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   مقدمة

على  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
أشرف األنبياء واملرسلني، وبعد:

فإن دور التربية يف هنضة املجتمعات وتنميتها كبري 
جًدا، وبقدر االهتمام هبا بقدر ما حتصل من آثار 
سلوكية وعقلية ووجدانية على األفراد؛ مبا حيقق 

تقدًما ملموًسا يف جماالت احلياة كافة.
األخرى  نظرياهتا  عن  اإلسالمية  التربية  وتتميز 
للفرد؛  والشاملة  املتكاملة  بالتنمية  باهتمامها 
ــرة،  اآلخـ وصـــالح  الــدنــيــا،  عــمــارة  الستهدافها 
القرآن  من  النابعة  وفلسفتها  مصدرها  وطبيعة 
جيعلها  ممــا  املــطــهــرة،  النبوية  والسنة  الــكــرمي 
منوذًجا ُيحتذى به يف نظريات التربية والفلسفات 

احلديثة.
فيها  يشترك  عامة  أهــداف  اإلسالمية  وللتربية 
مجيع املسلمني، وأخرى خاصة ختتلف باختالف 
ي  معدِّ أمــام  حتدًيا  ل  شكَّ مما  العمرية؛  املرحلة 
املناهج احلديثة ومطوريها يف كيفية ترمجة هذه 

األهداف يف صورة حمتوى قابل للتحقق.
بعض  على  احلــرب  خّلفته  ــذي  ال السليب  ولــأثــر 
الشعوب العربية يف شىت جماالت احلياة، ومنها 

أغلب  يف  عملياته  ضعف  إىل  أدى  مما  التعليم؛ 
تسرب  إىل  إضافة  بالكلية،  توقفها  أو  املناطق 
الطالب عن املدارس، وانقطاعهم عن التحصيل؛ 

فلم يعْد التعليم من أولويات األسرة.
مــبــادرات ومشاريع  إثــر هــذه األزمــة قامت  وعلى 
على  للتغلب  حماولة  يف  ومجاعية  فردية  تعليمية 
مشكلة التعليم؛ مما اضطر بعض املعنيني بالعملية 
تعتمد  مل  مبسطة  مقررات  إعــداد  إىل  التعليمية 
يف الغالب على املعايري احلديثة يف بناء املناهج، 
ُتعْد خصيًصا  أو نقل جتارب واسترياد مناهج مل 
مناسبة  غري  فكانت  العربية،  الــدول  يف  للطالب 
لثقافته العربية واإلسالمية، وعاداته االجتماعية.

 - تعليمية  مناهج  إعــداد  إىل  احلاجة  تأيت  وهنا 
الطريقة  وفــق   - اإلسالمية  التربية  يف  وخباصة 
يف  ُتسهم  املناهج؛  صناعة  يف  واملْهنية  العلمية 
تعّلم فّعال لدى الطالب يف الدول العربية يف مجيع 
وُتحقق  والوجدانية،  واملهارية  املعرفية  املجاالت 
ملرحلته  املناسبة  اإلسالمية  التربية  أهداف  لديه 
إسطنبول  )التنمية  شركة  قامت  حيث  العمرية، 
اإلســالمــيــة  الــتــربــيــة  "مــنــاهــج  بــإعــداد  للتعليم( 
العربية".  الدول  العام يف مدارس  التعليم  لطالب 
اإلسالمية  للتربية  العامة  األهداف  توزيع  وقد مت 
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هلذه املناهج على خمتلف الصفوف الدراسية مبا 
يتناسب مع املراحل العمرية للطالب، ومبا يضمن 
التتابع العلمي والتربوي للجوانب املعرفية واملهارية 

والوجدانية كافة.
حمتوى  اختيار  مت  األهـــداف  هــذه  تتحقق  ولــكــي 
متنوع ينطلق من أصول التربية اإلسالمية، متت 
صياغته يف موضوعات مترابطة تنسجم مع طبيعة 
األهداف العامة للتربية اإلسالمية، وتراعي تنوع 
وتسمح  وقدراهتم،  ميوهلم  واختالف  الطالب، 

بتنوع أساليب التدريس وطرقها.
مبا حيقق  املوضوعات  عرض  طريقة  جاءت  وقد 
الــطــالــب يف  دور  عــلــى  املعتمد  احلــديــث  الــتــعــلُّــم 
التعليم؛ فقد مت تزويدها بأنشطة صفية )فردية - 
مجاعية( تربط الطالب ببيئته املدرسية، وأنشطة 
غري صفية )فردية - مجاعية( تربط بيئة التعلُّم 
بالبيئة املحيطة بالطالب مما يعدد مصادر التعلُّم 

اليت حتقق أهداف التربية اإلسالمية.
الفردية  الفروق  لتراعي  التقومي  أساليب  وتنوعت 
بني الطالب، وحتدد نقاط القوة، والنقاط اليت 
حتتاج إىل حتسني لتكون مرشًدا للمعلم يف رحلته 

لتحقيق هذه األهداف.
وجاء مقرر التربية اإلسالمية للصف الثاين عشر 

متضمًنا  الثانوي  التعليم  من  الثالثة  احللقة  يف 
واحلديث  والتفسري،  والتالوة،  احلفظ  جمــاالت 
معتنًيا  والفقه،  والتوحيد،  اإلسالمية،  والثقافة 
النحو  على  املسلم  الطالب  شخصية  باستكمال 

التايل:
جمــال احلــفــظ والـــتـــاوة؛ جــاء لريبط الــدارس 
بكتاب اهلل عز وجل حفًظا وتالوًة من خالل منهج 
مرتبط مبجال التفسري؛ ليعزز األهداف املخطط 
التربية  أهم جمــاالت  من  املجال  هذا  ويعد  هلا، 
  اهلل  بكتاب  الطالب  يربط  ألنــه  اإلسالمية؛ 

تالوة، وتعلًما، وتدبًرا.
وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:

بــنــاء مـــوضـــوعـــات املـــجـــال بـــنـــاًء تــرابــطــًيــا   )1
وتصاعدًيا.

الــتــدرج يف مــســتــوى احلــفــظ والـــتـــالوة وفــق   )2
املراحل العمرية.

ــالوة  ــت ربـــط مــوضــوعــات جمـــال احلــفــظ وال  )3
وموضوعات  التفسري،  جمــال  مبــوضــوعــات 

جمال التوحيد، وموضوعات جمال الفقه.

جمال التفسري؛ جاء ليعتين بكتاب اهلل عز وجل 
دالالتــه  وتوضيح  ألفاظه،  معاين  بيان  حيث  من 
ومقاصده، وباإلشارة إىل أسباب نزوله، والداللة 
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إلكساب  وذلــك  وفصاحته؛  وبالغته  إعجازه  على 
الكرمي؛  القرآن  معاين  فهم  على  القدرة  الطالب 
ونيِل  الصاحِل،  للعمِل  االهتداء  على  ُتساعُده  لكي 

رضا اهلل سبحانُه وتعاىل، والفوز جبناتِه.
وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:

ــال الــتــفــســري على  مت بــنــاء مــوضــوعــات جمـ  )1
تيسرًيا  والــتــالوة؛  احلفظ  جمال  موضوعات 

على الطالب.
ــال الــتــفــســري إىل مــوضــوعــات  تــقــســيــم جمــ  )2

مترابطة.
مبوضوعات  التفسري  جمال  موضوعات  ربط   )3

جمال الفقه.
جمال احلديث والثقافة اإلسامية؛ جاء ليعتين 
أقـــوال، أو  ُأثـــر عنه مــن  ، ومــا  الــنــيب  بسنة 
تقريرات يف خمتلف جماالت احلياة،  أو  أفعال، 
املعارف  وكليات  والنظم  باملبادئ  االهتمام  مــع 
حتميه  أن  شأهنا  من  الــيت  األساسية  اإلسالمية 
اإلسالم  ملفاهيم  املخالفة  الفكرية  التيارات  من 
مبزنلة  الطالب  لتعريف  وذلــك  الــعــام؛  ولنظامه 
حب  إكسابه  شأهنا  مــن  والــيت  النبوية،  السنة 
رسول اهلل ، واالقتداء به وهبديه ، وحتقيق 

احلصانة الفكرية ضد هجمات املستشرقني.

وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:
العمرية  املرحلة  تناسب  موضوعات  اختيار   )1
ــنــاول جــانــب مــن الــســلــوكــات  ــت لــلــطــالب، وت
واألخــالق اليت حث عليها اإلســالم؛ كأمهية 
الوقت، األخوة اإلسالمية، والدعوة إىل اهلل 

عز وجل...إخل.
اختيار موضوعات تساهم يف عالج مشكالت   )2
ــة؛ كــمــشــكــالت الــشــبــاب،  ــث املــجــتــمــع احلــدي
احلياة  ومشكالت  األوالد،  تربية  ومشكالت 

الزوجية...إخل.
املعرفة  طبيعة  تــتــنــاول  مــوضــوعــات  اخــتــيــار   )3
بالطالب؛  املحيطة  والتكنولوجيا  العصرية 

كآداب التعامل مع التقنية احلديثة وغريها.
ــات تــســاهــم يف تــكــويــن  ــوعـ ــوضـ اخـــتـــيـــار مـ  )4
هجمات  ضد  الطالب  لدى  الفكرية  املناعة 
وغــريهــا،  التنصري  ودعــــاوى  املــســتــشــرقــني 
كمكانة املرآة يف اإلسالم، وحتديات الثقافة 

اإلسالمية.
والثقافة  مــوضــوعــات جمــال احلــديــث  ــط  رب  )5

اإلسالمية مبوضوعات جمال الفقه.
املسلم،  بعقيدة  ليعتين  جــاء  الــتــوحــيــد؛  جمـــال 
وتقدميها يف صورة نقية خالصة؛ مما يرسخها يف 
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قلوب الطالب.
وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:

البدء باملفاهيم األساسية يف العقيدة اإلسالمية   )1
الصحيحة.

مبسطة  صــورة  يف  األساسية  املفاهيم  عرض   )2
القضايا  عن  االبتعاد  مع  التعقيد،  من  خالية 

اخلالفية.
البناء الترابطي يف جمال التوحيد؛ فما يدرسه   )3
الطالب يف الصف احلايل ينبين على ما سبق 

دراسته يف الصف السابق.
جمال الفقه؛ جاء ليعتين بتوضيح األحكام الشرعية 
املتعلقة ببعض ما كلَّف اهلل به املسلم من عبادات، 
وما ميارسه يف حياته من معامالت وحنوها؛ وذلك 
اليت متكنه  الفقهية  امللكات  الطالب بعض  إكساب 

من عبادة اهلل عز وجل كما شرع.
وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:

مت اعتماد املذهبني الشافعي واحلنفي فيما مل   )1
خيالف صحيح األدلة وصرحيها.

العمرية  املرحلة  تناسب  موضوعات  اختيار   )2
للطالب.

ترتيب املوضوعات ترتيًبا متسلساًل متدرًجا من   )3
السهل إىل الصعب، ومن العام إىل اخلاص.

موضوعات  مع  الفقه  جمال  موضوعات  ربط   )4

احلفظ والتالوة.
تعليمية  وحــدات  شكل  على  املجاالت  هذه  وُنظمت 

تتضمن جمموعة دروٍس تعليمية. 

ويتم تدريس هذا املقرر يف حصص دراسية تتراوح 
بني )2-3( حصة أسبوعًيا.

فاحرص - أيها الطالب - على االستفادة من هذا 
اجلهد الذي ُبذل يف تأليف الكتاب، وحافظ عليه، 
واسأل معلمك عّما أشكل عليك؛ ليكون لك زاًدا يف 

الدنيا واآلخرة.
فّعال؛  تعلُّم  تقدمي  على   - املعلم  أيها   - واحــرص 
األهــداف املخطط هلا  بــإذن اهلل يف حتقق  يسهم 

لدى الطالب.
واحرص – يا ويل األمر - على متابعة تقدم ابنك/ 
حتقيق  يف  للمدرسة  ُمعيًنا  لتكون  تعلُّمه  يف  ابنتك 

رسالتها.
نسأل اهلل تعاىل لنا ولكم التوفيق والقبول، وصلى 
وصحبه  آلــه  وعلى  حممد،  نبينا  على  وسلم  اهلل 

وسلم.
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 الفصل الدراسي األول:

الوحدة األوىل: احلفظ والتالوة:
17 سورة حممد. 
17 سورة الفتح. 

الوحدة الثانية: التفسري:
21 الدرس األول: تفسري سورة حممد )1-٦(. 
25 الدرس الثاين: تفسري سورة حممد)14-7(. 
28 الدرس الثالث: تفسري سورة حممد )15-1٩(. 
32 الدرس الرابع: تفسري سورة حممد )28-20(. 
3٦ الدرس اخلامس: تفسري سورة حممد )34-2٩(. 
3٩ الدرس السادس: تفسري سورة حممد )38-35(. 
42 الدرس السابع: تفسري سورة الفتح )7-1(. 
45 الدرس الثامن: تفسري سورة الفتح )15-8(. 
4٩ الدرس التاسع: تفسري سورة الفتح )23-1٦(. 

الوحدة الثالثة: احلديث والثقافة اإلسالمية:
55 الدرس األول: تدوين السنة النبوية. 
58 الدرس الثاين: التعريف بالكتب السبعة ومؤلفيها. 
٦2 الدرس الثالث: مدخل لعلم مصطلح احلديث. 
٦5 الدرس الرابع: أقسام احلديث. 
70 الدرس اخلامس: أقسام احلديث من جهة املسند إليه. 

فهرس الموضوعات
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الوحدة الرابعة: التوحيد:
7٩ الدرس األول: التوحيد عند العرب قبل اإلسالم. 
83 الدرس الثاين: معاجلة القرآن الكرمي لكفر األمم. 
87 الدرس الثالث: شهادة التوحيد. 
٩1 الدرس الرابع: خصائص العقيدة اإلسالمية. 
٩5 الدرس اخلامس: الكفر والشرك والنفاق. 

الوحدة اخلامسة: الفقه:
103 الدرس األول: أحكام اخلطبة. 
107 الدرس الثاين: أحكام النكاح. 
110 الدرس الثالث: املحرمات من النساء. 
11٦ الدرس الرابع: الطالق. 
120 الدرس اخلامس: اخللع. 
122 الدرس السادس: الرجعة. 

الفصل الدراسي الثاني

الوحدة األوىل: احلفظ والتالوة:
127 سورة احلجرات، سورة ق. 

الوحدة الثانية: التفسري:
131 الدرس األول: تفسري سورة الفتح )24-2٩(. 
13٦ الدرس الثاين: تفسري سورة احلجرات )8-1(. 
140 الدرس الثالث: تفسري سورة احلجرات )٩- 13(. 
145 الدرس الرابع: تفسري سورة احلجرات )18-14(. 
148 الدرس اخلامس: تفسري سورة ق )11-1(. 
152 الدرس السادس: تفسري سورة ق )22-12(. 
15٦ الدرس السابع: تفسري سورة ق )35-23(. 
15٩ الدرس الثامن: تفسري سورة ق )45-3٦(. 
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الوحدة الثالثة: احلديث والثقافة اإلسالمية:
1٦5 الدرس األول: االستخارة. 
1٦8 الدرس الثاين: سنن الفطرة. 
170 الدرس الثالث: حرمة دم املعاهد. 
174 الدرس الرابع: حقوق الوالدين. 
177 الدرس اخلامس: العفاف. 
181 الدرس السادس: مكانة املرأة يف اإلسالم. 
184 الدرس السابع: احلقوق الزوجية وتربية األوالد. 
1٩0 الدرس الثامن: الثقافة اإلسالمية. 
1٩٦ الدرس التاسع: حتديات الثقافة اإلسالمية. 

الوحدة الرابعة: التوحيد:
201 الدرس األول: التكفري. 
205  . الدرس الثاين: دعاء غري اهلل
207 الدرس الثالث: السحر. 
210 الدرس الرابع: الرقى والتمائم. 

الوحدة اخلامسة: الفقه:
217 الدرس األول: اإليالء. 
21٩ الدرس الثاين: الظهار. 
222 الدرس الثالث: العدة. 
224 الدرس الرابع: مقدمة يف علم الفرائض. 
22٩ الدرس اخلامس: اإلجراءات القضائية. 
234 الدرس السادس: أحكام الفتوى. 
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األهداف العامة ملقرر التربية اإلسالمية يف الصف الثاين عشر     
)احللقة الثالثة – التعليم الثانوي(

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذا املقرر أن:
)1( حيفظ السور املقررة حفًظا متقًنا.

)2( يشرح املعىن اإلمجايل لآليات املقررة يف الصف.

)3( حيفظ األحاديث النبوية الشريفة املقررة يف الصف.

)4( يناقش بعض املوضوعات املتعلقة بالثقافة اإلسالمية.

)5( يشرح بعض املفاهيم األساسية املتعلقة باإلميان املناسبة ملرحلته العمرية.

)٦( يشرح بعض أحكام األسرة يف الفقه اإلسالمي.

الوحدات التعليمية ودروسها:

عدد الدروسالوحدات التعليمية
4 سور قرآنيةاحلفظ والتالوة

17التفسري
17احلديث والثقافة اإلسالمية

٩التوحيد
12الفقه 

عدد احلصص الدراسية األسبوعية )2- 3 حصة(
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احلفظ والتالوة
# سورة حممد.	
# سورة الفتح.	
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أهداف الوحدة:
  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

# حيفظ اآليات املقررة حفًظا متقًنا.	

# يتلو اآليات املقررة تالوًة متقنًة.	
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أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:  

# يتلو اآليات املقررة تالوًة جمودًة.	

# حيفظ اآليات املقررة حفًظا متقًنا.	

# يفسر اآليات املقررة تفسرًيا سليًما.	

# يستشعر فضل اآليات املقررة.	
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الدرس األول:  تفسير سورة محمد )1-٦(

يل ىل  مل  خل 

ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ىمحٱ 

ٰى   ٌّ   ٍّ     َّ    ُّ    ِّ   ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه 

رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  يئرب  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ 

زن  رن  مم  ام  ىليل  يكمل  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث 

حبخب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ٰىري  ين  ىن  نن  من 

يمح ]سورة حممد: 1- ٦[. خت  حت  جت  هب  مب 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
منعوا، ودفعواىل

شأهنم وحاهلمٰذ

أكثرمت فيهم القتلنث

يف تفكوا األسرى بدون مقابلىف 

يكمل ىك  تنتهي احلرب بإسالم الكفار، أو معاهدهتم 
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نشاط )1(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب امًسا آخر للسورة مبيًنا سبب التسمية هبذا االسم.

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

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

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

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

 املعنى اإلجمالي لآليات:

الذين كفروا باهلل، وصرفوا الناس عن دين اهلل أبطل اهلل أعماهلم، والذين آمنوا باهلل، وعملوا األعمال 
الصاحلات، وآمنوا مبا نزله اهلل على رسوله حممد    -وهو احلق من رهبم- كّفر عنهم سيئاهتم؛ فال 

يؤاخذهم هبا، وأصلح هلم شؤوهنم الدنيوية واألخروية.

باهلل  آمنوا  الذين  وأن  الباطل،  اتبعوا  باهلل  كفروا  الذين  أن  بسبب  هو  للفريقني  املذكور  اجلــزاء  ذلك 
وبرسوله اتبعوا احلق من رهبم، فاختلف جزاؤمها الختالف سعيهما، كما بّين اهلل حكمه يف الفريقني: فريق 

املؤمنني، وفريق الكافرين، يضرب اهلل للناس أمثاهلم، فيلحق النظري بالنظري.

فإذا لقيتم -أيها املؤمنون- املحاربني من الذين كفروا فاضربوا رقاهبم بسيوفكم، واستمّروا يف قتاهلم 
حىت تكثروا فيهم القتل، فتستأصلوا شوكتهم، فإذا أكثرمت فيهم القتل فشدوا قيود األسرى، فإذا أسرمتوهم 
فلكم اخليار مبا تقتضيه املصلحة؛ بني امَلّن عليهم بإطالق سراِحهم دون مقاِبل، أو مفاداهتم مبال، أو غريه، 

وَواِصُلوا قتاَلهم وَأْسَرهم حىت تنتهي احلرب بإسالم الكفار، أو معاهدهتم.

ذلك املذكور من ابتالء املؤمنني بالكافرين ومداولة األيام وانتصار بعضهم على بعض، هو حكم اهلل، ولو 
يشاء اهلل االنتصار من الكفار دون قتال النتصر منهم، لكنه شرع اجلهاد ليخترب بعضكم ببعض، فيخترب من 
يقاتل من املؤمنني ومن ال يقاتل، وخيترب الكافر باملؤمن، فإن قتل املؤمن دخل اجلنة، وإن قتله املؤمن دخل 



23

هو النار، والذين قتلوا يف سبيل اهلل فلن يبطل اهلل أعماهلم، بل سيوفقهم التباع احلق يف حياهتم الدنيا، 
ويصلح شأهنم، ويدخلهم اجلنة يوم القيامة، بّينها هلم بأوصافها يف الدنيا فعرفوها، وعرفهم منازهلم فيها 

يف اآلخرة.

نشاط )2(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب مناسبة أول سورة حممد آلخر سورة األحقاف.

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

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

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

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

الدروس املستفادة من اآليات:

الشرك  اخلسران  وطريق  الصاحل،  والعمل  اإلميــان  الفالح  فطريق  واخلــســران؛  الفالح  طريقي  بيان   )1
واملعاصي.

بيان أن أعمال الرب مع الكفر والشرك ال تنفع صاحبها يوم القيامة، وال تشفع له، وقد يثاب عليها يف   )2
الدنيا؛ فيسعد يف ماله وولده وصحته.

بيان احلكمة يف ضرب األمثال؛ وهي هداية الناس إىل ما يفلحون به، فينجون من النار، ويدخلون اجلنة.  )3

وجوب اجلهاد على أمة اإلسالم ومواصلته كما بني تعاىل يف هذه اآليات.  )4

إمام املسلمني خمري يف األسرى بني املن، والفداء، والقتل أيًضا ألدلة من السنة.  )5

بشرى املجاهدين يف سبيل اهلل بإكرام اهلل هلم، وإنعامه عليهم يف الدنيا واآلخرة.  )٦
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نشاط )3(:
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب املوضوعات اليت تناولتها اآليات السابقة.

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

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

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

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

التقويم
س1: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.  

س2: اشرح اآليات بأسلوبك.

أنزل عليه يوم  آمنوا مبا  الذين   وحال  أنزل على حممد  الذين كفروا مبا  س3: قارن بني حال 
القيامة. 

س4: اهلل سبحانه قادر على االنتصار الفوري للمؤمن املظلوم من الكافر الظامل، لكنه قد يؤخر ذلك 
ابتالًء واختباًرا. اذكر اآلية اليت تدل على ذلك.
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الدرس الثاني:  تفسير سورة محمد )٧-14(

يل ىل  مل  خل 

جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  ىمحٱمت 

خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض 

ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن  جن  خممم  حم  هلجم  مل  خل  جلحل  مك  لك 

من  حنخن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  مي  خي  حي  جي 

ٰى   ٌّ   ٍّ      ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن 

مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ   ّٰ      ِّ      ُّ   َّ

يمح ]سورة حممد:7- 14[. يت  ىت  نت 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
خسارة وهالًكامس

أبطلمع

مقام ومزنلحي

...............................................ىت
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نشاط )1(:
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب عنواًنا مناسًبا لآليات.

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

املعنى اإلجمالي لآليات:

قوا اهلل ورسوله، وعملوا بشرعه إن تنصروا اهلل ينصركم اهلل على أعدائكم، ويثبت  يا أيها الذين صدَّ
أقدامكم عند القتال.

والذين كفروا فهالًكا هلم، وأذهب اهلل ثواب أعماهلم؛ ذلك بسبب أهنم كرهوا كتاب اهلل املزنل على نبيه 
حممد ، فكذبوا به، فأبطل أعماهلم؛ ألهنا كانت يف طاعة الشيطان.

ر اهلل عليهم  أفلم َيِسْر هؤالء الكفار يف أرض اهلل معتربين مبا حلَّ باألمم املكذبة قبلهم من العقاب؟ دمَّ
ديارهم، وللكافرين أمثال تلك العاقبة اليت حلت بتلك األمم.

وأن  ونصريهم،  املؤمنني  ويلُّ  اهلل  أن  بسبب  الكفر؛  وفريق  اإلميــان  فريق  بالفريقني  فعلناه  الذي  ذلك 
الكافرين ال ويلَّ هلم وال نصري.

إن اهلل يدخل الذين آمنوا باهلل ورسوله وعملوا الصاحلات جنات جتري من حتت أشجارها األهنار َتْكِرَمًة 
هلم، ومثل الذين كفروا يف أكلهم ومتتعهم بالدنيا كمثل األنعام من البهائم اليت ال همَّ هلا إال يف االعتالف 

دون غريه، ونار جهنم مسكن هلم ومأوى.

رناهم بأنواع  وكثري من أهل قرى كانوا أشد بأًسا من أهل قريتك »مكة« اليت أخرجتك -أيها الرسول- دمَّ
من العذاب، فلم يكن هلم نصري ينصرهم من عذاب اهلل.

ن له الشيطان قبيح عمله، واتبع ما دعته  أفمن كان على برهان واضح من ربه، والعلم بوحدانيته كمن حسَّ
إليه نفسه من معصية اهلل، وعبادة غريه ِمن غري حجة وال برهان؟ ال يستوون.



27

الدروس املستفادة من اآليات:

من نصر اهلل تعاىل يف دينه وأوليائه هو الذي يظفر بالنصر احلقيقي.  -1

إنذار الكافرين بالتعاسة والشقاء يف الدنيا واآلخرة.  -2

تقرير قاعدة: العاقل من اعترب بغريه.  -3

تقرير والية اهلل ألهل اإلميان والتقوى.  -4

بيان الفرق بني املاديني، وأهل اإلميان واالستقامة على منهج اإلسالم.  -5

نشاط )2(:
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب كيف ميكن أن ينصر العبُد اهلَل عز وجل.

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

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

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

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

التقويم
س1: اكتب الدروس املستفادة من اآليات السابقة.  

س2: اشرح اآليات بأسلوبك.

س3: وضح كيف ميكن أن ينصر العبُد رَبه عز وجل، وكيف ينصر اهلُل عبَده.
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الدرس الثالث:  تفسير سورة محمد )19-15(

يل ىل  مل  خل 

مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  ىثيث  نث  مث  زث  رث  ىمحٱ 

حب  جب  هئ  خئمئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ٰىري  ين  ىن  نن  من  زن  رن 

خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب 

مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  حضخض  جض  مص  خص  حص  مس 

ممجن  خم  حم  هلجم  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق 

مب  هئ  مئ  هي  مي  خي  حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن 

يمح ]سورة حممد: 15- 1٩[. هس  مس  هث  مث  هت  هبمت 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 

متغريلك

....................................................................حت

عالماهتاممجن

تصرفاتكم يف أمور دنياكمهث

....................................................................مس
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نشاط )1(:
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب عنواًنا مناسًبا لآليات.

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

املعنى اإلجمالي لآليات:

صفة اجلنة اليت وعد اهلل هبا املتقني فيها أهنار من ماء غري متغري رحًيا وال طعًما لطول ُمْكث، وفيها 
ي من الشوائب،  أهنار من لنب مل يتغّير طعمه، وفيها أهنار من مخر لذيذة للشاربني، وأهنار من عسل قد ُصفِّ

وهلم فيها من كل أنواع الثمرات ما يشاؤون، وهلم فوق ذلك كله حمو من اهلل لذنوهبم؛ فال يؤاخذهم هبا.

هل يستوي من كان هذا جزاءه مع من هو ماكث يف النار ال خيرج منها أبًدا، وُسقوا ماًء شديد احلرارة، 
فقّطع أمعاء بطوهنم من شّدة حّره؟!.

ومن املنافقني من يستمع إليك -أيها الرسول- مساًعا ال قبول معه، بل مع إعراض، حىت إذا خرجوا من 
عندك قالوا للذين أعطاهم اهلل علًما: ماذا قال يف حديثه قريًبا؟ جتاهاًل منهم وإعراًضا، أولئك هم الذين 

ختم اهلل على قلوهبم؛ فال يصل إليها خري، واتبعوا أهواءهم فأعمتهم عن احلق.

للخري،  وتوفيًقا  هداية  رهبم  زادهــم    الرسول  به  جاء  ما  واتباع  احلــق،  طريق  إىل  اهتدوا  والذين 
وأهلمهم العمل مبا يقيهم من النار.

فهل ينتظر الكفار إال أن تأتيهم الساعة فجأة من غري سابق علم هلم هبا؟! فقد جاءت عالماهتا، ومنها 
بعثته ، وانشقاق القمر، فكيف هلم أن يتذكروا إذا جاءهتم الساعة؟

فأيقن -أيها الرسول- أنه ال معبود حبق غري اهلل، واطلب من اهلل املغفرة لذنوبك، واطلب املغفرة منه 
لذنوب املؤمنني وذنوب املؤمنات، واهلل يعلم تصرفكم يف هناركم، ومستقّركم بليلكم، ال خيفى عليه شيء من 

ذلك.
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نشاط )2(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب تعريف التقوى، وكيف حيقق العبد مزنلة تقوى اهلل.

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

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

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

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

نشاط )3(:
  

عن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل : »من لزم االستغفار جعل اهلل له 
من كل ضيق خمرًجا، ومن كل هم فرًجا، ورزقه من حيث ال حيتسب«)1(.

بالتعاون مع زمالئك؛ اشرح احلديث، واكتب الدروس املستفادة منه.

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

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

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

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

الدروس املستفادة من اآليات:

التقوى هي السبب املورث للجنة، هكذا جعلها اهلل عز وجل، والتقوى هي بعد اإلميان فعل املأمورات،   -1
وترك املنهيات من سائر أنواع الشرك واملعاصي.

بيان بعض نعيم اجلنة من الشراب والفواكه.  -2

1( أخرجه أبو داود )1518(.
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بيان بعض عذاب النار وهو اخللود فيها، وشرب احلميم.  -3

تقرير عقيدة البعث واجلزاء، وأنه ال مماثلة بني أهل السعادة وأهل الشقاء.  -4

التحذير من اتباع اهلوى؛ فإنه يعمي ويصم والعياذ باهلل.  -5

بيان أن لقيام الساعة أشراًطا، أي: عالمات تظهر قبلها فتدل على قرهبا.  -٦

وجوب العلم بأنه ال إله إال اهلل.  -7

التقويم
س1: اكتب الدروس املستفادة من اآليات السابقة.  

س2: اشرح اآليات بأسلوبك.

س3: عدد بعض أشراط الساعة.

س4: اكتب أحد األحاديث الواردة يف فضل االستغفار واشرحها. 
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الدرس الرابع:  تفسير سورة محمد )28-20(

يل ىل  مل  خل 

جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  حمخم  جم  يل  ىل  مل  خل  ىمحٱ 

رئ  ٰى   ٌّ     ٍّ     َّ       ُِّّ   ّٰ  ٰر  ييٰذ  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه 

يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ 

يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث 

ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل 

مث  متهت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي 

مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج 

يمح ]سورة حممد: 20- 28[. جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
زئ فرض القتال، وجد اجلدرئ 

أذهب مسعهمىف

ىي ل هلم، وطوَّل هلم األماينني  سهَّ
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نشاط )1(:
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب عنواًنا مناسًبا لآليات.

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

املعنى اإلجمالي لآليات:

ويقول الذين آمنوا باهلل - متمنني أن يزنل اهلل على رسوله سورة تشتمل على حكم القتال-: هالَّ أنزل اهلل 
سورة فيها ِذْكر القتال، فإذا أنزل اهلل سورة حمكمة يف بياهنا وأحكامها مشتملة على ذكر القتال، رأيت -أيها 
الرسول- الذين يف قلوهبم شك من املنافقني ينظرون إليك نظر من ُغشي عليه من شدة اخلوف والرعب، 

فتوعدهم اهلل بأن عذاهبم قد َولَيُهم وَقُرَب منهم بسبب النكوص عن القتال واخلوف منه.

وأن يطيعوا أمر اهلل، وأن يقولوا قواًل معروًفا ال نكر فيه خري هلم، فإذا فرض القتال وجّد اجلّد، فلو 
صدقوا اهلل يف إمياهنم به، وطاعتهم له لكان خرًيا هلم من النفاق وعصيان أوامر اهلل.

واملعاصي،  بالكفر  األرض  تفسدون يف  أنكم  وطاعته  باهلل  اإلميان  أعرضتم عن  إن  على حالكم  ويغلب 
وتقطعون أواصر الرحم؛ كما كانت حالكم يف اجلاهلية.

أولئك املتَِّصفون باإلفساد يف األرض وتقطيع األرحام هم الذين أبعدهم اهلل عن رمحته، وأصّم آذاهنم 
عن مساع احلق مساع َقبول وإذعان، وأعمى أبصارهم عن إبصاره إبصار اعتبار.

لوا ما فيه؟! فلو تدبروه لدّلهم على كل خري، وأبعدهم عن كل شّر،  فهالَّ تدبر هؤالء امُلْعِرضون القرآَن وتأمَّ
أم على قلوب هؤالء أقفاهلا قد أحكم إغالقها، فال تصل إليها موعظة، وال تنفعها ذكرى؟!

إن الذين ارتدوا عن إمياهنم إىل الكفر والنفاق، من بعد ما قامت عليهم احلجة، وتبّين هلم صدق النيب  
له هلم، ومّناهم بطول األمل.  - زين هلم الشيطان الكفر والنفاق، وسهَّ

ا للمشركني الذين كرهوا ما نّزل اهلل على رسوله من  ذلك اإلضالل احلاصل هلم بسبب أهنم قالوا سرًّ
الوحي: سنطيعكم يف بعض األمر! كالتثبيط عن القتال، واهلل يعلم ما يسرونه وخيفونه، ال خيفى عليه شيء، 

. فيظهر ما شاء منه لرسوله
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فكيف ترى ما هم فيه من العذاب واحلال الشنيعة اليت هم عليها إذا قبضت أرواحهم املالئكة املوكلون 
بقبض أرواحهم، يضربون وجوههم وأدبارهم مَبَقاِمع احلديد.

ذلك العذاب بسبب أهنم اتبعوا كل ما اغضب اهلل عليهم؛ من الكفر والنفاق وحماّدة اهلل ورسوله، وكرهوا 
ما يقرهبم من رهبم، وحيّل عليهم رضوانه من اإلميان باهلل، واتباع رسوله؛ فأبطل أعماهلم.

الدروس املستفادة من اآليات:

جواز متين اخلري، واألوىل أن يسأل اهلل تعاىل، وال يتمىن بلفظ ليت كذا.  -1

يف القرآن حمكم ومنسوخ من اآليات، وكله كالم اهلل يتلى، ويتقرب به إىل اهلل تعاىل.  -2

ذم اجلنب، واخلور، واهلزمية النفسية.  -3

شر اخللق من إذا توىل أفسد يف األرض بالشرك واملعاصي.  -4

وجوب تدبر القرآن الكرمي عند تالوته أو مساعه؛ وهو تفهم معانيه يف حدود قدرة املسلم على الفهم.  -5

االرتداد عن اإلسالم، أو الرجوع عن الطاعة إىل املعصية؛ سببهما تزيني الشيطان للعبد ذلك، وإمالؤه   -٦
له بالتمين والوعد الكاذب.

من الردة التعاون مع الكافرين على املؤمنني بأي شكل من أشكال التعاون ضد اإلسالم واملسلمني.  -7

تقرير عقيدة عذاب القرب، وأنه حق ثابت أعاذنا اهلل منه آمني.  -8

نشاط )2(:
  

بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب معىن تدبر القرآن.

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

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

...................................................................................................................................................
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التقويم
  

س1: اكتب الدروس املستفادة من اآليات السابقة.

س2: اشرح اآليات بأسلوبك.

س3: وضح كيف ميكن للمسلم أن يتدبر القرآن الكرمي.
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الدرس الخامس:  تفسير سورة محمد )34-29(

يل ىل  مل  خل 

ىل  مل  خل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  ىمحٱ 

ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  يمجن  ىم  مم  خم  جمحم  يل 

ٰى     ٌّ    ٍّ      َّ      ُّ   ِّ     ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه 

ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ   ّٰ

يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت 

يمح ]سورة حممد: 2٩ - 34[. رن  مم  ام  يل  ىل  مل 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
مجع ضغينة، وهي احلقدلك

عالماهتمجمحم

يمجن ........................................................................ىم 

خالفوه، وعادوه، وحاربوه     َّ      ُّ 
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نشاط )1(:
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب عنواًنا مناسًبا لآليات.

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

املعنى اإلجمالي لآليات:

املنافقون أن اهلل لن ُيْخِرج ما يف قلوهبم من احلسد واحلقد لإلسالم وأهله؟ بلى فإن اهلل مييز الصادق 
هم فيما  من الكاذب، ولو نشاء -أيها النيب- ألريناك أشخاصهم، فلعرفتهم بعالمات ظاهرة فيهم، ولتعرفنَّ
يبدو من كالمهم الدال على مقاصدهم، واهلل تعاىل ال ختفى عليه أعمال َمن أطاعه، وال أعمال من عصاه، 

وسيجازي كاًل مبا يستحق.

ولنختربنكم -أيها املؤمنون- بالقتال واجلهاد ألعداء اهلل حىت يظهر ما علمه سبحانه يف األزل؛ لنميز 
أهل اجلهاد منكم والصرب على قتال أعداء اهلل، وخنترب أقوالكم وأفعالكم؛ فيظهر الصادق منكم من الكاذب.

إن الذين جحدوا أن اهلل هو اإلله احلق وحده ال شريك له، وصدوا الناس عن دينه، وخالفوا رسول اهلل 
، فحاربوه من بعد ما جاءهتم احلجج واآليات أنه نيب من عند اهلل، لن يضروا دين اهلل شيًئا، وسُيْبِطل 

ثواب أعماهلم اليت عملوها يف الدنيا؛ ألهنم مل يريدوا هبا وجه اهلل تعاىل.

قوا اهلل ورسوله، وعملوا بشرعه أطيعوا اهلل، وأطيعوا الرسول يف أمرمها وهنيهما، وال  يا أيها الذين صدَّ
تبطلوا ثواب أعمالكم بالكفر واملعاصي.

وا الناس عن دينه، مث ماتوا على ذلك،  إن الذين جحدوا أن اهلل هو اإلله احلق وحده ال شريك له، وصدُّ
فلن يغفر اهلل هلم، وسيعذهبم عقاًبا هلم على كفرهم، ويفضحهم على رؤوس األشهاد.
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الدروس املستفادة من اآليات:

بيان حقيقة أن من أسر سريرة ألبسه اهلل رداءها فكشفه للناس.  -1

من أحب شيًئا ظهر على وجهه، وفلتات لسانه، وكذلك من كره شيًئا.  -2

البد من االبتالء ملن دخل يف اإلسالم؛ ليكون اإلميان على حقيقته، ال إمياًنا صورًيا أدىن فتنة تصيب   -3
صاحبه يرتد هبا عن اإلسالم.

أعمال املشرك والكافر باطلة ال ثواب خري عليها؛ ألن الشرك حمبط لأعمال الصاحلة.  -4

وجوب إمتام العمل الصاحل من صالة وغريها بالشروع فيه.  -5

بطالن العمل الصاحل بالرياء، أو إفساده عند أدائه، أو بالردة عن اإلسالم.  -٦

نشاط )2(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ قارن بني الشرك والكفر.

الكفرالشركأوجه املقارنة

التعريف

أنواعه

التقويم
  

س1: اكتب الدروس املستفادة من اآليات السابقة.

س2: اشرح اآليات بأسلوبك.

س3: عرف كل من الشرك والكفر.
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الدرس السادس:  تفسير سورة محمد )38-35(

يل ىل  مل  خل 

خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  ىمحٱ 

مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  جبحب  هئ  مئ 

خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح 

مك  لك  خك  حك  مقجك  حق  مف  خف  جفحف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  مضحط 

يمح ]سورة حممد: 35- 38[. جم  هل  مل  خل  حل  جل 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
تضعفوامن

ينقصكمىي

يبالغ يف طلبكمجح

نشاط )1(:
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب عنواًنا مناسًبا لآليات.

...................................................................................................................
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املعنى اإلجمالي لآليات:

إىل  وتدعوهم  قتاهلم،  وجْتُبنوا عن  املشركني،  ال تضعفوا عن جهاد   ، ورسوله  باهلل  املؤمنون  أيها 
الصلح واملساملة، وأنتم القاهرون هلم، والعالون عليهم، واهلل تعاىل معكم بنصره وتأييده، ويف ذلك بشارة 

َفر على األعداء، ولن ُيْنقصكم اهلل ثواب أعمالكم. عظيمة بالنصر والظَّ

إمنا احلياة الدنيا لعب وغرور، وإن تؤمنوا باهلل ورسوله، وتتقوا اهلل بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، 
يؤتكم ثواب أعمالكم، وال يسأْلكم إخراج أموالكم مجيعها يف الزكاة، بل يسألكم إخراج بعضها، إن يسألكم 
أموالكم، فُيِلحَّ عليكم وجيهدكم تبخلوا هبا، ومتنعوه إياها، ويظهر ما يف قلوبكم من احلقد إذا طلب منكم 

ما تكرهون بذله.

ها أنتم -أيها املؤمنون- ُتْدَعون إىل النفقة يف جهاد أعداء اهلل، ونصرة دينه، فمنكم َمن َيْبَخُل بالنفقة 
يف سبيل اهلل، وَمن َيْبَخْل فإمنا يبخل عن نفسه، واهلل تعاىل هو الغينُّ عنكم وأنتم الفقراء إليه، وإن تتولوا 
م، ويأت بقوم آخرين، مث ال يكونوا أمثالكم يف التويل عن أمر اهلل، بل  عن اإلميان باهلل وامتثال أمره يهلكُّ

يطيعونه، ويطيعون رسوله، وجياهدون يف سبيله بأمواهلم وأنفسهم.

الدروس املستفادة من اآليات:

تأييد اهلل لعباده املؤمنني بالنصر والتسديد.  -1

حرمة الركون إىل مصاحلة األعداء مع القدرة على قتاهلم، والتمكن من دفع شرهم.  -2

التنفري من اإلقبال على الدنيا واإلعراض عن اآلخرة.  -3

خطورة البخل مع اجِلَدِة والسعة.  -4

من رفق اهلل بعباده أنه ال يطلب منهم إنفاق كل أمواهلم يف سبيل اهلل.  -5



41

نشاط )2(:
  

بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب املناسبة بني هذه اآليات واآليات اليت قبلها.

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

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

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

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

نشاط )3(: 
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب املوضوعات اليت تناولتها سورة حممد.

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

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

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

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

التقويم
  

س1: اكتب الدروس املستفادة من اآليات السابقة.

س2: اشرح اآليات بأسلوبك.

س3: اكتب املوضوعات اليت تناولتها سورة حممد، موضًحا آيات كل موضوع من املوضوعات.
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الدرس السابع: تفسير سورة الفتح )1-٧(

يل ىل  مل  خل 

ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ىمحٱ 

زئ  رئ  ٰى   ٌّ       ٍّ  َّ    ُّ       ِّ      ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه 

رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  زبمب  رب  يئ  ىئ  مئنئ 

يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  ىقيق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث 

يي  ىي  ميني  زي  ري  ينٰى  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام 

حج  مث  هت  ختمت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  هئجب  مئ  خئ  حئ  جئ 

يمح ]سورة الفتح: 1 -7[. جح  مج 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
جم هو صلح احلديبيةيل 

جي الدين الذي ال اعوجاج فيهيه 

الطمأنينة       ٍّ 
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نشاط )1(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب األحاديث النبوية اليت وردت يف صحيح البخاري ومسلم عن سورة 
الفتح.

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

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

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

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

نشاط )2(:
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب املوضوعات اليت تناولتها اآليات السابقة.

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

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

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

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

 املعنى اإلجمالي لآليات:

هدنة  وهو  عــدوك،  على  وينصرك  دينك،  فيه  اهلل  يظهر  مبيًنا،  فتًحا  الرسول-  -أيها  لك  فتحنا  إنا 
»احلديبية« اليت أمن الناس بسببها بعضهم بعًضا، فاتسعت دائرة الدعوة لدين اهلل، ومتكن من يريد الوقوف 
اه اهلل فتًحا مبيًنا،  على حقيقة اإلسالم ِمن معرفته، فدخل الناس تلك املدة يف دين اهلل أفواًجا؛ ولذلك مسَّ

أي ظاهًرا جليًّا.

رناه لك؛ ليغفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؛ بسبب ما حصل من هذا  فتحنا لك ذلك الفتح، ويسَّ
الفتح من الطاعات الكثرية، ومبا حتملته من املشقات، ويتم نعمته عليك بإظهار دينك ونصرك على أعدائك، 

ويرشدك طريًقا مستقيًما من الدين ال عوج فيه، وينصرك اهلل نصًرا قويًّا ال َيْضُعف فيه اإلسالم.
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هو اهلل الذي أنزل الطمأنينة يف قلوب املؤمنني باهلل ورسوله يوم »احلديبية« فسكنت، ورسخ اليقني فيها؛ 
ليزدادوا تصديًقا هلل، واتباًعا لرسوله مع تصديقهم واتباعهم، وهلل سبحانه وتعاىل جنود السماوات واألرض 

ينصر هبم عباده املؤمنني، وكان اهلل عليًما مبصاحل خلقه، حكيًما يف تدبريه وصنعه.
ليدخل اهلل املؤمنني واملؤمنات جنات جتري ِمن حتت أشجارها وقصورها األهنار، ماكثني فيها أبًدا، وميحو 

عنهم سيِّئ ما عملوا؛ فال يعاقبهم عليه، وكان ذلك اجلزاء عند اهلل جناة من كل غم، وَظَفًرا بكل مطلوب.
ويعذب اهلل املنافقني واملنافقات، واملشركني واملشركات الذين يظنون ظًنا سيًئا باهلل أنه لن ينصر نبيه 
واملؤمنني معه على أعدائهم، ولن ُيظهر دينه، فعلى هؤالء تدور دائرة العذاب، وكل ما يسوؤهم، وغضب اهلل 

عليهم، وطردهم من رمحته، وأعدَّ هلم نار جهنم، وساءت مزناًل يصريون إليه.
وهلل سبحانه وتعاىل جنود السماوات واألرض يؤيد هبم عباده املؤمنني، وكان اهلل عزيًزا على خلقه، حكيًما 

يف تدبري أمورهم.

الدروس املستفادة من اآليات:

إنعام اهلل على العبد يوجب الشكر، والشكر يوجب املغفرة وزيادة اإلنعام.  -1

مكافئة اهلل لرسوله واملؤمنني على صربهم وجهادهم.  -2

الكافرون حيزنون ويغمون بنصر املؤمنني وعزهم؛ فيكون ذلك عذاًبا هلم يف الدنيا.  -3

..........................................................................................................................  -4

..........................................................................................................................  -5

التقويم
  

س1: اكتب الدروس املستفادة من اآليات السابقة.

س2: اشرح اآليات بأسلوبك.

س3: اكتب الدروس املستفادة من صلح احلديبية. 
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الدرس الثامن:  تفسير سورة الفتح )15-8(

يل ىل  مل  خل 

جضحض  مص  خص  حص  مس  حسخس  جس  مخ  جخ  مح  ىمحٱ 

ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  حطمظ  مض  خض 

ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  جهمه  ين  ىن  من  خن  حن  يمجن 

مئنئ  زئ  رئ  ٰى   ٌّ        ٍّ   َّ       ُّ      ِّ     ّٰ  ٰذٰر  يي 

نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  نبىب  مب  زب  رب  يئ  ىئ 

زن  رن  مم  ام  يل  ىل  يكمل  ىك  مك  لك  اك  يق  يفىق  ىف  يث  ىث 

خئمئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من 

مججح  حج  مث  هت  ختمت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ 

حط  مض  خض  جضحض  مص  خص  حص  خسمس  حس  جس  مخ  جخ  مح 

مك  لك  خك  جكحك  مق  حق  مف  خف  جفحف  مغ  جغ  مع  جع  مظ 

يمح  مهٰه  جه  هن  من  خن  حن  ممجن  خم  حم  هلجم  مل  خل  حل  جل 
]سورة الفتح: 8- 15[.



46

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
يشهد على أمته يوم القيامةمخ

حط ........................................................................مض 

نقض عهدهخن

هالكني عند اهلل هبذا الظن السيءخئ

نشاط )1(:
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب عنواًنا مناسًبا لآليات.

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

املعنى اإلجمالي لآليات:

إنا أرسلناك -أيها الرسول- شاهًدا على أمتك بالبالغ، مبيًنا هلم ما أرسلناك به إليهم، ومبشًرا ملن 
أطاعك باجلنة، ونذيًرا ملن عصاك بالعقاب العاجل واآلجل؛ لتؤمنوا باهلل ورسوله، وتنصروا اهلل بنصر دينه، 

وتعظموه، وتسبحوه أول النهار وآخره.

إن الذين يبايعونك -أيها النيب- بـ »احلديبية« على القتال إمنا يبايعون اهلل، ويعقدون العقد معه ابتغاء 
جنته ورضوانه، يد اهلل فوق أيديهم، فهو معهم يسمع أقواهلم، ويرى مكاهنم، ويعلم ضمائرهم وظواهرهم، 
فمن نقض بيعته فإمنا يعود وبال ذلك على نفسه، ومن أوىف مبا عاهد اهلل عليه من الصرب عند لقاء العدو يف 
سبيل اهلل ونصرة نبيه حممد ، فسيعطيه اهلل ثواًبا جزياًل وهو اجلنة، ويف اآلية إثبات صفة اليد هلل تعاىل 

مبا يليق به سبحانه، دون تشبيه، وال تكييف.

إذا عاتبتهم: شغلتنا  »مكة«  الذين ختلَّفوا من األعراب عن اخلروج معك إىل  النيب-  سيقول لك -أيها 
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أموالنا وأهلونا، فاسأل ربك أن يغفر لنا ختلُّفنا، يقولون ذلك بألسنتهم، وال حقيقة له يف قلوهبم، قل هلم: 
فمن ميلك لكم من اهلل شيًئا إن أراد بكم شًرا أو خرًيا؟ ليس األمر كما ظن هؤالء املنافقون أن اهلل ال يعلم ما 
انطوت عليه بواطنهم من النفاق، بل إنه سبحانه كان مبا يعملون خبرًيا، ال خيفى عليه شيء من أعمال خلقه.

وليس األمر كما زعمتم من انشغالكم باألموال واألهل، بل إنكم ظننتم أن رسول اهلل  ومن معه من 
ن الشيطان ذلك يف قلوبكم، وظننتم ظًنا سيًئا أن اهلل لن  أصحابه سَيْهلكون، وال َيْرجعون إليكم أبًدا، وحسَّ

ينصر نبيه حممًدا صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه  على أعدائهم، وكنتم قوًما َهْلكى ال خري فيكم.

ق باهلل ومبا جاء به رسوله ، ويعمل بشرعه، فإنه كافر مستحق للعقاب، فإنا أعددنا  ومن مل يصدِّ
للكافرين عذاب السعري يف النار.

ب بعدله من يشاء،  وهلل ملك السماوات واألرض وما فيهما، يتجاوز برمحته عمن يشاء فيستر ذنبه، ويعذِّ
وكان اهلل سبحانه وتعاىل غفوًرا ملن تاب إليه، رحيًما به.

وعدكم اهلل هبا،  اليت  »خيرب«  وأصحابك إىل غنائم  أنت  النيب-  -أيها  انطلقت  إذا  املخلَّفون،  سيقول 
روا بذلك وعد اهلل لكم، قل هلم: لن خترجوا معنا إىل »خيرب«؛  اتركونا نذهب معكم إىل »خيرب«، يريدون أن يغيِّ
ألن اهلل تعاىل قال لنا من قبل رجوعنا إىل »املدينة«: إن غنائم »خيرب« هي ملن شهد »احلديبية« معنا، فسيقولون: 
ليس األمر كما تقولون، إن اهلل مل يأمركم هبذا، إنكم متنعوننا من اخلروج معكم حسًدا منكم؛ لئال ُنصيب 
معكم الغنيمة، وليس األمر كما زعموا، بل كانوا ال يفقهون عن اهلل ما هلم وما عليهم من أمر الدين إال يسرًيا.

نشاط )2(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب الدروس املستفادة من بيعة الرضوان.

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

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

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

...................................................................................................................................................
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الدروس املستفادة من اآليات:

تقرير نبوة حممد ، واإلعالن عن شرفه وعلو مقامه.  -1

. وجوب اإلميان باهلل ورسوله، ووجوب نصرة الرسول وتعظيمه  -2

وجوب تسبيح اهلل؛ وهو تزنيهه عن كل ما ال يليق جبالله وكماله، مع الصالة له لياًل وهناًرا.  -3

وجوب الوفاء بالعهد، وحرمة نقض العهد ونكثه.  -4

.إخبار القرآن بالغيب وصدقه يف ذلك دال على أنه كالم اهلل أوحاه إىل رسوله  -5

ال ميلك النفع والضر على احلقيقة إال اهلل؛ ولذا وجب أال ُيطمع إال فيه، وال ُيرهب إال منه.  -٦

حرمة ظن السوء يف اهلل عز وجل، ووجوب حسن الظن به تعاىل.  -7

الكفر موجب لعذاب النار، ومن تاب تاَب اهلل عليه، ومن طلب املغفرة بصدق َغفر له.  -8

ذم التخلف عن املسابقة يف اخلريات، واملنافسة يف الصاحلات.  -٩

التقويم
  

س1: اكتب الدروس املستفادة من اآليات السابقة.

س2: اشرح اآليات بأسلوبك.

س3: عدد بعض الدروس املستفادة من صلح احلديبية.
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الدرس التاسع:  تفسير سورة الفتح )23-1٦(

يل ىل  مل  خل 

مه  جه  ين  ىن  خنمن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ىمحٱ 

نئ  مئ  زئ  رئ  ٰى    ٌّ   ٍّ    َّ   ُّ     ِّ     ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  يهجي  ىه 

ىث  نث  مث  رثزث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  زبمب   رب  يئ  ىئ 

من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث 

حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  ىييي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن 

جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب 

جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  خضمض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ 

مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف 

يمح ]سورة الفتح: 1٦ - 23[. ٰه  مه  جه  هن  من  خن  جنحن 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
الذين ختلفوا عن احلديبيةمل

يم ىم  أصحاب شّدة وقّوة يف احَلْربمم 

إمثنئ

قاعدة وطريقةمل
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نشاط )1(:
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب املوضوعات اليت تضمنتها اآليات السابقة.

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

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

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

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

املعنى اإلجمالي لآليات:

قل للذين ختلَّفوا من األعراب )وهم البدو( عن القتال: سُتْدعون إىل قتال قوم أصحاب بأس شديد يف 
القتال، تقاتلوهنم أو يسلمون من غري قتال، فإن تطيعوا اهلل فيما دعاكم إليه ِمن قتال هؤالء القوم يؤتكم 

اجلنة، وإن تعصوه كما فعلتم حني ختلفتم عن السري مع رسول اهلل  إىل »مكة«، يعذبكم عذاًبا موجًعا.

ليس على األعمى إمث، وال على األعرج إمث، وال على املريض إمث، يف أن يتخلَّفوا عن اجلهاد مع املؤمنني؛ 
لعدم استطاعتهم، ومن يطع اهلل ورسوله يدخله جنات جتري ِمن حتت أشجارها وقصورها األهنار، ومن يعص 

اهلل ورسوله؛ فيتخلَّف عن اجلهاد مع املؤمنني يعذبه عذاًبا مؤملًا موجًعا.

يف  الــرضــوان  بيعة  هي  )وهــذه  الشجرة  النيب- حتت  -أيها  بايعوك  حني  املؤمنني  عن  اهلل  رضــي  لقد 
»احلديبية«(، فعلم اهلل ما يف قلوب هؤالء املؤمنني من اإلميان والصدق والوفاء، فأنزل اهلل الطمأنينة عليهم، 
ا فاهتم بصلح »احلديبية« فتًحا قريًبا، وهو فتح »خيرب«، ومغامن كثرية تأخذوهنا  وثبَّت قلوهبم، وعوَّضهم عمَّ

من أموال يهود »خيرب«، وكان اهلل عزيًزا يف انتقامه من أعدائه، حكيًما يف تدبري أمور خلقه.

ل لكم غنائم »خيرب«، وكفَّ أيدي  رها اهلل لكم فعجَّ وعدكم اهلل مغامن كثرية تأخذوهنا يف أوقاهتا اليت قدَّ
ينالوا ممن  أن  ومن  والقتال،  املحاربة  من  لكم  أضمروه  أعداؤكم  كان  ينلكم سوء مما  فلم  عنكم،  الناس 
تركتموهم وراءكم يف »املدينة«، ولتكون هزميتهم وسالمتكم وغنيمتكم عالمة تعتربون هبا، وتستدلون على أن 
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اهلل حافظكم وناصركم، ويرشدكم طريًقا مستقيًما ال اعوجاج فيه، وقد وعدكم اهلل غنيمة أخرى مل تقدروا 
عليها، اهلل سبحانه وتعاىل قادر عليها، وهي حتت تدبريه وملكه، وقد وعدكموها، وال بد ِمن وقوع ما وعد به، 

وكان اهلل على كل شيء قديًرا ال يعجزه شيء.

القتال، مث ال  املنهزم يف  بـ »مكة« الهنزموا عنكم، وولوكم ظهورهم؛ كما يفعل  ولو قاتلكم كفار قريش 
جيدون هلم من دون اهلل ولًيا يواليهم على حربكم، وال نصرًيا يعينهم على قتالكم.

ها يف خلقه من قبل بنصر جنده، وهزمية أعدائه، ولن جتد -أيها النيب- لسنة اهلل  سنة اهلل اليت سنَّ
تغيرًيا.

الدروس املستفادة من اآليات:

مشروعية االختبار واالمتحان ملعرفة القدرات واملؤهالت.  -1

دفع اإلمث واحلرج يف التخلف عن اجلهاد لعذر العمى أو العرج أو املرض.  -2

بيان وعد اهلل ووعيده ملن أطاعه وملن عصاه؛ الوعد باجلنة، والوعيد بالنار.  -3

بيان فضل أهل بيعة الرضوان وكرامة اهلل هلم برضاه عنهم.  -4

مكافأة اهلل تعاىل للصادقني الصابرين املجاهدين من عباده املؤمنني خبريي الدنيا واآلخرة.  -5

بيان فضل أهل بيعة الرضوان، وكرامة اهلل هلم برضاه عنهم.  -٦

..........................................................................................................................  -7

..........................................................................................................................  -8

التقويم
  

س1: اكتب الدروس املستفادة من اآليات السابقة.

س2: اشرح اآليات بأسلوبك.

. س3: عدد الغزوات اليت غزاها النيب





احلديث والثقافة 
اإلسالمية
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أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:  

# يؤمن مبكانة السنة النبوية.	

# يدرك حفظ اهلل  للسنة النبوية.	

# يتعرف على الكتب السبعة.	

# يقارن بني أنواع احلديث.	

# يناقش طرق ختريج احلديث.	
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الدرس األول : السنة النبوية

: تعريف السنة:
ً
أوال

السنة يف اللغة: الطريقة والسرية حممودة كانت أو مذمومة. °

السنة عند الفقهاء: أحد األحكام التكليفية اخلمسة، وهي الواجب، والسنة، واحلرام، واملكروه،  °
واملباح.

السنة يف اصطالح املحدثني: ما أضيف إىل النيب ، من قول أو فعل أو تقرير أو صفة َخْلقية أو  °
ُخُلقية.

ثانًيا: منزلة السنة وحجيتها: 

السنة النبوية وحي مزنل واجب االتباع والطاعة، واملصدر الثاين لتشريع األحكام يف اإلسالم؛ ألن السنة 
وحي مزنل، وحجيتها قاطعة، فإذا كان »القرآن« وحًيا مزناًل من عند اهلل تعاىل، فإن »السنة النبوية« وحي 

مزنل أيًضا من عند اهلل تعاىل، وقد دلت نصوص القرآن على ذلك ومنها: 

مبيمح ]اتلغابن: ١٢[. « زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  رئزئ  ىمحٱ       ُّ    ِّ       ّٰ 

جئيمح ]احلرش: ٧[. « يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ىمحٱ 

ا: منزلة السنة من القرآن الكريم: 
ً
ثالث

السنة مقررة ومؤكدة ملا ورد يف القرآن الكرمي. °

السنة النبوية مفصلة ملا أمجل يف القرآن الكرمي. °

السنة النبوية ختصص عام القرآن الكرمي أحياًنا. °

السنة النبوية تقيد مطلق القرآن الكرمي أحياًنا. °

السنة النبوية تشرع أحكاًما مل ترد يف القرآن الكرمي أحياًنا. °



56

رابًعا: تدوين السنة النبوية:

ألمهية السنة النبوية أمر رسول اهلل  حبفظها ونقلها؛ »احَفُظوُهنَّ وَأْخِبُروا ِبِهنَّ َمن وراَءكم«)1(، فمرت 
السنة النبوية مبراحل يف تدوينها هي كالتايل: 

 : املرحلة األوىل: الكتابة يف عهد النيب

كان صحابة النيب  حيرصون على استيعاب وتطبيق كل ما يقوله رسول اهلل ، وحرًصا من النيب 
 على قصر اجلهود على حفظ القرآن ومجعه وخشية من التباس األمر على الصحابة – وهم حديثو عهد 
باإلسالم-هنى بداية األمر عن كتابة السنة النبوية، وىف حاالت أمن االلتباس عند بعض الصحابة صرح هلم 
بالكتابة فقال : »اكتبوا أليب شاة«)2(، كما قال : »اكتب، فوالذى نفسي بيده ما خرج منه إال احلق«)3(، فكتب 

عدد من الصحابة منهم علي بن أىب طالب، وجابر بن مسرة وغريهم.

املرحلة الثانية: تدوين احلديث يف القرن الثاين للهجرة: 

متيزت هذه املرحلة بوضع الكتب اخلاصة يف كل علم من علوم الدين، ووضعت كتب السنة مستقلة عن 
كتب التفسري والغزوات والفقه، ولكن مل يكن هلا ترتيب حمدد.

وكان أول من اهتم بذلك عمر بن عبدالعزيز رمحه اهلل، حني أمر اإلمام ابن شهاب الزهري وأبا بكر بن 
حزم جبمع السنة، ويقول احلافظ ابن حجر أنه: )ابتداء تدوين السنة(.

املرحلة الثالثة: تأليف السنة على هيئة كتب مصنفة مرتبة: 

مجع السنة على هيئة كتب مصنفة ومرتبة مبوبة على هيئة أبواب علمية كالطهارة والصالة وغريها، أو 
على هيئة مسانيد فيذكرون فيها مسند أيب بكر مث عمر وهكذا.

ومجعت يف هذه املرحلة أقوال الرسول  مع أقوال الصحابة والتابعني وفتاويهم.

1 ( أخرجه البخاري )53(.
2 ( أخرجه البخاري )٦٦80(.

3 ( أخرجه الدارمي )48٦( بلفظه، وأبو داود )3٦4٦(.
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املرحلة الرابعة: إفراد حديث رسول اهلل  بالتصنيف: 

بدأت هذه املرحلة مع بداية القرن الثالث اهلجري، ومن أشهر ما ُألِّف فيها مسند اإلمام أمحد، مث بلغ 
وألف  البخاري،  البخاري صحيح  اإلمام  ألف  الثالث اهلجري، حني  القرن  السنة غايته يف منتصف  تدوين 

اإلمام مسلم صحيح مسلم.

والتابعني – قدر  الصحابة  أقوال  دون مزج مع    النيب  أحاديث  وترتيب  املرحلة جبمع  ومتيزت هذه 
املستطاع- .

نشاط )1(: 
  

قارن بني مراحل تدوين السنة

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

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

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

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

نشاط )2(: 
  

قارن بني صحيح البخاري وصحيح مسلم، من حيث بداية التبويب وعدد األحاديث ومرحلة التدوين

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

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

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

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

التقويم : 
  

س1: وضح دور أمري املؤمنني عمر بن عبدالعزيز يف تدوين السنة النبوية املطهرة.

س2: وضح أمهية السنة وعالقاهتا بالقرآن الكرمي مستشهًدا على ذلك بأمثلة.
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الدرس الثاني : التعريف بالكتب السبعة ومؤلفيها

ظهرت خالل املرحلة الرابعة من مراحل تدوين السنة النبوية املطهرة مؤلفات كثرية، تنوعت فيها مناهج 
املؤلفني وأساليبهم، وبرز من تلك املؤلفات كتب سبعة حظيت باهتمام العلماء وقبول األمة، وكثرت شروحها 

وخمتصراهتا، وهذه الكتب هي: 

صحيح البخاري:  ( 1

اسم الكتاب: اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل  وسننه وأيامه. °

مزنلة الكتاب: هو أصح الكتب بعد كتاب اهلل عز وجل. °

اسم املصنف: أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل بن إبراهيم اجلعفي، البخاري. °

مولد مصنفه: ولد سنة 1٩4هـ. °

موت مصنفه: تويف سنة 25٦هـ. °

عدد أحاديثه بغري تكرار: .......................................................... °

صحيح مسلم: ( 2

° . اسم الكتاب: املسند الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل

مزنلة الكتاب: يأيت بعد صحيح البخاري. °

اسم املصنف: أبو احلسني، مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري. °

مولد مصنفه: ولد سنة 204هـ. °

موت مصنفه: تويف سنة 2٦1هـ. °

عدد أحاديثه بغري تكرار: .......................................................... °
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 سنن أيب داود: ( 3

اسم الكتاب: سنن أيب داود. °

اسم املصنف: أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين. °

مولد مصنفه: ولد سنة 202هـ. °

موت مصنفه: تويف سنة 275هـ. °

عدد أحاديثه: ................................................................... °

 سنن النسائي: ( 4

اسم الكتاب: املجتىب من السنن. °

اسم املصنف: أبو عبد الرمحن، أمحد بن شعيب النسائي. °

مولد مصنفه: ولد سنة 215هـ. °

موت مصنفه: تويف سنة 303هـ. °

عدد أحاديثه: ................................................................... °

 سنن الترمذي: ( 5

اسم الكتاب: اجلامع املختصر من السنن عن رسول اهلل  ومعرفة الصحيح واملعلول وما عليه  °
العمل.

اسم املصنف: أبو عيسى، حممد بن عيسى بن سورة الترمذي. °

مولد مصنفه: ولد سنة 20٩هـ. °

موت مصنفه: تويف سنة 27٩هـ. °

عدد أحاديثه: ................................................................... °
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 سنن ابن ماجه: ( 6

اسم الكتاب: سنن ابن ماجه. °

اسم املصنف: أبو عبد اهلل، حممد بن يزيد ابن ماجه، القزويين. °

مولد مصنفه: ولد سنة 20٩هـ. °

موت مصنفه: تويف سنة 273هـ. °

عدد أحاديثه: ................................................................... °

 مسند اإلمام أمحد: ( 7

اسم الكتاب: مسند اإلمام.  °

اسم املصنف: أبو عبد اهلل، أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين. °

مولد مصنفه: ولد سنة 1٦4هـ. °

موت مصنفه: تويف سنة241هـ. °

عدد أحاديثه: ................................................................... °

نشاط )1(: 
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم، اكتب أهم ما مييز كل كتاب من الكتب السبعة.

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

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

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

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

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



61

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

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

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

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

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

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

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

التقويم : 
  

س1: اذكر الكتب السبعة ومؤلفيها.

س2: قارن بني صحيح البخاري وصحيح مسلم.

س3: قارن بني سنن أيب داود وسنن ابن ماجه.
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الدرس الثالث : مدخل لعلم مصطلح الحديث

: تعريف مصطلح الحديث: 
ً
أوال

هو علم ُيعرف به حال الّسند واملنت من حيث القبول والرد.

السند لغة: املعتمد، ومسي بذلك ألن احلديث يعتمد عليه. °

السند اصطالًحا: هو سلسلة الّرجال املوصلة للمنت، وأحياًنا يسّمى طريق، وُيستفاد منه معرفة حال  °
احلديث من حيث الّصحة والضعف.

املنت لغة: ما صلب من األرض وارتفع. °

املنت اصطالًحا: ما ينتهي إليه السند من الكالم. °

ثانًيا: أهمية علم مصطلح الحديث: 

من  ومتيُّز صحيحه   ، اهلل  رســول  هي حفظ حديث  احلديث  علم مصطلح  من  اجللية  الفائدة  تعد 
سقيمه، ويترتب على ذلك الكثري من الفوائد منها: 

الصحيح - 1 اللتبس  األمة  العلم هلذه  هذا  اهلل  هّيأ  أن  ولوال  والتبديل،  التحريف  من  اإلسالم  دين  حفظ 
بالضعيف واملوضوع، والختلط كالم رسول اهلل  بكالم الناس.

2 -. معرفة صّحة ما نتعّبد به من أحاديث رسول اهلل

ُحسن االقتداء بالنيب ، وال يكون ذلك إال باتباع ما صّح عنه.- 3

حفظ العقول والكتب من اخلرافات اليت ُتفسد العقيدة والعبادات.- 4
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ا: نشأة التصنيف في علم الحديث:
ً
ثالث

جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  قواعد هذا العلم هلا تأصيل يف القرآن الكرمي، قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 
]احلجرات 6[ ، كما هلا تأصيل يف  يمح  ٰى     ٌّ        ٍّ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي 

ْأ مقعَدُه من الناِر«)1(،كما كانت حمفوظة يف  أحاديث رسول اهلل ، فقد قال : »من كذَب عليَّ متعمًدا فليتبوَّ
قلوب الصحابة رضوان اهلل عليهم.

فهم ما إن يسمعوا كالًما حىت يعرضوه على كالم اهلل تعاىل، وعلى ُسّنة رسوله ، وكانوا إذا مسعوا 
؟«، وهذا من ِشّدة حرصهم  حديًثا من رجل سألوا عنه غريه: »هل مسعت هذا احلديث من رسول اهلل 

وتثبتهم رضوان اهلل عليهم، وأحياًنا يطلبون ممن حيّدثهم شخًصا آخًرا مسع بالذي حّدثهم به. 

بعد ذلك بدأت هذه القواعد تزداد يف عصر التابعني، وعصر تابعي التابعني رمحهم اهلل، حىت بدأت 
تظهر بعض مباحث علم املصطلح يف بعض املصّنفات، كما ظهرت على سبيل املثال يف كتاب )الرسالة( لإلمام 
الشافعي رمحه اهلل، وأيًضا يف مقّدمة صحيح مسلم مجلة من املباحث يف مصطلح احلديث، مث جاء اإلمام 

الترمذي رمحه اهلل وذكر يف هناية كتابه اجلامع كتاًبا أمساه )كتاب العلل(.

نشاط )1(: 
  

احبث يف شبكة اإلنترنت واكتب نبذة خمتصرة عن الكتب التالية: 

الكفاية يف معرفة أصول الرواية.#°

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

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

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

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

1 ( أخرجه البخاري )12٩1(.



64

مقدمة ابن الصالح.#°

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

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

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

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

نشاط )2(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم، وضح الفارق بني كل من: احلديث، األثر، اخلرب.

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

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

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

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

التقويم : 
  

س1: وضح املقصود بعلم احلديث وأمهيته وأبرز املؤلفات اليت كتبت فيه.

د بعض أبرز املؤلفات يف علم مصطلح احلديث. س2: عدِّ
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الدرس الرابع : أقسام الحديث

ينقسم احلديث باعتبارات متعددة منها: 

أقسامه من حيث القبول والرد. °

أقسامه من جهة املسند إليه )املنقول عنه(. °

أواًل: أقسام احلديث من حيث القبول والرد:

ينقسم احلديث من حيث القبول والرد إىل: 

صحيح

ضعف يسري ميكن جربهحسن لذاته
ضعف شديد ال ميكن جربه حسن لغريه

موضوع ضعيفحسن

أقسام احلديث

مردودمقبول

صحيح لذاته
صحيح لغريه
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الحديث المقبول:

وينقسم احلديث املقبول إىل أربعة أقسام: 

أواًل: احلديث الصحيح لذاته: 
الصحيح لغة: ضد السقيم، وهو السليم من العيوب. °
الصحيح اصطاًحا: ما رواه العدل التام الضابط، بسند متصل، وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. °
شرح التعريف:  °

العدل: املسلم البالغ، العاقل، السامل من أسباب الفسق وخرق املروءة.- 1
الضبط: احلفظ، وهو نوعان: ضبط صدر، ضبط كتاب.- 2

• ث به كما حفظه.	 ضبط الصدر: أن حيفظ الراوي احلديث يف صدره، وأن حيدِّ
• ضبط الكتاب: أن يكتب الراوي احلديث يف كتاب، وحيافظ عليه إىل حني التحديث به.	

السند املتصل: هو أن يكون كل راٍو قد أخذ عن الراوي الذي قبله بطريق من طرق التحمل - 3
الصحيحة.

نشاط )1(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم اذكر طرق التحمل الصحيحة

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

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

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

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

سلم من الشذوذ: هو أن يكون رواه املقبول خمالًفا من هو أرجح منه يف اإلتقان أو زيادة يف العدد.- 4
العلة: أي ال يكون فيه علة، والعلة سبب غامض خفي قادح يف احلديث، رغم أن - 5 سلم من 

الظاهر السالمة.
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مثال حلديث صحيح لذاته: 
ما أخرجه البخاري يف صحيحه: حدثنا عبد اهلل بن يوسف أخربنا مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن 
أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  قال: »إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب احلديث، وال حتسسوا، وال 

جتسسوا، وال تناجشوا، وال حتاسدوا، وال تباغضوا، وال تدابروا، وكونوا عباد اهلل إخواًنا« )1(.

نشاط )2(:
بالرجوع إىل مصادر التعلم اذكر مثااًل آخر للحديث الصحيح لذاته.  

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

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

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

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

ثانًيا احلديث احلسن لذاته: 
احلسن لغًة: ضد القبيح. °
الضبط( إىل )خفيف  ° نغري شرط )متام  أننا  الصحيح غري  مثل احلديث  احلسن اصطالًحا: هو 

الضبط(، فيكون: هو ما اتصل سنده عن عدل خفيف الضبط إىل منتهاه.

الفرق بني احلديث احلسن والصحيح:
احلديث احلسناحلديث الصحيحالشرط

√√اتصال السند

√√عدالة الراوي

√√السالمة من الشذوذ

√√السالمة من العلة

ال يشترط متام الضبطكل راٍو من رواته متصٌف بالضبط التامالضبط

1 ( أخرجه البخاري )٦0٦4(.
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مثال احلديث احلسن لذاته: 

ُهوُر،  اَلِة الطُّ ما أخرجه أبو داود يف سننه: عن علي رضي اهلل عنه أنه قال: قال رسول اهلل : »ِمْفَتاُح الصَّ
ْكِبرُي، َوَتْحِليُلَها التَّْسِليُم« )1(.    َوَتْحِرمُيَها    التَّ

نشاط )3(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم اذكر مثااًل آخر للحديث احلسن لذاته.

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

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

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

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

ثالًثا: احلديث الصحيح لغريه: 

هو احلسن لذاته إذا تعددت طرقه.

شرح التعريف: 
إذا روي احلديث احلسن لذاته بإسناد آخر مثله أو أقوى منه بلفظه، أو مبعناه، فإنه مبجموع اإلسنادين 

يتقوى ويرتقى من درجة احلسن لذاته ليكون صحيًحا لغريه.

مثال احلديث الصحيح لغريه: 
ما رواه أبو داود يف سننه: جاء رجل إىل النيب  فقال: إين أصبت امرأًة ذات حسب ومجال، وإهنا ال 
تلد، أفأتزوجها؟ قال: »ال«، مث أتاه الثانية فنهاه، مث أتاه الثالثة فقال: »تزوجوا الودود الولود؛ فإين مكاثر بكم 

األمم« )2(.   

1( أخرجه أبو داود )٦1(.
2( أخرجه أبو داود )2025(. 
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نشاط )4( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم اذكر مثااًل آخر للحديث الصحيح لغريه.

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

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

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

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

رابًعا: احلديث احلسن لغريه: 

تعريفه: هو الضعيف إذا تعّددت طرقه على وجه جيرب بعضها بعًضا، حبيث ال يكون يف هذه األحاديث 
الضعيفة كّذاٌب وال متهٌم بالكذب.

مثاله: ما أخرجه الترمذي رمحه اهلل من طريق شعبة عن عاصم بن ُعبيد اهلل، عن عبداهلل بن عامر بن 
ربيعة، عن أبيه، أّن امرأًة من بين َفَزارة تزوجت على نعلني، فقال رسول اهلل : »َأَرِضيِت ِمْن َنْفِسِك َوَماِلِك 

ِبَنْعَلْيِن؟« َقاَلْت: َنَعْم )1(.

التقويم : 
  

ف كاًل من:  س1: عرِّ

احلديث الصحيح لذاته.#°

احلديث الصحيح لغريه.#°

احلديث احلسن لذاته.#°

احلديث احلسن لغريه.#°

س2: قارن بني احلديث الصحيح واحلديث احلسن.

1 ( أخرجه الترمذي )1113(.
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الدرس الخامس : أقسام الحديث من جهة المسند إليه )المنقول 
عنه(

أقسام احلديث من 
جهة املسند إليه

مرفوع صريح
مرفوع حكًما

احلديث
املقدسي

احلديث
املرفوع

احلديث
املوقوف

احلديث
املقطوع

: الحديث القدسي: 
ً
أوال

القدسي لغًة: من القداسة، وهي الطهارة والزناهة.

القدسي اصطالًحا: ما كان لفظه من النيب ، ومعناه من اهلل تعاىل، أو هو ما أخرب اهلل نبيه باإلهلام 
أو املنام، فأخرب رسول اهلل  عن ذلك املعىن بعبارة من نفسه.

مثال للحديث القدسي :

ما أخرجه البخاري يف صحيحه، أن رسول اهلل  قال: »إنَّ اهلَل قال: من عاَدى يل وليًّا فقد آذنُته 
ُب إيلَّ بالنَّوافِل  ا افترضُت عليه، وما يزاُل عبدي يتقرَّ ب إيلَّ عبدي بشيٍء أحبَّ إيلَّ ممَّ باحلرِب، وما تقرَّ
حتَّى أُحبَّه، فإذا أحببُته: كنُت مسَعه الَّذي يسَمُع به، وبصَره الَّذي ُيبِصُر به، ويَده الَّيت يبِطُش هبا، وِرجلَه 
دي عن  الَّيت ميشي هبا، وإن سألين أُلعطينَّه، ولئن استعاذين أُلعيذنَّه، وما تردَّدُت عن شيٍء أنا فاعُله تَردُّ

نفِس املؤمِن، يكرُه املوَت وأنا أكرُه ُمساءَته«)1(. 

1 (  أخرجه البخاري )٦502(.
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نشاط )1(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم اذكر مثااًل حلديث قدسي آخر.

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

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

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

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

الفرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم: 

القرآن الكرمياحلديث القدسيوجه املقارنة
لفظه من اهلل عز وجلمن رسول اهلل لفظه

متعبد بتالوتهغري متعبد بتالوتهالتعبد بالتالوة
ُمعجزغري ُمعجزإعجازه
مجيعه مقطوع بصحتهمنه الصحيح ومنه غري ذلكثبوته

ال جتوز روايته باملعىنجتوز روايته باملعىنروايته باملعىن

ثانًيا: الحديث المرفوع: 

املرفوع لغة: اسم مفعول من »رفع« ضد »وضع«، كأنه مسي بذلك لنسبته إىل صاحب املقام الرفيع،  °
 . وهو النيب

املرفوع اصطالًحا: ما أضيف إىل النيب  من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. °

شرح التعريف: 

أو صفة، وسواء  تقريًرا  أو  أو فعاًل  ، سواء كان هذا املضاف قواًل  النيب  أو أسند إىل  هو ما نسب 
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كان املضيف هو الصحايب أو من دونه، متصاًل كان اإلسناد أو منقطًعا، فيدخل يف املرفوع املوصول واملرسل 
واملتصل واملنقطع، هذا هو املشهور يف حقيقته وتعريفه. 

أقسام املرفوع: 

ينقسم املرفوع إىل قسمني: مرفوع صريح، ومرفوع حكًما.

املرفوع الصريح: 
هو ما أضيف إىل النيب  من قول أو فعل أو تقرير أو وصف يف خلقه أو خلقته.

مثال املرفوع القويل: ما رواه البخاري يف صحيحه: عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال: مسعت رسول 
اهلل  يقول: »إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إىل اهلل ورسوله فهجرته إىل 

اهلل ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إىل ما هاجر إليه«.)1( 

مثال املرفوع الفعلي: ما رواه البخاري يف صحيحه: عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: )ما زاد النيب  °
 على إحدى عشرة ركعة يف رمضان وغريه، فال تسأل عن ُحْسنهن وطوهلن وقراءهتن()2(.

مثال املرفوع التقريري: ما رواه اإلمام مسلم لتقرير النيب  للجارية حني سأهلا: »أين اهلل؟« قالت:  °
.)3(  يف السماء. فأقرها على ذلك

َأْحَسَن  °  ، َرُســوُل اهلِل  »َكــاَن  َقــاَل:  َماِلٍك،  ْبِن  َأَنــسِ  َعْن  اخُلُلقي: ما رواه الشيخان:  مثال املرفوع 
اِس ...«)4(. اِس، َوَكاَن َأْشَجَع النَّ اِس، َوَكاَن َأْجَوَد النَّ النَّ

مثال املرفوع اخَلْلقي: ما رواه البخاري: عن الرباء بن عازب قال: »كان رسوُل اهلِل  أحسَن الناِس  °
ويِل الباِئِن، وال بالَقصري« )5(. وجًها، وأحسنهم َخلًقا، ليَس بالطَّ

1 (  أخرجه البخاري )3430(.

2 (  أخرجه البخاري )2013(.
3 (  أخرجه مسلم )537(.

4 (  أخرجه البخاري )28٦7(، ومسلم )230٩(.
5 (  أخرجه البخاري )٩50(.
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املرفوع حكًما: 
هو ما كان يف حكم املضاف إىل النيب ، وهو أنواع؛ منها: 

أن يضيف الصحايب شيًئا إىل عهد النيب ومل يذكر أنه علم به، مثل ما رواه البخاري: عن أمساء  °
بنت أيب بكر رضي اهلل عنها قالت: »حنْرنا على عهِد النيبِّ  فرًسا فأكْلناه«)1(.

أن يقول الصحايب عن شيء بأنه من السنة، مثل ما وراه أبو داود: عن ابن مسعود رضي اهلل عنه  °
أنه قال: »من السنة أن خيفى التشهد«)2(. 

نشاط )2(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم اذكر مثااًل آخر لكٍل مما يأيت: 

املرفوع القويل.#°
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

املرفوع الفعلي.#°
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

املرفوع التقريري.#°
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

1 (  أخرجه البخاري )5510(.
2 (  أخرجه أبو داود )٩8٦(.
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املرفوع اخُلُلقي.#°
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

املرفوع اخَلْلقي.#°
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

ا: الحديث الموقوف: 
ً
ثالث

املوقوف لغة: اسم مفعول من الوقف, كأن الراوي وقف باحلديث عند الصحايب ومل يتابع سرد باقي  °
سلسلة اإلسناد.

املوقوف اصطالًحا: كل حديث أضيف إىل صاحٍب من أصحاب رسول اهلل ، من قول أو فعل أو  °
تقرير أو صفة َخْلقية أو صفة ُخُلقية.

شرح التعريف: 

هو ما ُأضيف إىل الصحابة رضي اهلل عنهم من أقواهلم أو أفعاهلم موقوًفا عليهم، ال يتجاوز به إىل رسول 
اهلل ، ويسميه بعض املحدثني: األثر.

مثال للحديث املوقوف: 

ما رواه البخاري: عن عبد اهلل بن عمر: أَخذ رسوُل اهلِل  مَبنِكيب فقال: »ُكْن يف الدنيا كأنك غريٌب أو 
عابُر سبيٍل«. وكان ابُن ُعمَر يقوُل: إذا أمسْيَت فال تنَتِظِر الصباَح، وإذا أصبْحَت فال تنتِظِر املساَء، وُخْذ من 

صحِتك ملرِضك، ومن حياِتك ملوِتك.
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نشاط )3(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم اذكر مثااًل آخر للحديث املوقوف.

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

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

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

رابًعا: الحديث المقطوع: 

املقطوع لغًة: ضد املوصول. °

املقطوع اصطالًحا: هو ما أضيف إىل التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة ُخُلقية أو صفة ِخْلقية. °

شرح التعريف: 

هو ما جاء عن التابعني، موقوًفا عليهم من أقواهلم، أو أفعاهلم، ومنه الصحيح، واحلسن، والضعيف، واملوضوع.

مثال للحديث املقطوع: 

ن  فانظروا عمَّ ديٌن،  العلَم  )ِإنَّ هذا  قال:  أنه  ابن سريين  اإلمام مسلم يف مقدمة صحيحه: عن  رواه  ما 
تأخذوَن ديَنكم()1(. 

نشاط )4(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم اذكر مثااًل للحديث املقطوع.

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

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

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

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

1 (  مقدمة صحيح مسلم )14/1(.
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التقويم : 
   

ف كاًل من:  س1: عرِّ

احلديث القدسي.#°

احلديث املرفوع.#°

احلديث املوقوف.#°

احلديث املقطوع.#°

س2: قارن بني احلديث املرفوع واحلديث املوقوف واحلديث املقطوع.

س3: قارن بني احلديث القدسي واحلديث النبوي والقرآن الكرمي.
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أهداف الوحدة:
  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

# يبني كيف كان التوحيد عند العرب قبل اإلسالم.	

# يدرك كيف عاجل اإلسالم كفر األمم.	

# يؤمن بفضل شهادة التوحيد.	

# يناقش خصائص العقيدة اإلسالمية.	

# يقارن بني الكفر والشرك والنفاق.	

# حيذر الكفر والشرك والنفاق. 	
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الدرس األول:  التوحيد عند العرب قبل اإلسالم: 

كان املشركون قبل اإلسالم يعرفون أن اهلل خالقهم ورازقهم، بل كانوا يدعون اهلل يف الشدائد وحده ال 
شريك له.

التوحيد في عصر ما قبل اإلسالم:

# كان العرب على ملة إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم، حنيفيًة مسحة، ال يعرفون الشرك باهلل، وال 	
هم يهود وال نصارى، حىت جاء عمرو بن ُلَحي اخلزاعي باألصنام إىل أرض احلجاز، وجزيرة العرب، 
فاحنرفت العرب إىل عبادة األصنام، وانتشر الشرك حىت يف مكة املكرمة وجعل األصنام عند البيت 

احلرام.

# فتحول العرب إىل عبادة األصنام، منها: الالت والعزى ومناة وهبل، فمن عبادهتم هلا: الدعاء والذبح 	
والنذور واالستغاثة والطواف وحنو ذلك.

# أهنا 	 أو  أو غريها  أو األرض،  السماء  أو  يعتقدون أهنا خلقت اجلبال  يكونوا  ورغم هذه االحنرافات مل 

واملدبر  والــرازق  اخلالق  هو  اهلل  بأن  يعترفون  كانوا  بل  الشدة،  وقت  الضراء  عنهم  تكشف  أو  ترزقهم 

جت  هب  مب  خب  حب  واملتصرف يف الكون، كما بني القرآن الكرمي ذلك، قال سبحانه: ىمح 

جغ  يمح ]العنكبوت: 6١[، وقال سبحانه: ىمحٱ  جخ  مح  جح  حجمج  مث  هت  مت  خت  حت 

جمحم  هل  مل  حلخل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ 

يمح ]العنكبوت: 6٣[؛ فلم يكن املشركون يعتقدون األصنام مشاركة هلل يف  خن  حن  جن  مم  خم 

خلق العامل بل َكاَن حاهلم فيها كحال أمثاهلم من مشركي األمم من اهلند والرببر وغريهم.

#  بل كان عبدة األصنام يتخذون من األصنام وسيلة تقرهبم إىل اهلل، كما ذكر سبحانه وتعاىل عنهم ذلك: 	
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يمح ]الزمر: ٣[. ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىمحٱ 

# لذلك مل يكونوا مكذبني لأنبياء يف أن اهلل هو الذي خلق اخللق وتكفل بأرزاقهم وتدبري معاشهم.	

نشاط )1(:
  

السماوات  ملا يف  املسخر  اخلالق  أنه  وال  اهلل  وجود  ينكرون  ال  قوم  إىل  الرسل  بعثة  مزية  ما  تقدم:  مما 
واألرض؟

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

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

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

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

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

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

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

تأمل الحوار اآلتي:

عن عمران بن حصني رضي اهلل عنه، قال: قال النيب  أليب: )يا حصني كم تعبد اليوم إهلا(؟

# قال أيب: سبعًة، ستًة يف األرض، وواحًدا يف السماء.	

# قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ 	

# قال: الذي يف السماء)1(.	

ويف رواية ابن خزمية)2(: قال:)َيا ُحَصْيُن، َكْم ِإَلًها َتْعُبُد اْلَيْوَم؟(.

# َقاَل: سبعًة يف األرض، وِإهًلا يف السماِء.	

1( أخرجه الترمذي )3483(.
2(  التوحيد البن خزمية )ص178(.
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# رُّ َمْن َتْدُعو؟(.	 قال:)َفِإَذا َأَصاَبَك الضُّ

# قال: الذي يف السماء.	

# قال:)فإذا َهَلَك اْلَماُل َمْن َتْدُعو؟(.	

# قال الذي يف السماء.	

# قال:)َفَيْسَتِجيُب َلَك َوْحَدُه َوُتْشِرُكُهْم َمَعُه!(.	

ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  وهكذا كان املشركون يعبدون آهلتهم من دون اهلل: ىمحٱ 

يمح ]العنكبوت: 6٥[. ٰى   ٌّ   ٍّ   َّ   ُّ      ِّ  ّٰ  ٰر 

يل  ىل  مل  يك   ىك  مك  وإذا كانوا يف الرب آمنني عبدوا األحجار وأكوام التراب،ىمحٱ 

جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ٰىري  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام 

يمح ]لقمان: ٣٢[. خئ  حئ 

زئ   رئ  ٰى    ٌّ      ٍَّّ     ُّ   ِّ     ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  وقد خاطبهم سبحانه وتعاىل بقوله: ىمحٱ 

يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ 

يمح ]يونس: ٢٢[. يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث 

نشاط )2(:
  

ماذا يعين رجوع املشركني إىل اهلل يف الشدائد، وترك آهلتهم اليت يعبدوهنا من دون اهلل؟

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

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

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

...................................................................................................................................................
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التقويم:
س1: وضح كيف كان العرب قبل اإلسالم يكفرون باهلل؟  

س2: من أول من أدخل األصنام إىل جزيرة العرب؟ 

س3: ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )( أمام العبارة اخلاطئة:

# 	)   ( كان الكفار يعتقدون أن األصنام ختلق وترزق وتدبر الكون    

# 	)   ( مشكلة الكفار أهنم مل يكونوا يعرفون اهلل أبًدا فلذلك عبدوا األصنام   

# 	)   ( عبادة األصنام مل تكن تنفع وقت الشدة، وال وقت الرخاء    

س4: ما األفعال اليت يتفرد هبا اهلل تعاىل دون خلقه؟
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الدرس الثاني:  معالجة القرآن الكريم لُكفر األمم

كانت بعض األمم تعترف بأن اهلل موجود وأنه وحده هو اخلالق املدبر الرازق املتصرف املحيي املميت، 
وليست األصنام؛ فماذا فعل الرسل؟

حوارات الرسل مع أقوامهم:

بعث اهلل الرسل إىل أقوامهم، ليدعوهم إىل عبادته وحده ال شريك له، فكل رسول حاور قومه وسعى يف 
إقناعهم بدين اهلل وعبادته وتوحيده، وألن أقوامهم كانوا يؤمنون بوجود اهلل، بل وبتفرده باخللق والتدبري 
اهلل  بأحقية  بتذكريهم  ألقوامهم  واملرسلني  األنبياء  حوارات  اتسمت  الكون  يف  والتصرف  واإلماتة  واإلحياء 
سبحانه وتعاىل بالعبادة لكونه الذي خلقهم، ورزقهم ومتعهم بالنعم، وحده، ومل يشاركه يف ذلك أحد، تعاىل 

اهلل يف عاله.

# نئ 	 مئ  زئ  رئ  ٰى     ٌّ   ٍّ   َّ      ُّ   ِّ   ّٰ  فهذا موسى عليه السالم، ملا ىمحٱ 
مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  ىئيئ 

يلام  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث 

يمح ]الشعراء: ٢٣ - ٢٨[. من  زن  رن  مم 

# نن 	 من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  وكذلك قبله إبراهيم اخلليل عليه السالم: ىمحٱ 
خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن 

جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب 

جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس 

يمح ]الشعراء: ٧٠ - ٨١[. مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف 

# مل 	 خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  وهود عليه السالم يقول لقومه: ىمحٱ 
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يمح ]الشعراء: ١٣١ - ١٣٤[. حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل 

# ون باهلل ربًّا خالًقا رازًقا، فأفحمهم بعد تقريرهم، 	 وقد أخرب القرآن الكرمي عن كفار قريش أهنم مقرُّ

مب  خب  حب  جب  مئهئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  فقال سبحانه: ىمحٱ 

خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب 

هت  يمح ]الزمر: ٣٨[.ىمحٱ  جع  مظ  حط  مض  حضخض  جض   مص  حصخص  مس 

يمح ]الزخرف: ٩[. خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث 

# والعقل بتدبره يقضي بأن خالق هذه املخلوقات ومسخرها ومدبرها والقادر على تصريف أمورها دون 	
أن يعجزه شيء يف األرض وال يف السماء والذي بيده ملكوت كل شيء هو الذي يستحق العبادة وحده ال 

شريك له.

# 	  لذلك: مل يكن إقرار املشركني بأن اهلل هو اخلالق كافًيا ألن يدخلهم يف اإلسالم، بل قاتلهم النيب
حىت يعبدوا اهلل وحده ال شريك له، وهلذا يأيت كثريا يف القرآن تقرير هذا املفهوم الذي أقر به الكفار؛ 

إللزامهم باإلقرار بتوحيد العبادة هلل وحده ال شريك له.

نشاط )1(:
  

من اآليات: سجل مقصد احلوارات والتقريرات بني األنبياء وأقوامهم.

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

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

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

...................................................................................................................................................
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القرآن الكريم يفحم المشركين ويحيرهم:

# لقد وظف القرآن الكرمي معرفة املشركني باهلل، وإقرارهم بأنه وحده الذي خيلق ويرزق ويتصرف يف 	

الكون وحييي ومييت، فجعل تلك مداخل إىل مناقشة العقل: أيهما أوىل أن ُيعبد، وُيدعى، وُيرجى ... من 

بيده ملكوت السماوات واألرض، ومن أمدهم بالنعم والصحة يف األبدان وباألموال واألوالد، أم األحجار 

واألخشاب اليت ال تدفع ضًرا وال جتلب نفًعا لنفسها، وال حتمي نفسها من التدمري.

# مض 	 خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  ىمحٱ 

يمح ]يونس: ٣١[. خك  حك  جك  مق  مفحق  خف  جفحف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط 

# ظلمهم 	 على  بذلك  مستداًل  اهلل،  دون  من  يعبدوهنا  اليت  اآلهلة  وضعف  عجز  الكرمي  القرآن  وبيَّن  بل 

حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  ألنفسهم وضالهلم بعبادته، كما يف قوله تعاىل: ىمحٱ 

ىي  خيمي  حي  جي  يه  ىه  يمح ]لقمان: ١١[. ىمحٱ  لك  خك  حك  جك  مق  حق  خفمف 

يييمح ]انلحل: ١٧[.

# ويف حوار مجيل تضمنته سورة النمل: استعرضت اآليات عدًدا من أفعال اهلل اليت تفرد هبا سبحانه من اخللق 	

اميمح ]النمل:٦0 فما بعدها[: هل مع اهلل إله يستحق أن يعبد؟ يل  ىل  والتدبري، ويف آخر كل آية: ىمحٱ 

#  لذلك أفحم املشركون فلجأ بعضهم إىل ادعاء أهنم يريدون التقرب إىل اهلل بعبادة تلك األصنام! فقالوا: 	

جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  يمح ]الزمر: ٣[. ىمحٱ  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  ىمحٱ 

حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  خبمب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ 

يمح ]يونس: ١٨[. وهذا من الوهم الذي أرادوا  مس  خس  حس  جس  مخ  محجخ  جح  مج 

أن جياهبوا به احلق املزنل من السماء.
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# ىق 	 يف  وحكى القرآن عن عبدة األصنام من قوم إبراهيم عليه السالم ملا حطمها، أهنم أفحموا، ىمحٱ 

يمح ]األنبياء: 6٥[. ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق 

وهكذا كان عبدة األصنام يف حرية مما هم فيه، فال هم الذين عبدوا اهلل الواحد املتفرد يف خلقه ورزقه 
ونفعه وضره، وال هم الذين أيقنوا بقوة آهلتهم وتصرفها يف الكون؛ فخالفوا العقل الصحيح والفطرة السليمة.

نشاط )2(:
  

ناقش مع زمالئك ما السبب يف عدم اعتبار املشركني على حق ما داموا مقرين بأن اهلل هو اخلالق املدبر 
وأهنم يريدون أن يتقربوا إليه بعبادة األصنام.

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

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

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

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

التقويم:
س1: ما أبرز مسة يف حوارات األنبياء مع أقوامهم؟ دلل من كتاب اهلل مبثال.  

س2: بني وجه ضعف حجة املشركني يف صحة آهلتهم.

س3: كيف كان يقني املشركني مبعبوداهتم، وإىل أي مدى كانوا يعتقدوهنا آهلة.
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الدرس الثالث:  شهادة التوحيد

كل الناس يستطيع أن يقول: )ال إله إال اهلل(؛ فما الذي منع األمم السابقة من قول الشهادة وموافقة 
أنبيائهم؟ ومَل مْل يكتِف األنبياء باعتراف أممهم بوجود اهلل؟

معنى كلمة )ال إله إال الله(:

يدخل اإلنسان يف اإلسالم بقوله: )ال إله إال اهلل( ونطقه هبا بلسانه وهو موقٌن بقلبه بأنه ال إله معبود حبٍق 
إال الذي فطر السماوات واألرض، وأن كل إله يعبد من دونه باطل.

معىن شهادة التوحيد من حيث اللفظ وتركيبه اللغوي:

# ال: أداة نفي، تنفي اجلنس.	

# إله: مألوه مبعىن معبود.	

# إال: أداة استثناء.	

# اهلل: اسم الرب سبحانه وتعاىل.	

واستخدام هذا األسلوب يف التركيب يفيد: نفي أي إله، كائًنا من كان بقول: )ال إله(؛ ألن كلمة إله نكرة، 
واجلملة منفية فيستفاد العموم، ولذا جاء االستثناء )إال اهلل(.

وهلذا فإن اللغة العربية تقرر أن هذا التركيب فيه خرب حمذوف، فالذي يليق باهلل سبحانه وهو الواقع 
الذي ال يصح غريه، أن املعىن مع التقدير: ال إله )حبق( إال اهلل؛ ألننا نشاهد اآلهلة يف كل زمان ويف بقاع من 
األرض تعبد من دون اهلل، ولكن ليس منها إله حق، وهو وحده سبحانه وتعاىل اإلله احلق الذي ال يعبد سواه.



88

رفض املشركني لشهادة التوحيد:
هذا املعىن ذاته، هو الذي جعل املشركني يأنفون عن قبول هذه الشهادة والنطق هبا لسببني رئيسني:

# يمح ]ص: 	 نب  مب  زب  رب  ىئيئ  نئ  مئ  زئ  ون على تعدد اآلهلة، فلذلك قالوا: ىمحٱ  أهنم مصرُّ
٥[، فلو أقروا هبا تركوا أصنامهم وعبادهتا.

# أهنم فهموا وأيقنوا أن املقصود ليس جمرد النطق باللسان، بل االعتقاد واإلقرار وااللتزام مبضموهنا 	
من نبذ كل ما يعبد من دون اهلل، واخلضوع هلل وحده وسؤاله دون أحد من خلقه ودعائه واإلنابة 

إليه والتوكل عليه دون سواه.

نشاط )1(:
  

قارن بني املعاين اآلتية لشهادة التوحيد من حيث صحتها:

# ال إله إال اهلل: أي ال معبود إال اهلل.	

# ال خالق إال اهلل.	

# ال معبود حبق إال اهلل.	
 ............................................................................................
 ............................................................................................

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

ورفضوا أن يشهدوا أن حممًدا رسول اهلل؛ ألنه ألغى آهلتهم اليت يستغيثون هبا ويدعوهنا من دون 
اهلل.

كيف تتحقق شهادة التوحيد:

زئ  رئ  يف معىن ال إله إال اهلل جاءت آيات عديدة تبني أن األنبياء جاؤوا لتحقيقها: قال سبحانه: ىمحٱ 

يت  ىت  نت  مت  زت  رت  ىبيب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ 

يمح ]انلحل:  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  مثنث  زث  رث 
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مي  خي  حي  جي  ٰه  جهمه  هن  من  خن  حن  ممجن  خم  حم  جم  ٣6[، وقال سبحانه: ىمحٱ 

يمح ]ابلقرة: ٢٥6[، حيث يتحقق  مش  هس  مس  هث  هتمث  مت  هب  مب  هئ  مئ  هي 

معىن شهادة التوحيد بعبادة اهلل مع الكفر بالطاغوت، وهو كل ما عبد من دون اهلل تعاىل وهو راٍض أو دعا 
إىل عبادة نفسه.

ا موقًنا منقاًدا ملا تدعو إليه خملًصا هلل  وينبغي أن يقول العبد: )ال إله إال اهلل( عاملا هبا مصدًقا ُمقرًّ
وحده، فال يكفي أن يقوهلا وخيالفها بتفريطه أو انصرافه عن عبادة اهلل سبحانه وتعاىل.

األنبياء  ألن  تعاىل؛  اهلل  دون  من  معبود  اختاذ  وهو  بالرباءة من ضدها  الشهادة  اإلميان هبذه  ويتحقق 
فعبادة اهلل جزء،  ىبيمح ]انلحل: ٣6[؛  نب  مب  زب  رب  ىمحٱ  أقوامهم:  أمروا  مجيعهم 

واجتناب الطاغوت والرباءة منه جزء ثاٍن.

معنى شهادة أن محمًدا رسول الله:

من قال ال إله إال اهلل ال يكون مسلًما حىت يشهد أن حممًدا رسول اهلل، أي: يقر ويعتقد أن حممًدا عبد اهلل 
ورسوله إىل العاملني، وخامت املرسلني ويقر باتباعه وينقاد لشريعته ويطيعه فيما هنى وأمر ويصدقه فيما أخرب.

ومن معناها أن ال يكون أحد أحب إىل النفس من رسول اهلل ، وأن ال يعبد اهلل إال مبا شرع على لسان 
رسوله حممد عليه الصالة والسالم. فال يقبل ما قبله، وال ما حيدث بعده على لسان أٍي كان.

وأبرز  بدعوته،  مسع  من  كل  لدى  والريبة  الشك  تقطع  اليت  باملعجزات    نبيه  تعاىل  اهلل  أيد  وقد 
املعجزات القرآن الكرمي مبا فيه من قصص وأخبار وتشريع حكيم.

أثر شهادة التوحيد:

يترتب على من شهد أن ال إله إال اهلل وأن حممًدا رسول اهلل يف الدنيا واآلخرة أمور؛ منها:

# احلكم بإسالمه.	

# عصمة دمه وماله إال حبٍق.	
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# مطالبته بأداء الشرائع من صالة وصيام وزكاة ... إخل.	

# األصل أن يكون يف اآلخرة من أهل اجلنة ما دام حمقًقا لشهادة التوحيد، ومل خيرج منها.	

التقويم:
س1: بني معىن شهادة التوحيد.  

س2: اختر من بني األقواس الكلمة الصحيحة:

# معىن كلمة ال إله إال اهلل: )ال إله حبق إال اهلل – ال إله موجود إال اهلل – ال معبود إال اهلل(.	

# سبب رفض املشركني لشهادة التوحيد: )نقص املعجزات – الكرب والعناد – اجلهل(.	

# دعوة املرسلني: )إثبات أن اهلل خالق كل شيء – أن اهلل وحده الذي جيب أن يعبد – أن 	
األصنام خملوقة(.

س3: ما اآلثار املترتبة على شهادة التوحيد؟
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الدرس الرابع : خصائص العقيدة اإلسالمية

تعريف العقيدة:

العقيدة لغة: من عقد يعقد وهو الربط واإلحكام بقوة.
العقيدة اصطالًحا: اإلميان اجلازم باهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، والقدر خريه وشره، 
عليه  أمجع  وما  وأخباره،  وأموره،  الدين،  أصول  من  الصحيحة  والسنة  الكرمي،  القرآن  يف  جاء  ما  وبكل 

الصحابة رضوان اهلل عليهم من ذلك، والتسليم هلل تعاىل ولرسوله بالطاعة والتحكيم واالتباع.

وتسمى العقيدة بأمساء عديدة، منها: التوحيد، أصول الدين، الشريعة، السنة، اإلميان.

من أين نتلقى العقيدة؟

للعقيدة مصدران:
)1( القرآن الكرمي: فهو رسالة اهلل إىل عباده ليعرفوه ويعبدوه كما أمر وبني.
)2( السنة الثابتة عن رسول اهلل -أعلم اخللق باهلل وأتقاهم وأعبدهم-.

فالعقيدة ال تثبت إال بالوحي، وال جمال للرأي والتفكري يف حتديدها مهما بلغ اإلنسان من الذكاء، فلذلك 
فجعل  عنهم،  ورضي  وطاعاهتم  واعتقادهم  إمياهنم  اهلل  زكى  املصدرين،  هبذين    الصحابة  التزم  ملا 

يف  ىف  ىثيث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  إمياهنم مثااًل حيتذى ومنوذًجا يتبع؛ فقال: ىمحٱ 
يمح ]البقرة:137[، وهذا يدل على أمهية اتباع  ام  يل  ىل  يكمل  ىك  لكمك  اك  يق  ىق 

إمجاع سلف هذه األمة وسابقيها يف القرن األول خاصة.

نشاط )1(:
اذكر آيتني من كتاب اهلل دالتني على رضا اهلل عن صحابة رسول اهلل ، وما هم عليه من الدين الصحيح.  

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



92

للعلماء في فهم العقيدة من القرآن والسنة طرق ثابتة، منها:

# تفسري القرآن بالقرآن.	

# تفسري القرآن بالسنة.	

# اعتماد مفهوم الصحابة للقرآن والسنة.	

# اعتماد لغة العرب معياًرا مهًما يف الفهم.	

# اجتناب التأويل الباطل وحتريف النصوص الشرعية.	

# تقدمي أدلة الكتاب والسنة على ما سوامها، كالعقل، واهلوى، والعرف، والذوق.	

# إرجاع املتشابه إىل املحكم وعدم اخلوض فيه.	

التأويل الباطل: صرف اللفظ عن ظاهره دون دليل صحيح.

التحريف: تفسري األلفاظ باملعاين الباطلة.

فمن الواجب أن نعتقد يف اهلل ويف رسله ومالئكته وكتبه واليوم اآلخر وحنوها كما اعتقد الرسول عليه 
الصالة والسالم، وال نتخري أو نتشهى أو نقلد بدون دليل وال حجة. فكل مسألة عقدية ال بد فيها من دليل 

شرعي، وإال فال نقبلها.

نشاط )2(:
  

باملناقشة مع زمالئك؛ اذكر بعض املعتقدات اليت ال دليل عليها، مث ارجع إىل مدرسك لالستيضاح والتأكد.

.................................................................................. )1(

.................................................................................. )2(

.................................................................................. )3(
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مميزات العقيدة اإلسالمية وخصائصها:

سالمة املصدر اليت ُتتلقى منه، ومها كتاب اهلل وسنة رسوله عليه الصالة والسالم. فهي عقيدة ربانية   -1
يمح ]البقرة:2[؛ فهو سامل من االضطراب  جن  يم  ممىم  حمخم  جم  يل  ىل  ال بشرية؛ قال تعاىل: ىمحٱ 

والتناقض والشكوك.

الثبات والسالمة من التغيري والتبديل والتحريف؛ فال زالت حمفوظة كما أنزلت قبل أربعة عشر قرًنا. قال   -2
نبىب  مب  زب  ننيمح ]احلجر:٩[، قال تعاىل: ىمحٱ  من  زن  رن  مم  ام  تعاىل: ىمحٱيل 

يمح ]النساء:82[. مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب 

مح  جح  مج  مثحج  هت  مت  خت  موافقتها للفطرة السليمة، والعقل السليم، قال تعاىل: ىمحٱ   -3

يمح  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  خصمص  حص  مس  خس  جسحس  مخ  جخ 

]الروم:30[.

أهنا تقوم على التسليم اخلالص هلل، فهي غيب، والغيب ال بد فيه من التسليم اخلالص، قال تعاىل: ىمحٱ   -4
جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ 

يمح ]النساء:٦5[. جف  مغ  جغ  مع 

حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  ىمحٱ  تعاىل:  قال  كلها،  الشمولية يف مناحي احلياة   -5
ٰى     ٌّيمح ]اإلسراء:٩[. ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي 

أهنا أول واجب وآخر واجب، فهي أول دعوة الرسل، وهي ما جيب أن منوت عليه.  -٦

أهنا سبيل النجاة يف الدنيا واآلخرة، فبها تقبل األعمال والطاعات، قال سبحانه: ىمحٱ   ٍّ    َّ   ُّ        -7
يمح ]آل عمران:85[. زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ   ّٰ   ِّ

زت  رت  يب  نبىب  مب  زب  أهنا سبب للنصر والتأييد من اهلل، قال تعاىل: ىمحٱرب   -8
متيمح ]احلج:40[.

مث  زث  سبب يف سالمة األخالق والسلوك وسكينة القلب وراحة النفس وتعظيم الدين، قال تعاىل: ىمحٱ   -٩
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يل  ىل  مل  يك  مكىك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث 

مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  يمح ]النحل:٩7[، وقال سبحانه: ىمحٱ  مم  ام 

يمح ]األنعام:82[، إىل غري ذلك؛ فالعقيدة السليمة تثمر التقوى والعمل الصاحل،  جن  يم  ىم 

وترفع قدر أهلها يف الدنيا واآلخرة.

نشاط )3(:
  

ارجع إىل املصحف، واستخرج بعض اآليات املبينة أن العقيدة هي أساس دعوة الرسل.

...................................................................................................................................  )1(
..........................................................................................................................................

...................................................................................................................................  )2(
..........................................................................................................................................

...................................................................................................................................  )3(
..........................................................................................................................................

التقويم:
س1: عرف العقيدة لغًة واصطالًحا.  

س2:  علل: العقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة فقط.

س3: عرب يف مخسة أسطر عن أثر العقيدة الصحيحة يف حياة اإلنسان.
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الدرس الخامس : الكفر والشرك والنفاق

جيب على من تعّلم التوحيد، أن يهتم بالتعّرف على ما يناقض هذا التوحيد ويهدمه، أو ينافيه وينقصه، 
وذلك من أجل: 

محاية نفسه مما يناقض التوحيد. °
الدعوة إىل اهلل عز وجل. °
إقامة احلجة على من تلبس بالكفر أو الشرك. °

: الكفر وأقسامه:
ً
أوال

الكفر لغة: من الستر والتغطية. °
الكفر شرًعا: ينقسم الكفر شرًعا إىل نوعني:  °

الكفر األكرب: 
وهو يناقض اإلميان، وُيخرج صاحبه من اإلسالم، ويوجب اخللود يف النار، ويكون باالعتقاد، وبالقول، 

وبالفعل، وبالشك والريب، وبالترك، وباإلعراض، وباالستكبار، وينقسم إىل مخسة أنواع: 

كفر التكذيب: هو اعتقاد كذب الرسل عليهم السالم، فمن كذهبم فيما جاؤوا به ظاهًرا أو باطًنا  °
فقد كفر.

كفر االستكبار: هو عدم االنقياد هلل استكباًرا وعناًدا. °

كفر الشك: هو التردد، وعدم اجلزم بصدق الرسل، ويقال له كفر الظن، وهو ضد اجلزم واليقني. °

 كفر اإلعراض: هو اإلعراض الكلي عن الدين. °

 كفر النفاق: وهو إظهار اإلميان وإبطان الكفر. °
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نشاط )1(: 
  

اذكر دلياًل على كل نوع من أنواع الكفر ورد ذكره يف السور التالية: 
اآلياتالسورةنوع الكفرم

كفر 1
التكذيب

سورة 
العنكبوت

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

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

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

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

كفر 2
سورة البقرةاالستكبار

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

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

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

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

سورة الكهفكفر الشك3
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

كفر 4
سورة النوراإلعراض

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

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

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

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

سورة كفر النفاق5
املنافقون

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

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

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

........................................................................
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الكفر األصغر:

وهو ما ال يناقض أصل اإلميان؛ بل ينقصه ويضعفه، وهو الذنوب واملعاصي اليت مساها الشرع كفًرا، 
ولكنه مل حيكم على أصحاهبا باخلروج من اإلسالم وحصانته، ويكون صاحبها على خطر عظيم من غضب 

اهلل عز وجل.

نشاط )2(: 
  

الكفر األكربالكفر األصغروجه املقارنة

مفهومه
...............................

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

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

بقاؤه يف اإلسالم
...............................

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

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

مآله يوم القيامة
...............................

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

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

األعمال الصاحلة اليت 
عملها

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

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

ثانيا: الشرك وأنواعه: 

ينقسم الشرك إىل قسمني: 

الشرك األكرب: هو أن جيعل العبد هلل شريًكا. «

الشرك األكرب، ووسيلة  « الشرع، ومساه شرًكا وهو ذريعة إىل  الكفر األصغر: هو كل ما هنى عنه 
للوقوع فيه.

مثاله .............................................................................................................
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ا: النفاق وأقسامه:
ً
ثالث

النفاق لغًة: مأخوذ من النافقاء وهو أحد خمارج الريبوع من جحره. °

النفاق شرًعا: ينقسم النفاق شرًعا إىل قسمني:  °

النفاق األكرب: وهو أن يظهر اإلميان ويبطن الكفر، وأمثلته كثرية منها: 

° . بغض ما جاء به الرسول

الفرح باخنفاض الدين وهزمية املسلمني. °

نشاط )3(: 
  

اسم 
السورة

عالمات النفاق املوجودة يف اآلية رقم اآلية

.................................................................٩حممد

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

.................................................................
.................................................................10آل عمران

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

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

النفاق األصغر: وهو أن يأيت املسلم بسلوك أو أكثر من السلوكيات الواردة يف األحاديث النبوية، كما قال 
رسول اهلل : »آية املنافق ثاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أومتن خان« )1(.

1 (  أخرجه مسلم )٦1(.
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نشاط )4(: 
  

النفاق األصغرالنفاق األكربوجه املقارنة
..............................مفهومه

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

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

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

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

..............................
..............................بقاؤه يف اإلسالم

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

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

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

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

..............................
..............................مآله يوم القيامة

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

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

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

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

..............................
..............................األعمال الصاحلة اليت عملها

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

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

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

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

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

التقويم :
  

ف الكفر األكرب والكفر األصغر شرًعا. س1: عرِّ

س2: قارن بني الكفر األكرب والكفر األصغر.

ف الشرك األكرب والشرك األصغر. س3: عرِّ

س4: قارن بني الشرك األكرب والشرك األصغر.

س5: وضح خطورة الكفر والشرك والنفاق على الفرد واملجتمع.
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أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:  

# يؤمن بأمهية الفقه.	

# يكتسب بعض امللكات الفقهية.	

# يناقش بعض األحكام املتعلقة باخلطبة.	

# يناقش بعض األحكام املتعلقة بالنكاح.	

# يعدد املحرمات من النساء.	

# يناقش بعض األحكام املتعلقة بالطالق.	

# يناقش بعض األحكام املتعلقة باخللع.	

# يقارن بني الطالق واخللع.	

# يناقش بعض األحكام املتعلقة بالرجعة.	
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الدرس األول : أحكام الخطبة

حرص اإلسالم على دميومة الزواج اعتماًدا على حسن االختيار؛ وذلك بالدين واخللق، قال : »تنكح 
املرأة ألربع: ملاهلا، وحلسبها، وجلماهلا، ولدينها، فاظفر بذات الدين، تِربت يداك«)1(، وورد يف صفة خري 
النساء: قيل: يا رسول اهلل، أي النساء خري؟ قال: »اليت تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، وال ختالفه فيما 
يكره يف نفسها وماله«)2(؛ فحسن االختيار ذو هدفني، السعادة، وتنشئة األوالد نشأة صاحلة تتميز باالستقامة 

وحسن األخالق.

: تعريف الِخطبة:
ً
أوال

اخِلطبة لغًة:
 اخُلطبة: ِبضم اخلاء، وهي ما ُيقال على املنرب، ُيقال: َخَطَب على املنرب ُخْطَبة -بضم اخلاء- وَخَطابة.

واخِلطبة: بكسر اخلاء هي طلب نكاح املرأة، وهي مشتقة من املخاطبة، وقيل: من اخلطب، وهو األمر 
العظيم؛ ألهنم كانوا ال جيعلوهنا إال عنده.

اخِلطبة اصطاًحا:
هي إظهار الرغبة يف الزواج بامرأة معينة، وإعالم املرأة ووليها بذلك، وقد يتم هذا اإلعالم مباشرة 
من اخلاطب، أو بواسطة أهله، فإن وافقت املخطوبة ووليها، فقد متت اخلطبة بينهما، وترتبت عليها أحكام 

وآثار شرعية.

ثانًيا: حكمة الخطبة: 

اخلطبة من مقدمات الزواج؛ لتعرُّف كل من اخلاطبني على اآلخر؛ وهي سبيل إىل دراسة أخالق الطرفني 
بالقدر املسموح به شرًعا.

1 (  أخرجه البخاري )50٩0(، ومسلم )14٦٦( بلفظه.
2 (  أخرجه أمحد )13/153( .
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ا: ما يترتب على الخطبة:
ً
ثالث

اخلطبة ليست زواًجا إمنا هي جمرد وعد بالزواج؛ فإن الزواج ال يتم إال بانعقاد العقد املعروف، فيظل 
كل من اخلاطبني أجنبًيا عن اآلخر.

رابًعا: من تباح خطبتها:

اخلطبة مقدمة الزواج ووسيلته، فإذا كان الزواج باملرأة ممنوًعا شرًعا، كانت اخلطبة ممنوعة أيًضا، 
وقد يوجد مانع شرعي مؤقت من اخلطبة والزواج؛ لذا يشترط إلباحة اخلطبة شرطان:

)1(  أال حيرم الزواج هبا شرًعا.

)2( أال تكون املخطوبة خمطوبة سابًقا خلاطب آخر.

نشاط )1(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ قارن بني خطبة املعتدة لطالق، وخطبة املعتدة لوفاة زوجها، موضًحا آراء 
الفقهاء يف كل حالة.

املعتدة لوفاة زوجهااملعتدة لطالقاملذهب

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

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

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

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

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

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

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

..............................
..............................
..............................
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نشاط )2(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ بني آراء املذاهب يف حكم النظر إىل املخطوبة، موضًحا مقدار ما يباح النظر 
إليه.

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

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

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

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

خامًسا: تحريم الخلوة بالمخطوبة:

اخلطبة ال يترتب عليها شيء من أحكام الزواج؛ فال جيوز اخللوة باملخطوبة، أو معاشرهتا بانفراد؛ ألهنا 
ما تزال أجنبية عن اخلاطب، وقد هنى الرسول  عن اخللوة باألجنبية، وعن اجللوس معها إال مع حمرم 
ها، قال رسول اهلل : »ال َيْخُلَونَّ رجٌل بامرأٍة إال مَع ِذي َمحرٍم«، فقاَم رجٌل، فقاَل: يا  كأبيها، أو أخيها، أو عمِّ
ًة، واْكُتِتْبُت يف غزوِة كذا وكذا، قاَل: »اْرِجْع، فُحجَّ مَع امرأِتَك«، أما املعاشرة  رسوَل اهلِل، امرأِتي خرجْت حاجَّ

قبل الزواج والذهاب مًعا إىل األماكن العامة وغريها، فهو ممنوع شرًعا.

نشاط )3(:
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب خطورة عدم التمسك باآلداب الشرعية يف اخللوة باملخطوبة على الفرد واملجتمع.

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

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

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

...................................................................................................................................................
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التقويم :
س1: عرف اخلطبة لغة وشرًعا.  

س2: وضح ما يترتب على اخلطبة، ومن تباح خطبتها.
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الدرس الثاني : أحكام النكاح

: تعريف النكاح: 
ً
أوال

النكاح لًغة: الضم واجلمع، أو عبارة عن الوطء والعقد مجيًعا.

النكاح اصطالًحا: عقد التزويج. 

الزواج شرًعا: عقد يتضمن إباحة االستمتاع باملرأة؛ بالوطء، واملباشرة، والتقبيل، والضم، وغري ذلك، 
إذا كانت املرأة غري َمْحرم بنسب، أو رضاع، أو صهر، وعرفه احلنفية بقوهلم: عقد يفيد ملك املتعة قصًدا، 
ما مل مينع من نكاحها مانع شرعي، بالقصد املباشر، وعرفه أيًضا بعض احلنفية بأنه عقد وضع لتمليك منافع 

الُبْضع، أي الفرج.

ثانًيا: الحكم الشرعي للزواج:

الزواج مشروع بالكتاب والسنة واإلمجاع:
مكيمح ]النساء: 4[، وقوله  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  الكتاب: قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

خميمح ]النور: 24[. حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ىمحٱ 

السنة: قال رسول اهلل : »يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة)1(، فليتزوج، فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء«)2(.  

اإلمجاع: أمجع فقهاء املسلمني على أن الزواج مشروع.

1 (  الباءة: مؤن الزواج وواجباته.
2 (  أخرجه البخاري )505٦(.
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ا: حكمة مشروعية الزواج: 
ً
ثالث

تنظيم الطاقة اجلنسية.( 1

بقاء النوع اإلنساين.( 2

تربية األجيال القادمة.( 3

عمارة األرض.( 4

5 )....................................................................................................................... 

٦ )....................................................................................................................... 

رابًعا: حكم الزواج:

الزواج يف حكمه العام سنة مؤكدة، وهو من سنن األنبياء واملرسلني.

خامًسا: أركان النكاح:

أغلب الفقهاء على أن للنكاح ركنني ال يتم بدوهنما، مها: 

)1( اإلجياب: هو اللفظ الصادر من الويل أو من يقوم مقامه.

)2( القبول: هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه.

وفصل الشافعية يف أركان النكاح؛ فذهبوا أن أركان النكاح مخسة هي:

)1( زوج.

)2( زوجة.

)3( ويل)1(.

)4( شاهدان.

)5( صيغة.
1 (  الويل : املقصود به هنا: الذي يتوقف عليه صحة العقد فال يصح بدونه، وهو األب، أو وصيه، والقريب العاصب، واملعتق، 

والسلطان، واملالك.
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نشاط )1(:
  

د بعض العادات املحرمة يف الزواج. بالتعاون مع زمالئك؛ عدِّ

................................................................................................................. )1

................................................................................................................. )2

................................................................................................................. )3

نشاط )2(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب املقصود بالكفاءة يف الزواج، موضًحا رأي املذاهب الفقهية فيه.

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

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

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

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

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

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

التقويم :
س1: عرف النكاح، لغة واصطالًحا.  

س2: وضح احلكم الشرعي للنكاح.

س3: عدد أركان النكاح.
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الدرس الثالث : المحرمات من النساء

هن الاليت ال جيوز للرجل أن يتزوج هبن، سواء حرمة مؤقتة، أو حرمة مؤبدة، وقد ذكر اهلل عز وجل 
أكثر املحرمات من النساء، وذلك يف قوله تعاىل: 

ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  ىمحٱ 

مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث 

ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل 

هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي 

ممىم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  مح  جح  مج  حج  مث  هت  ختمت  حت  جت 

ٰذ  يي  ميىي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  حنخن  جن  يم 

ىب  نب  مب  ربزب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ٰى      ٌّ       ٍّ      َُّّ   ِّ     ّٰ  ٰر  

يمح ]النساء: 24-23[. زت  رت  يب 

وذكر النيب  من املحرمات: 
..................................................................................................................... ) 1

..................................................................................................................... ) 2

القسم األول: المحرمات حرمة مؤبدة:

أواًل: املحرمات بسبب النسب: 
1- أمهات الرجل وجداته.

والدليل على حترميها:
 ............................................................................................
.............................................................................................
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 2- بنات الرجل وحفيداته.
والدليل على حترميها: 

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

3- األخوات.
والدليل على حترميها: 

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

ات. 4- العمَّ
والدليل على حترميها: 

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

5- اخلاالت.
والدليل على حترميها: 

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

٦- بنات األخ.
والدليل على حترميها: 

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

7- بنات األخت.
والدليل على حترميها: 

 ............................................................................................
.............................................................................................
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ثانًيا: املحرمات بسبب املصاهرة:
1- زوجات األبناء واألحفاد.

والدليل على حترميها: 
 ............................................................................................
.............................................................................................

2- زوجات اآلباء واألجداد.

والدليل على حترميها: 
 ............................................................................................
.............................................................................................

3- أم الزوجة وجدهتا.

والدليل على حترميها: 
 ............................................................................................
.............................................................................................

وهؤالء حيرمن مبجرد العقد على الزوجة، وإن مل يدخل هبا، فلو عقد رجل على امرأة ومات دون أن 
يدخل هبا، أو طلقها قبل أن يدخل هبا، فال جيوز أن يتزوجها ابنه.

4- بنات الزوجة: وتسمى ربيبة، ويشترط لتحرمي بنت الزوجة الدخول على الزوجة.

والدليل على حترميها: 
 ............................................................................................
.............................................................................................

ثالًثا: املحرمات بالرضاعة: 
كل ما تقدم حترميه بالنسب فيحرم بالرضاعة، وال تنتشر احلرمة لغري الرضيع وأوالده؛ فإخوانه من 

النسب جيوز هلم أن يتزوجوا أخته من الرضاعة.
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والدليل على حترميها: 
 ............................................................................................

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

نشاط )1(:
  

أكمل اجلدول التايل:
العلةالدليلاحلكماحلالة

زواج بنت األخ
زواج بنت األخت

زواج اخلالة
زواج العمة

زواج بنت الزوجة الىت دخل هبا
زواج بنت الزوجة اليت مل يدخل 

هبا
زوجة األب اليت مات ومل يدخل هبا

زواج مطلقة األب
زواج زوجة اجلد

القسم الثاني: المحرمات حرمة مؤقتة:

من على اإلنســان لســبب من األســباب، فإذا زال هذا  التعريف: النســاء املحرمات حرمة مؤقتة: هن الاليت ُحرِّ
، فــإذا عقــد علــى واحــدة منهــّن قبــل زوال ســبب احلرمــة كان العقــد باطــاًل. الســبب زالــت احُلرمــة، وعــاد احِلــلُّ

وهؤالء النساء هّن:
1- اجلمع بني األختني:

سواء كانتا من النسب، أو من الرضاع. وسواء عقد عليهما مًعا أو يف وقتني خمتلفني.
فإذا عقد عليهما مًعا بطل العقد فيهما، وإذا عقد عليهما واحده بعد األخرى بطل عقد الثانية.
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فإذا ماتت األوىل، أو ُطلِّقت، وانقضت عّدهتا حّل له أن يعقد على أختها. 
والدليل على حترميها: 

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

.............................................................................................
2- اجلمع بني املرأة وعّمتها، وبني املرأة وخالتها، وبني املرأة وبنت أختها، أو بنت أخيها، أو بنت ابنها، أو 

بنت بنتها:
وقد وضع الفقهاء قاعدة بضبط من حيرم اجلمع بينهّن، فقالوا )حيرم اجلمع بني كل امرأتني لو ُفرضت 

إحدامها ذكًرا ملا جاز له أن يتزوج األخرى(.
والدليل على حترميها: 

تها، وال بني املرأة    عن أيب هريرة ، أن رسول اهلل  قال: »ال ُيجمُع بني املرأة وَعمَّ  

وخالتها«)1(.  
  فإذا ماتت واحدة منهّن أو ٌطلِّقت، وانقضت عّدهتا حّلت األخرى.

احلكمة من هذا التحرمي: ملا يف هذا اجلمع من إيقاع الضغائن بني األرحام، بسبب ما حيدث بني    
الضرائر من الغرية.  
3- الزائدة على أربع نسوة:

فــال جيــوز أن يضــم زوجــة خامســة إىل نســائه األربــع املوجــودات عنــده حــىت يطلــق واحــدة منهــّن، وتنقضــي 
عّدهتــا، أو متــوت، فــإذا ماتــت، أو ُطلِّقــت، حلــت لــه اخلامســة.

والدليل على حترميها: 
 ............................................................................................

.............................................................................................
4- املشركة الوثنية:

وهي اليت ليس هلا كتاب مساوي، فإذا أسلمت حّلت، وجاز الزواج هبا.

1 (  أخرجه البخاري )4820(، ومسلم )1408(.
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والدليل على حترميها: 
 ............................................................................................

.............................................................................................
تنبيهان:

األول: ال جيــوز للمــرأة املســلمة أن تتــزوج برجــل غــري مســلم، مهمــا كانــت ديانتــه، ألن للــزوج واليــة علــى 
الزوجــة، وال واليــة لكافــر علــى مســلم، وألهنــا ال تأمــن عنــده علــى دينهــا، 

الثــاين: جيــوز للمســلم أن يتــزوج يهوديــة أو نصرانيــة، ألنــه رمبــا يكــون ذلــك ســبًبا إلســالمها، وإســالم أهلهــا، 
وإّطالعهــم علــى اإلســالم، وترغيبهــم فيــه.

5- املرأة املتزوجة:
فــال جيــوز لرجــل أن يعقــد علــى امــرأة هلــا زوج، وهــي ال تــزال علــى عصمتــه، حــىت ميــوت أو يطلقهــا وتنقضــي 

عّدهتــا، فــإذا مــات أو ّطلقهــا وانقضــت عّدهتــا حــل الــزواج هبــا. 
٦- املرأة املعتّدة:

فــال جيــوز لرجــل أن ينكــح امــرأة مــا تــزال يف عّدهتــا، ســواء كانــت هــذه العــدة مــن طــالق أو وفــاة، فــإذا انتهــت 
عّدهتــا، جــاز الــزواج هبــا. 
٧- املرأة املطلقة ثاًثا:

فــال جيــوز لزوجهــا أن يعــود إليهــا حــىت تنكــح زوًجــا غــريه، نكاًحــا شــرعًيا صحيًحــا، مث يطّلقهــا الــزوج الثــاين، 
وتنقضــي عّدهتــا منــه، فــإذا حصــل ذلــك جــاز لزوجهــا األول أن يعــود إليهــا، ويعقــد عليهــا عقــد زواج جديــد. 

التقويم :
س1: عرف املحرمات من النساء، موضحا الفرق بني التحرمي املؤبد والتحرمي املؤقت.  

س2: اذكر املحرمات من النساء حترمًيا مؤبًدا، مع الدليل على حترمي كل واحدة منهمن.

س3: قارن بني التحرمي بسبب النسب والتحرمي بسبب الرضاعة.

س4: ناقش احلكمة من حترمي اجلمع بني املرأة وأختها، أو املرأة وعمتها وخالتها.
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الدرس الرابع : الطالق

: تعريف الطالق:
ً
أوال

وهو  النكاح؛  كقيد  معنوًيا  أو  األسري،  وقيد  الفرس،  كقيد  كان حسًيا  سواء  القيد،  حل  لغة:  الطاق 
االرتباط احلاصل بني الزوجني.

الطاق اصطاًحا: لفظ الطالق كانوا يستعملونه يف اجلاهلية يف الفرقة بني الزوجني، فلما جاء الشرع 
أقر استعماله يف هذا املعىن خبصوصه، مع تفاوت يسري يف بعض عبارات الفقهاء، ملا يترتب على ذلك من 

تفاوت يف بعض األحكام؛ وهلذا عرف بأنه إزالة النكاح، أو نقصان حله بلفظ خمصوص. 

ثانًيا: شروط الطالق:

يشترط للطالق شروط، كما يلي:

أ -   شروط متعلقة بالزوج املطلق: يشترط يف املطلق أمور؛ هي:

)1( أن يكون عاقاًل.

)2( أن يكون بالًغا.

)3( أن يكون خمتاًرا؛ فال يصح طالق املكره.

ب- شروط متعلقة بالزوجة املطلقة: يشترط يف املطلقة أمور؛ هي:

)1(  أن تكون باقية يف عصمته.

)2( أن تكون زوجته بالعقد الصحيح.

ج- شروط متعلقة بالصيغة: يشترط يف الصيغة أمور؛ هي:

)1(  أن تكون لفًظا يدل على الطالق صراحة، أو كناية، فال يقع الطالق باألفعال.

)2( أن يكون اللفظ مقصوًدا.
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نشاط )1(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ قارن بني أقوال املذاهب األربعة يف أحكام طالق األخرس.

املذهب احلنبلياملذهب الشافعياملذهب املالكياملذهب احلنفي

طالق األخرس

ا: أقسام الطالق:
ً
ثالث

ينقسم الطاق من حيث اعتبار الوقت الذي ينبغي أن يوقعه الزوج فيه إىل:
# الطالق السين.	
# الطالق البدعي.	

الطاق السين: ما كان يف زمن معني، وكان بعدد معني)1(.
الطاق البدعي: ما ليس كذلك، مثاًل إذا طلقها وهي حائض، أو نفساء، أو طلقها ثالًثا، كان ذلك 

طالًقا بدعًيا.

دليل حترمي الطاق البدعي من الكتاب والسنة:

عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول اهلل ، فسأل عمر 
ابن اخلطاب  رسول اهلل  عن ذلك، فقال: رسول اهلل : »مره فلرياجعها، مث ليمسكها حىت تطهر، 
مث حتيض، مث تطهر إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن ميس، فتلك العدة اليت أمر اهلل أن يطلق هلا 

النساء«)2(.

1 (  ذهب الشافعية أنه ال دخل للَعدد يف الطالق البدعي؛ فله أن يطلقها ثالًثا، وال يقال على طالقه: بدعي.
2 (  أخرجه البخاري )2011(، ومسلم )1471(.
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نشاط )2(:
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب الدروس املستفادة من احلديث الشريف.

................................................................ )1(

................................................................ )2(

................................................................ )3(

................................................................ )4(

وينقسم الطاق باعتبار صيغته إىل:
# الطالق الصريح.	
# الطالق الكناية.	

ُيفَهم منه املراد، ويغلُب استعماله ُعرًفا يف الطالق؛ مثل: أنت  باللفظ الذي  ويكون  الصريح:  الطاق 
)طالق(، و)مطلَّقة(، و)طلَّْقُتك(، وغري ذلك مما هو مشتقٌّ ِمن لفظ الطالق، وألفاظ الطالق الصرحية 
كما جاءت يف القرآن ثالثٌة: الطالق والِفراق والسراح، ويقع الطالُق هبذه األلفاظ دون احلاجِة إىل نية ُتبيِّن 

املراَد منه؛ لظهوِر داللته، ووضوح معناه.

طاق الكناية: وهو كلُّ لفظ حيتمل الطالق وغرَيه، ومل يتعاَرْف عليه الناس يف الطالق؛ مثل قول الرجل 
لزوجته: احَلقي بأهِلك، أو اذهيب، أو اخرجي، أو أنت بائن، أو أنت عليَّ حراٌم، إىل غرِي ذلك، وال يقع 

ية. الطالُق هبذه األلفاظ إال بالنِّ

وينقسم الطاق من حيث الرجعة وعدمها إىل :
# الطالق الرجعي.	
# الطالق البائن.	
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الطاق الرجعي: هو أن يطلق الزوج امرأته املدخول هبا طلقة واحدة، وله مراجعتها إن رغب ما دامت 
يف العدة، فإن راجعها، مث طلقها الثانية، فله مراجعتها ما دامت يف العدة، وهي يف احلالتني زوجته ما دامت 

يف العدة، يرثها وترثه، وهلا النفقة والسكىن.

الطاق البائن: هو الطالق الذي تنفصل به الزوجة عن زوجها هنائًيا؛ وينقسم إىل:
# انتهت 	 واحدة، مث  كما سبق طلقة  فإذا طلق زوجته  الثالث،  دون  الطالق  بينونة صغرى: هو  بائن 

عدهتا ومل يراجعها، فهذا ُيسمى طالًقا بائًنا بينونة صغرى، ومن حقه كغريه أن يتزوجها بعقد ومهر 
جديدين، ولو مل تنكح زوًجا غريه، وكذا لو طلقها الطلقة الثانية ومل يراجعها يف العدة بانت منه، وله 

نكاحها بعقد ومهر جديدين ولو مل تنكح زوًجا غريه.
# ل للثالث، فإذا طلقها الطلقة الثالثة انفصلت عنه هنائًيا، وال حتل 	 بائن بينونة كربى: هو الطالق املكمِّ

له حىت تنكح زوًجا غريه نكاًحا شرعًيا بنية الدوام، ودخول الثاين هبا ووطئها بعد العدة، فإن طلقها 
الثاين وفرغت من العدة جاز لزوجها األول نكاحها بعقد ومهر جديدين كغريه.

التقويم :
س1: عرف كاًل مما يأيت:  

# الطالق الصريح.	
# طالق الكناية.	
# الطالق الرجعي.	
# الطالق البائن.	

س2: قارن بني الطالق البدعي والطالق السين.

س3: قارن بني البينونة الصغرى والبينونة الكربى.
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الدرس الخامس : الُخْلع

: تعريف الخلع:
ً
أوال

اخللع لغة: 

بضم اخلاء من )اخَللع( بفتح اخلاء، وهو الزنع، يقال: خلع الرجل ثوبه خلًعا أزاله عن بدنه ونزعه عنه،  
ويقال: خلع الرجل امرأته، وخالعت املرأة زوجها خمالعة إذا افتدت منه. 

اخللع اصطالًحا: 

عرف الشافعية اخللع شرًعا بأنه اللفظ الدال على الفراق بني الزوجني بعوض.

ثانًيا: الدليل على مشروعيته:

جعيمح  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس   من الكتاب: قال تعاىل: ىمحٱ 
] البقرة: 22٩[.

  ومن السنة: عن عبد اهلل بن عباس -رضي اهلل عنهما- قال: إنَّ امرأَة ثابِت بِن قيٍس أتِت النيبَّ 
ي أكَرُه الكْفَر يف اإلسالِم، فقاَل  فقالْت: يا رسوَل اهلِل، ثابُت بُن قيٍس، َما أْعِتُب عليِه ِفي ُخُلٍق وال ديٍن، ولكنِّ

يَن عليِه َحِديَقَتُه« قالْت: نعْم، قاَل رسوُل اهلِل : »اْقَبِل احلديقَة، وطلِّْقَها َتْطِلَيقًة«)1(. رسوُل اهلِل : »َأَتُردِّ

لع:
ُ

ا: الحكمة من مشروعية الخ
ً
ثالث

جَعل اهلل سبحانه وتعاىل الطالق يف يِد الرجل، يلجأ إليه كعالج أخري، فإنه يف نفس الوقت أعطى املرأة 
هذا احلق يف أن تتخلَّص من زواجها إذا رأت أنه مل يؤدِّ الغرض املقصود منه، وذلك باخُللع؛ لتكون احلياة 
الزوجية فيه قائمة على احلرية يف بدئها، وعلى احلرية يف استمرارها كذلك؛ فإنه من غري املعقول، بل وال من 

1 (  أخرجه البخاري )5273(.
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العدل أن تشعر امرأة بالنفور احلقيقي من زوجها ألي سبب من األسباب اخُلُلقية، مث ُترَغم على املعيشة معه.

رابًعا: صيغ الخلع:

نشاط )1(:
  

بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب بعض صيغ اخللع.

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

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

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

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

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

التقويم :
س1: قارن بني اخللع، والطالق.  

س2: عرف اخللع لًغة، واصطالًحا.
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الدرس السادس : الرجعة

: تعريف الرجعة:
ً
أوال

الزًما  يأيت  رجع  وفعلها  الرجوع،  من  للمرة  اسم  وهي  أيًضا،  بكسرها  وُرِوي  الراء  بفتح  لًغة:  الرجعة   
ومتعدًيا، فيقال: رجع الشيء إىل أهله، ورجعته إليهم.

الرجعة اصطالًحا: 

ف الشافعية الرجعة اصطالًحا بأهنا: رد املرأة إىل النكاح من طالق غري بائن يف العدة. عرَّ

ثانًيا: دليل الرجعة:

الرجعة ثابتة بالكتاب، والسنة واالمجاع؛ كما يلي:

ىليمح ]البقرة: 228[. مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  )1( الكتاب: قال تعاىل: ىمحٱ 

)2( السنة: عن ابِن عمَر رضي اهلل عنهما أنه طلق امرأَته وهي حائٌض، فذكر ذلك عمر  للنيبِّ : فقال: 
»ُمْره فلُيراجْعها، مث ليطلْقها طاهًرا، أو حاماًل«)1(.

)3( اإلمجاع: أمجع علماء املسلمني على أنه جيوز الرجعة بشروط.

ا: الحكمة من مشروعية الرجعة:
ً
ثالث

من نعم اهلل تعاىل إباحة مراجعة الرجل زوجته بعد الطالق؛ فقد يقع الطالق منه يف غضب واندفاع، 
، ويترتب عليه من املضار واملفاسد، فإذا فارق الرجل زوجته، تاقت نفسه إليها،  وقد يصدر بدون تدبر وتروٍّ
ووجد السبيل إىل ردها بالرجعة؛ هلذا شرع اهلل  الرجعة للحياة الزوجية رمحة بالزوجني، ونعمة يسعد 

هبا كل من الطرفني.

1 (  أخرجه مسلم )1471(.
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رابًعا: صفة الرجعة:

حتصل الرجعة بالقول أو الفعل.

)1( القول: هو كل لفظ يدل على الرجعة، ومنه الصريح والكناية.

الصريح: ما يدل على الرجعة، وال حيتمل غريها؛ كأن يقول: راجعت زوجيت، أو راجعتك، أو رددتك، 
أو أمسكتك.

الكناية: ما يدل على الرجعة، وحيتمل غريها؛ كأن يقول: أنت امرأيت، أو أنت عندي اآلن.

)2( الفعل: وهو الوطء بنية الرجعة.

نشاط )1(:
  

بالتعاون مع زمالئك؛ قارن بني كيفية رجعة الزوجة املطلقة من طالق بائن بينونة صغرى، ورجعتها من 
طالق بائن بينونة كربى.

الرجعة من طاق بائن بينونة كربىالرجعة من طاق بائن بينونة صغرى

التقويم :
س1: عرف الرجعة لًغة واصطالًحا.  

س2: بني حكم الرجعة، موضًحا احلكمة اإلهلية منها.

س3: عدد أركان الرجعة.
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الفصل الدراسي الثاين
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احلفظ والتالوة
# سورة احلجرات.	
# سورة ق.	
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أهداف الوحدة:
  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

# حيفظ اآليات املقررة حفًظا متقًنا.	

# يتلو اآليات املقررة تالوًة متقنًة.	



129



130

أهداف الوحدة:
  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

# يتلو اآليات املقررة تالوة جمودة.	

# حيفظ اآليات املقررة حفًظا متقًنا.	

# يفسر اآليات املقررة تفسرًيا سليًما.	

# يستشعر فضل اآليات املقررة.	
 



131

الدرس األول:  تفسير سورة الفتح  )29-24(

يل ىل  مل  خل 

مه  جه  ين  منىن  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ىمحٱ 

ٰى     ٌّ  ٍّ    َّ      ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه   ىه 

رتزت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ   ّٰ    ُِّّ    

يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  زثمث  رث  يت  ىت  نت  مت 

زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل 

خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  حئخئ  جئ  يي  ىي  ني  مي 

خصمص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  هتمث  مت 

مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض 

خم  حم  جم  ىليل  مل  خل  جم  هل  مل  خل  جلحل  مك  لك  خك  حك  جك 

يي  ىي  مي  خي  حي   يهجي  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  جنحن  يم  ىم  مم 

زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ٰى     ٌّ   ٍّ      َُّّ     ِّ  ّٰ  ٰذٰر 

يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  زتمت  رت  يب  ىب  نب  مب 

يمح ]سورة الفتح: 24 - 29[. يف  ىف 



132

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
مكنكم منهمخن

املقصود هنا: الُبْدن اليت َساقها الرسول ٰى

حمبوًسا     ٌّ

إمث ودياتىب

متيزواىث

نشاط )1(:
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اختر عنواًنا مناسًبا لآليات واكتبه.

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

املعنى اإلجمالي لآليات:

وهو الذي منع أيدي املشركني عنكم حني جاء حنو مثانني رجاًل منهم يريدون إصابتكم بسوء باحلديبية، 
وكّف أيديكم عنهم فلم تقتلوهم ومل تؤذوهم، بل أطلقتم َسَراَحهم بعد أن َأْقَدَركم على َأْسِرهم، وكان اهلل مبا 

تعملون بصرًيا، ال خيفى عليه من أعمالكم شيء.

هم الذين كفروا باهلل ورسوله، ومنعوكم عن املسجد احلرام، ومنعوا اهلدي فبقي حمبوًسا عن الوصول 
إىل احلرم حمّل ذحبه، ولوال وجود رجال مؤمنني باهلل ونساء مؤمنات به ال تعرفوهنم أن تقتلوهم مع الكفار، 
فيصيبكم من قتلهم إمث وديات بغري علم منكم؛ ألذن لكم يف فتح مكة ليدخل اهلل يف رمحته من يشاء مثل 

املؤمنني يف مكة، لو متّيز الذين كفروا عن املؤمنني يف مكة لعذبنا الذين كفروا باهلل وبرسوله عذاًبا موجًعا.
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إذ جعل الذين كفروا باهلل ورسوله يف قلوهبم اأَلَنفة َأَنفة اجلاهلية اليت ال ترتبط بإحقاق احلق، وإمنا 
ترتبط باهلوى، فأنفوا من دخول رسول اهلل  عليهم عام احلديبية؛ خوًفا من تعيريهم بأنه غلبهم عليها، 
فأنزل اهلل الطمأنينة من عنده على رسوله، وأنزهلا على املؤمنني، فلم يؤدِّ هبم الغضب إىل مقابلة املشركني 
مبثل فعلهم، وألزم اهلل املؤمنني كلمة احلق وهي ال إله إال اهلل، وأن يقوموا حبقها فقاموا به، وكان املؤمنون 
أحق هبذه الكلمة من غريهم، وكانوا أهلها املستأهلني هلا ملا علم اهلل يف قلوهبم من اخلري، وكان اهلل بكل 

شيء عليًما، ال خيفى عليه شيء.

لقد صدق اهلل رسوله الرؤيا باحلق حني أراه إياها يف منامه، وأخرب هبا أصحابه، وهي أنه هو وأصحابه 
رون إيذاًنا بنهاية النُُّسك. يدخلون بيت اهلل احلرام آمنني من عدّوهم، منهم املحلِّقون رؤوسهم، ومنهم املقصِّ

فَعلم اهلل من مصلحتكم -أيها املؤمنون- ما مل تعلموا أنتم، فجعل من دون حتقيق الرؤيا بدخول مكة تلك 
َنَة فتًحا قريًبا، وهو ما أجراه اهلل من صلح احلديبية، وما تبعه من فتح خيرب على أيدي املؤمنني الذين  السَّ

حضروا احلديبية.

اهلل هو الذي أرسل رسوله حممًدا   بالبيان الواضح ودين احلق الذي هو دين االسالم؛ ليعليه على 
األديان املخالفة له كلها، وقد شهد اهلل على ذلك، وكفى باهلل شاهًدا.

متعاطفون  بينهم  رمحاء  املحاربني،  الكفار  على  أشّداء  معه،  هم  الذين  وصحابته  اهلل  رسول  حممد 
ًدا هلل سبحانه، يطلبون من اهلل أن يتفضل عليهم باملغفرة والثواب  ًعا ُسجَّ ون، تراهم -أيها الناظر- ركَّ متوادُّ

الكرمي، وأن يرضى عنهم.

الصالة يف وجوههم، ذلك  ونور  والسمت  يظهر من اهلدي  ما  السجود  آثار  عالمتهم يف وجوههم من 
وصفهم الذي وصفتهم به التوراة الكتاب املزنل على موسى ، وأما مثلهم يف اإلجنيل الكتاب املزنل على 
عيسى  فهو أهنم يف تعاوهنم وكماهلم كزرع أخرج صغاره، فقوي فغلظ فاستوى على سيقانه، يعجب 
راع قوته وكماله؛ ليغيظ هبم اهلل الكفار ملا يرونه فيهم من القوة والتماسك والكمال، وعد اهلل الذين آمنوا  الزُّ
باهلل، وعملوا األعمال الصاحلات من الصحابة مغفرة لذنوهبم؛ فال يؤاخذون هبا، وثواًبا عظيًما من عنده 
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وهو اجلنة.

الدروس املستفادة من اآليات:

بيان حكم املحَصر -وهو من منع من دخول املسجد احلرام وهو حمرم حبج أو بعمرة-؛ فإنه يتحلل بذبح   -1
هدي، ويعود إىل بالده، ويذبح اهلدي حيث ُأحصر، وليس واجًبا إدخاله إىل احلرم.

األخذ باحليطة يف معاملة املسلمني حىت ال يؤذى مؤمن أو مؤمنة بغري علم.  -2

بيان أن كلمة التقوى هي ال إله إال اهلل.  -3

اإلشارة إىل ما أصاب املسلمني من أمل نفسي من جراء الشروط القاسية اليت اشترطها ممثل قريش   -4
ووثيقة الصلح.

مشروعية احللق والتقصري للتحلل من احلج أو العمرة، وأنَّ احللق أفضل لتقدمه.  -5

مشروعية قول: إن شاء اهلل يف كل قول أو عمل يراد به املستقبل.  -٦

بيان ما كان عليه رسول اهلل وأصحابه من الشدة والغلظة على الكفار والعطف والرمحة على أهل اإلميان،   -7
وهذا مما جيب االقتداء هبم فيه.

نشاط )2(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب مىت وقع صلح احلديبة، وأهم الدروس املستفادة منه.

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

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

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

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

...................................................................................................................
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نشاط )3(:
  

وردت يف القرآن الكرمي الكثري من األمثال لتوضح الصور واألفكار للمؤمنني، بالرجوع إىل مصادر 
التعلم؛ اكتب بعضها واشرحها.

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

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

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

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

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

التقويم
س1: اشرح اآليات بأسلوبك.  

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.

س3: بني املوضوعات اليت اشتملت عليها سورة الفتح.
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الدرس الثاني:  تفسير سورة الحجرات  )8-1(

يل ىل  مل  خل 

ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  ممرن  ام  ىليل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  ىمحٱ 

جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري 

مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت 

خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  مصجض  خص  حص 

ىن  من  خن  حن  جن  ىميم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  مق  حق  مف 

ٰى     ٌّ       ٍّ   ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين 

نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  زئمئ  رئ   ّٰ   ِّ  ُّ     َّ

ىكيك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  ىثيث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت 

يمح ]سورة احلجرات: 1 - 8[. ام  يل  ىل  مل 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
تبطلجت

مصجض خص  حص  عها لتتحمل تقوى اهللمس  املقصود هنا: شرحها، ووسَّ

فتثبتوا، وتأكدوا من صحة اخلربحي

وقعتم يف املشقةنب
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نشاط )1(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ قارن بني السور املكية والسور املدنية، موضًحا هل سورة احلجرات مكية 
أم مدنية.

السور املدنيةالسور املكية

التعريف

اخلصائص

املعنى اإلجمالي لآليات:

يا أيها الذين آمنوا باهلل ورسوله ال تقضوا أمًرا دون أمر اهلل ورسوله من شرائع دينكم فتبتدعوا، وخافوا 
اهلل يف قولكم وفعلكم أن خياَلف أمر اهلل ورسوله، إن اهلل مسيع ألقوالكم، عليم بنياتكم وأفعالكم، ويف هذا 

حتذير للمؤمنني أن يبتدعوا يف الدين، أو يشرعوا ما مل يأذن به اهلل.

قوا اهلل ورسوله وعملوا بشرعه ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب عند خماطبتكم  يا أيها الذين صدَّ
زوه يف خطابه كما متيَّز عن غريه يف اصطفائه حلمل  له، وال جتهروا مبناداته كما جيهر بعضكم لبعض، وميِّ
رسالة ربه، ووجوب اإلميان به، وحمبته وطاعته واالقتداء به؛ خشية أن تبطل أعمالكم، وأنتم ال تشعرون، 

ون بذلك. وال ُتِحسُّ

إن الذين خيفضون أصواهتم عند رسول اهلل  هم الذين امتحن اهلل قلوهبم لتقواه، وأخلصهم هلا، 
هلم مغفرة لذنوهبم؛ فال يؤاخذهم هبا، وهلم ثواب عظيم يوم القيامة، وهو أن يدخلهم اهلل اجلنة.

إن الذين ينادونك -أيها الرسول- من األعراب من وراء حجرات نسائك معظمهم ال يعقلون، ولو أهنم 
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صربوا فلم ينادوك حىت خترج إليهم، فيخاطبوك خمفوضة أصواهتم لكان ذلك خرًيا هلم من ندائك من 
ورائها؛ ملا فيه من التوقري والتعظيم، واهلل غفور لذنوب من تاب منهم، ومن غريهم، وغفور هلم جلهلهم، 

رحيم هبم.

مث خاطب اهلل عباده املؤمنني بأن يتثبتوا، ويتحروا صدق الكالم، وال يقبلوا أي خرب يصلهم بدون تأكد؛ 
خشية أن يكون يف احلقيقة خالف ذلك، فقد يتصرفوا بتصرف جيلب الندم، ولكن ال ينفع الندم بعد أن 
يصيبوا أحًدا يف دمه، أو ماله، أو عرضه بسوء، أو تقذف يف قلوهبم الكراهية والبغضاء بسبب اخلرب الكاذب.

و إن الرسول  بينهم لو أطاعهم يف كل اقتراحاهتم لشقَّ عليهم احلال، وتعبوا يف كثري من أمورهم.

ه إليهم الكفر والفسوق  مث امنت اهلل على صحابة نبيه  بأنه حبَّب إليهم اإلميان، وزينه يف قلوهبم، وكرَّ
والعصيان، وجعلهم من الراشدين، فال يصدر عنهم كذب وال فسوق فضاًل من اهلل ونعمة، فهو العليم مبا 
يصلحهم ومبا يف قلوهبم، واحلكيم يف تصرفه، وتدبريه، وتفضله عليهم، وجعلهم أفضل من غريهم ليكونوا 

أصحاًبا لنبيه عليه الصالة والسالم من بني الناس.

نشاط )2(:
  

يف وسائل التواصل االجتماعي تصلك أخبار كثرية، ما موقفك منها، وكيف تتحرى حقيقة وقوعها؟

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

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

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

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

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



139

الدروس املستفادة من اآليات:

)1(  وجوب طاعة اهلل تعاىل ورسوله ، وتقدمي حكم القرآن والسنة على ما سوامها.
. 2( األمر بالتقوى يف كل األوامر والنواهي الشرعية، ومنها التقدم بني يدي اهلل تعاىل ورسوله(

)3( اهلل  يراقب الناس، وهو مسيع ألقواهلم، عليم بأفعاهلم.
)4( جيب خفض الصوت أثناء خماطبة النيب ، واالمتناع من اجلهر باألصوات أعلى من صوته.

)5( جيب على املؤمنني أال خياطبوا النيب  بقوهلم: يا حممد، ويا أمحد، ولكن: يا نيب اهلل، ويا رسول اهلل، 
توقرًيا له.

)٦( حرمة النيب  ميًتا كحرمته حًيا، وكالمه املأثور بعد موته يف الرفعة مثل كالمه املسموع من لفظه.
)7( إن خمالفة النهي يف اآلية برفع الصوت أكثر من احلالة املتوسطة املعتادة يؤدي إىل إحباط األعمال وإبطال الثواب.

)8( الذين خيفضون أصواهتم عند رسول اهلل  إجالاًل له، أولئك الذين اختص اهلل قلوهبم للتقوى، وجعل يف 
قلوهبم اخلوف من اهلل والتقوى، وهلم مغفرة لذنوهبم واجلنة.

)٩( وجوب التثبت من األخبار املنقولة والروايات املروية، أخًذا باحليطة واحلذر، ومنًعا من إيذاء اآلخرين خبطٍأ فادح.
)10( من أكرب النعم على املؤمنني -ويف مقدمتهم الصحابة - حتبيُب اهلل تعاىل اإلميان إليهم، وتزيينه يف قلوهبم، 

. وتكريه الكفر والفسوق والعصيان إليهم؛ وبذلك أصبح املؤمن أرشد اخللق بعد أصحاب رسول اهلل

التقويم
س1: اشرح اآليات بأسلوبك.  

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات السابقة.
س3: اختر اإلجابات الصحيحة مما يأيت:

- معىن: العنت: )املشقة – الفوز – السهولة(.
- مرادف كلمة: تثبتوا: )تبينوا – تشككوا – ال هتتموا(.

- الرجل الذي جاء باخلرب عن منع بين املصطلق الزكاة: )الوليد بن عقبة – عقبة بن الوليد 
– عقبة بن أيب معيط(.
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الدرس الثالث:  تفسير سورة الحجرات  )13-9(

يل ىل  مل  خل 

 

جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ينٰى  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ىمحٱ 

جح  مج  حج  مث  متهت  خت  حت  جت  هب  مب  حبخب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ 

جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  مسحص  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح 

حم  جم  ملهل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع 

هئ  مئ  هي  مي  خي  حي  ٰهجي  مه  جه  هن  من  حنخن  جن  مم  خم 

جه  ين  ىن  من  خن  جنحن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  مب 

زئ  رئ  ٰى   ٌٍّّ    َّ   ُّ    ِّ     ّٰ  ٰذٰر  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  مهىه 

مث  زث  يترث  ىت  نت  مت  زت  يبرت  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ 

يمح ]احلجرات: ٩ - 13[. يث  ىث  نث 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
اعتدت ورفضت االنصياع للحقزي

ترجعمئ

اعدلوامتهت
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معناهاالكلمة 
خم يعيب بعضكم بعًضاحم 

تتنادون بألقاب تكرهوهناجن

تتبعوا عورات اآلخرين وخباياهممن

ذكرك أخاك مبا يكره وهو غائبين

نشاط )1(:
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب مناسبة اآليات السابقة ملا قبلها يف السورة.

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

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

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

 

املعنى اإلجمالي لآليات:

بيَّن اهلل سبحانه وتعاىل موقف املسلمني من اقتتال بعضهم فيما بينهم، وأرشدهم إىل:

اإلصالح بني املتقاتلني، وبذل املمكن يف وقف القتال، وإصالح ذات البني.  -1

الوقوف صًفا واحًدا يف وجه الظامل والرافض للحق من أي الفريقني، حىت يرجع إىل العدل واحلق.  -2

احلكم بالعدل بني املتقاتلني بعد رجوعهما إىل احلق، والقسط بينهما.  -3

ويبقى املتقاتالن مسلمني، وقد قال تعاىل: وإن طائفتان من املؤمنني، فسماهم مؤمنني.  -4

مث أكد سبحانه أن عالقة املؤمنني فيما بينهم عالقة أخوية إميانية، فيجب أن توثق عراها، وتترابط 
أجزاؤها، وأمر يف هذه العالقة بالتقوى؛ ألهنا سبب من أسباب رمحة اهلل سبحانه وتعاىل.
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هنا أنزل اهلل قانون التعامل املجتمعي بني املسلمني، ومحى أعراضهم يف حضورهم ويف غياهبم؛ ليمنع 
أو  فقرهم،  أو  لضعفهم،  واحتقارهم  اآلخرين  من  السخرية  عن  فنهى  واخلالف،  والقتال  الزناع  أسباب 
مظهرهم، أو حنو ذلك، فرمبا كانوا أحسن عند اهلل وخرًيا من الساخر املحتِقر ذكًرا كان أو أنثى، فاألخالق 

للجميع، والدين للجميع.

وهنى عن أن يلمز املسلم أخاه ويعيبه مبا فيه من نقائص صدًقا أو كذًبا، وهنى عن التنابز باأللقاب كأن 
ينادي أحدهم غريه بلقب يكرهه، فسيء جًدا أن ينادى أحد بلقب من ألقاب الفسق بعد أن صار مؤمًنا مسلًما، 

وجعل اهلل من مل يتب من هذه املنكرات من الظاملني املتعرضني لعقابه وأليم عذابه.

مث هنى سبحانه عن التخرُّص بالظنون اخلالية عن الدالئل والقرائن؛ فإنَّ من الظن ما هو إمث لعدم حتقق 
صاحبه، وملا فيه من الوقيعة يف اآلخرين، والنيل منهم.

احلياتية  خصائصهم  على  واالطالع  وزالهتم،  وأخطائهم  الناس  عورات  وتتبع  التجسس،  أيًضا  وحرم 
والشخصية؛ فذلك سبب يف البغضاء، والكراهية، واخلالف، والشقاق.

وحرم سبحانه وتعاىل الغيبة والكالم يف اآلخرين مبا يكرهون بدون مربر شرعي، وشبهها بأكل اإلنسان 
امليت؛ لقبح الفعل، فكذلك الغيبة قبيحة منكرة، وهي من الكبائر.

مث ختم باألمر بالتقوى وبيان أنه تواب يقبل توبة التائبني، رحيم باملؤمنني الطائعني.

وخيرب سبحانه وتعاىل أنه خلق بين آدم وجعلهم جنسني: ذكر، وأنثى، لتستمر احلياة، وجعلهم أمًما 
متكاثرة من شعوب وقبائل، وفصائل، وبطون، وأفخاذ ليتعارفوا بينهم، ويتواصلوا، ويتنافعوا، ويتعاونوا، 
وال فضل لعريب على عجمي، وال ألبيض على أسود، وال لقبيلة على أخرى إال بالتقوى، فأكرم الناس عند اهلل 
أكثرهم خشية وتقوى له يف السر والعالنية، ولن خيفى على اهلل ما يف قلوهبم من التقوى؛ فهو العليم بدقائق 
األمور، العليم بذات الصدور، اخلبري بكل ما يضمرون وما يظهرون، اخلبري مبا يصلح معاشهم، ويسعدهم 

يف معادهم.
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الدروس املستفادة من اآليات:

وجوب مبادرة املسلمني إىل إصالح ذات البني، وقمع أسباب اخلالف والزناع.. 1

وجوب تعاون املسلمني على تأديب أية مجاعة تبغي وتعتدي حىت تفيء إىل احلق.. 2

وجوب احلكم بالعدل يف أية قضية من قضايا املسلمني وغريهم.. 3

تقرير األخوة اإلسالمية، ووجوب حتقيقها بالقول والعمل.. 4

حرمة السخرية، واللمز، والتنابز بني املسلمني.. 5

وجوب اجتناب كل ظن ال قرينة وال حال قوية تدعو إليه.. ٦

حرمة التجسس وتتبع عورات املسلمني، وخباياهم، وخصوصياهتم، وكشفها، وإطالع الناس عليها.. 7

حرمة الغيبة والنميمة؛ والنميمة هي نقل احلديث على وجه اإلفساد. . 8

وال . ٩ باألنساب،  ال  والصالح،  بالتقوى  تكون  إمنا  بأهنا  اهلل  عند  العليا  واملكانة  احلقيقي  الشرف  بيان 
باألحساب.

ال جيوز اعتبار النسب، أو اللغة، أو اللون، أو اجلنس، أو املال مفخرًة، وقد ألغاها الشرع، وال حىت . 10
التقوى واهلداية ُيتفاخر هبا، بل جيب اخلضوع هلل، والتواضع للحق واخللق.

نشاط )2(:
  

قد يقع خالف بني زمالئك، ضع احللول املناسبة والطرق املمكنة لفصل الزناع بينهم.
.....................................................................................  )1(
.....................................................................................  )2(
.....................................................................................  )3(
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نشاط )3(:
  

لو مسعت زمياًل لك يتحدث عن شخص ما بسوء، ماذا سيكون دورك؟ 

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

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

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

التقويم
س1: اشرح اآليات بأسلوبك.  

س2: بني من وجهة نظرك سبب حترمي اهلل السخرية بني املسلمني.

س3: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.

س4: قارن بني الغيبة والنميمة.
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الدرس الرابع:  تفسير سورة الحجرات  )18-14(

يل ىل  مل  خل 

ىن  نن  زنمن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  يقاك  ىق  يف  ىمحٱ 

مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  ىييي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  

خس  حس  جس  مخ  محجخ  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب 

مف  خف  حف  جف  مغ  معجغ  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس 

حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  خلمل  حل  جل  مك  لك  حكخك  جك  مق  حق 

يمح  مت  هب  مب  هئ  مئ  ميهي  خي  حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن 

]سورة احلجرات: 14 - 18[.

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
ينقصكمزي

يشّكوامت
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نشاط )1(:
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اختر عنواًنا مناسًبا لآليات.

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

املعنى اإلجمالي لآليات:

عوا ألنفسكم  قالت األعراب )وهم البدو(: آمنا باهلل ورسوله إمياًنا كاماًل، فقل هلم -أيها النيب-: ال تدَّ
اإلميان الكامل، ولكن قولوا: أسلمنا، ومل يدخل بعُد اإلميان يف قلوبكم، وإن تطيعوا اهلل ورسوله ال ينقصكم 
من ثواب أعمالكم شيًئا، إن اهلل غفور ملن تاب ِمن ذنوبه، رحيم به، ويف اآلية زجر ملن ُيظهر اإلميان، ومتابعة 

السنة، وأعماله تشهد خبالف ذلك.

نفائس  وبذلوا  إمياهنم،  يف  يرتابوا  مل  مث  بشرعه،  وعملوا  وبرسوله  باهلل  قوا  الذين صدَّ املؤمنون  إمنا 
أمواهلم وأرواحهم يف اجلهاد يف سبيل اهلل وطاعته ورضوانه، أولئك هم الصادقون يف إمياهنم.

رون اهلل بدينكم، ومبا يف ضمائركم، واهلل يعلم ما يف السماوات  قل -أيها النيب- هلؤالء األعراب: أُتَخبِّ
وما يف األرض؟ واهلل بكل شيء عليم، ال خيفى عليه ما يف قلوبكم من اإلميان أو الكفر، والرب أو الفجور.

َيُمنُّ هؤالء األعراب عليك -أيها النيب- بإسالمهم، ومتابعتهم، ونصرهتم لك، قل هلم: ال َتُمنُّوا عليَّ 
دخولكم يف اإلسالم؛ فإنَّ نفع ذلك إمنا يعود عليكم، وهلل املنة عليكم فيه أْن وفقكم لإلميان به وبرسوله، إن 

كنتم صادقني يف إميانكم.

إن اهلل يعلم غيب السماوات واألرض، ال خيفى عليه شيء من ذلك، واهلل بصري بأعمالكم وسيجازيكم 
عليها، إن خرًيا فخري، وإن شًرا فشر.
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الدروس املستفادة من اآليات:

بيان الفرق بني اإلميان واإلسالم إذا اجتمعا؛ فاإلميان من أعمال القلوب، واإلسالم من أعمال اجلوارح،   -1
وإذا افترقا فاإلميان هو اإلسالم، واإلسالم هو اإلميان، وال يوجد إميان صحيح بدون إسالم صحيح، 
وال إسالم صحيح بدون إميان صحيح، ولكن يوجد إسالم صوري بدون إميان، وتوجد دعوى إميان كاذبة 

غري صادقة.

بيان املؤمنني حًقا؛ وهم الذين آمنوا باهلل ورسوله، مث مل يرتابوا، وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم.  -2

بيان حكم املّن، وأنه مذموم من اإلنسان وحممود من الرمحن عز وجل، وحقيقة املن هي عّد النعمة   -3
وذكرها للمنعم عليه، وتعدادها املرة بعد املرة.

بيان إحاطة علم اهلل بسائر املخلوقات، وأنه ال خيفى عليه من أعمال العباد شيء.  -4

نشاط )2(:
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب املوضوعات اليت وردت يف سورة احلجرات موضًحا آيات كل موضوع.

رقم آية هناية املوضوعرقم آية بداية املوضوعاملوضوع

التقويم
س1: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.  

س2: قارن بني موضوعات سورة احلجرات، وموضوعات سورة الفتح.

س3: اشرح اآليات بأسلوبك.
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 الدرس الخامس:  تفسير سورة ق  )11-1(

يل ىل  مل  خل 

ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  ىمحٱخل 

رئ  ٰى     ٌّ     ٍّ    َُّّ    ِّ    ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  جيحي  يه  ىه  مه  جه 

يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ 

مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث 

ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل 

مثحج  هت  مت  خت  جتحت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي 

يمح ]سورة ق: 1- 11[. مح  جح  مج 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
تذيب أجسامهم، وتبليها    ٌّ     ٍّ 

خمتلطىب

يث ىث  نث   وما هلا من شقوق تعيبهامث 

حسن مجيليل

عالياتهئ

متراكب بعضه على بعضخب
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نشاط )1(:
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب مناسبة اآليات السابقة ألواخر سورة احلجرات.

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

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

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

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

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

نشاط )2(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب عدًدا من السور بدأت باألحرف املقطعة، وبني معناها.

...........................................................................................................  )1(

...........................................................................................................  )2(

...........................................................................................................  )3(

...........................................................................................................  )4(

معناها: ..........................................................................................................
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املعنى اإلجمالي لآليات:

بالقرآن  ويقرأ: قاف، أقسم اهلل تعاىل  السور،  أوائل بعض  املقطعة اليت جاءت يف  )ق( من احلروف 
الكرمي ذي املجد والشرف.

بل عجب املكذبون للرسول  أن جاءهم منذر منهم ينذرهم عقاب اهلل، فقال الكافرون باهلل ورسوله: 
هذا شيء مستغرب يتعجب منه! أإذا متنا وِصْرنا تراًبا، كيف ميكن الرجوع بعد ذلك إىل ما كنا عليه؟ ذلك 

رجع بعيد الوقوع.

قد علمنا ما تنقص األرض، وُتفين من أجسامهم، وعندنا كتاب حمفوظ من التغيري والتبديل، بكل ما 
جيري عليهم يف حياهتم وبعد مماهتم.

ب هؤالء املشركون بالقرآن حني جاءهم، فهم يف أمر مضطرب خمتلط، ال يثبتون على شيء، وال  بل كذَّ
يستقر هلم قرار.

أَغَفلوا حني كفروا بالبعث، فلم ينظروا إىل السماء فوقهم، كيف بنيناها مستوية األرجاء، ثابتة البناء، 
وزيناها بالنجوم، وما هلا من شقوق وفتوق، فهي سليمة من التفاوت والعيوب؟

ْعناها وفرشناها، وجعلنا فيها جبااًل ثوابت؛ لئال متيل بأهلها، وأنبتنا فيها من كل نوع حسن  واألرض وسَّ
املنظر نافع، َيُسرُّ ويبهج الناظر إليه.

خلق اهلل السماوات واألرض وما فيهما من اآليات العظيمة عربة ُيتبصر هبا ِمن عمى اجلهل، وذكرى لكل 
اع إىل اهلل عز وجل. عبد خاضع خائف َوِجل، رجَّ

لنا من السماء مطًرا كثري املنافع، فأنبتنا به بساتني كثرية األشجار، وحب الزرع املحصود. ونزَّ

وأنبتنا النخل ِطوااًل هلا طلع متراكب بعضه فوق بعٍض.

أنبتنا ذلك رزًقا للعباد يقتاتون به حسب حاجاهتم، وأحيينا هبذا املاء الذي أنزلناه من السماء بلدة قد 
أجدبت وقحطت، فال زرع فيها وال نبات، كما أحيينا بذلك املاء األرض امليتة خنرجكم يوم القيامة أحياء بعد 

املوت.
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الدروس املستفادة من اآليات:

بيان شرف القرآن وجمده وكرمه.  -1

الربهنة الصحيحة الواضحة على صحة البعث واجلزاء، وإمكاهنما.  -2

تقرير عقيدة القضاء والقدر بتقرير كتاب املقادير.  -3

لزيادة اإلميان  للعربة طلًبا  الكون واحلياة  النظر واالعتبار فيما حييط باإلنسان من مظاهر  مشروعية   -4
والوصول به إىل مستوى اليقني.

فضل العبد املنيب، وفضيلة اإلنابة إىل اهلل تعاىل؛ واملنيب هو الذي يرجع إىل ربه يف كل ما يهمه واإلنابة   -5
التوبة إىل اهلل والرجوع إىل طاعته بعد معصيته.

التقويم
  

س1: اشرح اآليات بأسلوبك.

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.

س3: عدد بعض مظاهر قدرة اهلل  اليت وردت يف اآليات.

س4: تكلم عن املناسبة بني سورة ق وسورة احلجرات.
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الدرس السادس:  تفسير سورة ق  )22-12(

يل ىل  مل  خل 

مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  ىمحٱ 

جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  حكخك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  معجغ  جع 

يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ممىم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل 

ىئ  مئنئ  زئ  رئ  ٰى   ٌّ   ٍّ    َّ    ُّ   ِّ     ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي 

يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  رتزت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ 

يمح ]سورة ق: 12- 22[. مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
تعبنامق

حل يف خلطجل 

حافظ عتيد حاضر معد للكتابة   َّ    ُّ 

هتربمب
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نشاط )1(:
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب املوضوعات اليت وردت يف اآليات السابقة.

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

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

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

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

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

املعنى اإلجمالي لآليات:

بت قبل هؤالء املشركني من قريش قوُم نوح وأصحاب الرس )أي: البئر( ومثود، وعاد وفرعون وقوم  كذَّ
بوا رسلهم، فحق عليهم الوعيد  ع احِلْمَيري، كل هؤالء األقوام كذَّ لوط، وأصحاب األيكة قوُم شعيب، وقوم ُتبَّ

الذي توعدهم اهلل به على كفرهم.

أَفَعَجْزنا عن ابتداع اخللق األول الذي خلقناه ومل يكن شيًئا، فنعجز عن إعادهتم خلًقا جديًدا بعد فنائهم؟ 
ال يعجزنا ذلك، بل حنن عليه قادرون، ولكنهم يف َحْيرة وشك من أمر البعث والنشور.

ث به نفسه، وحنن أقرب إليه من حبل الوريد )وهو ِعْرق يف العنق  ولقد خلقنا اإلنسان، ونعلم ما ُتَحدِّ
متصل بالقلب(.

حني يكتب امَلَلكان املترصدان عن ميينه وعن مشاله أعماله، فالذي عن اليمني يكتب احلسنات، والذي 
عن الشمال يكتب السيئات.

ما يلفظ من قول فيتكلم به إال لديه َمَلك يرقب قوله، ويكتبه؛ وهو َمَلك حاضر ُمَعدٌّ لذلك.

وجاءت شدة املوت وَغْمرته باحلق الذي ال مردَّ له، وال مناص، ذلك ما كنت منه -أيها اإلنسان- هترب 
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وتروغ.

د اهلل به الكفار. وُنفخ يف »القرن« نفخة البعث الثانية، ذلك النفخ يف يوم وقوع الوعيد الذي توعَّ

وجاءت كل نفس معها َمَلكان، أحدمها يسوقها إىل املحشر، واآلخر يشهد عليها مبا عملت يف الدنيا من 
خري وشر.

ى قلبك،  لقد كنت يف غفلة من هذا الذي عاينت اليوم أيها اإلنسان، فكشفنا عنك غطاءك الذي غطَّ
فزالت الغفلة عنك، فبصرك اليوم فيما تشهد قوي شديد.

نشاط )2(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اذكر بعض األحاديث النبوية اليت وردت يف سكرات املوت.

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

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

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

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

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

الدروس املستفادة من اآليات:

تعزية الرسول  وتسليته بإعالمه بأن قومه ليسوا أول من كذب الرسل.  -1

ملا  أهلكوا  وقد  بأفضل من غريهم،  ليسوا  إذ  بالعذاب؛  كفار قريش  التكذيب من  ين على  امُلِصرِّ هتديد   -2
كذبوا.

تقرير البعث واجلزاء، وإثبات عقيدهتما باألدلة العقلية كبدء اخللق.  -3
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ضعف إدراك املنكرين للبعث لظلمة نفوسهم بالشرك واملعاصي.  -4

بيان قدرة اهلل وعلمه، وأنه أقرب إىل اإلنسان من حبل وريده.  -5

تقرير عقيدة أن لكل إنسان مكلف ملكني يكتبان حسناته وسيئاته.  -٦

بيان أن للموت سكرات قطًعا، اللهم هون علينا سكرات املوت.  -7

ساعة االحتضار يؤمن كل إنسان بالدار اآلخرة إذ يرى بعينه ما كان ينكره.  -8

تقرير عقيدة البعث واجلزاء بعرض بعض أحوال وأهوال اآلخرة.  -٩

نشاط )3(:
  

ح مع زمالئك مصادر التعلم لتكتبوا تعريًفا خمتصًرا عن أصحاب الرس. تصفَّ

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

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

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

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

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

التقويم
  

س1: اشرح اآليات بأسلوبك.

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.

        



156

الدرس السابع:  تفسير سورة ق  )35-23(

يل ىل  مل  خل 

هئجب  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  ىمحٱ 

خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب 

مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس 

جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق 

متهت  هب  مب  هئ  مئ  هي  مي  خي  حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن 

يمح ]سورة ق: 23- 35[ َّـ  هي  مي  هن  من  مل  مك  لك  هش  مش  هس  هثمس  مث 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
محلته على الطغيانجس

قّربتخم

رّجاعجي
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نشاط )1(:
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب املوضوعات اليت وردت يف اآليات السابقة.

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

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

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

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

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

نشاط )2(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اذكر عدد مرات ذكر اجلنة والنار يف القرآن الكرمي.

الناراجلنة

املعنى اإلجمالي لآليات:

وقال قرينه املوكل به من املالئكة: هذا ما لدي من عمله حاضر دون نقص وال زيادة، ويقول اهلل للملكني 
السائق والشاهد: ألقيا يف جهنم كل كفور للحق، معاند له كثري املنع ملا أوجب اهلل عليه من حق، متجاوز حلدود 
اهلل، شاّك فيما خيرب به من وعد أو وعيد، الذي جعل مع اهلل معبوًدا آخر يشركه معه يف العبادة، فألقياه يف 

العذاب الشديد.

قال قرينه من الشياطني متربًئا منه: ربنا ما أضللته، ولكن كان يف ضالل بعيد عن احلق.

به رسلي  الدنيا ما جاءت  قال اهلل تعاىل: ال ختتصموا لدّي، فال فائدة من ذلك؛ فقد قدمت لكم يف 
العبيد بنقص  القول لدي، وال خيلف وعدي، وال أظلم  الشديد ملن كفر يب وعصاين، ما يغري  الوعيد  من 
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حسناهتم، وال بزيادة سيئاهتم، بل أجزيهم مبا عملوا.

فتجيب رهبا: هل من مزيد؟ طلًبا  والعصاة؟  الكفار  فيك من  ألقي  امتأِت مبن  نقول جلهنم: هل  يوم 
للزيادة؛ غضًبا لرهبا.

للمتقني لرهبم  بت اجلنة  وُقرِّ املؤمنني، فقال:  لعباده  أعّده  للكفار ذكر ما  الشديد  الوعيد  وملا ذكر اهلل 
بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، فشاهدوا ما فيها من النعيم غري بعيد منهم، ويقال هلم: هذا ما وعدكم 
اع إىل ربه بالتوبة، حافظ ملا ألزمه ربه به، من خاف اهلل بالسر حيث ال يراه إال اهلل، ولقي اهلل  اهلل لكل رجَّ

بقلب سليم مقبل على اهلل، كثري الرجوع إليه.

ويقال هلم: ادخلوا اجلنة دخواًل مصحوًبا بالسالمة مما تكرهون، ذلك يوم البقاء الذي ال فناء بعده، 
هلم ما يشاؤون فيها من النعيم الذي ال ينفد، ولدينا مزيد من النعيم مما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال 

خطر على قلب بشر.

الدروس املستفادة من اآليات:

التحذير من الصفات الست اليت جاءت يف اآلية وهي الكفر، والعناد، ومنع اخلري، واالعتداء، والشك،   -1
والشرك.

بيان خصومة أهل النار من إنسان وشيطان.  -2

نفي الظلم عن اهلل تعاىل، وهو كذلك؛ فال يظلم اهلل أحًدا من خلقه.  -3

فضل التقوى وكرامة املتقني على رب العاملني.  -4

فضل األواب احلفيظ؛ وهو الذي كلما ذكر ذنبه استغفر ربه.  -5

التقويم
  

س1: اشرح اآليات بأسلوبك.

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.
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الدرس  الثامن:  تفسير سورة ق  )45-3٦(

يل ىل  مل  خل   

مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ىمحٱ 

ٰى  ٌّ    ٍّ     َّ       ُّ       ِّ   ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه 

يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ 

مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف   يث  ىث  نث  مث  زث  رث 

يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  زنمن  رن  مم  ام  يل  ىل 

مح  جح  مج  مثحج  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  جبحب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ 

يمح ]سورة ق: 3٦- 45[.  خص  حص  مس  خس  حس  جس  جخمخ 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
حبثوا، وفتشوايم

نصب، وتعبزب

نفخة إسرافيل الثانية؛ وهي نفخة البعثرن
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نشاط )1(:
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب املوضوعات اليت تناولتها اآليات السابقة.

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

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

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

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

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

املعنى اإلجمالي لآليات:

البالد  فوا يف  قوة وسطوة، فطوَّ كانوا أشد منهم  أمًما كثرية،  املشركني من قريش  قبل هؤالء  وأهلكنا 
روا فيها، هل من مهرب من عذاب اهلل حني جاءهم؟ روا ودمَّ وعمَّ

إن يف إهالك القرون املاضية لعربة ملن كان له قلب يعقل به، أو أصغى السمع، وهو حاضر بقلبه، غري 
غافل وال ساٍه.

ولقد خلقنا السماوات السبع واألرض وما بينهما من أصناف املخلوقات يف ستة أيام، وما أصابنا من ذلك 
اخللق تعب وال َنَصب، ويف هذه القدرة العظيمة دليل على قدرته -سبحانه - على إحياء املوتى من باب أوىل.

فاصرب -أيها الرسول- على ما يقوله املكذبون، فإن اهلل هلم باملرصاد، وصلِّ لربك حامًدا له صالة 
ْح حبمد ربك عقب الصلوات. الصبح قبل طلوع الشمس وصالة العصر قبل الغروب، وصلِّ من الليل، وسبِّ

واستمع -أيها الرسول- يوم ينادي امَلَلك بنفخه يف »القرن« من مكان قريب، يوم يسمعون صيحة البعث 
باحلق الذي ال شك فيه وال امتراء؛ ذلك يوم خروج أهل القبور من قبورهم.

يوم  للحساب واجلزاء،  القيامة  يوم  وإلينا مصريهم مجيًعا  الدنيا،  إنَّا حنن حنيي اخللق ومنيتهم يف 
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تتصدع األرض عن املوتى املقبورين هبا، فيخرجون مسرعني إىل الداعي؛ ذلك اجلمع يف موقف احلساب علينا 
سهل يسري.

حنن أعلم مبا يقول هؤالء املشركون ِمن افتراء على اهلل وتكذيب بآياته، وما أنت -أيها الرسول- عليهم 
ر بالقرآن من خيشى وعيدي؛ ألن َمن ال خياف الوعيد  مبسلَّط؛ لتجربهم على اإلسالم، وإمنا ُبِعْثَت مبلًِّغا، فذكِّ

كر. ال يذَّ

الدروس املستفادة من اآليات:

مشروعية ختويف العصاة واملكذبني بالعذاب اإلهلي، وقربه وعدم بعده.  -1

حاضر  يكون  وأن  كاماًل،  بسمعه  يلقي  وأن  واٍع،  حي  قلب  ذا  السامع  يكون  أن  البد  باملواعظ  لالنتفاع   -2
احلواس شهيدها.

وجوب الصرب، واالستعانة على حتقيقه بالصالة.  -3

مشروعية الذكر والدعاء بعد الصالة.  -4

تقرير البعث وتفصيل مبادئه.  -5

املواعظ ينتفع هبا أهل القلوب احلية.  -٦

نشاط )2(:
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب املوضوعات اليت وردت يف سورة ق موضًحا آيات كل موضوع .

هناية اآلياتبداية اآلياتاملوضوع
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التقويم
  

س1: اشرح اآليات بأسلوبك.

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.

س3: قارن بني موضوعات سورة ق، وموضوعات سورة الفتح.

        



احلديث والثقافة 
اإلسالمية
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أهداف الوحدة:
  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

# يلزم صالة االستخارة.	

# يعدد سنن الفطرة.	

# يؤمن حبرمة دم املعاهد.	

# يؤدي حقوق الوالدين.	

# يناقش احلقوق الزوجية.	

# يدرك مكانة العفاف.	

# يؤمن مبكانة املرأة يف اإلسالم.	

# يعدد خصائص الثقافة اإلسالمية.	

# يناقش التحديات اليت تواجه الثقافة اإلسالمية.	
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الدرس األول : االستخارة

ماذا تفعل إذا ترددت بني أمرين أيهما تفعله؟

ما األمور اليت ميكن أن تفعلها وجتعلك ال تندم على أمر فعلته؟

عن جابر رضي اهلل عنه: كان رسوُل اهلِل  ُيَعلُِّم أصحاَبه االستخارَة يف األموِر كلِّها، كما ُيَعلُِّم 
السورَة من القرآِن، يقوُل: »ِإَذا َهمَّ أََحُدُكْم ِباأَلْمِر َفْلَيْرَكْع َرْكَعَتْيِن ِمْن َغْيِر اْلَفِريَضِة، ُثمَّ ِلَيُقِل: 
اللُهمَّ ِإنِّي أَْسَتِخرُيَك ِبِعْلِمَك، َوأَْسَتْقِدُرَك ِبُقْدَرِتَك، َوأَْسأَُلَك ِمْن َفْضِلَك، َفِإنََّك َتْقِدُر َواَل أَْقِدُر، َوَتْعلَُم 
يِه ِبَعْيِنِه - َخْيًرا ِلي ِفي  ُم اْلُغُيوِب، اللُهمَّ َفِإْن ُكْنَت َتْعلَُم َهَذا اأَلْمَر - ُثمَّ ُيَسمِّ َواَل أَْعلَُم، َوأَْنَت َعاَّ
ْرُه ِلي، ُثمَّ َباِرْك  َعاِجِل أَْمِري َوآِجِلِه – أو َقاَل: ِفي ِديِني َوَمَعاِشي َوَعاِقَبِة أَْمِري- َفاْقُدْرُه ِلي، َوَيسِّ
ِلي ِفيِه، اللُهمَّ َوِإْن ُكْنَت َتْعلَُم أَنَُّه َشرٌّ ِلي ِفي ِديِني َوَمَعاِشي َوَعاِقَبِة أَْمِري - أَْو َقاَل: ِفي َعاِجِل أَْمِري 

ِني ِبِه« )1(. َوآِجِلِه - َفاْصِرْفِني َعْنُه، َواْقُدْر ِلَي اْلَخْيَر َحْيُث َكاَن، ُثمَّ َرضِّ

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
إذا عزم على القيام بعمل.إذا هم باألمر
فليصل ركعتني.فلريكع ركعتني

غري الصلوات اخلمس املفروضة.من غري الفريضة
أطلب اخلري منك.أستخريك
أطلب منك املعونة والقدرة.أستقدرك

1( أخرجه البخاري )73٩0(.
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شرح الحديث الشريف:

؛  رَّ ينبغي على املؤمِن أن يستخرَي اهلَل يف كل أموره، ويسَأَله أن حيِمَله فيه على اخلرِي، ويصِرَف عنه الشَّ
ه  يف االستخارة، واالستخارُة  ِة نبيِّ باع سنَّ ِة العبوديِة له، واتِّ إذَعاًنا باالفتقاِر إليه يف كلِّ أمٍر، والتزاًما لِذلَّ
ِة حاجِتهم  ورَة ِمن القرآن؛ لِشدَّ عاَء كما يعلُِّمهم السُّ طلُب اخلري يف الشيء؛ ولذلك كان النَّيبُّ  يعلُِّمهم هذا الدُّ

لوات. ِة حاجِتهم إىل الِقراءِة يف كلِّ الصَّ إىل االستخارة يف احلاالت كلِّها كِشدَّ

ترجمة راوي الحديث:

امسه ونسبه: 
جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام األنصاري، هو وأبوه صحابيان.

مناقبه: 
شهد مع رسول اهلل  تسع عشرة غزوة.- 1
شهد بيعة العقبة الثانية مع والده، وكان أصغرهم.- 2
شهد بيعة الرضوان.- 3
4 -........................................................................................................

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

معامل من حياته: 
ختلف عن غزوة بدر وُأُحــد ألن والده رضي اهلل عنه كان خيلفه على رعاية أخواته التسع، فلما - 1

. استشهد والده يف غزوة أحد حضر بقية الغزوات مع النيب
2 -. كان من فقهاء الصحابة رضي اهلل عنهم، ومن املكثرين للرواية عن النيب
د بالفتوى والتحديث.- 3 كان مفيت املدينة يف زمانه، عاش بعد ابن عمر رضي اهلل عنهما أعواًما وتفرَّ

وفاته: 
مات باملدينة سنة 78هـ، بعد ما ُكفَّ بصُره.
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الدروس المستفادة من الحديث الشريف: 

النيب  رحيم بأمته، حريص على تعليمهم كل ما ينفع يف أمور دينهم ودنياهم.- 1

على املسلم أن يطلب من اهلل تعاىل أن خيتار له ما فيه اخلري يف كل أموره.- 2

صالة االستخارة سنة عندما يريد املسلم أن يفعل أمًرا مباًحا وال يكون عازًما عليه.- 3

ال تشرع االستخارة يف عدة أحوال: - 4

فعل الطاعات. °

فعل املحرمات. °

حالة ما إذا كان املسلم عازًما على فعل لظهور مصلحته ورجحانه. °

السنة عند إرادة االستخارة صالة ركعتني نافلة، مث يدعو بعدمها الدعاء املذكور يف احلديث.- 5

ال يشترط أن يرى املسلم رؤيا بعد صالة االستخارة.- ٦

ميضي املسلم ملا انشرح إليه صدره واطمأنت إليه نفسه.- 7

نشاط )1(:
  

ْعه على معلمك . احفظ دعاء االستخارة، مث مسِّ

نشاط )2(:
  

بالتعاون مع زمالئك؛ والرجوع إىل معلمك، اكتب احلاالت اليت تستحب فيها صالة االستخارة، واحلاالت 
اليت تكره فيها صالة االستخارة .

التقويم : 
  

س1: اذكر احلكمة من مشروعية االستخارة.

س2: اذكر احلاالت اليت ال يشرع فيها االستخارة.
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الدرس الثاني : سنن الفطرة

اِرِب، َوِإْعَفاُء  عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل : »َعْشٌر ِمْن اْلِفْطَرِة: َقصُّ الشَّ
اْلَعاَنِة،  َوَحْلُق  اإِلِبِط،  َوَنْتُف  اْلَبَراِجِم،  َوَغْسُل  اأَلْظَفاِر،  َوَقصُّ  اْلَماِء،  َواْسِتْنَشاُق  َواُك،  َوالسِّ اللِّْحَيِة، 

اُء: َقاَل ُمْصَعٌب: َوَنِسيُت اْلَعاِشَرَة، ِإال أَْن َتُكوَن اْلَمْضَمَضَة«)1(. َواْنِتَقاُص اْلَماِء، َقاَل َزَكِريَّ

نشاط )1(:
  

ج احلديث السابق. خرِّ

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

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

معاني الكلمات: 

معناهاالكلمة 
السنة، واملقصود سنن األنبياء عليهم الصالة والسالمالفطرة

التركإعفاء
كل ما ينبت على اخلدين والذقناللحية

عقد األصابع اليت يف ظهر الكفالرباجم
االستنجاءانتقاص املاء

شرح الحديث الشريف:

اِرِب،  ُح النَّيبُّ  َعْشَر ِخصاٍل من َأْصِل اخِلْلَقِة الَّيت يكوُن عليها كلُّ مولوٍد، وهي: َتْهذيُب َشْعِر الشَّ ُيوضِّ
واِك، وما َشاَبَهه  واألْخُذ ِمْنه ما َيزيُد على َشَفِة الَفِم الُعْلَيا، وَتْرُك َشعِر اللِّحيِة، وَتنظيُف الَفِم واألْسناِن بالسُّ
فاِت، وَغْسُل األْنِف بامَلاِء باالْسِتنشاِق؛ لَيخُرَج ما فيه ِمن َأًذى وَقَذٍر، وَتْقليم األظافر، وعدُم َتْرِكها  ِمن امُلنظِّ
رِر، وَغْسُل َمفاِصِل األصاِبِع،  ُة اأَلْوساِخ والضَّ َطويلًة َتْرًكا َيَتجاَوُز به أرَبعنَي ليلًة كما يف حديٍث آَخَر؛ ألنَّها َمِظنَّ

ُر باملاِء بعد قضاِء احَلاَجِة. عِر الَّذي على الَفْرِج والَعْورِة، والتَّطهُّ وإزالُة َشعِر اإلبِط، وإَزالُة الشَّ
1( أخرجه مسلم )2٦1(.
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ا وهو ابُن َأِبي زائدَة: قال ُمْصَعٌب وهو ابُن شيبَة: وَنسيُت العاِشرَة، إالَّ أْن َتكوَن "امَلْضَمضَة"، أْي:  وقال زكريَّ
عاِم وَأْكِل ما لُه رائحٌة، وامَلْضَمضُة: إدارُة املاِء يف  ًة بعَد الطَّ َغْسَل الَفِم باملاِء كلَّما اْسَتلَزَم األمُر ذِلك، وخاصَّ

ُه وإخراُجه منها. الَفِم ُثمَّ َمجُّ

الدروس المستفادة من الحديث الشريف: 

عناية اإلسالم بأمر النظافة وحسن املظهر.- 1

دين اإلسالم دين الفطرة اليت ارتضاها اهلل عز وجل لعباده.- 2

شخصية املسلم شخصية متميزة يف مظهرها، يف ظاهرها وباطنها.- 3

املحافظة على سنن الفطرة حتافظ على املروءة.- 4

َذَكر بعض العلماء أن قص األظافر ونتف اإلبط وحلق العانة عند الضرورة؛ فال يترك املسلم أظافره تطول - 5
وحنو ذلك، وذكر البعض ضرورة تعاهدها كل مجعة.

نشاط )2(:
  

التزام املسلم هبذه السنن والعناية هبا على حسن سرية اإلنسان  ناقش مع زمالئك كيف ميكن أن يؤثر 
وقبوله وتأثريه ودعوته لغري املسلمني.

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

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

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

التقويم : 
  

س1: ما معىن الفطرة، الرباجم؟

س2: اذكر من األحاديث النبوية ما يدعم هذا احلديث.
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الدرس الثالث : حرمة دم المعاهد

دم املسلم حرام، وكذلك دم غري املسلم املعاهد معصوم، وهذا ما قد يغيب عن البعض، فال جيوز قتله 
وال إيقاع األذية به، ويف احلديث ما يوضح ذلك:

عن عبداهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما أن النيب  قال: »َمْن َقَتَل ُمَعاَهًدا َلْم َيِرْح 
َراِئَحَة اجَلنَِّة، َوِإنَّ ِرحَيَها ُتوَجُد ِمْن َمِسرَيِة أَْرَبِعنَي َعاًما«  )1(.

نشاط )1(:
  

تعاون مع زمالئك يف اختيار عنوان آخر للدرس.

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

راوي الحديث:
عبداهلل بن عمرو

االسم والنسب

ــن عمرو  ب عــبــداهلل 
وائل  العاص بن  بن 

همي القرشي السَّ

ــن  ــه وعــ ــ ــن ــ قـــــــال ع
والـــــــديـــــــه الـــنـــيب 

أهــل  ))نـــعـــم   :
ــبـــداهلل،  الــبــيــت عـ
وأبــــــــو عــــبــــداهلل، 
اهلل((  عــبــد  وأم 
ــد ــ ــه أمحـ ــ ــ ــرجـ ــ ــ  أخـ

.1٦1 / 1

تويف سنة ٦3هـ - أسلم وهاجر قبل 
السنة  بعد  أبيه 

السابعة.
- كــــان مـــن كــبــار 
فقهاء الصحابة.
- كان من املكثرين 
الـــروايـــة عن  يف 

. النيب
    

وفاته املناقب
معامل

من حياته

1(  أخرجه البخاري )31٦٦(.
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معاني الكلمات: 

معناهاالكلمة 
هو غري املسلم الذي صاحل املسلمني على معاهًدا

األمان
يشم.يرح

شرح الحديث الشريف:

يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  َأَمَر اهلُل تعاىل بالَوفاِء بالُعهوِد، فقال: ىمحٱ 
َد النَّيبُّ  َمن َقَتَل ُمعاَهًدا - وهم غرُي املسِلمني الَّذين  يمح ]النحل: ٩1[؛ وأَلْجِل ذلك َتوعَّ ىل  مل 

ِة، َيعِني مل َيَشمَّ ِرحَيها، وإنَّ ِرحَيها َتكوُن على ُبعِد َمسريِة  َأعطاُهم املسِلمون عهًدا - بأنَّه مل َيِرْح رائحَة اجَلنَّ
َأربعنَي عاًما، َيعين: أنَّه لن َيقَتِرَب منها.

الدروس المستفادة من الحديث الشريف:

النفس املحرمة املعصومة هي نفس املسلم، ونفس غري املسلم ممن بينه وبني املسلمني عهد، فاالعتداء بالقتل - 1
جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  على هذه األنفس من كبائر الذنوب، قال تعاىل: ىمحٱ 
ٰذيمح ]املائدة: 32[. يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه 

العهد هو امليثاق الذي جيب الوفاء به، واملعاَهد هنا هو غري املسلم الذي صاحل املسلمني وعاهدهم على - 2
األمان، يف أي مكان كان )بلده، أو بالد املسلمني أو يف غري بلده(.

ًيا(، وإن كان يقيم إقامة مؤقتة، أو زائًرا - 3 إن كان املعاهد يقيم إقامة دائمة يف بالد املسلمني فيسمى )ِذمِّ
ولو حىت كان حمارًبا ودخل بالد املسلمني بأمان فيسمى )مسَتْأَمًنا(.

الوفاء بالعهد واجب على املسلمني جتاه من عاهدوهم، ولو كان الذي أعطاهم من آحاد املسلمني، قال - 4
ىقيمح ]املائدة: 1[. يف  ىف  يث  ىث  تعاىل: ىمحٱ 

اإلسالم دين أمن وأمان، وسالم واطمئنان، وهو ما دل عليه احلديث وتدل عليه الكثري من النصوص - 5
ونشر  املجتمعات  على إصالح  واحلرص  ورعاية حقوقه،  اإلنسان،  احترام  على  الشرعية، ممن حتث 
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السالم فيها.

يف احلديث بيان خطورة قتل املعاهد وأنه كبرية من الكبائر، جاء يف حديث اإلمام علي رضي اهلل عنه أن - ٦
ُة املُْسِلِمنَي َواِحَدٌة، َيْسَعى ِبَها أَْدَناُهْم، َفَمْن أَْخَفَر ُمْسِلًما َفَعلَْيِه َلْعَنُة اهلِل َواملََاِئَكِة  النيب  قال: »ِذمَّ

َوالنَّاِس أَْجَمِعنَي، اَل َيْقَبُل اهلُل ِمْنُه َصْرًفا َواَل َعْداًل« )1(  ، فأي عقوبة أعظم من هذه؟!
ُهم إىل ذلك أسباب، من أبرزها:- 7 املتهاونون حبقوق املعاهدين َجرَّ

# 	.............................................................................

# 	.............................................................................

# 	.............................................................................

مع حفظ اإلسالم حلقوق املعاهدين إال أنه جعل هلم شروًطا ينقض العهد مبخالفتها، كالتجسس على - 8
املسلمني، أو الدعوة إىل دينه، فعلى ويل األمر – فقط - حينها أن يتخذ الالزم، وليس ألي أحد أن 

يعاقب فيختل األمن، وتشيع الفوضى.

االعتداء على املعاهدين واملستأمنني بأي وجه من وجوه االعتداء حمرم يف الشريعة، كما يف حديث أيب - ٩
هريرة رضي اهلل عنه أن النيب  قال: »قال اهلل تعاىل: ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة: 

رجل أعطى يب مث غدر...«)2(  .
الطيبة، - 10 والكلمة  احلسن،  بالتعامل  إليهم  اإلحسان  يشرع  فإنه  املعاهد  على  االعتداء  ترك  مقابل  يف 

ودعوهتم إىل اإلسالم باحلكمة واملوعظة احلسنة، وإظهار حماسن الدين قواًل وعماًل، وكل ذلك مبا ال 
مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  يعارض الرباء من الكافرين، قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]املمتحنة: 8[، ويف ذلك  يق  ىق  يف  ىف  يث  نثىث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت 

صورة رائعة لبعض املسلمني يف كثري من البلدان وهلل احلمد.

1(  أخرجه البخاري )7300(.

2(  أخرجه البخاري )2227(.
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نشاط )2(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم وكتب عن "أحكام أهل الذمة" اكتب ثالثة من حقوق املعاهدين اليت أمر هبا 
اإلسالم.

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

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

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

نشاط )3(:
  

ْد مع زمالئك ثالث صور لنقض املعاهدين للعهد، وما املوقف جتاه ذلك؟ عدِّ

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

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

......................................................................................... - 3

التقويم:
  

ي، ومن هو املستأمن؟ س1: من هو الذمِّ

س2: اذكر دلياًل من القرآن يبني حكم قتل املعاهد.

س3: ما حكم اإلحسان إىل املعاهدين، وما أعظم صور اإلحسان إليهم؟ 
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الدرس الرابع : حقوق الوالدين

عن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص رضي اهلل عنهما َقاَل: "أَْقَبَل َرُجٌل ِإَلى َنِبيِّ اهلِل  َفَقاَل: 
«؟ َقاَل: َنَعْم، َبْل  أَُباِيُعَك َعلَى اْلِهْجَرِة َواْلِجَهاِد، أَْبَتِغي اأْلَْجَر ِمَن اهلِل، َقاَل: »َفَهْل ِمْن َواِلَدْيَك أََحٌد َحيٌّ
ِكَاُهَما، َقاَل: »َفَتْبَتِغي اأْلَْجَر ِمَن اهلِل«؟ َقاَل: َنَعْم، َقاَل: »َفاْرِجْع ِإَلى َواِلَدْيَك َفأَْحِسْن ُصْحَبَتُهَما«)1(.
ويف رواية: قال له: »أحٌي والداك؟« قال: نعم. فقال عليه الصاة والسام: »ففيهما فجاهد«.

معاني الكلمات: 

معناهاالكلمة 
مفارقة بلد إىل غريه.اْلِهْجَرة
حماربة الكفار.اْلِجَهاد

شرح الحديث الشريف:

ِبرُّ الوالَدْيِن واجِلهاُد من أعَظِم الِعباداِت والُقَرِب الَّيت َيناُل هبا الَعْبُد رضا اهلِل َتعاىل، وَيناُل هبا َثواَبه، 
جُل  ًة عنَد الَفرِد للِجهاِد؛ ففي هذا احلديِث جاء رَّ ُم ِبرُّ الوالَديِن على اجِلهاِد إذا مل َتُكِن احلاجُة َضروريَّ وُيقدَّ
»ففيهما   : له  فقال  َنَعْم،  جُل:  الرَّ فقال  والداك«؟  »َأَحيٌّ  له:  قال  للِجهاِد  اخُلروِج  يف    النَّيبَّ  َيستأِذُن 

مها، فُيكتَب لك أجُر اجِلهاِد يف َسبيِل اهلِل َتعاىل. فَجاِهْد«، ابُذْل َجهَدك يف ِإرضاِئهما وِبرِّ

الدروس المستفادة من الحديث الشريف:

أمجع العلماء على وجوب بر الوالدين، وأن عقوقهما حرام، ومن كبائر الذنوب.   -1

فضل بر الوالدين، وتعظيم حقهما، وكثرة الثواب على برمها، وأنه آكد من اجلهاد، وفيه حجة ملا قاله   -2
العلماء أنه ال جيوز اجلهاد إال بإذهنما.

نص الفقهاء على أن سفر االبن للعلم أو التجارة َيحُرُم إذا ترتب عليه ضيعة للوالَدين.  -3
1(  أخرجه مسلم )254٩(.
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ويتأكد احلكم يف حال الكرب؛ ألن االبتالء هبما حينئٍذ أمتُّ؛ ملزيد حاجتهما وضعفهما، فكان القيام حبقهما   -4
حينئٍذ آكد؛ كما قاما حبق االبن حني حاجته وافتقاره، واإلحسان إليهما حال قوهتما مطلوب ضروري، 
لكن التقييد بالكرب ملزيد التأكيد لكمال احلاجة، وإن كانا غنيني عنه مباهلما، وعن خدمته هلما مباهلما 

من خادم وحنوه.

دخول اجلنة بفضل اهلل تعاىل ملن برَّ والديه أو أحدمها يف حياهتما، وبعد مماهتما.   -5

نشاط )1(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب حديًثا آخر حيث على بر الوالدين، واشرحه، واكتب الدروس املستفادة 
منه.

احلديث الشريف:
...................................................................................................................

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

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

شرح احلديث الشريف:
...................................................................................................................

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

...................................................................................................................
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الدروس المستفادة من الحديث الشريف:

.................................................................................................  )1(

.................................................................................................  )2(

.................................................................................................  )3(

.................................................................................................  )4(

 .................................................................................................  )5(

التقويم:
س1: اشرح احلديث الشريف بأسلوبك.  

س2: اكتب الدروس املستفادة من احلديث الشريف.
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الدرس الخامس : العفاف

الزنا  بينهم  لينتشر  املسلمني،  أوساط  واملنكرات يف  الفواحش  تشيع  أن  وجنوده على  الشيطان  حيرص 
والرذيلة، والفساد املايل واإلداري، فتختلط األنساب، وتضيع احلقوق، فأتى اإلسالم لينقي املجتمع من كل 

ذلك، بترسيخ دعائم العفاف والفضيلة.

العفاف في اإلسالم ومجاالته:

العفاف هو: الَكفُّ عما ال َيِحلُّ وَيْجُمل، واالْسِتْعفاف طَلُب الَعفاِف.

وقد حث اإلسالم على العفاف، فهو أمحد أخالق املسلم وأعظمها؛ فبه يضبط أقواله وأفعاله وأحواله، 
يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  وبه أمر اهلل رسوله الكرمي ، فقال له: ىمحٱ 
يمح ]طه: ١٣١[، فأعفُّ اخللق هو حممد ، ألنه خري من ميتثل  مب  خب  حب  جب  هئ  خئمئ  حئ  جئ 

ألمر ربه جل وعال.

وجل:  عز  فقال  ومسالكه،  احلرام  للنجاة من  السبيل  هو  ـ  الزواج  ملن مل جيد  ـ  العفاف   وجعل حصن 
ٰى     ٌّيمح ]انلور: ٣٣[. ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  ىمحٱ 

واملتعفف من الفقراء عن سؤال الناس هو من الذين أثىن اهلل عليهم يف كتابه، وأهنم أوىل الناس بالعطاء، 
ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  يقول جل وعال:ىمحٱ 
حت  هبجت  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي 

يمح ]ابلقرة: ٢٧٣[، وقال : »والذي نفسي بيده ألن يأخذ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت 

أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خري له من أن يأيت رجًا فيسأله أعطاه أو منعه«)1(.

1( أخرجه البخاري )1470(.
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وهذان مها أبرز جمايل العفاف: عفاف الفرج، والعفاف عن سؤال الناس، ومن أبرز املجاالت: عفاف 
ان، وال باللعان، وال بالفاحش، وال  اللسان، وابتعاده عن القول احلرام، يقول : »ليس املؤمن بالطعَّ

البذيء«)1( ، ومن جماالت العفاف: عفة املسلمة عن التربج واخلضوع بالقول مع األجانب من الرجال.

فوائد العفاف:

سالمة املجتمع من الفواحش والرذائل.- 1

أن العفيف من السبعة الذين يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله، يف احلديث عن السبعة الذين يظلهم اهلل - 2
يف ظله يوم القيامة قال : »... ورجٌل طلََبْته امرأٌة ذاُت َمنِصٍب ومجاٍل، فقال إين أخاُف اهللَ«)2( .

إعانة اهلل ملن أراد العفاف؛ يقول النيب : »من يستعفف يعفه اهلل، ومن يستغن يغنه اهلل، ومن - 3
يتصرب يصربه اهلل، وما أعطي أحد عطاًء خرًيا وأوسع من الصرب«)3( .

عزة النفس والبعد عن إذالهلا بسؤال الناس.- 4

احلرص على العمل والكسب احلالل ليكتفي به، ويستغين عن السؤال.- 5

نماذج من العفاف:

1 -: نبينا حممد
كان النيب  يف أعلى درجات العفة، فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه أنه قال: »أخذ احلسن بن علي مترة 
من متر الصدقة فجعلها يف فيه، فقال رسول اهلل : »كخ كخ ]زجر للصيب[! ارم هبا، أما علمت أنا ال 
نأكل الصدقة«)4( ، وعنه أيًضا عن رسول اهلل  أنه قال: »إين ألنقلب إىل أهلي، فأجد التمرة ساقطة 

على فراشي، مث أرفعها آلكلها مث أخشى أن تكون صدقة فألقيها« )5( .

1( أخرجه الترمذي )1٩77(، وقال: حسن غريب.
2(أخرجه البخاري )٦٦0(، ومسلم )1031(.

3( أخرجه البخاري )14٦٩(، ومسلم )1053(.
4( أخرجه البخاري )14٩1(، ومسلم )10٦٩(، واللفظ له.

5( أخرجه البخاري )1070(.
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يوسف عليه السام:- 2
لقد ضرب نيب اهلل يوسف عليه السالم أروع األمثلة يف تاريخ البشرية للشاب العفيف، مع قوة الداعي 
للحرام، وتوفر أسبابه؛ كونه كان عزًبا غريًبا، واليت تدعوه إىل الفاحشة ذات منصب ومجال، فاختار يوسف 

جم  يل  ىل  مل  خل  العفاف، وآثر اآلخرة على الدنيا؛ ليفوز خبريي الدنيا واآلخرة، قال تعاىل:ىمحٱ 
ىي  مي  خي  جيحي  يه  ىه  مه  ينجه  ىن  من  حنخن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم 

زب  رب  يئ  ىئ  مئنئ  زئ  رئ  ٰى    ٌٍّّ    َّ   ُّ     ِّ   ّٰ  ٰر  ٰذ  يي 

يمح ]يوسف: ٢٣ - ٢٤[. مت  زت  رت  يب  ىب  مبنب 

نشاط )1(:
  

تعاون مع زمالئك يف ذكر أربع وسائل اليت تساعد على حتقيق "العفة عن الشهوات املحرمة" يف املجتمع.

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

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

......................................................................................... - 3

......................................................................................... - 4

نشاط )2(:
  

من خالل قصة يوسف عليه السالم مع امرأة العزيز، استنتج ثالث فوائد:

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

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

......................................................................................... - 3
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التقويم:
  

س1: ما العفاف؟ وما االستعفاف؟

س2: ما جماالت العفاف.

س3: اذكر فائدتني للعفاف مع الدليل.

س4: اذكر منوذجني للعفاف غري اليت ذكرت يف الدرس.
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الدرس السادس : مكانة المرأة في اإلسالم

المرأة في الجاهلية:

ر اإلسالم املرأة من أغالل اجلاهلية، ورفع من شأهنا وأكرمها بالقرآن والسنة، وجعلها يف كثري  من  حرَّ
اآليات مثاًل يقتدى وسرية حتتذى، فقد كانت يف اجلاهلية ال ُيقاُم هلا وزن، وُتملك وال َتمِلك، وكان بعُض أهل 
اجلاهلية ال يرون القصاَص من الرجل إذا قتل املرأة، ويعفونُه من الدية أيًضا، وحق احلياة للمرأة كان حمل 

رئ  عبث، فقد ُتدفن وهي حية خشية العار أو الفقر، كما قال اهلل تعاىل:ىمحٱ   ٍّ   َّ     ُّ      ِّ    ّٰ 
مثنث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  رتزت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ   

يمح ]انلحل: ٥٨ - ٥٩[. ىق  يف  ىف  يث  ىث 

المرأة في اإلسالم:

أعطى اإلسالم للمرأة حقها كإنسان حمترم، له كرامته، فاملرأة شقيقة الرجل، كما قال : »إمنا - 1
النساء شقائق الرجال«)1( ، أي أمثاهلم يف اخللق والطباع، فكأهنّن ُشققن من الرجال، وقد خلقا 

جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ل بعضهما اآلخر، قال تعاىل:ىمحٱ  ليكمِّ
يمح  ٰى    ٌّ  ٰر  ٰذ  يي  ميىي  خي  حي  جي  يه  ىه  جهمه  ين  ىن  من  خن  حن 

]النساء: ١[.

هلا حرية التعاقد: سواء أكان يف البيع أم الشراء أم سائر العالقات االقتصادية، حىت يف الزواج، وهو - 2
عقد له أمهية كربى يف حياة اإلنسان؛ فلها حق االختيار، وال تزوج إال بإذهنا ممن ترضاه، قال عليه 
الصالة والسالم: »ال ُتنكح األمي حىت تستأمر، وال ُتنكح البكر حىت ُتستأذن يف نفسها«. املرأة يف 

مت  زت  رت  يب   التكاليف الشرعية كالرجل؛ من حيث اجلزاء والعقاب، قال تعاىل: ىمحٱ 
ىقيمح ]النساء: ١٢٤[. يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت 

1( أخرجه أبو داود )23٦(.
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من تكرمي املرأة يف اإلسالم أن جعل فيها الثقة كوهنا تستشار وتشارك الرجل يف الرأي، فها هو رسول - 3
اهلل  أكمل الناس عقاًل وعلًما يشاور أزواجه، ويأخذ مبشورهتن يف حوادث خمتلفة.

ا( جيب برها وطاعتها واإلحسان - 4 اعتىن اإلسالم باملرأة يف مجيع حاالهتا، فقد كرمها باعتبارها )ُأمًّ
يليمح ]األحقاف: ١٥[، وكرم اإلسالم املرأة زوجًة،  ىل  مل  خل  إليها، قال تعاىل: ىمحٱ 
خصيمح ]النساء:  حص  فأوصى هبا األزواج خرًيا، وأمر باإلحسان يف عشرهتا، قال تعاىل: ىمحٱ 

1٩[، وقال : »اْسَتْوُصوا ِبالنَِّساِء َخْيًرا«)1( .

 : وكرمها بنًتا، فحث على تربيتها وتعليمها، وجعل لتربية البنات أجًرا عظيًما، ومن ذلك قول النيب
، َوأَْطَعَمُهنَّ َوَسَقاُهنَّ َوَكَساُهنَّ ِمْن ِجَدِتِه ُكنَّ َلُه ِحَجاًبا  »َمْن َكاَن َلُه َثاُث َبَناٍت، َفَصَبَر َعلَْيِهنَّ

ِمن النَّاِر َيْوَم اْلِقَياَمِة«)2( .
وكرم اإلسالم املرأة أخًتا وعمة وخالة، فأمر بصلة الرحم، وحث على ذلك، وحرم قطيعتها يف نصوص 
كثرية، منها قول النيب : »قال اهلُل تعاىل عن الرحم: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته«)3( .

بل دعا إىل العناية بكل امرأة حتتاج إىل ذلك، يقول : »الساعي على األرملِة واملسكنِي، كاملجاهِد يف 
سبيِل اهلِل«، يقول الراوي: وأحسُبه قال: »وكالقائِم ال يفُتُر، وكالصائِم ال يفطُر«)4( .

المرأة في الحضارة المعاصرة:

مهما رفعت الشعارات يف املطالبة حبقوق املرأة، فتبقى احلقيقة هي أنه مل يعطها حقها أحد مثل اإلسالم، 
الذي حفظ هلا حقها مبا يناسب ِخلقتها، وحشمتها، وحياءها، والذي حيفظ هلا تقديرها ومكانتها.

1( أخرجه البخاري )5185(، ومسلم )14٦8(.
2( أخرجه ابن ماجه )3٦٦٩(.
3( أخرجه البخاري )5٩88(.

4( أخرجه البخاري )٦007(، ومسلم )2٩82(.
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نشاط )1(:
  

اذكر باحلوار مع معلمك والتعاون مع زمالئك بعًضا من أسباب الشتات األسري لدى الغرب فيما خيص 
رعاية األم وتربية البنت.

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

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

......................................................................................... - 3

......................................................................................... - 4

نشاط )2(:
  

تعاون مع زمالئك يف ذكر موقف استشار فيه النيب  إحدى زوجاته، وعمل مبشورهتا.

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

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

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

التقويم:
س1: ما أقبح ما كان يتعامل به أهل اجلاهلية مع املرأة؟  

س2: ما معىن النساء شقائق الرجال؟

ْل لذلك. س3: للمرأة يف اإلسالم حرية التعاقد، َمثِّ

ْد ثالثة من حقوق املرأة يف اإلسالم مع الدليل. س4: عدِّ



184

الدرس السابع : الحقوق الزوجية وتربية األوالد

أهمية الزواج في اإلسالم:

ٌة من أَجلِّ ِمنن اهلل، جَعله اهلل ميثاًقا غليًظا، وعقًدا  ولقد امنت اهلل على املسلمني بنعمة الزواج، فهو منَّ
شرعًيا الزًما، وهو مما امنتَّ اهلُل على عباده ليكون آية شاهدًة بوحدانيَّته، دالًة على َعَظمته وألوهيَّته، وجعل 
فيه عظيم احلكم؛ ففيه سكىن النفوس، وبه تكون املودة والرمحة، ومن خالله تأيت الذرية الصاحلة، قال 

مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  تعاىل:  ىمحٱ 

يمح ]الروم: 21[. نن  من  زن  رن  مم  ام  ىليل 

للزواج حقوق وواجبات يلتزم هبا الزوجان، هبا تتحقق مقاصد الزواج ويصالن إىل السعادة الزوجية، 
واالستقرار األسري، وهي على النحو التايل:

حقوق الزوجة:

قال النيب : »إن لكم على نسائكم حًقا، ولنسائكم عليكم حًقا«)1( ، فللزوجة حقوق مادية وحقوق 
معنوية، ومن هذه احلقوق:

النفقة بتوفري ما حتتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن، ومما البد منه، وإن كانت غنّية، لقوله تعاىل: ىمحٱ   -1
ىئ  نئ  مئ  زئ  جخيمح ]البقرة:  233[، وقال تعاىل: ىمحٱ  مح  جح  مج  حج  مث 

متيمح ]الطالق: 7[. زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  يئرب 

حسن العشرة بالكلمة الطيبة، واخللق احلسن، والرفق هبا، وتقدمي ما ميكن تقدميه إليها مما يؤلف   -2
الناس  أحسن    النيب  كان  وقد   ،]1٩ ]النساء:  خصيمح  حص  ىمحٱ  تعاىل:  قال  قلبها، 

معاشرة ألزواجه، وألطفهم هبن. 

تعليمها الضروري من أمور دينها، والعناية بأخالقها، يقوم بذلك هو أو يسهل هلا حضور جمالس العلم.  -3
1( أخرجه الترمذي )11٦3(.
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حفظ سرها، وكتمان عيوهبا، يقول : »إن من شر الناس عند اهلل مزنلة يوم القيامة الرجل ُيفضي   -4
ها«)1(. إىل امرأته وُتفضي إليه مث ينشر سرَّ

اإلذن هلا باخلروج من البيت عند احلاجة لذلك؛ كزيارة أهلها وغري ذلك.  -5

حقوق الزوج:

زن  رن  مم  ام  لأزواج على الزوجات الرفعة والرياسة، وزيادة حق عليها؛ كما قال تعاىل: ىمحٱ 
له اهلل هبا على  ٰىيمح ]البقرة:  228[؛ وذلك مبا له من اإلمكانات اليت فضَّ ين  ىن  مننن 

املرأة، وباعتباره هو الذي ُينفق على املرأة وأوالدها، وال ُيمكن أليِّ َمْركب أن يسري بقائدين اثنني، وإالَّ فَسَد 
أمُره، وهَلك أهله.

الطاعة باملعروف؛ فال تطيعه يف معصية اهلل تعاىل، وتطيعه مبا تستطيع، قال تعاىل: ىمحٱ   ُّ        ِّ     -1
مئيمح ]النساء: 34[، وهو مما يزيد من املودة بني الزوجني، ويعمق العالقة بينهما. زئ  رئ   ّٰ

ين  ىمحٱ  تعاىل:  قال  أسراره،  وكتمان  عرضه،  وصيانة  وماله،  نفسها  يف  الزوجة  أن حتفظه   -2
حييمح ]النساء: 34[. جي  يه  ىه  مه  جه 

زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  أال خترج من بيته إال بإذنه، فتلزم بيت زوجها، قال تعاىل: ىمحٱ   -3
نبيمح ]األحزاب: 33[، وال تأذن بالدخول ألحد إال بإذنه، قال : »ال حيل للمرأة أن  مب 

تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه، وال تأذن يف بيته إال بإذنه«)2(.
رعاية أوالده، وتدبري بيته، قال : »واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها«)3(.  -4

1( أخرجه مسلم )1437(.
2( أخرجه البخاري )51٩5(.

3( أخرجه البخاري )8٩3(، ومسلم )3408(.
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نشاط )1(:
  

ْد  جاءت أحكام الشريعة فيما خيص احلياة الزوجية لتعزز استقرارها، وجتعلها لبنة خري للمجتمع، عدِّ
بالتعاون مع زمالئك بعًضا من هذه األحكام.

................................................................................. )1

................................................................................. )2

 ................................................................................. )3

تربية األوالد:

األوالد نعمة:

جح  مج  حج  نعمة الولد من أعظم النعم اليت ينعم اهلل هبا على من يشاء من عباده، قال تعاىل: ىمحٱ 
جف  جغمغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  حسخس  جس  مخ  محجخ 

يمح ]الشورى: 4٩-50[، وقد مساهم زينة احلياة الدنيا، فقال تعاىل:  خك  حك  جك  مق  مفحق  خف  حف 

منيمح ]الكهف: 4٦[، وجعل  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  جمحم  يل  ىل  مل  ىمحٱخل 

النفس مفطورة على طلب الولد وحبه، فمن هدي الرسل والصاحلني طلب الذرية الصاحلة من اهلل تعاىل، 
حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  يلجم  ىل  مل  خل  يقول تعاىل عن عبده زكريا عليه السالم: ىمحٱ 

جهيمح ]آل عمران: 38[. ين  ىن  خنمن 

أهمية تربية األوالد:

من أوجب الواجبات: تربية األوالد، فهي أمانة ومسؤولية على عاتق الوالدين، وهو يف نفس الوقت حق 
مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  من حقوق األوالد، قال تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]التحرمي: ٦[، ويقول  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض 
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النيب : »كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته«)1(، وتشمل تربية األوالد اجلوانب اإلميانية واخللقية، والعقلية 
واالجتماعية، وغريها مما يكمل شخصياهتم؛ فيسعدون يف حياهتم، وينفعون جمتمعاهتم.

أصول تربية األوالد:

لتربية األوالد أصول تتلخص يف التايل:

التربية على اإلميان، وغرسه يف قلوهبم، وتربيتهم على حمبة اهلل ومراقبته يف كل أحواهلم، وغرس حمبة   -1
رسول اهلل ، وتربيتهم على االقتداء به. 

تكون سجية  والبذل، حىت  والصرب  واألمانة،  كالصدق  الفاضلة؛  والقيم  احلسنة  األخالق  على  التربية   -2
تعينهم يف مواجهة مصاعب احلياة. 

التنشئة على آداب اإلسالم، والتدريب عليها، كآداب النوم، وآداب الطعام، وغريها.   -3

التربية على االبتعاد عن سفاسف األمور، وقبيح العادات، وخوارم املروءة، واالبتعاد عن إحلاق الضرر   -4
بالغري.

غرس الثقة يف نفوس األوالد، وتشجيعهم على التعبري عما يف أنفسهم؛ مبا يشعرهم بقيمتهم، وتعويدهم   -5
على السعي إىل ما فيه نفعهم، واالبتعاد عما يضرهم.

احلفاظ على الفطر السليمة لديهم، وعلى عقوهلم؛ بإبعادهم عما يضرهم من إعالم فاسد، أو رفقاء   -٦
السوء، أو أفكار منحرفة ضالة.

فوائد التربية الحسنة:

من  زن  رن  مم  ام  يل  بر الوالدين: بطاعتهما واإلحسان إليهما عماًل بأمر اهلل تعاىل: ىمحٱ   -1
جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ىنين  نن 

يمح ]اإلسراء: 23[، والرب هبما بعد وفاهتما أيًضا: »إَذا َماَت اإلنساُن اْنَقطَع َعَمُلُه  هب  مب  خب  حب 

1( أخرجه البخاري )5200(، ومسلم )182٩(.
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إالَّ ِمْن ثاثٍة: إال من َصَدَقٍة َجاريٍة، أو ِعلٍم ُيْنَتفُع به، أو ولٍد صاِلٍح َيدُعو لُه«)1(.
على شرع اهلل،  وإناًثا، حيافظون  ذكوًرا  الصاحلون:  فاألوالد  الصاحلة:  واألنوثة  الصاحلة  الرجولة      -2
ويلتزمون باآلداب اإلسالمية، واألخالق احلميدة، والرجولة الكاملة للرجال، واألنوثة الكاملة للنساء، 
جاِل بالنِّساِء، واملتَشبِّهات  وميتثلون األوامر الشرعية اليت منها: »لعَن رسوُل اهلل  املتشبِّهنَي ِمَن الرِّ

جاِل«)2(. ِمَن النِّساِء بالرِّ
تكوين أسرة مسلمة متماسكة: ويف دعاء الصاحلني ألوالدهم وأهل بيتهم أن جيعلهم اهلل قرة عني تسعد   -3

هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  هبم األسرة وتستقر وتتماسك، قال تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]الفرقان: 74[. مب  خب  حب  جب 

نشاط )2(:
  

املساعدة  هذه  بعض صور  فاذكر  سًنا؛  األصغر  إخواهنم  تربية  يف  آباءهم  كربوا  إذا  األوالد  يساعد  قد 
بالتعاون مع زمالئك.

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

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

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

نشاط )3(:
  

تعددت أساليب التربية يف حياة النيب ، اذكر ثالثة أساليب مع ذكر الدليل على أسلوب واحد فقط.

................................................................................. )1

................................................................................. )2

 ................................................................................. )3
1( أخرجه مسلم )1٦31(.

2( أخرجه البخاري )5885(.
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التقويم:
س1: بيِّن أمهية الزواج يف اإلسالم.  

ْد حقوق الزوجة على زوجها. س2: عدِّ

ْد حقوق الزوج على زوجته. س3: عدِّ

س4: اذكر فوائد التزام كال الزوجني بواجباته جتاه اآلخر.

س5:  ما الدليل على أن الولد نعمة؟ وكيف يكون شكرها؟

س٦: هل تربية األوالد واجبة؟ وعلى من جتب؟ اذكر الدليل.

س7: خلص أصول تربية األوالد.

س8: عدد فائدتني للتربية احلسنة.
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الدرس الثامن : الثقافة اإلسالمية

خصيَّة اإلسالميَّة لدى الفرد،  يَّة، وبالغ األثر يف حتديد معامل الشَّ الثَّقافة اإلسالميَّة هلا دور عظيم األمهِّ
والكرامة،  والنُّبل،  فعة،  والرِّ واملجد،  واهليبة،  ة،  القوَّ بسمات  تتَّسم  الَّيت  ة  خصيَّ الشَّ تلك  املجتمع،  ولدى 

زان، واإلجيابيَّة. واالتِّ

: مفهوم الثقافة:
ً
أوال

الثَّقافة لًغة: الفهم، وسرعة التَّعلم، وضبط املعرفة املكتسبة يف مهارة، وحذق، وفطنة.

فت الثقافة بعدة تعريفات، منها: الثقافة اصطالًحا: عرِّ

ة،  ياسة، واإلحاطة بقضايا التَّاريخ املهمَّ قي يف القانون، والسِّ قي يف األفكار النَّظريَّة، وذلك يشمل الرُّ الرُّ
لوك، وأمثال ذلك من االتِّجاهات النَّظريَّة. قي كذلك يف األخالق، أو السُّ والرُّ

مجلة العلوم، واملعارف، والفنون الَّيت يطلب احلذق هبا.

ثانًيا: مفهوم الثقافة اإلسالمية: 

دت تعريفات الثَّقافة اإلسالميَّة، ومنها: تعدَّ

الَّيت  وهي  ُوُجوِدها،  وقوام  تها،  د مالمح شخصيَّ الَّيت حتدِّ فهي  اإلسالميَّة،  ة  لُأمَّ احليَّة  ورة  الصُّ أنَّها 
د اتِّجاهها فيه. تضبط سريها يف احلياة، وحتدِّ

نشاط )1(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب تعريًفا آخر للثقافة اإلسالمية.

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

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

...................................................................................................................
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ا: مكونات الثقافة:
ً
ثالث

 1 ( العموميات:
هي العناصر اليت يشترك فيها أفراد املجتمع مجيًعا، مثل: اللغة، وامللبس، والعادات والتقاليد، والدين، 

والقيم، والعموميات هي مركز اهتمام التربية، وتتمثل فائدهتا يف:
أ   - كون النمط الثقايف واحًدا يف املجتمع.

ب- تقارب طرق تفكري أفراد املجتمع يف احلياة.
جـ- وجود اهتمامات مشتركة بني أفراد املجتمع مما يؤدي إىل متاسكهم اجتماعيًّا.

2 (  اخلصوصيات:
هي عناصر الثقافة اليت حتكم سلوك أفراد معينني دون غريهم يف املجتمع، وقد تكون هذه املجموعة 
مهنية متخصصة أو طبية، مثل اخلصوصيات الثقافية اخلاصة باملعلمني أو املهندسني أو األطباء أو غريهم 

وهم يتصرفون فيما بينهم بأمناط سلوكية معينة.
وقد تكون اخلصوصيات مرتبطة بالطبقة االجتماعية فالطبقة األرستقراطية هلا سلوكياهتا وعاداهتا اليت 
متيزها عن الطبقة املتوسطة، وجيب أال ننسى أن اخلصوصيات ال تنفى اشتراك أفراد الطبقة أو املهنة مع كل 

أفراد املجتمع يف العموميات اليت ناقشناها من قبل.
3 ( البدائل واملتغريات:

هي من العناصر الثقافية اليت ال تنتمي إىل العموميات فال تكون مشتركة بني مجيع األفراد وال تنتمي إىل 
اخلصوصيات فال تكون مشتركة  بني أفراد  مهنة واحدة أو طبقة اجتماعية واحدة ولكنها عناصر تظهر حديثة 
وجترب ألول مرة يف ثقافة املجتمع، وبذلك ميكن االختيار من بينها وتشمل األفكار والعادات وأساليب  العمل 
وطرق التفكري وأنواع االستجابات غري املألوفة بالنسبة ملواقف متشاهبة، مثال ذلك: ظهور موضة جديدة يف 
امللبس مل تكن معروفة من قبل، أو ظهور طريقة إلعداد الطعام ومل يعرفها الناس من قبل،  وهذه املتغريات 
قليلة يف املجتمعات البدائية وكثرية يف املجتمعات املتقدمة، وتكون هذه املتغريات أمناًطا سلوكية قلقة مضطربة 
إىل أن تتالشى أو تصبح خصوصيات، تتسم هذه البدائل بالقلق واالضطراب إىل أن تستقر على وضع وتتحول 

فيه إىل اخلصوصيات أو العموميات الثقافية فهي متثل العنصر النامي من الثقافة.
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نشاط )1(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اذكر تقسيًما آخر لعناصر الثقافة.

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

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

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

خصائص الثقافة اإلسالمية:

تتسم الثقافة اإلسالمية خبصائص متيزها عن غريها من الثقافات السائدة يف األرض، ومن أبرز هذه 
اخلصائص:

1 (  الربانية:
ألن الثقافة اإلسالمية تستمد معارفها من الوحي اإلهلي )الكتاب والسنة( وما استنبطه العلماء املسلمون 
الظلم، وصلة  منه هداياهتما، وهي تدعو إىل توحيد اهلل تعاىل وإىل مكارم األخالق، وإحقاق احلق ورفع 

ٰىري  ين  ىن  نن  من  زن  رن  األرحام، وإىل نشر اخلري، وتصبغ األمة بالصبغة الربانية ىمحٱ 
يمح   ]البقرة: 138[. ني  مي  زي 

2( ماءمتها للفطرة اإلنسانية:
فالذي خلق اإلنسان هو الذي أوحى إىل رسوله حممد  هبذه اهلدايات؛ إلصالح شأن اإلنسان وتنظيم 
عالقاته مع غريه، وبيان واجباته جتاه خالقه، لذا كانت منطلقات هذه الثقافة إلصالح اإلنسان من داخله، 
بتلبية حاجاته الفطرية اليت أودعها اهلل سبحانه وتعاىل فيه، وهتذيب غرائزه وتنظيمها، واإلجابة عن تساؤالته 
العقلية، وحتريره من اخلرافات واألوهام، وإشباع حاجاته الروحية، فأدخلت الطمأنينة إىل نفسه وحققت له 

السعادة والرضا.
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3( اإلجيابية:
تتسم الثقافة اإلسالمية باإلجيابية، فهي تطلق الطاقات وتوجهها ملصلحة البشرية، فمن مهمات اإلنسان 

حي  جي  ٰه  مه  جه  يف هذه احلياة: االستخالف يف األرض وعمارهتا، يقول عز من قائل: ىمحٱ 
مكيمح  لك  هش  مش  هس  مس  هث  هتمث  مت  هب  مب  هئ  مئ  هي  مي  خي 

]األنعام: 1٦5[. فالكون كله ميدان لعمل اإلنسان وجتاربه.
4(  الشمول والكمال:

الثقافة اإلسالمية تأخذ مشوهلا وكماهلا من الرسالة اإلسالمية اخلالدة اليت يقول عنها مزنهلا: ىمحٱزب 
يتيمح ]املائدة: 3[، فاهلدايات اإلسالمية  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب 

مشلت تعامل اإلنسان مع نفسه، ومع من حوله.
5(  التوازن واالعتدال:

الروح  متطلبات  فتراعي  اإلسالمية،  الشخصية  بناء  يف  والتوازن  باالعتدال  اإلسالمية  الثقافة  تتصف 
واملادة يف اإلنسان، واالعتدال والتوازن يف إقامة املجتمع اإلسالمي، فتحافظ على مصلحة الفرد واجلماعة.

٦(  املثالية الواقعية:
ليس يف اإلسالم قضايا مثالية غري قابلة للتطبيق، فال يكلف اهلل نفًسا إال وسعها، إال أن الثقافة اإلسالمية 
متميًزا  اإلنسان  يكون  املشاعر، حبيث  يف  الشفافية  وتكسبه  وروحه،  بفكره  وتسمو  اإلنسان  شأن  من  ترفع 
الناس، فحياته وسلوكه تطبيق عملي حلقائق اإلسالم وليس جمرد  بعقيدته وأخالقه وسلوكه يف تعامله مع 

شعارات ترفع.
.......................................................................................................... )7

أهداف الثقافة اإلسالمية:

لدراسة الثقافة اإلسالمية أهداف كثرية، منها:

ترسيخ العقيدة اإلسالمية الصحيحة يف ضوء هدايات القرآن الكرمي والسنة املطهرة.   -1

2-   تعريف املسلم باملبادئ والنظم واملعارف اإلسالمية األساسية لكي حتميه من التيارات الفكرية املعارضة 
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ملفاهيم اإلسالم ونظمه.

3- إيضاح واقع التفكري العلمي والعقلي يف اإلسالم من خالل دراسة املبادئ والنظم وكليات املعارف اإلسالمية 
النظرية والعلمية , ومن خالل دراسة مناذج من التاريخ العلمي عند املسلمني.

4- دفاع املسلمني عن دينهم ومبادئهم وأمتهم وتارخيها املجيد، وهتيئتهم لنشر اإلسالم والدعوة إليه بشىت 
الوسائل. 

......................................................................................................... -5

مصادر الثقافة اإلسالمية:

أواًل: األصلية:
الكتاب:  	 

كتاب اهلل حوى من احلق والعلوم واملعارف ما ال ميكن أن حييط به بشر، وهو املعجزة الكربى للرسالة 
اإلسالمية.

السنة النبوية: 	 
الوحي الثاين املفصل ملا ُأمجل يف القرآن من أحكام وتشريعات، وكان ُخلق رسول اهلل  القرآن، فال 
يقول وال يفعل إال ما أمره اهلل به، وال ُيِقر إال ما ميكن أن يقبله الشرع، وبذلك أخذت عنه السنة القولية مما 
قاله ألصحابه أو أمرهم به، والسنة الفعلية من أفعاله اليت رآها أصحابه منه، والسنة التقريرية ما أقره من 

أقوال أصحابه وأفعاهلم ومل ينههم عنه أو ينكره عليهم. 
ثانًيا: الفرعية:

التراث اإلسامي: 	 
هو ما فهمه علماء املسلمني من كتاب اهلل وسنة رسوله ، بدًءا من الصحابة  إىل أن يرث اهلل األرض 
ومن عليها، ويدخل يف ذلك ما اختذوه من وسائل االستدالل؛ كاإلمجاع، أو املصاحل املرسلة، أو االستحسان. 
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التراث اإلنساين:	 
أباح اإلسالم تبادل املنافع بني الناس أيًّا كانت ديانتهم، فاحلكمة ضالة املؤمن أينما وجدها فهو أحق 
هبا، ما مل يتصادم أو يتعارض مع العقيدة اإلسالمية وفق ثوابتها وقواطعها وضوابطها وحدودها املعلومة، 
وبالتايل ينبغي لنا أن نطلع على علوم احلضارات األخرى، ونستفيد منها ما حنتاج إليه مبا يعود على أمتنا 

بالقوة والتقدم يف شىت املجاالت.   

التقويم:
س1: عرف الثقافة لًغة واصطالًحا.  

س2: بني خصائص الثقافة اإلسالمية.

س3: اشرح مصادر الثقافة اإلسالمية.
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الدرس التاسع : تحديات الثقافة اإلسالمية

تعرضت ثقافتنا اإلسالمية ملحاوالت اهلدم والتخريب من قبل املفسدين منذ عهد الرسول  إىل اليوم، 
وقد بلغت ذروهتا يف اخلطورة يف الفترة املعاصرة، وخباصة يف مرحلة االستعمار الغريب وما تبعه من استقالل 
لبعض البلدان اإلسالمية، حىت أصبحت حماوالت تشويه الثقافة اإلسالمية وختريبها وتغريبها ظاهرة بصورة 

منظمة ومرتبة. 

: مظاهر التحدي في وجه الثقافة اإلسالمية: 
ً
أوال

لعل من أبرز مظاهر التحدي ما يلي: 

1- اهلجوم على القرآن والسنة.

من جهة مصدرمها اإلهلي.	 

جهة صالحيتهما لكل زمان ومكان.	 

2- اهلجوم على التراث اإلسالمي.

3- اهلجوم على اللغة العربية.

.................................................................................................................. -4

1 - اهلجوم على القرآن الكرمي والسنة النبوية: 
أ- من جهة مصدرمها اإلهلي:

التشكيك فيهما، ونفي النبوة والرسالة واعتبار القرآن والسنة ليسا وحًيا، وإمنا مها جمرد تأليفات 
أبدعها حممد "العبقري" وليس حممد الرسول والنيب، إمنا القصد منها التمهيد للقول ببشرية الوحي 

ونسبيته الزمانية واملكانية، ومن مث التمكن من جتاوزه كما يتم جتاوز كل ما هو بشري تارخيي.
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ب- من جهة صاحيتهما لكل زمان ومكان: 
الوصول  بقصد  األحاديث؛  ورود  وأسباب  اآليات  نزول  بأسباب  الشرعية  األحكام  ربط  الكثري  حاول 
إىل ربط هذين األصلني بالظرفية التارخيية واالجتماعية اليت أنتجتهما، حىت إذا ما تغري التاريخ 

واملجتمع، أمكن القول بوجوب تغيري هذه األحكام، ووجوب االجتهاد خارج دائرهتما. 

نشاط )1(:
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب كيف ميكن أن نواجه اهلجوم على القرآن الكرمي والسنة النبوية.

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

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

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

2- اهلجوم على التراث اإلسامي:
التراث اإلسالمي يتضمن جانبني: 

جانب الوحي.	 

جانب فهم هذا الوحي؛ على أسسه الشرعية وقواعده العلمية، والذي أمثر تلك العلوم اإلسالمية.	 

ومن أبرز الطعون يف هذا التراث األصيل، القول بنسبيته الزمانية واالجتماعية، وارتباطه بعوامل تارخيية 
أنتجته، دون التمييز يف هذا التراث بني ما هو إهلي املصدر؛ كالقرآن والسنة، وبني ما هو بشري املصدر.

3- اهلجوم على اللغة العربية: 
القوميات،  وإثارة  املستعمرة،  الدول  يد  اإلسالمي يف  العامل  مع سقوط  ازدادت حدته  قدمي  هو هجوم 
تعليم  تشجيع  إىل  إضافة  الفصحى،  العربية  اللغة  على  القضاء  أجل  من  العامية  العربية  اللهجات  وتشجيع 
اللغات األجنبية ودعمه بكل الوسائل واإلمكانات، حىت أضحت هذه اللغات وسيلة للرقي يف البلدان العربية 

واإلسالمية، خبالف حامل اللغة العربية فكأنه ليس مثقًفا وال مفكًرا. 
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ثانًيا: آثار التحديات التي تواجه الثقافة اإلسالمية:

1- تشويه اإلسالم وإثارة الشبهات حول القرآن الكرمي والسنة النبوية وعقيدة اإلسالم وشريعته.

 2- تفريق املسلمني وإزالة الوحدة اإلسالمية والدعوة إىل القوميات املتنوعة.

 3- اجلهل باإلسالم وعقائده وأحكامه يف كثري من بالد اإلسالم، وانتشار البدع واخلرافات واملذاهب الباطلة.

 4-  اهتزاز الثوابت لدى بعض املسلمني ونشوء طبقة من املثقفني املستغربني املنبهرين بالغرب وثقافاته.

خبيمح   حب  جب  هئ  مئ  خئ   5- إضعاف اللغة العربية اليت اختارها اهلل لكتابه كما قال تعاىل: ىمحٱ 
]يوسف: 2[، وانتشار اللهجات املحلية.

.......................................................................................................... -٦

ا: سبل مواجهة التحديات الثقافية:
ً
ثالث

ملواجهة التحديات الثقافية سبل كثرية، منها:

1- العودة إىل اإلسالم، وتربية األمة عليه بعقيدته القائمة على توحيد اهلل سبحانه.

2- العناية بثقافتنا اإلسالمية ولغتنا العربية يف وسائل اإلعالم ومناهج التعليم.

3- إبراز خصائص اإلسالم وعامليته وعدالته وحضارته وثقافته وتارخيه للمسلمني قبل غريهم، ليستلهموا 
أجمادهم ويعتزوا هبويتهم.

4- العمل على النهوض باألمة يف شىت امليادين.

5- قيام وسائل اإلعالم بواجباهتا يف احلفاظ على اهلوية ودعمها.

التقويم:
س1: وضح مظاهر التحدي يف وجه الثقافة اإلسالمية، وآثارها.  

س2: بني سبل مواجهة التحديات الثقافية. 
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أهداف الوحدة:
  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

# يؤمن خبطورة التكفري.	

# حيذر التكفري.	

# يدعو اهلل  وحده.	

# يؤمن خبطورة السحر.	

# يناقش األحكام الشرعية املتعلقة بالسحر.	

# يبني أحكام الرقى والتمائم.	

# يتمسك بالسنة.	

# حيذر البدعة.	

# يقارن بني السنة والبدعة.	
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الدرس األول : التكفير

المقصود بالتكفير: 

هو نسبة أحد من أهل القبلة – أي املسلمني – إىل الكفر.

أحوال الناس في الحكم عليهم: 

ينقسم الكافرون إىل قسمني: 

كافرون كفر أصلي كالوثنيني وامللحدين وأهل الكتاب، وتكفريهم واجب شرًعا. °

مسلمون مت تكفريهم: وهؤالء ال حيكم بتكفريهم إال العلماء الراسخون يف العلم، وبضوابط وشروط  °
عديدة.

خطورة تكفير المسلمين: 

األصل بقاء املسلم على إسالمه، حىت يأيت ما ينقله عنه بربهان شرعي صحيح، فتكفري املسلم أمر 
عظيم، وال جيوز اإلقدام عليه إال إذا توافرت الشروط وانتفت املوانع.

هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  قال تعاىل: ىمحٱ 
مخجس  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت 

مع  جع  مظ  حط  مض  حضخض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس 

جغيمح ]النساء: ٩4[، وعن أسامة رضي اهلل عنه قال: بعثنا رسول اهلل  يف سرية، فصبحنا احلرقات من 

جهينة، فأدركت رجاًل، فقال: ال إله إال اهلل. فطعنته، فوقع يف نفسي من ذلك. فذكرته للنيب ، فقال 
رسول اهلل : »أقال: ال إله إال اهلل وقتلته؟!« قال: قلت: يا رسول اهلل، إمنا قاهلا خوًفا من الساح. 
قال: »أفا شققت عن قلبه حىت تعلم أقاهلا أم ال؟!!«. فما زال يكررها علي حىت متنيت أين أسلمت 

يومئذ« )1(.

1(  أخرجه مسلم )٩٦(.
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نشاط )1(: 
  

ناقش َأضرار التكفري على املجتمع.

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

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

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

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

حق التكفير: 

رون من  ر إال من كّفره اهلل ورسوله، وأهل السنة ال يكفِّ التكفري حق اهلل عز وجل يف خلقه، فاألصل أال نكفِّ
رهم؛ ألن الكفر حكم شرعي. خالفهم وإن كان ذلك املخالف يكفِّ

أنواع التكفير: 

للتكفري أنواع ثالثة؛ تكفري بالعموم، وتكفري أوصاف، وتكفري أشخاص، وبيان ذلك مبا يلي: 

التكفري بالعموم: ومعناه تكفري املخالفني كلهم، عاملهم وجاهلهم، من قامت عليه احلجة ومن مل  °
تقم، وهذه طريقة أهل البدع.

التكفري باألوصاف: وهذا كقول أهل العلم يف كتب العقائد ويف باب الردة من كتب الفقه: من جعل  °
ب  بينه وبني اهلل وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسأهلم كفر، ومن سب اهلل أو رسوله كفر، ومن كذَّ
بالبعث كفر، وإطالق أهل العلم هذا يقصدون به أن هذا الفعل أو القول كفر خِيرج من امللة. أما 
صاحبه فال يكفرونه حىت تتوافر فيه الشروط وتنتفي عنه املوانع، فليس من الزم كون الفعل كفًرا 

أن يكون كل من فعله كافًرا.

تكفري أشخاص: واملقصود به احلكم على الشخص الذي وقع يف أمر خيرج من امللة بالكفر. °
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شروط التكفير: 

يشترط للتكفري شرطان: 

أن يقوم الدليل من الكتاب والسنة الثابتة على أن هذا القول أو الفعل مما يكفر صاحبه. °

أن ينطبق احلكم على من فعل ذلك عاملًـا بذلك قاصًدا له خمتاًرا غري متأول. °

موانع التكفير: 

للتكفري موانع عديدة منها: 

اجلهل: وهو أن جيهل صاحب القول أو الفعل الذي قام الدليل من الكتاب والسنة على كفر صاحبه،  °
أنه يكفر هبذا القول أو الفعل.

اخلطأ: وهو أن يأيت العبد املسلم بقول أو فعل ثبت بالدليل من الكتاب والسنة على كفر صاحبه دون  °
علم منه.

اإلكراه: كمن جيرب على اإلتيان بفعل أو قول ثبت بالدليل من الكتاب والسنة كفر صاحبه. °

التأويل: وهو صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه إىل ما خيالفه وهو قسمان:  °
• القسم األول: قسم يعذر صاحبه بتأويله، وهو ما كان مبنًيا على شبهة، مثل أن يكون له وجه من لغة 	

العرب، كمن تأول شيًئا من صفات اهلل تعاىل. وكان تأويله مبنًيا على شبهة.
• والقسم الثاين: تأويل ال يعذر أصحابه، كتأويالت الباطنية، كقوهلم عن احلج إنه قصد إمامهم، 	

والصوم حفظ أسرارهم.
كيفية قيام الحجة: 

ال حيكم على معني بالكفر إال بعد إقامة احلجة عليه وإصراره على الكفر الذي وقع منه، وإقامة احلجة 
ختتلف من شخص إىل آخر ومن حال إىل حال.
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التقويم :
س1: عرف التكفري وأحوال الناس يف احلكم عليهم بالكفر.  

س2: قارن بني أنواع التكفري.

س3: اذكر شروط التكفري وموانعه.

س4: هل يكفر من ارتكب خصلة من خصال الكفر مكرًها؟ وما الدليل على ذلك؟

س5: مىت يكون التأويل مانًعا من تكفري صاحبه؟ ومىت ال يكون؟
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 الدرس الثاني : دعاء غير اهلل

مفهوم الدعاء: 

الدعاء الطلب واالبتهال، ودعا اهلل: طلب منه اخلري، ورجاه منه، ودعا لفالن: طلب اخلري له، ودعا على 
فالن: طلب له الشر. وهو من أفضل أنواع العبادات وأعظمها، وقد مسى اهلل عز وجل الدعاء عبادة، وتوعد 

خي  حي  جي  يه  ىه  جهمه  ين  ىن  من  خن  من تركه، قال تعاىل: ىمحٱ 
ىق  يف  ىف  يث  ىث  يمح ]اغفر: 6٠[، كما هنى عن دعاء غريه قال تعاىل: ىمحٱ  يي  ىي  مي 

يمح ]القصص: ٨٨[ . ين  ىن  نن  من  رنزن  مم  ام  يل  ىل  يكمل  ىك  مك  لك  يقاك 

العبادات التي يشملها الدعاء: 

إن الدعاء عبادة تشمل العديد من العبادات األخرى منها: 
التوبة إىل اهلل عز وجل. °

الرغبة إىل اهلل وحده. °

التوكل على اهلل. °

االفتقار إىل اهلل. °

األنس باهلل. °

نشاط )1( :
  

اذكر سنن الدعاء.

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

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

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

...................................................................................................................
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دعاء غير الله تعالى: 

من دعا غري اهلل تعاىل فقد أشرك شرًكا أكرب وخرج من امللة، سواًء كان هذا املدعو نبًيا أم ولًيا أم َمَلًكا 
أم جنًيا، أم غري ذلك من املخلوقات.

مع اهلل  فقد اختذ  بغري اهلل  استغاث  فمن  كفر وشرك،  ودعاء غريه  وتوحيد،  إميان  وحده  ودعاء اهلل 
هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  أنداًدا، قال تعاىل: ىمحٱ 
يمح  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  جحمح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت 

]الزمر: ٨[.

ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  وقد مسى اهلل عز وجل دعاء غريه شرًكا، كما قال تعاىل:  ىمحٱ 
يمح ]فاطر: ١٤[. مي  زي  ري  ٰى  ىنين  نن  من  زن  ممرن  ام  يل 

نشاط )2( :
  

ناقش مع زمالئك خطورة دعاء غري اهلل على الفرد واملجتمع.

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

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

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

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

التقويم :
س1: مسى اهلل عز وجل الدعاء عبادة، فما الدليل على ذلك؟  

س2: وضح كيف جيمع الدعاء عبادات متعددة؟

س3: وضح كيف يكون هناك شرك أو نفاق يف الدعاء؟
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الدرس الثالث : السحر

تعريف السحر: 

َحر آلخر الليل؛ ألن األفعال اليت تقع فيه تكون  °  السحر لغة: ما خفي ولطف سببه، ومنه مسي السَّ
خفية، وكذلك مسي السحور، ملا يؤكل يف آخر الليل؛ ألنه يكون خفًيا، فكل شيء خفي سببه يسمى 

سحًرا.

السحر شرًعا: ُعَقد وُرَقى، أي: قراءات وطالسم يتوصل هبا الساحر إىل استخدام الشياطني فيما  °
يريد به ضرر املسحور بقدر اهلل.

حكم السحر والساحر: 

ينقسم السحر إىل قسمني: 

القسم األول: وهو الذي يكون بواسطة الشياطني واجلن، فيعبدهم الساحر ويتقرب إليهم ليسلطهم  °
على املسحور، وهذا شرك، ومرتكبه يقتل ردة.

األدويــة، واألخالط،  ° بواسطة  ويكون  الشرك -  والدجل - مبا دون  الشعوذة  الثاين: سحر  القسم 
والعزائم، وحنوها ليؤثر هبا على املسحور، وهذا فسق، يعزر مرتكبه مبا يكف شره ولو بقتله، ويوقع 

العقوبة على مرتكب النوعني ويل األمر أو من ينيبه.

نشاط )1(: 
  

جاءت األحاديث الشريفة للتحذير من السحر والسحرة، اذكر ثالثة أحاديث منها.

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

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

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

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

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

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

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

خطر السحر والسحرة على المجتمع: 

السحرة يعبثون بعقائد الناس؛ فهم يظهرون مبظهر األطباء للمرضى، فيأمروهنم بأمور شركية كالذبح 
لغري اهلل، أو يكتبون هلم الطالسم الشركية والتعاويذ الشيطانية بصفة حروز يعلقوهنا يف رقاهبم أو يضعوهنا 
يف صناديقهم أو يف بيوهتم. وبعضهم يظهر مبظهر الويل الذي له خوارق وكرامات، فيجري على أيدي هؤالء 

الفتنة.

كما يبث السحرة الكراهية والبغضاء يف نفوس أفراد املجتمع، حني يوحون -ظلًما وعدواًنا - للمرضى 
وأصحاب املشكالت أن أقرب الناس إليهم هم السبب وراء تلك األمراض واملشكالت اليت يعانون منها. وغري 

ذلك من سلب أموال الناس بالباطل.

عالقة السحر بالشرك: 

السحر داخل يف الشرك من ناحيتني: 

الناحية األوىل: ما فيه من استخدام اجلن والشياطني والتعلق هبم والتقرب إليهم مبا حيبونه من  °
 طاعتهم وصرف شيء من العبادة هلم ليقوموا خبدمة الساحر، فالسحر من تعليم الشياطني قال تعاىل: 

خن  حن  جن  يم  ىم  خممم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ىمحٱ 

يي  ميىي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين   ىن  من 

يئ  ىئ  نئ  مئ  رئزئ  ٰى     ٌّ     ٍّ    َّ     ُّ     ِّ   ّٰ  ٰر  ٰذ 

ىث  نث  زثمث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  نبىب  مب  زب  رب 

زن  رن  اممم  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  يفىق  ىف  يث 
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يمح ]ابلقرة: ١٠٢[. مي  زي  ري  ٰى  ىنين  نن   من 

الناحية الثانية: ما فيه من دعوى علم الغيب يف بعض صوره، ودعوى مشاركة اهلل يف ذلك، وهذا  °
ٰى    ٌّ   ٍّ   َُّّ   ِّ      ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  كفر وضالل، قال اهلل تعاىل:ىمحٱ 

زئيمح ]انلمل: 6٥[. رئ 

حكم إتيان الساحر: 

حيرم إتيان السحرة سواء أكان ذلك لفعل سحر أم َحِلّه، كما حيرم تعلم السحر وتعليمه واالطالع على 
كتبه ورسائله، وحيرم االتصال بالسحرة ومشاهدة أعماهلم عرب القنوات الفضائية أو الشبكات العنكبوتية أو 

غريها.

صفات الساحر: 

السحرة هلم صفات عديدة قد جتتمع كلها يف الساحر، ومن تلك الصفات اليت تكون يف الساحر: 

ال يتطهر الطهارة الشرعية. °

ال يصلي الصالة الشرعية. °

يدعو غري اهلل ويستغيث باملخلوقات ويعظمها من دون اهلل. °

ادعاء علم الغيب. °

كتابة الطالسم والرسوم واألشكال، واليت قد تسمى حجاًبا أو حرًزا. °

التقويم :
  

س1: هل للسحر حقيقة؟ استدل على ما تقول من اآليات واألحاديث.

س2: وضح العالقة بني السحر والشرك.

س3: اذكر عالمات السحرة.
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قى والتمائم الدرس الرابع : الرُّ

أتى جربيُل النيبَّ  فقال: »يا حممُد، اشتكيَت؟ فقال: نعم. قال: باسِم اهلِل أرقيَك، من كلِّ 
شٍيء ُيؤذيَك، من شرِّ كل نفٍس أو عنِي حاسٍد اهلُل يشفيَك، باسِم اهلِل أَْرِقيَك« )1( .

نشاط )1( :
  

ناقش ما املقصود بقوله: “باسِم اهلِل َأْرِقيَك” ؟

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

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

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

: الرقى:
ً
أوال

تعريف الرقي: 
ة )ُرْقَية(. ° الرقى يف اللغة: مجع رقية، واالسم منه )َرْقًيا(، يقال: رقيته، أرقيه، رقًيا، واملرَّ
الرقى يف االصطالح: األمور اليت يعوذ هبا لرفع البالء أو دفعه.  °

أنواع الرقى: 
النوع األول: ما مل خيل من الشرك وهي الرقية اليت يستعان فيها بغري اهلل من دعاء غري اهلل أو  °

االستغاثة واالستعاذة بغري اهلل، كالرقى بأمساء الشياطني، أو بأمساء املالئكة واألنبياء والصاحلني، 
فهذا دعاء لغري اهلل وهو شرك أكرب.

النوع الثاين: ما كان خالًيا من الشرك بأن يقرأ على املريض شيًئا من القرآن، أو يعوذ بأمساء اهلل  °
وصفاته، واألدعية املشروعة، فهذا كله مباح؛ ألن النيب  قد رقى وأمر بالرقى وأجازها.

1 (  أخرجه مسلم )218٦(.
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كيفية الرقى: 
أن يقرأ وينفث على املريض مباشرة، أو يقرأ يف ماء أو زيت وحنومها فيستعمله املريض كما جاء يف 
حديث عائشة رضي اهلل عنها: أن النيب  يقول للمريض: »بسِم اهلِل، ُترَبُة أرِضنا، ِبريَقِة بعِضنا، َيشَفى 

َسقيُمنا، بإذِن ربِّنا« )1(.
مفاهيم خاطئة يف الرقية: 

النتشار اجلهل واألحاديث الضعيفة واملوضوعة ظهرت العديد من املفاهيم اخلاطئة يف الرقية منها: 
الظن أن املريض ال يرقي نفسه. °
عدم اليقني يف االستشفاء بالقرآن الكرمي. °
التعجل بطلب الشفاء والتذمر من تأخره. °
تعلق بعض املرضى بأشخاص معينني يف العالج دون غريهم. °
االعتقاد بأن الرقية ال تناسب يف عالج األمراض العضوية. °

ثانًيا: التمائم:

تعريف التمائم: 
التمائم يف اللغة: مجع متيمة، وهي يف األصل خرزة كانت تعلق على األطفال، يتقون هبا من العني وحنوها، 

وكأن العرب مسوها هبذا االسم ألهنم يريدون أهنا متام الدواء والشفاء املطلوب.

أنواع التمائم: 
أدعية  ° أو  أو من أمساء اهلل وصفاته  القرآن  آيات من  يكتب  بأن  القرآن:  كان من  ما  األول:  النوع 

مشروعة وتعلق لالستشفاء هبا، فهذا النوع قد اختلف العلماء يف حكم تعليقه.
والنعال واخلرق وأمساء  ° واخليوط  والودع  والعظام  القرآن: كاخلرز  كان من غري  ما  الثاين:  النوع 

الشياطني واجلن والطالسم، فهذا حمرم قطًعا، وهو من الشرك، قال رسول اهلل : »من علَّق 

1 (  أخرجه البخاري )21٩4(.
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متيمًة فقد أشرَك« )1(. 

حتصني املسلم نفسه: 

على املسلم أن حيصن نفسه من الشرور واآلفات باألذكار الواردة اليت تنفع من يقوهلا بصدق، وإخالص، 
وقوة توكل ويقني، ومن ذلك: 

صالة الفجر يف مجاعة. قال رسول اهلل : »من صلى الصبَح فهو يف ذمِة اهلِل، فا يطلبنَّكم اهلُل من - 1
ذمِته بشٍيء فُيدرَكه فيكبَُّه يف ناِر جهنَم« )2(.

قراءة آية الكرسي يف الصباح واملساء.- 2
قراءة خواتيم سورة البقرة يف املساء.- 3
4 -......................................................................................
5 -......................................................................................
٦ -......................................................................................

نشاط )2(: 
  

التمائمالرقىوجه املقارنة

التعريف
..............................
..............................
..............................

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

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

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

احلكم الشرعي
..............................
..............................
..............................

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

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

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

األنواع
..............................
..............................
..............................

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

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

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

1 (  أخرجه ابن حبان )٦0٦8(.
2 (  أخرجه مسلم )٦57(.
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وجوب إزالة التمائم: 

جيب إزالة التمائم، فعن عمران بن حصني رضي اهلل عنه أن النيب  رأى رجاًل يف يده حلقة من صفر، 
فقال: »ما هذا؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها؛ فإهنا ال تزيدك إال وهًنا، فإنك لو ِمتَّ وهي عليك ما 

أفلحت أبًدا« )1(.

التقويم :
س1: عرف الرقى وأنواعها وأحكامها.  

س2: عرف التمائم وأنواعها وحكم إزالتها.

س3: وضح كيف ميكن للمسلم أن حيصن نفسه؟

        

1 (  أخرجه ابن ماجه )3531(.
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أهداف الوحدة:
  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

# يؤمن بأمهية الفقه.	

# يكتسب بعض امللكات الفقهية.	

# يناقش بعض األحكام املتعلقة باإليالء.	

# يناقش بعض األحكام املتعلقة بعدة النساء.	

# يناقش بعض األحكام املتعلقة بعلم الفرائض.	

# يدرك متيز اإلجراءات القضائية يف اإلسالم.	
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الدرس األول : اإليالء

: تعريف اإليالء:
ً
أوال

اإليالء لًغة: اليمني مطلًقا، سواء كان على ترك قربان زوجته، أو غريه.
اإليالء شرًعا: 

# اليت 	 زوجته  امتناعه من وطء  على  ويصح طالقه  وطــؤه،  يتصور  زوج  بأنه: حلف  الشافعية  عرفه 
يتصور وطؤها يف قبلها مطلًقا، أو فوق أربعة أشهر.

ثانًيا: دليل اإليالء:

ِحيٌم )22٦( َوِإْن  لَِّذيَن ُيْؤُلوَن ِمن نَِّساِئِهْم َتَربُُّص أَْرَبَعِة أَْشُهٍر َفِإن َفاُءوا َفِإنَّ اهلَل َغُفوٌر رَّ قال تعاىل: ىمحٱ لِّ

] البقرة: 22٦، 227[. َاَق َفِإنَّ اهلَل َسِميٌع َعِليٌم )22٧( يمح  َعَزُموا الطَّ
ا: حكم اإليالء ودليله:

ً
ثالث

لإليالء حكمان: 
)1( حكم أخروي: هو اإلمث إن مل يفئ إليها.

)2( حكم دنيوي: هو طالقها بعد أربعة أشهر.
فاإليالء حرام ملا فيه من اإلضرار باملرأة باهلجر، وحرماهنا من لذة أودعها اهلل فيها لتحتمل يف سبيلها 

مشقة تربية الذرية ومتاعها، وإشعارها بكراهيته، وانصرافه عنها، وكل ذلك إيذاء هلا. 
نشاط )1( :

  
بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب اآليات القرآنية اليت وردت يف اإليالء.

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

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

...................................................................................................................
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نشاط )2( :
  

بالتعاون مع زمالئك، بني كيف حافظ اإلسالم على حقوق املرأة من خالل أحكام اخللع، واإليالء وغريها 
من األحكام.

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

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

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

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

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

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

التقويم :
س1: عرف اإليالء لغة واصطالًحا.  

س2: بني احلكمة من حترمي اإليالء.
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الدرس الثاني : الظهار

ٰرٰى   ٌّ      ٍّ   َّ   ُّ     ِّّٰ  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  يئرب  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ 

يل  ىل  مل  يك  ىك  لكمك  اك  يق  يفىق  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت 

مئ  حئخئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  ريزي  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام 

] املجادلة: 4-2[. يمح  مث  هت  مت  خت  جتحت  هب  مب  حبخب  جب  هئ 

نشاط )1( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب سبب نزول اآليات السابقة.

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

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

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

: تعريف الظهار:
ً
أوال

الظهار لًغة: هو أن يقول الرجل المرأته: أنت عليَّ كظهر أمي.
الظهار شرًعا: 

# عرفه الشافعية بأنه: تشبيه الزوج زوجته يف احلرمة مبحرمة عليه. أي: أن يشبه زوجته مبن حترم 	
عليه على التأبيد.
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ثانًيا: كفارة الظهار:

نشاط )2( :
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب كفارة الظهار اليت وردت يف اآليات يف أول الدرس.

.................................................................................... )1(

.................................................................................... )2(

.................................................................................... )3(

كفارة الظهار ثاثة أنواع مرتبة:
)1( عتق رقبة للقادر عليها:

واشترط أغلب الفقهاء أن تكون رقبة مؤمنة. 
)2( صيام شهرين متتابعني:

من مل يقدر على عتق الرقبة فكفارته صيام شهرين متتابعني حبيث يصوم ستني يوًما، أو يصوم شهرين 
باهلالل بدون أن يفطر يوًما واحًدا.

)3( إطعام ستني مسكيًنا:
 من عجز عن صيام شهرين متتابعني، فكفارته إطعام ستني مسكيًنا، ويتحقق العجز عن الصيام عند 

الشافعية بواحد من أربعة أمور:
)1(  أن يطرأ عليه مرض يغلب على الظن أنه يستمر شهرين بإخبار طبيب، أو حبكم العادة، وأوىل 

أن يكون املرض شديًدا.
)2( أن خياف زيادة املرض بالصيام.

)3( أن تلحقه مشقة شديدة بالصيام أو مبتابعة ستني يوًما، حبيث ال حيتمل ذلك عادة.
)4( أن يكون عنده شبق)1(.

1 (  املقصود هنا: ال يستطع الصرب عن مجاع زوجته، وليس له زوجة غريها ميكنه إتياهنا.
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نشاط )3( :
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب الدروس املستفادة من تدرج كفارة الظهار.

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

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

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

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

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

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

التقويم :
س1: عرف الظهار لغة واصطالًحا.  

س3: تكلم عن كفارة الظهار.
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ة الدرس الثالث : الِعدَّ

 
: تعريف العدة:

ً
أوال

العدة لًغة: مأخوذة من العدد، مبعىن أحصى، تقول: عددت الشيء عدة إذا أحصيته إحصاء، وتطلق 
العدة لًغة على أيام حيض املرأة، أو أيام طهرها.

العدة شرًعا: 
عرفها الشافعية بأهنا: مدة تتربص فيها املرأة ملعرفة براءة رمحها، أو للتعبد، أو لتفجعها على زوج.

نشاط )1( :
  

بالتعاون مع زمالئك، ومن خالل التعريفات السابقة؛ اشرح معىن العدة، وبني احلكمة من مشروعيتها.

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

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

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

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

ثانًيا: أنواع العدة، وأقسامها:

ميكن تقسيم العدة كما يلي:
#  األقراء؛ ومفردها: ُقْرء، وهو احليضة.	

# األشهر.	

# احلمل.	

كما ميكن تقسيم املعتدة كما يلي:
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# أواًل: املعتدة بفراق زوجها مبوته:	
- املتوىف عنها زوجها وهي حامل: تنقضي عدهتا بوضع احلمل.

- املتوىف عنها زوجها وهي غري حامل: تنقضي عدهتا بأربعة أشهر وعشرة أيام.
# ثانًيا: املعتدة بطاق أو فسخ:	

- املطلقة وهي حامل: تنقضي عدهتا بوضع احلمل.
- املطلقة وهي ليست حامل وهي من ذوات احليض: تنقضي عدهتا بثالثة أقراء.

- املطلقة وهي ليست حامل وال حتيض: تنقضي عدهتا بثالثة أشهر.

عدة احلامل : سواء املطلقة أو املتوىف عنها زوجها:
تنتهي عدهتن بوضع احلمل. 

جفحف  َّ ]الطالق: 4[. مغ  جغ  مع  جع  مظ  قال تعاىل: ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 

التقويم :
س1: عرف العدة، لًغة وشرًعا.  

س2: تكلم عن أنواع العدة وأقسامها.

س3: قارن بني املعتدة لوفاة زوجها، واملعتدة لطالق أو فسخ. 
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الدرس الرابع : مقدمة في علم الفرائض

املال رزق من اهلل عز جل يرزق به من يشاء، نظم اهلل مصارفه للمسلمني يف حياهتم، سواء بأحكام 
البيع والشراء وغريها من األحكام، وبعد مماهتم بأحكام املواريث، كما حيب، ومبا حيفظ بينهم التكافل 

والتراحم.

تعريف علم الفرائض: 

الفرائض يف اللغة: مجع فريضة، مأخوذة من الفرض، وله يف اللغة معاٍن متعددة منها: التقدير، ومنه 

مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  قوله تعاىل:ىمحٱ 

خل  حل  جل  لكمك  خك  حك  جك  حقمق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع 

رمت؛ ومسي علم الفرائض هبذا االسم ألن  يمح ]البقرة: 237[، أي قدَّ جن  مم  خم  حم  جم  ملهل 

به يعرف مقدار ما لكل وارث من التركة.
الفرائض يف االصطالح: علم يعرف به من يرث ومن ال يرث، ومقدار ما لكل وارث من التركة.

أهمية علم الفرائض: 

علم الفرائض من أشرف العلوم وأفضلها، وألمهيته فقد توىل املوىل عز وجل تقدير الفرائض بنفسه يف 
آيات متعددة يف أول سورة النساء وآخرها، وبيَّن النيب  ما جيب العمل به بعد إعطاء أصحاب الفروض 
املقدرة يف كتاب اهلل تعاىل فقال : »أحلقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو أَلْوَلى َرُجٍل َذَكٍر«، وقد اهتم 
علماء اإلسالم هبذا العلم، فصنفوا يف شرحه وبيانه مئات املصنفات، وأفردوا له مؤلفات خاصة به مع أنه 

يعد باًبا من أبواب الفقه.
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موضوع علم الفرائض: 

ما خيلفه اإلنسان بعد موته وتسمى تركًة أو مرياًثا وهي: 
# أموال: نقود، ذهب، فضة، عقارات، أراٍض.	
# حقوق: اسم جتارى، حق التأليف، براءة اختراع.	

نشاط )1( :
  

 حدد من يرث ومن ال يرث يف احلاالت التالية:
السببال يرثيرثاحلالة

زوجة تويف عنها زوجها وهي على عصمته

زوجة طلقها زوجها قبل موته بعام

جار مسلم

جار غري مسلم

ابن قاتل

الوارثون:

ينقسم وارثو املتوىف إىل: 
الوارثني من الرجال مخسة عشر، وهم: 

االبن.  )1(
ابن االبن وإن نزل مبحض الذكور.  )2(

األب.  )3(
اجلد من قبل األب وإن عال مبحض الذكور.  )4(
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األخ الشقيق.  )5(
األخ ألب.  )٦(
األخ ألم.  )7(

ابن األخ الشقيق وإن نزل مبحض الذكور.  )8(
ابن األخ ألب وإن نزل مبحض الذكور.  )٩(

العم الشقيق.  )10(
العم ألب.  )11(

ابن العم الشقيق وإن نزل.  )12(
ابن العم ألب وإن نزل.  )13(

الزوج.  )14(

املعِتق.  )15(
الوارثات من النساء عشر، وهن: 

البنت.  )1(
بنت االبن وإن نزل أبوها مبحض الذكور.  )2(

األم.  )3(
اجلدة من قبل األم.  )4(
اجلدة من قبل األب.  )5(

األخت الشقيقة.  )٦(
األخت ألب.  )7(
األخت ألم.  )8(

الزوجة.  )٩(
املعِتقة.  )10(

وما عدا ما ذكر فال يرث؛ كبنت البنت، والعمة، واخلالة، وبنت األخ، وبنت األخت، ومجيعهن من ذوات 
األرحام.
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نشاط )2( :
  

استخرج آيات املواريث من سورة النساء، واكتبها.

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

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

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

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

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

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

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

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

أنواع اإلرث: 

من الورثة من يرث بنصيب مقدر كالنصف والربع، فهؤالء هم: )أصحاب الفروض(، ومنهم من يرث بال 
تقدير، بل يأخذ املال الباقي بعد أصحاب الفروض، أو يأخذ مجيع املال عند عدمهم فهؤالء هم: )العصبة(.

النوع األول: اإلرث بالفرض: 
الفرض هو: نصيب مقدر شرًعا لوارث خمصوص. 

والفروض املقدرة سبعة، ستة منها ثابتة بالنص، وهي: النصف - الربع - الثمن - الثلثان - الثلث - 
السدس. وواحد ثابت باالجتهاد وهو: ثلث الباقي.

النوع الثاين: اإلرث بالتعصيب: 
ومعىن التعصيب يف الفرائض: اإلرث بال تقدير. أي أن العاصب يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، فإن 

مل يتبق شيء فإنه يسقط.
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أحوال الورثة من حيث اإلرث بالفرض أو بالتعصيب: 

من يرث بالفرض فقط
# األم	
# اجلدة ألم	
# اجلدة ألب	
# األخ ألم	
# األخت ألم	
# الزوج	
# الزوجة	

من يرث بالتعصيب فقط
# االبن	
# ابن االبن	
# األخ الشقيق	
# األخ ألب	
# ابن األخ الشقيق	
# ابن األخ ألب	
# العم الشقيق	
# العم ألب	
# ابن العم الشقيق	
# ابن العم ألب	
# املعتق واملعتقة	

من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة
ال جيمع بينهما

# البنت فأكثر	
# بنت االبن فأكثر	
# األخت الشقيقة فأكثر	
# األخت ألب فأكثر	

جيمع بينهما
# األب	
# اجلد	

التقويم :
س1: ما املقصود بكل مما يأيت:  

# علم الفرائض.	

# التركة.	

# الفرض.	

# التعصيب.	

# العم الشقيق.	

# األخ ألم.	

س2: وضح ما هي أسباب اإلرث.

س3: وضح شروط اإلرث.
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الدرس الخامس : اإلجراءات القضائية

يتميز النظام القضائي يف اإلسام خبصائص منَها: 
# قيامه على العدل املأخوذ من الكتاب والسنة.	

# الزناهة، فال جمال فيه للرشوة أو الواسطة.	

# البساطة اخلالية من كل التعقيدات والشكليات.	

# حريُة كلِّ واحٍد من املتخاصمني يف اإلْدالء حبجته، والدفاع عن حقه.	

# ِبيلة.	 السلوك املثايل للقضاة، والذي يتماشى مع األخالق اإلسالمية النَّ

ومن املفترض أن تسري املؤسسات القضائية يف سبيل قطع الزناع واحلكم بني املتخاصمني على إجراءات 
عديدة حىت تنتهي القضية، وتتلخص هذه اإلجراءات يف أربع مراحل جنملها فيما يلي: 

# أواًل: الدعوى.	

# ثانًيا: اإلثبات.	

# ثالًثا: احلكم.	

# رابًعا: التنفيذ.	

عوى: 
َ

: الّد
ً
أوال

عى عليه،  ًنا يف ذمة املدَّ ا معيَّ ِعي أمام القاضي إلخباره بأن له حًقّ  فالدعوى هي: القول الذي يصدر من املدَّ
َعى عليه. وأنه يطالبه به، ويريد من القاضي احلكم له به على املدَّ

يراعى يف رفع الدعوى أمران: 
# األول: أن ترفع الدعوى إىل املحكمة املختصة بنظر الدعوى، فإذا كانت الدعوى ماليَّة ففي املحكمة 	

اليت تنظر يف القضايا املالية، وإن كانت الدعوى ختتص بالنكاح أو الطالق ففي املحكمة اليت تنظر 
يف قضايا األسرة، وهكذا.
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# ِعي 	 َعى عليه، فال ترفع الدعوى يف حملِّ إقامة املدَّ الثاين: أن تكون هذه املحكمة يف حملِّ إقامة املدَّ
َعى عليه. نفِسه، بل ترفع إىل قاضي البلد أو املحلِّ الذي يقيم فيه املدَّ

شروط قبول الدعوى: 
يسمع القاضي الدعوى الصحيحة اليت توفرت فيها الشروط التالية: 

َعى عليه عاقاًل. 1 - أن يكون كل من املدعي واُلمدَّ
2- أن يكوَن احلقُّ املدعى به معلوًما.

َعى به ممكًنا ال مستحياًل. 3- أن يكون احلقُّ الـُمدَّ

نشاط )1( :
  

هل ميكن أن تقبل الدعوى يف حالة ما إذا ادعى عاقل عمره 55 عاًما أنه ابن رجل غري عاقل يبلغ 84عاًما، 
وملاذا؟

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

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

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

الوكالة يف اخلصومة واملحاماة: 
جيوز لصاحب احلق البالغ العاقل كامل األهلية غري املحجور عليه لسفه أو حنوه ما يلي: 

# رفع الدعوى إىل القاضي للمطالبة حبقه ومباشرهتا.	

#  توكيل غريه لريفع دعواه نيابة عنه إىل القاضي.	

# توكيل غريه ليترافع نيابة عنه أمام القاضي.	

دعوى احلسبة: 
 مسيت دعوى احلسبة بذلك أخًذا من االحتساب، وهو طلب األجر من اهلل عز وجل، وهي الدعوى اليت 
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ا من ُحُقوِق اهلِل َتَعاَلى؛  ا لنفسه، وإمنا يطلب هبا حًقّ ا خاًصّ يتقدم هبا شخص إىل القاضي دون أن َيطلَب هبا حًقّ
ي على ما ترجع منافعه لعموم الناس، أو بسبب أمر فيه إضرار بالناس  َكاحلدوِد عدا القذف والسرقة، َوالتََّعدِّ

يف عقائدهم أو حنو ذلك. 
املعاصي  أهل  على  اِلحْسَبِة  َدْعَوى  رفع  فله  رِشيًدا،  مَكلًَّفا  كان  إذا  فرد  كل  من  َدْعَوى احلسبة  وتصح   
عوى على شخص بأنه طلق زوجته ثالًثا، وهو ال يزال يعاشرها  إىل القاضي ليؤدب العاصي، ومثال ذلك الدَّ

معاشرة األزواج، وَطَلُب التفريق بينهما.

االدِّعاء العام: 
أمام  الدعاوى عليهم  املجتمع ورفع  العام هي اليت تقوم مبهمة مالحقة املجرمني يف حق  عاء  االدِّ هيئة 

القضاء، وتسمى أحياًنا بالنيابة العامة.
 

نشاط )2( :
  

عاء العام. قارن بني احلسبة واالدِّ
عاء العاماحلسبة االدِّ

ثانًيا: اإلثبات:

للقاضي أن يتحقق من صحة الدعوى اليت ُرفعت إليه، بوسائل خمتلفة ومعتربة شرًعا، تسمى البينات أو 
وسائل اإلثبات واليت من أمهها: 

# 	. اإِلْقراُر، وهو: االعتراُف ِباَلحقِّ

# الشهادة، وهي: إخبار الشخص بصدٍق عما َيْعَلُمه من حق للغري على الغري.	

# نة، فإذا حَلَف 	 ِعي بيِّ َعى عليه إذا مل يكن للمدَّ اليمني، وهي: احَلِلُف، وتكون مشروعًة يف جانب املدَّ
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ِعي إذا مل يكن معه إال شاهٌد واحٌد. عوى بيمينه، وقد تكون يف جانب املدَّ ُردت الدَّ

# َعى عليه من اليمني إذا طلبها القاضي منه.	 النُّكول يف اليمني وهو امتناع املدَّ

# عوى.	 القرينُة الَقِويَّة، وهي عالمة تبلغ اليقني أو غلبة الظن؛ تدل القاضي على وجه احلق يف الدَّ

ا: الحكم:
ً
ثالث

الغرض من نصب القاضي فصل اخلصومات وحسم املنازعات، وكلما كان الفصل سريًعا كان ذلك أدعى 
لوصول احلق إىل صاحبه. فإذا تبني للقاضي احلكم يف القضية اليت بني يديه مما دل عليه صريح الكتاب أو 
السنة أو اإلمجاع حكم به من غري حاجة إىل املشاورة، وإن مل يتبني له ذلك، واحتاج إىل االجتهاد اسُتحب له 
مشاورة أهل العلم فيما يعرض له من ذلك؛ ملا يف هذا من إعانته يف الوصول إىل احلكم الصحيح يف الدعوى.
كما يستحب للقاضي أن َيْدُعَو املتخاصَمني إىل الصلح يف حالة لعل أمهها إذا رأى أن من املصلحة اإلصالح 

بينهما لسبب من األسباب، وإذا مل يظهر للقاضي وجُه احلقِّ يف الدعوى.

رابًعا: التنفيذ:

تنفيذ احلكم هو املرحلة األخرية من القضاء، والقضاء بدون تنفيذ ال قيمة له، فإذا أصدر القاضي حكمه 
ذه بنفسه إن أمكن ذلك، وجيوز للقاضي َحْمُل املحكوم عليه على تنفيذ احلكم بعدة وسائل منها:  فإنه ينفِّ

# ين.	 مْنعُه من السفر إذا كان مديًنا حىت يؤدي الدَّ

# حْبسُه حىت يقضَي َدْينه.	

# َي ما عليه.	 احلجُز على ماله حىت ُيَؤدِّ

# ى ما عليه.	  بيُع بعض ماله إذا امتنَع وُيؤدَّ
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نشاط )3( :
  

هناك العديد من النماذج اخلالدة يف التاريخ اإلسالمي عن القضاة العادلني، بالرجوع إىل أحد مصادر 
التعلم؛ اذكر منوذًجا هلذه النماذج اخلالدة.

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

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

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

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

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

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

التقويم :
س1: اذكر خصائص النظام القضائي يف اإلسالم.  

س2: ما هي مراحل سري املؤسسات القضائية يف قطع الزناع واحلكم؟

س3: عرف الدعوى واألمور اليت جيب مراعاهتا فيها، وشروط قبوهلا.

س4: وضح أهم وسائل اإلثبات يف النظام القضائي يف اإلسالم.
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الدرس السادس : أحكام الفتوى

: تعريف الفتوى: 
ً
أوال

 هي اإلخبار عن حكم شرعي عن دليل، ملن سأل عنه.

ثانًيا: حكم الفتوى: 

أمورهم  الناس يف  ويفتون  الشريعة،  أحكام  يبينون  من  األمة  يكون يف  أن  كفاية، جيب  فرض  الفتوى 
مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  جعمع  مظ  حط  مض  خض  اخلاصة والعامة قال تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]التوبة: 122[. مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق 

ا: شروط المفتي: 
ً
ثالث

ميكن تقسيم شروط املفيت إىل: شروط يف املفيت نفسه، وشروط يف املسألة اليت سيفَتى فيها. وميكن 
إمجاهلا فيما يلي: 

# أن يكون ثقًة يف ِديِنِه وال خياف يف اهلل لومة الئم. 	

# أن يكون ثقة يف ِعْلِمه وال جييب عن مسألة إال بعلم.	

#  أن يتحرى القول الراجح بدليله.	

# أن يفهم املسألة اليت يفيت فيها جيًدا.	

# أن يستعني بأهل االختصاص إذا تطلب األمر.	
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نشاط )1( :
  

اذكر بعض احلاالت اليت جيب على املفيت أن يستعني بأهل االختصاص قبل الفتوى.
.............................................................................................................. )1(
.............................................................................................................. )2(
.............................................................................................................. )3(
.............................................................................................................. )4(
.............................................................................................................. )5(

رابًعا: آداب المفتي: 

اإلخالص يف الفتيا؛ بأن يبتغي هبا ما عند اهلل سبحانه ويصرب على املستفيت.( 1
أن يتوّرع عن الفتيا ما استطاع وال حيـرص عليها.( 2
أن يوّطن نفسه على قول: »ال أدري« فيما ال يعلم حكمه من املسائل.( 3
أن حيذر من الّتساهل يف الُفتيا، وأن حيرص ما أمكن على ذكر الدليل على فتواه؛ فتكون الفتوى جواًبا ( 4

وتعليًما للمستفيت والسامع.
أن يكون املفيت منتبًها لآلثار اليت تترتب على الفتوى من مصاحل ومفاسد، وللمقاصد غري احلسنة من ( 5

بعض السائلني وخيتصر جوابه، ويكون حبيث تفهمه العاّمة.
أن يفيت بلفظ النص الشرعي من الكتاب أو السنة إذا تيسر ذلك.( ٦

نشاط )2( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اذكر مناذج ألشهر من توىل الفتوى يف الشام يف العصر العباسي 
.............................................................................................................. )1(
.............................................................................................................. )2(
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خامًسا: آداب المستفتي: 

أن يقصد باستفتائه معرفة مراد اهلل تعاىل فيما أشكل عليه ليعمل به حىت لو خالف هواه.( 1
أن يبحث عن األوثق عنده من العلماء يف العلم والورع.( 2
أن يتأّدب مع املفيت ويبّجله يف خطابه وجوابه.( 3
اختصار السؤال، وخاصة إذا كان املستفيت امرأًة، واختيار الوقت املناسب عادة، والبعد عن بذيء الكالم ( 4

قدر املستطاع.

نشاط )3( :
  

ناقش مع زمالئك مث اكتب آداب طلب الفتوى عرب اهلاتف؟
.............................................................................................................. )1(
.............................................................................................................. )2(
.............................................................................................................. )3(
.............................................................................................................. )4(

التقويم :
س1: اذكر حكم الفتوى مدلاًل على ما تقول.  

س2: ما اآلداب اليت ينبغي للمفيت مراعاهتا؟

س3: ما اآلداب اليت ينبغي للمستفيت أن يتحلى هبا؟

س4: قارن بني الفتوى والقضاء.
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