخ. السُّ

ُر معنى كلٍّ مّما ياأتي: ؤاُل الثّ�ني: اأفسِّ السُّ

١  قوله تعالى:   ُّ هئ جب حب   َّ.

٢ قوله تعالى:    ُّحص خص مص جض   َّ.

٣ قوله تعالى:   ُّمع جغ مغ جف  حف خف   َّ.

٤   قوله تعالى:   ُّ مق جك حك خك لك مك  جل حل خل مل هل   َّ.

٥ قوله تعالى:   ُّٱيم  جن حن خن من ىن   َّ.

نفاَق من اأموالِهم على الفقراء؟ ُة المشركين في رفِضهم ال�إ اأ ما ُحجَّ الّسؤال الثّ�لث: 

ب ما ردُّك عليهم؟

آتية: آيات الكريمة ال� ُح جمال التعبير في ال� الّسؤال الّرابع: اأوضِّ

١ قوله تعالى: ٱ  ُّنث ىث يث ىف يف   َّ.

٢ قوله تعالى:   ُّحج مج جح مح جخ مخ   َّ .

آيات الكريمة. الّسؤال الخ�مس: اأستنتُج ثلاثَة دروٍس من ال�
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آتية: ُيَتَوقَُّع من الطَّلبِة في نهاية هذا الّدرِس تحقيُق ال�أهداف ال�

آياِت الكريمَة. ١ تلاوة ال�

آيات الكريمة. ٢ تفسير المفرداِت والتراكيَب الواردة في ال�

آياِت الكريمة. ٣ استنتاِج الدروِس والعبِر من ال�

٤ الموازنة بين نعيم المؤمنين في الجنة ومصير الكافرين يوم القيامة.

ال�أهداف

سورة يس ال�آي�ت )٤٨-٧٠(

الّدرس الّرابع

جــاء فــي ســوٍر كثيــرٍة فــي القــراآِن الكريــِم وصــُف نعيــِم الجنــِة وعــذاِب النــار، نش�ط:

ــُن الهــدَف مــن ذلــك. نبيِّ
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سورة يس )ال�آي�ت ٤٨-٧٠( تفسير

المفردات والتراكيب:

 حت: يختصمون ويتنازعون.

 حس: البــوق الــذي ينفــخ فيــه 

الملــك.

 خص: القبور.

 حض: يخرجون مسرعين.

مون. ذون مَتَنعِّ  خم: ُمَتَلذِّ

أِســرَّة جمــُع اأريكــة،   من: ال�

وهــو الســرير.

 حي: َيْطلُبون وَيْشَتهون.

           ٌّ : ابَتِعدوا عن المؤمنين.

 يف: جماعاٍت عظيمة.

أَزلْنــا  ل� هب:  مب  خب   

عيونَهــم فــلا يبقــى لهــا اأَثــر.

ــم   مج: اأَزلْناهــم عــن صورتِه

نســانّية. ال�إ

نُْرِجُعـــه   : حضخض جض  مص   

الضعف. اإلـــى 

 مل هل: يِجُب العذاب.

بسم الله الرحمن الرحيم 

﴿مي ني ىي يي جئ حئ خئ  مئ هئ جب حب 

خب مب هب جت حتخت مت هت 
مث حج مج جح مح جخ مخ جس حس خس مس 
حص خص مص جض حض خض مض حط مظ جع مع 
جغمغجف حف خف مف حق  مق جك حك خك 
لك مك جل  حل خل مل هل جم حم 
خم مم جن حن  خن من هن جه مه ٰه جي 
حي خي خل مل ىل يل جم حم خم مم 
ىم يم  جن حن خن من ىن ين جه مه 
ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه 
ٰى            ٌّ       ٍّ      َّ              ُّ    ِّ رئ زئ مئ نئ 
ىئ يئ رب  زب مبنب ىب يب رت زت مت 
نت ىتيت رث زث مث نث ىث يث ىف 
ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  ىقيق  يف 
ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل 
جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى 
حئ خئ  مئ هئ جب حب خب مب هب 
مج   حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  
جح مح جخ مخ جس حس خس  مس 
حص خص مص جض حضخض مض حط مظ  جع 
مع جغ مغ جف حفخف مف حق مق جك حك خك  لك 

مك جل حل خل مل هل جم حم خم﴾   
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تفسير ال�آي�ت الكريمة:

يم�ن ب�ليوم ال�آخر: ال�إ

    ُّ مي ني ىي يي جئ حئ خئ  مئ هئ جب حب خب مب هب جت حت  

خت مت هت مث حج مج جح مح جخ  مخ جس حس خس مس حص خص مص جض 

حض  خض مض حط مظ جع مع جغمغجف حف خف مف حق  مق جك حك خك لك 

مك جل  حل خل مل هل جم حم خم مم جن حن  خن من هن جه مه ٰه 

جي حي خي   َّ

ــه، فهــم يتســاءلون  ــوِم ال�آخــر، فتذكــُر اإنــكاَر الكافريــن ل يمــاِن بالي ــدَة ال�إ ــاُت الكريمــُة عقي آي توّضــُح ال�

مســتهزئين عــن وقــِت وقوِعــه، فيجيُبهــم اللــُه ســبحانه بــاأّن يــوم القيامــة ســياأتيهم بغتًة حاَل كونِهــم متخاصمين 

ــور، وهــي الصيحــُة التــي تُْهِلُكهــم فجــاأة، فــلا  أولــى فــي الصُّ متنازعيــن فــي اأمــوِر الدنيــا، فتفاِجُئهــم النفخــُة ال�

يســتطيع اأحــٌد منهــم اأن يوصــَي بشــيء، ول� يســتطيُع الرجــوَع اإلــى اأهلــه.   

ثــّم ُينَفــُخ فــي البــوِق نفخــٌة ثانيــة، فيخــرُج النــاُس مســرعين مــن قبوِرهــم، وُيحَشــروَن للحســاِب والجزاء، 

ويشــعُر الكافــرون بالحســرة والنــدم، ويعلمــون اأّن هــذا الــذي يشــاهدونه هــو يــوُم البعــِث الــذي اأْخبــَر عنــه 

الُمْرَســلون، وَصَدقــوا فــي اإخباِرهــم عنــه، وفــي ذلــك اليــوِم لــن ُيظَلــم اأحــٌد، وســُيجاَزى كلُّ اإنســاٍن بمــا كان 

يعملـُـه فــي الدنيــا. 

نعيُم اأهل الجنّة:

   ُّخل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم  جن حن خن من ىن ين جه 

مه ىه يه  جي حي خي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى   َّ

آيــاُت الكريمــُة نعيــَم المؤمنيــن فــي الَجنّــة، فهــم ُمنَشــِغلون بنعيِمهــا، َيتنّعمــون فيهــا هــم  تُبيِّــن ال�

ُم لهــم الفواكــُه مــن كّل  أِســرَّة، تُقــدَّ أرائــِك وال� واأزواُجهــم، يجلســون فــي ِظــلاِل اأشــجاِرها، متّكئيــن علــى ال�

أنــواع، وُيْعَطــْون كلَّ مــا َيتمنَّْونَــه وَيطلبونـَـه، وهــو ســبحانه ُيخاِطُبهــم بالّســلام، وهــم فــي رحمِتــه واإحســانِه. ال�
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مصيُر الك�فرين:

   ُّ           ٌّ       ٍّ      َّ              ُّ    ِّ رئ زئ مئ نئ ىئ يئ رب  زب مبنب ىب يب 
رت زت مت نت ىتيت  رث زث مث نث ىث يث ىف يف ىقيق  اك لك 
مك ىك يك مل ىل يل اممم رن زن من نن ىن ين ٰى ري  زي 

مي ني ىي يي جئ حئ خئ  مئ هئ   َّ
ــى  ــاقون اإل ــون ُيس ــن، فالمؤمن ــوا عــن المؤمني ــد انفصل ــن، فق ــَر الكافري ــُة مصي ــاُت الكريم آي ــح ال� تُوّض

رونهــم مــن  جنـّـات الخلــد، وهــم ُيســاقون اإلــى النــار، وُيذكِّرهــم اللــه ســبحانه باأنـّـه اأرســَل اإليهــم الرســل، ُيحذِّ

ــاأنَّ الُرُســَل  هــم الــذي اأضــلَّ جماعــاٍت كثيــرًة منهــم، وُيَذكُِّرهــم اللــُه ســبحانه ب أنّــه عدوُّ طاعــِة الشــيطاِن؛ ل�

اأمروهــم باتّبــاِع الصــراِط المســتقيم، وهــو عبــادُة اللــِه وحــَده، ولكــّن الكفــاَر لــم يســتجيبوا للرســل، فــكان 

ــْون نيرانَهــا. ــَم يحترقــون فيهــا ويصَل مصيُرهــم جهنّ

وفــي ذلــك اليــوم َيْخِتــُم اللــُه علــى اأفــواَه الكافريــن فــلا تنطــُق بكلمــة، وتنطــُق اأيديهــم واأرجلُهــم، وتشــهد 

عليهــم بمــا ارتكبــوه مــن َمعــاٍص واآثــام.

تهديٌد للك�فرين:

جح  مج   حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب     ُّجب 

مح جخ مخ جس حس خس  مس حص خص مص جض حضخض مض حط مظ   َّ  
آيــاُت الكريمــُة اأّن اللــَه ســبحانه قــادٌر علــى اأن ُيعاقــَب الكافريــن، فــاإذا شــاء اأزاَل اأعيَنهــم،  تبّيــن ال�

ــة،  آدمّي ــريِّة ال� ــن صورتِهــم البش ــم ع ــِخِهم وتحويِله ــى مس ــادٌر عل ــو ق ــاً، وه ــرون طريق ــاً ل� ي ــم ُعْمي وَجَعَله

أمــاِم ول�  وســلِبهم القــدرَة علــى الحركــِة فــلا يقــدرون علــى ذهــاٍب ول� مجــيء، ول� يســتطيعون ُمضّيــا اإلــى ال�

ــى الخلــف. رجوعــاً اإل

نســاَن اإذا طــال ُعُمــُره  ــُن اللــُه ســبحانه الدليــَل علــى َضْعِفهــم وعلــى قُْدَرتِــه عليهــم، وذلــك اأّن ال�إ وُيبيِّ

ــا  ــي يَرْونه ــاِت الت آي ــي ال� ــروا ف ــاس اأن يتفكّ ــى الن ــه، فعل ــي طفولِت ــاً ف ــا كان ضعيف ــاً عاجــزاً كم ــوُد ضعيف يع

ــه ســبحانه. ــدرِة الل ــَم قُ ليعلمــوا عظي
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القراآُن الكريُم وحٌي من الله سبح�نه:

   ُّ جع مع جغ مغ جف حفخف مف حق مق جك حك خك  لك مك جل حل خل مل هل 

جم حم خم   َّ

آيتــاِن الكريمتــاِن مــن الســورة علــى الكّفــار الذيــن زعمــوا اأّن القــراآَن الكريــم ِشــْعٌر جــاء بــه النبــيُّ  َتــُرّد ال�

ــه، واأّن  ــُق ب ــه الشــعُر ول� َيلي ــُدُر عن ــس بشــاعر، ول� َيْص ( لي ــيَّ ) ــُن اأّن النب ــه الصــلاة والســلام، وتَُبيِّ علي

ــن  ــم م َفه ــا وال�آخــرة، ولُيَخوِّ ــي الدني ــَق ســعادتِهم ف ــَن للبشــر طري ــه لُيَبيِّ ــِه اأنزلَ ــَن الل ــَم وحــٌي ِم ــراآَن الكري الق

مخالفــِة ديــِن اللــه، فمــن كان قلُبــه حّيــاً اســتفاد واهتــدى، ومــن كان قلُبــه ميتــاً اأصــّر علــى كفــِره وضلالِــه 

واســتحقَّ العــذاب.

آتية:نش�ط: اأرجع اإلى اأحد كتب التفسير واأبين معاني المفردات ال�

جغمغ، زئ مئ ، ري زي مي ، جح مح، خص، مغ جف حفخف
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التّقويم

مــون،  َيِخصِّ مســخناهم،  نعّمــره،  ِجِبــّلاً،  أرائــك،  ال� المفــردات:  معانــَي  ــُح  اأوضِّ ال�أّول:  ــؤاُل  السُّ

ال�أجــداث.

ُر ما ياأتي:  ؤاُل الثّ�ني: اأفسِّ السُّ

١ قوله تعالى: : ُّحص خص مص جض حض   َّ.

٢ قوله تعالى: : ُّ           ٌّ       ٍّ      َّ              ُّ   َّ.

٣ قوله تعالى: : ُّيئ رب  زب مبنب   َّ.

٤ قوله تعالى: : ُّري  زي مي   َّ.

٥ قوله تعالى: : ُّخب مب هب   َّ.

٦ قوله تعالى: : ُّمج  جح مح  َّ.

٧ قوله تعالى: : ُّمغ جف حفخف   َّ.

آيات الكريمة )٥٥-٥٨(. الّسؤال الثّ�لث: اأصُف نعيَم الُمؤمنين في الَجنِّة كما بّيَنْتُه ال�

آية الكريمة )٦9(. الّسؤال الّرابع: اأوّضُح الردَّ على الكافرين المذكور  في ال�

آياُت الكريمة. الّسؤال الخ�مس: اأستنتُج ثلاثَة دروٍس دلّت عليها ال�
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آتية: ُيَتَوقَُّع من الطَّلبِة في نهاية هذا الّدرِس تحقيُق ال�أهداف ال�

آياِت الكريمِة. ١ تلاوِة ال�

آيات الكريمة. ٢ تفسيِر الُمفرداِت الواردِة في ال�

آيات الكريمة. ٣ توضيح نعم الله سبحانه التي ذكرتها ال�

٤ بيان قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث.

آياِت الكريمِة غيباً. ٥ حفِظ ال�

ال�أهداف

آيات )٧١-٨٣( سورة يس ال�
                                     تفسير وحفظ

الّدرس الّخ�مس

ُعنــي القــراآُن الكريــُم بالــرّد علــى تشــكيِك المشــركين والشــبهاِت التــي ُيثيرونهــا نش�ط:

آيــات الكريمــة. ــُن ذلــك مــن خــلال مــا جــاء فــي ال� بالحّجــِة والُبرهــان، نبيِّ
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سورة يس )ال�آي�ت ٧١-٨٣( تفسير وحفظ

المفردات والتراكيب:

بُل والبقُر والغنم.  ىم: ال�إ

 من: جعلناها خاضعًة منقادة.

 ين: بالية ُمَفتَّتة.

 لك : الُملُك التام.

بسم الله الرحمن الرحيم

ُّٱخل مل ىل يلجمحم خم مم ىم يم جن  

حن خن من ىن ين جه مه ىه 

ٰر  ٰذ  يي  ميىي  خي  حي  جي  يه 

ٰى     ٌّ      ٍّ     َّ         ُّ           ِّ               ّٰرئ زئ 

مئ  نئ ىئ يئ رب زب مب نب 

ىب يبرت زت مت نت ىت يت رث زث مث 

لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  ىث يث   نث 

مك ىك يك مل  ىل يل اممم رن زن من 

نن ىن ين ٰى  ري زي مي ني ىي 

ييجئ حئ خئ مئ هئ  جب حب خب مب هب 

جت حت خت مت هت  مث حجمج جح 

حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح 

مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  خصمص 

جك  مق   حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ 

حك خك لك مك جل حل خل مل   َّٱ
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تفسير ال�آي�ت الكريمة:

من نَِعِم الله سبح�نه:

  ُّٱخل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن  حن خن من ىن ين جه 

مه ىه يه جي حي خي ميىي يي ٰذ ٰر   َّ.

بــَل والبقــَر والغنــَم، وجعلهــا خاضعــًة منقــادًة للنــاس، يمِلكونهــا  آيــاُت اأّن اللــَه ســبحانه خلــق ال�إ ــُن ال� تبيِّ

ــه  ــم الل ــن نع ــٌة م ــٌة عظيم ــذه نعم ــا، وه ــون منه ــا، وينتفع ــا، وَيشــربون حليَبه ــون لحوَمه ــا، وَياأكل وَيركبونه

ــاِس اأن يشــكروها. ســبحانه، علــى الن

الردُّ على المشركين:

  ُّٰى     ٌّ       ٍّ      َّ          ُّ          ِّ                ّٰرئ زئ مئ  نئ ىئ يئ رب زب 

مب نب ىب يبرت زت مت نت ىت يت رث زث    َّ. 

أوثــاَن وال�أصنــام، وتوقَّعــوا منهــا اأن َتنصَرهــم،  آيــاُت اأّن المشــركين عبــدوا مــع اللــِه ســبحانه ال� ــُح ال� تُوضِّ

وصــاروا جنــوداً لهــا يخدمونهــا ويدافعــون عنهــا، مــع اأنهــا ل� َتنفــُع ول� َتُضــّر. 

نــه  ( األّ� يحــزَن بســبب مــا يلقــاه مــن الكافريــن مــن تكذيــٍب واســتهزاء، فاإ وياأمــُر اللــُه ســبحانه نبيَّــه )

ســبحانه يعلــُم اأقوالَهــم، ويعلــم مــا فــي قلوبِهــم مــن جحــوٍد واســتكباٍر وحســد، وســوف يحاِســُبهم علــى ذلــك 

يــوَم القيامــة.

الردُّ على منكري البعث:

يل  ىل  مل   يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث   ىث  نث    ُّمث 

اممم رن زن من نن ىن ين ٰى ري زي مي ني ىي ييجئ حئ خئ مئ هئ  جب 

مخ    جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت   مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب 
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ُّجس حس خس مس حص خصمص جض حض خض مض حط مظ جع مع جغ مغ جف حف خف 

مف حق مق  جك حك خك لك مك جل حل خل مل   َّ.

بيــن بالبعــث، فُتَذكِّــُر الُمْنِكــَر للبعــِث باأصلــه، فاللــه ســبحانه خلقــه  آيــاُت علــى الُمشــركين الُمكذِّ تــرّد ال�

مــن خليَّــٍة واحــدٍة فــي بطــن اأّمــه، والعجيــُب اأنــه لّمــا صــار كبيــراً نَِســَي قــدرَة اللــِه ونعَمــه، وصــار ُيناقــش فــي 

البعــث وُيْنِكــُره، ولــو تذكـّـر هــذا الُمْنِكــُر اأصَلــه لمــا شــّك فــي قــدرِة اللــِه ســبحانه. 

( وفــي يــِده ِعظــاٌم باليــة، ففتََّتهــا وقــال: اأُيحيــي اللــُه  وقــد جــاء اأحــُد هــؤل�ء الُمنكريــن اإلــى النبــيِّ )

نســاَن اأّوَل َمــّرٍة ل� ُيعِجــُزه اأْن يبعَثــه بعــد موتـِـه. هــذه؟ ونســي هــذا الُمْنِكــُر اأّن اللــَه ســبحانه الــذي خلــق ال�إ

آيــاُت اأدلـّـًة اأْخــرى علــى قُــدرِة اللــِه ســبحانه علــى البعــث، فهــو ســبحانه الــذي خلــق الشــجَر  وتذكــُر ال�

اأخضــَر يانعــاً، ثــّم يصيــُر حطبــاً يابســاً قابــلاً للاشــتعال، وهــو الــذي خلــق الســمواِت وال�أرَض، فكيــَف ُينكــُر 

المشــركون قدرتــه علــى البعــِث؟ وهــو ســبحانه القديــُر الــذي ل� ُيْعِجــُزه شــيء، واإذا اأراَد شــيئاً مــن ال�أشــياِء 

نّمــا يقــوُل لــه: كُــْن فيكــوُن بــلا تاأخيــر، وهــو ســبحانه مالــُك كلِّ مــا فــي الســمواِت وال�أرض، المنــّزُه عــن  فاإ

كلِّ َعْيــٍب ونَْقــص، وســَيرِجُع اإليــه النــاُس كلُّهــم يــوَم القيامــِة؛ ليحاســَبهم علــى اأعمالِهــم. 

نســان، واألّخــُص نش�ط: أنعــاِم لحيــاة ال�إ اأشــاهُد المقطــع القصيــَر الُمرفــَق عــن فوائــِد ال�

مــا ورد فيــه.
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التّقويم

ؤاُل ال�أّول: اأوّضُح معانَي المفردات: ذلّلناها، رميم، ملكوت. السُّ

أوثان رّداً ُمْفِحماً، اأشرُح ذلك. آيُة ٧٥ على عبدِة ال� ؤاُل الثّ�ني: رّدت ال� السُّ

أمــوات بعــد اأن بليــت عظاُمهــم، اأردُّ عليهــم فــي ضــوء  الّســؤال الثّ�لــث: يســتبعُد المشــركون بعــَث ال�

آيــات الكريمــة )٧9-٨١(. مــا ذكرتــه ال�

آتية: شارُة اإلى المعاني ال� آياِت الكريمة التي وردت فيها ال�إ الّسؤال الّرابع: اأعيُِّن ال�

١ حزُن النبيِّ لتكذيِب قومه.

نّه يحصُل بلا تاأخير. ٢ اإذا اأراَد اللُه سبحانه شيئاً من ال�أشياِء فاإ

آياُت الكريمة. الّسؤال الخ�مس: اأستنتُج ثلاثَة دروٍس دلّت عليها ال�

آياِت الكريمَة )٧١-٨٣( من سورة يس غيباً. الّسؤال الس�دس: اأتلو ال�
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اأسئلة الوحدة ال�أولى

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

آية الثانية من السورة اأنّه: ١ المقصود من وصف القراآن بالحكيم )           ٌّ           ٍّ( في ال�

ب الُمنذُر للخلق جميعا. ن للحكمة والصواب.  اأ الذي ل� خلل فيه الُمَتضمِّ

د المعجزة الخالدة اإلى يوم القيامة. جـ السالُم من التحريف والتغيير.   

٢ في بداية سورة يس يقسم الله تعالى:

ب بالملائكة. اأ باسم من اسمائه.     

.) د بالرسول ) جـ بالقراآن الكريم.     

آية السادسة قوم النبي عليه الصلاة والسلام باأنهم: ٣ وصفت ال�

أنّه سبحانه لم يرسل اإلى اآبائهم رسول�. ب غافلون ل� اأ ُمِصّرون على الكفر.  

أقوام السابقة في موقفهم من الحّق. د ُيْشِبهون ال� ( واأتباعه.  جـ يؤذون النبّي )

٤ المراد من قوله تعالى )يل(:

ب ضالّون. بون.        اأ ُمَعذَّ

بون. د ُمَكذِّ جـ جعلت ال�أغلال في اأيديهم وُشّدت اإلى اأعناقهم.  

٥ قول الرجل الصالح )لك مك جل  حل خل مل هل جم حم خم مم جن ( 

يدل على اأّن:

أنبياء انتصروا على الكافرين من قومهم. اأ ال�

ب اللّه اأهلك المكذبين.

جـ اللّه عذب الكافرين في النار.    

د قومه قتلوه، فقال ذلك وهو في جنّات النعيم.

٦ المراد من قوله )خب مب( في قوله تعالى:  ُّمل ىل يل جم حم خم مم 

ىم يم جن حن خن من ىن ين جه مه ىه يه جي حي خي    َّ:

ب النفخة ال�ولى يوم القيامة. اأ صوتا مهلكا من السماء.    

د الصوت العالي. جـ النفخة الثانية يوم القيامة.    
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٧ معنى خم:

ب الفضاء. اأ السفن.    

د مدار تسير فيه النجوم والكواكب. جـ ال�أجرام.    

٨ معنى قوله تعالى: )خف مف(

ب البناء المتقوس. اأ الشيء العجيب.    

د غصن النخل العتيق المعوّج. جـ الشيء الصغير الذي ل� يكاد يظهر.  

9 في قوله تعالى: )يه جي حي( معنى الصريخ:

د الباكي. جـ المنقذ.   ب الُمَذكِّر.   اأ المنذر.  

١٠ قوله تعالى:  )ىث يث ىف يف( معناه اأّن الشيطان اأضّل:

ب جماعات كبيرة.   اأ اإضلال� كبيرا.   

د من طبعه اأن يضّل. جـ في الزمن السحيق.   

١١ قوله تعالى:   ُّٱ حص خص مص جض حضخض مض حط  َّ يدل على:

ب سلبهم القدرة على الحركة.  اأ قدرة الله على عقاب الكافرين.  

د ل� يستطيعون التقدم الى ال�مام او الرجوع. نسان اذا طال عمره عاد ضعيفا.  جـ اأّن ال�إ

١٢ قوله تعالى: )مظ جع مع جغ مغ جف حف خف مف حق( معناه:

اأ يحفظ الكون من الفساد وال�ضطراب.

ب ل� يقع اإل� ما يريد. 

ذا اأراد سبحانه شيئا تحقق بلا تاأخير. جـ كمال القدرة، فاإ

أّن الحياة الدنيا فانية سريعة الزوال. د سرعة حصول البعث ل�

نن�قش: 

١ وظيفة الداعية في ضوء ما جاء في قصة الرجل الصالح مع اأصحاب القرية.

٢ معنى قوله تعالى: )خض مض حط مظ جع مع(. 
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سلامية العقيدُة ال�إ

الوحدة الثّ�نية

اأهداف الوحدة

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

١ توضيح ما جاء في الكتاب والسنة عن اأحداث يوم القيامة.

أدلّة العقلّية والنقلّية على عقيدة اليوم ال�آخر. ٢ ال�ستدل�ل بال�

يمان باليوم ال�آخر. ٣ بيان اآثار ال�إ
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آتية: ُيَتَوقَُّع من الطَّلبِة في نهاية هذا الّدرِس تحقيُق ال�أهداف ال�

يماِن باليوِم ال�آخر. ١ توضيِح مفهوِم ال�إ

٢ ذكِر بعِض اأسماِء اليوِم ال�آخِر التي َوَرَدْت في القراآِن الكريم.

أدلِّة النقلّية والعقلّيِة على قدرِة اللِه سبحانه على البعث. ٣ ال�ستدل�ِل بال�

يماِن باليوم ال�آخر. ٤ بياِن اأهّمّيِة ال�إ

٥ توضيِح اأحداِث يوِم القيامة.

ال�أهداف

يم�ن ب�ليوم ال�آخر ال�إ

الّدرس الّس�دس

نش�ط:
يماِن باليوِم ال�آخر، نبيُِّن اأسباَب ذلك. ُعِنَي القراآُن الكريُم عنايًة كبيرًة بال�إ
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يم�ُن ب�ليوِم ال�آخر: مفهوم ال�إ

يمــاُن باليــوِم ال�آخــِر معنــاه التصديــُق الجــازُم بــاأنَّ اللــه ســبحانه وتعالــى ســَيبعُث النــاَس مــن قبوِرهــم،  ال�إ

ــاِن الســتّة، ول�  يم ــار، وهــو اأحــُد اأركاِن ال�إ ــن الن ــَة والكافري ــن الجنّ وَيحشــُرهم للحســاب، وُيدخــل المؤمني

يمــاُن اإل� بــه، ويكفــُر ُمْنِكــُره . َيِصــحُّ ال�إ

اأسم�ء لليوم ال�آخر:

ــوَم  ــِة وي ــوَم القيام ــِث وي ــوَم البع ــا: ي ــوم ال�آخــر نذكــر منه ــرٌة للي ــِم اأســماٌء كثي ــراآِن الكري ــي الق ورد ف

أّن النــاَس ُيبعثــون فيــه ويقومــون مــن قُبوِرهــم وَيخرجــون منهــا، ويــوَم الحســاِب  َي بذلــك ل� الخــروِج، وُســمِّ

أّن النــاس ُيجمعــون فيــه للحســاب،  أنــه اليــوُم الــذي ُيحاَســُب النــاُس فيــه علــى اأعمالِهــم، ويــوَم الجمــِع ل� ل�

أّن النــاس  ــُر فيــه النــاُس علــى مــا فّوتــوا مــن طاعــِة ربِّهــم، ويــوَم الخلــوِد ل� أنـّـه اليــوُم الــذي َيَتَحسَّ ويــوَم الحســرِة ل�

شــعار بقــرِب  َي بذلــك للاإ ــُة اأي القريبــة، وُســمِّ آزف ــْن اأســمائِه اأيضــاً ال� ــار. وِم ــة اأو فــي الن ــدون فــي الجنّ َيخلُ

أنّهــا تفــوُق كلَّ مــا ســواها ِمــْن اأحــداث. ــُة ل� ــِق ُوقوِعــه، والطامَّ حصولــه، والواقعــُة لَِتحقُّ

اأبحُث عن اأسماٍء اأخرى لليوِم ال�آخر، واأذكُر اأدلََّتها من القراآِن الكريم.نش�ط  )١(:

يم�ن ب�ليوِم ال�آخر: ال�أدلُّة من القراآِن الكريم والُسنِّة النبوية على ال�إ

يمــاِن باللــه ســبحانه  ــَل فــي بيــاِن اأحداثـِـه، وَقَرنَــُه بال�إ أدلـّـَة علــى اليــوِم ال�آخــر، وفصَّ بيَّــَن القــراآُن الكريــُم ال�

آيــاِت القراآنّيــة،  قــال ســبحانه وتعالــى:   ٱُّٱيم  جن حن خن من ىن ين   َّٱ وتعالــى فــي كثيــٍر مــن ال�

آيــة ١٧٧[. ]البقــرة: ال�

: »اأْن  يمــان فقــال النبــيُّ ( عــن ال�إ كمــا قــال فــي حديــث جبريــَل عليــه الســلاُم عندمــا ســاأل النبــيَّ )

تُْؤِمــَن ِب�للــِه، َوَمَلائَِكِتــِه، َوُكُتِبــِه، َورُُســِلِه، َواْلَيــْوِم اْل�آِخــِر، َوتُْؤِمــَن ِب�ْلَقــَدرِ َخْيــِرِه َوَشــرِِّه«)١(. 

يمان والقدر، رقم: ٨. سلام وال�إ )١(  رواه مسلم، باب: معرفة ال�إ
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ال�أدلُّة العقليَُّة على وجوِد اليوِم ال�آخر:

نســاِن مــّرًة اأخــرى   اأنكــَر المشــركون قـُـدرَة اللــِه ســبحانَه علــى البعــث، واســتبعدوا عــودَة الحيــاِة اإلــى ال�إ

أدلـّـة:  أدلـّـِة الُمْفِحمــة، وِمــْن هــذه ال� بعــد اأن َتْبلــى عظاُمــه وَيصيــَر ترابــاً، وقــد ردَّ القــراآُن عليهــم بال�

عــادَة اأســهُل علــى البشــِر مــن اإيجــاِد الشــيء اأّوَل َمــرَّة، فكيــف ُيْنِكــُر الُمشــركون قُــدرَة اللــِه  ١ اأّن ال�إ

َل مــّرة، فــلا ُيْعِجــُزه ســبحانه اإحياُؤهــم وبعثُهــم  ســبحانه علــى البعــث؟! وهــو الــذي خلَقهــم اأوَّ

بعــد موتِهــم. قــال تعالــى:   ٱُّٱيك مل  ىل يل اممم رن زن من نن ىن ين 

ٰى  ري زي مي ني ىي ييجئ حئ خئ مئ هئ  َّ ]يــس: ٧٨ – ٧9[.

٢ ال�ســتدل�ُل باإحيــاِء ال�أرض بعــد موتهــا، فاللــه ســبحانه يحيــي ال�أرَض القاِحلــَة التــي ل� حيــاَة فيهــا 

نــزاِل المطــِر عليهــا، فَتــُدّب فيهــا الحيــاة، وَيْنُبــُت فيهــا الــزرُع والنبــات، وكمــا اأنـّـه ســبحانَه القــادُر  باإ

علــى اإحيــاِء ال�أرِض الميتــِة فهــو القــادُر علــى اإحيــاِء النــاِس بعــد موتِهــم، قــال تعالــى:   ٱُّٱ خل مل 

ىل يل جم حم خم مم ىم يم  جن حنخن من ىن ين جه مهىه يه 

لــت: ٣9[. جي حي خي  مي  َّ ]فُصِّ

ــى:   ُّٱ من نن ىن ين ٰى ري زي   ــال تعال ــِق الســمواِت وال�أرض، ق ٣ ال�ســتدل�ُل بخل

مي ني ىي يي جئ حئ خئ مئ هئجب حب خب مب هب جت حت خت  َّ ]ال�أحقــاف: 

.]٣٣

  اأوّضُح ال�أدلّة على البعِث المذكورِة في ال�آي�ِت الكريمِة ال�آتية:
اأَفكِّر:

سراء: ٥١[. ١ قال تعالى:   ٱُّٱىن ين جهمه ىه يه جي حي خي   َّ ]ال�إ

٢ قال تعالى:   ُّٱزئ مئ نئ ىئيئ رب زب   َّ ]الروم: ١9[.
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ُصندوُق
 الَمعرفة:

( َقــاَل: »كُلُّ اْبــِن اآَدَم َياأْكُلـُـُه التُّــَراُب، اإِلَّ�  َعــْن اأبـِـي ُهَرْيــَرَة، اأنَّ َرُســوَل اللــِه )

( فــي وصــف البعــث: »ثُــمَّ  نـَـِب، ِمْنــُه ُخِلــَق َوِفيــِه ُيَركَّــُب«)١( وقــال ) َعْجــَب الذَّ

نَْســاِن َشــْيٌء اإِلَّ�  ــَماِء َمــاًء َفَيْنُبُتــوَن َكَمــا َيْنُبــُت الَبْقــُل، لَْيــَس ِمــَن ال�إِ ُيْنــِزُل اللَّــُه ِمــَن السَّ

نَــِب، َوِمْنــُه ُيَركَّــُب الَخْلــُق َيــْوَم الِقَياَمــِة«)٢(.  َيْبَلــى، اإِلَّ� َعْظمــاً َواِحــداً َوُهــَو َعْجــُب الذَّ
)١(
(((

يم�ن ب�ليوم ال�آخر: اأهّمّية ال�إ

ــراِت؛  ــُده عــن المعاصــي والُمْنَك ــُع المســلَم نحــو عمــِل الصالحــات، وُيبِع ــوِم ال�آخــِر يدف يمــاُن بالي ال�إ

ــِة والنّجــاِة مــن العــذاب. ــه تعالــى ودخــوِل الجنّ ــواِب الل ــِل ث طمعــاً فــي ني

آتية:نش�ط  )٢(: اأقارُن بين سلوِك من ُيؤمن باليوِم ال�آخر وسلوِك من ُيْنِكُره في المجال�ت ال�

اأ اإنفاق المال في وجوه الخير. 

ب التعامل مع الناس. 

اإض�ءة:

ــا ل�  ــَب المســيُء، ولكــّن هــذه الدني ــُن واأْن ُيعاَق ــاَب الُمْحِس ــَن العــدل اأْن ُيث ِم

ّن العقــَل البشــريَّ الســِويَّ يؤمــن بــاأّن اللــه  ــُق فيهــا العــدُل المطلــق، لــذا فــاإ َيَتَحقَّ

ســبحانه ل� ُبــدَّ اأن ُيقيــَم موازيــَن العــدِل فــي حيــاٍة اأخــرى قــال ســبحانه وتعالــى:   

ٱُّٱمض حط مظ جع مع جغ مغ جف   َّ ]ســورة القلــم: ٣٥ – ٣٦[. 

اأحداث يوم القي�مة:

ــزوُل  ــُر النجــوُم، وت ــقُّ الســماُء وتتناث ــور، فتنَش ــي الصُّ ــِخ ف ــَك اإســرافيَل بالنف ــُه ســبحانَه الَمَل ــُر الل ياأم

ــور مــرًة اأخــرى، فَيْبَعــُث  الجبــاُل، وتهِلــُك جميــُع ال�أحيــاء، ثــم ياأمــُر اللــُه ســبحانه اإســرافيَل بالنفــِخ فــي الصُّ

ــاَس مــن قبوِرهــم، وُيحَشــرون للحســاب. ــُه الن الل

)١( رواه مسلم، باب ما بين النفختين رقم: ٢9٥٥.

)٢( رواه البخاري، باب: يوم ُينفخ في الصور، رقم: ٤9٣٥، وعجب الذنب عظم في اأصل الصلب وهو راأس العصعص.
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التّقويم

يماِن باليوِم ال�آخر.  ؤاُل ال�أّول: اأبين مفهوَم ال�إ السُّ

آتية: آياُت الكريمُة ال� ؤاُل الثّ�ني: اأستنتج اأحداَث اليوِم ال�آخِر التي تدلُّ عليها ال� السُّ

١ قولــه تعالــى:   ٱُّٱخل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن حن خن منىن 

ين جه مه ىه يه جي حي خي   َّ] الزمــر: ٦٨[. 

٢ قوله تعالى:   ٱُّخك لك مك جل  حل خل مل هل جم حم َّ ]يس: ٥٣[. 

آزفة، يوم الجمع. آتية: يوم الخروج، ال� الّسؤال الثّ�لث: اأعلل تسمية اليوم ال�آخر بال�أسماء ال�

الّسؤال الّرابع: اأذكر خمسَة اأسماٍء لليوِم ال�آخر.

يماِن باليوِم ال�آخِر على سلوِك الُمسلم؟ الّسؤال الخ�مس: ما اأثُر ال�إ

الّسؤال الس�دس: اأَعلُِّل: اإقامُة العدِل بيَن الناِس تقتضي وجوَد يوٍم اآخر. 

الّسؤال الس�بع: اأوّضح دليلاً عقلّياً يدّل على قدرِة اللِه سبحانه على البعث.
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آتية: ُيَتَوقَُّع من الطَّلبِة في نهاية هذا الّدرِس تحقيُق ال�أهداف ال�

١ التعريِف بمفهوم الحساب والجزاء.

٢ ال�ستدل�ِل على الحساِب والجزاِء من القراآن الكريم. 

٣ وصِف اأحوال الناِس عنَد الحساِب يوَم القيامة.

٤ توضيِح المقصوِد بالشفاعِة العظمى.

ــِة الشــريفة حــوَل الحســاِب  ــنِّة النبويّ ــِم والس ــراآِن الكري ــي الق ــاء ف ــا ج ــاِن م ٥ بي

والكتــِب والميــزاِن والصــراط.

يماِن بعدِل اللِه تعالى وعفِوه وكرمه. ٦ ال�إ

ال�أهداف

الحس�ب والجزاء

الّدرس الّس�ِبع

نش�ط:
يمــاِن باللــِه ســبحانه،  يمــاُن باليــوِم ال�آخــِر فــي اآيــاٍت كثيــرٍة مقرونــاً بال�إ جــاء ال�إ

نناقــش ذلــك.



٣٨

فّصــَل القــراآُن الكريــُم الحديــَث عــن اليــوم ِال�آخــر، وبيَّــَن اأّن اللــه ســبحانه يبعــُث النــاَس مــن قبوِرهــم، 

فُهــم باأعمالِهــم الّتــي عملوهــا واأقوالِهــم الّتــي قالوهــا، وُيحاِســُبهم عليهــا،  وَيحشــُرهم للحســاِب والجــزاء، فُيَعرِّ

ُب الكافريــن والظالميــن، قــال اللــه تعالــى:   ٱُّىف يف ىق يق اك   فُيدِخــُل المؤمنيــن جنــاِت النعيــم، وُيَعــذِّ

لك مك ىك يك مل ىل يل ام مم رن  زن   َّٱ]ســورة النجــم:٣١[.

يم�ُن ب�لحس�ب والجزاِء يتضّمن م� ي�أتي: ال�إ

١ اأّن اللــه ســبحانه يبعــُث النــاَس مــن قبوِرهــم، فَيخرجــون منهــا ُحفــاًة ُعــراة، وُيســاقون اإلــى الَمحشــر، 

قــال تعالــى:   ُّٱحئ خئ مئ  هئ جبحب خب مب هب جت  َّ]ق: ٤٤[،  فيقــُف النــاس 

ل�نتظــاِر الحســاب، وينالُهــم فــي ذلــك اليــوِم كــرٌب شــديٌد، حيــث تدنو الشــمُس مــن رؤوِس الخلائق، 

ويكونــون فــي العــرِق علــى مقــداِر اأعمالِهــم، فمنهــم َمــْن يكــوُن العــرُق اإلــى كعبْيــه، ومنهــم َمــْن يكــوُن 

اإلــى ركبتْيــه، ومنهــم مــن َيغــرُق فــي َعَرِقــه، وَيشــعُر النــاُس بالعطــِش الشــديِد، فيشــرُب المؤمنــون مــن 

حــوض النبــي عليــه الصــلاة والســلام، ومــاُؤه اأشــدُّ بياضــاً مــن اللبــن، واأحلــى مــن العســل، ومــن شــرب 

منــه لــم يظمــاأْ اأبــداً.

ــَل لهــم الحســاب،  أنبيــاِء يطلبــون منهــم اأْن يشــفعوا لهــم عنــد اللــه ســبحانه لُيعجِّ ٢ يلجــاأ النــاُس اإلــى ال�

( يطلبــون منــه ذلــك، فيســجُد عنــَد عــرِش الرحمــن، وُيْلِهُمــه اللــه مــن  فياأتــون اإلــى رســول اللــه )

ــُه ســبحانه شــفاعَته، وهــذه هــي  ــُل الل ــه، ويقب ــْم اأحــداً قبل ــم ُيْلِه ــا ل ــه م ــاِء علي ــِن الثن ــِده وُحْس محام

الشــفاعُة العظمــى التــي يختــّص بهــا النبــّي عليــه الصــلاة والســلام.

٣ ُيؤَتــى النــاُس كتَبهــم التــي تُحصــي عليهــم كلَّ اأعمالهــم، فُيؤَتــى المؤمــُن كتاَبــه بيميِنــه، وَيشــعُر 

بالســعادِة العظمــى ل�أعمالِــه الصالحــة، وُيؤتــى الكافــُر كتاَبــه بشــمالِه اأو مــن وراِء ظهــره، وَيشــعُر 

بالحســرِة والندامــِة علــى كُفــِره وُظلِمــه، قــال تعالــى:   ٱُّٱىب يب رت زت  مت نت 

ىت يت رث زث مث نث  ىث يث ىف يف ىق يق اكلك مك ىك يك  

ملىل يل ام مم رن   َّ]الكهــف: ٤9[. 

) (



٣9

) (

ــت موازيُنــه خســر وســيق اإلــى النــار،  ٤ تـُـوزن اأعمــاُل العبــاد، فمــن َثُقلــْت حســناتُه فــاز بالجنـّـة، ومــن َخفَّ

قال تعالى:   ُّٱ ام مم رنزن من نن ىن ين ٰى  ري   َّ ]ال�أعراف: ٨[.

٥ ُيحاِســُب اللــُه ســبحانه النــاَس علــى اأعمالهــم، اأّمــا المؤمــُن فُيحاَســُب حســاباً يســيراً، وتُعــرض 

عليــه ذنوُبــه، فُيِقــرُّ بهــا، وَيســُتُرها اللــه ســبحانه وتعالــى عليــه، وينجــو مــن العــذاب. واأمــا الكافــرون 

ــوا مــا يســتحّقون عليهــا مــن  ــي ارتكبوهــا لينال ــَهُد عليهــم اأعضاُؤهــم بجرائِمهــم الت والمجرمــون فَتْش

العــذاِب الشــديد، قــال تعالــى:    ٱُّٱحل خل مل هل جم  حم خم مم جن حن 

خن من  َّٱ]فصلــت ٢٠[.

٦ يمــّر النــاُس علــى الصــراط، وهــو طريــٌق منصــوٌب فــوَق جهنّــم، وتكــون ســهولُة مروِرهــم عليــه 

بمقــداِر اأعمالِهــم فــي الحيــاِة الدنيــا، فالمؤمنــون يمــّرون عليــه ســريعاً بســهولٍة ويســر، واأمــا الكافــرون 

ــم. ــار جهنّ ــي ن والظالمــون فَيســقطون ف

ــا جــاء عــن نش�ط  : ــُن م ــن البخــارّي اأو مســلم، واأبّي ــى اأحــِد الصحيحْي اأرجــُع اإل

ــراط. ــى الّص ــاس عل ــروِر الن ــف م ــي َوْص ( ف ــي ) النب



٤٠

التّقويم

الّسؤال ال�أّول: اأبيِّن المقصوَد بما ياأتي: الحساب، الحشر، الحوض، الصراط.

يماُن بالحساِب والجزاء. ُنها ال�إ الّسؤال الثّ�ني: اأذكُر ثلاثَة اأموٍر يتضمَّ

آتية: آيات ال� الّسؤال الثّ�لث: اأبّيُن المعنى المستفاَد من ال�

١ قال تعالى:   ٱُّٱخل مل ىل يل جم حم خم مم ىم   َّٱ]اآل عمران: ٣٠[. 

٢ قال تعالى:   ُّٱزث مث نث ىث   َّٱٱ]ال�نشقاق: ٨[.

ُح المقصوَد بالشفاعة العظمى. الّسؤال الّرابع: اأوضِّ

الّسؤال الّخ�مس: اأِصُف حاَل الناِس في المحشِر يوَم القيامة.

ح ما يتعلّق بتوزيِع الكتِب على الناِس يوم القيامة. الّسؤال الّس�دس: اأوضِّ



٤١

آتية: ُيَتَوقَُّع من الطَّلبِة في نهاية هذا الّدرِس تحقيُق ال�أهداف ال�

يماِن باليوِم ال�آخِر على الفرِد والُمْجتمع. ١ بياِن اآثاِر ال�إ

يمان باليوِم ال�آخر. آياِت الكريمِة وال�أحاديِث الشريفِة على اآثاِر ال�إ ٢ ال�ستدل�ِل بال�

سلاميِّ وحقائِقه. ِك باأحكاِم الديِن ال�إ ٣ الحرِص على التمسُّ

ال�أهداف

يم�ن ب�ليوم ال�آخر اآث�ر ال�إ

الّدرس الثّ�من

الخــوُف والرجــاُء كالجناحيــن ُيحلـّـق بهمــا المســلُم فــي عبــادة اللــه ســبحانه، نوّضــح نش�ط:

المقصــوَد بذلــك فــي ضــوء قولـِـه تعالــى:   ٱُّٱجح مح جخمخ جس حس  خس مس 

حص خص   َّ ]ال�أعراف: ٥٦[.



٤٢

ــل،  ــن عم ــّدم ِم ــا ق ــى كّل م ــَبه عل ــِة ليحاس ــوَم القيام ــيبعثُه ي ــبحانه س ــه س ــاأّن الل ــلم ب ــُن المس ُيؤم

ــِن  ــِس المؤم ــِة نف ــي تزكي ــو ال�أســاُس ف ــاُن ه يم ــذا ال�إ ــار، وه ــن النّ ــة والنجــاِة م ــوِز بالجنّ ــى الف فيحــرُص عل

ــِع المســلم. ــاِء المجتم ــي بن ــرٌة ف ــاٌر كبي ــه اآث ــلوِكه، ول ــِب س وتهذي

يم�ن ب�ليوم ال�آخر على الفرد المؤمن: من اآث�ر ال�إ

ــِة  ــه بالجنّ يمانُ ــه ســبحانه، فاإ ــى طاعــِة الل ــوِم ال�آخــِر هــو اأســاُس اســتقامِة المســلِم عل يمــاُن بالي ١ ال�إ

ــِم  ــِل الطاعــات، ليفــوَز بنعي ســلامّية، والحــرِص علــى ِفْع ــزاِم باأحــكاِم الشــريعِة ال�إ ــه اإلــى ال�لت يدفُع

الجنّــة الكبيــِر الخالــد، وخوفُــه مــن عــذاِب النــار يدفُعــه اإلــى ال�بتعــاِد عــن المعاصــي والســيئات، 

قــال ســبحانه:   ٱُّٱمي ني ىي يي جئ  حئ خئ مئ هئ جب حب خب مب  َّٱ]الزلزلــة:  

.]٧ – ٨

ــاأّن اللــه ســبحانه ســُيعطيه علــى الحســنِة  يمــاُن المؤمــِن ب ــي المؤمــَن علــى البــذِل والعطــاء، فاإ ٢ ُيربّ

ــه اإلــى بــذِل الغالــي والنفيــِس ابتغــاَء رضــواِن اللــه ســبحانه. عشــرَة اأمثالِهــا يدفُع

أنـّـه يعلــُم اأّن اللــَه  ٣ ُيخّفــُف مصائــَب الدنيــا وهموَمهــا، ويدفــُع المؤمــَن اإلــى الّصبــِر علــى الشــدائد؛ ل�

ســبحانَه ســيجزيه علــى صبــره خيــر الجــزاء، قــال تعالــى:   ٱُّمب هب مت هت مث هث   َّ 

]الزمــر:١٠[.

ــُب  ــاأّن اللــه ســبحانه فــي ذلــك اليــوم ُيعاِق ٤ التخفيــُف عــن المظلوميــن والمســتضعفين، لِِعْلِمهــم ب

أنّه يعلــُم اأّن الظالمين  الظالميــن وُينِصــُف المظلوميــن، وهــذا يمــلاأ نفــَس المؤمــِن طماأنينــًة ورضــاً؛ ل�

لــن ُيفلتــوا مــن عقــاب اللــه ســبحانه.

يمــاُن باليــوِم ال�آخــِر يدفــع المؤمــَن اإلــى تربيــِة اأول�ِده علــى طاعــِة اللــه ســبحانه خوفــاً عليهــم مــن  ٥ ال�إ

عذاب النار، قال تعالى:   ُّٱمح جخ مخ جس حس خس  مس حص خص مص 

جض حض خض مض  حط مظ جع مع جغ مغ جف حف خف   َّ ]التحريم:٦[.



٤٣

يم�ن ب�ليوم ال�آخر على المجتمع المسلم: اآث�ر ال�إ

يمــاُن باليــوم ال�آخــر يمنــُع مــن ارتــكاِب  ١ يحمــي المجتمــَع مــن الوقــوِع فــي الجريمــة، فال�إ

الجريمــة. وانتشــاِر  المعاصــي 

ــاِن فــي تعاملــه  نســاُن بال�طمئن ــة، فيشــعُر ال�إ ٢ الزيــادُة مــن الثقــِة فــي العلاقــات الشــخصّية والعاّم

يمانُهــم بوجــوِد اليــوِم ال�آخــِر  أنَّ اأبنــاَء المجتمــع منضبطــون باأحــكاِم الشــريعة، فاإ مــع ال�آخريــن؛ ل�

والحســاِب والجنّــِة والنــار يقــّوي لديهــم وازعــاً داخلّيــاً بال�نضبــاط.

  اأستنبُط من ال�آي�ِت الكريمِة ال�آتيِة م� تدلُّ عليه من اآث�ر اليوم ال�آخر:
اأَفكِّر:

١ قال تعالى:    ٱُّمم رن زن من نن ىن ين ٰى ري   َّ ]التوبة: ١٨[.

٢ قال تعالى:   ُّٱ جف حف خف مف حق مق جك  حك خك لك مك جل حل خل   َّٱ

]ال�أحــزاب: ٢١[.



٤٤

التّقويم

يماِن باليوِم ال�آخر على الفرد. ؤاُل ال�أّول: اأعّدُد اآثاَر ال�إ السُّ

يمان باليوم ال�آخر ُيسِهُم في حماية المجتمع من الجريمة، اأعلُِّل ذلك. ؤاُل الثّ�ني: ال�إ السُّ

يماُن باليوِم ال�آخِر المسلَم اإلى ال�ستقامِة وعمِل الخير، اأبيُِّن ذلك. الّسؤال الثّ�لث: يدفُع ال�إ

ح ذلك. يماُن باليوِم ال�آخر ُيخّفُف عن المظلومين والمستضعفين، اأوضِّ الّسؤال الرابع: ال�إ

الّســؤال الخ�مــس: اأقــارُن بيــن ســلوِك مــن يؤمــُن باليــوِم ال�آخــِر وســلوِك مــن ُينكــره فــي المجــال�ت 

آتيــة. ال�

١ الّصبر على المصائب. 

٢ التغلّب على الّشهوات.



٤٥

اأسئلة الوحدة الث�نية

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

١ المقصود بالشفاعة العظمى:

أنبياء والشهداء للمؤمنين. ب شفاعة ال� اأ اأن الله سبحانه يغفر للمؤمنين ذنوبهم.  

يمان لصاحبه يوم القيامة. د شفاعة ال�إ ( يوم الحشر ليبداأ الحساب.  جـ شفاعة النبي )

٢ سّمي يوم القيامة بالطاّمة:

ب لخروج الناس من قبورهم فيه. اأ لقرب حصوله.    

أّن الناس ُيْجَمعون فيه للحساب. د ل� أنه يفوق كل ما سواه من اأحداث.   جـ ل�

يمان بالله سبحانه، وهذا يدّل على: ٣ اقترن في اآيات كثيرة ذكر اليوم ال�آخر بال�إ

ب اأهّميته. اأ كمال قدرة الله عليه.   

د بيان تفاصيله. جـ سرعة حصوله.    

٤ المراد بالصور في قوله تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ(:

ب الحاجز بين اأهل الجنّة والنّار. اأ بوق َينفخ فيه اإسرافيل.   

د الجزاء المحيط بصاحبه. جـ اإحاطة النار بالكافرين.   

٥ الصراط هو:

ب طريق الخير. اأ سور بين الجنة والنار.   

د طريق منصوب فوق جهنم. جـ طريق الشر.     

٦ قوله تعالى: )ەئ      ەئ  وئ( يدّل على:

اأ صبر المؤمنين بخلاف الكافرين الذين يجزعون عند المصائب.

ب اأّن يوم القيامة ل� بّد منه ليتحّقَق العدل، فُيثاب الصالحون وُيعاقب الُمجرمون.

جـ هداية الله سبحانه للمؤمنين. 

د اأّن من اأخلاق المؤمنين الترفع عن سفاهة الكافرين.

نن�قش: 

يمان باليوم ال�آخر يخفف عن المظلومين لعلمهم باأّن الله سبحانه سينتقم لهم يوم القيامة، ولكّن  ال�إ

ذلك ل� يعني ال�ستسلام والذّل والخنوع.



٤٦

الحديث النََّبوّي الّشريف

الوحدة الثّ�لثة

اأهداف الوحدة

ُيَتوقَُّع من الطلبِة بعد دراسِة هذه الوحدِة تحقيُق ال�أهداف ال�آتية:

١ تعريِف الحديِث القدسّي.

٢ التمييِز بين الحديِث القدسيِّ والحديِث النبوي.

سلام. ٣ بياِن اأهميَِّة التعاوِن في ال�إ

٤ بيان صوِر التعاوِن ومجال�تِه في حياِة المسلمين.



٤٧

آتية: ُيَتَوقَُّع من الطَّلبِة في نهاية هذا الّدرِس تحقيُق ال�أهداف ال�

١ التعرف اإلى مفهوِم الحديِث الُقُدسّي.

٢ التفريق بين الحديث الُقُدسّي والقراآِن الكريم.

٣ التفريق بين الحديث الُقُدسّي والحديث النبوي الشريف.

٤ التمثيل للحديِث الُقُدسّي.

ال�أهداف

الحديث الُقُدسّي

الّدرس التّ�سع

نش�ط:
( هــو اأعظــُم  يقــاُس نجــاُح المعلــم بمــا ُيحِدثـُـه مــن اأثــٍر فــي المتعلميــن، والنبــّي )

معلــم فــي تاريــخ البشــريّة، نناقــش ذلــك مــن خــلال مــا جــاء فــي قولــه تعالــى:   ٱُّٱخص 

مص جض حض خض مض حط مظ جع مع جغ مغ جف حف خف 

مف حق  مق جك حك خك لك مك جل حل  َّ ]اآل عمران:١٦٤[.



٤٨

اإنَّ الحديــَث النبــويَّ الشــريَف هــو الَمعيــُن الطيِّــُب والنبــُع الصافــي، فهــو المصــدُر الثانــي بعــد 

ــُه اإلــى كلِّ خيــٍر فــي مجــال�ِت الحيــاِة  القــراآِن الكريــِم الــذي يســتقي منــه المســلُم ثقافَتــه وِقَيَمــه، وهــو الُموجِّ

المختلفــة، فــلا ُيمكــُن للمســلِم اأن يســتغنَي عنــه ســواًء اأكان حديثــا نبويـّـا اأم قُُدســّيا. فمــا الحديــُث القدســّي؟ 

ومــا الفــرُق بيــن الحديــِث القدســّي والقــراآِن الكريــم؟ ومــا الفــرُق بيــَن الحديــِث الُقُدســيِّ والحديــِث النبــوّي؟

تعريُف الحديث الُقُدسي:

ي قدســّياً تكريمــاً لــه مــن حيــث  ( الــى ربِّــه عــّز وجــّل، وُســمِّ هــو الحديــُث الــذي َينســُبه الرســوُل )

اإضافُتــه اإلــى اللــه تعالــى، والحديــُث القُدســي ياأتــي فــي صيــٍغ، منهــا:

ــه، ومثــال ذلــك مــا رواه اأبــو ذرٍّ  ( فيمــا يرويــه عــن ربِّ ١ اأن يقــوَل الــراوي: » قــال رســوُل اللــه )

( َعــِن النَِّبــيِّ َصلَّــى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، ِفيَمــا َرَوى َعــِن اللــِه َتَبــاَرَك َوَتَعالَــى اأنَّــُه َقــاَل:  الغفــارّي )

مــاً، َفــَلا َتَظالَُمــوا، َيــا ِعَبــاِدي  ْمــُت الظُّْلــَم َعَلــى نَْفِســي، َوَجَعْلُتــُه َبْيَنُكــْم ُمَحرَّ »َيــا ِعَبــاِدي اإِنِّــي َحرَّ

ــُه،  ــْن اأْطَعْمُت ــٌع، اإِلَّ� َم ــاِدي كُلُُّكــْم َجائِ ــا ِعَب ــْم، َي ــُه، َفاْســَتْهُدونِي اأْهِدكُ ــْن َهَدْيُت كُلُُّكــْم َضــالٌّ اإِلَّ� َم

َفاْســَتْطِعُمونِي اأْطِعْمُكــْم«)١(.

( قــال اللــه تعالــى اأو يقــول اللــه تعالــى«، ومثالــه مــا رواه  ٢ اأن يقــوَل الــراوي: »قــال رســول اللــه )

( اأنَّ َرُســوَل اللَّــِه َصلَّــى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم َقــاَل: » َيُقــوُل اللَّــُه َتَعالـَـى: »َمــا لَِعْبــِدي  اأبــو هريــرَة )

نَْيــا ثُــمَّ اْحَتَســَبُه اإِلَّ� الَجنَّــُة«)٢(. ــُه ِمــْن اأْهــِل الدُّ الُمْؤِمــِن ِعْنــِدي َجــَزاٌء، اإَِذا َقَبْضــُت َصِفيَّ

الفرق بين القراآِن الكريم والحديِث الُقُدسّي:

١ القــراآُن الكريــُم لفُظــه ومعنــاه مــن اللــه تعالــى، اأّمــا الحديــُث القدســيُّ فمعنــاه مــن اللــه ولفظــه 

 .) مــن النبــّي )

٢ القراآُن الكريُم معجزٌة تحّدى الله بها الناَس اأجمعين، والحديُث القدسيُّ ليس كذلك.

)١( رواه مسلم، باب تحريم الظلم، رقم: ٢٥٧٧.
)٢( رواه البخاري، باب العمل الذي ُيبتغى به وجه الله، رقم: ٦٤٢٤.
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٣ القــراآُن الكريــُم محفــوٌظ مــن اللــه تعالــى لقولــه:   ٱُّٱيل ام مم رن زن من نن  َّ 

ــِث الُقُدســّي. ]الحجــر: 9[ بخــلاِف الحدي

 التواتــر: مــا رواه جمــٌع كثيــر 

ُيؤَمــنُ تواطُؤهــم علــى الكــذب.
اأَتَعلَّم:

٤ القراآُن الكريُم ل� شكَّ في ِصّحِته، فكلُّه 

منقــوٌل بالتواتــر، اأّمــا الحديــُث القدســيُّ 

فمنــه الصحيــُح ومنــه الضعيف. 

٥ ل� َتِصحُّ الصلاُة اإل� بالقراآِن الكريم، اأّما الحديُث القدسيُّ فلا تجوُز قراءتُه في الصلاة.

الفرق بين الحديِث القدسّي والحديِث النبوّي:

آتيين لنستنتَج الفرَق بين الحديِث القدسيِّ والحديِث النبوّي: نش�ط: نتدبُّر الحديثْين ال�

ــِه  ــُه َعَلْي ــى الل ــِه َصلَّ ــوُل اللَّ ــاَل َرُس ــاَل: َق ــُه، َق ــُه َعْن ــَي اللَّ ــَرَة َرِض ــي ُهَرْي ــْن اأبِ  ع

الِِحيــَن َمــا ل�َ َعْيــٌن َراأْت، َول�َ اأُذٌن  ـُه »اأْعــَدْدُت لِِعَبــاِدي الصَّ َوَســلََّم: َقــاَل اللَـّ

َســِمَعْت، َول�َ َخَطــَر َعَلــى َقْلــِب َبَشــٍر«)١(.

 عــن اْبــِن َمْســُعوٍد رضــي اللَّــه عنــه عــن النَِّبــيَّ َصلـّـى اللــُه َعَلْيــِه وَســلَّم قــال: »اإِنَّ 

ــَل لََيْصــُدُق  ُج ــِة، َواإِنَّ الرَّ ــى الَجنَّ ــِدي اإِلَ ــرَّ َيْه ــرِّ، َواإِنَّ الِب ــى الِب ــِدي اإِلَ ــْدَق َيْه الصِّ

ــى الُفُجــوِر، َواإِنَّ الُفُجــوَر َيْهــِدي  يقــاً. َواإِنَّ الَكــِذَب َيْهــِدي اإِلَ ــى َيُكــوَن ِصدِّ َحتَّ
ابــاً«)٢( ــى ُيْكَتــَب ِعْنــَد اللَّــِه َكذَّ ُجــَل لََيْكــِذُب َحتَّ ــاِر، َواإِنَّ الرَّ اإِلَــى النَّ

)١(
)٢(

( اإلــى ربِّــه - عــزَّ وجــلَّ -، فاللــُه  أّوَل نســبه النبــيُّ ) عنــد النظــر اإلــى الحديثْيــن نجــُد اأنَّ الحديــَث ال�

( اإلــى اللــه، بــل هــو  ســبحانه هــو الــذي يقــول: اأعــددت لعبــادي، اأّمــا الحديــُث الثانــي فَلــْم ينســْبه النبــيُّ )

أّوُل حديــٌث قدســيٌّ والثانــي حديــٌث  ــُه النــاَس فيــه اإلــى الصــدق؛ ولــذا فالحديــُث ال� ( ُيوجِّ مــن كلاِمــه )

نبوّي.

)١( رواه البخاري، باب ما جاء في صفة الجنة، رقم: ٣٢٤٤.

)٢( رواه البخاري، باب قول الله تعالى }يا اأيها الذين اآمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين{، رقم: ٦٠9٤
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السنُّة النبويُّة مرِجُعها الوحِي من الله سبحانه، قال تعالى:   ٱُّٱجن حن  خن من ىن ين اإض�ءة:

جه مه ىه يه   َّٱٱ ]النجم: ٣-٤[.

وهن�ك فروٌق اأخرى بين الحديِث القدسيِّ والحديِث النبوّي:

١ عدُد ال�أحاديِث الُقُدسّية قليٌل اإذا ما قورن بعدِد ال�أحاديِث النبويِّة الشريفة.

ــِب، بينمــا  ــِب والترهي ــُق بالخــوِف والرجــاِء والترغي ــا تتعلَّ ــِث الُقُدســّية اأنّه ــى ال�أحادي ــُب عل ٢ َيغلُ

ــِن كلَّهــا.  ــُة تشــمُل اأمــوَر الدي ــُث النبويّ ال�أحادي

٣ ال�أحاديُث القدسّيُة قولّيٌة، بينما ال�أحاديُث النبويُّة قولّيٌة وفعلّيٌة وتقريريٌّة.  
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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 )     ( ُينسُب الحديُث القدسيُّ اإلى الله تعالى. 

٢ )     ( ِمْن ِصيِغ الحديِث الُقُدسّي »يقول الله تعالى«.

( فيما يرويه عن ربّه« في الحديث النبوّي. ٣ )     ( َيِرُد لفُظ: »يقوُل النبيُّ )

٤ )     ( َتبطُل الصلاُة بقراءِة الحديِث القدسّي.

. ؤاُل الثّ�ني: اأعّرُف الحديَث القدسيَّ السُّ

ح فرقْين بين القراآِن الكريِم والحديِث القدسّي. ؤاُل الثّ�لث: اأوضِّ السُّ

ؤاُل الّرابع: اأشرُح ثلاثَة فروٍق بين الحديِث القدسيِّ والحديِث النبويِّ الشريف. السُّ
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آتية: ُيَتَوقَُّع من الطَّلبِة في نهاية هذا الّدرِس تحقيُق ال�أهداف ال�

١ قراءة الحديث الشريف قراءة سليمة.

٢ توضيِح المعاني المستفادة من الحديث الشريف. 

٣ تعريِف معنى التعاون. 

٤ توضيِح اأهمّية التعاون في الحياة.

٥  ذكِر صوٍر للتعاون على البّر والتقوى.

٦ حفِظ الحديث الشريف غيباً.

ال�أهداف

التع�ون )حديث شريف( شرح وحفظ

الّدرس الّع�شر

ســلام، نَُوّضــح بعــَض صــوِر نش�ط: ــي حــّض عليهــا ال�إ ــاوُن مــن ال�أخــلاِق الت التع

التعــاوِن التــي ل� بــّد منهــا فــي مجتمِعنــا الفلســطينّي فــي َضــْوء مــا يعانيــه مــن ظلــِم 

ــلال. ال�حت
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(: »َمــْن  ( قــ�ل: قــ�ل رســول اللــه ) عــن اأبــي هريــرَة )

ــُه  ــُه َعْن ــَس الل ــ�، َنفَّ ْنَي ــَرِب الدُّ ــْن ُك ــًة ِم ــٍن ُكْرَب ــْن ُمْؤِم ــَس َع َنفَّ

ــَر  ــى ُمْعِســٍر، َيسَّ ــَر َعَل ــْن َيسَّ ــِة، َوَم ــْوِم اْلِقَي�َم ــَرِب َي ــْن ُك ــًة ِم ُكْرَب

ْنَيــ� َواْل�آِخــَرِة، َوَمــْن َســَتَر ُمْســِلمً�، َســَتَرُه اللــُه  اللــُه َعَلْيــِه فِــي الدُّ

ْنَيــ� َواْل�آِخــَرِة، َواللــُه فِــي َعــْوِن اْلَعْبــِد َمــ� َك�َن اْلَعْبــُد فِــي  فِــي الدُّ

ــْوِن اأِخيــِه« رواه مســلم، بــ�ب فضــل ال�جتمــ�ع، رقــم ٢٦٩٩. َع

المفردات والتراكيب:

 نّفس: خّفف واأزال.

 كُربة: ِشّدة عظيمة.

راوي الحديث الشريف:

هــو الصحابــيُّ الجليــُل اأبــو هريــرَة عبــُد الرحمــِن بــُن صخــٍر الدوســّي، نِســبًة اإلــى قبيلــة َدْوس ، كنـّـاه 

ــًة  ــِة رواي ــَر الصحاب ــا،  اأســلَم ســنَة )٧هـــ(، كان اأكث ــي به ــرٍَّة كان يعتن ــِل ِه أْج ــرَة ل� ــا هري ( اأب الرســوُل )

رِة ســنَة  ِة ِحْفِظــه، تُوفِّــي فــي المدينــِة المنــوَّ ــوَّ ( وقُ ( وذلــك لملازمِتــه للنبــّي ) للحديــِث عــن النبــّي )

)٥٧هـــ( ، وُدِفــن فــي البقيــع.

شرح الحديث الشريف:

ســلاِم العظيمــِة،  ُيْرِشــُد هــذا الحديــُث الشــريُف اإلــى ُخلُــِق التعــاُوِن، وهــو مبــداأٌ مــن مبــادئ ال�إ

وفضيلــٌة مــن فضائِلــه التــي حــّث عليهــا، اأمــر بهــا اللــُه ســبحانَه وتعالــى فــي كتابـِـه فقــال:   ُّ جغ مغ جف 

حفخف مف حق مق جك حكخك لك مكجل حل خل مل هل  َّ ]المائــدة:٢[.

فما التعاوُن؟ وما اأهمّيُته؟ وما ُصَوُره؟ 

معنى الَتع�ُون:

هو مساعدُة الناِس في تلبية حاجاتِهم والتزاماتِهم الدينّيِة وال�قتصاديِّة وال�جتماعّية.  
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من صور التع�ون التي ذكره� الحديث الشريف:

١ تنفيــُس الُكــَرِب عــن الُمســلمين: فِمــْن َحــقِّ الُمســلِم علــى اأخيــه اأن ُيســارَع اإلــى التخفيــِف عنــه 

ــَف عــن اأخيــه وَفــرََّج عنــه خّفــف اللــه عنــه وفــّرج كُْرَبَتــه يــوَم القيامــة. وقــَت الشــّدة، وَمــْن خفَّ

ــه مــن  ــه، اأو باإعفائِ ــه ديَن ــى َيِجــَد مــا َيفــي ب ــه حتّ ــِن الُمْعِســر: وذلــك باإمهالِ ٢ التيســيُر علــى المدي

ــر علــى اأخيــه  يّســَر اللــُه عليــه فــي الدنيــا  ْيــِن كلِّــه، وَمــْن َيسَّ جــزٍء مــن الديــن، اأو مســامحِته بالدَّ

وال�آخــرة.

٣ َســْتُر الُعيــوب: فَمــْن راأى مــن اأخيــه َهْفــوًة اأو َزلـّـًة فعليــه اأْن َيســَتَرُه ول� يْفَضَحــه، دون اأْن ُيهِمــَل 

واجــَب النُّْصــِح والتذكيــِر، وَمــْن َســَتر علــى ُمْســِلٍم َســَتَرُه اللــُه يــوَم القيامــة اأمــاَم الخلائـِـق.

نن�قــش: المعنــى المســتفاد مــن قولــه تعالــى:   ُّې  ى ى  ائ    ائ  ەئ     ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  

ۆئۆئ   ۈئ  ۈئ         ېئ  ېئ    َّ ]البقــرة:٢٨٠[  

:) من ُصورِ الَتع�ُوِن في حي�ِة الصح�بة )

١ المؤاخاُة َبْيَن المهاجرين وال�أنصاِر بعَد الِهْجرِة اإلى الَمدينة المنورة.

٢ التعاوُن في بناِء المسجِد النبوّي.

٣ التعاُوُن في َحْفر الَخندِق في غزوِة ال�أحزاب.

ِمْن مج�ل�ت التع�ُون:

صلاح بين المتخاصمين. ١ التعاُوُن في ال�إ

أمر بالمعروِف والنهِي عن المنكر. ٢ التعاُوُن في ال�

أتراح. أفراح وال� ٣ التعاُوُن بين الناس في ال�

٤ تعاون اأفراد ال�أسرة في اأعمال المنزل.
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فوائُد الَتع�ُون:

١ يناُل المسلُم رضا الله سبحانَه وتعالى.

أنانّيِة وحبِّ الذات.   ألْفِة بيَن اأفراِد الُمجَتَمِع، وُيَخلُِّصهم من ال� ٢ ُيؤّدي اإلى المحّبِة وال�

ُر على الُمسلمين حياَتهم. ٣ ُيَيسِّ

سلامّيِة وُرقيِّها.  أّمِة ال�إ ٤ ُيْسِهُم في نهضِة ال�

اأنشطة:
١ اأذكر صوراً للتعاون ينبغي اأن نحرص عليها في حياتنا.

ــُذه داخــل  ٢ تقســيم الطلبــة اإلــى مجموعــاٍت، وتختــار كلُّ مجموعــة نشــاطاً تعاونّيــاً تُنفِّ

المدرسة.

٣ اأرجُع اإلى اأحِد معاجِم اللغة، واأبّيُن معنى كلٍّ من نّفس وفّرج.
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التّقويم

الّسؤال ال�أول: اأعّرف براوي الحديث الشريف. 

آيــة الكريمــة:   ُّجغ مغ جف حفخف مف حق مق جك  الّســؤال الثّ�نــي: اأكتــب مــا تــدّل عليــه ال�

حكخك لك مكجل حل خل مل هل( ]المائدة:٢[.

الّسؤال الثّ�لث: ِمْن ُصوِر التعاوِن التيسيُر على الُمعسِر، اأوّضُح ذلك.

الّسؤال الّرابع: اأذكر ثلاثاً من صوِر التعاوِن على البّر والتقوى.

الّسؤال الخ�مس: اأبّيُن كيفّيَة التعاوِن في اإصلاِح ذاِت الَبْين.

الّسؤال الّس�دس: اأكتب الحديَث الشريَف غيباً.
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آتية: ُيَتَوقَُّع من الطَّلبِة في نهاية هذا الّدرِس تحقيُق ال�أهداف ال�

١ قراءة الحديث الشريف قراءة سليمة.

٢ شرِح الحديث الشريف.  

٣ توضيِح المعاني المستفادة من الحديث الشريف. 

٤ التعّرف اإلى معنى حق المسلم على المسلم.

٥  بيان حقوق المسلم على المسلم.

٦ حفِظ الحديث الشريف غيباً.

ال�أهداف

حّق المسلم على المسلم
حديث شريف )شرح وحفظ(

الّدرس الح�دي عشر

حســاَن اإلــى النــاس، والتّخلُّــِق نش�ط: ســلاِم يقتضــي منــه ال�إ التــزاُم المســلِم بتعاليــِم ال�إ

بال�أخــلاِق الفاضلــِة فــي التعامــِل معهــم، نذكــر ُصــَوراً لذلــك فــي َضــْوء قــول النبــي 

(: )اإِنَّ ِمــْن ِخَياِركـُـْم اأْحَســَنُكْم اأْخلاَقــاً( وقولــه: )اإِنَّ ِمــْن اأَحبُِّكــْم اإِلَــيَّ َواأْقَربُِكــْم  (

ِمنِّــي َمْجِلســاً َيــْوَم الِقَياَمــِة اأَحاِســَنُكْم اأْخَلاقــاً(. 
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( اأنَّ َرُســوَل اللَّــِه َصلَّــى اللَّــُه َعَلْيــِه  عــْن اأِبــي ُهَرْيــَرَة )

ــَل:  ، قِي ــتٌّ ــِلِم ِس ــى اْلُمْس ــِلِم َعَل ــقُّ اْلُمْس ــ�َل: »َح ــلََّم َق َوَس

اإَِذا  َمــ� ُهــنَّ َيــ� َرُســوَل اللــِه؟ َقــ�َل: اإَِذا َلِقيَتــُه َفَســلِّْم َعَلْيــِه، َو

اإَِذا َعَطــَس  ــُه، َو ــَتْنَصَحَك َف�ْنَصــْح َل اإَِذا اْس ــُه، َو ــ�َك َف�أِجْب َدَع

اإَِذا َمــ�َت َف�تَِّبْعــُه«  اإَِذا َمــِرَض َفُعــْدُه، َو ْتُه، َو َفَحِمــَد اللــَه َفَســمِّ

رواه مســلم، بــ�ب حــق المســلم علــى المســلم، رقــم ٢١٦٢. 

المفردات والتراكيب:

 عيادُة المريض: زيارُة المريض.

تُه: ادُع له بالخير.  فسمِّ

شرح الحديث الشريف:

ألفــِة والمحّبــِة بيــن  ذكــر الحديــُث الشــريُف حقوقــاً للُمســلِم علــى اأخيــه المســلِم  ُيْقَصــُد منهــا تحقيــُق ال�

النــاس، واإنهــاُء التقاُطــِع والتداُبــر بينهــم، والحقــوق التــي ذكرهــا الحديــث هــي:

ســلام،  ١ اإلقــ�ُء الســلاِم: َفِمــْن حــقِّ الُمســلِم علــى اأخيــه المســلم اإذا لَِقَيــُه اأْن ُيَســلَِّم عليــه بَِتِحيَّــِة ال�إ

ــى: ٱٱٱٱٱ ُّنب ىب يب ٱرتٱٱ  َّٱٱٱٱٱٱ]ســورة  ــال تعال ــِة، ق ــِل الَجنَّ ــُة اأْه ــذه َتِحيَّ ــي الســلام عليكــم، وه وه

آيــة ١٠[. يونــس: ال�
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ــى:   ُّجم حم خم  ــال تعال ــا واجــٌب، ق ــَن منه ــا اأو اأْحَس ــا بِمْثِله ه ــنٌّة، َوَردُّ ــداُء بالســلاِم ُس وال�بت

آيــة٨٦[. مم جن حن خن من هن     َّٱ]ســورة النســاء: ال�

ِغيــُر َعَلــى الَكِبيــِر،  ( َقــاَل: »ُيَســلُِّم الصَّ ( َعــِن النَِّبــيِّ )  عــن اأبــي هريــرَة )

َوالَمــارُّ َعَلــى الَقاِعــِد، َوالَقِليــُل َعَلــى الَكِثيــِر«. رواه البخــاري فــي بــاب: تســليم القليــل 

علــى الكثيــر، رقــم: ٦٢٣١ 

اأَتَعلَّم:

ــا  ــم يكــن فيه ــا ل ــه المســلِم م ــوِة اأخي ــِة دع ــى اإجاب ســلاُم المســلَم عل ــوة: حــثَّ ال�إ ــة الدع ٢ اإج�ب

ــم.   ــالُ الســرورِ عليه ــن المســلمين، واإدخ ــةِ بي ــةِ والمحبَّ ألف ــقُ ال� ــوة تحقي ــةِ الدع ــي اإجاب ــة، وف معصي

أمــور اأن  ــٍر مــن ال� ــه الُمســلِم اإذا اســتنصحه فــي اأْم ــْن حــقِّ الُمســلِم علــى اأخي ٣ اإســداء النُّصــح: ِم

ــه وُدنيــاه.  َره مّمــا يُضــرُّه فــي ديِن ــُر والصــلاُح، واأْن ُيَحــذِّ ــه علــى مــا فيــه الخي َيْنَصــَح لــه، واأْن َيُدلَّ

٤ َتســميُت الع�طس: ُيْســَتَحبُّ للمســلِم اإذا َعَطَس اأْن يقوَل: »الحمُد لله«، وُيْســَتَحبُّ لَِمْن َســِمَعُه 

اأْن يقــوَل لــه: »يرَحُمكــُم اللــه«، فيــردُّ عليــه اأخــوه بقولــه: »يهديكم اللُه وُيْصِلــُح بالَكم«)١(.

سلاُم على زيارِة المريض، ولزيارِة المريِض اآداٌب منها: ٥ عي�دة المريض: حثَّ ال�إ

طالِة فيها. اأّول�ً: ال�ستئذاُن قبَل الزيارة، واختياُر الوقِت المناسب، مع عدِم ال�إ

أمــَل فــي نفســه، واأْن يدعــَو لــه بالُدعــاِء الماأثــوِر عــن النبــيِّ  ث�نيــً�: اأْن َيْدُعــَو للمريــِض واأْن َيبــثَّ ال�

ــاِفي، َل� ِشــَفاَء اإِلَّ�  ــَت الشَّ ــاِس، اْشــِف َواأنْ ــاَس َربَّ النَّ عليــه الصــلاة والســلام: »اأْذِهــِب الَب

ِشــَفاُؤَك، ِشــَفاًء َل� ُيَغــاِدُر َســَقماً«)٢(.       

ث�لثً�: اأْن َيُحثَّه على الّصبر، واأْن ُيَذكَِّره باأجِر الصابرين. 

)١(  التشميت والتسميت بالسين والشين لغتان والمعنى الدعاء للعاطس بالهدى والسمت المستقيم.  
)٢(  رواه البخاري في باب: دعاء العائد للمريض، رقم: ٥٦٧٥.  
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٦ اتبــ�ع الجن�ئــز:  ِمــْن حــقِّ المســلِم علــى اأخيــه الُمســلِم اإذا مــات اأْن َيْشــهَد جنازَتــه، واأْن ُيَصلِّــَي 

( َمــْن حضــر  ــَف عنهــم، وقــد وعــَد الرســوُل ) عليــه، واأْن يدعــَو لــه، واأْن ُيواِســَي اأهَلــه واأْن ُيَخفِّ

أنـّـُه ُيذكِّــُر بالمــوِت،  ؛ ل� الجنــازَة وصلـّـى عليهــا بال�أجــِر العظيــم، وحضــوُر الجنــازِة فيــه ِعظــٌة للحــيِّ

ويُحــضُّ علــى ال�ســتعداد لليــوم ال�آخــر.

  
ــُن اأْجــَر حضــوِر نش�ط  )١(: اأرجــُع الــى اأحــِد كُِتــِب الحديــِث واأكتــُب الحديــَث الــذي ُيبيِّ

صــلاِة الجنازِة وتشــييِعها.

َيْنَقِســُم الطلبــُة اإلــى مجموعــاٍت، وتكتــُب كلُّ مجموعــٍة حقوقــاً اأْخــرى نش�ط  )٢(:

للُمســلِم علــى اأخيــه المســلم.
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التّقويم

ُد ثلاثًة من ُحقوِق الُمسلِم على اأخيه المسلم.  الّسؤال ال�أول: اأَعدِّ

ُح معنى قوله تعالى:    ُّجم حم خم مم  جن حن خن من هن   َّٱٱ الّسؤال الثّ�ني: اأوضِّ

الّسؤال الثّ�لث: اأذكُر اآداَب زيارِة المريض.

الّسؤال الّرابع: اأبيُِّن كيفّيَة تسميِت العاطس.

الّسؤال الخ�مس: اأكتُب الحديَث الشريف غيباً.
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اأسئلة الوحدة الث�لثة

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

١ يسمى الحديث القدسي بهذا ال�سم:

.) أنه قول الرسول ) ب ل� اأ تكريما له باإضافته الى الله.  

أنه صحيح. د ل� أنه متواتر.     جـ ل�

٢ الحديث القدسي:

أنه منسوب اإلى الله تعالى.  اأ تصح قراءته في الصلاة ل�

ب منقول بالتواتر.

جـ يمكن اأن يكون سنًّة قولّية اأو سنًّة فعلّية. 

( اإلى ربه عّز وجّل. د ينسبه النبّي )

٣ يغلب على ال�أحاديث القدسّية:

ب توضيح قضايا المعاملات. اأ بيان اأحكام العبادات.   

د بيان مسائل العقيدة. جـ الترغيب والترهيب.    

( )يّسر على معسر(: ٤ المراد من قوله )

اأ عدم التشّدد في الفتوى.

ب تسهيل مرور الناس في الطريق.

جـ التخفيف عن المدين اإذا كان فقيرا باإمهاله اأو مسامحته.

د التخفيف في العقوبة.

ْته(: ٥ معنى )سمِّ

ب اأن يسير في جنازته اإذا مات. اأ اأن يزوره في مرضه.   

د اأن يقول له )يرحمكم الله( اإذا عطس. جـ اأن يسدي له النصح.  

( )اإذا دعاك فاأجبه(: ٦ معنى قول النبّي )

ب الدعاء له في ظهر الغيب. اأ مساعدة المحتاجين.  

د اأن تقضي عنه ديونه. جـ ال�ستجابة له اإذا دعاك اإلى زيارته. 
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٧ اأبو هريرة من قبيلة:

ب ال�أوس. اأ قريش.    

د دوس. جـ الخزرج.    

٨ من اآداب زيارة المريض:

طالة في الزيارة. ب ال�إ اأ زيارته في اأي وقت.    

د اأن يبّث في نفس المريض ال�أمل. جـ اأن يوّضح للمريض خطورة مرضه.  
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الّسيرُة النََّبوّيـُة

الوحدة الّرابعة

اأهداف الوحدة

ُيَتوقَُّع من الطلبِة بعد دراسِة هذه الوحدِة تحقيُق ال�أهداف ال�آتية:

١ بياِن اأحداِث الغزواِت: بني قينقاع واأحد وبني النضير.

٢ استنتاِج الدروِس والعبِر من الغزوات.

٣ ذكــِر ُصــَوٍر مــن التضحيــاِت والبطــول�ِت التــي قّدمهــا الصحابــُة الكــراُم فــي 

الجهــاِد فــي ســبيل اللــه ســبحانه.

سلاِم من غدٍر وخيانة. ٤ بياِن ما يتّصُف به اأعداُء ال�إ
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آتية: ُيَتَوقَُّع من الطَّلبِة في نهاية هذا الّدرِس تحقيُق ال�أهداف ال�

١ التعريِف ببني َقْيُنقاع.

٢ تحديِد دياِر بني َقْيُنقاع على الخريطة.

٣ ذكِر سبِب غزوة بني َقْيُنقاع.

سلام من غدٍر وخيانة. ٤ بياِن ما اتّصف به اأعداُء ال�إ

٥ توضيِح خطورِة المنافقين على الّصف المسلم.

٦ استنباِط الدروس والعبر من الغزوة.

ال�أهداف

غزوُة بني َقْيُنق�ع )٢هـ(

الّدرس الثّ�ني عشر

ــداِث نش�ط: ــن اأح صــاً ع ــُب ملخَّ ــة اأكت ــيرِة النبويّ ــِب الس ــِد كت ــى اأح ــوِع اإل بالرج

الغــزوة، واأناقُشــه مــع مجموعتــي، ثــم نعــرض مــا توّصلنــا اإليــه علــى طلبــة الّصــف.
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 ) رة، وكان بينهــم وبيــن النبــيِّ ) بنــو َقْيُنقــاع اإحــدى قبائــِل اليهــوِد التــي كانــت تســكُن المدينــَة المنــوَّ

( عــن المدينــة بســبِب غدِرهــم ونقِضهــم العهــد، وكان ذلــك فــي  عهــٌد وميثــاق، وقــد اأجلاهــم النبــيُّ )

١٥ شــوال فــي الســنة الثانيــة للهجــرة.

اأسب�ب الغزوة:

ذكر العلم�ُء سببْين للغزوة، هم�:

( بعــد غــزوِة بــدٍر بقولهــم: ل� يغرنـّـك اأنــك قاتلــت نفــراً  ١ تهديــُد يهــوِد بنــي َقْيُنقــاع للرســول )

مــن قريــش ل� يعرفــون القتــال، اإنـّـك لــو قاتلتنــا لعرفــَت اأنـّـا نحــن النــاس، واإنـّـك لــم تلــَق ِمثَلنــا.

٢ جلَســْت امــراأٌة ُمســِلمٌة اإلــى صائــٍغ يهــودّي فــي ســوِق بنــي َقْيُنقــاع، فعقــد الصائــُغ طــرَف ثوبِهــا 

اإلــى ظهِرهــا وهــي ل� تشــعر، فلمــا قامــْت انكشــفْت ســواأتُها، فضِحــَك اليهــوُد منهــا، فصاحــت، 

فوثــَب رجــٌل مــن المســلمين علــى الصائــغ فقتلــه، وهجــِم اليهــوُد علــى المســلم فقتلــوه.

( بجيِشــه اإلــى يهــوِد بنــي قينقــاع، فتحّصنــوا فــي حصونِهــم، وحاصرهــم النبــيُّ عليــه  فتوّجــَه النبــيُّ )

الصــلاة والســلام خمــَس عشــرَة ليلــًة لينزلــوا علــى ُحكِمــه.

موقُف عبِد الله بن اأبيِّ بِن سلول:

كان عبــُد اللــِه بــُن اأبــيٍّ بــِن ســلول تربُطــه علاقــاٌت متينــٌة بيهــوِد بنــي َقْيُنقــاع، فجــاء اإلــى رســول اللــه )

َر ثانيــًة، فاأعــرض عنــه  (، وكــرَّ ( وقــال: »يــا محمــد، اأحِســْن فــي موالــّي، فلــم يلتفــْت اإليــه رســوُل اللــه )

 ) : اأرِســْلني، وغِضــَب رســوُل ) ( فقــال لــه النبــيُّ (، فاأدَخــَل يــَده فــي َجيــِب ِدرِعــه)١( ) رســول اللــه )

وظهــر ذلــك فــي وجهــه، ثــم قــال لــه: ويَحــك اأرســْلني، قــال: ل� واللــِه، ل� اأرســلُك حتــى تُحِســَن فــي موالــّي، 

(: هــم لــك. فقــال لــه رســول اللــه )

( بنــي قينقــاع اأن َيخرجــوا مــن المدينــة ول� ُيجــاوروه بهــا، فخرجــوا اإلــى اأذِرعــات  واأَمــَر النبــيُّ )

الشــام)٢(، وهلــك اأكثرهــم فيهــا.
)١( الجيب: ما يدخل فيه الراأس عند لبسه.

)٢( قرية في جنوب سوريا.
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موقف ُعب�دَة بِن الص�مت:

كان لُعبــادَة بــِن الصامــِت علاقــٌة متينــٌة مــع هــؤل�ء اليهــوِد مثــَل الــذي كان لعبــِد اللــه بــن اأبــّي، فذهــَب 

ــار  ــؤل�ء الكّف ــِف ه ــن ِحْل ــراأ م ــن، واأب ــولَه والمؤمني ــَه ورس ــى الل ــي اأتولّ ــلاً: »اإنّن ( قائ ــه ) ــوِل الل ــى رس اإل

وول�يِتهــم«.

ففيهمــا نــزل قولُــه تعالــى:   ٱُّٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ   گ    گڳ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    َّ ]المائــدة: ٥١- ٥٣[.

آيــات )٥١-٥٢( مــن نش�ط: ــه تفســيَر ال� ــُص من ــِب التفســيِر، واألخِّ اأرجــُع اإلــى اأحــِد كت

ســورة المائــدة.

الدروس والعبر المستف�دة من الغزوة:

(، قــال  ١ كان اإجــلاء بنــي قينقــاع نتيجــة اإخلالهــم بالمواثيــق التــي بينهــم، وبيــن النبــي )

تعالــى:   ُّٱمث حج مج جح مح جخ   َّ]البقــرة: ١٠٠[.

٢ غيرُة المسلِم على عرضه.

٣ المؤمُن ُيعطي ول�َءه لله تعالى ولرسولِه وللمؤمنين، اأّما المنافقون فيوالون ال�أعداَء ويؤيدونهم.

  اأستنتج من الدرس العبر المتعلّقة:
١ بمواقِف المنافقين وخطورتِهم.اأَفكِّر:

٢ معاملِة من ينقض العهد. 
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التّقويم

الّسؤال ال�أّول: اأوّضُح اأسباَب غزوِة بني َقْيُنقاع.

( وموقــِف عبــِد اللــِه بــِن  الّســؤال الثّ�نــي: اأوازن بيــن موقــِف ُعبــادَة بــِن الصامــِت )

اأبــيِّ بــِن ســلول فــي الغــزوة.

( في بني قينقاع. الّسؤال الثّ�لث: اأوّضُح ُحكَم النبّي )

الّسؤال الّرابع: اأذكُر خمسًة من الدروِس المستفادِة من غزوِة بني قينقاع. 

( فــي التعامــِل مــع  الّســؤال الخ�مــس: تجلّــت فــي الغــزوِة حكمــُة الرســول )

ــح ذلــك. اأوضِّ المواقــف، 

ــي  ــزوة ف ــي الغ ــن ف ــِف المنافقي ــن وموق ــِف المؤمني ــن موق ــؤال الســ�دس: اأوازن بي الّس

ــدة. ــن ســورِة المائ ــة )٥١-٥٣( م ــات الكريم آي ــْوِء ال� َض
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آتية: ُيَتَوقَُّع من الطَّلبِة في نهاية هذا الّدرِس تحقيُق ال�أهداف ال�

١ توضيِح سبِب الغزوة.

٢ تحديِد موقِع الغزوِة على الخريطة.

٣ شرِح اأحداِث غزوة اأحد.

٤ استنتاِج خطِر معصيِة القائِد وعدم تنفيِذ تعليماته.

٥ استنباِط الدروِس والعبِر من الغزوة.

ال�أهداف

غزوة اأُحد )٣هـ(

الّدرس الثّ�لث عشر

آيــاِت مــن )١٣9-١٤٨( مــن ســورِة اآل عمــران، نش�ط: صــاً لتفســيِر ال� اأكتــُب ملخَّ

مســتعيناً باأحــِد كتــِب التفســير، واأناقــُش مــا كتْبُتــه مــع مجموعتــي، ثــم نعــرُض مــا 

ــِة الصــف.  ــى طلب ــه عل ــا اإلي ْلن توصَّ
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وقعــت غــزوة اأُحــد فــي النِّصــِف مــن شــهِر شــّوال فــي الســنِة الثالثــِة مــن الِهجــرة، وُســّميت بهــذا ال�ســم 

نســبًة اإلــى جبــل اأحــد، وهــو اأحــُد الجبــاِل القريبــِة مــن المدينــِة المنــّورة، فمــا ســبُب الغــزوة؟ ومــا اأحداثُهــا؟ 

ومــا الــدروُس والعبــُر المســتفادُة منهــا؟

اأسب�ب الغزوة:

ســلاِم والمســلمين، وال�نتقــاِم لســادتِها واأشــراِفها الذيــن قُِتلــوا فــي غــزوة  اأرادت قريــٌش القضــاَء علــى ال�إ

بــدر، واســتعادِة مكانِتهــا التــي تزعزعــت بيــن العــرِب بعــد هزيمِتهــا فــي بــدر، وحمايــِة طريــِق تجارتِهــا اإلــى 

الشــام. 

ز جيَشه�: قريٌش تُجهِّ

أمــواَل التــي كانــت فــي قافلــِة اأبــي ســفياَن لتجهيــِز الجيــش، وقامــت بتحريــِض  خّصصــت قريــٌش ال�

بعــِض القبائــل، فجمعــت ثلاثــَة اآل�ِف مقاتــل، وكان معهــم مئتــا فــرٍس، وســبُعمائِة دارع، وثلاثــُة اآل�ِف بعيــٍر، 

وخرجــت معهــم مجموعــٌة مــن النســاِء لتشــجيِعهم علــى القتــال.

( يش�وُر اأصح�به: النبّي )

ــه البقــاَء فــي  ــَة لُيشــاوَرهم، وكان راأُي ــِر جمــع الصحاب عندمــا علــم النبــيُّ عليــه الصــلاة والســلام بالخب

ــازل،  ــُة المشــركين فــي طرقاتهــا، وتُقاتلُهــم النســاُء مــن فــوِق اأســطِح المن ــُل الصحاب ــة المنــورة، ُيقات المدين

وكان عبــُد اللــِه بــُن اأبــّي بــِن ســلوٍل مــن اأنصــاِر هــذا الــراأي. وراأى كثيــٌر مــن الصحابــة - وخاصــة منهــم الذيــن 

لــم يشــهدوا بــدراً - الخــروَج لِلقــاِء المشــركين خــارَج المدينــِة حتــى ل� َيظــنَّ المشــركون اأّن المســلمين جبنــوا 

وضعفــوا عــن لقائهــم، فاأخــذ النّبــيُّ عليــه الصــلاة والســلام براأيِهــم، فدخــل بيَتــه ولبــس درَعــه، ونــدم الذيــن 

األّحــوا علــى رســول اللــه بالخــروج، وقالــوا: رَدْدنــا علــى رســوِل اللــِه راأَيــه، وقالــوا لــه: اإن شــئت فاصنــْع مــا 

أَْمَتــُه َفَيَضُعَهــا َحتَّــى َيْحُكــَم اللَّــُه«)١(.  (: » ل�َ َيْنَبِغــي لَِنِبــيٍّ َيْلَبــُس َل� راأيــت، فقــال رســول اللــه )

أمته: درعه. )١( رواه البخاري تعليقاً في باب: واأمرهم شورى بينهم، ومعنى ل�
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( اإلى اأحد: خروج النبي )

( ومعــه األــُف مقاتــٍل، حتــى اإذا كانــوا بيــن المدينــِة واأحــٍد انخــذل عبــد اللــه بــن اأبــّي  خــرج النبــيُّ )

ــدان، ومــا نــدري  ــِث الجيــش، ورجــع بهــم اإلــى المدينــة وهــو يقــول: »عصانــي واأطــاع الِولْ بــن ســلول بثُلُ

عــلاَم نقتــُل اأنفَســنا؟«

ــى اأحــد،  ــوَر المســلمين اإل ــل ظه ــٍل، فجع ــبُعمائة مقات ــه س ــٍد ومع ــِل اأح ــى جب ( اإل ــيُّ ) وصــل النب

واســتقبلوا المدينــة، وجعــل خمســين مــن الرمــاِة علــى جبــٍل مقابــٍل لجبــِل اأحــد، واأّمــر عليهــم عبــَد اللــِه بــَن 

ُجبيــر، وقــال لــه: »انضــِح الخيــَل عنــا بالنبــل، ل� ياأتونــا مــن خلفنــا، اإن كانــت لنــا اأو علينــا فاثبــْت مكانــك، 

ــلا  ــا ف ــد انتصرن ــا ق ــم: »اإن راأيتمون ــال له ــم وق ــي اأماكِنه ــوا ف ــاَة  اأن يظلّ ــَر الرم ــك«، واأم ــن ِقَبِل ــنَّ م ل� نُؤتَي

ــا«. ــُل فــلا تنصرون ــا نُقَت تُْشــِركونا، واإن راأيتمون

اأحداث المعركة:

ــَل لهــا، واألحقــوا  ــُة الكــراُم شــجاعًة ل� مثي ــاُل بيــن المســلمين والمشــركين، واأظهــَر الصحاب اشــتّد القت

ــرًة بالمشــركين، ففــّر المشــركون منهزميــن، تاركيــن مــا معهــم غنيمــًة للمســلمين، وبلــغ عــدُد  خســائَر كبي

القتلــى منهــم فــي المعركــة اثنيــن وعشــرين َرُجــلاً. 

 ،) وعندمــا راأى الرمــاُة ذلــك ظنـّـوا اأّن المعركــَة قــد انتهــت، فخالــف كثيــٌر منهــم اأمــَر رســول اللــه )

ونزلــوا ليشــاركوا فــي جمــِع الغنائــم، وثبــت اأميُرهــم عبــُد اللــه بــُن جبيــٍر ومعــه عــدٌد قليــل. 

وتنّبــه خالــُد بــُن الوليــِد لنــزوِل الرمــاة، فالتــّف بقســٍم مــن جيــِش المشــركين، وقتــَل مــن بقــي مــن الرمــاة، 

ــِهَد  ــم، واسُتش ــُل فيه ــر القت ــم، وكثُ ــت صفوفُه ــم، فاضطرب ــْن خلِفه ــم ِم ــاأ المســلمين بالهجــوِم عليه وفاج

( بالحجــارة، فُشــجَّ راأُســه، وكُِســرت رباعّيُتــه)١(، وســال  ســبعون منهــم، ورمــى المشــركون رســوَل اللــه )

دُمــه علــى وجِهــه الشــريف.

( قــد قُِتــل، فولـّـى كثيــٌر مــن المســلمين هاربيــن، والتــفَّ عــدٌد مــن  وشــاع بيــن النــاِس اأّن الرســول )

ــى هــداأ  ــه باأرواِحهــم، حتّ ــَل لهــا، ويفدون ــٍة ل� مثي ــه ببطول ــه، يدافعــون عن ( حولَ ــه ) ــة رســول الل صحاب

)١( الرباعية هي السن بين الثنية والناب.
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( اإلــى شــعٍب ومعــه عــدٌد مــن اأصحابــه، فنــادى اأبــو ســفيان: اإنَّ الحــرَب ســجال،  القتــال، واتّجــه النبــي )

( لعمــَر: قــم فاأجبــه وقــل: اللــُه اأعلــى واأجــّل، ل� ســواَء قتلانــا  يــوٌم بيــوِم بــدر، اعــُل ُهَبــل، فقــال الرســول )

فــي الجنـّـة وقتلاكــم فــي النــار. 

دروٌس وِعَبٌر مستف�دٌة من غزوة اأحد:

(، واأخــذ بــراأِي المســلمين الذيــن راأوا الخــروج  ١ اأهمّيــُة الشــورى: فقــد حــرص عليهــا النبــيُّ )

مــن المدينــة لملاقــاة قريــش.

ــذا  ــش، وه ــث الجي ــلول بثل ــن س ــّي ب ــن اأب ــه ب ــد الل ــد انخــذل عب ــن، فق ــورُة دور المنافقي ٢ خط

ــم. ــم وتاآمره ــن وخيانته ــن المنافقي ــى جب ــدّل عل ــر، ي تصــّرٌف خطي

٣ ترشــد غــزوُة اأحــٍد اإلــى اأســباِب النصــر واأســباِب الهزيمــة، ففــي بدايِة المعركِة اســتطاع المســلمون 

ال�نتصــاَر علــى المشــركين بســبِب جهاِدهــم فــي ســبيِل اللــه وطاعِتهــم لرســوله، وعندمــا خالــَف 

( انقلــب النصــُر اإلــى خســارٍة فادحــة. الرمــاُة اأوامــَر النبــيِّ )

ِق اأعدائهــم    يتســاءل بعــُض النــاس عــن ســبب هزائــم المســلمين اليــوم وتفــوُّ
ــي غــزوةِ اأحــد. اأَفكِّر: ــك بمــا جــرى ف ــْوءِ معرفِت ــي َض ــك ف ــُب عــن ذل ــف تجي عليهــم، كي
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التّقويم

جابة الصحيحة فيما ياأتي: الّسؤال ال�أّول: اأضع دائرة حول رمز ال�إ

١ وقعت غزوُة اأحد في شهِر:

د صفر. جـ رمضان.   ب رجب.  اأ شوال.  

٢ كان عدُد جيِش المسلمين عند الخروِج للقاِء المشركين:

د ثلاثة اآل�ف. جـ سبعمائة.   ب األفان.  اأ األف.  

٣ رجَع عبُد اللِه بُن اأبيٍّ بِن سلول:

ب بربع الجيش. اأ بنصف الجيش.  

د بخمس الجيش. جـ بثلث الجيش.   

٤ بلَغ عدُد شهداِء المسلمين في غزوِة اأحد:

د سبعين. جـ اثنين وعشرين.     ب خمسين.   اأ ثلاثين. 

٥ بلغ عدُد القتلى من المشركين في غزوِة اأحد:

د اثنين وعشرين. جـ مئة.            ب ستين.   اأ ثلاثين. 

الّسؤال الثّ�ني: اأبّيُن سبَب غزوِة اأحد.

( جيَش المسلمين في غزوة اأحد؟ الّسؤال الثّ�لث: كيف نظّم النبيُّ )

ُح موقَف عبِد اللِه بِن اأبيِّ بِن سلول في غزوِة اأحد. الّسؤال الّرابع: اأوضِّ

الّسؤال الخ�مس: اأبيِّن موقَف عبِد اللِه بن ُجَبيٍر في غزوِة اأحد.
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آتية: ُيَتَوقَُّع من الطَّلبِة في نهاية هذا الّدرِس تحقيُق ال�أهداف ال�

( في غزوة اأحد. ١ بياِن دوِر الرسول )

٢ ذكِر صوٍر من التضحيِة والفداِء في غزوة اأحد.

٣ بياِن اأحداِث حمراِء ال�أسد.

ال�أهداف

مواقف من غزوة اأحد

الّدرس الّرابع عشر

ــذّل نش�ط: ــن يمنُعهــم مــن الشــعوِر بالهــوان وال ــوب المؤمني ــي قل يمــاُن الراســُخ ف ال�إ

ــاة  ــي حي ــن صــوَره ف ــك، ونبّي ــش ذل ــة، نناق ــف والهزيم ــات الضع ــي لحظ ــى ف حت

المســلمين اليــوم فــي ضــوء قولــه تعالــى:   ٱُّٱهئ جب حب خب مب هب جت 

حت خت  مت   َّ ]اآل عمــران: ١٣9[.  
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أهّمّيــة للمســلمين فــي كّل عصــر، وتجلـّـت فيهــا مظاهــُر رائعــٌة  تنطــوي غــزوُة اأحــٍد علــى دروٍس بالغــِة ال�

للتضحيــة والفــداء.

( في المعركة:   دْوُر النبّي )

ظهر في غزوِة اأحٍد سم�ُت القي�دِة النبوّية في المع�رك والغزوات، ومن هذه السم�ت:

١ حرُصه على الشورى، وظهر ذلك في استشارته للمسلمين قبل المعركة.

ــه اأن يضعهــا  أمت ــّي اإذا لبــس ل� ــه: »مــا كان لنب ــَد اتّخــاِذ القــرار، وظهــر ذلــك فــي قول ٢ الحــزُم عن

ــى يقاتــل«)١(. حت

٣ العبقريـّـُة فــي التخطيــِط العســكريِّ وقــد ظهــرت فــي تنظيــِم الجيــِش، ووْضــِع الرمــاِة علــى الجبــل، 

واأْمِرهــم األ� يغــادروا اأماكَنهــم.

 ) ــّي ) ــراِب مــن النب ــَن المشــركون مــن ال�قت ــات، فقــد تمكّ أوق ــي اأشــّد ال� ــات ف ــُر والثب ٤ الّصب

ُع الصحابــَة  ( ظــّل ثابتــاً ُيشــجِّ ورمِيــه بالحجــارة، فُشــجَّ َوْجُهــه، وكُِســَرت رباعّيُتــه اإلّ� اأنـّـه )

ــ� وهــو رفيقــي فــي الجنّــة«)٢(.  علــى القتــال، ويقــول: »مــن يرّدهــم عنّ

ُصوٌر من التضحية والفداء:

ور: قّدم المسلمون في معركِة اأحٍد اأعظَم ُصورِ التضحيِة والفداء، ومن هذه الصُّ

ــن  ــى تمكّ ــن المشــركين، حت ــاه م ــن يلق ــُك بم ــالٍة وشــجاعة، يفت ــُل ببس ( يقات ــزُة ) ١ كان حم

ــه،  ــر بطُن ــه فُبِق ــل ب ــد ُمثّ ــى استشــهاِده، وق ــه، اأّدت اإل ــادرٍة بُرْمِح ــٍة غ ــن تســديِد ضرب وحشــيُّ م

ــراً. ــرا كبي ــه تاأثّ ( لمقتِل ــّي ) ــر النب ــد تاأثّ ــاه، وق ــه واأذن ــِدع اأنُف وُج

٢ كان مصعــُب بــُن عميــٍر حامــَل لــواِء المســلمين فــي المعركــِة، وقــد قاتــل قتــال�ً شــديداً حتــى 

)١( سبق تخريجه في الدرس السابق.
)٢( رواه مسلم، باب غزوة اأحد، رقم: ١٧٨9. 



٧٧

 ) (، ولــم يتــرك مصعــٌب ) (، فحمــل الرايــَة ِمــْن بعــِده علــيُّ بــن اأبــي طالــٍب ) اسُتشــِهَد )

 ) اإل� كســاًء اإذا ُغطـّـَي بــه راأُســه خرجــت رجــلاه، واإذا ُغطِّــي بــه رجــلاه خــرَج راأُســه، فاأمــر النبــيُّ )

ذخــر، وهــو نبــاٌت طّيــُب الرائحــة)١(. اأن يغطّــوا بــه راأَســه، واأن ُيلقــوا علــى رجليــه مــن ال�إ

( اأخــذ ســيفا يــوم اأحــد فقــال: مــن ياأخــذ منــي هــذا؟ فبســطوا  ( اأن رســول اللــه ) ٣ عــن اأنــس )

اأيديهــم، كل اإنســان منهــم يقــول: اأنــا، اأنــا، قــال: »فمــن ياأخــذه بحقــه؟ قــال فاأحجــم القــوم. فقــال 

اأبــو دجانــة: اأنــا اآخــذه بحقــه. قــال: فاأخــذه ففلــق بــه هــام المشــركين)٢(.   

٤ ســِمَع حنظلــُة بــُن اأبــي عامــٍر المنــادَي يدعــو المســلمين اإلــى الجهــاد، وكان حديــَث عهــٍد بعرِســه، 

( )اإّن صاحَبكــم  فخــرج مســرعاً اإلــى القتــاِل ولــم يغَتِســْل، وقاتــَل حتــى اسُتشــِهد، فقــال النبــي )

( بغســيِل الملائكــة)٣(. ــلُه الملائكــة(، فُســّمَي ) تَُغسِّ

ــَل المشــركين فــي غــزوِة  ــُن الجمــوِح شــديَد العــرج، ومــع ذلــك اأصــرَّ علــى اأن ُيقاتِ ٥ كان عمــرو ب

ــُت اأاأطــاأ بعَرَجتــي  (: اأراأيــت اإن قُِتل ــّي ) ــه لشــّدِة عرِجــه، فقــال للنب ــاُؤه منَع اأحــد، وحــاول اأبن

ــة، ثــّم قاتــَل حتــى  أطــاأّن بهــا الجنّ (: نعــم، فقــال عمــرو: واللــه ل� ــة؟ فقــال النبــيُّ ) هــذه الجنّ

( َفَقــاَل: " َكاأنِّــي اأنُْظــُر اإِلَْيــَك َتْمِشــي بِِرْجِلــَك  (، وَمــرَّ َعَلْيــِه َرُســوُل اللــِه ) نــال الشــهادَة )

ــِة ")٤(. َهــِذِه َصِحيَحــًة ِفــي الَْجنَّ

(: )َيــا َرُســوَل اللَّــِه ِغْبــُت  ٦ كان اأنــُس بــُن النضــر قــد غــاب عــن معركــِة بــدر، فقــال لرســول اللــه )

ــُع(  ــا اأْصَن ــُه َم ــنَّ اللَّ ــِرِكيَن لََيَرَي ــاَل الُمْش ــَهَدنِي ِقَت ــُه اأْش ــِن اللَّ ــِرِكيَن، لَِئ ــَت الُمْش ــاٍل َقاَتْل ِل ِقَت ــْن اأوَّ َع

وعندمــا تمكـّـن خالــٌد مــن ال�لتفــاِف علــى جيــش المســلمين راأى اأنــٌس عــدداً مــن الصحابــِة اأثَّــرت 

(، فصــاح بهــم: مــا تصنعــون بالحيــاِة بعــَده؟ قومــوا  شــاعُة عــن مقتــِل رســول اللــه ) فيهــم ال�إ

ــَع  (، ثــم قــال: اللهــّم اإنّــي اأعتــذُر اإليــك مّمــا صن فموتــوا علــى مــا مــات عليــه رســول اللــه )

ــراأ اإليــك مّمــا صنــع هــؤل�ء، يعنــي المشــركين، وقــال: واللــه اإنّــي  هــؤل�ء، يعنــي المســلمين، واأب

)١( انظر البخاري باب من قتل من المسلمين يوم اأحد، رقم: ٤٠٨٢.
)٢( رواه مسلم، باب من فضائل اأبي دجانة، ٢٤٧٠. 

)٣( اأنظر سلسلة ال�أحاديث الصحيحة للاألباني، رقم: ٣٢٦. 
ألباني.  )٤( رواه اأحمد في المسند، رقم: ٢٢٥٥٣، وانظر فقه السيرة للغزالي بتخريج ال�
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ــة مــن دوِن اأحــد، ثــم مضــى فقاتــَل القــوَم حتــى قُِتــل، فمــا ُعــِرَف حتــى عرفْتــه  ل�أجــد ريــَح الجنّ

اأخُتــه بعــد نهايــِة المعركــِة ببنانـِـه، وبــه بِضــٌع وثمانــون مــا بيــن َطْعنــٍة برمــح، وَضْربــٍة بســيف، وَرْميــٍة 

بســهم)١(، وفيــه وفــي اأمثالِــه مــن المجاهديــن نــزل قولــه تعالــى:   ُّخل مل ىل يل جم 

آيــة ٢٣[. حم خم ممىم يم جن  حن خن من ىن ينجه مه ىه يه  َّ]ســورة ال�أحــزاب: ال�

(، وصــار يــذب  ٧ قاتــل طلحــة بــن عبيــد اللَّــه قتــال�ً شــديداً حيــن اأحــاط المشــركون برســول اللــه )

بالســيف مــن بيــن يديــه ومــن ورائــه وعــن يمينــه وعــن شــماله، وُيَتــرُِّس بنفســه عنــه)٢(، واإن الســيوف 

والنبــل لتغشــاه مــن كل ناحيــة.

ْمــِي، َفــَكاَن اإَِذا  ( بُِتــْرٍس َواِحــٍد، َوَكاَن اأُبــو َطْلَحــَة َحَســَن الرَّ ٨ َكاَن اأُبــو َطْلَحــَة َيَتَتــرَُّس َمــَع النَِّبــيِّ )

(، َفَيْنُظــُر اإِلَــى َمْوِضــِع نَْبِلــِه فقــال اأُبــو َطْلَحــَة: َيــا نَِبــيَّ اللَّــِه، بِاأبِــي اأنْــَت  َرَمــى َتَشــرََّف النَِّبــيُّ )

ــي، ل�َ تُْشــِرْف ُيِصيُبــَك)٣( َســْهٌم ِمــْن ِســَهاِم الَقــْوِم، نَْحــِري ُدوَن نَْحــِرَك()٤(. وكذلــك فعــل اأبــو  َواأمِّ

ــيِّ  ــى النب ــه وهــو منحــٍن عل ــل في ــر النب ــى كث ( بظهــره، حت ــيَّ ) ــذي كان َيحمــي النب ــَة ال دجان

عليــه الصــلاة والســلام.

( كان معــه ســبعٌة مــن ال�أنصــار، فقــال  ــّي ) ــراِب مــن النب ــَن المشــركون مــن ال�قت 9 عندمــا تمكّ

هــم عنّــا وهــو رفيقــي فــي الجنّــة«، فتقــّدم الواحــُد تلــَو ال�آخــِر للدفــاِع عنــه حتــى  : »مــن يردُّ النبــيُّ

اسُتْشــِهد الســبعة)٥(. 

بطول�ت الشب�ب والنّس�ء:

فة، فقد  لــم يقتصــِر الــدوُر البطولــيُّ علــى الرجــاِل وحَدهــم، بــل كان للشــباِب والنســاِء مشــاركُتهم المشــرِّ

( علــى المشــاركِة فــي القتــال، وهمــا ابنــا خمــَس  األــّح كلٌّ مــن رافــِع بــِن خديــٍج وَســُمرَة بــِن جنــدٍب )

عشــرَة ســنة، فرّدهمــا النبــيُّ عليــه الصــلاة والســلام لِصَغــِر ســنّهما، فقيــل لــه: يــا رســوَل اللــه اإّن رافعــاً رام، 

)١( انظر: البخاري، باب: قول الله من المؤمنين رجال صدقوا، رقم: ٢٨٠٥.

.) )٢( اأي يجعل نفسه تُرساً يتلقى السهام بجسده حتى ل� تصيب النبي )
شراف وهو ال�طلاع اإلى الشيء. انظر: عمدة القاري.  )٣( روي مرفوعا ومجزوما، والرفع على تقدير: فهو يصيبك، وقوله ل� تشرف: من ال�إ

)٤( رواه البخاري في مناقب اأبي طلحة، رقم: ٣٨١١، وفي باب المجّن ومن يترس بترس صاحبه، رقم: ٢9٠٢. 
)٥( اأنظر صحيح مسلم، باب غزوة اأحد، رقم: ١٧٨9. 
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فاأجــازه، فقــال َســُمرُة: فاأنــا اأصــرع رافعــاً، فاأجــازه هــو اأيضــاً)١(.

(، وُجِرحــت  ــُة قتــال�ً شــديداً دفاعــاً عــن النبــّي ) وقــد قاتلــت اأمُّ عمــارَة نســيبُة بنــُت كعــٍب المازنّي

جراحــاً كثيــرة، وكانــت عائشــُة اأمُّ المؤمنيــن واأمُّ ُســَلْيٍم وغيُرهمــا مــن النســاء َينقْلــَن المــاَء وَيســقين العطشــى 

وُيداويــن الجرحــى. 

ســلامّيِة  ــي حمــِل الدعــوة ال�إ ــَر ف ــر دوَر المــراأِة الكبي ــزوة ُيظِه ــي الغ ــلاِت ف ــاِت الجلي ــُف الصحابّي وموق

ــاِع عنهــا. والدف

حمراء ال�أسد:

( اإلــى المدينــِة صلّــى الصبــَح فيهــا، واأمــر بــلال�ً اأْن ُينــادَي اأّن رســوَل  بعــد اأن َرَجــَع رســوُل اللــه )

( ياأمُركــم بطلــِب العــدّو، ول� يخــرْج معنــا اإل� مــن َشــِهَد القتــاَل بال�أمــس. اللــِه )

 وخــرج المســلمون مــع مــا بهــم مــن جــراٍح حتــى عســكروا بحمــراِء ال�أســد، وهــو مــكاٌن مــن المدينــة 

، ثــم تجاوزهــم فمــرَّ علــى  علــى ُبعــِد عشــرِة اأميــال، فاأوقــدوا هنــاك نيرانــاً عظيمــًة، ومــّر بهــم َمعَبــُد الُخزاعــيُّ

المشــركين وهــم ُيريــدون الرجــوَع اإلــى المدينــة للقضــاِء علــى المســلمين، فلمــا راأى اأبــو ســفيان َمْعَبــداً قــال: 

مــا وراَءك يــا معبــد؟ فقــال معَبــُد: ويحكــم! اإنَّ محـــّمداً قــد خــرج فــي اأصحابـِـه يطلُبكــم فــي جمــٍع لــم اأَر مثَله 

قــاً، فقــذَف اللــُه الرعــَب فــي قلــوِب المشــركين، ورجعــوا ُمســرعين اإلــى مكّــة. ، يتحرَّقــون عليكــم َتحرُّ قــطُّ

  
ما الدروُس المستفادُة من حمراِء ال�أسد؟اأَفكِّر:

)١(  اأي سمح له بالقتال.
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التّقويم

الّسؤال ال�أّول: اأبيُِّن ثلاثاً من سماِت القيادِة النبويّة برزت في غزوِة اأحد.

ح معنى قوله تعالى: الّسؤال الثّ�ني: اأوضِّ

آتيِة مع ذكِر قائلها: الّسؤال الثّ�لث: اأبيُِّن المستفاَد من العباراِت ال�

١ »اأراأيت اإن قُِتْلُت اأاأطاأ بعرجتي هذه الجنّة«.

٢  »اللهّم اإنّي اأعتذُر اإليك مّما صنع هؤل�ء، واأبراأ اإليك مّما صنع هؤل�ء«.

.» ٣ »اإّن محـّمداً قد خرج في اأصحابِه يطلُبكم في جمٍع لم اأَر مثَله قطُّ

ســلامّيِة والدفــاِع عنهــا، اأذكــُر  الّســؤال الّرابــع: بــرز فــي غــزوِة اأحــٍد دوُر المــراأِة فــي َحْمــِل الرســالِة ال�إ

صوَرتيــن مــن ُصــَوِر ذلــك.

(؟ الّسؤال الخ�مس: اأبيُِّن الدروَس المستفادَة من موقِف رافٍع بِن خديِج وَسُمرَة بِن ُجندٍب )

( بهذا ال�سم؟ الّسؤال الس�دس: من هو حنظلُة الغسيل؟ ولَِم ُسّماه النبيُّ )

الّسؤال الس�بع: خرَج المسلمون اإلى حمراِء ال�أسِد رغم ما بهم من جراح، اأعلُِّل ذلك.  
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غزوة بني النّضير

الّدرس الخ�مس عشر

آتية: ُيَتَوقَُّع من الطَّلبِة في نهاية هذا الّدرِس تحقيُق ال�أهداف ال�

١ التعريِف ببني النّضير.

٢ تحديِد موقِع بني النّضير على الخريطة.

.) ٣ توضيِح خيانة بني النّضير لعهدهم مع النبّي )

٤ بياِن دْوِر المنافقين في الغزوة.

٥ استنباِط الدروِس والعبِر من الغزوة.

ال�أهداف

ســلاِم َيبذلــون غايــَة ُجْهِدهــم فــي حــرِب نش�ط: بّيــَن القــراآُن الكريــُم اأّن اأعــداَء ال�إ

ســلاِم والُعــدواِن علــى المســلمين، ووَعــَد المؤمنيــن بالنصــِر عليهــم اإن تمّســكوا  ال�إ

بديِنهــم الحــّق، نُناقــش ذلــك فــي َضــْوء قولــه تعالــى:   ُّٱىت يت رث زث 

مث نث ىث يث ىف يف  ىق يق اك لك مك ىك يك مل ىل 

يل ام مم رن زن من نن  َّ ]الصــف: ٨-9[.
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رة، وكان بيَنهــم  بنــو النضيــِر مــن قبائــِل اليهــوِد التــي كانــت تســكُن حصنــاً منيعــاً قريبــاً مــن المدينــة المنــوَّ

أّوِل فــي الســنة الرابعــة للهجــرة، بســبِب  ( عهــٌد وميثــاق، وقــد اأجلاهــم فــي شــهِر ربيــِع ال� وبيــن النبــّي )

غدِرهــم وتاآمِرهــم ومحاولِتهــم قْتَلــه، فمــا ِقّصــُة ذلــك؟ ومــا الــدروُس المســتفادُة منــه؟

سبب الغزوة:

( بعــد وصولــه اإلــى المدينــِة اأن يتعــاون اليهــوُد مــع  كان مــن بنــوِد الوثيقــِة التــي كتبهــا النبــيُّ )

( اإلــى يهــوِد بنــي النّضيــر َيســتعيُن بهــم فــي دفــع  المســلمين فــي َدْفــِع ِديــات القتلــى، ولــذا ذهــب النبــيُّ )

ــِة رجليــن قُِتــلا خطــاأ، فقالــوا: نفعــُل يــا اأبــا القاســم مــا اأحببــت.  ِدَي

ــي  ــه مــن الُمســاهمة ف ــوا بمــا َوعــدوا ب ــي انتظاِرهــم اأن ياأت ( تحــت جــداٍر لهــم ف ــّي ) وجلــس النب

ــَد اأحُدهــم  (، واتّفقــوا علــى اأن يصَع ــّي ) ــِل النب الديــة، فخــلا اليهــود بعضهــم ببعــض، وتاآمــروا علــى قت

ــرة.  ( صخــرًة كبي ــّي ) ــى النب الجــدار، فُيلقــي عل

( ُيخبــره بمــا هــّم اليهــوُد بــه، فنهــض ســريعاً كاأنـّـه ُيريــد حاجــًة، وتوّجــه  فنــزل الوحــُي علــى النبــّي )

ــه  ــي الل ــت يهــوُد بالغــدر، فاأخبرن ــال: »هّم ــم نشــعر، ق ــَت ول ــوا: قُْم ــه، فقال ــه اأصحاُب ــة، ولِحَق ــى المدين اإل

بذلــك فقمــت«.

دوُر عبِد اللِه بن اأبيِّ بِن سلول:

( اإلــى يهــوِد بنــي النّضيــِر يطلــُب منهــم الخــروَج مــن المدينــة، وُيْمِهلُهــم عشــرَة اأيــام،  اأرســَل النبــيُّ )

وُيعِلُمهــم اأنــه ســُيقاتلهم اإْن لــم يخرجــوا،  فقــّرروا الخــروَج واأخــذوا َيســتعّدون لــه، ولكــّن عبــَد اللــِه بــَن اأبــيٍّ 

ّن معــَي األفيــن مــن قومــي وغيِرهــم يقاتلــون عنكــم،  ابــِن ســلوٍل اأرســل اإليهــم: اأن ل� تخرجــوا ِمــْن دياِركــم، فــاإ

وفي ذلك نزل قولُه تعالى:   ٱُّٱيي ٰذ ٰر  ٰى         ٌّ           ٍّ            َّ       ُّ        ِّ    ّٰ رئ زئ مئ 

نئ ىئ يئ رب زب مب  نب ىب يب رت زت مت نت ىت يت  

رث زث مث نث ىث يث ىف يف ىق يق  اك لك مك ىك يك مل ىل َّ  

]الحشــر: ١١ – ١٢[.
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( يح�صُر بني النّضير وُيجليهم عن المدينة: النبي )

( بجيشــه،  اســتجاب اليهــوُد لعبــِد اللــه بــِن اأَبــّي، وتحّصنــوا فــي حصونِهــم، فخــرج اإليهــم النبــيُّ )

ــاأُس  ــم الرعــب، ودبَّ الي ــي قلوبِه ــُه ف ــى الل ــم، واألق ( بحــرِق نخيِله ــر ) ــم الحصــاَر، واأم وضــرَب عليه

فــي قلوبِهــم، وخَذلَهــم زعيــُم المنافقيــن ولــم ينصْرهــم، فوافقــوا علــى الخــروِج تاركيــن ســلاَحهم، حامليــن 

ــه قامــوا بتخريبــه حتــى ل� يســتفيد منــه  ــه، ومــا لــم يســتطيعوا حمَل مــن اأموالِهــم مــا اســتطاَعْت اإبلُهــم َحْمَل

المســلمون.

اإضاءة: 

وفيهــم نــزل قــوُل اللــِه تعالــى:   ُّٱ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ      گ        ڳ  ڳ  ڳ       

ڳ  ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ   ھ  
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  

ۉ  ۉ  ې     َّ ]الحشــر: ١ – ٢[.

  
َيســتْبِعُد بعــُض النــاِس نصــَر اللــِه ُســبحانَه للمؤمنيــن لِمــا يَرْونـَـه مــن قــّوِة ال�أعــداء، اأَفكِّر:

آيــِة الكريمــِة المذكــورِة مــن ســورِة الحشــر. اأردُّ علــى ذلــك فــي َضــْوِء ال�
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الدروُس والعبُر في هذه الغزوة:

١ العقوبــة التــي تعــّرض لهــا بنــو النضيــر كانــت نتيجــة غدرهــم وخيانتهــم للمواثيــق، قــال تعالــى:   

ٱُّٱحج مج جح مح جخ مخ   َّ]المائــدة: ١٣[.

٢ الرعُب جنديٌّ من جنِد اللِه يقذفُه في قلوِب اأعدائه.

٣ خطورُة دوِر المنافقين، وتاآمُرهم مع ال�أعداء.

  اأستنتج من الدرس العبرتين ال�آتيتين:
١ نصِر الله للمؤمنين.اأَفكِّر:

 .) ٢ عدم تجاوز النبي )

اأرجع اإلى سورة الحشر، واأقراأ تفسير: نش�ط:

آيات )٢ - ٥(. اأ- ال�

آيات )١١ - ١٤(. ب- ال�
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التّقويم

الّسؤال ال�أول: اأذكُر اأسباَب غزوِة بني النضير.

الّسؤال الثّ�ني: اأقارُن بيَن موقِف المؤمنين وموقِف المنافقين من خلال ما ورد في الدرس.

ُح خمسًة من الدروِس المستفادِة من الغزوة. الّسؤال الثّ�لث: اأوضِّ

أّمة، اأوّضح ذلك. الّسؤال الّرابع: ُيمثُِّل المنافقون خطراً كبيراً على ال�
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اأسئلة الوحدة الرابعة

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

١ وقعت غزوة بني قينقاع:

ب بعد اأحد. اأ قبل بدر.     

د بعد غزوة ال�أحزاب. جـ بين بدر واأحد.    

٢ كان السبب  المباشر لغزوة بني قينقاع:

اأ محاولة  قتل النبي عليه الصلاة والسلام. 

ب قتلهم رجلا مسلما دافع عن امراأة اعتدوا عليها.

جـ مهاجمة المدينة المنورة. 

د اعتدائهم على قافلة للمسلمين.

٣ الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي تبراأ من يهود بني قينقاع عندما نقضوا العهد:

ب سعد بن معاذ. اأ عبادة بن الصامت.    

د صهيب الرومي. جـ سعد بن عبادة.    

٤ كانت نهاية بني قينقاع:

( من المدينة. ب اأخرجهم النبي ) اأ قُتَل اأكثُرهم في الحرب.   

.) د عفا عنهم النبي ) جـ وقعوا في ال�أسر.    

( في غزوة:  أمته فيضعها حتى يحكم الله(، قالها النبّي ) ٥ )ل� ينبغي لنبيٍّ يلبس ل�

ب اأحد. اأ بني قينقاع.     

د بدر. جـ بني النضير.     

٦ كان عدد جيش المسلمين عندما وصل اإلى اأحد:

د 9٠٠. جـ ٨٠٠.   ب ١٠٠٠.   اأ ٧٠٠.  

٧ حامل لواء المسلمين في معركة اأحد:

ب مصعب بن عمير. اأ اأبو دجانة.     

د خالد بن الوليد. جـ حمزة بن عبد المطلب.   
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٨ نزل فيه وفي اأمثاله قوله تعالى: )من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه(:

ب اأنس بن النضر. اأ عبادة بن الصامت.     

د اأبو دجانة. جـ طلحة بن عبيد الله.     

( لرافع بن خديج في غزوة اأحد اأنه: 9 سبب اإجازة النبي )

ب كان راميا. اأ بلغ العشرين من عمره.    

د كان يصرع سمرة بن جندب. جـ كان عظيم الجسم.     

١٠ المستفاد من قصة رافع بن خديج وسمرة بن جندب:

ب مساعدة الضعفاء. خلاص في النية.      اأ ال�إ

د الثبات في المخاطر. جـ حرص شباب الصحابة على المشاركة في الجهاد. 

١١ حمراء ال�أسد:

( بعد اأحد. اأ مكان عسكر فيه النبي )

( على اأبي دجانة. ب لقب اأطلقه النبي )

جـ رجل استشهد في اأحد وكان حديث عهد بعرِسه.

د اسم امراأة مسلمة قاتلت بشجاعة في معركة اأحد.
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سلامّي الفقُه ال�إ

الوحدة الخ�مسة

اأهداف الوحدة

ُيَتوقَُّع من الطلبِة بعد دراسِة هذه الوحدِة تحقيُق ال�أهداف ال�آتية:

١ بيان كيفّية كلٍّ من صلاة العيدين والجنازة.

٢ توضيح اأحكام ال�أضحية.

٣ استنتاج ال�أحكام المتعلقة بكلٍّ من صلاة العيدين والجنازة من اأدلتها.

٤ استنتاج ِحَكم صلاة العيدين والجنازة.

٥ الحرص على اأداء صلاة العيدين والجنازة.

٦ ال�ستدل�ل على فضل اأداء النّوافل، ومجال�تها المختلفة.  



٨9

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

١ تعريف مفهوِم النّوافِل في العبادات.

٢ التفريق بين مفهومي النّافلِة والفريضة.

٣ تصنيف اأنواع النّوافِل َحَسَب مجال�تِها.

تيان باأمثلٍة على النّوافل. ٤ ال�إ

٥ بيان فضِل اأداِء النّوافل.

سلاِم على اأداِء النّوافل. ٦ تعليل حرِص ال�إ

ال�أهداف

نوافل العب�دات

الّدرس الّس�دس عشر
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يحرص المؤمن على نيل رضوان الله سبحانه، وهذا يدفعه اإلى اأمرين، اأولهما: نش�ط:

حسان اإلى الناس.  ال�جتهاد في عبادة ربّه سبحانه، وثانيهما: الحرص على ال�إ

اأذكر عشر صور لذلك.

اســتيقَظ كريــٌم مــن نوِمــه، ووجــَد والدتــه تصلــي ركعتيــن اأثنــاَء الليــل، فســاألها: مــا الصــلاُة التــي تصلّينها 

يــا اأمــي؟ قالــت اأمــه: اأصلــي صــلاَة قيــاِم الليــل، وهــي ِمــَن النّوافــِل التــي ينــال المســلُم اإذا اأّداهــا ثوابــاً عظيمــاً.

فما معنى النّوافل؟ وما فضلُها؟ وما اأنواُعها؟

الفريضة والنّ�فلة:

لزام، فُيث�ُب ف�عُله� وُيع�َقُب ت�رُكه�. الفريضة: م� اأَمَرن� الشرُع به� على َوْجِه ال�إ

 . أمثلة عليها: الّصلواُت الخمُس، وصوُم شهِر رمضاَن، والحجُّ  ومن ال�

النّ�فلة: م� اأمرن� الشرُع به� من غيِر اإلزام، فُيث�ُب ف�عُله�، ول� َي�أثُم ت�رُكه�.

ــه  ــن الل ــَم م ــواَب العظي ــاَل الث (؛ لين ــّي ) ــداًء بالنب ــا اقت  ويجــدُر بالمســلِم المحافظــُة عليه

ســبحانه.

اأنواع نوافل العب�دات ومج�ل�ته�:

اأنواُع النّوافل كثيرٌة، منه�:

اأول�ً- صلاة الن�فلة: 

وتقسُم اإلى قسمين، هما:  

١ نوافــُل تابعــٌة للفرائــض، وتُســّمى الرواتــب، وهــي ركعتــاِن قبــَل الظُّهــر، وركعتــاِن بعدهــا، وال�أفضــل 

ــان بعــَد المغــرب، وركعتــان  ــَع ركعــاٍت بعدهــا، وركعت ــَل الظُّهــِر واأرب ــَع ركعــاٍت َقْب ــَي اأرب اأن نُصلّ

بعــد العشــاء، وركعتــان قبــَل الفجــر. 

٢ النّوافــل غيــُر الرواتــب، وهــي كثيــرة، منهــا: صــلاُة الضحــى، وصــلاُة العيديــن، وصلاُة ال�ستســقاء، 

وصــلاُة الكســوف، وهنــاك نوافــُل ُمْطَلقــٌة غيــُر مقّيــدٍة بَِعــَدد، وهــي تُصلـّـى فــي اأّي وقــٍت باســتثناِء 

اأوقــاِت الكراهــة.
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اأبحث عن ال�أوقات التي تُْكَرُه فيها صلاُة النّافلة.نش�ط  بيتّي:

ــاٍم مــن شــّوال، وصــوِم  ث�نيــً�- صيــ�م الن�فلــة: كصــوِم يــوِم عرفــَة لغيــر الحــاج، وعاشــوراَء، وصــوِم ســتِة اأيّ

ثنيــن والخميــس. يومــي ال�إ

ث�لثــً�: الصدقــُة النّ�فلــة: وهــي مــا يدفُعــه المســلُم مــن مالــه فــي وجــوِه الخيــر زائــداً عــن الــزكاِة، وهــي مــن 

النّوافل العظيمة، قال تعالى:    ٱُّٱلك مك ىك يك مل ىل يل ام مم  َّ ]ســورة 

آيــة ٢٧٢[. البقــرة: ال�

فضل النّوافل: 

ــِة اللــه ورضوانـِـه، فيكــون اللــُه معــه حافظــاً لــكّل جوارِحــه، فــلا يبــدر منــه  ١ يفــوُز َمــْن يؤّديهــا بَمحبَّ

اإلّ� مــا ُيرضــي اللــَه ســبحانه.

( َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اللَّــِه َصلَّــى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم:  ٢ يســتجيُب اللــُه دعــاَءه، َفَعــْن اأبِــي ُهَرْيــَرَة )

ــيَّ َعْبــِدي بَِشــْيٍء اأَحــبَّ  ــُه بِالَحــْرِب، َوَمــا َتَقــرََّب اإِلَ ــاً َفَقــْد اآَذنُْت ــَه َقــاَل: َمــْن َعــاَدى لِــي َولِّي »اإِنَّ اللَّ

َذا اأْحَبْبُتــُه: كُْنــُت  ــا اْفَتَرْضــُت َعَلْيــِه، َوَمــا َيــَزاُل َعْبــِدي َيَتَقــرَُّب اإِلَــيَّ بِالنّوافــل َحتَّــى اأِحبَّــُه، َفــاإِ اإِلَــيَّ ِممَّ

َســْمَعُه الَّــِذي َيْســَمُع بِــِه، َوَبَصــَرُه الَّــِذي ُيْبِصــُر بِــِه، َوَيــَدُه الَِّتــي َيْبِطــُش بَِهــا، َوِرْجَلــُه الَِّتــي َيْمِشــي 

ــه«)١(. أْعِطَينَّ بَِهــا، َواإِْن َســاألَِني َل�

٣ يجبُر المسلُم بالنّافلة ما يحصُل من خلٍل في الفرائض التي اأّداها.

ُر الله بها الخطايا، ويمحو السّيئات. ٤ ُيكفِّ

(؛ لنناَل محّبَة اللِه عّز وجّل، ونفوَز بالجنِّة.  فلَنْحرْص على اأداِء النّوافل اقتداًء بالنبي )

ــُة اإض�ءة: ــِة، فالصحب ــِم العالي ــُة ذوي الهم ــل مرافق ــى اأداِء النّواف ــِة عل ــوِر المعين أم ــن ال� م

ــر. ــى كلِّ خي ــُن عل الصالحــُة تُعي

))) البخاري: باب التواضع، رقم: ٦٥٠٢ . 
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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 )     ( النّافلة ُيثاب فاعلُها، وياأثُم تاركُها. 

٢ )     ( النّوافل َتجُبُر النقَص في الفرائض.

٣ )     ( من الرواتِب ركعتاِن قبَل الفجر.

٤ )     ( من فضِل النّوافل تكفيُر الخطايا ومحُو الّسيئات.

الّسؤال الثّ�ني: اأَفرُّق بين مفهوم النّ�فلة ومفهوِم الفريضة.

َنَن الّرواتب من الصلوات. الّسؤال الثّ�لث: اأذكُر السُّ

الّسؤال الّرابع: اأذكُر ثلاثً� من الّصلوات النّ�فلة غيِر الّراتبة.

الّسؤال الخ�مس: َيْحِرُص المسلُم على اأداِء النّوافل، اأذكر سبَبْيِن لذلك.



9٣

آتية:    ُيَتَوقَُّع من الطَّلبِة في نهاية هذا الّدرِس تحقيُق ال�أهداف ال�

١ توضيِح مفهوِم العيد.

٢ توضيِح اأحكاِم العيد.

سلام. ٣ استنتاِج الحكمِة من مشروعّيِة العيدْين في ال�إ

٤ الحرِص على اأداء صلاة العيدْين.

٥ التعرِف اإلى مفهوِم ال�أضحية.

٦ بياِن فضل ال�أضحية.

٧ بياِن اأحكام ال�أضحية.

ال�أهداف

صلاة العيدين واأحك�م ال�أضحية

الّدرس الّس�بع عشر

يتــوّزُع الطلبــُة فــي مجموعــات، وتحــاوُل كلُّ مجموعــٍة اســتنتاَج ثلاثــَة مقاصــَد نش�ط:

ســلام، وتعرُضــه علــى طلبــِة الصــّف. للعيــد فــي ال�إ



9٤

َجَلــَس اأبــو محمــوٍد مــع اأســرته ليلــَة التاســِع والعشــرين مــن رمضــاَن اأمــام التلفــاِز ينتظــرون اإعــلاَن العيــد، 

ــَل اللــُه طاعَتكــم، واســتعّدوا  فــاإذا بالمذيــع ُيْعِلــُن ثُبــوَت هــلاِل شــهِر شــّوال، فقــال اأبــو محمــوٍد ل�أســرته: َتقبَّ

أداِء صــلاِة عيــد الفطــر. فــي الصبــاِح الباكــِر لنذهــَب جميعــاً ل�

فما معنى العيِد؟ وما حكُم صلاِة العيدْين؟ وكيف نُصلّيها؟

مفهوم العيد:

ســلاُم  العيــُد يــوُم فــرٍح وســروٍر شــرَعه اللــُه تعالــى للمســلمين، وجعــل لــه اأحكامــاً خاّصــًة، فقــد شــرَع ال�إ

أّول مــن شــّوال، وعيــَد ال�أضحــى فــي اليــوِم العاشــِر مــن ذي الحجــة. عيــَد الِفْطــِر فــي ال�

الحكمُة من مشروعّية العيدْين:

 فــي العيــِد ُيظهــُر المســلمون َفَرَحهــم بطاعــة اللــه ســبحانه، فالعيــدان ياأتيــان بعــد اأيّــاٍم فضيلــٍة 

ــزة، فعيــُد الفطــِر يرتبــُط بانتهــاء شــهِر رمضــاَن المبــارِك، وهــو شــهُر طاعــٍة وعبــادة،  وعبــاداٍت مميَّ

أوائــِل مــن ذي  أيــاِم العشــِر ال� ــر فيــه الذنــوب، وتُرَفــُع الدرجــات. وعيــُد ال�أضحــى اآخــُر ال� تُكفَّ

ــوِم  ــي بعــَد ي ــُط بركــِن الحــّج، وياأت ــاٌم عظيمــٌة تُضاعــُف فيهــا الحســناُت، ويرتب الحّجــة، وهــي اأيّ

ــه.  ــؤدَّى معظــُم اأعمــاِل الحــّج في ــة، وت عرف
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 فــي العيــِد يتواصــل المســلمون ويتــزاورون، وَيِصلــون اأرحاَمهــم، فتــزداُد المحّبــُة بينهــم، ويفــوزون 

برضــواِن اللــه ســبحانه.

سنن العيدين:

١ ال�غتساُل والتطّيب.

قبــَل  الفطــر  يــوِم عيــِد  فــي  ٢ ال�أكُل 

عيــِد  فــي  واأّمــا  العيــد،  صــلاة 

ــَر تنــاوَل  ال�أضحــى فيســتحبُّ اأن يؤخِّ

الطعــاِم حتــى يــاأكَل مــن اأضحيتــه .

٣ التكبيــُر فــي العيدْيــن: ويبــداأ التكبيــُر 

فــي عيــِد الفطــِر مــن غروِب الشــمِس 

مــن ليلــِة عيــد الفطــر، وينتهــي عنــَد 

مــام لصــلاة العيــد، ويبــداأ فــي عيــد ال�أضحــى مــن فجــِر يــوم عرفــة، ويســتمّر اإلــى عصــِر  خــروِج ال�إ

اليــوِم الرابــع مــن اأيــام العيــد. 

٤ التهنئُة بالعيِد فيقوُل المسلُم ل�أخيه: تقّبل اللُه منّا ومنك.

حكم صلاة العيدْين:

( علــى اأدائِهــا، ودعــا النســاَء والرجــاَل اأن يخرجــوا اإليهــا، لذلــك  ـدة واظــب النبــيُّ ) ســنٌّة مؤكَـّ

ُيســَتَحبُّ للمســلِم اأن يحــِرَص علــى اأدائِهــا.

وقُت صلاة العيد:

يبداأ وقُتها بعَد طلوِع الشمس بثلِث ساعٍة تقريباً، وينتهي قبَل صلاِة الُظْهِر بقليل.



9٦

كيفّيُة صلاِة العيد:

أولــى ســبَع تكبيــرات بعــد تكبيــرِة  مــاُم فــي ال� ــُر ال�إ صــلاُة العيــِد ركعتــان جهريّتــان بـِـلا اأذاٍن اأو اإقامــة، ُيَكبِّ

حــرام، ويقــول بيــن كلِّ تكبيرتْيــن »ســبحان اللــه، والحمــد للــه، ول� اإلــه اإل� اللــه، واللــه اأكبــر«، ثــّم يقــراأ  ال�إ

فاتحــَة الكتــاب ومــا تيّســر مــن القــراآن الكريــم، ثــم ياأتــي فــي الّركعــة الثانيــة بخمــِس تكبيــراٍت بعــد تكبيــرِة 

ــاُم بالمســلمين  م ــُب ال�إ ــد الصــلاِة َيْخُط ــم، وبع ــراآن الكري ــن الق ــر م ــا تيّس ــراأ الفاتحــَة وم ــام، وبعدهــا يق القي

ُخطبــَة العيــد.

ال�أضحية: 

تعريفهــ�: هــي مــا يذبُحــه المســلُم فــي اأياِم 

بــِل والبقــِر  عيــِد ال�أضحــى مــن ال�إ

والغنــِم )الضــاأن والماعــز( تقّربــاً 

واقتــداًء  وتعالــى،  ســبحانه  للــه 

.) بفعــل النبــي )

وقته�: يبداأ وقُتها من بعد صلاِة عيِد ال�أضحى 

اأيام التشريِق الثلاثة، واإذا  اآخِر  اإلى 

تَُعدُّ  فلا  العيد  صلاة  قبَل  ُذبَِحت 

اأضحية، واإنّما تَُعّد صدقة.

أّن  أيـّـام الثانــي والثالــث والرابــع مــن بعــد يــوم العيــد، وســميت بذلــك ل� اأّيــ�م التشــريق: هــي ال�

النــاس كانــوا ُيعرِّضــون لحــم ال�أضاحــي فــي الشــمس لتجفيفــه.

اأَتَعلَّم:

ــه الصــلاة  ــيُّ علي ــا النب ــد واظــب عليه ــا، فق ــادٍر عليه ــى كلِّ ق ــدٌة عل ــنٌّة ُمَؤكَّ ــة س ــ�: ال�أضحي ُحكُمه

ــْين. ــى بكبش ــه ضّح ــه اأنّ ــت عن ــلام، وثب والس

ال�أضحية واأحك�مه�

الم�عز الخراف

البقر بل ال�إ
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ما الحكمُة من مشروعّية ال�أضحية؟اأَفكِّر:

شروطه�: 

أنعــام، وهــي ال�بــل والبقــر والغنــم مــن  ١ اأن تكــون مــن ال�

الضــاأن والماعــز. 

١ بلوُغهــا الســنَّ المعتبــرَة شــرعاً، للضــاأن ســتُة اأشــهٍر، 

بــل خمــُس ســنين. وللماعــز ســنة، وللبقــر ســنتان، وللاإ

ــُن َعَوُرَهــا، َوالَْعْرَجــاُء  َحاَيــا: الَْعــْوَراُء الَْبيِّ (: )َل� َيُجــوُز ِمــَن الضَّ ٢ ســلامُتها مــن العيــوب لقولــه )

ــُن َمَرُضَهــا، َوالَْعْجَفــاُء الَِّتــي َل� تُْنِقــي()١(.  ــُن َعَرُجَهــا، َوالَْمِريَضــُة الَْبيِّ الَْبيِّ

اأحك�مه�: 

ــه  ــن، واأن ُيهــدَي اأقارَب ــراَء والمحتاجي ــَم الفق ــه واأن ُيطِع ــاأكَل مــن اأضحيِت ــي اأن ي اأ ُيســنُّ للُمضّح

ــاَءه. واأصدق

ب ل� يجوز للُمضّحي اأن يبيَع شيئاً من ال�أضحية.

أّول مــن شــهر ذي  ــوم ال� ــذ الي ــاره من ــي اأن ل� ياأخــذ شــيئاً مــن شــعِره اأو اأظف جـ ُيســَتحبُّ للُمضّح

ــى يضّحــي. الِحجــة حت

ْحم،  )١( رواه النسائي في باب: ما نهي عنه من ال�أضاحي، رقم: ٤٣٧١، والعجفاء هي الهزيلة، وقوله ل� تُنقي قال ابن حجر: اأي لَْيَس لََها نِْقي َوُهَو الشَّ

َواأصلُه مّخ الْعظم.



9٨

التّقويم

الّسؤال ال�أول: اأبّين ما ياأتي عن صلاة العيد: وقتها، عدد تكبيراتها، وقت الُخطبة.

الّسؤال الثّ�ني: اأبّين الحكم الشرعي في شخٍص ضّحى بماعٍز عرجاَء عمرها سنة.

الّسؤال الثّ�لث: ما حكم ال�أضحية؟

جابة الصحيحة فيما ياأتي: الّسؤال الّرابع: اأضع دائرًة حول رمز ال�إ

١ الحد ال�أدنى لسن ال�أضحية من البقر اأن تكون قد اأتمت:

ب سنتين. اأ ستة اأشهر.    

د خمس سنوات. جـ ثلات سنوات.   

٢ حكم اإهداء المضّحي جاَره الغنيَّ من ال�أضحية:

ب مكروه. اأ حرام.    

د واجب. جـ مستحب.    

٣ حكم صلاة العيدْين:

ب مباح. اأ سنّة مؤكدة.    

د فرض. جـ واجب.    
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آتية: ُيَتَوقَُّع من الطَّلبِة في نهاية هذا الّدرِس تحقيُق ال�أهداف ال�

١ التعّرِف اإلى مفهوِم صلاِة الجنازة.

٢ بياِن اأحكاِم صلاِة الجنازة.

٣ المقارنِة بين صلاِة الجنازِة والصلواِت ال�أخرى.

٤ استنتاِج حكمِة مشروعّيِة صلاِة الجنازة.

٥ اأداء صلاِة الجنازة.

٦ حفِظ اأدعيِة صلاِة الجنازة.

ال�أهداف

صلاة الجن�زة

الّدرس الثّ�من عشر



١٠٠

اإذا تُُوفِّــَي الُمْســلُم وجــَب علــى المســلمين اأن ُيَصلـّـوا عليــه صــلاَة الجنــازة، فمــا صــلاُة الجنــازِة؟ ومــا 

حكُمهــا؟ وكيــف تُصلـّـى؟ ومــا فضلُهــا؟

صلاُة الجن�زة: هي الصلاُة التي ُيؤّديها المسلمون بكيفّيٍة معّينٍة على من مات منهم.  

حكم صلاة الجن�زة:

فــرض الكف�يــة: اإذا قــام بــه بعــُض المســلمين 

ثــُم عــن غيِرهــم، اأمــا فــرض العيــن  ســقط ال�إ

فيجــب اأداؤه علــى كل مســلم.

اأَتَعلَّم:
هــي فــرُض كفايــة، فــاإذا مات مســلٌم 
وجــَب علــى المســلمين اأن ُيصلـّـوا عليــه، 

ْن لــم ُيصــلِّ عليــه اأحــٌد اأثِمــوا جميعــاً. فــاإ

فضُل صلاِة الجن�زة:

ــاَزَة  ــْن َشــِهَد الَجَن ( عليهــا فــي قولــه: »َم ــازِة فضــٌل عظيــم، فقــد حــثَّ رســول اللــه ) لصــلاِة الجن

َحتَّــى ُيَصلِّــَي، َفَلــُه ِقيــَراٌط، َوَمــْن َشــِهَد َحتَّــى تُْدَفــَن َكاَن لَــُه ِقيَراَطــاِن«، ِقيــَل: َوَمــا الِقيَراَطــاِن؟ َقــاَل: »ِمْثــُل 

ــِن«)١(.  ــِن الَعِظيَمْي الَجَبَلْي

الِحكمُة من صلاِة الجن�زة:

نســاُن اأّن الحيــاَة الدنيــا فانيــة، فُيْقــِدُم علــى عمــِل الصالحــاِت  ــُر ال�إ ١ ال�عتبــاُر بالمــوت: حيــث يتذكَّ

التــي تنفُعــه فــي الحيــاِة ال�آخــرة.

ــْن  ــا ِم (: "َم ــه ) ــال رســول الل ــاُل شــفاعَة المســلمين، ق ــت وين ــه بســببها عــن الميِّ ــف الل ٢ يخفِّ

َعُهُم اللــُه  َرُجــٍل ُمْســِلٍم َيُمــوُت، َفَيُقــوُم َعَلــى َجَناَزتـِـِه اأْرَبُعــوَن َرُجــلاً، َل� ُيْشــِركُوَن بِاللــِه َشــْيئاً، اإِلَّ� َشــفَّ

ِفيــِه")٢(. 

كيفّية صلاة الجن�زة:

صــلاُة الجنــازِة اأربــُع تكبيــراٍت، يصلّيهــا المســلمون وقوفــاً، فــلا ُســجوَد فيهــا ول� ُركــوع، وهــي ِســريٌّة 

)١( رواه البخاري، باب من انتظر حتى تُدَفن، رقم: ١٣٢٥.
)٢( رواه مسلم، باب: من صلّى عليه اأربعون، رقم: 9٤٨. 
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آتــي: أربــِع والســلام، وتكــون كال� مــام اإلّ� فــي التكبيــراِت ال� فــلا يجهــر بهــا ال�إ

١ يقراأ المصلّي بعد التكبيرِة ال�أولى سورَة الفاتحة. 

براهيمّية. ٢ يقراأ بعد التكبيرة الثانية الصلاَة ال�إ

٣ يدعو بعد التكبيرتين الثالثة والرابعة للميت ولنفسه وللمسلمين وُيسلّم.

، اْغِفــْر لَــُه َواْرَحْمــُه َوَعاِفــِه َواْعــُف  مــن ال�أدعيــة الماأثــورة فــي صــلاة الجنــازة: »اللُهــمَّ

ــِه ِمــَن الَْخَطاَيــا  ــْع ُمْدَخَلــُه، َواْغِســْلُه بِالَْمــاِء َوالثَّْلــِج َوالَْبــَرِد، َونَقِّ ــُه، َوَوسِّ َعْنــُه، َواأْكــِرْم نُُزلَ

نَــِس«)١(.  أْبَيــَض ِمــَن الدَّ ْيــَت الثَّــْوَب اْل� َكَمــا نَقَّ

ــ�،  ــ�، َوَكِبيِرَن ــ�، َوَصِغيِرَن ــ�، َوَميِِّتَن ــْر لَِحيَِّن ــمَّ اْغِف ــورة اأيضــا: »اللَُّه ــة الماأث ــن ال�أدعي وم

يَمــ�ِن، َوَمــْن  َوَذَكِرَنــ� َواأْنَث�َنــ�، َوَشــ�ِهِدَن� َوَغ�ئِِبَنــ�، اللَُّهــمَّ َمــْن اأْحَيْيَتــُه ِمنَّــ� َف�أْحِيــِه َعَلــى اْل�إِ

ْســَلاِم، اللَُّهــمَّ َل� َتْحِرْمَنــ� اأْجــَرُه، َوَل� تُِضلََّنــ� َبْعــَدُه«)٢(. ــ� َفَتَوفَّــُه َعَلــى اْل�إِ َتَوفَّْيَتــُه ِمنَّ

اأَتَعلَّم:

)١(
)٢(

ماُم في صلاِة الجنازِة عنَد راأس الرجِل ووسِط المراأة. يقُف ال�إ اأَتَعلَّم:

يمثُّل الطالب اأماَم زملائِه كيفّيَة صلاِة الجنازة.نش�ط  صفّي:

( تعيين موضع هذه ال�أدعية، انظر: نيل ال�أوطار للشوكاني. )١( صحيح مسلم، باب الدعاء للميت، رقم: 9٦٣، ولم يرد عن النبي )

ألباني. )٢( اأبو داود، باب الدعاء للميت، رقم: ٣٢٠١، وصححه ال�
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اأستنتج من الدرس:

١ ال�تّعاظ بالموت.

٢ الّصلاُة على المّيت فرُض كفاية.

٣ الُمسلُم ُيؤَجُر على صلاِة الجنازِة وتشييِعها.

التّقويم

الّسؤال ال�أول: ما حكُم صلاِة الجنازة؟ 

الّسؤال الثّ�ني: اأذكر فائدتْين لصلاِة الجنازة.

الّسؤال الثّ�لث: اأذكر دعاًء ماأثوراً يدعو به المصلّون للمّيت.

الّسؤال الّرابع: اأبيُِّن عدَد التكبيرات في صلاِة الجنازة.

ُح كيفّية صلاِة الجنازة. الّسؤال الخ�مس: اأوضِّ

الّسؤال الس�دس: اأبّيُن الفرق بين صلاة الجنازة والصلوات ال�أخرى.
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اأسئلة الوحدة الخ�مسة

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

١ حكم صلاة ال�ستسقاء:

ب واجبة عند انقطاع المطر. اأ واجبة.     

د فرض. جـ سنة مؤكدة.    

٢ عدد تكبيرات الركعة ال�أولى من صلاة ال�ستسقاء:

ب خمس. اأ سبع.     

د تكبيرة واحدة. جـ ثلاث.     

٣ تكون الخطبة في صلاة ال�ستسقاء:

ب بعد الصلاة. اأ قبل الصلاة.    

د بعد قراءة الفاتحة في الركعة ال�أولى. جـ بعد قراءة الفاتحة في الركعة الثانية.  

٤ صلاة ال�ستسقاء تشبه صلاة:

ب الجمعة. اأ العيدين.     

د الوتر. جـ التراويح.     

٥ ينتهي وقت صلاة العيد:

ب عند غروب شمس يوم العيد. اأ بعد ساعة من شروق الشمس.  

د عصر يوم العيد. جـ قبل صلاة الظهر بقليل.   

٦ اأيام التشريق هي:

اأ العاشر والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة. 

ب الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.

جـ ثلاثة اأيام تلي عيد الفطر.

أيام الفاضلة التي تسبق عيد ال�أضحى. د ال�
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٧ حكم صلاة الجنازة:

ب سنة مؤكدة.   اأ فرض عين.    

د فرض كفاية. جـ مستحبة.    

٨ يكون عيد ال�أضحى في:

ب العاشر من شوال.   اأ ال�أول من ذي الحجة.   

د ال�أول من شوال. جـ العاشر من ذي الحجة.   

9 السن المعتبرة في الماعز:

ب سنتين.   اأ سنة.     

د سنتين ونصف. جـ ستة اأشهر.     

١٠ يبداأ وقت ال�أضحية من بعد صلاة:

ب عصر يوم العيد.   اأ الفجر من يوم العيد.  

د العيد. جـ ظهر يوم العيد.   
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سلامّي الِفْكُر ال�إ

الَوْحَدة الّس�دسة

اأهداف الوحدة

ُيَتوقَّع من الطلبة بعد دراسِة هذه الوحدِة تحقيُق ال�أهداف ال�آتية:

سلام في البشريّة. ١ بيان اأثر ال�إ

نسانّية. سلام في تحقيق ال�أمن في المجتمعات ال�إ ٢ توضيح منهج ال�إ

٣ استنتاج ضوابط التعامل مع مواقع التواصل ال�جتماعي.
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آتية: ُيَتَوقَُّع من الطَّلبِة في نهاية هذا الّدرِس تحقيُق ال�أهداف ال�

سلاِم في البشريّة. ١ بياِن اأثِر ال�إ

سلاِم وحاِل البشريِّة اليوم. ٢ المقارنِة بين المجتمعاِت قبَل ال�إ

م البشريِّة وصلاِحها. سلاِم في َتقدُّ ٣ تقديِر دوِر ال�إ

سلام. ٤ بيان حاجة البشرية اليوم اإلى ال�إ

ال�أهداف

سلام وصلاح البشرية ال�إ

الّدرس التّ�سع عشر

نســانّي، يتــوّزُع الطلبــُة اإلــى نش�ط: ســلاِم اإصــلاُح المجتمــِع ال�إ  مــن مقاصــِد ال�إ

مجموعــات، وتكتــُب كلُّ مجموعــٍة ثــلاَث نقــاط تنــدرُج تحــت هــذا العنــواِن 

وتعرُضهــا علــى طلبــِة الصــّف.
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ــن  ــا م ــر، واإخراِجه ــى الحــّق والخي ــِة البشــريِّة اإل ســلاِم لهداي ــِن ال�إ ( بدي ــداً ) ــه محم ــه نبّي بعــث الل

ــوم؟  ــه الي ــا اإلي ــا حاجُته ــى البشــريّة؟ وم ســلاِم عل ــُر ال�إ ــا اأث ــور، فم ــى النّ ــاِت اإل الظّلم

سلام:  ح�ل الع�لم قبل ال�إ

ــون  ــاُس ُيعان ــاُت، وكاُن الن ــد انتشــرِت الوثني ــُم، فق ( الشــرُك والظل ــيِّ ) ــِة النب ــَل بعث ــَم قب ــّم العال ع

مــن الظلــِم وال�ّضطهــاد الــذي تمارُســه القــوى المتســلِّطُة وعلــى راأســها دولتــا الفــرِس والــروم، وَتفّشــى فــي 

المجتمعــاِت الرذائــُل والفواحــُش، وشــاَع ســفُك الدمــاء، وُظْلــُم القــويِّ للضعيــف، واحتقــاُر المــراأة، وانتشــاُر 

الفقــر، وشــرُب الخمــر.

ســلام فقــال: »اأيهــا  وقــد وصــف جعفــُر بــن اأبــي طالــٍب فــي كلمِتــه اأمــاَم النجاشــيِّ حــاَل العــرب قبــَل ال�إ

الملــُك، كنـّـا قومــاً اأهــَل جاهلّيــٍة نعبــُد ال�أصنــام، ونــاأكُل الَمْيتــة، وناأتــي الفواحــش، ونقطــُع ال�أرحــام، ونُســيء 

ــا علــى ذلــك حتــى بعــَث اللــُه اإلينــا رســول�ً منــا، نعــرُف نســَبه  ــا الضعيــف، فكنّ الجــوار، ويــاأكُل القــويُّ منّ

ــا نعبــُد نحــن واآباؤنــا مــن دونِــه  ــده ونعُبــَده، ونخلــُع مــا كنّ وصدَقــه واأمانَتــه وعفاَفــه، فدعانــا اإلــى اللــه لُنَوحِّ

أمانــة، وصلــِة الرحــم، وحســِن الِجــوار، والكــفِّ  أوثــان، واأمرنــا بصــدِق الحديــث، واأداِء ال� مــن الحجــارة وال�

عــن المحــارِم والّدمــاء، ونهانــا عــن الفواحــِش وقــوِل الــزور، واأْكِل مــاِل اليتيــم«.

نشاهد موقف جعفر بن اأبي طالب اأمام النجاشي في مقطع الرسالة.نش�ط  صفّي:

سلام على البشرّية: اأثر ال�إ

سلام مصدر هداية وسعادة ومعرفة، وقد ظهرت اآثاره الكبيرة في مجال�ٍت كثيرٍة منها: ال�إ

اأول�ً- المج�ل العقدي: 

أوثــاَن والشــمَس والنجــوَم  ١ تحريــُر النــاِس مــن كّل مظاهــِر الشــرِك والوثنّيــة، فقــد كان النــاُس يعبــدون ال�

ســلاُم ذلــك كلَّه. والنــار، فاأبطــل ال�إ
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أوهــاِم وال�أســاطير، فاأوضــَح القــراآُن اأّن الكــوَن مســّخٌر  نســانيِّ مــن الُخرافــاِت وال� ٢ تخليــُص العقــِل ال�إ

نســاِن ليكتشــَف اأســراَره، وينتفــَع بمــا فيــه مــن طاقــاٍت وثــروات. للاإ

ث�نيً�: المج�ل المعرفي: 

سلاُم قواعَد المنهِج السليِم في الفكِر والبحث، ومن ذلك: اأرسى ال�إ

١ دعــا اإلــى اتّبــاِع البرهــاِن والنظــِر الصحيــح، قــال تعالــى:   ٱُّٱجك حك خك لك مك  

.]١١١ ]البقــرة:  ٱ جل  َّٱ
آباِء وال�أجداد بغير دليل. ٢ نهى عن تقليِد ال�

٣ نهى عن اتّباع الظّن والهوى، فقال تعالى:   ُّٱىف يف ىق يق اك لك مك   َّ]يونس: ٣٦[

٤ دعــا اإلــى التثّبــِت فــي ال�أحــكام، ونهــى عــن الخــوِض بغيــِر علــٍم ول� برهــان، فقــال تعالــى:   ٱُّٱ جف 

ســراء: ٣٦[. حف خف مف حق مق جكحك  خك لك مك جل حل خل مل هل جم  َّٱٱٱ]ٱال�إ

٥ رفَع من قيمِة العلِم والعلماء، وجعَل َطَلَب العلِم النافِع من اأعظِم الُقُربات اإلى اللِه سبحانه.

نس�ِن وحفِظ حقوقِه:  ث�لثً�: مج�ل تكريِم ال�إ

نساِن واحتراِمه  فقال سبحانه:   ٱُّىق يق اك لك   َّٱ سلاُم على كرامِة ال�إ ١ اأكّد ال�إ

سراء: ٧٠[. ]ٱٱال�إ

)١(، ول� لذكــٍر علــى 
نســانّية بيــن البشــر جميعــاً، فــلا فضــل لعربــيٍّ علــى عجمــيٍّ ٢ اأعلــن المســاواة ال�إ

اأنثــى، ول� لغنــيٍّ علــى فقيــٍر اإلّ� بالتقــوى.

٣ اأكـّـد علــى تكريــِم المــراأِة وَمَنَحهــا حقوَقهــا كاملــًة، قــال تعالــى:   ُّيب رت زت مت نت 

ىت يت رث زث مث  نث ىث يث ىف يف ىق     َّٱٱ]النساء: ١٢٤[.

ســلاُم للنــاِس جميعــاً  نســاِن كاملــة، فقــد َضِمــَن ال�إ ســلاُم الســّباَق اإلــى تقريــِر حقــوِق ال�إ ٤ كان ال�إ

أمــوال. أعــراِض وال� أرواِح وال� أمــن، ومَنــَع مــن ال�عتــداِء علــى ال� ــِة والكرامــِة وال� الحــقَّ فــي الحريّ

))) العجمي من ليس عربيا ولو تكلم العربية، وال�أعجمي من ل� يحسن التكلم بالعربية ولو كان عربياً. 
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رابعً�- المج�ل ال�أخلاقي:

نســاَن ويتعــارُض مــع كرامِتــه وحقوِقــه،  ســلاُم الفواحــش، فنهــى عــن كلِّ مــا ُيــؤذي ال�إ ١ حــّرَم ال�إ

أنـّـه اعتــداٌء علــى النفــس، وعــدَّ الزنــا فاحشــًة؛ لمــا ُيــؤّدي اإليــه مــن دمــاٍر للاأســرة،  َم القتــَل ل� فحــرَّ

يــدز وغيــِره، وَحــرََّم  واختــلاٍط للاأنســاب، وعــداوٍة بيــَن النــاس، وانتشــاٍر للاأمــراض مثــل ال�إ

ــواِل  أم ــى ال� ــداِء عل ــرَّم كلَّ صــوِر ال�عت ــا َح ــان، كم نس ــِل ال�إ ــى َعْق ــداٌء عل ــا اعت أنّه ــَر؛ ل� الَخْم

ــكات. والممتل

٢ دعا اإلى مجتمٍع  يقوُم على الفضيلة، من اأُسِسه ال�أخّوُة والتكافُل والتناصح.

ســلاُم حــّرَر اإرادَة الفــرِد والجماعــِة مــن كلِّ مــا ُيكبِّلُهــا، وهــو  ٣ منــَع كلَّ صــوِر الــذلِّ والهــوان، فال�إ

أمــور. ُهــه نحــَو معالــي ال� رادة، وُيوجِّ نســاَن بالعزيمــِة وال�إ ُيِمــدُّ ال�إ

سلام للبشرّية: اأهمية ال�إ

ســلام، وغاياتــه الكبــرى، بعيــداً عــن الطائفية،  المســلمون اليــوم اأحــوج مــا يكونــون اإلــى فهــم مقاصــد ال�إ

ــة نظــام  ــاء، واإقام ــى البشــريّة جمع ــر اإل ــوا مــن حمــل رســالة الخي ــي تفّرقهــم؛ ليتمكّن ــة الت ــة المقيت والمذهبي

اإســلامي قائــم علــى العــدل، والمســاواة، قــال تعالــى: »ک  ک  گ         گ  گ«

اأذكــُر اأربعــًة مــن علمــاِء المســلمين نبغــوا فــي مجــال�ٍت مختلفــٍة فــي الوقــِت الــذي نش�ط:

ســلاِم، وكانــت اأوروبــا فيــه غارقــًة فــي الظــلام. ســطعت فيــه شــمُس ال�إ
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التّقويم

.) الّسؤال ال�أّول: اأبيُِّن حاَل البشريِّة قبَل بِعَثِة النبي )

( فــي َكِلمِتــه  ســلاِم علــى العــرِب كمــا بّينــه جعفــُر بــُن اأبــي طالــٍب ) ــُح اأثــَر ال�إ الّســؤال الثّ�نــي: اأوضِّ

اأمــاَم النجاشــي.

آتية: سلاِم على البشريّة في المجال�ِت ال� ُح اأثَر ال�إ الّسؤال الثّ�لث: اأوضِّ

١ في المجاِل المعرفّي.

نساِن وكرامِته. ٢ في مجاِل حقوِق ال�إ

سلاِم على البشرية: آتيِة ما تدلُّ عليه في مجاِل فضِل ال�إ الّسؤال الّرابع: اأستنبُط من النصوِص ال�

ــْمَع َوالَْبَصــَر َوالُْفــَؤاَد كُلُّ اأولَِٰئــَك  ١ قــال تعالــى: "َوَل� َتْقــُف َمــا لَْيــَس لَــَك بـِـِه ِعْلــٌم اإِنَّ السَّ

َكاَن َعْنــُه َمْســُئول�ً".

يَّــَة الَجاِهِليَّــِة  (: » َيــا اأيَُّهــا النَّــاُس، اإِنَّ اللَّــَه َقــْد اأْذَهــَب َعْنُكــْم ُعبِّ ٢ قــال رســول اللــه )

ــٌن  ــِه، َوَفاِجــٌر َشــِقيٌّ َهيِّ ــرٌّ َتِقــيٌّ َكِريــٌم َعَلــى اللَّ ــاُس َرُجــَلاِن: َب ــا، َفالنَّ َوَتَعاُظَمَهــا بِاآَبائَِه
ــاُس َبُنــو اآَدَم، َوَخَلــَق اللَّــُه اآَدَم ِمــْن تُــَراٍب«.)١( َعَلــى اللَّــِه، َوالنَّ

سلام للبشريّة. ُح اأهمية ال�إ الّسؤال الخ�مس: اأوضِّ

ألباني، رقم: ٧٨٦٧، ومعنى العبية: الِكْبر. )١( الترمذي، في باب تفسير سورة الحجرات، رقم:٣٢٧٠، وحسنه ال�
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آتية: يتَوقَُّع من الطَّلبِة في نهاية هذا الّدرِس تحقيُق ال�أهداف ال�

١ التعرُِّف اإلى مفهوِم ال�أمن.

أمِن للفرد والمجتمع. ٢ توضيح اأهمّية الشعوِر بال�

يمــاِن  ــِر ال�إ ٣ ال�ســتدل�ل مــن القــراآِن الكريــم والســنَِّة الشــريفِة علــى اأث

أمــن. فــي تحقيــِق ال�

أمِن للفرِد والمجتمع. يماِن في تحقيِق ال� ٤ توضيِح دوِر ال�إ

أمِن في الحفاِظ على مصالِح العباد. ٥ بياِن دوِر ال�

٦ استنتاِج ثماِر الشعوِر بال�أمن.

ال�أهداف

سلام ال�أمن في ال�إ

الّدرس العشرون

 اأتدّبُر ال�آية الكريمة، واأستنبط منه� اأهمية ال�أمن:نش�ط:

قــ�ل تع�لــى:   ٱُّٱٰر ٰى           ٌّ       ٍّ       َّ        ُّ               ِّ                  ّٰ رئ 

ىب يب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ 

رت  زت مت نت ىت يترث زث مث نث ىث يثىف يف ىق يق 

اك لك مك ىك   َّٱ]ٱٱالنــور: ٥٥[.
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طعــاِم  نســاُن فــي حياتـِـه، وقــد قرنَــه  اللــُه ســبحانه بنعمــِة ال�إ أمــِن ِمــْن اأهــّم مــا َيحتــاُج اإليــه ال�إ الشــعوُر بال�

أمــن، ومــا  فقــال ســبحانه:   ٱُّٱمن ىن  ين جه مه ىه يه  َّٱٱ]ٱٱقريــش: ٤[، فمــا مفهــوُم ال�

ســلامّية فــي تحقيِقــه؟ مجال�تُــه؟ ومــا منهــُج الشــريعِة ال�إ

مفهوم ال�أمن:

أمــِن شــعوُر الفــرِد والجماعــِة بالطماأنينــِة بعيــداً عــن المخاطــِر والمخــاوِف التــي تهــّدُد حيــاَة  ُيقَصــد بال�

نســان واســتقراَره ورزَقــه وحريّاتِــه وســعادَته واســتقراَره فــي وطنــه. ال�إ

اأهمّية ال�أمن:

نســاِن اإلــى الســعادة، وهــو ضــرورٌة ل� بــّد منهــا للاســتقرار ال�جتماعــّي  أمــُن ركيــزٌة اأساســّيٌة لوصــوِل ال�إ ال�

نســاُن  بــداِع العلمــّي، واختلالـُـه ُيــؤّدي اإلــى الخلــِل فــي جميــِع جوانــِب الحيــاة؛ فال�إ والتقــّدِم ال�قتصــادّي وال�إ

بــداع؛ لــذا عــّد  نتــاِج وال�إ أمــِن يعيــُش فــي قلــٍق واّضطــراب، ُمَشــتََّت الفكــر، عاجــزاً عــن ال�إ المحــروُم مــن ال�

أمــَن نعمــًة عظيمــًة فقــال النبــيُّ عليــه الصــلاة والســلام: »َمــْن اأْصَبــَح ِمْنُكــْم ُمَعاًفــى ِفــي َجَســِدِه،  ســلاُم ال� ال�إ

نَْيــا«)١(. اآِمنــاً ِفــي ِســْربِِه، ِعْنــَدُه قـُـوُت َيْوِمــِه، َفَكاأنََّمــا ِحيــَزْت لَــُه الدُّ

مج�ل�ت ال�أمن:

يتِّسُع مفهوُم ال�أمِن ليشمَل مج�ل�ٍت كثيرًة، منه�:

نســاِن  ــاَة ال�إ ُد حي ــدِّ ــي تُه ــِر الت ــن المخاط ــو م ــٍع يخل ــاِم مجتم ــك بقي ــاة: وذل ــى الحي ــُن عل أم ١ ال�

أوبئــة.  وســلامَته، كالجريمــِة والنزاعــاِت الُمَســلَّحِة وال�

أمــُن ال�جتماعــّي: ومعنــاه اأن تعيــَش فئــاُت المجتمــِع بســلام، فــلا يعتــدي قــوٌم علــى قــوٍم، ول�  ٢ ال�

طائفــٌة علــى طائفــة.  

ألباني في صحيح الجامع رقم: ٦٠٤٢، وقوله: »حيزت« اأي ُجِمعت، وقال في تحفة  )١( الترمذي، باب التوكل على الله، رقم: ٢٣٤٦، وحسنه ال�
ال�أحوذي: »)في سربه( المشهور كسر السين اأي في نفسه، وقيل السرب الجماعة فالمعنى في اأهله وعياله، وقيل بفتح السين اأي في مسلكه وطريقه، 

وقيل بفتحتين اأي في بيته«.
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أمــُن ال�قتصــادّي: وذلــك بَمْنــِع كلِّ ُصــَوِر ال�عتــداِء علــى الُممتلــكات، وضمــاِن الحريـّـِة للنــاِس  ٣ ال�

فــي ممارســِة نشــاِطهم ال�قتصادّي المشــروع.

أفــراِد المجتمــِع حريــُة التفكيــِر والتعبيــِر عــن اآرائِهــم  بــلا ملاحقــٍة  أمــُن الفكــرّي: بــاأن ُيتــاَح ل� ٤ ال�

اأو اّضطهــاد. 

ــه  ــه واأرِضــه وحريَِّت ــداِء علــى حياتِ ــاً مــن ال�عت ــِه اآمن نســاُن فــي وطِن ــَش ال�إ ــاأن يعي ٥ اأمــُن الوطــِن: ب

ــه. ورزِق

اإض�ءة:
حريَّــُة التفكيــِر والتعبيــِر ركيزتــان لرقــّي المجتمــِع وســعادِة اأفــراده، ولكــّن الواجــب 

ــلا يجــوز  ــامّ، ف ــا الع ــِد الشــريعِة ونظاِمه ــَن قواع ــم ِضْم ــُة حريّاتِه ــراِد ممارس أف ــى ال� عل

ــه، كمــا ل� يجــوز تشــويُه  ســلام وحقائِق ــدِة ال�إ ــكاراً مناقضــًة لعقي ــَن اأف للمســلم اأن ُيْعِل

ــِة التعبيــر. النــاِس والطعــُن فــي ســمعِتهم واأعراِضهــم بغيــر حــّق باســم حريّ

سلاِم في تحقيق ال�أمن: منهُج ال�إ

ســلاُم ال�عتــداَء علــى حيــاِة النــاس، وعــّد القتــَل جريمــًة كُبــرى يســتحّق صاحُبهــا العقــاَب  ١ حــّرم ال�إ

تعالــى:    ٱُّٱىك يك مل  ىل يل  قــال  الدنيــا وال�آخــرة،  فــي  الشــديَد 

ام مم رن زن  من نن ىن ين ٰى ري زي   َّ ]النســاء 9٣[.

أمــواِل وغصَبهــا، ورتّــب علــى  ٢ حــّرم ال�عتــداَء علــى اأمــواِل النــاِس وممتلكاتِهــم، فحــّرم ســرقَة ال�

ذلــك العقوبــَة فــي الدنيــا وال�آخــرة.

ســلاُم عــن تخويــِف النــاس وترويِعهــم ولــو كان ذلــك علــى ســبيل المــزاح، فقــال رســول  ٣ نهــى ال�إ
َع ُمْســِلماً()١(.  ((: )َل� َيِحــلُّ لُِمْســِلٍم اأْن ُيــَروِّ اللــه ))

ســلامّية  ســلاُم علــى حــقِّ النــاِس جميعــاً فــي الُمحاَكمــِة العادلــة، فِمــْن اأحــكاِم الشــريعِة ال�إ ٤ اأكـّـد ال�إ

نســان بــريٌء حتــى تثبــَت اإدانُتــه، ومــن حّقــه اإذا كان متَّهمــاً اأن ُيحاَكــَم ُمحاَكمــًة عادلــًة  اأّن ال�إ

)١(  اأبو داود، باب من ياأخذ الشيء على المزاح، رقم: ٥٠٠٤. 
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يتســاوى فيهــا جميــُع اأفــراِد الُمجَتَمــع.

سلاُم الجهاَد دفاعاً عن الوطن من اأّي اعتداٍء على اأرِضه ومقدَّساتِه. ٥ اأوجب ال�إ

ســلاُم للنــاِس الحــقَّ فــي ممارســِة النشــاِط ال�قتصــاديِّ الحــلاِل، ومَنــَع اســتئثاَر فئــٍة قليلــٍة  ٦ ضِمــَن ال�إ

بالســيطرة علــى الثــروة، قــال تعالــى:   ُّٱام مم رن  زن من نن ىن   َّ]الحشــر: ٧[.

جــاء فــي خطبــة الرســول صلــى اللــه عليــه وســلّم فــي حّجــة الــوداع قولــه: )َفــاإِنَّ ِدَماَءكُــْم 

َواأْمَوالَُكــْم َواأْعَراَضُكــْم َعَلْيُكــْم َحــَراٌم، َكُحْرَمــِة َيْوِمُكــْم َهــَذا، ِفــي َبَلِدكُــْم َهــَذا، ِفــي َشــْهِركُْم 
َهــَذا(. ))(

)١(  البخاري في باب الخطبة في اأيام منى، رقم: ١٧٣9. 

اأَتَعلَّم:

َيتعرَُّض الشعُب الفلسطينيُّ لصوٍر كثيرٍة ِمَن الُعدواِن التي تحِرُمه نِعَمَة ال�أمن.نن�قش



١١٥

التّقويم

ُح مفهوَم ال�أمن. الّسؤال ال�أّول: اأوضِّ

ــح معنــى الحديــث النبــوي الشــريف »َمــْن اأْصَبــَح ِمْنُكــْم ُمَعاًفــى ِفــي َجَســِدِه،  الّســؤال الثّ�نــي: اأوضِّ

نَْيــا«. اآِمنــاً ِفــي ِســْربِِه، ِعْنــَدُه قـُـوُت َيْوِمــِه، َفَكاأنََّمــا ِحيــَزْت لَــُه الدُّ

أّوُل منهما َيْنُعُم بال�أمن والثاني محروٌم منه. الّسؤال الثّ�لث: اأقارُن بين مجتمعين: ال�

ح ثلاثًة من مجال�ِت ال�أمن. الّسؤال الّرابع: اأوضِّ

أمِن الفكرّي. الّسؤال الخ�مس: اأبيُِّن المقصوَد بال�

خــلال باأمــن المجتمــع:   ٱُّزب  ــَة ال�إ آتيــة عقوب آيــة الكريمــة ال� الّســؤال الّســ�دس: اأســتنبُط مــن ال�

يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب 

رث زث مث نث ىث يث  ىف يف ىق يق اك لك 

مكىك يك مل ىل يل اممم رن زن من نن ىن   َّٱ

]المائــدة: ٣٣[.

آتيِة ما تدلُّ عليه في مجال تحقيِق ال�أمن: الّسؤال الّس�بع: اأستنتُج من النصوِص ال�

(: "اإِنََّمــا اأْهَلــَك الَِّذيــَن َقْبَلُكــْم، اأنَُّهــْم َكانُــوا اإَِذا َســَرَق ِفيِهــُم  ١ قــال النبــيُّ )

، َواْيــُم اللَّــِه لَــْو اأنَّ  ِعيــُف اأَقاُمــوا َعَلْيــِه الَحــدَّ ــِريُف َتَركُــوُه، َواإَِذا َســَرَق ِفيِهــُم الضَّ الشَّ

ــا".)١(  ــُت َيَدَه ــَرَقْت لََقَطْع ــٍد َس ــَت ُمَحمَّ ــَة بِْن َفاِطَم

(: )َمْن اأَشاَر اإِلَى اأِخيِه بَِحِديَدٍة، َفاإِنَّ الَْمَلائَِكَة َتْلَعُنُه(.)٢(  ٢ وقال رسول الله )

)١( البخاري باب حديث الغار، رقم: ٣٤٧٥.
شارة بالسلاح اإلى مسلم، رقم: ٢٦١٦. )٢( رواه مسلم، باب النهي عن ال�إ
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آتية: ُيَتَوقَُّع من الطَّلبِة في نهاية هذا الّدرِس تحقيُق ال�أهداف ال�

١ توضيِح المقصوِد بمواقِع التواُصِل ال�جتماعّي.

نســاِن  ٢ اســتنتاِج اأهّمّيــِة مواقــِع التواُصــِل ال�جتماعــيِّ واإيجابّياتـِـه فــي حياِة ال�إ

والمجتمع.

يجابّيِة لمواقِع التواُصِل ال�جتماعّي. ٣ التعّرِف اإلى اأنواِع ال�ستخداماِت ال�إ

٤ بياِن سلبّياِت مواقِع التّواصِل ال�جتماعّي.

آمِن لمواقِع التواُصِل ال�جتماعّي. ٥ توضيِح كيفّيِة ال�ستخداِم ال�

ال�أهداف

سلاُم ومواقع التّواصل ال�جتم�عّي ال�إ

الّدرس الواحد والعشرون

سلامية.نش�ط:  نناقش توظيف التقنيات الحديثة في نشر الدعوة ال�إ
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ِر وســائِل ال�تصــال�ِت الحديثــِة اأصبــَح العالــُم قريــًة صغيــرًة يســهُل التواصــُل بيــن اأهِلهــا، ولــم  مــَع تطــوُّ

مــكاِن ُمجتَمــٍع مــن الُمجَتمعــاِت اأْن يعيــَش منعــزل�ً عــن غيــِره، وصــار لوســائِل التواُصــِل ال�جتماعــيِّ  َيُعــْد باإ

ســلاِم منهــا؟  تاأثيُرهــا الكبيــُر فــي حيــاِة النــاس، فمــا المقصــوُد بمواقــِع التواُصــِل ال�جتماعــّي؟ ومــا موقــُف ال�إ

ومــا ضوابــُط اســتخداِمها؟ ومــا منافُعهــا؟ ومــا مضارُّهــا؟

مواقع التواصل ال�جتم�عي:

ــِة تســمُح للاأشــخاِص والجماعــاِت بالتواُصــِل والتعــاُرِف، وتبــاُدِل  لكترونّي هــي مواقــُع علــى الشــبكِة ال�إ

أفــلام، مســتخدمين الصــوَت المســموَع، والرســالَة المكتوبــَة، والصــورَة  آراِء والمعلومــاِت والّصــوِر وال� ال�

ــَة.  المرئّي

وفــي الماضــى كان التواصــُل يتــمُّ باللقــاِء المباشــِر بيــن النــاِس الذيــن يعيشــون فــي مــكاٍن واحــد، وكان 

ــا  ه ــن اأهمِّ ــُة وم ــاُت الحديث ــّم اأســهمِت ال�ختراع ــادراً، ث ــاً ون ــدٍة صعب ــلاٍد بعي ــي ب ــن ف ــع القاطني التواصــُل م

لكترونّيــِة ســهلاً ميســوراً  الهاتــُف فــي تســهيِل التواصــِل والزيــادة منــه. وبعــد ذلــك صــار اســتخداُم الشــبكِة ال�إ

للنــاِس جميِعهــم، وانتشــر اســتخداُم مواقــِع التواُصــِل ال�جتماعــي، وكان لذلــك اأثــُره الكبيــُر فــي حيــاِة النــاس، 

وتســهيِل التواُصــِل بيَنهــم.
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اإيج�بّي�ُت مواقِع التواُصِل ال�جتم�عّي:

سلام.  ١ تُسِهُم في التعاوِن والتكافُِل وِصلة الرحِم الذي حّث عليه ال�إ

٢ تمكُِّن الناَس من التعاُرِف واإنشاِء العلاقاِت الجديدِة وتوطيِد العلاقاِت السابقة. 

أفــكاِر والمعلومــاِت والمعــارِف وتنميــِة المهــارات، وتعزيــز القيــم وال�تجاهــات  ٣ تســاِعُد علــى تبــادل ال�

يجابية. ال�إ

أّمِة والتحّدياِت التي تواجُهها. ٤ تَُمكُِّن من التفاُعِل مع قضايا ال�

ــُر التّعــّرَف اإلــى ثقافــات الّشــعوب ال�أخــرى للاســتفادِة مــن النافــع منهــا، وذلــك يــؤّدي اإلــى تنميــة  ٥ تَُيسِّ

المجتمعــات وتطّورهــا لقولــه تعالــى:   ٱُّٱزئ مئ نئ ىئ يئ رب زب مب  نب ىب 

ــة ١٣[. يبرت زت مت نت ىت يترث زث مث  نث ىث  َّٱ]ســورة الحجــرات اآي

يج�بّي لمواقع التواصل ال�جتم�عّي: مج�ل�ت ال�ستخدام ال�إ

يجابــيِّ لمواقــِع التواصــِل ال�جتماعــيِّ كثيــرٌة، منهــا: اســتخداُمها فــي التواصــِل  مجــال�ُت ال�ســتخداِم ال�إ

أهــِل وال�أصدقــاء، واســتخداُمها فــي التعلُّــم والتعليــم، واســتخداُمها فــي نقــِل ال�أخبــار الصادقــة.  مــع ال�

ــة لمواقــع التواصــل  يجابّي   اأذكــر اأمثلــًة لــكلِّ مجــاٍل مــن مجــال�ت ال�ســتخدامات ال�إ
ال�جتماعــّي.اأَفكِّر:

سلبّي�ُت مواقِع التواُصِل ال�جتم�عّي:

مواقــُع التواصــِل ال�جتماعــيِّ ســلاٌح ذو حديــن، فهــي نافعــٌة اإذا اأحِســَن اســتعمالُها، واإذا اســتخدمت 

بطريقــٍة غيــِر صحيحــٍة فلهــا ســلبّياٌت منهــا: 

دمــاِن عليهــا، ممــا ينتــج عنــه اآثــاراً ســلبية  فــراِط فــي اســتخداِمها وال�إ ١ اإضاعــُة الوقــِت بســبِب ال�إ

علــى الصحــة الجســدية والنفســية. 
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ــكك  ــى التف ــؤدي اإل ــا ي ــتخدامها، مم ــي اس ــراط ف ف ــع بســبب ال�إ ــل والمجتم ــن ال�ه ــُة ع ٢ العزل

ال�أســري، حيــث يعكــف كل فــرد علــى هاتفــه اأو حاســوبه، فينعــدم التواصــل بيــن اأفــراد ال�أســرى 

اأو يضعــف. 

دماِن على استخداِمها لساعاٍت طويلة. ٣ ضعُف التحصيِل الدراسيِّ بسبب ال�إ

أفكاِر الهّدامة. ٤ التعرُُّف اإلى الجماعاِت المنحرفة، ونشِر ال�

شاعاِت وال�أخباِر الكاذبِة والفضائح. ٥ فقداُن الخصوصّية، وانتشاُر ال�إ

أفلاِم التي تُبثُّ ذلك. ٦ نشُر الجريمِة والرذيلِة عبر المواقِع وال�

ضوابُط استخدام مواقع التواصل ال�جتم�عّي:

دماِن على استخداِمها لفتراٍت طويلٍة من اآثاٍر سلبّية. ١ ال�عتداُل في استخداِمها؛ لما للاإ

٢ البحُث عن المفيِد والهادِف ونشِره بيَن الناس.

ــثُّ  ــي َتُب ــِع الت ــَب المواق ــك يقتضــي تجنُّ ــد اســتخداِمها، وذل ــى عن ــِه تعال ــِة الل ٣ اســتحضاُر رقاب

ــة. الرذيل

٤ معرفُة ال�أشخاِص قبَل َقبولِهم اأصدقاَء وعدم اإْطلاِعهم على الملّفات الخاصة بنا.

ــه تعالــى:   ٱُّٱىن  ــق مــن مصداقّيتهــا لقول ــَل التحّق ــاِر والمعلومــاِت قب ــاُع عــن نشــِر ال�أخب ٥ ال�متن

ين جه مه ىه يه جي حي خي مي ىي ييٰذ ٰر ٰى        ٌّ            ٍّ  َّ 

]الحجــرات:٦[.
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التّقويم

الّسؤال ال�أول: اأبّيُن المقصود بمواقع التواصل ال�جتماعي؟

ْين«؟ الّسؤال الثّ�ني: اأشرُح مقولَة »مواقُع التواصِل ال�جتماعيِّ سلاٌح ذو حدَّ

آمِن لمواقِع التواُصِل ال�جتماعّي؟ ُح كيفّيَة ال�ستخداِم ال� الّسؤال الثّ�لث: اأوضِّ

ســلاِم والدعــوِة لــه،  الّســؤال الّرابــع: ُيمِكــُن اأْن تكــوَن مواقــُع التواُصــِل ال�جتماعــيِّ منبــراً لنشــِر ال�إ

ــُح ذلــك. اأوضِّ

الّســؤال الخ�مس:اأســتنتُج ضوابــَط اســتخداِم مواقــِع التواُصــِل ال�جتماعــيِّ التــي تُســتفاُد مــن 

آتيــة: النّصــوص ال�

١ قوله تعالى:   ٱُّٱىن ين جه مه ىه يه جي حي   َّ]الحجرات:٦[
َث بُِكلِّ َما َسِمَع(. ))( (: )َكَفى بِالَْمْرِء َكِذباً اأْن ُيَحدِّ ٢ قول النبي )

ــُة  حَّ (: )نِْعَمَتــاِن َمْغُبــوٌن ِفيِهَمــا َكِثيــٌر ِمــَن النَّــاِس: الصِّ ٣ قــول النبــي )
َوالَفــَراُغ(.)٢(

ــة  ــَة ل�ســتخداِم وســائِل التواصــِل ال�جتماعــّي اإلــى اإيجابّي آتي ــاَر ال� آث ــُف ال� الّســؤال الّســ�دس: اأصنّ

وســلبّية:

اأ )     ( الميُل للانْطواِء وال�نْعزال. 

عّية لخدمِة المجتمع. ب )     ( تشجيُع المشاركِة في ال�أعماِل التطوُّ

جـ )     ( التعاوُن مع الزملاِء في حلِّ الواجبات المدرسّية.

د )     ( انعداُم الخصوصّية لدى الفرد.

)١( رواه مسلم في باب النهي عن الحديث بكل ما سمعه في مقدمة الصحيح.
)٢( رواه البخاري في باب ل� عيش اإل� عيش ال�آخرة، رقم: ٦٤١٢.
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اأسئلة الوحدة الس�دسة

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

سلام على البشرية في المجال ال�أخلاقي: ١ من اأثر ال�إ

ب واجبة عند انقطاع المطر. اأ تحرير العقل من الخرافات.   

د منع كل صور الذّل والهوان. جـ اتباع البرهان والدليل.   

سلام في المجال: ٢ قوله تعالى: )ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ٿ( يدّل على اأثر ال�إ

ب ال�أخلاقي. اأ العقدي.     

د ال�أمني. جـ المعرفي.     

٣ "اأن تعيش فئات المجتمع بسلام، فلا يعتدي قوم على قوم" هو تعريف للاأمن:

ب الفكري. اأ ال�قتصادي.     

د الوطني. جـ ال�جتماعي.     

٤ تندرج حرية التفكير ضمن ال�أمن:

ب الفكري. اأ على الحياة.    

د ال�قتصادي. جـ ال�جتماعي.     

٥ حكم تخويف الناس على سبيل المزاح:

سلام. ب نهى عنه ال�إ سلام.     اأ استحّبه ال�إ

د حائز بين ال�أصدقاء. سلام.     جـ اأباحه ال�إ

٦ الموقف من وسائل التواصل ال�جتماعي:

اأ ينبغي تحريمها لما لها من مفاسد. 

دمان عليها. ب ينبغي توظيفها في الخير مع الحذر من ال�إ

جـ تحريم استخدامها من اأجل التعّرف على الثقافات ال�أخرى.

د الحذر من استخدامها في التفاعل مع قضايا ال�أمة.



١٢٢

المص�در والمراجع
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 لجنة المن�هج الوزارّية  

م. فواز مجاهدد. بصري صالحد. صبري صيدم

اأ. عبد الحكيم اأبو جاموساأ. ثروت زيداأ. عزام اأبو بكر

م. جهاد دريديد. سمّية النّخالةد. شهناز الفار

سلامّية   اللجنة الوطنية لوثيقة التربية ال�إ

اأ.د. محمد عسافاأ.د. ماهر الحولياأ.د. عبد السميع العرابيداأ.د. اسماعيل شندي

د. خالد ترباند. حمزة ذيبد. جمال الكيلانيد. اإياد جبور

اأ. رقية عراراأ.جمال زهيراأ. تامر رملاوياأ. افتخار الملاحي

اأ. فريال الشواورةاأ. عمر غنيماأ. عفاف طهبوباأ. عبير النادي

اأ. نبيل محفوظ

 المش�ركون في ورشة العمل  

اأ. تامر رملاوياأ. بهاء سالماأ. ابراهيم لبداأ. ابراهيم برهوم

اأ. سماح الشوبكياأ. حنان نصاراأ. جمال سلماناأ. تسنيم صوص

اأ. محمد جراداتاأ. فايزة احمداأ. علاء اسماعيلاأ. عمر اشتية

اأ. معمر الحاجاأ. مروة شيخاأ. محمد ديك



تّم بحمد اللّه


