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األسئلُة

 الفراَغ فيما ياأتي بما ينا�سُبُه:
ِ
1- املأ

  اأ   - القوُم الذيَن بعَث اهللُ تعالى نبيَُّه داوَد عليِه ال�سلُم اإليهم ُهْم .............. .
  ب- ابُن نبيِّ اهلِل داوَد علِيه ال�سلُم الذي َورَث منه النبوَة والملَك هو .............. .

2- اذكْر ق�سَة نبيِّ اهلِل داوَد مَع جالوَت كما وردْت في الدر�ِس.
3- اذكر معجزتيِن لنبيِّ اهلِل داوَد عليِه ال�سلُم.

4- ا�ستخرْج �سفاِت نبيِّ اهلل داوَد عليِه ال�سلُم التي يدلُّ عليها كلُّ ن�ٍس �سرعيٍّ مّما ياأتي:
  اأ   - قاَل اهللُ تعالى: {  }.

  ب- قاَل اهللُ تعالى: {  }.
  جـ- قوُل النبيِّ �سّلى اهللُ عليِه و�سّلَم لأحِد ال�سحابِة : " اأف�سُل ال�سياِم عنَد اهلِل �سوُم

          داوَد عليِه ال�سلُم كاَن ي�سوُم يوًما ويفطُر يوًما".
5- اذكْر ثلثَة درو�ٍس وعبٍر، ا�ستفدَتها ِمن ق�سِة نبيِّ اهلِل داوَد عليِه ال�سلُم.
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ف�ضُل العلِم والعمِل بِه الدرُس

 الرابَع عشَر 

جعَل الإ�سلُم للعلِم والعمِل به مكانًة عظيمًة، �سواٌء اأكاَن علًما دينيًّا اأْم علًما دنيويًّا نافًعا.

            ُأفّكُر 

في اأ�سماِء ثلثِة علوٍم دينيٍة، واأخرى دنيويٍة نافعٍة.

: مظاهُر اهتماِم الإ�سالِم بالعلِم اأولاً:اأولاً

يظهُر اهتماُم الإ�سلِم بالعلِم في جوانَب كثيرٍة، مْنها:

1- اأنَّ اأوَل اآياٍت اأُنزلْت على النبيِّ �سّلى اهللُ عليِه و�سّلَم ِمَن القراآِن الكريِم تحثُّ على 
العلِم، قاَل اهللُ تعالى: { 

ى اهللُ تعالى �سورًة          } )�سورُةُ العلِق، الآياُت 1– 5(، وقْد �سمَّ
في القراآِن الكريِم با�سِم اأداِة العلِم، وهي �سورُةُ القلِم.

العلِم  طلُب   " عليِه و�سّلَم:  النبيُّ �سّلى اهللُ  قاَل  العلِم فري�سًة،  الإ�سلُم طلَب  2- جعَل 
فري�سٌة على كلِّ م�سلٍم ")1(. ولفُظ )م�سلٍم( ي�سمُل الذكوَر والإناَث. كما دعا الإ�سلُم 
دِّ في تح�سيِل العلِم مْن خلِل القراءِة الواعيِة والبحِث العلميِّ المبنيِّ على  اإلى الجِّ

قواعَد واأ�سوٍل �سحيحٍة.

ِر والتدبُِّر في الكوِن بما فيه ِمن مخلوقاٍت، وجعَل ذلك طريًقا  3- حثَّ الإ�سلُم على التفكُّ
ُمو�سًل اإلى توحيِد اهلِل تعالى، وعمارِة الأر�ِس وفَق المنهِج الربانيِّ الحكيم، قاَل اهللُ  تعالى: 
       }

)1( اأخرجه ابن ماجه يف �سننه. وهو �سحيح.
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        ) �سورُة البقرِة، الآيُةُ 1٦4(.
4- حثَّ الإ�سلُم على تعّلِم العلوِم الدينيِة والدنيويِة النافعِة )العلوِم التجريبيِة(، وقْد جعَل 
ذلَك �سبًبا في تقديِم الخيِر للمجتمِع والب�سريِة جمعاَء، وقد رتََّب على ذلك الأجَر 
العظيَم للم�سلِم في دنياه وبعَد مماِته، قاَل ر�سوُل اهلِل �سّلى اهللُ عليِه و�سّلَم: "اإذا ماَت 
الإن�ساُن انقطَع عمُلُه اإّل ِمْن ثلٍث؛ �سدقٍة جاريٍة، وعلٍم ُينتفُع به؛ وولٍد �سالٍح يدعو 

لُه")1(.

5- رفَع الإ�سلُم مكانَة العلماِء، قاَل اهللُ تعالى:{ 
 } )�سورُة المجادلِة، الآيُة 11(، وكذلَك جعَل الإ�سلُم لطلبِة العلِم اأجًرا عظيًما، قاَل 
لُه به  َل اهللُ  ر�سوُل اهلِل �سّلى اهللُ عليِه و�سّلَم: "َمْن �سلَك طريًقا يلتم�ُس فيه علًما �سهَّ

طريًقا اإلى الجنِة")2(.
     أتدّبُر وأستنتُج

اأتدّبُر قوَل اهلِل تعالى: {  } ) �سورُة فاطر، الآيُة 2٨(.ثّم اأ�ستنتُج 
منه ف�سَل العلماِء.

       ثانياًا: محاربُة الإ�سالِم للُخرافِة والأوهاِم والأ�ساطيِر 

، كما جعَلُه طريَق الو�سوِل اإلى توحيِد  عدَّ الإ�سلُم العلَم الطريَق الرئي�َس للو�سوِل اإلى الحقِّ
اهلِل تعالى، قاَل اهللُ تعالى: {  } )�سورُة محمد، الآيُة 1٩(، وقد عاَب اهللُ تعالى 
على المقلديَن لآباِئهم في عباداِتهم مْن دوِن علٍم وبّينٍة، قاَل اهللُ تعالى: {    
} )�سورُة الزخرِف، الآيُة 23(.

{

)1( اأخرجه الرتمذي يف �سننه. وهو �سحيح.
)2( اأخرجه م�سلم يف �سحيحه.
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وقْد حارَب الإ�سلُم الخرافاِت والأوهاَم والأ�ساطيَر التي ُت�سيطُر على العقوِل فت�سرُفها 
عِن الحقِّ اإلى الباطِل، فقْد نهى الإ�سلُم عِن التنجيِم والِعرافِة التي يّدعي اأ�سحاُبها معرفَة 
الغيِب، وبّيَن اهللُ تعالى اأنَّ الغيَب ل يعلُمه اإّل هَو �سبحاَنُه، قاَل تعالى:{   

 } )�سورُة النمِل، الآيُة ٦5(.

        أستنتُج

ا ِمْن اآثاِر انت�ساِر الخرافِة والأوهاِم والأ�ساطيِر بيَن اأفراِد المجتمِع. اأ�ستنتُج بع�سً

اهلِل  التف�سيِر، واأ�ستخرُج منه تف�سيَر قوِل  اأحِد كتِب  اإلى  اأرجُع  باإر�ساِد معّلِمي، 
تعالى: {  }    

. )�سورُة الإ�سراِء، الآيُة 3٦ (، واأقراأُه على زملئي في ال�سفِّ

ُأثري تعّلمـــي
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األسئلُة

ْد ثلثًة من مظاهِر اهتماِم الإ�سلِم بالعلِم. 1- عدِّ

2- اذكْر ُحكَم طلِب العلِم في الإ�سلِم.

. بيِّْن ذلَك. 3- جعَل الإ�سلُم العلَم الطريَق الوحيَد للو�سوِل اإلى الحقِّ

4- عّلْل كلًّ مّما ياأتي:

اأ   - حثَّ الإ�سلُم على تعلُِّم العلوِم الدنيويِة النافِعة.  

ب- َنهى الإ�سلُم عِن التنجيِم والِعرافِة.

5- بّيْن دللَة الن�سو�ِس ال�سرعيِة الآتيِة:

اأ   - قاَل اهللُ تعالى: {  }.

ب- قاَل اهللُ تعالى: {  }.

جـ- قاَل ر�سوُل اهلِل �سّلى اهللُ عليِه و�سّلَم: "َمْن �سلَك طريًقا يلتم�ُس فيه ِعلًما �سّهَل
        اهلل له به طريًقا اإلى الجنة".
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المدُّ الفرعيُّ

ب�سبِب ال�سكوِن

المدُّ الالزُم

الحرفيُّالكلميُّ

المدُّ العار�ُض لل�سكوِن

التالوُة
والتجويُد

اأنواُع المدِّ الالزِم
الدرُس

 الخامَس عشَر 

       أتذّكُر

اللزُم  والمدُّ   ، الكلميُّ اللزُم  المدُّ  هما  نوعاِن،  اللزَم  المدَّ  اأنَّ  اإلى  �سابًقا  اأ�سْرنا 
 . ، وفي هذا الدر�ِس �سنتعرُف اأنواَع المدِّ اللزِم الكلميِّ الحرفيُّ

المثّقُلالمثّقُل المخّفُفالمخّفُف
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أتأّمُل وُأالحُظ

الآياُت الكريمُة

الآياُت الكريمُة الرقُم المجموعُة

{  } 1 الأولى
    

{  } 2

{  } 3 الثانيُة

{  } 4

        ُأالحُظ أنَّ 

حروَف المدِّ في الكلماِت التي تحَتها خطٌّ في المجموعِة الأولى، قْد جاَء بعَدها 
المثاِل  في  و)القاُف(  الأوِل،  المثاِل  في  )النوُن(  وهما  اأ�سليًّا،  �سكوًنا  �ساكٌن  حرٌف 
ا لزًما  الثاني، وال�سكوُن الوارُد بعَد حرِف المدِّ �سكوٌن مدغٌم )م�سّدٌد(؛ لذا، يعدُّ مدًّ

كلميًّا مثقًل. 
اأما الكلمتاِن اللتاِن تحَتهما خطٌّ في المجموعِة الثانيِة، فلحْظ اأنَّ وجوَد حرِف المدِّ 
اأ�سليًّا غيُر مدغٍم )غيُر م�سّدٍد(؛  يليِه حرٌف �ساكٌن �سكوًنا  الهمزِة  الوارِد بعَد  )الألِف( 

ا لزًما كلميًّا مخفًفا. لذا، يعدُّ مدًّ
: ُيمدُّ المدُّ اللزُم بمقداِر �ستِّ حركاٍت مقداُر المدِّ
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َأْتلو وُأطّبُق 

                         قاَل اهلُل تعالى:

سورُةُ مريَم
الآياُت الكريمُة )55-41(
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ُأقّوُم تعّلمي وأدائي

1- اأمعِن النظَر جيًدا في الآياِت الكريمِة الآتيِة، ثّم ا�ستخرْج مواطَن المدِّ اللزِم الكلميِّ
        المثقِل.

كلمُة المدِّ الآياُت الكريمُة

 {  } )�سورُة ال�سافاِت، الآيتاِن 1٦5-1٦4(

 {  } )�سورُة الواقعِة، الآيتاِن 52-51(

 {  } )�سورُة عب�َس، الآيتاِن 34-33(

2- ما المق�سوُد بالمدِّ اللزِم الكلميِّ المخفِف؟ وما مقدارُه؟

التالوُة البيتيُة

ارجْع اإلى الم�سحِف ال�سريِف )�سورِة النحِل(، ثمَّ اتُل الآياِت الكريمَة مَن )35-1٦(، 
مراعًيا ما تعّلمَتُه مْن اأحكاِم التلوِة والتجويِد.
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تف�سيٌر 
وحفٌظ

  �ضورُةُ الإ�ضراِء  
الآياُت الكريمُة )33-29(

توجيهاٌت �ضرعيٌة واأخالقيٌة )2(

الدرُس  

السادَس عشَر

المفرداُت والتراكيُب

: كنايًة عِن البخِل.
: كنايًة عِن الإ�سراِف.

: نادًما.
: ُي�سيُِّق الرزَق. 

: فقٍر.

                         قاَل اهلُل تعالى:
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تف�سيُر الآياِت الكريمِة

التوجيهاِت  مَن  مجموعًة  لتوؤكَد  الإ�سراِء  �سورُةِ  مْن  الكريمُة  الآياُت  هذِه  جاءْت 
، على النحِو الآتي:   القراآنيِة، في المجاليِن: القت�ساديِّ والجتماعيِّ

منْتها الآياُت مَن اأهمِّ المو�سوعاِت التي ت�سّ

الآياُت الكريمُة )2٩- 30(
توجيهاٌت اقت�ساديٌة ماليٌة 

الآياُت الكريمُة )33-31(
توجيهاٌت اجتماعيٌة 

1- توجيهاٌت اقت�ساديٌة ماليٌة
جاءِت التوجيهاُت في هذا المجاِل، لت�سَع قواعَد ومبادَئ تكفُل التوازَن والعتداَل 
في الإنفاِق، فقْد اأمَرنا اهللُ تعالى بالعتداِل في الإنفاِق، �سواٌء اأكاَن على م�ستوى الفرِد 
اأم الأ�سرِة اأم المجتمِع، مّما حثَّ عليه الإ�سلُم ورّغَب فيه، لما له ِمْن دوٍر اإيجابيٍّ في 
القت�ساِد والمحافظِة على دخِل الفرِد ومقّدراِت البلِد وثرواِتها، ونهانا عِن البخِل 
والإ�سراِف، فقْد �سبَّه اهللُ تعالى البخيَل بمْن يربُط يَدُه اإلى ُعنِقِه، كما �سّبَه الم�سرَف 
بالذي يب�سُط يَدُه لينفَق جميَع ما فيها، وبيََّن اأنَّ البخَل والإ�سراَف ل ياأتياِن بخيٍر، بل 

يكوُن �ساحُبهما مذموًما عنَد اهلِل وعنَد النا�ِس، متح�ّسًرا نادًما على ما فعَل.  
فالرزُق بيِد اهلِل تعالى، ي�سعى الإن�ساُن اإلى تح�سيلِه بالك�سِب والعمِل، واهللُ تعالى يو�ّسُع 
على مْن ي�ساُء، وُي�سّيُق على َمْن ي�ساء وفق ِحكمتِه واإرادته، {  } 

)�سورُة الذارياِت، الآيُة 22(.
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    أتأّمُل وأستنتُج            

كاَن  َمن  اأهلَك  ال�سحَّ  فاإنَّ    ،)1( حَّ  ال�سُّ "واتقوا  و�سّلَم:  عليِه  اهللُ  �سّلى  النبيِّ  قوَل  اأتاأّمُل 
قبَلكم، َحَمَلهُم على اأْن �سفكوا دماَءهم، وا�سَتحلُّوا محارَمهم" )2(.   

ثمَّ اأ�ستنتُج مْنُه خطَر البخِل على الفرِد والمجتمِع:
. ............................................................................. -1
. ............................................................................. -2
. ............................................................................. -3

ح: هَو البخُل مَع الحر�ِس على ال�سيِء وج�سِع النف�ِس عليِه. )1( ال�سُّ
)2( اأخرجه م�سلم.

2- توجيهاٌت اجتماعيٌة  
ا�ستملِت الآياُت الكريمُة على توجيهاٍت اجتماعيٍة مهمٍة، مْن �ساأِنها حفُظ المجتمِع مْن 

كلِّ اأ�سباِب الرذيلِة والف�ساِد، وهَي: 
الإن�سانيِة وكّرمها،  النف�ِس  المحافظَة على  تعالى  اأوجَب اهللُ  الب�سريِة:  النف�ِض  اأ   - حرمُة 
و�سّلَم  عليِه  اهللُ  �سّلى  النبيُّ  َوَعدَّ  ال�سوِر،  مَن  �سورٍة  باأيِّ  عليها  العتداَء  م  وحرَّ
م العتداِء على النف�ِس الب�سريِة بالقتِل، اأيًا كان لوُنها اأو  ذلَك من المهلكاِت، فحرَّ
اإلى عدِم التعّدي لأجِل  ُقتِل ُظلًما  اأو ديُنها، ووّجهْت وليَّ مْن  ها اأو عرُقها  جن�سُ
ُه  تعالى لولي المقتوِل حقَّ الثاأِر، فقْد حِفَظ اهللُ  ِه، مثَل ما يقُع في ق�سايا  اأْخِذ حقَّ
ية �أو �لعفِو عْنُه، ب�شرِط �أْن يكوَن تنفيُذ ذلك في  بالق�شا�ِص مَن �لقاتِل، �أو �أخِذ �لدِّ

يِد الحاكِم اأو َمْن يوليه الحاكُم كالق�ساة. 
وفي قولِه تعالى: {  
 } تحذيٌر مْن فعِل اأهِل الجاهليِة قبَل الإ�سلِم؛ حيُث كانوا يقتلوَن اأولَدهم 
مخاَفة الفقِر، ودعِت الم�سلميَن اإلى العنايِة باأبناِئِهم، وال�سعِي في تح�سيِل رزقهم، 

والإنفاِق عليهم. 
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م الّزنا، وجعَلُه مْن  ب-  الدعوُة اإلى العّفِة: دعا الإ�سلُم اإلى العّفِة وحفِظ الأعرا�ِس، فحرَّ
اأقبِح الأعماِل التي ل تليُق بالإن�ساِن،{ } )�سورُة النوِر، الآيُة 3(، 
لما لُه ِمْن اآثاٍر �سلبيٍة على الفرِد والمجتمِع، فهو �سبٌب رئي�ٌس في هدِم المجتمعاِت، 
وتفكيِك �لأُ�شِر، و�ختالِط �لأن�شاِب، و�نت�شاِر �لف�شاِد و�لأمر��ِص �لفّتاكِة، وتعجيِل 
العقوبة ِمَن اهلِل تعالى، وجاَء التعبيُر القراآنيُّ بقولِه تعالى: {  } تاأكيًدا على 

�سّدِة حرمتِه، و�سرورِة البتعاِد عْن كلِّ ما يوؤدي اإليه مْن خلوٍة ونظٍر محّرٍم.  

الِقيُم الُمستفادُة مَن اآلياِت الكريمِة

 اأُنفُق ما معي مْن ماٍل باعتداٍل. 
 ل اأعتدي على الآخريَن ول اأه�سُم حقوَقهم. 

ُم اهللُ تعالى .  اأحفُظ نظري عْن كلِّ ما حرَّ
. ..................................................... 

     ُأنّظُم حواًرا  

اأُنّظُم بالتعاوِن مَع زملئي، حلقًة نقا�سيًة حوَل مخاطِر قياِم الأفراِد باأخِذ حقوِقهم ِمَن 
الغيِر من دوِن الرجوِع اأو التحاكِم اإلى الق�ساِء اأو القانوِن، واألّخ�ُس ما تو�سْلنا اإليه مَن 

ا�ستنتاجاٍت في دفتري. 
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األسئلُة

1- ا�ستملِت الآياُت الكريمُة على مجموعٍة مَن التوجيهاِت في مجالين، اذكْرهما.
2- بّيْن معنى المفرداِت الآتيِة:  {  } ، {  } ، {  } .

{ 3- اقراأْ قوَل اهلِل تعالى: {
ثّم اأجْب عِن الأ�سئلِة الآتيِة: 

اأ   - بَم �سّبَه اهللُ تعالى كلًّ مَن البخيِل والم�سرِف. 
ب- ما النتيجُة المترتبُة على كلٍّ مَن البخل والإ�سراف. 

4- عّلْل: تحريَم اهلِل تعالى الزنا.
5- اأكمِل الفراغاِت الآتيَة بما ينا�ُسبها: 

اأ   - قتُل الأولِد خ�سيَة الفقِر ِمْن فعِل اأهِل ................... .
ب- عدَّ النبيُّ �سّلى اهللُ عليِه و�سّلَم العتداَء على النف�ِس الإن�سانيِة ِمْن .................

جـ- جعَل اهللُ تعالى لولي المقتوِل �ُسلطًة على القاتِل بالق�سا�ِس اأو ......... اأو........   
        ب�شرِط �أْن ....................................................................................
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اأفهُم
واأحفُظ

مْن اأخالِق الم�ضلِم
الدرُس 

السابَع عشَر

أقرُأ الحديَث النبويَّ الشريَف

عْن عبِد اهلِل بِن عمٍرو ر�سَي اهللُ عنهما، عِن النبيِّ �سّلى اهللُ عليِه و�سّلَم قاَل: "الُم�ْسِلُم 
اِنِه َوَيِدِه، َوالُمَهاِجُر َمْن َهَجَر َما َنَهى اهللُ َعْنُه" )1(. َمْن �َسِلَم النا�س ِمْن ِل�سَ

  أستخدُم مهاراتي

اأتدّبُر الحديَث ال�سريَف، واأ�ستنتُج معاني المفرداِت الآتيِة:
�َسِلَم:................................. .
المهاجُر:............................ .

1- وجوُب حفِظ الل�ساِن
بّيَن الجزُء الأوُل مَن الحديِث ال�سريِف اأنَّ الم�سلَم حري�ٌس على حفِظ ل�ساِنِه ويِدِه، فيبتعُد 
اأم الغيبِة والنميمِة  اأم ال�سخريِة منهم  اإلحاِق الأذى بالآخريَن بل�ساِنِه، �سواٌء ب�سبِّهم  عن 
بيدِه، فل  اإلحاِق الآذى بالآخريَن  يبتعُد عْن  فاإّنُه  بالقوِل والعمِل، وكذلَك  اأم الكذِب 
ِة اأو العامِة.  هم ول على اأمواِلهم الخا�سّ يعتدي عليهم بال�سرِب ول يعتدي على اأعرا�سِ

)1( رواه اأحمد، حديث �سحيح.

           �سرُح الحديِث النبويِّ ال�سريِف

هو عبُد اهلل بن عمرو بُن العا�ِس ر�سَي اهللُ عنهما، مْن 
اأكثِر ال�سحابةِ روايًة للحديِث ال�سريِف وكتابًة له، جمَع 

بيَن العلِم والعمِل، �سهَد فتَح بلِد ال�ساِم وم�سَر. 

التعريُف براوي الحديِث



80

     أتدّبر وأستخرُج  

اأتدّبُر الن�سو�َس ال�سرعيَة الآتيَة، واأ�ستخرُج منها اأنواَع كفِّ الأذى عن النا�ِس: 
-  قاَل اهللُ  تعالى: {        

                              } )�سورُة الحجراِت، الآيُة 11(. 
- قاَل اهللُ تعالى:{   

                               } )�سورُة الحجراِت، الآيُة 12(.
- قاَل اهللُ تعالى: { 

                              } )�سورُة الأحزاِب، الآيُة 5٨(.
- قاَل اهللُ تعالى: { 

                              } )�سورُة البقرِة، الآيُة 205(.

2- التزاُم طاعِة اهلِل تعالى
اأ�ساَر الجزُء الثاني مَن الحديِث ال�سريِف في قوِلِه �سّلى اهللُ عليِه و�سّلَم: "َوالُمَهاِجُر َمْن 
َهَجَر َما َنَهى اهللُ َعْنُه" اإلى وجوِب اأن يلتزَم الم�سلُم طاعَة اهلِل تعالى وتنفيَذ اأوامِرِه فيما 
اأمَر به، واجتناَب نواهيِه فيما نهى عنُه، وتكوُن الهجرُة ِبُكرِه المع�سيِة، وعدِم الوقوِع 
اأو الم�ساركِة فيها، وتجّنِب المجال�ِس والأماكِن التي ُيع�سى فيها اهللُ تعالى. وقْد عدَّ اهللُ 

تعالى هجرَة  الذنوِب والمعا�سي مْن اأعظِم اأنواِع مجاهدِة النف�ِس، قاَل اهللُ تعالى:
{    } )�سورُة العنكبوِت، الآيُة  ٦٩(.

ومْن هجِر الذنوِب والمعا�سي: الم�سارعُة اإلى التوبِة، وال�سعوُر بالندِم على ما اقترَف 
مْن معا�ٍس واآثاٍم.
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 األتزَم طاعَة اهلِل تعالى، واأبتعَد عْن مع�سيتِه.

 اأ�سوَن ل�ساني وجوارحي عْن اأذى النا�س.
. .......................................................... 

عّلمني رسوُل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسّلَم أْن:

    ُأفّكُر

ُه. اأُفّكُر في �سبِب َتقديِم الإيذاِء بالل�ساِن على اليِد في الحديِث ال�سريِف، ثمَّ اأُلّخ�سُ

قاَل ر�سوُل اهلِل �سّلى اهللُ عليِه و�سّلَم: "الم�سلُم مْن �سلَم النا�ُس مْن ل�ساِنِه ويِدِه"
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األسئلُة

1- عّرْف براوي الحديِث ال�سريِف.
2- علِّْل تقديَم الإيذاِء بالل�ساِن على الإيذاِء باليِد في الحديِث ال�سريِف.

3- اذكر �سورتيِن مْن �سوِر الإيذاِء بالل�ساِن، و�سورتيِن مْن �سوِر الإيذاِء باليِد.
4- اختْر اأ�سلوَب الحلِّ المنا�سِب مَن ال�سندوِق للمواقِف الآتيِة:

        الن�سيحِة، اإ�سلِح ذاِت البيِن، الحواِر، الهجِر والمقاطعِة، اإبلِغ الجهِة الم�سوؤولِة

اأ   - اختلفْت مجموعٌة مَن الطلبِة في اأثناِء تنفيِذ مهمٍة تعليميٍة.
ب- و�سفْت فتاٌة �سديقَتها بالق�سيرِة.

جـ- يقوُم اأحُد الطلبِة بالعبِث في اأجهزِة الحا�سوِب في المختبِر.
د  - ت�ساجرْت مجموعٌة مَن ال�سباِب، ب�سبِب ت�سجِيعهم لفرِق كرِة قدٍم مختلفٍة.

هـ - ي�سرُّ بع�ُس اأ�سدقاِئَك على الوقوِف اأماَم مدار�ِس البناِت والتعّر�ِس لهنَّ بالأذى
        على الرغِم مْن تقديِم الن�سيحِة لهم.
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اأُمُة الخيِر
الدرُس 

الثامَن عشَر

�سّرَف اهللُ تعالى هذِه الأُمَة باأْن جعَل فيها الخيَر اإلى يوِم القيامِة، وو�سَفها باأّمِة الخيِر، 
قاَل تعالى: {  } )�سورُة اآِل عمراَن، الآيُة 110(. وجعَل ِمْن اأعظِم 
اإلى طريِق الحقِّ  م�سوؤولياِتها فعُل الخيراِت. وحثَّ النا�ِس على عمِل الخيِر واإر�ساِدهم 

وال�سواِب، فكيَف ياأتي الم�سلُم بالخيراِت، وكيَف يحثُّ النا�َس على فِعلها.

جعَل الإ�سلُم لفعِل الخيراِت اأبواًبا كثيرًة، مْنها ما يتعّلُق بالإن�ساِن نف�سِه، ومْنها ما   
يعوُد بالخيِر على مجتمعِه ووطنِه، ومنها ما يعوُد بالخيِر على الب�سريِة جمعاَء. 

1- فمْن اأبواِب الخيِر التي تتعلُق بالإن�ساِن نف�سِه، ما يفعلُه طلًبا لر�سا اهلل تعالى وطمًعا 
في نيِل اأجرِه وثوابِه، كفعِل الطاعاِت، والبعِد عِن المنكراِت، ومْن ذلَك: ال�سلُة، 

، وبرُّ الوالديِن، و�سلُة النافلة، وغيُرها...  وال�سياُم، والزكاُة، والحجُّ
2- ومْن اأبواِب الخيِر التي تعوُد بالخيِر والنفِع على المجتمِع والوطِن؛ �سلُة الأرحاِم، 
الطريِق،  عِن  الأذى  واإماطُة  وال�سدقُة،  الطيبُة،  والبت�سامُة  الجاِر،  اإلى  والح�ساُن 

والمحافظُة على المرافِق العامِة، ون�سُر العلِم، والوْقُف، وغيُرها... 

    أقترُح وُأبادُر 

اأقترُح عمًل يعوُد بالخيِر والنفِع على مجتمعي، واأُبادُر اإلى تنفيِذه مَع زملئي باإ�سراِف 
معلمي. 

: اأبواُب الخيراِت  اأولاً
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تبليُغ ر�سالِة الإ�سلِم وهديه،  الب�سريِة جمعاَء،  التي تعوُد بالنفِع على  اأبواِب الخيِر  3- ومن 
 ، وم�ساعدُة ال�سعفاِء والمظلوميَن والمنكوبيَن، ودعوُة النا�ِس اإلى الخيِر واإر�ساُدهم اإلى الحقِّ
ون�سُر قيِم المحبِة والحتراِم والتقديِر والتعاي�ِس، وقْد جعَلها اهللُ تعالى مْن اأف�سِل الأعماِل 
    } تعالى:  قال  وتعالى،  �سبحاَنُه  عندُه 
لْت، الآيُة 33(، وكذلَك جعَل اهللُ تعالى لَمن يقوُم بهذا العمِل   } )�سورُة ف�سّ

اأجًرا عظيًما، قاَل النبيُّ �سّلى اهللُ عليِه و�سّلَم لعلي بِن 
اأبي طالٍب ، يوَم خيبر: "َفَو اهلِل لأَْن َيْهِدَي اهللُ ِبَك 
َرُجًل َخْيٌر َلَك ِمْن اأَْن َيُكوَن َلَك ُحْمُر النََّعِم")1(، وهذا 
يوؤكُد حر�َس الإ�سلِم على هدايِة النا�ِس وحثِّهم على 
ما يعوُد عليهم بالخيِر في الدنيا والآخرة، والبعِد عْن 

اإيذاِئهم اأو التعّدي عليهم باأيِّ �سورٍة مَن ال�سوِر.

وِلِعظِم هذِه المهمِة ومكانِتها عنَد اهلِل تعالى، ولأثِرها البالِغ في نفو�ِس النا�ِس، فقْد 
اأمَرنا اهللُ تعالى بالقتداِء بالنبيِّ �سّلى اهللُ عليِه و�سّلَم، في دعوتِه النا�َس بالحكمِة والموعظِة 
الح�سنِة، قاَل اهللُ تعالى:  {   

 } )�سورُة الأحزاِب، الآيُة 21(.
واإنَّ التزاَم الم�سلِم بقيِم الخيِر هذِه في حياتِه واأعمالِه، �سيكوُن له اأكبُر الأثِر في اأْن يكوَن 
قدوًة للآخرين يقنُعهم بقيمِه واأخلقِه بالُح�سنى مْن دوِن اإكراٍه اأو اإلزاٍم، بْل يكوُن منهُجه منهَج 
الرحمِة والرفِق، قاَل اهللُ  تعالى: {  

 }  ) �سورُة اآِل عمراَن، الآيُة  15٩(.

)1( متفق عليه. 

أتعّلُم

الحمُر،  الإبُل  النََّعِم: هَي  ُحْمُر 
وهَي اأنف�ُس اأمواِل العرِب.

ثانياًا:  اأهميُة دعوِة الخيِر واأثُرها
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"الراحموَن  عليِه و�سّلَم:   اهللُ  قال �سّلى  النا�ِس جميِعهم،  مَع  تعاملِه   ويكوُن رحيًما في 
يرحُمهم اهللُ ...)1(".

  

)1( متفق عليه. 

   أحرُص على:

 فعِل الخيراِت. 
 ُحبِّ الخيِر للنا�ِس جميًعا، ودعوِتهم اإليه.

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

    ُأفّكُر  وُأحاوُر

1- اأُفّكُر في كيفيِة ا�ستثماِر الو�سائِل التكنولوجيِة الحديثِة، في حثِّ النا�ِس على فعل        

       الخيِر، واأُحاوُر بها معلمي وزملئي.

2- اأُفّكُر في مبادرٍة لم�ساعدِة الفقراِء والُمحتاجيَن، واأُبادُر اإلى تطبيِقها.
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األسئلُة

1- ا�ستنتْج ثلثَة اآثاٍر لفعِل الخيراِت، تعوُد على الفرِد والمجتمِع. 
2- عّلْل: يجُب اأن يكوَن الداعي اإلى الخيِر قدوًة لغيرِه.

3- بّيِن الآثاَر الإيجابيَة المترتبَة على التزاِم الم�سلِم بقيِم الخيِر في تعاملِه مَع الآخريَن.
4- ا�ستخرْج مَن الن�سو�ِس ال�سرعيِة الآتيِة، ف�سَل حثِّ النا�ِس على فعِل الخيراِت:        

اأ   - قاَل اهللُ تعالى: {  }.
ب- قاَل اهللُ تعالى: {  }. 

جـ- قاَل النبيُّ �سّلى اهللُ عليِه و�سّلَم لعليِّ بِن اأبي طالٍب : "َفَو اهلِل لأَْن َيْهِدَي اهللُ ِبَك 
َرُجل َخْيٌر َلَك ِمْن اأَْن َيُكوَن َلَك ُحْمُر النََّعِم".

يم�سي  رجٌل  د  - عْن اأبي هريرَة  اأنَّ ر�سوَل اهلِل �سّلى اهللُ عليِه و�سّلَم قاَل: "بيَنما 
بطريٍق ، وجَد ُغ�سَن �سوٍك ، فاأخَذُه ، ف�سكَر اهلَل له فغفَر له" .
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اأفهُم
واأحفُظ

ف�ضُل الرفِق
الدرُس 

التاسَع عشَر

أقرأ الحديَث النبويَّ الشريَف

َقال:"اإِنَّ  عليِه و�سّلَم  النبيِّ �سّلى اهللُ  عنها عن  الموؤمنيَن ر�سَي اهللُ  اأمِّ  َعْن عائ�سَة 
ْفَق َل َيُكوُن ِفي �َسْيٍء اإِلَّ َزاَنُه، َوَل ُيْنَزُع ِمْن �َسْيٍء اإِلَّ �َساَنه")1(. الرِّ

       المفردات والتراكيب 

َنُه َزاَنُه: َح�سَّ
�سانه: َقبََّحُه

ما  التعامِل،  وح�سِن  الأخلِق،  بمكارِم  التحّلي  اإلى  ال�سريُف  الحديُث  يدعونا 
اأهمِّ  يعي�سوَن بخيٍر و�سلٍم، ومْن  الأفراِد والمجتمعاِت، فيجعُلهم  اإيجاًبا على  ينعك�ُس 
هذه الأخلِق التي دعا اإليها الحديُث ال�سريُف )الرفُق( الذي يظهُر في الليِن وال�سماحِة 
بالقوِل والعمِل، وفي تعامِل الم�سلمين مَع جميِع َمْن حوَلُهم ِمَن المخلوقاِت الحّيِة وغير 

الحّيِة، وفيما ياأتي بياُن ذلَك:
)1( اأخرجه م�سلم في ال�سحيح.

             �سرُح الحديِث النبويِّ ال�سريِف

هــي عائ�سُة بنــُت اأبي بكــٍر ال�سديــِق ر�سَي اهللُ 
عْنهمــا اأمُّ الموؤمنيَن، زوُج النبــيِّ �سّلى اهللُ عليِه 
و�سّلــَم، روْت كثيًرا مــَن الأحاديــِث ال�سريفِة، 
وكان ال�سحابــُة ر�سَي اهللُ عنهــم يرجعوَن اإليها 
يِن، وكانْت م�سرَب المثِل في الزهِد  في اأموِر الدِّ
والكرِم والعطــِف على الم�ساكيــِن، توّفيْت في 

المدينِة المنورِة �سنة 5٨هـ وُدفنْت فيها.

التعريُف براوي الحديِث
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1- اأهميُّة الرفِق 

الرفُق مْن اأخلِق الم�سلِم التي يحبُّها اهللُ تعالى، وتحلَّى به الأنبياُء عليهُم ال�سلُم، وقْد 
و�سَف اهللُ تعالى نبيَّه محمًدا �سّلى اهللُ عليِه و�سّلَم بقولِه : { 

 } )�سورُة اآِل عمراَن، الآيُة 15٩(، والرفُق باٌب مْن اأبواِب 
الخيِر التي تعوُد بالنفِع على الإن�سانيِة جمعاَء، وَمْن ُحِرَم هذا الخلَق فقْد ُحِرَم خيًرا 
ْفَق ُيْحَرِم الخيَر ُكلَّه" )1(،  كثيًرا، قاَل ر�سوُل اهلِل �سّلى اهللُ عليِه و�سّلَم :"َمن ُيْحَرِم الرِّ

وهَو مْن اأ�سباِب التحابِّ وتاآلِف القلوِب وزرِع المودِة بيَن النا�ِس. 
2- بع�ُض مجالِت الرفِق 

الرفُق خلٌق عاٌم يدخُل في تعامِل الإن�ساِن مَع نف�سِه، وَمع غيرِه مَن الب�سِر، ومَع المخلوقاِت 
الأُخرى كالحيواِن والجماِد وغيِرها، وهو يقت�سي كذلَك البتعاَد عِن العنِف، لما َلُه مْن 

اآثاٍر �سيئٍة، فما مجالُت الرفِق التي دعا اإليها الإ�سلُم؟ 

مجالُت الرفِق

في التعامِل مَع البيئِةفي التعامِل مَع النف�ِض والآخريَن

الرفُق بالنف�ِض

الرفُق بالخريَن

الرفُق بالممتلكاِت العامِة

الرفُق بالماِء

الرفُق بالنباِت

الرفُق بالحيواِن

)1( رواه م�سلم.
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      فالنف�ُس اأمانٌة يجُب المحافظُة عليها والرفُق بها،  وبرُّ الوالديِن بالإح�ساِن اإليهما كما 
اأمَر اهللُ تعالى مَن الرفِق، و�سلُة الّرحِم، وُح�سُن التعامِل بيَن الزوجيِن، وُح�سُن الجواِر، 
اأفراِد  جميِع  بيَن  والتوادُّ  والتراحُم  الرفِق،  مَن  عليهم  والإنفاُق  الأولِد  على  والعطُف 
الأ�سرِة مَن الرفِق، وُح�سُن التعامِل مَع الممتلكاِت العامِة ومَع مكوناِت البيئِة مْن اأر�ٍس 

وماٍء وهواٍء ونباٍت وحيواٍن، من الرفِق الذي دعا اإليه الإ�سلُم.  
     أعّمُق فهمي

اأتدّبُر الن�سو�َس ال�سرعيَة الآتيَة، واأ�سّنُفها بو�سِع  للرفِق مجالٌت كثيرٌة يتمثلُّ بها، 
اإ�سارِة )( اأماَم المجاِل الذي تنتمي اإليه، لأعّمَق فهمي للرفِق ومجالتِه: 

الن�ضُّ ال�سرعيُّ
العامُة

النف�ُض    الأ�سرُة    الحيواُن   النباُت    الماُء   الممتلكاُت
  والأقارُب

النَّا�ُس  اأيُّها  "يا   : و�سّلَم  عليِه  اهللُ  �سّلى  قاَل 
خذوا مَن الأعماِل ما ُتِطيقون" )1(.

قال تعالى :{ 

َلْم  َمْن  ِمنَّا  عليِه و�سّلَم :"َلْي�َس  قاَل �سّلى اهللُ 
ِغيَرَنا ، َوَيْعِرْف َحقَّ َكِبيِرَنا" )2(. َيْرَحْم �سَ

قاَل �سّلى اهللُ عليِه و�سّلَم :"ما من م�سلم يغر�ُس 
اأو  طيٌر  منه  فياأكُل  زرعًا،  يزرُع  اأو  غر�ًسا، 

اإن�ساٌن اأو بهيمٌة، اإل كاَن له به �سدقٌة" )3(.
قاَل تعالى :{

)1( متفق عليه.
)2( اأخرجه البخاري.

)3( متفق عليه.

} )�سورُة الأعراِف، الآيُة ٨5(

} )�سورُة الإ�سراِء، الآيُة 23(.

مجاُل الرفِق
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عّلمني رسوُل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسّلَم أن:

 اأعامَل النا�َس بالرفِق والليِن، واأبتعَد عِن العنِف والق�سوِة.
 اأقتدي بالر�سوِل �سّلى اهللُ عليِه و�سّلَم في ُخُلِقِه وتعامِلِه.
. ................................................................... 

   أبحُث

اأختاُر واحًدا مْن مجالِت الرفِق، واأبحُث عنُه في �سبكِة المعلوماِت العالميِة ) الإنترنت(، 
واأُلّخ�ُس ما قراأُتُه في �سفحٍة واحَدٍة، واأقروؤها على زملئي في الإذاعِة المدر�سيِة. 
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األسئلُة

1- ا�ستنتِج المق�سوَد بُخلِق الرفِق، مْن خلِل فهِمك ل�سرِح الحديِث ال�سريِف؟
2- بّيْن ف�سَل التعامِل بخلِق الرفِق.

ْح هذِه العبارَة. 3- "الرفُق خلُق الأنبياِء" و�سّ
"راأى  الأبناِء  تربيِة  في  للرفِق  مظهرين  ا�ستنتْج  الآتي،  ال�سريِف  الحديِث  وِء  �سَ في   -4
اهللُ  ر�سَي  الح�سيَن  اأِو  الح�سَن  يقبُِّل  وهَو  و�سّلَم  عليِه  اهللُ  �سّلى  اهلِل  ر�سوَل  اأعرابيٌّ 
«، فقاَل النبيُّ �سّلى اهللُ  َرًة ِمَن اْلَوَلِد َما َقبَّْلُت اأََحًدا ِمْنُهْم َقطُّ عنهما، فقاَل: »اإِنَّ ِلي َع�سَ

عليِه و�سّلَم: "اإِنَُّه َل ُيْرَحُم َمْن َل َيْرَحُم". 
5- كيَف تكوُن رفيًقا في كلٍّ مَن المواقِف الآتيِة؟

اأ   - طلَب اإليَك اأحُد زملِئك م�ساعدَتُه في حلِّ م�ساألٍة ريا�سيٍة.
ب- وجْدَت قطًة محبو�سًة في المنزِل.

جـ- راأيَت �سيًخا كبيًرا يحاوُل قطَع ال�سارِع. 
ا كثيرًة. د  - التقيَت بجاِرك وهَو يحمُل اأغرا�سً

هـ- عنَد تعامِلَك مَع اأجهزِة الحا�سوِب في المختبِر.
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زكاُة الأنعاِم

ُأشارُك وأستذكُر 

اأُ�سارُك زملئي في ا�ستذكاِر مفهوِم كٍلّ مَن: الزكاِة، والن�ساِب.

ول  ُتعدُّ  ل  كثيرٍة  بنعمٍ  الإن�ساِن  على  تعالى  اهللُ  اأنعَم 
�سكَر  يقت�سي  وهذا  والغنُم،  والبقُر  الإبُل  منها:  ُتح�سى، 
اهلِل تعالى على هذِه النعِم، ومْن مظاهِر هذا ال�سكِر اإخراُج 

زكاِتها، فما �شروُط وجوِب زكاِتها؟ وما �أن�شبُتها؟ 

   معلومٌة إثرائيٌة 

الأنعاُم: الإبُل والبقُر 
والغنُم ،و�سّميْت الأنعاُم 

بهذا ال�سِم لكثرِة َنعِم 
اهلِل تعالى فيها على 

خلقه.

         �شروُط وجوِب زكاِة الأنعاِم 

لوجوِب �لزكاِة في �لأنعاِم �شروٌط، هي: 
1- اأن تكوَن �سائمًة. )ترعى الع�سَب الذي ينبُت وحَدُه معظَم اأياِم ال�سنِة(

الدرُس 

العشروَن
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ُأناقُش وأستنتُج

"تجُب الزكاُة في ال�سائمِة ول تجُب في التي ُتعَلُف"، �أُناق�ُص هذ� �ل�شرَط مَع 
زملئي، واأ�ستنتُج الحكمَة منُه.

، اأّما اإذا كانْت للحراثِة والركوِب، فل تجُب فيها زكاٌة.  رِّ 2- اأْن تكوَن للن�سِل والدَّ
 . 3- اأْن يم�سي على امتلِكها حوٌل قمريٌّ

حة في الجدوِل الآتي:  4- اأْن تبلَغ الن�ساَب المقرَر �سرًعا. ون�ساُب زكاِة الأنعاِم مو�سّ

انوُع الأنعاِم مقداُر الزكاِة الواجُب فيهاالن�ساُب المقرُر �سرعاً

�ساٌة واحدٌة)5( مَن الإبِلالإبُل

بقرٌة اأتمِت ال�سنَة، ودخلْت في ال�سنِة الثانيِة)30( بقرًةالبقُر

�ساٌة واحدٌة)40( �ساًةالغنُم

   معلومٌة إثرائيٌة 

بقيُة الحيواناِت غيُر الأنعاِم مَن الما�سيِة، كالخيِل والبغاِل والحميِر، ل زكاَة فيها اإذا 
لم تكْن للتجارِة، اأّما اإذا كانْت للتجارِة؛ ففيها زكاُة عرو�ِس التجارِة.
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ُأنّظُم معلوماتي

�سروُطها:

زكاُة الأنعاِم

مقداُر 
الزكاِة 

الواجُب 
فيها:

اأن�سبتُها

الإبُل: 

البقُر: 

الغنُم:

الإبُل: 

البقُر:

الغنُم: 
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األسئلُة

ِح المق�سوَد بالأنعاِم ال�سائمِة.  1- و�سّ
 الجدوَل الآتي بما ينا�سُبُه: 

ِ
2- املأ

�شروُط وجوِب الزكاِة فيهان�سابُهاالأنعاُم

الإبُل

البقُر

الغنُم

مقداُر الزكاِة الحكُمالحالُة
الواجُب ل تجُبتجُب

عنَد علٍء خم�ٌس واأربعون �ساًة، وحاَل عليها 
الحوُل.

يمتلُك زيٌد �ستًة من الإبِل، وحاَل عليها الحوُل.

لدى �سامي خم�سٌة مَن الخيوِل، ي�ستخدُمها 
في حراثِة الأر�ِس، وحاَل عليها الحوُل.

لدى جواٍد خم�سٌة وثلثوَن راأ�ًسا مَن البقِر 
وحاَل عليها الحوُل. 

 الجدوَل الآتي بما ينا�سُبُه:
ِ
3- املأ
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زكاُة الزروِع والثماِر
الدرُس 

الحادي والعشروَن

اأنعَم اهللُ �سبحانَه وتعالى ِعلى الإن�ساِن بنعٍم كثيرٍة، قاَل اهللُ تعالى: { 

 } )�سورُة الجاثيِة، الآيتاِن 12 - 13(.
رها اهللُ تعالى للإن�ساِن الزروُع والثماُر، وهذِه النعُم ت�ستوجُب  ومْن هذِه النعِم التي �سخَّ
الحقوِق  فيها، ومْن هذِه  الحقوِق  باأداِء  يكوُن  تعالى عليها  اهلِل  تعالى، و�سكُر  اهلِل  �سكَر 
�إخر�ُج �لزكاِة �لو�جبِة في �لزروِع و�لثماِر. فما حكُمها؟ وما �شروُط وجوِبها؟ وما ن�ساُبها؟ 

وما مقداُر زكاِتها؟

اقراأِ الحواَر الآتي بيَن الجدِّ والحفيِد، ثّم اأجْب عِن الأ�سئلِة التي تليه: 
ُه ويزرُعها ويعتني بها، ويهتمُّ بزراعِة القمِح  ( فّلٌح ن�سيٌط، يحرُث اأر�سَ اأبو اأحمَد )الجدُّ
في  ه  جدَّ ي�ساعُد  الثامِن،  ال�سِف  في  مهّذٌب  طالٌب  )الحفيُد(  وبا�سٌم  المثمرِة،  والأ�سجاِر 
ُه وي�ساعُدُه،  اأوقاِت فراغِه، وفي مو�سِم ح�ساِد القمِح  والفوِل، كاَن با�سٌم يراقُب ما يفعُل جدُّ
ُه كاَن يعزُل ُع�ْسَر مح�سوِل القمِح )10%( وحَدُه، ون�سَف  فلحَظ بعَد انتهاِء الح�ساِد اأنَّ جدَّ

ُه عْن ذلَك. ُع�ْسِر مح�سوِل الفوِل )5%( وحَده، ف�ساأَل جدَّ
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)1( اأخرجه البخاري في �سحيحه.

ها. الجد: اإنَّ هذا المقداَر يا بنّي زكاُة المح�سوِل التي يجُب عليَّ اإخراُجها لمْن ي�ستحقُّ
با�سٌم: وهْل على الزروِع والثماِر زكاٌة يا جّدي؟ 

الجد: نعْم يا ُبني، تجُب في كلِّ ما ُتنبُت الأر�ُس مْن حبوٍب، كالقمِح وال�سعيِر والأرزِّ 
والعد�ِس والحم�ِس، كما تجُب في الثماِر كالتمِر، والعنِب والزيتوِن، وفي الخ�ساِر والفاكهِة 

وغيِرها. 
با�سم: وهْل توجُد �شروٌط محددٌة يجُب �أْن تتو�فَر لوجوِب �لزكاِة فيها؟ 

الجد: نعْم يا ُبني، توجُد �شروٌط عّدٌة، مْنها: 
1- اأن تكوَن مّما يزرعُه الإن�ساُن، فل زكاَة فيما ينبُت وحدَه كالع�سِب ونحَوُه.

2- اأن تبلَغ الن�ساَب المقرَر �سرًعا. 

      أستذكُر

اأ�ساعُد الحفيَد في ا�ستذكاِر معنى الن�ساِب.

با�سم: وما الن�ساُب الواجُب توافُرُه في الزروِع والثماِر؛ كْي تجَب فيِه الزكاُة؟ 
الجد: قاَل ر�سوُل اهلِل �سّلى اهللُ عليِه و�سّلَم: " لي�َس فيما دوَن خم�سِة اأَو�سٍق �سدقٌة" )1(. 

     ُأفّكُر وأحسُب

اإذا علمَت اأنَّ الو�سَق ي�ساوي )�ستيَن( �ساًعا، واأنَّ ال�ساَع ال�سرعيَّ ي�ساوي )2.17٦( 
كغم، فكم يكوُن ن�ساُب زكاِة الزروِع والثماِر بالكيلو غرام؟ 

با�سم: راأيُت اأنَك قْد عزلَت ما مقدارُه 10% )الع�ْسُر( مْن القمِح، و 5% )ن�سُف الع�سِر( 
مَن الفوِل، فهْل هذا هو مقداُر الزكاِة الواجُب فيهما؟ 



98

   معلومٌة إثرائيٌة 

الراأُي الراجُح في زكاِة الزروِع والثماِر 
التــي ُت�سقى بماِء المطِر ومــاٍء فيه كلفٌة، 
يكوُن ح�سَب ال�سقــي الأكثِر، فاإْن كاَن 
اأغلــُب ال�سقي بماٍء فيه كلفٌة؛ فاإنَّ مقداَر 
واإْن كاَن معظــُم  يكــوُن %5،  الــزكاِة 
ال�سقــي بماٍء لي�َس فيه كلفــٌة؛ فاإنَّ مقداَر 

الزكاِة الواجَب فيها يكوُن %10.

)1( رواه البخاري.

الج��د: المقداُر الذي يجُب فــي الزروِع والثماِر 
التــي ُت�سقى بمــاِء الأمطــاِر اأو الأنهــاِر والعيوِن 
)10%(، كمــا فــي مح�ســوِل القمِح هــذا، اأّما 
الزروُع والثماُر التي ُت�سقى بماٍء ي�ستريِه �ساحُب 
الــزرِع ويتكّلُف فيه؛ فاإّنَه يجــُب عليه اأَْن ُيخرَج 
ن�ســَف هذِه القيمِة، اأي ن�سَف الع�سِر )5%( كما 
فــي مح�سوِل الفوِل هذا. قــاَل ر�سوُل اهلِل �سّلى 
اهللُ عليــِه و�سّلَم: "فيما �سقــِت ال�سماُء والعيوُن، 
اأو كاَن عثريّــًا الع�سِر، ومــا �ُسقُي بالن�سِح ن�سُف 

أتعّلُمالع�سِر")1(.

عثريًّا: يرتوي بعروِقِه مَن ماِء المطِر.

                       أتعاوُن وُأدّوُن

اأتعاوُن مَع زملئي لأ�ستنتَج الحكمَة مَن اختلِف مقداِر الزكاِة الواجِب في الزروِع 
والثماِر ح�سَب نوِع ال�سقي، واأُدّوُنها في دفتري.

با�سم: وكْم مقداُر الزكاة التي اأخرْجَتها يا جدي مْن مح�سوِل القمِح هذا؟ 
الجد: رزقَنا اهللُ تعالى بــ )اأَلَفي( كغم مَن القمِح، و)ثمانمئة( كغم مَن الفوِل، فاح�سْب يا 

با�سُم، َكْم يجُب عليَّ فيهما مَن الزكاة؟ 

   أستخدُم مهاراتي

 اأ�ساعُد الحفيَد في ح�ساِب مقداِر الزكاِة الواجِب في كٍلّ مْن مح�سوَلي القمِح والفوِل. 
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با�سم: ومتى يجُب اإخراُج زكاِة الزروِع والثماِر يا جّدي؟ 
الجد: تجُب الزكاُة فيها عنَد ح�ساِد المزروعاِت وقطِف الثماِر، لقوِل اهلِل تعالى: { 

 } )�سورُة الأنعاِم، الآيُة 141(.

                 أتعاوُن ألستكشَف

اأتعاوُن مَع زملئي في اكت�ساِف الحكمِة مْن وجوِب زكاِة الزروِع والثماِر يوَم الح�ساِد، 
ْلنا �إليه في دفتري.  وعدِم ��شتر�ِط مروِر �لحوِل عليها، و�أُلّخ�ُص ما تو�شّ

ي؟ با�سم: وهْل تجُب الزكاُة على قيمِة الأر�ِس التي زرعَت فيها القمَح والفوَل يا جدِّ
اإنتاِجها كالأر�ِس،  اأ�سحاُبها بق�سِد الإفادِة مْن  التي يمتلُكها  بنّي، فالأمواُل  يا  الجد: ل 
و�سياراِت الأجرِة، والعماراِت الموؤجرِة وغيِرها، ل تجُب الزكاُة في قيمِتها، واإنما تجُب 

في اإنتاِجها.
با�سم: �سكًرا يا جّدي، لقد اأفدُت كثيًرا مْن هذِه المعلوماِت، اأخبْرني ِمْن اأين لَك بهذِه 

المعلوماِت القّيمِة؟
الجد: اإّنني اأحر�ُس دائًما على �سوؤاِل اأهِل العلِم والخت�سا�ِس يا ُبنّي، لقولِه تعالى:

{  } )�سورُة النحِل، الآيُة 43(. 
با�سم: جزاَك اهللُ خيًرا يا جّدي.   
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ُأنّظُم معلوماتي

�سروُطها:

زكاُة الزروِع والثّمار

مقداُر الزكاِة 
الواجُب فيما 

�ُسقي بماٍء لي�َض 
فيه كلفٌة.

مقداُر الزكاِة 
الواجُب فيما 
�ُسقي بماٍء فيه 

كلفٌة.
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األسئلُة

ِح المق�سوَد بالزروِع والثماِر. 1- و�سّ
2- عّدْد �شروَط �إخر�ِج زكاِة �لزروِع و�لثماِر. 
3- متى يجُب اإخراُج زكاِة الزروِع والثماِر؟ 

4- بّيْن مقداَر الزكاِة الواجَب في الحالِت الآتيِة: 
اأ   - المزروعاُت التي ُت�سقى بماِء المطِر. 

ب- المزروعاُت التي ُت�سقى بماٍء مدفوِع الثمِن. 
5- اح�سْب مقداَر الزكاِة الواجَب في كٍلّ مّما ياأتي: 

اأ   - )3000( كغم مَن ال�سعيِر، �ُسقَي بماِء المطِر. 
 . ب- )2٦00( كغم مَن الزيتون، �ُسقَي بماِء عثريٍّ
جـ- )4000( كغم مَن الأرِز، �ُسقَي بماٍء فيه كلفٌة. 
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نبيُّ اهلِل �ضليماُن عليِه ال�ضالُم 

�سليماُن عليِه ال�سلُم نبيٌّ مْن اأنبياِء اهلِل تعالى، واأبوُه هَو نبيُّ اهلِل داوُد عليِه ال�سلُم، وهما 
مْن اأنبياِء بني اإ�سرائيَل، وقْد اأثنى اهللُ تعالى على نبّيِه �سليماَن عليِه ال�سلُم، بقولِه تعالى: 

} )�سورُة �س، الآيُة 30(، وقْد ا�ستجاَب اهللُ تعالى َلُه دعاءُه،  }
الآيُة 35(،  )�سورُة �س،  تعالى:{  }  قاَل 
فوهَبُه ُملًكا عظيًما، واأيَّدُه بمعجزاٍت وِنَعٍم كثيرٍة، مْنها: ت�سخيُر الريِح والجنِّ له عليِه 
اأحداٍث  عْن  الكريُم  القراآُن  اأخبَرنا  وقْد  الطيِر.  منطِق  بفهِم  ُه  وخ�سَّ وال�سلُم،  ال�سلُة 

عظيمٍة مّرْت مَع �سليماَن عليِه ال�سلُم، منها: ق�سُتُه مَع النمِل، وق�سُتُه مَع ملكِة �سباأ.

اإلى  تطلُب  نملًة  ف�سمَع  يوٍم،  ذاَت  ِه  بجي�سِ ي�سيُر  ال�سلُم  عليِه  �سليماُن  اهلِل  نبيُّ  كاَن 
مجموعِة النمِل اأْن يدخلوا م�ساكَنهم كي ل يطاأَُهُم الجي�ُس باأقداِمهم، معتذرًة عِن الجي�ِس 

 .{ بقوِلها: {
َم �ساحًكا، ودعا اهلَل تعالى اأْن يوفَقه  وعنَدما �سمَع نبيُّ اهلِل �سليماُن عليِه ال�سلُم قوَلها تب�سَّ

اإلى �سكِر نعمِه التي اأنعَمها عليه، واإلى العمِل ال�سالِح. { 

                                            } )�سورُة النمِل، الآيتاِن 1٨–1٩(.

: ق�ستُُه مَع النمِل اأولاً

الدرُس 

الثاني والعشروَن
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الَخبء: هو المخبوء الم�ستور من النبات والمطر وغير ذلك.     

ثانياًا: ق�ستُُه مَع ملكِة �سباأ

أتدّبُر وأستخرُج

اأتدّبُر الآيُةَ الكريمَة )1٨( مْن �سورِة النمِل، واأ�ستخرُج مْنها ما يدلُّ على حر�ِس 
النملِة على َمْن مَعها، وعمِلها بروِح الفريِق.

لغَة  يعرُف  ال�سلُم  عليِه  �سليماُن  �سيُدنا  كان 
يجِد  لم  يوٍم  ذاَت  الطيَر  َيتفّقُد  كاَن  وبيَنما  الطيِر، 
ليخبَر  الهدهُد  جاَء  ق�سيرٍة  مّدٍة  وبعَد  الهدهَد، 
مْن دوِن  ال�سم�َس  يعبدوَن  قوٍم  �سليماَن عْن  �سيدنا 

اهلِل تعالى. 

      أتأّمُل وأستخرُج

اأتاأّمُل قوَل الهدهِد الذي ذكَرُه اهللُ تعالى بقوله: {  
 }  )�سورُة النمِل، الآيُة 25(، واأ�ستخرُج مْنُه الدلئَل 

التي ا�ستدلَّ بها الهدهُد على اأنَّ اهلَل تعالى هو الم�ستحقُّ للعبادِة. 

الهدهُد، فكتَب  بِه  اأخبَر  ما  مْن �سدِق  يتاأّكَد  اأْن  ال�سلُم  �سليماُن عليِه  اهلِل  نبيُّ  اأراَد 
ر�سالًة واأر�سَلها مَع الهدهِد اإلى ملكِة �سباأ يدعوها فيها وقوَمها اإلى عبادِة اهلِل تعالى وحَده 

وتِرك عبادِة ال�سم�ِس، واإطاعتِه فيما يدعوُهم اإليِه.
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وعنَدما و�سلِت الر�سالُة اإلى ملكِة �سباأ، اأخبرْت قوَمها بما فيها، وطلبْت اإليهم اإبداَء 
 ، ال�سلُم  عليِه  �سليماَن  �سيدنا  قتاَل  ارادْت  اإْن  قوٍة  اأ�سحاُب  اأّنهم  فاأخبروها  الم�سورِة، 
وتركوا القراَر لها، وقْد كانْت ذكيًة مدركًة لعاقبِة قتاِل نبيِّ اهلِل �سليماَن عليِه ال�سلُم، الذي 
�سيوؤّدي اإلى خراِب مملكِتها، وقتِل اأتباِعها، فاأرادْت اأْن ت�ستر�سي نبيَّ اهلِل �سليماَن عليِه 
ال�سلُم بهديٍة ثمينٍة بعثْتها اإليِه لتاأمَن جانَبُه، ولتختبَر مدى عزِمِه على الم�سيِّ فيما وعَد 
اإلى نبيِّ اهلِل �سليماَن عليِه ال�سلُم ا�ستنكَرها ورف�َس قبوَلها؛  بِه، وعنَدما و�سلِت الهديُة 
فقْد فِهَم مْن ذلَك اأّنها رف�سْت اأمَرُه، وبّيَن لهم اأّنُه لي�َس بطامٍع في الماِل، لأّن ما اأعطاُه 

اهللُ تعالى اإيّاه خيٌر مْن هديِتهم ومن ُملِكهم كلِِّه، واأّنُه �سياأتيهم بجنوٍد عظيمٍة. 

مملكِتها،  على  خافْت  �سباأ  ِلملكِة  ال�سلُم  عليِه  �سليماَن  اهلِل  نبيِّ  ردُّ  و�سَل  وعنَدما 
وقرّرِت الذهاَب اإليه مَع وفٍد يمّثُل قوَمها، وقْبَل اأن ت�سَل اأراَد �سليماُن عليِه ال�سلُم اأن 
اهلِل  باأمِر  فُنِقَل له عر�ُسها  ها،  اإح�ساَر َعر�سِ َلُه، فطلَب  اهلِل تعالى  قّوِتِه وتاأييِد  ُيظهَر مدى 
َل وَمْن مَعها، وَقْد غيََّر �سليماُن عليِه ال�سلُم في العر�ِس ليختبَر معرفتها  وقدرتِه قبَل اأْن ت�سِ

لُه، فلّما و�سلْت و�ساأََلها اأهكذا عر�ُسِك؟ قالْت: كاأّنُه ُهَو.                   

ثمَّ دخلْت ق�سَر نبيِّ اهلل �سليماَن عليِه ال�سلُم، وكانْت اأر�سيُتُه مْن زجاٍج �سفاٍف تحَته 
باأّنُه  تَر الزجاَج لرقِتِه و�سفافيتِه، فاأخبَرها  الماِء لأّنها لم  اأّنها �ستمرُّ على  ماٌء، فاعتقدْت 
لي�س ماًء، واإّنما هو زجاٌج، فتيّقَنْت باأنَّ �سليماَن عليِه ال�سلُم نبيٌّ �سادٌق فيما يقوُل ل 

، فاأعلنْت اإ�سلَمها هلِل تعالى، قال تعالى عنها:   ي�سعى ُلْملٍك دنيويٍّ ول لمغنٍم مادٍيّ
{  } )�سورُة النمِل، الآيُة 44(.
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ُأثري خبراتي

ِمَن الدرو�ِض والعبِر الم�ستفادِة من ق�سِة نبيِّ اهلِل �سليماَن عليِه ال�سالُم:
  التثّبُت مَن الأخباِر قبِل اّتخاِذ القراِر.

  بال�سكِر تدوُم النعُم.
. .................................................................. 

اأرجُع اإلى الم�سحِف ال�سريِف، واأقراأُ الآياِت الكريمَة )21-44( مْن �سورُةِ النمِل، 
واأُلّخ�ُس ت�سل�سَل الأحداِث في ق�سِة �سليماَن عليِه ال�سلُم ِمَع ملكِة �سباأ. 

   أستنتُج

دللًة واحدًة مِن دعوِة �سليماَن عليِه ال�سلُم، قال تعالى :{
} )�سورُة �س، الآيُة 35(.       
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ُبها: 1- املأ الفراغاِت فيما ياأتي بما ينا�سِ
اأ   - والُد نبيِّ اهلِل �سليماَن عليِه ال�سلُم هَو....................................................
ب- الخبُر الذي حمَلُه الهدهُد لنبيِّ اهلِل �سليماَن عليِه ال�سلُم هَو ......................

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

جـ- موقُف ملكِة �سباأ مْن ر�سالِة نبيِّ اهلِل �سليماَن عليِه ال�سلُم هَو .......................
. .............................           

2- بَم دعا نبيُّ اهلِل �سليماُن عليِه ال�سلُم عندما �سمَع مقولَة النملِة؟
3- بعَد تعّرِفَك ق�سَة نبيِّ اهلِل �سليماَن عليِه ال�سلُم، َدلِّْل مَن الق�سِة على ما ياأتي:

اأ   - التثّبُت مَن الأخباِر قبَل اإ�سداِر الأحكاِم.
ب- تقديُم الن�سِح للآخريَن.

جـ- بال�سكِر تدوُم النعُم.
.{ 4- ما دللُة قوِل اهلِل تعالى: { 

األسئلُة
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التالوُة
والتجويُد

المدُّ الالزُم الحرفيُّ
الدرُس

الثالُث والعشروَن

اإلى النوِع  ، و�ستتعّرُف في هذا الدر�ِس  اأنواِع المدِّ الَكِلميِّ اإلى  تعّرفَت �سابًقا 
. الآخِر مْن اأنواِع المدِّ الفرعيِّ ب�سبِب ال�سكوِن، وُهَو المدُّ الحرفيُّ

المدُّ الفرعيُّ

ب�سبِب ال�سكوِنب�سبِب الهمِز

الالزُمالبدُلالمت�سُلالمنف�سُل

الكلميُّ

العار�ُض

الَحرفيُّ
المدُّ الَحرفيُّ

يتعّلُق هذا النوُع ِمَن المدِّ بالحروِف المقّطعِة 
في فواتِح بع�ِس ال�سوِر، مثِل:

. {  }   ،    {  }    ،   {  }   ،    {  }
وهَي حروٌف بداأَ اهللُ َتعالى ِبها بع�َس �سوِر القراآِن 

الكريِم، و�ُسّمَيْت بذلَك لنقطاِع �سوِت كلِّ حرٍف 
عِن  الآخِر، وعدُدها اأربعَة ع�سَر حرًفا، وا�سَتفتحْت 

. ِبها ت�سٌع وع�سروَن �سورًة مَن القراآِن الكريِمِ

   معلومٌة إثرائيٌة 

الِحكمُة مْن ُوروِد الأحرِف المقّطعِة في 
فواتِح ال�سوِر:

الإتياِن  عِن  العرِب  عجِز  بياُن   -1
ُمكوٌن  اأّنه  َمع  الكريِم  القراآِن  بمثِل 

من حروِف اللغِة العربيِة. 
2- ا�ستثارُة انتباِه ال�سامِع ِلما بعَدها 
مَن الكلِم.                                                                
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أتأّمُل وُأالحُظ 

المدُّ الالزُم الحرفُي

الآياُت الكريمُةالرقُم

1

2

3

)�سورُة البقرِة، الآيتاِن 2-1(

)�سورُة  يو�سَف، الآيُة 1(

)�سورُة  ق، الآيُة 1(

}{

{

{

}

}

        ُأالحُظ أنَّ

الآياِت ال�سابقَة ابتداأْت بالأحرِف المقطعِة. 

1- المثاُل الأوُل {  } ُتقراأُ )الف لْم ِميم ( وقْد جاَء بعَد حرِف المدِّ حرٌف �ساكٌن 
ا لزًما حرفيًّا  اأُدغَم فيما بعَدُه )حيُث تدغُم الميُم بالميِم( فيكوُن مدًّ �سكوًنا اأ�سليًّا 

مثّقًل.

2- المثاُل الثاني {  } تقراأُ )الف لْم َرا( وقْد جاَء بعَد 
حرِف المدِّ حرٌف �ساكٌن �سكوًنا اأ�سليًّا غيَر مدغٍم فيما 

ا لزًما حرفيًّا مخّفًفا. بعَده ، ويكوُن مدًّ

3- المثاُل الثالُث {  } تقراأُ )قاْف( وهُو مدٌّ لزٌم حرفيٌّ 
مخّفٌف.

   معلومٌة إثرائيٌة 

حروُف المدِّ اللزِم 
الحرفيِّ عدُدها ثمانيُة، 

ُجِمَعْت في عبارِة )نق�َس 
ُلكم(. َع�سَ
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المدُّ الفرعيُّ

   حرٌف ل مدَّ فيه

وهو حرُف ) ا (، كما 
في قوِل اهلِل تعالى: 

{  }

ا طبيعيًّا  حروٌف تُمدُّ مدًّ
بمقداِر حركتين

وهي خم�سُة حروٍف

)ح ، ي ، ط ، هـ ، ر(

مجموعٌة في عبارِة:

) َحٌي َطُهر (

ا  ا لزماً حروٌف تُمدُّ مدًّ
بمقداِر �ستِّ حركاٍت

وهي ثمانيُة حروٍف

)ن ، ق ، �ض ، ع ، �ض ، 

ل ، ك ، م(

مجموعٌة في عبارِة 
)نََق�َض َع�َسُلُكم(

123

 اأق�ساُم الحروِف المقّطعِة في فواتِح ال�سوِر مْن حيُث المدُّ

ال�سكَل  تاأّمِل   ، المدُّ حيُث  مْن  ال�سوِر  فواتِح  في  المقّطعِة  الحروِف  اأق�ساِم  لمعرفِة 
الآتي:  

كيَف اأقراأُ الحروَف المقطعَة؟

لمعرفِة كيفيِة قراءِة الحروِف المقّطعِة، اأكمِل الجدوَل الآتي: 
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ا�سمُهالحرُف

حاح

ط

نونن

ق

   معلومٌة إثرائيٌة 

حرُف )الألف( ل مدَّ فيه، 
لأنّه ل يحتوي على اأيِّ 

 . حرٍف مْن حروِف المدِّ

أستنتُج أنَّ

ها، ول بدَّ ِمْن مراعاِة تطبيِق   الحروَف المقّطعَة ُتقراأُ اأ�سماوؤُها ل الحروُف نف�سُ
)حا(  ُتقراأُ  فالحاُء  وغيِرها،  وقلقلٍة  واإخفاٍء  اإدغاٍم  ِمْن  الأخرى  التجويِد  اأحكاِم 

ولي�َس )اإح(، وحرُف النون ُيقراأ )نون( ولي�س )اإن(، وهكذا. 

   أتدّرُب

اأتدّرُب على تلوِة الحروِف المقّطعِة الآتيِة: 

ييييييْم 1- {  } ُتقراأُ: اأَِلْف َلااااامِّ

ااااااْد 2- {  } ُتقراأُ: َكااااااْف َهاا َياا َعييييييْن �سَ

ييييييْن  3- {  } ُتقراأُ: َطاا �سِ

4- {  } ُتقراأُ: .................................... .

5- {  } ُتقراأُ: ..................................... .

�سُت حركاٍت

حركتاِن
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َأْتلو وُأطّبُق 

                         قاَل اهلُل تعالى:

سورُةُ مريَم
الآياُت الكريمُة )72-5٦(
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الحروُف الأق�ساُم

حرٌف ل مدَّ فيِه

ح ، ي ، ط ، هـ ، ر

ا لزًما بمقداِر �ستِّ حركاٍت حروٌف ُتمد مدًّ

ُم تعّلمي وأدائي ُأَقوِّ

1- اأ�ستذكُر الحروَف المقّطعَة واأق�ساَمها، كما في الجدوِل الآتي: 
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التالوُة البيتيُة

ارجْع اإلى الم�سحِف ال�سريِف ) �سورُةِ الأنبياِء (، ثمَّ : 
1- اتُل الآياِت الكريمَة مَن )1٦–35(، مراعًيا ما تعّلمَتُه من اأحكاِم التلوِة والتجويِد.

ا مّت�سًل واآخَر منف�سًل. 2- ا�ستخرْج من الآياِت الكريمِة مدًّ

مدٌّ لزٌم حرفيٌّ مخّفٌف مدٌّ لزٌم حرفيٌّ مثّقٌل كيفيُة نطِق الحرِف فواتُح ال�سوِر

الف لْم ِميم

آلمر ( كما في الجدوِل الآتي : آلم، ي�س، ا 2- �سنِّْف حروَف فواتِح ال�سوِر الآتيِة: ) ا
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الوقُف
الدرُس 

الرابُع والعشروَن

اإلى اإحدى  عمُر برفقِة معلِم التربيِة الإ�سلميِة وطلبِة ال�سفِّ الثامن في رحلٍة  بيَنما كان 
البناياِت المكتوِب عليها كلمُة  ، لفَت نظَرُه في الطريِق اإحدى  الأماكِن الأثريِة في الأردنِّ
)َوْقٍف(، فقاَل لزميلِه �سهيٍب: انظر يا �سهيُب ماذا ُكِتَب على هذه البنايِة. ماذا يعني ذلَك؟

�سهيب: ل اأدري يا �سديقي، فلن�ساأِل المعلَم. 
توّجه عمُر و�سهيٌب اإلى المعلِم، و�ساأله عن دللِة هذه الكلمِة.

المعلم: اإنُه �سوؤاٌل رائٌع، ولكْن لتعمَّ الفائدُة، دعوني اأخبُركم مَع بقيِة الطلبِة عِن الإجابِة. 
ْل يا معلَمنا. جميُع الطلبِة بانتباٍه: تف�سّ

المعلم: الوقُف يا اأبنائي باٌب عظيٌم مْن اأبواِب الخيِر، يلحُق 
الإن�ساَن اأجُرُه في حياتِه وبعَد مماتِه، ويكوُن بتخ�سي�ِس اإيراِد 
�سرًعا  المباحِة  الأمواِل  مَن  غيرِه  اأو  راأيتموه  كالذي  عقاٍر 

لأعماِل الخيِر فقْط، ول ي�سحُّ بيُعها ول توريُثها. 
ومثاُل ذلك: اأْن يقوَم )الواقُف( بتخ�سي�ِس اإيراِد بع�ِس   

   معلومٌة إثرائيٌة 

اإجراءاُت الوقِف تتمُّ عْن 
طريِق موؤ�ّس�سٍة ر�سميٍة 

كوزارِة الأوقاِف وال�سوؤوِن 
والمقد�ساِت الإ�سلميِة، 

وُي�سّمى َمْن يتوّلى �سوؤوَن 
الوقِف بـ )المتولِّي(
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ممتلكاتِه )الموقوِف( حاَل حياتِه، اأو بعَد مماتِه، في وجوِه الخيِر كالإنفاِق على طلبِة 
العمِل  وُي�سّمى هذا  عليِه(،  )الموقوِف  الأيتاِم وغيِرهم  اأو  والم�ساكيِن  الفقراِء  اأو  العلِم 

. بالوقِف الخيريِّ
�سهيب: اإذن، يمكُن الوقُف على غيِر الم�ساجِد.

المعلم: الوقُف في اأ�سلِه خدمٌة للمجتمِع واأبنائِه، ولي�َس على الم�ساجِد فقْط، فقْد وقَف 
عثماُن  بئًرا روميًّا على الم�سلميَن.

عمر: وما حكُم الوقِف في الإ�سلِم؟ 
المعلم: الوقُف م�ستحبٌّ في ال�سريعِة الإ�سلميِة، وقْد فعَلُه ال�سحابُة ، فقْد ُروي عِن 
ا بخيبَر، فاأتى النبيَّ �سّلى اهللُ عليِه  ابِن عمَر ِر�سَي اهللُ عنهما، اأّنه قاَل: " اأ�ساب عمُر اأر�سً
اأ�سْب ماًل قطُّ  ا بخيبَر، لم  اأر�سً اأ�سْبُت  اإّني  يا ر�سوَل اهلل،  فقاَل:  فيها،  ي�ستاأمُره  و�سّلَم 
هو اأنف�ُس عندي مْنه فما تاأمرني به؟ قاَل اإْن �سئَت حب�ْسَت اأ�سَلها وت�سدْقَت بها، قاَل: 

فت�سدَق بها عمُر اأّنه ل يباُع اأ�سُلها ول يبتاُع ول يورُث ول يوهب" )1(
والآَن يا اأبنائي، اأريُد اأن اأختبَر فهَمكم لما قلُت، فهل لكْم اأْن ت�ستنتجوا بع�َس الِحَكِم 

مَن الوقِف في الإ�سلِم؟ 
�سهيٌب: يا معلمي، قد َنُعدُّ الوقَف باًبا مْن اأبواِب الخيِر؛ لأّنه �سدقٌة جاريٌة يتقّرُب بها 

الإن�ساُن اإلى اهلِل تعالى في حياتِه وبعَد موتِه. 
المعلم: اأح�سْنَت، هذا �سحيٌح. 

عمر: قد يحّقُق الوقُف التكافَل الجتماعيَّ والتعاوَن بيَن اأفراِد المجتمِع.

أفهُم وأصوُغ 

واأدّونُه في  ِة،  الخا�سّ بلغتي  للوقِف  واأ�سوُغ مفهوًما  ال�سابَق جّيًدا،  المثاَل  اأفهُم 
دفتِر ملحظاتي. 

)1( اأخرجه م�سلم في �سحيحه.
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المعلُم: اأح�سْنَت يا ُبنّي.
�سعيد: يمكنُنا اأْن نعدَّ الوقَف مبادرًة ذاتيًة، يقوُم بها الإن�ساُن لفعِل الخيِر، وهذا اأمٌر يحبُّه 

اهللُ تعالى مَن الم�سلِم.
المعلم: اأح�سنُتم، بارَك اهللُ فيكم يا اأبنائي.

(، فهْل يعني ذلَك  ى )الوقَف الخيريَّ  اأحمد: لقد ذكرَت يا معلمي اأَن الوقَف ال�سابَق ُي�سمَّ
اأنَّه توجُد اأنواٌع اأخرى مَن الوقِف؟ 

المعلم: اأح�سنَت يا اأحمُد. نعم، يوجُد نوٌع اآخُر مَن الوقِف يكوُن على الأبناِء والأحفاِد، 
 .) يَّ رِّ وُي�سّمى )الوقَف الذُّ

يا  بالوقِف  تتعّلُق  و�أحكاٌم  �شروٌط  توجُد  وهْل  علي: 
معلمِي؟ 

نعْم،   . عليُّ يا  ال�سوؤاِل  هذا  على  لك  �سكًرا  المعلم: 
للوقِف �شروٌط و�أحكاٌم مْنها:

1- اأَن يكوَن الواقُف بالًغا عاقًل قادًرا على الت�سّرِف
       بالماِل. 

2- اأن يكوَن الموقوُف ُملًكا للواقِف، معلوًما، مباًحا.
3- اأن يكوَن الوقُف دائًما ولي�َس موؤقًتا بمّدٍة محدودٍة. 
4- ل يحقُّ لأحٍد الت�سّرُف فيه بيًعا اأو هبًة اأو تمليًكا. 

خالد: لو كاَن الوقُف عمارًة، ومَع الزمِن احتاجْت اإلى ترميٍم، فماذا علينا اأْن نفعَل؟ 
من  عليه  ينفَق  اأْن  يمكُن  فاإّنه  ترميٍم،  اأو  �سيانٍة  اإلى  حاجٍة  في  الوقُف  كاَن  اإذا  المعّلم: 

اإيراداِت الوقِف. 
الطلبة: جزاَك اهللُ خيًرا يا معلَمنا الفا�سَل، ونَفعنا بعلِمك، ون�ساأُل اهلَل اأن يرزَقنا لنتمكَن مْن 

أتعّلُم

ريِة،  الذرّي: ن�سبٌة اإلى الذُّ
وُهم الأبناُء والأحفاُد واأبناُء 

الأحفاِد وهكذا... .

   معلومٌة إثرائيٌة 

ي�سحُّ الت�سّرُف بالموقوِف 
بالبيِع اأو ال�ستبداِل في حالٍت 

ٍة، كاأْن ُيهدَم ل�سبٍب ما،  خا�سّ
ب�شرِط �أْن يقاَم في مكاٍن �آخَر.
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وقِف جزٍء مْن مالنِا في اأبواِب الخيِر، لنكوَن اأفراًدا �سالحين، ونخدَم مجتمَعنا، ون�سهَم في 
بنائِه وتقدِمِه. 

      ُأفّكُر، ثّم ُأجيُب 

ما اأوجُه الخيِر التي تودُّ الوقَف عليها في الم�ستقبِل اإْن ا�ستطعَت ذلَك؟

               معلومٌة إثرائيٌة 

 : مْن اأمثلِة الوقِف في التاريِخ الإ�سالميِّ
وقُف الأعرا�ِض

َيلزُمهم  ما  مْنه  الفقراُء  َي�ستعيُر  والأفراِح،  الأعرا�ِس  في  ِينة  والزِّ الُحلى  لإعارِة  وقٌف 
ُر للفقيِر اأْن  في اأفراِحهم واأعرا�سهم، ثمُّ ُيعيدوَن ما ا�ستعاروه اإلى مكانِه، وبهذا يتي�سَّ
َيبرز يوَم عر�سِه بُحلٍَّة لئقٍة، ولعرو�سِه اأْن تتاألَّق في ُحلٍَّة رائقٍة؛ حّتى َيكتمَل ال�ّسعوُر 

بالفرِح، وَتنجِبُر الَخواِطُر الَمك�سورُة.
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ُأنّظم معلوماتي

الوقُف

بُه:   المخّطَط الآتي بما ينا�سِ
ِ
املأ

           

ال�شرُط الواجُب اأركانُه                             اأنواعُه
تحقُقه في الواقِف

من �شروِط الوقِف 
واأحكامِه

................... -1

       مثال:..............

................... -2

       مثال:..............

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ُأثري خبراتي

  اأزوُر موقَع وزارِة الأوقاِف الأردنيِة، واأّطلُع على نظاِم الوقِف، واأكتُب تقريًرا عنُه.

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

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

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

.....................
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1- عّرِف الوقَف. 
2- بّيْن ثلَث ِحَكٍم لم�سروعيِة الوقِف. 

: 3- �سنِّْف اأنواَع الوقِف الآتيِة اإلى وقٍف ُذريِّ اأو وقٍف خيريِّ
 الوقُف للأحفاِد، الوقُف للأرامِل، الوقُف للأبناِء، الوقُف لطلبِة العلِم

4- تاأّمِل المواقَف الآتيَة، و�سّحِح الخطاأَ الوارَد فيها، لي�سبَح الوقُف �سحيًحا. 
اأ   - وقَف اأحَد بيَتْيِه مْن دوِن تحديِد بيٍت بعيِنِه. 

ا لدفن الموتى لمدِة ع�سِر �سنواٍت.  ب- وقَف اأر�سً
ا للفقراِء والم�ساكيِن، ولكنَّ المتولّي وهَبُه لناٍد مْن اأنديِة كرِة القدِم.  جـ- وقَف اأر�سً

5- ا�ستخرْج اأركاَن الوقِف في المثاِل الآتي: 
وقَف خالٌد البالُغ مَن العمِر 50 �سنًة، مُجّمًعا تجاريًا يملُكه، اإلى طلبِة العلِم، مدى 

الحياِة.

األسئلُة
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التالوُة
والتجويُد

اأق�ضاُم المدِّ الالزِم الحرفيِّ
الدرُس 

الخامُس والعشروَن

تعّلمَت في الدر�ِس ال�سابِق اأنَّ المدَّ اللزَم الحرفيَّ متعلٌق بمدِّ الحروِف المقّطعِة 
. في فواتِح ال�سوِر، و�ستتعّرُف في هذا الدر�ِس اأق�ساَم المدِّ اللزِم الحرفيِّ

المدُّ الفرعيُّ

ب�سبِب ال�سكوِنب�سبِب الهمِز

المنف�سُل الالزُمالمت�سُل

الَحرفيُّالكلميُّ

مثقٌل

العار�ُض لل�سكوِن 

مخفٌف
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أقرَأ وأالحُظ

طريقُة قراءِتهااأمثلة )1(

ييييييْم اأَِلْف لآااااامِّ

ييييييْم ييييييمِّ َطا�سِ

طريقُة قراءِتهااأمثلة )2(

اأَِلْف لآاااااْم َرا

ييييييْن َطْا �سِ

ما وجُه الختلِف بيَن الأمثلِة )1( و )2( ؟

أستنتُج أنَّ

       المدَّ اللزَم الحرفيَّ ُيق�سم اإلى ق�سمين: 
- ُمثقٍل: لمجيِء ال�سكوِن بعَد حرِف المدِّ مَع اإدغاٍم بعَدُه. 

- ُمخفٍف: لمجيِء ال�سكوِن بعَد حرِف المدِّ من دوِن اإدغاٍم بعَدُه. 

ا لزًما حرفيًّا ُمثّقًل. فُيطلُق على اللِم في {  } وعلى ال�سيِن {  } مدًّ

ا لزًما حرفيًّا ُمخّفًفا. } و على ال�سيِن في {  } مدًّ وُيطلق علىاللِم في { 

   معلومٌة إثرائيٌة 

ا  ُيرمُز للحروِف التي ُتمدُّ مدًّ
لزًما بمقداِر �ستِّ حركاٍت 
في الم�سحِف بهذِه الإ�سارِة 

.)~(

          أتدرُب

الحروِف  بتلوِة  معلمي  اأماَم  تعلمتُه  ما  على 
المقّطعِة الآتيِة:

. {  }   ،   {  }   ،   {  }   ،   {  }
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َأْتلو وُأَطّبُق 

                         قاَل اهلُل تعالى:

سورُةُ مريَم
الآياُت الكريمُة )73-٩٨(
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اإجالُء يهوِد بني الن�ضير 
الدرُس 

السادُس والعشروَن

بعَد الخ�سارِة التي لحقْت بالم�سلميَن في غزوِة اأحٍد، وا�ست�سهاِد عدٍد من ال�سحابِة 
مَع  ويتوا�سلوَن  بها،  ويجاهروَن  العداوَة  ُيظهروَن  اليهوُد  بداأَ  عنُهم،  اهللُ  ر�سَي 

الم�سركيَن والمنافقيَن في المدينِة ويكيدوَن للم�سلميَن.

   أتعّلُم 

الديُّة: هَي الماُل الذي 
ُيدفُع لأهِل المجنِي عليِه،  
مقابَل الجنايِة على النف�ِس 

اأِو الأع�ساِء.

: محاولُة يهوِد بني الن�سيِر قتَل النبيِّ �سّلى اهللُ عليِه و�سّلَم اأولاً

      ُأعّمُق فهمي 

اأُفّكُر في دللِت محاولِة يهوِد بني الن�سيِر، قتَل النبيِّ �سّلى اهللُ عليِه و�سّلَم، علىالرغِم 
من وجوِد عهٍد بيَنُهم.

اإلى دياِر  خرَج النبيُّ �سّلى اهللُ عليِه و�سّلَم مَع نفٍر مْن اأ�سحاِبِه 
قتلُهما  الم�سركيَن  مَن  قتيليِن  ديِّة  لي�ساعدوُه على  الن�سيِر؛  بني 
العهِد  على  بناًء  لهم  خروُجُه  وكاَن  بالخطاأِ،  الم�سلميَن  اأحُد 
الدّياِت في وثيقِة  اأداِء  الن�سيِر، حوَل  بيَنُه وبيَن بني  الذي كاَن 
المدينِة، التي مْن �سروِطها التعاوُن في دفِع الديّاِت بيَن الطرفيِن، 
فاأظهروا لُه الموافقَة على م�ساعدِتِه �سّلى اهللُ عليِه و�سّلَم في دفِع 
الديِة، وطلبوا اإليِه النتظاَر حّتى ياأتوا لُه بالماِل، فجل�َس النبيُّ 

هم اإلى بع�ٍس فاّتفقوا على الغدِر بالنبيِّ �سّلى  �سّلى اهللُ عليِه و�سّلَم بجواِر حائٍط لُهم، وخل بع�سُ
ِه �سّلى اهللُ عليِه و�سّلَم لقتِلِه، فاأوحى اهللُ تعالى للنبيِّ  اهللُ عليِه و�سّلَم وقتِلِه، باإلقاِء �سخرٍة على راأ�سِ

�سّلى اهللُ عليِه و�سّلَم واأخبَرُه بموؤامرِتِهم، فنه�َس م�سرًعا وتوّجَه اإلى المدينِة المنّورِة.

درو�ٌض
وعبٌر

درو�ٌس و عبٌر
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اأخبَر النبيُّ �سّلى اهللُ عليِه و�سّلَم ال�سحابَة ر�سَي اهللُ  عنُهم 
باأنَّهم  يخبُرُهم  َمْن  الن�سيِر  بني  اإلى  وبعَث  ِبما حدَث، 
اأياٍم  ع�سرَة  ُيمهُلُهم  واأنَُّه  العهَد  نق�سوا  قْد  بتاآمِرهم 
للخروِج مَن المدينِة المنورِة، وهذا يوؤّكُد حر�َس النبيِّ 
�سّلى اهللُ عليِه و�سّلَم على اإظهاِر �سماحِة ال�سلِم. واأنَُّه ل 
يبداأُ الآخريَن القتاَل ول ينق�ُس العهَد مَعُهم، فاأَخَذ 
المنافقيَن  زعيَم  اأنَّ  اإّل  للرحيِل،  يتجّهزوَن  الن�سيِر  بنو 
�سُهم على عدِم ال�ستجابِة،  عبَد اهلِل بَن اأبيِّ بَن �سلوٍل حرَّ

واأْن ل يخرجوا مَن المدينِة، فا�ستجابوا لُه وبعثوا اإلى ر�سوِل اهلِل �سّلى اهللُ عليِه و�سّلَم باأنَُّهم 
لْن يخرجوا مَن المدينِة، "فا�سنْع ما بدا َلَك"، معلنيَن بذلَك تحّدَيهم ومواجهَتُهم النبيَّ 

�سّلى اهللُ عليِه و�سّلَم ومحارَبَتُه، واأنـزَل اهللُ تعالى في المنـافقيَن قوَلُه: { 

   
.{                                                                                               

ِهم العهَد ثانياًا: موقُف النبيِّ �سّلى اهللُ عليِه و�سّلَم مْن يهوِد بني الن�سيِر بعَد نق�سِ

   معلومٌة إثرائيٌة 

النفاُق نوعاِن:
: ُيطلُق على َمْن  اعتقاديٌّ

اأظهَر الإيماَن واأبطَن الكفَر.
: ُيطلُق على بع�ِس   عمليٌّ

الموؤمنيَن الذيَن يراوؤوَن في 
اأعماِلِهم.

    أتدّبُر وأستخرُج

اأتدّبُر الآيَة الكريمَة ال�سابقَة، واأ�ستخرُج �سفًة مْن �سفاِت المنافقيَن.

 )�سورُة الح�سِر، الآيُة 11(.
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بعَد اأْن بلَغ ر�سوَل اهلِل �سّلى اهللُ عليِه و�سّلَم قراُر بني الن�سيِر 
اأ�سحاِبِه  مَع  و�سّلَم  عليِه  اهللُ  �سّلى  توّجَه  الخروِج،  بعدِم 
ال�سحابِة، وكّلَف عليَّ  اأحَد  المدينِة  دياِرِهْم، ووّلى على  اإلى 
ابَن اأبي طالٍب ر�سَي اهللُ عنُه بحمِل اللواِء، فلّما و�سَل الر�سوُل 
اإلى  الن�سيِر  بنو  التجاأَ  اإليِهم،  واأ�سحاُبُه  و�سّلَم  عليِه  اهللُ  �سّلى 
والحجارِة،  بالنبِل  الم�سلميَن  يرموَن  واأخذوا  ح�سوِنِهم، 

فحا�سَرُهم الر�سوُل �سّلى اهللُ عليِه و�سّلَم، ونزَل في ذلَك قوُل اهلِل تعالى: {

 {                                    

ا ا�ستدَّ عليِهم الح�ساُر، طلَب يهوُد بني الن�سيِر مَن المنافقيَن نجدَتُهم وم�ساعدَتُهم كما  ولمَّ
وعدوهم،  اإّل اأنَُّهم تخّلوا عنُهْم فلْم ين�سروُهم ولْم يدافعوا عنُهم كما وعدوُهم مْن قبُل.

وا�ستمرَّ الح�ساُر، حتى قذَف اهللُ تَعالى الرعَب في قلوِب بني الن�سيِر، فاأر�سلوا اإلى الر�سوِل 
�سّلى اهللُ عليِه و�سّلَم يعلنوَن ا�ست�سلَمُهم ونزوَلُهم على حكِمِه، فوافق �سّلى اهللُ عليِه و�سّلَم 
على ذلَك و�سمَح لُهم بالخروِج، واأِذَن لُهْم اأْن ياأخذوا مَعُهم ما تحمُل اإبُلُهم اإل ال�سلَح، 
بونها، كْي ل ي�ستفيَد منها اأحٌد بعَدُهم. قال اهللُ تعالى:  فاأخذوا يهدموَن بيوَتُهم ويخرِّ

 {                     }

ثالثاًا: ح�ساُر بني الن�سيِر واإجالوؤهم

إضاءٌة

�سورُة الح�سِر هَي ال�سورُة 
جلِء  عْن  دثْت  تحَّ التي 

بني الن�سيِر.

 )�سورُة الح�سِر، الآيُة 2(.

 )�سورُة الح�سِر، الآيُة 14(.
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أستخدُم مهاراتي

اآيٍة مَن الآياِت الكريمِة الآتيِة مْن  اأُعّبُر من فهمي للدر�ِس، عِن الحدِث المنا�سِب لكِل 
�سورِة الح�سِر.

ِمَن الدرو�ِض والعبِر الم�ستفادِة من ق�سِة بني الن�سيِر:
  اأحر�ُس على اأْن اأكوَن حذًرا فطًنا، كْي ل اأُخدَع مْن ِقَبِل الأعداِء.

  اأثُق بن�سِر اهلِل تعالى لعباِدِه الموؤمنيَن.
. .................................................................. 

الحدُث الآيُة الرقُم

}
{                                  1

                        }

      
{               

2

}
{                       3



128

1-  اذكْر �سبَب اإجلِء يهوِد بني الن�سيِر.

2- تاأّمِل الآيَة الكريمَة الآتيَة، ثمَّ اأجْب عِن الأ�سئلِة التي تليها:
        قاَل اهللُ تعالى: { 

 {                        

ْح كيف ن�سَر اهللُ تعالى عباَدُه الموؤمنيَن. اأ   - و�سّ
ب- عّلل: هدَم اليهوِد بيوَتُهم قبَل الخروِج مَن المدينِة.

األسئلُة

 )�سورُة الح�سِر، الآيُة 2(.
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