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المقدمة

الحمد هلل رب العالمين, وال�سالة وال�سالم على نبّينا محمد وعلى اآله و�سحبه اأجمعين؛ وبعد:
فهذا كتاب التربية الإ�سالمية لل�سف العا�سر الأ�سا�سي, ن�سعه بين اأيدي الطلبة, اآملين اأن يحقق 
اإيمانهم بالإ�سالم عقيدة و�سريعة, وي�سهم  اأجلها, فيعمق  النتاجات العامة والخا�سة التي و�سع من 
في بناء �سخ�سيتهم الإ�سالمية وتنميتها من النواحي الج�سمية والعقلية والروحية والجتماعية ب�سكل 

متكامٍل ومتوازِن.
فقد  المعرفي,  القت�ساد  نحو  التربوي  التطوير  اأهداف  مع  من�سجًما  الكتاب  هذا  جاء  وقد 
ا�ستمل على درو�س من مختلف محاور التربية الإ�سالمية ال�ستة: القراآن الكريم وعلومه, والحديث 
النبوي وعلومه, والعقيدة الإ�سالمية, والفقه الإ�سالمي واأ�سوله, وال�سيرة النبوية, والنظام الإ�سالمي 

والأخالق الإ�سالمية.
وتم توزيع درو�س تلك المحاور على الف�سلين الدرا�سيّين بناًء على الوحدة المو�سوعية لت�سل�سل 
الدرو�س في الكتاب, والتكامل بين مو�سوعاته, حيث تم ربط المو�سوع الواحد مع ما ينا�سبه من 
ينا�سب  بما  المف�سرة  الآيات  مو�سوع  ارتبط  فقد  الأخرى,  الإ�سالمية  التربية  محاور  مو�سوعات 

مو�سوعها من درو�س الفقه والعقيدة وال�سيرة...وهكذا.
 وقد جاءت درو�س الكتاب من�سجمًة مع ما تعلمه الطالب من قبل, بما يفيد التدرج في خريطة 
المفاهيم لمو�سوعات التربية الإ�سالمية التي �سيتعلمها الطالب في مرحلتي التعليم الأ�سا�سية والثانوية.

وقد تم عر�س محتوى هذا الكتاب باأ�سلوب مالئم و�سائق, وجاءت األفاظه �سهلة مي�سرة بعيدة 
عن الإ�سهاب والح�سو, ما يثير الدافعية لدى الطلبة, ويتنا�سب وبنيتهم المعرفية والثقافية, ويراعي 
الفروق الفردية واأنماط التعلم المختلفة لديهم، فقد ت�ضمن الكتاب مفاهيم جديدة، وخرائط تنظيمية، 
التفكير والإبداع لدى الطلبة, وت�سجع على  بنائية وختامية وبيتية, تنمي مهارات  واأن�سطة متنوعة 

التعلم الذاتي لديهم,وتركز على بناء القيم الأخالقية وال�سلوكية لديهم.

واهللُ وليُّ التوفيق



6

اأر�سَل اهللُ تعالى اإلى النا�ِس ر�ساًل مب�سريَن ومنذريَن, واأيّدهْم بُمعجزاٍت ماديٍة تدلُّ على �سدِق 
نبّوِتهْم, ومْن تلَك المعجزاِت )ع�سا( مو�سى عليِه ال�سالُم, وناقُة �سالٍح عليِه ال�سالُم, واإحياُء نبي 
اهلِل عي�سى عليِه ال�سالُم للموتى باإPِن اهلِل, وقْد اأّيَد اهللُ تعالى ر�سوَلنا محمًدا �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم 

بعدٍد مَن الُمعجزاِت, اأعظُمها معجزُة القراآِن الكريِم.

pºjôµdG p¿BGô≤∏d t»fÉ«ÑdG oRÉéYE’G
الدرُس ا�وُل

القراآَن الكريَم على �سيِِّدنا محّمٍد  �سّلى اهلُل عليِه و�سلََّم  بل�ساٍن عربيx مبيٍن,  تعالى  اأنزَل اهللُ 
بمثِل هذا  ياأتوا  اأن  والبالغِة, فعجزوا  الل¨ِة والف�ساحِة  اأهُل  بمثِلِه, وهْم  ياأتوا  اأْن  العرَب  متحّديًا 
�سّلى  الر�سوِل   معجزُة  الكريَم  القراآَن  لأنَّ  مثِله؛  مْن  ب�سورٍة  اأْو  مثِلِه  من  �سوٍر  بع�سِر  اأْو  القراآِن 

تعالى:{  قاَل   , اهلِل عزَّ وجلَّ مْن عنِد  بها  الُموحى  الخالدُة  عليِه و�سلََّم   اهللُ 
 | )�سورُةُ الإ�سراء, الآيُةُ 88(. 

وتتمّثُل حقيقُة اإعجاِز القراآِن في اأّنُه كالٌم محكٌم, ل يمكُن لأحٍد اأْن ياأتَي بمثِله في بياِنه, اأو في 
اأحكاِمه اأْو في اإخباِره عْن ال¨يِب, اأْو ب�سيٍء مْن علوِمه التي �سملها.

ُر أتذكَّ

, فيتحّدى بِها قوَمُه؛ لتكوَن  xالمعجزُة هَي اأمٌر خارٌق للعادِة, ُيظهرُها اهللُ تعالى على يِد نبي
دلياًل على �سدِق نبّوِتِه.

ُر ُرأتذكَّ ُرأتذكَّ أتذكَّ

المعجزُة هَي اأمٌر خارٌق للعادِة, ُيظهرُها اهلل

أستنتُج

تعريَف )اإعجاِز القراآِن الكريِم(.
أستنتُجأستنتُجأستنتُج

pºjرµال pنBالقرا pRاéعEا Ωُو¡Øم  kل qاأو
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, ل علَم لُه بهذِه العلوِم اإّل ف�ساحَة العرِب وبالغَتهم  التي ل ُتقاَرُن بف�ساحِة  xاأمي xوالقراآُن اأُنزَل على نبي
القراآِن الكريم وبالغِته, قاَل تعالى: {  

 | )�سورُةُُ العنكبوِت, الآيُةُ 48(. 

pºjرµال pنBالقرا pRاéعEوُ√ اLا  وkثاني

ثالثkا  الEعéاRُ الÑيانيُّ

أستنتُج
اأ�ستنتُج ومجموعتي فرًقا واحًدا بيَن معجزِة القراآِن الكريِم ومعجزاِت الأنبياِء ال�سابقيَن.

ا�ستمَل القراآُن الكريُم على عّدِة وجوٍه من الإعجاِز التي تدلُّ على �سدِقِه, وتوؤّكُد باأّنُه مْن عنِد 
لوا فيها, منها ما ياأتي: اهلِل تعالى, Pكَرها العلماُء وف�سّ

pºjرµال pنBالقرا pRاéعEا p√وLو rمن

الإعجاُز العلمّيُالإعجاُز البيانيُّ الإعجاُز ال¨يبيُّالإعجاُز الت�سريعيُّ

يتناوُل هذا الإعجاُز نظَم القراآِن الكريِم, 
واألفاَظه واأ�ساليَبه, وهو مْن اأهمِّ وجوِه الإعجاِز, 

وتظهُر اأهمّيُة هذا الوجِه في اأّنُه: 
ى اهللُ  ابتداًء, فقد تحدَّ الّتحدي  فيه  وقَع   -1
يبرعوَن  كانوا  ما  بجن�ِس  العرَب  تعالى 
بمثِلِه  َياْأتوا  باأَْن  وف�ساحٍة  بالغٍة  مْن  فيِه 

فعجزوا.

ا �سمَع الوليُد بُن الم¨يرِة النبيَّ �سّلى اهللُ عليِه  لمَّ
و�سلََّم يقراأُ �سيÄًا مَن القراآِن الكريِم؛ تذّوَق بياَنُه 
قائاًل:  بقدِره  اعتراًفا  وو�سَفُه  بِه(,  )فاأُْعجَب 
َعَلْيِه  َواإِنَّ  َيُقوُل َحاَلَوًة,  الَِّذي  ِلَقْوِلِه  اإِنَّ  "َواهلِل 
نَُّه  ِدٌق اأَ�ْسَفُلُه, َواإِ ْ̈ َلَطاَلَوًة, َواإِنَُّه َلُمْثِمٌر اأَْعاَلُه, ُم

َلَيْعُلو َوَما ُيْعلى عليه, َواإِنَُّه َلُيْحِطُم َما َتْحَتُه".

إضاءٌة
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حيُث  مْن  والتركيِب  التعبيِر  في  وبالغُته  و�سورِه,  الكريِم  القراآنِ  اآياتِ  انتظاِم  دّقُة  ِبِه  تظهُر   -2
اإعجاِز  اإلى  َف  التعرُّ العرُب  ا�ستطاَع  وقْد  وغيرُها,  الأ�ساليِب  وتنّوُع  الألفاِ®  ودّقُة  الإيجاُز 
اأ�سراِرها؛  ومعرفَة  العربيَة  الل¨َة  بتعّلِمنا  اليوَم  فنحن  وبالغتهْم,  بف�ساحتِهْم  البيانّي  القراآِن 

ن�ستطيُع اأن نكت�سَف مظاهر هذا الإعجاِز.

pºjرµال pنBفي القرا uيانيÑال pRاéعEُر مَن الgا  م¶ا kرابع

ُل المعاني,  المتاأّمُل في القراآِن الكريِم يجُد اأنَُّه متنا�سُق التركيِب والبياِن, ُمحكُم الآياِت, مف�سّ
    }  : وج̀`لَّ عزَّ  اهللُ  يقوُل  تعالى,  اهلِل  كالُم  ̀`ُه  لأّن خلَل؛  ول  فيِه  اختالَف  ل 

, الآيُةُ 82(.   | )�سورُةُُ الن�ساِءِِِ
فمدلولُت اآياِت القراآِن الكريِم ومعانيه عظيمٌة متجّددٌة ل تتوّقُف عنَد ع�سٍر اأْو مكاٍن, فكلما 
اأ�سلوِبِه,  ا في  vفيه علو Çُالقار القراآِن ا�ستخرَج منُه معًنى جديًدا, ويلم�ُس  النظَر في  اأنعَم الإن�ساُن 

وروعًة في بياِنِه.

ومَن المظاهِر التي يّت�سُح فيها الإعجاُز البيانيُّ للقراآِن الكريِم, ما ياأتي:
 pنيةBالقرا pمة∏µُة الqb1- د

غيُرها,  كلمٌة  تفيُده  ل  ا  غر�سً توؤّدي  كلمٍة  كلَّ  اأنَّ  الكريِم  القراآِن  األفاِ®  في  المتدّبُر  يجُد 
َفِمَن  والعاِم(,  )ال�سنِة  كلمتا  Pلَك  اأمثلِة  ومْن  المعنى,  في  غيِرها  مَع  ظاهريvا   âْت�سابَه واإْن 
تعٌب  فيها  يكوُن  التي  الزمنيِة  الفترِة  فمَع  مدلوليِهما,  في  َق  فرَّ الكريَم  القراآَن  اأنَّ   ßِالمالح
تعالى:  قاَل   )عاٍم(,  بكلمة  ياأتي  الّرخاِء  فترِة  )�سنٍة(, وفي  بكلمة  ياأتي  كبيٌر  وم�سقٌة وجهٌد 
  }

 

اإلى  التي تحتاُج  الزمنيِة  الفترِة  | )�سورُةُُ يو�سَف, الآياُت 47-49(, فا�ستعمَل مَع 
عمٍل وجهٍد كبيٍر كلمَة )�سنين(, واأّما في زمِن الرخاِء فاأتى بكلمِة )عاٍم(.
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pنيةBالقرا pم∏ةéال ÖُيJرJ  -2
مق�سودًة,  غايًة  الترتيِب  لهذا  اأنَّ   ßُيالح القراآنيِة  الجملِة  في  الكلماِت  ترتيِب  في  المتاأمُل 

فتوجُد كلماٌت تتقّدُم في بع�ِس الآياِت, وتتاأّخُر في غيِرها,  اأَْنعم النظَر في قوِله تعالى:{
, الآيُةُ 5(, فما الحكمُة مْن تقديِم ال�سميِر {  | المفعوِل    | )�سورُةُُ الفاتحِةِ
بِه على الفعليِن {  | و {  |, ولْم يقْل: نعبُد∑ ون�ستعيُنك? لقْد اأفاَد هذا التقديُم 
تخ�سي�َس العبادِة وح�سَرها هلِل وحَدُه ؛ اإPْ ل ت�سحُّ العبادُة اإّل هلِل وحَده, ول َتجوُز ال�ستعانُة اإّل 
: نعبُدَ∑ اأو ن�ستعيُنك, فمعناه نعبُد∑, ويجوُز اأْن نعبَد غيَر∑, وهذا المعنى  بِه, ولو كاَن الن�سُّ

غيُر �سحيٍح.

أتدبَُّر

 ,)151 الآيُةُ  الأنعاِم,  )�سورُةُُ   |   } تعالى:  قوَله 
ففي  31(؛  الآيُةُ   , الإ�سراِءِ )�سورُةُُ   | تعالى:{  وقوَله 
الآيُةِ الأولى قّدَم رزَق الآباِء على رزِق الأولِد, وفي الآيِة الثانيِة قّدَم رزَق الأولِد على رزِق 

الآباِء, Kمَّ اأبيُِّن ومجموعَتي الحكمَة مْن هذا الترتيِب.

أتدبَُّرأتدبَُّرأتدبَُّر

pنيةBالقرا pس∏ةUاØُة الb3-  د
, مثُل قوِله تعالى: {  | اأْو {  |,  الفا�سلُة القراآنيُة هَي الجملُة التي ُتْخَتُم بها الآيُةُ

اأْو مثُل ختِم الآياِت باأ�سماِء اهلِل تعالى و�سفاِتِه, مثِل {  | اأْو {  |. 
تعالى:{   قوُله  القراآنيِة  الفا�سلِة  دقِة  اأمثلِة  ومْن 
 
 |

)�سورُةُُ الق�س�س,الآيتاِن71-72(, فقْد ُخِتمâِ الآيُةُ الأولى بقوِل اهلِل تعالى:

{  |, والثانيُة بقوِله تعالى: {  |, فالآيُةُ الأولى تتحدçُ عِن {  |, 
والتفّكِر في �ساأِنه, واأّن ِمْن نعِم اهلِل على الب�سِر اأْن جعَلُه موؤّقًتا, ولي�َس دائًما, وُينا�سُب الحديُث 
عِن {  | ختَم الآيُةِ بقوِله: {  |؛ لأّن حا�سَة الب�سِر ت�سعُف في الليِل, وتبقى 
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ختُم  فكاَن  فاعليًة,  اأكثَر  ال�سمِع  حا�سُة 
الآيِة بالدعوِة اإلى العتباِر بو�ساWة ال�ّسْمِع 

اأن�سَب مْن غيِرها مْن اأدواِت العتباِر.
واأّما حيَن تحّدçَ عزَّ وجلَّ في الآيِة الثانيِة 
عْن نعمِة {  |, نا�سَب اأْن يختَمها 
نعمِة  في  الإب�ساِر  اإلى  بالدعوِة  تعالى  اهللُ 
؛ لأنَّ النهاَر ينا�سُبه الإب�ساُر. اهلِل عزَّ وجلَّ

تعالى: قوَله  اأقراأُ   âُكن  : الأ�سمعيُّ قاَل 
 }

)�سورُةُُ   |  
 âُفختْم , اأعرابيٌّ الآيُةُ 38(, وكاَن معي   , المائدِةِِ

فقاَل  �سهًوا,   | } ب`  الآيُةَ 
اهلِل,  كالُم   :âُفقل هذا?  َمْن  كالُم   : الأعرابيُّ
 | } فاأَعْدُت:  اأِعْد.  قاَل: 
 ,| }  :âُفقل  ,âُتنّبْه Kمَّ 
ف�ساألُته:  العالميَن.  ربِّ  كالُم  هذا  الآَن,  فقاَل: 
فاأمَر  فحكَم,   , عزَّ هذا,  يا  قاَل:   ?âَعرف كيَف 

بالقطِع, فلْو غفَر ورحَم, لما اأمَر بالقطِع.

إضاءٌة

اأوقُن اأنَّ القراآَن الكريَم كالُم اهلِل تعالى, واأّنُه محفوٌ® مَن التحريِف والتبديِل.  اأوقُن اأنَّ القراآَن الكريَم كالُم اهلِل تعالى, واأّنُه محفوٌ® مَن التحريِف والتبديِل.    
اأتدّبُر اآياِت القراآِن الكريِم واألفاَظه وترتيَبها لأتذّوَق اإعجاَزه, واأفهَم معانيِه. اأتدّبُر اآياِت القراآِن الكريِم واألفاَظه وترتيَبها لأتذّوَق اإعجاَزه, واأفهَم معانيِه.   

اأوقُن اأنَّ وجوَه الإعجاِز ومظاهَره متعددٌة ومتجددٌة. اأوقُن اأنَّ وجوَه الإعجاِز ومظاهَره متعددٌة ومتجددٌة.   
..........................................................................................................................................    

القيُم المستفادُة مَن الدرِس

بّيْن وجَه الإعجاِز البيانيِّ في دّقِة الفا�سلِة القراآنيِة في ختِم الآياِت الكريمِة الآتيِة ب�سفتيِن هلِل تعالى, هما: 
| في قوِله تعالى: {  | و{ }

| )�سورُةُ الروِم, الآياُت5-1(.

نشاٌط بيتيٌّ 
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 . بّيْن مفهوَم الإعجاِز البيانيِّ  -1

? في ماPا تتمثُل حقيقُة الإعجاِز القراآنيِّ  -2

. ِح ال¨ايَة مَن الإعجاِز القراآنيِّ و�سِّ  -3

بّيْن دللَة قوِله تعالى: {     -4
.|

ْح Pلَك.  , و�سّ الإعجاُز البيانيُّ اأهمُّ وجوِه الإعجاِز القراآنيِّ  -5

ْح مظهَر الإعجاِز البيانيِّ في الآياِت القراآنيِة الآتيِة:  و�سّ  -6

قاَل اهللُ تعالى: {    اأ  - 
 

.|

قاَل اهللُ تعالى: {     ب- 
 

.|

ا�سئلُة
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: ل يطلبوَن.
ًل اإلى غيِرها. : تحوُّ

 p∞¡µdG oIQƒ°S
(110 `107) oáªjôµdG oäÉjB’G

≈dÉ©J p̂ G ≈dEG o≥jô£dG

الدرُس الثاني

أتعّلُم
 )òَØَد( ت`عني: انت`هى, اأّم`ا )نØنـ(  (  

فتعني: اخترَق.
اأّما  ودعًما,  زيادًة  تعني:  ا(  kَمَدد(  

ا( فتعني: حبًرا ُيكَتُب بِه. kَداد pم(

bاَل اهللُ Jَعال≈:

Öُيcراqوالت äُرداØالم
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ُه اهللُ تعالى مْن  بّينâِ الآياُت الكريمُة �سرورَة الجمِع بيَن الإيماِن والعمِل ال�سالِح, م�سيرًة اإلى ما اأعدَّ
Kواٍب واأجٍر عظيٍم لذلَك, واأّكَدْت �َسعَة علِم اهلُل تعالى, وحّدَدْت َمهّمَة الر�سوِل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم, 
ال�سريِك عنُه, وPلَك هَو الطريُق القويُم الذي يوؤّدي اإلى الفوِز  , ونفيِ  وُخِتَمâْ بتوحيِد اهلِل عزَّ وجلَّ

بجناِت الفردو�ِس.

أستنتُج

اأ�ستنتُج الدر�َس الذي اأ�ستفيُدُه مْن قوِله �سلَّى اهللُ عليِه و�سلََّم:" َمْن َحِفßَ َع�ْسَر اآَياٍت ِمْن اآِخِر 
اِل" )1(. جَّ َم ِمْن ِفْتَنِة الدَّ اْلَكْهِف, ُع�سِ

وفي ما ياأتي, اأهمُّ المو�سوعاِت التي ت�سّمنتها الآياُت الكريمُة:

pمةjرµال päاjBال äُسوعاVمو

الإيماُن والعمُل 
ال�سالُح

ب�سريُّة الر�ُسل عليهُم �َسعُة علِم اهلِل تعالى
ال�سالُم ووظيفُتهم

 íُسالüال πُماُن والعمjE1- ال
ربَطâِ الآياُت الكريمُة بيَن الإيماِن بكلِّ ما اأخبَر اهللُ تعالى َعْنُه, والعمِل ال�سالِح الموافِق ل�سرِع 
ا لُه �سبحاَنُه, والعمُل ال�سالُح ي�سمُل  , فاهللُ تعالى يقبُل مَن العمِل ما كاَن �سواًبا وخال�سً اهلِل عزَّ وجلَّ
كلَّ اأعماِل الخيِر والِبرِّ التي تقوُم بها حياُة الفرِد والمجتمعاِت مَن الطاعاِت وغيِرها, مثِل: Pكِر 
اهلِل تعالى, واإقامِة ال�سالِة, وِبرِّ الواِلَديِن, و�سلِة الرحِم, واإWعاِم الطعاِم, وم�ساعدِة المحتاجين, 

)1( �سنن اأبي داود, وهو حديث �سحيح.

pمةjرµال päاjBسيُر ال�ØJ



14

والعمِل التطوعي؛ وكلِّ ما يخدُم المجتمَع وينه�ُس بِه؛ 
ا لوجِه اهلِل  لذا, يحر�ُس الموؤمُن اأْن يكوَن عمُلُه خال�سً
تعالى, وموافقًا لما جاء عن النبي �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم 
وبجناِت  تعالى,  اهلِل  برحمِة  يفوَز  وكي  عمُله,  لُيقبَل 
اإلى  منها  النتقاَل  يطلُب  ول  فيها,  متنّعًما  الفردو�ِس 

غيرهِا لما فيها من نعٍم كثيرٍة.

2- �َسعُة ع∏p ºاهللJ pعال≈ 
ِرُب اهللُ تعالى مثاًل يبيُِّن فيِه �سعَة علِمِه, فلْو كاَن ماُء البحِر حبًرا لالأقالِم التي ُيكتُب بها كالُم  َي�سْ

اهلِل تعالى, لنتهى ماُء البحِر قبَل اأْن تنتهَي كلماُت اهلِل تعالى, حتى لو ُمدَّ ببحاٍر اأخرى. 
وهذا يدلُّ على �َسَعِة علِمه �سبحاَنه وتعالى المطلِق الذي ل حدوَد لُه, بْل اإنَّ ما ا�ستاأKَر بِه مْن علمٍ لْم 
يّطِلْع عليه اأحٌد ل حدوَد لُه, يقوُل تعالى: {  

| )�سورُةُُ لقماَن, الآيُة 27(

)1( �سحيح البخاري.

ُأناقُش

عِة علِم اهلِل تعالى. اأُناق�ُس زمالئي في الآKاِر الإيجابيِة المترّتبِة على �سلوِ∑ الفرِد نتيجَة معرفتِه ب�سَ

º¡ُتØيXوو Ωُال�سال º¡ع∏ي pπُس� 3-  ب�سرqjُة الرُّ
اأر�سَل اهللُ تعالى للنا�ِس ر�ساًل مب�سريَن ومنذريَن, يبّل¨وَنهم ما ُيوحى اإليهْم مَن اهلِل تعالى, وجميُعهم 
ب�سٌر ل ُيْعَبدوَن مْن دوِن اهلِل تعالى, فالعبادُة ينب¨ي اأْن تكوَن هلِل عزَّ وج`لَّ وح`َدُه, قاَل تعالى: 
    }

 , الإ�سراِءِ )�سورُةُُ   |
قدوًة  يكونوا  كْي  باأل�سنِتهم,  يتكّلموَن  الب�سر  مَن  ُر�ُسٍل  اإلى  النا�ُس  ويحتاُج    ,)95-94 الآيتاِن 

لأقواِمهْم, فال يكوُن للنا�ِس ُحجٌة اأماَم اهلِل تعالى؛ فلو كاَن الر�سُل مالئكًة لحتجَّ النا�ُس باأّنهْم 

إضاءٌة

عليه  اهلل  �سلى  اهلِل  ر�سوُل  قاَل 
َفا�ْساأَُلوُه  اهلَل  �َساأَْلُتُم  "اإPَِا  و�سلم: 
اْلَجنَِّة,  اأَْو�َسُط  نَُّه  َفاإِ اْلِفْرَدْو�َس, 

َواأَْعَلى اْلَجنَِّة")1(.
)واأو�سُط الجنِة اأعدُلها واأف�سُلها(.
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ل ي�ستطيعوَن القياَم بما ُكلَِّف بِه هوؤلِء الر�سُل مَن الأعماِل والطاعاِت لأنهم اأقوى قدرًة منهم, 
فاإPا كاَن الر�سُل ب�سًرا وقاموا بهذِه الأعماِل فالنا�ُس جميًعا ي�ستطيعوَن Pلَك.

ُأناقُش

اإPا كاَن الر�سُل عليِهِم ال�سالُم مْن غيِر الب�سِر, فما اأKُر Pلَك في النا�ِس?

اأَحر�ُس على العمِل ال�سالِح.  
اأُخل�ُس هلِل تعالى في ُكلِّ عمٍل اأقوُم بِه.  

......................................................................................................................................  

القيُم المستفادُة مَن ا�ياِت الكريمِة

ارجْع اإلى �سورِة الكهِف, وا�ستخرْج العالقَة بيَن فاتحِتها وخاتمِتها.
نشاٌط بيتيٌّ
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ِح العالقَة بيَنهما. ربطâِ الآياُت الكريمُة بيَن الإيماِن والعمِل ال�سالِح, و�سّ  -1
عّلْل: جعَل اهللُ تعالى الأنبياَء ب�سًرا.  -2

ِح الت�سبيَه الذي Pكَره اهللُ تعالى لبياِن �سعِة علِمه. و�سّ  -3
ا�ستخرْج مْن �سورِة الكهِف الآياِت )107 - 110(, المفرداِت والتراكيَب القراآنيَة الدالَة على   -4

المعاني الآتيِة:
 اأ   - وحدانيُة اهلِل تعالى.

ماكثيَن.  ب- 
اإخال�ُس العبادِة هلِل تعالى وحَده. ج`- 

اكتْب غيًبا الآياِت الكريمَة مْن قوِله تعالى: {  ...|  اإلى قوِله تعالى:   -5
.|  ...}

ا�سئلُة
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 Iُالتالو
والتéوjُد

p∞bƒdG oΩÉµMCG
الدرُس الثالُث 

أحكاُم الوقِف في التالوِة

أتأّمُل وُأالحُظ

 |  } تعالى:  قوَله  اأتلو  عندما   -1

)�سورُةُ الأعراِف, الآيُة 3(, األحßُ اأنُه:

ُيمكُنني اأْن اأقَف على اأيِّ مو�سٍع من الموا�سِع الآتيِة {  |, {  | في اأKناِء تالوتي. اأ   - 
عندما اأقُف ينقطُع ال�سوُت, ول ينقطُع النف�ُس. ب- 

َأستنتُج أنَّ

�ُس فيِه عادًة, بنيِِّة ال�ستمراِر في التالوِة. : ُهَو قطُع ال�سوِت على اآخِر كلمٍة زمًنا ُيتَنفَّ pIالتالو ∞َbو

| )�سورُةُُ  تعالى عباَده بتالوِة القراآِن الكريِم ُمَرتَّاًل, قاَل اهللُ  تعالى: {  اأمَر اهللُ 
المزمِل, الآيُة4(, وجاَء عْن �سّيِدنا عليِّ بِن اأبي Wالٍب ر�سَي اهلل عنُه في تف�سيِرِه )للترتيِل( في هذِه الآيِة 

يقَف  الوقِف؛ كْي ل  اأحكاِم  معرفُة  ينب¨ي  لذا,  الوقوِف"؛  الحروِف ومعرفُة  تجويُد  قوُله: "الترتيُل 
ُالقارÇ على مو�سٍع ما, فيفهَم الآيَة على غيِر ُمراِد اهلِل تعالى.

p∞ـbالو Ωُسا�bاأ

ال�سطراريُّ

جائ`ٌز

`ُنالك`اف`يال`ّت`امُّ القبي`ُحالح�سَ

الختباريُّالختياريُّ

غيُر جائ`ٍز
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أتعّلُم 

يكوُن وقُف التالوِة على روؤو�ِس الآياِت وو�سِطها, ول يكوُن في و�سِط الكلمِة, ول في ما 
لنr ( في قوِله  اأنr ( المدغمِة بكلمِة )  ات�سَل ر�سًما مَن الكلماِت ومثاُله الوقُف على كلمِة ) 

تعالى: {  | )�سورُةُُ القيامِة, الآيُة3(.

)�سورُةُ  تعالى: {  |  قوَله  اأتلو  عندما   -2
الأعراِف, الآيتان 7- 8(, األحßُ اأنَّني:

ا على اأيِّة كلمٍة في اأKناِء التالوِة لأ�سباٍب عدٍة, مثِل الن�سيان اأِو العطا�ِس اأِو ال�سعاِل  vقْد اأقُف م�سطر اأ   - 
اأْو غيِر Pلَك مَن الأعذاِر التي ل يتمّكُن معها القارÇُ مْن و�سِل الكلماِت بع�سها ببع�ٍس.

كلمِة على  كالوقِف  تعليمي,  بهدٍف  اأْو  والمتحاِن,  لالختباِر  الوقُف  اإليَّ  ُيطَلُب  قْد  ب - 
{  | مثاًل لمعرفِة كيفية نطِق الحرِف عنَد الوقِف عليِه.

قْد اأقُف باختياري على كلمِة {  | واأبداأُ بما تالها:{  |, اأْو اأقُف  ج̀ - 
على كلمِة {  | واأبداأُ بما بعَدها: {  |.

 وقوَف التالوِة اأنواٌع KالKٌة:
ال�سعاِل,  العطا�ِس,  قاهٍر مثِل:  ل�سبٍب  اأيِّ كلمٍة  القارÇِ على  : وقُف  الوbُ∞ الVس£راريُّ  -1
,...اإلï. وُحْكُم هذا الوقِف الجواُز, على اأْن يرجَع القارىُء  xسيِق التنف�ِس, مانٍع خارجي�
ُلَح Pلَك, واإْن لم ي�سلْح, فعليِه اأْن  َلها بما بعَدها اإْن �سَ اإلى الكلمِة التي وقَف عليها في�سِ

ياأتَي بما قبَلها مّما ي�سحُّ البتداُء بِه.
: وقُف القارÇِ على اأيِّ كلمٍة بطلٍب مَن المعلِم؛ لختبارِه وتعليِمه كيفّيَة القراءِة  الوbُ∞ الNتÑاريُّ  -2
التي وقَف عليها  الكلمِة  اإلى  اأْن يرجَع  الجواُز, على  الوقِف  للوقِف. وُحْكُم هذا  اإPا ا�سطرَّ 
ُلَح Pلَك, واإْن لم ي�سلْح, فعليِه اأْن ياأتَي بما قبَلها مّما ي�سحُّ البتداُء بِه. َلها بما بعَدها اإْن �سَ في�سِ
وهَو  قاهٍر,  �سبٍب  دوِن  مْن  اإرادِته  ومح�ِس  باختياِره   Çِالقار وقُف   : الNتياريُّ  ∞ُbالو  -3

ق�سماِن: جائٌز وغيُر جائٍز.

أتعّلُمأتعّلُمأتعّلُم

َأستنتُج أنََّأستنتُج أنََّأستنتُج أنََّأستنتُج أنَّ
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أتلو وُأطّبُق
سورُةُُ ا�عراِف 

الjBاäُ الµرjمُة منr (1 ـ 10)

ُأقّوُم تعل¬مي وأدائي 

اأقُف وقًفا ا�سطراريvا على اأيِة كلمٍة في اأKناِء التالوِة في حالِة .........................................  -1

اأقُف وقًفا اختياريvا على اأيِة كلمٍة في اأKناِء التالوِة في حالِة ............................................  -2

اأقُف وقًفا اختباريvا على اأيِة كلمٍة في اأKناِء التالوِة في حالِة ............................................  -3

bاَل اهللُ Jَعال≈:
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التالوُة البيتّيُة

(, Kمَّ اأقوُم بما ياأتي:  اأرجُع اإلى الم�سحِف ال�ّسريِف, )�سورِة المائدِةِ
اأتلو الآياِت الكريمَة مْن )1` 5(, مراعًيا اأحكاَم التالوِة والتجويِد.   -1

اأ�سّنُف الكلماِت التي يجوُز الوقُف عليها والتي ل يجوُز, في المو�سعيِن الآتَيْيِن:  -2
على كلمِة {    | في قوله تعالى:{    | مَن الآيِة الأولى.  اأ   - 

 ب-  على كلمِة {    | مَن الآيِة الثانيِة.



21

mº∏°ùeh u…QÉîÑdG Éë«ë°U الدرُس الرابُع 

عليِه و�سلََّم �سنًدا ومتًنا, فو�سعوا �سوابَط  باأحاديِث ر�سوِل اهلِل �سّلى اهللُ  الم�سلميَن  اعتنى علماُء 
علميًة ُيعَرُف بها الحديُث المقبوُل مَن الحديِث المردوِد وال�سعيِف, وقْد مرَّ Pلك بَك �سابًقا, وجمعوا 
)�سحيُح  ال�سّتُة  الكتُب  اأ�سهِرها  مْن  وكاَن  ت�سنيِفها,  Wرائُق   âْتنّوَع كتٍب  في  ودّونوها  الأحاديَث 
, و�سنُن ابِن ماجَة(, وفي  , و�سنُن الن�سائيِّ , و�سحيُح م�سلٍم, و�سنُن اأبي داوَد, و�سنُن الترمذيِّ البخاريِّ

, و�سحيِح م�سلٍم. هذا الدر�ِس, �ستتعّرُف اإلى كلx مْن �سحيِح البخاريِّ

1- التعرjُ∞ بالEماpΩ الÑخاريu رMَمُ¬ اهللُ Jعال≈
ِه دوٌر  ُب, ن�ساأَ يتيًما, وكاَن لأمِّ ُهو محّمُد بن اإ�سماعيَل, ُولَد في ُبخارى �سنَة 194ه`, ولها ُيْن�سَ
, و�سّجعْتُه على ح�سوِر حلقاِت العلِم في  كبيٌر في تربيِته وتعليِمه, فقِد اهتّمâْ بتح�سيِله العلميِّ

بلِده, وقْد حباُه اهللُ تعالى بذاكرٍة قويٍة تفّوَق بها على اأقراِنه, 
فحفßَ القراآَن الكريَم وعدًدا كبيًرا مَن الأحاديِث النبويِة, وُهَو 

لْم يتجاوِز العا�سرَة مْن عمِرِه. 
ِه,  اأمِّ المكرمِة ب�سحبِة  مّكَة  اإلى  العلميِة  اأولى رحالِته   âْوكاَن
 , النبويَّ الحديَث  والتاأليِف, وWلَب  العلِم  وارتحَل في Wلِب 

Kيَن.  حّتى �ساَر ُيطَلُق عليِه اأميُر المحدِّ
توّفَي الإماُم البخاريُّ رحَمُه اهللُ تعالى في �سمرقنَد �سنَة 256ه`.

معلومٌة إثرائيٌة

بخارى و�سمرقند, مدٌن 
قارِة  في  اأوزبك�ستانّيٌة 

اآ�سيا.

اأWلَق العلماُء على الإماِم البخاريِّ )اأميَر المحّدKيَن(, عالَم يدلُّ Pلَك?
 ُأفّكُر

uخاريÑال pΩماEال íُسحيU  kل qاأو
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 uخاريÑال píسحيU pÜتاµب ∞ُj2- التعر
تميََّز �سحيُح الإماِم البخاريِّ عْن غيِره مَن الكتِب التي َجَمَعâِ الحديَث النبويَّ باقت�ساِرِه على 
 p¬اهللُ ع∏ي ≈q∏سU  pاهلل pر�سول pاأمور rسَر منüَد المختæالم�س íَسحيüامَع الéالأحاديِث ال�سحيحِة, و�سّماُه (ال

.( uخاريÑال píسحيU) `وقِد ا�سُتهَر بيَن النا�ِس ب ,(¬ pامqjواأ ¬pææو�س  ºَs∏و�س

واأراَد منُه ن�سَر ال�سّنِة ال�سحيحِة بيَن النا�ِس, وقْد عّزَز فيِه هذِه الرغبَة �سيُخه اإ�سحاُق بُن راْهويه, 
الذي كاَن ي�سجُع Wاّلَبه وير�سُدهم اإلى جْمِع الحديِث ال�سحيِح.

ُه  همُّ يكْن  ولْم  منها,  المكروِر  مَع  حديًثا   )7563( البخاريِّ  �سحيِح  اأحاديُث   âْ َ̈ وبل
اأراَد فقَه الحديِث, وبرَز Pلَك جليvا في Wريقِة ترتيبِه  جمَع الأحاديِث و�سرَدها فح�سُب, بْل 
َمُه  لالأحاديِث, فقْد جمَع الأحاديَث Pاَت المو�سوِع الواحِد تحâَ ُم�سّمى )كتاٍب(, Kمَّ ق�سَّ

اإلى عناويَن فرعيٍة تحâَ ُم�سّمى )باٍب(. وقْد جمَع كتاَبه و�سّنَفه في �ستَة ع�سَر عاًما. 

مكانٌة  تعالى,  اهللُ  رحَمُه  البخارّي  ول�سحيِح 
اأ�سحَّ  العلماُء  عّدُه  فقْد  الم�سلميَن,  عنَد  عظيمٌة 
َحِظَي  لذا,  بالقبوِل؛  الأمُة  وتلقْتُه  ال�سّنِة,  كتِب 
 ìِو�سر درا�سِته  على  فعكفوا  العلماِء,  باهتماِم 
اأحاديِثه, ومْن اأ�سهِر �سروِحه كتاُب: )فتُح الباري 

. ( لبِن حجٍر الع�سقالنيِّ �سرìِ �سحيِح البخاريِّ

حيِح َحِديًثا, اإّل اغت�سلâُ قبَل  في دللِة  قوِل البخاريِّ رحَمه اهللُ: "َما كتبâُ ِفي كتابي ال�سَّ
Pلَك و�سّليâُ ركعتيِن".

مَع   âُكن  : البخاريِّ Wلبِة  اأحُد  قاَل 
ِه Pاَت ليلٍة,  محمِد بِن اإِ�سماعيَل ِبمنزِلِ
فاأح�سيâُ عليِه اأنَُّه قاَم واأ�سرَج ي�ستذكُر 

ًة. اأ�سياَء في ليلٍة, Kماِني ع�سرَة مرَّ

مَع   âُكن  : البخاريِّ Wلبِة  اأحُد  قاَل 
إضاءٌة

أتذّكُر

َف  الحديُث ال�سحيُح, هَو الحديُث الذي اّت�سَل �سنُده بر�سوِل اهلِل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم , وُو�سِ
ُرواُته بالعدالِة وال�سبِط.

 ُأفّكُر
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1- التعرjُ∞ بالEماpΩ م�س∏mº رMَم¬ اهللُ Jعال≈ 
ُهَو م�سلُم بُن الحجاِج, ُوِلَد في ني�سابوَر �سنَة 206ه`, ولها ُين�سُب, كاَن والُدُه مَن العلماِء, 

Wلِب  في  ارتحَل  Kمَّ  �س¨يٌر,  وُهَو  العلِم  Wلِب  اإلى  فاأر�سَده 
الحديِث النبويِّ حّتى �ساَر اإماًما فيِه. 

توفَي الإماُم م�سلُم رحَمُه اهللُ تعالى في ني�سابوَر �سنَة 261ه`.

اأُناق�ُس زمالئي في دوِر الأ�سرِة في توجيِه الأبناِء نحَو العلِم.

معلومٌة إثرائيٌة

ني�سابوُر مدينٌة في اإيراَن. 

معلومٌة إثرائيٌةمعلومٌة إثرائيٌة

pº∏م�س pΩماEاال íُسحيU ثانيkا 

اأُناق�ُس زمالئي في دوِر الأ�سرِة في توجيِه الأبناِء نحَو العلِم.
ُأناقُش

 mº∏م�س píسحيU pÜتاµب ∞ُj2-  التعر
باأّنُه  البخاري  �سحيِح  مثُل  م�سلٍم  �سحيُح  تمّيَز 
âْ اأحاديُثه  َ̈ اقت�سَر على الأحاديِث ال�سحيحِة, فبل
)5770( حديًثا مَع المكروِر منها, و�سّمى كتاَبه 
 píسحيU) ب`  النا�ِس  بيَن  وا�سُتِهَر   ,(íَسحيüال (الُم�سæَد 
الإماِم  ترتيِب  مثَل  الأحاديَث  فيِه  ورّتَب   ( mº∏م�س

البخاريِّ ح�سَب المو�سوعاِت. 
وُيَعدُّ �سحيُح م�سلٍم مْن اأ�سحِّ كتِب ال�سّنِة بعَد �سحيِح البخارّي, وقْد تلّقْتُه الأمُة بالقبوِل؛ لذا, 
 pìفي �سر êُا¡æحظَي بعنايِة العلماِء مْن حيُث درا�سُته و�سرُحه, ومْن اأ�سهِر �سروِحه كتاُب: )الم

 . ) لالإماِم النوويِّ pêاéالح pبن pº∏م�س píسحيU
وقْد جمَع الإماُم م�سلِم كتاَبه و�سّنَفه في خم�َس ع�سرَة �سنًة.

معلومٌة إثرائيٌة

âْ مح�سورًة  الأحاديُث ال�سحيحُة لي�سَ
كتُب  احتَوْت  فقِد  ال�سحيحيِن,  في 
ال�سحيِح وغيِر  الحديِث الأخرى على 

ال�سحيِح. 

âْ مح�سورًة  الأحاديُث ال�سحيحُة لي�سَ
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أتذّكُر

" هَو الحديُث ال�سحيُح الوارُد في كتاَبي البخاريِّ وم�سلٍم رحَمُهما اهللُ.  p¬ُق ع∏يØالحديُث "المت

نشاٌط بيتي¬

اأُقّدُر جهوَد الإماَمْيِن البخاريِّ وم�سلٍم رحَمُهما اهللُ, في خدمِة اأحاديِث ر�سوِل اهلِل �سّلى اهللُ  اأُقّدُر جهوَد الإماَمْيِن البخاريِّ وم�سلٍم رحَمُهما اهلل   
عليِه و�سلََّم .

اأحر�ُس على تعلُِّم الأحاديِث النبويِّة ال�سحيحِة, وتعليِمها. اأحر�ُس على تعلُِّم الأحاديِث النبوّيِة ال�سحيحِة, وتعليِمها.   
................................................................................................................................................    

القيُم المستفادُة مَن الدرِس

ارجْع اإلى اأحِد ال�سحيحيِن, وا�ستخرْج منُه حديًثا واحًدا, مبّيًنا ا�سَم الكتاِب والباَب, Kمَّ   
دّونُه في دفتِرَ∑. 



25

ا�سئلُة

ما ال�سُم الذي اأWَلَقُه البخاريُّ على �سحيِحه? وبماPا ا�سُتِهَر لحًقا?  -2
ي�سترُ∑ ال�سحيحاِن في اأموٍر عدٍة, ا�ستنتِج اKنيِن منها.   -3

ْح مكانَة كتاِب �سحيِح م�سلٍم.  و�سّ  -4
اقراأ الفقراِت الآتيَة, Kمَّ �سْع اإ�سارَة )✓( بجانِب ما ينا�سُبها في الأعمدِة المقابلِة:   -5

ΩُماEالºُال�سIُساأ�æال
 البخاريُّ
 م�سلٌم

ºُbالرIُقرØالuخاريÑال íُسحيUmº∏م�س íُسحيU
مرتٌب ح�سَب المو�سوعاِت اأ

Ü اأحاديِثه ìِاهتمَّ الإماُم النوويُّ ب�سر
ُيطَلُق على موؤلِِّفه )اأميُر المحدKيَن( Lـ
اقت�سَر على كتابِة الأحاديِث ال�سحيحِة د

1-  امالأ الجدوَل الآتَي بما ينا�سُبه:
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 lìسر�
lßØMو

الدرُس الخامُس

أقرُأ الحديَث القدسيَّ

عِن ابِن عّبا�ٍس ر�سَي اهللُ عنهَما, عِن النبيِّ  �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم  , فيَما َيرِوي َعْن ربِِّه عزَّ وَجلَّ 
َنٍة َفَلْم َيْعَمْلَها, َكَتَبَها اهللُ  يÄَِّاِت, Kُمَّ َبيََّن Pَِلَك, َفَمْن َهمَّ ِبَح�سَ َناِت َوال�سَّ قاَل: "اإِنَّ اهللَ َكَتَب اْلَح�سَ
اإَِلى �َسْبِعِمÄَِة  َناٍت  ْن َهمَّ ِبَها َفَعِمَلَها, َكَتَبَها اهللُ َعزَّ َوَجلَّ ِعْنَدُه َع�ْسَر َح�سَ َنًة َكاِمَلًة, َواإِ ِعْنَدُه َح�سَ
َنًة َكاِمَلًة, َواإِْن َهمَّ ِبَها  يÄٍَِّة َفَلْم َيْعَمْلَها, َكَتَبَها اهللُ ِعْنَدُه َح�سَ َعاٍف َكِثيَرٍة, َواإِْن َهمَّ ِب�سَ ْعٍف اإَِلى اأَ�سْ �سِ

َفَعِمَلَها, َكَتَبَها اهللُ �َسيÄًَِّة َواِحَدًة")1(.

: َعَزَم, وق�سَد العمَل. همَّ

الإ�سالِم  ُي�ْسَر  القد�سيُّ  الحديُث  هذا  يبّيُن 
الإ�سالُم  ربَط  فقْد  بعباِده,  تعالى  اهلِل  ورحمَة 
اأْو  النيِة   ìِب�سال ف�ساَدها  اأْو  الأعماِل   ìَسال�
التي  القلوِب  اأعماِل  اأعظِم  مْن  والنيُة  ف�ساِدها؛ 
والح�سناُت  والعقاُب  الثواُب  عليها  يترّتُب 

)1( متفق عليه. 

بُن عّبا�ٍس ر�سَي  اهلِل  الجليُل عبُد  ال�سحابيُّ 
اهللُ  �سّلى  اهلِل  َر�ُسوِل  عمِّ  ابُن  عنُهما,  اهللُ 
عليِه و�سلََّم, ُولَد قْبَل الهجرِة ِبثالçِ �سنيَن, 
�سحَب النبيَّ �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم وهَو فًتى 
�س¨يٌر ولزَمه, دعا لُه النبيُّ �سّلى اهللُ عليِه 
ُلقِّب بحبِر  و�سلََّم : "اللُهمَّ َعلِّْمُه الِكَتاَب", 
في  خا�سًة  علِمه,  عِة  ل�سَ )عالِمها(؛  ِة  الأمَّ
تف�سيِر القراآِن الكريِم, توفَي ر�سَي اهللُ عنُه 

�سنَة 68ه` في الطائِف.

التعريف براوي الحديث äرداØمعاني الم

 p∞jال�سر pثjالحد ìُسر�

 √ pOÉÑ©H ≈dÉ©J p̂ G páªMQ oá n© n°S
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وال�سيÄاُت, وينب¨ي على الم�سلِم اأْن يتوّجَه بها اإلى اهلِل تعالى, يقوُل  �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم :" اإِنََّما 
الأَْعَماُل ِبالنِّيَّاِت, َواإِنََّما ِلُكلِّ اْمِرÇٍ َما َنَوى...")1(.

)1( �سحيح البخاري.
)2( متفق عليه.

ويتناوُل هذا الحديُث القد�سيُّ نوَعْيِن مَن الأعماِل, هما:
päاæالح�س πُ1- عم

مْن �سعِة رحمِة اهلِل تعالى بعباِده اأّنه ُي�ساعُف الأجَر اإلى ع�سرِة اأ�سعاٍف لَمْن عزَم على فعِل الخيِر وقاَم بِه, 
قاَل اهللُ تعالى: {  | )�سورُةُُ الأنعاِم, الآيُة160ُ(. 

ال�سالُة  منها  كثيرٍة,  اأعماٍل  على  كثيرٍة  اأ�سعاٍف  اإلى  �ساَء  لمْن  الأجر  ي�ساعُف  وتعالى  �سبحاَنُه  اهللُ 
�َسْبًعا  َوْحَدُه  اَلِتِه  �سَ َعَلى  َتِزيُد  اْلَجَماَعِة  ِفي  ُجِل  الرَّ اَلُة  "�سَ  : و�سلََّم  عليِه  اهلُل  �سّلى  لقوِله   في جماعِة؛ 
  }  : وجلَّ عزَّ  لقوِله  تعالى؛  اهلِل  �سبيِل  في  والإنفاُق  َوِع�ْسِريَن")2(, 

, الآيُة261ُ(.  | )�سورُةُُ البقرِةِ  
ِدِه, وPلَك بكتابِته عنَده  ا, اأنَُّه ُيثيُبهم بمجرِد العزِم على فعِل الخيِر وَق�سْ ومْن رحمِة اهلِل تعالى بعباِده اأي�سً
ح�سنًة كاملًة, واإْن لم يعملوه ب�سبٍب خارٍج عْن اإرادِتهم؛ لأنَّ اإرادَة الخيِر �سبٌب لفعِله, وPلَك دليٌل على 
ُح�سِن نّيِته, َفَمْن عزَم اأْن ُي�سلَي ال�سحى Kمَّ ن�سَي اأِو ان�س¨َل عْنها ُكتَب لُه بنّيِته هذِه ح�سنٌة كاملٌة, ومْن 
عزَم اأْن يت�سّدَق فمدَّ يَده في جيِبه فاإPا بِه قْد ن�سَي ِمحفظَة نقوِده في البيâِ, ُكتَب لُه بذلَك ح�سنٌة كاملٌة. 

päاÄال�سي πُ2-  عم
مْن �سعِة رحمِة اهلِل تعالى بعباِده, اأّنُه ل ُي�ساعُف ال�سيÄَة على َمْن عمَلها, بل ُتكَتُب عليِه �سيÄًة واحدًة, 
قاَل اهللُ تعالى: {  | )�سورُةُُ الأنعام, الآية160ُُ(؛ وَمْن 
همَّ ب�سيÄٍة وعمَلها كتَبها اهللُ عليِه �سيÄًة واحدًة, وَمْن عزَم على فعِل �سيÄٍة ولْم يفعْلها ُكِتَبâْ لُه 

أستذكُر
. اأ�ستذكُر مَع زمالئي الفرَق بيَن الحديِث القد�سيِّ والحديِث النبويِّ
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ح�سنًة كاملًة وُيوؤَجُر على ترِكها, ومثاُل Pلك َمْن عزَم على ال�سرقِة اأِو ال¨�سِّ في المتحاِن اأِو 
النظِر اإلى ما ُهَو محرٌم, فا�ست�سعَر رقابَة اهلِل تعالى لُه, فترَكها خ�سيًة منُه �سبحاَنه وتعالى.

ول يعني هذا اأْن يتهاوَن الم�سلُم في فعِل المعا�سي, اإّنما المراُد اأْن ي�ست�سعَر عظمَة اهلِل تعالى, 
واأْن ُيقِبَل على التوبِة ول يياأ�َس مْن رحمِة اهلِل تعالى, ويحر�َس على Wاعِة اهلِل تعالى مبت¨ًيا الأجَر 

والثواَب منُه.

اأ�ست�سعُر �سعَة رحمِة اهلِل تعالى.  اأ�ست�سعُر �سعَة رحمِة اهلِل تعالى.    
اأُبادُر اإلى فعِل الخيِر والإكثاِر منُه.  اأُبادُر اإلى فعِل الخيِر والإكثاِر منُه.    

اأجتنُب فعَل المعا�سي.  اأجتنُب فعَل المعا�سي.    
. .........................................................  

القيُم المستفادُة مَن الحديِث الشريِفِ 

أتدبَُّر وأستخرُج

اأتدبَُّر قوَل اهلِل تعالى: { 
|  )�سورُةُُ هوٍد, الآيُةK. )114ُم اأ�ستخرُج مَن الآيِة الكريمِة عماًل يمحو اهللُ 

تعالى بِه ال�سيÄاِت. 

اأكتُب اأKَر كتابِة الح�سنِة كاملًة, لَمْن همَّ بفعِل ال�سيÄِة وترَكها مخافَة اهلِل تعالى. 
 ُأفّكُر
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بّيْن دللَة قوِله �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم: " اإِنََّما الأَْعَماُل ِبالنِّيَّاِت, َواإِنََّما ِلُكلِّ اْمِرÇٍ َما َنَوى".  -1

َنًة َكاِمَلًة". يÄٍَِّة َفَلْم َيْعَمْلَها, َكَتَبَها اهلُل ِعْنَدُه َح�سَ ا�سرìْ قوَله �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم: "َواإِْن َهمَّ ِب�سَ  -2

الح�سناِت  كتابِة  في  تعالى  اهلِل  رحمِة  مظاهِر  مْن  مظهَريِن  ال�سريف,  الحديِث  مَن  ا�ستنتْج   -3
وال�سيÄاِت.

عّلْل: يكتُب اهللُ تعالى ح�سنًة كاملًة لمْن همَّ بفعِل الح�سنِة ولْم يعَمْلها.  -4

وِء ما تعّلْمَتُه مْن كتابِة الح�سناِت وال�سيÄاِت:  بّيْن جزاَء العمليِن الآتييِن في �سَ  -5

, وتبّرَع.  نوى �سديُقَك اأْن يتبّرَع في �سندوِق القر�ِس الخيريِّ  اأ   - 

 . قّرَر Wالٌب ال¨�سَّ في الختباِر, لكّنُه فوجÅَ ب�سدِة انتباِه المراقِب فلْم ي¨�سَّ  ب- 

اكتْب غيًبا الحديَث ال�سريَف الذي يرويِه عْن ربِّه مْن قوِله  �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم : "اإنَّ اهلَل كتَب   -6
الح�سناِت وال�سيÄاِت..." اإلى قوِله: "... �َسيÄًَِّة َواِحَدًة". 

ا�سئلُة
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ُأالحظ أنَّ 

تليها  التي  الآياُت  , وبداأِت  اللتيِن تحَتهما خطٌّ الكلمِتيِن  الوقِف على  تمَّ عنَد  قْد  المعنى  تليها   التي  الآياُت  , وبداأِت  اللتيِن تحَتهما خطٌّ الكلمِتيِن  الوقِف على  تمَّ عنَد  قْد  المعنى   
باإيراِد معًنى اآخَر. 

الوقَف في المو�سعيِن كاَن على راأ�ِس الآيِة. الوقَف في المو�سعيِن كاَن على راأ�ِس الآيِة.   
عندما اأتلو قوله تعالى:{   -2

 | )�سورُةُُ المائدِة, الآيُة 2(.

 Iُالتالو
والتéوjُد

põFÉédG u…QÉ«àN’G p∞bƒdG ó GƒfCG 
( tΩÉàdG o∞bƒdG)

الدرُس السادُس

عرْفâَ اأنَّ الوقَف الختياريَّ يكوُن باإرادِة القارÇِ مْن دوِن �سبٍب قاهٍر, وُهَو 
النوَع  الدر�ِس  الجائِز, و�سنتناوُل في هذا  الجائُز والوقُف غيُر  الوقف  ق�سماِن: 

. الأوَل مْن اأنواِع الوقِف الجائِز, وهَو الوقُف التامُّ

põFاéال uتياريNال p∞bالو ُ́ اأنوا

ُنالكافيالتامُّ الَح�سَ

أتأّمُل وُأالحُظ

الكلمتيِن  على  الوقِف  عنَد  الم�ستفاَد  المعنى  واأفهُم  الآتيتيِن,  الكريمتين  الآيتيِن  اأتلو  عندما   -1
 : اللتيِن تحَتهما خطٌّ

ت`عال`ى:{  اهللُ  ق``اَل   
| )�سورُةُُ الأعراِف, الآيتاِن 3-2(.  َ
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( على كلمِة {  |, وهَي تدلُّ على اأنَّ الوقَف تامٌّ ب�سبب  األحßُ كتابَة عالمِة الوقف )
تعالى  ، فاهللُ  p∞bƒال pΩوõل≈ لY t∫تد n∂لòcو’معن≈، و kا pلفظ ’ √ nعدH ماH pΩÓالك pاطÑتQا pΩدY
هم عِن الم�سجِد الحراِم على ظلِمهْم وترِ∑ العدِل  ينهى الموؤمنيَن اأْْن يحمَلهم ب¨�ُس قوٍم ل�سدِّ
فيهم, Kمَّ انتقلâِ الآيُةُ اإلى اأْمِر الموؤمنيَن بالتعاوِن على الِبرِّ والتقوى, فلْو و�سلâَ الكالَم لختلَّ 

ا عِن التعاوِن على الِبرِّ والتقوى, وهذا المعنى غيُر �سحيٍح. المعنى؛ اإPْ �سي�سبُح الّنهُي اأي�سً

أستنتُج أنَّ

: ُهَو الوقُف على كلمِة تمَّ المعنى عنَدها, ول تتعلُق بما بعَدها في اللفßِ ول  الوقَف التامَّ  -1
في المعنى. 

الوقَف التامَّ يكوُن على روؤو�ِس الآياِت وعلى نهاياِت ال�سوِر والق�س�ِس والمو�سوعاِت    -2
 . Pاِت المعنى التامِّ

( التي ت�سيُر اإلى الوقِف الالزِم الذي اإْن لْم  الوقَف التامَّ قْد ُي�سبُط اأحياًنا بعالمِة الوقِف )  -3
تقْف عليه يختّل المعنى. 

: يح�سُن الوقُف عليِه, ويح�سُن البتداُء بما بعَده. حكَم الوقِف التامِّ  -4
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أتلو وُأطّبُق
سورُةُُ ا�عراِف 

(25-11) rمُة منjرµال äُاjBال

bاَل اهللُ Jَعال≈:
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ُم تعل¬مي وأدائي ُأقوِّ

التالوُة البيتّيُة

 : اأ�ستنتُج نوَع الوقِف على الكلمتيِن اللتيِن تحَتهما خطٌّ
 } تعالى:  اهللُ  قاَل   -1

.|

قاَل اهللُ تعالى: {  |.  -2

(, Kمَّ اأقوُم بما ياأتي:  اأرجُع اإلى الم�سحِف ال�سريِف )�سورِة المائدِةِِ
1- اأتلو الآياِت الكريمَة مْن )6-14(, مراعًيا ما تعّلمته مْن اأحكاِم التالوِة والتجويِد. 

, واأكتُبها في دفتري.  2- اأ�ستخرُج KالKَة اأمثلٍة على الوقِف التامِّ
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≈dÉ©J p̂ ÉH p¿ÉªjE’G ≈dEG oájGó¡dG
الدرُس السابُع 

ونهاُه  ال�سالِل  Wريَق  لُه  وبّيَن  عليها,  وحّثُه  الهدايِة  Wريَق  لُه  وبّيَن  الإن�ساَن,  تعالى  اهللُ  خلَق 
عنها, يقوُل تعالى:{                                                                 | )�سورُةُُ الإن�ساِن, الآيُةُ 3(, ولذا, يتوّجُه 
، bا∫n اˆُ تعالى:  pضتقيمùالم pضراطüل≈ الEا pالهدايةH هم pتÓضU rمن mعةcQ uπc »تعال≈ ف p̂ المùضلمn¿ƒ اEل≈ ا

.)6 {                                               | ) �سورُةُُ الفاتحِة, الآيُةُ

مْن رحمِة اهلِل تعالى بعبادِه اأْن هّياأَ لُهْم �سباًل تقوُدُهم اإلى الهدايِة, منها: 
1- الØ£رIُ ال�س∏يمُة

اأودَع اهللُ تعالى في كلِّ اإن�ساٍن Wبيعًة خَلَقُه عليها منُذ ولدِتِه ُت�سّمى الفطرَة, فالإن�ساُن ي�سعُر 
باأنَّ لهذا الكوِن خالًقا ينب¨ي الخ�سوُع اإليِه, واللتزاُم باأمِره, واللتجاُء اإليِه, يقوُل اهللُ تعالى: 
اأزماِنهم  اختالِف  على  النا�َس  نجُد  لذا,  الآيُة30ُ(؛  الروِم,  )�سورُةُُ   |  }
يبحثوَن عْن اإلٍه يعبدوَنُه, فقْد يهتدوَن اإلى معرفِة اهلِل تعالى, فيوافُق Pلَك فطرَتهم, وقْد تنحرُف 
الفطرُة عِن الم�ساِر ال�سليِم, في�سلُّ الإن�ساُن ويعبُد مْن دوِن اهلِل الأ�سناَم وال�سم�َس والناَر, وهذا 
هو معنى حديِث ر�سوِل اهلِل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم : "ما مْن مولوٍد اإلَّ ُيوَلُد على الفطرِة, فاأََبواُه 

�ساِنه")1(, وقد جاَء الإ�سالُم موافًقا للفطرِة ال�سليمِة. راِنه اأْو يمجِّ داِنه اأْو ين�سّ يهوِّ
وتوجد عوامُل كثيرٌة ت�ساعُد على المحافظِة على �سالمِة الفطرِة, منها الأ�سرُة والموؤ�س�ساُت 

الهدايُة في ال�سطالìِ, هَي اّتباُع منهِج اهلِل تعالى في الحياِة. 

إضاءٌة

اّتب``اُع منه``ِج اهلِل تعال``ى 
في الحياِة يحّق``ُق الخيَر 
لالإن�ساِن في الحياِة الدنيا 

والآخرِة.

)1( �سحيح م�سلم,.

  pةjال¡دا Ωُو¡Øم  kل qاأو

  pةjال¡دا πُÑس� ثانيkا 
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اأُفّكُر  في اأموٍر اأخرى ت�ساعُدني على المحافظِة على �سالمِة فطرِتي, واأPكُرها لزمالئي.
 ُأفّكُر

التربويُة, ويكمُن دوُرهم في تن�سÄِة الأبناِء تن�سÄًة �سليمًة, وتعليِمهم مكارَم الأخالِق, وغر�ِس 
القيِم الإيجابيِة مْن حبِّ الخيِر للنا�ِس, والعمِل ال�سالِح, وحبِّ الأوWاِن, وتحذيِرهم مْن كلِّ 
القيِم ال�سلبيِة والأخالِق الفا�سدِة, وتوجيِههْم نحَو ال�ستخداِم الأمثِل لو�سائِل الت�ساِل الحديثِة 
انحراِف  مَن  لحمايِتهم  وPلَك  ال�سالحِة؛  ال�سحبِة  واختياِر   , الجتماعيِّ التوا�سِل  ومواقِع 

الفطرِة وف�ساِدها.

πُ2- العق
ميََّز اهللُ تعالى الإن�ساَن عْن غيِره مَن المخلوقاِت بنعمِة العقِل, وجعَل لُه القدرَة على التمييِز بيَن 
 rفقد nالنعمة p√òه nΩ pر oM rن nمnف ، p∞كليqالت nمناط nπالعق oΩÓضSE’ا nπجع rدbو ، p∫Óال�ض p≥ريWو pالهداية p≥ريW
ُرفَع عنُه التكليُف, قاَل اهللُ تعالى: {  | 

)�سورُةُُ العنكبوِت, الآيُةُ 43(. 

تعالى: ب`قوِله  القراآنيِة  الآي`اِت  مَن  كثيٌر   âُْخِتَم ل`ذا,  منزَلَته؛  ورف`َع  بالعقِل  الإ�سالُم  اهتمَّ 
في  عقِله  ا�ستخداِم  اإلى  الإن�ساَن  القراآُن  وّجَه  وقْد   ,| روَن  sµØََتj  } اأْو   | ُ∏وَن  pق rَعj اأََفاَل   }
  } تعالى:  اهلُل  قال  قوانيِنه,  وك�سِف  الكوِن  خلِق  في  تعالى  اهلِل  قدرِة  في  التفّكِر 
فعنَدما   ,)53 الآيُةُ   ,âْف�سل )�سورُةُُ   |  
ُر فيها, يدرُ∑ اأنَّ لهذا الكوِن خالًقا عظيًما, واأنَّ  يتاأّمُل الإن�ساُن في مخلوقاِت اهلِل تعالى ويتفكَّ
وراَء هذا الوجوِد البديِع غايًة وحكمًة, وبهذا يكوُن العقُل اأهمَّ �سبِل الهدايِة, قال اهللُ تعالى:

 .) 10 {  | )�سورُةُُ الملِك, الآيُةُ
حبِة ال�سيÄِة والتقليِد الأعمى والم�سالِح  وقْد ينحرُف العقُل عْن Wريِق الهدايِة عندما يتاأKُر بال�سُّ

ال�سخ�سيِة, في�سبُح عقُله وباًل عليِه.
ومَن المواقِف التي توؤكُد قيمَة ال�ستدلِل بالعقِل ا�ستدلًل �سليًما موقُف اأبي بكٍر ال�سّديِق ر�سَي 
اهللُ عنُه في حادKِة الإ�سراِءِ والمعراِج, فقْد �سعى بع�ُس الم�سركيَن اإليِه ي�سّككوَنه في �سدِق نبّوِة 
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اأنَُّه Pهَب الليلَة اإلى بيâِ المقد�ِس وجاَء  ُقه  �سيِدنا محّمد �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم, فقالوا: اأت�سدِّ
قبَل اأْن ي�سبَح? فقاَل: نعْم, اإّني َلأُ�سّدُقه في ما هَو اأبعُد مْن Pلَك, اإّني اأ�سّدُقه في خبِر ال�سماِء 

ياأتيِه �سباìَ م�ساَء. 
πُ3- الر�س

ه على هدايِتهم, اأْن اأر�سَل لُهُم الر�سَل ليبّينوا لُهْم Wريَق الر�سِد  مْن رحمِة اهلِل تعالى بالنا�ِس وحر�سِ
فيّتبعوه, وWريَق ال�سالِل فيجتنبوه, قاَل تعالى: {                                                      | )�سورُةُُ الأنبياِء, الآيُة 
107(؛ وPلَك لأنَّ هدايَة الفطرِة وهدايَة العقِل هدايٌة ُمْجَمَلٌة عاّمٌة, يدرُ∑ الإن�ساُن بو�ساWتها 

منُه,  تعالى  اهللُ  يريُد  وماPا  فيها,  وال�سيِر  الهدايِة  Wريِق  تفا�سيَل  يدرُ∑  ل  لكنُه  لُه خالًقا,  اأْن 
وكيَف يعبُده. 
ºُjرµُن الB4- القرا

 ختَم اهللُ بِه الر�سالِت الإلهيَة, وهَي ر�سالُة الإ�سالِم, قاَل تعالى: {  | 
)�سورُةُُ اآِل عمراَن, الآيُة 19(؛ والقراآُن كالُم اهلِل تعالى الم�ستمُل على تو�سيِح Wريِق الهدايِة والإر�ساِد 

في  وتمكيِنها  الهدايِة  لتحقيِق  تعالى وWاعِته وعبادِته  باهلِل  الإيماِن  النا�ِس على  اإليها, ودللِة 
نفو�ِس النا�ِس.

أستنتُج

اإر�ساِد  على  ِه  يدلُّ على حر�سِ و�سلََّم,  عليِه  اهللُ  �سّلى  �سّيِدنا محّمٍد  �سيرِة  مْن  موقًفا  اأ�ستنتُج 
ِله الأPى في �سبيِل Pلَك.  النا�ِس اإلى الهدى وتحمُّ

وقْد ينحرُف الإن�ساُن عِن الهدايِة التي اأراَدها اهللُ تعالى لُه لأ�سباٍب, منها: 
iال¡و ُ́ 1- اÑJا

ُجِبَلâِ النف�ُس الإن�سانيُة على حبِّ ال�سهواِت ومتاِع الحياِة الدنيا, ليكوَن Pلَك دافًعا لالإن�ساِن 
اإلى اإعماِر الكوِن, يقوُل تعالى: {   

 |                                                                                                                                                             

)�سورُةُُ اآِل عمراَن, الآيُةُ 14(.
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وقْد حثَّ الإ�سالُم الإن�ساَن على التمتُِّع بما في هذا الكوِن مْن خيراٍت ومتاٍع, واأْن ي�ستخدَمها 
كلَّ  يجعَل  اأْن  ل  الم�سروعِة,  بالطرِق  عليها  َل  يح�سُ واأْن  اإف�ساِده,  في  ل  الكوِن  اإعماِر  في 
  } تعالى:  قاَل  واأهواَءه,  �سهواِته  لي�سبَع   âْكان Wريقٍة  باأيِّة  تح�سيَلها  ِه  همِّ
 

| )�سورُةُُ الجاKية, الآيُةُ 23(.
2- ال�سي£اُن

 ، pضتقيمùالم pضراطüال pنY √ sد oضüي r¿ضا¿، واأùنEÓا ل vدوY n¿ƒيك r¿اأH ا kهدY ¬ pضùل≈ نفY o¿ضي£اûال nòاأخ
| )�سورُةُ الأعراِف, الآيُةُ 16(. يقوُل اهللُ �سبحاَنه وتعالى: {

اأمِرها,  مْن  ويهّوَن  ال�سيÄَة,  الأعماَل  لُه  ويزّيَن  لالإن�سان,  يو�سو�َس  اأْن  ال�سيطاُن  يحر�ُس  لذا, 
ه مْن و�ساو�ِس  َن نف�سَ ويعّلَق الإن�ساَن بالأمِل وWوِل العمِر مْن دوِن توبة. وعلى الإن�ساِن اأْن يح�سّ
ال�سيطاِن بذكِر اهلِل تعالى, والعمِل ال�سالِح, والدعاِء, وقراءِة القراآِن الكريِم, والتفّكِر في عظيِم 

خلِق اهلِل وقدرِته, واأْن يدرَ∑ عداوَة ال�سيطاِن لُه.

أستنتُج

اأ�ستنتُج �سبًبا اآخَر يوؤدي اإلى انحراِف الإن�ساِن عْن Wريِق الهدايِة, واأناق�سُه مَع زمالِئي.

اأتفّكُر في خلِق اهلِل تعالى.  اأتفّكُر في خلِق اهلِل تعالى.    
اأُبادُر اإلى التوبِة. اأُبادُر اإلى التوبِة.   

اأحر�ُس على Pكِر اهلِل تعالى, وقراءِة القراآِن الكريِم وتدبُِّره. اأحر�ُس على Pكِر اهلِل تعالى, وقراءِة القراآِن الكريِم وتدبُِّره.   
. ..............................................................................................  

القيُم المستفادُة مَن الدرِس
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بّيِن المق�سوَد بالهدايِة.   -1

ْح Pلَك.  الفطرُة مْن �سبِل الهدايِة, و�سِّ  -2

ِر في خلِق اهلِل تعالى في الهدايِة.  بّيْن دوَر التفكُّ  -3

ا�ستنتْج ما ُير�سُد اإليِه قوُله تعالى: {                           |.  -4

ما �ُسبُل الهدايِة واأ�سباُب ال�سالِل التي ت�سيُر اإليها كلُّ اآيٍة مّما ياأتي:  -5
قاَل اهللُ تعالى: {  |.  اأ   - 

قاَل اهللُ تعالى: {  |.  ب- 
قاَل اهللُ تعالى: {                |. ج`- 

قاَل اهللُ تعالى: {                                                                                                     |.  د  - 
قاَل اهللُ تعالى: {  |. ه`- 

ا�سئلُة
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p¬≤ØdG p∫ƒ°UCG oº∏Y
الدرُس الثامُن 

تمتاُز ال�سريعُة الإ�سالميُة ب�سالحّيِتها لكلِّ زماٍن ومكاٍن, وقدرِتها على تنظيِم حياِة النا�ِس عْن 
بالأحكاِم  العلُم  هَو  الفقِه  علَم  اأنَّ  �سابًقا   âَوقْد عرْف  , م�ستجدِّ لكلِّ  ال�سرعيِّ  الحكِم  بياِن  Wريِق 
العمليِّ  التطبيقيِّ  بالجانِب  ُيعنى  الذي  وهَو  التف�سيليِة,  اأدلِّتها  مْن  الم�ستنبطِة  العمليِة  ال�سرعّيِة 
 p√òه nاطÑضتنSا sلكن . p¢Sالنا n™م mπوتعام m™يHو xèMو mةÓضU rمن pضلمùالم pياةëل pميةƒالي päضاSQوالمما
الأحكاِم ال�سرعيِة ُيبنى على قواعَد و�سوابَط, وكْي نتو�سَل اإليها ل بدَّ اأْن نمرَّ بمراحَل, وهَو ما 

ُي�سّمى علَم اأ�سوِل الفقِه.

التبرُع  المعا�سرِة, وهَي  الم�سائِل  الفقِه, نعر�ُس لم�ساألٍة مَن  اأ�سوِل  اإلى مفهوِم علِم  ِل  للتو�سُّ
بالدِم, فما ُحْكُم التبرِع بالدِم لل�سخ�ِس المري�ِس?

َل الفقهاُء اإلى القوِل بم�سروعيِة التبّرِع بالدِم, مَع مراعاِة  تو�سّ
: pتيةB’ا pضروطûال

. 1- اأْن يكوَن المري�ُس محتاًجا اإلى الدِم ب�سهادِة الطبيِب المخت�سِّ
ِع. 2- اأّل يترّتَب على التبّرِع بالدِم �سرٌر بالمتبرِّ

. x3- اأّل يكوَن التبّرُع مقابَل عو�ٍس مادي
َل الفقهاُء اإلى القوِل بالم�سروعيِة? فكيَف تو�سّ

الت�سريِع  ومقا�سِد  النبويِة,  وال�سّنِة  الكريِم  القراآِن  مَن  اأدلٍة  على  بناًء  الحكَم  هذا  الفقهاُء  بنى 
وقواعِدِه الكليِة الم�ستنبطِة مْن اآياِت القراآِن الكريِم وال�سّنِة النبويِة, مثِل قاعدِة )ال�سروراُت تبيُح 
المحظوراِت(, فهَي م�ستنبطٌة مْن قوِلِه تعالى: {  |,  
)�سورُة البقرِة, الآيُة113(, كما اأنها تحّقُق مق�سَد ال�سارِع بحفßِ النف�ِس, فالنظُر في الأدلِة ال�سابقِة مْن 

kل qاأوp¬قØال pسولUاأ pº∏ع Ωُو¡Øم

معلومٌة إثرائيٌة

في  تتمّثُل  ال�سريعِة  مقا�سُد 
النف�ِس,   ßِوحف الديِن,   ßِحف
الن�سِل   ßِوحف العقِل,   ßِوحف

والِعر�ِس, وحفßِ الماِل.

التبرُع  المعا�سرِة, وهَي  الم�سائِل  الفقِه, نعر�ُس لم�ساألٍة مَن  اأ�سوِل  اإلى مفهوِم علِم  ِل  للتو�سُّ
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, اإPْ يتقّرُر في المنهِج الأ�سوليِّ  يتكامُل المنهُج الفقهيُّ التطبيقيُّ مَع المنهِج الأ�سوليِّ النظريِّ
الم�سادُر ال�سالحُة لال�ستدلِل و�سوابُطها, بما في Pلَك القواعُد الكليُة بو�ساWِة البحِث في الأدلِة 
، اأما المنهoè الفقه«t الت£Ñيق«t فيoåëÑ ف« ا’أدلةp التفüضيليةS’ pضتنÑاطp الëكمp الûضرq»Y من  pجماليةE’ا

تلك الم�سادِر.

أتذّكُر

, المتمثِّلُة في القراآِن الكريِم, وال�سّنِة النبويِّة,  الأدلُة التف�سيليُة: هَي م�سادُر الت�سريِع الإ�سالميِّ , المتمثِّلُة في القراآِن الكريِم, وال�سّنِة النبويِّة,   الأدلُة التف�سيليُة: هَي م�سادُر الت�سريِع الإ�سالميِّ  
والإجماِع, والجتهاِد. 

ال�سالِة,  وجوِب  مثُل  النا�ِس,  باأفعاِل  المتعّلقُة  الأحكاُم  هَي  العمليُة:  ال�سرعيُة  الأحكاُم  ال�سالِة,   وجوِب  مثُل  النا�ِس,  باأفعاِل  المتعّلقُة  الأحكاُم  هَي  العمليُة:  ال�سرعيُة  الأحكاُم   
واإباحِة البيِع.

ي العم∏يu الت£Ñيقيuثانيkا p¡قØال è¡æوالم uسوليUالأ pè¡æبيَن الم ُπامµالت

أتعاوُن  وُأناقُش

الجانُب  مْن حيُث:  الطائرِة,  متِن  ال�سالِة على  اأداِء  م�ساألَة  مناق�سِة  مَع مجموعِتي في  اأتعاوُن   
( وفَق قوِله تعالى:{                           |  التطبيقيُّ )الحكُم الفقهيُّ
, الآيُة 103(, والجانُب المنهجيُّ الأ�سوليُّ وفَق قاعدِة: )ال�سروراُت تبيُح المحظوراِت(. )�سورُةُ الن�ساِءِِِ

 pΩكاMا’أ pاطÑضتنS’ ;ها pيرZو m¢Sياbو ḿ ، وƒbاYدc nليةm ومقاUضدn تûضري™m واEجما mيةƒÑن mةqن oضSو mريمc m¿Bراb
ال�سرعيِة عْن Wريِقها, ُي�سّمى علَم اأ�سوِل الفقِه, يتبّيُن لنا مّما �سبَق, اأّن مفهوَم علِم اأ�سوِل الفقِه هو 
 oلمY o≥qويتعل . pةqضيليüها التف pمن اأدلت pةqالعملي pةqيYضرûال pΩكاMا’أ pاطÑضتنSل≈اY oعينoالت« ت pدYاƒالقH oالعلم
اأ�سوِل الفقِه بمعرفِة المجتهِد الأدلَة التي ُت�ستنبُط منها الأحكاُم ال�سرعيُة, وهَي: الكتاُب وال�سّنُة 
والعقُل  والن�سُل  والنف�ُس  الديُن  الإ�سالميِة, وهَي  لل�سريعِة  الكّليُة  والمقا�سُد  والقيا�ُس  والإجماُع 

والماُل والقواعُد الكّليُة, مثُل: الأمُر يفيُد الوجوَب, والنهُي يفيُد التحريَم.
. pا’جتهاد nضروطTو ، p∫’ضتدS’ا n≥رائWو ، pا’أدلة nمن pيةYضرûال pΩكاMا’أ pاطÑضتنSا nدYاƒb n±يعر r¿واأ
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القاعدَة  يقّرُر  الت�سريِع  م�سادِر  في  وال�ستقراِء  والبحِث  النظِر  بعَد  الأ�سوليَّ  اأنَّ  Pلَك:  ومثاُل 
, والن�سُّ الذي ورَد في اآيٍة اأْو حديٍث نبويx على  الأ�سوليَة )الأمُر يفيُد الوجوَب(؛ فالأمُر دليٌل كليٌّ
, الآيُة 1 (,  , مثُل قوِلِه تعالى: {  | )�سورُةُ المائدِةِِ �سي¨ِة الأمِر دليٌل تف�سيليٌّ
 : o∫ƒفيق ، u»Yضرûال pكمëال pاطÑضتنS’ ( pيةB’ا) u»ضيلüالتف pπ`ل≈ الدليY nليةƒضUا’أ nدةYالقا o¬``الفقي o≥qÑ£في

{  | فعُل اأمٍر, والأمُر يفيُد الوجوَب. ومن Kّم, فاإنَّ حكَم الوفاِء بالعقوِد هَو )الوجوُب(.

 ? اأيُّهما اأ�سبُق: المنهُج الأ�سوليُّ اأِم المنهُج الفقهيُّ

لعلِم اأ�سوِل الفقِه اأهميٌة بال¨ٌة, تتمّثُل في ما ياأتي:
ربُط الأحكاِم ال�سرعيِة بم�سادِرها الت�سريعيِة بعيًدا عِن الهوى والآراِء ال�سخ�سيِة المجّردِة.  -1

تعميُق الثقِة بالمجتهديَن واأئمِة الفقِه, باأّنهْم يعملوَن وفَق مناهَج علميٍة وا�سحٍة.  -2

اأgميُة ع∏pº اأUسولp الØق¬p ثالثkا

اأقّدُر جهوَد العلماِء والمجتهديَن في خدمِة الإن�سانية.  اأقّدُر جهوَد العلماِء والمجتهديَن في خدمِة الإن�سانية.    
. ...............................................................................  

القيُم المستفادُة مَن الدرِس

 ُأفّكُر
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ما المق�سوُد بعلِم اأ�سوِل الفقِه?   -1
بّيْن اأهميَة علِم اأ�سوِل الفقِه.   -2

القاعدِة الأ�سوليِة: )النهْي  الفقهيِّ في تقريِر  المنهِج الأ�سوليِّ والمنهِج  بيَن  التكامَل  ِح  و�سّ  -3
يفيُد التحريَم(, وقوَله تعالى: {  

.|                                   

( بجانِب العبارِة ال�سحيحِة, واإ�سارَة )  (  انقْل اإلى دفتِر∑ العباراِت الآتيَة, Kمَّ �سْع اإ�سارَة )  -4
بجانِب العبارِة غيِر ال�سحيحِة: 

المنهُج الفقهيُّ ي�سبُق المنهَج الأ�سوليَّ )           (. اأ    - 
ُتعدُّ   ,|   } تعالى:  يقوُل  ب - 

الآيُةُ الكريمُة ال�سابقُة دلياًل اإجماليvا كّليvا )           (.
�سّنِف الأعماَل الآتيَة وفَق الجدوِل اأدناُه:  -5

. العلُم بالأحكاِم ال�سرعيِة, تقريُر القواعِد الأ�سوليِة, اإ�سداُر الحكِم ال�سرعيِّ

ا�سئلُة

المèُ¡æ الØق¡يُّالمèُ¡æ الأUسوليُّ
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 u…QÉ«àN’G p∞bƒdG ó GƒfCG
põFÉédG

(»aÉµdG o∞bƒdG)

الدرُس التاسُع

 Iُالتالو
والتéوjُد

أتأّمُل وُأالحُظ

عندما اأتلو الآياِت الكريمَة الآتيَة مْن �سورِة الأعراِف, واأفهُم المعنى الم�ستفاَد عنَد الوقِف على 
 : الكلماِت التي تحَتها خطٌّ

}  -1
.|

.|                   }  -2

 : ُأالحُظ أنَّ

مْن جهِة  بعدَه  بما  يتعّلُق  لكنُه  معًنى �سحيًحا,  اأفاَد  تحَتها خطٌّ  التي  الكلماِت  على  الوقَف  مْن جهِة   بعدَه  بما  يتعّلُق  لكنُه  معًنى �سحيًحا,  اأفاَد  تحَتها خطٌّ  التي  الكلماِت  على  الوقَف   
المعنى ل مْن جهِة اللفßِ )الإعراِب(؛ لأنَّ الحديَث في الآيتيِن الأولييِن ل يزاُل عْن �سجوِد 
المالئكِة واإبلي�َس ل�سّيِدنا اآدَم عليِه ال�سالُم, وفي الآيِة الأخيرِة ل يزاُل الحديُث عِن الإ�سراِف, 

وكلُّها ل عالقَة لها بما بعَدها مْن حيُث اللفßُ والإعراُب.

põFاéال uتياريNال ∞bالو ُ́ اأنوا

ُنالكافي الَح�سَ

, و�سنتناوُل في  , مْن اأق�سام الوقف الختياريِّ تعرفâ في در�ٍس �سابٍق الوقَف التامَّ
هذا الدر�ِس النوَع الثاني مْن اأنواِع الوقِف الختيارّي, وهَو الوقُف الكافي.
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أستنتُج أنَّ
معًنى,  بعَده  بما  ويتعّلُق  معًنى �سحيًحا,  يوؤدي  على كالٍم  الوقُف  ُهَو  الكافي:  1-الوقَف 

ويوجُد في روؤو�ِس الآياِت وفي اأKناِئها. 
2-ُحْكَم الوقِف الكافي: يح�سُن الوقُف عليِه, ويح�سُن البتداُء بما بعَدُه.

أتلو وُأطّبُق

bاَل اهللُ Jَعال≈:

سورُةُ ا�عراِفِ 
(30-26) rمُة منjرµال äُاjBال
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ُأقّوُم تعل�مي وأدائي  

 »a p±GôYC’G pIQƒ°S røe w§N É¡nàëJ »àdG  päÉª∏µdG ≈∏Y (»aÉµdG , uΩÉàdG) p∞bƒdG ń ƒf oèàæà°SCG
. pá≤HÉ°ùdG páªjôµdG päÉjB’G

التالوُة البيتّيُة

 :»JCÉj ÉªH oΩƒbCG sºK ,( pIóFÉªdG pIQƒ°S) p∞jô°ûdG p∞ë°üªdG ≈dEG o™LQCG  
 . pójƒéàdGh pIhÓàdG pΩÉµMCG røe ¬oà rª∏©J Ée Ék«YGôe ,(26-15) røe náªjôµdG päÉjB’G ƒ∏JCG  -1

.…ôàaO »a É¡oÑàcCGh »aÉµdG p∞bƒdGh uΩÉàdG p∞bƒdG ≈∏Y má∏ãeCG náKÓK oêôîà°SCG  -2

 } , ppppIó`FÉªdG pIQƒ`°S røe ≈dÉ©J p¬` pdƒb »a
 »àª∏c ≈∏Y ( ) p≥fÉ©àªdG p∞`bƒdG oá`eÓY oóLƒj |                                                                       
 o∞bƒdG oRƒéj ’h , pør« n©°VƒªdG póMCG ≈∏Y p∞bƒdG nRGƒL »æ©j Gògh ,|  } ,|  }

.Éª¡«∏c ≈∏Y

أتعّلُم
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 lìسر�
lßØMو

 ∞jال�سر pثjالحد ìُسر�

       pΩÉ«°üdG oπ°†a
الدرُس العاشُر

هَو ال�سحابيُّ الجليُل �سعُد بِن مالٍك 
الأن�ساريُّ ر�سَي اهللُ عنُه, روى عِن 
اأحاديَث  و�سلََّم  عليِه  اهللُ  �سّلى  النبيِّ 
كثي`رًة, ك`اَن مْن فقه```اِء ال�سح`اب``ِة, 

وتوفَي ر�سَي اهللُ عنُه �سنَة 74ه`.

التعريُف براوي الحديث

أقرأ الحديَث النبويَّ الشريَف

ا: �سنًة. kØjرN  

)1( متفق عليه. 

عْن اأبي �سعيٍد الخدريِّ ر�سَي اهللُ عنُه, قاَل: قاَل ر�سوُل اهلِل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم: "َما ِمْن 
وُم َيْوًما ِفي �َسِبيِل اهلِل, اإِلَّ َباَعَد اللَّ`ُه ِبَذِلَك اْلَيْوِم َوْجَهُه َعِن النَّاِر �َسْبِعيَن َخِريًفا")1(. َعْبٍد َي�سُ

äرداØمعاني الم

ًبا اإليِه, فَمْن   �سَرَع  اهللُ �سبحاَنه وتعالى العباداِت  تقرُّ
يطِع اهللَ ويعمْل �سالًحا يهيÅ اهللُ لُه �سبَل الخيِر, ويي�ّسْر 
لُه اأمَره, ويو�ّسْع لُه في رزِقه, ويمّتْعه بالراحِة والطماأنينِة 
وال�سعادِة في الدنيا, وَي¨ِفْر لُه Pنوَبه, ويدخْله الجنَة, قاَل 

     {  | )�سورة الطالق, الآيتان 2, 3(.تعالى: 

ا في رم�ساَن و�ُسِرَع   ومْن اأبرِز هذِه العباداِت واأكثرِها تاأKيًرا في النف�ِس ال�سياُم, الذي �ُسِرَع فر�سً
نافلًة في غيِر رم�ساَن؛ تزكيًة للنف�ِس, وتهذيًبا لالأخالِق, وتحقيًقا للتقوى.
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�سهِر  �سياِم  على  العبادُة  هذِه  تتوّقُف  ول 
في  نافلًة  ال�سياُم  ُي�ستحبُّ  بْل  المبارِ∑,  رم�ساَن 
اأوقاٍت اأخرى,  منها �سياُم يوِم عرفَة ويوِم الKنيِن 

والخمي�ِس مْن كلِّ اأ�سبوٍع.

)1( متفق عليه.

)3( متفق عليه, ُجنٌَّة تعني وقايًة.
)2( �سنن الترمذي, حديث �سحيح.

)4( �سحيح البخاري.

فضائُل الصياِم وآثاُره

اهلِل  النبويِّ مْن وعِد  الحديِث  الم�سلِم, منها ما جاَء في هذا  تعوُد على  لل�سياِم ف�سائُل عظيمٌة 
تعالى لعبادِه ال�سائميَن بمباعدِتهْم عِن الناِر ومعافاِتهم مْنها, وهناَ∑ ف�سائُل اأخرى, منها:

َياُم ُجنٌَّة")3(.  الوقايُة مَن الوقوِع في المعا�سي والآKاِم, قاَل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم: "ال�سِّ  -1
تخ�سي�ُس باٍب مْن اأبواِب الجنِة لل�سائميَن, قاَل ر�سوُل اهلِل �سلى اهللُ عليِه و�سّلَم: "اإِنَّ ِفي الَجنَِّة   -2
اأَْيَن  ُيَقاُل:  َغْيُرُهْم,  اأََحٌد  ِمْنُه  َيْدُخُل  ل  الِقَياَمِة,  َيْوَم  اِئُموَن  ال�سَّ ِمْنُه  َيْدُخُل  يَّاُن,  الرَّ َلُه  ُيَقاُل  َباًبا 

َحٌد")4(. اِئُموَن? َفَيُقوُموَن, ل َيْدُخُل ِمْنُه اأََحٌد َغْيُرُهْم, َفاإPَِا َدَخُلوا اأُْغِلَق َفَلْم َيْدُخْل ِمْنُه اأَ ال�سَّ
, مræ¡ا: mIعد (πَFف†سا) س¡َر رم†ساَن بـ� Ωُسال�Eال sسüN rدbو

1- وجوُد ليلِة القدِر فيِه, وهَي خيُر الليالي واأف�سُلها عنَد اهلِل تعالى, قاَل تعالى:{ 
يها وقياُمها.            | )�سورُة القدِر, الآيُة 3(؛ لذا, ُي�سنُّ تحرِّ

2- م¨فرُة الذنوِب لَمْن قاَم لياليِه ل �سّيما ليلَة القدِر, قاَل ر�سوُل اهلِل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم: "َمْن َقاَم 
َم ِمْن Pَْنِبِه" )5(. اًبا, ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ اَن اإِيَماًنا َواْحِت�سَ َرَم�سَ

ُل اهلِل فيِه على عباِده بالأجِر العظيِم والخيِر الكثيِر, قاَل ر�سوُل اهلِل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم:  3- تف�سُّ
َياWِيُن")6(. َلâِ ال�سَّ ْبَواُب َجَهنََّم, َو�ُسْل�سِ َماِء, َوُغلَِّقâْ اأَ ْبَواُب ال�سَّ اَن ُفتَِّحâْ اأَ "اإPَِا َدَخَل �َسْهُر َرَم�سَ

)5( متفق عليه. 
)6( �سحيح البخاري. 

و�سلََّم:  عليِه  اهللُ  �سّلى  اهلِل  ر�سوُل  قال 
"ُتْعَر�ُس الأَْعَماُل َيْوَم الKَْنْيِن َوالَخِمي�ِس, 
اِئٌم ")1(. َفاأُِحبُّ اأَْن ُيْعَر�َس َعَمِلي َواأََنا �سَ

اأََحبُّ   " و�سّلَم:  عليِه  اهللُ  �سّلى  وقاَل 
وُم  َي�سُ َكاَن  َداُوَد,  َياُم  �سِ اهلِل  اإَِلى  َياِم  ال�سِّ

َيْوًما َوُيْفِطُر َيْوًما ")2(. 

إضاءٌة
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نJ r∏َ∂ الBثارp ما jاأJي:  pوم , pبالخير pتمعéوع∏≈ الم p¬عوُد ع∏يJ ف¡َي , pº∏الم�س pIياM في lيرÑc lل¡ا اأثر lIادÑع Ωُسياüوال
ِل و�سبِط النف�ِس,  قاَل ر�سوُل اهلِل  1- �سبُط الأخالِق وتنميُتها, فال�سياُم يعّوُد الم�سلَم على ال�سبِر والتحمُّ
اِئًما, َفاَل َيْرُفْث َوَل َيْجَهْل, َفاإِِن اْمُروؤٌ �َساَتَمُه اأَْو َقاَتَلُه,  َحُدُكْم َيْوًما �سَ َبَح اأَ �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم: "اإPَِا اأَ�سْ

اِئٌم")1(. اِئٌم, اإِنِّي �سَ َفْلَيُقْل: اإِنِّي �سَ
2- تقويُة �سلِة العبِد باهلِل تعالى, وتعليُمه الإخال�َس وال�سدَق؛ لأّنَّ ال�سياَم عبادٌة بيَن العبِد وربِّه ل يّطلُع 
ه ِمْن دوِن �سائِر الأعماِل, كما جاَء  عليها اأحٌد مَن النا�ِس؛ لذا, خ�سَّ اهللُ تعالى ال�سياَم باإ�سافِته اإلى نف�سِ
َياَم,  في الحديِث القد�سيِّ الذي رواُه النبيُّ �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم عْن رّبِه: "ُكلُّ َعَمِل اْبِن اآَدَم َلُه اإِلَّ ال�سِّ

َفاإِنَُّه ِلي َواأََنا اأَْجِزي ِبِه")2(.
�ِس حاجاِت النا�ِس مَن المحتاجيَن و الفقراِء, قاَل ر�سوُل اهلِل  3- تعويُد الم�سلِم على البذِل والعطاِء, وتلمُّ

اِئِم �َسْيÄًا")3(. اِئًما َكاَن َلُه ِمْثُل اأَْجِرِه, َغْيَر اأَنَُّه َل َيْنُق�ُس ِمْن اأَْجِر ال�سَّ َر �سَ �سلى اهللُ عليِه و�سّلَم:"َمْن َفطَّ
4- تعويُد الم�سلِم على النظاِم و�سبِط الوقâِ والدقِة في حياتِه, فهَو يتناوُل Wعاَم ال�سحوِر اإلى Wلوِع 
وُموا  "�سُ و�سلََّم:  عليِه  اهللُ  �سّلى  اهلِل  ر�سوُل  قاَل  يوؤّخُره,  ول  ال¨روِب  عنَد  اإفطاَره  ويتناوُل  الفجِر, 

ْفِطُروا ِلُروؤَْيِتِه")4(. ِلُروؤَْيِتِه, َواأَ
5- تحقيُق فوائَد �سحيٍة تعوُد على البدِن بالخيِر, ففي ال�سياِم �سفاٌء ِمْن بع�ِس الأمرا�ِس, ووقايٌة لج�سِم الإن�ساِن.

)1( �سحيح م�سلم. 
)2( متفق عليه. 

)3( �سنن الترمذي, وهوحديث �سحيح. 

اأُناق�ُس زمالئي في ف�سائَل اأخرى ل�سهِر رم�ساَن.

)4( �سحيح م�سلم.

اأتقّرُب اإلى اهلِل تعالى بال�سياِم.   
اأُخل�ُس العمَل هلِل تعالى.  

اأغتنُم �سهَر رم�ساَن في العبادِة والدعاِء.  
............................................................................................................................................  

القيُم المستفادُة مَن الحديِث النبويِّ

اأُناق�ُس زمالئي في ف�سائَل اأخرى ل�سهِر رم�ساَن.
ُأناقُش وأستذكُر
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ما المق�سوُد ب` )�سبعيَن خريًفا( الواردِة في الحديِث النبويِّ ال�سريِف?  -1
بّيْن اأKرْيِن مْن اآKاِر العباداِت.  -2

اPكْر وقتيِن مَن الأوقاِت التي ُي�ستحبُّ فيها ال�سياُم نافلًة.  -3
ْح KالKًة منها. ل�سياِم �سهِر رم�ساَن ف�سائُل عدٌة, و�سّ  -4

ا�ستنتْج اأKًرا مْن اآKاِر ال�سياِم في كلِّ حديٍث مَن الأحاديِث النبويِة الآتيِة:  -5

اكتْب غيًبا الحديَث النبويَّ مْن قوِله �سلى اهللُ عليِه و�سّلَم: "ما ِمْن عبٍد ي�سوُم... اإلى قوِله:   -6
"... �سبعيَن خريًفا".

ا�سئلُة

اأثُر الüسياpΩالحدjُث الÑæويُّ

اِئًما, َفاَل َيْرُفْث  َبَح اأََحُدُكْم َيْوًما �سَ قاَل �سّلى اهللُ عليِه و�سّلَم: "اإPَِا اأَ�سْ
اِئٌم". اِئٌم, اإِنِّي �سَ نِّي �سَ ْو َقاَتَلُه, َفْلَيُقْل: اإِ َوَل َيْجَهْل, َفاإِِن اْمُروؤٌ �َساَتَمُه اأَ

اِئًما َكاَن َلُه ِمْثُل اأَْجِرِه, َغْيَر اأَنَُّه  َر �سَ قاَل �سّلى اهللُ عليِه و�سّلَم: "َمْن َفطَّ
اِئِم �َسْيÄًا". َل َيْنُق�ُس ِمْن اأَْجِر ال�سَّ

َياُم ُجنٌَّة". قال �سّلى اهللُ عليِه و�سّلَم: "ال�سِّ
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( lôÑYh l¢ShQO)  náJDƒe oΩƒj

الدرُس الحادي عشَر 

جاء الإ�سالُم لتحقيِق العدِل والحريِة والكرامِة الإن�سانيِة؛ لذا, فهَو ل ير�سى الظلَم لأحٍد, بْل 
جاَء لدفِعه ورفِعه عِن النا�ِس, قاَل تعالى: { 

,الآيُة 194(, ففي ال�ّسنِة الثامنِة للهجرِة بعَث ر�سوُل              | )�سورُةُ البقرِةِ
اهلِل  �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم  الحارçَ بَن عميٍر الأزديَّ ر�سوًل اإلى ملِك ب�سرى مْن اأر�ِس ال�ساِم يدعوه 
اإلى الإ�سالِم, فلقَيه في Wريِقه جنوُد والي الروِم على البلقاِء �سرحبيَل بِن عمٍرو ال¨�ّسانيِّ فاأ�سروه, Kمَّ 
اأمَر الوالِي بقتِله, وهذا على خالِف ما جَرِت العادُة بِه مْن اإكراِم الر�سِل وعدِم التعّر�ِس لهْم, فا�ستدَّ 
ُيقتُل, فدعا الم�سلميَن للخروِج  لُه  اأوُل ر�سوٍل  Pلَك على ر�سوِل اهلِل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم؛ وهَو 
ومنًعا  الحياِة,  في  ه  لحقِّ واحتراًما  الإن�ساِن,  لكرامِة  و�سوًنا  ال¨�ّسانيِّ  عمرٍو  بِن  ل�سرحبيَل  تاأديًبا 
و�سلََّم,  عليِه  اهللُ  الر�سوُل �سّلى  ها  اأ�ّس�سَ التي  الدولة  لهيبِة  واحتراًما  واإزهاِق حياتِه,  عليه  للتعّدي 

وهذِه قيٌم كبرى قّرَرها الإ�سالُم واأعلى مْن �ساأِنها, كما قّرَرْتها المواKيُق الدوليُة.

َر عليهْم زيَد بَن حارKَة ر�سَي  جهَز الر�سوُل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم جي�ًسا قواُمه KالKُة اآلِف, واأمَّ
اهللُ عنُه, وقاَل: "اإْن ُقتَل زيٌد فجعفٌر, واإْن ُقتَل جعفٌر فعبُد اهلِل بُن رواحَة", واأو�ساُهْم بقوِله: "اغزوا 
ب�سِم اهلِل - في �سبيِل اهلِل - َمْن كفَر باهلِل, ل ت¨دروا, ول ت¨لوا, ول تقتلوا وليًدا ول امراأًة, ول كبيًرا 

فانًيا, ول منعزًل ب�سومعٍة, ول تقطعوا نخاًل ول �سجرًة, ول تهدموا بناًء" )1(.

kل qالم�س∏ميَناأو pي�سL ∑ُ qحرJ

)1( �سحيح البخاري.
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زوا جي�ًسا كبيًرا  , وهناَ∑ علموا اأنَّ الروَم قْد جهَّ �ساَر الم�سلموَن حتى نزلوا معاَن في الأردنِّ
, ولما بلَ≠  زيًدا �سخامُة جي�ِس  للق�ساِء على جي�ِس الم�سلميِن, واأّنهْم �سيقفوَن مَع �سرحبيَل ال¨�سانيِّ
الروِم؛ ا�ست�ساَر ال�سحابَة ر�سواُن اهلِل عليِهم, فاأ�ساروا عليِه بالم�سيِّ لقتاِل الروِم, وكاَن هذا راأَي 

عبِد اهلِل بِن رواحَة ر�سَي اهللُ عنه, فم�سوا حّتى و�سلوا قريَة موؤتَة قرَب الكرِ∑. 

بيَنهما   âْKَوحد الجي�ساِن,  والَتحَم  القتاُل  بداأَ 
 , xوفر  xكر بيَن  ما  يوٍم  مْن  لأكثَر  امتّدْت  ُمناو�ساٌت 
في  ا�سُت�سهَد  وقِد  قتاِلهم,  في  الم�سلموَن  وا�ستب�سَل 
الّرايَة  فحمَل  حارKَة,  بُن  زيُد  الّرايِة  حامُل  المعركِة 
جعفُر بُن اأبي Wالٍب الذي تم�ّسَك بها حتى َفَقَد يديه؛ 

ولّقَب بجعفٍر الطياِر, Kمَّ حمَل الرايَة عبُد اهلِل بُن رواحَة حَتى ا�سُت�سهَد.
 Kمَّ اأخَذ الرايَة Kابâُ بُن اأقرَم الأن�ساريُّ فقاَل: يا مع�سَر الم�سلميَن, ا�سطِلحوا على رجٍل منُكم, 
فقالوا: اأنâَ, فقاَل: ما اأنا بفاعٍل, فاختاَر الم�سلموَن خالَد بَن الوليِد ر�سَي اهللُ عنه لقيادِة الجي�ِس.

بدAُ القتالpثانيkا

اأخبَر النبيُّ �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم اأنَّ 
اهلَل تعالى اأبدَل جعفَر بَن اأبي Wالٍب 
بيديِه جناحيِن في الجنِة؛ لذا �سّماُه 

جعفَر الطياَر.

إضاءٌة

في القيِم التي اأفهُمها مْن و�سايا الر�سوِل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم  للجي�ِس.
 ُأفّكُر

أتأّمُل وأستنتُج 

زيًدا  اأنَّ  اإل  كبيٍر,  جي�ٍس  ومواجهِة  حرٍب  حالِة  في  كانوا  الم�سلميَن  اأنَّ  مْن  الرغِم  على 
ا�ست�ساَر اأ�سحاَبه قبَل المعركِة, ما دللُة Pلَك?

أتأّمُل وأستنتُجأتأّمُل وأستنتُجأتأّمُل وأستنتُجُ وأستنتُجأتأّمُل وأستنتُجأتأّمُل وأستنتُجُ وأستنتُجأتأّمُل وأستنتُجأتأّملأتأّملأتأّمُل وأستنتُجُ وأستنتُج

في دللِة م�سارعِة Kابâِ بِن اأقرَم ر�سَي اهللُ عنه لحمِل الرايِة خ�سيَة اأْن ت�سقَط على الأر�ِس, 
ه ت�سلَُّم قيادِة الجي�ِس . ورف�سِ

 ُأفّكُر
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القوى في المعركِة, ف¨ّير الخطَة  فاأدرَ∑ عدَم توازِن  الوليِد قيادَة الجي�ِس,  بُن  ا�ستلَم خالُد     
مراكَز  ف¨يََّر  للم�سلميَن,  جديدٍة  اإمداداٍت  بو�سوِل  ويوهَمه  الروِم,  جي�َس  ليرعَب  المعركِة  في 

مي�سرًة,  والميمنَة  ميمنًة,  المي�سرَة  َل  وحوَّ المقاتليَن, 
والموؤخرَة مقدمًة والمقدمَة موؤخرًة, وبّدَل الراياِت, 
وWلَب اإلى خّيالِة الم�سلميَن اإحداçَ غباٍر, واأْن تعلَو 
 ìِواَل الليِل, وفي ال�سباW اأ�سواُتهم بالتكبيِر والتهليِل
فوجÅَ الروُم بجي�ِس الم�سلميَن, وظنوا اأّنُه قْد جاَءهم 
خالٍد  وكاَنâْ خطُة  قلوِبهم,  في  الرعُب  فدبَّ  مدٌد, 
ان�سحاَب الجي�ِس, فاأخذوا بالن�سحاِب ب�سكٍل منّظٍم, 
ه �سالًما اإلى المدينِة المنّورِة, وكاَن Pلَك  وعاَد بجي�سِ

ن�سًرا كبيًرا للم�سلميَن.

إضاءٌة
عليِه  اهللُ  اهلِل �سّلى  ر�سوُل  اأخبَر 
ب�سيِر  المدينِة  في  اأ�سحاَبه  و�سلََّم 
المعركِة, ونعى القادَة الثالKَة, فقاَل: 
اأََخَذ  Kُمَّ  يَب,  َفاأُ�سِ َزْيٌد  اَيَة  الرَّ "اأََخَذ 
يَب, Kُمَّ اأََخَذ اْبُن َرَواَحَة  َجْعَفٌر َفاأُ�سِ
َحتَّى  َتْذِرَفاِن-  َوَعْيَناُه  يَب-  َفاأُ�سِ
اهلل,  �ُسُيوِف  ِمْن  �َسْيٌف  الراية  اأََخَذ 

َحتَّى َفَتَح اهلُل َعَلْيِهْم")1(. 

لّما و�سَل جي�ُس الم�سلميَن اإلى المدينِة المنّورِة اعتقَد بع�ُس الم�سلميَن اأنَّ ما قاَم بِه خالُد بُن 
الوليِد ر�سَي اهللُ عنُه هَو فراٌر مَن المعركِة, ولكنَّ الر�سوَل  �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم  �سّماُهم الُكّراَر, 
". لأنَّ ما فعَله خالُد  فقاَل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم : "لي�سوا بالفّرار, ولكّنَهُم الكراُر اإْن �ساَء اهلُل عزَّ وجلَّ
وعودَتهم  الم�سلميَن  لجي�ِس  الن�سِر  اأ�سباَب  هيَّاأْت  التي  الع�سكريِة  الأ�ساليِب  مَن  كاَن  الوليِد  بُن 

�سالمَين اإلى دياِرهم, بعَد اأْن حّققوا اأهداَفهم في الثباِت وعدِم التراجِع.

)1( �سحيح البخاري.

عودIُ الéي�سp اEل≈ المدæjةp المæورpIثالثkا

الم�سلُم يحر�ُس على الدفاِع عِن القيِم, وردِّ العتداِء والظلِم عِن الآخريَن.  -1
................................................................................................................  -2

دروٌس وعبٌر مْن يوم مؤتَة
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1- ما ال�سبُب المبا�سُر ليوِم موؤتَة? 
2- اPكْر قادَة الم�سلميَن الذيَن عّيَنُهم النبيُّ �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم  في موؤتَة. 

ْح خّطَة خالِد بِن الوليِد ر�سَي اهللُ عنُه في موؤتَة.  3- و�سّ
4- اPكْر حدKًا واحًدا مْن اأحداçِ موؤتَة, مبيًِّنا الدر�َس الم�ستفاَد منُه. 

5- بّيْن �سبَب قوِل الر�سوِل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم بعَد عودِة الجي�ِس اإلى المدينِة: "لي�سوا بالفّراِر, 
." ولكّنهم الكراُر اإْن �ساَء اهللُ عزَّ وجلَّ

6- �سْع دائرًة حوَل رمِز الإجابِة ال�سحيحِة في ما ياأتي: 
)1( بعَث ر�سوُل اهلِل  �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم  الحارçَ بَن عميٍر الأزديَّ ر�سوًل اإلى: 

اأ   -  ملِك ب�سرى مْن اأر�ِس ال�ساِم. 
ب-  والي البلقاِء �سرحبيَل بِن عمرٍو. 

ج`-  هرقَل عظيِم الروِم. 
المقوق�ِس عظيِم الفر�ِس.  د  -  

)2( ال�سحابيُّ الذي اأخَذ براأيِه زيُد بُن حارKَة بعَد ا�ست�سارِته لل�سحابِة, هو: 
اأ   - عبُد اهلِل بُن رواحَة ر�سَي اهللُ عنُه. 

ب-  جعفُر بُن اأبي Wالٍب ر�سَي اهللُ عنُه. 
ج`-  خالُد بُن الوليِد ر�سَي اهللُ عنُه.

د  - Kابâُ بُن اأقرَم ر�سَي اهللُ عنُه. 

ا�سئلُة
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põFاéال uتياريNال p∞bالو ُ́ اأنوا

ُن الَح�سَ

أتأّمُل وُأالحُظ

التي  الكلماِت  الوقِف على  الم�ستفاَد عنَد  المعنى  واأفهُم  الآتيَة,  الكريمَة  الآياِت  اأتلو  عندما 
 : تحتها خطٌّ

| ) �سورُةُ الفاتحِة,الآيتاِن 3-2(.  }  -1
 }  -2

| )�سورُةُ Wه,الآيتاِن 76-75(.
  }  -3

          | ) �سورُةُ فاWِر,الآيُة 1(.

ُأالحُظ ما يأتي:

الكلماُت التي تحَتها خطٌّ في الآياِت رقِم )1-2( هَي روؤو�ُس اآياٍت, والوقُف عليها اأفاَد معًنى  الكلماُت التي تحَتها خطٌّ في الآياِت رقِم )   
لُهُم الدرجاُت  العالميَن, وهذا معًنى �سحيٌح, وال�سالحوَن  �سحيًحا, فالحمُد يكوُن هلِل ربِّ 
| مرتبطٌة بما بعَدها ارتباWًا وا�سًحا؛  ا. لكنَّ كلمَة {   العلى, وهذا معًنى �سحيٌح اأي�سً

 u…QÉ«àN’G p∞bƒdG ó GƒfCG
põFÉédG

( oø°ùëdG o∞bƒdG)

 u…QÉ«àN’G p∞bƒdG ó GƒfCG
الدرُس الثاني عشَر

 Iُالتالو
والتéوjُد

 , تعّرْفâَ في در�سيِن �سابقيِن الوقَف التامَّ والكافي مْن اأق�ساِم الوقِف الختياريِّ
َن. و�سنتناوُل في هذا الدر�ِس الوقَف الح�سَ



55

فكلمُة {  | �سفٌة هلِل ربِّ العالميَن. وكلمُة {  | بدٌل مَن {  |.
الكلمتاِن اللتاِن تحَتهما خطٌّ في الآيُةِ رقِم )3( جاءَتا في و�سِط الآِية, والوقُف عليهما اأفاَد معًنى   
�سحيًحا, فالحمُد يكوُن هلِل, واهللُ جعَل للمالئكِة اأجنحًة, اإّل اأنَّ الوقَف عليهما مرتبٌط بما بْعَده؛ 

لأنَّ كلمَة {  | �سفٌة {  |, وكلمُة {  | �سفٌة لكلمِة {  |.

أستنتُج أنَّ

َن: ُهَو الوقُف على كالٍم يوؤدي معًنى �سحيًحا, لكّنُه يتعّلُق بما بعَده تعلًُّقا  الوقَف الح�سَ  -1
وا�سًحا اأْو �سديًدا.

َن يوجُد في روؤو�ِس الآياِت وفي اأKناِئها, مَن الآياِت Pاِت المو�سوِع الواحِد  الوقَف الح�سَ  -2
اأِو الق�سِة الواحدِة. 

ُن على روؤو�ِس الآياِت فاإّنُه يح�سُن الوقُف  َن: اإPا كاَن الوقُف الح�سَ حكَم الوقِف الح�سَ  -3
عليِه, ويح�سُن البتداُء بما بعَده؛ لأنَّ الوقَف على روؤو�ِس الآياِت �ُسّنٌة. 

اأّما اإPا كاَن في و�سِط الآياِت فاإّنُه يح�سُن الوقُف عليِه, ول يح�سُن البتداُء بما بعَده.
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أتلو وُأطّبُق

سورُةُ ا�عراِفِ 
(37-31) rمُة منjرµال äُاjBال

bاَل اهللُ Jَعال≈:
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ُم تعل¬مي وأدائي ُأقوِّ

التالوُة البيتّيُة

ِن مْن حيُث المفهوُم. , والوقِف الكافي, والوقِف الَح�سَ اأقارُن بيَن الوقِف التامِّ  -1
, كاٍف( على الكلماِت الآتيِة: {  |, {  |, {  |,  xاأبيُن نوَع الوقِف )تام  -2

{  | في الآياِت الكريمِة ال�سابقِة )37-31(.
اأ�ستخرُج مَن الآياِت الكريمِة ال�سابقِة مثاًل على كلx مْن:   -3

 ........................................................................................... : الوقِف الختياريِّ التامِّ اأ   - 
ِن: ...................................................................................... الوقِف الختياريِّ الح�سَ ب - 
الوقِف الختياريِّ الكافي: .......................................................................................  ج`- 

اإPا وقفâُ وقًفا ا�سطراريvا ب�سبِب انقطاِع النف�ِس على كلمِة {  | مَن الآيُةِ رقِم )33(,   -4
فماPا اأفعُل? 

(, Kمَّ اأقوُم بما ياأتي:  اأرجُع اإلى الم�سحِف ال�سريِف, )�سورُةُِ المائدِةِِ
اأتلو الآياِت الكريمَة مْن )27- 39(, مراعًيا ما تعّلْمُته مْن اأحكاِم التالوِة والتجويِد.   -1

ِن. اأ�ستخرُج مَن الآياِت الكريمِة كلمتيِن؛ يعدُّ الوقُف عليهما مَن الوقِف الح�سَ  -2
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n¿GôªY p∫BG oooIQƒ°S
(136 `133)  oáªjôµdG oäÉjB’G

nø«≤àªdG päÉØ°U øe

الدرُس الثالَث عشَر

  : الرخاِء وال�سدِة.
  : الذيَن ي�سبروَن على اإيذاِء الآخريَن حاَل ال¨�سِب.

bاَل اهللُ Jَعال≈:

Öُيcراqوالت äُرداØالم

 lسير�ØJ
lßØMو
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بالطاعاِت,  تعالى  اهلِل  اإلى  والتقّرِب  الخيراِت  فعِل  اإلى  المبادرِة  اإلى  الكريمُة  الآياُت  تدعو 
تعالى,  اهلِل  الم¨فرِة مَن  لنيِل  بالتوبِة وال�ست¨فاِر؛  المّحرماِت والفواح�ِس, والم�سارعِة  واجتناِب 

ها اهللُ  للمتقيَن مْن عباِده.  ها ال�سماواُت والأر�ُس اأعدَّ ودخوِل الجنِة التي عر�سُ

لّما كاَنâِ الدعوُة للفوِز بالآخرِة جاَء الطلُب بالم�سارعِة, وPلك في قوِله تعالى: 
الدعوُة لطلِب   âِاآل عمراَن, الآيُة 133(, ولما كان )�سورُةُ   |  }

 | الدنيا جاَء الأمُر بالم�سي, وPلك في قوِله تعالى: {       
)�سورُةُ الملِك, الآيُة 15( , فما دللُة Pلَك? 

 أفكُر وأستنتُج

حثَّ القراآُن الكريُم على العمِل ال�سالِح والطاعِة والتقّرِب اإلى اهلِل عزَّ وجلَّ باأنواِع البرِّ الكثيرة, 
ُق التقوى ما ياأتي: التي تحقُق لالإن�ساِن تقوى اهلِل تعالى, فين�سبُط عمُله. ومَن الأعماِل التي تحقَّ

pAا qوال†سر pAا qالتي ال�سرM اُ¥ فيØنEُل والòÑ1- ال
مدìَ اهللُ تعالى الذيَن ينفقوَن اأمواَلهم في حاِل كوِنهم مي�سوريَن اأْو مع�سريَن, فال يمنُعهم حبُّهم 

للماِل مْن تقديِم �سيٍء منُه في Wُرِق البرِّ المختلفِة. 

ُأناقُش

كيَف يمكُن لطالِب العلِم, اأْن يحّقَق ر�سا اهلِل تعالى, عْن Wريِق تمّثِلِه قيَم الإنفاِق?

 pÖَد ال¨†سæع pس�Øæال §ُÑسV -2
ه ويكوُن حليًما, فال يعتدي على الآخريَن ول يوؤPيهم, فاإPا تعّر�َس لالأPى  الم�سلُم ي�سبُط نف�سَ
ه الحقَد وال�س¨ينَة  ه مَن النفعاِل والردِّ بالإ�ساءِة قوًل اأْو فعاًل, ول يحمُل في نف�سِ فاإنُه يمنُع نف�سَ

لمْن اأ�ساَء اإليِه.

مْن أعماِل المتقيَن

pمةjرµال päاjBسيُر ال�ØJ



60

عليِه  اهلِل �سّلى اهللُ  قاَل ر�سوُل  ال¨�سِب مظهُر قوٍة ولي�َس مظهَر �سعٍف,  النف�ِس عنَد  و�سبُط 
ِب")1(؛ لأنَّ القدرَة  �سَ َ̈ ُه ِعْنَد اْل ِديُد الَِّذي َيْمِلُك َنْف�سَ َرَعِة, اإِنََّما ال�سَّ ِديُد ِبال�سُّ و�سلََّم: "َلْي�َس ال�سَّ

ِم بالنفعالِت و�سبِطها, ت�سيُر اإلى قّوِة �ساحِبها.  على التحكُّ
 , ودعâِ الآياُت الكريمُة اإلى م�سامحِة الم�سيِء, ل �سّيما عنَد القدرِة على الردِّ واأخِذ الحقِّ
قاَل اهلُل تعالى: {  | )�سورُةُ ال�سورى, الآيُة40(, وفوَق Pلَك كلِّه دَعْتُه 
الم�سروعِة  بالطرِق  ه  اأخِذ حقِّ مْن  Pلَك  يمنَعه  اأْن  دوِن  مْن  الح�سنِة  والمعاملِة  الإح�ساِن  اإلى 

والقانونيِة.
3- ال�ست¨Øاُر والتوبُة 

كلِّ  في  وال�ست¨فاِر  التوبِة  على  الم�سلُم  يحر�ُس 
كثيَر  و�سلََّم   عليِه  اهللُ  �سّلى  اهلِل  ر�سوُل  وكاَن  اأحواِله, 
التوبِة وال�ست¨فاِر, وهَو الذي ُغفَر له ما تقّدَم مْن Pنِبه 
"اإِنِّي  عليِه و�سلََّم:  اهلِل �سّلى اهللُ  تاأخَر, قاَل ر�سوُل  وما 
ًة" )2(, فاإPا  ِفُر اهلَل َواأَُتوُب اإَِلْيِه ِفي اْلَيْوِم �َسْبِعيَن َمرَّ ْ̈ َلأَ�ْسَت
اأ�ساَب الموؤمُن Pنًبا ا�ست�سعَر مراقبَة اهلِل تعالى لُه وقدرَته 
ترِ∑  اإلى  واأ�سرَع  لُه,  ووعيَده  وع̀`َده  وتذكَر  عليِه, 
المع�سيِة,  فعِل  على  ي�سرَّ  ولْم  ربَّه,  وا�ست¨فَر  الذنِب, 
ُد مخالفِة اأمِر اهلِل  لأنَّ الإ�سراَرعليِه عناٌد وا�ستكباٌر وتعمُّ

تعالى. 

جزاُء المتقيَن

ُختمâِ الآياُت الكريمُة بمدìِ المتقيَن الذيَن يقوموَن بالأعماِل ال�سالحِة, وبّيَنâْ جزاَءهم, 
َفلهذِه الأعماِل ال�سالحِة اآKاٌر اإيجابيٌة على الفرِد والمجتمِع في الحياِة الدنيا, وفي الآخرة اأعدَّ اهللُ 

تعالى لهم اأجًرا عظيًما, يتمثُل في ما ياأتي: 

إضاءٌة

قاَل ر�سوُل اهلِل �سّلى اهللُ عليِه 
و�سلََّم: "َما ِمْن َعْبٍد ُيْذِنُب Pَْنًبا 
لِّي َرْكَعَتْيِن, Kُمَّ  اأُ َوُي�سَ Kُمَّ َيَتَو�سَّ
ِفُر اهلَل اإِلَّ َغَفَر َلُه " )Kُ ,)3مَّ  ْ̈ َي�ْسَت

َتاَل َهِذِه الآَيَة: {  

.| 

قاَل ر�سوُل اهلِل �سّلى اهلل

)1( �سحيح م�سلم.
)2(   �سنن ابن ماجه, حديث �سحيح.
)3 ( �سنن اأبي داود, حديث �سحيح.



61

نيُل الم¨فرِة مْن ربِّهم.   -1
الخلوُد في نعيِم الجنِة التي ل يب¨وَن عنها حوًل.  -2

اأ�سارُع اإلى التوبِة وال�ست¨فاِر.  اأ�سارُع اإلى التوبِة وال�ست¨فاِر.    
اأحر�ُس على عدِم العتداِء على اأحٍد, واأ�سبُط نف�سي عنَد ال¨�سِب.  اأحر�ُس على عدِم العتداِء على اأحٍد, واأ�سبُط نف�سي عنَد ال¨�سِب.    

, واُأح�سُن اإليه.  اأ�سفُح عّمْن اأ�ساَء اإليَّ , واُأح�سُن اإليه.   اأ�سفُح عّمْن اأ�ساَء اإليَّ  
ل اأظلُم اأحًدا. ل اأظلُم اأحًدا.   

............................................................................................................  

القيُم المستفادُة مَن ا�ياِت الكريمِة

ك`اَن اأب`و بكٍر ال�سدي`ُق ر�سَي اهللُ عنُه ينفُق على ِم�سطِح ب`ِن  اأKُاKَة لفقِره, ف`اأ�ساَء م�سطٌح يوًما 
اإلى اأبي بكٍر ر�سَي اهللُ عنُه, فامتنَع عِن الإنفاِق عليِه, فنهاه اهلِل تعالى عْن Pلَك, واأَمَره باإعادِة 

الإنفاِق عليِه, قاَل اهللُ تعالى: {          
النور,  )�سورُةُ   |            

الآيُة 22(, فقاَل اأَبو بكٍر: بلى واهلِل اإنِّي لأُحبُّ اأْن ي¨ِفَر اهللُ لي, فرجَع اإلى ِم�سَطٍح الّنفقَة التي كاَن 

ينفُق عليِه, وقاَل: واهلِل ل اأْنزُعها عنُه اأبًدا)1(. 
ا�ستخرْج اأعماَل المتقيَن مْن هذِه الق�سِة.

نشاٌط ختاميٌّ

)1( �سحيح البخاري.
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اPكْر KالKَة اأعماٍل مْن اأعماِل المتقيَن دعâْ اإليها الآياُت الكريمُة.   -1

بّيْن معنى قوِله تعالى:{  |.  -2

بيْن موقَفك مّما ياأتي:   -3

اأهدى زميُلَك قلًما ل�سديِقه بعَد اأْن اأ�ساَء اإليه.   اأ  - 

ت�سّدَق �سعيٌد بديناٍرعندما خرَج مَن الم�سجِد.   ب- 

ُه اهللُ تعالى للمتقيَن? ما الجزاُء الذي اأعدَّ  -4

يعتقُد بع�ُس النا�ِس اأنَّ �سبَط النف�ِس عنَد ال¨�سِب هَو مظهُر �سعٍف, فما راأُيَك?  -5

...| اإلى قوِله  اكتْب غيًبا الآياِت الكريمَة مْن قوِله تعالى: {   -6
تعالى: {...  |.

ا�سئلُة
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الدرُس الرابَع عشَر 

ب�سكٍل  النفو�ِس  في  الإيماِن  بناِء  في  بال¨ٌة  اأهميٌة  معانيها,  وفهِم  الح�سنى  اهلِل  اأ�سماِء   ßِلحف
اأن  �سبحَانُه  يريُد  التي  بالأ�سماِء  ُه  نف�سَ ُي�سّمي  تعالى  فاهللُ  وتقويمِه,  ال�سلوِ∑  تهذيِب  اإلى  يوؤّدي 
نعرَفُه وندعوُه بها, وحيَن يقراأُ الن�ساُن القراآَن الكريَم ويتدّبُر اآياِتِه, فاإّن قلَبُه يمتلىُء بالخ�سوِع هلِل 
والخ�سيِة منُه �سبحاَنه, والحبِّ والخوِف والرجاِء, وهكذا كّلما ازداَد الإن�ساُن معرفًة باهلِل ازداَد 
Wاعًة وتقرًبا منُه. ول �سبيَل اإلى معرفِة اهلِل اإّل بمعرفِة اأ�سماِئه الح�سنى و�سفاِتِه الُعال, يقوُل تعالى:

 |          }
, الآيُة180(. )�سورُةُ الأعراِفِ

ه في كتاِبه, اأو على ل�ساِن اأنبياِئه, وُو�سَفâْ هذه    هَي اأ�سماُء اهلِل التي عّرَف الب�سَر بها اأْو و�سَف بها نف�سَ
الأ�سماُء بالح�سنى؛ لأّنها تدلُّ على �سفاِت الكماِل والعظمِة.

ها, وا�ستاأKَر بالعلم  ا ل يعلُمها كلَّها اإّل هَو �سبحاَنه, فقد اأخبَرنا اهللُ تعالى ببع�سِ vواأ�سماُء اهلِل تعالى كثيرٌة جد
اأْو اأنزلَتُه في  َك  ها الآخِر لقوِله  �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم : "... اأ�ساألُك بكلِّ ا�سٍم هَو لَك �سّمْيâَ بِه نف�سَ ببع�سِ

كتاِبك اأْو عّلمَته اأحًدا مْن خلِقك اأِو ا�ستاأKرَت بِه في علِم ال¨يِب عنَدَ∑...")1(.

kل qاأو ≈æالح�س pاهلل pAاأ�سما Ωُو¡Øم

أقرُأ وأستخرُج
ارجُع اإلى خواتيِم �سورِة الح�سِر, واأ�ستخرُج اأ�سماَء اهلِل الح�سنى الواردَة فيها. 

اَها     يقوُل ر�سوُل اهلِل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم: "اإِنَّ هلِلِ ِت�ْسَعًة َوِت�ْسِعيَن ا�ْسًما, ِمÄًَة اإِلَّ َواِحًدا, َمْن اأَْح�سَ
ُد باإح�ساِء اأ�سماِء اهلِل الح�سنى: معرفُتها, وَفهُم معانيها ومدلولِتها, والعمُل  َدَخَل اْلَجنََّة")2(. وُيق�سَ

اüMEساAُ اأ�سماpA اهللp الح�سæ≈ ثانيkا

)1( م�سند اأحمد باإ�سناد �سحيح.
)2( متفق عليه. 
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اأثُر الjEمانp باأ�سماpA اهللp الح�سæ≈ ثالثkا

أذكُر
ا�سًما مْن اأ�سماِء اهلِل تعالى, مبيًِّنا اأKَره في �سلوِكي. 

لالإيماِن باأ�سماِء اهلِل تعالى اآKاٌر عظيمٌة, منها: 
زيادُة المعرفِة باهلِل �سبحاَنه وتعالى.  -1

زيادُة محّبِة اهلِل وتعظيِمه, واإخال�ُس العمِل له.    -2
العمُل بمقت�سى معانيها وما دّلâ عليِه مْن �سفاِت الكماِل والجالِل.  -3

اأدعو اهللَ تعالى باأ�سماِئه. اأدعو اهلل   
اأحر�ُس على العمِل بمقت�سياِت اأ�سماِء اهلِل تعالى. اأحر�ُس على العمِل بمقت�سياِت اأ�سماِء اهلِل تعالى.   

اأراقُب اهللَ تعالى في كلِّ �سوؤوني. اأراقُب اهلل   
. ................................................................................  

القيُم المستفادُة مَن الدرِس

بمقت�ساها, ودعاُء اهلِل بها والثناُء عليِه؛ فالطالُب الذي ين�سُح اإخواَنه ول يتكلُم اإّل خيًرا لأنُه يوقُن 
ال¨�سِّ وال�سرقِة وغيِر  يمتنُع عِن  ال�سمِع ومدلوِلها, ومْن  فهَم معنى �سفِة  قْد  �سميٌع يكوُن  اهللَ  اأنَّ 
Pلَك مَن المعا�سي, وي�ستحي اأْن يراه اهللُ على مع�سيٍة لأنُه يوقُن اأنَّ اهللَ ب�سيٌر, فهَو بذلَك قْد فهَم 
معنى �سفِة الب�سِر ومدلوِلها, وَمْن يرحُم ال�سعيَف وي�ساعُد الم�سكيَن العاجَز لإيماِنِه اأنَّ اهللَ رحيٌم, 
اِحُموَن  يكوُن قْد فهَم معنى �سفِة الرحمِة ومدلوَلها.... وهكذا, يقوُل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم:"الرَّ

حمُن, ارَحُموا اأهَل الأر�ِس َيْرحْمُكم َمْن في ال�ّسماء")1(. َيْرَحُمهُم الرَّ

)1( �سنن اأبي داود, والحديث �سحيح ل¨يره.

�سارِ∑ اللجنَة الدينيَة في مدر�سِتك بعمِل لوحاٍت ُتظهُر عدًدا مْن اأ�سماِء اهلِل تعالى الُح�سنى   -
, تحâَ اإ�سراِف معلِم التربيِة الإ�سالميِة. ومعانيها, وعلِّْقها في م�سّلى المدر�سِة  اأِو ال�سفِّ

نشاط بيتي
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ْح مفهوَم اأ�سماِء اهلِل تعالى.  و�سّ  -1
اPكْر خم�سًة مْن اأ�سماِء اهلِل الح�سنى.   -2

ا�ستنتْج اأKريِن مْن اآKاِر الإيماِن باأ�سماِء اهلِل تعالى.  -3

اَها  يقوُل ر�سوُل اهلِل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم : "اإِنَّ هلِلِ ِت�ْسَعًة َوِت�ْسِعيَن ا�ْسًما, ِمÄًَة اإِلَّ َواِحًدا, َمْن اأَْح�سَ  -4
َدَخَل اْلَجنََّة", بّيْن معنى اإح�ساِء اأ�سماِء اهلِل تعالى.

اPكْر ا�سًما مْن اأ�سماِء اهلِل تعالى, لم ُيراِعِه كلُّ واحٍد مّما ياأتي:  -5

ا�سئلُة

ºُbال�س∏وُ∑الرp¬سحُ¬ بüæJ يòعال≈ الJ pاهلل ºُا�س
الطالُب الذي يعتدي على الآخرين لقّوِتِه. اأ

Ü .ال¨نُّي الذي يتكّبُر على الآخريَن
الطالُب الذي ي¨�سُّ في المتحِان. Lـ
ال�سخ�ُس الذي يرف�ُس م�ساعدَة والِدِته في اأعماِل البيâِ. د
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põFÉédG oô«Zt …QÉ«àN’G ∞bƒdG
 ( oí«Ñ≤dG o∞bƒdG)

الدرُس الخامَس عشَر

أتأّمُل وُأالحُظ

 : عندما اأتلو الآياِت الكريمَة الآتيَة, واأفهُم المعنى الم�ستفاَد في الوقِف على الكلماِت التي تحَتها خطٌّ
, الآيُة 43 (. 1- قاَل تعالى: {  | )�سورُةُ الن�ساِءِِ

|) �سورُةُ الإن�ساِن, الآيُة 31(.  2- قاَل تعالى: { 
| ) �سورُةُ الأنعاِم, الآيُة 36(. 3- قاَل تعالى: { 
, الآيُة 26(. 4- قاَل تعالى: {  | ) �سورُةُ البقرِةِ

| )�سورُةُ الفاتحِةِ , الآيُة 1(. 5- قاَل تعالى: { 
, الآيُة 2(. | )�سورُةُ الفاتحِةِ 6- قاَل تعالى: { 

7- قاَل تعالى: {  | )�سورُةُ الفاتحِة, الآيُة 6(.
8-    قاَل تعالى: { 

, الآيُة 163 (.  | )�سورُةُ الأعراِفِِ

 Iُالتالو
والتéوjُد

uتياريNال p∞bالو Ωُسا�bاأ

الوقُف الجائُز

الكافيالتامُّ

الوقُف غيُر الجائِز

ُن القبيُحالَح�سَ

, والوقِف  تعّرفâَ في درو�ٍس �سابقٍة اأنواَع الوقِف الختياريِّ الجائِز )الوقِف التامِّ
ِن(, و�ستتعّرُف في هذا الدر�ِس الق�سَم الثاني مْن ق�سمي الوقِف  الكافي, والوقِف الح�سَ

, وهَو الوقُف الختياريُّ غيُر الجائِز ولُه نوٌع واحٌد هَو الوقُف القبيُح.  الختياريِّ
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ُأالحظ أنَّ

الوقَف على الكلماِت التي تحَتها خطٌّ في الأمثلِة Pاِت الأرقاِم )1, 2, 3( مَن الآياِت القراآنيِة؛ اأفاَد  الوقَف على الكلماِت التي تحَتها خطٌّ في الأمثلِة Pاِت الأرقاِم )   
غيَر المعنى المق�سوِد مْنها, فعنَد الوقِف على كلمِة {  | اأفادِت الآيُة المنَع مَن ال�سالِة, 
والوقُف على كلمِة {  | اأفاَد اأنَّ الظالميَن يدخلوَن في رحمِة اهلِل تعالى, والوقُف على كلمِة 
اأنَّ الأحياَء والأمواَت ي�ستجيبوَن لَمْن يناديهم, وهذه المعاني جميُعها تتنافى مَع  اأفاَد   |   }

مراِد اهلِل تعالى في هذِه الموا�سِع.
اأفاَد الوقُف على كلمِة {  | في المثاِل رقِم )4( مَن الآيِة الكريمِة �سوَء اأدٍب مَع اهلِل تعالى  اأفاَد الوقُف على كلمِة    

بنفي �سفِة ال�ستحياِء عنُه, وهذا ل يليُق بجالِله �سبحاَنه وتعالى. 
في الأمثلِة Pاِت الأرقاِم )5, 6, 7( مَن الآياِت القراآنيِة لْم يتمَّ الكالُم؛ لتعلُِّقه بما بعَده. فالوقف على  في الأمثلِة Pاِت الأرقاِم )   
|, و{  | لْم يتمَّ فيها المعنى, ول يوؤدي الوقوُف على اأيِّ منها  {  |, و{ 

معَنى تاًما مفيًدا. 
 ,| } األحßُ كتابَة عالمِة الوقِف )ل( على كلمِة  في المثاِل رقم )8( مَن الآيِة الكريمِة,  في المثاِل رقم )   
اأهَل  اأنَّ  يبّيُن  فاهللُ   ،√ nعدH Hما   pΩÓالك  pاطÑتQا  pÖÑضùH  ; líيÑbو ĺ ƒممن n∞bƒال  s¿اأ تد∫Y tل≈   n»وه
القريِة كانâْ تاأتيهم الأ�سماُ∑ يوم ال�سبâِ بكثرٍة, Kْم انتقَلâِ الآيُة اإلى بياِن اأنَّ الأ�سماَ∑ ل تاأتيهم 
في غير يوِم ال�سبâِ, فلْو و�سلâَ القراءَة لختلَّ المعنى, اإPْ �سي�سبُح اأنَّ الأ�سماَ∑ كاَنâْ تاأتيهم 

بكثرٍة يوَم ال�سبâِ وغيِر ال�سبâِ, وهذا المعنى غيُر مراٍد, وهَو غيُر �سحيٍح.

ُأالحظ أنَُّأالحظ أنَُّأالحظ أنَُّأالحظ أنَّ

الوقَف على الكلماِت التي تحَتها خطٌّ في الأمثلِة Pاِت الأرقاِم )  

الوقَف القبيَح هَو الوقُف على كالٍم يفيُد معًنى غيَر مق�سوٍد, اأْو يوؤدي اإلى معًنى ل يليُق   -1
بجالِل اهلِل تعالى, اأْو لْم تتحقُق فيِه الفائدُة. 

ا,  vُحْكَم الوقِف القبيِح: ل يجوُز الوقُف عليِه مْن غيِر �سرورٍة, اأّما َمْن وقَف عليِه م�سطر  -2
 . فعليِه اأْن يرجَع اإلى ا�ستÄناِف الكالِم بما يفيُد المعنى التامَّ

التي تدلُّ على مْنِع الوقِف,   |   } الوقَف القبيَح قْد ُي�سبُط بعالمِة الوقِف غيِر الجائِز   -3
ووجوِب الو�سِل.

أستنتْجُ أنَّ 
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bاَل اهللُ Jَعال≈:

أتلو وُأطّبُق

سورُةُ ا�عراِفِ 
(43-38) rمُة منjرµال äُاjBال
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ُم تعل¬مي وأدائي ُأقوِّ

ا�ستخرُج مَن الآياِت الكريمِة ال�سابقِة مثاًل على كلx مْن:   -1
................................................................................. : الوقِف الختياريِّ التامِّ اأ  - 

ِن: ................................................................................. الوقِف الختياريِّ الح�سَ ب- 
الوقِف الختياريِّ القبيِح: ................................................................................. ج`- 

اأبّيُن وجَه الُقْبِح في الوقِف على الكلماِت التي تحَتها خطٌّ في الآيتيِن الكريمتيِن الآتيتيِن:   -2
قاَل تعالى: {  | )�سورُة البقرِة, الآيُة221(.   اأ  - 

| (�سورُة البقرِة, الآيُة258(.  قاَل تعالى: {   ب- 

التالوُة البيتّيُة

اأرجُع اإلى الم�سحِف ال�سريف )�سورِة المائدةِ(, Kمَّ اأقوم بما ياأتي:  
اأتلو الآياِت الكريمة مْن )40 - 47(, مراعًيا ما تعلمُته من اأحكامِ التالوِة والتجويِد.   -1

اأ�ستخرُج من الآياِت الكريمة كلمتين, يعدُّ الوقُف عليهما مَن الوقِف القبيِح.  -2
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( lôÑYh l¢ShQO) ná qµe oíàa

الدرُس السادَس عشَر 

مْن  قري�ٍس, وكاَن  مَع  عليِه و�سلََّم  اهللُ  الر�سوُل �سّلى  الذي عقَده  الحديبيِة  �سابًقا �سلُح  بَك  مرَّ 
âْ �سلَح الحديبيِة  اأهمِّ بنودِه وقُف الحرِب بيَن الم�سلميَن وقري�ٍس ع�سَر �سنواٍت, ولكنَّ قري�ًسا نق�سَ
مَع الم�سلميَن في ال�سنِة الثامنِة مَن الهجرِة , وPلَك باإعانِتها حلفاَءها مْن قبيلِة بني بكٍر في الإغارِة 
على قبيلِة خزاعَة, الذيَن هْم حلفاُء الم�سلميَن, فخرَج عمرو بُن �سالٍم الخزاعيُّ ي�ستن�سُر النبيَّ �سّلى 
اهللُ عليِه و�سلََّم في المدينِة المنورِة, واأخبَرُه بما كاَن مْن بني بكٍر, وبمنا�سرِة قري�ٍس لهْم, فقاَل لُه 
ها للعهِد. الر�سوُل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم: "ُن�سْرَت يا عمرو بُن �سالٍم", وقّرَر  معاقبَة قري�ٍس على نق�سِ

اأح�ّسâْ قري�ٌس ب¨دِرها, و�سعَرْت بعواقِبه الوخيمِة, فبعَثâْ اأبا �سفياَن بِن حرٍب ليقوَم بتجديِد 
 xهَب اإلى كلP َّمK ,اÄًال�سلِح. فلّما اأتى �سّيَدنا محمًدا �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم فكّلَمه, فلْم يردَّ عليِه �سي
مْن اأبي بكٍر وعمَر وعليx ر�سي اهللُ عنهم, فكّلَمهم اأْن ي�سفعوا له عَند ر�سوِل اهلِل �سّلى اهللُ عليِه 

و�سلََّم, فلْم يقبلوا. 

أستذكُر 
اأ�ستذكُر وزمالئي بنوَد �سلِح الحديبيِة.

أتأّمُل
ها ال�سلَح, لكنَّ الم�سلميَن لْم ي¨دروا بزعماِء  غدَرْت قري�ٌس بالنبيِّ �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم  بنق�سِ
قري�ٍس, رغَم اأنهْم اآPوُهم واأخرجوُهم مْن ديارِهم؛ لأنَّ ال¨دَر لي�َس مْن �سَيِم الم�سلميَن, فها هَو 
اأبو �سفياَن قْد جاَء اإلى المدينِة المنورِة محاِوًل اأْن يجّدَد الهدنَة مَع ر�سوِل اهلِل �سّلى اهللُ عليِه 
ه,  و�سلََّم , وتجّوَل في اأنحاِء المدينِة المنورِة, وخاWَب ال�سحابَة, وهَو اآمٌن ل يخ�سى على نف�سِ

ول يخاُف مْن اأْن ُيقتَل غدًرا, اأْو ُيوؤPى ب�سيٍء.
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    اأعدَّ النبيُّ �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم جي�ًسا و�سَلâْ عّدُته اإلى ع�سرِة اآلِف مقاتٍل لفتِح مّكَة, اإّل 
ا على ال�سلِم وعدِم اإراقِة الدماِء, لذا حر�َس على اأّل ي�سَل خبُر خروِج الم�سلميَن  اأنُه كاَن حري�سً
َتًة َوَل  ْ̈ اِرِهْم َفاَل َيَرْوَنا اإِلَّ َب اإلى اأهِل مّكَة, ودعا اهللَ تعالى قائاًل: " اللُهمَّ ُخْذ َعَلى اأَ�ْسَماِعِهْم َواأَْب�سَ
َي�ْسَمُعوا ِبَنا اإِلَّ َفْجاأًَة ", كْي يفاجÅَ قري�ًسا ويمنَعهم مَن ال�ستعداِد للمواجهِة, فيكوَن دخوُله اإلى 

مكَة دخوًل �سلميvا.

اأمَر ر�سوُل اهلل �سّلى  مْن رم�ساَن  العا�سِر  اليوِم  في 
وو�سَل  مّكَة,  اإلى   ∑ِ بالتحرُّ الجي�َس  و�سلََّم  عليِه  اهللُ 
الم�سلموَن اإلى واٍد ُي�سّمى )مّر الظهران( )1(, فنزَل فيِه 
وِقَدْت ع�سرُة  فاأُ النيراَن,  فاأوقدوا  الجي�َس  ع�ساًء, واأمَر 
قلوِب  في  الرعَب  يوقَع  وPلَك حّتى  ناٍر,  �سعلِة  اآلِف 
الم�سركيَن فيتقاع�سوَن عِن القتاِل, فكاَن لمع�سكِرهم 
هذا منظٌر مهيٌب, وخرَج اأبو �سفياَن لي�ستطلَع الأخباَر؛ 
فاأ�سَرُه الم�سلموَن, واأمَر النبيُّ �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم اأْن 
قّوَة  يرى  كي  �سفياَن  اأبي  اأماَم  راياِتها  مَع  القبائُل  تمرِّ 
الجي�ِس, ولي�سَل الخبُر اإلى قري�ٍس فال تقاتُل, فقاَل اأبو 
�سفياَن للعبا�ِس: واهلِل يا اأبا الف�سِل, لقْد اأ�سبَح ملُك ابِن 
اأخيَك اليوَم عظيًما, فقاَل العبا�ُس: "يا اأبا �سفياَن, اإّنها 

النبوُة". 
)1( هو واٍد �سمال مكة ب` 22 كيلومتًرا. 

َة qµم píتØا�ستعداُد الم�س∏ميَن ل kل qاأو

َة qµمp íتØل pي�سéان£الُ¥ ال ثانيkا

الأخباَر,  يلتم�ُس  �سفياَن  اأبو  خرَج 
اإلى  واأخ`ذوَه  الم�سل`موَن,  فاأ�س`َرُه 
ر�سوِل اهلل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم , فلّما 
و�سلََّم  عليِه  اهللُ  �سّلى  اهلِل  ر�سوُل  راآه 
ياأِن  األْم  �سفياَن,  اأبا  يا  "ويحَك  قاَل: 
لَك اأْن تعلَم اأّنُه ل اإلَه اإل اهلُل?.. واأني 
�سفياَن.  اأبو  فاأ�سلَم   ," اهلِل?  ر�سوُل 
اأبا  اإنَّ  اهلِل,  ر�سوَل  "يا  العبا�ُس:  وقاَل 
�سفياَن رجٌل يحبُّ الفخَر, فاجعْل لُه 
�سيÄًا", قاَل: "نعْم, من دخَل داَر اأبي 
�سفياَن فهَو اآمٌن, ومْن اأغلَق باَبه فهَو 
اآمٌن, ومْن دخَل الم�سجَد فهَو اآمٌن".

الأخباَر,  يلتم�ُس  �سفياَن  اأبو  خرَج 
إضاءٌة

اأيَن تظهُر دعوُة الإ�سالِم اإلى ال�سالِم والرحمِة, في تعاملِه مَع الآخريِن في فتِح مكَة?
ُأفّكُر
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دخَل �سّيُدنا محّمٌد �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم مّكَة وهَو 
مَن  بِه  اهللُ  اأكرَمه  ِلَما  تعالى,  هلِل  توا�سًعا  راأ�َسه  خاف�ٌس 
الفتِح, وWاَف بالبيâِ الحراِم, واأمَر بتحطيِم الأ�سناِم, 
لل�سالِة,  فاأPَّن  بالًل  واأمَر  بالكعبِة,  ُتحيُط   âْكان التي 
اآPوُه  الذيَن  وهُم  فيهم,  ي�سنُع  ماPا  تنتظُر  وقري�ٌس 
�سّلى  النبيُّ   Æَفر اإPا  قبُل, حّتى  مْن  وقاتلوُه  وWردوُه, 
اهللُ عليِه و�سلََّم مْن �سالِته فخطب فيهْم  قائاًل: َل اإَِلَه اإِلَّ 
َر َعْبَدُه َوَهَزَم  َدَق َوْعَدُه َوَن�سَ اهللُ َوْحَدُه َل �َسِريَك َلُه �سَ

معلومة إثرائية

كاَن مفتاìُ الكعبِة مَع عثماَن 
فاأعطاه  ي�سلَم,  اأْن  قبَل  Wلحَة  ابِن 
النبيُّ �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم مفاتيَح 
َيا  ِمْفَتاُحَك  "َهاَ∑  قائاًل:  الكعبِة 
وما  ُعْثَماُن, اْلَيْوُم َيْوُم ِبرx َوَوَفاٍء", 
يزاُل مَع بني Wلحَة اإلى يومِنا هذا.

)1(  �سحيح البخاري.

وقْد ق�سَد �سّيُدنا محمد �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم مْن Pلَك تحقيَق هزيمٍة نف�سّيٍة لقري�ٍس, والق�ساَء على 
معنوّياِتهم؛ حّتى ل يفّكروا في اأّية مقاومٍة, ولإجباِرهم على ال�ست�سالِم, ولتحقيِق هدِفه في فتِح مّكَة 
مْن دوِن اإراقِة دماٍء. ومما يوؤّكُد هذا المعنى اأّنه �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم �سمَع اأحَد ال�سحابِة يقوُل: " الَيْوَم 

َيْوُم الَمْلَحَمِة, الَيْوَم ُت�ْسَتَحلُّ الَكْعَبُة...", فقاَل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم : "بْل هذا يوُم المرحمِة")1(.
وعندما و�سَل �سّيُدنا محّمٌد �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم قريًبا مْن مّكَة, ق�ّسَم الجي�َس خم�َس فرٍق, وقْد 
تراأ�َس الفرقَة الأولى �سّيُدنا محّمٌد �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم, اأّما باقي الفرِق فكاّنâْ بقيادِة كلx مْن خالِد بِن 
الوليِد, والزبيِر بِن العواِم, واأبي عبيدَة, وقي�ِس بِن �سعِد بِن عبادَة, حيُث يدخلوَنها مْن جهاِتها الأربِع, 
واأمَرهم اأْن يكفوا اأيدَيهم ول يقاتلوا اإّل مْن قاتَلهم, ونجَحâْ خطُة الر�سوِل في دخوِل مّكَة �سلًما مْن 
دوِن قتاٍل, اإّل ما كاَن مَن المنطقِة التي توّجَه اإليها خالُد بُن الوليِد, اإPْ حاوَل بع�ُس رجاِل قري�ٍس بقيادِة 
وفرَّ  رجاًل,  ع�سَر  اKني  منهُم  وَقَتلوا  الم�سلموَن,  فقاتَلهُم  للم�سلميَن,  الّت�سدَي  جهٍل  اأبي  بِن  عكرمَة 

الباقون,  وا�سُت�سهَد رجالِن اKناِن مَن الم�سلميَن. 
وكاَن دخوُل الر�سوِل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم مّكَة, في الع�سريَن مْن رم�ساَن في العاِم الثامِن مَن 

الهجرِة.

Jعامπُ الر�سولU  pس∏q≈ اهللُ ع∏ي¬p و�س∏ºَs  مَع م�سرcي bرj�سmثانيkا
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ِباْلآَباِء,  َمَها  َوَتَعظُّ اْلَجاِهِليَِّة  َنْخَوَة  َعْنُكْم  اأPََْهَب  َقْد  اهلَل  نَّ  اإِ ُقَرْي�ٍس  َر  َمْع�سَ َيا  َوْحَدُه,...  اْلأَْحَزاَب 
نِّي َفاِعٌل ِفيُكْم? " َقاُلوا: َخْيًرا اأñٌَ َكِريٌم َواْبُن  َر ُقَرْي�ٍس, َما َتَرْوَن اأَ النَّا�ُس ِمْن اآَدَم َواآَدُم ِمْن ُتَراٍب َيا َمْع�سَ

َلَقاُء")1(. ْنُتُم الطُّ اأñٍَ َكِريٍم, فقال: "اPَْهُبوا َفاأَ
وقْد ترّتَب على هذا العفِو النبويِّ حفßُ اأنف�ِس قري�ٍس, واإبقاُء الأمواِل المنقولِة والأرا�سي في يِد 
اأ�سحاِبها, وكاَن مْن اأKِر عفِو الر�سوِل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم عْن اأهِل مّكَة اأْن دخَل اأكثُرهْم  في الإ�سالِم, 
ودخَل النا�ُس في الإ�سالم اأفواًجا, فنزَل قوُله تعالى: {  

| )�سورُةُ الن�سِر, الآياُت 3-1(.

العفُو عنَد المقدرِة مَن الأخالِق الحميدِة.  العفُو عنَد المقدرِة مَن الأخالِق الحميدِة.    
عدُم نق�ِس العهوِد والمواKيِق.  عدُم نق�ِس العهوِد والمواKيِق.    

معاملُة الآخريَن بالأخالِق الح�سنِة. معاملُة الآخريَن بالأخالِق الح�سنِة.   
. .........................................................................  

دروٌس وعبٌر مْن فتح مّكَة

)1( �سنن البيهقي.
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بّيْن �سبَب فتِح مّكَة.   -1

ْح Pلَك.  âْ خطُة النبيِّ �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم اأْن يفتَح مّكَة �سلًما مْن دوِن قتاٍل, و�سّ اقت�سَ  -2

عالَم يدلُّ عفُو  النبي �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم عْن اأهِل مّكَة بعَد فتِحها?  -3

4- اPكْر اأKريِن مَن الآKاِر المترتبِة على فتِح مّكَة. 

اPكْرحدKًا مْن اأحداçِ فتِح مّكَة  يدلُّ على منِزلِة الأماكِن المقد�سِة عنَد الم�سلميَن.  -5

�سْع دائرًة حوَل رمِز الإجابِة ال�سحيحِة فيما ياأتي:   -6

ما المق�سوُد بالفتِح في قولِه تعالى: {  |?  )1(

فتُح خيبَر. ب -  فتُح مّكَة.  اأ   -  

يوُم موؤتَة. د   -  يوُم حنيٍن.  ج` - 

تّم فتُح مّكَة في ال�سنِة:  )2(

7 ه`. ب -  اأ   - 6 ه`. 

10 ه`. د   -  ج`- 8 ه`. 

ا�سئلُة
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oá qØ p©dG
الدرُس السابَع عشَر 

دعا الإ�سالُم اإلى التحّلي بالأخالِق الحميدِة, وجعَلها عالمًة على كماِل الإيماِن, قاَل ر�سوُل 
 ßُ1(, ومَن الأخالِق التي تحف(" kُنُهْم ُخُلَقا اهلِل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم : "اأْكَمُل الُموؤْمنيَن اإِيَمانًا اأَْح�سَ

للفرِد وللمجتمِع Wهارَته وكرامَته, ُخُلُق العّفِة. 

وتجنُُّب  اأمواٍل,  مْن  النا�ِس  اأيدي  في  عّما  والترفُُّع  الحراِم,  عِن  بالحالِل  الكتفاُء  هي  العّفُة 
الن�سياِق وراَء ال�سهواِت.

 ,)6 الآيُة   , الن�ساِءِ )�سورُةُ   | تعالى:{   بقوِله  العّفِة  على  الإ�سالُم  حثَّ  وقْد 
وكاَن النبيُّ �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم, ي�ساأُل اهللَ تعالى العّفَة بقوِله: "اللُهمَّ اإِنِّي اأَ�ْساأَلك اْلُهَدى َوالتَُّقى 

َنى")2(. ِ̈ َواْلَعَفاف َواْل

للعّفِة �سوٌر, منها:  
pا�سæال pاأموال rُة عنqØ1-  الع

وPلَك بالترفُِّع عّما في اأيدي النا�ِس, فالموؤمُن ير�سى بما ق�سَم اهللُ تعالى لُه مَن الرزِق والخيِر, فال 
يتطلُع اإلى ما عنَد غيِره مْن متاِع الدنيا وزينِتها, مثِل الأنعاِم وال�سياراِت والأبنيِة والمزارِع, وغيِر 

Pلَك, قاَل اهللُ تعالى:  { 
| ) �سورُةُ Wه, الآيُة131(. 

مَن  الماِل  ا�ستجداِء  عِن  والترفُع  ال�سدقاِت,  عْن Wلِب  ُف  التعفُّ النا�ِس  اأمواِل  عْن  العفِة  ومَن 
ُجُل َي�ْساأَُل النَّا�َس َحتَّى َياأِْتَي  ِل(, قاَل ر�سوُل اهلِل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم : "ما َيَزاُل الرَّ النا�ِس )الت�سوُّ

َيْوَم اْلِقَياَمِة َلْي�َس ِفي َوْجِهِه ُمْزَعُة َلْحٍم")3(. 

Uسوُر العqØةpثانيkا

مØ¡وΩُ العØةp وم�سروعيتُ¡ا kل qاأو

)1( �ُسنن الترمذي, وهو �سحيح. 
)2( �سحيح م�سلم. 

)3( �سحيح البخاري. 
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 pُة في ال∏�سانqØ2- الع
َع الن�ساُن عِن الكالِم في الأموِر التي ل تعنيه,  قال ر�سول اهلل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم:"اإنَّ   باأْن يترفَّ
مْن ُح�ْسِن اإ�ْسالِم الْمرِء ترُكُه ما ل َيْعنيِه")1(. واأْن يترّفَع عِن الكالِم البذيِء وال�ستِم وال�سبِّ والبذاءِة, 
اِن, َوَل اللَِّعاِن, َوَل اْلَفاِح�ِس, َوَل اْلَبِذي")2(. وعِن  عَّ قاَل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم: " َلْي�َس اْلُموؤِْمُن ِبالطَّ
الخو�ِس في الباWِل, مثِل ال¨يبِة والنميمِة, وعِن الكالِم في المعا�سي, يقوُل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم:" 
ِبَح َوَقْد  ُجُل ِباللَّْيِل َعَمال, Kُمَّ ُي�سْ اأَْن َيْعَمَل الرَّ ِتي ُمَعاًفى اإِلَّ اْلُمَجاِهِريَن, َواإِنَّ ِمْن اْلُمَجاَهَرِة  ُكلُّ اأُمَّ
ْتَر  ُف �سِ ِبُح َيْك�سِ �َسَتَرُه اهلُل َعَلْيِه, َفَيُقوَل َيا ُفاَلُن َعِمْلâُ اْلَباِرَحَة َكَذا َوَكَذا, َوَقْد َباَت َي�ْسُتُرُه َربُُّه َوُي�سْ

اهلِل َعْنه")3(. 

pا�سæال pسVاأعرا rُة عنqØ3- الع
عوراِت  يتتّبَع  ول  ب�سَره,  الإن�ساُن  ي¨�سَّ  باأْن  وPلَك 
على   ßُيحاف بْل  عليهْم,  يتج�ّس�َس  ول  الآخريَن 

تعالى:{ قاَل  اأ�سراَرهم,  يذيُع  ول  حرماِتهم, 
, الآيُة 12(,   | )�سورُةُ الحجراِتِِِِ
والفواح�ِس,  الزنا  في  الوقوَع  يتجنَب  اأْن  وعليه 

وكلَّ ما يوؤدي اإليها, ول ين�ساَق وراَء المواقِع الإلكترونيِة التي تنافي العفَة.

أتأّمُل وُأناقُش
: "ل يزاُل الرجُل كريًما على النا�س, حّتى يطمَع في ديناِرهم, فاإPا  اأتاأّمُل قوَل الح�سِن الب�سريِّ
فعَل Pلَك ا�ستخّفوا بِه, وكرهوا حديَثه, واأب¨�سوه", واأُناق�ُس زمالِئي في خطِر الت�سوِل على 

الفرِد والمجتمِع.

ßَ اأحُد الجال�سيَن بكالٍم بذيٍء, فما الن�سيحُة التي تقّدُمها لُه?  اإPا كنâَ في مجل�ٍس فتلفَّ
 ُأفّكُر

�سرَب لنا �سّيُدنا يو�سُف عليِه ال�سالُم 
اأروَع الأمثلِة في العّفِة, عندما دَعْته 
ه  ها, فعفَّ نف�سَ امراأُة العزيِز اإلى نف�سِ

وامتنَع عِن الفاح�سِة. 

�سرَب لنا �سّيُدنا يو�سُف عليِه ال�سالُم 
إضاءٌة

)1( �سنن الترمذي, وهو �سحيح. 
)2( �سنن الترمذي, وهو �سحيح. 

)3( �سحيح البخاري. 
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)1( �سحيح البخاري. 

اأ�سÑاlÜ ُمعيæة ع∏≈ العØةثالثkا

اأخبَر النبيُّ �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم اأنَّ مْن يطلُب العفَة يعيُنه اهللُ تعالى عليها, بقوِله: "مْن َي�ْستعِفْف 
ه اهللُ ")1(, وتوجُد اأ�سباٌب كثيرٌة تعيُن على العفِة, منها:  ُيِعفُّ

ا kرابعpةqØثاُر العBا

للعفِة اآKاٌر تعوُد على الفرِد والمجتمِع, منها ما ياأتي: 
نيُل ر�سا اهلِل تعالِى, والفوُز بثواِبه.   -1

حفßُ كرامِة الإن�ساِن وعّزِته.    -2
احتراُم النا�ِس للم�سلِم العفيِف, ومحبُتهم لُه.   -3

�سوُن المجتمِع عْن مظاهِر النحالِل والف�ساِد.   -4
5- انت�ساُر المحّبِة والموّدِة بيَن النا�ِس.

اأترّفُع عْن Wلِب اأمواِل النا�ِس. اأترّفُع عْن Wلِب اأمواِل النا�ِس.   
اأنتقي الكلماِت المهذبَة في حديثي. اأنتقي الكلماِت المهذبَة في حديثي.   

...............................................................  

القيُم المستفادُة مَن الدرِس

اأ�سباٌب 
تعيُن على

العّفِة

تالوُة القراآِن

القتداُء بال�سالحيَن

ا�ست�سعاُر مراقبة اهلِل 
تعالى

ا�ست�سعاُر نعِم اهلِل تعالى 
عليِه

 Æِملُء الفرا
بالأعماِل المفيدِة

التزاُم العباداِت
غ�ُس الب�سِركال�سالِة وال�سياِم
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بيِّْن مفهوَم العّفِة.   -1

هاِت دلياًل �سرعيvا يحثُّ على العّفِة.   -2

اPكْر Kالçَ �سوٍر للعّفِة في ك�سِب الأمواِل.   -3

ما نوُع العّفِة في قوِله تعالى: {  |.  -4

توجُد اأ�سباٌب متعددٌة تعيُن على العّفِة, اPكْر اأربعًة منها.  -5

للعّفِة اآKاٌر عدٌة تعوُد على الفرِد والمجتمِع, اPكْر KالKًة منها.  -6

�سّنِف ال�سلوَ∑ الآتَي اإلى )�سلوٍ∑ ح�سٍن( اأْو )�سلوٍ∑ غيِر ح�سٍن(:  -7

ا�سئلُة

ºُbسنال�س∏وُ∑الر�M ∑سن�س∏و�MيرZ ∑س∏و�
عاهَد �سابٌّ ربَّه اأّل يتلّفßَ بكلمٍة بذيÄٍة اأ

Ü الٌب في المدر�سِة بطلِب الماِل مْن زمالِئه دائًماW يقوُم
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(1) p∞bƒdG ≈∏Y läÉ≤«Ñ£J

الدرُس الثامَن عشَر 

سورُةُ ا�عراِفِ أتلو وُأطّبُق
(51 - 44) rمُة منjرµال äُاjBال

bاَل اهللُ Jَعال≈:
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َأَتَدرَُّب

اأ�ستخرُج مَن الآياِت الكريمِة ال�سابقِة, مثاًل واحًدا على كلx مّما ياأتي:   -1
 ................................................................................................... :  اأ  - وقٌف اختياريٌّ تامٌّ

ٌن: .............................................................................................  ب-  وقٌف اختياريٌّ ح�سَ

ج`- وقٌف اختياريٌّ كاٍف: ...............................................................................................

د  - وقٌف اختياريٌّ قبيٌح:.............................................................................................

اإPا وقْفâُ وقًفا ا�سطراريvا على كلمِة {  | مَن الآيِة )47(, فاإّني ........................................  -2
....................................................................................................................................................

التالوُة البيتّيُة

اأرجُع اإلى الم�سحِف ال�سريِف )�سورِة المائدِة(, Kمَّ اأقوُم بما ياأتي:  
اأتلو الآياِت الكريمَة مْن )48 - 58(, مراعًيا ما تعلمُته مْن اأحكاِم التالوِة والتجويِد.   -1

اأ�ستخرُج مَن الآياِت الكريمِة ال�سابقِة, مثاًل واحًدا على كلx مّما ياأتي:   -2
........................................................................................  :  اأ  - وقٌف اختياريٌّ تامٌّ
ٌن:  .................................................................................  ب- وقٌف اختياريٌّ َح�سَ
ج`- وقٌف اختياريٌّ قبيٌح:  ....................................................................................

............................................................................................  : xد  - عالمُة وقٍف تام
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الدرُس التاسَع عشَر 

�ساأَل Wالٌب معلَم التربيِة الإ�سالميِة: ما الحكُم ال�سرعيُّ للم�سِح على الخّفيِن? فاأجاَبه المعلُم 
ْيِه")1(. َح َعَلى ُخفَّ اأَ, َوَم�سَ باأّنُه مباìٌ فقْد ُرِوَي اأنَّ ر�سوَل اهلِل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم"َتَو�سَّ

? ماPا يعني ال�سائُل في قوِله: ما الحكُم ال�سرعيُّ
.ìٌالجواُب: الحكُم الذي اأخبَره بِه المعلُم, وهَو قوُله باأنُه مبا

الم�سّرِع  خطاِب  اأKُر  هَو   : التكليفيُّ ال�سرعيُّ  الحكُم 
المتعلِق باأفعاِل المكّلفيَن Wلًبا اأو تخييًرا.

اأو  الواجُب  وهَو  بفعٍل  اأمًرا  يكوَن  اأْن  اإّما  والطلُب 
اأّما  اأو المكروُه.  اأو نهًيا عْن فعٍل وهَو الحراُم  المندوُب, 

التخييُر فهَو الإباحُة.
, وخطاُب الم�سّرِع: هَو القراآُن  فقوُل المعلِم في المثاِل ال�سابِق )مباìٌ( هَو الحكُم ال�سرعيُّ
الكريُم وال�سّنُة وما ُبنَي عليها مْن اإجماٍع وقيا�ٍس وغيِرهما مَن الأدلِة الإجماليِة, فمثاًل قوُلُه تعالى: 
{  | خطاُب الم�سّرِع, وهَو الن�سُّ الذي ُي�ستنبُط منُه الحكُم التكليفيُّ وهَو: وجوُب 

الإيفاِء بالعقوِد. 
وقولُه تعالى: {  |, خطاُب الم�سّرِع, وهَو الن�سُّ الذي ُي�ستنبُط منُه الحكُم 

التكليفيُّ لل�سالِة وهَو الوجوُب.

)1( �سنن الترمذي, وهو حديث �سحيح.

kل qاأوuيØي∏µالت uال�سرعي pºµالح Ωُو¡Øم

معلومٌة إثرائيٌة

 , المكّلُف بتطبيِق الحكِم ال�سرعيِّ
هَو الم�سلُم البالُ≠ العاقُل. 



82

ولتو�سيح هذِه الأنواِع, تاأمْل ما ياأتي:
, الآيُة 43(. قاَل تعالى: {  | )�سورُةُ البقرِةِ  -1

ما الحكُم ال�سرعيُّ في اإقامِة ال�سالِة?  
الحكُم ال�سرعيُّ لإقامِة ال�سالِة هَو الوجوُب, وهَو ما Wُلَب اإلى المكّلِف فعُله على �سبيِل   

الإلزاِم, فُيثاُب فاعُله ويعاقُب تارُكه.
�ْسُل  ُ̈ َل َفاْل اأَ َيْوَم اْلُجُمَعِة َفِبَها َوِنْعَمâْ, َوَمْن اْغَت�سَ قاَل ر�سوُل اهلِل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم: "َمْن َتَو�سَّ  -2

ُل")1(  اأَْف�سَ
ما الحكُم ال�سرعيُّ في الغت�ساِل يوَم الجمعِة?  

اإلى  Wُلَب  ما  وهَو  )مندوُب(,  م�ستحبٌّ  هو  الجمعِة  يوَم  الغت�ساِل  في  ال�سرعيُّ  الحكُم   
المكّلِف فعُله مْن غيِر اإلزاٍم, فُيثاُب فاعُله ول ُيعاقُب تارُكه.

, الآيُة 12(. قاَل تعالى: {  | )�سورُةُ الحجراِتِِ  -3
ما الحكُم ال�سرعيُّ في التج�س�ِس وال¨يبِة?  

ترُكه على  المكّلِف  اإلى  Wُلَب  ما  وال¨يبِة هو حراٌم, وهَو  التج�س�ِس  في  ال�سرعيُّ  الحكُم   
�سبيِل الإلزاِم, فُيثاُب تارُكه وُيعاقُب فاعُله.

)1( �سنن الترمذي, وهو �سحيح. 

ينق�سُم الحكُم ال�سرعيُّ التكليفيُّ اإلى خم�سِة اأق�ساٍم, تظهُر في المخّطِط المفاهيميِّ الآتي:

uيØي∏µالت pºµالح Ωُسا�bاأ

الفر�ُس
) الواجُب(

المندوُب
) المباìُالمكروُهالحراُم)الم�ستحبُّ

اأb�ساΩُ الحpºµ ال�سرعيu التµ∏يØيuثانيkا
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اِئًما")1(. اِق, اإِلَّ اأَْن َتُكوَن �سَ َقاَل ر�سوُل اهلِل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم: "َباِلْ≠ ِفي اِل�ْسِتْن�سَ  -4
ما الحكُم ال�سرعيُّ في المبال¨ِة في ال�ستن�ساِق اأKناِء ال�سياِم?  

اإلى  اأKناِء ال�سياِم هو مكروٌه,, وهَو ما Wُلَب  الحكُم ال�سرعيُّ في المبال¨ِة في ال�ستن�ساِق   
المكّلِف ترُكه من غيِر الزاًم, فُيثاُب تارُكه ول ُيعاقُب فاعُله.

, الآيُة 172(. قاَل تعالى: {  | )�سورُةُ البقرِةِ  -5
ما الحكُم ال�سرعيُّ في الأكِل مْن �سائِر الطيباِت?  

فعِله  بيَن  المكلُف  ُخيَِّر  ما  مباìٌ, وهَو  الطيباِت هو  �سائِر  الأكل من  ال�سرعيُّ في  الحكُم   
وترِكه, فال ُيثاُب فاعُله ول ُيعاقُب تارُكه, واإPا كاَن فعُله للمباìِ بنّيِة التقّرِب اإلى اهلِل تعالى, 
كالأكِل بنّيِة تقويِة الج�سِد للقياِم بالنوافِل, فاإّنُه ُيثاُب على فعِله ول ُيعاقُب على ترِكه اإّل اإPا 

كاَن في ترِكِه اإلحاُق �سرٍر بالإن�ساِن؛ فيكوُن حراًما.
اأدلَِّتها  مْن  الماأخوPِة  التف�سيليِة  الأحكاِم  هذه  معرفَة  ي�ستطيعوَن  الذيَن  هُم  المخت�سوَن  والعلماُء 

ال�سرعيِة.

اأَتعاوُن مَع اأفراد مجموعتي, واأُبّيُن الحكَم ال�سرعيَّ الوارَد في الن�سو�ِس الآتيِة:  
, الآيُة 275(.  قاَل تعالى: {  | )�سورُةُ البقرِةِ  -1

اًل, َفْلَيْعَتِزْلَنا - اأَْو َقاَل: َفْلَيْعَتِزْل  قاَل ر�سوُل اهلِل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم:" َمْن اأََكَل Kُوًما اأَْو َب�سَ  -2
َم�ْسِجَدَنا - َوْلَيْقُعْد ِفي َبْيِتِه")2(.

. اأحر�ُس على �سوؤاِل دائرِة الإفتاِء عِن الحكمِ ال�سرعيِّ   
اأوقُن بمرونِة الإ�سالِم وا�ستيعابِه لكلِّ م�ستجدx في كلِّ زماٍن ومكاٍن.   

. ............................................................................................................  

القيُم المستفادُة مَن الدرِس

)1( �سنن اأبي داود, وهو �سحيح.
)2( متفق عليه.

أَتعاوُن وُأبّيُن
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, المكروُه. , الحراُم, الم�ستحبُّ عّرِف الم�سطلحاِت الآتيَة: الحكُم التكليفيُّ  -1
هاِت مثاًل على كلx مَن: المباìِ, الواجِب.  -2

ما الحكُم التكليفيُّ الم�ستفاُد مَن الن�سو�ِس ال�سرعيِة الآتيِة:   -3
, الآيُة 43(.  اأ   - قاَل تعالى: {  | )�سورُةُ البقرِةِ

َل  اأَ َيْوَم اْلُجُمَعِة َفِبَها َوِنْعَمâْ, َوَمْن اْغَت�سَ  ب- قاَل ر�سوُل اهلِل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم: "َمْن َتَو�سَّ
ُل". �ْسُل اأَْف�سَ ُ̈ َفاْل

 ج`- قاَل تعالى: {  |.
( بجانِب العبارِة ال�سحيحِة, واإ�سارة )×( بجانِب العبارِة غيِر ال�سحيحِة فيما ياأتي:  �سْع اإ�سارَة )  -4
 اأ   - القراآُن الكريُم وال�سنُة وما ُبنَي عليها مْن اإجماٍع وقيا�ٍس وغيِرها, ُتعدُّ مَن الأدّلِة الإجماليِة )          (.

 ب- المباìُ يثاُب فاعُله, ويعاقُب تارُكه )        (.
 ج`- الواجُب, ما Wُِلَب اإلى المكّلِف فعُله مْن غيِر اإلزاٍم )        (.

ا�سئلُة
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الدرُس العشروَن

أقرُأ الحديَث النبويَّ الشريَف

)1( متفق عليه. 

 rºµُُّ∏cُ" :قوُلj  ºَs∏و�س p¬اهللُ ع∏ي ≈q∏سU pسمَع ر�سوَل اهلل� :¬ُsَما, اأَن¡æسَي اهللُ عVعمَر ر pبن pاهلل pدÑع rعن
 lُولDو rَو َم�سgَُو ḿ ¬p َرا p∏ rgَي اأpف πُLُ sَوالر , p¬pتsي pَرع rَعن lُولDو rَوَم�س ḿ , َفالpEَماΩُ َرا p¬pتsي pَرع rَعن lول ُDو rَوَم�س ḿ َرا
 ḿ √p َرا pدuَسي� pي َمالpف Ωُ pا, َوالَخاد¡َpتsي pَرع rَعن lولَة ُDو rَي َم�س pgَو lيَة pا َراع¡َ pL rوRَ pârي بَيpف Iَُاأ rَوالَمر , p¬pتsي pَرع rَعن

 .(1)" p¬pتsي pَرع rَعن lول ُDو rَو َم�سgَُو

َراٍع: حافßٌ موؤتمٌن.
الَخاِدُم: َمْن يعمُل عنَد غيِره, مثُل الموّظِف والعامِل.

نّظَم الإ�سالُم حياَة الأفراِد في المجتمِع بما ي�سمُن 
مْن  لُه  ما  فرٍد  لكلِّ  فبّيَن  وواجباتِه,  فرٍد  كلِّ  حقوَق 
حقوٍق, وما عليِه مْن واجباٍت؛ لت�ستقيَم الحياُة, وفي 
هذا الحديِث النبويِّ تاأكيُد مبداأ الم�سوؤوليِة المجتمعيِة 

لالأفراِد, واأّنها ت�سمُل كلَّ فرٍد في المجتمِع بح�سِب مكانِته وقدرِته, فالحاكُم م�سوؤوٌل, والقا�سي 
م�سوؤوٌل, والمعلُم م�سوؤوٌل, والطبيُب م�سوؤوٌل, والطالُب م�سوؤوٌل والخادُم م�سوؤوٌل.... وقْد Pكَر 

بُن عمر  اهلِل  عبُد  الجليُل  ال�سحابيُّ 
ابُن الخطاب ر�سَي اهللُ عنهما, اأ�سلَم 
�س¨يًرا وهاجَر مَع اأبيِه. وكاَن �سديَد 
التم�سك ب�ّسنِة ر�سوِل اهلِل �سّلى اهللُ 
توفَي  العبادِة.  وكثيَر  و�سلََّم,  عليِه 

ر�سَي اهللُ عنُه �سنَة 74ه`.

التعريُف براوي الحديث Öُيcراqوالت äُرداØالم

 p∞jال�سر pثjالحد ìُسر�
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 pºcوليُة الحاD1- م�سو
بم�سوؤولياِته  القياُم  ُيح�سَن  اأْن  فعليِه  واأهميِتها,  لعظِمها  بم�سوؤوليِته؛  النبويُّ  الحديُث  بداأَ  وقْد 
على اأكمِل وجٍه, فهَو مطالٌب بتطبيِق العدِل بيَن رعيِته, واأْن يرعى م�سالَح النا�ِس, واأْن يتعامَل 
قَّ َعَلْيِهْم,  ِتي �َسْيÄًا َف�سَ , َمْن َوِلَي ِمْن اأَْمِر اأُمَّ معهْم برفٍق وليٍن, قاَل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم : "اللُهمَّ
ِتي �َسْيÄًا َفَرَفَق ِبِهْم, َفاْرُفْق ِبِه"(1(. ومْن Pلَك, اأْن ينه�َس الحاكُم  مَّ َفا�ْسُقْق َعَلْيِه, َوَمْن َوِلَي ِمْن اأَْمِر اأُ

ب�سعبِه علميvا وKقافيَّا و�سناعيَّا وزراعيَّا واجتماعيَّا, اإلى غيِر Pلَك, مّما يحّقُق م�سلحَة الوWِن.

 pIوليُة الأ�سرD2- م�سو
يف�سُد  وبف�ساِدها  المجتمُع,  ي�سلُح  فب�سالِحها  المجتمِع,  لبناِء  الأ�سا�سيُة  اللبنُة  هَي  الأ�سرُة 
المجتمُع؛ لذا, اعتنى الإ�سالُم بالأ�سرِة بما ي�سمُن تما�ُسَكها وتكاُمَلها, فحّدَد عالقَة كلx مَن 

الزوجيِن بالآخِر, وبّيَن اأنها عالقٌة تكامليٌة تقوُم على اأ�سا�ِس المودِة والرحمِة.
ديِنهم  اأموَر  بهْم وتاأديَبُهم وتعليَمهم  اأولِدهما والعتناَء  تربيِة  الزوجيِن ُح�سَن  واأوجَب على 
وتاأميَن حاجاِت  واأبنائِه,  واأداَء حقوِق زوجتِه   ,âِالبي رعايَة  الرجِل  واأوجَب على  ودنياهم, 
اأداَء  ا على الزوجِة  اأي�سً اأ�سرِتِه الأ�سا�سِية مْن ماأكٍل وملب�ٍس وم�سرٍب وغيِر Pلَك. وفر�َس  اأفراِد 

حقوِق زوِجها, ورعايَة اأبناِئها.

ا مْن هذه الم�سوؤولياِت لأKِرها الكبيِر في بناِء المجتمِع الم�سلِم,  الر�سوُل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم بع�سً
منها:

)1( �سحيح م�سلم. 
)2( �سحيح البخاري.

فِزَع اأهُل المدينِة يوًما فانطلَق النا�ُس ِقَبَل ال�سوِت, فاإPا هْم بر�سوِل اهلِل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم 
قْد �سبَقهم اإليِه فقاَل لُهْم: " لَنJ rَُراُعوا, لَنJ rَُراُعوا (Jخافوا)"(2(.

ما الدر�ُس الم�ستفاُد مْن موقِف  النبيِّ �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم, واأKُره في المجتمِع الم�سلِم في 
حفßِ الأمِن وتحقيِق الم�سوؤوليِة المجتمعيِة? 

أقرُأ  وأستنتُج
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 pπوالعام p∞Xوليُة الموD3- م�سو
على العامِل اأْن يقوَم بواجباِته الموكولِة اإليِه باأمانٍة واإتقاٍن, وبما يحقُق الخيَر والم�سلحَة للمكاِن 

الذي يعمُل فيِه, واأْن يحفßَ ما في يِده مْن ماٍل لأ�سحاِب العمِل.

ُأناقُش

زمالئي في الآKاِر ال�سلبيِة المترتبِة على ترِ∑ الوالديِن م�سوؤوليَة العنايِة ب` :
.âِالبي  -1

الأولِد.   -2

نشاٌط ختاميٌّ 

بّيْن اأKَر تطبيِق هذا الحديِث في الفرِد والمجتمِع.

 اأقوُم بواجباتي على اأح�سِن وجٍه. 
 اأتحّمُل م�سوؤوليتي تجاَه وWني ومدر�ستي واأ�سرتي. 

.  اأتحمُل م�سوؤوليتي تجاَه درا�ستي واإر�ساِء والديَّ
............................................................................................................................. 

في الن�سيحُة التي اأقّدُمها ِلَمْن يتقاع�ُس عِن العمِل عنَد غياِب الم�سوؤوِل. 
 ُأفّكُر

القيُم المستفادُة مَن الحديِث الشريِفِ 
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 ? ُره الحديُث النبويُّ 1- ما المبداأُ الرئي�ُس الذي يقرِّ
2- بّيْن مظهريِن مْن مظاهِرم�سوؤوليِة الموظِف. 

ُد بع�ُس الأ�سِر وقًتا معّيًنا لأبنائها للعِب بالألعاب الإلكترونيِة", ما راأيَُك في Pلَك? 3- "تحدِّ
4- هاِت مثاًل على كلx مّما ياأتي:

اأ   - واجُب الحاكِم تجاَه رعّيِته.
ب- واجُب الزوجيِن تجاَه اأولِدهما.

5- ما نوُع الم�سوؤوليِة التي ت�ستنتُجها مَن الن�سو�ِس ال�سرعيِة الآتيِة:

الم�سوDوليةالüæس ال�سرعي
  } تعالى:  قاَل 

.| 

| قاَل تعالى: { 

َعِمَل  اإPَِا  اْلَعْبَد  "اإِنَّ  و�سلََّم:  عليِه  اهللُ  اهلِل �سّلى  ر�سوُل  قاَل 
َعَماًل اأََحبَّ اهلُل اأَْن ُيْتِقَنُه".

قاَل ر�سوُل اهلِل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم: "اإِنََّما اأََنا َلُكْم ِبَمْنِزَلِة 
اْلَواِلِد, اأَُعلُِّمُكْم"

6- اكتْب غيًبا الحديَث النبويَّ مْن قوِله �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم: " ُكلُُّكْم َراٍع َوَم�ْسوؤُوٌل َعْن َرِعيَِّتِه...." 
اإلى قوِله: "... َوالَخاِدُم ِفي َماِل �َسيِِّدِه َراٍع َوُهَو َم�ْسوؤُوٌل َعْن َرِعيَِّتِه". 

ا�سئلُة
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(2) ∞bƒdG ≈∏Y äÉ≤«Ñ£J

الدرُس الحادي والعشروَن 

سورُةُ ا�عراِف 
( 64 - 52) rمُة منjرµال äُاjBال

bاَل اهللُ Jَعال≈:

أتلو وُأطّبُق
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أتدّرُب
اأ�ستخرُج مَن الآياِت الكريمِة ال�سابقِة, مثاًل واحًدا على كلx مّما ياأتي:   -1

ُن: ......................................................................................... اأ   - الوقُف الختياريُّ الح�سَ
ب- الوقُف الختياريُّ الكافي: ........................................................................................ 

ج`- الوقُف الختياريُّ القبيُح: ..........................................................................................  



91

التالوُة البيتّيُة

, Kمَّ اأقوُم بما ياأتي:  اأرجُع اإلى الم�سحِف ال�سريِف, �سورُةُ المائدِةِ
اأتلو الآياِت الكريمَة من )59 -71(, مراعًيا ما تعّلمُته مْن اأحكاِم التالوِة والتجويِد.   -1

 , التامِّ الوقِف  مَن  عليهما  الوقُف  يعدُّ  كلمتيِن  ال�سابقِة,  الكريمِة  الآياِت  مَن  اأ�ستخرُج   -2
واأكتُبُهما في الجدوِل الآتي: 

(, التي ورَدْت في الآيِة )64(. ُح نوَع الوقِف الذي تدلُّ عليِه عالمُة الوقِف ) اأو�سّ  -3

التع∏يπ ُلنعºالjBُةُ

bاَل Jعال≈: { 

| 

bاَل Jعال≈: {  

| 

bاَل Jعال≈: {   

| 

bاَل Jعال≈: {   

| 

الµ∏مُةالjBُة/الjBاäُ التي وردä في¡ا الµ∏مَة

ا:  vاأبّيُن اأيَّ الكلماِت التي تحَتها خطٌّ في الجدوِل الآتي, ُيَعدُّ الوقُف عليها وقًفا تام  -2

التالوُة البيتّيُةالتالوُة البيتّيُةالتالوُة البيتّيُةالتالوُة البيتّيُة



92

iôNC’G päGó≤à©ªdG nøe pΩÓ°SE’G o∞bƒe

الدرُس الثاني والعشروَن

 } تعالى:  قاَل  واحدٌة,  َتعالى  اهلِل  عنِد  مْن  المنّزِل  الديِن  حقيقَة  اأنَّ  الكريُم  القراآُن  اأّكَد 
تعالى,  اهلِل  اإلى توحيِد  الآيُة 19(, واأنَّ كلَّ ر�سوٍل دعا  اآل عمراَن,  )�سورُةُ   | 

واأّن خاتمَة الر�سالِت الإلهيِة هَي ر�سالُة �سّيِدنا محّمٍد �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم.
كما اأّكَد القراآُن الكريُم في كثيٍر مْن اآياِتِه حقَّ الإن�ساِن في اختيار ديِنِه ومعتقِدِه مْن دوِن اإكراٍه 

ول اإجباٍر, وحّريَتُه في ممار�سِة �سعائِرِه التعّبدية.
وقبَل بياَن اأهِمّ القواعِد التي اأقّرها الإ�سالُم للتعامل مَع غيِر الم�سلميَن, ل بدَّ مْن تاأكيِد بع�ِس 

الحقائِق الإ�سالميِة, التي توؤّكُد حقيقَة الإ�سالِم, ومنها:
تف`ّرقوا  م`هما  الإن�سان`يِة  في  اإخ`وٌة  واأّن`هم  واح`ٌد,  جمي`ًعا  للنا�ِس  الب�س`ريَّ  الأ�س`َل  اإنَّ   -1

 } تعالى:  قاَل  ال�سالُم وزوجِته حواَء,  عليِه  اآدَم  �سيِدنا  مْن  فُهْم جميًعا  واختلفوا, 
)�سورُةُ   |  

الحجراِت, الآيُة 13(.

اإنَّ م�سدَر ال�سرائِع الإلهيِة مْن عنِد اهلِل تعالى, وجميُعها تدعو اإلى عقيدِة التوحي````ِد, يقوُل   -2
تعالى: {  
|  )�سورُةُ ال�سورِى, الآيُة 13(, فالأنبياُء عليهُم ال�سالُم جميًعا 
عقيدُتهم ودعوُتهم واحدٌة, وهَي توحيُد اهلِل تعالى؛ لذا, على الم�سلميَن الإيماُن بهْم جميًعا 

مْن دوِن تفريٍق. 
جاءْت ر�سالُة الإ�سالِم خاتمًة للر�سالِت الإلهيِة, فبعَث اهللُ تعالى �سّيَدنا محمًدا �سّلى اهللُ عليِه   -3

و�سلََّم للّنا�ِس كافًة.
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kاأولºg pيرZ الم�س∏ميَن مَع pπعامJ القواعُد العامُة في

الم�سلميَن ب�سكٍل عاٍمّ ومْن معتقداِتهْم, عْن مجموعٍة مَن  انطلقَّ الإ�سالُم في موقِفِه مْن غيِر 
القواعِد, منها:

1- لالإن�ساِن الحقُّ في اختياِر معتقِدِه وديِنِه, مْن دوِن اأْن يكوَن لأٍيّ كاَن الحقُّ في اإجباِرِه على 
اعتناِق ديٍن معّيٍن, قاَل تعالى: {  | )�سورُة البقرِة, الآيُة256(.

2- الختالُف بيَن النا�ِس في الديِن والمعتقِد �ُسّنٌة اإلهيٌة, فم�سيÄُة اهلِل تعالى ق�سâْ باأْن يكوَن النا�ُس 
مختلفيَن, في الديِن والمعتقِد.

قاَل تعالى: { 
 | )�سورُة هوٍد, الآيُة 119(.

ِه والإح�ساِن اإليِه ما  3- اأمَر الإ�سالُم باحتراِم المخالِف في العقيدِة, وح�سِن التعامِل مَعُه, بْل وبِرّ
داَم غيَر معاٍد لنا, ولْم يقْم بالعتداِء علينا.

قاَل تعالى: {                                                                                 
                                | )�سورُةُ الممتحنِة, الآيُة 8 (.

ما  فلهم  الكاملِة,  المواWنِة  حقوُق  الم�سلمِة  الدولِة  مواWني  مْن  كانوا  اإPا  الم�سلميَن  ل¨ير   -4
للم�سلميَن مْن ِحقوٍق وعليهم ما على الم�سلميَن مْن واجباٍت, بما يكفُل لُهْم الكرامَة والحريَة 
الوWِن. والمحافظِة على  بناِء  في  ويتعاونوَن جميًعا  بو�سفهم مواWنين على درجٍة واحدٍة, 

مقّدراتِه والعمِل على رفعِتِه ورفاِه اأبنائِه, وحمايِتِه مْن كِلّ مْن يعتدي عليِه.
5- التعاوُن مَع كِلّ النا�ِس مهما كاَن ديُنهم اأو معتقُدهم, بما يحّقُق خيَر الإن�ساِن و�سعادَتُه وتحقيِق 
النفِع لُه. قاَل تعالى: {  

 |. )�سورة المائدة, الآيُة 2(.
6- حقُّ الإن�ساِن في ممار�سِة �سعائِر ديِنِه, مْن دوِن اأْن ُيتعّر�َس له اأو ُيمنَع مْن Pلَك.

7- لهْم حقُّ �سلِة الرحِم وحقُّ الجواِر.
8- جواُز التعاِمل معُهم في العقوِد جميًعا, ما عدا التي ُتخالُف قواعَد الإ�سالِم واأحكاَمُه, كالّتجاِر 

بالخمِر والتعامِل بالِربا.
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�سعائرِه,  وممار�سِة  معتقِدِه  اختياِر  في  حّقِه   ßِوحف vعام ب�سكٍل  لالإن�ساِن  الإ�سالِم  احتراِم  مَع 
اإّل اأّنُه خ�سَّ اأهَل الكتاِب بمزيٍد مَن التقدير والحتراِم, Pلَك اأّنُه حّدّد التعامَل معهُم َوفَق الأ�س�ِس 

الآتيِة:
َتعالى وتوحيِدِه, واإلى الإيماِن بر�سِل  باهلِل  اإلى الإيماِن  اأ�سِلِه  , يدعو في  xاإلهي اأتباُع ديٍن  1- هم 

 } تعالى:  قال  تعالى جميِعهم,  اهلِل 

, الآيُة 285 (. | )�سورُةُ البقرِةِ
نق�ٍس,  كلِّ  عْن  وتنزيِهه  وحَده  باهلِل  الإيماِن  اإلى  ودعوُتهم  اأح�سُن,  هَي  بالتي  مجادلُتهم   -2
قاَل تعالى: {  
 | )�سورُةُ اآل عمراِن, الآيُة 64(.

هم, والحتكاِم ل�سريعِتهم في اأمورهم الدينيِة. 3- لهم حق ال�سالِة في معابِدهم وكنائ�سِ
4- اإباَحُة التعامِل مَعُهم في العقوِد جميِعها, ما عدا الُمَحّرَم منها كالّتجاِر بالخمِر, فيجوُز اأكُل 

Pبائحِهِم, وللم�سلِم حقُّ الزواِج مَن الكتابيِة مْن دوِن اإجباِرها على ت¨ييِر ديِنها.

في اأKِر تطبيِق هذه القواعِد في تو�سيِح �سورِة الإ�سالِم ل¨يِر الم�سلميَن.

في حكمٍة واحدٍة مْن اإباحِة الإ�سالِم الزواَج مَن الكتابيِة.

 ُأفّكُر

 ُأفّكُر

موbُ∞ الE�سالpΩ منr اأpπg الµتاpÜ ثانيkا

5- ُلْهم حقوُق المواWنِة كاملٍة, فلُهْم ما للم�سلميَن مْن حقوٍق, وعليهم ما على الم�سلميَن مْن 
واجباٍت, بما يحقُق التعاوَن في حمايِة الوWِن مَن الأعداِء, والمحافظَة على مقدراِته, وعلى 

, ومحاربَة كلِّ عدواٍن على الوWِن والمواWِن. xكلِّ ما فيِه مْن خيٍر وبر
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معلومٌة إثرائيٌة

مَن  الزواَج  الإ�سالُم  حّرَم 
بديٍن  يوؤِمنَّ  ل  الالتي  الن�ساِءِِ 

مَن الأدياِن الإلهيِة. 

تعالى,  اهلِل  ديِن  في  اأ�سلٌ  لها  لي�َس  التي  المعتقداُت 
âْ وحًيا مْن عنِده, كالملحديَن الذيَن ينكروَن وجوَد  ولي�سَ
عبدِة  )مثِل  ال�سرِ∑  على  القائمِة  والمعتقداِت  تعالى,  اهلِل 
عدِم  مبداأَ  الإ�سالُم  اأكدَّ  والكواكِب(,  والنجوِم  الأ�سناِم 
لكّنُه  حقوَقهم,  لُهم  الإ�سالُم  وكفَل  الديِن,  في  الإكراِه 

اأوجَب عليهم احتراَم النظاِم العاّم في الإ�سالِم. 

األتزُم بمبادÇ الإ�سالِم في التعامِل مَع الآخريَن.  األتزُم بمبادÇ الإ�سالِم في التعامِل مَع الآخريَن.    
اأحر�ُس على التعامِل مَع الآخريَن بالحكمِة والموعظِة الح�سنِة. اأحر�ُس على التعامِل مَع الآخريَن بالحكمِة والموعظِة الح�سنِة.   

.............................................................................................................................  

القيُم المستفادُة مَن الدرِس

موbُ∞ الE�سالpΩ مَن المعتقداpä الأNرi ثالثkا

ابحْث في �سبكِة الإنترنâ, عْن ق�سِة ُعديِّ بِن حاتٍم الطائي لّما قدَم على الر�سوِل �سّلى اهللُ    -1
عليِه و�سلََّم  قبَل اإ�سالِمه وكيَف عامَله �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم.

اكتْب تقريًرا عْن الآKار الإيجابية لُح�سن اأخالِق الم�سلميَن, وتعامِلهم مَع الآخريَن.   -2

نشاٌط بيتيٌّ
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ِح اKنتيِن مْن هذِه القواعِد.  و�سَع الإ�سالُم قواعَد عامًة ت�سبُط عالقَة الم�سلميَن ب¨يِرهم, و�سّ  -1

ْح دللَة قوِله تعالى: {  |. و�سّ  -2

بّيْن وجَه ال�سبِه بيَن موقِف الإ�سالِم مْن معتقداِت اأهِل الكتاِب, وموقِفه مَن المعتقداِت الأخرى.   -3

بّيْن واجَب اأ�سحاِب المعتقداِت الأخرى مَن الإ�سالِم.  -4

م`ا ال`در�ُس الم�ست`فاُد م`ْن ق`وِل`ه ت`عالى: {   -5
  

?| 

ا�سئلُة
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الدرُس الثالُث والعشروَن 

دعا الإ�سالُم اإلى التعاوِن بيَن النا�ِس وال�سعوِب والدوِل كاّفًة, بما فيِه خيُر الإن�ساِن و�سعادُتُه, 
وقْد نّظَم الإ�سالُم العالقاِت الدوليَة مَع باقي الدوِل على مجموعٍة مَن القواعِد والمبادÇ ال�ساميِة, 

ْل اإليها الب�سريُة اإّل حديًثا, ومْن هذِه القواعُد: التي لم تتو�سّ

الّنا�ِس,  حياِة  على  للمحافظِة  وPلَك  الدوِل؛  بيَن  التعامِل  في  الأ�سَل  ال�سلَم  الإ�سالُم  جعَل 
  } تعالى:  قال  هم,  واأعرا�سِ وممتلكاِتهم  اأمواِلهم  وحمايِة 

| )�سورُةُ الأنفال, الآيُة 61(. 
وقْد اأقاَم الر�سوُل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم مَع الدوِل المجاورِة عالقاٍت دوليًة, ومْن Pلَك اأنه ن�سَح 
الر�سوُل �سّلى اهللُ  فاأّمَنه  النجا�سيُّ ملُك الحب�سِة م�سيحّيًا  اإلى الحب�سِة, وكاَن  الم�سلميَن بالهجرِة 
النجا�سيُّ  فاأح�سَن  عليِه و�سلََّم عليهم, وقاَل لُهْم: "اإنَّ باأر�ِس الحب�سِة ملًكا ل ُيظلُم عنَده اأحٌد", 
عليِه  اأر�سَل �سّلى اهللُ  هم. وقْد  اأنف�سِ اآمنيَن على  الحب�سِة عنَده ب�سالٍم  ا�ستقباَلهم, وعا�َس مهاجرو 
و�سلََّم اأبا مو�سى الأ�سعريَّ ومعاPَ بَن جبٍل ر�سَي اهللُ عنهما اإلى اليمِن لتعليِم النا�ِس الإ�سالَم )قبَل 

حجِة الوداِع(, مْن دوِن اأْن يتعّر�سوا لأيِّ اأPًى حّتى رجعوا اإلى المدينِة المنورِة.
الدوِل  ملوِ∑  وبيَن  بينه  كذلَك ج�سوًرا  و�سلََّم   عليِه  اهللُ  �سّلى  الر�سوُل  مدَّ  الدولِة  قياِم  وبعَد 
ٍن, وقْد  الأخرى وروؤ�سائها, فاأر�سَل اإليهم الر�سائَل لدعِوتهم اإلى الإ�سالِم, وخاWبُهم باأ�سلوٍب َح�سَ

بداأْت جميُع خطاباتِه �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم بالدعوِة لل�سالِم.
بقيِة  مَع  ُيتاجروَن  عليِه و�سلََّم  النبِيّ �سّلى اهللُ  المّنورِة في عهِد  المدينِة  الم�سلموَن في  وكاَن 
الدوِل؛ فقْد Kبâَ اأنَّهم كانوا ي�ستروَن الحبوَب مْن بالِد ال�ساِم وهَي �سمَن الدولِة الرومانيِة, وكاَن 

تّجاُر الروِم ياأتوَن اإلى المدينِة ويجلبوَن اإليها الب�سائَع.

kل qاأوºُr∏ال�س
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جعَل الإ�سالُم الحرَب حالًة ا�ستثنائيًة ل يلجاأُ اإليها الم�سلموَن اإّل م�سطريَن, وPلَك اإPا اعُتدَي 
âْ المعاهداُت مَعُهم, فما كاَنâْ حرُب النبيِّ �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم مَع قري�ٍس اأو مَع  عليِهْم اأْو ُنِق�سَ
الذين منعوا الم�سلميَن  ا على م�سركي مّكَة  vاإّل ا�سطراًرا, فيوُم بدٍر كاَن رد الروِم  اأو مَع  اليهوِد, 
لمحاربِة  المدينِة  اإلى  قري�ٌس  جاءْت  اأُُحٍد  وفي  واأموالِهْم,  اأمتعتِهْم  اأخِذ  مْن  للمدينِة  المهاجريَن 
الم�سلميَن ولم يذهِب الم�سلموَن اإليهم, وفي الخندِق قدمâْ قري�ٌس ومن معها مَن الأحزاِب اإلى 
âْ قري�ٌس عهَدها مَع الم�سلميَن الذي عقَدْته في  المدينِة المنّورِة وحا�سروها, وفي فتِح مّكَة نق�سَ
�سلِح الحديبيِة. وكذلَك فعَل يهوُد بني قينقاٍع حيُث نق�سوا العهَد مَع ر�سوِل اهلِل �سّلى اهللُ عليِه 
بني قريظَة  عليِه و�سلََّم, ويهوُد  النبِيّ �سّلى اهللُ  قتِل  تاآمروا على  فقْد  الن�سيِر  بني  اأّما يهوُد  و�سلََّم, 
خانوا الم�سلميَن وتحالفوا مَع قري�ٍس في يوِم الخندِق. وكاَن �سبُب موقعِة موؤتَة قتَل والي الروِم 

( ر�سَي اهللُ عنُه. ر�سوَل ر�سوِل اهلِل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم: )الحارçُ الأزديُّ

اأقرَّ الإ�سالُم المعاهداِت مَع الدوِل الأخرى ما لْم تكْن معاديًة. قاَل تعالى: { 
 | )�سورُةُ التوبة, الآيُة 7(, 

وقْد عقد النبيُّ �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم �سلَح الحديبيِة مَع قري�ٍس. 
والمعاهداُت هَي اتفاٌق بيَن دولٍة ودولٍة اأخرى على تنظيِم عالقاِتهما, وا�ستمراِر حالِة ال�سلِم. 

وتاأخُذ المعاهداُت اأ�سكاًل متعددًة مثَل المعاهداِت القت�ساديِة وال�سيا�سيِة . 

الكريِم,  الإن�سانيِّ  التعاي�ِس  لتحقيِق  العليا؛  الإ�سالِم  قيِم  ن�سِر  اإلى  الم�سلميَن  الإ�سالُم  دعا  وقْد 
{   | )�سورُةُ  فالم�سلموَن اأ�سحاَب ر�سالٍة عالميٍة عادلٍة, يقوُل تعالى: 
الب�سريِة  بها لإ�سعاِد  التي جاَء  العليا  القيَم  ُم  ُتعظِّ التي  الجهوِد  يعّظُم كلَّ  الآيُة 143(, والإ�سالُم   , البقرِةِ

, ويقُف في وجهِه بقّوٍة. xوتحقيِق الكرامِة لها, ويمنُع كلَّ اعتداٍء عليها اأو تعد

الحرÜُثانيkا

المعاgداäُثالثkا
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التي يبرُمها الم�سلموَن بمح�ِس اختياِرهم, قاَل تعالى: واأوجَب الإ�سالُم الوفاَء بالمعاهداِت 
َد مْن  | )�سورُةُ الإ�سراِء, الآيُة34(, بل اإنَّ النبيَّ �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم  توعَّ  }
يَرِة اأَْرَبِعيَن  يقتُل معاهًدا, بقوِله: "َمْن َقَتَل ُمَعاَهًدا َلْم َيِرìْ َراِئَحَة الَجنَِّة, َواإِنَّ ِريَحَها ُتوَجُد ِمْن َم�سِ

َعاًما")1(. 
الدولَة  يدخُل  َمْن  لكلِّ  الأماِن  عقَد  الإ�سالُم  اأقرَّ  وقْد 
الم�سلمَة مَن الدوِل الأخرى باإPٍن منها, ولو كاَن مْن دولٍة 
مثُل  عامٍة,  اأغرا�ٍس  لتحقيِق  قدوُمه  اأكاَن  �سواٌء  محاربٍة, 
مثُل  خا�سٍة  لأغرا�ٍس  اأْم  والدبلوما�سيين,  ال�سفراِء,  قدوِم 
العلِم,  وWلبِة   ,ìِيَّا وال�سُّ الأعمال,  ورجاِل  التجاِر,  قدوِم 

وكلِّ مْن ُيقيُم في الدولِة الم�سلمِة اإقامًة موؤقتًة.
ه  وللم�ستاأمِن حقٌّ على الدولِة الم�سلمِة باأْن تحمَي نف�سَ
ُنه  ه مَن الأPى, واأْن يتنقَل في الدولِة بما ُيَمكِّ وماَله وِعر�سَ

مْن اأداء َمهمِته ِبُحرّيٍة, وفي مقابِل Pلَك عليِه اأْن يلتزَم القوانيَن والأحكاَم النافذَة, وللدولِة الم�سلمة 
اأْن تخرَجه مْن اأرا�سيها اإPا انَتهâ مدُة اإقامِته, اأِو ارتكَب مخالفًة ت�سرُّ بعقِد الأماِن. 

معلومٌة إثرائيٌة

بموجِبه  يتمُّ  عقٌد  الأماِن:  عقُد 
حفßُ الأنف�ِس والأمواِل والأعرا�ِس 
يدخلوَن  الذين  الم�سلميَن,  ل¨يِر 
الحرَب   âِاأعلن دولٍة  مْن  الدولَة 

على الم�سلميَن.

َأقرُأ وُأناقُش
ْو َكلََّفُه َفْوَق  ُه اأَ اأقراأ قوَل ر�سوِل اهلِل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم: " اأَل َمْن َظَلَم ُمَعاِهًدا اأَِو اْنَتَق�سَ  
")2(, واأُناق�ْس زمالئي في  pَنا َحِجيُجُه َيْوَم اْلِقَياَمة ْيِر Wِيِب َنْف�ٍس َفاأَ َ̈ ِب Wَاَقِتِه اأَْو اأََخَذ ِمْنُه �َسْيÄًا 

اهتماِم الإ�سالِم و�سيانِته لحقوِق المعاهديَن. 

)1( �سحيح البخاري .
)2( �سنن اأبي داود, وهو  حديٌث �سحيح.
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اأحر�ُس على ن�سِر قيِم الإ�سالِم الكبرى, مثِل الرحمِة والعدِل والحريِة وال�سالِم.  اأحر�ُس على ن�سِر قيِم الإ�سالِم الكبرى, مثِل الرحمِة والعدِل والحريِة وال�سالِم.    
اأفي بوعودي.  اأفي بوعودي.    

األتزُم بقوانيِن الدولِة التي اأقيُم فيها. األتزُم بقوانيِن الدولِة التي اأقيُم فيها.   
. .............................................................................................................................  

القيُم المستفادُة مَن الدرِس
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اPكِر العالقاِت الدوليَة التي ت�سيُر اإليها الن�سو�ُس ال�سرعية الآتيُة:   -1

قاَل اهللُ تعالى: {  |.   اأ   - 

قاَل اهللُ تعالى: {  |.  ب- 

ْح Pلَك.  يعدُّ كلُّ َمْن يدخُل بالَد الم�سلميَن م�ستاأمًنا, و�سِّ  -2

ما دللُة قوِل الر�سوِل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم: " َمْن َقَتَل ُمَعاَهًدا َلْم َيِرìْ َراِئَحَة الَجنَِّة, َواإِنَّ ِريَحَها   -3
يَرِة اأَْرَبِعيَن َعاًما"? ُتوَجُد ِمْن َم�سِ

ْح Pلَك. الحرُب حالٌة ا�ستثنائيٌة عنَد الم�سلميَن, و�سِّ  -4

ا�سئلُة
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الدرُس الرابُع والعشروَن

سورُةُ ا�عراِف 
(79 - 65) rمُة منjرµال äُاjBال

bاَل اهللُ Jَعال≈:

أتلو وُأطّبُق
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أتدّرُب

اأ�ستخرُج مَن الآياِت الكريمِة ال�سابقِة, مثاًل واحًدا على كلx مّما ياأتي:   -1
 ..................................................................................... : الوقُف الختياريُّ التامُّ اأ   - 

الوقُف الختياريُّ القبيُح: ...........................................................................  ب- 
اأبّيُن اأيَّ الكلماِت التي تحَتها خطٌّ في الجدوِل الآتي, ُيعدُّ الوقُف عليها وقًفا ح�سًنا:   -2

التع∏يπُلنعºالjBُةُ

bاَل Jعال≈: {                                                           

bاَل Jعال≈: {  
| 

bاَل Jعال≈: {                                                                                   |

التالوُة البيتّيُة

(, Kّم اأقوُم بما ياأتي:  اأرجُع اإلى الم�سحِف ال�سريِف, )�سورِة المائدِةِ
اأتلو الآياِت الكريمَة مْن )72 - 86(, مراعًيا ما تعلمُته مْن اأحكاِم التالوِة والتجويِد.   -1

(, التي ورَدْت في الآيِة )77(.  q pَحقrُح نوَع الوقِف على كلمِة )ال اأو�سّ  -2

التالوُة البيتّيُةالتالوُة البيتّيُةالتالوُة البيتّيُةالتالوُة البيتّيُة

|
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الدرُس الخامُس والعشروَن 

اأعظِم  ومْن  ال�سحيحَة,  التربيَة  وترّبيِه  اإيماَنه,  تقّوي  فهَي  الم�سلِم؛  على  عظيٌم  اأKٌر  للعبادِة 
اإبراهيَم عليه  اأمَر اهللُ عزَّ وجلَّ �سّيَدنا  , فقْد  اإلى اهلِل تعالى فري�سُة الحجِّ ُب بها  ُيتقرَّ العباداِت التي 
ال�سالم وولَده اإ�سماعيَل برفِع قواعِد البيâِ الحراِم, واأمَر اإبراهيَم عليه ال�سالم اأْن ُينادَي في النَّا�ِس 
, قاَل تعالى: {  |  بالحجِّ

? وما حكمُه? وما �سروWُه? ومامواقيتُه? , الآيُة  27(, فما الحجُّ )�سورُةُ الحجِّ

ِه اإلى بيâِ اهلِل الحراِم في اأياٍم معّينٍة  الحجُّ هَو ق�سُد التوجُّ
للقياِم باأعماٍل محّددٍة مر�ساًة هلِل تعالى.

kاأولuèالح Ωُو¡Øمعلومٌة إثرائيٌةم

َمْن ق�سَد الحجَّ فعليِه اأْن يبداأَ 
اهلِل  اإلى  والرجوِع  بالتوبِة 
تعالى, واأْن يقوَم بردِّ المظالِم 

اإلى اأهِلها وق�ساِء الديوِن.

َمْن ق�سَد الحجَّ فعليِه اأْن يبداأَ 
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ُه اهللُ تعالى بعَد الهجرِة, مّرًة في العمِر, على كلِّ م�سلٍم  الحجُّ ركٌن مْن اأركاِن الإ�سالِم, فر�سَ
قادٍر لقوِله تعالى: {  | )�سورُةُ اآل عمراَن, الآيُة 97(. 

وقْد �سرَع اهللُ �سبحاَنه وتعالى الحجَّ لِحَكٍم كثيرٍة, منها: 
تحقيُق مظهٍر عظيٍم مْن مظاهِر توحيِد اهلِل تعالى.  -1

تقويُة �سلِة العبِد بربِّه, وتطهيُر النف�ِس مَن الذنوِب, والمبادرُة اإلى القياِم بالطاعاِت.   -2

اأقراأ قوَل الر�سوِل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم:"اْلَحجُّ اْلَمْبُروُر َلْي�َس َلُه َجَزاٌء اإِلَّ اْلَجنَُّة")K ,)1م اأ�ستنتُج 
ما اأ�ستفيده منه.

أقرُأ وأستنتُج

غر�ُس الأخالِق والقيِم مثِل ال�سبِر والحلِم والتعاوِن, والبعُد عْن فح�ِس القوِل والعمِل, قاَل   -3
َم ِمْن Pَْنِبِه")2( .  ْق ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ ر�سوُل اهلل �سّلى اهلُل عليِه و�سلََّم : "َمْن َحجَّ َفَلْم َيْرُفْث َوَلْم َيْف�سُ

تعارُف الحجاِج والتقاوؤهم �سنويvا مْن �سّتى بقاِع الأر�ِس, لتزداَد بيَنُهم اأوا�سُر المحبِة.   -4
تحقيُق المكا�سِب الماديِة عْن Wريِق المعامالِت الماليِة مثِل البيِع وال�سراِء.  -5

)1( متفق عليه.
)2( �سنن الترمذي, وهو �سحيح.

ºُ الحuè وµMمُة م�سروعيqتp¬ثانيkا rµMُ

ُأناقُش
ُر بالآخرِة, وبوقوِف العباِد بيَن يدي اهلِل تعالى يوَم القيامِة  ,اأّنه يذكِّ مْن ِحكِم م�سروعيِة الحجِّ

اأُناق�ُس Pِلك مع زمالئي.

ُأناقُشُأناقُش
ُر بالآخرِة, وبوقوِف العباِد بيَن يدي اهلِل تعالى يوَم القيامِة  ,اأّنه يذكِّ مْن ِحكِم م�سروعيِة الحجِّ

ُأناقُشُأناقُش
ُر بالآخرِة, وبوقوِف العباِد بيَن يدي اهلِل تعالى يوَم القيامِة  ,اأّنه يذكِّ ُر بالآخرِة, وبوقوِف العباِد بيَن يدي اهلِل تعالى يوَم القيامِة مْن ِحكِم م�سروعيِة الحجِّ ,اأّنه يذكِّ مْن ِحكِم م�سروعيِة الحجِّ

uèëdG pÜƒLh o•hô°Tثالثkا
يûoضتnرطo لƒجƒبp الY uèëل≈ المùضلمT pضروطY lدةl، منها: 

ا عاقاًل, فاإنَّ حجَّ ال�س¨يِر �سحَّ Pلَك, ولكْن ل ت�سقُط عنه  ً̈ التكليُف؛ باأْن يكوَن الم�سلُم بال  -1
ُه. الفري�سُة, اأّما المجنوُن فال ي�سحُّ حجُّ

ال�ستطاعُة الماليُة والبدنيُة, قاَل تعالى: {  | )�سورُةُ   -2
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معلومٌة إثرائيٌة

والتخطيِط  الماديِة  ال�ستطاعِة  لتحقيِق 
الها�سميُة  المملكُة الأردنيُة  اأن�ساأِت   , للحجِّ
بالدخاِر  ُتعنى  حكوميًة,  عاّمًة  موؤ�ّس�سًة 
مْن  تمّكُنه  لل�سخ�ِس,  المبكِر  وال�ستثماِر 

 . , وهَي �سندوُق الحجِّ اأداِء فري�سِة الحجِّ
زمانيًة   âَمواقي الحجِّ  في  لل�سروِع  اهللُ  جعَل 

واأخرى مكانيًة يجُب اللتزاُم بها. 
اليوِم  بيَن  الواِقَعُة  المّدُة  هَي  الõمانيُة:   âُيbوالموا

الأّوِل م``ْن �سه``ِر �س```ّواَل اإلى فج``ِر الي``وِم العا�س``ِر م``ْن �سه``ِر Pي الِحّج``ِة, ق``اَل تع``ال``ى: 
, الآيُة 197(. {  | )�سورُةُ البقرِةِ

ُد ُأحدِّ
بو�ساWِة معرفِتي بالأ�سهِر الهجريِة, اأحّدُد اأ�سهَر الحجِّ التي يجوُز للحاجِّ الإحراُم بها.

والمواbيâُ المµانيُة: هَي الأماكُن التي ل يجوُز للحاجِّ تجاوُزها اإل وهَو محرٌم. 

مواbيâُ الحuèرابعkا

الحاجُّ  يوؤّمَن  باأْن  وPلَك  الآيُة 97(,  عمرانَ,  اآِل 

من  عودِته  حيِن  اإلى  ولأهِله  لنف�سِه  النفقَة 
. , واأْن ي�ستطيَع القياَم باأعماِل الحجِّ الحجِّ

  اأتاأّمُل الخريطَة, واأتعاوُن مَع زميلي في بياِن ميقاِت 
  الأماكِن الآتيِة:

أتأّمُل وُأبّيُنأتأّمُل وُأبّيُنأتأّمُل وُأبّيُنأتأّمُل وُأبّيُن
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اأتذكُر الوقوَف بين يدِي اهلِل تعالى, واأبادُر بال�ست¨فاِر والتوبِة. اأتذكُر الوقوَف بين يدِي اهلِل تعالى, واأبادُر بال�ست¨فاِر والتوبِة.   
. , عن Wريِق الّدخاِر في �سندوِق الحجِّ اأُخطُط مبّكًرا لأداِء فري�سِة الحجِّ  . , عن Wريِق الّدخاِر في �سندوِق الحجِّ اأُخطُط مبّكًرا لأداِء فري�سِة الحجِّ  

.............................................................................................................................  

القيُم المستفادُة مَن الدرِس

- ارجْع اإلى �سبكِة الإنترنâ, موقِع �سندوِق الحجِّ www.hajjfund.gov.jo, واكتْب تقريًرا 
بّيْن فيه دوَر �سندوِق الحجِّ في تحقيِق ال�ستطاعِة الماديِة, واقراأُْه في الإPاعِة المدر�سيِة.

- ارجْع اإلى �سبكِة الإنترنâ, موقِع �سندوِق الحجِّ 
نشاٌط بيتيٌّ
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, المواقيâُ الزمانيُة, المواقيâُ المكانيُة.  1- عّرِف المفاهيَم الآتيَة: الحجُّ
2- ما دللُة قوِله تعالى: {  |.

3- يûoضترطo لƒجƒبp الY uèëل≈ المùضلمT pضروطY lدةl، اcPرr اKنينp منها.
4- بّيْن ُحكَم حجِّ ال�س¨يِر.

5- ا�ستنتِج الحكمَة مْن م�سروعيِة الحجِّ مَن الن�سو�ِس ال�سرعيِة الآتيِة: 

ا�سئلُة

الحµمُةالüæسُّ

  } ت``عالى:  اهللُ  ق``اَل 
.| 

ْق َرَجَع  قاَل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم: "َمْن َحجَّ هلِلِ َفَلْم َيْرُفْث َوَلْم َيْف�سُ
ُه". َكَيْوِم َوَلَدْتُه اأُمُّ
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uèëdG o∂°SÉæe

الدرُس السادُس والعشروَن 

للحجِّ اأعماٌل مخ�سو�سٌة تقوُم على النقياِد لأوامِر اهلِل تعالى, ينب¨ي للحاجِّ اأْن يلتزَم بها, وهَي 
على النحِو الآتي:

اأركاًنا  اأنَّ للحجِّ  اأماَمك,     يظهُر مَن المخطِط الذي 
ه  وواجباٍت و�ُسنًنا؛ فمْن ترَ∑ ركًنا مْن اأركاِن الحجِّ فحجُّ
ه �سحيٌح,  باWٌل, ومْن ترَ∑ واجًبا مْن واجباِت الحجِّ فحجُّ
الحجِّ  �سنِن  مْن  �ُسّنًة  ترَ∑  ومْن  هْدٍي,  Pبُح  يلزُمه  ولكْن 

ه �سحيٌح ول �سيَء عليِه. فحجُّ

معلومٌة إثرائيٌة

الأنعاِم  مَن  ُيذَبُح  ما  هَو  الهدُي 
ًبا اإلى اهلِل  )الإبِل, البقر, ال¨نِم( تقرُّ

 . تعالى في الحجِّ
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ΩُراME1- ال
 ,  وهَو اأْن ينوَي الحاجُّ المتمتُع عنَد الإحراِم اأداَء العمرِة اأوًل, Kّم الحجَّ بعَدها في اأ�سهِر الحجِّ
", ويجُب على الحاجِّ اأّل يتعّدى الميقاَت مْن  ويقوُل: "لبيَك اللهمَّ ُعْمَرَة متمتًعا بها اإلى الحجِّ

والتطيُُّب  الغت�ساُل  لُه  وي�سنُّ  اإحراٍم,  دوِن 
قبَل نيِة الإحراِم. 

وي�سنُّ للم�سلِم بعَد الإحراِم اأْن يبداأَ بالتلبيِة, 
ويقوُل: "لبَّْيَك اللهمَّ لبَّْيَك, لبَّْيَك ل �سريَك 
لَك لبَّْيَك, اإنَّ الحمَد والنعمَة لَك والملَك, 

ل �سريَك لَك". 

معلومٌة إثرائيٌة

الEفراُد: وهَو اأْن ينوي الحاجُّ عنَد الإحراِم  الEفراُد:   
ا" Kمَّ  véM sº¡∏يَ∂ الÑفقْط ويقوُل: "ل الحجَّ َّ
يتوّجُه اإلى مّكَة ويطوُف Wواَف القدوِم, 
من  العا�سِر  اليوِم  حّتى  ُمْحرًما  ويبقى 
العقبِة  برمي جمرِة  فيتحّلُل  الحّجِة,  Pي 
والحلِق اأِو التق�سيرِ, ول يلزُمُه Pبُح َهْدٍي.
راُن:وهَو اأْن ينوي الحاجُّ عنَد الإحراِم  pالق راُن:  pالق  
 kIَر rُعم ∂َrيsÑَاأداَء الحجِّ والعمرِة مًعا فيقوُل:"ل
القدوِم, ويكوُن  ا" ويطوُف Wواَف  véMََو
مًعا, ويبقى  للحجِّ والعمرِة  Wوافُه و�سعيُه 
محرًما حّتى اليوِم العا�سِر مْن Pي الحّجِة, 
اأِو  والحلِق  العقبِة  جمرِة  برمي  فيتحّلُل 

التق�سيرِ , ويلزُم القارُن Pبَح َهْدٍي.

والحجُّ تبًعا لنيِة الإحراِم KالKُة اأنواِع: الإفراُد, القراُن, التمّتُع. و�سنتتّبُع في هذا الدر�ِس اأعماَل 
الحجِّ لَمْن اأراَد الحجَّ متمّتًعا, مرّتبًة على النحِو الآتي:
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. وهنا ي�ست�سعُر الحاجُّ اأنُه يلبي نداَء اهلِل تعالى على ل�ساِن �سّيدِنا اإبراهيَم عليِه ال�سالُم بالحجِّ
فاإPا اأحرَم الم�سلُم ُيحَظُر عليِه القياُم بالأفعاِل الآتيِة:

pIواُ± العمرW -2
مكَة,  اإل̀`ى  الحاجُّ  و�سَل  اإPا   
الحراِم   âِبالبي ويطوُف  يتو�ساأُ 
 pرéëال  nمن مÑتدئkا   mاطƒضTاأ  nعةÑضS
 âَالأ�سوِد ومنتهًيا بهِ, جاعاًل البي
ركعتيِن  ي�سّلي  Kمَّ  ي�سارِه,  عْن 
عليِه  اإبراهيَم  �سّيِدنا  مقاِم  خلَف 
ففي  واإّل  ا�ستطاَع,  اإِن  ال�سالُم 

اأيِّ مكاٍن في الحرِم.
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pI3-  �سعُي العمر
يتجُه الحاجُّ اإلى ال�سفا لي�سعى بيَن ال�سفا والمروِة 
 ، pالمروةH ومنتهيkا  Hالüضفا  مÑتدئkا   ، mاطƒضTاأ  nعةÑضS
kÄا،  uضVƒمت  n¿ƒيك  r¿اأ الùضع«   pةëضüل  oضترطûoي و’ 
  p} ̀`ى:  ̀`ال ̀`ع ت ق̀```اَل 

 |                                 
, الآيُة 158(, وُيَعدُّ ال�سعُي من ال�سفا اإلى  )�سورُةُ البقرِةِ

 qمK ، pضع« ف« المروةùال pاطƒضTاأ rخر، فينته« منBا ا kWƒضT ضفاüل≈ الEا  pالمروة nا ومن kWƒضT pالمروة
يتحّلُل مَن الإحراِم بتق�سيِر �سعرِه اأو َحْلِقِه, ويبقى متحّلاًل حتى اليوِم الثامِن مْن Pي الحّجة, 

وبهذا يكوُن قْد اأّدى العمرَة.

uèل∏ح ΩُراME4-  ال
 . يحرُم الحاجُّ في اليوِم الثامِن مْن Pي الحّجِة مْن مكاِنه في مّكَة, ويعقُد نيَة الإحراِم للحجِّ

5- الوbوُ± بعرفَة
ُي�سنُّ للحاجِّ المبيâُ بمًنى ليلَة التا�سِع مْن Pي الحّجِة اإPا تي�ّسَر له Pلَك, واإْن لم ي�ستطْع يتوجْه اإلى 
, فقْد اأتى اأُنا�ٌس  عرفَة مبا�سرًة, في اليوِم التا�سع مْن Pي الحّجِة. والوقوُف بعرفَة اأهمُّ اأركاِن الحجِّ
? قاَل: "الrَحèُّ َعَرَفُة")1(. ويبداأُ وقُته  مْن اأهِل نجٍد اإلى ر�سوِل اهلِل فقالوا: يا ر�سوَل اهلِل, كيَف الحجُّ

بعَد ظهِر اليوِم التا�سع مْن Pي الحّجِة, وي�ستمرُّ اإلى 
يوُم  وهَو  الحّجِة  Pي  مْن  العا�سِر  اليوِم  فجِر  Wلوِع 
النحِر, وي�سلي الحاجُّ الظهَر والع�سَر في عرفَة ق�سًرا 
ُيكثَر  اأْن  الظهِر, وُي�ستحبُّ   âِتقديٍم في وق وجمَع 
مَن التلبيِة والدعاِء وال�ست¨فاِر وقراءِة القراآِن الكريِم.

)1(  �سنن ابن ماجه, وهو �سحيح.
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 pةØدلõوُ± بالمb6-  الو
المزدلفِة,  اإلى  عرفَة  مْن  الحجاُج  يتوّجُه  الحّجِة  Pي  مْن  التا�سِع  اليوِم  �سم�ِس  غروب  وبعَد 

ويبيتوَن فيها, وي�سلوَن الم¨رَب والع�ساَء ق�سًرا وجمَع تاأخيٍر في وقâِ الع�ساِء.

7-  مkæ≈ وواÑLاJُ¡ا 
 , ي�سنُّ للحاجِّ اأْن يمكَث في المزدلفِة اإلى الفجِر, ولكن نظًرا لالزدحاِم وتخفيًفا على الحاجِّ
ب�سبِع  الكبرى  العقبِة  جمرَة  ويرمَي  مًنى,  منطقِة  اإلى  الليِل  منت�سِف  بعَد  يتوّجَه  اأْن  يجوُز 
ينتهَي  اأْن  وبعَد  العقبِة  رمِي جمرِة  في  التوكيُل  والمراأِة  والكبيِر  للمري�ِس  ويجوُز  ح�سياٍت, 
اأْن ُيوِكَل غيرَه  اأو النحِر, ويجوُز للحاجِّ  الحاجُّ مْن رمي جمرِة العقبِة يتوجُه  لذبِح الهدِي 

مْن  يتحلُل  Kمَّ  ال�سراِء والذبِح,  في 
اأْو  �سعَره  الرجِل  بحلِق  اإحراِمه, 
مْن  ُر  فتق�سّ المراأُة  اأما  تق�سيرِه, 
Pلَك  بعَد  Kمَّ  تحلُقُه.  ول  �سعِرها 
ليطوَف  الحراِم   âِالبي اإلى  يتوجُه 

Wواَف الإفا�سِة.

معلومٌة إثرائيٌة

ُيعدُّ رمُي الجمراِت اقتداًء بفعِل �سّيِدنا اإبراهيَم وولِده اإ�سماعيَل عليهما ال�سالُم, عندما اأوحى 
لُه  فتعّر�َس  تعالى,  اهلِل  اأمَر  َذ  فنفَّ اإ�سماعيَل,  ولَده  يذبَح  اأْن  المناِم  في  اإبراهيَم  اإلى  تعالى  اهلُل 
, فتناوَل في   ه عْن تنفيِذ اأمِر اهلِل عزَّ وجلَّ ال�سيطاُن في اأماكِن �ُسّميâ الجمراِت الثالçَ لي�سدَّ

كًل منهما الح�سى ورمى اإبلي�َس بها.
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 pسةVفاEواُ± الW  -8
  } تعالى:  قاَل  الحّجِة,  Pي  مْن  العا�سِر  النحِر  ليلِة  منت�سِف  بعَد  وقُته  ويبداأُ 
| )�سورُةُ الحج, الآيُة 29(, ويمتدُّ وقُته اإلى 

جميِع اأياِم الت�سريِق.

 pIا والمروØسü9- ال�سعُي بيَن ال
بعَد اأْن يطوَف الحاجُّ Wواَف الإفا�سِة يتوجُه لل�سعِي بيَن ال�سفا والمروِة, قاَل تعالى:

 }

, الآيُة 158(.                                                     | )�سورُةُ البقرِةِ

معلومٌة إثرائيٌة

في  هاجَر  ال�سيدَة  يقلّدوَن  الحّجاُج 
فعندما  والمروِة,  ال�سفا  بيَن  ال�سعِي 
مَع  ال�سالُم  عليِه  اإبراهيُم  الخليُل  ترَكها 
ولِدها اإ�سماعيَل في Pلَك المكاِن, وبعَد 
اأْن نفَد ما مَعها مْن Wعاٍم و�سراٍب, بداأَْت 
ت�سعُر هي وابُنها بالعط�ِس؛ ف�سَعâْ بيَن 
ال�سفا والمروِة �سبَع مراٍت Wلًبا للماِء, 

ففّرَج اهلُل كربَتها واأنبَع لها ماَء زمزَم.

, )ِلُيزيلوا اأو�ساَخُهْم(. معنى: 
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päمراéورمُي ال ≈kæبم âُيÑ10- الم
اأياَم  بِمنى   âُالمبي الحاجِّ  على  يجُب 
والثاني  ع�سَر  الحادَي  )اليوَم  الت�سريِق 
الحّجِة(,  Pي  مْن  ع�سَر  والثالَث  ع�سَر 
ال�س¨رى  الثالçَ؛  الجمراِت  ويرمي 
ب�سبِع  واحدٍة  كلَّ  والكبرى,  والو�سطى 
بدًءا  جمرٍة,  لكلِّ  يوم  كلِّ  في  ح�سّياٍت 
بالجمرِة ال�س¨رى فالو�سطى Kمَّ الكبرى.

قبَل  مّكَة  اإلى  مًنى  مْن  ونزَل  تعّجَل  واإْن 
غروِب �سم�ِس اليوِم الثاني ع�سَر مْن Pي 
اليوِم  جمرِة  رمُي  عليِه  فلي�َس  الحّجِة 
الثالَث ع�سَر مْن Pي الحّجِة, قاَل تعالى:

 }
, الآيُة 203(.   | )�سورُةُ البقرِةِ

وبعد اأْن ينتهَي الحاجِّ مْن اأداِء منا�سِك الحجِّ واإرادتِه العودَة اإلى بلِده, يجُب عليِه اأْن يتوّجَه اإلى 
بيâِ اهلِل الحراِم؛ ليطوَف Wواَف الوداِع.

نشاٌط ختاميٌّ

بالتعاوِن مَع اأفراِد مجموعِتي, ارجْع اإلى �سبكِة الإنترنâ, وبّيْن اأعماَل الحاجِّ المفرِد والقارِن.

األتزُم باأحكاِم الحجِّ عنَد اأداِئه. األتزُم باأحكاِم الحجِّ عنَد اأداِئه.   
اأ�ست�سعُر عظمَة الوقوِف بيَن يدي اهلِل تعالى. اأ�ست�سعُر عظمَة الوقوِف بيَن يدي اهلِل تعالى.   

. ....................................................................................  

القيُم المستفادُة مَن الدرِس
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1- بّيَن المق�سوَد بالم�سطلحاِت الآتيِة: الإحراُم, التمتُُّع, الطواُف, ال�سعُي.
2- �سْع اأماَم كلِّ ن�سِّ مَن الن�سو�ِس ال�سرعيِة الآتيِة, ما يدلُّ عليِه مْن محظوراِت الإحراِم:

بّين الحكَم ال�سرعيَّ لكلx مّما ياأتي:  -3
لْم يتمّكْن �سخ�ٌس مَن الوقوِف بعرفَة.  اأ  - 

لْم يتمّكْن حاجٌّ مَن المبيâِ بمًنى ليلَة التا�سِع مْن Pي الحّجِة.  ب- 

�سْع اإ�سارَة )✓( بجانِب العباراِت ال�سحيحِة, واإ�سارَة )×( بجانِب العباراِت غيِر ال�سحيحة   -4
في ما ياأتي:

يرمي الحاجُّ جمرَة العقبِة الكبرى وحَدها يوم الحادي ع�سَر مْن Pي الحّجِة )      (.  اأ  - 
.( p̂ تعال≈ (  بp اEل≈ ا tف« التقر kيادةR mاطƒضTاأ nمانيةK pΩراëال pâيÑالH l¢üضخT n±اW  ب- 

Sضع≈ MاS uêضÑعةn اأTضƒاطm مÑتدئkا Hالمروةp ومنتهيkا Hالüضفا (     ).   ج`- 
تحّلَل رجٌل مَن الإحراِم بق�سِّ �سعرِه )     (.  د  - 

ا�سئلُة

المح¶وُرالüæسُّ

قاَل اهللُ تعالى: {  |.

قاَل اهللُ تعالى:{  |.
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(4) p∞bƒdG ≈∏Y läÉ≤«Ñ£J) p∞bƒdG ≈∏Y läÉ≤«Ñ£J
الدرُس السابُع والعشروَن 

سورُةُ ا�عراِف 
(93 -80) rمُة منjرµال äُاjBال

bاَل اهللُ Jَعال≈:

أتلو وُأطّبُق
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أتدّرُب

اأ�ستخرُج مَن الآياِت الكريمِة ال�سابقِة, مثاًل واحًدا على كلx مّما ياأتي:   -1
 .......................................................................................... : اأ   - الوقُف الختياريُّ التامُّ
الوقُف الختياريُّ الكافي: ...................................................................................... ب- 
ُن:  .................................................................................... الوقُف الختياريُّ الَح�سَ ج`- 
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اأُبّيُن اأيَّ الكلماِت التي تحَتها خطُّ في الجدوِل الآتي, ُيعدُّ الوقُف عليها وقًفا قبيًحا:  -2

التالوُة البيتّيُة

(, Kّم اأقوُم بما ياأتي:  اأرجُع اإلى الم�سحِف ال�سريِف )�سورِة المائدِةِ
اأتلو الآياِت الكريمَة من )87 - 96(, ُمراعًيا ما تعلْمُته مْن اأحكاِم التالوِة والتجويِد.   -1

اأ�ستخرُج مَن الآياِت الكريمِة ال�سابقِة كلمتيِن, يعدُّ الوقُف عليهما مَن الوقِف القبيِح,   -2
واأكتُبهما في الجدوِل الآتي: 

الµ∏مُةالjBُة/الjBاäُ التي وردrä في¡ا الµ∏مُة

التع∏يπُلنعºالjBُةُ

bاَل Jعال≈: {                                                                                             
|                                                              

bاَل Jعال≈: {                                                                                                       |

bاَل Jعال≈: {                                                                                          |

bاَل Jعال≈: {                                  
|                                           
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nø«ª∏°ùªdG nóæY  u¿OQC’G oáfÉµe

الدرُس الثامُن والعشروَن 

 } تعالى:  لقولِه  مباركٌة,  اأر�ٌس  فهَي  بمكانٍة عظيمٍة,  ال�ساِم  بالُد  تحظى 
| )�سورُةُ الأنبياِء, الآيُة81(.

وقْد دعا ر�سوُل اهلِل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم باأْن يبارَ∑ اهلُل بال�ساِم وPلِك لف�سِلها واأهمّيِتها, فقاَل: 
"اللُهمَّ َباِرْ∑ َلَنا ِفي �َساأِْمَنا, اللُهمَّ َباِرْ∑ َلَنا ِفي َيَمِنَنا")1(.

ومّم``ا زاَد م``ْن مكانِة بالِد ال�س``اِم وجوُد الم�سج``ِد الأق�سى, ال``ذي ارتبَط بمعج``زِة الإ�سراِءِ 
والمع``راِج الخا�س``ِة بالنب``يِّ �سّل``ى اهللُ علي``ِه و�سلَّ``َم  
يق``وُل تعال``ى: {  

 .)1 الآي``ُة  الإ�س``راِء,  )�س``ورُةُ   |  
وفي``ِه �سّل``ى الأنبي``اُء جميُعهم خل``َف اإماِمه``م �سّيِدنا 
محّمٍد  �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم , والم�سجُد الأق�سى قبلُة 
الم�سلمي``َن الأولى, وحيَن ق``ِدَم النبيُّ �سّل``ى اهللُ عليِه 
و�سلََّم  اإلى المدينَة, �سّلى اإلى بيâِ المقد�ِس �سبعَة ع�سَر 
�سهًرا تقريًبا قب``َل اأْن ُتحّوَل القبلُة اإلى بيâِ اهلِل الحراِم, 
والم�سجُد الق�س``ى اأحُد الم�ساجِد الثالK``ِة التي ُت�سدُّ 

اإليها الرحاُل.

أتذّكُر
, وفل�سطيَن, و�سوريَة, ولبناَن. بالُد ال�ساِم ت�سمُل المناWَق الج¨رافيَة الواقعَة اليوَم في: الأردنِّ

ر�سَي  الخطاِب  بَن  عمَر  اأنَّ  ورَد 
تحّوُل  اأَل  كعُب,  يا  قاَل:  عنُه  اهللُ 
ر�سوِل  ُمهاجُر  فاإّنها  المدينِة؛  اإلى 
و�سلََّم ومو�سُع  عليِه  اهللُ  �سّلى  اهلِل 
قبرِه? وكاَن كعٌب ي�سكُن بال�ساِم, 
الموؤمنيَن,  اأميَر  يا  كعٌب:  لُه  فقاَل 
المن`زِل,  اهلِل  كتاِب  في  اأجُد  اإني 
ه, وبها  اأنَّ ال�ساَم كن`ُز اهلِل مْن اأر�سِ

كن`ُزه مْن عباِده.

ر�سَي  الخطاِب  بَن  عمَر  اأنَّ  ورَد 
إضاءٌة

)1( �سحيح البخاري .)1( �سحيح البخاري .
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kَد الم�س∏ميَناأولæع uالأردن πُف†س

Uسحابةl ع∏≈ ثرi الأردنuثانيkا

لالأردنِّ ف�سٌل عظيٌم في تاريïِ الم�سلميَن, يظهُر في ما ياأتي:
الأردنُّ مهُد الح�ساراِت, واأر�ُس الر�سالِت الإلهيِة, فقْد وÄَWِْتها اأقداُم كثيٍر مَن الأنبياِء والر�سل,   -1
رn القراo¿B الكريمH oع�¢n القüضp¢ü الت«  q£ضS rدbو . oΩÓضùال oليهمY mطƒول ، mÖضعيTو ، mدƒض≈، وهùعيc

جَرْت عليها مثَل ق�سِة اأ�سحاِب الكهِف. 
ِه كانâْ موقعُة موؤتَة في حياِة ر�سوِل  يعدُّ الأردنُّ بّوابة الفتِح الإ�سالميِّ لبالِد ال�ساِم, وعلى اأر�سِ  -2
بيَن  الفا�سلُة  اليرموِ∑  ومعركُة   , الأردنِّ غوِر  في  فحٍل  وموقعُة   , و�سلََّم  عليِه  اهلُل  �سّلى  اهلِل 

الم�سلميَن وبيَن الروِم.
كاَن الأردنُّ مْعَبًرا لتحريِر القد�ِس ال�سريِف مَن المحتليَن زمَن عمَر بِن الخطاِب ر�سَي اهللُ عنُه,   -3
تعالى. وما زالâِ القد�ُس ال�سريفُة والمقد�ساُت الإ�سالميُة  و�سالìِ الديِن الأيوبيِّ رحَمه اهللُ 
تحظى بالو�ساية الها�سميِة اإلى الوقâِ الحا�سِر مْن حيâُ الحماية والإعماُر والترميُم والرعايُة.

يدلُّ على مكانِة الأردنِّ اأّنه ورَد Pكُر عّماَن على ل�ساِن �سّيِدنا محّمِد �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم ,   -4
ي ِمْن َعَدَن  ه وكبَر م�ساحِته, قاَل ر�سوُل اهلِل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم : "َحْو�سِ ي�سُف �سعَة حو�سِ
َماِء,  ِل, َواأَْكَواُبُه َعَدُد ُنُجوِم ال�سَّ َبِن َواأَْحَلى ِمَن الَع�سَ ا ِمَن اللَّ اَن الَبْلَقاِء, َماوؤُُه اأَ�َسدُّ َبَيا�سً اإَِلى َعمَّ

َبًدا")1(. َمْن �َسِرَب ِمْنُه �َسْرَبًة َلْم َيْظَماأْ َبْعَدَها اأَ

هم،  pتMضرVواأ pةHاë sضüال päمقاما rمن mيرÑc mددY oدƒوج n∂لòل oضهدûي ، pاطH qوالر pضدûëال o¢VQاأ t¿دQا’أ
âِ القيادُة الها�سميُة على الهتماِم بها والعتناِء بمرافِقها واإعماِرها؛ تقديًرا لهوؤلِء ال�سحابِة  وقْد حر�سَ

واعتراًفا بف�سِلهم. ومْن هوؤلِء ال�سحابِة ر�سواُن اهلِل عليهم:

)1( �سنن الترمذي, حديث �سحيح.
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¬ُæسَي اهللُ عVر ìراéال pعامُر بن IَيدÑ1- اأبو ع
ريَن بالجِنة, قاَل فيِه النبيُّ �سّلى  هَو اأحُد الع�سرِة المب�سَّ
ِة اأَُبو  ٍة اأَِميٌن, َواأَِميُن َهِذِه الأُمَّ اهللُ عليِه و�سلََّم: " ِلُكلِّ اأُمَّ

.)1("ìِا ُعَبْيَدَة ْبُن الَجرَّ

وماَت ر�سَي اهللُ عنُه بطاعوِن عموا�َس)3( �سنة )18( ه` في خالفِة عمَر بِن الخطاِب ر�سَي اهللُ 
. عنُه, وُدِفَن في قريٍة �س¨يرٍة حملâ ا�سمَه في غوِر الأردنِّ

¬æسَي اهللُ عVر mπÑL بُن Pُ2- معا
اأ�سلَم وعمُره Kماني ع�سرَة �سنًة, وكاَن ر�سَي اهللُ عنُه كريًما ل ُي�ساأُل �سيÄًا اإل اأعطاه, وكاَن مْن 
ِتي اأَُبو َبْكٍر َواأَْعَلُمُهْم ِباْلَحاَلِل  مَّ ِتي ِباأُ علماِء ال�سحابِة, لقولِه  �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم : "اأَْرَحُم اأُمَّ

َواْلَحَراِم ُمَعاPُ ْبُن َجَبٍل")4(, بعثُه الر�سوُل قا�سًيا اإلى 
اليمِن بعَد غزوِة تبوَ∑؛ ليعِلَّم النا�َس القراآَن و�سرائَع 

الإ�سالَم, ويق�سَي بينَهم. 
توفَي ر�سَي اهللُ عنُه في Wاعوِن عموا�َس, وُدِفَن في 

 . غوِر الأردنِّ

قاَل ر�س``وُل اهلِل  �سّلى اهللُ عليِه 
و�سلََّم : " اأَُب``و َب`ْكٍر ِفي الَجنَِّة, 
َوُعَم``ُر ِف``ي الَجنَّ``ِة, َوُعْثَم``اُن 
ِفي الَجنَّ``ِة, َوَعِليٌّ ِف``ي الَجنَِّة, 
َبْيُر ِفي  َوWَْلَح``ُة ِفي الَجنَّ``ِة َوالزُّ
ْحَمِن ْبُن َعْوٍف  الَجنَِّة, َوَعْبُد الرَّ
ِفي الَجنَِّة, َو�َس`ْع``ٌد ِفي الَجنَِّة, 
َو�َسِعيٌد ِفي الَجنَّ``ِة, َواأَُبو ُعَبْيَدَة 

اìِ ِفي الَجنَِّة ")2(. ْبُن الَجرَّ

قاَل ر�س``وُل اهلِل  �سّلى اهلل
إضاءٌة

�سحيح البخاري.   )1(
�سنن الترمذي, حديث �سحيح.  )2(

هو وباء وقع في بالد ال�سام في خالفة عمر بن الخطاب عام 18 ه`, ومات فيه كثير من ال�سحابة و�سمي Wاعون عموا�س ن�سبة اإلى بلدة �س¨يرة في فل�سطين بين القد�س   )3( 
والرملة؛ وPلك لأن الطاعون ظهر فيها اأوًل Kم انت�سر في بالد ال�سام. 

�سنن ابن ماجه, وهو حديث �سحيح.  )4(
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اأقراأُ حديَث معاPِ بِن جبٍل, اأنَّ النبيَّ �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم  اأخَذ ِبيدِه يوًما, Kمَّ قاَل: "َيا ُمَعاPُ اإِنِّي 
 Pُيَك َيا ُمَعا ي يا ر�سوَل اهلِل, واأنا اأُحبَُّك. قاَل: "اأُو�سِ َلأُِحبَُّك". فقاَل لُه ُمعاPٌ: باأبي اأْنâ واأُمِّ
اَلٍة اأَْن َتُقوَل: اللُهمَّ اأَِعنِّي َعَلى Pِْكِرَ∑ َو�ُسْكِرَ∑ َوُح�ْسِن ِعَباَدِتَك")1(,  َل َتَدَعنَّ ِفي ُدُبِر ُكلِّ �سَ

Kمَّ اأ�ستنتُج منُه در�ًسا م�ستفاًدا.

 أقرُأ وأستنتُج

¬æسَي اهللُ عVر mسUاb3- عامُر بُن اأبي و
واأخو  و�سلََّم,  عليِه  اهللُ  �سّلى  الر�سوِل  خالِة  ابُن  هَو 
ه ما  �سعِد بِن اأبي وقا�ٍس ر�سَي اهللُ عنهما, َلقَي مْن اأمِّ
اإّل  اإ�سالِمه  ب�سبِب  الأPى  ُقري�ٍس مَن  مْن  اأحٌد  َيلَق  لْم 
ِك بالديِن. وعلى الرغم مْن  ا على التم�سُّ vاأنُه بقَي ُم�سر

ِه بها, فنزَل فيِه وفي اأخيِه �سعٍد قوُله تعالى: Pلَك حر�َس على ِبرِّ
 |  }

)�سورُةُ لقماَن, الآيُة 15(. 

 âِو�سّمي , الأردنِّ قريِة وّقا�ٍس في غوِر  عنُه في Wاعوِن عموا�َس, وُدفَن في  ُتوفي ر�سَي اهللُ 
البلدُة با�سمه. 

¬æسَي اهللُ عVور رRسرار بن الأV -4
اأ�سلَم ر�سَي اهللُ عنُه بعَد فتِح مّكَة, وكاَن لُه ماٌل كثيٌر 
فترَكُه مقباًل على الإ�سالِم, فقاَل لُه الر�سوُل  �سّلى اهللُ 

َراُر")2(.  ْفَقُتَك َيا �سِ عليِه و�سلََّم : "َما ُغِبَنâْ �سَ
عنُه في Wاعوِن عموا�َس, وُدفَن في  اهللُ  توفَي ر�سَي 
غوِر الأردنِّ في قريِة �سراٍر, و�سميâِ البلدُة با�سمِه. 

انظر م�سند اأحمد بن حنبل, وهو �سحيح.  )1(
الم�ستدر∑ على ال�سحيحين, وهو �سحيح.  )2(
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أذكُر
. اأ�سماَء �سحابٍة اآخريَن ُدفِنوا في الأردنِّ

ي�سهُد الأردنُّ اليوَم اهتماًما بالمعالِم الدينيِة الكثيرِة المنت�سرِة على اأر�سِه, وهذا يتطّلُب مّنا 
القياُم بما ياأتي:

المحافظُة على تلَك المعالِم الدينيِة, بزيارِتها والتعّرِف اإليها والمحافظِة عليها.  -1
البلِد وا�ستقراِره, عْن Wريِق اللتزاِم بالقوانيِن التي تحفßُ النظاَم العامَّ في  اأمِن  الحفاُ® على   -2

. وWنِنا الأردنِّ
. تعريُف النا�ِس بالأردنِّ ومكانِته, عْن Wريِق و�سائِل الإعالِم, وو�سائِل التوا�سِل الجتماعيِّ  -3

العتزاُز والفتخاُر بانتماِئَك لهذا الوWِن Pي التاريïِ العظيِم.  -4

واÑLي نحَو الأردنuثالثkا

ُأناقُش
 زمالِئي دوَر المملكِة الأردنيِة الها�سميِة, في المحافظِة على المعالِم الإ�سالميِة.

اأقّدُر جهوَد ال�سحابِة وت�سحياِتهم ر�سَي اهللُ عنُهْم في ن�سِر الإ�سالِم.  اأقّدُر جهوَد ال�سحابِة وت�سحياِتهم ر�سَي اهلل   
اأقّدُر دوَر المملكِة الأردنيِة الها�سميِة لهتماِمها بالمعالِم الدينيِة.  اأقّدُر دوَر المملكِة الأردنيِة الها�سميِة لهتماِمها بالمعالِم الدينيِة.    

. اأحافßُ على المعالِم الدينيِة في الأردنِّ  . اأحافßُ على المعالِم الدينيِة في الأردنِّ  
...................................................................................................... 

القيُم المستفادُة مَن الدرِس

 ¬æسَي اهللُ عVَة رæس�M بُن πُيÑM5- �سر
كاَن مَن ال�سابقيَن الأوليَن اإلى الإ�سالِم, وهَو مْن َكَتبِة 
عموا�َس,  Wاعوِن  في  عنُه  اهللُ  ر�سَي  ماَت  الوحِي, 

. وُدِفَن في غوِر الأردنِّ
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1- كيَف ت�ستدلُّ مْن قوِله تعالى: { 
 | على مكانِة بالِد ال�سامِ ?  

2- لالأردنِّ مكانٌة عظيمٌة في تاريïِ الم�سلميَن, اPكْر مظهريِن يدّلِن على Pلَك. 
َراُر"?  ْفَقُتَك َيا �سِ 3-  ما �سبُب قوِل الر�سول  �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم : "َما ُغِبَنâْ �سَ

4- اPكْر اأ�سماَء Kالçِ بلداٍت اأردنيٍة �ُسّمَيâْ على ا�سِم ال�سحابيِّ الذي ُدِفَن فيها.
5- �سْع دائرًة حوَل رمِز الإجابِة ال�سحيحِة في ما ياأتي: 

ال�سحابيُّ الذي كاَن مْن كّتاِب الوحي ُهَو:   )1(
اأبو عبيدَة بُن الجراìِ ر�سَي اهللُ عنُه.  اأ  - 
عامُر بُن اأبي وّقا�ٍس ر�سَي اهللُ عنُه . ب- 
�سرحبيُل بُن ح�سنَة ر�سَي اهللُ عنُه . ج`- 

د  - معاPُ بُن جبٍل ر�سَي اهللُ عنُه . 
كاَن معاPُ بُن جبٍل ر�سَي اهللُ عنُه مْن اأعلِم ال�سحابِة ب``:   )2(

علِم الرجاِل.  اأ   - 
الحالِل والحراِم.  ب- 

التف�سيِر. ج`- 
الحديِث. د  - 

ا�سئلُة



127

( lôÑYh l¢ShQO) mø«æM oΩƒj

الدرُس التاسُع والعشروَن 

بلَ≠ النبيُّ �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم بعَد فتِح مّكَة خبَر ا�ستعداِد قبيلَتْي هوازَن وKقيٍف لقتالِه بقيادِة 
مالِك بِن عوٍف فجّهَز جي�ًسا لمالقاتهم, وكاَن Pلَك في �سهِر �سّوال �سنَة Kماني للهجرِة. 

اأمَر النبيُّ �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم الم�سلميَن بالخروِج لمالقاِة هوازَن وKقيٍف خارَج مّكَة؛ لأّنُه 
ه, فقْد يتعاوُن اأهُل مّكَة معُه, خا�سًة اأّنهم حديثو  لو بقَي في مّكَة وغزاها مالُك بُن عوٍف بجي�سِ

عهٍد بالإ�سالِم. 
وا�سطحَب النبيُّ �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم معه األفيِن مّمْن اأ�سلَم مْن اأهِل مّكَة بعَد الفتِح, فبلَ≠ عدُد 

الجي�ِس اKني ع�سَر األَف مقاتٍل.

ا�ستعَدْت هوازُن ومْن مَعها للمعركِة ا�ستعداًدا كاماًل, ولْم تدّخْر �سيÄًا في و�سِعها, فقْد اأخذوا 
فاأنكَر  المعركِة,  اأحٌد مَن  يفرَّ  المعركِة؛ حّتى ل  اإلى  ن�ساَءهم واأبناَءهم واأمواَلهم واأنعاَمهم  معُهْم 
دريُد بُن ال�سمِة  وكاَن �سيًخا كبيًرا Pلَك, وقاَل: "... َوَهْل َيُردُّ اْلُمْنَهِزَم �َسْيٌء? اإّنَها اإْن َكاَنâْ َلك َلْم 

ْهِلَك َوَماِلَك...".  ْحâَ ِفي اأَ ْن َكاَنâْ َعَلْيك ُف�سِ ْيِفِه َوُرْمِحِه, َواإِ َيْنَفْعك اإّل َرُجٌل ِب�سَ
لكنَّ مالًكا لْم ياأخْذ براأيِه, فقاَل دريٌد لمالِك بِن عوِف: اإPا لقيâَ محّمًدا وجًها لوجٍه فاعلْم 
اأّنَك مهزوٌم, فقاَل لُه مالٌك: وما الراأُي اإPْن? فقاَل دريٌد: اكمْن لهْم, فاPهْب اإلى حنيٍن, وادخْل 
بيَن الأ�سجاِر, وعندما ي�سُل الم�سلموَن اإلى وادي حنيٍن اخرْج عليهم وحا�سْرهم, فوافَق مالٌك 

على هذا الراأي.

kالم�س∏ميَناأول äُا�ستعدادا

N£ُة gواRَن وَمنr مَع¡اثانيkا
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Aُ القتالpثالثkا rبد

ا kرابعp∞Fال£ا íُفت

مْن  اليوَم  ُنهَزَم  لْن  لبع�ٍس:  هم  بع�سُ وقاَل  بكثرِتهم,  اأُعِجبوا  وقْد   الم�سلميَن  جي�ُس  خرَج 
اتجاٍه,  مْن كلِّ  تاأتيهم  العدوِّ  و�سهاِم   ìِبرما فوجÄوا  وادي حنيٍن  الم�سلموَن  قّلٍة. وعندما و�سَل 
عليِه و�سلََّم ,  النبيِّ �سّلى اهللُ  ال�سكينَة على  اأنزَل  تعالى  فا�سطرَبâْ �سفوُف الم�سلميَن, لكنَّ اهللَ 
فثبâَ هَو وعدٌد مَن ال�سحابِة, واأخَذ ينادي ويقوُل: "اإليَّ عباَد اهلِل, اأََنا النَِّبيُّ َل َكِذب, اأََنا اْبُن َعْبِد 
ه العبا�ِس اأْن ينادَي عليهم, فقاَل العبا�ُس:  اهللُ عليِه و�سلََّم  اإلى عمِّ �سّلى  النبيُّ  وWلَب  ِلِب".  الُمطَّ

: "قْل يا اأ�سحاَب ال�سجرِة". "ماPا اأقوُل? ", قاَل النبيُّ

القتاُل, وهجموا هجمًة  وا�ستدَّ  عليِه و�سلََّم,  اهللُ  النبّي �سّلى  يتجّمعوَن حوَل  الم�سلموَن  بداأَ 
واحدًة على الم�سركيَن, وم�سى عليُّ بُن اأبي Wالِب ر�سَي اهللُ عنُه اإلى �ساحِب رايِة هوازَن فقتَله, 

وفرَّ جي�ُس الم�سركيَن تاركيَن وراَءُهْم ما ا�سطحبوه معُهْم مَن الأمواِل الكثيرِة.
 } تعالى:  قوُله  ونزَل 

|

)�سورُةُ التوبِة, الآياُت 27-25(.

لماPا خ�سَّ النبيُّ �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم  بالنداِء اأ�سحاَب ال�سجرِة الذين بايعوه تحâَ ال�سجرِة 
في �سلِح الحديبيِة? 

 ُأفّكُر

نوا داخَلها؛ فحا�سَرُهم النبيُّ �سّلى اهللُ  انهزَم الم�سركوَن مْن Kقيٍف اإلى مدينِة الطائِف وتح�سّ
و�سلََّم  عليِه  اهللُ  �سّلى  النبيُّ  عنُهم  فعفا  ا�ست�سالَمهم,  اأعلنوا  بالمنجنيِق حّتى  ورماهم  و�سلََّم  عليِه 
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الم�سلُم ل ي¨ترُّ بقّوِته.   
ِل على اهلِل تعالى. الم�سلُم دائُم التوكُّ  

.....................................................................................................  

دروِسٌ وعبٌر من يوِم حنيٍن

اأقراأُ الآياِت الكريمَة ال�سابقَة, واأ�ستنتُج منها اأمًرا واحًدا تدلُّ عليِه.
 أقرُأ وأستنتُج

واأWلَق اأ�سراُهم الذيَن اأ�سَرُهم في يوم حنيٍن, فّلما راأوا اإكراَم النبِيّ �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم لهَم وح�سَن 
. معاملِتهم, اأعلنوا اإ�سالَمُهم ودخلوا في ديِن اهلِل عزَّ وجلَّ
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ْح �سبَب يوِم حنيٍن.  و�سّ  -1

بّيْن خّطَة مالِك بِن عوٍف للمعركِة.   -2

عالَم يدلُّ قوُل نفٍر مَن الم�سلميَن: " لْن ُنهَزَم اليوَم مْن قّلٍة"?  -3

عّلْل ما ياأتي:   -4

ا�سطراُب جي�ِس الم�سلمَين في بدايِة القتاِل يوَم حنيٍن.   اأ  - 

 ب- اهتماُم النبّي �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم بالحرا�سِة الليليِة لجي�ِس الم�سلميَن.

اختْر مْن اأحداçِ حنيٍن, ما يدلُّ على اأنَّ الموؤمَن ل يقّدُم على حبِّ ر�سوِل اهلِل �سّلى اهللُ عليِه   -5
و�سلََّم �سيÄًا.

ا�سئلُة
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(5) p∞bƒdG ≈∏Y läÉ≤«Ñ£J

الدرُس الثالثوَن

سورُةُ ا�عراِف 
(102 -94) rمُة منjرµال äُاjBال

bاَل اهللُ Jَعال≈:

أتلو وُأطّبُق
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أتدّرُب
اأ�ستخرُج مَن الآياِت الكريمِة ال�سابقِة, مثاًل واحًدا على كلx مّما ياأتي:   -1

...........................................................................................: اأ   - الوقُف الختياريُّ التامُّ
الوقُف الختياريُّ الكافي: ................................................................................... ب- 
ُن:................................................................................... الوقُف الختياريُّ الَح�سَ ج`- 
د  - الوقُف الختياريُّ القبيُح: ................................................................................... 

اأُبّيُن نوَع الوقِف على الكلماِت التي تحَتها خطٌّ في الجدوِل الآتي:   -2

ُ́ الوp∞bالjBُةُ التع∏يπُنو

bاَل Jعال≈: {  
| 

 ِ bاَل Jعال≈: { 
|

bاَل Jعال≈: { 

|                                                     

التالوُة البيتّيُة

(, Kمَّ اأقوم بما ياأتي:  اأرجُع اإلى الم�سحِف ال�سريِف )�سورُةُ المائدِةِ
اأتلو الآياِت الكريمَة مْن )97 - 108(, مراعًيا ما تعّلْمُته مْن اأحكاِم التالوِة والتجويِد.   -1

اأ�ستخرُج مَن الآياِت الكريمِة ال�سابقِة, مثاًل واحًدا على كلx مّما ياأتي:   -2
   .................................................................................................. : الوقُف الت`امُّ اأ   - 

الوقُف الكافي:................................................................................................... ب- 
ُن: ................................................................................................... الوقُف الَح�سَ ج`- 

الوقُف القبيُح: ................................................................................................... د  - 
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سبعٌة يظل¬هم اÃُ في ظّله 

الدرُس الحادي والثالثوَن

في ظّله: في حمايِة اهلِل تعالى ورعايِته.
الإماُم العادُل: الحاكُم العادُل اأْو َمْن ينوُب عْنُه.

هم, في�ستدُّ بهم  ت�ستدُّ اأهواُل يوِم القيامة على النا�ِس وقâَ الح�سِر, حّتى تدنَو ال�سم�ُس مْن روؤو�سِ
الحرُّ والتعُب, وقْد بّيَن النبيُّ �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم في هذا الحديِث النبويِّ اأنَّ اهللَ تعالى �سيخ�سُّ 
�سبعَة اأ�سناٍف مَن النا�ِس بحمايتهم ِمْن تلَك الأهواِل؛ جزاَء ما قّدموه مْن اأعماٍل �سالحٍة في الدنيا. 

)1(  متفق عليه. 

أقرُأ الحديَث النبويَّ الشريفَّ

عْن اأبي هريرَة ر�سَي اهللُ عنُه, عِن النبيِّ �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم قاَل:"�َسْبَعٌة ُيِظلُُّهُم اهلُل َتَعاَلى 
اأَ ِفي ِعَباَدِة اهلِل, َوَرُجٌل َقْلُبُه ُمَعلٌَّق ِفي  ِفي ِظلِِّه َيْوَم َل ِظلَّ اإِلَّ ِظلُُّه: اإَماٌم َعاِدٌل, َو�َسابٌّ َن�سَ
Pَاُت  اْمَراأٌَة  َدَعْتُه  َوَرُجٌل  َعَلْيِه,  َقا  َوَتَفرَّ َعَلْيِه  اْجَتَمَعا  اهلِل,  ِفي  َتَحابَّا  َوَرُجاَلِن  اِجِد,  الَم�سَ
َماُلُه  ْخَفاَها َحتَّى َل َتْعَلَم �سِ َدَقٍة َفاأَ َق ِب�سَ دَّ ٍب َوَجَماٍل َفَقاَل: اإِنِّي اأََخاُف اهلل, َوَرُجٌل َت�سَ َمْن�سِ

âْ َعْيَناُه ")1(. َما ُتْنِفُق َيِميُنُه, َوَرُجٌل Pََكَر اهلل َخاِلًيا, َفَفا�سَ

uويÑæال pثjالحد ìُسر�

 äرداØمعاني الم
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ت�سخيِر  اإلى  ووّجَهُهْم  بال�سباِب  ال�سالُم  اهتمَّ 
ليكونوا  ال�سليِم؛  والفكِر  والعمِل  بالعلِم  Wاقاِتهم 
فهم  ؛  xقوي  xح�ساري مجتمٍع  بناِء  على  قادريَن 
مجتمعاُتهم  ا�ستقّرْت  �سلحوا  فاإْن  الأمِة,  عماُد 
âْ, و�ساَد الأمُن وقّلâِ الجريمُة. وخيُر ما  ونه�سَ

ها ال�سالُة, فاإْن ن�ساأَ ال�سابُّ Pكًرا كاَن اأْم اأنثى على  يحفßُ ال�سابَّ م�ستقيًما العبادُة وعلى راأ�سِ
Wاعِة اهلِل, حفَظُه اهللُ تعالى مْن اأهواِل يوِم القيامِة.

أصناُف المستظّليَن في ظلِّ اÃِ تعالى يوَم القيامِة

1- الحاºُc العادُل
 بداأَ بِه النبيُّ �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم لعظِم م�سوؤولّيتِه 
مطالٌب  فهَو  للنا�ِس,  نفِعه  ولعموِم  وخطورِتها, 
على   ßَويحاف بالعدِل  النا�ِس  بيَن  يحكَم  باأْن 
ي�سوُد  وبذلك  م�سالَحهم,  ويرعى  حقوِقهم, 
الأمُن وال�ستقراُر في المجتمِع, وتتحقُق الحياُة 
  } تعالى:  قاَل  للنا�ِس,  الكريمُة 

, الآيُة 58 (.      | ) �سورُةُ الن�ساِءِ

عليِه  اهللُ  �سّلى  اهلِل  ر�سوَل  قاَل 
ِطيَن ِعْنَد اهلِل َعَلى  و�سلََّم: "اإِنَّ اْلُمْق�سِ
ْحَمِن  الرَّ َيِميِن  َعْن  ُنوٍر,  ِمْن  َمَناِبَر 
ِفي  َيْعِدُلوَن  الَِّذيَن   ...., َوَجلَّ َعزَّ 

ُحْكِمِهْم َواأَْهِليِهْم َوَما َوُلوا")1(. 

اهلل �سّلى  اهلِل  ر�سوَل  قاَل 
إضاءٌة

ما العالقُة بيَن البدِء بالإماِم العادِل في هذا الحديِث النبوّي, وبيَن قوِله �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم : 
وٌل َعْن َرِعيَِّتِه ".  "َفالإَِماُم َراٍع َوَم�ْسوؤُ

لماPا ُخ�سَّ ال�سباُب )Pكوًرا واإناKًا( بالذكِر في الحديِث النبويِّ ال�سريِف?

معلومٌة إثرائيٌة

الطاعُة ت�سمُل العبادَة. والعبادُة ا�سٌم 
جامٌع لكلِّ ما ير�ساُه اهلُل تعالى مَن 

الأقواِل والأفعاِل.

)1( �سحيح م�سلم. 

 ُأفّكُر

 ُأفّكُر
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يتعلُم  وفيها  والف�سيلِة,  الخيِر  نحَو  وتر�سُدهم  النا�َس  ُه  توجِّ تعالى,  اهلِل  بيوُت  الم�ساجُد 
�سالِة  على  ه  بالم�سجِد, وحر�سُ الم�سلِم  فتعلُُّق  النبيلِة؛  والقيِم  الفا�سلِة  الأخالِق  كلَّ  النا�ُس 

الجماعِة, دليٌل على �سدِة اإيمانِه, وحبِّه هلِل تعالى, 
  } تعالى:  اهللُ  يقوُل  ر�ساه,  على  ه  وحر�سِ

  

| )�سورُةُ التوبِة, الآية 18(؛ لذا, ا�ستحقَّ مْن    
اأهواِل  تعالى مْن  اأْن يحمَيه اهللُ  كاَنâْ هذه �سفُته 

يوِم القيامِة.

pفي اهلل ُّÜحاq4- الت
اأبناِئه,  بيَن  الجتماعيِّ  والتكافِل  المحبِة  اأ�سا�ِس  على  المجتمِع  بناِء  علِى  الإ�سالُم  يحر�ُس 
ويتحّقُق Pلَك باأْن تكوَن المحبُة بيَن النا�ِس ل مْن اأجِل منفعٍة دنيويٍة, بْل مْن اأجِل اهلِل تعالى, 
فاإPا اجتمعوا كاَن فعُلهم وقوُلهم في ما ير�سي اهللَ تعالى, واإِن افترقوا كاَن افتراُقهم على محبٍة 
واإخاٍء, ومْن عالماِت الإيماِن ال�سادِق اأْن يحبَّ المرُء غيَره لما فيه مْن �سفاٍت واأخالٍق يحبُّها 
اهلُل تعالى, قاَل ر�سوُل اهلِل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم : "َل َتْدُخُلوَن اْلَجنََّة َحتَّى ُتوؤِْمُنوا, َوَل ُتوؤِْمُنوا 

اَلَم َبْيَنُكْم")2(.  وا ال�سَّ َحتَّى َتَحابُّوا, اأََوَل اأَُدلُُّكْم َعَلى �َسْيٍء اإPَِا َفَعْلُتُموُه َتَحاَبْبُتْم? اأَْف�سُ
وقْد جعَل اهللُ تعالى لكلِّ َمْن تحاّبا فيه, وداوما على محّبِته حّتى تفّرقا على Pلَك Kواًبا عظيًما, 
هم بمنابَر مْن نوٍر لقوِله �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم: "الُمَتَحابُّوَن ِفي َجاَلِلي َلُهْم َمَناِبُر ِمْن ُنوٍر  فخ�سَّ

َهَداُء")3(.  ِبُطُهُم النَِّبيُّوَن َوال�سُّ ْ̈ َي

أتذّكُر
ُل �سالَة الفرِد وحَده ب�سبعٍة وع�سريَن �سعًفا.   �سالُة الجماعِة َتف�سُ

عليِه  اهللُ  �سّلى  اهلِل  ر�سوُل  ق̀`اَل   
َع`َلى  `لِّي  ُت�سَ "الَمالِئ``َكُة  و�سلََّم: 
َلْم  َما  ُه,  الَّ ُم�سَ ِفي  َداَم  َما  اأََحِدُكْم 
اللُهمَّ  َلُه,  اْغِفْر  "اللُهمَّ   :çُْيْحِد
الٍة  اْرَحْمُه", ل َيَزاُل اأََحُدُكْم ِفي �سَ
َيْمَنُعُه  ل  ُه  َتْحِب�سُ الُة  ال�سَّ  âَِداَم َما 
الُة ")1(. اأَْن َيْنَقِلَب اإَِلى اأَْهِلِه اإِلَّ ال�سَّ

�سالِة  على  ه  بالم�سجِد, وحر�سُ الم�سلِم  فتعلُُّق  النبيلِة؛  والقيِم  الفا�سلِة  الأخالِق  كلَّ  النا�ُس 

اهلل �سّلى  اهلِل  ر�سوُل  ق̀`اَل   
إضاءٌة

)1( متفق عليه. 
)2( �سحيح م�سلم. 

)3( �سنن الترمذي )ح�سن �سحيح(.



136

 pسة�MاØال pÜاµJار pُة عنsØ5- الع
ِك الأ�سِر وتدميِر المجتمعاِت, فمِن ابتعَد عِن الفواح�ِس,  انت�ساُر الفاح�سِة يوؤدي اإلى تفكُّ  

ا على اهلِل تعالى اأْن  vِن الفتِن, والنظِر اإلى المحرماِت, واإظهاِر المفاتِن, كاَن حقWبتجنِب موا
يحمَيُه مْن اأهواِل يوِم القيامِة, قاَل تعالى:

  }

 
                                     | )�سورُةُ الأحزاِب, الآيُة 35(.

uبال�سر ¥ 6- التüسدُّ
حثَّ الإ�سالُم على ال�سدقِة, وجعَلها عبادًة يتقرُب بها العبُد اإلى اهلِل تعالى قلâَّْ اأْو َكُثَرْت؛ لأنَّ   

النف�َس الب�سريَة ُجبَلâْ على حبِّ الماِل, يقوُل اهللُ تعالى: { 
                                             | )�سورُةُ اآِل عمراَن, الآيُة 92(, واإخفاُء ال�سدقِة دليٌل عمليٌّ 
على اإخال�ِس النّيِة هلِل تعالى في هذا العمِل, فَمْن كاَنâْ هذِه �سفُته Pكًرا كاَن اأم اأنثى ا�ستحقَّ اأْن 

يناَل Kواَب اهلِل تعالى وحمايَته ورعايَته يوَم القيامة. 

)1( �سنن الترمذي , ح�سن �سحيح.

أذكُر
عماًل اآخَر مَن الأعماِل التي تعّزُز المحبَة بيَن النا�ِس وتقّوي اأوا�سَرها.

âِ المراأُة Pاُت المن�سِب والجماِل بالذكِر في الحديِث?   لماPا ُخ�سَّ

اأقراأُ قولُه تعالى: { 
Kمَّ  الآيُة 271(,  البقرة,  )�سورُةُ   |              

اأبّيُن اأيُّهما اأف�سُل ال�سدقُة العلنّيُة اأِم ال�سرّيُة?

 أقرُأ وأستنتُج

 ُأفّكُر

 أقرُأ وأستنتُج أقرُأ وأستنتُج أقرُأ وأستنتُج أقرُأ وأستنتُج
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على  دليٌل  بالل�ساِن  اأِو  بالقلِب  تعالى  اهلِل  Pِْكَر  اإنَّ   
عِن  بعيًدا  في خلوِته  كاَن  اإْن  �سّيما  العبِد ل  اإيماِن 
اهلِل  مَن  وخ�سيِته  ه  اإخال�سِ على  دليٌل  لأّنُه  النا�ِس؛ 
تعالى, فحيَن يذكُر العبُد Pكًرا كاَن اأم اأنثى جالَل 
اهلِل تعالى وقدرَته وعظمَته, فتذرُف عيناُه خوًفا مَن 
اهلِل تعالى, وWمًعا في رحمِته وعفوِه, ي�ستحقُّ اأْن 
اهلِل تعالى وحمايَته ورعايَته يوَم  يناَل بذلَك Kواَب 

اهلِل تعالى,  باأوامِر  اأعمالِه و�سلوِكه, واإلى اللتزاِم  اإلى مراقبِة  فاإنَّ خ�سيَته هذِه تدفُعه  القيامِة, 
والبتعاِد عِن الذنوِب والمعا�سي.

معلومٌة إثرائيٌة

ال�سبعِة  غيُر  اأخرى  اأ�سناٌف  توجُد 
يظلُّها اهللُ تعالى في ظلِّه يوَم القيامِة, 
منها ما جاَء في قوِله  �سّلى اهللُ عليِه 
)اأمهَل  ًرا  ُمْع�سِ اأَْنَظَر  "َمْن  و�سلََّم: 
َع َعْنُه, اأََظلَُّه اهللُ ِفي  مديوًنا( اأَْو َو�سَ

ِظلِِّه")1(.

اأُخل�ُس هلِل تعالى في اأحوالي جمِيعها.   
اأحر�ُس على ال�سدقِة ولْو بالقليِل.  اأحر�ُس على ال�سدقِة ولْو بالقليِل.    

اأُح�سُن اختياَر اأ�سدقائي. اأُح�سُن اختياَر اأ�سدقائي.   
اأغ�سُّ ب�سري عْن محارِم اهلِل تعالى. اأغ�سُّ ب�سري عْن محارِم اهلِل تعالى.   

. ............................................................................  

القيُم المستفادُة مَن الحديِث الشريِف

)1( �سحيح م�سلم.
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بّيْن اأهميَة العدِل بيَن النا�ِس.  -1
عّلْل ما ياأتي:   -2

َدَقٍة َفاأَْخَفاَها".  َق ِب�سَ دَّ " نكرًة في قولِه �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم: "َوَرُجٌل َت�سَ mةbسدU" اأ   - جاَءْت كلمُة 
 ب- خ�سَّ النبيُّ �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم ال�سابَّ الذي ن�ساأَ على العبادِة بالذكِر.

ْح اأهميَة Pكِر اهلِل تعالى في الخلوِة بعيًدا عن اأعيِن النا�ِس.  و�سّ  -3
ٍب َوَجَماٍل َفَقاَل: اإِنِّي اأََخاُف  ا�سرìْ قوَله  �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم : "َوَرُجٌل َدَعْتُه اْمَراأٌَة Pَاُت َمْن�سِ  -4

اهللَ ".
ا�ستنتْج اأKًرا واحًدا لكلx مّما ياأتي:  -5

 اأ   - العّفُة عِن ارتكاِب الفواح�ِس.

ب- تعلُُّق قلِب الرجِل بالم�ساجِد.
ج`- رجالِن تحاّبا في اهلِل.

اكتْب غيًبا الحديَث النبويَّ مْن قوِله  �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم: "�َسْبَعٌة ُيِظلُُّهُم اهلُل َتَعاَلى ِفي ِظلِِّه...."   -6
âْ َعْيَناُه". اإلى قولِه: "... َفَفا�سَ

ا�سئلُة



139

pΩÓ°SE’G »a oá°VÉjôdG

الدرُس الثاني والثالثوَن 

 ìِلَك اأّنُه اهتمَّ بالإن�ساِن روًحا وبدًنا, فوّفَر للروP الإ�سالُم ديُن ال�سموليِة والتوازِن, ومْن دلئِل
حاجَتها واأ�سباَب �سعادِتها, وفي Pاِت الوقâِ لْم يهمِل البدَن وعوامَل قّوِته؛ فدعا اإلى الهتماِم بِه, 
ا")1(, ومْن هنا ياأتي دوُر الريا�سِة بو�سِفها  vِدَ∑ َعَلْيَك َحق قال �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم : "... َفاإِنَّ ِلَج�سَ
و�سيلًة فّعالًة م�سروعًة لتقويِة الج�سم, ويعتقُد بع�ُس النا�ِس اأنَّ الريا�سَة مَن الأموِر التي يجُب على 
الم�سلِم البتعاُد عنها, لظنِّهم اأنها لهٌو ُي�س¨ُل عِن العبادِة والذكِر, وهذا ل �سكَّ فهٌم خاÅٌW لمعنى 

الديِن ال�سامِل الذي جاَء ليبنَي الم�سلَم ج�سديvا وعقليvا وروحيvا واأخالقيvا. 

عليِه و�سلََّم   الر�سوُل �سّلى اهللُ   ìَا, وقْد مدvقوي الإن�ساَن  البدَن والعقَل, وتجعُل  تقّوي  الريا�سُة 
 ,)2(" lَخْير xِعيِف, َوِفي ُكل الإن�ساَن القويَّ بقوِله: "الموؤمن اْلَقِويُّ َخْيٌر َواأََحبُّ اإَِلى اهلِل ِمَن اْلُموؤِْمِن ال�سَّ
وقْد مار�َس ر�سوُل اهلِل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم الريا�سَة, ووّجَه اأ�سحابَه اإليها, لما فيها مْن فوائَد كثيرٍة, 

منها: 
. nيةƒيëوال nضاطûالن ¬oHضاùcEوا ،√oDناوHو pضمùéال oيةƒ1- تق

2- باٌب للترويِح عِن الإن�ساِن, وملِء الفراÆِ في ما هَو نافٌع ومفيٌد. 
3- َتْدريُب الم�سلِم على الأخالِق الح�سنِة, مثِل التعاوِن, واحتراِم الآخريَن.

ُأناقُش 

َمْن يظنُّ اأنَّ الريا�سَة مَن الأموِر التي يجُب على الم�سلِم البتعاُد عنها لأنها  تقلُِّل مَن الهيبِة, 
والحتراِم بيَن النا�ِس.

kاأولpسةVاjُد الرFفوا

)1( �سحيح البخاري.
)2( �سحيح م�سلم. 
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4- َتنميُة روìِ المناف�سِة ال�سريفِة الهادفِة بيَن الأفراِد والجماعاِت.
ممار�سِته  بوا�سطِة  با�ستمراٍر  الزائدَة  الع�سبيَة  حناِت  ال�سِّ  Æُ يفرِّ فالريا�سيُّ  وìِ؛  الرُّ َتهذيُب   -5

ه عنَد ال¨�سِب. بِع, متزنًا انفعاليvا, ي�سبُط نف�سَ للريا�سِة, وبالتالي تجُده هادÇَ الطَّ
6- م�ساعدُة الإن�ساِن على تاأديِة وظائفِه, وَتنظيِم دورتِه الدمويِة, وتح�سيِن عمِل المïِّ والقلِب, 

وُتقويِة الع�سالِت, وزيادِة مرونِة المفا�سِل.

ينب¨ي للم�سلِم عنَد ممار�سِة الريا�سِة اأْن يلتزَم بال�سوابِط الآتيِة: 
اختياُر الأماكِن والأوقاِت المنا�سبِة لممار�سِة الريا�سِة.  -1

ممار�سُة الريا�سِة ب�سكٍل معتدٍل, فال ُتْلهي عْن اأداِء العباداِت مثِل ال�سالِة اأِو ال�سياِم, ول توؤدي   -2
اإلى التق�سيِر بالواجباِت الدنيويِة مثِل العمِل اأو الدرا�سِة. 

3- الح�سمُة والحر�ُس على �ستِر العورِة وعدِم ك�سِفها.
. päوالفتيا pابÑضûال nينH pطÓا’خت oΩدY -4

عدُم اتخاPِ الم�سابقاِت الريا�سيِة و�سيلًة للك�سِب الحراِم مثِل القماِر.   -5
�ِس حياِة الإن�ساِن للخطِر المحّقق, مثِل القفِز مَن الأماكِن المرتفعِة مْن  دوِن وقايٍة, اأْو  عدُم ُتعرُّ  -6
 Pُلَك اتخاP ى المق�سوِد بالحيواناِت, ومثاُلPبع�س اأنواِع الم�سارعِة, وكذلك عدُم اإلحاِق الأ
الطيوِر اأهداًفا للتدريِب على الرمايِة, اأْو تعذيُب الحيواِن, اأِو التحري�ُس بيَن الطيوِر والحيواناِت 
بق�سِد اللهِو, مثُل م�سارعِة الثيراِن, وال�ستمتاُع بمناظرِها, فقْد نهى النبيُّ �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم 

ا ُيرمى. عِن اتخاPِ الطيوِر غر�سً
ِب, وتفريِق الولِء, والمعاداِة. البعُد عِن التع�سّ  -7

Vسوابُ§ ممار�سةp الرjاVسةp في الE�سالpΩثانيkا

أذكُر

ا مْن الأمرا�ِس التي تحمي الريا�سُة الج�سَم منها  . مر�سً
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أناقْش 

اأُناق�ُس مَع مجموعِتي, دلئَل م�سابقِة الر�سوِل �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم  لزوجِته عائ�سَة ر�سَي اهللُ 
عْنها. 

ي�سّجُع  وكاَن  والأWفاِل,  والن�ساِءِِ  الرجاِل  عنَد  بالريا�سِة  و�سلََّم  عليِه  اهللُ  �سّلى  الر�سوُل  اهتمَّ 
الأWفاَل على ممار�سِة الريا�سِة, ويقيُم بيَنهم الم�سابقاِت ويكاِفÄُهم على Pلَك, فقْد كاَن َر�سوُل اهلِل 
�سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم  ي�سفُّ عبَد اهلِل, وُعبيَد اهلِل, َوكثيًرا من بني العبَّا�ِس, Kمَّ يقوُل: َمنr �َسÑََق اpEلَيs َفَ∏ُ¬ 

ْدِرِه, َفُيَقبِّلُهْم َوَيْلَتِزُمُهْم ")1(.  òَcَا َوòَcَا" bَاَل: َفَي�ْسَتِبُقوَن اإَِلْيِه َفَيَقُعوَن َعَلى َظْهِرِه َو�سَ
مرًة..  و�سبَقها  مرًة,  �سبقْته  تيِن,  مرَّ عائ�سَة  زوجَته  و�سلََّم  عليِه  اهللُ  �سّلى  الر�سوُل   �سابَق  وقْد 

. )2(" pَقةrÑبت∏َ∂ ال�س p√òg" :فقاَل

هم للحياِة, وحثَّهم  وقْد رّبى النبيُّ �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم اأ�سحاَبه على القوِة والرجولِة, واأعدَّ
على ممار�سِة الريا�سِة, فكاَن يقيُم لهُم الم�سابقاِت, ويناف�ُس بيَنهم في بع�ِس الريا�ساِت مثِل الجرِي 
والرمايِة والفرو�سيِة, فمرَّ يوًما على جماعٍة مَن الأن�ساِر يرموَن, فقاَل  �سّلى اهللُ عليِه و�سلََّم: "اْرُموا 
بال�سيِف  المبارزِة  عليِه و�سلََّم على  َراِمًيا")3(. وقْد حثَّ �سّلى اهللُ  َكاَن  َباُكْم  اأَ َفاإِنَّ  اإِ�ْسَماِعيَل,  َبِني 

وال�سباِق على الخيِل والإبِل, فقاَل: " ل �َسبَق اإل في ُخفx اأو حافٍر اأو َن�سٍل")4(.

)1( م�سند اأحمد, وهو حديث �سحيح.
)2( �سنن اأبي داود, وهو حديث �سحيح.

)3( �سحيح البخاري.
)4( �سنن اأبي داود, وهو حديث �سحيح.

ممار�سة الرjاVسة في ع¡د الر�سول  Uس∏q≈ اهللُ ع∏ي¬p و�س∏ºَs  ثالثkا

ُأناقُش 
يتبُع اللعبَة الريا�سيَة في بع�ِس الأحياِن �س¨ٌب وم�ساجراٌت توؤدي بحياِة النا�ِس اإلى الخطِر, واإلى 

الإف�ساِد في الأمواِل العامِة والخا�سِة, اأُناق�ُس زمالئي في كيفيِة التخّل�ِس مْن هذِه الظاهرِة. 
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اأعتزُّ ب�سموليِة الإ�سالِم وتوازنِه. اأعتزُّ ب�سموليِة الإ�سالِم وتوازنِه.   
اأُحافßُ على ج�سدي قويvا و�سليًما.  اأُحافßُ على ج�سدي قويvا و�سليًما.    

اأتمّتُع بالروìِ الريا�سيِة عنَد الربِح والخ�سارِة. اأتمّتُع بالروìِ الريا�سيِة عنَد الربِح والخ�سارِة.   
اأحترُم حقَّ الطريِق, ول اأُزعُج الماّرَة فيِه باللعِب اأْو غيِرِه. اأحترُم حقَّ الطريِق, ول اأُزعُج الماّرَة فيِه باللعِب اأْو غيِرِه.   

. ........................................................................  

القيُم المستفادُة مَن الدرِس

اكتْب كلمًة تبّيُن فيها لزمالِئَك الأخالَق الواجَب اّتباُعها عنَد ممار�سِة ريا�سِة كرِة القدِم, Kمَّ 
اقراأْها في الإPاعِة المدر�سيِة.

نشاٌط بيتيٌّ
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للريا�سِة فوائُد عدٌة, اPكْر KالKًا منها.  -1
الأPى  اإلحاِق  وعدُم  المحّقِق,  للخطِر  الإن�ساِن  حياِة  ُتعر�ِس  عدُم  الريا�سِة  �سوابِط  مْن   -2

ْح Pلك. المق�سوِد بالحيواناِت, و�سّ
ا�ستنتْج دللَة الحديثيِن ال�سريفيِن الآتييِن:  -3

ْح Pلَك. 4- اهتمَّ الإ�سالُم بممار�سة الأWفاِل للريا�سة, و�سّ
5- بّيِن ال�سلوَ∑ الح�سَن مَن ال�سلوِ∑ غيِر الح�سِن في ما ياأتي: 

ا�سئلُة

∞ُjُث ال�سرjالحدp∞jال�سر pثjدللُة الحد
ِمَن  اهلِل  اإَِلى  َواأََحبُّ  َخْيٌر  اْلَقِويُّ  "اْلُموؤِْمُن  و�سلََّم:  عليِه  اهللُ  �سّلى  قاَل 

ِعيِف, َوِفي ُكلx َخْيٌر ". اْلُموؤِْمِن ال�سَّ

قاَل �سّلى اهللُ  عليِه و�سلََّم : "اْرُموا َبِني اإِ�ْسَماِعيَل, َفاإِنَّ اأََباُكْم َكاَن َراِمًيا".

ºُbسنال�س∏وُ∑الر�M ∑سن�س∏و�MيرZ ∑س∏و�
�سرَب اأحُد المت�سارعين المت�سارَع الآخَر على وجِهه. اأ

Ü
فاأخذوا  المباراِة,  في  الخا�سِر  الفريِق  م�سجعو  انفعَل 

روَن اأKاçَ الملعِب. يك�سِّ

Lـ
لم�َس لعُب كرِة قدٍم الكرَة بيدِه, ف�ساأَله َحَكُم المباراِة 

عْن Pلَك, فاأجاَبه: نعْم. 
اتفَق Wرفاِن في لعبٍة ريا�سيٍة اأْن يدفَع الخا�سُر للفائِز ماًل.د
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(6) p∞bƒdG ≈∏Y läÉ≤«Ñ£J

الدرُس الثالُث والثالثوَن 

سورُةُ ا�عراِف أتلو وُأطّبُق
(129 -103) rمُة منjرµال äُاjBال

bاَل اهللُ Jَعال≈:
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أتدّرُب

, ووقٍف  xاأُ�سّنُف الوقَف على الكلماِت التي تحَتها خطٌّ في الجدوِل الآتي, اإلى وقٍف تام  -1
كاٍف, ووقٍف ح�سٍن, ووقٍف قبيٍح: 

اإPا وقْفâُ وقًفا ا�سطراريvا على كلمِة {  | مَن الآيُةِ )129( فاإّني ....................   -2

التالوُة البيتّيُة

(, Kمَّ اأتلو الآياِت الكريمَة مْن )109- 120(,  اأرجُع اإلى الم�سحِف ال�سريِف )�سورِة المائدِةِ
مراعًيا ما تعلْمُته مْن اأحكاِم التالوِة والتجويِد.

ÑbيMlí�سنclا±JmاwΩالjBُة

bاَل Jعال≈:{ 
|

bاَل Jعال≈:{ 
|

Jعال≈:{  bاَل 
|

| bاَل Jعال≈:{ 

Jعال≈:{  bاَل 
|

أتدّرُبأتدّرُبأتدّرُبأتدّرُب

التالوُة البيتّيُةالتالوُة البيتّيُةالتالوُة البيتّيُةالتالوُة البيتّيُة
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