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تــقــديــم

أمــر الــذي  صــلاح التربــوي باأنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة،  المســتند اإلــى واقعيــة النشــاأة، ال� يتصــف ال�إ

انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة الفلســطينية وال�حتياجــات ال�جتماعيــة، 

والعمــل علــى اإرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون، مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائــم علــى الحقــوق 

أمانــي،  آمــال، ويلامــس ال� والواجبــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج اإصــلاح يحقــق ال�

ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف.   

ــه قواعــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن خطــة  ــوي، بوصفهــا علمــاً ل ــر المشــهد الترب ــة فــي تطوي ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربي

عــداد  متكاملــة عالجــت اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل اقتــدار، وال�إ

لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة، دون التــورط باإشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث عــن ال�أصالــة وال�نتمــاء، 

وال�نتقــال اإلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإنســانية وعدالــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ــد  ــا، وباســتحضار واٍع لعدي ــن اإنتاجه ــا يجــب اأن يكــون م ــة، وصــول�ً لم ــي المعرف ــة تلّق ــى تجــاوز نمطي ــق الحــرص عل ــن منطل وم

المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد، وللبنيــة المعرفيــة والفكريـّـة المتوّخــاة، جــاء تطويــر المناهــج الفلســطينية وفــق رؤيــة 

محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول اإلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، والعلــم، والثقافــة، والتكنولوجيــا، وتلبيــة المتطلبــات الكفيلــة 

بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة، وهــو مــا كان لــه ليتّحقــق لــول� التناغــم بيــن ال�أهــداف والغايــات والمنطلقــات والمرجعيــات، 

فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج تعبيــراً عــن توليفــة تحقــق المطلــوب معرفيــاً وتربويــاً وفكريــاً.

ــوازن  ــة الكتــب المقــرّرة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول فــي التاأســيس؛ لت ــر، بمــا يعــّزز اأخــذ جزئي ــر لهــذا التطوي ــات تؤطّ ــة مرجعي ثّم

طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم ال�ســتناد اإليهــا، وفــي طليعتهــا  اإبداعــي خــّلاق بيــن المطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذا ال�إ

ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال�أول؛ لتوّجــه الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى  وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني، بال�إ

مجمــل المخرجــات.

ومــع اإنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد، يغــدو اإزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق التاأليــف والمراجعــة، والتدقيــق، 

ــر، ونحــن واثقــون مــن  ــة الحديــث عــن التطوي ــا مرحل ــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزن ــة العلي شــراف، والتصميــم، وللجن وال�إ

تواصــل هــذه الحالــة مــن العمــل.     

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز الــمـنـ�هـج الفلسطينية

اآذار / ٢٠١٨



مــقــدمــة

الحمد لله رب الع�لمين

انســجاماً مــع سياســة وزارة التربيــة والتعليــم العالــي الفلســطينية فــي َتحســين المناهــج وَتْطويرهــا، فقــد جــاء العمــُل فــي 

ســلامية بعــد التّقويــم الشــامل للمنهــاج الّســابق، مرتكــزاً اإلــى الخطــوط العريضــة التــي اأعّدهــا فريــُق  تاأليــف كتــب التربيــة ال�إ

عمــل وطنــي ُمَشــكَّل مــن اأكاديمييــن، ومشــرفين تربوييــن، ومعلميــن، ومتخصصيــن، راعــت فــي بنائهــا اأبعــاداً متعــددة ترتكــز 

ســلامية الَغــّراء. ســلامية الســمحة، والشــريعة ال�إ فــي مجموعهــا اإلــى العقيــدة ال�إ

ســلامية َتهــدُف اإلــى بنــاء الطالــب بنــاًء تربويــاً وفكريــاً، شــاملاً ومتوازنــاً؛ فقــد اشــتمل كتــاب الصــف  وبمــا اأن التربيــة ال�إ

الثامــن علــى مجــال�ت القــراآن، والعقيــدة، والســنة، والفقــه، والســيرة، والفكــر، وال�أخــلاق.

يمــان، وُينّمــي مهــارة الحفــظ والتــلاوة للقــراآن، مــع عــدم اإغفــال   فجــاء المحتــوى التعليمــي بعناصــره لَيغــرس حقائــق ال�إ

جمالــي للنصــوص القراآنيــة، وبيــان الــدروس والِعَبــر المســتفادة منهــا ومــن ال�أحاديــث النّبويـّـة الــواردة فــي الكتــاب،  التفســير ال�إ

كمــا َحرصنــا علــى اأن نضــع بيــن َيــَدي الطالــب نمــاذج القــدوة وال�أســوة الَحَســنة مــن خــلال دروس الســيرة النّبويـّـة العطــرة.

اأمــا فــي ميــدان الفقــه، فقــد َركَّزنــا علــى المجــال�ت التــي َتقتضيهــا المرحلــة الُعمريــة للطالــب؛ فــكان ال�هتمــام بعبــادة 

الطهــارة المتعلقــة باأحــكام الجنابــة والحيــض والنفــاس، وكذلــك اأنــواع الميــاه واأحكامهــا، والعقيقــة واأحــكام المولــود، واأنــواع 

الصدقــات وفضائلهــا، واأحــكام البيــع والهبــة.

ــر  ــق اأواصــر الخي ــي صياغــة الشــخصية، وتوثي ــر ف ــا مــن دور كبي ــا له ــر اأيضــاً؛ لِم ــا الواف ــم وال�أخــلاق نصيبه وكان للِقَي

ــع الفلســطيني المســلم. ــة للمجتم ــة الراقي ــع الفاضــل، ورســم الصــورة الحضاري ــاء المجتم ــة، وبن والمحب

وقــد حرصنــا فــي بدايــة كل درس علــى رســم ال�أهــداف التربويــة بشــكل واضــح، كمــا اســتخدمت الرســومات والصــور 

ــذي  ــق الســياق ال ــتنتاج وف ــل وال�س ــة والتحلي ــل بالملاحظ ــدان عم ــة، ولتكــون مي ــن جه ــن م ــض المضامي ــن بع ــر ع للتعبي

ُعِرَضــت فيــه، مــن جهــة اأخــرى.

وقــد اجتهدنــا فــي تيســير المنهــاج وتســهيله، فــاإن اأحســنّا فمــن اللــه، ولــه الحمــد والشــكر والثنــاء الَحَســن، واإن كان 

غيــر ذلــك فنســاأله تعالــى العفــو والغفــران.

فريق الت�أليف



القراآن الكريمالوحدة ال�أولى

رُس ال�أّول ٤جمع القـــراآن الكريم وحفظه الدَّ

رُس الثّاني ٩سورة الزمر )53-6٤( الدَّ

رُس الثّالِث ١٤سورة الزمر )65-75( الدَّ

رُس الّرابِع ١٩سورة المؤمنون )١-١١( الدَّ

سلامّيةالوحدة الثّ�نية العقيدة ال�إ

رُس الخاِمس ٢٤عقيدة التوحيد الدَّ

رُس الّساِدس يمان الدَّ ٢٩حقيقة ال�إ

رُس الّسابِع 35البعـــث والنشـــور الدَّ

ريفالوحدة الثّ�لثة الحديث النَّبوّي الشَّ

رُس الثّاِمن وتدوينـــه الدَّ الحديـــث  ٤١جمـــع 

رُس التّاِسع ٤7السند والمتن الدَّ

رُس العاِشر 5١حديث اأكبر الكبائر الدَّ

السيرة النَّبوّيةالوحدة الّرابعة

رُس الحادي َعَشر ( الدَّ 56من صحابّيات الرَّسول )

رُس الثّاني َعَشر 6١غزوة الخندق )ال�أحزاب(  الدَّ

رُس الثّالَِث َعَشر 66مواقـــف مـــن غـــزوة الخنـــدق  الدَّ

سلامّيالوحدة الخ�مسة الِفْقه ال�إ

رُس الّرابَِع َعَشر 7٢مـــن اأحكام الطهـــارة )الجنابة والحيـــض والنفاس( الدَّ

رُس الخاِمَس َعَشر 76اأنـــواع الميـــاه واأحكامهـــا الدَّ

رُس الّساِدَس َعَشر ٨٠ اأنواع الصدقات وفضلها الدَّ

رُس الّسابَِع َعَشر ٨٤ العقيقة واأحكام المولود الدَّ

سلامّيالوحدة الس�دسة الفكر ال�إ

رُس الثّاِمَن َعَشر ٩٠الجراأة في الحق الدَّ

رُس التّاِسع َعَشر ٩٤صلة الرحم الدَّ

رُس الِعْشرون ٩٨الِعّفة الدَّ

احملتويات
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الوحدة ال�أولى

القراآن الكريم

نت�أّمل: في كل عصر يسّخر الله تع�لى من يقوم 

بحفظ كت�به والعن�ية به، بم� يتلاءم مع ذلك العصر.

ال�أهداف الع�مة:  

يتوقع من الطلبة في نه�ية الوحدة اأن يكونوا حريصين على فعل 

الط�ع�ت وترك المع�صي؛ وذلك من خلال ال�أهداف ال�آتية:  

آيات غيباً، وشرحها شرحاً اإجمالياً. - اإتقان تلاوة ال�

آيات الكريمة بسياقات حياتية، والعمل بها. - ربط مواضيع ال�

- المبادرة اإلى التوبة الصادقة، وال�لتزام بشروطها.

آيات الكريمة. - استنباط العبر والدروس المستفادة من ال�
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رُس ال�أوَُّل الدَّ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

 ذكر مراحل نزول القراآن الكريم.

 بيان الحكمة من نزول القراآن الكريم منّجماً.

.)  شرح كيفية حفظ القراآن الكريم في عهد الرَّسول )

( على حفظ القراآن الكريم.  استخلاص العوامل التي شّجعت الّصحابة )

( للقراآن الكريم.   تعليل جمع اأبي بكر الصديق )

( للقراآن الكريم وتوزيعه على ال�أمصار.  تعليل نسخ عثمان )

 بيان الحكمة من تنقيط القراآن الكريم وشكله.

َجْمُع القراآن الكريم وِحْفُظه
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( لُيخــرج  ســلام الخالــدة، اأنزلــه اللــه – تعالــى - علــى الرَّســول محمــد ) القــراآن الكريــم هــو معجــزة ال�إ

النـّـاس مــن الظّلمــات اإلــى النــور، وَيْهِدَيهــم اإلــى الصــراط المســتقيم.

ســلامية جهــوداً كبيــرة فــي جمــع القــراآن الكريــم وحفظــه والعنايــة بــه،  أّمــة ال�إ وقــد بــذل علمــاء ال�

فجمعــوه فــي الســطور، وحفظــوه فــي الصــدور؛ تحقيقــاً لوعــد اللــه تعالــى:﴿يل ام مم رن زن من 

نن ىن﴾ )الحجــر: ٩(

 مراحل نزول القراآن الكريم:

ــد مــن  ــى لصلاحهــا، وكان ل� ب ــه تعال ــاء، شــرعه الل ــاة للبشــرية جمع ــم هــو دســتور الحي ــراآن الكري الق

ــده. ــق فوائ ــَي ثمــاره وتتحّق ــى ُيؤت بلاغــه، حتّ واســطة تقــوم باإ

والثابت اأّن القراآن الكريم تنّزل على ثلاث مراحل، هي:

١ نزوله اإلى اللوح المحفوظ جملًة واحدة ل� مفرقاً، اأي اإثباته فيه. 

والدليل على ذلك قول الله -تعالى-:﴿لك مك جل حل خل مل هل جم حم﴾ )البروج: ٢١ – ٢٢(.

٢ نزوله من اللوح المحفوظ اإلى بيت العّزة في السماء الدنيا جملة واحدة.

والدليل على ذلك قوله تعالى:﴿ زئ مئ نئ ىئ يئ رب﴾ )القدر: ١(

(: »اأنــزل القــراآن الكريــم جملــة واحــدة اإلــى الســماء الدنيــا، وكان  وقــول عبــد اللــه بــن عبــاس )

( بعضــه فــي اإثــر بعــض«. )المســتدرك للحاكــم وســنن  بمواقــع النجــوم، وكان اللــه ينزلــه علــى الرَّســول )

البيهقي(.

( في ثلاث وعشرين سنة. ( بالقراآن الكريم منّجماً ومفّرقاً على النِّبّي ) 3 نزول جبريل )

والدليــل علــى ذلــك قولــه تعالــى: ﴿ىك يك مل ىل يل ام مم رن  زن من نن ىن 

ين ٰى ري زي مي ني  ىي يي﴾ )الشــعراء: ١٩٢- ١٩5(.

( اأي دور  ( ول� للّرســول ) واألفــاظ القــراآن الكريــم هــي كلام اللــه وحــده، فليــس لجبريــل )

فــي اإنشــائها ول� فــي ترتيبهــا.
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 نزول القراآن الكريم منّجمً�:

( مفّرقــاً حســب الوقائــع والحــوادث ومقتضيــات  ابتــداأ نــزول القــراآن الكريــم علــى الرَّســول )

ال�أحــوال فــي ثــلاث وعشــرين ســنة.

ولنزول القراآن الكريم منّجماً على دفعات ِحَكٌم كثيرة من اأهمها:

( وتيســير حفظــه عليــه، والدليــل علــى ذلــك قولــه تعالــى: ﴿جف حف خف  ١ تثبيــت فــؤاد النِّبــّي )

مف حق مق جك حك  خكلك مك جل حل خلمل هل جم حم﴾ )الفرقان: 3٢(

أّمــة فــي تخلّيهــم عــن الرذائــل وتحلّيهــم بالفضائــل، فلــو اأنّهــم اأِمــروا بــكل الواجبــات ونهــوا  ٢ التــدّرج بال�

عــن جميــع المنكــرات دفعــة واحــدة لصعــب وشــّق عليهــم.

3  تثبيــت قلــوب المؤمنيــن وتســليحهم بعزيمــة الصبــر والثبــات، بســبب مــا كان يقّصــه القــراآن الكريــم 

أمــم الّســابقة، وبيــان ُســنّة اللــه فيهــم. أنبيــاء والمرســلين، واأخبــار ال� عليهــم مــن قصــص ال�

:)  حفظ القراآن الكريم في عهد الرَّسول )

( متعلّقــاً بالوحــي، ينتظــر نزولــه عليــه بشــوٍق، وكان يحــّرك شــفتيه ولســانه  كان قلــب رســول اللــه )

(؛ حرصــاً علــى حفظــه، فــاإذا ذهــب قــراأه وحفظــه كمــا وعــده اللــه  بالقــراآن الكريــم اأثنــاء قــراءة جبريــل )

تعالــى بقولــه: ﴿لك مك جل حل خل مل هل جم حم خم  مم جن حن خن من هن جه مه ٰه 

ــة: ١6 - ١٩( جي حي خي﴾ )القيام

 ) ( ســّيد الحّفــاظ فــي عصــره، يقــرؤه علــى النـّـاس علــى ُمكــٍث كمــا اأِمــر، وكان جبريــل ) وكان )

يعرضــه عليــه فــي كل عــام مــرّة، وعرضــه عليــه فــي العــام الــذي توفــي فيــه مرّتيــن.

وهنــاك عوامــل عديــدة شــّجعت الّصحابــة – رضــوان اللــه عليهــم - علــى حفــظ القــراآن الكريــم، فقد كان 

أولــى مــن عنايــة الّصحابــة، يتنافســون علــى حفظــه، ويتســابقون اإلــى مدارســته  القــراآن الكريــم فــي الدرجــة ال�

ــى  ( ُيشــّجعهم عل ــه، وكان الرَّســول ) ــا يحفظــون من ــدار م ــى مق ــم عل ــا بينه ــون فيم ــره، ويتفاضل وتدبّ

ذلــك؛ لنيــل ال�أجــر والثــواب، ويبعــث اإلــى مــن كان بعيــد الــدار منهــم مــن يعلّمهــم اإيـّـاه، كمــا بعــث مصعــب 

ســلام، وُيقِرئانهــم القــراآن. ( اإلــى اأهــل المدينــة قبــل الهجــرة، ُيعلّمانهــم ال�إ بــن عميــر وابــن اأمّ مكتــوم )
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( للقراآن الكريم:  َجْمُع اأبي بكر الّصديق )

( الخلافــة بعــد  بعــد اأن تولـّـى اأبــو بكــر )

( اشــتّد القتــل بقــّراء وحفظــة  رســول اللــه )

عشــرة  اثنتــي  ســنة  اليمامــة  موقعــة  يــوم  القــراآن 

ــم  ــن استشــهد منه ــى وصــل عــدد م للهجــرة، حتّ

أمــر  اإلــى الّســبعين؛ فهــال ذلــك المســلمين، وعــّز ال�

(، فذهــب  علــى الفــاروق عمــر بــن الخطــاب )

اإلــى اأبــي بكــر واأخبــره الخبــر، واقتــرح عليــه اأن 

بمــوت  الضيــاع  الكريــم خشــية  القــراآن  يجمــع 

ــك. ــم يفعــل ذل ( ل ــول ) ــون الرَّس ــر لك أم ــر اأول ال� ــو بك ــرّدد اأب ــّراء، فت ــاظ والُق الُحّف

( ظهــرت لــه المصلحــة فــي الجمــع، واقتنــع بصــواب الفكــرة،  وبعــد تشــاور بينــه وبيــن الّصحابــة )

وشــرح اللــه صــدره لذلــك.

( لهــذه الَمهّمــة، فقــام هــو ومــن  وتــم تنفيــذ الفكــرة بتكليــف الّصحابــّي الجليــل زيــد بــن ثابــت )

ــام، وتــم جمعــه فــي صحــف امتــازت باأنهــا جمعــت القــراآن الكريــم فــي  ــر قي عاونــه علــى هــذا العمــل خي

أّمــة عليهــا وعلــى تواترهــا، وقــد حفظهــا اأبــو بكــر  آيــات والّســور، وقــد اأجمعــت ال� مصحــف واحــد، مرتـّـب ال�

عنــده، ثــم حفظهــا عمــر بعــده، ثــم حفظتهــا اأمّ المؤمنيــن حفصــة بنــت عمــر بعــد وفــاة عمــر، حتـّـى طلبهــا 

(، حيــث اعتمــد عليهــا فــي استنســاخ مصاحــف القــراآن  منهــا خليفــة المســلمين عثمــان بــن عفــان )

الكريــم.

( للقراآن الكريم وتوزيعه على ال�أمص�ر:  َنْسُخ عثم�ن بن عف�ن )

( علــى عثمــان بــن عفــان، بعــد  ــِدم حذيفــة بــن اليمــان ) َق

عودتــه مــن معركــة اأرمينّيــة واأذربيجــان، واأخبــره بمــا شــاهده مــن 

ــه،  ــك كلٍّ بقراءت ــع تمّس ــراءة، م ــي وجــوه الق ــديد ف ــلاف الّش ال�خت

ــا. ــه عنده ووقوف
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ــوا اأمرهــم اأن  ــل، فاأجمع ــف والتبدي ــه التحري ــة اأن ينجــم عن ــك؛ مخاف ــة ذل ــد اأنكــر عثمــان والّصحاب وق

أولــى التــي كانــت محفوظــة عنــد حفصــة بنــت عمــر فــي مصحــف واحــد، وبالقــراءات  ينســخوا الصحــف ال�

الثابتــة  التــي نــزل بهــا القــراآن الكريــم، وكان عــدد المصاحــف التــي نُِســَخت ســبعة، واأرســلت اإلــى: مكــة، 

والمدينــة، والشــام، والبصــرة، والكوفــة، واليمــن، والبحريــن.

ــن القــراآن الكريــم مــن اأن  وبهــذا العمــل قضــى عثمــان بــن عفــان علــى الفتنــة، وحســم الخــلاف، وَحصَّ

أزمــان. يتطــرق اإليــه شــيء مــن الزيــادة اأو التحريــف علــى مــّر العصــور وتعاقــب ال�

 تنقيط القراآن الكريم:

ــى  ــوط، حتّ ــر منق ــي غي كان المصحــف العثمان

أنــه راأى  جــاء عبــد الملــك بــن مــروان فاأمــر بَِنْقطــه؛ ل�

اأن الحاجــة ماّســة اإلــى ذلــك، بســبب اتّســاع رقعــة 

ســلام، واختــلاط العــرب بالعجــم، وظهــور اللَّبــس  ال�إ

شــكال فــي قــراءة المصاحــف، حتّــى اإنــه ليشــّق  وال�إ

علــى الكثيــر التمييــز بيــن حــروف المصحــف وكلماتــه بــدون َتنقيــط، وقــد تــّم بحمــد اللــه  نقــط جميــع حروفه 

شــكال واللَّبــس عــن القــراآن الكريــم، وانتشــر بيــن النّــاس اإلــى يومنــا هــذا. أّول مــرة، وزال ال�إ المتشــابهة ل�

١ اأرجــع اإلــى اأحــد كتــب علــوم القــراآن واأســتخرج ال�أســباب وراء اختيــار اأبــي نش�ط:

بكــر لزيــد بــن ثابــت للقيــام بمهّمــة جمــع القــراآن الكريــم.

آيــات الكريمة  ٢ اأرجــع اإلــى اأحــد كتــب التفســير المشــهورة واأســتخرج تفســير ال�

آتيــة: ﴿لك مك جل حل خل مل هل جم حم خم  مم جن حن خن  ال�

من هن جه مه ٰه جي حي خي﴾ )القيامة: ١6 - ١٩(
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التّقويم

جابة الّصحيحة: الّسؤال ال�أول: اأضع دائرة حول رمز ال�إ

١ كان عدد المصاحف التي نُِسَخت في عهد عثمان بن عفان: 

د خمسة مصاحف. جـ سبعة مصاحف.  ب ثمانية مصاحف.  اأ ستة مصاحف. 

٢ األفاظ القراآن الكريم هي من كلام:

ب الله عز وجل ورسوله.  اأ الله عز وجل وحده.  

د جبريل وسيدنا محمد عليهما السلام. جـ الله عز وجل وجبريل.  

3 الصحابي الذي كُِلف بجمع القراآن الكريم هو:

د حذيفة بن اليمان. جـ اأبو بكر الصديق.  ب عمر بن الخطاب.  اأ زيد بن ثابت. 

الّسؤال الثاني: اأذكر مراحل نزول القراآن الكريم مع الدليل على كّل مرحلة.

الّسؤال الثالث: اأعلّل ما ياأتي:

١ نزول القراآن الكريم منّجماً.

( شفتيه ولسانه بالقراآن الكريم اأثناء نزوله عليه.  ٢ تحريك الرَّسول )

الّسؤال الرابع: اأذكر ثلاثة عوامل شّجعت الّصحابة – رضوان الله عليهم - على حفظ القراآن الكريم.

الّســؤال الخامــس: اأقــارن بيــن جمــع اأبــي بكــر الّصديــق ونســخ عثمــان بــن عفــان للقــراآن الكريــم مــن حيــث 
الباعــث والكيفّيــة:

الكيفّيةالب�عث

) جمع اأبي بكر الصديق )

) نسخ عثمان بن عفان )

الّسؤال السادس: اأذكر الفوائد التي تحّققت من نسخ عثمان بن عفان للقراآن الكريم.

الّسؤال السابع: اأبّين الدوافع وراء تنقيط القراآن الكريم.
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رُس الثّ�ني الدَّ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

آيات الكريمة تلاوة سليمة.  تلاوة ال�

آيات الكريمة.  تفسير المفردات الجديدة في ال�

آيات شرحاً اإجمالياً.  شرح ال�

آيات غيباً.  حفظ ال�

 وصف حال كّل من: )المتّقين، المكّذبين(، يوم القيامة. 

آيات.  ذكر سبل النجاة من عذاب الله كما وّضحته ال�

آيات.  استنباط ما ترشد اإليه ال�

 فعل الطاعات وترك المنكرات.

َمر )١( سورة الزُّ

)ال�آي�ت ٥٣-64( تفسير وحفظ
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المفردات والتراكيب

اأكثروا من المعاصي. اأسرفوا على اأنفسهم:

ل� تياأسوا. ل� تقنطوا:

ارجعوا. اأنيبوا:

استسلموا وخضعوا. اأسلموا:

ضيعت، قصرت. فرطت في جنب الله:

رجعة. كّرة:

بفوزهم وسعادتهم. بمفازتهم:

قال تعالى:

﴿ني ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ جب  
حج  مث  متهت  خت  حت  جت  هب  خبمب  حب 
خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج 
مس حص خص مص  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 
من  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  
مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  مه   جه  هن 
ىم يم  جن حن خن من ىن ين جه مه ىه 
ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  
ٰر ٰى                ٌّ       ٍّ     َّ              ُّ    ِّ       ّٰ  
رئ  زئ مئ نئ ىئ يئ رب زبمب 
نب ىب  يب رت زت مت نت ىت يت 
رث  زث مث نث ىث يث ىف يف ىق 
يق  اك لك مكىك يك مل ىل يل ام مم 
ري  ٰى  ين  ننىن  من  زن   رن 
خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي   زي 

مئ هئ جب  حب خب﴾ )الزمــر: 53-6٤(
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 سبب نزول ال�آي�ت:

أوثــان  آيــات فــي اأهــل مكّــة المكّرمــة، وذلــك بعــد قولهــم: يزعــم محمــد اأّن مــن عبــد ال� نزلــت هــذه ال�

وقتــل النّفــس التــي َحــرَّم اللــه لــم ُيغفــَر لــه، فكيــف نهاجــر ونســلم، وقــد عبدنــا مــع اللــه اإلهــاً اآخــر؟ فاأنــزل 

آيــات. اللــه – تعالــى – هــذه ال�

 الفكرة الرئيسة في بعض ال�آي�ت:

أمــل والّرجــاء فــي نفــوِس العبــاد الذيــن بالغــوا فــي المعصيــة، وعرفتهــم بــاأّن اللــه  آيــات ال� َبْعثــت بعــض ال�

يغفــُر الّذنــوَب جميعــاً لمــن تــاَب ورجــَع اإليــه ســبحانه.

 الّشرح:

سعة رحمة الله سبح�نه:

آيــات لُتطمئــن العصــاَة مــن المؤمنيــَن اإذا تابــوا واأنابــوا اإلــى اللــه - تعالــى - اأنـّـه يغفــُر الذنــوَب  تاأتــي هــذه ال�

أنـّـه ســبحانه واســع المغفــرة والرحمــة، عليــم  جميعهــا مهمــا كثــرت وعظمــت، مــا دامــت التوبــة صادقــة، ل�

بضعــف عبــاده.

(: )اإّن اللــه عــّز وجــّل  ( ســعَة رحمــة اللــه وقبولــه لتوبــة عبــاده بقولــه ) وقــد وصــف رســول اللــه )

يبســُط يــده بالليــل ليتــوب مســيء النّهــار، ويبســُط يــده بالنّهــار ليتــوب مســيء الليــل حتّــى تطلــع الشــمس 

مــْن مغربهــا( )صحيــح مســلم(.

اإض�ءة:    شروط التّوبة الّص�دقة:
١ اإقلاع التائب عن المعصية.

٢ الندم على فعلها.

3 العزم على تركها وعدم العودة اإليها.

٤ َرّد الحقوق اإلى اأصحابها.
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 حسرة الكّف�ر يوم القي�مة:

ــه كان مــن  ــو اأن ــى ل ــة، ويتمن ــوَم القيام ــر ي ــُب الكاف ــي تصي ــة الت ــة الحســرة والندام ــات حال آي تصــف ال�

المهتديــن الُمطيعيــن الذيــَن لــْم ُيقّصــروا فــي طاعــة اللــه، ويتمنّــى اأنــه لــم يكــن مــن المســتهزئين واأن يرجــع 

اإلــى الدنيــا ليعمــل صالحــاً.

اأحوال النّ�س يوم القي�مة:
تصف ال�آيات حال فريقين من النّاس يوَم القيامة ُهما: 

اأ المتّقون الذين فازوا بالخلوِد في الجنَِّة.

ب المكّذبون الذين اسوّدت وجوههم من الخزي.

آيــات بيــان اأّن اللــه – جــلَّ جلالــه – خالــق كل شــيء، ومالــٌك للســماوات وال�أرض ومتحكٌم  واختتمــت ال�

( بــاأن يعبــَد غيــر اللــه -تعالى-.  فيهمــا، كمــا َوبََّخــت الجاهليــن الذيــن يطالبــون النِّبــّي )

 

صنــدوق 

ــة: المعرف

ــِتْغفار اأْن  ( قــاَل: »ســيُِّد ال�ْس ــّي ) ــُه عــن النِّب ــه عْن ــِن اأْوٍس رضــي اللَّ اِد ْب عــْن َشــدَّ

ــِدَك  ــا علــى عْه ــُدَك، واأنَ ــا َعْب ــَت َخَلْقَتنــي واأنَ َّ اأنْ ــه اإِل� ــي، ل� اإِلَ ــَت َربِّ ــمَّ اأنْ ــُد: اللَُّه ــول الْعْب يُق

ــوُء ، واأُب ــَك بِِنْعمِتــَك عَلــيَّ ووْعــِدَك مــا اْســَتَطْعُت، اأُعــوُذ بِــَك ِمــْن َشــرِّ مــا صَنْعــُت، اأبــوُء لَ

َّ اأنْــَت. مــْن َقالََهــا ِمــَن النََّهــاِر ُموِقنــاً بَِهــا، َفمـــاَت ِمــْن يْوِمــِه َقْبــل اأْن  نــوَب اإِل� نَّــُه ل� يْغِفــُر الذُّ بَذنْبــي َفاْغِفــْر لــي؛ َفاإِ

ــِة، وَمــْن َقالََهــا ِمــَن اللَّْيــِل وُهــو ُموِقــٌن بهــا َفَمــاَت َقبــل اأْن ُيْصِبــح، فُهــو ِمــْن اأْهــِل  ُيْمِســَي، َفُهــو ِمــْن اأْهــِل الجنَّ

الجنَّــِة«. صحيــح الُبخــاِرّي.

يقول من يوّدع المسافر )اأستودُع الله دينَك واأمانتَك وخواتيَم عملك ( سنن التِّْرِمِذّيل�فتة:

فيرّد عليه المسافر )اأستودعكم الله الذي ل� تضيع ودائعه(.

آيات الكريمة.نش�ط�ن: ١ اأستنبط ثلاثة دروس اأستفيدها من ال�

٢ اأرجع اإلى سورة النّباأ واأستخرج منها حال كّل من المتّقين، والمكّذبين.
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التّقويم

جابة الّصحيحة: الّسؤال ال�أول: اأضع دائرة حول رمز ال�إ

١ من شروط التوبة: 

ب عدم رد الحقوق ل�أصحابها. قلاع عن الذنب.   اأ ال�إ

د الياأس من رحمة الله تعالى. جـ عدم الندم على فعلها.  

٢ يغفر الله – تعالى – جميع الذنوب باستثناء:

د الكذب. جـ السحر.   ب الشرك بالله تعالى.   اأ القتل.  

3 كلمة اأسلموا تعني:

د استسلموا واخضعوا. جـ ل� تندموا.   ب ل� تياأسوا.  اأ ارجعوا.  

آتية: الّسؤال الثّاني: اأوّضح معاني المفردات والتراكيب، والجمل ال�

ل� تقنطوا ،      اأنيبوا ،   َكّرًة ،    ما فّرطُت في جنب الله.

آتية: آيات ال� الّسؤال الثّالث: اأفّسر ال�

١ ﴿مظ جع مع جغ  مغ جف حف خف مف حق مق جك  حك خك 

لك مك جل﴾.

٢ ﴿جئ حئ خئ مئ هئ جب حب خب﴾. 

آيات الكريمة: الّسؤال الّرابع: اأصف حال فريقين من النّاس يوم القيامة كما جاء في ال�

المكّذبونالمتّقون

-

-

-

-

-

-

الّسؤال الخامس: اأعّدد شروط التوبة الصادقة.

آيات الكريمة غيباً. الّسؤال الّسادس: اأتلو ال�
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رُس الثّ�لث الدَّ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

آيات الكريمة.  تلاوة ال�

آيات.  تفسير المفردات الجديدة في ال�

آيات شرحاً اإجمالياً.  شرح ال�

آيات غيباً.  حفظ ال�

 ذكر بعض مشاهد يوم القيامة من خلال فهمه للاآيات. 

آيات.  استنتاج سبب استحقاق الله للعبادة من خلال ال�

آيات.  استخراج ما ترشد اإليه ال�

 استشعار عظمة الله – تعالى -.

سورة الزّمر )٢(

)ال�آي�ت 6٥-٧٥( تفسير وحفظ
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المفردات والتراكيب

يبطل ويفسد  ليحبطّن عملك:

عملك.

ما عظّموا الله. وما قدروا الله:

اأن يقبضها بقدرته. قبضته:

مات. صعق:

اأحضــرت صحائف  ُوِضع الكتاب:
ال�أعمال.

جماعات. ُزَمراً:

حّراسها. خزنتها:

َوَجَبت. َحقَّت:

اأعمالكــم  طبتم: حســنت 

ــم ففزت

نَْنِزل ونُقيم. نََتَبواأ:

محيطين. حافّين:

قال تعالى: 

﴿مب هب جت حت خت مت هت مث حج 
خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج 
مس حص خص مص جض حض خض مض حط مظ 
خف  حف   جف  مغ  جغ  مع  جع 
مفحق مق جك حك خكلك خل مل ىل 
يل جم حم خم مم ىم يم جن حن خن منىن 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 رث زث مثنث ىث يث 
ىف يف ىق يق اك لك مك ىك يك 
مل ىل يل ام مم رن زن من 
يي   ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ننىن 
هب   مب  حبخب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ 
جت حت خت مت هت مث حج مج جحمح 
مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ 
جض حض خض مض حط مظ جع مع 
جغ مغ جف حف خف مف حق مق 
جك حكخك لك مك جل حل خل مل ىل 
خنمن  حن  جن  ىميم  مم  خم  حم  جم  يل 

ىن ين جه مه ىه يه﴾ )الزمــر: 75-65(
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 اإفراد الله - عّز وجّل - ب�لعبودّية:

أنبيــاء مــن قبلــه لئــن اأشــركت ليبطلــنَّ عملــك  ( واإلــى ال� اأوحــى  اللــه - تعالــى - اإلــى نبيــه محمــد )

(؛  الصالــح ولتكونــنَّ فــي ال�آخــرة مــن الخاســرين، وهــذا تاأكيــد فــي نفــي وقــوع الشــرك مــن الرســول )

قامــة عقيــدة التوحيــد،  أّن اللّــه -عــّز وجــّل- َعصَمــُه مــن الشــرك، والصغائــر والكبائــر، فهــو الــذي جــاء ل�إ ل�

واإخــلاص العبوديــة للــه - تعالــى - واأن يكــون مــن الشــاكرين.

أنّهــم عبــدوا معــه غيــره ممــا  آيــات اأنَّ هــؤل�ء المشــركين مــا عظّمــوا اللــه حــّق تعظيمــه؛ ل� كمــا تُبّيــن ال�

ــة العظمــة والجــلال،  ــي غاي ــي هــي ف ــدرة الباهــرة الت ــه موصــوٌف بهــذه الق ــع ول� يضــّر، والحــال اأنّ ل� ينف

فــال�أرض مــع ســعتها فــي قبضــة الرحمــن، والســماوات مــع ســعتها مطويـّـة بيمينــه، فتقــّدَس اللــه عّمــا يصفــُه 

بــه المشــركون مــن العجــز والنقــص والتشــبيه.

اإض�ءة:    التشــبيه: هــو ال�عتقــاد بــاأن صفــات اللــه مثــل صفــات البشــر، والمســلم ينفــي 
التشــبيه، وينــّزه اللــه عــن ذلــك.

 بعض مش�هد يوم القي�مة:

ــي  ــق الت ــى:  وهــي نفخــة الصع أول ــة، وهــو النفخــة ال� ــوم القيام ــات مشــهداً مــن مشــاهد ي آي تُصــّور ال�

ــة: وهــي نفخــة  ــّم النفخــة الثّاني ــه، ث ــن شــاء الل ــن اأهــل الســماوات وال�أرض اإلّ� م ــاء م ــا ال�أحي يمــوت فيه

ــور للحســاب. ــن القب ــق م ــع الخلائ ــوم بهــا جمي ــي تق ــاء الت حي ال�إ

وتضــيء اأرض الحشــر بنــور اللــه يــوم القيامــة حيــن يتجلّــى البــاري – عــّز وجــّل - لفصــِل القضــاء بيــن 

 . العبــاد، وجــزاء كّل اإنســان بمــا عمــل مــن خيــر اأو شــرٍّ
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 ح�ل الك�فرين والُمتَّقين يوم القي�مة:

ــال  ــَم فجــاأًة وق ــواُب جهنّ ــا فُتحــت اأب ــوا اإليه ــى اإذا وصل ــم جماعــات حتّ ــاِر جهن ــى ن ــار اإل ُيســاق الكّف

لهــم َخزنُتهــا توبيخــاً: األــم ياأتكــم رســل مــن البشــر يتلــون عليكــم اآيــات ربّكــم، ويخّوفونكــم مــن هــذا اليــوم 

العصيــب؟ فقالــوا: َبلــى، اأنذرونــا واأقامــوا علينــا الُحجــج، فكّذبناهــم فقيــل لهــم: ادخلــوا جهنـّـم ماكثيــن فيهــا 

اأبــداً. 

أبــرار المتّقــون اإلــى الجنّــة جماعــاٍت، فــاإذا جاءوهــا فُتحــت اأبــواُب الّســرور والفــرح، ويقــول  وُيســاق ال�

ــق لنــا مــا وعدنــا. لهــم ُحــّراُس الجنّــة: ســلاٌم عليكــم، فيقــول المتّقــون: الحمــد للــه الــذي َحقَّ

 وُختمــت الســورة بوصــف الملائكــة وهــم حــول عــرش الرحمـــن، يســّبحون اللــه ويعظّمونــه ويمّجدونــه. 

فقــد تــّم القضــاء بيــن العبــاد بالعــدل، فحينئــٍذ تقــول جميــع الخلائــق: الحمــد للــه رّب العالميــن.

نش�ط:
آيات.  بالتعاون مع اأفراد مجموعتي، اأرتّب اأحداث يوم القيامة كما وردت في ال�
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التّقويم

جابة الّصحيحة: الّسؤال ال�أول: اأضع دائرة حول رمز ال�إ

١ من مشاهد يوم القيامة: النفخة ال�أولى التي يموت فيها: 

ب اأهل السماوات فقط. اأ اأهل ال�أرض فقط.    

د اأهل السماوات وال�أرض جميعاً. جـ اأهل السماوات وال�أرض اإل� من شاء الله. 

٢ المقصود بالكتاب في قوله تعالى: )ٰى              ٌّ(:

نجيل. ب ال�إ اأ القراآن الكريم.    

د صحائف ال�أعمال. جـ الّزبور.     

آيات الكريمة غيباً. الّسؤال الثّاني: اأتلو ال�

آتية: الّسؤال الثّالث: اأبّين معاني المفردات والتراكيب ال�

ليحبطّن عملك، ُزمراً، حقت، حافّين، صعق.

الّسؤال الّرابع: اأفّسر قوله تعالى:

ــَمَٰوُٰت  ۡرُض َجِيٗعــا َقۡبَضُتــُهۥ يـَـۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ َوٱلسَّ
َ
َ َحــقَّ قَــۡدرِهِۦ َوٱۡل ١ ﴿َوَمــا قَــَدُرواْ ٱللَّ

ــا يُۡشُِكوَن ٦٧ ﴾. ـٰـُتۢ بَِيِمينـِـهۦِۚ ُســۡبَحَٰنُهۥ َوتََعـٰـَىٰ َعمَّ َمۡطوِيَّ
٢ ﴿خت مت هت مث حج مج جح﴾. 

الّسؤال الخامس: اأقارن بين استقبال الملائكة ل�أهل الجنّة ومقابلتهم ل�أهل النّار يوم القيامة.
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رُس الّرابع الدَّ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

آيات الكريمة تلاوة سليمة.  تلاوة ال�

آيات الكريمة.  تفسير المفردات الجديدة في ال�

آيات شرحاً اإجمالياً.  شرح ال�

آيات الكريمة غيباً.  حفظ ال�

آيات الكريمة.   ذكر بعٍض من صفات المؤمنين الواردة في ال�

 بيان جزاء المؤمنين الذين يتّصفون بتلك الصفات.

آيات.  استنتاج الحكمة من ذكر الصلاة مّرتين في ال�

 استنباط ثلاٍث من العبر والعظات المستفادة من الدرس.

سورة المؤمنون

)ال�آي�ت ١-١١( تفسير وحفظ
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 صف�ت المؤمنين:

(، وعمــل بمــا شــرعه اللــه  آيــات الكريمــة فــلاح كّل مــن اآمــن باللــه تعالــى وبرســوله ) تبّيــن هــذه ال�

تعالــى، واجتنــب مــا نهــى عنــه، واتّصــف بالصفــات المذكــورة فيهــا وهــي:

١ يــؤّدون الصــلاة كمــا شــرعت علــى اأكمــل وجــه؛ فتخشــع قلوبهــم، وتســكن جوارحهــم مــن حــلاوة 

يمــان ومناجــاة اللــه تعالــى. ال�إ

أفعال التي ل� نفع فيها في الدنيا وال�آخرة. أقوال وال� ٢ يبتعدون عن كّل ال�

3 يؤّدون زكاة اأموالهم فيطّهرون اأنفسهم بدفعها لمستحّقيها.

٤ يحفظون فروجهم مما حّرمه الله تعالى عليهم من الفواحش والمنكرات كالّزنى.

فالحــلال لهــم هــو ال�ســتمتاع بالّزوجــات، والجاريــات مــن ُملــِك اليميــن، وكّل مــن فعــل غيــر ذلــك فهــو 

مــن المتعّديــن لحــدود اللــه، المتعّرضيــن لغضبه.

ــون ول�  ــلا يخون ــود؛ ف ــود والعق ــون بالعه ــر منقوصــة، ويوف ــة غي ــا كامل ــى اأهله ــات اإل أمان ــؤّدون ال� 5 ي

يغــدرون.

المفردات والتراكيب

فاز وسعد. اأفلح:

ساكنون في صلاتهم. خاشعون:

ما ل� فائدة فيه. اللغو: 

مؤّدون. فاعلون:

مبتعدون عن الحرام. حافظون: 

غير مؤاخذين. غير ملومين:

حافظون. راعون:

اأوسط الجنة واأعلاها. الفردوس:

قال تعالى:

﴿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    ٌّ      ٍّ          َّ          ُّ        ِّ     ّٰ 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﴾ )المؤمنــون: ١-١١(
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اإض�ءة:    ملــك اليميــن: اأي الرقيــق مــن النســاء. وحكــم اســتمتاع المســلم بمــا يملــك 
مــن جــواٍر جائــز، هــذا عندمــا كان الــرِّّق منتشــراً فــي العالــم كلــه. اأمــا اليــوم 

نســان مــن  ــر ال�إ ســلام مــع تحري ــن( اأصــلاً، وال�إ ــك يمي ــق )مل ــلا يوجــد رقي ف

آيــة الكريمــة هــو حكــم تاريخــي، انتهــى  الــرِّّق. فالحكــم الموجــود فــي ال�

ّق. ــرِّ بانتهــاء ال

 جزاء المؤمنين:

ــى  ــن بهــذه الصفــات، وهــو اأنهــم يســكنون اأعل ــذي اأعــّده لهــؤل�ء المتّصفي ــى الجــزاء ال ــه تعال ــن الل َبيَّ

ــداً. ــن فيهــا اأب ــع منازلهــا خالدي ــة واأوســطها، واأرف ــي الجنّ ــم ف درجــات النّعي

ــن كّل  ــا بي ــة درجــة م ــة مائ ــي الجنّ ــال: )ف ( ق ــه ) ( اأّن رســول الل ــن الّصامــت ) ــادة ب عــن عب

أْرَبَعــُة َوِمــْن َفْوِقَهــا  درجتيــن كمــا بيــن الســماء وال�أرض، والفــردوس اأعلاهــا درجــة ومنهــا تُفّجــر اأنهــار الجنـّـة ال�

َذا َســاألُْتُم اللــه َفَســلُوُه الِْفــْرَدْوَس( صحيــح مســلم. َيُكــوُن الَْعــْرُش َفــاإِ

آيــات 63-77( واأذكــر بعضــاً مــن صفــات نش�ط: ١ اأرجــع اإلــى ســورة الفرقــان )ال�

المؤمنيــن.

خبــار بصيغــة الماضــي، والتّعبير  ٢ اأرجــع اإلــى اأحــد كتــب التّفســير واأســتنتج ســّر ال�إ

ۡفلَــَح ٱلُۡمۡؤِمُنوَن(.
َ
بـِــ )قــد( فــي قولــه تعالــى: )قَۡد أ
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التّقويم

جابة الّصحيحة: الّسؤال ال�أول: اأضع دائرة حول رمز ال�إ

آيات هي:  ١ معنى كلمة اللغو في ال�

ب رد السلام. اأ ذكر الله تعالى.    

د قراءة القراآن الكريم. جـ الكلام الذي ل� فائدة فيه.    

٢ يتحقق خشوع الصلاة بـ:

ب كثرة الكلام. اأ خشوع القلب وسكون الجوارح.  

د الرد على الهاتف. جـ ال�لتفات يمينا وشمال�ً.   

3 راوي الحديــث الشــريف )فــي الجنــة مئــة درجــة مــا بيــن كل درجتيــن كمــا بيــن الســماء وال�أرض( 

: هو

د عبادة بن الصامت. جـ عمرو بن العاص.  ب ابن عباس.   اأ اأبو هريرة. 

آيات الكريمة غيباً. الّسؤال الثاني: اأتلو ال�

آتية: الّسؤال الثالث: اأبّين معاني المفردات ال�

اللغو. خاشعون. غير ملومين. راعون.

الّسؤال الرابع: اأذكر خمس صفات لورثة الفردوس.

آتية: آيات ال� الّسؤال الخامس: اأفّسر ال�

ُهــۡم  يَۡمُٰنُهــۡم فَإِنَّ
َ
ۡو َمــا َملََكــۡت أ

َ
ۡزَوِٰجِهــۡم أ

َ
ٰٓ أ ِيــَن ُهــۡم لُِفُروِجِهــۡم َحٰفُِظــوَن ٥ إِلَّ َعَ اأ ﴿َوٱلَّ

َغــۡرُ َملُوِمــَن ٦﴾.
َمَٰنٰتِِهۡم وََعۡهِدهِۡم َرُٰعوَن﴾. 

َ
ِيَن ُهۡم ِل ب ﴿َوٱلَّ

وَن﴾.  ِيَن يَرِثُوَن ٱۡلفِۡرَدۡوَس ُهۡم فِيَها َخِٰلُ جـ ﴿ٱلَّ

آيات مّرتين. الّسؤال السادس: اأوّضح الحكمة من ذكر الصلاة في هذه ال�

آيات الكريمة. الّسؤال السابع: اأستنبط اأهّم الدروس والعبر من ال�
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الوحدة الثّ�نية

سلامّية العقيدة ال�إ

يم�ن ب�لط�ع�ت وينقص ب�لمع�صي،  نت�أمل: يزيد ال�إ

ويكون الجزاء يوم القي�مة من جنس العمل.

ال�أهداف الع�مة:  

يتوقع من الطلبة في نه�ية الوحدة اأن يكونوا ق�درين على نبذ كل م� 

هو مخ�لف لعقيدة التوحيد، وذلك من خلال ال�أهداف ال�آتية:  

خلاص لله – عز وجل – في كل قول وفعل. - ال�إ

يمان.  - الحرص على فعل كل اأمٍر يزيد في ال�إ

- ال�ستدل�ل من القراآن الكريم والسنة النبوية على البعث والنشور.

- التعرف اإلى اأهوال يوم القيامة وال�ستعداد لهذا اليوم. 
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رُس الّخ�مس الدَّ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

 معرفة مفهوم عقيدة التوحيد.

 ذكر اأقسام التوحيد.

 تمثيل كّل قسم من اأقسام التوحيد.

 ال�ستدل�ل من القراآن الكريم على اأقسام التوحيد.

آيات الكريمة التي تناولت عقيدة التوحيد واأقسامه.   تلاوة ال�

 توضيح اأثر عقيدة التوحيد على المسلم.

عقيدة التّوحيد
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ــح  ــدة صل ــاإذا صلحــت العقي ــه، ف ــر عقيدت ــن مظاه ــّد م ــاة تَُع ــي الحي ــه ف نســان وتصّرفات اإّن اأخــلاق ال�إ

أنبيــاء والّرســل؛ ولذلــك  الســلوك، واإذا َفســدت َفســد، وقــد كانــت عقيــدة التوحيــد اأّول مــا دعــا اإليــه جميــع ال�

أنبيــاء( قــال تعالــى: ﴿خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن حن  خن من ىن ين﴾ )ال�

 مفهوم عقيدة التّوحيد:

هي ال�عتقاد باأّن الله واحد ل� شريك ول� شبيه له في ربوبّيته واألوهّيته واأسمائه وصفاته.

أمــور،  وبيــان ذلــك: اأن ُيقــرَّ العبــد بــاأّن اللــه تعالــى هــو الخالــق الــّرازق الُمحيــي الُمميــت الُمَدبِّــر لجميــع ال�

ــه لنفســه مــن  ــه ســبحانه مــا اأثبت ــه، واأن ُيثبــت ل ــادة للــه وحــده ل� شــريك ل واأن َيصــرف جميــع اأنــواع العب

صفــات الكمــال، وينفــي عنــه مــا نفــاه عــن نفســه مــن صفــات النّقــص.

ــا اأســاس الّديــن كلــه، وهــي تتضمــن  أنّه ــراً بعقيــدة التوحيــد؛ ل� ــّم القــراآن الكريــم اهتمامــاً كبي وقــد اهت

قســمين اثنيــن:  

ثبــ�ت: ويطلــق عليــه توحيــد الربوبيــة، وتوحيــد ال�أســماء والصفــات.  اأول�ً-  توحيــد فــي المعرفــة وال�إ

ومعنــ�ه: اأن يتيّقــن العبــد، ويقــّر اأن اللــه وحــده هــو الــّرّب الخالــق المالــك المتصــّرف المدبـّـر لهــذا 

الكــون، الكامــل فــي ذاتــه، واأســمائه، وصفاتــه، لــه وحــده ال�أســماء الحســنى، والصفــات العــلا، 

﴾ )طــه: ٨( قــال تعالــى: ﴿  

ثب�ت:  موقف الكف�ر من توحيد المعرفة وال�إ

يســلّم كثيــٌر مــن الكفــار ببعــض مظاهــر ربوبيــة اللــه تعالــى، مــع بقائهــم علــى الكفــر، قــال تعالــى: ﴿مت 

هت مث حج مج جح مح جخمخ جس  حس خسمس حص خص مص جض حض﴾ )لقمــان: ٢5(

١ الَخْلق: فالله – سبحانه - خالق كل شيء وحده ل� شريك له.

٢ الُمْلك:  فبيِده – سبحانه - الملك وهو على كل شيء قدير.

ماتة: فهو وحده الذي ُيحيي ويميت. حياء وال�إ 3 ال�إ

مظ�هر توحيد ال�أسم�ء والصف�ت:
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يمــان باأســماء اللــه تعالــى وصفاتــه الثابتــة فــي الكتــاب والّســنّة، مثــال ذلــك قــال تعالــى: ﴿مي ني  ١ ال�إ

ىي يي جئ  حئ خئمئ هل﴾ )البقرة: ٢55(

٢ تنزيــه اللــه تعالــى عــن مشــابهة المخلوقــات، فصفــات اللــه تعالــى تختلــف عــن صفــات المخلوقــات، 

قال تعالى: ﴿ين جه مهىه يه  جي حي خي﴾ )الشــورى: ١١(

3 تنزيه الله - تعالى - عن صفات النقص التي تعتري المخلوقات كالجهل والنوم.

نش�ط:
لهي للكون.  اأستنتج خمسة من اأنواع التدبير ال�إ

ألوهية والعبادة. ث�نيً�- التوحيد في القصد والطلب: ويطلق عليه توحيد ال�

اإض�ءة:    معنــى ل� اإلــه اإل� اللــه: ل� اإلــه معبــود 
بحــق، اإل� اللــه تعالــى. ويطلــق علــى 

ــادة. ــد العب ــة توحي ألوهي ــد ال� توحي

ومعنــ�ه: اأن يتيّقــن العبــد، ويقــّر اأن اللــه 

ألوهيــة علــى خلقــه اأجمعيــن، واأنــه  وحــده ذو ال�

ســبحانه المســتحّق للعبــادة وحــده دون ســواه، 

فــلا يجــوز صــرف شــيئ مــن اأنــواع العبــادة، 

كالدعــاء، والصــلاة، وال�ســتعانة، والتــوكّل، والخــوف، والرجــاء، والذبــح، والنــذر، ونحوهــا، اإل� للـّـه وحــده 

ــَن ٢﴾ )الزمــر: ٢( ُ ٱدّلِي ــا لَّ َ ُمۡلِٗص ــِد ٱللَّ دون ســواه، كمــا قــال تعالــى: ﴿فَٱۡعُب

مظ�هر توحيد القصد والطلب: 

١ اإخــلاص المحّبــة للـّـه عــّز وجــّل وحــده، وذلــك بتقديــم حّبــه علــى مــا ســواه، قــال تعالــى: ﴿ُيِبُُّهــۡم 

﴾ )المائــدة: 5٤( ۥٓ َوُيِحبُّونَُه
 :) ٢ التوّجــه اإلــى اللّــه وحــده بالّدعــاء والتــوكّل عليــه والخــوف منــه والرجــاء فــي رحمتــه، قــال )

ــِه( ســنن التِّْرِمــِذّي. ــَه، َواإَِذا اْســَتَعْنَت َفاْســَتِعْن بِاللَّ )اإَِذا َســاألَْت َفاْســاأْل اللَّ
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3 التقــّرب اإلــى اللــه بجميــع اأنــواع العبــادات كالّصــلاة والــّزكاة والصــوم والنــذر وال�ســتغفار، قــال 

أنعــام: ١6٢( )ال� جخ﴾  مح  جح  مج   حج  مث  هت  مت  خت  ﴿حت  تعالــى: 

أمر لله تعالى وحده. ٤ وجوب قبول شريعة الله تعالى وال�حتكام اإليها اأفراداً وجماعات، فالحكم وال�

وهــذا النّــوع مــن التوحيــد هــو الــذي جــاءت بــه الرســل - عليهــم الصــلاة و الســلام - واأنكــره الكّفــار 

قديمــاً وحديثــاً.

 اأثر عقيدة التّوحيد على المسلم:

نسان من الشرك والعبودية لغير الله. ١ تحرير ال�إ

٢ تحرير العقل من ال�أوهام والخرافات وتوجيهه اإلى التفكير السليم. 

3 اإحياء القلب وطماأنينة النّفس؛ قال تعالى: ﴿مي هي مئ هئ مب هب﴾ )الرعد: ٢٨(

٤ تبعث في النفس قّوة العزم والّشجاعة والثّبات على الحّق.

اأصنّف ال�آي�ت الكريمة واأنسبه� اإلى اأقس�م التوحيد: نش�ط:

١ قال تعالى: ﴿زب مب نب  ىب يبرت﴾ )يونس: 56(

٢ قال تعالى: ﴿رت زت مت نت ىت﴾ )الناس: ١(

3 قــال تعالــى: ﴿مه ىه يه  جي حي خي مي ىي يي ٰذ ٰر 

ٰى﴾ )اآل عمــران: ١75(
٤ قــال تعالــى: ﴿يث ىف يف ىق يق اك لك مك  ىك يك مل ىل يل ام 

مم رن زن من﴾ )الســجدة: 5(

5 قال تعالى: ﴿حب خب مب هب جت حت خت  مت هت مث حج مج 

جح  مح جخمخ جس حس خس مسحص﴾ )الحشر: ٢3(
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التّقويم

( يميَن العبارة غير الّصحيحة: ( يميَن العبارة الّصحيحة واإشارة ) الّسؤال ال�أول: اأضع اإشارة )

ثبات.  ١ )     ( اأَقرَّ المشركون بـتوحيد المعرفة وال�إ

ثبات هو ال�عتقاد باأّن الله هو رّب كّل شيء ول� رّب غيره. ٢ )     ( توحيد المعرفة وال�إ

3 )     ( المصدر الوحيد لمعرفة اأسماء الله وصفاته هو القراآن الكريم والّسنة النّبويّة.

٤ )     ( عقيدة التوحيد هي اأساس الّدين كلّه.

5 )     ( يقر بعض المشركين ببعض مظاهر توحيد القصد والطلب.

آتية: الّسؤال الثّاني: اأوّضح المقصود بالمصطلحات ال�

ثبات، توحيد القصد والطلب. عقيدة التّوحيد، توحيد المعرفة وال�إ

الّسؤال الثّالث: اأذكر اأقسام التّوحيد.

ثبات، وتوحيد القصد والطلب. الّسؤال الّرابع: اأقارن بين توحيد المعرفة وال�إ

الّسؤال الخامس: اأعّدد مظاهر توحيد القصد والطلب.

الّسؤال السادس: اأعلّل ما ياأتي:

١ اهتّم القراآن الكريم بعقيدة التوحيد اهتماماً كبيراً. 

ثبات. ٢ ل� يتحّقق توحيد القصد والطلب اإل� بتوحيد المعرفة وال�إ

الّسؤال السابع: اأذكر دليلاً شرعياً على توحيد القصد والطلب.

الّسؤال الثامن: اأبّين اأثر عقيدة التوحيد على المسلم.
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رُس الّس�دس الدَّ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

يمان، والكفر، والنفاق، والفسق(..  توضيح مفهوم كّل من: )ال�إ

يمان.  بيان شروط ال�إ

يمان.  تعداد ال�أعمال التي تزيد ال�إ

يمان.  استخلاص ال�أعمال التي تُنقص ال�إ

يمان.   ذكر بعض نواقض ال�إ

يمان.  الحرص على القيام بال�أعمال التي تزيد ال�إ

يم�ن حقيقة ال�إ
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ــه وبرســله  ــا وال�آخــرة، فالمؤمــن ُيَصــدِّق بالل نســان، وســبيل فلاحــه فــي الدني يمــان مصــدر ســعادة ال�إ ال�إ

-عليهــم الصــلاة والســلام-، وبــكّل مــا جــاء بــه الشــرع تصديقــاً جازمــاً ل� شــّك فيــه، ثــّم ُيْتِبــُع هــذا ال�عتقــاد 

بعمــل جوارحــه، قــاَل تعالــى:﴿جب حب خب مب هب جت حت خت مت  هت مث 

حج مج جح محجخ مخ جس  حس خس﴾ )الحجــرات: ١5(.

قرار باللسان، والعمل بال�أركان؛ اأي )الجوارح(. يم�ن: هو التّصديق في القلب، وال�إ ف�ل�إ

يم�ن يرتبط بمصطلح�ت ثلاثة تتمثّل في م� ي�أتي:  ومفهوم ال�إ

ِخــَرةِ ِمــَن 
ٓ
ــُهۥ َوُهــَو ِف ٱۡل يَمـٰـِن َفَقــۡد َحبـِـَط َعَملُ يمــان، ﴿َوَمــن يَۡكُفــۡر بِٱۡلِ  الكفــر:  وهــو انعــدام ال�إ

قــرار والعمــل. ــَن﴾ )المائــدة: 5(، والكافــر مــن فُقــد فيــه التّصديــق وال�إ ٱۡلَخِٰسِي
ــواْ  ــَن َءاَمُن ِي ــواْ ٱلَّ يمــان علــى اللســان واإخفــاء الكفــر فــي القلــب، ﴿ِإَوَذا لَُق  النّفــ�ق: هــو اإظهــار ال�إ

ــَتۡهزُِءوَن١٤﴾ )البقــرة: ١٤(. ــُن ُمۡس ــا َنۡ َم ــا َمَعُكــۡم إِنَّ ــٓواْ إِنَّ ُ ــَيِٰطينِِهۡم قَال ــۡواْ إَِلٰ َش ــا ِإَوَذا َخلَ ــٓواْ َءاَمنَّ ُ قَال
ــد   الفســق: هــو ارتــكاب المســلم المعصيــة مــع اإقــراره بحرمتهــا، كالّســرقة، وســباب المســلم، وتعمُّ

فطــار فــي رمضــان.   ال�إ

يم�ن:  شروط كم�ل ال�إ

يم�ن شروط، من اأهّمه�: لكم�ل ال�إ

١ التّصديــق فــي القلــب، قــاَل تعالــى: ﴿يف ىق يقاك لك مك ىك يك  مل ىل يل 

ام مم رن زنمن هئ﴾ )الحجرات: ١٤(.

يمــان، وجميــع ال�أعمــال القلبّيــة، كمحّبــة اللــه ورســوله، ومحّبــة  وفيــه حصــول اليقيــن الجــازم بــاأركان ال�إ

(:  )ل� يؤمــن اأحدكــم حتّــى اأكــون اأحــّب اإليــه مــن والــده وولــده والنّــاس  المؤمــن ل�أخيــه المؤمــن، قــال )

اأجمعيــن(. )صحيــح الُبخــاِرّي(.

ــزَِل  ن
ُ
ــآ أ ِ َوَم ــٱللَّ ِ ــا ب ــٓواْ َءاَمنَّ ُ ــاَل تعالــى: ﴿قُول ــظ بالشــهادتين، ق ــه التّلفُّ ــرار ب�للســ�ن، ومن ق ٢ ال�إ

إَِلَۡنــا﴾ )البقــرة: ١36( .
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ــات مــن  ــرَك المعاصــي كحرمــان البن ــن، وت ــرِّ الوالَدي ــَل الطّاعــات َكِب 3 عمــل الجــوارح، ويشــمل فع

ــى: ﴿خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم  جن حن  ــاَل تعال ــراث، ق المي

خن من ىن ين جه مه ىه  يه جي﴾ )المؤمنــون: ١-٤(.

يم�ن:  ال�أعم�ل التي تزيد ال�إ

ِيــَن َءاَمُنــواْ فََزاَدۡتُهــۡم إِيَمٰٗنــا  ــا ٱلَّ مَّ
َ
يمــان بالطّاعــات، وقــد دّل علــى ذلــك قولــه تعالــى: ﴿فَأ يزيــد ال�إ

ــة: ١٢٤(. وَن ١٢٤﴾ )التوب ــَتۡبِشُ ــۡم يَۡس َوُه

ومن هذه ال�أعم�ل:

ــَنن، ويكثــر  ــَنن: فحيــن يحافــظ المســلم علــى الفرائــض، ويحــرص علــى السُّ ١ اأداء الفرائــض والسُّ

يمــان فــي قلبــه، فيــزداد قربــاً مــن  مــن النوافــل، ينشــرح صــدره، ويطمئــّن قلبــه، فيجــد حــلاوة ال�إ

( فيمــا يرويــه عــن ربّــه: )ومــ� تقــرَّب اإلــيَّ عبــدي بشــيء اأحــّب اإلــيَّ  اللــه تعالــى، قــال )

ممــ� افترضتــه عليــه، ومــ� يــزال عبــدي يتقــرّب اإلــيَّ ب�لنوافــل حتّــى اأحّبــه(.  )صحيــح الُبخــاِرّي(.

ــل  ــي الصــدور، ويزي ــو يجل ــه: فه ــم مع�ني ــره، وفه ــراآن، وتدّب ــلاوة الق ــى، وت ــه تع�ل ــر الل ٢ ذك

 ُ ــَر ٱللَّ ــَن إَِذا ُذكِ ِي ــوَن ٱلَّ ــا ٱلُۡمۡؤِمُن َم الحــزن، ويــورث الطماأنينــة والخشــوع، قــاَل تعالــى: ﴿إِنَّ

ــوَن ٢﴾  ُ ــۡم َيَتَوكَّ ٰ َرّبِِه ــا َوَعَ ــۡم إِيَمٰٗن ــُهۥ َزاَدۡتُه ــۡم َءاَيُٰت ــۡت َعلَۡيِه ــۡم ِإَوَذا تُلَِي ــۡت قُلُوُبُه وَِجلَ
أنفــال: ٢(. )ال�

3 طلــب العلــم النّ�فــع، وحضــور مج�لــس العلمــ�ء: فطلــب العلــم ســبيل الخشــية والخــوف مــن 

ــوٌر ٢٨﴾  ــٌز َغُف َ َعزِي ْۗ إِنَّ ٱللَّ ــُؤا ــادِهِ ٱۡلُعلََمٰٓ ــۡن ِعَب َ ِم ــَى ٱللَّ ــا َيۡ َم اللــه، قــاَل تعالــى: ﴿إِنَّ

.)٢٨ )فاطــر: 

ي�تــه، واستشــع�ر عظمتــه، قــاَل تعالــى:  ٤ التفّكــر، ومداومــة النظــر فــي مخلوقــ�ت اللــه واآ

﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾ )اآل عمران: ١٩١(.
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 ،) يمــان باأعمــاٍل نهــى عنهــا الله تعالى ورســوله ) وينبغــي للمســلم اأن يتعّهــد اإيمانــه بالتجديــد؛ اإذ َينقــص ال�إ

ــنّة المطّهــرة، كالتفريــط فــي الفرائــض والواجبات، والتّســاهل في الشــبهات،  وثبتــت حرمتهــا فــي الكتــاب اأو السُّ

واللهــو وال�نغمــاس فــي الدنيــا، ومصاحبــة الّســفهاء والُفّجــار، والجهــل والغفلــة، واقتــراف الكبائــر والفواحــش، 

ومشــاهدة المنكــرات.

يم�ن: نواقض ال�إ

ــوٍل، اأم عمــٍل،  ــاٍد، اأم ق ــى الكفــر، ســواًء اأكان باعتق يمــان اإل نســان مــن ال�إ  هــي كّل عمــل ُيخــرج ال�إ

ومــن هــذه النواقــض:

أوثــان، والشــمس، والنــار، والطّواغيــت، وســواهم مــن  ١ التوّجــه بالعبــادة لغيــر اللــه تعالــى، كعبــادة ال�

المعبودات.  

أفعــال تُْخــِرُج  لهّيــة، اأو الدهــر، اأو الّديــن، اأو الرَّســول، اأو الّصحابــة، فهــذه ال� ٢ ســّب الــذات ال�إ

ــن. ــن الّدي ــا م صاحَبه

اأناقُش مع زملائي:نش�ط:

لهيــة، باأنّهــا عــادة ل� يمكنــه تركها،   هــل ينفــع ال�عتــذار مّمــن يســبُّ الــّذات ال�إ

اأو اأنـّـه ل� يملــك نفســه عنــد الغضــب؟ لماذا؟

ــة والنــار،  نــكار الجنّ 3 اإنــكار مــا دلـّـت عليــه النّصــوص الشــرعّية الّصريحــة علــى اأنـّـه مــن الّديــن، كاإ

ــة الحجــاب.  ووجــوب الصــلاة، وحرمــة الّزنــى، واإنــكار فرضّي

َمــا ُكنَّــا َنُــوُض  ۡلَُهۡم َلَُقولُــنَّ إِنَّ
َ
٤ ال�ســتهزاء باأحــكام الّديــن وشــعائره، قــاَل تعالــى: ﴿َولَئـِـن َســأ

ِ َوَءاَيٰتـِـهِۦ َورَُســوِلِۦ ُكنُتــۡم تَۡســَتۡهزُِءوَن ٦٥ َل َتۡعَتــِذُرواْ قَــۡد َكَفۡرتُــم  بـِـٱللَّ
َ
َونَۡلَعــُبۚ قُــۡل أ

َبۡعــَد إِيَمٰنُِكــۡمۚ ﴾ )التوبــة: 66-65(.
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ْوَلٰٓئـِـَك ُهــُم 
ُ
ُ فَأ نــَزَل ٱللَّ

َ
َّــۡم َيُۡكــم بَِمــآ أ 5  الحكــم بغيــر مــا اأنــزل اللــه، قــاَل تعالــى: ﴿َوَمــن ل

ــدة: ٤٤(. ــُروَن٤٤﴾ )المائ ٱۡلَكٰفِ
أعــداء علــى النيــل مــن المســلمين؛ اإذ تــدل علــى ُحبِّهــم  6 مــوال�ة الكافريــن، كالتّعــاون مــع ال�

ــِدي  َ َل َيۡه ــۡمۗ إِنَّ ٱللَّ ــُهۥ ِمۡنُه ــۡم فَإِنَّ ــم ّمِنُك َُّه ــن َيَتَول ــى: ﴿َوَم ــاَل تعال والّرضــا بكفرهــم، ق

ٰلِِمــَن ٥١﴾ )المائــدة: 5١(. ٱۡلَقــۡوَم ٱلظَّ

اإض�ءة:    قــد تصــدر بعــض التّصرفــات مــن اأشــخاص، تــؤّدي اإلــى الكفــر، فــلا ينبغــي 
المســارعة فــي تكفيرهــم، اإذ ل� بــّد مــن التََّثبُّــت مــن صّحــة اعتقادهــم.

والكفــر نوعــ�ن: كفــر اأكبــر ُيخــرُج مــن الملّــة، وكفــر اأصغــر ل� ُيخــرُج منهــا، ول� يســتطيع 

العــوام التّفريــق بينهمــا، والواجــب ســؤال اأهــل الذكــر مــن العلمــاء.
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التّقويم

( يميَن العبارة غير الّصحيحة: ( يميَن العبارة الّصحيحة، واإشارة ) الّسؤال ال�أول: اأضع اإشارة )

يمان يزيد بالطّاعات، وينقص بالمعاصي.  ١ )       ( ال�إ

٢ )       ( الفاسق يرتكب المعاصي مع اإقراره بحرمتها.

يمان. 3 )       ( ال�ستهزاء بشعائر الّدين ل� ينقض ال�إ

٤ )       (  يكفر من صدر عنه كلمة الكفر ُمكَرهاً.

يمان. 5 )       ( المعصية تنفي عن صاحبها اأصل ال�إ

آتية: ُح المقصود بالمصطلحات ال� الّسؤال الثّاني: اأَوضِّ

يمان، الكفر، النفاق، الفسق. ال�إ

يمان. الّسؤال الثّالث: اأذكُر ثلاثة من شروط كمال ال�إ

يمان. الّسؤال الّرابع: اأذكُر اأربَع طاعاٍت تزيد ال�إ

يمان. الّسؤال الخامس: اأستنتُج ثلاثاً من علامات ال�إ

آتية: الّسؤال السادس: اأبّين المعنى المستفاد من النصوص الشرعية ال�

ــۡت  ــۡم ِإَوَذا تُلَِي ــۡت قُلُوُبُه ُ وَِجلَ ــَر ٱللَّ ــَن إَِذا ُذكِ ِي ــوَن ٱلَّ ــا ٱلُۡمۡؤِمُن َم ١ قــاَل تعالــى: ﴿إِنَّ

أنفــال: ٢(.  ــوَن ٢﴾ )ال� ُ ــۡم َيَتَوكَّ ٰ َرّبِِه ــا َوَعَ ــۡم إِيَمٰٗن ۥ َزاَدۡتُه ــُه ــۡم َءاَيُٰت َعلَۡيِه
ــۡوَم  ــِدي ٱۡلَق َ َل َيۡه ــۡمۗ إِنَّ ٱللَّ ــُهۥ ِمۡنُه ــۡم فَإِنَّ ــم ّمِنُك َُّه ــن َيَتَول ــى: ﴿َوَم ــاَل تعال ٢ ق

.)5١ )المائــدة:   ﴾٥١ ٰلِِمــَن  ٱلظَّ
يمان. الّسؤال السابع: اأملاأ الجدول ال�آتي بما يناسب من شروط كمال ال�إ

قرار ب�للس�نالتصديق ب�لقلبالوصف   العمل ب�لجوارحال�إ

مؤمن

ك�فر

من�فق
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رُس الّس�بع الدَّ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

 تعريف مفاهيم الدرس )البعث، النّشور، الحشر، الّصراط، الميزان.....(.

آيات التي تدّل على البعث والنّشور.  تلاوة ال�

 وصف حال المخلوقات عند البعث والنّشور.

 استخلاص الحكمة من البعث والنشور.

 ذكر بعض مظاهر اأهوال يوم القيامة. 

ــٗا  ــا َمَث ــى: ﴿َوَضََب َلَ ــاَل تعال ــة: ق آي ــن خــلال ال� ــى البعــث م ــة عل  ســرد قّص

ــٞم ٧٨﴾ )يــس: 7٨(. ــَم َوِهَ َرِمي ــۡيِ ٱۡلعَِظٰ ــن يُ ــاَل َم ۥۖ قَ ــُه َــِيَ َخۡلَق َون
 استشعار عظمة الله تعالى وقدرته على البعث والنّشور.

البعث والنُّشور

)واأهوال القي�مة(
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شــاء اللــُه تعالــى اأن ُيمَتَحــن النّــاس فــي هــذه الحيــاة؛ فجعــل لوجودهــم حكمــة وغايــة، وهــي العبوديــة 

نســان فــي هــذه الحيــاة مواقــف ُمفِرحة  لــه، واتّبــاع اأوامــره، واجتنــاب نواهيــه، وِعمــارة الكــون، وقــد يعيــش ال�إ

ــن،  ــراء مظلومي ــش بعضهــم فق ــّوة، ويعي ــة والق ــوال الطّائل أم ــاس ال� ــك بعــض النّ ــد يمتل ــة، وق واأخــرى ُمحِزن

ــور  أم ــب ال� ــا يقل ــن ال�أحــداث م ــاك م ــرة المتناقضــة ســتبقى؟! اأم اأن هن ــور الكثي أم ولكــن هــل كّل هــذه ال�

كلّهــا؟ نعــم، اإنـّـه البعــث والنّشــور فــي ال�آخــرة.

ــاَعةِ  ــَة ٱلسَّ ــۡمۚ إِنَّ َزلَۡزلَ ــواْ َربَُّك ُق ــاُس ٱتَّ ــا ٱلَّ َه يُّ
َ
أ وقــد وصــف اللــه يــوم القيامــة بقولــه تعالــى ﴿َيٰٓ

ــا  ــٍل َحۡلََه ــُع ُكُّ َذاِت َحۡ ــۡت َوتََض ۡرَضَع
َ
ــآ أ ــٍة َعمَّ ــُل ُكُّ ُمۡرِضَع ــا تَۡذَه ــۡوَم تََرۡوَنَه ــٞم ١ يَ ٌء َعِظي َشۡ

ــِديٞد ٢﴾ )الحــج: ١-٢(. ِ َش ــَذاَب ٱللَّ ــنَّ َع ــَكَٰرٰى َوَلِٰك ــم بُِس ــا ُه ــَكَٰرٰى َوَم ــاَس ُس ــَرى ٱلَّ َوتَ
تع�لوا بن�، نتعرّف اإلى بعض م� يحصل في هذا اليوم من اأحداث. 

البعث والنّشور:اأول�ً

ُينفــخ فــي الّصــور، فتمــوت الخلائــق، ثــم ُينفــخ فيــه مــّرة ثانيــة، فيجمــُع اللــه اأجســاد الموتــى المتحلّلــة، 

ــٗا  ــا َمَث وُيعيــد اإليهــا اأرواحهــا بقدرتــه ســبحانه، فترجــع كمــا كانــت فــي الدنيــا، قــاَل تعالــى ﴿َوَضََب َلَ

ةٖۖ َوُهــَو  َل َمــرَّ وَّ
َ
َهآ أ

َ
نَشــأ

َ
ِٓي أ ــۡل ُيۡيِيَهــا ٱلَّ ــَم َوِهَ َرِميــٞم ٧٨ قُ ــاَل َمــن يُــۡيِ ٱۡلعَِظٰ ۥۖ قَ َونـَـِيَ َخۡلَقــُه

ــٌم ٧٩﴾ )يــس: 7٨-7٩(. نعــم، َتنشــّق القبــور، وَيخــرج  منهــا الموتــى، ومــا اإن َيخــرج  ــٍق َعلِي ــُكّلِ َخۡل ِ ب
النّــاس مــن قبورهــم حتّــى ينظــروا حولهــم فــي ذهــول، فــاإذا بهــذه ال�أرض غيــر التــي كانــوا عليهــا؛ فالجبــال 

ــد  ــد انشــّقت، والشــمس ق ــا ق ــى الســماء، فيجدونه ــون رؤوســهم اإل ــد اشــتعلت، ويرفع ــت، والبحــار ق ُدكَّ

ذهــب نورهــا، والنجــوم قــد تناثــرت، وال�أرض غيــر التــي كانــت، وبعــد ذلــك يتفّرقــون فــي اأرض المحشــر، 

فهــل ســيبقون كذلــك، اأم ُيجمعــون؟

الحشر:ث�نيً�

ــۡل إِنَّ  ــى ﴿قُ ــاَل تعال ــى مــكان واحــد للحســاب، ق ــق اإل ــى الملائكــة اأن تجمــَع الخلائ ــه تعال ــر الل ياأم

ــة: ٤٩-5٠(.  ــوٖم ٥٠﴾ )الواقع ۡعلُ ــۡوٖم مَّ ــِت يَ ــوَن إَِلٰ ِميَقٰ ــَن ٤٩ لََمۡجُموُع ِخرِي
ٓ
ــَن َوٱۡل لِ وَّ

َ
ٱۡل
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  وفــي هــذا الموقــف، يصــاب الخلائــق بكــرب شــديد؛ حيــث تدنــو الشــمس منهــم مقــدار ميــل، وَيْلِجــُم 

الَعــَرُق النــاَس، كُلٌّ علــى قــدر عملــه، ول� ينجــو اإلّ� َمــن اأظلَّــُه اللــه فــي ظلِّــه، ويبقــى الحــال علــى هــذا النحــو، 

أمــر علــى الناس. ــف ال� ( بالّشــفاعة، فُيَخفَّ حتـّـى يــاأذَن اللــه لنبّيــِه محمــد )

العرض على الله، وتوزيع الصحف:ث�لثً�

ــا  ـِـَك َصّفٗ ٰ َرّب ــواْ َعَ يقــف النّــاس مصفوفيــن اأمــام اللــه، فيكلّمهــم جــّل جلالــه، قــاَل تعالــى: ﴿وَُعرُِض

ــٗدا ٤٨﴾ )الكهــف: ٤٨(. وِۡع ــَل لَُكــم مَّ َۡع ــن نَّ لَّ
َ
ــۡم أ ــۡل زََعۡمُت ِۢۚ بَ ة ــرَّ َل َم وَّ

َ
ــا َخلَۡقَنُٰكــۡم أ ــا َكَم ــۡد ِجۡئُتُمونَ لََّق

ــَوزَُّع صحــُف ال�أعمــال علــى النــاس، وُيؤَمــرون بقــراءة مــا فيهــا؛  وفــي ظــّل هــذا المشــهد المخيــف، تُ

فاأّمــا مــن اأوتــي كتابــه بيمينــه -وهــم المؤمنــون-، فيفرحــون فرحــاً شــديداً، واأّمــا مــن اأوتــي كتابــه بشــماله -وهــم 

الكّفــار والمنافقــون-، فيندمــون ندمــاً شــديداً. 

الحس�ب:رابعً�

ــا،  ــي الدني ــا ف ــي عملوه ــم الت ــكّل اأعماله ــاس ب ــى- النّ ــه –تعال ــرُِّف الل ــم، ُيع ــف العظي ــذا الموق ــي ه وف

ا َوَمــا َعِملَــۡت  ــَرٗ ۡ ــا َعِملَــۡت ِمــۡن َخــۡرٖ مُّ ــُد ُكُّ َنۡفــٖس مَّ فيحاســبهم عليهــا، قــاَل تعالــى: ﴿يَــۡوَم َتِ

ُ رَُءوُفۢ بِٱۡلعَِبــادِ  ۥۗ َوٱللَّ ُ َنۡفَســُه رُُكــُم ٱللَّ َمــَدۢا بَعِيــٗداۗ َوُيَحّذِ
َ
ۥٓ أ نَّ بَۡيَنَهــا َوَبۡيَنــُه

َ
ِمــن ُســوٓءٖ تَــَودُّ لـَـۡو أ
٣٠﴾ )اآل عمــران: 3٠(.

ــن  ــن ُيحاَســب حســاباً يســيراً، ومنهــم م ــَب اأعمالهــم؛ فمنهــم م ــي الحســاب َحَس ــاس ف ــف النّ وُيصنّ

ــر حســاب. ــة بغي ــاأن يدخلهــم الجنّ ــاس ب ــه بعــض النّ ُيشــّدد عليهــم، ويكــرم الل

 اأناقش مع زملائي ال�أعمال التي تُدخل الجنّة بغير حساب.نش�ط:
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الميزان:خ�مسً�

وفــي ختــام هــذا المشــهد، توَضــُع اأعمــال العبــاد فــي ميــزان ل� يعلــم حقيقَتــه اإلّ� اللــه ســبحانه، فتــوزن بــه 

اۖ ِإَون  اأعمــال العبــاد، قــاَل تعالــى ﴿َونََضــُع ٱلَۡمَوٰزِيــَن ٱۡلقِۡســَط ِلَــۡوِم ٱۡلقَِيَٰمــةِ فَــَا ُتۡظلَــُم َنۡفــٞس َشــۡي ٔٗ

أنبيــاء: ٤7(.  تَۡيَنــا بَِهــاۗ َوَكــَىٰ بَِنــا َحِٰســبَِن ٤٧﴾ )ال�
َ
َكَن ِمۡثَقــاَل َحبَّــةٖ ّمِــۡن َخــۡرَدٍل أ

راط:س�دسً� الصِّ

نســان الجنـّـة اأو النــار المــرور علــى الصــراط، الــذي هــو جســر ممــدود علــى متــن  ويبقــى قبــل دخــول ال�إ

أنبيــاء، كلٌّ َحَســَب عملــه؛  ــْعرة، واأحــّد مــن الســيف، يمــّر عنــه الموّحــدون مــن اأتبــاع ال� جهنـّـم، اأدّق مــن الشَّ

فاأّمــا المؤمنــون فينجيهــم اللــه مــن النــار، ويجتازونــه، ويدخلــون الجنـّـة، واأّمــا الكافــرون فُيســاقون اإلــى النــار، 

ــم،  ــي جهن ــن ظهران ــراُط بي ــَرُب الصِّ (: »َفُيْض ــال ) ــوّي الشــريف: ق ــث النّب ــه الحدي ــا اأشــار اإلي وهــذا م

ُســِل يومئــٍذ: اللهــّم  ِتــه، ول� يتكلَّــُم يومئــٍذ اأحــٌد اإلّ� الرُُّســل، وكلام الرُّ ُســِل باأمَّ فاأكــوُن اأّوَل مــن يجــوُز ِمــَن الرُّ

َســلِّم َســلِّم«. )صحيــح الُبخــاِرّي( 

ّمــا اأن تُفتــح للعبــد اأبــواُب الجنـّـة،  أبــدي الخالــد؛ فاإ وهكــذا تنتهــي اأحــداث هــذا اليــوم العظيــم بالجــزاء ال�

ــار والعــذاب  ــا اأن ُيســاق اإلــى الن ــد فــي النعيــم المقيــم، واإّم وتســتقبله الملائكــة بالســلام والتّرحــاب، وُيَخلَّ

أليــم. ال�

نش�ط�ن:

ــن )7٨-7٩( مــن ســورة يــس، واأســرُد ِقّصــة ســبب  آيتي ــى تفســير ال� ١ اأرجــُع اإل

نزولهمــا.

نترنــت، ونســتخرُج اأحاديــث  ــى شــبكة ال�إ ــم نرجــُع اإل ُن مجموعــات، ث ــوِّ ٢ نُك

صحيحــة تحتــوي علــى اأعمــال تُثقــل ميــزان حســنات العبــد يــوم القيامــة.
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التّقويم

جابة الّصحيحة لكلٍّ مّما ياأتي. الّسؤال ال�أول: اأضُع دائرة حول رمز ال�إ

١ بعد النفخة ال�أولى: 

ب تُوزَّع صحائف ال�أعمال. اأ ُيبعث النّاس من قبورهم.   

د تموُت جميع الخلائق. جـ يكوُن العرض على الله تعالى.  

ــا َمــن َثُقلَــۡت َمَوٰزِيُنــُهۥ ٦ َفُهــَو ِف  مَّ
َ
آيــة الكريمــة قــاَل تعالــى: ﴿فَأ ٢ مــا تشــير اإليــه ال�

اِضَيــة٧ٖ﴾ )القارعــة: 7-6(. ِعيَشــةٖ رَّ
ب الّصراط. اأ الميزان.     

د الَعْرض. جـ البعث.     

3 تكون سرعة مرور العبد عن الصراط اأو ُبْطُؤُه َحَسَب:

تِه. ب باأِسِه، وقوَّ اأ ثَِقِل وزنِه.    

د رضا النّاس عنه. جـ اإيمانِه، وعمِله.    

آتية: ُح المقصود بالمصطلحات ال� الّسؤال الثّاني: اأَوضِّ

البعث، الصراط، العرض.

الّسؤال الثّالث: اأِصُف حال النّاس عند البعث والنشور.

الّسؤال الّرابع: اأستنتُج الحكمة من البعث.

الّسؤال الخامس: اأذكُر اأربعة من اأهوال يوم القيامة.

( يوم القيامة. الّسؤال السادس: اأستخلُص من الدرس ميزَتْيِن ينالُهما نبيُّنا محمد )

الّسؤال السابع: اأذكُر ثلاثًة من التغيُّراِت الكونّية التي تحدث يوم القيامة.
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الوحدة الثّ�لثة

ريف الحديث النَّبوّي الشَّ

نت�أمل: بذل العلم�ء جهودا كبيرة لحفظ الحديث 
النبوي الشريف وتدوينه، والتزم المسلمون بم� 
ج�ء في السنَّة ب�عتب�ره� المصدر الث�ني في 

سلامي. التشريع ال�إ

ال�أهداف الع�مة: 

يتوقع من الطلبة في نه�ية الوحدة اأن يكونوا ق�درين على تطبيق م� ج�ء في السنة 

النبوية المطهرة، وذلك من خلال ال�أهداف ال�آتية:

- التعرف اإلى الجهود العظيمة التي بذلها العلماء في حفظ الحديث وعلومه.

- استنتاج خطورة ارتكاب الكبائر على الفرد والمجتمع من خلال الحديث 

الشريف.

- القدرة على التمييز بين الحديث الصحيح عن غيره. 
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رُس الثّ�من الدَّ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

 معرفة الجهود التي بذلها العلماء في حفظ الحديث وتدوينه.

 تعداد مراحل جمع الحديث وتدوينه.

 توضيح طرق التدوين في القرن الثّالث الهجرّي.

 استنتاج الفرق بين طريقة المسانيد وطريقة المواضيع.

َجْمُع الحديث وتدويُنه
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ــة اأحاديــث  يَّ ( ومــن جــاء بعدهــم مــن التّابعيــن اأَهمِّ ــّي ) لقــد اأدرك الجيــل ال�أول مــن اأصحــاب النِّب

(، واأّن مــا يصــدر عنــه مــن قــول اأو فعــل اأو تقريــر هــو وحــي مــن اللــه -تعالــى-، فحرصــوا علــى  النِّبــّي )

( وتبليغــه للنــاس، فقــد  حفظــه وتدوينــه، وهــو مــا دفــع الّصحابــة الكــرام للاهتمــام بــكل مــا صــدر عنــه )

ــاِهُد الَغائـِـَب، َفــُربَّ ُمَبلَّــٍغ اأْوَعــى ِمــْن َســاِمٍع«. )صحيــح الُبخــاِرّي( ( بذلــك فقــال: »َفْلُيَبلِّــِغ الشَّ اأمــر )

 وتُعــدُّ الكتابــة مــن اأهــم وســائل حفــظ الحديــث الشــريف عبــر العصــور، وقــد مــّر تدويــن الحديــث بعــدة 

مراحــل، حتـّـى بلــغ ذروتــه فــي القــرن الثّالــث الهجــرّي.

 المراحل التي مّر به� جمع الحديث وتدوينه:

عصر النبوّة والخلافة الّراشدة:اأول�ً

ــط  ــة اأن يختل ــث الشــريف؛ مخاف ــة الحدي ــن كتاب ســلامية ع ــوة ال�إ ــة الدع ــي بداي ( ف ــّي ) ــى النِّب نه

ــي، َوَمــْن  ــوا َعنِّ ــاَل: »َل� َتْكُتُب ( َق ( اأنَّ َرُســوَل اللــِه ) ــْن اأبِــي َســِعيٍد الُْخــْدِريِّ ) بالقــراآن الكريــم، فَع

ــْراآِن َفْلَيْمُحــُه«. )صحيــح مســلم( ــَر الُْق ــي َغْي ــَب َعنِّ َكَت

 ثــم اأِذن بالكتابــة؛ وذلــك بعــد اأن اطمــاأّن اإلــى حفــظ الّصحابــة القــراآن الكريــم، وتمييزهــم بيــن القــراآن 

( اأن يكتــب مــا يســمعه  ( يطلــب مــن الرَّســول ) والحديــث، فهــذا عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص )

( بقولــه: »اكتــب، فوالــذى نفســى بيــده مــا يخــرج منــه اإل� حــق«. )ســنن اأبــي داود( منــه، فيجيبــه )

مــام اأحمــد فــي مســنده، ولهــذه الصحيفــة  َيِت الصحيفــَة الصادقــة، وقــد نقلهــا ال�إ  فكتــب صحيفــة ُســمِّ

ــث  ــى اأّن الحدي ــاطع عل ــل س ــة، ودلي ــٌة قاطع ــا ُحّج أنّه ــث الشــريف؛ ل� ــن الحدي ــي تدوي ــة ف ــة تاريخي يَّ اأَهمِّ

ــر. َن فــي عصــر مبكّ الشــريف كان قــد ُدوِّ

َفُكتبــت ال�أحاديــث النّبويـّـة فــي هــذا العصــر، ومّمــن كتبــوا: اأبــو بكــر الّصّديــق، وعمــر بــن الخطــاب، وعلــّي 

ابــن اأبــي طالــب، واأبــو هريــرة -رضــي اللــه عنهــم جميعــاً-، وَكَتــب الّصحابــة لرجــل مــن اليمــن يقــال لــه: اأبــو 

( فــي ذلــك، فقــال:  ( بعــد الفتــح، فاســتاأذنوا النِّبــّي ) شــاة، طلــب منهــم اأن يكتبــوا لــه خطبــة النِّبــّي )

أبــي فــلان« )صحيــح الُبخــاِرّي(.  »اكتبــوا ل�
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نش�ط:
 اأستنتُج سبباً يؤّدي لقلّة كتابة الّصحابة الحديث الّشريف.

 كيــف تــرد علــى مــن زعــم اأنَّ الّســنّة النبويـّـة ل� داعــي لهــا بحجــة اأنَّ القــراآن 

الكريــم فيــه تفصيــل لــكل شــيء..

الّصدر ال�أّول من عهد بني اأمّية:ث�نيً�

ــة الشــريفة،  ــث النّبويّ ــض ال�أحادي ــوا بع ــن، فكتب ــة والتّابعي ــد الّصحاب ــي عه ــث ف ــن الحدي ــتمر تدوي اس

أنفســهم، فقــد كتــب هّمــام بــن منبــه )الصحيفــة الّصحيحــة( عــن اأبــي هريــرة، وكتــب ســعيد  واحتفظــوا بهــا ل�

.) ابــن جبيــر الحديــث ل�بــن عبــاس )

اأّمــا َجْمــُع الحديــث الشــريف وتدويُنــه فقــد بــداأ حينمــا اأمــر عبــد العزيــز بــن مــروان – وكان واليــاً علــى 

مصــر– بذلــك، ثــم جــاء مــن بعــده ابنــه الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز، فاأكمــل الَمَهّمــَة التــي بــداأ بهــا والــده، 

مــام  ــة ال�إ ــنّة، وتكّفــل بهــذه الَمَهمَّ فاأوعــز اإلــى واليــه علــى المدينــة المنــّورة اأبــي بكــر بــن حــزم اأن يجمــَع السُّ

محمــد بــن شــهاب الّزهــرّي، وكان ذلــك فــي حــدود ســنة مئــٍة للهجــرة.

القرن الثّ�ني الهجرّي:ث�لثً�

مــام مالــك بــن  نشــطت حركــة التصنيــف فــي الحديــث الشــريف، وكان مــن اأبــرز علمــاء هــذا القــرن ال�إ

ــة، وفتــاوى الّصحابــة،  اأنــس، وســفيان الثّــورّي، وقــد كان معظــم هــذه التصانيــف يجمــع ال�أحاديــث النّبويّ

مــام  ( فــي تلــك الفتــرة كتــاَب )الُمَوطَّــاأ( للاإ والتّابعيــن، ومــن اأبــرز المؤلَّفــات التــي َجمعــت حديــث النِّبــّي )

مالك.

القرن الثّ�لث الهجرّي:رابعً�

نَــْت  َي عصــَر التّدويــن، حيــُث ُدوِّ ــنّة النّبويـّـة، وُســمِّ شــهد القــرن الثّالــث الهجــرّي اأهــّم مراحــل تدويــن السُّ

ــنُّة وعلومهــا تدوينــاً كامــلاً، وظهــرت فيــه اأهــّم الكتــب التــي َجَمَعــِت ال�أحاديــث النّبويّــة الشــريفة،  فيــه السُّ

كـــصحيَحي الُبخــاِرّي ومســلم، ومســند اأحمــد بــن حنبــل، وســنن اأبــي داود، والتِّْرِمــِذّي، وغيرهــا.
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 ورد فــي الــدرس ثلاثــة مفاهيــم، هــي: كتابــة الحديــث، وجمــع الحديــث نش�ط:

ــُن  وتدوينــه، والتصنيــف فــي الحديــث، اأتعــاوُن مــع اأفــراد مجموعتــي، واأَبيِّ

الفــرق بينهــا.

 طرق التّصنيف في الحديث الشريف:

سلك علم�ء الحديث في القرن الثّ�لث الهجرّي طريقتين في تصنيف الحديث الشريف، هم�: 

ــى  ــّي عل ــي يرويهــا كّل صحاب ــث الت ــث يقــوم المحــدِّث بجمــع ال�أحادي ــة المســ�نيد: حي ١ طريق

حــدة، فيكتــب: مســند اأبــي هريــرة، ويضــع مــا جمعــه عنــه مــن اأحاديــث، ثــّم ياأتــي اإلــى صحابــّي 

اآخــر، فيضــع مــا جمعــه عنــه فــي مســند اآخــر.

مــام اأحمــد بــن حنبــل )ت٢٤١هـــ( اأهــمَّ مــا ُصنِّــَف علــى هــذه الطريقــة، وفيــه اأكثــر  وُيَعــدُّ مســند ال�إ

مــن ثلاثيــن األــف حديــث.

ــم المحــدِّث كتابــه اإلــى مواضيــع )كتــب(، يضــع فــي كّل كتــاب  ٢ طريقــة المواضيــع: حيــث ُيَقسِّ

يمــان، واأحاديــث  يمــان فــي كتــاب ال�إ مــا روى مــن اأحاديــث فــي هــذا الموضــوع؛ فاأحاديــث ال�إ

ــم كل كتــاب اإلــى )اأبــواب( مواضيــع فرعيــة، ومــن اأبــرز الكتــب  الصــلاة فــي كتــاب الصــلاة، وُيَقسَّ

أربعــة )ســنِن اأبــي  ــَنن ال� التــي اتَّبعــت هــذا المنهــج صحيــُح الُبخــاِرّي، وصحيــح مســلم، وكتــب السُّ

داود، والتِّْرِمــِذّي والنَّّســائّي، وابــن ماجــه(. 

اإض�ءة:    يحتوي صحيح الُبخاِرّي على كتاب الجهاد والسير، وفيه عدة اأبواب منها:

 باب )فضل رباط يوم في سبيل الله(. 

 باب )فكاك ال�أسير(. 

 باب )الحرب خدعة(.
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التّقويم

( يميَن العبارة غير الّصحيحة: ( يميَن العبارة الّصحيحة، واإشارة ) الّسؤال ال�أول: اأضع اإشارة )

( في حياته.  ١ )    ( لم يكتِب الّصحابة الكرام شيئاً من اأحاديث النِّبّي )

َنن طريقة الموضوعات. مام التِّْرِمِذّي في تصنيفه كتابه السُّ ٢ )    ( اعتمد ال�إ

ــنَّة فــي زمــن الخليفــة عبــد الملــك بــن  مــام ابــن شــهاب الّزهــرّي بجمــع السُّ 3 )   ( قــام ال�إ

مروان.

٤ )    ( ُيَعدُّ القرن الثّالث الهجرّي العصَر الذهبّي لجمع الحديث الشريف.

5 )    ( الصحيفة الصادقة كتبها هّمام بن منبه عن اأبي هريرة.

ُد المراحل التي مّر بها جمع الحديث وتدوينه. الّسؤال الثّاني: اأَُعدِّ

ســلامية بكتابــة الحديــث  ( فــي بدايــة الدعــوة ال�إ ـل: لَــْم يــاأذن النِّبــّي ) الّســؤال الثّالــث: اأَعلِـّ

الشــريف.

الّسؤال الّرابع: اأذكر طرق تصنيف الحديث الشريف في القرن الثّالث الهجرّي.

الّسؤال الخامس: اأفّرق بين طريقة المسانيد والموضوعات في تصنيف الحديث.

آتية َحَسَب طريقة التصنيف: الّسؤال السادس: اأَصنُِّف كتب الحديث ال�

صحيح الُبخاِرّي، سنن ابن ماجه، مسند اأحمد بن حنبل، ُمَوطَّاأ مالك.
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م�م اأحمد صورة من مسند ال�إ
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رُس التّ�سع الدَّ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

َند والَمْتن.  معرفة مفهوم السَّ

 بيان معنى كّل من: الّصحابّي ، التّابعّي ، تابع التّابعّي.

 تعداد شروط الحديث الّصحيح.

 معرفة طرق التََّثبُّت من رواية الحديث.

َند والَمْتن السَّ

 ) عن الرسول )

اأنه ق�ل:

عنعنعنعن

"اإنم� ال�أعم�ل ب�لني�ت..."
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ــنّة النّبويّــة  ــَن للنــاس مــا نُــزِّل اإليهــم مــن الّديــن، وللسُّ (؛ لُيَبيِّ بعــث اللــه – تعالــى- رســولَه محمــداً )

َمْنزلــة عظيمــة؛ فهــي شــارحة لمــا جــاء فــي القــراآن الكريــم، وموّضحــة لــه ومشــّرعة لبعــض ال�أحــكام.

( وتناقلــوه فيمــا بينهــم، جيــلاً بعــد جيــل،  فلذلــك ُعنــي المســلمون بــكّل مــا جاءهــم عــن الرَّســول )

ــم الحديــث، ويعنــي: القواعــد  (، وهــو عل مــا اأّدى اإلــى ظهــور علــم يختــّص بحديــث رســول اللــه )

( ســنداً ومتنــاً. العلميــة الدقيقــة التــي تتّصــل بحديــث رســول اللــه )

 .) َند: هو سلسلة الرُّواة الذين نقلوا الحديث واحداً عن ال�آخر حتّى يصل للرسول ) ف�لسَّ

(، مثــال ذلــك:  ــَند مــن كلام النِّبــّي ) والَمْتــن: هــو نــّص الحديــث الشــريف؛ اأي مــا انتهــى اإليــه السَّ

ــِد  ــُن ُمَحمَّ ــا َعاِصــٌم َوُهــَو اْب َثَن ــا اأبِــي، َحدَّ َثَن ــُن ُمَعــاٍذ، َحدَّ ــُد اللــِه ْب ــا ُعَبْي َثَن مــا جــاء فــي صحيــح مســلم، َحدَّ

ْســَلاُم  (: »ُبِنــَي اْل�إِ اْبــِن َزْيــِد ْبــِن َعْبــِد اللــِه ْبــِن ُعَمــَر، َعــْن اأبِيــِه، َقــاَل: َقــاَل َعْبــُد اللــِه: َقــاَل َرُســوُل اللــِه )

َكاِة، َوَحــجِّ  ــَلاِة، َواإِيَتــاِء الــزَّ ــداً َعْبــُدُه َوَرُســولُُه، َواإَِقــاِم الصَّ َعَلــى َخْمــٍس، َشــَهاَدِة اأْن َل� اإِلَــَه اإِلَّ� اللــُه، َواأنَّ ُمَحمَّ

الَْبْيــِت، َوَصــْوِم َرَمَضــاَن«.

ــى هــذه  ــة والتّابعــون وتابعوهــم، وســنتعّرف اإل ــَند مــن حلقــات اأعظمهــا واأشــرفها الّصحاب ويتكــون السَّ

ــة: المصطلحــات الحديثّي

ســلام، والّصحابــة  ( حــال حياتــه، واآمــن بــه، ومــات علــى ال�إ ــّي ) ف�لّصح�بــّي: هــو مــن لقــي النِّب

ــاِس﴾ )اآل عمــران: ١١٠(  ۡخرَِجــۡت لِلنَّ
ُ
ــٍة أ مَّ

ُ
أّمــة، قــاَل تعالــى: ﴿ُكنُتــۡم َخــۡرَ أ خيــر اأجيــال ال�

ومن اأشهر الصحابة رواة الحديث: اأبو هريرة، وعائشة، وعبد الله بن عمر، واأنس بن مالك.

ــن:  ــن اأشــهر التّابعي ــان، وم يم ــى ال�إ ــات عل ــه، وم ــي، وروى عن ــي الصحاب ــن لق ــو م ــّي: ه ــ� التّ�بع اأّم

ٰــبُِقوَن  ســعيد بــن المســّيب، والحســن البصــري، وياأتــون فــي ال�أفضلّيــة بعــد الّصحابــة، قــاَل تعالــى: ﴿َوٱلسَّ

ُ َعۡنُهــۡم َورَُضــواْ َعۡنــُه﴾  ــٖن رَِّضَ ٱللَّ َبُعوُهــم بِإِۡحَسٰ ِيــَن ٱتَّ نَصــارِ َوٱلَّ
َ
لـُـوَن ِمــَن ٱلُۡمَهِٰجرِيــَن َوٱۡل وَّ

َ
ٱۡل

ــة: ١٠٠(  )التوب

يمان، وهؤل�ء ياأتون في ال�أفضلّية  اأم� ت�بع التّ�بعّي: فهو من لقي التابعي، وروى عنه، ومات على ال�إ

(: »َخْيُر النّاس َقْرنِي، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُونَُهْم، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُونَُهْم«. )صحيح الُبخاِرّي( بعد التّابعين؛ لقوله )

وزاعي، وعبد الله بن المبارك. ومن اأشهر تابعي التابعين من رواة الحديث: مالك بن اأنس، وال�إ
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والحديث النّبوّي الشريف مراتب اأشهرها الحديث الّصحيح.

ــَند اإلــى منتهــاه  ف�لحديــث الّصحيــح: هــو مــا اتّصــل ســنده بنقــل العــدل الّضابــط عــن مثلــه مــن اأول السَّ

مــن غيــر شــذوذ ول� ِعلـّـة.

وقد اشتمل التعريف على شروط الحديث الّصحيح، وهي: 

َند اإلى اآخره. َند: اإّن كّل راٍو من رواة الحديث اأخذ عّمن فوقه مباشرًة من اأوِل السَّ ١ اتّص�ل السَّ

سلام، والعقل، والتقوى، والَمروءة. واة: اإّن كّل راٍو من رواة الحديث اتّصَف بال�إ ٢ عدالة الرُّ

واة: اإّن كّل راٍو من رواة الحديث تامّ الحفظ؛ اأي متقن لحفظ ال�أحاديث.  3 ضبط الرُّ

٤ الخلّو من الّشذوذ: اأن ل� يخالَف الّراوي الثَّقة َمْن ُهَو اأوثُق منه.

ِة الحديث، مع اأّن ظاهره الّسلامة منه. 5 الخلّو من الِعلّة: والِعلَُّة سبٌب َخِفيٌّ يقدُح في ِصحَّ

شراقة:
اإ

َند والَمْتن منها: الحديث النّبوّي الشريف اأقسام، َوْفَق قّوة السَّ

3 الحديث الّضعيف. ٢ الحديث الحسن.       ١ الحديث الّصحيح.              

طرق التََّثبُّت من رواية الحديث: 

١ الّرحلة في طلب الحديث.

٢ البحث في اأحوال الرُّواة َجْرحاً وَتعديلاً.

3 جمــع الّروايــات المختلفــة للحديــث الواحــد، والموازنــة بينهــا؛ لمعرفــة ال�أخطــاء التــي قــد تقــع مــن 

بعــض الــرُّواة.

َنَد والَمْتن.نش�ط: ُح السَّ  اأرجُع اإلى كتب الحديث، واأستخرُج مثال�ً ُيَوضِّ
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التّقويم

( يميَن العبارة غير الّصحيحة: ( يميَن العبارة الّصحيحة، واإشارة ) الّسؤال ال�أول: اأضع اإشارة )

سلام.  ( مؤمناً به، ومات على ال�إ ١ )    ( تابع التّابعّي من لقي النِّبّي )

٢ )    ( من طرق التّثبيت من رواية الحديث: البحث في اأحوال الرُّواة َجْرحاً وَتعديلاً.

ســلام، والعقــل،  ــث اتّصــف بال�إ ــي: اأّن كّل راٍو مــن رواة الحدي ــرُّواة تعن ــة ال 3 )    ( عدال

والبلــوغ فقــط.

.) َند من كلامه ) ٤ )     ( الَمْتن: هو نّص الحديث الشريف؛ اأي ما انتهى اإليه السَّ

آتية: ُح المقصود بالمصطلحات ال� الّسؤال الثّاني: اأَوضِّ

َند، الحديث الّصحيح، الِعلّة. السَّ

الّسؤال الثّالث: اأذكر دليلاً شرعياً على فضل كلٍّ ِمَن: الّصحابة، والتّابعين، وتابعي التّابعين.

ُد شروط الحديث الّصحيح. الّسؤال الّرابع: اأَعدِّ

الّسؤال الخامس: اأستنتُج الّشروط الواجب توافرها في الّصحابّي.

الّسؤال السادس: اأَُعلِّل:

ُيَعدُّ الّصحابة خير اأّمة اأْخِرَجْت للنّاس.
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رُس الع�شر الدَّ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

 شرح الحديث شرحاً وافياً.

 توضيح المعاني المستفادة من الحديث.

 معرفة بعض الكبائر.

 تعداد الكبائر التي وردت في الحديث.

 استنتاج خطورة ارتكاب الكبيرة.

 الحرص على ال�بتعاد عن الكبائر.

 حفظ الحديث غيباً.

حديث اأكبر الكب�ئر
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(: »األ�َ  َعــْن َعْبــِد الرَّْحَمــِن ْبــِن اأبـِـي َبَكــَرَة، َعــْن اأبِيــِه -َرِضــَي اللَّــُه َعْنُهمــا-، َقــاَل: َقــاَل النِّبــّي )

ْشــَراُك بِاللَّــِه، َوُعُقــوُق الوالَديــن  ُئُكــْم بِاأْكَبــِر الَكَبائـِـِر؟« َثلاَثــاً، َقالُــوا: َبَلــى َيــا َرُســوَل اللَّــِه، َقــاَل: »ال�إِ اأنَبِّ

ُرَهــا حتـّـى قُْلَنــا: لَْيَتــُه َســَكَت”.  – َوَجَلــَس، َوَكاَن ُمتَِّكئــاً َفَقــاَل: - األ�َ َوَقــْوُل الــّزور«، َقــاَل: َفَمــا َزاَل ُيَكرِّ

)ُمتََّفــٌق عليــه(

شــراُك  طــلاِق ثلاثــة: ال�إ ــِريِف اأنَّ اأعظــَم الّذنــوِب علــى ال�إِ ( فــي هــذا الحديــِث الشَّ ُيخبرنــا الرَّســول )

باللــه، وعقــوق الوالَديــن، وشــهادة الــّزور.

( اأســلوَب التنبيــه بقولــه: »األ�«، وَبيَّــَن اأّن الكبائــر بعضهــا اأكبــر مــن بعــض،  وقــد اســتخدم الرَّســول )

ــر  ــي غي ــم، ووضــع الحــق ف ــس الُظل ــن جن ــا م أنه ــّزور؛ ل� ــول ال ــوق، وق ــه، والعق ــرك بالل ــا الّش ولكــّن اأكبره

َر مــن خــلال قــول الــّراوي: »فمــا زال ُيكرِّرهــا، حتّــى قلنــا ليتــه ســكت«؛  موضعــه، ونلاحــظ اأنــه قــد َكــرَّ

أنَّ فــي التَّكــرار تثبيــت المعلومــة، وترســيخها، واإبــراز اأهميتهــا، والتدليــل علــى قُبــح هــذا الفعــل وشــناعته.  ل�

أنَّــه  أنَّ الشــرَك اعتــداء علــى حــّق اللـّـه -عــّز وجــّل-، واأتبعــه عقــوق الوالَديــن؛ ل� وقــد بــداأ بالشــرك باللــه؛ ل�

كفــٌر لنعمــة الوالَديــن، وجحــود لمعروفهمــا الــذي ل� يســتطيع الولــد مكافاأتهمــا فيــه مهمــا فعــل، وشــهادة 

، واإبطــاِل ُحُقوِقِهــم. أنـَّــها تــؤّدي اإلــى اأخــِذ مــال النـّـاس بَِغيــِر َحــقٍّ (؛ ل� الــّزور حــذر منهــا النِّبــّي )

 راوي الحديث:

ــَرة فــي  (، َتدلّــى بَِبَك ــه ) ــى رســول الل (، مول ــدة ) ــن كل ــن الحــارث ب ــع ب ــو بكــرة: هــو نَُفْي اأب

(، واأســلم علــى يديــه، روى جملــًة مــن ال�أحاديــث، ســكن البصــرة،  حصــار الطائــف، وفــّر اإلــى النِّبــّي )

( عــام )5١( هجريــة. وكان مــن فقهــاء الّصحابــة، مــات )

رك ب�لله:  معنى الشِّ

ُهــَو اإشــراك الَخلــِق َمــَع اللَّــِه -تعالــى- ِفــي اأيِّ َشــاأٍن ِمــن ُشــُؤونِِه، ِمثــل: ِعبــادِة ال�أصنــاِم، اأِو ال�عِتقــاِد اأنَّ 

اأَحــداً َغيــر اللــِه َيعَلــُم الَغيــَب، اأو َينَفــُع، اأو َيُضــّر.  

ـِـَك  ــُر َمــا ُدوَن َذٰل َك بـِـهِۦ َوَيۡغفِ ن يـُـۡشَ
َ
ــُر أ َ َل َيۡغفِ ــرِك ل� ُيغفــُر؛ لقولــه تعالــى: ﴿إِنَّ ٱللَّ وذنــب الشِّ

ىٰٓ إِثۡمــاً َعِظيمــاً ٤٨﴾ )النســاء: ٤٨( ، فــلا ُيقَبــُل مــن الَعبــِد  ِ َفَقــِد ٱۡفــَرَ لَِمــن يََشــآُءۚ َوَمــن يـُـۡشِۡك بـِـٱللَّ
ــُه َمهمــا َعُظــَم اإِذا مــات ُمشــِركاً بِاللــِه َتَعالَــى.  َعَملُ
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 ُعقوُق الوالَدين:

َقَطــَع، والعقــوُق: كُلُّ  ِمــن َعــقَّ، بمعنــى:  العقــوق: 

قــوٍل، اأو ِفعــٍل، اأو اإَِشــاَرٍة، يتــاأّذى بــه الوالـِـدان مــن اأول�ِدِهمــا، 

ــوِت  الصَّ َرفــِع  اأَو  نَهِرِهمــا،  اأو  َشــتِمِهما،  اأو  َكَضربِِهمــا، 

َعَليِهمــا، اأو التاأفّــف ِمنُهمــا، اأو الُعُبــوس فــي َوجِهِهمــا، اأو 

نفــاق عليهمــا، اأو غيــر ذلــك.  عــدم القيــام بشــاأنهما، وال�إ

فعقــوق الوالَديــن مــن اأكبــر الكبائــر، َوبِرُُّهمــا طريــق اإلــى 

الجنـّـة، َوســخُط اللــه فــي ســخِطِهما، قــاَل تعالــى: ﴿َوقـَـَىٰ 

ســراء: ٢3(  ــناًۚ﴾ )ال�إ ــِن إِۡحَسٰ يۡ ــاهُ َوبِٱۡلَودِٰلَ ٓ إِيَّ ــُدٓواْ إِلَّ لَّ َتۡعُب
َ
ــَك أ َربُّ

(: »ِرَضــا اللــِه ِفــي ِرَضــا الوالَديــن،  ( ِرضــا اللــِه ِفــي ِرضــا الوالَديــن، فَقــال ) وقــد َجَعــَل الرَّســول )

َوَســخطُه ِفــي َســخِطِهما«. )صحيــح ابــن حّبــان(

 قول الّزور:

الــّزور: هــو الَكــِذب، َوال�فِتــراُء، وتغييــُر الحقائــِق، َوِمــن ذلــك: اتِّخــاُذ َمعبــوٍد مــع اللــه -تعالــى-؛ ولِذلـِـَك  

ۡوَثٰــِن 
َ
ــَن ٱۡل ــَس ِم ــواْ ٱلرِّۡج أوثــاِن فــي قولــه تعالــى: ﴿فَٱۡجَتنُِب ْجــِس مــن ال� َقــَرَن اللــه -عــّز وجــّل- الــّزور بالرِّ

ور٣ِ٠﴾ )الحــج: 3٠(  ــۡوَل ٱلــزُّ َوٱۡجَتنُِبــواْ قَ
( هيئــَة جلوســه، وكذلــك َتكــرار قولــه: »اأَل� َوَشــَهاَدَة الــّزور«، فيــه ِدل�لــٌة علــى تغليــظ  فتغييــر النِّبــّي )

شــهادة الــّزور، وتنبيــه علــى ُخُطــورة مــا َيَتَرتَّــب َعليهــا مــن اأضــراٍر َوَمفاِســد، َوتحِذيــر ِمــن الَتهــاُوِن ِفيهــا. 

 اأسَتنِتُج الُدروَس الُمسَتفاَدَة ِمْن َهذا الَحديث.نش�ط:
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التّقويم

( يميــَن العبــارة غيــر  ( يميــَن العبــارة الّصحيحــة، واإشــارة ) الّســؤال ال�أول: اأضــع اإشــارة )

الّصحيحــة فيمــا ياأتــي:

 . أنّها تؤّدي اإلى اأخذ مال النّاس بغيِر َحقٍّ ( شهادة الّزور؛ ل� ١ )    ( عظّم النِّبّي )

٢ )    ( تُقَبُل ال�أعماُل النّاِفَعُة ِمَن الَعبِد الُمشِرك.

3 )    ( اإِنَّ الُعبوَس في وجِه الوالَدين عقوٌق لهما.

(: »األ� اأنبئكم ..............«. (: قال ) الّسؤال الثّاني: اأُكمُل حديث اأبي بكرة )

آتية: ُح المقصود بالمصطلحات ال� الّسؤال الثّالث: اأَوضِّ

الكبائر، الشرك بالله، العقوق، الّزور.

الّسؤال الّرابع: اأَتْرِجُم لحياِة راوي الحديث.

الّسؤال الخامس: اأَعلُِّل ما ياأتي:

اأ الّشرك بالله اأكبر الكبائر.

ب عقوق الوالَدين ذنب عظيم.

( هيئة جلوسه، وَتكرار قوله: »األ� وشهادُة الّزور«. جـ تغيير النِّبّي )
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الوحدة الّرابعة

الّسيرة النَّبوّية

نت�أّمل: للمراأة المسلمة دور كبير في نشر الدين 

والدعوة اإلى الله وبن�ء المجتمع.

ال�أهداف الع�مة:

يتوقع من الطلبة في نه�ية الِوحدة اأن يكونوا ق�درين على فهم اأحداث 

السيرة النبوية، وذلك من خلال ال�أهداف ال�آتية:

- التعرف اإلى سيرة الصحابيات رضي الله عنهن. 

- تقدير دور الصحابيات في نشر الدين.

- معرفة اأسباب بعض الغزوات ونتائجها واستخلاص الدروس والِعبر.

- ذكر بعض مواقف الفداء والبطولة في الغزوات.

سلام. - تقدير مواقف الصحابة الكرام في نصرة ال�إ
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رُس الح�دي عشر الدَّ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

.)  ذكر بعض من صحابّيات الرَّسول)

 التعريف بـاأمِّ عمارَة، واأمِّ ُسليم.

 توضيح ما يمّيز )اأمَّ عمارَة، واأمَّ ُسليم( عن غيرهما من الّصحابّيات.

سلام.  بيان دور )اأمِّ عمارَة، اأمِّ ُسليٍم( في خدمة ال�إ

 تقدير دور الّصحابّيات في نشر الّدين.

 استنباط الّدروس والعبر من سيرة الّصحابّيات.

) من صح�بّي�ت الرَّسول )
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ســلام شــقائُق  ســلاُم مكانــَة المــراأِة، واأكرمهــا، واأنصفهــا، وحفــظ لهــا الحقــوق؛ فالنســاُء فــي ال�إ رفــَع ال�إ

يثــار. الّرجــاِل فــي التّضحيــِة وال�إ

ــار، واأمَّ  ــميَة اأمَّ عّم ــن، وُس هــاِت المؤمني ــل: اأمَّ ــًة للنســاء، مث ــة نمــاذَج رائع ــدت الســيرُة النّبويّ ولقــْد خلَّ

ــاً. ( جميع ــي بكــر، ) ــِت اأب ــليٍم، واأســماَء بن عمــارَة، واأمَّ ُس

 

 اأّم عم�رة:

أنَْصاِريَّــُة النّجاريــُة، وكُْنيتهــا اأمُّ عمــارة، والــدُة عبــد  نَُســْيَبُة بِْنــُت َكْعــِب بــِن َعْمــٍرو الفاضلــُة المجاهــدُة ال�

.) اللــه وحبيــب، ابنــي زيــِد بــِن َعاصــم، )

َفْضُله�:

ســلامِ، حيــُث اإنّهــا َشــِهدْت َبْيَعــَة الَعَقبــة الثّانيــة، فكانــْت اإْحــدى  كانــت اأمّ عمــارة مــن الّســابقين اإلــى ال�إ

(، بــل اإنَّهــا  ســلاِم، وكانــت مثــال�ً ُيقتــدى بــه فــي التّضحيــِة، وُحــبِّ الرَّســول ) امراأتْيــِن َحَضَرتــا البْيعــَة للاإِ

 ) ( عندمــا اأرســله الرَّســول) بــِر، فقــد قُِتــَل ابُنهــا حبيــب بــن زيــد ) احتلـّـت مكانــاً عظيمــاً فــي مقــامِ الصَّ

ســلام، فاحتســبته عنــد اللــه تعالــى. اِب يدعــوه للّرجــوع اإلــى ال�إ اإلــى مســيلمَة الكــذَّ

سلام: دورُه� في خدمة ال�إ

ــْوَم  ــٍن، َوَي ــْوَم ُحَنْي ــا شــهدت َي ــَة، َوكم ــِة، َوالُحَدْيِبَي ــَة الَعَقَب ( لَْيَل ــع الرَّســول ) ــارة م ــِهَدْت اأمّ عم َش

.) ــي بكــر ) ــن اأب ــي زم ــة ف الَيماَم

ــاَل: »مــا الَْتَفــتُّ يمينــاً ول� ِشــَمال�ً اإل� واأراهــا  ( َق ــّي ) ــى اإنَّ النِّب ويــوَم اأحــٍد اأبلــت بــلاًء حســناً، حتّ

( ابَنهــا عبــَد اللــه اأن َيعِصــَب جرحها، َفَســِمَعْته  تَُقاتـِـُل ُدونــي«، وقــد ُجِرَحــْت فيهــا؛ فاأمــَر رســوُل اللــه )

(: »اللُّهــّم اْجَعْلُهــْم ُرَفَقائـِـي  اأمّ عمــارة، فَقالـَـْت: يــا رســول اللــه، اْدُع اللــَه اأْن نَُراِفَقــك ِفــي الَْجنـّـِة، فَقــاَل )

ِفــي الَْجنـّـِة«، فَقالـَـْت: َمــا اأَبالـِـي َمــا اأَصاَبِنــي ِمــْن الّدنْيــا.
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وقــد اأْبَلــْت بــلاًء حســناً يــوم الَيمامــة فــي قتــال مســيلمة، وُجرحــت اأحــَد َعشــَر جرحــاً، وقُطَعــْت يُدهــا، 

واسُتْشــِهَد زوجهــا، ولكــنَّ ذلــك لَْم ُيضعــْف َعزيمَتهــا، ولم َتْكَتــرْث لِمــا اأصاَبهــا فــي ســبيل اللــه.                  

وف�ته�:

عــادْت اأمّ عمــارة اإلــى المدينــِة المنــّورِة صابــرًة محتســبًة، ولَــْم َتْمكــْث َطويــلاً، حتـّـى انَْتقلــْت اإلــى لقــاِء 

ربِّهــا، وُدِفَنــْت فــي الَبِقيــِع ســنة ١3هــــ.

 اأّم ُسليم:

هــي الُغَمْيَصــاُء اأمّ ُســليٍم بنــُت ِمْلَحــاَن، اأمُّ الّصحابــّي الَجليــل )اأنــِس بــِن مالــٍك( الــذي َتَشــرََّف بِِخْدمــِة 

.) رُســوِل اللــِه )

َفْضُله�:

 ،) أولــى والثّانيــة، وكانــت مــن اأوائــل المبايعــات لرســول اللــه ) اأســلمت اأمّ ُســليم بيــن بيعَتــي العقبــة ال�

ســلام،  ســلام، لذلــك نالــت مكانــًة عظيمــًة فــي ال�إ وقــد تمّيــزت بالحكمــة والّصبــر، والتّفانــي فــي خدمــة ال�إ

ــَذا؟  ــْن َه ــُت: َم ــَة، َفَســِمْعُت َخْشــَفًة، َفُقْل ــُت الَْجنَّ ــه: »َدَخْل ــِة، بقول ( بالجنّ ــِه ) ــرها رســوُل الل فقــد بشَّ

َقالـُـوا: َهــِذِه الُْغَمْيَصــاُء بِْنــُت ِمْلَحــاَن اأمُّ اأنَــِس ْبــِن َمالـِـٍك«. )صحيــح مســلم(

الَخْشَفة: هي الَحَرَكة والصوت المنخفض.

َصَداقُه�:

ســلاِم؛ فبعــد مــوت زوجهــا، تقــّدم اأبــو طلحــَة لِِخطبتهــا،  كانــت اأمّ ُســليم اأْعَظــم النّســاء مهــراً فــي ال�إ

ــا اْمــَراأٌة ُمْســِلَمٌة، َوَل� َيِحــلُّ لِــي اأْن  ــَك َرُجــٌل َكاِفــٌر، َواأنَ ، َولَِكنَّ ــَردُّ ــَك َيــا اأَبــا َطْلَحــَة ُي ــْت: »َواللــِه َمــا ِمْثلُ َفَقالَ

ــَكاَن َذلِــَك َمْهَرَهــا«. )ســنن النَّّســائي( ــَرُه، َفاأْســَلَم، َف ــا اأْســاألَُك َغْي ــَذاَك َمْهــِري، َوَم ْن تُْســِلْم َف ــاإِ َجــَك، َف اأَتَزوَّ
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:) دورُه� مع الرَّسول )

ســلام، فقالــْت: يــا رســوَل اللــِه، هــذا  ( المدينــة المنــّورة، اأرادت اأن تخــدَم ال�إ       لّمــا َقــِدم النِّبــّي )

( حتـّـى مــات. اأنــٌس َيْخِدُمــك، وَكاَن –ِحْيَنِئــٍذ- ابــَن عشــِر ســنيَن، فَخــَدَم النِّبــّي )

( فــي بعــِض َغَزواتـِـه، منهــا: غــزوُة اأُحــٍد، وغــزوُة ُحَنْيــن، وقــد اأبلــت بــلاًء   وَشــاركْت مــع الرَّســول )

.) حســناً، كمــا اأنَّهــا َرَوت بعــض ال�أحاديــث عــن رســول اللــه )

١ َســطَّرت المــراأة الِفَلســطينّية مثــال�ً للتّضحيــة والفــداء. بالتّعــاون مــع اأفــراد نش�ط:

مجموعتــي، اأذكــُر بعضــاً منهــا.

٢ اأرجــُع اإلــى اأحــد كتــِب الســيرِة النّبويّــة، واألّخــُص معركــة الَيمامــة، مبّينــاً 

دور اأمِّ عمــارة، وولدْيهــا فــي المعركــة. 
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التّقويم

( يميــَن العبــارة غيــر  ( يميــَن العبــارة الّصحيحــة، واإشــارة ) الّســؤال ال�أول: اأضــع اإشــارة )
الّصحيحــة فيمــا ياأتــي:

١ )    ( اأمّ عمارة هي الّصحابّية الجليلة نُسيبة بنت كعب. 
٢ )    ( قُطعت يُد اأمِّ عمارة، وهي تقاتل في غزوة اأُحد.

( من قبيلة ال�أوس. 3 )    ( اأمّ عمارة )
٤ )    ( كان َصداُق اأمِّ ُسليم اإسلاَم زوجها.

5 )    ( اأنس بن مالك هو ابُن الّصحابّية الجليلة اأمّ ُسليم.
جابة الّصحيحة فيما ياأتي: الّسؤال الثّاني: اأضُع دائرة حول رمز ال�إ

سلام هو:  ( اإلى مسيلمَة يدعوه للّرجوع اإلى ال�إ ١ الّصحابّي الذي اأرسله النِّبّي )
ب علّي بن اأبي طالب. اأ عاصم بن ثابت.   

د حبيب بن زيد. جـ عبد الله بن زيد.   

٢ توفّيت اأمّ عمارة زمن الخليفة:
ب عمر بن الخطّاب. اأ اأبي بكر الّصّديق.  

د علّي بن اأبي طالب. جـ عثمان بن عّفان.   

3 شاركت اأمّ عمارة في جميع ما ياأتي عدا:
ب يوم حنين. اأ غزوِة اأُحد.    

د معركة اليمامة. جـ معركة اليرموك.    

ســلام يقّيــد المــراأة، ويقلـّـل مــن شــاأنِها، فــي ضــوء  الّســؤال الثّالــث: كيــف تــرّد علــى َمــْن َيْزُعــُم اأّن ال�إ
مــا تعلّمَتــُه مــن هــذا الــدرس؟

الّسؤال الّرابع: اأستنتُج العبر والدروس المستفادة من الدرس.
الّسؤال الخامس: اأقارن بين الّصحابّية اأمّ عمارة واأمّ ُسليم من حيث:

اأّم ُسليماأّم عم�رة الّصفة 
اسُمه�

اإسلاُمه�
م� يمّيُزه�
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رُس الثّ�ني عشر الدَّ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

 بيان اأسباب غزوة الخندق.

 سرد قّصة حفر الخندق.

 وصف حال المؤمنين اأثناء الحصار.

 بيان خطورة المنافقين على الّصّف المؤمن.

 تعداد الكرامات التي حدثت للمسلمين نصرًة لهم.

 استنتاج الدروس والعبر من غزوة الخندق.

غزوة الخندق
٥هـ
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( غــزوة الخنــدق، وقــد وقعــت فــي الّســنة الخامســة مــن  مــن الغــزوات التــي شــارك فيهــا الرَّســول )

الهجــرة.

ــة؛ لتحريضهــم  ــواِف علــى القبائــل العربي ــٌد منهــم بالطَّ ــام وف ــر عــن ديارهــم، ق فبعــد اإجــلاِء بنــي النَّضي

علــى قتــاِل المســلمين، فتوّجهــوا -ابتــداًء- اإلــى قريــش الّذيــن اســتجابوا لطلبهــم، ثــّم توّجهــوا اإلــى غطفــاَن، 

يْت  وغيرهــا مــن قبائــل العــرب، فتشــكَّل جيــٌش مــن ال�أحــزاب يبلــغ َتعــداُده عشــرة اآل�ف مقاتــل؛ ولذلــك ُســمِّ

غــزوة الخنــدق غــزوَة ال�أحــزاب. 

 قّصُة حفر الخندق:

جيــش  بتشــكيل   ) ( النِّبــّي  علــَم  لّمــا 

ال�أحــزاب، ســارع اإلــى مشــاورِة اأصحابِــه، واتّفــق 

الجليــُل  الّصحابــّي  قّدمهــا  مشــورٍة  علــى  الجميــع 

( الــذي قــال: »اإنّــا كُنَّــا  ســلماُن الفارســي )

بــاأرِض فــارَس اإذا حوصْرنــا َخْنَدْقنــا علينــا«. )فتــح البــاري 

شــرح صحيــح الُبخــارِّي(

( اإلــى مــا اأشــار اإليــه  وقــد اســتجاب  النِّبــّي )

ســلمان، فَكلَّــف كلَّ عشــرٍة مــن الّرجــال اأن يحفــروا 

اأربعيــن ذراعــاً، وقــام المســلمون بجــدٍّ ونشــاٍط يحفــرون الخنــدق فــي الجهــة الّشــمالّية للمدينــة، ورســول 

( يحثّهــم ويشــاركهم العمــل؛ لُيخّفــَف عنهــم مــا اأصابهــم مــن النََّصــِب والجــوع، فعــن اأنــٍس قــال:  اللــه )

أنَْصــاُر َيْحِفــُروَن ِفــي َغــَداٍة َبــاِرَدٍة، َفَلــْم َيُكــْن  َذا الُمَهاِجــُروَن َوال� ( اإِلَــى الَخْنــَدِق، َفــاإِ »َخــَرَج َرُســوُل اللــِه )

ــا َراأى َمــا بِِهــْم ِمــَن النََّصــِب َوالُجــوِع، َقــاَل: »اللَُّهــمَّ اإِنَّ الَعْيــَش َعْيــُش  لَُهــْم َعِبيــٌد َيْعَملُــوَن َذلـِـَك لَُهــْم، َفَلمَّ

ــدا... َعَلــى الِجَهــاِد َمــا  آِخــَرْه، َفاْغِفــْر لِْلاأنَْصــاِر َوالُمَهاِجــَرة، َفَقالـُـوا ُمجيبيــن لَــُه: نَْحــُن الَِّذيــَن َباَيُعــوا ُمَحمَّ ال�

َبِقيَنــا اأَبــدا«. )صحيــح الُبخــاِرّي(

وبذلك تمكّنوا من حفر الخندق في ستّة اأيام، وكان عددهم ثلاثة اآل�ف مقاتل.
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 ح�ُل المؤمنين يوم الخندق:

ــاأّزَم الموقــُف،  تفاجــاأ ال�أحــزاُب بالخنــدق عنــد وصولهــم المدينــة، فضربــوا عليهــا حصــاراً شــديداً، وت

واشــتدَّ الكــرُب علــى المســلمين، خاصــًة بعــد نقــِض بنــي قريظــة عهَدهــم، وانضمامهــم اإلــى ال�أحــزاب، وقــد 

وصــَف القــراآُن الكريــُم حالــَة الجــزع والخــوف التــي اأصابــت المســلمين، بقولــه تعالــى: ﴿إِۡذ َجآُءوُكــم ّمِــن 

 ِ ــوَن بـِـٱللَّ ــوُب ٱۡلََناِجــَر َوَتُظنُّ بَۡصٰــُر َوَبلََغــِت ٱۡلُقلُ
َ
ۡســَفَل ِمنُكــۡم ِإَوۡذ َزاَغــِت ٱۡل

َ
فَۡوقُِكــۡم َوِمــۡن أ

ــا۠ ١٠﴾ )ال�أحــزاب: ١٠(  ُنونَ ٱلظُّ

 موقُف المن�فقين:

شــاعات  كان فــي صفــوف المؤمنيــن منافقــون ســارعوا اإلــى ال�نســحاب مــن جيــش المســلمين، وبــّث ال�إ

التــي تُضعــف مــن عزيمــة المؤمنيــن، وتَُزعــِزُع ثباَتهــم، وقــد وصفهــم القــراآُن الكريــم بقولــه تعالــى: ﴿نن 

ىن ين ٰى ري زي  مي ني ىي يي جئ حئ خئ مئ﴾ )ال�أحــزاب: ١٢( 

 نصُر الله للمؤمنين:

( لطلــب  عندمــا اشــتدَّ الكــرُب علــى المؤمنيــن، وبلغــت القلــوُب الحناجــر، توّجهــوا اإلــى الرَّســول )

( َقــاَل: قُْلَنــا َيــْوَم الَْخْنــَدِق: َيــا َرُســوَل اللــِه، َهــْل ِمــْن َشــْيٍء  الّدعــاء لهــم؛ فعــن اأبِــي َســِعيٍد الُْخــْدِريِّ )

نَُقولُــُه؟ َفَقــْد َبَلَغــِت الُْقلُــوُب الَْحَناِجــَر، َقــاَل: »نََعــْم، اللُّهــمَّ اْســُتْر َعْوَراتَِنــا، َواآِمــْن َرْوَعاتَِنــا«، َقــاَل: َفَضــَرَب 

مــام اأحمــد(  يــِح، َفَهَزَمُهــُم. )مســند ال�إ اللــُه َعــزَّ َوَجــلَّ ُوُجــوَه اأْعَدائـِـِه بِالرِّ

(، واأقبلــت بشــائُر الفــرج؛ فقــد صرفهــم اللــه بحولـِـه وقّوتــِه،  ــه )  فاســتجاَب اللــُه –تعالــى- دعــاَء نبيِّ

وَشــتََّت َجْمَعُهــْم باختلافهــم.

أْشــَجِعيُّ  اإِلَى َرُســوِل  ــُن َمْســُعوٍد ال� ــُم ْب ــْم َجاَء نَُعْي ــى َخْوِفِه ــاس َعَل ــا النّ ــاَل: َفَبْيَنَم ــَحاَق، َق ــِن اإِْس  فعن اْب

(، َفَقــاَل: َيــا َرُســوَل اللــِه، اإِنِّــي َقــْد اأْســَلْمُت، َولـَـْم َيْعَلــْم بـِـي اأَحــٌد ِمــْن َقْوِمــي، َفُمْرنـِـي اأْمــَرَك، َفَقــاَل  اللــِه )

نََّما  الَْحــْرُب خْدَعــٌة«.  ْل َعنَّــا َمــا اْســَتَطْعَت، َفاإِ (: »اإِنََّمــا اأنـْـَت ِفيَنــا َرُجــٌل َواِحــٌد، َفَخــذِّ لَــُه َرُســوُل اللــِه )

)دل�ئــل النبــّوة للبيهقــّي(
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فاستطاع نُعيم بن مسعود بخطٍّة ذكّية اإيقاع الّشقاق والخلاف بين بني قريظة وال�أحزاب.

يــَح البــاردَة الشــديدَة علــى ال�أحــزاب، فاأكفــاأت قدورهــم، واقتلعــت  وكذلــك اأرســَل اللــه عــّز وجــّل الرِّ

خيامهــم، واألقــت الرُّعــَب فــي قلوبهــم، فقــّرروا العــودة مــن حيــث اأَتــْوا، وهكــذا نصــَر اللــه –تعالــى- المؤمنيــن 

ِ َعلَۡيُكــۡم إِۡذ  ِيــَن َءاَمُنــواْ ٱۡذُكــُرواْ نِۡعَمــَة ٱللَّ َهــا ٱلَّ يُّ
َ
أ بصبرِهــم وصدقِهــم واإخلاصهــم، قــاَل تعالــى: ﴿َيٰٓ

ُ بَِمــا َتۡعَملُــوَن بَِصــراً ٩﴾  َّــۡم تََرۡوَهــاۚ َوَكَن ٱللَّ رَۡســۡلَنا َعلَۡيِهــۡم رِيٗحــا وَُجُنــوٗدا ل
َ
َجآَءتُۡكــۡم ُجُنــودٞ فَأ

)ال�أحــزاب: ٩( 

(.نش�ط:  اأرجُع اإلى اأحد كتب الّسيرة، واأكتُب عن الخطّة التي نّفذها نُعيم بن  مسعود )
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التّقويم

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: الّسؤال ال�أول: اأضُع دائرة حول رمز ال�إ

١ الّصحابيُّ الّذي اأشار بحفر الخندق هو: 

.) ب سلماُن الفارسّي )    .) اأ عّمار بن ياسر)

.) د نُعيم بن مسعود )   .) جـ علّي بن اأبي طالب )

٢ وقعت غزوة ال�أحزاب عام:

ب 6هـ. اأ 5هـ.     

د ٨هـ. جـ 7هـ.     

3 حفر المسلمون الخندق في الجهة:

ب الغربّية. اأ الّشرقّية.     

د الّشمالّية. جـ الجنوبّية.     

الّسؤال الثّاني: اأذكُر سبب غزوة الخندق.

الّسؤال الثّالث: األّخُص في سطرين باأسلوبي ِقّصة حفر الخندق.

الّسؤال الّرابع: اأقارن بين حال المؤمنين وحال المنافقين اأثناء الحصار.

الّسؤال الخامس: اأذكُر بعض الكرامات التي حدثت للمسلمين في غزوة الخندق.

الّسؤال السادس: اأَعلُِّل ما ياأتي:

اأ َتَمكََّن المسلمون من حفر الخندق في ستّة اأيام. 

ب انتصار المؤمنين يوم ال�أحزاب، على الّرغم من الحصار، وقلّة العدد.

الّسؤال السابع: اأستنتُج اأربعًة من الّدروس المستفادة من غزوة الخندق.
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رُس الثّ�لث عشر الدَّ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

 ذكر بعض من مواقف الفداء والبطولة في الغزوة.

سلام. يَّة الشورى في ال�إ  بيان اأَهمِّ

 تعليل: تفاني الّصحابة -رضوان الله عليهم- في حفر الخندق، وتحّملهم ال�أذى.

 استنباط الّدروس والعبر المستفادة من الغزوة.

سلام.  تقدير مواقف الّصحابة الكرام في نصرة ال�إ

مواقف من غزوة الخندق
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ســلام، حيــث  كانــت غــزوة الخنــدق مــن اأبــرز الغــزوات التــي حصلــت بيــن الحــّق والباطــل فــي تاريــخ ال�إ

فة فــي التضحيــة والفــداء، مــن  تمّخضــت عــن انتصــار المؤمنيــن؛ بســبب ثباتهــم، وكانــت لهــم مواقــف ُمَشــرِّ

هّمها:  اأ

:)  موقُف حذيفة بن اليم�ن )

( علــى متابعــة اأمــر ال�أحــزاب، ومعرفــة اأحوالهــم عــن قــرب، فقــال: »األ� رجــٌل  حــرص رســول اللــه )

ياأتينــا بخبــر القــوم، جعلــه اللــه معــَي يــوم القيامــة، فلــم يســتجْب اأحــد؛ لشــّدة الخــوف والجــوع الــذي اأصابهم، 

(: فمضيــت  «، قــال حذيفــُة ) (: »قــم يــا حذيفــة، فائتنــا بخبــِر القــوم، ول� َتْذعْرُهــم علــيَّ فقــال النِّبــّي )

كاأنَّمــا اأمشــي فــي َحّمــام، فدخلــُت فــي القــوم، والّريــُح جنــوُد اللــه ل� تُِقــرُّ لهــم ِقــْدراً ول� نــاراً ول� بنــاًء، فاأخبــرت 

( حيــن رجعــت، فاألبســني فضــَل عبــاءٍة كانــت عليــه يصلـّـي فيهــا«. )صحيــح مســلم( النِّبــّي )

:)  موقُف سعد بن مع�ذ )

( اإلــى قائــَدي غطفــان: عيينــة بــن حصــن، والحــارث بــن عــوف، وفاوضهمــا  بعــث رســوُل اللــه )

علــى ثُلـُـِث ثمــاِر المدينــة، علــى اأن يرجعــا بمــن معهمــا عنــه وعــن اأصحابــه، فقبــلا منــه، فاأرســل اإلــى ســعد 

ــا نحــن  ــد كنّ ــه، ق ــا رســول الل ــن معــاذ: ي ــه ســعد ب ــادة، واستشــارهما، فقــال ل ــن عب ــن معــاذ، وســعد ب اب

أوثــان، ل� نعبــُد اللــه، ول� نعرفُــه، وهــم ل� يطمعــون اأن ياأكلــوا  ــرِك باللــه، وعبــادة ال� وهــؤل�ء القــوم علــى الشِّ

ســلام، وهدانــا لــه، واأعّزنــا بــك، وبــه، نعطهــم اأموالنــا،  منهــا ثمــرًة اإل� ِقــرًى اأو بيعــاً، اأفحيــن اأكرمنــا اللــه بال�إ

واللــه مــا لنــا مــن حاجــٍة فــي هــذا الصلــح. )الّســيرة النّبويّــة ل�بــن هشــام(

:)  موقُف ج�بر بن عبد الله )

اأتعلم:
انَْكَسَر العجين: تمكّن منه الخمير وتهّياأ للنضج.

الُبْرَمُة: القدر الذي يطبخ فيه.

أثاِفّي: الحجارة التي ينصب القدر عليها. ال�

ُطَعيٌِّم: طعام قليل.

ُر الُبْرَمَة: يغطّي القدر. ُيَخمِّ

( ما اأصاب المســلمين من المخمصِة،  لّما راأى جابٌر )

ــِدي  ــْت: ِعْن ــْيٌء؟ َقالَ ــَدِك َش ــه، وســاألها: »اأَفِعْن ــى زوجت ذهــب اإل

ــِعيَر حتّــى َجَعْلَنــا  َشــِعيٌر َوَعَنــاٌق، َفَذَبَحــِت الَعَنــاَق، َوَطَحَنــِت الشَّ

ــلََّم-  ــِه َوَس ــُه َعَلْي ــى الل ــّي -َصلَّ ــُت النِّب ــمَّ ِجْئ ــِة، ثُ ــي الُبْرَم ــَم ِف اللَّْح

أَثاِفــيِّ َقــْد َكاَدْت اأْن َتْنَضــَج،  َوالَعِجيــُن َقــْد انَْكَســَر، َوالُبْرَمــُة َبْيــَن ال�
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ــاَل:  ــُه، َق ــْرُت لَ ــَو« َفَذَك ــْم ُه ــاَل: »َك ــٌل اأْو َرُجــلاَِن، َق ــِه َوَرُج ــا َرُســوَل الل ــَت َي ــْم اأنْ ــي، َفُق ــٌم لِ ــُت: ُطَعيِّ َفُقْل

ــاَم  ــوا«، َفَق ــاَل: قُوُم ــَي، َفَق ــى اآتِ ــوِر حتّ ــَن التَّنُّ ــَز ِم ــَة، َول�َ الُخْب ــِزِع الُبْرَم ــا: ل�َ َتْن ــْل لََه ــاَل: قُ ــٌب، َق ــٌر َطيِّ »َكِثي

أنَْصــاِر،  ( بِالُْمَهاِجِريــَن َوال� ــا َدَخــَل َعلــى اْمَراأتـِـِه َقــاَل: َوْيَحــِك، َجــاَء النِّبــّي  ) أنَْصــاُر، َفَلمَّ الُمَهاِجــُروَن، َوال�

ــَز،  ــُر الُخْب ــَل َيْكِس ــوا َول� َتَضاَغُطــوا«، َفَجَع ــاَل: »اْدُخلُ ــْم، َفَق ــُت: نََع ــاألََك؟ قُْل ــْل َس ــْت: َه ــْم، َقالَ ــْن َمَعُه َوَم

ــَزْل  ــْم َي ــِزُع، َفَل ــمَّ َيْن ــِه، ثُ ــى اأْصَحابِ ــرُِّب اإِل ــُه، َوُيَق ــَذ ِمْن ــوَر اإِذا اأَخ ــَة َوالتَّنُّ ــُر الُبْرَم ــَم، َوُيَخمِّ ــِه اللَّْح ــُل َعَلْي َوَيْجَع

ــْم  ــاس اأَصاَبْتُه ــاإِنَّ النّ ــِدي، َف ــَذا، َواأْه ــي َه ــاَل: »كُِل ــٌة، َق ــَي َبِقيَّ ــِبُعوا، َوَبِق ــى َش ــِرُف حتّ ــَز، َوَيْغ ــُر الُخْب َيْكِس

َمَجاَعــٌة«. )صحيــح الُبخــاِرّي(

 الّدروس والعبر من غزوة الخندق:

من اأهّم الّدروس والعبر المستفادة من غزوة الخندق ما ياأتي:

( اأصحابــه يــوم الخنــدق، علــى  ســلام: لقــد شــاور الرَّســول) ١ ترســيخ مبــداأ الّشــورى فــي ال�إ

ــد بالوحــي، لكــْن ل� بــد مــن ترســيخ الّشــورى فــي نفــوس المؤمنيــن؛ لتكــون  الّرغــم مــن اأنــه ُمؤيّ

ســلامي. اأصــلاً مــن اأصــول الحكــم فــي المجتمــع ال�إ

( شــديَد التّضــّرع والّدعــاء، خاّصــًة فــي  يَّــة الدعــ�ء فــي تحقيــق النصــر: كان الرَّســول ) ٢ اأَهمِّ

غزواتــه، فــكان ذلــك اأحــد اأســباب النصــر، والتاأييــد مــن اللــه، عــّز وجــّل.

( الصحابة-رضــوان اللــه عليهــم- فــي حفــر  3 مشــ�ركُة الق�ئــد الجنــد: كان لمشــاركة الرَّســول )

الخنــدق اأثــٌر بالــٌغ فــي رفــع معنويــات الجنــد وتفانيهــم، وبذلــك اأرســى مبــداأ التعــاون بيــن القائــد 

والجنــد.

٤ بيــ�ُن ُســنٍَّة مــن ُســَنِن اللــه تع�لــى: وهــي التاأييــد والنصــر للمؤمنيــن الّصادقيــن، والهزيمــة 

 ُ ــَى ٱللَّ اۚ َوَك ــۡرٗ ــواْ َخ ُ ــمۡ َيَنال َ ــمۡ ل ــُرواْ بَِغۡيِظِه ــَن َكَف ِي ُ ٱلَّ ــى: ﴿ َوَردَّ ٱللَّ ــالَ تعال ــم، ق ل�أعدائه

ُ قَوِّياً َعزِيٗزا ٢٥﴾ )ال�أحزاب: ٢5(  ٱلُۡمۡؤِمنَِن ٱۡلقَِتاَلۚ َوَكَن ٱللَّ
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١ كان للمــراأة دوٌر بــارز فــي غــزوة الخنــدق. اأرجــُع اإلــى اأحــد كتــب الّســيرة، نش�ط:

ــةَ بنــِت عبــِد المطّلــِب -رضــي اللــه عنهــا- فــي الغــزوة. واأكتــُب عــن دور َصِفيَّ

ــن  ــة دروس اأخــرى مســتفادة م ــُب ثلاث ــي، نكت ــراد مجموعت ــع اأف ــاون م ٢ بالتع

ــدق.  غــزوة الخن
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التّقويم

الّسؤال ال�أول: اأذكُر موقفاً من مواقف البطولة في غزوة الخندق.

ُد بعضاً من الدروس والعبر المستفادة من غزوة الخندق. الّسؤال الثّاني: اأَعدِّ

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: الّسؤال الثّالث: اأضُع دائرة حول رمز ال�إ

(؛ لياأتي بخبر القوم هو:  ١ الّصحابّي الذي اأرسله النِّبّي )

.) ب سعد بن عبادة )    .) اأ سعد بن معاذ )

.) د علي بن اأبي طالب )   .) جـ حذيفة بن اليمان )

( قائَدي غطفاَن مقابل رجوعهما على: ٢ فاوض النِّبّي )

ب ثُلُِث ثمار المدينة. اأ ُرْبِع ثمار المدينة.   

د ثُلَُثي ثمار المدينة. جـ نِْصِف ثمار المدينة.   

3 من اأسباب ال�نتصار في غزوة الخندق:

ب الّشورى. اأ الّدعاء.     

د جميع ما سبق. جـ مشاركة القائد الجند.   

الّسؤال الّرابع: اأَعلُِّل ما ياأتي:

( اأصحابه، على الّرغم من اأنه ُمستغٍن بالوحي عن الّشورى.  اأ مشاورُة النِّبّي )

ب رْفُض سعد بن معاذ الّصلح مع قائَدي غطفان.

(: »قــل لهــا: ل� تنــزع الُبرمــة ول� الخبــز مــن التّنــور حتـّـى  ( لجابــٍر ) جـ قــوُل النِّبــّي )

اآتي«.

(، اأذكــُر مثــال�ً مارســُت فيــه  الّســؤال الخامــس: مــن خــلال فهمــي لقّصــِة جابــر بــن عبــد اللــه )

يثــار فــي مجتمعــي. ُخلــق ال�إ

( الّصحابة في حفر الخندق؟ الّسؤال السادس: ماذا اأستنتج من مشاركة الرَّسول )
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الوحدة الخ�مسة

سلامّي الِفْقه ال�إ

نت�أمل: نعم الله تع�لى على العب�د كثيرة، ومن 

اأهمه� نعمة الم�ء فهو اأصل حي�ة الك�ئن�ت وبه 

تزول الُنج�س�ت.

ال�أهداف الع�مة:

يتوقع من الطلبة في نه�ية الِوحدة اأن يكونوا حريصين على ال�لتزام 

ب�ل�أحك�م الفقهيه المتعلقة ب�أفع�لهم، من خلال ال�أهداف ال�آتية:

سلامي من القراآن الكريم والسنة النبوية. - ال�ستدل�ل على اأحكام الفقه ال�إ

- التعّرف اإلى مفهوم الطهارة واأهميتها واأنواعها وموجباتِها.

سلام. - التعرف اإلى حكمة مشروعية الصدقة في ال�إ

- التفريق بين العقيقة وال�أضحية. 

نسان وتوضيح اأحكامه. - ذكر اأهمية الماء للاإ



الرتبية اإلسالمية للصف الثامن

7٢

رُس الّرابع عشر الدَّ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

 معرفة مفهوم الطّهارة.

 ال�ستدل�ل على شرعّية الطّهارة.

يَّة الطّهارة وفضلها.  بيان اأَهمِّ

 ذكر اأنواع الطّهارة.

 توضيح ال�أمور التي توجب الطّهارة.

 الحرص على اأداء الطّهارة باتقان.

من اأحك�م الّطه�رة

 )الَجن�بة، والَحْيض، والنَّف�س(
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 مفهوم الّطه�رة:

الّطه�رة: هي اإزالُة النّجاسة، وارتفاُع وصِف الحدث الذي َيمنع من الصلاة، ونحوها.

وَينقسم الوصُف الم�نُع من الّصلاة، ونحوه� اإلى قسمين، هم�:

(: »ل� تُقَبــل  اأول�ً- الَحــَدُث ال�أصغــر: وهــو مــا َيِجــُب بــه الوضــوء، حيــث قــال رســول اللــه )

ــى َيتوضــاأ«. )صحيــح الُبخــاِرّي( صــلاُة مــن اأحــدَث حتّ

ث�نيً�- الَحَدُث ال�أكبر: وهو ما َيِجُب به الُغْسل.

نســان خــلال مراحــل نمــّوه، تطــراأ عليــه َتغيُّــرات طبيعّيــة ل� ينبغــي اأن يخجــَل منهــا، اأهّمهــا: البلــوغ:  فال�إ

ــاث،  ن ــد ال�إ ــُض عن ــوغ: الَحْي ــات البل ــر نضجــاً، ومــن علام ــا اأكث ــة يكــون فيه نســان مرحل وهــو دخــول ال�إ

وخــروُج الَحَيوانــات المنويّــة عنــد الّذكــور بال�حتــلام، وغيــره.

أنـَّها ترتبط بطهارته وعبادته. ويجب على المسلم تعلُّم اأحكام الَجنابة والَحْيض والنَّفاس؛ ل�

 الَجن�بة:

تكون الَجنابة بنزول الَمنّي، اإّما بال�حتلام اأثناء النوم، اأو بمعاشرة الّرجل زوجته، اأو غير ذلك.

ــارة بال�غتســال؛  ــاً، وخروجــه يوجــب الطّه ــذي يخــرج مــن الشــخص متدفق ــّي: هــو الســائل ال والَمن

ــدة: 6(.  ﴾ )المائ ْۚ ــُروا هَّ ــا فَٱطَّ ــۡم ُجُنٗب ــى: ﴿ِإَون ُكنُت ــه تعال لقول

ومّما َيحُرم على الُجُنب قبل اأن يغتسل: الّصلاُة، والمكُث في المسجد، وَمسُّ المْصَحف.

ول� بــّد مــن التمييــز بيــن الَمنــّي والَمــذي؛ فالَمــذُي ل� يكــون متدفقــاً، بــل هــو نقــاط قليلــة مــن ســائل لــزج 

تخــرج عنــد التفكيــر بالّشــهوة الجنســّية، وخــروج المــذي ل� تترتـّـب عليــه الَجنابــة، ول� يوجــب ال�غتســال، 

واإنّمــا هــو ناقــض للوضــوء فقــط، وهــو نَِجــٌس يجــب َغســلُه عــن الملابــس والَجَســد.

ــه،  ــي ثوب ــي ف ــراأى الَمن ــه، ف ــن نوم ــخص م ــتيقظ الّش ــي فيوجــب ال�غتســال، واإذا اس ــا خــروُج الَمن اأّم

ــدُّ  ــَر بلــلاً، فــلا ُيَع ــر احتلامــاً، ولــم ي ــْن تذكّ ــا َم ــَر ال�حتــلام اأم ل�، واأّم فيجــب عليــه ال�غتســال، ســواء تذكَّ

ــه. ــل علي ــاً، ول� ُغْس ُجُنب
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 الَحْيض والنَّف�س:

الّدم�ء التي تخرج من المراأة، وتوجب ال�غتس�ل بعد انقط�عه�، هي الَحْيض والنَّف�س:

١ الَحْيض: هو الّدم النّاتج عن نزول البويضة كّل شهر، ويخرج في وقت الّدورة الّشهريّة.

٢ النَّف�س: هو الّدم الّذي يخرج بعد الول�دة.

ــّدم الــذي  وهنــاك نــوع ثالــث مــن الّدمــاء التــي قــد تخــرج مــن المــراأة، ُيســّمى ال�ســتحاضة: وهــي ال

ــِض، اأو النَّفــاس. ــرة الَحْي ــره، اأو مــا زاد عــن فت ــزٍف، اأو غي ــر حيــض، اأو نفــاس؛ كن يخــرج مــن غي

وال�ســتحاضة ل� توجــب ال�غتســال، ول� تمنــع صحــة الّصــلاة، ويجــب علــى المســتحاضة اأن تتوّضــاأ 

لوقــت كّل صــلاة، وتصلّــي، كمــا اأّن دم ال�ســتحاضة ل� يمنــع صّحــة الّصــوم.

اأّمــا الحائــض والنَّفســاء، فيحــرم عليهمــا الّصــلاة والّصــوم، ول� تقضيــان الّصــلاة، بينمــا َيِجــُب عليهمــا 

ــُر  ــْوِم، َوَل� نُْؤَم ــُر بَِقَضــاِء الصَّ ــا َذلِــَك، َفُنْؤَم (: »َكاَن ُيِصيُبَن قضــاء الّصــوم بعــد الطُّهــر؛ لقــول عائشــة )

بَِقَضــاِء الّصــلاة«. )صحيــح مســلم(

 ُركن� ال�غتس�ل:

للاغتس�ل ركن�ن، هم�: 

ــة: وذلــك بــاأن يكــون قصــد المســلم مــن ال�غتســال الطّهــارة؛ فال�غتســال بقصــد النظافــة  ١ النِّيَّ

فقــط ل� تصــّح بــه الطّهــارة مــن الَجنابــة، ول� مــن انقطــاع دم الَحْيــض اأو النَّفــاس، والنّيــة محلّهــا 

القلــب ول� يجــوز التلّفــظ بهــا.

٢ تعميــم المــ�ء علــى جميــع البــدن، ويمكــن للمــراأة األّ� تنقــَض َضفائــر شــعرها، ويكفيهــا اأن 

تحثــَو علــى راأســها المــاء، فَعــْن اأمِّ َســَلَمَة، َقالـَـْت: قُْلــُت َيــا َرُســوَل اللــِه، اإِنِّــي اْمــَراأٌة اأُشــدُّ َضْفــَر 

ــَلاَث  ــِك َث ــى َراأِْس ــي َعَل ــِك اأْن َتْحِث ــا َيْكِفي ــاَل: »َل�. اإِنََّم ــة؟ َق ــِل الَجناب ــُه؛ لُِغْس ــي، َفاأنُْقُض َراأِْس

ــمَّ تُِفيِضيــَن َعَلْيــِك الَْمــاَء، َفَتْطُهِريــَن«. )صحيــح مســلم( َحَثَيــاٍت، ثُ

ــُن معنــى قــول اللــه تعالــى فــي نش�ط: آيــة )٢٢٢( مــن ســورة البقــرة، واأَبيِّ ١ اأرجــُع اإلــى ال�

ٰبـِـَن َوُيِحــبُّ ٱلُۡمَتَطّهِرِيــَن ٢٢٢﴾ )البقــرة: ٢٢٢(. َ ُيـِـبُّ ٱلَّوَّ اآخرهــا ﴿إِنَّ ٱللَّ

ُق بين الطّهارة والنّظافة.  ٢ اأَفرِّ
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التّقويم

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: الّسؤال ال�أول: اأضُع دائرة حول رمز ال�إ
١ الحدث ال�أصغر وهو: 

ب ما يوجب الغسل. اأ ما يوجب التوبة.   

د ما يوجب الوضوء. جـ ما يوجب الكفارة.   

آتية توجب الغسل: ٢ واحدة من ال�
ب خروج المذي. اأ ال�حتلام اأثناء النوم.   

د نزول الدم الزائد عن فترة الحيض. جـ خروج دم الحيض.   

3 ال�أعمال التي يحرم على الحائض والنفساء القيام بها:
ب الصلاة وال�ستغفار. اأ الصوم والصلاة.   

د الدعوة اإلى الخير وتقديم العون للمحتاجين. جـ الصلاة والدعاء.   

( يميــَن العبــارة غيــر الّصحيحــة  ( يميــَن العبــارة الّصحيحــة، واإشــارة ) الّســؤال الثانــي: اأضــع اإشــارة )
فيمــا ياأتــي:

١ )    ( الَمْذي ناقٌض للوضوء، وهو نَِجٌس َيِجُب غسله عن الملابس والجسد. 
٢ )    ( َمْن تذكَّر احتلاماً َيِجُب عليه الُغْسل، سواًء وجَد بللاً في ثوبه اأم ل�.
3 )    ( ال�ستحاضة ل� توِجُب الُغْسل، ول� تمنع من صّحة الّصلاة والّصوم.

٤ )    ( الحائُض والُنفساُء تقضيان الّصلاة، ول� تقضيان الّصوم.
5 )    ( يجوز للُجُنِب اأن يمكَث في المسجد، واأن َيَمسَّ الُمصحف قبل اأن َيغتسل.

الّســؤال الثالــث: اأَصنِّــُف اأنــواع الّدمــاء التــي تخــرج مــن المــراأة اإلــى: مــا يجــب ال�غتســال بعــد انقطاعهــا، 
ومــا ل� يجــب ال�غتســال بعــد انقطاعهــا.

الّسؤال الرابع: ما ُركنا ال�غتسال؟
ُق بيَن كلٍّ مما ياأتي من حيث المفهوم والحكم: الّسؤال الخامس: اأَفرِّ

١ دِم الَحْيض ودِم ال�ستحاضة. 
٢ الَمِنّي والَمذي.

الّسؤال السادس: ماذا يحرم على الُجُنب قبل اأن َيغتسل؟
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رُس الخ�مس عشر الدَّ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

نسان. يَّة الماء للاإ  ذكر اأَهمِّ

 بيان اأنواع المياه.

 توضيح اأحكام المياه.

 المحافظة على الماء.

 استنتاج اآداب استعمال المياه.

 تقدير قيمة الماء.

اأنواع المي�ه واأحك�مه�
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قامــة الحيــاة؛ فبدونهــا ل� نســتطيع العيــش، وهــي اأصــل حيــاة الكائنــات  الميــاه مــن اأكبــر الّضــرورات ل�إ

أنبيــاء: 3٠(. ولذلــك  فَــَا يُۡؤِمُنــوَن ٣٠﴾ )ال�
َ
ۚ أ ٍء َحٍّ علــى ال�أرض، قــاَل تعالــى: ﴿وََجَعۡلَنــا ِمــَن ٱلَۡمــآءِ ُكَّ َشۡ

ســلام بالمحافظــة علــى المــاء، وبّيــَن لنــا اآداب اســتعماله؛ تقديــراً لقيمتــه. فقــد اأمرنــا ال�إ

 اأنواع المي�ه، وحكم كّل نوع منه�:

م الفقه�ء المي�ه اإلى ثلاثة اأنواع، هي: َقسَّ

أولــى: اأنـّـه طاهــر فــي  ١ المــ�ء الطَّهــور: وهــو المــاء الباقــي علــى اأصــل ِخْلَقِتــه، ويتّصــف بصفتيــن: ال�

ــر لغيــره. ذاتــه، والثّانيــة: اأنــه ُمَطهِّ

أنهــار،  ــاه ال�أمطــار، والبحــار، وال� ومصــ�دره: مــا ينــزل مــن الّســماء، اأو يخــرج مــن ال�أرض، كمي

ــار، ونحوهــا. آب ــون، وال� والعي

ــيَِّة، كالَبــْوِل، والــّدِم، والخمــر، كمــا  وحكــم المــ�ء الطهــور: اأنـّـه َيِحــلُّ بــه اإزالــة النّجاســة الِحسِّ

ــه مــن  ــَدِث ال�أصغــر، ويصــّح ال�غتســاُل ب ــع الَح ــه؛ لرف ــلُّ الوضــوء ب َيِح

ــٍض، اأو نفــاس. ــٍة، اأو حي َجناب

ُِل َعلَۡيُكــم  أدلـّـة علــى طهــارة هــذا النــوع مــن المــاء وتطهيــره لغيــره، قــول اللــه –تعالى-﴿َوُيــَزّ ومــن ال�

أنفــال: ١١(. ــۡيَطِٰن﴾ )ال� َُطّهَِرُكــم بـِـهِۦ َوُيۡذهـِـَب َعنُكــۡم رِۡجــَز ٱلشَّ ــَمآءِ َمــاٗٓء ّلِ ّمِــَن ٱلسَّ
(، َفَقــاَل: َيــا َرُســوَل اللَّــِه اإِنَّــا نَْرَكــُب الَْبْحــَر،  أدلـّـة اأيضــاً حديــث الّرجــل الــذي )َســاأَل النِّبــّي ) ومــن ال�

 :) ــاأ بَِمــاِء الَْبْحــِر؟ َفَقــاَل َرُســوُل اللَّــِه ) اأْنـَـا بـِـِه َعِطْشــَنا، اأَفَنَتَوضَّ ْن َتَوضَّ َونَْحِمــُل َمَعَنــا الَْقِليــَل ِمــَن الَْمــاِء، َفــاإِ

»ُهــَو الطَُّهــوُر َمــاُؤُه الِْحــلُّ َمْيَتُتــُه«. )ســنن اأبــي داود(

٢ المــ�ء الّط�هــر: وهــو المــاء الــذي اســُتْعِمَل فــي ُوضــوء، اأو ُغســل، وكذلــك المــاء الــذي خالطــه 

ــَر اســمه، اأو بعــض اأوصافــه، كَلْونـِـه، اأو طعمــه، اأو رائحتــه. طاهــر، َفَغيَّ

فهذا النوع من الم�ء له ح�لت�ن، هم�:

ــة ال�أولــى: المــاء الّــذي انفصــل عــن الجســم بعــد اســتعماله فــي وضــوء اأو ُغســل، ولــم   الح�ل

ــر  م، فهــذا مــاء مســتعَمل، طاهــٌر فــي نفســه، غيــر ُمَطهِّ ــْوِل اأو الــدَّ ــيَّة، كالَب تخالطــه نجاســة ِحسِّ

لَِغيــره.
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 الح�لــة الثّ�نيــة: المــاء الــذي خالطــه طاهــٌر، َفَغيَّــر اســمه، وبعــض اأوصافــه، كالّشــراب، والّشــاي 

أنـّـه لــم َيُعــد ُيطَلــق عليــه اســم المــاء الطّهــور،  ــر؛ ل� والَخــّل، والَمــَرق، فهــذا يصيــر طاهــراً غيــر ُمَطهِّ

بــل اأصبــح ُيطلــق عليــه اســم الّشــراب، اأو الّشــاي، اأو الَخــّل، اأو الَمــَرق، اأو غيــر ذلــك.

وُحكــم المــاء الطّاهــر اأنـّـه قــد َفَقــَد صفــة واحــدة مــن صفَتــي المــاء الطّهــور، وهــي صفــة تطهيــره لغيــره؛ 

ــَدِث  ــِع الَح ــه؛ لرف ــوز الوضــوء ب ــا ل� يج ــّدم، كم ــْوِل، اأو ال ــيَّة، كالَب ــة ِحسِّ ــه نجاس ــزال ب ــوز اأن تُ ــلا يج ف

ال�أصغــر، ول� يجــوز ال�غتســاُل بــه مــن َجنابــة، اأو َحْيــض، اأو نفــاس.

ويبقــى هــذا النــوع مــن المــاء طاهــراً فــي ذاتــه؛ فيجــوز اســتعماله للَتَبــرُّد، اأو لغســل اليديــن بعــد ال�أكل، 

اأو لتنظيــف اأرض البيــت، ونحــو ذلــك.

3 المــ�ء النَِّجــس: وهــو المــاء الــذي وقعــت فيــه نجاســة َغيَّــَرت بعــض اأوصافــه، وكذلــك المــاء الذي 

ــيَّة، وانفصــل عنهــا، فيصيــر المــاء نَِجســاً فــي حالتيــن، همــا: اأزيلــت بــه نجاســة ِحسِّ

م، والَبــْول، وَغيَّــَرت اأحــد اأوصافــه، كَتَغيُّــر  ــيَّة، كالميتــة، والــدَّ  ال�أولــى: اإذا وقعــت فيــه نجاســة َحسِّ

لونــه، اأو طعمــه، اأو رائحتــه.

أنّــه  ــر المــاء بملاقاتــه النّجاســة، ومــروره عليهــا، ول� ــيَّة؛ لَِتَغيُّ  والثّ�نيــة: اإذا اأزيلــت بــه نجاســة ِحسِّ

ــاء  ــور، فالم ــاء طه ــاً نَِجســاً بم ــك كمــن غســل ثوب انفصــل عــن محــلٍّ محكــوم بنجاســته، وذل

ــِه النّجاســة، واختلاطــه بهــا. ــى نَِجــس؛ لملاقاتِ ــور ينقلــب اإل الطّه

راً لَِغيره. وُحكم الماء النَِّجس اأنّه َفَقَد وصَفي الطهوريّة؛ فلم يعد طاهراً في نفسه، ول� ُمَطهِّ

فــلا يجــوز الوضــوء، ول� الُغســل بالمــاء النَِّجــس، ول� يجــوز ُشــربه، ول� اســتعماله فــي التَّـــَبرُّد، اأو الطبــخ، 

ــر بــه ثــوب نَِجــس، ول� مــكان نَِجــس. اأو التنظيــف، اأو نحــو ذلــك، ول� ُيَطهَّ

( »َمــرَّ نش�ط:  اأناقــش مــع اأفــراد مجموعتــي حديــث عبــد اللــه بــن عمــرو، اأّن النِّبــّي )

ــَرُف، َفَقــاَل: اأِفــي الُْوُضــوِء اإِْســَراٌف،  ــاأ، َفَقــاَل: َمــا َهــَذا السَّ بَِســْعٍد، َوُهــَو َيَتَوضَّ

َقــاَل: نََعــْم، َواإِْن كُْنــَت َعَلــى نََهــٍر َجــاٍر«. )ســنن ابــن ماجــه(



الرتبية اإلسالمية للصف الثامن

7٩

التّقويم

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: الّسؤال ال�أول: اأضُع دائرة حول رمز ال�إ
١ من صفات الماء الطهور: 

ب غير ُمطَِّهر لغيره. اأ اأنه طاهر في ذاته.   

د ما تغير لونه. جـ ما خالطته نجاسات حسية.  

آتية ليست من اأحكام الماء النجس: ٢ واحدة من ال�
ب ل� يستعمل في الشرب. اأ يجوز الوضوء به.   

د ل� ُيطهر به ثوٌب نَِجس. جـ ل� يجوز استخدامه في التبرد.  

3 الماء الذي خالطه طاهر، فغير اسمه وبعض اأوصافه، ُيعتبر من الماء:

د المستعمل. جـ النجس.   ب الطاهر.   اأ الطهور.  

آتــي، بوضــع كلمــة )نعــم( للّصفــة الموجــودة،  الّســؤال الثانــي: اأقــارُن بيــن اأنــواع الميــاه، َوْفــَق الجــدول ال�
آتيــة: أنــواع ال� وكلمــة )ل�( للّصفــة غيــر الموجــودة فــي كّل نــوع مــن ال�

ر لَِغيرهط�هٌر في نفسه الّصفة  ُمَطهِّ

الم�ء الطَّهور

الم�ء الّط�هر

الم�ء النِّجس

الّسؤال الثالث: اأَبيُِّن الحكم الّشرعّي في كّل مساألة مما ياأتي:
١ اأزال شخص الّدم عن ثوبه بماء كان قد توّضاأ به. 
٢ غسل شخص يديه بعد ال�أكل بكاأٍس من الّشاي.

3 َتَغيَّرت رائحة الماء؛ بسبب موت ُعصفور فيه، فاستعمله شخص لغسل ثوبه النَِّجس.
٤ قام شخص بتبريد قدميه بماء كان قد استعمله في ال�غتسال من الَجنابة.

الّســؤال الرابــع: اأكتــب اآيــة قراآنيــة كريمــة تــدلُّ علــى اأّن المــاء الّــذي ينــزل مــن الّســماء طاهــٌر فــي نفســه 
ــره. ــر لَِغي وُمَطهِّ

الّسؤال الخامس: يصير الماء نَِجساً في حالتين، اأذكرهما.
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رُس الّس�دس عشر الدَّ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

 معرفة مفهوم الّصدقة.

سلام.  ذكر بعض من اأنواع الّصدقات في ال�إ

 بيان فضل الّصدقة.

 تحديد من يصّح التّصدُّق عليهم.

 استنتاج حكمة مشروعّية الّصدقة.

سلام على الّصدقة.  تعليل حرص ال�إ

اأنواع الّصدق�ت وفضله�
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 مفهوم الّصدقة:

حســان؛ بقصــد اإرضــاء اللــه تعالــى،  ســلام علــى كّل ُصــَور الخيــر وال�إ يشــتمُل مفهــوم الّصدقــات فــي ال�إ

فمنهــا الّصدقــة الواجبــة، وهــي الــّزكاة، ومنهــا الّصدقــة التّطوعّيــة، وهــي موضــوع هــذا الــدرس.

فصدقة التَّطوُّع: هي كّل ما فيه نفع للاآخرين، وتكون من اأجل زيادة التّقرُّب اإلى الله عّز وجّل.

ع فــي اأســلوب ُيَحبِّــُب اإلــى النّفــس  ســلام اإلــى البــذل والعطــاء، وَحــضَّ علــى صدقــات التَّطــوُّ وقــد دعــا ال�إ

ِ َكَمَثــِل  ۡمَوٰلَُهــۡم ِف َســبِيِل ٱللَّ
َ
ِيــَن يُنفُِقــوَن أ َثــُل ٱلَّ حســان، قــاَل تعالــى: ﴿مَّ كّل ُصــَوِر الخيــر والِبــّر وال�إ

ــٌع  ُ َوِٰس ــآُءۚ َوٱللَّ ــن يََش ــُف لَِم ُ يَُضٰعِ ــةٖۗ َوٱللَّ ــُة َحبَّ ــنُبلَةٖ ّمِاْئَ ِ ُس
ــَنابَِل ِف ُكّ ــۡبَع َس ــۡت َس ۢنَبَت

َ
ــٍة أ َحبَّ

ــُه  ــُل الل ــٍب، َول�َ َيْقَب ــٍب َطيِّ ــْن َكْس ــَرٍة ِم ــْدِل َتْم َق بَِع ــدَّ ــْن َتَص (: »َم ــال ) ــرة: ٢6١(. وق ــٌم ٢٦١﴾ )البق َعلِي
ــَل  ــوَن ِمْث ــى َتُك ُه، حتّ ــوَّ ــْم َفلُ ــي اأَحُدكُ ــا ُيَربِّ ــِه، َكَم ــا لَِصاِحِب ــمَّ ُيَربِّيَه ــِه، ثُ ــا بَِيِميِن ــَه َيَتَقبَّلَُه ــَب، َواإِنَّ الل اإِلَّ� الطَّيِّ

ــح الُبخــاِرّي( ــِل«. )صحي الَجَب

 اأنواع الّصدق�ت:

الّصدقات اأنواع كثيرة، من اأهّمها:

ع تجــوز لــكّل محتــاج، ســواء اأكان فقيــراً اأم مســتور  ١ الّصدقــة علــى المحت�جيــن: فصدقــة التَّطــوُّ

أنَّهــا مــن فعــل الخيــر الــذي َيعــمُّ جميــع النــاس. الحــال؛ ل�

ــاد  ــى الجه ــال عل ــاد بالم ــى الجه ــه تعال َم الل ــدَّ ــد َق ــه: فق ــبيل الل ــي س ــ�د ف ــي الجه ــة ف ٢ النّفق

نُفِســُكۡم ِف َســبِيِل 
َ
ۡمَوٰلُِكــۡم َوأ

َ
بالنّفــس، قــاَل تعالــى: ﴿ٱنفِــُرواْ ِخَفاٗفــا َوثَِقــاٗل َوَجِٰهــُدواْ بِأ

ــوَن ٤١ ﴾ )التوبــة: ٤١(. ــۡم َتۡعلَُم ــۡم إِن ُكنُت ــۡرٞ لَُّك ــۡم َخ ِۚ َذٰلُِك ٱللَّ
 :) ــه ) ــم؛ لقول ــاق عليه نف ــاس بال�إ ــى النّ ــم اأول ــال ه ــ�ل: فالعي ــل والعي ــى ال�أه ــ�ق عل نف 3 ال�إ

ْقــَت بـِـِه َعَلــى ِمْســِكيٍن، َوِديَنــاٌر  »ِديَنــاٌر اأنَْفْقَتــُه ِفــي َســِبيِل اللــِه، َوِديَنــاٌر اأنَْفْقَتــُه ِفــي َرَقَبــٍة، َوِديَنــاٌر َتَصدَّ

اأنَْفْقَتــُه َعَلــى اأْهِلــَك، اأْعَظُمَهــا اأْجــراً الَّــِذي اأنَْفْقَتــُه َعَلــى اأْهِلــَك«. )صحيــح مســلم(

ِحــِم  (: »اإِنَّ الّصدقــَة َعَلــى الِْمْســِكيِن َصَدَقــٌة، َوَعَلــى ِذي الرَّ ٤ الّصدقــة علــى ال�أقــ�رب: قــ�ل )

اْثَنَتــاِن َصَدَقــٌة َوِصَلــة«. )ســنن النَّّســائّي(
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ــاع  نســان؛ ل�ســتمرار ال�نتف ــوت ال�إ ــد م ــا بع ــة يســتمر ثوابه ــة: وهــي كّل صدق ــة الج�ري 5 الّصدق

نَْســاُن انَْقَطــَع َعْنــُه َعَملـُـُه اإِلَّ� ِمــْن َثَلاَثــٍة: اإِلَّ� ِمــْن َصَدَقــٍة َجاِرَيــٍة،  (: »اإَِذا َمــاَت اْل�إِ بهــا؛ لقولــه )

ــة لهــا مجــال�ت  ــة الجاري ــح مســلم(،  والّصدق ــُه« )صحي ــو لَ ــٍح َيْدُع ــٍد َصالِ ــِه، اأْو َولَ ــُع بِ ــٍم ُيْنَتَف اأْو ِعْل

آبــار،  كثيــرة: منهــا بنــاء المســاجد، وبنــاء المؤسســات التّعليمّيــة والّصّحّيــة، وســقي المــاء، وحفــر ال�

نفــاق علــى طلــب العلــم ونشــره، وغيــر ذلــك. وال�إ

 فضل الّصدقة وفوائده�:

(: »َمــا نََقَصــْت َصَدَقــٌة  ١ صاحــب الّصدقــة ُيبــارك اللــه تعالــى لــه فــي مالــه، قــال رســول اللــه )

ِمــْن َمــاٍل، َوَمــا َزاَد اللــُه َعْبــداً بَِعْفــٍو، اإِلَّ� ِعــّزاً، َوَمــا َتَواَضــَع اأَحــٌد للــِه اإِلَّ� َرَفَعــُه اللــُه«. )صحيــح مســلم(

٢ ُيضاِعــُف اللــه تعالــى للمتصــّدق اأجــره، ول� َيبقــى لصاحــب المــال مــن مالــه اإل� مــا تصــّدق بــه، 

ومــن ذلــك حديــُث َعائَِشــَة، -رضــي اللــه عنهــا-، »اأنَُّهــْم َذَبُحــوا َشــاًة، َفَقــاَل النِّبــّي َصلَّــى اللَّــُه َعَلْيــِه 

َوَســلََّم: »َمــا َبِقــَي ِمْنَهــا«؟ َقالَــْت: َمــا َبِقــَي ِمْنَهــا اإِلَّ� َكِتُفَهــا َقــاَل: » َبِقــَي كُلَُّهــا َغْيــَر َكِتِفَهــا«. )ســنن 

التِّْرِمــِذّي(

(: »َمــا ِمــْن َيــْوٍم  ُق تدعــو لــه الَملائكــة بالبركــة كّل يــوم بخــلاف الُمْمِســك، قــال ) 3 المتصــدِّ

آَخــُر:  ــِزل�َِن، َفَيُقــوُل اأَحُدُهَمــا: اللَُّهــمَّ اأْعــِط ُمْنِفقــاً َخَلفــاً، َوَيُقــوُل ال� ــَكاِن َيْن ــاُد ِفيــِه، اإِلَّ� َمَل ــُح الِعَب ُيْصِب

اللَُّهــمَّ اأْعــِط ُمْمِســكاً َتَلفــاً«. )ُمتََّفــٌق عليــه(

ــوم  ــه –تعالــى- ي ــة، ويجعــل المتصــدِّق فــي ظلِّ ــه بهــا الخطيئ ــار، يمحــو الل ــة مــن النّ ٤ الّصدقــة وقاي

( اأّن مــن الّســبعة الذيــن ُيظلُّهــم اللــه فــي ظلِّــه يــوم ل� ِظــّل اإل� ِظلُّــه:  القيامــة؛ فقــد ذكــر النِّبــّي )

ــُه«. )صحيــح الُبخــاِرّي( ــُق َيِميُن ــا تُْنِف ــَم ِشــَمالُُه َم ــى ل� َتْعَل ــا؛ حتّ ــٍة َفاأْخَفاَه َق بَِصَدَق »َرُجــٌل َتَصــدَّ

ل، وعلاقتها بمستحّقي الّصدقة.نش�ط: ١ اأناقش مع اأفراد مجموعتي ظاهرة التّسوُّ

ــُح مــن خلالهــا حالــة  آيــة العاشــرة مــن ســورة المنافقيــن، واأَوضِّ ٢ اأرجــُع اإلــى ال�

النـّـدم علــى عــدم الّصدقــة. 
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التّقويم

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: الّسؤال ال�أول: اأضُع دائرة حول رمز ال�إ

١ يشترط لقبول الصدقة التطوع: 

ب اأن تكون كافية لحاجة الفقير. اأ اأن تكون من النقود.    

أقارب. د اأن تكون ال� جـ اأن تكون بقصد التقرب الى الله.  

نفاق الذي ل� يعد من اأنواع الصدقات: ٢ اأحدد ال�إ

ب الصدقة على المحتاجين. نفاق على ال�أهل والعيال.    اأ ال�إ

نفاق في الجهاد في سبيل الله. د ال�إ نفاق على الضيوف والزائرين.   جـ ال�إ

3 واحدة ليست من فضائل الصدقة:

ب يمحو الله بها الذنوب. اأ وقاية من النار.     

د تحسن المركز ال�جتماعي. جـ يكون المسلم في ظل صدقته يوم القيامة.  

( يميــَن العبــارة غيــر الّصحيحــة  ( يميــَن العبــارة الّصحيحــة، واإشــارة ) الّســؤال الثانــي: اأضــع اإشــارة )

فيمــا ياأتــي:

نفاق عليهم.  ١ )    ( ال�أهل والعيال هم اأولى النّاس بال�إ

٢ )    ( ل� يبقى لصاحب المال من ماله اإلّ� ما تصّدق به.

3 )    ( الّصدقة على القريب صدقة، وعلى المسكين اثنتان.

م دائماً على الجهاد بالمال. ٤ )    ( الجهاد بالنّفس ُيَقدَّ

ع من ِفعل الخير الذي َيُعّم جميع الناس، ول� يقتصر على الفقراء. 5 )    ( صدقة التَّطوُّ

سلام. ع في ال�إ ُح مفهوم صدقة التَّطوُّ الّسؤال الثالث: اأَوضِّ

الّسؤال الرابع: اأذكر ثلاثة مجال�ت للّصدقة الجارية.

ُد ثلاَث فوائد َيَتَبيَُّن من خلالها فضل الّصدقة. الّسؤال الخامس: اأَعدِّ

نسان بعد موته. الّسؤال السادس: اأَعلِّل كوَن الّصدقة الجارية يستمر اأجرها على ال�إ
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رُس الّس�بع عشر الدَّ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

 معرفة مفهوم العقيقة.

 التفريق بين العقيقة وال�أضحية.

 بيان فضل العقيقة.

 استنتاج حكمة مشروعّية العقيقة.

 بيان اأحكام العقيقة.

سلام.  ذكر اأحكام المولود في ال�إ

العقيقة واأحك�م المولود
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ــم ونشــاأتهم؛ فاأوجــب  ــذ ول�دته ــم من ــان حقوقه ــم، وبي ــاء وتربيته أبن ــة ال� ســلام برعاي ــة ال�إ ظهــرت عناي

أّمهــات اأن ُيحســنوا تربيــة اأول�دهــم ذكــوراً كانــوا اأو اإناثــاً، واأرشــد اإلــى ســنن تتعلـّـق بالمولــود،  آبــاء وال� علــى ال�

َتجلــب لــه الخيــر والبركــة والّصــلاح.

 معنى العقيقة، وُحكُمه�:

أنعام عن المولود، ذكراً كان اأو اأنثى. العقيقة: هي ما ُيذَبح من ال�

(: »الُغــَلاُم ُمْرَتَهــٌن  وُحكُمهــ�: اإنَّهــا ُســنَّة ُمســتحبَّة، وقــد َدلَّ علــى مشــروعّيتها قــول رســول اللــه )

ى، َوُيْحَلــُق َراأُْســُه«. )ســنن التِّْرِمــِذّي( ــابِِع، َوُيَســمَّ بَِعِقيَقِتــِه ُيْذَبــُح َعْنــُه َيــْوَم السَّ

ومعنى )ُمرَتَهن بعقيقته(: اأّن الله ُيبارك هذا المولود، ويحفظه، وُيَوفّقه اإذا ُذبحت العقيقة عنه.

ــِة،  ــِن الَعقيَق ــلََّم- َع ــِه َوَس ــُه َعَلْي ــى الل ــِه -َصلّ ــاألَْت َرســوَل الل ــْرٍز َس ــدّل علــى مشــروعّيتها اأنَّ اأمَّ كُ ــا ي ومّم

ــِذّي( ــاً«. )ســنن التِّْرِم ــنَّ اأْم اإِنَاث ــاً كُ ــْم ُذْكَران ــَدٌة، َوَل� َيُضرُّكُ ــى َواِح أنَْث ــِن ال� ــاَتاِن، َوَع ــَلاِم َش ــِن الُغ ــال: »َع َفق

( َعــقَّ َعــِن الَْحَســِن، َوالُْحَســْيِن  ويجــوز ال�كتفــاء عــن الغــلام بشــاة، فقــد َصــحَّ »اأنَّ َرُســوَل اللــِه )

َكْبشــاً َكْبشــاً«. )ســنن اأبــي داود(

 ِحكمة مشروعّية العقيقة:

ُشرعت العقيقة لِِحَكم عديدة، منه�:

١ اإظهار الفرح والسرور بنعمة المولود، وشكر الله – تعالى– عليها.

٢ جلب الخير والبركة والّصلاح للمولود.

3 تعويد المسلم على الّسخاء والَكَرم، وتخليصه من الُشّح والُبخل.

أقــارب وال�أصدقــاء  ألفــة بيــن النّــاس، وتطييــب قلــوب ال� ٤ زيــادة مشــاعر المحبــة والمــوّدة وال�

والفقــراء؛ بدعوتهــم اإلــى الطعــام، اأو اإهدائــه لهــم.
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 شروط العقيقة:

ُيشترط في العقيقة م� ُيشترط في ال�أضحّية، وهي الّشروط ال�آتية:

بل؛ فلا تصّح بغيرها من اأنواع الَحَيوانات. أنعام، كالغنم اأو البقر اأو ال�إ ١ اأن تكوَن من ال�

ــنَّ الـّـذي حــّدَده الّشــرع: فُيشــتَرُط فــي الضــاأن اأن تُِتــّم ســتَّة اأشــهر، وفــي الماعــز اأن  ٢ اأن تبلــَغ السِّ

بــل اأن تُكمــل خمــس ســنوات. تُكمــل ســنة، وفــي البقــر اأن تُكمــل ســنتين، وفــي ال�إ

3 اأن تكــوَن ســليمًة مــن العيــوب التــي تُنِقــص قيمتهــا، كالعــرج، اأو العمــى، اأو المــرض، اأو الهــزال 

الشــديد، ونحــو ذلك.

 وقت العقيقة:

ُيَســّن اأن تُذَبــح العقيقــة عــن المولــود فــي اليــوم الّســابع مــن ول�دتــه، واإن لــم يتيّســر، ففــي اليــوم الّرابــع 

أيّــام، ويجــوز  عشــر، واإل� ففــي اليــوم الواحــد والعشــرين مــن الــول�دة، فــاإن لــم يتيّســر، ففــي اأّي يــوم مــن ال�

نســان عــن نفســه اإن لــم ُيَعــّق عنــه.  اأن َيعــّق ال�إ

أقــارب وال�أصدقــاء، وُيتصــّدق بجــزء  كمــا ُيَســّن طبــُخ العقيقــة، فيــاأكل منهــا اأهــل البيــت، وُيطعــم منهــا ال�

منهــا علــى الفقــراء والمحتاجيــن، ول� َيصــّح اأن ُيبــاع شــيء منهــا.

شراقة:
اإ

ــام عيــد ال�أضحــى  ــة هــو اأيّ ــة مــن حيــث الوقــت، فوقــت ال�أضحّي تختلــف العقيقــة عــن ال�أضحّي

أيــام، كمــا اأّن العقيقــة ُيَســّن طبخهــا، بخــلاف  فقــط، اأّمــا العقيقــة فتجــوز فــي اأي يــوم مــن ال�

ــنَّة اأن تُــَوزَّع مطبوخــة. ال�أضحّيــة، فليــس مــن السُّ
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 ُسنٌن اأخرى متعلّقة ب�لمولود:

َن ِفــي اأُذِن الَْحَســِن ْبــِن  (: )اأذَّ ١ ال�أذان فــي اأُذن المولــود الُيمنــى: فقــد ورد اأّن رســول اللــه )

َعِلــيٍّ ِحيــَن َولََدْتــُه َفاِطَمــُة بِالّصــلاة( )ســنن اأبــي داود(.

ّن للاســم الحســن موقعــاً فــي النفــوس  ٢ تســمية المولــود: فيجــب اختيــار اســم حســن للمولــود؛ فــاإ

مــن اأول ســماعه.

3 تحنيــك المولــود يــوم ول�دتــه: ويكــون ذلــك بتذويقــه شــيئاً مــن التَّمــر، اأو مــن حلــوى اأخــرى 

اإذا لــم يتيّســر التّمــر.

( بعــد  ٤ حلــق راأس المولــود: وال�أفضــل اأن يكــون ذلــك فــي يــوم ســابعه؛ لقــول رســول اللــه )

ــًة(، َقــاَل: )َفَوَزنَْتــُه  ِقــي بِِزنَــِة َشــْعِرِه ِفضَّ اأن َعــقَّ عــن الحســن: )َيــا َفاِطَمــُة، اْحِلِقــي َراأَْســُه، َوَتَصدَّ

َفــَكاَن َوْزنـُـُه ِدْرَهمــاً اأْو َبْعــَض ِدْرَهــٍم(. )ســنن التِّْرِمــِذّي(

أبنائهــم، واأثرهــا نش�ط: آبــاء اأســماء غريبــة ل�  اأناقــش مــع اأفــراد مجموعتــي اختيــار ال�

على ســلوكهم.

ــه الســلام: »اإن اأحــَب  ــال علي ــد الرحمــن، ق ــه، وعب ــد الل اإض�ءة: مــن اأفضــل ال�أســماء عب
ــد الرحمــن«. )رواه مســلم( ــه، وعب ــد الل ــه عب ــى الل اأســمائكم اإل

ومــن حــق المولــود علــى والــده تســميته باســم جميــل، مثــل اأســماء التعبيــد، كعبــد 
أنبيــاء والصحابــة والصالحيــن. وال�بتعــاد عــن تســمية المولــود  اللــه، واأســماء ال�
باأســماء محّرمــة ومكروهــة، مثــل عبــد النبــي، وربــاح، واأســماء ال�أعاجــم الخاصــة 
بهــم. ومــن الجديــر بالذكــر اأنَّ اأكثــر اأســماء الذكــور انتشــاراً حــول العالــم هــو اســم 

 .) ُمّحَمــد، تيمنــاً برســول اللــه )
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التّقويم

( يميــَن العبــارة غيــر  ( يميــَن العبــارة الّصحيحــة، واإشــارة ) الّســؤال ال�أول: اأضــع اإشــارة )

الّصحيحــة فيمــا ياأتــي:

١ )    ( ل� تُذَبح العقيقة عن المولود اإلّ� في اليوم الّسابع من ول�دته. 

٢ )    ( ُيشترط في العقيقة من البقر اأن تُكمَل سنتين.

3 )    ( َعّق شخص عن ولده بماعز عمرها سنة ونصف.

٤ )    ( ُيَسّن طبخ العقيقة، وُيطعم اأو ُيهدى منها مطبوخة.

5 )    ( َعّق شخص عن ولده بشاة عرجاء، اأصابها هزال شديد.

أنه لم ُيعّق عنه في صغره. 6 )    ( َعّق شخص عن نفسه في ِكَبِره؛ ل�

الّسؤال الثّاني: اأبّين حكم العقيقة.

الّسؤال الثّالث: اأذكر ثلاث ِحَكم لمشروعّية العقيقة.

(: »الُغَلاُم ُمْرَتَهٌن بَِعِقيَقِتِه«. الّسؤال الّرابع: اأَبيُِّن معنى قول النِّبّي )

ُد ثلاث ُسَنٍن تتعلّق بالمولود. الّسؤال الخامس: اأَعدِّ
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الوحدة الّس�دسة

سلامّي الفكر ال�إ

سلام اأفراده على فعل كل م� يؤدي  نت�أّمل: حث ال�إ

اإلى قوّة المجتمع المسلم وترابطه، ونصرة الحق.

ال�أهداف الع�مة:

يتوقّع من الطلبة في نه�ية الوحدة اأن يسهموا في المح�فظة على قوة 

مجتمعهم وترابطه وذلك من خلال ال�أهداف ال�آتية:

- تمثّل قيمة الُجراأة في الحق سلوكياً.

- استنتاج اأهمية صلة الرحم على حياة الفرد والمجتمع، وال�لتزام بها.

- توضيح اأهمية العّفة في حياة الفرد والمجتمع.

نة تمثّل قيمة الِعّفة. - سرد مواقف من القراآن والسُّ
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رُس الثّ�من عشر الدَّ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

 معرفة مفهوم الجراأة في الحّق.

يَّة الجراأة في الحّق.  توضيح اأَهمِّ

نَّة الشريفة على حكم الجراأة في الحّق.  التدليل من السُّ

 ذكر فوائد الجراأة في الحّق.

آثار الّسلبّية لترك الجراأة في الحّق في حياة الفرد والمجتمع.  تعداد ال�

 التمثيل بمواقف من التّاريخ على الجراأة في الحّق.

 تمثيل قيمة الُجراأة في الحّق سلوكّياً.

الُجراأة في الحّق
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ــي  ــة الت ــم النّبيل ــن القي ــي م ــى-، وه ــه -تعال ــه بالل ــن اإيمان ــن م ــّوة يســتمّدها المؤم ــي الحــق ق ــراأة ف الُج

أنبيــاء -صلــوات اللــه وســلامه عليهــم اأجمعيــن-، حيــث قــال اللــه  ســلام، وهــي مــن اأخــلاق ال� دعــا اإليهــا ال�إ

ــِن ٱلُۡمۡشِكِــَن ٩٤﴾ )الحجــر: ٩٤(. ۡعــرِۡض َع
َ
ــُر َوأ ــا تُۡؤَم -تعالــى- مخاطبــاً رســوله الكريــم ﴿فَٱۡصــَدۡع بَِم

 مفهوم الُجراأة في الحّق:

الحــّق،  قــول  علــى  قــدام  وال�إ الشــجاعة  هــي: 

والعمــل بــه، مــن دون هيبــة البشــر، فالمؤمن يقــول 

مــا يعتقــد اأنّــه الحــّق، ول� يتنــازل عــن ذلــك تحــت 

التّرهيــب اأو التّرغيــب؛ فعــن اأبــي ســعيد الخــدرّي، اأّن 

ــُة  ــلاً َهْيَب ــنَّ َرُج ــال: »اأَل� َل� َيْمَنَع ( ق ــه ) رســول الل

النّــاس اأْن َيُقــوَل بَِحــقٍّ اإَِذا َعِلَمــه«. )ســنن التِّْرِمــِذّي(

 الُجراأة في الحّق:

نســان بربّــه، فهــي مــن اأعظــم اأنــواع الجهــاد واأفضلهــا؛  الجــراأة فــي الحــّق دليــل علــى صــدق اإيمــان ال�إ

(: اأيُّ الِجهــاِد اأفَضــل؟ َقــاَل: »َكِلَمــُة َحــقٍّ ِعْنــَد ُســْلَطاٍن َجائـِـٍر«. )ســنن النَّّســائّي( فقــد َســاأل رجــل النِّبــّي )

(: »َســيُِّد   والذي ُيقتل في ســبيل كلمة الحقّ هو ســّيد الّشــهداء عند الله -تعالى-، كما قال رســول الله )

ــُه«. )المعجــم ال�أوســط  ــَرُه، َونََهــاُه، َفَقَتَل ــٍر، َفاأَم ــاٍم َجائِ ــى اإَِم ــاَم اإِلَ ــِب، َوَرُجــٌل َق ــِد الُْمطَِّل ــُن َعْب ــَهَداِء َحْمــَزُة ْب الشُّ

للطبرانــّي(

نســان عــن قــول كلمــة الحــّق؛ بســبب خوفــه علــى الــّرزق اأو ال�أجــل؛ فال�أجــل  ول� يصــّح اأن يمتنــَع ال�إ

والــّرزق والنّفــع والّضــرر، كّل ذلــك بيــد اللــه عــّز وجــّل.

ال�آث�ر الّسلبّية لترك الُجراأة في الحّق في حي�ة الفرد والمجتمع:

١ ضياع حقوق الناس، وانتشار الظلم في المجتمع.

ُل له نفسه ال�عتداء على ال�آخرين. ٢ تمادي كّل َمْن تَُسوِّ

أّن الّســكوت عــن الباطــل، مــع  ــرُّض المجتمــع الــذي يســكت عــن الباطــل لعقــاب اللــه؛ ل� 3 َتَع

ه اإقــرار بــه. القــدرة علــى ردِّ

٤ َفْقُد الثّقة بالنّفس والشعور بالهوان والضعف.
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 نم�ذج من الجراأة في قول الحّق:

١ اإبراهيم عليه السلام:

بهــذه الّصفــة الّســامية، اســتطاع اإبراهيــم -عليــه الســلام- مجابهــة قومــه الُمعاديــن، فجادلهــم وحاورهــم  

ــوَن  ــا َعِٰكُف ــۡم لََه نُت
َ
ــِيٓ أ ــُل ٱلَّ ــِذهِ ٱلََّماثِي ــا َهٰ ــهِۦ َم ــهِ َوقَۡوِم بِي

َ
ــاَل ِل بمعتقداتهــم، قــاَل تعالــى: ﴿إِۡذ قَ

ــاء: 55(،  أنبي ــَن ٥٥﴾ )ال� ٰعِبِ ــَن ٱللَّ ــَت ِم ن
َ
ۡم أ

َ
ــّقِ أ ــا بِٱۡلَ ِجۡئتََن

َ
ــٓواْ أ ُ ــه ﴿قَال ــوا ل ــى قال ــاء: 5٢(  حتّ أنبي ٥٢﴾ )ال�

ٰ َذٰلُِكــم  ــا۠ َعَ نَ
َ
ِي َفَطَرُهــنَّ َوأ ۡرِض ٱلَّ

َ
ــَمَٰوِٰت َوٱۡل بُُّكــۡم َربُّ ٱلسَّ ــل رَّ ــاَل بَ حينئــٍذ صــدَع بالحــّق ﴿قَ

أنبيــاء: 56(، اإلــى اآخــر مــا هنالــك مــن الحــوار الــذي تجلـّـت فيــه الجــراأة بــاأروع مظهــر  ٰــِهِديَن ٥٦﴾ )ال� ّمِــَن ٱلشَّ
مــن مظاهــر القــّوة والعظمــة.

:) ٢ رِْبعي بن ع�مر )

( عندمــا دخــل علــى رســتم قائــد جيــش الفــرس    قــول الّصحابــّي الجليــل ربعــي بــن عامــر )

بعــّزٍة وجــراأٍة فــي قــول الحــّق، فــكان مّمــا قالــه عــن ســبب قــدوم المســلمين اإلــى بــلاد فــارس: »نحــن قــوٌم 

ــا  ــا اإلــى َســَعِة الدني ــا اللــه؛ لُنخرَج العباد، من عبــادة العباد اإلى عبادة رّب العبــاد، ومــن ضيــق الّدني ابتعثن

مام ابن كثير(   سلام«. )البداية والنهاية للاإ أديان اإلى عدل ال�إ وال�آخرة، ومن َجْور ال�

( فــي نش�ط: ــة ) ــيرة، واأســتخرُج موقفــاً ل�أحــد الّصحاب ــى كتــب الّس ١ اأرجــُع اإل

الجــراأة فــي قــول الحــّق.

٢ اأذكُر موقفاً من حياتي، كنت فيه جريئاً في قول الحّق. 
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التّقويم

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: الّسؤال ال�أول: اأضُع دائرة حول رمز ال�إ

١ سيد الشهداء هو: 

ب عكرمة بن اأبي جهل. اأ حمزة بن عبد المطلب.   

د زيد بن ثابت. جـ جعفر بن اأبي طالب.    

٢ اأخبر النبي صلى الله عليه وسلم اأن اأفضل الجهاد هو:

ب مجهادة ال�أعداء. اأ مجهادة النفس.    

سلام. د العمل على الدعوة اإلى ال�إ جـ كلمة حق عند سلطان جائر.   

3 ل� يمتنع المسلم عن قول الحق شرط اأن:

ب ل� يلحقه ضرر. اأ يعلمه.     

د ل� يضر ال�آخرين. جـ اأن يكن له به مصلحة.   

( يميــَن العبــارة غيــر الّصحيحــة  ( يميــَن العبــارة الّصحيحــة، واإشــارة ) الّســؤال الثانــي: اأضــع اإشــارة )

فيمــا ياأتــي:

نسان بربّه.  ١ )    ( الُجراأة في الحّق دليل على صدق اإيمان ال�إ

٢ )    ( الّسكوت عن الباطل مع القدرة على تغييره ل� ُيَعدُّ اإقراراً به.

3 )    ( يتنازل المؤمن عن قول ما يعتقده؛ بسبب التّرهيب اأو التّرغيب.

٤ )    ( الذي ُيقتل في سبيل كلمة الحّق ُيطلُق عليه »سّيد الّشهداء«.

الّسؤال الثالث: اأعّرف مفهوم الجراأة في الحّق.

يَّة الجراأة في الحّق. ُح اأَهمِّ الّسؤال الرابع: اأَوضِّ

نَّة الّشريفة على حكم الجراأة في الحّق. الّسؤال الخامس: اأدلُّل من السُّ

آثار الّسلبّية لترك الجراأة في الحّق في حياة الفرد والمجتمع. ُد ال� الّسؤال السادس: اأَعدِّ

( على الجراأة في الحّق. الّسؤال السابع: اأَمثُّل بموقف من حياة الّصحابة )
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رُس التّ�سع عشر الدَّ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

 التّعرف اإلى مفهوم ِصَلة الرَِّحم.

نَّة على مشروعّية ِصَلة الرَِّحم.  التدليل من الكتاب والسُّ

 ذكر فوائد ِصَلة الرَِّحم على الفرد والجماعة.

يَّة ِصَلة الرَِّحم على حياة الفرد والمجتمع.  استنتاج اأَهمِّ

 تقدير قيمة ِصَلة الرَِّحم، َوَتَمثُّلها.

ِصَلة الرَِّحم
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تُعــّد ِصَلــة الرَِّحــم مــن الواجبــات ال�جتماعيــة التــي اأمرنــا اللــه ســبحانه وتعالــى بالحفــاظ عليهــا، وجعــل 

أّن  اأجــر واصلهــا عظيمــاً عنــده، فقــد وصــف اللــه ســبحانه وتعالــى قاطــع الرَّحــم بصفــاٍت ســلّبيٍة كثيــرة؛ ل�

.) ِصَلــة الرَِّحــم دليــٌل علــى اإيمــان الفــرد، واتّباعــه ســنّة الرَّســول )

 مفهوم ِصَلة الرَِّحم:

أقــارب، واإيصــال مــا اأمكــن مــن الخيــر اإليهــم، ودفــع مــا اأمكــن  حســان اإلــى ال� ِصَلــة الرَِّحــم تعنــي: ال�إ

أقــارب، والحــّث علــى زيارتهــم، ويكــون الوصــل بالمعاملــة الطّيبــة،  مــن الّشــّر عنهــم. وعــدم القطيعــة بيــن ال�

مثــل: الّســلام، وطلاقــة الوجــه، والبشاشــة، والّزيــارة، ونحوهــا.     

أمِّ اأِو ال�أِب ذكــوراً واإناثــاً، ويدخــل فــي  وال�أرحــ�م هــم: كّل مــن تربطنــا بهــم ِصَلــة نََســِبّية مــن جهــِة ال�

ذلــك مــن تربطنــا بهــم ِصَلــة المصاهــرة.

 مشروعّية ِصَلة الرَِّحم:

ِي تََســآَءلُوَن  َ ٱلَّ ُقــواْ ٱللَّ ر مــن قطعهــا، فقــال تعالــى: ﴿َوٱتَّ اأمــر اللــه –ســبحانه– بِصَلــة ال�أرحــام، وَحــذَّ

ــوا ال�أرحــام اأن تقطعوهــا. ــاَمۚ﴾ )النســاء: ١(؛ بمعنــى: واتّق رَۡح
َ
ــهِۦ َوٱۡل ِ ب

أقــارب، فقــال عــّز وجــّل: ﴿َوٱۡعُبــُدواْ  وقــد قــرن اللــه تعالــى بيــن اإفــراده بالعبــادة وبـِـّر الوالَديــن، وِصَلــة ال�

ــارِ  ــِكِن َوٱۡلَ ــَىٰ َوٱلَۡمَسٰ ــۡرَبٰ َوٱۡلََتٰ ِــِذي ٱۡلُق ــٗنا َوب ــِن إِۡحَسٰ يۡ اۖ َوبِٱۡلَودِٰلَ ــۡي ٔٗ ــهِۦ َش ِ ــواْ ب َ َوَل تُۡشُِك ٱللَّ
﴾ )النســاء: 36(. ــۡرَبٰ ذِي ٱۡلُق

أقــارب، بــكّل درجاتهــم، وذلــك بــاأن ُيحســن اإليهــم بالقــول والفعــل،  حســان هنــا يشــمل جميــع ال� وال�إ

واألّ� يقطَعهــم بقولــه اأو فعلــه. 

ــة، وتشــتّد روابــط القرابــة،  ــة ال�أرحــام مــن اأوجــب الواجبــات؛ بها تتحّقــق المــوّدة، وتــزداد المحّب فِصَل

وتــزول العــداوة والبغضــاء.
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 فوائد ِصَلة الرَِّحم، واأهّميتّه� على حي�ة الفرد والمجتمع:

يَُّته� في الّدني� وال�آخرة، منه�: ِصَلة الرَِّحم له� عديٌد من الثّمرات والفوائد التي تظهر اأَهمِّ

١ ِصَلــة الرَِّحــم ســبب لفــوز المؤمــن برضــوان اللــه، 

فهــي دليــل علــى صــدق اإيمانــه.

٢ ِصَلــة الرَِّحــم ســبب للبركــة في الُعُمر والــرّزق؛ فعن 

 :) اأنــس بــن مالــك قــال: قــال رســول اللــه )

»َمــْن اأَحــبَّ اأْن ُيْبَســَط لَــُه ِفــي ِرْزِقــِه، َوُيْنَســاأ لَــُه 

ِفــي اأَثــِرِه، َفْلَيِصــْل َرِحَمــُه«. )صحيــح الُبخــاِرّي(

3 يدفع الله –تعالى– بِصَلة الرَِّحم ميتَة السوء عن الواصل.

ــن  ــن التّماســك بي ــد م ــف، وتزي ــة والتّكات ــُوّد والمحّب ــّوة وال ــاعر ال�أخ ــّوي مش ــم تُق ــة الرَِّح ٤ ِصَل

ال�أســر، مــا ينتــج عــن ذلــك بنــاء المجتمعــات المترابطــة القابلــة للتّقــدم وال�زدهــار. قــاَل تعالــى: 

ْوَلٰٓئِــَك 
ُ
رَۡحاَمُكــۡم ٢٢ أ

َ
ــٓواْ أ ُع ۡرِض َوُتَقّطِ

َ
ن ُتۡفِســُدواْ ِف ٱۡل

َ
ــۡم أ ُۡت ــۡل َعَســۡيُتۡم إِن تََولَّ ﴿َفَه

ــۡم ٢٣﴾ )محمــد: ٢٢-٢3( بَۡصَٰرُه
َ
ــَىٰٓ أ ۡع

َ
ــۡم َوأ ُه َصمَّ

َ
ُ فَأ ــُم ٱللَّ ــَن لََعَنُه ِي ٱلَّ

ــة ِصَلــة الرَِّحــم، فهــي ِصَلــة باللــه –تعالــى- قبــل اأن تكــون ِصَلــًة بالنــاس،  يَّ ســلام علــى اأَهمِّ وقــد اأكـّـد ال�إ

ِحــُم ُمَعلََّقــٌة بِالَْعــْرِش، َتُقــوُل: َمــْن َوَصَلِنــي َوَصَلــُه اللــُه، َوَمــْن َقَطَعِنــي َقَطَعــُه  (: »الرَّ فقــال رســول اللــه )

اللــُه«. )صحيــح مســلم(

(: »ل�َ َيْدُخُل الَْجنََّة َقاِطُع َرِحٍم«. )صحيح مسلم( وقطيعتها تمنع من دخول الجنّة، قال النِّبّي )

ذاعة المدرسّية.نش�ط: ١ اأكتب كلمة عن ِصَلة الرَِّحم، واألقيها في ال�إ

٢ اأناقُش مع اأفراد مجموعتي: من اأرحامي؟، وكيف اأِصلُُهْم؟ 
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التّقويم

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: الّسؤال ال�أول: اأضُع دائرة حول رمز ال�إ

١ المقصود بال�أرحام هم كل من تربطنا بهم صلة: 

ب نسبية من النساء والرجال. ناث فقط.    اأ نسبية من ال�إ

د من جهة ال�أب. جـ نسبية اأو مصاهرة.    

٢ الحكم الشرعي في صلة الرحم هو:

ب واجب. اأ سنة مؤكدة.     

د مندوب. جـ مباح.     

3 العقوبة المترتبة على قطع الرحم هي:

ب يمنع من دخول الجنة. اأ يمنع من الشفاعة.    

د يحشر مع المنافقين. جـ يمنع من رحمة الله.    

( يميــَن العبــارة غيــر الّصحيحــة  ( يميــَن العبــارة الّصحيحــة، واإشــارة ) الّســؤال الثانــي: اأضــع اإشــارة )

فيمــا ياأتــي:

يَّة ِصَلة الرَِّحم.  سلام على اأَهمِّ ١ )    ( اأكَّد ال�إ

٢ )    ( المسلم يحرص على ِصَلة اأرحامه، ول� ينتظر منهم الّزيارة.

3 )    ( ِصَلة الرَِّحم عبادة قلبّية.

٤ )    ( يقتصر مفهوم ال�أرحام على النّساء فقط.

الّسؤال الثالث: اأعّرُف مفهوم ِصَلة الرَِّحم.

نَّة على مشروعّية ِصَلة الرَِّحم. الّسؤال الرابع: اأذكُر دليلاً من الكتاب والسُّ

الّسؤال الخامس: اأعّدُد فوائد ِصَلة الرَِّحم على الفرد والجماعة.
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رُس العشرون الدَّ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

ة.  معرفة مفهوم الِعفَّ

ة. نَّة الشريفة يحثُّ على الِعفَّ  ذكر دليل من القراآن الكريم والسُّ

ة في حياة الفرد والمجتمع. يَّة الِعفَّ  توضيح اأَهمِّ

ة.  سرد قصة تمثُِّل قيمة الِعفَّ

ة على حياة الفرد والمجتمع.  استنتاج ثمار الِعفَّ

ة، وتمثّلها.  تقدير قيمة الِعفَّ

ة الِعفَّ
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ــة ُخلـُـٌق مــن ال�أخــلاق الحميــدة التــي تُرضــي اللــه -َعــّز وَجــّل-، وتنشــر المحبــة بيــن النـّـاس، وَتْغــرُس  الِعفَّ

نســان، وتُحّقــُق اأمنــه واســتقراره المجتمعــّي. ُز كرامــة ال�إ الفضائــل والمحاســن فــي المجتمعــات، وتُعــزِّ

ة:  مفهوم الِعفَّ

ة هي: امتناع المسلم َعّما حّرم الله عّز وجّل، والَكّف َعّما في اأيدي الناس، وهي نوعان: الِعفَّ

ة الجوارح: وهي اأن يعفَّ عن فعل المحّرمات، وارتكاب الفواحش. اأول�ً- ِعفَّ

ة النّْفس: وهي اأن يعفَّ عّما في اأيدي النّاس، ويترك مساألتهم. ث�نيً�- ِعفَّ

ة: نَّة الّشريفة على الِعفَّ  حّث القراآن الكريم، والسُّ

ــَتۡعفِۡفۖ﴾ )النســاء: 6(، وعــن  ــا فَۡلَيۡس ــن َكَن َغنِّيٗ ــة بقــول اللــه تعالــى: ﴿َوَم ســلام علــى الِعفَّ حــّث ال�إ

ــاَف  ــى، َوالَْعَف ــَدى َوالتَُّق ــاألَُك الُْه ــي اأْس ــمَّ اإِنِّ ــوُل: »اللُه ــُه َكاَن َيُق ( اأنَّ ــّي ) ــِن النِّب ( َع ــن مســعود ) اب

ــح مســلم( ــى«. )صحي َوالِْغَن

ة في حي�ة الفرد والمجتمع: يَّة الِعفَّ  اأَهمِّ

ــة تعمــل علــى: حفــظ ال�أعــراض وحقــوق  يَّــة بالغــة فــي حيــاة الفــرد والمجتمــع، فالِعفَّ ــة لــه اأَهمِّ ُخلــُق الِعفَّ

أمــراض الفتّاكــة، مــا ينتــج عنــه اإيجــاد المجتمــع  آفــات، وانتشــار ال� النـّـاس وكرامتهــم، والوقايــة مــن الّشــرور وال�

الســليم، ونشــر الفضيلــة فيــه؛ فهــي ســياج رادع َيُصــّد النّْفــس ويزجرهــا عــن ال�نحــراف اإلــى فعــل الرذيلــة 

وال�نــزل�ق فيهــا.

ــي ِقّصــة  ــه بهــا، كمــا جــاء ف ( ياأمــر اأصحاب ــّي ) ــاة الفــرد والمجتمــع، كان النِّب ول�أهميتهــا فــي حي

اأبــي ســفيان، حينمــا ســاأله هرقــل: فمــاذا ياأمركــم، َقــاَل: »َياأُْمُرنَــا بِالّصــلاة، َوالّصــدق، َوالَْعَفــاِف«. )صحيــح 

الُبخــاِرّي(
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ة:  قصة تَُمثُِّل قيمة الِعفَّ

ة كثيرة، منه�:  قِصُص الِعفَّ

ــة نبــي اللــه يوســف عليــه الســلام، حيــث ُوِجــَدت دواعــي الفتنــة، ولــم يستســلْم اأمــام التّهديــدات  ِعفَّ

بـۡـَوَٰب َوقَالَــۡت َهۡيــَت لـَـَكۚ قَاَل 
َ
غــراءات، ﴿َوَرَٰوَدتـۡـُه ٱلَّــِي ُهــَو ِف بَۡيتَِهــا َعــن نَّۡفِســهِۦ وََغلََّقــِت ٱۡل وال�إ

ــا  ــمَّ بَِه ِــهۦِۖ َوَه ــۡت ب ــۡد َهمَّ ــوَن ٢٣ َولََق ٰلُِم ــُح ٱلظَّ ــُهۥ َل ُيۡفلِ ــَواَيۖ إِنَّ ۡحَســَن َمۡث
َ
ٓ أ ــُهۥ َرّبِ ِۖ إِنَّ ــاَذ ٱللَّ َمَع

ــوَٓء َوٱۡلَفۡحَشــآَءۚ إِنَّــُهۥ ِمــۡن ِعَبادِنـَـا ٱلُۡمۡخلَِصَن  ن رََّءا بُۡرَهـٰـَن َرّبـِـهۦِۚ َكَذٰلـِـَك ِلـَـۡرَِف َعۡنــُه ٱلسُّ
َ
لـَـۡوَلٓ أ

)يوســف: ٢3-٢٤(.  ﴾٢٤
 فمــع هــذه الّدواعــي الســابقة كلّهــا اآثــر مرضــاة اللــه وخوفــه، وحملــه ُحّبــه للــه -تعالــى- علــى اختيــاره 

الّســجن، بــدل�ً مــن الوقــوع فــي الفاحشــة والمعصيــة.

ة على حي�ة الفرد والمجتمع:  ثم�ر الِعفَّ

ــد  ــْن يري ــة َم ــى- بمقتضــى وعــده اإعان ــه -ســبحانه وتعال ــَل الل ــاف: تكّف ــه لمــن اأراد العف ــة الل ١ اإعان

(: »َثَلاَثــٌة َحــقٌّ َعَلــى  ( قــال: قــال رســول اللــه ) ، فعــن اأبــي هريــرة ) النـّـكاح حتـّـى َيِعــفَّ

أَداَء، َوالنَّاِكــُح الَّــِذي ُيِريــُد الَْعَفــاَف، َوالُْمَجاِهــُد  - َعْونُُهــْم: الُْمَكاَتــُب الَّــِذي ُيِريــُد اْل� اللــِه -َعــزَّ َوَجــلَّ

ِفــي َســِبيِل اللــِه«. )ســنن النَّّســائّي(

شراقة:
اإ

الُمك�َتب: هو العبد الذي يتّفق مع سيِِّده على نيل حّريته، مقابل مال يدفعه له.
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نســان الحمــد والّشــرف فــي الدنيــا وال�آخــرة، والتــي تقــود اإلــى  ٢ تحقيــق الَمــروءة التــي ينــال بهــا ال�إ

الفضيلــة، والبعــد عــن الّرذيلــة. 

ــة ســبب للنّجــاة مــن كثيــر مــن ال�بتــلاءات والّشــدائد: فقــد جــاء فــي قّصــة اأصحــاب الغــار،  3 الِعفَّ

ِتــه مــن الوقــوع فــي الّزنــى؛ ففــّرج  الذيــن انطبقــت عليهــم الّصخــرة، اأّن اأحَدهــم توّســَل اإلــى اللــه بِِعفَّ

اللــه عنّهــم، وخرجــوا. )صحيــح الُبخــاِرّي(

ــة يكــون بعيــداً عــن  ٤ ســلامة المجتمــع مــن الفواحــش: فالمجتمــع الــذي يتّصــف اأفــراده بالِعفَّ

أنســاب، ول� تنتشــر فيــه   أمــوال، والحقــوق، وال�أعــراض، وال� ــه ال� الفواحــش والّرذائــل، وتحفــظ في

ــة. ــراض الَفتّاك أم ال�

ة.نش�ط: ١ اأستخرُج من ِقّصة اأصحاب الغار ثمار تحقيق الِعفَّ

ــُة ودورهــا فــي محاربــة الفواحــش،  ٢ اأكتــُب مقــال�ً بُعنــوان »الِعفَّ

ــة«. حَّ وحفــظ الصِّ
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التّقويم

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: الّسؤال ال�أول: اأضُع دائرة حول رمز ال�إ

ة قصة سيدنا:  أمثلة على الِعفَّ ١ من ال�

ب اآدم عليه السلام. اأ اأيوب عليه السلام.    

د اإبراهيم عليه السلام. جـ يوسف عليه السلام.    

٢ واحدة ليست من ثمار العفة: 

ب سبب للنجاة من ال�بتلاءات. اأ ضياع اأموال الناس.    

د اإيمانه بالله. جـ سلامة المجتمع من الفواحش.  

أمثلة على عفة النفس: 3 من ال�

ب القتل. اأ الزنا.      

د الكف عن سؤال الناس. جـ قذف المحصنات.    

ة. الّسؤال الثاني: اأعّرف مفهوم الِعفَّ

ة. نَّة الّشريفة يحّث على الِعفَّ الّسؤال الثالث: اأذكر دليلاً من القراآن الكريم، اأو السُّ

ة في حياة الفرد والمجتمع. يَّة الِعفَّ ُح اأَهمِّ الّسؤال الرابع: اأَوضِّ

ة. الّسؤال الخامس: اأسرُد ِقّصة تمثُِّل قيمة الِعفَّ

ة على حياة الفرد والمجتمع. الّسؤال السادس: اأستنتُج ثمار الِعفَّ
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ق�ئمة المص�در والمراجع
القراآن الكريم.	 
الُبخــاِرّي، محمــد بــن اإســماعيل، صحيــح الُبخــاِرّي، تحقيــق: د. مصطفــى ديــب الُبغــا، ط3، دار ابــن كثيــر، بيــروت، ١٤٠7هـــ 	 

- ١٩٨7م.
التِّْرِمــِذّي، محمــد بــن عيســى بــن َســْورة بــن موســى بــن الّضّحــاك، اأبــو عيســى، ســنن التِّْرِمــِذّي، المحّقــق: بشــار عــواد معــروف، 	 

ســلامي، بيــروت، ١٩٩٨م. دار الغــرب ال�إ
الجــلال�ن، جــلال الّديــن محمــد بــن اأحمــد الحلـّـّي، وجــلال الّديــن عبــد الرَّحمــن بــن اأبــي بكــر الّســيوطّي، تفســير الجلاليــن، 	 

ط١، دار الحديــث، القاهــرة.
الحاكــم، محمــد بــن عبــد اللــه، المســتدرك علــى الّصحيحيــن، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، ط١، دار الكتــب العلميــة، 	 

بيــروت، ١٤١١هـ - ١٩٩٠م.
حجازي، محمد محمود، التفسير الواضح، ط١، دار الجيل، بيروت.	 
الحصنــّي، تقــي الّديــن اأبــو بكــر محمــد الحســينّي، كفايــة ال�أخيــار فــي حــّل غايــة ال�ختصــار، ط١، دار المعرفــة، بيــروت، لبنــان، 	 

١٤١٨هـ.
مام اأحمد، مؤّسسة قرطبة، القاهرة.	  ابن حنبل، اأحمد بن حنبل، مسند ال�إ
مام شمس الّدين بن اأحمد بن عثمان، ِسَير اأعلام النّبلاء، مؤّسسة الّرسالة، بيروت، ط ١٠، ١٩٩٤م.	  الّذهبّي، ال�إ
ابن رشد، محمد بن اأحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤١6هـ.	 
سلامي واأدلّته، ط٤، دار الفكر، دمشق.	  الزحيلّي، وهبة مصطفى، الفقه ال�إ
الزرقانّي، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القراآن، ط3، مطبعة عيسى البابي الحلبّي، القاهرة.	 
الزركشّي، بدر الّدين محمد بن عبد الله بن بهادر، البرهان في علوم القراآن، ط١، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ١376هـ.	 
نَّة، ط5، دار الفكر، بيروت، ١3٩١هـ - ١٩7١م.	  سابق، سيد سابق، فقه السُّ
تقــان فــي علــوم القــراآن، المحّقــق: محمــد اأبــو الفضــل اإبراهيــم، الهيئــة 	  الســيوطّي، جــلال الّديــن عبــد الرَّحمــن بــن اأبــي بكــر، ال�إ

العاّمــة للكتــاب، القاهــرة، ١3٩٤هـــ. 
شاكر، اأحمد محمد، عمدة التفسير عن الحافظ بن كثير، ط١، الكتاب العالمّي للنّشر، بيروت، لبنان، ١٩٩٠م.	 
الصابونّي، محمد علي، صفوة التفاسير، ط١، دار القراآن الكريم، بيروت.	 
الّصالح، صبحي، علوم الحديث ومصطلحه، ط١٠، دار العلم للملايين، بيروت.	 
سلامّي، دمشق.	  صالح، محمد اأديب، لمحات في اأصول الحديث، ط٢، المكتب ال�إ
الّصلاحيــن، عبــد المجيــد محمــود، فقــه الطّهــارة والّصــلاة، ط١، دار المســتقبل للنّشــر والتوزيــع، َعّمــان، ال�أردن، ١٤٢٠هـــ - 	 

٢٠٠٠م.
طنطاوّي، محمد ّسيد، التفسير الوسيط، ط١، دار نهضة مصر، القاهرة، ١٩٩7م.	 
القطّان، مناع بن خليل، مباحث في علوم القراآن، ط3، مكتبة المعارف، ١٤٢١هـ.	 
ابــن كثيــر، اأبــو الفــداء اإســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــّي البصــرّي ثــم الّدمشــقّي، البدايــة والنّهايــة، تحقيــق: عبــد اللــه بــن عبــد 	 

أولــى، ١٤١٨ هـ - ١٩٩7م. عــلان، الطّبعــة: ال� المحســن التّركــّي، دار هجــر للطباعــة والنّشــر والتّوزيــع وال�إ
المباركفورّي، صفّي الرَّحمن، الّرحيق المختوم، دار اإحياء التّراث، مكّة المكّرمة، ط ٢، ١٤١٠ه – ١٩٩١م.	 
مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، ط١، دار اإحياء التّراث العربّي، بيروت، لبنان.	 
الموصلّي، عبد الله بن محمد بن مودود، ال�ختيار لتعليل المختار، ط١، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ١٤٠٤هـ.	 



الرتبية اإلسالمية للصف الثامن

١٠٤

تّم بحمد اللّه

 لجنة المن�هج الوزارّية  

م. فواز مجاهدد. بصري صالحد. صبري صيدم

اأ. علي مناصرةاأ. ثروت زيداأ. عزام اأبو بكر

م. جهاد دريديد. سمّية النّخالةد. شهناز الفار

سلامّية   لجنة الخطوط العريضة لمنه�ج التربية ال�إ

اأ.د.عبد السميع العرابيداأ.د.اإسماعيل شنديد. اإياد جبور )منسقاً(

د. حمزة ذيبد. جمال الكيلانياأ.د. محمد عّساف

اأ. تامر الرملاوياأ. جمال زهيراأ. د. ماهر الحولي

اأ. فريال الشواورةاأ. عفاف طهبوباأ. عمر غنيم

اأ. نبيل محفوظ

 المش�ركون في ورشة العمل  

رندة زينوماهر الشامياآمال الفلاحد. سعيد القيق

سمير ال�أطرشوداد نواهضةجمال سلماناأماني المغني

راأفت داودناصر التميميجمال زهيرابتسام موسى

وائل سلماننهله زغلولعلاء الجيوسيكفاح البشر

ميساء مضيةخالد جواعدةشحادة حبايبةسامية غنام

عبد الله صبيحجمال الهرينيهناء القواسمةجهاد ال�آغا

ريما كعابنة


