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   مقدمة

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

وتنميتها  املجتمعات  هنضة  يف  التربية  دور  فإن 
كبري جًدا، وبقدر االهتمام هبا بقدر ما حتصل 
األفراد؛  على  ووجدانية  وعقلية  سلوكية  آثار  من 
مبا حيقق تقدًما ملموًسا يف جماالت احلياة كافة.
األخرى  اإلسالمية عن نظرياهتا  التربية  وتتميز 
للفرد؛  والشاملة  املتكاملة  بالتنمية  باهتمامها 
اآلخـــرة،  وصـــالح  الــدنــيــا،  عــمــارة  الستهدافها 
القرآن  من  النابعة  وفلسفتها  مصدرها  وطبيعة 
جيعلها  مما  املطهرة،  النبوية  والسنة  الكرمي 
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  الــذي  السليب  ولألثر 
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.
ومشاريع  مبادرات  قامت  األزمــة  هذه  إثر  وعلى 
للتغلب  ــة  حمــاول يف  ومجــاعــيــة  فــرديــة  تعليمية 
املعنيني  بعض  اضطر  التعليم؛ مما  مشكلة  على 
بالعملية التعليمية إىل إعداد مقررات مبسطة مل 
بناء  يف  احلديثة  املعايري  على  الغالب  يف  تعتمد 
املناهج، أو نقل جتارب واسترياد مناهج مل ُتعْد 
خصيًصا للطالب يف الدول العربية، فكانت غري 
وعاداته  واإلسالمية،  العربية  لثقافته  مناسبة 

االجتماعية.
 - تعليمية  مناهج  إعداد  تأيت احلاجة إىل  وهنا 
الطريقة  وفق   - 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 
لديه أهداف التربية اإلسالمية املناسبة ملرحلته 
إسطنبول  )التنمية  قامت شركة  العمرية، حيث 
اإلسالمية  التربية  "مــنــاهــج  بــإعــداد  للتعليم( 
لطالب التعليم العام يف مدارس الدول العربية". 
وقد مت توزيع األهداف العامة للتربية اإلسالمية 
الدراسية  الصفوف  خمتلف  على  املناهج  هلــذه 
ومبا  للطالب،  العمرية  املراحل  مع  يتناسب  مبا 
يضمن التتابع العلمي والتربوي للجوانب املعرفية 

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

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

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

لتحقيق هذه األهداف.
وجاء مقرر التربية اإلسالمية للصف الثامن 
ــن الــتــعــلــيــم األســـاســـي  يف احلــلــقــة الــثــانــيــة مـ
متضمًنا جماالت احلفظ والتالوة، و التفسري، 
والتوحيد، واحلديث، والفقه، والسرية النبوية، 
معتنًيا باستكمال شخصية الطالب املسلم على 

النحو التايل:
جمــال احلفظ والــتــالوة؛ جاء لريبط الدارس 
مــن خالل  وتـــالوًة  وجــل حفًظا  عــز  بكتاب اهلل 

األهداف  ليعزز  التفسري؛  مبجال  مرتبط  منهج 
املخطط هلا، ويعد هذا املجال من أهم جماالت 
التربية اإلسالمية؛ ألنه يربط الطالب بكتاب اهلل 

 تالوة، وتعلًما، وتدبًرا.
وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:
ــنــاء مــوضــوعــات املــجــال بــنــاًء تــرابــطــًيــا  ب  )1

وتصاعدًيا.
وفق  ــتــالوة  وال احلفظ  مستوى  يف  الــتــدرج   )2

املراحل العمرية.
ــط مــوضــوعــات جمــال احلــفــظ والــتــالوة  رب  )3
وموضوعات  التفسري،  جمــال  مبوضوعات 

جمال التوحيد، وموضوعات جمال الفقه.

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

رضا اهلل سبحانُه وتعاىل، والفوز جبناتِه.
وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:
على  التفسري  مــوضــوعــات جمــال  بــنــاء  مت   )1
تيسرًيا  والتالوة؛  موضوعات جمال احلفظ 

على الطالب.
مــوضــوعــات  إىل  الــتــفــســري  ــال  جمـ تقسيم   )2
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مترابطة.
ربط موضوعات جمال التفسري مبوضوعات   )3

جمال السرية النبوية، وموضوعات الفقه.
  جمــال احلــديــث؛ جــاء ليعتين بسنة النيب
أو  أو أفعال،  أقــوال،  ُأثر عنه من  وهديه، وما 
تــقــريــرات يف خمتلف جمـــاالت احلــيــاة؛ وذلــك 
لتعريف الطالب مبزنلة السنة النبوية، والي من 
شأهنا إكسابه حب رسول اهلل ، واالقتداء به 

. وهبديه
وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:
ــداف سلوكية  أهــ اخــتــيــار أحــاديــث حتــقــق   )1
وتربوية تتناسب مع األهداف العامة للمنهج.
دراسية  موضوعات  إىل  األحــاديــث  حتويل   )2
بصياغتها يف قوالب تعليمية تناسب الطالب.
ربط موضوعات جمال احلديث مبوضوعات   )3
جمال  وموضوعات  النبوية،  السرية  جمال 

الفقه.
إرشاد الطالب وتدريبه على ربط ما يتعلمه   )4
من موضوعات بتطبيقات سلوكية يف حياته 

العملية.
املسلم،  بعقيدة  ليعتين  جاء  التوحيد؛  جمــال 
وتقدميها يف صورة نقية خالصة؛ مما يرسخها 

يف قلوب الطالب.
وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:

العقيدة  يف  األســاســيــة  بــاملــفــاهــيــم  ــدء  ــب ال  )1
اإلسالمية الصحيحة.

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

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

ما سبق دراسته يف الصف السابق.
األحكام  بتوضيح  ليعتين  جــاء  الــفــقــه؛  جمـــال 
الشرعية املتعلقة ببعض ما كلَّف اهلل به املسلم 
من عبادات، وما ميارسه يف حياته من معامالت 
امللكات  بعض  الطالب  إكساب  وذلــك  وحنوها؛ 
الفقهية الي متكنه من عبادة اهلل عز وجل كما 

شرع.
وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:
مت اعتماد املذهبني الشافعي واحلنفي فيما   )1

مل خيالف صحيح األدلة وصرحيها.
العمرية  املرحلة  تناسب  موضوعات  اختيار   )2

للطالب.
ترتيب املوضوعات ترتيًبا متسلساًل متدرًجا   )3
إىل  الــعــام  ومــن  الصعب،  إىل  السهل  مــن 

اخلاص.
ربط موضوعات جمال الفقه مع موضوعات   )4
احلفظ والتالوة، وموضوعات جمال السرية 

النبوية.
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جمال السرية النبوية؛ جاء ليعتين مبعرفة أهم 
أحداث حياة النيب ، وهديه وأخالقه متهيًدا 
القلوب؛ وذلك  وتعميًقا ملحبته يف  به،  لالقتداء 

إكساب الطالب حمبة النيب  لالقتداء به.
وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:
االعتماد على صحيح السرية النبوية والبعد   )1

عن األحداث واملوضوعات املختلف فيها.
 ، اهلل  رســول  ســرية  مــن  جانب  اختيار   )2
وتقسيمه إىل موضوعات، وتوزيع املوضوعات 

على الصفوف.
القضايا  بعض  السرية  موضوعات  تضمني   )3
املغلوطة الي يثريها البعض يف سرية النيب 

 والرد عليها.
مع  النبوية  السرية  جمال  موضوعات  ربط   )4

موضوعات جمال الفقه.
وُنظمت هذه املجاالت على شكل وحدات تعليمية 

تتضمن جمموعة دروٍس تعليمية. 
دراسية  املــقــرر يف حصص  هــذا  تــدريــس  ويتم 

تتراوح بني )2-3( حصة أسبوعًيا.
من  االستفادة  على   - الطالب  أيها   - فاحرص 
هذا اجلهد الذي ُبذل يف تأليف الكتاب، وحافظ 
عليه، واسأل معلمك عّما أشكل عليك؛ ليكون لك 

زاًدا يف الدنيا واآلخرة.
واحرص - أيها املعلم - على تقدمي تعلُّم فّعال؛ 

يسهم بإذن اهلل يف حتقق األهداف املخطط هلا 
لدى الطالب.

تقدم  متابعة  األمــر - على  يا ويل  واحــرص – 
ابنك/ ابنتك يف تعلُّمه لتكون ُمعيًنا للمدرسة يف 

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

وصحبه وسلم.
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فهرس الموضوعات

الفصل الدراسي األول
الوحدة األوىل: احلفظ والتالوة:

17 - سور: الصف، واجلمعة، واملنافقون. 

الوحدة الثانية: التفسري:
21 - الدرس األول:  تفسري سورة الصف )1-٩(. 
26 - الدرس الثاين: تفسري سورة الصف )14-10(. 
2٩ - الدرس الثالث: تفسري سورة اجلمعة )5-1(. 
32 - الدرس الرابع: تفسر سورة اجلمعة )11-6(. 
36 - الدرس اخلامس: تفسري سورة املنافقون )6-1(. 
40 - الدرس السادس: تفسري سورة املنافقون )11-7(. 
44 - الدرس السابع: تفسري سورة التغابن )10-1(. 

الوحدة الثالثة: احلديث:
51 - الرواة رضي اهلل عنهم. 
56 - الدرس األول: شعب اإلميان. 
5٩ - الدرس الثاين: فضل العلم. 
62 - الدرس الثالث: اخلوف والرجاء. 
65 - الدرس الرابع: حسن الظن باهلل. 
67 - الدرس اخلامس: التوكل على اهلل. 
70 - الدرس السادس: فضل الوضوء. 
72 - الدرس السابع: فضل صالة اجلمعة. 
75 - الدرس الثامن: الصالة مكفرات الذنوب. 
78 - الدرس التاسع: مكانة العمل يف اإلسالم. 
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الوحدة الرابعة: التوحيد:
83 - الدرس األول: املحبة يف اهلل تعاىل. 
٩0 - الدرس الثاين: اخلوف من اهلل تعاىل. 
٩3 - الدرس الثالث: الرجاء. 
٩8 - الدرس الرابع: الظن باهلل تعاىل. 
102 - الدرس اخلامس : التوكل على اهلل تعاىل. 
106 - الدرس السادس: مشروعية األخذ باألسباب. 
110 - الدرس السابع: الدعاء. 
113 - الدرس الثامن: االستعاذة واالستغاثة. 
118 - الدرس التاسع: املساجد. 

الوحدة اخلامسة: الفقه:
123 - الدرس األول: الزكاة. 
127 - الدرس الثاين: ما جتب فيه الزكاة. 
137 - الدرس الثالث: املستحقون للزكاة. 
141 - الدرس الرابع: زكاة الفطر. 
145 - الدرس اخلامس: صدقة التطوع. 
14٩ - الدرس السادس: صوم رمضان. 
154 - الدرس السابع: أحكام الصيام. 
15٩ - الدرس الثامن: صوم التطوع. 

الوحدة السادسة: السرية النبوية:
163 - الدرس األول: غزوة »بنو النضري«. 
167 - الدرس الثاين: غزوة األحزاب )1(. 
172 - الدرس الثالث: غزوة األحزاب )2(. 
177 - الدرس الرابع:  غزوة »بنو قريظة«. 
181 - الدرس اخلامس: »غزوة بنو املصطلق«. 
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الفصل الدراسي الثاين
الوحدة األوىل: احلفظ والتالوة:

18٩ - سورة التغابن. 
18٩ - سورة الطالق. 
18٩ - سورة التحرمي. 

الوحدة الثانية: التفسري:
1٩3 - الدرس األول: تفسري سورة التغابن )18-11(. 
1٩8 - الدرس الثاين: تفسري سورة الطالق )3-1(. 
 203 - الدرس الثالث: تفسري سورة الطالق )7-4(. 
207 - الدرس الرابع: تفسر سورة الطالق )12-8(. 
211 - الدرس اخلامس: تفسري سورة التحرمي )5-1(. 
215 - الدرس السادس: تفسري سورة التحرمي )6-٩(. 
21٩ - الدرس السابع: تفسري سورة التحرمي )12-10(. 

الوحدة الثالثة: احلديث:
225 - الدرس األول: حترمي الغش. 
228 - الدرس الثاين: حترمي الظلم. 
231 - الدرس الثالث: رمحة اإلسالم. 
234 - الدرس الرابع: حترمي الغيبة. 
236 - الدرس اخلامس: التحذير من الغضب. 
23٩ - الدرس السادس: أكرب الكبائر. 
242 - الدرس السابع: حترمي التناجي. 
244 - الدرس الثامن: املفلس احلقيقي. 

الوحدة الرابعة: التوحيد:
24٩ - الدرس األول: معابد املشركني. 
252 - الدرس الثاين: الشفاعة. 
255 - الدرس الثالث: أنواع الشفاعة املثبتة. 
258 - الدرس الرابع:  تعلق القلب بغري اهلل. 
262 - الدرس اخلامس: السحر والكهانة والعرافة والتنجيم. 
266 - الدرس السادس: الرقى والتمائم والتعاويذ والتطري. 
26٩ - الدرس السابع: التمسك بالسنة النبوية. 
273 - الدرس الثامن: البدعة. 
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الوحدة اخلامسة: الفقه:
27٩ - الدرس األول: احلج والعمرة وشروط وجوهبما. 
283 - الدرس الثاين: اإلحرام واملواقيت. 
2٩0 - الدرس الثالث: صفة العمرة. 
2٩5 - الدرس الرابع: صفة احلج. 
الدرس اخلامس: الوقوف بعرفة          301
الدرس السادس: أركان احلج وواجباته        304
الدرس السابع: الفدية        308
الدرس الثامن: زيارة املدينة     311

الوحدة السادسة: السرية النبوية:
31٩ - الدرس األول: صلح احلديبية. 
325 - الدرس الثاين: مكاتبات الرسول  إىل امللوك. 
331 - الدرس الثالث: غزوة خيرب )1(. 
337 - الدرس الرابع: غزوة خيرب )2(. 
340 - الدرس اخلامس: غزوة ذات الرقاع. 
344 - الدرس السادس: عمرة القضاء. 
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األهداف العامة ملقرر التربية اإلسالمية يف الصف الثامن   
)احللقة الثانية – التعليم األساسي(

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

يوضح املعىن اإلمجايل لآليات املقررة يف الصف.  )2(
حيفظ األحاديث النبوية الشريفة املقررة يف الصف.  )3(

يؤمن مبكانة التوحيد وأمهيته.  )4(

يتعرف جانًبا من سرية النيب  بعد اهلجرة.  )5(
يشرح بعض أحكام العبادات املناسبة ملرحلته العمرية.  )6(

الوحدات التعليمية ودروسها:

عدد الدروسالوحدات التعليمية
6 سور قرآنيةاحلفظ والتالوة

14التفسري
17احلديث
17التوحيد
15الفقه 

13السرية النبوية
عدد احلصص الدراسية األسبوعية )2- 3 حصة(





احلفظ والتالوة
- سورة الصف.

-  سورة اجلمعة.
- سورة املنافقون.
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أهداف الوحدة:
  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
# حيفظ اآليات املقررة حفًظا متقًنا.	

# يتلو اآليات املقررة تالوة متقنة.	





20

أهداف الوحدة:
  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذا املجال أن:
# يتلو اآليات تالوة سليمة.	

# حيفظ اآليات املقررة.	

# يفسر اآليات املقررة تفسرًيا سليًما.	

# يستشعر فضل اآليات املقررة.	

# يستخرج الدروس املستفادة من اآليات املقررة. 	
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الدرس األول:  تفسير سورة الصف )9-1(

يل ىل  مل  خل 

ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  يكمل  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىمحٱ 

حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى 

حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت 

ىل  مل  خل  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  معجغ  جع  مظ  حط  مض  حضخض  جض  مص  خص 

ميىي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل 

ىب  مبنب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ٰى    ٌّ    ٍّ     َّ   ُّ    ِّ    ّٰ  ٰر  ٰذ  يي 

مك  لك  اك  ىقيق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب 

يمح ]الصف: 1-٩[. ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك 

نشاط )1( :
  

اكتب عنواًنا مناسًبا للدرس.

...................................................................................................................................................
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معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 

ىق ده.يف  هه وجمِّ نزِّ

ني عظم بغًضا.مي 

مصفوفني.مت

حج بنيان متالصق حمكم.مث 

مالوا عن احلق.حط

معجغ جع  حرمهم التوفيق.مظ 

اختلق وكذب.زئ

زث احلق الذي نزل به النبيون.رث 

املعنى اإلجمالي:

نزه اهلل عن كل ما ال يليق به كلُّ ما يف السماوات وما يف األرض، وهو العزيز الذي ال يغالب، احلكيم يف 
أقواله وأفعاله.

يا أيها الذين آمنوا مل تعدون وعًدا، أو تقولون قواًل وال توفون به؟ عظم بغًضا عند اهلل أن تقولوا بألسنتكم 
ما ال تفعلونه، إن اهلل حيب الذين يقاتلون يف سبيله صًفا كأهنم بنيان متراص حمكم ال ينفذ منه العدو، واذكر 
لقومك -أيها الرسول- حني قال نيب اهلل موسى  لقومه: مل تؤذونين بالقول والفعل، وأنتم تعلمون أين 
رسول اهلل إليكم؟ فلما عدلوا عن احلق مع علمهم به، وأصروا على ذلك، صرف اهلل قلوهبم عن قبول اهلداية؛ 

عقوبة هلم على زيغهم الذي اختاروه ألنفسهم. واهلل ال يهدي القوم اخلارجني عن الطاعة ومنهاج احلق.

وقال عيسى بن مرمي  لقومه: إين رسول اهلل إليكم، مصدًقا ملا جاء قبلي من التوراة، وشاهًدا بصدق 
رسول يأيت من بعدي امسه "أمحد"، وهو حممد ، وداعًيا إىل التصديق به، فلما جاءهم حممد  باآليات 
الواضحات، قالوا: هذا الذي جئتنا به سحر مبني، وال أحد أشد ظلًما وعدواًنا ممن اختلق على اهلل الكذب، 
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وجعل له شركاء يف عبادته، وهو يدعى إىل الدخول يف اإلسالم وإخالص العبادة هلل وحده. واهلل ال يوفق الذين 
ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك إىل ما فيه فالحهم، يريد هؤالء الظاملون أن يبطلوا احلق الذي بعث به حممد 
 -وهو القرآن- بأقواهلم الكاذبة، واهلل مظهر احلق بإمتام دينه ولو كره اجلاحدون املكذبون، اهلل هو الذي 

أرسل رسوله حممًدا  بالقرآن ودين اإلسالم؛ ليعليه على كل األديان املخالفة له، ولو كره املشركون ذلك.

الدروس املستفادة من اآليات: 

1- مجيع املخلوقات تسبح اهلل تعاىل وتزنهه عما ال يليق به من النقص.

2- جيب على املؤمن أن يفي بوعده إذا وعد.

3- إن اهلل عز وجل حيب الذين آمنوا الذين يقاتلون يف سبيله صًفا كأهنم بنيان متراص حمكم ال ينفذ العدو.

4- اإلسالم دين النظام وإتقان العمل ظاهًرا وباطًنا.

5- حرم اهلل إيذاء األنبياء، بأي صورة من صور اإليذاء القويل والفعلي.

6- حممد  خامت األنبياء واملرسلني.

. ر برسالة حممد 7- نيب اهلل عيسى  َبشَّ

. بعد أن تبني هلم أنه رسول اهلل  8- كذب أهل الكتاب واملشركون بالنيب

٩- اهلل عز وجل تكفل بإعالء الدين وإظهاره، ولو اشتدت حماوالت أعداء الدين للنيل منه.

10- الدين اإلسالمي له الغلبة باحلجة على مجيع األديان.

11- يبذل املشركون كل ما يستطيعون لصد الناس عن اإلسالم.
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نشاط )2( :
  

درست يف الصفوف السابقة فضل ذكر اهلل عز وجل وتسبيحه، اكتب مما درست حديًثا يبني فضل 
تسبيح اهلل عز وجل.

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

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

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

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

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

نشاط )3( :
  

. بالرجوع إىل معلمك، اكتب بعض أمساء النيب حممد

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

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

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

.................................................................................... )4(

.................................................................................... )5(
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نشاط )٤( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم، اذكر قصة حماولة بعض الكفار تشويه اإلسالم ومنع انتشاره وكيف 
باءت تلك املحاولة بالفشل.

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

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

التقويم : 
يمح.   ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  س1: اذكر سبب نزول قول اهلل تعاىل: ىمحٱ 

معيمح.    جع  مظ  حط  مض  س2: بني معىن قوله تعاىل: ىمحٱ 

مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  س3: استنبط فائدتني مــن قوله تــعــاىل: ىمحٱ 
يمح. حج  مث  هت 

س4: ما املراد بكل ما يأيت:

مييمح. خي  حي  جي  يه  ىه  مه  -  قوله تعاىل: ىمحٱ 

يمح. ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  - قوله تعاىل: ىمحٱ 

س5: فسر كراهية املشركني النتشار اإلسالم.
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الدرس الثاني:  تفسير سورة الصف )10-1٤(

يل ىل  مل  خل 

مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىمحٱ 

حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  ختمت  حت  جت  هب 

جك  مق  حق  خفمف  حف  جف  مغ  جغ  مع  مظجع  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص 

هن  من  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك  خكلك  حك 

هسمش  مس  هث  مث  هت  مت  هب  هئمب  مئ  هي  مي  خي  جيحي   ٰه  مه  جه 

يمح ]الصف: 14-10[. هي  مي  هن  من  مل  مك  لك  هش 

نشاط )1( :
  

اكتب عنواًنا مناسًبا للدرس.

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

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 

أصفياء عيسى  وخواصه.هن

ينا.هش قوَّ
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معناهاالكلمة 

مجاعة.هس

غالبني.مي

املعنى اإلجمالي:

يا أيها الذين آمنوا هل أرشدكم إىل جتارة عظيمة الشأن تنجيكم من عذاب النار؟ تداومون على إميانكم 
باهلل ورسوله ، وجتاهدون يف سبيل اهلل؛ لنصرة دينه مبا متلكون من األموال واألنفس، ذلك خري لكم من 
جتارة الدنيا، إن كنتم تعلمون مضار األشياء ومنافعها، فامتثلوا ذلك، أيها املؤمنون إن فعلتم ما أمركم اهلل 
به يستر عليكم ذنوبكم، ويدخلكم جنات جتري من حتت قصورها وأشجارها األهنار، ومساكن طاهرة زكية 
يف جنات إقامة دائمة ال تنقطع، ذلك هو الفوز الذي ال فوز بعده. ونعمة أخرى لكم حتبوهنا هي نصر من اهلل 
يأتيكم، وفتح عاجل يتم على أيديكم. وبشر املؤمنني بالنصر والفتح يف الدنيا، واجلنة يف اآلخرة، يا أيها 
الذين آمنوا باهلل، كونوا أنصار دين اهلل، كما كان أصفياء عيسى وُخلَّص أصحابه أنصار دين اهلل حني قال 
هلم عيسى: من يتوىل منكم نصري وإعاني فيما يقرب إىل اهلل؟ قالوا: حنن أنصار دين اهلل، فاهتدت 
طائفة من بين إسرائيل، وضلت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا باهلل ورسوله، ونصرناهم على من عاداهم من 

. فرق النصارى، فأصبحوا ظاهرين عليهم؛ وذلك ببعثة حممد

الدروس املستفادة من اآليات: 

1- شرع اهلل اجلهاد وجعل له ثواًبا عظيًما.

2- اجلهاد يف سبيل اهلل من أقوى أسباب بقاء األمة قوية آمنة.

3- من ينصر دين اهلل عز وجل فسينصره اهلل تعاىل.

4- نيب اهلل عيسى  نيب من أنبياء بين إسرائيل.
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5- آمن بنيب اهلل عيسى بن مرمي  البعض وكفر به البعض.

6- دين اهلل احلق منصور وغالب وإن طال الزمن.

7- على املؤمنني أن يصربوا ويصابروا حىت ينصرهم اهلل.

نشاط )2( :
  

بالرجوع إىل معلمك؛ وضح كيف يكون اجلهاد يف سبيل اهلل عز وجل باملال؟

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

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

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

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

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

التقويم : 
  

س1: ما املقصود بالتجارة مع اهلل عز وجل؟

س2: ما اجلزاء املترتب على اتباع أوامر اهلل عز وجل واجتناب نواهيه؟

س3: ما املقصود باجلهاد، وما فوائده؟

س4: من احلواريون؟

س5: بالرجوع إىل مصادر التعلم، اذكر الفروق بني جتارة املال يف الدنيا والتجارة مع اهلل املذكورة 
يف اآليات من حيث نتائجها وآثارها يف الدنيا واآلخرة.
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الدرس الثالث:  تفسير سورة الجمعة )5-1(

يل ىل  مل  خل 

ىه  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 

زث  رث  يت  نتىت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  ىئيئ  نئ  مئ  زئ  رئ 

ام  يل  ىل  يكمل  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث 

يمح ]اجلمعة: 5-1[. مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  مننن  زن  رن  مم 

نشاط )1( :
  

اكتب عنواًنا مناسًبا للدرس.

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

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 

مل يزنهه وميجده.خل 

املالك لألشياء كلها.ىم

البليغ يف الزناهة عن النقائص.يم



30

معناهاالكلمة 

..............................................................................مي

ىئيئ نئ  ..............................................................................مئ 

كلِّفوا.ىف

يكمل كتًبا عظاًما.ىك 

املعنى اإلجمالي:

يزنه اهلل تعاىل عن كل ما ال يليق به كل ما يف السماوات وما يف األرض، وهو وحده املالك لكل شيء، 
املتصرف فيه بال منازع، املزنه عن كل نقص، العزيز الذي ال يغالب، احلكيم يف تدبريه وصنعه، واهلل سبحانه 
هو الذي أرسل يف العرب الذين ال يقرؤون، وال كتاب عندهم وال أثر رسالة لديهم، رسواًل منهم إىل الناس 
مجيًعا، يقرأ عليهم القرآن، ويطهرهم من العقائد الفاسدة واألخالق السيئة، ويعلمهم القرآن والسنة، وإهنم 
كانوا من قبل بعثته لفي احنراف واضح عن احلق. وأرسله سبحانه إىل قوم آخرين مل جييئوا بعد، وسيجيئون 
من العرب ومن غريهم. واهلل تعاىل – وحده - هو العزيز الغالب على كل شيء، احلكيم يف أقواله وأفعاله. 
ذلك البعث للرسول ، يف أمة العرب وغريهم، فضل من اهلل، يعطيه من يشاء من عباده. وهو وحده ذو 

اإلحسان والعطاء اجلزيل.

شبه اهلل اليهود الذين ُكلِّفوا العمل بالتوراة مث مل يعملوا هبا باحلمار الذي حيمل كتًبا ال يدري ما فيها، 
َقُبَح مثل القوم الذين كذبوا بآيات اهلل، ومل ينتفعوا هبا، واهلل ال يوفق القوم الظاملني الذين يتجاوزون حدوده، 

وخيرجون عن طاعته.
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الدروس املستفادة من اآليات: 

يزنه اهلل وميجده ويقر بوجوده ووحدانيته وقدرته مجيع الكائنات يف السماوات واألرض.  -1

الغاية من بعثة الرسول  النيب األمي دعوة الناس إىل التوحيد.  -2

كانت أمة العرب قبل بعثة النيب  يف ضياع وشتات وذهاب عن احلق.  -3

4-  رسالة النيب  عامة للناس مجيًعا يف زمنه، ويف األزمان الالحقة إىل يوم القيامة.

5-  إن اإلسالم والوحي وبعثة النيب  فضل اهلل يؤتيه من يشاء من عباده.

اليهود الذين تركوا العمل بالتوراة، ومل يؤمنوا مبحمد  بالرغم من إخبار التوراة عنه، كمثل احلمار   -6
الذي حيمل الكتب الكبرية، وال ينتفع هبا. 

نشاط )2( :
  

ناقش معلمك؛ واكتب على ماذا تدل تسمية هذه السورة الكرمية بسورة اجلمعة؟

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

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

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

التقويم : 
  

س1: من املقصودون باألميني؟

س2: ما احلكمة من إرسال األنبياء والرسل؟

س3: ما الدليل على أن رسالة النيب  رسالة عاملية؟
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الدرس الرابع:  تفسير سورة الجمعة )11-6(

يل ىل  مل  خل 
 

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

خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  جخمخ  مح  جح  مج  حج  مث 

يل  ىل  مل  خل  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  حطمظ  مض 

مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ىنين  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم 

مئنئ  زئ  رئ  ٰى      ٌّ   ٍّ     َّ    ُّ      ِّ   ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي 

يف  ىف  ىثيث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت   رتزت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ 

يمح ]اجلمعة: 11-6[. يق  ىق 

نشاط )1( :
  

اكتب عنواًنا مناسًبا للدرس.

...................................................................................................................
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معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 

ىنين اتركوا البيع.من 

تفرقوا.ٰذ

ىب تفرقوا إليها قاصدينها.نب 

املعنى اإلجمالي:

أيها الرسول قل للذين متسكوا بامللة اليهودية املحرفة: إن ادعيتم أنكم أحباء اهلل دون غريكم من الناس، 
فتمنوا املوت إن كنتم صادقني يف ادعائكم حب اهلل لكم. وال يتمىن هؤالء اليهود املوت أبًدا إيثاًرا للحياة الدنيا 
على اآلخرة، وخوًفا من عقاب اهلل هلم؛ بسبب ما قدموه من الكفر وسوء الفعال، واهلل عليم بالظاملني، ال 
خيفى عليه من ظلمهم شيء، قل: إن املوت الذي هتربون منه ال مفر منه، فإنه آت إليكم عند جميء آجالكم، 

مث ترجعون يوم البعث إىل اهلل العامل مبا غاب وما حضر، فيخربكم بأعمالكم، وسيجازيكم عليها.

مث جاء النداء للمؤمنني: يا أيها الذين آمنوا، إذا نادى املؤذن للصالة يف يوم اجلمعة، فامضوا إىل مساع 
اخلطبة وأداء الصالة، واتركوا البيع والشراء ومجيع ما يشغلكم عنها، ذلك الذي أمرمت به خري لكم، فإذا 
مسعتم اخلطبة، وأديتم الصالة، فانتشروا يف األرض، واطلبوا من رزق اهلل بسعيكم، واذكروا اهلل كثرًيا يف 

مجيع أحوالكم، لعلكم تفوزون خبريي الدنيا واآلخرة.

وإذا رأى بعض املسلمني جتارة أو شيًئا من هلو الدنيا وزينتها تفرقوا إليها، وتركوك أيها النيب قائًما على 
املنرب ختطب، قل هلم: ما عند اهلل من الثواب والنعيم أنفع لكم من اللهو ومن التجارة، واهلل خري َمْن َرَزَق 

وأْعَطى.
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الدروس املستفادة من اآليات: 

إن كان اليهود صادقني يف زعمهم أهنم أبناء اهلل وأحباؤه وأصفياؤه، فليطلبوا املوت ليصريوا إىل ما يصري   -1
إليه أولياء اهلل؛ ألن لألولياء عند اهلل الكرامة واحلظوة.

2-  اليهود لن يتمنوا املوت أبًدا بسبب ما أسلفوا من تكذيب حممد ، فلو متنوه ملاتوا.

3-  اهلل تعاىل أخرب أن املوت الذي يفر منه هؤالء اليهود بسبب ما قدمت أيديهم من حتريف اآليات وغريه آٍت 
حتًما ال حمالة، وال ينفعهم الفرار، مث يرجعون إىل اهلل رهبم.

صالة اجلمعة فرض والسعي إليها فرض أيًضا؛ ألنه ال ميكن أداؤها مجاعة يف املسجد إال به.   -4

5-  إذا ُسِمَع منادي الصالة يوم اجلمعة فيحرم البيع والشراء.

6-  ِذْكر اهلل خري من البيع ومن الشراء، واهلل خري الرازقني.

نشاط )2( :
  

من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل   قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 
ٰى        ٌّ     ٍّ      ٰر  ٰذ  يي  ميىي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين   ىن 

نتىت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  زئمئ  رئ   ّٰ    ِّ     ُّ   َّ    

يمح ] البقرة: ٩4-٩6[. نث  مث  زث  رث  يت 

بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب املناسبة بني اآليات السابقة وآيات الدرس.

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

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

......................................................................................................................................................
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نشاط )3( :
بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب بعض السنن النبوية يف يوم اجلمعة.  

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

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

.................................................................................................. -3

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

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

التقويم : 
  

س1: مب شبه اهلل اليهود الذين مل يؤمنوا بالتوراة؟

مت﴾؟ خت  حت  جت  س2: ما املقصود بقوله تعاىل: ﴿ هب 

مع  جع  حطمظ  مض  خض  حض  جض  مص  خص  س3: ما املقصود بقوله تعاىل: ﴿ حص 

مق﴾؟ حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ 

س4: اذكر بعض فضائل يوم اجلمعة.

س5: اكتب ما تعلمته من اآليات.

س6: قارن بني حال املؤمنني واملنافقني يف صالة اجلمعة.
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الدرس الخامس:  تفسير سورة املنافقون )6-1(

يل ىل  مل  خل 

ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  يلام  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  ىمحٱ 

جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  خئمئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري 

مص  حصخص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت 

خكلك  حك  مقجك  حق  مف  حفخف  جف  مغ  جغ  جعمع  مظ  حط  خضمض  حض  جض 

خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  حل  جل  مك 

ٰى    ٌّ  ٰذٰر  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن   من 

يمح ]الصف: 6-1[.  ّٰ   ِّ         ُّ     َّ      ٍّ 

نشاط )1( :
  

اكتب عنواًنا مناسًبا للدرس.

...................................................................................................................
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معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 

حضروا جملسك.لك

مجع املنافق، وهو من يظهر غري ما يبطن.مك

وقاية وسترة هلم من املؤاخذة والعذاب.ىي

فختم.مث

جل كيف ينصرفون عن اإلميان بعد قيام الربهان؟مك 

مم خم  حم  جم  تعالوا معتذرين يطلب لكم الرسول املغفرة.يل 

يم عطفوا رؤوسهم؛ إعراًضا واستهزاًء.ىم 

املعنى اإلجمالي:

خيرب اهلل تعاىل عن املنافقني أهنم ينطقون باإلسالم إذا جاؤوا النيب ، وهم يف احلقيقة على الضد 
من ذلك، فيقول: إذا قدم املنافقون إليك يا رسول اهلل، مثل عبداهلل بن أيّب وصحبه، وحضروا جملسك، 
أظهروا لك اإلسالم، وقالوا: نشهد إنك لرسول اهلل، واهلل يعلم أن األمر كما قالوا، وأنك رسول اهلل إىل 
الناس كافة، واهلل يشهد إهنم لكاذبون يف قوهلم: نشهد. مث أخرب اهلل تعاىل عن استخدام األميان إلثباهتم ما 

خب  حب  جب  هئ  خئمئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  يقولون، وإقناع الناس بصدقهم، فقال: ىمحٱ 

يمح، أي إهنم جعلوا أمياهنم الكاذبة الي حلفوها وقاية وستًرا لصون دمائهم من القتل، وأنفسهم من  مب 

األسر، وأمواهلم من األخذ، حىت ال تطبق عليهم أحكام الكفار من القتل واألسر واغتنام املال، فاغتر هبم 
من ال يعرف حقيقة أمرهم، مث أخرب اهلل تعاىل عن أسباب موقفهم هذا، فقال:

يمح، أي ذلك املذكور من الكذب والصد  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  ىمحجت 
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وقبح األعمال؛ بسبب أهنم آمنوا نفاًقا، مث كفروا. وإذا نظرت إىل هؤالء املنافقني تعجبك هيئاهتم ومناظرهم، 
وإن يتحدثوا تسمع حلديثهم; لفصاحة ألسنتهم. وهم لفراغ قلوهبم من اإلميان، وعقوهلم من الفهم والعلم 
النافع كاألخشاب امللقاة على احلائط، الي ال حياة فيها، يظنون كل صوت عاٍل واقًعا عليهم وضاًرا هبم؛ 
ن من قلوهبم، وهم األعداء احلقيقيون شديدو  َتَمكَّ لعلمهم حبقيقة حاهلم، ولفرط جبنهم، والرعب الذي 
العداوة لك وللمؤمنني، فخذ حذرك منهم، أخزاهم اهلل وطردهم من رمحته، كيف ينصرفون عن احلق إىل 

ما هم فيه من النفاق والضالل؟!

وإذا قيل هلؤالء املنافقني: أقبلوا تائبني معتذرين عما بدر منكم من سيئ القول وسفه احلديث، ليستغفر 
لكم رسول اهلل ، ويسأل اهلل لكم املغفرة والعفو عن ذنوبكم، رأيتهم يعرضون عن رسول اهلل ، وهم 
مستكربون عن اإلتيان إليه، وطلب االستغفار منه ، فهم أكرب من ذلك يف زعمهم، مث أبان اهلل تعاىل أن 

االستغفار هلم ال ينفعهم، فسواء أستغفر هلم رسول اهلل  أم مل يستغفر هلم لن يغفر اهلل هلم.

الدروس املستفادة من اآليات: 

1- حرص اإلسالم على التحذير من خطر املنافقني.

2- أعظم وسيلة للحذر من املنافقني، هي بيان صفاهتم وأفعاهلم ليحذرهم املؤمنون.

3- عادة املنافقني يف كل زمان خداع املؤمنني.

4- استعمال األميان الكاذبة من صفات املنافقني.

5- من أشد العقوبات أن خيتم اهلل على قلب العبد، بسبب كفره.

6- ال ينبغي على املؤمن أن يغتر حبسن مظاهر املنافقني.

7- عداوة املنافقني وضررهم على املؤمنني أعظم من غريهم من الكفار.

8- غضب اهلل على املنافقني لرفضهم االعتذار من أقواهلم وأفعاهلم، وإعراضهم عن الرسول  وتكربهم.

٩- االستغفار للمنافقني وعدم االستغفار سواء؛ ألن اهلل ال يغفر هلم.
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نشاط )2( :
بالتعاون مع جمموعتك، وبالتعاون مع معلمك؛ اكتب حديًثا نبوًيا يتكلم عن خصال املنافق.  

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

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

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

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

التقويم : 
س1: اشرح اآليات بأسلوبك.  

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.
س3: اذكر صفات املنافقني اليت وردت يف اآليات السابقة.
س4: علل: املنافقون أشد عداوة على املؤمنني من الكفار.

س5: بيِّن وسيلة املنافقني يف خداع املؤمنني.
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الدرس السادس:  تفسير سورة املنافقون )11-7(

يل ىل  مل  خل 

ىت  نت  مت  زت  يبرت  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ   زئ  رئ  ىمحٱ 

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

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

مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  جئحئ  يي  ىي  ني  مي 

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

يمح ]املنافقون: 11-7[.  حق  مف  خف  حف  جف  جغمغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض 

نشاط )1( :
  

اكتب عنواًنا مناسًبا للدرس.

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

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 

القوة والنصرة.مل

يتفرقوا.يبرت

ري ال تشغلكم.ٰى 
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معناهاالكلمة 

هاّل، وهي كلمة تفيد متين حصول ما بعدها.مخ

أمهلتين.جس

وقت موهتا.جغمغ

املعنى اإلجمالي:

هم الذين يقولون: ال تنفقوا على من عند رسول اهلل  حىت جيوعوا ويتفرقوا عنه، فرد اهلل عليهـم 

يف  ىف  يمح، ويقولون: ىمحٱ يث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  بقولــه:  ىمحٱ 

يمح أي يقول هؤالء املنافقون، والقائل عبداهلل بن أيّب بن سلول زعيم  مكىك  لك  اك  يق  ىق 

املنافقني: لئن عدنا من هذه الغزوة -أي غزوة بين املصطلق إىل املدينة- ليخرجن األعز -عىن باألعز نفسه- 

منها األذل -أراد بذلك رسول اهلل  ومن معه - فنحن األعزاء األقوياء، وهم األذالء الضعفاء، فلم يلبث إال 

ىل  مل  أياًما يسرية حىت مات، فاستغفر له رسول اهلل ، فزنلت هذه اآلية، وقال اهلل: ىمحٱ  يك 

يمح، أي إن هلل وحده القوة والغلبة، ولكن املنافقني ال يعلمون. زن  رن  مم  ام  يل 

يا أيها الذين آمنوا، ال تشغلكم األموال واألوالد عن ذكر اهلل وأداء فرائض اإلسالم وحقوق اهلل تعاىل، 

وأنفقوا بعض ما أعطيناكم يف طرق اخلري، مبادرين بذلك من قبل أن جييء أحدكم املوت، فيقول نادًما: رب 

هاّل أجلت مويت إىل وقت قصري، فأتصدق من مايل، وأكن من الصاحلني األتقياء، ولن يؤخر اهلل نفًسا إذا 

جاء وقت موهتا، واهلل سبحانه خبري بالذي تعملونه من خري أو شر، وسيجازيكم على ذلك.
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نشاط )2( :
بيَّن اهلل تعاىل يف سورة النساء العقوبة الشديدة للمنافقني، اذكرها.  

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

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

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

الدروس املستفادة من اآليات: 

خزائن السماوات واألرض ومفاتيح الرزق هلل عز وجل، ينفق كيف يشاء.  -1

العزة والقوة هلل وحده وملن أفاضها عليهم من رسله وعباده الصاحلني.  -2

وجوب االشتغال بطاعة اهلل تعاىل؛ كقراءة القرآن، وإدامة الذكر، وأداء الصلوات اخلمس، وإيتاء الزكاة،   -3
وإمتام احلج، والقيام جبميع الفرائض.

عدم االشتغال بتدبري األموال واالهتمام باألوالد عن أداء حقوق اهلل، كما فعل ويفعل املنافقون.  -4

جيب على املسلم أن ينفق مما أعطاه اهلل قبل أن يأتيه املوت.  -5

اهلل عز وجل ال يؤخر نفًسا إذا جاء أجلها.  -6

نشاط )3( :
مبناقشة جمموعتك،؛ اكتب كيف ميكن أن تكون األموال سبياًل لدخول اجلنة، وكيف ميكن أن تكون   

سبياًل لدخول النار.

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

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

......................................................................................................................................................
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التقويم : 
  

س1: استخرج من اآليات السابقة صفات املنافقني.

س2: مل كان املنافقون أعداء املسلمني على مر الزمان؟

س3: قارن بني املؤمن واملنافق من حيث:

. املحبة هلل ورسوله  -

- الصدقة.

-  القسم باهلل.

-  الكذب.

يمح؟ مف  خف  حف  جف  جغمغ  مع  جع  مظ  حط  مض  س4: ما املراد بقوله تعاىل: ىمحٱ خض 

س5: اكتب ما تعلمته من اآليات الكرمية.

 

  



44

الدرس السابع:  تفسير سورة التغابن )10-1(

يل ىل  مل  خل 

حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  خنمن  حن  جن  يم  ممىم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ىمحٱ 

مئ  زئ  رئ  ٰى    ٌّ       ٍّ      َّ   ُّ    ِّ        ّٰ  ٰذٰر  يي  ىي  مي  خي 

مث  رثزث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  ىئيئ  نئ 

زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  يثىف  ىث  نث 

خب  حب  جب  هئ  مئ  حئخئ  جئ  ىييي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من 

مص  خص  حص  مس  خس  حس  مخجس  جخ  مح  جح  مج  حج   مث  هت  ختمت  حت  جت  هب  مب 

مك  خكلك  حك  جك  حقمق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  حطمظ  مض  خض  حض  جض 

مهٰه  جه  هن  من  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل 

جن  ىميم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  مي  خي  حي  جي 

يمح  ]التغابن: 10-1[. خن  حن 

نشاط )1( :
  

رتب العناوين حسب مناسبتها لآليات:

 )         ( 1- البعث والنشور.                        

)         ( 2- داللة اخللق على عظمة اخلالق.       

)         ( 3- العمل لآلخرة جناة.                    
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معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 

املرجع.زب

ىل سوء عاقبة كفرهم.مل 

أعرضوا عن احلق.ىييي

القرآن.خض

حقمق يوم القيامة الذي جيمع فيه األولون واآلخرون.مف 

خكلك حك 
اسم من أمساء يوم القيامة، ومسي بذلك ألنه يظهر فيه 

خسارة الكفار، وغبنهم؛ بتركهم اإلميان.

َيْمُح.هل

املعنى اإلجمالي:

ه اهلل عما ال يليق به، وهلل سبحانه التصرف املطلق يف كل شيء، وله  كل ما يف السماوات وما يف األرض يزنِّ
الثناء احلسن اجلميل، وهو على كل شيء قدير، وهو الذي أوجد الناس من العدم، فبعضهم جاحد أللوهيته، 

ق به عامل بشرعه، وهو سبحانه بصري بأعماهلم ال خيفى عليه شيء منها، وسيجازيهم هبا. وبعضهم مصدِّ

وخلق اهلل السماوات واألرض باحلكمة البالغة، وخلق اإلنس يف أحسن صورة، وإليه املرجع يوم القيامة 
ليجازي كالًّ بعمله، ويعلم سبحانه كل ما يف السماوات واألرض، وما خيفيه الناس وما يظهرونه، وهو عليم 

مبا تضمره الصدور.

مث يسأل اهلل تعاىل املشركني عن خرب من قبلهم من كفار األمم املاضية: هل جاءكم خربهم إذ حلَّ هبم 
سوء عاقبة كفرهم وسوء أفعاهلم يف الدنيا، وهلم يف اآلخرة عذاب أليم موجع؟ وكل ما أصاهبم يف الدنيا، وما 
سيصيبهم يف اآلخرة إمنا هو بسبب أهنم كذبوا بالرسل، وبالبينات الي جاؤوا هبا؛ فكفروا باهلل، وأعرضوا 
عن احلق، واهلل غين عنهم؛ له الغىن التام املطلق، محيد يف أقواله وأفعاله وصفاته ال يبايل هبم، وال يضره 
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ضالهلم شيًئا.

ومما ادعاه الكفار أهنم لن يبعثوا بعد املوت، فقال اهلل لنبيه: قل هلم: بلى وريب لُتْخَرُجنَّ من قبوركم 
أحياء، مث لُتْخَبُرنَّ بالذي عملتم يف الدنيا، وذلك على اهلل يسري هيِّن، فآمنوا باهلل ورسوله، واهتدوا بالقرآن 

الذي أنزله على رسوله، وال خيفى على اهلل شيء من أعمالكم وأقوالكم، وهو جمازيكم عليها يوم القيامة.

واذكروا يوم احلشر الذي حيشر اهلل فيه األولني واآلخرين، ذلك اليوم الذي يظهر فيه الُغْبن والتفاوت 
بني اخللق، فيغنب املؤمنون الكفار والفاسقني؛ فأهل اإلميان يدخلون اجلنة برمحة اهلل، وأهل الكفر يدخلون 
النار بعدل اهلل، ومن يؤمن باهلل ويعمل بطاعته، ميح عنه ذنوبه، ويدخله جنات جتري من حتت قصورها 
األهنار، خالدين فيها أبًدا وهذا هو الفوز الذي ال فوز بعده، وأما املكذبون بدالئل ربوبيته وبراهني ألوهيته فهم 

أهل النار، ماكثني فيها أبًدا، وساء املرجع الذي صاروا إليه.

نشاط )2( :
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اذكر ثالثة أدلة عقلية على البعث والنشور.

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

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

...................................................................................................................-3
.......................................................................................................................

الدروس املستفادة من اآليات: 

)1( مجيع ما خلق اهلل يف السماوات واألرض تدل على كمال اهلل واستغنائه سبحانه وتعاىل.

)2( اهلل تعاىل هو خالق اإلنسان، ويعلم حاله قبل إجياده، ويعلم من سيؤمن ومن سيكفر سبحانه وتعاىل.
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)3( وفق حكمة بالغة خلق اهلل هذا الكون، وجعله يف نظام متكامل اإلبداع واإلتقان.

)4( أنعم اهلل على اإلنسان بأن خلقه يف أحسن صورة، وعلى هيئة متناسقة.

)5( اهلل وحده يعلم كل شيء، وهو عليم بالضمائر والقلوب. 

)6( التأمل يف العقوبات الي حلقت مبن مضى سبب للهداية، والبعد عن الضالل.

)7( إنكار رسالة الرسل، وتكذيب الدالئل والرباهني من أعظم الذنوب الي يستحق صاحبها أشد العذاب.

)8( إعادة اخللق وبعثه بعد موته أسهل من ابتداء خلقه؛ فالذي خلق اخللق من العدم قادر على بعثهم.

)٩( يوم القيامة هو يوم الفوز للمؤمنني، وهو يوم اخلسران والغنب على الكافرين املكذبني.

................................................................................ )10(

التقويم : 
  

س1: اشرح اآليات بأسلوبك.

اذكر األعمال الي أدت إىل إحلاق  ىك يمح  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  س2: قال تعاىل: ىمحٱ 
العذاب هبم.

ي  يمح ما املقصود بالنور هنا؟ ومل مِسّ حطمظ  مض  خض  حض  جض  مص  س3: قال تعاىل: ىمحٱ 
بذلك؟

ي يوم القيامة بيوم التغابن؟ س4: ملاذا مسِّ
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أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:  

#  حيفظ األحاديث النبوية الواردة.	

#  يترجم لرواة األحاديث النبوية الواردة.	

#  يبني معاين مفردات األحاديث الواردة.	

#  يستخرج الدروس املستفادة من األحاديث الواردة.	

#  يؤمن بأمهية حسن اخللق للفرد واملجتمع.	

#  يناقش مزنلة حسن اخللق يف اإلسالم.	

# 	. يبني خلق النيب 

#  يتمسك باألخالق اإلسالمية.	

#  يؤمن بأمهية األخالق اإلسالمية.	

#  يلتزم االستقامة على شرع اهلل.	
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الـــرواة  


الصحابي: هو من لقي النبي  مؤمًنا به ومات ىلع ذلك.

تطبيقات سلوكية:

أنا مسلم أحب النيب  ، وأحب صحابته  وأترضى عنهم وأعرف هلم 
قدرهم ومكانتهم.

. وصحابته ، أسعى أن أقتدي بالنيب

. والصحابة الكرام ،  أسأل اهلل أن جيمعين بالنيب
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 أبو هريرة الدوسي

# اختلف يف امسه على أقوال مجة، أشهرها: عبدالرمحن بن صخر. وقيل: عبد عمرو بن عبد غنم. وقيل: 	
عبد مشس. قال ابن عبدالرب: غلبت عليه كنيته، فهو كمن ال اسم له غريها. أمه صحابية امسها: ميمونة 

بنت صبيح الدوسية.

# أسلم سنة سبع من اهلجرة، قال أبو هريرة : واهلل ما خلق اهلل مؤمًنا يسمع يب إال أحبين، فقيل له: 	
وما علمك بذلك؟ قال: إن أمي كانت مشركة وكنت أدعوها إىل اإلسالم وكانت تأىب علي، فدعوهتا يوًما 
فأمسعتين يف رسول اهلل  ما أكره؛ فأتيت رسول اهلل وأنا أبكي فأخربته، وسألته أن يدعو هلا، فقال: 
رها. فأتيت فإذا الباب قد انغلق، ومسعت خضخضة املاء  »اللهم اهد أم أيب هريرة«، فخرجت أعدو أَبشِّ
ومسعت حسي، فقلت: ابق كما أنت. مث فتحت وقد لبست ثوهبا ومخارها، فقالت: أشهد أن ال إله إال 
اهلل وأن حممًدا عبده ورسوله، قال: فرجعت إىل رسول اهلل  أبكي من الفرح كما بكيت من احلزن، 
فأخربته وقلت: ادع اهلل أن حيببين وأمي إىل عباده املؤمنني، فقال: »اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إىل 

عبادك املؤمنني وحببهم إليهما«، ويعد أبو هريرة  حافظ األمة، وهو أكثر الصحابة  حديًثا.

 أبو الدرداء

# ا. كان عابًدا زاهــًدا، من أفاضل 	 ُأُحــدً عومير بن مالك اخلزرجي، األنصاري، أسلم يوم بدر، وشهد 

 ، وفقهائهم وحكمائهم. مجع القرآن - أي حفظه عن ظهر قلب - يف حياة رسول اهلل  الصحابة
سيد القراء يف دمشق. عن مسلم بن مشكم: قال يل أبو الدرداء : اعدد من يف جملسنا، قال: فجاءوا 
انفتل، وقرأ جزًءا؛  ويتسابقون عشرة عشرة، فإذا صلى الصبح،  ونيًفا، فكانوا يقرؤون  ألًفا وستمائة 
فيحدقون به يسمعون ألفاظه. َوِلَي القضاء بدمشق، يف خالفة عثمان . كان كثري العبادة. قال عون 
ابن عبداهلل: قلت ألم الدرداء رضي اهلل عنها: أي عبادة أيب الدرداء كانت أكثر؟ قالت: التفكر واالعتبار. 

تويف يف آخر خالفة عثمان  سنة )32( من اهلجرة.
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 جابر بن عبداهلل األنصاري

# هو أبو عبداهلل جابر بن عبداهلل بن عمرو بن حرام األنصاري السلمي، أحد املكثرين من رواية احلديث 	
عن رسول اهلل ، حيث روى أكثر من ألف وأربعمائة حديث، شهد بدًرا، ومثاين عشرة غزوة مع رسول 

اهلل . كان من علماء الصحابة  ، وكانت له حلقة علم يف املسجد النبوي.ُكّف بصره يف آخره عمره، 
ومات سنة أربع وسبعني عن أربع وتسعني سنة.  وأرضاه.

 عمر بن الخطاب

# كنيته أبو حفص، وامسه عمر، أبوه اخلطاب بن نفيل، وأمه حنتمة بنت هاشم املخزومية، ونسبته إىل 	
قريش وبين عدي، ولد بعد عام الفيل بثالث عشرة سنة يف دار والده جببل العاقر املسمى اليوم جبل عمر 
ق به بني احلق والباطل، ولقب بأمري املؤمنني، ولقد كان من  مبكة الشريفة. لقب بالفاروق ألن اهلل فرَّ

أشراف قريش، وكان رجاًل غيوًرا قوًيا. 

# أسلم على املشهور بعد أربعني رجاًل وإحدى عشرة امرأة، سنة ست للبعثة، كان أول من جهر باإلسالم، 	
بشره رسول اهلل  باجلنة، ورأى له فيها قصًرا بفنائه جارية،كان يفر من طريقه الشيطان، أجرى 
 ، اهلل احلق على قلبه ولسانه، فوافق ربه يف كتابه: يف احلجاب، وأسرى بدر، ويف مقام إبراهيم

وحترمي اخلمر.

# وهو أفضل الصحابة بعد أيب بكر ، وكثرًيا ما كان يسابقه يف اخلريات، فيسبقه أبو بكر . صحب 	
عمر  رسول اهلل  فأحسن صحبته، وأظهر حمبته، وشهد معه املشاهد كلها، وكان أحد وزيريه يف 
األرض، مث فارقه وهو عنه راٍض، مث صحب أبا بكر الصديق  فأحسن صحبته، وكان عونه وأول من 
بايعه، وناب عنه سنة إحدى عشرة يف احلج، مث فارقه وهو عنه راٍض، وويل من بعده اخلالفة سنة ثالث 
عشرة للهجرة، فصحب فيها صحابة النيب  أحسن صحبة، وسار يف الرعية أعدل سرية، وفتح اهلل 
على يديه الشام والعراق ومصر، وحقق به للمسلمني النصر، ودامت خالفته عشر سنني ونصًفا، كلها 
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ن الدواوين. ر األمصار، ودوَّ رشد وعدل ورمحة، وهو أول من مسي أمري املؤمنني، وَمصَّ

# وخرج ذات صباح إىل صالة الصبح باملسلمني، وكان إذا مر بني الصفني قال: استووا، حىت إذا مل ير 	
فيه خلاًل تقدم فكرب، فما هو إال أن كرب حىت فاجأه العلج الفارسي أبو لؤلؤة فريوز غالم املغرية، فطعنه 
طعنتني أو ثالًثا بسكني ذات طرفني، وطعن معه ثالثة عشر رجاًل، وملا ظن العلج أنه مأخوذ حنر نفسه، 
فلما انصرفوا من الصالة، قال عمر : يا ابن عباس، انظر من قتلين، فجال ساعة، مث جاء فقال: 
غالم املغرية، قال: الصنع؟ قال: نعم، قال: )قاتله اهلل، لقد أمرت به معروًفا، احلمد هلل الذي مل جيعل 

ميتي بيد رجل يدعي اإلسالم(.

# واحتمل إىل بيته، وكأن الناس مل تصبهم مصيبة قبل يومئذ، وحني عاجلوه، علموا أنه ميت، فاستشهد 	
ويصلون  يدعون  الناس  به  أحاط  سريره  على  وضع  وملا  احلجة،  ذي  من  بقني  ألربع  األربعاء  يوم   
قبل أن يرفع، وجاء علي بن أيب طالب  فترحم عليه، وقال: ما خلفت أحًدا أحب إيل أن ألقى اهلل 
كثرًيا ما أمسع  أن جيعلك اهلل مع صاحبيك، وحسبت أين  إن كنت ألظن  وامي اهلل  مبثل عمله منك، 
 النيب  يقول: »ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر«.
 ، فدفن الشهيد عمر بن اخلطاب  مع صاحبيه رسول اهلل  وأيب بكر  يف حجرة عائشة 
وكان قد غسله ابنه عبداهلل ، وكفنه يف مخسة أثواب، وصلى عليه صهيب بن سنان. رضي اهلل عن 

الصحابة أمجعني.

 املقدام بن معد يكرب

# هو املقدام بن معد يكرب بن عمر الكندي. صحايب، جليل. قدم يف صباه من اليمن إىل املدينة املنورة، 	
مع وفد قبيلة )ِكندة( اليمنية على النيب ، وكانوا مثانني راكًبا.

# روى عن الرسول  أربعني حديًثا، وقيل: اثنني وأربعني حديًثا. وروى عنه: )سليم بن عامر اخلبائري(، 	
 : الرسول  رواهــا عن  الي  األحاديث  ومن  اهلــوزين(، وغريهم.  عامر  و)أبــو  معدان(،  بن  و)خالد 
»للشهيد عند اهلل عز وجلَّ خصال: يغفر له يف أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من اجلنة، وحيلَّى حلية 
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اإلميان، ويزوج من احلور العني، وجيار من عذاب القرب، ويأمن يوم الفزع األكرب، ويوضع على رأسه 
ع  تاج الوقار، الياقوتة منه خري من الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتني وسبعني زوجة من احلور العني، ويشفَّ

يف سبعني إنساًنا من أهل بيته«. تويف عام 87 هجرًيا.

 عبداهلل بن مسعود

# هو عبداهلل بن مسعود بن غافل، كناه رسول اهلل  بأيب عبدالرمحن. كان رجاًل حنيًفا قصرًيا، قال 	
رسول اهلل : »َلِرْجل عبداهلل أثقل يف امليزان يوم القيامة من ُأُحد«.

# اإلمام احلرب، فقيه األمة، أبو عبدالرمحن اهلذيل املكي املهاجري البدري، حليف بين زهرة، كان من 	
السابقني األولني، ومن النجباء العاملني، شهد بدًرا، وهاجر اهلجرتني، وكان يوم الريموك على النفل، 

ومناقبه غزيرة.

 نفيع بن الحارث الثقفي

# نفيع بن احلارث بن كلدة بن عمرو، أبو بكرة الثقفي. وقيل: امسه مسروح، وقيل: كان أبوه عبًدا للحارث 	
بن كلدة، يقال له مسروح فاستلحق احلارث أبا بكرة، وهو أخو زياد بن مسية ألمه، وكانت مسية أمة 
للحارث بن كلدة، وإمنا قيل له: أبا بكرة ألنه تدىل ببكرة من حصن الطائف إىل النيب  فأعتقه يومئذ، 
عثمان  وأبو  وكبشة  ومسلم  وعبدالعزيز  وعبدالرمحن  عبيداهلل  أوالده  عنه:  وروى   ، النيب  عن  روى 
النهدي وربعي بن حراش ومحيد بن عبدالرمحن احلمريي وعبدالرمحن بن جوشن الغطفاين واألحنف 
بن قيس واحلسن وابن سريين وإبراهيم بن عبدالرمحن بن عوف وأشعث بن ثرملة وغريهم، كان من 

فضالء الصحابة  وسكن البصرة، وأجنب أوالًدا هلم شهرة.
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الدرس األول: ُشَعب اإليمان:

عن أيب هريرة  قال: قال : »اإلمياُن ِبْضٌع وسبعوَن أو ِبْضٌع وستُّوَن ُشعبًة. 
ريِق. واحلياُء ُشعبٌة من  فأفضُلها قول ل إلَه إلَّ اهلُل. وأدناها إماطُة األذى عن الطَّ

اإلمياِن« )1(.

نشاط )1( :
  

اكتب عنواًنا آخر للدرس
....................................................................................................................

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
عدد بني الثالثة إىل التسعةبضع

قطعةشعبة

أعالهاأفضلها

أقلهاأدناها

إزالةإماطة

اإلميان

عمل باجلوارحقول باللسان اعتقاد بالقلب

1 ( أخرجه البخاري )35(.
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شرح الحديث الشريف: 

َتْحَت اإلمياِن،  َتْنَدِرُج  كلُّها  احَلميدُة  وَدرجاٌت، واخِلصاُل  ُشَعٌب  واعتقاٌد، وهو  قوٌل وعمٌل  اإلمياُن 
احلاِت َيِصُل عددها إىل ِبْضٍع  واإلمياُن الكامُل َدَرجاٌت، وَيْشَتِمُل على أعماٍل وأفعاٍل وأصناٍف من الصَّ
احلاِت َفَقْد َأْكَمَل ُجزًءا من إمياِنِه، وَأْصُل اإلمياِن  وسبعني أو ِبْضع وِستِّني ُجزًءا، فَمن َأتى بعمٍل من الصَّ
َر للكوِن املستحقَّ للِعبادة وْحَده دون ما ِسواه،  ، واالعتراُف بكوِنِه اإللَه الواحَد امُلدبِّ هو توحيُد اهلِل عزَّ وجلَّ

ريِق، واحلياُء َدَرجٌة وَعَمٌل من اإلمياِن. والعمُل ِبُمْقَتضى َذِلك اإلمياِن. وَأْدناها ِإماَطُة اأَلَذى عن الطَّ

الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

اإلميان باهلل قول وعمل واعتقاد.- 1

اإلميان باهلل شعبه كثرية ومتفاوتة.- 2

أعلى شعب اإلميان التوحيد، وهو أصل مجيع الشعب.- 3

احلياء شعبة من شعب اإلميان، واخللق يزيد العبد املؤمن قرًبا هلل عز وجل.- 4

اإلميان يزيد وينقص.- 5

نشاط )2( :
  

أكمل اجلدول التايل:

أمثلتهامضموهناشعب اإلميان
الشَعب املتعلقة بقول اللسان

الشعب املتعلقة بالقلب

الشعب املتعلقة بعمل اجلوارح
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نشاط )3( :
  

بالتعاون مع زمالئك، اذكر بعض أنواع األذى الي تراها يف الطريق وكيف نزيلها.
.................................................................................................................................................

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

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

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

نشاط )٤( :
  

بالرجوع إىل معلمك: ما الفرق بني احلياء املحمود واخلجل املذموم؟
.................................................................................................................................................

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

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

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

التقويم : 
  

س1: اذكر مثرات احلياء على الفرد واملجتمع.
س2: وضح كيف يزيد اإلميان وينقص؟

س3: قارن بني املنافقني واملؤمنني، من حيث الصفات املميزة لكلتا الطائفتني.
س4: اذكر الدروس املستفادة من احلديث.
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الدرس الثاني: فضل العلم:

علًما، سلك  فيه  »من سلك طريًقا يطلب   :  قال: قال  الدرداء  عن أيب 
اهلل به طريًقا من طرق اجلنة، وإن املالئكة لتضع أجنحتها رًضا لطالب العلم، وإن 
العامل ليستغفر له من يف السموات ومن يف األرض، واحليتان يف جوف املاء، وإن 
فضل العامل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء 
ورثة األنبياء، وإن األنبياء مل يورثوا ديناًرا ول درمًها، ورثوا العلم، فمن أخذه 

أخذ حبظ وافر«)1(.

نشاط )1( :
  

اكتب عنواًنا آخر للدرس
.................................................................................................................................................

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة

دخلسلك

ختفضتضع

أعماقجوف

1 ( أخرجه أبو داود )3641(.
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 شرح الحديث الشريف: 

إن فضل العلم يف اإلسالم كبري، وسبب لتيسري دخول اجلنة، واملالئكة تقدر طالب العلم، والعامل 
له فضل كبري على الناس مجيًعا، ويستغفر له من يف السموات ومن يف األرض، وفضل العامل على العابد 
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، والعلماء ورثة األنبياء، وإن كان األنبياء مل يورثوا أموااًل، 

وإمنا ورثوا العلم.

الدروس املستفادة من الحديث الشريف: 

حث اإلسالم على طلب العلم، سواء العلم الشرعي أو كل ما ينفع املسلمني، ويقرهبم من طاعة اهلل - 1
عز وجل، وييسر هلم عمارة األرض.

من سلك طريًقا لطلب العلم، كان ذلك سبًبا لدخوله اجلنة.- 2

طرق حتصيل العلم كثرية، منها: التعلم يف املدارس، والتعلم عن طريق اإلنترنت وغري ذلك.- 3

العلم يورث خشية اهلل ويرفع الدرجات.- 4

آداب طالب العلم

التواضعالصربالعمل بالعلماإلخالص
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نشاط )2( :
  

د بعض وسائل طلب العلم الشرعي: َعدِّ
....................................................................................................................

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

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

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

التقويم : 
  

س1: ناقش أثر العامل على الناس.
س2: قارن بني منافع العلم يف الدنيا واآلخرة.

س3: ما املقصود بالعلم يف احلديث النبوي السابق؟
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الدرس الثالث: الخوف والرجاء:

من  اهلِل  عند  ما  املؤمُن  يعلم  »لو   : اهلل  رسول  قال  قال:    هريرة  أيب  عن 
العقوبِة، ما طمع جبنِته أحٌد. ولو يعلُم الكافُر ما عند اهلِل من الرمحِة، ما قنط من 

جنِته أحٌد« )1(.
عن عبداهلل بن مسعود  قال: قال : »اجلنَُّة أقرُب إىل أحِدكم من ِشراِك 

نعِله، والنَّاُر مثُل ذلك«)2(.

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
يأسقنط

أعلى النعلشراك

املقصود مثل اجلنة يف قرهبامثل ذلك

 شرح الحديثين الشريفين: 

أنَّ اهلَل كما أنَّه َغفوٌر َرحيٌم فإنَّه َشديُد الِعقاِب؛ َفلو َيعَلُم املؤِمُن ما ِعنَد اهلِل ِمَن الُعقوبِة، َعلى ما 
نوِب، ِمن َغرِي أْن َينُظَر ِإىل َرمحِة اهلِل َتعاىل ما َطِمَع يف َرمحِته َأحٌد، فإذا كاَن املؤمُن َكذلَك  َيفَعُل ِمن الذُّ
خَرها ِليوِم  محِة الَّي ادَّ فالكاِفُر ِمن باِب َأوَلى أالَّ َيطمَع يف َرمحِة اهلِل. وَلو َيعلُم الكاِفُر ما ِعنَد اهلِل مَن الرَّ

ِة َأحٌد، فإذا كاَن الكافُر َكذلَك فاملؤمُن َأوَلى أالَّ َيقنَط ِمن رمحِة اهلِل. الِقيامِة ما َيِئَس مَن اجلنَّ

ار إذا عصاه ِمثُل ذلك؛ فال يزهدنَّ يف  ة أقرُب إىل أحِدكم إذا أطاع ربَّه من ِشراك َنعِله، والنَّ اجلنَّ

1 ( أخرجه مسلم )2755(.
2 ( أخرجه البخاري )6488(، وابن حبان )661(.
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ـما يكون فيه سخط  رِّ أن جيتنبه؛ فربَّ قليل من اخلري؛ فلعلَّه يكون سبًبا لرمحة اهلل به، وال يف قليل من الشَّ
اهلل تعاىل.

الدروس املستفادة من الحديثين الشريفين:

ر من النار.- 1 ب النيب  يف اجلنة وُيَحذِّ ُيَرغِّ

اجلنة قريبة من العبد املؤمن إذا أطاع اهلل عز وجل ومات على اإلميان.- 2

النار قريبة من الكافر إذا مات على الكفر.- 3

األعمال الصاحلة توصل إىل اجلنة، واألعمال املحرمة توصل إىل النار.- 4

ال حتقر شيًئا من املعروف، وال تتهاون يف شيء من املعاصي.- 5

إذا أذنبت ذنًبا ووقعت يف معصية، فال تقنط من رمحة اهلل عز وجل، بل تب إىل اهلل فإن اهلل - 6
غفور رحيم.

نشاط )1( :
  

أكمل اجلدول التايل:

أمثلة لألعمال اخلبيثة املوصلة أمثلة لألعمال الصاحلة املوصلة للجنةم
للنار

1

2

3

4

5
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نشاط )2( :
  

بالتعاون مع زمالئك: اذكر بعض األعمال الصاحلة اليسرية الي ميكن اغتنام الوقت هبا أثناء:
- االستراحة بني احلصص.
- أثناء االنتظار يف الطابور.

التقويم : 
  

س1: اكتب ما تعلمته من األحاديث الشريفة السابقة.

س2: وضح العالقة بني احلديث األول واحلديث الثاين.

س3: مب شبه الرسول ، قرب اجلنة وقرب النار، وعالم يدل ذلك؟

س4: بني معىن الكلمات التالية:

اخلوف من اهلل.	 

الرجاء يف رمحة اهلل.	 
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الدرس الرابع: حسن الظن باهلل:

موته  قبل    اهلل  رسول  قال: مسعت    األنصاري  عبداهلل  بن  جابر  عن 
.)1(» يقول: »ل ميوتنَّ أحدكم إل وهو حيسُن باهلِل الظنَّ

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
املقصود حيرص أال ميوتال ميوتن

يعتقد أنه يرمحه ويعفو عنهحيسن الظن باهلل

شرح الحديث الشريف: 

نَّ أنَّ اهلَل ُسبحاَنه وَتعاىل َيرمُحه، وَيرجو ذلَك  ال ميوت أحد إال وهو حريص على أْن ُيحِسَن باهلِل الظَّ
ُلهم مَن  بَتدبُّر اآلياِت واأَلحاديِث الوارَدِة يف َكرِم اهلِل َتعاىل وَعفِوه وما َوَعَد به َأهَل التَّوحيِد، وما سُيبدِّ

محِة يوَم الِقيامِة؛ وذلك لئالَّ َيغِلَب عليه اخلوُف حينئٍذ فيغلَب عليِه اليأُس والُقنوُط فَيهِلَك. الرَّ

الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

املؤمن حيسن الظن بربه طيلة حياته وحىت مماته.- 1

حسن الظن باهلل يعين العمل الصاحل والتوبة.- 2

كلما كان العبد حسن الظن باهلل عز وجل كان ذلك أفضل له، فاهلل لن خييب أمله فيه.- 3

سوء الظن باهلل عز وجل عالمة على اجلهل به، ويؤدي إىل اإلكثار من املعاصي.- 4

1 ( أخرجه مسلم )2877(، وابن حبان )636(.
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نشاط )1( :
  

قارن بني حسن الظن باهلل وسوء الظن باهلل.

سوء الظن باهللحسن الظن باهلل
.....................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

التقويم : 
  

س1: اشرح كيف يكون ظن العبد املؤمن باهلل وكيف يؤثر ذلك على عمله؟

س2: اكتب ما تعلمته من احلديث.

س3: قارن بني حسن الظن وسوء الظن من حيث: املفهوم، األثر على الفرد واملجتمع.

  



67

الدرس الخامس: التوكل ىلع اهلل:

قال  قال:    اخلطاب  بن  عمر  عن 
ُلوَن على اهلِل  رسول اهلل : »لو أنكم تتوكَّ
ِلِه َلَرَزَقُكْم َكَما َيرُزُق الطرَي َتْغُدو  حقَّ توكُّ

ِخَماًصا وتروُح ِبطاًنا« )1(.

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
كما جيبحق توكله

تذهب أول النهارتغدو

خالية البطن من اجلوعمخاًصا

تعود آخر النهارتروح

ممتلئة البطون من الشبعبطاًنا

نشاط )1( :
  

عرف التوكل على اهلل.
....................................................................................................................

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

1 ( أخرجه أمحد )111(، وابن حبان )402(.
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شرح الحديث الشريف: 

اهلل عز وجل كرمي، رزاق، يرزق اخللق مجيًعا، لو أن العبد املؤمن يتوكل على اهلل موقًنا بقدرة 
اهلل عز وجل وأنه املدبر واملتصرف يف كل أموره، وأن اخلري كله بيده - لرزقه كما يرزق الطري الي يف 

السماء.

الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

اهلل عز وجل هو الرزاق الكرمي.- 1

التوكل على اهلل صفة من صفات املؤمنني، حتقق هلم الطمأنينة وراحة القلب.- 2

التوكل على اهلل أهم أسباب الرزق.- 3

الطيور تذهب من أوكارها كل صباح تستجلب رزق اهلل، فتعود وقد ملئت بطوهنا.- 4

التوكل على اهلل يف كل أمور احلياة.- 5

ليس التوكل ترك األسباب وعدم األخذ هبا.- 6

نشاط )2( :
  

من مثرات التوكل على اهلل:
........................................................................................................................ - 1
........................................................................................................................ - 2
........................................................................................................................ - 3
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التقويم : 
  

س1: اكتب ما تعلمته من احلديث الشريف.

س2: قارن بني التوكل على اهلل والتواكل على اهلل.

س3: وضح كيف ميكن أن حيقق التوكل على اهلل طمأنينة النفس وراحة القلب؟

س4: وضح كيف ميكن اجلمع بني اخلوف والرجاء والتوكل على اهلل؟
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الدرس السادس: فضل الوضوء:

املسلُم فغسل  العبُد  »إذا توضأ   :  قال: قال رسول اهلل  عن أيب هريرة 
يديه  فإذا غسل  املاِء،  مع  بعينيه  إليها  نظر  كل خطيئٍة  وجِهه  من  وجَهه، خرج 
خرج من يديه كل خطيئٍة كان بطشتها يداه مع املاِء، فإذا غسل رجليه خرجت كلُّ 

خطيئٍة مشتها رجاله مع املاِء حىت خيرَج نقًيا من الذنوِب« )1(. 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
املقصود أحسن الوضوءتوضأ

اكتسبتهابطشتها

شرح الحديث الشريف: 

أ اْلَعبُد اْلُمسلُم َفَغسَل َوجَهُه، َخرَج ِمن َوجِهِه ُكلُّ َخطيئٍة َنظَر إليها بَعينْيِه َمع املاِء، َتخُرُج  إذا َتوضَّ
َخطاياُه ِمن َوجِهِه، َفالَّي َنظَر إليها بَعيِنه َتخُرُج ِمن َعيِنِه، والَّي اسَتنَشَقها بأنِفِه َخرَجْت ِمن أنِفِه، 
والَّي َنطَقها بفيِه َخرَجْت ِمن فيِه، َفإذا َغسَل َيدْيِه ُمِحَيْت ُكلُّ َخطيَئٍة أخَذْتها َيداُه، َفإذا َغسَل ِرجَليِه 

نوِب. ا ِمَن الذُّ َخرَجْت ُكلُّ َخطيَئٍة َمشْتها ِرجالُه َمع اْلماِء، حتَّى َيخُرَج َنقيًّ

1 ( أخرجه مسلم )244(، والترمذي )2(.
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الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

شرع اهلل الوضوء طهارة للبدن والقلب.- 1

الوضوء شرط للصالة، فال تصح الصالة بدونه.- 2

للوضوء فضائل كثرية منها:- 3

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

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

6 -...............................................................................

جيب أن يكون املؤمن طاهر القلب والبدن.- 7

التقويم : 
  

س1: اكتب ما تعلمته من احلديث الشريف.

. س2: اكتب خطوات الوضوء الصحيحة كما تعلمتها من رسول اهلل

س3: هل تقبل الصالة بدون وضوء؟ وملاذا؟

س4: كيف يصلي املسلم إن مل جيد املاء ليتوضأ؟
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الدرس السابع: فضل صالة الجمعة:

  

أ فأحَسن الوضوَء مثَّ أتى  عن أيب هريرة  قال: قال رسول اهلل : »َمن توضَّ
اجلمعَة فسِمع وأنَصت ُغِفر له ما بنَي اجلمعِة إىل اجلمعِة، وزيادُة ثالثِة أيَّاٍم، وَمن مسَّ 

احلصى فقد لغا« )1(.

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة

توضأ كما فرض اهلل عز وجلأحسن الوضوء

ذهب لصالة اجلمعةأتى اجلمعة

سكت مستمًعاأنصت

ملسمس

قد أتى فعاًل باطاًل مذموًمالغا

 شرح الحديث الشريف: 

من توضأ كما جيب، وذهب إىل املسجد يوم اجلمعةـ، ومسع وأنصت إىل اإلمام وهو خيطب، ومل 
يلُغ، غفر اهلل له الذنوب واملعاصي من اجلمعة إىل اجلمعة وزيادة ثالثة أيام.

1 ( رواه مسلم.
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نشاط )1( :
  

مبناقشتك جمموعتك وبالرجوع إىل معلمك، سجل ما يلي:
من آداب صالة اجلمعة:

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

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

........................................................................................................................ - 3

الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

اهلل عز وجل خلق اخللق مجيًعا، وخلق األزمنة، واألماكن، وفضل بعضها على بعض حلكمة يعلمها - 1
اهلل عز وجل.

يوم اجلمعة عيد للمسلمني مجيًعا، فضله اهلل عز وجل.- 2

من توضأ وذهب إىل صالة اجلمعة وأنصت لإلمام وهو خيطب غفر له اهلل ذنوبه من اجلمعة إىل - 3
اجلمعة وزيادة ثالث أيام.

جيب أن ال يلغو املصلي يف صالة اجلمعة.- 4

نشاط )2( :
  

من أوجه اللغو يف صالة اجلمعة:
........................................................................................................................ - 1
........................................................................................................................ - 2
........................................................................................................................ - 3
........................................................................................................................ - 4
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التقويم : 
  

س1: اكتب ما تعلمته من احلديث الشريف.

س2: اذكر مكفرات أخرى للذنوب غري صالة اجلمعة.

س3: اذكر آداب صالة اجلمعة.
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الدرس الثامن: الصالة مكفرات الذنوب:

لواُت اخلمُس واجلمعُة إىل  عن أيب هريرة  قال: قال رسول اهلل : »الصَّ
.)1(» اراٌت ملا بيَنهنَّ اجلمعِة كفَّ

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
املقصود الصلوات املكتوبةالصلوات اخلمس

تكفركفارات

 شرح الحديث الشريف: 

ر  فُس، وقْد جَعَل اهلُل تعاىل له ُأموًرا ُتكفِّ يطاُن والنَّ ُخِلَق اإلنساُن َضعيًفا، ُيخِطئ وُيذِنُب، وَيغِلُبه الشَّ
لواُت اخَلمُس وَصالُة اجلُمَعِة إىل اجُلمَعِة الي َتليها، وصياُم  ئاِت إذا اجَتنَب الَكباِئر، ومنها الصَّ السيِّ

رات ما بيَنهنَّ إذا اجُتنَبِت الَكبائُر. رمضاَن إىل رَمضاَن الذي َيليِه، كلُّ هذه ُمكفِّ

حيحِة، أو  ِة الصَّ نَّ ُأْطِلَق عليه - يف الُقرآِن، أو السُّ نوُب الَعظيمُة، وهي كلُّ َذنٍب   والَكبائر هي الذُّ
اإلمجاع - أنَّه َكبريٌة يف َتكفرِيها شأٌن آَخُر، أاَل وهو التَّوبُة.

1 ( أخرجه مسلم )233(.
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نشاط )1( :
  

ناقش معلمك وسجل أمثلة للكبائر.
...................................................................................................... )1(
...................................................................................................... )2(
...................................................................................................... )3(
...................................................................................................... )4(
...................................................................................................... )5(

الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

افترض اهلل عز وجل على املسلمني الصالة، مخس أوقات يف اليوم واللية.- 1

جيب على كل مسلم أن حيافظ على صالته يف أوقاهتا، كما أمر اهلل.- 2

الصالة عماد الدين من تركها عمًدا إنكاًرا وجحوًدا فقد خرج من الدين.- 3

الصلوات اخلمس مكفرات ملا بينهن.- 4

اجلمعة إىل اجلمعة مكفرات ملا بينهما.- 5

6 -.......................................................................
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التقويم : 
  

س1: اكتب ما تعلمته من احلديث الشريف.

س2: ما املقصود مبكفرات الذنوب؟ اذكر أمثلة هلا.

س3: قارن بني صغائر الذنوب والكبائر من حيث التعريف، وأثرمها على الفرد واملجتمع.
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الدرس التاسع: مكانة العمل يف اإلسالم:

عن املقدام بن معد يكرب  قال: قال رسول اهلل : »ما َأَكَل َأَحٌد طعاًما قطُّ 
خرًيا من أن يأكَل من عمِل يِده، وإنَّ نيبَّ اهلِل داوَد  كان يأكُل من عمِل يِده« )1(.

نشاط )1( :
  

اكتب عنواًنا آخر للدرس
....................................................................................................................

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
أبًداقط

ما حيصل عليه من كسبه عمل يده
واجتهاده

1 ( أخرجه البخاري )2072(.
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شرح الحديث الشريف: 

أباح اهلل عز وجل لعباده العمل من أجل تعمري األرض، وكسب املال، فلم مينع مجع املال حبق، 
وصرفه يف مواطنه الي حددها اهلل من غري إسراف وال تبذير، وأفضل ما يأكل املرء يف اإلسالم ما 
كسبه جبهده وتعبه، وإن أنبياء اهلل مجيًعا كانوا يعملون، وإن نيب اهلل داود  كان يأكل من عمل يده.

نشاط )2( :
  

اذكر عدًدا من املهن الي جيب على املجتمع احترام أصحاهبا.
...................................................................................................... )1(
...................................................................................................... )2(
...................................................................................................... )3(
...................................................................................................... )4(
...................................................................................................... )5(

الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

ديننا العظيم حيث على العمل واالجتهاد ونبذ البطالة والكسل.- 1

العمل الشريف خري من أن تسأل الناس فيعطوك أو ال يعطوك.- 2

صور كسب اليد كثرية ومتنوعة، ومنها البيع والشراء، ومنها الزراعة ومنها الصناعة.- 3

ال فرق بني صور كسب اليد طاملا أهنا شريفة وترضي اهلل عز وجل.- 4

مجيع أنبياء اهلل ورسله كانوا يعملون ويكسبون من عمل أيديهم.- 5

نيب اهلل داود  كان يكسب من عمل يديه.- 6
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التقويم : 
  

س1: قارن بني الكسب املشروع للرزق والكسب غري املشروع.

س2: اكتب ما تعلمته من احلديث.

د أعمااًل كان يعملها أنبياء اهلل ورسله. س3: عدِّ
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أهداف الوحدة:
  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

# يقارن بني أركان العبادة يف اإلسالم.	

# يستشعر مكانة املحبة يف اهلل عز وجل.	

# يستشعر مكانة الرجاء.	

# يستشعر مكانة حسن الظن باهلل عز وجل.	

# أن يتوكل على اهلل عز وجل.	

# يشرح الطالب مفهوم األخذ باألسباب.	

# يناقش آداب الدعاء.	

# مييز بني االستعاذة واالستعانة.	

# يؤمن مبكانة املسجد يف اإلسالم.	
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الدرس األول: املحبة يف اهلل تعالى:

ترتكز العبادة الصحيحة على ثالثة أركان: 

أركان العبادة 
الصحيحة

الرجاءاحلب اخلوف

أواًل: املحبة هلل تعالى:

هي أصل اإلميان وأساس التوحيد، وتشعر صاحبها بالتذلل هلل والقرب منه، ومتأل قلبه تعظيًما 
وإجالاًل هلل تعاىل، وانقياًدا ألوامره، وترًكا لنواهيه.

شروط املحبة

االتباعتقدمي املحبة املواالة

إن حمبة اهلل عز وجل ليست ادعــاًء باللسان فقط دون عمل يظهر به صدق املحبة، بل هلا 
شروط، هي:

1 - تقدمي حمبة اهلل سبحانه وإن خالفت هواه، وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه، عن أنس 
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بن مالك  قال: قال رسول اهلل : »ثالٌث َمن ُكنَّ فيِه وَجد حالَوَة اإلمياِن: أن يكوَن اهلُل ورسوُله 
أحبَّ إليه مما ِسوامها، وأن ُيِحبَّ املرَء ال ُيِحبُّه إال هلِل، وأن َيكرَه أن َيعوَد يف الُكفِر كما َيكرُه أن ُيْقَذَف 

يف الناِر« )1(.

نب  مب  زب  2 - مواالة َمن واىل اهلل ورسوله ، ومعاداة َمن عادى اهلل ورسوله ، قال تعاىل: ىمحٱ 

رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب 

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

يمح ]اتلوبة: ٢٤[. نن  من  زن  رن  مم  ام  ىليل  مل  يك 

مج  حج  مث  هت  مت  باُع شرع اهلل عز وجل، وهدي النيب ،  قال تعاىل: ىمحٱ  3 - اتِّ

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

يمح ]آل عمران: ٢١[. خض  حض 

ثانًيا: أنواع املحبة:

حمبة ممنوعةحمبة جائزةحمبة مشروعة

أنواع املحبة

مساواة غري اهلل مع اهلل املحبة الطبيعيةحمبة اهلل تعاىل
يف املحبة

حمــبــة مـــا يــبــغــضــه اهلل 
تعاىل.

حمبة يف اهلل تعاىل

1 ( أخرجه البخاري )16(، ومسلم )43(.
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أواًل: املحبة املشروعة:
1 - حمبة اهلل تعاىل: هي أصل اإلميان، فيمتلئ القلب حًبا وإجالاًل هلل تعاىل، ومن قدم حب اهلل 
تعاىل وحب رسوله  على ما سوامها فقد ذاق حالوة اإلميان، عن أنس بن مالك  قال: قال رسول 
اهلل : »ثالٌث َمن ُكنَّ فيِه وَجد حالَوَة اإلمياِن: أن يكوَن اهلُل ورسوُله أحبَّ إليه مما ِسوامها، وأن ُيِحبَّ 

املرَء ال ُيِحبُّه إال هلِل، وأن َيكرَه أن َيعوَد يف الُكفِر كما َيكرُه أن ُيْقَذَف يف الناِر« )1(.
2 - حمبة يف اهلل تعاىل: وهي حمبة ما حيبه اهلل من األعمال، واألشخاص، واألزمنة.

ثانًيا: املحبة اجلائزة:
هي املحبة الطبيعية، كمحبة اجلائع للطعام وللماء، وحمبة األم ألوالدها وحنو ذلك. وهي حمبة ليست 
للتعظيم، واألصل أهنا مباحة، فإن أعانت على حمبة اهلل وطاعته أصبحت عبادة من العبادات، وإن 

كانت طريًقا ملا ال حيبه اهلل أو صدت عن طاعة اهلل دخلت يف املنهيات.

ثالًثا: املحبة املمنوعة:
1 - أن يساوي غري اهلل باهلل يف املحبة: وهي أصل الشرك، ومن أحب مع اهلل غريه حمبة تعبد 

نث  زثمث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  وتذلل، فهو مشرك، قال تعاىل: ىمحٱ 

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

يمح ]ابلقرة: ١٦٥[. ىن  نن  من 

2 - حمبة ما يبغضه اهلل تعاىل: هي حمبة املعاصي من مأكل ومشرب وملبس وغريه.

1 ( أخرجه البخاري )16(، وابن حبان )238(.
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نشاط )1( :
  

أكمل اجلدول التايل: 

مثال3مثال2مثال 1نوع املحبةاملثال

 حمبة يف اهللحمبة أيب بكر
حمبة عمر بن اخلطاب 


حمبة عثمان بن عفان 


حمبة علي بن أيب 
 طالب

حمبة اخلمر

حمبة الرجل لزوجته

حمبة النوم

حمبة الرجل لبس 
احلرير

حمبة مساع الغيبة

حمبة األصدقاء

نشاط )2( :
  

من أمثلة املحبة املشروعة:
...................................................................................................... )1(
...................................................................................................... )2(
...................................................................................................... )3(
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من أمثلة املحبة اجلائزة:
...................................................................................................... )1(
...................................................................................................... )2(
...................................................................................................... )3(

من أمثلة املحبة املمنوعة:
...................................................................................................... )1(
...................................................................................................... )2(
...................................................................................................... )3(

ثالًثا: الحب يف اهلل والبغض يف اهلل:

- احلب يف اهلل:
# املراد به: حمبة املؤمنني ملا اتصفوا به من اإلميان واألعمال الصاحلة.	
# الدليل عليه: عن أنس بن مالك  قال: قال رسول اهلل : »ثالٌث َمن ُكنَّ فيِه وَجد حالَوَة اإلمياِن: 	

أن يكوَن اهلُل ورسوُله أحبَّ إليه مما ِسوامها، وأن ُيِحبَّ املرَء ال ُيِحبُّه إال هلِل، وأن َيكرَه أن َيعوَد يف 
الُكفِر كما َيكرُه أن ُيْقَذَف يف الناِر« )1(.

# ما يترتب عليه: احلب يف اهلل عمل قليب، يترتب عليه أعمال أخرى، منها: املواالة هلم، واإلحسان 	
إليهم، نصرهتم، وإكرامهم، واإلحسان إليهم، وحسن الظن فيهم، وغريها. 

- البغض يف اهلل:
# املراد به: بغض من يبغضه اهلل، من عصاة وكافرين وغريهم.	

1 ( أخرجه البخاري )16(، وابن حبان )238(.
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# حن 	 جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  الدليل عليه: قوله تعاىل:  ىمحٱ 

ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  جيحي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن 

نبىب  مب  زب  رب  يئ  نئىئ  مئ  زئ  رئ  ٰى    ٌٍّّ        َّ     ُّ     ِّ   ّٰ 

يمح ]املجادلة: ٢٢[. نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  زتمت  رت  يب 

# ما يترتب عليه: البغض يف القلب، ال ينفي التعامل باحلسىن وتأليف قلوهبم، والعدل وعدم الظلم.	

نشاط )3( :
  

ما يترتب عليهأمثلة للبغض يف اهللما يترتب عليهأمثلة للحب يف اهلل

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

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

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

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

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

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

...................................  -3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................  -3

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

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

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

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

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

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

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

....................................
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التقويم : 
  

س1: اذكر أركان العبادة.

س2: عرف املحبة، وشروطها، وأنواعها.

س3: وضح كيف تكون املحبة الطبيعية عبادة وكيف تكون معصية.

س4: اذكر أسباب حالوة اإلميان.

س5: أكمل الفراغات التالية:

#  عن أنس بن مالك  قال: قال رسول اهلل : »ثالٌث َمن ُكنَّ فيِه وَجد حالَوَة اإلمياِن:	
.......................................و...................................

        و..........................................................................

# وجــــــــــــــــــل......................................	 عــز  حبه هلل  ليكتمل  يلي  مــا  املــؤمــن  يــلــزم 
.و...................................... و.................................

# تنقسم املحبة إىل..................و........................ و.................	
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الدرس الثاني: الخوف من اهلل تعالى:

روى الطرباين عن زيد بن أسلم قال: َمـّر ابن عمر رضي اهلل عنهما براعي غنم فقال: يا راعي الغنم 
هل ِمن َجزرة؟ قال الراعي: ليس هاهنا رهبا، فقال ابن عمر: تقول: أكلها الذئب! فرفع الراعي رأسه إىل 
السماء مث قال: فأين اهلل؟ قال ابن عمر رضي اهلل عنهما: فأنا واهلل أحق أن أقول فأين اهلل، فاشترى 

ابن عمر الراعي واشترى الغنم فأعتقه وأعطاه الغنم)1(.

الخوف من اهلل تعالى:

# املراد به: حالة يف قلب املؤمن حتول بينه وبني حمارم اهلل جل وعال.	
# يه 	 ىه  مه  الدليل عليه: جيب على املؤمن إخالص اخلوف هلل عز وجل، قال تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]آل عمران: ١٧٥[. ٰى  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي 

# ما يترتب عليه: يترتب على خوف العبد من اهلل عز وجل العديد من اآلثار منها:	
املبادرة إىل طاعة اهلل عز وجل.- 1
فعل اخلريات.- 2
ترك املنكرات.- 3
مراقبة اهلل يف السر والعلن.- 4
تأدية حقوق العباد والبعد عن ظلمهم.- 5

1 ( أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )12778(.
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نشاط )1( :
  

ناقش معلمك يف األسباب املؤدية للخوف من اهلل واكتبها:
...................................................................................................... )1(
...................................................................................................... )2(
...................................................................................................... )3(
...................................................................................................... )4(

الخوف من غير اهلل تعالى:

أنواع اخلوف من 
غري اهلل

خوف طبيعيخوف شركي خوف حمرم

أوًل: اخلوف الشركي:
املراد به: هو أن خياف العبد من غري اهلل يف أمر ال يقدر عليه إال اهلل تعاىل، كأن خياف من صاحب 

قرب من أن يصيبه مبا يضره؛ من مرض أو فقر، ما مل يذبح له أو يتقرب إليه.

ثانًيا: اخلوف املحرم:
املراد به: اخلوف الذي حيمل على ترك واجب أو فعل حمرم، فيعصي اهلل أو يترك واجًبا خوًفا من 

الناس.
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ثالًثا: اخلوف الطبيعي:
املراد به: هو أن خياف العبد خوًفا طبيعًيا من عدو أو من حيوان أو من غريه، وهو خوف طبيعي. 

وقد ورد العديد من اآلثار عن خوف بعض األنبياء أو الصحابة يف مواقف طبيعية.

نشاط )2( :
  

بعض  فيها خوف  ورد  الي  اآليات  بعض  اذكر  معلمك  إىل  وبالرجوع  مع جمموعتك  بالتعاون 
املواقف الطبيعية واكتبها.

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

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

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

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

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

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

التقويم : 
  

س1: ما املقصود باخلوف من اهلل تعاىل؟

س2: قارن بني اخلوف من اهلل تعاىل، واخلوف من غري اهلل.

س3: قارن بني اخلوف من اهلل وحمبة اهلل تعاىل.

س4: وضح كيف ينشأ اخلوف من اهلل تعاىل.
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الدرس الثالث: الرجاء:

ُه  دوا وقاِربوا وأبِشروا. فإنَّ  عن أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل : »سدِّ
َديَن اهلُل منُه برمحٍة.  َة أحًدا َعمُلُه. قالوا: وال أنَت يا رسوَل اهلِل؟ قاَل: وال َأنا، إالَّ أن يتغمَّ لن ُيْدِخَل اجلنَّ

.)1( » واعَلموا أنَّ أحبَّ العمِل إىل اهلِل أدَوُمُه وإن قلَّ

نشاط )1( :
  

ناقش معلمك، واكتب ما تعلمته من احلديث.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

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

أواًل: معنى الرجاء:

معىن الرجاء: طمع العبد يف كرم اهلل وفضله ورمحته. وال يكون الرجاء إال مع العمل وإال فهو يضر 
بصاحبه.

مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  دليل الرجاء: قال تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]فاطر: ٢٩[. مك  لك  خك  حك  جك 

1 ( أخرجه مسلم )2818(.
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ثانًيا: أنواع الرجاء:

رجاء مذمومرجاء حممود

أنواع الرجاء

تقصري يف الطاعاتبعد العمل الصاحل
إفراط يف الذنوببعد التوبة من الذنوب

1 - الرجاء املحمود: هو ذلك الرجاء الذي جيعل صاحبه إىل اهلل أقرب. وينقسم إىل:
# رجاء حممود بعد العمل الصاحل: يأيت العبد بعمل صاحل، فريجو اهلل عز وجل أن يتقبله.	
# رجاء حممود بعد الذنوب: يأيت العبد بذنب، فيتوب إىل اهلل ويستغفره، ويرجو اهلل أن 	

يغفر له.
2 - الرجاء املذموم: هو ذلك الرجاء الذي جيعل صاحبه إىل اهلل أبعد, وهو رجاء الطامع العاصي 

املصّر على معصيته دون أن يستغفر أو يتوب إىل اهلل. 

الجمع بين الخوف من اهلل والرجاء:

على العبد املؤمن أن يعبد اهلل وأن يبتعد عن املعاصي وأن جيمع بني اخلوف والرجاء، فاخلوف من 
اهلل مينعه من الوقوع يف املحرم، والرجاء يف اهلل تعاىل يدفعه إىل العمل الصاحل، وحسن الظن يف اهلل.

# الرجاء وحده: من اقتصر على الرجاء وحده قد يأمن مكر اهلل وجيترئ على املعاصي والذنوب.	
# اخلوف وحده: من اقتصر على اخلوف وحده قد يقنط من رمحة اهلل عز وجل.	
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األمن من مكر اهلل:
دة، منها: األمن من مكر اهلل عز وجل له صور متعدِّ

أن مين اهلل على العبد بالنعم ورغد العيش، وهو مقيم على معصية اهلل، فيظن أنه رابح مفلح، وهو - 1
غري ذلك، عن عقبة بن عامر   قال: قال رسول اهلل : »إذا رأيَت اهلَل ُيعطي العبَد من الدنيا 

هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  على َمعاصيه ما ُيِحبُّ فإمنا هو اْستدراٌج، مث تال: ىمحٱ 
يمح ]األنعام: ٤٤[«)1(. حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم 

أن يستمر العبد على الذنوب واملعاصي وإصراره عليها بال توبة، مث يتمىن على اهلل املغفرة.- 2
3 -.................................................................................................................................. . 

حكم األمن من مكر اهلل:
ِ ِإال  ِ َفال َيْأَمُن َمْكَر اهللَّ َأَفَأِمُنوا َمْكَر اهللَّ األمن من مكر اهلل عز وجل حمرم شرًعا، قال تعاىل: ىمحٱ 

اْلَقْوُم اْلَخاِسُروَن يمح  ]األعراف: ٩٩[.

القنوط من رمحة اهلل عز وجل:
مئ  زئ  رئ  اليأس والقنوط من رمحة اهلل عز وجل حمرم، وهو سبيل الكافرين، قال تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]احلجر: ٥٦[. ، كما عدَّ رسول اهلل  اليأس والقنوط من رمحة اهلل  زب  رب  يئ  ىئ  نئ 

رُك باهلِل،  من الكبائر، وعن عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل : »الكبائر: الشِّ
واإلياُس من َرْوِح اهلِل، والُقنوُط من َرمحِة اهلِل« )2(.

1 ( أخرجه أمحد )145(.
2 ( أخرجه البخاري) 5٩77(.
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سبب حترمي اليأس والقنوط من رمحة اهلل:
أنه سوء ظن باهلل.- 1
أنه جهل بسعة رمحة اهلل عز وجل.- 2
3 -..................................................................................................................................   

نشاط )2( :
  

بالتعاون مع زمالئك أكمل اجلدول التايل:

كيف ميكن أن حنذر من الوقوع أثرها على املجتمعأثرها على الفرداألمثلة
فيها؟

هلل
ر ا

مك
من 

من 
 األ

على
ثلة 

أم
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كيف ميكن أن حنذر من الوقوع أثرها على املجتمعأثرها على الفرداألمثلة
فيها؟

هلل
ة ا

مح
ن ر

ط م
قنو

ى ال
 عل

ثلة
أم

التقويم : 
س1: ما املقصود بالرجاء؟  

س2: بني أنواع الرجاء مع األمثلة.

س3: وضح كيف ميكن اجلمع بني اخلوف والرجاء؟

س4: قارن بني األمن من مكر اهلل والقنوط من رمحة اهلل.

س5: ناقش أثر القنوط من رمحة اهلل تعاىل على الفرد واملجتمع.
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الدرس الرابع: الظن باهلل تعالى:

ملا ابتلع احلوت يونس  وصار يف جوفه، دعا اهلل أن ينجيه، وهذا فيه حسن ظن باهلل، ناقش 
ذلك.

إساءة الظنإحسان الظن

الظن باهلل

سوء الظن يف القضاء والقدرحسن الظن بالقضاء والقدر
سوء الظن يف األحكام الشرعيةحسن الظن يف األحكام الشرعية
سوء الظن يف وعد اهلل للمؤمننيحسن الظن يف وعد اهلل للمؤمنني

سوء الظن يف إجابة الدعاءحسن الظن يف إجابة الدعاء

 كلما قوي إميان العبد باهلل تعاىل حسن ظنه باهلل، وكلما ضعف إميان العبد باهلل تعاىل ساء ظنه 
باهلل.

أواًل: إحسان الظن باهلل:

هو أن نظن باهلل خرًيا يف مجيع األمور، ومنها:
حسن الظن باهلل سبحانه وتعاىل يف قضائه وقدره، كاملرض والصحة، والفقر والغىن، بأن يكون - 1

املرض مكفًرا للذنوب ورفعة للدرجات، والصحة عوًنا على الطاعة، والفقر كًفا للطغيان، والغىن 
سبًبا لإلنفاق والبذل.

حسن الظن باهلل سبحانه وتعاىل يف أحكامه الشرعية، فيما أمر وهنى، بأن ما أمر به اهلل تعاىل - 2
فيه نفع وصالح، وما هنى عنه فيه ضرر وفساد.



99

حسن الظن باهلل سبحانه وتعاىل يف وعده عز وجل للمؤمنني، بأن اهلل عز وجل صادق يف وعده.- 3
حسن الظن باهلل سبحانه وتعاىل يف إجابة الدعاء، بأن اهلل عز وجل جييب دعاء الداعي إذا أخلص - 4

الدعاء وحقق الشروط.

حكم إحسان الظن باهلل عز وجل:
حسن الظن باهلل واجب، وهو مبين على العلم برمحة اهلل وعزته وإحسانه وقدرته وعلمه وحكمته.

عن جابر بن عبداهلل  قال: مسعُت النيبَّ  قبل وفاِته بثالٍث يقول: »ال ميوتنَّ أحدكم إال وهو 
.)1(» حيسُن باهلِل الظنَّ

مثرة إحسان الظن باهلل عز وجل:

1 ( أخرجه مسلم )2877(.
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ثانًيا: إساءة الظن باهلل:

هو أن يظن أحد سوًءا باهلل أو شًرا، ومثال ذلك:
سوء الظن باهلل سبحانه وتعاىل يف قضائه وقدره، كاملرض والفقر، بأن يكون املرض والفقر ظلًما.- 1
سوء الظن باهلل سبحانه وتعاىل يف أحكامه الشرعية، يف األمر والنهي، بأن ما أمر به اهلل تعاىل - 2

ليس فيه نفع وصالح، وما هنى عنه ليس فيه ضرر وفساد.
سوء الظن باهلل سبحانه وتعاىل يف وعده عز وجل للمؤمنني، بأن اهلل عز وجل لن يصدق يف وعده.- 3
إذا - 4 الداعي  بأن اهلل عز وجل ال جييب دعاء  الدعاء،  إجابة  وتعاىل يف  الظن باهلل سبحانه  سوء 

أخلص الدعاء وحقق الشروط.

حكم إساءة الظن باهلل عز وجل:
مم  ام  يل  إساءة الظن باهلل من أعظم املحرمات وأقبح الذنوب قال تعاىل: ىمحٱ 
خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ميني  زي  ري  ينٰى  ىن  نن  من  زن  رن 

يمح ]الفتح: ٦[. خب  حب  هئجب  مئ 
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نشاط )1( :
  

قارن بني آثار حسن الظن باهلل تعاىل، وإساءة الظن باهلل تعاىل عند حدوث التايل:

آثار إساءة الظن باهللآثار حسن الظن باهللاحلدث العارض

عند اإلصابة باملرض

عند اإلصابة حبادث

عند اإلصابة بضيق العيش

عند اإلخفاق يف االختبار

التقويم : 
  

س1: قارن بني حسن الظن باهلل وإساءة الظن باهلل تعاىل.

س2: وضح آثار حسن الظن باهلل تعاىل على الفرد واملجتمع.

س3: وضح آثار سوء الظن باهلل تعاىل على الفرد واملجتمع.

س4: بني العالقة بني اإلميان والظن باهلل.

س5: اكتب الدروس املستفادة من احلديث النبوي الشريف التايل: عن أيب هريرة  قال: قال 
رسول اهلل : »يقول اهلُل تعاَلى: أنا عنَد ظنِّ عبدي يب، وأنا معه إذا ذَكَرِني، فإن َذَكَرِني يف نفِسه 
بُت إليه  َب إيلَّ شرًبا تقرَّ ذكرُته يف نفسي، وإن ذَكَرِني يف مأٍل ذكرُته يف مأٍل خري منهم، وإن تقرَّ

بُت إليه باًعا، وإن أتاين ميشي أتيُته هْرولًة«)1(. َب إيلَّ ذراًعا تقرَّ ذراًعا، وإن تقرَّ

  

1 ( أخرجه البخاري )7405(.
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الدرس الخامس: التوكل ىلع اهلل تعالى:

أراد فارس السفر إىل دمشق، وقبل السفر قام بفحص سيارته وصيانتها والتأكد من سالمتها، 
وجهز الطعام والشراب، وقال دعاء السفر، وانطلق مفوًضا أمره هلل عز وجل، وبعد عدة ساعات وصل 

حبفظ اهلل تعاىل إليها.

نشاط )1( :
  

قام فارس يف سفره بعبادة عظيمة، فما هي؟
....................................................................................................................

تعريف التوكل: 

 املعىن اللغوي: التوكل من مادة »وكل«. يقال: »وكل باهلل وتوكل عليه واتكل: استسلم له، وهو االعتماد 
ل فالن فالًنا: أي اعتمد عليه  على الغري. تقول: وكلت أمري إىل فالن, أي اعتمدت فيه عليه, ويقال: وكَّ

يف أمور نفسه ثقة بكفايته«)1(.

املعىن الشرعي: التوكل هو االعتماد على اهلل سبحانه وتعاىل يف حصول املطلوب ودفع املكروه, مع 
الثقة به، وفعل األسباب املأذون فيها.

1 ( لسان العرب البن منظور )734/11- 736(.
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التوكل يف القرآن الكريم:

ورد ذكر التوكل يف القرآن الكرمي يف مواطن كثرية نًصا ومعىن، ومن هذه املواطن:
يمح ]آل عمران: ١٥٩[.  رب  يئ  ىئ  نئ  زئمئ  رئ  1(   ىمحٱ.........   ُّ     ِّ     ّٰ 

يمح ]املائدة: ١١[. 2(   ىمحٱ    ٌّ   ٍّ         َّ         ُّ 

التوكل يف السنة النبوية:

وردت أحاديث يف التوكل يف السنة النبوية، ومن هذه األحاديث:
عن ابن عباس  قال: حسبنا اهلل ونعم الوكيل. قاهلا إبراهيُم  حنَي ُأْلِقَي يف الناِر، وقاهلا - 1

حممٌد  حنَي قالوا: إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إمياًنا وقالوا حسبنا اهلل ونعم 
الوكيل)1(.

ُل؟ قال: »اعِقْلها - 2  عن أنس بن مالك  قال: قال رجٌل: يا رسوَل اهلِل َأعِقلها وأتوكُل أو ُأْطِلُقها وأتوكَّ
ْل« )2(. وتوكَّ

حكم التوكل ىلع اهلل تعالى:

التوكل على اهلل من أعظم موجبات اإلميان باهلل تعاىل، لذا جيب إخالص التوكل على اهلل تعاىل، 

يمح ]آل  خن  حن  جن  يم  وكلما زاد إميان العبد زاد توكله على اهلل تعاىل، قال تعاىل: ىمحٱ 

عمران:١٢٢[.

ثمرات التوكل ىلع اهلل عز وجل:

ٰى      ( 1 ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي   التوكل على اهلل من صفات املؤمنني: قال تعاىل:ىمحٱ 

1 ( أخرجه البخاري )4563(.

2 ( أخرجه الترمذي )2517(.
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يمح ]األنفال: ٢[. نئ  مئ  زئ  رئ   ّٰ     ِّ      ُّ     َّ     ٍّ    ٌّ      

يم ( 2 ممىم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  فيه استجابة ألمر اهلل تعاىل، قال تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]آل عمران: ١٢٢[. خن  حن  جن 

خي ( 3 حي  جي  يه  ىه  ينال العبد املؤمن بالتوكل على اهلل عز وجل خرًيا كثرًيا، قال تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]القصص: ٦١[. ٰى   ٌّ   ٍّ    َّ      ُّ   ِّ        ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي 

جي ( 4 يه  ىه  مه  جه  ين  منىن  خن  حن  جن   يم  ىم  حمبة اهلل تعاىل، قال تعاىل: ىمحٱ 

ىئ  نئ  زئمئ  رئ  ٰى   ٌّ     ٍَّّ   ُّ     ِّ     ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  خيمي   حي 

يمح ]آل عمران: ١٥٩[. رب  يئ 

ني ( 5 مي  زي  ري  من أعظم األسباب الي حيصل هبا املطلوب ويدفع هبا املكروه، قال تعاىل: ىمحٱ 

يمح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  جتحت  هب  مب  خب  جبحب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  ىييي 

]الطالق: ٣[.

 )6..............................................................................................................................

جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  ...................................................ىمحٱ 

يمح ]انلحل: ٩٩[. حب 

 )7..............................................................................................................................

زث  رث  ىمحٱ   ........................................................................................................

يل  ىل  مل  ىكيك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث 

ننيمح ]العنكبوت: ٥٨ - ٥٩[. من  زن  رن  مم  ام 
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نشاط )2( :
  

للمكروه، من  للتوكل على اهلل ودفعه  مبناقشة جمموعتك وبالرجوع إىل معلمك اذكر شواهد 
. قصة نيب اهلل إبراهيم

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

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

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

التقويم : 
  

س1: عرف التوكل، واذكر األدلة عليه يف القرآن والسنة.

س2: اذكر حكم التوكل على اهلل تعاىل.

س3: ما مثرة التوكل على اهلل تعاىل على الفرد واملجتمع؟
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الدرس السادس: مشروعية األخذ باألسباب:

نشاط )1( :
  

اختار فراس وعبداهلل العمل يف الزراعة، ومسعا خطيًبا يتكلم عن التوكل على اهلل عز وجل 
وأمهيته، فتناقشا مًعا بعد اخلطبة يف عملهما، وكان مثرة نقاشهما ما يلي:

ظن عبداهلل أن يترك األرض دون اهتمام وعناية وأن رزقه سيأتيه دون بذل األسباب.1( 
قرر فراس أن حيرث األرض ويرعاها ويهتم هبا، حىت يأيت موسم احلصاد، وهو مفوض 2( 

أمره إىل اهلل، وحمسن الظن باهلل يف أن حيصل على مثار جيدة.
# ما رأيك يف قرار كل منهما؟	

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

# أيهما توكل على اهلل حق التوكل؟ وملاذا؟	

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

# مباذا تنصح كاًل منهما؟	

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

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

العمل باألسباب:

السبب لغة: احلبل, وما يتوصل به إىل غريه، واجلمع أسباب)1(، وهو ما كان طريًقا إىل الشيء 
يتوصل به إليه. 

1 ( لسان العرب، مادة )سبب( )455/1(.
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فهو  املطلوب،  له  ليتحقق  كل سبب ممنوع؛  ويتجنب  كل سبب مشروع،  بعمل  يقوم  املؤمن  والعبد 
يتناول الدواء املباح طلًبا للشفاء بإذن اهلل، ويتجنب الدواء املحرم ألن اهلل ما أنزل شفاًء يف حمرم.

العمل باألسباب والتوكل:

واألخــذ  قليب،  عمل  اهلل  على  التوكل  ألن  باألسباب؛  واألخــذ  وجــل  عز  اهلل  على  التوكل  يتناىف  ال 
باألسباب عمل البدن، كما أن الشريعة اإلسالمية قد هنت عن أن جيلس الرجل يف بيته منتظًرا أن تزنل 

عليه األموال من السماء، فاهلل أمرنا باألخذ باألسباب الشرعية.

نشاط )2( :
  

بالتعاون مع زمالئك، احبث عن األسباب لألهداف التالية:

األسباباهلدفم

أن أكون تاجًرا ثرًيا1

1 - الدراسة اجليدة للسوق.
2 - البحث عن فتح أسواق جديدة.

3 - االستعانة باخلرباء.
4 - دفع الزكاة.

أحقق 
أهدافـي 
بفعل 

األسباب 
متوكاًل على 

اهلل

أن أكون طالب علم شرعي2
................................................................................. -1
................................................................................. -2
................................................................................. -3
................................................................................. -4

أن أكون معلًما ناجًحا3

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

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

................................................................................. -3

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

أن أكون مهندًسا ناجًحا5

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

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

................................................................................. -3

................................................................................. -4
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األسباباهلدفم

أن أصل أرحامي6

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

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

................................................................................. -3

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

أحقق 
أهدايف 
بفعل 

األسباب 
متوكاًل على 

اهلل 7.....................

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

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

................................................................................. -3

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

حكم التعلق باألسباب:

حيرم على العبد التعلق باألسباب، حبيث يكون اعتماده عليها، وذلك مثل: َمْن ركب طائرة وأخذ 
بأسباب السالمة، وعلق قلبه هبا، وظن أهنا هي الي تنجيه وحتفظه.

نشاط )3( :
  

وطالب  وجــل،  بعون اهلل عز  للنجاح  طلًبا  دروســه  ويستذكر  على اهلل  يتوكل  بني طالب  قــارن 
يستذكر دروسه وهو يظن أنه وحده دون عون اهلل قادر على النجاح.

وطالب يستذكر دروسه وهو يظن أنه وحده دون عون اهلل طالب يستذكر دروسه طلًبا للنجاح بعون اهلل عز وجل
قادر على النجاح

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................
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التقويم : 
  

س1: هل يتناىف التوكل مع األخذ باألسباب؟ وملاذا؟
س2: التوكل على اهلل عبادة، وضح كيف ميكن أن خيلص العبد هذه العبادة هلل؟

س3: قارن بني األخذ الشرعي لألسباب، واألخذ غري الشرعي.
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الدرس السابع: الدعاء:

من العبادات العظيمة هلل تعاىل: دعاؤه والتضرع إليه، وكل من دعا اهلل خملًصا يف دعائه فقد وفق 
خلري عظيم، والعبد املؤمن يدعو ربه يف كل صالة أن يهديه الصراط املستقيم.

تعريف الدعاء:

أن يسأل العبد ربه حاجة من أمور الدنيا واآلخرة، فيطلب من اهلل تعاىل املغفرة والرمحة، والفوز 
باجلنة، والنجاة من النار، كما يسأله ما يريد من خريي الدنيا واآلخرة.

منزلة الدعاء:

تعاىل،  اهلل  على  كاالعتماد  العبادات،  أنــواع  من  الكثري  فهو جيمع  العبادات،  أعظم  من  الدعاء 
واخلضوع له، وإظهار االفتقار إليه سبحانه، وسؤاله ورجائه وبيان غىن اهلل، واستشعار قدرته. فالعبد 
ال يدعو إال من كان غنًيا قادًرا بيده ملكوت كل شيء، وهو اهلل تبارك وتعاىل، قال رسول اهلل : »إن 

الدعاء هو العبادة« )1(. 
أسباب إجابة الدعاء:

إلجابة الدعاء أسباب عديدة منها:

توحيد اهلل تعاىل، واإلخالص له.- 1

التوسل إىل اهلل تعاىل.- 2

3 -. البدء حبمد اهلل، والثناء عليه، مث الصالة والسالم على رسول اهلل

الدعاء من قلب صادق، بعلم وبتدبر وخشوع، فدعاء من قلب غافل ال يصيب.- 4

اإلحلاح يف الدعاء، ومن ذلك التكرار يف الدعاء.- 5

عدم استعجال اإلجابة.- 6
1 ( أخرجه أمحد )267/4(، والترمذي )2٩6٩(، وأبو داود )147٩(.
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الدعاء يف أوقات اإلجابة.- 7

رفع اليدين عند الدعاء.- 8

طيب املطعم واملشرب وامللبس.- ٩

أال يدعو بإمث، أو قطيعة رحم.- 10

نشاط )1( :
  

مبناقشة جمموعتك، سجل أوقات إجابة الدعاء.
...................................................................................................... )1(
...................................................................................................... )2(
...................................................................................................... )3(
...................................................................................................... )4(
...................................................................................................... )5(

التقويم : 
  

س1: ما معىن الدعاء؟

س2: اذكر األوقات املستحبة للدعاء.

س3: بني مكانة الدعاء يف اإلسالم.
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الدرس الثامن: االستعاذة واالستغاثة:

تمهيد:

عن عبداهلل بن عمر  قال: مِسعُت رسوَل اهلِل  يقوُل: »انطَلق ثالثُة َرهٍط ممن كان قبَلكم، 
ال  إنه  فقالوا:  الغاَر،  عليهُم  ْت  فَسدَّ اجلبِل  مَن  فاحنَدَرْت صخرٌة  فدَخلوه،  غاٍر  إىل  املبيَت  أَووا  حىت 
أَبواِن  اللهمَّ كان يل  اهلَل بصاحِل أعماِلكم، فقال رجٌل منهم:  إال أن تدعوا  ُينجيكم من هذه الصخرِة 
شيخاِن كبرياِن، وكنُت ال َأغِبُق قبَلهما أهاًل وال مااًل، فناء يب يف طلِب شيٍء يوًما، فلم أُرْح عليهما حىت 
ناما، فحَلبُت هلما َغبوَقهما فوَجدُتهما نائَمنِي، وكِرهُت أن َأغِبَق قبَلهما أهاًل أو مااًل، فلِبثُت والَقَدُح على 
يدي أنتِظُر استيقاَظهما حىت بَرق الفجُر، فاستيَقظا فشِربا َغبوَقهما، اللهمَّ إن كنُت فَعلُت ذلك ابتغاَء 
 : ُّْج عنا ما حنن فيه من هذه الصخرِة، فانفَرَجْت شيًئا ال يسَتطيعوَن اخلروَج، قال النيب وجِهك ففرِّ
، فأَردُتها عن نفِسها فامتَنعْت مين، حىت  وقال اآلَخُر: اللهمَّ كانْت يل بنُت َعمٍّ كانْت أحبَّ الناِس إيلَّ
ْت هبا َسَنٌة مَن السننَي، فجاَءْتين فأعَطيُتها عشريَن وِماَئَة ديناٍر على أن ُتَخلَِّي بيين وبني نفِسها،  أَلمَّ
جُت مَن الُوقوِع عليها،  ه، فتحرَّ ففَعَلْت، حىت إذا قَدرُت عليها قالْت: ال ُأِحلَّ لك أن َتُفضَّ اخلاَتَم إال حبقِّ
فانصَرفُت عنها وهي أحبُّ الناِس إيلَّ وتَركُت الذهَب الذي أعطيُتها، اللهمَّ إن كنُت فَعلُت ذلك ابتغاَء 
وجِهك فافُرْج عنا ما حنن فيه، فانفَرَجِت الصخرُة غرَي أهنم ال يسَتطيعوَن اخلروَج منها، قال النيبُّ 
: وقال الثالُث: اللهمَّ إين استأَجرُت ُأَجراَء فأعطيُتهم أجَرهم غرَي رجٍل واحٍد تَرك الذي له وذَهب، 
رُت أجَره حىت كُثَرْت منه األمواُل، فجاءين بعد حنٍي، فقال: يا عبداهلِل َأدِّ إيلَّ أجري، فقلُت له: كلُّ  فثمَّ
ما َترى من أجِرك، مَن اإلبِل والبقِر والغنِم والرقيِق، فقال: يا عبداهلِل ال َتسَتهِزْئ يب، فقلُت: إين ال 
أسَتهِزُئ بك، فأَخذه كلَّه فاستاَقه فلم يتُرْك منه شيًئا، اللهمَّ فإن كنُت فَعلُت ذلك ابتغاَء وجِهك فافُرْج 

عنا ما حنن فيه، فانفَرَجِت الصخرُة فخَرجوا َيمشوَن« )1(.

1 ( أخرجه البخاري )2272(.
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نشاط )1( :
  

خلص قصة الثالثة الذين آواهم املبيت إىل غار فانطبقت عليهم الصخرة.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

االستعاذة واالستغاثة:

االستعاذة: االلتجاء واالعتصام، وتكون باهلرب من شيء ختافه إىل من يعصمك منه.
االستغاثة: طلب الغوث وهو إزالة الشدة، وتكون ممن وقع يف كرب وشدة إىل من خيلصه منها.

منزلة االستعاذة واالستغاثة:

االستعاذة واالستغاثة عبادتان عظيمتان، وقد أمر اهلل نبيه  باالستعاذة به سبحانه، قال تعاىل: 

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

زت  رت  يمح ]الفلق: ١ - ٥[ ،  قال تعاىل: ىمحٱ  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ 

اك   يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت 

يمح ]انلاس: ١ - ٦[ ، وأخرب عن نبيه  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك 

ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل   أنه استغاث به يوم بدر: قال تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]األنفال: ٩[. جن  يم 
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نشاط )2( :
  

بالتعاون مع زمالئك، قارن بني االستعاذة واالستغاثة.

الستغاثةالستعاذة
..................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

حكم االستعاذة واالستغاثة بغير اهلل تعالى:

االستعاذة واالستغاثة باملخلوق فيما ال يقدر عليه إال اهلل شرك، ومن وقع فيها زاد خوفه وتالعبت 
به الشياطني ومل حيصل له مراده، وذلك مثل من يستغيث باألموات أن يرزقوه مااًل أو شفاًء، ومنه ما 

يمح ]اجلن: ٦[ ،  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  جاء يف قوله تعاىل: ىمحٱ 
أي إمًثا وطغياًنا وشًرا.

جواز االستعاذة واالستغاثة باملخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه:

لقوله  يعيذ،  أن  يقدر على  االستعاذة مبن  وكذلك  اإلسعاف،  برجل  املصاب  استغاثة  كمثل  وذلك 
: »ستكوُن ِفَتٌن، القاِعُد فيها خرٌي ِمَن القاِئِم، والقائُم فيها خرٌي مَن املاشي، واملاشي فيها خرٌي من 
الساعي، وَمْن ُيْشِرْف هلا َتْسَتْشِرْفُه، وَمْن وجد َمْلَجًأ َأْو َمَعاًذا َفْلَيُعْذ ِبِه« )1(، فيجوز أن يستعيذ احلي 

باحلي احلاضر على دفع شر.

1 ( أخرجه البخاري )3601(.
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نشاط )3( :
  

بالتعاون مع زمالئك بني احلكم والسبب للحاالت التالية:

السبباحلكماحلالة
أصابه حادث مروري فنادى اإلسعاف

 اعتدى عليه اللصوص فاتصل بالشرطة

الرسول  ال يملك لنفسه نفًعا أو ضًرا:

الرسول  أفضل اخللق، وخامت األنبياء، ومع ذلك فهو ال ميلك لنفسه نفًعا وال ضًرا إال ما شاء 

ين  ىن  من  خن  جنحن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  اهلل عز وجل، قال تعاىل : ىمحٱ 

ٰى      ٌّيمح ]األعراف: ١٨٨[،  ٰر   ٰذ  يي  ىي  مي  حيخي  جي  يه  ىه  مه  جه 

وعن أنس بن مالك : أنَّ رسوَل اهلِل  ُكِسَرْت َرباعيُته يوَم ُأُحٍد. وُشجَّ يف رأِسه. فجعل يسُلُت الدَم 

وا َرباعيَته، وهو يدعوهم إىل اهلِل؟ فأنزل اهلُل تعـاىل : ىمحٱ  وا نبيَّهم وشجُّ عنه ويقول: »كيف ُيفلُح قوٌم شُجّ

]آل عمران: ١٢٨[«)1( . هئيمح  مئ  خئ  حئ  جئ 

1 ( أخرجه مسلم )17٩1(.
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نشاط )٤( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم، اكتب أدلة أخرى على أن النيب  ال ميلك لنفسه النفع أو الضر.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

تحريم االستغاثة بالرسول  واملالئكة واألموات:

ال جيوز أن يستغاث بأحد من املخلوقني، فيما ال يقدر عليه إال اهلل عز وجل، ال بنيب أو صاحل أو 
ملك أو غريه؛ ألن اهلل هو رب العاملني، الذي خلق األنبياء والصاحلني واملالئكة ومجيع اخلالئق، ورزقهم 

 وأحياهم ومييتهم، فكيف يطلب من غري اهلل ما ال يقدر عليه إال هو سبجانه وتعاىل، قال تعاىل: ىمحٱ    َّ     ُّ  

زت  يبرت  ىب  نب  مب  ربزب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ   ّٰ      ِّ  

يمح ]فاطر: ١٣[. ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  يترث  ىت  نت  مت 

التقويم : 
س1: وضح معىن االستعاذة واالستغاثة. مع التمثيل لكل منهما.  

س2: بني مىت تكون االستعاذة واالستعانة باملخلوق جائزة؟ ومىت تكون غري جائزة؟
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الدرس التاسع: املساجد:

املساجد بيوت اهلل، ومنها تنطلق دعوة اإلميان باهلل الواحد األحد، وفيها تقام أعظم فريضة على 
املؤمنني.

منزلة املساجد يف اإلسالم:

للمساجد يف اإلسالم مكانة عظيمة، تتلخص فيما يلي:

الشرك - 1 فيها  ويتجنب  والصالة،  والتوحيد  اإلســالم  شعائر  فيها  تقام  وجل،  عز  اهلل  بيوت  أهنا 
يمح ]اجلن: ١٨[ . ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  ووسائله، قال تعاىل: ىمحٱ 

عظم الثواب يف املشاركة يف بنائها، عن عثمان بن عفان  قال: إنكم قد أكثرمت. وإين مسعت - 2
رسول اهلل  يقول: »من بىن مسجًدا هلل تعاىل، قال بكري: حسبت أنه قال: يبتغي به وجه 

اهلل بىن اهلل له بيًتا يف اجلنة« )1(.

1 ( أخرجه مسلم )533(.
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ٰى - 3 ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  أهلها هم املشهود هلم باإلميان، قال تعاىل: ىمحٱ 

مب  خب  حب  جب  هئ  خئمئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري 

هبيمح ]اتلوبة: ١٨[.

أن رواد املساجد الذين تعلقت قلوهبم هبا من السبعة الذين يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله، - 4

عن أيب هريرة   قال: قال رسول اهلل : »سبعٌة ُيِظلُّهُم اهلُل يف ِظلِّه يوَم ال ِظلَّ إال ِظلُّه: 

اإلماُم العادُل، وشابٌّ نشأ يف عبادِة ربِّه، ورجٌل قلُبه ُمَعلٌَّق يف املساجِد، ورجالن حتابَّا يف اهلِل 
قا عليه، ورجٌل طلََبْته امرأٌة ذاُت َمنِصٍب ومجاٍل، فقال إين أخاُف اهلَل، ورجٌل  اجَتَمعا عليه وتَفرَّ

ق، أخَفى حىت ال َتعلََم ِشماُله ما ُتنِفُق مييُنه، ورجٌل َذَكر اهلَل خالًيا، ففاَضْت عيناه« )1(. تَصدَّ
يتحقق هبا مصاحل اجلماعة والترابط واأللفة بني املصلني.- 5

س ىلع التقوى: املسجد الذي ُأسِّ

نب  زبمب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ٰى    ٌّ    ٍَّّ      ُّ     ِّ    ّٰ  ٰر  قال تعاىل: ىمحٱ 

س على  يمح ]اتلوبة: ١٠٨[. واملراد باملسجد الذي ُأسِّ يت  ىت  نت  زتمت  رت  يب  ىب 

التقوى هو مسجد قباء.

1 ( أخرجه البخاري )660(، ومسلم )1423(.
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نشاط )1( :
  

بالرجوع إىل معلمك، أكمل اجلدول التايل:

املسجد األقصىاملسجد النبوياملسجد احلراموجه املقارنة
..................................................................................................................الدولة الي يقع فيها

..................................................................................................................أجر الصالة فيه

نشاط )2( :
  

بالتعاون مع جمموعتك اذكر ثالثًة من اآلداب الي ينبغي مراعاهتا يف املسجد:
.................................................................................................................... -1
.................................................................................................................... -2
.................................................................................................................... -3

التقويم : 
  

س1: اذكر ثالثة أمور تدل على عظم مزنلة املسجد.

س2: ما اآلداب الي جيب مراعاهتا يف املسجد؟

س3: ما أجر من بىن هلل مسجًدا؟ مع الدليل.

س4: ما املقصود باملسجد احلرام؟ وملاذا مسي هبذا االسم؟
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أهداف الوحدة:
  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

# يؤمن بأمهية الفقه يف حياته.	

# يكتسب بعض امللكات الفقهية.	

# يؤمن  مبكانة الزكاة يف اإلسالم.	

# يناقش األحكام الشرعية العامة املتعلقة بالزكاة.	

# يؤمن مبكانة الصيام يف اإلسالم.	

# يناقش األحكام الشرعية العامة املتعلقة بالصيام.	
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الدرس األول: الزكاة :

أواًل: تعريف الزكاة:

ىبيمح   نب  مب  زب  الزكاة لغة: تطلق على النماء والزيادة، كما تطلق على الطهارة؛ لقوله تعاىل: ىمحٱ 
محيمح  جح  مج  ]الشمس: ٩[؛ مبعىن طهرها من األدنــاس، وتطلق على املــدح؛ لقوله تعاىل: ىمحٱ 

]النجم: 32[؛ مبعىن متدحوها.

الزكاة شرًعا هي: اسم ملال خمصوص )1(، يؤخذ من مال خمصوص )2(، على وجه خمصوص )3(، 
يصرف لطائفة خمصوصة.

 
ثانًيا: حكم الزكاة:

الزكاة من أركان اإلسالم، وواجبة ، والدليل على ذلك:

1 -  من القرآن الكرمي: وردت آيات كثرية تدل على وجوب الزكاة، منها:
# يمح ]ابلقرة: ٤٣[.	 ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 
# يمح ]ابلقرة: ٨٣[.	 جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 
# جس 	 مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  هتمث  مت  خت  حت  قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

حسيمح ]ابلقرة: ١١٠[.

# ىئيمح ]ابلقرة: ١٧٧[.	 نئ  مئ  زئ  رئ  قال اهلل تعاىل: ىمحٱ      ُّ      ِّ     ّٰ 
# يمح ]النساء: ٧٧[.	 ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

1 ( يقصد به نسبة ومقدار معني.
2 ( يقصد به النصاب.

3 ( يقصد به ضمن شروط.
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2 -  من السنة النبوية، ورد العديد من األحاديث النبوية الي دلت على وجوب الزكاة، منها:
# عن عبداهلل بن عمر  قال: قال رسول اهلل : »ُبِني اإلسالُم على مخٍس: َشهادِة أن ال إلَه إال اهلُل 	

، وصوِم رمضاَن« )1(. وأنَّ حممًدا رسوُل اهلِل، وإقاِم الصالِة، وإيتاِء الزكاِة، واحلجِّ
# عن ابن عباس  قال: قال رسوُل اهلِل  مُلعاِذ بِن جبٍل حني بَعثه إىل اليَمِن: »إنك ستأيت قوًما 	

إلَه إال اهلُل وأنَّ حممًدا رسوُل اهلِل،  من أهِل الكتاِب، فإذا جئَتهم فادُعهم إىل أن َيشَهدوا أن ال 
فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخِبْرهم أنَّ اهلَل قد فَرض عليهم مخَس صلواٍت يف كلِّ يوٍم وليلٍة، فإن 
هم أطاعوا لك بذلك، فأخِبْرهم أنَّ اهلَل قد فَرض عليهم صَدَقًة، تؤَخُذ من أغنياِئهم، فُتَردُّ على 
ُفَقراِئهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فإياك وكرائَم أمواِلهم، واتِق دعوَة املظلوِم، فإنه ليس بينه 

وبني اهلِل حجاب« )2(.

نشاط )1( :
  

بالرجوع إىل شبكة اإلنترنت، أو أحد برامج احلاسب اآليل اذكر عدد املرات الي ذكرت فيها 
الزكاة يف القرآن الكرمي.

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

ثالًثا: مكانة الزكاة:

قبل  مكة  يف  فرضت  الكرمي،  القرآن  يف  الصالة  قرينة  اإلســالم،  أركــان  من  الثالث  الركن  هي 
اهلجرة، مث بينت مقاديرها وفصلت يف املدينة يف السنة الثانية من اهلجرة.

رابًعا: الحكمة من مشروعية الزكاة:

أهنا تطهر النفوس من الشح والبخل , وُتصلح أحوال املجتمع مادًيا ومعنوًيا، فيصبح جسًدا واحًدا. 

1 ( أخرجه البخاري )8(.
2 ( أخرجه البخاري )4347(.
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وهي صمام أمان يف النظام االقتصادي اإلسالمي ومدعاة الستقراره واستمراره ,   وهي عبادة مالية ,  

ٰذ  يي  ميىي  خي  حي  جي  وهي أيًضا سبب لنيل رمحة اهلل تعاىل ,  قال تعاىل :  ىمحٱ 

يمح ]األعراف: ١٥٦[.  ٰى        ٌّ  ٰر 

خامًسا: شروط الزكاة:

شروط املكلف بتأدية الزكاة:
# اإلسالم: فال جتب الزكاة على الكافر. 	
# احلرية: فال جتب الزكاة على العبد.	
# ملك النِّصاب: النِّصاب اسم لقدر معلوم من مال جتب فيه الزكاة؛ فال زكاة فيما دونه، وخيتلف 	

باختالف املال الذي جتب فيه الزكاة .

سادًسا: وقت إخراج الزكاة:

مل  جيب إخراج الزكاة إذا حل وقت وجوهبا، وال جيوز تأخريها، والدليل قول اهلل تعاىل: ىمحٱ 

مت  يمح ]انلور: ٥٦[ ، وقوله تعاىل: ىمحٱ  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل 

حجيمح ]األنعام: ١٤١[. مث  هت 

سابًعا: آداب إخراج الزكاة:

# يستحب للمسلم أن خيرج الزكاة من أوسط ماله؛ إال إذا طابت نفسه بإخراج األحسن فهو أفضل له.	
# وال جيوز للمسلم أن خيرج الرديء من ماله إال إذا كان ماله كله رديًئا.	
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التقويم : 
  

س1: عرف الزكاة، وبني مكانتها يف اإلسالم.

س2: وضح حكم الزكاة، واألدلة على ذلك.

س3: اذكر شروط الزكاة.

س4: أكمل ما يلي:

# فرضت الزكاة يف............... وبينت مقاديرها يف.................................	

# جتب الزكاة على............ املالك................... والذي مر عليه...................	

# الزكاة هي......................................................................	
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الدرس الثاني: ما تجب فيه الزكاة :

هبيمة األنعاماخلارج من األرضاألمثانعروض التجارة

األموال الي جتب 
فيها الزكاة

الذهب
الفضة

األوراق النقدية

زكاة النعم:

# َعم هي: هبيمة األنعام، وهي: اإلبل، والبقر ويشمل اجلاموس، والغنم بنوعيه الضأن واملعز.	 النَّ
واملراد هبا األهلية؛ فال زكاة يف الوحشية، أما املتولدة بني وحشي وأهلي ينظر فيه لألم فإن كانت 

أهلية ففيها الزكاة وإال فال.
# حكم زكاة هبيمة األنعام: الوجوب.	

شروط وجوب زكاة النعم: 
ذكر بعض العلماء شروًطا لوجوب الزكاة يف النعم هي:

أن تكون سائمة)1(.	 
أن تكون معدة لالستفادة من ألباهنا ونسلها.	 

1 ( السائمة: هي الي ترعى مجيع العام أو أكثره.
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أن تبلغ النصاب.	 
وال جيوز إخراج املعيب من النعم إال إذا كانت كل نعمه معيبة، وكذلك املراض، وال جيوز أخذ 	 

الذكر إال إذا كانت كلها ذكوًرا؛ ألن الذكر من النعم أدىن قيمة من األنثى، وال أخذ الصغري إال 
إذا كانت كلها صغاًرا.

 
أواًل: زكاة اإلبل:

نصاب اإلبل ومقدار زكاهتا:
# نصاب اإلبل: أول نصاب اإلبل ذكورها وإناثها مخس؛ فليس فيما دوهنا زكاة.	
# مقدار زكاة اإلبل: ميكن تقسيم زكاة اإلبل كمايلي:	

الزكاة الواجبةالعدد
شاة5

شاتان10
ثالث شياه15
أربع شياه20
مخس شياه25

بنت خماض35-26
بنت لبون46-36
جذعة75-61
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ثانًيا: زكاة البقر:

 

نصاب البقر ومقدار زكاته:
# نصاب البقر: أول نصاب البقر ثالثون؛ فليس فيما دوهنا زكاة.	
# مقدار زكاة البقر: ميكن تقسيم زكاة البقر كمايلي:	

الزكاة الواجبةالعدد
تبيع30
مسنة40
70.............
80.............
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ثالًثا: زكاة الغنم:

 
نصاب الغنم ومقدار زكاته:

# نصاب الغنم: أول نصاب الغنم أربعون.	
# مقدار زكاة الغنم: ميكن تقسيم زكاة الغنم كمايلي:	

الزكاة الواجبةالعدد
شاه40

شاتان121
ثالث شياه201
301.............
401.............
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رابًعا: زكاة الزروع والثمار:

# الزروع والثمار هي: كل ما يستنبته اآلدميون، مما نبت بنفسه، أو غريه.	
# حكم زكاة الزروع والثمار: الوجوب.	
# شروط وجوب زكاة الزروع والثمار: باإلضافة إىل الشروط العامة لوجوب الزكاة يشترط ما يلي:	

أن تكون الزروع والثمار مما يستنبته اآلدميون، أما ما نبت بنفسه، أو حبمل ماء أو اهلواء، فال . 1
زكاة فيه.

أن تكون قوًتا، مدخًرا.. 2
أن تكون ِنصاًبا من جنس واحد، فال يضم جنس إىل آخر.. 3
أن تكون املنتجات بقصد االستغالل واالستثمار.. 4

نصاب زكاة الزروع والثمار ومقدار زكاته:
# نصاب الزروع والثمار 620 كيلو جرام.	
# مقدار زكاة الزروع والثمار: ميكن تقسيم مقدار زكاة الزروع والثمار كمايلي:	

ما سقي مباء السماء، أو بالقنوات املحفورة من األهنار: فزكاته العشر؛ وذلك خلفة مؤنته.. 1
ما سقي بآلة يديرها حيوان أو آدمي: فزكاته نصف العشر؛ وذلك الرتفاع مؤنته.. 2
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خامًسا: زكاة األثمان:

# مفهوم األمثان: الذهب والفضة واألوراق املالية.	
# حكم زكاة األمثان: الوجوب.	
# دليل وجوب زكاة األمثان: دلت اآليات واألحاديث على وجوب زكاة األمثان، ومنها:	

رث  يت  ىت  نت  مت  مـــن الـــقـــرآن الـــكـــرمي: قـــال اهلل تـــعـــاىل: ىمحٱ   -1
يمح ]التوبة:34[. يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث 

من السنة النبوية: عن أيب هريرة  قال: قال رسول اهلل : »ما ِمن صاحِب ذَهٍب وال   -2
َحْت له َصفائُح ِمن ناٍر، فُأْحِمَي عليها يف  ها، إالَّ إذا كان يوُم القيامِة، ُصفِّ ي منها حقَّ ٍة، ال يؤدِّ ِفضَّ
َم، فُيكوى هبا َجْنُبه وجبيُنه وَظْهُره. كلَّما بَرَدْت ُأعيَدْت له، يف يوٍم كان ِمقداُره مخسني ألَف  ناِر جهنَّ

اِر«)1(. ا إىل النَّ ِة وإمَّ ا إىل اجلنَّ سنٍة، حتَّى ُيْقضى بنَي الِعباِد. فريى سبيَله، إمَّ

# شــروط وجــوب زكــاة األمثــان: يشترط يف زكــاة األمثــان ما يشترط يف الزكاة بصفة عامة، من: 	
اإلسالم، والنصاب، ومتام امللك، واحلول.

1 ( أخرجه مسلم )٩87(.
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نصاب األمثان ومقدار زكاهتما:

الذهب:
نصاب الذهب: عشرون مثقااًل)1(، وقدره العلماء بنحو)85 جراًما من الذهب(.

مقدار زكاة الذهب: زكاة الذهب ربع العشر.

الفضة:
نصاب الفضة: مائتا درهم)2(، وقدره العلماء بنحو )5٩5 جراًما من الفضة(.

مقدار زكاة الفضة: زكاة الفضة ربع العشر.

األوراق النقدية:
الورقية  العملة  تقومي  فيتم  الفضه،  نصاب  أو  الذهب  نصاب  هو  النقدية  األوراق  زكاة  املعترب يف 

بالذهب أو بالفضة حبسب ما يغلب به التعامل بني الناس.

نشاط )1( :
  

بني مقدار الزكاة يف احلاالت التالية على اعتبار أن قيمة جرام الذهب دوالر واحد، وقيمة جرام 
الفضة نصف دوالر:

السببالزكاة الواجبةاملقدار

..................................................................................................40 جرام فضة

..................................................................................................1000 جرام فضة

..................................................................................................84 جرام ذهب

..................................................................................................150 جرام ذهب

1 ( املثقال: حنو 4,25 غرام من  الذهب اخلالص.
2 ( الدرهم: قطعة نقدية فضية ثابتة املقدار يف الشريعة، وتزن ٩7,2جرام.
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سادًسا: زكاة عروض التجارة:

# مفهوم عروض التجارة: ما أعد للبيع والشراء، من أجل الربح.	
# أنواع عروض التجارة: تشمل عروض التجارة مجيع أنواع األموال غري النقود؛ كالسيارات، واملالبس، 	

واألقمشة، واحلديد، واألخشاب، وغريها من األشياء الي نوى املسلم التجارة هبا.
# حكم زكاة عروض التجارة: الوجوب.	
# دليل وجوب زكاة عروض التجارة: دلت اآليات واألحاديث على وجوب زكاة عروض التجارة ومنها:	

ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  من القرآن الكرمي: قال اهلل تعاىل: ىمحٱ  أ - 
يمح  ]التوبة: 103[. مئ  خئ  حئ  ييجئ  ىي  ني  مي  ريزي 

من السنة النبوية: عن عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل : »ليَس  ب - 
يف الُعروِض َزكاٌة إالَّ ما كاَن للتِّجارِة«)1(.

# التكسب، 	 بقصد  وذلك  التجارة،  اإلنسان  ينوي  أن  يشترط  التجارة:  زكاة عروض  وجوب  شروط 
والربح منها.

# نصاب عروض التجارة: جتب الزكاة يف عروض التجارة إذا بلغت النصاب، والنصاب املعترب يف 	
عروض التجارة هو نفس النصاب املعترب يف األوراق النقدية، فيتم تقومي عروض التجارة بالذهب 

أو بالفضة حبسب ما يغلب به التعامل بني الناس.

مقدار زكاة عروض التجارة: ربع العشر.

1 ( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى )147(.
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نشاط )2( :
  

بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب ما املقصود باملعادن والركاز، وحكم زكاهتما، والدليل على ذلك، 
ونصاهبما.

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................
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التقويم : 
س1: ما املقصود بكل مما يأيت:  

# عروض التجارة.	
# األمثان.	
# اخلارج من األرض.	

د شروط الزكاة لكل مما يأيت: س2: عدِّ
# عروض التجارة.	
# األمثان.	
# الثمار.	
# الذهب.	
# الفضة.	

س3: أكمل ما يأيت:
# نصاب الفضة...........، ونصاب الذهب.......................	
# مقدار النصاب يف الغنم.........................، ومقداره يف اإلبل....................	
# مما جتب الزكاة فيه مما خيرج من األرض................. و....................، 	

ونصابه...................... وهو ما يعادل................. بالكيلو جرام.
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الدرس الثالث: املستحقون للزكاة :

حئ   جئ  يي  ىي  ني  مي  زي   ري  ٰى   قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

حج  مث  متهت  خت  حت  هبجت   مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ 

يمح ]اتلوبة: ٦٠[. جح  مج 

ذكر اهلل عز وجل يف هذه اآلية أصناف املستحقني للزكاة، اكتبها:
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أواًل: الفقراء:

# تعريفهم: الذين ال ميلكون شيًئا أصاًل، وقيل: من ُقِدَر عليهم ماهلم، أو َكْسُبهم احلالُل ال يكفيهم.	
# مقدار ما يعطون من الزكاة: يعطى الفقراء ما يكفيهم ومن يعولون ِلَسَنٍة.	

ثانًيا: املساكين:

# تعريفهم: الذين ميلكون أقل من النِّصاب، وقيل: من ال مال هلم أصاًل.	
# مقدار ما يعطون من الزكاة: متام كفايتهم وكفاية من يعولون لسنة.	

ثالًثا: العاملون عليها:

# تعريفهم: هم الذين يكلِّفهم ويل األمر جبمع الزكاة أو يتولون حفظها أو إيصاهلا إىل املحتاجني.	
# مقدار ما يعطون من الزكاة: يعطى العاملون عليها على أجر عملهم، ما مل يكن هلم راتب من الدولة.	

رابًعا: املؤلفة قلوبهم:

# تعريفهم: هم الذين يرجى بعطيتهم إسالمهم، أو قوة إمياهنم أو كف شرهم عن املسلمني.	
# مقدار ما يعطون من الزكاة: يعطى املؤلفة قلوهبم بقدر ما حيصل به تأليفهم.	

خامًسا: يف الرقاب:

# دة، منها فداء أسرى املسلمني. 	 تعريفهم: يشمل أموًرا متعدِّ
# مقدار ما يعطون من الزكاة: يعطى هلم ما حيصل به فكاك األسري.	
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سادًسا: الغارمون:

# تعريفهم: ينقسم الغارمون إىل قسمني:	
- من عليه دين حلاجة نفسه، وال جيد ما يسدد به دينه.

- من عليه دين بسبب إصالحه ذات البني.
# مقدار ما يعطون من الزكاة: يعطوا على النحو التايل:	

- من عليه دين حلاجة: ما يفي بدينه.
- من عليه دين بسبب إصالحه ذات البني: ما يفي بدينه ولو كان غنًيا.

سابًعا: يف سبيل اهلل:

# اجلهاد يف سبيل اهلل، ويشمل املجاهدين وأدوات احلرب وحنوها.	
# مقدار ما ينفق من الزكاة يف أمور اجلهاد مما يكفي املجاهدين من سالح ومركب، ومطعم، وغري 	

ذلك.

ثامًنا: ابن السبيل:

# تعريفه: هو املسافر الذي انتهت نفقته أو سرقت منه، ومل يبق معه من املال ما يوصله إىل بلده.	
# مقدار ما يعطى من الزكاة: يعطى مبقدار ما يوصله إىل بلده، وإن كان غنًيا.	
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نشاط )1( :
  

 اكمل اجلدول التايل:
مقدار ما يأخذون من الزكاةتعريفهمالصنف

..........................................................................................................الفقراء

..........................................................................................................املساكني

..........................................................................................................العاملون عليها

..........................................................................................................املؤلفة قلوهبم

..........................................................................................................الرقاب

..........................................................................................................الغارمون

..........................................................................................................ابن السبيل

نشاط )2( :
  

اكتب أثر الزكاة على الفرد واملجتمع من وجهة نظرك.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

التقويم : 
س1: قارن بني الفقري واملسكني.  

س2: ما حكم صرف الزكاة لغري املسلمني؟
س3: من مصارف الزكاة الغارمون، فمن الذين يدخلون يف هذا الصنف؟

س4: من أهل الزكاة من حيق له األخذ منها حىت ولو كان غنًيا، اذكرهم. 
س5: قارن بني »العاملني عليها« و«املؤلفة قلوهبم«.
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الدرس الرابع: زكاة الفطر :

أواًل: تعريف زكاة الفطر:

زكاة الفطر هي الصدقة الواجبة يف ختام شهر رمضان.

ثانًيا: تاريخ فرضيتها: 

ُفِرضت زكاة الفطر مع الصيام يف السنة.................. للهجرة النبوية.
ثالًثا: حكم زكاة الفطر:

زكاة الفطر واجبة، على كل من ميلك يف يوم العيد وليلته طعاًما زائًدا على ما يكفيه ويكفي عياله.

رابًعا: الدليل ىلع وجوبها:

عن عبداهلل بن عمر  قال: قال رسول اهلل : »فَرض رسوُل اهلِل زكاَة الِفطِر، صاًعا من متٍر 
، والذكِر واألنثى، والصغرِي والكبرِي، من املسلمنَي، وأَمر هبا أن  أو صاًعا من شعرٍي، على العبِد واحلرِّ

ى قبَل خروِج الناِس إىل الصالِة« )1(. تؤدَّ

1 ( أخرجه البخاري )1503(.
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خامًسا: الحكمة من مشروعيتها:

زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكني.

سادًسا: شروط وجوبها:

)1( اإلسالم.
)2( احلرية.

)3( إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال.
)4( وجود الفضل عن مؤنة خمرجها ومؤنة عياله يف يوم العيد وليلته.

سابًعا: وقت وجوبها وإخراجها:

# جتب زكاة الفطر على القول الراجح بغروب الشمس من ليلة العيد.	
# يستحب إخراجها يوم العيد قبل الذهاب لصالة العيد.	
# جيوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومني للحاجة.	
# ال جيوز تأخريها إىل بعد صالة العيد.	

ثامًنا: مقدارها وما تخرج منه:

زكاة الفطر: صاع)1(من الطعام املعتاد ألهل البلد، كاألرز والتمر والُبر أو غريها، وأجاز البعض 
إخراجها نقًدا.

1 ( الصاع: ثالثة كيلو جرامات تقريًبا.
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نشاط )1( :
  

خلص ما تعلمته من الدرس.

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

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

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

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

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

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

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

نشاط )2( :
  

 أكمل اجلدول التايل:

الدليلاحلكم احلالة

أخرج زكاة الفطر ظهر يوم العيد
...........................................................

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

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

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

أخــرج زكــاة الفطر يف موعدها من 
الدجاج

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

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

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

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

أخــرج زكــاة الفطر يف موعدها من 
السمك

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

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

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

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

أخرج زكاة الفطر يف شعبان
...........................................................

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

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

...........................................................
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التقويم : 
  

س1: عرف زكاة الفطر، واذكر شروط وجوهبا.

س2: مىت فرضت زكاة الفطر؟

س3: بيِّن الفرق بني الصدقة وزكاة الفطر والزكاة.
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الدرس الخامس: صدقة التطوع :

أواًل: املقصود بصدقة التطوع:

هي صدقة خيرجها املسلم من نفسه، غري زكاة الفطر، وغري الزكاة املفروضة، ابتغاء مرضاة اهلل 
عز وجل.

ثانًيا: فضل صدقة التطوع:

إن صدقة التطوع هلا أجر عظيم وآثار حسنة على الفرد يف الدنيا واآلخرة، وفيها تكافل اجتماعي 
وتراحم يف املجتمع.

نشاط )1( :
  

بالتعاون مع جمموعتك، اكتب أثر الصدقة على املجتمع.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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ثالًثا: الدليل ىلع فضل الصدقة:

ورد العديد من اآليات واألحاديث النبوية الشريفة الي تدعو إىل الصدقة وترغب فيها، ومنها:
# يث 	 ىث  نث  مث  زث  رث  يت   ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  ٱُّٱ  قال تعاىل:  

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

حت  جت  هب   مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ   يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى 

حس                      َّ ]ابلقرة: ٢٦١-٢٦٣[. جس    مخ  جخ  جح  مح مج         حج  مث  هت  مت  خت 

# وِء«)1(.	 بِّ وتدَفُع ِميتَة السُّ دقُة ُتطفُئ غَضَب الرَّ وعن أنس بن مالك   قال: قال رسول اهلل : »الصَّ

نشاط )2( :
  

ب فيه الناس يف صدقة التطوع، مع دعم املقال باآليات  بالتعاون مع جمموعتك، اكتب مقااًل ترغِّ
واألحاديث الي حتث عليها.

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

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

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

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

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

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

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

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

1 ( أخرجه ابن حبان )330٩(.
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رابًعا: آداب الصدقة:

جاء اإلسالم ليدعو الناس إىل مكارم األخالق، وشرع لكل شعرية وعبادة أخالًقا وآداًبا، ومن آداب 
الصدقة:

اإلخــالص: عن عمر بن اخلطاب   قال: قال رسول اهلل : »إمنــا األعماُل بالنياِت، وإمنا - 1
لكلِّ امرٍئ ما نوى، فمن كانت هجرُته إىل دنيا يصيبها، أو إىل امرأٍة ينكحها، فهجرُته إىل ما 

هاجر إليه« )1(.
جض - 2 مص  خص  حص  مس  خس  أال يبطل املتصدق عمله باملن واألذى: قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]ابلقرة: ٢٦٤[. خض  حض 

يم - 3 ىم  خممم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  اإلنفاق من أفضل ما حنب: قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]آل عمران: ٩٢[. جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن 

حيخي - 4 جي  يه  ىه  مه  إخفاء الصدقة مراعاة لشعور الفقري: قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 
ٰى       ٌٍّّ         َّ        ُّ    ِّ           ّٰرئ  ٰر  ٰذ   يي  ىي  مي 

يمح ]ابلقرة: ٢٧١[. يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ 

خامًسا: الصدقة ىلع األقارب:

يستحب للمسلم أن خيرج الصدقة على املحتاجني من أقاربه، رجااًل ونساًء، والبدء هبم يف الصدقة 
قبل غريهم، حلقوق القرابة وصلة الرحم.

سادًسا: الدليل ىلع أفضلية صدقة األقارب:

حِم  دقُة على املسكنِي صدقٌة وهي على ذي الرَّ عن سلمان بن عامر  قال: قال رسول اهلل : »الصَّ
اثنتاِن: صدقٌة وِصلٌة« )2(.

1 ( أخرجه البخاري )1(.
2 ( أخرجه ابن حبان )3344(.
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نشاط )3( :
  

أكمل اجلدول التايل:

صدقة التطوعزكاة الفطرالزكاةوجه املقارنة

حكمها
................................................

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

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

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

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

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

الدليل على 
حكمها

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

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

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

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

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

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

شروطها
................................................

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

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

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

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

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

موعدها
................................................

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

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

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

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

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

التقويم : 
  

س1: عرف املقصود بصدقة التطوع.

س2: وضح حكم صدقة التطوع، وفضلها، والدليل على ذلك.

س3: قارن بني صدقة التطوع، والزكاة.

س4: قارن بني الصدقة على الفقري، والصدقة على الفقري ذي القرىب.

  



149

الدرس السادس: صوم رمضان :

رن  مم  ام  يل  قـــال اهلل تــعــاىل: ىمحٱ 

ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن 

حئخئ  جئ  يي  ىي  ني  زيمي 

حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ 

حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  ختمت 

يمح ]ابلقرة: ١٨٥[. خض  حض  جض  مص  خص 

نشاط )1( :
  

شهر رمضان شهر اخلري والقرآن، جتتمع يف شهر رمضان العديد من اخلريات، اذكرها:
...................................................................................................... )1(
...................................................................................................... )2(
...................................................................................................... )3(

أواًل: تعريف الصيام:

مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  - الصيام يف اللغة: اإلمساك مطلًقا، بدليل قوله تعاىل: ىمحٱ 
يمح  ]مرمي: 26[. ىه 

- الصيام شرًعا: اإلمساك عن املفطر، بنية خمصوصة، طيلة هنار، قابل للصوم.
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ثانًيا: منزلة الصيام:

صيام رمضان ركن من أركان اإلسالم، عن عبداهلل بن عمر  قال: قال رسول اهلل : »ُبيَن 
كاِة،  إَلَه إالَّ اهلُل وأنَّ ُمحمًدا رسوُل اهلِل، وإقاِم الصالِة، وإيتاِء الزَّ اإلسالُم على َخمٍس: شهاَدِة أْن ال 

وَصوِم َرَمضاَن، وَحجِّ الَبيِت« )1(.

ثالًثا: فضل الصيام:

ورد العديد من األحاديث الي تدل على فضل الصيام، منها:
# ُه يل وَأنا أجزي 	 وَم، فإنَّ عن أيب هريرة  قال: قال رسول اهلل : »كلُّ َعَمِل ابِن آدَم َله إالَّ الصَّ

ِ من ريِح املسِك« )2(. ائِم أطيُب عنَد اهللَّ ِبه، وَلُخلوُف َفِم الصَّ
# َم 	 عن أيب هريرة  قال: قال رسول اهلل : »من صام رمضاَن إمياًنا واحتساًبا، ُغِفَر له ما تقدَّ

من ذنِبه« )3(.

رابًعا: متى فرض الصيام:

فرض الصيام يف السنة الثانية من اهلجرة.

1 ( أخرجه البخاري )12(، والترمذي )260٩(.
2 ( أخرجه البخاري )5٩72(.

3 ( أخرجه البخاري )38(.
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نشاط )2( :
  

مبناقشة جمموعتك وبالرجوع إىل معلمك، اكتب كم مرة صام النيب  رمضان.
....................................................................................................................

خامًسا: حكم صيام شهر رمضان:

صيام رمضان: فرض، ودلت عليه اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة، ومنها:
# حئيمح ]ابلقرة: ١٨٥[.	 جئ  يي  ىي  ني  قوله تعاىل: ىمحٱ 
# عن عبداهلل بن عمر  قال: قال رسول اهلل : »ُبيَن اإلسالُم على َخمٍس: شهاَدِة أْن ال إَلَه إالَّ اهلُل 	

كاِة، وَصوِم َرَمضاَن، وَحجِّ الَبيِت« )1(. وأنَّ ُمحمًدا رسوُل اهلِل، وإقاِم الصالِة، وإيتاِء الزَّ

سادًسا: شروط وجوب صيام شهر رمضان:

جيب الصيام على كل من توفرت فيه الشروط التالية:
# اإلسالم.	
# البلوغ.	
# العقل.	
# القدرة عليه.	
# العلم بالوجوب؛ فمن أسلم ومل يعلم بوجوبه ال جيب عليه.	

1 ( أخرجه البخاري )12(، والترمذي )260٩(.
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نشاط )3( :
  

أكمل اجلدول التايل:
فال جيب يف حقمعناهالشرط

غري املسلمنيأن يكون الصائم مسلًمااإلسالم

أن يكون الصائم قادًرا على حتمل ...........................
...........................الصيام

......................................................البلوغ

...........................أن يكون الصائم عاقاًل...........................

سابًعا: ثبوت دخول شهر رمضان:

جيب الصوم على املسلم، البالغ، العاقل، مىت ثبت دخول شهر رمضان؛ بأحد أمرين:
# رؤية هالل رمضان: عن أيب هريرة  قال: قال رسول اهلل : »صوموا لرؤَيِتِه وأفِطروا لرؤيِتِه، 	

َي عليكم فأكملوا عدَة شعباَن ثالثنَي« )1(. فإْن غبِّ
# إكمال شهر شعبان ثالثني يوًما: للحديث السابق وغريه.	

1 ( أخرجه البخاري )1٩0٩(.
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التقويم : 
س1: عرف الصيام، واذكر مزنلته وفضله.  

س2: دلل على وجوب صوم رمضان.

د شروط وجوب الصيام. س3: عدِّ

س4: أكمل العبارات التالية:

# فرض الصيام يف السنة............... للهجرة النبوية، وصام النيب ............... رمضانات.	

# من شروط الصيام........... فال يصح الصيام من الكافر، و........................ فال جيب 	
الصيام على غري القادر عليه.

# قال رسول اهلل : »بين اإلسالم. ................................................................	
.....................................................................................................

.»......................................
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الدرس السابع: أحكام الصيام :

نشاط )1( :
  

ارتكبها  إذا  الي  املفسدات  وأحكام خاصة، كما هلا بعض  العبادات شروط  لكل عبادة من   
املسلم، فسدت عبادته، فمن مفسدات الوضوء ..........................................................................

.....، ومن مفسدات  الصالة ...............................................

ما يستحب للصائمما يكره للصائمحمرمات الصياممفسدات الصوم

أحكام الصيام

أواًل: مفسدات الصوم:

تعريف مفسدات الصيام: هي األمور الي إذا ارتكبها الصائم َفَسَد صيامه.
أنواع مفسدات الصوم: للصوم مفسدات عديدة، منها:

# زب 	 رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  األكل أو الشرب؛ لقوله تعاىل:  ىمحٱ       ّٰ 
نت  ىتيمح ]ابلقرة: ١٨٧[. مت   زت  رت  ىبمم  نب  مب 

# جن 	 يم  ىم  خممم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل   اجلماع؛ لقوله تعاىل: ىمحٱ 
منيمح ]ابلقرة: ١٨٧[. خن  حن 
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# : الصوُم يل وأنا 	 إخراج املين بفعله؛ حلديث أيب هريرة  عن النيب  قال: »يقول اهلُل عزَّ وجلَّ
ٌة، وللصائم فرحتاِن: فرحٌة حني يفِطُر،  َأجزي به، يَدُع شهوَته وأكَله وُشرَبه من أجلي، والصوُم ُجنَّ

وفرحٌة حني َيْلَقى ربَّه، وخلُلوُف َفِم الصائِم أطيُب عند اهلِل من ِريِح املسِك« )1(.

# خروج دم احليض أو النفاس.	

# القيء عمًدا.	

# ة عن اإلسالم.	 دَّ الرِّ

نشاط )2( :
  

بالتعاون مع جمموعتك، وبالرجوع إىل معلمك، سجل بعض مفسدات الصوم األخرى.
...................................................................................................... )1(
...................................................................................................... )2(
...................................................................................................... )3(

شروط الفطر مبفسدات الصوم: 
لكي يفسد صيام الصائم باملفسدات السابقة البد من توافر شروط، هي:

أن يكون الصائم عاملًا غري جاهل.- 1
أن يكون ذاكًرا.- 2
أن يكون عامًدا.- 3

أمور ال تفسد الصوم: 
على  تؤثر  ال  أهنا  إال  الصوم،  مفسدات  من  تكون  أن  خشية  الصائم،  يفعلها  ال  قد  أمــور  هناك 

الصيام، ومنها:
1 ( أخرجه البخاري )74٩2(.



156

ية.- 1 استعمال اإلبر غري امُلَغذِّ
استعمال الفرشاة ومعجون األسنان.- 2
استعمال السواك.- 3
4 -................................................
5 -................................................

ثانًيا: محرمات الصيام:

حيرم على الصائم ما حيرم على غريه، من كذب وغيبة وشتم وسب، وإيذاء الناس، والنظر أو 
االستماع إىل احلرام، وغريها من األمور املحرمة.

ثالًثا: ما يكره للصائم ما يلي:

# مجع ريقه وبلعه.	

# املبالغة يف االستنشاق واملضمضة.	

رابًعا: مستحبات الصيام: 

كما للصيام مكروهات، هناك مستحبات يستحب للصائم أن يفعلها، منها:
اإلكثار من قراءة القرآن؛ فرمضان شهر القرآن.- 1
اإلكثار من االستغفار.- 2
حفظ اللسان عن كثرة الكالم، كفه عما يكره.- 3
إذا شامته أحد فيسن له أن يقول له جهًرا: )إين صائم(، حلديث أيب هريرة  قال: قال رسول - 4
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ٌة، وإذا  اهلل : »قال اهلُل: كلُّ عمِل ابِن آدَم لُه إال الصياَم، فإنَّه يل وأنا ُأْجزي بِه, والصياُم ُجنَّ
كان يوُم صوِم أحِدُكم فال َيْرُفْث وال َيْصَخْب، فإْن سابَّه أحٌد أو قاَتَلُه فْليقْل: إنِّي اْمُرٌؤ صائٌم, والذي 
نفُس حممٍد بيدِه َلَخلوف فِم الصائِم أطيُب عنَد اهلِل من ريِح املسِك, للصائِم َفْرحتاِن يفَرْحُهما: إذا 

ه َفِرَح بصوِمِه« )1(. َأفطَر َفِرَح، وإذا لقي ربَّ
حوِر بركًة« )2(.- 5 روا، فإن يف السَّ السحور؛ حلديث أنس  أن النيب  قال: »تسحَّ
6 -..............................................................................
7 -.............................................................................

التقويم : 
س1: ما املقصود بكل مما يلي:  

# مفسدات الصوم.	

# مكروهات الصوم.	

# السحور.	

س2: بّين مفسدات الصوم وشروط إبطاهلا الصيام.

س3: اذكر ما يستحب للصائم فعله.

س4: ما حمرمات الصيام؟

  

1 ( أخرجه البخاري )1٩04(.

2 ( أخرجه البخاري )1٩23(.
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الدرس الثامن: صوم التطوع :

عن أيب هريرة  قال: قال رسول اهلل : »إنَّ اهلَل قال: من عاَدى يل وليًّا فقد آذنُته باحلرِب، 
وافِل حتَّى  ُب إيلَّ بالنَّ ا افترضُت عليه، وما يزاُل عبدي يتقرَّ ب إيلَّ عبدي بشيٍء أحبَّ إيلَّ ممَّ وما تقرَّ
ُأحبَّه، فإذا أحببُته كنُت مسَعه الَّذي يسَمُع به، وبصَره الَّذي ُيبِصُر به، ويَده الَّي يبِطُش هبا، وِرجَله 
دي  دُت عن شيٍء أنا فاعُله تَردُّ ه، ولئن استعاذين أُلعيذنَّه، وما تردَّ الَّي ميشي هبا، وإن سألين أُلعطينَّ

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

نشاط )1( :
  

أكمل اجلدول التايل:

معناهاالكلمة

ولًيا

بالنوافل

نشاط )2( :
  

أتعلم من احلديث الشريف السابق، ما يلي:
...................................................................................................... )1(
...................................................................................................... )2(

صوم التطوع:

من أسباب حمبة اهلل عز وجل للمؤمن إكثاره من النوافل والتطوعات والصدقات، ومداومته عليها، 
ومن تلك التطوعات: التطوع بالصيام.

1 ( أخرجه البخاري )6502(.
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فضل صيام التطوع:

نشاط )3( :
  

استنبط من األحاديث التالية، فضل صيام التطوع وسجله يف اجلدول التايل:

الفضيلةاحلديثم
عن أيب سعيد اخلدري  قال: قال رسول اهلل : »ما من عبٍد يصوُم يوًما يف سبيِل 1

اِر سبعنَي خريًفا« )1(. ُ عزَّ وجلَّ بذِلَك اليوِم وجَهُه عِن النَّ َد اهللَّ ، إالَّ بعَّ ِ عزَّ وجلَّ اهللَّ

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

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

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

ٌة، فاَل َيْرُفْث وال َيجهْل، 2 عن أيب هريرة  قال: قال رسول اهلل : »الصياُم ُجنَّ
تنِي - والذي َنفسي بيدِه خللوُف فِم  وإِن اْمُرٌؤ َقاتلُه أْو شاَتَمُه، َفلَيُقْل إين صائٌم - َمرَّ
الصائِم أطيُب ِعنَد اهلل تعاىل مْن ريِح امِلسِك، َيتُرُك طعاَمُه وشراَبُه وشهوَتُه مْن أْجِلي، 

الصَياُم يل وأنا أجِزي بِه، واحلسنُة بعشِر أْمثاِلَها« )2(.

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

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

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

ياُم والقرآُن يشَفعاِن للعبِد يوَم 3 عن عبداهلل بن عمر  قال: قال رسول اهلل : »الصِّ
عين فيِه. ويقوُل  هاِر فشفِّ هواِت بالنَّ عاَم والشَّ ياُم: أي ربِّ منعُتُه الطَّ القيامِة، يقوُل الصِّ

عاِن« )3(. عين فيِه. قاَل: َفيشفَّ وَم باللَّيِل فشفِّ القرآُن: منعُتُه النَّ

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

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

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

اُن، َيْدُخُل 4 يَّ ِة َباًبا ُيَقاُل له الرَّ عن سهل بن سعد  قال: قال رسول اهلل : »إنَّ يف اجَلنَّ
اِئُموَن؟ َفَيُقوُموَن  اِئُموَن َيوَم الِقَياَمِة، ال َيْدُخُل منه أَحٌد َغْيُرُهْم، ُيَقاُل: أْيَن الصَّ منه الصَّ

ال َيْدُخُل منه أَحٌد َغْيُرُهْم، َفِإَذا َدَخُلوا ُأْغِلَق َفَلْم َيْدُخْل منه أَحٌد.«)4(.

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

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

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

)4()3()2()1(

وأفضل صيام التطوع: هو صيام نيب اهلل ....................؛ وكان صفة صومه أنه يصوم .............. 
النيب  عن  عنهما  اهلل  رضي  عمرو  بن  اهلل  عبد  عن  الصحيحني  يف  جاء  فقد   ،.............. ويفطر 
ويفطر   .................. يصوم  كان   ،........................... صيام  الصيام  أفضل  »إن   : قال   

.»....................
1 ( أخرجه البخاري )2840( خمتصًرا، ومسلم )1153( باختالف يسري، والنسائي )2248( واللفظ له.

2 ( أخرجه البخاري )18٩4( ، ومسلم )1151( .
3 ( أخرجه أمحد )658٩(.

4 ( أخرجه البخاري )18٩6(.
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أفضل أوقات صيام التطوع:

# ُر 	 أفضل شهر يستحب الصوم فيه: شهر املحرم، وآكده يوم عاشوراء)1(؛ كما قال رسول اهلل : »ُيكفِّ
السنَة املاضيَة« )2(.

# ستة أيام من شهر شوال؛ عن أيب أيوب األنصاري  قال: قال رسول اهلل : »َمْن صاَم رمضاَن ُثمَّ 	
ْهِر« )3(. ال كاَن كصياِم الدَّ َأْتَبَعُه ستًّا ِمْن شوَّ

# التسعة األيام األوىل من ذي احلجة.	
# يوم عرفة؛ عن أيب قتادة األنصاري  قال: قال رسول اهلل : »صياُم يوِم َعرفَة إّني أْحتسُب على اهلِل 	

أن ُيكّفَر السَنَة الي بعدُه، والسنَة الي قبلُه« )4(.
# صيام ثالثة أيام من كل شهر، وآكد األيام: األيام البيض)5(من كل شهر.	

وهي: ............................................................................
# صيام يومي االثنني واخلميس من كل أسبوع.	

وأدلة استحباب صيامها هي: 
....................................................................................................
....................................................................................................

التقويم : 
س1: وضح املقصود بصيام التطوع.  

س2: قارن بني صيام التطوع وصيام الفريضة.
س3: بّين أفضل صيام التطوع، والدليل على ذلك.

س4: بّين أفضل أيام صيام التطوع.

1 ( عاشوراء: هو يوم العاشر من املحرم، وصومه يكفر السنة الي قبله.
2 ( أخرجه مسلم )1162(.
3 ( أخرجه مسلم )1164(.

4 ( أخرجه الترمذي )74٩(.
5 ( األيام البيض: هي الثالث عشر، والرابع عشر، واخلامس عشر من كل شهر.



السيرة النبوية
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أهداف الوحدة:
  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

# 	. يؤمن مبكانة الرسول

# 	. يبني جانًبا من سرية الرسول

# 	. يستخرج الدروس والعرب من سرية الرسول

# 	. يتخلق بأخالق الرسول
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الدرس األول: غزوة »بنو النضير« :

موقف اليهود من املسلمين قبل أحد:

كانت اليهود على الرغم مما كان بينهم وبني املسلمني من عهود ومواثيق حتترق حقًدا على اإلسالم 
واملسلمني، وكانوا يدبرون احليل واملكائد إليقاع اإليذاء باملسلمني دون أن يقوموا للقتال، وبعد وقعة بين 

قينقاع، وقتل كعب بن األشرف خافوا على أنفسهم، فاستكانوا والتزموا اهلدوء والسكوت.

موقف اليهود من املسلمين بعد أحد:

 جترأت اليهود بعد أحد على املسلمني، وأعلنوا بالعداوة والغدر، وأخذوا يتصلون باملنافقني وباملشركني 
من أهل مكة سًرا، ويعملون لصاحلهم ضد املسلمني.

:  بنو النضير تتآمر لقتل النبي

خرج النيب  ذات يوم يف نفر من أصحابه قاصًدا اليهود أن يعينوه يف دية الكالبيني اللذين قتلهما 
عمرو بن أمية الضمري حسب بنود املعاهدة الي كانت بينهم، فقالوا: "نفعل يا أبا القاسم، اجلس ههنا 
حىت نقضي حاجتك"، فجلس  إىل جنب جدار من بيوهتم ينتظر وفاءهم مبا وعدوا، وجلس معه 

أبوبكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه.

خال اليهود بعضهم إىل بعض، فتآمروا بقتله ، وقالوا: "أيكم يأخذ هذه الرحى، ويصعد فيلقيها 
على رأسه يشدخه هبا؟" فقال عمرو بن جحاش: "أنا"، وقال هلم سالم بن مشكم: "ال تفعلوا، فواهلل 

ليخربن مبا مهمتم به، وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه"، لكنهم عزموا على تنفيذ خطتهم.
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النبي  يمهل بني النضير:

بعث اهلل تعاىل جربيل  لرسوله  يعلمه مبا مهوا به، فنهض  مسرًعا، وتوجه  إىل 
املدينة، وحلقه  أصحابه ، فقالوا: "هنضت ومل نشعر بك"، فأخربهم  مبا مهت به يهود.

وبعث رسول اهلل  حممد بن مسلمة  إىل بين النضري يقول هلم: "اخرجوا من املدينة، وال 
تساكنوين هبا، وقد أجلتكم عشًرا، فمن وجدت بعد ذلك هبا ضربت عنقه"، فلم جيد يهود مناًصا من 

اخلروج، فأقاموا أياًما يتجهزون للرحيل.

املنافقون يحرضون بني النضير ىلع القتال:

بلغ رئيس املنافقني عبد اهلل بن أيب أن يهود بين النضري تتجهز للخروج من املدينة، فأرسل إليهم 
أن اثبتوا ومتنعوا، وال خترجوا من دياركم، فإن معي ألفني يدخلون معكم حصنكم، فيموتون دونكم، 
فعادت الثقة لليهود، واستقر رأيهم على حماربة املسلمني، وطمع رئيسهم حيي بن أخطب يف ما قاله 

رأس املنافقني، فبعث إىل رسول اهلل  يقول: "إنا ال خنرج من ديارنا، فاصنع ما بدا لك".

بلغ رسول اهلل  جواب حيي بن أخطب؛ فكرب وكرب أصحابه، مث هنض  فاستعمل على املدينة 
ابن أم مكتوم ، وسار إليهم، وجعل اللواء مع علي بن أيب طالب ، فلما انتهى إليهم فرض عليهم 

احلصار.

فالتجأ بنو النضري إىل حصوهنم، وشرعوا يرمون املسلمني بالنبل واحلجارة، واعتزلتهم قريظة، 
وخاهنم عبداهلل بن أيب وحلفاؤهم من غطفان، فلم يكن هلم نصرًيا، ومل يستمر احلصار طوياًل حىت 
قذف اهلل يف قلوهبم الرعب، فاندحروا، وهتيأوا لالستسالم وإللقاء السالح، فأرسلوا إىل رسول اهلل 
: "حنن خنرج عن املدينة"، فأنزهلم  على أن خيرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم، وأن هلم ما 

محلت اإلبل إال السالح.
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بنو النضير ُتجَلى من املدينة:

والشبابيك، ومحل  األبواب  بأيديهم، ومحلوا  بيوهتم  ، فخربوا  النضري على حكمه  بنو  نزلت 
بعضهم األوتاد وجذوع السقف، وأخذوا النساء والصبيان، وخرجوا على ستمائة بعري، وتوجه أكثرهم 
وأكابرهم كحيي بن أخطب وسالم بن أيب احلقيق إىل خيرب، وذهبت طائفة منهم إىل الشام، وأسلم 
منهم رجالن فقط يامني بن عمرو وأبو سعد بن وهب رضي اهلل عنهما، فأحرزا أمواهلما، وقبض رسول 

اهلل  سالح بين النضري، واستوىل على أرضهم وديارهم وأمواهلم.

نشاط )1( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب اآليات الكرمية الي نزلت يف يهود بين النضري.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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نشاط )2( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب خمتصر ترمجة كٍل من:

. 1( يامني بن عمرو(
. 2( أيب سعد بن وهب(

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

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

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

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

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

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

التقويم : 
س1: ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة اخلطأ مما يلي:  

# 	)    ( كانت اليهود حتب اإلسالم واملسلمني            

# 	)    ( بعد وقعة بين قينقاع أعلن اليهود عن بغضهم لإلسالم واملسلمني         

# 	)    ( كان اليهود يدبرون إليقاع اإليذاء باملسلمني دون أن يقوموا للقتال       

# قبض رسول اهلل  سالح بين النضري، واستوىل على أرضهم وديارهم وأمواهلم  	
)    (             

# 	)    ( أسلم من يهود بين النضري رجالن      

س2: قارن بني غزوة بين النضري وغزوة بين قينقاع.
س3: لعب منافقو املدينة دوًرا كبرًيا يف غزوة بين النضري، وضح ذلك الدور.
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الدرس الثاني: غزوة األحزاب )1( )شوال - ذي القعدة / 5هـ(:

هدأت اجلزيرة العربية بعد احلروب والبعثات الي استغرقت أكثر من سنة كاملة، إال أن اليهود 
عادوا إىل التآمر من جديد على املسلمني، وأخذوا يعدون العدة، لتهيئة ضربة قاتلة إىل املسلمني، وملا 

مل يكونوا جيدون يف أنفسهم جرأة على مناورة املسلمني مباشرة، خططوا هلذا الغرض خطة رهيبة.

اليهود تحرض ىلع قتال املسلمين:

خرج عشرون رجاًل من زعماء اليهود وسادات بين النضري إىل قريش مبكة، حيرضوهنم على غزو 
الرسول ، وكانت قريش قد أخلفت وعدها يف اخلروج إىل بدر، فرأت يف ذلك إنقاذ مسعتها والرب 

بكلمتها.

خرج الوفد من مكة متوجًها إىل غطفان، فدعاهم إىل ما دعا إليه قريًشا، فاستجابوا لذلك، مث 
طاف الوفد يف قبائل العرب يدعوهم إىل ذلك، فاستجاب هلم الكثري، فنجحت اليهود يف تأليب أحزاب 

الكفر على النيب  ودعوته واملسلمني.

جيوش الكفر تتحرك نحو املدينة:

قاد أبو سفيان جيش اجلنوب من قريش وكنانة وحلفاءهم من أهل هتامة يف أربعة آالف، وحلقهم بنو 
سليم مبر الظهران، وخرجت من الشرق بنو فزارة يقودهم عيينة بن حصن، وبنو مرة يقودهم احلارث 
بن عوف، وبنو أشجع يقودهم مسعر بن رخيلة، كما خرجت بنو أسد وغريها، وحتركت أحزاب الكفر 

حنو املدينة يف املوعد املتفق عليه.



168

النبي  يعقد مجلًسا عسكرًيا:

وصلت األخبار إىل املدينة؛ فسارع رسول اهلل  إىل عقد جملس عسكري، ملناقشة خطة الدفاع 
عن املدينة، وقال سلمان الفارسي : يا رسول اهلل، إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا"، 

فأعجبت الفكرة املجلس فوافقوا عليها.

املدينة تحفر خندًقا:

شرع املسلمون حبفر اخلندق؛ فكان كل عشرة رجال حيفرون أربعني ذراًعا من اخلندق، وكان رسول 
اهلل  ينقل معهم  التراب، ومسع الصحابة  رسول اهلل  يقول: »اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة، 
أبًدا"،  بقينا  بايعوا حممًدا على اجلهاد ما  الذين  : "حنن  للمهاجرين واألنصار«)1(، فأجابوه  فاغفر 
ورغم ما كان يعانونه املسلمون من شدة اجلوع إال أهنم كانوا يعملون بنشاط؛ فكان كل صحايب منهم 

يضع على بطنه حجًرا من شدة اجلوع، وكان رسول اهلل  يضع حجرين.

نشاط )1( :
  

إىل مصادر  بالرجوع  املعجزات،  من  بالعديد  اخلندق  أثناء حفر    نبيه  وجل  عز  اهلل  أيد 
التعلم؛ اكتب بإجياز عن:

: ذبيحة جابر بن عبد اهلل
....................................................................................................................
....................................................................................................................

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

1 ( أخرجه البخاري )40٩8(.
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متر أخت النعمان بن بشري-رضي اهلل عنهما- :
....................................................................................................................
....................................................................................................................

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

صخرة اخلندق:
....................................................................................................................
....................................................................................................................

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

جيوش الكفر تحاصر املدينة:

نزلت قريش بني اجلرف وزعابة يف أربعة آالف فارس، وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل جند 
حىت نزلوا قرب أحد يف ستة آالف فارس، فلما رأى املنافقون وضعفاء النفوس هذه اجلموع تزعزعت 
قلوهبم، فاستخلف رسول اهلل  على املدينة ابن أم مكتوم ، وخرج يف ثالثة آالف من املسلمني، 

فجعلوا ظهورهم إىل جبل سلع فتحصنوا به، واخلندق بينهم وبني الكفار.

أراد املشركون مهامجة املسلمني واقتحام املدينة، فوجدوا  اخلندق حيول بينهم وبينها، ففرضوا  
احلصار على املسلمني، وأخذوا يدورون حول اخلندق يتحسسون نقطة ضعيفة؛ ليهجموا، وأخذ املسلمون 
يرشقون املشركني بالنبل؛ حىت ال جيترئوا على االقتراب منه، وال يستطيعوا أن يقتحموه، أو يهيلوا عليه 

التراب، ليبنوا به طريًقا ميكنهم من العبور.
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محاولة اقتحام الخندق:

كره بعض فرسان قريش طول احلصار، فخرجت مجاعة منها عمرو بن عبد ود، وعكرمة بن أيب 
جهل، وضرار بن اخلطاب، وغريهم، فاقتحمت اخلندق فخرج علي بن أيب طالب يف نفر من املسلمني، 
فدعا عمرو إىل املبارزة، فخرج له علي بن أيب طالب ، فقتله علي  عنه، واهنزم الباقون و بلغ 

هبم الرعب  حىت أن ترك عكرمة رحمه وهرب.

النبي  يدعو ىلع املشركين:

دافع  املسلمون املشركني كثرًيا، ومنعوهم من اقتحام اخلندق، فرشقوهم بالنبل، وناضلوهم أشد 
النضال حىت فشل املشركون يف حماولتهم، ولكن املسلمني كان يفوهتم الكثري من الصلوات يف وقتها 
فاستاء رسول اهلل ، حىت أنه دعا على املشركني قائاًل: »مأل اهلل عليهم بيوهتم وقبورهم ناًرا كما شغلونا 

عن الصالة الوسطى حىت غابت الشمس« )1(.

نشاط )2( :
  

غزوة  املشركني يف  من    النيب  استياء  موقف  من  نتعلم  ماذا  اكتب  زمالئك؛  مع  بالتعاون 
األحزاب.

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

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

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

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

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

1 ( أخرجه البخاري )4111(.
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نشاط )3( :
  

بالرجوع إىل معلمك؛ قارن بني عدد القتلى واجلرحى يف كل من املسلمني واملشركني يف غزوة 
بدر.

املشركنياملسلمنيوجه املقارنة

............................................................................عدد القتلى

............................................................................عدد اجلرحى

التقويم : 
س1: ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة اخلطأ مما يلي:  

# 	)     ( حرضت اليهود قريًشا على قتال املشركني    

# 	)     ( قاد أبو جهل جيش قريش يف غزوة األحزاب          

# 	)     ( كان النيب  ال يشارك يف حفر اخلندق         

# 	)     ( وجد املشركون اخلندق فرجعوا إىل ديارهم         

# 	)     ( شارك اليهود يف حفر اخلندق                      

س2: وضح دور اليهود يف غزوة األحزاب.
  حفر خندق، وضح موقف رسول اهلل  على رسول اهلل  س3: اقترح سلمان الفارسي

والصحابة من ذلك.
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الدرس الثالث: غزوة األحزاب )2( :

بنو قريظة تنقض العهد:

استغل حىي بن أخطب انشغال املسلمني بصد املشركني عن اخلندق، وانطلق إىل ديار بين قريظة، 
فأتى سيدهم كعب بن أسد، فقال له: "إين قد جئتك يا كعب بعز الدهر وببحر طام، جئتك بقريش على 
قادهتا وسادهتا، حىت أنزلتهم مبجمع األسيال من رومة، وبغطفان على قادهتا وسادهتا حىت أنزلتهم 
بذنب نقمى إىل جانب أحد، قد عاهدوين وعاقدوين على أن ال يربحوا حىت نستأصل حممًدا ومن معه"، 
فقال له كعب: "جئتين واهلل بذل الدهر وجبهام قد هراق ماؤه، فهو يرعد ويربق، ليس فيه شيء، وحيك 

يا حيي! فدعين وما أنا عليه، فإين مل أر من حممد إال صدًقا ووفاًء".

لئن رجعت قريش وغطفان، ومل  أن أعطاه عهًدا:  له على  يقنعه حىت مسح  فلم يزل حيي بكعب 
يصيبوا حممًدا أن أدخل معك يف حصنك، حىت يصيبين ما أصابك، فنقض كعب بن أسد عهده مع 

رسول اهلل ، ودخل مع املشركني يف املحاربة ضد املسلمني.

نشاط )1( :
  

ضربت السيدة صفية بنت عبد املطلب رضي اهلل عنها يف غزوة األحزاب  مثااًل حيتذى به يف 
الشجاعة، واإلقدام، بالرجوع إىل معلمك، اشرح ذلك.

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

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

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

....................................................................................................................
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: خبر خيانة اليهود يصل النبي

وصل خرب خيانة اليهود لرسول اهلل ؛ فبعث بسعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، وعبد اهلل بن 
رواحة، وخوات بني جبري  يتحققوا األمر، فلما دنوا منهم وجدوهم على أخبث ما يكون، وجاهروهم 
بالسب والعداوة، ونالوا من رسول اهلل ، وقالوا: "ال عهد بيننا وبني حممد، وال عقد"، فانصرف 
الصحابة ، فلما أقبلوا على رسول اهلل  حاولوا إخبار الرسول  دون أن يشعر املسلمون حىت ال 
يسود اخلوف بينهم، لكنهم أدركوا، فقلقوا قلًقا شديًدا؛ فلم يكن حيول بينهم وبني قريظة شيء مينعهم 
من ضرهبم من اخللف، بينما كان أمامهم جيش  االحزاب مل يكونوا يستطيعون االنصراف عنه، وأهلهم  

مبقربة من هؤالء الغادرين يف غري منعة وحفظ.

املنافقون يحاولون زعزعة الثقة يف نفوس املسلمين:

أدرك املسلمون اخلطر العظيم الذي حييط هبم، وشعروا باخلوف والقلق، فقال املنافقون: " كان 
حممد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم ال يأمن على نفسه أن يذهب إىل الغائط"، وقال 

البعض اآلخر: "إن بيوتنا عورة من العدو؛ فأذن لنا أن خنرج، فنرجع إىل دارنا، فإهنا خارج املدينة".

رسول اهلل  يبث الثقة يف نفوس املسلمين:

الناس  أتاه غدر قريظة، واضطجع ومكث طوياًل، وملا اشتد على  بثوبه حني    تقنع رسول اهلل 
البالء، فنهض  يقول: »اهلل أكرب، أبشروا يا معشر املسلمني بفتح اهلل ونصره«، مث أخذ يبعث احلرس 
إىل املدينة؛ لئال يؤتى األطفال والنساء على غرة، وأراد أن يصاحل عيينة بن حصن واحلارث بن عوف 
رئيسي غطفان على ثلث مثار املدينة؛ حىت ينصرفا بقومهما، وخيلو املسلمون إلحلاق اهلزمية الساحقة 

العاجلة على قريش.



174

استشار سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة-رضي اهلل عنهما-، فقاال: "يا رسول اهلل، إن كان اهلل 
أمرك هبذا فسمًعا وطاعة، وإن كان شيء تصنعه لنا فال حاجة لنا فيه، لقد كنا حنن وهؤالء القوم على 
عبادة األوثان، وهم ال يطمعون أن يأكلوا منها مثرة إال قرى أو بيًعا، فحني أكرمنا اهلل باإلسالم وهدانا 
له، وأعزنا بك نعطيهم أموالنا؟ واهلل ال نعطيهم إال السيف، فقال رسول اهلل : »إمنا هو شيء أصنعه 

لكم، ملا رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة«.

الحرب خدعة:

جاء نعيم بن مسعود بن عامر األشجعي  إىل رسول اهلل ، فقال له: "يا رسول اهلل إين قد 
أسلمت، وإن قومي مل يعلموا بإسالمي، فمرين ما شئت"، فقال له رسول اهلل : »إمنا أنت رجل واحد، 
ل عنا ما استطعت، فإن احلرب خدعة«، فذهب إىل بين قريظة -وكان عشرًيا هلم يف اجلاهلية-،  فخذِّ
"فإن  وبينكم"، قالوا: "صدقت"، قال:  إياكم، وخاصة ما بيين  "قد عرفتم ودي  فدخل عليهم، وقال: 
إىل  منه  تتحولوا  أن  تقدرون  ال  ونساؤكم،  وأبناؤكم  أموالكم  فيه  بلدكم  البلد  مثلكم،  ليسوا  قريًشا 
غريه، وإن قريًشا وغطفان قد جاؤوا حلرب حممد وأصحابه، وقد ظاهرمتوهم عليه، وبلدهم وأمواهلم 
ونساؤهم بغريه، فإن أصابوا فرصة انتهزوها، وإال حلقوا ببالدهم وتركوكم وحممًدا؛ فانتقم منكم"، 
قالوا: "فما العمل يا نعيم"؟ قال: "ال تقاتلوا معهم حىت يعطوكم رهائن"، قالوا: "لقد أشرت بالرأي"، مث 
مضى نعيم إىل قريش، وقال هلم: "تعلمون ودي لكم ونصحي لكم؟" قالوا: "نعم"، قال: "إن اليهود قد 
ندموا على ما كان منهم من نقض عهد حممد وأصحابه، وإهنم قد راسلوه أهنم يأخذون منكم رهائن 
يدفعوهنا إليه، مث يوالونه عليكم، فإن سألوكم رهائن فال تعطوهم"، مث ذهب إىل غطفان، فقال هلم 

مثل ذلك.

بعثت قريش إىل اليهود تدعوهم للمساعدة يف القضاء على املسلمني، فأجابتهم اليهود أنا لن ال 
نقاتل معكم حىت تبعثوا إلينا رهائن، فلما جاءهتم رسلهم بذلك قالت قريش وغطفان: "صدقكم واهلل 
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نعيم"، فبعثوا إىل اليهود: "إنا واهلل ال نرسل إليكم أحًدا"، فقالت قريظة: "صدقكم واهلل نعيم"، فدبت 
الفرقة بني صفوفهم.

رسول اهلل  يدعو ىلع األحزاب:

كان املسلمون يدعون اهلل تعاىل: "اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا"، ودعا رسول اهلل  على 
األحزاب »اللهم مزنل الكتاب، سريع احلساب، اهزم األحزاب، اللهم اهزمهم وزلزهلم«)1( فاستجاب 
اهلل هلم، فدبت الفرقة بني صفوف املشركني، وسرى بينهم التخاذل، وأرسل اهلل عليهم الريح جنًدا، 
فجعلت ختلع خيامهم، وال تدع هلم قدًرا إال كفأهتا، وأرسل جنًدا من املالئكة يزلزلوهنم، ويلقون يف 

قلوهبم الرعب واخلوف.

رسول اهلل  يرجع للمدينة:

أرسل رسول اهلل   حذيفة بن اليمان  يأتيه خبرب قريش وأعواهنا، فوجدهم وقد هتيؤوا مجيًعا 
للرحيل، فرجع إىل رسول اهلل ، فأخربه برحيل القوم، فرجع رسول اهلل  إىل املدينة.

نشاط )1( :
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب الدروس املستفادة من غزوة األحزاب.

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

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

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

....................................................................................... )4(

1 ( أخرجه البخاري )4111(.
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التقويم : 
س1: ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة اخلطأ مما يلي:  

# 	)   ( سيد يهود بين قريظة كعب بن أسد     

# 	)   ( كان نعيم بن مسعود بن عامر األشجعي  خيفي إسالمه   

# 	)   ( أرسل رسول اهلل   علي بن أيب طالب  يأتيه خبرب قريش وأعواهنا 

# 	)   ( استغل حيي بن أخطب انشغال املسلمني، وانطلق حيرض عليهم  

س2: وضح دور حيي بن أخطب يف غزوة األحزاب.
س3: اكتب الدروس املستفادة من غزوة األحزاب.

س4: ناقش ماذا جيب على املسلمني بعد العودة من غزوة األحزاب؟
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الدرس الرابع: غزوة »بنو قريظة« )ذي القعدة /5 هـ(:

فإن  السالح؟  »أوقد وضعت   ظهًرا، فقال:  املدينة، فجاءه جربيل   إىل  رجع رسول اهلل 
املالئكة مل تضع أسلحتهم، وما رجعت اآلن إال من طلب القوم، فاهنض مبن معك إىل بين قريظة، فإين 
سائر أمامك أزلزل هبم حصوهنم، وأقذف يف قلوهبم الرعب«، فسار جربيل عليه السالم يف موكبه من 

املالئكة.

فأمر رسول اهلل   املسلمني بصالة العصر يف بين قريظة، واستعمل على املدينة ابن أم مكتوم 
، وأعطى الراية علي بن أيب طالب ، وخرج رسول اهلل  يف موكبه من املهاجرين واألنصار، 

حىت نزل على بئر من آبار قريظة يقال هلا: بئر أنا.

رسول اهلل  يحاصر بني قريظة:

نزل رسول اهلل  وثالثة آالف من املسلمني يف بين قريظة، وفرضوا عليهم احلصار، وملا اشتد 
حصار املسلمني عرض رئيس يهود بين قريظة كعب بن أسد على اليهود إما أن ُيْسِلُموا، َفَتْسَلم دماؤهم 
  النيب  إىل  وخيرجوا  بأيديهم،  ونساءهم  أبناءهم  يقتلوا  أن  وإما  ونساؤهم،  وأبناؤهم  وأمواهلم 
بسيوفهم حىت يظفروا عليه، أو يقتلوا عن آخرهم، فأبوا أن جييبوه، فقال يف انزعاج وغضب: »ما بات 

رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازًما«.

بنو قريظة تستشير حلفاءها:

خافت بنو قريظة أن تستسلم وتزنل على حكم رسول اهلل، فقرروا أن يتصلوا ببعض حلفائهم من 
املسلمني، لعلهم يتعرفون ماذا سيحل هبم إذا نزلوا على حكمه.



178

فأرسلوا إىل رسول اهلل   أن أرسل إلينا أبا لبابة نستشريه، وكان  حليًفا هلم، وكانت أمواله 
وولده يف منطقتهم، فأرسله رسول اهلل ، فلما قدم إليهم قام إليه الرجال، وأخذت النساء والصبيان 
 : يبكون يف وجهه، فرقَّ حلاهلم، فقالوا له: "يا أبا لبابة، أترى أن نزنل على حكم حممد"؟ قال
"نعم"، وأشار بيده إىل حلقه، يقصد إن رسول اهلل  سيذحبهم، فعلم أنه خان اهلل ورسوله، فأتى 
املسجد النبوي باملدينة، وربط نفسه بسارية املسجد، وحلف أن ال حيله إال رسول اهلل  بيده، وأنه ال 

يدخل أرض بين قريظة أبًدا.

فبلغ رسول اهلل  خربه، فقال : »أما أنه لو جاءين الستغفرت له، أما إذ قد فعل ما فعل فما 
أنا بالذي أطلقه من مكانه حىت يتوب اهلل عليه«.

نشاط )1( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ ماذا فعل أبو لبابة بعد ذلك.
....................................................................................................................

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

: بنو قريظة تنزل ىلع حكم رسول اهلل

كتيبة  "يا   : علي  وصــاح  عنهما-،  اهلل  -رضــي  العوام  بن  والزبري  طالب،  أيب  بن  علي  تقدم 
اإلميان، واهلل ألذوقن ما ذاق محزة أو ألفتحن حصنهم"، وأخذت معنويات اليهود يف االهنيار فخلصوا 

. إىل الزنول على حكم رسول اهلل

فأمر  باعتقال الرجال، فوضعت القيود يف أيديهم حتت إشراف حممد بن سلمة األنصاري، 
وجعلت النساء مبعزل عن الرجال يف ناحية.
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األوس تشفع لبني قريظة:

جاء بعض رجال األوس إىل رسول اهلل  فطلبوا منه أن حيسن إىل حلفائهم كما أحسن إىل بين 
النضري من قبل، فقال : »أال ترضون أن حيكم فيهم رجل منكم؟« قالوا: "بلى"، قال : »فذاك سعد 

بن معاذ«، قالوا: "قد رضينا".

سعد بن معاذ  يحكم يف بني قريظة:

أكحله يف معركة  كان أصــاب  الــذي  للجرح  املدينة، ومل خيرج معهم   يف  بن معاذ  كان سعد 
مه فيهم، فقال: "لقد آن لسعد  األحزاب، فأرسل رسول اهلل  إليه، فأخربوه أن رسول اهلل  قد حكَّ
أن ال تأخذه يف اهلل لومة الئم، فإين أحكم فيهم أن يقتل الرجال، وتسىب الذرية، وتقسم األموال"، فقال 

رسول اهلل : "لقد حكمت فيهم حبكم اهلل من فوق سبع مساوات"، وأمر بقتلهم.

نشاط )2( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اذكر من ُقِتل من املسلمني يف غزوة بين النضري.
....................................................................................................................

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

نشاط )3( :
  

بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب اآليات القرآنية الي نزلت يف يهود بين النضري.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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التقويم : 
س1: اكتب الدروس املستفادة من غزوة بين النضري.  

س2: قارن بني موقف يهود بين قريظة وموقف يهود بين النضري، وجزاء كٍل منهما.

س3: حاولت األوس أن تتشفع ليهود بين قريظة كما تشفعت اخلزرج ليهود بين النضري، ناقش ذلك 
موضًحا ماذا كان رد رسول اهلل  عليهم.
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الدرس الخامس: غزوة »بنو املصطلق« )شعبان /6 هـ(:

: بنو املصطلق تدعو لحرب رسول اهلل

بلغ رسول اهلل  أن رئيس بين املصطلق احلارث بن أيب ضرار سار يف قومه ومن قدر عليه من 
العرب يريدون حرب رسول اهلل، فبعث بريدة بن احلصيب األسلمي  لتحقيق اخلرب، فلقي احلارث 

بن أيب ضرار وكلمه، ورجع إىل رسول اهلل  فأخربه اخلرب.

رسول اهلل  يخرج لبني املصطلق:

تأكد النيب  صحة اخلرب فأسرع يف اخلروج، وخرج معه مجاعة من املنافقني مل خيرجوا قبلها، 
عليه  املسلمون  فألقى  اإلسالمي،  اجليش  ليأتيه خبرب  رجاله  أحد  أرسل  قد  بن ضرار  احلــارث  وكان 

القبض وقتلوه.

 فبلغ احلارث بن أيب ضرار ومن معه مسري رسول اهلل  وقتله رجله، فخافوا خوًفا شديًدا، وتفرق 
عنهم من كان معهم من العرب.

نشاط )1( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب من استعمله رسول اهلل  على املدينة يف غزوة بين املصطلق.

....................................................................................................................
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 ، أصحابه  إىل امُلريسيع، وهتيأ املسلمون للقتال، وصف رسول اهلل  انتهى رسول اهلل
وراية املهاجرين مع أيب بكر الصديق ، وراية األنصار مع سعد بن عبادة ، فتراموا بالنبل ساعة، 

مث أمر رسول اهلل  فحملوا محلة رجل واحد، فكانت النصرة، واهنزم املشركون، وقتل من قتل.

نشاط )2( :
  

بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب عدد قتلى املسلمني يف غزوة بين املصطلق.

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

املنافقون يف غزوة بين املصطلق، فأثاروا االرتباك الشديد يف صفوف املسلمني، والدعاية  خرج 
الشنيعة ضد النيب ، ومما قاموا به ما يلي:

1 - قوهلم: ىمحٱ يث ىف يف ىق يق اك لك مكيمح ]املنافقون: ٨[
كان رسول اهلل  باملريسيع، فاقتتل رجل من األنصار مع رجل من املهاجرين، فصرخ األنصاري: 
"يا معشر األنصار"، وصرخ املهاجر: "يا معشر املهاجرين"، فبلغ ذلك رسول اهلل ، فقال: »أبدعوى 

اجلاهلية وأنا بني أظهركم؟!«.

بلغ ذلك عبد اهلل بن أيب بن سلول وعنده رهط من قومه فغضب، وقال: "أوقد فعلوها؟! قد نافرونا 
ن كلبك يأكلك، أما واهلل لئن رجعنا إىل  وكاثرونا يف بالدنا، واهلل ما حنن وهم إال كما قال األول: مسِّ
بأنفسكم،  فعلتم  ما  فقال هلم:" هذا  أقبل على من حضره،  األذل"، مث  منها  األعز  ليخرجن  املدينة 
لتحولوا إىل غري  بأيديكم  ما  أمسكتم عنهم  لو  أما واهلل  أموالكم،  أحللتموهم بالدكم، وقامستموهم 

داركم".

بشر  بن  عباد  "مــر   :عمر فقال   ، اخلطاب  بن  عمر  وعنده    اهلل  لرسول  اخلــرب  وصــل 
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فليقتله"، فقال : »فكيف يا عمر إذا حتدث الناس أن حممًدا يقتل أصحابه؟!«.

علم عبد اهلل بن أيب أن رسول اهلل  قد وصله ما قال، فجاء إىل رسول اهلل ، وحلف باهلل أنه 
مل يقل؛ فأنزل اهلل آيات تكذبه.

وكان عبد اهلل بن عبد اهلل بن أيب بن سلول  رجاًل صاحًلا من الصحابة ، فتربأ من أبيه، 
ووقف له على باب املدينة، واستل سيفه، فلما رأى  أباه قال له: "واهلل ال جتوز من ههنا حىت يأذن لك 
رسول اهلل ؛ فإنه العزيز وأنت الذليل"! فلما جاء النيب  أذن له، فخلى سبيله، وكان قد قال عبد 

اهلل بن عبد اهلل بن أيب: "يا رسول اهلل، إن أردت قتله فمرين بذلك، فأنا واهلل أمحل إليك رأسه".

2-  حديث اإلفك:
ضرب رسول اهلل  قرعة على من خترج من زوجاته معه يف هذه الغزوة، فخرجت عائشة  ، 
وملا رجعوا من الغزوة نزلوا يف بعض املنازل، فخرجت عائشة  حلاجتها، ففقدت عقًدا ألختها كانت 
ُلون  ُيَرحِّ أعارهتا إياه، فرجعت تلتمسه يف املوضع الذي فقدته فيه يف وقتها، فجاء النفر الذين كانوا 

، وألن الذين محلوا اهلودج كانوا كثر، فحملوا اهلودج، وذهبوا. هودجها فظنوها فيه؛ خلفتها 

أهنم  أمــل  على  املــزنل،  يف  فقعدت  أحــًدا،  فلم جتد  العقد،  أصابت  أن  بعد  عائشة   رجعت 
بن  بقول صفوان  إال  تستيقظ  فلم  فنامت،  عيناها،  فغلبتها  طلبها،  يف  فريجعون  بفقدها  سيشعرون 
املعطل  -املتأخر عن القوم لكثرة نومه-: "إنا هلل وإنا إليه راجعون، زوجة رسول اهلل "؟! فاسترجع 
، وما كلمها كلمة واحدة، ومل تسمع منه إال استرجاعه،  وأناخ راحلته، فقرهبا إليها، فركبت عائشة 

، حىت قدم هبا، وقد نزل اجليش يف حنر الظهرية. سار صفوان بن املعطل  بالسيدة عائشة 



184

عبد اهلل بن أبي يثير الفتنة:

رأى عبد اهلل بن أيب السيدة عائشة  تزنل من هودج صفوان بن املعطل، فوجدها فرصة ليخرج 
حقد قلبه على رسول اهلل ، فجعل يستحكي اإلفك ويشيعه، وكان أصحابه يتقربون به إليه، فلما 

قدموا املدينة أفاض أهل اإلفك يف احلديث.

: حديث اإلفك يصل رسول اهلل

 وصل حديث املنافق لرسول اهلل ، فسكت  ومل يتكلم، مث استشار أصحابه  يف فراقها 
، وأن ال يلتفت  ، وأشار عليه أسامة  وغريه بإمساكها  ، فأشار عليه علي  أن يفارقها 

إىل كالم األعداء.

فأخذت سعد  يقول،  ملا  أيب  بن  اهلل  عبد  قتل  رغبته يف  األوس   سيد  بن حضري  أسيد  أظهر 
بن عبادة  سيد اخلزرج احلمية القبلية؛ ألن عبد اهلل بن أيب من اخلزرج، فجرى بينهما كالم، 

. فأسكتهما رسول اهلل

عائشة  تعلم بالخبر:

مرضت أم املؤمنني عائشة  بعد أن رجعت من غزوة بين املصطلق شهًرا، ومل تكن تعلم عن 
حديث اإلفك شيًئا، سوى أهنا كانت ال تعرف من رسول اهلل  اللطف الذي كانت تعرفه حني تشتكي.

فلما نقهت  أخربهتا أم مسطح باخلرب، فرجعت عائشة  واستأذنت رسول اهلل ؛ لتأيت 
أبويها وتستيقن اخلرب، مث أتتهما بعد اإلذن حىت عرفت جلية األمر، فجعلت تبكي، فبكت ليلتني ويوًما، 

مل تكن تنام من شدة احلزن.
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اهلل عز وجل يبرِّئ أم املؤمنين عائشة  :

ت بذنب فلتستغفر اهلل  جاء رسول اهلل ، فأخربها إن كانت بريئة فسيربئها اهلل، وإن كانت ألـمَّ
وتتوب إليه؛ فإن العبد إذا اعترف بذنبه، مث تاب إىل اهلل تاب اهلل عليه.

ما  يدريا  فلم   ، أن جييبا رسول اهلل  أبويها  لكل من  وقالت   ، السيدة عائشة  دمع  فقلص 
يقوالن، فقالت: "واهلل لقد علمُت لقد مسعتم هذا احلديث حىت استقر يف أنفسكم، وصدقتم به، فلئن 
قلت لكم: إين بريئة -واهلل يعلم أين بريئة- ال تصدقوين بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر-واهلل يعلم إين 
ُ اْلُمْسَتعاُن  منه بريئة- لتصدقين، واهلل ما أجد يل ولكم مثاًل إال قول أيب يوسف: ﴿َفَصْبٌر َجِميٌل َواهللَّ
َعلى ما َتِصُفوَن﴾، مث حتولت واضطجعت، ونزل الوحي ساعته، فسّري عن رسول اهلل  وهو يضحك، 
فكانت أول كلمة تكلم هبا رسول اهلل : "يا عائشة، أما اهلل فقد برأك"، فقالت هلا أمها: قومي إىل 

: "واهلل ال أقوم إليه، وال أمحد إال اهلل". رسول اهلل ،  فقالت عائشة 

نشاط )3( :
  

أقام رسول اهلل  حد القذف على بعض الصحابة؛ بالرجوع إىل مصادر التعلم، اذكرهم:
....................................................................................................................

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

....................................................................................................................
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التقويم : 
س1: اكتب الدروس املستفادة من كل من:  

# غزوة بين املصطلق.	

# حادثة اإلفك.	

س2: اشرح حادثة اإلفك، مث اذكر اآليات اليت نزلت فيها.
س3: وضح ماذا أشار زيد بن ثابت  على رسول اهلل  بشأن حادثة اإلفك؟

  



الفصل الدراسي الثاين





احلفظ والتالوة
# سورة التغابن.	
# سورة الطالق.	
# سورة التحرمي.	
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أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن: 

# حيفظ اآليات املقررة حفًظا متقًنا.	

# يتلو اآليات املقررة تالوة متقنة.	
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أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن: 

# يتلو اآليات تالوة سليمة.	

# حيفظ اآليات املقررة.	

# يفسر اآليات املقررة تفسرًيا سليًما.	

# يستشعر فضل اآليات املقررة.	

# يستخرج الدروس املستفادة من اآليات املقررة. 	
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الدرس األول:  تفسير سورة التغابن )18-11(

يل ىل  مل  خل 

ٰى      ٌّ     ٍّ   َّ        ٰر  ييٰذ  ىي  مي  خي  حي  يهجي  ىه  مه  جه  ين  ىن  من   ىمحٱ 

متنت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ   رئزئ   ّٰ       ِّ    ُّ      

اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت 

ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  مكىك  لك 

حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ٰىري  ين 

جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  مبهب  خب 

يمح  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  حصخص  مس  خس  حس 

]التغابن: 11-1٨[.  

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 

يهجي بقضائه وقدره.ىه 

ييٰذ املقصود هنا: يوفقه للتسليم بالقضاء، والصرب على املقدور.ىي 

أعرضتم.نئ

فليعتمد، وليفوض.رث

لك بصدكم عن سبيل اهلل، وتثبيطكم عن طاعته.اك 
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معناهاالكلمة 

تتجاوزوا عن سيئاهتم.مل

تعرضوا عنها.ىل

تستروها عليهم.يل

بالء واختبار لكم.ٰىري

مت خت  يكف خبلها الشديد، وطمعها مبا يف أيدي الناس.حت 

نشاط )1( :
  

بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب املناسبة بني هذه اآليات واآليات السابقة.

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

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

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

املعنى اإلجمالي:

ما أصاب أحًدا شيٌء من مكروه َيُحلُّ به إال بإذن اهلل وقضائه وقدره، وَمن يؤمن باهلل يهد قلبه 
للقلب،  اهلداية  واألحــوال؛ ألن أصل  واألفعال  األقوال  ويهده ألحسن  بقضائه،  والرضا  بأمره  للتسليم 

واجلوارح تبع، واهلل بكل شيء عليم، ال خيفى عليه شيء من ذلك.

مث أمر اهلل بطاعته وطاعة رسوله ، وإن أعرض الناس فليس على الرسول ضرر، وإمنا عليه أن 
يبلغ ما أرسل به بالًغا واضح البيان.

واهلل وحده ال معبود حبق سواه هو الذي يعتمد عليه املؤمنون يف كل أمورهم.

أو  اهلل  من يصدهم عن سبيل  وأوالدهــم  أزواجهم  من  يكون  قد  بأنه  املؤمنني  تعاىل  اهلل  وينادي 
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يثبطهم عن طاعته؛ فكونوا منهم على حذر، وال تطيعوهم، وإن تتجاوزوا عن سيئاهتم وتعرضوا عنها، 
وتستروها عليهم، فإن اهلل غفور رحيم، يغفر لكم ذنوبكم؛ ألنه سبحانه عظيم الغفران واسع الرمحة.

ى  وما األموال واألوالد إال بالء واختبار، واهلل عنده ثواب عظيم ملن آثر طاعته على طاعة غريه، وأدَّ
حق اهلل يف ماله.

مث أمر اهلل عباده أن يبذلوا يف تقوى اهلل جهدهم وطاقتهم، وامسعوا لرسول اهلل  مساع تدبُّر 
وتفكر، وأطيعوا أوامره واجتنبوا نواهيه، وأنفقوا مما رزقكم اهلل يكن خرًيا لكم، ومن َسِلم من البخل 

وَمْنِع الفضل من املال، فأولئك هم الظافرون بكل خري، الفائزون بكل مطلب.

وحث اهلل عباده على اإلنفاق يف سبيل اهلل بإخالص وطيب نفس، فيضاعف اهلل ثواب ما ُأنفق، 
ويغفر لكم بذلك الذنوب، فهو شكور ألهل اإلنفاق حبسن اجلزاء على ما أنفقوا، وهو حليم ال يعجل 

بالعقوبة على َمن عصاه، عامل بكل ما غاب وما حضر، عزيز ال يغاَلب، حكيم يف أقواله وأفعاله.

الدروس املستفادة من اآليات:

جيب اإلميان بالقضاء بالقدر؛ فكل ما حيصل يف الكون هو بعلم اهلل وقضائه.  )1(

املؤمن بالقضاء والقدر يهديه اهلل للصرب والرضا والثبات على اإلميان، وحسن التعامل مع البالء.  )2(

. مما يشغل عن املصائب االشتغال بطاعة اهلل تعاىل، وطاعة رسوله  )3(

على الرسول البالغ، وليس عليه شيء إن أعرض الناس، وتركوا أمره.  )4(

من توحيد اهلل تعاىل عبادته، والتوكل واالعتماد عليه مع بذل األسباب والسعي والعمل.  )5(

الزوجة واألوالد نعمة من اهلل تعاىل، وقد تكون نقمة وضرًرا؛ كأن يصدوا عن سبيل اهلل وطاعته،   )6(
ويثبطوا عن فعل اخلري.

ال طاعة ملخلوق يف معصية اهلل وإن كان من األقرباء كالزوجة واألوالد.  )7(
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العفو والصفح ومغفرة الزالت واخلطايا أفضل من االنتقام والعقاب.  )8(

األموال واألوالد بالء واختبار قد حيمل على كسب احلرام، ومنع حق اهلل تعاىل.  )٩(

)10( تقوى اهلل بالتزام أوامره واجتناب نواهيه تكون بقدر الطاقة؛ فال يكلف اهلل نفًسا إال وسعها.

)11( احلث على اإلنفاق يف سبيل اهلل، وبذل املعروف.

................................................................................ )12(

نشاط )1( :
  

بالتعاون مع زمالئك؛ عدد أربع فوائد للصرب على البالء والرضا بالقضاء والقدر.

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

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

............................................................................................................. -3
 ............................................................................................................. -4

نشاط )2( :
  

مبناقشة معلمك؛ اذكر أعمااًل يكون هبا أهل الرجل خرًيا ونعمة، وأعمااًل يكونون هبا شًرا وفتنة.

شر وفتنةخري ونعموجه املقارنة

الزوجة واألوالد
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التقويم : 
س1: اشرح اآليات بأسلوبك.  

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.
س3: بيِّن كيفية التوكل على اهلل تعاىل وشروطه.

ا وهــو يعطي ماله  ﴾ كيف يكون خــريً مبهب  خب  س4: قــال اهلل تعاىل: ﴿ حب 
لغريه؟

  



198

الدرس الثاني:  تفسير سورة الطالق )3-1(

يل ىل  مل  خل 

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

ىئ  نئ  زئمئ  رئ  ٰىٌّ    ٍّ     َّ     ُّ    ِّ    ّٰ  ٰر  ٰذ  ىييي  مي  خي  حي  جي  يه 

نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ 

ىن  نن  من  زن  رن  اممم  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  ىقيق  يف  ىف  يث  ىث 

هت  مت  خت  جتحت  هب  مب  خب  جبحب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  ىييي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين 

يمح ]الطالق: 1 - 3[. جح  مج  حج  مث 

 
معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
خم مستقبالت لعدهتن، أي يف طهر مل يقع فيه مجاع.حم 

ىميم احفظوها؛ لتعلموا وقت الرجعة إن أردمت املراجعة.مم 

ىييي معصية ظاهرة؛ كالزىن، والتطاول على الزوج باللسان.مي 

مت قاربن أن ينتهني من عدهتن.زت 

ىث صاحيب عدالة.نث 
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معناهاالكلمة 
يف أدوها.ىف 

فرًجا من كل ضيق.ين

ىييي ال خيطر بباله، وال يتوقعه.ني 

كافيه.جبحب

جتحت منفذ حكمه؛ ال يفوته شيء، وال يعجزه مطلوب.هب 

أجاًل وهناية.مج

نشاط )1( :
  

اختر عنواًنا مناسًبا لآليات، واكتبه.

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

املعنى اإلجمالي:

 إذا أردت أيها النيب ومن معك من املؤمنني أن تطلِّقوا نساءكم فطلقوهن مستقبالت لعدهتن بأن 
يكن يف طهر مل يقع فيه مجاع، أو يف َحْمل ظاهر، واحفظوا العدة؛ لتعلموا وقت الرجعة إن أردمت أن 
تراجعوهن، وخافوا اهلل ربكم، ال خترجوا املطلقات من البيوت الي يسكنَّ فيها إىل أن تنقضي عدهتن، 
وهي ثالث حيضات لغري الصغرية واآليسة واحلامل، وال جيوز هلن اخلروج منها بأنفسهن، إال إذا فعلن 
فعلة منكرة ظاهرة كالزىن، وتلك أحكام اهلل الي شرعها لعباده، ومن يتجاوز أحكام اهلل فقد ظلم 
نفسه، وأوردها مورد اهلالك، وال يدري املطلِّق لعل اهلل حيدث بعد ذلك الطالق أمًرا ال تتوقعه فيتراجع 

املطلِّق.
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فإذا قاربت املطلقات هناية عدهتن فراجعوهن مع حسن املعاشرة، واإلنفاق عليهن، أو فارقوهن مع 
ة هلن، وأشهدوا على الرجعة أو املفارقة رجلني عدلني منكم، وليؤد الشهود  إيفاء حقهن، دون املضارَّ
الشهادة خالصة هلل ال لشيء آخر، ذلك الذي أمركم اهلل به يوعظ به َمن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر، 
ر له  ومن خيف اهلل -فيعمل مبا أمره به، وجيتنب ما هناه عنه- جيعل له خمرًجا من كل ضيق، وييسِّ
ه  أسباب الرزق من حيث ال خيطر على باله، وال يكون يف حسبانه، ومن يتوكل على اهلل فهو كافيه ما أمهَّ
يف مجيع أموره، فاهلل ال يفوته شيء، وال يعجزه مطلوب، وقد جعل اهلل لكل شيء أجاًل ينتهي إليه، 

وتقديًرا ال جياوزه.

نشاط )2( :
  

مبناقشة معلمك؛ اكتب بعض األحكام الي نستفيدها من اآليات التالية:
احلكماآلية

خم حم 

مه جه  ين  ىن 

يث ىث  نث  مث 

الدروس املستفادة من اآليات:

اإلسالم نظم حياة األسرة مبا حيقق سعادهتا؛ فالذي خلق اخللق هو أعلم مبا يناسب خلقتهم.  )1(

الطالق مشروع يف اإلسالم بضوابط وآداب شرعها اهلل تعاىل.  )2(

جعل اهلل الطالق بيد الرجل، ملا ميز اهلل به الرجل من قدرات.  )3(
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يشرع الطالق عند طهر املرأة؛ فهو أدعى أن يعيد الرجل يف قراره، وأن يتراجع يف إطالق طالقه.  )4(

ليس للزوج إخراج املعتدة من مسكن الزواج ما دامت يف العدة.  )5(

ال جيوز للمعتدة اخلروج إال لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أمثت وال تنقطع العدة.  )6(

ال خترج املعتدة من بيتها يف العدة إال لفاحشة مبينة؛ كإقامة احلد عليها بسبب الزىن، أو بذاءة   )7(
لساهنا واستطالتها على أهل الزوج، ونشوزها.

مورد  وأوردهــا  نفسه،  ظلم  فقد  جتاوزها  فمن  العباد؛  على  اهلل  من  أحكام  هي  الطالق  أحكام   )8(
اهلالك.

املؤمن هو الذي يرضى بأحكام اهلل وينتفع هبذه املواعظ، أما غري املؤمن باهلل واليوم اآلخر، فال ينتفع   )٩(
هبا.

من يتوكل على اهلل وفوض األمر إليه، كفاه ما أمهه يف الدنيا واآلخرة.  )10(

...................................................................................................................  )11(

نشاط )3( :
  

بالتعاون مع زمالئك؛ عدد أربع مثار لتقوى اهلل من خالل آيات أخرى مل تذكر يف الدرس.
............................................................................................................. -1
............................................................................................................. -2
............................................................................................................. -3
 ............................................................................................................. -4
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التقويم : 
س1: اشرح اآليات بأسلوبك.  

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.
س3: عدد فوائد التقوى املذكورة يف آيات الدرس.

جتحت يمح يف موضوع التوكل على اهلل؟ هب  مب  خب  س4: ما مناسبة قول اهلل تعاىل: ىمحٱ 
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الدرس الثالث:  تفسير سورة الطالق )٤-7(

يل ىل  مل  خل 

مظ  مضحط  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  ىمحٱ 

مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  جفحف  مغ  جغ  مع  جع 

خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  مه  جه  هن  من  خن  حن  جن  مم  خم  حم  هلجم 

يي  ىي  مي  خي  حي  يهجي  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  يمجن  ىم  مم 

ىب  نب  مب  زب  يئرب  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ٰىٌّ   ٍّ       َّ       ُّ   ِّ     ّٰ  ٰر  ٰذ 

يمح ]الطالق: 4- 7[. لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  ىثيث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  متنت  زت  رت  يب 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 

انقطع رجاؤهن؛ لكربهن.جخ

شككتم؛ فلم تعرفوا حكمهن.حص

ذوات، وهي مجع ذات أي صاحبة.مظ

يل ىل  مثل سكناكم.مل 

حم على قدر وسعكم، وطاقتكم.جم 

تشاححتم يف اإلرضاع؛ فامتنع األب من األجرة، واألم من الرضاع.     َّ 

ُضيِّق.مب
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نشاط )1( :
  

اختر عنواًنا مناسًبا لآليات، واكتبه.

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

املعنى اإلجمالي:

، إن شككتم فلم تدروا ما احلكم  انقطع عنهنَّ دم احليض؛ لكرب سنهنَّ املطلقات الاليت  النساء 
هتنَّ ثالثة أشهر، والصغريات الاليت مل حيضن، فعدهتن ثالثة أشهر كذلك، وذوات احَلْمل  ؟ فعدَّ فيهنَّ

من النساء عدهتن أن يضعن َحْملهن، ومن َيَخِف اهلل وينفذ أحكامه ييسر له أمره يف الدنيا واآلخرة.

ذلك الذي ُذِكر من أمر الطالق والعدة أمر اهلل الذي أنزله إىل الناس؛ ليعملوا به، ومن َيَخِف اهلل 
ميح عنه ذنوبه، وجيزل له الثواب يف اآلخرة، ويدخله اجلنة.

أسكنوا املطلقات من نسائكم يف أثناء عدهتن مثل سكناكم على قدر َسَعتكم وطاقتكم، وال تلحقوا 
قوا عليهن يف املسكن، وإن كان نساؤكم املطلقات ذوات َحْمل فأنفقوا عليهن يف عدهتن  هبن ضرًرا؛ لتضيِّ
حىت يضعن َحْملهن، فإن أرضعن لكم أوالدهن منكم بأجرة فتجب عليكم األجرة هلن، وليأمر بعضكم 
بعًضا مبا عرف من مساحة وطيب نفس، وإن مل تتفقوا على إرضاع األم، فسُترضع لألب مرضعة أخرى 

غري األم املطلقة.

ع اهلل عليه وعلى ولده إذا كان الزوج ذا َسَعة يف الرزق،  وجتب نفقة الزوج على زوجته املطلقة مما وسَّ
ومن ُضيِّق عليه يف الرزق وهو الفقري فلينفق مما أعطاه اهلل من الرزق، ال ُيَكلَّف الفقري مثل ما ُيَكلَّف 

الغين، سيجعل اهلل بعد ضيق وشدة َسَعة وغىن.



نشاط )2( :
  

د بعض األحكام الي وردت يف اآليات. بالتعاون مع زمالئك؛ عدِّ
............................................................................................................. -1
............................................................................................................. -2
............................................................................................................. -3

 الدروس املستفادة من اآليات:

تفصيل أحكام الطالق والعدة مما يؤكد عناية اإلسالم باألسرة واحلفاظ على مصاحل أفرادها عند   )1(
حدوث الطالق.

ثالثة أشهر هي عدة املرأة اليائس الي انقطع دم حيضها بسبب الكرب وتقدم السن، وعدة الفتاة   )2(
الصغرية الي مل حتض بعد.

ِعدة احلامل تنتهي بوضع احلمل، سواء كانت مطلقة أو متوىف عنها زوجها.   )3(

تقوى اهلل تعاىل سبب لتيسري األمور، والتوفيق للطاعات.  )4(

جيب السكن للمطلقة بقدر االستطاعة، ومبا يليق حبال الزوج.  )5(

وجوب النفقة والسكىن للحامل املطلقة حىت تضع محلها، وال خالف يف ذلك بني العلماء.  )6(

إذا أرضعت املطلقات أوالد الزوج، فعلى اآلباء أن يعطوهن أجرة إرضاعهن.  )7(

اإلسالم يراعي أحوال الناس وظروفهم فلم يكلفهم اهلل إال مبا يستطيعون.  )8(
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نشاط )3( :
  

من خالل تفسري اآليات؛ وضح كيف نفهم اهتمام اإلسالم باملرأة.

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

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

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

التقويم : 
س1: اشرح اآليات بأسلوبك.  

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.

يمح  ما الفضائل اليت تدعو إليها اآلية؟ ٰىٌّ  ٰر  ٰذ  ىمحٱ  س3: قال تعاىل:  

يمح  ما مناسبة ختم اآليات هبذه اآلية؟ اك  يق  ىق  يف  ىف  س4: قال تعاىل: ىمحٱ 
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الدرس الرابع:  تفسير سورة الطالق )12-8(

يل ىل  مل  خل 

مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  ىمحٱ 

جح  مج  حج  مث  متهت  خت  حت  جت  هب  مب  حبخب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني 

جغ  جعمع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح 

مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  جلحل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ 

هت  مت  هب  مب  هئ  مئ  هي  مي  خي  حي  جي  مهٰه  جه  هن  من  خن  حن   جن 

يمح ]الطالق: ٨ - 12[. لك  هش  مش  هس  مس  هث  مث 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 

كثري.مك

عصت، وجتربت.مل

منكًرا عظيًما.ين

مي ....................................زي 

مجع ُلب، واملقصود به هنا: العقل.حت

حي ....................................جي 
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نشاط )1( :
  

اختر عنواًنا مناسًبا لآليات، واكتبه.

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

املعنى اإلجمالي:

وكثري من القرى عصى أهلها أمر اهلل وأمر رسوله ومتاَدوا يف طغياهنم وكفرهم فحاسبناهم على 
عتوهم  عاقبة  سوء  عوا  فتجرَّ منكًرا؛  عظيًما  عذاًبا  اهلل  وعذهبم  شديًدا،  حساًبا  الدنيا  يف  أعماهلم 
وكفرهم، وكان عاقبة كفرهم هالًكا وخسراًنا ال خسران بعده، وقد أعدَّ اهلل هلم عذاًبا بالغ الشدة؛ 
فخافوا اهلل واحذروا سخطه يا أصحاب العقول الراجحة، واتعظوا هبم، فقد أنزل اهلل إليكم رسواًل 
ينبهكم على حظكم من اإلميان باهلل والعمل بطاعته، ويقرأ عليكم آيات اهلل موضحات لكم احلق من 
الباطل؛ كي خيرج الذين صدقوا اهلل ورسوله، وعملوا مبا أمرهم اهلل به وأطاعوه من ظلمات الكفر إىل 
نور اإلميان، ومن يؤمن باهلل ويعمل عمال صاحًلا، يدخله جنات جتري من حتت قصورها وأشجارها 

األهنار، ماكثني فيها أبًدا، وقد أحسن اهلل للمؤمن الصاحل رزقه يف اجلنة.

اهلل وحده هو الذي خلق سبع مساوات، وخلق سبًعا من األَرضني، وأنزل األمر مما أوحاه اهلل إىل 
ر به خلقه بني السماوات واألرض؛ ليعلم الناس أن اهلل على كل شيء قدير ال يعجزه شيء،  رسله وما يدبِّ

وأن اهلل قد أحاط بكل شيء علًما؛ فال خيرج شيء عن علمه وقدرته.
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الدروس املستفادة من اآليات:

خطورة خمالفة أوامر اهلل تعاىل، ومعصية رسله؛ فذلك سبب لوقوع العذاب واخلسران يف الدنيا   )1(
واآلخرة.

أفعاهلم،  ترك  إىل  يــؤدي  عاقبتهم  والتفكر يف  ورسله،  الــذي عصوا اهلل  األقــوام  مآل  النظر يف   )2(
وخمالفة ما كانوا عليه من الضالل والطغيان.

اجلوع والقحط واخلسف وسائر املصائب عقوبات حصلت ألمم سابقة كفرت باهلل وكذبت رسله،   )3(
وسيحاسبهم اهلل يف اآلخرة حساًبا شديًدا، ويعذهبم عذاًبا منكًرا عظيًما.

أهل العقول الراجحة هم الذين آمنوا باهلل ورسله، وآمنوا بالقرآن.  )4(

من كمال العقل التصديق باآليات البينات الواضحات الي تبني ما حيتاج إليه الناس من األحكام   )5(
والشرائع.

أرسل اهلل نبينا حممًدا  ليهدي به إىل النور وإىل سواء السبيل.   )6(

من عارض األنبياء عليهم السالم، واتبع هواه فقد فضل الظلمات والضالل على اهلداية والنور.  )7(

كمال قدرة اهلل تعاىل تتجلى من خالل دالئل البعث واحلساب، وأنه خلق السماوات واألرض، وأنه   )8(
قد أحاط بكل شيء علًما.

 ...............................................................................  )٩(
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نشاط )1( :
  

بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب مواضع من القرآن الكرمي ُذكر فيها أولوا األلباب مع بيان املناسبة.

مناسبتها لآليةاملوضع من القرآن

1

2

3

التقويم : 
س1: اشرح اآليات بأسلوبك.  

س2: اكتب أربعة دروس مستفادة من اآليات.
س3: ما الفوائد من النظر إىل أحوال األمم السابقة؟

هشيمح مش  هس  مس  هث  مث  س4: اذكر فائدة تربوية من قوله تعاىل:﴿ هت 
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الدرس الخامس:  تفسير سورة التحريم )5-1(

يل ىل  مل  خل 

خيمي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  حنخن  جن  يم  ممىم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ىمحٱ 

نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ٰى     ٌّ   ٍّ   َّ   ُّ    ِّ   ّٰ  ٰر  ييٰذ  ىي 

يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  نثىث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  زتمت  رت  يب  ىب 

يي  ىي  ني  مي  ريزي  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  ىليل  مل 

مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ 

يمح ]التحرمي: 1 - 5[. جح  مج  حج 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 

خيمي حتليل أميانكم بأداء الكفارة عنها.حي 

....................................ييٰذ

أطلعه.رب

ىليل مالت إىل حمبة ما كرهه الرسول  من إفشاء سره.مل 

رن تتعاونا عليه.مم 

....................................يي
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معناهاالكلمة 

صائمات.مث

حج

مج

نشاط )1( :
  

اختر عنواًنا مناسًبا لآليات، واكتبه.

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

املعنى اإلجمالي:

يا أيها النيب ِلَم متنع نفسك عن احلالل الذي أحله اهلل لك تبتغي إرضاء زوجاتك؟ واهلل غفور لك، 
رحيم بك.

قد شرع اهلل حتليل أميانكم -أيها املؤمنون- بأداء الكفارة عنها، وهي: إطعام عشرة مساكني، أو 
كسوهتم، أو حترير رقبة، فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام، واهلل ناصركم ومتويل أموركم، وهو العليم 

مبا يصلحكم فيشرعه لكم، احلكيم يف أقواله وأفعاله.

وإذ أسرَّ النيب إىل زوجته حفصة رضي اهلل عنها حديًثا، فلما أخربت به عائشة رضي اهلل عنها، 
ه، أعلم حفصة بعض ما أخربت به، وأعرض عن إعالمها بعضه تكرًما،  وأطلعه اهلل على إفشائها ِسرَّ
فلما أخربها مبا أفشت من احلديث، قالت: َمن أخربك هبذا؟ قال: أخربين به اهلل العليم اخلبري، الذي 

ال ختفى عليه خافية.

إن ترجعا -يا حفصة وعائشة- إىل اهلل فقد ُوجد منكما ما يوجب التوبة حيث مالت قلوبكما إىل 
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ه، وإن تتعاونا عليه مبا يسوءه، فإن اهلل وليه وناصره،  حمبة ما كرهه رسول اهلل  من إفشاء سرِّ
وجربيل وصاحل املؤمنني، واملالئكة بعد نصرة اهلل أعوان له ونصراء على َمن يؤذيه ويعاديه.

جه بداًل منكن زوجات خاضعات هلل بالطاعة، مؤمنات  عسى ربُّه إن طلقكنَّ -أيتها الزوجات- أن يزوِّ
باهلل ورسوله، مطيعات هلل، راجعات إىل ما حيبه اهلل ِمن طاعته، كثريات العبادة له، صائمات، منهنَّ 

بات، ومنهن األبكار. الثيِّ

نشاط )2( :
  

بالرجوع إىل معلمك؛ اذكر كفارة اليمني.

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

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

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

الدروس املستفادة من اآليات:

احلرام ما حرمه اهلل تعاىل؛ فال ينبغي ألحد أن حيرم على نفسه ما أباحه اهلل.  )1(

، وقد ُتوِقْعهنَّ يف مواقف غريبة وعجيبة. شدة غرية النساء، وهي فطرية فيهنَّ  )2(

كتمان السر من أصعب األمور على النساء.  )3(

التربية والتعليم من مقاصد القرآن الكرمي؛ فهو حيث على األدب، ويدعو إىل التوبة والرجوع عن   )4(
اخلطأ.

عظم شأن النيب  عند اهلل تعاىل.  )5(

حفصة وعائشة زوجتا النيب  مع هذا أوجب اهلل عليهما التوبة؛ فمع عظم القرابة إال أن ذلك مل   )6(
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يعفهما من العتاب، وطلب الرجوع إىل الصواب.

الصحابة كغريهم من البشر غري معصومني؛ فقد يقعون يف اخلطأ، وحبر فضائلهم ُيْذِهُب ما ثبت   )7(
عن بعضهم من أخطاء.

وجوب حمبة رسول اهلل ، وتعظيم شأنه وإعالء قدره.  )8(

خيتار اهلل تعاىل لنبيه  ما هو خري له، وأفضل لدينه ودنياه.  )٩(

)10( من صفات املرأة املميزة أن تكون مطيعة هلل ومطيعة لرسوله ، تائبة من ذنوهبا، كثرية العبادة 
هلل تعاىل.

 ................................................................................ )11(

التقويم : 
س1: خلص قصة النيب  مع زوجتيه حفصة وعائشة رضي اهلل عنهما مما ذكر يف اآليات.  

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.

يمح فهل تابت حفصة وعائشة  ىليل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  س3: يف قول اهلل تعاىل: ىمحٱ 
رضي اهلل عنهما؟ ومباذا وعدهن اهلل إن تابا؟ 

يييمح  ىي  ني  مي  ريزي  ٰى  ين  ىن  نن  من  س4: قال تعاىل: ىمحٱ  زن 
ماذا نستفيد من هذه اآلية؟
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 الدرس السادس:  تفسير سورة التحريم )9-6(

يل ىل  مل  خل 

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

حل  جل  مك  خكلك  حك  جك  مق  حق  مف   خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط 

من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  هل  مل  خل 

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

رت  يب  ىب  نب  مب  زب  يئرب  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ   ّٰ      ِّ        ُّ      َّ    

يمح  ىق  يف  ىف  ىثيث  نث  زثمث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت 

]التحرمي: 6- 9[.

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 

مم صادقة ال يعود صاحبها إىل الذنب، وال يريد العود إليه.خم 

خي ال يذل، وال يعذب.حي 

يسري.    ٍّ

أمامهم.    َّ      ُّ 

زثمث استعمل الشدة يف جهادهم.رث 

......................................نث
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نشاط )1( :
  

مبناقشة معلمك؛ عدد بعض أنواع النداء يف القرآن مبيًنا أمهية هذا األسلوب.

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

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

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

املعنى اإلجمالي:

يا أيها املؤمنون احفظوا أنفسكم بفعل ما أمركم اهلل به وترك ما هناكم عنه، واحفظوا أهليكم مبا 
حتفظون به أنفسكم من ناٍر وقودها الناس واحلجارة، يقوم على تعذيب أهلها مالئكة أقوياء قساة يف 
معامالهتم، ال خيالفون اهلل يف أمره، وينفذون ما يؤمرون به، ويقال للكافرين عند إدخاهلم النار: ال 

تلتمسوا املعاذير يف هذا اليوم؛ إمنا تعطون جزاء الذي كنتم تعملونه يف الدنيا.

يا أيها املؤمنون ارجعوا عن ذنوبكم إىل طاعة اهلل رجوًعا ال معصية بعده، عسى ربكم أن ميحو عنكم 
السيئات، وأن يدخلكم جنات جتري من حتت قصورها األهنار، يوم ال خيزي اهلل النيب والذين آمنوا 
راط بقدر  معه، وال يعذهبم، بل ُيعلي شأهنم، ويهبهم نوًرا يسري أمامهم وبأمياهنم حال مشيهم على الصِّ
ا وجتاوز عن  أعماهلم، يقولون: ربنا أمتم لنا نورنا حىت جنوز الصراط، وهنتدي إىل اجلنة، واعف عنَّ

ذنوبنا واسترها علينا، إنك على كل شيء قدير.

يا أيها النيب جاهد الذين أظهروا الكفر وأعلنوه، وقاتلهم بالسيف، وجاهد الذين أبطنوا الكفر 
وأخفوه باحلجة وإقامة احلدود وشعائر الدين، واستعمل مع الفريقني الشدة واخلشونة يف جهادمها، 

ومصريهم يف اآلخرة جهنم، وَقُبح ذلك املرجع الذي يرجعون إليه.
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نشاط )2( :
  

مبناقشة معلمك؛ اذكر ثالث وسائل من السنة النبوية تعني على تربية األسرة املسلمة.
الدليل من السنةالوسيلة

1

2

3

الدروس املستفادة من اآليات:

بالوعظ  أهليهم  ووقاية  املحرمات،  وتــرك  الصاحلات،  بفعل  النار  من  ألنفسهم  املؤمنني  وقاية   )1(
واإلرشاد، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.

عناية اإلسالم باألسرة؛ وذلك ِبَحثِّ رب األسرة على تربيتهم، والسعي إىل إصالحهم، ومن مل   )2(
يفعل ذلك فهو غاش ألسرته ورعيته.

ختتلف وسائل تربية األسرة باختالف أحوال أفراد األسرة؛ وأهم ما يصلحهم القدوة احلسنة الي   )3(
ينبغي أن يكون عليها رب األسرة.

عظمة عذاب اهلل وشدة عقوبته بأن جعل على النار تسعة عشر من املالئكة، غالظ القلوب، ال   )4(
يرمحون، وال خيالفون أمر اهلل ويفعلون ما يأمرهم به يف وقته، فال يؤخرونه وال يقدمونه.

يوم القيامة ال تقبل التوبة من الكفار، بل جيزون بأعماهلم، قال تعاىل:ىمحٱ   ُّ  ِّ   ّٰ رئ زئمئ   )5(
نئ ىئ يئ رب زب يمح ]غافر: 52[.
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وجوب التوبة النصوح؛ وتكون باإلقالع عن املعصية، والندم على فعلها، والعزم على أال يعود إىل   )6(
مثلها، ورد حقوق الغري إن كانت متعلقة هبم.

سعة رمحة اهلل وعظيم عفوه بفتحه باب التوبة ملن أساء، وتبديل السيئات حسنات.  )7(
اإلميان نور لصاحبه يف الدنيا وعلى الصراط يوم القيامة حني يطفئ اهلل نور املنافقني.  )8(

اجلهاد كما أنه يكون بالسنان والسيف فإنه أيًضا يكون باملوعظة احلسنة والدعوة إىل اهلل تعاىل،   )٩(
وتبليغ احلجة.

............................................................................................... )10(

نشاط )3( :
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اذكر شروط التوبة.

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

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

......................................................................................................................  )3(
 ......................................................................................................................  )4(

التقويم : 
س1: اشرح اآليات بأسلوبك.  

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.
د صفات مالئكة النار. س3: عدِّ

س4: بني بالدليل كيفية جهاد املنافقني؟
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الدرس السابع:  تفسير سورة التحريم )12-10(

يل ىل  مل  خل 

ىن  نن  من  زن  رن  مم  يلام  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىمحٱ 

خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين 

خس  حس  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 

يمح  ]التحرمي: 10 - 12[. خك   حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 

املقصود هنا: خانتامها بالكفر، وخمالفة الدين.ين

ري فلم يدفعا، ومينعا عنهما.ٰى 

حفظت، وصانت عن الزىن.مظ

جف مغ  جغ  مع 
أمر اهلل جربيل عليه السالم أن ينفخ يف جيب قميصها؛ فوصلت 

النفخة إىل الرحم.

املطيعني لرهبم.حك
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نشاط )1( :
  

بيِّن مناسبة آيات الدرس للسورة.
...................................................................................................................

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

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

املعنى اإلجمالي:

حال الكفرة يف خمالطتهم املسلمني وقرهبم منهم ومعاشرهتم هلم، وأن ذلك ال ينفعهم لكفرهم 
لــوط؛ حيث كانتا يف عصمة عبَدين من عبادنا  نــوح، وزوجــة نيب اهلل  باهلل مثل حال زوجــة نيب اهلل 
الرسوالن عن  الدين، فقد كانتا كافرتني، فلم يدفع هذان  صاحلني، فوقعت منهما اخليانة هلما يف 
زوجتيهما من عذاب اهلل شيًئا، وقيل للزوجتني: ادخال النار مع الداخلني فيها، وهذا دليل على أن القرب 

من األنبياء، والصاحلني، ال يفيد شيًئا مع العمل السيِّئ.

تضرهم خمالطة  ال  وأهنــم  بشرعه،  وعملوا  وحــده،  وعبدوه  اهلل،  قوا  الذين صدَّ املؤمنني  وحــال 
الكافرين يف معاملتهم مثل حال زوجة فرعون الي كانت يف عصمة أشد الكافرين باهلل، وهي مؤمنة 
باهلل، حني قالت: رب اْبِن يل داًرا عندك يف اجلنة، وأنقذين من فرعون وفتنته، ومما يصدر عنه من 

أعمال الشر، وأنقذين من القوم التابعني له يف الظلم والضالل، ومن عذاهبم.

ومثال آخر للذين آمنوا مرمي بنت عمران الي حفظت فرجها، وصانته عن الزىن، فأمر اهلل تعاىل 
جربيل عليه السالم أن ينفخ يف جيب قميصها، فوصلت النفخة إىل رمحها، فحملت بعيسى عليه السالم، 
قت بكلمات رهبا، وعملت بشرائعه الي شرعها لعباده، وكتبه املزنلة على رسله، وكانت من املطيعني  وصدَّ

له.
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نشاط )2( :
  

بالتعاون مع زمالئك، اذكر مثلني يف القرآن الكرمي يف غري سورة التحرمي مع بيان معنامها.

معىن املثلآية فيها مثل

1

2

الدروس املستفادة من اآليات:

أمهية ضرب األمثال لتقريب األفهام، وتقريب املعىن.  )1(

ال ينفع الكافر قرابة وال نسب يوم القيامة؛ وهو حال زوجي نوح ولوط عليهما السالم.  )2(

املؤمن ثابت على إميانه وإن خالط الكفار ما دام معتصًما باهلل تعاىل.  )3(

صالح الغري ال ينفع املفسد، وفساد الغري ال يضر املصلح.  )4(

صدق اللجوء إىل اهلل تعاىل، وقوة التضرع بني يديه سبيل حلصول املقصود، والفوز باملراد.  )5(

عفة املرأة وإحصاهنا مما يرفع مزنلتها وقدرها؛ كما هو حال مرمي بنت عمران، قال اهلل تعاىل:   )6(

َرِك َواْصَطفاِكيمح  ]آل عمران: 42[.  َ اْصَطفاِك َوَطهَّ ىمحٱِإنَّ اهللَّ

................................................................................  )7(
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نشاط )3( :
  

بالرجوع إىل معلمك؛ اذكر باختصار قصة ثبات زوجة فرعون على إمياهنا، وجمازاة اهلل تعاىل هبا.
...................................................................................................................

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

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

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

التقويم : 
س1: اشرح اآليات بأسلوبك.  

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.
س3: ما الذي نستفيده من قصة زوجة فرعون؟
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أهداف الوحدة:
 

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

#  حيفظ األحاديث النبوية الواردة.	

#  يترجم لرواة األحاديث النبوية الواردة.	

#  يبني مفردات األحاديث الواردة.	

#  يستخرج  الدروس املستفادة من األحاديث الواردة.	
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الدرس األول: تحريم الغش:

من املهن الي ترضي اهلل ورسوله:
............................................................................................................ -1
............................................................................................................ -2
............................................................................................................ -3
............................................................................................................ -4
............................................................................................................ -5

ِ مرَّ على ُصربِة طعاٍم. فأدخَل يَدُه فيها.  عن أيب هريرة  قال:  »إنَّ رسوَل اهللَّ
يا  ماُء  السَّ أصاَبتُه  قاَل:  عاِم؟  الطَّ يا صاحَب  ما هذا  فقاَل:  بلاًل.  أصابُعُه  فنالت 
عاِم كي يراُه النَّاُس؟ من َغشَّ فليَس منِّي« )1(. ِ! قاَل: أفال جعلَتُه فوَق الطَّ رسوَل اهللَّ

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
كومة طعامصربة طعام

تبلل مبطر السماءأصابته السماء

املقصود به أظهرته للناسجعلته فوق الطعام

ليس على هدي النيب .ليس مين

1 ( أخرجه مسلم )102(.
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شرح الحديث الشريف: 

ة َيستلِزُم األمانَة؛ حتَّى تِتمَّ األموُر  يَّ األمانُة من َمحاِسن األخالِق، والتَّعامُل يف التِّجارة واألموِر املادِّ
والتَّعامالت بني النَّاس بال ُمناَزعات، وبال إثارِة ُشروٍر يف املـجتَمع، وعلى العكِس ِمن ذلك؛ فإنِّ الِغشَّ 

اس. واخِلداَع َيجِلب على املجتمِع الويالِت مع الَبغضاء والتَّشاُحن بني النَّ
اَش على َخطٍر عظيٍم، مرَّ رسول اهلل  على كومة َطعاٍم، فأْدَخل  الِغّش ليس من اإلسالم، وإنَّ الغشَّ
عام؟« قال: سَقط عليه املطُر فبلَّله. وهو  عام، فقال: »ما هذا يا صاحَب الطَّ يَده، فوَجد َبلاًل يف أسفِل الطَّ
ديَء يف األسفِل، فقال النَّيبُّ  له: »أفال  حيَح ظاهًرا، واملبلوَل الرَّ يعين أن الرجل َجَعل اجلافَّ الصَّ
ا،  اُس، وقد عدَّ النَّيبُّ  عمَل هذا التَّاِجر ِغشًّ اُس؟!«، أي: حتَّى يراه النَّ عام كي يراه النَّ جعلَته فوق الطَّ

. ِّمن َتمادى يف الِغشِّ بأْن َيخُرج عن طريقِة النَّيب  وَزْجر النَّيب

الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

أوجب اإلسالم على العبد املسلم أن يكسب رزقه من حالل.- 1

ال جيوز للبائع املسلم أن يغش يف بيعه مع املسلمني وغري املسلمني.- 2

3 -. الذي يغش الناس يف معاملته معهم ليس على هدي النيب

نشاط )1( :
  

أكمل اجلدول التايل:
خطورته على املجتمعخطورته على الفردأمثلة للغش يف البيع
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التقويم : 
  

س1:  اكتب ما تعلمته من احلديث الشريف.

س2:  بيِّن هدي النيب  يف البيع والشراء.
س3:  وضح واجب الفرد جتاه الغش، ودور الدولة.

س4:  وضح اآلثار املترتبة على الغش للفرد يف الدنيا واآلخرة، وآثاره على املجتمع.
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الدرس الثاني: تحريم الظلم:

لَم ظلماٌت  لَم؛ فإنَّ الظُّ عن جابر بن عبداهلل  قال: قال رسول اهلل : »اتَّقوا الظُّ
حَّ أهلك من كان قبلكم؛ محلهم على أن سفكوا  ؛ فإنَّ الشُّ حَّ يوَم القيامِة. واتَّقوا الشُّ

دماَءهم واستحلُّوا حمارَمهم« )1(.

نشاط )1( :
  

اكتب عنواًنا آخر للدرس
....................................................................................................................

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
وضع الشيء يف غري حمله وموضعهالظلم

البخلالشح

املحرمات الي حرمت عليهم من األعراض واألموالحمارمهم

 

1 ( أخرجه مسلم )2578(.
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شرح الحديث الشريف: 

لُم؛ َفيأُمُر املسلمنَي ِباحلَذِر ِمنه َواالبتعاِد عنه؛ َفِإنَّه  ِبيُّ  َعْن َمساِوِئ األخالِق، ومنها الظُّ َيْنَهى النَّ
ه  ظلماٌت يوَم القيامِة على صاحِبه ال َيهتِدي ِبسبِبها، والُبْخُل ِبأداِء احلقوِق واحلرُص على ما ليس له، فإنَّ

أهلَك َمن كان قْبَلكم، مَحَلهم على أْن سَفُكوا ِدماَءهم واستَحلُّوا حماِرَمهم.

الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

حرم اإلسالم الظلم، فاملؤمن ال يظلم أحًدا.- 1

2 -. الظلم خلق ذميم ومعصية كبرية، حذرنا منها النيب

الظلم أنواع، ظلم النفس وظلم الغري.- 3

من أسباب الظلم وأعظمها: الشح.- 4

الشح وراء الكثري من املحرمات واملعاصي.- 5

نشاط )2( :
  

أمثلة لظلم الغري
أمثلة لظلم النفس

الظلم يف العرضالظلم يف املالالظلم يف اجلسد
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التقويم : 
  

س1: اكتب ما تعلمته من احلديث الشريف.
س2: قارن بني ظلم النفس وظلم الغري.

س3: وضح خطورة انتشار الظلم يف املجتمع.
س4: اكتب كيف ميكن أن نقضي على الظلم يف املجتمع؟
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الدرس الثالث: رحمة اإلسالم:

عن عبداهلل بن مسعود   قال: »كنا مع رسول اهلِل  يف سفر فانطلق حلاجته، 
فرأينا محرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها فجاءت احلمرة فجعلت تفرش، فجاء 
قد  قرية منل  ورأى  إليها.  ولدها  ردوا  بولدها؟!  هذه  فجع  من  فقال:    النيب 
حرقناها فقال: من حرق هذه؟ قلنا: حنن. قال: إنه ل ينبغي أن يعذب بالنار إل 

رب النار« )1(.

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
طائر صغري يشبه العصفورمحرة

املفرد فرخ وهو ولد الطائرفرخان

ترفرفتفرش

آمله ِإيالًما شديًدافجع

1 ( أخرجه أبو داود )2675(.
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نشاط )1( :
  

اكتب كلمة تدعو فيها أصدقاءك إىل الرمحة باحليوانات.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

نشاط )2( :
  

اشرح احلديث بأسوبك.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

دين اإلسالم دين الرمحة والعدل.- 1

اإلسالم أمر برمحة املسلم وغري املسلم، الكبري والصغري، والرمحة تشمل احليوان.- 2

ال جيوز للمسلم أن يعذب أو خيوف احليوانات.- 3
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دة منها:- 4 صور اإلضرار واملشقة باآلخرين متعدِّ
............................................................................................................ -
............................................................................................................ -
............................................................................................................ -
............................................................................................................ -
............................................................................................................ -

اهلل عز وجل وحده الذي يعذب بالنار، وال جيوز ألحد أن يعذب هبا أبًدا.- 5

التقويم : 
  

س1: اكتب ما تعلمته من احلديث الشريف.
د صوًرا إليذاء احليوانات. س2: عدِّ

س3: الرأفة باحليوان ورمحته قد تكون سبًبا يف دخول اجلنة، وعذاب احليوان وإيذاؤه قد يكون 
سبًبا يف دخول النار، اذكر أحاديث تدل على ذلك.
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الدرس الرابع: تحريم الغيبة:

عن أيب هريرة  قال: قال رسول اهلل : »أتدرون ما الغيبُة؟ قالوا: اهلُل 
ورسوُله أعلُم. قال: ذكُرَك أخاَك مبا يكرُه، قيل: أفرأيَت إن كان يف أخي ما أقوُل؟ 

قال: إن كان فيه ما تقوُل، فقد اغتبَته. وإن مل يكْن فيه، فقد هبتَّه« )1(.

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
أتعلمونأتدرون

البهتان، الظلم واالفتراءهبتَّه

 شرح الحديث الشريف: 

اِس؛ حتَّى إنَّه ال يكاُد َيسلُم منها إالَّ القليُل ِمَن  الغيبة: هي ِمن أقبِح الَقبائِح وأكَثِرها انتشاًرا َبْيَن النَّ
اِس؛ َفَيسأُل أصحاَبه: َأتْدُروَن؟ أي: َأَتعلموَن َما الِغيبُة؟ َفَأجابوا: اهلُل ورسوُلُه أعلُم؛ َفأجاَب  ِذْكُرَك  النَّ
َأخاَك مبا لو َسِمَعُه َلَكِرَهه، َفسأَل بعُض الّصحابِة: إْن كان يف أِخي ما أقوُل؟ َفأجاَب  إْن كان فيه ما 

ُه. تقوُل، َفقِد اغَتْبَته، وإْن مل َيُكْن فيه ما تقوُل، فقد َبَهتَّ

الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

حرم اإلسالم ذكر املسلم أخاه املسلم مبا يكرهه.- 1

حرم اإلسالم ذكر املسلم مبا ليس فيه.- 2

اللسان هو من أكثر ما يسبب لصاحبه العقاب، لكثرة آفاته وآثامه.- 3

1 ( أخرجه مسلم )258٩(.
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الغيبة ذكرك أخاك مبا يكرهه سواء كان يف بدنه، أو دينه، أو دنياه، أو يف نفسه، أو غري ذلك.- 4

يضاعف اإلمث إذا ذكرت أخاك مبا ليس فيه؛ فقد مجعت بني الغيبة والكذب والظلم.- 5

نشاط )1( :
  

اكتب مقااًل توضح فيه خطورة الغيبة على الفرد واملجتمع.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

التقويم : 
س1: اذكر الفرق بني الغيبة والبهتان.  

س2: اكتب ما تعلمته من احلديث الشريف.
س3: ذكر اهلل عز وجل الغيبة يف سورة احلجرات، بالرجوع إىل السورة، اكتب اآلية.

س4: وضح احلاالت اليت جتوز الغيبة فيها، وملاذا؟
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الدرس الخامس: التحذير من الغضب:

إنَّما  َرعِة،  ديُد بالصُّ : »ليَس الشَّ  قال: قال رسول اهلل  عن أيب هريرة 
ديُد الَّذي ميِلُك نفَسُه عنَد الغضِب« )1(. الشَّ

معاني الكلمات:

معناها الكلمة 
القوي الشديد

الذي يغلب من صارعه، وينتصر عليه الصرعة

املقصود أن يتحكم فيهاميلك

شرح الحديث الشريف: 

ٍة يستطيُع هبا أْن َيصَرَع اآلَخرين،  ٍة بدنيَّ جُل الَّذي َيتمتَُّع بقوَّ جَل القويَّ هو ذلك الرَّ ال تظنُّوا أنَّ الرَّ
َم يف نفِسه عند الَغضِب، وميَنَعها عن تنفيِذ ما تدعوه إليه ِمن  ديُد، الَّذي َيستطيُع أن َيتحكَّ وإنَّما الشَّ

ْرِب والُعدوان. ْتِم والضَّ اِس بالشَّ إيذاِء النَّ

الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

الغضب وإن كان غريزة إنسانية إال أنه ميكن التحكم فيها.- 1

حرم اهلل عز وجل أن يترك الفرد نفسه للغضب.- 2

احلة الَّي يثاُب عليها.- 3 فِس عند وقوِعه ِمن أفضِل األعماِل الصَّ مقاومة الغضِب وامتالك النَّ
1 ( أخرجه البخاري )6114(، ومسلم )260٩(.



ميكن التغلب على الغضب واجتنابه بالطرق التالية:- 4
# االستعانة باهلل عز وجل.	

# االستعاذة باهلل عز وجل من الشيطان.	

# الوضوء.	

# تغيري الغاضب حاله، فإن كان واقًفا فليجلس.	

نشاط )1( :
  

اكتب كلمة ألصدقائك حتذرهم فيها من خطورة الغضب.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

نشاط )2( :
  

درست يف الصفوف السابقة األحوال الي  كان يغضب عندها النيب  ، قارن بني غضب 
النيب  والغضب املنهي عنه يف احلديث السابق.

 الغضب املنهي عنهغضب النيب

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................
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التقويم : 
  

س1: اكتب ما تعلمته من احلديث الشريف.
س2: وضح خطورة الغضب على الفرد واملجتمع.

س3: اذكر الطرق اليت ميكن أن نستعني هبا للتغلب على الغضب.
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الدرس السادس: أكبر الكبائر:

عن نفيع بن احلارث الثقفي أيب بكرة   قال: قال رسول اهلل : »أل أنبُِّئكم 
وعقوُق  باهلِل،  اإلشراُك  قال:  اهلِل،  رسوَل  يا  بَلى  قالوا:  ثالًثا،  الكبائِر.  بأكرِب 
ُرها حتَّى  وِر. قال: فما زال يكرِّ الوالديِن. وجَلس وكان متكًئا، فقال: أل وقوُل الزُّ

قلنا: ليَته َيسكُت« )1(.

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
ورتب الكبائر غضب،  أو  بلعن  الشرع  عليها  توعد  ما 

عليها حًدا يف الدنيا أو عذاًبا يف اآلخرة

عصياهنماعقوق الوالدين

شهادة الكذبقول الزور

نشاط )1( :
  

ناقش معلمك، واكتب  بعض الكبائر األخرى الي مل ترد يف احلديث الشريف.
...................................................................................................... )1(
...................................................................................................... )2(
...................................................................................................... )3(
...................................................................................................... )4(
...................................................................................................... )5(

1 ( أخرجه البخاري )2654(، ومسلم )84(.
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شرح الحديث الشريف:

نوُب الِعظاُم الَّي َتعلََّق  غائُر ومنها الكبائُر، والكبائُر هي الذُّ ُنوُب الَّي يقُع فيها املؤمُن منها الصَّ الذُّ
َنا، وغرِي ذلك، ويف هذا  والزِّ اخَلْمِر  وُشــرِب  َكالقتِل  نيا،  الدُّ َحدٌّ وعقوبٌة يف  أو  هبا وعيٌد يف اآلخــرِة، 
  ِكًئا احلديِث ُيخِبُر  بأكرِب هذه الكبائِر وأعظِمها، وهي اإلشراُك ِباهلِل، وعقوُق الوالَدْيِن. وكان ُمتَّ
ُرها حتَّى قال أصحاُبه يف أنفِسهم: َليَته  وُر: هو الباطُل، وَظلَّ  ُيكرِّ وِر«. والزُّ َفجَلَس، وقال: »أاَل وقوُل الزُّ

َسكَت؛ ِلَما َحصَل هلم ِمَن اخلوِف.

الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

الذنوب مجيًعا تسبب غضب اهلل على العبد.- 1

تنقسم الذنوب إىل صغائر وكبائر.- 2

الكبائر هي ما توعد عليها الشرع بلعن أو غضب، ورتب عليها حًدا يف الدنيا أو عذاًبا يف اآلخرة.- 3

أكرب الكبائر: اإلشراك باهلل عز وجل، وهو خيرج صاحبه من اإلسالم.- 4

مكانة بر الوالدين يف اإلسالم كبرية، وجاءت اآليات واألحاديث الشريفة توصي املسلم برب الوالدين.- 5

حرم اهلل عز وجل شهادة الزور، فهي تضيع احلقوق وجتعل الظلم يسود وينتشر يف املجتمع.- 6
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نشاط )2( :
  

اكتب مقااًل حتذر فيه أصدقاءك من الكبائر.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

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

التقويم : 
  

س1: اكتب ما تعلمته من احلديث الشريف.
س2: وضح خطورة الشرك باهلل عز وجل على الفرد واملجتمع.

س3: جاءت األحاديث النبوية الشريفة تدعو إىل بر الوالدين، اذكر أحدها.

س4: ما املقصود بشهادة الزور؟ بيِّن حكمه، وخطورته على الفرد واملجتمع.
س5: قارن بني الكبائر وصغائر الذنوب.
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الدرس السابع: تحريم التناجي:

عن عبداهلل بن مسعود  : قال رسول اهلل : »إذا كنُتْم ثالثًة، فاَل يَتناَجى 
رجالِن دوَن اآلخِر حتَّى ختتِلطوا بالنَّاِس، أجل أن ُيْحِزَنُه« )1(.

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة

يكلم الرجل اآلخر سًرايتناجى رجالن

جتتمعوا بالناسختتلطوا

شرح الحديث الشريف:

الرُجَلْين  َتناِجي   عن  النيبِّ  فَنهُي  بعٍض،  على  بعِضهم  املسلمني  قلوِب  لتأليف  الشريعُة  جاءْت 
ْجَوى يف ُمباٍح؛ فإن ذلك ُيحِزنه؛ ِلَما قد ُيَوسِوس له به الشيطاُن ِمن أنَّهما  ِبُحُضور آَخَر، وإْن كانت النَّ
َيتناجيان لإلضراِر به، أو َيْحَزن الختصاِص غرِيه باملناجاِة، وبيَّن أنَّ النهَي َيُزوُل إذا كانوا يف مجاعٍة 

يَبة. وُخْلَطٍة بالناِس؛ ِلَزَواِل الرِّ

1 ( أخرجه البخاري )62٩0(.
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نشاط )1( :
  

قارن بني التناجي، والغيبة.
الغيبةالتناجي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

هنى النيب  عن التناجي وإن كان يف مباح.- 1

التناجي يسبب مدخاًل للشيطان، ويسبب احلزن والظن.- 2

النهي عن التناجي يف املباح يزول إذا كانوا يف مجاعة.- 3

حترص الشريعة على إقامة عالقات املودة والرمحة بني أفراد املجتمع الواحد.- 4

التقويم : 
  

س1: اكتب ما تعلمته من احلديث الشريف.
س2: عرف التناجي وأنواعه.

س3: قارن بني التناجي املباح والتناجي املنهي عنه.
س4: بيِّن أثر التناجي على الفرد واملجتمع.
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الدرس الثامن: املفلس الحقيقي:

عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال: »َأَتْدُروَن َما اْلُمْفِلُس؟« َقاُلوا: اْلُمْفِلُس ِفيَنا 
ِتي َيْأِتي َيْوَم اْلِقَياَمِة ِبَصاَلٍة َوِصَياٍم  َمْن َل ِدْرَهَم َلُه َوَل َمَتاَع، َفَقاَل: »ِإنَّ اْلُمْفِلَس ِمْن ُأمَّ
َدَم َهَذا، َوَضَرَب َهَذا؛  َوَسَفَك  َماَل َهَذا،  َوَأَكَل  َوَقَذَف َهَذا،  َوَيْأِتي َقْد َشَتَم َهَذا،  َوَزَكاٍة، 
َفُيْعَطى َهَذا ِمْن َحَسَناِتِه، َوَهَذا ِمْن َحَسَناِتِه، َفِإْن َفِنَيْت َحَسَناُتُه َقْبَل َأْن ُيْقَضى َما َعَلْيِه 

ُأِخَذ ِمْن َخَطاَياُهْم َفُطِرَحْت َعَلْيِه، ُثمَّ ُطِرَح ِفي النَّاِر« )1(. 

معاني الكلمات:

معناها الكلمة
من خسر جتارتهاملفلس

قتلسفك

 هلكتفنيت

 ألقيت طرحت

شرح الحديث الشريف:

ِبيَّ  سأَل أصحاَبُه: َأتعلموَن ما اْلُمفِلُس؟ َفأجابوا: اْلُمفِلُس ِفيما َبيننا َمن ال  يف هذا احلديِث أنَّ النَّ
ِدرهَم له، أي: َمن ال ميلُك مااًل، وال متاًعا، َفَبيَّن  أنَّ املفلس احلقيقّي، َمن يأيت يوَم القيامِة ِبصياٍم 
نا وحنِوه، َوأكَل ماَل هذا ِبالباطِل، وَأراَق دَم هذا  وصالٍة وزكاٍة، وَيحُضُر وقد َشتَم هذا، وقَذَف هذا ِبالزِّ
اِلِم، وُيعَطى املظلوُم اآلَخُر  ، وضَرَب هذا ِمن غرِي استحقاٍق، فُيعطى املظلوُم َبعَض َحسناِت الظَّ ِبغرِي حقٍّ
ئاِت أصحاِب  َي ما عليه ِمَن احلقوِق، َأَخَذ الظاِلُم ِمن سيِّ بعَض َحسناِته، فإْن َفِنَيْت َحسناُته َقْبَل أن ُيؤدِّ

1 ( أخرجه مسلم )2581(.
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اِر. احلقوِق، وُوضَعْت عليه، ُثمَّ ُأْلِقَي وُرِمَي يف النَّ
الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

األساليب النبوية التعليمية والتربوية أساليب راقية ومتنوعة حبسب املتريب، وهي من أجنع األساليب - 1
الي تتناسب والطبيعة البشرية مبا حيصل به التأثري.

إيذاء اآلخرين حمرم، أًيا كان شكل هذا اإليذاء، وحسن التعامل هو ما حيث عليه اإلسالم ويرغب - 2
فيه، فيعيش الناس يف سالم وأمان.

آفات اللسان من أخطر ما توقع صاحبها يف خسارة الدنيا واآلخرة. - 3

فإن مل - 4 اهلل وسخطه،  لغضب  نفسه  القاتل  فيعرض  بغري حق،  الدماء  الذنوب سفك  أعظم  من 
يقتص للمقتول يف الدنيا فوراء القاتل يوم عسري، تذهب فيه حسناته، وحيمل أوزار خصومه.

الظلم أًيا كان صغرًيا أو كبرًيا ينبغي للمسلم أن يتحلل منه، فلن تفوت حىت اللطمة وما حتتها، - 5
فكيف مبا هو أعظم وأكرب؟

نشاط )1( :
  

اذكر مع زمالئك ستًة من مظاهر الظلم املوجودة يف املجتمعات.
...................................................................................................... )1(
...................................................................................................... )2(
...................................................................................................... )3(
...................................................................................................... )4(
...................................................................................................... )5(
...................................................................................................... )6(
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نشاط )2( :
  

لتجنب اإلفالس يوم القيامة وسائل، عدد ثالًثا منها.
...................................................................................................... )1(
...................................................................................................... )2(
...................................................................................................... )3(

نشاط )3( :
  

قارن بني اإلفالس يف الدنيا، واإلفالس يف اآلخرة.

اإلفالس يف اآلخرةاإلفالس يف الدنيا

التقويم : 
  

. س1: عرف املفلس كما عرفه الصحابة، مث عرفه كما عرفه النيب
س2: اذكر األساليب التعليمية املوجودة يف احلديث.

د الذنوب املذكورة يف احلديث. س3: عدِّ
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أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:  

# يؤمن مبكانة املسجد يف اإلسالم.	

# يؤمن بالشفاعة.	

# يقارن بني أنواع الشفاعة.	

# حيذر تعلق القلب بغري اهلل.	

# يقارن بني السحر والكهانة والعرافة والتنجيم.	

# يقارن بني الرقى والتمائم والتعاويذ والتطري.	

# يؤمن مبزنلة السنة النبوية.	

# يتمسك بالسنة النبوية.	

# يؤمن خبطورة البدعة.	

# حيذر البدع.	

# يقارن بني السنة والبدعة.	
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الدرس األول: معابد املشركين:

كما أن للمسلمني أماكن للعبادة يعبدون اهلل وحده ال شريك له فيها، هناك طوائف أخرى تعبد غري 
اهلل عز وجل، اذكر بعض هذه الطوائف وأمساء أماكن عبادهتم.

الفرق بين املساجد ومعابد املشركين:

ال مشاهبة بني املساجد ومعابد املشركني، كما ال يوجد بني احلق والباطل مشاهبة، وتتميز املساجد 
مبا يلي:
# املساجد فيها التوحيد وعبادة اهلل وحده.	
# املساجد هي أحب البقاع إىل اهلل تعاىل.	
# املساجد فيها يعبد اهلل كما أمر.	
# املساجد ليس فيها شرك مع اهلل.	
# املساجد بيت أهل اإلميان والذين جعلهم اهلل شهداء على األمم مجيًعا.	

وأما معابد املشركني ففيها أعظم الذنوب على اإلطالق، ومن ذلك:
# الشرك باهلل.	
# الغلو يف املخلوقني.	
# التعبد مبا مل يشرع اهلل.	
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املوقف من معابد املشركين:

ال جيوز للمسلم أن يعتدي على معابد املشركني وال من يتعبد فيها.

نشاط )1( :
  

قارن بني املساجد ومعابد املشركني فيما يلي:

املعابداملساجد وجه املقارنة

توحيد اهلل فيها

العبادة

مكانتها

حكم بنائها

حكم العبادة يف معابد املشركين:

منع اهلل رسوله  من القيام هلل تعاىل يف مسجد حيث أسسه املنافقون على مقاصد خبيثة، منها:
ى مسجد املنافقني مبسجد الضرار.- 1 مضارة مسجد قباء، وهلذا َسمَّ
الكفر باهلل؛ ألنه يقرر فيه الكفر؛ ألن الذين اختذوه هم املنافقون.- 2
التفريق بني املؤمنني؛ فبداًل من أن يصلى يف مسجد قباء يتفرق املصلون.- 3
اإلرصاد ملن حارب اهلل ورسوله.- 4

فاملنع من عبادة اهلل يف معابد املشركني من باب أوىل ألهنا مل تنب لعبادة صحيحة أصاًل، وأما إن 
احتوت املعابد على صور ومتاثيل فالتحرمي فيها أشد، وكذلك املواضع املعدة للذبح لغري اهلل، ال يذبح 

فيها املوحد املؤمن ألهنا مجيًعا قد أسست على معصية اهلل والشرك به.
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التقويم : 
  

س1: ما املراد مبعابد املشركني؟ مع األمثلة.
س2: قارن بني املساجد ومعابد املشركني.

س3: هنى اهلل تعاىل نبيه  عن الصالة يف مسجد الضرار، ما عالقة ذلك بالنهي عن العبادة 
يف معابد املشركني؟
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الدرس الثاني: الشفاعة:

الشفاعة مزنلة عظيمة يف اآلخرة.
من الذي يشفع عند اهلل يوم القيامة؟.....................................................
من الذي يستحق أن ُيشفع له يوم القيامة؟................................................

ختفيف عذاب تعجيل احلساب
النار اخلروج من النار رفعة الدرجات يف دخول اجلنة

اجلنة

أنواع الشفاعة يف 
األخرة

تعريف الشفاعة:

الشفاعة: هي التوسط لآلخرين جبلب منفعة هلم أو دفع مضرة عنهم.
الشفاعة يف اآلخرة: سؤال اهلل تعاىل يوم القيامة منفعة للعباد أو بعضهم، كتعجيل احلساب، أو 

دخول اجلنة، أو رفعة الدرجات فيها، أو اخلروج من النار، أو ختفيف عذاهبا.

شفاعة منفيةشفاعة مثبتة

أقسام الشفاعة
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أقسام الشفاعة يف اآلخرة:

الشفاعة يف اآلخرة قسمان:
شفاعة مثبتة: وهي اليت تطلب من اهلل، بعد إذنه ورضاه، وال تكون إال ألهل التوحيد، وهلا - 1

شرطان:
# حب 	 جب  هئ  خئمئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  إذن اهلل للشافع أن يشفع: قال تعاىل: ىمحٱ 

حص  خسمس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  حجمج  مث  هت   مت  خت  حت  جت  مبهب  خب 

مق  حق  مف  حفخف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  خضمض  حض  جض  مص  خص 

يمح ]ابلقرة: ٢٥٥[. مل  خل  حل  مكجل   لك  خك  جكحك 

# رب 	 يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  رضا اهلل عن املشفوع له: قال تعاىل: ىمحٱ     ّٰ 
يمح ]األنبياء: ٢٨[. مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب 

شفاعة منفية: وهي اليت تطلب من غري اهلل تعاىل. - 2
# حض 	 جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  وقد نفاها اهلل جل وعال يف قوله تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]األنعام: ٥١[. حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض 

نشاط )1( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم، اكتب حديًثا نبوًيا عن شفاعة النيب  للمسلمني يوم القيامة.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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الشفاعة يوم القيامة:

رن  مم  يلام  ىل  مل  يك  الشفاعة يوم القيامة كلها هلل سبحانه وتعاىل، قال تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]الزمر: ٤٤[، واملعىن: أن الشفاعة كلها يوم القيامة كائنة هلل  ٰى  ين  ىن  مننن  زن 

تعاىل وحده، فليس ألحد ممن يدعوهم املشركون من دون اهلل تعاىل شيء منها.
مث إن اهلل تعاىل يأذن ملن شاء من األنبياء والصاحلني بالشفاعة، وليس ألحد أن يشفع عنده إال 
بإذنه، وإذا أذن اهلل ألحد بالشفاعة فليس له أن يشفع لكل أحد، بل ال يشفع إال ملن رضي اهلل بالشفاعة 

له.

التقويم : 
  

س1: ما املراد بالشفاعة يف اآلخرة؟
س2: وضح شروط الشفاعة املثبتة مع االستدالل.

س3: قارن بني الشفاعة املثبتة واملنفية، ومثل لكل منها.
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الدرس الثالث: أنواع الشفاعة املثبتة:

كان رسول اهلل  حريًصا على ما ينفع املسلمني، وكان الصحابة رضي اهلل عنهم حريصني على 
ما ينفعهم يف أمر دنياهم وأخراهم، ومن ذلك سؤال أيب هريرة  رسول اهلل : من أسعد الناس 

بشفاعتك يا رسول اهلل؟ 

أنواع الشفاعة املثبتة:

للشفاعة أنواع عديدة، منها ما هو خاص بالنيب  وحده دون غريه، ومنها ما يشترك فيه النيب 
 وغريه.

: أوًل: الشفاعة اخلاصة بالنيب
الشفاعة العظمى، وهي املقام املحمود الذي وعده اهلل به، حني يطلب الناس من األنبياء عليهم - 1

الصالة والسالم أن يشفعوا هلم عند رهبم لريحيهم من شدة املوقف وما أحلقهم من الغم والكرب، 
فيعتذر عنها أولو العزم من الرسل، حىت تنتهي إىل النيب  فيقول: »أنا هلا«، ويشفع هلم فيقضي 
اهلل بينهم. فشفاعته  يف أهل املوقف ليقضي اهلل بينهم هي املقام املحمود له، وهي الشفاعة 

العظمى كما سبق.
شفاعته  يف أناٍس من أمته، فيدخلون اجلنة بغري حساب.- 2
شفاعته   يف أقوام قد تساوت حسناهتم وسيئاهتم، فيشفع فيهم ليدخلوا اجلنة.- 3
شفاعته  يف رفع درجات من يدخل اجلنة فوق ما كان يقتضيه ثواب أعماهلم.- 4
شفاعته  يف عمه أيب طالب أن خيفف عنه عذابه.- 5
شفاعته  يف مجيع املؤمنني أن يدخلوا اجلنة.- 6
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ثانًيا: الشفاعة العامة من النيب  ومن غريه ممن يأذن اهلل هلم بالشفاعة:
الشفاعة فيمن استحق النار من عصاة أهل التوحيد ال يدخلها.- 1
الشفاعة فيمن دخل النار من عصاة أهل التوحيد أن خيرج منها.- 2
الشفاعة فيمن استوت حسناهتم وسيئاهتم أن يدخلوا اجلنة.- 3
الشفاعة يف رفع درجات املؤمنني وزيادة ثواهبم.- 4

نشاط )1( :
  

أكمل ما يلي:

أنواع الشفاعة املثبتة

أواًل:

 - 1
 - 2
 - 3
 - 4

 - 1
 - 2
 - 3
 - 4

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

ناقش معلمك يف من هو أسعد الناس بشفاعة النيب  يوم القيامة.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

التقويم : 
  

. س1: اذكر الشفاعات اليت خيتص هبا النيب
س2: اذكر أنواًعا من الشفاعة تكون للنيب  ولغريه.
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الدرس الرابع: تعلق القلب بغير اهلل:

عن النعمان بن بشري  عن النيب  أنه قال: »أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد 
كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب« )1(، وعن أيب هريرة  قال: قال رسول اهلل : »إن 

اهلل ال ينظر إىل أجسادكم وال إىل صوركم ولكن ينظر إىل قلوبكم« )2(.

نشاط )1( :
  

ناقش مع جمموعتك، وبالرجوع إىل معلمك  واكتب أثر صالح القلب وفساده على العبد.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

صالح القلب:

وصالح القلب يقوم على ركنني: 
#  تغذيته باملعارف الصحيحة، ومراقبة اهلل يف السر والعلن، والقيام بعبوديات القلب هلل تعاىل. 	
#  معرفة مظاهر التعلق بغري اهلل تعاىل ليحذر منها، ويعاجل ما قد يكون يف قلبه منها.	
# وفيما يلي استعراض ألهم مظاهر وأنواع التعلق بغري اهلل تعاىل.	

1 ( أخرجه البخاري )52(.

2 ( أخرجه مسلم )6542(.
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التعلق بغري اهلل تعاىل أنواع متفاوتة، فقد يكون عبادة لغري اهلل تعاىل، وقد يكون ذريعة وسبًبا يؤدي 
إىل عبادة غري اهلل، فيما يلي ذكر لبعض صوره:

1 -  التربك باألشجار واألحجار واآلثار والقبور: 
والتربك هبذه األشياء سببه اعتقاد أن فيها بركة تنتقل مبجرد ملسها أو القرب منها. وهذا االعتقاد 

باطل ألن الربكة ال تثبت يف شيء إال بدليل.

2 -  تقدمي القرابني والنذور لغري اهلل: 
نت  مت  زت  رت  يب  الذبح: الدليل على كون الذبح والنذر عبادة قول اهلل تعاىل:ىمحٱ 
يمح يك  ىك  لكمك  اك  يق  ىق  يف  يثىف  ىث  نث  مث  زث  رث  يت   ىت 

من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ] احلج: ٣٤[ ، وقوله تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]اإلنسان: ٦ - ٧[. ين  ىن 



260

النذر: هو أن يوجب املكلف على نفسه أمرا مل ُيلزمه به الشارع، مثل: أن يقول الرجل: إذا شفى 
اهلل مريضي؛ فلله علي التصدق. فالناذر يفعل مثل هذا تقرًبا إىل اهلل تعاىل ليشفي مريضه، فصرفها 

اجلهال إىل غري اهلل تعاىل من اجلن واملوتى.

التعلق بالصالحين:

على  طاعتهم  بتقدمي  فيكون  حياهتم  يف  فأما  موهتم،  وبعد  حياهتم  يف  يكون  عنه  املنهي  والتعلق 

مج  حج  طاعة اهلل وجعلها طاعة مطلقة وإن كانت خمالفة لشرع اهلل تعاىل، قال تعاىل:ىمحٱ 

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

يمح ]اتلوبة: ٣١[ ، وكان اختاذهم أرباًبا من  حف  جف  مغ  معجغ  جع  مظ  حط  خضمض 

دون اهلل بأهنم كانوا حيلون هلم احلرام وحيرمون هلم احلالل فيتبعوهنم على ذلك، فجعل طاعتهم يف 
خمالفة الشرع عبادة هلم من دون اهلل. 

التعلق بالسحرة واملشعوذين والعرافين واملنجمين:

ٰى    ٌّ    ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي   من املقرر أن الغيب ال يعلمه إال اهلل تعاىل، قال تعاىل: ىمحٱ 

مك  لك  خك  حك  جك  يمح ]انلمل: ٦٥[، وقال تعاىل: ىمحٱ  مئ  زئ  رئ   ّٰ       ِّ   َُّّ   ٍّ   

يمح  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل   جل 

]اجلن: ٢٦ - ٢٧[ أي أن اهلل قد يطلع بعض رسله على شيء من الغيب ملا يف ذلك من اآلية على صدقه، 

وأما غري الرسل فال يعلمون شيًئا من الغيب، وال يطلعهم اهلل عليه، فمن ادعى علم شيء من الغيب فهو 
كاذب مفتٍر على اهلل تعاىل.
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التقويم : 
  

س1: وضح أمهية صالح القلوب، وكيفيته.
س2: التعلق بغري اهلل تعاىل أنواع متفاوتة، ناقش هذه العبارة.

س3: وضح خطورة التعلق بغري اهلل على الفرد يف الدنيا واآلخرة.
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الدرس الخامس: السحر والكهانة والعرافة والتنجيم :

اء الكف والفنجان، وحنوهم.  الذين يّدعون علم الغيب أنواع، منهم السحرة والكهان واملنجمون، وُقرَّ
وكل هذا من الكفر باهلل تعاىل، غري أنه توجد فروق بني السحر والكهانة والتنجيم. 

نشاط )1( :
  

ناقش مع معلمك الفرق بني السحر قديـًما والسحر حديًثا، واكتبه.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

أواًل: السحر: 

معىن السحر: أقوال وأفعال يفعلها الساحر يستعني فيها بالشياطني للتأثري يف املسحور.
ــه ما  ــر اهلل تـــعـــاىل أن مــن ــ ــد ذك ــ ــود حــقــيــقــة، وق ــوجـ ــســحــر مـ ــر وحــــكــــمــــه: ال ــحـ ــسـ حــقــيــقــة الـ
ــاًل كــعــِصــي ســـحـــرة فـــرعـــون، وأًيـــــا كــان  ــي ــا يـــكـــون ختــي ــني، ومـــنـــه مـ ــزوجــ ــ يـــكـــون لــلــتــفــريــق بـــني ال
ــال تــعــاىل:  ــســاحــر كــافــر، قـ ــاهلل، وال ــ ــإذن اهلل مــع كــونــه كــفــًرا ب ــ ــوع الــســحــر فــإنــه ال يــضــر إال ب  نـ

من  خن  حن  جن  يم  ىم  خممم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ىمحٱ 

ٰى     ٌّ      ٰر  ٰذ  يي  ميىي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين    ىن 
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رت  يب  نبىب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  رئزئ   ّٰ    ِّ     ُّ      َّ     ٍّ    

مك  لك  اك  يق  يفىق  ىف  يث  ىث  نث  زثمث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت 

يمح ]ابلقرة: ١٠٢[ مي  زي  ري  ٰى  ىنين  نن  من  زن  رن  اممم  يل  ىل  مل  يك  ىك 

طريقة عالج السحر: 
تكون بالرقية الشرعية من القرآن والسنة واألدعية.

ثانًيا: الكهانة والعرافة ونحوهما:

وحقيقتها على اختالف أمسائها ادعاء علم ما غاب من األمور املستقبلية أو ما خفي من األمور املاضية، 
كمعرفة مكان شيء مفقود بالنظر يف النجوم واستخدام الشياطني والتقرب إليهم بطاعتهم فيما يأمرون 

ىق  يف  ىف  يث  نثىث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  به، قال تعاىل: ىمحٱ 

جئ  يي  ىي  يمح ]األنعام: ١٢١[ ، وقال تعاىل:ىمحٱ  ىل  مل  يك  ىك  مك  اكلك  يق 

يمح ]الشعراء:  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ 

.]٢٢١ - ٢٢٣

ثالًثا: التنجيم:

وحقيقته ادعاء أن النجوم هلا تأثري فيما يقع على األرض من تقلب األحوال، ونزول األمطار واخلصب 
واجلدب، ومزاج اإلنسان، وما يقع عليه من أفراح وأحزان ورزق ومصائب وزواج وولد، وحياة وموت، 
وذلك بأن ينظر املنجم يف النجوم مث خيرب مبا يزعم أنه سيقع يف املستقبل على األرض أو على شخص 

بعينه، ومنه ما يعرف يف زماننا بقراءة األبراج.
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حكم التنجيم: 

# إذا اعتقد املنّجم نسبة التأثري للنجوم فقد أشرك؛ ألنه جعلها خالقة من دون اهلل، متصرفة يف 	

الكون بإرادهتا ومشيئتها، والنجوم ما هي إال خلق من خلق اهلل جتري بأمره، وخلقها حِلَكم ذكرها 

يف كتابه، وهي كوهنا رجوًما للشياطني الذين يسترقون السمع، وزينة للسماء، وعالمات يهتدي هبا 

مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  الناس يف ظلمات الرب والبحر، قال تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]األنعام: ٩٧[، أي يعرف هبا الوقت  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  يبرت  ىب  نب 

ٰى  ٌّ    ٍّ      َّ    ُّ   ِّ    ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  واجلهات، وقال تعاىل:ىمحٱ 

يمح ]الصافات: ٦ - ٨[. فمن ادعى فيها غري ذلك  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ   ّٰ

فقد كذب. 

# وإذا مل يعتقد أهنا تؤثر بنفسها لكنه يزعم أنه يستدل حبركتها على ما سيقع؛ فهو شرك كذلك؛ ألن 	

فيه ادعاًء للغيب، وقد نفاه اهلل تعاىل. وقال النيب : »من اقتبس علًما من النجوم؛ اقتبس شعبة 

من السحر، زاد ما زاد« )1(.

حكم الذهاب للكهان والعرافين واملنجمين:

مبا أن ادعاء علم الغيب شرك فإن الذهاب إىل من يدعيه حمرم، ومن صدقهم يف دعواهم علم 
الغيب فقد كفر، قال : »من أتى كاهًنا أو عراًفا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد«)2(.

1 ( أخرجه أبو داود )3٩05(، وابن ماجه )3726(.
2 ( أخرجه أمحد يف مسنده )٩536(.
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التقويم : 
  

س1: وضح معىن السحر وحقيقته.
س2: بني حكم الساحر، والدليل على ذلك.

س3: ما املقصود بالكهانة والعرافة؟
س4: وضح املقصود بالتنجيم، وحكمه وحكم الذهاب للمنجمني.

  



266

الدرس السادس: الرقى والتمائم والتعاويذ والتطيُّر :

الرقى: 

الرقى: كالم يقال على املصاب طلًبا للشفاء، وهي معروفة قبل اإلسالم.
حكمها: خيتلف حكمها حبسب الكالم الذي يقال فيها، وحبسب ما يعتقده الراقي، واجلائز منها 

ما اجتمعت فيه الشروط التالية:
 أن تكون من الكتاب أو السنة، أو بأمساء اهلل وصفاته، أو األدعية الصحيحة.- 1
 أن تكون بلغة يفهمها الراقي، ويعرف معىن الكالم الذي يقوله، وتكون معانيها صحيحة.- 2
 أن يعتقد كل من الراقي واملرقى أهنا ال تؤثر بذاهتا وإمنا بإذن اهلل عز وجل.- 3

ودليل جوازها: أن جربيل  رقى النيب ، ورقى النيب  أصحابه رضي اهلل عنهم، وأقرهم 
نرقي يف  كنا  قال:  األشجعي  مالك  بن  عليها. عن عوف  األجــرة  أخذ  وأحل  وأمرهم هبا،  عليها، 
اجلاهلية فقلنا: يا رسول اهلل كيف ترى يف ذلك؟ فقال: »اعرضوا علي رقاكم. ال بأس بالرقى ما مل يكن 

فيه شرك« )1(. 
طريقة الرقية: إما أن يقرأ عليه مث ينفث عليه، أو يقرأ يف ماء ويسقيه املريض، فعن عائشة رضي 
اهلل عنها قالت: كان رسول اهلل  يقول يف الرقية: »بسم اهلل، تربة أرضنا وريقة بعضنا، ُيْشَفى سقيمنا 

بإذن ربنا« )2(.

الرقى املمنوعة:

ما كان فيها شرك من استعانة بغري اهلل تعاىل أو دعاء له؛ من األموات أو الشياطني.- 1

1 ( أخرجه مسلم )5732(.
2 ( أخرجه البخاري )5746(.
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أن تكون بلسان غري معروف، أو بكالم معروف يف أصله لكنه غري مفهوم املعىن، فمثل هذه - 2
الرقـى ال جتوز خشية أن يكون فيها حمذور شرعي.

التمائم:

 التمائم: وهي مجع متيمة، وهي ما يعلق يف العنق أو اليد أو توضع يف البيت أو املركب؛ لدفع ما 
يؤذي من عدو أو عني أو حسد أو غري ذلك، أو تكون جللب احلظ.

حكمها: إذا كانت من غري القرآن الكرمي أو األدعية واألذكار الصحيحة؛ فهي شرك إذا اعتقد أهنا 
النافعة له والدافعة عنه.

التعاويذ:

التعاويذ: وهي ما يوضع من احللقة أو اخليط أو احلذاء وحنو ذلك لرفع البالء أو دفعه.
ففي حديث عمران بن حصني  أن رسول اهلل  »رأى رجاًل يف يده حلقة من صفر فقال: ما هذه 

احللقة؟ قال: هذه من الواهنة. قال: انزعها؛ فإهنا ال تزيدك إىل وهًنا« )1(.

التطير:

التطري: أن ُيقِدم الشخص على فعل شيء أو تركه بسبب شيء رآه أو كلمة مسعها.
وسبب تسميته تطرًيا أن أهل اجلاهلية كانوا إذا طار الطائر عن اليمني تفاءل الواحد منهم بذلك 

وأقدم على الفعل، وإذا طار عن يساره تشاءم وترك الفعل؛ فسمي تطرًيا نسبة إىل الطري.
حكمه: هو من الشرك؛ حلديث عبداهلل بن مسعود  أن النيب  قال: »الطرية شرك. الطرية 
شرك. الطرية شرك« )2(، وسبب كون التطري من الشرك أن فيه نسبة للنفع والضر إىل غري اهلل تعاىل.

1 ( أخرجه ابن ماجه )3531(.
2 ( أخرجه أبو داود )3٩10(، والترمذي )1614(.
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نشاط )1( :
  

أكمل اجلدول التايل:

خطورهتا احلكماملفهوماملوضوع
الرقى

التمائم

التعاويذ

التطري

التقويم : 
  

س1: عرف كاًل مما يأيت:
# الرقى.	

# التمائم.	

# التعاويذ.	

# التطري.	

س2: ناقش خطورة كل من الرقى، التمائم، التعاويذ، التطري على الفرد واملجتمع.
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الدرس السابع: التمسك بالسنة النبوية :

من  أخرب النيب  بافتراق األمة، وأيًضا يف كتاب اهلل تعاىل يف عدد من اآليات، منها قوله تعاىل: ىمحٱ 

حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن 

يمح  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  جخمخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت   خت 

]األنعام: ٦٤ - ٦٥[، وهذه أخبار صدق فهي واقعة ال حمالة، وقد وقع ذلك، وسيقع. فعلى املسلم أن يعرف 

ما جيب عليه عند وقوع الفنت، وأن يعرف سبيل الفرقة الناجية فيسلكها، وسبل الفرق اهلالكة فيجتنبها.

نشاط )1( :
  

ناقش مع جمموعتك أسباب وقوع االختالف بني الناس يف املسائل الفقهية، وكيفية التغلب عليه.
األسباب:

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

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

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

...................................................................................................... )4(

...................................................................................................... )5(
كيفية التغلب عليها:

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

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

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

...................................................................................................... )4(

...................................................................................................... )5(
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مفهوم التمسك بالسنة النبوية:

يعين التمسك مبا كان عليه النيب  ظاهًرا وباطًنا، وبالتمسك مبا كان عليه أصحابه من املهاجرين 
واألنصار.

وجوب التمسك بالسنة النبوية:

من استمسك مبا كان عليه النيب  وأصحابه رضي اهلل عنهم؛ فهو من أهل السنة، ومن مجاعة 
املسلمني، ومن الفرقة الناجية يوم القيامة من عذاب اهلل تعاىل.

فضائل املتمسكين بالسنة:

أعظم فضيلة هلم أهنم هم أهل السنة، وأهل مجاعة املسلمني.- 1
هم الطائفة املنصورة، فعن معاوية   قال: مسعت رسول اهلل يقول: »ال تزال طائفة من أمي - 2

قائمة بأمر اهلل ال يضرهم من خذهلم أو خالفهم حىت يأيت أمر اهلل وهم ظاهرون على الناس« )1(. 
هم الغرباء عند فساد الزمان، فعن أيب هريرة ، قال: قال رسول اهلل : »بدأ اإلسالم غريًبا - 3

وسيعود كما بدأ غريًبا؛ فطوىب للغرباء«)2(.

هم أهل نعمة اهلل تعاىل وكرامته يف الدنيا واآلخرة، قال اهلل تعاىل: ىمحٱ يئ رب زب مب نب ىب يب زن - 4

زت مت نت ىت ي رث زثمث نث ىث يث ىف يمح ]النساء: 6٩[.

1 ( أخرجه البخاري )3641(، ومسلم )4٩55(.
2 ( أخرجه مسلم )372(.
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نشاط )2( :
  

ناقش مع جمموعتك واكتب أثر التمسك بالسنة النبوية على الفرد واملجتمع.
...................................................................................................... )1(
...................................................................................................... )2(
...................................................................................................... )3(
...................................................................................................... )4(
...................................................................................................... )5(

الخصائص األخالقية والسلوكية للمتمسكين بالسنة:

ُيَقّدمون - 1 بالكتاب والسنة، وهو سبب فضلهم وشرفهم، والتسليم والتعظيم هلما، فال  االعتصام 
عليهما عقاًل أو عرًفا أو ذوًقا.

حيبون املعتصمني بالكتاب والسنة، ويبغضون أهل األهواء والبدع.- 2

هم أهل العلم والعدل، وهداة الناس إىل الصراط املستقيم ألهنم متبعون للنيب ، قال تعاىل: - 3

ىمحٱ زن زت مت نت ىت يرث زث مث نث ىث يثىف يف ىق يق اك لك مكيمح ]يوسف: 108[.

هم أرحم الناس بالناس، حيبون هلم اخلري ويدلوهنم عليه، ويصربون يف دعوهتم على األذى؛ - 4
ألهنم محلة مرياث النبوة علًما وعماًل.

يتمسكون مبكارم األخالق.- 5
حيافظون على اجلماعة وائتالف القلوب.- 6
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التقويم : 
  

س1: ما املقصود بالتمسك بالسنة النبوية؟
س2: وضح أمهية التمسك بالسنة النبوية.

س3: اذكر فضائل أهل السنة واجلماعة.
س4: ما اخلصائص األخالقية والسلوكية ألهل السنة؟
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الدرس الثامن: البدعة :

معنى البدعة:

مح  جح  حجمج  مث  هت  البدعة يف اللغة: االختراع على غري مثال سابق. كقوله تعاىل:ىمحٱ 
يمح ]ابلقرة: ١١٧[ ، أي خمترعهما على غري مثال سابق. مس  خس  حس  جس  مخ  جخ 

البدعة يف االصطالح: ما أحدث يف الدين، وليس عليه دليل من الشرع، وهي نوعان: 
األول: إحداث ما ال أصل له يف الدين مطلًقا، كاختراع عبادة جديدة، وكاختراع صالة على صفة 
جديدة، أو التقرب إىل اهلل باالحتفاالت أو الوقوف يف الشمس، أو حترمي بعض الطيبات، ويدخل فيها 

سائر العقائد املنحرفة عن دين اإلسالم.
الثاين: أن تكون العبادة يف أصلها مشروعة لكن َيزيد عليها شيًئا مل يرد به الشرع، كجعل املغرب 

أربع ركعات.

نشاط )1( :
  

د أشكااًل من البدع ميكن مالحظتها. بالتعاون مع جمموعتك، وبالرجوع إىل معلمك، عدِّ
...................................................................................................... )1(
...................................................................................................... )2(
...................................................................................................... )3(
...................................................................................................... )4(
...................................................................................................... )5(
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حكم البدعة: 

عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل : »من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس فيه فهو 
رد« )1(، أي مردود. فهذا يدل على ذم البدعة، وأن البدعة تكون يف الدين. أي أن أمور الدنيا ال تدخلها 
البدعة، وعن جابر بن عبداهلل  أن النيب  كان يقول يف خطبته: »وشر األمور حمدثاهتا وكل بدعة 

ضاللة«)2(. 
أنواع البدع:

والبدع متفاوتة يف فحشها ونكارهتا، فمنها ما هو كفر كالذبح لغري اهلل، والطواف بالقبور والذبح 
هلا، ومنها ما هو من وسائل الشرك كالبناء على القبور وما يتعلق هبا من منكرات. ومنها ما ليس شرًكا 
واستخدام  األذان  قبل  التواشيح  مثل  والشريعة  الدين  يف  منكرة  زيادة  لكنها  الشرك،  إىل  وسيلة  وال 

الدفوف والرقص يف ِحَلق الذكر.
أسباب ظهور البدع:

الكتاب  اإلعــراض عن  فإن  واالفتراق؛  البدع  النجاة من  والسنة سبب  بالكتاب  االعتصام  كان  إذا 

رت  ىبيب  نب  مب  زب  رب  والسنة أعظم سبب للوقوع يف البدعة واالفتراق، قال تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]األنعام: ١٥٣[، فمن  ىف  يث  ىث  نث  مث  رثزث  يت  ىت  نت  مت  زت 

ترك الكتاب والسنة؛ فإنه سيتبع السبل ال حمالة، فعن ابن مسعود ، قال: خط رسول اهلل  خًطا 
بيده مث قال: »هذا سبيل اهلل«. قال: مث خط عن ميينه ومشاله، مث قال: »هذه السبل، ليس منها سبيل 

متيمح)3(،  زت  رت  ىبيب  نب  مب  زب  رب  إال عليه شيطان يدعو إليه«، مث قرأ: ىمحٱ 
ويرجع ظهور البدع ألسباب، منها:

1 (أخرجه البخاري )26٩7(، ومسلم )1718(.
2 (أخرجه البخاري )6488(، وابن حبان )661(.

3 ( أخرجه اإلمام أمحد )4437(.
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اجلهل بأحكام الدين.- 1
اتباع اهلوى.- 2
التعصب لآلراء واألشخاص.- 3
 التشبه بالكفار وتقليدهم والتلقي عنهم.- 4
االعتماد على األحاديث الواهية واملوضوعة.- 5

آثار البدع:

1 -. هجر السنة، وتقدح يف ركن من أركان العبادة أال وهو املتابعة للرسول
2 - . أهلها من أشد الناس عداًء للمتمسكني بسنة النيب
 تستلزم القدح يف كمال الدين، وهذا خمالف لصريح القرآن الكرمي.- 3
 تفسد املجتمع املسلم؛ حيث يرى احلسن قبيًحا والقبيح حسًنا، وال مييز بني احلق والباطل؛ ألنه - 4

صار يتلقى دينه من مصادر غري الكتاب والسنة.
البدعة تدعو إىل غريها من البدع، وهي سبب للوقوع يف الفتنة.- 5

# وإمجااًل فأهل السنة حيذرون من البدع واالفتراق، ويردون على أهل البدع بدعهم بذكر البدعة ورد 	
الشبهة باألدلة من الكتاب والسنة.

التقويم : 
  

س1: عرف البدعة، وحكمها.
س2: بّين أنواع البدع.

س3: وضح أسباب ظهور البدع، وآثارها على الفرد واملجتمع.
س5: قارن بني السنة والبدعة.
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أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:  

# يؤمن بأمهية الفقه يف حياته.	

# يكتسب بعض امللكات الفقهية.	

# يدرك مكانة احلج يف اإلسالم.	

# يدرك مكانة العمرة يف اإلسالم.	

# يشرح األحكام الشرعية العامة املتعلقة باحلج.	

# يشرح األحكام الشرعية العامة املتعلقة بالعمرة.	
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الدرس األول: الحج والعمرة وشروط وجوبهما :

تعريف الحج والعمرة

نشاط )1( :
أكمل اجلدول التايل: )1(  

العمرةاحلج وجه املقارنة
م وإتيانه.التعريف لغة: الزيارةقصُد الشيء املعظَّ

قْصد البيت احلرام واملشاعر الِعظام وإتياهنا، يف وقٍت التعريف شرًعا: 
خمصوص، على وجٍه خمصوص.

زيارة بيت اهلل احلرام على َوْجٍه خمصوص، 
اإلحــرام  من  ب  املتركِّ املعروف  النُّسك  وهو 
بني  عي  والسَّ بالبيت،  ــواف  والــطَّ والتلبية، 

الصفا واملروة، واحلْلق أو التقصري.
فرض مرة واحدة يف العمر ملن استطاع إليه سبياًلحكمه

الدليل

حت  جت  هب  مب  خب  حب  ــعــاىل: ىمحٱ  قـــال اهلل ت
مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  هتمث  مت  خت 

يمح ]آل عمران: ٩٧[. جس 

قال رسول اهلل : »ُبيَن اإلسالُم على َخمٍس: شهاَدِة 
أْن ال إَلَه إالَّ اهلُل وأنَّ ُمحمًدا رسوُل اهلِل، وإقاِم الصالِة، 

كاِة، وَصوِم َرَمضاَن، وَحجِّ الَبيِت« )1(.  وإيتاِء الزَّ

1 ( أخرجه البخاري )12(، والترمذي )260٩(.
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الحكمة من مشروعية الحج:

شرع اهلل احلج وغريه من عبادات اإلسالم املتنوعة: لتحرير عقل اإلنسان من األوهام واألضاليل، 
وتطهري قلبه وتصفيته له من َمحبة غري اهلل والتعلُّق بغري اهلل، وتطهري نفسه من آثار الذنوب لتصبح 
أهاًل لكرامة اهلل تعاىل يف الدار اآلخرة، وَتخليصه من وشائج األرض والطني وعصبية اجلنس املفرقة 

بني البشريَّة.

مكانة الحج ووقت فرضيته:

احلج أحد أركان اإلسالم، وقد فرض يف السنة التاسعة من اهلجرة، وحج النيب  حجة واحدة 
هي حجة الوداع.

شروط الحج:
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فضل الحج والعمرة

نشاط )2( :
  

أكمل اجلدول التايل:

فضل العمرة فضل احلج الدليل

»العمرُة   : قال رسول اهلل  قال:    عن أيب هريرة 
اَرٌة مَلا بيَنهَما، واحلجُّ املربوُر ليَس لُه جزاٌء  إىل العمرِة كفَّ

ة« )85(. إال اجلنَّ

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

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

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

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

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

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

 يقوُل: »َمن   قال: َسمعُت النيبَّ  عن أيب هريرة 
ه« )86(. حجَّ هلِل، فلم َيرُفث ومل َيفُسْق، رَجع كيوم ولَدته أمُّ

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

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

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

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

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

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

)2()1(

إثراء

حج الصغري: إذا أحرم الصغري املميز وهو من له سبع سنوات، أو 
أحرم األب واألم لطفلهما الصغري الذي مل مييز، صح منه احلج 
والعمرة، وال جتزئانه عن الواجب، ودليل ذلك عن ابن عباس 
 أن النيبِّ ، لقَي ركًبا بالروحاِء. فقال: »من القوُم؟« قالوا: 
املسلمون. فقالوا: من أنَت؟ قال: »رسوُل اهلِل«، فرفعت إليِه امرأٌة 

؟ قال:»نعم. ولِك أجٌر« )3(. صبيًّا فقالت: أهلذا حجٌّ

1 ( أخرجه البخاري )1773(.

2 ( أخرجه البخاري )1521(.
3 ( أخرجه مسلم )1336(.
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القراناإلفرادالتمتع

أنواع النسك

# التمتع: أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج، ويفرغ منها، مث حيرم باحلج يف عامه.	

# اإلفراد: أن حيرم باحلج فقط من امليقات، ويبقى على إحرامه حىت يؤدي أعمال احلج.	

# القران: أن حيرم بالعمرة واحلج مًعا، أو حيرم بالعمرة مث يدخل عليها احلج قبل شروعه يف طوافها، 	
فينوي العمرة واحلج من امليقات أو قبل الشروع يف طواف العمرة، ويطوف هلما ويسعى، وعلى املتمتع 

والقارن فدية إن مل يكن من حاضري املسجد احلرام.

التقويم : 
  

س1: عرف احلج لغة وشرًعا.
س2: عرف العمرة لغة وشرًعا.

س3: قارن بني أحكام احلج والعمرة.
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الدرس الثاني: اإلحرام واملواقيت :

احلج

العمرة
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أواًل: تعريف اإلحرام:

اإلحرام لغة: اإلحرام من »حرم« وهو املنع والتشديد، فاحلرام: ضد احلالل.
اإلحرام شرًعا: عبارة عن نية الدخول يف حج أو عمرة.

ثانًيا: حكم اإلحرام:

حكم اإلحرام: ركن من أركان احلج والعمرة.

ثالًثا: اإلحرام من امليقات:

من أراد احلج أو العمرة، فالبد أن حيرم هبما من أماكن خمصوصة حددها النيب ليحرم الذي 
نوى احلج أو العمرة منها، وتسمى املواقيت املكانية، فال جيوز له أن يتجاوز امليقات الذي حدده النيب  

 إال حمرًما.

رابًعا: املواقيت:

امليقات لغة: احلّد بني الشيئني.

ته الشارع للعبادة من زمان ومكان. امليقات شرًعا: ما حدده ووقَّ

وتنقسم املواقيت إىل مواقيت زمانية، ومواقيت مكانية.

# املواقيت الزمانية: زمان احلج والُعْمَرة، حيرم بالعمرة يف أي وقت من السنة، وحيرم باحلج يف أي وقت 	
من أشهر احلج، وهي: شوال، وذو القعدة، والعشر األوىل من ذي احلجة.

# املواقيت املكانية: األماكن الي حددها الشارع لإلحرام منها.	
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واملواقيت الي ُيحرم منها الناس مخسة؛ بياهنا فيما يلي:

# أواًل: ذو احلليفة: وهو اآلن يف اجلهة اجلنوبية من املدينة النبوية، ويسمى )أبيار علي(، تبعد عن مكة 	
)420 كم تقريًبا( .وهو ميقات أهل املدينة. 

# ثانًيا: اجُلْحفة: وهي قريبة من مدينة رابغ، تبعد عن مكة )186 كم تقريًبا( .وهي ميقات أهل الشام 	
ومصر واملغرب.

# ثالًثا: َيَلْمَلم: وهو واٍد كبري يف طريق أهل الَيَمن إىل مكة، ويسمى اليوم: السعدية، ويبعد عن مكة )120 	
كم تقريًبا(، )وهو ميقات أهل الَيَمن(. 

# رابًعا: قرن املنازل: ويسمى اآلن بالسيل الكبري، يبعد عن مكة )75 كم تقريًبا ( وهو ميقات أهل جند 	
والطائف، وأعاله على طريق الطائف من جهة اهَلَدا مكان يسمى: وادي حمرم، وكالمها ميقات ألهل 

جند، وملن يأيت عن طريق الطائف. 

# خامًسا: ذاُت ِعْرق: وتسمى اآلن )الضريبة أو اخلريبات(، وهي مكان شرق مكة تبعد عنها بـ)100 كم 	
تقريًبا(، وهي اآلن مهجورة. وهي ميقات أهل املشرق )العراق وإيران وما وراءمها(.

الحليفة
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نشاط )1( :
  

بالتعاون مع جمموعتك، وبالرجوع إىل معلمك، حدد ميقات من كان دون املواقيت السابقة، 
كأهل مكة وجدة وحنوهم.

ميقاهتم للحجميقاهتم للعمرةأهل البلد

أهل مكة

من كان خارج حدود احلرم، ودون 
املواقيت كأهل جدة وغريها

خامًسا: دليل املواقيت:

َت ألهِل املدينِة ذا احلليَفَة، وألهِل جْنٍد َقْرَن املنازِل،  عن عبداهلل بن عباس  »أنَّ النيبَّ  وقَّ
ن أراَد احلجَّ والعمرَة، فمن كان دوَن  ، ولكِل آٍت أتى عليهنَّ من غريهْم، ِمَمّ وألهِل اليمِن َيَلْمَلَم، هّن هلنَّ

ذلَك فمن حيُث أْنَشَأ، حىت أهُل مكَة من مكَة« )1(.

سادًسا: بعض أحكام اإلحرام:

ال جيوز ملن أراد احلج أو العمرة، أن يتجاوز امليقات من غري إحرام.- 1
كل من مر على هذه املواقيت من غري أهلها فإنه حيرم منها.- 2
من كان سفره ألداء احلج أو العمرة، عن طريق الطائرة، فإن عليه - 3

اإلحرام إذا مرت الطائرة حذو امليقات الذي يف طريقها.

1 ( أخرجه البخاري )1845(، ومسلم )1181(.

تنبيه: الفرق بني اإلحرام 
ومالبس اإلحرام:

من لبس مالبس اإلحرام 
يف امليقات أو قبله فال يكون 

ُمحرًما، وال حترم عليه 
حمظورات اإلحرام، وإمنا 
يكون حمرًما إذا نوى بقلبه 

الدخول يف النسك
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سابًعا: مستحبات اإلحرام:

بكٍر، - 1 أيب  بِن  ُعميٍس مبحمِد  بنُت  أمســاُء  »نِفست  قالت:  عنها  اهلل  رضي  عائشة  عن  االغتسال: 
بالشجرِة؛ فأمر رسوُل اهلِل  أبا بكٍر، يأمرها أن تغتسَل وُتهّل«)1( .

يستحب ملن يريد اإلحرام التنظف، بأخذ ما يشرع أخذه من الشعر؛ كشعر الشارب واإلبط والعانة؛ - 2
مما حيتاج إىل أخذه؛ لئال حيتاج إىل أخذه يف إحرامه فال يتمكن منه، فإن مل حيتج إىل أخذ شيء 
من ذلك، مل يأخذه؛ ألنه إمنا يفعل عند احلاجة، وليس هو من خصائص اإلحرام، لكنه مشروع 

حبسب احلاجة.
كاملسك، - 3 الطيب،  أنــواع  من  تيسر  مبا  بدنه  يف  يتطيب  أن  اإلحــرام  يريد  ملن  يستحب  التطيب: 

والبخور، وماء الورد، والعود، لقول عائشة رضي اهلل عنها: »كنت أطيب رسول اهلل إلحرامه قبل 
أن حيرم، وحللِّه قبل أن يطوف بالبيت« )2(.

اإلحرام يف إزار ورداء أبيضني للرجل.- 4
التلبية واإلكثار منها.- 5

ثامًنا: محظورات اإلحرام:

حلق شعر الرأس: لقوله تعاىل: ىمحٱ مخ جس حس خس مس حص خصيمح ]البقرة: 1٩6[، وأحلق العلماء - 1
حبلق الرأس حلق سائر شعر اجلسم، وأحلقوا به أيًضا تقليم األظافر، وقصها.

استعمال الطيب بعد عقد اإلحرام.- 2
اجلماع: لقوله تعاىل: ىمحٱ جم حم خم مم ىم يم جن حن خن من ىن ينيمح ]البقرة: 1٩7[.- 3
صيد الرب.- 4

1 ( أخرجه مسلم )120٩(.
2 ( أخرجه البخاري )153٩(.
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لبس املخيط.- 5
6 -............................................................................

تاسًعا: صفة اإلحرام:

إذا استعد الشخص لإلحرام فإنه ينوي الدخول يف النسك الذي يريده، من حج أو عمرة، والسنة 
أن يتلفظ بالنسك الذي نواه، ويرفع بذلك صوته وبيان ما يقوله فيما يلي:

# احلج مفرًدا: قال: ......................................................................................................	

# احلج قارًنا: قال: .......................................................................................................	

# احلج متمتًعا: قال: .....................................................................................................	

# العمرة: قال: ...........................................................................................................	

عاشًرا: التلبية وأحكامها:

التلبية شعار احلج والعمرة، وبيان أحكامها فيما يلي:
# صفة التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك، ال شريك 	

لك.
# حكم التلبية: التلبية سنة، ويستحب اإلكثار منها.	
# وقت التلبية: يبدأ وقتها من بعد اإلحرام. وينتهي للمعتمر حني يبدأ يف الطواف، وللحاج عند رمي 	

مجرة العقبة يوم النحر.
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التقويم : 
  

س1: عرف اإلحرام لغة وشرًعا.
س2: بّين حكم اإلحرام، والتلبية.

س3: وضح ما أنواع النسك؟
س4: اذكر مواقيت احلج والعمرة املكانية والزمانية.

س5: اشرح مستحبات اإلحرام، وحمظوراته.
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الدرس الثالث: صفة العمرة :

العمرة

واجباتأركان

اإلحرام من امليقاتاإلحرام
احللق أو التقصريالطواف
السعي

نشاط )1( :
  

واجبات العمرةأركان العمرةوجه املقارنة
...................................................................................................................................................التعريف

 من ترك اإلحرام مل تنعقد عمرته أصاًل؛ فال حكم من ترك
عمرة بدون نية الدخول فيها.

مــن جتـــاوز املــيــقــات وجــب عليه الــرجــوع إليه 
يذحبها  )شــاة  دم  فعليه  وإال  منه.  لــإلحــرام 

لفقراء احلرم(
أن  عليه  وجــب  التقصري:  أو  احللق  نسي  مــن 

حيلق أو يقصر.
وعليه فدية إذا ارتكب حمظوًرا من املحظورات 

قبل التحلل.
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دخول املسجد الحرام:

إذا وصل إىل مكة فالسنة له أن يبادر بالذهاب إىل املسجد احلرام ألداء نسكه، فإذا دخل املسجد 
قال الدعاء املشروع عند دخول املسجد: »أعوذ باهلل العظيم وبوجهه الكرمي وسلطانه القدمي من الشيطان 

الرجيم« )1(، »اللهمَّ افتْح يل أبواَب رمحِتك« )2(.

الطواف بالبيت:

على  كاملة  دورة  شوط  كل  أشــواط،  سبعة  بالكعبة  يطوف  املعتمر  يبدأ  ما  أول 
الكعبة، على أن يراعي يف الطواف ما يلي: 

# أن يكون يف طوافه متطهًرا.	
# أن يكون ساتًرا لعورته.	
# الطواف كله، وإذا فرغ من الطواف جعل 	 الرجل مضطبًعا)3( يف  يسن أن يكون 

رداءه على كتفيه، وكذلك يف الصالة يغطي كتفيه.
# له، وإال استلمه بيده 	 يستقبل احلجر األسود، فإن متكن من تقبيله قبَّ

ل يده، فإذا مل يتيسر له استالم احلجر أشار  اليمىن إن تيسر وقبَّ
إليه رافًعا يده اليمىن قائاًل: )اهلل أكرب(.

# ميضي يف طوافه جاعاًل الكعبة على يساره، ويسن له أن يرمل)4(يف 	
األشواط الثالثة األوىل. 

# الدنيا حسنة ويف 	 آتنا يف  اليماين واألسود: )ربنا  الركنني  يقول بني 
اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار(.

1 ( أخرجه أبو داود )466(.
2 ( أخرجه مسلم )713(.

3 ( االضطباع: أن يكشف منكبه األمين، وجيعل الرداء حتته، وجيعل طريف الرداء على املنكب األيسر.
4 ( الرمل: سرعة املشي مع مقاربة اخلطى.
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# وليس للطواف ذكر خاص، فيدعو ويذكر ويقرأ ما تيسر.	
صالة ركعتي الطواف:

 ،  إذا انتهى من الطواف صلى ركعتني خلف مقام إبراهيم
إن تيسر ذلك، وإال صالها يف أي موضع من املسجد احلرام.

السعي بين الصفا واملروة:

إذا انتهى من الطواف وركعتيه اجته إىل املسعى، كما يلى:
ىمحٱيت ( 1 يبدأ السعي من الصفا، فإذا اقترب منه قرأ قوله تعاىل: 

لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  ىثيث  نث  مث  زث  رث 

من  زن  رن  مم  ام  ىليل  مل  يك  ىك  مك 

يمح ]ابلقرة: ١٥٨[ ، مث يقول: أبدأ مبا بدأ اهلل به. ىن  نن 

يرقى على الصفا ويستقبل القبلة، ويرفع يديه كما يرفعهما يف ( 2
الدعاء، ويقول: »ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، له امللك وله 
إلــه إال اهلل وحــده، أجنز  احلمد وهــو على كل شــيء قدير، ال 

وعده، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده«، مث يدعو مبا شاء.
واألنوار ( 3 األعمدة  فيمشي حىت حياذي  املروة،  إىل  متجًها  يزنل 

اخلضراء، على جانيب املسعى، فإذا حاذاها استحب للرجل أن 
واألنــوار اخلضراء  األعمدة  إىل  يصل  سعًيا شديًدا حىت  يسعى 

الي تليها، مث يكمل مشيه إىل املروة.
إذا وصل إىل املروة، فقد أكمل شوًطا، ويفعل ما فعله على الصفا، غري أنه ال يقرأ اآلية.( 4
مث يعود إىل الصفا، ماشًيا يف موضع املشي، ومسرًعا يف موضع اإلسراع.( 5
يفعل ما تقدم يف كل شوط حىت يكمل سبعة أشواط، الذهاب شوط، والرجوع شوط آخر، يبدأ من ( 6
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الصفا وينتهي السعي عند املروة.
الحلق أو التقصير:

املسعى  من  خرج  السعي،  املعتمر  أمت  إذا 
ر من مجيع شعره، واحللق  وحلق رأسه، أو قصَّ

أفضل.
رسول  قــال  قــال:    هريرة  أيب  حلديث 
قــالــوا:  لــلــمــحــلــقــني«  اغــفــر  ــم  ــه ــل »ال  : اهلل 
للمحلقني«،  اغفر  »اللهم  قــال:  وللمقصرين، 

قالوا: وللمقصرين، قاهلا ثالًثا، مث قال: »وللمقصرين« )1(.

نشاط )2( :
  

ناقش معلمك فيما ختتص به املرأة يف العمرة واكتبه.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

1 ( أخرجه البخاري )1728(، ومسلم )1302(.
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التقويم : 
  

س1: قارن بني أركان العمرة، وواجباهتا.
س2: أكمل اجلدول التايل:

السبباحلكماحلالة
ــن أشــــواط  ـــا مـ ــوًط ــســي شـ مــعــتــمــر ن

الطواف.
..........................................................

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

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

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

اإلشــارات  بني  بشدة  يسَع  مل  معتمر 
اخلضراء يف السعي.

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

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

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

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

..........................................................معتمر طاف وقصر ومل يسَع.

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

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

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

احللق  ونــســي  وســعــى  ــاف  طـ معتمر 
لبس  حــىت  يــذكــره  ومل  التقصري  أو 

مالبسه.

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

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

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

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

وسعى  ــواط  أشـ مثانية  طــاف  معتمر 
وقصر.

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

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

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

..........................................................
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الدرس الرابع: صفة الحج :

أقسام النسك:

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

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

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

املتمتع قد حل من إحرامه بعد عمرته، والقارن واملفرد مستمران يف إحرامهما.
وتبدأ أعمال احلج من اليوم الثامن من ذي احلجة، وتنتهي يف اليوم الثالث عشر، وهذا بياهنا 

حسب األيام.

أعمال اليوم الثامن من ذي الحجة )يوم التروية(:

هو اليوم األول من أيام احلج، ويشرع فيه ما يلي:
اإلحرام من امليقات.( 1
أحــرم ( 2 املــيــقــات  دون  كــان  أو  منها،  قــريــًبــا  أو  مبكة  كــان  إن 

من.......................
يسن للحجاج أن يصلوا ظهر هذا اليوم مبىن، ويبقوا فيها إىل ( 3

صباح يوم التاسع.
يسن يف هذا اليوم اإلكثار من التلبية.( 4
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أعمال اليوم التاسع من ذي الحجة )يوم عرفة(:

اليوم  فــإذا طلعت الشمس من  أيــام احلــج،  هو ثاين يوم من 
أن  ويسن  ملبني،  عرفة  إىل  يتوجهوا  أن  للحجاج  فالسنة  التاسع 
خيطب اإلمام قبل الظهر خطبة، تذكر الناس بأصول الدين، مث 

يصلوا الظهر والعصر مجًعا وقصًرا بأذان وإقامتني.

أعمال ليلة العاشر من ذي الحجة )ليلة مزدلفة(:

# إذا غربت الشمس يوم عرفة انصرف احلاج إىل مزدلفة، وال 	
جيوز االنصراف من عرفة قبل الغروب.

# يسن للحاج يف انصرافه من عرفة أن يكون ملبًيا ذاكــًرا اهلل 	
جل وعال.

# يسن للحاج املشي بسكينة ووقار.	
# والعشاء، 	 املغرب  بصالة  بــادر  مزدلفة  إىل  احلــاج  وصل  إذا 

مجًعا وقصًرا للعشاء بأذان وإقامتني.
# يبيت ليلته هذه يف مزدلفة، ويبقى إىل صالة الفجر.	
# يصلي الفجر إذا دخل مبكًرا مث يبقى يف ذكر ودعاء مستقباًل القبلة.	

أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة )يوم العيد - يوم النحر(:

السنة أن ينصرف احلاج من مزدلفة إىل مىن إذا صلى الفجر وأسفر الصبح، وقبل الشروق من 
هذا اليوم، ويسن أن يليب يف طريقه.

فإذا وصل إىل مىن قام باألعمال املشروعة يف يوم العيد، وهي:
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# رمي مجرة العقبة.	
# إن كان متمتًعا أو قارًنا.	
# احللق أو التقصري.	
# طواف اإلفاضة.	
# السعي للمتمتع، وملن مل يسع من املفرد والقارن مع طواف 	

القدوم..

أوًل: رمي مجرة العقبة:
هي أول األعمال يف هذا اليوم، فإذا وصل احلاج إىل مىن اجته 
إىل مجرة العقبة، وتسمى اجلمرة الكربى، وهي آخر اجلمرات 

الثالث من جهة مكةـ

ثانًيا: حنر اهلدي:
إذا رمى اجلمرة، فإن كان معه هدي ذحبه، وأكل منه وأطعم 

املساكني، وإن كان وكل بداًل منه أحًدا ليذبح عنه فال بأس.

ثالًثا: احللق أو التقصري:
وأما  أفضل،  واحللق  من مجيعه،  يقصر  أو  رأسه  الرجل  حيلق 

املرأة فتقصر من شعر رأسها قدر أمنلة)1(.

1 ( األمنلة: عقلة اإلصبع.
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رابًعا: طواف اإلفاضة:
بعد احللق أو التقصري يتحلل احلاج التحلل األول، وخيلع مالبس 
له كل ما  أبيح  ويتطيب، فقد  ويتنظف  املعتادة  ثيابه  ويلبس  اإلحرام 

حرم إال النساء.
ويسمى طواف  اإلفاضة،  لطواف  املسجد احلرام  إىل  مث خيرج 
الزيارة، ويصلي ركعتني عند مقام إبراهيم  إن تيسر، وإال ففي 

أي ناحية من املسجد.

خامًسا: السعي:
كان  فإن  احلــج،  سعي  فيسعى  للمسعى،  احلــاج  يتجه  الطواف  بعد 
متمتًعا لزمه السعي، وإن كان قارًنا أو مفرًدا فإن كان قد سعى بعد 

طواف القدوم، فال يلزمه سعي آخر بعد طواف اإلفاضة.
فإذا انتهى من طواف اإلفاضة والسعي فقد انتهت أعمال يوم العيد، 

وعليه الرجوع إىل مىن للمبيت هبا ليلة احلادي عشر.
وله أن يؤخر الطواف والسعي عن يوم العيد خشية الزحام وطلًبا لليسر.

األول  )اليوم  الحجة  ذي  من  الحادي عشر  اليوم  أعمال 

من أيام التشريق(:

جيب على احلاج أن يبيت مبىن ليلة احلادي عشر.
التشريق  أيــام  من  بعده  وما  عشر  احلــادي  اليوم  يف  للحاج  يستحب 

الثالثة, كثرة الذكر والتسبيح والتهليل والتكبري.
يرمي اجلمار بعد الزوال، وله أن يؤخر الرمي إىل الليل.
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أعمال اليوم الثاني عشر من ذي الحجة )اليوم الثاني من أيام التشريق(:

# جيب على احلاج أن يبيت مبىن ليلة الثاين عشر.	
# إذا زالت الشمس رمى اجلمار الثالث.	
# قبل غروب 	 الثاين عشر خيرج من مىن  لليوم  يرمي اجلمار  أن  بعد  فإنه  التعجل  أراد احلاج  إذا 

الشمس، فإن بقي يف مىن إىل غروب الشمس فال جيوز له التعجل، إال إن كان قد نواه وجتهز له 
ومنعه الزحام فله اخلروج، ولو بعد غروب الشمس.

أعمال اليوم الثالث عشر من ذي الحجة )اليوم الثالث من أيام التشريق(:

# من أراد التأخر إىل هذا اليوم فعليه أن يبيت يف مىن ليلة الثالث عشر من ذي احلجة.	
# يبقى يف مىن حىت إذا زالت الشمس رمى اجلمرات الثالث، وال يؤخر الرمي يف هذا اليوم إىل غروب 	

الشمس.

طواف الوداع:

إذا خرج احلاج من مىن يف اليوم الثاين عشر أو الثالث عشر فال 
خيرج من مكة حىت يطوف طواف الوداع، إذا كان قد طاف لإلفاضة 
وسعى، وطــواف الــوداع واجــب إذا أراد اخلــروج من مكة، يصلي بعده 

ركعتني خلف املقام، وتعفى منه املرأة احلائض والنفساء.



300

نشاط )1( :
  

بالتعاون مع جمموعتك، وبالرجوع إىل معلمك قارن بني التحلل األول والتحلل الثاين:

 التحلل الثاينالتحلل األولوجه املقارنة
................................................................................................تعريفه

................................................................................................موعده

التقويم : 
  

س1: اذكر أعمال أيام احلج بالتفصيل.
س2: قارن بني التعجل والتأخر يف احلج.

س3: فرق بني احلج والعمرة.
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الدرس الخامس: الوقوف بعرفة :

أواًل: معنى الوقوف بعرفة:

هو بقاء احلاج يف صعيد عرفات يف يوم التاسع 
أم  جالًسا  أم  قائًما  أكــان  ســواء  احلجة،  ذي  من 

مضجًعا أم راكًبا أم سائًرا على قدميه.

ثانًيا: حكم الوقوف بعرفة:

الوقوف بعرفة ركن من أركان احلج، وال يصح 
احلج بدونه، فمن فاته الوقوف بعرفة فاته احلج، 
قــال:    الديلي  يعمر  بــن  عبدالرمحن  حلــديــث 
َشِهْدُت النَّيبَّ  بَعرفَة وأتاُه ناٌس من َنجٍد، فأَمروا 

بِح فقد أدَرَك حجة،  ، فقاَل: »احلجُّ عرفُة، َمن جاَء ليلَة مجٍع قبَل صالِة الصُّ رجاًل، فسأَلُه عِن احلجِّ
َر فال إمث عليِه، مثَّ أرَدَف رجاًل، فجعَل  َل يف يومنِي فال إمَث عليِه، وَمن تأخَّ اٍم، َمن تعجَّ اُم مًنى ثالثُة أيَّ أيَّ

اِس« )1(. ُينادي ِبها يف النَّ

ثالًثا: وقت الوقوف بعرفة:

عند مجهور العلماء يبدأ الوقوف بعرفة من زوال الشمس يوم التاسع )يوم عرفة(، وعند احلنابلة 
يبدأ من طلوع فجر يوم التاسع.

وميتد إىل طلوع فجر يوم العاشر من ذي احلجة. 
فمن وقف يف هذا الوقت ُمحرًما ولو حلظة، فقد صح حجه، ومن فاته الوقوف يف هذا الوقت فقد 

فاته احلج.
الوقت املستحب للوقوف: من بعد صالة الظهر إىل غروب الشمس.

1 ( أخرجه النسائي )3044(.
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نشاط )1( :
  

وردت أحاديث نبوية متعددة تبني فضل صيام يوم عرفة لغري احلجاج، اذكر أحدها.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

رابًعا: مكان الوقوف:

األصل أن عرفة كلها موقف، حلديث جابر  أن رسول اهلل  قال: »حنرُت ههنا. وِمىن كلُّها 
منحٌر. فاحنروا يف رحاِلكم. ووقفُت هاهنا. وعرفُة كلُّها َموقٌف، ووقفُت هاهنا. وَجمٌع كلُّها موِقٌف« )1(.

خامًسا: ما يشرع أثناء الوقوف بعرفة:

# يستحب للحاج أن يصلي الظهر والعصر يف هذا اليوم مجًعا وقصًرا.	
# يستحب للحاج أن يستقبل القبلة، ويكثر من الدعاء، رافًعا يديه، وجيتهد فيه، ويظهر اخلضوع 	

والتضرع واالفتقار إىل اهلل تعاىل.
# يستحب للحاج أن يهلل، ويكرب، ويليب.	

سادًسا: فضل يوم عرفة:

# جب 	 هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  أحد أيام األشهر احلرم، قال اهلل عز وجل: ىمحٱ 

هتيمح ]اتلوبة: ٣٦[. واألشهر احلرم هي:  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب 
ذو القعدة، وذو احلجة، واملحرم، ورجب. ويوم عرفة من أيام ذي احلجة.

# ىليمح ]ابلقرة: ١٩٧[.	 مل  خل  أحد أيام أشهر احلج، قال اهلل عز وجل: ىمحٱ 

1 ( أخرجه مسلم )1218(، وأبو داود )1٩36(.
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# كثرة العتق من النار: قال رسول اهلل : »ما من يوٍم أكثَر من أن ُيعِتَق اهلُل فيِه عبًدا من الناِر، من 	
ُه ليدنو مث ُيباهي هبم املالئكة. فيقول: ما أراد هؤالِء؟«)1(. يوِم عرفَة. وإنَّ

# 	..............................................................................................................................
.....................................................................................................................

# 	..............................................................................................................................
.....................................................................................................................

سابًعا: صيام يوم عرفة لغير الحجاج:

ُر السنَة املاضيَة  عن أيب قتادة األنصاري  أنَّ رسوَل اهلِل  ُسئَل عن صوِم يوِم عرفَة، فقال: »ُيكفِّ
والباقيَة« )2(.

التقويم : 
  

س1: اذكر املقصود بالوقوف بعرفة.
س2: بّين حكم الوقوف بعرفة ووقته، ومكان الوقوف.

س3: تكلم عن فضل صيام عرفة لغري احلاج.

  

1 ( أخرجه مسلم )1348(.

2 ( أخرجه مسلم )1162(.
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الدرس السادس: أركان الحج وواجباته :

اخُتِلف يف أركان احلج، فذكر البعض أهنا:
)1( اإلحرام.

)2( الوقوف بعرفة.
)3( الطواف بالبيت )األربعة أشواط األوىل(.

وقسموا واجبات احلج إىل:
)1( واجبات متعلقة باألركان السابقة.

)2( واجبات أصلية غري متعلقة باألركان، وهي:
# السعي بني الصفا واملروة.	
# الوقوف مبزدلفة.	
# رمي اجلمار.	
# احللق أو التقصري.	
# طواف الوداع.	

وذكر البعض أن أركان احلج هي:
)1( اإلحرام.

)2( الوقوف بعرفة.
)3( الطواف بالبيت.

)4( السعي بني الصفا واملروة.
)5( احللق أو التقصري.
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وأما واجبات احلج فهي:
)1( اإلحرام من امليقات.

)2( املبيت مبزدلفة ليلة النحر.
)3( رمي مجرة العقبة يوم النحر بسبع حصيات.

)4( رمي اجلمرات الثالث يف أيام التشريق الثالثة.
)5( املبيت يف مىن معظم أيام التشريق.

)6( طواف الوداع.
)7( اجتناب حمرمات اإلحرام.

وأغلب الفقهاء على أن أركان احلج كما يلي:

أركان احلج

السعياإلحرام طواف اإلفاضة الوقوف بعرفة

من نسي اإلحرام مل 
ينعقد حجه

من نسي السعي أو 
بعضه مل يتم حجه حىت 

يأيت به

من نسي الطواف أو 
بعضه مل يتم حجه حىت 

يأيت به

من مل يقف بعرفة فاته 
احلج

حكم من ترك أحد األركان:

# من ترك اإلحرام مل ينعقد حجه أصاًل.	
# من ترك الوقوف بعرفة فاته احلج، ويلزمه أن يتحلل بعمرة.	
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# من ترك طواف اإلفاضة أو بعضه، أو ترك السعي أو بعضه، مل يتم حجه حىت يأيت به، ولو تأخر، 	
فالواجب عليه املبادرة إلمتام نسكه.

كما إن أغلب الفقهاء على أن واجبات احلج كما يلي:

اإلحرام 
من 

امليقات
رمي اجلمار

املبيت مبىن 
ليايل أيام 

التشريق

املبيت 
مبزدلفة ليلة 
العاشر من 
ذي احلجة 
إىل نصف 

الليل

طواف 
الوداع

الوقوف 
بعرفة إىل 

غروب 
الشمس

احللق أو 
التقصري

واجبات احلج

حكم من ترك شيًئا من الواجبات:

من ترك واجًبا من واجبات احلج وجب عليه دم جيرب به هذا النقص، وهو شاة يذحبها ويوزعها 
على فقراء احلرم، فإن عجز عن ذلك صام عشرة أيام.

نشاط )1( :
  

السبباحلكم احلالة

...............................................................حاج مل حيرم.
...............................................................

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

...............................................................
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السبباحلكم احلالة

...............................................................حاج مل حيرم من امليقات.
...............................................................

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

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

...............................................................حاج مل يقف بعرفة.
...............................................................

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

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

...............................................................حاج نسي طواف اإلفاضة.
...............................................................

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

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

...............................................................حاج نسي بعض طواف اإلفاضة.
...............................................................

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

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

حاج طاف طواف اإلفاضة, تسعة 
أشواط.

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

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

...............................................................حاج وقف بعرفة إىل قبل الغروب.
...............................................................

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

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

...............................................................حاج مل يرِم اجلمار
...............................................................

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

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

التقويم : 
  

س1: قارن بني أركان احلج وواجبات احلج.
س2: قارن بني أركان احلج وأركان العمرة.

س3: وضح احلكم الشرعي ملن ترك ركًنا من أركان احلج.
س4: وضح احلكم الشرعي ملن ترك واجًبا من واجبات احلج.
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الدرس السابع: الفدية :

من رمحة اهلل عز وجل بعباده، أن شرع هلم عند التقصري يف عباداهتم وأعماهلم ما جيرب هلم 
النقص احلاصل هبذا التقصري؛ ولذلك صور كثرية منها:

نوافل الصالة: شرع اهلل عز وجل نوافل الصالة ألسباب، منها: جرب اخللل احلاصل يف صالهتم.
سجود السهو: شرع اهلل عز وجل سجود السهو ألسباب منها: ............................................

وهكذا بالنسبة للحج والعمرة، فلرمبا وقع احلاج أو املعتمر يف حمظور من املحظورات، أو قصر 
بترك بعض الواجبات؛ فلذلك شرع له لتدارك هذا التقصري ما يسمى بالفدية.

تعريف الفدية: 

هي ما جتب على احلاج أو املعتمر بسبب ترك واجب، أو فعل حمظور.

أواًل: فدية ترك الواجب:

من ترك واجًبا من واجبات احلج أو العمرة، وجبت عليه الفدية، وهي: دم، والدم شاة، أو ُسْبع 
بقرة، أو ُسْبع بدنة، فإن مل جيد احلاج أو املعتمر، صام ثالثة أيام يف احلج، وسبعة إذا رجع إىل أهله.

دليل وجوب الدم:

يستدل العلماء على وجوب الدم بترك الواجب، بقول ابن عباس  : »من نسي من منسكه شيًئا، 
أو تركه، فليهرق دًما« )1(.

1 ( أخرجه مالك يف املوطأ )٩40(.



309

ثانًيا: فدية األذى:

وهي الفدية املشروعة لفعل واحد من املحظورات اآلتية:
حلق الشعر.( 1
لبس املخيط.( 2
تغطية الرأس.( 3
التطيب.( 4
تقليم األظافر.( 5
مباشرة النساء بشهوة من غري مجاع.( 6

فمن كان حمرًما وفعل أحد هذه األشياء، عامًدا عاملًا بالتحرمي خمتاًرا، وجبت عليه فدية األذى، 
وهي أن يفعل واحًدا من ثالثة أشياء:

صيام ثالثة أيام، وال يشترط فيها التتابع.( 1
إطعام ستة مساكني، لكل مسكني نصف صاع من طعام، كاألرز أو الرب.( 2
ذبح شاة، وإطعامها للفقراء.( 3

والدليل على ذلك:
مقيمح  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض   قوله تعاىل: ىمحٱ 

]ابلقرة:١٩٦[.
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نشاط )1( :
  

أكمل اجلدول التايل:

السبباحلكم احلالةم

..............................................................حج وأحرم من غري امليقات1 -
..............................................................

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

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

..............................................................حج وتطيب حمرًما2 -
..............................................................

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

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

..............................................................حج وغطى رأسه وهو حمرم3 -
..............................................................

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

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

..............................................................حج وقلم أظافره وهو حمرم4 -
..............................................................

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

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

حــج وحــلــق رأســـه قــبــل يــوم 5 -
عرفة

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

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

التقويم : 
  

س1: عرف الفدية وأقسامها.
س2: قارن بني فدية األذى وفدية ترك الواجب.

س3: اذكر أمثلة جيب فيها على احلاج أو املعتمر دم لترك واجب، ودم فدية أذى.
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الدرس الثامن: زيارة املدينة :

أسماء املدينة النبوية:

مدينة رسول اهلل ، موطن هجرته، ومركز انطالق اإلسالم إىل العامل أمجع، ومهد خالفة أيب 
بكر ، ومن بعده عمر بن اخلطاب  ومن بعده.....................................................................

ومن بعده..................................................................... . 

وللمدينة العديد من األسماء، أهمها:

يك ( 1 مكىك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  املدينة: قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]املنافقون: ٨[. من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل 

طابة: عن جابر بن مسرة  قال: قال رسول اهلل : »إن اهلَل تعاىل مسى املدينَة طابَة« )1(.( 2
 إىل ُأُحٍد، رَجع ناٌس ممن خَرج مَعه، وكان ( 3 طيبة: عن زيد بن ثابت   قال: ملا خَرج النيبُّ

1 ( أخرجه مسلم )1385(.
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مي  خي  حي  أصحاُب النيبِّ  ِفرَقَتنِي: ِفرقًة تقوُل: ُنقاِتُلهم، وِفرَقًة تقوُل: ال ُنقاِتُلهم، فزَنلت: ىمحٱ 
]النساء:٨٨[  وقال رسول اهلل : »إهنا َطيَبة،  يمح  ٰى         ٌّ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  

تنفي الذنوَب، كما تنفي الناُر َخَبَث الِفضِة« )1(.
املسكينة.( 4
العذراء.( 5
اجلابرة.( 6
 يثرب.( 7
8 ).............................................................. .
٩ ).............................................................. .

. حكم زيارة مسجد النبي

تسن زيارة مسجد النيب ، يف أي زمان، وليس هلا وقت حمدد، وليس شرًطا من شروط احلج 
أو العمرة، وال ركًنا من أركان أحدمها.

فضل املدينة النبوية:

ورد يف فضل املدينة أحاديث عديدة، منها:
ُمها ( 1 عن عبداهلل بن عباس  قال: قال رسول اهلل : »لكل نيبٍّ َحَرٌم، وَحَرِمي املدينُة. اللهمَّ إين ُأَحرِّ

َبَحَرِمك أال ُيؤَوى فيها ُمحِدٌث وال ُيخَتَلى خالها وال ُيْعَضُد شوُكها وال ُتؤخُذ ُلَقَطُتها إال ِلُمنشٍد« )2(.
ُم ما بنَي الَبَتِي املدينِة؛ أن ُيْقَطَع ( 2 عن سعد بن أيب وقاص  قال: قال رسول اهلل : »إين ُأَحرِّ

ِعَضاُهَها. أْو ُيْقَتَل صيُدها«. وقال: »املديَنُة خرٌي هلم لو كانوا يعلموَن. ال يَدُعها أحٌد رغبًة عنها إالَّ 

1 ( أخرجه البخاري )4050(.
2 ( أخرجه أمحد )331(.
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أبدَل اهلُل فيها َمْن هو خرٌي منه. وال يثبُت أحٌد على أْلواِئها وَجْهِدها إالَّ كنُت له شفيًعا، أْو شهيًدا، 
يوَم القياَمِة« )1(.

خصائص املدينة النبوية:

خصت املدينة بعد مكة املكرمة، خبصائص ومميزات عن غريها من املدن، منها:
أهنا حرم آمن بني عري وثور، ومها جبالن، فال يقطع شجرها وال يصاد صيدها وال خيتلى خالهلا.( 1
لقد حرمها رسول اهلل  كما حرم إبراهيم  مكة املكرمة. فعن أنس بن مالك   أن رسوَل ( 2

مُت ما  م مكَة، وإين حرَّ اهلل  طَلع له ُأُحٌد، فقال: »هذا جبٌل حِيبُّنا وحِنبُّه، اللهم إن إبراهيَم حرَّ
بني البَتيها« )2(.

أنه ال يدخلها املسيح الدجال: عن أنس بن مالك  قال: قال رسول اهلل : »ليس من بلٍد إال ( 3
ني حيرسوَنها، مث  اُل، إال مكَة واملدينَة، ليس له من نقاِبها َنقٌب إال عليه املالئكُة صافِّ جَّ سيطُؤه الدَّ

ترجُف املدينُة بأهِلها ثالَث رجفاٍت، فُيخِرُج اهلُل كلَّ كافٍر ومنافٍق« )3(.
أن فيها املسجد النبوي الذي فيه الصالة مضاعفة: قال رسول اهلل : »صالة يف مسجدي هذا خري ( 4

من ألف صالة فيما سواه« )4(.
أن فيها روضة من رياض اجلنة: عن أيب هريرة   قال: قال رسول اهلل : »ما بني بْيِتي وِمنربي ( 5

روضٌة من رياِض اجلنِة، وِمنربي على حوِضي« )5(.
6 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

1 ( أخرجه مسلم )1363(.
2 ( أخرجه البخاري )4048(.
3 ( أخرجه البخاري )1881(.

4 ( أخرجه اإلمام أمحد )15685(.
5 ( أخرجه البخاري )7335(، ومسلم )13٩1(.
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نشاط )1( :
  

أكمل اجلدول التايل:

حرم املدينةحرم مكةوجه املقارنة
خمتلف فيه؛ وإن كان الراجح أنه حرمثابت بالنص واإلمجاعاحلرم

صيدها فيه إمث دون جزاءصيدها فيه إمث وجزاءالصيد

أقل من إمث صيد مكةأعظم من صيد املدينةإمث الصيد

...................................................................................................................... مضاعفة أجر الصالة

...................................................................................................................... من حرمها

......................................................................................................................الدليل على حترميها

أحكام الزيارة وآدابها:

لزيارة مدينة رسول اهلل ، آداب يستحب للمسلم أن يتحلى هبا، منها: 
إذا وصل الزائر للمسجد، سن له أن يقدم رجله اليمىن ويقول: )اللهم افتح يل أبواب رمحتك(، ( 1

حلديث أيب محيد أو أيب أسيد الساعدي  قال: قال رسول اهلل : »إذا دخل أحُدكُم املسجَد، 
فليقل: اللهمَّ افتْح يل أبواَب رمحِتك. وإذا خرج، فليقل: اللهمَّ إين أسأُلك من فضِلك« )1(.

يصلي ركعتني حتية املسجد، وإن صالمها يف الروضة الشريفة فهو أفضل، فعن أيب قتادة األنصاري ( 2
 قال: قال رسوُل اهلِل : »إذا دَخل أحُدكُم املسجَد، فال َيجِلْس حىت يصلَِّي ركعتنِي« )2(.

يسن للرجل زيارة قرب النيب  وصاحبيه رضي اهلل عنهما، فيسلم عليهم.( 3
4 ). يسن للزائر أن يصلي الصلوات اخلمس يف مسجد النيب

1 ( أخرجه مسلم )713(.
2 ( أخرجه البخاري )1167(.
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يسن للزائر أن يزور مسجد قباء للصالة فيه.( 5
يستحب للزائر زيارة البقيع.( 6

التقويم : 
  

س1: قارن بني املسجد النبوي واملسجد احلرام.
د بعض أمساء املدينة، وما الذي يدل عليه تعّدد أمسائها؟ س2: عدِّ

س3: وضح فضل املدينة النبوية.
س4: اذكر خصائص املدينة النبوية.

س5: رتب األعمال اليت يفعلها من زار املسجد النبوي.
 

  





السيرة النبوية
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أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:   

# 	. يؤمن مبكانة الرسول

# 	. يبني جانًبا من سرية الرسول

# 	. يستخرج الدروس والعرب من سرية الرسول

# 	. يتخلق بأخالق الرسول
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الدرس األول: صلح الحديبة :

                      )ذو القعدة / 6 هـ(

 املسجد احلرام، وأخذ مفتاح الكعبة،   يف املنام، أنه دخل هو وأصحابه  رأى رسول اهلل 
أهنم  ففرحوا، وحسبوا    بذلك أصحابه  فأخرب  بعضهم،  بعضهم وقصر  وحلق  واعتمروا،  وطافوا 

داخلون مكة عامهم ذلك، وأخرب أصحابه أنه معتمر فتجهزوا للسفر.
املسلمون يتحركون إلى مكة:

جتهز رسول اهلل ، وركب ناقته القصواء، واستخلف على املدينة ابن أم مكتوم ، وخرج من 
املدينة يوم اإلثنني غرة ذي القعدة سنة 6 هـ، ومعه زوجته أم سلمة، يف ألف وأربعمائة تقريًبا، ومل 

حيملوا معهم سالح، إال سالح املسافر.
له من  عيًنا    وبعث  بالعمرة،  أحرموا  احلليفة  ذا  فلما وصلوا  مكة،  اجتاه  وحتركوا مجيًعا يف 
قد مجعوا  أهنم  فأخربه  عينه،    أتــاه  قريًبا من عسفان  كان  إذا  قريش، حىت  خزاعة خيربه عن 
 : فقال أبو بكر ، أصحابه  مجوًعا يبغون قتال املسلمني وصدهم عن البيت، فاستشار النيب
 : إمنا جئنا معتمرين، ومل جنئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبني البيت قاتلناه"، فقال النيب"

»فروحوا«؛ فراحوا. 

محاولة قريش صد املسلمين عن البيت:

مسعت قريش خبروج النيب ، فأمجعت على صد املسلمني عن البيت، فقام مائتا فارس بقيادة 
خالد بن الوليد باملرابطة يف الطريق الرئيسي الذي يوصل إىل مكة يف منطقة يقال هلا: كراع الغميم، 
لو كنا محلنا  كانوا على غرة،  "لقد  فقال:  يركعون ويسجدون،  الظهر  املسلمني يف صالة  فرأى خالد 
عليهم ألصبنا منهم"، مث قرر أن مييل على املسلمني وهم يف صالة العصر، ولكن اهلل أنزل حكم صالة 

اخلوف، ففاتت الفرصة خالًدا.
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بديل يتوسط بين رسول اهلل  وقريش:

أخذ رسول اهلل  طريًقا وعًرا بني شعاب، وترك الطريق الرئيسي الذي يفضي إىل احلرم، فلما 
رأى خالٌد املسلمني قد خالفوا عن طريقه انطلق يركض نذيًرا لقريش.

  أن قريًشا يتجهزون لقتاله  جاء بديل بن ورقاء اخلزاعي يف نفر من خزاعة، خيرب رسول اهلل
وصده عن البيت، فأخربه رسول اهلل  إهنم مل جييؤوا لقتال أحد، ولكنهم جاؤوا معتمرين، فإن أبوا 
إال القتال سيقاتلهم رسول اهلل ، قال بديل: سأبلغهم ما تقول، فانطلق حىت أتى قريًشا فأخربهم مبا 
مسع، فبعثت قريش مكرز بن حفص، فلما رآه رسول اهلل  قال: »هذا رجل غادر«، فلما جاء وتكلم 
قال له  مثل ما قال لبديل وأصحابه، فرجع إىل قريش وأخربهم، فقال احلليس بن علقمة: دعوين 
آته، فقالوا: اِئِتِه، فلما أشرف على النيب  وأصحابه قال رسول اهلل : هذا فالن، وهو من قوم 
يعظمون البدن، فابعثوها، واستقبله القوم يلبون، فلما رأى ذلك، قال: "سبحان اهلل! ما ينبغي هلؤالء أن 
يصدوا عن البيت"، فرجع إىل أصحابه، فقال: "رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، وما أرى أن يصدوا"، 

ودار اجلدل بني زعماء قريش.

جيش املسلمين يعتقل شباًبا من قريش:

ففكروا يف خطة  الصلح؛  زعمائهم يف  رغبة  إىل احلرب  الطاحمون  الطائشون  قريش  رأى شباب 
حتول بينهم وبني الصلح، فقرروا أن خيرجوا لياًل ويتسللوا إىل معسكر املسلمني، وحيدثوا أحداًثا تشعل 
نار احلرب، وفعاًل قاموا بتنفيذ هذا القرار، فخرج حنو مثانني منهم لياًل فهبطوا من جبل التنعيم، 
اعتقلهم مجيًعا،  قائد احلرس    بن مسلمة  أن حممد  املسلمني، غري  التسلل إىل معسكر  وحاولوا 

فأطلق رسول اهلل  سراحهم، وعفا عنهم رغبة يف الصلح.
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نشاط )1( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب اآليات الي وردت يف أسر حممد بن مسلمة  الثمانني 
رجاًل من قريش.

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

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

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

النبي  يرسل عثمان بن عفان  سفيًرا إلى قريش:

أراد رسول اهلل  أن يبعث سفرًيا يؤكد لدى قريش موقفه وهدفه من هذا السفر، فدعا عمر بن 
اخلطاب  لريسله إليهم، فاعتذر قائاًل: "يا رسول اهلل، ليس يل مبكة أحد من بين كعب يغضب يل 
إن أوذيت، فأرسل عثمان بن عفان؛ فإن عشريته هبا، وإنه مبلغ ما أردت"، فدعا رسول اهلل  عثمان 
بن عفان  وأرسله إىل قريش، وقال: »أخربهم أنا مل نأت لقتال، وإمنا جئنا عماًرا، وادعهم إىل 
اإلسالم«، وأمره أن يأيت رجااًل مبكة مؤمنني، ونساء مؤمنات، فيبشرهم بالفتح، وخيربهم أن اهلل عز 
وجل مظهر دينه مبكة، حىت ال يستخفي فيها أحد باإلميان، فانطلق عثمان ، فقام إليه أبان بن 
سعيد بن العاص فرحب به مث أسرج فرسه، فحمل عثمان  على الفرس، وأجاره وأردفه حىت جاء 
مكة، وبلغ الرسالة إىل زعماء قريش، فلما فرغ عرضوا عليه أن يطوف بالبيت لكنه رفض هذا العرض، 

. وأىب أن يطوف حىت يطوف رسول اهلل

إشاعة مقتل عثمان وبيعة الرضوان:

عثمان  يــردوا  مث  أمرهم،  ويربموا  يتشاوروا  عندها حىت     عفان  بن  عثمان  قريش  احتبست 
جبواب، فطال االحتباس، فشاع بني املسلمني أن عثمان  ُقتل، فقال رسول اهلل  ملا بلغته تلك 
اإلشاعة: »ال نربح حىت نناجز القوم«، مث دعا أصحابه إىل البيعة، فثاروا إليه يبايعونه على أن ال يفروا، 
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وبايعته مجاعة على املوت، وأول من بايعه أبو سنان األسدي ، وبايعه سلمة بن األكوع  على املوت 
ثالث مرات، يف أول الناس ووسطهم وآخرهم، وأخذ رسول اهلل  بيد نفسه وقال: »هذه عن عثمان«، 

ومل يتخلف عن هذه البيعة إال رجل من املنافقني يقال له: جد بن قيس.
 آخًذا  بيده، ومعقل بن يسار  البيعة حتت شجرة، وكان عمر آخًذا   هذه  أخذ رسول اهلل 

بغصن الشجرة يرفعه عن رسول اهلل ، ومسيت هذه البيعة ببيعة الرضوان.

نشاط )2( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب اآليات الي نزلت يف بيعة الرضوان:
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

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

إبرام الصلح وبنوده:

عرفت قريش بالبيعة، فأرسلت سهيل بن عمرو لعقد الصلح، وأكدت أن يكون من بني الصلح أن 
  يرجع املسلمون هذا العام، حىت ال تتحدث العرب أن املسلمني دخلوا مكة عنوة، فأتى سهيل النيب

فتكلم طوياًل، مث اتفقا على قواعد الصلح، وهي هذه:
1- أن يرجع رسول اهلل  من عامه، فال يدخل مكة، وإذا كان العام القابل دخلها املسلمون، فأقاموا 

هبا ثالًثا، معهم سالح الراكب، وال تتعرض قريش هلم بأي نوع من أنواع التعرض.
2- وضع احلرب بني الطرفني عشر سنني؛ يأمن فيها الناس، ويكف بعضهم عن بعض.

3- من أحب أن يدخل يف عقد حممد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل يف عقد قريش وعهدهم دخل 
فيه، وتعترب القبيلة الي تنضم إىل أي الفريقني جزًءا من ذلك الفريق، فأي عدوان تتعرض له أي 

من هذه القبائل يعترب عدواًنا على ذلك الفريق.
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4- من أتى حممًدا من قريش من غري إذن وليه -أي هارًبا منهم- رده عليهم، ومن جاء قريًشا ممن مع 
حممد -أي هاربا منه- مل يرد عليه.

دعى رسول اهلل  علي بن أيب طالب  ليكتب الكتاب، فأملى عليه: »بسم اهلل الرمحن الرحيم« 
فقال سهيل: "أما الرمحن فواهلل ال ندري ما هو؟ ولكن اكتب بامسك اللهم"، فأمر النيب  علًيا بذلك. 
مث أملى: »هذا ما صاحل عليه حممد رسول اهلل«، فقال سهيل: "لو نعلم أنك رسول اهلل ما صددناك عن 
البيت، وال قاتلناك، ولكن اكتب حممد بن عبد اهلل"، فقال: »إين رسول اهلل وإن كذبتموين«، وأمر 
علًيا أن يكتب حممد بن عبد اهلل، وميحو لفظ رسول اهلل، فأىب على  أن ميحو هذا اللفظ، فمحاه 
 بيده، مث متت كتابة الصحيفة، ودخلت خزاعة يف عهده ، وكانوا حليف بين هاشم منذ عهد 

عبداملطلب، فكان دخوهلم يف هذا العهد تأكيًدا لذلك احللف القدمي، ودخلت بنو بكر يف عهد قريش.

رد أبي جندل:

بينما رسول اهلل  يكتب بنود التصاحل، جاءه أبو جندل بن سهيل  وهو يف قيوده، قد خرج من 
أسفل مكة حىت رمى بنفسه بني ظهور املسلمني، فقال سهيل: هذا أول ما أقاضيك عليه على أن ترده.

فقال النيب : »إنا مل نقض الكتاب بعد«، فقال: "فواهلل إذا ال أقاضيك على شيء أبًدا"، فقال 
النيب : »فأجزه يل«، قال: "ما أنا مبجيزه لك"، قال : »بلى فافعل«، قال: "ما أنا بفاعل"، وضرب 
سهيل أبا جندل  يف وجهه، وأخذ بتالبيبه وجره؛ لريده إىل املشركني، وأبو جندل  يصرخ بأعلى 
صوته يستغيث برسول اهلل ، فقال رسول : »يا أبا جندل اصرب واحتسب؛ فإن اهلل جاعل لك وملن 
معك من املستضعفني فرًجا وخمرًجا، إنا قد عقدنا بيننا وبني القوم صلًحا، وأعطيناهم على ذلك، 

وأعطونا عهد اهلل فال نغدر هبم«.
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النبي  يأمر أصحابه بالنحر:

انصرف سهيل ومعه أبو جندل،  فقال رسول اهلل  ألصحابه: »قوموا، فاحنروا«، فما قام أحد، 
فقاهلا ثالث مرات، فلما مل يقم أحد قام فدخل  على أم سلمة رضي اهلل عنها، فذكر هلا ما لقي من 
الناس، فقالت: "يا رسول اهلل اخرج، مث ال تكلم أحًدا كلمة حىت تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك"، 
فقام  فخرج فلم يكلم أحًدا منهم حىت فعل ذلك، مث حنر ودعا حالقه فحلقه، رأى الناس ذلك 
فقاموا فنحروا، وجعل بعضهم حيلق بعًضا، ودعا رسول اهلل  للمحلقني ثالًثا باملغفرة وللمقصرين 

مرة.

النبي  يرفض رد املهاجرات:

جاء نسوة مؤمنات فطالبت قريش من رسول اهلل  أن يردهن وفاء بالعهد الذي اتفقوا عليه يف 
احلديبية، فرفض طلبهم هذا؛ ألن  نص املعاهدة: "وعلى أنه ال يأتيك منا رجل، وإن كان على دينك إال 
رددته علينا"، فلم تدخل النساء يف العقد رأًسا، وطلق املسلمون زوجاهتم الكافرات هبذا احلكم، فطلق 

عمر يومئذ امرأتني كانتا له يف الشرك، تزوج بإحدامها معاوية، وباألخرى صفوان بن أمية.

التقويم : 
س1: اذكر الدروس املستفادة من صلح احلديبية.  

س2: كان بعض املسلمني معترضني على بنود صلح احلديبية؛ اشرح هذه العبارة موضًحا ذلك 
بأمثلة.

س3: كان ألم املؤمنني أم سلمة رضي اهلل عنها دور كبري يف صلح احلديبة، وضحه، موضًحا 
الدروس املستفادة من ذلك املوقف.

   



325

الدرس الثاني: مكاتبات الرسول  إلى امللوك :

النبي  يجهز ملراسلة امللوك:

رجع رسول اهلل  من احلديبية وقد قرر بأن يستغل مهادنة املسلمني مع قريش يف مكاتبة امللوك 
يدعوهم إىل اإلسالم، فاختذ النيب  خامًتا من فضة، نقشه: حممد رسول اهلل، واختار من أصحابه 

 ليكونوا رساًل له. 

1(  الكتاب إىل النجاشي أصحمة بن األجبر:
كتب النيب  مع عمرو بن أمية الضمري  إىل النجاشي أصحمة، وقد اختلف العلماء يف نص 

كتابه  غري أن الراجح ما يلي: 
»بسم اهلل الرمحن الرحيم

من حممد رسول اهلل إىل النجاشي عظيم احلبشة، سالم على من اتبع اهلدى، أما بعد، فإين 
أمحد إليك اهلل الذي ال إله إال هو امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مرمي روح 
اهلل وكلمته ألقاها إىل مرمي البتول الطيبة احلصينة، فحملت بعيسى من روحه ونفخه، كما خلق آدم 
بيده، وإين أدعو إىل اهلل وحده ال شريك له، واملواالة على طاعته، وأن تتبعين، وتؤمن بالذي جاءين؛ 
فإين رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم، وإين أدعوك وجنودك إىل اهلل عز وجل، وقد بلغت ونصحت، 

فاقبل نصيحي، والسالم على من اتبع اهلدى«.
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2(  الكتاب إىل املقوقس جريج بن مىت ملك مصر:
كتب النيب  مع حاطب بن أيب بلتعة  إىل املقوقس جريج بن مىت ما يلي:

»بسم اهلل الرمحن الرحيم
من حممد عبد اهلل ورسوله إىل املقوقس عظيم القبط، سالم على من اتبع اهلدى، أما بعد، فإين 
أدعوك بدعاية اإلسالم، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك اهلل أجرك مرتني، فإن توليت فإن عليك إمث أهل 

زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ٰى   ٌّ       ٍّ     َّ     ُّ        ِّ   ّٰ  ٰر  ٰذ  القبط، ىمحٱ 
يمح«. نث  مث  زث  رث  يت  ىت  متنت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب 

نشاط )1( :
  

بالرجوع إىل معلمك؛ سجل احلوار الذي دار بني حاطب بن أيب بلتعة، واملقوقس. 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

: فدعا املقوقس كاتًبا له يكتب بالعربية، فكتب إىل رسول اهلل
"بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ملحمد بن عبد اهلل من املقوقس عظيم القبط، سالم عليك، أما بعد، فقد قرأت كتابك، وفهمت 
ما ذكرت فيه، وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبًيا بقي، وكنت أظن أنه خيرج بالشام، وقد أكرمت 
رسولك، وبعثت إليك جباريتني، هلما مكان يف القبط عظيم، وبكسوة، وأهديت إليك بغلة لتركبها، 

والسالم عليك".
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نشاط )2( :
  

بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب ماذا فعل رسول اهلل  هبدايا املقوقس.
....................................................................................................................

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

3( الكتاب إىل كسرى ملك فارس:
كتب النيب  مع عبد اهلل بن حذافة السهمي  إىل كسرى ملك فارس، ما يلي: 

»بسم اهلل الرمحن الرحيم
من حممد رسول اهلل إىل كسرى عظيم فارس، سالم على من اتبع اهلدى، وآمن باهلل ورسوله، 
وشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأن حممًدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية اهلل؛ فإين أنا 
رسول اهلل إىل الناس كافة، لينذر من كان حًيا، وحيق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت 

فإن إمث املجوس عليك«.

4( الكتاب إىل قيصر ملك الروم:
كتب النيب  مع دحية بن خليفة الكليب ، وأمره أن يدفعه إىل عظيم بصرى، ليدفعه إىل 

قيصر إىل ملك الروم هرقل:
»بسم اهلل الرمحن الرحيم

من حممد عبد اهلل ورسوله إىل هرقل عظيم الروم، سالم على من اتبع اهلدى، أسلم تسلم، أسلم 
ٰى   ٌّ      ٍّ    َّ      ٰر  ٰذ   يؤتك اهلل أجرك مرتني، فإن توليت فإن عليك إمث األريسيني، ىمحٱ 
رث  يت  ىت  متنت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ   ّٰ   ِّ        ُّ    

يمح«. نث  مث  زث 
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5( الكتاب إىل املنذر بن ساوى:
كتب النيب  مع العالء بن احلضرمي  إىل املنذر بن ساوى حاكم البحرين كتاًبا يدعوه فيه إىل 
اإلسالم، فكتب املنذر إىل رسول اهلل : "أما بعد يا رسول اهلل، فإين قرأت كتابك على أهل البحرين، 
فمنهم من أحب اإلسالم وأعجبه، ودخل فيه، ومنهم من كرهه، وبأرضي جموس ويهود، فأحدث إيل 

: يف ذلك أمرك، فكتب إليه رسول اهلل
»بسم اهلل الرمحن الرحيم

 من حممد رسول اهلل إىل املنذر بن ساوى، سالم عليك، فإين أمحد إليك اهلل الذي ال إله إال هو، 
وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، أما بعد، فإين أذكرك اهلل عز وجل، فإنه من ينصح فإمنا ينصح 
لنفسه، وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعين، ومن نصح هلم فقد نصح يل، وإن رسلي قد أثنوا 
عليك خرًيا، وإين قد شفعتك يف قومك، فاترك للمسلمني ما أسلموا عليه، وعفوت عن أهل الذنوب، 
فاقبل منهم، وإنك مهما تصلح فلم نعزلك عن عملك، ومن أقام على يهودية أو جموسية فعليه اجلزية«.

٦( الكتاب إىل هوذة بن علي صاحب اليمامة:
كتب النيب  مع سليط بن عمرو العامري  إىل هوذة بن علي صاحب اليمامة:

»بسم اهلل الرمحن الرحيم
 من حممد رسول اهلل إىل هوذة بن علي، سالم على من اتبع اهلدى، واعلم أن ديين سيظهر إىل 

منتهى اخلف واحلافر؛ فأسلم تسلم، وأجعل لك ما حتت يديك«.
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نشاط )3( :
  

. بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب رد هوذة بن علي صاحب اليمامة على خطاب رسول اهلل
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

٧( الكتاب إىل احلارث بن أيب مشر الغساين صاحب دمشق:
كتب النيب  مع شجاع بن وهب من بين أسد بن خزمية  إىل احلارث بن أيب مشر:

»بسم اهلل الرمحن الرحيم
 من حممد رسول اهلل إىل احلارث بن أيب مشر، سالم على من اتبع اهلدى، وآمن به وصدق، وإين 

أدعوك إىل أن تؤمن باهلل وحده ال شريك له، يبقي لك ملكك«.
فلما أبلغه الكتاب قال: »من يزنع ملكي مين؟! أنا سائر إليه«، ومل يسلم.

8( الكتاب إىل ملك ُعمان:
كتب النيب  مع عمرو بن العاص  إىل ملك عمان جيفر وأخيه عبد ابين اجللندى، ونصه:

»بسم اهلل الرمحن الرحيم
من حممد بن عبد اهلل إىل جيفر وعبد ابين اجللندى، سالم على من اتبع اهلدى، أما بعد، فإين 
أدعوكما بدعاية اإلسالم، أسلما تسلما؛ فإين رسول اهلل  إىل الناس كافة ألنذر من كان حًيا، وحيق 
القول على الكافرين، فإنكما إن أقررمتا باإلسالم وليتكما، وإن أبيتما أن تقرا باإلسالم فإن ملككما 

زائل، وخيلي حتل بساحتكما، وتظهر نبويت على ملككما«.
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التقويم : 
س1: وضح كيف استفاد املسلمون من صلح احلديبية؟  

س2: استخرج الدروس املستفادة من مكاتبات رسول اهلل  إىل امللوك.
س3: قارن بني مكاتبات رسول اهلل  إىل أهل الكتاب، ومكاتباته  إىل الفرس.
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الدرس الثالث: غزوة خيبر )1( :

        )حمرم / 7 هـ(

خيرب مركز االستفزازات العسكرية وإثارة احلروب ضد املسلمني؛ فهم الذين حزبوا األحزاب ضد 
املسلمني، وأثاروا بين قريظة على الغدر واخليانة، وأخذوا يف االتصاالت باملنافقني وبغطفان وأعراب 

ضوا املسلمني ملحن متواصلة، وكانت خيرب منقسمة إىل شطرين رئيسني كما يلي: البادية، فعرَّ

 
خيرب

الشطر األول

النطاة

  حصن ناعم.
  حصن الصعب بن معاذ.

  حصن قلعة الزبري.

  حصن القموص.
  حصن الوطيح.
  حصن السالمل.

  حصن أيب.
  حصن الزنار.

الشق

الشطر الثاين )الكتيبة(

كما كانت هناك العديد من احلصون والقالع غري هذه الثمانية، إال أهنا كانت صغرية ال تبلغ إىل 
درجة هذه القالع يف مناعتها وقوهتا.

النبي  يخرج لقتال خيبر:

أعلن رسول اهلل  اخلروج إىل خيرب، وأنه لن خيرج معه إال راغًبا يف اجلهاد، فلم خيرج إال 
. أصحاب الشجرة وهم ألف وأربعمائة، فاستعمل على املدينة سباع بن عرفطة الغفاري
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اتصال املنافقين باليهود:

إليكم،  وتوجه  "أن حممًدا قصد قصدكم  يهود خيرب:  املنافقني عبد اهلل بن أيب إىل  أرسل رأس 
فخذوا حذركم، وال ختافوا منه؛ فإن عددكم وعدتكم كثرية، وقوم حممد شرذمة قليلون، ُعّزل ال سالح 
معهم إال قليل"، فلما علم ذلك أهل خيرب، أرسلوا كنانة بن أيب احلقيق وهوذة بن قيس إىل غطفان 
يستمدوهنم؛ ألهنم كانوا حلفاء يهود خيرب، ومظاهرين هلم على املسلمني، وشرطوا هلم نصف مثار 

خيرب إن هم غلبوا املسلمني.

جيش املسلمين يحول بين غطفان ويهود خيبر:

وليلة، وكانت  يوم  بينه وبني غطفان مسرية  الرجيع، وكان  له  يقال  واد   على  نزل رسول اهلل 
غطفان يف طريقها إلمداد اليهود يف خيرب، فسمعوا من خلفهم أصواًتا، فظنوا أن املسلمني أغاروا على 

أهاليهم وأمواهلم فرجعوا، وخلوا بني رسول اهلل  وبني خيرب.
اليهود وبني طريق  الشام؛ فيحول بني  الشمال جهة   أن يدخل خيرب من جهة  أراد رسول اهلل 
إىل طرق  اللذان أصطحبهما  الدليلني  أحد  فدله  وبني غطفان،  بينهم  كما حيول  الشام  إىل  فرارهم 

متعددة كلها حتقق الغرض املطلوب، فاختار النيب  منها طريًقا يسمى مرحًبا.

الجيش اإلسالمي يصل أسوار خيبر:

بات املسلمون ليلة القتال قريًبا من خيرب، وال تشعر هبم اليهود، فلما أصبح صلى الفجر وركب 
املسلمون، فخرج أهل خيرب ألرضهم وألعماهلم، فلما رأوا جيش املسلمني قالو: حممد، واهلل حممد 
واخلميس. مث رجعوا هاربني إىل مدينتهم، فقال النيب : »اهلل أكرب، خربت خيرب، اهلل أكرب خربت 

خيرب؛ إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذرين«)1(.

1 ( أخرجه البخاري )٩47(.
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النبي  يختار معسكر املسلمين:

اختار النيب  ملعسكره مزناًل، فأتاه حباب بن املنذر  فقال: "يا رسول اهلل أرأيت هذا املزنل 
أنزلكه اهلل، أم هو الرأي يف احلــرب؟" قال : »بل هو الــرأي«، فقال: "يا رسول اهلل إن هذا املزنل 
قريب جًدا من حصن "نطاة"، ومجيع مقاتلي خيرب فيها، وهم يدرون أحوالنا، وحنن ال ندري أحواهلم، 
وسهامهم تصل إلينا، وسهامنا ال تصل إليهم، وال نأمن من بياهتم، وأيًضا هذا بني النخالت، ومكان 
ما  »الــرأي   : قال  معسكًرا"،  نتخذه  املفاسد  هذه  عن  خال  أمرت مبكان  لو  وخيمة،  وأرض  غائر، 

أشرت، مث حتول إىل مكان آخر«.

التهيؤ للقتال وحصون خيبر:

بات املسلمون ليلة القتال يف حذر وترقب، قال : »ألعطني الراية غًدا رجاًل حيب اهلل ورسوله، 
وحيبه اهلل ورسوله«، فأصبح كل واحد منهم يرجو أن يعطاها، فقال: »أين علي بن أيب طالب«؟ فقالوا: 
"يا رسول اهلل، هو يشتكي عينيه"، قال : »فأرسلوا إليه«، فأيت به، فبصق رسول اهلل  يف عينيه، 

ودعا له فربئ، كأن مل يكن به وجع، فأعطاه الراية.

فتح حصن ناعم:

خرج علي بن أيب طالب  باملسلمني مهامًجا حصن ناعم خط الدفاع األول لليهود، ودعا اليهود 
إىل اإلسالم، فرفضوا هذه الدعوة، وبرزوا إىل املسلمني ومعهم ملكهم مرحب، والذي دعا إىل املبارزة، 

فربز له علي بن أيب طالب ، فضرب رأس مرحب فقتله.
 . فقتله الزبري ، مث خرج ياسر أخو مرحب وهو يقول: من يبارز؟ فربز إليه الزبري

ودار قتال مرير حول حصن ناعم، استمر أياًما، ُقتل فيه الكثري من اليهود؛ فاهنارت ألجله مقاومة 
واقتحم  الصعب،  حصن  إىل  احلصن  هذا  من  فتسللوا  املسلمني،  هجوم  صد  عن  وعجزوا  اليهود، 

املسلمون حصن ناعم.



334

نشاط )1( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ سجل ما دار بني السيدة صفية رضي اهلل عنها، والنيب  قبل قتل 
الزبري  لياسر أخو مرحب.

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

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

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

فتح حصن الصعب بن معاذ:

قام املسلمون بقيادة احلباب بن املنذر  حبصار حصن الصعب بن معاذ -وكان احلصن الثاين 
من حيث القوة واملنعة بعد حصن ناعم- ثالثة أيام، ويف اليوم الثالث، دعا رسول اهلل  لفتح هذا 
احلصن دعوة خاصة، ففتح اهلل عز وجل حصن الصعب بن معاذ يف ذلك اليوم قبل أن تغرب الشمس، 

ووجد فيه املسلمون الكثري من الطعام واألسلحة.

فتح قلعة الزبير:

يقال  منطقة  منيع يف  وهو حصن  الزبري،  قلعة  إىل  والصعب  ناعم  فتح حصن  بعد  اليهود  حتول 
هلا: رأس قلة، ال تقدر عليه الرجال لصعوبته وامتناعه، ففرض عليه رسول اهلل  احلصار، وأقام 
حماصًرا ثالثة أيام، فجاء رجل من اليهود، وقال: "يا أبا القاسم، إنك لو أقمت شهًرا ما بالوا، إن هلم 
شراًبا وعيوًنا حتت األرض، خيرجون بالليل ويشربون منها، مث يرجعون إىل قلعتهم فيمتنعون منك، فإن 
قطعت مشرهبم عليه أصحروا لك"، فقطع املسلمون املاء عليهم، فخرجوا فقاتلوا أشد القتال، قتل فيه 

نفر من املسلمني، وأصيب حنو العشرة من اليهود.
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فتح قلعة ُأبي:

انتقل اليهود بعد فتح قلعة "الزبري" إىل قلعة "ُأيب"، وفرض املسلمون عليهم احلصار، وقام رجالن 
من اليهود واحد بعد اآلخر بطلب املبارزة، فقتلهما أبطال املسلمني، وأسرع أبو دجانة  بعد أن قتل 
اليهودي الثاين باقتحام القلعة، واقتحم معه اجليش اإلسالمي، وجرى قتال مرير داخل احلصن، مث 

هرب اليهود من القلعة إىل حصن "الزنار" آخر حصن يف الشطر األول.

فتح حصن النزار:

كان هذا احلصن أمنع حصون هذا الشطر -لكون احلصن يقع على جبل مرتفع منيع- فكان اليهود 
يعلمون أن املسلمني لن يستطيعوا اقتحام هذه القلعة، فرض املسلمون على هذا احلصن احلصار،  ومل 
جترؤ اليهود على اخلروج من احلصن لقتال املسلمني، لكنهم كانوا يرشقون املسلمني بالنبال واحلجارة.
استعصى حصن "الزنار" على قوات املسلمني، فأمر النيب  بنصب آالت املنجنيق، فقذف  املسلمون 
احلصن، فأوقعوا اخللل يف جدران احلصن، واقتحموه، ودار قتال مرير يف داخل احلصن، اهنزم أمامه 
اليهود هزمية منكرة، ومل يتمكنوا من التسلل من هذا احلصن كما تسللوا من احلصون األخرى، ففروا 

من هذا احلصن تاركني للمسلمني نساءهم وأطفاهلم.
وهكذا مت فتح الشطر األول من خيرب، وكانت يف هذه الناحية حصون صغرية أخرى، فتركها اليهود 

مبجرد فتح هذا احلصن، وهربوا إىل الشطر الثاين من بلدة خيرب.

نشاط )2( :
  

ع صوًرا وخرائط قدمية ملواقع احلصون السابقة، واعرضها على  بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ َجمَّ
معلمك.
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التقويم : 
س1: لعب اليهود دوًرا كبرًيا يف غزوة األحزاب ويف غريها من األحداث اليت زعزعت استقرار   

املسلمني يف املدينة، ناقش ذلك موضًحا كيف كان رد فعل املسلمني جتاههم.
س2:  اكتب الدروس املستفادة من فتح الشطر األول من خيرب.

العبارة موضًحا ذلك  س3: ضرب الصحابة أروع أمثلة للشجاعة يف فتح خيرب، ناقش هذه 
بأمثلة.

س4: وضح كيف كان فتح املسلمني حلصون الشطر األول من خيرب.
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الدرس الرابع: غزوة خيبر )2( :

        )حمرم / 7 هـ(

النبي  يحاصر الكتيبة:

وصل رسول اهلل  "الكتيبة"، ففرض احلصار على أهلها، ودام احلصار أربعة عشر يوًما، واليهود 
ال خيرجون من حصوهنم، حىت هّم رسول اهلل  أن ينصب عليهم املنجنيق، فلما أيقنوا باهللكة سألوا 

رسول اهلل  الصلح.

اليهود ترسل للمفاوضة:

وأرسل ابن أيب احلقيق إىل رسول اهلل : "أنزل فأكلمك؟"، قال : »نعم«، فزنل أبو احلقيق 
وصاحل  رسول اهلل  على حقن دماء من يف حصوهنم على أن خيرجوا من خيرب وأرضها، وخيلون بني 
رسول اهلل  وبني ما كان هلم من مال وذهب وفضة وأرض، وأثناء اخلروج أخفى ابنا أيب احلقيق مااًل 

كثرًيا، وأخرب عنهما يهودي، فلما أخرجه املسلمون أمر رسول اهلل  بقتلهما.

غنائم خيبر:

غنم املسلمون من خيرب مغامن كثرية، ويدل على كثرة مغامن خيرب ما قاله عبد اهلل بن عمر رضي 
إىل  املهاجرون  رد  املدينة  إىل    اهلل  رسول  رجع  وملا  فتحنا خيرب")1(،  "ما شبعنا حىت  عنهما:  اهلل 

األنصار منائحهم الي كانوا منحوهم إياها من النخيل حني صار هلم خبيرب مال وخنيل.

1 ( أخرجه البخاري )4243(.
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قدوم جعفر بن أبي طالب واألشعريين:

بعث رسول اهلل  إىل النجاشي عمرو بن أمية الضمري يطلب منه أن يرسل له املسلمني املهاجرين 
إىل احلبشة، فأرسلهم النجاشي على مركبني، فمنهم من قدم إىل النيب  وهو يقسم غنائم خيرب، 

ومنهم من وصل إىل املدينة مباشرة.
وكان ممن قدم إىل النيب  وهو يقسم الغنائم جعفر بن أيب طالب وبعض أصحابه ، فتلقاه 

رسول اهلل   بالفرح وقبله، مث قال : »واهلل ما أدري بأيهما أفرح؛ بفتح خيرب أم بقدوم جعفر«؟.
 

النبي  يتزوج السيدة صفية بنت حيي رضي اهلل عنها:

اإلســالم    النيب  عليها  فعرض  السبايا،  من  عنها  اهلل  رضــي  حيي  بنت  صفية  السيدة  كانت 
املدينة  إىل  راجًعا  الصهباء  بسد  كان  إذا  عتقها صداقها، حىت  وجعل  وتزوجها،  فأعتقها  فأسلمت، 

حلت، فجهزهتا له أم سليم، فأهدهتا له من الليل، فأصبح عروًسا هبا.

نشاط )1( :
  

. بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب قصة الشاة املسمومة مع رسول اهلل
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

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

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب عدد قتلى اليهود يف هذه املعارك، وعدد شهداء املسلمني.
....................................................................................................................
....................................................................................................................

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

نشاط )3( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب ماذا حدث مع يهود فدك.
....................................................................................................................
....................................................................................................................

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

التقويم : 
س1: اكتب الدروس املستفادة من غزوة خيرب.  

س2: قارن بني فتح املسلمني للشطر األول من خيرب وفتحهم للشطر الثاين.
س3: اكتب نبذة خمتصرة عن سرية أم املؤمنني صفية رضي اهلل عنها.
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الدرس الخامس: غزوة ذات الرقاع :

كانت هناك صعوبة يف فرض السيطرة على األعراب، وإمخاد نار شرهم، فقد كانوا منتشرين يف 
فيايف جند، يقومون بأعمال النهب والسلب؛ فال جتمعهم بلدة أو مدينة، ومل يكونوا يقطنون احلصون 

والقالع؛ ولذلك مل تكن جتدي فيهم إال محالت التأديب.

قبائل غطفان تخطط للهجوم ىلع املدينة:

كانت قبائل غطفان حاصرت املدينة املنورة يف غزوة األحزاب، وأرادوا أن يساعدوا اليهود يف خيرب، 
ة لغزو املدينة املنورة؛ فقد مسع النيب  باجتماعهم على غزو املدينة، فكان على  ون الُعَدّ وكانوا ُيِعُدّ
الرسول   أن يقف وقفة جادة وخموفة، وخيرج إليهم بنفسه  بداًل من أن ينتظرهم يف املدينة 

املنورة؛ حىت ال يظنوا أن املسلمني خيافوهنم، وال جيرؤون على مواجهتهم مباشرة.

النبي  يخرج ملواجهة غطفان:

كان رسول اهلل  ال يأمن غدر قبائل غطفان؛ فقد تأيت من أي طريق لتدخل املدينة املنورة من 
أي مكان وهم خارجها، فاستعمل على املدينة أبا ذر ، وخرج  يف جيش صغري نسبًيّا، تقريًبا 
  الصحابة  من  ستة  كل  فكان  القليل،  إال  البعري  من  معهم  يكن  ومل   ، الصحابة  من  أربعمائة 

يتناوبون ركوب البعري الواحد.
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نشاط )1( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اذكر مىت وقعت غزوة ذات الرقاع؟ وملاذا مسيت هبذا االسم؟
....................................................................................................................
....................................................................................................................

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

املسلمون يصلون إلى غطفان:

سار الرسول  مسافة كبرية جبيشه يف عمق الصحراء، وتوغل حىت بلغ ديار غطفان، وهي إىل 
الشمال الشرقي من املدينة املنورة على مسافة عدة لياٍل من املدينة املنورة، والصحابة يسريون على 

أقدامهم، وصل اجليش اإلسالمي إىل ديار غطفان.

اهلل عز وجل يقذف الرعب يف قلوب غطفان:

رغم قلة عدد املسلمني، والي ال تزيد يف بعض الروايات عن سبعمائة رجل، ورغم ما عانته من 
عناء السفر الطويل، وأن غطفان يف ديارهم وطرقهم الي عرفوها وألفوها، ورغم قساوهتم وشراستهم 
املعروفة، إال أن اهلل عز وجل قذف يف قلوهبم الرعب والرهبة من املسلمني؛ فاختاروا أاّل يدخلوا يف صراع 

مع املسلمني.

نشاط )2( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اذكر مىت وقعت غطفان، وملاذا مسيت هبذا االسم؟
....................................................................................................................
....................................................................................................................

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



342

: األعرابي يتسلل للهجوم ىلع رسول اهلل

بعد أن قذف اهلل الرعب يف قلوب غطفان وتفرقت، تأكد النيب أهنم لن جيرؤوا على التعرض 
للمسلمني بعد ذلك، فمكث  قلياًل مث قرر العودة إىل املدينة، ويف أثناء العودة نزل رسول  وصحبه 
  وتفرقوا يستظلون بالشجر، فعلق رسول اهلل ، للنيب  بشجرة ظليلة فتركها الصحابة 
سيفه على الشجرة ونام، فجاء رجل من املشركني متسلاًل، فأخذ سيف رسول اهلل ، فقال لرسول 
اهلل : "أختافين؟" فأجابه رسول اهلل : »ال«، فقال: "فمن مينعك مين؟" قال رسول اهلل : »اهلل«، 
فسقط السيف من يده، فأخذه رسول اهلل ، فقال : »من مينعك مين؟« قال: "كن خري آخذ"، قال 
: »تشهد أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل«؟ قال األعرايب: "أعاهدك أن ال أقاتلك، وال أكون مع قوم 
يقاتلونك"، فخلى رسول اهلل  سبيله، فعاد الرجل إىل قومه فأخربهم مبا حدث؛ فأسلم عدٌد كبرٌي من 
أهله، وتركت هذه القصة أثًرا كبرًيا يف أعراب هذه املنطقة من غطفان بأن رسول اهلل  ليس رجاًل 
كرمًيا فحسب، وليس قائًدا شجاًعا فقط، وإمنا هو أيًضا نيب مرسل، وكانت هلا أبلغ األثر يف تفكري 

هؤالء األعراب جدًيّا يف قضية اإلسالم. 

نشاط )3( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب اسم هذا األعرايب.
....................................................................................................................

عباد بن بشر  والصالة:

 أثناء رجوع جيش املسلمني إىل املدينة املنورة نزل يف أحد األماكن للراحة، فعَيّن الرسول  رجلني 
ما الليل  ار بن ياسر املهاجري ، فقَسّ للحراسة، فاألول عباد بن بشر األنصاري ، والثاين عَمّ
بينهما، فكانت نوبة عباد بن بشر  فأراد أن يقطع الليل بالصالة، فوقف يصلي قيام الليل، فجاءه 
اد السهم، وأكمل صالته، فرماه املشرك بسهم آخر  أحد املشركني من غطفان، ورماه بسهم فزنع عَبّ
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فزنعه عباد ، وأكمل صالته، فجاءه السهم الثالث فزنعه عباد ، مث ركع وسجد وأهنى صالته، 
ار بن ياسر رضي اهلل عنهما، فلما وجد عمار بن ياسر  الدماء يف  ومل يقطع الصالة، مث أيقظ عَمّ
 : أفال أنبأتين عندما رميت؟! فأجابه عباد بن بشر" : كل مكان، ورأى األسهم الثالثة، قال لعباد

"كنُت يف سورة أقرؤها، فلم أحب أن أقطعها"!.

نشاط )٤( :
  

. بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب خمتصر ترمجة عباد بن بشر
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

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

التقويم : 
س1: وضح ملاذا مسيت غزوة ذات الرقاع هبذا االسم؟  

س2: كانت هناك صعوبة يف فرض السيطرة على األعــراب، ناقش ذلك موضًحا األسباب يف 
ذلك.

س3: َبيِّن الدروس املستفادة من غزوة ذات الرقاع.
 

  



344

الدرس السادس: عمرة القضاء :

                                 )ذو القعدة/7هـ(

َبْيَنَنا  ُتَخلُّوا  َأْن  كان مما أماله رسول اهلل  على سهيل بن عمرو يف بنود صلح احلديبية: "َعَلى 
ا ُأِخْذَنا ُضْغَطًة، ولكْن ذلك من العام  ثُ  العرب أنَّ َوَبْينَ   اْلَبْيِت،   َفَنُطوَف ِبِه"، فقال سهيل:  "واهلل ال َتَتَحدَّ

املقبل"، فقال : »فاكتب«، فكتب.

النبي  يأمر أصحابه رضي اهلل عنهم بالعمرة:

أمر رسول اهلل  أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرهتم، وأن ال يتخلف منهم أحد شهد احلديبية، 
فخرجوا إال من استشهد، وخرج معه آخرون معتمرين، فكانت عدهتم ألفني سوى النساء والصبيان. 

 ، واستخلف على املدينة عويف أبا رهم الغفاري ، يف ألفني من أصحابه  خرج رسول اهلل
ـًبا ألي  وساق ستني بدنة، وجعل عليها ناجية بن جندب األسلمي ، ومحل معه سالًحا كثيًفا؛ حتسُّ

خيانة من قريش، فرأت عيون قريش األسلحة َفَفِزَعْت.

: قريش ترسل وفًدا لرسول اهلل

أرسلت قريش وفًدا برئاسة ِمْكَرز بن حفص ليستوضحوا حقيقة األمر، فقابلوا رسول اهلل  يف 
بطن يأجج مبر الظهران، فقالوا له: "يا حممد؛ واهلل ما عرفناك صغرًيا وال كبرًيا بالغدر تدخل بالسالح 
احلرم على قومك، وقد شرطَت أالَّ تدخل إالَّ على العهد"، فأجاب رسول اهلل  يف ثقة: »ال َنْدُخُلَها ِإالَّ 
َكَذِلَك«، فسمع ِمْكَرز الكلمة فاطمأن، وعاد مسرًعا إىل مكة يقول هلم: "إن حممًدا ال يدخل بسالح، وهو 

على الشرط الذي شرط لكم".
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رسول اهلل  يدخل مكة:

وضع رسول اهلل  السالح خارج مكة، وترك معه حممد بن مسلمة  يف مائي فارس حلمايته، 
ودخل هو وبقية الصحابة ألداء العمرة بالسيوف يف أغمادها كما َوَعَد، وكان االتفاق على أن ُتْخِلَي قريٌش 
ة ثالثة أيام كاملة ألداء مناسك العمرة، وقد متَّ ذلك، ووقف املشركون على  مكة بكاملها للمسلمني مدَّ

رءوس اجلبال املحيطة ُيشاهدون مناسك العمرة ِطْبًقا للشرع اإلسالمي.
وملا رمل رسول اهلل  واملسلمون ثالثة أشواط، ورآهم املشركون قالوا: "هؤالء الذين زعمتم أن 

احلمى قد وهنتم؟!، هؤالء أجلد من كذا وكذا".
ملا أراد  اخلروج من مكة تبعتهم ابنة محزة، تنادي يا عم يا عم، اختصم يف حضانتها علي 

وجعفر وزيد ، فقضى النيب  جلعفر ؛ ألن خالتها كانت حتته.

نشاط )1( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اذكر من هي أم املؤمنني الي تزوجها النيب  يف عمرة القضاء، 
واكتب خمتصًرا لسريهتا.

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

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

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

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

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

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

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اذكر األمساء األخرى لعمرة القضاء.
................................................................................................................... )1(
...................................................................................................................)2(

................................................................................................................... )3(
...................................................................................................................)4(

التقويم : 
س1: قارن بني حال املسلمني يف عمرة صلح احلديبية، وعمرة القضاء.  

س2: ما الدروس املستفادة من عمرة القضاء؟
س3: ضرب رسول اهلل  يف عمرة القضاء درًسا ُيحتذى به يف احلذر واألخذ باألسباب، وضح 

ذلك.
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