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تــقــديــم

ــة النشــاأة،  ــة،  المســتند اإلــى واقعي ــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحال صــلاح التربــوي باأن يتصــف ال�إ

ــة الفلســطينية  ــاكاة الخصوصي ــي مح ــي الفلســطيني ف ــام التعليم ــورة للنظ ــة المط ــة الوطني ــى الرؤي ــذي انعكــس عل ــر ال أم ال�

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 

ــات وال�أهــداف.    ــق الغاي ــو لتحقي أمانــي، ويرن آمــال، ويلامــس ال� برنامــج اإصــلاح يحقــق ال�

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

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

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

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

فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

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

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

وفــق رؤيــة محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول اإلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، والعلــم، والثقافــة، والتكنولوجيــا، وتلبيــة 

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

ــاً  ــاً وتربوي ــوب معرفي ــق المطل ــة تحق ــن توليف ــراً ع ــاج تعبي ــت؛ ليكــون النت ــت وتكامل ــد تاآلف ــات، فق ــات والمرجعي والمنطلق

وفكرياً.

ثّمــة مرجعيــات تؤطّــر لهــذا التطويــر، بمــا يعــّزز اأخــذ جزئيــة الكتــب المقــرّرة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول فــي التاأســيس؛ 

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

ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال�أول؛ لتوّجــه  اإليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني، بال�إ

الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل المخرجــات.

ــة،  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

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

ــة مــن العمــل.      ونحــن واثقــون مــن تواصــل هــذه الحال

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية

كانون ال�أول / 20١٧



مــقــدمــة

بسم اللّه الرحمن الرحيم

نسان ما لم يعلم، اأرسل رسوله بالهدى ودين الحق؛ ليخرج الناس من الظلمات اإلى النور، والصلاة  الحمد للّه الذي علم بالقلم علم ال�إ

أّولين وال�آخرين، ومعلّم الناس الخير، وبعد: والسلام على سيد ال�

سلامية لطلبة الصف التّاسع ال�أساسي، وقد تّم تطويُر مفرداتِه لتتواءم مع مسّمى الماّدِة ونصاب  فهذا الجزء الثاني من كتاب التّربية ال�إ

الحصص المخّصصِة لها. 

وقد تّمت معالجُة الماّدة باأسلوب حديث، يؤكّد على َدوِر الطلبة في التّعامل مع المعرفة بحثاً وفهماً وتحليلاً واستخلاصاً للدروس والعبر، 

والّدعوة اإلى التمّسك بالقيم ال�أصيلِة التي يدعو اإليها ديُننا الحنيف.

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

وحدة القراآن الكريم: وتناولت المثل في القراآن الكريم، واآيات من سورتي الكهف و اآل عمران، باأسلوب تحليلّي واضح ومشوق. 

سلامية: وتناولت العبودية وال�ستخلاف، والتكليف والمسؤولية ، والتقليد ال�أعمى. وحدة العقيدة ال�إ

وحدة الحديث النبوي الشريف: وتناولت مؤلفات في الحديث الشريف، وحديث الحلال والحرام، والمحافظة على البيئة.

. وحدة السيرة النبوية: وتناولت غزوة مؤتة، وفتح مكة، واآل البيت النبوي الشريف، وحياة خالد بن الوليد

سلامي: وتناولت الوديعة، والرهن، والقرض الحسن. وحدة الفقه ال�إ

سلام، وعزة المسلم. نسان في ال�إ سلام، وحقوق ال�إ سلامي والتهذيب: وتناولت السيادة والسلطان في ال�إ وحدة الفكر ال�إ

نّنا نهيب بمعلمينا الكرام العمل على بناء شخصّية الطلبة بناًء متكاملاً في هذه المرحلة،  سلامية فاإ    ونحن اإذ نقّدم كتاب التربية ال�إ

سلامية لديهم، وتوجيههم نحو ممارستها في حياتِهم وواقعهم. والعمل على ترسيخ العقيدة الحقة، والقيم ال�إ

كما نؤكّد على اأّن المنهاَج يحرص على اأن يكون الطلبة جزءاً واأساساً في عملّية التعليم والتعلّم، ومشاركين فاعلين في بناء المعرفة 

والتّعامِل معها من خلال تنّوع ال�أساليب، ومصادر التّعلّم، واأدوات التّقويم المتنّوعة، وتمكين الطّلبة من التّعامل مع ال�أنشطة المرافقة 

وحلّها.

نّهم يساألون اللّه تعالى اأن يكوَن عوناً على فهِم كتاِب اللّه -تعالى- وسنِّة رسولِه صلى اللّه  واإذ يضع المؤلّفون هذا الكتاب بين اأيديكم فاإ

عليه وسلم، الفهَم الّصحيَح  والواعي.

واللّه الموفّق والهادي اإلى سواء الّسبيل.

فريق التاأليف
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القــراآن الكريــم هــو المنهــج القويــم فــي مواجهــة الفتــن والتغلــب علــى 
ــات الحياة. صعوب

الَوحَدة ال�أولى: 

القراآن الكريم وعلومه



3

 الّدرس ال�أّول : الَمَثل في القراآن الكريم

 الّدرس الثّاني: سورة الكهف )44-32(

 الّدرس الثّالث: سورة اآل عمران )55-45(



٤

يتوقع من الطلبة بعد نهاية الوحدة اأن يكونوا قادرين على:

ال�سترشاد بالقراآن الكريم في مواجهة الفتن.. 1

ال�ستعانة بضرب المثل في اإيصال الفكرة والتدليل على المراد.. 2

ــق، واســتغناؤه عــن الشــريك . 3 ــى فــي الخل ــه تعال يمــان بتفــرّد الل ال�إ

ــد. والول



٥

الدرس           الَمَثل في القراآن الكريم
ال�أول

آتية:  ُيَتوقَّع من الطّلبة بعد نهاية الّدرس تحقيق ال�أهداف ال�

تعريف الَمثل القراآني.- ١

توضيح اأنواع الَمثل في القراآن الكريم.- 2

بيان سمات الَمثل في القراآن الكريم.- 3

أمثال القراآنية.- ٤ استنتاج ال�أهداف التربوية من ال�

اهتّم القراآُن الكريُم بدعوة النّاس وهدايتهم اإلى الله تعالى، فاستخدَم اأساليَب وطرقاً عديدًة، منها ضرُب 

أمثال؛ لما للاأمثاِل من تاأثيٍر قوّي على نفس الّسامع وتفكيِره، فهي وسيلة التفكّر والتذكّر، واأخذ العبرِة  ال�

والعظِة؛ قال تعالى:﴿l     k  j  i  h  g  f  ﴾]الحشر:2١[.

﴾º  ¹   ¸      ¶  µ  ´ ﴿ ]٤3:فاطر[

اأفكر:

آية الكريمة. اأقترح مثلاً يدل على معنى ال�

 تعريف الَمثل القراآني: 

 هو " تبسيُط فكرٍة عن طريق تشبيهها باأمٍر ظاهٍر، بهدف توضيحها وتقريبها اإلى فهم الّسامع"، مثال 

  º  ¹   ̧  ¶  µ   ́ ³  ²﴿:نفاق رياًء ونتائجه في قوله تعالى ذلك دوافع ال�إ

  Ì   Ë  Ê   É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À   ¿   ¾  ½   ¼ »
Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó   Ò  Ñ    Ð  ÏÎ  Í﴾]البقرة:2٦٤[.

فقد شّبه القراآُن الكريُم الُمنِفَق لِمالِه رياًء بصفوان -صخرة ملساء-، 

الّرياُء والمنُّ وال�أذى بطبقٍة خفيفٍة من  الّذي ُيصاحبه  نفاق  ال�إ وشّبه 

الُتراَب  َكَشَف  الَمَطُر  َسَقَط  ذا  فاإ الملساء،  الّصخرَة  تَُغطّي  التّراب 

شيء- عليها  َصْلداً-ليس  وَتَركها  حقيقَتها  واأظهَر  الّصخرِة  تلَك  عن 

اأتعلّم

Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×

في  الصريحة  أمثال  ال� عدد 

القراآن الكريم اأربعون مثلاً، منها 

تسعُة اأمثاٍل في سورة البقرة.



٦

فكما اأّن المطَر ُيزيُل التّراَب عن الّصخرِة الملساء ول� ُيبقي منه شيئاً فكذلك المّن والّرياُء ُيحِبُط العمل 

وُيذِهُب الثّواب، كما اأنّه َيكِشُف عن سوء نية الُمنِفق رياًء. 

 

 اأنواع الَمثل في القراآن الكريم:

أمثال في القراآن الكريم على ثلاثة اأنواع: ياأتي ضرُب ال�

ال�أمثاُل المصرِّحة: وهي ما صّرَح فيها القراآُن الكريُم بلفظ الَمثِل اأو ما َيُدلُّ على التّشبيه، وهي - 1

كثيرٌة في كتاِب الله، منها:

المنافقين:﴿ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   تعالى في حّق  الله  قوُل   *

ی  ی  ی   ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ   ٺ  ٿ﴾ ]البقرة:١٦[.

   فقد شبََّه الله تعالى حاَل المنافقين استبداَل الّضلالة بالهدى والباطل بالّحق بحال الذي اأوقَد ناراً 

ضاءِة فلّما راأى ما حولَه وانتفَع بها، اأْطِفَئت النّاُر فعاَد كما كان في  في الّصحراء في ليلٍة مظلمٍة للاإ

يمان ُيميُِّز به بيَن الخير والشّر، والحّق والباطل، ولّما  ُظلمٍة ل� يرى شيئاً، فالمنافُق كان بين يديه نوُر ال�إ

نافَق واختاَر طريَق الباطل ومشى فيه اأطِفئ ذلك النّور وبقي في ظلام.

ائ    ېىى   ې    ې   تعالى:﴿ې   قوله  في  الَمَثل  نوع  اأبين 

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ   
ی  ی﴾]اإبراهيم: ١8[.  نشاط

ال�أمثاُل غير المصرحة ) الكامنة(: وهي التي لم ُيَصرَُّح فيها بلفظ المثل، تدلُّ على معاٍن قّيمٍة - 2

في اإيجاز، ومن اأمثلتها:

* قوله تعالى:﴿ ېئ  ېئ        ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ ﴾]الفرقان:٦٧[. 

يقابَلُه َمثُل )َخيُر ال�أمور الَوَسط(.

* قوله تعالى:﴿ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ﴾]النساء:١23[، يقابله مَثل )كما تدين تُدان(.

         ﴾ ڄ  ڄ     ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   تعالى:﴿ٿ   قوله   *

] الملك:١٥[، ُيقابِلُُه مثُل )في الَحَرَكِة َبَرَكة(.



٧

3- ال�أمثال المرسلة: وهي ُجَمل اأرسلت اإرسال�ً 

من غير تصريح بلفظ التشبيه، وهي اآيات جارية 

القراآن  في  بها  التمثيل  كثر  ال�مثال،  مجرى 

قناع. الكريم؛ لما فيها من العظة والعبرة وال�إ

* قوله تعالى:﴿ڳ  ڳ    ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  

ڱ  ں  ں﴾]ال�أعراف:٤0[، فقد مثَّل القراآُن 
آية تمثيل ل� يشتمل  برة. ففي ال� الكريُم استحالَة دخوِل الكافر الجنّة باستحالة دخول الَجَمِل ثقب ال�إ

على لفظ المثل وحرف التشبيه.

أمثال الكامنة قريبة من التشبيه الضمني، واأما المرسلة  أمثال الكامنة والمرسلة اأن ال� والفرق بين ال�

فتساق على ضرب من ضروب ال�قتباس.

 سماُت الَمثل القراآني:

للَمثل في القراآن الكريم سماٌت وخصائُص كثيرٌة منها:

اإظهار المشاعر والمعاني في المثل بصورة حّية متحّركة: كما في قوله تعالى:﴿  پ  پ  - 1

پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ﴾]الحج:3١[، 
فقد شّبَه اللُه حال المشرك، بصورٍة محسوسٍة بحال َمن يهوي من مكاٍن عاٍل تمّزقه الطّيُر اأو ترميه الّريُح 

في واٍد سحيق، فالمثل تصويٌر لحياة الخوف والقلق الذي يعيُشه المشرُك، والنّهاية السيئة التي ينتهي اإليها.

ڄ  - 2 ڄ   ڄ     ڦ      ڦ   ڦ   تعالى:﴿ڦ   قولِه  في  كما  والحذر،  الخوف  عامل  اإثارُة 

ڍ   ڍ   ڇ      ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ     چ     ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  

ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ    ڈژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  

گ﴾]البقرة:2٦٦[. 

فقد شّبَه اللُه  الكافر وعَمَله بحال رجل له جنّة، بذَل ُوْسَعه في اإصلاحها وتشجيرها وتنقيتها من 

آفات الّضارة؛ لتكون هذه الجنّة قوتاً له في حياته، وقوتاً لعياله بعد موته، واأول�ده صغاٌر ضعاٌف، وجنّته كلُّ  ال�

ٌر فيه نار، فاأحرَق  ثروته، ومنتهى اأمله في الحياة، ل� يملك سواها، فاأصابه الكبر والَوْهن، فاأتى اإعصاٌر مدمِّ
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أْمن خوفاً على نفسه وعلى ذريّته من بعده. له بعد ال� جنّته، واأحرَق معها اآمالَه كلَّها، وبدَّ

3 -  F﴿:التّمثيل بصورٍة محسوسٍة ماألوفة من البيئة التي يعيشها النّاس، كما في قوله تعالى

  V  U  T   S  R  Q  P    O  N  M  L  K       J      I   H  G
Z  YX  W  ]  \  [﴾]النور:3٩[.

ة الَْحّر، كاأنه َماٌء َجاٍر، وهو في حقيقته ل� شيء، وكذلك الَْكاِفر  والسراب: ُشَعاع ُيَرى ِفي ِشدَّ

َيْحَسب اأنَّ َعَمله َيْنَفعُه، َحتَّى اإَذا َماَت َوَقِدَم َعَلى َربّه لَْم َيْنَفعُه هذا العمل.

 ال�أهداف التربوّية من ال�أمثال القراآنّية:

ُق المثُل في القراآن الكريم اأهدافاً وفوائَد تربويًة عديدًة منها:  يحقِّ

١ -  z  y  x  wv  u  t   s﴿:تعالى قال  الِعَظِة،  واأخذ  والتدبّر  التفكّر 

}   | ﴾]العنكبوت:٤3[. فالذي ل� يفَهم الَغَرَض من ضرب الَمَثِل في القراآن الكريم ل� يكوُن 
متّعظاً، ول� متَدبِّراً. 

عرُض الغائب في معرض الحاضر المشاَهد؛ لتقريب الّصورِة، كقوله تعالى:﴿!  "   - 2

#  $  %  &  '   )  (    *  +  ,  -﴾] البقرة:2٧٥[.
َب الُمسِلَم  فتصويُر القراآن لحالة المرابي باإنساٍن مصروٍع مصاٍب بالجنون يتخّبطه الّشيطان كي ُيَرهِّ

من التّعاُمِل مع الّربا، فلا َيقَتِرَب منه.

3 -  R  Q  P  O  N  M   ﴿:تعالى العمِل، والحّث عليه. كما في قوله  الترغيب في 

  f  e  d  cb  a   `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  W  V   U  T  S
g﴾] البقرة: 2٦١[.

التَّْنفير، حيُث يكون الُمَمثَُّل به شيئاً َتكَرهه النّفوُس، كقوله تعالى في النّهي عن الغيبة: ﴿/  0  - ٤

1   32  4  5  6   7  8  9  :  ;>  ﴾]الحجرات: ١2[.
٥ - a  `     _  ^  ]  \  [  Z﴿:استقباح صفة الُمَمثَّل به. كما في قوله تعالى

ed  c     b ﴾]الجمعة:٥[.

أمثاِل القراآنية ل�أخذ الِعَظِة والعبرة. اأحِرُص على فْهِم ال� اإضاءة
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التقويم:

( يمين العبارة غير الصحيحة: ( يمين العبارة الصحيحة واإشارة ) اأَضُع اإشاَرَة )

١- )    ( شّبَه القراآُن الكريم الُمنِفق منّاً ورياًء بالتّراب الخفيف الذي يغطّي الّصخرة الملساء.

أمثال في القراآن الكريم الحثُّ على التدبّر والتّفُكر. 2- )    ( من فوائد ضْرب ال�

3- )    ( تشبيه عمل الكافر برماد تُطيُره الّريُح مثاٌل ُمْنَتَزٌع من البيئة.

أمثال المصّرحة في القراآن الكريم.  ٤- )    ( قوله تعالى:﴿ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ﴾، من ال�

جابة الصحيحة:  اأضع دائرة حول رمز ال�إ

١- المثل القراآني هو: توضيح فكرٍة عن طريق تشبيهها بـ ... بهدف توضيحها وتقريبها اإلى 

فهم السامع.

        اأ- اأمٍر ظاهٍر.          ب- اأمٍر خفّي.ٍ        ج- اأشياء ماديّة فقط.        د- اأشياء المعنوية.

أمثال في القراآن الكريم اأربعون مثلاً، تسعٌة منها في سورة: 2- عدد ال�

        اأ- اآل عمران.         ب- الفجر.        ج- البقرة.                  د- النساء.

نسان" تُعّد من: 3- "التمثيل بصورٍة محسوسٍة ماألوفٍة من البيئة التي يعيشها ال�إ

        اأ- سمات المثل القراآني.                      ب- اأنواع المثل القراآني.  

أمثال الكامنة.        ج- ال�أهداف التربوية للمثل القراآني.             د- ال�

أمثال المصرحة وغير المصرحة في القراآن الكريم.  اأفرق بين ال�

أمثال.  اأعلل: اهتمام القراآن الكريم بضرب ال�
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 اأمثّل على كلٍّ مّما ياأتي:

١- اإبطال العمل الّصالح بالّرياء والمّن.

2- اإظهار الّصورة الحّية المحّركة للمشاعِر والمعاني.

3- عرض الغائب في معرض الحاضر المشاهد.

٤- التّنفير بما تكرهه النّفوس والطّباع.

آتية: آية ال�  اأبّين التشبيه الوارد في ال�

چ     چ     ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ     ڦ      ڦ   ڦ   تعالى:﴿ڦ   قال 

ڈژ   ڈ     ڎ   ڎ         ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ      ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ  

ژ          ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ﴾.]البقرة: 2٦٦[.
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            سورة الكهف ال�آيات )44-32( 
الدرس 
الثاني

آتية:  ُيَتوقَّع من الطّلبة بعد نهاية الّدرس تحقيق ال�أهداف ال�

آياِت الكريمة تلاوة سليمة.- ١ تلاوة ال�

آيات.- 2 تفسير المفرداِت والتراكيب الواردة في ال�

ِة صاحِب الجنََّتْين.- 3 استنتاج الَغرَض من ِقصَّ

آياِت شرحاً اإجمالياً.- ٤  شرح ال�

آيات - ٥ ال� في  الكافِر  والّرجِل  المؤمِن  الّرجِل  بين شخصّيِة  المقارنَة 

الكريمة.

آياِت الكريمِة.- ٦ استنتاج بعض الِعَبِر والِعظاِت الُمستفادِة مَن ال�

آيات الكريمة غيباً.- ٧ حفظ ال�

الكهف
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 معاني التراكيب المفردات:

الجنّتين: البستانين.

حففناهما: اأحطناهما.

لم تظلم: لم تُنِقص.

اأعزُّ نََفراً: اأكثُر ولداً.

َتبيد: َتهلك.

منَقَلبا: مرجعاً. 

ُحسباناً: عذاباً كالّصواِعِق.

 تفسيٌر وحفظ

* توزع دروس الوحدة على مدار الفصل.
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 بيَن َيَدْي الّسورة:

ِة،  نساَن باأسلوِب الِقصَّ سورُة الكهِف َمكّيٌة وعدد اآياتها مئٌة وعشر اآيات، تناولْت بعَض الِفَتِن التي تُواِجُه ال�إ

ومنها:

ِة اأصحاب الَكهِف. * فتنُة الّدين: التي تَمثََّلت في ِقصَّ

رِس. * فتنُة الماِل والولِد: التي جاءْت في اآياِت الدَّ

ِة موسى  مع العبِد الّصالح. * فتنُة العلِم: وقد جاءْت في ِقصَّ

ِة ذي الَقْرنَْين. لطاِن والُمْلِك: التي ورَدْت في ِقصَّ * فتنُة السُّ

وهذه الفتُن سياأتي بها الّدجاُل في اآخِر الّزماِن -وهو اأعظُم الِفَتن- فيفِتُن كثيراً من النّاَس عن ديِنِهم، بما 

نيا ومتاِعها، كما َيفتُنُهم بما اآتاُه الله تعالى من قُُدراٍت خاِرَقٍة.  َيمِلُكُه من اأمواِل الدُّ

حَبِة الّصالَِحِة، والِحْرِص على الَعمِل  يماِن بالله تعالى، واختياِر الصُّ والنَّجاُة من هذه الِفَتِن َيَتَمثَُّل في ال�إ

الّصالِح.

وقد حثَّ الّرسوُل  على قراءِة سورِة الَكهِف يوَم الُجُمعِة، وبّيَن اأنَّ ِقراءتها ِعْصَمٌة من ِفتنِة الدَّجاِل. 

اِل"١ . جَّ ِل ُسوَرِة الَْكْهف ُعِصَم ِمْن الدَّ ْرَداِء اأنَّ النَِّبيَّ  َقاَل: "َمْن َحِفَظ َعْشَر اآَياٍت ِمْن اأوَّ َعْن اأبِي الدَّ

١- اأكتُب حديثاً شريفاً يبيُِّن فْضَل قراءِة سوَرِة الَكهِف يوَم الُجُمَعِة.

2- اأكتب حديثاً شريفاً عن فتنة المسيح الدجال.

نشاط
بيتي

١- رواه مسلم.
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 الغرض من قّصِة صاحب الجنّتين: 

التَّفكُِّر وال�عتباِر  اإلى  َتْدَفُعه  ُمهّمًة في حياة المسِلِم،  اأغراضاً  َق  لُِتَحقِّ الَمَثِل؛  ِة بطريِق  جاَء َعْرُض الِقصَّ

وال�تّعاظ بما اشتملْت عليه من معاٍن كثيرٍة، منها:

* اإنَّ للماِل اأثراً كبيراً على النّْفِس البشريِّة، فقد ُيَولُِّد عندها ُخلَُق الِكْبِر والُغروِر، والطُّغياِن، والتّعالي على 

ال�آخريَن وال�ستهزاء بهم، قال تعالى:﴿گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ   ڱ﴾]العلق:٦-٧[.

نساَن التّوجيه الّصحيح في استخدام المال.  ه ال�إ آياُت الكريمُة لتوجِّ   فجاءت ال�

آيات:﴿  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   اأرِجُع اإلى سورة اللّيل واأذكُر سبب نزول ال�

ٺ  ٺ   ٺ  ﴾]الّليل:١٧-١8[. نشاط

أنَّ الُمْنَخِدَع لم ُيسِند الرِّْزَق والَعطاَء اإلى  * اإنَّ الغروَر بمتاِع الّدنيا قد يؤدي اإلى الّشرِك باللِه واإنكارِ البعث؛ ل�

اللِه تعالى، فقد قال هذا الَمغروُر:﴿پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ﴾ وقال: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴾.

نيا ول� َتفِتُنه. ُه الحياُة الدُّ نَّه ُيوِقُن باأنَّ الرِّزَق والَعطاَء من اللِه تعالى فلا َتُغرَّ   اأّما الُمؤمُن فاإ

 شرح ال�آيات الكريمة:

آياُت الكريمُة ِقّصَة نَموذجْيِن َيتكرَّران في حياة الناس في كلِّ زماٍن ومكاٍن: تناَولَْت ال�

* النّموذُج ال�أّوُل: َرُجٌل اآتاُه اللُه تعالى من اأصناِف الماِل، جنََّتْيِن من اأعناٍب وثماٍر، محفوفَتْيِن باأشجاِر 

النّخيِل، تتخلَّلُهما الّزروُع، وَتجري فيهما العيوُن، فَظَلَم الّرجُل نَفَسه وفُِتَن بما اآتاُه الله تعالى واغترَّ 

وَتكبََّر، ونَِسَي اأنَّ اللَه تعالى هو الذي اأنعم عليه، فَنَسَب الَخيَر لَِنْفِسه، وَظنَّ اأنَّ َبساتِيَنه ستبقى اأبداً، 

فاأنَْكَر الَبعَث والجزاَء، وازداَد ُغروُرُه حتّى َزعَم اأنَّه اإْن كاَن ُهناَك َبعٌث ورجوٌع اإلى الله تعالى، َفَسَيِجُد 

جنًّة اأفَضَل مّما عنَده من ِجنان الدنيا. 

نيا، فَلْم َيْنَخِدع بزينِتها وُزخُرِفها،  * النَّموذُج الثّاني: رُجٌل َفقيٌر ُمؤِمٌن بالله تعالى، َعرَف َحقيقَة الحياِة الدُّ

يمانِِه، َويقيِنِه بحقارة الّدنيا،  ومتاِعها الّزائِل، كما لَْم َيْشُعْر بَِهوانِِه َوَصغاِرِه اأماَم صاحِبه الكاِفر؛ ل�عتزاِزِه باإ

وَتعالِيه على متاِعها الّزائل، واأّن للمؤمن عند الله خيراً منها.
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فائدة: 

َيْوَم َدَخَل بستانَه مع صاحِبِه المؤمِن، وقد امتلاأْت نَْفُسُه  آياُت الكريمُة حاَل الّرجِل الكافِر  َرت ال� َصوَّ

وَيَتَكبَُّر عليه،  يتعالى على صاحِبه،  اأخَذ  الزُّروِع والثّماِر والَخَدِم،  َكثرِة  اإلى  بالُعْجِب والُغروِر، عندما نظَر 

أول�ِد ِمْثَل ما َيمِلُكه، فهذا هو ِمقياُس  أّن صاِحَبُه الفقيَر ل� َيملُك من الماِل وال� وقاَل اأنَُّه َخيٌر من صاحبه؛ ل�

التّفاُضِل عنَده. وكان صاِحُبُه الفقيُر ُيحاِوُرُه، وَيِعُظُه وُيَذكُِّره باأّن اأْصَله ِمن تُراٍب ثّم من نُطفة، فلا يجوُز له 

أنَّ الله تعالى هو الذي َخلَقُه َوَسّواُه َرُجلاً، وَرَزَقُه واأعطاُه، واأنّه قادٌر على َتدميِر َجنِّتِه  اأْن َيتعالى وَيَتكبَّر، ول�

وتخريِبها باإرساِل الّصواِعِق وال�أعاصيِر عليها جزاء كُفِره وُطغيانِه.

وقد َحثَّ الّرجُل المؤمُن صاِحَبُه الكافَر على اأْن َيشُكَر الله تعالى على نَِعِمِه، ل� اأْن َيْكُفَره وُيْنِكَر نعمه، 

ة اإلّ� بالله" فما اأوتِِيه من ماٍل واأهٍل لم َيُكْن لَِمنِزلٍَة رفيَعٍة  واأْن  يقوَل عنَد ُرؤَيِة اأشجاِرِه وثِماِرِه "ما شاء الله ل� قوَّ

راَدِة اللِه وقّوتِه وقُدَرتِه وَمشيَئِته.  له عنَد الله تعالى، اإنّما هو باإ

َمن راأى شيئاً وخاَف من َحَسد الَعين فليُقل: تبارَك اللُه لقوِل رسوِل الله  " اإَِذا َراأى اأَحُدكُْم 

ِمْن اأِخيِه َما ُيْعِجُبُه َفْلَيْدُع لَُه بِالَْبَرَكِة"١.

لم َيرَتِدْع صاحُب الَجنَّتْين من َتحذيِر صاِحِبه الفقيِر له؛ بل بِقَي على كُفِرِه، وازداَد ُغروراً وتكّبراً، فاأرسل 

اللُه تعالى على َجنََّتيِه صاِعَقًة اأحرقْت نَخَله وثِماَره وُزروَعه.

َه المغروُر اإلى جنّتيه، وَتفاَجاأ بِاحتراِقِهما، واأخَذ يضِرُب كّفاً على َكفٍّ َحسرًة واألماً ونَدماً  وفي الّصباِح َتوجَّ

على ِشرِكِه بالله تعالى وَخسارتِه؛ فقد ذهَب كلُّ ما كاَن يتفاخُر به وَيعتّز، ولم َيجْد َمن َيْنُصَره وُيدافُع عنه، 

فَتَمنّى اأْن لو كاَن مؤمناً شاكراً لله تعالى، ُمستجيباً لَِنصيَحِة صاِحِبه الفقيِر المؤِمِن.

 من الّدروس والعبر المستفادة:

١- الِكْبر والغرور يؤّديان اإلى الّشرك والكفر بالله تعالى.

يماُن والعمُل الّصالح مقياُس التّفاضل عند الله تعالى. 2- ال�إ

3- المؤمُن يقّدم النّصيحة للاآخرين.

عندما اأرى نعمًة اأدعو الله تعالى واأقول: ما شاء الله، ل� قّوة اإل� بالله. اإضاءة

١- رواه مسلم
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التقويم:

( يمين العبارة غير الصحيحة: ( يمين العبارة الصحيحة واإشارة )  اأضع اإشارة )

١- )     ( كان صاحب الجنّتين يؤمُن باأّن الله تعالى هو الذي اأنعَم عليه بالّزروع والثّمار وال�أموال.

2- )     ( من اأسباب ِشرِك صاحب الجنّتين اإسناُده الّرزق والعطاء اإلى غير الله تعالى.

3- )     ( كان صاحُب الجنّتين مؤمناً عندما قال: ﴿ 2  3  4   5   6  7  8  

.﴾9                                                       
نيا يدفُع اإلى الظّلِم والبغِي في ال�أرِض. ٤- )     ( من الّدروِس المستفادِة اأّن ال�نخداَع بزينِة الدُّ

جابة الصحيحة:  اأضع دائرة حول رمز ال�إ

١- سورة الكهف هي سورة:

اأ- مدنّية عدد اآياتها "١١١ ".           ب- مدنية عدد اآياتها "١١0".  

ج- مكية عدد اآياتها "١١0".            د- مكية عدد اآياتها "١١١".

تناولت سورة الكهف نموذجين بشريين يتكرران في حياة الناس في كل زماٍن ومكاٍن هما:  -2

اأ- رجل منافق واآخر فاسق.              ب- رجلان مؤمنان بالله تعالى.

ج- رجل كافر بالله واآخر منافق.        د- رجل كافر واآخر مؤمن.

اأهلك الله الجنّتين بـ:  -3

ب- ال�أمطار والفيضانات.       اأ- الصاعقة المحرقة.      

ج- الريح الشديدة.           د- الخسف.

آتية: حففناهما، تبيد، حسباناً، اأعز نفراً.  اأبّيُن معاني المفردات والتراكيب ال�

 اأعلُّل ما ياأتي:

١- َعْرُض القراآِن الكريِم لقّصِة صاحِب الجنّتيِن بطريِق الَمَثِل.

2- لْم َيشُعْر المؤمُن الفقيُر بهوانِه اأماَم صاحِبه الكافِر.
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 اأِصُف بلغتي كلاً مما ياأتي:

حالة الّرجل الكافِر عنَد ُدخولِه البستان مع صاحِبه المؤمن.- ١

نهاية الّرجِل الكافِر.- 2

شعوري تُجاه النّهاية التي صار اإليها الّرجُل الكافُر.- 3

آيات الكريمة.  اأستنبُط الحجج والبراهين التي ساَقها كلٌّ من الكافِر والمؤمن في ال�

آيات الكريمة غيباً.  اأتلو ال�
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       سورة اآل عمران ال�آيات )55-45(
الدرس 
الثالث

آتية:  ُيَتوقَّع من الطّلبة بعد نهاية الّدرس تحقيق ال�أهداف ال�

آياِت الكريمة تلاوة سليمة.- ١ تلاوة ال�

آيات الكريمة.- 2 تفسير المفرداِت والتراكيب الواردة في ال�

3 -. ِذْكر المعجزاِت التي اأيَّد اللُه بها المسيَح عيسى

٤ -. بيان الّشَبَه بيَن َخْلِق عيسى وَخْلِق اآدَم

٥ -. توضيح موقَف بني اإسرائيَل من المسيِح عيسى

توضيح مظاهر قدرِة الله تعالى.- ٦

آيات الكريمة.- ٧ استنباط بعض الّدروِس والِعَبِر الُمستفادِة من ال�

آيات الكريمة غيباً.- 8 حفظ ال�

اآل عمران
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 معاني المفردات والتراكيب: 

وجيهاً: صاحُب جاٍه ومنزلٍة. 

كهلاً: مرحلٌة بيَن الّشباب والّشيخوَخِة.

يمَسْسني: اأتزّوج. 

 

ال�أكمه: الذي يولَُد اأعمى. 

أبَرُص: المصاب بمَرض ِجلدّي.  ال�

 تفسيٌر وحفظ
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 بين َيَدي الّسورة:

آياُت من سورِة اآِل ِعمران، التي جاءْت لَِتُردَّ على ُشُبهاِت الظّالميَن والُمبطليَن في َقضيَِّة  هذه ال�

. نبّي اللِه عيسى

تُسّمى سورُة اآِل عمران مع سورِة البقرة بالّزهراوْين؛ لِنوِرِهما َوِهداَيِتِهما َوعظيِم اأجِرِهما. 
جاَء في فضِلهما قوُل الرَّسوِل  :"ُيْؤتى يْوَم الِقيامِة بالُْقْراآِن َواأْهِلِه الِذين كانُوا 

اِن َعْن صاِحِبِهَما"١. نَيا َتقُدمُه سورة البَقَرِة َواآل ِعمَراَن، تَُحاجَّ يْعَملُوَن بِِه في الدُّ
اإضاءة

1

وتناولت الّسورُة موضوعاٍت عديدًة، منها: 

* دعوُة النّاِس جميعاً اإلى عبادِة الله وحده ل� شريَك له.

* الّدعوُة اإلى الِوحدِة وال�عتصاِم بديِن الله تعالى.

* تفرُّغ مريَم 	لعبادِة الله تعالى.

* بعض اأحداِث غزوِة اأُحد.

* مظاهر قُدَرِة الله تعالى في الَخْلق.

١- رواه مسلم.

ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
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. الحواريّون: اأصحاب عيسى
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: مولد نبّي الله عيسى 

 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À﴿:تعالى قال 
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 كانت مريُم العذراُء  يوماً تؤدِّي بعَض عباداتِها، 

اإنساٍن حسن الَخْلِق اأماَمها، فاستعاَذْت  َففوِجَئْت بظهورِ 

َفَطْماأنَها  ِتها وطهارتِها،  ِعفَّ على  تعالى منه؛ ِحرصاً  بالله 

رها  واأخبَرها باأنَّه جبريُل  اأْرَسَله الله تعالى اإليها؛ لِيبشِّ

بِول�َدِة ِطْفٍل ُمبارٍك َسيكوُن رسول�ً وصاحَب جاٍه ومنزلٍة في 

الّدنيا وال�آخرة.

استْغَرَبْت َمريُم  وُدِهَشْت قائلًة: كيَف يكوُن لي 

ولٌد ولْم يتزوجني اأحٌد من البشِر ولم يقَربني؟! فاأخبرها 

جبريُل  باأنّها اإرادُة اللِه الذي ل� ُيعِجُزه َشيٌء، واأنَّه 

َيْخلُُق ما يشاء، واأنَّه يقوُل للّشيء اإذا اأراَده كُن فيكون.

اأٍب كما  وقد َخَلَق اللُه تعالى عيسى  من غيِر 

خلق اآدم عليه السلام من غيِر اأٍب ول� اأمٍّ.

وقد استغرب النّاُس ِول�َدَته، واأنكروا على مريَم وساألوها، فاأشارت اإليه وهو في الَمهِد، فاأنطقُه الله 

تعالى، وكانت اأول َكلمٍة َينِطُقها: اإنّي عبد الله؛ لُِيبِطَل بهذه الكلمِة كُلَّ اّدعاء َغيَر ذلك.

وقد اأرَسَل اللُه عيسى  رسول�ً اإلى بني اإسرائيَل؛ لَِياأُمَرُهم بعبادة الله تعالى وحده، وُيِحلَّ لهم 

. راً بالنّبي ُمحّمٍد قاً برسالِة موسى ، وُمبشِّ َم عليهم، وُمَصدِّ بعَض ما ُحرِّ

ِمن ِحَكِم َخْلِق عيسى  من امراأٍة بغيِر 

للنّاِس، وعلامًة  اآيًة  لِيجعَل ذلَك  زوٍج؛ 

ما  َيخلُق  واأنَّه  قُدَرتِه،  كماِل  على  دالًّة 

من  َخَلَقُه  شاَء  اإْن  يشاء،  كيَف  يشاُء 

واإْن   ،َخَلَق عيسى ذكٍر، كما  دوِن 

شاَء خَلَقه من دون اأنثى كما َخَلَق حّواء 

اآدم ، واإْن شاَء خَلَقُه من دون  من 

أنثى كما َخَلَق اآدَم ، واإْن  الّذكِر وال�

شاَء خَلَقُه من َذَكٍر واأنثى كما َخَلَق سائَر 

البَشر.

اأتعلّم
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: المعجزاُت التي اأّيَد اللُه بها َنبّي الله عيسى 

قال تعالى:﴿ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
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ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ﴾

 اأّيَد اللُه تعالى عيسى  بمعجزاٍت عديدٍة، منها:

ِول�َدته من غيِر اأٍب، وَتكليُمه للنّاِس وهو في المهِد باإذِن الله تعالى.- ١

كان ُيشكِّل من الطِّيِن على هيئِة الطَّيِر ثمَّ َينفُخ فيه َفيصيُر َطيراً باإذن الله.- 2

أْبَرِص فيبراأاِن باإذِن الله تعالى.- 3 كان َيمَسُح على ال�أعمى وال�

كان ُيْحيي الموتى باإذن الله تعالى.- ٤

ِخرونَه من اأصناِف الطّعاِم في بيوتِِهم.- ٥ كان ُيخبُر النّاَس بما ياأكلونَه ويدَّ

 موقف بني اإسرائيل من دعوته:

قال تعالى:﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾.
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  اأرسَل اللُه تعالى عيسى  اإلى بني اإسرائيل، واأّيده بالمعجزات التي تدلُّ على صدقِه، 

اإل�ّ اأّن بني اإسرائيَل انقسموا تُجاَه دعوتِه اإلى قسمْين:

* ِقسٌم اآمَن به وناصروه، وهم ِقلٌَّة، وقد سّماُهم القراآن الكريم بالحواريّين. 

حِر، واتّهموا اأّمه بالفاحشِة،  بوُه، وحاربوُه، واتّهموُه بالسِّ * ِقسٌم َكَفَر به وهم ال�أكثريّة، حيُث َكذَّ

وتاآمروا عليِه، وحاولوا قتَله، اإل�ّ اأنَّ الله تعالى نّجاُه منهم، ورفعه اإليه عندما اأرادوا َقتَلُه، واألقى الله تعالى 

شبه عيسى  على رُجٍل منهم، فاأخذوه وصَلبوه ظنّاً منُهم اأنّه المسيُح ، وقد قاَل تعالى رّداً على 

الذين اعتقدوا صلَبُه:﴿ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  

ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ﴾]النساء ١٥٧-١٥8[. 
ماِن؛ ليقُتَل المسيَح  فعيسى  لم ُيقَتل ولم ُيصلْب، بل رفَعُه اللُه تعالى اإليه، وسينِزُل في اآخِر الزَّ

سلام، ويملاأ ال�أرض َعدل�ً كما ُمِلَئْت ُظلماً وَجْوراً. الدَّجال، وَيحُكم بشريعة ال�إ

 من الدروس والعبر المستفادة من ال�آيات الكريمة:

كْشُف طبيعِة بني اإسرائيل وعداوتِِهم للاأنبياء. - ١

سلامّية.- 2 َيحُكُم عيسى  عند نزولِه من السماء بالّشريعِة ال�إ
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التقويم:

( يمين العبارة غير الصحيحة: ( يمين العبارة الصحيحة واإشارة )  اأضع اإشارة )

)    ( تشَفُع سورُة اآل عمران لقاِرئها يوم القيامة.- ١

َر جبريُل  مريَم  بول�َدة رُجٍل مبارٍك اسُمه يحيى.- 2 )    ( بشَّ

نسان.- 3 أربعة لخْلق ال�إ رِس اإثباُت اإحدى الطّرِق ال� )    ( ُيستفاُد من اآياِت الدَّ

٤ -.اإلى بني اإسرائيَل لُيِحلَّ لهم اأموراً ُحرَِّمت عليهم َزَمن موسى  اأرسَل الله تعالى عيسى )    (

)    ( اأحيا اللُه تعالى عيسى  ورفعه اللُه اإليِه بعد َقْتِل بني اإسرائيَل له.- ٥

َبُه بين اآدَم وعيسى  في َخْلِقِهما من غير اأب.- ٦ )    (  يجَتِمُع الشَّ

جابة الصحيحة:  اأضع دائرة حول رمز ال�إ

١- الكهولة هي مرحلة:

با.                           ب- الّشباب.    اأ- الصِّ

ج- الّشيخوخة.                      د- ما بين الشباب والشيخوخة.

الزهراوان اسٌم لسورتي:  -2

اأ- البقرة واآل عمران.                ب- اآل عمران والَقَصص.   

أنبياء والكهف.           د- النمل والشمس. ج- ال�

آيات الكريمة بعض معجزات عيسى  وكان عددها: ذكرت ال�  -3

اأ- ثلاث معجزات.            ب- اأربع معجزات.         

ج- خمس معجزات.          د- ست معجزات.

أْكَمه. آتية:  وجيهاً، ال�أبرص، ال�  اأبين معاني المفردات ال�

. ُد اأربعاً من المعِجزاِت التي اأيََّد الله بها نبيَُّه عيسى  اأعدِّ
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 اأِصُف موِقَف مريَم -عليها الّسلام- عند تَمثُِّل جبريَل  لها على صورِة رجل.

 اأعلُِّل ما ياأتي:

تسميُة سورتي اآِل عمراِن والبقرِة بالّزهراوْين.- ١

اأّوُل كلمٍة نََطَق بها عيسى  )اإنّي عبد الله(.- 2

اإرساُل عيسى  رسول�ً اإلى بني اإسرائيل.- 3

ح موِقَف بني اإسرائيَل من عيسى  ورسالَِته.  اأَوضِّ

آياِت الكريمَة غيباً.  اأتلو ال�
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الَوحَدة الثانية: 
سلامّية العقيدة ال�إ

 الّدرس الّرابع: العبودية وال�ستخلاف

 الّدرس الخامس:التكليف والمسؤولية

 الّدرس الّسادس:التقليد ال�أعمى

اإعمــار الكــون وفــق المنهــج  نســان عبــادة اللــه تعالــى، و غايــة وجــود ال�إ
الرباني.
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يتوقع من الطلبة بعد نهاية الوحدة اأن يكونوا قادرين على:

اإفراد الله تعالى بالعبودية والطاعة.. 1

نسان تشريف له واصطفاء.. 2 يمان باأن تكليف الله للاإ ال�إ

ال�لتــزام بمنهــج اللــه تعالــى فــي الحيــاة الدنيــا ســبيل الســعادة . 3

والنجــاة.
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            العبودية وال�ستخلاف
الدرس 
الرابع

آتية:  ُيَتوقَّع من الطّلبة بعد نهاية الّدرس تحقيق ال�أهداف ال�

تعريف مفهوم العبودية وال�ستخلاف.- ١

َتعداد اأنواع العبودية.- 2

التّدليل على العبودية وال�ستخلاف. - 3

التّمثيل لكل نوع من اأنواع العبودية.- ٤

استخراج ضوابط ال�ستخلاف وثماره من النصوص القراآنية.- ٥

َتمثُّل العبودية وال�ستخلاف في حياتهم.- ٦

العبادة،  لعبادته حق  نساَن  ال�إ وتعالى  الله سبحانه  خلق 

واستخلفه في ال�أرض؛ لعمارتها وتطبيق شرع الله فيها، ومن 

متطلبات هذا ال�ستخلاف الشرعي، تحقيق مفهوم العبودية 

لله تعالى، فالله لم يخلق الخلق عبثاً ودونما منهٍج قويٍم، بل 

وضع لهم المنهج المستقيم الواضح، الذي يضمن لهم اإن 

   C﴿:استقاموا عليه السعادة في الدنيا وال�آخرة، قال تعالى

I   H  G  F  E  D  ﴾]الذاريات: ٥٦[.

سلام: هي توجه العبد لربه الذي خلقه ورزقه، فيخضع له، وينقاد ويتذلل  مفهوم العبودية في ال�إ

اإليه، مع المحبة والتعظيم. 

نسان وتشريٌف كبيٌر له، فقد وصف الله تعالى رسوله  فالعبودية لله مظهٌر من مظاهر تكريم الله للاإ

الكريم  بالعبد فقال:﴿!  "  #  $  %  &  '  )     (     *  +  

سراء:١[؛ للّدل�لة على اأن العبوديّة لله تعالى من اأعظم مقامات التشريف. ,   -  .﴾]ال�إ
نسان الذي يريد اأن تتحقق فيه معاني العبودية، هو الذي ُيخِضع اأموَره كلَّها لما يحبه الله  وال�إ

ويرضاه، فيجعل حياته وسلوكه وفق هدي الله تعالى وشرعه، ويكون الله هو الغاية والمقصد، فلا يدعو 

التذلل  على  لغة  العبودية  تُطلق 

طريٌق  فيقال:  وال�نقياد.  والخضوع 

معبٌد اإذا كان مذلّلاً للسير عليه.

لغيره  نسان خاضعاً  ال�إ يكون  فعندما 

رادته  أوامره ونواهيه ومنقاداً ل�إ ممتثلاً ل�

فيكون  باإذنه  اإلّ�  يتحرك  ل�  ومشيئته 

عندئٍذ عبداً لهذا الغير.

اأتعلّم



2٧

غيره، ول� يتوكل اإل� عليه، ول� يستعين اإل� به، ول� َيحمد سواه، فهو سبحانه وحده المستحق لذلك كله، 

أنعام: ١٦2[. قال تعالى:﴿  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   ª  »  ¬  ﴾ ]ال�

ويتّخذ  وال�نحراف،  العصيان  طريق  فيختار  وشريعته،  تعالى  الله  اأوامر  على  نسان  ال�إ يتمرد  وقد 

قال  باأوامرهم،  وياأتمر  وُيعظِّمهم  لهم،  فيخضع  الله،  دون  من  يعبدهم  اآلهًة  المستبّدين  الطواغيت 

تعالى:﴿ !  "  #   $  %  &  '  )  (*   +  ,         -  .  

/  0   1  2  43  5  6  87  9  :   ;  >﴾ ]البقرة: 2٥٧[.

 اأنواع العبودية:

اأول�ً: العبودية العاّمة )الكونّية(: وهي خضوع السماوات 

لهية، ويطلق عليها عبودية ال�نقياد والقهر  وال�أرض ومن فيهّن للسنن ال�إ

والتّسخير للقوانين الربّانية التي ل� يخرج عليها مخلوق، وهذا النوع من 

  µ        ́ ³  ²﴿:العبودية ل� يقتضي تشريفاً ول� ثواباً، قال تعالى

  Â   Á   À         ¿    ¾   ½   ¼   »   º   ¹       ¸   ¶
Ã   ﴾]فُّصلت: ١١[.

رادة وال�ختيار(: ثانيًا: العبودية الخاّصة )عبودية ال�إ

وهي عبودية الطاعة والمحبة وال�تّباع، وهي خاّصٌة بالمؤمنين، قال تعالى:﴿¢  £   ¤  

¥  ¦   §              ¨  ©  ª  »  ¬  ®  ¯  ﴾]الفرقان:٦3[، فالناس يتفاوتون في 
أوامره، ُمنقاداً لشرعه، كان اأكثر  هذه العبودية تفاوتاً عظيماً، فكلما كان العبد ُمحّباً لله تعالى، ُمتّبعاً ل�

. أنبياء والرسل عبوديًة له. واأعظم الناس تحقيقاً لهذا المقام هم ال�

 مفهوم ال�ستخلاف:

نسان بعد عبادة الله تعالى القيام بمهمة ال�ستخلاف في ال�أرض، فما معنى ال�ستخلاف؟ من واجبات ال�إ

نسان واختياُره ليكون خليفًة في ال�أرض؛ فيعُمَرها، وينتفع  ال�ستخلاف هو: تكليف الله تعالى للاإ

بخيراتها، ويحافظ عليها وفق منهج الله تعالى، فلا يعمل على اإفسادها، بتلويثها اأو اإهدار ثرواتها، بحجة 

التقدم الصناعّي والحضارّي.

     اأفكر:
ما هي القوانين الكونية التي يخضع 

لها الناس ول� يستطيعون تغييرها؟.

     اأفكر:
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قال الله تعالى:﴿   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ﴾]البقرة: 30[.

: وال�ستخلاف على نوعين عامٌّ وخاصٌّ

فالعام يعني اإعمار ال�أرض واإصلاحها وال�نتفاع بها لكل النّاس.

والخاص يعني تمكين المؤمنين في ال�أرض؛ ليقيموا شرع الله فيها.

 •ضوابط ال�ستخلاف:

قال تعالى:﴿  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    

ڈ      ڎ    ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ      چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ  
آية  ڈ  ژ      ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ ﴾]النور: ٥٥[، حّددت هذه ال�

ضوابط ال�ستخلاف وهي:

نسان على ال�أرض. -  اأول�ً: عبادة الله وحده: فالعبادة هي الهدف ال�أساسي لوجود ال�إ

يمان بدون العمل الصالح، ومن العمل الصالح ما هو متعلق -  ثانيا: العمل الصالح: فلا معنى للاإ

أمر  بذمة الفرد كالصلاة والصيام، ومنها مال� يمكن القيام به اإل� بالتعاون مع اأفراد المجتمع كال�

تعالى:﴿  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ   قال  المنكر.  عن  والنهي  بالمعروف 

ۆ  ۆ  ۈ﴾]ال�أعراف: ١28[.
تعالى:﴿  ٿ  ٹ    ٹ  -  قال  الّرباني.  المنهج  وِفق  وال�ستقامة  التدبير،  ُحْسن  ثالثا: 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ﴾ ]غافر: ٥١[
رابعًا: تحقيُق العدل، وَدْفع الظلم، ومحاربة الفساد.- 

 ثمار ال�ستخلاف:

ٱ  ٻ  ٻ   - تعالى:﴿    قال  ال�أرض،  في  وتمكينهم  المؤمنين  بَنْصر    الله  وعد  تحقيق 

ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ  

أنفال: 2٦[ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴾]ال�

آمنة للناس، قال تعالى:﴿   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴾]النور: ٥٥[ - تحقيق وعد الله  بالحياة ال�

بناُء مجتمٍع نظيٍف، تسوده ال�أخلاق الحميدة، خالياً من الفساد وال�ستبداد. -

اأرجع الى القراآن الكريم واأستخرج اآية تدل على اأن الله لم يخلق الكون عبثاً اأو سدًى.- ١

آية الكريمة، قال تعالى:﴿  گ  گ   گ    - 2 اأرجع اإلى كتب التفسير واأبّين معنى ال�

گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   
سراء: ٤٤[. ہ       ہ  ہ  ہ ﴾ ]ال�إ

نشاط
بيتي

العبودية الحقة والحمد اإنما يكونان لله وحده، والشكر يكون له ولغيره. اإضاءة

الَقبول والرضى بالقوانين التي تخالف شرع الله تعالى واأحكامه هي نوع من اأنواع العبودية 

للطواغيت. فائدة: 
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قال الله تعالى:﴿   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ﴾]البقرة: 30[.

: وال�ستخلاف على نوعين عامٌّ وخاصٌّ

فالعام يعني اإعمار ال�أرض واإصلاحها وال�نتفاع بها لكل النّاس.

والخاص يعني تمكين المؤمنين في ال�أرض؛ ليقيموا شرع الله فيها.

 •ضوابط ال�ستخلاف:

قال تعالى:﴿  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    

ڈ      ڎ    ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ      چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ  
آية  ڈ  ژ      ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ ﴾]النور: ٥٥[، حّددت هذه ال�

ضوابط ال�ستخلاف وهي:

نسان على ال�أرض. -  اأول�ً: عبادة الله وحده: فالعبادة هي الهدف ال�أساسي لوجود ال�إ

يمان بدون العمل الصالح، ومن العمل الصالح ما هو متعلق -  ثانيا: العمل الصالح: فلا معنى للاإ

أمر  بذمة الفرد كالصلاة والصيام، ومنها مال� يمكن القيام به اإل� بالتعاون مع اأفراد المجتمع كال�

تعالى:﴿  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ   قال  المنكر.  عن  والنهي  بالمعروف 

ۆ  ۆ  ۈ﴾]ال�أعراف: ١28[.
تعالى:﴿  ٿ  ٹ    ٹ  -  قال  الّرباني.  المنهج  وِفق  وال�ستقامة  التدبير،  ُحْسن  ثالثا: 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ﴾ ]غافر: ٥١[
رابعًا: تحقيُق العدل، وَدْفع الظلم، ومحاربة الفساد.- 

 ثمار ال�ستخلاف:

ٱ  ٻ  ٻ   - تعالى:﴿    قال  ال�أرض،  في  وتمكينهم  المؤمنين  بَنْصر    الله  وعد  تحقيق 

ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ  

أنفال: 2٦[ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴾]ال�

آمنة للناس، قال تعالى:﴿   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴾]النور: ٥٥[ - تحقيق وعد الله  بالحياة ال�

بناُء مجتمٍع نظيٍف، تسوده ال�أخلاق الحميدة، خالياً من الفساد وال�ستبداد. -

اأرجع الى القراآن الكريم واأستخرج اآية تدل على اأن الله لم يخلق الكون عبثاً اأو سدًى.- ١

آية الكريمة، قال تعالى:﴿  گ  گ   گ    - 2 اأرجع اإلى كتب التفسير واأبّين معنى ال�

گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   
سراء: ٤٤[. ہ       ہ  ہ  ہ ﴾ ]ال�إ

نشاط
بيتي

العبودية الحقة والحمد اإنما يكونان لله وحده، والشكر يكون له ولغيره. اإضاءة

الَقبول والرضى بالقوانين التي تخالف شرع الله تعالى واأحكامه هي نوع من اأنواع العبودية 

للطواغيت. فائدة: 

التقويم:

( يمين العبارة غير الصحيحية: ( يمين العبارة الصحيحة واإشارة )  اأضع اإشارة )

)    ( العبودية لله تعالى مظهر تشريف وتكريم.- ١

)    ( العبودية الخاصة تعني ال�نقياد لسنن الله في الكون.- 2

يمان وحده.- 3 نسان اأن ينجح في خلافة ال�أرض بال�إ )    ( يمكن للاإ

)    ( اتباع منهج الله القويم من اأسباب النصر والتمكين في ال�أرض.- ٤

نسان في ال�أرض.- ٥ )    ( عبادة الله تعالى وتطبيق شرعه هو الهدف ال�أسمى ل�ستخلاف ال�إ

جابة الصحيحة:  اأضع دائرة حول رمز ال�إ

١- عبادة الله وحده تُعّد من:

اأ- ضوابط ال�ستخلاف.                       ب- ثمار ال�ستخلاف.  

ج- مفهوم ال�ستخلاف.                       د- اأنواع العبودية
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رادة وال�ختيار مفهوم لـ: 2- عبودية ال�إ

اأ- العبودية الخاصة.                        ب- العبودية العامة.       

ج- عبودية الملائكة.                       د- العبادة الخالصة لله تعالى.

نسان في الحياة: 3- مهمة ال�إ

اأ- العبودية فقط.                           ب- ال�ستخلاف فقط.         

ج- العبودية وال�ستخلاف.                 د- اإعمار ال�أرض.

 اأعّرف كّلاً مما ياأتي:

- العبودية.

- ال�ستخلاف.

 اأفّرق بين العبودية العامة والعبودية الخاصة.

 اأمثل بثلاثة اأمثلة على مظاهر العبودية في حياتي.

آثار المترتبة على مخالفة ضوابط ال�ستخلاف.  اأستنتج ال�

 اأعلّل ما ياأتي:

َوْصُف الله نبيَّه صلى الله عليه وسلم بالعبد.- ١

العبودية الكونية ل� تقتضي فضلاً ول� ثواباً.- 2
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          التّكليف والمسؤولية
الدرس 

 الخامس

آتية:  ُيَتوقَّع من الطّلبة بعد نهاية الّدرس تحقيق ال�أهداف ال�

تعريف مفهوم التّكليف والمسؤولية.- ١
التدليل على التّكليف والمسؤولّية من الكتاب والّسنّة.- 2
استنتاج مساواة الرجل والمراأة في التكليف والمسؤولية.- 3
ِذكر شروط التكليف والمسؤولّية.- ٤

بيان اأنواع المسؤولية.- ٥
الربط بين التكليف والمسؤولية وبين الحساب والجزاء.- ٦
الحرص على التزام الّشرع في جميع تصرفاتهم.- ٧

أمره  نساَن بالعقل؛ تمييزاً له عن بقية الكائنات في ال�أرض، وكلّفه بطاعته وال�متثال ل� شّرَف الله تعالى ال�إ

ونهيه؛ اختباراً وابتلاًء له، وجعله مسؤول�ً عن اأعماله يوم القيامة، فُيثاب المحسن، وُيعاقب المسيء.

 مفهوم التّكليف والمسؤولّية:

نسان واأوجب عليه فعلها، كالّصلاة  لهّية التي كلّف الله تعالى بها ال�إ التكليف: هو الَمَهّمة ال�إ

والّزكاة، اأو َتْرَكها كالّسرقة والكذب.

نسان المكلّف نتائج ما ُيَكلَّف به، ومحاسبته على اأفعاله اأو اأقواله،  المسؤولية: وتعني َتحّمل ال�إ

ثواباً اأم عقاباً. كمسؤولّية الحاكم تجاه رعّيته، والوالدْين تجاه اأبنائهم.

 التّكليف والمسؤولية في الكتاب والّسنة:

لم ترد كلمة التكليف والمسؤولية بهذا اللفظ في القراآن الكريم اأو الّسنّة النّبويّة الّشريفة، واإنّما وردت 

بالمعنى في اأكثر من موضٍع، منها:

قوله تعالى:﴿وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی   -

سراء:3٦[. جئ ﴾]ال�إ
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قوله تعالى:﴿§  ¨   ©  ª  »  ¬﴾ ]البقرة:28٦[. -

قوله صلى الله عليه وسلم:" كُلُُّكْم َراٍع، َوكُلُُّكْم َمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه..."١. -

 شروط التّكليف: 

نسان مكلفاً بال�أحكام الّشرعّية ومسؤول�ً عن تصرفاته القولية والفعلية ل� بد من توفر  حتى يكون ال�إ

آتية: الّشروط ال�

العقل: جعل الّشرع العقل اأساساً وشرطاً للتّكليف، فغير العاقل ل� ُيوّجه اإليه خطاب المشرع ول� - 1

ُيكلّف به. 

التكليف - 2 لتحّمل  مؤّهلاً  فيها  يكون  عمريًّة  مرحلة  أنثى  ال� اأو  الذكر  يصل  باأن  وذلك  البلوغ: 

والمسؤولّية. قال صلى الله عليه وسلم:" ُرِفَع الَْقَلُم َعْن َثَلاَثٍة: َعِن النَّائِِم َحتَّى َيْسَتْيِقَظ، َوَعِن 

ِبيِّ َحتَّى َيْحَتِلَم، َوَعِن الَْمْجُنوِن َحتَّى َيْعِقَل"2 . الصَّ

القدرة وال�ستطاعة: فالعاجز عن الفعل غير القادر عليه ل� - 3

ُيكلَّف به ول� ُيحاَسب عليه.

 المساواة بين الرّجل والمراأة في التّكاليف: 

سلام التكاليف على كلٍّ من الّرجل والمراأة، ولم  شرع ال�إ

يمان بين الّرجل والمراأة، وقد  نسان اإلى ال�إ ُيفرِّق في دعوة ال�إ

جعل التّكاليف المتعلّقة بالعبادات من صلاة وصوم، واأحكام 

المعاملات من بيٍع واإجارٍة وغير ذلك، واحدًة للّرجال والنّساء.

كما اأوقع العقوبات المترتّبة على مخالفة اأحكام الله على 

الّرجل والمراأة دون تمييٍز بينهما. وكذلك ساوى بين الرجل 

  Q   P    O﴿:تعالى قال  والثواب  الجزاء  في  والمراأة 

  Z  Y    X  W  V  U  T  S  R

]  \  [  ^  _﴾]النساء:١2٤[.

١- رواه البخاري.
ألباني. 2- رواه اأبو داود، وصححه ال�

نسان اأو تقع  ١- هناك اأفعال تقع من ال�إ

اأو اختيار، وهذه  اإرادٍة منه  عليه دون 

يحاسب  ول�  عنها  ُيْساأل  ل�  أفعال  ال�

عليها. كلون بشرته، اأو مكان ول�دته.

رادته  نسان باإ 2- هناك اأفعاٌل تقع من ال�إ

واختياره، وهذه هي التي ُيْساأل عنها 

وُيحاسب عليها. كطعامه وشرابه.

اأتعلّم

اأذكر: 
عن  بسببها  نسان  ال�إ َيْعجز  اأموراً 

فعل التّكليف.
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سلام:   اأنواع المسؤولّية في ال�إ

المسلم المكلّف رجلاً كان اأو امراأًة مسؤوٌل عن كّل شٍئ اأمره الله بفعله اأو نهاه عنه ومحاسٌب 

نسان، منها: عليه، وقد تعددت المسؤوليات التي اأنيطت بال�إ

المسؤولية الشخصية: وتعني مسؤولية كل فرد عن نفسه، وجوارحه، وبدنه، وروحه، وعقله، - 1

وعلمه، وعبادته، ومعاملاته، وهي مسؤولية ل�يشاركه في َحملها اأحد غيره، فاإن اأحسن تحّقق 

له الثواب والفوز بجنة الخلد، واإن تخلّى اأو قّصر في َحملها، باء بغضب من الله وكان مصيره 

اإلى النار.

فالمرء مسؤول عن اأقواله واأفعاله، فلا يخوض في اأعراض الناس، اأو يؤذيهم بنشر الشائعات، قال 

تعالى:﴿ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ڱ﴾]ال�أحزاب:٥8[، وهو مسؤوٌل عن قلبه اأن يحمل الضغينة اأو الحسد اأو البغضاء لغيره.
قال :" َل� َتُزوُل َقَدَما َعْبٍد َيْوَم الِقَياَمِة َحتَّى ُيْساأَل َعْن ُعُمِرِه ِفيَما اأْفَناُه، َوَعْن ِعْلِمِه ِفيَم َفَعَل، 

َوَعْن َمالِِه ِمْن اأْيَن اْكَتَسَبُه َوِفيَم اأنَْفَقُه، َوَعْن ِجْسِمِه ِفيَم اأْبَلاُه"١ .

 

المسؤولية الجماعية: وهي التي تشمل اأفراد المجتمع كافة.- 2

وتشمل رئاسة الدولة وما يترتب عليها من تطبيق شرع الله في ال�أرض، واإقامة العدل، وتحقيق 

ال�أمن، والحفاظ على ال�أموال والممتلكات والمرافق العامة.

أبناء  أّمهات في تربية ال� آباء وال� ومن المسؤولية الجماعية كذلك مسؤولية ال�أسرة ممثلة في ال�

وتهذيبهم. 

ألباني. ١- رواه التّرمذي، وصححه ال�
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التقويم:

جابة الصحيحة:  اأضع دائرة حول رمز ال�إ

سلام؟ ١- ليس من شروط التكليف في ال�إ

اأ- العقل.          ب- البلوغ.      ج- القدرة وال�ستطاعة.   د- الذكاء.

نسان مسؤول عن:                                                                                                                               2- ال�إ

اأ- اأقواله فقط.      ب- اأفعاله فقط.    ج- اأقواله واأفعاله.            د- اأقوال واأفعال ال�آخرين.

سلام:                                                                                                                         نسان في ال�إ 3- ال�إ

اأ- مكلّف غير مسؤول.                ب- مسؤول غير مكلّف.  

ج- مكلف ومسؤول.                  د- غير مكلّف وغير مسؤول.

 اأعّرف ما ياأتي:

١- التكليف.        

2- المسؤولية.

آتية اإلى مسؤولية جماعية اأو شخصية: أفعال ال�  اأصنّف ال�

الحفاظ على نظافة مرافق المدرسة.- ١

المحافظة على اأداء الصلوات الخمس.- 2

عدم الِغّش في البيع.- 3

 اأعّدد شروط التكليف.

 اأدلّل على التّكليف والمسؤولية.

 اأستنتج ثلاثًة من واجبات الحاكم تجاه الرعّية.
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            التّقليد ال�أعمى
الدرس 

  السادس

آتية:  ُيَتوقَّع من الطّلبة بعد نهاية الّدرس تحقيق ال�أهداف ال�

تعريف مفهوم التقليد ال�أعمى. - ١
التمييز بين اأنواع التقليد المشروع والمذموم. - 2
آياِت الكريمَة الّتي تذمّ التقليد ال�أعمى. - 3 تلاوة ال�
َتعداد دوافع انتشار التقليد ال�أعمى.- ٤

آثار السلبية للتقليد ال�أعمى.- ٥ استنتاج ال�
توضيح مظاهر التقليد ال�أعمى.- ٦
توطين اأنفسهم على نبذ التقليد ال�أعمى.- ٧

سلام على تحقيق العبوديّة لله، وهداية الناس، وتنشئتهم على ال�عتزاز بدينهم وال�فتخار  حرص ال�إ

به، بعيداً عن التّبعية للغير، والتقليد ال�عمى للاآخرين.

 مفهوم التقليد ال�أعمى:

هو اتّباع ال�آخرين بالقول اأو الفعل اأو ال�عتقاد اأو السلوك، من غير دليٍل، ودون وْعٍي اأو اإدراٍك.

 اأنواع التقليد:

التّقليد المحمود: وهو الذي يقف عند حدود الّشرع، ويتّبع اأوامره ويتجنّب ونواهيه، وهو التّقليد • 

الواعي القائم على البّينة والبصيرة، قال تعالى:﴿ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ  گ  ﴾]يوسف:١08[.
التّقليد ال�أعمى )المذموم(: هو اتّباع ال�آخرين، وال�أخُذ منهم، والتّشبُه بهم، دون اإدراٍك اأو نظٍر • 

اأو تمحيٍص.

 وهذا النّوع من التّقليد يصدر من شخصّيٍة ضعيفٍة انهزامّيٍة، ومضطّربٍة متذبذبٍة في سلوكها، وقد 

سلام من هذا التّقليد ونهى عنه. حّذر ال�إ
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اأبحُث عن اآيٍة اأو حديٍث ينهى عن التقليد ال�أعمى. نشاط

وينقسم هذا النّوع من التقليد اإلى قسمين:

آبائهم في عبادة غير الله تعالى، اأو التّوّجه اإلى سواه  اأ- التقليد في ال�عتقاد: كتقليد الكّفار ل�

بالّدعاء وغيره، وقد نعى الله تعالى عليهم ذلك فقال:﴿ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ﴾]لقمان:2١[. وهذا النوع من 
التّقليد يخرج المسلم من الملّة.

أّمة  ال� أفراد في عصور ضعف  ال� النّوع في سلوك بعض  الّسلوك: ويظهر هذا  التقليد في  ب- 

عجاب ببعض المظاهر  وَوْهنها كما هو حاصٌل للمسلمين اليوم، حيث اأصاب بعَضهم داُء ال�نبهار وال�إ

المعاصرة، دون تمييز بين النّافع والّضار، اأو الّصالح والطّالح.

ويكون هذا التّقليد في شتّى األوان الحياة، وكافّة اأنماط الّسلوك وال�أخلاق، والفكر، والفلسفة، 

والسياسة، وال�قتصاد، وال�أدب، والفّن، والثّقافة.

 دوافع التقليد ال�أعمى:

يتاأثّر النّاس عادًة بعضهم ببعٍض في سلوٍك، اأو كلاٍم، اأو اأسلوب حياٍة مّما ل� يتعارض مع دينهم 

واأخلاقهم، فالمسلم يقلّد ما يفيده وينفعه، لكّن بعض النّاس يقلد ال�آخرين دون تمييز بين ما  يصلح 

وما ل� يصلح ولو كان ُمحّرماً.

ومن دوافع هذا التقليد:

الجهل بالّدين والقيم وال�أخلاق الحميدة، مّما يجعل الّشخص يقوم بالتقليد في كل شيء.- ١

ضعف الّشخصية وعدم الثّقة بالنّفس.- 2

أنظار وحب الظهور.- 3 الّرغبة في لفت ال�

ال�نبهار بالثقافات ال�أخرى وال�نغماس فيها.- ٤
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 مظاهر التقليد ال�أعمى:

  للتّقليد ال�أعمى مظاهر متعددٌة، منها:

استبدال اللغة العربية اأو اإقحامها بمفردات هابطة ل� تعبر عن المضمون العميق الذي تحمله.  -

سلامي ، اأو قصات   تقليد ال�آخرين بما نهى الشرع عنه: كارتداء الملابس التي حرمها الدين ال�إ  -

    شعر نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

تقليد ال�آخرين بما يضر صحتهم ويدمر مجتمعهم واقتصادهم ويذهب دينهم وحياءهم من:   -

   )تدخين ، ونرجيلة، مخدرات،...اإلخ(

 ال�آثار الّسلبية للتّقليد ال�أعمى:

للتقليد ال�أعمى اآثاٌر سلبيٌة، منها:

نسان المسلم و اإفساد ال�أخلاق في المجتمع،  قد يؤدي التقليد ال�أعمى اإلى اإلى طمس شخصية ال�إ

بداع وال�بتكار، ونشر الثّقافات والمبادئ المنحرفة، ووجود جيٍل بعيٍد عن ثقافة المجتمع  وقتل روح ال�إ

وُهويّته.

 نبذ التقليد ال�أعمى:

لكي يحمي المسلم نفسه من هذا التّقليد، عليه اأن يوطّن نفسه على اأموٍر، منها:

الحرص على ال�لتزام بطاعة الله.- ١

سلامّية.- 2 التّحّصن بالثّقافة ال�إ

حسن اختيار ال�أصدقاء.- 3

توطين النفس على هدف ساٍم في الحياة، ويعمل على تحقيقه.- ٤
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التقويم:

( يمين العبارة غير الصحيحة:  ( يمين العبارة الصحيحة واإشارة )  اأضع اإشارة )

سلام اتباع ال�آخرين والتشبه بهم مظهراً حضارياً محموداً.- ١ )     ( يعتبر ال�إ

)     ( التقليد ال�أعمى تقليٌد واٍع من غير دليل.- 2

)     ( من اأسباب التقليد ال�أعمى للاآخرين الضعف والهزيمة.- 3

)     ( المسلم يميز بين النافع والضار فيما يقلد به ال�آخرين.- ٤

جابة الصحيحة:  اأضع دائرًة حول رمز ال�إ
آتية ل� يؤاخذ فيها المسلم بتقليد ال�آخرين: ١- واحدة من ال�

اأ- القول والفعل.      ب- السلوك.      ج-  ال�عتقاد.          د- التقدم العلمي.
2- ضعف الشخصية وعدم الثقة بالنفس ُيعّد من:

اأ- دوافع التقليد ال�أعمى.                ب- مظاهر التقليد ال�أعمى.  

ج- اأنواع التقليد ال�أعمى.                د-  شروط التقليد ال�أعمى.

 اأبّين المقصود بالتقليد ال�أعمى.

 اأمّيز بين التقليد المحمود والتقليد المذموم.

 اأعّدد ثلاثة من مظاهر التقليد ال�أعمى.

 اأعلّل تحذير الرسول  من التقليد واتباع ال�آخرين والتشبه بهم.

آتية:  اأبّين ما تدل عليه النصوص ال�

تعالى:﴿ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   - ١ قال 

گ  گ  ﴾]يوسف:١08[.
قال تعالى:﴿Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì  ×   ﴾]الزخرف: 22[.- 2

قول الرسول :"لتتبعن َسَنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع".- 3
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الَوحَدة الثالثة:  

الحديث النّبوي الّشريف

 الّدرس الّسابع:مؤلفات في الحديث الشريف

 الّدرس الثّامن: الحلال والحرام

 الّدرس التّاسع:المحافظة على البيئة

اهتمــام العلمــاء المســلمين بالســنة النبويــة ل�أهميتهــا فــي التشــريع 
ســلامي. ال�إ
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يتوقع من الطلبة بعد نهاية الوحدة اأن يكونوا قادرين على:

 بيان اأثر جهود العلماء ومصنفاتهم في حفظ السنة النبوية.. 1

المبادرة اإلى تحري الحلال واجتناب الحرام والشبهات.. 2

سلام على سلامة البيئة.. 3 اإدراك سر حرص ال�إ
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        ُمؤلّفات في الحديث الشريف
الدرس 

السابع

آتية:  ُيَتوقَّع من الطّلبة بعد نهاية الّدرس تحقيق ال�أهداف ال�

 بيان مدى اهتمام العلماء بتصنيف الحديث الشريف.- ١
 َتعداد بعض المصادر التي األفت في الحديث الشريف.- 2
الترجمة لبعض العلماء الذين األّفوا وصنّفوا في الحديث - 3

الشريف.

بيان مناهج العلماء في تصنيف الحديث الشريف.- ٤
تقدير مكانة علماء الحديث الشريف وجهودهم.- ٥

أنه البيان الواضح الشافي لما  اإن الحديث النبوي الشريف اأشرف العلوم بعد كتاب الله تعالى؛ ل�

جاء في القراآن الكريم من عبادات واأحكام، ويظهر شرف هذا العلم في شرف المنسوب اإليه وهو 

الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي اأمرنا الله تعالى بطاعته واتّباع سنته، قال تعالى:﴿ڻ  ڻ  ڻ  

ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ﴾]الحشر:٧[.

 اهتمام العلماء بتصنيف الحديث الشريف:

اهتم العلماء المسلمون بحديث النبي  على مر العصور، وتمثّل هذا ال�هتمام في الحفظ، 

والّضبط، والتّثّبت في نقل الحديث وروايته، وفي شرحه، وبيان فقهه وغريب األفاظه، كما تمثل هذا 

ال�هتمام في التّصنيف والتاأليف في كل ما تقدم.

أبواب، كالصحيحين،  وقد تعّددت مناهج العلماء في التصنيف والتاأليف، فمنهم من صنّف على ال�

اأسماء  ومنهم من صنّف على  الصحابة كالمسانيد،  اأسماء  ومنهم من صنّف على  الّسنن،  وكتب 

الشيوخ كالمعاجم.

١- اأرجع اإلى المكتبة واأذكر كتاباً على كلٍّ من:  اأ- المسانيد.   ب- المعاجم.

مام النَّسائي. مام ابن ماجه.      ب- ال�إ 2- اأكتب نبذة مختصرة عن كلٍّ من: اأ- ال�إ
نشاط
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 بعض المصادر التي األّفت في الحديث الشريف: 

الشريف،  الحديث  في  األِّفت  التي  المصادر  تنوعت 

منها:

الله - 1 -رحمهما  ومسلم  للبخاري  الصحيحان 

اأصّح  وهما  بالَقبول،  أمة  ال� تلّقتهما  وقد  تعالى-: 

الكتب بعد القراآن الكريم.

الله - 2 -رحمهم  والتّرمذي  ماجه،  وابن  داود،  واأبي  النَّسائي،  سنن  وهي  ال�أربعة:  الّسنن  كتب 

تعالى-.

آثار الموقوفة من كلام - 3 مام مالك : ويشتمل على جملٍة من ال�أحاديث المرفوعة، وال� الموّطاأ للاإ

مام مالك وفتاواه. الصحابة والتابعين، ويتضّمن اأيضاً جملًة من اجتهادات ال�إ

 بعض المصنِّفين في الحديث الّشريف ومناهجهم:

مام الحافظ الفقيه اأبو عبد الله اأحمد بن - 1 مام اأحمد بن حنبل  وكتابه المسند: هو ال�إ ال�إ

محمد بن حنبل الشيباني البغدادي. واإليه ُينسب المذهب الحنبلي في الفقه. ُولد سنة ١٦٤هـ 

وتوفي سنة 2٤١هـ.

منهجه في المسند:

صنّفه على طريقة المسانيد، حيث جمع اأحاديث كل صحابي على حدة، ورتّبه على اأسماء الصحابة  

وكان يتحّرى ويتثّبت من الّسند والمتن.

مام الحافظ اأبو داود سليمان بن ال�أشعث - 2 ِجستاني  وكتابه الّسنن: هو ال�إ مام اأبو داود السَّ ال�إ

السجستاني. ولد سنة 202هـ وتوفي سنة 2٧٥هـ.

نن: منهجه في السُّ

أبواب، حيث جمع ال�أحاديث المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد. صنّفه على طريقة ال�

مام الحافظ اأبو عيسى محمد بن عيسى التِّرمذي. ولد - 3 مام التِّرمذي  وكتابه السنن: هو ال�إ ال�إ

سنة 20٩هـ وتوفي سنة 2٧٩هـ.

اأضيف  الحديث المرفوع هو: ما 

اإلى النبي  من قوٍل اأو فعٍل اأو 

تقريٍر اأو صفٍة، وقد يكون صحيحاً 

اأو حسناً اأو ضعيفاً.
فائدة: 
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منهجه في السنن:

أبواب، بجمع ال�أحاديث المتعلقة بموضوٍع واحٍد، وَحكم على كل  صنّفه ورتبه على طريقة ال�

اأحاديث الكتاب، وهو صاحب مصطلح "حديٌث حسٌن صحيٌح".

ير عن اأبي حاتم محمد بن اإدريس الرازي اأنه قال: "اأحصيت ما  ذكر اأصحاب التراجم والسِّ

مشيت على قدميَّ زيادة على األف فرسخ ]الفرسخ نحو خمسة كيلو مترات[، ولم اأزل اأحصي 

حتى لما زاد على األف فرسخ تركته ، واأما ما سرت اأنا من الكوفة اإلى بغداد فما ل� اأحصي كم 

مرة، ومن مكة اإلى المدينة مراٍت كثيرة ، وخرجت من البحر من قرب مدينة سلا ، وذلك في 

المغرب ال�أقصى، اإلى مصر ماشياً، ومن مصر اإلى الرملة ماشياً، ومن الرملة اإلى بيت المقدس، ومن 

الرملة اإلى عسقلان، ومن الرملة اإلى طبرية، ومن طبرية اإلى دمشق، ومن دمشق اإلى حمص، ومن 

حمص اإلى اإنطاكية، ومن اإنطاكية اإلى طرسوس، ثمَّ رجعت من طرسوس اإلى حمص، وكان َبِقي 

عليَّ شيء من حديث اأبي اليمان فسمعته، ثمَّ خرجت من حمص اإلى بيسان، ومن بيسان اإلى 

الرقة، ومن الرقة ركبت الفرات اإلى بغداد، وخرجت قبل خروجي اإلى الشام من واسط اإلى النيل، 

ومن النيل اإلى الكوفة، كل ذلك ماشياً، هذا سفري ال�أول واأنا ابن عشرين سنة ، اأجول سبع سنين 

، وخرجت المرة الثانية ـ وكان سني في هذه الرحلة ٤٧ سنة".

اأقراأ واأتاأّمل:
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التقويم:

( يمين العبارة غير الصحيحة: ( يمين العبارة الصحيحة واإشارة )  اأضع اإشارة )
مام النَّسائي.- ١ )     ( صاحب كتاب المسند هو ال�إ
مام مالك جملة من اإجتهاداته وفتاواه.- 2 )     ( تضمن موطاأ ال�إ
مام اأبو داود كتاب السنن على اأسماء الصحابة.- 3 )     ( صنّف ال�إ

)     ( طريقة التّصنيف في السنن تختلف عن طريقة التصنيف في المسانيد.- ٤

جابة الصحيحة:  اأضع دائرة حول رمز ال�إ
مام:  ١- مؤلِّف كتاب الموطاأ هو ال�إ

اأ- البخاري.         ب- مالك.         ج- الترمذي.           د- النَّسائي. 

مام اأحمد  مسنده حسب: 2- رتب ال�إ
اأ- الموضوعات.                     ب- اأسماء الصحابة.      

ج- اأسماء الشيوخ.                  د-صحة ال�أحاديث وضعفها.
3- الكتب التي تُرتَّب فيها ال�أحاديث حسب رواتها من الصحابة تُسّمى:   

اأـ المعاجم.          ب. السنن.         ج. الصحاح.        د. المسانيد. 
٤- صاحب مصطلح "حديث حسن صحيح" هو:

اأـ  مسلم.           ب. التِّرمذي.       ج. اأبو داود.          د. اأحمد بن حنبل.

 اأبّين مدى اهتمام العلماء بتصنيف الحديث النبوي الشريف.

 اأذكر ثلاثًة من المصادر التي األّفت في الحديث النبوي الشريف.

مام اأحمد في كتابه المسند. مام اأبي داود في كتابه السنن وبين ال�إ  اأقارن بين منهج ال�إ

مام الترمذي في التاأليف.  اأبين منهج ال�إ

 اأعلّل: ُيعّد علم الحديث الشريف من اأشرف العلوم.
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              الحلال والحرام
الدرس 

الثامن

آتية:  ُيَتوقَّع من الطّلبة بعد نهاية الّدرس تحقيق ال�أهداف ال�

قراءة الحديث الشريف قراءًة سليمًة.- ١
َشْرح الحديث شرحاً اإجمالياً.التّعرف على معاني - 2

التراكيب والمفردات الجديدة.
ِحْفظ الحديث الشريف غيباً.- 3

تعريف مفهومي الحلال والحرام.- ٤
استنتاج اأهمية اتّباع الحلال واجتناب الحرام على الفرد والمجتمع.- ٥
استنباط بعض المعاني المستفادة من الحديث الشريف.- ٦
الحرص على طلب الحلال واجتناب الحرام.- ٧

 

شرح وحفٌظ

َعن النُّْعَماِن ْبِن َبِشيٍر ، قاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه  َيُقوُل:" الَحلاَُل َبيٌِّن، َوالَحَراُم َبيٌِّن، 

َوَبْيَنُهَما ُمَشبََّهاٌت ل�َ َيْعَلُمَها َكِثيٌر ِمَن النَّاِس، َفَمِن اتََّقى الُمَشبََّهاِت اْسَتْبَراأ لِِديِنِه َوِعْرِضِه، َوَمْن 

ُبَهاِت: َكَراٍع َيْرَعى َحْوَل الِحَمى، ُيوِشُك اأْن ُيَواِقَعُه، األ�َ َواإِنَّ لُِكلِّ َمِلٍك ِحًمى،  َوَقَع ِفي الشُّ

األ�َ اإِنَّ ِحَمى اللَِّه ِفي اأْرِضِه َمَحاِرُمُه، األ�َ َواإِنَّ ِفي الَجَسِد ُمْضَغًة: اإَِذا َصَلَحْت َصَلَح الَجَسُد 

كُلُُّه، َواإَِذا َفَسَدْت َفَسَد الَجَسُد كُلُُّه، األ�َ َوِهَي الَقْلُب". رواه البخاري.

المفردات والتراكيب:
بّين: ظاهر واضح.

اتّقى: َحِذرها وابتعد عنها.
استبراأ لدينه وعرضه: طلب البراءة في دينه من النّقص، وِعرضه من الطّعن.

يواقعه: يقع فيه.
ُمضغة: قطعة لحم بقدر ما ُيمضغ في الفم.

َعن النُّْعَماِن ْبِن َبِشيٍر 

َوَبْيَنُهَما ُمَشبََّهاٌت ل�َ َيْعَلُمَها َكِثيٌر ِمَن النَّاِس، َفَمِن اتََّقى الُمَشبََّهاِت اْسَتْبَراأ لِِديِنِه َوِعْرِضِه، َوَمْن 

ُبَهاِت: َكَراٍع َيْرَعى َحْوَل الِحَمى، ُيوِشُك اأْن ُيَواِقَعُه، األ�َ َواإِنَّ لُِكلِّ َمِلٍك ِحًمى،  َوَقَع ِفي الشُّ

َوَبْيَنُهَما ُمَشبََّهاٌت ل�َ َيْعَلُمَها َكِثيٌر ِمَن النَّاِس، َفَمِن اتََّقى الُمَشبََّهاِت اْسَتْبَراأ لِِديِنِه َوِعْرِضِه، َوَمْن 

ُبَهاِت: َكَراٍع َيْرَعى َحْوَل الِحَمى، ُيوِشُك اأْن ُيَواِقَعُه، األ�َ َواإِنَّ لُِكلِّ َمِلٍك ِحًمى،  َوَقَع ِفي الشُّ

األ�َ اإِنَّ ِحَمى اللَِّه ِفي اأْرِضِه َمَحاِرُمُه، األ�َ َواإِنَّ ِفي الَجَسِد ُمْضَغًة: اإَِذا َصَلَحْت َصَلَح الَجَسُد 

ُبَهاِت: َكَراٍع َيْرَعى َحْوَل الِحَمى، ُيوِشُك اأْن ُيَواِقَعُه، األ�َ َواإِنَّ لُِكلِّ َمِلٍك ِحًمى،  َوَقَع ِفي الشُّ

األ�َ اإِنَّ ِحَمى اللَِّه ِفي اأْرِضِه َمَحاِرُمُه، األ�َ َواإِنَّ ِفي الَجَسِد ُمْضَغًة: اإَِذا َصَلَحْت َصَلَح الَجَسُد 

ُبَهاِت: َكَراٍع َيْرَعى َحْوَل الِحَمى، ُيوِشُك اأْن ُيَواِقَعُه، األ�َ َواإِنَّ لُِكلِّ َمِلٍك ِحًمى،  َوَقَع ِفي الشُّ
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أفعال تنقسم اإلى ثلاثة اأقسام وهي: بّين النبي  في هذا الحديث اأن ال�أحكام اأو ال�

الحلال البّين: الذي ل� يحتاج اإلى كثير من ال�جتهاد لمعرفته، كالزواج، وال�ستمتاع بالطّيبات، • 

والبيع والشراء، وغيرها.

الحرام البّين: الذي وردت النصوص القطعية بتحريمه والنّهي عنه. كالقتل، والّسرقة، والزنا، والّربا.• 

وهذان القسمان ل� يختلف النّاس على حكمهما من حيث الحلال والحرام. وقد اأطلق العلماء 

على هذين القسمين مصطلح" المعلوم من الّدين بالّضرورة". اإذ يستوي في معرفة حكمهما كل النّاس.

المشّبهات: هي ال�أمور غير الواضحة لكّل النّاس في ِحلِّها اأو حرمتها، فلا يعلمها اإل� القليل، • 

وهم اأولو العلم والفقهاء.

أمثلة على الشبهات: الوقوف في ال�أماكن المشبوهة اأو الّذهاب اإليها،اأو اأكل لحم التمساح،  ومن ال�

والقنفذ،  والسلحفاء، وفرس البحر.

 موقف المسلم من الّشبهات:

اأو  اإتيانها  ل�أن  الشبهات؛  يبتعد عن  اأن  المسلم  يجب على 

ثم، كما اأّن ال�بتعاد  فعلها قد يوقع المسلم في دائرة الحرام وال�إ

عنها دليٌل على تقوى المسلم وورعه. 

 مفهوم الحلال والحرام:

  P  O  N  M﴿:الحلال: ما اأباحه الله تعالى، واستوى فيه الفعل والتّرك. قال تعالى

T  S  R  Q   ﴾]البقرة: ١٧2[.
لزام، حيث ُيثاب تاركه وُيعاقب فاعله. قال تعالى:   الحرام: ما نهى الله تعالى عنه على سبيل ال�إ

﴿\  [   ^  _  `  g  f    e  d  c  b  a﴾]البقرة: ١٧3[.

اأكتب مقال�ً عن اأضرار اأكل الميتة اأو الّدم المسفوح اأو لحم الخنزير.
نشاط
بيتي

     اأفكر:
اأمثّل على اأماكن مشبوهة.

     اأفكر:
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 َضْرُب ال�أمثال لتوضيح المعنى:

أمثال؛ ليبّين للناس اأمور دينهم، ويسّهل عليهم فهم المعنى.  كان النبي  يستخدم اأسلوب ضرب ال�

وفي هذا الحديث شبه النبي  الشبهات براٍع يرعى في مكان قريٍب من اأرٍض قد خّصها الملك لنفسه؛ 

كي ترعى فيه مواشيه، ومنع الناس من اأن يدخلوها بمواشيهم. فالراعي الذي يرعى قريباً من هذا الموضع 

من الممكن اأن تدخل مواشيه اإليه على حين غفلٍة منه، فيعاقبه الملك على دخوله اإلى مرعاه.

نسان من فعل المعصية التي نهى الله تعالى عنها؛ فيعاقبه  وكذلك فاإن ارتكاب الشبهات يقّرب ال�إ

الله عليها، لذا توّجب على المسلمين اأن يجتنبوا الشبهات حتى ل� يقعوا في الحرام.

اأعطي مثال�ً على محّرمات استهان الناس بها في: العقيدة -العبادات- المعاملات. نشاط

 اأهمّية القلب:

نسان، واأنه محل الصلاح والفساد للجسم، فاإن صلح القلب  اأشار النبي  اإلى اأهمّية القلب للاإ

ماديّاً وقوي صلح الجسم، واإن َفَسد القلب وَضُعف، َفسد الجسم وَضُعف.

اأمراضه كالغل، والحقد، والحسد،  وكذلك اإن صلح القلب في الجانب المعنوي، فتطّهر من 

أنانية وغيرها، فاإن سلوكه واأخلاقه ومعاملاته مع الناس كلها تصلح؛ ل�أن القلب سيد الجوارح كلّها. وال�

اأكل الطّّيبات، يعين على فعل الطّاعات. اإضاءة

 المعاني المستفادة من الحديث الشريف:

يستفاد من الحديث الشريف معاٍن كثيرٌة، منها:

سلام على الناس.- ١ سلامية، وهذا من ُيْسر ال�إ وضوح الحلال والحرام في الشريعة ال�إ

ضرورة ال�بتعاد عن الشبهات؛ ل�أن الوقوع فيها قد يوقع في المحرمات.- 2

أمثال لتقريب المعنى اإلى اأذهان الناس.- 3 اأهمية ضرب ال�

بيان مكانة العلماء وفضلهم في توضيح ال�أحكام الشرعية وتفصيلها.- ٤
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التقويم:

( يمين العبارة غير الصحيحة: ( يمين العبارة الصحيحة واإشارة )  اأضع اإشارة )

)     ( ل� تخفى معرفة الحلال والحرام على اأحد من الناس.- ١

)     ( المجتهدون يميزون بين ال�أمور غير الواضحة في حلها وحرمتها.- 2

)     ( تحريم الخمر من ال�أمور المشتبهة التي ل� يعرفها اإل� العلماء والفقهاء.- 3

)     ( المضغة تعني قطعة لحم بقدر ما يمضغ في الفم.- ٤

)     ( تتاأثر الجوارح بصلاح القلب وفساده.- ٥

جابة الصحيحة:  اأضع دائرًة حول رمز ال�إ

١- الِحمى هو:

ه الحاكم لنفسه  نسان.                 ب- موقع َيخصُّ اأ- مرٌض يصيب ال�إ

نسان.       د- ال�أرض الّصالحة للّزراعة.  ج- الوطن الذي يعيش فيه ال�إ

2- ال�أمور غير  الواضحة من حيث الِحّل  والُحرمة هي:  

اأ- المشبهات.     ب- الحلال.           ج- ال�أمور المستحبة .    د- الُمحّرمات. 

3- َيْسَتنبط ُحْكَم المشّبهات:

ب- ل� اأحد من الناس. اأ- كّل النّاس.     

د- الفقهاء والعلماء والمجتهدون. ج- المثقفون.     

 اأعّرف ما ياأتي:

١- الحلال.

 2- الحرام. 

3- المشّبهات.
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 اأوّضح موقف المسلم تُجاه الشبهات.

 اأمثل على كلٍّ من:

١-الحلال.

2- الحرام.

3- المشّبهات.

 اأوضح الصورة التي حذر النبي  فيها من الوقوع في الشبهات.

 اأبّين معنى القلب في قوله 	"األ� وهي القلب".

 اأعلل ما ياأتي:

يجب على المسلم تجنب الوقوع في الشبهات.- ١

. استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف  اأسلوب ضرب المثل.- 2
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         المحافظة على البيئة
الدرس 

التاسع

آتية:  ُيَتوقَّع من الطّلبة بعد نهاية الّدرس تحقيق ال�أهداف ال�

قراءة الحديث الشريف قراءًة سليمًة.- ١
شرح الحديث شرحا اإجمالياً.- 2
تعريف مفهوم البيئة.- 3

استنتاج اهمية المحافظة على البيئة.- ٤
تعداد صور من طرق المحافظة على البيئة. - ٥
حفظ الحديث الشريف غيباً.- ٦

شرح وحفظ

َعْن اأنَِس ْبِن َمالٍِك ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه :"َما ِمْن ُمْسِلٍم َيْغِرُس َغْرساً، اأْو َيْزَرُع َزْرعاً، 

َفَياأْكُُل ِمْنُه َطْيٌر اأْو اإِنَْساٌن اأْو َبِهيَمٌة، اإِلَّ� َكاَن لَُه بِِه َصَدَقٌة". متفق عليه.

 مفهوم البيئة:

ال�أرض،  الحّية على سطح  الكائنات  الّتي من حولنا، والّتي تؤثّر على بقاء  ال�أشياء  البيئة: هي 

وتشمل: الماء، والهواء، والتّربة، والمعادن، والمناخ وغيرها. 

َعْن اأنَِس ْبِن َمالٍِك 

َفَياأْكُُل ِمْنُه َطْيٌر اأْو اإِنَْساٌن اأْو َبِهيَمٌة، اإِلَّ� َكاَن لَُه بِِه َصَدَقٌة". متفق عليه.

:"َما ِمْن ُمْسِلٍم َيْغِرُس َغْرساً، اأْو َيْزَرُع َزْرعاً، 
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سلام بالبيئة:  اهتمام ال�إ

نسان؛ كي تكون  نسان وبيئته اهتماماً كبيراً، فقد هّياأ الله سبحانه ال�أرض للاإ سلام بحياة ال�إ اهتم ال�إ

   t  s  r  q  p  o  n  m  l  k﴿:تعالى قال  فيها،  وحياته  لعيشه  صالحة 

z  y  x  w    v  u   }  ﴾ ]النازعات: 30 - 33[.
نسان ل� بد من المحافظة على كل سبل العيش فيها، وعدم  وحتى تبقى ال�أرض صالحة لحياة ال�إ

العبث بثرواتها، اأو العمل على اإفسادها اأو تلويثها. 

 توجيهات النبي  في الحفاظ على البيئة:

حّث النبي  على ضرورة المحافظة على البيئة وسلامتها من كل ما يفسدها، اأو ُيلحق بها ضرراً 

نسان فيها، ومن هذه التوجيهات النبوية: يؤثر على حياة ال�إ

• ال�هتمام بالزراعة: 

النباتات، لما لها من  ال�أشجار، وزراعة  سلام بغرس  ال�إ اهتم 

اأثر كبير في تنقية الهواء، ومواجهة التصّحر، وتوفير الغذاء للحفاظ 

سلام على زراعة  نسان والحيوان والطّير. وقد رتّب ال�إ على وجود ال�إ

ال�أشجار اأجراً كبيراً.

سلام عن قطع ال�أشجار، اأو حرقها لغير منفعة، قاَل اأبو َبْكٍر : "ل� تعِقروا شاًة ول�  كما نهى ال�إ

بعيراً اإلَّ� لماأَكلٍة، ول� تُْغِرَقنَّ نخلاً، ول� َتحرقنَُّه"، وقال 	عندما راأى قَُبَرًة َتحوُم:"َمْن َفَجَع هذِه بَِولَِدها؟ 

وا َولََدها اإليها، َوراأى َقريَة نَْمٍل َقْد َحَرقناها، َفقال: َمْن َحرََّق هذِه؟ َقلنا: نَحُن، قال: اإنَّه ل� َيْنَبغي اأْن  ُردُّ

َب بِالنَّاِر اإِلَّ� َربُّ النَّاِر". )رواه اأبو داوود:2٦٧٥( ُيَعذِّ

ال�هتمام بالنظافة:  •

سلام النظافة اهتماماً كبيراً، ورعايًة خاصًة، حتى جعلها  اأْولى ال�إ

يمان؛ لما للنظافة من اأثٍر بالٍغ على البيئة، وعلى حياة  جزءاً من ال�إ

نسان والحيوان والطير، فقد نهى  عن قضاء الحاجة في  ال�إ

     اأفكر:
ما اأثر ال�أشجار والنباتات في:

١- تنقية الهواء؟

2- مواجهة التصّحر؟

     اأفكر:

ال�أماكن  هذه  تسمية  سبب 

بالَملاِعن؟.

اأفكر
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، َوَقارَِعِة الطَِّريِق"١. ال�أماكن التي يتاأّذى الناس فيها، قال:" اتَُّقوا الَْمَلاِعَن الثََّلاَث: الَْبَراَز ِفي الَْمَوارِِد، َوالظِّلِّ

 وهذا الحديث يتضمن النهي عن قضاء الحاجة في ال�أماكن التي يرتادها الناس ويترّددون عليها، 

كالظّل، والطريق، ومكان وجود الماء، ونحو ذلك كالحدائق العاّمة وال�أسواق.

ل� َخير في اأّمٍة تاأكل مّما ل� تزرع، وَتلبس مّما ل� تصنع. اإضاءة

الحفاظ على الموارد الطبيعية:  •

سلام بمصادر الثروات الطبيعية، واأمر بالمحافظة عليها، فحث على ال�قتصاد في استعمالها،  اهتم ال�إ

نقية صالحة  واإبقائها  التلوث،  ال�هتمام بسلامتها من  النفاد، كما وحّث على  للمحافظة عليها من 

نسان والحيوان، في جميع ال�أمكنة وعلى مّر العصور. قال  ستعمال، وذلك ل�أهميتها في حياة ال�إ للاإ

تعالى: ﴿  (  *   +    ,-  .        /  0  1  ﴾]ال�أعراف: 3١[.

اأرجع اإلى كتب الحديث واأكتب حديثاً شريفاً يدعو للمحافظة على البيئة.
نشاط
بيتي

آتية على البيئة: اأثر كلٍّ من ال�أمور ال�

ال�أسمدة الكيماوية. 2- اأسلحة الّدمار الشامل.  3- ال�أعلاف المركبة من الدم والميتة.- ١

اأناقش:

ألباني ١- رواه ابن ماجه، وحسنه ال�
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التقويم:

( يمين العبارة غير الصحيحة: ( يمين العبارة الصحيحة واإشارة )  اأضع اإشارة )

نسان على الزراعة يوم القيامة.- ١ )     ( يؤجر ال�إ

)     ( يجوز قطع ال�أشجار وقتل الحيوانات دون سبب.- 2

سلام القوانين للحفاظ على البيئة.- 3 )     ( وضع ال�إ

)     ( الحفاظ على النظافة يؤدي اإلى الحفاظ على البيئة.- ٤

جابة الصحيحة:  اأضع دائرًة حول رمز ال�إ

راوي حديث :"ما من ُمسلٍم َيغرُس غرساً ....." هو:  - ١

اأ- اأنس بن مالك.       ب- اأبو هريرة.       ج- اأبي بن كعب.   د- جابر بن عبد الله.              

سلام بالبيئة: - 2 الدافع ال�أعظم اإلى اهتمام ال�إ

ب- درءاً لكلام الناس. يمان والثواب.     اأ- ال�إ

سلام بالنقص. د- حتى ل� يتهم ال�إ ج- تقليداً للشعوب ال�أخرى.   

 اأعّرف البيئة.

سلام اأمر بالحفاظ على الموارد الطبيعية.  اأدلّل على اأن ال�إ

 اشرح معنى: "اتقوا الملاعن الثلاث" شرحاً اإجمالياً.

سلام النظافة اهتماماً كبيراً.  اأعلّل: اأْولى ال�إ
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الَوحَدة الرابعة:   
الّسيرة النبوية 

 الّدرس العاشر: غزوة مؤتة

 الّدرس الحادي عشر: فتح مكة

 الّدرس الثّاني عشر: من صحابة رسول الله  )خالد بن الوليد(

 الّدرس الثّالث عشر: اآل بيت الرسول 

ــة  ــرة العربي ــي الجزي ــلام ف س ــر ال�إ ــي نش ــٌم ف ــة دوٌر عظي كان للصحاب
ــًة. ــم عام والعال
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يتوقع من الطلبة بعد نهاية الوحدة اأن يكونوا قادرين على:

سلام.. 1 بيان مكانة مكة وحرمتها في ال�إ

اإجلالهم من عقيدة المسلمين.. 2 حب اآل البيت و
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             غزوة مؤتة )٨هـ(
الدرس 

العاشر

آتية:  ُيَتوقَّع من الطّلبة بعد نهاية الّدرس تحقيق ال�أهداف ال�

بيان سبب غزوة مؤتة.- ١
َشْرح تخطيط النبي  للغزوة.- 2
بيان وصية النبي  للجيش.- 3
المقارنة بين عدد وعدة المسلمين والروم في الغزوة.- ٤

التحدث عن اأحداث غزوة مؤتة.- ٥
توضيح كيفية تولي خالد بن الوليد  قيادة الجيش.- ٦
استنباط بعض الدروس والعبر المستفادة من الدرس.- ٧

 سبب الغزوة:

اإلى  برسائل    النبي  بعث  الحديبية  صلح  بعد 

سلام،  أمراء يدعوهم فيها اإلى الدخول في ال�إ الملوك وال�

ملك  اإلى  بكتاٍب  ال�أسدي  ُعمْير  بن  الحارث  فبعث 

الروم،  سيطرة  تحت  كانت  والتي  الشام،  في  ُبصرى 

الغسانّي-  بُن عمرو  ُشَرحبيل  له  مؤتة عرض  نزل  فلما 

فقتل  الشام-  اأرض  من  البلقاء  على  الروم  قيصر  والي 

ُشَرْحبيُل رسوَل رسوِل الله ، علماً اأن قتل السفراء 

ُيعدُّ من اأبشع الجرائم. 

فغضب النبي  لمقتل سفيره، فاأرسل الجيش اإلى 

الغزوة؛  اسم  عليها  اأطلق  وقد  معهم،  َيخرج  ولم  مؤتة 

اأهمية  من  لها  كان  ولما  فيها،  المسلمين  عدد  لكثرة 

بالغة، ولحصول القتال فيها، واإخبار النبي  بمجمل 

اأحداثها.
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 التهيؤ للقتال:

أمره ، وحشدوا حشوداً لم يحشدوها  ز للقتال، فاستجابوا ل� اأَمَر رسوُل الله  المسلمين بالتجهُّ

من قبُل، وقد بلغ عدُد المقاتلين ثلاثة اآل�ف مقاتل.

َر َرُسوُل اللَِّه  ِفي َغْزَوِة ُمْؤَتَة َزْيَد ْبَن َحاِرَثَة، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه : اإِْن قُِتَل َزْيٌد َفَجْعَفٌر،  وقد اأمَّ
َواإِْن قُِتَل َجْعَفٌر َفَعْبُد اللَِّه ْبُن َرَواَحَة.١

هذه المرة ال�أولى التي يتخذ فيها الرسول  مثل هذا ال�حتياط، حيث اأّمر النبي  في هذه الغزوة 
أمراء؛ لعدم وقوع احتكاٍك سابٍق بمناطق تخضع لنفوذ دولة قوية، وربما كان  دون غيرها ثلاثًة من ال�

متوقعاً اأن تحف ال�أخطار هذه الحملة لوجهتها البعيدة.

اأتعلّم

 وصية الرسول  اإلى الجيش ووداعه:

َر اأِميراً َعَلى َجْيٍش اأْو َسِريٍَّة اأْوَصاُه ِفي  اأْوصى النَّبي  الجيش بقوله:" َكاَن َرُسوُل اللَِّه  اإَِذا اأمَّ

ِتِه بَِتْقَوى اللَِّه َوَمْن َمَعُه ِمْن الُْمْسِلِميَن َخْيراً ثُمَّ َقاَل اْغُزوا بِاْسِم اللَِّه ِفي َسِبيِل اللَِّه َقاتِلُوا َمْن َكَفَر بِاللَِّه  َخاصَّ

َك ِمْن الُْمْشِرِكيَن َفاْدُعُهْم اإِلَى َثَلاِث  اْغُزوا َوَل� َتُغلُّوا َوَل� َتْغِدُروا َوَل� َتْمثُلُوا َوَل� َتْقُتلُوا َولِيداً َواإَِذا لَِقيَت َعُدوَّ

ْسَلاِم.. "2. ِخَصاٍل اأْو ِخَلاٍل َفاأيَُّتُهنَّ َما اأَجاُبوَك َفاْقَبْل ِمْنُهْم َوكُفَّ َعْنُهْم ثُمَّ اْدُعُهْم اإِلَى اْل�إِ

فلما خرج الجيش، وّدعهم النبي  والناس، وقالوا لهم: َصِحبكم اللُه، وَدَفع عنكم، وردَّكم اإلينا صالحين.

اأستنتج ثلاثة دروس من وصية النبي  للجيش في غزوة مؤتة. نشاط صفي

 اأحداث الغزوة:

مضى الجيش حتى نزلوا  اأرَض َمعاٍن من اأرض الشام -جنوب ال�أردن اليوم-، اأتاهم الخبُر اأّن هرقل قد 

نزل ُماآب من اأرض البلقاء في مائة األف من الروم ومائة األف اأخرى من نصارى العرب، فلّما علم بذلك 

١- رواه البخاري.
2- صحيح مسلم.
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المسلمون اأقاموا في َمعان ليلتين يفكرون في اأمرهم؛ لضخامة جيش الروم وقلة عدد المسلمين، فقالوا: 

نا بالّرجال، واإما اأن ياأمرنا باأمره فنمضي له. ما اأن ُيمدَّ نا، فاإ نكتب اإلى رسول الله  فُنخبُره بعدد عدوِّ

ع عبُد الله بُن رواحَة النّاَس وقال: يا قوم والله اإّن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة.  فشجَّ

نما  وما نقاتل الناس بعدٍد ول� قوٍة ول� كثرة، ما نقاتلهم اإل� بهذا الّدين الذي اأكرمنا الله به، فانطِلقوا فاإ

هي اإحدى الحسنين اإّما ظهور واإّما شهادة. فاأحدثت كلمُته اأَثَرها، فَدبَّ الحماُس في الجيش، فاندفع 

زيُد بن حارثة بالناس اإلى منطقة مؤتة جنوب الكرك يسير حتى اآثر ال�صطدام بالروم، فكانت ملحمًة 

ل فيها القادُة الثلاثُة بطول�ٍت عظيمًة انتهت باستشهادهم.  سجَّ

وكان من معجزاته  اأنه اأخبر اأصحاَبه في المدينة باستشهاد القادة الثلاثة، وكانت عيناه َتْذِرفان 

رهم بالفتح على يديه: الّدموَع، ثم اأخبرهم باستلام خالد للراية، وَبشَّ

اَيَة َزْيٌد َفاأِصيَب، ثُمَّ اأَخَذَها  َعْن اأنَِس ْبِن َمالٍِك ، َقاَل: "َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اأَخَذ الرَّ

َجْعَفٌر َفاأِصيَب، ثُمَّ اأَخَذَها َعْبُد اللَِّه ْبُن َرَواَحَة َفاأِصيَب- َواإِنَّ َعْيَنْي َرُسوِل اللَِّه  لََتْذِرَفاِن- ثُمَّ اأَخَذَها 

َخالُِد ْبُن الَْولِيِد ِمْن َغْيِر اإِْمَرٍة َفُفِتَح لَُه"١.

 َتْوليُة خالد بن الوليد قيادة الجيش:

أمراء الثلاثة، اأخذ الرايَة ثابُت بُن اأقرم، فقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على  بعد استشهاد ال�

رجل منكم. قالوا: اأنت. قال: ما اأنا بفاعل. فاْصَطلح النَّاُس على خالد بن الوليد، فاأخذ اللواَء واأعاد 

تنظيم جيشه، فبدَّل الميسرَة بالميمنة، وجعل قسماً من الجيش يتقدمون من الخلف وكاأنهم مدٌد 

ر في يد خالد يوم مؤتة تسعُة اأسياف، وبهذه الخطة الحكيمة تمكَّن من  يهام الّروم. وقد َتكسَّ جديٌد؛ ل�إ

ال�نسحاب الُمنظَّم، ولم يفقد اإل� اليسير من الجند، وُيَعدُّ هذا ال�نسحاب فتحاً عظيماً، فقد تمكن 

اهم رسوُل الله صلى الله عليه وسلم  اإلى المدينة تلقَّ اإنقاذ جيش المسلمين. ولما رجعوا  خالد من 

والمسلمون والصبيان، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا الصبيان فاحملوهم واأعطوني ابن جعفر. 

 : وجعل الناس َيْحثون على الجيش التّراَب ويقولون: يا فُّرار! فررتم في سبيل الله!. فيقول الرسول

ار اإن شاء الله. ليسوا بالُفّرار، لكنّهم الُكرَّ

١- رواه البخاري.
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 من الدروس المستفادة من الغزوة:

ِصْدُق نبوة النبي ، حيث اأخبر عن اأحداث المعركة قبل وصول ال�أخبار عنها اإلى المدينة.- ١

دور القيادة في اإدارة المعركة لصالح ال�أمة.- 2

الهدف الرئيس من الجهاد في سبيل الله الدعوة اإلى الله تعالى، وليس هدفه َسفَك الّدماء، ول� - 3

سلام. تدميَر الممتلكات، ول� اإكراَه الناس على الدخول في ال�إ
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التقويم:

 

آتية:  اأكمل الفراغات ال�

اأ - وقعت غزوة مؤتة سنة..................................

ب - كان عدد جيش المسلمين في غزوة مؤتة...............

ج - سبب الغزوة هو.......................................

د - الّصحابي الذي حضَّ المسلمين على ملاقاة ال�أعداء في غزوة مؤتة هو..............

 اأذكُر  اأربعاً من العبر المستفادة من هذه الغزوة.

 اأرتب القادة الذين استشهدوا في معركة مؤتة.

 اأذكر وصية النبي  للجيش المسلم حينما ودعه.

 اأصف حال المسلمين بعدما تفاجؤوا بعدد جيش الروم الضخم.

نقاذ الجيش المسلم.  اأشرح الخطَة الحكيمة التي اتبعها خالد بن الوليد  في الغزوة ل�إ

 اأعلل ما ياأتي:

١- اأطلق على سرية مؤتة اسم الغزوة، مع اأن النبي  لم يشارك فيها.

2- وْصُف النبي  الجيَش المسلَم بالُكّرار.
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           فتح مكة )٨هـ(
الدرس 

الحادي عشر

آتية:  ُيَتوقَّع من الطّلبة بعد نهاية الّدرس تحقيق ال�أهداف ال�

بيان سبب فتح مكة.- ١
تحديد تاريخ فتح مكة.- 2
تعليل اإخفاء وجهة النبي  للفتح.- 3
٤ -. َسْرد قصة اأبي سفيان مع العباس

ِذكر عدد المسلمين في فتح مكة.- ٥
التمثيل على رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال - ٦

فتح مكة.
استنباط بعض الدروس والعبر من فتح مكة.- ٧

عقد النبي  صلح الحديبية بينه وبين قريٍش في السنة السادسة للهجرة، وقد وصفه الله تعالى 

أنه كان مقدمًة لفتح مكة. بالفتح المبين؛ ل�

وقد كان من ضمن بنود هذا الصلح، وقف القتال مدة عشر سنوات، واأنه َمْن اأراد ِمن القبائل 

العربية الدخول في حلف النبي  فله ذلك، ومن اأراد الدخول في حلف قريٍش فله ذلك.

 السبب المباشر لفتح مكة:

بعد صلح الحديبية، دخلت قبيلة بنو بكر في حلف قريش، ودخلت قبيلة خزاعة في حلف النبي 

، فغدرت بنو بكر بخزاعة فاأغارت عليهم ليلاً، وقتلوا عدداً منهم، وكانت قريٌش قد اأمّدت بني 

  بكر بالرجال والسلاح، فكان ذلك نقضاً واضحاً لصلح الحديبية. وبسبب ذلك الغدر قّرر الرسول

تجهيز جيٍش للانتصار لحلفائه وفتح مكة.

 موقف قريش بعد حادثة ال�عتداء على خزاعة:

شعرت قريٌش باأنها ارتكبت خطاأً جسيماً فاأرسلت اأبا سفيان اإلى المدينة المنورة؛ ليعالج الموقف 

الخطاأ، ويجدد العهد مع النبي ، ولكنه فشل في ذلك. 
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 الخروج اإلى مكة:

ُيْعِلْمهم بوجهته، وقد حرص على  النبي  فتح مكة، فاأمر اأصحابه بالتجهز لذلك، ولم  قرر 

ية؛ حتى ل� تستعد قريٌش للقتال، واستنفر القبائل التي حول المدينة. رِّ السِّ

من  اأحٌد    الله  رسول  عن  يتخلف  ولم  مقاتل،  اآل�ف  عشرة  المسلمين  جيش  عدد  وبلغ 

المهاجرين وال�أنصار. وكان خروجه  في العاشر من شهر رمضان المبارك في السنة الثامنة للهجرة، 

فلما وصل الجيش اإلى واٍد فيه ماء -بين قديد وُعْسفان-، اأفطر رسول الله  في نهار رمضان واأفطر 

الناس معه. 

اإسلام اأبي سفيان سيد قريش:  النزول بَمرِّ الظهران و

سلامي اإلى َمرِّ الظَّهران، دون اأن تعلم قريٌش بذلك، ولكنهم كانوا يتوقعون اأمراً ما  وصل الجيش ال�إ

بسبب فشل اأبي سفيان. فاأرسلت قريٌش اأبا سفيان ومعه بعض الرجال ل�ستطلاع ال�أمر، فاإذا هم بنيران 

عظيمة، فبينما هم يتساءلون فيما بينهم عن النيران، اذ راآهم العباس  فاأخذ اأبا سفيان اإلى النبي 

سلام فاأسلم.  صلى الله عليه وسلم فعرض عليه ال�إ

وطلب الرسول  من العباس اأن يحبس اأبا سفيان بمضيق الوادي حتى تمر به جنود الله، َفَحَبَسُه 

الَْعبَّاُس َحْيُث اأَمَرُه َرُسوُل الله  َفَمرَِّت الَْقَبائُِل َعَلى ركابها، َفُكلََّما َمرَّْت َقِبيَلٌة، َقاَل: َمْن َهِذِه؟ َفاأقُوُل: 

َبُنو ُسَلْيٍم، َفَيُقوُل: َمالِي َولَِبِني ُسَلْيٍم، ثُمَّ َتُمرُّ اأْخَرى، َفَيُقوُل: َمْن َهُؤل�َِء؟ َفاأقُوُل: ُمَزْيَنُة؟ َفَيُقوُل: َمالِي 

أنَْصاُر ل�َ  َولُِمَزْيَنِة، َفَلْم َيَزْل َيُقوُل َذلَِك َحتَّى َمرَّْت َكِتيَبُة َرُسوِل الله  الَْخْضَراُء ِفيَها الُْمَهاِجُروَن َوال�

أنَْصاِر، َفَقاَل:  َّ الَْحَدُق١، َفَقاَل: َمْن َهُؤل�َِء، َفُقْلُت: َهَذا َرُسوُل الله  ِفي الُْمَهاِجِريَن َوال� ُيَرى ِمْنُهْم اإِل�

أحٍد بَِهُؤل�َِء َقِبيٌل، َوالله لََقْد اأْصَبَح ُمْلُك اْبِن اأِخيَك الَْيْوَم لََعِظيٌم، َفُقْلُت: َوْيَحَك َيا اأَبا ُسْفَياَن اإِنََّها  ما لِ�

ُة، َقاَل: َفِنْعَم اإِذاً". النُُّبوَّ

ٌد َقْد   واأسرع اأبو سفيان حتى وصل مكة فجعل يصيح باأعلى صوته "َيا َمْعَشَر قَُرْيٍش، َهَذا ُمَحمَّ

اأَتاكُْم بَِما ل�َ ِقَبَل لَُكْم بِِه... َمْن َدَخَل َداَر اأبِي ُسْفَياَن َفُهَو اآِمٌن، َوَمْن اأْغَلَق َباَبُه َفُهَو اآِمٌن، وَمن دخل 

المسجد فهو اآِمن، قال: فتفرَّق الناس اإِلى دورهم واإِلى المسجد".

١- سواد العيون.
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فائدة: 

 كيفية دخول مكة:

 ، في َمرّ الظّهران الزحف اإلى مكة،  فقّسم الجيش اإلى ميمنة بقيادة خالد بن الوليد  قرّر النبي

الة، وكانت راية الرسول  سوداء، ولواؤه  وميسرة بقيادة الزبير بن العوام ، وجعل اأبا عبيدة  على الرَّجَّ

اأبيض. 

واأمر النبي  قادة الجيش األ� يقاتلوا اإل� من يقاتلهم، ولذلك كان عدد القتلى من المسلمين ثلاثة 

وقُِتل من المشركين اثنا عشر رجلاً.

ودخل النبي  الكعبة واأخذ يحطم ال�أصنام وهو يردد قول الله تعالى:  

سراء: 8١[. ﴿s  r          q  p  o   nm  l  k  j  i  ﴾ ]ال�إ

وقد اأمر النبي 	بلال�ً اأن يصعد فوق ظهر الكعبة فيؤذن للصلاة ثم خطب خطبة قال فيها: "يا 

معشر قريش ما تظّنون اأني فاعٌل بكم؟ قالوا: خيراً، اأٌخ كريم وابن اأٍخ كريم. قال: اذهبوا فاأنتم الطلقاء". 

واأقبل اأهل مكة على النبي  يعلنون اإسلامهم ويبايعونه على السمع والطاعة لله ورسوله.

 بعض الدروس والعبر المستفادة:

النّصر من عند الله.  -١

العفو عند المقدرة.  -2

الخشوع لله وشكره على نعمه.  -3

  َفَلّما َذَهَب لَِيْجِلَس َعَلى ِفَراِش َرُسوِل اللِّه ، َدَخَل اأبو سفيان َعَلى اْبَنِتِه اأمّ َحِبيَبَة"

َطَوْتُه َعْنُه َفَقاَل َيا ُبَنّيُة َما اأْدِري اأَرِغْبِت بي َعْن َهَذا الِْفَراِش اأْم َرِغْبِت بِِه َعنّي؟ َقالَت: َبْل 

ُهَو ِفَراُش َرُسوِل اللِّه  َواأنَْت َرُجٌل ُمْشِرٌك نَِجٌس، َولَْم اأِحّب اأْن َتْجِلَس َعَلى ِفَراِش َرُسوِل 

اللِّه . َقاَل: َواَللِّه لََقْد اأَصاَبك َيا ُبَنّيُة َبْعِدي َشّر. فاأَتى الَرُسوَل   َفَكلَّمُه، فَلْم َيُرّد 

َعَلْيِه َشْيئاً، ثُّم َذَهَب اإلَى اأبِي َبْكٍر، َفَكلَّمُه اأْن ُيَكلَّم لَُه َرُسوَل اللِّه . َفَقاَل: َما اأنَا بَِفاِعِل. 

ثُّم اأَتى ُعَمَر ْبَن الَْخطّاِب َفَكلَّمُه، َفَقاَل: اأاأنَا اأْشَفُع لَُكْم اإلَى َرُسوِل اللِّه ؟ َفَواَللِّه لَْو لَْم 

اأِجْد اإلّ� الّذّر لََجاَهْدتُُكْم بِِه"١.

١- السيرة النبوية ل�بن هشام.

     اأفكر:
ما نتائج فتح مكة؟

     اأفكر:
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التقويم:

( يمين العبارة غير الصحيحة: ( يمين العبارة الصحيحة واإشارة )  اأضع اإشارة )

)     ( كان صلح الحديبية مقدمًة لفتح مكة.- ١

)     ( تم فتح مكة في السنة السادسة للهجرة.- 2

سلام بالناس.- 3 )     ( عفو النبي  عن اأهل مكة دليٌل على رحمة ال�إ

)     ( لم يكن النبي  يستعد للمعارك ل�أن الله ينصره دائماً.- ٤

أّن المسلمين اأصبحوا اأقوياء.- ٥ )     ( األغى النبي   صلح الحديبية ل�

 اأبين السبب المباشر لفتح مكة.

. اأصف موقف اأبي سفيان عندما جاء ليجدد العهد مع النبي 

 اأدلل على تواضع النبي  وشكره لله بالفتح المبين.

 اأستنتج دروساً وعبراً لغزوة فتح مكة غير الواردة في الدرس.

 اأعلل ما ياأتي: 

ِحْرُص الرسول صلى الله عليه وسلم على سّريّة الخروج في فتح مكة. اأ- 

ب- َقْوُل الرسول صلى الله عليه وسلم من دخل دار اأبي سفيان فهو اآمن.
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 اآل البيت النّبوي الشريف            
الدرس 

الثاني عشر

آتية:  ُيَتوقَّع من الطّلبة بعد نهاية الّدرس تحقيق ال�أهداف ال�

١ -. تعريف مفهوم اآل البيت النبوي الشريف
2 -. ِذكر بعٍض من اأسماء زوجات النبي
3 -. تعداد اأسماء اأبناء وبنات النبي

سلام.- ٤ التمثيل على تضحيات اآل البيت النّبوي 	في سبيل ال�إ
٥ -. بيان اأخلاق وعبادات ومعاملات اآل البيت النبوي
حّب اآل البيت واإجلالهم.- ٦

خّص الله تعالى نبيه  باآل بيٍت كرام، ومّيزهم عن سواهم من المؤمنين، وطّهرهم من كّل 

اأّمهات للمؤمنين،  الله عنهّن عن سائر نساء المؤمنين، فجعلهن  رجٍس تطهيراً، ومّيز زوجاته رضي 

 ±°  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨﴿:تعالى قال  منهّن،  الّزواج  المؤمنين  على  وحّرم 

﴾]ال�أحزاب:٦[. كما اأمر المؤمنين بتوقير اآل البيت واإكرامهم ومحبتهم؛ وذلك ل�أجل مقام النبي الكريم 

صلى الله عليه وسلم، وتعظيمه واإجلاله عند الله تعالى، حيث مكانة النّبوة وشاأنها الجليل، اإذ هو 

   _  ^  ]     \  [    Z  Y  X      W  ﴿ :أنبياء والمرسلين. قال تعالى خاتم ال�

`  a﴾]ال�أحزاب:33[.
 مفهوم اآل البيت النبوي الشريف:

ُيقصد باآل البيت زوجات النبي ، واأبناؤه، وبناته، والمؤمنون من بني هاشم وبني عبد المطّلب، 

كاآل عليٍّ واآل جعفر وسواهما، مّمن حّرم الله عليهم اأخذ الزكاة والصدقات.

وقد ورد في الحديث  اأن النبي صلى الله عليه وسلم انَْطَلَق 

َوَرْحَمُة  الَبْيِت  اأْهَل  َعَلْيُكْم  لاَُم  السَّ َفَقاَل:"  َعائَِشَة  ُحْجَرِة  اإِلَى 

لاَُم َوَرْحَمُة اللَِّه، َكْيَف َوَجْدَت اأْهَلَك  اللَِّه، َفَقالَْت: َوَعَلْيَك السَّ

، َيُقوُل لَُهنَّ َكَما َيُقوُل  َباَرَك اللَُّه لََك؟. َفَتَقرَّى ُحَجَر نَِسائِِه كُلِِّهنَّ

لَِعائَِشَة، َوَيُقْلَن لَُه َكَما َقالَْت َعائَِشُة"١. 

١- رواه البخاري. 

     اأفكر:
حّرم الله الزكاة والصدقات على 

. اآل البيت

كاآل عليٍّ واآل جعفر وسواهما، مّمن حّرم الله عليهم اأخذ الزكاة والصدقات.

     اأفكر:

واحــدًة  تتّبعهــا  اأي  )َفَتَقــرَّى(:   *
واحــدًة.

اأتعلّم
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اأتلو قوله تعالى:﴿  +   ,     -    .  /  0  1  2  43  ﴾]الشورى:23[. واأستخرج 

. واجب المسلمين تُجاه اآل البيت
نشاط

 اأبناء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته:

رزق الله تعالى نبيه الكريم  واأنعم عليه بذريٍّة طّيبٍة مؤمنٍة، وكانوا من البنين والبنات، وكان من 

أبناء القاسم، وعبد الله، وهم من السّيدة خديجة ، واإبراهيم من السّيدة مارية القبطّية ، واأّما  ال�

البنات، فقد رزقه الله تعالى باأربٍع وهّن: زينب، ورقّية، واأم كلثوم، وفاطمة، وجميُعهّن من السيدة خديجة 

. اإل� فاطمة  سلام وحسن اإسلامهّن، وتوفاهّن الله في حياة النبي ،  وكلُّهّن اأدركن ال�إ

أبنائه، وقد سّمى ابنه اإبراهيم تاأسّياً  وقد حرص النبي 	على اختيار ال�سم الحسن والجميل ل�

. بالنبي اإبراهيم

سلام:  تضحيات اآل البيت النبوي في سبيل ال�إ

ل�آل البيت النبوي تضحيات كثيرة في سبيل ال�سلام نذكر منها:

سلامية، حيث كان  ال�إ الّدعوة  اأجل  السيدة خديجة  حيث ضّحت بمالها ونفسها من   -١

يلجاأ اإليها النبي   كلّما اشتد به داعي النّبّوة، فكان تكريمها من عند الله ببناء قصر لها في الجنة. 

َعْن اأبِي ُهَرْيَرَة ، َقاَل:" اأَتى  ِجْبِريُل النَِّبيَّ ، َفَقاَل: 

َيا َرُسوَل اللَِّه: َهِذِه َخِديَجُة َقْد اأَتْت َمَعَها اإِنَاٌء ِفيِه اإَِداٌم، اأْو 

لاََم ِمْن َربَِّها  َذا ِهَي اأَتْتَك َفاْقَراأْ َعَلْيَها السَّ َطَعاٌم اأْو َشَراٌب، َفاإِ

ْرَها بَِبْيٍت ِفي الَجنَِّة ِمْن َقَصٍب ل�َ َصَخَب* ِفيِه،  َوِمنِّي، َوَبشِّ

َول�َ نََصَب"١. 

2-  وها هو ذا اأسد الله، وسيد الشهداء، وعّم النبي  حمزة بن عبد المطلب  يبلي اأحسن 

البلاء في غزوة بدر، وفي اأُحد قام يصول ويجول في اأرض المعركة يشّق الصفوف شّقاً، ويهّد المشركين 

بسيفه هّداً، حتى اأكرمه الله شهيداً.

١- رواه البخاري. * صخب: الصوت المرتفع.

واحــدًة  تتّبعهــا  اأي  )َفَتَقــرَّى(:   *
واحــدًة.

* نَصب: المشقة والتعب.

اأتعلّم
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ار قريش يتربصون به، ويتحلّقون حول بيته ليقتلوه،  3-  حينما قّرر النبي  اأن يهاجر، كان كفَّ

فاأمر علياً  اأن ينام على سريره، واأن يتغطى ببردته؛ حتى يظّن اأهل قريش اأن الرسول  ما يزال في 

البيت فلا يلحقوا به.

: من اأخلاق اآل البيت 

يثار، والتواضع، والِبّر وسعة الصدر،  اتّصف اآل البيت النبوي بصفات حميدة  كثيرة منها: العلم، وال�إ

وحسن الراأي، والمشورة، والصبر، والشجاعة، والجراأة، وغيرها من مكارم ال�أخلاق.

اأرجع اإلى كتب السيرة، واأكتب مواقف اأخرى تبين اأخلاق اآل البيت 	وعباداتهم. نشاط

: عدم المغال�ة في حّب اآل البيت 

أمر الله تعالى وعملاً  يمان، وواجٌب على كّل مسلم، امتثال�ً ل� اإّن حّب اآل البيت  جزٌء من ال�إ

بوصية الرسول  حيث قال: "َواأْهُل َبْيِتي، اأَذكُِّركُُم اللَه ِفي اأْهِل َبْيِتي، اأَذكُِّركُُم اللَه ِفي اأْهِل َبْيِتي، 

اأَذكُِّركُُم اللَه ِفي اأْهِل َبْيِتي"١.

غير اأن بعض النّاس قد غالى في حّبهم، ورفعهم فوق 

أنبياء، وهذا يخالف ما صّح  مكانتهم، فجعلهم اأفضل من ال�

عن النّبي  حيث قال:" ل�َ تُْطُرونِي، َكَما اأْطَرْت النََّصاَرى 

نََّما اأنَا َعْبُدُه، َفُقولُوا َعْبُد اللَِّه، َوَرُسولُُه"2، وقد  اْبَن َمْرَيَم، َفاإِ

سلام ميزان التفاضل التقوى والعمل الصالح، قال  جعل ال�إ

تعالى:﴿ U  T  S  R    Q﴾]الحجرات:١3[.

١- رواه مسلم.
2- رواه البخاري

فــراط فــي  * )ل� تطرونــي(: وهــو ال�إ
ــه.  ــح ومجــاوزة الحــد في المدي

اأتعلّم



٦8

اأبّين الرّد على َمْن غالى في حّب اآل البيت  من خلال النّّص ال�آتي:

، َفَقاَل: َيا  َعْن اأبِي ُهَرْيَرَة  قال:"َدَعا َرُسوُل اللِه  قَُرْيشاً، َفاْجَتَمُعوا َفَعمَّ َوَخصَّ

َة بِن َكْعٍب، اأنِْقُذوا اأنُْفَسُكْم  ، اأنِْقُذوا اأنُْفَسُكْم ِمَن النَّاِر، َيا َبِني ُمرَّ َبِني َكْعِب ْبِن لَُؤيٍّ

ِمَن النَّاِر، َيا َبِني َعْبِد َشْمٍس، اأنِْقُذوا اأنُْفَسُكْم ِمَن النَّاِر، َيا َبِني َعْبِد َمَناٍف، اأنِْقُذوا 

اأنُْفَسُكْم ِمَن النَّاِر، َيا َبِني َهاِشٍم، اأنِْقُذوا اأنُْفَسُكْم ِمَن النَّاِر، َيا َبِني َعْبِد الُْمطَِّلِب، 

نِّي َل� اأْمِلُك لَُكْم ِمَن  اأنِْقُذوا اأنُْفَسُكْم ِمَن النَّاِر، َيا َفاِطَمُة، اأنِْقِذي نَْفَسِك ِمَن النَّاِر، َفاإِ

اللِه َشْيئاً، َغْيَر اأنَّ لَُكْم َرِحماً َساأُبلَُّها بَِبَلالَِها*". رواه مسلم.

نشاط

: زوجات النبي

. خديجة بنت خويلد  -١

. سودة بنت زمعة  -2

 . عائشة بنت اأبي بكر  -3

 . حفصة بنت عمر  -٤

. زينب بنت خزيمة  -٥

. ٦-  اأم سلمة هند بنت اأبي اأمية

. ٧-  زينب بنت جحش

. 8-  جويرية بنت الحارث

. ٩-  اأم حبيبة رملة بنت اأبي سفيان

. ١0- صفية بنت حيي بن اأخطب

. ١١- ميمونة بنت الحارث

فائدة: 

* )ساأبلها بَبلالها(: ساأصلها، شبَِّهت قطيعة الرحم بالحرارة، ووصلها باإطفاء الحرارة ببرودة، ومنه بلوا اأرحامكم اأي: صلوها.
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التقويم:

( يمين العبارة غير الصحيحة: ( يمين العبارة الصحيحة واإشارة )  اأضع اإشارة )

)      ( اأهل البيت هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.- ١

2 -. جميع اأبناء النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة )      (

3 -. بعد موت النبي  انقطعت العلاقة بين الصحابة واآل البيت )      (

٤ -. ُيقصد بالحديث:" السلام عليكم اأهل البيت" زوجاته )      (

٥ -. من حّب الله تعالى ورسوله  ُحّب اآل البيت )      (

جابة الصحيحة:  اأضع دائرة حول رمز ال�إ

١- اختص الله اآل البيت في الزكاة والصدقات بـاأن:

اأ- حّرم عليهم الصدقات واأحّل لهم الزكاة.    ب- حّرم عليهم الّزكاة واأحّل لهم الّصدقات    

ج- حّرم عليهم الصدقات والزكاة.             د- اأحل لهم الصدقات والهدايا.

أبناء من مارية القبطية بـ: 2- َرَزق الله نبيَّه  من ال�

اأ- القاسم.            ب- اإبراهيم.              ج- عبد الله.               د- الطّّيب.

. اأعّرف المقصود باآل البيت 

سلام.  اأمثل بموقفْين على تضحيات اآل البيت  في سبيل ال�إ

 اأعلّل: 

. اأ- رفع الله مكانة اآل البيت

. ب- حّرم الله تعالى الزكاة والصدقات على اآل البيت

 هل تجوز المغال�ة في حب اآل البيت رضي الله عنهم؟
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 الدرس     من صحابة رسول الله

الثالث عشر
 

 خالد بن الوليد

آتية:  ُيَتوقَّع من الطّلبة بعد نهاية الّدرس تحقيق ال�أهداف ال�

١ -. التعّرف اإلى شخصية خالد بن الوليد
2 -. َسْرد قصة اإسلام خالد بن الوليد
التّمثيل على حنكة خالد بن الوليد العسكرية في - 3

سلام. الجاهلية وال�إ
٤ -. ِذْكُر موقٍف يدّل على شجاعة خالد بن الوليد

تعليل اإطلاق لقب سيف الله المسلول على خالد بن - ٥
. الوليد

٦ -. ال�ستدل�ل على السمع والطاعة في حياة خالد بن الوليد
٧ -. استنتاج بعض الدروس والعبر من حياة خالد بن الوليد
8 -. ال�قتداء في حياتهم بخالد بن الوليد

سلام، وقد كان فارساً عبقريّاً شجاعاً، وقائداً ُمحنّكاً، عظيم  ُيّعد خالٌد  بطلاً من اأبطال ال�إ

سلامية، واتساع رقعتها، مما اأّدى  دارة في الحروب، كما ساهم مساهمًة كبيرًة في فتوحات الدولة ال�إ ال�إ

سلامي.  اإلى انتشار الّدين ال�إ

 نشاأته وحياته:

خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومّي القرشّي، اأبو سليمان، 

واأّمه لبابة بنت الحارث اأخت ميمونة زوج النبي . ُولَِد 

ونَشاأ بين اأحضان مكة المكرمة، وكان خالد بن الوليد من 

قبيلة قريش، ذاِت المكانة الّرفيعة بين القبائل، اأما اأسرته فمن 

اإليها  َعِهدت  فقد  عظيٌم،  شاأٌن  لها  كان  التي  مخزوم،  بني 

لَها في مكة من جاٍه  ما  الى  ضافة  بال�إ الحرب،  باأمر  قريٌش 

وثراٍء. فنشاأ مع اأبناء ال�أشراف في مكة، وقد ُعِرف في قومه 

بالقّوة والّشجاعة.
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: قّصة اإسلام خالد بن الوليد 

كانت تدور في نفس خالٍد  -لرجاحة عقله- تساؤل�ٌت كثيرٌة وهو يبحث عن الحق، فكان يتساءل: 

لماذا اأحارب؟ لماذا اأعيش؟ ثّم ازدادت هذه التساؤل�ت في نفسه بعد صلح الحديبية وعمرة القضاء. 

وقد قال عن نفسه في قّصة اإسلامه: َخرجُت من مكة في السنة الثامنة للهجرة معي عثمان ابن 

. سلام، َفَدخلُت على رسول الله طلحة، ثم التقينا في الطريق بعمرو بن العاص لندخل في ال�إ

َلاَم بَِوْجٍه َطْلٍق، َفُقْلُت: اإِنِّي اأْشَهُد اأْن َل� اإِلََه اإِلَّ� اللَُّه َواأنََّك َرُسوُل  ِة َفَردَّ َعَليَّ السَّ َفَسلَّْمُت َعَلْيِه بِالنُُّبوَّ

اللَِّه. َفَقاَل:" َتَعاَل". ثُمَّ َقاَل َرُسوُل اللَِّه :" الَْحْمُد لِلَِّه الَِّذي َهَداَك، َقْد كُْنُت اأَرى لََك َعْقلاً َرَجْوُت 

األّ� ُيْسِلَمَك اإِلَّ� اإِلَى َخْيٍر". قُْلُت: َيا َرُسوَل الله َقْد َراأْيَت َما كُْنُت اأْشَهُد ِمْن تِْلَك الَْمَواِطِن َعَلْيَك ُمَعانِداً 

ْسَلاُم َيُجبُّ َما َكاَن َقْبَلُه" ١. لِْلَحقِّ َفاْدُع اللََّه اأْن َيْغِفَرَها لِي. َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه :" اْل�إِ

يقول خالد : راأيت في المنام كاأّن اأشباحاً تُطاردني، واأنتقل من اأرٍض ُمقفرٍة اإلى اأرٍض خضراَء، 

سلام. فلما قدمت المدينة ذكرتُها ل�أبي بكر  فقال: اإّن الله ُمخرُجك من الّشرك اإلى ال�إ فائدة: 

سلامية:  جهاد خالد بن الوليد  وبلاؤه في الفتوحات ال�إ

: في عهد النبي  -1

شارك خالٌد  بعد اإسلامه في الغزوات كلّها، ومنها:

فتح مكة: حينما قّرر النبي  فتح مكة قسم الجيش اإلى َمْيمنة وَمْيسرة فكانت الميمنة  اأ-  

بقيادة خالد ، ولّما وصل مكة حاول المشركون منعه من الدخول ورموه بالنبل فُقِتَل من المشركين 

اثنا عشر رجلاً.

ب- غزوة مؤتة: بعد استشهاد القادة الثلاثة الذين اأّمرهم النبي ، سلّم المسلمون الّراية لخالد 

 في ذلك  النبي  وقال  المسلمين من هزيمة محّققة.  فاأنقذ  وترتيبه،  الجيش  تنظيم  فاأعاد   ،

  اَيَة َسْيٌف ِمْن ُسُيوِف اللَِّه َحتَّى َفَتَح الله عليهم". ومن ذلك اليوم لُقِّب خالد الموقف: "اأَخَذ الرَّ

بسيف الله المسلول.

ألباني. ١- رواه اأحمد وصححه ال�
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: في عهد اأبي بكر الصديق  -2

حروب الّردة: ندب اأبو بكر  خالد بن الوليد  لقتال المرتدين، ومّدعي النبوة من بني   -١

اأسد )طليحة بن خويلد ال�أسدي(، وبني تميم )مالك بن نويرة(، وبني حنيفة )مسيلمة الكّذاب(، 

واستطاع خالد  اأن يقضي على هذه الفتنة في الجزيرة العربية.

ه اأبو بكر  خالداً اإلى العراق فاأبلى بلاًء حسناً، وخاض معارك عدة منها )دومة الجندل،  2-  وجَّ

وعين التمر(، ثم وجهه من العراق اإلى الشام مدداً لجيوش المسلمين؛ لمحاربة الروم فكان قائداً عاما على 

المسلمين في معركة اليرموك، وكان عدد المسلمين ستًة وثلاثين األفاً، وعدد الروم مئتين واأربعين األفاً.  

اأرجع اإلى كتب السيرة واأكتب خطة خالد بن الوليد  في معركة اليرموك. نشاط

وقد واصل خالٌد  مسيرته الجهادية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب ، ففتح الشام 

وطّهرها من ال�حتلال الرومي. 

وقد كان النّصر حليفه في كل المعارك التي خاضها، حيث لم ُيهزم في معركٍة قط.

 وفاته:

لقد كانت وفاة خالد بن الوليد  في حمص، ودفن فيها سنة)2١.هـ(، وكان عمره ستين سنة.

 وقد قال لما حضرته الَْوَفاة:" لقد شِهدت مائَة زحف اأو زهاءها َوَما ِفي َجَسِدي من شبر اإِلَّ� َوِفيه 

َضْرَبٌة اأو طعنٌة اأو رميٌة، ثمَّ َها اأنا اأُموت على ِفَراِشي َكَما َيُموت البعير َفَلا نَاَمْت اأعين الُْجَبَناء". 

سلام  آِخرين، وجزاه الله خير الجزاء عن ال�إ أّولين، وسلاٌم عليه في ال� رضي الله عن خالٍد في ال�

والمسلمين.

 بعض الدروس والعبر المستفادة:

َبْذُل الصحابة وتضحيتهم في سبيل الله تعالى.- ١

ضرورة وضع الّرجل المناسب في المكان المناسب.- 2

سلام.- 3 الجهاد في سبيل الله ذروة سنام ال�إ
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مسجد وضريح خالد بن الوليد في مدينة حمص -سوريا-
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التقويم:

. اأسرد قصة اإسلام خالد بن الوليد 

 اأتحدث عن عبقرية خالد بن الوليد  في سرية مؤتة.

. اأعدد ثلاثاً من الدروس التي اأستفيدها من سيرة خالد بن الوليد 

. في عهد اأبي بكر الصديق	 اأذكر بعض الحروب التي خاضها خالد 
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 الَوحَدة الخامسة:   

سلامّي الفقه ال�إ

 الّدرس الّرابع عشر: الوديعة

 الّدرس الخامس عشر:الرهن

 الّدرس الّسادس عشر: القرض الحسن

سلامي حياة الناس ومعاملاتهم. ينظم الفقه ال�إ
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يتوقع من الطلبة بعد نهاية الوحدة اأن يكونوا قادرين على:

لتزام بال�أحكام الشرعية في الحياة الدنيا.. 1  استنتاج اأهمية ال�إ

المحافظة على حقوق العباد.. 2

البعد عن القضايا الربوية ومسائلها.. 3
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                الوديعة
الدرس 

الرابع عشر 

آتية:  ُيَتوقَّع من الطّلبة بعد نهاية الّدرس تحقيق ال�أهداف ال�

تعريف مفهوم الوديعة.- ١
التدليل على مشروعية الوديعة.- 2
استنتاج حكمة مشروعية الوديعة.- 3

توضيح اأحكام الوديعة.- ٤
بيان حكم ال�تّجار بالوديعة.- ٥
المحافظة على الوديعة.- ٦

سلام، ووسيلًة من وسائل حفظ ال�أموال والممتلكات عند  أمانة في ال�إ تَُعدُّ الوديعة صورًة من صور ال�

سلامية. عجز صاحبها عن حفظها؛ لذا فقد اكتسبت اأهميًة عظيمًة في نظر الشريعة ال�إ

 مفهوم الوديعة:

ه اإلى صاحبه اإذا طلبه. هي المال المحفوظ عند الغير بلا عوض، ويردُّ

كاأن يوِدَع رجٌل سيارته عند جاره.

 مشروعية الوديعة:

الوديعة مشروعٌة بالكتاب والسنّة. 

ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ     تعالى:﴿ۇ   قال  والّسنة،  بالكتاب  الوديعة  مشروعية  َثبتت 

ۅ﴾]النساء:٥8[.
أَمانََة اإِلَى َمِن ائَْتَمَنَك َوَل� َتُخْن َمْن َخانََك"١.  اأما الّسنة فقول النبي : "اأدِّ اْل�

 حكم الوديعة:

عانة على حفظ ال�أموال وتاأمينها، لمن كان قادراً على  أنها من باب ال�إ الوديعة عقٌد مباٌح شرعاً، ل�

حفظها، لقوله تعالى:﴿  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ﴾]المائدة:2[، اأما َمْن َيعجز عن حفظها فلا يجوز له 

َقبولها؛ حتى ل� يكون سبباً في ضياعها اأو َتَلفها.

ألباني. ١- رواه اأبو داود، وصححه ال�
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 الحكمة من مشروعية الوديعة:

نسان اأحواٌل يكون فيها غير قادر على ِحْفظ ماله، اإما لفقد المكان، اأو لعدم  قد تطراأ على ال�إ

مكان، لعجٍز، اأو مرٍض، اأو خوٍف، ويكون عند غيره القدرة على حفظ ماله، لهذا اأباح الله الوديعة  ال�إ

لِحفظ المال، وكسب الثواب من الله، ولحاجة الناس اإلى ذلك. قال :"َواللُه ِفي َعْوِن الَْعْبِد َما 

َكاَن الَْعْبُد ِفي َعْوِن اأِخيِه"١. 

 اأركان الوديعة:

الُْموِدع: وهو صاحُب الوديعة.

الموَدع عنده )الَوديع(: وهو الذي يحفظ الوديعة.

الوديعة: وهي الّشيُء الُموَدع.

يجاُب والَقُبول من الطّرفين. الصيغة: ال�إ

 من اأحكام الوديعة:

آتية:- ١ أمانة ل� يضمنها المؤَتَمُن اإل� في الحال�ت ال� أمانات، وال� الوديعة اأمانة من ال�

اأ- اإذا َترَك الوديعة بلا حفظ.

ب- اإذا اأْودعها عند غيره بلا ُعذٍر كالمرض اأو السفر، اأو بلا اإذٍن من صاحبها. ويجوز له اأن 

يحفظها عند زوجته واأبنائه دون اإذن.

ج- اإذا استعملها اأو تصرَّف فيها دون اإذن صاحبها.

د- اإذا خَلطها بغيرها َخْلطاً ل� ُيْمكن تمييزها عن غيرها.

هـ- اإذا لم يحفظها في المكان الذي ُيْحفظ فيه مثلها.

ِحْفُظ الوديعة قربٌة اإلى الله  فلا ياأخذ عليها الوديع اأيَّ اأجرة، اأّما اإن كانت مما ُيْحتاج اإلى - 2

أنها ِملُكه. نفقٍة فتكون نفقتها على الموِدع؛ ل�

َيْحُرُم على المسلم اأن يوِدَع مالَه في المؤسسات المالية التي تتعامل بالربا؛ ل�أن هذه المؤسسات - 3

تستفيد من هذا المال وتتقوى به على انشطتها المحرمة.

١- رواه مسلم .
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 انتهاء عقد الوديعة:

آتية: ينتهي عقد الوديعة في الحال�ت ال�

استرداد الوديعة اأو ردها.- ١

نقل ملكية الوديعة لغير المالك ببيع اأو هبة اأو ميراث.- 2

ُجنوُن الموِدع اأو الموَدع عنده )الَوديع(.- 3

     اأعلل:
ر علّي  َحِرص النبي  على تاأخُّ

 في مكة يوم الهجرة.

     اأعلل:
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التقويم:

( يمين العبارة غير الصحيحة: ( يمين العبارة الصحيحة واإشارة )  اأضع اإشارة )
)      ( يجوز للوديع اأن يبيَع الوديعة.                                    - ١
نسان اأن يقبل الوديعة دائماً.- 2 )      ( ُيْستحبُّ للاإ
)      ( للموِدع اأن يسترّد الوديعة متى شاء.- 3
)      ( اإذا هلكت الوديعة بغير تعدٍّ ول� تقصيٍر منه ل� يضمنها.- ٤
أنها ِملكه.  - ٥ )      ( نفقة الوديعة على الموِدع ل�

جابة الصحيحة:  اأضع دائرة حول رمز ال�إ
١- ُيسّمى المال المحفوظ  عند الغير بلا عوض :

اأـ العارية.                ب- الوديعة.           ج- الوقف.          د- الهبة.
2- حكم الوديعة:

اأـ محرم.                ب- واجب.            ج- مباح.            د- مندوب. 

آتية:  اأعرف المصطلحات ال�

١- الوديعة.       2- الموِدع.        3- الَوديع. 

 اأعلّل ما ياأتي:
 . اـأ كان كفاُر قريٍش يضعون ودائَعهم عند النبي

ب- ل� يجوز لمن َيعجز عن حفظ الوديعة َقبولها.

ج- َيْحُرُم حْفُظ الوديعة في المؤسسات المالية التي تتعامل بالّربا.

 اأعّدد ثلاث حال�ٍت يضمن فيها الوديع الوديعة.

 اأبين الحكم الشرعي فيما ياأتي:
١- َقّصر الوديع في حفظ الوديعة فهلكت.

2- هلكت الوديعة عند الوديع دون تعٍد اأو تقصيٍر.
3- َتصّرف الوديُع في الوديعة دون اإذن الموِدع.

 اأستنتج حكمة مشروعية الوديعة.
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ْهن               الرَّ
الدرس 

الخامس عشر

آتية:  ُيَتوقَّع من الطّلبة بعد نهاية الّدرس تحقيق ال�أهداف ال�

تعريف  مفهوم  الرهن.- ١
التدليل على مشروعية الرهن.- 2
استنتاج حكمة مشروعية الرهن.- 3

بيان اأركان الرهن.- ٤
َتعداد شروط الرهن.- ٥
توضيح بعض اأحكام الرهن.- ٦

سلام الحنيف اأحكاماً ووسائل لحفظ حقوق العباد واأموالهم، وللتيسير عليهم في حياتهم،  شرع ال�إ

ومن هذه الوسائل الّرهن، اإذ يمثل عنصر اأماٍن واطمئناٍن، كما يؤدي اإلى اإعانة ال�آخرين، وتفريج كرباتهم.

 مفهوم الرهن:

هو ما يقدمه الَمدين للّدائن ضماناً لسداد دْينه، وتوثيقاً له.

كاأن ُيقرض زيٌد عمراً األف دينار، فيقول زيٌد لعمٍرو: اأعطني شيئاً اأحفظ به حقي، فيقدم له عمٌرو 

مركبًة اأو اأرضاً اأو غيرها.

 مشروعية الرهن:

الرهن مشروع في الكتاب والسنة.

اأما الكتاب فقوله تعالى:﴿ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ﴾]البقرة:283[.

واأما السنة فعن عائشة  َقالَْت:" تُُوفَِّي َرُسوُل اللَِّه صلى الله عليه وسلم َوِدْرُعُه َمْرُهونٌَة ِعْنَد 

، بَِثلاَثِيَن َصاعاً ِمْن َشِعيٍر"١. َيُهوِديٍّ

 حكم الرّهن:

الرهن عقد جائز، ليس بواجب، فصاحب الّدْين اإن شاء وثّق دْينه واإن شاء لم يوثقه.

١- رواه البخاري.
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 الحكمة من مشروعية الرهن:

سلام لحكم منها: ُشرع الّرهن في ال�إ

التيسير على الناس في قضاء حوائجهم.- ١

تشجيع ال�أغنياء على مساعدة الفقراء والمحتاجين واإقراضهم.- 2

ِحفظ حقوق الناس ومنع ضياع اأموالهم.- 3

َمْنع المنازعات والخصومات، كما يمنع المماطلة في سداد الّدْين.- ٤

 اأركان الرهن: 

الّراهن: هو الذي يعطي الرهن )المدين(.- ١

المرتِهن: هو الذي ياأخذ الّرهن )الّدائن(.- 2

الّرْهن اأو المرهون: العين المرهونة.- 3

يجاب والَقبول بين المرتهن والراهن.- ٤ الصيغة: ال�إ

 شروط الرهن:

معرفة َقْدر الّرهن وصفته وجنسه.- ١

اأن يكون الراهن والمرتهن بالغْين عاقلْين.- 2

وجود العين المرهونة عند عقد الرهن، وقبض المرتهن لها.- 3

 من اأحكام الرهن:

يداع، - ١ الرهن اأمانة في يد المرتهن، فلا يجوز للمرتهن التصرف بالمرهون بالبيع، اأو الهبة، اأو ال�إ

ل�أن كل قرض جر نفعاً فهو رباً، اإل� اإذا اأذن له الراهن اأن ينتفع به، فاإن كان المرهون مركوباً اأو 

محلوباً فيجوز للمرتهن اأن َيركب ما ُيْركب، وَيحلب ما ُيحلب، وينفق عليه، ليكون ال�نتفاع 

به مقابل النفقة عليه.
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أنه قرٌض  ْين دين قرض لم َيُجز للمرتهن ال�نتفاع بالرهن، واإن اأذن الراهن؛ ل� واأما اإن كان الدَّ

جّر نفعاً فهو رباً*.

أنه مالٌك للاأصل، - 2 نماء العين المرهونة ِملٌك للراهن؛ ل�

وهذا نماء ملكه فهو له، سواٌء اأكان متصلاً كالّسمن 

في الحيوان، اأو منفصلاً كنتاج الحيوان بالول�دة وغيرها.

 انتهاء الرهن:

ينتهي الرهن بواحٍد مما ياأتي:

ين للمرتِهن .- ١ تسديُد الدَّ

ين.- 2 تنازُل المرتِهن )الدائن( عن الدَّ

اإعادُة المرهون لصاحبه.- 3

هلاُك العين المرهونة.- ٤

ال�نتفاع بالرهن:

ل� يجوز ال�نتفاع بالرهن اإل� اإذا اأذن الراهن بذلك.. ١

اإذا كان الَدين َديَن قرٍض - اأي اأخذ المدين من الدائن نقداً- فلا يجوز ال�نتفاع بالرهن حتى . 2

لو اأذن الراهن.

اإذا كان الرهن مقابل ثمن مبيع، اأو اأجرة دارٍ اأو غير ذلك فاإنه يجوز ال�نتفاع بالرهن باإذن . 3

الراهن.

فائدة: 

* ُيراجع دليل المعلم في التفريق بين دين العين والقرض.

     اأفكر:
اأذكر بعض صور القبض في الّرهن.

     اأفكر:
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التقويم:

( يمين العبارة غير الصحيحة: ( يمين العبارة الصحيحة واإشارة )  اأضع اإشارة )

)       ( الحكم الشرعي للرهن واجب.- ١

)       ( ُشرع الرهن ضماناً لحق الدائن.- 2

)       ( يشترط في الراهن والمرتهن اأن يكونا عاقلْين بالغْين. - 3

)       ( يجوز للمرتهن التصرف بالمرهون بما يزيل الملك كالبيع والهبة.- ٤

جابة الصحيحة:  اأضع دائرة حول رمز ال�إ

الّرهن عقٌد:   -١

اأ- مباٌح.                ب- واجٌب.             ج- محّرٌم.            د- مندوٌب.

2- الُمْرَتِهن هو:  

اأ- من ُيعطي الرهن.     ب- من ياأخذ الرهن.   ج- العْين المرهونة.   د- الشاهد على الَعْقد                 

 اأعّرف الرهن.

 اأبّين الحكمة من مشروعية الرهن.

 اأوّضح اأركان الرهن.

 اأبّين شروط الرهن.

 اأوّضح حال�ت انتهاء الّرهن.

 اأعلّل: نماُء العْين المرهونة ِملٌك للّراهن.

 اأبّين الحكم الشرعي فيما ياأتي:

اأ- باع المرتهن ثمار ال�أرض المرهونة دون علم الّراهن.

ب- قام الُمرَتِهن بتاأجير الّرهن دون علم الراهن. 
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            القرض الحسن
الدرس 

السادس عشر

آتية:  ُيَتوقَّع من الطّلبة بعد نهاية الّدرس تحقيق ال�أهداف ال�

تعريف مفهوم القرض الحسن.- ١
التدليل على القرض الحسن.- 2
استنتاج حكمة مشروعية القرض الحسن.- 3
بيان حكمة ال�سلام من اإمهال المعسر.- ٤

تعداد شروط القرض الحسن.- ٥
التعرف اإلى بعض اأحكام القرض الحسن- ٦
ال�لتزام برّد القرض الحسن.- ٧

 مفهوم القرض الحسن: 

ما يعطيه الُمْقِرُض من المال لينتفع به الُمْقترُض ويرّده دون زيادة مشروطة.

 حكمة مشروعية القرض الحسن:

سلام على التّعاون بين النّاس، وفعل الخيرات، وَبْذل المعروف، َفَشَرع القرَض الحسن،  حّث ال�إ

وبّين فضله ومنزلته؛ لما فيه من الرِّفق بالناس، ومواساًة للمحتاجين، وتيسيراً ل�أمورهم، وتْفريجاً لُكُرباتهم.

وكلّما كانت حاجة الُمقترض للقرض الحسن اأشّد، كان الثواب اأعظم، واأكبر جزاًء.

بويّة الُمحّرمة التي كان يتعامل بها النّاس قديماً وحديثاً. ومن  والقرض الحسن بديٌل عن القروض الرِّ

فوائد القرض الحسن اأيضاً، اإغناء النّاس عن المساألة، وحفظ ماء وجوههم. 

أْعَماِل اإِلَى اللَِّه ُسُرور تُْدِخلُُه َعَلى ُمْسِلٍم، اأْو َتْكِشُف َعْنُه كُْرَبًة، اأْو َتْقِضي  قال : "َواأَحبُّ اْل�

َعْنُه َديناً، اأْو تُْطَرُد َعْنُه ُجوعاً"١. 

 اأدلة مشروعية القرض الحسن:

 : سلام على القرض الحسن؛ لما فيه من تيسير على الناس، وتفريج لكرباتهم، قال لقد حّث ال�إ

َر َعَلى  َس اللُه َعْنُه كُْرَبًة ِمْن كَُرِب َيْوِم الِْقَياَمِة، َوَمْن َيسَّ نَْيا، نَفَّ َس َعْن ُمْؤِمٍن كُْرَبًة ِمْن كَُرِب الدُّ "َمْن نَفَّ

ألباني. ١- رواه الطبراني، وحسنه ال�
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آِخَرِة..."١ . وقد انعقد اإجماع ال�أمة على جواز القرض الحسن. نَْيا َواْل� َر اللُه َعَلْيِه ِفي الدُّ ُمْعِسٍر، َيسَّ

 حكم القرض الحسن:

سلام قد رّغب فيه المقرَض  القرض الحسن مستحب للمقرض، ومباح للمقترض، واإذا كان ال�إ

أنه ياأخذ المال لينتفع به  نه اأباحه للمقترض، ولم يجعله من باب المساألة المكروهة؛ ل� وندب اإليه، فاإ

في قضاء حوائجه ال�أساسية ثم يرده.

 شروط صحة القرض الحسن:

يجاب والَقبول.- ١ اأن يتم بصيغة ال�إ

اأن يكون كلٌّ من المقرض والمقترض بالغاً عاقلاً رشيداً مختاراً.- 2

اأن يكون القرض مباحاً في الشرع.- 3

اأن يكون القرض معلوم المقدار؛ منعاً للخصومة وال�ختلاف.- ٤

األّ� يشترط الُمقرض الزيادة على قرضه.- ٥

 من اأحكام القرض الحسن:

يجوز القرض في كل شيء مباح، كالنقد، والحيوان، وال�آل�ت، والثياب ونحو ذلك، فكل ما - ١

صح بيعه صح اإقراضه.

يجب على المقترض رد القرض بمثله نقداً اأو عيناً، دون زيادة مشروطة ل� تلميحاً ول� تصريحاً.- 2

يحرم على المقترض الغني تاأخير سداد قرضه عن وقت حلوله، عن اأبي هريرة  قال: قال - 3

رسول الله : " َمْطُل الغنيِّ ظلٌم" 2.

ل� يجوز للمقرض اأن يقرض ماله اإذا علم اأن المقترض سيستخدمه في منكر؛ ل�أن فيه اإعانًة على الفساد - ٤

والباطل، قال تعالى:﴿ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ﴾]المائدة: 2[.

اإذا كان القرض اإلى اأجٍل معلوٍم ل� يجوز للمقرض اأن يطالب به قبل حلول ال�أجل، واإذا جاء - ٥

على  قدرته  حين  اإلى  المقرض  ُيؤجله  اأن  فُيْستحب  ُمْعِسراً،  المقترض  وكان  السداد  موعد 

١- رواه مسلم.
ْين عن موعده. 2-رواه البخاري. والمطل: تاأخير سداد الدَّ
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الّسداد، واإذا كان المقترض عاجزاً عن الّسداد والمقرض قادراً وَتصدَّق بالمال على المقترض 

  Ã  Â  Á  À¿     ¾  ½    ¼  »       º  ¹﴿:تعالى قال  وفضٌل،  خيٌر  فذلك 

É  È         Ç  Æ   ÅÄ﴾]البقرة: 280[.

آثار. بالتعاون مع اأفراد مجموعتي اأقارن بين الربا والقرض الحسن، من حيث ال�أحكام وال� نشاط

     اأفكر:
اأذكر اأمثلة على قرض لفعل محّرم.

     اأفكر:
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التقويم:

جابة الصحيحة:  اأضع دائرة حول رمز ال�إ
١- تاأخير سداد القرض وقت حلوله مع القدرة على السداد:

اأ- حرام.              ب- مباح.            ج- مندوب.             د- مكروه.

2- عند تاأجيل القرض اإلى اأجل معلوم:
اأ- يحق للمقرض الزيادة على القرض مقابل الزيادة في ال�أجل.

ب- يحق للمقرض المطالبة بالقرض قبل حلول ال�أجل.
ج- ل� يجوز للمقرض المطالبة بالزيادة مقابل الزيادة في ال�جل.

د- ل� يجوز للمقرض اأن يطالب بالقرض قبل حلول ال�أجل.
3-  حكم اإحسان الُمقِرض القادر للمقترض العاجز بالتَّصّدق عليه بالمال:

اأ- واجٌب.             ب- مندوب.        ج- مباٌح.               د- مكروٌه.

 اأعّرف القرض الحسن.

 اأبين ال�أمور التي يصح بها القرض الحسن.

سلام القرض الحسن.  اأعلّل: اأباح ال�إ

 اأدلّل على مشروعية القرض الحسن.

 اأبّين الحكم الشرعي فيما ياأتي:
اشترط المقرض على المقترض اأن يؤّجره سيارته.- ١
ماطل غني بسداد القرض بعد حلول ال�أجل.- 2
رد المقترض القرض مع زيادة عليه دون اأن يشترط عليه الُمقرض.- 3

علم المقرض اأن المقترض سيستخدم القرض في الحرام.- ٤
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الَوحَدة السادسة:   

الفكر وال�أخلاق والّسلوك

سلام  الّدرس الّسابع عشر: السيادة والسلطان في ال�إ

سلام نسان في ال�إ  الّدرس الثّامن عشر: حقوق ال�إ

 الّدرس التّاسع عشر:عزّة المسلم

بالفكر السليم والسلوك القويم تُْبنى ال�أمم والمجتمعات
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يتوقع من الطلبة بعد نهاية الوحدة اأن يكونوا قادرين على:

بيان اأن التشريع والحكم لله تعالى.. 1

نسان وحقوقه.. 2 سلام بال�إ استنتاج مدى اهتمام ال�إ

سلام في رفعة المسلم وعزته.. 3 فهم دور ال�إ
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سلام    الّسيادة والحكم في ال�إ

الدرس 

السابع عشر

آتية:  ُيَتوقَّع من الطّلبة بعد نهاية الّدرس تحقيق ال�أهداف ال�

سلام.- ١ تعريف مفهوم السيادة والحكم في ال�إ

التدليل على اأّن الحاكمية لله تعالى.- 2

َتعداد صفات الحاكم المسلم.- 3

َتعداد واجبات الحاكم المسلم وحقوقه.- ٤

سلام.- ٥ استنتاج مكانة الحاكم في ال�إ

نسان، وشرع له من القوانين ما يصلح له حياته؛ لعلمه بما ينفُعه اأو يضرُّه،  لقد خلق الله تعالى ال�إ

قال تعالى:﴿  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ ﴾ ]الملك: ١٤[، فلم يجعل الله تعالى اأمر التشريع 

أنه عاجز عن اإدراك ما يصلحه اأو يفسده، وغالباً ما يتّبع الهوى وحظوظ النّفس والشهوات،  نسان؛ ل� للاإ

مّما يفقده التّوازن في التّصّرف، فلا يحّقق العدالة بين الناس.

سلام:  مفهوم السيادة والحكم في ال�إ

يعني اأّن القوانين والتّشريعات وال�أنظمة التي تحكم الناس يجب اأن تُستمّد من القراآن الكريم والسنّة 

تعالى:﴿ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   قال  فيهما.  ما جاء  يتعارض مع  ول�  النبوية، 

ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ﴾ ]المائدة: ٤٩[.
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 الحكم وال�أمر لله تعالى وحده:

اإن حق التّشريع الديني للّه تعالى وحده، ل� يشاركه فيه اأحد من خلقه، وهذا حق الله الذي انفرد 

به سبحانه، وقد وردت نصوٌص كثيرٌة تبّين ذلك منها:

قال تعالى:﴿ی   ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب ﴾ ]المائدة: ٥0[.- ١

تعالى:﴿ جئ حئ  مئ  ىئ يئ  جب       حب  خب  مب  ىب     يب  جت  حت  ختمت  ﴾]النساء: - 2 قال 

آيات وغيرها تبّين اأن الله تعالى هو المشّرع، واأنه يجب على الناس ال�لتزام بما  ٥٩[، فهذه ال�

شّرعه الله تعالى لهم، وال�أمور الدنيوية وشؤون الحياة تحددها مصالح العباد بما ل� يتعارض 

مع الشريعة

 صفات الحاكم المسلم:

يجب اأن يتصف الحاكم المسلم  بصفات منها:

مام - ١ الَعْدل وفق اأحكام الّشرع: وهذه من اأهم الصفات التي يجب اأن يتّصف بها الحاكم، وال�إ

العادل، هو الذي يتّبع اأمر الله تعالى، فيضع كّل شيٍء فى موضعه الذي اأمر به الله تعالى من 

ماَم العادَل بال�أجر العظيم يوم القيامة. غير اإفراط ول� تفريط. ولذا فقد بّشر الرسول  ال�إ

الِحْلم: فلا يتسّرع في ال�أحكام على الناس؛ حتى ل� يقع منه ظلٌم على اأحد من الّرعّية.- 2

عدم ال�ستبداد بالّراأي، فيجب على الحاكم اأن يستشير اأهل الراأي والخبرة، فقد كان الرسول - 3

لقوله  صلى الله عليه وسلم- وهو المؤيّد بالوْحي- يستشير اأصحابه في ال�أمور كلّها، امتثال�ً 

تعالى:﴿ ڤ ڦ ڦڦ ﴾]اآل عمران: ١٥٩[؛ ل�أن الشورى تقود اإلى الّراأي ال�أصوب، وهي اأفضل 

من الّراأي الواحد.

اأستنتج صفات اأخرى يجب اأن يتّصف بها الحاكم المسلم. نشاط صفي

مام العادل واأجَره  اأرجع اإلى كتب الحديث واأكتب الحديث الذي يبّين مكانة ال�إ

يوم القيامة.

نشاط
بيتي
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 واجبات الحاكم المسلم:

من واجبات الحاكم اأن يهتّم بشؤون الناس الّدينية والّدنيوية، ومنها:

الحفاظ على شعائر الدين:  -1

من اأهم واجبات الحاكم المسلم القيام على شعائر الدين، بتعظيمها، وحمايتها، ودعوة الناس 

أدائها على الوجه ال�أكمل، ومساءلة مْن ُيهمل في اأدائها اأو يجحدها وُينكرها. قامتها، وتيسير الّسبل ل� ل�إ

ال�أمر بالمعروف والنهي عن المنكر:  -2

أنه يملك السلطة، وتجب له الطّاعة. ويعّين  اإن الحاكم اأكثر الناس قدرًة على تغيير المنكرات؛ ل�

أوائل وظيفة  الحاكم من يساعده فى اأداء هذا الواجب من الول�ة والمسؤولين، ولقد عرف المسلمون ال�

أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المحتسب، وهو الذى يتولى ال�

الحفاظ على ال�أمن:  -3

مام اأن يوفّر الّسبل لحماية المواطنين، وضمان اأمنهم وسلامتهم، وتعيين القائمين  يجب على ال�إ

على ذلك.

الّدفاع عن الدولة وعقيدة ال�أّمة:  -4

مام اأن يرّد اأي عدوان يمس بعقيدة المسلمين، اأو يتعدى على اأوطانهم اأو اأنفسهم،  يجب على ال�إ

وذلك باأن ُيعّد الُعّدة للجهاد، ويجهز الجيوش ويطورها، قال تعالى:﴿   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  

أنفال: ٦0[. ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې﴾.]ال�
تعيين الول�ة والموظفين:  -5

مام اأن ُيَولّي على كّل عمٍل من ال�أعمال اأصلَح من يجده لهذا العمل، دون محاباة  يجب على ال�إ

اأو تمييز، واإل� كان مضّيعاً للاأمانة التي ائتمنه الله عليها.
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سلام:  اأهمية الحاكم ومكانته في ال�إ

اتفق العلماء المسلمون على وجوب تنصيب الحاكم المسلم للاأمة، ولذا فاإن اأول ما فعله الصحابة 

 بعد وفاة النبي  هو تعيين الخليفة للمسلمين؛ حتى يقيم شرع الله تعالى فيهم.

سلام للحاكم السمع والطاعة من النّاس، قال تعالى:﴿ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   وقد اأوجب ال�إ

ىئ  ىئ  ی   ی  یی  ﴾]النساء: ٥٩[، وذلك فيما ل� يخالف شرع الله تعالى.
ساءة اإليه اأو سّبه وشتمه، فهيبته من هيبة ال�أمة واحترامها. كما اأوجب احترامه وتوقيره، ونهى عن ال�إ
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التقويم:

( يمين العبارة غير الصحيحة: ( يمين العبارة الصحيحة واإشارة )  اأضع اإشارة )

أنفسهم ما يريدون.- ١ )     ( يجوز للنّاس اأن يشّرعوا ل�

)     ( العدل والمساواة بين الناس من واجبات الحاكم المسلم.- 2

)     ( يجوز للحاكم اتّخاذ القرارات دون اأن يستشير اأحداً.- 3

)     ( تُستمد القوانين والتّشريعات من القراآن الكريم.- ٤

سلام.  اأعّرف مفهوم السيادة والسلطان في ال�إ

 اأدلّل على اأن الحكم وال�مر لله وحده.

 اأعّدد ثلاثة من واجبات الحاكم المسلم.

 اأوّضح المقصود بـ" عدم ال�ستبداد بالّراأي".

 اأعلّل ما ياأتي: 

لم يجعل الله تعالى اأمر التشريع للناس.- ١

ل� يتسّرع الحاكم في حكمه على الناس.- 2

وجوب تنصيب خليفة للمسلمين.- 3
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سلام نسان في ال�إ   حقوق ال�إ
الدرس 

الثامن عشر

آتية:  ُيَتوقَّع من الطّلبة بعد نهاية الّدرس تحقيق ال�أهداف ال�

 

سلام.- ١ نسان في ال�إ تعريف مفهوم حقوق ال�إ
سلام.- 2 نسان في ال�إ التعرف اإلى مكانة ال�إ
نسان في - 3 التدليل من الكتاب والّسنّة على حقوق ال�إ

سلام. ال�إ

سلام.- ٤ نسان في ال�إ تعداد بعٍض من حقوق ال�إ
سلام.- ٥ نسان وحقوقه في ال�إ الموازنة بين واجبات ال�إ
سلام وتميُّزه عن القوانين الوضعية النّاظمة - ٦ بيان َسْبق ال�إ

نسان. لحقوق ال�إ

ليست من مخلوٍق  الله لخلقه، فهي  اإلهيٌة خالصٌة منحها  سلام هبٌة  ال�إ نسان في  ال�إ اإن حقوق 

نسان جنيٌن في بطن  نسان، وَتْثبت هذه الحقوق وال�إ لمخلوٍق مثله، بل هي حقوق قّررها الله تعالى للاإ

اأّمه قبل اأن يولد.

سلام: نسان في ال�إ  مفهوم حقوق ال�إ

مجموعة من الحقوق التي وهبها الله لكل اإنسان، بغض النّظر عن جنسيته اأو دينه اأو لون بشرته.  

فهي منحٌة خالصٌة من الله تعالى لجميع البشر. قال : "َيا اأيَُّها النَّاُس، اإِنَّ َربَُّكْم َواِحٌد، َواإِنَّ اأَباكُْم 

أْحَمَر َعَلى اأْسَوَد، َوَل� اأْسَوَد َعَلى  ، َوَل� لِ� ، َوَل� لَِعَجِميٍّ َعَلى َعَربِيٍّ َواِحٌد، اأَل� َل� َفْضَل لَِعَربِيٍّ َعَلى َعَجِميٍّ

اأْحَمَر، اإِلَّ� بِالتَّْقَوى،}اإِنَّ اأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللِه اأْتَقاكُْم{" ١.

سلام: نسان في ال�إ  مكانة ال�إ

نسان اأعظم مكانة، فاأْعلى منزلته على سائر  سلام للاإ جعل ال�إ

المخلوقات، حيث خلقه الله  في اأحسن صورة، ونفخ فيه 

من روحه، واأسجد له ملائكته، وسّخر له ما في السماوات وما 

في ال�أرض جميعاً، وفّضله على كثيٍر ممن خلق تفضيلاً، كما 

ألباني. ١- رواه اأحمد وصححه ال�

     اأتذكر:
اأهم بنود الوثيقة النبوية في المدينة 

المنورة.
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   تعالى:﴿   قال  واإصلاحها.  بعمارتها  ليقوم  ال�أرض؛  في  جعله خليفة 

پ  پ  پ  پڀ   ﴾]البقرة:30[.

نسان في الكتاب والّسنّة:  حقوق ال�إ

سلام من القراآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ومن اأهم الحقوق التي  نسان في ال�إ تنبثق حقوق ال�إ

نسان: سلام للاإ كفلها ال�إ

اأول�ً: حق الحياة:

نسان، قال تعالى: ﴿  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں       وهب الله تعالى الحياة للاإ

ں  ڻ    ﴾]الجاثية: 2٦[؛ ولذا فقد اأمر الله تعالى بالحفاظ على النفس البشرية، وحّرم ال�عتداء عليها باأي 
تعالى:﴿پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    قال  ال�أشكال،  من  شكٍل 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤڤ  ﴾]المائدة: 32[.
ثانيًا: حق الكرامة:

نسان على سائر مخلوقاته، فقال تعالى:﴿  ک  ک  ک        ک  گ  گ   گ   كرَّم الله تعالى ال�إ

سراء: ٧0[؛  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ںڻ﴾]ال�إ
ذل�ل  نسان اأو َيمسُّ كرامَته، كما حّرم كلَّ اأنواع القهر وال�إ سلام عن كل ما يسيء للاإ ولذا فقد نهى ال�إ

هانة، كالسخرية وال�ستهزاء وسواهما. وال�إ

ثالثًا: حق الحرية:

رادة  ال�إ تعني  الماّدية والمعنوية. والحّرية  اأشكالها وصورها،  نسان حريته بكافة  للاإ سلام  ال�إ - وهب 

الكاملة في ال�ختيار دون قهٍر اأو اإجبار.

سلام، قال تعالى:﴿ی  جئ    حئ  مئىئ  ﴾ ]البقرة:  - ونهى المسلمين عن اإكراه غيرهم على الدخول في ال�إ

2٥٦[، وكذلك اأعطاه الحّرية في الراأي، وتعني حرية التفكير والتعبير. 

ومراقبته  وانتخابه،  الحاكم  اختيار  في  نسان  ال�إ بها حق  وُيقصد  الّسياسية،  الحرية  النّاس  واأعطى   -

نسان الحرية في حياته الخاصة من طعام وشراب  سلام للاإ ونصحه. واأما الحقوق المادية فجعل ال�إ

سلامي. ولباس، اأو بيع وشراء وهبة وغيرها في اإطار ما اأباحه التشريع ال�إ
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آتية: العبارات ال�

 ١- متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم اأمهاتهم اأحراراً.

 2- تنتهي حريتك عندما تبداأ حرية ال�آخرين.

اأناقش:

 الموازنة بين الحقوق والواجبات:

أفراد اأن يطالبوا بحقوقهم كما عليهم اأن يؤدوا  لكل فرد في المجتمع حقوق وعليه واجبات، وعلى ال�

واجباتهم، لكن دون اأن َيْطغى جانٌب على اآخر، َفَقد ورد عْن َسْلَماَن  اأنه قال:" اإِنَّ لَِربَِّك َعَلْيَك 

ُه". َفَقاَل النَِّبيُّ : َصَدَق  أْهِلَك َعَلْيَك َحّقاً، َفاأْعِط كُلَّ ِذي َحقٍّ َحقَّ َحّقاً، َولَِنْفِسَك َعَلْيَك َحّقاً، َولِ�

َسْلَماُن"١. 

سلام والقوانين الوضعية:  الفرق في الحقوق بين ال�إ

نسان، فهي ثابتٌة ل� يجوز ل�أحد اإنكارها اأو ال�نتقاص - ١ سلام هبٌة من الله تعالى للاإ الحقوق في ال�إ

منها. بينما الحقوق الوضعية من عند البشر، فيزيدون وُيْنقصون وُيعّدلون فيها كيف شاءوا وفق 

رغباتهم واأهوائهم. 

سلام تشمل الناس جميعاً دون تمييز بين عرٍق اأو ديٍن اأو جنٍس. بينما القوانين - 2 الحقوق في ال�إ

الوضعية تُفّرق بين الناس، فتعطي البعض حقوقه وَتْحرم البعض ال�آخر.

سلام ليست منفلتة دون حسيب ول� رقيب، بل منضبطة بضوابط الشرع.- 3 الحقوق في ال�إ

سلام بين المسلم وغير المسلم في الحقوق. اأذكر قصًة لمساواة ال�إ نشاط صفي

١- رواه البخاري.
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سلام:  ضوابط الحقوق في ال�إ

سلام لممارسة الحقوق ضوابَط كثيرًة، منها: وضع ال�إ

سلام واأباحه. اأن تكون ضمن ما اأحلّه ال�إ  -

نسان نفسه اأو بالناس، اأو بالممتلكات العامة اأو الخاصة وغير ذلك. األّ� تُلحق الّضرَر بال�إ  -

األّ� تُفّوت مصلحًة اأعظَم منها.   -

اأكتب تقريراً عن الحقوق التي ُحرم منها الشعب الفلسطيني.
نشاط
بيتي

َعْن اأبِي ُهَرْيَرَة  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه : "َمْن َقَتَل نَْفَسُه بَِحِديَدٍة َفَحِديَدتُُه ِفي َيِدِه 

اأ بَِها ِفي َبْطِنِه ِفي نَاِر َجَهنََّم َخالِداً ُمَخلَّداً ِفيَها اأَبداً، َوَمْن َشِرَب ُسّماً َفَقَتَل نَْفَسُه َفُهَو  َيَتَوجَّ

اُه ِفي نَاِر َجَهنََّم َخالِداً ُمَخلَّداً ِفيَها اأَبداً، َوَمْن َتَردَّى ِمْن َجَبٍل َفَقَتَل نَْفَسُه َفُهَو َيَتَردَّى  َيَتَحسَّ

ِفي نَاِر َجَهنََّم َخالِداً ُمَخلَّداً ِفيَها اأَبداً". رواه مسلم.

فائدة: 
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التقويم:

( يمين العبارة غير الصحيحة: ( يمين العبارة الصحيحة واإشارة )  اأضع اإشارة )

سلام.- ١ نسان مكانة عظيمة في ال�إ )     ( للاإ

)     ( يجوز لرب العمل اأن يشتم العامل اإذا قّصر في عمله.- 2

سلام على حقوق ال�نسان المادية.- 3 )     ( يقتصر اهتمام ال�إ

)     ( يوازن  المسلم بين الحقوق والواجبات.- ٤

نسان اأن يفعل ما يشاء.- ٥ )     ( الحرية تعني اأنه يجوز للاإ

سلام. نسان في ال�إ  اأعّرف حقوق ال�إ

سلام.  اأعّدد ثلاثة من ضوابط استخدام الحق في ال�إ

سلام والحقوق في القوانين الوضعية.  اأقارن بين الحقوق في ال�إ

 اأعلّل ما ياأتي:

حّرم الله تعالى ال�عتداء على النفس.- ١

نسان اأو اإذل�له.- 2 حّرم الله تعالى اإهانة ال�إ

نسان خليفة في ال�أرض.- 3 جعل الله تعالى ال�إ

نسان غير الواردة في الدرس. سلام للاإ  اأستنتج ثلاثة حقوٍق كفلها ال�إ
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           ِعّزُة المسلم
الدرس 

التاسع عشر

آتية:  ُيَتوقَّع من الطّلبة بعد نهاية الّدرس تحقيق ال�أهداف ال�

سلام.- ١ تعريف مفهوم العزة في ال�إ
التّفريق بين العزة والِكْبر.- 2
التدليل على عزة المسلم.- 3

التّمثيل بمواقف تاريخية على عزة المسلم.- ٤
استنتاج اأثر العّزة في حياة الفرد والمجتمع.- ٥
َتَمثُل قيمة العزة سلوكياً في حياتهم.- ٦

سلام:  مفهوم العزة في ال�إ

باِء والشموِخ وال�ستعلاِء، تدفُعه نحو القوة والشجاعة ومعالي  هي حالٌة تملاأ القلَب والنفَس بال�إ

ال�أمور، وتمنُعه من َقبول الَمَذلّة والمهانة.

والعزة تكون مع المؤمنين بالرحمة والمودة، ومع ال�أعداء بالجهاد والمدافعة. قال تعالى:﴿  ٱ  

ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ﴾ ]الفتح:2٩[.
واأّما الفرق بين العّزة والِكْبر، فالعزة مقصوُدها اإرضاُء الله تعالى، واإكراُم النفس، واأّما الِكْبُر فدافعه 

ازدراء الخلق والتعالي عليهم، كما اأن العزَة مقرونٌة بالرحمة والعفو، والكْبَر مقروٌن بالظلم والعدوان.

 العزّة في القراآن الكريم:

وردت العزة في نصوص عديدة في القراآن الكريم، منها:

اأثبت الله تعالى العّزة لنفسه فقال:﴿ۋ  ۋ      ۅ  ۅ    ۉ  ۉ          ېې   ﴾]فاطر:١0[.- ١

فقال:﴿گ  گ    - 2 وبالمؤمنين    وبالرسول  بالله  خاصًة  اأخرى  اآيٍة  في  تعالى  الله  جعلها 

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ    ڱ  ڱ﴾ ]المنافقون:8[.
وصف الله عّزة المؤمنين في تعاملهم فقال:﴿  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    - 3

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ﴾]المائدة:٥٤[.
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سلام:  من مواقف العزة في ال�إ

سلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره اأذلنا الله".  يقول عمر بن الخطاب : "نحن قوم اأعزنا الله بال�إ

أمثلة في عزة النفس وترفُّعها، فثبتوا على مبادئهم، واستعلوا على  وقد ضرب المسلمون اأروع ال�

اأعدائهم، فلم يؤثّر فيهم ل� ترغيٌب ول� ترهيٌب، بل وقفوا اأمام الظالمين بكل عزٍة وشموٍخ، وظلّوا يدافعون 

عن الحق بكل اإيماٍن وشجاعٍة، فخلّد التاريُخ مواقَفهم ورفع في العالمين ذكَرهم.

: ومن صور العزّة التي سطرها المسلمون قصة ربعي بن عامر

فها هو ربعي بن عامر ، يقف اأمام رستم قائد الفرس ويخاطبه في مقابلة معه قبل معركة القادسية 

حين ساأله رستم ما الذي جاء بكم؟ فقال ربعي : "اإن الله ابتعثنا لنخرج َمْن شاء من عبادة العباد 

سلام، فاأرسلنا بدينه اإلى  أديان اإلى عدل ال�إ اإلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا اإلى سعتها، ومن َجْور ال�

خلقه لندعوهم اإليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه، ورجعنا عنه، ومن اأبى قاتلناه اأبداً حتى نُفضي اإلى موعود 

الله. 

قالوا: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال   

من اأبى، اأو النّصر لمن بقي.

اأرجع اإلى المكتبة واأكتب موقفا تظهر فيه عّزة المسلم.
نشاط
بيتي

اأنا مسلٌم اأعتز بديني واإسلامي. اإضاءة

 اآثار العزة على الفرد والمجتمع:

للعّزة اآثار متعددٌة على الفرد والمجتمع، منها:

تحفظ للاأمة مكانتها وسيادتها بين ال�أمم، فتكون قائدة ل� تابعة.- ١

تحفظ للفرد كرامته، وقوته وشرفه.- 2

تربي الفرد على قول الحق، والوقوف في وجه الظالمين.- 3

تحرر المسلم من الجشع والطمع، فلا يبيع دينه بدنياه.- ٤

     اأفكر:
 استنتج فائدتين من موقف ربعي

     اأفكر:
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** وقال الشافعي رحمه الله معتّزًا بنفسه:

ـَــــْبريَز تـِـــْبراً اأمطري لؤلؤاً جباَل َسَرنْديــــَب    ***   وفيضــي اآبـــاَر تــ

اأنا اإْن عشُت لســُت اأعدُم قوتاً   ***   واإذا ُمتُّ لســـُت اأعدُم قبـــراً

هّمتي هّمة الملــوك ونفســــي    ***   نفُس حرٍّ تـــرى المذلّة كفــراً

واإذا ما قنعُت بالقــوِت ُعمري    ***   فلماذا اأهاُب زيداً وعمــــراً؟!

* سرنديب: جزيرة في اأقصى بلاد الهند.

* تبريز: مدينة تقع في اإيران.

اأقراأ واأتاأّمل:
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التقويم:

( يمين العبارة غير الصحيحة: ( يمين العبارة الصحيحة واإشارة )  اأضع اإشارة )

١ -. العزة من صفات الله )     (

)     ( يتميز المسلم عن غيره بعزة النفس واإبائها.- 2

)     ( الكْبر والتعالي من ال�أخلاق الحميدة التي تعني العّزة. - 3

)     ( العزة عند المسلم تعني الرحمة بالمؤمنين.- ٤

)     ( اتّصاف المسلم بالعزة يعود بالخير على الفرد والمجتمع.- ٥

 اأعّرف العزة.

سلام.  اأدلّل باآية على عزة المسلم في ال�إ

 اأسرد بلغتي الخاصة موقفاً من مواقف العّزة التي اأعرفها.

 اأعّدد ثلاثًة من اآثار العّزة على الفرد والمجتمع.

 اأقارن بين العّزة والكْبر.
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المصادر والمراجع

القراآن الكريم.- ١

الجامع ل�أحكام القراآن. القرطبي، محمد بن اأحمد، دار الفكر، بيروت.- 2

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

ُخلُق 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.- ١0

السيرة النبوية. المباركفوري، صفي الرحمن، دار الهلال، بيروت.- ١١

سلامي. الكيلاني، اإبراهيم زيد، دار الفكر، بيروت.- ١2 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

المغني. ابن قدامة، عبد الله بن اأحمد، دار الحديث، القاهرة.- ١٩

المجموع. النووي، يحيى بن شرف، دار اإحياء التراث العربي، القاهرة.- 20

شرح العقيدة الطحاوية. ابن اأبي العز، علي بن علي، مؤسسة الرسالة، بيروت.- 2١

موسوعة حياة الصحابة، مبيض، محمد سعيد، مؤسسة الريان، بيروت.- 22
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فقه الدعوة اإلى الله. الميداني، عبد الرحمن، دار القلم، دمشق.- 23

السيرة النبوية. ابن هشام، عبد الملك، دار الفجر للتراث، القاهرة.- 2٤

أثر للنشر والتوزيع، الكويت.- 2٥ أْخَلاِق. الخراز، خالد بن جمعة، مكتبة اأهل ال� َمْوُسوَعُة ال�

ال�أسباب المفيدة في اكتساب ال�أخلاق الحميدة. الحمد، محمد بن اإبراهيم، دار ابن خزيمة.- 2٦

المصادر والمراجع
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تم حبمد الّل 



لجنة المناهج الوزارية:

سلامية: اللجنة الوطنية لوثيقة التربية ال�إ

سلامية للصف التاسع ال�أساسي:  المشاركون في ورشات عمل الجزء الثاني من كتاب 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. ابراهيم ابو شمالة

اأ. سلوى قشوع

اأ. وفاء الباشا 

اأ. تامر رملاوي

اأ. معمر الحاج 

اأ. عماد صيام 

اأ. اسامة سمور 

اأ. عبد الرحمن ابو عرة 

اأ. حسام ذويب

اأ. نعمات حنايشة

اأ. ماأمون صوص

اأ. ابراهيم برهوم

اأ. سوسن شبير

اأ. جيهان ابو الرب

اأ. معن ضمرة 

اأ. عيسى زغلول

اأ. الهام ابو محسن

اأ. عبير الشملة 

اأ. حلمي زرو

اأ. هديل عودة 

اأ. محمد ابو فاترة

اأ.د. اإسماعيل شندي 

اأ. تامر رملاوي 

د. اإياد جبور

اأ. عفاف طهبوباأ. عبير النادي 

اأ.د. ماهر الحولي

اأ. خالد التربان 

د. حمزة ذيب 

اأ.د. عبد السميع العرابيد 

اأ.جمال زهير

د. جمال الكيلاني 

اأ.د. محمد عساف 

اأ. رقية عرار 

اأ. افتخار الملاحي

اأ. فريال الشواورةاأ. عمر غنيم

اأ. نبيل محفظ


