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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
المقدمة

�لحمُد هلِل ربِّ �لعالميَن، و�ل�سالُة و�ل�سالُم على نبيِّنا محمٍد وعلى �آلِه و�سحبِه �أجمعيَن، 
وبعُد:

، ن�سُعُه بيَن �أيدي طلبِتنا، ر�جيَن �أن  فهذ� كتاُب �لتربيِة �لإ�سالميِة لل�سفِّ �ل�سابِع �لأ�سا�سيِّ
ي�سهَم في تعميِق �إيماِنهم باهلِل تعالى، وبناِء �سخ�سيِتهم مَن �لنو�حي �لروحيِة و�لعقليِة و�لج�سميِة 

و�لجتماعيِة ب�سورٍة متكاملٍة ومتو�زنٍة.
، و��ستمَل على  وقد روعَي في هذ� �لكتاِب �أن يكوَن من�سجًما مَع �أهد�ِف �لتطويِر �لتربويِّ
�لنبويِّ  و�لحديِث  وعلوِمِه،  �لكريِم  كالقر�آِن  ؛  �لإ�سالميِّ �لديِن  علوِم  في  مختلفٍة  مو�سوعاٍت 
 ، ، و�لنظاِم �لإ�سالميِّ �ل�سريِف وعلوِمِه، و�لعقيدِة �لإ�سالميِة، و�ل�سيرِة �لنبويِة، و�لفقِه �لإ�سالميِّ
�لدرو�ِس  لت�سل�سِل  �لمو�سوعيِة  �لوحدِة  على  بناًء  �لدرو�ُس  ووّزعِت  �لإ�سالميِة.  و�لأخالِق 

و�لتكامِل في �لمو�سوعاِت.
، تنا�سُب  نا �أن تكوَن �ألفاُظ �لكتاِب �سهلًة من غيِر �إ�سهاٍب مملٍّ �أو �خت�ساٍر ُمِخلٍّ وقد حَر�سْ
مَن  عدٍد  على  و��ستملْت  �لجديدَة،  �لمفاهيَم  للطالِب،وتت�سمُن  و�لثقافيَّ  �لمعرفيَّ  �لم�ستوى 
، وتر�عي �لفروَق  �لأن�سطِة �لبنائيِة و�لختاميِة �لمتنوعِة �لتي ت�سجُع �لتعلَم �لذ�تيَّ و�لتعلَم �لتعاونيَّ

�لفرديَة بين �لطلبِة، وتركُز على بناِء �لقيِم و�لتجاهاِت �لإيجابيِة لديهم. 
ون�ساأُل �هللَ تعالى �أن نكوَن قد ُوفِّقنا في عمِلنا هذ�، و�أن ينتفَع �أبناوؤُنا بِه، و�أن يدفَعهم �إلى 

ا لوطِنِه. �لعلِم و�لعمِل ليكونو� جياًل �سالًحا مدرًكا لديِنِه، ومنتمًيا لأمِتِه، ومخل�سً
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�أتاأّمُل �ل�سورتنِي، و�أَجُد �لفرَق بيَنهما.

الدر�ُص الأوُل

عنايُة العلماِء بالقراآِن الكريِم

)1( رو�ه م�سلم يف �سحيحه.

عليِه  �هللُ  �سّلى  ر�سولِه  على  تعالى  �هللُ  �أنزلُه  �لذي  �لهد�يِة  كتاُب  هو  �لكريُم  �لقر�آُن 
وتعليِمِه  وتف�سيِرِه  وحفِظِه  �لكريِم  �لقر�آِن  بتالوِة  �لم�سلموَن  �لعلماُء  �هتّم  وقد  و�سّلَم، 

وتطبيِقِه في حياتِهْم.
و�لتالوُة �ل�سحيحُة للقر�آِن �لكريِم مَن �لعباد�ِت �لتي لها �أجٌر كبيٌر عنَد �هلِل تعالى،قاَل 
َفَرِة �ْلِكر�ِم �ْلَبَرَرِة ((.)1( لذ� �عتنى �لعلماُء  �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم: ))�لْماِهُر ِباْلُقْر�آِن َمَع �ل�سَّ
ب�سبِط �لقر�آِن �لكريِم، فو�سعو� عالماٍت تعيُن على تالوِتِه، ��سُطِلَح على ت�سميِتها )عالماُت 

�سبِط الم�سحِف ال�سريِف(.

�أت�أمُل
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:               مفهوُم �سبِط الم�سحِف ال�سريِف اأولاً

�لعالماُت �لتي  ُتو�سُع في �لقر�آِن �لكريِم لت�ساعَد على تالوِتِه، وهي على �أنو�ٍع، كما 
هو مو�سٌح في �ل�سكِل �لآتي:

1-  تنقيُط �لحروِف: �لُنَقُط  �لتي تميُز �لحروَف �لمت�سابهَة في �لر�سِم كالباِء و�لتاِء و�لثاِء 
)ب، ت، ث(، حيُث كاَن العرُب قبَل ذلَك يكتبوَن هذِه الحروَف من غيِر نقاٍط، 

ويعتمدوَن على معرفِتهم بلغِتهم وقدرِتهم على �لتمييِز بيَن هذِه �لحروِف.
2-  �سبُط حركاِت �لإعر�ِب: �لعالماُت �لد�لُة على حركاِت �لإعر�ِب من فتٍح �أو�سِمٍّ �أو 

ك�ضٍر اأو �ضكوٍن اأو ت�ضديٍد.ولم تكِن العرُب قبَل ذلَك ت�ضُع هذِه الحركاِت.

3- عالماُت �لوقِف: �لعالماُت �لتي ت�ساعُد على معرفِة مو��سِع �لوقِف و�لو�سِل عنَد تالوِة 
�لقر�آِن �لكريِم، مثَل حرِف )ج( فوَق �لكلمِة �لقر�آنيِة لبياِن جو�ِز �لوقِف عنَدها.

�أرجُع �إلى �لم�سحِف �ل�سريِف، و�أ�ستذكُر عالماِت �لوقِف �لأخرى �لتي در�سُتها 
في �ل�سفوِف �ل�سابقِة

�سبُط امل�سحِف

عالماُت الوقِفتنقيُط احلروِف �سبُط حركاِت الإعراِب

�أ�ستذكُر 
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ثانياًا:                اأهميُة  �سبِط الم�سحِف

ْت جهوُد �لعلماِء في �سبِط �لم�سحِف �ل�سريِف �إلى م�ساعدِة �لقارِئ على:        �أدَّ
1 - �لنطِق �ل�سليِم للحروِف.

2 - �لتالوِة �ل�سحيحِة للقر�آِن �لكريِم.
3 - �لفهِم �ل�سحيِح لمعاني �آياِت �لقر�ِن �لكريِم، وتدبِرِه.

 ثالثاًا:                العنايُة ب�سبِط الم�سحِف

معلومٌة اإثرائيٌة
�سبِط  في  �لم�سلميَن  علماِء  جهوِد  ــمِّ  �أه مــْن 

�لم�سحِف: 
1-�سبُط �أبي �لأ�سوِد �لدوؤليِّ حركاِت �لإعر�ِب، 
. وذلَك في زمِن خالفِة عليِّ بِن اأبي طالٍب
2- �سبُط ن�سِر بِن عا�سٍم �لليثيِّ ويحيى بِن يعمَر 
�بِن  �لَحّجاِج  مَن  بتوجيٍه  بالنقِط  للحروِف 

ُيو�ُسَف �لثََّقِفيِّ و�لي �لعر�ِق.
ج  العلماِء  بعَد ذلَك في تح�ضيِن عالماِت  3- تدرُّ
�لإعر�ِب وتطويِرها، وو�سُع عالماِت �لوقِف 
��ستقرَّ  حتى  �لآياِت،  بروؤو�ِس  خا�سٍة  ورموزٍ 

�ل�سبُط ب�سورِتِه �لحاليِة.

في  ُجِمَع  �لذي  �لكريُم  �لقر�آُن  كاَن 
َخ في عهِد  عهِد �أبـي بكٍر �ل�سديِق، َوُن�سِ
�لنَُّقِط  من  خالًيا  عفاَن   بِن  عثماَن 
�لوقِف،  وعالماِت  �لإعر�ِب  وحركاِت 
مْن  قر�ءتُه  ُيتِقنوَن  �لعرُب  كاَن  حيُث 
بالُد  �ت�سَعْت  فلما  �إليها.  حاجٍة  دوِن 
غيِر  من  كبيٌر  عدٌد  ودخَل  �لإ�سالِم، 
�لحاجُة  ظهَرِت  �لإ�سالِم،  في  �لعرِب 
حتى  �لكريِم  �لقر�آِن  �ألفاِظ   �سبِط  �إلى 
تالوِتِه،  عنَد  �لخطاأِ  في  �لقارئُ  يقَع  ل 
�سبِط  في  عظيمٍة  بجهوٍد  �لعلماُء  فقاَم 

�لم�سحِف �ل�سريِف.
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�ألفاِظ  �سبِط  �إلى  �لحاجِة  في  �سبًبا   �لإ�سالمِ   في  �لعرِب  غيِر   دخوُل   كاَن  كيَف 
�لم�سحِف �ل�سريِف؟

ول تز�ُل �لجهوُد متو��سلًة في �لعنايِة بالقر�آِن �لكريِم و�سبِطِه، حيُث ظهَرت و�سائُل 
�أحكاِم  ح�سَب  �لمّلوِن  كالم�سحِف  �لكريِم،  �لقر�آِن  تالوِة  ت�سهيِل  �إلى  تهدُف  عديدٌة 
القراآِن  تعلَم  ت�ضهُل  التي  الو�ضائِل  اأحدِث  من  ُيَعدُّ  الذي  الناطِق  والم�ضحِف  التجويِد، 

�لكريِم وتعليَمُه، فهو مفيٌد لمن ل يجيُد 
مفيٌد  كذلَك  وهو  و�لكتابَة،  �لقر�ءَة 
م�ساعدِتهم  على  يعمُل  حيُث  لالأطفاِل، 
�لحفِظ  في  �أنف�سهم  على  �لعتماِد  في 
�سهولِة  �إلى  نظًر�  تالوِتهم  وت�سحيِح 
��ستخد�ِم �لجهاِز بو�ساطِة �لقلِم �ل�سوئيِّ 

. �لإلكترونيِّ

�أفّكُر

�أفيُد من عالماِت �ل�سبِط في تح�سيِن تالوتي للقر�آِن �لكريمِ

�أقدُر جهوَد �لعلماِء في �لعنايِة بالقر�آِن �لكريمِ

القيُم الم�ستفادُة مَن الدر�ِص
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�لذي   ) �لها�سميُّ )�لم�سحُف  �لكريِم  بالقر�آِن  �لعنايِة  في  �لحديثِة  �لجهوِد  مَن 
عملِت �لمملكُة �لأردنيُة �لها�سمّيُة على طباعِتِه وتطويِرِه و�لعنايِة بِه. 

�أرجُع �إلى �لمكتبة، و�أكتُب في دفتري تقريًر� حوَل �لم�سحِف �لها�سميِّ �أُبّيُن فيِه: 
1- �لجهَة �لم�سوؤولَة عن متابعِة طباعِتِه.

2- خطواِت طباعِة الم�ضحِف الها�ضميِّ في نقاٍط.
 3- �لهدَف من طباعِة �لم�سحِف �ل�سريِف.
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1- ما �لمق�سوُد ب�سبِط �لم�سحِف �ل�سريِف؟ 
2- ل�ضبِط الم�ضحِف ال�ضريِف اأهميٌة كبيرٌة في م�ضاعدِة القارِئ على اأموٍر عديدٍةٍ ،اذكِر 

�ثنيِن منها.
�أهميَتُه في  بّين  �لناطُق،  بالقر�آِن �لكريِم �لم�سحُف  �لعنايِة  3- مَن �لجهوِد �لحديثِة في 

ت�سهيِل تالوِة �لقر�آِن �لكريِم.
َفَرِة  4- ��ستنتْج �أمًر� و�حًد� ير�سُد �إليِه قوُلُه �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم : »�ْلماِهُر ِباْلُقْر�آِن َمَع �ل�سَّ

�ْلِكر�ِم �ْلَبَرَرِة...«
5- �سْع د�ئرًة حوَل رمِز �لإجابِة �ل�سحيحِة في ما ياأتي:

       )1( ُي�سّمىو�سُع �لعالماِت �لد�لِة على حركاِت �لإعر�ِب من فتٍح �أو�سمٍّ �أو ك�سٍر�أو 
�سكوٍن �أو ت�سديٍد: 

               �أ   -  تنقيَط �لحروِف.
               ب- �سبَط حركاِت �لعر�ِب.    

               جـ- عالماِت �لوقِف.
       )2( �لعاِلُم �لذي �سبَط حركاِت �لإعر�ِب في �لقر�آِن �لكريِم، هو:

              �أ   - يحيى بُن يعمَر. 
              ب- �أبو �لأ�سوِد �لُدوؤليُّ   

.               جـ- ن�سُر بُن عا�سٍم �لليثيُّ
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            �أقر�أُ �لحديَث �لنبويَّ �ل�سريَف �لآتي:

َعْن �أَبي َرزيٍن �لُعَقْيِليِّ  قاَل: قاَل ر�سوُل �هلِل �سّلى �هللُ عليِه و�سّلم :  » َمَثُل �ْلُموؤِْمِن 
ُع �إَِلّ َطِيًّبا« )1(. َمثُل �لَنّْحَلِة: ل َتاأُْكُل �إَِلّ َطِيًّبا، َول َت�سَ

        �سرُح الحديِث النبويِّ ال�سريِف
�لخيَر  يقّدُم  معطاٌء،  خّيٌر  بطبِعِه  �لم�سلُم 

للنا�ِس وينفُعهم، ول ينقطُع خيُره عنهم.
�ل�سريُف  �لنبويُّ  وقْد جاَء هذ� �لحديُث 
و�لعطاِء؛  و�لكرِم  �لبذِل  �إلى  �لم�سلَم  يدعو 
ِه  لنف�سِ نافًعا  متميًز�،  �سالًحا  يكوَن  حتى 

و�أ�سرِتِه ومجتمِعِه.
و�سّلَمَ   عليِه  �هللُ  �سّلى  �لر�سوُل  �سّبَه  وقد 

رحيِق  من  �لطّيَب  �إل  تاأكُل  ل  �لتي  بالنحلِة،  �لموؤمَن 
�لأزهاِر، وتنتُج �لع�سَل �لطّيَب. وكذلَك حاُل �لموؤمِن، 
ك�سُبُه طّيٌب، وكالُمُه طّيٌب، وعبادُتُه طّيبٌة، وكذلَك 
ا ل يعمُل �إل �لعمَل  ُه، وهو �أي�سً مطعُمُه وم�سرُبُه وملب�سُ

فهٌم وحفٌظ

الدر�ُص الثاني
الموؤمُن معطاٌء                       

 اأفهُم واأحفُظ

)1( �سحيح �بن حبان.

التعريُف براوي الحديِث

عامٍر  بُن  لقيُط  �ْلَجِليُل  حاِبيُّ  �ل�سَّ ُهَو 
، جاَء �إلى �لنبيِّ �سّلى �هللُ عليِه  �لُعَقْيِليُّ 
و�سّلم عاَم �لوفوِد، َوَباَيَعُه على �لإ�سالم. 
�لنبيِّ  �سّلى �هللُ  �سكن مكَة، وروى عِن 
عليِه و�سّلم عدًد� مَن �لأحاديِث �ل�سريفِة.
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الطّيَب الذي ينتفُع بِه النا�ُس، واإذا عّلَم علًما كاَن طيًبا نافًعا، ونفَع بِه النا�َس.
      

�أقترُح  عماًل خّيًر� يعوُد بالنفِع على مدر�ستي ومجتمعي.

ومْن �سفاِت �لعطاِء �لتي ي�سابُه بها �لُموؤمن �لنحلَة:
اأ  - ُكلُّ ما يفعُلُه الموؤمُن طّيٌب، مثَل الع�ضِل الذي ي�ضُعُه النحُل في�ضتفيُد منُه النا�ُس، فاإذا 

اأنِجز عماًل انتفَع به النا�ُس، واإذا عّلَم علًما نفَع بعلِمه النا�َس. 
ب- �لموؤمُن يحبُّ �لنا�َس، وي�ساعُدهم، وي�ستعيُن بهم على فعِل �لخيِر، وهو مجتهٌد ل 

، كما هو �لنحُل.  يكلُّ ول يملُّ
جـ- �لموؤمُن يبذُل جهَدُه كي يبقى مجتمُعُه قويًّا منيًعا، وهذ� ما يفعُلُه �لنحُل.

د  - الموؤمُن م�ضالٌم مت�ضامٌح ال يوؤذي اأحًدا، لكنه يدافُع عن وطِنِه وديِنِه اإذا اعتدى عليِه 
اأحٌد، وكذلَك النحُل ال يوؤذي المخلوقاِت من حوِلِه اإال اإذا تعر�َس اإلى اأًذى منهم.

ُر مَع مجموعتي في �سفٍة �أخرى ي�سترُك فيها �لموؤمُن مَع �لنحلِة.         �أُفكِّ

�إنَّ �لعطاَء �سفٌة مْن �سفاِت �لموؤمنيَن �ل�سالحيَن، ولقد كاَن �لنبيُّ �سّلى �هلل عليِه و�سّلَم 
�إلى �هلِل تعالى، ون�ْسِر �لإ�سالِم،  �أعظَمهم بذًل وعطاًء؛ فقد بذَل حياَتُه كلَّها في �لدعوِة 
وكذلَك كاَن �ل�سحابُة ر�سو�ُن �هلل عليهم في �لبذِل و�لعطاِء؛ ففي خالفِة �أبي بكٍر �ل�سديِق 
 �أ�ساَب �لنا�َس قحٌط �سديٌد قلَّ فيه �لطعاُم و��ستدَّ فيه �لجوُع و�لعط�ُس، فَقِدَمت قافلٌة 

لعثماَن  محملًة بالطعاِم، فت�سدَق بها كلِّها على �لنا�ِس. 

�أفـّكُر

�أقترُح
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وللعطاِء اآثاٌر عظيمٌة في الفرِد والمجتمِع؛ منها: 
ى عنه ربُّه، وير�ضى هَو عْن ذاِتِه.  - الموؤمُن الِمعطاُء ير�ضَ

- �لموؤمُن �لِمعطاُء نفُعه عظيٌم، وخيُرُه د�ئٌم بيَن �لنا�ِس، وهو بفعِلِه �لخيَر ُي�سِعُد �لنا�َس 
ُهم. ويك�سُب مَحبََّتهم وودَّ

عنه  بال�سعادِة، ويخّفُف  �لإن�ساَن  ي�سعُر  �لآخريَن،  وُم�ساَعدَة  و�لبذَل  �لخيِر  �إن عمَل   -
�لهمَّ و�لحزَن.

�أكتُب مقالًة من �سفحٍة و�حدٍة عن عمٍل تطوعيٍّ كاَن لُه �أثٌر �إيجابيٌّ في مجتمعي، 
ه على معلمي وزمالئي في �لح�سِة �لقادمِة. و�أعر�سُ

�أحر�ُس على بذِل �لخيِر ونفِع �لنا�ِس جميًعا

�أمدُّ يَد �لعوِن لكلِّ مْن يحتاُج �إلى �لم�ساعدِة

�أقتدي بالنبيِّ �سّلى �هلُل عليِه و�سّلَم و�ل�سحابِة �لكر�ِم في �لبذِل و�لعطاِء

القيُم الم�ستفادُة مَن الحديِث ال�سريِف
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1- عّرْف بر�وي �لحديِث �ل�سريِف.
2- عّلْل: �سّبَه �لنبيُّ �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم �لموؤمَن بالنحلِة.

3- اذكْر ثالَث �ضفاٍت يت�ضاَبُه فيها الموؤمُن مَع النحلِة.
4- ورَد في الحديِث ال�ضريِف ما يدلُّ على اأنَّ الموؤمَن ك�ضُبُه طّيٌب ،اذكر مو�ضَع الداللِة.
5- هاِت مثاًل على �لبذِل و�لعطاِء من �سيرِة �لنبيِّ �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم و�ل�سحابِة �لكر�ِم.

6- اذكْر ثالثًة من االآثاِر االإيجابيِة للعطاِء في الفرِد والمجتمِع.
7- هاِت مثاًل لعمٍل طيٍب، يمكُن �أْن تقّدَمُه لكلٍّ ِمْن:

و�لديَك. �أ   - 
جاِرَك. ب- 

معّلِمَك. جـ- 
. زميِلَك في �ل�سفِّ د  - 



16

الدر�ُص الثالُث

التالوُة والتجويُدمخارُج الحروِف

�أوًل 
�أق�سى �لل�ساِن

ثالًثا
حافتا �لل�ساِن

ثانًيا
و�سَط �لل�ساِن

ر�بًعا
طرَف �لل�ساِن

موا�سُع مخارِج الل�ساِن

ثالثُة حروٍف
)ج ، ي، �س(

حرفاِن 
)ق، ك(

�أحَد ع�سَر حرًفا  
 )ن ، ر، ط، د، ت، ظ، 

ذ، ث، �س، �س، ز(

حرفاِن 
)�س، ل(

مخارُج 
الحروِف

�أ�ستذكُر مَع زمالئي مخارَج �لحروِف و�أمالأُ �ل�سكَل �لآتي.

مخرُج 
�لل�ساِن

�سندر�ُس  �لدر�ِس  �لحروِف، وفي هذ�  بع�َس مخارِج  �ل�سابقِة  �ل�سفوِف  في  در�ْسنا   
مخارَج حروِف �لل�ساِن.

�أ�ستذكُر 
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ولبياِن مو��سِع مخارِج �لل�ساِن ب�سورٍة �أو�سَح تاأمِل �ل�سكَل �لآتي:

:               مخرُج اأق�سى الل�ساِن اأولاً

1- {  } )�سورة ي�س، �لآية 2(.
2-{  } )�سورة ي�س، �لآية 69(.
} )�سورة ي�س، �لآية 70(.  }-3 

4- {  ....} )�سورة ي�س، �لآية 76(.
لعلَك لحظَت مخرَج �لحرفيِن )ق، ك( عنَد نطِقَك بهما.

ينق�سُم الل�ساُن اإلى )4( موا�سَع

اأق�سى الل�سان

طرف الل�سان
اأدنى

منتهى

حافة 
الل�سان
الي�سرى

مخرج طرفي
الل�سان ي�سمل
طرف الل�سان 

وراأ�سه

حافة 
الل�سان
اليمنى

حافة الل�سان

راأ�ص الل�سان

و�سط الل�سان
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موقعا مخرِج حرفي 
)ق،ك( في �أق�سى
 �لل�ساِن )�آخِرِه(.

مخرُج حرفي )ق،ك( من 
�أعلى �لحنِك �لمو�زي 
لأق�سى �لل�ساِن )�آخِرِه(.

اأتعّلُم 
�أق�ســى �لل�ســاِن: �أبعُد منطقٍة في �لل�ســاِن مَن �لد�خِل مما يلي �لبلعوَم و�لحلــَق �آخَر �لل�ساِن، 

ويخرُج منه حرفاِن، هما: �لقاُف و �لكاُف.
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اأتلو واأُطبُّق

الآياُت الكريمُة )12-1(
ا  األـفـُظ جـيـداً

.    ،                ،   ،                                        

قاَل اهللُ تعالى:
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 اأقّوُم تعّلمي واأدائي
1- �أتلو �لآياِت �لكريمَة من �سورِة ي�س )1- 12( مر�عًيا ما تعلمُتُه عن مخرِج �أق�سى 
�لل�ساِن، و�أحر�ُس على نطِق حرفِي �لقاِف و�لكاِف من مخرِجهما، ثم �أمالأُ �لفر�غاِت 

باأربِع كلماٍت ورَد فيها �أيٌّ مَن �لحرفيِن في �لجدوِل �لآتي:

حرُف �لكاِفحرُف �لقاِف�لرقُم
1
2
3
4

2- �أكتُب في �ل�سورِة �لآتيِة موقَع خروِج حرفِي �لقاِف و�لكاِف.
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الدر�ُص الرابُع

  الإ�سالُم، الإيماُن، الإح�ساُن    

ارت�ضى اهللُ تعالى االإ�ضالَم ديًنا للنا�ِس، وطلَب منهُم االإيماَن بِه، فاإذا اآمنوا باهلِل تعالى 
و�سّلَم ومالئكِتِه وكتِبِه  عليِه  �هللُ  بنبيِِّه محمٍد �سّلى  و�آمنو�  بوحد�نيِتِه،  و�أقرو�  و�أطاعوه 
ور�ضِلِه واليوِم االآخِر، والقدِر خيِره و�ضّرِه ظهَر اأثُر ذلَك في �ضلوِكهم بالتزاِم قيِم االإيماِن 

و�أخالِق �لديِن، و��ست�سعرو� مر�قبَة �هلِل تعالى لهم في كلِّ عمٍل �أو قوٍل ي�سدُر عنهم.

:                 الإ�سالُم اأولاً

تبد�أُ عالقُة �لإن�ساِن بالإ�سالِم عنَد نطِقِه بال�سهادتيِن، و�ثًقا باأنَّ �لإ�سالَم هو ديُن �لحقِّ 
�لذي �رت�ساُه �هللُ تعالى لعباِدِه، قاَل �هللُ تعالى: {      

  } )�سورة �لمائدة، �لآية3(.
باأركاِن  فيعمُل  تعالى،  اهلِل  اأوامَر  يلتزَم  اأن  عليِه  وجَب  االإ�ضالَم  االإن�ضاُن  دخَل  واإذا 

�لإ�سالِم، و يجتنُب ما نهى �هللُ عنُه.

ثانياًا:                  الإيمـاُن

من مقت�سياِت �لإ�سالِم �أن يقوَم �لم�سلُم بالأعماِل �لتي ترتقي بِه �إلى درجِة �لإيماِن، 
ِه و�سلوِكِه، ويحر�ُس على �لأعماِل �ل�سالحِة،  في�ست�سعُر بذلَك عظمَة �هلِل تعالى في نف�سِ

ويجتنُب �لأعماَل �ل�سيئَة. 

�أ�ستذكُر �أركاَن �لإ�سالِم مَن �لحديِث �ل�سريِف: » ُبنَي �لإ�سالُم على خم�ٍس «.
�أ�ستذكُر 
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وقد ربَطْت �آياٌت كثيرٌة بيَن �لإيماِن و�لعمِل �ل�سالِح، قاَل �هللُ تعالى:
{  })�سورة �لكهف، �لآية 107(، وذلَك الأنَّ االإيماَن 

يدفُع �ساحَبُه �إلى �لمو�ظبِة على فعِل ما �أمَر �هللُ تعالى بِه، و�لبتعاِد عما نهى عنُه.

ثالثاًا:                الإح�ساُن

اإذا اأّدى الم�ضلُم اأركاَن االإ�ضالِم باإتقاٍن، و�ضّدق يقيًنا باأركاِن االإيماِن، وا�ضت�ضعَر مراقبَة 
�هلِل تعالى في �أعماِلِه، فاإنه بذلك يبلُغ مرتبَة �لإح�ساِن، ويرتفُع مقاُمُه عنَد �هلِل تعالى، وتعلو 

درجُتُه في �لآخرِة، قاَل �هللُ تعالى:{    
                         } )�سورة �لذ�ريات، �لآيتان15- 16(

كيَف تكوُن طاعُة �هلِل تعالى، و�ل�سعوُر بمر�قبِته لي مانًعا مَن �لغ�سِّ في �لمتحاِن. 

عليِه و�سّلَم معنى �لإ�سالِم و�لإيماِن و�لإح�ساِن عندما  �هلِل �سّلى �هللُ  بّيَن ر�سوُل  لقد 
�ساأَلُه جبريُل عليِه �ل�سالُم عِن �لإ�سالِم، فقاَل ر�سوُل �هلِل �سّلى �هللُ عليه و�سلَم:  

»�لإ�سالُم �أْن ت�سهَد �أن ل �إلَه �إل �هللُ، و�أنَّ محمًد� ر�سوُل �هلِل ، وتقيَم �ل�سالَة، وتوؤتَي 
�لإيماِن  عن  �ساأَلُه  ثمَّ  �سبياًل،  �إليِه  ��ستطْعَت  �إِن  �لبيَت  وتحجَّ  رم�ساَن،  وت�سوَم  �لزكاَة، 
ِه،  فقاَل: �أن توؤمَن باهلِل، ومالئكِتِه وكتِبِه ور�سِلِه و�ليوِم �لآخِر، وتوؤمَن بالقدِر خيِرِه و�سرِّ

ثمَّ �ساأَلُه عِن �لإح�ساِن، فقاَل: �أن تعبَد �هلَل كاأّنَك تر�ُه فاإْن لم تكْن تر�ُه فاإّنُه ير�َك«  )1(.

�أ�ستذكُر مَع زمالئي �أركاَن �لإيماِن.

)1( �أخرجه م�سلم في �سحيحه.

�أ�ستذكُر 

�أُفـّكُر
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و�لقر�آُن �لكريُم يريُد مَن �لم�سلِم �أن ي�سَل �إلى درجِة �لإح�ساِن، بُح�ْسِن خلِقِه وعبادِتِه 
ِه على فعِل �لخيِر و�لطاعاِت، وح�سِن معاملِتِه مَع �لنا�ِس، و�إتقاِنِه لكلِّ  هلِل تعالى، وحر�سِ
تعالى:{   �هللُ  قاَل  بِه،  يقوُم  ما 
 } )�سورة يون�س،�لآية 26(؛ حيُث وعَد �هللُ تعالى في هذِه �لآيِة �لكريمِة 
لهم،  �لثو�ِب  �إلى م�ساعفِة  بالإ�سافِة  �لآخرِة  في  بالجنِة  و�لعمَل  �لقوَل  يح�سنوَن  �لذيَن 

و�لفوِز بالنظِر �إلى وجِهِه �لكريِم، ونيِل محبِتِه تعالى.

من فهِمي لمعنى �لإح�ساِن، �أ�ستنتُج ومجموعتي �أثريِن لالإح�ساِن في �سلوِك �لم�سلِم.

�أ�ستنتُج

�أر�سُم

ُه على  ، و�أعر�سُ �أُمّثُل مر�تَب �لإ�سالِم و�لإيماِن و�لإح�ساِن على�سكِل ر�سٍم هرميٍّ
زمالئي.
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1- عّدْد �أركاَن �لإيماِن.
2- ��ستنتِج �لمق�سوَد بالإح�ساِن.

ْح كيَف تبد�أُ عالقُة �لإن�ساِن بالإ�سالِم. 3- و�سّ
4- عّلْل: ربَط �هللُ تعالى بيَن �لإيماِن و�لعمِل �ل�سالِح في كثيٍر مَن �لآياِت �لكريمِة.

5- ما �لأمور �لتي يجُب على �لم�سلِم �لقياُم بها للو�سوِل �إلى مرتبِة �لإح�ساِن؟
6- ��ستخرْج �أثًر� و�حًد� لكلٍّ ِمَن: �لإ�سالِم، و�لإيماِن، و�لإح�ساِن، ِمَن �لأحاديِث �لنبويِة �لآتيِة:

�أ   - قاَل �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم:» �لم�سلُم مْن �سلَم �لم�سلموَن مْن يِدِه ول�ساِنِه «.
ب- قاَل �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم:» �لموؤمُن مْن �أمَنُه �لنا�ُس على دماِئهم و�أمو�ِلهم «.

جـ- قاَل �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم:» �لإح�ساُن �أن تعبَد �هلَل كاأنََّك تر�ُه «.
7-�سْع د�ئرًة حوَل رمِز �لإجابِة �ل�سحيحِة في ما ياأتي:

)1( �أجاَب �لنبيُّ �سّلى �هللُ  عليِه و�سّلَمَ جبريَل عليِه �ل�سالُم بقولِه:» �أن ت�سهَد �أن ل �إلَه   
�إل �هلُل، و�أنَّ محمًد� ر�سوُل �هلِل ، وتقيَم �ل�سالَة، وتوؤتَي �لزكاَة، وت�سوَم رم�ساَن، 

وتحجَّ �لبيَت �إِن ��ستطْعَت �إليِه �سبياًل « حيَن �ساأَلُه عِن:
�أ - �لإ�سالِم.                    ب- �لإيماِن.                 جـ- �لإح�ساِن.

اإلى  ارتقى  بذلَك  فاإنُه  اأعماِلِه  كلِّ  في  له  تعالى  اهلِل  مراقبَة  الم�ضلُم  ا�ضت�ضعَر  اإذا   )2(
درجِة:

 �أ - �لإ�سالِم.                    ب- �لإيماِن.                 جـ- �لإح�ساِن.
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            المفرداُت والتَّراكيُب
: عالماُت �لإيماِن ظاهرٌة على وجوِههم.

: فروَعُه و�أغ�ساَنُه.
�ُه و�أعاَنُه.  : قوَّ

: �ساَر غليًظا قويًّا.
: قوَي و��ستقاَم على �أغ�ساِنِه.

�سورُة الفتِح الدر�ُص الخام�ُص
الآية الكريمُة )29(

تف�سيٌر وحفٌظ  من �سفاِت النبيِّ  والذيَن  اآمنوا بر�سالِتِه  

قاَل اهللُ تعالى:
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         تف�سيُر الآيِة الكريمِة 
تتحدُث االآيُة الكريمُة عن بع�ِس �ضفاِت النبيِّ �ضّلى اهللُ عليِه و�ضّلَم والذيَن اآمنوا بِه 
�ل�سابقِة  �لإلهيِة  �لكتِب  ب�سارَة  يوؤكُد  وهذ�  و�لإنجيِل،  �لتور�ِة  في  ورَدْت  كما  و�تبعوُه 
�آمنو� به و�تبعوُه، ودوَرهم في  بنبوِة محمٍد �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم، ويوؤكُد مكانَة �لذيَن 

ن�سِر �لدعوِة، وما �أعدَّ �هللُ تعالى لهم من مثوبٍة و�أجٍر عظيٍم على �أعماِلهم.
وفي ما ياأتي بياٌن للمو�سوعاِت �لتي تحدَثْت عنها �لآيُة:

�أ�ساَرْت  �أنَّ م�سدَر �لر�سالِت و�حٌد من عنِد �هلِل تعالى، وقد  توؤكُد �لآياُت �لكريمُة 
اتبَعُه  النبيِّ �ضّلى اهللُ عليِه و�ضّلَم، ومن  ُذِكَر فيهما �ضفاُت  التوراَة واالإنجيَل قد  اأنَّ  اإلى 
مَن �لموؤمنيَن، فهم يد�فعوَن عن �أوطاِنهم وديِنهم ليردو� �أيَّ �عتد�ٍء �أو تعدٍّ عليهم، وهم 
رحماُء متعاطفوَن ومتعاونوَن على �لخيِر، ورحمُتهم وعطُفهم ي�سمالِن �لإن�سانيَة كلها. 
�أعماِلهم  وفي  وجوِههم  في  ظاهٌر  وهذ�  و�لتقوى،  و�لإيماُن  �ل�سالُح  �سفاِتهم  ومن 

ال�ضالحِة، وما ذلَك اإال ب�ضبِب طاعِتهم هلِل �ضبحاَنه وتعالى. 

المو�سوعاُت التي تناولْتها 
الآيُة الكريمُة

�سفاُت الر�سوِل عليِه 
ال�سالُة وال�سالُم والذيَن 

اآمنوا مَعُه

تاأكيُد نبوِة محمٍد �سّلى 
اهللُ عليِه و�سّلَم

ُه اهللُ   الأجُر الذي اأعدَّ
تعالى لعباِدِه الموؤمنيَن

ظهوُر عالماِت 
الإيماِن على 

وجوِهِهم

التراحُم فيما 

بينَهْم

كثرُة ال�سجوِد 
والعبادِة

تما�سُكهم وقوُة 
رباِط الإيماِن في اهلِل 

بينِهم

متكافلوَن ومتعاونوَن 
على فعِل الخيراِت

ت�سبيهُهم بالزرِع 
في النموِّ والإنتاِج
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 و�سَف �هللُ تعالى �لموؤمنيَن بدعوِة �لنبيِّ محمٍد �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم باأنَّهم رحماُء، 
. �أبّيُن كيَفيَة تطبيِق هذِه �ل�سفِة في عالقتي مَع زمالئي في �ل�سفِّ

بِه بالزرِع،  نبينُّا محمًد�  �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم و�لموؤمنيَن  َو�سَفِت �لآياُت �لكريمُة 
�لذي يبد�أُ �سعيًفا طريًّا فيقوى �ساُقه وي�ستقيُم، في�سبُح قويًّا جميَل �لمنظِر، ثم تخرُج منه 
�آمَن  �لنبيِّ �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم ومن  �أغ�ساُنُه فير�ُه �لز�رعوَن فيعجُبهم، وهذ� هو حاُل 
لهم،  تعالى  �هلِل  بن�سِر  �أقوياَء  كثرًة  فاأ�سبحو�  م�ست�سعفيَن،  قلًة  مكَة  في  كانو�  فقد  مَعُه، 
واأقاموا مجتمًعا قويًّا متراحًما، ون�ضروا العدَل والخيَر، فكاَن ذلَك مثاًرا الإعجاب النا�س 

بهم، و�إغاظًة للذيَن ل يوؤمنون باهلِل تعالى، ويقفوَن في وجِه كلِّ خيٍر وهد�يٍة للب�سريِة. 

و�سَف �هللُ تعالى �لموؤمنيَن بالزرِع �لذي يثمُر ويعطي �لخيَر. ما دللُة ت�سبيِه �لموؤمنيَن 
بالزرِع؟

وقد وعَد �هللُ تعالى �لذيَن �آمنو� بدعوة �لنبيِّ �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم لهم بالأجِر �لعظيِم، 
فلل�سحابِة �لكر�ِم ر�سو�ُن �هلِل عليهُم �ل�سبُق في �لأجِر �لعظيِم، و�أعلى �لدرجاِت في �لجنِة، 

لما بذلوُه في �سبيِل �لإ�سالِم، وما كانو� عليه مَن �لعدِل و�لإح�ساِن و�لرحمِة بالنا�ِس. 

بال�سحابِة  �لقتد�ُء  عليِه  يتعّيُن  فاإّنُه  بالجنِة  ويفوَز  تعالى  �هلِل  ر�سا  �لم�سلُم  وليناَل 
�لكر�ِم، و�ل�سيُر على نهِجهم بالرحمِة و�لمحبِة و�لعدِل و�لأح�ساِن و�لأخالِق �لحميدِة، 
واحتراُمهم وتوقيُرهم، وعدُم اتهاِمهم اأو ذكِرهم ب�ضوٍء، قاَل ر�ضوُل اهلِل �ضّلى اهللُ عليِه 

�أت�ّمُل و�أبّيُن

�أت�ّمُل و�أ�ستنتُج
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و�سّلَم: » ل ت�ضبوا اأ�ضحابي فلو اأنَّ اأحَدكم اأنفَق مثَل اأُُحٍد ذهًبا ما بلَغ مدَّ اأحدِهم وال ن�ضيَفُه« )1( 
 

�أ�سحاَب  بِه  تعالى  تتنا�سُب مَع ما و�سَف �هللُ  �أَ�ستخرُج مَن �لآيِة �لكريمِة �لآتيِة �سفًة 
ر�سوِل �هلِل  �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم في �لآيِة �لكريمِة )29( من �سورِة �لفتِح.قال تعالى:
 }

 {
)�سورة �لح�سر، �لآية 9(.

�أوؤمُن باأنَّ �هلَل تعالى ين�سُر ديَنُه ويوؤيُد �أولياَءُه

�أحر�ُس على عمِل �لخيِر لنيِل ر�سا �هلِل تعالى

�أقتدي بال�سحابِة ر�سو�ُن �هلِل تعالى عليهم.

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

القيُم الم�ستفادُة مَن الآيِة الكريمِة

)1( رو�ه �لبخاري في �سحيحه.

ن�شاٌط ختاميٌّ
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1-��ستخرْج مَن �لآيِة �لكريمِة �للفَظ �لذي ي�سيُر �إلى كلٍّ مَن �لمعنييِن �لآتييِن:
�ه و�أعاَنُه. فروَعُه و�أغ�ساَنُه ، قوَّ

2- اذكْر ثالًثا من �ضفاِت الموؤمنيَن التي وردت في االآيِة الكريمِة.
3- ما �لجز�ُء �لذي �أعدُه �هللُ تعالى لعباِدِه �ل�سالحيَن ؟ 

4- ما و�جُب �لم�سلِم تجاَه �ل�سحابِة �لكر�ِم ر�سو�ُن �هلِل عليهم؟
غيِر  �لعبارِة  بجانِب   )X( و�إ�سارة  �ل�سحيحِة،  �لعبارِة  بجانِب   )ü( �إ�سارَة  �سْع   -5

�ل�سحيحِة في ما ياأتي:
�أ   - و�سَف �هللُ تعالى �لموؤمنيَن في �لتور�ِة بالزرِع )     (.
ب- معنى{  }: �سار قويًّا غليظًا )      ( .
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ثانياًا:              مخرُج و�سِط  الل�ساِن

1- {  } )�سورة ي�س، �لآية 13(.
2- {  } )�سورة ي�س، �لآية 14(.

} )�سورة ي�س، �لآية 15(.  } -3
لعّلَك تالحُظ مخرَج �لحروِف �لتي تحَتها خطٌّ عنَد نطِقَك بها.

الدر�ُص ال�ساد�ُص

التالوُة والتجويُد

اأولاً
..............

ثانياًا
و�سط الل�سان

ثالثاًا 
حافتا الل�ساِن

 رابعاًا
 طرُف الل�ساِن

موا�سُع مخارِج الل�ساِن

مخارُج حروِف الل�ساِن

�لثالثِة:  لالأحرِف  و�حٌد  مخرٌج  يوجُد 
)�ل�ساكِن  �لمديِة  غيِر  �لياِء  و  و�ل�سيِن  �لجيِم 
و�سِط  مخرُج  وهو  قبّلها(،  ما  و�لمفتوِح 

�لل�ساِن مَع ما يقابُلُه مَن �لحنِك �لأعلى.

مخرُج و�سِط �لل�ساِن

ج                   �س                   ي
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 1- �لجيُم: )�إْج(
اأنتبُه:

عنَد النطِق بحرِف الجيِم يجُب اأن يكوَن طرُف الل�ضاِن اإلى اأ�ضفَل؛ الأّنُه اإذا الت�ضَق 
باأعلى �لحنِك ُيعطي �سوَت �لد�ِل.

 2-�ل�سيُن:)�إ�ْس(
اأنتبُه:

�لل�ساِن  حافتا  وتكوَن  مقّو�ًسا،  �لل�ساُن  يكوَن  �أْن  يجُب  �ل�سيِن  بحرِف  �لنطِق  عنَد 
مالم�ستيِن لالأ�سر��ِس .

 3- �لياُء غيُر �لمدّيِة: )�أْي(
اأنتبُه:

عنَد �لنطِق بحرِف �لياِء يجُب �أْن ي�سَل طرُف �لل�ساِن �إلى �للثِة.

�أ�ستذكُر مخرَج �لياِء �لجوفيِة، �لتي تكوُن �ساكنًة وما قبَلها مك�سوٌر.
�أ�ستذكُر 

مخرج �لياء من 
و�سط �لل�سان 

مخرج �لياء �لجوفية
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اأقّوُم تعّلمي واأدائي
ا تحَت حروِف مخرِج  1- �أتلو �لآياِت �لكريمَة مْن �سورِة ي�س )13-19(، ثمَّ �أ�سُع خطًّ

و�سِط �لل�ساِن.

الآياُت الكريمُة )19-13(

 ،  ،  ،                                            

اأتلو واأُطبُّق

ا  األـفـُظ جـيـداً

قاَل اهللُ تعالى:
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2- �أقر�أُ �لآيَة �لكريمَة �لآتيَة مر�عًيا �لنطَق بالياِء بطريقٍة �سحيحٍة:{   
        } )�سورة �لمجادلة، �لآية 19(.

3- األفُظ اأحرَف مخرِج و�ضِط الل�ضاِن الثالثَة، مراعًيا كيفيَة و�ضِع الل�ضاِن في اأثناِء ذلَك.

التالوُة البيتيُة
: لت(، ثمَّ �أرجُع �إلى �لم�سحِف �ل�سريِف، )�سورِة ف�سّ

1- �أتلو �لآياِت �لكريمَة من )1-14( مر�عًيا ما تعلمُته من �أحكاِم �لتالوِة و�لتجويِد.
اأكتُب في دفتري ثالَث كلماٍت تحتوي على حرِف )�س(، وثالَث كلماِت   -2

�أخرى تحتوي على حرِف )ج(، مَع رقِم �لآيِة �لتي وردْت فيها.
ُح معناها. 3- �أ�ستخرُج مَن �لآياِت �لكريمِة ثالًثا من عالماِت �لوقِف، و�أو�سّ
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الدر�ُص ال�سابُع 

ال�سحابيُّ الجليُل عبُد اهلِل بُن م�سعوٍد

حر�َس �ل�سحابُة ر�سو�ُن �هلِل تعالى عليِهم، على ن�سِر �لإ�سالِم وتبليِغِه للنا�ِس. ووفاًء 
�لأجاّلِء  �ل�سحابِة  مَن  عَدٌد  مَعَك  مرَّ  وقْد  بِهم ونحترَمُهم.  نقتدَي  �أْن  علينا  يجُب  لُهْم 

�لذين �سبقو� لالإ�سالِم، ومْن هوؤلِء:

عليِه  �هللُ  �سّلى  �لنبيِّ  معجز�ِت  مْن  معجزًة  ر�أى  عنَدما    م�سعوٍد  بُن  �هلِل  عبُد  �أ�سلَم 
و�سّلَم، لّما ر�آُه يم�سُح على �سرِع �ساٍة �سغيرٍة، فامتالأ �ل�سرُع باللبِن فاحتلَبها �لنبيُّ �سّلى �هللُ 

مَن ال�سابقيَن لالإ�سالِماأركاُن العمرِة

عبُد اهلِل بُن م�سعوٍد ..................................

ا�سُمُه: عبُد �هلِل بُن م�سعوٍد �لُهَذيل.

ـِ )�بِن �أمِّ عبٍد(. كنيتُه: �أبو عبِد �لرحمِن، وكاَن ُيعرُف ب

للهجرِة  وثالثنَي  �ثننِي  �سنَة  �ملنّورِة  باملدينِة  ُتويفِّ  وفاتُُه: 
)32هـ(، وُدِفَن يف �لبقيِع.

اإ�سالُمُه    : اأولاً
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  فاأدرَك عبُد �هلِل بُن م�سعوٍد ، عليِه و�سّلَم، ف�سرَب منها و�َسرَب و�أبو بكٍر و�بُن م�سعوٍد 
بفطرِتِه وذكاِئِه اأّن هِذِه ِمَن المعجزاِت، وقْد اأراَد �هللُ تعالى لُه �لخيَر ف�سرَح �سدَرُه لالإ�سالِم.

َلُه، وكاَن  �لمتقنُة  �لقر�آِن �لكريِم وتالوُتُه   حفُظ  بِن م�سعوٍد  �هلِل  1- ُعِرَف عْن عبِد 
ا على تعليِم �لقر�آِن �لكريِم للنا�ِس. وكاَن �أّوَل مْن َجهَر بالقر�آِن �لكريِم عنَد �لَكعبِة،  حري�سً
اأمِّ عبٍد؟  اآياٍت مْن �ضورِة الرحمِن على م�ضمٍع مْن قري�ٍس، فقالوا: ماذا قاَل ابُن  فقْد قراأَ 

فقيَل �إّنُه يتلو بع�َس ما جاَء ِبِه محّمٌد فقامو� �إليِه و�سربوُه، حّتى �أثََّر �ل�سرُب في وجِهِه.

2- كاَن عبُد �هلِل بُن م�سعوٍد  �سديَد �لُحبِّ لر�سوِل �هلِل �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم؛ لذ� كاَن 
يالزُمُه د�ئًما؛ ويقوُم على خدمِتِه. وقْد كاَن لمالزمتِه �لنبيَّ �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم، دوٌر 
كبيٌر في �إك�سابه علًما وفقًها غزيريِن، وكاَن مْن �أحفِظ �ل�سحابِة لحديِث ر�سوِل �هلل �سّلى 

ا على   حري�سً �هللُ عليِه و�سّلَم ورو�يًة له. كما كاَن 
�لقتد�ِء بر�سوِل �هلِل �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم في �أخالِقِه. 
حّتى قاَل عنُه حذيفُة بُن �ليماِن : »ما �أعرُف �أحًد� 
�أقرُب �سمًتا ول هديًا ودلًّ بالنبيِّ �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم 

مْن �بِن �أمُّ َعبٍد« )1(.

)1( �أخرجه �لبخاري في �سحيحه.

اأتعّلُم
�لخيِر،  �أهِل  َهيئُة  ال�سمُت: 

ي ُطرِق �لَخيِر. وتحرِّ
الهدُي: �ل�سيرُة و�لطريقُة.

�لنبيِّ  بهدِي  �لتم�ّسُك   : الدلُّ
�سلّى �هللُ عليِه و�سلَّم، و�لت�سّبُه 

ِبِه ظاهًر� وباطنًا.

 مواقُف م�سرقٌة مْن حياِة عبِد اهلِل بِن م�سعوٍد ثانياًا:   



36

3- �سارَك عبُد�هلِل بُن م�سعوٍد  مَع �لنبيِّ �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم و�ل�سحابِة في �لمعارِك 
ُحٍد،  اإْذ كاَن مَن الرجاِل الذيَن ثبتوا  وال�ضرايا جميِعها، وقْد ظهرْت �ضجاعَتُه في معركِة اأُ
حوَل ر�سوِل �هلِل �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم عنَدما �أ�ساَع �لم�سركوَن مقتَلُه كِذًبا. وبعَد وفاِة �لنبيِّ 

�سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم، ��ستمرَّ في جهاِدِه مَع �لخلفاِء �لر��سديَن حّتى توّفاه �هللُ تعالى.

ُعرَف عبُد�هلِل بُن م�سعوٍد  باإتقاِنِه قر�ءَة �لقر�آِن �لكريِم وجماِل �سوِتِه، وكاَن �لنبيُّ 
ًة �آياٍت مْن �سورِة �لن�ساِء  �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم ُيحبُّ �أْن ي�سمَع �لقر�آَن منُه، فقر�أَ عليِه مرَّ
نِزَل  �أُ كَما  ا  غ�سًّ �لقر�آَن  ي�سمَع  �أْن  �أحبَّ  »َمْن  وقال:  و�سّلَم،  عليِه  �هللُ  �سّلى  بَكى  حّتى 

فلي�سمْعُه مْن �بِن �أمِّ عبٍد)2(«.
وقْد ب�ّسَرُه ر�سوُل �هلِل �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم بالجّنِة، فقْد �سعَد مّرًة �إلى �سجرِة �لأر�ِك 
ليقطَف منها �سو�ًكا وكاَن دقيَق �ل�ساقيِن، فاأخذِت �لريُح تحّركُه يميًنا و�سماًل، ف�سحَك 
�لجال�سوَن، فقاَل ر�سوُل �هلِل �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم: »ممَّ ت�سحكوَن؟، قالو�: يا نبَي �هلِل مْن 

دّقِة �ساقيِه، فقاَل: »و�لذي نف�سي بيِدِه َلُهما �أثقُل في �لميز�ِن من �أُُحٍد«)3(.

)1( �أخرجه �لإمام �أحمد في م�سنده، م�سند عبد �هلل بن م�سعود.
)2( �أخرجه �أحمد في �لم�سند، و�بن �سعد في �لطبقات، و�أبو نعيم في �لحلية.

ما �ل�سفاُت �لتي تتمّنى �أن تْقتدَي فيها بال�سحابيِّ �لجليِل عبِد �هلِل بن م�سعوٍد ؟

�أُناق�ُش

�أُناق�ُس زمالئي في �أثِر �نتباِه �لطالِب لتوجيهاِت معلِمِه و�لعمِل ِبها.

 منزلُة عبِد اهلِل بِن م�سعوٍد ثالثاًا:   

ن�شاٌط ختاميٌّ
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1- عّرْف بال�سحابيِّ �لجليِل عبِد �هلِل بِن م�سعوٍد  مْن حيُث: ��سُمُه، و�إ�سالُمُه.
ا كما �أُنزَل  2- ما دللُة قوِل �لنبيِّ �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم: »مْن �أحبَّ �أْن ي�سمَع �لقر�آن غ�سًّ

فلي�سمْعُه مْن �بِن �أمِّ عبٍد«؟
3- عالَم يدُل قوُل ر�سوِل �هلِل �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم: »... و�لذي نف�سي بيِدِه لُهما �أثقُل 

في �لميز�ن مْن �أُُحٍد«.
4- اذكْر موقًفا لل�ضحابيِّ الجليِل عبدِ اهلِل بُن م�ضعوٍد  يدلُّ على �سجاعِتِه في �لمعاِرِك.

5- �سْع د�ئرًة حوَل رمِز �لإجابٍة �ل�سحيحِة في ما ياأتي:
1- �أّوُل مْن جهَر بالقر�آِن �لكريِم عنَد �لكعبِة، هَو:

. ب- عمُر بُن �لخّطاِب   . أ - �أبو بكٍر �ل�سديُق�
. د - عبُد �هلِل بُن م�سعوٍد    . جـ- خالُد بُن �لوليٍد

�أقرُب �سمًتا ول هديًا  2- �لخلُق �لذي دلَّ عليِه قوُل حذيفَة : »ما �أعرُف �أحد�ً 
ودلًّ بالنبيِّ �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم من �بِن �أمِّ عبٍد«، هَو:

ب- �سدُقُه. �أ- �أمانُتُه.     
د  - حر�سُه على �لقتد�ء بالنبيِّ �سّلى �هللُ   جـ- عدُلُه.    

              عليِه و�سّلَم.
3- توفَي عبُد �هلِل بُن م�سعوٍد  في:

ب- )18( للهجرِة. �أ- )11( للهجرِة.    

د  - )32( للهجرِة. جـ- )20( للهجرِة.    
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مْن اأهمِّ االأحداِث في م�ضيرِة الدعوِة االإ�ضالمّيِة الهجرُة اإلى المدينِة المنورِة، حيُث 
بناُء �لمجتمِع �لم�سلِم، وقد قاَم ر�سوُل �هلِل �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم بمجموعٍة من  بد�أَ بها 

�لأعماِل بعَد و�سوِلِه �إلى�لمدينِة �لمنورِة، منها:

الدر�ُص الثامُن 

   الأعماُل التي قاَم بها النبيُّ  بعَد الهجرِة 

اأ�ضتذكُر مَع زمالِئي اأحداَث الهجرِة النبويِة التي در�ضُتها في ال�ضفِّ ال�ضاد�ِس. 

اأهمُّ الأعماِل التي قاَم بها النبيُّ   بعَد الهجرِة

بناُء الم�سجِد                                الموؤاخاُة      

بناُء ال�سوِق                               وثيقُة المدينِة

:              بناُء الم�سجِد اأولاً

كاَن ر�سوُل �هلِل �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم في طريِق 
هجرِتِه �إلى �لمدينِة �لمنورِة، فلما و�سَل �إلى قباَء 
بنى فيها �أوَل م�سجٍد في �لإ�سالِم، ثم �ساَر �سّلى 

�هلُل عليِه و�سّلَمَ حتى دخَل �لمدينَة �لمنورَة.

�أ�ستذكُر 

معلومٌة اإثرائيٌة 
م�سجُد قبــاَء �أوُل م�سجــٍد ُبنَي في 
�لإ�سالمِ، وهو م�سجٌد يقُع في مكاٍن 
ي�سمى قبــاُء؛ في �لجهــِة �لجنوبيِة 
�لغربيِة مَن �لمدينِة �لمنورِة، ويبعُد 
عن �لم�سجِد �لنبــويِّ م�سافَة 3٬5 

كم تقريًبا.
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وعندما دخَل �لمدينَة �لمنورَة، كاَن كلُّ و�حٍد مَن �ل�سحابِة مْن �أهِل �لمدينِة �لمنورِة 
ر�سَي �هلُل عنهم يريُد �أْن ياأخَذ بحبِل ناقِتِه نحَو بيِتِه لي�ست�سيَفُه عنَدُه، فاأ�ساَر �لنبيُّ �سّلى �هللُ 
عليِه و�سّلَم �إليهم �أن يتركو� �لناقَة، حتى برَكْت في �أر�ٍس لَيتيَميِن، فا�ستر�ها منهما، ثمَّ بد�أَ 
د قائاًل:  ، وكاَن ُيَردِّ �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم و�أ�سحاُبُه ر�سَي �هلُل عنهم ببناِء �لم�سجِد �لنبويِّ

» �للَُّهمَّ ل َخْيَر �إِلَّ َخْيُر �لآِخَرة، َفاْغِفْر ِلاْلأَْن�ساِر َو�لُمهاِجَرة« )1(.

عالَم تدلُّ م�ساركُة �لنبيِّ �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم �سحابَتُه في بناِء �لم�سجِد؟

ويعدُّ بناُء �لم�سجِد �لنبويِّ �أوَل �لأعماِل �لتي قاَم بها �لنبيُّ �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم بعَد 
و�ضوِلِه اإلى المدينِة المنورِة، فقد كاَن الم�ضجُد في ذلَك الوقِت المكاَن الذي ي�ضّلوَن 
فيه ويتعّبدوَن، ويتعلموَن �أموَر ديِنهم، وهو مركٌز ل�ستقباِل �لوفوِد، وفيه يت�ساوُر ر�سوُل 

�هلِل �سّلى �هلُل عليِه و�سّلَم و�أ�سحاُبُه ر�سَي �هللُ عنهم.

ثانياًا:              الموؤاخاُة

حر�َس �لنبيُّ �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم بعَد و�سوِلِه �إلى �لمدينِة �أن يوؤ�خَي بيَن �لمهاجريَن 
و�لأن�ساِر؛ حيُث ي�ساعُد �لأن�ساريُّ �أخاُه �لمهاجَر، �لذي ترَك ماَلُه وبيَتُه طاعًة هلِل تعالى. 
�أفر�ِد �لمجتمِع،  وبهذِه �لموؤ�خاِة حّقَق �لر�سوُل �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم مبد�أَ �لتكافِل بيَن 
�أخوِة  �لم�سلميَن تقوُم على  بيَن  ر�بطًة  �لمعي�سيِة، و�أن�ساأَ  و�لتعاوِن على ق�ساِء حاجاِتهم 

�لإيماِن.

)1( �أخرجه �لبخاري في �سحيحه.

�أ�ستنتُج
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 ثالثاًا:                بناُء ال�سوِق
ليتنا�سَب  �لمنورِة،  �لمدينِة  في  �سوًقا جديًد�  و�سّلَم  عليِه  �هللُ  �سّلى  �هلِل  ر�سوُل  �أ�س�َس 
�لماليِة، حيُث  �لمعامالِت  و�ل�سر�ِء، و�سائِر  �لبيِع  في  وقيِمِه  �لإ�سالِم  مبادِئ  مَع  �ل�سوُق 
كاَن �ليهوُد ي�سيطروَن على �سوِق �لمدينِة قبَل مجيِء �لنبيِّ �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم، وكاَن 

�قت�ساُد �لمدينِة باأيديِهم، وكانْت معامالُتُهم قائمًة على �لرِبا. 

رابعاًا:                 الــوثيـقـُة

�لمدينِة  مجتمُع  �أ�سبَح  �لمنورَة  �لمدينَة  و�ل�سالُم  �ل�سالُة  عليِه  �لر�سوُل  دخَل  لما 
الجديُد يتكّوُن من فئاٍت ثالٍث؛ هي: الم�ضلموَن مَن المهاجريَن واالأن�ضاِر، واليهوُد، 

و�لم�سركوَن.
ا،  بع�سً هم  بع�سِ �لم�سلميَن مع  تنّظُم عالقَة  وثيقًة  و�سّلَم  عليِه  �هللُ  �لنبيُّ �سّلى  فو�سَع 
وعالقَة �لم�سلميَن بغيِرهم من �سكاِن �لمدينِة بمقت�سى �لمو�طنِة، حيُث �إّنهم يعي�سوَن في 
ِهم ودوِر عبادِتِهم، كما تكوُن  مجتمِع �لمدينِة فتكوُن لهم حقوٌق، كالأمِن على نفو�سِ

عليهِم و�جباٌت ل بدَّ مَن �لتز�ِمها كالدفاِع عِن �لوطِن وحمايِتِه.
وهكذ� ��ستطاَع ر�سوُل �هلِل �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم بناَء مجتمِع �لمدينِة �لجديِد، وفَق 
وتطالُبهم  و�لعدَل،  و�لكر�مَة  و�لحّريَة  �لأماَن  للمو�طنيَن  تكفُل  �لتي  �لإيمانيِة  �لقيِم 

بالم�سوؤوليِة �لكاملِة تجاَه مجتمِعهم.
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1- عّدِد �لأعماَل �لتي قاَم بها �لنبيُّ �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم بعَد �لهجرِة.
يبني  وهَو  و�سلَم  عليِه  �هللُ  �سّلى  �لر�سوِل  قوِل  من  ن�ستفيُدها  �لتي  �لمعانَي  ��ستنتْج   -2
�لم�سجَد مَع �ل�سحابِة: »�للَُّهمَّ ل َخْيَر �إِلَّ َخْيُر �لآِخَرة َفاْغِفْر ِلاْلأَْن�ساِر َو�لُمهاِجَرة«.

 3- اذكْر اأثًرا واحًدا للموؤاخاِة بيَن المهاجريَن واالأن�ضاِر.
 4- لماذا اأن�ضاأَ ر�ضوُل اهلِل �ضّلى �هللُ عليِه و�سّلَم �سوَق �لمدينِة؟

5-  بّيْن كيَف نظَمِت �لوثيقُة �لعالقَة بيَن �سكاِن �لمدنيِة.
6-  اذكْر ثالَثًة مْن اأدواِر الم�ضجِد في المجتمِع.

7-  �سْع د�ئرًة حوَل رمِز �لإجابِة �ل�سحيحِة في ما ياأتي:
)1( جاَءِت �لوثيقُة لتنّظَم �لعالقَة بيَن:

 �أ   - �ملهاجريَن و�لأن�ساِر.                              ب- �مل�سلمنَي و�ليهوِد.
 جـ- �مل�سلمنَي وقري�ٍس.                            د  - فئاِت �ملجتمِعِِِِِ جميًعا.

)2( �أوُل عمٍل قاَم به �لنبيُّ �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم في �لمدينِة هو:
 �أ   - بناُء �مل�سجِد.                                          ب- �ملوؤ�خاُة.

 جـ-  �لوثيقُة.                                              د  - بناُء �ل�سوِق.
)3( تهدُف �لموؤ�خاُة بيَن �لمهاجريَن و�لأن�ساِر �إلى:

.  �أ  - تقويِة ر�بطِة �لأخوِة بنَي �مل�سلمنَي.            ب-  �لتكافِل �لجتماعيِّ
 جـ- �لتعاوِن على ق�ساِء حاجاِتهم �ملعي�سيِة.    د   - كّل ما ُذكَر �ضحيٌح.
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وقد  �لديَن،  �أقاَم  �أقاَمها  َمْن  �لديِن،  عموُد  فهَي  رفيعًة،  منزلًة  لل�سالِة  �لإ�سالُم  جعَل 
فر�َس �هلُل تعالى على �لم�سلِم خم�َس �سلو�ٍت في �ليوِم و�لليلِة، وجعَل لكلِّ �سالٍة وقًتا 
})�سورة �لن�ساء، �لآية 103(،  محدًد�، قال �هلُل تعالى: {  
لذلَك يجُب على �لم�سلِم �أن يحر�َس على �أد�ِء �ل�سالِة في وقِتها، ويبذَل �لأ�سباَب �لمعينَة 

على ذلَك.
 

�أناق�ُس زمالِئي في �لأ�سباِب �لمعينِة على �أد�ِء �ل�سالِة في وقِتها.

الدر�ُص التا�سُع 
 ق�ساُء ال�سالِة

�أُناق�ْش

�أُناق�ْش

الفجر

الع�سر

الظهر

المغرب

من مغيب ال�سفق الأحمر           اإلى طلوع الفجرالع�ساء

ال�سالة                                    البداية                                    النهاية

�أوقاَت �ل�سلو�ِت �لخم�ِس، مَع  �أتاأمُل �ل�سورتيِن �ل�سابقتيِن، و�أبّيُنُ مَع زمالِئي     
مالحظِة �لتقنياِت �لحديثِة في تحديِد �أوقاِت �ل�سالِة.



43

وقد �متدَح �هللُ عزَّ وجلَّ في كتاِبِه �لعزيِز عباَدُه �لموؤمنيَن �لذيَن يحافظوَن على �ل�سالِة، 
ويحر�سوَن على �أد�ِئها في وقِتها، و�أعدَّ لهم مكانًة عاليًة في �لجنِة، قاَل �هلُل تعالى:   

}
} )�سورة �لموؤمنون، �لآيات، 11-9(.

حكُم تاأخيِر ال�سالِة عن وقِتها
خرَج  حتى  عذٍر  بغيِر  وقِتها  عن  �ل�سالَة  َر  �أخَّ من 
وقُتها، فهَو �آثٌم، وعليِه �أن ي�سارَع لق�ساِئها، ويتوَب �إلى 
�هلِل لتق�سيِره فيها، �أما من فاتْتُه لعذٍر مقبوِل في �ل�سرِع 
عليِه  ويجُب  عليِه،  �إثَم  فال  �لن�سياِن،  �أو  �لنوِم،  مثَل: 

�لق�ساُء، قاَل ر�سوُل �هلِل �سّلى �هلُل عليِه و�سّلَم: »من ناَم عن �ضالٍة اأو ن�ضَيها فلي�ضلِّها اإذا ذكَرها« )1(
  وي�ضتحبُّ ق�ضاُء ال�ضالِة على الترتيِب، وُي�ضتثنى مْن ذلك حالتان ُهما:

َي الم�ضلُم اأن ي�ضّلَي الع�ضَر مثاًل، ولم يتذّكْرها اإاّل حيَن دخوِل وقِت �ضالِة  1- اإذا َن�ضِ
المغرِب، فاإنه يق�ضي �ضالَة الع�ضِر التي فاتته اأواًل، ثمَّ ي�ضّلي �ضالَة المغرِب بعَد ذلَك. 
الع�ضَر في�ضّلي  اأن ي�ضّلَي  قبَل  الُم�ضّلي االإماَم في �ضالِة المغرِب في جماعٍة  اأدرَك  واإذا 

�لمغرَب �أوًل، ليدرَك ف�سَل �لجماعِة، ثمَّ يق�سي �سالَة �لع�سِر.
2-  اإذا  اأو�ضَك وقُت ال�ضالِة الحا�ضرِة على الخروِج، فيبداأُ بال�ضالِة الحا�ضرِة في ما 

بقَي من وقِتها حتى ل تفوَتُه، ثمَّ يق�سي �سالَة �لع�سِر �لتي فاَتْتُه.

�سالِة  وقُت  �أو�سَك  �أن  بعَد  �إل  يتذكْرها  ولم  �لظهِر،  �سالَة  ي�سلَي  �أن  خالٌد  ن�سَي 
�لع�سِر على �لنتهاِء، فهل ي�سلي �لع�سَر �أوًل، �أم يبد�أُ بق�ساِء �سالِة �لظهِر؟

)1( متفق عليه.

ن�شاٌط ختاميٌّ

معلومٌة اإثرائيٌة 
ل ق�ســاَء على �لمر�أِة في ما 
فاَتها مــن �سالٍة في حالتِي 
و�لنفا�ِس،تخفيًفا   �لحي�ــسِ 

عنها. 
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1- ��ستنتِج �لمق�سوَد بق�ساِء �ل�سالِة.
2- ماذا تفهُم من قولِه تعالى: {  }؟

3- بّيْن حكَم تاأخيِر �ل�سالِة عن وقِتها.
ها �هلُل تعالى لعباِده �لذيَن يحافظوَن على �أد�ِء �ل�سالِة في وقِتها ؟  4- ما �لمنزلُة �لتي �أعدَّ

5- �سّنِف �لحالِت �لآتيَة �لموؤديَة �إلى تاأخيِر �ل�سالِة بعذٍر �أو بغيِر عذٍر:
�أ    - لم ي�سلِّ �لظهَر حتى دخَل وقُت �لع�سِر، لن�سغاِلِه بمتابعِة مبار�ٍة لكرِة �لقدِم.

ب- ناَم بعَد �سالِة �لع�ساِء، وفي نيِتِه �ل�ستيقاُظ ل�سالِة �لفجِر، ولكن غلَبُه �لنعا�ُس، 
فلم ي�ستيقْظ �إل بعَد طلوِع �ل�سم�ِس.

جـ- ن�سَي �أن ي�سلَي �سالَة �لفجَر، ولم يتذكْرها �إل بعَد �سروِق �ل�سم�ِس.
6- ما حكُم كلِّ حالٍة مَن �لحالِت �لآتيِة:

ناَم  �أنُه  بحجِة  ي�ستجْب  لم  ولكنه  �لفجَر،  ي�سلَي  لكي  يوقَظُه  �أن  و�لُدُه  �أ  -حاوَل 
  .� متاأخًرً

ب - لم ي�سلِّ �لع�سَر لن�سغاِلِه باللعِب مَع زمالِئِه، وقْد دخَل وقُت �لمغرِب. 
جـ-  تذكَر �أنُه لم ي�سلِّ �لظهَر، وقد دخَل وقُت �سالِة �لع�سِر.
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الدر�ُص العا�سُر
�سورُة ي�ص 

الآياُت الكريمُة )40-20(

اأتلو واأُطبُّق
�أتلو �لآياِت �لكريمَة منتبًها �إلى مخارِج �لحروِف �لتي در�سُتها.

ا  األـفـُظ جـيـداً
    ،   ،                                             

قاَل اهللُ تعالى:

التالوُة والتجويُد
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اأقّوُم تعّلمي واأدائي
ا تحَت حروِف مخرِج  1- �أتلو �لآياِت �لكريمَة من �سورِة ي�س )20-40(، ثمَّ �أ�سُع خطًّ

و�سِط �لل�ساِن )�لجيِم، �ل�سيِن، �لياِء غيِر �لمديِة(�لو�ردِة فيها.
2- �أ�سُع د�ئرًة حوَل عالمتيِن من عالماِت �لوقِف �لتي در�سُتها �سابًقا.

3-اأكتُب في دفتري ثالَث كلماٍت يحتوي كلٌّ منها على اأحِد حروِف مخرِج الخي�ضوِم.
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التالوُة البيتيُة
لت( �لكريمَة مَع �أحِد  �أرجُع �إلى �لم�سحِف �ل�سريِف، و�أتلو �لآياِت )�سورَة ف�سّ

: ، ثمَّ و�لديَّ
�إلى طريقِة  �لكريمِة من )15–28(، و�أنتبُه  �لقر�ِء لالآياِت  �أحِد  لتالوِة  �أ�ستمُع   -1

لفِظ مخارِج �لل�ساِن.
2- اأكت��ُب في دفتري ثالَث كلماٍت تحت��وي على حرِف )جيم(، وثالَث كلماٍت 
اأخ��رى تحتوي عل��ى حرِف )�ضي��ن(، وثالَث كلم��اٍت اأخ��رى تحتوي على 

حرِف)ياٍء غيِر مديٍة(، مَع رقِم �لآيِة �لو�ردِة فيها.
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     �قر�أُ �لحديَث �ل�سريَف �لآتي:

عْن �أبي �سعيٍد �لخدريِّ  �أنَّ ر�سوَل �هلِل �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم قاَل: 
ُن اإَِلْيِهنَّ اإِالَّ َدَخَل اْلَجنََّة«)1(.  »اَل َيكوُن اِلأََحِدُكْم َثالُث َبَناٍت اأَْو َثالُث اأََخواٍت َفُيْح�ضِ

      �سرُح الحديِث النبويِّ ال�سريِف
و�لبناِت  �لأبناِء  بتربيِة  �لإ�سالُم  �هتمَّ 
�أنه  �إّل  رعايِتهم،  وح�سِن  �إليهم  و�لإح�ساِن 
خ�سَّ �لبناِت بمزيٍد من �لرعايِة و�لهتماِم، 
ذلَك  على  ورّتَب   ، اإليهنَّ باالإح�ضاِن  فاأمَر 

�أجًر� عظيًما.
و�لحديُث �ل�سريُف يوؤّكُد هذِه �لحقيقَة، 
مَن  �لنجاِة  في  �سبٌب  �لرعايَة  هذِه  �أنَّ  فبّيَن 
�لناِر، وبينَّ �أنَّ رعايَة �لبناِت لي�سْت و�جَب 

ا. �لآباِء فقط، �إنما هي و�جُب �لإخوِة �أي�سً

الدر�ُص الحادَي ع�سَر  
الإح�ساُن اإلى البناِت

اأفهُم واأحفُظ

)1( رو�ه �لترمذي في �سننه.

         

التعريُف براوي الحديِث

�ل�سحابيُّ �لجليُل �أبو �سعيٍد �لخدريُّ �سعُد 
. لم  �بــُن مالِك بُن �سنــاٍن �لخزرجيُّ   
ي�سمْح لُه �لنبيُّ �سّلى �هلُل عليِه و�سّلَم بالقتاِل 
في معركِة �أُُحــٍد ل�سغِر �سنِه، كاَن من كباِر 
علماِء �ل�سحابِة. توفي �سنــَة �أربٍع و�سبعيَن 

للهجرِة )74هـ(.
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ا عدةاً، منها: وت�سمُل رعايُة البناِت اأموراً

تربيَتُهنَّ  فاأوَجَب  ال�سالحُة،  التربيُة   -1
من  ينفُعُهنَّ  ما  كلِّ  �إلى  وتوجيَهُهنَّ 
وغر�َس   ، وتعليَمُهنَّ ح�سٍن،  ُخُلٍق 
و�لعمِل  و�آد�ِبِه  و�لديِن  �لوطِن  حبِّ 
وترغيبهن   ، نفو�سهنَّ في  باأحكاِمِه 

بالتز�م �للبا�س �ل�سرعي.

يح�سُن  و�سّلَم  عليِه  �هللُ  �سّلى  �هلِل  ر�سوُل  كاَن  فقد  والليُن،  والرفُق  الح�سنُة،  المعاملُة   -2
، »فقْد كاَن يحمُل حفيَدَتُه  معاملَة �لبناِت حتى وهَو في �لعبادِة بيَن يدِي �هلِل عزَّ وجلَّ
اأمامَة بنَت اأبي العا�ِس ر�ضَي اهلُل عنها وهَي �ضغيرٌة، ف�ضلى وهو يحمُلها، فاإذا �ضَجَد 

و�ضَعها واإذا قاَم حمَلها« )2(
3- العدُل بينَها وبيَن اإخوِتها الذكوِر، وقد ُروَي �أَنَّ َرُجاًل َكاَن َجاِل�ًسا َمَع �لنَِّبيِّ �سّلى �هلُل عليِه 
َفاأََخَذَها  َلُه،  ُبَنيٌَّة  ُثمَّ َجاَءْت  ُه ِفي َحْجِرِه،  َو�أَْجَل�سَ َفَقبََّلُه  َفاأََخَذُه  َلُه،  ُبَنيٌّ  َفَجاَء  و�سّلَم، 

َها �إَِلى َجْنِبِه، َفَقاَل �لنَِّبيُّ �سّلى �هلُل عليِه و�سّلَم: »َفَما َعَدْلَت َبْيَنُهَما«)3(. َو�أَْجَل�سَ
ها مَن الميراِث، ومَن الظلِم اأن يحرَم االأُب  ومَن  العدِل بيَن االأبناِء اإعطاُء البنِت حقَّ  
، ومن يفعْل ذلَك فقْد ختَم  اأو االأُخ اأو غيُرهما البناِت من حقٍّ ق�ضاُه اهلُل تعالى لهنَّ

حياَتُه بخاتمِة �ل�سوِء ، ولقَي �هلَل تعالى بظلٍم عظيٍم.

)1( رو�ه �لبخاري في �سحيحه.     
 )2( رو�ه �لبخاري في �سحيحه.     
)3( رو�ه �لبيهقي في �سعب �لإيمان.

معلومٌة اإثرائيٌة 
الع��دُد ) ثالُث بناٍت( ف��ي الحديِث لي�س 
مق�ســوًد� لذ�ِتِه، بل ينطبــُق �لأجُر �لعظيُم 
ا على مــن كاَن عنَدُه �بنتاِن �أو و�حدٌة  �أي�سً

فقْط، لقوِلِه �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم:
 »َم��ْن كاَن َلُه َثالُث َبن��اٍت،............ 
َفَقــاَل َرُجٌل: �أَْو ِثْنتــاِن َيا َر�سوَل �هلِل، قاَل: 
ْو و�ِحَدٌة يا َر�سوَل  �أَْو ِثْنتاِن َفقاَل َرُجــٌل: �أَ

�هلِل، قاَل: �أَْو و�ِحَدٌة«)1( 
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4- النفقُة عليها وذلَك بتاأميِن ما تحتاُج اإليه ، من ماأكٍل وملب�ٍس وم�ضكٍن وعالٍج وتعليٍم، 
وغيِرِه؛ لتعي�َس حياًة كريمًة، وذلَك ح�ضَب قدرِتِه وا�ضتطاعِتِه. 

 
�أناق�ُس مجموعتي في �لم�سائِل �لآتيِة:

1- حَر�َس رجٌل على تربيِة بناِتِه تربيًة ح�سنًة.
2- وّفَر رجٌل الماَل لتعليِم اأبناِئِه )اإناًثا وذكوًرا( في الجامعِة. 

القيُم الم�ستفادُة مَن الحديِث ال�سريِف

�أعامُل �أخو�تي برفٍق وليٍن

�أتجّنُب �لإ�ساءَة �إلى �أخو�تي

�أُناق�ُش 
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. 1- عّدْد ثالثًة من حقوِق �لبناِت على �آباِئهنَّ و�إخوِتهنَّ
2- من حقِّ البنِت على والديها التربيُة ال�ضالحُة، و�ضْح ذلَك.

3- ��ستخرْج مَن �لدر�ِس دلياًل على ح�سِن معاملِة �لنبيِّ �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم للبناِت.   
غيِر  �لعبارِة  بحانِب  و�إ�سارة)*(  �ل�سحيحِة،  �لعبارِة  بجانِب   )ü( �إ�سارة  �سْع   -4

�ل�سحيحِة في ما ياأتي:
 �أ  - ر�وي �لحديِث �ل�سريِف هو �أبو هريرَة  )     (. 

ب- �لإح�ساُن �إلى �لبناِت و�جُب �لآباِء و�لأمهاِت فقْط )     (.
ج�-  ُيعَطى االأبناُء الذكوُر فقط مَن الميراِث )     (.
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خل��َق اهلُل تعالى النا�َس ذكوًرا واإناًثا،  وبّيَن لكلٍّ 
ا،  هــم بع�سً منهــم دوَرُه فــي �لحيــاِة، ليكمَل بع�سُ
وليقومــو� بعمــارِة �لأر�ــسِ على �أكمــِل وجٍه، �إل 
�أنَّ بع�ــسَ �لمجتمعــاِت ظلَمــِت �لمــر�أَة و�سلبْتها 
�إن�سانيَتها، ولــم تن�سْفها،  فلما جــاَء �لإ�سالُم �أعاَد 
لها �إن�سانيَتها وكر�مَتها، و�سمَن لها حقوَقها كاملًة 

لتوفيِر �لحياِة �لكريمِة لها. 

الدر�ُص الثانَي ع�سَر  

         مكانُة المراأِة في الإ�سالِم

:                   حالُة المراأِة قبَل الإ�سالِم اأولاً

كانِت �لمر�أُة قبَل مجيِء �لإ�سالِم �سلعًة ُتباُع وُت�سترى عنَد بع�ِس �ل�سعوِب، يت�سرُف 
فيها �لرجُل كما يريُد، وكاَنْت ُتكرُه على �لزو�ِج، حتى �إن بع�َس �لح�سار�ِت لم تنظْر 
ها م�سدًر� للم�سائِب و�لآلِم، وفي �لجاهليِة كاَن بع�ُس  �إليها على �أنها �إن�ساٌن، وكانت تعدُّ
العرِب ي�ضعروَن بالخزِي والعاِر اإذا ُولَدْت لهْم اأنثى، وكاَن منهم َمْن يدفُنها وهَي على 

قيِد �لحياِة. وقد و�سَف �هللُ تعالى نظرَة �لنا�ِس �إلى �لأنثى قبَل �لإ�سالِم فقاَل �هلُل تعالى:
} )�سورة �لنحل،�لآية 58(، وبقيِت �لمر�أُة على هذِه  }

�لحاِل �إلى �أن جاَء �لإ�سالُم. 

 
يقوُل عمُر بُن �لخّطــاِب ر�سَي �هلُل 
عنــه:»و�هلل �إنا كنا فــي �لجاهليِة ما 
نعــدُّ للن�ســاِء �أمــًر�، حتى �أنــزَل �هلُل  
فيهنَّ ما �أنزَل، وق�سَم لهنَّ ما ق�سَم«   
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ثانياًا:                 نظرُة الإ�سالِم  اإلى المراأِة

عندما جاَء �لإ�سالُم كّرَم �لمر�أَة، وجعَل لها مكاًنة عظيمًة ومنزلًة رفيعًة. ومْن مظاهِر 
تكريِم �لإ�سالِم للمر�أِة ما ياأتي:

1- �أعاَد لها �إن�سانيَتها �لتي �ُسلبْت منها، حيُث �ساوى �لإ�سالُم بيَنها وبيَن �لرجِل في �أ�سِل 
�لخلقِة، قاَل �هلُل تعـــالى: {

  } )�سورة �لحجر�ت، �لآية 13(.
و�لجز�ِء  وغيِرها،  و�أخالٍق  عباد�ٍت  من  �ل�سرعيِة  �لتكاليِف  في  بيَنهما  و�ساوى 

�لمترّتِب على هذِه �لتكاليِف.
ا �أم بنًتا �أم زوجًة �أم  2- �أمَر �لإ�سالُم باإكر�ِمها في مر�حِل حياِتها جميِعها �سو�ًء �أكانت �أمًّ

غيَر ذلَك؛ فحثَّ على اإكراِم االأمِّ  في ن�ضو�ٍس كثيرٍة، منها قوُله تعالى: {
})�سورة لقمان، �لآية14( 
و�أما �لبنُت فقد حثَّ �لإ�سالُم على تربيِتها و�لإح�ساِن �إليها ورّتَب �لأجَر �لعظيَم لمن 
بها،  والرفِق  اإليها  واالإح�ضاِن  باإكراِمها  االإ�ضالُم  اأمَر  فقْد  الزوجُة  واأما  ذلَك،  يفعُل 
قاَل ر�سوُل �هلِل �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم: » ��سَتْو�سو� ِبالنِّ�ساِء خيًر�«)1( ، وقْد كاَن  عليِه 
، قال ر�سوُل �هلِل �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم:  �ل�سالُة و�ل�سالُم يكرُم ن�ساَءُه وُيح�سُن �إليهنَّ
�هلُل  باأهِلِه زوجاُتُه ر�سَي  ويق�سُد  و�أنا خيُركم لأهلي«)2(.  لأهِلِه،  »خيُركم خيُركم 
بعَد  �هلُل عنها حتى  عليِه و�سّلَم وفيًّا لزوجِتِه خديجَة ر�سَي  . وكاَن �سّلى �هللُ  عنهنَّ

وفاِتها، فكاَن يح�سُن �إلى �أقارِبها �إكر�ًما لها )3(.

)1( رو�ه م�سلم في �سحيحه.  
)2( رو�ه �لترمذي في �سننه. 

)3( رو�ه �لبخاري في �سحيحه.
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�أ�ستذكُر حديًثا يدلُّ على �لإح�ساِن للبناِت.

3- �أعطاها مَن �لحقوِق مثَل ما �أعطى �لرجَل، فِمْن هذِه �لحقوِق: حقُّ �لحياِة، وحقُّ 
فيه مَن  ترغُب  �لزو�ِج بمن  ها في  �لعمِل، وحقُّ ها في  �لتعليِم، وحقُّ �لتمّلِك، وحقُّ 
�لأكفاِء، وحقُّ �ل�سورى؛ فقْد �ساوَر �لر�سوُل �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم �أمَّ �سلمَة ر�سَي �هلُل 

عنها في �سلِح �لحديبيِة، و�أخَذ بر�أِيها.

�أُفّكُر في حقوٍق �أخرى �أعطاها �لإ�سالُم للمر�أِة.

�ُضّميْت �ضورٌة في القراآِن الكريِم با�ضِم ) الن�ضاِء(، عالَم يدلُّ ذلَك ؟

�أيُّ  وتحظى�لمر�أُة باحتر�ٍم خا�سٍّ ورعايٍة وتكريٍم في مجتمعاِتنا، و�إن كاَن يوجُد 
تق�ضيٍر في حقِّ المراأِة فيعوُد ذلك اإلى الجهِل وق�ضوِر الفهِم، والُبعِد عن تطبيِق الديِن 

�لإ�سالميِّ �ل�سحيِح.

ِة �إحدى �لن�ساِء �لمتميز�ِت في  ا حوَل ق�سّ �أرجُع �إلى مكتبِة �لمدر�سِة، و�أكتُب ملّخ�سً
، واأقروؤُُه في االإذاعِة المدر�ضيِة. التاريِخ االإ�ضالميِّ

�أُفـّكُر

�أ�ستنتُج

�أ�ستذكُر 



55

1- اذكْر ثالثَة مظاهَر �ضلبيٍة لحاِل المراأِة قبَل االإ�ضالِم.
2- عّدْد ثالثًة مَن �لحقوِق �لتي �أعطاها �لإ�سالُم للمر�أِة.

�ل�سرعيِة، تدبْرها و��ستنتْج من كلِّ و�حٍد منها  �لن�سو�ِس  ياأتي مجموعٌة مَن  3- في ما 
مظهًر� مْن مظاهِر تكريِم �لإ�سالِم للمر�أِة:

�أ     - قاَل �هلُل تعالى:{   
.{                                                         

ب  - قاَل �هلُل تعالى: { 
.{ 

جـ - قاَل عليِه �ل�سالُة و�ل�سالُم:»اَل َيكوُن اِلأََحِدُكْم َثالُث َبَناٍت اأَْو َثالُث اأََخواٍت 
ُن �إَِلْيِهنَّ �إِلَّ َدَخَل �ْلَجنََّة«. َفُيْح�سِ
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واأِد  عادَة  ذكرْت  وكذلَك  َتعالى،  اهلِل  قدرِة  مظاهِر  بع�َس  التكويِر  �ضورُة  ت�ضّمنْت 
�لبناِت في �لجاهليِة. اأحفُظ هذِه �ل�سورَة و�أتلوها �أماَم معّلمي وزمالئي.

اأتلو واأحفُظ

قاَل اهللُ تعالى:
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الدر�ُص الثالَث ع�سَر
�سورُة ي�ص 

الآياُت الكريمُة )62-41(

اأتلو واأطبُّق
�أتلو �لآياِت �لكريمَة �لآتيَة منتبًها للنطِق بالإدغاِم بغنٍة وبغيِر غنٍة و�لإدغاِم �ل�سفويِّ 

نطًقا �سليًما.

ا  األـفـُظ جـيـداً

  .    ،     ،     ،                                         
قاَل اهللُ تعالى:

التالوُة والتجويُد
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اأقّوُم تعّلمي واأدائي

حروِف  تحَت  ا  خطًّ �أ�سُع  ثمَّ   ،)62  -41( ي�س  �سورِة  من  �لكريمَة  �لآياِت  �أتلو   -1
مخرِج و�سِط �لل�ساِن )الجيِم، ال�سيِن، الياِء غيِر المديِة( �لو�ردِة فيها.

2- �أ�سُع د�ئرًة حوَل عالمتيِن من عالماِت �سبِط �لم�سحِف �لتي در�سُتها �سابًقا.
3- ِمْن در��ستي �ل�سابقِة لأحكاِم �لنوِن �ل�ساكنِة و�لتنويِن، و�أحكاِم �لميِم �ل�ساكنِة؛ مرَّ 

معي ثالثُة �أنو�ٍع لالإدغاِم، �أ�ستذكُرها.
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التالوُة البيتيُة
: لت(، ثمَّ �أرجُع �إلى �لم�سحِف �ل�سريِف،)�سورِة ف�سّ

1- �أ�ستمُع لتالوِة �أحِد �لقر�ِء لالآياِت �لكريمِة من )29 –40( و�أنتبُه �إلى طريقِة لفِظ 
�لإدغاِم. 

2- اأكتُب في دفتري ثالَث كلماٍت تحتوي على حرِف )ج(، وثالَث كلماٍت اأخرى 
تحتوي على حرِف )�ص(، مَع رقِم �لآيِة �لو�ردِة فيها.

3- �أمالأُ �لجدوَل �لآتي بما ينا�سُبُه من �أحكاِم �لنوِن �ل�ساكنِة و�لتنويِن و�لميِم �ل�ساكنِة:
اأكتُب ما األفُظاملثاُلاحلكُم

�إدغاٌم بغنٍة
�إدغاٌم بغرِي غنٍة

�إدغاٌم �سفويٌّ
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الدر�ُص الرابَع ع�سَر

تحذيُر الإ�سالِم مَن النحراِف وال�سالِل

 ، �لحقِّ �إلى طريِق  لهد�يِتهم  �لر�سَل  لهم  و�أر�سَل  �لفطرِة،  �لنا�َس على  تعالى  �هلُل  خلَق 
فمنهم َمْن �آمَن و�ّتبَع �لر�سَل، ومنهم َمْن كفَر و�نحرَف عِن �لفطرِة، و�سّمَي هذ� �لنحر�ُف 

�سالًل.
تعالى:{   قاَل ��هلُل 

  } )�سورة �لأنعام، �لآية  153(.
ر من كلِّ ما  وقد �أمَر �لإ�سالُم بالعنايِة بالفطرِة �لإن�سانيِة وما يحميها وي�سوُنها، وحذَّ

ه هذه �لفطرَة مَن �لأفكاِر �لهّد�مِة  يمكُن �أْن ي�سوِّ
و�لأخالِق �ل�سيئِة، و�ل�سلوكاِت �لفا�سدِة.

عْن  �لنحر�ِف  مَن  �لكريُم  �لقر�آُن  وحّذَر 
مبادِئ �لإ�سالِم وتعاليِمِه، و�أمَر بال�ستقامِة على 
 { تعالى: { قال  تعالى،  �هلِل  ديِن 

)�سورة هود، �لآية 112(.

�لإ�سالِم،  بتعاليِم  �للتز�َم  تعني  و�ل�ستقامُة 
و�لقياَم بالطاعاِت و�لعباد�ِت، و�لبعَد عِن 
�لمنكر�ِت و�لمف�سد�ِت بكلِّ �أنو�ِعها و�سوِرها.

 
قاَل تعالى: 

  }
   } )�ســورة �لبقــرة، �لآية 257( 
فــي �لآيــِة �لكريمــِة �ل�سابقــِة وردِت 
�لظلمــاُت ب�سيغِة �لجمــِع بينما �لنوُر 

ب�سيغِة �لمفرِد.
قاَل �بُن �لقيِّم: هذ� مْن �إعجاِز �لقر�آِن، 
وطــرَق  و�حــدٌة  �لحــقِّ  طريــَق  لأنَّ 

�ل�سالِل متعددٌة.
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ونّبه �لقر�آُن �لكريُم �إلى مجموعٍة من �لنحر�فاِت �لتي تو�سُل �ساحَبها �إلى �ل�سالِل 
و�لبعِد عن �لهد�يِة، و�أمَرُه باللتز�ِم باأو�مِرِه �لأ�سا�سيِة �لتي تحفُظ لالإن�ساِن �إيماَنُه وهد�يَتُه.

ووْفَق ما �أجمَع  عليِه علماُء �لأمِة فاإنَّ لالنحر�ِف �سورتيِن �ثنتيِن، هما: 
؛  كاأْن يكفَر �لإن�ساُن باهلِل، �أو يعبَد معَه �إلًها �آخَر.  1. عقائديٌّ

؛  في �أقو�ِل �لإن�ساِن و �أعماِلِه �لتي يقوُم بها.  2. �سلوكيٌّ

و�أعظُم ما نبَهنا �إليِه �لقر�آُن �لكريُم �لثباُت على �لإيماِن، وعدُم �إنكاِر �سيٍء مْن �أركاِن 
�ل�سياَم،  �أو  �لآخَر  �ليوَم  �أو  تعالى،  �هلِل  وجوَد  �أنكَر  فمْن  �لإيماِن،  �أركاِن  �أو  �لإ�سالم 
واالإيماِن  ال�ديِن  مْن حقائِق  �ضيًئا  اأن�كَر  اأو  االأركاِن،  ذلَك من هذِه  غ��يَر  اأو  ال�ضالَة  اأو 
فـقد خـرَج مَن �لإ�ســالِم، وكان م�سيُره �لعـذ�َب �ل�سـديَد يـوَم �لقــيامِة، قــاَل تعالى : 

} )�سورة �لبقرة: �لآية 39(. }
 وفي هذ� تحذيٌر و��سٌح من �لكفِر �لذي يو�سُل �ساحَبُه �إلى عذ�ِب جهّنَم.

اأثُر ال�سالِل في 
الفرِد والمجتمِع

تفرقُة الم�سلميَناإ�سعاُف الإيماِن
واأبناِء المجتمِع

اإ�ساعُة النحراِف
 الفكريِّ
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)1( �أخرجُه �لبخاري في �سحيحه.

ذلَك  االأخطَر من  اأنَّ  اإال   ، االإ�ضالميِّ المجتمِع  ال�ضالِل على  الرغِم من خطِر  وعلى 
�لكفِر كما  �أو  �ل�سالِل  �أو  بالف�سِق  عليهم  و�لحكِم  �لنا�ِس  ت�سنيِف  في محاولِة  �لت�سّرُع 
تفعُل �لمنظماُت �لإرهابيُة؛ فال يجوُز �سرًعا �إطالُق و�سِف �لكفِر �أو �ل�سرِك على م�سلٍم 
�هلُل  �إل  يعلُمه  �لأمُر ل  فهذ�  ي�سدُر عنه،  فعٍل  �أو  قوٍل  بناًء على  بال�سهادتيِن  يعتقُد  معّيٍن 
تعالى، قاَل �سّلى�هللُ عليِه و�سّلَم: »َوَمْن َرمى ُموؤِْمًنا ِبُكْفٍر َفُهَو َكَقْتِلِه« )1( ففي �لحديِث 
ال�ضريِف بياٌن لعَظِم الذنِب الذي يرتكُبُه من يقُدُم على تكفيِر االآخر، اإذ اإنَّ الجهَل في 

فهِم �لديِن �ل�سحيِح هو �ل�سبُب �لرئي�ُس للتكفيِر.

ومن و�جِب �لم�سلِم تقديُم �لن�سِح لمن يقدُم على تكفيِر �لم�سلميَن، وتو�سيُح حرمِةِ 
هذ� �لتكفيِر، و�إنكاُر قوِلهم عليهم بالأ�سلوِب �لمنا�سِب.
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1- ما �لمق�سوُد بال�ستقامِة؟
2- بَم ياأمُرنا �هلُل تعالى في قوِلِه: {            

                                                                        }؟
3- لالنحراِف وال�ضالِل �ضورتاِن، اذكرهما.
4- اذكْر اأثريِن مْن اآثاِر ال�ضالِل في المجتمِع.

ِمًنا ِبُكْفٍر َفُهَو َكَقْتِلِه «. 5- ��ستنتْج حكَم �لتكفيِر من قوِلِه �سّلى �هلُل عليِه و�سّلم: »َوَمْن َرمى ُموؤْ
6- علْل: حّذَر �لإ�سالُم من تكفيِر �لم�سلِم للم�سلِم.

7- ما �لن�سيحُة �لتي تقدُمها ل�سخ�ٍس يت�سّرُع في �لحكِم على �لنا�ِس بالكفِر؟
8- يعدُّ ما تقوُم بِه �لمنّظماُت �لإرهابّيُة من قتل لالأبرياِء وت�سريِدهم و�لحرِق و�لتدميِر 

للممتلكاِت انحراًفا اعتقاديًا و�ضلوكيًّا، و�ضْح ذلَك.
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توحيِدِه  �إلى  لدعوِتهم  �لنا�ِس  �إلى  و�ل�سالُم  �ل�سالُة  عليهم  �لر�سَل  تعالى  �هلُل  �أر�سَل 
وعبادِتِه، وِمْن هوؤلِء �لأنبياِء نوٌح عليِه �ل�سالُم، فهَو ِمْن �أُولي �لعزِم مَن �لر�سِل، لما تحّمَلُه 
من م�ساقَّ لن�سِر دعوِة �لتوحيِد. وقد و�سَفُه �هلُل تعالى باأّنُه د�ئُم �لحمِد و�ل�سكِر لُه، قاَل 

�هلُل تعالى: {   } )�سورة �لإ�سر�ء، �لآية:3(.

:            دعوُة نبيِّنا نوٍح عليِه ال�سالُم، وموقُف قوِمِه منهُ  اأولاً

دعا نوٌح عليِه �ل�سالُم قوَمُه �إلى عبادِة �هلِل تعالى، وتْرِك عبادِة �لأ�سناِم، و��ستمرَّ في 
دعوِتهم، ولم يياأ�ْس بالرغِم من طوِل �لزمِن، وعناِد قوِمِه، و�إ�سر�ِرهم على �لكفِر. 

�لدعوَة  هذِه  لأنَّ  �لقوِم؛  �سادُة  بهذ�  ير�َس  ولم  �لنا�ِس،  مَن  قليٌل  عدٌد  لُه  فا�ستجاَب 
كانت تهّدُد م�سالَحهم �لتي بَنْوها على �لظلِم و�لإف�ساِد، فا�ستهزوؤو� بدعوِتِه، و�أعر�سو� 

عنُه.
 

�أتدّبُر �لآياِت �لكريمَة �لآتيَة، ثمَّ �أُجيُب عِن �لأ�سئلِة �لتي تليها: 
قاَل �هلل تعالى: {

   

الدر�ُص الخام�َص ع�سَر

     نبيُّ اهلِل نوٌح عليِه ال�سالُم

�أ�ستذكُر �أ�سماَء �أولي �لعزِم مَن �لر�سِل.

�أتدّبُر

�أ�ستذكُر 
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}. )�سورة نوح، �لآيات 9-5( 
�ل�سالُم  �لتي تدلُّ على حر�ِس نوٍح عليِه  �لألفاَظ  �لكريمِة  �أ�ستخرُج مَن �لآياِت   -1

على هد�يِة قوِمِه.
2- ما رّدُة فعِل قوِم نوٍح عليِه �ل�سالُم على دعوِتِه لهم؟

3- ما �ل�سبُب �لذي منَع قوَم نوٍح مَن �ل�ستجابِة �إلىدعوِتِه ؟

ثانياًا:             بناُء ال�سفينِة، وغرُق قوِم نوٍح عليِه ال�سالُم 

لبَث نوٌح عليِه �ل�سالُم في قوِمِه ت�سَعمئٍة وخم�سيَن �سنًة يدعوهم فيها �إلى توحيِد �هلِل، فلم 
ي�ستجْب منهم �إل عدٌد قليٌل و ��ستمرو�  في �إيذ�ِئِه و�إيذ�ِء مْن �آمَن مَعُه؛ فاأوحى �هلُل تعالى له 
اأنه لن يوؤمَن معَك اأحٌد بعَد ذلَك، ثم اأمَرُه ببناِء ال�ضفينِة، وكاَن قوُمه يمّروَن عليه وهَو يبني 
�ل�سفينَة وي�ستهزئوَن بفعِلِه؛ لأنه يبني �ل�سفينَة على �لياب�سِة، فلما �نتهى نوٌح عليه �ل�سالُم ومن 
مَعُه من بناِئها طلَب �هلُل تعالى منُه اأن يحمَل فيها من الكائناِت جميِعها زوجيِن اثنيِن )ذكًرا 
و�أنثى(، ثمَّ �أمَر �هلُل تعالى �ل�سماَء �أن تمطَر، و�لأر�َس �أن يتفّجَر منها �لماُء، و�أخَذ �لطوفاُن 
يعلو، والكفاُر يهربوَن اإلى اأعالي الجباِل، ولكنَّ ذلك لم يحِمهم مَن الطوفاِن فغرقوا جميًعا. 
ولمــا ر�أى نــوٌح عليــِه �ل�ســالُم �بَنُه، وكاَن بعيــًد� عنه، دعــاُه ليوؤمَن بــاهلِل، ويركَب 
مَع��ُه ف��ي ال�ضفين��ِة فرف���سَ ابُنه ذل��َك، وق��اَل اإن��ه �ضيذه��ُب اإلى اأعل��ى الجب��ِل لينجَو 
مــَن �لطوفــاِن، فاأخبــَرُه نبــيُّ �هلِل نــوٌح عليــِه �ل�ســالُم: �إنــه ل ر�دَّ  لق�ســاِء �هلِل، وغرَق 
�بُنــُه مــَع �لكافريــَن، و كذلــَك كاَن م�سيــُر زوجــِة نــوٍح عليــه �ل�ســالُم، قــاَل تعالى:    

}

)�سورة هود، �لآيتان 43-42(.

.{
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ثالثاًا:             نجاُة نوٍح عليِه ال�سالُم ومْن اآمَن مَعُه

تبتلَع  �أن  �لمطِر، و�لأر�َس  �أن تكفَّ عِن  �ل�سماَء  تعالى  �هلُل  �أمَر  �لكفاُر  �أْن غرَق  بعَد 
(، ونزَل نوٌح عليِه �ل�سالُم ومْن �آمَن مَعُه  �لماَء، فر�َسِت �ل�سفينُة على جبٍل ُي�سمى )�لجوديُّ

من �ل�سفينِة بعَد �أن نّجاهُم �هلل تعالى مَن �لغرِق بقدرِتِه ورحمِتِه.

 

�أتلو �لآياِت �لكريمَة ) 25-48( من �سورِة هوٍد، ثمَّ �أ�ستح�سُر م�ساهَد ق�سِة نبيِّ �هلِل 
نوٍح عليِه �ل�سالُم من هذِه �لآياِت.

الدرو�ُص والعبُر الم�ستفادُة من ق�سِة نبيِّ اهلِل نوٍح عليِه ال�سالُم

اأحر�ُس على ن�ضِر قيِم االإ�ضالِم الفا�ضلِة، وال اأ�ضعُر بالياأ�ِس مهما حدَث

�أثُق �أنَّ �لفوَز و�لنجاَة يرتبطاِن بالإيماِن باهلِل تعالى
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1- �مالأِ �لفر�غاِت بما ينا�سُبها في ما ياأتي:
�أ    - دعا نبيُّ �هلِل نوٌح عليِه �ل�سالُم قوَمُه �إلى ...........وترِك ..............

ب- عاقَب �هلُل تعالى �لكفاَر من قوِم نوٍح بـ...........................
2- عّلْل ما ياأتي:

�أ   - رف�َس �سادُة قوِم نوٍح عليِه �ل�سالُم �أن يوؤمنو� بدعوِتِه.
ب- ��ستهز�أَ قوُم نوٍح به وبمْن مَعُه حيَن �سرَع في بناِء �ل�سفينِة.

3- ما موقُف قوِم نوٍح عليِه �ل�سالُم من دعوِتِه؟
4- عالَم  يدلُّ غرُق �بِن نوٍح وزوجِتِه مَع �لكافريَن من قوِمِه؟

ِة �أثَر �لإيماِن في مَن �آمَن بدعوِة نوٍح عليِه �ل�سالُم. 5- حّدْد من قر�ءِتَك للق�سّ
6- اذكْر ثالثًة مَن الدرو�ِس والعبِر الم�ضتفادِة مْن ق�ضِة نوٍح عليِه ال�ضالُم.
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دخال  وعندما  جماعًة،  الع�ضاِء  �ضالة  لي�ضلَي  الم�ضجِد  اإلى  والِدِه  مَع  خالٌد  ذهَب 
�لم�سجَد وجد� �لإماَم جال�ًسا للت�سّهِد، فالتحقا في �ل�سفِّ خلَف �لإماِم، ثمَّ كّبر� تكبيرَة 
قاَم خالٌد وو�لُدُه  �لإماُم  �سّلَم  �لإماَم في �سالِتِه، وعندما  �لإحر�ِم وهما و�قفاِن، وتابعا 

لإتماِم ما فاَتهم من ركعاٍت.
�لع�ساِء  �لتربيِة �لإ�سالميِة بما ح�سَل مَعُه في �سالِة  �أخبَر خالٌد معّلَم  �لتالي  �ليوِم  في 

�أم�ِس، فد�َر بيَنُه وبيَن �لطالِب �لحو�ُر �لآتي: 
المعلُم: ما ر�أُيكم ب�سالِة خالٍد يا �أبنائي ؟  

اأحمُد: �أدرَك �سالَة �لجماعِة، وناَل ف�سَلها.
محمُد: ولكنَّه لم يدرِك �ل�سالَة من �أّوِلها يا معلمي!

المعلُم: في هذِه �لحاِل يكوُن قْد �أدرَك ف�سَل �سالِة �لجماعِة، وت�سمى هذِه �ل�سالُة ب�سالِة 
�لم�سبوِق.

خالٌد: ومْن هو �لم�سبوُق يا معّلمي؟
ركعاِت  ببع�ِس  �لإماُم  �سبَقُه  من  هَو  المعلُم: 

�ل�سالِة �أو جميِعها.
اأحمُد: وماذا يفعُل الم�ضبوُق في هذِه الحالِة ؟

المعّلُم: يدخُل في �ل�سفِّ مَع �لجماعِة، ويكّبُر 

الدر�ُص ال�ساد�َص ع�سَر

               �سالُة الم�سبوِق

�أ�ستذكُر مَع زمالِئي ف�سَل �سالِة �لجماعِة.
�أ�ستذكُر 
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تكبيرَة �لإحر�ِم وهَو قائٌم، ثمَّ يتابُع �لإماَم في 
�ل�سالِة كيفما وجَدُه، وبعَد �أن ي�سّلَم �لإماُم 
ركعاٍت  من  فاَتُه  ما  لإتماِم  �لم�سبوُق  يقوُم 

مَع �لإماِم.
محمٌد: وكيَف ي�سلي �لركعاِت �لتي فاَتْتُه ؟

المعلُم: �إليكم بع�َس قو�عِد �سالِة �لم�سبوِق 
يا �أبنائي: 

الركوِع، ويكوُن في هذِه  تابَعُه في  اإلى الم�ضجِد واالإماُم راكٌع،  اإذا دخَل الم�ضلي    -
ُب له الركعُة.  الحالِة قد اأدرَك الركعَة، اأما اإذا اأدرَكُه بعَد الرفِع مَن الركوِع فال ُتح�ضَ
 -  اإذا اأدرَك الم�ضبوُق الركعتيِن االأخيرتيِن مَع االإماِم، ال ي�ضّلُم معه، ثم ياأتي بما فاَتُه مَن 

�لركعاِت، ويعدُّ �أن ما �أدرَكُه مَع �لإماِم هَو �أّوُل �سالِتِه.
 -  اإذا اأدرَك من �ضالِة المغرِب الركعَة االأخيرَة مَع االإماِم اأتى بركعتيِن َيقراُأ في الركعِة  
�لأولى �لت�سّهَد �لأّوَل، ثم ياأتي بالركعِة �لثانيِة، وبعدها يجل�ُس للت�سّهِد �لأخيِر وي�سلُِّم.   
-  اإذا اأدرَك ركعًة من �ضالِة الظهِراأو الع�ضِر اأو الع�ضاِء )ال�ضالُة الرباعيُة( مَع االإماِم، فاإنه 
ياأتي بثالِث ركعاٍت، بحيُث يقراأُ الت�ضهَد في اأوِل ركعٍة باعتبارها الركعَة الثانيَة له، 

ثّم ياأتي بالركعِة �لثالثِة و�لر�بعِة، ويجل�ُس للت�سهِد �لأخيِر وي�سّلُم.
خالد: وماذا عن �ضالِة الجمعِة يا معلمي؟

المعلم: من �أدرَك ركعًة مَن �سالِة �لجمعِة مَع �لإماِم، جاَء بالثانيِة بعَد �سالِم �لإماِم، وبهذ� 
يكوُن قد �أدرَك �سالَة �لجمعِة، ومْن لم يدرِك �لركوَع �لثاني خلَف �لإماِم، يتمُّ ما بقَي مَع 

�لإماِم، وي�سلي �أربَع ركعاٍت ظهًر�، لأنه لم يدرِك �سالَة �لجمعِة.
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قاَل ر�سوُل �هلِل �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم: »�إذ� �أتيتم �ل�سالَة فال تاأتوها و�أنتم ت�سَعْوَن، 

وعليكم بال�سكينِة و�لوقاِر، فما �أدركتم ف�سّلو� وما فاَتكم فاأتمو�«)1(.  
�أتاّمُل �لحديَث �لنبويَّ �ل�سريَف، ثمَّ �أ�ستخرُج منه �آد�َب �لم�سِي �إلى �لم�سجِد.

)1( رو�ه �لبخاري في �سحيحه.

�أتامُل و�أ�ستنتُج
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1- ما �لمق�سوُد بالم�سبوِق؟
2- ��ستنتِج �لحكمَة من م�سروعيِة �سالِة �لم�سبوِق.

3- كيَف توؤدي �ل�سالَة في �لحالِت �لآتيِة:
�أ    - دخْلَت �لم�سجَد لأد�ِء �سالِة �لجمعِة، فوجْدَت �لإماَم جال�ًسا للت�سّهِد �لأخيِر. 
للت�سّهِد  جال�ًسا  �لإماَم  فوجْدَت  �لمغرِب،  �سالِة  لأد�ِء  �لم�سجِد  �إلى  ب-ذهْبَت 

�لأّوِل.
جـ - �أدركَت �لإماَم في �لركعِة �لأولى، وهو في حالِة �لركوِع.

د   - �أدرْكَت �لإماَم معتدًل مَن �لركوِع في �لركعِة �لأولى مْن �سالِة �لفجِر.
4- �سْع د�ئرًة حوَل رمِز �لعبارِة �ل�سحيحِة في �لحالِت �لآتيِة :

)1( يدرُك �لركعَة مْن جاَء و�لإماُم في حاِل:
 �أ   -�ل�سجوِد.  ب- �لركوِع.         جـ-  �لعتد�ِل مَن �لركوِع.    د- �لت�سهِد.

)2( يتابُع �لم�سبوُق �لإماَم في كلِّ �أفعاِل �ل�سالِة �إل في: 
�أ   - �لركوِع.  ب- �ل�سجوِد.        جـ-  �لت�سليمتيِن.                  د- �لت�سهِد.

)3( �إذ� وجَد �لم�سبوُق �لإماَم ر�كًعا فعليِه �أن: 
�أ   - يكّبَر تكبيرَة �لإحر�ِم ب�سرعٍة على �أيِّ هيئٍة كاَن.  

ب- يكبَِّر تكبيرَة �لإحر�ِم وهَو و�قٌف ب�سكينٍة ووقاٍر؛ ثمَّ يتابَع �لإماَم في ركوِعِه.
جـ- ينتظَر حتى يكمَل �لإماُم �لركعَة.                               

 د- ي�سلَي وحَدُه.
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الدر�ُس ال�شابَع ع�شَر
�شورُة ي�س 

الآياُت الكريمُة )83-63(

اأتلو واأُطبُّق

�أتلو �لآياِت منتبًها للنطِق بالإدغاِم بغنٍة وبغيِر غنٍة و�لإدغاِم �ل�سفويِّ نطًقا �سليًما.

األـفـُظ جـيـًدا 

  .    ،     ،     ،                             
قاَل اهللُ تعالى:

التالوُة والتجويُد
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التالوُة البيتيُة

: لت(، ثمَّ �أرجُع �إلى �لم�سحِف �ل�سريِف، )�سورِة ف�سّ
1-�أ�ستمُع لتالوِة �أحِد �لقر�ِء لالآياِت �لكريمِة من )41 – 54( ، و�أنتبُه لطريقِة لفِظ 

�لإدغاِم بنوعيه.
كلماٍت  وثالَث  )ج(،  حرِف  على  تحتوي  كلماٍت  ثالَث  دفتري  في  �أكتُب   -2

�أخرى تحتوي على حرِف )�س(، مَع رقِم �لآيِة �لو�ردِة فيها.
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خلَق �هلُل تعالى �لإن�ساَن لعبادِتِه، وليقوَم بعمارِة �لأر�ِض وفَق ما �سرَع �هلُل تعالى، وذلَك 
لتحقيِق �ل�سعادِة له في �لدنيا و�لآخرِة، �إل �أنه ل ي�ستطيُع �لقياَم بهذه �لمهمِة وحَدُه، بل ل 

بدَّ له من �لتعاوِن َمع �لنا�ِض و�لعمِل مَعهم بروِح �لفريِق لتحقيِقها، قاَل �هلُل تعالى:
{    }.) �سورة �لمائدة،�لآية 2(

فما �لمق�سوُد بالعمِل بروِح �لفريِق؟ وما �أهميُته في حياِتنا؟ 

الدر�ُس الثامَن  ع�شَر

العمُل بروِح الفريِق

�أُعبُِّر �سفويًّا  عما �أر�ُه في �ل�سورِة �ل�سابقِة
�أُعّبــُر
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يت�سُح مما �سبَق �أنَّ �لعمَل بروِح �لفريِق يعني قياَم مجموعٍة مَن �لأفر�ِد بعمٍل معّيٍن،كلٌّ 
ِه لتحقيِق هدٍف معّيٍن. َح�سَب قدرِتِه و�خت�سا�سِ

فالمتاأمُل في حياِة �لنمِل، يجُد هذ� �لمخلوَق �ل�سغيَر �ل�سعيَف �لذي يمتلُك قوًة كبيرًة 
قوته هو  �لأخطاِر من حوله، وم�سدر  كثرة  باأج�ساده رغم  يحافُظ على مملكته  تجعُله 
»�لعمل بروح �لفريق« ؛ حيث يتعاوُن �لجميُع لجلِب موؤونة �ل�ستاء؛  فمَن �لنمِل ما تعمُل 
ج�سوًر� حيًة باأِج�ساِدها تنقُل بو�ساطتها  ما غنمْتُه من �لغذ�ء، ومنها ما تحر�ُض، ومنها ما تقُف 
فوَق �لثمرِة �لتي تحملها �لأخرياُت لتحدث تو�زًنا من غير �أن ت�سارَك بمجهوٍد فاعٍل في 
حمِلها، بالإ�سافِة �إلى ما يتمتُع بِه �لنمُل من روِح �لمبادرِة و�ل�سعوِر بالآخريِن، وقد عرفنا 
ق�سَة نملٍة بادَرْت  لتحذيِر رفيقاِتها من �سيِدنا �سليمان عليِه �ل�سالُم  وجنوِدِه، ويظهُر ذلَك في 

�أتاأّمُل �لموقَف �لآتي، ثمَّ �أُجيُب عِن �لأ�سئلِة �لتي تليِه:
يتمتُع  لما  �لحيِّ جميُعهم؛  �أهُل  يحبُُّه   ، �لأ�سا�سيِّ �ل�سابِع  �ل�سفِّ  �أيمُن طالٌب في 
بِه مْن حبِّ �لخيِر لالآخريَن، وتحمٍل للم�سوؤوليِة، وهو د�ئًما يبادُر �إلى فعِل �لخيِر، 
باأهميِة �لحفاِظ على  �أهِل �لحيِّ  لتوعيِة  �أبناِء جير�ِنِه  �أحِد �لأياِم �سّكَل فريًقا مَع  ففي 
�لبيئِة �لمحيطِة بهم, فعملو� جميًعا بهمٍة ون�شاٍط؛ �إذ عمَلْت مجموعٌة منهم الفتاٍت 
تحثُّ على �لنظافة، و�أح�سرت مجموعٌة �أخرى بر�ميَل للقمامِة، ونّظفت مجموعٌة 
�ل�سو�رَع، وكاَن لمبادرِتِه و�لعمِل بروِح �لفريِق �أثٌر كبيٌر في نظافِة �لحيِّ في مدٍة وجيزٍة.

1- �أذكُر بع�َض �ل�سفاِت �لتي يتمتُع بها �أيمُن.
2- �أبدي ر�أيي في ما فعَلُه �أيمُن و�أبناُء جير�ِنِه.

�أن  يمكُن  �لتي  �ل�سعوباُت  وما  وحَده؟  �لمهمِة  بهذِه  �لقياُم  لأيمَن  يمكُن  هل   -3
يو�جَهها؟

�أتاأّمُل
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قوِلِه تعالى: {
                           } )�سورة�لنمل، �آية  18(

�أفر�ِد  على  �لأدو�ِر  وتوزيَع  �ل�سفيِة،  �لغرفِة  في  �لم�ستخدَم  �لمجموعاِت  نظاَم  �إنَّ 
�لمجموعِة ح�سَب معرفِة كلِّ و�حٍد وخبرِتِه لتحقيِق هدٍف معّيٍن مْن �أروِع �لأمثلِة على 

�لعمل بروِح �لفريِق.
ول يتنافى �لعمُل بروِح �لفريِق مَع �لمناف�سِة �ل�سريفِة �لتي  توِجُد مناًخا من �لتعاوِن 
�لأنانيِة  من  �لنتائِج، وتخلو  �أف�سِل  �لكفاَءِة وتحقيِق  رفِع  �إلى  وتوؤدي  �لجماعِة،  وروِح 

و�لفرديِة وحبِّ �لذ�ِت.
اأهميُة العمِل بروِح الفريِق

للعمِل بروِح �لفريِق �أهميٌة بالغٌة في حياِة �لفرِد و�لمجتمِع تتمّثُل في ما ياأتي:
�لأنانيِة  �سفاِت  عن  و�لتخلي  �لفرديِة،  �لم�سلحِة  على  �لجماعيِة  �لم�سلحِة  تقديُم   -1

و�لفرديِة؛ ما يعوُد بالخيِر و�لنفِع على �لفرِد و�لمجتمِع و�لوطِن.
ل �لم�سوؤوليِة؛  2- �ل�ستر�ُك في �إنجاِز �لمهامِّ بنجاٍح، وهذ� يجعل �لجميَع �سركاَء في تحمُّ
ما ُيوِجُد د�فًعا قويًّا لدى كلِّ فرٍد للقياِم بو�جباِتِه و�ل�سعِي �إلى تحقيِق �أف�سِل �لنتائِج. 
ِه  3- �لتطبيُق �لعمليُّ لمبد�أِ �لتعاوِن و�لتكافِل �لذي دعا �إليِه �لإ�سالُم في كثيٍر من ن�سو�سِ
هم وتر�حِمهم وتعاطِفهم  �ل�سرعيِة، قاَل عليه �ل�سالُة و�ل�سالُم »مثُل �لموؤمنيَن في تو�دِّ
هِر و�لُحّمى«)1( ُد بال�سَّ ٌو َتد�عى له �ساِئُر �لَج�سَ كمثِل �لج�سِد �لو�حِد، �إذ� ��ستكى منُه َع�سْ
4- �لتبادُل �لإيجابيُّ للخبر�ِت و�لكفاء�ِت، و�ل�ستثماُر �لأمثُل لقدر�ِت �لنا�ِض �لمختلفِة؛ 

ما يترّتب عليه �سرعًة في �لإنجاِز، وزيادًة في �لإنتاِج، وتحقيًقا لأف�سِل �لنتائِج.

)1( رو�ه م�سلم يف �سحيحه.
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�لعمِل  �لعالميِة )�لإنترنت(، و�أ�ستخرُج  منها كيفية  �لمعلوماِت  �إلى �سبكِة  �أَرجُع 
بروِح �لفريِق في مملكِة �لنحِل.

�أتناق�ُض مع زمالئي حوَل عمٍل جماعٍي قمُت بِه، �أبيُِّن فيه �لآثار �لإيجابية للعمِل 
بروِح �لفريِق.

  �أُ�سارُك زمالئي
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1- ��ستنتِج �لمق�سوَد بالعمِل بروِح �لفريِق.
2- َبّيْن �أثَر �لعمِل بروِح �لفريِق في �إن�ساِء مملكِة �لنمِل.

ِح �لعالقَة بيَن �لمناف�سِة �ل�سريفِة و�لعمِل بروِح �لفريِق. 3- و�سّ
4- تدّبِر �لن�ضَّ �لآتي، و��ستنتْج منه �أهميَة �لعمِل بروِح �لفريِق:

هم وتر�ُحِمهم وتعاُطِفهم كمثِل         قاَل عليِه �ل�سالُة و�ل�سالُم »مثُل �لموؤمنيَن في تو�دِّ
�لج�سِد �لو�حِد، �إذ� ��ستكى منه ع�سٌو تد�عى له �سائُر �لج�سِد بال�سهِر و�لحمى«.

« �أو »عمٍل بروِح �لفريِق«: 5- �سّنِف �لفعالياِت �لآتيَة �إلى عمٍل »فرديٍّ
 �أ  - زيٌد طالٌب في �ل�سفِّ �ل�سابِع �لأ�سا�سيِّ يرف�ُض �لجلو�َض مع مجموعِتِه، ويف�سُل 

�لعمَل وحَدُه.
فيِه  فرٍد  كلُّ  ويقوُم  بيَنُه،  ما  في  يتعاوُن  �لمد�ر�ِض  �إحدى  في  قدٍم  كرِة  فريُق  ب- 

بالم�سوؤولياِت �لمنوطة به، ما جعَل �لفريَق يحقُق نتائَج متقدمًة. 
6- �قترْح عنو�ًنا  �آخَر منا�سًبا للدر�ِض.
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َدٍة  محدَّ �أهد�ٍف  لتحقيِق  �لممكنِة  �لو�سائِل  �أف�سِل  لختياِر  ذهنيٌة  عمليٌة  �لتخطيُط 
في �لم�ستقبِل، وهَو �سرورٌة من �سرور�ِت �لنجاِح في �لحياِة، وقد حثَّ �لإ�سالُم على 

�لتخطيِط،  وهَو من نعِم �هلِل تعالى�لتي وهَبها للب�سِر.
و يعتمُد �لتخطيُط على �لإمكاناِت �لمتاحِة، لذ� كاَن عنَد ر�سوِل �هلِل �سّلى �هلُل عليِه 
، فقد كاَنْت �سخ�سيُتُه �سّلى �هلُل عليِه  و�سّلَم ت�سوٌر و��سٌح لم�ستقبِل �لمجتمِع �لإ�سالميِّ

و�سّلَم تمتاُز بح�سِن �لتدبيِر، وبعِد �لنظِر، و�إحكاِم �لخطِة. 
وقد عرَف �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم �أنَّ مهمَتُه �إبالُغ �لر�سالِة �لخاتمِة �إلى �لنا�ِض كاّفًة، فكاَن 
ي�سُع خطًطا تحّقُق هذِه �لمهمَة مْع ما يو�جُهُه �سّلى �هلُل عليِه و�سّلَم مْن معوقاٍت وتحدياٍت.

ومن �أمثلِة تخطيِطِه عليِه �ل�سالُة و�ل�سالُم، ما ياأتي:

اأوًل:                   الهجرُة اإلى الحب�شِة  

حيَن ��ستدَّ �أذى �لم�سركيَن في مّكَة �لمكّرمِة ، ر�أى �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم �أنَّ هذ� �لأمَر 
يوؤّثر في �نت�ساِر �لدعوِة، ففكَر في قاعدٍة جديدٍة تنطلُق منها دعوته، ويحمي منها �أ�سحاَبُه 
مْن �أذى �لم�سركيَن، فاأمَر �أ�سحاَبُه ر�سَي �هلُل عنهم  بالهجرِة �إلى �أر�ِض �لحب�سِة؛ �إلى �أن 

يجعَل �هلُل لهم فرًجا، فخرجو� �إلى �أر�ِض �لحب�سِة؛ مخافَة �لفتنِة، وحفاًظا على ديِنهم.

الدر�ُس التا�شَع ع�شَر

 مواقُف من حياِة الر�شوِل
   التخطيُط
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فحافَظ بهذِه �لهجرِة على �سالمِة �أ�سحاِبِه، و�أّمَن لهم �لحمايَة عنَد ملِك �لحب�سِة �لنجا�سي 
و كان م�سيحيًّا، وقاَل عنُه �لر�سوُل عليِه �ل�سالُة �ل�سالُم: »�إّن فيها ملًكا ليظلم عندُه �أحد«.

وهذ� دللٌة على در��سِة �لنبَيِّ للمكاِن وح�سِن تنظيِمِه وحكمِتِه.

ثانيًا:              عر�س ُ ر�شوِل اهلِل �شّلى اهللُ عليِه و�شّلَم نف�َشه على القبائِل 

لم يكتِف ر�سوُل �هلِل �سّلى �هلُل عليِه و�سّلَم باإر�ساِل �أ�سحاِبِه �إلى �لحب�سِة، فكاَن �سّلى 
�هللُ عليِه و�سّلَم يطوُف بيَن �لقبائِل يعر�ُض دعوَة �هلِل عليها، ويبحُث عن قوٍم ذوي منعٍة 
وقوٍة يحموَن �لدعوَة وين�سروَن �لر�سالَة، عن جابٍر        قاَل: »مكَث ر�سوُل �هلِل �سّلى �هلُل 
عليِه و�سّلَم بمكَة ع�سَر �سنيَن، يتبُع �لنا�َض ... وفي �لمو��سِم ِبمنًى، يقوُل: َمن يوؤويني، 
َمن ين�سُرني، حتى �أبلَغ ر�سالَة ربي ولُه �لجّنَة؟« )1(. وظلَّ على هذه �لحاِل ع�سَر �سنو�ٍت 
�جتماِع  فر�سَة  ي�ستثمُر  وكاَن  �لنا�ِض،  دعوِة  من  يتمّكَن  كي  وين�سُره  يوؤويه  من  يطلُب 

ُه من �ل�ستمر�ِر في دعوِة �لنا�ِض. ، ولم يمنْعُه وقوُف قوِمِه �سدَّ �لقبائِل في مو�سِم �لحجِّ
لقد �أنتَج هذ� �لنظُر �لبعيُد و�لنف�ُض �لطويُل منه �سّلى �هلُل عليِه و�سّلَم ثماًر� طيبًة، فرزقُه 
  � �لمنورُة و�أهُلها مقرًّ �لمدينُة  �أن�ساًر� مخل�سيَن، و�أتباًعا �سادقيَن، و�أ�سبحِت  تعالى  �هلُل 

للدعوة، ومركًز� لالإ�سالِم.

�أ�ستذكُر موقًفا يدلُّ على ح�سِن تخطيِط �لر�سوِل �سّلى �هلُل عليِه و�سّلَم في �لهجرِة 
�إلى �لمدينِة �لمنورِة �لتي در�سُتها في كتاِب �لتاريِخ في �ل�سفِّ �ل�ساد�ِض.

�أ�ستذكُر

)1( رو�ه �أحمد في م�سنده.
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ثالثًا:              التخطيُط يوَم بدٍر

عندما علَم �لم�سلموَن بخروِج جي�ِض كفاِر قري�ٍض لقتاِلهم، جمَعهم �لر�سوُل �سّلى �هللُ 
عليِه و�سّلَم و�ساوَرهم في قتاِل قري�ٍض �أو �لرجوِع �إلى �لمدينِة، فاأ�ساَر عليِه �أكثُر �ل�سحابِة 
موقٍف جماعيٍّ  في  بال�سورى  و�سّلَم  عليِه  �هللُ  �سّلى  فاأخَذ  بالقتاِل،  عليهم  �هلِل  ر�سو�ُن 

ٍم ودقيٍق ولي�ض ع�سو�ئيًّا. منظَّ
وهكذ� عقَد �لعزَم وتوكَل على �هلِل، و�ساَر �لم�سلموَن حتى و�سلو� �إلى و�دي بدٍر. 
وكاَن من ح�سِن تخطيِطِه �ختياُر مكاِن �لجي�ِض �أماَم �آباِر �لماِء، حتى ل يتمكَن �لم�سركوَن 

مَن �ل�سرِب منها، بناًء على م�سورِة �ل�سحابيِّ �لجليِل �لحباِب بِن �لمنذِر  .

نّظَم ر�سوُل �هلِل �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم �سفوَف �لم�سلميَن ك�سفوِفهم في �ل�سالِة خالًفا 
، لي�سَمَن �لن�سَر، فجعَل �ل�سفَّ �لأوَل للرماِة، ثمَّ  لما كانت عليِه �لعرُب من �لكرِّ و�لفرِّ
�لذي يليه لحملِة �لرماِح، ثمَّ و�سَع �سفوَف بقيِة �لجي�ِض، و�أخَذ ر�سوُل �هلِل �سّلى �هلُل عليِه 

و�سّلَم يدعو �هلَل ويلحُّ بالدعاِء باأْن يحقَق لهُم �لن�سَر �لذي وعَدهم بِه. 

وقد كاَن ُح�سُن تخطيِط  �لنبيِّ �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم �سبًبا رئي�ًسا في ��ستقر�ِر �لمجتمِع 
�ل�سالميِّ وعلوِّ �ساأِنِه بيَن �لمجتمعاِت.

)1( متفق عليه.

حر�َض �لنبيُّ �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم على م�ساورِة �أ�سحاِبِه في �أحَلِك �لظروِف، ما 
دللُة ذلَك؟

�أُفــّكـُر
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 اآثاُر التخطيِط في الفرِد والمجتمِع 

للتخطيِط �آثاٌر �إيجابيٌة تعوُد بالنفِع على �لفرِد و�لمجتمِع، منها �أنه:
1- عامٌل من عو�مِل �لنجاِح و�لو�سوِل �إلى تحقيِق �لأهد�ِف.

2-��ستغالٌل للوقِت و�لجهِد بطريقٍة �سحيحٍة. 
3- ��ستعد�ٌد للم�ستقبِل.

    
      �أُخّطُط ليوٍم و�حٍد في حياتي، و�أ�ستثمُر فيِه وقتي وجهدي ب�سورٍة جيدٍة.
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1- لماذ� كاَنِت �لهجرُة �إلى �لحب�سِة دلياًل على ح�سِن تخطيِط �لنبيِّ �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم؟
ِه على �لقبائِل؟ 2- ما نتيجُة ُبعِد نظِر �لنبيِّ �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم و�سبِرِه في عر�ِض نف�سِ

3- �ذكر �أمريِن �متاَز بهما تخطيُط �لنبيِّ �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم يوَم بدٍر.
4- �سْع د�ئرًة حوَل رمِز �لإجابِة �ل�سحيحِة في ما ياأتي:

)1( �لطريقٍةُ �لتي نّظَم بها ر�سوُل �هلِل �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم �سفوَف �لم�سلميَن يوَم 
بدٍر كانت:

�أ   - ك�سفوِفهم في �ل�سالة.
ب- كما كانت تفعُل �لعرُب.

جـ- ب�سورٍة د�ئريٍة.
د  - على ح�سِب قبائِلهم.

ِه على �لقبائِل �أن: )2( �أر�َد �لر�سوُل �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم من عر�ِض نف�سِ
�أ    - ي�ستهَر بيَن �لنا�ِض.

ب - ينمَي �لتجارَة.
ا جديدًة للدعوِة. جـ - يجُد �أر�سً

د   - يقيَم رو�بَط مَع �لقبائِل.
)3( �لتخطيُط عمليٌة ذهنيٌة لختياِر �أف�سِل �لو�سائِل �لممكنِة لتحقيِق �أهد�ٍف محدودٍة 

في:
�أ   - �لما�سي.                          ب- �لحا�سِر.

جـ- �لم�ستقبِل.                       د  - �لما�سي و�لحا�سِر.
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الدر�ُس الع�شروَن
يوُم بني قينقاع

�لنبيُّ  بها  قاَم  �لتي  �لأعماَل  �سبَق،  ما  في  عرْفنا 
�لمدينِة  �إلى  �لهجرِة  بعَد  و�سّلَم  عليِه  �هللُ  �سّلى 
�لمنّورِة، وكاَن مْن بيِنها �لوثيقُة �لتي نّظمِت �لعالقَة 
بيَن �لم�سلميَن و�ليهوِد، وبّيَن فيها ما َلهم مْن حقوٍق، 
وما عليِهم مْن و�جباٍت. �إّل �أنَّ �ليهوَد نق�سو� ميثاَقُهم 

مع �لم�سلميَن كما هَي عادُتهم د�ئًما.
وبعَد �نت�ساِر �لم�سلميَن في بدٍر، جاهَر �ليهوُد بعد�ئِهم للم�سلميَن، و�أخذو� ي�سيئوَن 

للنبيِّ �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم، ويقفوَن في وجِه �لم�سلميَن ودعوِتهم.

�لقبائِل   �إحدى  )وهَي  قيُنقاع   بنو  �ليهوِد  مَن  �لم�سلميَن  بعد�ِء  جاهَر  مْن  �أكثِر  مْن 
�ليهوديِة �لتي كانْت ت�سكُن �لمدينَة �لمنّورَة(. فلّما ��ستدَّ �أذ�ُهم وعدو�ُنهم على �لم�سلميَن، 
مْن  �لر�سِد، وحّذَرهم  �إلى  فوعَظُهم ودعاُهم  و�سّلَم  عليِه  �هللُ  �سّلى  �هلل  ر�سوُل  جمَعُهم 
خطورِة �لبغِي و�لعدو�ِن. وذّكَرُهم بالميثاِق �لذي �أبرَمُه مَعهم و�سرورِة �للتز�ِم ِبِه. كما 
باأّنهم  ياأخذو� بكالِمِه ون�سِحِه، ورّدو� عليِه  لْم  ذّكَرهم بهزيمِة قري�ٍض في بدٍر، لكنَّهم 
�أقدُر ِمْن قري�ٍض على �لحرِب و�لمو�جهِة)1( ، وكاَن ذلَك تهديٌد منهم للم�سلميَن وتاأكيٌد 
لنق�ِض �لعهِد �لذي بيَنهم وبيَن �لنبيِّ �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم. وكانو� �أّوَل قبائِل �ليهوِد في 

�لمدينِة �لمنورِة �لتي نق�سِت �لعهَد مَع �لم�سلميَن.

قال تعالى:  {
{      

) �سورة �لمائدة،�لآية 82(

درو�ٌس وعبٌر

)1( �أخرجه �أبو د�ود في �سنته.

اأوًل:              �شبُب المعركِة 
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في �سّو�ل مَن �ل�سنِة �لثانيِة للهجرِة وبعَد يوم بدٍر، جَمع ر�سوُل �هلل �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم 
�أ�سحاَبُه، و�أمَرُهم بالتوّجِه �إلى يهوِد بني قينقاع لمعاقبِتهم على مو�ِقفهم و�أعماِلهم �لتي 
نق�سو� بها �لميثاَق مَع �لم�سلميَن، و�أعطى ر�يَة �لمعركَة لعّمِه حمزَة . وكاَن يهوُد بني 
قينقاع يعي�سوَن في ح�سٍن د�خَل �لمدينِة �لمنّورِة، فيه مز�رُعهم وحيو�ناُتهم و�أعّدو� ما 
نو� بح�سِنهم ورف�سو� �لنزوَل على حكِم  يكفيِهم من �لطعاِم و�ل�سر�ِب مّدَة عاٍم. وتح�سّ

�لنبيِّ �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم. و��ستمرَّ ح�ساُر �لم�سلميَن َلهم خم�سَة ع�سَر يوًما.

ة عاٍم؟ لماذ� حر�َض يهوُد بني قينقاع على �ّدخاِر �لطعاِم و�ل�سر�ِب بما يكفيهم مدَّ

حّر�َض �لمنافقوَن يهوَد بني قينقاع على قتاِل �لم�سلميَن ووعَدوهم بالن�سرِة و�لتاأييِد، 
فلّما حا�سَرهم �لم�سلموَن َخذَل �لمنافقوَن يهوَد بني قينقاع وتخّلو� عْن ُن�سرِتهم. عندها 
وبعَد طوِل �لِح�ساِر، �أدرَك �ليهوُد �أنَّ ل نا�سَر َلهم، و�أنَّ ل �سبيَل لمو�جهِةِ �لم�سلميَن، ول 
هم ميثاَقُهم مَع �لم�سلميَن فا�ست�سلمو�،  �سبيَل لمعالجِة موقِفهم وتد�رِك ما �أف�سدوُه بنق�سِ

و�أ�شلحَتهم,  يتركو� ح�شَنهم و�أمو�َلهم  �أْن  �ل�شروِط  مَن  وكاَن 
و�أْن يخرجو� مَن �لمدينِة ول يجاورو� �لم�سلميَن فيها، فخرجو� 
مَن �لمدينِة �لمنّورِة �إلى �أذرعات في بالِد �ل�ساِم بعَد ثالثِة  �أيّاٍم 

لِح. مَن �لمو�فقِة على �ل�سُّ
ر �هللُ تعالى �لم�سلميَن على يهوِد بني قينقاع مْن دوِن قتاٍل، مّما ز�َد مْن  وهكذ�، ن�سَ

قّوتهم وهيَبِتهم في �لجزيرِة �لعربيِة.

�أ�ستنتُج

حور�َن،  في  بلدٌة  �أذرعات 
هَي درعا.

اأتعّلُم

ثانيًا:              اأحداُث المعركِة

ثالثًا:              موقُف المنافقيَن
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�أْن  قبَل  �أياٍم  ثالثَة  قينقاع  بني  يهوَد  و�سّلَم  عليِه  �هللُ  �سّلى  �لنبيِّ  �إمهاِل  دللُة  ما 
يخرجو� مَن �لمدينِة؟

�تُل �لآياِت �لكريمَة )8-20( مْن �سورِة �لبقرِة، و��ستخرْج ثالَث �سفاٍت للمنافقيَن.

�أفــّكـُر

درو�ٌس وعبٌر مْن يوِم بني قينقاع

�لإ�سالم ُيحثُّ �لم�سلميَن على �حتر�ِم �لمو�ثيِق و�للتز�ِم بها

�لم�سلموَن ل يبتدئوَن �أعد�َءهم �لقتاَل

�لخيانُة ونق�ُض �لعهوِد من �سفاِت �ليهوِد و�لمنافقيَن
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1- بيِّْن موقَف �ليهوِد مَن �لم�سلميِن بعَد يوِم بدٍر.
2- ما �سبُب يوِم بني قينقاع؟

3- عّلْل ما ياأتي:
َن بنو قينقاع في ح�سِنهم بدَل �لمو�جهِة في �لقتاِل. �أ- تح�سّ

ب- قّرَر بنو قينقاع �ل�ست�سالَم بعَد ح�ساِرهم خم�سَة ع�سَر يوًما.
4- بّيْن دوَر �لمنافقيَن في يوِم بني قينقاع؟

5- �ذكْر ثالثًة من �لدرو�ِض و�لعبِر �لتي ت�ستفيُدها مْن يوِم بني قينقاع؟
6- �سْع د�ئرًة حوَل رمِز �لإجابِة �ل�سحيحِة:

)1(  وقَع يوُم بني قينقاع:
ب- بعد يوِم �أُُحٍد. �أ- بعد يوِم بدٍر.    

جـ- بعَد �سريِة �لأبو�ِء.    د - بعَد �سريِة بئِر معونٍة.
)2(  �أعطى �لنبيُّ �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم �لر�يَة في يوِم بني قيُنقاع لل�سحابّي �لجليِل:

. ب- خالُد بُن �لوليِد   . أ- عمُر بُن �لخّطاِب�
. د- عبادُة بُن �ل�سامِت  . جـ- حمزُة بُن عبِد �لمطّلِب

)3( مْن �سفاِت �ليهوِد �لتي ��سُتهرو� بها:
ب- �لغدُر و�لخيانُة. �أ- نق�ُض �لعهِد.   

د- جميُع ما ُذِكَر. جـ- كرُه �لم�سلميَن.   
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الدر�ُس الحادي والع�شروَن
َكفالُة الْيتيِم 

التعريُف براوي الحديث
هو �ل�سحابــيُّ �لجليــُل �سهُل بُن 
�سعِد بُن مالــٍك �لأن�ساريُّ ر�سَي 
�هلُل عنهمــا، كاَن ��سُمــُه »َحَزن« 
ْعب( فغّيَرُه �لنبيُّ �سّلى �هللُ  �أي )�سَ
عليــِه و�سّلَم �إلى »�سهــل«، وكاَن 
�آخَر مْن ماَت بالمدينِة �لمنورِة مَن 
�ل�سحابــِة، حيُث عا�ــضَ نحَو مئِة 
�سنٍة. توفَي �سنــَة  �إحدى وت�سعيَن 

للهجرِة )91هـ(.

 اأفهم واأحفظ

)1( رو�ه �لبخاري في �سحيحه.

    �أَقر�أُ �لحديَث �لنبويَّ �ل�سريَف �لآتي: 

عليِه و�سّلَم: )»�أَنا  �لنَِّبيُّ �سّلى �هللُ  قاَل  قاَل:  �هلُل عنهما  �َسْعٍد ر�سَي  ْبِن  �َسْهِل  عن 
َج َبْيَنُهَما �َسْيًئا( )1(. بَّاَبِة َو�ْلُو�ْسَطى، َوَفرَّ َوكاِفُل �ْلَيتيِم في �ْلَجنَِّة َهَكذ�« َو�أَ�ساَر ِبال�سَّ

               المفردات والتراكيُب

الْيَِتيُم:  من ماَت �أَبوُه َوُهَو دوَن �سنِّ �لبلوِغ. 
َكاِفُل الْيَِتيم: �ْلَقاِئُم على �سوؤوِن �ليتيِم مْن رعايٍة َوَتْرِبَيٍة. 

ال�شبابُة:  �لأ�سبُع �لذي يلي �لإبهاَم.
َج بَْينَُهَما: باعَد بين �إ�سبعيِه. َفرَّ

          �شرُح الحديِث النبويِّ ال�شريِف 

يدعو �لحديُث �لنبويُّ �ل�سريُف �إلى كفالِة �ليتيِم
بالتربيِة  �لكافُل  فيتعهُدُه  رعايِتِه،  على  و�لقياِم   
و�لتعليِم، وينفُق عليِه، ويوؤّمُن له ما يحتاُج من طعاٍم 
وتوجيٍه.  و�إر�ساٍد  ودو�ٍء،  وك�ساٍء  وم�سكٍن  و�سر�ٍب 
بمجرِد  �ليتيَم  يكفُل  لمن  و�لثو�ُب  �لأجُر  ويح�سُل 
�لإنفاِق عليِه، حتى لو كاَن يعي�ُض في بيٍت خا�ضٍّ ِبِه.

خن�سر
بن�سر و�سطى

�سبابة

�لبهام
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وتربيَتُه  معاملَتُه ورعايَتُه  فيح�سُن  �أبناَءُه،  يعامُل  يعامَلُه كما  �أن  َعَليه  يتيًما  كفَل  وَمْن 
وتوجيَهُه، ول يجوُز له �أن يوؤذَيُه؛ كاأن ي�ستَمُه �أو يعامَلُه ب�سدٍة وق�سوٍة.

 

�أ�ستخرُج من �لآياِت �لكريمِة �لآتيِة ما تدعو �إليِه في معاملِة �ليتيِم:
- قاَل تعالى: {                                      }. )�سورة �ل�سحى، �لآية 9(

- قال َتَعاَلى: {                                                                     }. )�سورة �لبقرة، �لآية 220(
- قال تعالى: {                                                           }. )�سورة�لأنعام، �لآية 152(

 
غيِر  �أم من  له  قريًبا  �أكاَن  �سو�ًء  تعالى  �هلِل  مَن  و�لثو�َب  �لأجَر  يك�سُب  �ليتيِم  وكافُل 
م�سادَر  من  باأمو�ٍل  �لأيتاَم  ترعى  موؤ�س�ساٍت  �أو  جمعياٍت  �لكافُل  يكوُن  وقد  �أقارِبِه. 

مختلفٍة. 
وقد عملِت �لدولُة �لأردنيُة على تاأ�سي�ِض �سندوِق )�لأماِن لم�ستقبِل �لأيتاِم( بمبادرٍة 
�إلى تزويِد  �ل�سندوُق  �لعبد �هلل في عاِم 2006م، ويهدُف هذ�  �لملكِة ر�نيا  مْن جاللِة 
�ل�سروريِة  و�لمهار�ِت  بالتعليِم  �لرعايِة  مر�كِز  من  يتخرجوَن  �لذيَن  �لأيتاِم  �ل�سباِب 
للو�سوِل �إلى مرحلِة �لعتماِد على �لنف�ِض، لي�سبحو� �أفر�ًد� منتجين في �لمجتمِع، حيُث 

يوفُر �سندوُق �لأماِن منًحا در��سيًة للم�ستفيديَن، ت�سمُل ر�سوَم �لجامعاِت وغيَرها.

اأهميُة كفالِة اليتيِم وف�شُلها عنَد اهلِل تعالى

�لمجتمِع.  وتما�سِك   ، �لجتماعيِّ �لتكافِل  تحقيِق  في  عظيٌم  �أثٌر  لها  �ليتيِم  كفالُة 
و�إكر�ُم �ليتيِم و�لإح�ساُن �إليِه يعطيِه �سعوًر� بالثقِة و�لطماأنينِة، وي�سدُّ له حاجاتِه ويحميِه 
مَن �لنحر�ِف، ويوؤّمُن لُه م�ستقبَلُه، لذلَك بّيَن �لر�سوُل �سّلى �هلُل عليِه و�سّلَم �لأجَر �لعظيَم 

�أتدبُر و�أ�ستخرُج
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�لذي يناُلُه كافُل �ليتيِم يوَم �لقيامِة، و�لذي يتمّثُل في: نيِل ر�سا �هلِل تعالى وعلوِّ َمْنِزَلِة كافِل 
�ليتيِم في �لجنِة، وقرِبِه من �لنبيِّ �سّلى �هلُل  عليِه و�سّلَم في �لجّنِة.

�أرجُع �إلى �أحِد مو�قِع �لإِنترنت، و�أكتُب تقريًر� حوَل موؤ�س�سِة تنميِة �أمو�ِل �لأيتاِم، 
ودوِرها في رعايِة �لأيتاِم و�لمحافظِة على �أمو�ِلهم، و�أقروؤُه في �لإذ�عِة �لمدر�سيِة. 

القيُم الم�شتفادُة مَن الحديِث ال�شريِف

ُن �إلى زمالئي �لأيتاِم �أُْح�سِ

�أقدُر دوَر �لموؤ�س�ساِت �لوطنيِة �لقائمِة على كفالِة �لأيتاِم
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1- ما �لمق�سوُد بكفالِة �ليتيِم؟
2- لماذ� �هتمَّ �لإ�سالُم بكفالِة �لأيتاِم؟

3- بّيْن ف�سَل كفالِة �ليتيِم.
4- يقوُم �سندوُق )�لأماِن لم�ستقبِل �لأيتاِم( على كفالِة �ليتيِم، و�سْح ذلَك.

5- ما �أثُر كفالِة �ليتيِم في �لمجتمِع؟
6- �سْع د�ئرًة حوَل رمِز �لإجابِة �ل�سحيحِة في ما ياأتي:

      )1( �ليتيُم هو من فقد:
ُه. �أ   - �أباه.                              ب- �أمَّ

ُه.                      د - �إخوَتُه. جـ- �أباه و�أمَّ
      )2( ر�وي �لحديِث �ل�سريِف هو:

. ُ .              ب- �سهُل بُن �سعٍد  �أ   - �أبو هريرَة 
. .         د - �بُن عبا�ٍض  جـ- �أن�ُض بُن مالٍك
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الدر�ُس الثاني والع�شروَن
�شورُة ال�شورى 

الآياُت الكريمُة )12-1(

     اأتلو واأُطبُّق

. �أتلو �لآياِت �لكريمَة �لآتيَة منتبًها �إلى طريقِة لفِظ حكمِي �لإقالِب و�لإظهاِر �لحلقيِّ

    األـفـُظ جـيـًدا 

   ،  ،  ،                                 

التالوُة والتجويُد
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  اأقّوُم تعلُّمي واأدائي
ا تحَت حرفِي �لغنِة  �أتلو �لآياِت �لكريمَة من �سورِة �ل�سورى )1- 12(، ثمَّ �أ�سُع خطًّ

)�لنوِن، و�لميِم( �لو�رديِن فيها.
 ، من در��ستي �ل�سابقِة لأحكاِم �لنوِن �ل�ساكنِة و�لتنويِن، مرَّ معي حكَمُ �لإظهاِر �لحلقيِّ

. �أ�ستخرُج مَن �لآياِت مثاليِن على �لإظهاِر �لحلقيِّ
التالوُة البيتيُة

�أرجُع �إلى �لم�سحِف �ل�سريِف )�سورِة غافر( مر�عًيا �أحرَف مخرِج �ل�سفتيِن �لتي 
تعلمُتها في �ل�سفِّ �لخام�ِض، ثمَّ �أقوُم بما ياأتي:

لفِظ  و�أنتبُه لطريقِة   ، �لكريمِة من )1–35(  لالآياِت  �لقر�ِء  �أحِد  لتالوِة  �أ�ستمُع   -1
. حكمِي �لإقالِب و�لإظهاِر �لحلقيِّ

2-  �أمالأُ �لجدوَل �لآتي بما ينا�سُبُه:
اأكتب ما األفظالمثاُلالحكُم

�إقالٌب مَع نوٍن �ساكنٍة
�إقالٌب مَع �لتنويِن
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               المفرداُت والتراكيُب

 : خاَفْت وفزَعْت.
 : يعتمدوَن على �هلِل تعالى مَع �لأخِذ بالأ�سباِب.  

 : منازُل ومقاماٌت.

              تف�شيُر الآياِت الكريمِة

تناوَلْت �لآياُت �لكرميُة عدًد� مَن �ملو�سوعاِت، منها:

الدر�ُس الثالُث والع�شروَن
  �شورُة الأنفاِل

تف�شيٌر وحفٌظ  الآياُت الكريمُة من )4-2(
من �شفاِت الموؤمنين

قاَل اهللُ تعالى:
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اأوًل:                 �شفاُت الموؤمنيَن

من �أهمِّ �ل�سفاِت �لتي يتحّلى بها �لموؤمنوَن ما ياأتي:
1- الخوُف مَن اهلِل تعالى 

ذكِرِه،   عنَد  تعالى  �هلِل  مَن  �لخوَف  �لموؤمنيَن  مْن �سفاِت  �أّن  �لكريمُة  �لآياُت  بّينِت 
وهذ� �لخوُف يدفُعهم �إلى طاعِة �هلِل تعالى و�لر�سوِل �سّلى �هلُل عليِه و�سّلَم في ما �أمَر 

بِه، و�لبتعاِد عما نهى عنه.
2- زيادُة الإيماِن بال�شتماِع لآياِت اهلِل تعالى، وتدبُّرها، والتزاِم اأحكاِمها

وهذ� يدفُع �لموؤمَن �إلى فعِل �لطاعاِت و�لبتعاِد عِن �لمعا�سي؛  فالإيماُن يزد�ُد بفعِل 
�لطاعاِت، وينق�ُض بارتكاِب �لمعا�سي.

و��ستماُع �لم�سلِم لآياِت �لقر�آِن �لكريِم، وتدبُرُه لها، و�لتز�ُمُه باأحكاِمها، يوؤدي �إلى 
��ستقامِتِه، ويولُّد لديِه �لطماأنينَة و�ل�سكينَة.

 التوكُل على

اهلِل تعالى

الخوُف من

 اهلِل تعالى

 ال�شتماُع
 لالآياِت
وتدبِرها

  اإقامُة
ال�شالِة

   الإنفاُق في
 �شبيِل اهلِل

تعالى

 مغفرُة
 الذنوِب ونيُل

 الدرجاِت
العاليِة

 الرزُق
الكريُم

 الآيُة الكريمُة )4(
الجزاُء الذي اأعَدُه 

اهلل للموؤمنيَن

مو�شوعاُت الآياِت الكريمِة

 

الآيتان الكريمتان
)3-2( 

�شفاُت الموؤمنيِن
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�أتدبُر �لآيَة �لكريمَة �لآتيَة، و�أَ�ستخرُج منها ف�سَل �ل�ستماِع لتالوِة �لقر�آِن �لكريِم:
قال �هلُل تعالى: {   }. )�سورة �لأعر�ف، �لآية 204(

3- التوّكُل على اهلِل تعالى
 { �لتوّكُل دليٌل على �سدِق �إيماِن �لموؤمِن، قاَل �هلُل تعالى:{

ُه �إلى �هلِل تعالى لق�ساِء حو�ئِجِه. )�سورة �بر�هيم، �لآية:11(؛ فالموؤمُن ياأخُذ بالأ�سباِب، ويتوجَّ

      

4- اإقامُة ال�شالِة 
�ل�سالُة عموُد �لديِن، و�لموؤمُن يحر�ُض على �أد�ِء �سالِتِه في �أوقاِتها باإتقاٍن وخ�سوٍع، 

وهذ� �سبٌب لفوِزِه وفالِحِه في �لدنيا و�لآخرِة، قاَل �هلُل تعالى: 
{  }. )�سورة �لموؤمنون،�لآيتان 2-1(

5- الإنفاُق في �شبيِل اهلِل تعالى
�إياها في وجوِه �لخيِر؛ فهَو ينفُق على �أهِل  ينفُق �لموؤمُن مَن �لأمو�ِل �لتي رزَقُه �هللُ 

بيِتِه، وعلى �لفقر�ِء و�لمحتاجيَن.

�أ�ستخرُج �أوجًها �أخرى من وجوِه �لخيِر يمكُن �لإنفاُق فيها.

كيَف �آخُذ باأ�سباِب �لتوكِل على �هلِل تعالى عنَد در��ستي لالمتحاِن؟

   �أ�ستخرُج

�أتدّبُر و�أ�ستخرُج

�أُفــّكـُر
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في  رزِقِه  في  له  �هلُل  فيبارُك  و�لآخرِة؛  �لدنيا  في  بالخيِر  �لمنفِق  على  تعوُد  و�لنفقُة 
�لدنيا، ويناُل �لأجَر و�لثو�َب في �لآخرِة، قاَل عليه �ل�سالُة و�ل�سالُم: »مْن �أنفَق نفقًة 

في �سبيِل �هلِل ُكِتَبْت لُه ب�سبعمئِة �سعٍف«)1(.

ُه اهللُ تعالى للموؤمنيَن ثانيًا:               الجزاُء الذي اأعدَّ

�إن �لمت�سفيَن بهذِه �ل�سفاِت ��ستحقو� درجَة �لإيماِن �لكامِل، لَذلَك �أعدَّ �هلُل تعالى 
لهم �أجًر� عظيًما في �لدنيا و�لآخرة؛  فاهلُل تعالى يبارُك لهوؤلِء �لموؤمنيَن في رزِقهم و�أهِلهم 
�لعي�َض �لكريَم في  �لرزِق �لكريِم، ويرزُقُهم  �أبو�ِب  و�أمو�ِلهم وعمِلهم، وغيِر ذلَك من 

�لآخرِة، فيغفُر لهم ذنوَبهم ويدخُلهم �لدرجاِت �لعاليَة في �لجنِة برحمِته تعالى. 

�أُناق�ُض مع �أفر�ِد مجموعتي �لعالقَة �لتي تربُط بيَن �لنفقِة و�لرزِق �لكريِم.

)1( رو�ه �لن�سائي في �سننه.

القيُم الم�شتفادُة مَن الآياِت الكريمِة

�أَحر�ُض على �أد�ِء �ل�سالِة في �أوقاِتها بخ�سوٍع و�إتقاٍن.

�أُدو�ُم على ذكِر �هلِل تعالى وقر�ءِة �لقر�آِن �لكريِم.

ن�شاٌط ختاميٌّ



98

1- بّيْ معنى �ملفرد�ِت �لآتيِة:
     َوِجَلْت ، درجاٌت، يتوكلوَن.

2- �أماَمَك جمموعٌة مَن �لن�سو�ِض �ل�رشعيِة، تدبْرها و��ستنبْط من كلٍّ منها �سفًة للموؤمنَي:
.{ �أ   - قاَل �هلُل تعالى: { 

ب- قاَل �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم: »من �أنفَق نفقًة في �سبيِل �هلل ُكِتَبْت لٍه ب�سبِعمئِة �سعٍف«.
ْع �إ�سارَة )ü( بجانِب �لعبارِة �ل�سحيحِة، و�إ�سارة ) X ( بجانِب �لعبارِة غرِي �ل�سحيحِة  3- �سَ

يف ما ياأتي:
�أ   - �لإيماُن  باهلِل تعالى يزد�ُد بالطاعاِت )        (.

ب- يت�ساوى �لم�سلموَن في �لدرجاِت يوَم �لقيامِة )        (.        
جـ- �لرزُق �لكريُم يقت�سُر على �لأمو�ِل فقط )        (.           

4- �أتُل �لآياِت �لكرميَة من )2-4( من �سورِة �لأنفاِل غيًبا.
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الدر�ُس الرابُع والع�شروًن

�شورُة ال�شورى
الآياُت الكريمُة )26-13(

   اأتلو واأُطبُّق

. �أتلو �لآياِت �لكرميَة منتبًها لطريقِة لفِظ �لإظهاِر �حللقيِّ و�لإظهاِر �ل�سفويِّ
   األـفـُظ جـيـًدا 

  ،  ،  ،                                         

التالوُة والتجويُد

قاَل اهللُ تعالى:
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تحَت  ا  خطًّ �أ�سُع  ثمَّ   ،)26  -13( من  �ل�سورى  �سورِة  من  �لكريمَة  �لآياِت  �أتلو   -1
حروِف مخرِج �لخي�سوِم، و�أنطُقها نطًقا �سليًما باإ�سافِة �لهمزِة �إليها.

2- مْن در��ستي �ل�سابقِة لأحكاِم �لنوِن �ل�ساكنِة و�لتنويِن، �أ�ستخرُج مثاليِن على �لإقالِب.

: �أرجُع �إلى �لم�سحِف �ل�سريِف، )�سورِة غافر(، ثمَّ
1- �أ�ستمُع لتالوِة �أحِد �لقر�ِء لالآياِت �لكريمِة من )36–56(، و�أنتبُه لطريقِة لفِظ 

. �لإظهاِر �لحلقيِّ و�لإظهاِر �ل�سفويِّ
2- �أمالأُ �جلدوَل �لآتي مبا ينا�سُبُه:

�أكتُب ما �ألفُظ �ملثاُل �لحكُم
-1
-2
-3

�إظهاٌر حلقيٌّ

-1
-2
-3

�إظهاٌر �سفويٌّ

التالوة البيتيُة

     اأقّوُم تعلُّمي واأدائي
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في  جهَدُه  ليبذَل  وقوًة  عقاًل  �لإن�ساَن  ومنَح  �لرزِق،  �أ�سباَب  للنا�ِض  تعالى  �هلُل  ي�ّسَر 
�لح�سوِل على ما ق�سمُه �هلُل تعالى لُه من �لرزِق وفَق مبادِئ �لإ�سالِم و�أحكاِمِه.

 {  } تعالى:  �هلُل  قاَل   
)�سورة �لملك ،�لآية15(

اأوًل:                    اأق�شاُم العمِل

يق�سُم �لعمُل ح�سَب م�سروعيِتِه �إلى عمٍل م�سروٍع وعمٍل غيِر م�سروٍع.

الدر�ُس الخام�ُس والع�شروَن

العمُل في الإ�شالِم

�أ�ستنتُج مفهوَم �لعمِل  يف �لإ�سالِم من فهمي ملا �سبَق.

�أ�سّنُف �لأعماَل �لآتيَة �إلى �أعماٍل م�سروعٍة �أو غيِر م�سروعٍة:
�لتجارُة بالمخدر�ِت ، �لتعليُم ، �لنجارُة، �لحتيال و�لن�سب على �لنا�ض.

  �أ�سنف

�أُعّبُر �سفويًّا عما �أر�ُه في �ل�سورِة �لآتيِة:

�أ�ستنتُج

�أُ�سّنُف
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ثانيًا:                 اأهميُة العمِل في الإ�شالِم

للعمِل في �لإ�سالِم �أهميٌة عظيمٌة؛ حيُث ينظُر �لإ�سالُم �إليه نظرَة �حِتر�ٍم وتكريٍم تظهُر 
في ما ياأتي:

1- �لعمُل عبادٌة يناُل بها �لم�سلُم �لأجَر و�لثو�َب مَن �هلِل تعالى، قاَل �سّلى �هلُل عليِه و�سّلَم: 
ْهِلِه  َو�أَ ِه،  َنْف�سِ ُجُل َعلى  ْنَفَق �لَرّ �أَ َيِدِه، َوَما  �أَْطَيَب ِمْن َعَمِل  ُجُل َك�ْسًبا  َب �لَرّ » َما َك�سَ
َدَقٌة«)1(. ول يجوُز للم�سلِم �أن يقعَد عِن �لعمِل بحّجِة �لتفرِغ  َوَوَلِدِه َوخاِدِمِه، َفُهَو �سَ
للعبادِة،  وقْد �أمَر �هلُل تعالى �لنا�َض بالنطالِق في �لعمِل �سعًيا ور�َء �لرزِق، قال تعالى: 
 {  }

  .
 
)�سورة �لجمعة، �لآية:10(

2- �سدُّ حاجاِت �لفرِد، وَمْن ينفُق عليهم من زوجٍة و�أولٍد وو�لَدْيِن وغيِرهم؛ ما يوؤدي 
�إلى حفِظ حياِة �لإن�ساِن وكر�مِتِه، ويق�سي على �لك�سِل و�لخموِل.

3- �لعمُل عن�سٌر �أ�سا�سيٌّ في �لإنتاِج يوؤدي �إلى تقدِم �لأمِة في مجالِت �لحياِة جميِعها؛ 
�لح�سارِة  �زدهاِر  �أ�سباِب  من  �سبًبا  �لعمِل  في  �لإ�سالِم  بمبادِئ  �للتز�ُم   كاَن  وقد 
�لإ�سالميِة في �لع�سوِر �ل�سابقِة، ومْن هذِه �لمباِدئ مبد�أُ �إتقاِن �لعمِل، قاَل �سّلى �هللُ 

عليِه و�سّلَم: »�إَِنّ �هلَل ُيِحبُّ �إذ� َعِمَل �أََحُدُكْم َعَماًل �أَْن ُيْتِقَنُه« )2( .
مثاٌل  �لثانيِة،  �لعالميِة  �لحرِب  بعَد  �لدوِل  بع�ُض  �سهَدْتُه  �لذي  �لهائَل  �لتقدَم  ولعلَّ 
و��سٌح على �أهميِة �لعمِل في �لإنتاِج و�لتنميِة �إذ� تمَّ �للتز�ُم ب�ساعاِت �لعمِل و�إتقاِنِه، 
�إلى �لعمِل  فهذ� ما جعَل �لياباَن مثاًل تتقدُم في مجالٍت عديدٍة، وقد دعا �لإ�سالُم 

باإتقاٍن منُذ مئاِت �ل�سنين.
)1( رو�ه م�سلم في �سحيحه.    

)2( رو�ه �لبيهقي و�سححه �لألباني.
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1- ��ستنتْج مفهوَم �لعمِل يف �لإ�سالِم.
2- يعدُّ �لعمُل عن�رًش� �أ�سا�سيًّا مْن عنا�رِش �لإنتاِج. و�سْح ذلَك.

3- ��ستخرْج من �لن�سو�ِض �ل�رشعيِة �لآتيِة ما يدلُّ على �أهميِة �لعمِل:
�أ   - قاَل تعالى: {  

.{  
ُجُل َك�ْسًبا �أَْطَيَب ِمْن َعَمِل َيِدِه، َوما  َب �لَرّ ب- قاَل �سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم: » ما َك�سَ

َدَقٌة«. ِه، َو�أَْهِلِه َوَوَلِدِه َوخاِدِمِه، َفُهَو �سَ ُجُل َعَلى َنْف�سِ �أَْنَفَق �لَرّ
4- ما ر�أيَك يف �مل�سائِل �لآتيِة: 

�أ  - خالٌد رجٌل �سحيُح �لج�سِم قادٌر على �لعمِل يدعو �هلَل تعالى �أْن يرزَقُه وعياَلُه 
وهَو جال�ٌض في بيِتِه من غير عمٍل.

ب- ح�ساٌم موّظٌف يعمُل في �سركٍة، يم�سي جزًء� من وقِتِه في �ل�سركِة في ت�سّفِح 
)�لفي�سبوك( �لخا�ضِّ بِه على ح�ساِب �ساعاِت �لعمِل.

جـ- يرف�ُض رجٌل �لعمَل وطلَب �لرزِق، لأنُه متفّرٌغ للعبادِة.
د - �سمُر طالبٌة تدر�ُض في �لجامعِة، وتعمُل في �لمكتبِة لت�ساعَد �أ�سرَتها، وتنفَق على 

در��سِتها.
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لدر�ُس ال�شاد�ُس  والع�شروَن 

الت�شـــّوُل

خلَق �هلُل تعالى �لإن�ساَن، و�أوكَل �إليِه مهمَة عمارِة �لأر�ِض، وطلَب منُه �أن يكوَن قويًّا 
منتًجــا ل متكا�ساًل، لذلَك حثُه على �لعمل، �إل �أننا نجُد �أحياًنا من يلجاأُ �إلى طلِب �لماِل 
من �لنا�ِض باأيِّ و�سيلٍة مَع قدرِتِه على �لعمِل، وهذ� ما ُيعَرُف بالت�سّوِل، حيُث يتخُذُه بع�ُض 

�لنا�ِض مهنًة تدرُّ عليهم دخاًل.
وغالًبــا ما يوجــُد �لمت�سّولــوَن فــي �لأماكــِن �لمزدحمــِة؛ كالأ�ســو�ِق و�لم�ساجِد 
و�لم�ست�سفياِت، وبالقــرِب مَن �لإ�سار�ِت �ل�سوئيِة، وفي �لطرقاِت �لعامِة، وقد يلجوؤوَن 

�إلى طرِق �أبو�ِب �لمنازِل يطلبوَن �لماَل و�لطعاَم وغيَر ذلَك. 
ي�ستغلُّ  من  فمنهم  �آخَر،  �إلى  مكاٍن  مْن  تختلُف  �أ�ساليَب عديدًة  �لمت�سّولوَن  ويتخُذ 
�لإعاقَة �أو �لمر�َض �سو�ٌء �أكاَن �لمر�ُض حقيقيًّا �أم مزيًفا، ومنهم من يظهُر حاجَتُه بارتد�ِء 
هم بطر�ئَق تدفُع �لنا�ض  �لمالب�ِض �لباليِة غيِر �لنظيفِة، ومنهم من ي�ستغلُّ �لأطفاَل ويعر�سُ

�إلى �ل�سفقِة عليهِم وم�ساعدِتهم.

اأوًل:             موقُف الإ�شالِم من ظاهرة الت�شّوِل

مدَح �لإ�سالُم �لنا�َض �لذيَن ل ي�ساألون غيَرهم بالرغِم من حاجِتهم وفقِرهم، قاَل �هلُل تعالى: 
 .{ }

اإِلَْحاًفا: �لإلحاُح في 
�سوؤ�ِل �لنا�ِض.

اأتعّلُم لتح�سيِل  �لجادِّ  �لعمِل  �إلى  �لإن�ساَن  ودعا   )273 �لآية  �لبقرة،  )�سورة 

رزِقِه، و�لر�سا و�لقناعِة بما ق�سَمُه �هلُل تعالى لُه.
َلّى �هلُل َعَلْيِه َو�َسَلَّم: »َو�َلّذي َنْف�سي ِبَيِدِه   قاَل َر�سوُل �هلِل �سَ
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ُل �لَنّا�َض َحَتّى َياأِْتَي َيْوَم �ْلِقياَمِة َلْي�َض ِفي َوْجِهِه ُمْزَعُة َلْحٍم«)2( .  َي�ْساأَ
فالت�سّوُل؛ فيه هدٌر لكر�مِة �لإن�ساِن، و��ستغالٌل للن�ساِء و�لأطفاِل، ويوؤدي �إلى َت�سّرِب 

�لطلبِة مَن �لمد�ر�ِض، ويوؤدي �إلى �نت�ساِر �لجر�ئِم.

ثانيًا:              دوُر المجتمِع في محاربِة الت�شوِل       

و�سعِت �لدولُة �لأردنيُة قو�نيَن خا�سًة لمنِع �نت�ساِر ظاهرِة �لت�سّوِل، و�أن�ساأت مر�كَز 
�لأُ�سِر  ل�سدِّ حاجاِت  �لوطنيِة  �لمعونِة  �لمت�سّوليَن ورعايِتهم؛ و�أن�ساأَْت �سندوَق  لإيد�ِع 
حركِة  لمتابعِة  يوميًّا  برنامًجا  ونّظَمْت  �لنا�ِض،  �سوؤ�ِل  عن  و�إغناِئهم  �لفقيرِة  �لعفيفِة 

�لمت�سّولين و�سبِطهم وتحويِلهم �إلى �لجهاِت �لمخت�سِة.
�لذين  �لمت�سوليَن؛  لحيِل  فري�سًة  يقَع  ل  حتى  فطًنا،  يقًظا  يكوَن  �أْن  �لم�سلِم  وعلى 
يعر�سوَن �لعاهاِت �لم�سطنعَة، و�لأور�َق �لمزيفَة، ويقولوَن �لعبار�ِت �لتي ت�ستدرُّ عطَف 

�لنا�ِض. 
ِه،  قاَل �هلُل تعالى: ومع ذلَك فاإن هذ� ل يعني �إهانَة �ل�سائِل، �أو �ستَمُه �أو تحقيَرُه عنَد ردِّ

{  }. )�سورة �ل�سحى، �لآية 10( 

ْن َياأِْتَي  َلأَْن َياأُْخَذ �أََحُدُكْم َحْبَلُه َفَيْحَتِطَب َعَلى َظْهِرِه َخْيٌر َلُه ِمْن �أَ
ْو َمَنَعُه«)1(. َرُجاًل َفَي�ْساأََلُه �أَْعَطاُه �أَ

ودعا �لم�سلميَن �إلى �لتر�حِم و�لتكافِل في ما بينهم.
للتنفيِر من  �لقيامِة؛  �ل�سوِر يوَم  باأب�سِع  �لت�سّوَل  و�سّوَر �لإ�سالُم 
ُجُل  �لَرّ َيز�ُل  َما   « و�ل�سالُم:  �ل�سالُة  عليِه  قاَل  �لظاهرِة،  هذِه 

)1( رو�ه �لبخاري في �سحيحه.
)2( رو�ه �لبخاري في �سحيحه.    

اأتعّلُم
مزعُة لحٍم: قطعُة 

لحٍم.
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�أرجُع �إلى �أحِد �لمو�قِع �لإلكترونيِة، و�أبحُث عن دوِر وز�رِة �لأوقاِف و�ل�سوؤوِن 
و�لمقد�ساِت �لإ�سالميِة، �أو وز�رِة �ل�سوؤوِن �لجتماعيِة في �لحدِّ من ظاهرِة �لت�سّوِل، 

و�أكتُب تقريًر� حوَلُه في خم�سِة �أ�سطٍر.

�أُفّكُر في �أثٍر �آخٍر من �آثاِر �لت�سّوِل.
�أُفــّكـُر
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1- ما �ملق�سوُد بالت�سّوِل؟

2- ��ستخرْج ما تدلُّ عليِه �لن�سو�ُض �ل�رشعيُة �لآتيُة:

�أ   - قاَل �هلُل تعالى:  {   

.{  

ُل �لَنّا�َض َحَتّى َياأِْتَي َيْوَم �ْلِقياَمِة  ُجُل َي�ْساأَ ب- قاَل عليِه �ل�سالُة و�ل�سالُم: » َما َيز�ُل �لَرّ
َلْي�َض ِفي َوْجِهِه ُمْزَعُة َلْحٍم«.

جـ- قاَل �هلُل تعالى: {   }.

ْح �أثًر� من �آثار �لت�سّوِل يف �لفرِد و�ملجتمِع. 3- و�سّ

4- بّيْ موقَف �لإ�سالِم مْن ظاهرِة �لت�سّوِل.

5- ما �لإجر�ء�ُت �لتي قاَمْت بها �لدولُة �لأردنّيُة للحدِّ مْن ظاهرِة �لت�سّوِل.
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الدر�ُس ال�شابُع والع�شروَن
�شورُة ال�شورى

    اأتلو واأُطبُّق

. �أتلو �لآياِت �لكرميَة �لآتيَة منتبًها لطريقِة لفِظ �لإخفاِء �حلقيقيِّ و�لإخفاِء �ل�سفويِّ

   األـفـُظ جـيـًدا 

 ،   ،  ،  ،                           
قال اهلل تعالى:

التالوُة والتجويُد الآياُت الكريمُة )53-27(
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    اأقّوُم تعّلمي واأدائي
�لنوِن  ا تحَت  �أ�سُع خطًّ ثمَّ  �ل�سورى )27- 53(،  �سورِة  �لكريمَة من  �لآياِت  1-�أتلو 

�ل�ساكنِة مميًز� �لنوَن �لتي عليها �سكوُن �لتالوِة، مَن �لنوِن �لخالِية من �أيِّ حركٍة.
مرَّ  �ل�ساكنِة؛  �لميِم  و�أحكاِم  و�لتنويِن،  �ل�ساكنِة  �لنوِن  �ل�سابقِة لأحكاِم  در��ستي  2-من 

معي نوعاِن لالإخفاِء، �أذكرُهما.
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  التالوُة البيتيُة 
: �أرجُع �إلى �لم�سحِف �ل�سريِف، )�سورُة غافر(، ثمَّ

1-�أ�ستمُع لتالوِة �أحِد �لقر�ِء لالآياِت �لكريمِة من )57 – 85( من �سورِة غافر، و�أنتبُه 
. لطريقِة لفِظ �لإخفاِء �لحقيقيِّ و�لإخفاِء �ل�سفويِّ

2- �أكتُب يف دفرتي ثالَث كلماٍت حتتوي على حروِف خمرِج �جلوِف، مَع رقِم �لآيِة.
، ود�ئرًة زرقاَء حوَل حروِف  3-�أ�سُع د�ئرًة حمر�َء حوَل حروِف �لإخفاِء �لحقيقيِّ

�لإخفاِء �ل�سفويِّ في جدوِل �لحروِف �لآتي:

حجثتباأ

�سزرذدخ

عظط�س�س�س

ملكقفغ

  يوهـن

4- �أمالأُ �جلدوَل �لآتي مبا ينا�سُبُه:

 

�أكتُب ما �ألفُظ �ملثاُل �لحكُم
-1 �إخفاٌء حلقيٌّ
-2
-3
-1 �إخفاٌء �سفويٌّ
-2
-3
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    زيارُة بيِت �هلِل �حلر�ِم، من �لأعماِل �جلليلِة و�لعباد�ِت �لعظيمِة �لتي يقوُم بها �مل�سلُم، لأد�ِء 
منا�سِك �حلجِّ و�لعمرِة، و�ل�سالِة و�لطو�ِف فيه، وهذ� �لدر�ُض يتناوُل �لعمرَة و�أحكاَمها. 

اأوًل:                 حكُم العمرِة وف�شُلها

زيارُة بيِت �هلِل �لحر�م لأد�ِء منا�سِك �لعمرِة �ُسّنٌة موؤّكَدٌة، فالم�سلُم �لم�ستطيُع عليه �أن 
يحر�َض على �أد�ِئها لقوِل �هلِل تعالى: {  } )�سورة �لبقرة ، �لآية 196( وفي �أد�ِئها 
�لر�سوِل  لقوِل  له في رزِقِه،  له ذنوَبُه، ويبارُك  �هلُل  �لأجَر و�لثو�ِب، ويغفُر  �لم�سلُم  يناُل 

�سّلى �هللُ عليِه و�سّلَم: » تاِبُعو� َبْيَن �ْلَحِجّ َو�ْلُعْمَرِة َفاإَِنُّهَما َيْنِفَياِن �ْلَفْقَر َو�لذُنوَب«. )1(
بقاِع  �ستى  من  �لم�سلموَن  يلتقي  حيُث  �لإ�سالميِة؛  �لأخوِة  لمعاني  تر�سيٌخ  وفيها 

هم �أزَر بع�ٍض. �لأر�ِض، فيتعارفوَن ويتنا�سحوَن، وي�سدُّ بع�سُ

الدر�ُس الثامُن والع�شروَن

العمـــرُة

)1( رو�ه �لترمذي في �سننه و�سححه.

اأركاُن العمرِة

ال�شعُي بيَنالطواُف
التحّلُل مَن الإحراِمال�شفا والمروة الإحراُم
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ثانيًا:                اأركاُن العمرِة

للعمرِة �أربعُة �أركاٍن ل ت�سحُّ �إل بها:

1- الإحراُم 

:)لبيَك  قائاًل  �لعمرِة،  يف  �لدخوِل  نيُة  وهو 
�للهمَّ عمرًة(، وقبَل �أن يحرَم �لرجُل من �مليقاِت 
يتجرُد من �للبا�ِض �ملخيِط ويلب�ُض �إز�ًر�  ورد�ًء 
مَن  �ساءت  ما  �ملر�أُة  وتلب�ُض  خياطٍة،  غرِي  مْن 

�للبا�ِض �ل�ساتِر من غرِي تغطيِة �لوجِه و�لكفِي.
وو�سُع  �لغت�ساَل،  ي�ستطِع  مل  ملن  �لو�سوُء  �أو  �لغت�ساُل  �لإحر�ِم  قبَل  وي�ستحبُّ 
�لطيِب، ومن �ل�سّنِة بعَد �لإحر�ِم �لتلبيُة بقوِل �ملعتمِر: )لبيَك اللهمَّ لبيَك، لبيَك ل �رشيَك 

لَك لبيَك، اإنَّ احلمَد والنعمَة لَك وامللَك، ل �رشيَك لَك(.

محظوراُت الإحراِم

�لميقــاُت : هــَو �لمــكاُن �لــذي 
ل يجــوُز للمعتمــِر تجــاوُزه من 
غير �إحــر�مٍ، ويختلُف باختالِف 
� من �لمملكِة  �لبلد�ِن، فالقــادُم برًّ
�لأردنيِة �لها�سميــِة يحرُم من ذي 

�لحليفِة )�آبار علي(.

لب�ُس
المخيِط للرجِل

تقليُم 
الأظافِر

ا�شتخداُم 
العطوِر

مَن �لأموِر �لتي يجُب على �ملعتمِر �أن يتجنَبها يف �أثناِء �لإحر�ِم ما ياأتي:

معلومٌة اإثرائيٌة
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2- الطواُف

�لم�سرفِة  �لكعبِة  �لدور�ُن حوَل  وهو 
�شبعَة �أ�شو�ٍط يبد�أُ كلُّ �شوٍط من محاذ�ِة 
بحيُث  بِه،  وينتهي  �لأ�سوِد  �لحجِر 
يجعُل �لمعتمُر �لكعبَة عن ي�ساِرِه في 
�أن يكوَن على  �أثناِء طو�فِه, وي�شترُط 

�لم�سلُم �لطو�َف  �أر�َد  �إذ� 
نافلًة, ال ي�شترُط �أن يلب�َس 

مالب�َض �لإحر�ِم .

معلومٌة اإثرائيٌة

طهارٍة في �أثناِء �لطو�ِف.
يلم�ــضَ  �أن  للمعتمــِر  وُي�ْسَتَحــبُّ 
�لحجــَر �لأ�ســوَد فــي �أثنــاِء طو�ِفِه 
ويقبَلُه �إذ� لم يوؤدِّ ذلك �إلى مز�حمِة 
�لآخريَن �أو �إيذ�ِئهم، فاإْن �آذى غيَرُه 
من �أجــِل تقبيِل �لحجــِر فاإنه ياأثُم، 
وفي حال �لزدحام يكفي �لإ�سارُة 
للحجِر من بعيٍد وهَو في محاذ�ِتِه.

بيَن  و�لمــو�لُة  �لتتابُع  وي�ستحــبُّ 
�الأ�شو�ِط في �لطو�ِف.

مَن  و�لإكثاُر  �لقر�آِن  قر�ءُة  نُّ  وُي�سَ  
�لطو�ِف، و�ل�سالُة  �أثناِء  �لدعاِء في 
�ل�سالُم  عليِه  �إبر�هيَم  مقاِم  خلَف 

ركعتيِن بعَد �إنهاِء �لطو�ِف �إِن ��ستطاَع، و�إل ففي �أيِّ مكاٍن في �لم�سجِد، و�ل�سرُب 
من ماِء زمزَم �إلى حدِّ �لرتو�ء.
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3-  ال�شعُي بين ال�شفا والمروِة 

�لم�شُي بين �ل�شفا و�لمروِة �شبعَة �أ�شو�ٍط يبـد�أُ بال�شفا وينتهي بالمروِة, ويعدُّ �لذهاُب 
من �ل�سفا �إلى �لمروِة �سوًطا، و�لرجوُع مَن �لمروِة �إلى �ل�سفا �سوًطا �آخر.

ّنِة عنَد و�سوِلِه �إلى �ل�سفا وعنَد بد�يِة �لطو�ِف �أن يقر�أَ قوَله تعالى : ومَن �ل�سُّ
  }

   }.)�سورة �لبقرة، �لآية 158(  
وي�ستحبُّ �لو�سوُء عنَد �ل�سعِي، و�لإكثاُر مَن �لدعاِء وقر�ءِة �لقر�آِن.

4- التحّلُل مَن الإحراِم

وتق�ضُّ  �أف�سُل،  و�لحلُق  �لرجِل  �إلى  بالن�سبِة  تق�سيِره  �أو  �لر�أ�ِض  �سعِر  بحلِق  ويكوُن 
ها، وبهذ� يكوُن �لمعتمُر قد �أنهى �أعماَل �لعمرِة. �لمر�أُة بع�َض �أطر�ِف �سعِر ر�أ�سِ
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1-ما �لمق�سوُد بالعمرِة؟
2-ما حكُم �لعمرِة؟ 

3-�ذكْر ثالَث ف�سائَل للعمرِة.
غير  �لعبارِة  بجانِب   )*( و�إ�سارة  �ل�سحيحِة،  �لعبارِة  بجانِب   )ü( �إ�سارَة  �سْع   -4

�ل�سحيحِة في ما ياأتي:
�أ   -  �لتحلُل من �لإحر�ِم من �سنِن �لعمرِة )        (.

ب- �ل�سعُي بيَن �ل�سفا و �لمروِة من �أركاِن �لعمرِة )        (.
جـ- �ل�سالُة خلَف مقاِم �سيِدنا �إبر�هيَم  عليه �ل�سالُة و�ل�سالُم من �سنِن �لعمرِة )        ( .
د  - ميقاُت �لإحر�ِم للمعتمِر �لقادِم مَن �لمملكِة �لأردنيِة �لها�سميِة �آباُر علّي )        ( .

هـ-  ي�ستحبُّ �لو�سوُء عنَد �لطو�ِف لأد�ِء �لعمرِة )        (.
5-�إمالأِ �جلدوَل �لآتي مبا ينا�سُبُه:

 
اأركاُن العمرِةاأركاُن العمرِة
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لل�سحابِة �لكر�ِم منزلٌة عظيمٌة في �لإ�سالِم، فقد �سدقو� �لر�سوَل �سّلى �هلُل عليِه و�سّلَم 
و�آمنو� بِه، ون�سروُه، وكاَن لهم دوٌر كبيٌر في ن�سِر �لإ�سالِم، ومن هوؤلِء �ل�سحابيُّ �لجليُل 

. عبُد �لرحمِن بُن عوٍف 

�شفاٌت ومواقُف م�رشقٌة من حياِة عبِد الرحمِن بِن عوٍف
1-�أحُد �لع�سرِة �لمب�سريَن بالجنِة، و�أحُد �ل�سابقيَن �لأوليَن �إلى �لإ�سالِم، حيُث عر�َض 
عليه �أبو بكٍر  �لإ�سالَم فلم يترّدْد بل �سارَع �إلى ر�سوِل �هلِل �سّلى �هلُل عليِه و�سّلَم 

يبايُعُه.
�لربيِع  بِن  �سعِد  وبيَن  بيَنُه  و�سّلَم  عليِه  �هلُل  �سّلى  �لنبيُّ  �آخى  فقْد  �لنف�ِض،  عفيَف  2-كاَن 
�أن ينا�سَفُه ماَلُه، وما يملُك،  ، وكالهما تاجٌر، فعر�َض عليِه �سعٌد   �لأن�ساريِّ 

الدر�ُس التا�شُع و الع�شروَن

ال�شحابيُّ الجليُل عبُد الرحمِن بُن عوٍف 

ا�شُمُه: عبُد�لرحمِن بُن عوٍف �لقر�سيُّ ر�سَي �هلُل عنه.

مولُده: ولَد بعَد عاِم �لفيِل بع�رِش �سني. 

كنيتُه: �أبو حمّمٍد.

وفاتُُه: تويَف �سنَة ثالٍث وثالثَي للهجرِة )33هـ(.

)1( رو�ه �لبخاري في �سحيحه.        
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ُ على ذلَك، وقاَل  ف�سَكرُه عبُد �لرحمِن 
لُه:»بارَك �هلُل لَك في �أهِلَك وماِلَك، ُدلّني 

على �ل�سوِق«)1(. 
و�لتو��سِع،  و�لزهِد  بالأمانِة  ��ستهَر    -3
عليِه  �هلُل  �سّلى  �هلِل  ر�سوُل  لُه  قاَل  فقْد 
و�سّلَم: »�أنَت �أميٌن في �أهِل �ل�سماِء، �أميٌن 

في �أهِل �لأر�ِض« )2(.
4-كاَن يت�سُف بالكرِم و�ل�سخاِء و�لإنفاِق في 
�أعتَق في يوٍم و�حٍد  �هلِل تعالى؛ فقْد  �سبيِل 
َق في عهِد ر�سوِل �هلِل  ثالثيَن عبًد�، وت�سَدَّ

�سّلى �هلُل عليِه و�سّلَم بن�سِف ماِلِه.

هم، وثلٌث  كان ُيقاُل: )�أهُل �لمدينِة جميًعا �سركاُء لبِن عوٍف في مالِه، ثلٌث يقر�سُ
يق�سي عنهم ديوَنهم، وثلٌث ي�سُلهم ويعطيهم(.  عالَم يدلُّ ذلَك؟

�ســاأَل ر�سوُل �هلِل �سّلــى �هلُل عليِه 
و�سّلــَم  عبَد �لرحمــِن بَن عوٍف 
يوًما عندما ت�ســدَق بمئتي �أوقّية 
ذهًبا:  »هل تركَت لأهلَك �سيًئا يا 
عبد �لرحمِن؟ فقال: نعم، تركُت 
لهم ما وعَد �هلُل ور�سولُه من �لرزِق 
و�لخيــِر و�لأجــِر، فدعا لــه �لنبيُّ 

�سّلى �هلُل عليِه و�سّلَم  بالبركِة«

، وهَو �أحُد �لَع�سرِة  ُ �أميًر� للحجِّ 5- كاَن ر�جَح �لعقِل، فقْد عيَنُه عمُر بُن �لخطاب 
�لمب�ّسرين بالجّنة، و�ل�سّتِة �لذيَن �ختاَرهم عمُر   لَيختارو� خليفًة للم�سلميَن.

6- ُعِرَف عنُه غز�رُة �لعلِم؛ فهَو من كباِر علماِء �ل�سحابِة، وكاَن يفتي في �لمدينِة �لمنّورِة 
�أُ�ْسِكَل  �إذ�  �إليِه  �ل�سحابُة يرجعوَن  �هلُل عليِه و�سّلَم. وكاَن  �هلِل �سّلى  في حياِة ر�سوِل 

عليهم �أمٌر يحتاُج �إلى فتوى. 

  )1( �أخرجه �لحاكم في �لم�ستدرك.

  )2( �لم�ستـدرك على �ل�سحيـحيـن.

�أتامُل و�أ�ستخرُج
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1- عّلْل: لل�سحابِة �لكر�ِم منزلٌة عظيمٌة يف �لإ�سالِم.
2- �مالأِ �لفر�غاِت مبا ينا�سُبها يف �جلمِل �لآتيِة:

�أ   - ولَد عبُد �لرحمِن بُن عوٍف  بعَد ................
ب- �أ�سلَم عبُد �لرحمِن بُن عوٍف  على يدي...................

جـ- �آخى �لنبيُّ �سّلى �هلُل عليِه و�سّلَم بيَن عبِد �لرحمِن وبيَن...............ر�سَي 
�هلُل عنُهما.

3- بّيْ دللَة كلٍّ مما ياأتي:
لمن  �ل�ستِة  �أحَد  عوٍف   بَن  �لرحمِن  عبَد  �لخطاِب   بِن  عمِر  �ختياُر   - �أ  

�سيتولّى �لخالفِة.
: »�أنَت �أميٌن في �أهِل  ب- قوُل �لنبيِّ �سّلى �هلُل عليِه و�سّلَم لعبِد �لرحمِن بِن عوٍف 

�ل�سماِء، �أميٌن في �أهِل �لأر�ِض«.
4- هاِت موقًفا من حياِة عبِد �لرحمِن بِن عوٍف   يدلُّ على ما ياأتي:

�أ   - كرُمُه و�إنفاُقُه في �سبيِل �هلِل تعالى.
ب- �َسَعُة ِعلِمِه.





انتهى بحمد اهلل تعالى
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