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تــقــديــم

ــة النشــاأة،  ــى واقعي ــة،  المســتند اإل ــع مــن ضــرورات الحال ــي العلمــي الناب ــه المدخــل العقلان ــوي باأن صــلاح الترب يتصــف ال�إ

ال�أمــر الــذي 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 

ــة  ــي صياغ ــا، ويســهم ف ــا واأدواته ــي تراكيبه ــا، ويع ــل المواطــن معه ــات، يتفاع ــوق والواجب ــى الحق ــم عل ــد اجتماعــي قائ عق

ــات وال�أهــداف.    ــق الغاي ــى تحقي ــو اإل ــي، ويرن ــال، ويلامــس ال�أمان ــق ال�آم ــج اإصــلاح يحق برنام

ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قواعــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن 

خطــة متكاملــة عالجــت اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل 

عــداد لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة، دون التــورط باإشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث  اقتــدار، وال�إ

عــن ال�أصالــة وال�نتمــاء، وال�نتقــال اإلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإنســانية وعدالــة، وينعــم بالرفاهيــة 

فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي المعرفــة، وصــول�ً لمــا يجــب اأن يكــون مــن اإنتاجهــا، وباســتحضار واٍع لعديــد 

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

ــة  ــا، وتلبي ــة، والتكنولوجي ــم، والثقاف ــم، والعل ــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقي ــة محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول اإل وفــق رؤي

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.

ثّمــة مرجعيــات تؤطـّـر لهــذا التطويــر، بمــا يعــزّز اأخــذ جزئيــة الكتــب المقــررّة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول فــي التاأســيس؛ لتــوازن 

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

ــه الجهــد،  ــي ال�أول؛ لتوّج ــى وثيقــة المنهــاج الوطن ــة اإل ضاف ــون ال�أساســي الفلســطيني، بال�إ طليعتهــا وثيقــة ال�ســتقلال والقان

وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل المخرجــات.

ــة،  ــف والمراجع ــرق التاألي ــن ف ــا؛ م ــة جميعه ــم العامل ــاء الشــكر للطواق ــدو اإزج ــد، يغ ــن الجه ــة م ــذه المرحل ــاز ه ــع اإنج وم

ــر،  ــن التطوي ــث ع ــة الحدي ــا مرحل ــد تجاوزن ــه، فق ــا يمكــن تقديم ــل م ــا اأق ــة العلي ــم، وللجن شــراف، والتصمي ــق، وال�إ والتدقي

ــن العمــل.      ــة م ــذه الحال ــن تواصــل ه ــون م ونحــن واثق

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز الــمـنـ�هـج الفلسطينية

ك�نون ال�أول / ٢٠١٧م



مــقــدمــة

الحمد لله رب الع�لمين، والصلاة والسلام على رسوله ال�أمين، وعلى اآله واأصح�به اأجمعين.

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

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 

ــّراء. ســلامية الَغ 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

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

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 النّبويّــة الــواردة فــي الكتــاب،  التفســير ال�إ

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

ــة للطالــب؛ فــكان ال�هتمــام البيــع  ــة الُعمري ــا علــى المجــال�ت التــي َتقتضيهــا المرحل ــدان الفقــه، فقــد َركَّزن اأمــا فــي مي

والــزكاة. والهبــة 

وكان للِقَيــم وال�أخــلاق نصيبهــا الوافــر اأيضــاً؛ لِمــا لهــا مــن دور كبيــر فــي صياغــة الشــخصية، وتوثيــق اأواصــر الخيــر 

والمحبــة، وبنــاء المجتمــع الفاضــل، ورســم الصــورة الحضاريــة الراقيــة للمجتمــع الفلســطيني المســلم.

ــة بشــكل واضــح، كمــا اســتخدمت الرســومات والصــور  ــة كل درس علــى رســم ال�أهــداف التربوي ــا فــي بداي وقــد حرصن

للتعبيــر عــن بعــض المضاميــن مــن جهــة، ولتكــون ميــدان عمــل بالملاحظــة والتحليــل وال�ســتنتاج وفــق الســياق الــذي 

ــه، مــن جهــة اأخــرى. ُعرَِضــت في

ــاء الَحَســن، واإن كان  ــه الحمــد والشــكر والثن ــاإن اأحســنّا فمــن اللــه، ول ــا فــي تيســير المنهــاج وتســهيله، ف وقــد اجتهدن

ــر ذلــك فنســاأله تعالــى العفــو والغفــران. غي

فريق الت�أليف



٢-٢٠القراآن الكريمالوحدة ال�أولى

رُس ال�أّول ٤ســـورة الُحُجرات )1-٨( الدَّ

رُس الثّاني 1٠ســـورة الُحُجرات )9-13( الدَّ

رُس الثّالِث الُهَمـــزَة الدَّ 1٦ســـورة 

سلامّيةالوحدة الثّ�نية ٢١-٣٦العقيدة ال�إ

رُس الّرابِع ٢3نعيم الجنة الدَّ

رُس الخاِمس ٢٧عقوبة اأهل المعاصي الدَّ

رُس الّساِدس 3٢الهدى والضلال الدَّ

ريفالوحدة الثّ�لثة ٣٧-٥٢الحديث النَّبوّي الشَّ

رُس الّسابِع 39مـــن ُكُتب الحديـــث النبوي الشـــريف الدَّ

رُس الثّاِمن دماؤهـــم( الدَّ تتكافـــاأ  )المســـلمون  ٤٤حديـــث 

رُس التّاِسع ٤9من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا )درس تفاعلي( الدَّ

٥٣-٦٩السيرة النَّبوّيةالوحدة الّرابعة

رُس العاِشر ٥٥الغـــدر والتاآمر )بنو قريظة( الدَّ

رُس الحادي َعَشر الحديبية الدَّ ٦٠صلح 

رُس الثّاني َعَشر ٦٥بيعة الرضوان  الدَّ

سلامّيالوحدة الخ�مسة ٦٩-٨٥الِفْقه ال�إ

رُس الثّالَِث َعَشر ٧1الزكاة  الدَّ

رُس الّرابَِع َعَشر ٧٦البيع الدَّ

رُس الخاِمَس َعَشر ٨1الهبة الدَّ

٨٦-١٠٥الفكر وال�أخلاقالوحدة الس�دسة

رُس الّساِدَس َعَشر ٨٨ال�نتماء والمصلحة العامة )درس تفاعلي( الدَّ

رُس الّسابَِع َعَشر سلام والشباب الدَّ 91ال�إ

رُس الثّاِمَن َعَشر 9٦ال�أمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدَّ

رُس التّاِسع َعَشر 1٠٠توقير العلماء الدَّ

احملتويات



الرتبية اإلسالمية للصف الثامن

٢

الوحدة ال�أولى

القراآن الكريم

(؛ لهدايــة  نت�أمــل: نــزل القــراآن الكريــم علــى نبينــ� محمــد )
اإخراجهــم مــن  النــ�س اإلــى الطريــق المســتقيم، و

الظلمــ�ت اإلــى النــور.
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اأهداف الوحدة:

ــوا ق�دريــن علــى حفــظ ال�أمــن  ــة الوحــدة اأن يكون ــة بعــد نه�ي يتوقــع مــن الطلب

ــة: المجتمعــي وذلــك مــن خــلال ال�أهــداف ال�آتي

- اإتقان تلاوة ال�آيات القراآنية الكريمة.

- حفظ ال�آيات الكريمة غيباً وشرحها شرحاً اإجمالياً.

- ال�لتزام بما تضمنته ال�آيات الكريمة من اأحكام وقيم واأخلاق.

- استنباط العبر والدروس المستفادة من ال�آيات الكريمة.

دروس الوحدة: 

الدرس ال�أول: سورة الُحُجرات )1-٨(

الدرس الثاني: سورة الُحُجرات )13-9(

الدرس الثالث: سورة الُهَمزَة



الرتبية اإلسالمية للصف الثامن

٤

رُس ال�أوَُّل الدَّ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطلبة في نهايِة الّدرِس:

 تلاوة ال�آيات الكريمة.

 حفظ ال�آيات الكريمة غيباً.

 تفسير المفردات الجديدة في ال�آيات الكريمة.

 شرح ال�آيات الكريمة شرحاً تحليلياً.

 استنباط بعض العبر والعظات المستفادة من ال�آيات الكريمة. 

سورة الُحُجرات )١(

)ال�آي�ت ١- ٨( تفسير وحفظ
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المفردات والتراكيب

تبطل. تحبط:

يخفضون. يغضون:

اختبر ومّحص امتحن:

(. الحجرات: بيوت النبي)

خارج عن حدود الشرع. فاسق:

خبر هام. نباأ:

فَتَثبَّتوا فتَبيَّنوا:

وقعتم في المشقة والهلاك. َعِنتُّم:

المهتدون السالكون طريق  الراشدون:

الخير.

خل مل ىل يل
ىليل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ُّٱىق 

ام ممرن  زن من نن ىن ين ٰى ري زي 
مي ني ىي  يي جئ حئ خئ مئ هئ جب 
حب خب مب هب جت حت خت مت هت 
جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث 
حس خس مس حص خص مصجض حض خض 
مض حط مظ جع مع جغ مغ جف حف 
جم  يل  ىل  مل  خل  مق  حق  مف  خف 
حم خم مم ىميم جن حن خن من ىن ين 
جه مه ىه يه جي حي خي مي ىي يي 
ٰذ ٰر ٰى ڦ            ٍّ    َّ         ُّ    ِّ     ّٰ رئ 
زئمئ نئ ىئ يئ رب زب مب نب  ىب يب رت 
مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت 
نث ىثيث ىف يف ىق يق  اك لك 

مك ىكيك مل ىل يل ام  َّ

ملاحظة: توزيع الوحدة على مدار الفصل.
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 التعريف ب�لسورة:

ســورة الحجــرات مدنيــة واآياتهــا ثمانــي عشــرة، تتضمــن حقائــق التربيــة الخالــدة، واأســس ال�أخــلاق 

الفاضلــة، حتــى ســّماها بعــض المفســرين ســورة ال�أخــلاق وال�آداب.

 التسمية:

( وهــي الحجــرات التــي  ســميت هــذه الســورة بالحجــرات؛ ل�أن اللــه تعالــى ذكــر فيهــا بيــوت النبــي )

كان يســكنها زوجاتــه –رضــوان اللــه عليهــن-.

 سبب النزول:

(، فجعلــوا ينادونــه:  اأ ورد اأن بعــض ال�أعــراب الجفــاة جــاءوا اإلــى حجــرات اأزواج الرســول )   

يــا محمــد اخــرج اإلينــا؛ فاأنــزل اللــه تعالــى: )جع مع  جغ مغ جف حف خف 

مف حق مق(

ــة بــن اأبــي معيــط اإلــى الحــارث بــن ضــرار – زعيــم  ( بعــث الوليــد بــن عقب ب ورد اأن النبــي )  

قبيلــة بنــي المصطلــق - لقبــض مــا كان عنــده مــن الــزكاة التــي جمعهــا مــن قومــه، فلمــا ســار 

ــة، فرجــع  ــن الجاهلي ــم شــحناء زم ــه وبينه ــث كان بين ــزع؛ حي ــم خــاف وف ــرب منه ــد واقت الولي

ــض  ــمَّ بع ــزكاة، فه ــوا ال ــدوا ومنع ــد ارت ــم ق ــه: اإنه ــا رســول الل ــال ي (  وق ــه ) ــى رســول الل اإل

الصحابــة بالخــروج اإليهــم وقتالهــم؛ فاأنــزل اللــه: )ىن ين جه مه ىه يه جي حي 

...( ال�آيــة.  
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 شرح ال�آي�ت الكريمة:

:) ضرورة ال�لتزام ب�أمر الله تع�لى واأمر الرسول )

يخاطــب اللــه تعالــى عبــاده المؤمنيــن، ويقــول لهــم: ل� تفعلــوا اأمــراً مــن اأمــور الديــن اإل�ّ بــاإذٍن مــن اللــه 

(، بحيــث يكــون موافقــاً لشــرعه، ول� تبتدعــوا اأمــراً خارجــاً عــن الشــرع، ول� تقضــوا فــي  –تعالــى- ورســوله )

شــيء اإل�ّ بمــا قضــاه اللــه ورســوله، وراقبــوا اللــه تعالــى بفعــل مــا اأمــر بــه، واجتنــاب مــا نهــى عنــه، واعلمــوا اأن 

اللــه تعالــى ســامٌع لــكل قــول، عليــٌم بــكل فعــل، مطلــٌع علــى ُكّل ســر.

:) وجوُب توقير الرسول )

( عنــد مخاطبتــه والحديــث معــه، ويقــول: اإذا خاطبتمــوه    ياأمرنــا اللــه تعالــى بتوقيــر الرســول )

فتاأدبــوا، ول� ترفعــوا اأصواتكــم فــوق صوتــه، ول� تجهــروا عنــده بالــكلام كمــا يجهــر اأحدكــم لصاحبــه، 

روه وتاأدبــوا عنــده؛ ل�أن اللــه تعالــى شــرّفه بالنبــوة، واأكرمــه بالرســالة، وميّــزه عــن النــاس  بــل وقّــروه وقــدِّ

بال�صطفــاء، وجعلــه خاتــم الرســل واأكــرَم الخلــق، وهــو اإمــام ال�أوليــن وال�آخريــن.

ــا، ونحــن ل�  ــا، وُيذهــَب اأجورن ــواب اأعمالن ــه ث ــلا ُيبطــَل الل ( لئ ــع الرســول ) ــاأدب م   فيجــب اأن نت

نشــعر بذلــك.

( بخفــض اأصواتهــم اإذا خاطبــوه اأولئــك  وُيخبرنــا اللــه تعالــى بــاأن الذيــن يتاأدبــون مــع الرســول )

الذيــن َمّحــص اللــه تعالــى قلوبهــم واختبرهــا واأخلصهــا لطاعتــه، لهــم منــه العفــو عــن ذنوبهــم، والصفــح عــن 

ــه تعالــى. خطاياهــم، مــع الثــواب الجزيــل وال�أجــر العظيــم علــى طاعتهــم ل

 كمــا يخبــر اللــه تعالــى رســوله الكريــم بــاأن الذيــن ينادونــك مــن وراء الحجــرات برفــع اأصواتهــم بجفــاء، 

ــرة-   ــك فــي وقــت الظهي ــا – وكان ذل ــا محمــد اخــرْج اإلين ــن لــك: ي حيــث ينادونــك باســمك مجــرداً، قائلي

هــؤل�ء اأكثرهــم ل� يعقلــون ال�أدب معــك، ول� يفقهــون حقوقــك علــى ال�أمــة، ووجــوَب توقيــرك علــى كل مســلم.

  ولــو اأّن هــؤل�ء الذيــن ينادونــك مــن وراء الحجــرات صبــروا وانتظــروا حتــى تخــرج اإليهــم، لــكان خيــراً لهــم 

عنــد ربهــم؛ ل�أن اللــه -تعالــى- اأوجــب عليهــم التــاأدب معــك، واللــه غفــور لمــا حصــل منهــم مــن ســوء اأدب؛ 

لجهلهــم بمــا يجــب عليهــم، وهــو رحيــم بهــم، حيــث لــم يعاجلهــم بالعقــاب علــى مــا فعلــوا مــن اإخــلال 

بــاآداب الخطــاب.
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نش�ط:
اأن�قش مع زملائي:

( في اأيامنا هذه؟   كيف يكون التاأدب مع الرسول )

ضــرورة التثبــت مــن ال�أخبــ�ر قبــل اإصــدار ال�أحــك�م:

ــن صحــة  ــت والتاأكــد م (، وياأمرهــم بضــرورة التثب ــه وبرســوله ) ــن ب ــاده المؤمني ــى عب ــه تعال يوجــه الل

ال�أخبــار التــي ينقلهــا الفاســق، وعــدم تصديقــه قبــل التثبــت؛ خوفــاً مــن الوقــوع فــي اإيــذاء اإنســان بــريء بنــاء 

ــر الفاســق، فيحصــل النــدم علــى ذلــك. علــى خب

فضُل الله –تع�لى- ونعُمه على عب�ده المؤمنين:

ــا  ــُش معكــم، ويســعى فيم ( يعي ــاأن الرســول ) ــم: ب ــول له ــن ويق ــاده المؤمني ــى- عب ــه –تعال ــر الل يخب

( يمنعكــم مــن ذلــك، ولــو  ينفعكــم، واأنتــم قــد تقعــون فيمــا فيــه ضــرر عليكــم؛ جهــلاً منكــم، والرســول )

يمــان؛ َفَســُهلت  وافقكــم فــي كثيــٍر ممــا تريدونــه لوقعتــم فــي المشــقة، ولكــن اللــه –تعالــى- َحبَّــب اإليكــم ال�إ

(، وَجّملــه وَزيَّنــه فــي قلوبكــم؛ فامتثلتــم اأمــره، وكــرّه اإليكــم الكفــر بــه وقبَّحــه؛  عليكــم طاعــة الرســول )

فاآمنتــم بــه، وكــرّه اإليكــم الفســوق فهجرتــم معاصيــه، وكــرّه اإليكــم العصيــان؛ فكرهتــم الذنــوب وتبتــم منهــا. 

وهــؤل�ء المتصفــون بهــذه  الصفــات هــم الراشــدون الذيــن اأدركــوا الهــدى وَنَجــْوا مــن الهــلاك؛ ل�أنهــم عرفــوا 

ــل بــه عليكــم، ونعمــٌة منــه جــاد بهــا عليكــم،  طريــق الحــق فســلكوه. وهــذا فضــٌل مــن اللــه –تعالــى– َتفضَّ

واللــه عليــم بمــن يشــكر النعــم ويطيــع المنِعــم، حكيــم فــي تدبيــر شــؤون الخلــق علــى اأحســن طريقــة.

نش�ط:
1 اأرجــع اإلــى ســورة ال�أعــراف اآيــة )1٥٧( واأَدوِّن مــا ورد فيهــا مــن واجبــات 

( مــن ال�حتــرام والتقديــر. تجــاه الرســول )

٢ اأرجــع اإلــى اأحــد كتــب التفســير واأكتــب تقريــراً مختصــراً حــول قصــة الوليــد 

ابــن عقبــة الــواردة فــي ال�آيــة السادســة مــن الســورة، والعبــر المســتفادة منهــا.
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التّقويم

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

1 سميت سورة الحجرات بسورة:

د- التواضع والرحمة. جـ- الكافية.  ب- الشافية.  اأ-  ال�أخلاق وال�آداب. 

٢ معنى قوله تعالى: )َلعِنُتم(:

ب- وقعتم في الضلال.   اأ- لم تقعوا في الخطاأ.  

د- ل�ختلفتم. جـ- لوقعتم في المشقة.  

( وتوقيره وعدم رفع الصوت عنده علامة على: 3 التاأدب مع النبي )

د- التقوى. جـ- ال�أمانة.  ب- الكرم.  اأ-  الشجاعة. 

٤ التثبت من صحة ال�أخبار المنقولة اإلينا يؤدي اإلى:

ب- زيادة الكذب.  اإيذاء الناس.   اأ-  الندم و

شاعة ويعزز الثقة. د- محاربة ال�إ شاعات.   جـ- انتشار ال�إ

ــى: )جع مع  جغ مغ جف حف خف  ــه تعال ــزول قول ــي: اأذكــر ســبب ن ــؤال الثّان الّس

مف حق(.

الّســؤال الثّالــث: اأوضــح معنــى قولــه تعالــى: )ىق يق اك لك مك ىك يك مل ىليل 

ام ممرن  زن من نن ىن(.

( والجهر عنده بالكلام. الّسؤال الّرابع: اأُبيِّن عاقبة رفع الصوت فوق صوت النبي )

الّسؤال الخامس: اأُبيِّن َمْن هم الذين ل� يعقلون في قوله تعالى: )خف مف حق(.

الّسؤال السادس: اأُعلِّل: ضرورة التثبت من ال�أخبار التي ينقلها الفاسق قبل اإصدار ال�أحكام.

الّســؤال الســابع: اأســتنتج ثلاثــة مــن الــدروس والعبــر المســتفادة مــن ال�آيــات الكريمــة الــواردة فــي هــذا 

ــدرس. ال
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رُس الثّ�ني الدَّ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطلبة في نهايِة الّدرِس:

 تلاوة ال�آيات الكريمة.

 حفظ ال�آيات الكريمة غيباً.

 تفسير المفردات الجديدة في ال�آيات الكريمة.

 شرح ال�آيات الكريمة شرحاً تحليلياً.

 استنباط بعض العبر والعظات المستفادة من الدرس. 

سورة الحجرات )٢(

)ال�آي�ت ٩-١٣( تفسير وحفظ
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المفردات والتراكيب

جماعتان. طائفتان:

اعتدت واستطالت. بغت:

رََجَعت. فاءت:

يستهزئ. يسخر:

تعيبوا. تلمزوا:

َيــْدع بعضكــم بعضــاً بلقــب  تنابزوا:

الســوء.

ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱ

ىن  نن  من  زن  رن  ٱٱُّٱمم  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ

ينٰى ري زي مي  ني ىي يي جئ 
جت  هب   مب  حبخب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ 
جح  مج  حج  مث  متهت  خت  حت 
مسحص  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح 
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  ملهل جم حم 
خم مم جن حنخن من هن  جه 
مه ٰهجي حي خي مي هي مئ هئ مب  
مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل 
جه  ين  ىن  من  خن  جنحن   يم  ىم 
يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  مهىه 
ٰذٰر ٰى     ٌٍّّ      َّ    ُّ       ِّ       ّٰ رئ 
زئ مئ نئ ىئ يئ رب زب مب  نب 
زث  يترث  ىت  نت  مت  زت  يبرت  ىب 

مث  نث ىث يث  َّ 
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 سبب النزول:

ــّي – وهــو راأس المنافقيــن- قــال:  ( لــو اأَتْيــت عبــد اللــه بــن اأَب ( قــال: قيــل للنبــي ) عــن اأنــس )

( قــال لــه  ( وركــب حمــاراً، وانَطَلــق معــه المســلمون يمشــون، فلمــا اأتــاه النبــي ) فانَطَلــق اإليــه النبــي )

عبــد اللــه بــن اأبــي: اإليــك عنــي – اأي تنــحَّ وابتعــد عنــي- فواللــه لقــد اآذانــي َنَتــُن حمــارك، فقــال رجــل مــن 

(  اأطيــب ريحــاً منــك؛ فغضــب لعبــد اللــه بــن اأبــّي رجــل مــن قومــه،  ال�أنصــار: واللــه لحمــار رســول اللــه )

وغضــب للاأنصــاري اآخــرون مــن قومــه، فــكان بينهــم َضــرْب بالجريــد وال�أيــدي والنعــال؛ فاأنــزل اللــه تعالــى: 

)مم رن  زن من نن ىن ين .....( ال�آيــة. )صحيــح البخــاري(.

 شرح ال�آي�ت الكريمة:

تضمنــت هــذه ال�آيــات الكريمــة مجموعــة مــن ال�أخــلاق الحســنة والصفــات الحميــدة، التــي مــن شــاأنها 

تقويــة ال�أواصــر بيــن اأفــراد المجتمــع المســلم، وَنشــر المــودة والمحبــة، ونــزع الكراهيــة والبغضــاء مــن القلــوب 

وهــي:

صلاح بين المؤمنين: اأول�ً: ال�إ

ياأمــر اللــه تعالــى المؤمنيــن اإْن حصــل قتــال بيــن جماعتيــن منهــم، اأن ُيصلحــوا  بينهمــا وِفــق مــا جــاء فــي 

(، فــاإن اأصــرّت اإحــدى الجماعتيــن، ولــم تســتجب لحكــم اللــه تعالــى  كتــاب اللــه تعالــى وســنة رســوله )

واســتمرت فــي القتــال، فقاتلوهــا حتــى تعــود اإلــى ال�متثــال وال�نقيــاد لحكمــه، فــاإن عــادت فاأصلحــوا بينهمــا 

نصــاف ول� تظلمــوا فــي الحكــم؛ ل�أن اللــه تعالــى يحــب العادليــن فــي الحكــم بيــن النــاس بــلا  بالعــدل وال�إ

َجــْور ول� فســاد، ويعطيهــم ال�أجــر والثــواب.

يم�ن: ُة ال�إ ث�نيً�: اأُخوَّ

يخبــر اللــه تعالــى بــاأّن المؤمنيــن اإخــوة؛ فهــم كجســد واحــد واأســرة واحــدة، واأبنــاء رجــل واحــد فــي المــودة 

والنصــرة، فــاإذا حصــل بينهــم خــلاف ونــزاع علــى اأمــٍر مــا، وجــب علــى المؤمنيــن الصلــح بينهــم مــع تقــوى 

اللــه بفعــل مــا اأَمــَر بــه، واجتنــاب مــا نهــى عنــه، فمــن فعــل ذلــك اســتحق رحمــة اللــه تعالــى، بغفــران ذنوبــه، 

ونيلــه الثــواب مــن النعيــم الدائــم.
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ث�لثً�: ُحرمة السخرية والتن�بز ب�ل�ألق�ب بين المؤمنين:

ــاد  ــك بال�بتع ــاء المجتمــع المســلم، وذل ــن اأبن ــة الحســنة والمــودة بي ــى دوام العلاق ســلام عل يحــرص ال�إ

ســلام: عمــا ُيعّكــر َصفــو هــذه العلاقــة، ومــن هــذه ال�أمــور التــي يحــرص عليهــا ال�إ

١  عدم السخرية من ال�آخرين:

  والسخرية: هي ال�ستهزاء بال�آخرين وال�نتقاص من شاأنهم سواء اأكانوا رجال�ً اأو نساًء.

 ويكــون ذلــك بســبب الفقــر، اأو الَحَســب، اأو الشــكل والهيئــة، اأو غيــر ذلــك؛ فــلا يجــوز اأن يســتهزئ 

اأو يســخر ُمؤمــٌن مــن مؤمــن؛ فقــد يكــون مــن اســُتهزئ بــه خيــراً واأفضــل عنــد اللــه تعالــى مــن المســتهزئ. 

٢ عدم اللمز والتن�بز ب�ل�ألق�ب:

هانة. اللمز هو: الشتم والَسّب وال�إ

اأم� التن�بز فهو: المناداة بال�ألقاب المعيبة والتي غالباً ما ُيستحى منها.

فــلا يجــوز اأن يســبَّ مؤمــن مؤمنــاً، اأو يهينــه، اأو يعيبــه، ول� ينــادي مؤمــن مؤمنــاً بمــا ل� يحــب مــن ال�ألقاب 

المعيبــة، اأو غيــر المحببــة اإلــى النفــس، بــل يناديــه باأحــب ال�أســماء والصفــات المحببة اإليه.

ويدخــل فــي الفســوق: ال�ســتهزاء بالمســلمين واللمــز والغمــز، والتنابــز بال�ألقــاب، ومــن لــم يتــب اإلــى اللــه 

ــراف هــذه  تعالــى مــن هــذه الســلوكات القبيحــة، وال�أخــلاق الذميمــة فاأولئــك هــم الظالمــون ل�أنفســهم باقت

الذنــوب، وارتــكاب هــذه الخطايــا.

٣ اجتن�ب الكثير من الظن، وترك التجسس والغيبة:

ــّيء فــي عبــاد اللــه؛ ل�أن الظــن الســيء اإثــم؛ فهــو مبنــي علــى  ياأمــر اللــه تعالــى المؤمنيــن بتــرك الَظــّن السَّ

الشــك وال�حتمــال وعــدم اليقيــن.

ــرِّم اأن  ــع عــورات المســلمين واأخطائهــم والتجســس عليهــم، وتَُح ــات الكريمــة عــن تتب كمــا تنهــى ال�آي

يتكلــم مســلم فــي ِعــرْض اأخيــه فــي غيابــه بمــا يكرهــه.

ويخاطــب اللــه تعالــى المؤمنيــن اأيضــاً بصيغــة الســؤال ال�ســتنكاري لتقبيــح الغيبــة ويقــول لهــم: اأيحــب 

ــم تكرهــون ذلــك ول� تســتطيعونه؛ فابتعــدوا عــن  ــه وهــو ميــت؟ فمــا دمت ــاأكل لحــم اأخي الواحــد منكــم اأن ي

غيبتــه؛ ل�أن ِعرَْضــه كلحمــه، وخافــوا اللــه تعالــى بفعــل مــا اأمــر بــه واجتنــاب مــا نهــى عنــه، فــاإنَّ اللــه تعالــى 

يتــوب علــى مــن تــاب مــن عبــاده واأنــاب، ويرحــم مــن اأطاعــه و لــه اســتجاب.
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رابعً�: ضرورة التع�رف بين الن�س:

ــن ال�آيــات الكريمــة اأن اللــه تعالــى خلــق النــاس مــن اأٍب واحــد، ومــن اأٍم واحــدة، فاأصلهــم واحــد؛  تُبيِّ

فلمــاذا يفخــر ويتعالــى بعضهــم علــى بعــض فــي النســب؟ واللــه تعالــى جعلهــم بانتشــار الذريــة شــعوباً متفرقــة 

وقبائــل متعــددة، ليتّعــرف بعضهــم علــى بعــض.

وتقــرر ال�آيــات الكريمــة اأن ميــزان التفاضــل بيــن النــاس هــو التقــوى، وليــس ال�أشــكال والصــور وال�أحســاب 

وال�أجنــاس وال�أمــوال، واللــه تعالــى عليــم بمــن اتقــى، خبيــر بال�أتقــى وال�أصلــح.

ــّن نش�ط: ــة اأو الظ ــن التجســس اأو الغيب ــي ع ــى النه ــدل عل ــريفاً ي ــاً ش ــُر حديث 1 اأذك

الســيء.

٢ اأكتــُب تقريــراً عــن ال�آثــار الســلبية التــي تنجــم عــن الســخرية بال�آخريــن، 

والتنابــز بال�ألقــاب بيــن ال�أفــراد، واألقيــه علــى مســامع الطلبــة مــن خــلال 

ذاعــة المدرســية. ال�إ
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التّقويم

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

1 التنابز بال�ألقاب والسخرية هي من علامات:

د- الشرك. جـ- الفسوق.  ب- الظلم.  اأ-  النفاق. 

٢ نهى الله تعالى عن الظن السيء ل�أنه:

ب- من صفات المشركين.   اأ- من النميمة.    

د- من الكبائر. جـ- قائم على الشك وعدم اليقين.  

3 صيغة السؤال في قوله تعالى: )يه جي حي خي مي ىي يي ٰذٰر(

د- موضوعي. جـ- استنكاري.   ب- تعجب.  اأ-  استفهام. 

الّسؤال الثّاني: اأبين معاني المفردات ال�آتية: َبَغت، فاَءت، يسخر، تلمزوا.

ىن  نن  من  زن  رن  )مم  تعالــى:  قولــه  نــزول  ســبب  اأذكــر  الثّالــث:  الّســؤال 

.) ينٰى

صلاح بين المؤمنين اإذا وقع خلاف ونزاع بين طائفتين منهم. الّسؤال الّرابع: اأوضح كيّفية ال�إ

الّسؤال الخامس: اأبيّن الحكمة التي من اأجلها حرَّم الله -تعالى- السخرية وال�ستهزاء بال�آخرين.

الّسؤال السادس: اأوضح ال�أضرار الناجمة عن اللمز والتنابز بال�ألقاب.

الّسؤال السابع: اأفسر قوله تعالى: )يه جي حي خي مي ىي يي ٰذ(.

سلام اإلى التعارف بين الشعوب. الّسؤال الثامن: اأستنتج اأهمية دعوة ال�إ

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

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطلبة في نهايِة الّدرِس:

 تلاوة ال�آيات الكريمة الكريمة.

 حفظ السورة الكريمة غيباً.

 تفسير المفردات الجديدة في ال�آيات الكريمة.

 شرح ال�آيات الكريمة شرحاً تحليلياً.

 استنباط العبر والعظات المستفادة من السورة الكريمة. 

سورة الُهَمَزة 
َتفِسير وحفظ
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المفردات والتراكيب

َعاُء َعَليِهم بِالهلاِك والَعَذاب. َويٌل: الدُّ

َجَعَلُه َباِقياً. اأخَلَده:

: . َلُينَبَذنَّ َلُيرَمَينَّ

ُمغَلَقة َوُمطَبَقة. ُمؤَصَدة:

َدٍة: اأوَتاٍد َطوِيَلة. َعَمٍد ُمَمدَّ

ِبسِم اللَِّه الرَّحَمِن الرَّحيم  

ٱُّٱمه ىه يه جي حيخي مي 

ىي يي ٰذ ٰر ٰى        ٌّ         ٍّ    

َّ      ُِّّ              ّٰ رئ زئ مئ نئ ىئ 

رت  ىبيب  نب  مب  ربزب  يئ 

زت  مت نت ىت يت رث زث 

مث نث ىث يث ىف   َّ  )الُهَمـــَزة: ١-٩(

وَرٍة:  التَّعِريُف ِب�لسُّ

ــاُن  ــو الَهمــُز َواللَّمــز، َوَبَي ــٍم األ� َوُه ــٍق َذِمي ــا تِســُع، َوَموُضوُعهــا: الَنهــيُّ َعــن ُخُل ــٌة، َواآَياتُه  ُســوَرٌة الهمــزة َمِكيَّ

ــَك .  ــِل َذلِ ــى فِع ــِة َعَل تَِب ــِة الُمَتَر الُعُقوَب

 َسَبُب النُُّزوِل:

ــاِس، َوِقيــَل: َنزَلــت فِــي  ــُة َبيــَن النَّ ــُة َوالَوِقيَع ــِه الِغيَب ــِس بــِن َشــرِيٍق َحيــُث َكاَن ِمــن َعاَدتِ َنزََلــت فِــي ال�أخَن

ــَة بــِن َخَلــف . اأَميَّ

آَداَب ال�جِتَماِعيَّــَة لِلَتَعاُمــِل فِــي الُمجَتَمــِع  ســلاُم الَقَواَعــَد َوال�َ  وفــي هــذه الســورة الكريمــة َيَضــُع ال�إ

ســلام اأَراَد لِلُمســِلِميَن اأن َيُكونـُـوا اإَِخــَوًة ُمَتَحابِيــَن ُمَتاآلِِفيــَن، ل� َيعتــِدي الًمســِلُم َعَلــى ِعــرِض اأِخيــِه  الكريــم؛ فال�إ

ــِلَم  ــن َس ــوُل : »الُمســِلُم َم ( َيُق ــِه ) ــول اللَّ ــِمعُت رَُس (: َس ــٌر ) ــاَل َجابِ ــِدِه، َق ــى َجَس الًمســِلِم َول� َعَل

ــُح ُمســِلم(.  ــِدِه«. )َصِحي ــانِِه َوَي ــن لَِس الُمســِلُموَن ِم
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 َشرُح ال�آي�ِت الَكِريَمة:

تنهى َهِذِه ال�آيات َعن ُخُلقين َذِميمين وهما: الَهمُز والَلمُز؛ فلا َينَبِغي لِلمسِلِم اأن َيَتَخلََّق بها. 

َف�ُت الَذِميَمُة الَمنِهيُّ َعنَه� فِي ال�آي�ِت الَكِريَمة:  الصِّ

ــاَرِة  َش ــِل اأو ال�إِ ــوِل اأو الِفع ــوُن بِالَق ــِه، َوَيُك ــي َوجِه ــِه الُمســِلم فِ ــى اأِخي ــُه الُمســِلُم َعَل ــا َيِعيُب ــُز: َم   الَهم

ــِه.  ــِل َحَرَكاتِ َكَتمِثي

اللَّمُز: َطعُن الُمسِلِم َوَقدُحه فِي اأِخيِه الُمسِلم، وال�نِتَقاُص ِمن َعَمِلِه الَحَسِن فِي غيابِه.

ــي  ــَن فِ ــاُه الُمســِلَم، اأو اأن َيطَع ــَر اأَخ ــن اأن ُيَحقِّ ــذره ِم ــى الُمســِلَم وتَُح ــاُت  َتنَه ــِذِه ال�آَي ــاَءت َه ــد َج َوَق

ــَد  ــوُز لِلُمســِلِم اأن ُيَقلِّ ــاً، ول� َيُج ــراً اأو َغائِب ــواًء اأَكاَن َحاِض ــوٍء َس ــَرُه بُِس ــاأنِِه، اأو َيذُك ــن َش ــَص ِم ــِه اأو َينَتِق ِعرِض

ــِس،  ٹٱٹ   ٱُّٱحص خص مص  ــي الَمَجالِ ِحــِك فِ ــاراً لِلضَّ ــَك َمَث ــًة اإَِذا َكاَن َذلِ ــاُه الُمســِلَم،َ َخاصَّ اأَخ

جض  َّ )القلــم: 11(

)مــن جلــس فــي مجلــس َفقــال قبــل اأن يقــوم مــن مجلســه ذلــك: »ســبحانك اللهــم ل�فتة:

ــه مــا كان فــي  ــوب اإليــك« اإل� ُغفــر ل ــَت اســتغفرك واأت ــه اإل� اأن وبحمــدك، اأشــهد اأن ل� اإل

مجلســه ذلــك(. )ســنن الترمــذي(.

 ُعُقوَبُة الَهمِز َواللَّمز:

�زٍ ِب�لَعَذاِب الَشِديِد فِي الُحَطَمة، َوِصَف�تَُه�:   �زٍ َوَلمَّ َد الله – عّز َوجّل – ُكلَّ َهمَّ َتوَعَّ

 َشِديَدُة ال�شِتَعال. 

 َتحرُِق اأجَساَم َهُؤل�ِء َحتَّى َتِصَل اإَِلى قُُلوبِِهم. 

 ُكلُّ اأبَوابَِها ُمغَلَقٌة َوُمطَبَقٌة َفلا َيسَتِطيُع اأَحٌد الُخُروَج اأِو الُهُروَب ِمنَها. 

ُب بَِسلاِسَل فلا َيجرِي َول� َيَتَحرَّك.   فِيَها اأعِمَدٌة ِمن َناٍر ُيرَبُط فِيها الُمَعذَّ
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شراقة:
اإ

َيت بِالُحَطَمِة؛ لِ�أنََّها تَُحطِّم ال�أجَساَم َوالِعَظام. الُحَطَمة: اسٌم ِمن اأسَماِء َناِر َجَهنََّم؛ ُسمِّ

 اأَثُر الَهمِز َوالَلمِز َعَلى الَفرِد َوالُمجَتَمع:

للهمز واللمز اآثار سلبية على الفرد والمجتمع منها:

 ُيَؤِدي بِالُمسِلِم اإَِلى الُفُسوِق َوالُخُروِج َعن َطاَعِة اللَِّه . 

 ُيِثيُر ال�أحَقاَد َوالُخُصوَماِت َبيَن الُمسِلِميَن .

 ُيَمزُِّق َرَوابَِط ال�أُخوِة َوالَمَحَبِة، َوُيَفكُك الُمجَتَمَع الُمسِلم .  

نش�ط:
1 اأكُتُب َحِديثاً شريفاً َيُدلُّ َعَلى َتحرِيِم الَهمِز َوالَلمِز.

٢ اأسَتنِتُج الِعَبر َوالِعَظاِت الُمسَتَفاَدَة ِمَن الدرس.
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التّقويم

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

1 )     ( الَهمُز َيُكوُن بِالَقوِل َفَقط. 

٢ )     ( ُيَؤِدي الَهمُز َوالَلمُز اإلى انِتَشاِر ال�أحَقاِد َبيَن النَّاِس.

آَياِت الكريمة: اأنََّها ُمَفتََّحٌة ِمن َجَوانِِبَها. 3 )     ( َمعَنى َكِلَمِة »ُمؤَصَدة« فِي ال�َ

نَساَن ِمَن الَموِت. ٤ )     ( َكثَرُة الَماِل ل� َيمَنُع ال�إِ

آتَِيِة: الّسؤال الثّاني: اأوِضح الَمقُصوَد بِالُمفرََداِت والتراكيب ال�َ

َدة.    َويٌل، اأخَلَده، َعَمٍد ُمَمدَّ

الّسؤال الثّالث: اأبين المعنى المستفاد من قوله تعالى:    ٱُّٱحص خص مص جض  َّ.

ــى:   ُّرت زت  مت نت ىت يت رث زث مث نث ىث  ــه َتَعاَل ــوَل الل ــُر َق ــع: اأَفسِّ الّســؤال الّراب

يث ىف   َّ.

الّسؤال الخامس: اأَبيُِّن اأَثَر الَهمِز َوالَلمِز َعَلى َحَياِة الَفرِد َوالُمجَتَمِع الُمسِلم.

الّسؤال السادس:  اأتُلو السورة الَكرِيَمة َغيباً.
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الوحدة الثّ�نية

سلامّية العقيدة ال�إ

نت�أمــل: َخَلــَق اللــه تع�لــى الجنــة لمك�فــ�أة المؤمنيــن، 

وَخَلــَق النــ�ر؛ لمع�قبــة الك�فريــن؛ ف�لجــزاء مــن 

ــس العمــل. جن
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اأهداف الوحدة:

يتوقــع مــن الطلبــة فــي نه�يــة هــذه الوحــدة اأن يكونــوا حريصيــن علــى الســعي 

للقيــ�م ب�ل�أعمــ�ل التــي تقودهــم للجنــة وتبعدهــم عــن النــ�ر وذلك من خــلال ال�أهداف 

ال�آتية:

- ال�ستدل�ل من القراآن الكريم والسنة النبوية على نعيم الجنة وعقوبة اأهل المعاصي.

- الحرص على فعل الطاعات للفوز بالجنة، واجتناب المعاصي للنجاة من النار.

- معرفة سبل الهداية للالتزام بها، وسبل الضلال للابتعاد عنها. 

دروس الوحدة:

الدرس الرابع: نعيم الجنة 

الدرس الخامس: عقوبة اأهل المعاصي 

الدرس السادس: الهدى والضلال
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رُس الّرابع الدَّ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطلبة في نهايِة الّدرِس:

 ال�ستدل�ل على نعيم الجنة من القراآن الكريم والسنة النبوية.

 توضيح اأن للجنة درجات واأبواباً.

 التدليل على اأن نعيم الجنة دائم ل� ينقطع ول� ينفد.

 استخلاص اأن الجنة جزاء وفوز وعاقبة للمتقين.

 الترغيب بالجنة والعمل لها. 

نعيم الجنة
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ــة، والســعادة  ــا زائل ــا، فالدني ــي الدني ــة ف ــع عــن الســعادة، ولكــن ل� توجــد ســعادة كامل يبحــث الجمي

الحقيقيــة فــي الجنَّــة ونعيمهــا، وقــد جعلهــا اللــه ثوابــاً للمؤمنيــن؛ لحســن اإيمانهــم وتقواهــم وصبرهــم واأعمالهــم 

الصالحــة، فكانــت الجنــة مســتقراً لهــم كمــا ٹٱٹٱٱٱ   ٱُّٱىن ين ٰى ري زي مي  ني 

ىي يي جئ حئخئ مئ هئ جب حب   َّ )البــروج: 11(

 ونعيــم الجنــة يفــوق الوصــف؛ ففيهــا اأنهــار وعيــون واأشــجار وقصــور، فهــي نــور يتــلاأل�أ، عرضهــا كعــرض 
الســموات وال�أرض، وللمؤمنيــن فيهــا مــا يشــتهون مــن ال�أطعمــة وال�أشــربة وال�ألبســة وغيــر ذلــك، فليــس 

لنعيمهــا نظيــر ممــا يعلمــه اأهــل الدنيــا.

 درج�ت الجنة واأسم�ء اأبوابه�:

 : اإن فــي الجنــة مائــة درجــة مــا بيــن كل درجتيــن منهــا كمــا بيــن الســماء وال�أرض، قــال رســول اللــه

ــ�  ــْرَدْوُس اأْعَلاَه ــَم�ِء َواْل�أْرِض، َواْلِف ــَن السَّ ــ� َبْي ــِن َكَم ــَن ُكلِّ َدَرَجَتْي ــ� َبْي ــٍة َم ــُة َدَرَج ــِة ِم�َئ ــي الَجنَّ »فِ

َذا َســ�أْلُتُم اللَّــَه َفَســُلوُه  ــُر اأْنَهــ�ُر الَجنَّــِة ال�أْرَبَعــُة، َوِمــْن َفْوقَِهــ� َيُكــوُن الَعــْرُش، َفــ�إِ َدَرَجــًة، َوِمْنَهــ� تَُفجَّ

الِفــْرَدْوَس« )ســنن الترمــذي(.

 :) ا اأبــواب الجنَّة الثمانيــة التــي يدخــل المؤمنــون منهــا، فعلــى َحَســب اأعمالهــم؛ فعــن اأبــي هريــرة ) اأمَّ

( قــال: »َمــْن اأْنَفــَق َزْوَجْيــِن فـِـي َســِبيِل اللــِه نـُـوِدَي فـِـي اْلَجنَّــِة: َيــ� َعْبــَد اللــِه، َهــَذا  اأنَّ رســوَل اللــه )

ــَلاِة، َوَمــْن َك�َن ِمــْن اأْهــِل اْلِجَهــ�ِد، ُدِعــَي  ــَلاِة، ُدِعــَي ِمــْن َبــ�ِب الصَّ َخْيــٌر، َفَمــْن َك�َن ِمــْن اأْهــِل الصَّ

َدَقــِة، َوَمــْن َك�َن ِمــْن اأْهــِل  َدَقــِة، ُدِعــَي ِمــْن َبــ�ِب الصَّ ِمــْن َبــ�ِب اْلِجَهــ�ِد، َوَمــْن َك�َن ِمــْن اأْهــِل الصَّ

يــُق: َيــ� َرُســوَل اللــِه، َمــ� َعَلــى اأَحــٍد ُيْدَعــى ِمــْن  دِّ يَّــ�ِن، َقــ�َل اأُبــو َبْكــٍر الصِّ َيــ�ِم، ُدِعــَي ِمــْن َبــ�ِب الرَّ الصِّ

 :) تِْلــَك اْل�أْبــَواِب ِمــْن َضــُروَرٍة، َفَهــْل ُيْدَعــى اأَحــٌد ِمــْن تِْلــَك اْل�أْبــَواِب ُكلَِّهــ�؟ َقــ�َل َرُســوُل اللــِه )

َنَعــْم، َواأْرُجــو اأْن َتُكــوَن ِمْنُهــْم« )متفــق عليــه(.

شراقة:
اإ

زوجين: اأي درهمين اأو زوجين من اأي شيء كان، اأي يجعل ال�نفاق عادة له.
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 نعيم الجنة دائم ل� ينقطع ول� ينفد:

اأهــل الجنــة خالــدون فــي نعيــم كامــل دائــم، ل� يــزول ول� يتغيــر ول� ينقــص. ٹٱٹ   ٱُّٱمل 

ىل يل جم حمخم مم ىم يم جنحن  خن من ىنين جه مه ىه يهجي حي  

الرعــد: 3٥ ىي  َّ  مي  خي 

اإِنَّ َلُكــْم اأْن  ــوا َفــلاَ َتْســَقُموا اأَبــدًا، َو (: »ُيَنــ�ِدي ُمَنــ�ٍد، اإِنَّ َلُكــْم اأْن َتِصحُّ  وقــال رســوَل اللــه )

ــلاَ َتْب�أُســوا  اإِنَّ َلُكــْم اأْن َتْنَعُمــوا َف اإِنَّ َلُكــْم اأْن َتِشــبُّوا َفــلاَ َتْهَرُمــوا اأَبــدًا، َو ــدًا َو ــوا اأَب ــْوا َفــلاَ َتُموتُ َتْحَي

اأَبــدًا« )صحيــح مســلم(.

واأفضل نعيم الجنة هو نظر المؤمنين اإلى وجه ربهم عز وجل بعد دخولهم الجنة.

 الجنة جزاء وفوز وع�قبة:

اإن الجنــة دار الفائزيــن، ومــن فــاز بالجنــة ومــا فيهــا مــن النعيــم فقــد فــاز باأعلــى مــا يطمــح اإليــه اإنســان 

ــر فــي  ره، ول� تفكي ــود اأبــدي، فــلا حــزن ُيكــدِّ ــه ظفــر بخل ــال؛ ل�أن مــن جــزاء، وحقــق اأعظــم فــوز يخطــر بب

المــوت ُينغِّصــه.

ودخــول الجنــة لــن يكــون اإل� برحمــة اللــه تعالــى، واأمــا العمــل الصالــح فهــو الســبب لنيــل رحمــة اللــه 

نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  ٱٱٱٱٱُّٱيب  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٹٱٹٱ الجنــة.  ودخــول 

ىث يث ىف يف ىق يق  َّ )النســاء: 1٢٤(

ــْن  ــُه َل نَّ ــُروا، َف�إِ ــوا، َواأْبِش ُدوا َوَق�رُِب ــدِّ ــه: »َس ــوُل الل ــاَل رَُس ــْت: َق ــا َقاَل ــُه َعْنَه ــَي الل ــَة رَِض ــْن َعائَِش  وََع

َدنـِـَي اللــُه  ُيْدِخــَل الَجنَّــَة اأَحــدًا َعَمُلُه، َق�ُلــوا: َول�َ اأْنــَت َيــ� َرُســوَل اللــه؟! َقــ�َل: َول�َ اأَنــ�، اإِل�َّ اأْن َيَتَغمَّ

« )متفــق عليــه(.  اإِْن َقــلَّ ِمْنــُه ِبَرْحَمــٍة، َواْعَلُمــوا اأنَّ اأَحــبَّ الَعَمــِل اإَِلــى اللــه اأْدَوُمــُه َو

1 اأرجع اإلى القراآن الكريم واأكتب اآية كريمة تتحدث عن نعيم الجنة.نش�ط:

٢ اأرجع اإلى كتب الحديث النبوي واأكتب حديثاً شريفاً عن نعيم الجنة.

3 اأرجــع اإلــى اأحــد كتــب شــروح الحديــث فــي المكتبــة الشــاملة، واأكتــب معنــى: 

دوا وقاربــوا( فــي الحديــث الــوارد فــي اآخــر الــدرس. )َســدِّ
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جابة الصحيحة فيما ياأتي: الّسؤال ال�أول: اأضع دائرة حول رمز ال�إ

1 اأفضل نعيم الجنة هو:

ب- رؤية المؤمنين.  اأ-  مغفرة الذنوب.   

د- الرجوع اإلى مرحلة الشباب. جـ- رؤية وجه الله تعالى.  

٢ الباب الذي يدخل منه الصائمون اإلى الجنة هو باب:

ب- الصلاة.   اأ- الجهاد.    

د- الصدقة. جـ- الريان.    

3 اإن اأحب العمل اإلى الله تعالى:

ب- اأدومه واإن قل.  اأ-  اأكثره.    

د- الجهاد. جـ- مساعدة الفقراء.  

٤ الصحابي الذي يدعى اإلى الجنة من اأبوابها كلها هو:

 .) ب- اأبو بكر الصديق )   .) اأ-  عمر بن الخطاب )

.) د- عثمان بن عفان )   .) جـ- علي بن اأبي طالب )

الّسؤال الثّاني: اأذكر حديثاً نبوياً شريفاً ُيبيِّن درجات الجنة.

الّسؤال الثّالث: اأصف نعيم الجنة من السنة النبوية.

الّسؤال الّرابع: اأدلِّل من السنة النبوية، على اأنَّ دخول الجنة لن يكون اإل� برحمة الله تعالى.

د بعض ال�أعمال التي تكون سبباً لدخول الجنة. الّسؤال الخامس: اأعدِّ
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رُس الّخ�مس الدَّ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطلبة في نهايِة الّدرِس:

 بيان مفاهيم الدرس )العقوبة، المعصية(.

 ذكر اأنواع المعاصي.

 استنتاج اأن المعاصي تسبب العقوبة.

 التدليل على عقوبة اأهل المعاصي.

 توضيح اأن العقوبة المقصودة هي ال�أخروية. 

 اجتناب المعاصي.

عقوبة اأهل المع�صي
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لقــد ابتليــت مجتمعــات المســلمين فــي هــذه ال�أزمــان بكثــرة المعاصــي والذنــوب، وانتشــار المنكــرات 

اإنَّ العبــَد لُيحــرَم الــرِّزَق بالذنــب  علــى اختــلاف اأنواعهــا، وهــي موجبــٌة لَســلب النِّعــم، وداعيــة للنِّقــم، و

ــم وســبيِل الهــدى. ــوِر العل ــن ن ــه وبْي ــول بين ــيه، وَتُح ــب وتُقسِّ ــم القل ــه، وهــي تُظِل ُيصيب

فهــذا حــوار بيــن المعلــم ص�لــح مــع ط�لبيــن مــن الصــف الث�مــن وهمــ�: اأحمــد وعمــ�د يــدور 

حــول عقوبــة اأهــل المع�صــي.

َمــرَّ المعلــم صالــح بجانــب الغرفــة الصفيــة فســمع اأحمــد وعمــاد يتناقشــان حــول حكــم شــهادة الــزور، 

فدخــل عليهــم المعلــم وقــال لهــم: األ� تعلمــوا يــا اأعزائــي اأن هــذا الفعــل مــن المعاصــي؛ فشــهادة الــزور مــن 

(: »األ�َ اأَنبُِّئُكــْم ِب�أْكَبــِر الَكَب�ئـِـِر قُْلَنــ�: َبَلــى َيــ� َرُســوَل  الكبائــر، كمــا حدثنــا رســولنا الكريــم حيــث قــال )

ورِ،  ــزُّ ــْوُل ال ــ�َل: األ�َ َوَق ــَس َفَق ــً� َفَجَل ــِن، َوَك�َن ُمتَِّكئ ــوُق الَوالَِدْي ــِه، َوُعُق ــَراُك ِب�للَّ ْش ــ�َل: ال�إِ ــِه، َق اللَّ

ــه(. ــق علي ورِ...« )متف ــَه�َدُة الزُّ َوَش

اأحمد: ماذا تقصد بالمعاصي يا اأستاذ؟

المعلــم: المعاصــي هــي ارتــكاب مــا نهــى اللــه اأو رســوله عنــه مــن ال�أقــوال وال�أعمــال الظاهــرة والباطنــة، 

وهــي تنقســم اإلــى كبائــر وصغائــر.

عم�د: وما المقصود بالكبائر والصغائر يا اأستاذ؟ 

المعلم: الكبائر: هي كل معصية توعد الله عليها باللعن، اأو بعذاب اأو بعقاب.

والصغائر: هي المعاصي التي ل� تصل عقوبتها عقوبة الكبائر.

اأحمد: وهل الذنوب الصغيرة تُعّد من الكبائر؟

صــرار عليهــا  المعلــم: قــد تتحــول الصغائــر اإلــى كبائــر باســتصغار الذنــوب والمجاهــرة والمفاخــرة بهــا وال�إ

ــَرِة اأْن َيْعَمــَل  ــَن الُمَج�َه اإِنَّ ِم (: »ُكلُّ اأمَِّتــي ُمَع�فــى اإِلَّ� الُمَج�ِهِريــَن، َو كمــا قــال )

ــُه َعَلْيــِه، َفَيُقــوَل: َيــ� ُفــلاَُن، َعِمْلــُت  ــمَّ ُيْصِبــَح َوَقــْد َســَتَرُه اللَّ الرَُّجــُل ِب�للَّْيــِل َعَمــلاً، ثُ

ــُه«   ــِه َعْن ــْتَر اللَّ ــُف ِس ــُح َيْكِش ــُه، َوُيْصِب ــُتُرُه َربُّ ــ�َت َيْس ــْد َب ــَذا، َوَق ــَذا َوَك ــَة َك الَب�رَِح

ــح البخــاري(.  )صحي
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كذلــك الفــرح بوقــوع المعصيــة وحــب انتشــارها يصــل بهــا اإلــى درجــة الكبيــرة كمــا قــال تعالــى:    ُّٱحق 

من  خن  حن  جن  خممم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  

هن جه   َّٱٱ )النــور: 19(

عم�د: وهل يترتب على المعاصي عقوبة يا اأستاذ؟

المعلــم: نعــم يــا عمــاد؛ فالعقوبــة هــي الزواجــر التــي وضعهــا اللــه تعالــى للــردع عــن ارتــكاب مــا حــرَّم 

ــى  ــه تعال ــد يؤخــر الل ــة، وق ــه يســتحق العقوب ــه عن ــا نهــى الل ــل م ــن فع ــكل م ــر؛ ف ــا اأم ــرك م وت

عقابهــم اإلــى يــوم القيامــة كمــا ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱحك خك لك مك جل حل  خلمل هل 

جم حم خم مم جن حن   َّ )اإبراهيــم: ٤٢(

اأحمــد: هــل لــك اأن تذكــر لنــا بعضــاً مــن هــذه المعاصــي والعقوبــة التــي توعــد اللــه -تعالــى- بهــا فاعلهــا؛ 

لنكــون علــى حــذر منها؟

المعلــم: اأشــكرك علــى اهتمامــك وحرصــك يــا اأحمــد، حســناً هــذه بعــض المعاصــي ومــا يترتــب عليهــا 

مــن عقوبــات. 

اأول�ً: اأكل مــ�ل اليتيــم: فقــد توعــد اللــه اآكلــه بامتــلاء بطنــه مــن النــار يــوم القيامــة، حيــث 

زث مث نث ىث يث ىف  يف ىقيق  ٹٱٹٱ  ُّىت يت رث 
اك لك مك  َّ )النســاء: 1٠(

 ث�نيــً�: قتــل النفــس التــي حــرم اللــه اإل� ب�لحــق :فعقوبتهــا الخلــود فــي النــار، والغضــب مــن اللــه 

ــا ســبحانه وٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱىك يك مل  ىل يل  واللعنــة عليــه، كمــا اأخبرن

مي  َّ  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن   رن  مم  ام 

)النســاء: 93(

ث�لثــً�: الكــذب علــى اللــه ورســوله: فمــن فعــل ذلــك اأَعــدَّ اللــه تعالــى لــه مقعــداً فــي النــار، حيــث 

اأْ َمْقَعــَدُه ِمــَن النَّــ�رِ« )صحيــح البخاري(. ــدًا َفْلَيَتَبــوَّ ( »َمــْن َكــَذَب َعَلــيَّ ُمَتَعمِّ قــال )

ــه  ــي كتاب ــى ف ــه تعال ــال الل ــد ق ــوا واأصلحــوا اأنفســهم؛ فق ــه عــن اأصحــاب المعاصــي اإذا تاب ــو الل  ويعف

العزيــز:   ٱُّٱ ٰى    ٌّ       ٍّ           َّ   ُّ          ِّ           ّٰ رئ زئ مئ نئ ىئ يئ 

رب زب مب نب ىب يب  رت زت مت نت ىت  َّ )اآل عمــران: 13٥(
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 عمــ�د: اإذن ينبغــي علينــا اأن نهجــر الصغائــر والكبائــر؛ لننجــو مــن عقــاب اللــه، واأن نســتغفر اللــه تعالــى 

مــن ذنوبنــا ول� نُِصــّر عليهــا. 

المعلــم: اأحســنت يــا عمــاد؛ فــاإن اأوامــر اللــه- تعالــى- ونواهيــه ترتبــط بمصالــح العبــاد فــي الدنيــا 

وال�آخــرة، وتحقــق نجــاة الفــرد والمجتمــع وال�أمــة مــن البلايــا والمحــن فــي الدنيــا.

ولذلــك فــاإن مــن الواجــب اأن نحــرص علــى اجتنــاب ال�أقــوال وال�أفعــال التــي توقــع المســلم فــي 

المعصيــة، واأن نبــادر اإلــى الحفــاظ علــى العبــادات والقيــم التــي جــاء بهــا ديننــا الحنيــف.

ــي غــزوة نش�ط: ــاع انتصــار المســلمين ف ــن ســبب ضي ــب الســيرة واأبيّ ــى كت 1 اأرجــع اإل

اأحد.

٢ بالتعــاون مــع اأفــراد مجموعتــي اأكتــب عقوبــات المعاصــي الــواردة فــي النصــوص 
ال�آتية: 

- ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱىي يي جئ حئ خئ  مئ هئ جب حب خب مب هب 

جت حت خت مت هت  مث حج مج جح محجخ مخ جس حس 

خس  مس حص خص مص جض حض   َّ )البقــرة: ٢٧٨ - ٢٧9(

ـُه اْلَخْمــَر، َوَشــارَِبَها، َوَســاِقَيَها، َوَبائَِعَهــا،  ( »َلَعــَن اللَـّ - قــ�ل رســول اللــه )

اإَِلْيــِه« )ســنن اأبــي داود(.  َوُمْبَتاَعَهــا، وََعاِصَرَهــا، َوُمْعَتِصَرَهــا، َوَحاِمَلَهــا، َواْلَمْحُموَلــةَ 

( »َل� َيْدُخُل اْلَجنََّة َمْن َل� َياأَْمُن َجاُرُه َبَوائَِقُه« )رواه مسلم(. - ق�ل رسول الله )
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التّقويم

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

1 )     ( ل� يعفو الله عن اأصحاب المعاصي اأبداً. 

٢ )     ( ارتكاب المعاصي على اختلاف اأنواعها يحول بينك وبين َتعلّم العلم.

3 )     ( اأوامر الله تعالى ونواهيه غير مرتبطة بمصالح العباد.

٤ )     ( منزلة الصغائر والكبائر واحدة عند الله.

٥ )     ( العقوبــات هــي الزواجــر التــي وضعهــا اللــه تعالــى للــردع عــن ارتــكاب مــا َحــرَّم    

وتــرك مــا اأَمــر.

الّسؤال الثّاني: اأوضح المقصود بالمصطلحات ال�آتية: )الصغائر- الكبائر- المعاصي(.

الّسؤال الثّالث: اأوضح كيف تتحول الصغائر اإلى كبائر.

ستنتج  اآثار الذنوب على الفرد والمجتمع. الّسؤال الّرابع: اأ

الّسؤال الخامس: اأوضح حكم شهادة الزور.

الّسؤال السادس: اأذكر دليلاً شرعياً على ما ياأتي:

1 تحريم قتل النفس البريئة. 

٢ تحريم اأكل مال اليتيم.
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رُس الّس�دس الدَّ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلبة في نهايِة الّدرِس:

 تعريف الهدى والضلال.

 توضيح سبل الهداية والضلال.

 ال�ستدل�ل من القراآن الكريم والسنة النبوية على الهدى والضلال.

 استخلاص اأثر الهدى والضلال على سلوك المسلم.

 التزام سبل الهداية واجتناب سبل الضلال والغواية. 

الهدى والضلال
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رشــادهم وهدايتهــم اإلــى طريــق  ــاء والرســل -عليهــم الســلام-؛ ل�إ ــه تعالــى النــاس، واأرســل ال�أنبي خلــق الل

ــى-، ومــن ســلك طــرق  ــه –تعال الحــق، وتحذيرهــم مــن الشــر والضــلال، فمــن اأطــاع نجــا مــن عــذاب الل

ــا وال�آخــرة. الضــلال فقــد ضــل وخســر الدني

 الُهدى ومراتُبه:

نســان اإلــى طاعــة اللــه تعالــى، ول� يكــون ذلــك اإل� باتبــاع  الُهــدى: هــو ســلوك الطريــق الــذي يوصــل ال�إ

شــرعه َعــزَّ وجــّل، وال�ســتقامة علــى الصــراط المســتقيم كمــا اأمرنــا ســبحانه. ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱخي مي 

ىي يي   َّ )الفاتحــة: ٦(

 وللهدى ثلاث مراتب هي:

ــة المخلوقــات اإلــى مصالــح معاشــها ومــا يقيمهــا، وهــذه  ــة الع�مــة المشــتركة، وهــي هداي 1 الهداي

ــَق لــه. اأعــم مرتبــة, حيــث تشــمل هدايــة كل شــيء لمــا ُخِل

٢ هدايــة البيــ�ن والدل�لــة والتعليــم بالنصــح والتذكيــر للعبــاد فــي اأمــور دينهــم التــي تصلــح بهــا دنياهــم 

واآخرتهــم، وهــذه مهمــة ال�أنبيــاء والرســل –عليهــم الســلام- واأتباعهــم.

3 هداية التوفيق، وهي توفيق الله للعبد بال�ستقامة والصلاح بما ينتفع به في دنياه واآخرته.

 ُسُبل الهداية:

1 الفطــرة: فقــد جعــل الله لــكل مخلــوق صفــات وخصائــص غرســها فــي نفســه منــذ ول�دتــه، وجعلهــا  

يمــان باللــه اأمــر فطــري موجــود فــي نفــس كل اإنســان. ل� تنفصــل عنــه، فال�إ

قال تعالى:   ٱُّٱمج جح مح جخ مخ جسحس خس مس حص  خصمص   َّ )الروم: 3٠(

َرانِــِه  (: »َمــ� ِمــْن َمْوُلــوٍد اإِلَّ� ُيوَلــُد َعَلــى اْلِفْطــَرِة، َف�أَبــَواُه ُيَهوَِّدانِــِه اأَو ُيَنصِّ وقــال رســول اللــه )

َســ�نِِه« )صحيــح البخــاري(.  اأَو ُيَمجِّ



الرتبية اإلسالمية للصف الثامن

3٤

ــر  ــة الخالــق، وذلــك مــن خــلال التفك ــى الهدايــة ومعرف ــي الوصــول اإل ــارز ف ٢ العقــل: للعقــل دور ب

والتدبــر والنظــر فــي مخلوقــات اللــه – تعالــى- كمــا قــال عــز وجــل:   ٱُّحص خص مص جض حض خض 

مض حط مظ جع  مع جغ مغ جف حف خف مف حق مق جك  حكخك   َّ 

)الغاشــية: 1٧ - ٢٠(

3 الرســل: اأرســل اللــه -تعالــى- رســله لتبليــغ الشــريعة الربانيــة للنــاس، واإرشــادهم اإلــى مــا ُيصلــح حاَلهــم 

فــي الدنيــا وال�آخــرة، قــال تعالــى:   ٱُّٱخل مل ىل يل جم حم خم مم 

ىم يم جن   َّ )الحديد: ٢٥(

 الضلال وُسُبله:

الضلال: هو العدول عن الطريق المستقيم، والبعد عن سبل الرشاد، وهو ضد الهداية.

ومن سبل الضلال والغواية م� ي�أتي:

نســان؛ ليبعــده عــن الصــراط المســتقيم، قــال  1 اتبــ�ع الشــيط�ن: فقــد اأقســم الشــيطان اأن يوســوس للاإ

ــى لســان اإبليــس:   ٱُّٱىت يت رث  زث مث نث ىث يث ىف يف  ــى عل تعال

ىق  يق اك لك مك ىك   َّ )الحجــر: 39 - ٤٠(.

٢ اتّبــ�ع الشــهوات وال�أهــواء: فاتبــاع الشــهوات وال�أهــواء ســبب فــي الضــلال، قــال ســبحانه وتعالــى: 

ُّٱخل مل ىل يل جم حم خم مم ىم   َّ )الجاثية: ٢3(

 وقــد حــث اللــه تعالــى علــى مجاهــدة النفــس فقــال:   ٱُّٱٰى ري زي مي نيىي يي جئ 

حئ خئمئ   َّ )العنكبــوت: ٦9(

3 اتّبــ�ع الســ�دة والكبــراء: فبيــن القــراآن الكريــم اأن الســادة والكبــراء ُيَؤثِّــرون فــي اأتباعهــم ويبعدونهــم 

عــن منهــج اللــه -تعالــى-، ويتبــرؤون منهــم يــوم القيامــة، قــال تعالــى:   ُّٱىب يب رت زت مت 

نت ىت  يت رث زث مث نثىث يث ىفيف ىق يق اك  لك مك   َّ )القصص: 

 .)٦3

٤ التقليــد ال�أعمــى للاآبــ�ء وال�أجــداد: فالتمســك بمــا كان عليــه ال�آبــاء وال�أجــداد مــن ضــلال 
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وانحــراف يــؤدي اإلــى تعطيــل العقــل، قــال تعالــى:   ٱُّ     ُّ      ِّ     ّٰ رئ  زئ مئ نئ ىئ يئ رب 

زب مب نب ىبيب رت زت مت نت ىت يت رثزث  َّ )لقمــان: ٢1(.

نش�ط:
1 اأوفق بين ما تدل عليه ال�آيتان الكريمتان:

- قال تعالى:   ٱُّٱىي يي ٰذ ٰر ٰى    ٌّ  َّ )الشورى: ٥٢(

- وقــال تعالــى:   ُّٱيق اك لك مك ىك يك  مل ىل يل اممم   َّ 

)القصــص: ٥٦(

٢ اأســتخلص مــن الــدرس اأثريــن مــن اآثــار الهــدى والضــلال علــى ســلوك المســلم 

اإرادتــه. و
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التّقويم

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

1 )       ( ليس للعقل دور في الهداية. 

نسان حرية في ال�ختيار بين الهدى والضلال. ٢ )       ( للاإ

3 )       ( بالهدى تتوفر السكينة والطماأنينة في المجتمع، وتنعدم الجريمة اأو َتِقّل.

٤ )       (  التقليد ال�أعمى للاآباء وال�أجداد يعتبر سبباً من اأسباب الضلال.

٥ )       ( الضلال هو العدول عن الطريق المستقيم.

الّسؤال الثّاني: اأعرِّف مفهومّي:

1 الهدى. 

٢ الضلال.

الّسؤال الثّالث: اأفرق بين مراتب الهداية.

الّسؤال الّرابع: اأبين سبل كل من:

1 الهداية.

٢ الضلال.
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الرتبية اإلسالمية للصف الثامنالرتبية اإلسالمية للصف الثامن

الوحدة الثّ�لثة

ريف الحديث النَّبوّي الشَّ

نت�أمــل: تعتبــر الســنة النبويــة المصــدر الث�نــي مــن مصــ�در 

ســلامي، وهــي توضــح مــ� جــ�ء فــي  التشــريع ال�إ

القــراآن الكريــم وتبيُِّنــه؛ لذلــك حظيــت ب�هتمــ�م كبيــر 

مــن الصح�بــة والت�بعيــن والعلمــ�ء.
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اأهداف الوحدة:

يتوقــع مــن الطلبــة فــي نه�يــة الوحــدة اأن يكونــوا ق�دريــن علــى تطبيــق مــ� جــ�ءت 

بــه الســنة النبويــة المطهــرة وذلــك مــن خــلال ال�أهــداف ال�آتيــة:

- الوقوف على مكانة الحديث النبوي الشريف وجهود العلماء في جمعه.

سلامية من خلال الحديث النبوي الشريف. - استنتاج اأهمية الوحدة ال�إ

خلاص في العمل. - الحرص على اإعلاء كلمة الله تعالى وال�إ

- فهم ربط ال�أعمال بالنيات من خلال حديث )من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا(.

دروس الوحدة:

الدرس السابع: من ُكُتب الحديث النبوي الشريف.

الدرس الثامن: حديث )المسلمون تتكافاأ دماؤهم(

الدرس التاسع: درس تفاعلي )من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا(
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رُس الّس�بع الدَّ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلبة في نهايِة الّدرِس:

 توضيح خدمة العلماء للحديث الشريف.

 التعرف اإلى اأنواع كتب الحديث الشريف.

 التعرف اإلى صحيحي البخاري ومسلم.

 التعرف اإلى شروط الحديث الصحيح.

من ُكُتب الحديث النبوي الشريف
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روا كل جهدهــم وهمتهم فــي العناية  لقــد يّســر اللــه تعالــى علمــاء اأجــلَّاء لخدمــة الســنة النبويــة الشــريفة؛ فَســخَّ

(؛ وذلــك  ( وجمعهــا وتصنيفهــا وتنقيتهــا مــن ال�أحاديــث التــي لــم تثبــت نســبتها للنبــي ) باأحاديــث النبــي )

ل�أن الســنة النبويــة شــارحة للقــراآن الكريــم، وهــي المصــدر الثانــي مــن مصــادر التشــريع، وهــم بذلــك قــد اأســدوا 

للاأمــة فضــلاً عظيمــاً، ولــم يــزل اأهــل العلــم فــي القديــم والحديــث، ُيجلُّــون رواة الحديــث، حتــى قــال الشــافعي 

.) -رحمــه اللــه-: اإذا راأيــُت رجــلاً مــن اأهــل الحديــث، فكاأنــي راأيــُت رجــلاً مــن اأصحــاب النبــي )

وفــي هــذا الــدرس ســنتعرف اإلــى بعــض هــذه الجهــود المباركــة، فــي حفــظ الحديــث الشــريف وتدويــن 

الســنة المطهــرة.

 جهود العلم�ء في خدمة الحديث الشريف:

تنوعــت جهــود العلمــاء فــي خدمــة الحديــث النبــوي الشــريف بصــورة فريــدة ومميــزة، فقــد كان الواحــد 

منهــم يســافر مــن بلــد اإلــى بلــد للوقــوف علــى درجــة الحديــث اأو ســماعه.

ومن اأبرز جهودهم في خدمة الحديث م� ي�أتي:

1  جمعوا ال�أحاديث الشريفة المروية.

٢  اعتنوا باأسانيد الروايات.

3  شرحوا ال�أحاديث النبوية الشريفة شرحاً وافياً.

٤  َخرَّجوا ال�أحاديث النبوية؛ لمعرفة رواتها ودرجتها من الصحة اأو الضعف.

٥  استنبطوا ال�أحكام الشرعية من ال�أحاديث الشريفة.

 اأنواع كتب الحديث الشريف:

ــع كصحيحــي البخــاري ومســلم،  ــا: الجوام ــث الشــريف؛ فمنه ــت الحدي ــي جمع ــب الت تنوعــت الكت

ومنهــا كتــب الســنن، والمصنفــات، والمســتخرجات، والمســتدركات، والمســانيد، والمعاجــم، والزوائــد، 

وال�أجــزاء.
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المقصــود نش�ط: واأبيــن  الشــريف  الحديــث  اأصــول  كتــب  اأحــد  اإلــى  اأرجــع   

بالمصنفــات والمســتدركات والمســانيد والمعاجــم، ثــم اأذكــر اســم كتــاب 

علــى كل منهــا.

وســنتحدث فــي هــذا الــدرس عــن نوعيــن مهميــن مــن اأنــواع كتــب الحديــث، وهمــا: الجوامــع وكتــب 

السنن.

اأول�ً الجوامع ومنه� )الصحيح�ن(:

لقــد اتفــق علمــاء ال�أمــة علــى اأن صحيحــي البخــاري ومســلم  اأصــح الكتــب بعــد القــراآن الكريــم؛ فهمــا 

ــاء  ــن العلم ــر م ــرى كثي ــول، وانب ــا بالقب ــة وعلماؤه ــا ال�أم ــد تلقْتهم ــرة، وق ــة المطه ــنة النبوي ــب الس اأصــح كت

ال�أعــلام لشــرحهما اأو اختصــار اأســانيدهما اأو الدفــاع عنهمــا.

مــام اأبــو عبــد اللــه محمــد بــن اإســماعيل بــن المغيــرة الُجعفــي، المتوفــى ســنة  مــ�م البخــ�ري: هــو ال�إ ال�إ

٢٥٦هـــ، وكان َورِعــاً تقيــاً زاهــداً شــجاعاً فــي قــول الحق.

ــاج النيســابوري، المتوفــى ســنة ٢٦1هـــ، كان  مــام اأبــو الُحَســين مســلم بــن الَحجَّ مــ�م مســلم: هــو ال�إ ال�إ

حافظــاً فقيهــاً، تاأثــر بمنهــج شــيخه البخــاري واســتفاد منــه.

 منهج البخ�ري ومسلم في جمع ال�أح�ديث:

م�مين البخ�ري ومسلم ب�ل�أمور المشتركة ال�آتية: اتصف منهج ال�إ

اأول�ً : اشــتراط اأن تجتمــع فــي ال�أحاديــث التــي جمعاهــا جميــع شــروط الحديــث الصحيــح، مــن عدالــة 

الــرواة، وضبطهــم، واتصــال الســند، والخلــو مــن العلــة والشــذوذ.

ــاب  ــة فــي كل منهمــا، كب ــواب فقهي ــى شــكل اأب ــع، وتكــون عل ــى طريقــة المواضي ــً�: الترتيــب عل ث�ني

ــزكاة.  ــارة والصــلاة وال الطه
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ث�لثــً�: اأمــا بالنســبة للاأحاديــث المعنعنــة، وهــي ال�أحاديــث التــي فــي ســندها مثــلاً »فــلان عــن فــلان«؛ 

مــام مســلم فيشــترط فــي صحتهــا المعاصــرة  مــام البخــاري يشــترط فــي صحتهــا اللقــاء، اأمــا ال�إ فال�إ

ثيــن. مــع اإمكانيــة اللقــاء، وهــو شــرط ُمعتبــر عنــد جماهيــر المحدِّ

مــام البخــاري صحيحــه: »الجامــع الصحيــح المســند المختصــر مــن  اإض�ءة:     َســّمى ال�إ
اأحاديــث رســول اللــه وســننه واأيامــه«. 

ــن الســنن  ــح المختصــر م ــام مســلم صحيحــه: »المســند الصحي م ــّمى ال�إ  وَس

.») ــه ) ــن رســول الل ــدل ع ــن الع ــدل ع ــل الع بنق

 يطلق على الحديث الذي رواه البخاري ومسلم متفق عليه اأو رواه الشيخان.

ث�نيً� كتب السنن:

وهــي كتــب تجمــع ال�أحاديــث علــى طريقــة المواضيــع اأيضــاً، مرتبــة علــى اأبــواب الفقــه، وقــد اعتنــى بهــا 

العلمــاء بالبحــث والدراســة والشــرح.

ومن اأشهر كتب الُسَنن: سنن اأبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجة.

وتاأتي هذه الُسَنن بعد الصحيحين من حيث مكانتها العلمية، وُيطلق عليها: السنن ال�أربعة.
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التّقويم

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

مام مسلم بمنهج شيخه:  1 تاأثر ال�إ

ب النسائي. اأ اأبي داود.   

د اأحمد بن حنبل. جـ البخاري.    

٢ الشيخان في اصطلاح اأهل الحديث هما:

ب اأبو بكر وعمر. اأ البخاري ومسلم.   

د الشافعي واأحمد. جـ البخاري واأبو داود.  

3 تتفق كتب السنن مع الصحيحين بـ:

اأ اأنها مرتبة على اأسماء الصحابة.

ب اأنها مرتبة على ال�أبواب الفقهية.

جـ اأن كل ال�أحاديث التي فيها صحيحة.

د اأن مؤلفيها عاشوا في القرن الثاني الهجري.

الّسؤال الثّاني: اأوضح جهود العلماء في خدمة السنة النبوية الشريفة.

الّسؤال الثّالث: اأعلل: ُيعتبر الصحيحان اأصح كتب الحديث الشريف.

الّسؤال الّرابع: اأذكر ثلاثًة من  اأنواع كتب الحديث الشريف.

الّسؤال الخامس: اأبين منهج البخاري ومسلم في صحيحيهما.

الّسؤال السادس: اأبين مكانة السنن ال�أربعة بين كتب السنة الشريفة.

الّسؤال السابع: اأستنتج من الدرس ما  يدل على ما ياأتي:

1 اأهمية تقدير علماء الحديث الشريف.

نترنت. ٢ ضرورة التثبت من ال�أحاديث النبوية قبل نشرها خاصة الماأخوذة من ال�إ
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رُس الثّ�من الدَّ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلبة في نهايِة الّدرِس:

 قراءة الحديث الشريف قراءة سليمة.

 التعريف براوي الحديث الشريف.

 شرح الَحِديث الشريف َشرحاً اإِجَمالِيّاً.

 توضيُح الَمَعانِي الُمسَتَفاَدَة ِمَن الَحِديِث الشريف.

 حفظ الحديث الشريف غيباً

ِتِه.  اإدراُك َمسُؤولِيَّة الُمسِلِم عن اأمَّ

سلاِميَِّة.  استنتاج اأَهِميَّة الوحَدِة ال�إِ

 ال�نتماء للاأمة ال�أسلامية.

َحِديٌث َشِريف

)الُمسِلُموَن َتتك�َف�أ ِدَم�ُؤُهم(

شرح وحفظ
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عــن عمــرو بــن شــعيب عــن اأبيــه عــن جــده َعبــِد اللَّــِه ِبــن َعمــٍرو َقــ�َل: َقــ�َل َرُســوُل اللَّــِه 

ــ�أ ِدَم�ُؤُهــم، َوَيســَعى  ــِة: »الُمســِلُموَن َتتك�َف ــٍة َوُهــَو ُمســِنٌد َظهــَرُه اإَِلــى الَكعَب ــي ُخطَب ( فِ (

ِتِهــم اأدَن�ُهــم، َوُهــم َيــٌد َعَلــى َمــن ِســَواُهم« )ُســَنن اأبــي َداود(.  ِبذمَّ

اشَتَمَل الَحِديُث الَشِريُف َعَلى َثلاَثِة َمَواِضيَع َرئِيَسة، َوِهَي:

اأول�ً- النَّاُس اأَماَم َشرِع اللَِّه – َعزَّ َوَجلَّ – َسَواءٌ.

. سلاِميِّ ث�نيً�- َمسُؤولِيَُّة الُمسِلِم َعن َغيِر الُمسِلِمين فِي الُمجَتَمِع ال�إِ

سلاِميَِّة َوَتَعاُونَُها.  ِة ال�إِ ث�لثً�- وحَدُة ال�أمَّ

 َراوِي الَحِديث:

يــَن َرَووا الَحِديــَث، َكَمــا  ــِة الذِّ ، َواأَحــُد الَصَحاَب ــِه بــن َعمــٍرو بِــن الَعــاِص بــن َوائــٍل الُقرَِشــيِّ ُهــَو َعبــُد اللَّ

ــَكاِء مــن خشــية اللــه تعالــى. اشــَتَهَر بَِكثــَرِة ِعَباَدتِــه، َوِصَياِمــِه َوِقَياِمــِه َوَكثــَرِة الُب

ُر الُصُفــوَف ال�أولــى ُمَتَمِنيّــاً الَشــَهاَدة، وقــد َشــارََك فـِـي الَفتــح  ــَة، َوَكاَن ُمَجاِهــداً َعِظيمــاً َيَتَصــدَّ لـِـَد فـِـي َمكَّ ُو

ســلامي لبــلاد الشــام ومعركــة اليرمــوك، وتُُوفـِـَي َســَنة )٦3 هـــ(. الِ�إ

 شرح الحديث:

النَّ�ُس اأَم�َم َشرِع اللَِّه – َعزَّ َوَجلَّ - َسَواء : 

ــن َبعــُض  ــه، َوَلِك ــى َحِق ــرٍد َعَل ــِه، َوُحُصــوِل ُكلِّ َف ــرٍد لَِواِجِب ــى اأَداِء ُكلِّ َف ســلاِميُّ َعَل ــُع ال�إِ ــوُم الُمجَتَم َيُق

ال�أفــراد َقــد َيَتَجــاَوُزوَن ُحُدوَدُهــم َوَيعَتــُدوَن َعَلــى َغيرِِهــم بِالَقتــِل اأِو الَســرَِقِة اأو َغيرِِهَمــا ِمــَن الَجَرائِــم؛ فــلا ُبــدَّ 

ــِة َحاِســماً. ــُق الُعُقوَب ــدَّ اأن َيُكــوَن َتطِبي ــِة الُمقــرَّرَة، َول� ُب ــَبِتِهم َورَدِعِهــم بِالُعُقوَب ــن ُمَحاَس ــٍذ ِم ِعَندئِ

َيــاِت َوالِقَصــاِص،  ـِه ســواء، َفَتَتَســاَوى ِدَماُؤُهــم فِــي الدِّ ـاَس اأَمــاَم َشــرِع اللَـّ ســلاُم لَِيجَعــَل النَـّ فجــاء ال�إِ

ــيُّ َعَلــى الَفِقيــِر، َول� الَحاِكــُم َعَلــى الَمحكــوم،  ــُل، َول� ُيَفضــُل الَشــرِيُف َعَلــى الَوِضيــع، َول� الَغِن ــُل ُيقَت َفالَقاتِ

ــل.  ــارب القات ــن اأق ــَدد ِم ــه َع ــل مقابل ــَل الشــريف ُيقَت ــث كان اإذا قُِت ــِة، حي ــي الَجاِهِليَّ ــس َكمــا َكاَن ف ولي
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ٹٱٹٱٱٱٱ  ٱُّٱ نث ىث يث ىف  يف ىق يق اكلك مك ىك يك مل ىل  يلام 
مم رن زن من نن ىن ين ٰى ري  زي ميني ىي يي جئ حئ خئمئ هئ جب  

حب خب مب هب جت حت  َّ )البقــرة: 1٧٨(

ســلاِم اأَهِميَّــة ُعظَمــى، َحيــُث يتحقــق الَعــدل، َوَيُعــمُّ ال�أمــُن َوال�أَمــاُن، َوُيرَفــُع  َولَِتطِبيــِق الُعُقوَبــاِت فِــي ال�إِ

، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱ               ســلاِميِّ ــِع ال�إِ ــاُر َوال�ســِتقَراُر لِلُمجَتَم ــا يتحقــق ال�زِدَه ــِن الُمســَتضَعِفيَن، َكَم ــُم َع ــْوُر َوالُظل الَج

ٱُّٱخت مت هت مث  حج مج جح مح جخ    َّ )البقــرة: 1٧9(

: سلاِميِّ  َمسُؤولِيَُّة الُمسِلِم َعن َغيِر الُمسِلِميَن فِي الُمجَتَمِع ال�إِ

ــى  ــُدلُّ َعَل ــَذا َي ــَر الُمســِلِميَن، َوَه ــل َتشــَمُل َغي ــَن المســلمين فقــط، َب ــون َبي ــاُت ل� َتُك ــُوُق َوالَواِجَب الَحُق

ــَن اأَحــُد  ( اأنــه اإذا اأمَّ ســلامي وســماحته وعدلــه، َوفِــي َهــَذا الَحِديــِث ُيَعِلُمَنــا الرَُســوُل ) رَحَمــِة الَتشــرِيع ال�إ

ــم، ٹٱٹٱٱٱٱ  ٱُّٱمص جض حض  ــُر اأدَناُه اإِن َكاَن الُمِجي ــُه، َو ــِة الُمســِلِميَن َدُم ــى َعامَّ َم َعَل ــرِّ ــراً ُح الُمســِلِميَن َكافِ

خض مض حط مظ جع  مع جغ مغ جف حف  َّ )التوبــة: ٦(

(: »َمــن َقَتــَل ُمَعاِهــداً َلــم َيــرِح َرائَِحــَة   فــلا ُيقَتــُل الَكافـِـُر َمــا َداَم ُمَعاِهــداً َغيــَر ناِقــٍض لِلعهــد، َفقــَد َقــاَل )
اإِنَّ رِيَحَهــا تُوَجــُد ِمــن َمِســيَرِة اأرَبِعيــَن َعامــاً« )َصِحيــُح الُبَخــارِي(.  الَجنَّــِة، َو

سلاِميَِّة َوَتَع�ُونَُه�:  وحَدُة ال�أمَِّة ال�إِ

ــًة َواِحــَدًة فـِـي َعِقيَدتَِهــا َوَتوِحيِدَهــا َوِعَباَدتَِهــا، ٹٱٹٱ  ســلاِميَِّة اأن َتُكــوَن اأمَّ ــِة ال�إِ اأَراَد اللَّــَه ســبحانه لِلاأمَّ

ُّٱخن من  ىن ين جه مه ىه يه جي   َّ )ال�أنبياء: 9٢(

 :) ــاَل ) ــِه، َق ــِه َوَتراُحِم نِ ــي َتَعاُو ــِد فِ ــَع الُمســِلَم بِالَجَســِد الَواِح ( الُمجَتَم ــوُل ) ــد َوَصــَف الرَُس َوَق

ــُه َســائُِر  ــُل الَجَســِد اإَِذا اشــَتَكى منــُه ُعضــٌو َتَداَعــى َل ِهــم َوَتَراُحِمِهــم َوَتَعاُطِفِهــم َمَث ــي َتَوادِّ ــُل الُمؤِمِنيــَن فِ »َمَث

ــى« )صحيــح مســلم(.  ــَهِر َوالُحمَّ الَجَســِد بِالسَّ

فالُمســِلُموَن فـِـي الُمجَتَمــِع الُمســِلمِ اأيِديِهــم َيــٌد َواِحــَدةٌ، َوفِعُلُهــم فِعــٌل َواِحــٌد، اأي َيجَتِمُعــوَن َوَيَتَعاَونـُـوَن َعَلــى 

ــا، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱجغ مغ  ــِم َعنَه ــِة، َوَدرِء الَمفَســَدِة َوالظُّل ــِر َوالَمصَلَحــِة لِلاأمَّ َعُدوِِّهــم وََعلــى َجلــِب الَخي

جف حفخف مف حق  مق جك حكخك لك مكجل حل خل مل هل جم   َّ )المائــدة: ٢(
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فالَتَمُســُك بِِديــِن اللَّــِه تعالــى َوَتَعالِيِمــه، َوالَعَمــُل َعَلــى َتطِبيِقــِه، َوالِدَفــاُع َعنــُه، ِمــن اأَهــمِّ اأســَباِب َوحــَدِة 

ســلاِميَِّة.  ــِة ال�إِ ال�أمَّ

ــِة نش�ط: ــة المــراأة الَمخُزوِميَّ ــري حادث ــيَرِة، َواأَدوِّن فــي دفت ــِب السِّ ــى ُكُت ــُع اإِل 1 اأرِج

التِّــي َســَرَقت.

، الِجزَية. ِميِّ ٢ اأبَحُث َعن َمعَنى ُكلٍّ ِمن: الذِّ

3 اأسَتنِتُج الُدُروَس َوالِعَبَر الُمسَتَفاَدَة ِمَن الَحِديِث الَشرِيِف.
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التّقويم

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

1 )    ( َمعَنى َتتَكاَفاأ ِدَماُؤُهم فِي الَحِديِث الَشرِيِف؛ اأي تفضيل الَشرِيُف َعَلى الَوِضيع. 

٢ )    ( َراوِي الَحِديِث الَشرِيِف ُهَو اأُبو ُهرَيَرَة – رَِضَي اللَُّه َعنُه -.

3 )   ( َمعَنى: »َوُهم َيٌد َعَلى َمن ِسَواُهم« َيدُعو اإِلى الوحَدِة َوالتعاون.

سلامي تكون بين المسلمين فقط. ٤ )    ( الحقوق والواجبات في المجتمع ال�إ

سلام. ٥ )    ( ل� ُيقتل الغني بالفقير في ال�إ

(: »الُمسِلُموَن َتَتَكاَفاأ ِدَماُؤُهم«. الّسؤال الثّاني: اأشرح َقوَل الرَُّسوِل )

ا َياأتِي: الّسؤال الثّالث: اأَدلِّل ِمَن الُقراآِن الَكرِيِم َوالُسنَِّة الَنَبوِيَِّة َعَلى ُكلٍّ ِممَّ

سلاِميَِّة. ِة ال�إِ 1  َتَعاُون ال�أمَّ

سلاِميَِّة. ِة ال�إِ ٢  وحَدُة ال�أمَّ

سلاِم. 3  َعدل ال�إِ

الّسؤال الّرابع: اأعِطي ِمثال�ً ِمن َحَياتِي ُطبَِّق فِيِه ُخُلُق التََّعاُوِن.

يَجابِيَّة لَِتطِبيِق الُعُقوَباِت الَشرِعيَِّة َعَلى الُمجَتَمِع الُمسِلِم. الّسؤال الخامس: اأسَتنِتُج ال�آثاَر ال�إ

رِيَف َغيباً. الّسؤال السادس: اأقَراأ الَحِديَث الشَّ
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رُس التّ�سع الدَّ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلبة في نهايِة الّدرِس:

    قراءة الحديث الشريف قراءة سليمة.

 شرح الحديث الشريف شرحاً اإجمالياً.

 توضيح المعاني المستفادة من الحديث الشريف.

 حفظ الحديث الشريف غيباً.

 التعرف اإلى مفهومي: المجاهد، الشهيد.

 استنتاج ارتباط ال�أعمال بالنيات.

 الحرص على اإعلاء كلمة الله عز وجل.

َمن َق�َتَل لَِتُكوَن كلمُة اللَِّه 
ِهَي الُعلَي�

)درس تف�علي(



الرتبية اإلسالمية للصف الثامن

٥٠

 ،) ــُه َعنــُه – َقــ�َل: »َجــ�َء َرُجــٌل اإَِلــى الَنِبــيِّ ) َعــن اأِبــي ُموَســى ال�أشــَعِريِّ – َرِضــَي اللَّ

ــَرى َمَك�نــُه، َفَمــن  ــُل لُِي ــُل لِلِذكــِر، َوالَرُجــُل ُيَق�تِ ــِم، َوالَرُجــُل ُيَق�تِ ــُل لِلَمغَن َفَقــ�َل: الَرُجــُل ُيَق�تِ

ــِه ِهــي الُعلَيــ� َفُهــَو فِــي َســِبيِل اللــِه«   ــِه؟ َقــ�َل: َمــن َق�َتــَل لَِتُكــوَن َكِلَمــُة اللَّ فِــي َســِبيِل اللّ

)رواه البخ�ري(.

ُيَن�قُِش الُمَعلُِّم الَطَلَبَة فِي الَمَواِضيِع َوال�أفَك�رِ َوالَمَف�ِهيِم ال�آتَِيِة:  

1 مفهوم كل من: الِجَهاد، الُمَجاِهد، الَشِهيد. 

َفِة. ٢ ال�أدلة على الِجَهاِد ِمَن الُقراآِن الَكرِيِم، َوِمَن الُسنَِّة الَنَبوِيَِّة الُمَشرَّ

3 بيان اأثر الِجَهاِد َعَلى الَفرِد َوالُمجَتَمِع.

٤ تعداد َثَواَب الُمَجاِهِد َوالَشِهيِد فِي َسِبيِل اللَّه.

سلاِم. ٥ تحديُد َغاَياِت الِجَهاِد فِي ال�إ

٦ استحضار َمَواِقَف ِجَهاِديًَّة لِلَصَحاَبِة – رِضَواُن اللَِّه َعَليِهم -.

٧ اأهمية اإِخلاِص الِنيَِّة فِي الِجَهاِد فِي َسِبيِل اللَِّه – َعّزَ َوَجلَّ -، َوفِي ُكلِّ َعَمٍل.

  

نصــوص 

شــرعّية

 ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ُّٱخل مل ىل يل جم حمخم مم ىم يم  جن حن خن منىن 

ين جه مه ىه يه جي حيخي  مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى   َّ )البقرة: ٢1٦(

 ٹٱٹٱ   ٱُّٱمئ نئ ىئ يئ رب زب  مب نبىب يب رت زت مت نت ىت يت 

رث   َّ )البقــرة: 193(

 ٹٱٹ  ٱُّٱخل مل ىل يل جمحم خم مم ىم يم  جن حن   َّ )الحج: 39(
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نصــوص 

شــرعّية

 ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱهت مث حج مج جح مح جخ مخ جس  حس خس مس حص 

خص مص جض حض خض مض حط مظجع مع جغ مغ جف حف خف  مف حق 

مق جك حك خك لك   َّ )ال�أنفــال: ٦٠(

 ٹٱٹ  ٱُّٱخل 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       ٌّ        ٍّ    

َّ   َّ )النســاء: ٧٥(

 ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱيك مل ىل يل ام  مم رن زنمن نن ىن ين ٰى ري زي   َّ )اآل 

عمــران: 1٦9(

نش�ط:
1 بِالَتَعاوِن َمَع اأفراد َمجُموَعِتي اأكُتُب َغاَياِت الِجَهاِد فِي سبيل اللِّه.

٢ اأبَحــُث َعــن مواقــف جهاديــة لشــهداء مــن الصحابــة فــي فلســطين، َواأكُتُبَهــا 

فـِـي َدفَتــرِي.

يِن ال�أيوبي –  رَِحَمُه اللَِّه تعالى -. 3 اأذُكُر َموِقفاً ِجَهاِديّاً لِلقائِِد َصلاِح الدِّ
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التّقويم النوعي

1- يصمــم المعلــم ورقــة عمــل تتضمــن المفاهيــم الــواردة فــي الــدرس )الشــهيد، المجاهــد، 

خــلاص، الجهاد(. ال�إ

ــلاوة صحيحــة  ــواردة فــي الــدرس ت ــة للنصــوص الشــرعية ال ــلاوة الطلب ٢- يلاحــظ المعلــم ت

وفــق اأحــكام التجويــد.

3- يلاحظ المعلم قراءة الطلبة للحديث الشريف.

٤- يكلف المعلم الطلبة باستنتاج اأمور اأرشد اإليها الحديث الشريف.

٥- يكلف المعلم الطلبة باستخلاص غايات الجهاد من النصوص الشرعية.
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الوحدة الّرابعة

الّسيرة النَّبوّية

النــ�س يكــون ب�لقــدوة  اإلــى  ســلام  نت�أمــل: تبليــغ رســ�لة ال�إ

اإكــراه. غيــر  مــن  الحســنة  والموعظــة  والحكمــة  الص�لحــة 
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اأهداف الوحدة: 

يتوقــع مــن الطلبــة فــي نه�يــة الوحــدة اأن يكونــوا ق�دريــن علــى الدعــوة اإلــى اللــه 

ب�لحكمــة والموعظــة الحســنة وذلــك مــن خــلال ال�أهــداف ال�آتيــة:

سلام اأن الغزوات كانت ل�أهداف عدوانية. - دحض فرية اأعداء ال�إ

- بيان اأن غزوة بني قريظة كانت بسبب غدرهم وتاآمرهم ونقضهم للعهد.

- استناط العبر والدروس المستفادة من صلح الحديبية وبيعة الرضوان.

.) - اإدراك مدى اأهمية طاعة الصحابة للنبي )

دروس الوحدة:

الدرس العاشر: الغدر والتاآمر ) بنو قريظة  ٥هـ (

الدرس الحادي عشر: صلح الحديبية ٦هـ .

الدرس الثاني عشر: بيعة الرضوان ٦هـ .



الرتبية اإلسالمية للصف الثامن

٥٥

رُس الع�شر الدَّ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلبة في نهايِة الّدرِس:

 التعريف ببني قريظة.

 ذكر السبب المباشر للغزوة.

 شرح غدر بني قريظة بالمسلمين.

 تحديد موقع بني قريظة وبني النضير على الخريطة.

 توضيح كيفية استسلام بني قريظة.

 بيان حكم الله تعالى في بني قريظة.

 استنباط بعض الدروس والعبر من الدرس.

الغدُر والت�آمر )بنو قريظة ٥هـ(
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ــن  ــل م ــلاث قبائ ــة ث ــورة، كان بالمدين ــة المن ــى المدين ــة اإل ــَة المكرم ــن مك ( م ــيُّ ) ــر النَّب ــا هاج لم

ســلام، فاأَبــى عامُتهــم، فكتــب  ( اإلــى ال�إ اليهــود: بنــو قينقــاع، وبنــو النضيــر، وبنــو قريظــة، فدعاهــم النَّبــيُّ )

ــو  ــم بن ــكان منه ســلام، ف ــوا ال�إ ــم نقضــوا عهودهــم وحارب ــون به(، لكنَّه ــداً يلتزم ــاً )اأي عه ــه وبينهــم كتاب بين

قريظــة، الذيــن تحالفــوا مــع ال�أحــزاِب ضــد المســلمين.

 سبُب غزوة بني قريظة:

وقعــت غــزوُة بنــي قريظــة بعــد غــزوِة ال�أحــزاب مباشــرًة، فــي اآخــر ذي القعــدة واأول ذي الحجــة مــن   

الســنة الخامســة للهجــرة. وقــد كانــت بســبب خيانــة بنــي قريظــة ونقضهــم العهــَد الــذي بينهــم وبيــن النَّبــي  

ــّي بــن اأخطــب زعيــم بنــي النضيــر. ــك بتحريــض مــن ُحَي (، وكان ذل (

 حص�ُر بني قريظة:

ــا وقعــت هــذه الخيانــُة فــي وقــٍت عصيــٍب، فقــد اأمــر اللــه تعالــى نبيَّــه عليــه الصــلاة والســلام بقتالِهــم  لمَّ

( ل�أمــر اللــه تعالــى، واأمــر اأصحاَبــه اأن يتوجهــوا  بعــد عودتــه مــن الخنــدق ووضعــه الســلاح، فامتثــل النبــي )

اإلــى بنــي قريظــة، وكانــوا ثلاثــة اآل�ف رجــل مــع ثلاثيــن فرســاً.

ــي  ــي بن ــن اأحــٌد العصــر اإل� ف ــلاً: »ل� يصلي ( قائ ــي ) ــم النب ــم اأوصاه ــى قتاله ــداً للمســارعة اإل وتاأكي

ــاري(. ــح البخ ــة« )صحي قريظ

وعندمــا اأدركهــم الوقــُت فــي الطريــق، قــال بعُضهــم: ل� نصلــي حتــى ناأتــَي بنــي قريظــة، وقــال اآخــرون: 

( فاأقــرَّ اجتهــاد كلا الفريقيــن. فلمــا علــم بنــو قريظــة  بــل نصلــي، لــم ُيــرِد منَّــا ذلــك، فُذكــَر ذلــك للنَّبــي )

بتحــرك المســلمين ل�ذوا اإلــى حصونهــم، فحاصرهــم المســلمون خمســاً وعشــرين ليلــًة.

 استسلاُم بني قريظة:

(، بالرُّغــم مــن مناعــة  لمــا اشــتدَّ الحصــار علــى بنــي قريظــة، استســلموا واأذعنــوا ل�أمــر النَّبــي )
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حصونهــم، وكثــرة مــا عندهــم مــن زاد ومؤونــة، بينمــا كان المســلمون يعانــون مــن البــرد؛ ل�أنهــم كانــوا فــي 

عيــاء؛ بســبب حصارهــم الشــديد مــن ال�أحــزاب، غيــر اأنَّ حــرَب بنــي  العــراء، وكانــوا يقاســون مــن التَّعــب وال�إ

ــدت  ــم، وارتع ــارت معنوياتُه ــَب، فانه ــم الرُّع ــي قلوبِه ــى ف ــه تعال ــذَف الل ــد ق ــاً نفســيّة وق ــت حرب قريظــة كان

ــى شــروط المســلمين. ــم عل ــى استســلامهم ونزوله ــا اأدى اإل ــم؛ مم فرائصه

 حكُم الله تع�لى في بني قريظة:

ــوا مواليهــم واأصدقاءهــم فــي  (، اأن ُيَحكِّمهــم فــي بنــي قريظــة، وقــد كان طلــب ال�أوس مــن النَّبــي )

ــه يــوم  (، وكان جريحــاً؛ نتيجــة اإصابت ( الحكــَم فيهــم لســعد بــن معــاذ ) الجاهليــة، فاأســند النبــيُّ )

(، فجعلــوا يقولــون لــه: يــا اأبــا عمــرو، اأجمــل فــي مواليــك،  الخنــدق، فجــيء بــه محمــول�ً اإلــى النَّبــي )

(: لقــد اآن لســعد األ�  ( قــد حكَّمــك لتحســن فيهــم، فقــال ســعد ) واأحســن فيهــم، فــاإن رســوَل اللــه )

(: »لقــد حكمــت  تاأخــذه فــي اللــه لومــة ل�ئــم. وحكــم بقتــل مقاتليهــم، ومصــادرة اأموالهــم، فقــال النبــي )

« )صحيــح مســلم(. فيهــم بحكــِم اللــه عــزَّ وجــلَّ

ــه:   ٱُّٱيث ىف يف ىق  يق اك لك مك ىك  ــم قوَل ــى فيه ــارك وتعال ــه تب ــزل الل واأن

يك مل ىل  يل ام مم رن زنڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  

ۀ  ہ  ہ   ہ   ہ  ھ    َّٱٱٱ )ال�أحــزاب: ٢٦-٢٧(

 العبر والدروس المستف�دة من غزوة بني قريظة:

من اأهم الدروس والعبر المستف�دة من غزوة بني قريظة م� ي�أتي:

1 الخائُن مصيره خزيٌّ في الحياة الدنيا، وعذاٌب شديد يوم القيامة.

٢ المسلم يحكم بحكم الله ول� تاأخذه في ذلك لومُة ل�ئم.

3 الظالمون ل� بد اأن يلاقوا جزاء ظلمهم وبغيهم.

٤ ضرورة تاأمين الجبهة الداخلية للمجتمع المسلم من العابثين والخائنين والمفسدين.
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 بالتعاون مع اأفراد مجموعتي، نكتب تعريفاً بقبيلة بني قريظة.نش�ط:

 اأرجــع اإلــى كتــب الســيرة واأبحــث عــن اأســباب اجــلاء بنــو النضيــر وبنــي 

قينقــاع عــن المدينــة مــن قبــل.

نش�ط
بيتي:

 اأرجــع اإلــى اأحــد كتــب التفســير، واأكتــب تفســيراً للاآيتيــن )٢٦-٢٧( مــن 

ســورة ال�أحــزاب.
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التّقويم

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

1 ك�نت غزوة بني قريظة في الع�م: 

ب ٥هـ. اأ ٤هـ.    

د ٧هـ. جـ ٦هـ.    

٢ زعيم بني النضير هو:

ب عبدالله بن سلول. اأ حيّي بن اأخطب.   

د كعب بن اأسد. جـ كعب بن ال�أشرف.  

3 الصح�بي الذي ُحكِّم في بني قريظة هو:

ب سعد بن عبادة. اأ علي بن اأبي طالب.  

د سعد بن معاذ. جـ سعد بن اأبي وقاص.  

٤ من الصف�ت التي لم يتصف به� بنو قريظة:

ب الخيانة. اأ الغدر.    

د الشجاعة والجراأة. جـ نقض العهود.   

الّسؤال الثّاني: اأذكر سبب غزوة بني قريظة.

الّسؤال الثّالث: اأوّضح السبب الذي دفع بني قريظة اإلى ال�ستسلام.

الّسؤال الّرابع: اأبّين حكم الله في بني قريظة.

(؟ الّسؤال الخامس: على م�ذا يدل نقض بني قريظة عهدهم مع النبي )

الّسؤال السادس: اأذكر اأهم العبر والدروس المستف�دة من غزوة بني قريظة.

( اأصح�به اأدب ال�ختلاف. الّسؤال السابع: اأستنتج من الدرس م� يدل على تعليم النبي )

( تحكيم سعد بن معاذ. الّسؤال الثامن: اأعلل: 1- طلبت قبيلة ال�أوس من الرسول )
٢- معاناة المسلمين من قسوة البرد وشدة التعب.
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رُس الح�دي عشر الدَّ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلبة في نهايِة الّدرِس:

( اإلى العمرة.  ذكر السبب في خروج النبي )

 بيان موقف قريش من دخول المسلمين اإلى المسجد الحرام.

اإقناع ال�آخر. ( وحكمته اإدارة الحوار و  التمثيل على حنكة النبي )

 تعداد بنود صلح الحديبية.

 شرح موقف المسلمين من صلح الحديبية.

 استنباط بعض الدروس والعبر من صلح الحديبية.

صلح الحديبية )٦هـ(
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ظــلَّ ُحُلــُم العــودِة اإلــى مكــة، والطَّــواِف ببيتهــا العتيــق، يــراود المســلمين، اإلــى اأن جــاء ذلــك اليــوُم الــذي 

ــَر  ــد اسَتبَش ــت، َوَق ــه يدخــل مكــَة ويطــوف بالبي ــا اأن ــي راأى فيه ــاه الت ــه برؤي ( اأصحاَب ــيُّ ) ــه النَّب ــَر في اأخب

ــؤوا لهــذه الرحلــِة العظيمــة. ، فتهيّ المســلمون بهــذه الرؤيــا؛ لعلمهــم اأنَّ رؤيــا ال�أنبيــاِء حــقٌّ

 خروُج المسلمين ل�أداء العمرة:

( ل�أداِء العمــرِة فــي اليــوِم ال�أول مــن ذي القعــدة ســنة ســتٍّ للهجــرة، ومعــه زوجــه اأمُّ  خــرج الرســوُل )

( ومــا يزيــد عــن األــف واأربعمائــة مــن الصحابــة الكــرام، وســاق معــه الهــديَّ وقلَّــده؛ لُِيشــِعَر قريشــاً  ســلمَة )

اإنَّمــا خــرج ل�أداِء العمــرة. اأنــه لــم يخــرج للحــرب والقتــال، و

 المف�وض�ت بين المسلمين وقريش:

(، عقــدت اجِتَماعــاً قــررت فيــه منــَع المســلمين مــن دخــوِل مكــة،  ــا ســمعت قريــٌش بخــروج النَّبــي ) لمَّ

( بموقــف قريــش غيَّــر طريــَق َســْيره، فســلك طريقــاً وَعــراً اأســفل مكــة؛ حرصــاً منــه علــى  ــا علــم النَّبــي ) فلمَّ

تجنــب القتــال، وتعظيمــاً للبيــت العتيــق، واأرســلت قريــٌش بعــَض رجال�تِهــا؛ ليســتطلعوا الخبــر، فتاأكــدوا مــن 

صــدِق المســلمين واأنَّهــم مــا خرجــوا اإل�ّ ل�أداء العمــرة، ولكنَّهــم اأصــرُّوا علــى رفضهــم وعنادهــم. فاأرســل الرســوُل 

( اإلــى مكــة؛ ليقنــع قريشــاً بالســماِح للمســلمين بــاأداء العمــرة، ولكــنَّ قريشــاً  ( عثمــاَن بــن عفــان ) (

( وطلــب  ( فــي العــودة، واأشــيع نبــاأ مقتلــه، فغضــَب الرَّســوُل ) اأصــرت علــى موقفهــا، وتاأخــر عثمــان )

مــن اأصحابــه مبايعَتــه علــى قتــاِل المشــركين، فبايعــوه وســميت ببيعــة الرضــوان.

 ُبُنوُد ُصلِح الحديبية:

علمــت قريــٌش بالمبايعــة، وشــعرت بخطــِر الحــرب يقتــرُب منهــا، فتراجعــت عــن عنادهــا، واأرســلت 

ــي: ــى ال�آت ــاُق عل ــمَّ ال�تف ــاٍش ومفاوضــاٍت َت ــد نق (، وبع ــع الرســول ) ــاوِض م ــرو للتف ــن عم ســهيَل ب

1 وْقُف الحرِب بين الطرفين مدَة عشِر سنواٍت. 
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وا العمرة هذا العام، على اأن يؤدوها العام المقبل.  ٢ يعوُد المسلمون اإلى المدينة دون اأن يؤدُّ

ه اإليهم، ومن اأتى قريشاً من المسلمين َقِبُلوُه. 3 من اأتى محمداً من قريش بغير اإذنهم ردَّ

٤ مــن رغــَب مــن قبائــل العــرب اأن يدخــَل فــي حلــف قريــش فلــه ذلــك، ومــن رغــب مــن هــذه القبائــل 

( فلــه ذلــك. الدخــول فــي حلــِف محمــٍد )

 موقُف المسلمين من الصلح:

( الــذي  ــر بعــض الصحابــِة مــن بعــض بنــود هــذا ال�تفــاق. ومــن هــؤل�ء عمــر بــن الخطــاب ) لقــد تَذمَّ

( غاضبــاً عنــد كتابــة ذلــك الصلــح، فقــال: األســت نبــيَّ اللــه حقــاً؟ قــال: بلــى. قــال: األســت  اأتــى النَّبــي )

(: اإنِّي  علــى حــق وعدونــا علــى باطــل؟ قــال: بلــى. فقــال عمــر: فِلــَم نعطــي الدنيَة في ديننــا اإَِذن؟ قال النبــي )

رســول اللــه، ولســت اأعصيــه، وهــو ناصــري. فقــال عمــر: اأولســت كنت تحدثنا اأنا ســناأتي البيت فنطــوف به؟ فقال 

(: »فاإنَّــك اآتيــه وُمَطوٌِّف  (:بلــى. اأفاأخبرتــك اأنــك تاأتيــه عامــك هــذا؟ قــال عمــر: ل� . فقــال النَّبــيُّ ) النبــي )

ــُح اأن الــذى جــرى مــا هــو اإل� فتــٌح عظيــم.  بــه«. ولــم تطــب نفــس عمــر اإلَّ� عندمــا نزلــت ســورُة الفتــح تَُوضِّ

( اأقبــل علــى اأصحابـِـه، فقــال لهــم: »قومــوا فانحــروا، ثــمَّ احلقــوا، وكــرر ذلــك ثلاثــاً«  ثــّم اإنَّ النَّبــيَّ )

فمــا قــام منهــم اأحــٌد، فدخــل علــى زوجــه اأمِّ ســلمَة، وذكــر لهــا مــا حــدث، فاأشــارت اإليــه اأن ينحــَر هديــه 

( قامــوا فنحــروا  ــا راأى المســلمون مــا فعلــه النَّبــيُّ ) ويحلــَق راأســه، دون اأن ُيَكلِّــَم اأحــداً ، َفَفَعــَل ذلــَك، ولمَّ

( راجعــاً اإلــى المدينــِة المنــوَّرة،  ، َوَجَعــَل بعُضهــم َيحِلــُق رؤوَس بعــٍض، وقفــل النبــي ) مــا معهــم ِمــَن الَهــديِّ

بعــد اأن مكــَث فــي الحديبيــة َقرِيبــاً مــن عشــرين يومــاً.

 ب�لتع�ون مع اأفراد مجموعتي اأعلل:نش�ط:

( البند الثالث مع اأنَّ ظاهره ضد المسلمين. - قبول النبي )

- اعتبار القراآن الكريم صلح الحديبية فتحاً عظيماً.

 الِعَبر والدروس المستف�دة من صلح الحديبية:
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1 جواز اأن تكون هناك هدنٌة مؤقتة بين المسلمين وعّدوهم اإذا كان ذلك لمصلحة المسلمين.

سلام. ٢ ضرورة احترام العهود والمواثيق سيما اإذا كانت منسجمة مع اأحكام ال�إ

اإِن َخاَلَف الرََغَباِت َوال�أهَواء - .   ( وال�نقياد والتسليم ل�أمره - َو 3 ُوُجوُب طاعِة النبي )

٤ التضحيُة بالماِل والنَّفِس سبٌب للنَّصِر والتمكين.

٥ مشاركة المراأة في صنع القرار.

نش�ط
بيتي:

ــن  ــي اأحــد الموضوعي ــب ف ــب الســيرة واأكت ــى اأحــد كت  اأرجــع اإل

ــن: ال�آتيي

.) اأ- قصة اأبي بصير )

.) ب- قصة اأبي جندل )
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التّقويم

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

1 حدث صلح الحديبية ع�م: 

ب ٦هـ. اأ ٥هـ.    

د ٨هـ. جـ ٧هـ.    

( ل�أداء العمرة يزيد عن: ٢ عدد الرج�ل الذين َخرُجوا َمَع النبي)

ب 13٠٠. اأ 1٢٠٠.    

د 1٥٠٠. جـ 1٤٠٠.    

( في سفره هي: 3 اأمُّ المؤمنين التي رافقت النبي )

.) ب حفصة )    .) اأ عائشة )

.) د اأم سلمة )    .) جـ خديجة )

:) ٤ اأرسلت قريش للتف�وض مع النبي )

ب عمرو بن هشام. اأ عمير بن وهب.   

د سهيل بن عمرو. جـ عتبة بن ربيعة.   

الّسؤال الثّاني: اأعدد ثلاثًة من بنود صلح الحديبية.

الّسؤال الثّالث: اأذكر ثلاثًة من الدروس والعبر المستف�دة من الدرس.

( ل�أداء العمرة. الّسؤال الّرابع: اأَبيُِّن السبب في خروج النبي)

الّسؤال الخامس: اأستنتج من الدرس م� يدل على ال�آتي:

سلام. اأ دور المراأة في خدمة ال�إ

اإقناع ال�آخرين. ( في اإدارة الحوار و ب حنكة النبي )

الّسؤال السادس: اأعلل: س�َق المسلمون الهدي اأم�مهم اإلى مكة.
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رُس الثّ�ني عشر الدَّ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلبة في نهايِة الّدرِس:

 ذكر سبب بيعة الرضوان.

 تعليل تسمية بيعة الرضوان ببيعة الموت.

 تحديد مكان بيعة الرضوان على الخريطة.

 ذكر نص بيعة الرضوان.

 التدليل من القراآن الكريم والسنة الَنَبوِيَِّة على بيعة الرضوان.

 استنباط بعض الدروس والعبر من بيعة الرضوان.

َبْيعة الرِّْضوان )٦هـ(
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( اإلــى قريــش؛ ليقنعهــم اأنَّ المســلمين  ( اأرســل عثمــاَن بــن عفــان ) َمــرَّ معــك ســابقاً اأن النَّبــي )

مــا جــاؤوا اإل�َّ ل�أداِء العمــرِة، ولكــنَّ قريشــاً احَتَجــزَت عثمــان فشــاع بيــن النــاس اأنَّــه قُِتــَل.

 سبب البيعة:

( قُِتــَل، دعــا اأصحاَبــه اإلــى مبايعِتــه علــى قتــال  ( اأن عثمــاَن بــن عفــان ) ــا بلــغ النَّبــي ) لمَّ

المشــركين، ومناجزتهــم، فاســتجاب الصحابــُة - رضــوان اللــه عليهــم - ، وكان عدُدهــم يزيــد عــن األــف 

ــَنِة الَساِدَســِة لِلِهجــرَة،  واأربعمائــة صحابــي فبايعــوه علــى الَصبــِر َوالمــوت وََعــَدِم الِفــَرار، َوَكاَن َذلِــَك فِــي السَّ

ــة  ــى - رضــي عــن الصحاب ــه - تعال ــِة الرضــوان؛ ل�أنَّ الل ــك ببيع يت كذل ــمَّ َيت ببيعــة المــوت، وُس ــمِّ ــد ُس َوَق

ــى - . ــه - تعال ــبيل الل ــي س ــوت ف ــتعدادهم للم ــم واس ــك لتضحياته ــرام؛ وذل الك

وقــد تمــت هــذه البيعــُة تحــت الشــجرِة فــي منطقــِة الحديبيــة، وكان اأّول مــن بايــع هــو اأبــو ســنان عبــد 

(، فقــال: يــا رســوَل اللــه اأبســط يديــك حتــى اأبايعــك،  ــيَّ ) اللــه بــن وهــب ال�أســدي، حيــث اأتــى النّب

فقــال: علــى مــاذا، قــال: علــى مــا فــي نفســك، قــال: ومــا فــي نفســي؟ قــال: الفتــح اأو الشــهادة. فبايعــه، 

وكان النّــاس يجيئــون فيقولــون: نبايــُع علــى بيعــِة اأبــي ســنان، وبايعــه ســلمُة بــن ال�أكــوع ثــلاَث مــراٍت، فــي 

اأول النــاس، واأوســطهم، واآخرهــم.

( بيــده اليمنــى:  ( اإلــى مكــة، فقــال رســول اللــه ) وكانــت بيعــة الرضــوان بعدمــا ذهــب عثمــان )

»هــذه يــد عثمــان«، فضــرب بهــا علــى يــده فقــال: »هــذه لعثمــان« . )صحيــح البخــاري(.
 

:)  َعوَدُة ُعثَم�َن )

ــة  ــر المســلمين بني ــان؛ لُيخب ــا، واأرســلت عثم ــت عــن عناده ــة الرضــوان، َعدَل ــش ببيع ــا علمــت قري لمَّ

ــد  ــا عب ــا اأب ــم: اشــتفيت ي ــه بعضه ــال ل (، فق ــه ) ــى رســول الل ( اإل ــاد عثمــان ) ــح. وع ــش للصل قري

اللــه مــن الطــواف بالبيــت؟! فقــال: بئــس مــا ظننتــم بــي، والــذي نفســي بيــده لــو مكثــُت بهــا ســنًة ورســوُل 

( ولقــد دعتنــي قريــش اإلــى  ( مقيــٌم بالحديبيــة مــا طفــُت بهــا، حتــى يطــوف بهــا رســول اللــه ) اللــه )

الطــواف بالبيــت فاأَبْيــت.
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 فضُل اأهل بيعة الرضوان:

1 رَِضــى اللــه تع�لــى عنهــم: ذلــك لُِمَباَيَعِتِهــم َعَلــى الَمــوِت فـِـي َســِبيِل اللَّــِه، ٹٱٹ    ٱُّٱيق 

اك لك مك ىك يك مل ىل يل ام مم رن زن من نن ىن 

ين ٰى ري زي   َّ )الفتح:1٨(

 ) ــر: اأنهــا ســمعت النَّبــي ) ( قــال: ســمعت اأم ُمَبشِّ ٢ َنَج�تُهــم مــن دخــول النــ�ر: عــن جابــر )

(: »ل� يدخــل النــ�ر- اإن شــ�ء اللــه- مــن اأصحــ�ب الشــجرة اأحــٌد«  يقــول عنــد حفصــة )

)صحيــح مســلم(.

 من العبر والدروس المستف�دة من البيعة:

( بيعة الرّضوان. 1 بيان صّحة اإيمان الّصحابة الذين قاموا بمبايعة النّبي )

بــرام صلــح الحديبيــة، والــذي ُيعــّد فتحــاً مبينــاً،  ٢ كانــت بيعــة الرّضــوان ُمقّدمــًة وســبباً مباشــراً ل�إ

َونصــراً عظيمــاً للمســلمين.

3 موقــٌف واحــٌد فــي حيــاة المســلم لصالــح المســلمين اأو لصالــح ال�أمــة، قــد يكــون ســبباً فــي العتــق 

مــن النــار ودخــول الجنة.

ُة التِّي َتَتحلّى بِالَصبِر َوالَثَباِت، تُوَهُب لها الَحَياُة .  ٤ ال�أمَّ

ــيَرة اأو التفســير، واأكتــب فــي اأحــد نش�ط:  اأرجــع اإلــى اأَحــِد ُكُتــِب السِّ

ال�آتييــن: الموضوعيــن 

اأ- فضل سورة الفتح وسبب التسمية.

ب- تفســير قولــه تعالــى:   ٱُّٱ      ّٰ رئ زئ مئ نئ ىئ يئ رب 

زب مب نب ىب يب رتزت   َّٱ )الفتــح ٢٥(.
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التّقويم

الّسؤال ال�أول: اأصحح الخط�أ في العب�رات ال�آتية:

اأ حدثت بيعة الرضوان في السنة الخامسة للهجرة.

( ثلاث مرات. ب اأبو سنان ال�أسدي  بايع النَّبي )

( هو سلمُة بن ال�أكوع جـ اأول من بايع الَنِبّي )

ُح سبب بيعة الرضوان. الّسؤال الثّاني: اأَوضِّ

الّسؤال الثّالث: اأذكر ثلاثً� من العبر المستف�دة من بيعة الرضوان.

الّسؤال الّرابع: اأذكر حديثً� شريفً� يوضح فضل اأهل بيعة الرضوان.

الّسؤال الخامس: اأن�قش موقف الصح�بة يوم البيعة.

الّسؤال السادس: اأعلل َم� ي�أتي:

اأ تسمية بيعة الرضوان ببيعة الموت. 

( الطــواف بالبيــت رغــم ســماح المشــركين لــه  ب َرْفــُض عثمــاَن بــن عفــان )

بالطــواف.
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الوحدة الخ�مسة

سلامّي الِفْقه ال�إ

ســلام نظــ�م شــ�مل يع�لــج كل جوانــب  نت�أمــل: ينبثــق عــن ال�إ

الحيــ�ة، وُينظــم العلاقــ�ت بيــن اأفــراد المجتمــع، 

ويواكــب مــ� يســتجد مــن قض�يــ� فقهيــة مع�صــرة؛ 

ــك�ن. ــ�ن وم ــكل زم ــح ل ــه ص�ل ل�أن
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اأهداف الوحدة:

يتوقــع مــن الطلبــة فــي نه�يــة الوحــدة اأن يكونــوا ق�دريــن علــى تنظيــم علاق�تهــم 

ســلامية وذلــك مــن خــلال ال�أهــداف ال�آتيــة: وفــق اأحــك�م الشــريعة ال�إ

سلام في المعاملات. - امتثال اآداب ال�إ

- الوقوف على ال�أحكام الشرعية المتعلقة بالبيع والهبة.

- معرفة اأحكام الزكاة واأهميتها في التكافل ال�جتماعي ومعالجة مشكلة الفقر.

- اســتنتاج حكمــة مشــروعية الهبــة واأثرهــا فــي توطيــد العلاقــات  وغــرس المحبــة بيــن اأفــراد 

المجتمــع.

دروس الوحدة:

الدرس الثالث عشر: الزكاة.

الدرس الرابع عشر: البيع.

الدرس الخامس عشر: الهبة. 
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رُس الثّ�لث عشر الدَّ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلبة في نهايِة الّدرِس:

 التعرف اإلى مفهوم الزكاة.

 بيان حكم الزكاة.

 استنتاج ِحكمة مشروعية الزكاة.

 التفريق بين الزكاة والصدقة.

 تحديد مصارف الزكاة.

الزك�ة
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ســلام الخمــس، وهــي العبــادة الماليــة التــي فرضهــا اللــه تعالــى علــى عبــاده،  تعتبــر الــزكاة اأحــد اأركان ال�إ

وقــد جعلــت لهــا الشــريعة اأحكامهــا الخاصــة، فمــا هــي الــزكاة؟ ومــا الحكمــة مــن مشــروعيتها؟ ومــا شــروط 

وجوبهــا؟ وال�أمــوال التــي تجــب فيهــا؟ ومصارفهــا؟ وهــذا مــا  ســنبينه فــي هــذا الــدرس.

 مفهوم الزك�ة وحكمه�:

الــزك�ة هــي: مقــدار معيــن مــن المــال، َفرََضــه اللــه تعالــى علــى ال�أغنيــاء مــن المســلمين، ُيخرجونــه اإلــى 

اأصنــاف معينــة مــن النــاس؛ لســد حاجتهــم وتحقيــق اأمنهــم ورعايتهــم.

والــزكاة فريضــة علــى كل مســلم، وليســت ِمنَّــة، ول�أهميتهــا العظيمــة قــرن اللــه تعالــى فــي القــراآن الكريــم 

بينهــا وبيــن الصــلاة فــي كثيــر مــن ال�آيــات؛ فقــال َعــّز وَجــّل:   ُّٱزن من نن  ىن ين 

ٰى ري زي   َّ )البقــرة: ٤3(.

 ِحْكَمة مشروعية الزك�ة:

ــر نفــس الُمَزّكــي مــن البخــل والطمــع، وتســّد حاجــة  َفــرََض اللــه تعالــى الــزكاة لِِحَكــم كثيــرة؛ فهــي تَُطهِّ

ــارك  ــاون، وبســببها ُيب ــة والتع ســلامي مشــاعر المــودة والمحب ــي المجتمــع ال�إ ــراء والمســاكين، وتغــرس ف الفق

اللــه تعالــى فــي مــال الُمَزّكــي وُيَنّميــه، ٹٱٹٱٱٱ   ٱُّٱمم رن زن من نن ىن ين ٰى ريزي  

مي ني ىي ييجئ حئ خئ مئ هئ  َّ )التوبــة: 1٠3(.

 شروط وجوب الزك�ة:

َده الشــرع اإذا بلغــه المــال وجبــت فيــه الــزكاة،  1 اأن يبلــغ المــال النِّصــاب: والنصــاب مقــدار َحــدَّ

واأمــا المــال القليــل الــذي ل� يبلــغ مقــدار النصــاب فــلا زكاة فيــه.

٢ اأن َيحــول علــى المــال الَحــْول: اأي اأن تمضــي عليــه ســنة قمريــة كاملــة وهــو فــي ملــك صاحبــه 

بعــد بلوغــه النصــاب، وُيســتثنى مــن ذلــك الــزروع والثمــار، فتجــب الــزكاة فيهــا وقــت حصادهــا 

ــى:   ُّٱمت هت مث  حجمج جح محجخ مخ جس حس خس  ــه تعال ــا؛ لقول اأو قطفه

مس   َّ )ال�أنعــام: 1٤1(

3 اأن يكــون المــال زائــداً عــن الحاجــة ال�أصليــة للشــخص: فــلا تجــب الــزكاة فــي َمْســَكِنه، ول� 

فيمــا يقتنيــه مــن مطعــم اأو ملبــس، اأو اأثــاث، اأو ُكُتــب، اأو ســيارة خاصــة، ونحــو ذلــك.
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 ال�أموال التي تجب فيه� الزك�ة:

اأول�ً- النقــود وعــروض التجــ�رة: تجــب الــزكاة فــي الذهــب والفضــة، وكذلــك فــي ســائر النقــود، ســواء 

اأكانــت ورقيــة اأم معدنيــة اأم غيــر ذلــك، ٹٱٹ   ٱُّٱمت نت ىت يت 

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

مل ىل يل ام  ممرن زن من نن ىن ين ٰى ري  

زي مي   َّ )التوبــة: ٣٤ – ٣٥(.

كمــا تجــب الــزكاة فــي البضائــع التــي ُيتاجــر اأصحابهــا فيهــا، وُيشــترط لوجــوب الــزكاة فــي النقــود 

وعــروض التجــارة اأن يحــول عليهــا الحــول، واأن تبلــغ النصــاب، ومقــدار النصــاب هــو مــا ُيعــادل قيمــة ٨٥غــم 

ــة. مــن الذهــب، وُيخــرج الُمَزّكــي ٢.٥% ممــا يملكــه مــن نقــود وعــروض تجاري

ث�نيــً�- الــزروع والثمــ�ر: تجــب الــزكاة فيمــا تُنِبُتــه ال�أرض مــن زروع وثمــار اإذا بلغــت النصــاب، ومقــدار 

النصــاب خمســة اأوســق، وهــي تســاوي ٦٥3 كغــم.

والمقــدار الواجــب فــي زكاة الــزروع والثمــار اإذا كانــت تُســقى بمــاء المطــر اأو النهــر اأو العيــن هــو العشــر، 

ــه ال�أرض، فُيخــرج  ــذي يســقي ب ــع ثمــن المــاء ال ــا اإذا كان المــزارع يدف فُيخــرج 1٠% مــن المحصــول، اأم

نصــف العشــر، اأي ٥% مــن المحصــول.

ــا  ــام الســنة اإذا حــال عليه ــب اأي ــم الســائمة اأغل ــر والغن ــل والبق ب ــي ال�إ ــزكاة ف ــ�م: تجــب ال ــً�- ال�أنع ث�لث

ــا. ــوع منه ــي كل ن ــزكاة ف ــدار ال ــة نصــاب ومق ــنَّة النبوي ــت السُّ ــد َبيََّن ــت النصــاب، وق الحــول، وبلغ

 مص�رف الزك�ة:

تختلــف الــزكاة عــن الصدقــة فــي اأن الــزكاة فريضــة تُعطــى اإلــى جهــات محــددة، ُيطَلــق عليهــا مصــارف 

الــزكاة، اأمــا صدقــة التطــوع فهــي ُســنَّة تشــتمل علــى كل صــور الخيــر الــذي يعــم جميــع النــاس.

د القــراآن الكريــم مصــارف الــزكاة، فقــال تعالــى:   ُّٱري زي  مي ني ىي  وقــد حــدَّ

يي جئ حئ  خئ مئ هئ جب حب خب مب هبجت  حت خت متهت 

مث حج مج جح   َّ )التوبة: ٦٠(.
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فهذه ال�آية الكريمة حصرت دفع الزك�ة في المص�رف ال�آتية:

 الفقــراء والمســ�كين: وهــم الذيــن ل� يملكــون مــن المــال مــا يكفيهــم ويوفــر لهــم الحيــاة 

الكريمــة.

 الع�ملون عليه�: وهم الموظفون الذين يجمعون الزكاة، والموزعون الذين يقومون بتوزيعها.

سلام حديثاً، فيعطون ما ُيعينهم على الثبات عليه.  المؤلفة قلوبهم: وهم من دخلوا في ال�إ

 فــي الرقــ�ب: اأي فــي تحريــر العبيــد ال�أرقــاء، فيتــم شــراؤهم مــن اأمــوال الــزكاة واإعتاقهــم، اأو 

ــاق. عت ــى ال�إ ــم عل ــا يعينه ــم م اإعطاؤه

 الغ�رمون: وهم من تراكمت عليهم الديون وعجزوا عن سدادها، فيعطون لسد ديونهم.

سلام.  في سبيل الله: فيدفع من اأموال الزكاة للجهاد، اأو للعمل على نشر ال�إ

 ابن السبيل: وهو المسافر الذي انقطع عن بلده، فيعطى ما ُيَمكِّنه من الرجوع اإلى بلده.

بل والبقر والغنم.نش�ط: 1 اأرجع اإلى اأحد كتب الفقه واأذكر نصاب كل من ال�إ

٢ اأرجــع اإلــى اأحــد كتــب الفقــه واأبيــن معنــى اشــتراط )الســائمة( فــي زكاة 

ال�أنعــام. 
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التّقويم

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

1 من ِحَكم مشروعية الزك�ة: 

اأ سد العجز في ميزانية الدولة. 

ب تطهير النفس من البخل والطمع وسد حاجة الفقير.

جـ بدل الضريبة التي يدفعها التجار. 

د مواجهة الطوارئ والكوارث.

٢ واحدة من ال�آتية تجب فيه� الزك�ة:

ب اأثاث المنزل. اأ اللباس.    

د البضائع المعدة للتجارة. جـ السيارة الخاصة.  

3 نص�ب زك�ة الزروع والثم�ر هو:

د ل� يشترط النصاب جـ خمسة اأوسق  ب ٥٠٠ كيلوغرام.   اأ نصف العشر. 

٤ حكم دفع الزك�ة اإلى مستحقيه� التي نصت عليهم ال�آية الكريمة:

د يجوز لغيرها. جـ مباح.  ب سنة.  اأ واجب.  

الّسؤال الثّاني: اأَبيِّن مقدار ما ُيخرجه الُمزّكي في الحال�ت ال�آتية:

ــه ســتة  ــع في ــه محــل تجــاري قيمــة البضائ ــار اأردنــي، ول 1 شــخص يملــك اأربعــة اآل�ف دين

ــه. ــوده وبضائع ــى نق ــد حــال الحــول عل ــي، وق ــار اأردن اآل�ف دين

٢ مزارع اأنتج 1٥٠٠ كغم من القمح من اأرض تُسقى من ماء المطر.

3 مزارع اأنتج ٢٠٠٠ كغم من القمح من اأرض تُسقى من ماء يدفع ثمنه.

الّسؤال الثّالث: اأوضح المقصود بكل مما ياأتي:

د العاملون عليها. جـ المؤلفة قلوبهم.     ب الحول.  اأ النصاب.   

الّسؤال الّرابع: اأستنتج ثلاثة فروق بين زكاة النقود وزكاة الزروع.

الّسؤال الخامس: اأعدد مصارف الزكاة كما وردت في  ال�آية )٦٠( من سورة التوبة.
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رُس الّرابع عشر الدَّ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلبة في نهايِة الّدرِس:

 تعريف مفهوم البيع.

 ال�ستدل�ل على مشروعية البيع.

 بيان اأحكام البيع.

 استنتاج حكمة مشروعية البيع.

 تعداد شروط البيع الصحيح.

سلام في البيع.  امتثال اآداب ال�إ

البيع
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ه  ســلام البيــع، وَعــدَّ يحتــاج النــاس اإلــى البيــع والشــراء للحصــول علــى حاجاتهــم الكثيــرة، وقــد شــرع ال�إ

مــن وســائل الكســب الحــلال، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱخي مي ىي يي ٰذ  ٰر َّ )البقــرة: ٢٧٥(.

(: اأي الكسب اأفضل؟ فقال: »َعَمُل الرُجل بَِيِده، وُكلُّ بيٍع مبرور« مسند اأحمد. وُسئل النبي )

ســلام  ســلامية، فلــم يتــرك ال�إ ــه الشــريعة ال�إ ــة مــاٍل بمــال علــى وجــه مخصــوص َبيََّنت والبيــع: هــو مبادل

البيــع ل�أهــواء النــاس، بــل وضــع لــه مــن ال�أركان والشــروط وال�أحــكام مــا ينبغــي علــى كل 

ثــم والحــرام، ممــا يجعلــه عرضــة لعــذاب اللــه يــوم  مســلم اأن يلتــزم بهــا؛ حتــى ل� يقــع فــي ال�إ

القيامــة.

 اأرك�ن البيع:

ُيَعــدُّ البائــع والمشــتري َطَرَفــي العقــد، وُيســميان بالُمتعاِقَدْيــن، ول� يتــم البيــع بينهمــا اإل� بُِرْكَنــي العقــد، 

يجــاب والَقبــول، حيــث ُيَشــكِّلان عنصــر الصيغــة فــي عقــد البيــع. وهمــا ال�إ

يجــ�ب: هــو مــا َيصــُدر اأول�ً مــن اأحــد المتعاقديــن، معبِّــراً عــن رغبتــه فــي شــراء شــيء اأو بيعــه؛  ١-  وال�إ

كاأن يقــول: اشــتريت منــك هــذا الشــيء بمبلــغ كــذا، اأو يقــول: بعتــك هــذا الشــيء بمبلــغ كــذا.

ــراً عــن قبولــه ورضــاه بالبيــع، كاأن يقــول:  ٢- اأمــ� الَقبــول: فهــو مــا يصــدر عــن المتعاقــد ال�آخــر ُمَعبِّ

قبلــت.

يجــاُب مــع القبــول، واتصــل بــه فــي مجلــس العقــد،  ول� تصــح الصيغــة فــي عقــد البيــع اإل� اإذا تواَفــَق ال�إ

ــه. واأدرك كلُّ طــرف كلاَم الطــرِف ال�آخــر وَفِهَم

 شروط انعق�د البيع:

تنقسم شروط انعق�د البيع اإلى شروط تتعلق ب�لع�قدين، وشروط تتعلق ب�لمعقود عليه:

شروط الع�قدين: ُيشترط في كل واحد من المتعاقدين ما ياأتي:

العقل: فلا يصح البيع اأو الشراء من المجنون اأو السكران اأو النائم، وَمْن في حكمهم.

التمييــز: فــلا يصــح البيــع اأو الشــراء مــن الصبــي غيــر الُمَميِّــز، اأمــا الُمَميِّــز فيصــح بيعــه وشــراؤه اإذا 

لِيُّــه. والُمَميِّــز: هــو العــارف لمــا َينَفعــه اأو َيُضــرّه مــن اأمــور البيــع والشــراء. اأِذَن َو

الرض�: فلايصح البيع اأو الشراء من الُمْكرَه.
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 شروط المعقود عليه:

المعقــود عليــه هــو الســلعة المبيعــة، وكذلــك الثمــن الــذي يدفعــه المشــتري مقابــل َتَملُّكــه لتلــك 

الســلعة، وُيشــترط فــي المعقــود عليــه خمســة شــروط، هــي:

ســلام؛ ل�أنهــا  1 اأن يكــون مــال�ً لــه قيمــة عنــد المســلم: فالخمــر والميتــة والخنزيــر ل� قيمــة لهــا فــي ال�إ

محرمــة، فــلا يجــوز التعاقــد عليهــا كســلعة مبيعــة، كمــا ل� يجــوز اأن تكــون ثمنــاً ل�أي ســلعة.

ــا  د اســمها ونوعه ــك ســلعة، دون اأن ُيحــدِّ ــال: بعت ــلا يصــح اأن ُيق ــاً: ف ــع معلوم ٢ اأن يكــون المبي

ومقدارهــا، كمــا ُيشــترط اأن يكــون الثمــن معلومــاً اأيضــاً؛ بــاأن يتــم بيــان مقــداره وجنســه ووصفــه 

بشــكل يمنــع المنازعــة بيــن المتعاقديــن.

ــه، اأو الثمــار قبــل  3 اأن يكــون المبيــع موجــوداً: فــلا يصــح بيــع المعــدوم، مثــل: الَحمــل فــي بطــن اأمِّ

ُبــُدو صلاحهــا.

ــم  ــع المــال المســروق، ول� يصــح شــراؤه اإذا َعِل ــلا يصــح بي ــع: ف ــوكاً للبائ ــع ممل ٤ اأن يكــون المبي

ــن. ــع اأي ســلعة مملوكــة للاآخري ــك، كمــا ل� يصــح  بي المشــتري بذل

٥ اأن يكــون المبيــع مقــدور التســليم وقــت العقــد: فــلا يجــوز بيــع الطيــر فــي الهــواء، ول� يجــوز بيــع 

الســمك فــي مــاء البحــر.

 اآداب البيع واأخلاقي�ته:

من ال�آداب التي ينبغي اأن يلتزم به� المسلم في بيعه وشرائه م� ي�أتي:

ــع  ــرائه، م ــه وش ــي بيع ــع والمشــتري ســهلاً ف ــع والشــراء: اأي اأن يكــون البائ ــي البي 1 الســماحة ف

اإذا  (: »رحــم اللــه رجــلاً َســْمحاً اإذا بــاع، و البشاشــة وحســن المعاملــة، قــال النبــي )

اإذا اقتضــى« )صحيــح البخــاري(. اشــترى، و

ــد اللــه ســبحانه الذيــن يتلاعبــون بالموازيــن بالعــذاب الشــديد  ٢ اإيفــاء الكيــل والميــزان: فقــد َتوَعَّ

يــوم القيامــة، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱهت مث حج مج جح مح جخ مخ جس حس خس مس 

حص خص مص جض   َّ )المطففيــن: 3-1(

 ) 3 ال�بتعــاد عــن الحلــف: فكثــرة الحلــف تَُعبِّــر عــن قلــة تعظيــم اللــه تعالــى، وقــد نهــى النبــي )

َقــة للســلعة، ممحقــة للبركــة« )صحيــح البخــاري(. عــن ذلــك فقــال: »الحلــف ُمَنفِّ
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( علــى مــن يبيــع طعامــاً، فاأدخــل يــده فيهــا فنالــت  ٤ َتَجنُّــب الِغــّش والخــداع: فقــد َمــرَّ النبــي )

اأصابُِعــه بلــلاً، فقــال: مــا هــذا يــا صاحــب الطعــام؟ قــال: اأصابتــه الســماء يــا رســول اللــه، قــال: 

»اأفــلا جعلتــه فــوق الطعــام كــي يــراه النــاس، مــن غــش فليــس ِمنـّـي« )صحيــح مســلم(.

٥ عــدم البيــع علــى البيــع: كاأن يبيــع اأحــد النــاس ســلعة مــا، وقبــل قبــول المشــتري ياأتــي بائــع اآخــر 

ويعــرض علــى المشــتري اأن يبيعــه مثــل هــذه الســلعة بالســعر نفســه اأو بســعر اأقــل، وقــد حــرم 

( ذلــك؛ فقــال: »ل� يبــع الرجــل علــى بيــع اأخيــه« )صحيــح مســلم(. رســول اللــه  )

٦ التيســير علــى النــاس: ويدخــل فــي ذلــك اإنظــار المعســر، وهــو الفقيــر الــذي ل� يجــد مــا يدفعــه 

وَيســّد بــه دينــه، فهــذا ُيســتحب اإمهالُــه بعــض الوقــت.

ــل الصالحــات،  ــن التجــارة وعم ــع بي ــه اأن يجم ــى: فعلي ــه تعال ــر الل ــن ذك ــه ع ــه تجارت ٧ األ� تُلهي

ٹٱٹٱٱ   ٱُّٱخل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن حنخن من 
ىن ين جه مه ىه يه   َّ )النــور: 3٧(.

1 اأناقــش مــع اأفــراد مجموعتــي بعــض مظاهــر الغــش فــي البيــع التــي تجــري مــن نش�ط:
حيــث الجــودة والصلاحيــة والــوزن ومــكان المنتــج.

٢ اأكتب عن اأثر السماحة وحسن المعاملة في البيع والشراء. 
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التّقويم

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

سلام للبيع شروطً� وذلك:  1 وضع ال�إ

اأ حتى ل� يقع الناس في ال�ثم والحرام. 

ب لتقييد التجارة.

جـ حتى ل� يتجه جميع الناس للتجارة. 

د لتشجيع الناس في التجارة.

٢ حكم البيع والشراء من الصبي المميز:

ب ل� يصح بكل ال�أحوال. اأ يصح بيعه مطلقاً.  

د مكروه. جـ يصح باإذن وليه.  

3 بيع الثم�ر قبل ُبُدو صلاحه� مث�ل على بيع:

د مال� يمكن تسليمه. جـ مال� قيمة له.  ب المسروق.   اأ المعدوم . 

٤ اأي من ال�آتية ليست من اآداب البيع:

ب ال�بتعاد عن الحلف. اأ الحذر من التطفيف.   

د الرضا. جـ عدم بيع المسلم على بيع اأخيه.  

الّسؤال الثاني: اأبين المقصود بما ياأتي:

3 تحريم البيع على البيع. ٢ المطففين.   1 اإنظار المعسر.  

الّسؤال الثالث: اأعرف البيع واأذكر دليل مشروعيته.

الّسؤال الرابع: اأعّدد شروط انعقاد البيع المتعلقة بكل واحد من المتعاقدين.

الّسؤال الخامس: اأذكر اأربعة اآداب ينبغي اأن يلتزم بها المسلم في بيعه وشرائه.

الّسؤال السادس: اأعلل عدم جواز البيوع ال�آتية: 

المال المسروق، الخمر، الطير في الهواء، الشراء من المجنون، الَحَمل في بطن اأمه.
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الرتبية اإلسالمية للصف الثامنالرتبية اإلسالمية للصف الثامن

رُس الّخ�مس عشر الدَّ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلبة في نهايِة الّدرِس:

 تعريف مفهوم الهبة.

 التدليل على مشروعية الهبة.

 بيان حكم الهبة.

 استنتاج حكمة مشروعية الهبة.

 بيان شروط الهبة.

 توضيح الفرق بين الهبة والبيع والوصية.

 استشعار قيمة الهبة.

الهبة
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ــت علــى كل صــور التعــاون  ــاس، وحثَّ ــن الن ــة بي ــرى المحب ــق ُع ســلامية علــى توثي حرصــت الشــريعة ال�إ

ــف  ــى تاألي ــا تعمــل عل ــن؛ فاإنه ــا المســلم للاآخري ــي َيَهُبه ــة الت ــك الهدي ــن ذل والتراحــم والتواصــل بينهــم، وم

ة وحــب الخيــر والمعــروف. القلــوب، فُتزيــل منهــا الضغينــة، وتــزرع فيهــا المــَودَّ

 تعريف الهبة:

الهبــة فــي اللغــة معن�هــ�: الهديــة، اأو العطــاء والتبــرع بــدون مقابــل، ٹٱٹٱٱٱٱ    ُّٱ مس حص خص 

مص  جض حض خض مض حط  َّ )الشــورى: ٤9(.

نسان شيئاً من ممتلكاته، حال حياته، لَِغْيرِه، بلا ِعَوض. اأم� الهبة في ال�صطلاح فهي: تمليك ال�إ

ف�لهبــة عقــد بيــن طرفيــن، همــ�: الواهــب والموهــوب لــه، ف�لواهــب: هــو الشــخص الــذي ُيعطــي 

ماَلــه لَِغْيــره بــلا ِعــَوض. والموهــوب لــه: هــو الشــخص الــذي َيقبــض هــذا المــال ويتملكــه.

ــلا  ــَوض، اأي: ب ــلا ِع ــة فهــي تمليــك ب ــَوض، اأمــا الهب ــع تمليــك بِِع ــاأن البي ــع ب ــة عــن البي وتختلــف الهب

مقابــل.

كمــا تختلــف الهبــة عــن الوصيــة بــاأن الوصيــة تمليــك مضــاف لمــا بعــد المــوت؛ فهــي تمليــك للمــال 

بعــد مــوت صاحبــه، اأمــا الهبــة فهــي تمليــك حــال الحيــاة، فالواهــب يتبــرع بالمــال حــال حياتــه.

 حكم الهبة:

ســلام؛ ل�أنهــا مــن صــور التعــاون التــي تنــدرج تحــت  ــَب فيهــا ال�إ الهبــة مــن الســنن المســتحبة التــي رَغَّ

ــدة: ٢(. ــى:   ُّٱجغ مغ جف حفخف   َّ )المائ ــه تعال قول

سلام. اإذا كانت الهبة للاأقارب، فاإنها تَُعّد صورة من صور صلة ال�أرحام التي اأمر بها ال�إ و

وُيســتحب للموهــوب لــه قبــوُل الهبــة اإل� اإذا شــعر اأنهــا تحمــل معنــى الرشــوة؛ كاأن يكــون للواهــب 

مصلحــة خاصــة يريــد تحقيقهــا عــن طريــق منصــب الموهــوب لــه، ففــي هــذه الحالــة ل� َيقَبــل الهبــة، اأمــا فــي 

غيــر ذلــك فيقبلهــا، ويســتحب لــه اأن ُيكــرم الواهــب بتقديــم هديــة لــه ليقابــل الجميــل بمثلــه، فعــن عائشــة 

ــة وُيثيــب عليهــا«. )صحيــح البخــاري(. ( يقبــل الهدي ( قالــت: »كان رســول اللــه ) (
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( اأنــه ل� يــرد الهديــة، لئــلا يكســر قلــب صاحبهــا، ودعــا اإلــى قبولهــا وعــدم  كمــا كان مــن ُخُلقــه )

ــا نســاء المســلمات ل� تحقــرنَّ جــارة لجارتهــا،  (: »ي ــرة اأو قليلــة، فقــال ) احتقارهــا مهمــا كانــت صغي

ــو فِرْســن شــاة«. صحيــح البخــاري. اأتعلــم: فـِـرْس شــاة هــي العظــم ول

قليــل اللحــم ســراف والمباهــاة فــي اختيــار الهديــة، فــلا ُيَكلِّــف  وينبغــي البعــد عــن ال�إ

الواهــب نفســه فــوق قدرتــه وطاقتــه.

 :) وُيكــرَه للواهــب الرجــوع عــن هبتــه، والمطالبــة باســتردادها مــن الموهــوب لــه؛ لقــول النبــي )

ــح البخــاري(. ــه”. )صحي ــي قيئ ــد ف ــه كالعائ ــي هبت ــد ف “العائ

 اأرك�ن الهبة:

ــه،  ــن الواهــب والموهــوب ل ــول م يجــاب والقب ــي ال�إ ــق ُرْكَن ــن عــن طري ــة الطرفي ــة اإل� بموافق ــم الهب ل� تت

وتصــح الهبــة بــاأي صيغــة تــدل علــى التمليــك بغيــر ِعــَوض؛ كاأن يقــول الواهــب للموهــوب لــه: وهبتــك هــذا 

المــال، اأو: اأعطيتــك هــذا الشــيء، اأو: اأهديتــك.... ، اأو: نحلتــك..... ، ونحــو ذلــك.

 شروط الهبة:

ــه، وبعضهــا بالشــيء  ــق بالواهــب، وبعضهــا بالموهــوب ل ــة عــدة شــروط، بعضهــا يتعل ُيشــترط فــي الهب

الموهــوب، وهــي علــى النحــو ال�آتــي:

ــون؛  ــر اأو مــن المجن ــة مــن الصغي ــلا تصــح الهب ــلاً، ف 1 ُيشــترط فــي الواهــب اأن يكــون بالغــاً عاق

وذلــك للحفــاظ علــى اأموالهمــا. اأمــا الهبــة للصغيــر اأو المجنــون فجائــزة؛ ل�أن ذلــك نفــع لهمــا، 

وَيقَبــل عنهمــا وليُّهمــا.

نســان، كذلــك  ٢ اأن يكــون الواهــب مالــكاً للشــيء الموهــوب، فكمــا ل� يصــح بيــع مــا ل� يملكــه ال�إ

ل� يصــح اأن يهــب شــيئاً ل� يملكــه.

3 اأن يقــوم الموهــوب لــه بقبــض الهبــة، فــلا تنتقــل ملكيــة الشــيء الموهــوب اإلــى الموهــوب لــه اإل� 

بعــد قبضــه؛ ل�أن الهبــة تبــرع، والتبــرع ل� يتــم اإل� بالقبــض.
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٤ ُيشــترط فــي الشــيء الموهــوب اأن يكــون موجــوداً ومعلومــاً، واأن يكــون لــه قيمــة عنــد المســلم، 

ــا  والقاعــدة فــي ذلــك: اأن ُكّل مــا جــاز بيعــه جــاز هبتــه، ومــا ل� يجــوز بيعــه ل� تجــوز هبتــه؛ فَلمَّ

كان الخمــر والخنزيــر والميتــة يحــرم بيعهــا، لــم تجــز هبُتهــا.

ــا نش�ط: ــه وعلاقته ــاء حيات ــي اأثن ــه ف ــة ال�أب ل�أبنائ ــي هب ــراد مجموعت ــع اأف ــش م 1 اأناق

بالميــراث.

٢ اأرجــع اإلــى اأحــد كتــب شــرح الحديــث النبــوي، واأوضــح معنــى حديــث 

ــو اأهــدي اإلــي  ــو ُدعيــت اإلــى ذراع اأو كــراع ل�أجبــت، ول (: “ل النبــي )

ذراع اأو كــراع لَقِبلــت”. صحيــح البخــاري. 
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التّقويم

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

الّصحيحــة فيمــا ياأتــي:

يجاب.  1 )    ( ركن الهبة الوحيد هو ال�إ

٢ )    ( تجوز الهبة للصغير والمجنون.

3 )    ( ل� يجوز هبة الميتة والخنزير.

٤ )    ( يجوز للواهب اأن َيسَترِّد ما وهبه.

٥ )    ( ُيستحب للموهوب له قبول الهدية في كل الحال�ت.

نسان اأن يقوم باإهداء هدية صغيرة اأو قليلة. ٦ )    ( ل� ينبغي للاإ

الّسؤال الثّاني: اأفرق بين الهبة وكل من:

1 البيع. 

٢ الوصية.

الّسؤال الثّالث: اأَبيّن حكم الهبة.

الّسؤال الّرابع: اأوضح الحكمة من مشروعية الهبة.

الّسؤال الخامس: اأعدد شروط الهبة المتعلقة بكل من:

1 الواهب. 

٢ الشيء الموهوب.
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الوحدة الّس�دسة

الفكُر وال�أخلاق

ســلام علــى غــرس القيــم وال�أخــلاق الف�ضلــة  نت�أمــل: َحــرَص ال�إ

ــح  ــ�م ب�لص�ل ــى ال�هتم ــثَّ عل ــ�س، وَح ــوس الن ــي نف ف

العــ�م وال�بتعــ�د عــن ال�أن�نيــة.
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اأهداف الوحدة:

ــراأي  ــرام ال ــى احت ــن عل ــوا ق�دري ــة الوحــدة اأن يكون ــي نه�ي ــة ف ــن الطلب ــع م يتوق

ــة: ــداف ال�آتي ــلال ال�أه ــن خ ــك م ــة وذل ــة الع�م ــم المصلح ــر وتقدي ال�أخ

- معرفة اأهمية ال�أخلاق في بناء المجتمعات ورقيها.

- اإدراك اأن الشباب مصدر قوة المجتمعات.

- استنتاج اأهمية ال�أمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بناء المجتمع السليم.

تمثّل خلق توقير العلماء؛ لدورهم في اإصلاح المجتمعات ونشر العلم.  - -

دروس الوحدة:

الدرس السادس عشر: ال�نتماء والمصلحة العامة )درس تفاعلي(.

سلام والشباب. الدرس السابع عشر: ال�إ

الدرس الثامن عشر: ال�أمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الدرس التاسع عشر: توقير العلماء.
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رُس الّس�دس عشر الدَّ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلبة في نهايِة الّدرِس:

 تعداد مؤسسات عامة في البيئِة المحلية.

 بيان اأهميَة الممتلكات العامة والمال العام في الحياة.

 توضيح دورهم َنحو الممتلكات العامة في المجتمع المحلي.

 استنتاج مفهوم ال�نتماء.

 تمثّل  قيمة ال�نتماء سلوكياً.

ال�نتم�ء والمصلحة الع�مة

)درس تف�علي( 
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نســان اجتماعــي بطبعــه؛ فهــو   نســان العيــش بمفــرده معــزول�ً عمــن حولــه مــن النــاس، فال�إ ل� يســتطيع ال�إ

مفطــور علــى العيــش فــي ظــل جماعــة وفــي كنــف اأمــة ل� يســتغني عــن غيــره، وال�آخــرون بحاجــة اإليــه، ول� 

تَُتصــوُر حيــاٌة ســويٌة مســتقيمٌة ومســتقرٌة اإل� علــى هــذا النحــو.

ولتحقيــق هــذه ال�أهــداف جــاءت الــدول؛ فالدولــة هــي النظــام العــام الــذي ينتمــي اإليــه ال�أفــراد والنــاس 

كافــة، وفــي داخــل هــذه الدولــة تكــون ال�أنظمــة والقوانيــن الســائدة التــي تنضبــط بهــا حقــوق العامــة والخاصــة 

ــه ال�أرواُح وال�أعــراُض والممتلــكات.  ــُة وتُصــاُن في ــُل الحري وتُْكَف

 ين�قش المعلم مع الطلبة ال�أمور ال�آتية:

1 ذكر بعض المؤسسات العامة في البيئة المحلية.

٢ طبيعة المهام والمشاريع التي تنفذها المؤسسات المحلية والعامة.

نسان. 3 الممتلكات العامة ملك للجميع فوجودها مرتبط بوجود ال�إ

٤ واجب المجتمع بكل فئاته تجاه الممتلكات العامة.

٥ اأهم معايير ال�نتماء للاأمة والوطن.

٦ معنى ال�نتماء لغًة واصطلاحاً

٧ كيف نتمثل قيمة ال�نتماء في سلوكنا.

٨ كيف يكون ال�نتماء لـكٍل من: الدين – الوطن – المجتمع – ال�أسرة – المدرسة.

نش�ط:
1 اأناقــش مــع مجموعتــي : مفهــوم المصلحــة العامــة مــن خــلال مــا ورد مــن 

(: »َمــا ِمــْن ُمْســِلٍم َيْغــرُِس َغرْســاً، اأْو َيــْزرَُع َزرْعــاً،  حديــث الرســول )

ــه(. ــق علي ــة« )متف ــِه َصَدَق ــُه بِ ــٌة اإِلَّ� َكاَن َل ــاٌن اأْو َبِهيَم ــٌر اأْو اإِْنَس ــُه َطْي ــاأُْكُل ِمْن َفَي
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٢ اأعرُض اأمثلًة مْن واقِع حياِة الطلبِة تبرُز قيمَة ال�نتماء. نش�ط:

حــدى المؤسســاِت ونكتــُب تقريــراً عــن طبيعــِة  3 اأقــوُم َمــَع زملائــي بزيــارٍة ل�إِ

مهامهــا واأهميــِة دورِهــا فــي خدمــِة المجتمــع، وســبل حمايتهــا والمحافظة 

. عليها

التّقويم النوعي

1- يلاحظ المعلم تمييز الطلبة المصلحة العامة من الخاصة

٢- يلاحظ المعلم كيف يمكن الحفاظ على المصلحة العامة.

3- يكلف المعلم طلبته باإعداد  تقارير عن ال�أسرى والمعتقلين ومعاناة اأسرهم.

وتســريبها  وســرقتها  ال�أراضــي  علــى  ال�عتــداءات  عــن  تقاريــر  باإعــداد  الطلبــة  يقــوم   -٤

ال�ســتيطان. وخطــر  للاحتــلال 
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رُس الّس�بع عشر الدَّ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلبة في نهايِة الّدرِس:

نسان.  التعرف اإلى مفهوم الشباب كمرحلة من مراحل عمر ال�إ

 توضيح اأهمية مرحلة الشباب للفرد والمجتمع.

 تعداد دور مؤسسات المجتمع تجاه الشباب.

 ال�ستشهاد بدليل من السنة النبوية على مكانة الشباب و اأهميتهم.

 استنتاج اأثر  الصحبة في شخصية الشاب.

 ال�قتداء بمواقف بطولية من سيرة شباب الصحابة.

سلام والشب�ب ال�إ
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جعــل اللــه تعالــى القــوة بالشــباب؛ فهــم عمــاد ال�أمــة، ومصــدر عزتهــا وقــادة مســيرتها اإلــى المجــد 

ــة.  ــروق ال�أمَّ ــي ع ــق ف ــذي يتدف ــدم ال ــم ال ــل اإنَّ الشــباب ه والنصــر، ب

ــن  ــان بي نس ــها ال�إ ــي يعيش ــوة الت ــة الق ــا مرحل ــى اأنه ــباب عل ــة الش ــى مرحل ــم اإل ــراآن الكري ــر الق ــد نظ وق

مرحلتــي  ضعــف الطفولــة وضعــف الشــيخوخة، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱىئ يئ رب  زب مب نب ىب يب 

رت زت مت نت ىت يت رث  زث مث نثىث يث ىف يفىق يق اك لك مك   َّ )الــروم: ٥٤(

ف�ل�آية تبين اأن مرحلة الشب�ب متميزة عن المراحل ال�أخرى ب�لقوة التي تتضمن:

نتــاج  والعمــل   قــوة البــدن: كالشــجاعة والهمــة والحيويــة ، وتحّمــل المســؤولية وكثــرة العطــاء وال�إ

ــرزق.  وطلــب ال

بداع في كل مجال�ت الحياة.   قوة العقل: كالتفكير المستنير وال�إ

 قوة الع�طفة: كالمشاعر الجياشة والحماسة الشديدة.

 اأهمية مرحلة الشب�ب للفرد والمجتمع:

ــرًا  ــ� صغي ــى الدني ــو يخــرج اإل ــرد؛ فه ــة شــخصية الف ــي صياغ ــرة ف ــة كبي ــا اأهمي ــة الشــباب له مرحل

ضعيفــً�، ل� يقــوى علــى شــيء، ثــم يكبــر فيقــوى جســمه وتنمــو حواســه، ويــزداد عقــلاً وعلمــً�، 

حتــى يبلــغ اأشــده، وفــي هــذه المرحلــة يســتقل بمنهجــه فــي التفكيــر؛ فيســعى اإلــى تحقيــق ذاتــه ويشــق 

ــاج.   نت طريقــه نحــو العطــاء وال�إ

 ) ومــن اأهميــة هــذه المرحلــة اأن العبــد ُيســاأل عنهــا يــوم القيامــة، وهــذا مــا جــاء فــي حديــث النبــي )

ــلاه« )ســنن الترمــذي(. ــم اأب ــال: »وعن شــب�به في حيــث ق

( الشــاب المســتقيم اأنــه مــن الســبعة الذيــن يظلهــم اللــه فــي ظلــه يــوم ل� ظــل اإل�  وقــد ذكــر النبــي )

( »وشــاب نشــاأ فــي عبــادة اللــه« )صحيــح البخــاري(. ظلــه فقــال )

ولمــا كانــت مرحلــة الشــباب تتصــف بالقــوة والنشــاط والحيويــة، فهــي مرحلــة البنــاء الــذي يتطلبــه 

نتــاج الــذي تقــوم عليــه حضارتــه؛ فللشــباب دور هــام فــي النهــوض بال�أمــة وتقدمهــا العلمــي  المجتمــع، وال�إ

كالتقــدم فــي الطــب والهندســة وال�آداب والعلــوم الدينيــة وتقــدم الصناعــة والزراعــة والتجــارة، فيتقــدم المجتمــع 

بمقــدار مــا فيــه مــن كفــاءات شــبابية وطاقــات بشــرية. 
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كمــا اأن الشــباب هــم ال�أســبق فــي قبــول الحــّق والتصــدي للباطــل؛ فالقــراآن الكريــم يحّدثنــا بــاأن الشــباب 

هــم الذيــن اتبعــوا الرســل وصدقوهــم؛ فاأتبــاع موســى -عليــه الســلام- وصفهــم اللــه تعالــى بالذريــة، والذريــة 

هم الشباب،  ٹٱٹٱٱٱٱ  ٱُّٱىب يب رت زت مت نت ىت يت  رث زث مث نث ىث يثىف 

مل   َّ )يونــس: ٨3(

يمــان ووصفهــم بزيــادة  واأثنــى القــراآن الكريــم علــى الفتيــة مــن اأصحــاب الكهــف الذيــن ســارعوا للاإ

الهــدى، ٹٱٹ   ٱُّٱ جت حت خت مت هتمث  حج مج جح مح جخ مخ جس   َّ 

)الكهــف: 13(

والشــباب هــم صمــام اأمــان المجتمــع؛ لمــا لهــم مــن دور فــي حمايــة الوطــن وصــّد ال�أعــداء بالجهــاد 

فــي ســبيل اللــه.  

 دور مؤسس�ت المجتمع تج�ه الشب�ب:

يواجــه الشــباب تحديــات كثيــرة تعرقــل مســيرتهم نحــو تحقيــق اأهدافهــم، وتحــول دون القيــام بدورهــم، 

مثــل ضعــف التربيــة، وقلــة ال�هتمــام بمرحلتهــم العمريــة، والفــراغ والبطالــة، واأخطــار اأخــرى تهــدد حياتهــم 

كالتدخيــن والمخــدرات. 

وهنا ياأتي دور مؤسســات المجتمع بدءاً بال�أســرة والمســجد ومؤسســات التعليم والمؤسســات المجتمعية؛ 

فــدور ال�أســرة يبــداأ بال�عتنــاء بالجانــب الُخلقــي والســلوكي، وتوفيــر كافــة ال�حتياجــات ال�أساســية، وعلــى راأســها 

يمانيــة والتوجيــه الدائــم مــن قبــل الوالدين.  التربيــة ال�إ

ودور المســجد ياأتــي مكمــلاً لــدور ال�أســرة؛ فيربطهــم باللــه واليــوم ال�آخــر، ويقضــي علــى اأوقــات الفــراغ،  

ــم  ــى القي ــراً وحفظــاً، وتربيتهــم عل ــلاوًة وتدب ــراآن ت ــم الق ــة، ودورات تعلّ مــن خــلال تعليمهــم الوعــظ والخطاب

وال�خــلاق والمهــارات الحياتيــة النافعة.وياأتــي دور مؤسســات التعليــم فــي توجيــه الشــباب نحــو التنويــع فــي 

مصــادر التعلــم باأســاليب معاصــرة؛ فيعتمــد الطالــب علــى نفســه فــي البحــث عــن المعلومــة فينغــرس حــّب 

العلــم فــي نفســه. 

ــي اإيجــاد فــرص عمــل للشــباب، والعمــل  ــي دورهــا ف ــة  فياأت ــة والمؤسســات ال�أهلي اأمــا مؤسســات الدول

ــم. ــم وقدراته ــة اإبداعهــم، واســتثمار طاقاته ــة مواهبهــم، ورعاي ــى تنمي عل
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 اأثر الصحبة في شخصية الشب�ب:

ــلوكهم  ــم وس ــا اأخلاقه ــة، تتاأصــل معه ــات حميم ــن صداق ــم نحــو تكوي ــباب توجهه ــمات الش ــن س م

ســلام علــى حســن اختيــار ال�أصدقــاء؛ لمــا لهــم مــن تاأثيــر كبيــر  ويصعــب تغييرهــا فيمــا بعــد؛ لــذا حــرص ال�إ

ــِر  ــِخ الِكْي ــِل المســك، وناف ــح والســوِء كحاِم ــُل الجليــس الصال (: »َمَث ــال ) علــى اأخــلاق اأصدقائهــم، ق

ــا اأن تِجــَد منــه ريحــاً طيِّبــة، ونافــُخ الكيــر: اإِمــا  اإِمَّ اإِمــا اأن تبتــاع منــه، و فحامــُل المســك: اإِمــا اأن ُيْحِذَيــَك، و

ــة« )صحيــح البخــاري(. ــا اأن تجــد منــه ريحــاً خبيَث اإِم ــَك، و اأن َيحــرَق ثَِياَب

 مواقف بطولية من سيرة شب�ب الصح�بة:

(، الفــارس الشــاب الــذي قــاد  ســلام ال�أوائــل مــن الشــباب كاأســامة بــن زيــد ) كان اأكثــر َحَمَلــِة ال�إ

جيشــاً مــن الصحابــة لبــلاد الشــام وهــو لــم يتجــاوز الســابعة عشــرة مــن عمــره.

( فــي الهجــرة النبويــة؛  وكان للصحابيــات مواقــف شــجاعة مــن ذلــك موقــف اأســماء بنــت اأبــي بكــر )

( ول�أبيهــا  اإذ كانــت تمشــي مســىافات طويلــة مــن مكــة لتصــل اإلــى غــار ثــور وهــي تحمــل الطعــام  للنبــي )

 .) (

نش�ط:
1 اأقترُح مبادرات شبابية اأنفذها مع زملائي داخل المدرسة.

٢ اأناقــش مــع زملائــي اأهــم احتياجــات الشــباب ل�أخذ دورهم فــي المجتمع، 

والمعيقــات التــي تحــول دون ذلك.

3 اأناقش مع اأفراد مجموعتي اأهمية استثمار الوقت في حياة الشباب.
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التّقويم

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

1 الش�ب الذي ق�د جيش�ً من الصح�بة الى بلاد الش�م وهو في الس�بعة عشرة هو: 
ب سعد بن اأبي وقاص . اأ عبد الله بن عمر. 

د خالد بن الوليد. جـ اأسامة بن زيد.  

( الجليس الصالح: ٢ شبه النبي )
ب المستشار المؤتمن. اأ حامل المسك.  

د حامل ال�أمانة. جـ نافخ الكير.  

3 المرحلة العمرية التي يس�أل عنه� العبد على وجه الخصوص هي:
د صحته. جـ غناه.  ب قوته.  اأ شبابه .   

٤ معنى الذرية في قوله تع�لى: ٱٱٱ  ٱُّٱىب يب رت زت مت نت ىت   َّ
د الفتية. جـ الشباب.  ب الكهول.  اأ ال�أول�د.  

الّسؤال الثاني: اأذكُر مجال�ت القوة التي يتميز بها الشباب.

ــة الكريمــة: ٹٱٹ   ٱُّٱىئ يئ رب  زب  ــى المســتفاد مــن ال�آي ــن المعن ــث: اأبيّ ــؤال الثال الّس

مب نب ىب يب رت زت مت نت ىت يت رث  زث مث نثىث يث ىف 
يفىق يق اك لك مك   َّ )الــروم: ٥٤(

الّسؤال الرابع: اأوضُح اأهمية مرحلة الشباب للفرد والمجتمع مع الدليل.

الّسؤال الخامس: اأستدُل من القراآن الكريم والسنة النبوية على ما ياأتي:

يمان. اأ الشباب هم ال�أسرع للاإ

ب الشباب هم الذين اتبعوا الرسل وصدقوهم.

الّسؤال السادس: اأوضُح دور مؤسسات الدولة والمؤسسات ال�أهلية نحو الشباب.

الّسؤال السابع: اأبين اأثر الصحبة على الشباب.

( لتقريب الفهم وتوضيح المقصود. الّسؤال الثامن: اأستنتُج من الدرس اأسلوباً تربوياً استخدمُه )
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رُس الثّ�من عشر الدَّ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلبة في نهايِة الّدرِس:

 التعرف اإلى َمفُهوَمّي المعروف والمنكر.

 التدليــل مــن القــراآن الكريــم والســنة النبويــة علــى وجــوب ال�أمــر بالمعــروف 

ــن المنكــر. ــي ع والنه

 تعداد ُصَور ِمَن ال�أمِر بالمعُروِف َوالَنهيِّ َعِن الُمنَكِر.

 تَوِضيح الِحكَمة ِمن َمشُروِعيَِّة ال�أمِر بالَمعُروِف َوالَنهيِّ َعِن الُمنَكِر.

 استنتاج اأَثر َترِك َفرَِضيَِّة ال�أمِر بالَمعُروِف َوالَنهيِّ َعِن الُمنَكِر.

ال�أمُر ِب�لَمعُروِف 

َوالنَّهُي َعِن الُمنكر
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ــُه ُهــَو ُمجَتَمــٌع َنِظيــٌف ِمــَن الُمنَكــَراِت َوالَفَواِحــِش، ُمَتَضاِمــٌن ُمَتَعــاوٌِن  الُمجَتَمــُع الُمســِلُم َكَمــا اأَراَدُه اللَّ

عــَوُة اإَِلــى الَخيــِر َوالَنهــيُّ َعــِن الَشــرٍّ َيجِلــُب لِلاأَمــِة الَفــوَز  ُيــدرُِك ُكلُّ َفــرٍد فِيــِه َمســُؤولِيَِّتَه تَِجــاَه ُمجَتَمِعــِه؛ َفالدَّ

َوالَفــلاَح فــي الُدنَيــا َوال�آِخــَرِة.

 ٹ ٱٹٱٱٱٱٱ  ُّٱمن ىن ين جه مه ىه يه  جي حي خي  َّ

)اآل عمران: 11٠(

ي َنفِســي بَِيــِدِه َلَتاأُمــرُنَّ بِالَمعــُروِف َوَلَتنَهــُونَّ َعــِن الُمنَكــِر اأو َلُيوِشــَكنَّ اللَّــُه اأن َيبَعــَث  (: »َوالــذِّ َوَقــاَل )

َعَليُكــم ِعَقابــاً ِمنــُه، ثـُـمَّ َتدُعوَنــُه فــلا ُيســَتَجاُب َلُكــم«. )ُســَنُن التِّرِمــِذّي(.
      

 َمفُهوُم الَمعُروِف:

سلاُم َواسَتحَسَنُه َوَحضَّ َعَليِه مَن ال�أقَواِل َوال�أفَعاِل.  الَمعُروُف: ُهَو َما اأمَر بِِه ال�إِ

ــدِق فـِـي الَقــوِل َوالَعَمــِل، َوالُمَحاَفَظــُة  ــلاِة َوَســائِِر الَفَرائـِـِض، َوال�تَِّصــاُف بِالصِّ ِمثــل: الُمَحاَفَظــُة َعَلــى الصَّ

ــِة، َواحِتــَراُم ال�آَخرِيــَن، َوالتََّعــاوُن وال�أمانــة وال�حتشــام فــي اللبــاس ُكلُّ َذلـِـَك ِمــَن الَمعــُروِف  َعَلــى الَمَرافـِـِق الَعامَّ

ســلاُم. الــِذي اأَمــَر بـِـِه ال�إِ
 

 َمفُهوُم الُمنَكر:

ــلاِة  ــرُك الصَّ ــل: َت ــاِل، ِمث ــَواِل َوال�أفَع ــَن ال�َق ــُه ِم َم ســلاُم َواســَتقَبَحُه َوَحرَّ ــُه ال�إِ ــى َعن ــا َنَه ــَو َم ــُر: ُه الُمنَك

ــَن.   ــَذاُء ال�آَخرِي ــاِس، اإِي ــَواِل النَّ ــى اأم ــَداء َعَل ــاِت، ال�عِت ــذُف الُمحَصَن ــِذُب، َق ، الَك ــشُّ ــِض، الِغ ــائِِر الَفَرائ َوَس
  

 ُحكُم ال�أمِر ِب�لَمعُروِف َوالَنهيِّ َعِن الُمنَكِر:

ــِر ؛ ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱىل يل  ــِن الُمنَك ــى الُمســِلِميَن ال�أمــَر بِالَمعــُروِف َوالَنهــيَّ َع ســلاُم َعَل اأوَجــَب ال�إِ

ام مم رن زن من نن ىن ين ٰىري زي مي نيىي   َّ )اآل ِعمــران : 1٠٤(  

ــاَس  تِــِه َوَطاَقِتــِه َوَموِقِعــِه َوِعلِمــِه؛ َفالَحاِكــُم َياأُمــُر النَّ  َفَعَلــى ُكلِّ َفــرٍد اأن َيُقــوَم بَِهــَذا الَواِجــِب َحســَب قُدَر
ــِة اأحــَكاَم الَشــرِع َوَيِعُظُهــم، َوال�أُب َوال�أمُّ  ـِه، َواتَِّبــاِع َشــرِعِه، َوفِعــِل الَخيــِر، َوالَعالِــُم ُيَبيِّــُن لِلاأمَّ بَِطاَعــِة اللَـّ

ــر.  ــِن الَش ــم َع ــِر َوُيبِعُده ــى الَخي ــُدُهم اإَِل ــُه َوُيرِش ــُح اأصَحاَب ــُب َينَص ــم، َوالَطالِ ــم َوينَصُحوَنُه ــُدوَن اأبَناَءُه ُيرِش



الرتبية اإلسالمية للصف الثامنالرتبية اإلسالمية للصف الثامن الرتبية اإلسالمية للصف الثامن

9٨

 َمَراتُِب الَنهيِّ َعِن الُمنَكِر:

(: »َمــن  ــَرُه فِــي ُحــُدوِد َطاَقِتــِه َوَموِقِعــِه؛ َفَقــاَل ) ( َعَلــى َمــن َراأى الُمنَكــَر اأن ُيَغيِّ اأوَجــَب الَنِبــيُّ )

يَمــان«  َراأى ِمنُكــم ُمنَكــراً َفلُيَغيِّــُرُه بَِيــِدِه َفــاإِن َلــم َيســَتِطع َفِبِلَســانِِه، َفــاإِن َلــم َيســَتِطع َفِبَقلِبــِه َوَذلـِـَك اأضَعــُف ال�إِ

)صحيــح مســلم(.

 اأَثُر الِقَي�ِم ِبَواِجِب ال�أمِر ِب�لَمعُروِف َوالَنهيِّ َعن الُمنَكِر َعَلى الَفرِد َوالُمجَتَمع:

ــاَس َنحــَو الَخيــِر َوالَصــلاِح َوال�ســِتَقاَمِة، َوانِتَشــاِر الَعــدِل َوال�أَمــاِن, َوُيَذكُِّرُهــم  ــُه النَّ ال�أمــُر بِالَمعــُروِف ُيَوجِّ

ــم، ٹٱٹٱٱ   ٱُّٱٰى     ٌّ         ٍّ       َّ             ُّ    ِّ   َّ )الذاريــات: ٥٥( تِِه ــم َواآِخَر بِِه بَِر

كمــا اأن النهــي عــن المنكــر يحمــي المجتمــع مــن الفســاد والشــر وانتشــار الظلــم والنــزاع بيــن ال�فــراد،       

الــذي يــؤدي بالمجتمــع اإلــى الضعــف وال�نحــلال. 

 ِصَف�ُت َمن َيُقوُم ِبَواِجِب ال�أمِر ِب�لَمعُروِف َوالَنهيِّ َعِن الُمنَكر:

ُلُه لِلِقَياِم بَِذلَِك.  ا ُيؤهِّ 1 اأن َيُكوَن َعَلى َقدٍر َكاٍف ِمَن الِعلِم َوالِفقِه ِممَّ

ــُه  ــِه، َوَينَهــى َعنــُه، واأن ل� تَُناِقــَض اأقَوالُ ــُر بِ ــا َياأُم ــزَِم الُمســِلُم بَِم ٢ الُقــدَوُة الَحَســَنُة ؛ َوَذلِــَك اأن َيلَت

اأفَعاَلــُه، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱٱمي ني ىي يي جئ حئ خئ مئ هئجب   َّ )الصــف: 3(

3 اأن ُيَخاِطَب النَّاَس َعَلى َقدِر ُعُقولِِهم َوُمسَتَوَياتِِهم الِفكرِيَِّة َوال�جِتَماِعيَِّة. 

ــَن  ــرِِه ِم ــى َغي ــُروِف ل� َيســَتعِلي َعَل ــُر بِالَمع ــاِس؛ َفال�آِم ــَع النَّ ــَنة م ــة الَحَس ــن َوالُمَعاَمَل ــُق َواللِّي ٤ الرِّف

تـِـِه َلُهــم، اأو َيجــرَُح َمَشــاِعَرُهم، اأو َيســَتِخفُّ بِِهــم، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱيي جئ حئ  النَّــاِس اأثَنــاَء َدعَو

خئ مئ  هئ جبحب خب مب هب جتحت  َّ )النحــل: 1٢٥(

1 اأَمثِّــُل بُِصــَوٍر اأَطبِّــُق فِيهــا َواِجــب ال�أمــِر بِالَمعــُروِف َوالَنهــيَّ َعــِن الُمنَكــِر فِــي نش�ط:

َحَياتِي.

٢ اأَمِثُل َعَلى َمَراتِِب َتغييِر الُمنَكِر. 
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التّقويم

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

الّصحيحــة فيمــا ياأتــي:

1 )    ( اإيَذاُء ال�آَخرِيَن بِالَقوِل اأِو الِفعِل َليَس ِمَن الُمنَكَراِت الَمنِهيِّ َعنَها. 

ســلاُم َعَلــى ُكلِّ ُمســِلٍم ال�أمــَر بالَمعــُروِف َوالَنهــَي َعــِن الُمنَكــِر، وَلــو َلــم  ٢ )    ( اأوَجــَب ال�إ

َيُكــن اأهــلاً لِذلـِـَك.

3 )    ( الِقَياُم بَِواِجِب ال�أمِر بالَمعُروِف ُيَؤِدي اإَِلى قُوّة الُمجَتَمِع َوَتَماُسِكِه.

٤ )    ( ِمن اأعَلى َمَراتِِب تغيير الُمنَكِر َتغييُرُه بِالَقلِب.

٥ )    ( التقصير في واجب ال�أمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي اإلى هلاك ال�أمة.

الّسؤال الثّاني: اأَوِضُح الَمقُصوَد بِالُمصَطَلَحاِت ال�آتَِيِة : الَمعُروُف، الُمنَكر.

لـِـُل ِمــَن الُقــراآِن الَكرِيــِم َوالُســنَِّة الَنَبوِيَّــِة َعَلــى ُوُجــوِب ال�أمــِر بِالَمعــُروِف َوالَنهــّي َعــِن  الّســؤال الثّالــث: اأدَّ

لُمنَكِر. ا

الّسؤال الّرابع: اأذُكُر ُصَوراً لُِكلٍّ ِمن: ال�أمِر بِالَمعُروِف، الَنهّي َعِن الُمنَكِر.

الّسؤال الخامس: اأَرتِّب َدرََجاِت َتغييِر الُمنَكِر.

ــِن  ــاِم بَِواِجــِب ال�أمــِر بِالَمعــُروِف َوالَنهــيِّ َع ــَدِم الِقَي ــى َع ــَة َعَل ــاَر الُمَتَرتَِّب الّســؤال الســادس: اأســَتنِتُج ال�آَث

الُمنَكــِر.
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رُس التّ�سع عشر الدَّ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلبة في نهايِة الّدرِس:

 التعرف اإلى مفهوم توقير العلماء.

سلام.  التدليل من الكتاب و السنة على مكانة العلماء في ال�إ

 توضيح اأهمية دور العلماء في ال�أمة.

سلامي.  ذكر اإنجازات علماء بارزين في التاريخ ال�إ

 تمثّل خلق توقير العلماء.

سلامية.  تقدير دور علماء ال�أمة ال�إ

توقير العلم�ء
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ــره وتقدمــه باأمــور هامــة  مثــل:  للعلمــاء دور عظيــم ومهــم فــي المجتمــع؛ اإذ اإنهــم يســاهمون فــي تطوي

تعليــم النــاس، ونشــر العلــم، ومحاربــة الجهــل، فهــم ورثــة ال�أنبيــاء، وهــم المؤتمنــون علــى دعــوة الســماء بعــد 

الرســل الكــرام، وهــم اأهــل الخشــية ٹٱٹ   ٱُّٱجس حس خس مس حص خصمص جض حض خض مض 

حط   َّ )فاطــر: ٢٨(

 فالعلماء لهم حقوق، وعليهم واجبات كثيرة تجاه اأمتهم بما يمتلكونه من علم واأخلاق.

 توقير العلم�ء:

يَّعــدُّ توقيــر العلمــاء مــن اأبــرز حقوقهــم ويعنــي: احترامهــم، واإجلالهــم، والثنــاء عليهــم، والســؤال عنهــم، 

ــاع عنهــم، وعــدم التطــاول عليهــم،  ــد اأحوالهــم، ومجالســتهم، وال�أخــذ عنهــم، ونشــر علمهــم، والدف وتفق

(  قــال: قــال رســول اللــه  والبعــد عــن اإيذائهــم، وتقديمهــم علــى غيرهــم فعــن اأبــي مســعود ال�أنصــاري )

(: »يــؤم القــوم اأقرؤهــم لكتــاب اللــه تعالــى، فــاإن كانــوا فــي القــراءة ســواًء فاأعلمهــم بالســنة«.  )صحيــح  (

مســلم(.

ســلام وتوقيرهــم دليــل علــى كمــال اإيمــان ال�أمــة وســلامة اإســلامها؛ ل�أن ال�أمــة التــي   فاحتــرام علمــاء ال�إ

ــدر علماءهــا ول� تجعلهــم فــي اأســمى واأعلــى مكانــة؛ لديهــا خلــل فــي تفكيرهــا، وتراجــع فــي ِقَيِمهــا  ل� تَُق

ــا. ومبادئِه

سلام:  مك�نة العلم�ء في ال�إ

ــي  ــرة وردت ف ــُل كثي ــى المراتــب، ولهــم  فضائ ــة العلمــاء وخصهــم باأعل ــى مــن منزل ــه تعال ــع الل لقــد رف

القــراآن الكريــم والســنة النبويــة، فقــد اأثنــى اللــه - تعالــى - عليهــم فــي كثيــر مــن ال�آيــات منهــا:

هث  َّ  مث  هت  مت  هب  هئمب  مئ  هي  مي  خي  حي   جي  ٰه  ٱُّٱمه  ٹٱٹ  
)11 )المجادلــة: 

ول� يمكــن اأن يســتوي العالــم والجاهــل، ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱمف حق مق جك حك خك  لك مكجل 

حل خل مل هل جم  َّٱٱ )الزمر: 9(
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ــاء  ــى شــهادته بشــهادة العلم ــه ســبحانه وتعال ــرن الل ــد ق ســلام، فق ــي ال�إ ــة ف ــة عظيم ــاء خصوصي للعلم

والملائكــة للاســتدل�ل علــى وحدانيتــه، ٹٱٹٱٱٱُّٱيه جي حي خي مي ىي يي ٰذ ٰر 

ٰى       ٌّ             ٍَّّ   ُّ      ِّ    ّٰ رئ زئ مئ نئ   َّ )اآل عمــران: 1٨(

( اأن  ــي ) ــن النب ــان مكانتهــم الرفيعــة؛ فقــد بي ــى العلمــاء وبي ــاء عل ــة بالثن وكمــا حفلــت الســنة النبوي

( قــال:  ( اأنَّ رســول اللــه ) العالــم ل� ينقطــع عملــه مــا بقــي علمــه ينتفــع بــه النــاس، عــن اأبــي هريــرة )

“اإذا مــات ابــن اآدم انقطــع عملــه اإل� مــن ثــلاث: صدقــة جاريــة، اأو علــم ينتفــع بــه، اأو ولــد صالــح يدعــو 

لــه” )صحيــح مســلم(.

 ف�لحديــث يــدل علــى: اأنَّ ثــواب عمــل العالــم ل� ينقطــع بمجــرد موتــه مــا دام النــاس ينتفعــون بعلمــه، 

وهــذا يشــمل التعليــم، ومــا تركــه مــن مؤلفــات، ويشــمل فــي زماننــا الــدروس والفتــاوى المســجلة.

ــه عــّز وجــّل   ــي يهيؤهــا الل ــر الت ــَم باأحكامــه مــن علامــات الخي ــى والعل ــه تعال ــن الل ــي دي  واإن التفقــه ف

( قــال: »مــن يــرد اللــه بــه خيــراً يفقهــه فــي  ( اأنَّ رســول اللــه ) لمــن شــاء مــن عبــاده؛ فعــن معاويــة )

الديــن« )صحيــح البخــاري(.

سلام:  علم�ء برزوا في ت�ريخ ال�إ

ســاهم علماؤنــا ال�أجــلاء فــي ال�رتقــاء بال�أمــة، واأبدعــوا فــي بنــاء حضــارة اإســلاميّة شــهدت لهــا الحضــارات 

ــي صفحــات  ــاء ونخلَدهــم ف ــؤل�ء العلم ــام اأن نتذكــر ه ــذا المق ــي ه ــا ف ــا، ويجــدر بن ــا، واأخــذت عنه كله

التاريــخ؛ لمــا لهــم مــن اإنجــازات عظيمــة فــي مجــال�ت عديــدة، وفــي مختلــف العصــور: 

 ،)  منهــم مــن كان لــه دور بــارز  فــي العلــوم الدينيــة، كعلمــاء الصحابــة الذيــن اأدركــوا النبــي )

(، واعتنــوا  فحفظــوا كلام اللــه عــز وجــل فــي الصــدور والســطور، وحفظــوا حديــث رســول اللــه )

(، حيــث كانــوا مــن الصحابــة  (، واأبــو هريــرة ) بــه، ومــن هــؤل�ء: عبــد اللــه بــن عبــاس )

ــي  (، فقــد كانــت فقيهــة عالمــة ف ــن ) ــة الحديــث، وكذلــك عائشــة اأم المؤمني ــن لرواي المكثري

الحديــث النبــوي الشــريف، حيــث كان الصحابــة يســاألونها عــن كثيــر مــن المســائل.

 ومنهــم مــن كان لــه دور فــي علــم الفقــه وال�أحــكام، كاأصحــاب المذاهــب الفقهيــة ال�أربعــة وهــم 

ال�أئمــة: اأبــو حنيفــة النعمــان  ومالــك والشــافعي واأحمــد بــن حنبــل.  
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 ومنهم من برز في علوم القراآن الكريم وتفسيره كالقرطبي، والطبري، وابن كثير وغيرهم.

ــ�ء  ــرز علم ــة، وب ــوم الدنيوي ــى العل ــك اإل ى ذل ــدَّ ــل تع ــة ب ــوم الديني ــي العل ــاء ف ــوغ العلم ــم يقتصــر نب ول

ــتَّى ومنهــم:  ــي مجــ�ل�ت َش اآخــرون ف

بصار.  الحسن بن الهيثم في علم الفيزياء صاحب نظرية ال�إ

 جابر بن حيان في علم  الكيمياء فهو اأول من وضع الكيمياء في قواعد علمية.

 علــي بــن عيســى الكّحــال: اأحــد اأبــرز العباقــرة فــي الطــب علــى مــدى التاريــخ البشــري، وقــد اعتبــره 

المؤرخــون والعلمــاء -المســلمون وال�أوروبيــون معــاً- المؤســس ال�أول والحقيقــي لطــب العيــون، 

ــال  ــه الكح ــاة مؤلف ــد وف ــى بع ــون حت ــب العي ــي ط ــع ف ــد المرج ــن«، يع ــرة الكحالي ــه »تذك وكتاب

ــة الصغــرى. ــدورة الدموي ــذي اكتشــف ال ــن النفيــس ال ــرون. واب ــر مــن ســبعة ق ل�أكث

ــي كل المجــال�ت  ــي علــم الفلــك والرياضيــات، وغيرهــم الذيــن اأبدعــوا ف  البيرونــي الــذي بــرز ف

العلميــة وتركــوا بصماتهــم عليهــا.

 ولمــا كان للعلمــاء هــذه المكانــة وهــذا الــدور فالواجــب علــى المســلمين فــي كل زمــان ومــكان الحفــاظ 

علــى علمائهــم واإجلالهــم وتوقيرهــم واحترامهــم، وال�حتفــاء بهــم، فهــم المنــارات التــي ُيهتــدى بهــا، وهــم 

الكنــز الــذي تحظــى بــه اأي اأمــة مــن ال�أمــم، وتنهــل مــن علمهــم ال�أجيــال المتعاقبــة، فمــن الواجــب تكريُمُهــم 

اإنزالُهــم المنــازل التــي يســتحقونها، ومعرفــة فضلهــم علــى اختــلاف تخصصاتهــم؛ نظــراً  وال�ســتنارُة باآرائهــم، و

لكونهــم اأصحــاب فضــل حقيقــي فــي تقــدم ال�أمــة وازدهارهــا.

1 اأناقش مع اأفراد مجموعتي دور العلماء واأثرهم في صناعة المستقبل.نش�ط:

٢ اأكتب عن عالم نال اإعجابي ويمثل قدوة لي في حياتي. 
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التّقويم

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

1 الذين قرن الله تع�لى شه�دته بشه�دتهم للاستدل�ل على وحدانيته هم: 

د العلماء. جـ المؤمنون.   ب المحسنون .  اأ الرسل.  

٢ واحدة من ال�آتية يستمر ثوابه� بعد الموت:

ب علم ُينتفع به. اأ اصلاح ذات البين.  

د مساعدة كبار السن. جـ دعوة الفقراء اإلى وليمة.  

م�م ابن كثير في علم: 3 برز ال�إ

د العقيدة. جـ التفسير.  ب الحديث.  اأ الفقه.   

٤ الع�لم المسلم الذي اكتشف الدورة الدموية الصغرى هو:

د جابر بن حيان. جـ ابن القيم.  ب ابن الكحال.  اأ ابن النفيس. 

الّسؤال الثّاني: اأوضح المقصود بتوقير العلماء.

الّسؤال الثّالث: اأستنتج اأهمية دور العلماء المخلصين في نهضة ال�أمة.

الّسؤال الّرابع: اأدلل على مكانة العلماء من : القراآن الكريم و السنة النبوية.

الّسؤال الخامس: اأمثل على علماء مسلمين  برزوا في علم الفقه.

الّسؤال السادس: اأبين المقصود من النصوص الشرعية ال�آتية:

1 ٹٱٹٱٱٱٱ   ُّمف حق مق جك حك خك  لك مكجل جم  َّ )الزمر: 9(. 

(: »من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين«. ٢ قال )

الّسؤال السابع: اأعلل م� ي�أتي:

1 احترام العلماء وتوقيرهم دليل على كمال اإيمان ال�أمة. 

ــن  ــر م ــي كثي ( ف ــى الســيدة عائشــة ) ــون اإل ــم يرجع ــه عليه ــة رضــوان الل ٢ كان الصحاب

المســائل.



الرتبية اإلسالمية للصف الثامنالرتبية اإلسالمية للصف الثامن

1٠٥

الّسؤال الثامن: اأذكر اأربعًة من واجباتنا تجاه العلماء.

الّسؤال التاسع: اأوفق بين العمود اأ، والعمود ب فيما ياأتي:

العمود بالعمود اأ

الحسن بن الهيثمصاحب مذهب فقهي

اأبو حنيفة رحمه اللهنبغ في علم الفيزياء

البيرونيمن رواة الحديث النبوي

ابن النفيسبرز في علم الفلك

(اكتشف الدورة الدموية اأبو هريرة )

الفارابي
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ق�ئمة المص�در والمراجع
القراآن الكريم.- 1

البخــاري، محمــد بــن اإســماعيل، صحيــح البخــاري، تحقيــق: د. مصطفــى ديــب الُبغــا، ط3، دار ابــن كثيــر، بيــروت، 1٤٠٧هـــ - - ٢
19٨٧م.

الترمــذي، محمــد بــن عيســى بــن َســْورة بــن موســى بــن الضحــاك، اأبــو عيســى، ســنن الترمــذي، المحقــق: بشــار عــواد معــروف، دار - 3
ســلامي، بيــروت، 199٨م. الغــرب ال�إ

الجــلال�ن، جــلال الديــن محمــد بــن اأحمــد المحلــي، وجــلال الديــن عبــد الرحمــن بــن اأبــي بكــر الســيوطي، تفســير الجلاليــن، ط1، - ٤
دار الحديــث، القاهــرة.

الحاكــم، محمــد بــن عبــد اللــه، المســتدرك علــى الصحيحيــن، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، ط1، دار الكتــب العلميــة، - ٥
بيــروت، 1٤11هـــ - 199٠م.

حجازي، محمد محمود، التفسير الواضح، ط1، دار الجيل، بيروت.- ٦

الحصنــي، تقــي الديــن اأبــو بكــر محمــد الحســيني، كفايــة ال�أخيــار فــي حــل غايــة ال�ختصــار، ط1، دار المعرفــة، بيــروت، لبنــان، - ٧
1٤1٨هـ.

مام اأحمد، مؤسسة قرطبة، القاهرة.- ٨ ابن حنبل، اأحمد بن حنبل، مسند ال�إ

مام شمس الدين بن اأحمد بن عثمان، سير اأعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1٠، 199٤م.- 9 الذهبي، ال�إ

ابن رشد، محمد بن اأحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1٤1٦هـ.- 1٠

سلامي واأدلته، ط٤، دار الفكر، دمشق.- 11 الزحيلي، وهبة مصطفى، الفقه ال�إ

الزرقاني، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القراآن، ط3، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة.- 1٢

الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر، البرهان في علوم القراآن، ط1، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 13٧٦هـ.- 13

سابق، سيد، فقه السنة، ط٥، دار الفكر، بيروت، 1391هـ - 19٧1م.- 1٤

ــة - 1٥ ــم، الهيئ ــو الفضــل اإبراهي ــوم القــراآن، المحقــق: محمــد اأب تقــان فــي عل ــي بكــر، ال�إ ــن اأب ــد الرحمــن ب ــن عب الســيوطي، جــلال الدي
العامــة للكتــاب، القاهــر   ة، 139٤هـــ. 

شاكر، اأحمد محمد، عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، ط1، الكتاب العالمي للنشر، بيروت، لبنان، 199٠م.- 1٦

الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، ط1، دار القراآن الكريم، بيروت.- 1٧

الصالح، صبحي، علوم الحديث ومصطلحه، ط1٠، دار العلم للملايين، بيروت.- 1٨

سلامي، دمشق.- 19 صالح، محمد اأديب، لمحات في اأصول الحديث، ط٢، المكتب ال�إ

الصلاحيــن، عبــد المجيــد محمــود، فقــه الطهــارة والصــلاة، ط1، دار المســتقبل للنشــر والتوزيــع، َعّمــان، ال�أردن، 1٤٢٠هـــ - - ٢٠
٢٠٠٠م.
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طنطاوي، محمد سيد، التفسير الوسيط، ط1، دار نهضة مصر، القاهرة، 199٧م.- ٢1

القطان، مناع بن خليل، مباحث في علوم القراآن، ط3، مكتبة المعارف، 1٤٢1هـ.- ٢٢

ابــن كثيــر، اأبــو الفــداء اإســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي البصــري ثــم الدمشــقي، البدايــة والنهايــة، تحقيــق: عبــد اللــه بــن عبــد - ٢3
ــى، 1٤1٨ هـــ - 199٧م. عــلان، الطبعــة: ال�أول ــع وال�إ المحســن التركــي، دار هجــر للطباعــة والنشــر والتوزي

المباركفوري، صفي الرحمن، الرحيق المختوم، دار اإحياء التراث، مكة المكرمة، ط ٢، 1٤1٠ه – 1991م.- ٢٤

مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، ط1، دار اإحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.- ٢٥

الموصلي، عبد الله بن محمد بن مودود، ال�ختيار لتعليل المختار، ط1، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1٤٠٤هـ.- ٢٦



 لجنة المن�هج الوزارّية  

م. فواز مجاهدد. بصري صالحد. صبري صيدم

اأ. عبد الحكيم اأبو جاموساأ. ثروت زيداأ. عزام اأبو بكر

م. جهاد دريديد. سميّة النّخالةد. شهناز الفار

سلامّية   اللجنة الوطنية لوثيقة التربية ال�إ

اأ.د. محمد عسافاأ.د. ماهر الحولياأ.د. عبد السميع العرابيداأ.د. اسماعيل شندي

د. خالد ترباند. حمزة ذيبد. جمال الكيلانيد. اإياد جبور

اأ. رقية عراراأ.جمال زهيراأ. تامر رملاوياأ. افتخار الملاحي

اأ. فريال الشواورةاأ. عمر غنيماأ. عفاف طهبوباأ. عبير النادي

اأ. نبيل محفوظ

 المش�ركون في ورشة العمل  

نهلة عودة هناء القواسمي   وداد نواهضة   جمال سلمان  

دعاء الوحوش ابتسام موسى   سامية غنام   ريما كعابنة  

علاء جيوسي جمال هريني   كفاح البشر   عبد الله صبيح  

جمال زهير سمير ال�أطرش   ناصر التميمي   راأفت داود  

اأماني المغني تهاني ابو الطيف   منال الحايك   خالد جواعدة  

اإبراهيم برهوم تامر رملاوي   ماهر الشامي   اأحمد عبد الغفور  

سماح ابو حطب اأحمد القدرة   رندة زينو  

تّم بحمد اللّه


