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المقّدمة

اآلِه  عبِداهلِل وعلى  بِن  ٍد  ُمحمَّ المر�سليَن  �سيِِّد  على  الُم  وال�سَّ الُة  َوال�سَّ العاَلميَن  الحمُد هلل ربِّ 
و�سحبِه الكرام، وَمن اتَّبَعُهم باإح�ساٍن اإلى يوِم الّديِن. 

ا بعُد اأمَّ
لبِة، اآمليَن اأن ُيحّقق  ، ن�سُعُه بيَن اأيدي الطَّ فِّ الّتا�سع الأ�سا�سيِّ فهذا كتاُب التَّربيِة الإ�سالميَِّة لل�سَّ
الّنتاجاِت اّلتي ُو�سَع من اأجلها؛ فُيعّمق اإيمانهم بالإ�سالِم عقيدًة و�سريعًة، وي�سهُم في بناِء �سخ�سّيتهم 

وحيَّة والجتماعيَِّة ب�سكٍل متكامٍل ومتوازٍن.  من النَّواحي الج�سمّيِة والعقليَِّة والرُّ
مختلِف  على  ا�ستمَل  فقد  ؛  التَّربويِّ التَّطويِر  اأهداِف  مع  من�سجًما  الكتاُب  هذا  جاَء  وقد 
ريِف وعلوِمِه، والعقيدِة  ريعِة الإ�سالميَِّة من القراآِن الكريِم وعلومِه، والحديِث ال�سَّ �ساِت ال�سَّ تخ�سّ
الإ�سالميَِّة، وال�سيرِة النَّبويِّة، والفقِه الإ�سالميِّ والنِّظام الإ�سالميِّ والأَخالِق الإ�سالمّيِة، وتمَّ توزيُع 

را�سيَّْيِن. الدرو�ِس على الف�سَلْيِن الدِّ
الكتاب،  في  الدرو�ِس  لت�سل�سِل  المو�سوعيِة  الوحدِة  على  بناًء  الكتاِب  درو�ِس  توزيُع  وتمَّ 
ا عن الترتيب القديم القائم على تق�سيِم المو�سوعاِت اإلى وحداٍت،  والتكامِل بيَن مو�سوعاِتِه، عو�سً
وُع  مثَل:وحدِة القراآِن الكريِم، ووحدِة الحديِث ال�سريِف... ففي التَّوزيِع اْلَجديِد، ارتبَط مو�سُ
بالأحاديِث  ال�ستدلُل  وتمَّ  والَعقيدِة،  الِفقِه  ُينا�سُب مو�سوَعها من درو�ِس  ِبما  المف�ّسرِة  الآياِت 

النَّبويَِّة اّلتي تنا�سُب الأخالَق والمعامالِت، وهكذا.
الِب  ِبنيِة الطَّ رًة بعيدًة عِن الإ�سهاِب والح�سِو، َتتنا�سُب مع  األفاُظ الكتاِب �سهلًة مي�سَّ وجاءْت 
المعرفيَّة والثَّقافيِة، وتت�سمُن مفاهيَم جديدًة، وخرائَط تنظيميًة، اإ�سافًة اإلى اأن�سطٍة بنائيٍة وختاميٍة 
اتيَّ لدى الطلبِة، وُتراعي الفروَق الفرديَّة بينهم، وترّكُز على بناِء القيِم  متنّوعٍة، ت�سّجُع التعلَُّم الذَّ

والّتجاهاِت لَديهم.



ُهِدينا  قد  نكوَن  واأن  هذا،  عمِلنا  في  ُوفِّْقنا  قد  نكوَن  اأَن  تعالى  اهللَ  ن�ساأُل  فاإنَّنا  الختاِم،  وفي 
َة وعنَد ح�سِن ظنِّ معّلمينا  واِب والحقِّ فيه، واأَْن نكوَن عنَد ُح�سن ظنِّ َمْن كلَّفونا هذه المهمَّ لل�سَّ

واأبنائنا الطلبِة، ون�ساأُلهم اأَلَّ يبخلوا علينا بالنَّ�سيحة، �سائليَن اهللَ َتعالى اأْن ينفَع اْلَجميَع.
َواآِخُر َدْعَوانَا اأَِن الحمُد هلِل َربu الَْعالميَن   
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ٌة معلومٌة إثرائيَّ

في  َيْبَحُث  اَلّذي  اْلعلُم  ُهو  اْلُمنا�َسَباِت:  ِعلُم 
َوَبيَن  ِبَبع�ٍس،  ها  َبْع�سِ الآياِت  َبْيَن  ابطِة  الَرّ اْلمعاِني 
ها ِبَبْع�ٍس، كي ُتعَرَف الِحكمُة ِمن َتْرتيِب  َوِر َبْع�سِ ال�سُّ

اآياِت اْلُقراآِن اْلَكريِم و�ُسَوِرِه.

وعاٍت، وِمْن اأَمثلِة ذلَك َما  َيتمَيُّز اْلُقراآُن اْلَكريُم ِبالَتّنا�سِق بيَن ُمكّوناِتِه ِمن اآياٍت اأو�ُسَوٍر اأوَمو�سُ
َياأِْتي:

ِلحفِظِه  وَت�سهياًل   ، الَنِّبيِّ  ِلُفوؤاِد  َتثبيًتا  �َسنًة؛  وِع�سريَن  َثالٍث  في  ًقا  ُمَفَرّ اْلَكريُم  اْلُقراآُن  َنَزَل 
َن اْلُقراآُن اْلَكريُم ِمْن �ُسَوٍر، وُكلُّ  وَفْهِمِه وَتطبيِقِه والْلتزاِم ِبِه. واْقَت�سْت ِحكمُة اهلِل َتعالى اأَْن َيتكوَّ
ا اأنَّ �ُسوَرُه واآياِتِه مرّتبٌة من عنِدِه �سبحاَنُه َوتعاَلى، واأنَّ هذا  ُن ِمن اآياٍت، واقت�سْت اأي�سً �ُسورٍة تتكوَّ

الترتيَب لي�س وفَق زَمِن نزوِلها.
اإِعجازَيًّة،  الُم�سحف واآياِتِه؛ َفالَحُظوا َجواِنَب  �ُسَوِر  ترتيِب  الِحكمَة مْن  الُعلماُء  َدر�َس  وَقد 

وِحَكًما َجِليًَّة من هذا الَتّرتيِب، فَظهَر ما ُيعَرُف ِبِعلِم الُمنا�سباِت.

ُهَو  اْلُمَنا�سَبِة  ِعْلِم  ِفي  تكَلَّم  َمْن  ُل  اأَوّ
وكاَن  ابورّي،  الّني�سَ َبْكٍر  اأَبو  الإماُم 
َيُقوُل اإذا ُقِرَئت َعَلْيِه اآيٌة: "ِلَم ُجِعَلْت 
َوَما  َهِذه؟  َجنِب  اإلى  الآَيُة  َهِذِه 
اإِلى  وَرِة  ال�سُّ َهِذه  َجْعِل  ِفي  اْلِحْكَمُة 
الُم�سنََّفاِت  واأ�سهُر  َهِذه؟"،  َجْنِب 
َرِر  الدُّ )َنْظِم  كتاُب  الِعْلِم  هذا  ِفي 
لالإماِم  وِر(  وال�سُّ الآياِت  َتنا�ُسِب  في 

. ُبرهاِن الّدين اْلِبقاعيِّ

pºjô nµrdG p¿BGô o≤rdG »a oÖ o°SÉæ qàdG

رُس  الدَّ

 اأَلْوُل

kل َمْعنى ِعلِم الُمنا�سباِتاأَوّ

َوِر التَّنا�ُسِب في الُْقراآِن الَْكريِمثانيkا ِمْن Uسُ
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وِع ُمنا�سبُة ال�ّسوَرِة لّلتي تَليها ِفي الَْمو�سُ  - 1
رِح اَلّتي َتليها؛ ِفكلتاُهما َتناَوَلَتا النَِّعَم اَلّتي  ورِة ال�سَّ َحى ِل�سُ ِمْن اأمثلِة ذلَك: ُمنا�َسبُة �ُسورِة ال�سُّ  
َر لُه  َغِره، في�سَّ عايِة لُه  منُذ �سِ حى ِنْعَمَة الرِّ اأكرَم اهللُ َتعالى ِبها نِبيَّه ، فذَكرْت �ُسورُة ال�سُّ
َر  ُه اأَبو طالٍب، واأَنعَم عليِه كذلَك بالِغنى بعَد الفقِر؛ َفي�سَّ ُه ُثَمّ عمُّ َمْن َيكُفُلُه في ُيْتِمِه؛ َفَكفَلُه َجدُّ

َي اهللُ عنها. لُه الّتجارَة ِفي َماِل َخديجَة َر�سِ
رِح الحديَث عْن هذِه النِّعِم عَلى الّنبيِّ ، باأْن �َسَرَح اهللُ َتعاَلى لُه  وتابعْت �ُسورُة ال�سَّ  
�سْدَرُه، فكاَن  ُمطِمئنَّ الَنّف�ِس ِفي َجميِع اأَحواِلِه، وَكَذلَك اأَذهَب اهللُ َتعالى عنُه َما ُيثِقُلُه ِمَن 

نوِب ِبمغفرِتها لُه. الذُّ
ورِة التَّي َقبلَها وَرِة لخاتمِة ال�سُّ ُمنَا�سبَُة ِبدايِة ال�سُّ  - 2

وِر في َقولِه َتعالى: {                                                       }  ِمْن اأمثلِة ذلَك الُمنا�َسبُة بيَن َخاتمِة �ُسورِة الطُّ  
وِر، الآيُة 49(، مع بدايِة �ُسورِة الَنَّجِم في َقولِه َتعاَلى: {                     } )�سورُة الَنّجِم،  )�سورُة الطُّ  

وِر اأَمرت بَت�سبيِح اهلِل َتعالى ِعْنَد )اإِدباِر النُّجوِم(، اأي حيَن َتغيُب  الآيُة 1(، فَخاتمُة �ُسورِة الطُّ

ِم ِبالنَّجِم كذلَك. بِح، وبدايُة �ُسوَرة الَنّجِم جاءْت ِبالَق�سَ النُّجوُم عند ال�سُّ
المنا�سبُة بيَن بدايِة ال�ّسورِة وِنهايَتها  - 3

ِمْن اأمثلـِة ذلَك: الُمنـا�َسبـُة بيَن بدايـِة �ُسـورِة الَنّحـِل اَلّتي بداأْت ِبقولِه تعـالى: {                                                
                                                                  } )�سورُة النحـِل، الآيُة 1(، وبـين خـاتمتهــا التي جـاءت 

ِبَقولِه َتعالى: {            
                                                             } )�سـورُة النَّحِل، الآيُة 110(، فقـْد بـداأْت ِبالَنّهـي َعـِن 

ورُة. بَر اَلّذي ُخِتمت بِه ال�سُّ ا�ْستعجاِل اأمِر اهلِل َتعالى، وُهَو َما َي�ْستدعي ال�سََّ
وِر المنا�سبُة بَيَن ِبداياِت ال�سُّ  - 4

ِبـ  َتبداأُ  اَلّتي  وِر  ال�سُّ َبيَن  الَتّنا�سُب  ذلَك:  اأمثلِة  ِمْن   
اتََّفقْت  الُمتتابعـُة  بُع  ال�سَّ ـوُر  ال�سُّ )       (، فهـذِه 
فاِت اهلِل َتعالى، وَعِن اْلُقراآِن  في الَحديِث َعْن �سِ

اْلَكريِم.

ٌة معلومٌة إثرائيَّ

ـوُر اَلّتي َبـَداأَْت ِبـ )       ( ِهـَي:  ال�سُّ
خُرُف،  وَرى، والزُّ لْت،وال�سُّ )َغافٌر، وُف�سَّ

خاُن، والَجاِثيُة،والأَحقاُف(. والدُّ
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معرفُة ِعْلِم المنا�سبات، لها فوائُد كثيرٌة ِمنها:
تعزيُز الإيماِن باأَنَّ اْلُقراآَن اْلَكريَم هو كالُم اهلِل َتعالى اْلُمعجُز.  - 1

ِه. ِر َعلى َبياِن َمعاني اْلُقراآِن اْلَكريِم واأَغرا�سِ اإعانُة المف�سِّ  - 2
اإظهاُر الَتّنا�سِق بيَن �ُسَوِر اْلُقراآِن اْلَكريِم، وذلَك باأنَّ ُكَلَّ �ُسورٍة جاَءْت ُمَتّ�سلًة ِبما َقبَلها وِبَما   - 3

َبْعَدها، على الرغِم ِمَن الَتّباعِد في َزماِن ُنزوِل كّل منها.
الك�سُف عن وجوٍه جديدٍة لإعجاِز اْلُقراآِن اْلَكريِم في �ُسَوِرِه واآياِتِه.  - 4

ابحْث في الَتّنا�ُسِب بيَن �ُسوَرَتي الأَنفاِل والَتّوبِة، ِمْن َحيُث اْلمو�سوُع.

نشاٌط بيتيٌّ

فوائُد علِم المنا�سباتثالثkا
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ْف ِعْلَم اْلُمَنا�سباِت. عرِّ  - 1
ْرِح، والنِّعِم التي اأنعَم بها  قاِرْن بيَن النِّعِم التي اأْنَعَم اهللُ تعالى بها على النبيِّ  في �سورة ال�سَّ  - 2

َحى؟ عليه في �سورة ال�سُّ
عّلْل: نزوُل القراآِن الكريِم مفّرقًا في ثالٍث وع�سريَن �سنًة؟  - 3

َبّيِن المنا�سبَة بيَن كلٍّ مّما َياأْتي:  - 4
ْرِح. َحى وال�سَّ اأ     - �ُسورَتِي ال�سُّ  

ب  - ِبدايِة �ُسورِة الَنَّحِل وِنهاَيِتها.  
وِر وِبدايِة �ُسورِة النَّجِم. جـ - ِنهايِة �ُسورِة الطُّ  

اذكْر َثالَث َفوائَد ِلعلِم اْلُمَنا�سباِت.  - 5

األسئلُة
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ورِة َبيَن َيَدي السُّ

ثالثوَن،  اآياِتها  وَعدُد  يٌَّة،  َمكِّ �ُسورٌة  جدِة  ال�سَّ �ُسورُة 
واأَبرُز المَو�سوعاِت الَّتي تناولْتها هي:

ٌل ِمن ِعنِد اهلِل َتعالى. تاأكيُد اأَنَّ اْلُقراآَن اْلَكريَم َحقٌّ ُمنزَّ  - 1
خلِق  في  وَتعاَلى  �سبحاَنُه  قدرِتِه  مظاهِر  بع�ِس  بياُن   - 2

ماواِت والأَر�ِس وَخلِق الإن�ساِن. ال�سَّ
دُّ على ُمنكِريه. اإثباُت البعِث، والرَّ  - 3

فاِت الَكافريِن وِعقاِبهم. عر�ُس بع�ِس �سفاِت الموؤمنيَن وثواِبهم، و�سِ  - 4

جدِة.  َثْت عنها �سورُة ال�سَّ َمو�سوعاٍت اأُخرى، تحدَّ

ـوِر المدنيَِّة. يَِّة وال�سُّ ـوِر المكِّ مَع زمالِئك، خ�سائ�َس ال�سُّ

استنتْج

استذكْر

حيُح م�سلٍم. )1(  �سَ

pIóé s°ùdG oIQƒ°S
(9-1) oáªjôµdG oäÉjB’G

(اهللُ الَخاِلُ≤)

رُس الدَّ

اني      الثَّ
تَف�سيٌر 
ßٌفMِو

ٌة معلومٌة إثرائيَّ
في  جدِة  ال�سَّ �ُسورِة  قراءُة  ُي�سنُّ 
الِة الفجِر مْن  الركعِة الأولى في �سَ
َيوِم الُجمعِة، ِلفعِل النَّبيِّ  ذلَك)1(.
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:  ل �س∂َّ فيِ¬.

ِ¬، ونَ�َسبَُ¬ اإِلى اهلِل تَعالى. :  اختلَقُ¬ ِمن ِتلقاAِ نف�سِ

:  َو�سي§m عنَد اهلِل تَعالى.

يّتَُ¬. uرPُ  :

:  يüسَعُد.

راكيُب اْلُمْفرداُت والتَّ
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تفسيُر اآلياِت اْلَكريَمةِ 

يُر اإِلى اأَنَّ القراآَن الكريَم  عِة )         (، وِهَي اأحرٌف ُت�سِ وَرُة الَكريمُة بالأَحرِف الُمَقطَّ افُتِتَحت ال�سُّ
ى اهللُ َتعاَلى بِه العرَب، ُهَو ِمْن ِجن�ِس هذِه الأَْحُرِف العَربيَِّة، واأنَُّه ِمْن ِعند اهلِل َتعالى اأنزَلُه  الَّذي تحدَّ

، بدليل اأَنَُّه ل �سكَّ فيِه ول اختالَف. عَلى َر�ُسوِلِه  لهدايِة النَّا�ِس اإِلى الَحقِّ

القيُم المستفادُة مَن اآلياِت الكريمِة

اأوقُن باأنَّ اْلُقراآَن اْلَكريَم ِمْن ِعنِد اهلِل َتعالى.  -1
ورٍة. اأ�ْسُكُر اهللَ َتعالى عَلى اأنَُّه خلَقني في اأح�سِن �سُ  -2

اأَلجاأُ اإلى اهلِل َتعالى في كلِّ حيٍن؛ لأنَُّه ُهَو النَّا�سُر والُمعيُن.  -3

ثم َتعِر�ُس اْلآياُت الَكريمُة بع�َس مظاهِر ُقْدَرِة اهلِل َتعالى، ومنها:
ماواِت والأَر�َس وما َبينُهما من مخلوقاٍت، فلي�َس للنَّا�ِس َمْن  1-  اأَنَّ اهلل تعاَلى َهو الَّذي َخلَق ال�سَّ

يتولّى اأُموَرهم َغْيُره.
2-  تدبيُر �سوؤوِن اْلَمخلوقاِت جميِعها يتمُّ َوفَق ِعلمِه الَّذي ي�سمُل كلَّ �َسيء، �سواٌء اأكاَن ُم�ساَهًدا 

ُل اأوامُرُه اإِليهم وَت�سَعُد اإليِه اأعماُلهم. اأم غيَر ُم�ساهٍد، واأنَُّه تعاَلى ُهو الَّذي تتنزَّ
يَّتُه يتنا�سلوَن بالّزواِج،  ة الإن�ساُن؛ الَّذي خلَقُه ِمن طيٍن، ُثمَّ جعَل ُذرِّ اإتقاُن َخْلِق ُكلِّ �َسيء خا�سّ  -3

َرَها جميَعها في طاعِة اهلِل َتعالى. واأنعَم عليِه بالحوا�سِّ المتنّوعِة الَّتي ينبغي اأْن ُي�سخِّ

فّكْر

ثت عِن القراآِن  َوِر التي افُتِتحْت بالأْحُرِف اْلُمقّطعِة، يجُد اأنَّها في ُمعظِمها تحدَّ الُمَتَتبُِّع لل�سُّ
الكريِم، اذكْر مثاَلْيِن على َذلَك مع ُزمالئَك.

استنتْج

اِر على الأفئدِة ِفي قوِلِه َتعاَلى:{                                                      مِع والأْب�سَ اْلحكمَة مْن تقديِم ال�سَّ
             } )�سـورُة ال�سجدِة، الآيُة 9(.
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ما اْلغايُة ِمْن اإِنزاِل اْلُقراآِن اْلَكريِم؟  -1
بَم َردَّ اهللُ َتعالى َعَلى َمْن يزعُم اأنَّ النَّبيَّ ، جاَء بالقراآِن الكريِم ِمن ِعنِدِه؟  -2

ْر قوَلُه َتعاَلى: {                                                 }. ف�سِّ  -3
َبيِِّن اْلِحكمَة ِمْن:  -4

اأ     - خلِق اهلِل َتعاَلى الحوا�سَّ لالإن�ساِن.
ب - لجوِء الموؤمِن اإلى َربِِّه َتعاَلى في كلِّ اأموِرِه.

األسئلُةُ
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ُل وُأالحُظ أتأمَّ

: اأقراأُ الكلماِت الآتيَة َواأُلِحُظ ُنْطَق الحروِف الَّتي تحَتها خطٌّ  - 1
         -             -            -                  -         (

.)          -            
,(Æ ,¥ ,ñ ,® ,ط ,¢V ,¢U ) ±َروëال َّ¿َCا oدLCا

. kمة  ُلِفَظْت ُمفخَّ

َة  ِدقَّ ذلَك  وي�سَمُل  ِبِه،  النُّطِق  ِعنَد  ُه  وُم�ستحقَّ ُه  حقَّ كلِّ حرٍف  اإِعطاِء  على  التَّجويِد  علُم  يقوُم   
�سفاُتُه  وغيِرها، وكذلَك  والَقلقلِة،  كالُغنَِّة  زمِة  الالَّ �سفاِتِه  اإِتقاِن  من  َيلزمُه  بما  ُنطِقِه،  و�َسالمَة  اللَّفِظ 
ُة التي تعر�ُس َلُه نتيجَة اْلتقاِء َحْرٍف بحْرٍف. كالإدغاِم والإِظهاِر والإِخفاِء والإقالِب، والتَّفخيِم  العاِر�سَ

ر�س َمفهوَمِي التَّفخيِم والتَّرقيِق. ُف في هذا الدَّ والتَّرقيِق، وغيِرها. و�سنتعرَّ

التَّرقيُق: ُهَو اأْن اأنِطَق ب�سوِت الحرِف َنحيًفا، مْن َغيِر اأْن َيمتلَئ الفُم ِبِه.
أستنتُج  

أستنتُج  

ًما بحيُث َيمتلى ُء الفُم ِبِه. التَّفخيُم: ُهَو اأْن اأنِطَق ب�سوِت الحرِف ُم�سخَّ

: اأقراأُ الكلماِت الآتيَة َواأُلِحُظ ُنطَق الحروِف الَّتي تحَتها خطٌّ  - 2
. )          -                 -               -                 -          -         -               -           (

. kاأُلحُظ اأّن الُحُروَف ) �س، ك، م، �س، ع، ف، هـ، و(، ُلفظْت ُمرقَّقة

( o≥«bôsàdGh oº«îØsàdG)

رُس  الدَّ

الُث  الثَّ
التuاوُة 

والتéَّويُد 

ول  الحرَف  تلزُم  الاRمُة:  الüسفاُت 
الأحواِل  مَن  حاٍل  باأيِّ  تفارقُه 
كالجهِر وال�ستعالِء والإطباِق وغيِرها.
في  الحرَف  تلزمُ  العار�سُة:  الüسفاُت 
في  عنهُ  وتنفكُّ  الأحواِل،  بع�ِس  
أحواٍل اأُخرى مثُل: الإظهاِر والإخفاِء  ا

والإقالِب والإدغاِم وغيِرها.

ْم َتعلَّ
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اُم �سورُة gودm عليِ¬ ال�سَّ
الآياُت الكريمُة من (1 - 11)

ُق َأْتُلو َوُأَطبِّ
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ُم تعلُّمي وَأَداِئي أقوِّ

مٍة وُمَرقًّقٍة. نُِّف الحروَف الَّتي تحُتها خطٌّ اإِلى مفخَّ اأَلِفُظ الَكِلَماِت اْلآتيَة، واأُ�سَ
.)          ،              ،           ،         ،               ،          (

الَوُة اْلَبِيتّيُة  التَّ

: ريِف )�سورِة التَّوبِة(، ُثمَّ حِف ال�سَّ اأرجُع اإلى الم�سُ
1 - اأَْتلو الآياِت اْلَكريَمَة من )1-12(  مراعًيا ما تعّلْمُته من اأَحكاِم التِّالوِة والتَّجويِد.

2 - اأتدّرُب على تفخيِم الحروِف الآتيِة وترقيِقها: )ñ ، ل ، �س ، ع ، م ، ء ، ف( واأُلِحُظ 
النُّْطَق بها.
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اأن�ٌس بُن مالٍك  حابيُّ الِجليُل  ُهَو ال�سَّ
خـادُم   ، الأَن�سـاريُّ  النَّ�سـِر  ابِن 
َماَت  َمْن  اآِخُر  َوُهَو   ، اهلِل  َر�ُسوِل 
َثالٍث  �سنَة  َرِة،  ِباْلَب�سْ َحاَبِة  ال�سَّ ِمَن 

َوِت�ْسِعيَن لْلِهْجرِة.

حاُب. ماAِ  :  ال�سَّ َعناَن ال�سَّ

:  ملAُ الأَْر�ِس. ُقَراُب الأَْر�ِس 

. وُهَو �سحيٌح. )1(  �ُسنُن التَّرمذيِّ

ريَ∞ اقراأ الْحديَث النَّبويَّ ال�سَّ

المفردات والتراكيب

استذكْر

. المق�سوَد بالحديِث الُقد�سيِّ

َعْن اأََن�ٍس ْبِن َماِلٍك، : َقاَل: �َسِمْعُت َر�ُسوَل اهلِل  َيُقوُل: "َقاَل اهللُ َتَباَرَك َوَتَعاَلى: َيا اْبَن 
اآَدَم اإِنََّك َما َدَعْوَتِني َوَرَجْوَتِني َغَفْرُت َلَك َعَلى َما َكاَن ِفيَك َوَل اأَُباِلي، َيا اْبَن اآَدَم َلْو َبَلَغْت 
َماِء ُثمَّ ا�ْسَتْغَفْرَتِني َغَفْرُت َلَك، َوَل اأَُباِلي، َيا اْبَن اآَدَم اإِنََّك َلْو اأََتْيَتِني ِبُقَراِب  ُذُنوُبَك َعَناَن ال�سَّ

الأَْر�ِس َخَطاَيا ُثمَّ َلِقيَتِني َل ُت�ْسِرُك ِبي �َسْيًئا لأََتْيُتَك ِبُقَراِبَها َمْغِفَرًة" )1(.

ريِف َشرُح اْلَحديِث الشَّ

لالإِن�ساِن  َعظيمًة  اَرًة  ِب�سَ اْلُقد�سيُّ  اْلَحديُث  يتناوُل 
بَقبوِل ا�ستغفارِه وَتوبِتِه؛ وذلَك ِلعْلِم اهلِل َتعاَلى ِبما ُخِلَق 

ا َيْجَعلُه بحاجٍة دائمٍة اإلى َمغفرِة َرّبِه ُكلَّما اأَحدَث ذنًبا، ِلذلَك  عليِه الإن�ساُن من القابليَِّة ِلْلَخطاأَ، ممَّ
فقْد اأر�َسَدُه اهللُ تعاَلى اإِلى ثالثِة اأ�سباٍب للح�سوِل على الَمغفرِة، َوِهَي:

ريَ∞ ريَ∞اقراأ الْحديَث النَّبويَّ ال�سَّ ريَ∞اقراأ الْحديَث النَّبويَّ ال�سَّ ريَ∞اقراأ الْحديَث النَّبويَّ ال�سَّ ريَ∞اقراأ الْحديَث النَّبويَّ ال�سَّ ريَ∞اقراأ الْحديَث النَّبويَّ ال�سَّ ريَ∞اقراأ الْحديَث النَّبويَّ ال�سَّ ريَ∞اقراأ الْحديَث النَّبويَّ ال�سَّ ريَ∞اقراأ الْحديَث النَّبويَّ ال�سَّ اقراأ الْحديَث النَّبويَّ ال�سَّ
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َفاُر ْ̈ ال�ْسِت   -2
حثَّ اهللُ َتعالى عباَدُه عَلى ال�ستغفاِرَمْهما َكُثَرْت ُذنوُبهم، فاإِنَُّه �سبحاَنه وتعاَلى َيغِفُرها جميَعها 

ِلِه.  َعِة َكَرِم اهلِل َتعالى وَف�سْ َلُهم، وهذا دليٌل على �سِ

رِ∑ باهلِل تَعالى uعدُم ال�س  -3
توحيُد اهلِل َتعالى واإفراُدُه بالعبادِة �َسبٌب ِللح�سوِل َعَلى اْلَمغفرِة، َقاَل َتَعاَلى: {                                                                

                                                    } )�سورُة النِّ�ساِء، الآيُة 48(.

الِقيُم المستفادُة ِمَن الَحديِث الشريِف

نَّ بِه. ُن الظَّ 1- اأَدُعو اهللَ َتعالى واأُْح�سِ
2- اأَ�ستغِفُر اهلل تعالى َكثيًرا  ِلأفوَز ِبعفِو اهلِل َتعالى َوَمْغِفرِتِه.

رُك بِه �َسيًئا. 3- اأَْحِر�ُس عَلى ِعبادِة اهلِل َتعالى وحَدُه، َول اأُ�سِ

الُم، وا�ستخرْج ِمنها َثَمراِت ال�ْستغفاِر. ارجْع اإِلى الآياِت )10-12( ِمَن �ُسورِة ُنوٍح َعليِه ال�سَّ

نشاٌط بيتيٌّ

فّكْر

. في ِدللِة َتكراِر ِعبارِة: » يا ابَن اآدَم« ِفي اْلَحديِث اْلُقد�سيِّ

Aَِجا َعاAُ َمَع الرَّ الدُّ   -1
عاِء، فقـال: {                                                     }  َه اهللُ �سبحـاَنُه وَتعاَلى عبـاَدُه اإِلى الدُّ وجَّ
عاِء، واأنَُّه ِعبادٌة ُيظِهُر فيها الإن�ساُن حاجَتُه  )�سورُة غافٍر، الآية 60(، وفي ذلَك بياٌن لف�سِل الدُّ

جاِء،  بالرَّ ُيِقرَنُه  اأَن  اْلَعبِد  َعَلى  فاإنَّ  عاَء،  الدُّ َتعالى  اهللُ  ي�ستجيَب  تعالى، وكي  َربِِّه  اإِلى  وفقَرُه 
نَّ ِباهلِل َتعاَلى، وعليِه األَّ يَقنَط ِمن َرحمتِه �ُسبحاَنُه. وُيح�سَن الظَّ
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ريِف َثالثُة اأَ�سباٍب للمغفرِة، َبيَّْنها. 1 - ورَد في الحديِث ال�سَّ
َعَة مغفرِة اهلِل َتعالى؟  ر اْلحديُث �سِ وَّ 2 - َكيَف �سَ

بِة. 3 - علِّْل: الإِن�ساُن بحاجة دائمٍة اإلى التوَّ
حيحِة، واإ�سارَة )✗( اأماَم الِعبارِة غيِر ال�سحيحِة : 4 - �سْع اإِ�سارَة )✓( اأماَم الِعبارِة ال�سَّ

َعُة َمغفرِة اهلِل  تعالى َتعني َعَدَم التَّهاوِن في َطاَعِتِه. اأ    - )          ( �سِ
ْرِك ِباهلِل تعالى. ب - )          ( ِمْن اأعظِم اأَ�سباِب الُح�سوِل على الَمغفرِة عدُم ال�سَّ

األسئلُة
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َقراأْت َفاطمُة ِعبارًة من كتاٍب َتقوُل: »َمْن َدَر�َس 
فقاَلْت:  َل«.  َو�سَ رب  الدَّ َعَلى  �َساَر  وَمْن  َنجَح، 
حيٌح، ولكْن َمَع ذِلَك ل ُبدَّ ِمَن  �ُسْبحاَن اهلِل! َهذا �سَ

ِل على اهلِل تعالى، َمَع الأخِذ ِبالأ�سباِب. التَّوكُّ

 ُهَو اعتماُد الم�سلِم َعَلى اهلِل َتعاَلى، وال�ستعانُة بِه في َجميِع اأُموِرِه، مَع الأخِذ بالأ�سباِب، قاَل 
اهللُ َتعاَلى: {                                     } )�سورة اآِل ِعمراَن، الآيُة 122(.

وقْد اأَمرَنا اهللُ َتعالى اأَْن َناأخَذ ِبالأ�سباِب ُمعتمديَن عليِه في ُكلِّ اأُموِرنا، وَجعَل ِلُكلِّ �َسْيٍء �َسبًبا؛ 
زِق، فاْلإِن�ساُن ماأموٌر ِبَطَلِب الِعلِم،  فالَوالدان �َسبٌب في ُوجوِدنا، والعمُل �سبٌب ِللُح�سوِل َعَلى الرِّ
ِب اإلى  ا بالتََّقرُّ واإِعماِر الأر�ِس، وِبالعمِل الَّذي َيعوُد عليِه وَعَلى اْلمجتمِع ِبالنَّفِع، وهَو ماأموٌر اأي�سً

بو اإَلْيِه. ِل عليِه ِلُيعيَنُه َعلى الو�سوِل اإلى ما َي�سْ اعاِت؛ والتوكُّ اهلِل َتعالى ِبالطَّ

اِب  َمجموعًة ِمن النَّا�ِس في اْلَم�سِجِد يتعبَّدون ول يعملون، َفقاَل: َمْن اأَْنُتم؟  ِلَقَي ُعمُر بُن اْلَخطَّ
ُيلِقي َحبَُّه ِفي الأر�ِس،  ُل رجٌل  الُمَتَوكِّ اإنَّما  الُمتَِّكُلوَن،  اأَْنُتم  َبْل  لُوَن، فقاَل:  اْلُمَتوكِّ َقاُلوا: َنحُن 

ِل والُمتَّكِل. ُل َعَلْيِه«، مْن ِخالِل هذا الحواِر َبيِّْن َمَع ُزَمالِئك اْلَفرَق بيَن اْلُمتوكِّ َويتوكَّ

ْل تأمَّ
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الخامُس

 َتعاَلى، وال�ستعانُة بِه في َجميِع اأُموِرِه، مَع الأخِذ بالأ�سباِب، قاَل 

kل مفهوُم التَّوّكِل َعَلى اهلِل تَعالَىاأَوّ
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ُل َمظهٌر لالإِيماِن ِباهلِل تعالى؛ لأنَُّه ُيظهُر َمدى ِثقِة اْلعبِد بربَِّه �سبحاَنُه وَتعالى، واعتماِدِه عليِه، واْلتجاِئِه   التَّوكُّ
اإليِه في َجميِع �ُسوؤوِن َحياِتِه، قاَل َتعاَلى:{                                                   } )�سـورُة المائدِة، الآيُة 23(، 

ُق له ُمراَدُه، وُيعيُنه في ُكّل اأموِرِه، َفال يرَكُن اإلى َعمِله واْجتهاِدِه. فَي�ْسعُر الُم�سلُم ِباأنَّ َله ربًّا ُيحقِّ

ِل مْن ِخالِل قوِلِه َتعالى: {                                                              اأَثَر التًّوكُّ
الِق، الآيُة 3(.                        } )�ُسورُة الطَّ

ِل اآثاٌر كثيرٌة َعَلى الَفرِد واْلُمجتمِع، منها:  ِللتَّوكُّ
ى بالنَّتائِج حتَّى لو  كينَة؛ لأنَُّه َياأخُذ بالأَ�سباِب وَير�سَ ماأنينَة وال�سَّ يبعُث في َنف�ِس الُموؤمِن الطُّ  -1

خاَلَفْت َرَغَباِتِه.

ل. ِمثاًل اآخَر ِمن َيوِم َبدٍر َيدلُّ َعَلى التَّوكُّ

استذكْر

استنتْج

ِل َعَلى اهلِل َتعالى، َكَما َفَعَل في ِهجرِتِه  وقْد َكانْت َلنا في َر�سوِل اهلِل  اأُ�سوٌة ح�سنٌة، في التَّوكِّ
اإِلى  كوِب في طريِقِه  للرُّ َراِحَلتَيِن  فا�ستاأجَر  َدُه؛  َمْق�سِ ُتبلِّغُه  الَّتي  بالأ�سباِب  اأخَذ  فقد  اْلَمدينِة،  اإَِلى 
اأُريقٍط،  يَق  َرفيًقا لُه ِفي ِهجرِتِه، وا�ستاأَجَر عبَد اهلِل بَن  دِّ اأَبا بكٍر ال�سِّ رِة، واختاَر  اْلَمدينِة الُمنوَّ
ِتلَك  َغيِر  المدينَة مْن  ُيبلِّغُه  اأَن  َقادٌر على  َتعاَلى  اأنَّ اهللَ  مَع  المدينِة،  اإِلى  للو�سوِل  لُه  َدلياًل  ليكوَن 

التَّدابيِر ُكلِّها.

ثالثkا

ثانيkا

ِل َعَلى اهلِل تَعالَى ِفي Mَياِة الُْم�سِلم اآثاُر التَّوكُّ

ِل ِبالإيماِن باهلِل عõَّ وَجلَّ َعاقُة التَّوكُّ
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2- َي�سعُر اْلُموؤمُن باأَنَّ اهللَ َتعالى َدائًما معُه، َيْهديِه وُيوفُِّقُه اإِلى ُكلِّ َخير.
َتعاَلى َمريَم علْيها ال�سالُم اأْن َتُهزَّ ِجذَع  َة واْلعمَل، فقْد اأمَر اهللُ  3- َيبعُث في َنْف�ِس الموؤمن اْلِهمَّ

عٍف َوِولدٍة، قاَل اهللُ َتعالى:  { غِم مْن اأنَّها في حالِة �سَ النَّخلِة بالرَّ
                                  } )�سورُة َمريَم، الآيُة 25(.

)1( �ُسَنُن اأَبي داوَد، وَهَو �سحيٌح، والهرُم هو الِكَبُر.

َع َلُه َدَواًء، َغْيَر َداٍء َواِحٍد  ْع َداًء اإِلَّ َو�سَ �ُسوِل : »َتَداَوْوا َفاإِنَّ اهللَ َعزَّ َوَجلَّ َلْم َي�سَ  تدبَّْر َقوَل الرَّ
ُل الَمري�ُس على اهلِل َتعالى.  اْلَهَرم«)1(، وبيِّْن َكَيَف يتوكَّ

َة.    �سوِل  في َفتِح َمكَّ ُل الرُّ يرِة، وبيِّْن َكيَف َكان َتوكُّ ارجُع اإِلى اأحِد ُكتِب ال�سِّ

نشاٌط بيتيٌّ

نشاٌط ختاميٌّ
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َبيِّْن َمفهوَم التَّوّكِل َعلى اهلِل َتعالى.  - 1
ا َياأتي:   ر�ِس، بيِّْن موِقَفَك ِممَّ في �سوِء َما تعّلْمَتُه في الدَّ  - 2

اًل َعَلى اهلِل َتعالى. اأ    - َخرَج طارٌق ِمن �َسيَّارتِه وَتَرَكها َمفتوحًة ُمتَوكِّ
ب - َيلتزُم معتزٌّ بقوانيِن الُمروِر، وَيدعو اهللَ َتعالى اأَْن ُيجنَِّبُه الَحوادَث.

لًة على اهلِل َتعالى. جـ - تترُك اأّم محموٍد المدفاأَة ُم�ستعلة َلياًل، وتناُم متوكِّ
عّلْل َما ياأتي:  - 3

ماأِنينِة.  ُل َعَلى اهلِل َتعالى بالطُّ اأ    - َي�سعُر الُمتوكِّ
ُل َثمرٌة من َثَمَراِت الإِيماِن. ب - التَّوكُّ

ا َياأْتي: ِل َعَلى اهلِل َتعالى ممَّ هاِت موِقًفا َيدلُّ على التًّوكُّ  - 4
الِح.  َلِف ال�سَّ اأ    - �سيرُة ال�سَّ

ب - َواقُع َحياِتَك.

األسئلُة
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ًما ِبحيُث َيمتلُئ اْلفُم ِبِه. َعَرْفُت �سابقًا، اأَنَّ التَّفخيَم ُهو النُّطُق ِب�سوِت الَحرِف ُم�سخَّ

ُل َوُأالحُظ َأتأمَّ

: اأَقراأُ الَكلماِت الآتيَة واأُلحُظ ُنطَق اْلُحروِف الَّتي َتحتها خطٌّ
)           (

مًة. ابقِة ُلفَظْت ُمفخَّ اأُلحُظ اأنَّ اْلُحروَف الَّتي تحَتها خطٌّ ِفي اْلَكِلماِت ال�سَّ

ُل َوُأالحُظ َأتأمَّ

َة التَّفخيِم في اأَحرِف ال�ْستعالِء الواردِة فيها: دَّ اأَقراأُ الَكلماِت الآتيَة، واأُلحُظ �سِ
  - 1

  - 2
،               ،                  - 3

تعّلْم

مًة دائًما، اأيَنما  بعة الآتيَة: (Æ , ¢V , ¢U , ñ , ط , ¥ , ®) ُتلَفُظ ُمفخَّ - اأَنَّ اْلُحروَف ال�سَّ
ْغٍط ِقْظ(. َجاءْت في القراآِن الكريِم، وِهَي مجموعٌة في عبارِة: )ُخ�سَّ �سَ

مَة دائًما ُيطلُق عليَها حروُف ال�ستعالِء؛ لأنَّ اللِّ�ساَن يرتفُع عنَد النُّطِق  - اأَنَّ اْلُحروَف المفخَّ
بها اإِلى اأعلى اْلَحَنِك.

 , ¢U , ¢V , باَ¥ اأقوى �سفاِت ُحروِف ال�ستعالِء، َوَيُكوُن في اْلُحروِف الآتيِة: ( طWِاأَنَّ الإ -
وِت بيَنُهما. ظ (؛ لأنُُّه يتمُّ فيها اإِل�ساُق ُجزٍء مَن اللَّ�ساِن بالَحَنك الأَعلى، واْنِح�ساُر ال�سَّ

،،،،،،

،،

،،

(É kªFGO oá nª sîØ oªrdG o±hô oërdG)

ُرُس الدَّ

ادُس  السَّ
التuاوُة 

والتéَّويُد 
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ها اأقلَّ ِمنها  اَء اأ�سدَّ تفخيًما في اْلَبنِد )1(، واألِفُظها نف�سَ اأُلِحُظ اأَنَّني األِفُظ الَخاء والَقاَف والطَّ
ِة. دَّ �سّدًة في اْلَبنِد )2(، وفي اْلَبنِد )3( اأَلِفُظها اأَدنى َمرتبًة في ال�سِّ

التَّفخيُم عَلى مراتَب ثالٍث، هَي:
ُم مفتوًحا. الْمرتبُة الُْعليا: ِعندما َيكوُن اْلَحرُف اْلُمَفخَّ

ُموًما. ُم َم�سْ الْمرتبُة الو�سطى: ِعندما َيكوُن اْلَحرُف اْلُمَفخَّ

وًرا. ُم َمك�سُ نيا: ِعندما َيكوُن اْلَحرُف اْلُمَفخَّ الْمرتبُة الدُّ

ُع بُبالَْمرتَبُةالَْحرُفالَْموا�سِ ال�سَّ

َأَتَدّرُب... اأُ�سنُِّف ُحروَف التَّفخيِم الواردَة في الكلماِت الآتيِة َح�سَب َمراتِبها:

تعّلْم

نَُّه َيْتَبُع َما قبَلُه في َمرتبِة التَّفخيِم، فاإِذا َكان الَّذي قبَلُه َمفتوًحا  اإِذا كاَن َحرُف التَّفخيُم �َساكًنا َفاإِ
وًرا  اْلُعليا، واإِذا كاَن َم�سُموًما فُهَو من المرتبِة الُو�سطى، واإِذا كاَن َمْك�سُ فيكوُن من المرتبِة 

نيا. َفُهَو من الدُّ

أستنتُج 



27

اُم �سورُة gودm علْيِ¬ ال�سَّ
الآياُت الكريمُة من (12 - 24)

قاَل اهللُ َتعالى:

ُق َأْتُلو َوُأَطبِّ
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ُم تعلُّمي وَأَداِئي أقوِّ

مِة دائًما. ابقِة عَلى ُكلِّ َحرٍف مْن اْلُحروِف اْلُمَفخَّ - اأ�ستخرُج اأْمثلًة من الآياِت ال�سَّ
- اأُ�سنُِّف ُحروَف التَّفخيِم الواردَة في اْلَكِلماِت الآتيِة َح�سَب َمراِتِبها:

)             –               –           –              (  

الَوُة اْلَبِيتّيُة   التَّ

ريِف )�سورِة التَّوبِة(، ثم: اأرجُع اإلى الم�سحِف ال�سَّ
1 - اأَْتُلو الآياِت اْلَكريَمَة من )13-24( ُمراعًيا ما تَعلَّْمُته من اأَحكاَم التِّالوِة والتَّجويِد.

2 - اأ�ستخرْج ثالثَة موا�سَع على ُكلِّ َمرتبٍة ِمن َمراتِب التَّفخيِم، واأَكتُبها ِفي َدفتِري واأنُطقها جيًدا.
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ا  ًة ثانيًة، فلمَّ َواِلَدُه ُي�سلِّي َمرَّ ى  َراأَ م�ِس  َمَع َوالِدِه، وبعَد ُطلوِع ال�سَّ اْلَفجِر  الَة  لَّى خالٌد �سَ �سَ
َلواٍت في اْلَيوِم واللَّيلِة، َفما َهذه  اأَنهى �سالَتُه، �ساأَل خالٌد والَدُه َقاِئاًل: اإِنَّ اهلل َفر�َس َعلينا َخم�َس �سَ

الُة يا اأَبي؟ ال�سَّ
. حى َيا ُبنيَّ اأجاَب الأَُب: اإنَّها �سالُة ال�سُّ

َحى َيا اأَبي؟ الُة ال�سُّ خالٌد: وما �سَ
ًبا اإِلى اهلِل َتعاَلى. م�ِس؛ تقرُّ يها الم�سلُم بعَد ُطلوِع ال�سَّ الٌة ُيوؤدِّ الأَُب: هي �سَ

َحى َيا اأَبي؟ الِة ال�سُّ خالٌد: وَما ُحْكُم �سَ
  واأَر�سَد اأَ�سحابُه ، ُّاَلها النَّبي ، َفَقْد �سَ الأُب: اإنَّها �ُسنٌَّة َيا ُبَنيَّ
اِني َخِليِلي ِبَثاَلٍث:  الِتها،  َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة  َقاَل: »اأَْو�سَ اإِلى �سَ
وِتَر َقْبل اأَْن  ْن اأُ َحى،َواأَ َياِم َثاَلَثِة اأَيَّاٍم ِمْن ُكل �َسْهٍر، َوَرْكَعَتِي ال�سُّ �سِ

اأَْرُقَد )اأنام(«)1(.
حى؟ الِة ال�سُّ خالٌد: وما وقُت �سَ

م�ِس بُثلِث �َساعٍة تقريًبا اإَِلى ما قبَل  الأُب: يبداأُ وقُتها بعَد طُلوِع ال�سَّ
هِر بقليٍل.  الظُّ

حى َيا اأَبي؟ الِة ال�سُّ خالٌد: وكَم عدُد َركعاِت �سَ
ِلفعِل  وحَدُهما؛  ُركعتيِن  ُكلُّ  وثمانًيا،  تًّا  و�سِ اأَربًعا  وُت�سلَّى  ركعتاِن،  اأَقلُّها  حى  ال�سُّ �سالُة  الأُب: 

َر�سوِل اهلِل  ذِلَك.
حى َيا اأَبي؟ الِة ال�سُّ خالٌد: وما َف�سُل �سَ

ٌق َعَلْيِه. )1( متفَّ

تعّلْم

اِحبي، َيعني  َخليلي: اأَْي �سَ
هذا  وفي   ، اهلِل  َر�سوَل 
تعبيٌر عن ُقرِب اأَبي ُهريرَة 
 ، اهلِل  ر�سوِل  ِمن   

واعتزاِزِه بهذِه المنزلِة.

≈ në t°†dG oIÓ n°U

رَس الدَّ

ابُع  السَّ



30

، وَقد َذكَر النَّبيُّ  لها ف�سائَل كثيرًة، منها: حى لَها اأجٌر َعظيٌم، َيا ُبنيَّ الأُب : �سالُة ال�سُّ
َقاَل:  اأَنَُّه   ، النَِّبيِّ  َعِن  َقاَل:   ، َذرٍّ  اأَِبي  َعْن  وَتعاَلى،  َتبارَك  اهلِل  مَن  والثواِب  الأجر  نيُل   - 1
َدَقٌة،  �سَ َتْحِميَدٍة  َوُكلُّ  َدَقٌة،  �سَ َت�ْسِبيَحٍة  َفُكلُّ  َدَقٌة،  �سَ اأََحِدُكْم  ِمْن  �ُسالَمى  ُكلِّ  َعَلى  ِبُح  »ُي�سْ

َدَقٌة، َواأَْمٌر ِباْلَمْعُروِف  َدَقٌة، َوُكلُّ َتْكِبيَرٍة �سَ َوُكلُّ َتْهِليَلٍة �سَ
َذِلَك  ِمْن  َوُيْجِزُئ  َدَقٌة،  �سَ اْلُمْنَكِر  َعِن  َوَنْهٌي  َدَقٌة،  �سَ

َحى«)1(. َرْكَعَتاِن َيْرَكُعُهَما ِمَن ال�سُّ
ِل النَّهاِر  اأَنَّها �سبٌب في حماَيِة الإن�ساِن من كلِّ �سرٍّ من اأَوَّ  - 2

: َيا اْبَن اآدَم، َل ُتْعِجْزِني مْن  : »يقوُل اهللُ عزَّ وجلَّ اإِلى اآخِرِه، َيقوُل  ِفي اْلَحديِث الُقد�سيِّ
ِل نهارَك، اأْكِفَك اآِخَرُه«)2(. اأْربِع ركعاٍت في اأَوَّ

اليوِم، و�َساأَُحثُّ  حى ِمن هذا  ال�سُّ الِة  �ساأُحافُظ عَلى �سَ البياِن،  اأَبي عَلى هذا  َيا  لَك  �ُسكًرا  خالٌد: 
ُزمالئي على اأَداِئها اإِْن �ساَء اهللُ َتعالى.

)1( �سحيُح م�سلٍم.
حيٌح. )2( �سنُن اأبي داوَد، وهو �سَ

ْم تعلَّ

�ُساَمى: اْلعظمُة الَّتي بيَن ُكلِّ 
َلْيِن. َمف�سِ

ِفي  ُه  واْقراأْ حى،  ال�سُّ اَلِة  �سَ ِل  َف�سْ َعَلى  يدلُّ  َحديًثا  واكتْب  اْلَحديِث،  ُكُتِب  اأَحِد  اإِلى  ارجْع 
الإِذاعِة اْلَمدر�سيَِّة.

نشاٌط بيتيٌّ
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حى؟ ما وقُت �سالِة ال�سُّ  - 1
حى. الِة ال�سُّ بيِّن ُحكَم �سَ  - 2

َعاَلَم تدلُّ الأحاديُث الّنبويَُّة الآتيُة:  - 3
قال َر�سوُل اهلِل  : »يقوُل اهللُ عزَّ َوجّل: َيا اْبَن اآدَم، َل ُتْعِجْزِني مْن اأْربِع َرَكعاٍت  اأ    - 

ِل َنهارَك، اأْكِفَك اآِخَره«. في اأَوَّ
َياِم َثاَلَثِة اأَيَّاٍم ِمْن ُكل �َسْهٍر، َوَرْكَعَتِي  اِني َخِليِلي ِبَثاَلٍث: �سِ َقال َر�سوُل اهلل : »اأَْو�سَ ب - 

َحى، َواأَْن اأُوِتَر َقْبل اأَْن اأَْرُقَد«. ال�سُّ
حيِح، واإ�سارَة )✗( اأماَم  لوِك ال�سَّ انُقِل العباراِت الآتيَة اإِلى َدفتِرَك، ُثمَّ �سْع اإِ�سارَة )✓( اأمام ال�سُّ  - 4

لوِك الَخطاأَ: ال�سُّ
م�ِس ِبن�سِف �َساعٍة. حى َقبَل ُطلوِع ال�سَّ اَلَة ال�سُّ اأ    - )       ( �سلَّى َعمٌرو �سَ

تَّ َرَكعاٍت. حى �سِ اٌر �سالَة ال�سُّ ب - )       ( �سلَّى َب�سَّ
َحى ثالَث َرَكَعاٍت. الَة ال�سُّ جـ - )       ( �سلَّت َوفاُء �سَ

األسئلُة



32

َخلَقُه وَهداُه واأَنْعَم  الَّذي  َفْهو  اإليِه،  ِبها  ُب  يتقرَّ الَّتي  اْلعباداِت  اأَعظِم  لَربِِّه مَن  الم�سلِم  ُحبُّ 
ٍل مع اهلِل �سبحاَنُه وتعاَلى في جميع  عليِه، ويتطلَُّب هذا الحبُّ اأَن يبقى اْلُم�سلُم على َحالِة توا�سُ

اأحوالِه، فيطمئنُّ قلُبه، قاَل َتعالى: {
ِل َمَع اهلِل تعالى، َدواُم ِذْكِرِه، عِد، الآيُة 28(.  وِمْن �سَوِر التوا�سُ        } )�سورُة الرَّ

 

اإِلى اهلِل  ُب بها الم�سلُم  اأقواٍل يتقرَّ اْلَقلِب مْن  ُظ بِه الّل�ساُن بح�سوِر  َيتلفَّ Pكُر اهلِل تَعالى: كلُّ ما 

َتعالى، َكتالوِة اْلُقراآِن اْلَكريِم، والأَذكاِر الماأثورِة عَن النَّبيِّ  واأدعيتِه.
كُر ُم�ستَحبٌّ ِفي َجميِع الأَحـواِل والأَوقاِت، قـاَل اهللُ َتعالى:{    والذِّ

                               } )�سورُة الأحزاِب، الآيتان 42-41(.

َر اهللُ َتعالى من الغفلِة عْن ِذْكِرِه، فقاَل: {  َوقد حذَّ
وبيََّن  الآيُة 9(،  المنافقون،  )�سورُة    {                                                                            
 : اأنَّ حياَة القلِب تكوُن بذكِر اهلِل �ُسبحاَنُه وَتعاَلى وبغيِرِه ي�سبح َميًِّتا، قاَل ر�سوُل اهلِل  َر�سوُل اهلِل

»َمَثُل الَِّذي َيْذُكُر َربَُّه َوالَِّذي ل َيْذُكُر َربَُّه َمَثُل اْلَحيِّ َواْلَميِِّت«)1(.
وتوجُد حالٌت ُيكَرُه للم�سلِم ال�ستغاُل فيها بذكِر اهلل تعاَلى، كحالِة ق�ساِء الحاجِة، وفي اأثناِء 

ُخطبِة الجمعِة.
. )1( �سحيُح البخاريَِّّ

≈dÉ© nJ p̂ G oôc pP

ْرُس  الدَّ

امُن الثَّ

kل معنَى Pِكِر اهلِل تَعالىاأَوّ
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كِر ف�ساِئُل عظيمٌة، وِهَي على َوْجَهْيِن: للذَّ
كِر، َفَقْد اأخبَر اهللُ �ُسبحاَنُه وتعاَلى، ِباأنَّ ِذكَرُه اأكبُر  الأجُر العظيُم اْلُمتَرتُِّب عَلى جميِع اأ�سناِف الذِّ  -1

ِمْن ُكلِّ �َسْيٍء منزلًة واأَجًرا، َقاَل اهلل َتعاَلى:{                            } )�سورُة اْلعنَكبوِت، الآيُة 45(.
بعَد    اهلِل  َر�ُسوُل  عليِه  َما َحثَّ  مْن ذلك  َمخ�سو�سٍة،  اأذكاٍر  عَلى  اْلُمتَرتُِّب  العظيُم  الأجُر   -2
الٍة َثالًثا َوَثالِثيَن، َوَحِمَد اهللَ َثالًثا َوَثالِثيَن،  الِة، حيُث قاَل: » َمْن �َسبََّح اهللَ ِفي ُدُبِر ُكلِّ �سَ ال�سَّ
َوَكبََّر اهللَ َثالًثا َوَثالِثيَن، َفْتِلَك ِت�ْسَعٌة َوِت�ْسُعوَن، َوَقاَل: َتَماَم اْلِمَئِة: ل اإَِلَه اإِلَّ اهللُ َوْحَدُه َل �َسِريَك 
َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء َقِديٌر، ُغِفَرْت َخَطاَياُه َواإِْن َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحِر«،)1(

الٍة َمْكُتوَبٍة، َلْم َيْمَنْعُه ِمْن  يِّ ِفي ُدُبِر ُكلِّ �سَ ا قوُل َر�ُسوِل اهلِل : »َمْن َقَراأَ اآَيَة اْلُكْر�سِ ومنَها اأي�سً  
ُدُخوِل اْلَجنَِّة اإِلَّ اأَْن َيُموَت«)2(.

ْكُر ُيرافُق الم�سلَم في َحياِتِه، وُهَو اأنواٌع، منها: الذِّ
ذكُر اهلِل َتعالى باأقواٍل ماأثورٍة، من َغْيِر َتقييِدها بحاٍل اأو َزماٍن اأو مكاٍن، كقوِل: )اأ�ستغفُر اهللَ(،   -1

اأو )�ُسبحاَن اهلِل(، اأو )الَحْمُد هلِل(، اأو )ل اإلَه اإّل اهللُ(، اأو )اهللُ اأكبُر(.
ِبَلْفظِه، من غيِر  الَّذي ورَد فيِه،  الَوْجِه  َعَلى  كِر  بالذَّ ُمعيَّنٍة، فيوؤتى  باأحواٍل  اْلُمرَتبِطُة  الأذكاُر   -2
الِتِه، مَن ذلَك اأنَّ ر�سوَل  زيادٍة اأو ُنق�ساِن، كالأَذكاِر الَّتي يقوُلها الم�سلُم عنَد النتهاِء من �سَ
الُم،  ال�سَّ َوِمْنَك  الُم  ال�سَّ اأَْنَت  »اللُهمَّ  َوَقاَل:  َثالًثا،  ا�ْسَتْغَفَر  الِتِه  �سَ ِمْن  َرَف  اْن�سَ اإِذا  كاَن   

َتَباَرْكَت َذا اْلَجالِل َوالإِْكَراِم«)3(.

)1(  �سحيُح م�سلٍم.
)2(  �سنُن الّن�سائيِّ وُهَو �سحيٌح.

)3(  �سحيُح م�سلٍم.

ف†سُل Pِْكِر اهلِل تَعالىثانيkا

اأنواُع Pكِر اهلِل تَعالىثالثkا
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كِر اآداٌب تجعُلُه  اأكثَر َقبوًل ِعَند اهلِل َتعالى، منَها: للذِّ
كِر، باأَْن َيكوَن الذاكُر طاهَر الج�سِم والثَّوِب والَمكاِن، وفي ذلك مزيٌد من  هارُة قبَل الذِّ الطَّ  - 1

ِب مع اهلِل �ُسبحاَنُه وتعالى. التَّاأدُّ
كِر، با�ستح�ساِر الَقلِب في اأثناِء الّذكِر والُخ�سوِع فيِه. الإخال�ُس في الذِّ  - 2

، وَمعنى )اأبوُء(: اأعترُف. )1(  �سحيُح البخاريِّ

بَلْفِظها،     النَّبيِّ  عن  اْلواردُة  اْلماأثورُة  الأذكاُر  ثمَّ  اْلَكريِم،  القراآِن  ِتالوُة  ْكِر  الذِّ واأَف�سُل   
ها هلِل َتعالى، واإِجاللِه. ويَتفاوُت اأجُر الأَذكاِر ِبمقداِر ُح�سوِر اْلقلِب فيها، واإِْخال�سِ

ْل تأمَّ

َواأََنا  َخَلْقَتِني  اأَْنَت،  اإِلَّ  اإَِلَه  َل  َربِّي  اأَْنَت  اللَُّهمَّ  َتُقوَل:  اأَْن  اِل�ْسِتْغَفاِر  »�َسيُِّد   : اهلِل  َر�ُسوُل  قاَل 
َنْعُت، اأَُبوُء َلَك ِبِنْعَمِتَك  َعْبُدَك َواأََنا َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما ا�ْسَتَطْعُت، اأَُعوُذ ِبَك ِمْن �َسرِّ َما �سَ
ُنوَب اإِلَّ اأَْنَت. َقاَل: َوَمْن َقاَلَها ِمَن النََّهاِر ُموِقًنا  َعَليَّ َواأَُبوُء َلَك ِبَذْنِبي؛ َفاْغِفْر ِلي َفاإِنَُّه َل َيْغِفُر الذُّ
ْهِل اْلَجنَِّة، َوَمْن َقاَلَها ِمَن اللَّْيِل َوُهَو ُموِقٌن ِبَها َفَماَت  َي َفُهَو ِمْن اأَ ِبَها َفَماَت ِمْن َيْوِمِه َقْبَل اأَْن ُيْم�سِ

ْهِل اْلَجنَِّة«)1(.  ِبَح َفُهَو ِمْن اأَ َقْبَل اأَْن ُي�سْ
طلِب  قبَل  نِب،  بالذَّ والعتراِف  عليِه،  والثَّناِء  تعالى  اهلِل  َتوحيِد  عَلى  ال�ستغفاِر  �سيُِّد  ا�ستمَل   

الَمغفرِة، بيِّْن ذلك.

والتزاِم  والُخ�سوِع  ِل  التَّوكُّ َعلى  وُيعينُه  بَربِِّه،  العبِد  اإيماَن  َيزيُد  وَتعاَلى  �ُسبحاَنُه  اهلِل  ِذْكُر   
الأوامِر، ويجَعُلُه يتوّكُل عليِه وَي�ست�سعُر عظمَتُه �سبحاَنُه وَتعاَلى، ويلتزُم اأوامَرُه.

والتزاِم  والُخ�سوِع  ِل  التَّوكُّ َعلى  وُيعينُه  بَربِِّه،  العبِد  اإيماَن  َيزيُد  وَتعاَلى  �ُسبحاَنُه   

ا kياِة الُم�سلِمخام�سMَ ْكر اهلِل  تعالى فيPِ اأثُر

ا kكِر اهلِل تَعالىرابعP اآداُب
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)1(  م�ستدرُك الحاِكِم، وهُو �سحيٌح.
)2( اأخرجُه التِّرمذيُّ وقاَل حديٌث ح�سٌن غريٌب.

اأُْكِثُر من ذكِر اهلِل تعالى كثيًرا؛ لأكوَن كما قاَل ر�سوُل اهلِل  : »ل يزاُل ل�ساُنَك َرطًبا بذكِر   -1
ا اأو قا�سًيا مَن اْلَغفَلِة. اهلِل«)2( اأي لي�َس جافًّ

ِب مَع اهلِل َتعالى. اأَحر�ُس عَلى التَّاأدُّ  -2
. ِةِ دَّ خاِء وال�سِّ األجاأُ اإلى اهلِل تعالى في الرَّ  -3

الِة. الِتي؛ لأَقراأَ الأَذكاَر الماأثورَة بعَد ال�سَّ 4- اأمكُث َقلياًل في َمو�سِع �سَ

استخرْج

كِر من ُكلِّ ن�سٍّ مّما ياأتي:  اأثًرا للذِّ
َقاَل اهللُ َتعالى: {   - 1

                                  } )�سورُة اآِل عمراَن، الآيُة 191(.
اْبُن  َعْبُدَك،  اإِنِّي  اللَُّهمَّ  فَقاَل:  ُحْزٌن،  اأْو  َهمٌّ  َقطُّ  ُم�ْسِلًما  اَب  اأَ�سَ »ما   : اهلِل  َر�سوُل  َقاَل   -2
�ْساأَُلَك ِبُكلِّ ا�ْسٍم  َك، اأَ اوؤُ َيِتي ِبَيِدَك، َما�ٍس ِفيَّ ُحْكُمَك، َعْدٌل ِفيَّ َق�سَ َعْبِدَك، اْبُن اأََمِتَك، َنا�سِ
ْو َعلَّْمَتُه اأََحًدا ِمْن َخْلِقَك، اأَِو ا�ْسَتاأَْثْرَت ِبِه  ْنَزْلَتُه ِفي ِكَتاِبَك، اأَ َك، اأَْو اأَ ْيَت ِبِه َنْف�سَ ُهَو َلَك �َسمَّ
ْدِري، َوَجاَلَء ُحْزِني، َوَذَهاَب  ِفي ِعْلِم اْلَغْيِب ِعْنَدَك، اأَْن َتْجَعَل اْلُقْراآَن َرِبيَع َقْلِبي، َوُنوَر �سَ

ُه، َواأَْبَدَلُه َمَكاَن ُحْزِنِه َفَرًحا«)1(. ي، اإِل اأَْذَهَب اهلُل َهمَّ َهمِّ

مفهوُم التَّوّكِل َعَلى اهلِل تَعالَى

قاَل َتعاَلى:{                                                                                   
         } )�سورُة الأنفاِل، الآيُة 2(.

رِس القيُم المستفادُة من الدَّ

اأُبادُر اإلى كتابِة عدٍد مَن الأذكاِر الماأثورِة ال�سحيحِة عِن النبيِّ  على لوحٍة، واأ�سُعها في 
مكاٍن منا�سٍب في المدر�سِة. 

ُأبادُر
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ْكِر. 1- َبيِّْن َمعَنى الذِّ
ْكِر. 2- عّدد اأنواَع الذِّ

ُل. كِر مْن حيُث الَف�سْ 3- قارْن بيَن َمراتِب الذِّ
4- َبيِّْن ف�سَل الأذكاِر الآتيِة:

الٍة َمْكُتوَبٍة. يِّ ِفي ُدْبِر ُكلِّ �سَ اأ    -  قراءُة اآَيِة اْلُكْر�سِ
الٍة. ب -  التَّ�سبيُح والتَّحميُد والتَّكبيُر والتَّهليُل بعَد ُكلِّ �سَ

ْح ذلَك بمثاٍل. 5- ُيجازي اهللُ َتعالى عَلى العمِل اْلَقليِل بالأَجِر الكثيِر، و�سَّ
( ِفي ما َياأتي: رعيَّ بـ )ي�سحُّ اأو ل ي�سحُّ 6- َبيِّْن اْلُحكَم ال�سَّ

اأ    -  )          ( اأخَذ اأحُد الم�سلِّيَن الُم�سحَف في اأَثناِء ُخطبِة اْلُجمعِة، وبداأَ بتالوِة القراآِن الكريِم.
ٍئ. ب - )        ( م�سلٌم يذكُر اهللُ تعاَلى، وُهو غيُر متو�سِّ

وِت بالذّكِر لإعالِم النَّا�ِس  اأنَّه مَن الذاكريَن. جـ - )        ( رْفُع ال�سَّ
)        ( ِذْكُر اهلِل تعالى في َبيِت اْلَخالِء. د   - 

األسئلُة
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تعرْفُت �سابًقا اأنَّ الترقيَق ُهو تنحيُف الحرِف عنَد النُّطِق بِه مْن َغيِر اأْن َيمتلَئ الفُم بِه.
ر�ِس الحروَف الَّتي ُترقَُّق دائًما. و�ساأَتعّرُف ِفي هذا الدَّ

أتدرَُّب

اأَْنطُق اْلُحروَف الَّتي تحَتها خطٌّ مرقَّقًة:
َقــاَل َتعـالـى: { 

         } )�سورة هوٍد ، الآيُة 20(

ُل َوُأالحُظ أتأمَّ

)             ،             ،             ،               ،        ،              ،               ،           ،          ،      (
األحُظ اأنَّ الُحروَف الآتيَة: )ب، ح، م، ع، ي، ذ، ت، ف، ك، �س، �س، ج، د، ث، هـ، و، ز( ُلِفظت ُمرقَّقًة.

تعّلْم

الحروُف الآتيُة حروٌف مرّققٌة دائًما، اأيَنما جاءْت في الُقراآِن الَكريِم، وهَي:
)اأ، ب، ت، ث، ج، ح، د، ذ، ز، �س، �س، ع، ف، ك، م، ن، هـ، و، ي(.

ُيطَلُق عَلى الُحروِف الُمرقَّقِة دائًما حروُف ال�ستفاِل؛ لأنَّ اأَْق�سى الّل�ساِن َينخف�ُس اإلى اإ�سفِل 
الَفم ِعنَد النُّطِق بَها.

توجُد ثالثَة حروٍف من حروٍف ال�ستفاِل، ترّقُق اأحياًنا، وتفّخُم اأحياًنا، وهي:
1- لُم لفِظ الجاللِة )اهلل(.

2- الراُء.
3- الألُف المّديُة.

تعرْفُت �سابًقا اأنَّ الترقيَق ُهو تنحيُف الحرِف عنَد النُّطِق بِه مْن َغيِر اأْن َيمتلَئ الفُم بِه.تعرْفُت �سابًقا اأنَّ الترقيَق ُهو تنحيُف الحرِف عنَد النُّطِق بِه مْن َغيِر اأْن َيمتلَئ الفُم بِه.تعرْفُت �سابًقا اأنَّ الترقيَق ُهو تنحيُف الحرِف عنَد النُّطِق بِه مْن َغيِر اأْن َيمتلَئ الفُم بِه.تعرْفُت �سابًقا اأنَّ الترقيَق ُهو تنحيُف الحرِف عنَد النُّطِق بِه مْن َغيِر اأْن َيمتلَئ الفُم بِه.تعرْفُت �سابًقا اأنَّ الترقيَق ُهو تنحيُف الحرِف عنَد النُّطِق بِه مْن َغيِر اأْن َيمتلَئ الفُم بِه.تعرْفُت �سابًقا اأنَّ الترقيَق ُهو تنحيُف الحرِف عنَد النُّطِق بِه مْن َغيِر اأْن َيمتلَئ الفُم بِه.تعرْفُت �سابًقا اأنَّ الترقيَق ُهو تنحيُف الحرِف عنَد النُّطِق بِه مْن َغيِر اأْن َيمتلَئ الفُم بِه.تعرْفُت �سابًقا اأنَّ الترقيَق ُهو تنحيُف الحرِف عنَد النُّطِق بِه مْن َغيِر اأْن َيمتلَئ الفُم بِه.تعرْفُت �سابًقا اأنَّ الترقيَق ُهو تنحيُف الحرِف عنَد النُّطِق بِه مْن َغيِر اأْن َيمتلَئ الفُم بِه.تعرْفُت �سابًقا اأنَّ الترقيَق ُهو تنحيُف الحرِف عنَد النُّطِق بِه مْن َغيِر اأْن َيمتلَئ الفُم بِه.تعرْفُت �سابًقا اأنَّ الترقيَق ُهو تنحيُف الحرِف عنَد النُّطِق بِه مْن َغيِر اأْن َيمتلَئ الفُم بِه.

(É kªFGO oá≤ sbô oªrdG o±hôërdG)

رُس  الدَّ

اسُع التَّ
التuاوُة 

والتéَّويُد 
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اُم �سورُة gودm علْيِ¬ ال�سَّ
الآياُت الكريمُة من (25 - 35)

قاَل اهللُ تعالى:

ُق َأْتُلو َوُأَطبِّ
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ُة التَّالوُة اْلَبيتيَّ

: ريِف )�سورِة التَّْوبِة(، ثمَّ اأرِجُع اإلى الم�سحِف ال�سَّ
1 - اأَْتلو الآياِت اْلَكريَمَة من )25-35( ُمراعًيا ما تعلَّْمُته من اأَحكاِم التِّالوِة والتَّجويِد.

2 - اأَ�ستخرُج ع�سرَة موا�سَع فيها ُحروٌف مرقَّقٌة دائًما، واأَكَتُبها ِفي َدفتِري، واأنطُقها جّيًدا.

ُم تعلُّمي وَأدائي  أَقوِّ

- اأ�ستخرُج مَن الآياِت الكريمِة ال�سابقِة خم�سَة اأمثلٍة على حروٍف ترّقُق دائمًا.
ِع الآِتَيِة: - اأَلِفُظ اْلُحروَف الَّتي َتحَتها خطٌّ ُمرقَّقًة في اْلَموا�سِ

    –           –                 –          –         –               
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يِن«)1(، فما  ْهُه ِفي الدِّ ِبِه َخْيًرا ُيَفقِّ َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة ، َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهلِل : »َمْن ُيِرِد اهللُ 
يَُّتُه؟ وما َم�ساِدُرُه؟  المق�سوُد بعلِم الفقِه؟ وَما اأهمِّ

ْيِء وفهُمُه.  الِفقُه في اللَّغِة: الِعلُم ِبال�سَّ
رعيَِّة الَعَمليَِّة، الُم�ستنَبَطِة من اأَدلَِّتها التَّف�سيليَِّة. الِفقُه في ال�سطالِح: اْلِعلُم ِبالأحكاِم ال�سَّ

الِة،  ال�سَّ النَّا�ِس، َكُوجوِب  ِباأفعاِل  المتعلَّقُة  العمليَِّة: الأَحكاُم  رعيَِّة  ال�سَّ والمق�سوُد بالأحكاِم 
واإِباحِة البيِع، وَتحريِم ُعقوِق اْلَوالديِن، وغيِر ذلَك.

مو�سوُع ِعْلِم الفقِه ُهو اأفعاُل النَّا�س، وي�سمُل َجميَع اأن�سطِة الفرِد والجماعِة، كالعباداِت مْن 
الِق، والُعقوباِت  واِج والطَّ خ�سيَِّة كالزَّ �سالٍة و�سياٍم، والمعامالِت َكالبيِع والإِجارِة، والأَحواِل ال�سَّ

ٍة اأُخرى. َكالحدوِد، َواأيَِّة اأموٍر ُم�ستجدَّ

رعيََّة، ِهَي: اأَهمُّ م�سادِر ِعلِم اْلِفقِه الَّتي َي�سَتْخِرُج ِمنَها الفقيُه الأَحكاَم ال�سَّ
الُْقراآُن الَْكريُم  - 1

 ، رعيِّ ال�سَّ اْلُحكِم  َمعرفِة  اإليِه في  جوُع  الرُّ فيجُب   ، الإ�سالميِّ ِللتَّ�سريِع  ُل  الأوَّ اْلَم�سَدُر  وُهَو   
)1( ُمَتّفٌقَ عليِه.

ناقْش

رعيِّ ِلَم�ساألٍة ما، لَمْن َترِجُع؟ اإِذا اختلْفَت َمَع َزميِلَك ِفي اْلُحكِم ال�سَّ

يِن«)1(، فما  ْهُه ِفي الدِّ ِبِه َخْيًرا ُيَفقِّ »َمْن ُيِرِد اهللُ   َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهلِل ، َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة ، َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهلِل ، َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهلِل ، َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهلِل ، َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهلِل َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة 

p¬≤ pØdG oºr∏ pY

رُس الدَّ

 الَعاِشُر

يَُّتُه؟ وما َم�ساِدُرُه؟  المق�سوُد بعلِم الفقِه؟ وَما اأهمِّ

ْيِء وفهُمُه.  الِفقُه في اللَّغِة: الِعلُم ِبال�سَّ

kل تعريُ∞ علِم الْفْقِ¬اأَوّ

مو�سوُع ِعْلِم الفقِه ُهو اأفعاُل النَّا�س، وي�سمُل َجميَع اأن�سطِة الفرِد والجماعِة، كالعباداِت مْن 

َمْو�سوُع ِعلِم الفْقِ¬ثانيkا

رعيََّة، ِهَي: اأَهمُّ م�سادِر ِعلِم اْلِفقِه الَّتي َي�سَتْخِرُج ِمنَها الفقيُه الأَحكاَم ال�سَّ

مüسادُر ِعْلِم الِْفْقِ¬ ثالثkا
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ومْن  النَّا�س،  فعاِل  ِباأَ اْلُمتعّلقِة  العمليَِّة  الأَحكاِم  مَن  الكثيِر  عَلى  الكريُم  القراآُن  ا�ستمَل  وَقِد 
اأمثلِة ذلَك َقوُلُه َتعالى: {                             } )�سورُة البقرة، الآية 43(،  فالُحكُم اْلم�ستخَرُج 

الَة َفر�ٌس. مَن الآيِة الكريمِة اأنَّ ال�سَّ

نَُّة النَّبويuُة ال�سريفُة ال�سُّ  - 2
، قاَل اهلل  ، لأنَّها وحٌي مْن عنِد اهلِل عزَّ َوجلُّ ِهَي اْلَم�سدُر الثَّاني مْن َم�سادِر التَّ�سريِع الإِ�سالميِّ  
َتعالى: {                                                          } )�سورُة النَّجِم، الآيتان 3-4(، وَيِجُب الأخـُذ 

ـنَِّة النَّبويَِّة، والعمُل بما جاَء فيها ِمن اأَحـكاِم، قاَل َتعاَلى: {                                          ِبال�سُّ
                                                                                    } )�سورُة الح�سِر، الآيُة 7(.

)1( م�سنُد اأحمَد، وُهَو �سحيٌح.
. )2( �سحيُح البخاريِّ

نَُّة النَّبويَُّة ُمبيِّنًة ِلكثيٍر مْن اأحكاِم اْلُقراآِن اْلَكريِم، كما في الأمثلِة الآتيِة: وجاءِت ال�سُّ
الِة َجاءْت ِفي القراآِن الَكريِم من َغيِر اأَْن ُيَبيَِّن َكيفيََّتها وركعاِتها، وَجاَء  اإنَّ فْر�سيََّة ال�سَّ اأ   -  

لِّي«)2(. لُّوا َكَما َراأَْيُتُموِني اأُ�سَ نَِّة النَّبويَِّة، قاَل :»�سَ بياُن َذلَك في ال�سُّ
ا َنَزَل قوُل اهلِل �ُسبحانـُه وَتعاَلى: { ما رواُه عديٌّ بُن حاتٍم ، َقـاَل: َلمَّ ب - 

 {                                                                                                                                         

ناقْش
َبِني َوُهَو ُمتَِّكٌئ َعَلى  اأَْن ُيَكذِّ اأََحُدُكْم  ُك  مع زمالئَك، َوجَه ِدللِة َقوِل َر�سوِل اهلِل : »ُيو�سِ
ُث ِبَحِديِثي، َفَيُقوُل: َبْيَنَنا َوَبْيَنُكم ِكَتاُب اهلِل، َفَما َوَجْدَنا ِفيِه ِمْن َحاَلٍل ا�ْسَتْحَلْلَناُه،  اأَِريَكِتِه، ُيَحدَّ

َم اهللُ«)1(. َم َر�ُسوُل اهلِل ِمْثُل َما َحرَّ ْمَناُه، اأََل َواإِنَّ َما َحرَّ َوَما َوَجْدَنا ِفيِه ِمْن َحَراٍم َحرَّ

استذكْر

استذكْر

ا�ستذكْر مَع زمالِئَك تعريَف القراآِن الكريِم، واكتُبُه في دفتِرَك.

ا�ستذكْر مَع زمالِئَك تعريَف ال�سّنِة الّنبويِة، واكتُبُه في دفتِرَك.
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َتْحَت  َفَجَعْلُتُهَما  اأَْبَي�َس،  ِعَقاٍل  َو  �ْسَوَد،  اأَ ِعَقـاٍل  اإَِلى  َعَمْدُت   : قاَل  الآيُة 187(،  البقرِة،  )�سورُة 

ِو�َساَدِتي، َفَجَعْلُت اأَْنُظُر ِفي اللَّْيِل، َفاَل َي�ْسَتِبيُن ِلي، َفَغَدْوُت َعَلى َر�ُسوِل اهلِل : َفَذَكْرُت َلُه َذِلَك 
�سوُل  اْلُمراَد من الآيِة اْلكريمِة. َر الرَّ َفَقاَل : »اإِنََّما َذِلَك �َسَواُد اللَّْيِل َوَبَيا�ُس النََّهاِر«)1(، فف�سَّ

3 -  الإجماُع

هو اتِّفاُق الفقهاِء اْلُمجتهديَن ِمَن الُم�سلميَن في ع�سٍر مَن الع�سوِر بعَد وفاِة النَّبيِّ  َعَلى   
حيحِة، وُهَو الَم�سدُر الثَّالُث ِمَن  نَِّة ال�سَّ ُحكِم م�ساألٍة لْم َيرد ِفيها ن�سٌّ من القراآِن الكريِم اأوال�سُّ

، َويجُب الَعمُل ِبِه.  م�ساِدِر التَّ�سريِع الإِ�سالميَّ
في  الَكريِم  الُقراآِن  َجمِع  َعَلى  َعَليهم  اهلِل  ِر�سواُن  حابِة  ال�سَّ اإجماُع  الإجماِع:  اأمثلِة  ومْن   

. يِق دِّ م�سحٍف واحٍد في عهِد اأبي بكٍر ال�سِّ
الجتهاُد  - 4

رعيِّ من اأَِدلتَّه؛كالُقراآِن الَكريِم وال�سّنِة النبوّيِة. هو َبذُل الفقيِه ُجهَدُه في ا�ستخراِج اْلُحكِم ال�سَّ  
  ِّفي ُمراِد النَّبي  حابِة وظهَر الجتهاُد في َعهِد النَّبيَّ ، وِمن ذلَك اْختالُف ال�سَّ
َر ِفي  ُهُم الَع�سْ َر اإِلَّ ِفي َبِني ُقَرْيَظَة، َفاأَْدَرَك َبْع�سُ لَِّينَّ اأََحٌد الَع�سْ مْن َقولِه َيْوَم الأَْحَزاِب: »َل ُي�سَ
َذِلَك،  ِمنَّا  ُيِرْد  َلْم  لِّي،  ُن�سَ َبْل  ُهْم:  َبْع�سُ َوَقاَل  َناأِْتَيَها،  لِّي َحتَّى  ُن�سَ َل  ُهْم:  َبْع�سُ َفَقاَل  ِريِق،  الطَّ
ُهم  على اجتهاِدهم وَلْم ُيعنِّْف ِمْنهم  َفُذِكَر َذِلَك ِللنَِّبّيِ ، َفَلْم ُيَعنِّْف َواِحًدا ِمْنُهْم«)2(. فاأقرَّ

اأحًدا، ومَع هذا الختالِف بقَي الُودُّ بيَنْهم، ولَم يعْب اأحُدهم الآخَر.
واِب، فاإْن و�سَل اإليِه فلُه اأَجراِن،  لى ال�سَّ ويحر�ُس المجتهُد على بذِل ُجهِدِه في الُو�سوِل اإِ
اْلَحاِكُم،  َقاَل َر�ُسوُل اهلِل : »اإَِذا َحَكَم  ِبي ُهَرْيَرَة ، َقاَل:  اأَ اأَجٌر، َعْن  َفلُه  فيه  اأَخطاأَ  واإْن 

ْخَطاأَ َفَلُه اأَْجٌر«)3(. اَب َفَلُه اأَْجَراِن، َواإَِذا حكَم َفاْجَتَهَد ثمَّ اأَ َفاْجَتَهَد ثمَّ اأَ�سَ

. )1( �سحيُح البخاريِّ

. )2( �سحيُح البخاريِّ
)3( متفٌق عليِه.
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ناقْش

رعيَِّة. 1 - اأ�ساأُل اأهَل العلِم والخت�سا�ِس؛ لمعرفِة الأحكاِم ال�سَّ
ِة. 2 - اأُوقُن باأّن ِعلَم الِفقِه قادٌر َعلى اإيجاِد ُحلوٍل ِلْلم�سائِل اْلُم�ْستجدَّ

الُم. الُة وال�سَّ 3 - اأُوقُِّرالُعَلماَء والُفقهاَء الَّذين ُهْم ورثُة الأَنبياِء َعَلْيهُم ال�سَّ

لعلِم اْلفقِه فواِئُد كثيرٌة، ِمنها: 
اإتقاُن العباداِت  - 1

يِن، ُيتقْن اأداَء ِعباداِتِه َعَلى اأََكَمِل َوجٍه، فيح�سُل  بالتَّالي على الأَْجِر مِن اهلِل  ْه ِفي الدِّ َمْن َيَتفقَّ  
�ُسبحاَنُه وَتعاَلى. 

uتمِع الإ�ساميéياِة الفرِد والمM تن¶يُم  - 2
في اْلِعباداِت والُمعامالِت َوْفَق َت�سريعاٍت عادلٍة.    

ِة ايا الإن�سانيَِّة الم�ستéدَّ معالéُة الق†سَ  - 3
ِة في الُمجتمعاِت،  الفقُه الإِ�سالميُّ بمرونِتِه  قادٌر َعلى معالجِة الق�ساَيا والم�سكالِت الُم�ْسَتِجدَّ   
اِء الب�سريَِّة، وحفِظ الأمواِل وا�ستثماِرها وغيِر ذلَك، وهذا ُيَولُِّد عنَد الم�سلِم  كزراعِة الأع�سَ

ا ب�سالحيَّة الإ�سالِم لحياِة النَّا�ِس في كلِّ زماٍن وَمكاٍن.  يقيًنا تامًّ

ُه في الّديِن اإِلى ا�ستثارِة الُقُدراِت العقليَِّة، قاَل  اهللُ َتعاَلى:  مع ُزمالِئَك، كيف يوؤدي التَّفقُّ
}

                            } )�سورُة النِّ�ساِء، الآيُة 83(.

ا kيَُّة علِم الْفقِ¬رابع uمgَاأ

القيُم المستفادُة مَن الدرِس
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ما المق�سوُد بكلٍّ ِمْن: علِم الفقِه، الإجماِع؟  - 1
ٌة، اذكْر اثنَتْيِن منها. يِن فوائُد عدَّ لعلِم الفقِه في الدِّ  - 2

رعيَُّة الآِتَيُة؟ عالَم تدلُّ النُّ�سو�ُس ال�سَّ  - 3
قاَل اهللُ َتَعاَلى: {                                                                         }.  اأ    - 

حكَم  َذا  َواإِ اأَْجَراِن،  َفَلُه  اَب  اأَ�سَ ثمَّ  فاْجتََّهَد  اْلَحاِكُم  َحَكَم  »اإَِذا   : اهلِل  َر�ُسوُل  قاَل   - ب 
فاْجتََّهَد ثمَّ  اأََخَطاأَ َفَلُه اأَْجٌر«.

حيحِة، واإ�سارَة )✗( اأماَم  انُقْل اإِلى دفتِرَك العباراِت الآتيَة، ُثمَّ �سْع اإِ�سارَة )✓( اأماَم العبارِة ال�سَّ  - 4
العبارِة اْلَخَطاأَ:

نَُّة النَّبويَُّة ُتعدُّ الَم�سدَر الثَّانَي ِمن َم�سادِر ِعْلِم اْلِفْقِه. اأ    - )          ( ال�سُّ
 . ب - )          ( َي�سحُّ الجتهاُد ِفي الم�سائِل الَّتي َلم يرْد ِفيها دليٌل �سرعيٌّ

جـ - )          ( اْلِفْقُه َيعني ِحفَظ الآياِت والأَحاديِث ِحْفًظا ُمجّرًدا من َغير َفْهمٍ.
. سوِل� ِر الرَّ حابُة ِر�سواُن اهلِل عليهْم َلم يجتهُدوا ِفي َع�سْ د   - )          ( ال�سَّ

األسئلُة
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: تحلَّلâ اأج�ساُمنا في التُّراِب.

. uلòا من الgو : خاف†سُ

: ثبâَ َق†ساِئي وMُْكِمي.

: ب�سبِب تéَاgُِلكم واإنكاِرُكم.

راكيُب اْلُمْفرداُت َوالتَّ

قاَل اهللُ تعالى:

pIó ré s°ùdG oIQƒ°S   
 (14-10) oáªjôµdG oäÉjB’G 

(اإِثباُت الْبَعِث)

رُس  الدَّ

الحادي َعَشَر
تف�سيٌر 
ßٌفMَِو
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َتفسيُر اآلياِت اْلَكريمِة

اأيِدينا  بيَن  الَّتي  الإِيماِن، والآياُت  اأَركاِن  ِمْن  ُرْكٌن  باليوِم الآخِر  اأنَّ الإيماَن  تعلَّْمَت في ما �سبَق 
ُد ذلَك اليوَم باإظهاِر ُقدرِة اهلِل �سبحاَنُه وَتعالى َعلى الإحياِء بعَد الَمْوِت، وَتُردُّ َعَلى مزاعِم  جاءْت توؤكِّ

ُمنِكري اْلَبْعِث يوَم القيامِة، وُخِتمَت ِبَت�سويِر َحاِل الَكافريَن يوَم اْلَعر�ِس َعَلى اهلِل َتعاَلى.
دُّ على ُمنكري الْبَعِث  الرَّ

َل  اأنَُّه  َزاعميَن  القيامة،  يوَم  البعَث  مّكَة  اُر  ُكفَّ اأَنكَر 
تعوَد  اأَْن  التَّراِب  الَّتي تحلَّلت في  اْلَباليِة  ِلالأج�ساِد  ُيمِكْن 
ُمحّمًدا  �َسيِّدنا  َتعالى  اهللُ  َه  وجَّ وقد  جديٍد.  مْن  وتتَكّوَن 
الَّذي  باأنَُّه �ُسبحاَنُه وَتعاَلى  َيُردَّ عَلى َزْعِمهم ذاَك،  اأَْن   
اإِحياِئهم  َقادٌر على  اأَرواِحهم،  ِبقب�ِس  الَموِت  َملَك  َل  كَّ َوَ

من َجديٍد َيوَم اْلِقيامِة.

إضاءُة 

اهلِل   َر�ْسوِل  اإَلى  وائٍل  بُن  العا�ُس  اأَتى 
ثمَّ  ِباأ�سابِعِه،  َفَفتََّتُه  ُمَتَحلٍِّل،  ِبْعظٍم 
ُد  ُمحمَّ يا  قال:  ُثمَّ  يح،  الرِّ في  ذراُه 
َمْن ُيحيي هذا َوُهو َرميٌم؟ قاَل: »اهللُ 
ُيْحييِه، ُثمَّ ُيِميُتُه، ُثمَّ ُيدِخُلَك النَّاَر«)1(. 

إضاءُة 

يُِّع َجنازًة،  ريُّ ُي�سَ  كاَن الح�سُن اْلَب�سْ
فاأخَذ بيِد َرجٍل بجواِرِه و�ساأََلُه: َماذا 
يفعُل هذا الميُِّت اإِذا عاَد اإِلى اْلَحياِة؟ 
ا كاَن قبَل اأْن  فقاَل: َيكوُن اأَْف�سَل ِممَّ
لْم  فاإْن  الح�سُن:  لُه  فقاَل  يموَت، 

يكْن ُهو فكْن اأنَت.
حيٌح. )1( م�ستدرُك الحاكِم، وُهَو �سَ

ْل تأمَّ

قوَل اهلِل َتعالى{                     } )�سورُة ي�س، الآيُة 79(.
ليَل الّذي تعر�سُه الآيُة على قدرتِه تعالى على اإحياِء الموتى. ُثمَّ ا�ستنتِج الدَّ

Mَاُل الَكافريَن عنَد ُمعاينِة البعِث
ُر الآياُت َحاَل اْلُمجرميَن الَكافريَن يوَم القيامِة بيَن  ُت�سوِّ
هم،  َء، َخاِف�سي ُروؤو�سِ ِة، َحيُث َيُكونوَن اأَذّلَ َيَدْي َربِّ اْلِعزَّ
، وَما راأَْوا ِمن اأَهواٍل، ِعنَدئٍذ َيرُجوَن  ِلما َعرُفوا ِمَن اْلَحقِّ
اِلًحا،  َيعمُلوا �سَ َحتَّى  نيا  الدُّ اإِلى  ُيعيَدهُم  اأَْن  َعزَّ وَجلَّ  اهللَ 
لكنَّ اهللَ َتعالى ل َي�ستجيُب ِلَطَلِبهم؛ لأنَُّه �ُسبحاَنُه َهيَّاأ َلهْم 
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الِقَيُم المستفادة مَن اآلياِت الكريمِة

. ، والنَّار حقٌّ ، والجنَُّة حقٌّ ، والَبعُث حقٌّ ؛ فالَمْوُت َحقٌّ اأُوِقُن باأنَّ وعَد اهلِل َتعالى حقٌّ  - 1
2 - اأَنتفُع باأ�سباِب الهدايِة الَّتي اأر�سَلها اهللُ َتعالى ِلي.

لى اهلِل َتعالى، كي ل اأندَم حَيُث ل ينفُع النَّدُم. 3 - اأَتوُب واأَرجُع اإِ

استنتْج

مع زمالئك قيمًة اأُْخرى ُتر�سُد اإَِلْيها الآياُت اْلَكريمُة.

جِل الَّذي اأَحياُه اهللُ َتعاَلى، بعَدما  َة الرَّ   ارجْع اإِلى الآيِة )259( مْن �ُسورِة البقرِة، واكتْب ِق�سَّ
اأَماتُه ِمئَة عاٍم.

نشاٌط بيتيٌّ

َة، فَلْم يهَتُدوا َفحقَّ عليهُم اْلعذاُب ِفي الآخرِة. نيا، واأََقاَم َعِليهم الُحجَّ اأَ�سباَب الهدايِة جميَعها ِفي الدَّ
َونتيجًة لإنكاِر اْلَكافريَن وتجاُهِلِهم لليِوِم الآخر؛ فاإنَّ اهللَ عزَّ وجلَّ يتُرُكهم في عذاٍب دائٍم يوَم 

نيا. القيامِة، فيجازِيهم بجن�ِس َعمِلهم الَّذي َكان في الدُّ
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ِبماذا ا�ستدلَّ الكافروَن َعلى َزْعِمهم في اإنكاِر الْبعِث؟  - 1
رِت اْلآياُت الكريمُة حاَل الكافريَن ِعندَما َيعِرفون اْلَحقَّ يوَم القيامِة؟ وَّ كيَف �سَ  - 2
نيا؟   ما الآيُة الّدالَُّة عَلى اأنَّ َجزاَء الكافريَن يوَم القيامِة مْن ِجن�ِس َعمِلِهم في الدُّ  - 3

ما ُحكُم الإيماِن بالبعِث يوَم اْلِقيامِة؟  - 4
نيا حّتى َيعمُلوا �سالًحا، علِّْل  جوِع اإلى الدُّ اِر الُمَتَمثِِّل بالرُّ ل ي�ستجيُب اهللُ َتعالى ِلطَلِب الُكفَّ  - 5

ذلَك.

األسئلُة



49

رُس الدَّ

اني عشَر  الثَّ
التuاوُة 

والتéَّويُد 

ُل وُأالحُظ أتأمَّ

َع الآتيَة، واأُلحُظ كيفيََّة ُنطِق َلِم َلفِظ اْلَجاللِة »اهلِل«: اأَقراأُ الَموا�سِ  ●

1 - َقاَل َتعاَلى: {                                                                      
                                      } )�سورُة اْلبقرِة، الآية 190(.

2- َقاَل َتعالى: {                                                                                                           }
)�سورُة النِّ�ساِء، الآيُة 14(.  

اأُلحُظ اأَنَّ لَم َلفِظ اْلَجاللِة ُنِطَقْت ُمرقَّقًة؛ لأنَّها َم�سبوقٌة ِبَك�سٍر.
ي َي�سبُق َلَم َلفِظ اْلَجاللِة »اهلِل«: َع الآتيَة، واأُلِحُظ َنوَع اْلَك�سِر ِفي اْلَحرِف الذَّ ُل اْلَموا�سِ اأَتاأَمَّ  ●

1 - َقاَل َتعالى: {                                                                   } )�سورُة هوٍد، الآيُة 41(
2 - َقاَل َتعالى: {                                        } )�سورة ُهوٍد، الآيُة 19(

3 - َقاَل َتعالى:{                                            } )�سورُة ُهوٍد، الآيُة 123(
4 - َقاَل َتعالى:{                                                                                                  } )�سورُة الأْنفاِل، الآيُة 70(

5 - َقاَل َتعالى: {                                                               } )�سورُة َفاِطٍر، الآيُة 2(
لّي، وفي المثالين )4، 5( ك�سٌر َعاِر�ٌس.        �سْ اأُلحظ اأنَّ اْلَك�سَر في الأمثلة )1-3( ك�سٌر اأَ

تعّلْم

ُل في اْلَكلمِة  الَك�سُر اْلعار�ُس: اأَْن يكوَن اآِخُر َحرٍف في اْلَكلمِة الأولى �َساكًنا،  والحرُف الأوَّ
اِكَنْيِن. ُر الَحرُف الأَخيُر في اْلَكلمِة الأُولى ِلَمْنِع الِتقاِء ال�سَّ التي تليها �ساكًنا، فُيك�سَ

( p̂ G) pádÓérdG pßØd pΩ’ o≥«bôJ

َقًة، اأو اأَْن َيطراأَ عليها التفخيُم  مًة اأو ُمرقَّ ا اأن تكوَن ُمفخَّ َعرْفَت �َسابًقا اأنَّ حروَف اللُّغِة العربيَِّة اإمَّ
ِعها في الَكلمِة اأَو َحرَكِتها، ومنها لُم لفِظ الجاللِة )     (. و�ستتعرف في  اأو التَّرقيُق ح�سَب َمو�سِ

هذا الدر�س حالت ترقيق لم لفظ الجاللة، و�ستتعرف في در�س لحق حالت تفخيمها.
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اُم �سورُة gودm عليِ¬ ال�سَّ
الآياُت الكريمُة من (36 - 49)

قاَل اهللُ تعالى:

ُق َأْتُلو َوُأَطبِّ

ِع الآتيِة: اأَنطُق لَم َلفِظ الجاللِة »اهلِل« ُمَرّققًة ِفي اْلَموا�سِ
َقاَل َتعالى: {                                    } )�سورُة ُهوٍد، الآيُة 43(.

َقاَل َتعالى: {                                              } )�سورُة ُهوٍد، الآيُة 113(.
َقاَل َتعالى: {                               } )�سورُة ُهوٍد، الآيُة 88(.

َأتدرَُّب

أستنتُج

ِليٍّ اأَْو َعاِر�ٍس. ُق اإِذا �ُسِبَقت ِبَك�سٍر اأَ�سْ لَم لفِظ اْلَجاللِة »اهلِل«، ُترقَّ
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ُة  التِّالوُة اْلَبيتيَّ

: ريِف )�سورِة التَّْوبِة(، ثمَّ اأَرجُع اإلى الم�سحِف ال�سَّ
1 - اأَْتلو الآياِت اْلَكريَمَة )36-50( ُمراعًيا ما تعّلمُتُه من اأَحكاِم التِّالوِة والتَّجويِد.

َع فيها ترقق َلفِظ الجاللِة، واأَكُتُبها ِفي َدفتِري، واأَْنطقها َجيًِّدا. 2 - اأَ�ستخرُج ثالَثَة موا�سِ

ُم تعلُّمي وَأدائي  أَقوِّ

في  »اهلِل«   الجاللِة  َلفِظ  لِم  َترقيَق  واأُلِحُظ   ، ُهوٍد  �ُسورِة  ِمْن  الآتيَة  الكريمَة  الآياِت  اأَتلو 
ِع الآتيِة: اْلَموا�سِ

1- َقاَل َتعالى: {                                                                 } )�سورُة ُهوٍد، الآيُة 33(.
2- َقاَل َتعالى:{                                                             } )�سورُة ُهوٍد، الآيُة 14(.
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ًدا: هْل در�ْسَت لمتحاِن  ديَقُه محمَّ �َساأَل محموٌد �سَ
َر  هذا اليوِم؟ فقاَل محمٌد: اأدر�ُس! لماذا اأدر�ُس؟ اإن َقدَّ
َنف�سي؟  اأُتعُب  فلماذا  �ساأنجُح،  النَّجاَح  لي  َتعالى  اهللُ 

فهَذا ق�ساُء اهلِل تعاَلى وَقدُره.
ما راأُيَك ِبما قاَلُه محمٌد؟ وما مفهوُم الَق�ساِء َواْلَقَدِر؟

الإيماُن ِبالق�ساِء والَقَدِر هَو العتقاُد الجازُم باأنَّ اهللَ تعالَى َعِلَم الأ�سياَء والأْفعاَل وَكَتَبها في 
َنِن الَكْوِن وِنظام الحَياِة، واأَْفَعاِل الِعباِد، واآجاِلهم واأرزاِقهم مْن  اللَّوِح المْحفوِظ قبَل ُحدوِثها، ك�سُ

ي ق�ساًء. دوِن اإجباٍر َلُهم على فْعِلها وهذا ي�سّمى قدًرا، فاإَذا وقَع منهُم ما كتبُه اهللُ َتعالى َلهم �ُسمِّ
ُي�سّمى  اأَن يحدَث  قبَل  ْيُء  فال�سَّ الآخَر،  اأحُدهما عِن  َينفّك  ُمتالزَماِن ل  اأَمراِن  والَق�ساُء والقدُر 

اًء، قاَل اهللُ َتعالى:{                                                            ى ق�سَ قَدًرا، وبعَد ُحدوثِه ُي�سمَّ
                                                       } )�سورُة اْلحديِد، الآيُة 22(.

�سِه، ولوِنِه، و�سكِلِه، وحركِة  ل �َسكَّ بوجوِد اأ�سياَء لي�َس لالإِن�سان اختياٌر فيها، مثَل: َدقَّاِت قلِبِه، وتنفُّ
تاِء، َفهذِه ل اإرادَة لالإن�ساِن فيها فال ُيحا�َسُب عَلْيها. يِف وال�سِّ الكوِن كَتعاقِب اللَّيِل والنَّهار وال�سَّ

الَة �َسُيحا�َسُب  َتَرَك ال�سَّ َفُهو م�سوؤوٌل عنها، فَمْن  ِة  باإرادِتِه الُحرَّ الَّتي تكوُن  اأعماُلُه الختياريَُّة  ا  واأمَّ
على َترِكها؛ لأنُه ترَكَها باختياِرِه َواإِراَدِتِه، َفعلُم اهلِل َتعالى باأنَُّه �سيتُرُك ال�سالَة وكتابُتُه ذِلَك عْنَدُه �ُسبحاَنُه 
في اللَّوِح المحفوِظ، ل َيعني اأنَُّه  ُمجبٌرعلى ترِكها، ول َيْعفيِه من الم�سوؤولّيِة والمُحا�سبِة على َترِكها؛ ِلأَنَّ 

َر لُه اهللُ َتعالى منُذ الأزِل، فال يحكُم َعلى ما ل يعلُم. الإن�ساَن ل يعلُم ماذا قدَّ

ًدا: هْل در�ْسَت لمتحاِن  ديَقُه محمَّ ًدا: هْل در�ْسَت لمتحاِن �َساأَل محموٌد �سَ ديَقُه محمَّ ًدا: هْل در�ْسَت لمتحاِن �َساأَل محموٌد �سَ ديَقُه محمَّ ًدا: هْل در�ْسَت لمتحاِن �َساأَل محموٌد �سَ ديَقُه محمَّ ًدا: هْل در�ْسَت لمتحاِن �َساأَل محموٌد �سَ ديَقُه محمَّ ًدا: هْل در�ْسَت لمتحاِن �َساأَل محموٌد �سَ ديَقُه محمَّ ًدا: هْل در�ْسَت لمتحاِن �َساأَل محموٌد �سَ ديَقُه محمَّ ًدا: هْل در�ْسَت لمتحاِن �َساأَل محموٌد �سَ ديَقُه محمَّ ًدا: هْل در�ْسَت لمتحاِن �َساأَل محموٌد �سَ ديَقُه محمَّ ًدا: هْل در�ْسَت لمتحاِن �َساأَل محموٌد �سَ ديَقُه محمَّ ًدا: هْل در�ْسَت لمتحاِن �َساأَل محموٌد �سَ ديَقُه محمَّ �َساأَل محموٌد �سَ

pQ nó n≤dGh pAÉ°†≤dÉH o¿ÉªjE’G

رُس  الدَّ

الَث عشَر الثَّ

الإيماُن ِبالق�ساِء والَقَدِر هَو العتقاُد الجازُم باأنَّ اهللَ تعالَى َعِلَم الأ�سياَء والأْفعاَل وَكَتَبها في 

kوالَقَدِراأّول Aِمفهوُم الإِيماِن بالق†سا

الْقدُر َواختياُر الإن�ساِنثانيkا
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ناقْش

ناقْش

تدّبر

رِكهم، زاعميَن اأنَّ اهللَ َتعاَلى ُهَو الَّذي اأجبَرُهم على ذلَك،  اعتر�َس َعَبَدُة الأ�سناِم بالقَدِر لتبريِر �سِ
َقاَل اهللُ َتعالى:{                                                                } )�سورُة 

خرِف، الآيُة 20(. ناق�ْس كيَف تربُط بيَن الفكرتْين الواردَتْيِن في الآيِة الكريمِة. الزُّ

ولتو�سيِح ذلَك، ن�سرُب هذا المثاَل: المعلُِّم يعرُف الطالَب المجتهَد، ِمْن غيِر اْلُمجتهِد، َفلو ُطِلَب 
َع َنتائجُهما، لأَجاَب باأنَّ المجتهَد �سينجُح، لأنَُّه وقَع في ِعلِمِه اأنَُّه �َسيدر�ُس، ومْن ثمَّ �سينجُح،   اإليِه اأَْن َيَتوقَّ
الَب  را�سِة، ولْم يمنِع الطَّ الَب المجتهَد على الدِّ خالًفا لغيِر الُمجَتِهِد، فالمعلُِّم ل يعلُم اْلَغيَب ولم ُيجبِر الطَّ
را�سِة وهَكذا الحاُل ُهنا، وهلِل تعاَلى الَمثُل الأَعلى. فاهللُ �سبحاَنُه وَتعالى علُمُه يقينيٌّ  غيَر الُمجَتِهِد مِن الدِّ
ابِق لأفعاِل عباِدِه، كَتَب  ل ُيخِطُئ، والمعلُِّم علُمُه ظنيٌّ فقْد ُيخطُئ. واهللُ �سبحاَنُه وَتعالى بعلِمـِه ال�سَّ
،  قال تعالى: {                                                          } )�سورُة  عليهم َما �سيكوُن منهم ِمْن خيٍر اأو �َسرٍّ

الإن�ساِن، الآيُة 3(. وعلى الإِن�ساِن اأْن يفعَل الَخْيَر؛ لأنَُّه ل يعَلُم َماذا كتَب اهللُ تعالى َلُه.
يَِّة الإرادِة،  َمُهم بالعقِل وحرِّ واهللُ تعالى َقادٌر َعلى اأَن ُيجِبر النَّا�َس على طاعِتِه لو �ساَء، لكنَُّه كرَّ

َكي يختاُروا اأْفَعاَلُهم باأَنف�سِهم.

العبارَة القائلَة: »الإن�ساُن ُم�سيٌَّر وُمَخيٌَّر«.

قوَل اهلِل تباَرَك وَتعالى: {                                                                                         } )�سورُة 
، الآيُة 5(، وناق�ْس زمالَءَك ِفي م�سوؤوليَّة الإن�ساِن عن عملِه. فِّ ال�سَّ

اأنبياَء  اإليهْم  ، واأر�سَل  اْلَحقَّ َلُهم  ُتبيُِّن  ُكُتًبا  فاأنزَل لهم  اْلِهدايِة،  �ُسُبَل  للنا�ِس  �سبحاَنُه  َر اهللُ  لقد ي�سَّ
ِه،  ؛ فاإنَُّه يكوُن قِد اختاَرُه بنف�سِ رِّ ُير�سدوَنهم اإلى الَخيِر، فاإَذا �سلَك الإن�ساُن طريَق الَخيِر اأو طريَق ال�سَّ

و�َسُيحا�سُبُه اهللُ تعاَلى على اْخِتياِرِه، قاَل اهللُ َتعالى: {                                                         
                                                                                     } )�سورُة اللَّيِل، الآياُت 10-5(.
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الإيماُن بالق�ساِء والقدِر َواجٌب، َوُهَو ُركٌن مْن اأركاِن الإيماِن، فال يكوُن المرُء موؤمًنا اإلَّ بِه، 
الُم عندَما �ساألُه عِن الإيماِن: »اأَْن ُتوؤِْمَن ِباهلِل َوَماَلِئَكِتِه َوُكُتِبِه  لقوِل ر�سوِل اهلِل  لجبريَل عليِه ال�سَّ

ِه«)1(. َوُر�ُسِلِه َواْلَيْوِم الآِخِر َوُتوؤِْمَن ِباْلَقَدِر َخْيِرِه َو�َسرِّ

لالإيماِن بالق�ساِء والقدِر اآثاٌر كثيرٌة في حياِة الم�سلِم، مْنها:
ر�سا الموؤمِن بق�ساِء اهلِل َتعالى، واْطِمئناُنه بِه، لأنَّ َما اأ�ساَبُه ْلم َيُكْن ِليخطَئُه، وَما اأخطاأَُه لْم   - 1
ًيا ِبق�ساِء اهلِل َتعالى:»اإِنَّ اْلَعْيَن  ا ُتُوّفَي ولُده اإبراهيُم قاَل را�سِ َيُكْن لي�سيَبُه، فهذا َر�سوُل اهلِل  لمَّ

ي  ُيْر�سِ َما  اإِلَّ  َنُقوُل  َول  َيْحَزُن،  َواْلقْلَب  َتْدَمُع، 
َربََّنا، َواإِنَّا ِبِفَراِقَك َيا اإِْبَراِهيُم َلَمْحُزوُنوَن«)2(. 

ا�ست�سعاُر الموؤمِن لعظمِة اهلِل َتعالى ِفي �َسَعِة علِمِه   - 2
ِة تقديِرِه. وِدَقّ

ِل  َيْدفُع الإيماُن بالق�ساِء والقدِر الم�سلَم اإلى التَّوكُّ  - 3
والأخِذ بالأ�سباِب.

يََّة الختياِر.  تكريُم اهلِل َتعالى للنَّا�ِس؛ ِبَمنحِهْم ُحرِّ  - 4

)1(  �سحيُح م�سلٍم.
. )2( �سحيُح البخاريِّ

اجمْع َبع�َس اْلِعباراِت الُمنت�سرِة في الُمجتمِع حوَل الَق�ساِء والَقَدِر، واأعِط َراأَيَك فيَها.
نشاٌط بيتيٌّ

Mُْكُم الإيماِن بالق†ساAِ والقَدِرثالثkا

ا kوالقدِررابع Aِاآثاُر الإِيماِن بالق†سا

ٌة معلومٌة إثرائيَّ

اأبناِئها  ا�ست�سهاُد  الخن�ساَء  بلَ≠  ا  لمَّ
اهلِل  ِبَق�سـاِء  يـًة  قــاْلَت را�سِ الأَربعــِة، 
َفنـي  �َسـرَّ الَّـذي  هلِل  »اْلحمـُد  َتعـالى: 
ِبَقتلهـم، اأرُجـو من َربِّـي اأَْن َيجمَعِني 

ِبهْم ِفي م�ستقرِّ َرحمِتِه«.
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1 - بيِّْن َمعنى الق�ساِء والقدِر.
ْر َمعنى قوِلِه تعاَلى: {                                                               }. 2 - ف�سِّ

3 - ما حكُم الإيماِن بالَق�ساِء والقدِر؟ اذكر الّدليَل.
4 - اذُكْر اأَثَرْيِن ِمن اآثاِر الإيماِن بالَق�ساِء والقدِر.

æوَط, fاûbْ¢ ذلَ∂. o≤وال ¢َSCي ال»اæعjَ ’ Qِواْل≥د Aِال≥†شاH o¿اªjِE’5 - ا
6 - �سّنِف الأَفعاَل الآتيَة اإِلى اختياريٍَّة وغيِر اختياريٍَّة بالن�ْسَبِة اإِلى اْلإن�ساِن:

- طوُل الإن�ساِن.  
- الّتدِخيُن.  

- لوُن ب�سرِة الإن�ساِن.  
ْوُم َرم�ساَن. - �سَ  

عُي في َطلِب الرزِق.  - ال�سَّ  

األسئلُة
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َما  في  ِح  التَّنا�سُ َعلى  الُم�سلميَن    النَّبيُّ  َيحثُّ 
بيَنهُم، ِلما للّن�سيحِة مْن اأَثٍر كبيٍر في َتنقيِة اْلُمجتمِع ِمَن 
، فيكوُن كلُّ فرٍد في المجتمِع اإيجابيًّا  ارِّ ِد واْلَم�سَ اْلَمفا�سِ
م النَّ�سيحَة ِلغيِرِه وَيْقَبُلها ِمنُه، والن�سيحُة هَي تحّري  يقدِّ
الحقَّ في القوِل والعملِ، وتوجيُه النا�ِس واإر�ساُدهم نحَو 

الخيِر، باأ�سلوٍب حكيٍم. 

 َتناوَل الحديُث ال�سريُف مجالِت النَّ�سيحِة، وهَي:
1- هلِل تَعالى 

وتكوُن بالإيمان باهلِل تعالى، وبفعِل ما اأَمَر بِه، واجتناِب ما نهى عنه، وَدعوة النا�ِس اإلى ذلك.
)1( �سحيُح م�سلٍم.

اأَْو�ِس  بُن  تميُم  الجليل  حابيُّ  ال�سَّ
اريُّ ، كاَن َن�سرانيًّا فاأ�ْسَلَم مع  الدَّ
لْلِهجــَرِة،  ِت�ْسٍع  �َسَنَة  َقوِمِه  من  َوفٍد 
نــزَل بـيـَت المقــد�ِس، وُتُوفَِّي ِفيها 

�سنَة اأربعيَن ِلْلهجرِة.

تدبَّْر

 قـوَلـه تعــالى:{                      
ْيَحِة. ِر(، ُثَم َبيِّْن َوْجَه َعالقته ِبالنَّ�سِ                                                     } )�ُسورِة اْلَع�سْ

ريَ∞ اقراأ الْحديَث النَّبويَّ ال�سَّ

َقاَل: »هلِلِ  ِلَمْن؟  ُقْلَنا:  يَحُة«  النَّ�سِ يُن  َقاَل: »الدِّ  ، اأَنَّ ر�سوَل اهلل    اِريِّ  الدَّ َتِميمٍ  َعْن 
ِتِهْم«)1( ِة اْلُم�ْسِلِميَن َوَعامَّ َوِلِكَتاِبِه  َوِلَر�ُسوِلِه َولأَِئمَّ

َبْيَن َيَدي اْلَحديِث

ريِف َشرُح اْلحديِث الشَّ

ريَ∞ ريَ∞اقراأ الْحديَث النَّبويَّ ال�سَّ ريَ∞اقراأ الْحديَث النَّبويَّ ال�سَّ ريَ∞اقراأ الْحديَث النَّبويَّ ال�سَّ ريَ∞اقراأ الْحديَث النَّبويَّ ال�سَّ ريَ∞اقراأ الْحديَث النَّبويَّ ال�سَّ ريَ∞اقراأ الْحديَث النَّبويَّ ال�سَّ ريَ∞اقراأ الْحديَث النَّبويَّ ال�سَّ ريَ∞اقراأ الْحديَث النَّبويَّ ال�سَّ اقراأ الْحديَث النَّبويَّ ال�سَّ

oáë«°üsædG oøj uódG

رُس  الدَّ

ابَع عَشَر الرَّ
فهٌم 

ßٌفMَِو

w∞َسري� wديٌث نَبويMَ

التَّعريُف ِبراوي  الحديِث
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2 - للقراآِن الكريِم
تكوُن بالإيماِن باأّنه كالُم اهلل تعالى، وبالمداومِة على تعلُِّمه، والعمِل بما جاَء ِبِه، وتعليمِه للّنا�ِس.

 3 - ِلر�سوِل اهلِل
فاِع عنُه، ون�سِر �سّنِتِه بين النا�ِس. وتكوُن بت�سديقِه ِبما جاء به، واتِّباعِه في ما اأَمَر، والدِّ

ِة الم�سلميَن 4 - ِلأئمَّ
ِحهم برفٍق وليٍن.  ، وطاَعِتهم، وُن�سْ وتكوُن باإعانِة اأولياِء اأموِر الم�سلميَن على الحقِّ

5 - للم�سلميَن َوالنّا�ِس اأجمعيَن
الِح، وتقويِم �ُسلوِكهم بالحكمِة والموعظِة الح�سنِة. تكوُن باإر�ساِدهم اإِلى الخيِر وال�سَّ

ِح اأن يراِعَيها، منها: للن�سيحِة اآداٌب على النا�سِ
عمُل النا�سِح بما ين�سُح به غيَره، فال ينهى عن فعٍل وُهو ياأتي بمثِله؛ لأنَّ القدوَة الح�سنَة لها   - 1
َر غيَره من َمواِطِن الخطاأَ  اأثُرها في الآخرين اأكثَر مَن القوِل، ول َيْمنُع ذلك الُم�سلَم اأن ُيحذِّ

التي �سبَق اأن َوَقع فيها، كاأَن ين�سَح المدّخُن �سديَقُه باألَّ ُيجّرَب التدخيَن.
ِف معُه، وا�ستعماِل الألفاِظ اللينِة، لأنَّ  الرفُق بالمن�سوِح، وذلَك باإظهاِر المحبِة لُه، والتلطُّ  - 2

العنَف والق�سوَة مع المن�سوِح تجعلُه ُي�سرُّ على خطِئِه.
تخ�سي�ُس الن�سيحِة بالمن�سوِح، فال تكوُن اأماَم الآخريَن؛ لأنَّ ذلك اأنفُع للمن�سوِح واأكثُر َقبوًل.  - 3
اأَ�سحاَبُه ِبالموعظِة �ساعًة ف�ساعًة مخافَة  ُد  النَِّبيُّ  يتعهَّ اْلُمنا�سِب، فقد َكاَن  اْلَوقِت  اختياُر   - 4

الملِل عليهِم)1 (.
عدُم التَّعالي َعلى الَمن�سوِح، اأَْو اإِظهاِر النَّق�ِس فيِه.   - 5

ماَم النَّا�ِس، وعدُم الَجهُر بالن�سيحِة َبْل ي�سرُّ َلُه ِبها. فقْد َكاَن  عدُم التَّ�سريح ِبا�سِم المن�سوِح اأَ  - 6
ْقَواٍم َقالوا َكذا َوَكذا« )2(. ُح اأَ�سحاَبُه بقولِه: »َما َباُل اأَ ر�سوُل اهلِل  َين�سَ

متفٌق عليه.  )1(
�سحيُح م�سلٍم.  )2(

آداُب النَّصيحِة
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1 - اأَقبُل النَّ�سيحَة، واأُقِّدُمها ِلالآَخريَن.
�ُسوِل ، واأَتَّبُع �ُسّنَتُه. 2 - اأُدافُع َعِن الرَّ

3 - اأَُكوُن ُعن�سًرا  اإيجابيًّا ِفي اْلُمجتمِع.

يُد َيُطوُف َيْوًما ِباْلَبْيِت اإِْذ َعَر�َس َلُه َرُجٌل، َفَقاَل: َيا اأَِميَر اْلُموؤِْمِنيَن،  �سِ َبْيَنَما الخليفُة هاروُن الرَّ  - 1
اإِنِّي اأُِريُد اأَْن اأَُكلَِّمَك ِبَكالٍم ِفيِه ِغْلَظٌة، َفَقاَل: »ل« ، َقْد َبَعَث اهللُ َمْن ُهَو َخْيٌر ِمْنَك اإَِلى َمْن ُهَو 
ا بعَثُهما  الُم لمَّ �َسرٌّ ِمنِّي، َفاأََمَرُه اأَْن َيُقوَل َلُه َقوًل َليًِّنا، ُيريُد ِبذلَك ُمو�سى وَهاروَن َعليهَما ال�سَّ

اهللُ َتعالى اإِلى ِفرَعوَن، َقاَل اهللُ َتعالى: {          
                    } )�سورة طه، الآيتان 43- 44(.

نَُّه َزيٌن، واإيِّاُكما َواْلكذَب  دِق َفاإِ ن�سَح الإماُم اأَبو الَوليِد الباجيُّ وَلَدْيِه بقولِه: »َعليُكما بال�سِّ  - 2
دِق َفُهو َناِطٌق َمْحُموٌد، َومن ُعِرَف باْلَكِذِب َفُهَو �َساِكٌت َمهجوٌر  َفاإِنَُّه �َسيٌن، َومن ا�ْسُتِهر بال�سِّ
ف اهلل َتَعالى اأحًدا  ه، َوَما و�سَ َق َحقُّ ْدُقه َول يَتَحقَّ اِب اأَلَّ ُيقبَل �سِ َمْذُموٌم، َواأَقلُّ ُعقوباِت اْلكذَّ

دِق اإِل مادًحا َلُه وُمرفًِّعا ِبِه«. َف اهللُ َتَعاَلى اأحًدا ِبال�سِّ ا َلُه، َول و�سَ باْلَكِذِب اإِلَّ ذامًّ

ما النَّ�سيحُة اْلَعمليَُّة التي ُيمكُن اأَن ُيقدَمها ُكلٌّ ِمن:
الِب. 2 - المَعّلِم للطَّ بيِب ِلْلمري�ِس.   1 - الطَّ

وجِة ِلزوِجَها. وِج ِلزوجته.    4 - الزَّ 3-ا لزَّ

نشاٌط ختاميٌّ

الِح لِف الصَّ مواقُف ِمن ِسَيِر السَّ

ريِف  الِقيُم الُمستفادُة ِمَن اْلَحديِث الشَّ
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بيِّْن َكيَف َتكوُن النَّ�سيحُة هلِل َتعالى.  - 1
اذُكْر اأََدَبْيِن للنَّ�سيحِة.  - 2

الِح  يدلُّ َعلى النَّ�سيحِة.  َلِف ال�سَّ يرِة ال�سَّ هاِت َموقًفا ِمن �سِ  - 3
لوكيَّاِت الآتيِة: ما َموِقُفَك من ال�سُّ  - 4

حِك َعالًيا. وَتها بال�سَّ ارِع؛ لأنَّها َرَفَعْت �سَ ديقِتها في ال�سَّ  اأ   - قامْت طالبٌة ِبَتوبيïِ �سَ
َم �سابٌّ ِلِخطبِة َفتاٍة، ف�ساأَل اأهُل الفتاِة عنُه جاَرُه، فاأَخبَرُهم باأّن الخاِطَب ل ُي�سلِّي. ب - تقدَّ

جـ - َراأَى َطاِلٌب زميَلُه َيهُرُب ِمَن اْلمدر�سِة.

األسئلُة
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رُس  الدَّ

الخامَس َعَشَر 
التuاوُة 

والتéَّويُد 

ُل َوُأالحُظ أتأمَّ

ُل لَم َلفِظ اْلَجاللِة  )اهلِل(  ِفي اْلَموا�سِع الآتيِة: اأتاأمَّ
1 -  قاَل اهللُ َتعالى: {                            } )�سورُة البقرِة، الآيُة 153(

2 -  قاَل اهللُ َتعالى: {                                         } )�سورُة النَّ�سِر، الآيُة 1(
3 -  قاَل اهللُ َتعالى: {                                       })�سورُة النُّوِر، الآيُة 35(

ُأالحُظ أنَّ

ا اأْن يكوَن َمفتوًحا َكما ُهو ِفي اْلبنِد )1( على اآخِر كلمِة  اْلَحرَف اّلذَي َي�سبُق لَم لفِظ الَجالِلة اإمَّ
)     (، اأَو م�سموًما كما ُهَو في البند )2( َعلى اآخِر كلمِة )ن�سُر(، اأَْو اأَْن تبداأَ التالوُة بِه كما ُهَو ِفي 

اْلبنِد )3(. 
مًة. ابقِة األفُظ لَم َلفِظ اْلَجاللِة ُمفخَّ وفي جميِع الموا�سِع ال�سَّ

ِع الآتيِة: َمًة ِفي الموا�سِ اأنطُق لَم لفظ الجاللِة )اهلل( ُمفخَّ
1 - {                       } )�سورُة النُّوِر، الآيُة 33(.

2 - {                                          } )�سورُة النُّوِر، الآيُةُ 22(.

أستنتُج

ُم اإِذا �سبَقها حرٌف َم�سموٌم اأَو َمفتوٌح، اأَو َكاَن ابتداُء التِّالوِة ِبها. لُم لفِظ الجاللِة )اهلِل( ُتفخَّ

 pßØnd pΩ’ oº«îØ nJ 
(ˆG) pádÓ nérdG

ر�ِس الحالِت  ُف في هذا الدَّ َتعّلْمُت في َدر�ٍس �َسابٍق َحاَلِت َترقيِق لِم لفِظ اْلَجاللِة، و�ستتعرَّ
َم ِفيها لِم لفِظ اْلَجاللِة. الَّتي ُتفخَّ
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اُم �سورُة gودm عليِ¬ ال�سَّ
الآياُت الكريمُة من (50 - 60)

قاَل اهللُ تعالى:

ُق َأْتُلو َوُأَطبِّ

3 - {                                                      } )�سورُة اآِل عمراَن، الآيُة 102(.
4 - {                                                                                                 } )�سورُة البقرِة، الآيُة 10(.

5 - {                    } )�سورُة الإِخال�ِس، الآيُة 2(.
6 - {                                                                 } )�سورُة الَبقرِة، الآيُة 15(.

                                           } - 7
     } )�سورُة الح�سِر، الآيُة 18(.
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ُة  الّتالوُة اْلَبيتيَّ

: ريِف )�ُسورِة التَّوبِة(، ثمَّ اأَرجُع اإِلى الم�سحِف ال�سَّ
1 - اأَْتلو الآياِت اْلَكريَمَة من )51-66( ُمراعًيا ما تعلمُته من اأَحكاِم التِّالوِة والتَّجويِد.

َع تفخم ِفيها لُم َلفِظ اْلَجاللِة، واأَكَتُبها ِفي َدفتِري، واأنطُقها جّيداً. 2 - اأَ�ستخرُج َثالثَة َموا�سِ

ُم تعلُّمي وَأدائي  أَقوِّ

الُم:  ًما في اْلَموا�سِع الآتيِة مْن �ُسورِة ُهوٍد عليِه ال�سَّ اأنطُق لَم لفِظ الجاللِة )اهلِل( ُمَفخَّ
1- قاَل َتعالى: {                                      } )�سورُة هوٍد، الآيُة 12(.

2 - قاَل َتعالى: {                                                } )�سورُة هوٍد، الآيُة 31(.
3 - قاَل َتعالى:{                                 } )�سورُة هوٍد، الآيُة 50(.

  



64

لذا كان  الّنا�س؛  بقّيِة  اإّل مَع  يعي�َس  اأن  ي�ستطيُع  بَطْبعِه، ل  الإن�ساَن اجتماعيًّا  َعزَّ وَجلَّ  خلَق اهلل 
النا�ُس  اجتمَع  فاإذا  الآَخِر،  اإلى  يحتاُج  واحٍد  فكلُّ  منها؛  بّد  ل  �سرورًة  وتعاونهم  الّنا�س  اجتماُع 
ا،  هم بع�سً وَتعاملوا في ما بيَنُهْم فال ت�ستقيُم الحياُة حينئٍذ اإّل بوجوِد نظاٍم َي�سبُط َعالقاِتِهْم مَع بع�سِ

ُم �سوؤوَنُهْم. ووجوِد َمْن ُينظِّ

قال ال�ّساعُر:
ل َي�سلُح الّنا�ُس فو�سى ل �َسراَة لهم            ول �َسراَة اإذا ُجّهالهم �سادوا 

ولّما كان الإِ�سالُم ديًنا �ساماًل تناولْت تعاليُمه اأموَر الحياِة جميَعها، فقد و�سَع الّت�سريعاِت التي 
َي نظاَم الحْكِم في الإِ�سالِم. مُه  وهو ما �ُسمِّ َت�سبُط ذلك وُتنظِّ

ُم �سوؤوَن اإدارِة الدولِة والمجتمِع بما َيتوافُق  َ والأ�س�ِس، اّلتي ُتنظِّ
مجموعُة القواعِد والمبادى ء

َمَع اأحكاِم الإِ�سالِم .
ّنُة الّنبويُّة ال�سريفُة بكثيٍر من النُّ�سو�ِس التي ُتبيُِّن َجوانَب  لقد َحفلْت اآياُت القراآِن الكريِم وال�سُّ
، و تركْت للّنا�ِس حقَّ الجتهاِد في تفا�سيلِه واآلياِتِه بما َي�سمُن تحقيَق  هذا النِّظاِم ب�سكٍل اإجماليٍّ
ِة لهذا النِّظاِم، قال تعالى:  ِر الحياِة وم�ستجداِتها وبما ين�سجُم مع القواعِد العامَّ م�ساِلِحهم َوفَق َتطوُّ

{                                        } )�سوَرُة الماِئدِة، الآَيُة 49(

pΩÓ°SpE’G »a pºµ oërdG oΩÉ¶pf

رُس  الدَّ

اِدَس َعَشَر السَّ

kل َمفهوُم ِن¶اِم الُْحكِم في الإِ�ساِماأَوّ

ُ
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ولُة اإل اإذا توافرْت لها مجموعٌة من الأركاِن، هَي: ل تقوُم الدَّ
الإقليُم  – 1

وت�سريعاُتها �سمَن  اأَحكاُمها  عليها  و�سلَطِتها، وَتجري  ولِة  الدَّ ل�سيادِة  َتخ�سُع  الّتي  الأر�ُس    
حمايِة  عن  م�سوؤولًة  ولُة  الدَّ َتكوُن  ْلطِةِ  وال�سُّ يادِة  ال�سِّ هذِه  ومقابَل  معروفٍة،  َمكانيٍَّة  حدوٍد 

فاِع عنها داخليًّا وخارجيًّا من اأيِّ عدواٍن يقُع عليها.  اأَر�سها و�سعِبها والدِّ
ْعُب 2 – ال�سَّ

اأو  الّديِن  عن  النََّظِر  ِبَغ�سِّ  دائمٍة  ب�سفٍة  ولِة  الدَّ اأَر�ِس  على  ُيقيموَن  الَّذين  المواطنيَن  مجموُع   

ّيُة ممار�سِة �سعائِرِهم  ِهم واأمواِلهم، وَلهْم ُحرِّ ِهم واأعرا�سِ الِعْرِق. وهم جميًعا اآِمنوَن على اأَنُف�سِ
�ستوُر .  الّدينّيِة، ويتمتَّعوَن بحقوٍق وواجباٍت كَفَلها الدُّ

�ستوُر 3 – الدُّ

ناِت  مجموعُة الّت�سريعاِت الأ�سا�سيَِّة التي َتحُكُم مكوِّ  

والمحكوِم،  الحاكِم  بيَن  الَعالقَة  ُم  وُتنظِّ ولِة،  الدَّ
داخـَل  المختلفـِة  لطاِت  ال�سُّ �سالحّياِت  ُد  وُتحـدِّ

الّدولِة.
، ِمَن القواعِد  �ستوُر في النِّظاِم الإ�سالميِّ وُي�سَتَمدُّ الدُّ  
الُكلِّيَِّة الُم�ْستنَبَطِة ِمَن الُقراآِن الَكريِم وال�سنَِّة النبويَِّة 

يِن والنَّْف�ِس والعقِل والنَّ�ْسِل والماِل، قـاَل تعالى:  ِة للديِن، وهَي ِحْفُظ الدِّ ِد العامَّ وِمَن المقا�سِ
{                      } )�سوَرُة الجاِثَيِة، الآَيُة 18( 

ْوِلةثانيkا اأركاُن الدَّ

ٌة معلومٌة إثرائيَّ

وردْت َكلمة )وزيٍر( في اْلُقراآِن اْلَكريِم 
  - الُم  ال�سَّ َعلْيِه   - ُمو�سى  ِل�ساِن  على 

في قولـِه َتعـــالى:{   
وَتعنـي   ،)29 الآيُة  طه،  )�سـورة   {     

اْلُم�ساِعَد واْلُمِعيَن.
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اأُوقُن ِباأنَّ الإ�سالَم قادٌر على اإِ�سالِح َحياِة النَّا�ِس في ُكلِّ َزماٍن وَمكاٍن.  - 1
اأجعُل الإ�سالَم �َسريعتي َوِمنهاِجَي الّذي اأَهتدي بِه.  - 2

ّمِتي. اأحر�ُس على اأَْن َيكوَن ِلي دوٌر اأخدُم بِه وطِني واأُ  - 3
اأُقيُم َعالقتي َمع الّنا�ِس جميًعا َعَلى َقاِعدٍة مَن اْلَعدِل والإِن�ساِف.  - 4

المواطنوَن جميًعا ُمَت�ساووَن في الحقوِق والواجباِت.  - 5

بعَد درا�َسِتَك لنظاِم الحكِم ِفي الإ�سالِم، ا�ستنتْج ثالَث ِمْيزاٍت له َعِن الأَنظمِة الأُخرى.

نشاٌط بيتيٌّ

لطُة التّنفيòيَُّة لطُة التّنفيòيَُّةال�سُّ لطُة التّنفيòيَُّةال�سُّ ال�سُّ لطُة التّ�سريعيَُّة لطُة التّ�سريعيَُّةال�سُّ لطُة التّ�سريعيَُّةال�سُّ لطُة الق†سائيَُّة ال�سُّ لطُة الق†سائيَُّة ال�سُّ لطُة الق†سائيَُّة ال�سُّ ال�سُّ

لطاِت الحاِكُم الم�سلُم الّذي هو َوِليُّ الأَمِر، وَتِجُب طاعُتُه واتِّباُع اأَمِرِه ول       َويْراأَ�ُس هذه ال�سُّ
يجوُز الخروُج عليه، والذي ُيَمثُِّلُه في بلِدنا جالَلُة المِلِك حفـَظُه اهللُ.

ُم عالقاِت الُمجتمِع والدولِة، ِبما ل يتعار�ُس مَع  لطُة الت�سريعّيُة ِب�سنِّ القوانيِن التي ُتنظِّ وتقوُم ال�سُّ
لطُة التنفيذيُة فتقوُم باإدارِة �ُسوؤوِن الُمجتمِع، وُت�سّمى  ِة. اأّما ال�سُّ اأحكاِم الإ�سالِم، وُت�سّمى مجِل�َس الأمَّ
في  ُل  الف�سْ تتوّلى  فهي  الق�سائيُة  لطُة  ال�سُّ اأّما  والوزراِء.  الوزراِء  رئي�ِس  من  ُن  تتكوَّ وهَي  الحكومَة، 

الُخ�سوماِت بيَن النا�ِس عن طريِق المحاِكِم.

ْلطُة 4 – ال�سُّ

وُتديُر  ناِتها،  بين مكوِّ الَعالقَة  ُم  وُتنظِّ اأُموَرها،  وُتديُر  الدوَلِة،  على  ُت�سِرُف  التي  الجهُة  هي   

نٌة من �سلطاٍت ثالٍث: �سوؤوَنهم، وهي مكوَّ

القيُم المستفادُة مَن الدرِس
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ْلَطِة. ما المق�سوُد بكلٍّ من: نظاِم الحكِم في الإِ�سالم، ال�سُّ  - 1
ْوَلِة. ْد اأَْركاَن الدَّ َعدِّ  - 2

ْح طريقَة تناوِل القراآِن الكريِم لأ�سوِل التَّ�سريعاِت. و�سِّ  - 3
ولِة. �ستوِر في الدَّ ِع الدُّ ما الَهَدُف ِمن َو�سْ  - 4

األسئلُة
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َعْر�ٌس  َياأتي  ما  وفي  الدولِة،  اإِدارَة  ُم  ُتنظِّ الَّتي  والمبادَئ  الأُ�ُس�َس  الإ�سالميَُّة  التَّ�سريعاُت  تناولِت 
.َ

لأهمِّ هذِه المبادى ء

العـدُل قيمٌة اإِن�سانيٌَّة عظيمٌة جعلهـا الإ�سـالُم ركًنا من اأَركاِن الحكـِم فيه، قـاَل َتعالى:  {
             

          } )�سوَرُة النِّ�ساِء، الآَيُة 58(.
)1( متفٌق عليِه.

َعْر�ٌس  َياأتي  ما  وفي  الدولِة،  اإِدارَة  ُم  ُتنظِّ الَّتي  والمبادَئ  الأُ�ُس�َس  الإ�سالميَُّة  التَّ�سريعاُت  َعْر�ٌس تناولِت  َياأتي  ما  وفي  الدولِة،  اإِدارَة  ُم  ُتنظِّ الَّتي  والمبادَئ  الأُ�ُس�َس  الإ�سالميَُّة  التَّ�سريعاُت  َعْر�ٌس تناولِت  َياأتي  ما  وفي  الدولِة،  اإِدارَة  ُم  ُتنظِّ الَّتي  والمبادَئ  الأُ�ُس�َس  الإ�سالميَُّة  التَّ�سريعاُت  َعْر�ٌس تناولِت  َياأتي  ما  وفي  الدولِة،  اإِدارَة  ُم  ُتنظِّ الَّتي  والمبادَئ  الأُ�ُس�َس  الإ�سالميَُّة  التَّ�سريعاُت  َعْر�ٌس تناولِت  َياأتي  ما  وفي  الدولِة،  اإِدارَة  ُم  ُتنظِّ الَّتي  والمبادَئ  الأُ�ُس�َس  الإ�سالميَُّة  التَّ�سريعاُت  َعْر�ٌس تناولِت  َياأتي  ما  وفي  الدولِة،  اإِدارَة  ُم  ُتنظِّ الَّتي  والمبادَئ  الأُ�ُس�َس  الإ�سالميَُّة  التَّ�سريعاُت  َعْر�ٌس تناولِت  َياأتي  ما  وفي  الدولِة،  اإِدارَة  ُم  ُتنظِّ الَّتي  والمبادَئ  الأُ�ُس�َس  الإ�سالميَُّة  التَّ�سريعاُت  َعْر�ٌس تناولِت  َياأتي  ما  وفي  الدولِة،  اإِدارَة  ُم  ُتنظِّ الَّتي  والمبادَئ  الأُ�ُس�َس  الإ�سالميَُّة  التَّ�سريعاُت  َعْر�ٌس تناولِت  َياأتي  ما  وفي  الدولِة،  اإِدارَة  ُم  ُتنظِّ الَّتي  والمبادَئ  الأُ�ُس�َس  الإ�سالميَُّة  التَّ�سريعاُت  َعْر�ٌس تناولِت  َياأتي  ما  وفي  الدولِة،  اإِدارَة  ُم  ُتنظِّ الَّتي  والمبادَئ  الأُ�ُس�َس  الإ�سالميَُّة  التَّ�سريعاُت  َعْر�ٌس تناولِت  َياأتي  ما  وفي  الدولِة،  اإِدارَة  ُم  ُتنظِّ الَّتي  والمبادَئ  الأُ�ُس�َس  الإ�سالميَُّة  التَّ�سريعاُت  تناولِت 

pΩÓ°SpE’G »a pº rµ oëdG pΩÉ¶f oÇOÉÑe

رُس الدَّ

اِبَع َعَشَر  السَّ

Wاعُة َوليu الأَْمِرثانيkا

الَْعدُل والُْم�ساَواُة ثالثkا

kل ريعِة الإ�ساميَِّة َواأMكاِمها الثّابتِةاأَوّ َ ال�سَّ
A iمراعاُة مباد

، وهذا ل َيحوُل دوَن  َة للنِّظاِم الإ�سالميِّ  ومعناه اأَن ُتراعَي التَّ�سريعاُت والقوانيُن القواعَد العامَّ
ِة للّنا�ِس، ذلك اأَّن اأُ�ُس�َس الُحْكِم في  ولُة التَّ�سريعاِت والقوانيَن الَّتي ُتديُر �سوؤوَن الحياِة العامَّ اأَن َت�سَع الدَّ
َر والم�ستِجدَّ في  الإِ�سالِم جاءْت على �سكِل قواعَد عاّمٍة فيها َقْدٌر كبيٌر من المرونِة ِلَت�ْستوعَب التَّطوُّ

حياِة الّنا�ِس.

اإّل بهذا ،  قاَل  الّنا�ِس ول ُت�سَبُط  َت�ستقيُم حياُة  َوِليُّ الأَْمِر هُو الحاكُم، وطاعُته واجبٌة، لأنَّه ل 
َتعالى: {                                                                                       } )�سوَرُة النِّ�ساِء، الآَيُة 59(.

اَعُة  ْمُع والطَّ َد ر�سوُل اهلِل  وُجوَب طاعِة َوِليِّ الأَْمِر في قولِه: »َعلى اْلَمْرِء الم�سِلِم ال�سَّ وقد اأَكَّ
في ما اأََحبَّ َوَكِرَه، اإِّل اأَْن ُيوؤَمَر بمع�سيٍة« )1(.
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)1( م�سنُد اأحمَد بِن حنبٍل، وهَو �سحيٌح.

َرُه النَّبيُّ  فالّنا�ُس اأماَم القانوِن �َسواٌء ، ل َفْرَق بيَن َغنيٍّ وَفقيٍر، اأو ُم�ْسِلٍم وغيِر ُم�ْسِلٍم ، وهُو ما َقرَّ
َل ِلَعَرِبيٍّ  ِة الَوداِع اإِْذ قاَل: »يا اأَيُّها الّنا�ُس، اأَل اإِنَّ َربَُّكْم واِحٌد، َواإِنَّ اأَباُكْم واِحٌد، اأَل ل َف�سْ  في َحجَّ
، َول اأَْحَمَر َعلى اأَ�ْسَوَد، َول اأَ�ْسَوَد َعلى اأَْحَمَر، اإِّل ِبالتَّْقوى« )1(. َعلى َعَجِميٍّ  ، َول ِلَعَجِميٍّ َعلى َعَرِبيٍّ
  يَِّة الم�ساواِة، كاَن الُحّكاُم يو�سوَن اأَُمراءهم بها، وِمن ذلَك ما اأَو�سى بِه ُعَمُر بُن الخّطاِب ولأَهمِّ
َك وِق�ساِئَك ؛  رِة؛ »�ساِو بيَن الّنا�ِس في َوْجِهَك ومجِل�سِ اأَبا مو�سى الأَ�َسعري  وكاَن قا�سًيا على الَب�سْ

حّتى ل َيْطَمَع �َسريٌف في َحْيِفَك ول َيياأَ�ْس �سعيٌف ِمن َعْدِلَك«. 

اْنِطـالًقا من الآيـِة القراآنيَّـِة الكريمِة {                              } )�سوَرُة ال�ّسورى، الآَيُة 38(. َدعـا الإِ�سـالٍم 
ورى َو�سيلًة ِلَت�ساُفِر  اأي في ما يقُع ِمن َق�سايا واأَحداٍث؛ ِلَتكوَن ال�سُّ ُولَة الأَْمِر اإلى ُم�ساَوَرِة اأْهِل الرَّ
َل الجماعُة كلُّها  الِجهود وا�ستثماِر الطاقاِت، وباًبا من اأَبواِب التَّعاوِن على الِبرِّ والتَّقوى؛ َفَتَتَحمَّ

م�سوؤولّيَة اتِّخاِذ الَقراِر. 
ولِة؛ لتحقيِق  اأِي َمَع َذوي الِخْبَرِة واِلْخِت�سا�ِس في اأَْمٍر ِمن اأُموِر الدَّ ورى َتعني َتداُوَل الرَّ وال�سُّ

َم�سالِح الّنا�ِس. 
�سحاِبِه  وكاَن ر�سوُل اهلِل  اأَكثَر الّنا�ِس ُم�ساَوَرًة ِلأَ�سحابِه، وِمن اَأمثلِة ذلَك ا�ست�سارُتُه  ِلأَ
َينْزُل الجي�ُس،  اأَيِّ َمكاٍن  اإِِذ ا�ست�سارَهم في   يوَم َبْدٍر حيَن َخرَجْت قري�ٌس لمقاتلِة الم�سلميَن، 

 . واأََخَذ براأِي الُحباِب بِن المنذِر

ا kرابعiوَر ال�سُّ

استذكْر

، وعدالَة عمِر بِن الخّطاِب   َة القبطيِّ مَع عمرو بِن العا�ِس وولِدِه  ا�ستذكْر مَع زمالِئَك ق�سّ
 في الحكِم بيَنهما، ثم ا�ستنتْج در�ًسا واحًدا ا�ستفدَتُه منهما.
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)1( �سحيُح م�سلٍم.

   اأََقرَّ الإِ�سالُم َمْبَداأَِي الكفاءَة والأَمانَة َكاأَ�سا�ٍس في َتَوّلي العمِل، قاَل َتعالى على ِل�ساِن يو�سَف
َر : {                                                                   } )�سوَرُة يو�سَف، الآَيُة 55(، فالِوليُة  ِلَمِلِك ِم�سْ

¡ا.  oØَّ∏µَoj øْوافَر في ِمàت ¿ْCا  øدَّ ِمH ’ lل¡ا �شروط
َرَب ِبَيِدِه َعلى  وَعن اأَبي َذرٍّ الَغفاِريِّ    قاَل : »ُقْلُت: يا َر�سوَل اهلِل اأَل َت�ْسَتْعِمُلني، قاَل: َف�سَ
ها  عيٌف واإِنَّها اأَمانٌة، واإِنَّها يوَم القيامِة ِخْزٌي وَندامٌة، اإِّل َمْن اأََخَذ ِبَحقِّ ، اإِنََّك �سَ َمْنِكبي ُثمَّ قاَل : يا اأَبا َذرٍّ

َواأَّدى الَّذي َعَلْيِه فيها«)1(. 
اًل  لحٍة، من غير اأَْن َيكوَن موؤَهَّ و َقرابٍة اأَو َم�سْ ْحَبٍة اأَ ّح للم�سوؤوِل اأَْن  ُيعيَِّن َرُجاًل متاأَثًِّرا ِب�سُ ول َي�سِ

ِة . نَّ في ذلَك اإ�سراًرا بالم�سالِح العامَّ لُح منه لتلَك الوظيفِة؛ لأَ لذلَك، اأو كان في الّنا�ِس من هو اأَ�سْ

المتوافرِة  الكتِب  اأْو غيِرِه مَن  التَّا�سِع،  اإِلى كتاِب )البدايِة والنِّهايِة( لبِن كثيٍر الجزِء   ارجْع 
َة ُعمَر ْبِن عبِد العزيِز - رحمه اهلل - مع اأهِل �سمرقنَد، واقراأْها في الإذاعِة  �ْس ِق�سَّ لديَك، ولخِّ

المدر�سيَِّة.

نشاٌط بيتيٌّ

ا kِة والأَمانِة خام�سAَْولِة على اأَ�سا�ِس الكفا ِة في الدَّ  تََولّي الوXائِ∞ العامَّ

وكذلَك يوَم اأُُحٍد حيَن اأراَد الم�سركوَن مهاجمَة المدينَة فقد ا�ست�ساَر  اأَ�سحاَبه هل يقاِتُل 
رِة اأم خارَجها؟ واأخَذ في ذلك براأِي اأَ�سحابِه في الخروِج ومالقاِة  الم�سركيَن داخَل المدينِة المنوَّ
  خِذ  اأَ رِة  المنوَّ المدينِة  الم�سلميَن في  لمقاتلِة  الأَحزاُب  اأَن جاَء  المدينِة. ويوَم  الم�سركيَن خارَج 

يِّ  في َحْفِر الخندِق. براأِي �سلماَن الفار�سِ
َ نظاِم الُحْكِم في الإِ�سالِم .

ورى مبداأٌ اأ�سيٌل ِمن مبادى ء ُد اأَنَّ ال�سُّ كلُّ ذلَك يوؤكِّ
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َ الآتيِة:
بيِّْن اأثًرا مَن الآثاِر اْلُمَتَرتبِة َعلى َتطبيِق المبادى ء  - 3

اأ    - العدُل والُم�ساواُة.
وَرى. ب - ال�سُّ

ولِة. ِة في الدَّ اْذكْر �شروط َتولِّي الَوظائِف العامَّ  - 4

َ الَّتي َيقوُم َعليها نظاُم اْلُحكم في الإِ�ْسالِم.
اذكر اأَربعًة ِمن المبادى ء  - 1

وَرى. �ُسول  ِلَمبَداأ ال�سُّ هاِت �َساِهًدا َعَلى َتطبيِق الرَّ  - 2

األسئلُة

ا�ستنتِج اْلَمبداأَ الَّذي َيقوُم عليِه نظاُم اْلُحْكِم في الإِ�سالِم ْمَن النُّ�سيِن اْلَوارديِن ِفي اْلَجْدَوِل:  - 5

رعيُّ ليُل ال�سَّ المبداأُالدَّ

قاَل َتعالى:{                           }.

قاَل َتعالى:{                                                       }.
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يَُّة. ُق َتارًة اأُخرi، ومنها الأَِلُف اْلَمدِّ م تارًة وُترقَّ تعّرْفُت �شابًقا اأَنَّ بع�َس اْلُحروِف ُتفخَّ

ُل َوُأالحُظ أتأمَّ

يَِّة )ا( والهمزِة عَلى اأِلٍف )اأ(: ُق بيَن الألِف اْلَمدِّ اأَقراأُ الكلماِت الآتَيَة، واأُفرِّ
)           -        -           -          (

ابقِة. يَِّة، وَمْخَرَج اْلَهمزِة بنطِق اْلَكِلَماِت ال�شَّ ُد َمخرج الأَِلِف اْلَمدِّ اأُحدِّ

يََّة الَّتي تحَتها خطw في اْلكلماِت الآتيِة: اأَلفß الألَف اْلَمدِّ
)              -                -               -              (

)          -           -             (
ابقِة. مًة في الكلماِت ال�شَّ يََّة تلفßُ ُمفخَّ األحßُ اأنَّ الأِلَف الَمدِّ

أستنتُج

َأستنتُج

اكنُة اْلَمفتوُح َما قبَلها، ومخَرُجها من جوف الَفِم. يَُّة: ِهَي الألُف ال�شَّ الأَلُف الَمدِّ
اْلَهمزُة َعلى اأَلٍف: هي اْلَهمزُة الَّتي َمَخرُجها اأَق�شى الَحْلِق.

ُم في َحاَلَتْيِن، هما: يَُّة ُتفخَّ الأَلُف المدِّ
1-اإذا جاءْت بعَد حرِف ا�شتعالٍء.
مِة. اِء المفخَّ 2-اإذا جاَءْت بعَد الرَّ

pá sj uó nªrdG p∞dnC’G oº«îØJ

ْرُس  الدَّ

امَن َعَشَر الثَّ
التÓِّوُة 

والتَّج�يُد
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�س�رُة gُ�دm عليه ال�سÓم
ا’Bياäُ الكريمُة من (61 - 68)

قاَل اهللُ َتعالى:

ْر تذكَّ

 )® ق،  ط،   ،Æ �ص،  �ص،   ،ñ( وِهَي:  َدائًما،  مُة  الُمَفخَّ الحروف  هي  ال�شتعالِء  ُحروُف 
.)ßْْغٍ§،ِ ق ، �سَ مجموعًة في )ُخ�صَّ

ُق َأْتُلو َوُأَطبِّ
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ُم تعلُّمي وَأدائي  أَقوِّ

مًة. يََّة في الَم�ا�سِع الآتيِة ُمفخَّ األفßُ الأَِلَف الَمدِّ
)             -            -              -              (

ُة     التِّالوُة اْلَبيتيَّ

: ريِف )�شورِة التَّوبِة(، ثمَّ اأرجُع اإلى الم�شحِف ال�شَّ
1 - اأَْتلو الآياِت اْلَكريَمَة من )67-77( ُمراعًيا ما تعلمُتُه من اأَحكاِم التِّالوِة والتَّجويِد.

2 - اأ�شتخرُج اأمثلًة َعَلى َما َياأتي:
mءÓبعَد َحرِ± ا�ستع lمة َّîمف lيَّة اِءاCلفl َمدِّ مةl بعَد َحرِ± الرَّ َّîمف lيَّة اCلفl َمدِّ

-1-1
-2-2
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حابِة  �َشباًبا امتثُلوا لُه، َوداَفعوا عنُه، وَحَملوُه اإلى الُبلداِن،  هيَّاأ اهللُ َتعالى لالإِ�شالِم مَن ال�شَّ
، فَمْن  ، الَّذي قاَد َبْعَث َر�شوِل اهلِل  اإِلى الأُرُدنِّ ابُّ اأ�شامُة بُن زيٍد  حابيُّ ال�شَّ وكاَن منهُم ال�شَّ

؟  ابُّ حابيُّ ال�شَّ هذا ال�شَّ

ِب�شبِع  اْلِهجَرِة  َقبَل  ُوِلَد  بِن حارثَة،  زيِد  بُن  اأُ�شامُة  هَو 
زيٌد  اأَبوُه  كان  َكثيًرا،  بولَدِتِه    النَّبيُّ  �ُشرَّ  وَقْد  �َشَنواٍت، 
َعبًدا َممُلوًكا، اأعتقُه النَّبيُّ  وَتبنَّاُه واأَحبَّه َكثيًرا، وا�شَتمرَّ 
القراآُن  اأبطَل  حتَّى  ُمَحّمٍد  بَن  زيًدا  اْلُم�شلميَن  بيَن  ا�شُمُه 
الكريُم ِن�سبَة ال�لِد لغيِر اأَبيِه، واأمُّ اأ�سامُة ر�سي اهلل عنها هي 

 . َنُة َر�ُس�ِل اهلِل َبَرَكُة اأُمُّ اأَيمَن       ، َحا�سِ

  ، ِن  كاَن َر�شوُل اهلِل  ُي�شاِوي َبْيَن اأُ�شامَة واْلَح�شَ
ْدِرِه ويق�ُل: »اللَُّهمَّ  ُهَما اإِلى �سَ ِفي ُحبِِّه َلُهَما، فكاَن ي�سمُّ
  حابة  ال�شَّ بيَن  لقُبُه  وكاَن  فاأَِحبَُّهما«)1(،  اأُِحبُُّهما  اإنِّي 

.» »الِحبَّ بَن الِحبِّ

. )1( �سحيُح البخاريِّ

 ( mójR oøH oáeÉ°SoCG) oπ«∏édG t»HÉë s°üdG
ْرُس  الدَّ

اسَع عشَر التَّ

ِب�شبِع  اْلِهجَرِة  َقبَل  ُوِلَد  بِن حارثَة،  زيِد  بُن  اأُ�شامُة  هَو 

’ً qَوCسي اهلل عنهاVن�سبُُه  ر

َمنõِلتُُه رVسَي اهللُ عنُهKانيًا

ٌة معلومٌة إثرائيَّ

م الإِ�شـالُم التَّبنَِّي ِبَقولِه َتعالى:  َحـرَّ
                            }

{ 
)�شوَرُة الأحزاِب، الآيُة 5(، ول يمنُع 

هذا التَّحريُم ِمَن الإِح�شاِن لالأيتاِم 
وكفالِتهم.
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ى بِه  ًة اأهداه َث�ًبا َجِمْياًل، وو�سَّ غيًرا فقْد اأَحبَّه �سابًّا كذلَك، فمرَّ وَكما اأَحبَّ النَّبيُّ  اأ�سامَة �سَ
، واإنِّي لأَرُج� اأْن يك�َن ِمْن �سالِحيكم،  َخيًرا، قائاًل: »اإنَّ اأُ�سامَة ْبَن زيٍد َلِمْن اأََحبِّ النَّا�ِص اإليَّ

�ا بِه َخيًرا«)1(. فا�ْست��سُ

)1( م�شنُد الإماِم اأحمَد، باإ�شناٍد ح�شٍن.

فّكْر

«؟ ماذا َيعني اللَّقُب » اْلِحبُّ بُن الحبِّ

جهاُدُ√Kالثًا

ِفي  ِللجهاِد  َيت�شابقوَن    حابُة  ال�شَّ كاَن 
اًل  ف�شْ وَثواٍب،  اأَجٍر  من  لُه  ِلما  َتعالى  اهلِل  �َشبيِل 
وبالِدهم،  الُم�سلميَن  عِن  فاِع  للدِّ و�سيلٌة  اأنَُّه  عن 
  النَّبيُّ  اأَمَر  ِلْلَهجرِة،  الحاديَة ع�شرَة  نِة  ال�شَّ ففي 
اِم، وَجعَل فيِه اأَبا  وم في ال�شَّ بتجهيِز َجي�ٍس ِلغزِو الرُّ
ابَن  با ُعبيدَة  اأِبي وّقا�ٍص واأَ بكٍر وُعمَر َو�سعًدا بَن 
َر  واأَمَّ حابِة،  ال�شَّ ِكباِر  من  وغيَرهم   ، اِح  اْلَجرَّ
  ُّواأَمَرُه النبي ، اأُ�شامَة بَن زْيٍد  َعلى الجي�ِس 

 . اأْن ي�شَل اإلى البلقاِء في الأردنِّ
َمِر�َص  ِلْلخروِج  ُز  َيتجهَّ اْلَجي�ُص  كاَن  وبيَنما 
ت�قََّف  عليِه  اْلَمَر�ُص  ا�ستدَّ  وعنَدما   ، النَّبيُّ 

ي ِباإنفاِذ َبْعِث  الجي�ُص َعِن اْلَم�سيِر؛ انتظاًرا ِلَما ت�سُل اإليِه حالُة النَّبيِّ ، َحتَّى ُتوفَِّي  َوُهَ� ُي��سِ
َك  يُق  �َساَرَع ِبَتنفيِذ َو�سيَِّة َر�س�ِل اهلِل ، وَتحرَّ دِّ اأُ�شامَة ، وعندَما َتولَّى الِخالفَة اأَبو َبكٍر ال�شِّ

إضاءة

ِمَن  عدٍد  في    زْيٍد  بُن  اأُ�شامُة  �شارَك  وقد 
 ، النبيِّ  حياِة  في  الُم�شلميَن  َمَع  المعاِرِك 
الم�شركيَن  اأحُد  قتَل  المعاِرِك   iاإحْد وفي 
عليِه   iواأْهو اأ�شامُة  فتبعُه  الم�شلميَن،  بع�َس 
اإلَّ  اإ�سالَمُه؛  الم�سرُ∑  فاأعلَن  ليقتَلُه  يِف  بال�سَّ
اأنَّ اأُ�سامَة قتلُه ظًنا ِمْنُه اأنَُّه لْم ُي�سلْم اإّل خ�ًفا،  
َب َغ�سًبا  فلّما َعِلَم َر�شوُل اهلِل    بذلك  َغ�سِ
�شديًدا، وقال ِلأ�شامَة: »اأقتلَتُه بعَد اأن قاَل ل 
اإلَه اإّل اهلل؟«. فقاَل اأ�سامُة: اإنَّما َقاَلها خ�ًفا. 
»هاّل �شققْت َعْن َقلِبِه«.  : ُّفقاَل له النبي
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تعالى  َرِحَم اهللُ  ِللهجرِة.  اأَربٍع وَخم�شيَن  َرِة �شنَة  اْلُمنوَّ اْلَمدينِة  َزْيٍد  ِفي  بُن  اأُ�شامُة  ُتُوفَِّي  
يَح َجنَّاِتِه. اأُ�شامَة  واأَ�ْشَكَنُه َف�شِ

حابِة ، واأَقتدي ِبِهم. ُر مكانَة اأ�سامَة بِن َزيٍد  وَباِقَي ال�شَّ اأُقدِّ  - 1
اأَن�سُر الإ�سالَم والُم�سلميَن، واأُداِفُع َعنهم.  - 2

غاًرا وِكباًرا، واأَُعاِمُلهم ِبُلْطٍف. اأَحتِرُم الآخريَن �سِ  - 3
اأَحِر�ُص َعَلى طاعِة َمْن يت�لَّى اأَمري، َما َلْم َيُكن في َمع�سيٍة.  - 4

فّكْر

َعالَم َيدلُّ َتاأكيُد النَّبيِّ ، وه� ِفي َمر�ِص َم�تِه، على اإنفاِذ َبْعِث اأُ�سامَة ؟

ابق�ن للجهاِد في  حابِة  الَّذيَن َكان�ا َيَت�سَ غاِر ال�سَّ ا�ستعْن باأفراِد اأُ�سَرِتَك؛ ِلمعرفِة اْثَنْيِن ِمْن �سِ
çْ عنُهم ِلُزمالِئَك. َي�ِم اأُُحٍد ال�ّسنَة الثَّالثَة ِلْلهجرِة، وَتحدَّ

نشاٌط بيتيٌّ

�سامَة مْن دوِن اأَن يقَع فيه َقتلى،  ، وعاَد جي�ُص اأُ بعُث اأُ�شامَة  حتَّى و�سَل ناحيَة الَبلقاِء في الأُردنِّ
وقاَل عنُه الُم�سلم�َن اآنَذاَ∑: »َما َراأْينا َجي�ًسا اأَ�ْسَلَم ِمْن َجي�ِص اأُ�َسامَة«. 

وَكاَن ِلبعِث اأُ�شامَة  اأَثٌر ِفي ِزيادِة َهْيبِة اْلُم�سلميَن َبْيَن اْلَقباِئِل اْلَعربيَّة، الَّتي َكانت َتميُل اإلى 
. ِِّة َعِن الإِ�شالِم بعَد َوفاِة النَّبي دَّ الرِّ

َوفاتُُهرابًعا

القيُم المستفادُة مَن الدرِس
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. لأ�شامَة  ِّهاِت �شاهَدْيِن َعَلى ُحبِّ النَّبي  - 1
َف َبعُث اأُ�سامَة اإلى الأُْرُدنِّ باأنَّه اأ�سَلُم َجْي�ٍص، عّلْل ذلَك. 2 - ُو�سِ

. 3- اأذكْر اأََثًرا اإيجابيًّا واحًدا ِلبعثِة اأ�سامَة بَن َزْيٍد 
حيحِة: �سْع َدائرًة َحْ�َل َرمِز الإِجابِة ال�سَّ  - 4

 )1( ُتوفَِّي اأُ�شامُة ْبُن َزْيٍد �َشَنَة:
د  -  45 هـ جـ - 46 هـ   اأ   - 54 هـ           ب - 64 هـ  

)2(  المدينُة الأردنيُة التي و�سلْت بعثُة اأ�سامَة بِن زيٍد بالقرِب منها هَي:
د  -  اإربُد جـ - البلقاُء   اأ   - الكرُك           ب - العقبُة  

ُب ِبـ: )3(  كاَن ال�شحابيُّ اأ�شامُة بُن زيٍد  ُيلقِّ
د  -  اأميِن الأمِة جـ - �شيِف اهللِ  اأ  - ترجماِن القراآِن          ب - الحبِّ ابِن الحبِّ 

األسئلُة
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قاَل اهللُ َتعالىقاَل اهللُ َتعالىقاَل اهللُ َتعالىقاَل اهللُ َتعالىقاَل اهللُ َتعالىقاَل اهللُ َتعالىقاَل اهللُ َتعالىقاَل اهللُ َتعالى:

pIóé s°ùdG oI nQƒ o°S
(22-15) áªjôµdG oäÉjB’G 

(العمπُ والَْجõاُء)

ْرُس الدَّ

 الِعشروَن
 lتف�سير
lßوحف
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ابقُة حاَل ُمنكري اْلَبعِث، وَما َي�ْشعُروَن بِه من ُذلٍّ وَهواٍن َبْيَن َيَدْي      َبعَدما َبيَّنِت الآياُت ال�شَّ
نيا، وَما اأَْنَعم اهللُ �سبحاَنُه وتعاَلى َعلْيِهم  ِة، َتاأتي هذِه الآياُت لُتَبيَِّن َحاَل اْلُم�ؤمنيَن ِفي الدُّ َربِّ اْلِعزَّ

ِفي الآخرِة.
نيا حاُل الُْم�ؤمنيَن في الدُّ

عندَما  اْلُم�ؤمنيَن  حاِل  َعن  اْلَكريمُة  الآياُت  ُتخِبُر 
بالمتثاِل  ُي�سارع�َن  باأنَّهم  َتعالى،  اهلِل  اآياِت  َي�سَمُع�ن 
بِّحين  وُم�شَ وَتَذلُّاًل،  َطاعًة  َوجلَّ  َعزَّ  هلِل  �َشاِجدْيَن  اإليها، 

ِبَحْمِدِه، غيَر م�شتكبريَن َعْن عبادِتِه.
م�ا ِمْن اأَعماٍل  واأَْثنى اهللُ َتعالى َعَلى اْلُم�ؤمنيِن بما قدَّ

نيا، مثِل:  �سالحٍة في الدُّ
الإكثاِر مِن قياِم اللَّيِل.  - 1

َعذابِه وَرغبًة  َتعالى؛ خ�ًفا من  هلِل  الخال�ص  عاِء  الدُّ  - 2
في َثواِبِه.

الإنفاق مّما رزَقُهُم اهللُ َعزَّ وجلَّ في وُجوِه اْلَخْيِر.  - 3

)1( �سحيُح م�سلٍم.

َتفسيُر اآلياِت اْلَكريمِة

: �َسَجُدوا ُم�سرِعين.

: يَتُرك�ن ِفَرا�َسُهِم لْلعبادِة.

َخَر اهللُ لهم. : ادَّ

: الثَّ�اُب الَّذي تطمئنُّ بِه نف��ُسهم وتَ�سَعُد.

: الَم�ْسَكُن.

ُم لهم. : عطاُء اهلل تعالَى المقدَّ

راكيُب اْلُمْفرداُت والتَّ

ٌة معلومٌة إثرائيَّ

   َشجدُة التِّالوة �ُشنٌَّة، كاَن َر�شوُل اهلِل�
اإِذا َقَراأَ هذِه الآية: {

{                                               
جدِة، الآيُة 15( )�شوَرُة ال�شَّ

 �شجَد �شجدًة واحدًة، وكان يقول: 
اآَمْنُت  َوِبَك  �َسَجْدُت  لَك  »اللَُّهمَّ 
َوَلَك اأَ�ْسَلْمُت، �َسَجَد َوْجِهَي ِللَِّذي 
َرُه  َوَب�سَ �َسْمَعُه  َو�َسقَّ  َرُه  َّ� َو�سَ َخَلَقُه 

ُن اْلَخاِلِقيَن«)1(. َتَباَرَك اهللُ اأَْح�شَ
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نف��ُسهُم  بِه  ى  َتر�سَ نعيٌم  وُهَ�  َلُهم،  َتعالى  اهللُ  اّدَخَرُه  كثيًرا  نعيًما  ذلك  َعَلى  فكان جزاوؤُهم 
ِلِعَباِدي  اأَْعَدْدُت  َوَتَعاَلى:  َتَباَرَك  اهللُ  »َقاَل  َقاَل:   ، اهلِل  َر�ُشوِل  َعْن    ُهَرْيَرَة  اأَِبي  َعْن  وَت�سَعُد؛ 

ٍر«)1(. اِلِحيَن َما ل َعْيٌن َراأَْت، َول اأُُذٌن �َشِمَعْت، َول َخَطَر َعَلى َقْلِب َب�شَ ال�شَّ
ا  فاأمَّ اأَوامِرِه،  عن  اْلَخاِرج  اْلَفا�سِق  َكجزاِء  ائِع  الطَّ اْلُم�ؤمِن  يك�َن جزاُء  اأَْن  تعاَلى  اهللُ  َنفى  وقد 
ـا الَفا�سق�َن  الحاِت فَلُهم م�ساكُن ذاُت نعيٍم دائٍم ل َيزوُل ِفي الَجنَِّة، واأمَّ الم�ؤمن�َن الَّذين عمل�ا ال�سَّ
نٍك  يُبهـم ِمْن �سَ َدُهـم اهللُ َعـزَّ وجـلَّ ِبَعَذاَبْيِن، اْلعاجُل ِمُنهما يك�ُن في الدنيا، وذلَك بما ُي�سِ فَقْد َتوعَّ

َوقَلٍق فـي َحياتهم، قال تعالى:{                                 
، لأنَُّه َعذاُب َناِر  ـا العـذاُب الآجُل َفُهَ� اْلَعذاُب الأْكبُر والأ�سدُّ    } )�شورة طه، الآيُة 124(، واأمَّ

ائُم، فكلَّما حاَوُلوا الُخروَج ِمنها اأعاَدْتُهُم المالئكُة  جهنََّم الدَّ
ُبون بِه. ِفيها، قائلًة لهم: ُذوُقوا َعَذاب النَّاِر اّلذي ُكنتم ُتكذِّ

وبيَّنِت الآياُت اأنَُّه ل اأَحَد اأ�سدُّ ظلًما من الَّذي ُيْعِر�ُص عْن 
نيا والآِخَرِة،  ُه الخيَر في الدُّ اآياِت اهلل تعالى، لأنَّه َحَرَم نف�سَ

ها لِلعذاِب. �سَ وَعرَّ

ْم تعلَّ

ما  التِّالوِة  �َسْجــَدِة  فـي  ُي�سَترُط 
مـَن  ـالِة  ال�سَّ ّحِة  فـي �سِ ُي�سـترُط 
و�َسْتـِر  الِقبَلِة  َوا�ْستقباِل  اْلُ��س�ِء 
اْلَعْوَرِة وطهارِة الثوِب والمكاِن.

)1( متفٌق عليِه.

1 - اأَحر�ُص عَلى ِقياِم اللَّيِل.
2 - اأَْدُعو اهللَ �سبحاَنُه وَتعاَلى باإِخال�ٍص وُخ�س�ٍع.

نيا ِمْن َبالٍء. 3 - اأَعتبُر َبما ُي�سيبني ِفي الدُّ

القيُم المستفادُة مَن اآلياِت الَكريمِة

تّدبْر �ُس�رة اْلَجاثيِة، َوا�ْستخرْج ِمنها اآيًة تدلُّ َعلى َعَدم ا�ْست�اِء اْلُم�ؤمِن مع الكاِفِر في اْلَجزاِء 
. الأُخرويِّ

نشاٌط بيتيٌّ
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êس�رُة البرو�
ا’Bياäُ الكريمُة مْن (1 - 22)

قاَل اهللُ َتعالى:

َأْتُلو وَأحَفُظ

َة اأ�سحاِب الأخدوِد، وفيها بياُن اأّن الجزاَء مْن جن�ِص العْمِل، وبياٌن   َت�سَمنْت �س�رُة البروِج ِق�سَّ
لنفاِذ قدرِة اهلل تعالى وم�شÄيِتِه.

 اCحفßُ ال�شورَة، واأتلوها اأماَم معّلمي وُزمالئي.
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بيِّْن حاَل اْلُم�ؤمنيَن ِعنَد �َسماِع اآياِت اهلِل َتعاَلى واأَواِمِرِه.  - 1
نيا، والَجزاُء في الآخرِة. قارْن بيَن اْلُم�ؤمنيَن واْلَكاِفِرْيَن، ِمْن َحيُث اْلَعمُل ِفي الدُّ  - 2

الَُّة َعلى َعْدِل اهلِل تعاَلى َيوَم اْلقيامِة؟   ما الآيُة الدَّ  - 3
ُرُه الآيُة الآتيُة، قاَل اهللُ َتعالى: {                                  ِّ� ْف حاَل اأَْهِل النَّار الَّذي ُت�سَ �سِ  - 4

.{        
بيِِّن اْلِحكمَة ِفي ما َياأْتي:  - 5

َف اهللُ تَعالى عذاَب الآخرِة بالأَْكَبِر. اأ    - َو�سَ
لِم. َف اهللُ تعاَلى َمْن ُيعِر�ُص عن اآياِته باأنَّه �َسديُد الظُّ ب - َو�سَ

األسئلُةُُُ
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ُف  ر�ِس �شاأتعرَّ ٍم، وفي هذا الدَّ اإِذا �ُشبقْت ِبَحرٍف ُمفخَّ ُم  يََّة ُتفخَّ تعّرفُت �َشابًقا اأنَّ الأَِلَف الَمدِّ
حالَة  ترقيِقها.

ُل وُأالحُظ أتأمَّ

ّيِة ِفيها: اأقراأُ الكلماِت الآتيَة، ُمالِحًظا ُنطَق الأَلِف اْلَمدِّ
1 - قاَل َتعالى : {                                 } )�شورُة هوٍد، الآيُة 50(.

2 - َقاَل َتعالى: {                                              } )�شورُة هوٍد، الآيُة 52(. 
3 - َقاَل َتعالى: {                                                      } )�شورُة هوٍد، الآيُة 64(.

ابقِة. ِع ال�سَّ ّيَة فيما تحته خ§ ُلفظت مرقَّقًة ِفي َجميِع اْلم�ا�سِ اأُلِحßُ اأَنَّ الأَِلَف اْلَمدِّ

َأستنتُج

ُق اإِذا �ُشِبقت ِبَحرٍف ُمَرقٍَّق. يُّة ُترقَّ الأَِلُف الَمدِّ

َأتدرَُّب

 اأَنِطُق جيًِّدا اْلَكلماِت الآتيَة: )       ،          ،           ،           ،        (

pá sj qó nªdG p∞pdnC’G o≥«bô nJ

ْرُس  الدَّ

اْلَحادي والِعشروَن
التÓِّوُة 

والتَّج�يُد
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Óُم �س�رة gُ�دm عليِه ال�سَّ
ا’Bياäُ الكريمُة من (69 - 83)

قاَل اهللُ َتعالى:

ُق َأْتُلو َوُأَطبِّ
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ُم تعلُّمي وَأدائي  أَقوِّ

يٍَّة ُمرقَّقٍة: َة اأَمثلٍة عَلى اأَِلٍف َمدِّ ابقِة خم�شَ اأ�شتخرُج ِمَن الآياِت ال�شَّ
........... - 5   ........... - 4   ........... - 3   ........... - 2   ........... - 1

ُة التِّالوُة اْلَبيتيَّ

: ريِف )�ُشورِة التَّوبِة(، ثمَّ اأرجُع اإلى الم�شحِف ال�شَّ
1 - اأَْتلو الآياِت اْلَكريَمَة من )78-90( ُمراعًيا ما تعلَّْمُتُه من اأَحكاِم التِّالوِة والتَّجويِد.

يَِّة في الكلماِت الآتيِة: يَِّة ِمْن َغيِر اْلَمدِّ ُق بيَن الأَِلِف اْلَمدِّ اأُفرِّ  - 2
  )        ،          ،          ،            ،               ( واأنِطُقها جّيداً.
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حيُح: )ما اتَّ�شَل �شَنُدُه بنقِل العدِل التامِّ ال�شبِط عْن مثِلِه مْن اأّوِل ال�شنِد اإلى اآخِرِه  qالَْحديُث ال�س
مْن غيِر �شذوِذٍ ول عّلٍة.

نِد اإلى ِنهايِتِه، �سِمع�ا  ومعنى اّت�شَل �شنُدُه بر�شوِل اهلِل   ، اأنَّ ُكلَّ رواِة الحديِث ِمْن بدايِة ال�سَّ
هذا الحديَث ِمْن بع�سِهْم دوَن اْنقطاٍع، واأخَذ ُكلٌّ ِمْنهم روايَتُه َعْن �َسْيِخِه. اأّما َعداَلُة الراوي فهَي 
. اأّما ال�سبُ§ فُهَ� اأْن يك�َن متقًنا للِحفßِ، ل ُيعهُد عليِه  اّت�ساُفُه بال�سدِق والأماَنِة، واْلتزاُمُه الدينيُّ

الن�شياُن اأوالخطاأُ.

)1( متفٌق عليِه.

اٍم: موُه ثالثَة اأَْق�شَ عُف، َوَق�شَّ ُة وال�شَّ حَّ وقد در�َس العلماُء الحديَث ِمْن َحيُث ال�شِّ

ُع�ا لُه ق�اعَد علميًَّة  اْعَتنى الُم�شلموَن ِبحديِث َر�شوِل اهلِل  وَتناَقُل�ُه ِجياًل َبْعَد ِجيٍل، وَو�سَ
ِة اْلَمْتِن. ريُق اّلذي َنطمئنُّ ِبه اإِلى �سحَّ نَد ُهَ� الطَّ ريِف �سَنًدا َومتًنا؛ لأنَّ ال�سَّ دقيقًة تتعلَُّق بالحديِث ال�سَّ

ْر تذكَّ

َثَنا ُعَبْيُد اهلِل ْبُن ُمو�َشى،  واِة الَّذيَن َنُقل�ا اْلَحديَث َعْن ر�س�ِل اهلِل  مثل: َحدَّ ل�سلُة الرَّ نُد: �سِ  ال�سَّ
َي اهللُ َعْنُهَما، قال:  َقاَل: اأَْخَبَرَنا َحْنَظَلُة ْبن اأَبي �ُسْفَياَن، َعْن ِعْكِرَمَة ْبِن َخاِلِد، َعِن اْبِن ُعَمَر، َر�سِ

نِد. نِد، واْبُن ُعمَر ُهَ� نهايُة ال�سَّ قاَل َر�ُشوُل اهلِل .فُعَبْيُد اهلِل ْبُن ُم��َسى ُهَ� اأّوُل ال�سَّ
ًدا َر�ُشوُل  نَّ ُمَحمَّ ْن َل اإَلَه اإِل اهللُ َواأَ  الَمْتُن: َن�صُّ اْلَحديِث، مْثُل: »ُبِنَي الإِ�ْشاَلُم َعَلى َخْم�ٍس: �َشَهاَدِة اأَ

ْ�ِم َرَم�ساَن«)1(. ، َو�سَ َكاِة، والَحجِّ اَلِة، َواإِيتاِء الزَّ اهلِل، واإَِقاِم ال�سَّ

ُع�ا لُه ق�اعَد علميًَّة   وَتناَقُل�ُه ِجياًل َبْعَد ِجيٍل، وَو�سَ

p∞jô°ûdG u…ƒÑ sædG påjó nërdG oΩÉ°ùbnCG

ْرُس  الدَّ

اني والعشروَن الثَّ

’ً qَوCحيُحا qالحديُث ال�س
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. )1( �سحيُح اْلبخاريِّ
ٌن. ، َحديٌث َح�شَ )2( �شُ الÎّمذيِّ

حيِح: qمثاُل الحديِث ال�س
َثَنا �َسِعيُد ْبُن اأَِبي ُبْرَدَة ْبِن اأَِبي  َثَنا �ُسْعَبُة، َحدَّ َثَنا اآَدُم، َحدَّ حيِحِه، َقاَل: َحدَّ ما رواُه الُبخاريُّ في �سَ
َدَقٌة« َقاُل�ا: َفاإِْن  ِه، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ : »َعَلى ُكلِّ ُم�ْسِلٍم �سَ ، َعْن اأَِبيِه، َعْن َجدِّ ُمو�َشى الأَ�ْشَعِريِّ
ْن َلْم َي�ْسَتِطْع اأَْو َلْم َيْفَعْل؟ َقاَل:  ُق« َقاُل�ا: َفاإِ دَّ ُه َوَيَت�سَ َلْم َيِجْد؟ َقاَل: »َفَيْعَمُل ِبَيَدْيِه َفَيْنَفُع َنْف�سَ
»َفُيِعيُن َذا الَحاَجِة الَمْلُهوَف« َقاُلوا: َفاإِْن َلْم َيْفَعْل؟ َقاَل: »َفَياأُْمُر ِبالَخْيِر« اأَْو َقاَل: »ِباْلَمْعُروِف« 

َدَقٌة« )1(. نَُّه َلُه �سَ رِّ َفاإِ ُك َعِن ال�سَّ َقاَل: َفاإِْن َلْم َيْفَعْل؟ َقاَل: »َفُيْم�سِ
. س�ِل� ابُ§ َعْن ِمْثلِه اإِلى الرَّ حيٌح، فقد نَقلُه الَعْدُل ال�سَّ فهذا اْلَحديُث �سَ

مثاُل الحديِث الح�سِن:
َثَنا َعِليُّ ْبُن ُحْجٍر، َقاَل: اأَْخَبَرَنا اإِ�ْسَماِعيُل ْبُن اإِْبَراِهيَم، َعْن   ما رواُه الّترمذيُّ في �ُسَنِنِه، َقاَل : َحدَّ
، َعْن َيْحَيى ْبِن اأَِبي َكِثيٍر، َعْن اأَِبي َجْعَفٍر، َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة  َقاَل: َقاَل َر�ُشوُل  �ْشُتَواِئيِّ اٍم الدَّ ِه�شَ
اِفِر، َوَدْعَ�ُة  : َدْعَ�ُة اْلَمْظُل�ِم، َوَدْعَ�ُة اْلُم�سَ اهلِل : »َثاَلçُ َدَعَ�اٍت ُم�ْسَتَجاَباٌت ل �َسكَّ ِفيِهنَّ

ٌن)2(. الَواِلِد َعَلى َوَلِدِه«. ُثمَّ قال: َهَذا َحِديٌث َح�شَ

ِبالعدالِة  ُرواُتُه  َف  وُو�سِ  ، اهلِل  بر�شوِل  �َشَنُده  اتَّ�شَل  اّلذي  الَحديُث  هو  ُن:  الَح�شَ الَحديُث 
حيِح،   ال�سّ رجاِل  �سبِ§  ِمْن  اأََقلُّ  بُطُهم  �سَ ولكنَّ  ال�سحيِح  كرواِة  العدالُة  حيُث  مْن  َفُهْم  بِ§،  وال�سَّ

حيِح في وُجوِب العمِل بِه.  وحكُمُه كال�شَّ

الحديُث الح�سُنKانيًا

(، وكتاُب )�سحيِح ُم�سلٍم(،  حيِح البخاريِّ حيِح كتاُب )�سَ وِمْن اأ�سهِر اْلُم�سنَّفاِت ِفي اْلَحديِث ال�سّ
واأ�سحُّ الأحاديِث َما اتَّفقا على اإخراِجِه َمًعا في كتاَبيهما، وُه� ما اأُْطِلَق عليِه عبارُة )ُمتَّفٌق َعَلْيِه(. 
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و�شَنُن  داوَد،  اأَبي  �ُشنُن  وِهَي:  الأَربعِة،  َنِن  ال�شُّ ُكُتِب  في  ُوجوُدُه  يكثُر  اْلح�شُن  َواْلحديُث 
، و�شنُن ابِن ماَجَة. ، و�ُشنُن النَّ�شائيِّ الّترمذيِّ

والَحديُث  ْبِ§،  ال�سَّ اأَِو  اْلَعدالِة  اأحُد ُرواتِه �َسْرَط  اْفتقَد  اأَِو  يتَّ�سْل �سنُدُه،  ْلم  الَّذي  ُهَ� اْلحديُث 
روٍط. عيُف ُيعَمُل بِه في ف�سائِل الأَعماِل فق§ ِب�سُ ال�سَّ

عيفKالثًا الَْحديُث ال�سَّ

عيِف: مثاُل الَْحديِث ال�سَّ
َثَنا َمْعَمُر ْبُن �ُسَلْيَماَن َعْن َعْبِداهلِل ْبن ِب�ْشٍر َعْن َيْحَيى  ما رواُه النَّ�سائيُّ َقاَل: اأَْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن َمْيُم�ٍن َقاَل: َحدَّ
ْيٍن  َقاَل: َقاَل َر�ُشوُل اهلِل :»ل َنْذَر في  ٍد اْلَحْنَظليِّ َعْن اأَِبيِه َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُح�شَ ْبِن اأَبي َكثيٍر َعْن ُمَحمَّ
: �سعيٌف ل َيُق�ُم ِبِمثِلِه  َبْيِر الحنظليُّ ُد ْبُن الزُّ ْحَمِن ُمَحمَّ اَرُة اْلَيِميِن« َقاَل اأَُب� َعْبِد الرَّ اَرتُُّه َكفَّ ٍب َوَكفَّ َغ�شَ
عيٌف لأنَّ فيه راويًا ل تت�افُر فيه �سفاُت  ٌة، َوَقِد اْخُتِلَف َعَلْيِه ِفي َهَذا اْلَحِديِث)1(. فهذا الحديُث �سَ ُحجَّ

حيِح. ُرواِة اْلَحديِث ال�شَّ

عيٌف. ، اْلَحديُث �سَ )1( �ُسَنُن الَنّ�سائيِّ
. )2( �سحيُح البخاريِّ

.  كتاُب اْلَم��س�عاِت، ج1 �ص248، وُه� حديٌث م��س�ٌع )مكذوٌب( على ر�س�ِل اهلِل ، )3( ابُن الَج�زيِّ

َيُقْلها �َسّماها الُعَلماُء الأَحاديَث الم��س�عَة،   اأَحاديَث لم    اإلى الّر�س�ِل َب َبع�ُص الّنا�ِص  َن�سَ
َر النَّبيُّ  ِمن ذلك ِبَقْ�ِلِه:  والحديُث الم��س�ُع ل ُيقبُل ول ُيعَمُل به ول َت�سحُّ روايُتُه. َوَقْد َحذَّ

اأْ َمْقَعَدُه ِمن النَّاِر«)2(. ًدا َفْلَيَتَبوَّ »اإِنَّ َكِذًبا َعَليَّ َلْي�َس َكَكِذٍب َعَلى اأََحٍد، وَمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِّ
: ِ́ � مثاُل الَْحديِث الَْم�Vسُ

ِت اْلَبقَرُة َثالثماَئة اآَيٍة َلَتَكلََّمِت اْلَبقَرُة َمَع النَّا�ِس«)3(، وهذا الحديُث م��س�ٌع؛ لأنَّ اأحَد  »َلْو َتمَّ
رواتِه كاَن متَّهًما ِبالكِذِب.

ٌة معلومٌة إثرائيَّ
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ُق مْن �سّحِة الأحاديِث النَّب�يَِّة الَّتي يتناُقلها النَّا�ُص. 1 - اأَتحقَّ
ريِف. ُر ُجهوَد اْلُعلماِء في ِخْدمِة اْلَحديِث النَّبويِّ ال�شَّ 2 - اأُقدِّ

رابًعا

نشاٌط ختاميُّ

؟ ِل الْجِتماعيِّ ما َم�ِقُفَك ِمَن الأَحاِدْيِث الَّتي َيتناَقُلها النَّا�ُص َعْبَر َو�ساِئِل التَّ�ا�سُ

القيُم المستفادُة مَن الدرِس
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عيُف. حيُح، الحديُث الَح�شُن، الحديُث ال�شَّ ْف َما ياأِتي: اْلحديُث ال�شَّ عرِّ  -1

�ِع؟  بيِّْن ُحكَم روايِة اْلَحديِث الَم��سُ  -2

حيحَة ِفي ما ياأتي: اختر الإِجابَة ال�شَّ  -3
)1(  ُتطَلُق ِعبارُة )ُمتََّفٌق عَلْيه(، َعَلى ما اتفَق عليِه:

ب - البخاريُّ وم�شلمٌ       جـ - م�شلٌم والنَّ�شائيُّ اأ   - البخاريُّ والّترمذيُّ      
ِن في: )2(  َيْكُثُر ُوجوُد الَحديِث الَح�شَ

َنِن الأرَبَعِة ْحمد       جـ - ال�شُّ ب - ُم�ْشَنُد الإماِم اأَ حاِح       اأ   - ُكُتِب ال�شِّ

ِن واْلَحديِث ال�شعيِف، مْن حيُث: حيِح واْلَحديِث اْلَح�شَ قاِرْن َبْيَن اْلَحديِث ال�شَّ  -4

األسئلُةُ

الحديُث ال�سعيُفالحديُث الح�سُنالحديُث ال�سحيُحوجُه المقارنِة

اّت�شاُل ال�شنِد

العدالُة

ال�شبُط

الحّجيُة
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ناقْش

ِه.  َمَع معّلمك َكيَف َيرزُق اهللُ اْلَجنيَن في َرِحِم اأُمِّ

يَِّة والمعنويِّة، ومتاِعها  ْزُق: ُهَ� ُكلُّ َما اأنعَم اهللُ َتعالى بِه َعَلى َمْخُلوقاِتِه ِمْن اأَ�شباِب اْلَحياِة اْلَمادِّ الرِّ
ِة وغيِرها، قاَل َتعالى:{                                      } )�شورُة النَّحِل، الآيُة 53(. حَّ َكاْلَماِل واْلَم�ْشَكِن وال�شِ
وعبادِتِه  ذلَك،  َعَلى  كرِه  ِب�سُ اأََمرُهْم  َبْل  اأجًرا،  النَِّعِم  ِتلَك  ُمقابَل  ِعباِدِه  َتعالى  اهللُ  َيطلب  وَلْم 

وَطاَعِتِه، وُكلُّ ذلَك ِلَمنَفعِتهْم، َقاَل اهللُ َتعالى: {             
ارياِت، الآياُت 58-56(.                                                                                            } )�شورُة الذَّ

َخلَق اهللُ َتعالى الإِْن�ساَن وَهّياأَ َلُه اأَ�ْسباَب اْلَحياِة ُكلَّها، واأَ�ْسبَ≠ َعَلْيِه ِنَعًما ظاهرًة وباطنًة ل ُتح�سى، 
َقال اهلل تَعالى: {                                                                             } )�شورُة النَّحِل، الآيـُة 18(، واإِّن 

هذِه النَّعَم الَّتي َرزَق اهللُ َتعالى بها عباَدُه رفًقا بهم ورحمة.  

’ً qَوCا

Kانيًا

 َتعالى الإِْن�ساَن وَهّياأَ َلُه اأَ�ْسباَب اْلَحياِة ُكلَّها، واأَ�ْسبَ≠ َعَلْيِه ِنَعًما ظاهرًة وباطنًة ل ُتح�سى،  َتعالى الإِْن�ساَن وَهّياأَ َلُه اأَ�ْسباَب اْلَحياِة ُكلَّها، واأَ�ْسبَ≠ َعَلْيِه ِنَعًما ظاهرًة وباطنًة ل ُتح�سى،  َتعالى الإِْن�ساَن وَهّياأَ َلُه اأَ�ْسباَب اْلَحياِة ُكلَّها، واأَ�ْسبَ≠ َعَلْيِه ِنَعًما ظاهرًة وباطنًة ل ُتح�سى،  َتعالى الإِْن�ساَن وَهّياأَ َلُه اأَ�ْسباَب اْلَحياِة ُكلَّها، واأَ�ْسبَ≠ َعَلْيِه ِنَعًما ظاهرًة وباطنًة ل ُتح�سى،  َتعالى الإِْن�ساَن وَهّياأَ َلُه اأَ�ْسباَب اْلَحياِة ُكلَّها، واأَ�ْسبَ≠ َعَلْيِه ِنَعًما ظاهرًة وباطنًة ل ُتح�سى،  َتعالى الإِْن�ساَن وَهّياأَ َلُه اأَ�ْسباَب اْلَحياِة ُكلَّها، واأَ�ْسبَ≠ َعَلْيِه ِنَعًما ظاهرًة وباطنًة ل ُتح�سى، اهللُ َتعالى الإِْن�ساَن وَهّياأَ َلُه اأَ�ْسباَب اْلَحياِة ُكلَّها، واأَ�ْسبَ≠ َعَلْيِه ِنَعًما ظاهرًة وباطنًة ل ُتح�سى،  َتعالى الإِْن�ساَن وَهّياأَ َلُه اأَ�ْسباَب اْلَحياِة ُكلَّها، واأَ�ْسبَ≠ َعَلْيِه ِنَعًما ظاهرًة وباطنًة ل ُتح�سى، َخلَق اهللَُخلَق  َتعالى الإِْن�ساَن وَهّياأَ َلُه اأَ�ْسباَب اْلَحياِة ُكلَّها، واأَ�ْسبَ≠ َعَلْيِه ِنَعًما ظاهرًة وباطنًة ل ُتح�سى، 

≈dÉ© nJ p̂ G póæY rø pe o¥ rR uôdG

ْرُس  الدَّ

الُث والعشروَن الثَّ

’ً qَوCا’ً qَوCا¥ِRْ َمْعنَى الرِّ
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َي�شتدعي  َوَقْد  اْلَماِل،  َعَلى  ِللُح�شوِل  والعمُل  عُي  ال�شَّ ها:  واأهمُّ َعٌة،  وُمَتنوِّ َكثيرٌة،  زِق  الرِّ َك�ْشِب  ُطُرُق 
فَر وترَ∑ الأَهِل والَ�َطِن، َقـال َتعـالى: {                                         ذلَك ال�سَّ

ٌر ِمن ِعنِد اهلِل َتعالى، اإِّل اأَنَُّه َيجُب                         } )�س�رُة الُملِك، الآية 15(، وَمَع اأَّن اْلَماَل ُمقَدّ
َعَلى الإِن�ساِن اْلَعمُل والأَخُذ بالأ�سباِب لْلُح�س�ِل عليه؛ فاْلفالَّح يبذُر الَحبَّ في الأَر�ِص وَيعتمُد 

َعلى اهلِل َتعالى في النَّاتِج. 

ْزِق كثيرٌة؛ َفعلى الإن�ساِن اأْن َي�سعى اإلَيْها لتح�سيِل الرْزِق، واأَْن َيْبُذَل اأْق�سى جهَدُه فيها.  واأب�اُب الرِّ
ًة  مرَّ الُمحاولَة  واأعاَد  اهلِل،  رحمِة  ِمْن  يياأَ�ْص  لْم  الرزِق  مَن  �سيٌء  فاَتُه  واإْن  اهللَ،  َحَمَد  َخْيًرا  اأ�ساَب  فاإْن 
ْمَن ال��سائِل الم�ْسروعِة، ل بالطرِق المحّرمِة   اأُخرى، على اأن يك�َن في ُكلِّ الأح�اِل طاِلًبا للرْزِق �سِ

ْو اأكِل ماِل النا�ِص ِبالباطِل، اأوالر�سَ�ِة،  وما �ساَبَه ذلك. غيِر الم�سروعِة، كال�سرقِة اأَ
وعلى الم�سلِم اأَْن يك�َن متيقًنا باأنَّ ما كتَبُه اهللُ َتعاَلى لُه ِمْن ِرزٍق �سيناُلُه مْن ُدوِن ُنق�ساٍن قبَل اأن يم�َت، 
، قاَل َر�شوُل اهلِل : »ل َي�ْشَتْبِطÄَنَّ اأََحٌد ِمْنُكْم ِرْزَقُه،  ٍ́ لوٍك غيِر َم�شرو فعليِه األَّ ي�شتعجَل ِفي َطَلِب ِرْزِقه ب�شُ

ْنَيا َحتَّى  الُم اأَْلَقى ِفي َرْوِعي اأَنَّ اأََحًدا ِمْنُكْم َلْن َيْخُرَج ِمَن الدُّ اإِنَّ ِجْبِريَل َعَلْيِه ال�سَّ
اأحٌد  ا�شتبطاأَ  فاإِن  َلِب،  الطَّ ِفي  َواأَْجِمُلوا  النَّا�ُس  اأَيَُّها  اهللَ  َفاتَُّقوا  ِرْزَقُه،  َي�ْشَتْكِمَل 

ُله ِبَمع�شيِته«)2(. منُكم ِرزَقه، َفال يطُلبه بمع�شيِة اهلِل، فاإنَّ اهللَ ل ُيناُل َف�شْ

 . )1( �سحيُح البخاريِّ
حيٌح. )2( م�ستدرُ∑ الحاكِم، وُهَ� �سَ

ْل اقرْأ وتأمَّ

زِق َيوًما، وَيذهُب في اْلَيوِم التَّالي اإِلى َمْجل�ِس  اِب  َي�شَعى في َطَلِب الرِّ كاَن ُعمُر بُن اْلَخطَّ
، فُيَبّلُ≠ ُكلٌّ ِمنهما الآخَر خبَر الَ�حِي)1(. كيَف ت�شتدلُّ  َر�شوِل  بالتَّناوُب مع َجارِه الأَن�ساِريِّ

ْزِق؟ عِي في َطَلِب الرِّ يَِّة ال�شَّ بهذا ال�شلوك َعَلى اأََهمِّ

ْم َتَعلَّ

َرْوِعي: قلبي.

َواCَْجِمُل�ا: اعتِدلوا.

والعمُل  عُي  ال�شَّ ها:  واأهمُّ َعٌة،  وُمَتنوِّ َكثيرٌة،  زِق  الرِّ َك�ْشِب  ُطُرُق 

K¥ِRْانيًا عُي في WََلÖِ الرِّ ال�سَّ
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نشاٌط بيتيٌّ

ْزَق ِللغنيِّ ليختبَر �شكَرُه ِباإخراِج َحقِّ اهلِل َتعالى فيِه،  وُي�شّيُق  الرزَق على  ويب�شُط اهللُ َتعالى الرِّ
ُر. فعَلى الإن�ساِن اأن ُي�ِقَن  ْبَره وِر�ساُه ِبما ق�سَم اهللُ َتعالى لُه فال يجزُع، ول يتذمَّ الفقير ِليختبَر �سَ
باأن اْلَفقَر َلْي�َس ُعقوبًة ِمَن اهلِل َتعالى، واأَنَّ الِغنى َلْي�س تكريًما، فاهللُ  تعالى اأعلُم بعبادِه، َويعَلُم َما ينفُع 

ُكالًّ ِمنهم، واأّنُه َجعَل التَّفاوَت في الرْزِق لي�ستمرَّ الجميُع في الَعطاِء والَعَمِل.

1- اأَطمئنُّ عَلى  رزِقي، َفال اأَقَلُق اإذا نق�َص، ول اأبَطُر اإذا َكُثر.
2- اأَطلُب الرزق بطاعِة اهلِل َتعالى، فاأتحّرi ُطرَق الَك�ْشِب اْلَحالِل.

ُم ِنَعَم اهلِل َتعالى عَلى  عباِدِه. 3- اأُعظِّ
ْزِق َيفتُح َغيَرُه. 4- اأُوِقُن باأنَّ اهللَ َتعالى اإِذا اأَْغَلق باًبا ِللرِّ

ت�شّوْر لْو اأَنَّ النَّا�س َجميًعا ت�شاَوْوا ِفي اأَْرَزاِقِهم فَماذا َيح�شُل؟ َهْل �َشتجُد َعاماًل، اأَْو ُمزارًعا اأو 
َطبيًبا اأو ُمهند�ًسا؟ وهذا ما ُيِجيبنـا عنــه �سبحانـُه وتعاَلى في َقْ�ِلِه: { 

                       
خـرِف، الآيُة 32(، وهـذا َيعنــي اأََنّ الأرزاَق                                                            } )�شـورُة الزُّ

ِه، َفت�شتقيَم الحياُة عنَدِئٍذ.  �شِ ُمتفاِوتٌة ِليعمَل النَّا�ُس عنَد بع�شِهم بع�شًا ُكلw َح�شَب مهاَرِتِه وَتخ�شُّ

َقال َتعالى: {    
جدِة، الآيُة 27(، اإنَّ اهللَ َتعالى اإِذا اأَراَد ِرزَق ِعبـادِه هيَّـاأَ لذلك                                } )�شورُة ال�شَّ

ابقِة. ْح ذِلَك ِمْن ِخالِل الآَيِة ال�سَّ جميَع الأ�سباِب، و�سِّ

ت�شّوْر لْو اأَنَّ النَّا�س َجميًعا ت�شاَوْوا ِفي اأَْرَزاِقِهم فَماذا َيح�شُل؟ َهْل �َشتجُد َعاماًل، اأَْو ُمزارًعا اأو 

تفاوäُ ا’CرRاِ¥ بَْيَن النَّا�ِ¢Kالثًا

زَق مْن عند اِهللا َتعاَلى الِقيُم المستفادُة ِمَن اإليماِن بأنَّ الرِّ

استنتْج

ْزَق من عنِد اهلِل َتعالى. قيمًة اأُخرi لالإِيماِن باأنَّ الرِّ
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زَق مْن عنِد اهلِل َتعالى. 1 - َبيِّْن َمعنى قوِلنا: اإّن الرِّ
2 - علِّْل ما ياأتي:

ْزِق. عي ِلَطلِب الرِّ اأ   - اأََمَر اهللُ َتعالى الُم�شلَم ِبال�شَّ
ْزِق.  ب - َيتفاَوُت النَّا�ُس في الرِّ

ْ�ِء َما تعلَّْمَتُه َعِن  3 - »لي�َص ُكلُّ غنًى تكريًما، ولي�ص ُكلُّ فقٍر ُعق�بًة«، ناق�ْص هذِه الِعبارَة في �سَ
ْزِق في الإ�شالِم. الرِّ

4 - َبيِّْن َم�ِقَفَك في الحالِت الآتيِة:
اأ    - عاَب رجٌل جاَرُه باأنَُّه فقيٌر.

ب - يتفاخُر َرجٌل ِبغناُه وَكثرِة ماِلِه.
زَق ِمْن عنِد اهلِل َتعالى. 5 - اذكْر اأثرْيِن من اآثاِر اْلإيماِن باأنَّ الرِّ

6 - هات مثاًل َعَلى  كل مّما ياأتي:
زِق الم�شروعُة. اأ    - اأَبواُب الرِّ

زِق غيُر الم�شروعِة. ب - اأَبواُب الرِّ

األسئلُةُ
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 mد�gُ س�رُة�
ا’Bياäُ الكريمُة من (84 - 95)

قاَل اهللُ َتعالى:

p≥«bôsàdGh pº«îØsàdG  ≈n∏Y läÉ≤«Ñ£J
(1)

ْرُس  الدَّ

ابُع والِعشروَن  الرَّ
التÓِّوُة 

والتَّج�يُد

ُق َأْتُلو َوُأَطبِّ
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ُم تعلُّمي وَأدائي  أَقوِّ

اأَ�شتخرُج من الآياِت َما ياأتي:  ●

حرَف ا�شتعالٍء – حرَف ا�شتفاٍل – األًفا َمديًَّة ُمرقَّقًة – األًفا َمديًَّة ُمفّخمًة.  
ًما: اأَلفßُ ما تحتُه خطw ُمفخَّ  ●

-            -            -          -                   -          -                
ًقا: اأَلفßُ َما َتْحَتُه َخطw ُمرقَّ  ●

-               -                  -              -            

ُة   الّتالوُة اْلَبيتيَّ

: ريِف )�شورة التَّوبِة(، ثمَّ اأَرجع اإلى الم�شحِف ال�شَّ
 اأَْتلو الآياِت اْلَكريَمَة من )91-103(؛ ُمراعًيا ما تعلَّْمُتُه من اأَحكاِم التِّالوِة والتَّج�يِد.
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وَمريÄِِه  ُحْلُقوِمِه  ِبَقْطِع  اْلَحيواِن؛  َذْبُح  ِهي  التَّذِكيُة: 
واأَحِد َوِدَجْيِه.

اهلِل  َعْبِد  َعْن  والجراُد.  مُك  ال�سَّ اإِلَّ  اأْكُلُه،  َيحلُّ  ل  َمْيَتًة  ُيعدُّ  ى  الُمَذكَّ َفغيُر  واجبٌة،  والتَّذِكيـُة 
َفاْلُحوُت  اْلَمْيَتَتاِن،  ا  َفاأَمَّ َوَدَماِن،  َمْيَتَتاِن  َلُكْم  »اأُِحلَّْت  قاَل:    اهلِل  َر�ُشول  اأَنَّ   ، ُعَمَر  ْبِن 

َحال«)1(. َماِن، َفاْلَكِبُد َوالطِّ ا الدَّ َواْلَجَراُد، َواأَمَّ

)1( �سنُن اْبِن ماجَة، وُهَ� �سحيٌح.

وحيَُّة،  ُ́ الُقُرباُت اإِلى اهلِل َتعالى، فِمنها الرُّ َتتنوَّ
اهلِل  اإِلى  ُب  التَّقرُّ الماليَِّة  ومَن  والماليَُّة.  والبدنيَُّة، 
َتعالى بالأُ�سحَيِة واْلَعقيقِة. َفما الَمق�س�ُد بالأ�سحيِة 

والَعقيقِة؟ وما اأحكاُمهما؟

الأَنعاُم

ْم تعلَّ

الحلق�ُم: َمجَرi النََّف�ِس. 

عاِم. الَمِريُء: َمجرi الطَّ

ِم في الُعُنِق. الَ�ِدêُ: الوريُد، ِعْرُق الدَّ

استنتْج

الحكمَة من  ا�ستراِط الإ�سالِم تذكيَة الحي�اِن كْي َيحلَّ اأْكُلُه.

oá≤«≤ n©rdGh oá n«ë°VoC’Gh oá«còàdG 

ْرُس  الدَّ

الَخاُمس والِعشروَن

’ً qَوCالتَّذِكيُةا
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�شروُط التَّذكيِة
للتَّذَكيِة �ُسروٌط، ِهَي:

بيحِة. 1 - األَّ ُيذَكَر ا�شٌم غيُر ا�شِم اهلِل تعالى على الذَّ
اأْن يك�َن الُمذّكي عـاقاًل مميًِّزا، م�سلًما اأو كتابيًّا، قاَل َتعالى: {                        - 2

                                                                                 } )�شورُة المائدِة، الآيُة 5(.  
اأْن ُيقَطَع من الحيواِن اْلُحلقوُم، والمرْيُء، واأَحُد الَوِدَجْيِن.  - 3
اأْن يك�َن الحي�اُن حيًّا عند التَّذَكيِة، فال ي�سحُّ َتذكيُة الَميتِة.  - 4

اأْن يك�َن الحي�اُن المذّكى مّما َيَحلُّ اأكُلُه، كالأنعاِم، وهِي الإبُل والَبَقُر والَغَنُم.  - 5

�ُسنُن التَّذَكية
ي�شنُّ عنَد التَّذكيِة، مراعاُة الأموِر الآتيِة:

بيحِة، بَقوِل: ب�شِم اهلِل، اهللُ اأكبُر، واإذا ُذِكَر غيُر ا�شِم اهلِل َتعالى  اأن ُيذكَر ا�شُم اهلِل َتعالى عَلى  الذَّ  - 1
عَلْيَها ُت�شبـُح َمْيتًة ل ِيِحـلُّ اأكُلهـا، لقوِلِه َتعالى: {                                  

                 } )�س�رُة الأَنعاِم، الآيُة 121(.

ْم تعلَّ

: ما َماَت ِمَن الْحيَواِن خنًقا.
: ما ماَت مَن الحي�اِن �سرًبا.

ب�شقوِطِه  َمات  الَّذي  الَحيواُن   :
عن ُمرتفٍع.

ِب�شَبِب  يموُت  الَّذي  اْلَحيواُن   :
َنطحِه من حي�اٍن اآخَر.

قاَل اهللُ َتعالى: {                                                                             

{             
)�شورُة المائدِة، الآيُة 3(.



101

عٍة عَلى الأهِل واْلُفقراِء،  َُّه ي�ُم َتْ��سِ َحَر�ُص الإ�سالُم عَلى اإِظهاِر �َسعيرِة اْلُم�سلميَن في الِعيِد، واأَن
وي�ُم بهجٍة و�ُسروٍر، وفي ِعيِد الأَ�سحى �َسَرَع الإِ�سالُم الأُ�سحيَة.

عيِد  ي�َم  الأَنعاِم  من  ُيذَبُح  ما  هَي  ا’VُCسحيُة: 

الِة العيِد اإلى ُغروِب �َسم�ِص  الأَ�سحى، َبْدًءا من َبعِد �سَ
اْلَيْوِم الثَّالِث من اأَيَّاِم التَّ�شريِق.

ُحكُم ا’VُCسحيِة

اهلِل  اإلى  ِبها  العبُد  ُب  يتقرَّ دٌة،  م�ؤكَّ �ُسنٌَّة  الأُ�سحيُة 

اَب �ُسنََّة الُم�ْسِلِميَن«)1(. ُكُه، َواأَ�سَ اَلِة َتمَّ ُن�سُ َتعالى، َعِن الَبَراِء : َقاَل النَّبيُّ : »َمْن َذَبَح َبْعَد ال�سَّ

الحكمُة من مûسروعية ا’VCسحيِة

دٍة، منها: �ُسرَعِت الأُ�سحيُة ِلحكٍم ُمتعدِّ

ُب اإلى اهلِل �سبحانُه وَتعاَلى بالأُ�سحيِة؛ لَنْيِل الأَجِر والثَّ�اِب. التقرُّ  - 1

الُم، عندما َفدى اهللُ �ُسبحاَنُه  امتثاُل اأوامِر اهلِل �ُسبحاَنُه وَتعاَلى باإحياء �ُسّنِة اأبيَنا اإبراهيَم عليِه ال�سَّ  - 2

الُم بذبيحٍة كبيرٍة. وَتعاَلى ولَدُه اإِ�شماعيَل عليِه ال�شَّ

. )1( �سحيُح البخاريِّ

َه الُمذّكي ذبيَحَتُه نحَ� القبلِة. اأن ُي�جِّ  - 2
اأَلَّ ُيذّكى الحي�اُن اأَماَم الَحي�اناِت الأخرى.  - 3
؛ ليريَح ذبيَحَتُه. نَّ الُمذّكي اأداَة الذبِحِ اأْن َي�سِ  - 4

ا’VCسحيُةKانيًا

ٌة معلومٌة إثرائيَّ

الَّتي  الثَّالثُة  الأيَّاُم  هَي  التَّ�شريِق:  اأيَّاُم 
َحى. َل ِمن اأَيّاِم عيِد الأَ�سْ تلي الي�َم الأوَّ
وهـَي الحــادي ع�سـَر والثــاني ع�سـَر 

والثالَث ع�شَر مْن ذي الحّجة
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هم. روِر اإِلى نف��سِ التَّ��سعُة عَلى  اأهِل بيِت الُم�سّحي، واإدخاُل ال�سُّ  - 3
لِة بين النَّا�ِس، ل �شيَّما الأقارُب والجيراُن منهم. تقويُة ال�شِّ  - 4

روِر اإلى ُقلوِبِهم، وَجْعُلهم ُي�شاركون الم�شلميَن َفْرحَة  5 - اإغناُء الفقراِء عن اْلَم�شاألِة واإدخاُل ال�شُّ
، الآيُة 28(. الِعيِد، َقاَل اهللُ َتعالى: {                                                      } )�س�رُة الحجِّ

حيٌح. )1( �سنُن اأَبي داوَد، َوُهَ� �سَ

اإِلى  فدعا  بالم�ل�ِد؛  اهتماُمُه  ذلَك  ومن  اأحكاًما،  َلها  و�َسَرَع  كثيًرا  ف�لِة  بالطُّ الإ�سالُم  اهتمَّ 
وُح�شِن  الطفِل  هذا  في  اأثٌر  لها  مّما  ِولَدِتِه،  عنَد  اأهُلُه  بها  يقوُم  الَّتي  والآداِب  نِن  ال�شُّ مَن  الكثيِر 

ن�ساأِتهِ، ومنها العقيقُة.
العقيقُة: ما ُيذبُح َعِن اْلَم�ل�ِد ِمَن الأَنعاِم؛ �ُسكًرا هلِل َتعاَلى عَلى  ِنعمِة اْلَم�ل�ِد.

فِل ذكًرا َكان اأْم اأُنثى، اأو ِفي اْلَي�ِم  ابِع من ِولَدِة الطِّ دٌة، وُي�سنُّ َذْبُحها ِفي اْلَي�ِم ال�سَّ هَي �سنٌَّة ُم�ؤكَّ
ْن ِمن َذبحها ِفي ِتلك الأَيَّاِم تذبُح عنُه في اأَيِّ َي�ٍم  الّرابَع ع�سَر اأَو الَحادي والع�سريَن، فاإِْن َلم ُيتمكَّ

ى«)1(. مَّ �َشاَء، َقاَل َر�ُشوِل اهلِل  : »كلُّ غالٍم َرهينٌة بعقيقِته: ُتذَبح عنه يوَم �شابِعه، وُيحَلُق، وُي�شَ

الِْحكمُة من َمûسُروعيَِّة العقيقِة
�ُسكُر اهلِل �ُسبحاَنُه وتعاَلى عَلى ِنْعَمِة اْلَ�لِد.  - 1

الهتماُم بالطفِل، وُح�شُن ال�شتقباِل لُه.  - 2
روِر في ُنف��ِص الأَهِل والأَقارِب. اإدخاُل الفرِح وال�سُّ  - 3

العقيقُةKالثًا

ُحْكُم الْعقيقِة والحكمُة ِمْن مûسروعيَِّتهارابًعا
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ِلالأ�سحيِة َواْلعقيقِة �سروٌط، ِمنها:
1- اأَْن تك�َن الأ�سحيُة اأو العقيقُة من الأنعاِم، وهي الإبُل والبقُر والغنُم.

ُة  والمري�سَ الهزيلُة  ت�سحُّ  فال  اهرِة،  الظَّ اْلُعي�ِب  من  �سليمًة  والعقيقُة  الأُ�سحيُة  تك�ن  اأن   - 2
والعْ�راُء، وما �ساَبَه ذِلَك مَن الُعي�ِب.

استخرْج

ابِق، الُعي�َب الَّتي َيجُب اأَن تخلَ� ِمنها الأ�سحيُة واْلعقيقُة. ريِف ال�سَّ من الحديِث النَّب�يِّ ال�سَّ

�ُشروُط ا’VCشëيِة وال©n≥ي≥ِةخام�ًسا

ُ́ ا’VCسحيُة والَعقيَقُة َّR�ُكيَف ت
َعها اأْثالًثا؛ ثلٌث لأَهِل بيِتِه، وثلٌث لأقارِبِه  ُي�ستحبُّ ِلَمْن ُي�سّحي اأْو يعقُّ َعْن م�ل�ِدِه، اأْن ي�زِّ
عاِم،  عها كلَّها، وَلُه اأْن يطهَ�ها وَيدع� َمْن ي�ساُء لتناُوِل الطَّ واأ�سدقاِئِه، وثلٌث للفقراِء، وَلُه اأْن ي�زِّ

ُل. والحاَلُة الأولى اأف�شَ

اكتب ثالçَ قيٍم ا�ستفْدَتها من در�ِص )الأُ�سحيِة واْلَعقيقِة(.

نشاٌط ختاميٌّ

نشاٌط بيتيٌّ

الُم بِذبٍح َعظيٍم. َة فداء اهلِل َتعالى لإ�شماعيَل عليِه ال�شَّ افَّاِت، وَبّيْن ِق�شّ ارجْع اإلى �ُشورِة ال�شَّ
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ِف: الّتذَكيَة – الأ�سحَيَة – العقيقَة. 1- عرِّ
رعيَّ في الحالِت الآتيِة: 2- بيِّن اْلُحكَم ال�شَّ
ى اأَحمُد ب�ساٍة َعَرُجها ظاهٌر. حَّ اأ   - �سَ

ِة. ب -  َذّكى عبُداهلِل �ساًة ِبنيَِّة الأُ�سحيِة ُظهَر ي�ِم الّرابَع ع�سَر ِمن ِذي الِحجَّ
جـ - قاَم اأَحمُد بذبِح ِع�ْشريَن دجاجًة عقيَقًة َعْن ابِنِه.

3- قارْن َبْيَن الأُ�سحيِة والعقيقِة ِمْن حيُث:

العقيقُةا’VCسحيُةوجُه المقارنِة

الحكُم
�شبُب الم�شروعيَِّة

ْبِح وقُت الذَّ

األسئلُةُ
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اأَخفقْت ُقَرْي�ٌص ِفي اْلَق�ساِء عَلى  اْلُم�سلميَن في َي�َمْي َبْدٍر واأُحٍد، وظلَّْت تنتظُر الفر�سَة لإعادِة 
رِة،  يِر، الَّذين تمَّ اإجالوؤهم ِمَن اْلَمدينِة اْلُمن�َّ ِة عليِهم، اإلى اأْن تاآمَر ُزعماُء اليه�ِد ِمْن َبِني النَّ�سِ الَكرَّ
فقاُموا ِبتحري�ِس ُقَرْي�ٍس وَغَطَفاَن وقبائَل اأُْخَرi عَلى  َحْرِب َر�ُشوِل اهلِل ، فَح�شَدْت ُقري�ٌس َع�شرَة 
ِة اْلُم�شلميَن ِفي اْلَمدينِة، وِلتاأميِن  �شالمِه، لْلق�شاِء عَلى  ُقوَّ اإِ اأَبي �شفياَن قبَل  اآلِف ُمحارٍب بقيادِة 

نَة الَخام�سَة ِلْلهجرِة. اِم، وَكاَن ذلَك ال�سَّ َطريِق َق�اِفِلهم القادمِة مَن ال�سَّ

�شوُل  بهذا التَّحالِف، ا�شت�شاَر  َبعد اأْن َعِلَم الرَّ
اأ�سحاَبُه في َكيفيَِّة ُم�اجهِة ُجم�ِع اْلُم�سركيَن، وِحينما 
ِ́ َعِن اْلَمدينِة ِمْن َداِخلها اأ�شاَر  فا اأُي َعَلى الدِّ ا�ْشَتقرَّ الرَّ
عليِه �شلماُن الفار�شيُّ  ِبَحْفِر الَخْندِق َحْوَل المِدينِة 
ِمْن  الحفِر  عدَم  قريظَة  َبني  يهوُد  وَطلَب  المنَّورِة، 
جهتِهْم، واأنَّهم �سيت�ّل�َن الدفاَع عْن منطقتِهْم، لأّنها 
، وَقْد  َمليÄٌة بالُح�شوِن المنيَعِة. لذا �ُشّمَي يوَم اْلَخْندِقِ
حابُة  في َحفِر الَخْندِق، وَكاَن َعدُدهم  �َشارَك ال�شَّ

َنهم ِمْن �ُسرعِة اإِنجاِزِه. ثالثَة اآلٍ±، وهذا مكَّ
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ْر فكِّ

ُيطَلُق عَلى يوِم الخندِق ا�شُم )يوِم الأَحزاِب(.

اأَخفقْت ُقَرْي�ٌص ِفي اْلَق�ساِء عَلى  اْلُم�سلميَن في َي�َمْي َبْدٍر واأُحٍد، وظلَّْت تنتظُر الفر�سَة لإعادِة اأَخفقْت ُقَرْي�ٌص ِفي اْلَق�ساِء عَلى  اْلُم�سلميَن في َي�َمْي َبْدٍر واأُحٍد، وظلَّْت تنتظُر الفر�سَة لإعادِة اأَخفقْت ُقَرْي�ٌص ِفي اْلَق�ساِء عَلى  اْلُم�سلميَن في َي�َمْي َبْدٍر واأُحٍد، وظلَّْت تنتظُر الفر�سَة لإعادِة اأَخفقْت ُقَرْي�ٌص ِفي اْلَق�ساِء عَلى  اْلُم�سلميَن في َي�َمْي َبْدٍر واأُحٍد، وظلَّْت تنتظُر الفر�سَة لإعادِة اأَخفقْت ُقَرْي�ٌص ِفي اْلَق�ساِء عَلى  اْلُم�سلميَن في َي�َمْي َبْدٍر واأُحٍد، وظلَّْت تنتظُر الفر�سَة لإعادِة اأَخفقْت ُقَرْي�ٌص ِفي اْلَق�ساِء عَلى  اْلُم�سلميَن في َي�َمْي َبْدٍر واأُحٍد، وظلَّْت تنتظُر الفر�سَة لإعادِة اأَخفقْت ُقَرْي�ٌص ِفي اْلَق�ساِء عَلى  اْلُم�سلميَن في َي�َمْي َبْدٍر واأُحٍد، وظلَّْت تنتظُر الفر�سَة لإعادِة اأَخفقْت ُقَرْي�ٌص ِفي اْلَق�ساِء عَلى  اْلُم�سلميَن في َي�َمْي َبْدٍر واأُحٍد، وظلَّْت تنتظُر الفر�سَة لإعادِة اأَخفقْت ُقَرْي�ٌص ِفي اْلَق�ساِء عَلى  اْلُم�سلميَن في َي�َمْي َبْدٍر واأُحٍد، وظلَّْت تنتظُر الفر�سَة لإعادِة اأَخفقْت ُقَرْي�ٌص ِفي اْلَق�ساِء عَلى  اْلُم�سلميَن في َي�َمْي َبْدٍر واأُحٍد، وظلَّْت تنتظُر الفر�سَة لإعادِة اأَخفقْت ُقَرْي�ٌص ِفي اْلَق�ساِء عَلى  اْلُم�سلميَن في َي�َمْي َبْدٍر واأُحٍد، وظلَّْت تنتظُر الفر�سَة لإعادِة 

 p¥óæ nîdG oΩƒ nj

ْرُس  الدَّ

ادُس والِعشروَن السَّ

 ( lوِعبَر l¢�ُدرو)

�س�ِل  اUCسحابَُه  .اCوً’ ا�ستûسارُة الرَّ
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رِة مع الم�سلميَن في اأَمٍن و�سالٍم، وكانت ال�ثيقة التي اأبرمها النبيُّ  اأقاَم اليه�ُد في المدينِة المن�َّ
َل َمَع يه�ِد َبني قيُنقاع،  ٍة، كما ح�سَ ُم العالقاِت بيَنهم، اإّل اأَنَّهْم َنَق�س�ها اأكَثَر ِمْن مرَّ  معهم ُتنظِّ
بُن  ُحَييُّ  لذا؛ جاء  العهَد،  نكثِهم  المدينِة جزاَء  ِمَن  ذِلَك  َبْعَد    فاأخرَجُهْم  النَّ�شيِر،  بني  ويهوِد 
ُهم على غزِو المدينِة، ثمَّ ذهَب اإلى َبني ُقريظَة لُيْقِنُعهم  �سَ اأخطَب َزعيُم بني النَّ�سيِر، اإلى ُقري�ٍص فحرَّ

�شوِل  والن�سماِم اإِلى الأحزاِب، فَ�اَفُق�ا عَلى  ذلَك. ِبنق�ِس عهِدهم مَع الرَّ

)1( �سحيُح م�سلٍم.

اإلى المدينة ُف�ِجئ�ا بالخندِق َيمنعُهم ِمن ُدُخ�لها، فع�سَكُروا  ُقَري�ٌص وحلفاوؤَُها  ا و�سَلت  لمَّ
بالنِّباِل، ولم  مُي  الرَّ اإلَّ  اْلُم�سلميَن ب�سًعا وع�سريَن ي�ًما، ولْم َيكُن بينهم َحرٌب  ُرون  َح�لُه ُيحا�سِ

i َلُه عليُّ بُن اأبي طالٍب  فَقتَلُه. ، فت�شدَّ ْن اأحٌد من اجتياِز الخندِق اإلَّ عمٌرو العامريُّ يتمكَّ

استخرْج

ابقِة، �شبَب حفِر الخندِق من الجهِة ال�شماليَِّة للمدينِة دوَن الجنوبيَِّة.  من الخريطِة ال�شَّ

تأمْل واستنتْج

كاَن النَّبيُّ  في ُمقّدمِة الَّذين َيحفروَن الَخْندَق، فَعِن الَبراِء ْبِن َمالٍك  قال: َكاَن َر�ُشوُل اهلِل 
ى الُتَراُب َبَيا�َص َبْطِنِه، َوُهَ� َيُق�ُل:  َيْ�َم الأَْحَزاِب َيْنُقُل َمَعَنا التَُّراَب، َوَلَقْد غطَّ

ْيَنا لَّ ْقَنا َوَل �سَ دَّ »َواهلِل َلْ�َل اأَْنَت َما اْهَتَدْيَنا    َوَل َت�سَ  
ـَـا   اإِنَّ المالأ َقْد بغ�ا َعَلْيَنا« )1(    َفـاأَْنـِزَلــْن �َسِكيَنــًة َعَلْين

ْ�َتُه )1(، َعالَم يدلُّ ذلك؟ َوَيْرَفُع ِبَها �سَ

اإلى المدينة ُف�ِجئ�ا بالخندِق َيمنعُهم ِمن ُدُخ�لها، فع�سَكُروا  ُقَري�ٌص وحلفاوؤَُها  ا و�سَلت  لمَّ

Kانيًا

Kالثًا

رِة ِح�ساُر ا’Cحõاِب ِلْلَمدينة المن�َّ

نق�ُ¢ بني bُري¶َة للعهِد
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ْر فكِّ

، دوَن غيرهما. َعلِّْل ذلَك. ا�شت�شاَر النَّبيُّ  �شعَد بَن معاٍذ و�شعَد بَن ُعباَدَة 

َر القراآُن الكريُم ذلك، ِبق�له َتعالى: {                                                             عندئٍذ َعُظَم اْلخطُر عَلى  اْلُم�سلميَن، َوَقْد �س�َّ
               

                                                                   }   )�شورُة الأحزاِب، الآيتان10- 11(.
ُجوَن الإ�شاعاِت داخَل المدينِة َطمًعا  ُك�ن في َن�سِر اهلِل ِلْلُم�شلميَن، وُيَروِّ كِّ  واأخَذ المنافق�َن ُي�سَ

في اإِ�سعـاِ± َمعن�يَّـاِتهم، قـاَل اهلل َتعالـى: {                                                        

                                                                             } )�شورُة الأحزاِب، الآيتان12- 13(.

يِّة الُمْمكنِة لدفِع َخَطِر الأَعداِء عن اْلَمدينِة، وذلك رفًقا ِباْلُم�سلمين،  اأَخَذ النَّبيُّ  بالأ�سباب الَمادِّ
ومن تلَك المحاولِت َما ياأتي:

اأَر�شَل النَّبيُّ  اإلى زعيَمي الأَو�ِس واْلَخزرِج �شعِد بِن معاذ و�شعِد بِن عبادَة  ي�شت�شيُرهما في   -1
ْم اأْلفا ُمقاتٍل تقريًبا، كان�ا َمَع ُم�سركي ُقري�ٍص.عَلى ُثُلِث ِثماِر المدينة؛ كْي  ُم�سالحِة غطفاَن وُهُ
فَّ الأَحزاِب، فاأَ�َساَرا عَلْيِه بعدم ُم�ساَلَحِتِهم،  �ا ِبذلك �سَ قُّ ين�سرف�ا عْن ِقتاِل اْلُم�سلميَن، فَي�سُ
َة  ِهما وُق�َّ يَف حتَّى َيحُكَم اهللُ َبْيَننا وبيَنهم، فاأظهرا بذلَك رَباطَة جاأ�سِ وقاَل: ل ُنعطيهم اإلَّ ال�سَّ

تحّمِلهما، فاْطَماأنَّ النَّبيُّ  ِلموِقِفِهما.

ْر فكِّ

َوقَع الُم�شلموَن يوَم اْلَخندِق بْيَن ثالثِة اأعداٍء، اذكْرهم.

محاو’äُ النَّبيِّ   ِلرفِ™ الِح�ساِر َعِن الَمدينةرابًعا
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في اأثناِء الح�ساِر، َجاء ُنعيُم بن َم�سع�ٍد ، فقاَل: َيا َر�ُس�َل اهلِل: اإنِّي َقْد اأ�سلمُت، واإنَّ ق�مَي   -2
اإِن ا�شتطعَت، فاإنَّ اْلحرَب  ْل عّنا  َفاأُْمْرني بما �سئَت، فقال له : »خذِّ ل يعلم�َن باإ�سالمي 
َمعهم  ُتقاِتلوا  اأَْن  اإِلى  َت�شعى  قري�ًشا  اأنَّ  َواأَخَبَرُهم  ُقريظَة  َبني  اإِلى    ُنعيٌم  فذهب  خدعٌة«، 
واإْن  ُيريدوَن،  ما  عَلى  ُل�ا  وح�سَ الفر�سَة  انتَهُزوا  عليِه  انت�سْرُتم  فاإن  ناِحَيتُكم،  من  ًدا  ُمحمَّ
اْنهزمتم َترجُع قري�ٌص اإلى مكَة وُتخلِّي بينُكم وبيَنُه حتَّى يقت�صَّ منكم، واأ�ساَر عَلى َبني ُقريظَة 

ًدا َمعُهْم. اأن َياْأُخذوا من قري�ٍس َرهائَن ِمن �ُشَرفائهم، حتَّى يثقوا باأنَّ ُقري�ًشا �شتقاتُل ُمحمَّ
ٍد، واأنَّهم َقد  َنُع�ا مع ُمحمَّ ُثمَّ انطلَق اإلى ُقَرْي�ٍص واأََخبَرُهْم ِباأنَّ َبني ُقريظَة َقْد َنِدُم�ا َعَلى َما �سَ  

اأَْر�َسل�ا اإليِه َيق�ل�َن: ُير�سيَك اأَن ناأخَذ لَك من ُقَري�ٍص رجاًل من اأَ�ْسرافهم فت�سِرَب اأعناَقهم. 
وقاَل َلُهم نعيٌم: فاإْن بعثْت اإِليُكم بن� ُقريظَة َيطلب�َن منكم َرْهًنا من رجالكم فال تدفع�ا اإليهم   

منُكم َرجاًل واِحًدا.
ُقريظَة  َبني  اإلى  �شفياَن  اأُبو  بعَث  ا  فلمَّ  
ٍد  من ِجَهِتِهم، قاُلوا:  َيطُلُب ِمنهم ِقتاَل ُمحمَّ
فرف�سْت  َرهًنا،  تعُط�نا  حتَّى  معُكم  نقاتُل  ل 
واهلِل  قريظَة:  َبُن�  قالْت  عنِدئٍذ  ذلك،  ُقَري�ٌص 
قالْت  وكذلَك   ، َلحقٌّ ُنَعْيٌم  بِه  اأخبَرنا  الَّذي  اإنَّ 

. َل ِبذَكائِه عن  َر�ُشوِل اهلِل ُقَرْي�ٌص، وبذلَك ا�ستطاَع نعيُم بُن َم�سع�ٍد  اأْن يَخذِّ

ٌة معلومٌة إثرائيَّ

اْلِحيلِة  ا�شتخداَم  اْلِفقِه  ُعلماُء  اأَباَح 
اْلَمْعَرَكِة،  في  الَكْرِب  مَن  ِلْلُخروِج 

. ُم�ستدلِّيَن ِبفعِل ُنعيٍم ِبْن َم�سع�ٍد
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رافَق اأخُذ النَّبيِّ  بالأ�شباِب في مواجهِة َخطِر الأَحزاب التجاَءُه اإِلى اهلِل َتعالى بالدعاِء َطالًبا 
اإليِه النَّ�سَر، فاإِذا باهلِل عزَّ وجلَّ ير�سُل ريًحا عا�سفًة عَلى  الأحزاِب في لياٍل ماطرٍة وباردٍة، فكفاأْت 
ُروا اْلَهرَب، وقاَم اأبو �شفياَن قائاًل َقَوَلَتُه اْلَم�شُهوَرَة: "يا قوُم، لَقْد  ُقدوَرهم، واْقتَلَعْت ِخَياَمُهم، َفقرَّ

َبْحَنا ِبَغيِر َداِر ُمقاٍم، وَلَقْد َراأَْيُتْم َما َحلَّ ِبَنا َفاْرَتِحُلَ�ا، َفاإِّني ُمرَتِحٌل". اأَ�سْ
اْلُم�سِلميَن  الم�ؤمنيَن القتاَل، َفزادْت َهيبُة  َفَن�سَر اهللُ عبَدُه وَهْزَم الأحزاَب َوْحَدُه، وكَفى اهللُ 

َبْيَن اْلَقَباِئِل. 

ِليوِم اْلَخندِق درو�ٌس وِعَبٌر كثيرٌة، منها:
القاِئُد النَّاجُح ي�شت�شيُر َرِعيََّته.  - 1

اْلُم�شلموَن يحذُروَن َمْكَر اْلَيهوِد وَغْيِرِهم ِمَن اْلأَعداِء.  - 2
نُة َتدَفُع اْلآَخِريَن ِلْلعَمِل والنَّ�ساِط. اْلُقدوُة اْلَح�سَ  - 3

ن�سُر اهلِل تعالَى ِلْلُم�ؤمنيَنخام�ًسا

دروٌس وِعَبٌر ُمستفادٌة مْن َيوِم اْلَخندِق
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ما �سبُب حدوçِ ي�ِم اْلخندِق؟  -1
هاِت َموِقَفْيِن ا�شت�شاَر فيهما النَّبيُّ  اأَ�سحاَبُه في َي�ِم اْلَخْنَدِق.  -2

َعلِّْل َما ياأتي:  -3
ماليَِّة للمدينِة.  اأ    - َتمَّ حفُر اْلَخندِق ِمَن اْلِجهِة ال�شَّ

ب - َعَر�َص النَّبيُّ  عَلى  �سعِد بِن ُمعاٍذ و�سعِد بِن ُعبادَة ر�سي اهلل عنهم، ُم�سالحَة َغَطفـاَن 
عَلى ُثُلـِث ِثمـار اْلَمدينِة.

4 - بيِّْن دوَر المنافقيَن في يوِم الخندِق.
5 - ا�ستخـرْج نتائـَج َيـ�م اْلَخندِق ِمْن َق�ِلِه َتعاَلى: {  

. {            

حيحِة ِفي ما ياأتي: 6 - �سْع دائرًة َح�َل َرْمِز اْلإجابِة ال�سَّ
: حابيُّ )1(  الَّذي اأَ�شاَر عَلى اْلُم�شلميَن ِبحفِر اْلَخندِق ُهَو ال�شَّ

 . اأ   - عليُّ بُن اأَبي َطالٍب
.  ب - �شعُد بُن معاٍذ

. جـ - نعيُم بُن َم�سع�ٍد
. ُّد - �شلماُن الفار�شي

: حابيُّ الَّذي اأَوقَع اْلِخالَف َبْيَن ُقَري�سٍ وَبِني ُقريَظة ُهَو ال�شَّ  )2(
  .  اأ   - �شعُد بُن عبادَة

. ب - �شعُد بُن معاٍذ
.  جـ - نعيُم بُن م�سع�ٍد
. ُّد  - �شلماُن الفار�شي

األسئلُة
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Óُم �س�رُة g�دm عليِه ال�سَّ
ا’Bياä الكريمة من (96  - 111)

قاَل اهللُ َتعالى:

p≥«bôsàdGh pº«îØsàdG ≈n∏Y läÉ≤«Ñ£ nJ
(2)

ْرُس  الدَّ

ابُع والِعشروَن السَّ
التÓِّوُة 

والتَّج�يُد

ُق َأْتُلو َوُأَطبِّ



112

أتدّرُب

ابقِة ِمثاًل عَلى ما ياأتي: اأ�شتخرُج من الآياِت الكريمِة ال�شَّ
كلمٌة فيها حرٌف من حروِف ال�شتعالِء.  - 1

كلمٌة فيها حرُف ا�شتفاٍل ُمَرقٌَّق.  - 2
ٌم. كلمٌة فيها حرُف األٍف مفخَّ  - 3

كلمٌة فيها حرُف األٍف َيرقَُّق لمجيÄه بعَد َحرِف ا�شتفاٍل.  - 4
ُم ِلَمجيÄه بعَد حرِف ا�شتعالٍء. كلمٌة فيها حرُف األٍف ُيفخَّ  - 5

لُم َلْفßِ الجاللِة مرّقًقا.  - 6



113

ُة  الّتالوُة اْلَبيتيَّ

: ريِف )�شورِة التَّوبِة(، ثمَّ اأرجُع اإلى الم�شحِف ال�شَّ
1 - اأَْتلو الآياِت اْلَكريَمَة من )104-115(، ُمراعًيا ما تعّلْمُته من اأَحكاِم التِّالوِة والتَّجويِد.

َع التَّفخيِم والتَّرقيِق في َقْ�ِلِه َتعالى:{ 2 - اأُعيُِّن َم�ا�سِ

                                              } )�شوَرُة التَّْوَبِة، الآيتاِن 105-106(، واأنِطُقها جّيداً.
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. x∂في �َس :

: اCَلَْم يَعتبروا?

راكيُب اْلُمْفرداُت َوالتَّ

قاَل اهللُ َتعالى:

pIóé s°ùdG pIQƒ o°S
(30-23) áªjôµdG oäÉjB’G 
ابقِة  ا’ْعِتباُر ِبَم�سيِر اْ’Cُمِم ال�سَّ

ْرُس  الدَّ

امُن والِعشروَن  الثَّ
تف�سير 
ßوحف
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اأن  ِمْن  الكافريَن  ُر  وُتحذِّ َقْوِمه،  مع    ُم��سى  ِة  ق�سَّ من  جانًبا  الكريمُة  الآياُت  هذِه  ُتبِرُز 
ر ببع�ِص مظاهِر ُقدرِة  ب�ا ُر�ُسَلهم، وُتذكِّ ا كذَّ ُي�سيَبهم مثُل ما اأ�ساَب الأمَم ال�سابقَة ِمَن اْلعذاِب لمَّ

ُد َوعَد اهلِل َتعالى بي�ِم الفتِح وَوعيَدُه. اهلِل َتعالى، وُت�ؤكِّ
Óُم م�bُف بَني اE�سراFيπَ ِمن َدْع�ِة نَبيِّهم عليِه ال�سَّ  -1

اأر�شَل اهللُ َتعالى ُمو�شى  اإِلى َقْ�مِه، واأنزَل اإليِه الت�راَة ِلتك�َن ُهدًى ِلبني اإِ�سرائيَل، فاآمن 
دائِد في �َسبيِل اهلِل، فه�ؤلِء اأكرَمُهم  َبروا عَلى ال�سَّ َفريٌق منهم باهلل َتعالى، واأَطاع�ا ربَّهم، َو�سَ

.iاهللُ َتعالى باأْن جعَلهم ُدعاًة اإِلى اْلُهد

bدرُة اهلِل تَعالى عَلى الîَْلق والْبَْعِث  -2
بيَن ِبالبعِث ي�َم القيامِة عدَم اعتباِرهم ِبَما اأَ�ساب الأمَم  اأنكَرِت الآياُت الكريمُة عَلى الُمكذِّ
قوا ُر�ُشَلهم، َفعاَقَبُهم اهللُ عّز وجلَّ ِباْلَهالك فتَرُكوا م�شاكَنهم وراَءهم،  ابقَة الَّذين َلْم ُي�شدِّ ال�شَّ

ولم َيبَق منهْم اإل اآثاٌر ت�شهُد عَلى َما َحلَّ ِبِهْم ِمَن اْلَعذاِب.

: ا’Cُمِم وا’Cَجياِل.

: اليَاب�سُة الَّتي ’ نباäَ فيها.

: ي�َم القيامِة.

ُروَن. : يُْمَهُل�َن ويُ�ؤَخَّ

استخرْج

اعيَة لأَْن يك�َن اإماًما. ُل الدَّ فاِت الَّتي ُت�ؤهِّ م�ستهديًا بالآياِت الكريمِة، ا�ستخرج ال�سِّ

تدريٌب

ر�ِس، وا�شتخرْج ِمنها اأحكاَم التَّجويِد الآتيَة: ارجْع اإِلى اآياِت الدَّ
مٌة – اأَِلٌف َمديَّة ُمَرقَّقٌة يٌَّة مفخَّ ٌق – اأَِلٌف َمدِّ ٌم – حرٌف ُمرقَّ حرٌف مفخَّ

تفسيُر اآلياِت الكريمِة
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َتعالى قادٌر عَلى اإِحياِء النَّا�ِس َيوَم اْلقيامِة َكُقدرِتِه  مِت الآياُت الكريمُة دلياًل عَلى اأَنَّ اهللَ  وقدَّ
روِع والنَّباتاِت الَّتي ياأكُل منها الإن�ساُن والحي�اُن،  اْلَياب�سِة ِبُمختلِف الزُّ اإِحياِء الأَر�ِص  عَلى 

َحاِب الَّذي يحمُل الماَء اإِلى الأَر�ِص. وذلَك ِباإِر�ساِل ال�سَّ

ْر فكِّ

في الحكمِة ِمن َخْتِم الآيِة الكريمِة:{

                                               } بــ )                      (، وَخْتـِم الآيـــِة: {
                                                                                                                   }  بــــ   )

.)              

ال�عُد الحقُّ  - 3
باأنَّ  َتعالى عليهْم  اهللُ  فردَّ  الآِخَرِة،  ِبالعذاِب في  َلهْم    اهلِل  َر�شوِل  الكافروَن وعيَد  ا�شتبعَد 
اأَْن  اإلَّ  عليهم  فما  اإيماُنهم،  الكافريَن  ينفُع  ل  الي�ِم  ذلَك  وِفي  َمحالَة،  ل  اآٍت  اْلَ�عيَد  ذلَك 
وا عَلى اإِنكاِرهم فعَلى النَّبيِّ  اأَن ُيعِر�َص  َي�شتدركوا اأمَرهم بالتَّوبِة اإِلى اهلِل َتعالى، فاإِْن اأ�سرُّ

عن ُمجادلِتهم، وْلينتظُروا جميًعا َمِجْيَء ذلَك الي�ِم.
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استنتْج

َمَع زمالِئَك ِقيمًة اأُخرى ُتر�سُد اإِليها الآياُت اْلَكريمُة.

نشاٌط بيتيٌّ

ُر�ُشَلُهم،  بوا  كذَّ ا  لمَّ الآتيِة  الأقواِم  َم�شيَر  ِمنها  وا�شتخرْج  الُم،  ال�شَّ عليه  ُهوٍد  �ُشورِة  اإلى  ُعْد 
َوُهم: )ق�ُم ن�ٍح، وعاٌد، وثم�ُد(.

عوِة اإلى اهلِل َتعاَلى، واأَ�سبُر عَلى َتِبعاِتها. 1- اأتَّبُع َمنهَج النَّبيِّ  في الدَّ
ابقَة. مَم ال�سَّ 2 - اأَجتنُب اْلَمعا�سي؛ كْي ل ُي�سيَبني ما اأَ�ساَب الأُ
ُر في َمظاِهِر ُقدرِة اهلِل َتعالى في َت�شريِف اأُموِر اْلَكْوِن. 3 - اأتفكَّ

الِقَيُم المستفادُة مَن اآلياِت الكريمِة
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الُم؟ ما موقُف َبني اإ�شرائيَل ِمْن َدعوِة ُمو�شى عليِه ال�شَّ  -1
. ن اآَمَن ِبُمو�شى َقادًة وُدعاًة اإِلى الَحقِّ علِّْل : َجعَل اهللُ َتعالى ِممَّ  -2

ليُل الَّذي ذكَرْتُه الآياُت عَلى ُقدرِة اهلِل َتعالى عَلى اْلَبْعِث َيوَم اْلِقيامِة؟ ما الدَّ  -3
ا َياأْتي: تـدبَّْر َقوَلُه َتعاَلى:{                                                                            } ُثمَّ اأَِجْب َعمَّ  - 4

ائُل عِن الفتِح؟     اأ    - من ال�شَّ
ب - ما دللُة ال�شتفَهاِم الوارِد في الآيِة؟

جـ - هاِت اأَْمَرْين َيْحُدثاِن َيوَم الَفتِح ذكرْتُهما الآياُت الكريمُة. 

األسئلُةُ
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ُيْبِد الُم�سلم�َن َلُهم اأيَّ َغدٍر اأو خيانٍة، وَرَعْ�ا َحقَّ  لقْد اأح�شَن النَّبيُّ  معاملَة اليه�ِد، وَلم 
اآنذاَ∑  الم�سلميَن  ُيبادل�ا  لم  اليه�َد  لكنَّ  واأم�اِلِهم،  ِهم  واأْعرا�سِ ِهم  اأَنف�سِ بحمايِة  َلُهم،  الُم�اطنِة 
ها، َفغدروا وَنق�س�ا العهَد كما ح�سَل من َبِني َقيُنقاٍع وَبني النَّ�سيِر، وَها ُهم َبن� ُقَرْيظَة  المعاملَة نف�سَ
يغُدرون بالم�شلميَن بنق�شِهُم العهَد مع النَّبيِّ ، بمحاولتهم تمكين الأَحزاِب ِمن ُدخوِل اْلَمدينِة 

لى ُن�سَرِتهم وفاًء بالعهِد. ِعندما كاَن اْلُم�سلم�ن باأ�سدِّ الحاجِة اإِ

. حيُح البخاريِّ )1( �سَ

ْر تذكَّ

ْر تذكَّ

كيَف كاَن َنق�ُص ُكلx ِمْن َبني َقينقاٍع، وَبني النَّ�سيِر العهَد مَع الم�سلميَن؟ 

حابِة عَلى َم�شروعيَِّة الجتهاِد في ُمراِد النَّبيِّ  من  ْر اأَوُجَه اختالِف ال�شَّ ُعْد اإِلى َدر�ِس الِفْقِه وتذكَّ
ِلَينَّ اأحٌد الع�شَر اإِلَّ في َبِني ُقَريظَة«. قولِه: »ل ُي�شَ

َة؛ قررَّ الَنبيُّ  ُمعاقبَة اليه�ِد جزاَء َغْدِرِهْم،  فقاَل لأ�سحاِبِه:  ا ُهِزَم الأْحزاُب  وعادوا اإلى َمكَّ لمَّ
ِلَينَّ اأحٌد الع�شَر اإِلَّ في َبِني ُقَريظَة«)1(، فا�شتجاَب َلُه الم�شلموَن، وَخرُجوا َجميًعا اإلى ِدياِر  »ل ُي�شَ

َبني ُقَرْيَظَة ِلتاأديِبهْم.

ُيْبِد الُم�سلم�َن َلُهم اأيَّ َغدٍر اأو خيانٍة، وَرَعْ�ا َحقَّ  ُيْبِد الُم�سلم�َن َلُهم اأيَّ َغدٍر اأو خيانٍة، وَرَعْ�ا َحقَّ  معاملَة اليه�ِد، وَلم  ُيْبِد الُم�سلم�َن َلُهم اأيَّ َغدٍر اأو خيانٍة، وَرَعْ�ا َحقَّ  معاملَة اليه�ِد، وَلم  ُيْبِد الُم�سلم�َن َلُهم اأيَّ َغدٍر اأو خيانٍة، وَرَعْ�ا َحقَّ  معاملَة اليه�ِد، وَلم   معاملَة اليه�ِد، وَلم 

 ná¶ rj nô ob » pæ nH oΩƒ nj       

ْرُس  الدَّ

اسُع والِعشروَن التَّ

معاbبُة بني bُري¶َةاCوً’

 ( lوِعبَر l¢�ُدرو)
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ا اأجهَدُهم الح�ساُر َلَج�ؤُوا اإِلى ُمفاو�سِة  حا�سَر الم�سلم�َن َبني قريظَة َخم�ًسا وع�سرين ليلًة، ولمَّ
َر�شوِل اهلِل ، واأَر�سُل�ا اأَحَد ُزعماِئهم، َيعر�ُص عليِه اأْن يحُكَم عليهم كما َحكَم عَلى َبني النَّ�سيِر 

بالجالِء، فاأَبى َر�شوُل اهلِل ؛ لأنَّ خياَنَتُهْم كانْت عظيمًة.
اأدرَ∑ يه�ُد َبني ُقريظَة اأنهم قد ارتَكب�ا ُجْرًما َعِظيًما، عندئٍذ قاَم �َسيُِّدهم كعُب بُن اأَ�َسٍد ُمخاطًبا 
الّرجَل  هذا  ُنتاِبع  اأْن  َعليكم  عار�ٌص  واإنِّي  َتَرْوَن،  ما  الأمِر  ِمَن  ِبْكم  نزَل  َقد  َيه�ٍد  َمع�سَر  يا  َلُهم: 
عَلى  به  َفَتاأمن�َن  ِكتاِبُكم،  في  َتجُدونُه  لّلذي  واأنَُّه  ُمْر�َسٌل،  َلَنبيٌّ  اأنَُّه  لُكْم  َتبيََّن  لقْد  ف�اهلِل  َقُه،  دِّ وُن�سَ
َحَكًما،    النبِّي  وبيَن  بيَنُهم  يجعل�ا  اأْن  فطلب�ا  فاأََبْ�ا،  ون�ساِئكم،  واأبناِئكم  واأم�اِلكم  ِدماِئكم 
واقترحوا �شعَد بَن ُمعاٍذ  فوافَق النبيُّ  على ذلَك، فكاَن حكُم �سعٍد  فيِهم جزاَء خيانِتهم 
العهَد الذي اأبرم�ُه مع الم�سلميَن في وثيقِة المدينِة وتعاوِنهم مَع الأعداِء �سدَّ مجتمِعِهْم، اأْن ُيقتَل 
ُه الر�س�ُل  على ذِلَك وقاَل: "لقْد َحكمَت فيِهْم  المحارب�َن منهم ، واأْن ُت�ؤَخَذ اأم�اُلُهْم، وقْد اأقرَّ

ُه كلُّ خاِئٍن متاآمٍر �سَد وطِنِه. "، وهذا الحكُم ي�ستحقُّ ِبحكِم اهلِل عزَّ وجلَّ

ح�ساُر الم�سلميَن ليه�ِد بَني bُري¶َةKانيًا

ليوِم َبني ُقَرْيظَة ُدرو�ٌس وعبٌر، منها:
ْلٌم عَلى َمْن �َشاَلَمْهم، وَحْرٌب عَلى َمْن َحاَرَبهم. 1 - الم�شلموَن �شِ

ُر َت�شحياِت الأَفراِد.  2- اْلقائُد النَّاجُح ُيقدِّ
َرَفْيِن ُمْلِزٌم لكلٍّ ِمنُهما. 3- ُحْكُم اْلَحَكِم بيَن الطَّ

نشاٌط بيتيٌّ

ارجْع اإلى َتف�شيِر اْبِن َكثيٍر، واْكُتْب عالقَة الآيِة الآتيِة ِبَيْوم َبِني ُقَرْيَظَة، قاَل َتعاَلى: {
                                                                                       } )�س�رُة الأنفاِل، الآيُة 27(.

 دروٌس وِعبٌر ُمستفادٌة من يوِم َبني ُقَرْيظَة
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ما �شبُب عقوبِة  َبني ُقَرْيَظَة؟  - 1
ْح َما ياأتي: َو�سّ  - 2

اأ    - الُم�شلموَن ل َيْبَتِدُئوَن اأَعداَءُهم بالقتاِل.
ب - رف�ُس النَّبيِّ  َطَلَب َبِني ُقَرْيَظَة النُّزوَل عَلى َما َنَزَل َعليِه َبُن� النَّ�سيِر من الجالِء.

3- من خالل درا�ستك لحكم �سعد بن معاذ في بني قريظة، اأجب عن الأ�سئلة الآتية:
اأ   - بماذا حكم فيهم �شعد بن معاذ  ؟

ب - ماذا قال النبي  في حكم �شعد بن معاذ  ؟
جـ - ما راأيك في حكم �سعد بن معاذ  ؟ علل اإجابتك.

ِلَينَّ اأحٌد الع�شَر اإِلَّ في َبِني ُقَريظَة«. عّلْل قوَل النبيِّ  لل�شحابِة :  »ل ُي�شَ  - 4
عّدد ثالثَة درو�ٍس وعبٍر، ا�شتفدَتها مَن الدر�ِس.  - 5

األسئلُة
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(3)

ْرُس الدَّ

الثوَن   الثَّ
التÓِّوُة 

والتَّج�يُد

Óُم �س�رُة g�دm عليِه ال�سَّ
ا’Bياäُ الكريمُة مْن (112 - 123)

قاَل اهللُ َتعالى:

ُق َأْتُلو َوُأَطبِّ
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ُم تعلُّمي وَأدائي  أَقوِّ

اأبيِّن اأحكاَم التَّفخيِم والتَّرقيِق الواردَة في الكلماِت الآتيِة:  - 1

ُمالكلمُة ُقاْلَحرف الُمفخَّ اْلَحرف المرقَّ
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ُة  الّتالوُة اْلَبيتيَّ

: ريِف )�شورِة التَّوبة(، ثمَّ اأرجُع اإلى الم�شحِف ال�شَّ
اأَْتلو الآياِت اْلَكريَمَة من )116-129(، ُمراعًيا ما تعلمُته من اأَحكاِم التِّالوِة والتَّجويِد.  - 1

اأ�شتخرُج ِمنها مثاًل على كلٍّ ِمّما ياأتي:  - 2
يٌَّة مرقَّقٌة. ٌق – األٌف َمدِّ ٌم – حرٌف مرقَّ ًما – َحرٌف مفخَّ َلُم َلفßِ اْلَجاللِة ُمفخَّ  

مَة واْلُحروَ± الُمرقَّقة جّيًدا في الَم�ا�سِع الآتيِة: اأنِطُق الحروَ± المفخَّ  - 2
.)             -            -               -              -              -              (  
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المذهُب  اإليه  وُين�شب  �شنَة150هـ،  َبغداَد  في  وُتُوفَِّي  80هـ،  �شنَة  الُكوفِة  في  حنيفَة  اأبو  ُوِلَد 
الحنفّي.

َكاَن اأُبو حنيفَة َيجمُع بيَن الِعلِم واْلَعمِل، فقْد كاَن َتاجًرا َيبيُع الُقما�َس، وَكان اأَميًنا �َشديَد الور´، 
َفِفي يوٍم جاَءْتُه امراأٌة بثوٍب ُتريُد َبْيَعُه َلُه، فقاَل لها: ِبَكْم َتِبيِعيَنُه؟ َقالْت: ِبمÄِة ِدرهٍم، َقاَل َلها: ُهَو َخيٌر 

ِة كاَن النَّبيُّ  هَ� اْلَمْرِجُع ِللُم�سلميَن ِفي ُكلِّ ما ُي�ْسِكُل عليهم في �ُس�ؤوِن ِديِنهم  ِر النُّبوَّ في َع�شْ
ْت بع�ُص الم�سائِل وال�قائِع،  وُدنياُهم، وفي الع�س�ِر بعَدُه دخَل كثيٌر ِمَن النَّا�ِص في الإِ�سالِم، وا�ستجدَّ
، فاتَّ�شعْت دائرُة الجتهاِد، وَكُثَر  رعيِّ i اإلى َحاجِة النَّا�ِس اإِلى الجتهاِد لمعرفِة اْلُحْكِم ال�شَّ ما اأدَّ

ل�ا اإِلى َدرجِة الجتهاِد، واأ�سهر ه�ؤلِء اأربعٌة. هم: الُعَلماُء الَّذين َو�سَ
1 - اأبو حنيفَة النعماُن

2 - مالُك بُن اأن�ٍص

افعيُّ 3 - محّمُد بن اإدري�س ال�شَّ
4 - اأحمُد بن حنبل

ا�ْسِتنباِط  في  اْلُفَقهاِء  جميُع  واعتمَد 
نَِّة  وال�شُّ الِكتاِب  عَلى:  رعيِّ  ال�شَّ اْلُحْكِم 
ِد  مقا�سِ ْ�ِء  �سَ في  والجتهاِد  والإِجماِع، 
ال�شريعِة والقواعِد الُم�شتنبطِة ِمَن الكتاِب 

نَِّة. وال�شُّ

pΩÓ°SpE’G »a p¬≤ pØrdG pá sª pFnCG rø pe

ْرُس   الدَّ

الثوَن  الحادي والثَّ

اCب� حنيفَة النعماُناCوً’

ٌة معلومٌة إثرائيَّ

عَلى  رعيِّ  ال�شَّ اْلُحْكِم  في  اْلُفَقهاِء  اأَقواِل  ُد  تعدُّ
الم�شاأَلِة الَواحدِة لم يُكْن لختالفهم في الكتاِب 

ٍة، منها: نِة، َواإنَّما يرجُع لأ�سباٍب عدَّ وال�سُّ
الختالُ± في َفْهِم النُّ�س��ِص.  - 1

بل�Æُ الَحديِث النَّب�يِّ لبع�سهْم ُدوَن َبع�ٍص.  - 2
3 - الختالُف في َدَرجِة اْلَحديِث.
ُ́ اأَعراِف النَّا�ِس وَعاَداِتِهْم. 4 - تنوَّ



126

ِمْن ذلَك، َقالْت: ِبمئتيِن، قاَل: ُهَ� خيٌر ِمْن ذلَك، قالْت: ِبَثالثمئٍة، قال: ُهَ� َخيٌر ِمْن ذلَك، َقالْت: 
ِباأَربعِمئٍة، َقاَل: ُهَ� َخيٌر ِمْن ذلَك، واأَنا اآُخُذُه ِباأَربعِمئٍة، حتَّى اأربَح بِه.

 ، َفرَّ واتَّ�سَف الإماُم اأُب� حنيفَة بالِحلْم والأَناِة، فَمّرًة َقاَل َرجٌل لأِبي َحنيفَة: اتَِّق اهللَ! فانتف�َص وا�سْ
وقاَل: َجزاَك اهللُ خيًرا، ما اأَْحَ�َج النَّا�َص ُكلَّ وقٍت اإَِلى َمْن َيق�ُل َلُهْم ِمثَل هذا!

لَّْيُت �سالًة منُذ  وكاَن َرِحَمُه اهللُ َتعالى �شديَد اْلِبرِّ ِبَواِلَدْيِه ويحتِرُم اأ�شاِتذَتُه، وكاَن يقوُل: "َما �سَ
اٌد )�سيُخه( اإلَّ ا�ستغفْرُت لُه مع َوالِدي، واإنِّي لأَ�ستغفُر ِلَمْن َتعّلْمُت ِمنُه ِعلًما اأَْو َعلَّْمُتُه ِعلًما". ماَت حمَّ

وَحر�َص اأَُب� حنيفَة َرِحَمُه اهللُ عَلى ُح�ْشِن اْلَمْظَهِر، فكاَن كثيَر العنايِة بثيابِه كثيَر التَّطيُِّب، ح�شَن 
: »اإِّن اهللَ  اهلِل  َر�ُشوِل  ُمَذّكًرا َبحديث  َمْظَهِرِه،  ِبَمْلَب�شِه و�شائِر  العنايِة  َمْن ُيالقيِه عَلى  الَهْيÄَِة َيحثُّ 

ُيِحبُّ اأَْن َيَرى اأََثَر ِنعَمِتِه عَلى َعْبِدِه(«)1(.
: )النَّا�ُس عياٌل عَلى اأَبي َحنيفَة  افعيُّ وكاَن �َشُغوًفا بَطَلِب اْلِعلِم َفقيًها َعاِلًما، فقْد َقاَل َعنُه اْلإِماُم ال�شَّ

ِفي اْلِفْقِه(.
ِن. ُد بن اْلَح�سَ ي اأُب� ي��سَف، والإماُم ُمحمَّ مْن اأ�سهِر َتالميِذ الإِماِم اأَبي َحنيفَة، اْلَقا�سِ

حيٌح. ، وُهَ� �سَ )1( �سنُن الّترمذيِّ

وُتُوفَِّي  93هـ،  �شنَة  َرِة  اْلُمنوَّ اْلَمدينِة  ِفي  ُوِلَد 
ِفيها �شنَة 179هـ، وُين�شب اإليِه المذهب المالكّي.
ُيفاِرْقها  وَلْم  رَة،  اْلُمن�َّ اْلَمدينَة  َمالٌك  الإماُم  َلِزَم 
الإِحاطِة  ِمَن  َنُه  َمكَّ وهذا   ، الَحجِّ َفري�سِة  لأداِء  اإلَّ 
  حابِة ِبَكثيٍر ِمْن اأَحاديِث الر�شوِل   واأقواِل ال�شَّ

واآثاِرِهم التي جمَعها في كتاِبِه »الموطاأ«.
ومْن اأَبرِز َتالميِذ الإماِم َمالٍك َرِحَمُه اهللُ: عبُد 

حمِن بُن اْلَقا�شِم. الرَّ

مال∂ بن اCن�¢Kانيًا

كاَن الإِماُم مالٌك َرِحَمُه اهللُ َتعالى ل يرفُع 
ْ�َتُه في َدر�ِص اْلَحديِث َت�قيًرا وتاأَّدًبا مَع  �سَ

َر�شـوِل اهلِل  اْمتثـاًل ِلقولِه َتعاَلى:
}

 {          
)�شوَرُة اْلُحُجَراِت، الآيُة 2(.

إضاءٌة
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َة �شنَة 150هـ، وُتوفَِّي ِفي م�شَر �شنَة 204 هـ، وُين�شب اإليه المذهُب ال�شافعّي. ُوِلَد في َغزَّ
ِعِه،   ًعا، مَع َكثرِة علمِه وتن�ُّ نيَن، وَكان تقيًّا َزاِهًدا ُمت�ا�سِ َحِفßَ القراآَن الكريَم وُهَ� اْبُن �سْبِع �سِ
ى الحديَث والفقَه عَلى يِد الإِمام مالِك بِن اأََن�ٍص،  رِة، فتلقَّ افعيُّ اإِلى المدينِة المن�َّ رحَل الإماُم ال�سَّ
ُثمَّ َرحَل اإلى العراِق لأَْخِذ العلِم عن َتالميِذ اأَبي َحنيفَة، وقِد اْنتهى بِه الُمقاُم في م�سَر، َحْيُث ُتُ�فَِّي 

ُهناَك.
ْم�ِص ِللّدْنَيا، َوَكالَعاِفَيِة ِللَنّا�ِص،  : اإِنَُّه َكاَن َكال�سَّ افعيِّ  قاَل الإماُم اأحمُد بُن حنبٍل َعِن الإماِم ال�سَّ

َفَهْل ِلَهَذْيِن ِمْن َخَلٍف، اأَْو ِمْنُهَما ِعَ��ٌص؟ .
، وي��سُف بُن يحيىالب�يطّي. : اإ�سماعيُل بُن يحيىالُمَزنيُّ افعيِّ ِمْن اأَ�سهِر َتالميِذ الإِماِم ال�سَّ
�سالة«  في اأ�س�ِل الفقِه.  : كتاُبُه »الأُّم« في الفقِه، وكتاُبُه »الرِّ افعيِّ  وِمْن ُكُتِب الإماِم ال�سَّ

ُولد في َبغداَد �شنَة 164 هـ،  وُتوفِّي فيها �شنَة 241هـ، وُين�شب اإِليه المذهُب الحنبلّي.
ِع  بِر والتَّ�ا�سُ اْلَح�سنِة كال�سَّ الغزير، وكاَن َمعروًفا بالأَخالِق  اأحمُد بعلِمِه وحفِظِه  ا�سُتِهَر الإِماُم 
افعيُّ بقولِه: "َخرجُت من بغداَد وما خلَّْفُت  والتَّ�شامِح، اأَثنى عليِه كثيٌر ِمَن اْلُعَلماِء، منُهم الإماُم ال�شَّ
َ́ ول اأْتَقى ول اأَْفَقَه ِمْن اأَحمَد بِن حنبٍل"، وُيعدُّ كتاُبُه )الُم�شنُد( ِمن اأ�شهِر ُكتب اْلَحديِث  بها اأَحًدا اأَْوَر

ريِف. النَّبويِّ ال�شَّ
وا�شتمرَّ بطلِب العلِم حتَّى ماَت، وقْد �ُشوهَد عَلى ِكَبِر �شنِِّه وُهَو َيجوُب البالَد َيجمُع الحديَث 

ريَف، فقيل لُه: يا اأحمُد هذا عَلى كبِر �سنِّك؟ فقاَل: "َنعْم، مَع الِمحبرِة اإِلى الَمْقَبرِة". ال�سَّ
ومْن اأ�سهِر َتالميذِه: وَلداُه �سالٌح وَعبُداهلِل.

هـ، وُتوفَِّي ِفي م�شَر �شنَة 

افعيKُّالثًا محمُد بُن اEدري�¢m الûسَّ

اCحمُد بُن حنبmπرابًعا
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ا ُرِوي  ِب لآرائِهْم، اإذا تبيََّن َلُهم اأنَّ الحقَّ ِفي َغيِرها، وممَّ ُة الأربعُة َعلى َعَدِم التَّع�شُّ اأْجَمَع الأَئمَّ
عنُهم ِفي ذلك َما ياأتي :

قوُل اأَبي حنيفَة رحمُه اهللُ: »هذا َراأيي، وهذا اأَح�شُن َما راأيُت، فَمْن َجاَء ِبراأٍي َخيٍر منُه َقِبْلَناه«.   - 1
نَِّة«. �ا َقِ�لي عَلى  اْلِكتاِب وال�سُّ ق�ُل مالٍك رحَمُه اهللُ: »اإنَّما اأَنا ب�سٌر اأُ�سيُب واأُخطÅُ، فاْعِر�سُ  - 2
�اَب«. افعيِّ رحمُه اهللُ: »َراأِْيي �س�اٌب َيحتمُل الخطاأَ، وَراأُي َغيِري َخطاأٌ َيحتمُل ال�سَّ ق�ُل ال�سَّ  - 3

رعيَِّة. ُر َدوَر اْلُعَلماِء اْلفقهاِء في ا�ْشتخراِج الأَحكاِم ال�شَّ 1 - اأقدِّ

�اًبا. ُب ِلراأيي، واأَْنِزُل عَلى َراأْي َغيري اإِذا كاَن �سَ 2 - ل اأتع�سَّ
ج�ِع اإِلى راأي الُفقهاِء فيها. رعيِّ في اْلَم�ساألِة، بْل لُبدَّ مَن الرُّ ُع في اإ�سداِر اْلُحْكِم ال�سَّ 3 - ل اأت�سرَّ

�ُص  ْم َمَع اأَفراِد َمجم�َعِتَك َجدوًل، ُتقاِرُن فيِه بيَن اْلَمذاهِب اْلِفقهيَِّة الأربعِة من حيُث: ُم�ؤ�سِّ نظِّ
المذهِب، واأ�شهُر ُكُتِب اْلَمذهب، واأَبرُز َتالِميِذِه. 

نشاٌط ختاميٌّ

نشاٌط بيتيٌّ

ِة الإ�سالميَِّة. َع الَمذاهِب الفقهيَِّة ل ُي�ؤثُِّر في َوْحَدِة الأمَّ ُح فيِه كيف اأَنَّ َتَن�ُّ اكتْب تقريًرا ُت��سِّ

ا ُرِوي  ِب لآرائِهْم، اإذا تبيََّن َلُهم اأنَّ الحقَّ ِفي َغيِرها، وممَّ ُة الأربعُة َعلى َعَدِم التَّع�شُّ اأْجَمَع الأَئمَّ

اCِيخام�ًسا Öِ للرَّ م�bُف الفقهاِء من التع�سُّ

القيُم المستفادُة مَن الدرِس
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ا َياأتي: 1 - هاِت مثاًل لُكلٍّ ممَّ
اأ    - مثابرُة الإِماِم مالٍك رِحَمُه اهللُ  تعالى في َطَلِب اْلِعلم.

نِِّه. ب - ا�شتمراُر الإماِم اأحمَد ْبِن َحنبٍل َرحمُه اهللُ تعالى في َطَلِب الِعلِم، على الرغم ِمْن ِكَبِر �شِ
ا. َهم َبْع�شً جـ - احتراُم اْلُفقهاِء بع�شَ

ا ياأتي: بّيْن ِدللَة ُكلٍّ ممَّ  - 2
اإّل  )�سيُخُه(،  اٌد  َحمَّ َماَت  منُذ  �سالًة  �سلَّْيُت  "َما  اهللُ:  َرِحَمُه  حنيفَة  اأَبي  الإماِم  قوُل  اأ    - 

ا�ستغفْرُت لَه مع َواِلِدي، واإنِّي لأ�ستغفُر ِلَمْن َتعلَّْمُت منُه علًما اأو َعّلْمُتُه ِعلًما".
ِللدْنَيا،  ْم�ِص  َكال�سَّ َكاَن  »اإِنَُّه  اهللُ:  َرِحَمُهما  افعيِّ  ال�سَّ عَن  حنبٍل  ْبِن  اأحمَد  الإماِم  ق�ُل  ب - 

َوَكالَعاِفَيِة ِللَنّا�ِص، َفَهْل ِلَهَذْيِن ِمْن َخَلٍف، اأَْو ِمْنُهَما ِعَ��ٌص؟«.
3- اأكمِل الَجدوَل الآتَي:

ا�سُم الُم�ؤلِِّف ا�سُم الكتاِب
الم�شنُد

الإماُم مالٌك

الأُمُّ
�شالُة الرِّ

األسئلُة
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ُخِلَق الإن�ساُن عَلى  ُحبِّ اْلَخيِر وال�ْسِتزاَدِة منُه، َقاَل َتعالى:{                                     |  )�شورُة
العادياِت، الآيُة 8(، وُهَ� اأَمٌر ِفطريٌّ عنَدُه اإّل اإذا اأ�سبَح َطَمًعا، واأمانيَّ ل ُيِمكُن تحقيُقها، لذا اأَمَرنا 

يَُّتها واآثاُرها؟ اهللُ َتعالى بالقناعِة، َفما َمعنى اْلَقناعِة؟ وما دليُل م�شروعيَِّتها؟ وما اأهمِّ

َمُه اهللُ َتعالى َلُه، َبْعَد الأَخِذ ِبالأَ�ْشَباِب ِبَطريٍق م�شروعٍة دْوَن النَّظِر  ا الإن�ساِن بَما َق�سَ هي ِر�سَ
اإِلى َما ِفي اأَيدي النَّا�ِس.

)1( مَتّفٌق َعَلْيِه.
)2( �سحيُح م�سلٍم.

، اأنَّ َر�ُشوَل اهلِل ، قاَل: »َقْد اأَْفَلَح َمْن اأَ�ْشَلَم، َوُرِزَق   َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن عمرو ْبِن اْلَعا�ِص 
َم له؛ فالَقناعُة َمظَهٌر من مظاهِر الإيماِن؛  كَفاًفا، َوَقنََّعُه اهللُ ِبَما اآَتاُه«)2(، اأي اأَر�ساُه اهللُ َتعالى بما َق�سَ
اإِلى  نيا، ويتطّلُع  الدُّ اْلَحياِة  َن�سيٍب في  َلُه ِمن  َتعالى  ى بما اختاَرُه اهللُ  َير�سَ الم�ؤمَن  لأنَّها تجَعُل 
 ، ِبي ُهَرْيَرَة اْلَعطاِء الأَْكَبِر ي�َم القيامِة؛ في�سعُر ِبالِغنى َعّما ِفي اأَيِدي النَّا�ص وَلْ� كاَن َفِقيًرا َعْن اأَ

ناقْش

ريِف: عن اأََن�ص بِن َماِلٍك ، اأَنَّ َر�ُشوَل اهلِل  َقاَل: »َلْو اأَنَّ ِلْبِن اآَدَم  مع ُزمالئَك دللَة الحديِث ال�سَّ
َواِديًا ِمْن َذَهٍب اأََحبَّ اأَْن َيُكوَن َلُه َواِدَياِن، َوَلْن َيْمالأَ َفاُه اإِلَّ التَُّراُب، َوَيُتوُب اهللُ عَلى َمْن َتاَب«)1(.

ناقْش

بيِب َقنوَعْيِن؟ مع ُزمالئَك َكْيَف َيكوُن كلw ِمَن التَّاجِر والطَّ

ُخِلَق الإن�ساُن عَلى  ُحبِّ اْلَخيِر وال�ْسِتزاَدِة منُه، َقاَل َتعالى:{                                     |  ُخِلَق الإن�ساُن عَلى  ُحبِّ اْلَخيِر وال�ْسِتزاَدِة منُه، َقاَل َتعالى:{                                     |  ُخِلَق الإن�ساُن عَلى  ُحبِّ اْلَخيِر وال�ْسِتزاَدِة منُه، َقاَل َتعالى:{                                     |  ُخِلَق الإن�ساُن عَلى  ُحبِّ اْلَخيِر وال�ْسِتزاَدِة منُه، َقاَل َتعالى:{                                     |  ُخِلَق الإن�ساُن عَلى  ُحبِّ اْلَخيِر وال�ْسِتزاَدِة منُه، َقاَل َتعالى:{                                     |  ُخِلَق الإن�ساُن عَلى  ُحبِّ اْلَخيِر وال�ْسِتزاَدِة منُه، َقاَل َتعالى:{                                     |  ُخِلَق الإن�ساُن عَلى  ُحبِّ اْلَخيِر وال�ْسِتزاَدِة منُه، َقاَل َتعالى:{                                     |  ُخِلَق الإن�ساُن عَلى  ُحبِّ اْلَخيِر وال�ْسِتزاَدِة منُه، َقاَل َتعالى:{                                     |  ُخِلَق الإن�ساُن عَلى  ُحبِّ اْلَخيِر وال�ْسِتزاَدِة منُه، َقاَل َتعالى:{                                     |  ُخِلَق الإن�ساُن عَلى  ُحبِّ اْلَخيِر وال�ْسِتزاَدِة منُه، َقاَل َتعالى:{                                     |  ُخِلَق الإن�ساُن عَلى  ُحبِّ اْلَخيِر وال�ْسِتزاَدِة منُه، َقاَل َتعالى:{                                     |  )�شورُة

oá nYÉæ n≤rdG

ْرُس  الدَّ

الثوَن الّثاني والثَّ

 َتعالى َلُه، َبْعَد الأَخِذ ِبالأَ�ْشَباِب ِبَطريٍق م�شروعٍة دْوَن النَّظِر 

َمْعنَى الَْقنَاعِةاCوً’
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ْر فكِّ

قاَل اهللُ َتعالى: {

                                                          }  )�شـورة طُه، الآَيتـان 130- 131(، َكْيُف ت�شتـدلُّ بالآيَتْيِن 
اِبَقَتْيِن َعَلى َمْعَنى اْلقناعِة؟ الَكريَمَتْيِن ال�شَّ

1( مَتّفٌق َعَلْيِه.
. 2( �سحيُح البخاريِّ

َعن النَّبيِّ  قاَل: »َلْي�َص اْلِغَنى َعْن َكْثَرِة اْلَعَر�ِص، َولِكنَّ الِغَنى ِغَنى النَّْف�ِص« )1(.

ومْن م¶اgِِرَعَدِم الَقناَعِة ما ياCتي:
ْزِق. ا في َيَدْيِه ِمَن الرِّ - الإِ�سراُ± الَّذي يجعُل الإِن�ساَن َدائًما يتطّلُع اإِلى اأكثَر ِممَّ

ْكَ�ى َدائًما. ا وال�سَّ �سَ ْخُ§ وعَدُم الرِّ - ال�سُّ
ِلِه. ن َف�شْ ُد الآَخِرْيَن عَلى َما اآَتاُهُم اهللُ َتعالى ِمْ - َح�شَ

- َعدُم �شكِر اهلِل تَعالى على النِّعمِة.
غَباِت. ِ́ الرَّ - التَّجاوُز َعِن اْلَحالِل اإِلى الَحراِم لإِ�شبا

للقناعِة اآثاٌر َتعوُد عَلى الفرِد والمجتمِع بالخيِر، منها:
َهواِت، عن اأَِبي ُهَرْيَرَة ، َقاَل: َقاَل َر�ُشوُل  تحريُر النَّف�ِس الب�شريَِّة مَن الُعبوديَِّة ِللماِل وال�شَّ  - 1
ْن َلْم ُيْعَ§ َلْم  َي، َواإِ ِة، اإِْن اأُْعِطَي َر�سِ ْرَهِم، َوالَقِطيَفِة، َوالَخِمي�سَ يَناِر، َوالدِّ اهلِل : »َتِع�َص َعْبُد الدِّ

َيْر�َص«)2(.
ُه للنَّا�ِص.    َم اهللُ َتعالى َلُه ل ُيِذلُّ َنف�سَ َتحقيُق الكرامِة والمروءِة لالإن�ساِن؛ لأنَّ َمْن ر�سَي ِبَما َق�سَ  - 2

ِط والعتداِل والقت�شاِد في اْلَمعي�شِة. تربيُة النَّف�ِس عَلى التَّو�شُّ  - 3

اKBاُر الَْقناعِةKانيًا
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اإِلى  الإن�ساَن  يدفُع  قْد  القناعِة  عدَم  لأنَّ  والنحالِل؛  اْلَجريمِة  َمظاِهِر  عن  اْلُمجتمِع  �ُن  �سَ  - 4
رقِة َوالقتِل. رِق غيِر الم�شروعِة كال�شَّ اكت�شاِب اْلَماِل ِبالطُّ

ِد والحقِد. تطهيُر نف�ِص الُم�ؤمِن مَن اْلَح�سَ  - 5

يٍر َقْد اأَثََّر ِفي َجْنِبِه،  ، اأَنَّ َر�ُشوِل اهلِل  َدَخَل َعَلْيِه ُعَمُر ، َوُهَو َعَلى َح�شِ َعِن اْبِن َعبَّا�ٍس   - 1
ْنَيا  ْنَيا؟ َما َمَثِلي َوَمَثُل الدُّ َفَقاَل: َيا َنِبيَّ اهلِل، َلِ� اتََّخْذَت ِفَرا�ًسا اأَْوَثَر ِمْن َهَذا؟ َفَقاَل : »َما ِلي وِللدُّ

اِئٍف، َفا�ْسَتَظلَّ َتْحَت �َسَجَرٍة �َساَعًة ِمْن َنَهاٍر، ُثمَّ َراَح َوَتَرَكَها« )1(. اإِّل َكَراِكٍب �َساَر ِفي َيْ�ٍم �سَ
! َما اأََرى ِفي َبْيِتَك  xَرُه ِفي َبْيِتِه، َفَقاَل َلُه: َيا اأََبا ذر َدَخَل َرُجٌل َعَلى اأَِبي َذرٍّ ؛ َفَجَعَل ُيَقلُِّب َب�سَ  - 2
ُه اإِليه �ساِلَح َمَتاِعنا، َقاَل: اإِنَُّه ل ُبدَّ َلَك  َمَتاًعا َول َغْيَر َذِلَك ِمَن الأثاçِ؟! فقاَل: اإِنَّ َلَنا َبْيًتا ُنَ�جِّ

اِحَب اْلَمْنِزِل ل َيَدُعَنا ِفيِه. ِمْن َمَتاٍع َما ُدْمَت َها ُهَنا، َفَقاَل: اإِنَّ �سَ
َلِقَي َعْبُد اهلِل ْبُن �َشالٍم َكْعَب الأَْحَباِر ِعْنَد ُعَمَر، َفَقاَل: َيا َكْعُب: َمْن اأَْرَباُب اْلِعْلِم؟ َفَقاَل: الَِّذيَن   - 3
ُيْذِهُبُه  َقاَل:  َوَحِفُظوُه؟  َعَقُلوُه  اإِْذ  َبْعَد  اْلُعَلَماِء  ُقُلوِب  ِمْن  اْلِعْلَم  ُيْذِهُب  َفَما  َقاَل:  ِبِه،  َيْعَمُلوَن 

َدْقَت. َمُع َو�َسَرُه النَّْف�ِص، َوَتَطلُُّب اْلَحاَجاِت اإَِلى النَّا�ِص، َقاَل: �سَ الطَّ

)1( م�سنُد الإماِم اأحمَد بِن حنبٍل، َوُهَ� �سحيٌح.
)2( مَتّفٌق َعَلْيِه.

ْر فكِّ

ِل؟ َما الَفْرُق َبْيَن الَقناَعِة والَك�شَ

نشاٌط بيتيٌّ

َل َعَلْيِه ِفي الَماِل َوالَخْلِق،  َلى َمْن ُف�سِّ َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، َعْن َر�ُشوِل اهلِل  َقاَل: »اإَِذا َنَظَر اأََحُدُكْم اإِ
ًدا ِبهذا الحديِث ال�ّشريِف، اأَِعدَّ تقريًرا تَبيُِّن فيِه َكيَف  َفْلَيْنُظْر اإَِلى َمْن ُهَو اأ�شفل ِمْنُه« )2(، ُم�ْشَتْر�شِ

َك على اْلَقناعِة. ُتربِّي نف�سَ

�ِر الْقنَاَعِةKالثًا من Uسُ
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ما َمعنى القناعِة؟  - 1
ْح َمعنى َق�ِل النَّبيِّ : »َلْي�َص الِغَنى َعْن َكْثَرِة الَعَر�ِص، َوَلِكنَّ الِغَنى ِغَنى النَّْف�ص« )1(. و�سِّ  - 2

َعّلْل َما ياأتي:  - 3
َة والكرامَة. اأ   - تجلُب  اْلقناعُة ل�شاحِبها العزَّ

ب - اْلقناعُة َت�شوُن المجتمَع ِمَن الجريمِة.
�ِر الَقناَعِة عنَد ال�سلِف ال�سالِح. �رًة مْن �سُ اذكْر �سُ  - 4

َبيِّْن اأَثَرْين من اآثاِر الَقناعِة.  - 5

األسئلُة
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