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المقَدمُة

اآِلِه  وعلى  محمٍد  �شيِدنا  المر�شليَن،  �شيِد  على  وال�شالُم  وال�شالُة  العالميَن،  ربِّ  هلل  الحمُد 
و�شحِبِه، وَمْن �شاَر على نهِجه اإلى يوِم الديِن، اأّما بعُد:

اأخالقِه  وتقويِم  الن�سِء  تربيِة  في  عليه  ُيعتمُد  الذي  المتيُن  الأ�شا�ُس  هي  الإ�شالميَة  التربيَة  اإّن 
الفكريِة،  المتمّيزِة جميِعها؛  الإ�شالميِة  ال�شخ�شيِة  تنميِة جوانِب  في  وت�شهُم  المجتمِع،  اأبناِء  مْن 

والنف�شيِة، والج�شديِة، والجتماعيِة، وتنظيِم �شلوِكها على اأ�شا�ِس مبادِئ الإ�شالِم وت�شريعاِته. 
واإيماًنا مّنا بهذا الدوِر للتربيِة الإ�شالمية، فاإّنُه ي�شعُدنا اأْن نقّدَم لمعّلمينا واأبناِئنا الطلبِة، كتاَب 
، في ُحّلتِه الَجديدِة، والتي جاءْت من�شجمًة مَع اأهداِف  التربيِة الإ�شالميِة، لل�شفِّ الثامِن الأ�شا�شيِّ
، مراعيَن فيه التكامَل المعرفيَّ  ، وترجمًة للنتاجاِت العامِة والخا�شِة لهذا ال�شفِّ التطويِر التربويِّ

بيَن فروِع التربيِة الإ�شالميِة ب�شورٍة خا�شٍة، وبقيِة الموادِّ التي يتعلُمها الطالُب ب�شورٍة عامٍة.
التدرَج  يفيُد  بما  قبُل،  مْن  الطالُب  تعّلَمُه  ما  مَع  من�شجمًة  الكتاِب  هذا  درو�ُس  جاءْت  وقْد 
في خريطِة المفاهيِم لمو�شوعاِت التربيِة الإ�شالميِة التي تعلَّمها و�شيتعّلُمها الطالُب في المراحِل 

الدرا�شيِة التي يمرُّ بها جميِعها.
وَقْد روعَي في هذا الكتاِب؛ اأْن يكوَن م�شتماًل على عنا�شَر متعددٍة مَن المعرفِة، بما يحّقُق 
واأن�شطٍة  علميٍّ  محتًوى  مْن  عليِه  ا�شتملْت  بما  الدرو�ُس  ِت  وُعِر�شَ للطلبِة،  التعليميَة  الكفاياِت 
الت�شل�شِل  مراعاِة  مَع  الغمو�ِس،  عِن  بعيدٍة  �شهلٍة  واألفاٍظ  ُمب�ّشٍط،  �شهٍل  �شائٍق  باأ�شلوٍب  وغيرها 
العلميِّ والمنطقيِّ لالأحداِث، اإ�شافًة اإلى ا�شتماِل الأن�شطِة على مهاراٍت متنوعٍة ت�شاعُد على تنميِة 
، و�شمَن م�شتوياٍت متباينٍة، وذلك مراعاًة للفروِق الفرديِة بيَن  مهاراِت التفكيِر الناقِد والإبداعيِّ

الطلبِة.



6

تف�شير 
وحفظ

  �سورُة الإ�سراِء  
الآياُت الكريمُة )8-1(

حادثُة الإ�سراِء 

الدرُس  األوُل

�شورُة الإ�شراِء مّكيٌة، عدُد اآياِتها مئٌة واإحدى ع�شرَة، �ُشمَيْت    " �شورُة  الإ�شراءِ  "  اإ�شارًة 
ًدا ؛ حيُث انتقَل الر�شوُل  اإلى تلَك  المعجزِة   التي  خ�ّس اهللُ  تعالى  بها  نبيَُّه  الكريمَ  ُمحمَّ
الى  ِبِه  ُعِرَج  ُثمَّ  لياًل،  الأق�شى  الم�شجِد  اإلى  الحراِم  الم�شجِد  مَن  البراِق  بو�شاطِة   
ها، وُت�شّمى �شورُة الإ�شراِء �شورَة بني اإ�شرائيَل،  َة في الليلِة نف�شِ ال�شماِء، ثمَّ عاَد اإلى مكَّ

وهي اإحدى ال�شوِر الم�شبِّحاِت، وقْد تناولِت ال�شورُة المو�شوعاِت الآتيَة:
1- حادثَة الإ�شراِء.

2- عظمَة القراآِن الكريِم.
و�شالَلهم  الأر�ِس  في  اإ�شرائيَل  بني  اإف�شاَد   -3

. وخروَجهم عِن الحقِّ
4- مجموعًة مَن التوجيهاِت القراآنيِة والأخالِق 
الحميدِة التي يجُب على الم�شلِم اللتزاُم بها.

أتعّلُم

ال�شوُر الم�شبِّحاُت: ال�شوُر التي تبتدُئ 
بالت�شبيِح، وهي �شبُع �شوٍر في القراآِن 
الإ�شراِء،  ب�شورِة  ابتداأْت  الكريِم، 

وانتهْت ب�شورِة الأعلى.

بيَن يديِّ ال�شورِة
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المفرداُت والتراكيُب

: �شيطروا على البالِد.
: اأكثَر عدًدا واأعواًنا.

: ليحزنوكم حزًنا يبدو في وجوِهُكم.
روا ما تمّكنوا مْنُه. : ليهِلكوا وليدمِّ

: مكاًنا يمكثوَن فيه.

: �شاَر ِبِه لياًل.
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ابتداأِت ال�شورُة الكريمُة بتمجيِد اهلِل تعالى وتعظيِمه وتنزيهِه عْن كلِّ نق�ٍس اأو عيٍب، 
  ، ثمَّ ذكرْت ر�شالَة مو�شى  بها ر�شوَلنا  اأكرَم اهللُ  ُثمَّ ذكَرْت معجزَة الإ�شراِء التي 
الأر�ِس، وما  الذي جاءُهم واإف�شاَدهم في  الهدى  ُهم عِن  اإعرا�شَ اإ�شرائيَل، وبّينت  لبني 
هم عِن الهدى، وفي ما  وقَع عليهم مْن عذاٍب األيٍم، اأو �شيقُع بهم جّراَء اإف�شاِدهم واإعرا�شِ

ياأتي بياُن ذلَك:

تف�شيُر الآياِت الكريمِة

�شورُة الإ�شراِء
الآياُت الكريمُة )8-1( 

الآياُت الكريمُة )1(
حادثُة الإ�شراِء 

الآياُت الكريمُة )8-4( 
اإف�شاُد بني اإ�شرائيَل

الآياُت الكريمُة )3-2( 
 ر�شالُة مو�شى

1- حادثُة الإ�شراِء 
اأ�شرى اهللُ تعالى بالر�شوِل  لياًل مَن الم�شجِد الحراِم في مّكَة المكرمِة اإلى الم�شجِد 

الأق�شى في بيِت المقد�ِس )القد�ِس( وكاَن مْن اأحداِثها ما ياأتي : 
اأ   - التقى بالأنبياِء والر�شِل ال�شابقيَن عليهُم ال�شالُم.

ب- �شّلى بالأنبياِء عليهُم ال�شالُم.
جـ- ُعِرَج به اإلى ال�شماواِت الُعلى، وراأى بع�َس اآياِت ربِّه الُكبرى.

َث النا�َس بما �شاهَد،  ثمَّ عاَد في تلَك الليلِة اإلى مّكَة المكرمِة، وفي ال�شباِح حدَّ
َق به الم�شلموَن، اإل اأنَّ الكفاَر كّذبوه، وطلبوا مْن ر�شوِل اهلِل  اأْن ي�شَف لهم  و�شدَّ
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بيَت المقد�ِس، فو�شَفه لهم و�شًفا دقيًقا، على الرغِم مْن  اأنَُّه لم يكْن راآُه قبَل تلَك 
الحادثِة، ولكّنهم ازدادوا عناًدا وتكذيًبا.

ًدا  بالعبوديِة في قوِله تعالى: {  }،  وقد و�شَف اهللُ تعالى �شيَدنا ُمحمَّ
وذلك اأنَّ العبوديَة هلل تعالى مقاُم ت�شريٍف وتكريٍم.

     وفي الآيِة ربٌط بيَن الم�شجِد الحراِم والم�شجِد الأق�شى، لبياِن �شلِة كلٍّ مْنهما 
بالآخِر، ولأهميِتهما ومكانِتهما عنَد اهلِل تعالى، وفي نفو�ِس الم�شلميَن، وقْد جعَل 
تعالى الم�شجَد الأق�شى وما حوَله مبارًكا، لأنَّ هذا الم�شجَد وما حوَله مهبُط  اهللُ 

الوحِي ومهُد الر�شالِت.
وُر  والم�شجُد الأق�شى هو كلُّ ما داَر عليه ال�شُّ  
واأربعًة  مئًة  م�شاحُتُه  وتبلُغ  الأربِع،  جهاتِه  مْن 
واأربعيَن دونًما، وهو لي�َس فقط الم�شجَد ذا القبِة 
الر�شا�شيِة، ول قبَة ال�شخرِة، بل ُهو كلُّ ذلك، 

بالإ�شافة اإلى كلِّ ال�شاحاِت المحيطِة بهما. 

 2- ر�شالُة مو�شى
لّما ذكَر اهللُ تعالى اأّنه اأ�شرى بعبِده محمٍد ، ذَكر بعَدها  مو�شى   والتوراَة، لبياِن 
وحدِة الر�شالِت بيَن الأنبياِء، فكلُّهم جاوؤوا بدعوِة التوحيِد هلِل  �شبحانه وتعالى،  قاَل 
ا تذكيٌر لهم باأّنهم مْن ذريِة َمْن  تعالى: {  } وفي هذِه الآيِة اأي�شً

أفّكُر وأستنتُج

ُر مَع زمالئي في �شبِب حدوِث معجزِة الإ�شراِء للنبيِّ   في عاِم الحزِن،  اأفّكّ
واأ�شتنتُج الحكمَة مْن ذلَك.

   معلومٌة إثرائيٌة 

المق�شوُد بما حوَل الم�شجِد الأق�شى: 

الم�شاحُة التي ت�شمــُل بالَد ال�شاِم 
مــَن الأردِن، وفل�شطيَن، و�شوريا، 

ولبناَن.
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نّجى اهللُ تعالى مَع نوٍح   في ال�شفينِة، فقد كاَن عبًدا هلل، �شكوًرا لنعِمِه واآلِئِه، ومن 
ِنَعِم اهلل تعالى اأْن اأر�شَل محمًدا    ليكوَن خاتَم الأنبياِء للنا�ِس جميًعا. 

3- اإف�شاُد بني اإ�شرائيَل
اهللُ  توّعَدُهُم  وقْد  الأر�ِس،  في  اإ�شرائيَل  بني  اإف�شاِد  عْن  الكريمُة  الآياُت  تحدثِت 
وجِه  في  يقفوَن  له،  عباًدا  عليهم  يبعَث  اأْن  واأف�شدوا  الأر�ِس  في  عَلْوا  كلَّما  تعالى 
ا�شرائيل  بني  اإف�شاد  ف�شاديِن كبيرين من  اإلى  الكريمُة  الآياُت  مخططاِتهم.واأ�شارِت 
�شيقُف في وجِه  مْن  ُهْم  الموؤمنيَن،  تعالى  اهلِل  عباَد  اأنَّ  الآياُت  وبيّنِت  الأر�س،  في 
هذيِن الإف�شاديِن، وكما انت�شَر عباُد اهلِل على بني اإ�شرائيَل في اإف�شادِهم الأّوِل، فاإّنهم 

�شينت�شروَن عليِهْم، ويمنعوَن ف�شاَدُهْم وظلَمُهْم وتعدَيُهْم على الإن�شانيِة.

 اأعتزُّ بعبوديتي هلِل تعالى.
 اأحر�ُس على ت�شبيِح اهلِل تعالى وذكِرِه في كلِّ وقٍت وحيٍن.

 اأحر�ُس على تعريِف النا�ِس بالم�شجِد الأق�شى ومكانِته.
. ................................................................. 

القيُم المستفادُة مَن اآلياِت الكريمِة

اأقوُم باأحِد الن�شاطيِن الآتييِن: 
القراآِن  الم�شبِّحاِت في  ال�شوِر  ال�شريِف، وا�شتخراِج  اإلى الم�شحِف  الرجوِع   -1

الكريِم، مَع كتابِة تقريٍر ُيبّيُن ا�شَم ال�شورِة ورقَمها وعدَد اآياِتها.
2- كتابُة تقريٍر اأَُبيُن فيِه دوَر القيادِة الها�شميِة في خدمِة الم�شجِد الأق�شى والعنايِة 

ه على الطلبِة في الإِذاعِة المدر�شيِة. به والدفاُع عنُه، ثّم اأعر�شُ

ُأثري خبراتي
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األسئلُة

1- تاأّمِل الآيَة الكريمَة بعَد تالوِتها، ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة التي تليها:  
    }     

                                                             {                                                                            

. اأ   - بّيْن معانَي التراكيِب التي تحتها خطٌّ
ب- ما المق�شوُد بوعِد الآخرِة.

2- عّلْل كالاًّ مما ياأتي:
اأ   - �شّميت �شورُة الإ�شراِء ب�شورِة بني اإ�شرائيَل.

َف اهللُ تعالى �شيَدنا محمًدا  بالعبوديِة في قولِه تعالى: ب- و�شَ
{  }        

جـ- ربَط اهللُ تعالى بيَن الم�شجِد الحراِم والم�شجِد الأق�شى في الآية الأولى.
3-  ا�شتخرْج مَن الآياِت الكريمِة �شفاِت العباِد الذيَن �شيبعثهُم اهللُ تعالى لتحريِر الم�شجِد 

الأق�شى. 
4- اكتِب الآيَة الكريمَة التي تدلُّ على �شفاِت العباِد ال�شالحيَن.

  محمٍد  ب�شيِدنا  الإ�شراِء  حادثِة  ذكِر  بعَد  والتوراِة    مو�شى  ِذكِر  منا�شبَة  بّيْن   -5
مبا�شرًة في �شورِة الإ�شراِء.
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الإيماُن
الدرُس الثاني

الإ�شالُم ديٌن عظيٌم، اأر�شَل اهللُ تعالى به اأنبياَءه للب�شِر جميًعا، وقْد كانْت ر�شالُة �شّيدنا 
ٍد   خاتمَة الر�شالِت ال�شماويِة. ُمحمَّ

والأ�شا�ُس الذي يقوُم عليِه الإ�شالُم هو ا�شت�شالُم الإِن�شاِن وخ�شوُعُه هلل تعالى؛ في�شّدُق 
ّنِة  ت�شديًقا جازًما بحقيقِة هذا الديِن، وما اأخَبرنا عنُه القراآُن الكريُم والر�شوُل  في ال�شُّ

النبويِة ال�شريفِة.
وقْد اأخبَر النبيُّ  في حديِث جبريَل  عنَدما �شاأَلُه 
وُر�ُشلِه  وكتبه  باهلِل ومالئكتِه   توؤمَن  عن الإيماِن فقاَل:"اأْن 

ِه" )1(  واليوِم الآخِر، وتوؤمَن بالَقَدِر خيِرِه و�شرِّ

        اأوًل: اأركاُن الإيماِن
لالإيماِن اأركاٌن �شتٌة، يجُب الإيماُن بها، هي: الإيماُن باهلِل تعالى، ومالئكِته، وكتِبه، 

ِه. ور�شِله، واليوِم الآخر، والقدِر خيِره و�شرِّ
جميِعها،  الأركاِن  بهذِه  جازًما  ت�شديًقا  �شّدَق  اإذا  اإّل  موؤمًنا  الإن�شاُن  يكوُن  فال 

وَعِمَل بها، قاَل اهللُ تعالى: { 
  }   )�شورُة الن�شاِء، الآيُة  136(.

وقد دعا الأنبياُء والر�شُل عليهُم ال�شالُة وال�شالُم جميًعا اأقواَمهم اإلى اأ�شوِل الإيماِن، 
ذلَك اأنَّ اأ�شوَل الإيماِن، ل تتغّيُر مْن نبيٍّ اإلى اآخَر؛ فكلُّ الأنبياِء والر�شِل  عليهُم ال�شالُة 
وال�شالُم  اأَمروا اأقواَمهم باأَْن يوؤمنوا باهلِل تعالى، ومالئكِته، وكتِبه، ور�شِله، واليوِم الآخِر، 

ِه، واأْن يعملوا بها، قاَل اهللُ تعالى: {   والقدِر خيِرِه و�شرِّ
)1( �شحيح م�شلم.

   معلومٌة إثرائيٌة 

ي الِعْلُم الذي يدر�ُس  �ُشمِّ
اأركاَن الإيماِن بعلِم 

"العقيدِة الإ�شالميِة".



13

                                 } ) �شـورُة ال�شــــورى، 
َنُه  الآيُة 13(، وقاَل النبيُّ  :  "اإِنَّ َمَثِلي َوَمَثَل الأَْنِبَياِء ِمْن َقْبِلي َكَمَثِل َرُجٍل َبَنى َبْيًتا َفاأَْح�شَ

َوَيُقوُلوَن:  َلُه،  َوَيْعَجُبوَن  ِبِه،  َيُطوُفوَن  النَّا�ُس  َفَجَعَل  َزاِوَيٍة،  ِمْن  َلِبَنٍة  َع  َمْو�شِ اإِل  َواأَْجَمَلُه 
ِبَنُة، َواأََنا َخاِتُم النَِّبيِّيَن")1(. فالأ�شُل اأنَّ هذِه الأركاَن  ِبَنُة، َقاَل: َفاأََنا اللَّ َعْت َهِذِه اللَّ َهالَّ ُو�شِ

ا الأحكاُم  واحدٌة وثابتٌة في كلِّ الر�شالِت ال�شماويِة، اأمَّ
العمليُة، فقْد تختلُف مْن نبيٍّ اإلى اآخَر باختالِف ظروِف 
مَن  قوٍم  كلِّ  �شالُح  به  يكوُن  وما  والمكاِن،  الزماِن 
الأقواِم، وقْد َحَر�َس النبيُّ   طواَل البعثِة على تر�شيِخ 

الإيماِن في نفو�ِس الم�شلميَن. 

         ثانيًا: الإيماُن والعمُل ال�شالُح

الإيماُن قوٌل وعمٌل؛ اعتقاٌد بالقلِب وقوٌل بالل�شاِن، وعمٌل بالجوارِح.  
فيجُب اأْن يظهَر اأثُر الإيماِن على �شلوِك الإن�شاِن، فيوؤدي العباداِت، ويعمُل ال�شالحاِت؛ 

، وغيِر ذلَك، قاَل اهللُ تعالى:{ رِّ من اإح�شاٍن اإلى الَخُلِق، وحبِّ الخيِر، ونبِذ ال�شَّ

 )�شورُة الع�شِر، الآياُت: 1–3(.

)1( متفق عليه.
)2( �شحيح م�شلم.

{

   فائدٌة 

الأحكاُم العمليُة: ما يتعّلُق 
مثل  المكّلفيِن،  باأفعاِل 
ال�شالِة والزكاِة وال�شوم 

والبيِعِ وغيِرها. 

أتأّمُل وأستنتُج

اأتاأّمُل قوَل النبيِّ   : "ُقْل اآمنُت باهلِل ثّم ا�شتقْم" )2(، واأ�شتنتُج مْنُه اأثَر اإيماِن الم�شلِم 
في �شلوِكِه.
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           ثالثًا: اأثُر الإيماِن في الفرِد والمجتمِع

لالإيماِن اآثاٌر كثيرٌة في حياِة الفرِد والمجتمِع، مْنها:
1- التحرُر مَن العبوديِة لغيِر اهلِل تعالى.

2- ا�شت�شعاُر مراقبِة اهلل تعالى في ال�شرِّ والعلِن.
3- التزاُم اأحكاِم الإ�شالِم في �شوؤوِن حياِتِه كلِّها؛ لأنَّ الموؤمَن يعتقُد اأنُه �شوَف ُيَحا�شُب 

عليها  يوَم القيامِة.
4- قوُة الموؤمنيَن وتعاوُنهم وترابُطهم، لأنَّ اإيماَنهم باهلِل تعالى يوّحُدهم ويجعلهم اإخوًة 

متحابيَن متاآلفيَن، قاَل اهللُ تعالى:{  } )�شورُة الحجراِت، الآيُة 10(.

أحرُص على َأْن:

 اأوؤمَن باأركاِن الإيماِن، واأعمَل بها.
 اأُح�شَن ت�شرفاتي قوًل وعماًل في ال�شرِّ والعلِن.
.  ....................................................... 

الإيماِن  اأثَر ر�شوِخ  مْنها  ال�شعراِء، واأ�شتخرُج  الآياِت )45-51( مْن �شورِة  اأتدّبُر 
باهلِل تعالى على �شحرِة فرعوَن بعَد اأْن اآمنوا.

ُأثري خبراتي
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األسئلُة

1- بّيْن معنى الإيماِن.
2- ا�شتنتْج اأثًرا واحًدا تدلُّ عليه كلُّ اآيٍة مَن الآياِت الكريمِة الآتيِة:

       اأ   -  قاَل اهللُ تعالى: {                                                                     
                                                                } )�شورُة النجِم، الآيُة 41-39(.

      ب- قاَل اهللُ تعالى:{  } )�شورُة التوبِة، الآيُة 105(.
      جـ- قاَل اهللُ تعالى:{       

                                                                       } )�شورُة المائدِة، الآيُة 2(.
3- عّلْل ما ياأتي:

اأ   - ِحر�َس النبيِّ    طواَل زمِن البعثِة على تر�شيِخ الإيماِن في نفو�ِس الم�شلميَن.
ب- َدْعَوُة الأنبياِء والر�شِل عليهُم ال�شالُة وال�شالُم جميِعهم اإلى اأ�شوِل الإيماِن 

ها. نف�شِ
جـ- الت�شديُق باأركاِن الإيماِن يوؤّدي اإلى قوِة المجتمِع الم�شلِم وترابطِه.

ْح ذلَك.  4- يجُب اأْن يظهَر اأثُر الإيماِن في �شلوِك الم�شلِم، و�شّ
5- لالإيماِن اآثاٌر كثيرٌة في الفرِد والمجتمِع، اذكِر اثنيِن منها.
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اأفهم
واأحفظ

حالوُة الإيماِن      
الدرُس الثالُث

أقرأ الحديَث النبويَّ الشريَف

َحاَلَوَة  َوَجَد  ِفيِه،  ُكنَّ  َمْن  َثاَلٌث  َقاَل:"     النَِّبيِّ  َعْن    َماِلٍك  ْبِن  اأََن�ِس  َعْن 
ْن ُيِحبَّ اْلَمْرَء َل ُيِحبُُّه  َواُهَما ، َواأَ ا �شِ اْلإِيَماِن؛ اأَْن َيُكوَن اهللُ َوَر�ُشوُلُه ، اأََحبَّ اإَِلْيِه ِممَّ

، َواأَْن َيْكَرَه اأَْن َيُعوَد ِفي اْلُكْفِر َكَما َيْكَرُه اأَْن ُيْقَذَف ِفي النَّاِر" )1(. اإِلَّ هلِلِ

           �شرُح الحديِث النبويِّ ال�شريِف

اإذا  الموؤمَن  اأنَّ  اإلى  ال�شريُف  الحديُث  ي�شيُر 
كاَن قلُبُه مطمئناًّا بالإيماِن، وامتثَل اأوامَر اهلِل تعالى، 
واجتنَب نواهَيُه، تتحّقُق َلُه حالوُة الإيماِن التي تظهُر 
فين�شرُح  ا،  ور�شً وطماأنينًة  �شعادًة  حياِته  في  اآثاُرها 

�شدُرُه لفعِل الطاعاِت، والقياِم بالوجباِت.

اأتعاوُن مَع معلمي وزمالئي في �شياغِة مفهوٍم لحالوِة الإيماِن، واأدّوُنه في دفتري.

   )1( رواه البخاري في �شحيحه.

 ، الخزرجيُّ  مالٍك  بُن  اأن�ُس  هو 
عنَدما  عمِره  مْن  العا�شرِة  في  كاَن 
ه لخدمِة النبيِّ �شّلى اهللُ  اأمُّ جاءْت بِه 
عليِه و�شّلَم، وكاَن مَن الُمكثريَن مْن 
روايةِ  الحديِث ال�شريِف، ومْن اأواخِر 

�شحابِة ر�شوِل  وفاًة.

التعريف براوي الحديث

أتعاوُن وأصوُغ 
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وقْد بّيَن الحديُث ال�شريُف ثالثة دلئَل لحالوِة الإيماِن، هي: 

:  1- حبُّ اهلِل تعالى ور�شولُُه
يحر�ُس الم�شلُم على حبِّ اهلِل تعالى ور�شوِله الكريِم  ، وُيظهُر ذلَك بطاعِتهما، واّتباِع 
اأمرِهما، قالَ تعالى:{                                                                                             } 
 )�شورُة اآِل عمراَن، الآيُة 31(، ويكوُن حبُّ اهلِل تعالى ور�شوِله  بال�شدِق في تقديِم محبِتهما 
على ما يحبُّ المرُء مْن اأموِر الّدنيا، قاَل ر�شوُل اهلِل : "كلُّ اأمتي يدخلوَن الجنَة اإلَّ 
َمْن اأبى، قيَل وَمْن ياأبى يا ر�شوَل اهلل؟! قاَل: َمْن اأطاعني َدخَل الجنَة، وَمْن ع�شاني 

فقْد اأَبى" )1(. 

ولقْد اأحبَّ ال�شحابُة الكراُم اهللَ تعالى ور�شوَله ، وظهَر ذلك في التزاِمهم وطاِعتهم، 
َم اهللُ وجَهُه  فعنَدما اأرادْت قري�ُس قتَل النبيِّ ، ليلَة الهجرِة، ناَم عليُّ بُن اأبي طالٍب كرَّ
في فرا�ِس النبيِّ ، ولما �ُشِئَل : كيَف كاَن حبُّكم لر�شوِل اهلِل  ؟ قاَل: " كاَن واهلِل 

 ." اأحبَّ اإلينا مْن اأمواِلنا واأولِدنا واآباِئنا واأمهاِتنا، ومَن الماِء البارِد على الظَماأِ

فاإذا اأحبَّ الم�شلُم اهللَ تعالى ور�شوَله  وجَد في قلِبه حالوَة الإيماِن، ولّذَة الطاعِة 
والتباِع.

2- الحبُّ في اهلِل تعالى
الإ�شالُم يعّظُم قيمَة الأخّوِة الإيمانيِة التي تجمُع اأفراَد المجتمِع، قاَل اهللُ تعالى: 
{  } )�شورُة الحجراِت، الآيُة 10(، والحديُث ال�شريُف يدعو اإلى الحبِّ في اهلِل 
تعالى، فالم�شلُم يحبُّ غيَره مَن النا�ِس، وي�شعُد لما ي�شيُبهم مْن خيٍر، ويقّدُم الن�شَح لهم، 
ه")2( وقْد َبّيَن ر�شوُل  قاَل ر�شوُل اهلِل : " َل ُيوؤِْمُن اأََحُدُكْم َحتَّى ُيِحبَّ ِلأَِخيِه َما ُيِحبُّ ِلَنْف�شِ
اهلِل  اأجَر المتحابيَن في اهلِل تعالى، ومنزلَتهم يوَم القيامِة، َقاَل َر�ُشوُل اهلِل  : َيُقوُل اهللُ َعزَّ 

)1( رواه البخاري في �شحيحه.
)2( متفق عليه.
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َوَجلَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة: "اأَْيَن اْلُمَتَحابُّوَن ِبَجالِلي ؟ اْلَيْوَم اأُِظلُُّهْم ِفي ِظلِّي َيْوَم ل ِظلَّ اإِل ِظلِّي" )1(.
وَعْن اأن�ٍس : » اأنَّ رجاًل �شاأَل النبيَّ  عِن ال�شاعِة، قاَل: »وماذا اأعدْدَت لها؟« قاَل: 
ل �شيَء، اإّل اأّني اأحبُّ اهللَ ور�شوَله، فقاَل: »اأَْنَت مَع َمْن اأحَبْبَت«، قاَل اأن�ٌس: َفما 
َفرْحَنا ب�شيٍء فَرَحنا بقوِل النبي : »اأَْنَت مَع َمْن اأحَبْبَت«، قاَل اأن�ٌس : فاأنا اأُحبُّ 
النبيَّ  واأبا بكٍر وعمَر ر�شي اهلل عنهما، واأرجو اأْن اأكوَن مَعهم بحبي اإياهم، واإْن َلْم 

اأعمْل بمثِل اأعماِلهم« )2(.

3- الثباُت على الإيماِن
َقُه ل�شالِح الأعماِل، ويحَذُر   الم�شلُم ي�شت�شعُر نعمَة اهلِل تعالى باأَْن هداُه اإلى الإيماِن، ووفَّ
ِمْن كلِّ ما يمكُن اأْن يوؤّثَر �شلًبا في اإيماِنِه، ويكَرُه كلَّ عمٍل اأْو قوٍل مْن �شاأِنه اأْن يوؤدَي 
بِه اإلى الكفِر اأِوْ النفاِق اأِو ال�شالِل اأِو الوقوِع في المعا�شِي، فيبتعُد عِن الكذِب والغدِر 
اهلِل تعالى وعذاِبه،  اإلى �شخِط  ال�شوِء، ويتجنُب كلَّ ما يوؤدي  اأ�شدقاِء  والخيانِة، وعْن 
في�شاعُده ذلَك على الثباِت على الإيماِن، وال�شتقامِة على اأمِر اهلِل تعالى، فيجُد بذلَك 

في قلبِه حالوَة الإيماِن، و�شعادًة في الحياِة. 

 ، اأحر�َس على الأعماِل التي تقرُبني مَن اهلِل ور�شوِله 
   واأقّدَمهما على ما اأُحبُّ واأرغُب مْن اأموِر الدنيا.

 اأحبَّ الخيَر وال�شعادَة لالآخريَن كما اأحبُّهما لنف�شي.
. ................................................................... 

)1( رواه م�شلم في �شحيحه.  
)2( رواه البخاري في �شحيحه.

عّلمني رسوُل اهلِل  أْن:
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األسئلُة

ْن ُيقذَف في الناِر" 1- ا�شرْح قوَل النبيِّ : " َواأَْن َيْكَرَه اأَْن َيُعوَد ِفي اْلُكْفِر كما يكرُه اأَ
2- َبّين دللَة الن�شو�ِس ال�شرعيِة الآتيِة: 

.{ اأ   - قاَل تعالى: { 
؟ َقاَل:  ب- عندما �ُشئَل : اأَيُّ النَّا�ِس اأََحبُّ اإَِلْيَك َيا َر�ُشوَل اهلَلِ

َي  َجاِل؟ َقاَل: " اأَُبوَها "، ُثمَّ َقاَل: " ُعَمُر"، َر�شِ ُة "، وعندما �ُشِئَل عِن الرِّ          " َعاِئ�شَ
اهللُ َعْنُهْم اأَْجَمِعيَن .

3- ما الدليُل على وجوِب حبِّ الم�شلِم هلِل تعالى ولر�شوِلِه اأكثَر مّما �شواهما؟
4- الم�شلُم يحر�ُس على اختياِر اأ�شدقاَء مْن اأهِل الطاعِة والإيماِن، عّلْل ذلَك. 

5- ما راأُيَك في كلِّ موقٍف مَن المواقِف الآتيِة:
اأ   - تَرَك مجموعٌة مَن ال�شباِب �شالَة الع�شِر اإلى اأن تنتهَي مباراُة كرِة القدِم.

ب- رف�شْت فتاٌة م�شاعدَة والدِتها لن�شغاِلها بالهاتِف.
جـ- يوؤّخُر م�شلٌم �شلواِتِه جميَعها اإلى ما بعَد الع�شاِء بحجِة العمِل طواَل اليوِم.
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التالوة
والتجويد

همزُة الو�سِل الدرُس الرابُع

 أتأّمُل وَأالحُظ         

الكلماِت القراآنيَة الملونَة باللوِن الأحمِر، ثمَّ اأجيُب عِن الأ�شئلِة الآتيِة: 
- {  } )�شورُة الفاتحِة، الآيُة 6(.

- {  } )�شورُة الن�شاِء، الآيُة 171(.
- {   } )�شورُة اإبراهيَم، الآيُة 26(.

  } -

1- ما الحرُف الذي بداأَْت بِه الكلماُت القراآنيُة؟ ) ......... (
2- ما العالمُة التي فوَق الحرِف الأوِل في الكلماِت؟ ) ........ (

3- هل ت�شتطيُع النطَق بالحرِف الثاني ال�شاكِن في الكلماِت القراآنيِة مْن غيِر الحرِف الأوِل؟ 
4- كيف تبداأُ بها في بدايِة الكالِم؟ وكيَف تبداأُ بها مو�شولًة؟ 

لعلك لحْظَت اأّنَك ل ت�شتطيُع البدَء بالحرِف الثاني ال�شاكِن في الكلماِت القراآنيِة 
المكتوبِة باللوِن الأحمِر؛ لذلَك ُبِدَئ بهمزِة و�شٍل حتى ت�شتطيَع النطَق بالحرِف الثاني 

ال�شاكِن. و�شتتعرُف في درو�ٍس لحقٍة كيفيَة البدِء بهمزِة الو�شِل. 
         أستنتُج أنَّ

تثبُت  ال�شاكِن، وهي  بالحرِف  البدِء  ِمَن  للتمّكِن  الكلمِة؛  اأوَل  ُتكتُب  الو�شِل  همزُة 
لفًظا في بْدِء الكالِم، مثل:  ،  ،  

  ، وت�شقُط لفًظا في و�شِله، مثل: 

} )�شورُة الأنعاِم، الآيتاِن 24-23(.
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سورُة الحجِر
الآياُت الكريمُة )25-1(

َأتلو وُأطّبُق 

                         قاَل اهلُل تعالى:



22

ُم تعّلمي وأدائي َأَقوِّ

 اأ�شتخرُج مَن الآياِت الكريمِة مْن �شورِة الحجراِت، خم�َس كلماٍت فيها همزُة و�شٍل،
    واألفُظها لفًظا �شحيًحا. 

:  اأرجُع اإلى الم�شحِف ال�شريِف )�شورِة النحِل( ثمَّ
1-  اأتلو الآياِت الكريمَة من )1-25(، مراعًيا ما تعلمُتُه مْن اأحكاِم التالوِة والتجويِد.

في      واأكتُبها  الو�شِل،  بهمزِة  ُبدَئْت  كلماٍت  خم�َس  الكريمِة  الآياِت  مَن  اأ�شتخرُج   -2
دفتري.

التالوُة البيتيُة
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التقوى الدرُس الخامُس

مدَح اهللُ َعزَّ وجلَّ عباَدُه المتقيَن في اآياٍت كثيرٍة مَن القراآِن الكريِم، ما يدلُّ على 
مكانِة التقوى واأهميِتها، وقْد جعَل اهللُ تعالى القراآَن الكريَم هًدى للمتقيَن، قاَل اهللُ 
تعالى: {  } )�شورُة البقرِة، الآيتاِن 1-2(، فما 

التقوى؟ وما اأهميُتها؟ وما ثمراُتها على الفرِد والمجتمِع في الدنيا والآخرِة؟   
التقوى ِمَن الِقيِم الإيمانيِة التي َحَر�َس الإ�شالُم على تربيِة الم�شلِم عليها، وهي ت�شيُر 
اإلى مخافِة الموؤمِن ربَّه، واللتزاِم باأوامرِه واجتناِب نواهيِه مْن دوِن حاجٍة اإلى ُمراقبٍة مْن 
اأحٍد، والأمُر بالتقوى مقّدٌم على كلِّ اأمِر، قاَل اهللُ تعالى:{  } 

)�شورُة البقرِة، الآيُة 278(. 

تعالى:{   اهللُ  قاَل  والآخريَن،  لالأوليَن  اهلِل  و�شيُة  وهي 
 } )�شورُة الن�شاِء، الآيُة 131(.

وهَي مَن القيِم الإيمانيِة التي اإذا ترّبى عليها الم�شلُم كان موؤديًا لما اأوجَب اهللُ تعالى 
ُدُق في حديِثه،  ، وَي�شْ عليه، فتراُه يحافُظ على �شالِته، ويت�شدُق بماِله، وي�شوُم ويحجُّ
والثواَب،  الأجَر  بذلك  راجًيا  والخا�شِة،  العامِة  والممتلكاِت  الأمانِة  على  ويحافُظ 
ول  رِحَمُه،  يقطُع  ول  تعالى  باهلل  ي�شرُك  فال  و�شغيَرها،  كبيَرها  المحرماِت  ويجتنُب 

يكذُب، ول يغ�سُّ خوًفا من عقاِب اهلل تعالى.  
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)1( اأخرجه الطبراني ب�شند ح�شن.
)2( اأخرجه الترمذي ب�شند ح�شن

       اأوًل: اأهميُة التقوى
التقوى هي الأ�شا�ُس المتيُن الذي َيبِني عليه الم�شلُم حياَتُه، وتظهُر اأهميُة التقوى في 

ها اأنَّها:   جوانَب عّدٍة، من اأهمِّ
لوَك، وُتعيُن على ال�شتقامِة، فقْد جاَء رجٌل اإلى النبيِّ ، فقاَل: يا ر�شوَل  1- ُتهّذُب ال�شُّ

ني، قاَل: "عليَك بتقوى اهلِل، فاإنها ِجماُع كلِّ خيِر" )1(. اهلِل، اأو�شِ
2- ِمن اأكثِر ما ُيدِخُل النا�َس الجنَة، فعن اأبي هريرَة  قال: �ُشئَل ر�شوُل اهلِل  عْن اأكثِر 

ما ُيدِخُل النا�َس الجنَة؟ فقاَل: "تقوى اهلِل وُح�شُن الُخلِق" )2(.
                                { تعالى:{   اهللُ  قاَل  تعالى،  اهلل  عنَد  التفا�شِل  ميزاُن   -3
به تقواُه  ُب الإن�شاَن عنَد رِبه َماُله ول �ُشلطاُنُه، واإّنما ُيقرِّ )�شورُة الحجراِت، الآيُة 13( فال ُيقرِّ

وعمُلُه ال�شالُح.

         ثانيًا: ثماُر التقوى 

للتقوى ثماٌر كثيرٌة تعوُد على الم�شلِم بالخيِر في الدنيا والآخرِة، وِمْن تلَك الثماِر:
1- توفيُق اهلِل تعالى المتقيَن اإلى التفريِق بيَن الحقِّ والباطِل، قاَل اهللُ تعالى: {  

 } )�شورُة الأنفاِل، الآيُة 29(.
2- تي�شيُر الأموِر، وتفريُج الهموِم، فيوفُقُه اهللُ تعالى لالأخِذ بالأ�شباِب التي يواجُه بها تحدياِت 

الحياِة المختلفَة، قاَل تعالى:{  }  )�شورُة الطالِق، الآيُة 4(.

، ثّمَّ اأكتُبُه في دفَتري. مفهوًما للتقوى باأ�شلوبي الخا�سِّ
َأصوُغ
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       ثالثًا: مواقُف من التقوى  

 : راعًيا نزَل ِمَن الجبِل، فاأراَد اأن يختبَرُه، فقاَل ابُن عمَر  راأى عبُد اهلل بُن عمَر
يا راعَي الغنِم، ِبْعني �شاًة ِمْن هذِه الغنِم.

فاأجاب الراعي: اإني اأَِجيٌر.
يِِّدَك اأكَلها الذئُب.  فقاَل ابُن عمَر : ُقل ل�شَ

؟! فاأجاَب الراعي: فاأيَن اهللُ عزَّ وجلَّ

   أتدّبُر وُأبادُر

قِّ تمرٍة" )1(، واأبادُر للقياِم باأعماٍل في  اأتدّبُر قوَل ر�شوِل اهلِل  : "فاتقوا الناَر ولو ب�شِ
مدر�شتي اأّتقي بها الناَر.

)1( اأخرجه اأحمد ب�شند �شحيح.

3- َمحُو ال�شيئاِت، وم�شاعفُة الأجِر، ودخوُل الجنِة، قاَل اهللُ تعالى: {  
 } )�شورُة الطالِق، الآيُة 5(.

4- انت�شاُر الخيِر والف�شيلِة، التي توؤثر اإيجاًبا في �شلوِك الأفراِد والمجتمعاِت. 
 أتأّمُل وأستخرُج

اأتاأّمُل قوَل اهلِل تعالى: {  } )�شورُة البقرِة، الآيُة 282( واأ�شتخرُج 
مْنُه ثمرًة ِمْن ثماِر التقوى.
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1- م�شتعيًنا بقوِلِه تعالىالآتي: { 
ه                               }  )�شورُة البقرِة، الآيُة 183(، اأُبّيُن اأثَر ال�شياِم في تحقيِق التقوى، واأناق�شُ

مَع زمالئي.
2-  اأبحُث في �شبكِة الإنترنت عْن موقٍف مْن مواقِف التقوى، ثمَّ اأُلّخ�شُه، واأقروؤُه 

على ُزمالئي في الإذاعِة المدر�شيِة.

ُأثري خبراتي

       رابًعا: اأموٌر تُعيُن على التقوى  

1- اأُوؤدي الفرائ�َس واأحر�ُس على النوافِل.   
2- اأتعلُم الِعلَم النافَع. 

3- اأتخلُق بالأخالِق الحميدِة.     
4- اأُحا�شُب نف�شي واأُقّوُمها.

5- اأ�شت�شعُر مراقبَة اهلِل تعالى لي في كلِّ اأَعمالي. 
ها اأنَت خيُر َمن زّكاها،  6- اأدعو اهللَ تعالى دائًما بقولي: " اللهمَّ اآِت نف�شي تقواها، وزكِّ

اأنَت وليُّها ومولها" .
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األسئلُة

1- اذكْر اأمريِن يدلِن على اأهميِة التقوى.
2- اأكمِل الفراَغ في الجمِل الآتيِة بما ينا�ُشبها: 

      اأ   -  اأكثُر ما ُيدِخُل النا�َس الجنَة ............................ و............................... .

      ب- المتقي ُيحافُظ على .............................. ويجتنُب ............................ .
3- للتقوى ثماٌر عظيمٌة يجنيها الم�شلُم في الدنيا والآخرِة، تاأمِل الآياِت الكريمَة الآتيَة، 

ثّم اكتْب مقابَل كلٍّ مْنها ثمرَة التقوى. 

4- اكتْب موقًفا �شاهْدَتُه اأو �شمعَته اأعجبَك يدلُّ على التقوى .

الثمرُة الآيُة الكريمُة الرمز

.{  } اأ

ب

.{  } جـ

.{  } د

}
.{
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قياُم الليِل  
الدرُس السادُس

اأتاأمُل قوَل اهلِل تعالى الآتي واأ�شتخرُج منه �شفاِت المتقيَن: {        

} )�شورُة الذارياِت، الآياُت 15–18(.

         اأوًل: مفهوُم قيام الليِل

اهلِل  اإلى  التقّرِب  الليِل يق�شيِه في  قياِم جزٍء مَن  الم�شلَم على  تعالى  حثَّ اهللُ 
تعالى، بال�شالِة والذكِر وقراءِة القراآِن والدعاِء، وجعَل لمْن يقوُمُه اأَجًرا عظيًما 
وما  الطائعيَن،  الموؤمنيَن  وا�شًفا  تعالى  فقاَل  تعالى،  اهللُ  اإل  مقداَره  يعلُم  ل 
        } والثواِب:  الأجِر  مَن  لهْم  ُه  اأعدَّ
} )�شورُة ال�شجدِة، 

الآيتاِن 16–17(.

    أتأّمُل وأتخيلُّ

اأتاأّمُل قوَل اهلِل تعالى الآتي، واأتخيُل مقداَر اأجِر قياِم الليِل: {  
.{ 

       ثانيًا: مْن ف�شائِل قياِم الليِل

 لقياِم الليِل ف�شائُل كثيرٌة، منها:

  أتأّمُل وأستخرُج
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1- ر�شواُن اهلِل تعالى ومحبُته، وفيِه اقتداٌء بالنبيِّ ، فقْد كاَن يقوُم جزًءا ِمَن الليِل في كلِّ ليلٍة.
اْلَمْكُتوَبِة  الِة  ال�شَّ َبْعَد  الِة  ال�شَّ ُل  "اأَْف�شَ  : النبيُّ  قاَل  تعالى،  اهلِل  العظيُم مَن  الأجُر   -2

الُة ِفي َجْوِف اللَّْيِل" )1(. ال�شَّ
َتَباَرَك   3- غفراُن اهلِل تعالى للتائبيَن، وا�شتجابُة دعاِء الداعيَن، قاَل النبيُّ : "َيْنِزُل َربَُّنا 
ْنَيا ِحيَن َيْبَقى ُثُلُث اللَّْيلِ الآِخُر، َيُقوُل: َمْن َيْدُعوِني  َماِء الدُّ اإَِلى ال�شَّ َلْيَلٍة  َوَتَعاَلى ُكلَّ 

َفاأَ�ْشَتِجيَب َلُه؟ َمْن َي�ْشاأَُلِني َفاأُْعِطَيُه؟ َمْن َي�ْشَتْغِفُرِني َفاأَْغِفَر َلُه؟ " )2(.
4- تف�شيُل اهلِل تعالى َمْن يقوُم الليَل مَن الم�شلميَن عّمْن ل يقوُمُه، قاَل اهللُ تعالى:

 }      
   } )�شورُة الزمِر، الآيُة  9(.

َر ِمَن القراآِن الكريِم، ويتحّقُق  اإّن اأعظَم ما يكوُن به قياُم الليِل ال�شالُة، وقراءُة ما تي�شَّ
ِمْن َخيَرِي  القياُم بذكِر اهلِل تعالى، وال�شتغفاِر والتوبِة مَن الذنوِب، وب�شوؤاِل اهلِل تعالى 
الدنيا والآخرة، لأنه َحِريٌّ اأن ُي�شتجاَب دعاُءه في ذلَك الوقِت،  قاَل ر�شوُل اهلِل : "اإِنَّ 
ْنَيا َوالآِخَرِة، اإِل اأَْعَطاُه  اَعًة ل ُيَواِفُقَها َرُجٌل ُم�ْشِلٌم، َي�ْشاأُل اهللَ َخْيًرا ِمْن اأَْمِر الدُّ ِفي اللَّْيِل َل�شَ

اإِيَّاُه، َوَذِلَك ُكلَّ َلْيَلٍة" )3(.
فال  الليَل  الم�شلُم  قاَم  فاإذا  العبادِة،  في  والعتداِل  التوازِن  على  الإ�شالُم  وقْد حثَّ 
الليِل  ا، وَمْن يقوُم كلَّ  ا، ولأّن لزوجِه وبيِته عليه حقاًّ يقوُمه كلَُّه؛ لأَن لج�شِدِه عليِه حقاًّ
ف�شيناُم وقًتا طوياًل مَن النهاِر، وهذا يوؤّثُر في طلِب رزقِه وعمارِة الأر�ِس، فلْم يكْن مْن 

هدِي النبيِّ  اأْن قاَم الليَل كلَُّه.
)1( رواه م�شلم في �شحيحه.

)2( متفق عليه.
)3( رواه م�شلم في �شحيحه.

ثالثًا: كيَف يكوُن قياُم الليِل 
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إضاءٌة

 ، عن َعْبِد اهلَلِ ْبِن َعْمِرو ْبِن الَعا�ِس
قال النبيُّ : " َيا َعْبَداهلِل، اأََلْم اأُْخَبْر اأَنََّك 
َفُقْلُت:  اللَّْيَل؟"،  َوَتُقوُم  النََّهاَر،  وُم  َت�شُ
ْم  َبَلى َيا َر�ُشوَل اهلِل، َقاَل: "َفاَل َتْفَعْل �شُ
ِدَك َعَلْيَك  َواأَْفِطْر، َوُقْم َوَنْم، َفاإِنَّ ِلَج�شَ
َواإِنَّ  ا،  َحقاًّ َعَلْيَك  ِلَعْيِنَك  َواإِنَّ  ا،  َحقاًّ

ا " )1(. ِلَزْوِجَك َعَلْيَك َحقاًّ

اأرجُع اإلى كتاِب "ريا�ُس ال�شالحيَن" لالإماِم النوويِّ رحَمُه اهللُ تعالى كتاِب الف�شائِل، 
ُه على زمالئي في  باِب ف�شِل قياِم الليِل، واأكتُب حديًثا واحًدا عْن قياِم الليِل، واأقروؤُ

. ال�شفِّ

ُأثري خبراتي

أحرُص على

 قياِم الليِل، مَع مراعاِة العتداِل في ذلَك.
 حثِّ اأ�شرتي وزمالئي على قياِم الليِل.

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

)1( متفق عليه.

           رابًعا: الأموُر المعينُة على قياِم الليِل

اإذا اأراَد الم�شلُم اأْن يحظى باأجِر قياِم الليِل 
لُه مَن القياِم ببع�ِس الأموِر التي  و�شرفِه فال بدُّ 

ُت�شاعُده على ذلَك، مْنها:
1- النيُة ال�شادقُة على قياِم الليِل.

2- النوُم باكًرا، وعدُم ال�شهِر لغيِر حاجٍة.
اأن  يريُد  الذي  الوقِت  على  المنّبِه  توقيُت   -3

يقوَم فيه.
4- الموازنُة بيَن العمِل والعبادِة.

أفّكُر وأبادُر

اأفّكُر في عمٍل اآخَر ُي�شاعدني على قيام الليِل، واأبادُر للعمِل بِه
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األسئلُة

1- بّيْن مفهوَم قياِم الليِل.
2- اذكْر ثالثًة مَن الأموِر التي ت�شاعُدَك على قياِم الليِل.

3- عّدْد ثالَث عباداٍت يوؤديها الم�شلُم في اأثناَء قياِم الليِل.
4- بّيْن ف�شَل قياِم الليِل مْن الن�شو�ِس ال�شرعيِة الآتية:

اأ    - قال اهللُ تعالى: { 
{         

الُة ِفي َجْوِف اللَّْيِل". الِة اْلَمْكُتوَبِة، ال�شَّ الِة َبْعَد ال�شَّ ُل ال�شَّ ب- قاَل النبيُِّ  : " اأَْف�شَ
ْنَيا ِحيَن َيْبَقى  َماِء الدُّ اإَِلى ال�شَّ َلْيَلٍة  جـ- قاَل النبيُّ  : " َيْنِزُل َربَُّنا َتَباَرَك َوَتَعاَلى ُكلَّ 
َفاأُْعِطَيُه، َمْن  َلُه، َمْن َي�ْشاأَُلِني  َفاأَ�ْشَتِجيَب  ُثُلُث اللَّْيِل الآِخُر َيُقوُل: َمْن َيْدُعوِني 

ْغِفَر َلُه ". َي�ْشَتْغِفُرِني َفاأَ
�س كيفيَة قياِم الّليِل، في فقرٍة واحدٍة، مبيًنا فيها: 5- لخِّ

       اأ   - كيفيَة اأداِء ال�شالِة.
       ب- الأدعيَة التي تدعو بها اهللَ تعالى.

       جـ- كيفيَة العتداِل فيِه، واأهميَة ذلَك.
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   نبيُّ اهلِل �سالٌح
الدرُس السابُع

  مْن اآثاِر وم�شاكِن قوِم �شالٍح                                                  

 { بعَث اهللُ تعالى لكلِّ اأمٍة مَن الأمِم ر�شوًل، قاَل تعالى:{
)�شورُة النحِل، الآيُة 36(، وقْد اأر�شَل اهللُ تعالى نبيَّه �شالًحا  اإلى قوِم ثموَد، يدعوُهم اإلى توحيِد 

اهلل تعالى وعبادِته وحَدُه. 

   اأوًل:  قوُم نبيِّ اهلِل �شالٍح           

وا بذلك ن�شبًة اإلى اأحِد اأجداِدهم  )ثموَد(، وكانوا  قوُم ثموَد مَن القبائِل العربيِة، �ُشمُّ
ي�شكنوَن وادي الِحْجِر، الذي يقُع حالًيا في المملكِة العربيِة ال�شعوديِة، ُقرَب منطقِة الُعال. 
وبالُدهم تمتدُّ ما بيَن الحجاِز وال�شاِم، قاَل تعالى: {  }  )�شورُة 
الحجِر،  الآيُة80(، وكانوا ينحتوَن بيوَتهم في الجباِل، قاَل اهللُ تعالى:{  

 } )�شورُة الحجِر، الآيُة 82(.

وكاَن قوُم ثموَد يعبدوَن الأوثاَن، ويتفاخروَن بقّوِتهم، فاأر�شَل اهللُ تعالى اإليهم نبيَُّه 
َمْن  فمْنهْم  الأوثاِن،  عبادِة  وترِك  تعالى وحَدُه،  اهلِل  عبادِة  اإلى  ليدعوهْم  ؛  �شالًحا 
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َق واآمَن، ومْنهم َمْن ا�شتكبَر، فكفَر باهلِل تعالى، قاَل اهللُ تعالى: {   �شدَّ
 } )�شورُة النمِل، الآيُة 45(.

   ثانيًا: معجزُة نبيِّ اهلِل �شالٍح          

اأّيَد اهللُ تعالى نبيَُّه �شالًحا  بمعجزِة الناقِة، لتكوَن دلياًل على اأنَُّه ُمر�َشٌل مْن عنِد 
اهلِل تعالى، واأمَرُهم اأْن يجعلوا للناقِة يوًما كاماًل ت�شرُب فيه مَن الماِء وحَدها، ولثموَد يوًما 
ي�شربوَن فيه مَن الماِء، وكاَن لها مَن ال�شفاِت والخ�شائ�ِس ما َعَرَف بها قوُم ثموَد اأّنها 
معجزُة نبيِّهم �شالٍح ، حيُث كاَنْت تكفي القوَم جميَعهم من لبِنها، لكْن منهم َمْن 
وها ب�شوٍء، قاَل  ر َقوَمُه ِمْن اأْن يم�شُّ ا�شتكبَر وعانَد ولْم يوؤمْن، وكاَن النبيُّ �شالٌح  قْد حذَّ

اهللُ تعالى:{ 

 }  ) �شورُة الأعراِف، الآيُة  73(.

اإّل اأّن الذيَن كّذبوا وا�شتكبروا وكفروا، اأْقَدموا على قتِل الناقِة، وطلبوا مَن النبيِّ �شالٍح 
 اأْن ياأتَيهم بالعذاِب الذي توّعَدهم به اإْن ُهم قتلوا الناقَة، ا�شتهزاًء بالعذاِب، وا�شتبعاًدا 

له، وتكذيًبا لنبيِّهم �شالٍح ، قاَل اهللُ تعالى عْنهم: { 

} )�شورُة الأعراِف، 
الآيُة  77(، فاأر�شَل اهللُ تعالى عليهْم عذاًبا �شديًدا، هَو )الّرجفُة(، 

فكانِت النتيجُة هالَك هوؤلِء المكذبيَن الكافريَن، قاَل اهللُ تعالى: 
الأعراِف،  )�شورُة    {    }

الآيُة  78(، ونّجى اهللُ تعالى نبيَُّه �شالًحا  وَمْن اآمَن َمَعُه.

أتعّلُم

ال�شديدُة  الزلزلُة  الرجفُةُ: 

وال�شيحُة  الأر�ِس،  مَن 
العظيمُة مَن ال�شماِء.



34

اأتفّكُر في قوِل اهلِل تعالى:{  }، مَع اأّنُه لم ُيبعْث 
اإليهم اإل نبيٌّ واحٌد، واأ�شتنتُج دللَة ذلَك.

اأرجُع  اإلى كتاِب )تي�شيُر الكريِم الرحمِن في تف�شيِر كالِم المناِن( لل�شعدي،   -1
ها على زمالئي  �ُس مْنُه ق�شَة ثموَد الوارَد ذكُرها في �شورِة ال�شم�ِس، واأقروؤُ واألخِّ

. في ال�شفِّ
اأرجُع اإلى �شبكِة الإنترنت، واأجمُع �شوًرا لآثاِر وم�شاكِن قوِم �شالٍح، واأل�شُقها   -2

في دفتري.
ال�شعوديِة،  العربيِة  للمملكِة  عْن خريطٍة  واأبحُث  الإنترنت،  �شبكِة  اإلى  اأرجُع   -3

واأُحّدُد عليها مكاَن )وادي الحجِر(.

ِمَن الدرو�ِص والِعبِر الُم�شتفادِة مْن ق�شِة نبيِّ اهلِل �شالٍح  مَع قوِمِه:

. اأحر�ُس على طاعِة اهلل تعالى ور�شوِله 

 اأوؤمُن باأنَّ دعوَة الر�شِل والأنبياِء  عليهُم ال�شالُم واحدٌة.

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

أتفّكُر وأستنتُج

ُأثري خبراتي
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1- امالأِ الفراغاِت في ما ياأتي بما ينا�ُشبها:
اأ   - القوُم الذيَن بعَث اهللُ  تعالى اإليهم نبيَُّه �شالًحا  هم قوُم .................... .
ب- كاَن قوُم النبيِّ �شالٍح  قبَل بعثِتِه اإليهم يعبدوَن ............................... .
جـ- موقُف قوِم نبيِّ اهلِل �شالٍح  مْن دعوِتِه ......................................... .
د  - م�شيُر النبيِّ �شالٍح  وَمْن اآمَن مَعُه ............................................... .

2- اأر�شَل اهللُ تعالى الناقَة معجزًة للنبي �شالٍح ، عّلْل ذلَك.
3- �شْع دائرًة حوَل رمِز الإجابِة ال�شحيحِة في ما ياأتي:

ي قوُم النبيِّ �شالٍح  ِباأ�شحاِب:        )1( �ُشمِّ
              اأ   -  الِحْجر       

              ب- البئِر    
     جـ- الأيكِة        

              د  - الفيِل
       )2( العذاُب الذي اأر�شَلُه اهللُ تعالى على َمْن كفَر ِمْن قوِم نبيِّ اهلِل �شالٍح ُهَو:

              اأ  - الغرُق                              
              ب- الريُح ال�شر�شُر   

              جـ- الحجارُة مَن ال�شماِء          
جفُة               د  - الرَّ

4- َدّلْل من ق�شِة �شالٍح  مَع قومِه على:
       اأ   - قوِة اأج�شاِمهم.                       

       ب- عناِدهم وا�شتكباِرِهم.
  

األسئلُة
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التالوة
والتجويد

همزُة الو�سِل والبْدُء بها 
في الأ�سماِء

الدرُس الثامُن

عرْفَت في در�ٍس �شابٍق اأنَّ همزَة الو�شِل تَثْبُت في اأولِّ الكالِم، وت�شقُط
ِلِه، و�شتتعّلُم في هذا الدر�ِس كيفيَة البدِء بها.  في َو�شْ

 أتأّمُل وَأالحُظ         

 اأتاأّمُل الكلماِت القراآنيَة الملّونَة باللوِن الأحمِر في المجموعِة )اأ(، والكلماِت في 
المجموعِة )ب(، ثّم اأجيُب عِن الأ�شئلِة التي تليها: 

المجموعة )اأ(
{  } )�شورُةُ التحريِم، الآيُة 12(.

{  } )�شورُة التوبِة، الآيُة 114(.
      {  } )�شورُة الن�شاِء، الآيُة 28(.

1- هل الكلماُت الثالُث اأ�شماٌء اأم اأفعاٌل؟ 
2- ما حركُة الهمزِة في الكلماِت الثالث؟ 

3- اقراأ الآياِت الثالَث اأماَم معلِمَك، ثّم اقراأِ الآياِت الكريمَة مبتدًءا بالكلماِت الملونِة.  
المجموعة )ب(

{  } )�شورُة البقرِة، الآيُة 21(.
{  } )�شورُة البقرِة، الآيُة 22(.

{  } )�شورُة البقرِة، الآيُة 2(.
1- ما الحرُف الذي �شبَق الأ�شماَء الثالَث في الآياِت الكريمِة؟ 

2- ما حركُة الهمزِة في كلِّ كلمٍة مَن الكلماِت الثالِث؟
3- اقراأِ الآياِت الثالَث اأماَم معلِمَك، ثمَّ اقراأِ الآياِت الكريمَة مبتدًءا بالكلماِت الملونِة.
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      أستنتُج أنَّ       

1- همزَة الو�شِل تدخُل على الأ�شماِء وعلى الكلماِت المبدوَءِة بـ )األ( التعريِف. 
2- حركَة همزِة الو�شِل تختلِف عنَد البتداِء بها في الأ�شماِء عْن الكلماِت المبدوَءِة 

بـ )األ( التعريِف. 

  ولمعرفِة حركِة همزِة الو�شِل عنَد البدِء بها تاأّمِل ال�شكَل الآتي: 

حركُة همزِة الو�شِل عنَد البدِء بها 
في 

الأ�شماِء
تكوُن همزُة الو�شل مك�شورًة 

دائًما، مثَل:
.   ،   ُ   ،   

الحروِف
تكوُن في )األ( التعريف 

مفتوحة دائًما، مثَل: 
.   ،       ، 
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َأتلو وُأطّبُق 

                         قاَل اهلُل تعالى:

سورُة الحجِر
الآياُت الكريمُة )66-26(
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ُم تعّلمي وأدائي َأَقوِّ

تاأّمِل الكلماِت القراآنيَة الآتيَة، ثّم بّيْن حركَة البدِء بها مَع بياِن ال�شبِب، كما في الجدوِل 
الآتي: 

ال�شبُب حركُة البدِء بهمزِة الو�شِل الكلمُة  الرقم

1

2

3

4

اأرجُع اإلى الم�شحِف ال�شريِف )�شورِة النحِل(، ثمَّ :
1- اأتلو الآياِت الكريمَة من )26-57(، مراعًيا ما تعلمُتُه مْن اأحكاِم التالوِة والتجويِد.

2- اأ�شتخرُج مَن الآياِت الكريمِة كلمتيِن �شقطْت فيِهما همزُة الو�شِل لفًظا. 

التالوُة البيتيُة
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تف�شير 
وحفظ

  �سورُة الإ�سراِء  
الآياُت الكريمُة ) 12-9(

القراآُن والإن�ساُن

الدرُس التاسُع

المفرداُت والتراكيُب

: ُير�شُد لأكثِر الطرِق �شداًدا.

: جعْلنا الليَل معتًما مظلًما ليناَم النا�ُس فيه وي�شتريحوا. 

: جعلنا النهاَر م�شيًئا منيًرا، ليعمَل النا�ُس فيه، ويبتغوا مْن

   رزِقه تعالى.

قاَل اهلُل تعالى:
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أتفّكُر وأستنتُج

وعاقبَة  الإ�شراِء،  حادثَة   )8-1( الإ�شراِء  �شورِة  مْن  ال�شابقُة  الكريمُة  الآياُت  بينِت 
المف�شديَن في الأر�ِس مْن بني اإ�شرائيَل، وقد جاءْت هذِه الآياُت لتبّيَن اأثَر القراآِن الكريِم في 
هدايِة الإن�شاِن، فتحّدثِت عْن بع�ِس طبائِع الإن�شاِن مَن العجلِة وعدِم التاأني وعدِم ال�شبِر، 

وذكرْت بع�َس اآياِت اهلِل تعالى في الكوِن، وقْد جاءْت مو�شوعاُتها على النحِو الآتي:
1- القراآُن الكريُم هدايٌة للنا�ِص

بينِت الآيُة الكريمُة الغايَة التي اأنزَل اهللُ تعالى القراآَن الكريَم لأجِلها، ومْنها:
اأ   - تحقيُق الهدايِة للنا�ِس، فمِن اهتدى به ا�شتقاَم اأمُرُه في الدنيا والآخرِة، لأنَّ هذا 
القراآَن يهدي اإلى ال�سراِط الم�ستقيِم، فيعي�ُس النا�ُس في الحياِة الدنيا في عدٍل 

و�شالٍم، ولهم في الآخرِة جّناُت النعيِم.

تف�شيُر الآياِت الكريمِة

�شورُة الإ�شراِء
الآياُت الكريمُة )12-9( 

الآيتاِن الكريمتاِن )10-9(  
القراُن الكريُم هدايٌة للنا�ِس 

الآيُة الكريمُة )12(  
مْن اآياِت اهلل تعالى في 

الكوِن 

الآيُة الكريمُة )11(  
من طبائِع الإن�شاِن 

العجلُة وعدُم التاأني 
وعدُم ال�شبِر 

مْن اأكثِر ال�شوِر التي تكلمْت عِن القراآِن والإن�شاِن �شورُة الإ�شراِء، اأ�شتنتُج دللَة 
ذلِك واأدّوُنُه في دفتري. 
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بالأجِر  الهدايِة  طريَق  ويلتزمون  ال�شالحاِت  يعملوَن  الذيَن  الموؤمنيَن  تب�شيُر  ب- 
العظيِم. 

جـ- تحذيٌر ووعيٌد للذيَن لم يوؤمنوا باهلِل تعالى بالعذاِب الأليِم يوَم القيامِة.
2- عجلُة الإن�شاِن

بيّنِت الآياُت الكريمُة جانًبا مْن طبيعِة الإن�شاِن في التعّجِل وعدِم التاأني وال�شبِر، واأثَرها 
 {   } تعالى:  قاَل  ت�شّرفاِته،  في 
فيدعو  ُب  يغ�شَ قْد  اأّنُه  ت�شبُِّره  الإن�شاِن وعدِم  ِل  تعجُّ اأمثلِة  ومْن  الآية 37(،  الأنبياء،  )�شورة 

ه، اأو اأهِله، اأو اأحٍد مَن النا�ِس بال�شّر، كقوله: اللهّم اأهلْكُه اأو العْنُه، كما لو  على نف�شِ
ه اأو لغيِره بالخيِر، ولو اأنَّ اهللَ تعالى ا�شتجاَب له لوقَع هذا الإن�شاُن في  كاَن يدعو لنف�شِ
ه، حيُث قال: "ل  الح�شرِة والندِم. وَقْد نهى الر�شوُل  عْن دعاِء الإن�شاِن على نف�شِ
كم ول تدعوا على اأولِدكم، ول تدعوا على اأمواِلكم، ل توافقوا  تدعوا على اأنف�شِ

مَن اهلِل تعالى �شاعًة ُي�شاأُل فيها عطاًء فَي�شتجيُب لكم" )1(.

أطّبُق وأذكُر

في �شْوِء القاعدِة الفقهيِة )َمِن ا�شتعجَل �شيًئا قبَل اأوانِه عوقَب بحرماِنه( اأذكُر لزمالئي 
موقًفا تعجّلُت فيه، وتبّيَن لي في ما بعُد اأنني لو اأخرته لكاَن خيًرا لي.

3- الإن�شاُن والكوُن
جعَل اهللُ عزَّ وجلَّ هذا الكوَن بما فيه مَن الِنعِم م�شخًرا لالإن�شاِن، ومْن هذِه النعِم الليُل 
النهاَر للحركِة وال�شتغاِل  الليَل للهدوِء والراحِة، وجعَل  تعالى جعَل  والنهاُر، فاهللُ 
والليالي الأياِم  ح�شاُب  بهما  ُيْعَرُف  اأّنه  والنهاِر  الليِل  فوائِد  ومْن  الرزِق،  بطلِب 

)1( �شحيح م�شلم.
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اأتعاوُن مَع زمالئي في ا�شتنتاِج عالقِة الليِل والنهاِر بح�شاِب الأياِم والليالي وال�شهوِر، 
ْلنا اإليِه. واألّخ�ُس ما تو�شّ

القيُم المستفادُة مَن اآلياِت الكريمِة

  اأرجُع اإلى �شبكِة الإنترنت، واأبحُث عِن الإعجاِز العلميِّ في قولِه تعالى: { 
} واألخ�ُس ما تو�شْلُت اإليِه في فقرٍة واحدٍة واأ�شارُك  

  بها زمالئي في الإذاعِة المدر�شيِة.

 اأحر�ُس على طلب الهدايِة والأخِذ باأ�شباِبها.
 اأترّوى في دعائي، ول اأدعو اإّل بخيٍر.

 اأتاأّمُل ما خلَق اهلِل تعالى في الكوِن، واأتفّكُر فيِه.
. .......................................................... 

باأْن  تعالى  اهلِل  عظمِة  عْن  بالحديِث  الكريمُة  الآياُت  وُختمِت  وال�شنيَن،  وال�شهوِر 
اًل وْفَق �ُشنٍن وقوانيَن ليتعّرَف عليها الإن�شاُن، وُي�شّيَر بها  جعَل كلَّ �شيٍء ُمقّدًرا ُمف�شّ
النعِم  على  عزَّ وجلَّ  اهلِل  �شكَر  العباِد  مَن  ي�شتوجُب  وهذا  اأكمِل وجٍه،  على  حياَته 

جميِعها، وال�شعِي اإلى عمارِة هذا الكوِن وفَق منهِج اهلِل تعالى.

ُأثري خبراتي

أتعاوُن وألّخُص
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1- بيِّْن معنىكلٍّ مّما ياأتي:
.                                     ،                                          

2- ما فوائُد تعاقِب الليِل والنهاِر لالإن�شاِن، كما بينْتها الآياُت الكريمُة؟
3- التعجُل �شفٌة لي�شْت محمودًة، هاِت ما يدلُّ على ذلَك مَن الآياِت الكريمِة. 

ْح طبيعَة العالقِة بيَن الإن�شاِن والكوِن. 4- و�شّ
5- اأنزَل اهللُ تعالى القراآَن الكريَم لغاياٍت كثيرٍة، اذكِر اثنتين منها.

6- ا�شتنتْج در�شيِن ا�شتفدَتهما مَن الآياِت الكريمِة يمكُن اأْن تطبَقهما في حياِتَك.
7- �شّمم مخططًا تبّيُن فيَه المو�شوعاِت التي تناولْتها الآياُت الكريمُة )9-12( مْن 

       �شورِة الإ�شراِء، مبّيًنا رقَم الآيِة والمو�شوَع.
8-  دّلْل مَن الآياِت الكريمِة )9-12( مْن �شورِة الإ�شراِء على اأهميِة القراآِن الكريِم ومكانِتِه.

األسئلُة
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اأفهم
واأحفظ

ى َلُكْم َثالًثا، وَيْكَرُه َثالًثا َيْر�سَ
الدرُس العاشُر

أقرأ الحديَث النبويَّ الشريَف

ى  َيْر�شَ اهللَ  "اإِنَّ  و�شّلَم:  عليِه  اهللُ  �شّلى  اهلِل  ر�شوُل  قاَل  قاَل:    هريرَة  اأبي  عْن 
ى َلُكْم اأَْن َتْعُبُدوُه َوَل ُت�ْشِرُكوا ِبِه �َشْيًئا، َواأَْن  َلُكْم َثاَلًثا َوَي�ْشَخط َلُكْم َثاَلًثا؛ َيْر�شَ
ُه اهلُل اأَْمَرُكْم، َوَي�ْشَخط  ُحوا َمْن َولَّ ُقوا، َواأَْن َتَنا�شَ ُموا ِبَحْبِل اهللَ َجِميًعا َوَل َتَفرَّ َتْعَت�شِ

اَعَة اْلَماِل " )1(.  وؤَال، َواإِ�شَ َلُكْم َثاَلًثا : ِقيَل َوَقاَل، َوَكْثَرَة ال�شُّ

َي�ْشَخط: يكرُه.
ُموا: تتم�ّشكوا. َتْعَت�شِ

: بِدين اهلِل تعالى. ِبَحْبِل اهلَلِ

بّيَن ر�شوُل اهلِل  في هذا الحديِث ال�شريِف مجموعًة مَن الأعماِل التي ُتر�شي اهلل 
َتعالى، وياأمُر بها، ويحثُّ عليها، وُيثيُب فاعَلها بالأجِر العظيِم، لما لها مْن اأثٍر في حياِة 
اإتياِنها،  النا�ِس، وبّيَن مجموعًة اأخرى مَن الأعماِل التي يكرُهها اهللُ تعالى، وينهى عن 

ويعاقُب فاعَلها؛ لما لها مْن اآثاٍر �شلبيٍة في الفرِد والمجتمِع، وبياُن ذلك في ما ياأتي:
)1( اأخرجه مالك في الموطاأ.

           �شرُح الحديِث النبويِّ ال�شريِف

 المفرداُت والتراكيُب
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1- الأعماُل التي ير�شاها اهللُ تعالى لعباِدِه الموؤمنيَن
اأ   - عبادُة اهلِل تعالى وحَدُه: وذلَك باأْن يتقرَب العبُد اإلى 
اهلِل تعالى بكلِّ اأنواِع الخيِر مَن الأفعاِل والأقواِل 
الموافقِة ل�شرِع اهلِل تعالى، مْن اإح�شاٍن اإلى النا�ِس، 
ون�شِحهم وم�شاعدِتهم، واإ�شالِح ذاِت البيِن، 
وغيِرها. وي�سترُط في اأيٍّ مْن هذِه الأعماِل اأْن 
تكوَن خال�شًة لوجِه اهلِل تعالى، نقيًة مَن ال�شرِك، 

تعالى:  اهللُ  قاَل  �شمعٌة.  ول  رياٌء  بها  ُيق�شُد  ول  للعبادِة،  الم�شتحقُّ  وحَدُه  لأّنُه 
 {   }

)�شورُة البينِة، الآيُة 5(.

      أتدّبُر وأستخرُج 

اأتدّبُر الآيَة الكريمَة ال�شابقَة، واأ�شتخرُج منها ثالثَة اأعماٍل ُتر�شي اهللَ تعالى.

ب-  العت�شاُم بديِن اهلِل تعالى: اأمَرنا ربُّنا �شبحانَه وتعالى بالتم�ّشِك بدينِه، والعمِل بما جاَء 
فيه، وَقْد هدى اهللُ تعالى هذِه الأمَة اإلى الإ�شالِم، فجَعلها اأمًة واحدًة، واأّلَف بيَن قلوِب 

اأفراِدها، فقاَل اهللُ تعالى: {  
الآيُة 103(، وحّذَر  اآِل عمراَن،  )�شورُة   { 

ِمَن الُفرقِة والنزاِع، لخطورِتهما على تما�ُشِك المجتمِع وترابطِه.
      أناقُش وأستخلُص

     اأنّظُم حلقًة نقا�شيًة مَع زمالئي ومعلمي، حوَل اأخطاِر الُفرقِة واآثاِرها ال�شلبيِة في الفرِد 
والمجتمِع، م�شتعيًنا بقوِل اهلِل تعالى: {    

 } )�شورُة الأنفاِل، الآيُة 46(.

   معلومٌة إثرائيٌة 

العبادُة ا�شــٌم �شامٌل لكلِّ عمٍل 
يحّبُه اهللُ تعالى وير�شاه، وهي 
مرتبطــٌة بكِل اأنــواِع ال�شلوِك 
الح�شــِن الــذي حــثَّ عليــه 

الإ�شالُم.
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اأمًرا  جـ- منا�شحُة ُولِة اأمِر الم�شلميَن: حّثنا الر�شوُل  على �شرورِة منا�شحِة َمْن يلي 
النافعِة،  والم�شورِة  ال�شائِب  الراأِي  بتقديِم  وذلَك  الخا�شِة،  اأو  العامِة  الأموِر  ِمَن 
بالتقوى  لهم  والدعاِء  وليٍن،  برفٍق  بذلَك  وتذكيِرهم  الخيِر،  �ُشبِل  اإلى  واإر�شاِدهم 

وال�شالِح، والتعاوِن مَعهم على الحقِّ وطاعِتهم فيه.

     اأتعاوُن مَع مجموعتي واأ�شتذكُر حديَث "الديُن الن�شيحُة".

2- الأعماُل التي يكرُهها اهلل تعالى
نهانا اهللُ تعالى عْن بع�ِس الأعماِل، وحّذَرنا مْنها، ورتََّب على فعِلها عقوباٍت في الدنيا 

والآخرِة، وهَي اأعماٌل ل يحبُّها اهللُ تعالى لعباِدِه،ومْن هذِه الأعماِل:

اأ   - قيل وقال: المق�شوُد به كثرُة الكالِم وتناقُله في ما ل فائدَة مْنُه، وفيِه اإيذاٌء لالآخريَن، 
اهللُ  نهانا  الآيُة 3( فقْد  الموؤمنوَن،  )�شورُة  تعالى: {  }  اهللُ  قاَل 
تعالى عْن نقِل الكالِم في ما ُيوقُع العداوَة بيَن النا�ِس اأِو الخو�ِس في خ�شو�شياِتهم، 
ِباْلَمْرِء  "َكَفى   : اهلِل  ر�شوُل  قاَل  الكاذبِة،  والأخباِر  الإ�شاعاِت  ن�شُر  ذلَك:  ومْن 

َث ِبُكلِّ َما �َشِمَع ")1(. َكِذًبا اأَْن ُيَحدِّ
ب-  اإ�شاعُة الماِل: ويق�شـُد به الت�شّرُف بالماِل في غيِر طاعِة اهلِل تعالى، اأو في ما ل 
اأو تجــاوُز الحـــــدوِد  يعوُد بالخيِر والفائدِة على الفرِد والأ�شـرِة والمجتمِع، 
المعقولِة في اإنفاِقـــــــه، حّتى لو كــــاَن في ما هو حـــــــــالٌل،  قاَل اهللُ تعالى: 
{   } )�شورُة الإ�شراِء، 

الآيُة 29(.

)1( �شحيح م�شلم.

أتعاوُن وأستذكُر
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اأتعاوُن مَع زمالئي في ا�شتنتاِج قاعدٍة مْن قواعِد الإنفاِق والتعامِل مَع الماِل مْن قولِه تعالى: 
{  } )�شورُة الفرقاِن، الآيُة 67(.

فائدٍة، وقْد  اأْو  الأ�شئلِة مْن غيِر حاجٍة  مَن  الإكثاُر  به  ال�شوؤاِل: والمق�شوُد  جـ- كثرُة 
نهى الر�شوُل  عْن كثرِة ال�شوؤاِل بهذه ال�شورِة؛ لأّنُه قْد ُيوقُع �شاِحبُه في ال�شيِق 
عِن  ال�شوؤاِل  اإلى  بالإن�شاِن  يوؤّدي  الذي  الزائُد  الف�شوُل  ذلك:  ومْن  والحرِج، 
اأحوال النا�س بحًثا عْن خ�شو�شياِتهم، وتتبُِّع اأخباِرهم، ما ي�شّبُب الفتَن والتنازَع 
 { والختالَف، قاَل اهللُ تعالى: { 

)�شورُة المائدِة، الآيُة 101( . 

وا " ، فَقاَل َرُجٌل : اأَُكلَّ َعاٍم  وقاَل : " اأَيَُّها النَّا�ُس َقْد َفَر�َس اهلُل َعَلْيُكُم اْلَحجَّ َفُحجُّ
َكَت َحتَّى َقاَلَها َثاَلًثا ، فَقاَل َر�ُشوُل  َيا َر�ُشوَل اهلِل ؟ َف�شَ
اهلَلِ :  " َلْوُقْلُت: َنَعْم ، َلَوَجَبْت َوَلَما ا�ْشَتَطْعُتْم ، ُثمَّ 
َقاَل : َذُروِني َما َتَرْكُتُكْم، َفاإِنََّما َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم 
َفاإَِذا  اأَْنِبَياِئِهْم،  على  َواْخِتاَلِفِهْم  اِلِهْم،  �ُشوؤَ ِبَكْثَرِة 
َنَهْيُتُكْم  َواإَِذا   ، ا�ْشَتَطْعُتْم  َما  ِمْنُه  َفاأُْتوا  ْيٍء  ِب�شَ اأََمْرُتُكْم 

َعْن �َشْيٍء َفَدُعوُه." )1(.

 اأحر�َس على الأعماِل التي يحبُّها اهللُ تعالى لنيِل ال�شعادِة في الدنيا والآخرة.
 اأ�شوَن ل�شاني عْن تتبُِّع عوراِت الآخريَن.

 اأحافَظ على مالي، واأنفَقه فيما ير�شي اهللَ تعالى.
............................................................. 

أتعاوُن وأستنتُج

)1( �شحيح م�شلم.

   معلومٌة إثرائيٌة 

ما،  لحاجِة  ال�شوؤاُل  ُيعدُّّ  ل 
ال�شوؤاِل  مَن  العلِم  لطلِب  اأو 

المنهيِّ عنُه، قاَل اهللُ تعالى: 
 }

 } )�شورُة الأنبياِء، الآيُة 7(.

عّلمني رسوُل اهلِل  أْن:
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األسئلُة

1- اذكْر �شورتيِن مْن �شوِر اإ�شاعِة الماِل. 

2- عّلْل نهَي النبيِّ  عْن كثرِة ال�شوؤاِل. 

ْح ذلَك. 3- الماُل نعمٌة مْن نَعِم اهلِل تعالى على الإن�شاِن، وهَو موؤتمٌن عليه، و�شّ

4- ما راأُيَك في كلٍّ مَن المواقِف الآتية، مبّيًنا ما يجُب القياُم به تجاَه كلٍّ مْنها:
اأ    - �شابٌّ ُيكثُر مَن المزاِح.

ها. ب- م�شلٌم ي�شاأُل عْن اأحواِل النا�ِس، ليدفَع الزكاَة لمن ي�شتحقُّ

جـ- ن�شُر بع�ِس النا�ِس الأخباَر على مواقِع التوا�شِل الجتماعي مْن غيِر تثبٍُّت منها. 

د  - َنْقُل فتاٍة اأ�شراَر �شديقِتها التي تعرُفها اإلى الأُخرياِت.

َم لخطبِة ابنِته بما يعرُف عنه. هـ- اإجابُة �شخ�ٍس رجاًل ي�شاأُل عْن �شابٍّ تقدَّ

تعالى،       اهللَ  تر�شي  اأعماٍل  اإلى  ال�شريِف  الحديِث  في  ُذِكَرت  التي  الأعماَل  �شّنِف   -5

واأعماٍل ل تر�شي اهللَ تعالى، مع ذكِر مثاٍل علىكلٍّ منها.

6- ا�شتنتْج من الآيِة الكريمِة الآتيِة ال�شبَب في النهي عِن ال�شوؤاِل من غيِر حاجٍة اأو فائدًة:

. {  }     
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ِة النبويِة ال�سريفِة تدويُن ال�سنَّ  
الدرُس

الحادي عشَر 

ال�شّنُة النبويُة ال�شريفُة الم�شدُر الثاني مْن م�شادِر الت�شريِع الإ�شالميِّ بعَد القراآِن الكريِم، 
وقِد اعتنى بها ال�شحابُة الكراُم  والتابعوَن رحَمُهم اهللُ تعالى، وبذَل الم�شلموَن ِمْن 
بعدهْم ول يزالوَن جهوًدا عظيمًة في تدوين ال�شنِة النبويِة وِحْفِظها، حتى و�شلْت اإلينا 

مدّونًة وم�شّنفًة.

     أستذكُر

مفهوَم ال�شّنِة النبويِة ال�شريفِة

وقد مرَّ تدويُن ال�شنِة النبويِة ال�شريفِة بمراحَل 
عّدٍة، في ما ياأتي بياُنها:

 ِّاأوًل: التدويُن في عهِد النبي              

حَر�َس ال�شحابُة الكراُم  على كتابِة كلِّ �شيٍء عن النبيِّ  وحْفِظه، اإّل اأنَّ النبيَّ 
 نهى اأ�شحاَبُه  في بدايِة الأمِر عْن كتابِة �شيٍء غيِر القراآِن الكريِم، فقاَل: "ل تكتبوا 
عنّي، وَمْن كتَب عني غيَر القراآِن فليْمُحُه ")1( وال�شبُب اأّنه اأراَدُهم اأْن يتوّجهوا اإلى حْفِظ 
 ، فاأَذَن لهم بكتابِة ما ي�شُدُر عْنُه ، القراآِن وفهِمِه ، وا�شتثنى مْن ذلك بع�َس ال�شحابِة
فعْن عبِد اهلِل بِن عمِرو بِن العا�ِس  اأنُه قاَل:كنُت اأكتُب كلَّ �شيٍء اأ�شمُعُه مْن ر�شوِل اهلِل 

)1( �شحيح م�شلم.

أتعّلُم

ال�شريفِة  الأحاديِث  جمُع  التدويُن: 
وكتابُتها.

الت�شنيُف: ترتيُب الأحاديِث ال�شريفِة 
بح�شِب مو�شوعاِتها اأو رواِتها.
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 اأريُد حفَظه، فنهاني بع�ُس الّنا�ِس، فذكرُت ذلَك لر�شوِل اهلِل  ، فاأوماأَ باإ�شبِعِه اإلى فيِه 
" )1( فكاَن لعدٍد مَن ال�شحابِة  فقاَل:" اكتْب، فَوالذي نف�شي بيدِه ما يخرُج مْنُه اإّل الحقُّ
اأبي   مْنهم: عليٌّ بن  النبيِّ  ر�شَي اهللُ عنهم �شحٌف خا�شٌة بهم يدّونوَن فيها حديَث 

 . َم اهللُ وجَهُه، وعبُد اهلِل بُن عمِرو بُن العا�ِس، وغيُرهم طالٍب كرَّ

    أتأّمُل وأستنتُج

اأتاأّمُل قوَل النبيِّ   لعبِد اهلِل بِن عمِرو بِن العا�ِس  " اكتْب فوالذي نف�شي بيدِه ما 
يخرُج مْنُه اإّل الحقُّ "، واأ�شتنتُج دلَلَتُه. 

وا�شتمرَّ اهتماُم ال�شحابِة  بحفِظ �ُشنِة ر�شوِل اهلِل ، ونقِلها اإلى التابعيَن، فظهرْت 
�شحٌف كثيرٌة اعتنى بكتابِتها كباُر التابعيَن. 

             ثانيًا: التدويُن في عهِد التابعيَن وَمْن بعَدُهم

، ودخوِل عدٍد كبيٍر مَن النا�ِس في  ، وات�شاِع المجتمِع الإ�شالميِّ بعَد وفاِة النبيِّ 
النا�ِس بطريقٍة منهجيٍة  اإلى  ، ونقِله  اهلِل  ُبدَّ مْن تدويِن حديِث ر�شوِل  الإ�شالم كاَن ل 
منظمٍة، فجاَء اأمُر الخليفِة عمَر بِن عبِد العزيز رحَمُه اهللُ تعالى بجمِع ال�شّنِة وتدويِنها، 
ون�شَطْت حركُة التدويِن في ما بعُد، و�شلَك العلماُء طرائَق عدًة في تدويِن ال�شّنِة النبويِة 

ال�شريفِة وت�شنيِفها، مْن اأبرِزها: 

)1( رواه اأبو داود، حديث �شحيح.
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              ثالثًا: الهتماُم بال�شنِّة النبويِة ال�شريفِة في الع�شِر الحديِث

والمردوِد،  مْنها  المقبوِل  وبياِن  النبويِة،  ال�شّنِة  خدمِة  في  الم�شلميَن  علماُء  ا�شتمرَّ 
و�شرِح معانيها، وبياِن دللِتها، وقْد اأتاحِت التكنولوجيا المعا�شرُة بتقنياِتها المختلفِة 
ّنِة النبويِة ال�شريفِة باإن�شاِء مواقَع اإلكترونيٍة  فر�شًة كبيرًة اأماَم العلماِء المعا�شريَن لخدمِة ال�شُّ
تقّدُم خدماٍت متنوعًة، مثَل: تخريِج احلديِث، وبياِن درجِتِه من حيُث ال�شحُة وعدُمها، 
ا جمعياٌت متخ�ش�شٌة تقوُم على خدمِة الحديِث  و�شرِحِه، وغيِر ذلَك، وقد ظهَرْت  اأي�شً

النبويِّ ال�شريِف وتعليِمِه ون�شِرِه. 
ّنِة النبويِة ال�شريفِة، وتحقيِق مكانِتها،  وتاأتي هذه الجهوُد في �شياِق الحفاِظ على ال�شُّ
ُجُل  ُك الرَّ والدفاِع عْنها، فقد حّذَر النبيُّ  مْن ترِك �شنِته، اأِو الفتراِء عليِه، قاَل :" ُيو�شِ
َعزَّ  اهلَلِ  ِكَتاُب  َوَبْيَنُكْم  َبْيَنَنا   : َفَيُقوُل  َحِديِثي،  ِمْن  ِبَحِديٍث  ُث  ُيَحدَّ اأَِريَكِتِه  َعَلى  ُمتَِّكًئا 
ْمَناُه ، اأَل َواإِنَّ  َوَجلَّ ، َفَما َوَجْدَنا ِفيِه ِمْن َحالٍل ا�ْشَتْحَلْلَناُه ، َوَما َوَجْدَنا ِفيِه ِمْن َحَراٍم َحرَّ

َم اهللُ َعزَّ َوَجلَّ " )1( . َم َر�ُشوُل اهلَلِ ِمْثُل َما َحرَّ َما َحرَّ

ال�شحابيِّ

المو�شوِع

وفيه ُتجمُع الأحاديُث التي رواها كلُّ �شحابيٍّ بغ�سِّ النظِر عْن مو�شوِعها، 
فمثاًل ُتجمُع الأحاديُث المرويُة عْن عبِد اهلِل بِن عمَر      مًعا، بغ�سِّ النظِر 

عْن مو�شوِعها، وت�شمى الكتُب الموؤلفُة على هذه الطريقِة )الم�شانيد(.
ومنها م�شنُد الإماِم اأحمَد بِن حنبل رحمُه اهلل.

وفيه ُتجمُع الأحاديُث ذاُت المو�شوِع الواحِد مرتبًة ح�ْشَب مو�شوعاِتها، 
ها،  بع�شِ مَع  ال�شالِة  واأحاديُث  ها،  بع�شِ مَع  تجمُع  الطهارِة،  فاأحاديُث 
وكذلك  �شحيحيهما،  في  وم�شلٌم  البخاريُّ  الإمامان  فعَل  كما  وهكذا، 

كتُب ال�شنِن ) الترمذي، اأبي داود، الن�شائي، ابن ماجة(.

الت�شنيُف 
بح�شِب

)1( رواه ابن ماجَه في �شننه، حديث �شحيح.
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1- عّلل: 

       نهى النبيُّ  ال�شحابَة الكراَم  عْن تدويِن ال�شنَِّة ال�شريفِة في بدايِة الدعوِة. 

ْح دوَر الخليفِة عمَر بِن عبِد العزيِز رحَمُه اهللُ تعالى في خدمِة ال�شّنِة ال�شريفِة. 2- و�شّ

3- قارْن بيَن طريقِة ت�شنيِف الإماِم اأحمَد بِن حنبٍل لم�شندِه، والإماِم البخاريِّ ل�شحيحِه.

4- بّيْن مظهَريِن مْن مظاهِر الهتماِم بال�شّنِة النبويِة ال�شريفِة في الع�شِر الحديِث. 

5- تتبْع تدويَن ال�شّنِة النبويِة من زمِن النبيِّ ، حتى زمنِنا هذا، وار�شْم مخطًطا تلخ�ُس 
فيِه هذِه المراحَل.

فليمِحِه"،  القراآِن  غيَر  عّني  كتَب  ومْن  عّني،  تكتبوا  "ل   : النبيِّ  قوِل  بيَن  وفِّْق   -6
وقوِلِه  لعبِد اهلِل بِن عمرو بِن العا�ِس : "اكتْب؛ فَوالذي نف�شي بيدِه ما يخرُج 

." مْنُه اإّل الحقُّ

األسئلُة
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التالوة
والتجويد

 أتأّمُل وُأالحُظ

في  والكلماِت  )اأ(،  المجموعِة  في  الأحمِر  باللوِن  الملونَة  القراآنيَة  الكلماِت   
المجموعِة )ب(، ثمَّ اأجيُب عِن الأ�شئلِة التي تاأتي: 

المجموعُة )اأ(
1- {  } )�شورُة �س، الآيُة 42( . 

2- {  } )�شورُة النحِل، الآيُة 125( . 
اأ   - اقراأِ الآيتيِن الكريمتيِن اأماَم معلِمَك.

؟   ب- هْل بداأَت همزُة الو�شِل بالفتِح اأْم بال�شمِّ
جـ-  ما حركُة الحرِف الثالِث؟  

المجموعُة )ب(
1- {  } )�شورُة هوٍد، الآيُة 52( . 

2- {  } )�شورُة البقرِة، الآيُة 189( . 
3- {  } )�شورُة المزمِل، الآيُة 10( . 

4- {  } )�شورُة الدخاِن، الآيُة 12( . 
اأ   - اقراأِ الآياِت الكريمَة اأماَم معلِمَك، ثمَّ اأعْد قراءَة الملونِة مبتدًئا بهمزِة الو�شِل.

ب- هل بداأَت همزُة الو�شِل بالفتِح اأْم بالك�شِر؟  
جـ- ما حركُة الحرِف الثالِث في كلِّ اآيٍة مَن الآياِت الكريمِة؟  

همزُة الو�سِل والبدُء 
بها في الأفعاِل

الدرُس

الثاني عشَر

وتكوُن   الأ�شماِء،  على  تدُخُل  الو�شِل  همزَة  اأنَّ  �شابٍقِ  در�ِس  في  تعلمَت 
هذا   في  و�شتتعّلُم  مفتوحًة،  وتكوُن  التعريِف  )األ(  على  وتدخُل  مك�شورًة، 

الدر�ِس كيفيَة البدِء بها في الأفعال.  
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      أستنتُج أنَّ          

1- همزَة الو�شِل تدخُل على الأفعاِل. 
2- حركَة همزِة الو�شِل في الأفعاِل تكوُن م�شمومًة اأو مك�شورًة بناًء على حركِة 

       الحرِف الثالِث في الكلمِة وذلَك وفَق الآتي: 
 . ا اأ�شياًل ُيبداأُ بها بال�شمِّ        اأ   -  اإْن كاَن الحرُف الثالُث م�شموًما �شماًّ
       ب- اإن كاَن الحرُف الثالُث مفتوًحا اأو مك�شوًرا ُيبداُأ بها بالك�شِر. 

حركُة همزِة الو�شِل في الأفعاِل

م�شمومٌة
اإْن كاَن الحرُف الثالُث 

ا اأ�شياًل مثَل: م�شموًما �شماًّ
  ، 

مك�شورٌة
اإن كاَن الحرُف الثالُث مفتوًحا 

اأو مك�شوًرا، مثَل: 
 ،   
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َأتلو وُأطّبُق 

                         قاَل اهلُل تعالى:

سورُة الحجِر
الآياُت الكريمُة )99-67(
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م تعّلمي وأدائي ُأقوِّ

األفُظ الكلماِت القراآنيَة الآتيِة مبتدًئا بهمزِة الو�شِل: 
.      ،     ،     ،  

التالوُة البيتيُة

: اأرجُع اإلى الم�شحِف ال�شريِف )�شورِة النحِل(، ثمَّ
1- اأتلو الآياِت الكريمَة من )58-83( مراعًيا ما تعلمُتُه مْن اأحكاِم التالوِة والتجويِد.

2- اأبّيُن �شَبَب ك�ْشِر همزِة الو�شِل في الكلماِت القراآنيِة الآتيِة:  

.          ،       ،      ،       ،              
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واجُب الم�سلمين تجاَه 
ال�سنِة النبويِة ال�سريفِة

الدرُس

الثالَث عشَر 

مْن نَعِم اهلِل تعالى على الموؤمنيَن اأْن بعَث فيهم ر�شوًل منهم يعّلُمهم القراآَن الكريَم 
ويبّيُن اأحكاَم الديِن من �شالٍة و�شياٍم وزكاٍة وغيِرها، قاَل اهللُ تعالى: { 

 }  )�شورُة اآِل عمراَن، الآيُة 164(، لذلَك على الأمِة اأْن تعرَف واجباِتها نحَو �شّنِة 
نبيِّها ، وتقوَم بدوِرها خيَر قياٍم، وِمْن هذِه الواجباِت: 

               اأوًل: الحر�ُص على تعلُِّم ال�شنِة ال�شريفِة

الت�شريِع في الإ�شالِم، وياأتي الحْر�ُس على تعّلِمها  الثاني مْن م�شادِر  النبويُة الم�شدُر  ال�شّنُة 
حٌة لما ورَد في القراآِن الكريِم، وجاءْت فيها اأحكاٌم  رٌة ومو�شِّ بعَد تعّلِم القراآِن الكريِم، فهي ُمف�شِّ
ها بيَن اأفراِد الأ�شرِة، لمعرفِة ما يتعلُق بهدِي  تف�شيليٌة كثيرٌة، لذا يجُب الحر�ُس على تعلُِّمها بتدار�شِ
النبيِّ  في جوانِب الحياِة المختلفِة، ومعرفِة اأخالقِه و�شمائِلِه عليِه ال�شالم، ومعاملِته لأهِل بيتِه. 

أتعاوُن وأبّيُن

قاَل اهللُ تعالى: {  } )�شورُة البقرِة، الآيُة 43(، وقاَل : "�شلوا كما 
ال�شرعييِن  الّن�شيِن  بيَن  العالقَة  اأكت�شُف  زمالئي،  مَع  بالتعاوِن   )1( اأُ�شّلي"  راأيتموني 

نَِّة النبويِة ال�شريفِة بالن�شبِة اإلى القراآِن الكريِم.  ال�شابقيِن، واأبّيُن اأهميَة ال�شُّ

)1( رواُه البخاري في �شحيحه.

 توجيٌه

مْن كتِب الأحاديِث التي ُين�شُح بقراءِتها: الأربعيُن النوويُة، ريا�ُس ال�شالحيَن.
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          ثانيًا: اتِّباُع �ُشنِّة النبيِّ  قوًل وعماًل 

اإنَّ مْن اأعظِم مظاهِر اهتماِمَنا ب�شنِة الر�شوِل  وتقديِرنا لها قوًل وعماًل اأْن نتمّثَل 
 {   } تعالى:  اهللُ  قاَل  نواهيه،  ونجتنَب  اأوامَرُه 

)�شورُة اآِل عمراَن، الآيُة 132(، واأْن نر�شى بُحْكِمِه ، قاَل اهللُ تعالى: { 

                                                             
)�شورُة الن�شاِء، الآيُة 65(، واأْن نقتدَي بِه عليِه ال�شالُة وال�شالُم، قاَل اهللُ تعالى: {

وحّذَر   ،)21 الآيُة  الأحزاِب،  )�شورُة   {                   
�شبحاَنُه وتعالى مْن مخالفِة نبّيِه  بقولِه تعالى: {

               } )�شورُة النوِر، الآيُة 63(.
وقْد حر�َس ال�شحابُة  على اّتباِع النبيِّ ، فكانوا يحر�شوَن على ح�شوِر مجل�شِه 
و�شماِع حديثِه ، ثمَّ يعملوَن بما �شمعوا و�شاهدوا مْن قوِل النبيِّ  وفعلِه، فيلتزموَن 
هدَيُه  في جوانِب حياِتهم جميِعها في العبادِة والأخالِق والمعامالِت وغيِرها، فينالوَن 

ر�شا اهلِل تعالى، وَياأْمنوَن غ�شَبُه وعذابَه، قاَل اهللُ تعالى: { 
             } )�شورُة الأنفاِل، الآيُة 33 (.     

{

      أتدّبُر وأستخرُج 

 : اأتدّبـُر قوَل اهلِل تعالى الآتي، واأ�شـتخرُج مْنُه اأثَر اتبـاِع الموؤمِن ل�شـنـِة نبيِِّه
{  } )�شورُة اآِل عمراَن، الآيُة  31(.
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نِة النبويِة ون�شُرها بيَن النا�ِص            ثالثًا: تعليُم ال�شُّ

اهللُ  ر  "َن�شّ  :   بقوِله  النا�ِس  بيَن  ال�شحيحِة  النبويِة  ّنِة  ال�شُّ ن�شِر  على    النبيُّ  حثَّ 
تعلََّم  َمْن  فكلُّ  �شامٍع" )1(  مْن  اأوعى  ُمبلٍَّغ  فُربَّ  �شِمعُه،  فبلغُه كما  منا حديًثا  �شِمَع  امراأً 
ال�شنِة  العلماُء بدورِهم في تمحي�ِس  تبليُغُه، فيقوُم  ّحِتِه وَجَب عليه  ِمْن �شِ حديًثا وتيّقَن 
ّنَة النبويَة ال�شحيحَة الثابتَة عْن ر�شوِل  وتو�شيِحها و�شرِحها، وواجُبنا نحُن اأْن نن�شَر ال�شُّ

. بالتزاِمنا بهْديِه واأخالقِه  اهلِل
واإنَّ ِمْن اأعظِم واجباِتنا تجاَه �شّنِته ، احتراَم جهوِد العلماِء التي بذلوها في درا�شِة 
م تمّيزْت به  اأقواِله ، وما جاَء عْنُه لبياِن �شحيِحها و�شعيِفها، وْفَق منهٍج علمٍيّ متقِدّ

الأمُة الإ�شالميُة عْن غيِرها مَن الأمِم الأخرى. 
َل عمليَة   وفي وقِتنا الحا�شِر اأ�شبَحْت اأدواُت الن�شِر وو�شائُله كثيرًة ومتعددًة، ما �شهَّ
اإي�شاِل ال�شّنِة ال�شحيحِة اإلى النا�ِس في اأنحاِء العالِم جميِعها، ومْن هذِه الو�شائِل؛ الكتُب، 

والف�شائياُت، والإنترنت، وو�شائُل التوا�شِل الجتماعِيّ وغيُرها.

اأبحُث عْن �شّنٍة مْن �ُشنِن النبِي ِ الواردِة في كٍلّ مَن: الأعياِد والمنا�شباِت، وزيارِة 
المري�ِس، والمحافظِة على البيئِة، واأقروؤها على زمالئي في الإذاعِة المدر�شيِة.

ُأثري خبراتي

)1( اأخرجه ابن حّبان في �شحيحه، حديث �شحيح.
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األسئلُة

ْح ذلَك. 1- الم�شلُم يحر�ُس على تعّلِم ال�شّنِة النبويِة ال�شريفِة، و�شّ

2- بّيْن ما تدلُّ عليه الن�شو�ُس القراآنيُة الآتيُة:
قاَل اهللُ تعالى:

اأ   -

ب- 
جـ-  

3- امالأِ الفراغاِت في العباراِت الآتيِة بما ينا�ُشبها: 
اأ    - يكوُن اتباُع �شّنِة النبيِّ  بـ:

. ..................................  .2        . .................................... .1        
نِة ال�شريفِة : ب- مَن الو�شائِل الحديثِة لن�شِر ال�شُّ

. ..................................  .2        .  ..................................  .1        

4- هاِت مثاًل عملًيا لكلٍّ مما ياأتي:
ّنِة النبويِة.        اأ   - حْر�ِس ال�شحابِة على تعلِم ال�شُّ

       ب- اتباِع �شنِة النبيِّ  قوًل وعماًل.
ّنِة النبويِة. 5- اذكْر اأمريِن ت�شتطيُع اأْن تحّقَق بهما واجَبَك تجاَه ال�شُّ

}

}
}

{
{

{
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البيُع
الدرُس

الرابَع عشَر 

�أكثِر  مْن  �ليوميِة، وهَو  �رتباٌط وثيٌق بحياِتنا  لها  �لتي  �لهامِة  �لمو�ضوعاِت  مَن  �لبيُع 
�لبيُع؟وما  فما  لحياِتِه:  و�أ�ضا�ٌس  �ضروريٌّ  ن�ضاٌط  فهُو  �لإن�ضاِن؛  حياِة  في  �لن�ضاِط  �أوجِه 

�أركانُه؟ وما �ضروُطُه و�أحكامُه و�آد�بُه؟
    أقرُأ وُأجيُب 

ماجٌد طالٌب في �ل�ضِفّ �لثامِن، ذهَب وقَت �ل�ضتر�حِة �إلى �لمق�ضِف، و��ضترى علبَة 
ع�ضيٍر مْن زميلِه رّياَن �لذي يبيُع في �لمق�ضِف، ودفَع ثمَنها ع�ضريَن قر�ًضا.

بال�ضتعانِة بالن�ِسّ �ل�ضابِق �أجْب عِن �ل�ضوؤ�ليِن �لآتييِن:
1-  ماذ� ن�ضّمي �لعمَل �لذي قاَم به ماجٌد؟

ْح مفهوَم �لبيِع، م�ضتر�ضًد� بالم�ضطلحاِت �لآتيِة:  2- و�ضّ
       )بائٌع، م�ضتٍر، نقوٌد، �ضلعٌة( 

َتعالى:{  نَِّة و�لإجماِع، قاَل �هللُ  و�لَبيُع م�ضروٌع في �لكتاِب و�ل�ضُّ
 } )�ضورُة �لبقرِة، �لآيُةُ 2٧٥(

    أناقُش وأستنتُج

�أناق�ُس زمالئي في م�ضروعيِة �لبيِع، و�أ�ضتنتُج �لحكمَة مْن ذلَك.

: اأركاُن عقِد البيِع         اأولاً

للبيِع �أركاٌن ل ُبدَّ ِمْن تو�فِرها فيِه حّتى يكوَن �ضحيًحا، ِهَي:
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العاقداِن :وهما �لبائُع و�لم�ضتري، وهما في �لمثاِل �ل�ضابِق )ماجٌد، ورّياُن(.

محلُّ العقِد: وهو ال�سلعُة )الَمبيُع(، وهو في �لمثاِل �ل�ضابِق )علبُة �لع�ضيِر(
والثمُن: قيمُة �ل�ضلعِة، وهُو في �لمثاِل �ل�ضابِق )ع�ضروَن قر�ًضا(. 

�سيغُة العقِد: �تفاُق �لبائِع و�لم�ضتري على �لبيِع: قوًل وُت�ضّمى )�ل�ضيغَة 
�لقوليَة(، �أو فعاًل وت�ضّمى )�ل�ضيغَة �لفعليَة(. 

اأركاُن
عقِد
البيِع

اأ- ال�سيغُة القوليُة )�لإيجاُب و�لقبوُل(
هذِه  بعُتَك  �لبائِع  قوُل  فالإيجاُب: 
قوُل  و�لَقبوُل:  ديناٍر،  باألِف  �ل�ضلعَة 

�لم�ضتري: قبلُت �أو ��ضتريُت.
يدلُّ  لفٍظ  بكلِّ  �لقوليُة  �ل�ضيغُة  وتتمُّ 

على �لبيِع. 

ب- ال�سيغُة الفعليُة
بيَن  و�ل�ضر�ُء  �لبيُع  يتمَّ  �أْن  وهي 
�لطرفيِن، باأْن يدفَع �لم�ضتري للبائِع 
غيِر  مْن  وياأخَذها  �ل�ضلعِة  ثمَن 
جرى  ما  وهذ�  ما،  ب�ضيغٍة  �لتلفِظ 

بيَن ماجٍد ورّياَن. 

ُد     أحّلُل وُأحدِّ

ُد مَع مجموعتي �أركاَن عقِد �لبيِع.  �أحّلُل �لمثاَل �لآتي، ثمَّ �أَحِدّ
باَع �ضامٌر �ضيِارَتِه ل�ضديقِه و�ضاٍم قائاًل له: بعُتَك �ضيارتي بـخم�ضة �آلف ديناٍر، فقِبَل 

بها و�ضاٌم قائاًل: قبْلُت، ودَفَع ل�ضامٍر ثمَنها، وت�ضلََّم �ل�ضيارَة.

     ثانيًا: �شروُط البيِع

ُفِقَد منها �ضرٌط �ضاَر عْقُد  �إذ� تو�فَرْت فيه �ضروٌط، مَتى  �إل  ل يكوُن �لبيُع �ضحيًحا 
�لبيِع باطاًل، وهذِه �ل�ضروُط هَي:
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2- اأن يكون كلٌّ مَن المتبايعيِن ِمّمْن يحقُّ لُه الت�شرُف بالماِل

أفّكُر وأستنتُج

�أفكُر في ت�ضّرِف �لأخر�ِس بالبيِع و�ل�ضر�ِء، و�أ�ضتنتُج ُحكًما �ضرعيًّا.

3- اأْن يكوَن المبيُع مما يباُح االنتفاُع بِه
فال يجوُز بيُع �لمحرماِت مَن �لم�ضكر�ِت و�لمخدر�ِت ونحِوها. 

4- اأْن يكوَن البائُع مالًكا لل�شلعِة، قادًرا على ت�شليِمها للم�شتري
فال ي�ضحُّ مثاًل بيُع �ل�ضمِك في �لبحِر، �أو �لطيِر في �ل�ضماِء، �أو بيُع �ضلعٍة مفقودٍة. 

1- الترا�شي بيَن المتبايعْيِن 
�لمتـعاقـَديــِن  بر�ضـا  �لبيـــُع  يتـمَّ  باأْن  وذلك 
لقوِل  بالإكر�ِه،  �لبيُع  يجوُز  فال  و�ختياِرهما، 

�هلِل تعالى:  {  

} )�ضورُةُ �لن�ضاِء، �لآيُةُُ 2٩(.

�هللُ  قاَل  عاقٍل،  �إن�ضاٍن  َعْن  �لبيُع  ي�ضُدَر   باأْن 
  } َتعالــى: 
)�ضورُةُ   {
بيُعُهماباطٌل،  فالمجنوُن و�ل�ضفيُه   )٥ �لآيُةُُ  �لن�ضاِء، 

في  و�ل�ضر�ُء  �لبيُع  �لمدرِك  لل�ضبِيّ  ويجوُز 
�لأموِر �لب�ضيطِة، ب�ضرِط �أْن ياأذَن له وليُُّه.

   معلومٌة إثرائيٌة 

في  �ضرًطا  لي�َس  �لإ�ضالُم 
�لبيُع  فيجوُز  �لبيِع،  �ضحِة 
�ل�ضر�ُء   �أو  �لم�ضلميَن  لغيِر 

مْنهْم.

أتعّلُم

ال�شبيُّ المدرُك: �لذي عمُرُه 
�ضبُع �ضنو�ٍت وُيح�ضُن 

�لت�ضرَف.
ال�شفيُه: �لذي ل ُيح�ضُن 

�لت�ضرَف في �لماِل.
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5- اأْن يكوَن محلُّ العقِد )المبيُع والثمُن( معلوًما للعاقديِن
فال ي�ضحُّ �أْن يقوَل �لبائُع للم�ضتري بعُتَك ما في هذ� �ل�ضندوِق، و�لم�ضتري ل يعلُم ما فيه. 
�ل�ضيارَة بما في جيبي مَن  ��ضتريُت مْنَك هذِه  للبائِع،  �أْن يقوَل �لم�ضتري  ول ي�ضحُّ 

�لنقوِد، و�لبائُع ل يعلُم ما في جيِبِه. 
       أحاوُر وأستنتُج 

�أحاوُر زمالِئي في ��ضتر�ِط �أْن يكوَن �لمبيُع وثمُنُه معلوًما للبائِع و�لم�ضتِري، و�أ�ضتنتُج 
�لحكمَة مْن ذلَك. 

�أتاأّمُل �لن�ضو�َس �لآتيَة، و�أ�ضتنتُج مْنها �آد�َب �لبيِع: 
1- قاَل �هللُ تعالى:{           

 } )�ضورُةُ �لمطففيَن، �لآياُت 3-1(.
2- قال  : " رحَم �هللُ رجاًل �ضمًحا �إذ� باَع، و�إذ� ��ضترى، و�إذ� �قت�ضى")1(

َيُقوُل  َفَكاَن  �لنَّا�َس ،  ُيَد�ِيُن  3- َعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة  : �أَنَّ َر�ُضوَل �هلِل  ، َقاَل: " َكاَن َرُجٌل 
ًر� ، َفَتَجاَوْز َعْنُه َلَعلَّ �هللَ َيَتَجاَوُز َعنَّا ، َفَلِقَي �هللَ َفَتَجاَوَز َعْنُه " )2(.  ِلَفَتاُه : �إَِذ� �أََتْيَت ُمْع�ضِ

ُق ثم يمحُق" )3(. 4- قاَل ر�ضوُل �هلِل  : " �إياُكْم وكثرَة �لحلِف في �لبيِع فاإّنه ُيَنِفّ

)1( �ضحيح �لبخاري.
)2( �ضحيح م�ضلم.
)3( �ضحيح م�ضلم.

 أناقُش وُألّخُص

َه، و�إّل �أكَل  �أناق�ُس مَع زمالئَي قوَل عمِر بِن �لخطاِب  : "ل َيِبْع في �ضوِقنا �إّل َمْن تفقَّ
با �ضاَء �أْم �أبى"، و�أُلّخ�ُس ما تو�ضلُت �إليِه بما ل يزيد عن ثالثِة �أ�ضطٍر. �لِرّ

ُأثري خبراتي
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األسئلُة

1-  ما دللُة �لآياِت �لكريمِة �لآتيِة: 

�أ   - قوُل �هلِل تعالى:{  }.

ب- قوُل �هلِل تعالى:{  }.

2- بّيِن �لخلَل �لو�قَع في كٍلّ مَن �لبيوِع �لآتيِة: 

�أ   - باَع جو�ٌد هاتَف و�لِده مْن غيِر علمِه. 

ب- �أكَرَه رجٌل جاَرُه على بيِع بيِته َلُه.

مْن         للم�ضتري  ما  كلُّ  �ضعَرها  �أنَّ  على  و�ّتفقا  تاجٍر،  مْن  �ضّيارًة  رجٌل  ��ضترى  جـ- 

ر�ضيٍد في �لبنِك، وُهَو ل يعَلُم مقد�َر ر�ضيِدِه. 

ُه مْن مح�ضوِل �لقمِح في �ل�ضنِة �لقادمِة باألِف ديناٍر،  د  - باَع رجٌل ما �ضتنتُجُه �أر�ضُ

وقَب�س ثمَنُه.

3- ما ركُن عقِد �لبيِع �لمرتبِط بقوِله : "�إنما �لبيُع عْن تر��ٍس")1( ؟

4- عّلْل كالًّ مما ياأتي: ي�ضترُط في �لبيِع:

      �أ   - �لتر��ضي بيَن �لمتبايعيِن.

      ب- ملُك �لبائِع لل�ضلعِة وقدرِتِه على ت�ضليِمها.

٥- هاِت مثاًل على عقِد �لبيِع يظهُر فيِه، �لعاقد�ِن، �ل�ضلعُة، �ضيغُة �لعقِد.

)1( �أخرجه �بن ماجة، حديث �ضحيح.
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اأفهم
واأحفظ

الك�سُب الحالُل
الدرُس

الخامَس عشَر

أقرأ الحديَث النبويَّ الشريَف

�إِّل  َيْقَبُل  َل  َطِيٌّب  َتَعاَلى  �هللَ  "�إِنَّ   : �هلِل  َر�ُضْوُل  َقاَل  َقاَل:    ُهَرْيَرَة  �أَِبْي  َعْن 
�أََمَر ِبِه �لُمْر�َضِليَن َفَقاَل:{    �أََمَر �لُموؤِْمِنْيَن ِبَما  َطّيًبا َو�إِنَّ �هللَ 
  } َوَقاَل:   ،  )٥1 �لآيُةُ  �لموؤمنوَن،  )�ضورُة   {  
َيُمدُّ  �أَْغَبَر،  �أَ�ْضَعَث  َفَر  �ل�ضَّ ُيِطْيُل  ُجَل  �لرَّ َذَكَر  ُثمَّ   ،)1٧2 �لبقرِة، �لآيُةُ  )�ضورُة   { 

، َوَمْطَعُمُه َحَر�ٌم، َوَم�ْضَرُبُه َحَر�ٌم، َوُغِذَي ِبالَحَر�ِم  َماءِ، َيا َرِبّ َيا َرِبّ َيَدْيِه �إَِلى �ل�ضَّ
َفاأَنَّى ُي�ْضَتَجاُب لذلك )1(.

)1(  �ضحيح م�ضلم.

       المفرداُت والتراكيُب

اإّن اهلل طيٌّب: �هللُ تعالى مَنّزٌه عِن �لنقائ�ِس و�لعيوِب. 
ال يقبُل اإال طيّبًا: ل يقبُل �إل ما كاَن حالًل مو�فًقا ل�ضرِعِه.

رهاِق، وتغّيِر �لهيئِة. اأ�شعَث اأغبَر: تبدو عليه عالماُت �ل�ضفِر مَن �لتعِب و�لإ

        �شرُح الحديِث النبوي ال�شريف
عنايُة �لم�ضلِم بالحالِل مَن �لقوِل و�لعمِل و�لماأكِل و�لم�ضرِب وغيِرها �ضبٌب مْن �أ�ضباِب 
�إجابِة دعائِه، وتوفيقِه وفالحِه في �لدنيا و�لآخرِة، و�إنَّ مْن �أ�ضباِب حرماِنه مَن �لخيِر و�لبركِة 

�إتياَنُه �لخبيَث �لحر�َم مَن �لقوِل و�لعمِل و�لماأكِل و�لم�ضرِب وغيِرها.
في هذ� �لحديِث �ل�ضريِف حثٌّ على �لك�ضِب �لحالِل، وتذكيٌر بف�ضِل �هلِل تعالى ونعمِه
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ا  �أي�ضً �ل�ضريِف  َقُبوِل �لعمِل، وفي �لحديِث  على �لإن�ضاِن، وبياٌن لأثِر �لك�ضِب �لحالِل في 
عاِء وَمو�ِنُعُه، وفي ما ياأتي بياُن ذلَك: �أ�ضباُب َقبوِل �لدُّ

1- اهللُ تعالى طيٌّب ال يقبُل اإاّل طيبًا
لُه  كِلّها،  �لنقائ�ِس و�لعيوِب  منّزٌه عِن  تعالى  �هللَ  �أنَّ  �ل�ضريُف،  �لنبويُّ  �لحديُث  بّيَن 
�لأ�ضماُء �لح�ضنى، و�ل�ضفاُت �لعلى، وعلى �لم�ضلِم �أْن يحر�َس في كلِّ ما يتقرُب بِه 
�إلى �هلِل تعالى بتحري �لطّيِب مَن �لقوِل و�لعمِل، وكلِّ ما هو م�ضروٌع مّما ل يخالُطُه 
�إل ما كاَن  �لأمو�ِل و�لأعماِل و�لأقو�ِل  ِمَن  يقبُل  تعالى ل  حر�ٌم ول مف�ضدٌة، فاهللُ 
حالًل طِيًّبا. قاَل �هللُ تعالى:  {  } )�ضورُةُ فاطٍر، 
�لآيُةُُُ 10(. وقاَل تعالى: { } )�ضورُةُ �لمائدِة، �لآيُةُُ 2٧( و�لم�ضلُم �لذي 

يك�ضُب طيًبا وينفُق في ما �أباَح �هللُ تعالى ي�ضتحقُّ ما و�ضَف �هللُ به عباَده �لموؤمنيَن بقوِله: 
32(. فالموؤمُن طّيٌب في قلِبه ول�ضاِنه  )�ضورُةُ �لنحِل، �لآيُةُُُ   {  }
وج�ضِده، بما �ضكَن في قلبِه مَن �لإيماِن، وظهَر على ل�ضانِه مَن �لّذكِر، وعلى جو�رحِه 

مَن �لأعماِل �ل�ضالحِة �لتي هَي ثمرُة �لإيماِن.

2- الك�شُب الطيُّب
�إّن طلَب �لرزِق �لحالِل و�لنتفاِع بالطيباِت مْن 

�ضنِن �لمر�ضليَن و�ل�ضالحيَن، لقوِلِه تعالى:
{  } )�ضورُةُ 
تعالى  �هللُ  �أمَر  �لتي  و�لطيباُت   .)٥1 �لآيُةُُ  �لموؤمنوَن، 

�لمكت�ضبُة  لهم،  �أحلَّها  �لتي  مْنها هي  ياأكلو�  �أْن 
بطرِق �لحالِل. و�لم�ضلُم يقتدي بالر�ضِل عليهُم 
  {   } تعالى:  �هللُ  قال  �ل�ضالُم، 

.)٩0 )�ضورُةُ �لأنعاِم، �لآيُةُُ

إضاءٌة

عْن عبِد �هلِل بِن عمِرو  �أنَّ ر�ضوَل 
�إذ� ُكنَّ فيَك فال  �هلِل  قاَل: " �أربٌع 
حْفُظ  �لدنيا:  مَن  فاَتَك  ما  عليَك 
وُح�ْضُن  حديٍث،  و�ضدُق  �أمانٍة، 

خليقٍة، وعفٌة في مطعَمٍة " )1(.

)1( رو�ه �أحمد ب�ضند �ضحيح.
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عِن  ناتجيِن  �لمجتمِع  �أمِن  في  �أثريِن خطيريِن  �إلى  ِل  �لتو�ضّ في  مَع مجموعتي  �أتعاوُن 
�لغ�سِّ و�ل�ضرقِة. 

 و�لأكُل من �لطّيباِت نعمٌة من نعِم �هلِل تعالى، ت�ضتوجُب �ضكَره بطاعِته و�متثاِل �أو�مِرِه.
م �هللُ تعالى على عباِده �لخبائَث،كالم�ضكر�ِت و�لمخدر�ِت و�ل�ضرقِة و�لِغ�ِسّ و�لّربا  وحرَّ

وغيِرها، لما فيها مْن �ضرٍر و�أًذى وتهديٍد لأمِن �لأفر�ِد و�لمجتمعاِت، قاَل �هللُ تعالى:
{  } )�ضورُة �لأعر�ِف، �لآيُةُُ 1٥٧(.

)1( �أخرجه �بن ماجة، حديث �ضحيح.

3-  التحذيُر مْن اأكِل الحراِم
بّيَن �لحديُث �ل�ضريُف �أّنه ل ي�ضحُّ للم�ضلِم �أْن يك�ضَب ماَله بالحر�ِم، وعليِه �أْن ي�ضبَر على 
َو�أَْجِمُلو� ِفي  �هللَ  �تَُّقو�  �لنَّا�ُس  �أَيَُّها   "  : �هلِل  رزِقه، ول ي�ضتعجُلُه بالحر�م، قاَل ر�ضولُ 
َلِب ، َفاإِنَّ َنْف�ًضا َلْن َتُموَت َحتَّى َت�ْضَتْوِفَي ِرْزَقَها ، َو�إِْن �أَْبَطاأَ َعْنَها، َفاتَُّقو� �هللَ، َو�أَْجِمُلو�  �لطَّ

، َوَدُعو� َما َحُرَم " )1(. َلِب، ُخُذو� َما َحلَّ ِفي �لطَّ
�هلِل  على حقوِق  �عتد�ٍء  مِن  فيه  لما  �لدعاِء،  لإجابِة  �لمانعِة  �لأ�ضباِبِ  مَن  �لحر�ِم  فاأْكُل 

وحقوِق �لآخريَن. 

    أتدّبُر وأستخرُج

�أتدّبُر �لحديَث �لنبويَّ �ل�ضريَف �لو�رَد في بد�يِة �لدر�ِس، و�أ�ضتخرُج �أ�ضباَب �إجابِة �لدعاِء 
ومو�ِنَعُه.

أتعاوُن ألتعّلَم
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الن�شيحُة

�لتاجُر

�لموظُف

�لطالُب

        أقترُح

ماُلُهم  يطيَب  و�لطالِب(، لكي  و�لموّظِف،  )�لتاجِر،  مَن  لكٍلّ  ن�ضيحًة و�حدًة  �أقترُح 
ويبارَك �هللُ تعالى فيه، وي�ضتجيَب دعاَءهم وْفَق �لجدوِل �لآتي: 

: عّلمني رسوُل اهلِل

 �أحر�َس على �لك�ضِب �لحالِل �لطّيِب. 
 �أحمَي نف�ضي ومجتمعي بالبتعاِد عْن �أكِل �لحر�ِم وفعِل �لمنكر�ِت. 
. .................................................................................. 

�لأ�ضباِب  لوجوِد  �لإجابِة  ح�ضوِل  ��ضتبعاُد  لذلك"  ُي�ضتجاُب  "فاأنَّى   : قوِلِه  ومعنى 
�أْن  تعالى  �هللَ  ويدعو  �لحالِل،  �لك�ضِب  على  يحر�ُس  فالم�ضلُم  �لدعاِء،  قبوِل  مْن  �لمانعِة 

يبارَك له في رزقِه وماِلِه و�أهِلِه وذريِتِه.
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األسئلُة

1- ��ْضَتِدلَّ مَن �لحديِث �لنبويَّ �ل�ضريِف على كٍلّ مما ياأتي: 

�أ   - وجوِب �لقتد�ِء بالمر�ضلين عليهم �ل�ضالُم. 

ب- �أ�ضباِب عدِم ��ضتجابِة �لدعاِء. 

2- عّلل تحريَم �هلِل تعالى �لخبائَث. 

3- ��ضرْح معنى قوِلِه : "�إنَّ �هللَ طّيٌب، ل يقبُل �إل طّيًبا".

4- ��ضتنتْج مَن �لحديِث �لنبويِّ �ل�ضريِف �أهميَة �لعمِل و�لك�ضِب �لحالِل. 

٥- ما �لعالقُة بيَن قوِل �هلِل تعالى: {  }،  وما جاَء في �لحديِث 

�ل�ضريِف. 

6- ��ضتخرْج مَن �لحديِث �لنبويِّ �ل�ضريِف ما يو�فُق �لعبار�ِت �لآتيَة في �لمعنى: 

�أ   - .............................. : �هللُ تعالى منّزٌه عن �لنقائ�ِس و�لعيوِب.
ب- .............................  : ل يقبُل �هللُ تعالى مَن �لعبِد �إل ما كاَن مو�فًقا 

         ل�ضرعِه.
جـ- .............................  : تبدو عليِه عالماُت �ل�ضفِر مَن �لتعِب و�لإرهاِق 

        وتغّيِر �لهيئِة.

٧- قاَل ر�ضوُل �هلِل  ل�ضعٍد :" �أطْب مطعمَك تكْن م�ضتجاَب �لدعوِة" بّيْن عالقَة هذ� 

�لحديث بحديِث �لدر�ِس.
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التالوة
والتجويد

البدُء بهمزِة الو�سِل في )اأفعاٍل 
خم�سٍة( في القراآِن الكريِم

الدرُس

السادَس عشَر

تعلمَت في �لدر�ِس �ل�ضابِق �أنَّ همزَة �لو�ضِل تكوُن م�ضمومًة في �لأفعاِل 
ا �أ�ضياًل، وُي�ضتثنى ِمن هذ�  �إذ� كاَن �لحرُف �لثالُث في �لكلمِة م�ضموًما �ضمًّ

خم�ُس  �أفعاٍل في �لقر�آِن �لكريِم، جاَء �لحرُف �لثالُث فيها م�ضموًما.
ومَع ذلك نبد�أُ بهمزِة �لو�ضِل مك�ضورًة، وهذِه �لأفعاُل هي: )    ،    ،    ، 
( في قولِه تعالى: {  } )�ضورُة �لحجِر، �لآيُةُُ 6٥(.   (، ويلحُق بها )

 أتأّمُل وَأالحُظ

الأ�سُل الفعُل

ِ�ْبــِنــــُيـــو�
ـــُيــــو� ِ�ْمــــ�ضِ

ــــُيــــو� ِ�ْقـــ�ضِ

ِ�ْيــــِتـــــُيـــــوني

    أستنتُج أنَّ                

كاَن  و�إْن  �لك�ضُر،  �لثالِث  �لحرِف  في  �لأ�ضَل  لأنَّ  بالك�ضِر،  يكوُن  �لأفعاِل  بهذِه  �لبدَء 
ا ولي�س �أ�ضياًل، و�ضبُب �ل�ضِمّ ليتنا�ضَب  �لحرُف �لثالُث م�ضموًما، فال�ضمُّ فيها جاَء عار�ضً

�ل�ضمُّ مَع حرِف و�ِو �لجماعِة بعد حذِف �لحرِف �لأخيِر )�لياء( لت�ضهيِل �لنطِق. 



74

سورُة الكهِف
االآياُت الكريمُة ) 1 - 18 (

َأتلو وُأطّبُق 

                         قاَل اهلُل تعالى:
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ال�سبُب الحركُة الكلمُة

التالوُة البيتيُة

ُم تعّلمي وأدائي َأَقوِّ

م�ضتعيًنا بالجدوِل �لآتي بِيّْن كيَف ُيبَد�أ بهمزِة �لو�ضِل، مَع بياِن �ل�ضبِب: 

�أرِجُع �إلى �لم�ضحِف �ل�ضريِف )�ضورُةِ �لنحِل(، ثمَّ : 
1- �أتلو �لآياِت �لكريمَة من ) 84-102 (،  مر�عًيا ما تعلمُته مْن �أحكاِم �لتالوِة و�لتجويِد.
ب�ضبِب  �لو�ضِل  همزُة  فيها  �ضقطْت  كلماٍت  خم�َس  �لكريمِة  �لآياِت  مَن  �أ�ضتخرُج   -2

و�ضِل �لكلمِة بما قبَلها.



77

تف�شير 
وحفظ

  �سورُة الإ�سراِء  
الآياُت الكريمُة )17-13(

الجزاُء العادُل

الدرُس

 السابَع عشَر

المفرداُت والتراكيُب

: جعلناه م�ضوؤوًل عْن عمِلِه.

ا. : معرو�ضً

: كّل �إن�ضاٍن م�ضوؤوٌل عْن عملِه فقط، فال ُيحا�ضُب �إن�ضاٌن بذنِب

   �إن�ضاٍن �آخَر.

قاَل اهلُل تعالى:



78

تناولِت �لآياُت �لكريمُة مو�ضوعيِن �ثنيِن هما:
1- م�شوؤوليُة االإن�شاِن عْن عمِله

، قاَل �هللُ تعالى: { جعَل �هللُ تعالى �لإن�ضاَن م�ضوؤوًل عْن عملِه مْن خيٍر �أو �ضرٍّ
                                 } فهو محا�ضٌب عْن عملِه ول ُيحا�ضُب عْن عمِل غيِره، ويقاُل 
ه، قاَل �هللُ  له يوَم �لقيامِة: �قر�أْ كتاَب �أعماِلَك، و�إذ� �أنكَر �أعماَلُه �ضهدْت عليِه �أع�ضاوؤُ
تعالى: {  }؛ ليكوَن ذلَك ُحجٌة عليه، وهذ� ِمن كماِل 
�لمنافيِة  �لع�ضائريِة  �لعاد�ِت  بع�ِس  في  �لنظِر  �إعادَة  علينا  يحّتُم  �لذي  �لإلهِيّ  �لعدِل 
�أْو َمْن لْم يقترِف �لخطاأَ م�ضوؤوليَة  ُل َمْن لي�َس لُه ذنٌب  لالإ�ضالِم وتعاليمِه، �لّتي تحمِّ
بالقتِل،  �أقارِب �لجاني  �أْو تهديِد  �لع�ضائريِة،  ت�ضرفاِت غيِرِه و�أخطاِئِه؛ مثَل �لجلوِة 

وغيِرها.  
 { ثّم بّينِت �لآياُت �لكريمُة طريَق �لهد�يِة، قال �هللُ تعالى: { 
فمِن �ّتبَع �لَحقَّ و��ضتقاَم عليه، فَلُه ثو�ُب ذلَك، وَمن �ّتبَع طريَق �ل�ضالِل فعليِه عقاُب 

ذلَك، قاَل �هللُ تعالى:{  }.
و�أّكدِت �لآياُت �لكريمُة �أنَّ �هلَل تعالى �أر�ضَل �لر�ضَل مب�ضريَن ومنذريَن، فال عذَر 
لأحٍد يوَم �لقيامِة، ومْن كماِل عدلِه �ضبحاَنه وتعالى �أّل يعذَب �أحًد� لْم ت�ضْلُه �لدعوُة 

و�لر�ضالُة، قال �هللُ تعالى: { }.

مو�شوعاُت االآياِت الكريمِة

االآياُت الكريمُة )13 – 15(

 م�شوؤوليُة االإن�شاِن عْن عملِه 

االآياُت الكريمُة  )16 – 17(

 اإهالُك المف�شديَن 
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ِمن مظاهِر عدِل اهلِل تعالى

اإر�شاُل الر�شِل 
لن�شِر الهدايِة

اإ�شهاُد االإن�شاِن الح�شاُب العادُل
على نف�شِه

ال يُحا�َشُب االإن�شاُن 
عْن عمِل غيِره

2-  اإهالُك المف�شديَن

�أ�ضارِت �لآياُت �لكريمُة �إلى مو�قِف بع�ِس �لأمِم �ل�ضابقِة �لتي رف�ضْت دعوَة �لأنبياِء، 
قِد  مْنهم  �لأغنياَء  �أنَّ  �لأر�ِس، وكيَف  في  و�أف�ضدْت  �لهد�يِة،  و�نحرفْت عْن طريِق 
��ضتعملو� نعمَة �هلِل في مع�ضيتِه، قاَل �هللُ تعالى:{  } فا�ضتحّقو� 

بذلَك �لعقاَب و�لهالَك، قال �هللُ تعالى:{  }.
لكيال  �لكريِم  �لقر�آِن  لمنهِج  �ل�ضتجابِة  عدِم  ِمن  �لنا�َس  �لكريمُة  �لآياُت  وتحّذُر 
�نحرفو� عْن طريِق  �إْن هُم  �لدماِر و�لهالِك،  �ل�ضابقَة مَن  �لأمَم  �أ�ضاَب  ما  ُي�ضيَبهم 
�لهد�يِة، و�ضلكو� طريَق �ل�ضالِل و�لف�ضاِد، كما ح�ضَل مَع قوِم نبيِّ �هلِل نوٍح وَمْن 
بعَده مَن �لأقو�ِم، كقوِم هوٍد وقوِم �ضالٍح وقوِم �ضعيٍب عليهُم �ل�ضالُم، قاَل �هللُ تعالى:
عاِلٌم  وتعالى  �ضبحاَنه  فهَو   )1٧ �لآيُةُ  �لإ�ضر�ِء،  )�ضورُة   {   }
تعالى: {     باأعماِل عباِده جميِعها، ل تخفى عليِه خافيٌة، قال �هللُ 

 } فهو وحَدُه مْن يحا�ضُبهم عليها.
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 �أر�قُب نف�ضي و�ضلوكي با�ضتمر�ٍر.
 �أقوُم بو�جبي تجاَه نف�ضي ومجتمعي.

 �أعتبُر بم�ضيِر �لأمِم �ل�ضابقِة. 
. ..................................................  

القيُم المستفادُة مَن اآلياِت الكريمِة

�أكتُب في دفتري  �لَق�ض�ِس، ثم  82( مْن �ضورِة  �لكريمَة )٧6 -  �أَتلو �لآياِت   -1
نموذًجا مْن نماذِج �إهالِك �هلِل تعالى �لمف�ضديَن.

1٥( مْن �ضورِة  �لزلزلِة، و�أ�ضتخرُج منها ما يو�فُق �لآياِت )13 -  �أَتلو �ضورَة   -2
�لإ�ضر�ِء.

     أتدّبُر وأستنتُج

بالتعاوِن مَع زمالئي، �أتدّبُر قوَل �هلِل تعالى:{ 
 } ) �ضورة هود ، �لآيُةُ 11٧(، و�أ�ضتنتُج �أثَر �لإ�ضالِح في حياِة �لنا�ِس.

ُأثري خبراتي
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األسئلُة

االآياُت الكريمُة المعنى الرقُم 

ول تحمُل نف�ٌس �إثَم غيِرها 1

ول يعّذُب �هللُ �أحًد� لم ت�ضْلُه �لر�ضالُة 2

1- �ذكْر ثالثَة مظاهَر تدلُّ على عدِل �هلِل تعالى كما وردْت في �لآياِت �لكريمِة.

2- بّيْن معنى �لمفرد�ِت و�لتر�كيِب �لآتيِة:

.     ،            

3- �كتْب �لآياِت �لكريمَة مْن �ضورِة �لإ�ضر�ِء �لتي تدلُّ على �لمعاني �لآتية في �لجدوِل :

4- ��ضتخرْج مَن �لمفرد�ِت و�لتر�كيِب �لقر�آنيِة، ما يدلُّ على �لمعاني �لآتيِة: 
�أ   - �لأغنياُء.
ب- �لأمُم. 

٥- َبِيّْن �ضبَب هالِك �لأُمِم �ل�ضابقِة.
6-  �تُل �لآياِت �لكريمَة غيًبا. 
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        ح�سُن الخلِق
الدرُس

الثامَن عشَر 

قبَل  بها  تحلَّى  ب�ضفاٍت حميدٍة    �لنبيَّ  بنُت خويلٍد             �لموؤمنيَن خديجُة  �أمُّ  َو�ضَفْت 
 ، ِحَم، وتحِمُل �لكلَّ ُل �لرَّ �لنبوِة، فقالْت: "�إنََّك لَت�ضِ
على  وُتعيُن  يَف،  �ل�ضَّ وُتقري  �لمعدوَم،  ُب  وُتك�ضِ

نو�ئِب �لحِقّ ..." )1(. 
�أبناِء  مَع  �لنبوِة  قبَل  �ضارَك  قْد    �لنبيُّ  وكاَن 
عمومِتِه في ِحْلٍف �ُضّمَي بـ )ِحلِف �لف�ضوِل(؛ حيُث 
�أهِل مكَة  ِمْن  �أّل يجدو� مظلوًما  تعاهدو� وتعاقدو� 
َمْن ظَلمُه  ن�ضروه، ووقفو� �ضدَّ  �إّل  دَخَلها  مّمْن  �أو 

حّتى يردو� عليه مظلمَتُه.
وم�ضاركُة �لنبيَّ  هذِه تدلُّ على عظيِم �ضفاتِه وُح�ْضِن خلِقِه وُمروءِتِه و�ضهامِتِه.  

وُح�ْضُن �لُخلِق َيْحِمُل �لنف�َس على �لف�ضائِل وجميِل �لعاد�ِت، و�لتخل�ِس مْن كِلّ عيٍب 
�أو �ضفٍة �ضيئٍة. 

وقْد �أمَر �هللُ تعالى عباَدُه بالأدِب، و�لأخِذ بالجميِل مَن �ل�ضفاِت، فقاَل �هللُ تعالى:
{   }  )�ضورُة �لأعر�ِف، �لآيُةُ 1٩٩(.   

ومّما يوؤكُد �أهميَة ح�ضِن �لخلِق �أنَّ �لنبيَّ  عدَّ �أ�ضحاَب �لخيِر و�لف�ضِل في �لجاهليِة 
�لجاهليِة  في  "خياُرهم   : قاَل ر�ضوُل �هلل  ين،  �لِدّ �أ�ضلمو� وَفِقهو�  �إْن  �لنا�ِس  �أف�ضِل  من 

خياُرهم في �لإ�ضالم �إذ� َفِقهو�" )2(.

أتعّلُم

�ل�ضعِيف 	• على  ُتنفُق   : الَكلَّ تَحِمل 
و�ليتيِم.

تُك�شُب المعدوَم: ُتعطي �لنا�َس ما ل 	•
يجدوَنُه عنَد غيرَك. 

�لنا�َس 	• ُتعيُن   : الحِقّ نوائِب  على  تُعيُن 
على ما ي�ضيُبهم.

)1( رو�ه �لبخاري في �ضحيحه. 
)2( متفٌق عليه.
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َف �لنبيُّ  في �لقر�آِن �لكريِم بقولِه تعالى: {          }  وقد ُو�ضِ
)�ضورُة �لقلِم، �لآيُةُ 4(. وقاَل : " ما ِمْن �ضيء �أثقُل في ميز�ِن �لموؤمِن يوَم �لقيامِة مْن ُح�ْضِن 

�لخلِق، و�إنَّ �هللَ يبغ�ُس �لفاح�َس �لبذيء ")1(.
ويظهُر ُح�ْضُن �لخلِق في �ضوٍر، منها: 

1- ح�ضُن �لخلِق مَع �لنف�ِس.   
2- ح�ضُن �لخلِق مَع �لنا�ِس.

�، منها: برُّ �لو�لديِن،  و�أمثلُة ح�ْضِن �لخلِق كثيرٌة جدًّ
و�ل�ضدُق، و�لحياُء، و�لكلمُة �لطيبُة، ومخافُة �هلِل، و�إكر�ُم 
�لكبيِر،  و�حتر�ُم  �لنا�ِس،  مَع  �لتعامِل  وُح�ضُن  �ل�ضيِف، 

و�لتغافُل عْن �أخطاِء �لنا�ِس، ومو��ضاُة �لآخريَن، و�لعمُل، و�لقناعُة، ومجال�ضُة �لأخياِر، 
وحفُظ �لأمانِة، و�أد�ُء �لحقوِق.

    أصّنُف ألعزَز فهمي 

�أ�ضّنُف �لأفعاَل �لآتيَة �إلى �أفعاٍل تدلُّ على ح�ضِن �لخلِق، و�إلى �أفعاٍل تدلُّ على �ضوِء �لخلِق، 
مَع بياِن �ل�ضبِب:

ال تدلُّ على ح�شِن الخلِق تدلُّ على ح�شِن الخلِق االأفعاُل

�لإ�ضاءُة �إلى �لجاِر
�ل�ضبُب: ...................................................................

)1( �أخرجه �لترمذي وقال حديث �ضحيح.

عدُم �لمِنّ على �لنا�ِس

�ل�ضبُب: ...................................................................

إضاءٌة

من مظاهِر ح�ضِن �لخلُق �أّنَك: 
�إذ� �أُعطيَت �ضكرَت، و�إذ� �بتليَت 
�ضبرَت. و�إذ� قدرَت عفوَت، 

و�إذ� وعدَت �أنجزَت.
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�لتاأني في كِلّ �لأموِر

�ل�ضبُب: ...................................................................

�أيدِي  في  عّما  �لقناعُة 
�لنا�ِس

�ل�ضبُب: ...................................................................

�أرجُع �إلى �ضورِة �لق�ض�ِس، و�أتلو �لآياِت �لكريمَة مْن )23-24(، و�أكت�ضُف جو�نَب 
�لمروءِة في �ضخ�ضيِة �ضيِدنا مو�ضى عليِه �ل�ضالُم. 

ُأثري خبراتي

من فوائِد ح�شِن الخلِق واآثاُرِه
لح�ضِن �لخلِق فو�ئُد كثيرٌة تعوُد على �ضاحِبها بالنفع في �لدنيا و�لآخرة، ومْن ذلَك:

1- محبُة �هلِل تعالى ومحبُة �لنا�ِس. 
ها.  2- حمايُة �لنف�ِس و�ضوُنها عّما يذمُّ

3- نيُل �لمطالِب �لعاليِة و�لمنازِل �لرفيعِة في �لدنيا و�لآخرِة. 
4- تمنُع �لإن�ضاَن عْن مع�ضيِة �هلِل تعالى، ومخالفِة �أعر�ِف �لنا�ِس. 

   ُأشارُك زمالئي

�أو   ، �لمدنيِّ �لدفاِع  �أو  �لعامِّ  �لأمِن  لرجاِل  �ضاهْدُتُه  �أو  به  �ضمْعُت  لزمالئي موقًفا  �أروي 
عماًل بطوليًّا تطّوَع بِه �أحُد �أفر�ِد �لمجتمِعِ يدلُّ على �لمروءِة وح�ضِن �لُخُلِق.
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1- ��ضتنتْج مفهوَم ُح�ْضِن �لخُلِق. 

2-  �ذكْر �أثريِن ِمْن �آثاِر ح�ْضِن �لخلِق.

3- �تُل �لآياِت �لكريمَة �لآتيَة مْن �ضورِة �لفرقاِن، ثّم ��ضتنتْج محا�ضَن �لأخالِق في ِعَباِد �هلِل 

       �ل�ضالحيَن:{ 

                  } )�ضورُة �لفرقاِن، �لآياُت 63 - 68(.

4- تاأّمِل �لمو�قَف �لآتيَة، ثمَّ بّيْن ر�أَيَك فيها: 

األسئلُة

راأيي فيها المواقُف الرقم 

نزَل هاني �ضيًفا عنَد �ضديِقِه غالٍب، فطلَب 
مْنُه غالٌب م�ضاعدَتُه في تنظيِف �لبيِت.

1

�حتاَج �ضائٌق ُمْقَعــٌد  �إلى َمْن ي�ضاعُدُه على 
�لخروِج مَن �ل�ضيارِة، ف�ضاعدُهَ فادي.

2

غيِر  من  بذيئٍة  باألفاٍظ  �لنا�ِس  بع�ُس  يتكلمُّ 
ُمبالٍة.

3
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الغت�ساُل
الدرُس

التاسَع عشَر 

حثَّ �لإ�ضالُم على �لنظافِة و�لطهارِة، وربَط بيَن �لطهارِة وبع�ِس �لعباد�ِت، وجَعَلها 
�ضرطًا لها، كالو�ضوِء و�لغت�ضاِل. 

فما �لغت�ضاُل؟  وما �أق�ضاُمه؟ وما موجباُته؟ وما كيفيُته؟ 

       اأواًل: مفهوُم االغت�شاِل

تعميُم �لماِء على �لج�ضم جميِعِه مَع �لنيِة، و�لغت�ضاُل قْد يكوُن و�جًبا �أو �ضنًة:
1- االغت�شاُل الواجُب

يجُب �لغت�ضاُل في �لحالِت �لآتية: 
{ اأ   -  الجنابُة: وتح�ضُل بنزوِل �لمنيِّ كالحتالِم، قاَل تعالى: {

       )�ضورُة �لمائدِة، �لآيُةُ 6(.
ب- الحي�ُض: وهَو �لدُم �لخارُج مْن رحِم �لمر�أِة بعَد �لبلوِغ، وهو ما ي�ضّمى بالدورِة 
�ل�ضهريِة �أو �لعادِة �ل�ضهريِة، و�أقلُُّه ثالثُة �أياٍم، و�أكثرُه خم�ضَة ع�ضَر يوًما. وما ز�َد 

عْن هذ� �لحِدّ ُيَعدُّ ��ضتحا�ضًة.
جـ- النفا�ُس: وهو �لدُم �لخارُج مْن رحِم �لمر�أِة بعَد �لولدِة، و�أقلُّه يوٌم وليلٌة، وغالُبُه 

�أربعوَن يوًما، و�أكثرُه �ضتوَن يوًما. 

أفّكُر وأدّوُن

لُت �إليه            �أفّكُر في �لحكمِة مْن جعِل �هلِل تعالى �لّطهوَر �ضطَر �لإيماِن، و�أدّوُن ما تو�ضّ
في دفتري. 
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د   -  الموُت: فاإذ� مات �لم�ضلُم وجَب تغ�ضيُله، لقوِل 
فمات:  ناقتُه  �أوقعْتُه  �لذي  جِل  �لرَّ في    �لنبِيّ 

"�غ�ضلوه بماٍء و�ضدٍر" )1(.  

2- االغت�شاُل الم�شنوُن
و�ضالُة  �لجمعِة،  �ضالُة  مْنها:  لأموٍر  �لغت�ضاُل  ي�ضنُّ 
�لعيديِن، و�ضالُة �ل�ضت�ضقاِء، و�لإحر�ُم للحِجّ و�لعمرِة، 

وُي�ضنُّ عنَد ُكِلّ �جتماٍع. 

        ثانيًا: كيفيُة االغت�شاِل

�لنيُة، ثم تعميُم �لبدِن بالماِء، و�أّما  �أركاُنه، فكما عرْفَت،  �أّما  �أركاٌن و�ضنٌن،  لالغت�ضاِل 
�ضنُنه، فّمنها: 
1- �لت�ضميُة.

2- �لو�ضوُء قبَل �لغت�ضاِل. 
3- تخليُل �أ�ضوِل �ل�ضعِر بالماِء قبَل �إفا�ضِة �لماِء على �لر�أ�ِس.

4- �لتيامُن بحيُث َيْبَد�أُ بال�ضقِّ �لأيمِن مَن �لج�ضِم.
�ضر�ِف في �لماِء.  ٥- عدُم �لإ
6- �ل�ضتتاُر عن �أعيِن �لنا�ِس. 

)1( رو�ه م�ضلم في �ضحيحه.

أتعّلُم

ال�سدُر: ورُق �ضجِر لُه 
ُع  ر�ئحٌة طّيبٌة، يو�ضَ

في �لماِء لإعطاِء ر�ئحٍة 
طيبٍة، ويقوُم �ل�ضابوُن 

و�لمنظفاُت مقامُه.

أتعّلُم

تخـليـُل ال�شــعـِر: �إي�ضاُل 
�لماِء �إلى منابِت �ل�ضعِر.
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األسئلُة

1- عّدْد ثالثَة موجباٍت لالغت�ضاِل.
2- بّيْن ما يدلُّ عليه كلُّ ن�ٍسّ مَن �لن�ضو�ِس �ل�ضرعيِة �لآتيِة: 

�أ   - قاَل �هللُ تعالى: {  }
ب- قوُل �لنبِيّ  في �لُمْحِرِم �لذي �أوقعْتُه ناقُتُه فماَت: "�غ�ضلوه بماِء و�ضدِر".

جـ- قاَل : " �إذ� �أر�َد �أحُدكم �أْن ياأتَي �لجمعَة فليغت�ضْل".
3-  بّيِن �لحكَم �ل�ضرعيَّ في كٍلّ مَن �لحالِت �لآتيِة مَع بياِن �ل�ضبِب:

ال�سبُب باطٌل �سحيٌح الحالُة

�غت�ضلِت �مر�أٌة مَن �لحي�ِس وعلى �أظفاِرها 
طالٌء. 

�غت�ضلِت �مر�أٌة مَن �لنفا�ِس بعَد �أْن َطُهرْت 
قبَل �أربعيَن يوًما و�أّدِت �ل�ضالَة. 

ِم �لماَء   �غت�ضَل رجٌل من �لجنابِة، ولم يعِمّ
على جميِع بدِنِه. 

�غت�ضَلْت �مر�أٌة بعَد �نتهاِء �لحي�ِس مْن غيِر 
نّيِة �لغ�ضِل. 
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التالوة
والتجويد

الدرُس

العشروَن

 ،� �ُضِئَل �أن�ُس بُن مالٍك :كيَف كانْت قر�ءُة �لنبِيّ ؟ فقاَل: "كاَنْت مدًّ
بالرحمِن، ويمدُّ  ، ويمدُّ  �هلِل  بب�ضِم  يمدُّ  �لرحيِم(  �لرحمِن  �هلِل  )ب�ضِم  قر�أَ  ثمَّ 

، وما حروُفه، وما �أق�ضاُمه؟ بالرحيِم" فما �لمق�ضوُد بالمِدّ

أتأّمُل وأالحُظ :

.{  ،  ،  }
     أستنتُج أنَّ

. المدَّ : هو �إطالُة �ل�ضوِت بحرٍف مْن حروِف �لمِدّ
�ل�ضاكنُة  و�لو�و   ، َقاَل   : نحَو  قبَلها،  ما  �لمفتوُح  �ل�ضاكنُة  �لألُف  المِدّ هي:  وحروَف 

�لم�ضموُم ما قبَلها، نحَو: يُقوُل ، و�لياُء �ل�ضاكنُة �لمك�ضوُر ما قبَلها، نحو : ِقيَل.

     أتأّمُل وأستخرُج

ُجمَعْت حروُف �لمدِّ �ل�ضابقُة في كلمٍة و�حدٍة في �لقر�آِن �لكريِم، �أ�ضتخرُجها من قولِه 
تعالى: {  } )�ضورُة هوٍد، �لآيُةُ 4٩(، و�أدّوُنها في دفتري.

   معلومٌة إثرائيٌة 

�إذ� جاءِت �لو�ُو �أو �لياُء �ضاكنًة 
يت في  �ُضمِّ قبلها مفتوٌح  وما 

هذه �لحالة حرَف ليٍن.
مثل: َغْير، َخْوف.

المدُّ
 مفهوُمُه واأق�ساُمُه
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حروُف المِدّ

�لألُف �ل�ضاكنُة �لمفتوُح 
ما قبَلها
  

�لياُء �ل�ضاكنُة �لمك�ضوُر 
ما قبَلها

�لو�ُو �ل�ضاكنُة 
�لم�ضموُم ما قبَلها 

      أتعّلُم

: �أق�ضاُم �لمِدّ
) 1- المدُّ الطبيعيُّ )االأ�شليُّ

 هو �لذي ل تقوُم ذ�ُت حرِف �لمِدّ �إل بِه ،ول يتوّقُف على �ضبٍب كال�ضكوٍن �أو 
�لهمٍز، ويمدُّ بمقد�ِر حركتيِن، �أْي �أّنُه �إذ� نق�َس عْن هذ� �لمقد�ِر �لذي يلفُظ به 

. يظنُّ �ل�ضامُع �أنُه حركٌة مْن حركاِت �للغِة �لعربيِة ل حرَف مٍدّ

2-  المدُّ الفرعيُّ

         هو �لمدُّ �لذي يتوقُف وجوُدُه على �ضبٍب مْن همٍز �أو �ضكوٍن.
َتاآِء "، �أو يكوُن منف�ضاًل في  ّ اًل نحَو:" �ٱل�ضِ �أ   - فما كاَن �ضبُبه همًز� َقْد يكوُن: مت�ضّ

كلمِتين نحو:{  }.
ب- وما كاَن �ضبُبُه �ل�ضكوَن �لو�قَع بعَد حرِف �لمِدّ ل يكوُن �إل في كلمٍة و�حدٍة 

نحو: 
           )�أُلحُظ �أنَّ حرفي �لنوِن و�لميِم �أ�ضُلهما متحرٌك �إّل �أنهما ي�ضكناِن عنَد 
�لوقِف(، و�ضوَف يمرُّ بَك في �لدرو�ِس �لقادمِة باإذِن �هلِل تعالى �أنو�ُع �لمدِّ 

�لناتجُة عن هذيِن �ل�ضببيِن.
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سورُة الكهِف
االآياُت الكريمُة ) 19 - 29 (

َأتلو وُأطّبُق 

                         قاَل اهلُل تعالى:
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ُم تعّلمي وأدائي َأَقوِّ

1- مّيْز حرَف �لمِدّ من حرِف �لليِن في �لآياِت �لقر�آنيِة �لكريمِة �لآتيِة:

حرُف الليِن حرُف المّد االآياُت الكريمُة
 

{  }

{  }

    

2- �ضّنِف �أمثلَة �لمِدّ في ما ياأتي، �إلى مٍدّ ب�ضبِب �لهمِز، ومٍدّ ب�ضبِب �ل�ضكوِن.
 .{  } .{  } ،{  } ،{  }   

التالوُة البيتيُة

�أرجُع �إلى �لم�ضحِف �ل�ضريِف )�ضورِة �لنحِل(، ثمَّ : 
�لتالوِة   �أحكاِم  �لكريمَة من )103-128(، مر�عًيا ما تعلمُته مْن  �أتلو �لآياِت   -1

و�لتجويِد.
. 2- �أَ�ضتخرُج مَن �لآياِت �لكريمِة خم�َس كلماٍت فيها مدٌّ طبيعيٌّ

}

{
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  ِّمواقُف مْن حياِة النبي
"ال�سورى" 

الدرُس

الحادي والعشروَن

مــْن رحمــِة �هلِل تعالى بعبــادِه �أْن جعَل �ل�ضــورى منهًجا للحياِة، َتحفــُظ وحدَتهم، 
وتبني مجتمعاِتهم، وتنيُر لهم طريَق �لحِق و�ل�ضو�ِب، قاَل �هللُ تعالى مخاطًبا نبيَُّه �لموؤيََّد   

بالوحِي:{ 

                                                                   } )�ضورُة
�آِل عمر�َن، �لآيُةُ 1٥٩(، و�متدح �هللُ تعالى �لموؤمنيَن بقوِلِه:

{  } )�ضورُة �ل�ضورى ، �لآيُةُ 38(، فكاَنْت �ضبًبا في �ضياِدِة �لح�ضارِة �لإ�ضالميِة في 
�لآفاِق عندما تمثَلْت هذِه �لقيمة وطبقْتها في و�قِعها، فال�ضورى تبادٌل لالآر�ِء �لمختلفِة 
ووجهاِت �لنظِر �لمطروحِة في ق�ضيٍة من �لق�ضايا، و�ختباُرها مْن �أ�ضحاِب �لخت�ضا�ِس 

وِبها لتحقيِق �أح�ضِن �لنتائِج. ِل �إلى �ل�ضو�ِب منها، �أو �إلى �أ�ضْ بهدِف �لتو�ضّ

حقيقة

�ل�ضــورى �لقائمُة على �لحو�ر 
عــن  لنــا  تك�ضــُف  ِ�لهــادِف 
�إبد�عاٍت فريدٍة، و�آر�َء متميزٍة.

            اأواًل: نماذُج مْن حياِة النبيِّ  في تطبيِق ال�شورى 

كاَن ر�ضوُل �هلِل  ُيكِثُر ِمن ُم�ضاورِة �أ�ضحاِبِه في معظِم �ضوؤون حياِتهم؛ حتَّى قاَل 
عليِه  �هلُل  �ضّلى  �هلِل  ر�ضوِل  ِمن  لأ�ضحابِه  ُم�ضاورًة  �أكثَر  �أحًد�  ر�أيُت  �أبو هريرة : "ما 

و�ضّلَم" )1(. ومْن ذلَك:

ُأفّكُر

)1( �أخرجه �لترمذي.

�أمَر �هللُ تعالى ر�ضوَلُه �لكريَم  بال�ضورى مَع �أنه موؤيٌد بالوحِي
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 با�ضتعد�د�ِت �لم�ضركيَن يوَم بدٍر لقتاِل �لم�ضلميَن، ت�ضاوَر مَع  1- عندما علَم �لنبيُّ 
 بلقاِء قري�َس، ومو�جهِتهم، فاأخَذ  �أكثُر �ل�ضحابِة  �أ�ضحاِبِه فِي �لأمِر، فاأ�ضاَر عليِه 
  ُّبر�أِي �لأكثريِة، وعنَد و�ضوِلهم �إلى منطقِة بدٍر )موقُع �لمعركِة(، �أخَذ �لنبي 
�لماِء، حتى تكوَن  ، ب�ضاأِن موقِع �لجي�ِس من عيِن  �لمنذِر  �بن  �لُحباِب  بم�ضورِة 

بعيدًة عن مناِل كفاِر قري�ٍس.

أستذكُر

�أ�ضتذكُر مَع زمالئي ما تعلْمُت في مادِة �لتاريِخ في �ل�ضفِّ �ل�ضاد�ِس، من �أ�ضباِب يوِم 
�أُُحٍد و�أهمِّ نتائِج هذ� �ليوِم.

ويحّلقو�  �لهدَي  ينحرو�  باأن  �لُحَديبية  لِح  �ضُ في    �ضحابَتُه    �لنبيُّ  �أمَر  عندما   -2
عنها،  �هللُ  ر�ضَي  �ضلمَة  �أم  على  فدخَل  ذلِك،  �إلى  �أحٌد  منهم  يُقْم  فلم  روؤو�َضهم، 
و�أخبَرها بما حدَث مَن �لم�ضلميَن، فاأ�ضاَرْت �إليِه باأْن يبد�أَ هو بما يريُد، فاإذ� ر�أوُه 

�قتدو� ِبِه وفعلو� كما فعَل، ففعَل  ، فقامو� فنحرو�.

ُأفّكُر وأستنتُج

�أفّكُر في م�ضورِة �لنبيِّ  لأمِّ �ضلمَة  في �لموقِف �ل�ضابِق، و�أ�ضتنتُج ما يدلُّ عليِه. 
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           ثانيًا: اأهميُة ال�شورى في بناِء المجتمِع

تظهُر�أهميُة �ل�ضورى في جو�نَب عّدٍة منها: 
ُد �لم�ضت�ضاريَن  1- ظهوُر �لحقِّ و�ل�ضو�ِب في �لغالِب، فعْر�ُس �لآر�ِء بحريٍة تامٍة، وتجّرُّّّّّّّّّّّ

عِن �لهوى يوؤدي �إلى نتائَج مو�ضوعيٍة.
ُعها بيَن �لم�ضت�ضاريَن،وتالقُح �لأفكاِر للخروِج باأف�ضِل �لآر�ِء   2- تبادُل �لخبر�ِت وتنوُّ

و�أ�ضوِبها.
3- �كت�ضاُف ذوي �لكفاَءِة، و�ختياِرهم للوظائِف �لمنا�ضبِة.

إضاءٌة

: قال �أحمد �ضوقي و��ضًفا عمر بن �لخطاب
ـُورى وحــار�َضهــا           جــز�ك ربُّــَك خيـــًر� عـــن ُمِحِبّــيـَهــا يا ر�فعـًا ر�يــَة �ل�ّض
ــالِف وَر�أُْي �ْلَفـــْرِد ُي�ْضِقيَها ـِ ـَــم �لخ َرْغ َر�أْي �لجمـاعِة ل َت�ْضَقى �لبــــالُد بــــهِ  

أتعاوُن

�أتعاوُن مَع زمالئَي، و�أعّدُد �ضوًر� حديثًة لتطبيِق �ل�ضورى في �أياِمنا هذِه. 
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األسئلُة

1- بّيِن �لمق�ضوَد بال�ضورى.
2- عّلْل كالًّ مَن �لعبار�ِت �لآتيِة:

�أ   - �ضيادُة �لح�ضارِة �لإ�ضالميِة على م�ضاحاٍت و��ضعٍة مّدًة زمنيًة ممتدًة.
ب- توؤدي �ل�ضورى �إلى ظهوِر �لحقِّ و�ل�ضو�ِب في �لغالِب.

جـ- من ثماِر �ل�ضورى �كت�ضاُف �لكفاء�ِت، وو�ضُع �لرجِل �لمنا�ضِب في �لمكاِن 
        �لمنا�ضِب.

3- ف�ّضِر �لعبارَة �لآتيَة في �ضوِء فهِمَك للدر�َس:
ْت عالمَة �ضعٍف، بل موؤ�ضَر قوٍة وثقٍة ".        " �ل�ضورى لي�ضَ

4- بماذ� �أ�ضاَرْت �أمُّ �لموؤمنيَن �أمُّ �ضلمَة  على ر�ضوِل �هلِل  في �ضلِح �لحديبيِة؟
٥- �ذكْر مظهًر� مْن مظاهِر تطبيِق �ل�ضورى في �لع�ضِر �لحديِث.
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هُن   يُن والرَّ الدَّ
الدرُس

الثاني والعشروَن

م هذِه  ينِظّ ما  �لأحكاِم  �لنا�ِس، و�ضْرَع مَن  بيَن  للعالقاِت  قيمًة كبيرًة  �لإ�ضالُم  �أعطى 
و�لحو�ُر  هُن.  و�لرَّ ْيُن  �لدَّ �لمعامالِت  هذِه  ومْن  و�ضماِنها،  �لحقوِق  لحفِظ  �لعالقاِت، 

�لآتي، يعّرْفنا ما يتعلُق بهما مْن �أحكاٍم.
اأن�ٌس: �ل�ضالُم عليكم ورحمُة �هلل وبركاُتُه. 

اأبو محموٍد: وعليكُم �ل�ضالُم ورحمُة �هلِل وبركاُتُه. 
اأن�ٌس:كيَف حاُلك يا جاَرنا �لعزيَز؟ 

اأبو محموٍد: �لحمُد هلِل رِبّ �لعالميَن. 
اأن�ٌس: كْنَت قْد حّدثَتني ب�ضاأِن �ضائقٍة ماليٍة تمرُّ بها، و�أّنك تحتاُج �إلى مبلٍغ كبيٍر مَن �لمال.  

اأبو محموٍد: �ضحيٌح يا جاَرنا، �أ�ضاأُل �هللَ تعالى �أْن يفّرَج هّمي وكربي. 
ك وكرَبَك:  د د�ئًما دعاَء �لنبِيّ   ليفّرَج �هلل تعالى همَّ اأن�ٌس: ل تن�َس يا جاَرنا �لعزيَز �أنَّ ُترِدّ
�إِلَّ �هللُ �ْلَعِظيُم �ْلَحِليُم ، ل �إَِلَه �إِل �هللُ َربُّ �ْلَعْر�ِس �ْلَعِظيِم، َل �إَِلَه �إِل �هللُ َربُّ  �إَِلَه  " َل 

َمَو�ِت ، َوَربُّ �لأَْر�ِس ، َوَربُّ �ْلَعْر�ِس �ْلَكِريِم " )1(.  �ل�ضَّ
و�أودُّ �أْن �أقترَح عليَك حالًّ قْد ي�ضاعُدَك على تي�ضيِر �أموِرَك.   

؟  ْل يا جاَرنا، ما �لحلُّ اأبو محموٍد: تف�ضَّ
اأن�ٌس: لماذ� ل تلجاأُ �إلى �ضديِقنا )�أبي جو�ٍد(، فتطلَب مْنُه �أْن يد�يَنَك ما تحتاُجُه مْن ماٍل؟ 

فهو رجٌل كريٌم، وي�ضاعُد �لنا�َس بما منَّ �هللُ تعالى عليِه مْن نعمِة �لماِل.
اأبو محموٍد: هل تعتقُد باأنَّ �أبا جو�ٍد �ضيحّقُق طلبي ويق�ضي حاجتي؟

)1( متفق عليه.
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اأن�ٌس: نعْم، �إنَّ تفريَج كُرباِت �لنا�ِس مْن باِب �لتعاوِن �لذي حثَّ عليِه �لإ�ضالُم. ولكْن، 
�ضد�ِد  في  يجتهَد  و�أْن  و�لحاجِة،  لل�ضرورِة  �إل  ْيِن  �لدَّ �إلى  يلجاأَ  �أل  �لم�ضلِم  على 
ْيِن و�إبر�ِء �لذمِة، و�أّل يتباطاأَ في حاِل قدرتِه على �ل�ضد�ِد، قاَل :  " َمْطُل �لغنِيّ  �لدَّ
ظلٌم")1(، فَما عليَك �إّل �أْن تطلَب مْن �أبي جو�ٍد مبلًغا مَن �لمال ت�ضدُّ به حاجَتَك، 

وَتِعُدُه بال�ّضد�ِد.

أتعاوُن

�أتعاوُن مَع زمالئي و�أتو�ضُل �إلى: 
ْيِن. 1-  ِحَكٍم �أخرى لم�ضروعيِة �لدَّ

ْيِن.  2-  بع�ِس �لأ�ضباِب �لمِلّحِة لطلِب �لدَّ

ْيِن هذِه يا �أن�ُس؟  اأبو محموٍد: وكيَف تتمُّ عمليُة �لدَّ
اأن�ٌس: �ضتطلُب �أنَت مْن �أبي جو�ٍد �أْن يد�يَنك ما تحتاُجُه مْن ماٍل، فتكوَن �أنَت )مدينًا(، 

يَْن( يكوُن )دائنًا( لَك.  و�إْن و�فَق و�أعطاَك �لماَل )الدَّ
أستخدُم مهاراتي

ْيِن بلغتي �لخا�ضِة.  1- �أ�ضوُغ تعريًفا للدَّ
ْيِن في �لجزِء �ل�ضابِق مَن �لحو�ِر.  2- �أحّدُد �أركاَن عقِد �لدَّ

اأبو محموٍد: جز�َك �هللُ خيًر� يا �أن�ُس، هل تر�فقني لزيارِة �أبي جو�ٍد؟ 
اأن�ٌس: على �لّرحِب و�ل�ضعِة يا جاَرنا �لعزيَز.
ذهَب اأن�ٌس واأبو محموٍد اإلى بيِت اأبي جواٍد

في بيِت اأبي جواٍد: 
بعَد ال�شيافِة: 

)1( متفق عليه.
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مَن  �إلى مبلٍغ  �أبي محموٍد، فهُو يحتاُج  �أبا جو�ٍد في حاجٍة لجاِرنا  اأن�ٌس: جئناَك يا 
ُه، ولَك �لأجُر و�لثو�ُب �لجزيُل مَن �هلِل تعالى،  �لماِل، فاإن كاَن باإمكاِنَك �أن تفّرَج همَّ
�َس �هللُ َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب  ْنَيا َنفَّ �َس َعْن ُموؤِْمٍن ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب �لدُّ فقْد قاَل : " َمْن َنفَّ
ْنَيا َو�ْلآِخَرِة " )1( ، و�ضي�ضددُّ  َر �هللُ َعَلْيِه ِفي �لدُّ ٍر َي�ضَّ َر َعَلى ُمْع�ضِ َيْوِم �ْلِقَياَمِة ، َوَمْن َي�ضَّ

�أبو محموٍد �لمبلِغَ ح�ْضَب ما تتفقوَن عليه. 
اأبو جواٍد: كم �لمبلِغ �لذي تحتاجُه يا �أبا محموٍد؟ 

اأبو محموٍد: �أحتاج �إلى ع�ضرِة �آلِف ديناٍر. 
، لكْن �أودُّ �أْن �أعمَل بمقت�ضى قوِله تعالى: اأبو جواٍد: ح�ضًنا، ل مانَع لديَّ

و�أْن   ،)283 �لآيُةُ  �لبقرِة،  )�ضورُة   {   }
يِن، باأْن يرهَن �أبو محموٍد �ضيًئا ذ� قيمٍة مما يملُكُه. �أ�ضمَن حّقي ب�ضد�ِد �لدَّ

أتحاوُر وأستنتُج

   �أحاوُر زمالئي في �أهميِة �لرهِن، و�أ�ضتنتُج �لحكمَة مْن م�ضروعيِتِه.

يِن. اأبو محموٍد: �إنني �أملُك قطعَة �أر�ٍس، و�ضاأرهُنها لَك، حّتى �ضد�ِد �لدَّ
ْيِن و�لرْهِن هناَك �إْن �ضاَء  اأبو جواٍد: �ضنذهُب غًد� �إلى د�ئرِة �لأر��ضي، و�ضُنتمُّ معاملَة �لدَّ

�هللُ تعالى. 
�أبا جو�ٍد  يا  و�أنَت  )ر�ِهًنا(  �أبا محموٍد  يا  �أنَت  �ضتكوُن  �لآن  فيكما.  �هلل  بارَك  اأن�ٌس: 
)مرَتهًنا(، وتكوُن قطعُة �لأر�ِس )مرهونًة(، لكْن يجُب �أْن يعلَم كلٌّ منُكما �أنَّ للرهِن 

�أحكاًما و�ضروًطا؛ مْنها ما يتعلََّق بالمرهوِن، ومْنها ما يتعلُق بالر�هِن و�لمرتهِن. 

)1( �ضحيح م�ضلم.
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َم  أستخدُم مهاراتي ألتعلَّ

�أقر�أُ �لمثاَل �لآتي، ثمُّ �أ�ضتخرُج مْنه �أركاَن �لرهِن: 
طلَب �أحمُد مْن �ضعيٍد �ألَف ديناٍر، فو�فَق �ضعيٌد على �إعطاِء �أحمَد �لّديَن مقابَل �أْن يبقي 

يِن.  �أحمُد �ضيارَتُه مرهونًة عنَدُه لحيِن �ضد�ِد �لدَّ

اأبو جواٍد،واأبو محموٍد: �أخْبرنا بهذه �لأحكام و�لآد�ِب يا �أن�ُس. 
اأن�ٌس : 

اأواًل: ال�شروُط الخا�شُة بالّراِهن والُمرتَِهن 
ي�ضترُط في �لّر�ِهن و�لُمرَتِهن �أن يكونا بالَغيِن عاقَليِن غيَر ُمجبَريِن ول ممنوَعيِن مَن 

رِف باأمو�لِهما، و�أنتُم كذلَك. �لت�ضّ
ثانيًا: ال�شروُط الخا�شُة بالمرهوِن

1- ي�ضترُط فيه �أْن يكوَن موجوًد� وقَت �لعقِد، مقدوًر� على ت�ضليِمِه، وغيَر قاِبٍل للتلِف 
في �أثناِء مدِة �لرهِن.

2- ل يجوُز �أن ينتفَع �لمرَتهُن بالمرهوِن �أو �لت�ضرِف بِه.
ْيِن.   3- يجُب �إعادُة �لمرهوِن للر�هِن بعَد �ضد�ِد �لدَّ

4- على �لمرَتهُن �ضماُن قيمِة �لمرهوِن �إذ� هلَك ب�ضبِب تق�ضيٍر مْنُه.
ْيِن في �لوقت  ٥- يحقُّ للمرتهِن بيُع �لمرهوِن و��ضتيفاِء َدْينِه �إذ� لم يقِم �لر�هُن ب�ضد�ِد �لدَّ
ه، ويردُّ �لباقي  �لمحّدد، فاإذ� كانْت قيمُة �لمرهوِن �أكثَر مْن قيمِة �لّدْيِن فاإّنُه ياأخُذ حقَّ
�لمرتهَن يطلُب مَن  فاإنَّ  ْيِن،  �لدَّ �أقلَّ مْن قيمِة  �لمرهوِن  �إذ� كانْت قيمُة  �أّما  للر�هِن، 

�لّر�هِن �ضد�َد ما تبقى مَن �لّدْيِن. 

اأبو جواٍد، اأبو محموٍد: جز�َك �هللُ خيًر� على هذه �لمعلوماِت �لقّيمِة، ووفَقَك �هللُ لما فيه خيٌر.
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ُأحاوُر وأستنتُج

�أحاوُر زمالئي في �لحكمِة مْن عدِم جو�ِز ت�ضّرِف �لمرتهِن �أو �نتفاعِه بالمرهوِن، 
و�أدّوُن ما �أ�ضتنتجُه في دفتري. 

ُم معلوماتي    أنظِّ

�أنقُل �لمخطَط �لآتَي �إلى دفتري، و�أمالأُ �لفر�غاِت بما ينا�ضُبها:

تعريُفُه:تعريُفُه:

�أركاُنُه:�أركاُنُه:

حكمُة م�ضروعيِتِه )فو�ئدُه(:حكمُة م�ضروعيِتِه )فو�ئدُه(:

�ضروطُه: �ضروطُه: 

الّرْهُنالّديُن
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1- بّيْن حكمًة و�حدًة لم�ضروعّيِة كٍلّ مَن : 
هِن. ْيِن، �لرَّ  �لدَّ

2- �أعِط مثاًل تبيُن فيِه �أركاَن عقِد �لرهِن. 

3- بّيْن ما ي�ضحُّ رهُنُه وما ل ي�ضحُّ مما ياأتي، مَع بياِن �ل�ضبِب:

       �ل�ضيارُة، �لأر�ُس، �لقلُم، مح�ضوُل �لبرتقاِل.

4- بّيْن ما يترتُب على كٍلّ مما ياأتي: 
�أ   - هالُك �لمرهوِن ب�ضبِب تق�ضيِر �لمرتهِن. 
دَّ �لر�هُن �لّدْيَن.  ْيِن ولم َي�ضُ ب- حلَّ �أجُل �لدَّ

٥- بّيْن )ما يجوُز( وما )ل يجوُز( في ما ياأتي: 
ْيِن �لمترتِب عليه لأبي كريٍم، مَع قدرِته على �ل�ضِد�د. �أ   - تباطاأَ �أبو �ضالٍم في �ضد�ِد �لدَّ

ب- رهَن رجٌل قطعَة �أر�ٍس له، ثمَّ باَعها �لر�هُن من غيِر �إذْن �لمرتهِن. 
جـ- رهَن رجٌل �ضيارَتُه فلم يحفْظها �لمرتهُن في مكاٍن �آمٍن َف�ضُرقْت. 

د  - رهَن �أحمُد �لبالُغ مَن �لعمِر ثماني �ضنو�ٍت هاتَف و�لِدِه.

األسئلُة



104

اأفهم
واأحفظ أقرأ الحديَث النبويَّ الشريَف

�َس َعْن ُموؤِْمٍن ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب  عْن �أبي هريرَة  قاَل: قاَل ر�ضوُل �هلِل : " َمْن َنفَّ
َر �هللُ َعَلْيِه  ٍر َي�ضَّ َر َعَلى ُمْع�ضِ �َس �هللُ َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب َيْوِم �ْلِقَياَمِة، َوَمْن َي�ضَّ ْنَيا َنفَّ �لدُّ
ْنَيا َو�لآِخَرِة، َو�هللُ ِفي َعْوِن  ْنَيا َو�لآِخَرِة، َوَمْن �َضَتَر ُم�ْضِلًما �َضَتَرُه �هللُ ِفي �لدُّ ِفي �لدُّ

�ْلَعْبِد َما َكاَن �ْلَعْبُد ِفي َعْوِن �أَِخيه،..." )1(.

        المفرداُت والتراكيُب

َج و�أز�َل.  نفَّ�س: فرَّ
ُة �لعظيمُة. دَّ ّ الُكربُة: �ل�ضِ

يِن. ٍر: َمن ل ي�ضتطيُع ق�ضاَء �لدَّ ُمْع�شِ

            �شرُح الحديِث ال�شريِف 

بّيَن �لحديُث �ل�ضريُف جملًة مْن حقوِق �لم�ضلِم على �أخيِه �لم�ضلِم، فقد حثَّ �لنبيُّ 
ا،  هم بع�ضً �ضّلى �هللُ عليه و�ضّلَم �لموؤمنيَن على �ل�ضعي لتفريِج �لُكرِب و�ل�ضد�ئِد عْن بع�ضِ

وذلَك باإز�لِتها �أو تخفيِفها ح�ْضَب قدرِتهم.
تعالى يجازي مقابَل كِلّ كربٍة يفرُجها �لموؤمُن عْن  �أنَّ �هللَ  وبيَّن �لحديُث �ل�ضريُف 
َوِر تفريِج  �إخو�ِنه �لموؤمنيَن بتفريِج كربٍة عْنه مْن ُكرباِت يوِم �لقيامِة و�ضد�ئِدِه، ومْن �ضُ

�لكرِب �لتي حثَّ �هللَ تعالى عليها:

تفريُج الكرباِت
الدرُس

الثالُث والعشروَن

)1( �ضحيح م�ضلم.
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1- التي�شيُر على الُمع�شِر
ير�ضُدنا �لحديُث �لنبويُّ �ل�ضريُف �إلى ف�ضيلِة تي�ضيِر �لم�ضلِم على �لُمع�ضريَن، فمْن كاَن 
يِن، وكاَن �لَمِديُن ُمع�ضًر� ل ي�ضتطيُع �ل�ضد�َد  له َدْيٌن على �آخَر، وجاَء وقُت �ضد�ِد �لدَّ
َر عليه؛ باأْن ُيعطَيُه مهلًة �أخرى لل�ضد�ِد، �أو ُي�ضامَحُه بَدْينِه �إْن  ّ فيح�ضُن بالم�ضلِم �أن ُيي�ضِ

كاَن قادًر�، �أو بجزٍء مْنُه، قاَل �هللُ تعالى:  { 
 } )�ضورُة �لبقرِة، �لآيُةُ 280(، �أو ُيعطَيُه مَن �لماِل 

ما يفّرُج به كربَتُه، وي�ضدُّ به ديَنُه.

     أتأمل وأستنتج

ِلِفْتَياِنِه  َقاَل  ًر�  ُمْع�ضِ َر�أَى  َفاإَِذ�  �لنَّا�َس  ُيَد�ِيُن  َتاِجٌر  َكاَن   " �لآتي:    �لنبِيّ  قوَل  �أتاأّمُل 
َتَجاَوُزو� َعْنُه َلَعلَّ �هللَ �أَْن َيَتَجاَوَز َعنَّا، َفَتَجاَوَز �هللُ َعْنُه " )1( و�أ�ضتخرُج منه جز�َء �لتجاوِز 

ِر �أو �لتي�ضيِر عليِه. عْن �لمْع�ضِ

2- ال�شتُر ِمْن اأخالِق الم�شلِم 
�لم�ضلُم يعي�ُس في مجتمعِه على ح�ضِن �لظِنّ بالنا�ِس، فال يتتّبُع �لعور�ِت ول يت�ضّيُد 
�لعثر�ِت و�لزلِت، و�إْن َعِلَم من ذلَك �ضيًئا فاإّنه ل ي�ضّهُر باإخو�نِه، ول ي�ضيُع ذلَك بيَن 
�لنا�ِس، وقْد بّيَن �لنبيُّ  �أْن جز�َء مْن ي�ضتُر زلِت �لنا�ِس في �لدنيا �أْن ي�ضتَر �هللُ عيوَبه 

في �لدنيا و�لآخرِة.

      أقّيُم موقًفا

، ولم يعترْف بِفْعلتِه، ولم يعترْف عليه �ضديقُه. فهل  َر طالٌب زجاَج نافذِة �ل�ضِفّ َك�ضَ
ُتَعدُّ عدُم �ضهادِة طالٍب على �ضديقِه �لذي ك�ضَر زجاَج نافذِة �ل�ضِفّ من باِب �ل�ضتِر؟

)1( متفق عليه.



106

3-  تقديُم العوِن لالآخريَن
ما  تح�ضيِل  في  لم�ضاعدِتهم  و�ل�ضعِي  لالآخريَن،  �لعوِن  تقديِم  على    �لنبيُّ  حثَّ 

يحتاجوَن �إليه مْن �أموِر �لدنيا، ليناَل �لم�ضلُم عوَن �هلِل تعالى وتوفيَقُه ور�ضاُه.
 

 أتأَمُل وأستخرُج

ِللنَّا�ِس،  �أَْنَفُعُهْم  َتَعاَلى  �إلى �هلِل   �أتاأّمُل قوَل �لنبِيّ ، ثمَّ �أجيُب عما يليِه: " �أََحبُّ �لنَّا�ِس 
ي  ْو َتْق�ضِ ُف َعْنُه ُكْرَبًة، �أَ َو�أََحبُّ �لأَْعَماِل �إَِلى �هلِل َتَعاَلى �ُضُروٌر ُتْدِخُلُه َعَلى ُم�ْضِلٍم، �أَْو َتَك�ضِ
ْن �أَْعَتِكَف  َليَّ ِمْن �أَ َحبُّ �إِ َي َمَع �أٍَخ ِفي َحاَجٍة �أَ َعْنُه َدْيًنا، �أَْو َتْطُرُد َعْنُه ُجوًعا، َولأَْن �أَْم�ضِ
َبُه �َضَتَر �هللُ  ِفي َهَذ� �ْلَم�ْضِجِد –َيْعِني �لم�ضجَد �لنبويَّ �ل�ضريف – �َضْهًر�، َوَمَن َكفَّ َغ�ضَ
اُه َمالأَ �هللُ َقْلَبُه َرَجاًء َيْوَم �ْلِقَياَمِة، َوَمْن  َيُه �أَْم�ضَ َعْوَرَتُه، َوَمْن َكَظَم َغْيَظُه َوَلْو �َضاَء �أَْن ُيْم�ضِ

ى َمَع �أَِخيِه ِفي َحاَجٍة َحتَّى َيَتَهيَّاأَ َلُه �أَْثَبَت �هللُ َقَدَمُه َيْوَم َتُزوُل �لأَْقَد�ِم" )1(. َم�ضَ
�أ�ضتخرُج مَن �لحديِث �ل�ضابِق: 

1- �أََحبَّ �لأعماِل �إلى �هلِل تعالى كما وردْت في �لحديِث �لنبوِيّ �ل�ضريِف.
2- ف�ضَل �ل�ضعِي في حاجِة �لآخريَن.

 �أَ�ضعى �إلى تقديِم �لعوِن و�لم�ضاعدِة لالآخريَن.
 �أحر�َس على �ضتِر �لآخريَن وعدِم ن�ضِر عيوِبهم.
. ........................................................ 

عّلَمني رسوُل اهلِل  أْن:

)1( �أخرجه �لطبر�ني في �لمعجم �لكبير. وهو ح�ضن لغيره.
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 �لفر�غاِت في ما ياأتي بما ينا�ضُبها:
ِ
1- �مالأ

�أ   - ر�وي حديِث جز�ِء �لأعماِل �ل�ضالحِة ُهَو �ل�ضحابيُّ �لجليُل ............... .
َج عِن �لنا�ِس كربًة مْن كرِب �لدنيا هَو ................. . ب-جز�ُء َمْن فرَّ

جـ- جز�ُء َمْن ي�ضعى �إلى ك�ضِف عيوِب �لنا�ِس هَو ........................ .

2- يكوُن �لتي�ضيُر على �لُمع�ضِر ب�ضوٍر عدٍة، �ذكِر �ثنتيِن منها.

ْح كيَف ي�ضتُر �هللُ تعالى يوَم �لقيامِة َمْن ي�ضتُر �لآخريَن في �لدنيا. 3- و�ضّ

4- ما ثو�ُب َمْن ي�ضعى �إلى تحقيِق حاجاِت �لآخريَن؟

٥- دِلّْل على قاعدِة "�لجز�ُء مْن جن�ِس �لعمِل" مْن حديِث تفريِج �لكرباِت.

األسئلُة



108

التالوة
والتجويد

اأنواُع المِدّ الفرعيِّ 
ُل( )المدُّ الواجُب المت�سّ

الدرُس

الرابُع والعشروَن

تعلْمَنا �ضابًقا �أنَّ للمِدّ �لفرعِي �ضببين، هما �لهمُز و�ل�ضكوُن، وفي هذ� 
�لدر�ِس �ضنتحدُث عْن �أحِد �أنو�ِع �لمِدّ ب�ضبِب �لهمِز، وهُو �لمدُّ �لمت�ضُل.

المدُّ الفرعيُّ

ب�شبِب ال�شكوِنب�شبِب الهمِز

المدُّ العار�ُسالمدُّ الالزمُ المدُّ المت�شُلالمدُّ المنف�شُل

أتأّمُل وأالحُظ 

�أمثلَة �لمِدّ ب�ضبِب �لهمِز )�لُمّت�ضُل(

{   }  )�ضورُة �لأنعاِم، �لآيُةُ 31(.

{  } )�ضورُة �لزمِر، �لآيُةُ 61(.

{  } )�ضورُة �لطوِر، �لآيُةُ 1٩(.
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     أستنتُج أنَّ

، و�ل�ضبْب  حروَف �لمِدّ في �لكلماِت �لتي تحَتها خطٌّ قْد ُمّدْت زيادًة عِن �لحِدّ �لطبيعِيّ
ها؛ فالألُف في �لآيِة  في ذلَك وجوُد �لهمِز بعَد حرِف �لمِدّ مبا�ضرًة في �لكلمِة نف�ضِ
ها، و�لو�ُو في �لآيِة  ( حرُف مدٍّ جاَء بعَدُه همٌز مبا�ضرًة في �لكلمِة نف�ضِ �لأولى )
ها، و�لياُء في �لآيِة  ( حرُف مٍدّ جاَء بعَدُه همٌز مبا�ضرًة في �لكلمِة نف�ضِ �لثانيِة )
ى  ها. وهذ� ما ُي�ضمَّ �لثالثِة )  ( حرُف مٍدّ جاَء بعَدُه همٌز مبا�ضرًة في �لكلمِة نف�ضِ

بالمِدّ �لمت�ضِل، وُهَو كما عرْفَت ُيمدُّ بمقد�ِر �أربِع حركاٍت �أو خم�ِس.
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سورُة الكهِف
االآياُت الكريمُة ) 30 - 44 (

َأتلو وُأطّبُق 

                         قاَل اهلُل تعالى:
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ُم تعّلمي وأدائي َأَقوِّ

1- �أَنعِم �لنظَر جيًد� في �لكلماِت �لتي تحَتها خطٌّ في �لآياِت �لكريمِة �لآتيِة تجْد �أّنها 
قْد فقدْت �ضفًة مْن �ضفاِت �لمِدّ �لمت�ضِل، فما هذِه �ل�ضفُة �لتي �ختلْت في كِلّ مثاٍل؟ 

دّوْن ذلَك في �لعموِد �لخا�ِسّ في �ل�ضبِب.

ال�سبُب االآياُت الكريمُة

)�ضورُة  �آِل عمر�َن، �لآيُةُ 166(

)�ضورُة  �آِل عمر�َن، �لآيُةُ 1٩٥(

)�ضورُة  �لنحِل، �لآيُةُ 60(

}{

{

{

}

}
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�أرجُع �إِلى �لم�ضحِف �ل�ضريِف )�ضورِة �لإ�ضر�ِء (، ثمَّ :
1-  �أتلو �لآياِت �لكريمَة  من )1-21( مر�عًيا ما تعلمَتُه مْن �أحكاِم �لتالوِة و�لتجويِد.

2 - �أ�ضتخرُج مْنها �لكلماِت �لتي فيها مدٌّ مت�ضٌل.

2- ما �لمق�ضوُد بالمِدّ �لمت�ضِل ؟ وما مقد�ُرُه ؟
3- �أعِط �أمثلًة على �لمِدّ �لمت�ضِل بحيُث تكوُن �لهمزُة تارًة في و�ضِط �لكلمِة، وتارًة في 

       �آخِرها؟
التالوُة البيتيُة
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أتعاوُن

لّخ�ُس ما  �أتعاوُن مَع مجموعتي في ��ضتنتاِج ِحَكٍم �أخرى لم�ضروعيِة �ل�ضتعارِة، و�أُ
لُت �إليِه في دفتري.  تو�ضّ

ال�ستعارُة
الدرُس

الخامُس والعشروَن

بيَنما كاَن طاّلُب �ل�ضِف �لثامِن يتجولوَن في مكتبِة �لمدر�ضِة برفقِة معلِمهم، ر�أى 
زياٌد كتاًبا �أعجَبُه، و�أر�َد �أْن يقر�أَه، لكنَّ �لوْقت كاَن ل يكفي لقر�ءِته في �لمكتبِة، ف�ضاأَل 

�لمعلَم �إْن كاَن باإمكاِنه �لحتفاَظ بالكتاِب لإتماِم قر�ءِته.
المعلُم: يمكُن لَك �أْن ت�ضتعيَرُه مَن �لمكتبِة، ُمّدًة معينًة، وتعيَدُه في �لوقِت �لمحّدِد من 

َك.  غيِر �أْن تحتفَظ بِه لنف�ضِ
زياٌد: وما �ل�ضتعارُة يا معلمي؟ 

ُه في �لوقِت �لمحّدِد مْن غيِر مقابٍل. المعلُم: �ل�ضتعارُة؛ �أن يعطَيَك �أميُن �لمكتبِة كتاًبا لتقر�أَُه وتردَّ

 أعّمُق فهمي

1-  �أ�ضوُغ مفهوًما للعاريّة بلغتي �لخا�ضِة.
2- �أُعطي �أمثلًة على �أ�ضياَء يمكُن ��ضتعارُتها.

زياٌد: وهل �ل�ضتعارُة جائزٌة يا معلمي؟ 
المعلم: نعْم، بل هي مَن �لأعماِل �لم�ضتحبِة، وهَي مْن باَب �لتعاوِن بيَن �لنا�ِس، ولّما �أمَر 

: يا ر�ضوَل �هلِل،  �لنبيُّ  �لن�ضاَء بح�ضوِر �ضالِة �لعيِد قالْت �إحد�ُهنَّ
        �إن لم يكْن لها جلباٌب؟ قاَل: "َفْلُتِعْرَها �أُْخُتَها ِمْن َجاَلِبيِبَها" )1( .

)1( �أخرجه �لترمذي، حديث �ضحيح .



114

زياٌد: وهْل لال�ضتعارِة �أحكاٌم ؟ 
، لال�ضتعارِة �أحكاٌم كثيرٌة، مْنها:   المعلُم: نعْم يا ُبنيَّ

ها للتلِف �أو �لف�ضاِد، و�إّل  -  على �لم�ضتعيِر �أْن يحافَظ على ما ��ضتعارُه، و�أّل يعّر�ضَ
     �ضمَنها. 

- على �لم�ضتعيِر �إعادُة ما ��ضتعاره عنَد �نتهاِء حاجِته مْنها، �أو في حاِل طلِب �لمعيِر
ها �إليِه.       ردَّ

ذَن له فيها. - لي�َس للم�ضتعيِر �أن يت�ضرَف في ما ��ضتعاره بغيِر ما �أُ
- ل ت�ضحُّ �إعارُة ما كان �لنتفاُع به يوؤّدي �إلى ذهابِه، كالخبِز و�لماِء وغيِره. 

تميٌم: وكيَف تنتهي �ل�ضتعارُة يا معلمي؟ 
المعلُم: تنتهي �ل�ضتعارُة بموِت �لُمعيِر �أو �لم�ضتعيِر، �أو برِدّ ما ��ضتعاَرُه �إلى �ضاحبِه، �أو 

ها �إليه �أو بانتهاء مّدِة �ل�ضتعارِة.  بطلِب �ضاِحِبها ردَّ

      ُأبدي رأيي 

�أُبدي ر�أيي في �لموقِف �لآتي: ��ضتعاَر طالٌب كتاًبا مْن مكتبِة �لمدر�ضِة، ثّم لْم يعْدُه.
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ُأنّظُم معلوماتي

تعريُفها:

اأركانُها:

من اأمثلِتها:

الحكمُة من م�شروعيِتها:

من اأحكاِمها:

اال�شتعارُة

�أمالأُ �لفر�َغ في �لمخّطِط �لآتي بما ينا�ضُبُه:
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1- �ذكْر ثالثَة �أحكاٍم لال�ضتعارِة.

2- بّيِن �ل�ضبَب �لموجَب لكٍلّ ِمْن: 

�أ   - �نتهاِء �ل�ضتعارِة. 

ب- عدِم جو�ِز ��ضتعارِة �لطعاِم و�لماِء. 

3- بّيْن ما يجوُز، وما ل يجوُز، في كٍلّ مَن �لحالِت �لآتيِة، مَع بياِن �ل�ضبِب: 

�أ   - ��ضتعاَر �أحمُد دفتًر� مْن زميِله، فلْم يحفْظُه جيًد� و�ضاَع مْنُه. 

ت �إعارِتها �إياه.  ب- طلبت منى من جارِتها �إعارِتها وعاًء للطبخ ورف�ضَ

جـ- ��ضتعاَر رجٌل �ضيارَة جاِره ليذهَب بها �إلى عّماَن، فذهَب بها �إلى �إربَد. 

4- هاِت مثاًل على �ل�ضتعارِة مبيًنا فيِه �أركاَنها، ومر�عًيا �ضروَطها و�أحكاَمها.

األسئلُة
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التالوة
والتجويد

اأنواُع المدِّ الفرعيِّ  

)المدُّ المنف�سُل(

الدرُس

السادُس والعشروَن

ل،  تعلْمنا �ضابًقا �أحَد �أنو�ِع �لمِدّ �لفرعِيّ ب�ضبِب �لهمِز، وُهَو �لمدُّ �لمت�ضّ
وفي هذ� �لدر�ِس �ضنتعرُف على �لنوِع �لثاني مْن �أنو�ِع �لمِدّ ب�ضبِب �لهمِز، 

وهُو �لمدُّ �لمنف�ضُل.

ب�شبِب الهمِز
المدُّ الفرعيُّ

المنف�شُلالمدُّ المت�شُل 

أتأّمُل وأالحُظ 

 }
  {   

)�ضورُة �لن�ضاِء، �لآيُةُ 61(. 

{  } )�ضورُة ي�س، �لآيُةُ 18(. 

{  } )�ضورُة 
�لبقرِة، �لآيُةُ 40(.

�لأمثلِة  في  �لمدِّ  حرَف  �أنَّ  لحظَت  لعلَك 
 ،  ، ( تحَتها  �لمخطوِط  �ل�ضابقِة 
 (   قْد جاَء في  �آخِر �لكلمِة �لأولى، 
و�لهمزُة قد جاءْت في بد�يِة �لكلمِة �لتي تليها 

مبا�ضرًة، وهذ� ما ُي�ضّمى بالمِد �لمنف�ضِل، وُيَمدُّ بمقد�ِر �أربِع حركاٍت �أو خم�ٍس.

            معلومٌة إثرائيٌة            

جــاَء ر�ضــُم بع�ــسِ �لكلمــاِت في 
�لم�ضحــِف �ل�ضريِف مت�ضاًل، علًما 
باأّنها تتكــوُن مْن كلمتيــِن، كقوِلِه 
تعالــى: "  " فهــذه �لكلمُة في 
�لأ�ضــِل مكونــٌة مْن كلمتيــن: مْن 
حرِف �لند�ِء )يا(،  و�لمنادى )�أيها(، 
فهما بهذ� كلمتاِن منف�ضلتاِن، ومَن 
  ، �لأمثلِة كذلَك قوُلُه تعالى: 

.  
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سورُة الكهِف
االآياُت الكريمُة ) 45 - 59 (

َأتلو وُأطّبُق 

                         قاَل اهلُل تعالى:
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ُم تعّلمي وأدائي ُأقوِّ

 �لجدوَل �لآتي بما ينا�ضُبُه:
ِ
1- �مالأ

نوُع المدِّ حرُف المدِّ مو�شُع المدِّ االآية

)�ضورُة �لبقرِة، �لآيُةُ  83(

)�ضورُة �لزمِر، �لآيُةُ  ٥2(

)�ضورُة غافٍر، �لآيُةُ  26(

 )�ضورُة طه، �لآيُةُ 2(

}{

}

}

}

{

{

{
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: �أرجُع �إلى �لم�ضحِف �ل�ضريِف )�ضورِة �لإ�ضر�ِء(، ُثمَّ
1- �أتلو �لآياِت �لكريَمَة من )22-4٩(، مر�عًيا ما تعلمُتُه مْن �أحكاِم �لتالوِة و�لتجويِد.

2- �أ�ضتخرُج مْنها ثالَث كلماٍت فيها مدٌّ منف�ضٌل. 

2- م�ضتعيًنا بالجدوِل �لآتي، قارْن بيَن �لمِدّ �لمت�ضِل و�لمنف�ضِل:

المدُّ المنف�شُل المدُّ المت�شُل نوُع  المدِّ

ال�شفاُت
الم�شتركُة

ال�شفاُت
ُة الخا�شّ

التالوُة البيتيُة
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سورُة الكهِف
االآياُت الكريمُة ) 60 - 82 (

َأتلو وُأطّبُق 

                         قاَل اهلُل تعالى:
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ُم تعّلمي وأدائي ُأقوِّ

1- �أ�ضتخرُج من �لآياِت �لكريمِة ما ياأتي: 
� منف�ضاًل.  � مت�ضاًل ، مدًّ � طبيعيًّا ،  مدَّ ليٍن ، مدًّ       مدًّ

2- �أ�ضتخرُج مَن �لآياِت �لكريمِة ثالَث كلماٍت فيها همزُة و�ضٍل، و�ألفُظها �أماَم معلمي مَع
      بياِن �ل�ضبِب. 

3- �أُبّيُن �ضبَب ك�ضِر همزِة �لو�ضِل في كلمة: )  (.

: �أرجُع �إلى �لم�ضحِف �ل�ضريِف )�ضورِة �لإ�ضر�ِء(، ُثمَّ
1- �أتلو�لآياِت �لكريَمة من )٥0-٧2(، مر�عًيا ما تعلمُتُه مْن �أحكاِم �لتالوِة و�لتجويِد.

2- �أ�ضتخرُج مْنها ثالَث كلماٍت فيها مدٌّ منف�ضٌل. 

التالوُة البيتيُة
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�لثاأَر  فاأر�دِت  بدٍر،  في  هزيمِتها  بعَد  �لعرِب  بيَن  قري�ٍس  مكانُة  تر�جعْت 
ها، ولقتالها وزعماِئها في غزوِة بدٍر، و�لق�ضاَء على �لم�ضلميَن  و�لنتقاَم لنف�ضِ
�آلِف  ثالثَة  فجمعْت  �لعربيِة؛  �لجزيرِة  في  نفوُذها  لها  قّوًة  ي�ضبحو�  �أْن  قبَل 

مقاتٍل، وخرجو� لقتاِل �لم�ضلميَن في �ضهِر �ضّو�َل مَن �ل�ضنِة )3هـ(.

 اأ�شحابَُه  ِّاأواًل: ا�شت�شارُة النبي

�ضمَع ر�ضوُل �هلِل  بالخبِر فا�ضت�ضاَر  �ضحابَتُه  ، وخّيرُهم بيَن �لخروِج لمالقاِة 
�عتد�ِء  لردِّ  ِبها  لالهتماِم  �لمدينِة  في  �لبقاِء  �أِو  موقفِهْم،  عْن  ِهم  وردِّ �أذ�ُهم  لدفِع  قري�ٍس 
ًنا،  تح�ضُّ �أكثَر  ليكونو�  �لمدينِة،  مَن  �لخروِج  عدَم  �لم�ضلميَن  بع�ُس  فر�أى  �لم�ضركيَن، 
�أغلبيُة   مَع هذ� �لر�أِي، و�أ�ضاَر  فيها، و�أقدَر على �ضدِّ هجوِم �لم�ضركيَن. وكاَن �لنبيُّ 

�لم�ضلميَن بالخروِج لمالقاتِهم خارَج �لمدينِة.

نزَل �لنبيُّ  على ر�أِي �لأغلبيِة، فخرَج مَن �لمدينِة في جي�ٍس تعد�َدُه �ألٌف مَن �لمقاتليَن 
تقريًبا، وقْد خرَج مَعُه في هذ� �لجي�ِس عبُد �هلِل بُن �أبيِّ بِن �ضلوٍل )زعيُم �لمنافقيَن( وعدٌد 
مْن رجاِلِه، حتى �إذ� كانو� بيَن �لمدينِة و�أُحٍد �ن�ضحَب عبُد �هلِل بُن �أبيِّ بِن �ضلوٍل )زعيُم 

�لمنافقيَن( بثلِث �لجي�ِس، فبقَي �لنبيُّ  مَع �أ�ضحاِبه �ل�ضادقيَن �لذيَن ثبتو� مَعُه.

َغزوُة اأُحٍد
الدرُس

السابُع والعشروَن

درو�س
وعبر

ُأناقُش وأستنتُج

�أُناق�ُس ��ضت�ضارَة �لنبيِّ  �أ�ضحاَبه  ، ونزوَلُه على ر�أِي �أغلبيِة �لم�ضلميَن، مَع �أنَُّه 
موؤّيٌد بالوحِي، و�أ�ضتنتُج �لحكمَة مْن ذلَك.
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ثانيًا: ُخّطُة النبيِّ  لمالقاِة الم�شركيَن

ُظهوَر  فجعَل  �أُُحٍد  جبِل  عاِب  �ضِ مْن  عٍب  �ضِ في    �ضحابِتِه  مَع    �لنبيُّ  ع�ضكَر 
 ، بُن عميٍر  �للو�َء لم�ضعِب  �لجي�َس �ضفوًفا، و�أعطى  نّظَم  ثمَّ  �لجبِل،  �إلى  �لم�ضلميَن 
َر عليِهْم عبَد �هلِل بَن جبيٍر  كما جعَل على جبِل �لرماِة خلَف �لم�ضلميَن خم�ضيَن ر�مًيا، و�أمَّ
. وقاَل لهم �لنبيُّ : "قومو� على م�ضافِّكْم هذِه، فاحمو� ظهوَرنا، فاإْن ر�أيتمونا قْد 

�نت�ضْرنا فال ت�ضركونا، و�إن ر�أيتمونا ُنقتُل فال تن�ضرونا" )1(. 

أقرُأ وأستخرُج

�أقر�أُ قوَل �هلِل تعالى:

   }

                   } )�ضورُة �آِل عمر�َن، �لآيُة 16٧(، ثّم �أ�ضتخرُج منُه �ضفاِت �لمنافقيِن.

ُأفّكُر وأستنتُج

عْنُه،  �لنزوِل  �لّرماِة، وعدِم  بالبقاِء على جبِل  للم�ضلميَن    �لنبيِّ  توجيِه  في  �أُفّكُر 
. و�أ�ضتنتُج �أهمّيَة هذ� �لتوجيِه �لنبويِّ

)1(   �خرجه �لبخاري في �ضحيحه .
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 ثالثًا: اأحداُث غزوُة اأُحٍد
تقّدَم رجٌل مَن �لم�ضركيَن ر�كًبا جماًل يدعو للمبارزِة، فلقَيُه �لزبيُر بُن �لعّو�ِم  وقتَلُه، 
فكّبَر �لم�ضلموَن و�قتتَل �لفريقاِن، وتقّدَم �لم�ضلموَن. وكاَن في مقدمِة �لمبارزيَن و�لمقاتليَن 
وفرَّ  �لم�ضلميَن  ن�ضرُه على  تعالى  �هلُل  فاأنزَل   ، �لمّطلِب  عبِد  بُن   وحمزُة  �أبو دجانَة 
�أنَّ  منُهْم  ظنًّا  �لجبِل،  عِن  منُهْم  كثيٌر  نزَل  ذلَك؛  �لرماُة  ر�أى  فلّما  مهزوميَن،  �لم�ضركوَن 
�لمعركَة قْد �نتهْت، مخالفيَن �أمَر �لر�ضوِل ، وبقَي �أميُرُهْم عبُد �هلِل بُن جبيٍر  مَع عدٍد 
ي�ضيٍر، فالحَظ خالُد بُن �لوليِد  ذلَك )ولْم يُكْن قْد �أ�ضلَم بعُد( فالتفَّ بفرقِتِه حوَل جبِل 
�لرماِة وجاَء للم�ضلميَن مَن �لخلِف، وعندما ر�آُه �لم�ضركوَن رجعو� وحا�ضرو� �لم�ضلميَن، 

و�أكثرو� فيِهم �لقتَل؛ فتحوّلْت نتيجُة �لمعركِة ل�ضالِح �لم�ضركيَن.

تمّكَن �لم�ضركوَن من �إيذ�ِء �لر�ضوِل ، فرموُه بالحجارِة 
�لكريِم،  وجهِه  على  �لدُم  ف�ضاَل  وُجرَح  رباعّيُتُه،  و�أ�ضيبْت 
قوٌم  ُيفلُح  "كيَف  �لم�ضركيَن:  عن  يقوُل  وهو  يم�ضُحُه  فاأخَذ 
بو� وجَه نبيِِّهم" )1(.   وفي �أثناِء ذلَك، �أُ�ضيَع �أنَّ ر�ضوَل �هلِل  خ�ضّ

 قْد ُقتَل، ف�ضُعفْت عزيمُة بع�ُس �لم�ضلميَن، فانطلُق �أن�ُس بُن �لن�ضِر  يقاتُل �لم�ضركيَن وهَو 
." يقوُل: "فما ت�ضنعوَن بالحياِة بعَد ر�ضوِل �هلِل؟ قومو� فموتو� على ما ماَت عليِه ر�ضوُل �هلل
فا�ضتب�ضَل   ، �لنبيِّ  �إلى  �لو�ضوَل  �لم�ضركوَن  وحاوَل  �أ�ضحاِبِه،  مَع    �هلِل  ر�ضوُل  وثبَت 
 يحميِه  �لر�ضوِل  بيَن يديِّ    �أبو طلحَة   وحمايِتِه، فكاَن  �لنبيِّ  �لدفاِع عِن  �ل�ضحابُة في 

أتعّلُم

رباعيّتَُه: �ل�ضنُّ
 �لمجاورُة للناِب.

ُأناقُش وُأحّلُل

�أُناق�ُس مخالفَة �لرماِة �أمَر �لر�ضوِل ، و�أُحّلُل �أثَرها في �ضيِر �لمعركِة.

)1(   �أخرجه م�ضلم في �ضحيحه .
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 . بج�ضِدِه ويقوُل: "باأبي �أنَت و�أّمي يا ر�ضوَل �هلِل نحري دوَن نحرَك". وكذلَك فعَل �أبو دجانَة
وكاَن لل�ضحابياِت دوٌر كبيٌر في �لدفاِع عِن �لنبيِّ ، وهذ� ما قامْت ِبِه �ل�ضحابّية �أُمُّ 
عمارَة، ن�ضّيبُة �لمازنّيُة  �لتي قاتلْت دوَن ر�ضوِل �هلِل  تدفُع عنُه �ضهاَم �لم�ضركيَن قاَل 

ر�ضوُل �هلِل  "ما �لتفتُّ يميًنا ول �ضماًل �إلَّ و�أنا �أر�ها تقاتُل دوني" يعني: �أُّم عمارة.

خام�ًشا: �شهداُء غزوة اأُحٍد

بالخ�ضائِر  �لم�ضلموَن  وُمِنَي  �لم�ضركيَن  ل�ضالِح  نتائُجها  �لمعركُة، وتحّولْت  �نتهِت  �أْن  بعَد 
عبِد  بُن  حمزُة  منُهْم:  �ضهيًد�،  �ضبعوَن  عَدُدُهم  بلَغ    �ل�ضحابِة  كباِر  من  كبيٌر  عدٌد  فا�ضت�ضهَد 
�لمّطلِب  عمُّ �لنبي ، وم�ضعُب بُن عميٍر، وعبُد �هلِل بُن جبيٍر، ، �أر�َد �لم�ضلموَن �لعودَة 
باتجاِه �لمدينِة �لمنّورِة، فطمَع بهم �لم�ضركوَن ليق�ضو� عليِهْم، ف�ضمَع �لنبيُّ  بالخبِر، 
فا�ضتحثَّ �أ�ضحاَبُه مْن جديٍد على �لقتاِل و�للحاِق في �إثِر �لم�ضركيَن �إلى منطقٍة ُت�ضّمى 
حمر�َء �لأ�ضِد. فا�ضتجاَب �لم�ضلموَن وتاأّهبو� للقتاِل على �لرغِم مّما �أ�ضاَبُهم مَن �لجر�ِح، 
فلما علَم �لم�ضركوَن بذلَك، �أدركو� �أّن �لم�ضلميَن  رغَم جر�ِحِهم  عزيمُتُهم قوّيٌة، فجبنو� 

عْن مالقاِة �لم�ضلميَن ورجعو� باّتجاِه مّكَة. وقْد �أنزَل �هلُل تعالى فيِهْم قوَلُه: 
}

                                            } )�ضورُة �آِل عمر�َن، �لآيتاِن 1٧4-1٧3(.

. أحر�ُس على طاعِة �هلِل تعالى ور�ضولِه� 
 �أُقّدُر دوَر �لمر�أِة في حمايِة �لديِن و�لوطِن.
. ..................................................  

ِمن الدروِس والِعبِر الُمستفادِة مْن يوِم ُأحٍد
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1- �ذكْر �ضبًبا و�حًد� لكلٍّ مْن:
              �أ  -  يوِم �أُحٍد.   

       ب-  تحّوِل �لنتائجِ ل�ضالِح �لم�ضركيَن.
2- ��ضتنتْج در�ًضا و�حًد� لكلٍّ مَن �لمو�قِف �لآتيِة:

�ضيَع خبُر قتِل �لنبيِّ  "ما فائدُة حياِتُكم  �أ  -  قوُل �أن�ِس بِن �لن�ضِر  عنَدما �أُ
." بعَد ر�ضوِل �هلِل

ب- موقُف �أبي طلحَة  من �لنبيِّ  ؛ عنَدما حاوَل �لم�ضركوَن �لو�ضوَل �إلى 
. ِّلنبي�

       جـ-  �إ�ضابُة �لنبيِّ  وجرُحُه في غزوِة �أُُحٍد.
ْح موقَف زعيِم �لمنافقيَن عبِد �هلِل بِن �أَُبي بِن �ضلوٍل في غزوِة �أُحٍد. 3- و�ضّ

4- بّيْن دوًر� و�حًد� لكلًّ مَن �ل�ضحابِة �لكر�ِم  �لآتيِة �أ�ضماوؤُهْم في غزوِة �أُُحٍد:
        �أ  -  �أبو ُدجانَة.

       ب-  عبُد �هلِل بُن جبيٍر.
       جـ-  ن�ضيبُة �لمازنيُة. 

األسئلُة
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الِعّزُة
الدرُس

الثامُن والعشروَن

أقرُأ ثمَّ ُأناقُش

بعَد هزيمِة �لم�ضلميَن يوَم �أُحٍد، خاطبُهْم �أبو �ضفياَن مفتِخًر� باآلهِتِه - وكاَن هذ� قبَل 
�إ�ضالِمِه - قائاًل: �عُل ُهَبل، �عُل ُهَبل.

فقاَل لُهْم ر�ضوُل �هلِل  �أََل ُتجيبونه؟ قالو�: يا ر�ضوَل �هلِل، ما نقوُل؟ قاَل: قولو� �هللُ 
. �أعلى و�أجلُّ

فقاَل �أبو�ضفياَن: �لُعّزى لنا ول ُعّزى لُكْم.
فقاَل لُهْم ر�ضوُل �هلِل  �أََل ُتجيبونه؟ قالو�: يا ر�ضوَل �هلِل ما نقوُل؟

قال: قولو� �هللُ مولنا ول مولى لُكْم.
�أناق�ُس زمالئي في �لحو�ِر �لذي د�َر بيَن �أبي �ضفياَن و�لم�ضلميَن، و�أربُط بيَنُه وبيَن 

خلِق �لعّزِة

اأواًل: مفهوُم الِعّزِة

�لِعَزُة ُخلٌق �إ�ضالميٌّ يدعو �لم�ضلَم �إلى �أْن يكوَن قويًّا و�ثًقا في �إيماِنِه وعقيدِتِه، ِمْن غيِر ِكبٍر 
ول ��ضتكانٍة ول �ضعٍف.  قاَل تعالى: {                                                 } )�ضورُة �لمنافقوَن،�لآيُة 8(.

ِه وتقديُرُه  فُة �لموؤمِن �لذي ثبَت �لإيماُن في قلِبِه، ما ي�ضتوجُب معرفُتُه لنف�ضِ فالِعّزُة �ضِ
لها، فيبتعُد عْن تقليِد �لآخريَن تقليًد� �أعمى، من غيِر وعٍي ول �إدر�ٍك، َفُيعِمُل فكرُه، في 

ُه على �لإح�ضاِن و�لعْدِل، ويعتزُّ بديِنِه و�أمِتِه ووطِنِه. كّل ما يرى �أو ي�ضمُع، فيوّطُن نف�ضَ
ُه بِها، فقاَل تعالى:  ومّما ُيظهُر ف�ضيلَة هذِه �ل�ضفِة، �أنَّ �هللَ تعالى و�ضَف نف�ضَ

{                                  } )�ضورُة �لن�ضاءِ �لآيُة ٥6(.
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ثانيًا: مواقُف مَن الِعّزِة

1- هاَجَر جعفُر بن �أبي طالٍب  وَمن مَعُه 
من �لم�ضلميَن �إلى �لحب�ضِة، فبعثْت قري�ٌس بهد�ياها 
�إلى �لنجا�ضيِّ )ملِك �لحب�ضِة( مَع عمرو بِن �لعا�ِس 
وهم  ليردُّ   �لوليِد  بِن  �إ�ضالِمِه، وِعمارَة  قبَل   
�لم�ضلميَن  ُمقابلَة  �لنجا�ضيُّ  فطلَب  مّكَة،  �إلى 
ي�ضجدو�  لم  عليه  دخلو�  فلّما  ُحّجتِهْم،  ل�ضماِع 

وقال  لَك!  ي�ضجدوَن  ل  �إنهْم   : للنجا�ضيِّ وِعمارُة  عمرو  فقاَل  غيَرهْم،  لُه  ي�ضجُد  كما 
�لق�ضي�ضوَن حولُه: ��ضُجدو� للَمِلِك، فقال جعفٌر : »�إّنا ل ن�ضجُد �إّل هلِل«.

ُيعطَيُهم ن�ضَف تمِر  �أْن   على  �لنبيَّ  قبيلُة غطفاَن في يوِم �لأحز�ِب  2- فاو�ضْت 
�لمدينِة، مقابَل �ن�ضحابِهْم مْن جي�ِس �لأحز�ِب، فا�ضت�ضاَر �لنبيُّ  �أ�ضحاَبُه، فقالو�:» ما 

ر�ًء �أو ِقرى.« )�أْي: �ضيافًة(. ينالون مّنا ثمرًة �إّل �ضِ

عبِد  بن  ه�ضاِم  مَع  �هللُ،  رحمُه  �لخّطاِب  عمِربِن  بِن  �هلِل  عبِد  بِن  �ضالِم  موقُف   -3
فقاَل  �ضلني حاجًة.  فقاَل:  �هلِل،  عبِد  بَن  �ضالَم  فلقَي  �لكعبَة  ه�ضاُم  دخَل  �لملِك؛ حيُث 

�ضالٌم: �إّني �أ�ضتحيي مَن �هلِل �أْن �أ�ضاَل في بيِتِه غيَرُه.
�أْم مْن  لُه �ضالٌم: مْن حو�ئِج �لدنيا  فلّما خرجا، قاَل ه�ضاٌم: �لآن �ضلني حاجًة فقاَل 
حو�ئِج �لآخرِة؟ قاَل: مْن حو�ئِج �لدنيا، قاَل: و�هلِل ما �ضاألُت �لدنيا من يملُكها فكيَف 

�أ�ضاُلها مْن ل يملُكها.

إضاءٌة

: قال عمر بن �لخطاب
�هللُ  نا  فاأعزَّ قوٍم،  �أذلَّ  كنَّا  �إنَّا   "
بغيِر   َة  �لِعزَّ نطلُب  فمهما  بالإ�ضالِم، 

نا �هللُ بِه، �أذلَّنا �هللُ ". ما �أعزَّ

أتأّمُل وأستخلُص

�أتاأّمل �لموقفين �ل�ضابقيِن، و�أ�ضتخل�ُس منُهما ما يدلُّ على �لعّزِة.
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رابًعا: اآثار الِعّزِة

للعزِة �آثاٌر �إيجابيٌة عظيمٌة تعوُد بالخيِر و�لنفِع على �لفرِد و�لمجتمِع، ومْنها:
1- ُعلوُّ �لِهمِة و�رتفاُع �لَقْدِر و�لمكانِة بين �لنا�ِس.

2- �لإقباُل على �لطاعاِت و�لعمُل بِجدٍّ ون�ضاٍط.
يِن و�لِعر�ِس و�لنف�ِس. 3- �لمحافظُة على �لِدّ

4- ثباُت �لأّمِة على �لحِق و�لخيِر، مهما كانِت �لظروُف.
٥- زيادُة هيبِة �لأمِة �لإ�ضالميِة في نفو�ِس �أعد�ِئها.

1- �أتم�ّضُك بديني وعقيَدتي.
2- �أنتمي لوطني فاأبنيِه و�أُد�فُع عْنُه.
. 3- �أعفو و�أ�ضفُح َعْن َمْن �أ�ضاَء �إليَّ

ُن �إليِهْم و�أتو��ضُع لُهْم. 4- �أرحُم �ل�ضعفاَء و�أُح�ضِ
٥- �أتعّفُف عّما في �أيدي �لنا�ِس.

ُأثري خبراتي

�ضاحُب �لِعّزِة يعفو وي�ضفُح َعْن َمْن �أ�ضاَء �إليِه، رغَم قدرِتِه على �لنتقاِم. �أبحُث 
عن موقٍف يدلُّ على ذلَك.

ثالثًا: مظاهُر الِعّزِة
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ِة؟ 1- ِمن فهِمَك للدر�ِس، بِيّْن مفهوَم �لِعّزِة بلغِتَك �لخا�ضّ
2- �ضْع �ل�ضلوكياِت �لتي في �ل�ضناديِق، �أماَم �لموقِف �لمنا�ضِب لها:

ُه في �لقر�آِن �لكريِم �لعزيَز. 3- عّلْل: �َضّمى �هللُ تعالى نف�ضَ
4- �أكمِل �لفر�غاِت �لآتيَة بما ينا�ضُبها:

�أ  -  �أكون عزيًز� بـ 1-.............. 2- ............... 3- .............. .
ب- ِمن �آثار �لِعّزِة في �لفرِد ....................... وِمن �آثارها في �لمجتمِع 

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

األسئلُة

الُخلُق الموقُف الرقُم

ل ُي�ضِلّم على ُعمال �لوطن �إذ� مرَّ بِهْم. 1

ن  �ضافَر �إلى دولٍة �أجنبيٍة، فلّما حاَن وقُت �ل�ضالِة تو�ضاأَ و�أَذَّ
لَّى �أماَم �لنا�ِس. و�أقاَم �ل�ضالَة َو�ضَ

2

يرف�ُس �أْن ي�ضارَك في �لإذ�عِة �لمدر�ضيِة، بحّجِة �أّن �ضوَتُه 
لي�َس جمياًل.

3

ْعفتكبُّرِعّزة �ضَ
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سورُة الكهِف
االآياُت الكريمُة ) 83 - 110 (

َأتلو وُأطّبُق 

                         قاَل اهلُل تعالى:
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ال�سبُب نوُع المِدّ الكلمُة

ُم تعّلمي وأدائي ُأقوِّ

1-  �أُبّيُن نوَع �لمدِّ فيما تحَتُه خطٌّ في �لكلماِت �لآتية، مَع بياِن �ل�ضبِب، كما في �لجدوِل
        �لآتي:

2- �أ�ضتخرُج مَن �لآياِت �ل�ضابقِة ثالَث كلماٍت فيها همزُة و�ضٍل، و�ألفُظها �أماَم معلمي مَع 
بياِن �ل�ضبِب. 

: �أرجُع  �إلى �لم�ضحِف �ل�ضريِف )�ضورِة �لإ�ضر�ِء(، ُثمَّ
1- �أتلو �لآياِت �لكريمَة من )٧3-84(، مر�عًيا ما تعلمُتُه مْن �أحكاِم �لتالوِة و�لتجويِد.

 . 2- �أ�ضتخرْج مْنها ثالَث كلماٍت فيها مدٌّ طبيعيٌّ

التالوُة البيتيُة
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