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تــقــديــم

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

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

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

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

ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف.   

ــد جــاءت ضمــن خطــة  ــه، فق ــده ومفاهيم ــه قواع ــاً ل ــا علم ــوي، بوصفه ــر المشــهد الترب ــي تطوي ــة ف ــج اأداة التربي ــت المناه ــا كان ولم

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

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

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

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 وفــق رؤيــة 

ــة المتطلبــات الكفيلــة  ــا، وتلبي محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول اإلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، والعلــم، والثقافــة، والتكنولوجي

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

ــاً. ــاً وفكري ــاً وتربوي ــوب معرفي ــراً عــن توليفــة تحقــق المطل ــاج تعبي فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون النت

ــوازن  ــيس؛ لت ــي التاأس ــول ف ــا الماأم ــاج دوره ــن المنه ــررّة م ــب المق ــة الكت ــزّز اأخــذ جزئي ــا يع ــر، بم ــذا التطوي ــر له ــات تؤطّ ــة مرجعي ثّم

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

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

مجمــل المخرجــات.

ــق،  ــة، والتدقي ــف والمراجع ــرق التاألي ــن ف ــا؛ م ــة جميعه ــم العامل ــدو اإزجــاء الشــكر للطواق ــن الجهــد، يغ ــة م ــع اإنجــاز هــذه المرحل وم

ــن  ــون م ــر، ونحــن واثق ــن التطوي ــث ع ــة الحدي ــا مرحل ــد تجاوزن ــه، فق ــا يمكــن تقديم ــل م ــا اأق ــة العلي ــم، وللجن ــراف، والتصمي ش وال�إ

ــة مــن العمــل.      تواصــل هــذه الحال

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية

اآذار / ٢٠١٧



مــقــدمــة

بسم اللّه الرحمن الرحيم

نســان مــا لــم يعلــم، اأرســل رســوله بالهــدى وديــن الحــق؛ ليخــرج النــاس مــن الظلمــات اإلــى  ــه الــذي علــم بالقلــم علــم ال�إ الحمــد للّ

ــر، وبعــد: ــاس الخي ــم الن ــن، ومعلّ ــن وال�آخري ــى ســيد ال�أّولي ــور، والصــلاة والســلام عل الن

ســلامية لطلبــة الصــف التّاســع ال�أساســي، وقــد تــّم تطويــُر مفرداتـِـه لتتــواءم مــع مســّمى المــاّدِة  فهــذا الجــزء ال�أول مــن كتــاب التّربيــة ال�إ

ونصــاب الحصــص المخّصصــِة لهــا. 

وقــد تّمــت معالجــُة المــاّدة باأســلوب حديــث، يؤّكــد علــى َدوِر الطلبــة فــي التّعامــل مــع المعرفــة بحــث  وفهمــاً وتحليــلاً واســتخلاصاً 

للــدروس والعبــر، والّدعــوة اإلــى التمّســك بالقيــم ال�أصيلــِة التــي يدعــو اإليهــا ديُننــا الحنيــف.

سلامية سّت وحداٍت جاءت على النّحو ال�آتي:    هذا، وقد تضّمن كتاب التربية ال�إ

وحدة القراآن الكريم: وتناولت تفسير سورة محّمد صلى اللّه عليه وسلم، باأسلوب تحليلّي واضح ومشوق. 

يمــان  يمــان باللـّـه تعالــى، كمــا تناولــت بعــض ال�أفعــال وال�أقــوال التــي َتْنُقــض ال�إ ســلامية: وتناولــت دور العقــل فــي ال�إ وحــدة العقيــدة ال�إ

اأو تُْنِقصــه، وعالجــت كذلــك بعــض الخرافــات وال�أســاطير المنتشــرة عنــد بعــض النــاس.

وحدة الحديث النبوي الشريف: وتناولت بعض اأنواع الحديث النّبوي الّشريف، كما وشرحت حديث ال�أمانة وتحريم الغش.

. وحدة السيرة النبوية: وتناولت غزوة َخيبر، وُعمرة القضاء، وسيرة الصحابي الجليل جعفر بن اأبي طالب

جارة، والّلقطة، والعاريّة. سلامي: وتناولت اأحكام الّلباس والزّينة، وبعض القضايا الفقهية كال�إ وحدة الفقه ال�إ

سلام والحضارة، ومنهج الّدعوة اإلى اللّه تعالى، والوفاء بالعهد. سلامي والتهذيب: وتناولت َتميُّز المسلم، وال�إ وحدة الفكر ال�إ

ســلامية فاإنّنــا نهيــب بمعلمينــا الكــرام العمــل علــى بنــاء شــخصيّة الطلبــة بنــاًء متكامــلاً فــي هــذه     ونحــن اإذ نقــّدم كتــاب التربيــة ال�إ

ســلامية لديهــم، وتوجيههــم نحــو ممارســتها فــي حياتِهــم وواقعهــم. المرحلــة، والعمــل علــى ترســيخ العقيــدة الحقــة، والقيــم ال�إ

كمــا نؤّكــد علــى اأّن المنهــاَج يحــرص علــى اأن يكــون الطلبــة جــزءاً واأساســاً فــي عمليّــة التعليــم والتعلـّـم، ومشــاركين فاعليــن فــي بنــاء 

ــة مــن التّعامــل مــع  ــة، وتمكيــن الطّلب ــم المتنوّع ــم، واأدوات التّقوي ــوّع ال�أســاليب، ومصــادر التّعلّ ــة والتّعامــِل معهــا مــن خــلال تن المعرف

ال�أنشــطة المرافقــة وحلّهــا.

واإذ يضــع المؤلّفــون هــذا الكتــاب بيــن اأيديكــم فاإنّهــم يســاألون اللـّـه تعالــى اأن يكــوَن عونــاً علــى فهــِم كتــاِب اللـّـه -تعالــى- وســنِّة رســولِه 

صلــى اللـّـه عليــه وســلم، الفهــَم الّصحيــَح  والواعــي.

واللّه الموفّق والهادي اإلى سواء الّسبيل.
فريق التّاأليف
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الّدرس ال�أّول:             الَوْحْي                                                                                  ٥

الّدرس الثّاني:             سورة محمد  )١( ال�آيات )١-١١(                                                  ١٠

الّدرس الثّالث:             سورة محمد  )٢( ال�آيات )١٢-٢٤(                                                ١٦

الّدرس الّرابع:              سورة محمد  )3( ال�آيات )٢٥-38(                                                ٢٢

يمان                                                                3١ الّدرس الخامس:           العقل يدعو اإلى ال�إ

يمان ونواقصه                                                             3٦ الّدرس الّسادس:           من نواقض ال�إ

الّدرس الّسابع:             نبذ الخرافات وال�أساطير                                                                ٤١

الّدرس الثّامن:             من اأنواع الحديث النبوي الشريف )١(  )الحديث الصحيح(                            ٤٦

الّدرس التّاسع:             من اأنواع الحديث النبوي الشريف )٢( )الحديث الضعيف والموضوع(                 ٤٩

الّدرس العاشر:             ال�أمانة وتحريم الغش                                                                    ٥٢

الّدرس الحادي عشر:      غزوة َخْيبر )٧ هـ(                                                                      ٥8

الّدرس الثّاني عشر:        ُعْمرة القضاء )٧ هـ(                                                                    ٦3

٦٧                    الّدرس الثّالث عشر:       من صحابة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، جعفر بن اأبي طالب

الّدرس الّرابع عشر:         اأحكام اللباس والزّينة                                                                   ٧٤

جارة                                                                                ٧٩ الّدرس الخامس عشر:      ال�إ

الّدرس الّسادس عشر:      اللقطة والعاريّة                                                                         83 

الّدرس الّسابع عشر:        َتَميُّز المسلم                                                                           8٩

سلام والحضارة                                                                      ٩١ الّدرس الثّامن عشر:        ال�إ

سلام                                                               ٩٦ الّدرس التّاسع عشر:        منهج الّدعوة في ال�إ

الّدرس العشرون:           الوفاء بالَعْهد                                                                           ١٠٠

المحتوي�ت
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  يحــّث القــراآن الكريــم المســلم علــى الت�أســي فــي حي�تــه ب�لنبــي
وســيرته العطــرة ، ويبتعــد عــن منهــج الكفــ�ر والمن�فقيــن وســلوكهم.
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وحدة القراآن الكريم
* الدرس ال�أول: الَوحي

* الدرس الث�ني: سورة ُمَحمد )1(

* الدرس الث�لث: سورة ُمَحمد )2(

* الدرس الرابع: سورة ُمَحمد )٣(



٤

ُيتوقّع من الطلبة بعد نه�ية الوحدة اأن يكونوا ق�درين على:

ــة . 1 ــم والســنة النبوي ــراآن الكري ــن الق ــي  م ــن النب ــوارد ع ــة اأن ال معرف

ــى. ــه تع�ل ــد الل الشــريفة وحــٌي مــن عن

تلاوة ال�آي�ت الكريمة تلاوة سليمة.. 2

حفظ ال�آي�ت الكريمة المقررة غيبً�.. ٣

َتمثُّل القيم وال�أخلاق الواردة.. 4

معرفة خطورة النف�ق والمن�فقين على الفرد و المجتمع.. 5



٥

 الــَوحـــي

 ال�أهداُف: ُيتوقّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

تعريف مفهوم الوَْحي.- ١

بيان اأنواع الوْحي. - ٢

3 -. بيان ُصوَر نزوِل جبريَل عليه السلام على رسوِل اللّه

شرح ال�آثار التي كانت  تظهر على النّبيِّ  عند نزوِل - ٤

الوْحي.

٥ -. توضيح بعض واجَبات الرُسِل وال�أنبياِء

  والمرسلين  بال�أنبياِء  اتّصالِه  ُطرُق  تتنوَع  اأن  تعالى  اللُّه  اأراَد 

عن َطريِق الَوْحي، فما الوحُي؟ وما اأنواُعه، وُصوُرُه؟

                                 

 تعريُف الوْحِي: 

هو اإعلاُم اللّه اأنبياَءُه ورُُسَلُه عليهم السلام بما يريُد اأْن ُيَبلَِّغه اإليهم من تشريعاٍت واأحكاٍم وُكُتٍب؛ كي 

ُيَبلِّغوها للنّاس.

 اأنواُع الوْحي: 

دْت طرُُق الَوحِي واأنواُعه التي تَُمثُِّل وسيلَة اتِّصاٍل بيَن اللّه تعالى وبيَن َمن يشاُء من عباده  تعدَّ

ۡو ِمن َوَرآيِٕ 
َ
ُ إِلَّ وَۡحياً أ ن يَُكّلَِمُه ٱللَّ

َ
اإلى ُطرٍُق ثلاث وردْت كلُّها في قولِِه تعالى:﴿ ۞ َوَما َكَن لِبََشٍ أ

ٌّ َحِكيٞم ٥١ ﴾]الشورى: ٥١[.  ۡو يُۡرِسَل رَُسوٗل َفُيوِحَ بِإِۡذنِهِۦ َما يََشآُءۚ إِنَُّهۥ َعِ
َ
ِحَجاٍب أ

له�م: النّوُع ال�أّوُل: الوحُي بطريِق المن�ِم وال�إ

فالرُّؤيا الّصادقُة نوٌع من اأنواع الَوْحِي، وقد ابتداأْت نُبّوُة رسوِل اللّه  بالّرؤيا الّصادقِة يراها في 

ْؤَيا الصادقة في  منامه، قالْت اأمُّ المؤمنين عائشُة :" اأوَُّل َما ُبِدَئ بِِه رَُسوُل اللَِّه  ِمْن اْلَوْحِي الرُّ

ْبِح "١. النَّْوِم، َفَكاَن ل� َيرَى ُرْؤَيا اإِل� َجاَءْت ِمْثَل َفَلِق الصُّ

1 - رواه البخاري ٦٩8٢.

الدرس
1  

                 اأتعلّم

علاُم  الخفيُّ  الوَحُي في اللغِة: ال�إ

الّسريُع.
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ُروَح  اإِنَّ   ": اللّه قاَل رسوُل  )النَّفس(،  الّروِع  لقاُء في  وال�إ النَّْفُث  لهام:  بال�إ الَوْحِي  اأنواع  ومن 

الُقُدِس َنَفَث في ُروعي اأنّه َلْن َتُموَت َنْفٌس َحتَّى َتْستْكِمَل رِْزَقَها"١.

النّوُع الثّ�ني: تكليم اللّه تع�لى الرسول مب�شرة: 

سراء  َتكليُم اللّه تعالى النّبيَّ مباشرًة َفَيسمُع َكلاَم اللّه تعالى ِمن َحيُث ل� يراه، كما َحدَث لنبيِّنا  ليلَة ال�إ

ُ ُموَسٰ تَۡكلِيٗما 164﴾]النساء: ١٦٤[. والمعراِج، وكما كلََّم اللُّه موسى عليه السلام، قال تعالى:﴿َوَكََّم ٱللَّ

النّوُع الثّ�لُث: الوحُي بَوس�َطة الَمَلك:

وهو اأكثُر ال�أنواِع ُوقوعاً، فقد كاَن جبريُل  َينزُل على ال�أنبياِء والرُُّسِل بالّشرائِع والرِّسال�ِت، وَنزَل 

. القراآُن الكريم كلُُّه عن َطريِق جبريَل

 : على رسول اللّه   ُصوُر نزوِل جبريَل 

ك�َن جبريُل  ي�أتي النَّبيَّ  على ح�ل�ٍت ُمتنوعٍة:

  َتيِن، عن جابِر بِن عبِد اللِّه * فتارًة َيظهُر للرّسوِل  على هيئته، وقد راآُه  على هذه الهيئة مرَّ

ُث َعْن َفْتَرِة اْلَوْحِي )انقطاع الوحي زمناً يسيراً(، َفقاَل في َحديِثِه:  قال: َسِمْعُت النَِّبيَّ  َوُهَو ُيَحدِّ

َماِء،  "َفَبْيَنا اأَنا اأْمِشي اإِْذ َسِمْعُت َصْوتاً ِمْن السَّ

َفَرَفْعُت َراأِْسي، َفاإَِذا اْلَمَلُك الَِّذي َجاَءنِي بِِحَراٍء 

َواْل�أرِْض،  َماِء  السَّ َبْيَن  ُكرِْسيٍّ  َعَلى  َجالٌِس 

ُلونِي،  ُلونِي، َزمِّ َفُرِعْبُت ِمْنُه َفرََجْعُت، َفُقْلُت: َزمِّ

ثُِّر  َها ٱلُۡمدَّ يُّ
َ
أ َفَدثَُّرونِي"٢، َفاأْنزََل اللَُّه َتَعاَلى:﴿َيٰٓ

ۡ ٣ َوثَِيابََك َفَطّهِۡر  نِذۡر ٢ َوَربََّك فََكّبِ
َ
١ ُقۡم فَأ

."]١-٥ ﴾]المدثر:   ٥ فَٱۡهُجۡر  َوٱلرُّۡجَز   ٤

١- رواه الحاكم، وصححه ال�ألباني.
٢- متفق عليه.
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* وتارًة َيظهُر على َهيئِة اإنساٍن فُيكلُِّمُه، َويراُه، وكاَن جبريُل  يتمثَُّل غالباً في صورِة ِدْحَيَة الَكْلِبّي 

 الّذي كاَن من اأجمِل الّصحابِة. 

* وتارًة َيسمُع َصوتاً َكَصْلَصَلِة الَجرَِس، ساأَل اْلَحارُِث بُن ِهشاٍم رسوَل اللَِّه  فقاَل:" َيا رَُسوَل اللَِّه، 

 - ُه َعَليَّ َكْيَف َياأْتِيَك اْلَوْحُي؟ َفَقاَل رَُسوُل اللَِّه : َياأْتِيِني اأْحَياناً في ِمْثِل َصْلَصَلِة اْلَجرَِس- َوُهَو اأَشدُّ

َفُيْفَصُم َعنِّي، َوَقْد وََعْيُت ما قاَل اْلَمَلُك، َواأْحَياناً َيَتَمثَُّل لَِي اْلَمَلُك رَُجلاً َفُيَعلُِّمِني َفاأِعي َما َيُقوُل"١.

: عنَد نزوِل جبريل  ال�آث�ُر التي ك�نت َتْظَهُر على رسوِل اللّه 

كاَن الّصحابُة  ُيلاحظوَن اآثاراً َتظهُر على رسوِل اللِّه  عنَد نُزوِل جبريَل  َتكِشُف عن 

ثَِقِل الَوْحي علْيِه، وِمن هذه ال�آثار:

١- كان َجبيُنُه  يفيُض بالَعرِق في اأوقاِت البرِد الّشديِد، تقوُل 

السيدُة َعائَِشُة : "َوَلَقْد َراأْيُتُه َيْنزُِل َعَلْيِه اْلَوْحُي في اْلَيْوِم 

ُد َعرَقاً"٢. اإِنَّ َجِبيَنُه َلَيَتَفصَّ ِديِد اْلَبْرِد َفَيْفِصُم َعْنُه َو الشَّ

٢- كانْت تاأُخُذُه  حاَلٌة شديَدٌة َيْثُقُل فيها ِجْسُمُه حتّى تكاَد 

َفاأْنزََل   ": ثابٍِت بُن  زيُد  يقوُل  َتْبرُُك،  َيْرَكُبها  التي  النّاَقُة 

َفَثُقَلْت  َوَفِخُذُه َعَلى َفِخِذي  َوَتَعاَلى َعلى رَسولِِه  َتَبارََك  اللَُّه 
َعَليَّ َحتَّى ِخْفُت اأنَّ َترُضَّ َفِخِذي".3

: من واجب�ت الرُُّسِل وال�أنبي�ء 

الرّسُل الكراُم ُسفراُء اللّه تعالى اإلى عباِده، وَحَمَلُة َوْحِيِه، اأْوَكَلُهم بَِمَهّماٍت عديدٍة، منها:

رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِلَّ 
َ
* دعوُة النّاِس اإلى ِعبادِة اللِّه وحَدُه ل� شريَك لُه، قال تعالى:﴿ َوَمآ أ

نَا۠ فَٱۡعُبُدوِن ٢٥﴾. ]ال�أنبياء:٢٥[ 
َ
ٓ أ نَُّهۥ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ

َ
نُوِحٓ إَِلۡهِ أ

١ - متفق عليه.
٢- متفق عليه.

3- رواه البخاري.

اأفّكر:
قوله  في  الثَِّقِل  دل�ل�ت  اأستنتج 

تعالى:﴿ إِنَّا َسُنلِْق َعلَيَْك قَْوًل 

ثَقِيالً ﴾.] المزمل:5[

* َفَيْفِصُم َعْنُه: فينفصل عنه.
ُد: يسيل. * َلَيَتَفصَّ

: تكسر. * َترُضَّ

اأتعلّم
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ِ َوَيۡخَشۡونَُهۥ َوَل  ِيَن ُيَبّلُِغوَن رَِسَٰلِٰت ٱللَّ ريعِة، وهدايُة النّاِس اإلى اللّه، قال تعالى:﴿ ٱلَّ * تبليُغ الشَّ

ِ َحِسيٗبا ٣٩﴾. ]ال�أحزاب:3٩[   ۗ َوَكَفٰ بِٱللَّ َ َحداً إِلَّ ٱللَّ
َ
َيَۡشۡوَن أ

نَزۡلَآ إَِلَۡك ٱّلِۡكَر 
َ
* بياُن ما اأنزَل اللُّه على رسِلِه ِمن اآياٍت واأحكاٍم، وتفصيُلها، قال اللّه تعالى:﴿ َوأ

ُروَن ٤٤﴾. ]النحل:٤٤[ َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِلِۡهۡم َولََعلَُّهۡم َيَتَفكَّ ِلُبَّيِ
ِة على النّاِس، فلا َيِجُد الُكفاُر واأصحاُب المعاصي يوَم القيامِة ُمبرِّراً للّدفاِع عن  * اإقاَمُة الُحجَّ

ُۢة َبۡعَد ٱلرُُّسِلۚ  ِ ُحجَّ ِيَن َوُمنِذرِيَن ِلَالَّ يَُكوَن لِلنَّاِس َعَ ٱللَّ بَّشِ ذنوبِهم، قال تعالى:﴿ رُُّساٗل مُّ

ُ َعزِيزاً َحِكيٗما ١٦٥ ﴾. ]النساء ١٦٥[ َوَكَن ٱللَّ

اأرجُع اإلى ُكتِب التّفسير لبيان ال�آيات الكريمة وتفسيرها، قال:﴿ َوَما يَنِطُق َعِن 

ٱلَۡهَوىٰٓ ٣ إِۡن ُهَو إِلَّ وَۡحٞ يُوَحٰ ٤ َعلََّمُهۥ َشِديُد ٱۡلُقَوٰى ٥﴾.]النّجم: 3-٥[.

نـشــــ�ط: 



٩

التقويم:

حيحة فيما ياأتي: حيحة واإشارة )  ( يمين العبارة غير الصَّ  اأضع اإشارة )  ( يمين العبارة الصَّ

لهام. سراء والمعراِج ُيَعدُّ نوعاً ِمن ال�إ ١- )        ( تكليُم اللِّه تعالى نبيَُّه ُمحّمداً  ليلَة ال�إ

٢- )       ( اأكَثُر ُصَوِر الوْحِي ُوقوعاً مع رسوِل اللِّه   نزول جبريَل  اإليه.

لقاُء في َنْفِس رسوِل اللِّه  َنوٌع ِمن اأنواِع التّكليِم ِمن وراِء حجاب. 3- )       ( ال�إ

َة الكافريَن َيوَم القياَمِة. ٤- )       ( يقَطُع اإرساُل الرُُّسِل اإلى النّاِس ُحجَّ

جابة الصحيحة في كل مما يلي:  اأضع دائرة حول رمز ال�إ

اأشد حال�ت الوحي على الرسول  كانت:- ١
ب- ثقل الوحي على جسمه. اأ- رؤيته الوحي في غار حراء.  

د- رؤيته على هيئة اإنسان يكلمه. ج- سماعه له كصلصلة الجرس.  
كلم الله تعالى نبيه  مباشرة :- ٢

اأ- عند تمثل جبريل له على هيئة اإنسان.    ب- عندما قال له في الغار "اإقراأ".
سراء والمعراج.  ج- كلمه في الرؤيا الصادقة.                د- ليلة ال�إ

 اأَعرُِّف الَوْحَي لغًة واصطلاحاً.

لهام.  اأمثُِّل على صورِة الَوْحِي بال�إ

 اأبيُِّن ما تُدلُّ عليِه النّصوُص ال�آتية:

َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِلِْهمْ ﴾. نَزْلَا إَِلَْك اّلِْكَر ِلُبَّيِ
َ
       اأ- قاَل تعالى:﴿ َوأ

اِدَقُة فِي النَّْوِم". ْؤَيا الصَّ          ب- قالْت اأمُّ المؤمنيَن عائَشُة :" اأوَُّل َما ُبِدَئ بِِه رَُسوُل اللَِّه  ِمن اْلَوْحِي الرُّ

. ِّحابيِّ ِدْحَيَة الَكْلبي  اأعلُِّل َتَشبُّه جبريَل  بالصَّ

اأِصُف حاَلَة النَّبِي  عند نزوِل جبريَل  عليه.
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ال�آي�ت )11-1(
 سورة محّمد )1(      

 ال�أهداُف: ُيتوقّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

١- تلاوة ال�آياِت الكريمة غيباً.

٢- تفسير المفرداِت والتراكيب الغريبة في ال�آياِت الكريمِة.

. ٍّيماِن بما َنزَل على ُمحّمد 3- ِذكر فضل ال�إ

اإليها  اأشارْت  التي  وال�أسرى  الِجهاِد  اأحكام  بيان   -٤

   ال�آياُت الكريمُة.

٥- استنتاج الِحكمة ِمن ِقتاِل الُكّفاِر.

٦- استنباط بعض الِعَبر والِعظاِت الُمستفاَدة ِمن الّدرِس.

تفسير وحفظ

د  سورة ُمَحمَّ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ
ۡعَمٰلَُهۡم 

َ
أ َضلَّ 

َ
أ  ِ ٱللَّ َسبِيِل  َعن  واْ  َوَصدُّ َكَفُرواْ  ِيَن  ٱلَّ

نُّزَِل  بَِما  َوَءاَمُنواْ  ٰلَِحِٰت  ٱلصَّ وََعِملُواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  َوٱلَّ  ١
اتِِهۡم  َسّيِ َٔ َعۡنُهۡم  َر  ّبِِهۡم َكفَّ رَّ ٱۡلَقُّ ِمن  َوُهَو  ٖد  ُمَمَّ  ٰ َعَ
َبُعواْ ٱۡلَبِٰطَل  ِيَن َكَفُرواْ ٱتَّ نَّ ٱلَّ

َ
ۡصلََح بَالَُهۡم ٢ َذٰلَِك بِأ

َ
َوأ

ّبِِهۡمۚ َكَذٰلَِك يَۡضُِب  َبُعواْ ٱۡلَقَّ ِمن رَّ ِيَن َءاَمُنواْ ٱتَّ نَّ ٱلَّ
َ
َوأ

ِيَن َكَفُرواْ فََضَۡب  ۡمَثٰلَُهۡم ٣ فَإَِذا لَقِيُتُم ٱلَّ
َ
ُ لِلنَّاِس أ ٱللَّ

ا َمنَّۢا َبۡعُد  واْ ٱلَۡوثَاَق فَإِمَّ ۡثَنُتُموُهۡم فَُشدُّ
َ
ٰٓ إَِذآ أ ٱلّرِقَاِب َحتَّ

 ُ ۡوَزارََهاۚ َذٰلَِكۖ َولَۡو يََشآُء ٱللَّ
َ
ٰ تََضَع ٱۡلَۡرُب أ ا فَِدآًء َحتَّ ِإَومَّ

 

* ملاحظة: توزيع حصص السورة على الفصل كاملاً.

الدرس
2  

مع�ني المفردات والتراكيب:

َوَصّدوْا َعن َسِبيِل: منعوا الناَس من 
الدخول في دين اللّه.

اأَضلَّ اأۡعَماَلُهۡم: اأحبَطها، واأبطَلها.

القتَل  فيهم  اأكثرتُم  اأۡثَخنُتموُهم: 
وال�أسر.

َفشّدوْا ٱۡلَوثاَق: قيّدوا ال�أسرى.
َمنَّا: اإطلاق ال�أسير من غير عوض.

اأْسرَى  اأْو  بَِماٍل  تَُفاُدوَنُهْم  فَِداآًء: 
ُمْسِلِميَن.

اأۡوَزارَها: تنتهي  ٱۡلَحۡرُب  َتَضَع  َحتَّٰى 
الحرب.
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ِيَن  بَِبۡعٖضۗ َوٱلَّ َبۡعَضُكم  َۡبلَُواْ  ّلِ ِمۡنُهۡم َوَلِٰكن  َلنَتَصَ 
َسَيۡهِديِهۡم  ۡعَمٰلَُهۡم ٤ 

َ
أ يُِضلَّ  فَلَن   ِ ٱللَّ َسبِيِل  ِف  قُتِلُواْ 

َها  يُّ
َ
أ َفَها لَُهۡم ٦ َيٰٓ َوُيۡصلُِح بَالَُهۡم ٥ َوُيۡدِخلُُهُم ٱۡلَنََّة َعرَّ

ۡقَداَمُكۡم 
َ
َ يَنُصُۡكۡم َوُيثَّبِۡت أ واْ ٱللَّ ِيَن َءاَمُنٓواْ إِن تَنُصُ ٱلَّ

ۡعَمٰلَُهۡم ٨ َذٰلَِك 
َ
َضلَّ أ

َ
َُّهۡم َوأ يَن َكَفُرواْ َفَتۡعٗسا ل ِ ٧ َوٱلَّ

فَلَۡم 
َ
ۡعَمٰلَُهۡم ٩ ۞أ

َ
أ ۡحَبَط 

َ
ُ فَأ نَزَل ٱللَّ

َ
أ َمآ  ُهۡم َكرُِهواْ  نَّ

َ
بِأ

ِيَن ِمن  ۡرِض َفَينُظُرواْ َكۡيَف َكَن َعٰقَِبُة ٱلَّ
َ
يَِسرُيواْ ِف ٱۡل

نَّ 
َ
ۡمَثٰلَُها ١٠ َذٰلَِك بِأ

َ
ُ َعلَۡيِهۡمۖ َولِۡلَكٰفِرِيَن أ َر ٱللَّ َقۡبلِِهۡمۖ َدمَّ

نَّ ٱۡلَكٰفِرِيَن َل َمۡوَلٰ لَُهۡم ١١﴾.
َ
ِيَن َءاَمُنواْ َوأ َ َمۡوَل ٱلَّ ٱللَّ

َفَتۡعساً لُهم: هلاكاً، وخيبة.

 بيَن يَدي الّسورة:

سورُة ُمحّمٍد  َمدنيٌّة، وعدُد اآياتِها ثماٍن وثلاثوَن اآية، ُسّميْت باسِمه ؛ لتؤكَِّد اأمراً ُمهّماً، األ� 

وهو وجوب اتّباِع الرّسول ، فقد ورَد في الّسورِة ِذْكُر اإحباِط ال�أعماِل َوَقبولِها اثنَتي َعشرَة َمّرًة ُكلُّها 

َيْت اأيضاً سورَة الِقتاِل؛ لِوروِد قتاِل الُكّفاِر فيها. ُمرتبطٌة بطاعِة رسوِل اللّه ، واتّباِع اأواِمرِه. وُسمِّ

تتناوُل الّسورُة اأحكاَم القتاِل وال�أسرى والغنائِم واأحواَل المنافقيَن، والمْحور الذي َتدوُر عليه الّسورُة 

هو )الِجهاُد في سبيِل اللّه(.

اآياُت الّسوَرِة المتّبعيَن لرسوِل اللِّه  والمجاهديَن في سبيلِه، الُمدافعيَن عن ديِنه  وقد وَعَدْت 

بالخيراِت في الّدنيا، والخلوِد في جنّاِت النّعيِم في ال�آخرِة.

 َشرُح ال�آي�ِت الكريمة: 

: د يم�ِن بم� َنَزَل على ُمَحمَّ فضُل ال�إ

وََعِملُواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  َوٱلَّ  ١ ۡعَمٰلَُهۡم 
َ
أ َضلَّ 

َ
أ  ِ ٱللَّ َسبِيِل  َعن  واْ  َوَصدُّ َكَفُرواْ  ِيَن  ٱلَّ تعالى:﴿  قال 

ۡصلََح بَالَُهۡم ٢ 
َ
اتِِهۡم َوأ َر َعۡنُهۡم َسّيِ َٔ ّبِِهۡم َكفَّ ٖد َوُهَو ٱۡلَقُّ ِمن رَّ ٰ ُمَمَّ بَِما نُّزَِل َعَ ٰلَِحِٰت َوَءاَمُنواْ  ٱلصَّ
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 ُ ّبِِهۡمۚ َكَذٰلَِك يَۡضُِب ٱللَّ َبُعواْ ٱۡلَقَّ ِمن رَّ ٱتَّ ِيَن َءاَمُنواْ  نَّ ٱلَّ
َ
ٱۡلَبِٰطَل َوأ َبُعواْ  ٱتَّ ِيَن َكَفُرواْ  نَّ ٱلَّ

َ
َذٰلَِك بِأ

ۡمَثٰلَُهۡم ٣﴾.
َ
لِلنَّاِس أ

تُبيّن ال�آياُت الكريمُة اأنَّ الُكْفَر ُيْبِطُل ال�أعماَل، فقد اأْبطَل اللّه تعالى اأعماَل الكّفاِر الَّذيَن َيستخدموَن 

خوِل في ديِن اللِّه، فمهما قّدَم الُكّفاُر من اأعماٍل  ُطرَُق الباطِل والّضلاِل في صدِّ النّاِس وَمْنِعهم من الدُّ

نافعٍة، فاإنّها غير مقبولٍة عنَد اللّه تعالى، حيُث جاء في الحديِث الذي َرَوْته اأمُّ المؤمنيَن عائشُة بنت 

الّصّديق اأنّها قالْت: "َيا رَُسوَل اللَِّه، اْبُن ُجْدَعاَن، َكاَن في اْلَجاِهِليَِّة َيِصُل الرَِّحَم، َوُيْطِعُم اْلِمْسِكيَن، 

َفَهْل َذاَك َنافُِعُه؟ َقاَل: َل� َيْنَفُعُه، اإِنَُّه َلْم َيُقْل َيْوماً: رَبِّ اْغِفْر لِي"١.

، فقد دلّت ال�آياُت على اأنَّ اللَّه تعالى ُيْصِلُح اأْحواَلُهم ويمنُّ  اأّما الُمؤمنوَن الُمتَّبعوَن لرسوِل اللِّه 

ُر عنُهم َسيّئاتِِهمِ، وُيدِخُلُهم َجنّاٍت َتجري  نيا، وَيْغِفُر ذنوَبُهم، وُيَكفِّ عليهم بالنّصِر والتّمكيِن في الحياة الدُّ

ِمن َتحِتها ال�أنهاُر في ال�آخرِة.

اأو فقيراً،  ، واإن كاَن غنيّاً  وصلاُح الباِل وراحُته نِعمٌة من اللّه تعالى للمؤمِن َيسَعُد بها، ويطمئنُّ

صحيحاً اأو مريضاً، فلا تتحّقُق الّسعادُة بَكْثرِة الماِل، اأو تشييد الُقصور، فهناك َمن َيملكوَن ال�أمواَل 

والُقصوَر والمراكَب، اأو يتمتّعون بالّشهرة، وعلى الرغم من ذلك ينتحرون؛ ل�أنّهم لم يجدوا الّراحَة التي 

 . َيجُدها المؤمُن في اتّباِعه هْدَي اللّه تعالى وَهْدَي رسولِه 

 ِمن اأحك�ِم الجه�ِد وال�أسرى: 

ا َمنَّۢا  واْ ٱلَۡوثَاَق فَإِمَّ ۡثَنُتُموُهۡم فَُشدُّ
َ
ٰٓ إَِذآ أ ِيَن َكَفُرواْ فََضَۡب ٱلّرِقَاِب َحتَّ قاَل تعالى:﴿ فَإَِذا لَقِيُتُم ٱلَّ

َۡبلَُواْ َبۡعَضُكم  ُ َلنَتَصَ ِمۡنُهۡم َوَلِٰكن ّلِ ۡوَزارََهاۚ َذٰلَِكۖ َولَۡو يََشآُء ٱللَّ
َ
ٰ تََضَع ٱۡلَۡرُب أ ا فَِدآًء َحتَّ َبۡعُد ِإَومَّ

ۡعَمٰلَُهۡم ٤ َسَيۡهِديِهۡم َوُيۡصلُِح بَالَُهۡم ٥ َوُيۡدِخلُُهُم 
َ
ِ فَلَن يُِضلَّ أ ِيَن قُتِلُواْ ِف َسبِيِل ٱللَّ بَِبۡعٖضۗ َوٱلَّ

َفَها لَُهۡم ٦﴾. ٱۡلَنََّة َعرَّ

١ - رواه مسلم.
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 تن�َوَلْت ال�آي�ُت الكريمُة الس�بقة ال�أموَر ال�آتية:

اإعلاَن الَحرِب على الكّفاِر الّذيَن ل� َعْهَد َلُهم ول� ِذمَّة، والذين ُيحارِبوَن ديَن اللِّه تعالى وَيمنعوَن 	 

اإضعافِِهم  َو َقْهرِِهم  حتّى  عليهم  والِغْلَظِة  بِِجهاِدهم  المؤمنيَن  اللّه  فاأمَر  فيه،  خوِل  الدُّ ِمَن  النّاَس 

َوهزيمِتِهم. 

وُيْحِسنوا 	  منهم،  ياأِسروا  اأن  واأْضعفوهم  عدوِّهم  على  انتصروا  اإذا  المسلميَن  تعالى  اللِّه  اإرشاَد 

حساِن اإلى اليتيم.  حساَن اإلى ال�أسيِر كال�إ سلاُم ال�إ ل�أسراهم فلا َيقتُلوا اأحداً منُهم، فقد اعتبَر ال�إ

ماِء وَقْتِل النّاِس، اإنّما ياأمُر بقتاِل َمن ُيقاتُِل الُمسلميَن َوَيُصدُّ  سلاُم ليَس ُمَتَعطِّشاً اإلى َسْفِك الدِّ فال�إ

َعن ديِن اللِّه.

َدعوَة المسلميَن اإلى اأْخِذ ال�أسرى بعَد اإلحاِق الَهزيَمِة بالكّفارِ، َوالتّعاُمل معهم باأحِد اأمرْين، هما:	 

ُل باإطلاِق َسراِحِهم ِمن  غيِر ُمقابل. ١- الَمنُّ عليهم، والتَّفضُّ

ُمقابَل  اأو  الماِل،  من  فِديٍة  ُمقابَل  اإطلاُق سراِحِهم   -٢

َتبادِل ال�أسرى، اأو ُمقابَل َمنَفعٍة َيراها المسلمون.

 الحكمة من قت�ِل الكّف�ر:

 اأخبَر اللُّه تعالى اأنَُّه قاِدٌر على اإهلاِك ال�أعداِء َوقْتِلِهم، اإل� اأنُّه اأمَر بُِمقاتلِتِهم؛ لِِحَكٍم َعديدٍة، منها:

١- اأنَّ اللَّه تعالى ُيريُد اأْن ُيميَّز بيَن الصادقيَن وَغيرِهم من المنافقين في ُمقاَتلِة الُكّفاِر.

٢- اأنَّ اللَّه تعالى ُيريُد اأْن َيتَِّخَذ ِمن الُمؤمنيَن ُشهداَء ُيْكرُِمهم بالّشهاَدِة؛ لِيْغِفَر ُذنوَبُهم، َويرفَع َدرجاتِهم 

 ": في الجنَِّة، َقاَل تعالى: ﴿ پ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ﴾ )الحديد: ١٩(  َقاَل رَُسوُل اللَِّه

اإِنَّ اأْرَواَحُهْم فِي َجْوَف َطْيٍر َخْضٍر َتْسرَُح فِي الَجنَِّة َحْيُث َشاَءْت، ثُمَّ َتاأْوِي اإَِلى َقَناِديَل َتْحَت الَعرِْش"١.  َو

بي�ن ع�قبة المؤمنين وع�قبة الك�فرين:

ِيَن َكَفُرواْ  ۡقَداَمُكۡم ٧ َوٱلَّ
َ
َ يَنُصُۡكۡم َوُيثَّبِۡت أ واْ ٱللَّ ِيَن َءاَمُنٓواْ إِن تَنُصُ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ قال تعالى:﴿ َيٰٓ

فَلَۡم يَِسرُيواْ ِف 
َ
ۡعَمٰلَُهۡم ٩ ۞أ

َ
ۡحَبَط أ

َ
ُ فَأ نَزَل ٱللَّ

َ
ُهۡم َكرُِهواْ َمآ أ نَّ

َ
ۡعَمٰلَُهۡم ٨ َذٰلَِك بِأ

َ
َضلَّ أ

َ
َُّهۡم َوأ َفَتۡعٗسا ل

نَّ 
َ
ۡمَثٰلَُها ١٠ َذٰلَِك بِأ

َ
ُ َعلَۡيِهۡمۖ َولِۡلَكٰفِرِيَن أ َر ٱللَّ ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡمۖ َدمَّ ۡرِض َفَينُظُرواْ َكۡيَف َكَن َعٰقَِبُة ٱلَّ

َ
ٱۡل

١- رواه مسلم.

نـشــــ�ط: 
المسلمين  معاملة  بين  اأقارُن 

للاأسير ومعاملة غيرِِهم.
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نَّ ٱۡلَكٰفِرِيَن َل َمۡوَلٰ لَُهۡم ١١﴾.
َ
ِيَن َءاَمُنواْ َوأ َ َمۡوَل ٱلَّ ٱللَّ

ِة والنّْصِر والثّباِت اأماَم َعُدوِِّهم اإْن هم اأطاعوُه، َوطبّقوا َشريَعَته، واجتنبوا   وََعَد اللُّه تعالى المؤمنيَن بالِعزَّ

معاصيه، فقد اأَذلَّ اللُّه تعالى الُكّفاَر، واأبطَل اأعماَلُهم؛ لُِكفرِِهم وََعدائِِهم َوُبغِضِهم كتاَب اللِّه وشريعَته. 

َر قُراُهم، ولم يُكْن لهم  فعلى الُكّفاِر اأْن َيتّعظوا بما اأصاَب ال�أمَم الّسابقة، فقد اأهَلَكُهم بكفرِهم، ودمَّ

ناصٌر يمنُع عنهم عذاَب اللِّه تعالى.

نـشــــ�ط: 

اأقراأ النّصين ال�آتيين، واأستخرُج منهما عوامل النّصر: 

ۡقَداَمُكۡم ﴾ 
َ
َ يَنُصُۡكۡم َوُيثَّبِۡت أ واْ ٱللَّ ِيَن َءاَمُنٓواْ إِن تَنُصُ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ١- قال تعالى:﴿ َيٰٓ

]محمد:٧[. 

ا  تُُكۡم فَلَۡم ُتۡغِن َعنُكۡم َشۡي ٔٗ ۡعَجَبۡتُكۡم َكۡثَ
َ
٢- قال تعالى:﴿َوَيۡوَم ُحَنۡيٍ إِۡذ أ

ۡدبِرِيَن ٢٥﴾]التوبة:٢٥[.  ُۡتم مُّ ۡرُض بَِما رَُحَبۡت ُثمَّ َولَّ
َ
َوَضاقَۡت َعلَۡيُكُم ٱۡل

 من الّدروِس والِعَبِر المستف�دِة مْن اآي�ِت الّدرس:

١- طاعُة الرّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص َسبٌب في َمغفَرِة الّذنوِب، وتكفيِر الَسيّئات. 

٢- الُكفُر ُيحبُط ال�أعماَل.

3- الَصدُّ عن سبيِل اللِّه سبٌب في وجوِب الِجهاِد.
اأطيُع رسول اللّه، واأوقُِّر ما جاء 
به، واأحافُظ على سنِّته  كي 

َيحَفَظ اللّه لي اأعمالي.

:
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التقويم:

حيحة فيما ياأتي: حيحة واإشارة )  ( يمين العبارة غير الصَّ  اأضع اإشارة )  ( يمين العبارة الصَّ

)        ( َقبول ال�أعمال عند اللّه مرتبٌط باتّباِع الرّسول  وطاعِته.- ١

حساِن اإلى ال�أسيِر وُمداواتِه.- ٢ سلاُم بال�إ )        ( اأَمَر ال�إ

هداء اأنّهم ل� ُيفَتنوَن في قُبورِهم.- 3 )        ( ِمن كرامِة الشُّ

)        ( الُكّفاُر َيتَِّعظوَن بما اأصاَب ال�أمَم الّسابقة ِمن َدماٍر وَهلاٍك.- ٤

جابة الصحيحة في كل مما ياأتي:  اأضع دائرة حول رمز ال�إ

سبب تكرار ذكر اإحباط العمل وقبوله في سورة محمد يدل على:- ١
ب- اأهمية العدد. اأ- ارتباطه بوجوب اتباع الرسول  وطاعته.  

د- تجنب الرياء في العمل. ج- عادة العرب في ذكر العدد.   
يقصد بقوله تعالى:﴿ َحتَّٰى َتَضَع ٱۡلَحۡرُب اأۡوَزاَرَهۚا﴾. - ٢

ب- حتى تنتهي الحرب.  اأ- حتى يطمئن المسلمون من قبل الكفار.  
د- حتى استسلام الكفار واإضعافهم.  ج- حتى تبداأ الحرب.    

ُح معاني المفردات والتراكيب ال�آتية:  اأوضِّ
     اأْثخنتموهم، الَوثاق، اأَضلَّ اأعماَلهم، َتعساً لهم.

 اأَعلُِّل: اأَمَر اللّه تعالى المؤمنين بقتاِل الُكّفار.

ُح اأحكام ال�أسرى، كما وردْت في ال�آياِت الكريمة.  اأوضِّ

هداِء عند اللّه تعالى.  اأِصُف َمنزَِلَة الشُّ

 اأستنتج دروساً اأخرى من ال�آيات الكريمة.

اأتلو ال�آيات الكريمة غيباً.
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الدرس
٣  

 ال�أهداُف: ُيتوقّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

تلاوة ال�آياِت الَكريمة غيباً.- ١

تفسير المفرداِت الغريبة في ال�آياِت الكريمِة.- ٢

من - 3 الكافرين  وحال  المؤمنين  حال  بيَن  المقارنة 

خلال ال�آيات. 

تحديد بعض صفاِت المنافقيَن الواردِة في ال�آيات.- ٤

اأوامِر - ٥ عن  عراض  ال�إ على  المترتبة  ال�آثار  استنتاج 

اللّه تعالى. 

ِمن - ٦ الُمستفاَدة  والِعظاِت  الِعَبِر  بعض  استنباط 

الّدرس.

تفسير وحفظ

د سورة ُمَحمَّ

ٰلَِحِٰت  ٱلصَّ وََعِملُواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ يُۡدِخُل   َ ٱللَّ إِنَّ   ﴿
ِيَن َكَفُرواْ َيَتَمتَُّعوَن  نَۡهُٰرۖ َوٱلَّ

َ
ٰٖت َتۡرِي ِمن َتۡتَِها ٱۡل َجنَّ

 ١٢ َُّهۡم  ل َمۡثٗوى  َوٱلَّاُر  نَۡعُٰم 
َ
ٱۡل ُكُل 

ۡ
تَأ َكَما  ُكلُوَن 

ۡ
َوَيأ

ۡخرََجۡتَك 
َ
َشدُّ قُوَّٗة ّمِن قَۡرَيتَِك ٱلَِّتٓ أ

َ
يِّن ّمِن قَۡرَيٍة ِهَ أ

َ
َوَكأ

ّمِن  بَّيَِنةٖ   ٰ َعَ َكَن  َفَمن 
َ
أ لَُهۡم ١٣  نَاِصَ  فَاَل  ۡهلَۡكَنُٰهۡم 

َ
أ

ۡهَوآَءُهم ١٤ 
َ
أ َبُعٓواْ  َوٱتَّ َعَملِهِۦ  ُسوُٓء  َلُۥ  ُزّيَِن  َكَمن  ّبِهِۦ  رَّ

آٍء َغرۡيِ  نَۡهٰٞر ّمِن مَّ
َ
أ َثُل ٱۡلَنَّةِ ٱلَِّت وُِعَد ٱلُۡمتَُّقوَنۖ فِيَهآ  مَّ

ّمِۡن َخۡرٖ  نَۡهٰٞر 
َ
َوأ ۡ َطۡعُمُهۥ  َيَتَغريَّ َّۡم  ل َبٖ 

لَّ ّمِن  نَۡهٰٞر 
َ
َوأ َءاِسٖن 

 ِ
ۖ َولَُهۡم فِيَها ِمن ُكّ َصّفٗ نَۡهٰٞر ّمِۡن َعَسٖل مُّ

َ
ٰرِبَِي َوأ ةٖ ّلِلشَّ َّ لَّ

مع�ني المفردات والتراكيب:

َبيَِّنة: ُحّجٌة واضحٌة وبرهان.

اآِسٍن: متغيٌِّر، وُمْنِتٌن؛ بسبب طول 

المكث.

ال�آي�ت )24-12(
سورة محّمد )2(       
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ّبِِهۡمۖ َكَمۡن ُهَو َخِٰلٞ ِف ٱلَّارِ وَُسُقواْ  ٱثلََّمَرِٰت َوَمۡغفَِرةٞ ّمِن رَّ
ن يَۡسَتِمُع إَِلَۡك  ۡمَعآَءُهۡم ١٥ َوِمۡنُهم مَّ

َ
َع أ يٗما َفَقطَّ َمآًء َحِ

وتُواْ ٱۡلعِۡلَم َماَذا 
ُ
ِيَن أ ٰٓ إَِذا َخرَُجواْ ِمۡن ِعنِدَك قَالُواْ لِلَّ َحتَّ

َبُعٓواْ  ٰ قُلُوبِِهۡم َوٱتَّ ُ َعَ ِيَن َطَبَع ٱللَّ ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ
ُ
أ َءانِفاًۚ  قَاَل 

َوَءاتَىُٰهۡم  ُهٗدى  َزاَدُهۡم  ٱۡهَتَدۡواْ  ِيَن  َوٱلَّ  ١٦ ۡهَوآَءُهۡم 
َ
أ

َبۡغَتٗةۖ  تَِيُهم 
ۡ
تَأ ن 

َ
أ اَعَة  ٱلسَّ إِلَّ  يَنُظُروَن  َفَهۡل  َتۡقَوىُٰهۡم ١٧ 

ذِۡكَرىُٰهۡم ١٨  َجآَءۡتُهۡم  إَِذا  لَُهۡم   ٰ نَّ
َ
فَأ اُطَهاۚ  ۡشَ

َ
أ َجآَء  َفَقۡد 

ۢنبَِك َولِۡلُمۡؤِمنَِي  ُ َوٱۡسَتۡغفِۡر ِلَ نَُّهۥ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ ٱللَّ
َ
فَٱۡعلَۡم أ

 ١٩ َوَمۡثَوىُٰكۡم  ُمَتَقلََّبُكۡم  َيۡعلَُم   ُ َوٱللَّ َوٱلُۡمۡؤِمَنِٰتۗ 
نزِلَۡت ُسوَرةٞ 

ُ
ِيَن َءاَمُنواْ لَۡوَل نُّزِلَۡت ُسوَرةۖٞ فَإَِذآ أ َوَيُقوُل ٱلَّ

قُلُوبِِهم  ِف  ِيَن  ٱلَّ يَۡت 
َ
َرأ ٱۡلقَِتاُل  فِيَها  َوُذكَِر  َۡكَمةٞ  مُّ

ٱلَۡمۡوِتۖ  ِمَن  َعلَۡيهِ  ٱلَۡمۡغِشِّ  َنَظَر  إَِلَۡك  يَنُظُروَن  َرٞض  مَّ
ۡمُر فَلَۡو 

َ
ۡعُروٞفۚ فَإَِذا َعَزَم ٱۡل ۡوَلٰ لَُهۡم ٢٠ َطاَعةٞ َوقَۡوٞل مَّ

َ
فَأ

ُۡتۡم  َُّهۡم ٢١ َفَهۡل َعَسۡيُتۡم إِن تََولَّ ا ل َ لََكَن َخرۡيٗ َصَدقُواْ ٱللَّ
ْوَلٰٓئَِك 

ُ
رَۡحاَمُكۡم ٢٢ أ

َ
ُعٓواْ أ ۡرِض َوُتَقّطِ

َ
ن ُتۡفِسُدواْ ِف ٱۡل

َ
أ

فَاَل 
َ
أ  ٢٣ بَۡصَٰرُهۡم 

َ
أ ۡعَمٰٓ 

َ
َوأ ُهۡم  َصمَّ

َ
فَأ  ُ ٱللَّ لََعَنُهُم  ِيَن  ٱلَّ

ۡقَفالَُهآ ٢٤﴾.
َ
ٰ قُلُوٍب أ ۡم َعَ

َ
َيَتَدبَُّروَن ٱۡلُقۡرَءاَن أ

َم�ًء َحِميمً�: ماء شديد الحرارة.

اآنِفً�: سابقاً.

اأۡشراُطه�: علاماتها.

على  الدل�لة  واضحة  ُمۡحَكَمة: 
المراد.

 َشرُح ال�آي�ِت الكريمة: 

ح�ُل المؤمنين وح�ُل الك�فرين:

ِيَن  نَۡهُٰرۖ َوٱلَّ
َ
ٰٖت َتۡرِي ِمن َتۡتَِها ٱۡل ٰلَِحِٰت َجنَّ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ َ يُۡدِخُل ٱلَّ قال تعالى:﴿ إِنَّ ٱللَّ

َشدُّ قُوَّٗة 
َ
يِّن ّمِن قَۡرَيٍة ِهَ أ

َ
َُّهۡم ١٢ َوَكأ نَۡعُٰم َوٱلَّاُر َمۡثٗوى ل

َ
ُكُل ٱۡل

ۡ
ُكلُوَن َكَما تَأ

ۡ
َيَتَمتَُّعوَن َوَيأ َكَفُرواْ 

ّبِهِۦ َكَمن ُزّيَِن َلُۥ ُسوُٓء  ٰ بَّيَِنةٖ ّمِن رَّ َفَمن َكَن َعَ
َ
ۡهلَۡكَنُٰهۡم فَاَل نَاِصَ لَُهۡم ١٣ أ

َ
ۡخرََجۡتَك أ

َ
ّمِن قَۡرَيتَِك ٱلَِّتٓ أ

ۡهَوآَءُهم ١٤﴾.
َ
َبُعٓواْ أ َعَملِهِۦ َوٱتَّ
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الّصالحاِت،  يعملوَن  الذيَن  المؤمنون  اأّما  وكافريَن،  مؤمنيَن،  فريقْين:  اإلى  النّاَس  ال�آياُت  قّسَمت 

فقد اأخبَر اللّه تعالى باأنّه مول�هم وحافُظهم وناصرُهم، وقد وعدُهم باإدخالِهم جنّاٍت تجري ِمن َتحِتها 

ال�أنهاُر، لهم فيها ِمن ُكلِّ الثّمرات.

الّدنيا،  في  يتمتّعوَن  لّذاتِِهم،  في  ُمنغمسوَن  فاإنَُّهم    ورسوَله  اللَّه  كّذبوا  الذيَن  الكافرون  واأّما 

فهؤل�ِء  ثواٍب،  ول�  عقاٍب  في  ل�  ال�آِخَرِة،  في  يفّكرون  ول�  يتدبّروَن  ل�  ال�أنعاُم،  تاأكُل  كما  فياأكلوَن 

مصيرُهم النّار.   

على  قاِدٌر  تعالى  اللّه  باأّن  واآذوه    الرّسول  اأخرجوا  الّذين  قريش  لكّفاِر  الّشديُد  الوعيُد  وياأتي 

اإهلاِكِهم، فقد اأهَلَك َمن هو اأشدُّ منهم قوّة، فلا يعقل اأن يساوي بين ُكّفاُر قريٍش الذين اتَّبعوا اأهواءهم، 

اإِْدراك.   وزيَّن لهم الّشيطاُن سوَء اأعمالِهم والمؤمنون الذين ُيطيعون اللّه ورسوله  عن وعٍي و

 مصيُر المؤمنين والك�فرين: 

 ۡ َّۡم َيَتَغريَّ َبٖ ل
نَۡهٰٞر ّمِن لَّ

َ
آٍء َغرۡيِ َءاِسٖن َوأ نَۡهٰٞر ّمِن مَّ

َ
َثُل ٱۡلَنَّةِ ٱلَِّت وُِعَد ٱلُۡمتَُّقوَنۖ فِيَهآ أ قال تعالى:﴿ مَّ

ِ ٱثلََّمَرِٰت َوَمۡغفَِرةٞ ّمِن 
ۖ َولَُهۡم فِيَها ِمن ُكّ َصّفٗ نَۡهٰٞر ّمِۡن َعَسٖل مُّ

َ
ٰرِبَِي َوأ ةٖ ّلِلشَّ َّ نَۡهٰٞر ّمِۡن َخۡرٖ لَّ

َ
َطۡعُمُهۥ َوأ

ۡمَعآَءُهۡم ١٥﴾.
َ
َع أ ّبِِهۡمۖ َكَمۡن ُهَو َخِٰلٞ ِف ٱلَّارِ وَُسُقواْ َمآًء َحِيٗما َفَقطَّ رَّ

اأخبر اللّه تع�لى عن صفة الجنِّة التي اأعّده� للمتّقين، فيه� اأنه�ٌر كثيرٌة، وثم�ٌر ل� تُحصى، 

وِمن هذه ال�أنه�ر:

* اأنهاٌر جاريٌة صافيٌة ِمن ماٍء لم َيَتَغيَّْر ريُحه ول� طعُمه؛ فمياه الّدنيا َتتغيُّر َوتُنِتُن مع طوِل المّدِة . 

* اأنهاٌر من لبٍن لم يتغيّر طعُمه َكَلبِن الّدنيا. 

َة فيه، فخمُر الّدنيا ُيذِهُب العقوَل،  * اأنهاٌر من خمٍر ُشرُبُه لذيٌذ على خلاف خمِر الّدنيا الذي ل� َلذَّ

  ُمنِتُن الّرائحِة، سيُِّئ الطّْعِم، ُمؤثٌِّر على صّحِة الَبدِن.

َي من ال�أذى والقذى، ليس كعسِل الّدنيا الّذي ُيَصّفى من الّشوائِب. * اأنهاٌر من عسٍل ُصفِّ

اأّما الثّماُر، فقد اأعدَّ اللُّه للمؤمنيَن بعَد اأن غفَر لهم ذنوَبهم فواِكَه كثيرًة مّما َتشتهيِه اأنُفُسُهم، دانيًة 

ثمارُها وقُطوفُها، ل� َمقطوعٌة، ول� َممنوعٌة. 

فهل َمَثُل هؤل�ء المؤمنيَن الذيَن يتمتّعوَن في هذا النّعيم المقيم َكَمَثِل الخالديَن في النّاِر ُيسَقْوَن ماًء 
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شديَد الَغَليان، َيشوي الوجوَه، وُيَقطُِّع ال�أمعاَء؟!.

 من صف�ت المن�فقين: 

وتُواْ ٱۡلعِۡلَم َماَذا قَاَل 
ُ
ِيَن أ ٰٓ إَِذا َخرَُجواْ ِمۡن ِعنِدَك قَالُواْ لِلَّ ن يَۡسَتِمُع إَِلَۡك َحتَّ قال تعالى:﴿ َوِمۡنُهم مَّ

َوَءاتَىُٰهۡم  ُهٗدى  َزاَدُهۡم  ٱۡهَتَدۡواْ  ِيَن  َوٱلَّ ۡهَوآَءُهۡم ١٦ 
َ
أ َبُعٓواْ  َوٱتَّ قُلُوبِِهۡم   ٰ َعَ  ُ َطَبَع ٱللَّ ِيَن  ٱلَّ ْوَلٰٓئَِك 

ُ
أ َءانِفاًۚ 

ٰ لَُهۡم إَِذا َجآَءۡتُهۡم ذِۡكَرىُٰهۡم  نَّ
َ
اُطَهاۚ فَأ ۡشَ

َ
تَِيُهم َبۡغَتٗةۖ َفَقۡد َجآَء أ

ۡ
ن تَأ

َ
اَعَة أ َتۡقَوىُٰهۡم ١٧ َفَهۡل يَنُظُروَن إِلَّ ٱلسَّ

ُ َيۡعلَُم ُمَتَقلََّبُكۡم َوَمۡثَوىُٰكۡم  ۢنبَِك َولِۡلُمۡؤِمنَِي َوٱلُۡمۡؤِمَنِٰتۗ َوٱللَّ ُ َوٱۡسَتۡغفِۡر ِلَ نَُّهۥ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ ٱللَّ
َ
١٨ فَٱۡعلَۡم أ

ِيَن ِف  يَۡت ٱلَّ
َ
َۡكَمةٞ َوُذكَِر فِيَها ٱۡلقَِتاُل َرأ نزِلَۡت ُسوَرةٞ مُّ

ُ
ِيَن َءاَمُنواْ لَۡوَل نُّزِلَۡت ُسوَرةۖٞ فَإَِذآ أ ١٩ َوَيُقوُل ٱلَّ

ۡعُروٞفۚ فَإَِذا  ۡوَلٰ لَُهۡم ٢٠ َطاَعةٞ َوقَۡوٞل مَّ
َ
َرٞض يَنُظُروَن إَِلَۡك َنَظَر ٱلَۡمۡغِشِّ َعلَۡيهِ ِمَن ٱلَۡمۡوِتۖ فَأ قُلُوبِِهم مَّ

َُّهۡم ٢١ ﴾. ا ل َ لََكَن َخرۡيٗ ۡمُر فَلَۡو َصَدقُواْ ٱللَّ
َ
َعَزَم ٱۡل

يكشف اللّه تع�لى عن بعِض اأخلاِق المن�فقين وسلوك�تِهم السيِّئة، ومنه�:

* حضورُهم مجلَس رسوِل اللّه ؛ لسماِع كلاِمه باآذانِهم، وقلوُبهم ُمنِكرٌة، وعند خروجِهم يطعنوَن

خريِة وال�ستهزاِء(: ماذا    في كلاِمه، َوُيْظِهروَن ِقلََّة ال�كتراِث، ويقولون للّصحابِة  )على سبيِل السُّ

كاَن يقوُل في مجِلِسه قبَل قليل؟

لاِل، والطَّْبِع على قلوبِِهم، واتّباِعِهم    الُكفِر والضَّ اأّن دوافَِع استهزائِِهم هو تماديِهم في  ال�آياُت  وبيّنِت 

َشَهواتِِهم واأهواَءُهْم. 

يماَن في اأوقاٍت ل� تنفع فيها َتْوَبٌة ول� اإيماٌن؛ وذلك عندما َيحُضُرُهم الموُت،  * اإظهاُر التّوَبِة، واإعلانُُهم ال�إ

وعنَدما َتجيء الّساعُة، وعند الوقوِف للحساِب، واإظهاُرُهم التّوبَة في هذه ال�أوقاِت ل� َينفُعُهم. 

   وقْد دعا اللّه تعالى المنافقيَن اإلى التّوبِة قبَل مجيء الّساعِة وظهوِر علاماتِها، وبيَّن لهم اأنَّ اأوََّل علاماتِها   

فاستهزؤوا  بِِهَما"١  َفَيُمدُّ  بِاإِْصَبَعْيِه،  َوُيِشيُر  َهَكَذا،  اَعَة  َوالسَّ اأَنا  قال:" ُبِعْثُت  الّذي    بعثُة محّمٍد 

بالرّسول ، ولم يؤمنوا به.

ُر القراآُن حاَلُهم وهم َينظروَن اإلى رسوِل  * ُجْبُن المنافقيَن َوَهَلُعُهم عندما َتنزُِل اآياٌت صريحٌة تاأمُر بالقتاِل، فُيَصوِّ

ِة الخوِف والَفزَِع. اللّه  ِمن ِشّدِة الرُّعِب كحاِل َمْن َحَضَرُه الموُت، َيبقى َبَصُرُه شاِخصاً من ِشدَّ

اأّما المؤمنوَن، فاإنّهم يستمعون القراآَن، وُيقِبلوَن على الّسماِع ِمن رسوِل اللّه ، واللُّه تعالى يزيُدُهم هًدى 

1 - رواه البخاري.
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اإيماناً به، وياأمُرُهم اأن يستعينوا به، ويطلبوا منه الَمغِفرَة، وَمحَو السيّئاِت، وُيَذكُِّرُهم باأنّه ُمحيٌط بهم،  وَخشيًة و

َيعَلُم َتَحرُّكاتِِهم في الليِل والنّهاِر.

نـشــــ�ط: 
١- اأقراأ النَّص ال�آتي واأستخرُج منه، علامات الّساعة، وال�أوقات التي ل� تُقَبُل فيها التّوبُة، عن اأبي 
هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه :" ثلاٌث اإذا خرجن لم ينفع نفساً اإيمانُها َلْم 

اُل، َوَدابَُّة اْل�أرْض". رواه مسلم جَّ بَِها، َوالدَّ ْمِس ِمْن َمْغِر َتُكْن اآَمَنْت ِمْن َقْبُل: ُطُلوُع الشَّ

جِر. ٢- اأناِقُش علاَمَة الّساعِة المتعلَِّقة بُنْطِق الحجِر والشَّ

 

عراض عن اللّه تع�لى:   ال�آث�ر المترتّبة على ال�إ

ِيَن  ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ
ُ
رَۡحاَمُكۡم ٢٢ أ

َ
ُعٓواْ أ ۡرِض َوُتَقّطِ

َ
ن ُتۡفِسُدواْ ِف ٱۡل

َ
ُۡتۡم أ قال تعالى:﴿ َفَهۡل َعَسۡيُتۡم إِن تََولَّ

 ٰ ۡم َعَ
َ
فَاَل َيَتَدبَُّروَن ٱۡلُقۡرَءاَن أ

َ
بَۡصَٰرُهۡم ٢٣ أ

َ
ۡعَمٰٓ أ

َ
ُهۡم َوأ َصمَّ

َ
ُ فَأ لََعَنُهُم ٱللَّ

ۡقَفالَُهآ ٢٤﴾.
َ
قُلُوٍب أ

عراَض عن اأمرِه، وترَْك الِقتاِل في  ُر اللّه تعالى المؤمنين ِمن اأّن ال�إِ ُيَحذِّ

سبيِله، ُيؤّدي اإلى انتشاِر الظُّْلِم والفساِد في ال�أرض، كما يؤّدي اإلى انتشاِر 

كما  المؤمنين،  على  الُكّفاِر  وَتَسلُِّط  والفوضى،  وال�قتتاِل  والنّزاِع  الُفرَقِة 

يؤّدي اإلى َقْطِع ال�أرحاِم بيَن النّاِس. 

من الّدروِس والِعبِر المستف�دة من ال�آي�ِت:

١- َفْضُح المنافقين، وكْشُف األ�عيبِهم.
٢- ترُك الجهاِد في سبيل اللّه سبُب الفساد في ال�أرض.

عراِض عن اأْمِر اللّه تعالى. 3- قطع الرَِّحِم من اآثاِر ال�إ

تعالى كي  للّه  ول�ئي  اأخِلُص 
والمنافقين   النفاق  من  اأتبّراأ 

وصفاتِهم.

اأرجع اإلى كتب 

التفسير واأبيّن دل�لة ال�آية : 

فَاَل َيَتَدبَُّروَن ٱۡلُقۡرَءاَن 
َ
﴿ أ

ۡقَفالَُهآ ٢٤﴾.
َ
ٰ قُلُوٍب أ ۡم َعَ

َ
أ

نـشــــ�ط: 
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التقويم:

حيحة فيما ياأتي: حيحة واإشارة )  ( يمين العبارة غير الصَّ  اأضع اإشارة )  ( يمين العبارة الصَّ

ِل علاماِت الّساَعِة.- ١ )       ( تَُعدُّ بعثُة رسوِل اللّه  ِمن اأوَّ
)       ( يشَترُِك لبُن الجنِّة مع لبِن الّدنيا في عدم تغيّر طعِمه.- ٢
)        ( كان بعُض المنافقين يحضروَن مجلس رسوِل اللّه ؛ ليتعلّموا اأمور الّدين.- 3

جابة الصحيحة في كل مما ياأتي:  اأضع دائرة حول رمز ال�إ

البيَّنة هي:- ١
شارة.  ب- ال�إ اأ- الُحّجة الواضحة.    

د- العلم والعمل.  ج- النتيجة.     
يكون حال المنافقين عند دعوتهم اإلى الجهاد في سبيل الله تعالى:- ٢

ب- الجبن والهلع والخوف.  اأ- التضحية والفداء.    
د- ال�ستهزاء.  ج- الشجاعة.    

 اأوازن بين مصيِر المؤمنيَن والكافرين في ال�آخرِة.

ُد ال�أوقات التي ل� تُقَبُل فيها التّوبُة.  اأَعدِّ

 اأِصُف حال المنافقيَن في الَمواِقِف ال�آتيِة:
 . اأ- عنَد ُخروجِهم ِمن عنِد رسوِل اللّه

ب- عنَد ال�أمِر بالقتاِل في سبيِل اللّه.

 اأبيُّن ما تُدلُّ عليه النّصوُص ال�آتية:

نَۡعُٰم َوٱلَّاُر َمۡثٗوى 
َ
ُكُل ٱۡل

ۡ
ُكلُوَن َكَما تَأ

ۡ
َيَتَمتَُّعوَن َوَيأ ِيَن َكَفُرواْ  اأ- قال تعالى:﴿ َوٱلَّ

َُّهۡم ١٢﴾]محمد:١٢[. ل
رَۡحاَمُكۡم ٢٢﴾ ]محمد:٢٢[.

َ
ُعوٓاْ أ ۡرِض َوُتَقّطِ

َ
ن ُتۡفِسُدواْ ِف ٱۡل

َ
ُۡتۡم أ ب- قال تعالى:﴿ َفَهۡل َعَسۡيُتۡم إِن تََولَّ

 اأتلو ال�آيات الكريمة غيباً.
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ال�آي�ت )25-٣٨(
سورة محّمد )٣(         الدرس

4  

 ال�أهداُف: ُيتوقّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

تلاوة ال�آياِت الَكريمة تلاوة سليمة.- ١

تفسير المفرداِت الغريبة في ال�آياِت الكريمِة.- ٢

تعداد اأسباب ضلال المنافقين.- 3

بيان الحكمة من ابتلاء اللّه تعالى للمؤمنين. - ٤

تعليل سبب بطلان اأعمال الكافرين.- ٥

توضيح اأسباب علو المسلمين وعزّتهم.- ٦

نفاق في سبيل اللّه تعالى.- ٧ استشعار فضل ال�إ

من - 8 المستفادة  والعظات  العبر  بعض  استنباط 

الدرس.

تفسير

َ لَُهُم ٱلُۡهَدى  ۡدَبٰرِهِم ّمِۢن َبۡعِد َما تَبَيَّ
َ
ٰٓ أ واْ َعَ ِيَن ٱۡرتَدُّ إِنَّ ٱلَّ

ِيَن  ُهۡم قَالُواْ لِلَّ نَّ
َ
ۡمَلٰ لَُهۡم ٢٥ َذٰلَِك بِأ

َ
َل لَُهۡم َوأ ۡيَطُٰن َسوَّ ٱلشَّ

 ُ َوٱللَّ ۡمرِۖ 
َ
ٱۡل َبۡعِض  ِف  َسُنِطيُعُكۡم   ُ ٱللَّ َل  نَزَّ َما  َكرُِهواْ 

ۡتُهُم ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة يَۡضُِبوَن  ارَُهۡم ٢٦ فََكۡيَف إَِذا تَوَفَّ َيۡعلَُم إِۡسَ
 َ ۡسَخَط ٱللَّ

َ
َبُعواْ َمآ أ ُهُم ٱتَّ نَّ

َ
ۡدَبَٰرُهۡم ٢٧ َذٰلَِك بِأ

َ
وُُجوَهُهۡم َوأ

ِيَن  ۡم َحِسَب ٱلَّ
َ
أ ۡعَمٰلَُهۡم ٢٨ 

َ
أ ۡحَبَط 

َ
َوَكرُِهواْ رِۡضَوٰنَُهۥ فَأ

َولَۡو  ۡضَغَٰنُهۡم ٢٩ 
َ
أ  ُ ٱللَّ ُيۡرَِج  لَّن  ن 

َ
أ َرٌض  مَّ قُلُوبِِهم  ِف 

َرۡيَنَٰكُهۡم فَلََعَرۡفَتُهم بِِسيَمُٰهۡمۚ َوَلَۡعرَِفنَُّهۡم ِف َلِۡن 
َ
نََشآُء َل

ٰ َنۡعلََم  ۡعَمٰلَُكۡم ٣٠ َوَلَۡبلَُونَُّكۡم َحتَّ
َ
ُ َيۡعلَُم أ ٱۡلَقۡوِلۚ َوٱللَّ

د سورة ُمَحمَّ
مع�ني المفردات والتراكيب:

َسوََّل: زيّن.

الشديدة  اأحقادهم  اأضغ�نهم: 
سلام والمسلمين. على ال�إ

لحن القول: الكلام الذي يقصدون 
ساءة دون تصريح. به ال�إ
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ۡخَباَرُكۡم ٣١ إِنَّ 
َ
أ ِٰبِيَن َوَنۡبلَُواْ  ٱلُۡمَجِٰهِديَن ِمنُكۡم َوٱلصَّ

ِ وََشٓاقُّواْ ٱلرَُّسوَل ِمۢن  واْ َعن َسبِيِل ٱللَّ ِيَن َكَفُرواْ َوَصدُّ ٱلَّ
ا وََسُيۡحبُِط  َ َشۡي ٔٗ واْ ٱللَّ َ لَُهُم ٱلُۡهَدٰى لَن يَُضُّ َبۡعِد َما تَبَيَّ
ِطيُعواْ 

َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱللَّ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ۡعَمٰلَُهۡم ٣٢ ۞َيٰٓ

َ
أ

َكَفُرواْ  ِيَن  ٱلَّ إِنَّ   ٣٣ ۡعَمٰلَُكۡم 
َ
أ ُتۡبِطلُٓواْ  َوَل  ٱلرَُّسوَل 

َيۡغفَِر  ارٞ فَلَن  َوُهۡم ُكفَّ ُثمَّ َماتُواْ   ِ واْ َعن َسبِيِل ٱللَّ َوَصدُّ
ۡعلَۡوَن 

َ
نُتُم ٱۡل

َ
ۡلِم َوأ ُ لَُهۡم ٣٤ فَاَل تَِهُنواْ َوتَۡدُعٓواْ إَِل ٱلسَّ ٱللَّ

ٱۡلََيٰوةُ  َما  إِنَّ  ٣٥ ۡعَمٰلَُكۡم 
َ
أ ُكۡم  يَِتَ َولَن  َمَعُكۡم   ُ َوٱللَّ

ُجوَرُكۡم 
ُ
أ يُۡؤتُِكۡم  َوَتتَُّقواْ  تُۡؤِمُنواْ  َولَۡهوٞۚ ِإَون  لَعِٞب  ۡنَيا  ٱدلُّ

ۡلُكُموَها َفُيۡحفُِكۡم  ۡمَوٰلَُكۡم ٣٦ إِن يَۡس َٔ
َ
َوَل يَۡس َٔۡلُكۡم أ

ُؤَلٓءِ تُۡدَعۡوَن  نُتۡم َهٰٓ
َ
أ ۡضَغَٰنُكۡم ٣٧ َهٰٓ

َ
َتۡبَخلُواْ َوُيۡخرِۡج أ

َيۡبَخۡل  َوَمن  َيۡبَخُلۖ  ن  فَِمنُكم مَّ  ِ ِف َسبِيِل ٱللَّ ِلُنفُِقواْ 
ٱۡلُفَقَرآُءۚ  نُتُم 

َ
َوأ ٱۡلَغِنُّ   ُ َوٱللَّ نَّۡفِسهۦِۚ  َعن  َيۡبَخُل  َما  ْفَإِنَّ يَُكونُٓوا َل  ُثمَّ  ُكۡم  َغرۡيَ قَۡوماً  يَۡستَۡبِدۡل  َّۡواْ  َتَتَول ِإَون 

ۡمَثٰلَُكم ٣٨﴾.
َ
أ

 َشرُح ال�آي�ِت الكريمة: 

اأسب�ب ضلال المن�فقين وجزاؤهم:

ۡمَلٰ 
َ
َل لَُهۡم َوأ ۡيَطُٰن َسوَّ َ لَُهُم ٱلُۡهَدى ٱلشَّ ۡدَبٰرِهِم ّمِۢن َبۡعِد َما تَبَيَّ

َ
ٰٓ أ واْ َعَ ِيَن ٱۡرتَدُّ قال تعالى:﴿ إِنَّ ٱلَّ

ارَُهۡم ٢٦  ُ َيۡعلَُم إِۡسَ ۡمرِۖ َوٱللَّ
َ
ُ َسُنِطيُعُكۡم ِف َبۡعِض ٱۡل َل ٱللَّ ِيَن َكرُِهواْ َما نَزَّ ُهۡم قَالُواْ لِلَّ نَّ

َ
لَُهۡم ٢٥ َذٰلَِك بِأ

َ َوَكرُِهواْ  ۡسَخَط ٱللَّ
َ
َبُعواْ َمآ أ ُهُم ٱتَّ نَّ

َ
ۡدَبَٰرُهۡم ٢٧ َذٰلَِك بِأ

َ
ۡتُهُم ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة يَۡضُِبوَن وُُجوَهُهۡم َوأ فََكۡيَف إَِذا تَوَفَّ

ۡضَغَٰنُهۡم ٢٩﴾.
َ
ُ أ ن لَّن ُيۡرَِج ٱللَّ

َ
َرٌض أ ِيَن ِف قُلُوبِِهم مَّ ۡم َحِسَب ٱلَّ

َ
ۡعَمٰلَُهۡم ٢٨ أ

َ
ۡحَبَط أ

َ
رِۡضَوٰنَُهۥ فَأ

ونبلو اأخب�ركم: نُظِهرها، 
وَنكشفها.

لح. ۡلِم: الصُّ ٱلسَّ

عن  تضعفوا  فلا  َتِهُنوا:  َفَلا 
مقاتلة الكفار.

ثواب  ُينقُص  اأعم�لكم:  َيتَركم 
اأعمالكم. 

ُيْحِفُكم: ُيِلحُّ عليكم في الطلب.
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ال�آيات  من  بعدما شاهدوا  والّضلال  الكفِر  اإلى  رجعوا  الَّذين  المنافقيَن  الكريمة  ال�آياُت  َتفَضُح   

، واأّن هناَك اأسباباً  سلاَم هو الحقُّ والبراهين الّدالِة على صدِق نبّوِة الرّسوِل ، وشهدوا على اأّن ال�إِ

كثيرة دفعْت هؤل�ِء اإلى النفاق فاأدَّت اإلى اإحباط اأعمالهم، ومنها:

صراَر على المعصيِة، وتحبيبها اإلى نفوِسِهم، فاستجابوا  الّة، وال�إ * تزييُن الّشيطاِن لهم الُكفَر وال�أفكاَر الضَّ

لوسوسِته.

، َووعُده اإياهم بطول العمر في الحياة الّدنيا. * اإملاُء الّشيطاِن للمنافقين، وتمنّيه لهم ال�أمانيَّ

* تاأثُُّر المنافقين بالكفاِر المشركين الذين يطعنوَن في الّدين، وُيَشوِّهوَن ما اأنزَله اللُّه على رسولِه، ويكرهوَن 

تطبيَقه في ال�أرض.

* طاعُة بعِض المنافقيَن للكّفاِر في استحساِن استبداِل الّشريعِة اأو بعِضها باأحكاٍم وْضِعيٍَّة، وتطبيِقها؛ 

من اأجِل تحقيِق مصالَح ومنافَع شخصيٍّة. 

َد اللّه تعالى المنافقين الذين كرهوا ما اأنزَل اللّه، واأطاعوا الكّفاَر باإحباِط اأعمالِهم، وبعذاٍب  وقد توَعَّ

ُمْخٍز عند قْبِض اأرواِحِهم، واأن يكونوا على اأسواأ حاٍل، حيُث َتضرُِب الملائكُة وجوَهُهم واأدبارَهم، كما 

ن لَّن ُيۡرَِج 
َ
َرٌض أ ِيَن ِف قُلُوبِِهم مَّ ۡم َحِسَب ٱلَّ

َ
َدهم بكْشِف اأسرارِهم واأحقاِدهم وفضِحهم، فقال:﴿ أ توَعَّ

ۡضَغَٰنُهۡم ٢٩﴾
َ
ُ أ ٱللَّ

المنافقيَن  اأشخاَص  ُيظهْر  لم  اأنّه  ِعباِده  على  وَسْترِِه  بَخْلِقه،  رحمِته  عن  تعالى  اللّه  يكشف  ثّم 

لرسولِه  مع قُدَرتِِه على ذلك، اإل� اأنّه سبحانه مّكَن رسوَله من معرَِفِة صفاتِِهم، من خلال َفَلتاِت 

َرۡيَنَٰكُهۡم فَلََعَرۡفَتُهم بِِسيَمُٰهۡمۚ 
َ
األِسَنِتِهم، وصفحاِت وجوِهِهم، وَلْحِن كلاِمهم، قال تعالى: ﴿ َولَۡو نََشآُء َل

ۡعَمٰلَُكۡم ٣٠﴾.
َ
ُ َيۡعلَُم أ َوَلَۡعرَِفنَُّهۡم ِف َلِۡن ٱۡلَقۡوِلۚ َوٱللَّ

نـشــــ�ط: 
خلال  من  وفاتهم،  حين  والمنافقين  للكّفار  ومعاملتهم  للمؤمنيَن  الملائكة  معاملة  بين  اأقارن 

النصوص ال�آتية: 

ۡدَبَٰرُهۡم ٢٧﴾.- ١
َ
ۡتُهُم ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة يَۡضُِبوَن وُُجوَهُهۡم َوأ :﴿ فََكۡيَف إَِذا تَوَفَّ

ۋ     - ٢ ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ  ۇۆ   ۇ   ڭ    :﴿ڭ  

ۅ  ۅ  ۉ  ﴾]النحل:3٢[. 
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 الحكمة من ابتلاء اللّه تع�لى المؤمنين: 

ۡخَباَرُكۡم ٣١ ﴾.
َ
ِٰبِيَن َوَنۡبلَُواْ أ ٰ َنۡعلََم ٱلُۡمَجِٰهِديَن ِمنُكۡم وَٱلصَّ قال تعالى:﴿ َوَلَۡبلَُونَُّكۡم َحتَّ

والمرض،  والّصحِة  والفقر،  بالغنى  يختبرُهم  ابتلاءات؛  من  يشاء  بما  عباَده  تعالى  اللّه  َيختبُر    

ويختبرُهم بالتّكاليِف الّشرعية، وال�أوامِر والنّواهي، لِحكٍم كثيرٍة، منها:

يمان. اأ- تمييُز المؤمنين الّصادقين عن غيرِهم من المنافقين، وضعاِف ال�إ

تمييز المجاهدين باأنفسهم واأموالهم عن غيرهم من المنافقين والمتخاذلين.ب- 

يقول  ج-    اللّه  رسول  كان  فقد  ال�آخرة،  في  الّدرجات  ورفُع  السيّئات،  ومحُو  الّذنوب،  تكفيُر 

للمريض عند زيارتِه: "طهوٌر اإن شاء اللّه"١.

ل�أنّه يؤمن د-  بالّشدائد والمصائب؛  المؤمن يصبُر عندما ُيصاب  اإّن  اإذ  الّصابرين عن غيرِهم،  تمييُز 

تعالى،  اللّه  ويحمد  عليها،  فيصبُر  المصيبة،  على  ُيؤَجُر  باأنه  ويؤمن  وقدرِه،  تعالى  اللّه  بقضاء 

يمان، فاإنه يجزُع عند المصيبة؛ لضعِف اإيمانِه. وَيسَترِْجع، اأّما ضعيف ال�إ

هـ- تقويُة صلة العبِد بربِّه -عز وجل- اإذ يبتلي اللّه العبد؛ ليمتحَن اإيماَنه، ويدفعه اإلى التوّجه اإليه وحده 

بالّدعاء.

 بطلان اأعم�ل الكّف�ر: 

َ لَُهُم ٱلُۡهَدٰى  ِ وََشٓاقُّواْ ٱلرَُّسوَل ِمۢن َبۡعِد َما تَبَيَّ واْ َعن َسبِيِل ٱللَّ ِيَن َكَفُرواْ وََصدُّ قال تعالى:﴿ إِنَّ ٱلَّ

ِطيُعواْ ٱلرَُّسوَل َوَل ُتۡبِطلُوٓاْ 
َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱللَّ

َ
ِيَن َءاَمُنوٓاْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ۡعَمٰلَُهۡم ٣٢ ۞َيٰٓ

َ
ا وََسُيۡحبُِط أ َ َشۡي ٔٗ واْ ٱللَّ لَن يَُضُّ

ُ لَُهۡم ٣٤﴾. ارٞ فَلَن َيۡغفَِر ٱللَّ ِ ُثمَّ َماتُواْ وَُهۡم ُكفَّ واْ َعن َسبِيِل ٱللَّ ِيَن َكَفُرواْ وََصدُّ ۡعَمٰلَُكۡم ٣٣ إِنَّ ٱلَّ
َ
أ

 ، َد اللّه تعالى الُكّفاَر الّذيَن يمنعوَن النّاَس من الّدخوِل في دين اللّه، وَيطعنوَن فيه، وُيحاربون الرّسول توعَّ

وُيخالفوَنه من بعد ما جاءتهم الحجُج والبراهيُن باإبطاِل ثواب اأعمالِهم، وال�نتقاِم منهم، واأنّهم لن ُيْفِلتوا 

من عذاب اللّه.

١- رواه البخاري.
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كما بيَّن سبحاَنه اأّن الكّفار لن ُيْعِجزوا اللّه تعالى، ولن ُيفلتوا من قبضِته، فمصيرُهم الخلوُد في النّار 

اإن خرجوا من الدنيا من غيِر توبٍة، وماتوا ُمِصرّين على كفرِهم.

ثّم ياأمر اللُّه تعالى المؤمنين بالتمّسك بطاعِته وطاعة رسوله ، واألّ� ُيبطلوا اأعماَلهم بموال�ة الكّفاِر 

نفاق رياًء ومنّاً واأذى.  اأو المنافقين، اأو ال�إ

 استعلاء المؤمنين وعزّتهم: 

ۡعَمٰلَُكۡم ٣٥﴾.
َ
ُكۡم أ ُ َمَعُكۡم َولَن يَِتَ ۡعلَۡوَن وَٱللَّ

َ
نُتُم ٱۡل

َ
ۡلِم َوأ قال تعالى:﴿فَاَل تَِهُنواْ َوتَۡدُعوٓاْ إَِل ٱلسَّ

 جعل اللّه تع�لى لعزّة المسلميَن وعلوّهم اأسب�بً�، منه�:

يمان باللّه تعالى: فالمؤمن ل� َيجُبن، بل يشعُر بالقوِة واإن كان ل� يملُك شيئاً؛ ل�أنّه يستمُد القوّة  * ال�إ

من اللّه تعالى وحده، ويتوّكُل عليه.

ةَ  * ال�عتزاز باللّه تعالى: فالمؤمُن عزيٌز؛ ل�أنّه يستمد العّزَة من اللّه تعالى،قال تعالى: ﴿َمن َكَن يُرِيُد ٱۡلعِزَّ

اإلى الّصلِح والّسلام عن  ٱۡلعِزَّةُ َجِيعاًۚ﴾ ]فاطر: ١٠[، فلا يِذّل ول� يهوُن، ول� يدعو ال�أعداَء  فَلِلَّهِ 
ضعٍف اأو عجٍز عن محاربِتهم، اإنّما ُيسالُِمهم ويدعوهم اإلى الّصلح اإن راأى اأّن في الّصلِح مصلحًة 

للاأّمة.

* طلب النّصر من اللّه تعالى: فالمؤمن يعتزُّ باللّه، ويثُق بنصرِه له، فلا يدعو سواه، ول� يطلبه اإل� منه؛ 

اأّما الكّفاُر، فاإنّهم يدعون غير اللّه، ويطلبون النّصر من غيرِه  اأّن النّصَر بيد اللّه وحده.  ل�أنّه يعتقُد 

سبحانه.

* صبر المؤمن وثباته:اإْن اأصيَب المؤمُن بجراٍح اأو نال العدوُّ منه شيئاً صبر وثبت على اإيمانِه؛ ل�أنّه يؤمن 

باأّن اللّه تعالى َسُيثيُبه على صبرِه وثباتِه، ولن ُينِقَصه من اأجرِه شيئاً.  
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نف�ق في سبيل اللّه تع�لى:   حثُّ المؤمنين على ال�إ

ۡمَوٰلَُكۡم 
َ
ُجوَرُكۡم َوَل يَۡس َٔۡلُكۡم أ

ُ
ۡنَيا لَعِٞب َولَۡهوۚٞ ِإَون تُۡؤِمُنواْ َوَتتَُّقواْ يُۡؤتُِكۡم أ َما ٱۡلََيٰوةُ ٱدلُّ قال تعالى:﴿إِنَّ

 ِ ُؤَلٓءِ تُۡدَعۡوَن ِلُنفُِقواْ ِف َسبِيِل ٱللَّ نُتۡم َهٰٓ
َ
أ ۡضَغَٰنُكۡم ٣٧ َهٰٓ

َ
ۡلُكُموَها َفُيۡحفُِكۡم َتۡبَخلُواْ َوُيۡخرِۡج أ ٣٦ إِن يَۡس َٔ

َّۡواْ يَۡستَۡبِدۡل قَوۡماً  نُتُم ٱۡلُفَقَرآُءۚ ِإَون َتَتَول
َ
ُ ٱۡلَغِنُّ َوأ َما َيۡبَخُل َعن نَّۡفِسهِۦۚ وَٱللَّ ن َيۡبَخُلۖ َوَمن َيۡبَخۡل فَإِنَّ فَِمنُكم مَّ

ۡمَثٰلَُكم ٣٨﴾. 
َ
ُكۡم ُثمَّ َل يَُكونُوٓاْ أ َغرۡيَ

رهم من انشغالِهم بالحياة الّدنيا  نفاق في سبيله، ويحذِّ  يحثُّ اللّه تعالى المؤمنين على الِجهاِد وال�إ

نفاق في سبيله؛ فاإّن الحياَة الّدنيا تخدُع من ينشغُل بها، وعلى المؤمن اأن ُيطيَع اأوامر  عن الجهاد وال�إ

اللّه ورسولِه فيها، ويجتنَب معاصيه؛ لينال ال�أجَر والثّواَب يوَم القيامة.

  واللُّه تعالى َيُحثُّ المؤمنيَن اأن ُينفقوا بعَض اأموالِهم، تخفيفاً لهم، وتيسيراً عليهم، ولم يطالْبهم 

اأن ُينفقوا كلَّ اأموالِِهم؛ ل�أنّه لو األزَمهم باإنفاِق جميع اأموالهم، لبخلوا، وامتنعوا، وظهَر بخُلهم وشّحهم، 

فِمن كمال رحمته بعباده اأنّه ل� يكلِّف نفساً اإل� ُوسَعها.

ثّم ُيَبيُِّن اللُّه تعالى اأنَّ َمن َيْبَخل ول� ينفق في سبيله، فاإنّما يبخل عن نفِسه ويضرُّها وُيعرُِّضها للعقاب 

يوم القيامة.

ويبيّن تعالى اأنّه غنٌّي عن العباد ل� يحتاُج اأموالهم، فهو الّذي منَحهم ال�أموال، ورزقهم اإيّاها، وهم 

فُقراُء ُمحتاجون اإلى رزقه ورحمِته ومغفرتِه، فلماذا اإذن َيبَخلون بالنفقة؟! 

 من الدروس والعبر المستف�دة من ال�آي�ت الكريمة:

١- المؤمُن يتِّعُظ من سوء مصير المنافقين.

٢ـ المؤمُن َيستعلي باإيمانِه، وَيعتزُّ بدينه.

3- المؤمن يستثمر الحياة الدنيا في طاعة اللّه تعالى، وترك نواهيه.

النّصَر  باأنَّ  واأثُق  باإيماني،  اأعتزُّ   

من اللّه تعالى وحَده.
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التقويم:

حيحة فيما ياأتي: حيحة واإشارة )  ( يمين العبارة غير الصَّ  اأضع اإشارة )  ( يمين العبارة الصَّ

١- )        ( َيستحسُن المنافقون استبداَل بعض ال�أحكام الّشرعية باأحكام من وضع البشر.
٢- )        ( يستمد المؤمُن القّوَة من اللّه تعالى وحده.

3- )        ( اإْبطاُل ثواب ال�أعمال لَمن شاقَّ الرسول مختّص بالكفار فقط.
٤- )        ( من ِحَكِم ال�بتلاء، دْفُع المؤمِن اإلى التوّجه اإلى اللّه تعالى بالّدعاء.

جابة الصحيحة في كل مما ياأتي:  اأضع دائرة حول رمز ال�إ

١ -:﴾ ۡمرِ
َ
يشير قوله تعالى: ﴿َسُنِطيُعُكۡم ِف َبۡعِض ٱۡل

ب- وعد الشيطان للمنافقين بطول العمر اأ- طاعة المنافقين للكفار في استبدال شريعة الله. 
د- وعد المنافقين بالمشاركة في الغزوات  ج- تزيين الشيطان للكفار بال�أفكار الضالة.  

عزة المؤمن تنبع من: - ٢
ب- سلاحه.  اأ- قوته.      

د- اعتزازه بالله العزيز.  ج- قبيلته واأهله.     

 اأعلُِّل ما ياأتي:

اأ- يصبُر المؤمُن عندما ُيصاب بالّشدائد والمصائب.
ب- عدُم اإلزام المؤمنين اإنفاَق كلِّ اأموالِهم في سبيل اللّه.

 اأعّدُد ثلاثًة من اأسباِب ضلاِل المنافقين.

 اأذكر ثلاثاً من ِحَكم ال�بتلاء للمؤمنين.

ح ذلك.  يتَِّجُه الكافُر في َطَلِب النّصِر اإلى غيِر اللّه تعالى. اأَوضِّ

 اأستنبُط ثلاثًة من الدروس المستفادة من ال�آيات الكريمة غير الواردة في الدرس.



٢٩

سلامية وحدة العقيدة ال�إ
يم�ن * الدرس ال�أول: العقل يدعو اإلى ال�إ

يم�ن ونواقصه * الدرس الث�ني: من نواقض ال�إ

* الدرس الث�لث: نبذ الخراف�ت وال�أس�طير

نســ�ن علــى ســ�ئر المخلوقــ�ت ب�لعقــل وحثــه علــى  ــل اللــه تع�لــى ال�إ َفضَّ
التفكــر والتدبــر فــي اآيــ�ت اللــه فــي الكــون.
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ُيتوقّع من الطلبة بعد نه�ية الوحدة اأن يكونوا ق�درين على:

ــى . 1 ــه تع�ل ــى الل ــرّف عل ــي التع ــ�ن ف نس ــدى ال�إ ــل ل ــة العق ــة اأهمي معرف

ــه. ــ�ن ب يم وال�إ

استنت�ج خطورة المعتقدات الب�طلة وتجنّبه�.. 2

اتب�ع الحّجة والبره�ن وال�بتع�د عن الخراف�ت وال�أس�طير.. ٣
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الدرس
5  

  ال�أهداُف: ُيتوقّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

يمان . ١- تعريف مفهوَمي العقل وال�إ

٢- بيان اأهميَة العقل في القراآن الكريم.

يمان باللّه. ل العقل بها اإلى ال�إ 3- ذكر بعض الظواهر التي َيتوصَّ

٤- ال�ستدل�ل على اهتمام القراآن الكريم بالعقل والتفكُّر.

من  غيره  عن  به  وميَّزه  بالعقل،  نسان  ال�إ اللُّه  شرَّف 

ر، والهدى  المخلوقات، وجعله اأداة ُيميُِّز بها الخير من الشَّ

لال، والحقَّ من الباطل. من الضَّ

الخير  طريق  اإلى  بالعقل  يهتدي  نسان  ال�إ اأّن  كما 

يمان، ولكنَّه ل� يستغني بعقله عن وحي السماء، وهدي  وال�إ

كاء؛ وذلك لمحدوديته وقصوره  ال�أنبياء، مهما بلغ من الذَّ

حاطة بكل القضايا، فقضايا الوحي خارج الحواس  في ال�إ

التي تزّود العقل بالمعلومات.

 القراآن الكريم يحثُّ على التَّفكُّر واستعم�ل العقل: 

سلام بالعقل اهتماماً كبيراً، واعتنى به، وكرَّمه، واأعطاه الحق في ال�ختيار. فالدعوة اإلى  اهتّم ال�إ

دت ال�آيات القراآنية التي تحثُّ  يمان باللّه قائمٌة على التفّكر والتَّدبُّر في اآيات اللّه في الكون، وقد تعدَّ ال�إ

يمان باأنَّ اللّه واحد ل� شريك له، واأنَّ ما  نسان من خلالها اإلى ال�إ العقل على التفّكر والتدبّر؛ ليصل ال�إ

جاء به اأنبياُء اللّه هو حقٌّ وصدٌق. 

يم�ن العقل يدعو اإلى ال�إ

  اأتعلّم:
نسان،  للاإ الله  منحها  نعمة  العقل: 
دراك والتَّمييز. وجعلها اللّه اأداة للعلم وال�إ

يم�ن: حقيقٌة راسخٌة في القلب،  ال�إ
نساُن بلسانه، ويعمل  ُيقرُّ بها ال�إ

بالطاعات  يزيد  بجوارحه،  بمقتضاها 
وينقص بالمعاصي .
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ِيَن  ۡلَبِٰب ١٩٠ ٱلَّ
َ
ْوِل ٱۡل

ُ
َيٰٖت ّلِ

ٓ
ِۡل َوٱلََّهارِ َل ۡرِض َوٱۡختَِلِٰف ٱلَّ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل قال تعالى:﴿ إِنَّ ِف َخۡلِق ٱلسَّ

ۡرِض َربََّنا َما َخلَۡقَت َهَٰذا 
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ُروَن ِف َخۡلِق ٱلسَّ ٰ ُجُنوبِِهۡم َوَيَتَفكَّ َ قَِيٰٗما َوُقُعوٗدا َوَعَ يَۡذُكُروَن ٱللَّ

َبِٰطاٗل ُسۡبَحَٰنَك فَقَِنا َعَذاَب ٱلَّارِ ١٩١﴾.]اآل عمران: ١٩٠-١٩١[
يمان باللّه   ففي هاتين ال�آيتين دعوٌة صريحٌة اإلى التفّكر في ال�آيات الكونية للوصول اإلى حقيقِة ال�إ

وترسيِخه في القلوب.

نسان والكون وذمَّه، قال تعالى:﴿َولََقۡد  وقد اأنكَر اللّه تعالى على َمن ترَك النَّظَر والتَّفكَُّر في خلق ال�إ

وَن بَِها َولَُهۡم َءاَذاٞن  ۡعُيٞ لَّ ُيۡبِصُ
َ
نِسۖ لَُهۡم قُلُوٞب لَّ َيۡفَقُهوَن بَِها َولَُهۡم أ ّنِ َوٱۡلِ نَا ِلََهنََّم َكثرِٗيا ّمَِن ٱۡلِ

ۡ
َذَرأ

ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱۡلَغٰفِلُوَن ١٧٩﴾]ال�أعراف:١٧٩[.
ُ
ۚ أ َضلُّ

َ
نَۡعِٰم بَۡل ُهۡم أ

َ
ْوَلٰٓئَِك َكٱۡل

ُ
لَّ يَۡسَمُعوَن بَِهاۚٓ أ

يم�ن ب�للّه تع�لى:   من الظواهر الكونية التي يتوصل العقل به� اإلى ال�إ

يج�د: اأول�ً- ظ�هرة الخلق وال�إ

َيعرُض القراآن الكريم على العقل كثيراً من المشاهد التي اأودعها اللّه تعالى في هذا الكون، ويلفت 

يمان به، ويوقَظ عقوَلهم، وينبَّهها اإلى تدبّر  اأنظار النّاس اإليها؛ كي يهدَيهم، ويرشَدهم اإلى وجوده، وال�إ

الة على وجوده  صنع اللّه تعالى في خلق هذا الكون الفسيح، وكي ُيذكَِّر عباده بمظاهر قدرته وتدبيره الدَّ

يج�د: ووحدانيته، ومن ال�أمثلة على ظ�هرة الخلق وال�إ

1- خْلُق الكون: 

نسان؛ لينتفع به، وليقوم بَحمل ال�أمانة والغاية  ره للاإ الكون من مخلوقات اللّه تعالى، اأبدعه وسخَّ

ۡخَرَج 
َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ نَزَل ِمَن ٱلسَّ

َ
ۡرَض َوأ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِي َخلََق ٱلسَّ ُ ٱلَّ التي ُخلق من اأجلها، قال تعالى:﴿ ٱللَّ

نَۡهَٰر ٣٢ 
َ
َر لَُكُم ٱۡل ۡمرِهۦِۖ وََسخَّ

َ
َر لَُكُم ٱۡلُفۡلَك ِلَۡجرَِي ِف ٱۡلَۡحرِ بِأ بِهِۦ ِمَن ٱثلََّمَرِٰت رِزٗۡقا لَُّكۡمۖ وََسخَّ

َۡل َوٱلََّهاَر ٣٣﴾]اإبراهيم:33-3٢[. َر لَُكُم ٱلَّ ۖ وََسخَّ ۡمَس َوٱۡلَقَمَر َدآئَِبۡيِ َر لَُكُم ٱلشَّ وََسخَّ
فهذا الكون، وما فيه من سماء واأرض وشجر وحجر ل� يمكن اأن يكون دون ُمسبِّب، ول� اأن يوَجد 

َمَٰوِٰت  ٱلسَّ َخلَُقواْ  ۡم 
َ
أ ٱۡلَخٰلُِقوَن ٣٥  ُهُم  ۡم 

َ
أ ٍء  َشۡ َغرۡيِ  ِمۡن  ُخلُِقواْ  ۡم 

َ
تعالى:﴿أ قال  اأبدعه،  موِجد  بغير 

ۡرَضۚ بَل لَّ يُوقُِنوَن ٣٦﴾]الطور:3٥-3٦[.
َ
َوٱۡل
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لِيُل َعَلى ُوجوِد الرَّبِّ َتَعاَلى؟ َفَقاَل: يا سبحان اللّه، اإنَّ اْلَبْعرَة  وقاَل َبْعُض اْل�أْعَراِب، َوَقْد ُسِئَل: َما الدَّ

اإِنَّ اأَثَر اْل�أْقَداِم َلَيُدلُّ َعَلى اْلَمِسيِر، فسماءٌ َذاُت اأْبَراٍج، واأرٌض َذاُت فَِجاٍج، وبحاٌر  لَتُدلُّ َعَلى اْلَبِعيِر، َو

َذاُت اأْمَواٍج! اأَل� َيُدلُّ َذلَِك َعَلى وجود اللطيف الخبير؟!

نس�ن: 2- َخْلق ال�إ

نسان في تكوينه واأصل نشاأته، اأكبر اآية دالَّة  ُيَعّد خلُق ال�إ

على وجود الخالق سبحانه، وقد اأشار القراآن الكريم اإلى َخْلق 

الة على قدرة اللّه -عز وجل- في اأكثر  نسان ومراحله الدَّ ال�إ

ِكٖي  نَسَٰن ِمن ُسَلٰلَةٖ ّمِن ِطٖي ١٢ ُثمَّ َجَعۡلَنُٰه ُنۡطَفٗة ِف قََرارٖ مَّ من اآية، منها قوله تعالى:﴿َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱۡلِ

١٣ ُثمَّ َخلَۡقَنا ٱلُّۡطَفَة َعلََقة فََخلَۡقَنا ٱۡلَعلََقَة ُمۡضَغٗة فََخلَۡقَنا ٱلُۡمۡضَغَة ِعَظٰٗما فََكَسۡونَا ٱۡلعَِظَٰم َلۡٗما ُثمَّ 
ۡحَسُن ٱۡلَخٰلِقَِي ١٤﴾]المؤمنون:١٢-١٤[.

َ
ُ أ َنُٰه َخۡلقاً َءاَخَرۚ َفَتَباَرَك ٱللَّ

ۡ
نَشأ

َ
أ

تق�ن: بداع وال�إ ث�نيً�:- ظ�هرة ال�إ

لتؤّكد  القراآنية؛  ال�آيات  من  عديٌد  اإليها  اأشارت  الكون،  في  كثيرٌة  تقان  وال�إ بداع  ال�إ على  وال�أمثلة 

ل�أصحاب العقول السليمة اأنَّ لهذا الكون خالقاً حكيماً عليماً اأوجده على غير مثال سابق، قال

رَۡسىَٰها ٣٢ َمَتٰٗعا لَُّكۡم 
َ
َباَل أ ۡخَرَج ِمۡنَها َمآَءَها َوَمرَۡعىَٰها ٣١ َوٱۡلِ

َ
ۡرَض َبۡعَد َذٰلَِك َدَحىَٰهآ ٣٠ أ

َ
تعالى:﴿ َوٱۡل

نَۡعِٰمُكۡم ٣٣﴾]النازعات:33-3٠[.
َ
َوِل

ٍء َخلَْقَناهُ بَِقَدٍر 49﴾. اإبداَعه في خلقه، قال تعالى:﴿ إِنَّا ُكَّ َشْ يرى المتاأّمل في الكون عظمَة اللّه و

تق�ن في الكون م� ي�أتي: بداع وال�إ ]القمر :٤٩[، ومن ال�أمثلة على ال�إ

1- حركة النجوم والمجّرات: 

ول�  تصادٍم  غير  من  متقٍن  دقيٍق  نظاٍم  وفق  تسير  فهي 

السريعة  وحركتها  من ضخامة حجمها،  الرغم  على  اختلاٍل 

ََّهاۚ َذٰلَِك َتۡقِديُر  ۡمُس َتۡرِي لُِمۡسَتَقّرٖ ل الهائلة، قال تعالى:﴿ وَٱلشَّ

ٰ َعدَ َكٱۡلُعرُۡجوِن ٱۡلَقِديِم  ۡرَنُٰه َمَنازَِل َحتَّ ٱۡلَعزِيزِ ٱۡلَعلِيِم ٣٨ وَٱۡلَقَمَر قَدَّ

نـشــــ�ط: 
اأناقش مع زملائي قول اللّه تعالى:

وَن ٢١﴾ فَاَل ُتۡبِصُ
َ
نُفِسُكۡمۚ أ

َ
﴿َوِفٓ أ

]الذاريات:٢١[.
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ٞ ِف فَلَٖك يَۡسَبُحوَن ٤٠﴾]يس: 38-٤٠[. ُۡل َسابُِق ٱلََّهارِۚ َوُكّ ن تُۡدرَِك ٱۡلَقَمَر َوَل ٱلَّ
َ
ۡمُس يَۢنَبِغ لََهآ أ ٣٩ َل ٱلشَّ

2- ال�أرض التي نعيش عليه�: 

لقد ذلّل الخالُق  ال�أرَض، واأرسى فيها الجبال؛ لحفظ توازنها، 

دة، فلو زادت هذه الجاذبيَّة لما  وجعل فيها الجاذبيَّة بنسب محدَّ

نسان في الهواء.  ير عليها، ولو نقصت لطار ال�إ نسان السَّ استطاع ال�إ

نـشــــ�ط: 
ِلُق  اأرجع اإلى كتب التفسير، واأدون تفسير معنى البارئ المصوّر في قوله تعالى:﴿ ُهَو ٱللَُّه ٱۡلَخٰ

﴾] الحشر:٢٤[. ُرۖ َلُه ٱۡل�أۡسَماآُء ٱۡلُحۡسَنٰىۚ ٱۡلَبارُِئ ٱۡلُمَصوِّ

ث�لث�:- ظ�هرة الهداية:

اإّن المتاأّمل في الكون يرى كّماً هائلاً من المخلوقات المتنوّعة في حياتها وخصائصها ووظائفها 

ال�أنسب  الوجه  الحياة على  تؤّدي دورَها ووظيَفتها في  تعالى كي  اللّه  واألوانها، وقد هداها  واأشكالها 

وال�أفضل دوماً.

في  تحمل  التي  العجيبِة  الظاهرِة  هذه  على  ال�أمثلة  ومن 

النّحُل  الخبير،  الحكيم  باللّه  يمان  ال�إ ال�أدلة على  اأبلَغ  طيَّاتها 

وتوزيعها  لطعامها،  وجمعها  بيوتها،  بناء  طريقة  في  والنّمل، 

ۡعَطٰى ُكَّ 
َ
ِٓي أ ل�أدوارها بدقٍة بالغٍة وانسجاٍم تامٍّ، قال تعالى:﴿ ٱلَّ

ۥ ُثمَّ َهَدٰى ٥٠﴾]طه:٥٠[. ٍء َخۡلَقُه َشۡ

 
يمــان باللـّـه  اأصــل بعقلــي اإلــى ال�إ
تعالــى مــن خــلال النظــر والتدبـّـر 

     في الكون.

نـشــــ�ط صّفي: 

اأناقش مع زملائي بعض المعيقات التي تمنع العقل من التفكير، وتُِضرُّ به.



3٥

التقويم:

حيحة فيما ياأتي: حيحة واإشارة )  ( يمين العبارة غير الصَّ  اأضع اإشارة )  ( يمين العبارة الصَّ

نّة. نساُن اأْن يستغنَي بعقله عن هدي الكتاب والسُّ ١- )        ( يستطيع ال�إ

كراه. يمان باللّه قائمة على ال�إ عوة اإلى ال�إ ٢- )        ( الدَّ

3- )        ( شبّه اللّه تعالى الذين ل� يفكِّرون بعقولهم بال�أنعام.

جابة الصحيحة في كل مما ياأتي:  اأضع دائرة حول رمز ال�إ

نسان لكي:- ١ سخر الله الكون للاإ

ب- يحيا عليه ويموت فيه. اأ- ينتفع به وليقوم بحمل ال�أمانة.  

د- يتعارف الناس فيه. ج- يكتسب ثرواته.    

تقان :- ٢ بداع وال�إ من ال�أمثلة على ظاهرة ال�إ

ب- النظام في النحل والنمل.  نسان.     اأ- خلق ال�إ

د- التفكير وال�ستنتاج. ج- جعل الجبال رواسي لحفظ التوازن. 

طريقة مما ياأتي ل�تتناسب مع الدعوة اإلى الله تعالى:- 3

ب- البحث عن الحقيقة.  جبار.     كراه وال�إ اأ- ال�إ

د- النظر في اآيات الكون والخلق وحسن التدبيرفيها. ج- التجربة والبرهان.   

سلام.  اأبيِّن مكانة العقل في ال�إ

 اأمثّل على ما ياأتي، مع الدليل:

ب- ظاهرة الهداية. يجاد.   اأ- ظاهرة الخلق وال�إ

تقان حركة المجّرات والنُّجوم. اأبيُّن ذلك. بداع وال�إ   من ال�أمثلة على ظاهرة ال�إ

 اأعلّل ما ياأتي:

تقان في الكون. نسان. ب- كثرة ال�آيات التي تؤكِّد على ظاهرة ال�إ ره للاإ اأ- خَلَق اللّه الكون، وسخَّ

نسان.  كيف ذلّل اللّه ال�أرض للاإ
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الدرس
٦  

 ال�أهداُف: ُيتوقّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

يمان. ١- تعريف نواقض ال�إ

يمان. ٢- تعداد نواقض ال�إ

يمان. 3- التمثيل على نواقض ال�إ

يمان. ٤- ال�ستدل�ل على نواقض ال�إ

يمان. ٥- تعداد نواقص ال�إ

يمان ونواقصه. ٦- استنتاج الحكمة من معرفة نواقض ال�إ

يمان ونواقصه. ٧- المقارنة بين نواقض ال�إ

اإّن من  نسان اإل� بالتصديق التاّم بها، و ل� يكتمل اإيمان ال�إ واأسساً  يمان اأركاناً  من المعلوم اأن للاإ

يمان الربط بين التصديق القلبي وبين ما فرض اللّه تعالى من عبادات واأخلاق، فلا يصّح  لوازم هذا ال�إ

يمان، وفي ذات الحال تصدر عنه اأقوال وتصرفات تدّل على نقصان  من المسلم اأن يقول: اأنا كامل ال�إ

اإيمانه، اأو بطلانه.

ول�أجل اأن يحافظ المؤمن على اإيمانه الذي هو اأغلى ما يملك، وحتى يْحَذر 

ال�أسباب التي تؤدي اإلى الكفر، اأو الذنب العظيم، ويتّجنبها، فلا بّد له من معرفة 

يمان ونواقصه. نواقض ال�إ

يم�ن:   نواقض ال�إ

سلام، ومن هذه النواقض:    نسان من قول اأو فعل اأو اعتقاد ُيْبطل اإيمانه، وُيخرجه من ال�إ  هي ما يصدر عن ال�إ

اأول�ً: من المعتقدات: 

رك ب�للّه تع�لى: 1- الشِّ

نسان اأن للّه شريكاً يعبده من دون اللّه تعالى، اأو اأْن يعبده كما يعبد اللّه، وهذا  وهو اأن يعتقد ال�إ

ين، وَتْحرمه من مغفرة اللّه ورضوانه؛ ل�أن اللّه سبحانه يريد  اأعظم الذنوب التي تُْخرج المسلم من الدِّ

يم�ن ونواقصه من نواقض ال�إ

اأتذّكر:

يم�ن.   معنى ال�إ
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ة التي ارتضاها اللّه لعباده؛ حرصاً  لعباده اأن يكونوا مؤمنين به وحده، محافظين على هذه العقيدة الحقَّ

رك باللّه يحبط ال�أعمال الصالحَة جميَعها، ويوِجب  اإنقاذهم من النار، فالشِّ على تحقيق الخير لهم، و

َك بِهِۦ َوَيۡغفُِر َما ُدوَن َذٰلَِك لَِمن يََشآُءۚ  ن يُۡشَ
َ
َ َل َيۡغفُِر أ لصاحبه الخلود في النّار، قال تعالى:﴿ إِنَّ ٱللَّ

ِ َفَقۡد َضلَّ َضَلاَٰلۢ بَعِيداً ١١٦﴾]النساء:١١٦[. َوَمن يُۡشِۡك بِٱللَّ

لح�د به: 2- الكفر ب�للّه تع�لى وال�إ

لسان  على  تعالى  قال  غيره،  اإلى  الكون  وتدبيِر  الخلق  ونسبُة  تعالى،  الخالق  وجود  اإنكار  وهو   

ۡهُرۚ َوَما لَُهم بَِذٰلَِك ِمۡن ِعۡلٍمۖ  ۡنَيا َنُموُت َوَنَۡيا َوَما ُيۡهلُِكَنآ إِلَّ ٱدلَّ الملحدين:   ﴿َوقَالُواْ َما ِهَ إِلَّ َحَياُتَنا ٱدلُّ

إِۡن ُهۡم إِلَّ َيُظنُّوَن ٢٤﴾، ]الجاثية: ٢٤[، و قد رّد اللّه على من قال اإن هذا الكون ُوِجد صدفة، فقال 
ۡرَضۚ بَل لَّ يُوقُِنوَن 

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ۡم َخلَُقواْ ٱلسَّ

َ
ۡم ُهُم ٱۡلَخٰلُِقوَن ٣٥ أ

َ
ٍء أ ۡم ُخلُِقواْ ِمۡن َغرۡيِ َشۡ

َ
عّز وجّل:﴿ أ

٣٦﴾ ]الطور: 3٥-3٦[.

٣- اإنك�ر الغيبّي�ت، واأحوال الدار ال�آخرة:

انكار اأي من الغيبيات وهي كل ما ورد في القراآن الكريم والسنة 

الثابتة من ال�أمور الغيبية كاأحوال الدار ال�آخرة، اأو الملائكة، اأو الجن.

ِيَن َكَفُرواْ بَِرّبِِهۡمۖ  ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ
ُ
ءِنَّا لَِف َخۡلٖق َجِديٍدۗ أ

َ
ءِذَا ُكنَّا تَُرٰباً أ

َ
قال تعالى:﴿ِإَون َتۡعَجۡب َفَعَجٞب قَۡولُُهۡم أ

وَن ٥ ﴾]الرعد: ٥[. ۡصَحُٰب ٱلَّارِۖ ُهۡم فِيَها َخِٰلُ
َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
ۡعَناقِِهۡمۖ َوأ

َ
ۡغَلُٰل ِفٓ أ

َ
ْوَلٰٓئَِك ٱۡل

ُ
َوأ

4- النف�ق ال�عتق�دي:

يماَن، وُيْخفي الكفَر، كالذين قال اللّه عنهم:﴿َوِمَن ٱلَّاِس َمن َيُقوُل  وهو الذي ُيْظِهُر صاحُبه ال�إ

نُفَسُهۡم 
َ
ٓ أ ِيَن َءاَمُنواْ َوَما َيَۡدُعوَن إِلَّ َ َوٱلَّ ِخرِ َوَما ُهم بُِمۡؤِمنَِي ٨ يَُخِٰدُعوَن ٱللَّ

ٓ
ِ َوبِٱۡلَۡوِم ٱۡل َءاَمنَّا بِٱللَّ

َوَما يَۡشُعُروَن ٩﴾ ]البقرة: 8- ٩ [. وهؤل�ء المنافقون في الدرك ال�أسفل من النار، قال تعالى: ﴿ إِنَّ 
ۡسَفِل ِمَن ٱلَّارِ َولَن َتَِد لَُهۡم نَِصرياً ١٤٥﴾] النساء: ١٤٥[

َ
ۡرِك ٱۡل ٱلُۡمَنٰفِقَِي ِف ٱدلَّ

ث�نيً�: من ال�أعم�ل:
ۚ﴾] النمل:٦٥[. ُ ۡرِض ٱۡلَغۡيَب إِلَّ ٱللَّ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ١- اّدعاء علم الغيب، قال تعالى:﴿ قُل لَّ َيۡعلَُم َمن ِف ٱلسَّ

حرة، والعّرافون، والمنّجمون. ومثل ذلك ما يدعيه السَّ

نـشــــ�ط: 

اأناقش: الغيبيات.
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قال  تعالى،  اللّه  لغير  والتَّحريم  التَّحليل  حق  واإعطاُء  سواه،  بما  والقبوُل  سلام،  ال�إ اأحكام  َرْفُض   -٢

ۡعَمٰلَُهۡم ٩﴾]محمد: ٩[.
َ
ۡحَبَط أ

َ
ُ فَأ نَزَل ٱللَّ

َ
ُهۡم َكرُِهواْ َمآ أ نَّ

َ
تعالى:﴿َذٰلَِك بِأ

ِيَن  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ 3- مشاركة الكفار والمشركين في شعائر دينهم؛ محبًة لهم وموال�ًة وتاأييداً، قال تعالى:﴿َيٰٓ

ۡعَقٰبُِكۡم َفَتنَقلُِبواْ َخِٰسِيَن ١٤٩﴾ ]اآل عمران:١٤٩[.
َ
ٰٓ أ وُكۡم َعَ ِيَن َكَفُرواْ يَُردُّ َءاَمُنٓواْ إِن تُِطيُعواْ ٱلَّ

ال�أّمة  اأصالة  على  حفاظاً  معيشتهم؛  في  وتقليِدهم  بالكّفار  التَّشبُِّه  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  اللّه  رسول  نهى  وقد 

سلاميّة، وتميُّزِها. ال�إ

ۡؤِمنَِي ٢٣﴾] المائدة:٢3[. ُٓواْ إِن ُكنُتم مُّ ِ َفَتَوكَّ ٤-  التَّوكل وال�عتماد على غير اللّه، قال تعالى:﴿ َوَعَ ٱللَّ

بح لغير اللّه تعالى، قال تعالى:  جود اأو النَّذر اأو الذَّ ٥- السُّ

ِ رَِبّ ٱلَْعٰلَِمَي  ﴿ قُْل إَِنّ َصاَلِت َونُُسِك َوَمَْياَى َوَمَماِت لِلَّ
١٦٢﴾]ال�أنعام: ١٦٢[.

ث�لثً�: من ال�أقوال:

 َ ِيَن يُۡؤُذوَن ٱللَّ سلامي، قال تعالى:﴿ إِنَّ ٱلَّ ين ال�إ ماوية اأو الدِّ لهية اأو الكتب السَّ ات ال�إ ١- سبُّ الذَّ

ِهيٗنا ٥٧﴾]ال�أحزاب: ٥٧[. َعدَّ لَُهۡم َعَذاٗبا مُّ
َ
ِخَرةِ َوأ

ٓ
ۡنَيا َوٱۡل ُ ِف ٱدلُّ َورَُسوَلُۥ لََعَنُهُم ٱللَّ

د زوجاته،  ٢- شتُم الرَّسول  اأو ال�ستهزاء به، اأو بتصرٍُّف من تصرُّفاتِه الثَّابتة، كاأْن يستهزَئ باأْمر تعدُّ

اأو اأيِّ ُسنٍَّة ثابتٍة من ُسَننِه. 

ۡلَُهۡم َلَُقولُنَّ 
َ
سلام، قال تعالى:﴿ َولَئِن َسأ 3- ال�ستهزاء بحكٍم من اأحكام اللّه اأو شعيرٍة من شعائِر ال�إ

ِ َوَءاَيٰتِهِۦ َورَُسوِلِۦ ُكنُتۡم تَۡسَتۡهزُِءوَن ٦٥ َل َتۡعَتِذُرواْ قَۡد َكَفۡرتُم  بِٱللَّ
َ
إِنََّما ُكنَّا َنُوُض َونَۡلَعُبۚ قُۡل أ
﴾]التوبة:٦٥-٦٦[. َبۡعَد إِيَمٰنُِكۡمۚ

يم�ن:   من نواقص ال�إ

اإيمانه،  تَُؤثّر على كمال  اللَّه تعالى بها،  اأو معتقداٍت يعصي  اأعماٍل  اأو  باأقواٍل  المسلم  ياأتي  قد 

فُتْنِقُصه، ولكنها ل� تُْخرُجه من الملَّة، منها:

نـشــــ�ط: 

واأكتُب  الحديث  كتب  اإلى  اأرجُع 

به بالُكّفار. حديثاً يحرِّم التَّشُّ
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 * اأتجنَّب تكفير المسلمين باأشخاصهم.
يمان يزيد وينقص، يزيد بالطّاعات  * ال�إ

وينقص بالمعاصي.

د اللّه  اأول�ً: ارتكاب المعاصي وكبائر الذنوب التي َتوعَّ

فاعَلها بالعذاب، مثل: السرقة، والزّنا، واأكل الرّبا، واأكل مال 

اليتيم، والقتل، وترك الصلاة تهاوناً، وعقوق الوالدين، وشرب 

انِي ِحيَن  َيْزنِي الزَّ الخمر، قال صلى اللّه عليه وسلم:" ل�َ 

َيْزنِي َوُهَو ُمْؤِمٌن، َول�َ َيْشرَُب اْلَخْمَر ِحيَن َيْشرَُب َوُهَو ُمْؤِمٌن، 

ارُِق ِحيَن َيْسرُِق َوُهَو ُمْؤِمٌن، َول�َ َيْنَتِهُب نُْهَبًة َيْرَفُع النَّاُس اإَِلْيِه فِيَها اأْبَصاَرُهْم َوُهَو ُمْؤِمٌن"١. َول�َ َيْسرُِق السَّ

هرة، قال تعالى:  معة والشُّ  ث�نيً�: القيام باأعمال ل� ُيْقصد بها وجُه اللّه تعالى، كالرِّياء، اأو طلب السُّ

َحَدۢا ١١٠﴾]الكهف:١١٠[. 
َ
﴿ َفَمن َكَن يَرُۡجواْ لَِقآَء َرّبِهِۦ فَۡلَيۡعَمۡل َعَماٗل َصٰلِٗحا َوَل يُۡشِۡك بِعَِباَدةِ َرّبِهِۦٓ أ

رِف، اأو غير ذلك مّما هو من دون  ث�لثً�: الَحْلُف بغير اللّه: كاأن يحلف بال�آباِء، اأو ال�أبناِء، اأو الشَّ
اللّه تعالى، قال :" َمْن َحَلَف بَِغْيِر اللَِّه َفَقْد اأْشرََك".٢

مين، قال صلى اللّه عليه وسلم:"َمْن اأَتى َعرَّافاً، َفَساأَلُه  رابعً�: الّذهاُب اإلى السحرة والعّرافين والُمنجِّ

َعْن َشْيٍء، َلْم تُْقَبْل َلُه َصَلاٌة اأْرَبِعيَن َلْيَلًة"،3 )اأما اإذا صدقه فقدكفر بما اأنزل على محمد (.)رواه مسلم(

َث  اإَِذا َحدَّ َثلاٌَث:  اْلُمَنافِِق  اآَيُة   ": قال ال�أمانة،  الوعد، وخيانُة  واإخلاُف  الكذُب،  خ�مسً�: 

اإَِذا اْؤتُِمَن َخاَن"٤. اإَِذا وََعَد اأْخَلَف، َو َكَذَب، َو

ِۢ بَِنِميٖم ١١﴾]القلم:١١[. آء شَّ ازٖ مَّ س�دسً�: الِغيَبُة والنَّميمُة، قال تعالى:﴿ َهمَّ

١ - رواه البخاري.
٢ - رواه اأبو داود، وصححه ال�أرنؤوط.

3 - رواه مسلم، )الزيادة فيمن صّدقه باأنه يكفر عند اأحمد في مسنده(.
٤ - متفق عليه.

نـشــــ�ط: 

نُها في دفتري.	  يمان، واأدوِّ اأستنتُج اأهميَة تعلُِّم نواقض ال�إ

يمان، واأناقُشها مع زملائي.	  اأذكر اأمثلة اأخرى على نواقض ال�إ
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التقويم:

جابة الصحيحة في كل مما ياأتي:   اأضع دائرة حول رمز ال�إ

يمان الربط بين التصديق القلبي وبين:- ١ من لوازم ال�إ

ب- الجانب الروحي.  اأ- التلفظ اللساني.   

د- عمل مافرضه الله من عبادة واأخلاق.  ج- الجهد الجسدي.   

اإبطان الكفر من: - ٢ سلام  و يعتبر اإظهار ال�إ

ب- الردة.  اأ- الشرك بالله.   

د- الكبائر.      ج- النفاق ال�عتقادي.   

يمان:- 3 من نواقص ال�إ

ب- ال�ستهزاء بالدين وشعائره.  اأ- ادعاء علم الغيب.   

د- الكذب. ج- النفاق.    

يمان.       ب- نواقصه.  اأعرُِّف: اأ-  نواقض ال�إ

يمان.           ب-  نواقصه.  اأستنتُج الحكمة من معرفة: اأ- نواقض ال�إ

يمان، ونواقصه.  اأبيُِّن الفرق بين نواقض ال�إ

يمان، ونواقُصه:  اأَصنُِّف ما ياأتي من حيُث نواقُض ال�إ

لهية. ب- سّب الذات ال�إ اأ- خيانة ال�أمانة.   
د- التجسس على المسلمين.  . جـ- ال�ستهزاء باأحد ال�أنبياء

 اأبيّن ما تدّل عليه النُّصوص ال�آتية:

َك بِهِۦ َوَيۡغفُِر َما ُدوَن َذٰلَِك لَِمن يََشآُءۚ﴾. ]النساء:٤8[١-  ن يُۡشَ
َ
َ َل َيۡغفُِر أ  قال تعالى:﴿ إِنَّ ٱللَّ

قال :" من حلف بغير اللّه فقد اأشرك".- ٢



٤١

   نبذ الخراف�ت وال�أس�طير
الدرس

٧  

 ال�أهداُف: ُيتوقّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

تعريف المفاهيم الواردة في الدرس.- ١

وال�أْبراج - ٢ والِعرافِة  التَّميَمة  من  كلٍّ  على  التمثيل 

والِكهانة والتَّطيُِّر والتَِّولة.

والتَِّولة، - 3 وال�أبراج،  الِعرافة،  من  كلٍّ  حكم  بيان 

والِكهانة.

رك.- ٤ تعليل اعتبار هذه ال�أفعال وال�عتقادات من الشِّ

ِذكر اأسباب انتشار الخرافات وال�أباطيل.- ٥

الفرد - ٦ على  الباطلة  المعتقدات  هذه  اأثر  استنتاج 

والمجتمع.

المعتقدات - ٧ هذه  عن  رعّي  الشَّ البديل  اإلى  التوصل 

الباطلة.

سلام من الخراف�ت وال�أب�طيل:   موقُف ال�إ

رعية التي َتْنهى عن  نسان في ُمْخَتِلِف جوانب حياته، وقد تعّددت النّصوص الشَّ سلام بال�إ يسمو ال�إ

ين، واإفساد العقل  ر من مخاطرها؛ لما لها من اأضرار بالغة في َنْقض الدِّ الخرافات وال�أباطيل، وتُحذِّ

سلام. والنَّفس، وقد ساعد على انتشار هذه الخرافات وال�أباطيل جهُل النّاس بمبادئ ال�إ

القض�ي� وال�أفك�ر التي يقوم به� المعلم:

 .١ ۚ ُ ۡرِض ٱۡلَغۡيَب إِلَّ ٱللَّ
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل  ُيناقش مفهوَم الِعرافة من خلال قوله تعالى:﴿ قُل لَّ َيۡعلَُم َمن ِف ٱلسَّ

يَّاَن ُيۡبَعُثوَن ٦٥﴾] النمل: ٦٥[.
َ
َوَما يَۡشُعُروَن أ

 يطرح نماذَج واأمثلًة على المعتقدات الباطلة.٢- 

*درس تف�علي



٤٢

 ُيناقش الحكَم الشرعيَّ في هذه المعتقدات.3- 

رك. ٤-   ُيعلّل اعتبار هذه المعتقدات من الشِّ

 ُيناقش اأسباب انتشار هذه الخرافات وال�أباطيل.٥- 

الفرد ٦-  على  الباطلة  المعتقدات  هذه  اأثر  ُيناقش   

والمجتمع.

رعية، وال�ستخارة.٧-   ُيناقش مفهوم الرُّقى الشَّ

رعية والرُّقى الباطلة، َعْن َعْوِف8-   َيعقد مقارنة بين الرُّقى الشَّ

، َقاَل:" ُكنَّا َنْرِقي فِي اْلَجاِهِليَِّة، َفُقْلَنا َيا رَُسوَل اللِّه، َكْيَف َترَى فِي َذلَِك؟  اْبِن َمالٍِك اْل�أْشَجِعيِّ

َفَقاَل: اْعرُِضوا َعَليَّ ُرَقاُكْم، َل� َباأَْس بِالرَُّقى َما َلْم َيُكْن فِيِه ِشرٌْك"١.

رعية، منها، قوله ملسو هيلع هللا ىلص:" اإِنَّ الرَُّقى، َوالتَّمائَِم، َوالتَِّوَلَة ِشرٌْك"٢.- ٩ يستشهد بالنُّصوص الشَّ

التقويم التف�علي:

ُيصّمم المعلم بطاقة ملحوظات تتضمن العناصر ال�آتية:

ملاحظة القدرة على التعبير عند الطالب.- ١

ملاحظة قدرة الطالب على التَّسلسل في طرح ال�أفكار.- ٢

الرَّبط بين الواقع وال�أفكار الباطلة.- 3

اإبداء الراأي.- ٤ القدرة على الحوار، و

ملاحظة قدرة الطالب على التَّمييز بين المفاهيم الواردة.- ٥

١- رواه مسلم.
٢- رواه اأبو داود، وصححه ال�ألباني.

* اأعتقد اأن النافع والضار هو اللّه وحده.
* ل� تاأثير للسحرة العرافين ول� المنجمين
نسان، فلا اأذهب اإليهم   على حياة ال�إ

               ول� اأصّدقهم.
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اأتعلّم

ال�ستخ�رة: هي طلب خير ال�أمرين واأصلحهما، يقال: استخرت اللّه؛ اأي طلبت منه اأن يختار 

لي اأحسن ال�أمرين.

حديث ال�ستخ�رة: َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اللَِّه ، َقاَل: َكاَن رَُسوُل اللَِّه -َصلَّى اللُّه َعَلْيِه َوَسلََّم- 

وَرَة ِمَن الُقْراآِن، َيقوُل:" اإَِذا َهمَّ اأَحُدُكْم بِال�أْمِر،  ُيَعلُِّمَنا الِ�ْسِتَخاَرَة فِي ال�أُموِر ُكلَِّها، َكَما ُيَعلُِّمَنا السُّ

َفْلَيْرَكْع َرْكَعَتْيِن ِمْن َغْيِر الَفرِيَضِة، ثُمَّ لَِيُقْل: اللَُّهمَّ اإِنِّي اأْسَتخيرَُك بِِعْلِمَك، َواأْسَتْقِدرَُك بُِقْدَرتَِك، 

اُم الُغُيوِب، اللَُّهمَّ  َواأْساألَُك ِمْن َفْضِلَك الَعظيِم، َفاإِنََّك َتْقِدُر َول�َ اأْقِدُر، َوَتْعَلُم َول�َ اأْعَلُم، َواأْنَت َعلَّ

اإِْن ُكْنَت َتْعَلُم اأنَّ َهَذا ال�أْمَر َخْيٌر لِي في ِديِني َوَمَعاِشي وَعاِقَبِة اأْمرِي - اأْو َقاَل َعاِجِل اأْمرِي َواآِجِلِه- 

اإِْن ُكْنَت َتْعَلُم اأنَّ هَذا ال�أْمَر َشرٌّ لي في ِديِني َوَمعاشي  ْرُه لِي، ثُمَّ َبارِْك لي فيِه، َو َفاْقُدْرُه لِي، َوَيسِّ

وَعاِقَبِة اأْمري- اأْو َقاَل في َعاِجِل اأْمري َواآِجِلِه- َفاْصرِْفُه َعنِّي، َواْصرِْفِني َعْنُه، َواْقُدْر لي الَخْيَر َحْيُث 

ي َحاَجَتُه"١. كاَن، ثُمَّ اأرِْضِني، قاَل:"َوُيَسمِّ

١ - رواه البخاري.



٤٤

ســلامي  يعــد الحديــث النبوي الشــريف المصدر الث�ني في التشــريع ال�إ
بعــد القــراآن الكريم.

وحدة الحديث النّبوي الّشريف
* الدرس ال�أول: من اأنواع الحديث النبوي الشريف )1( 

الحديث الصحيح

* الدرس الث�ني: من اأنواع الحديث النبوي الشريف )2( 

الحديث  الضعيف والموضوع

* الدرس الث�لث: ال�أم�نة وتحريم الغش



٤٥

ُيتوقّع من الطلبة بعد نه�ية الوحدة اأن يكونوا ق�درين على:

بن�ء ال�أحك�م الشرعية على م� صح من ال�أح�ديث النبوية الشريفة.. 1

تقديــر جهــود العلمــ�ء المســلمين فــي جمــع الحديــث النبــوي وحفظــه . 2

وتنقيتــه ممــ� ليــس منــه.

معرفة مك�نة ال�أم�نة واأهميته� في حي�ة الن�س.. ٣



٤٦

 ال�أهداُف: ُيتوقّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

تعريف الحديث لغًة واصطلاحاً.- ١

وتقريراً - ٢ وفعلاً  قول�ً  النبوي  الحديث  على  التمثيل 

وصفًة.

بيان اأهميّة الحديث النبوي.- 3

التفريق بين الحديث الذي ُيحَتج به والحديث الذي - ٤

ل� ُيحَتج به.

تعريف مفهوم الحديث الصحيح بمفرداته.- ٥

ذكر بعض الكتب التي تحوي اأحاديث صحيحة.- ٦

 مفهوم الحديث النبوي لغًة واصطلاحً�: 

الحديث في اللغة ضدَّ القديم، فنقول: بيت قديم وبيت حديث، وياأتي اأيضاً بمعنى الكلام الذي 

َيَتحدَّث به الناس، ويتناقلونه فيما بينهم.

وفي ال�صطلاح: ما اأضيف اإلى النبي  من قول، اأو فعل، اأو تقرير، اأو صفٍة َخْلقية اأو ُخلقية.

َم َمَكارَِم اْل�أْخَلاِق"١. ومن ال�أمثلة على قول رسول اللّه :" اإِنََّما ُبِعْثُت لِ�أَتمِّ

ومن اأمثلة ما صدر عن النبي  من فعل اأنه حّج مع الصحابة، وقال:" ُخُذوا َعنِّي َمَناِسَكُكْم 

َلَعلِّي َل� اأَراُكْم َبْعَد َعاِمي َهَذا"٢.

فاأقرَّهم على  بالحراب،  المسجد  يلعبون في  للاأْحباش وهم  الرسول  رؤيته  اأقرَّه  اأمثلة ما  ومن 
ذلك، ولم ينكر عليهم.3

اأّما المثال على الّصفة اْلَخْلقيَّة :"  َكاَن رَُسوُل اللَِّه َصلَّى اللُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: " اأْحَسَن النَّاِس َوْجهاً، 

َواأْحَسَنُه َخْلقاً، َلْيَس بِالطَّوِيِل الَبائِِن، َول�َ بِالَقِصيِر"٤.

ومن ال�أمثلة على الصفات اْلُخُلِقيَّة اأنه  كان بشوَش الوجه، كريَم النفس، متواضعاً.

١- سلسلة ال�أحاديث الصحيحة، ال�ألباني.  
٢- رواه البيهقي، وصححه ال�ألباني.

3- وردت القصة في البخاري. 
٤- رواه البخاري.

من اأنواع الحديث النبوي الشريف )1(
الحديث الصحيح

الدرس
٨  

نتذكر تعريف الحديث الشريف.نـشــــ�ط: 



٤٧

 اأهمية الحديث النبوي الشريف: 

سلامي كالقراآن الكريم. فالحديث هو  ُيَعدُّ الحديث النبوي الشريف مصدراً من مصادر التشريع ال�إ

المصدر الثاني في التشريع بعد القراآن الكريم، قال تعالى:﴿ َوَمآ َءاتَىُٰكُم ٱلرَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَهىُٰكۡم 

﴾]الحشر:٧[. ْۚ َعۡنُه فَٱنَتُهوا
وُيشترط للاحتجاج بالحديث النبوي اأن يكون صحيحاً 

اأو حسناً، ول� يجوز ال�حتجاج بالحديث الضعيف.

 الحديث الصحيح: 

ابِِط عن مثله اإلى ُمْنتهاه من غير شذوذ ول� علَّة. هو ما اتَّصل َسَنُده بَنْقل الَعْدِل الضَّ

ند اإلى ُمْنتهاه. ن فوقه من اأول السَّ والمقصود ب�تّص�ل السند: اأنَّ كلَّ راٍو اأخذ الحديث عمَّ

اأم� اْلَعْدل: فهو الراوي المسلم البالغ العاقل السالم من الِفسق بارتكاب كبيرٍة، اأو اإصراٍر على صغيرة.

ْبط: فهو قوة الحفظ والثَّبات عليه. وهو نوعان: واأم� الضَّ

ال�أول: ضبط الصدر: ويعني حفظ الراوي لما سمعه حفظاً يمّكنه من استحضاره متى شاء.

الث�ني: ضبط الكت�ب: ويعني اأن يدوِّن الراوي ما سمعه في كتاب، ويصونه من التغيير والتبديل.

ذوذ: فهو مخالفة الراوي الثقة- في مْتن الحديث اأو سنده- َمْن هو اأْوثق منه. اأم� الشُّ

اأم� الِعلَّة: فهي ال�أمر الخِفيُّ الذي َيْقَدُح في صحة الحديث، مع اأّن الظاهَر السلامة منه، كاأن يكون 

. الحديث موقوفاً على الصحابي فيرويه الراوي مرفوعاً اإلى الرسول

ومثال الحديث الصحيح ما رواه البخاري َعْن َمالٍِك، َعْن َنافٍِع، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر رَِضَي اللَُّه َعْنُهَما: 

َف، َوالَمْساأَلَة: " الَيُد  َدَقَة، َوالتََّعفُّ اأنَّ رَُسوَل اللَِّه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َوُهَو َعَلى الِمْنَبِر، َوَذَكَر الصَّ
ْفَلى. ) رواه البخاري( الُعْلَيا َخْيٌر ِمَن الَيِد السُّ

نـشــــ�ط: 

اأرجع اإلى كتب علوم الحديث واأكتب 
من  ومرتبته  الحسن،  الحديث  تعريف 

حيث القبول.
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حيحة:    مؤلف�ت في ال�أح�ديث الصَّ

اأو  عيف،  الضَّ فيها  ليس  حيحة،  الصَّ بال�أحاديث  خاصًة  ومؤلفاٍت  مصنفاٍت  العلماء  بعض  اأفرد  لقد 

الموضوع، وذلك مثل ما فعله الشيخان )البخاري، ومسلم( في صحيحيهما.

التقويم:

حيحة فيما ياأتي: حيحة واإشارة )  ( يمين العبارة غير الصَّ ( يمين العبارة الصَّ  اأضع اإشارة ) 

)        ( الحديث الصحيح: هو ما اتّصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط اإلى  - ١
               ُمْنتهاه، ول� يكون شاّذا، ول� معللاً.

)        ( الحديث الّشاّذ: هو الحديث الذي يخالف فيه الراوي الثقة من هو اأوثق منه واأقوى من الرواة.- ٢
)        ( ل� ُيشترط خلوُّ الحديث الصحيح من العلّة حتى يكون حديثاً صحيحاً. - 3

جابة الصحيحة فيما ياأتي:                                         اأضع دائرة حول رمز ال�إ
 يقصد  بقوة الحفظ والثبات عليه:- ١

د- العدل.  ج- الخلو من العلة.  ب- اتصال السند.  اأ- الضبط.  
اأن يكون الحديث موقوفاً فيرويه مرفوعاً، مثاٌل على:- ٢

د- انقطاع السند. ج- قلة الضبط.   ب- العلة.   اأ- الشذوذ.  
ُيشترط للاحتجاج بالحديث النبوي اأن يكون:- 3

د- صحيحاً اأو به علة.   ج- صحيحاً اأو ضعيفاً.  اأ- صحيحاً اأو حسناً. ب- ضعيفا اأو حسناً. 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم" مثاٌل على ما اأضيف اإلى النبي من: - ٤

د- صفة ُخُلقية.   ج- تقرير.   ب- فعل.   اأ- قول.  

 اأمثِّل على كلٍّ مما ياأتي:

ب- حديث النبي  صفًة. اأ- حديث النبي  تقريراً.  

 اأبيُّن اأهمية الحديث النبوي الشريف.

 اأوازن بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف، من حيث ال�حتجاج بهما.



٤٩

 ال�أهداُف: ُيتوقّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

تعريف مفهوم الحديث الضعيف والموضوع.- ١

التمثيل على كلٍّ من الحديث الضعيف والموضوع.- ٢

بيان حكم ال�حتجاج بالحديث الضعيف والموضوع.- 3

المقارنة بين الحديث الضعيف والموضوع.- ٤

التفريق بين الحديث الضعيف والموضوع، والحديث - ٥

الصحيح من حيث ال�حتجاُج بها.

ضعيفة - ٦ اأحاديث  تحوي  التي  الكتب  بعض  ِذكر 

وموضوعة.

عرفنا في الدرس السابق اأنّه ُيشترط للاحتجاج بالحديث النبوي اأن يكوَن صحيحاً اأو حسناً، ول� 

يجوز ال�حتجاج بالحديث الضعيف والموضوع. فما الحديث الضعيف، وما الحديث الموضوع؟

 مفهوم الحديث الّضعيف:  

هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح، ول� صفات الحديث الحسن.

فكل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث المقبول فهو حديث ضعيف. 

ومثال الحديث الضعيف ما ُروي عن رسول اللّه  اأنه قال:" اأَبى 

اللَُّه اأْن َيْرزَُق َعْبَدُه اْلُمْؤِمَن اإِلَّ� ِمْن َحْيُث َل� َيْعَلُم"١.

 مفهوم الحديث الموضوع:  

ُد الحديث الموضوع شّر  هو الحديث الُمْخَتلق الَمْصنوع والَمْنسوب افتراًء اإلى رسول اللّه . وُيعَّ

داً،  اأنواع الرواية واأقَبحها؛ ل�أّن فيه كذباً وافتراًء على رسول اللّه ، قال :" َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِّ

اأْ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر"٢، وقد ُسّمي حديثاً تجاوزاً حسب زعم من اختلقه. واأكثر ما يكون الكلام في  َفْلَيَتَبوَّ

يّىء في ال�أمة، ال�ألباني. ١- حديث ضعيف، سلسلة ال�أحاديث الضعيفة والموضوعة واأثرها السَّ
٢ - متفق عليه، واللفظ لمسلم. 

من اأنواع الحديث النبوي الشريف )2(
الحديث الّضعيف والموضوع

اأتذكر:

صفات الحديث الذي  

يصح ال�حتجاج به.

الدرس
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. الحديث الموضوع اختلاقاً من عند الراوي، وينسبه كذباً اإلى النبي

 ، ومثال الحديث الموضوع " المعدة بيت الداء، والِحْمَية راأس الدواء".فهذا كلام لم يقله النبي

اإنما هو من كلام الحارث بن ِكلدة طبيب العرب، اأو غيره. و

ولوضع الحديث اأسب�ٌب، منه�: 

ُب.- ١ التََّكسُّ

ُب.- ٢ التَّعصُّ

الترغيُب والترهيُب.- 3

سلام، وتشويُهه.- ٤ الطعُن في ال�إ

 الفرق بين الحديث الصحيح، والحديث الّضعيف والموضوع:  

اأما الحديث الضعيف، فقد اتّفق العلماء على اأنّه ل� يجوز اأن ُيحَتجَّ به في ال�أمور المتعلقة بال�أحكام 

الشرعية، وُيْروى في الترغيب والترهيب وفضائل ال�أعمال عند البعض. 

ل� يجوز  اللّه ، فلذلك  اأصلاً، فهو مكذوب على رسول  فليس بحديٍث  الموضوع،  الحديث  واأّما 

ال�حتجاج به، ول� حتى روايته اإل� للتحذير منه.

واتفق العلماء على وجوب ال�حتجاج بالحديث الصحيح والحسن والعمل بهما؛ ل�أّن الحديث النبوي هو 

المصدر الثاني في التشريع بعد القراآن الكريم، قال عّز وجّل:﴿َوَمآ َءاتَىُٰكُم ٱلرَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَهىُٰكۡم 

ۖ﴾]الحشر:٧[. َ ْۚ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ َعۡنُه فَٱنَتُهوا

 بعض الكتب التي تحوي اأح�ديَث ضعيفًة وموضوعًة: 

مخصوصة؛  بكتب  واأْفردوها  والموضوعة،  الضعيفة  ال�أحاديث  في  خاصًة  مصنفاٍت  العلماء  األّف 

لبيانها والتحذير منها، ومن اأمثلتها:

الِعَلُل الواِهَيُة في ال�أحاديِث الضعيفِة والمتناهيِة، ل�بن الَجْوزي.- ١

 الموضوعات، ل�بن الَجْوزي.٢- 

يوطي.- 3 اآلُئ المصنوعُة في ال�أحاديِث الموضوعِة. للسَّ اللَّ



٥١

التقويم:

حيحة فيما ياأتي: حيحة واإشارة )  ( يمين العبارة غير الصَّ  اأضع اإشارة )  ( يمين العبارة الصَّ

)        ( من ال�أمثلة على ال�أحاديث الضعيفة )المعدة بيت الداء والحمية راأس الدواء(.- ١

)        ( ُيحتجُّ بالحديث الحسن في ال�أحكام الشرعية.- ٢

)        ( تجوز روايُة الحديِث الضعيف في بعض الحال�ت.- 3

)        ( كتاب العلل الواهية في ال�أحاديث الضعيفة والمتناهية، ل�بن قيِّم الَجْوزية.- ٤

جابة الصحيحة فيما ياأتي:                                          اأضع دائرة حول رمز ال�إ
الحديث المختَلق المصنوع والمنسوب افتراًء اإلى رسول الله ، هو: ١- 

د- الصحيح.   ج- الموضوع.   ب- الحسن.   اأ- الضعيف.  

من اأسباب وضع الحديث: ٢- 

د- نشر الحديث. ج- تدوين الحديث.  ب- التكّسب.   اأ- الدعوة اإلى الله. 

صاحب كتاب "الموضوعات" هو:3- 

د-ابن القيّم.    ج- ابن الجوزي.  ب- السيوطي.   اأ- العجلوني. 

 اأَعلِّل ما ياأتي:

ُيَعدُّ الحديث الموضوع شرَّ اأنواع الرواية واأقبَحها.- ١

عدم ال�حتجاج والعمل بالحديث الضعيف في ال�أحكام الشرعية.- ٢

وجوب العمل وال�حتجاج بالحديث الصحيح.- 3

 اأذكر شروط قبول الحديث الذي يصلح ال�حتجاج به.

 اأمثُّل على كل من: اأ- الحديث الضعيف.          ب- الحديث الموضوع.



٥٢

 ال�أهداُف: ُيتوقّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

قراءة الحديث قراءة سليمة.- ١

شرح الحديث شرحاً اإجمالياً.- ٢

تعريف مفهوم ال�أمانة.- 3

تعداد صور للاأمانة وصور للغش في المجتمع.- ٤

التمثيل على ِعَظمِ ال�أمانة، وجريمة الغش.- ٥

استنباط بعض ال�أمور الفقهية والتربوية.- ٦

الحرص على التزام ال�أمانة، وال�بتعاد عن الغش.- ٧

َشـــرح

ال�أم�نة وتحريم الغّش

َثَنا رَُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  َعْن ُحَذْيَفَة ْبِن اْلَيماِن رضي اللّه عنه، َقاَل:"َحدَّ

َنزََلْت  اأنَّ ال�أَماَنَة  َثَنا:  اأْنَتِظُر ال�آَخَر: َحدَّ َواأَنا  اأَحَدُهَما  َراأْيُت  َحِديَثْيِن، 

نَِّة"  فِي َجْذِر قُُلوِب الرَِّجاِل، ثُمَّ َعِلُموا ِمَن الُقْراآِن، ثُمَّ َعِلُموا ِمَن السُّ

َثَنا َعْن َرْفِعَها َقاَل:" َيَناُم الرَُّجُل النَّْوَمَة، َفُتْقَبُض ال�أَماَنُة ِمْن َقْلِبِه،  َوَحدَّ

َفَيَظلُّ اأَثُرَها ِمْثَل اأَثِر الَوْكِت، ثُمَّ َيَناُم النَّْوَمَة َفُتْقَبُض َفَيْبَقى اأَثُرَها ِمْثَل 

فِيِه  َوَلْيَس  ُمْنَتِبراً  َفَتَراُه  َفَنِفَط،  رِْجِلَك  َعَلى  َدْحرَْجَتُه  َكَجْمٍر  الَمْجِل، 

َشْيءٌ، َفُيْصِبُح النَّاُس َيَتَباَيُعوَن، َفلاَ َيَكاُد اأَحٌد ُيَؤدِّي ال�أَماَنَة، َفُيَقاُل: 

اإِنَّ فِي َبِني فُلاٍَن رَُجلاً اأِميناً، َوُيَقاُل لِلرَُّجِل: َما اأْعَقَلُه! َوَما اأْظَرَفُه! َوَما 

اأْجَلَدُه!، َوَما فِي َقْلِبِه ِمْثَقاُل َحبَِّة َخرَْدٍل ِمْن اإِيَماٍن" ]متفق عليه[.

المفردات:

كل  اأصل  َجْذر: 
شيء.

الَوْكت: اأثر النار اليسير 
ونحوها في الجسم.

الَمْجل: اأثر العمل في 
نسان اإذا غلظ. كف ال�إ

في  الجمر  اأثر  َنِفط: 
الجسم.

ُمْنَتِبرًا: منتفخاً

الدرس
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 شرح الحديث: 

 ُيبيّن الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي اللّه عنه 

  الرسول  من  سمع  قد  اأنه  الشريف  الحديث  هذا  في 

يتعلقان  والحديثان  منهما.  واحداً  راأى  اأنه  وُيخبر  حديثين، 

بال�أمانة وعدم الخيانة. 

من  عليه  اؤتُمن  ما  نسان  ال�إ يحفظ  اأن  هي  ف�ل�أم�نة: 

ال�آخرين، سواءٌ اأكان ذلك مال�ً اأو متاعاً اأو اأيَّ غرض ُيْسَتحفظ 

عليه كي يؤدَيه اإلى صاحبه حين يطلبه منه. 

نسان المسلم يجب اأن يكون اأميناً على حاجات الناس اأو اأموالهم  فال�إ

 َ اأو اأسرارهم اإْن اأْودعوها عنده كي يحفظها. قال تعالى:﴿۞إِنَّ ٱللَّ

ۡهلَِها﴾ ]النساء:٥8[.
َ
َمَٰنِٰت إَِلٰٓ أ

َ
ن تَُؤدُّواْ ٱۡل

َ
ُمرُُكۡم أ

ۡ
يَأ

: اأول�ً- الحديث الذي راآه حذيفة

  الرسول  زمن  في  الناس  اأنَّ  الحديث  هذا  يفيد 

والصدق،  بال�أمانة  يتّصفون  كانوا  والتابعين  والصحابة 

الكريم،  القراآن  على  َتربَّْوا  ل�أنهم  حياتهم؛  في  ويعيشونهما 

والسنّة النبوية، والتزموا بهما.

: ث�نيً�- الحديث الذي لم يره حذيفة

ُيَحّذُر النبي  في هذا الحديث من رفع ال�أمانة من قلوب الناس اإل� قليلاً منهم، حيث تُْصبح 

ال�أمانة عندهم اسماً بلا معنى، وصفًة بلا تطبيق، فاأثرها في قلوب الناس وحياتهم كاأثر الحرق الخفيف 

في الجسد، والعمل في اليد، فال�أَمناء قليلون، فهم كالّشامة البيضاء في الجسم ال�أسود، فاإذا َتباَيع 

الناس فيما بينهم، ل� ترى فيهم الصدق في بيعهم وشرائهم، بل تجد الِغشَّ والكذَب، وَحْلَف ال�أْيماِن 

الكاذبة، وتزويَر المعاملاِت، واأْكَل اأموال الناس وحقوَقهم بالباطل.

وفيه اإشارة اإلى اختلال المقاييس عند الناس، فيفضلون صاحب الجاه والمال واإن كان فاجراً على 

التقي النقي الفقير.

اأتعلّم:
راوي الحديث:

بن 	  حذيفة  الجليل  الصحابي  هو 
العبسي  ِحْسل بن جابر بن عبس، 

الُقطيعي.
كان اأبوه قد اأصاب دماً، فهرب اإلى 	 

لكونه  اليمان  قومه  فسّماه  المدينة 
حالف اليمانية.

 ولد في المدينة، واأسلم هو واأبوه، 	 
وشهدا اأحداً فاستشهد اليمان فيها.

عليه 	  اللّه  صلى  النبي  عن  وروى   
ال�أحاديث،  من  الكثير  وسلم 
اللّه عنه على  واستعمله عمر رضي 

المدائن فلم يزل بها حتى مات. 
صلى 	  اللّه  رسول  سر  صاحب  وهو 

اللّه عليه وسلم في المنافقين، اأعلمه 
عليه  اللّه  صلى  اللّه  رسول  بهم 

وسلم، لم َيْعَلْمُهم اأحد سواه. 
عليه 	  اللّه  صلى  اللّه  رسول  كلفه 

له خبر  ليعرف  ال�أحزاب  ليلة  وسلم 
العدو.



٥٤

 من ُصَورِ ال�أم�نة في المجتمع: 

الحفاظ على اأموال الناس وحاجاتهم.- ١

الصدق عند البيع والشراء في المعاملات - ٢

كلها.

الكاذبة؛ - 3 ال�أْيمان  َحلف  عن  ال�متناع 

للتدليس على الناس، اأو ترويج سلعة من 

السلع الفاسدة اأو الرديئة.

المحافظة على اأحاديث المجالس، واأسرار الناس.- ٤

المحافظة على ال�أسرة، وتربية ال�أبناء التربية القويمة.- ٥

 من صور الِغّش في المجتمع: 

 بيع السلعة دون بيان عيوبها.- ١

 التَّلاعب في صلاحية السلع الغذائية، وبيع الفاسد منها.- ٢

 من الدروس والعبر المستف�دة:

اأَثر القراآن الكريم والسنة النبوية في حياة الناس ومعاملاتهم.- ١

اأهمية ال�أمانة في الحياة.- ٢

الدل�لة على صدق النبي  في اإخباره عن الغيبيات.- 3

تفضيل الصادق ال�أمين على غيره من الناس.- ٤

اأساس التَّفاضل بين الناس تقوى اللّه تعالى.- ٥

اأهمية ضرب ال�أمثال في تقريب المعاني وترسيخها.- ٦

ال�أمانة ُخُلٌق واســع جداً، يشــمل حقوق 
يمــان بــه، واأداء العبــادات، ومنهــا ما  اللـّـه كال�إ

يشــمل حقــوق العبــاد، كالحقــوق الماليــة واأمانــة 
الحكــم، وال�أبنــاء، ومنهــا مــا يشــمل حقــوق 

المســلم علــى نفســه كالــروح، والعمــر، 
والحــواس، والصحــة.

نش�ط بيتي:

اأرجع اإلى اأحد المصادر، واألخص قصة 
عن ال�أمانة.



٥٥

التقويم:

حيحة فيما ياأتي: حيحة واإشارة )  ( يمين العبارة غير الصَّ ( يمين العبارة الصَّ  اأضع اإشارة )
١ -. الحديثين الّلذْين سمعهما من النبي  راأى حذيفة )        (
نسان اأن يتصرف في ال�أمانة بحد معقول.- ٢ )        ( يجوز للاإ
)        ( ل� تتوفر ال�أمانة والصدق بكثرة في المجتمعات اليوم.- 3
)        ( يجوز الَحْلف اأحياناً عند البيع اإذا كان البائع صادقاً.- ٤
)        ( استخدام الممتلكات العامة ل�أغراض خاصة يتنافى مع ال�أمانة.- ٥

جابة الصحيحة فيما ياأتي:                                         اأضع دائرة حول رمز ال�إ
الَمْجل هو:- ١

نسان.  ب- اأثر العمل في كّف ال�إ اأ- اأثر النار اليسير.    
د- اأصل كل شيء.  ج- اأصل الجمر.    

الحديث الذي رواه حذيفة يفيد اأّن النّاس في زمن الرسول  والصحابة كانوا يتصفون بـ:- ٢
د- الصدق وال�أمانة.   ج- الَكرَم.   ب- كثرة الصدقة.  اأ- الشجاعة. 

واحدة من ال�آتية تُعّد من صور ال�أمانة: - 3
ب- حلف ال�أيمان عند البيع.     اأ- بيع السلعة دون بيان عيوبها.  

د- الصدق عند البيع والشراء. ج- التلاعب في صلاحية السلع.  

 اأشرُح الحديث ال�أول شرحاً مختصراً.

ُد ثلاثاً من صور ال�أمانة.  اأعدِّ

ــاِعِديِّ  اأنَّــُه َقاَل:"َمــرَّ رَُجــٌل َعَلــى رَُســوِل اللَّــِه ، َفَقــاَل لرَُجــٍل   َعــْن َســْهِل ْبــِن َســْعٍد السَّ
ِعْنــَدُه َجالٍِس:)َمــا َراأُْيــَك فِــي َهــَذا ؟(، َفَقــاَل: رَُجــٌل ِمــْن اأْشــَراِف النَّــاِس، َهــَذا َواللَّــِه َحــرِيٌّ اإِْن 
ــِه  ثُــمَّ َمــرَّ رَُجــٌل اآَخــُر،  َع، َقــاَل: َفَســَكَت رَُســوُل اللَّ اإِْن َشــَفَع اأْن ُيَشــفَّ َخَطــَب اأْن ُيْنَكــَح، َو
َفَقــاَل َلــُه رَُســوُل اللَّــِه :)َمــا َراأُْيــَك فِــي َهــَذا؟( َفَقــاَل: َيــا رَُســوَل اللَّــِه، َهــَذا رَُجــٌل ِمــْن فَُقــَراِء 
ــاَل اأْن ل�َ  اإِْن َق َع ، َو ــفَّ ــَفَع اأْن ل�َ ُيَش اإِْن َش ــَح ، َو ــَب اأْن ل�َ ُيْنَك ــرِيٌّ اإِْن َخَط ــَذا َح ــِلِميَن، َه الُمْس
لِــِه، َفَقــاَل رَُســوُل اللَّــِه :)َهــَذا َخْيــٌر ِمــْن ِمــْلِء ال�أرِْض ِمْثــَل َهــَذا (. )رواه البخــاري( ُيْســَمَع لَِقْو

اأقراأُ، واأتدّبر:   
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* الدرس ال�أول: غزوة خيبر )٧هـ(

* الدرس الث�ني: عمرة القض�ء )٧هـ(

* الــدرس الث�لــث: مــن صح�بــة رســول اللـّـه ملسو هيلع هللا ىلص: جعفــر بــن اأبــي 

 ط�لــب

الهــدف مــن الجهــ�د في ســبيل الله تع�لــى اإخراج الن�س مــن الظلم�ت 
اإلــى النــور، ومــن ضيــق الدنيــ� اإلــى ســعته�، ومــن َجــْورِ ال�أديــ�ن اإلــى 

ســلام. عدل ال�إ

وحدة السيرة النبوّية
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ُيتوقّع من الطلبة بعد نه�ية الوحدة اأن يكونوا ق�درين على:

سلامية.. 1 معرفة اأهمية الجه�د في نشر الدعوة ال�إ

تقديــر تضحيــ�ت الصح�بــة رضــي اللــه عنهــم وجهودهــم فــي الدفــ�ع . 2

ســلام وحم�يتــه. عــن ال�إ

نس�نية في السلم والحرب. . ٣ اإثب�ت تميز المسلمين ب�لقيم ال�إ
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غزوة خيبر )٧هـ(

 ال�أهداُف: ُيتوقّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

بيان سبب غزوة خيبر. - ١

تحديد مكان خيبر من المدينة المنورة. - ٢

توضيح استعداد النبي  للخروج للغزوة.- 3

ِذكر اأعداد المسلمين واليهود في الغزوة. - ٤

توضيح حنكة النبي  العسكرية.- ٥

التمثيل على دور الدعاء قبل ال�لتحام بال�أعداء.- ٦

تعليل سبب اختيار علي بن اأبي طالب لحمل الراية.- ٧

ِذكر نتائج الغزوة.- 8

استنباط بعض الدروس والعبر المستفادة من الدرس.- ٩

 التعريف بخيبر: 

تُعدُّ خيبُر مدينًة كبيرًة ذاَت حصون ومزارع، وتقع شمال 

امتازت  وقد  ١٦٥كم،  حوالي  عنها  وتبعد  المنورة،  المدينة 

بخصوبة اأرضها، وَوْفرَة مياهها، فاشُتهرت بكثرة نخيلها، وما 

تنتجه من الحبوب والفواكه، وكان يسكنها قبل الفتح اأخلاٌط 

من العرب واليهود، ولم ُيْظِهْر يهوُد خيبر الَعداء للمسلمين، 

حتى نزل فيهم زعماء بني النضير بعد اإجلائهم عن المدينة، 

حيث كانوا يمكرون بالمسلمين سّراً قبل ذلك.

 سبب غزوة خيبر: 

عاً لليهود الذين ناصبوا العداء للرسول  وكادوا له، حيث تجّمع فيها زعماء  اأصبحت خيبر تجمُّ

بني النَّضير، وكان لهم دوٌر كبيٌر في تاأليب ال�أحزاب ضد النبي  والتحريض عليه بعد اأن هداأت 

ال�أمور مع مكة )بصلح الحديبية(، وعملوا على اإقناع بني قريظة بنقض العهد معه ؛ ما جعل خيبر 

مصدَر خطٍر على المسلمين. 

الدرس
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 استعداد النّبي  وخروجه اإلى خيبر: 

اإلى  المسير  قرّر  المسلمين،  على  وتاآمرِهم  ومكرِهم  اأعدائه  ع  َتجمُّ  خطورَة  الرسوُل  علم  لّما 

خيبر، فجّهز جيشاً قوامه األٌف واأربعمئة رجل ومئتا فارس، لفتحها.

فاأرسل عبُد اللّه بن اأبّي- راأس المنافقين- اإلى اأهل خيبر ُيخِبرُهم بعزم النبي  على غزوهم، ثم 

العون والمدد، وشرطوا لهم  اإلى َغَطفان يطلبون منهم  فاأرسلت خيبر  القتال والصمود،  حرّضهم على 

نصف ثمار خيبر اإْن هم غلبوا المسلمين، وقد كان عدد اليهود عشرة اآل�ف مقاتل. وقد تعاطف مع 

يهود خيبر المنافقون واأعوانهم.

فسار جيش المسلمين ليلاً اإلى خيبر، على الرّغم من علمهم بَمَنَعة حصونها، وشدة باأس رجالها. 

 معنوي�ت الجيش المسلم: 

والتّهليل؛  بالتّكبير  اأصواتهم  يرفعون  المسلمون  كان 

ليؤكدوا اأّن اللّه تعالى اأكبر من كل قوى البغي والظُّلم، واأّن 

قوة البشر ل� قيمة لها ول� وزن مقابل قوة اللّه تعالى.

 حنكة النبي  ومف�ج�أته اأهل خيبر: 

ولما حّل الليل، اأَمَر النبي  الجيش بَضرِْب الخيام في وادي الرَّجيِع -بين خيبر وَغَطفان-؛  كي 

يوهَم غطفان اأنه قادم اإليهم، فيقطَع المدد منهم عن اأهل خيبر، ويوهَم اأهل خيبر اأنه ل� يريدهم، فلا 

َمَواِت  يستعدوا للقتال. وَلّما اأْشرََف النبي  َعَلى َخْيَبَر َقاَل لِ�أْصَحابِِه: ِقُفوا، ثُمَّ َقاَل:" اللَُّهمَّ رَبَّ السَّ

َياِح َوَما َذَرْيَن، َفاإِنَّا َنْساألَُك  َياِطيِن َوَما اأْضَلْلَن، َورَبَّ الرِّ َوَما اأْظَلْلَن، َورَبَّ اْل�أرِضيَن َوَما اأْقَلْلَن، َورَبَّ الشَّ

َخْيَر َهِذِه اْلَقْرَيِة َوَخْيَر َما فِيَها، َوَنُعوُذ بَِك ِمْن َشرَِّها َوَشرِّ اأْهِلَها َوَشرِّ َما فِيَها، اأْقِدُموا. َوَكاَن َيُقولَُها لُِكلِّ 

َقْرَيٍة َيْدُخُلَها")١(.

سناد. ١- المستدرك للحاكم، قال الحاكم حديث صحيح ال�إ

نش�ط بيتي:

ُد ال�آيات التي تضمنت وعداً اإلهياً  اأحدِّ
بفتح خيبر في سورة الفتح.
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فلما اأصبح النبي  فاجاأ خيبر بالهجوم، وكان ذلك عند خروجهم لمزارعهم، فلما راأوا النبي 

 قالوا: محمد واللّه، محمد والَخميس)١(. فقال النبي :" اللَُّه اأْكَبُر َخرَِبْت َخْيَبُر، اإِنَّا اإَِذا َنزَْلَنا 

.)٢(" بَِساَحِة َقْوٍم } َفَساَء َصَباُح اْلُمْنَذرِيَن{، فهزمهم رسول اللّه

 بدء القت�ل، وتس�قط الحصون: 

المسلمين  جيش  خيبر  يهود  راأى  لما 

طربت صفوفهم، وارتّدوا اإلى  َفرُّوا َفزِعين، واضَّ

ال�حتماء  اليهود  عادة  من  وكان  حصونِهم، 

بالحصون، وعدم المواجهة في الحروب. وقد 

حاصرهم المسلمون، واأخذوا بفتح حصونهم 

واحداً تلو ال�آخر، وقد واجه المسلمون مقاومًة 

شديدًة، وصعوبًة كبيرًة عند فتح بعض هذه 

الحصون، منها حصن ناعم. 

عن سهل بن سعد َقاَل رَُسوُل اللَِّه :" اإنِّي َدافٌِع اللَِّواَء َغداً اإَلى رَُجٍل ُيِحبُُّه اللَُّه َورَُسولُُه، َوُيِحبُّ اللََّه 

ا اأْصَبَح رَُسوُل اللَِّه -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  بِْتَنا َطيَِّبًة اأْنُفُسَنا اأنَّ اْلَفْتَح َغداً، َفَلمَّ َورَُسوَلُه، ل�َ َيرِْجُع َحتَّى ُيْفَتَح َلُه: َو

َوَسلََّم- َصلَّى اْلَغَداَة، ثُمَّ َقاَم َقائِماً، َفَدَعا بِاللَِّواِء، َوالنَّاُس َعَلى َمَصافِِّهْم، َفَدَعا َعِليّاً، َوُهَو اأْرَمُد)٤(، َفَتَفَل فِي 

َعْيَنْيِه، َوَدَفَع اإَلْيِه اللَِّواَء، َوفُِتَح َلُه ..." )٥(.

١- اْلَخِميس: اأي اْلَجْيش. َوُسّمي خميساً لتَقْسيمه اإلى َخْمَسة اأقَساٍم: قلب، وميمنة، وميسرة، ومقدمة، وساقة.
٢- متفق عليه.

٤-  اأْرَمُد: األم في العينين.
٥- رواه اأحمد، وصححه شعيب ال�أرنؤوط.
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ْسَلامِ، َواأْخِبْرُهْم بَِما َيِجُب  وقد اأوصاه النبي  َفَقاَل:" اْنُفْذ َعَلى رِْسِلَك َحتَّى َتْنزَِل بَِساَحِتِهْم، ثُمَّ اْدُعُهْم اإَِلى اْل�إِ
َعَلْيِهْم ِمْن َحقِّ اللَِّه فِيِه، َفَواللَِّه َل�أْن َيْهِدَي اللَُّه بَِك رَُجلاً َواِحداً َخْيٌر َلَك ِمْن اأْن َيُكوَن َلَك ُحْمُر النََّعِم)*(".)١(

ثم انطلق علي  وهو يحمل الراية:" َوَخرََج َمرَْحٌب- ملك اليهود- َفَقاَل: 

َقْد َعِلَمْت َخْيَبُر اأنِّي َمرَْحُب

لاَِح َبَطٌل ُمَجرَُّب َشاكي السِّ

ــُب اإَِذا اْلُحُروُب اأْقَبَلــْت َتَلهَّ

: ٌَّفَقاَل َعلي
ْتِني اأمِّي َحْيَدَرْه)٢( اأَنا الَِّذي َسمَّ

َكَلْيــِث َغاَباٍت َكرِيــِه اْلَمْنَظـــَرْه
ْنَدَرْه)3( اِع َكْيَل السَّ اأوفِيِهُم بِالصَّ

َفَضرََب َراأَْس َمرَْحٍب َفَقَتَلُه ثُمَّ َكاَن اْلَفْتُح َعَلى َيَدْيِه".)٤( 

وقد استمر النبي  في حصار الحصون المتبقية، حتى ساأل اأهُل خيبر النبيَّ  الصلح، فوافق 

على ذلك شرط اأن ُيسلِّموا رسول اللّه  الذهب والفضة والسلاح ولهم ما حملت ركابهم، َفَلّما 

َنزََل اأْهُل َخْيَبَر َعَلى َذلَِك َساألوا رَسوَل اللِّه َصلَّى اللُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اأْن ُيعاِمَلُهْم في اْل�أْمَواِل َعَلى النِّْصِف، 

َوَقالُوا: َنْحُن اأْعَلُم بَِها ِمْنُكْم، َواأْعَمُر َلَها. َفَصاَلَحُهْم رَسوُل اللِّه -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم- َعلى النِّْصِف، 

َعلى اأنّا اإَِذا ِشْئَنا اأْن نُْخرَِجُكْم اأْخرَْجَناُكْم.

وقد اسُتْشهَد من المسلمين ستََّة عشر رجلاً، وقُِتل من يهود خيبر ثلاثٌة وتسعون قتيلاً، وقد َغِنم 

المسلمون من خيبر غنائم كثيرًة.

بل الحمر، وهي اأنفس اأموال العرب. ١ - رواه البخاري.  * ُحْمُر النََّعِم: ال�إ
ــره علــي  ــه اأســداً باســم اأبيهــا، وســّماه اأبــو طالــب عليّــاً فَغَلــب عليــه. وكان مرحــب قــد راأى فــي المنــام اأن اأســداً يقتلــه، َفَذكَّ ته اأمُّ لـِـَد ســمَّ ٢- وهــو ال�أَســد، ولمــا ُو

-رضــي اللـّـه عنــه- ذلــك؛ ليخيفــه، ويضعــف نفســه. شــرح النــووي علــى مســلم.
3- اأقتل ال�أعداء قتلاً واسعاً ذريعاً. والسندرة: هي العجلة؛ اأي اأقتلهم عاجلاً. شرح النووي على مسلم.

٤- رواه مسلم.

نـشــــ�ط: 

اأستفيدها من  اأخرى  وعبراً  اأذكر دروساً 
الدرس.
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التقويم:

حيحة فيما ياأتي: حيحة واإشارة )  ( يمين العبارة غير الصَّ ( يمين العبارة الصَّ  اأضع اإشارة )

 )       ( تقع خيبر جنوب المدينة المنورة.- ١

 )       ( كانت حصون خيبر منيعة وقوية.- ٢

 )       ( الدسائس والمؤامرات التي قام بها اليهود هي السبب المباشر في غزوة خيبر.- 3

 اأبيّن ِحْنَكة النبّي صلى اللّه عليه وسلم من خلال الخطة التي قام بها في غزوة خيبر.

 اأستنتج ثلاثة من الدروس من قوله صلى اللّه عليه وسلم لعلّي :" انفذ على رسلك، 

سلام...". ثم ادعهم اإلى ال�إ

 اأعدد ثلاثة من الدروس المستفادة من غزوة خيبر.

 اأعلّل ما ياأتي:

اأ-  اختيار علي  لحْمل الّراية.

ب-  مفاجاأة النبّي صلى اللّه عليه وسلم ل�أهل خيبر.

 من الدروس والعبر المستف�دة من الغزوة:

عداد وال�ستعداد.- ١ وجوُب ال�إ

من اأسباب النصر ال�عتماُد على اللّه تعالى بعد ال�أخذ بال�أسباب.- ٢

اأهميُة المفاجاأة والمباغتة في هزيمة العدو.- 3

المقصُد ال�أسمى للجهاد في سبيل اللّه تعالى دعوُة الناس اإلى اللّه، وهدايُتهم اإلى الخير.- ٤



٦3

 ال�أهداُف: ُيتوقّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

بيان سبب تسمية عمرة القضاء بهذا ال�سم.١- 

تحديد تاريخ عمرة القضاء.٢- 

سرد اأحداث عمرة القضاء.3- 

بيان موقف قريش من عمرة القضاء.٤- 

عمرة ٥-  في  المتعلقة  الشرعية  ال�أحكام  اإلى  التعرف 

القضاء.

استنتاج بعض ال�آثار المترتبة على عمرة القضاء.- ٦

استنباط بعض الدروس والعبر المستفادة من الدرس.- ٧

القضاء،  اأداء عمرة   على  النبي  بعد غزوة خيبر، عزم 

وهي العمرة التي اتفق عليها مع قريٍش في صلح الحديبية؛ ل�أّن 

قريشاً منعته من اأداء العمرة حينها، فقاضاها على اأن يؤديها في 

العام القابل.

  خروج النبي  ل�أداء من�ِسِك عمرة القض�ء: 

خرج النبي  ل�أداء مناسك العمرة في ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة، ومعه اأهُل الحديبية 

اإل� من اسُتشهَد منهم في خيبر، اأو مات قبل عمرة القضاء، وقد بلغ عدد من كانوا معه  قرابة 

ال�ألفين، سوى النساء والّصبيان.

وساق النبي -صلى اللّه عليه وسلم- معه الَهْدَي اإلى الحرم، واصطحب معه السلاح الكامل، ولم 

يقتصر على السيوف؛ تحّسباً ل�أي غدر قد يقع، حيث المشركون في الغالب ل� يحافظون على عهٍد 

قطعوه، ول� عقٍد عقدوه.

ووضع الرسول  السلاح خارج الحرم قريباً منه، واأبقى عنده مئتي فارس يحرسونه.

عمرة القض�ء )٧هـ(

اأفّكر:
ما هو البند المتعلق بعمرة القضاء 

في بنود صلح الحديبية؟

الدرس
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 دخول مكة: 

تابع النبي  سيره نحو مكة، على راحلته 

الَقْصواء، والمسلمون حوله َتِلجُّ اأصواتهم بالتَّْلبيِة 

حتى دخلوا مكة، فطافوا بالبيت العتيق، وسعوا 

بين الصفا والَمْروة.

ضد  شائعًة  اأطلقت  قد  قريش  وكانت 

َيْثرب،  ُحّمى  وَهَنْتهم*  اأنهم  مفاُدها  المسلمين 

واأن محمداً  واأصحاَبه في ُعْسرٍة وَجْهٍد وشّدٍة، فصفَّ له المشركون عند دار الندوة؛ لينظروا اإليه 
ْكَنْيِن". )١(  اإلى اأصحابه" فاأمر النبيُّ  اأصحابه اأْن َيْرُمُلوا* ال�أْشَواَط الثَّلاََثَة، َواأْن َيْمُشوا َما َبْيَن الرُّ و

المشركون  لَيرى  الصفا والمروة؛  البيت، وبين  اللّه  في  اإنما سعى رسول  ابن عباس:"  قال   

َته")٢(، وَتحلَّل النبي  والمسلمون من اإْحراِمهم بَحْلق رؤوسهم. قوَّ

ويقيمون  ال�أذان  ويرفعون  بالبيت،  يطوفون  المسلمون  ومعه  اأيام،  ثلاثَة  مكة  في    النبي  واأقام 

الصلاة.

ۖ َلَۡدُخلُنَّ ٱلَۡمۡسِجَد ٱۡلََراَم إِن  ُ رَُسوَلُ ٱلرُّۡءيَا بِٱۡلَّقِ  وفي هذه العمرة نزل قوله تعالى:﴿ لََّقۡد َصَدَق ٱللَّ

ِيَن َل َتَافُوَنۖ َفَعلَِم َما لَۡم َتۡعلَُمواْ فََجَعَل ِمن ُدوِن َذٰلَِك  ُ َءاِمنَِي ُمَّلِقَِي رُُءوَسُكۡم َوُمَقّصِ َشآَء ٱللَّ
َفۡتٗحا قَرِيباً ٢٧﴾]الفتح:٢٧[.

١ - رواه البخاري.
٢- رواه البخاري.

* وَهَنْتهم: اأضعفتهم.
* َيْرُمُلوا: اإسراع المشي مع تقارب الخطى

معنــى القْصــواء: هــي الناقــة التــي اأبعدهــا 
ــي  ــا ف ــة واأبقاه ــل  والخدم ــن العم ــا ع صاحبه
البيــت؛ لتبقــى اأمــام ناظريــه وذلــك لســمو 

ــا. مكانته



٦٥

 اآث�ُر عمرة القض�ء ونت�ئُجه�: 

كان تاأثير عمرة القضاء على قريش وعلى عرب الجزيرة تاأثيراً بالغاً، فقد اأسلم بعدها خالد بن الوليد، 

سلام في كل بيت في مكة سراً  وعمرو بن العاص، وحارس الكعبة نفِسها عثمان بن طلحة، وظهر ال�إ

سلامي  وعلانيًة، وقام الرسول  باإرسال سراياه حتى وصلت اإلى حدود الّروم لتاأمين حماية الدين ال�إ

في الداخل والخارج، ومن هذه السرايا: سريّة مؤتة، وسريّة ذات السلاسل.

نـشــــ�ط: 
اأرجع الى اأحد كتب السيرة واأكتب نبذه 

مختصرة عن سرية ذات السلاسل.

 دروس وعبر مستف�دة من الدرس:

تَُعدُّ عمرة القضاء تصديقاً اإلهياً لِما وعد به النبيُّ  اأصحاَبه من دخولهم مكة، وطوافهم بالبيت. - ١

الحذُر الدائم من غدر ال�أعداء.- ٢



٦٦

التقويم:

حيحة فيما ياأتي: حيحة واإشارة )  ( يمين العبارة غير الصَّ ( يمين العبارة الصَّ  اأضع اإشارة )

)        ( اعتمر النبي -صلى اللّه عليه وسلم- عمرة القضاء في ذي الحجة.- ١
)        ( اصطحب النبي -صلى اللّه عليه وسلم- في عمرة القضاء السيوف في اأغمادها.- ٢
)        ( اأقام النبي -صلى اللّه عليه وسلم- في مكة ثلاثة اأيام.- 3

حيحة فيما ياأتي: جابة الصَّ  اأختار رمز ال�إ
كانت عمرة القضاء في السنة:- ١

اأ- ٦هــ.          ب- ٧هـــ.             جـ - 8هـــ.             د- ٩هــ.

ن اأسلم بعد عمرة القضاء:- ٢ ممَّ
اأ- خالد بن الوليد.  ب- عمر بن الخطاب.  جـ - محمد بن مسلمة.    د- سعد بن اأبي وقاص.

 اأعلِّل ما ياأتي:

اأ- اصطحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم السلاح الكامل معه.
ب- تسمية عمرة القضاء بهذا ال�سم.

جـ-  الرّمل في ال�أشواط الثلاثة ال�أولى من الطواف.

 اأعدد اآثار عمرة القضاء.



٦٧

 ال�أهداف: ُيتوقّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

١ -. الترجمة لحياة جعفر بن اأبي طالب

٢ -. تلخيص كيفية اإسلام جعفر بن اأبي طالب

اإلى - 3   طالب  اأبي  بن  تعليل سبب هجرة جعفر 

الحبشة.

ِذكر مواقف تدل على شجاعة جعفر ابن اأبي طالب - ٤

 في الحبشة.

على - ٥ ونباهته  وقدرته  جعفر  حكمة  على  التمثيل 

المحاورة والدعوة.

وصف فرح النبي  بقدوم جعفر اإلى المدينة.- ٦

استنتاج بعض الدروس والعبر من حياة جعفر بن اأبي - ٧

. طالب

 َنَسَبُه، وصف�ته: 

اأبو عبد اللّه جعفر بن اأبي طالب 

المطلب بن هاشم بن عبد  ابن عبد 

 ، مناف. وهو ابن عم رسول اللّه

واأخوه علّي بن اأبي طالب ، وكان 

اأكبر من علي بعشر سنين.

من  وكان   ، عليٍّ اأخيه  بعد  اأسلم 

سلام، حيث  ال�إ دخلوا  الذين  ال�أوائل 

كانت الدعوة ل� تزال سراً.

وكان جعفر بطلاً جواداً شجاعاً متواضعاً كريماً، وكان ُيحب المساكين، ويجلس معهم، ويطعمهم، 

اإياه:" َوَكاَن اأْخَيَر النَّاِس لِْلِمْسِكيِن َجْعَفُر ْبُن اأبِي َطالٍِب، َكاَن َيْنَقِلُب بَِنا،  قال اأبو هريرة  واصفاً 

 : من صح�بة رسول اللّه
 جعفر بن اأبي ط�لب

الدرس
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َفَنْلَعُق َما  َها  َفَنُشقُّ َلْيَس فِيَها َشْيءٌ،  الَِّتي  اإَِلْيَنا الُعكََّة  َلُيْخرُِج  اإِْن َكاَن  َبْيِتِه، َحتَّى  َفُيْطِعُمَنا َما َكاَن فِي 
فِيَها".)١(

َقاَل:"َما اْحَتَذى النَِّعاَل، َوَل� اْنَتَعَل، َوَل� َرِكَب اْلَمَطاَيا َبْعَد رَُسوِل اللَِّه  وَعْن اأبِي ُهَرْيَرَة  اأيضاً 

 اأْفَضُل ِمْن َجْعَفِر ْبِن اأبِي َطالٍِب " )٢(؛ يعني في الجود والكرم.

 هجرته اإلى الحبشة: 

لما راأى رسوُل اللّه  ما يصيب اأصحاَبه من البلاء 

وتعذيب قريش قال لهم: لو خرجتم اإلى اأرض الحبشة، فاإّن 

بها َمِلكاً ل� ُيظلم عنده اأحد، وهي اأرض صدق حتى يجعل 

اللّه لكم فرجاً مما اأنتم فيه. 

فخرج المسلمون من اأصحاب رسول اللّه  مخافة الفتنة، وفراراً اإلى اللّه بدينهم، فكانت اأول 

سلام، وخرج جعفر، ومعه زوجته اأسماء بنت ُعَمْيس، وعندما وصلوا اإلى اأرض الحبشة  هجرة في ال�إ

َنهم النجاشي على دينهم واأنفسهم، فعاشوا حياة الطماأنينة. اأمَّ

 

 قدومه اإلى المدينة: 

اإعادة  قريش في  الذي رفض مطلب  العادل،  الحبشة عند ملكها  المسلمون في  اأن مكث  بعد 

المسلمين لمحاسبتهم وفتنتهم عن دينهم، قرروا اللُّحوق برسول اللّه  اإلى المدينة المنورة، فَقِدموا 

بعد فتح خيبر في السنة السابعة للهجرة. ففرح المسلمون بعودتهم فرحاً كبيراً، َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اللَِّه، 

ا َقِدَم َجْعَفُر ْبُن اأبِي َطالٍِب ِمْن اأرِْض اْلَحَبَشِة َقاَل رَُسوُل اللَِّه :" َما اأْدرِي بِاأيِِّهَما اأَنا اأْفرَُح  َقاَل:" َلمَّ

بَِفْتِح َخْيَبَر اأْم بُِقُدوِم َجْعَفٍر؟")3(.

١- رواه البخاري، والعكة: وعاء من جلد ُيْجعل فيه السمن.
سناد. ٢- المستدرك على الصحيحين للحاكم، صحيح ال�إ
3- المستدرك على الصحيحين للحاكم، صححه الذهبي.

اأبيّن دور المراأة في الهجرة اإلى 
الحبشة.

نـشــــ�ط: 



٦٩

 : جه�ده واستشه�ده 

بعد اأن اأقام الرسول  بعد عمرة القضاء في المدينة، بعث جعفر بن اأبي طالب رضي اللّه عنه 

اإلى الشام في )سرية مؤتة( انتقاماً لمقتل اْلَحارِث بِن ُعَمْير اْل�أْزِدّي رسوِل رسوِل اللّه ، فتجهز الناس 

للخروج، وكانوا ثلاثة اآل�ف مقاتل، وكان جعفر بن اأبي طالب اأحَد القادة الثلاثة الذين اأمَّرهم الرسول 

َر رَُسوُل اللَِّه  فِي َغْزَوِة ُمْؤَتَة َزْيَد ْبَن َحارَِثَة،  ، فَعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر رضي اللّه عنهما، َقاَل: اأمَّ

اإِْن قُِتَل َجْعَفٌر َفَعْبُد اللَِّه ْبُن َرَواَحَة")١(. َفَقاَل رَُسوُل اللَِّه : اإِْن قُِتَل َزْيٌد َفَجْعَفٌر، َو

وبعد استشهاد زيد بن حارثة، اأخذ الراية جعفر بن اأبي طالب، واأْبلى بلاًء عظيماً حتى اإذا حمي 

القتال نزل عن فرسه، ثم انطلق يشتد في قتال القوم وهو ينشد:

ُبَها ا َشَر ٌة  َبارَِد َطيَِّبٌة  ُبَها      ا ْقِتَر ا َو ْلَجنَُّة  ا َياَحبََّذا 

َوالرُّوُم ُروٌم َقْد َدَنا َعَذاُبَها        َعَليَّ اإِْن َل�َقْيُتَها ِضَراُبَها

فلما نزل اأتاه ابُن عمٍّ له بِعرٍْق من لحم )قطعة لحم( فاأخذه من يده، فانتهس منه َنْهسًة، ثم سمع 

الَحْطمَة )صوت المعركة( في ناحية الناس، فخاطب نفسه قائلاً: واأنِت في الدنيا؟ فاألقى اللَّحمة من 

الُيمنى، فُقطعت، فاأخذه بشماله، فُقطعت، فاحتضنه  اللواء بيده  اآخذاً  اأخذ سيفه، وتقدم  يده، ثم 

بعضديه، وانحنى عليه حتى اسُتشهد، وقد اأْثِخن بالجراح حتى بلغ عدد جراِحه تسعين جرحاً بين طعنٍة 

برمٍح، اأو ضربٍة بسيٍف، اأو رميٍة بسهٍم، وليس من بينها جرٌح في ظهره، بل كلُّها في صدره.

 فعوضه اللّه تبارك وتعالى، واأكرمه على شجاعته وتضحيته، باأن جعل له جناحين يطير بهما في 

، اأنَّ اْبَن ُعَمَر ، َكاَن اإَِذا َسلََّم َعَلى  ْعِبيِّ الجنة حيث يشاء؛ ولذلك لُقِّب بذي الجناحين، َعِن الشَّ
لاَُم َعَلْيَك َيا ْبَن ِذي الَجَناَحْيِن".)٢( اْبِن َجْعَفٍر، َقاَل:" السَّ

١- رواه البخاري.

٢- رواه البخاري.



٧٠

 من الدروس والعبر المستف�دة من الدرس:

حب الشهادة باعث للتضحية.- ١

الحث على الصدقة ولو بالقليل.- ٢

اإكرام اللّه تعالى لمن ضّحى في سبيله.- 3

من كلمة جعفر رضي اللّه عنه للنج�شي ملك الحبشة:

َوَنْقَطُع  اْلَفَواِحَش،  َوَناأْتِي  اْلَمْيَتَة،  َوَناأُْكُل  اْل�أْصَناَم،  َنْعُبُد  َجاِهِليٍَّة،  اأْهَل  َقْوماً  ُكنَّا  اْلَمِلُك،  اأيَُّها   "

ِعيَف، َفُكنَّا َعَلى َذلَِك َحتَّى َبَعَث اللَُّه اإَِلْيَنا رَُسول�ً ِمنَّا،  اْل�أرَْحاَم، َونُِسيُء اْلِجَواَر، َوَياأُْكُل اْلَقوِيُّ ِمنَّا الضَّ

َدُه، َوَنْعُبَدُه، َوَنْخَلَع َما ُكنَّا َنْعُبُد َنْحُن َواآَباُؤَنا  َنْعرُِف َنَسَبُه َوِصْدَقُه َواأَماَنَتُه وََعَفاَفُه، َفَدَعاَنا اإَِلى اللَِّه؛ لُِنَوحِّ

ِمَن اْلِحَجاَرِة َواْل�أْوَثاِن، َواأَمَرَنا بِِصْدِق اْلَحِديِث، َواأَداِء اْل�أَماَنِة، َوِصَلِة الرَِّحِم، َوُحْسِن اْلِجَواِر، َواْلَكفِّ 

اْلُمْحَصَنِة،  َوَقْذِف  اْلَيِتيِم،  َماِل  َواأْكِل  وِر،  الزُّ َوَقْوِل  اْلَفَواِحِش،  َقْوِل  َعْن  َوَنَهاَنا  َماِء،  َوالدِّ اْلَمَحارِِم  َعِن 

ْقَناُه، َواآَمنَّا بِِه، َواتََّبْعَناُه َعَلى  َياِم، َفَصدَّ َكاِة َوالصِّ َلاِة َوالزَّ َواأَمَرَنا اأْن َنْعُبَد اللََّه َوَل� نُْشرَِك بِِه َشْيئاً، َواأَمَرَنا بِالصَّ

َم اللَُّه، َواأْحَلْلَنا َما اأَحلَّ  ْمَنا َما َحرَّ َما َجاَء بِِه ِمَن اللَِّه تعالى، َفَعَبْدَنا اللََّه َوْحَدُه َفَلْم نُْشرِْك بِِه َشْيئاً، َوَحرَّ

وَنا اإَِلى ِعَباَدِة اْل�أْوَثاِن ِمْن ِعَباَدِة اللَِّه، َواأْن َنْسَتِحلَّ َما  ُبوَنا، َوَفَتُنوَنا َعْن ِديِنَنا؛ لَِيرُدُّ اللَُّه، َفَعَدا َعَلْيَنا َقْوُمَنا َفَعذَّ

ا َقَهُروَنا َوَظَلُموَنا َوَضيَُّقوا َعَلْيَنا َوَحالُوا َبْيَنَنا َوَبْيَن ِديِنَنا، َخرَْجَنا اإَِلى بَِلاِدَك،  ُكنَّا َنْسَتِحلُّ ِمَن اْلَخَبائِِث، َفَلمَّ

 : َواْخَتْرَناَك َعَلى َمْن ِسَواَك، َوَرِغْبَنا فِي ِجَوارَِك، َورََجْوَنا اأْن َل� نُْظَلَم ِعْنَدَك اأيَُّها اْلَمِلُك: َفَقاَل النََّجاِشيُّ

: َفَقَراأ َصْدراً  : َفاْقَراأْ َعَليَّ ا َجاَء بِِه َعِن اللَِّه ِمْن َشْيٍء؟ َقاَل َلُه َجْعَفٌر: َنَعْم َفَقاَل َلُه النََّجاِشيُّ َهْل َمَعَك ِممَّ

ِمْن ٱ َفَبَكى َواللَِّه النََّجاِشيُّ َحتَّى اْخَضلَّْت لِْحَيُتُه، َوَبَكِت اْل�أَساِقَفُة َحتَّى اأْخَضُلوا َمَصاِحَفُهْم 

: اإِنَّ َهَذا َواْلَحقَّ الَِّذي َجاَء بِِه ُموَسى؛ َلَيْخرُُج ِمْن ِمْشَكاٍة  ِحيَن َسِمُعوا َما َتَلا َعَلْيِهْم، ثُمَّ َقاَل النََّجاِشيُّ

َواِحَدٍة، اْنَطِلَقا َفَواللَِّه َل� اأْسِلُمُهْم اإَِلْيُكَما َوَل� اأَكاُد...")١(.)رواه اأحمد(

اأقراأُ، واأتدّبر:   



٧١

ضريح جعفر بن ابي ط�لب- المزار الجنوبي في ال�أردن

التقويم:

حيحة فيما ياأتي: حيحة واإشارة )  ( يمين العبارة غير الصَّ ( يمين العبارة الصَّ  اأضع اإشارة )

)        ( لُّقب جعفر بن اأبي طالب  بغسيل الملائكة.- ١
)        ( اأسلم جعفر بن اأبي طالب قبل اأخيه علي رضي اللّه عنهما.- ٢
)        ( َقِدم جعفر بن اأبي طالب  اإلى المدينة قَُبيل فتح خيبر بقليل.- 3
)        ( كان جعفر بن اأبي طالب  اأحد قادة غزوة مؤتة.- ٤

 اأعلّل:
اأ- لُّقب جعفر بن اأبي طالب  بذي الجناحين.

صابات كانت في صدر جعفر دون ظهره.ب-  كل ال�إ

هجرة المسلمين اإلى الحبشة.ج- 

 اأِصُف موقف جعفر  في غزوة مؤتة.

 اأدلُّل على تواضع جعفر بن اأبي طالب ، وكرمه.

 اأعّدد ثلاثاً من العبر والدروس المستفادة من الدرس.

 اأبين دل�لة تولية جعفر في مؤتة.



٧٢

سلامي وحدة الفقه ال�إ
* الدرس ال�أول: اأحك�م اللّب�س والّزينة

ج�رة * الدرس الث�ني: ال�إِ

* الدرس الث�لث: اللَُّقَطة والع�رّية

سلام ص�لح لكل زم�ن ومك�ن في تشريع�ته واأحك�مه ال�إ



٧3

ُيتوقّع من الطلبة بعد نه�ية الوحدة اأن يكونوا ق�درين على:

ال�لتزام ب�ل�أحك�م الشرعية في حي�تهم.. 1

الوف�ء ب�لعقود والوعود.. 2



٧٤

 ال�أهداُف: ُيتوقّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

تعريف مفهوم اللباس الشرعي والزّينة.- ١

توضيح اأهمية اللباس.- ٢

بيان شروط اللباس الشرعي.- 3

استنتاج اأهمية الحجاب.- ٤

توضيح اأحكام الزّينة.- ٥

ال�لتزام باللِّباس الشرعي.٦- 

كر عن لباس ال�أنثى، ووضع لكل منهما اأحكاماً   شرع اللّه تعالى اللِّباس والزّينة، وميََّز لباس الذَّ

سلام على ضرورة الظهور بالمظهر اللائق والحسن في اللباس والزينة،  اأوجب ال�لتزام بها؛ اإذ حثَّ ال�إ

سلام الزّينة، ل�أّن اللّه تعالى ُيحبُّ  فور. ولم ُيحرِّم ال�إ ونهى عن كل ما يدعو اإلى الفتنة، كالتَّبرُّج، والسُّ

سلام نظَّمها وضبطها ضمن حدود الوَسطيّة وال�عتدال، وبصورٍة  اأن َيرى اأَثر نعمته على عبده، غير اأّن ال�إ

نَزۡلَا 
َ
أ قَۡد  َءاَدَم  َيَٰبِنٓ  تعالى:﴿  فقال  وكرامته،  نسان  بال�إ تليق 

َعلَۡيُكۡم ِلَاٗسا يَُوٰرِي َسۡوَٰءتُِكۡم َورِيٗشاۖ َوِلَاُس ٱلَّۡقَوٰى َذٰلَِك 
ُروَن ٢٦﴾]ال�أعراف:٢٦[. كَّ ِ لََعلَُّهۡم يَذَّ َخرۡيۚٞ َذٰلَِك ِمۡن َءاَيِٰت ٱللَّ

 مفهوم الّزينة: 

نسان من ملبوٍس اأو غيره من ال�أشياء الُمباحة التي تُْكسبه جمال�ً وُحْسناً. كل ما يتزيَّن به ال�إ

 اأحك�م الّزينة وحدوده�: 
ل للذكر وال�أنثى، ورغَّب فيهما من غير اإسراٍف ول� تقتير، ولكن  سلام على الزّينة والتَّجمُّ حث ال�إ

بضوابط شرعيٍة، منها:

اأحك�م اللب�س واأحك�مه

اأفّكر:
فور؟ ما الفرق بين التبرج والسُّ

الدرس
14  



٧٥

ضوابط الّزينة للمراأة المسلمة:	 

بَۡصٰرِهِنَّ ١- 
َ
أ ِمۡن  َيۡغُضۡضَن  ّلِۡلُمۡؤِمَنِٰت  َوقُل  تعالى:﴿  قال  محارمها،  لغير  زينَتها  المراأُة  تُْظهَر  األّ�   

ۖ َوَل ُيۡبِديَن  ٰ ُجُيوبِِهنَّ َوَيۡحَفۡظَن فُُروَجُهنَّ َوَل ُيۡبِديَن زِينََتُهنَّ إِلَّ َما َظَهَر ِمۡنَهاۖ َوۡلَۡضِۡبَن ِبُُمرِهِنَّ َعَ
ۡو بَِنٓ 

َ
ۡو إِۡخَوٰنِِهنَّ أ

َ
ۡبَنآءِ ُبُعوَلِِهنَّ أ

َ
ۡو أ

َ
ۡبَنآئِِهنَّ أ

َ
ۡو أ

َ
ۡو َءابَآءِ ُبُعوَلِِهنَّ أ

َ
ۡو َءابَآئِِهنَّ أ

َ
زِينََتُهنَّ إِلَّ ِلُُعوَلِِهنَّ أ

ۡرَبةِ ِمَن ٱلرَِّجاِل  ْوِل ٱۡلِ
ُ
ٰبِعَِي َغرۡيِ أ وِ ٱلتَّ

َ
يَۡمُٰنُهنَّ أ

َ
ۡو َما َملََكۡت أ

َ
ۡو نَِسآئِِهنَّ أ

َ
َخَوٰتِِهنَّ أ

َ
ۡو بَِنٓ أ

َ
إِۡخَوٰنِِهنَّ أ

 ۚ رُۡجلِِهنَّ ِلُۡعلََم َما ُيۡفَِي ِمن زِينَتِِهنَّ
َ
ٰ َعۡوَرِٰت ٱلّنَِسآءِۖ َوَل يَۡضِۡبَن بِأ ِيَن لَۡم َيۡظَهُرواْ َعَ ۡفِل ٱلَّ وِ ٱلّطِ

َ
أ

يَُّه ٱلُۡمۡؤِمُنوَن لََعلَُّكۡم ُتۡفلُِحوَن ٣١﴾]النور:3١[. ول� يعني هذا اأن تُْظهر المراأة 
َ
ِ َجِيعاً أ َوتُوُبٓواْ إَِل ٱللَّ

ثارة، ودْرءاً للفتنة. مفاتَِنها وكامَل زينتها اأمام محارِمها، وذلك مْنعاً للاإ

األّ� يكون في زينة المراأة تشبٌُّه بالرجال، فعن ابن عباٍس  قال:" َلَعَن رَُسوُل اللَِّه  الُمَتَشبِِّهيَن - ٢
ِمَن الرَِّجاِل بِالنَِّساِء، َوالُمَتَشبَِّهاِت ِمَن النَِّساِء بِالرَِّجاِل".)١(

األّ� تكون الزينة بُِمَحرَّم، كالَوْشم، اأو الرَّسم، وغيره.- 3

تحريم الَوْصل والنَّْمص.- ٤

ضوابط الّزينة للرجل المسلم:	 

األّ� يكون متشبِّهاً في زينته بالمراأة.- ١

األّ� تكون الزينة بُِمَحرَم، كالَوْشم، اأو الرسم على الجسم، وغير ذلك.- ٢

األّ� يتزّين بزينة الذهب والحرير.- 3

األ� يشبه لباس الكفار، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنه اأن النبي راأى عليَّ - ٤

ثوبين معصفرين فقال: " اإن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها"٢. 

 مفهوم اللب�س، وحكُمه: 

نساُن جسَمه، ويستر به َعْورَته، ويتزيَُّن به بين الناس مّما اأباحه الشارع الحكيم. هو ما يواري به ال�إ

1-  رواه البخاري.
٢- رواه مسلم ٢٠٧٧ 

نـشــــ�ط: 
اأرجع الى اأحد كتب شروح الحديث 
واأكتب معنى كل من: الَوْصل والنَّْمص.



٧٦

 اأهمية اللب�س: 

في  واللباس  واآداباً،  اأحكاماً  لذلك  وجعل  ال�عتدال،  حدود  في  نسان  ال�إ بلباس  سلام  ال�إ اهتم 

ل، والمحافظة على الجسد من الحّر والبرد. فاللباس  سلام ُيحّقق اأغراضاً، منها: َسْتُر العورة، والتَّجمُّ ال�إ

نعمٌة عظيمٌة، وزينٌة وجماٌل، قال تعالى: ﴿ وََجَعَل لَُكۡم َسَرٰبِيَل تَقِيُكُم ٱۡلَرَّ وََسَرٰبِيَل تَقِيُكم 

﴾] النحل:8١[. َسُكۡمۚ
ۡ
بَأ

 مفهوم الحج�ب: 

هو ما يستر جميع بدن المراأة وزينتها، بما يمنع غير محارمها من رؤية شيٍء من بدنها اأو زينتها.

 حكم الحج�ب: 

ۡزَوِٰجَك 
َ
ّلِ قُل  ٱلَِّبُّ  َها  يُّ

َ
أ َيٰٓ تعالى:﴿  اللّه  لقول  بالغة؛  مسلمة  كّل  على  عيٍن  فرُض  الحجاب 

 ُ ن ُيۡعَرۡفَن فَاَل يُۡؤَذۡيَنۗ َوَكَن ٱللَّ
َ
ۡدَنٰٓ أ

َ
ۚ َذٰلَِك أ َوَبَناتَِك َونَِسآءِ ٱلُۡمۡؤِمنَِي يُۡدنَِي َعلَۡيِهنَّ ِمن َجَلٰبِيبِِهنَّ

َغُفوٗرا رَِّحيٗما ٥٩﴾]ال�أحزاب: ٥٩[، واإن عدم ال�لتزام به اإثم ومعصية.

 اأهمية الحج�ب: 

به عن - ١ وتتميز  وعفتها،  ونقائها  لطهرها  رمزاً  ويعد  المؤمنة  المراأة  يستر  الذي  اللّباس  الحجاب هو 

ال�لتزام بالطاعات، واجتناب  ال�أخلاق الفاضلة، ويشّجعها على  غيرها من النساء، وينّمي عندها 

المحرّمات، وفيه صوٌن للمراأة.

درُء الفتنة عن المجتمع، وتحصيُن الشباب من الوقوع في الفاحشة.- ٢



٧٧

 شروط اللب�س الشرعي للمراأة: 

اأن يكوَن ساتراً للعورة، وَعْورة المراأة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين.- ١

األّ� يكوَن مزيناً، ول� معطراً. - ٢

يكوَن سميكاً ل� َيِشفُّ عّما تحته.- 3

 اأن يكوَن فضفاضاً واسعاً ل� َيِصُف الجسم.٤- 

 األّ� ُيْشبه لباس الرجل، َعْن اأبِي ُهَرْيَرَة  قال:" َلَعَن رَُسوُل اللَِّه  الرَُّجَل َيْلَبُس لِْبَسَة اْلَمْراأِة، ٥- 
َواْلَمْراأَة َتْلَبُس لِْبَسَة الرَُّجِل". )٢(

نـشــــ�ط: 

اأْهِل  َقاَل رَُسوُل اللَِّه :" ِصْنَفاِن ِمْن 
َكاِسَياٌت  نَِساءٌ  َبْعُد:  اأَرُهَما  َلْم  النَّاِر 
َعارَِياٌت َمائَِلاٌت ُمِميَلاٌت، َعَلى ُرؤوِسِهنَّ 

َكاأْسِنَمِة اْلُبْخِت".)رواه مسلم واأحمد(

اأوّضح معنى كّل من:

 الكاسيات العاريات، وكاأسنمة البخت.

١- رواه اأحمد والدارمي، وحسنه ال�ألباني.

٢- رواه اأبو داود، وصححه ال�ألباني.



٧8

التقويم:

حيحة فيما ياأتي: جابة الصَّ  اأختار رمز ال�إ
حكم الحجاب على المسلمة البالغة العاقلة:- ١

اأ- فرض عين.         ب- مستحّب.          جـ - مباح.           د- مكروه.

سلام بتوضيح اأحكام اللباس:- ٢ سبب اهتمام ال�إ

سلام بجمال النساء دون الرجال. اأ- اهتمام ال�إ

سلام بصحة ال�نسان. ب- اهتمام ال�إ

جـ- تشجيعه على التجارة.

نسان. د- ستر العورة، وتجميل ال�إ

 اأعرُِّف الزّينة.

ُيعدُّ الحجاب درعاً واقياً للمراأة المسلمة. اأناقش هذه العبارة في ضوء دراستي.

 اأعّدُد ثلاثًة من ضوابط اللباس للمراأة المسلمة.

 اأعّدُد ثلاثًة من ضوابط الزينة للرجل.

 اأعلّل: ل� تُْظِهر المراأة مفاتنها وكامل زينتها اأمام محارمها.



٧٩

 ال�أهداُف: ُيتوقّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

جارة.- ١ تعريف مفهوم ال�إ

جارة.- ٢ بيان حكم ال�إ

جارة.3-  استنتاج حكمة مشروعية ال�إ

جارة. ٤-  بيان اأنواع ال�إ

جارة.٥-  توضيح اأحكام ال�إ

جارة والهبة.- ٦ المقارنة بين ال�إ

جارة، وجعلها  سلام ال�إ سلامية التيسيُر ورفُع الحرج عن الناس، وقد شرع ال�إ من مقاصد الشريعة ال�إ

من العقود المهمة في حياتهم؛ لذا اأوجب ال�هتمام بها، ومعرفة اأحكامها وشروطها؛ لضبط التعامل 

بين الناس، ومنع النزاع بينهم.

ج�رة:   مفهوم ال�إ

هي عقٌد ُيَمكِّن المستاأِجَر من ال�نتفاع بالّشيء الذي استاأَجرَه مقابَل اأْجرٍة معلومٍة لمدة معلومة، 

ويبقى الّشيُء الُمْستاأَجُر ِملكاً لصاحبه.

ج�رة وحكمة مشروعّيته�:   حكم ال�إ

جارة عقٌد مباٌح للحاجة. ال�إ

ِجۡرهُۖ  بَِت ٱۡسَت ٔۡ
َ
أ جارة في الكتاب والسنة، فقال تعالى:﴿ قَالَۡت إِۡحَدىُٰهَما َيٰٓ وقد ثبتت مشروعية ال�إ

اللّه  رسول  قال  النبوية،  السنّة  وفي  ِمُي ٢٦﴾]القصص: ٢٦[، 
َ
ٱۡل ٱۡلَقوِيُّ  َجۡرَت  ٱۡسَت ٔۡ َمِن  َخرۡيَ  إِنَّ 

:" اأْعُطوا اْل�أِجيَر اأْجَرُه، َقْبَل اأْن َيِجفَّ َعَرقُُه")١(. 

اإلى  يحتاجون  فهم  الناس،  على  تيسيٌر  جارة  ال�إ ففي 

بيوٍت يسكنونها، ومراكَب يحملون عليها بضائَعهم، واآل�ٍت 

يستعملونها؛ لقضاء حوائجهم، وقد ل� يستطيعون شراءها، فيستاأجرونها. 
١- سنن ابن ماجه، صححه ال�ألباني.

ج�رة ال�إِ

نـشــــ�ط: 
جارة والهبة. اأقارن بين ال�إ

الدرس
15  
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ج�رة:   اأرك�ن عقد ال�إ

ر.١-  المؤجِّ

المستاأِجر.٢- 

رة.3-  العين المؤجَّ

الصيغة.٤- 

ج�رة:   اأنواع ال�إ

ج�رة على نوعين هم�: ت�أتي ال�إ

اإج�رٌة على من�فع ال�أشي�ء: كاستئجار الدور، وال�أراضي، والدواّب، والثياب، وال�أدوات، وغيرها.- 1

جارة من هذا - 2 ال، وال�إ نّاع والخدم والُعمَّ اإج�رٌة على ال�أعم�ل: كاستئجار اأصحاب الحرف والصُّ

النوع تقسم اإلى قسمين:

اأ- ال�أجيُر الخاص: هو الشخص الذي يعمل عند شخص ُمعيَّن دون غيره، كالخادم في المنزل، اأو 

الحارس اأو غيره.

بّاغ،  ب-  ال�أجيُر العام: هو من يقوم بالعمل لكلِّ من يطلبه مقابل اأجر محدد، كالخيّاط، والصَّ

وُمصلِّح  ال�آل�ت، وكذلك جميع موظفي الدولة وموظفي القطاع الخاص، وغيرهم.

ج�رة، واأحك�مه�:   من شروط ال�إ

يجاُب والَقبوُل برضا المتعاِقَدْين دون اإكراه، - ١ اأن يتم ال�إ

ۡمَوٰلَُكم 
َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
ِيَن َءاَمُنواْ َل تَأ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ قال تعالى:﴿ َيٰٓ

تََراٖض  َعن  تَِجَٰرةً  تَُكوَن  ن 
َ
أ  ٓ إِلَّ بِٱۡلَبِٰطِل  بَۡيَنُكم 
﴾] النساء:٢٩[. ّمِنُكۡمۚ

جارة والبيع. اأوازن بين ال�إ

نـشــــ�ط: 
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رة( معلوماً علماً يمنع المنازعة، ويتم ذلك بالمشاهدة، اأو بالوصف - ٢ اأن يكون المعقود عليه )العين الُمَؤجَّ

التام.

رُه، فاإذا اأّجر شخٌص شيئاً ل� يملكه، ل� ينعقد العقد، ول� - 3 ُر مالكاً اأو موكَّلاً لما ُيؤجِّ اأن يكون الُمَؤجِّ

جارة. تتم ال�إ

جارة عقٌد مؤقت.- ٤ دًة عند التَّعاقد؛ ل�أن ال�إ جارة محدَّ اأن تكون مّدة ال�إ

اأن يكون ثمُن ال�أجرة معلوماً لكلٍّ من طرفيِّ العقد؛ منعاً للخلاف والتنازع.- ٥

جارة على منفعة مباحٍة شرعاً، واأن يكون بمقدور الُمستاأِجر استيفاؤها.- ٦ اأن تكون ال�إ

جارة المتفق عليها.- ٧ اأن يلتزم الطرفان بمدة ال�إ

ر والمستاأِجر اأهلاً للتصرف.- 8 اأن يكون كلٌّ من المؤجِّ

ج�رة:   انته�ء عقد ال�إ

ج�رة بم� ي�أتي: ينتهي عقد ال�إ

انتهاء مدة العقد اأو العمل.- ١

موت العامل الذي تم التعاقد معه.- ٢

زوال محل المنفعة.- 3
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التقويم:

حيحة فيما ياأتي: حيحة واإشارة )  ( يمين العبارة غير الصَّ ( يمين العبارة الصَّ  اأضع اإشارة )
جارة ولو لم يرَض الطرف ال�آخر.- ١ )        ( يجوز فسخ عقد ال�إ

)        ( استاأجر شخص بيتاً دون اأن يراه اأو يوصف له- ٢

)        ( اأّجر شخص سيارًة دون مدة معلومة.- 3

جابة الصحيحة في كل مما ياأتي:  اأضع دائرة حول رمز ال�إ

الشخص الذي يعمل عند شخص معين هو:- ١
ب- ال�أجير العام.  اأ- المستاأجر.   

د- المؤِجر.  ج- ال�أجير الخاص.   
ال�أهلية شرط خاص بـ : - ٢

جارة.  ب- عقد ال�إ اأ- العين المؤجرة.   
د- المؤجر والمستاأجر.  ج- المؤجر.   

جارة:- 3 اإذا مات العامل المستاأجر فاإن عقد ال�إ
ب- ينتهي العقد.  اأ- يستمر بلا اأثر.   

د-  ل� اأثر لموته على العقد.    ج- يرثه المؤجر.   

جارة. ُد اأنواع ال�إ  اأعدِّ

 اأبيُّن الحكم الشرعي في المسائل ال�آتية:

ره بيته.- ١ اأْكَرَه سميٌر رجلاً على اأْن يؤجِّ

د اأجرته.- ٢ استاأجر سعيٌد عاملاً دون اأن يحدِّ

اأّجَر محمٌد سيارة صاحبه لمدة شهر.- 3

اأّجَر المالُك بيته باأجرة يعلمها وحده.- ٤

جارة.  اأستنتُج الحكمة من مشروعيّة ال�إ
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 ال�أهداُف: ُيتوقّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

تعريف معنى اللُّقطة والعاريّة.- ١

بيان حكم ال�لتقاط.- ٢

استنتاج الحكمة من مشروعيّتهما.- 3

التعرف اإلى بعض اأحكام اللقطة.- ٤

توضيح حكم العاريّة.- ٥

تعداد شروط العاريّة.- ٦

التعرف اإلى بعض اأحكام العاريّة.- ٧

 مفهوم اللَُّقَطِة وحكُمه�: 

ياع. سلام الحفاُظ على اأموال الناس وممتلكاتهم من التَّلف والضَّ من مقاصد ال�إ

واللُّقطة هي: الماُل الضائُع، ول� ُيعرَُف صاحُبه، ويلتقطه غيره. 

ها اإلى صاحبها، قال تعالى: وُحكُم اللُّقطة اأنها مستحبٌّة، فمن التقطها يجب عليه اأن َيحتفظ بها ليردَّ

ِ َوٱلَّۡقَوٰىۖ﴾]الَمائِ َدة: ٢[، واأما اإذا كان قصده اأن يلتقطها لنفسه، فهذا حرام. ﴿ َوَتَعاَونُواْ َعَ ٱلِۡبّ

 الحكمة من مشروعّية اللُّقطة: 

ياع، ويحفظها من اأن تقع في يَدْي من ل� يرّدها، كما اأنه  اأْخُذ اللُّقطة يحفظها من التَّلف والضَّ

ل على صاحبها العثور عليها. ُيسهِّ

 من اأحك�م اللقطة: 

على الُملتِقط اأن َيتعرّف اإلى اللُّقطة؛ حتى يعرَف صْدَق واِصِفها اإذا وَصَفها، ولئلا تختلط بماله. - ١

وعليه اأن يعرِّفها لمدة سنة، واأن ُيشهد عليها حين يلتقطها.

اللَُّقَطة والع�رّية
الدرس
1٦  
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اإذا كانت اللُّقطة شيئاً يسيراً، اأو مّما ُيسرُع اإليه الفساد، ينتفع بها الملتِقُط، سواءٌ اأكان غنياً اأم فقيراً - ٢

ويعطي قيمتها لصاحبها اإذا طلبها.

اإذا كانت اللُّقطة شيئاً ثميناً ُيعرِّفها الملتِقط في َمجامِع الناس سنًة، ثّم يجوز له اأن ينتفع بها، واإن - 3

جاء صاحبها بعد ذلك ردَّ مثَلها اإليه، اأو ردَّ قيمتها، قال :" ثم عرّفها سنًة")١(.

عليها، - ٤ تعّدى  اأو  اللُّقطة،  ِحفظ  في  الملتِقط  قّصر  اإذا 

فاإنّه يضمنها.

اإذا احتاجت اللُّقطة اإلى نفقٍة، فاإنّها تكون على صاحبها.- ٥

ل� يجوز اإِْنشاُد اللُّقطة في المسجد، ول� التعريف بها فيه.- ٦

  الع�رّية   

سلام المؤمنين على التعاون فيما بينهم، ومساعدة بعضهم بعضاً في قضاء حوائجهم، قال  حّث ال�إ

:" َواللَُّه فِي َعْوِن الَعْبِد َما َكاَن الَعْبُد فِي َعْوِن اأِخيِه")٢(.

 تعريف الع�رّية، وحكُمه�: 

نساُن ما يحتاجه غيرُه؛ لينتفَع به، ثم يرّده اإليه دون مقابل . الع�رّية هي اأْن ُيعطَي ال�إ

واأداء العاريّة مندوب؛ ل�أنها تساعد الناس في قضاء حوائجهم، وتحقق مبداأ التعاون بين الناس، وقد 

ذّم اللّه تعالى الذين يمنعون العاريّة، فقال جل شاأنه:﴿ َوَيۡمَنُعوَن ٱلَۡماُعوَن ٧﴾]الماعون: ٧[.

 من اأحك�م الع�رّية: 

تجوز اإعارة كلِّ عيٍن ُينتفُع بها منفعًة مباحًة مع بقائها، كالّدور، والعقار، والّدواّب، واأدوات العمل، - ١

والثّياب، والُحلّي؛ للزينة. 

يجوز للُمعيِر اأن َيرجع في اإعارته متى شاء، وتبقى العاريّة في يد الُمْستعير باأْجر المثل اإن حصل ضرٌر - ٢

للُمْستعير، كمن استعار خشباً للبناء، فطالبه الُمعير بالخشب قبل انتهاء العمل، فيبقى الخشب مع 

المستعير حتى انتهاء العمل باأجر مثله. 

نـشــــ�ط: 

اأذكر وسائل اأخرى للتعريف بالّلقطة.

١- رواه البخاري
٢- رواه مسلم
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جارة اأفرّق بين العاريّة وال�إ

نـشــــ�ط: 

ها على الُمستعير، ويرّدها اإلى الموضع الّذي اأخذها منه، اإلّ� اأن يتّفقا على رّدها - 3 نفقة العاريّة وردُّ

اإلى مكاٍن غيره.

 شروط الع�رّية: 

العاريّة عقٌد كسائر العقود، ل� بد له من شروٍط حتى يكون صحيحـاً، ومن هذه الشروط:

اأن يكون الُمعيُر اأهلاً للتصرّف بالعاريّة.- ١

اأن تكون العاريّة ُمْنتفعاً بها مع بقائها.- ٢

اأن يكون ال�نتفاع بالعاريّة مباحاً.- 3

 ضم�ن الع�رّية : 

مان بمثلها اأو بقيمتها يوم التلف،  اإذا َتِلَفِت العاريّة بالتّعّدي اأو التقصير من الُمستعير، فاإنّه يضمُنها، ويكون الضَّ

اأو اإصلاح التلف، واإن تلفت باستعماٍل ماأذوٍن فيه، كاللّبس والّركوب المعتاد لم يضمْن شيئاً.

 ومن صور التعدي، استعمالها فيما ل� تُْستعمل فيه عادة، وكذلك عدم رّدها اإلى صاحبها حين يطلبها.

ع�رة:   وقت انته�ء ال�إ

عارة المؤقّتة.- ١ انتهاء المّدة في ال�إ

رجوع الُمعير عن العاريّة في ال�أحوال الّتي يجوز فيها الرّجوع .- ٢

موت اأحد المتعاقدين.- 3

هلاك العاريّة.- ٤
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التقويم:

جابة الصحيحة في كل مما يلي:  اأضع دائرة حول رمز ال�إ
اإذا احتاجت اللقطة اإلى النفقة فاإنها على:- ١

د- الدال عليها.  ج- بائعها.   ب- صاحبها.   الملتقط.  

شرعت للحفاظ على اأموال الناس من التلف والضياع هي:- ٢

د- الهبة.  جارة.   ج- ال�إ ب- اللقطة.   اأ- البيع.  

 اأعرُّف: اأ-  اللُّقطة.      ب- العاريّة.

 اأوّضُح حكم:  اأ- اللُّقطة.         ب- العاريّة.

 اأعلّل ما ياأتي:

َتعرُّف الملتقط على صفات اللُّقطة.- ١

تحوُُّل العاريّة اإلى اإجارة.- ٢

نفقة العاريّة على الُمستعير.- 3

 اأبيُّن حال�ت ضمان اللُّقطة والعاريّة.

اأستنتُج الحكمة من مشروعية العاريّة.

 اأبيُّن الحكم الشرعي فيما ياأتي:

رجع الُمعير في العاريّة بما يلحق الضرر بالمستعير.- ١

اأعار صبي صغير دّراجته لصديقه.- ٢

وقف رجٌل لُيعرِّف اللُّقطة في المسجد.- 3

قّصر الملتقط في حفظ اللُّقطة َفَتِلَفْت.- ٤
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* الدرس ال�أول: تميُّز المسلم

سلام والحض�رة * الدرس الث�ني: ال�إ

سلام * الدرس الث�لث: منهج الدعوة في ال�إ

* الدرس الرابع: الوف�ء ب�لعهد

"لقــد قــدم العــرب المســلمون عــددًا ل� ُيحصــى مــن الكتــب العلميــة 
للج�معــ�ت ال�أوروبيــة، فقــد ك�نــوا المؤسســين للكيميــ�ء  والفيزيــ�ء 
التطبيقيــة والجبــر والحســ�ب ب�لمفهــوم المع�صــر، وعلــم المثلثــ�ت 

ــ�ع".    ــم ال�جتم ــ�ت ال�أرض  وعل ــم طبق ــروي، وعل الك
 المستشرقة ال�ألم�نية: سيغريد هونكه - بتصرف يسير

مسجد قرطبة - اإسب�ني�

وحدة الفكر والتهذيب
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ُيتوقّع من الطلبة بعد نه�ية الوحدة اأن يكونوا ق�درين على:

تمثّل منهج الوسطية والبعد عن الُغُلوِّ والتطرف.. 1

ســلام فــي رقــي العــرب وتقدمهــم علــى غيرهــم بعــد حيــ�ة . 2 تقديــر دور ال�إ

الج�هليــة والتخلف.
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الدرس
1٧  

 ال�أهداُف: ُيتوقّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

سلام.- ١ وصف شخصية العربي قبل ال�إ

ذكر بعض صور َتَميُّز شخصية المسلم.- ٢

استنتاج اأَثر َتَميُّز شخصية المسلم على الفرد والمجتمع.- 3

التمثيل على شخصياٍت اإسلاميٍة مميزٍة.- ٤

 ين�قُش المعلُم الطلبَة ويح�ورهم في المواضيِع وال�أفك�رِ والمع�رِف ال�آتية: 

التي - ١ سلام  ال�إ قبل  العرب  بعض قصص  الطلبة  َيْسرُد 

تَُبيّن ال�أخلاق الحميدة فيهم. 

التي - ٢ سلام  ال�إ قبل  العرب  بعض قصص  الطلبة  َيْسرُد 

تَُبيّن ال�أخلاق السيئة فيهم.

 َتميُّز شخصية المسلم: 

يذكر الطلبة بعض الِقيم التي يشترك فيها الناس جميعاً.- ١

 يبيّن الطلبة صفات المسلم، من خلال )قصة المراأة التي طلبت من ابنتها مزج اللبن بالماء(.- ٢

َيْسرد الطلبة بعض القصص التي تُبيّن تميُّز المسلم عن غيره.- 3

 اأثر َتَميُّز المسلم على الفرد والمجتمع: 

مثل: - ١ قبل،  من  العرب  عند  موجودة  تكن  ولم  سلام،  ال�إ بها  جاء  التي  الصفات  بعض  ُيبيّن 

التسامح، والعفو، والنَّهي عن الثاأر، وتحريم واأد البنات، والِحْلم.

تميُّز المسلم

نـشــــ�ط: 

اأرجُع اإلى كتب التاريخ، واأكتُب تقريراً 
عن حرب البسوس، اأو عن قصة 

داحس والغبراء.

*درس تف�علي
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سلام بين - ٢ سلام في تعزيز هذه الصفات وترسيخها عند الناس، من خلال َرْبط ال�إ يستنتج َدْور ال�إ

يمان، مثل قوله :" َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاللَِّه َواْلَيْوِم اْل�آِخِر َفْلَيُقْل َخْيراً اأْو لَِيْصُمْت")١(. ال�أخلاق وال�إ

سلام وبعده.- 3 ُيقارن بين حياة العرب قبل ال�إ

قال - ٤ المسلم،  حياة  في  العبادات  اأثر  على  يدلّل 

قِِم 
َ
َوأ ٱۡلِكَتِٰب  ِمَن  إَِلَۡك  وِحَ 

ُ
أ َمآ  ٱتُۡل  تعالى:﴿ 

لَٰوةَ َتۡنَهٰ َعِن ٱۡلَفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِۗ﴾ لَٰوةَۖ إِنَّ ٱلصَّ ٱلصَّ
    ] العنكبوت: ٤٥[.

ُيبيّن تاأثُّر غير المسلمين باأخلاق المسلمين.- ٥

 شخصّي�ت اإسلامّية ممّيزة: 

يذكر بعض العلماء المسلمين الذين برعوا في:)التفسير، والطب، والفلك، والجغرافيا(.- ١

يذكر اأسماء علماء برعوا في علوم مادية اأخرى.- ٢

 التقويم التف�علي: 

يصمم المعلم بطاقة ملحوظات تتضمن العناصر ال�آتية:

ملاحظة القدرة على التعبير عند الطلبة.- ١

ملاحظة قدرة الطلبة على التسلسل في طرح ال�أفكار.- ٢

الرّبط بين الواقع والمعتقدات الباطلة.- 3

اإبداء الراأي.- ٤ القدرة على الحوار، و

ملاحظة قدرة الطلبة علي التميز بين المفاهيم الواردة.- ٥

١ - رواه البخاري.

نـشــــ�ط: 

واأذُكر  الحديث،  كتب  اإلى  اأرجُع 
يمان  ثلاثة اأحاديث تربط ال�أخلاق بال�إ

باللّه تعالى.
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سلام  والحض�رة ال�إ    
الدرس
1٨  

 ال�أهداف: ُيتوقّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

تعريف مفهوم الحضارة.- ١

استنتاج مرتكزات الحضارة ودعائمها واأسسها. - ٢

سلام في بناء الحضارة. - 3 توضيح دور ال�إ

سلامية.- ٤ تعداد بعض من خصائص الحضارة ال�إ

التعرف اإلى عوامل قوة الحضارة وزوالها.- ٥

سلامية.٦-  ال�عتزاز بالحضارة ال�إ

ُكم 
َ
نَشأ

َ
عمار ال�أرض وال�نتفاع بخيراتها، قال تعالى:﴿ ُهَو أ نسان لعبادته، ول�إ خلق اللّه تعالى ال�إ

الكريمة؛  الحياة  متطلبات  لتوفير  السعي  دائم  نسان  فال�إ فِيَها﴾]هود:٦١[،  َوٱۡسَتۡعَمَرُكۡم  ۡرِض 
َ
ٱۡل ّمَِن 

فتطورت حياة الناس، وتغيّر نمط معيشتهم من زمان اإلى اآخر، ومن شعب اإلى اآخر.

 مفهوم الحض�رة: 

هي جملة ما يقوم به اأو ُيْنتُجه شعٌب من الشعوب اأو اأّمة من ال�أمم، من اأنشطٍة في جميع مجال�ت 

الحياة: السياسية، والعسكرية، وال�قتصادية، وال�جتماعية، والّدينية، والثّقافية، والفنّية.

سلام في بن�ء الحض�رة:    َدْور ال�إ

سلاُم  نسانية في العالم كلِّه، فقد شّجع ال�إ سلام الدوُر العظيُم في تطور الحضارة ال�إ لقد كان للاإ

اإلى ال�ستفادة من علوم ال�أمم السابقة، فعمل  العلَم والعلماَء، وحثّهم على البحث والتَّجريب، ودعا 

ضافة  العلماء المسلمون على اإحياء ما مات عبر السنين من هذه العلوم، وقاموا بتنقيتها وتطويرها وال�إ

سلام على غيره من الحضارات باأْن جعل الوْحَي وال�أخلاَق والقيم جزءاً ل� يتجزاأ من  عليها، بل َتفوَّق ال�إ

مكونات الحضارة. وهذا مما اأقرَّ به العلماء المنصفون من غير المسلمين.
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قال المستشرق الفرنسى )جوستاف لوبون( في كتابه )حضارة العرب(:" لم يقتصْر فضُل العرب 

والمسلمين في ميدان الحضارة على اأنفسهم، فقد كان لهم ال�أثُر البالغ في الشرق والغرب، فهما َمدينان 

بوا بتاأثيرهم الُخُلقي البرابرة". نهم، واإنَّ هذا التاأثير خاصٌّ بهم وحدهم؛ فهم الذين هذَّ لهم في َتمدُّ

سلامّية:    خص�ئص الحض�رة ال�إ

سلامية بجملة من الخصائص، منها:  امتازت الحضارة ال�إ

فهي - 1 واأفكاره كاملة،  واأخلاقه  وثقافته  سلام  ال�إ مبادئ  انبثقت عن  فقد  رب�نيٌة،  اإيم�نيٌة  حض�رٌة 

يمان بكتبه ورسله. يمان باللّه سبحانه وتعالى، وال�إ حضارٌة قائمٌة على ال�إ

جميع - 2 احتضنت  بل  اآخر،  دون  بشعب  تهتّم  لم  فهي  متس�محٌة،  اإنس�نّيٌة  و ع�لميٌة  حض�رٌة 

الشعوب وال�أمم وال�أديان، فلم تقتصر على جنٍس بشرٍي اأو اإقليٍم جغرافٍي معيٍّن، قال تعالى:﴿ َوَمآ 

رَۡسۡلَنَٰك إِلَّ رَۡحَٗة ّلِۡلَعٰلَِمَي ١٠٧﴾]ال�أنبياء: ١٠٧[.
َ
أ

دت الطريق لكلِّ اأشكال الرُّقّي والتقّدم. - ٣ حض�رٌة معط�ءٌة، فقد اأَمدَّت العالم بالعلم والمعرفة، ومهَّ

حض�رٌة متوازنٌة، فقد وازنت بين الجانَبْين الماّدي والّروحي )المعنوي(، وحققت العدالة بينهما، - 4

فلم يطَغ اأحدهما على ال�آخر. 

وتعالى - 5 اللّه سبحانه  الذي تكّفل  سلام  بال�إ ل�رتباطها  القيامة؛  يوم  اإلى  باقية  ب�قيٌة، فهي  حض�رٌة 

بحفظه. 

واأسباب - ٦ وبقاءها،  وجودها  تستمد  ل�أنها  ركائزها؛  من  العليا  الُمثَُل  َتُعدُّ  فهي  اأخلاقيٌة:  حض�رٌة 

سلامية الحّقة. نسانية الخالدة النابعة من العقيدة ال�إ ازدهارها وتقدمها من القيم ال�إ

 مرتكزات الحض�رة واأسسه�:  

ترتكز الحض�رة على ج�نبين، هم�:

نسان، مثل: الزراعة والصناعة والتجارة والعمران.- 1 الج�نب الم�دي: ويمثل النشاطات المادية للاإ

نسانية العليا، والمبادئ القويمة، كالصدق، - 2 ين، والقيم ال�إ الج�نب المعنوي: وهو الذي يمثل الدِّ
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وال�أمانة، وغيرهما.

ول� بد ل�أي حضارة تتطلّع اإلى الرّقي والتقدم، وتبحث عن ال�ستمرارية والبقاء، اأن تهتم بالجانبين 

معاً، فمن الضروري اأن تهتم بالجانب المعنوي وال�أخلاقي، بقدر ما تعمل على تطوير الجانب المادي؛ 

ل�أنّها اإن اأغفلت اأحَدهما كان مصيرها اإلى ال�نهيار والّزوال، فها هي الحضارات السابقة، كال�آشوريّة 

والبابليّة والفرعونيّة وغيرها، قد برعت في الجانب المادي، ووصلت فيه اإلى اأقصى ما يمكنها، اإل� اأنها 

لَۡم تََر َكۡيَف َفَعَل َربَُّك بَِعاٍد 
َ
ين اأو ال�أخلاق اأو الِقَيم وزناً، فانهارت وبادت، قال تعالى:﴿أ لم تُِقْم للدِّ

ۡخَر بِٱلَۡوادِ ٩  ِيَن َجابُواْ ٱلصَّ ٦ إَِرَم َذاِت ٱۡلعَِمادِ ٧ ٱلَِّت لَۡم ُيۡلَۡق ِمۡثلَُها ِف ٱۡلَِلِٰد ٨ َوَثُموَد ٱلَّ
واْ فِيَها ٱۡلَفَساَد ١٢ فََصبَّ َعلَۡيِهۡم َربَُّك  ۡكَثُ

َ
ِيَن َطَغۡواْ ِف ٱۡلَِلِٰد ١١ فَأ ۡوتَادِ ١٠ ٱلَّ

َ
َوفِرَۡعۡوَن ذِي ٱۡل

َسۡوَط َعَذاٍب ١٣ إِنَّ َربََّك َلِٱلِۡمۡرَصادِ ١٤﴾] الفجر: ٦-١٤[.
فكل حضارة اأخدت بالجانب المادي، واغفلت عن الدين والقيم وال�أخلاق ماآلها اإلى زوال.

نـشــــ�ط: 

ا َجآَءۡتُهۡم رُُسلُُهم بِٱۡلَّيَِنِٰت فَرُِحواْ بَِما ِعنَدُهم ّمَِن ٱۡلعِۡلِم وََحاَق بِِهم  قال تعالى:﴿فَلَمَّ

ا َكنُواْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءوَن ٨٣﴾]غافر:83[. اأرجُع اإلى كتب التفسير، واأستخرُج تفسير هذه  مَّ
ال�آية.

 عوامل قوّة الحض�رات وسقوطه�:  

اإّن قوّة الحض�رات وازده�ره� اأو سقوطه� وانهي�ره� له اأسب�به وعوامله:

فمن عوامل ازده�ره� وقوّته�:	 

عمار ال�أرض، وال�نتفاع بثرواتها، بالعمل الدؤوب، وال�بتعاد عن الكسل. - اتّباعها منهج اللّه القويم؛ ل�إ

- معرفة سنن اللّه تعالى في الكون، وال�ستفادة منها لصالح البشرية. 

- التمسك بالقيم السامية وال�أخلاق النبيلة.

ومن عوامل اندث�ره� وسقوطه�:	 

- الكفر باللّه تعالى ورسله.
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- الظلم، والفساد، وال�ستكبار في ال�أرض. 

- انتشار الرذائل، وفساد ال�أخلاق.

- ارتكاب الذنوب والمعاصي.

- البعُد عن اأوامر اللّه تعالى وال�ستهزاُء بها. 

نـشــــ�ط: 
اكتب تقريراً عن مؤشرات سقوط الحضارة الحديثة واأسباب ذلك.
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التقويم:

حيحة فيما ياأتي: حيحة واإشارة )  ( يمين العبارة غير الصَّ ( يمين العبارة الصَّ  اأضع اإشارة )

سلامية باأنها حضارة اإنسانية.- ١ )        ( امتازت الحضارة ال�إ

)        ( العمل الدؤوب وال�بتعاد عن الكسل من اأسباب ازدهار الحضارات.- ٢

)        ( اهتمت الحضارات السابقة بالجانبين المادي والمعنوي.- 3

)        ( المعاصي والذنوب من اأسباب انهيار الحضارات.- ٤

جابة الصحيحة في كل مما ياأتي:  اأضع دائرة حول رمز ال�إ

خلق الله الناس على هذه ال�أرض كي:- ١
ب- يسيطروا على ثرواتها.  اأ- يتنافسوا بينهم.    

د- للعبادة والزينة. ج- يعبدوه ويعمروا ال�أرض وينتفعوا بها. 

التمسك بالقيم السامية وال�أخلاق النبيلة يعتبر:- ٢
ب- من خصائص الحضارة.  اأ- من مرتكزات الحضارة المندثرة.  

د- من عوامل اندثار الحضارة وسقوطها.  ج- دليلاً على ازدهار الحضارة مؤقتاً. 

 اأعرُّف مفهوم الحضارة.

سلام في الحضارات.  اأبيُِّن اأثر ال�إ

اأعلّل ما ياأتي:
اأ- انهيار الحضارات السابقة.

سلامية حضارة اأخلاقية.    ب- الحضارة ال�إ

سلامية. اأعّدُد ثلاثاً من خصائص الحضارة ال�إ

 ترتكز الحضارات على جانبين، اأبيّنهما.
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سلام   منهج الدعوة في ال�إ
الدرس
19   

 ال�أهداُف: ُيتوقّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

سلامية.- ١ تعريف مفهوم الدعوة ال�إ

سلامية.- ٢ تعداد مراحل الدعوة ال�إ

سلام.- 3 توضيح منهجية الدعوة في ال�إ

سلام واأساليبه.- ٤ ِذكر مزايا منهج الدعوة في ال�إ

سلام.- ٥ استنتاج اأثر منهج الدعوة في ال�إ

من رحمة اللّه تعالى بعباده اأنه لم َيْتُركهم بلا هاٍد يهديهم اإليه، ويبصرهم بطريق الحق، فاأرسل اإليهم 

رسله؛ كي يهدوهم اإلى الصراط المستقيم، ويعرّفوهم باللّه رب العالمين، ويدعوهم اإلى دين اللّه القويم.

سلامية:    مفهوم الدعوة ال�إ

مع  يتناسب  بما  القويم،  والمنهج  السليمة،  ال�أسس  وفق  كافًَّة،  الناس  اإلى  سلام  ال�إ اإيصال  هو 

اأصناف الناس، ويلائم اأحوالهم وظروفهم.

سلامية:    مراحل الدعوة ال�إ

سلامية بمرحلتين اأس�سيتين، هم�: لقد مرّت الدعوة ال�إ

اأول�ً- الدعوة الّسرية:

سلام يتعبّد  لقد كان النّبي  قبل اأن ُيبعث بدعوة ال�إ

للّه تعالى في غار حراء، فاصطفاه اللّه لرسالته، قال تعالى:           

نِذۡر ٢﴾ ]المدثر:١، ٢[، ومن 
َ
ثُِّر ١ ُقۡم فَأ َها ٱلُۡمدَّ يُّ

َ
أ ﴿ َيٰٓ

، هنا بداأت المهّمة الرّبانيّة التي ُكلّف بها النّبي الكريم

نش�ط بيتي:

اأرجع اإلى كتب السيرة اأو حياة الصحابة 
واأكتب تقريراً من صفحة واحدة اأوضح 
اللّه  اإلى  الدعوة  في  الصحابة  دور  فيه 

. في عهد الرسول
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فبداأ بدعوة المقرّبين اإليه، فاآمنت زوجُته خديجة بنت خويلد رضي اللّه عنها وغيرُها من الّسابقين اإلى 

اآمنوا كانوا من  الذين  سلاَم كان في بدايته، ول�أّن معظم  ال�إ ل�أّن  يًّة؛  الّدعوة سرِّ سلام، وقد كانت  ال�إ

الضعفاء مّمن ليس لهم عشيرة تحميهم. وقد كان المؤمنون في هذه المرحلة يجتمعون في دار ال�أرقم 

ابن اأبي ال�أرقم  خفيًة عن قريش واأذاها، وقد استمرت مدة ثلاث سنوات.

ث�نيً�- الدعوة الجهرّية:

لقومه خ�صة:	 

نِذۡر 
َ
اأمر اللّه تعالى رسوله  باإعلان الدعوة واإظهارها ل�أهل مكة، قال تعالى:﴿ َوأ  بعد ذلك 

ۡقَربَِي﴾]الشعراء: ٢١٤[، فقام النّبي  على جبل الّصفا، ونادى على بطون قريش، 
َ
َعِشرَيتََك ٱۡل

وبلّغهم اأنّه رسول اللّه اإليهم، ولكْن لم يلَق النّبي  منهم اإل� التّكذيَب والصدَّ عن سبيل اللّه، وقد 

اآمن في هذه الفترة حمزة بن عبد المطلب، وعمر بن الخطّاب رضي اللّه عنهما. 

 للن�س ك�فّة: 	 

بداأت هذه المرحلة مع هجرة النبي  اإلى المدينة المنورة، حيث َقوَي المسلمون، فاأرسل النبي 

 الرسائل اإلى الملوك وال�أمراء يدعوهم فيها اإلى دين اللّه تعالى، وقد ساهمت هذه الدعوة في دخول 

الناس في دين اللّه اأفواجاً، وقد فُرَِض الجهاُد في هذه المرحلة لقتال من يصدُّ عن سبيل اللّه، اأو يعتدي 

على المؤمنين.

سلام واأس�ليبه:    مزاي� منهج الدعوة في ال�إ

تميَّز منهج الدعوة اإلى اللّه تعالى باأساليَب وخصائص عديدٍة منها:

الدعوة ب�لحكمة والموعظة الحسنة: قال تعالى:﴿ ٱۡدُع إَِلٰ َسبِيِل َرّبَِك بِٱۡلِۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ - 1

ۡحَسُنۚ﴾] النحل:١٢٥[.
َ
ٱۡلََسَنةِۖ َوَجِٰدلُۡهم بِٱلَِّت ِهَ أ

َوَمِن - 2 نَا۠ 
َ
أ بَِصرَيٍة   ٰ َعَ  ِۚ ٱللَّ إَِل  ۡدُعٓواْ 

َ
أ َسبِيِلٓ  َهِٰذهِۦ  قُۡل  تع�لى:﴿  ق�ل  والفهم،  العلم 

ٱتََّبَعِنۖ﴾]يوسف:١٠8[.
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كِرٖ ١٧﴾]القمر:١٧[. - ٣ دَّ نَا ٱۡلُقرَۡءاَن لِّلِۡكرِ َفَهۡل ِمن مُّ ۡ الوضوح والسهولة، قال تعالى:﴿َولََقۡد يَسَّ

رِيُد - 4
ُ
ال�ستع�نة ب�للّه واللجوء اإليه طلبً� للتوفيق، قال تعالى على لسان شعيب عليه السلام:﴿ إِۡن أ

نِيُب﴾]هود:88[.
ُ
ُۡت ِإَوَلۡهِ أ ِۚ َعلَۡيهِ تََوكَّ إِلَّ ٱۡلِۡصَلَٰح َما ٱۡسَتَطۡعُتۚ َوَما تَوۡفِيِقٓ إِلَّ بِٱللَّ

رَۡحَٗة - 5 إِلَّ  رَۡسۡلَنَٰك 
َ
أ تعالى:﴿َوَمآ  قال  ومك�ن،  زم�ن  كل  في  الن�س  لكل  شموله 

ّلِۡلَعٰلَِمَي﴾]ال�أنبياء:١٠٧[.
 مخ�طبة المدعّوين ب�للطف واللين، والبعد عن الغلظة والفظاظة، قال تعالى لموسى وهارون ٦- 

﴾]طه:٤٤[. ۡو َيَۡشٰ
َ
ُر أ ِّٗنا لََّعلَُّهۥ َيَتَذكَّ ٤٣ َفُقوَل َلُۥ قَۡوٗل لَّ  :﴿ ٱذَۡهَبآ إَِلٰ فِرَۡعۡوَن إِنَُّهۥ َطَغٰ

 الموازنة بين الترغيب والترهيب، وتحبيب الناس في العودة اإلى اللّه، قال تعالى:﴿ َنّبِۡئ ِعَبادِٓي ٧- 

ِلُم﴾]الحجر:٤٩-٥٠[.
َ
نَّ َعَذاِب ُهَو ٱۡلَعَذاُب ٱۡل

َ
نَا ٱۡلَغُفوُر ٱلرَِّحيُم 49 َوأ

َ
ٓ أ ّنِ

َ
أ

كراه، قال تعالى:﴿ َلٓ إِۡكَراهَ ِف ٱدّلِيِنۖ﴾ ]البقرة: ٢٥٦[.- ٨ قن�ع ورفُض ال�إ ال�عتم�ُد على ال�إ

سلام:   اأثر منهج الدعوة في ال�إ

سلام وسهولَته، وُيبيِّن للناس اأنه دين  ُيظهُر اتَّباع المنهج الصحيح في الدعوة اإلى اللّه تعالى ُيسَر ال�إ

الرحمة والمحبّة، فُيْقبلون عليه، ويرضون به، كما اأنه ينفي ُغلوَّ المتطرِّفين، ويردُّ شبهات المشكِّكين، 

وينفي البدع والضلال�ت عن هذا الّدين.
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التقويم:

حيحة فيما ياأتي: حيحة واإشارة )  ( يمين العبارة غير الصَّ ( يمين العبارة الصَّ  اأضع اإشارة )

سلام اإلى الناس كافّة.- ١ )        ( من اأهداف الدعوة اإلى اللّه اإيصال ال�إ

)        ( اأّول ما بداأ به الرسول  الدعوة الجهرية.- ٢

سلام وسهولته.- 3 )        ( من اآثار منهج الدعوة اإظهار ُيسر ال�إ

)        ( يلتزم الداعية اأدب الحوار مع المسلمين دون غيرهم.- ٤

جابة الصحيحة في كل مما ياأتي:  اأضع دائرة حول رمز ال�إ

كانت الدعوة بعد ابتداء الوحي في غار حراء:- ١

د- عامة.   ج- خاصة.   ب- جهرية.   اأ- سرية.  

نَا ٱۡلُقرَۡءاَن لِّلِۡكرِ﴾ يمثل اأسلوب:- ٢ ۡ قوله تعالى :﴿َولََقۡد يَسَّ

ب- مخاطبة المدعويين في كل زمان.  اأ- العلم والفهم.    

د- الموازنة بين الترغيب والترهيب.  ج- الوضوح والسهولة.         

 اأعرُِّف ما ياأتي:

سلام. ب- منهج الدعوة اإلى ال�إ سلامية.   اأ- الدعوة ال�إ

 اأوضُح ما ياأتي:

اأ- الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.

كراه. قناع ل� ال�إ سلام يقوم على ال�إ ب- ال�إ

 اأعلِّل: اأمر اللّه تعالى الدعاة بمخاطبة الناس باللطف واللين.

سلام. ُد ثلاثًة من اآثار اتّباع منهج الدعوة في ال�إ  اأعدِّ
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     الوف�ء ب�لعهد
الدرس
20  

 ال�أهداُف: ُيتوقّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

تعريف مفهوم الوفاء بالعهد.- ١

التدليل على فرضيّة الوفاء بالعهد.- ٢

سلام من نقض العهود والمواثيق.- 3 استنتاج موقف ال�إ

بيان اأهمية الوفاء بالعهد.- ٤

تعداد بعض صور الوفاء.- ٥

السرد -بلغتهم- موقف الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مّمن نقض العهد معه.- ٦

تمثيل شخصيات َتحلَّت بالوفاء بالعهد.- ٧

اأخلاقه،  لحسن    الرسول  اللّه  فقد مدح  عظيماً،  اهتماماً  الحميدة  بال�أخلاق  سلام  ال�إ اهتم 

فقال:﴿ ِإَونََّك لََعَلٰ ُخلٍُق َعِظيٖم ٤﴾]القلم:٤[، ومن هذه ال�أخلاق الفاضلة خلق الوفاء بالعهد، فهو 

خلق ال�أنبياء والمرسلين عليهم السلام، وخلق المؤمنين المتّقين.

 مفهوم الوف�ء ب�لعهد: 

نسان بما التزم به، سواءٌ اأكان قول�ً اأو كتابة. ويكون الوفاء بالعهد مع اللّه تعالى باأداء ما  هو قيام ال�إ

اأمر به، واجتناب ما نهى عنه، ويكون مع الناس بتنفيذ ما وعد به.
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 مشروعّية الوف�ء ب�لعهد:  

 ﴾٣٤ َمۡس ُٔوٗل  َكَن  ٱۡلَعۡهَد  إِنَّ  بِٱۡلَعۡهِدۖ  ۡوفُواْ 
َ
تعالى:﴿َوأ فقال  بالعهد  الوفاء  تعالى  اللّه  اأوجب 

عن  تعالى  اللّه  قال  السلام،  عليهم  والمرسلين  ال�أنبياء  اأخلاق  من  بالعهد  والوفاء   .]3٤ سراء:  ]ال�إ

ٰٓ ٣٧﴾ ]النجم: 3٧[.  ِي َوفَّ اإبراهيم عليه السلام:﴿ِإَوبَۡرٰهِيَم ٱلَّ

سلام من نقض العهود:   موقف ال�إ

سلاُم نقَض العهود؛ لما في الغدر من ضرر على ال�أفراد والمجتمع، واأمر بالوفاء بها مع  حرَّم ال�إ

 َ ٱللَّ إِنَّ  َسَوآٍءۚ   ٰ َعَ إَِلِۡهۡم  فَٱۢنبِۡذ  ِخَيانَٗة  قَۡوٍم  ِمن  َتَاَفنَّ  ا  ِإَومَّ تعالى:﴿  فقال  وغيرهم،  المسلمين 

من  بها  الوفاء  وعدَم  العهود  َنْقَض    النبي  جعل  وقد   ،]٥8 ]ال�أنفال:   ﴾٥٨ ٱۡلَآئِنَِي  َلُيِبُّ 
َث َكَذَب،  صفات المنافقين، فقال :" اأْرَبُع ِخلاٍَل َمْن ُكنَّ فِيِه َكاَن ُمَنافِقاً َخالِصاً: َمْن اإَِذا َحدَّ

العهود  اأخلف  َمْن  تعالى  اللّه  د  توعَّ كما  َفَجَر"١.  َخاَصَم  اإَِذا  َو َغَدَر،  َعاَهَد  اإَِذا  َو اأْخَلَف،  وََعَد  اإَِذا  َو

رَُجٌل  الِقَياَمِة:  َيْوَم  َخْصُمُهْم  اأَنا  َثلاََثٌة  اللَُّه:  َقاَل  َقاَل:"   ، النَِّبيِّ  َعِن  الشديد،  بالوعيد  والمواثيق 

اأْعَطى بِي ثُمَّ َغَدَر، َورَُجٌل َباَع ُحّراً َفاأَكَل َثَمَنُه، َورَُجٌل اْسَتاأَْجَر اأِجيراً َفاْسَتْوَفى ِمْنُه َوَلْم ُيْعِط اأْجَرُه")٢(. 

 اأهّمية الوف�ء ب�لعهد: 

اأواصر  وُيؤّكد  ال�أفراد،  الثّقة في  ُيرْسي دعائم  ل�أنّه  واأخلاقيّة عظمى؛  اإنسانيّة  قيمة  بالعهود  للوفاء 

التّعاون في المجتمع، حيث تنتشُر المحبة بين الناس، ويسوُد ال�أمن وال�أمان، وتُصاُن الدماء وال�أموال، 

وتتطور الصناعات، ويزدهر ال�قتصاد، ويعّم الخير، ولها اأجر عظيم عند الله يوم القيامة، قال تعالى: ﴿ 

وِف بَِعْهِدُكْم﴾ ]البقرة: ٤٠[، وََعِهَد اللُّه للمؤمنين باإدخالهم الجنّة اإِْن هم التزموا بعهد 
ُ
ْوفُوا بَِعْهِدي أ

َ
َوأ

الله ووفّوا به.

١ - رواه البخاري.
٢ - رواه البخاري. 
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 من صور الوف�ء ب�لعهد: 

ۡعَهۡد - 1
َ
لَۡم أ

َ
الوف�ء ب�لعهد الذي بين العبد وربه: فيعبد اللّه، ويجتنب معصيته، قال تعالى:﴿ ۞أ

بِٞي ٦٠﴾]يس: ٦٠[.  ۡيَطَٰنۖ إِنَُّهۥ لَُكۡم َعُدّوٞ مُّ ن لَّ َتۡعُبُدواْ ٱلشَّ
َ
إَِلُۡكۡم َيَٰبِنٓ َءاَدَم أ

ْين، فكان في بداية - 2 ْين: فقد حّذر النبي  من المماطلة في سداد الدَّ الوف�ء في سداد الدَّ

ِهيِد ُكلُّ  عهده ل� يصلي على الميت اإذا كان عليه َدْيٌن، حتى ُيقضى عنه، قال :" ُيْغَفُر لِلشَّ
ْيَن".)١( َذْنٍب اإِل� الدَّ

الوف�ء ب�إعط�ء ال�أجير اأجره: قال رسول اللّه : " اأْعُطوا اْل�أِجيَر اأْجَرُه، َقْبَل اأْن َيِجفَّ َعَرقُُه"٢.- ٣

 وف�ء الع�مل بعمله: باأن يقوم العامُل بعمله على اأكمل وجه خالياً من الغش والتقصير، َقاَل رَُسوُل ٤- 

اللِّه :" اإِنَّ اللَّه ُيِحبُّ اإَِذا َعِمَل اأَحُدُكْم َعَملاً اأْن ُيْتِقَنُه"3.

رشاد اإلى طريق الخير والتحذير من الشر، ونشر العلم وعدم كتمانه 5-  وف�ء الع�لِِم بعلمه: بالدل�لة وال�إ

ۥ ﴾. ]اآل عمران: ١8٧[. ۥ لِلنَّاِس َوَل تَۡكُتُمونَُه وتُواْ ٱۡلِكَتَٰب َلُبَّيِنُنَُّه
ُ
ِيَن أ ُ ِميَثَٰق ٱلَّ َخَذ ٱللَّ

َ
قال تعالى:﴿ ِإَوذۡ أ

 موقف النبي  من نقض العهد: 

لقد كان النبي  من اأشدِّ الناس التزاماً ووفاًء للعهود، فما غدر اأحداً اأبداً، ولكنه كان شديداً 

على من يغدروه بعد اأن اأِمنهم، فها هو ذا يوجه جيشاً اإلى 

مكة؛ ليفتحها، بعد اأن نقضت قريش صلح الحديبية معه، 

العقاب  اأشد  اأوقع  وكذلك  خزاعة،  بني  من  ال�آمنين  وقتلوا 

بالذين تاآمروا على المسلمين، على يد بني بكر حلفاء قريش.

١ - رواه مسلم.
٢ - سنن ابن ماجه، صححه ال�ألباني. 

3- ال�ألباني، سلسلة ال�أحاديث الصحيحة.

نش�ط بيتي:

اأدّون  ثّم  السيرة،  كتب  اإلى  اأرجع 

بالمسلمين  الغدر  صور  من  ثلاثاً 

. في عهد النبي
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 مواقف من وف�ء الصح�بة رضي اللّه عنهم: 

  لقد ضرب الصحابة اأروع ال�أمثلة في الوفاء بالعهد، ومن ذلك ما ورد َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اللَِّه

، َفَقاَل اأُبو َبْكٍر:" َمْن  ا َماَت النَِّبيُّ ، َجاَء اأَبا َبْكٍر َماٌل ِمْن ِقَبِل الَعلاَِء ْبِن الَحْضَرِميِّ َعْنُه قال:" َلمَّ

  َدْيٌن اأْو َكاَنْت َلُه ِقَبَلُه ِعَدٌة، َفْلَياأْتَِنا"، َقاَل َجابٌِر: َفُقْلُت: وََعَدنِي رَُسوُل اللَِّه  َِّكاَن َلُه َعَلى النَِّبي

اأْن ُيْعِطَيِني َهَكَذا َوَهَكَذا َوَهَكَذا، َفَبَسَط َيَدْيِه َثلاََث َمرَّاٍت، َقاَل َجابٌِر: َفَعدَّ فِي َيِدي َخْمَس ِماَئٍة، ثُمَّ 
َخْمَس ِماَئٍة، ثُمَّ َخْمَس ِماَئٍة".١

١ - رواه البخاري.

نـشــــ�ط: 

اأكتُب قصة من قصص الوفاء بالعهد.
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التقويم:

حيحة فيما ياأتي: حيحة واإشارة )  ( يمين العبارة غير الصَّ ( يمين العبارة الصَّ  اأضع اإشارة )

)       ( اأداء الحقوق اإلى اأصحابها من الوفاء بالعهد.- ١

)       ( الوفاء بالعهد يكون مع المسلمين دون غيرهم.- ٢

)       ( اإتقان العمل من صور الوفاء بالعهد.- 3

جابة الصحيحة في كل مما ياأتي:  اأضع دائرة حول رمز ال�إ
قوله عليه الصلاة والسلام: "اإن الله يحب اإذا عمل اأحدكم عملاً اأن يتقنه" صورة من صور:- ١

ب- وفاء العامل بعلمه.  اأ- اإعطاء ال�أجير اأجره.    

د- وفاء العامل بعمله. ج- الوفاء في سداد الدين.   

كان موقف النبي  عند نقض العهد:- ٢

ب- شديدا على من يغدر.  اأ- متسامحاً مع ناقضه.   

د- ينصح ناقضه. ج- ل�يقاتل ناقضه.    

  اأعرُِّف الوفاء بالعهد.

 اأذكُر دليلاً من الكتاب، واآخر من السنة النبوية على وجوب الوفاء بالعهد.

 اأستنتُج ال�آثار المترتبة على ترك الوفاء بالعهد.

ُد ثلاثاً من صور الوفاء بالعهد.  اأعدِّ

سلام من الغدر.  اأبيُّن موقف ال�إ
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المصادر والمراجع:

القراآن الكريم.- ١

الجامع ل�أحكام القراآن. القرطبي، محمد بن اأحمد، دار الفكر، بيروت.- ٢

تفسير القراآن العظيم. ابن كثير، اإسماعيل بن عمر، دار ابن حزم، بيروت.- 3

التفسير المنير. الزحيلي، وهبة، دار الفكر، بيروت.- ٤

التحرير والتنوير. ابن عاشور، محمد بن الطاهر، دار سحنون، تونس.- ٥

الترغيب والترهيب. المنذري، عبد العظيم بن عبد القوي، دار الفكر، بيروت.- ٦

جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن. الطبري، محمد بن جرير، دار الفكر، بيروت.- ٧

ُخُلق المسلم. الغزالي، محمد، نهضة مصر، القاهرة.- 8

اإحياء علوم الدين. الغزالي، محمد بن محمد، دار الفكر، بيروت.- ٩

السيرة النبوية دراسة تحليلية. اأبو فارس، محمد، دار الفرقان، عمان.- ١٠

السيرة النبوية. المباركفوري، صفي الرحمن، دار الهلال، بيروت.- ١١

سلامي. الكيلاني، اإبراهيم زيد، دار الفكر، بيروت.- ١٢ دراسات في الفكر العربي ال�إ

سلامية. عماد الدين خليل، المركز الثقافي العربي، بيروت.- ١3 مدخل اإلى الحضارة ال�إ

سلامية اأسسها ووسائلها. الميداني، عبد الرحمن، دار القلم، دمشق.- ١٤ الحضارة ال�إ

سلامية. سابق، سيد، دار الكتاب العربي، بيروت.- ١٥ العقائد ال�إ

سلامية. الميداني، عبد الرحمن، دار القلم، دمشق.- ١٦ العقيدة ال�إ

عقيدة المسلم. الغزالي، محمد، دار القلم، دمشق.- ١٧

فتح الباري. ابن حجر، اأحمد بن علي، دار الكتب العلمية، بيروت.- ١8

المص�در والمراجع



١٠٦

المغني. ابن قدامة، عبد الله بن اأحمد، دار الحديث، القاهرة.- ١٩

المجموع. النووي، يحيى بن شرف، دار اإحياء التراث العربي، القاهرة.- ٢٠

شرح العقيدة الطحاوية. ابن اأبي العز، علي بن علي، مؤسسة الرسالة، بيروت.- ٢١

موسوعة حياة الصحابة، مبيض، محمد سعيد، مؤسسة الريان، بيروت.- ٢٢

فقه الدعوة اإلى الله. الميداني، عبد الرحمن، دار القلم، دمشق.- ٢3

السيرة النبوية. ابن هشام، عبد الملك، دار الفجر للتراث، القاهرة.- ٢٤

َمْوُسوَعُة ال�أْخَلاِق. الخراز، خالد بن جمعة، مكتبة اأهل ال�أثر للنشر والتوزيع، الكويت.- ٢٥

ال�أسباب المفيدة في اكتساب ال�أخلاق الحميدة. الحمد، محمد بن اإبراهيم، دار ابن خزيمة.- ٢٦



١٠٧

َتمَّ ِبَْمِد الّل



لجنة المن�هج الوزارية:

سلامية )12-5(: الفريق الوطني لمنه�ج التربية ال�إ

سلامية للصف الت�سع ال�أس�سي:  المش�ركون في ورش�ت عمل الجزء ال�أول من كت�ب التربية ال�إ

د. صبري صيدم

م. فواز مجاهد

د. بصري صالح

اأ. ثروت زيد

اأ. عبد الحكيم اأبو جاموس

اأ. عزام اأبو بكر

د. شهناز الفار

م. جهاد دريدي

د. سمية النخالة

اأ. اآمال الفلاح

اأ. جمال سعيد

اأ. عبد الرحمن اأبو عرة

اأ. معن ضمرة

اأ. اإلهام اأبو محسن

اأ. سامي بارود

اأ. حلمي زرو

اأ. ماأمون صوص

اأ. نعمان جربان

اأ. اأسامة سمور

اأ. جهاد ال�أغا

اأ. عماد صيام

اأ. نسرين عقل

اأ. بلال ال�أغا

اأ. سوسن بشير

اأ. رنا عمران

اأ. محمد اكتيع

اأ. وفاء الباشا

اأ. اأحمد اأبو حرب

اأ. جمال سلمان

اأ. عبير الشملة

اأ. نجاح الجعبري

اأ. باسمة البسوس

اأ. سلوى قشوع

اأ. رقية القاسم

اأ. محمد اأبو فارة

اأ. هديل عبد الله

اأ. اإبراهيم برهوم

اأ. حسام ذويب

اأ. غزالة اأبو الليل

اأ. نعمات حنايشة

اأ. تامر الرملاوي 

اأ. عامر اأبو سخيل

اأ. رندة زينو

اأ. معمر الحاج

د. اإياد جبور )منسقاً(

اأ. عمر غنيم

د. جمال الكيلاني

اأ. تامر الرملاوي
  

اأ.د. عبد السميع العرابيد

اأ. فريال الشواورة

د. محمد عساف

اأ.د.اإسماعيل شندي

اأ. عفاف طهبوب

د. حمزة ذيب

اأ.د. ماهر الحولي

اأ. نبيل محفوظ

اأ. جمال زهير


