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   مقدمة

احلــمــد هلل رب الــعــاملــن، والـــصـــاة والـــســـام على 
أشرف األنبياء واملرسلن، وبعد:

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

تقدًما ملموًسا يف جماالت احلياة كافة.
األخــرى  نظرياهتا  عن  اإلسامية  التربية  وتتميز 
للفرد؛  والــشــامــلــة  املــتــكــامــلــة  بالتنمية  باهتمامها 
الستهدافها عمارة الدنيا، وصاح اآلخرة، وطبيعة 
الـــقـــرآن الــكــرمي  الــنــابــعــة مــن  مــصــدرهــا وفلسفتها 
والسنة النبوية املطهرة، مما جيعلها منوذًجا ُيحتذى 

به يف نظريات التربية والفلسفات احلديثة.
يــشــتــرك فيها  عــامــة  أهــــداف  اإلســامــيــة  وللتربية 
باختاف  ختتلف  خاصة  وأخـــرى  املسلمن،  مجيع 
ي  ــا أمــــام مــعــدِّ ــل حتــدًي املــرحــلــة الــعــمــريــة؛ ممــا شــكَّ
هذه  ترمجة  كيفية  يف  ومطوريها  احلديثة  املناهج 

األهداف يف صورة حمتوى قابل للتحقق.
ــرب عــلــى بعض  ــذي خّلفته احلـ ولــأثــر الــســلــي الـ
ــاة،  ــيــ ــة يف شـــــى جمـــــــاالت احلــ ــيـ ــربـ ــعـ ــة الـ ــوبـ ــعـ ــشـ الـ
يف  عملياته  ضــعــف  إىل  أدى  ممــا  التعليم؛  ومــنــهــا 
ــة إىل  ــافـ أغـــلـــب املــنــاطــق أو تــوقــفــهــا بــالــكــلــيــة، إضـ

ــن املــــــــدارس، وانــقــطــاعــهــم عن ــطـــاب عـ  تـــســـرب الـ
التحصيل؛ فلم يعْد التعليم من أولويات األسرة.

ــة قــامــت مـــبـــادرات ومــشــاريــع  وعــلــى إثـــر هـــذه األزمــ
على  للتغلب  يف حماولة  ومجاعية  فردية  تعليمية 
مشكلة التعليم؛ مما اضطر بعض املعنين بالعملية 
التعليمية إىل إعداد مقررات مبسطة مل تعتمد يف 
الغالب على املعايري احلديثة يف بناء املناهج، أو نقل 
جتارب واسترياد مناهج مل ُتعْد خصيًصا للطالب يف 
الدول العربية، فكانت غري مناسبة لثقافته العربية 

واإلسامية، وعاداته االجتماعية.
وهــنــا تـــأيت احلــاجــة إىل إعــــداد مــنــاهــج تعليمية - 
الطريقة  وفــق  اإلســامــيــة -  التربية  وخبــاصــة يف 
العلمية واملْهنية يف صناعة املناهج؛ ُتسهم يف تعّلم 
ــدول الــعــربــيــة يف مجيع  ــال لـــدى الــطــالــب يف الــ فــّع
املجاالت املعرفية واملهارية والوجدانية، وُتحقق لديه 
أهداف التربية اإلسامية املناسبة ملرحلته العمرية، 
للتعليم(  إســطــنــبــول  )التنمية  شــركــة  قــامــت  حــيــث 
التعليم  اإلسامية لطاب  التربية  "مناهج  بإعداد 
الــعــام يف مـــدارس الـــدول الــعــربــيــة". وقــد مت توزيع 
املناهج  هلــذه  اإلسامية  للتربية  العامة  األهـــداف 
مع  يتناسب  مبا  الدراسية  الصفوف  على خمتلف 
التتابع  لــلــطــاب، ومبـــا يضمن  الــعــمــريــة  املـــراحـــل 
الــعــلــمــي والـــتـــربـــوي لــلــجــوانــب املــعــرفــيــة واملــهــاريــة 

والوجدانية كافة.
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ولكي تتحقق هذه األهداف مت اختيار حمتوى متنوع 
ينطلق من أصول التربية اإلسامية، متت صياغته 
يف موضوعات مترابطة تنسجم مع طبيعة األهداف 
الطاب،  تنوع  وتراعي  اإلسامية،  للتربية  العامة 
واختاف ميوهلم وقدراهتم، وتسمح بتنوع أساليب 

التدريس وطرقها.
وقــد جـــاءت طريقة عــرض املــوضــوعــات مبــا حيقق 
التعلُّم احلديث املعتمد على دور الطالب يف التعليم؛ 
فقد مت تزويدها بأنشطة صفية )فردية - مجاعية( 
تربط الطالب ببيئته املدرسية، وأنشطة غري صفية 
بالبيئة  ــم  الــتــعــلُّ بيئة  تــربــط  )فـــرديـــة - مجــاعــيــة( 
اليت  التعلُّم  مــصــادر  يعدد  ممــا  بالطالب  املحيطة 

حتقق أهداف التربية اإلسامية.
الفردية  الفروق  لتراعي  التقومي  أساليب  وتنوعت 
بــن الــطــاب، وحتــدد نقاط الــقــوة، والنقاط اليت 
حتتاج إىل حتسن لتكون مرشًدا للمعلم يف رحلته 

لتحقيق هذه األهداف.
يف  التاسع  للصف  اإلسامية  التربية  مقرر  وجــاء 
احللقة الثانية من التعليم األساسي متضمًنا جماالت 
والتوحيد،  واحلديث،  والتفسري،  والتاوة،  احلفظ 
والفقه، والسرية النبوية، معتنًيا باستكمال شخصية 

الطالب املسلم على النحو التايل:
جمال احلفظ والتاوة؛ جاء لريبط الدارس بكتاب 
اهلل عز وجل حفًظا وتاوًة من خال منهج مرتبط 

مبجال التفسري؛ ليعزز األهداف املخطط هلا، ويعد 
التربية اإلسامية؛  أهــم جمــاالت  املجال من  هــذا 
ألنه يربط الطالب بكتاب اهلل  تاوة، وتعلًما، 

وتدبًرا.
وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:

بـــنـــاء مـــوضـــوعـــات املـــجـــال بـــنـــاًء تــرابــطــًيــا   )1
وتصاعدًيا.

الــتــدرج يف مستوى احلفظ والــتــاوة وفق   )2
املراحل العمرية.

ربــط مــوضــوعــات جمــال احلفظ والــتــاوة   )3
مبــوضــوعــات جمـــال الــتــفــســري، ومــوضــوعــات جمــال 

التوحيد، وموضوعات جمال الفقه.
بكتاب اهلل عز وجل  ليعتين  التفسري؛ جــاء  جمــال 
مــن حيث بــيــان مــعــاين ألــفــاظــه، وتــوضــيــح دالالتــه 
والداللة  نــزولــه،  أسباب  إىل  وبــاإلشــارة  ومقاصده، 
على إعــجــازه وبــاغــتــه وفــصــاحــتــه؛ وذلـــك إلكساب 
الكرمي؛  الــقــرآن  معاين  فهم  على  الــقــدرة  الطالب 
ونيِل  الــصــاحِل،  للعمِل  االهــتــداء  على  ُتساعُده  لكي 

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

ــال الــتــفــســري عــلــى  ــ ــاء مـــوضـــوعـــات جمـ ــنـ مت بـ  )1
مــوضــوعــات جمــال احلفظ والــتــاوة؛ تيسرًيا 

على الطالب.
ــات  ــوعـ ــوضـ تـــقـــســـيـــم جمــــــال الـــتـــفـــســـري إىل مـ  )2



9

مترابطة.
التفسري مبوضوعات  موضوعات جمــال  ربــط   )3

جمال السرية النبوية، وموضوعات الفقه.
جمال احلديث؛ جاء ليعتين بسنة الني  وهديه، 
ومــا أُثــر عنه من أقــوال، أو أفعال، أو تقريرات يف 
الطالب  لتعريف  وذلـــك  احلــيــاة؛  خمتلف جمـــاالت 
مبزنلة السنة النبوية، واليت من شأهنا إكسابه حب 

. واالقتداء به وهبديه ، رسول اهلل
وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:

اختيار أحاديث حتقق أهداف سلوكية وتربوية   )1
تتناسب مع األهداف العامة للمنهج.

حتـــويـــل األحــــاديــــث إىل مـــوضـــوعـــات دراســـيـــة   )2
بصياغتها يف قوالب تعليمية تناسب الطاب.

ربــط موضوعات جمــال احلــديــث مبوضوعات   )3
ــال الــســرية الــنــبــويــة، ومــوضــوعــات جمــال  جمـ

الفقه.
يتعلمه  ربــط ما  وتدريبه على  الطالب  إرشــاد   )4
حياته  يف  سلوكية  بتطبيقات  مــوضــوعــات  مــن 

العملية.
جمــــال الـــتـــوحـــيـــد؛ جــــاء لــيــعــتــين بــعــقــيــدة املــســلــم، 
وتقدميها يف صورة نقية خالصة؛ مما يرسخها 

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

البدء باملفاهيم األساسية يف العقيدة اإلسامية   )1
الصحيحة.

األســاســيــة يف صـــورة مبسطة  املفاهيم  عــرض   )2
القضايا  االبتعاد عن  مع  التعقيد،  خالية من 

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

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

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

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

اخــتــيــار مــوضــوعــات تــنــاســب املــرحــلــة العمرية   )2
للطاب.

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

الفقه مع موضوعات  ربــط موضوعات جمــال   )4
السرية  والــتــاوة، وموضوعات جمــال  احلفظ 

النبوية.
أهم  ليعتين مبعرفة  جــاء  النبوية؛  السرية  جمــال 
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أحـــداث حياة الني ، وهــديــه وأخــاقــه متهيًدا 
وذلــك  الــقــلــوب؛  ملحبته يف  وتعميًقا  بـــه،  لــاقــتــداء 

بإكساب الطالب حمبة الني  لاقتداء به.
وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:

والبعد  النبوية  السرية  على صحيح  االعتماد   )1
عن األحداث واملوضوعات املختلف فيها.

 ، ــــرية رســــــول اهلل ــانـــب مــــن سـ ــار جـ ــيـ ــتـ اخـ  )2
املوضوعات  وتوزيع  موضوعات،  إىل  وتقسيمه 

على الصفوف.
تــضــمــن مــوضــوعــات الــســرية بــعــض القضايا   )3
املغلوطة اليت يثريها البعض يف سرية الني 

 والرد عليها.
ربـــط مــوضــوعــات جمـــال الــســرية الــنــبــويــة مع   )4

موضوعات جمال الفقه.

تعليمية  وحـــدات  شكل  على  املــجــاالت  هــذه  وُنــظــمــت 
تتضمن جمموعة دروٍس تعليمية. 

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

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

الدنيا واآلخرة.

فّعال؛  تعلُّم  تقدمي  على   - املعلم  أيها   - واحـــرص 
يسهم بإذن اهلل يف حتقق األهداف املخطط هلا لدى 

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

رسالتها.
نسأل اهلل تعاىل لنا ولكم التوفيق والقبول، وصلى 
اهلل وســلــم عــلــى نبينا حمــمــد، وعــلــى آلـــه وصحبه 

وسلم.
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57 الدرس األول: حسن اخللق. 
60  . الدرس الثاين: خلق النيب
63 الدرس الثالث: االستقامة. 
65 الدرس الرابع: الصدق. 
68 الدرس اخلامس: اجتناب الكبائر. 
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70 الدرس السادس: التواضع. 
73 الدرس السابع: النصيحة. 
76 الدرس الثامن: التداوي. 
7٩ الدرس التاسع: إصالح ذات البني. 
82 الدرس العاشر: النهي عن متين املوت. 

الوحدة الرابعة: التوحيد:
87 الدرس األول: الغلو. 
٩6 الدرس الثاين: اإلميان بالقضاء والقدر. 
100 الدرس الثالث: تعظيم الرب تعاىل. 

الوحدة اخلامسة: الفقه:
105 الدرس األول: األحكام الشرعية العامة يف األطعمة واألشربة. 
10٩ الدرس الثاين: أنواع األطعمة وأهم أحكامها. 
11٩ الدرس الثالث: االضطرار. 
122 الدرس الرابع: التداوي. 
124 الدرس اخلامس: الضيافة. 
128 الدرس السادس: آداب الطعام والشراب. 

الوحدة السادسة: السرية النبوية:
135 الدرس األول: معركة مؤتة. 
140 الدرس الثاين: فتح مكة )1(. 
144 الدرس الثالث: فتح مكة )2(. 
14٩ الدرس الرابع: فتح مكة )3(. 
155 الدرس اخلامس: غزوة حنني. 
15٩ الدرس السادس: غزوة الطائف. 
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الفصل الدراسي الثاني

الوحدة األوىل: احلفظ والتاوة:
165 سورة املمتحنة. 

الوحدة الثانية: التفسري:
16٩ الدرس األول: تفسري سورة احلشر )17-11(. 
173 الدرس الثاين: تفسري سورة احلشر )24-18(. 
178 الدرس الثالث: تفسري سورة املمتحنة )3-1(. 
181 الدرس الرابع: تفسري سورة املمتحنة )6-4(. 
184 الدرس اخلامس: تفسري سورة املمتحنة )7-٩(. 
187 الدرس السادس: تفسري سورة املمتحنة )11-10(. 
1٩0 الدرس السابع: تفسري سورة املمتحنة )13-12(. 

الوحدة الثالثة: احلديث:
1٩5 الدرس األول: الدال على اخلري. 
1٩7 الدرس الثاين: الظن. 
200 الدرس الثالث: اجللوس يف الطرقات. 
203 الدرس الرابع: اإلفساد بني الناس. 
205 الدرس اخلامس: تشبه الرجال بالنساء. 
208 الدرس السادس: تلويح املسلم بالسالح يف وجه أخيه. 
211 الدرس السابع: القزع. 
213 الدرس الثامن: الزهد يف الدنيا. 
216 الدرس التاسع: الصرب على مصائب الدنيا. 
21٩ الدرس العاشر: تعجيل اهلل عقوبته يف الدنيا ملن حيب. 
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الوحدة الرابعة: التوحيد:
225 الدرس األول: إضافة النعم إىل اهلل تعاىل. 
230 ي اهلل تعاىل خبلقه.  الدرس الثاين: التحذير من ألفاظ تسوِّ
233 الدرس الثالث: التحاكم إىل شرع اهلل تعاىل. 
237 الدرس الرابع: التحذير من االستهزاء بالدين. 

الوحدة اخلامسة: الفقه:
243 الدرس األول: الذكاة. 
248 الدرس الثاين: شروط الذكاة وسننها ومكروهاهتا. 
253 الدرس الثالث: الصيد. 
257 الدرس الرابع: التعامل مع احليوان. 
261 الدرس اخلامس: العورة. 

الوحدة السادسة:  السرية النبوية:
267  الدرس األول: غزوة تبوك )1(. 
273  الدرس الثاين: غزوة تبوك )2(. 
27٩  الدرس الثالث: موت النجاشي وقدوم ثقيف.  
283  الدرس الرابع: حج الصديق أيب بكر  بالناس. 
285  الدرس اخلامس: حجة الوداع. 

2٩0  . الدرس السادس: وفاة رسول اهلل 
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األهداف العامة ملقرر التربية اإلسالمية يف الصف التاسع   
)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(

يشرح بعض املسائل املتعلقة بالتوحيد.  )4(

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

الوحدات التعليمية ودروسها:

عدد الدروسالوحدات التعليمية
3 سور قرآنيةاحلفظ والتالوة

14التفسري
21احلديث
7التوحيد
11الفقه 

12السرية النبوية
عدد احلصص الدراسية األسبوعية )2- 3 حصة(





احلفظ والتالوة
# سورة املجادلة.	
# سورة احلشر.	
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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 املجادلة )4-1(

يل ىل  مل  خل 

ىهيه  مه  جه  ين  منىن  خن  حن  جن   يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ىمحٱ 

مئ  زئ  رئ  ٰرٰى    ٌّ        ٍّ   َّ    ُّ       ِّّٰ  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي 

نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  يئرب  ىئ  نئ 

نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  لكمك  اك  يق  يفىق  ىف  يث  ىث 

جتحت  هب  مب  حبخب  جب  هئ  مئ  حئخئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  ريزي  ٰى  ين  ىن 

]املجادلة: 1 - 4[. يمح  مث  هت  مت  خت 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
تراجعك.حم

يقول الرجل لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي.حي

فظيًعا.مئ

كذًبا.يئرب

يرجعون عن قوهلم.يت

نث عتق رقبة مؤمنة؛ عبد، أو أمة.مث 

جتحت .............................................هب 
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نشاط )1( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اذكر سبب نزول سورة املجادلة.

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

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

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

املعنى اإلجمالي:

قد مسع اهلل قول خولة بنت ثعلبة اليت تراجعك يف شأن زوجها أوس بن الصامت، وفيما صدر عنه يف 
هار، وهو قوله هلا: "أنت عليَّ كظهر أمي"، أي: يف حرمة النكاح، وهي تتضرع إىل اهلل تعاىل؛  حقها من الظِّ
بكل شيء، ال ختفى عليه  لكل قول، بصري  لتفريج كربتها، واهلل يسمع ختاطبكما ومراجعتكما؛ فهو مسيع 

خافية.

والذين يظاهرون قد عصوا اهلل وخالفوا الشرع، ونساؤهم َلْسَن يف احلقيقة أمهاهتم، إمنا هن زوجاهتم، 
ن صدر منه  وما أمهاهتم إال الالئي ولدهنم، فما قوهلم إال كذب فظيع ال ُتعرف صحته، وإن اهلل لعفو غفور عمَّ

بعض املخالفات، فتداركها بالتوبة النصوح.

والذين يظاهرون مث يرجعون عن قوهلم، ويعزمون على وطء نسائهم، فعليهم حينها كفارة التحرمي، 
وهي عتق رقبة مؤمنة عبد أو أمة قبل أن يطأ زوجته اليت ظاهر منها، وهذا هو حكم اهلل يعظ به املؤمنني لكي 
روا إن وقعوا فيه، وال خيفى على اهلل شيء من أعماهلم، وهو جمازيهم  ال يقعوا يف الظهار وقول الزور، وُيَكفِّ

عليها.

فمن مل جيد رقبة ُيعتقها، فالواجب عليه صيام شهرين متواليني من قبل أن يطأ زوجه، فمن مل يستطع 
صيام الشهرين لعذر شرعي، فعليه أن يطعم ستني مسكيًنا ممن ال ميلكون ما يكفيهم ويسد حاجتهم، وهذه 
قوا باهلل وتتبعوا رسوله وتعملوا مبا شرعه اهلل، وتتركوا ما كنتم عليه يف جاهليتكم،  األحكام من أجل أن تصدِّ

وتلك األحكام املذكورة هي أوامر اهلل وحدوده فال تتجاوزوها، وللجاحدين هبا عذاب موجع.
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الدروس املستفادة من اآليات:

الشكوى إىل اهلل هي أنفع الطرق إلزالة اهلم واحلزن والضيق.  )1(

ثقة املؤمن بربه، وإحسان الظن به، ويقينه بسعة فضله جتعله يشكو إليه ما أمهه، وينتظر تفريج مهه.  )2(

إن اهلل قريب يسمع الشكوى، ويعلم النجوى، ويرفع البلوى.  )3(

السمع والبصر صفتان هلل تعاىل؛ فلم يزل سبحانه مسيًعا بصرًيا.  )4(

الزوجات ليسوا بأمهات؛ فالظهار كذب ومنكر من القول، وهو معصية وحرام شرًعا.  )5(

من قال المرأته: "أنت عليَّ كظهر أمي" فهو مظاهر باإلمجاع.  )6(

كفارة الظهار واجبة على الترتيب: اإلعتاق، مث صيام شهرين متتابعني، مث إطعام ستني مسكيًنا، وذلك   )7(
قبل اجلماع.

كفارة الظهار طاعة هلل، ومراعاة حدود اهلل إميان.  )8(

العمل الصاحل هو داخل يف اإلميان، فبعد أن بني اهلل كفارة الظهار ذكر أنه أمر هبا ليصريوا بعملها مؤمنني.  )٩(

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

نشاط )2( :
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اذكر الفوائد التربوية من مساع اهلل تعاىل لتحاور املرأة مع النيب  مع عدم 
مساع عائشة رضي اهلل عنها لكالمهما.

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

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

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

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



24

نشاط )3( :
  

بالرجوع إىل معلمك؛ اذكر احلكمة من ختم اآليات بالكلمات التالية.

احلكمةاآلية
ىه مه  جه  .............................................ين 

ىب نب  مب  .............................................زب 

ىل مل  يك  .............................................ىك 

هت مت  .............................................خت 

التقويم : 
س1: اكتب الدروس املستفادة من اآليات الكرمية.  

س2: اشرح اآليات بأسلوبك.

؟ يمح  نث  مث  س3: ما معىن: ىمحٱ 

س4: بني من خالل اآليات معىن الظهار وحكمه.
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الدرس الثاني:  تفسير سورة املجادلة )8-5(

يل ىل  مل  خل 

حط  خضمض  حض  جض  مص  حصخص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  ىمحٱ 

مل  خل  حل  جل  مك  خكلك  حك  جك  حقمق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ 

حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  جنحن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  هل 

مبنب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  زئمئ  رئ  ٰى   ٌّ      ٍّ   َّ   ُّ     ِّ   ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي   مي  خي 

لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب 

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

يمح  ]املجادلة: 8-5[. حب  جب  هئ  خئمئ  حئ  جئ  ىييي 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
يشاقون وخيالفون.جح

خذلوا، وأهينوا.مخ

.............................................جع

.............................................جك

النجوى هي إسرار احلديث.ين

هال.ري

كافيتهم.جئ
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نشاط )1( :
  

بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب املناسبة بني هذه اآليات واآليات السابقة.

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

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

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

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

املعنى اإلجمالي:

إن الذين يشاقون اهلل ورسوله، وخيالفون أمرمها ُخِذلوا وُأهينوا، كما ُخِذل الذين من قبلهم من األمم 
ة تدل على أن شرع اهلل وحدوده حق، وجلاحدي  وا اهلل ورسله، وقد أنزل اهلل آيات واضحات احُلجَّ الذين حادُّ

تلك اآليات عذاب ُمذلٌّ يف جهنم.

ويوم القيامة حييي اهلل املوتى مجيًعا، وجيمع األولني واآلخرين فيخربهم مبا عملوا من خري وشر، فقد 
أحصاه اهلل وكتبه يف اللوح املحفوظ، وهم قد نسوه، واهلل على كل شيء شهيد، ال خيفى عليه شيء.

أمل تعلم أن اهلل تعاىل يعلم كل شيء يف السماوات واألرض؟ فما يتناجى ثالثة ِمن خلقه حبديث سرٍّ إال 
هو رابعهم بعلمه وإحاطته، وال مخسة إال هو سادسهم، وال أقلُّ من هذه األعداد املذكورة وال أكثُر منها إال هو 
معهم بعلمه يف أيِّ مكان كانوا، ال خيفى عليه شيء من أمرهم، مث خيربهم تعاىل يوم القيامة مبا عملوا من 

خري وشر وجيازيهم عليه، واهلل بكل شيء عليم ال ختفى عليه خافية.

ا مبا يثري الشك يف نفوس املؤمنني، مث يرجعون إىل ما ُنهوا  أمل تر إىل اليهود الذين ُنهوا عن احلديث سرًّ
ا مبا هو إمث وعدوان وخمالفة ألمر الرسول؟ وحييُّوك بغري التحية اليت جعلها اهلل لك  عنه، ويتحدثون سرًّ
حتية، فيقولون: "السام عليك" أي: املوت لك، ويقولون فيما بينهم: هال يعاقبنا اهلل مبا نقول ملحمد إن كان 

رسواًل حًقا، تكفيهم جهنم يدخلوهنا، ويقاسون حرها، فبئس املرجع هي.
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الدروس املستفادة من اآليات:

خمالفة شرع اهلل ومعاداته وجتاوز حدوده هي سبيل اخلزي والذل واهلوان يف الدنيا، واآلخرة.  )1(
التزام املؤمنني حبدود اهلل، وطاعته سبب للعز والنصر والتوفيق يف الدنيا واألخرة.  )2(

يوم القيامة يطلع الناس على أعمال هلم قد نسوها أحصاها اهلل يف صحائف أعماهلم؛ ليجازيهم هبا.  )3(
مهما أسررنا، وأخفينا أقوالنا وأفعالنا فال خيفى على اهلل من ذلك شيء؛ فهو بكل شيء عليم.  )4(

العلم من صفات الرب سبحانه؛ فهو يعلم ما كان وما سيكون وما مل يكن لو كان كيف يكون.  )5(
أكد اهلل تعاىل املذكور يف اآلية السابقة بأنه سيخرب يوم القيامة خلقه مبا عملوا من حسن وسوء، ألن اهلل   )6(

عليم جبميع األشياء، واملراد به أنه حياسب الناس على أعماهلم، وجيازيهم على قدر استحقاقهم.
ما اجتمع اثنان أو ثالثة أو أكثر أو أقل إال علم بكالمهم وضمريهم وسرهم وعلنهم.  )7(

ويتواصون  والظلم،  بالكذب  سًرا  فيتناجون  عليهم؛  والتآمر  األنبياء،  معاداة  وديدهنم  اليهود  طبيعة   )8(
مبخالفة الرسول ، ويسيئون األدب يف التحية.

بقوله:  يكتفي  بل  الفاحشة،  باأللفاظ  عليه  أساء  من  على  يرد  مل  حيث  وحلمه؛    النيب  أدب  كمال   )٩(
»وعليكم«.

)10( اهلل تعاىل حليم ال يعاجل بالعقوبة؛ ومن جهل اليهود أهنم يسيئون للنيب ، مث يقولون: لو كان حممد 
نبًيا ملا أمهلنا اهلل بسبه واالستخفاف به! واحلقيقة أن اهلل ميهل وال يهمل.

................................................................................................ )11(

نشاط )2( :
د أربع صفات لليهود ذكرها اهلل يف كتابه الكرمي.   مبناقشة معلمك؛ عدِّ

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

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

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

............................................................................................. )4(
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نشاط )3( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اذكر آيات ذكرت فيها النجوى، مع بيان نوعها وحكمها يف كل آية.

نوع النجوى وحكمهااآلية

التقويم : 
س1: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.  

س2: اشرح اآليات بأسلوبك شرًحا خمتصًرا.

يمح، ما الذي تفهمه من اآلية؟ زئمئ  رئ  س3: قال اهلل تعاىل: ىمحٱ   َّ   ُّ     ِّ   ّٰ 

س4: من هم الذين ذكرهم اهلل تعاىل يف اآليات بأهنم هنوا عن النجوى مث عادوا هلا؟
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الدرس الثالث:  تفسير سورة املجادلة )13-9(

يل ىل  مل  خل 

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

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

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

هت  مت  هب  هئمب  مئ  هي  مي  خي  حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  جنحن  مم 

ىه  مه  ينجه  ىن  من  خن  جنحن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  هث   مث 

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

يمح  ]املجادلة: ٩ - 13[. ىت  نت  مت  زت  رت  ىبيب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
ليوسع بعضكم لبعض يف املجالس.مل

قوموا من جمالسكم ألمر فيه خري لكم.هن

أخشيتم الفقر.يي
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املعنى اإلجمالي:

يوصي اهلل تعاىل املؤمنني أهنم إذا حتدثوا فيما بينهم سًرا، فال يتحدثوا مبا فيه إمث من القول، أو مبا 
هو عدوان على الغري، أو خمالفة ألمر الرسول، وليتحدثوا مبا فيه خري وطاعة وإحسان، وخيافوا اهلل بامتثال 

أوامره واجتناب نواهيه؛ فإليه وحده مرجع مجيع األعمال واألقوال اليت أحصاها عليهم، وسيجازيهم هبا.

إمنا التحدث خفية باإلمث والعدوان من وسوسة الشيطان؛ فهو املزيِّن هلا، واحلامل عليها؛ لُيْدِخل احلزن 
على قلوب املؤمنني، وليس ذلك مبؤٍذ املؤمنني شيًئا إال مبشيئة اهلل تعاىل وإرادته، وعلى اهلل وحده فليعتمد 

املؤمنون به.

املجالس  لبعض  يوسع بعضهم  أن  ُطلب منهم  إذا  املؤمنون أهنم  يتأدب هبا  أن  ينبغي  اليت  اآلداب  ومن 
فليوسعوا؛ ليوسع اهلل عليهم يف الدنيا واآلخرة، وإذا طلب منهم أن يقوموا من املجالس ألمر من األمور اليت 
يكون فيها خري هلم فليقوموا، يرفع اهلل مكانة املؤمنني املخلصني، ويرفع مكانة أهل العلم درجات كثرية يف 

الثواب ومراتب الرضوان، واهلل تعاىل خبري بأعمالكم ال خيفى عليه شيء منها، وهو جمازيكم عليها.

موا قبل ذلك صدقة ألهل  ا بينكم وبينه، فقدِّ مث ينادي اهلل املؤمنني: إذا أردمت أن ُتكلِّموا رسول اهلل  سرًّ
احلاجة؛ ذلك خري لكم ملا فيه من الثواب، وأزكى لقلوبكم من املآمث، فإن مل جتدوا ما تتصدقون به فال حرج 

عليكم؛ فإن اهلل غفور لعباده املؤمنني، رحيم هبم.

متم صدقة قبل مناجاتكم رسول اهلل؟ فإْذ مل تفعلوا ما ُأمرمت به، وتاب اهلل عليكم،  أخشيتم الفقر إذا قدَّ
ص لكم يف أال تفعلوه، فاثبتوا وداوموا على إقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وطاعة اهلل ورسوله يف كل ما  ورخَّ

ُأمرمت به، واهلل سبحانه خبري بأعمالكم، وجمازيكم عليها.

نشاط )1( :
  

اكتب عنواًنا مناسًبا للدرس.

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

النجوى منها ما هو حمرم؛ كالنجوى باملعصية، ومنها ما هو مباح ومستحب؛ كالنجوى بالطاعة واملعروف.  )1(

الشيطان هو مصدر جنوى السوء ليوقع املؤمنني يف اهلم واحلزن، بأن يومههم أن املسلمني متعرضون   )2(
ملكايدة األعداء، والوقوع فريسة األقوياء.

مهما بلغ الشيطان يف مكره وكيده فإنه ال يضر أحًدا بشيء إال مبشيئة اهلل وتدبريه.  )3(

توكل املؤمنني على رهبم وتفويضهم له يف مجيع شؤوهنم سبيل إىل عونه، وأن يعيذهم من الشيطان ومن   )4(
كل شر.

ينبغي أال يتحدث اثنان بسٍر أمام ثالث، وهذه من آداب اإلسالم اليت حيرص فيها على مجع كلمة املجتمع   )5(
املسلم، واحلذر من كل ما يفسد ودهم وتقارهبم.

جيوز أن يتسار اثنان دون ثالث إذا وجد الثالث رابًعا يتحدث معه.  )6(

التوسع يف املجالس مما حيث عليه اإلسالم، وهو خري يف الدنيا كوهنا سبًبا يف تآلف القلوب، وتطييب   )7(
النفوس، وتوسيع اهلل ملن وسع إلخوانه، ويف اآلخرة األجر العظيم على فعل ما أمر به الكرمي جل يف عاله.

عظم مكانة العلماء وأهل اإلميان برفع اهلل هلم بالثواب يف اآلخرة، وبالكرامة يف الدنيا.  )8(

كان تقدمي الصدقة قبل مناجاة الرسول  تعظيًما له، وختفيًفا عنه من كثرة األسئلة، مث خفف اهلل   )٩(
عن األمة، ورفع هذا التكليف، وأمر مبتابعة إقام الصالة وإيتاء الزكاة وإطاعة اهلل تعاىل يف فرائضه، 

ورسوله  يف سننه.

.......................................................................... )10(
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نشاط )2( :
  

كان عبد اهلل بن عمر يتحدث مع رجل، فجاء آخر يريد أن يناجيه، فلم يناجيه حىت دعا رابًعا، 
فقال له ولألول: تأخرا، وناجى الرجل الطالب للمناجاة. بيِّن اآلداب اليت تعلمتها من هذا املوقف.

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

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

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

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

نشاط )3( :
  

السنة  أو  الكرمي  القرآن  يف  مذكورة  العلم  ألهل  فضائل  ثالث  اذكر  التعلم؛  مصادر  إىل  بالرجوع 
املطهرة.

الدليلالفضيلة
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التقويم : 
س1: اشرح اآليات بأسلوبك.  

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.

س3: بني بعض األحوال اليت يليب فيها املؤمنون األمر بالقيام من املجالس.

س4: قال رسول اهلل : »ال يقيم الرجُل الرجَل من جملسه، مث جيلس فيه«)1(، ما عالقة احلديث 
باآليات؟

 

  

1 (أخرجه البخاري )626٩(.



34

الدرس الرابع:  تفسير سورة املجادلة )19-14(

يل ىل  مل  خل 

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

حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ىنين  نن  من  زن  رن 

خص  حص  مس  خس  جسحس  مخ  جخ  جحمح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب 

حك  جك  مق  حق  مف  حفخف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص 

يمح  جه  هن  من  خن  حن  جن  مم  حمخم  جم  هل  خلمل  حل  جل  مك  لك  خك 

]املجادلة: 14 - 1٩[.

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
اختذوهم أصدقاء، ووالوهم.ىث

وقاية هلم من القتل.حئ

يعتقدون.جغ

غلب، واستوىل.خك
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نشاط )1( :
  

رتب العناوين التالية حبسب مناسبتها لآليات.

)          ( )1( خطورة الشيطان وكيده 

  )          ( )2( من عالمات النفاق  

)          ( )3( خطر تويل الكفار  

املعنى اإلجمالي:

اختذ املنافقون اليهود أصدقاء ووالوهم، واملنافقون يف احلقيقة ليسوا من املسلمني وال من اليهود، وإن 
حلفوا كذًبا أهنم مسلمون، وأن حممًدا رسول اهلل، وهم يعلمون أهنم كاذبون فيما حلفوا عليه، وقد أعدَّ اهلل 

هلؤالء املنافقني عذاًبا بالغ الشدة واألمل؛ لسوء عملهم من النفاق واحللف على الكذب.

وجيعل املنافقون أمياهنم الكاذبة وقاية هلم من القتل بسبب كفرهم، وملنع املسلمني عن قتاهلم وأخذ 
النار؛ الستكبارهم عن  ُمذلٌّ يف  فلهم عذاب  اإلسالم،  أنفسهم وغريهم عن  وا  فبسبب ذلك صدُّ أمواهلم، 
بل  أوالدهــم من عذاب اهلل شيًئا،  أمواهلم وال  هم عن سبيله، ولن تدفع عنهم  اإلميــان باهلل ورسوله وصدِّ

يدخلون النار يبقون فيها أبًدا، ال خيرجون منها.

ويوم القيامة يبعث اهلل املنافقني مجيًعا من قبورهم أحياء، فيحلفون له أهنم كانوا مؤمنني، كما كانوا 
حيلفون للمؤمنني يف الدنيا، ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند اهلل كما كان ينفعهم يف الدنيا عند املسلمني، أال 

إهنم هم البالغون يف الكذب حًدا مل يبلغه غريهم.

الشيطان  أولئك حزب  والعمل بطاعته،  أوامر اهلل  تركوا  الشيطان، واستوىل عليهم؛ حىت  غلب عليهم 
وأتباعه، أال إن حزب الشيطان هم اخلاسرون يف الدنيا واآلخرة.
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الدروس املستفادة من اآليات:

ة أعداء الدين، وإطالعهم على أسرار املسلمني، ومؤازرهتم ونصحهم. حرمة موادَّ  )1(

املنافقون ليسوا مبسلمني وال هم يهود، بل هم مذبذبون بني ذلك.  )2(

املنافقون أكثر خطًرا من الكفار األصليني؛ ألهنم يفسدون املجتمع املسلم من الداخل، وال ينتبه هلم، وال   )3(
يعرفهم إال القليل؛ لذلك توعدهم اهلل بالدرك األسفل من النار.

اهلل عليم بذات الصدور؛ فال ينفع املنافقني حلفهم يوم القيامة فاهلل يعلم إهنم كاذبون.  )4(

األموال واألوالد وكل ما ميلك اإلنسان ال تدفع عنه عذاب اهلل تعاىل يوم القيامة إن كفر وصد عن سبيل   )5(
اهلل.

يوم القيامة يوم تبلى فيه السرائر، وينكشف الغطاء عن كل مستور؛ فيفرح املؤمنون مبا قدموا من خري،   )6(
ويشقى أهل السيئات مبا كانوا يعملون.

ذكر اهلل تعاىل يقي املسلم من وسوسة الشيطان وشره.  )7(

معصية اهلل وترك أوامره تعني الشيطان وأتباعه على اإلنسان؛ فيدخلونه يف حزهبم اخلاسر يف الدنيا   )8(
واآلخرة.

............................................................................................  )٩(

نشاط )2( :
  

بالرجوع إىل معلمك؛ اذكر باألدلة أنواع النفاق مبيًنا حكم كل نوع.
احلكمالدليلالنوع
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التقويم : 
س1: أكمل العبارات اآلتية:  

من  املسلم  املجتمع   ......... ألهنم  ...............األصــلــيــني؛  من  خطًرا   ........... املنافقون   -
............، وال ينتبه هلم، وال يعرفهم إال ...........؛ لذلك توعدهم اهلل بـ.......... األسفل من 

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

- يوم القيامة يوم ............. السرائر، وينكشف الغطاء عن .............؛ فيفرح ........... مبا 
قدموا من ..........، ويشقى أهل ............ مبا كانوا ..............

- ذكر اهلل تعاىل ........... املسلم من ............الشيطان و...............

س2: اشرح اآليات بأسلوبك.

د صفات املنافقني املذكورة يف آيات الدرس. س3: عدِّ

، بني معىن اآلية مع ذكر فائدتني منها. يمح  حفخف  جف  مغ  جغ  س4: قال تعاىل: ىمحٱ 

س5: من هم حزب الشيطان؟ وكيف أصبحوا حزًبا له؟

 

  



38

الدرس الخامس:  تفسير سورة املجادلة )22-20(

يل ىل  مل  خل 

لك  هش  مش  هس  مس  مثهث  هت  مت  هب  مب  هئ  مئ  هي  مي  خي  حي  جي  ٰه  مه  ىمحٱ 

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

ٰى    ٌٍّّ         َّ      ُّ      ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  جيحي  يه  ىه   مه 

يت  ىت  نت  زتمت  رت  يب  نبىب  مب  زب  رب  يئ  نئىئ  مئ  زئ  رئ   ّٰ   ِّ     

يمح ]املجادلة: 20- 22[. نث  مث  زث  رث 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
...............................جي

املغلوبني املهانني.مئ

.مت ألنتصرنَّ

غالب ال ُيغلب.هش

حيبون.مم

عادى.يم

أقرباءهم.جيحي

قواهم.ٰر

املقصود هنا: بنصر وتأييد.ٰى    ٌٍّّ
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نشاط )1( :
  

اقترح عنوانني مناسبني لآليات.

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

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

املعنى اإلجمالي:

إن الذين خيالفون أمر اهلل ورسوله هم من مجلة األذالء املغلوبني املهانني يف الدنيا واآلخرة، وقد كتب 
اهلل يف اللوح املحفوظ وَحَكم بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده املؤمنني، واهلل سبحانه قوي ال يعجزه شيء، 

عزيز على خلقه.

قون باهلل واليوم اآلخر، ويعملون مبا شرع اهلل هلم، وال حيبون  من صفات املؤمنني الصادقني أهنم يصدِّ
وال يوالون َمن عادى اهلل ورسوله وخالف أمرمها، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواهنم أو أقرباءهم، فهم 

املوالون يف اهلل واملعادون فيه.

اهم بنصر منه وتأييد على عدوهم يف الدنيا، ويدخلهم يف اآلخرة جنات  َت اهلل يف قلوهبم اإلميان، وقوَّ َثبَّ
جتري من حتت قصورها وأشجارها األهنار، ماكثني فيها زماًنا ممتًدا ال ينقطع، أحلَّ اهلل عليهم رضوانه فال 
يسخط عليهم، ورضوا عن رهبم مبا أعطاهم من الكرامات ورفيع الدرجات، أولئك هم حزب اهلل وأولياؤه، 

وهم الفائزون بسعادة الدنيا واآلخرة.
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نشاط )2( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اذكر من الصحابة منوذجني لصدق الوالء والرباء.
............................................................................................................... )1(
...............................................................................................................

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

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

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

الدروس املستفادة من اآليات:

ر الكفار وحاربوا اهلل ورسوله  فعاقبهم اهلل بعكس مرادهم؛ فأذهلم وأهاهنم، وأخزاهم يف الدنيا  تكبَّ  )1(
واآلخرة.

نصر اهلل لدينه، وكبته ألعدائه سنة كونية ماضية، ووعد إهلي حتمي، قد يتأخر أو يتقدم حبسب حكمة   )2(
اهلل وقضائه.

ال ينعقد اإلميان إال مبواالة املؤمنني، ولو كانوا من غري األقارب، والرباء من الكافرين، ولو كانوا من   )3(
األقارب.

بأن اهلل غرس اإلميان يف قلوهبم،  املبتعدين عن مصادقة األعــداء  املؤمنني  لعباده  جمازاة اهلل تعاىل   )4(
وأيدهم بنصر من عنده، وأنه سيجازيهم يف اآلخرة باخللود يف اجلنان، ونيل رضا الرمحن.

املعركة بني احلق والباطل قائمة حىت قيام الساعة، فلله تعاىل حزب ينصرهم ويؤيدهم، وللشيطان   )5(
حزب يضلهم ويغويهم، ويهوي هبم وبنفسه إىل خسارة الدارين.

اإلميان باهلل تعاىل ومودة األعداء ال جيتمعان يف القلب.  )6(
....................................................................................................  )7(
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نشاط )3( :
  

مبناقشة معلمك؛ اذكر الوسائل املعينة على حتقيق الوالء للمؤمنني، والرباء من الكافرين.

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

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

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

التقويم : 
س1: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.  

س2: اشرح اآليات بأسلوبك.

يمح ؟ هش  مش  هس  مس  س3: ما الذي تفهمه من ختم اهلل تعاىل اآلية بقوله: ىمحٱ 

ة األعداء أنعم اهلل عليه بأربع نعم، اذكرها. س4: من ترك موادَّ
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الدرس السادس:  تفسير سورة الحشر )5-1(

يل ىل  مل  خل 

نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  لكمك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  ىمحٱ 

مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  جئحئ  يي  ىي  ني  زيمي  ري  ٰى   ين  ىن 

حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  جحمح  مج  حج  مث  متهت  خت  حت  جت  هب 

خل  مق  حق  مف  خف  حف  جف  جغمغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص 

يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  جمحم  يل  ىل  مل 

يمح  ]احلشر: 1 - 5[. ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
يث نزه اهلل عما ال يليق به .ىث 

ىن املقصود هبم هنا: يهود بين النضري.نن 

زيمي يف أول إجالء إىل الشام.ري 

متهت مل خيطر هلم ببال. 

ألقى.مث

اخلوف الشديد.جحمح

خص أصحاب البصائر السليمة.حص 
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معناهاالكلمة 
اخلروج من ديارهم.مظ

خالفوا أشد املخالفة.ىل

خنلة، أو نوع من النخل.مه

ساقها.خي

............................يي

نشاط )1( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب سبب نزول سورة احلشر.

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

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

املعنى اإلجمالي:

ه اهلل عن كل ما ال يليق به، واهلل هو العزيز الذي ال يغاَلب، احلكيم  كلُّ ما يف السماوات وما يف األرض يزنِّ
يف َقَدره وتدبريه وصنعه وتشريعه، يضع األمور يف مواضعها.

وهو سبحانه الذي أخرج الذين جحدوا نبوة حممد  من أهل الكتاب -وهم يهود بين النضري- من 
مساكنهم اليت جاوروا هبا املسلمني حول املدينة، وذلك أول إخراج هلم من جزيرة العرب إىل الشام.

ومل يظن املسلمون أن خيرج اليهود من ديارهم هبذا الذل واهلوان؛ لشدة بأسهم وقوة منعتهم، وظن اليهود 
أن حصوهنم ستدفع عنهم بأس اهلل وال يقدر عليها أحد، فأتاهم اهلل من حيث مل خيطر هلم ببال، وألقى يف 
قلوهبم اخلوف والفزع الشديد، ُيْخربون بيوهتم بأيديهم وأيدي املؤمنني، فاتعظوا يا أصحاب البصائر السليمة 

والعقول الراجحة مبا جرى هلم.
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هبم يف الدنيا بالقتل والسيب، وهلم يف اآلخرة  ولوال أن كتب اهلل عليهم اخلروج ِمن ديارهم وقضاه َلعذَّ
عذاب النار.

وقد أصاب اليهود ما أصاهبم يف الدنيا وما ينتظرهم يف اآلخرة أعظم ألهنم خالفوا أمر اهلل وأمر رسوله 
أشدَّ املخالفة، ومن خيالف اهلل ورسوله فإن اهلل شديد العقاب له.

وما قطع املؤمنون من خنلة أو تركوها قائمة على ساقها من غري أن يتعرضوا هلا كله بإذن اهلل وأمره؛ 
ولُيذلَّ بذلك اخلارجني عن طاعته املخالفني أمره وهنيه، حيث سلَّط املؤمنني على قطع خنيلهم وحتريقها.

الدروس املستفادة من اآليات:

كل املخلوقات تسبح اهلل وتزنهه عن كل ما ال يليق به؛ نباًتا وحيواًنا ومجاًدا بلسان حاهلا أو بلسان مقاهلا؛   )1(
اعتراًفا بوجود اهلل ووحدانيته، وقدرته وعظمته.

ُحشر اليهود يف الدنيا مرتني: مرة من املدينة إىل الشام، ومرة أخرى عندما أجالهم عمر  من خيرب   )2(
إىل الشام؛ وكل ذلك بكفرهم ونقضهم العهد.

قوة اهلل تعاىل ال تعادهلا قوة؛ فمع قوة اليهود وحصوهنم إال أهنم مت إجالؤهم أذلة مهزومني.  )3(

قد يتظاهر أهل الباطل بالقوة فال يتوقع الناس أهنم ُسيهزمون، فيأتيهم اهلل بالعذاب من حيث ال يظنون.  )4(

بأيديهم  بيوهتم  لليهود أهنم  كانوا خيربون  للمسلمني، وإذالله  وإعــزازه   ، من نصرة اهلل لرسوله   )5(
لئال يسكنها املسلمون بعدهم، وقد أمت املؤمنون ختريبها، ملحو آثارهم، وتصفية وجودهم من اجلزيرة 

العربية.

السعيد من اتعظ بغريه؛ فمصري خمالفة اليهود ألمر اهلل ورسوله إجالؤهم، وذهلم، وهو مما يتعظ به   )6(
كل عاقل لبيب.

رمحة اهلل باليهود مع ما وصلوا إليه من املكر واخلديعة؛ فقد قضى جبالء يهود بين النضري، ولوال ذلك   )7(
لعذهبم اهلل يف الدنيا بالقتل والّسيب، كما فعل ببين قريظة.

.........................................................................................................................  )8(
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نشاط )2( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم، ومبناقشة معلمك؛ اذكر عالقة قصة قتل حممد بن مسلمة  لكعب 
ابن األشرف، وأثر ذلك يف هزمية اليهود، مع ربط ذلك باآليات.

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

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

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

التقويم : 
س1: أكمل اجلدول التايل:  

معناهاالكلمة 
....................مل حيتسبوا

ألقى.....................

اخلوف الشديد.....................
أصحابأويل األبصار

اخلروج من ديارهم.....................
....................شاقوا

خنلة، أو نوع من النخل.....................
....................أصوهلا

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.

س3: اشرح اآليات بأسلوبك.

يمح  ، مباذا يكون االعتبار هنا؟ خص  حص  مس  س4: قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 
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الدرس السابع:  تفسير سورة الحشر )10-6(

يل ىل  مل  خل 
 

ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ٰى     ٌّ    ٍّ    َّ      ُّ     ِّ    ّٰ  ىمحٱ 

ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  رتزت  يب 

ني   مي  زي  ري  ٰى  ىنين  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك 

مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  مئهئ  خئ  جئحئ  يي  ىي 

خض  حض  جض  مص  خص  حص  خسمس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  

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

ىل  مل  خل  من  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  ملهل  خل  حل  جل  مك  لك 

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

يمح ]احلشر: 6 - 10[. مي  خي  حي  جي  يه 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
 ٍّ    ٌّ    

من الفيء، وهو: ما أخذ من أموال الكفار حبق، 
من غري قتال، والغنيمة ما أخذ بقتال.

رئ
أوجفتم: أسرعتم السري، من اإلجياف وهو 

السرعة.
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معناهاالكلمة 
ما يركب من اإلبل.يئ

ىك ألصحاب قرابة النيب .مك 

املقصود هنا: األطفال الفقراء الذين مات آباؤهم.يك

يل ىل 
الغريب املسافر، الذي نفدت نفقته، وانقطع عنه 

ماله.
ملًكا متداواًل.زن

مض استوطنوا املدينة.خض 

املقصود هنا: حسد.مق

حك مما أعطوا من مال الفيء وغريه.جك 

حاجة وفقر.ملهل

يكف وجينب.حم

مم خم 
الشح هو خبل باملال مع حرص عليه، وتطلُّع ِلما 

ِبَيِد غريه.
حسًدا، وحقًدا.جه

نشاط )1( :
  

رتب باألرقام العناوين التالية حسب مناسبتها لآليات.

1- مكانة الصحابة    )       (

2- فضل املهاجرين    )       (

3- مصارف الفيء    )       (
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املعنى اإلجمالي:

وما أفاءه اهلل على رسوله من أموال يهود بين النضري، فلم تركبوا لتحصيله خياًل وال إباًل، ولكن اهلل 
يسلِّط رسله على َمن يشاء ِمن أعدائه، فيستسلمون هلم بال قتال، والفيء ما ُأخذ من أموال الكفار حبق من 

غري قتال، واهلل على كل شيء قدير ال يعجزه شيء.

ما أفاءه اهلل على رسوله من أموال مشركي أهل القرى من غري ركوب خيل وال إبل فلله ولرسوله، ُيْصرف 
يف مصاحل املسلمني العامة، ولذي قرابة رسول اهلل ، واليتامى من األطفال الفقراء الذين مات آباؤهم، 
واملساكني من أهل احلاجة الذين ال ميلكون ما يكفيهم ويسد حاجتهم، وابن السبيل الغريب املسافر الذي 
َنِفدت نفقته وانقطع عنه ماله؛ وذلك حىت ال يكون املال ملًكا متداواًل بني األغنياء وحدهم، وحيرم منه الفقراء 
واملساكني، وما أعطاكم الرسول من مال، أو شرعه لكم ِمن شرع، فخذوه، وما هناكم عن َأْخذه أو ِفْعله فانتهوا 

عنه، واتقوا اهلل بامتثال أوامره وترك نواهيه، إن اهلل شديد العقاب ملن عصاه وخالف أمره وهنيه.

وُيعطى من املال الفقراء املهاجرون الذين اضطرهم كفار مكة إىل اخلروج من ديارهم وأمواهلم يطلبون 
من اهلل أن يتفضل عليهم بالرزق يف الدنيا والرضوان يف اآلخرة، وينصرون دين اهلل ورسوله باجلهاد يف سبيل 

قوا قوهلم بفعلهم. اهلل، أولئك هم الصادقون الذين صدَّ

والذين سكنوا املدينة، وآمنوا من قبل هجرة املهاجرين وهم األنصار الذين حيبون املهاجرين، ويواسوهنم 
مون املهاجرين وذوي  بأمواهلم، وال جيدون يف أنفسهم حسًدا هلم مما ُأْعطوا من مال الفيء وغريه، وُيَقدِّ
فأولئك هم  املال  من  الفضل  وَمْنِع  البخل  من  َسِلم  ومن  وفقر،  كان هبم حاجة  ولو  أنفسهم،  على  احلاجة 

الفائزون الذين فازوا مبطلوهبم.

واغفر  ذنوبنا،  لنا  اغفر  ربنا  يقولون:  األولني  واملهاجرين  األنصار  بعد  من  املؤمنني  من  جاؤوا  والذين 
إلخواننا يف الدين الذين سبقونا باإلميان، وال جتعل يف قلوبنا حسًدا وحقًدا ألحد من أهل اإلميان، ربنا إنك 

ترحم عبادك رمحة واسعة يف عاجلهم وآجلهم.
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نشاط )2( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ بني مىت وأين حصل املسلمون على الفيء.

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

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

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

الدروس املستفادة من اآليات:

للدولة حق التدخل يف األموال التالية: الصدقات والزكوات، والغنائم -وهي ما حيصل يف أيدي املسلمني   )1(
من أموال الكافرين باحلرب والقهر والغلبة-، والفيء.

حرص اإلسالم على مراعاة املحتاجني من املجتمع، وأال يكون املال حكًرا على فئة قليلة من األغنياء   )2(
وغريهم.

حميمح  جم  يل  ىل  مل  خل  وجوب امتثال أوامر الرسول ، واجتناب نواهيه، قال تعاىل: ىمحٱ   )3(
]النساء: 80[.

اهلل تعاىل شكور يشكر من أحسن، ومن قدم هلذا الدين وبذل؛ كاملهاجرين واألنصار.  )4(

ندرة جيل املهاجرين واألنصار ومتيزهم؛ مبا قدموه من تضحيات ومناذج رائعة يف نصرة الدين وأهله.  )5(

وصف اهلل تعاىل املهاجرين بأوصاف ستة: هي أهنم: فقراء، ومهاجرون، وأخرجوا من ديارهم وأمواهلم،   )6(
اِدُقوَن يف دينهم،  َ َوَرُسوَلُه بأنفسهم وأمواهلم، وأهنم الصَّ ويبتغون فضاًل من اهلل ورضواًنا، َوَيْنُصُروَن اهللَّ

ات الدنيا، وحتملهم شدائدها. هلجر هم لذَّ

وجوب حمبة الصحابة؛ فقد جعل اهلل تعاىل ملن بعدهم حًظا يف الفيء ما أقاموا على حمبتهم ومواالهتم   )7(
واالستغفار هلم، وأن من سّبهم أو سب واحًدا منهم، أو اعتقد فيه شًرا، فإنه ال حق له يف الفيء.

على املؤمنني املتأخرين مع مرور األجيال أن يستغفروا للسابقني األولني من املهاجرين واألنصار.  )8(
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فسق من يلعن الصحابة أو يسبهم؛ ألنه بعيد عن أدب اإلسالم وأخالقه، وروح الدين وصفائه، متنكر   )٩(
الكرمي باالستغفار للصحابة، وهنى عن احلقد واحلسد جلميع  القرآن  أمر  والسبق؛ فقد  الفضل  ألهل 

املؤمنني واملؤمنات.

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

نشاط )3( :
  

مبناقشة معلمك؛ اذكر ثالث فضائل لكل من أيب بكر الصديق وعمر الفاروق رضي اهلل عنهما.

معناهاالكلمة 

 أبو بكر الصديق
...................................................................................................................................................... -1

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

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

 عمر الفاروق
...................................................................................................................................................... -1

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

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

التقويم : 
س1: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.  

س2: بني معاين الكلمات: التالية: ]ركاب - ُدولة - تبوؤوا الدار - خصاصة[.

﴾، هذه اآلية أصل  جئحئ  يي  ىي  ني   مي  زي  ري  س3: قال اهلل تعاىل: ﴿ ٰى 
يف وجوب العمل بالسنة، وضح ذلك.

س4: ما األدب الذي نتعلمه يف التعامل مع صحابة رسول اهلل  عندما نقرأ قول اهلل تعاىل: ﴿ خل 

﴾؟  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل 
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أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:  

# حيفظ األحاديث النبوية الواردة.	

# يترجم لرواة األحاديث النبوية الواردة.	

# يبيِّن معاين مفردات األحاديث الواردة.	

# يستخرج الدروس املستفادة من األحاديث الواردة.	
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الـــرواة  


  الصحابي: هو من لقي النبي

مؤمًنا به ومات ىلع ذلك.
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:g أم املؤمنين عائشة

# ها أمُّ رومان بنت 	 يق بن أيب قحافة بن عامر، القرشية التيمية، املكيَّة النبوية، وأمُّ دِّ هي بنت أيب بكر الصِّ
عمري بن عامر بن دمهان بن احلارث بن غنم بن مالك، بن كنانة، زوجة النيب ، وتويف يف حجرها، 

وكانت أحب نسائه  إليه.

# يت ك سنة 57هـ؛ وهذا ما قاله هشام بن عروة، وأمحد بن حنبل وغريهم.	 ة على اإلطالق، ُتوفِّ  أفقه نساء األمَّ

: سفيان بن عبد اهلل الثقفي

# اِئِف.	 ، وَكاَن عاِمَل ُعَمَر  َعلى الطَّ ، َصَحاِبيٌّ اِئِفيُّ َقِفيُّ الطَّ هو ُسْفَياُن بُن َعْبِد اهلِل بِن ربيِع بِن احلارِث الثَّ

: عبد اهلل بن مسعود

# اه رسول اهلل  بأيب عبد الرمحن. كان رجاًل حنيًفا 	 هو عبد اهلل بن مسعود بن غافل بن حبيب، كنَّ
قصرًيا، قال رسول اهلل : »َلِرْجُل عبد اهلل أثقُل يف امليزان يوم القيامة ِمن ُأُحد«.

# اإلمام احلرب، فقيه األمة، أبو عبد الرمحن 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.

: أبو هريرة

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

بنت صبيح رضي اهلل عنها.

# أسلم سنة سبع من اهلجرة، قال أبو هريرة : واهلل ما خلق اهلل مؤمًنا يسمع يب إال أحبين، فقيل له: 	
، فدعوهتا  وما علمك بذلك؟ قال: إنَّ أمي كانت مشركًة، وكنت أدعوها إىل اإلسالم، وكانت تأىب عليَّ
يوًما، فأمسعتين يف رسول اهلل  ما أكره؛ فأتيت رسول اهلل وأنا أبكي فأخربته، وسألُته أْن يدعو هلا، 
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رها؛ فأتيت فإذا الباب مغلق، ومسعت خضخضة  فقال: »اللهم اهد أم أيب هريرة«. فخرجُت أعدو أبشِّ
املاء، ومسعت حسي، فقالت: ابَق كما أنت. مث فتحْت وقد لبست ثوهبا ومخارها، فقالت: أشهد أن ال إله 
إال اهلل وأن حممًدا عبده ورسوله. قال: فرجعُت إىل رسول اهلل  أبكي من الفرح كما بكيت من احلزن، 
فأخربته وقلت: ادع اهلل أن حيببين وأمي إىل عباده املؤمنني. فقال: »اللهم حبِّب عبيدك هذا وأمه إىل 

عبادك املؤمنني وحببهم إليهما«.

# ويعدُّ أبو هريرة حافظ األمة، وهو أكثر الصحابة حديًثا.	

: عياض بن حمار

# هو عياض بن محار بن أيب محار التميمي املجاشعي ، كذا نسبه خليفة بن خياط .  وقال أبو عبيدة :  هو 	
عياض بن محار بن عرفجة بن ناجية ، سكن البصرة.

: تميم الداري

# هو أبو ُرقيَّة، متيم بن أوس بن خارجة بن سود بن جذمية اللخمي، الفلسطيين، وفد متيم الداري سنة 	
تسع، فأسلم، فحدث عنه النيب  على املنرب بقصة اجلساسة يف أمر الدجال.

: أسامة بن شريك

# هو أسامة بن شريك الثعليب، روى عن النيب  بضعة أحاديث، وهو ممن سكن الكوفة.	

: أبو سعيد الخدري

# ثعلبة بن عبيد بن األجبــر بن عوف بن احلــارث بن اخلــزرج، اإلمام 	 هو سعد بن مالك بن سنان بن 
املجاهد، مفيت املدينة. 

# وأخو أيب سعيد ألمه هو قتادة بن النعمان الظفري أحد البدريني، استشهد أبوه مالك يوم أحد، وشهد 	
أبو سعيد اخلندق، وبيعة الرضوان.
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: حذيفة بن اليمان

# هو حذيفة بن اليمان العبسي الغطفاين القيسي، صحايب جليل، ولد يف مكة وعاش يف املدينة املنورة، 	
ومات سنة 36 هجرية يف املدائن.

: عبد اهلل بن عباس

# هو عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب القرشي اهلامشي، أبو العباس: حرب األمة، الصحايب اجلليل.	

# ُولد مبكة، ونشأ يف بدء عصر النبوة، فالزم رسول اهلل ، وروى عنه األحاديث الصحيحة.	

# وشهد مع علي اجلمل وصفني، وُكفَّ بصره يف آخر عمره، فسكن الطائف، وتويف هبا، له يف الصحيحني 	
وغريمها 1660 حديًثا.

: عبد اهلل بن عمر

# هو عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب بن نفيل، اإلمام القدوة، شيخ اإلسالم، أبو عبد الرمحن القرشي 	
العدوي املكي، مث املدين. أسلم وهو صغري، مث هاجر مع أبيه مل حيتلم، واسُتصغر يوم أحد، فأول غزواته 
ه وُأمُّ ُأمِّ املؤمنني حفصة: زينب بنت مظعون أخت عثمان بن  اخلندق، وهو ممن بايع حتت الشجرة، وُأمُّ

مظعون اجلمحي. 

# روى علًما كثرًيا نافًعا عن النيب  وعن أبيه، وأيب بكر، وعثمان، وعلي، وبالل، وصهيب، وعامر بن 	
ربيعة، وزيد بن ثابت، وزيد عمه، وسعد، وابن مسعود، وعثمان بن طلحة، وأسلم، وحفصة أخته، 

وعائشة، وغريهم رضي اهلل عن اجلميع.
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الدرس األول: حسن الخلق:

: »إنَّ  أم املؤمنني عائشة  رضي اهلل عنها أهنا قالت: قال رسول اهلل  عن 
املؤمن لُيدرك حُبْسن ُخلقه درجة الصائم القائم«)1(.

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
يبلغيدرك

درجة املكِثر من صيام النافلة وقيام النافلة.درجة الصائم القائم

شرح الحديث الشريف:

ق له متام اإلميان، فإنه يبلغ حبسن خلقه درجة ال يبلغها  يبيِّن لنا رسول اهلل  أنَّ املؤمن إذا حتقَّ
بكثرة صيامه، وكثرة قيامه، يف غري صيام الفريضة، ويف غري الصالة املفروضة.

الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

حسن اخللق وحده من غري اإلميان باهلل ال يغين صاحبه شيًئا.- 1
حسن اخللق يكون مع املسلم وغري املسلم.- 2
املؤمن يبلغ حبسن خلقه درجًة عاليًة ال يبلغها بكثرة صيامه.- 3
املؤمن يبلغ حبسن خلقه درجًة عاليًة ال يبلغها بكثرة قيامه.- 4

1 ( أخرجه أبو داود )47٩8(.
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نشاط )1( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم، اكتب أحاديث أخرى وردت يف حسن اخللق.
.................................................................................................... )1(
......................................................................................................
......................................................................................................
.................................................................................................... )2(
......................................................................................................
......................................................................................................
.................................................................................................... )3(
......................................................................................................

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

التقويم : 
  

س1: اكتب ما تعلمته من احلديث الشريف.
س2: ما املقصود حبسن اخللق؟

ْح سلوك املسلم مع غري املسلمن. س3: وضِّ
س4: اذكر معاين الكلمات: التالية:

# يدرك.	

# الصائم القائم.	



59

س5: أكمل اجلدول التايل:

 النافلة منهاتوقيتهامرات وجوهباالعبادة
أكثر من مرةيف أشهر احلجمرة واحدةاحلج

..................................................................الصالة
..................................................................الزكاة
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:  الدرس الثاني: ُخُلق النبي

عن أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت: "ما ُخيِّر النيبُّ  بني أمرين 
إال اختار أيسَرمها ما مل يأمث، فإذا كان اإلمُث كان أبعَدمها منه، واهلِل ما انتقم 

، حىت ُتنتهك حرماُت اهلِل، فينتقم هلل")1(. لنفسه يف شيٍء ُيؤتى إليه قطُّ

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
ُعرض عليه أمران كالمها خري.ُخيِّر

أمرين من أمور الدنيا.بني أمرين
أسهلهما.أيسرمها

ما مل يكن إمًثا.ما مل يأمث
ما عاقب أحًدا انتقاًما لنفسه.ما انتقم لنفسه

أبًدا.قط
م اهلل فعله.حرمات اهلل ما حرَّ

شرح الحديث:

كاَن النيبُّ  َرؤوًفا رحيًما، وكان حيبُّ التيسرَي على املسِلمني يف كلِّ األموِر املحَتملِة لذلك، ومع 
اًفا عنَد ُحدوِد اهلِل وحمارِمه ويغضُب هلل أشدَّ الَغضِب حىت ُيزاَل احلراُم، فكاَن من  ذلَك فإنَّه كاَن وقَّ

1 ( أخرجه البخاري )6126(.
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ُحسن ُخُلِقه أنه ُيساِمُح يف َحقِّ نفِسِه، وكان  مل يكْن ينتِقُم وَيبِطُش بأحٍد إال ِإذا انُتِهكْت ُحرماُت اهلل 
ي عليها واْرتكاِب املعاصي، َفحينِئٍذ يكوُن أشدَّ الناِس انتقاًما لألخِذ حبقِّ اهلِل. بالتَّعدِّ

الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

كان النيب  حيب أال يشق على أمته.- 1

كان النيب  َحَسَن اخللق، ال ينتقم لنفسه.- 2

كان النيب  ال يتهاون وال يسامح يف حقٍّ من حقوق اهلل.- 3

جيب على املسلم الوقوف عند حرمات اهلل، وال يرتكب املعاصي.- 4

جيب على املسلم الغضب هلل مقتدًيا بالنيب ، مع مراعاة وضع األمور يف نصاهبا.- 5

نشاط )1( :
  

ناقش مع معلمك كيف تغضب هلل يف حياتك.

التقويم : 
س1: اكتب ما تعلمته من احلديث الشريف.  

س2: دلَّ احلديث على بعض أخاق الني ، اذكرها.
د على نفسه وعلى أسرته، وأن جيهد نفسه بالصيام والصاة  س3: هل جيب على املسلم أن يشدِّ

كثرًيا يف غري ما افترض اهلل؟ وملاذا؟



62

س4: أكمل اجلدول التايل:

معناهاالكلمة
أسهلهما.أيسرمها

أمرين من أمور الدنيا...................

ما عاقب أحًدا انتقاًما لنفسه...................
................................................................................ما مل يأمث

................................................................................حرمات اهلل
................................................................................قط
................................................................................ُخيِّر
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الدرس الثالث: االستقامة:

 عن سفيان بن عبد اهلل الثقفي  قال: قلت: يا رسول اهلل، قل يل يف اإلسالم 
قواًل ال أسأل عنه أحًدا بعدك، قال: »قل آمنت باهلل فاستقم«)1(.

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
 قول جاِمع وشاِمل يف َمباِدئ اإلسالِم وغاياِته.ال أسال عنه أحًدا بعدك

قل وأنت موقن بقلبك.قل آمنت باهلل
استقم على شرع اهلل ومنهاجه.فاستقم

شرح الحديث الشريف:

هذا  ويف  وآِخرِتهم،  ُدنياهم  يف  َيْنَفُعهْم  ا  عمَّ   النيبِّ  سؤاِل  على  اِس  النَّ َأْحــَرَص  حابُة  الصَّ كان 
وَيكُمُل  وَيْكفيِه،  ُيْنِجيِه  َعَمٍل   عن  النيبَّ    َقِفيُّ  الثَّ اهلِل  عبِد  بُن  ُسفياُن  حايبُّ  الصَّ َيسأُل  احلديِث 
باهلِل،  آَمْنُت  »ُقْل:   : النيبُّ  فقال  َنجاته،  وَيكون سبًبا يف  األعماِل،  َغْيِره من  َعْن  وَيْكِفيه  ِدينه،  به 
فاْسَتِقْم«، أي: ُقْل وَأْنَت ُموِقٌن بَقْلِبَك: آمنُت باهلِل، ُثمَّ َداِوْم على هذا اإلمياِن وَأْنت ُمْسَتِقيٌم على َهْديِه 

وُمْقَتضاُه، واالْسِتقامُة جاِمَعٌة لإلتياِن باأَلواِمِر، واالْنِتهاِء عن املناهي.

1 (أخرجه مسلم )38(.
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الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

نبينا حممد  آتاه اهلل جوامع الكلم، يتكلم الكلمة الواحدة اليت حتمل العديد من املعاين والدروس العظيمة.- 1
2 -. كانوا حريصني على تعلُّم أمور دينهم من النيب  أصحاب النيب
اإلميان باهلل قول وعمل، وال ميكن أن يكون قواًل دون عمل.- 3
االستقامة على العمل الصاحل، فضل من اهلل ونعمة، تتطلب من العبد جماهدة نفسه.- 4
يدخل يف االستقامة كل عمل وكل قول يرضي اهلل عز وجل.- 5

نشاط )1( :
  

ناقش مع معلمك ما ينتج عن ترك االستقامة.

التقويم : 
  

س1: اكتب ما تعلمته من احلديث الشريف.
س2: كيف ميكن أن حيافظ املسلم على طريق االستقامة من وجهة نظرك؟

س3: اكتب مثرات االستقامة على الفرد واملجتمع.
س4: أكمل اجلدول التايل:

معناهاالكلمة
قل وأنت موقن بقلبك..........................................

..............................................................فاستقم
..............................................................ال أسال عنه أحًدا بعدك
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الدرس الرابع: الصدق:

دِق،  عن عبد اهلل بن مسعود  أنه قال: قال رسول اهلل : »عليكم بالصِّ
دَق يهدي إىل الربِّ، وإنَّ الربَّ يهدي إىل اجلنَِّة، وما يزاُل الرَّجُل يصُدُق  فإنَّ الصِّ
يًقا، وإيَّاكم والكِذَب؛ فإنَّ الكِذَب يهدي  دَق حتَّى ُيكتَب عند اهلِل ِصدِّ ى الصِّ ويتحرَّ
ى الكِذَب  إىل الفجوِر، وإنَّ الفجوَر يهدي إىل النَّاِر، وما يزاُل الرَّجُل يكِذُب ويتحرَّ

اًبا«)1(. حتَّى ُيكتَب عند اهلِل كذَّ

معاني الكلمات:

معناها الكلمة
 املقصود: الزموا.عليكم

اخلريات.الرب

اَها يتحرى ى اأَلُموَر َقْبَل الَبْدِء فيها، وَيَتَقصَّ َيَتَحرَّ
ْفِتيِش. ْنِقيِب َوالتَّ ِبالَبْحِث َوالتَّ

احذروا.إياكم
 يرشد ويؤدي.يهدي

ضد اخلريات.الفجور

1 ( أخرجه مسلم )2607(.
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شرح الحديث الشريف:

ُل إىل  ، أي: يوصِّ دَق َيهدي إىل الِبرِّ نَي، فيقوُل: إنَّ الصِّ سوُل  أْن نكوَن صادقنَي حمبِّ ُيعلُِّمنا الرَّ
ُر ذلك منه،  رِّ والعالنَيِة، ويتكرَّ جَل َليصُدُق يف السِّ ة، وإن الرَّ اخلرياِت كلِّها، وإنَّ الِبرَّ يوصل إىل اجلنَّ

دق إىل غايِته وهنايِته، حتَّى دَخل ُزمرَتهم، واستحقَّ ثواَبهم. يًقا، أي: بَلغ يف الصِّ حتَّى يكوَن صدِّ
جل َليكِذُب  ار، وإنَّ الرَّ ، وإنَّ الفجوَر يوصل إىل النَّ وإنَّ الكِذَب يوصل إىل الفجوِر الَّذي هو ضدُّ الِبرِّ
اًبا، أي: ُيحَكَم له بذلك، وُيظِهَره للَمخلوقني ِمن املأِل األعلى،  ُر ذلك منه حتَّى ُيكَتَب عند اهلل كذَّ ويتكرَّ

ابني وعقاَبهم. وُيلقَي ذلك يف قلوِب أهِل األرِض وأْلسنِتهم، فيستحقَّ بذلك صفَة الكذَّ

الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

ي الصدق يف كل أحواله وأعماله.- 1 جيب على املسلم حترِّ
الصدق يؤدي بصاحبه إىل أعمال خري كثرية.- 2
اإلميان باهلل عز وجل والعمل الصاحل يؤدي إىل اجلنة.- 3
جيب على املسلم أن حيذر الكذب يف كل أحواله وأعماله.- 4
الكذب يؤدي بصاحبه إىل أعمال شر كثرية.- 5

نشاط )1( :
  

الكذب يكون باألقوال وباألفعال هات مثالني لكذب األفعال:
...................................................................................................... )1(
...................................................................................................... )2(
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نشاط )2( :
  

كل من الصدق والكذب يصبح عادة باالستمرار عليهما، وضح ذلك؟
....................................................................................................................
....................................................................................................................

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

التقويم : 
  

س1: اكتب ما تعلمته من احلديث الشريف.
ح أثر الصدق على الفرد واملجتمع. س2: وضِّ

س3: قارن بن الصدق والكذب على النحو التايل:
الكذبالصدقوجه املقارنة

معناه
اسم فاعله

حكمه
أثره على الفرد

أثره على املجتمع

س4: ما املقصود بكل مما يأيت:
# الرب.	

# الفجور.	
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الدرس الخامس: اجتناب الكبائر:

اين حنَي يزين  عن أيب هريرة  أنه قال: قال رسول اهلل : »ال يزين الزَّ
اِرُق حنَي يسِرُق  وهَو مؤمٌن، واَل يشرُب اخلمَر حنَي يشرُبها وهَو مؤِمٌن، واَل يسِرُق السَّ

وهَو مؤمٌن«)1( .

نشاط )1( :
  

اختر عنواًنا آخر للدرس.
....................................................................................................................

معاني الكلمات:

معناها الكلمة
 ال يرتكب كبرية الزنا.ال يزين

 وهو يتصف بتمام اإلميان.وهو مؤمن

شرح الحديث الشريف:

يبني رسول اهلل  أن املسلم قد يرتِكُب كبريًة ِمن الكبائِر مث يتوُب منها - واهلُل سبحانه وتعاىل يغِفُر 
رَك - ومُينُّ عليه بالُغفراِن، ولكن إن وقعت منه كبريٌة ِمن الكبائِر، فإنه حاَل إتياِن  نوَب مجيًعا إالَّ الشِّ الذُّ

1 (أخرجه البخاري )5578(.
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هذه الكبريِة وارتكاِبها ال يتَِّصُف بصفِة اإلمياِن، بل إنَّ اإلمياَن ُيزَنُع منه وهو يرتِكُب هذه الكبائَر؛ فَمن 
يزين ال يزين وهو متَِّصٌف باإلمياِن، وكذا َمن يشَرُب اخلمَر ال يشَرُبه وهو متَِّصٌف باإلمياِن.

الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

اهلل عز وجل يغفر الذنوب مجيًعا، إال أْن ُيشرك به.- 1
السرقة وشرب اخلمر والزنا من كبائر الذنوب.- 2
الكبائر أثرها على الفرد واملجتمع يف غاية اخلطر والضرر.- 3
املؤمن حن يرتكب كبرية الزنا أو شرب اخلمر أو السرقة فإنه يرتكبها وهو غري متصف - 4

باإلميان.

التقويم : 
س1: اكتب ما تعلمته من احلديث الشريف.  

س2: ناقش خطورة الزنا على الفرد واملجتمع.
س3: ناقش خطورة شرب اخلمر على الفرد واملجتمع.

س4: ما خطورة انتشار السرقة يف املجتمع؟
ْد كبائر أخرى مل ترد يف احلديث الشريف. س5: عدِّ
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الدرس السادس: التواضع:

أْن  إيلَّ  أوحى  اهلل  »إن   : اهلل  رسول  قال  قال:    بن محار  عياض  عن 
تواضعوا حىت ال َيبغي أحٌد على أحٍد وال يفخر أحٌد على أحٍد«)1(.

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
أعلمين، والوحي اإلعالم اخلفي.أوحى إيلَّ 

تذللوا، عكس تكربوا.تواضعوا
يتجاوز احلد، ويتكرب على اخللق بغري حق.يبغي
عي العظمة.يفخر ع، ويباهي بنفسه، ويدَّ يترفَّ

شرح الحديث الشريف:

أوحى اهلل عز وجل إىل رسوله  أن يأمر أمته بالتواضع، وال يتكرب أحد على أحد، وأال يفخر أحد 
ة والتراُبط بني أفراد املجتمع. ر أصول اأُلخوَّ على أحد، فاملؤمنون إخوٌة، والتكبُّر والتفاخر بني اإلخوة يدمِّ

الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

امللك واجلربوت والكمال هلل وحده ال شريك له.- 1
 اخللق مجيًعا عبيٌد هلل أذالء له.- 2
اهلل عز و جل خلق اإلنس واجلن وهو أعلم مبا فيه مصلحتهم.- 3

1 ( أخرجه أبو داود )45٩5(.
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أمر اهلل بالتواضع حفاًظا على ترابط املجتمع ومتاسكه.- 4
التواضع يكون بقبول احلق وعدم رده، وعدم الشعور بالفضل على الناس، ومعاملتهم برفٍق ولنٍي.- 5

نشاط )1( :
  

من مثرات التواضع

يف 
الدنيا

يف 
األخرة

نشاط )2( :
  

قارن بني التواضع والذلة واملهانة

الذلة واملهانةالتواضع



72

التقويم : 
  

س1: اكتب ما تعلمته من احلديث الشريف.
س2: اذكر أمرين من األمور اليت ُتعن على التواضع، وأمرين من األمور اليت ال تعن على 

التواضع.
س3: قاِرْن بن التواضع والتكرب.

س4: ناِقْش أثر التواضع على املجتمع.
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الدرس السابع: النصيحة:

يَن النَّصيحُة،  يَن النَّصيحُة، إنَّ الدِّ عن متيم الداري  أن النيب  قال: »إنَّ الدِّ
يَن النَّصيحُة« قالوا: مَلن يا رسوَل اهلِل؟ قال: »هلِل، وكتاِبه، ورسوِله، وأئمِة  إنَّ الدِّ

ِتهم -«)1(. ِتهم - َأْو أئمِة املسلمنَي وعامَّ املؤمنني، وعامَّ

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
املقصود: قيام الناصح للمنصوح له بوجوه النصيحة

اخلري إرادًة وفعاًل.
ه؟ملن املقصود ملن تكون النصيحة؟ وملن ُتوجَّ

شرح الحديث الشريف:

اس أْن يتناصحوا فيما  ين احلنيِف، ومن ُحْسن التَّعاُمل بني النَّ التَّناُصُح بني املسلمني من َمعاِلم الدِّ
يُن  ح َمعاِلَم النُّصِح، وِلَمن يكون وكيف يكون؛ فيقوُل النيبُّ : »الدِّ بينهم باملعروِف، وهذا احلديُث ُيوضِّ

ين وجوهُره، وهبا يقوم وَيْظهر. النَّصيحُة«، أي: النَّصيحُة هي ِعماُد الدِّ
ة املسلمني  ه؟ قال: »هلِل، ولِكتاِبه، ولَرسوِله، وأئمَّ »قلنا: ِلَمن؟«، أي: ِلَمن تكون النَّصيحُة وِلَمن ُتوجَّ
باعه وتصديِقه يف  سول تكوُن باتِّ عوِة إىل اإلمياِن به، والنَّصيحُة للرَّ تهم«؛ والنَّصيحُة هلل تكون بالدَّ وعامِّ
ة املسلمني  ته، والنَّصيحة ألئمَّ ا َنهى عنه، وُمراعاِة َهْديه وُسنَّ كلِّ ما جاء به، وتنفيذ أوامِره، واالْنتهاِء عمَّ
ين. ِة املسلمني تكوُن بتعريِفهم بأوامِر اهلِل ورسوِله وبشرائِع الدِّ تكوُن بطاعِتهم يف املعروف، والنَّصيحُة لعامَّ

1 ( أخرجه مسلم )55(، وأبو داود )4٩44( واللفظ له.
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نشاط )1( :
  

ر واكتب العالقة بني النصيحة واملحبة. فكِّ
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

الدين اإلسالمي دين متكامل، ويشمل جوانب حياة الفرد واملجتمع.- 1
النصيحة تكون بالعمل والقول الصاحل.- 2
النصيحة تكون هلل ولرسوله  وألويل األمر واملسلمني عامة.- 3

نشاط )2( :
  

ر واكتب العالقة بني هذا احلديث الشريف النبوي واحلديث السابق. فكِّ
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

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

س1: اكتب معىن النصيحة بأسلوبك.
س2: ما أثر انتشار النصيحة على الفرد واملجتمع؟

س3: قاِرْن بن النصيحة هلل ولرسوله  وألويل أمر املسلمن ولعامة املسلمن.
س4: كيف ينصح املسلم إخوانه من وجهة نظرك؟

س5: قارن بن النصيحة أمام الناس، والنصيحة على انفراد.
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الدرس الثامن: التداوي:

عن أسامة بن شريك  قال: قالت األعراُب: يا رسوَل اهلِل أال نتداوى؟ قال: 
»نعم يا عباَد اهلِل تداَووا، فإن اهلَل مل يضْع داًء إال وضَع له ِشفاء، إال داًء واحًدا«، 

فقالوا: يا رسوَل اهلِل وما ُهَو؟ قال: »اهَلَرُم«)1(.

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
تداوى: تناول العقاقرَي طلًبا نتداوى 

للشفاء.
املقصود هنا: خَلَق.وضع
املرض، ظاهًرا أو باطًنا.داء 

الشيخوخة عكس الشباب.اهلرم

شرح الحديث الشريف:

م كل ما يؤدي إىل إتالف البدن أو  يبني لنا رسول اهلل  أنَّ اإلسالم اعتىن بالصحة، فكما حرَّ
العقل جزئيًّا أو كليًّا، أباح التداوي؛ إذا وقع املرض؛ وذلك بالذهاب إىل َمن له علم بالطب والعالج، دون 

أن ينايف ذلك التوكل على اهلل.

1 ( أخرجه الترمذي )2038(.
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الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

حرص اإلسالم على محاية الصحة العامة للفرد واحلفاظ عليها.- 1
كل ما يؤدي إىل إتالف البدن أو العقل حمرم شرًعا.- 2
شرع اهلل عز وجل التداوي رمحًة بعباده.- 3
التداوي يكون بالذهاب إىل الطبيب أو املعاجل الذي له علم وخربة بالعالج.- 4
التوكل على اهلل يف العالج يعين األخذ باألسباب الدنيوية يف العالج، وحسن الظن يف اهلل عز وجل، - 5

واليقني بأنه الشايف.

نشاط )1( :
  

قاِرْن بني التوكل على اهلل والتواكل.

التواكلالتوكلوجه املقارنة

التعريف

احلكم

أمثلة
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نشاط )2( :
  

َناِقْش معلمك يف بعض العادات الصحية اليت تساهم يف املحافظة على الصحة.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

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

التقويم : 
  

س1: اكتب ما تعلمته من احلديث النبوي.
س2: ناِقْش أثر عدم التداوي على الفرد واملجتمع.

س3: ناِقْش أسباب املرض اليت تعرفها، وكيف ميكن القضاء عليها؟
س4: كيف حافظ اإلسام على الصحة؟

س5: قارن بن صاة املسلم يف حال مرضه، وصاته يف حال صحته.
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الدرس التاسع: إصالح ذات البين:

عن أيب الدرداء  قال: قال رسول اهلل : »أال ُأخِبُركم بأفضَل من درجِة 
الصياِم والصالِة والصدقِة؟« قالوا: بلى. قال: »صالُح ذاِت الَبْيِن؛ فإنَّ فساَد ذاِت 

الَبْيِن هي احلالقُة«)1(.

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
 أدلكم وأرشدكم.أال أخربكم

درجـــــــــة الـــصـــيـــام 
والصالة والصدقة.

نافلة الصيام ونافلة الصالة والصدقة.

إزالة اخلصام والزناع بني املتخاصمني.إصالح ذات البني.
ُمْفِسدة الدين.احلالقة

شرح الحديث الشريف:

الِة  والصَّ ياِم  الصِّ َدرجِة  ِمن  »بأفضَل  َعمٍل  َعن  أي:  ُأخِبُركم«،  »أاَل   :  ألصحاِبه  النيبُّ  يقوُل 
عُي يف إصالِح الَعالقاِت بنَي  الَبْيِن«، أي: السَّ »َبلى«! قاَل : »إْصالُح ذاِت  حابُة:  َدقة؟« قاَل الصَّ والصَّ
ِة، وهَو األمُر األفضُل يف املنَفعِة بنَي الناِس  الناِس، وَرفِع ما َبيَنهم ِمن ُخصوماِت، وَدفِعهم إىل اأُللفِة واملحبَّ
ي إىل »احلاِلقة«، أي:  وإقامِة املجتَمعاِت، وهو املعاَمالُت والتواُصل، مثَّ قال : »وَفساُد ذاِت الَبنِي«، يؤدِّ
نيا؛  ين أو الدُّ القاِطعة والـُمْنهية اليت تأِتي على كلِّ شيٍء وحتِلُقه وتقَطُعه من ُجذوِره، سواٌء ِمن أموِر الدِّ
ِئ  ي إىل التشاُحِن بنَي الناِس والتهاُجِر وربَّما التقاُتل، هذا َغرُي ما فيها ِمن األثِر الَقليبِّ السيِّ ألنَّها ُتؤدِّ

ين والِعبادات أثٌر ظاهٌر يف َنْفِسه أو جمتَمِعه. على اإلنساِن، فُيفِسد قلَبه على إخواِنه؛ فال يكوُن للدِّ
1 ( أخرجه أبو داود )250٩(.
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نشاط )1( :
  

بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب أثر التنازع بني أفراد املجتمع الواحد.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

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

الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

اإلسالم دين االجتماع واالئتالف، وَنْبِذ الفرقة والزناع واخلصام.- 1
حث اإلسالم على إصالح العالقات بني الناس.- 2
بيَّن اإلسالم أن إفساد العالقات بني الناس يهدم الدين والدنيا.- 3
ي العالقات بني املسلمني.- 4 َشَرَع اإلسالم العديَد من الوسائل اليت تقوِّ

نشاط )2( :
  

من أمثلة إصالح ذات البني:
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
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نشاط )3( :
  

من وسائل إصالح ذات البني:
...................................................................................................... )1(
...................................................................................................... )2(
...................................................................................................... )3(

 

التقويم : 
  

ْح أثر الصلح بن املتخاصمن على الفرد واملجتمع. س1: وضِّ
س2: اذكر بعض الوسائل الشرعية اليت ميكن أن نستخدمها يف الصلح بن املتخاصمن.

س3: اكتب ما تعلمته من احلديث الشريف.
س4: قارن بن إصاح ذات البن والوقيعة بن الناس.
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الدرس العاشر: النهي عن تمنِّي املوت:

عن أنس بن مالك  أنه قال: قال رسول اهلل : »ال َيتمنَّنيَّ أحُدكُم املوَت 
ِمن ُضرٍّ أصاَبُه، فإن كاَن ال بدَّ فاِعاًل، فليُقْل: اللَُّهمَّ أحِيين ما كانِت احلياُة َخرًيا يل، 

وتوفَّين إذا كانِت الوفاُة َخرًيا يل«)1( .

نشاط )1( :
  

اختر عنواًنا آخر للدرس.
....................................................................................................................

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
 ال يسأل اهلل املوَت.ال يتمنَّنيَّ أحدكم املوت

بالء قد نزل به. ضر أصابه

شرح الحديث الشريف:

؛ فإْن  ى أحٌد املوَت نتيجَة إصابِته بضرٍر ُدنيويٍّ يبيِّن النَّيبُّ  يف هذا احلديِث أْنه ال جيوز أن يتمنَّ
ْته أن يتمنَّى شيًئا تنفيًسا عن نْفسه وابتغاًء لَفَرِج  كان ال بدَّ فاعاًل، أي: فإْن ضاقْت به األحواُل حتَّى اضطرَّ
ين إذا كانِت الوفاُة خرًيا يل، فَيتُرُك اخِلَيَرَة  اهلل، فليقْل: اللهمَّ َأْحِيين ما كانِت احلياُة خرًيا يل، وَتَوفَّ

هلل سبحانه وتعاىل.

1 (أخرجه البخاري )5671(.
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الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

احذر االعتراض على قدر اهلل عز وجل مهما نزل بك من مصائب.- 1
ي املوت هرًبا من البالء.- 2 من صور االعتراض على قدر اهلل عز وجل متنِّ
ج عنه كربه، ويستغفره من الذنوب - 3 عند اشتداد الكرب على العبد، يلجأ إىل اهلل عز وجل ليفرِّ

واملعاصي.

نشاط )2( :
  

اذكر صوًرا لالعتراض على قدر اهلل عز وجل جيب احلذر منها:
...................................................................................................... )1(
...................................................................................................... )2(
...................................................................................................... )3(
...................................................................................................... )4(
...................................................................................................... )5(

التقويم : 
س1: اكتب ما تعلمته من احلديث الشريف.  

ْح كيف يلجأ املسلم إىل اهلل عز وجل. س2: وضِّ
س3: اكتب أسباب الكروب اليت يتعرَّض إليها املسلم يف حياته.

س4: ما الواجب على املؤمن حن يبتليه اهلل عز وجل؟
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أهداف الوحدة:
  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

# 	. َيـْحذر الغلوَّ

# يؤمن بوسطية الشريعة اإلسالمية.	

# يناقش أسباب الغلو وآثاره.	

# م اهلل عز وجل.	 يعظِّ

# يؤمن بالقدر.	

# يستشعر عظمَة اهلل عزَّ وجل.	

# يؤمن بقدرة اهلل عز وجل.	

# يبني أمهية التحاكم إىل شرع اهلل عز وجل. 	

# َيْحذر االستهزاء بالدين.	
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الدرس األول: الغلو:

تفريط،  وال  إفــراط  كما شرع سبحانه، فال  يدعوا إىل عبادته  أن  وأمرهم  باحلق،  النبيني  بعث اهلل 
العبادات واملعامالت بأنواعها، كلها حقٌّ بني باطلني، وسط بني طرفني؛ فال غلو وال  ومشلت دعوهتم 

جفاء.

معنى الغلو:

جماوزة احلد املشروع بقصد املبالغة وزيادة التمسك، وقد يؤدي إىل الشرك، وقد يكون وسيلًة إليه. 
وخطأ  باطل،  األمرين  فكال  الدين،  والتهاون يف  التساهل  وهو  التفريط،  ويقابله  اإلفــراط  هو  فالغلو 

مذموم، والصواب هو الوسط. فالوسطية حقٌّ بني باطلني.

أسباب الغلو:

اجلهل مبفهوم الدين وأحكامه.- 1
عدم االنضباط مبا ورد عن الشرع كما هو.- 2
التساهل يف امليل عن احلق.- 3
الفهم اخلاطئ حلقيقة أسباب األجر.- 4
إغواء الشيطان لبين آدم.- 5
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نشاط )1( :
  

تعددت صور الغلو عرب التاريخ البشري، فمن ذلك:

صور الغلو

الغلو يف األحكامالغلو يف العبادات الغلو يف معاملة أهل العبادة
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الصورة األولى: الغلو يف العبادات:

وذلك باملبالغة يف أداء بعض العبادات مبجاوزة ما شرعه اهلل ورسوله، كترك النوم والقيام طول 
الليل، وكاحلج مشًيا على األقدام، مع االمتناع من االستظالل واجللوس، وحنو ذلك، وقد هنى رسول 
  قال: جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النيب  عن ذلك كله وما شاهبه؛ فعن أنس بن مالك  اهلل
يسألون عن عبادة النيب ، فلما ُأخربوا كأهنم تقالُّوها، فقالوا: أين حنن من النيب ؟ قد غفر اهلل 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإين أصلي الليل أبًدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر 
وال أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبًدا. فجاء رسول اهلل  فقال: »أنتم الذين قلتم كذا 
وكذا؟ َأَما واهلل إين ألخشاكم هلل وأتقاكم له، لكين أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء؛ فمن 

رغب عن سنيت فليس مين«)1(.

نشاط )2( :
  

1 (أخرجه البخاري )4776(، ومسلم )1401(.
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الصورة الثانية: الغلو يف أهل العبادة:

ويكون الغلو يف أهل الصالح والعبادة، ومل يسلم حىت األنبياء واملرسلون، ووصل الغلو فيهم إىل 

خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  عى النصارى أن عيسى إله، فأنزل اهلل عليهم: ىمحٱ  أن ادَّ

مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  حنخن  جن  يم  ىم  مم 

زبمب  رب  يئ  ىئ  مئنئ  زئ  رئ  ٰى        ٌٍّّ    َّ      ُّ      ِّّٰ  ٰر  ييٰذ  ىي 

يمح ]النساء: ١٧١[. يف  ىف  يث  نثىث  مث  زث  رث   يت  ىت  نت  زتمت  رت  يب  ىب  نب 

ر رسول اهلل  من أن يصفه أحد بأكثر مما هو عليه، فلذلك قال: »ال تطروين كما أطرت  وهلذا حذَّ
النصارى ابن مرمي فإمنا أنا عبده، فقولوا: عبد اهلل ورسوله«)1(. 

ال تطروين: أي ال تبالغوا يف مدحي.

عي أهنم يشفون مريًضا أو ينفسون ُكَرًبا، أو يرزقون أو يتحكمون  وُوجد من يغلو يف الصاحلني، ويدَّ
ا ما ماتوا وما  يف بعض شؤون احلياة الكونية، أو يعلمون الغيب. ولو كانوا ميلكون ألنفسهم نفًعا أو ضرًّ
مرضوا يف حياهتم!! واملشروع حبهم وتوقريهم مبا جيوز، وعدم إخراجهم عن بشريتهم إىل درجة رب 

العاملني.

 

1 (أخرجه البخاري )3445(.
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نشاط )3( :
  

نشاط )4( :
  

ح العالقة بني الغلو يف العبادة والغلو يف أهل العبادة. وضِّ

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

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

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

....................................................................................................................
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الصورة الثالثة: الغلو يف األحكام:

وِمن الغلو جماوزة احلد يف احلكم على اآلخرين، مثل ما فعلته طائفٌة اخلوارج من احلكم على بعض 
دوا يف التعامل مع أهل املعاصي، فلم يعتربوهم من أهل اإلسالم، وحكموا  الصحابة بالكفر، وأيًضا شدَّ

عليهم بالنار واخللود فيها مع الكفار.

نشاط )5( :
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نشاط )6( :
  

قاِرْن بني الغلو يف العبادات، والغلو يف أهل العبادات، والغلو يف األحكام.

الغلو يف األحكامالغلو يف أهل العباداتالغلو يف العباداتوجه املقارنة

مفهوم

حكم

أمثلة

آثار الغلو:

# الغلو احنراٌف عن الصراط املستقيم واحلق املبني.	

# سبب هالك األمم وخسراهنا يف اآلخرة.	

# الغلو سبب يف هالك املغلو فيه إن كان حيًّا؛ فرمبا دخله من الُعْجب والرياء ما ُيفسد عليه ِديَنه.	

# وصل الغلو بالبشرية إىل عبادة غري اهلل تعاىل من األوثان واألنبياء واألولياء.	

# الغلو فساٌد للعقل والفطرة.	

# انتشار اخلرافات والبدع والضالالت.	

# فساد ذات البني بسبب الشدة يف األحكام بدون اعتبار شرعي.	
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نشاط )7( :
  

نشاط )8( :
  

باالستفادة من أسباب الغلو، اذكر ثالثة طرق للنجاة من الغلو.
...................................................................................................... )1(
...................................................................................................... )2(
...................................................................................................... )3(
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التقويم : 
  

س1: اذكر معىن الغلو، وحكمه، مستدالًّ بآية من القرآن الكرمي.
س2: كيف عاجل الني  الغلو؟

س3: قاِرْن بن أنواع الغلو.
د أسباب الغلو. س4: عدِّ

س5: وضح أثر الغلو على الفرد واملجتمع.
س6: ما حكم اآليت:

# ادعاء أن أحًدا غري اهلل يشفي املرضى أو يعلم الغيب.	

# حب العلماء والصاحلني.	
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الدرس الثاني: اإليمان بالقضاء والقدر:

ل. خلق اهلل اخللق وجعل لكل شيء ميزاًنا وقدًرا وأجاًل؛ فال يتخلَّف شيء عن مشيئته سبحانه وال يتبدَّ

أوال:  تعريف القضاء والقدر:

هو تقدير اهلل تعاىل األشياء يف القدم وعلمه سبحانه أهنا ستقع يف أوقات معلومة عنده، وعلى صفات 
خمصوصة، وكتابته سبحانه لذلك ومشيئته له، ووقوعها على حسب ما قدره وخلقه هلا، وقيل: "إجياد 
اهلل األشياء على قدر خمصوص، وتقدير معني يف ذواهتا وأحواهلا طبق ما سبق به العلم وجرى به القلم.

ثانًيا: اإليمان بالقضاء والقدر:

هو التصديق والتسليم بأنَّ اهلل َخَلق اخللَق بعلمه، وكتب كل شيء يف اللوح املحفوظ.

مي  خي  حي  فال جيري أمر يف السماء وال يف األرض إال بعلم اهلل وتقديره ومشيئته؛ قال سبحانه: ىمحٱ 

يمح ]اتلـوبة: ٥١[، وقــال:  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يمح ]القمر: ٤٩[، وقال: ىمحٱ  مئ  هي 

خص  حص  مس  حسخس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  ىمحٱ 

جضيمح ]احلديد: ٢٢[. مص 

ثالًثا: حكم اإليمان بالقدر:

واجٌب، وهو أحد أركان اإلميان الستة.
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نشاط )1( :
  

أكمل الفراغات التالية:

رابًعا: مراتب القدر:

1( مرتبة العلم: أي: أن اهلل َعِلَم كل ما هو كائن قبل أن يكون.
2( مرتبة الكتابة: أي: أن اهلل كتب مقادير كل شيء يف اللوح املحفوظ قبل خلق السماوات واألرض.

3( مرتبة املشيئة: أي: أن كل ما كان وما سيكون إمنا هو مبشيئة اهلل.
4( مرتبة اخللق: أي: أن اهلل أوجد كل ما هو كائن وخلقه، فال خالق إال هو سبحانه.
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نشاط )2( :
  

أكمل الفراغات التالية:
يتيمح ]األنعام: ٣٨[. ىت  نت  مت  زت  رت  قول اهلل تعاىل: ىمحٱ 

دليل على مرتبة ........................
يمح ]الطالق: ١٢[. هش  مش  هس  مس  هث  مث  هت  قول اهلل تعاىل: ىمحٱ 

دليل على مرتبة ........................
مكيمح ]الزمر: ٦٢[. لك  اك  يق  قول اهلل تعاىل: ىمحٱ 

دليل على مرتبة ........................
يمح ]اتلكوير: ٢٩[. مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  قول اهلل تعاىل: ىمحٱ 

دليل على مرتبة ........................

اإليمان بالقدر ال يلغي األسباب:

ر، فِمن األسباب تعاطي العالج، وال يكون ذلك منافًيا لإلميان بالقدر. مثلما أن املرض مقدَّ
وكذلك الطاعة هلا أسباب والكف عن املعصية له أسباب، فاألخذ بتلك األسباب ال يتناىف مع اإلميان 
ر سيكون وعلى العبد أن يبذل السبب، ويسعى لنجاته مما يضره يف الدنيا واآلخرة. بالقدر؛ ألنه ما هو مقدَّ

خامًسا: آثار اإليمان بالقدر:

1( سبب من أسباب السعادة يف الدنيا واآلخرة؛ فال قلق وال ضجر يف الدنيا، وأجر عظيم يف اآلخرة.
2( ركن من أركان اإلميان، فال يتم إسالم أحد وإميانه بدون اإلميان بالقدر.

3( جيعل اإلنسان أكثر ثقًة باهلل.
4( يدفع إىل العمل واألخذ باألسباب فيقضي على التواكل والتواين.
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التقويم : 
  

د مراتب القدر. س1: عدِّ
س2: ما معىن اإلميان بالقدر؟

س3: اذكر ثاثة من آثار اإلميان بالقدر.
س4: اذكر مراتب القدر مع األدلة.

س5: ما اآلثار املترتبة على اإلميان بالقدر بالنسبة للفرد واملجتمع؟
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الدرس الثالث: تعظيم الرب تعالى:

إذا علمنا أن مجيع املخلوقات تسجد هلل وتسبح حبمده، فعالَم سيدلنا ذلك؟

معنى تعظيم اهلل:

إجالل اهلل سبحانه وتعاىل خبضوع القلب وُذلِّه، وذكره باللسان ومتجيده، وانقياد اجلوارح بطاعته.
م اهلل سبحانه وتعاىل، ويذعن له بالسجود وخيضع له بالطاعة؛ قال سبحانه:   كل َمن يف الكون يعظِّ

ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  يئ  نئىئ  مئ   زئ  رئ  ىمحٱ   ّٰ 

ام  ىليل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  ىقيق  يف  ىف  يث  نثىث  مث  زث  رث  يت 

يمح ]احلج: ١٨[. من  زن  رن  مم 

عظمة اهلل سبحانه:

السماوات  أذعنت  وله  تعظيمه،  وداعية إىل  وتعاىل،  ــةٌ على عظمته سبحانه  دالَّ الكون  آية يف  كل 

مض  خض  حض  واألرض واملالئكة واألنبياء واملخلوقات، وكثري من الناس، ومع ذلك يقول سبحانه: ىمحٱ 

حك  جك  مق  مفحق  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط 

خكيمح ]الزمر: ٦٧[.
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نشاط )1( :
  

اذكر آيًة تدل على قوة اهلل وجربوته، وأخرى تدل على خضوع املخلوقات له سبحانه.
.................................................................................................... )1(

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

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

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

صور تعظيم اهلل سبحانه وتعالى:

1(  اخلضوع واالنقياد له سبحانه وألحكامه وشرعه.
2(  متجيده والثناء عليه مبا هو أهله وتسبيحه وتزنيهه عن النقائص.

3(  دعاؤه بأمسائه وصفاته.
4(  تعظيم القرآن الكرمي باإلميان به كله والعمل به وتالوته.

5(  توقري محلة دينه املبلِّغني رسالته من األنبياء واملرسلني وأهل العلم.

نشاط )2( :
  

اذكر صوًرا لتعظيم اهلل سبحانه وتعاىل ميكن أن تقوم هبا يف حياتك.
...................................................................................................... )1(
...................................................................................................... )2(
...................................................................................................... )3(
...................................................................................................... )4(
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من الوسائل املعينة ىلع تعظيم اهلل:

# ر يف خملوقات اهلل سبحانه.	 التفكُّ

# 	. طلب العلم الشرعي وفهم كتاب اهلل وسنة رسول اهلل

# النظر يف عبادة الصاحلني وما يفعلونه من الصاحلات.	

# السعي إىل معرفة اهلل حق معرفته.	

# استشعار كثرة نعم اهلل على العباد.	

آثار تعظيم العبد هلل:

# حمبة اهلل سبحانه وتعاىل للعبد.	

# الفوز والنجاة يف الدنيا واآلخرة.	

# النشاط يف عبادة اهلل وعمل الصاحلات.	

# البعد عن معصية اهلل، وسرعة التوبة إليه.	

التقويم : 
س1: ما معىن تعظيم اهلل؟  

س2: اذكر ثاثة أسباب تعن على تعظيم اهلل.
ر يف خملوقات اهلل ونعمه يف حتقيق التعظيم هلل تعاىل. س3: بيِّن أثر التفكُّ

س5: وضح العاقة بن تعظيم اهلل عز وجل، وعبادته.
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أهداف الوحدة:
  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

# يؤمن بأمهية الفقه يف حياته.	

# يكتسب بعض امللكات الفقهية.	

# يناقش األحكام الشرعية العامة يف األطعمة واألشربة.	

# يبيِّن أنواع األطعمة.	

# ح أحكام االضطرار.	 يوضِّ

# يؤمن حبفظ اإلسالم حلياة اإلنسان.	

# يناقش أحكام التداوي.	

# يتأدب بآداب الطعام والشراب.	
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الدرس األول: األحكام الشرعية العامة يف األطعمة واألشربة:

امنتَّ اهلل عز وجل على عباده بنعم كثرية، وِمن بينها أْن خلق هلم ما يف األرض مجيًعا، وجعله مباًحا 

مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  هلم ليستعينوا به على طاعته وتعمري األرض؛ قال تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]ابلقرة: ٢٩[. جم  هل  مل  خل  حل  مكجل  لك  خك  حك  جك  مق  حق 

قوا هلا كانت حياهتم عبوديًة  ُوفِّ إذا  ومأكلهم،  تتعلق مبشرهبم  أحكاًما  لعباده  شرع اهلل عز وجل 
لرهبم، وإن تركوها أو تركوا بعضها كانت حياهتم عليهم حجًة يوم القيامة، ومن هذه التشريعات ما يلي:

وجوب شكر اهلل تعاىل على نعمة الشراب والطعام. أواًل: 
مشروعية إطعام الطعام. ثانًيا: 

حترمي اإلسراف. ثالًثا: 
مشروعية النية الصاحلة يف األكل والشرب. رابًعا: 

أوال: وجوب شكر اهلل تعالى ىلع نعمة الطعام والشراب:

أباح اهلل تعاىل لعباده أن يأكلوا ويشربوا من الطيبات، ولكنه أوجب عليهم أن يشكروه على طعامهم 

نب  وشراهبم، ومن رمحته عز وجل أن بيَّن هلم أن هذا الشكر هو مقتضى العبودية هلل؛ قال تعاىل: ىمحٱ 

يمح  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب   ىب 

]ابلقرة: ١٧٢[.
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نشاط )1( :
  

بالتعاون مع جمموعتك: اكتب كيف ميكن أن نشكر اهلل عز وجل على نعمة الطعام والشراب.

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

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

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

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

ثانًيا: مشروعية إطعام الطعام:

حثَّت الشريعة اإلسالمية على اإلكرام، وإطعام الطعام، يف السراء والضراء، وكم جاءتنا األحاديث 
عن النيب  وصحبه الكرام وهم ينفقون ويطعمون حىت يف وقت احلاجة.

وينقسم اإلطعام إىل ما يلي:
- إطعام واجب: كإطعام الرجل أهل بيته.

- إطعام مستحب: كإطعام الفقراء واملساكني.
عن أيب هريرة  أنه قال: قال رسول اهلل : »إنَّ اهلَل عزَّ وجلَّ يقوُل يوَم القيامِة: يا بَن آدَم! 
! كيف أعوُدك وأنت ربُّ العاملني؟! قال: أما علمَت أنَّ عبدي فالًنا مِرض  مِرضُت فلم تُعْدين. قال: يا ربِّ
 ! فلم تعْده؟ َأَما علمَت أنَّك لو عدَته لوجدتين عنده؟ يا بَن آدم! استطعمُتك فلم ُتطعْمين. قال: يا ربِّ
وكيف ُأطِعُمك وأنت ربُّ العاملني؟! قال: أما علمَت أنَّه استطعمك عبدي فالٌن فلم ُتطِعْمه؟ أما علمَت أنَّك 
! كيف أسِقيك وأنت ربُّ  لو أطعمَته لوجدَت ذلك عندي؟ يا بَن آدَم! استسقيُتك فلم َتسِقين. قال: يا ربِّ

العاملني؟! قال: استسقاك عبدي فالٌن فلم َتسِقه. أما إنَّك لو سَقْيَته وجدَت ذلك عندي«)1( .
1 (أخرجه  مسلم )256٩(.
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نشاط )2( :
  

بالتعاون مع جمموعتك: اكتب أفضل أوقات إطعام الطعام.

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

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

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

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

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

ثالًثا: تحريم اإلسراف:

ىن  من  حنخن  جن  يم  ىم  حرم اإلسالم اإلســراف)1( يف الطعام والشراب؛ قال تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]األعراف: ٣١[. جه  ين 

نشاط )3( :
  

ناِقْش خطورة اإلسراف على الفرد واملجتمع.

على املجتمععلى الفرد

1 ( اإلسراف: جماوزة احلد.
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رابًعا: مشروعية النية الصالحة يف األكل والشرب:

من فضل اهلل عز وجل أنه َمن أكل أو شرب احلالل ونوى تقوية بدنه على طاعة اهلل تعاىل فهو 
مأجور، ودلَّ على ذلك حديث سعد بن أيب وقاص  أن رسول اهلل  قال له: »إنك لن ُتنِفَق نفَقًة 

تبتغي هبا وجَه اهلِل إال ُأِجرَت عليها، حىت ما جتَعَل يف ِفيِّ امرأِتك«)1(.

التقويم : 
  

ح األحكام الشرعية العامة املتعلقة باألطعمة واألشربة. س1: وضِّ
س2: بيِّن مى يكون إطعام الطعام واجًبا؟ ومى يكون مستحبًّا؟

س3: وضح كيف يكون شكر نعمة اهلل؟

  

1 ( أخرجه البخاري )56(.
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الدرس الثاني: أنواع األطعمة وأهم أحكامها:

األصل يف األطعمة واألشربة:

األصل يف مجيع األطعمة واألشربة اإلباحة، إال ما جاء دليل شرعي على حترميه، واألدلة على ذلك 
كثرية منها:
# يمح ]ابلقرة: ٢٩[.	 مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  قوله تعاىل: ىمحٱ 

# جئ 	 يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن   رن  مم  قوله تعاىل: ىمحٱ 
مج  حج  هتمث  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ 

يمح ]األنعام: ١٤٥[. حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح 

نشاط )1( :
  

الدليلاحلكم الشرعيالطعام أو الشراب

الشاي

القهوة

احللويات

األمساك
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أنواع األطعمة

نباتيةحيوانية

واألصل يف هذه األطعمة أهنا مباحة، وكذا ما اسُتخرج أو ُصنع منها، ما مل يدل دليل شرعي خاصٌّ 
أو عامٌّ على حترمي بعضها، كما لو كان يترتب على تناُوهلا ضرر سواًء بدنيًّا أم عقليًّا.

نشاط )2( :
  

أكمل اجلدول التايل:

أمثلتهنوعه الصنف
القمح ..............................................................................نبايتاحلبوب

................................................................................................................الثمار

................................................................................................................الفواكه

................................................................................................................الطيور

................................................................................................................احليوان البحري
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األطعمة الضارة بالبدن:

كل ما كان يف تناُوله ضرٌر على البدن فهو حمرم، ومن أمثلة ذلك:
# ة.	 النباتات الضارة: كالنباتات والزهور والثمار السامَّ

# ة: كالعقارب واحليَّات. 	 احليوانات السامَّ
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ومن األدلة على ذلك:
# يمح ]ابلقرة: ٢٩[.	 مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  قوله تعاىل: ىمحٱ 

# حديث أيب سعيد اخلدري  أن النيب  قال: »ال ضرر وال ضرار«)1(.	

األطعمة الخبيثة:

كل حيوان خبيث فهو حمرم، ومن أمثلة ذلك:
# الفأرة واخلفاش.	

# احلشرات كالذباب والقمل واخلنفساء والـُجْعل والربغوث وغريها.	

ومن األدلة على ذلك:
# يمح ]األعراف: ١٥٧[.	 ىث  نث  مث  زث  رث  يت  قوله تعاىل: ىمحٱ 

1 ( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى )11384(.
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األطعمة النجسة:

كل طعام أو شراب جنس فهو حمرم، ومن أمثلة ذلك:
# امليتة: هي كل حيوان مل ُيَذكَّ الذكاة الشرعية.	

# الدم املسفوح: هو الدم السائل؛ كالذي خيرج من الذبيحة حني ذحبها.	

# اخلزنير: وهو حيوان مستقَذر وإن متَّ تربيته يف بيئة نظيفة.	

مايستثىن من امليتة

ميتة 
اجلرادالبحر

نشاط )3( :
  

مبساعدة معلمك، وبالرجوع إىل مصادر التعلم، اكتب الدليل على عدم حترمي ميتة البحر، 
واجلراد.

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

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

....................................................................................................................
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الحيوانات اآلكلة للجيف:

 كل حيوان آكل للجيف فهو حرام، ومن أمثلة ذلك:
# النسر.	

الحيوانات اآلكلة للنجاسات:

كل حيوان أكثر أكله النجاسة فهو حمرم، ومن أمثلة ذلك:
# السمك الذي يعيش يف مياه املجاري.	

# الدجاج الذي يكون غالب أكله النجاسة.	

الحيوانات املفترسة:

كل حيوان له أنياب يفترس هبا، أو طائر له خمالب يصطاد هبا فأكله حمرم، ومن أمثلة ذلك:
# الذئب	

# الفهد	

# األسد	

# النسر	

# العقاب	

# الشاهني	
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املسكرات:

وهي كل ما يزيل العقل أو يغطيه، حبيث ال مييِّز شاربه بني احلسن والقبيح، وهي حرام جبميع 
يت مخًرا أو مسيت  عًة أو مستخرجًة من مواد أخرى، وسواء ُسمِّ أنواعها، وسواء كانت طبيعيًة أو مصنَّ

باسم آخر، سواء كان قلياًل أو كثرًيا.

املخدرات:

كل النباتات أو الكيماويات اليت هلا تأثري عقلي وبدين على من يتعاطها، فتصيب شارهبا بالفتور 
واخلمول، وتغطي عقله كما يغطيه املسكر، ومن أمثلة ذلك:

# الطبيعية: احلشيش، واألفيون، القات.	

# التصنيعية: اهلريوين، الكوكايني.	

الحيوانات التي ُأمرنا بقتلها:

كل حيوان أمر الشرع بقتله فهو حمرم، ومن أمثلة ذلك:
#  الكلب العقور.	

# العقرب.	

# الوزغ.	

# الغراب األسود.	
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الحيوانات التي نهى الشرع عن قتلها:

كل حيوان هنى الشرع عن قتله فهو حمرم، ومن أمثلة ذلك:
# اهلدهد.	

# الضفدع.	

# النحل.	

ما تعلَّق به حق اهلل:

كل ما تعلق به حق هلل تعاىل، ومن أمثلة ذلك:
# النذور.	

# الكفارات.	

# ما اكتسب بالطرق املحرمة: مثل: مال الرشوة، أموال بيع املحرم.	

ما تعلَّق به حق من حقوق اآلخرين:

كل ما تعلَّق به حق من حقوق اآلخرين فهو حمرم، ومن أمثلة ذلك:
# املغصوب.	

# املسروق.	
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األطعمة املشتبهة باملحرم:

كل طعام تشابه باملحرم واختلط به حبيث اختفى املباح، وال ميكن متييزه عن املحرم فهو حمرم، 
ومن أمثلة ذلك:

# اشتباه حلم شاة مذكاة بشاة ميتة.	

# اشتباه العصري باخلمر.	

# حلم شاة ُقلي بدهن جنس.	

نشاط )4( :
  

ناِقْش معلمك فيما يلى:
- دليل حترمي كل صنف من األصناف السابقة.

- احلكمة من حترمي كل صنف من األصناف السابقة.

احلكمة من التحرميدليل التحرميأمثلةالصنفم
1

2

3
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احلكمة من التحرميدليل التحرميأمثلةالصنفم
4

5

6

7

التقويم : 
  

س1: خلِّص أهم التشريعات اإلسامية فيما يتعلق بالطعام والشراب.
س2: اذكر األطعمة املحرمة، ودليل حترمي كل نوع منها، واحلكمة من حترميه.

س3: قاِرن بن املسكرات واملخدرات.
س4: مثِّْل لكل صنف من األطعمة املحرمة.
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الدرس الثالث: االضطرار:

أوال: تعريف االضطرار:

الضرورة يف اللغة: املشقة، وهي االحتياج الشديد، والشدُة ال َمْدَفَع هلا.
ا إن مل يتناول املمنوع هلك أو قارب. ومن أمثلة ذلك:  الضرورة يف الفقه: بلوغ اإلنسان حدًّ

# املضطر لألكل حبيث لو بقي جائًعا ملات.	
# املضطر للشرب حبيث لو بقي عطشاَن ملات.	
# املضطر للبس حبيث لو بقي عرياًنا ملات.	

نشاط )1( :
  

بالتعاون مع جمموعتك؛ اكتب أمثلًة حلاالت االضطرار.
........................................................................................................................... -1
........................................................................................................................... -2
........................................................................................................................... -3
........................................................................................................................... -4
........................................................................................................................... -5

ثانًيا: حكم أكل املضطر:

َمن اضطر إىل أكل حمرم ألنه خاف على نفسه من املرض أو املوت؛ إن مل يتناول منه، وجب عليه 
األكل منه، بالقدر الذي ُيذهب عنه الضرر، ويأمن معه من املوت، وليس له أن يأكل منه حىت يشبع.
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ثالًثا: حكم شرب املضطر:

َمن اضطر إىل شرب حمرم ألنه خاف على نفسه من املرض أو املوت؛ إن مل يتناول منه، وجب عليه 
التناول منه بالقدر الذي ُيذهب عنه الضرر، ويأمن معه من املوت، وليس له أن يشرب حىت يروى.

رابًعا: القاعدة الشرعية:

الضرورة تقدر بقدرها

نشاط )2( :
  

ناِقش معلمك حول معىن القاعدة السابقة وتطبيقاهتا.

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

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

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

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

خامًسا: الحكمة من إباحة امُلحرَّم للمضطر:

سعت الشريعة اإلسالمية إىل احلفاظ على اإلنسان من كل ما يعرضه للتهلكة؛ كتحرمي كل مأكل 
ومشرب جيلب له الضرر، أو بإباحة كل ما من شأنه جلب الصحة والعافية له.

ك هبذا  وإباحة القليل من املحرم للمضطر للحفاظ على حياته، اليت ستتعرض للخطر، إْن متسَّ
التحرمي يف وقت االضطرار.
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سادًسا: االضطرار إلى طعام اآلخرين:

األصل أن مال اإلنسان من ملبس أو مطعم أو مشرب ملك له، وال جيوز لغريه أن يأخذ منه شيًئا إال 
بشروط وضوابط، لكن قد يقع املسلم يف ضرورة حيتاج معها إىل أن يلبس من ملبس غريه أو أن يأكل 

من طعام غريه أو أن يشرب من شراب غريه؛ ففي هذه احلالة جيوز له بشروط:
ا إليه.- 1 أال يكون صاحب املال مضطرًّ
أن يأخذ منه بقدر الضرورة فقط.- 2
أن يعوِّض صاحب املال مىت تيسر له ذلك.- 3

التقويم : 
  

س1: ما املقصود باملضطر لغًة وشرًعا؟
س2: بيِّن حكم أكل املضطر للمحرم ومقدار ما يأكل.

س3: اذكر احلكمة من إباحة املحرم للمضطر.
س4: بيِّن الشروط الواجب اتباعها لأخذ من مال اآلخرين عند الضرورة.
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الدرس الرابع: التداوي:

عن أسامة بن شريك  قال: قال رسول اهلل : »تداووا؛ فإن اهلل عز وجل مل يضع داًء إال وضع 
له دواًء، غري داء واحد؛ اهلرم«)1( .

أوال: تعريف التداوي:

التداوي يف اللغة: طلب املريض الدواء.

ثانًيا: حكم التداوي:

مشروع يف اإلسالم، وهو من بذل األسباب املأمور هبا، وال ينايف التوكل على اهلل.

ثالًثا: شروط التداوي املباح شرًعا: 

للتداوي يف الشرع شروط وضوابط كما يلي:
# أن يعتقد املريض أن الشفاء بيد اهلل عز وجل، وأن الدواء ينفع بقدر اهلل.	

# أن يكون الدواء مباًحا، فال يكون حمرًما على املريض أكله أو شربه.	
1 ( أخرجه أبو داود )3855(.
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رابًعا: استعمال املخدر يف التداوي:

أجاز الشرع استعمال البنج يف حاالت منها:
# استعماله يف العمليات اجلراحية؛ ملا يكون فيه من رفع الضرر وختفيف األمل عن املريض.	

# استعماله ال يترتب عليه ضرر أكرب من األمل.	

# استعماله عن طريق خمتص موثوق به.	

نشاط )1( :
  

ناِقْش مع جمموعتك احلكمة من استعمال املخدر، وخطورة عدم استخدامه.

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

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

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

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

التقويم : 
ف التداوي.   س1: عرِّ

ح حكم الشرع يف التداوي. س2: وضِّ
س3: بيِّن شروط التداوي املباح شرًعا.

ح حكم استعمال املخدر يف التداوي. س4: وضِّ
ح العاقة بن التداوي والتوكل على اهلل. س5: وضِّ
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الدرس الخامس: الضيافة:

أو  فليقْل خرًيا  اآلخــرِ  واليوِم  باهلِل  يؤمُن  كان  »من   : قال رسول اهلل  قال:    عن أيب هريرة 
ليصمْت، ومن كان يؤمُن باهلِل واليوِم اآلخِر فليكرْم جاَره، ومن كان يؤمُن باهلِل واليوِم اآلخِر فليكرْم 

ضيَفه«)1(.
ق التعاون وتنشر املحبة بني املسلمني،  يدعو اإلسالم إىل مكارم األخالق وحماسن األعمال اليت حتقِّ

وتزيل اجلفوة بينهم، ومن هذه األخالق الكرم.

مستحبواجب

حكم الضيافة يف 
اإلسالم

أوال: الضيافة الواجبة:

بياهنا: هي ضيافة املسلم املسافر، إذا مل يكن يف البلد الذي نزله موضع يقيم فيه.
مدهتا: يوم وليلة.

دليلها: عن أيب شريح الكعيب  قال: قال رسول اهلل : »من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم 
ضيفه جائزته«، قالوا: وما جائزته يا رسول اهلل؟ قال: »جائزته يوم وليلة«)2(.

1 ( أخرجه مسلم )47(.
2 ( أخرجه البخاري )5784(.
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ثانًيا: الضيافة املستحبة:

بياهنا: هي إطعام الطعام يف كل حال، وخاصًة وقت الشدة واألزمات.
مدهتا: هي طوال عمر املسلم.

دليلها: عن عبد اهلل بن عمرو  قال: إن رجاًل سأل النيبَّ : أيُّ اإلسالِم خرٌي؟ قال: »ُتطِعُم 
الطعاَم، وَتقَرُأ السالَم، على َمن َعَرفَت، وعلى َمن مل َتعِرْف«)1(.

آداب الضيفآداب املضيف

آداب الضيافة

ثالًثا: آداب الضيافة:

للضيافة آداب شرعية، لكل من املضيف والضيف، بياهنا كما يلي:
آداب املضيف:

# أن ينوي املضيف يف قيامه بالضيافة فعل السنة، وأداء حق أخيه.	

# أن يبتعد املضيف عن املباهاة واملفاخرة.	

# ب املضيف بالضيف.	 أن يرحِّ

# أن حيسن املضيف استقبال الضيف.	

# م املضيف الطعام يف الوقت املناسب.	 أن يقدِّ

1 ( أخرجه البخاري )28(.
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آداب الضيف:
# أن تكون الزيارة يف األوقات الشرعية املباحة.	

# أال يطيل الضيف البقاء عند املضيف.	

# أن جييب الضيف دعوة مضيفه إذا دعاه إىل الطعام أو الشراب.	

# الدعاء للمضيف.	

# أن يتقيَّد الضيف باآلداب العامة مثل: غض البصر، عدم اإلضرار مبزنل املضيف.	

نشاط )1( :
  

قاِرْن بني الضيافة الواجبة والضيافة املستحبة، مع إعطاء أمثلة لكل منهما.

الضيافة املستحبةالضيافة الواجبةوجه املقارنة

مفهومها

مدهتا

دليلها

أمثلتها
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التقويم : 
  

س1: قاِرْن بن كرم الضيافة عند العرب قبل اإلسام وبعد اإلسام.
ح ما حكم الضيافة يف اإلسام؟ س2: وضِّ

س3: تكلم عن الضيافة الواجبة، وبياهنا، ومدهتا، ودليلها.
س4: اشرح الضيافة املستحبة، وبيِّن أثرها على الضيف.

س5: قاِرْن بن آداب املضيف والضيف يف اإلسام.
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الدرس السادس: آداب الطعام والشراب:

ما ينبغي اجتنابهما ينبغي عمله

آداب الطعام 
والشراب

النفخ يف اإلناءالتسمية

اإلكثار من األكللعق األصابع والصحفة

التنفس يف اإلناءاألكل باليمني

أن يعيب الطعامإماطة األذى عن اللقمة الساقطة وأكلها

الشرب أو األكل قائًمااألكل مما يليك

األكل متكئًامحد اهلل بعد األكل
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القسم األول: ما ينبغي فعله:
هي اآلداب اليت جيب على املسلم أن يفعلها عند أكله أو شرابه. )1(

نشاط )1( :
  

أكمل اجلدول التايل:

الدليلاألدب

عن عمر بن أيب سلمة  قال: كنُت غالًما يف َحْجِر رسوِل اهلِل ، وكانْت 
ْحَفِة، فقاَل يل رسوُل اهلِل : »يا غالُم، سمِّ اهلَل، وُكْل  يِدي َتِطيُش يف الصَّ

ا يِليَك«)1(.  بيميِنَك، وكْل ممَّ

حفِة، وقال: »إنكم ال   عن جابر  أنَّ النيبَّ  أمر بَلْعِق األصابِع والصَّ
ِه الربكَة«)2(. َتدرون يف أيِّ

لَعق   كان إذا أكل طعاًما   قــال: إنَّ رســوَل اهلِل  عن أنس بن مالك  
األذى.  عنها  فْلُيِمْط  أحِدكم  ُلقمُة  سقطْت  »إذا  وقال:  قال:  الثالَث.  أصابَعه 

وْليأُكْلها، وال يَدْعها للشيطاِن«)3(.
 عن أنس بن مالك  قال: قال رسول اهلل : »إن اهلَل لريضى عن العبِد 

أن يأكَل األكلَة فيحمَده عليها، أو يشرَب الشربَة فيحمَده عليها«)4(.
)4()3()2(

1 ( أخرجه البخاري )5376(.
2 ( أخرجه  مسلم )2033(.

3 (أخرجه مسلم )2034(.
4 ( أخرجه مسلم )2734(.
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القسم الثاني: ما ينبغي اجتنابه:

بها عند أكله أو شرابه. هي األمور اليت ينبغي على املسلم أن يتجنَّ

نشاط )2( :
أكمل اجلدول التايل:  )1()2()3(  

الدليلاألدب

ماِل«)1(. يطاَن يأكُل بالشِّ ماِل؛ فإنَّ الشَّ عن جابر  قال: قال رسول اهلل : »ال تأكلوا بالشِّ

كرهه  وإن  أكله،  اشتهاه  إِن   ، قطُّ طعاًما    النيبُّ  عاب  »ما  قال:    هريرة  أيب  عن 
ترَكه«)2(.

ِكًئا«)3(. عن وهب بن عبد اهلل السوائي قال: قال رسول اهلل : »إين ال آكُل متَّ

ا من بطٍن، حبسِب ابِن  عن املقدام بن معد قال: قال رسول اهلل : »ما مأل آدميٌّ وعاًء شرًّ
آدَم أكالٍت ُيقمَن ُصلَبُه، فإن كان ال حمالَة: فثُلث لطعاِمه، وُثُلٌث لشراِبه، وُثُلٌث لنَفِسه«)4(.

)4(

نشاط )3( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب أدعية الطعام.
.................................................................................................... )1(
......................................................................................................
.................................................................................................... )2(

1 ( أخرجه مسلم )201٩(.
2 ( أخرجه البخاري )540٩(، ومسلم )2064(.

3 ( أخرجه البخاري )53٩8(.

4 ( أخرجه الترمذي )2380(.
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......................................................................................................
.................................................................................................... )3(
......................................................................................................

نشاط )4( :
  

من خالل دراستك آلداب الطعام والشراب، أكمل اجلدول التايل:

آداب الطعام
بعد الطعامأثناء الطعامقبل البدء يف الطعام

التقويم : 
  

س1: ما املقصود بآداب الطعام والشراب؟
ح احلكمة وراء آداب الطعام والشراب. س2: وضِّ

س3: اذكر آداب الطعام والشراب، والدليل على كل منها.
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السيرة النبوية
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أهداف الوحدة:
  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

# 	. يدرك مكانة الرسول

# 	. يتخلق بأخالق الرسول

# 	. يناقش جانًبا من سرية الرسول

# 	. يستخرج الدروس املستفادة من سرية الرسول
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الدرس األول: معركة مؤتة:

     )مجادى األوىل/8هـ(

موقع مؤتة:

تقع قرية مؤتة بأدىن بلقاء الشام، بينها وبني بيت املقدس مرحلتان )140 كيلو متر تقريًبا(، وتعد موقعة 
مؤتة أعظم حرب خاضها املسلمون يف حياة رسول اهلل ، كما تعد متهيًدا لفتوح بلدان النصارى. 

سبب املعركة:

بعث رسول اهلل  احلارث بن عمري األزدي  بكتابه إىل عظيم بصرى، فعرض له عامٌل على البلقاء 
من قبل قيصر يدعى شرحبيل بن عمرو الغساين، فأوثقه رباًطا، مث ضرب عنقه.

فلما نقلت األخبار لرسول اهلل  فاشتد ذلك على رسول اهلل ؛ فجهز جيًشا قوامه ثالثة آالف مقاتل.

: وصية رسول اهلل

ر رسول اهلل  على هذا البعث زيد بن حارثة ، وقال : »إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر  أمَّ
فعبد اهلل بن رواحة«،  وعقد هلم لواء أبيض، ودفعه إىل زيد بن حارثة ، وأوصاهم أن يأتوا مقتل احلارث 
ابن عمري ، وأن يدعوا من هناك إىل اإلسالم، فإن أجابوا وإال استعانوا باهلل عليهم، وقاتلوهم، وقال 
 هلم: »اغزوا بسم اهلل يف سبيل اهلل من كفر باهلل، ال تغدروا، وال تغريوا، وال تقتلوا وليًدا وال امرأة، وال 
كبرًيا فانًيا، وال منعزاًل بصومعة، وال تقطعوا خناًل وال شجرة، وال هتدموا بناء«، وملا هتيأ اجليش اإلسالمي 
للخروج، جاء املسلمون من كل أحناء املدينة ليودعوهم، مث خرج القوم، وخرج رسول  مشيًعا هلم حىت 

بلغ ثنية الوداع، فوقف وودعهم.
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الجيش اإلسالمي يتلقى املفاجأة:

حترك اجليش اإلسالمي يف اجتاه الشمال حىت نزل منطقة من أرض الشام تدعى معان، وحينئذ نقلت 
إليهم االستخبارات بأن هرقل نازل مبآب من أرض البلقاء يف مائة ألف من الروم، وانضم إليهم مائة ألف.

جيش املسلمين يعقد مجلًسا استشارًيا:

 أقام املسلمون يف معان ليلتني يفكرون يف أمرهم، وينظرون ويتشاورون، مث قالوا: نكتب إىل رسول اهلل 
، فنخربه بعدد عدونا، فإما أن ميدنا بالرجال، وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له.

فعارض عبد اهلل بن رواحة  هذا الرأي، وشجع الناس، قائاًل: "يا قوم واهلل إن اليت تكرهون لليت 
خرجتم تطلبون، الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد وال قوة وال كثرة، ما نقاتلهم إال هبذا الدين الذي أكرمنا 

اهلل به، فانطلقوا، فإمنا هي إحدى احلسنيني، إما ظهور وإما شهادة"، فاستقر الرأي على القتال.

الجيش اإلسالمي يتحرك نحو العدو:

قرر اجليش اإلسالمي أن يبدؤوا يف التحرك حنو أرض العدو، حىت لقيتهم مجوع هرقل بقرية من قرى 
للقتال،  وتعبؤوا  هناك،  فعسكروا  مؤتة،  إىل  املسلمون  واحناز  العدو،  دنا  »مشارف«، مث  يقال هلا:  البلقاء 

. وعلى امليسرة عبادة بن مالك األنصاري ، فجعلوا على ميمنتهم قطبة بن قتادة العذري

بداية القتال:

التقى الفريقان، فأخذ الراية زيد بن حارثة ، وظل يقاتل بضراوة بالغة، وبسالة ال يوجد هلا نظري 
 ، إال يف أمثاله من أبطال اإلسالم، فلم يزل يقاتل حىت خر صريًعا، فأخذ الراية جعفر بن أيب طالب
وطفق يقاتل حىت إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرها، مث قاتل حىت قطعت ميينه، فأخذ 
الراية بشماله، ومل يزل هبا حىت قطعت مشاله، فاحتضنها بعضديه، فلم يزل رافًعا إياها حىت ضربه رومي 
ضربة قطعته نصفني فقتله، فأخذ الراية عبد اهلل بن رواحة، وتقدم هبا، وهو على فرسه، فقاتل حىت قتل.
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نشاط )1( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب مب مسي جعفر بن أيب طالب ، وملاذا؟
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

 

خالد بن الوليد يتولى قيادة الجيش املسلم:

تقدم ثابت بن أرقم  فأخذ الراية، وقال: "يا معشر املسلمني، اصطلحوا على رجل منكم"، قالوا: 
"أنت"، قال: "ما أنا بفاعل"، فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، فلما أخذ الراية قاتل حىت تكسرت يف 

يده تسعة أسياف.

براعة خالد بن الوليد يف القتال:

جنح خالد بن الوليد يف الصمود أمام جيش الرومان طول النهار، يف أول يوم من القتال، وكان يشعر 
باحلاجة إىل مكيدة حربية، تلقي الرعب يف قلوب الرومان؛ حىت ينجح يف االحنياز باملسلمني من غري أن يقوم 
الرومان مبطاردهتم، فقد كان يعرف جيًدا أنه لو انكشف املسلمون وقام الرومان مبطاردهتم فسوف يتعرضون 

هلجمات شرسة قد تقضي عليهم مجيًعا.

جاء اليوم الثاين للمعركة فغري خالد  أوضاع اجليش، فجعل مقدمته ساقة، وميمنته ميسرة، وعلى 
العكس، فلما رآهم األعداء أنكروا حاهلم، وقالوا: "جاءهم مدد"، فرعبوا، وصار خالد بعد أن بدأ القتال 
حنو ساعة يتأخر باملسلمني قلياًل قلياًل، مع حفظ نظام جيشه، فلم يتبعهم الرومان ظًنا منهم أن املسلمني 
خيدعوهنم، وحياولون القيام مبكيدة ترمي هبم يف الصحراء، فنجح املسلمون يف اخلروج ساملني، حىت عادوا 

إىل املدينة.
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نشاط )2( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم، اكتب عدد قتلى املسلمني وعدد قتلى الرومان يف هذه املعركة.
......................................................................................................

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

نشاط )3( :
  

. بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب بعض ما قاله املؤرخون عن خدعة خالد بن الوليد
......................................................................................................

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

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

مكاسب املسلمين من املعركة:

لسمعة  األثــر  كبرية  كانت  لكنها  ألجله،  جــاءوا  الــذي  الثأر،  على  املعركة  هذه  املسلمون يف  مل حيصل 
املسلمني، فقد كانت الرومان أكرب قوة على وجه األرض، فكان لقاء هذا اجليش الصغري مع ذلك اجليش 

الضخم الكبري مث الرجوع عن الغزو من غري أن تلحق به خسارة تذكر، كان كل ذلك من العجائب.

 وأكدت هذه املعركة أن املسلمني من طراز آخر غري ما ألفته العرب وعرفته، فهم مؤيدون ومنصورون من 
عند اهلل، وأن صاحبهم رسول اهلل حًقا، ولذلك نرى القبائل اليت كانت ال تزال تثور على املسلمني جنحت بعد 

هذه املعركة إىل اإلسالم، فأسلمت بنو سليم وأشجع وغطفان وذبيان وفزارة، وغريها.
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التقويم : 
س1: قارن بن مكاسب املسلمن وخسائرهم من معركة مؤتة من وجهة نظرك.  

س2: أبدى سيف اهلل املسلول براعة فائقة يف قيادة جيش املسلمن يف معركة مؤتة؛ ناقش ذلك 
موضًحا من هو سيف اهلل املسلول، وماذا فعل؟

س3: تلقى املسلمون يف معركة مؤتة مفاجأة كبرية، ناقش ذلك موضًحا ماذا فعل املسلمون.
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الدرس الثاني: فتح مكة )1(:

بلده وبيته الذي جعله هدى  الفتح الذي أعز اهلل به دينه ورسوله واملسلمني، واستنقذ به  فتح مكة هو 
للعاملني من أيدي الكفار واملشركني، ودخل الناس به يف دين اهلل أفواًجا.

النبي  يجهز للغزو:

قبل أن تنقض قريش امليثاق بثالثة أيام كان رسول اهلل  أمر عائشة رضي اهلل عنها أن جتهزه، ومل 
يكن أحد يعلم،  غري أن أبا بكر دخل على عائشة رضي اهلل عنها، فقال: "يا بنية ما هذا اجلهاز؟" فقالت: 
"واهلل ما أدري"،  فقال : "واهلل ما هذا زمان غزو بين األصفر، فأين يريد رسول اهلل؟!" فقالت رضي اهلل 

عنها : "واهلل ال علم يل".

تحالف خزاعة مع املسلمين، وبني بكر مع قريش:

كانت بني قبيليت خزاعة وبين بكر عداوة وتوترات يف اجلاهلية، وكان أحد بنود صلح احلديبية أن من 
أحب أن يدخل يف عقد حممد  وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل يف عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وأن 
القبيلة اليت تنضم إىل أي الفريقني تعترب جزًءا من ذلك الفريق، فأي عدوان تتعرض له أي من تلك القبائل 

يعترب عدواًنا على ذلك الفريق.

فدخلت خزاعة يف عهد رسول اهلل ، ودخلت بنو بكر يف عهد قريش، وصارت كل من القبيلتني يف أمن 
من األخرى.

بنو بكر تغار ىلع خزاعة:

 جاء شهر شعبان من السنة الثامنة من اهلجرة، فأرادت بنو بكر أن يصيبوا من خزاعة الثأر القدمي، 
فخرج نوفل بن معاوية الديلي يف مجاعة من بين بكر فأغاروا على خزاعة لياًل، وهم على ماء يقال له »الوتري« 
قريش  وقاتل معهم رجال من  بالسالح،  بكر  قريش بين  وأعانت  واقتتلوا،  وتناوشوا  منهم رجااًل،  فأصابوا 

مستغلني ظلمة الليل.
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خزاعة تلوذ بالحرم:

فرت خزاعة إىل احلرم، ودخلوا إىل دار بديل بن ورقاء اخلزاعي، وإىل دار موىل هلم يقال له رافع، فكانت 
بنو بكر تنوي الرجوع وتركهم تعظيًما للبيت، فقال نوفل بن معاوية: "ال إله اليوم يا بين بكر، أصيبوا ثأركم، 

فلعمري إنكم لتسرقون يف احلرم، أفال تصيبون ثأركم فيه؟!".

: خزاعة تستنصر رسول اهلل

أسرع عمرو بن سامل اخلزاعي، فقدم على رسول اهلل ، فوقف على باب املسجد والنيب  جالس يف 
. ما حدث هلم ويستنصر برسول اهلل  املسجد، فأنشد عمرو بن سامل أشعاًرا يروي لرسول اهلل

 فقال رسول اهلل : "نصرت يا عمرو بن سامل"،  مث خرج بديل بن ورقاء اخلزاعي يف نفر من خزاعة، 
حىت قدموا على رسول اهلل  املدينة، فأخربوه مبن أصيب منهم، ومبظاهرة قريش بين بكر عليهم، مث 
رجعوا إىل مكة، فأخرب رسول اهلل  أصحابه أن قريًشا سترسل أبا سفيان ليؤكد على صلح احلديبة ويزيد 

مدته.

أبو سفيان يخرج إلى املدينة ليجدد الصلح:

أبا  قائدها  تبعث  أن  فعلها، فعقدت جملًسا استشارًيا، وقررت  بغدرها، وخافت عواقب  أحست قريش 
. سفيان ممثاًل هلا؛ ليقوم بتجديد الصلح، كما قد أخرب رسول اهلل

خرج أبو سفيان فلقي بديل بن ورقاء بعسفان وهو راجع من املدينة إىل مكة، فتيقن من أن بدياًل عائد 
. من عند رسول اهلل

أبو سفيان يف املدينة:

ملا قدم أبو سفيان املدينة،دخل على ابنته أم حبيبة رضي اهلل عنها، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول 
اهلل  طوته عنه، فقال أبو سفيان: "يا بنية، أرغبت يب عن هذا الفراش، أم رغبت به عين؟"، قالت رضي 
اهلل عنها : "بل هو فراش رسول اهلل ، وأنت رجل مشرك جنس"، فقال أبو سفيان: "واهلل لقد أصابك بعدي 

شر".
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نشاط )1( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم، اكتب مىت تزوج رسول اهلل  أم املؤمنني أم حبيبة رضي اهلل 
عنها.

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

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

خرج أبو سفيان فأتى رسول اهلل  فكلمه، فلم يرد عليه شيًئا، مث ذهب إىل أيب بكر  فكلمه أن يكلم 
رسول اهلل ، فقال أبو بكر : "ما أنا بفاعل"، مث أتى عمر بن اخلطاب  فكلمه أن يكلم رسول اهلل 
، فقال عمر بن اخلطاب : "أأنا أشفع لكم إىل رسول اهلل ؟ فواهلل لو مل أجد إال الذر جلاهدتكم به"، 
مث جاء فدخل على علي بن أيب طالب  وعنده فاطمة رضي اهلل عنها، وحسن  غالم يدب بني يديهما، 
فقال أبو سفيان: "يا علي، إنك أمس القوم يب رمًحا، وإين قد جئت يف حاجة، فال أرجعن كما جئت خائًبا، 
اشفع يل إىل حممد"، فقال علي : "وحيك يا أبا سفيان، لقد عزم رسول اهلل  على أمر ما نستطيع أن 
نكلمه فيه"، فالتفت أبو سفيان إىل فاطمة رضي اهلل عنها، مث قال: "هل لك أن تأمري ابنك هذا فيجري بني 
الناس، فيكون سيد العرب إىل آخر الدهر؟" قالت فاطمة رضي اهلل عنها:" واهلل ما يبلغ ابين ذاك أن جيري 
بني الناس، وما جيري أحد على رسول اهلل "، وحينئذ أظلمت الدنيا أمام عيين أيب سفيان، فقال لعلي بن 
أيب طالب  يف هلع وانزعاج ويأس وقنوط: "يا أبا احلسن، إين أرى األمور قد اشتدت علي، فانصحين"، 
قال علي : "واهلل ما أعلم لك شيًئا يغين عنك، ولكنك سيد بين كنانة، فقم فأجر بني الناس، مث احلق 
بأرضك"، قال أبو سفيان: "أو ترى ذلك مغنًيا عين شيئا"؟  فقال علي : "ال واهلل ما أظنه، ولكين مل أجد 
لك غري ذلك"، فقام أبو سفيان يف املسجد، فقال: "أيها الناس، إين قد أجرت بني الناس، مث ركب بعريه، 

وانطلق".
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نشاط )2( :
  

بالتعاون مع زمالئك؛ استخرج الدروس املستفادة من احلوار السابق بني أيب سفيان، وعلي بن 
أيب طالب  وفاطمة رضي اهلل عنها.

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

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

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

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

التقويم : 
س1: وضح األسباب وراء فتح مكة.  

س2: استخرج الدروس املستفادة من حوار أم املؤمنن أم حبيبة مع أيب سفيان.
س3: "لقد عزم رسول اهلل  على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه"، وضح من قائل هذه العبارة 

وملن قيلت، وما األمر الذي  عزم عليه رسول اهلل ؟ 
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الدرس الثالث: فتح مكة )2(:

 

أبو سفيان يعود إلى قريش:

عاد أبو سفيان إىل قريش، فلما رآه القوم قالوا: "ما وراءك"؟ قال أبو سفيان: "جئت حممًدا فكلمته، فواهلل 
ما رد علي شيًئا، مث جئت ابن أيب قحافة فلم أجد فيه خرًيا، مث جئت عمر بن اخلطاب، فوجدته أدىن العدو، 
مث جئت علًيا فوجدته ألني القوم، قد أشار علي بشيء صنعته، فواهلل ما أدري هل يغين عين شيًئا أم ال"؟  
قالوا: "ومب أمرك"؟ قال أبو سفيان: "أمرين أن أجري بني الناس، ففعلت"، قالوا: "فهل أجاز ذلك حممد"؟ قال 
أبو سفيان: "ال"، قالوا: "ويلك، إن زاد الرجل على أن لعب بك"، قال أبو سفيان: "ال واهلل، ما وجدت غري ذلك".

النبي  يخرج متكتًما:

ملا نوى رسول اهلل  الغزو تكتم األمر، وزيادة يف اإلخفاء والتعمية بعث رسول اهلل  سرية قوامها 
مثانية رجال حتت قيادة أيب قتادة بن ربعي  إىل بطن "إضم" فيما بني ذي خشب وذي املروة على ثالثة 
برد من املدينة، يف أول شهر رمضان سنة 8 هـ؛ ليظن الظان أنه  يتوجه إىل تلك الناحية، ولتذهب بذلك 

األخبار.

واصلت هذه السرية سريها، حىت إذا وصلت حيثما أمرها رسول اهلل، فبلغها أن رسول اهلل  خرج 
إىل مكة، فسارت إليه حىت حلقته.

حاطب بن أبي بلتعة  يرسل إلى قريش:

كتب حاطب بن أيب بلتعة  إىل قريش كتاًبا خيربهم مبسري رسول اهلل  إليهم، مث أعطاه امرأة، 
وجعل هلا مكافأة إن بلغت بكتابه  قريًشا، فجعلته يف قرون رأسها، مث خرجت به، وأتى رسول اهلل  اخلرب 
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من السماء مبا صنع حاطب، فبعث علًيا واملقداد رضي اهلل عنهما، فقال: »انطلقا حىت تأتيا روضة "خاخ"؛ فإن 
هبا ظعينة معها كتاب إىل قريش«، فانطلقا حىت وجدا املرأة بذلك املكان، فوجداها، فقاال رضي اهلل عنهما: 
"معك كتاب"؟  فقالت: "ما معي كتاب"، ففتشا رحلها فلم جيدا شيًئا، فقال هلا علي : "أحلف باهلل، ما 
كذب رسول اهلل  وال كذبنا، واهلل لتخرجن الكتاب أو لنجردنك"، فحلت قرون رأسها، فاستخرجت الكتاب 

. منها، فدفعته إليهما، فأتيا به رسول اهلل

: يستدعي حاطًبا  رسول اهلل

دعا رسول اهلل  حاطًبا ، فقال رسول اهلل : »ما هذا يا حاطب«؟ فقال حاطب : "ال تعجل 
علّي يا رسول اهلل؛ واهلل إين ملؤمن باهلل ورسوله، وما ارتددت وال بدلت، ولكين كنت امرًأ ملصًقا يف قريش 
لست من أنفسهم، ويل فيهم أهل وعشرية وولد، وليس يل فيهم قرابة حيموهنم، وكان من معك هلم قرابات 
 : حيموهنم، فأحببت إذ فاتين ذلك أن أختذ عندهم يًدا حيمون هبا قرابيت"، فقال عمر بن اخلطاب
"دعين يا رسول اهلل أضرب عنقه، فإنه قد خان اهلل ورسوله، وقد نافق"، فقال رسول اهلل : »إنه قد شهد 
بدًرا، وما يدريك يا عمر، لعل اهلل قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم«، فذرفت 

عينا عمر ، وقال: "اهلل ورسوله أعلم".

نشاط )1( :
  

. بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب باختصار ترمجة حاطب
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
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الجيش اإلسالمي يتحرك نحو مكة:

غادر رسول اهلل  املدينة متجًها إىل مكة يف عشرة آالف من الصحابة ، واستخلف على املدينة أبا 
رهم الغفاري ، وملا كان  باجلحفة لقيه عمه العباس بن عبد املطلب ، وكان قد خرج بأهله وعياله 

مسلًما مهاجًرا.

ملا وصل رسول اهلل  األبواء لقيه ابن عمه أبو سفيان بن احلارث وابن عمته عبد اهلل بن أيب أمية، 
فأعرض  عنهما، فقال علي أليب سفيان بن احلارث رضي اهلل عنه: "ائت رسول اهلل  من قبل وجهه، 
فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف؛ فإنه ال يرضى أن يكون أحد أحسن منه قواًل"، ففعل ذلك، فقال له رسول 

اِحِمنَي«. ُ َلُكْم َوُهَو َأْرَحُم الرَّ اهلل : »ال َتْثِريَب َعَلْيُكُم اْلَيْوَم َيْغِفُر اهللَّ

واصل رسول اهلل  سريه وهو صائم، والناس صيام، حىت بلغ ماء بني عسفان وقديد يسمى "الكديد"، 
فأفطر  وأفطر الناس معه، مث واصل سريه حىت نزل مبر الظهران عشاء، فأمر اجليش، فأوقدوا النريان، 

. على احلرس عمر بن اخلطاب  فأوقدت عشرة آالف نار، وجعل رسول اهلل

: يحمل أبا سفيان إلى رسول اهلل  العباس بن عبد املطلب

كان أبو سفيان خيرج كل ليلة يتجسس األخبار، فكان قد خرج هو وحكيم بن حزام، وبديل بن ورقاء 
يتجسسون األخبار، وعندما وصل رسول اهلل  الظهران وأشعل املسلمون النار ركب العباس  بغلة رسول 
اهلل  البيضاء، وخرج يلتمس لعله جيد بعض احلطابة أو أحًدا خيرب قريًشا؛ ليخرجوا يستأمنون رسول اهلل 
 قبل أن يدخلها، فسمع العباس  أبا سفيان يقول: "ما رأيت كالليلة نرياًنا قط، وال عسكًرا"، فقال بديل: 
"هذه واهلل خزاعة، مخشتها احلرب"، فقال أبو سفيان: "خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نرياهنا وعسكرها"، 
قال العباس: "أبا حنظلة"؟ فعرف صويت، فقال أبو سفيان: "أبا الفضل"؟ قال العباس : "نعم"، قال أبو سفيان: 

"ما لك؟ فداك أيب وأمي"، قال العباس : "هذا رسول اهلل  يف الناس، واصباح قريش واهلل".

قال أبو سفيان: "فما احليلة؟ فداك أيب وأمي"، قال العباس : "واهلل لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب 
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يف عجز هذه البغلة، حىت آيت بك رسول اهلل  فأستأمنه لك"، فركب أبو سفيان خلفي، ورجع صاحباه.

فكان أبو سفيان كلما مر على نار من نريان املسلمني، قالوا: "من هذا؟" فإذا رأوا بغلة رسول اهلل  وأنا 
عليها قالوا: عم رسول اهلل  على بغلته"، فلما مر بنار عمر بن اخلطاب ، قال عمر : "من هذا"؟ وقام 

لريى، فلما رأى أبا سفيان قال : "أبو سفيان، عدو اهلل؟! احلمد هلل الذي أمكن منك بغري عقد وال عهد".

: أبو سفيان يدخل ىلع رسول اهلل

دخل أبو سفيان على رسول اهلل ، فلحق به عمر بن اخلطاب ، فقال عمر بن اخلطاب : "يا 
رسول اهلل، هذا أبو سفيان فدعين أضرب عنقه"، قال العباس : "يا رسول اهلل، إين قد أجرته"، فقال 
رسول اهلل : »اذهب به يا عباس إىل رحلك، فإذا أصبحت فأتين به«، فذهب العباس ، فلما أصبح 
جاء به إىل رسول اهلل ، فلما رآه الرسول  قال: »وحيك يا أبا سفيان، أمل يأن لك أن تعلم أن ال إله إال 
اهلل؟!« فقال أبو سفيان: "بأيب أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك؟ لقد ظننت أن لو كان مع اهلل إله غريه 
لقد أغىن عين شيًئا بعد"، قال رسول اهلل : »وحيك يا أبا سفيان، أمل يأن لك أن تعلم أين رسول اهلل«، 
قال أبو سفيان: "بأيب أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك؟ أما هذه فإن يف النفس حىت اآلن منها شيًئا"، 
فقال له العباس: "وحيك أسلم، واشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممًدا رسول اهلل، قبل أن ُتضرب عنقك"، 
فأسلم وشهد شهادة احلق، مث قال العباس : "يا رسول اهلل، إن أبا سفيان رجل حيب الفخر، فاجعل له 
شيًئا"، فقال رسول اهلل: »نعم، من دخل دار أيب سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل 
املسجد احلرام فهو آمن«، وأمر رسول اهلل  العباس  أن حيبس أبا سفيان مبضيق الوادي عند خطم 

اجلبل حىت متر به جنود اهلل فرياها.

الجيش اإلسالمي يغادر مّر الظهران إلى مكة:

صباح يوم الثالثاء للسابع عشر من شهر رمضان سنة 8 هـ، غادر رسول اهلل  فلما مرت اجلنود أمام 
أيب سفيان، قال خماطًبا العباس : "واهلل يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيًما"، فقال 
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العباس : "يا أبا سفيان، إهنا النبوة"، قال أبو سفيان: "فنعم إذن".

الرسول  ُيَطمئن أبا سفيان:

يوم  "اليوم   أليب سفيان:  قال سعد  بأيب سفيان،     عبادة  بن  مع سعد  األنصار  رايــة  ملا مرت 
امللحمة، اليوم تستحل احلرمة، اليوم أذل اهلل قريًشا"، فقال أبو سفيان لرسول اهلل : "يا رسول اهلل، أمل 
تسمع ما قال سعد؟!" قال : »وما قال؟« فقال أبو سفيان ما قاله سعد ، فقال رسول اهلل : »بل اليوم 
يوم تعظم فيه الكعبة، اليوم يوم أعز اهلل فيه قريًشا«، مث أرسل رسول اهلل  إىل سعد  فزنع منه اللواء، 

ودفعه إىل ابنه قيس -رضي اهلل عنهما-.

نشاط )2( :
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب الدروس املستفادة من نزع رسول اهلل  اللواء من سعد بن عبادة 
. وإعطائه البنه قيس 

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

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

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

التقويم : 
س1: وضح ماذا فعل حاطب بن أيب بلتعة ، وكيف عرف رسول اهلل، وماذا كان رد فعله   

.
س2: اختذ رسول اهلل  احليطة واحلذر حى ال تعلم قريش بتحركه حنوها، وضح ذلك.

س3: وضح ماذا فعل أبو سفيان بعد أن عاد من عند رسول اهلل  أول مرة.
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الدرس الرابع: فتح مكة )3(:

أبو سفيان يرجع إلى قريش:

أذن رسول اهلل  أليب سفيان بالعودة لقريش؛ فأسرع أبو سفيان ودخل مكة، فصرخ بأعلى صوته: "يا 
معشر قريش، هذا حممد، قد جاءكم فيما ال قبل لكم به، فمن دخل دار أيب سفيان فهو آمن"،  فصاحت 
زوجته هند بنت عتبة وطلبت من قريش أن تقتل أبا سفيان، فقال أبو سفيان: "ويلكم، ال تغرنكم هذه من 
أنفسكم؛ فإنه قد جاءكم مبا ال قبل لكم به، فمن دخل دار أيب سفيان فهو آمن"، قالوا: "قاتلك اهلل، وما تغين 
عنا دارك"؟ قال أبو سفيان: "ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل املسجد فهو آمن"، فتفرق الناس إىل 

دورهم وإىل املسجد.

الجيش اإلسالمي يصل ذي طوى:

 كان رسول اهلل  ميشي واضًعا رأسه تواضًعا هلل على ما أكرمه اهلل به من الفتح، فلما انتهى رسول 
اهلل  إىل ذي طوى، وزع جيشه فكان خالد بن الوليد  على املجنبة اليمىن- وفيها أسلم وسليم، وغفار 
ومزينة، وجهينة وقبائل من قبائل العرب-، فأمره أن يدخل مكة من أسفلها، وقال: إن عرض لكم أحد من 
 على املجنبة اليسرى،  العوام  قريش فاحصدوهم حصًدا، حىت توافوين على الصفا، وكان الزبري بن 
وكان معه راية رسول اهلل ، فأمره أن يدخل مكة من أعالها -من كداء-، وأن يغرز رايته باحلجون، وال 
يربح حىت يأتيه، وكان أبو عبيدة  على الرجالة واحلسر-وهم الذين ال سالح معهم-، فأمره أن يأخذ 

بطن الوادي.

الجيش اإلسالمي يدخل مكة:

وحتركت كل كتيبة من اجليش اإلسالمي على الطريق اليت كلفت الدخول منها فأما خالد  وأصحابه 
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فلم يلقهم أحد من املشركني إال قتلوه، وأما الزبري  فتقدم حىت نصب راية رسول اهلل  باحلجون عند 
. مسجد الفتح، وضرب له هناك قبة، فلم يربح حىت جاءه رسول اهلل

الرسول  يدخل املسجد الحرام:

حترك رسول اهلل   واملسلمون حوله حىت دخلوا املسجد، فأقبل إىل احلجر األسود، فاستلمه، مث طاف 
بالبيت غري حمرٍم، ويف يده قوس، وحول البيت وعليه ثالمثائة وستون صنًما، فجعل يطعنها بالقوس، ويقول 

ىل  مل  خل  يمح ] اإلسراء :81[، ىمحٱ  زي  ري  ٰى  ين  ننىن  من  زن  رن  مم  : ىمحٱ 
يمح ] سبأ :4٩[، مث دعا  عثمان بن طلحة، فأخذ منه مفتاح الكعبة،  مم  خم  حم  جم  يل 

فأمر هبا ففتحت، فدخلها.

نشاط )1( :
  

. بالكعبة وماذا فعل  بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب ماذا وجد رسول اهلل
...........................................................................................................................................

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

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

الرسول  يصلي يف الكعبة ثم يخطب أمام قريش:

خرج رسول اهلل   من الكعبة، فوجد قريًشا قد مألت املسجد صفوًفا ينتظرون ماذا يصنع؟ فأخذ 
بعضاديت الباب، وهم حتته، فقال : »ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم 
األحزاب وحده، أال كل مأثرة أو مال أو دم فهو حتت قدمي هاتني، إال سدانة البيت وسقاية احلاج، أال وقتيل 
اخلطأ شبه العمد ففيه الدية مغلظة، مائة من اإلبل، أربعون منها يف بطوهنا أوالدهــا،  يا معشر قريش، 

نئ  مئ  زئ  إن اهلل قد أذهب عنكم خنوة اجلاهلية وتعظمها باآلباء، الناس من آدم، وآدم من تراب ىمحٱ 
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يمح  ىث  نث  مث  زث  يترث  ىت  نت  مت  زت  يبرت  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ 

]احلجرات:13[«.

 : يعطي مفتاح البيت إلى عثمان بن طلحة  رسول اهلل

جلس رسول اهلل  يف املسجد، فقام إليه علّي  ومفتاح الكعبة يف يده، فقال: يا رسول اهلل، امجع 
  أين عثمان بن طلحة«؟ فدعي له، فقال« : لنا احلجابة مع السقاية صلى اهلل عليك، فقال رسول اهلل
له: »هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء، خذوها خالدة تالدة، ال يزنعها منكم إال ظامل، يا عثمان، 

إن اهلل استأمنكم على بيته، فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت باملعروف«.

بالل يؤذن ىلع الكعبة:

وأبو سفيان بن حرب،  الكعبة،   أن يصعد فيؤذن على   بالاًل  حانت الصالة، فأمر رسول اهلل 
وعتاب بن أسيد، واحلارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة، فقال عتاب: "لقد أكرم اهلل أسيًدا أن ال يكون مسع 
هذا، فيسمع منه ما يغيظه"، فقال احلارث: "أما واهلل لو أعلم أنه حق التبعته"، فقال أبو سفيان: "أما واهلل 
ال أقول شيًئا، لو تكلمت ألخربت عين هذه احلصباء"، فخرج عليهم النيب ، فقال هلم: »قد علمت الذي 
قلتم«، مث ذكر  هلم ما قالوه، فقال احلارث وعتاب: "نشهد أنك رسول اهلل، واهلل ما اطلع على هذا أحد 
كان معنا، فنقول: أخربك"، مث دخل رسول اهلل  يومئذ دار أم هانئ بنت أيب طالب رضي اهلل عنها فاغتسل 

وصلى مثاين ركعات يف بيتها، وكان وقت الضحى.

نشاط )2( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب ماذا فعل رسول اهلل  فيمن أجارهتما أم هانئ رضي اهلل عنها.
...........................................................................................................................................

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

...........................................................................................................................................
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النبي  يهدر دماء بعض أكابر مجرمي قريش:

أستار  وإن وجدوا حتت  بقتلهم  وأمر  املجرمني،  أكابر  نفر من  تسعة  دماء  يومئذ    أهدر رسول اهلل 
الكعبة، وهم عبد العزى بن خطل، وعبد اهلل بن أيب سرح، وعكرمة بن أيب جهل، واحلارث بن نفيل بن 
وهب، ومقيس بن صبابة، وهبار بن األسود، وقينتان كانتا البن خطل، كانتا تغنيان هبجو النيب ، وسارة 

موالة لبعض بين عبد املطلب، وهي اليت وجد معها كتاب حاطب.

نشاط )3( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم، اكتب ماذا فعل رسول اهلل  وصحابته  مبن أهدر دمهم.
...........................................................................................................................................

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

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

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

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

إسالم صفوان بن أمية:

كان صفوان بن أمية زعيًما كبرًيا من زعماء قريش فخاف على نفسه ففر هارًبا، يريد أن يركب البحر من 
جدة إىل اليمن، فاستأمن له عمري بن وهب اجلمحي  رسول اهلل  فأمنه، وأعطاه عمامته اليت دخل هبا 
مكة، فلحقه عمري، فقال لرسول اهلل : "اجعلين باخليار شهرين"،  فقال له رسول اهلل : "أنت باخليار 

أربعة أشهر"، مث أسلم صفوان، وقد كانت امرأته أسلمت قبله، فأقرمها على النكاح األول.

إسالم فضالة بن عمير:

، وهو يف الطواف، ليقتله فأخربه  كان فضالة بن عمري رجاًل جريًئا، فجاء يتسلل إىل رسول اهلل 
الرسول   مبا يف نفسه فأسلم.
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خطبة الرسول يف اليوم الثاني من الفتح:

فلما كان الغد من يوم الفتح قام رسول اهلل  يف الناس خطيًبا، فحمد اهلل، وأثىن عليه، وجمده مبا 
هو أهله، مث قال: »أيها الناس، إن اهلل حرم مكة يوم خلق السموات األرض، فهي حرام حبرمة اهلل إىل يوم 
القيامة، فال حيل المرئ يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يسفك فيها دًما، أو يعضد هبا شجرة، فإن أحد ترخص 
لقتال رسول اهلل ، فقولوا: إن اهلل أذن لرسوله ومل يأذن لكم، وإمنا حلت يل ساعة من هنار، وقد عادت 

حرمتها اليوم كحرمتها باألمس، فليبلغ الشاهد الغائب«.

رسول اهلل  ُيَطمن األنصار:

بعد فتح مكة كان رسول اهلل  على الصفا رافًعا يديه، وكان بعض األنصار يقولون لبعضهم البعض: 
"أترون رسول اهلل  إذ فتح اهلل عليه أرضه وبلده أن يقيم هبا"، فلما فرغ  من دعائه قال هلم : »ماذا 
قلتم؟« قالوا: "ال شيء يا رسول اهلل"، فلم يزل  هبم حىت أخربوه، فقال رسول اهلل  : »معاذ اهلل! املحيا 

حمياكم، واملمات مماتكم«.

النبي  يأخذ البيعة من قريش:

تبني ألهل مكة أنه ال سبيل إىل النجاة إال باإلسالم، فاجتمعوا للبيعة، فجلس رسول اهلل  على الصفا 
فيما  والطاعة  السمع  على  فبايعوه  الناس،  على  يأخذ  منه،  أسفل    اخلطاب  بن  وعمر  الناس،  يبايع 
استطاعوا، فلما فرغ  من بيعة الرجال أخذ يف بيعة النساء، وهو على الصفا، وعمر قاعد أسفل منه، 
يبايعهن بأمره، ويبلغهن عنه، فجاءت هند بنت عتبة رضي اهلل عنها متنكرة خوًفا من رسول اهلل  أن 
يعرفها، فقال رسول اهلل : »أبايعكن على أن ال تشركن باهلل شيًئا«، فبايع عمر  النساء على أن ال يشركن 
باهلل شيًئا،  فقال رسول اهلل : »وال تسرقن«، فقالت هند رضي اهلل عنها: "إن أبا سفيان رجل شحيح، فإن 
أنا أصبت من ماله هنات؟ فقال أبو سفيان: "وما أصبت فهو لك حالل"، فضحك رسول اهلل  وعرفها، 
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فقال : »وإنك هلند؟« قالت: "نعم، فاعف عما سلف يا نيب اهلل، عفا اهلل عنك"، فقال : »وال يزنني«، 
فقالت هند: "أو تزين احلرة؟!" فقال : »وال يقتلن أوالدهن«، فقال : »وال يأتني ببهتان«، فقالت هند: 
"واهلل، إن البهتان ألمر قبيح، وما تأمرنا إال بالرشد ومكارم األخالق"، فقال : »وال يعصينك يف معروف«،  
فقالت هند: "واهلل ما جلسنا جملسنا هذا ويف أنفسنا أن نعصيك"، فلما رجعت رضي اهلل عنها جعلت تكسر 

صنمها، وتقول: "كنا منك يف غرور".

نشاط )4( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب كم مكث رسول اهلل  مبكة؟ وماذا كان  يفعل؟
...........................................................................................................................................

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

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

التقويم : 
س1: اكتب الدروس املستفادة من فتح مكة.  

س2: أسلم يف فتح مكة الكثري من كرباء قريش؛ ناقش ذلك موضًحا بأمثلة.
س3: قارن بن بيعة رسول اهلل  لرجال قريش، وبيعته  لنساء قريش.
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الدرس الخامس: غزوة حنين:

)شوال/ 8هـ(    

اجتمعت هوازن وثقيف، ونصر وجشم وسعد بن بكر وناس من بين هالل إىل مالك بن عوف النصري، 
وقررت املسري إىل حرب املسلمني.

مسير العدو ونزوله بأوطاس:

أمجع القائد العام مالك بن عوف املسري إىل حرب املسلمني، فساق مع الناس أمواهلم ونساءهم وأبناءهم، 
وسار حىت نزل وادي أوطاس بالقرب من حنني.

مجرب الحروب يغلط رأي القائد:

فاجتمع إليه الناس، وفيهم  شيخ كبري شجاع خبري باحلرب، يدعى دريد بن الصمة، فقال دريد: "بأي 
"نعم جمال اخليل، ال حزن ضرس، وال سهل دهس، مايل أمسع رغاء  "بأوطاس"، قال:  قالوا:  أنتم؟"  واد 
البعري، وهناق احلمري، وبكاء الصيب وثغاء الشاء؟!" قالوا: "ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأمواهلم 
وأبناءهم"، فدعا مالًكا وسأله عما محله على ذلك، فقال: "أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل 
عنهم"، فقال: "راعي ضأن واهلل، وهل يرد املنهزم شيء؟ إهنا إن كانت لك مل ينفعك إال رجل بسيفه ورحمه، 
وإن كانت عليك فضحت يف أهلك ومالك"، مث سأل عن بعض البطون والرؤساء، مث قال: "يا مالك إنك مل 
تصنع بتقدمي بيضة هوازن إىل حنور اخليل شئًيا، ارفعهم إىل ممتنع بالدهم وعلياء قومهم، مث الق الصباة 
على متون اخليل، فإن كانت لك حلق بك من وراءك، وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك"، 

فرفض مالك هذا الطلب.
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تناقل األخبار بين املسلمين واملشركين:

أرسل مالك عيوًنا لالستكشاف عن املسلمني، فجاءته هذه العيون وهي خائفة مما رأت من قوة املسلمني، 
واقترحوا عليه الرجوع.

، وأمــره أن يدخل يف  أبا حدرد األسلمي  العدو، فبعث   مبسري  وجــاءت األخبار إىل رسول اهلل 
الناس، فيقيم فيهم حىت يعلم علمهم، مث يأتيه خبربهم، ففعل.

الرسول  يغادر مكة إلى حنين:

خرج رسول اهلل  من مكة يف اليوم التاسع عشر من يوم دخوله  يف مكة، يوم السادس من شهر 
شوال سنة 8 هـ،  يف اثين عشر ألًفا من املسلمني، عشرة آالف ممن كانوا خرجوا معه لفتح مكة، وألفان من 
حديثي اإلسالم من أهل مكة، واستعار من صفوان بن أمية مائة درع بأداهتا، واستعمل على مكة عتاب بن 

. أسيد

رسول اهلل  يبشر بنصر املسلمين:

جاء فارس إىل رسول اهلل  لياًل، فقال له: "إين طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا هبوازن على بكرة أبيهم 
وتطوع  إن شاء اهلل"،  غًدا  املسلمني  "تلك غنيمة  وقال:   ، فتبسم رسول اهلل  وشائهم"،  ونعمهم  بظعنهم 

. للحراسة تلك الليلة أنس بن أيب مرثد الغنوي

: تفرق الجيش اإلسالمي وبسالة رسول اهلل

دخل مالك بن عوف وادي حنني لياًل، وفرق جيشه، وأصدر أوامره إليهم بأن يرشقوا املسلمني أول ما 
يظهروا، ووصل اجليش اإلسالمي إىل حنني ليلة األربعاء.
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عبأ رسول اهلل  جيشه وقت السحر، وعقد األلوية والرايات وفرقها على الناس، ويف الصبح استقبل 
املسلمون وادي حنني، وهم ال يدرون مبا أعده مالك هلم، فبينما هم يزنلون الوادي ، فاستقبلتهم املشركون 
بوابل من  النبال، فتفرق املسلمون راجعني، حىت أنه مل يتبق مع رسول اهلل  إال عدد قليل من املهاجرين 

وأهل بيته ،  وكانت هزمية منكرة.

اجته رسول اهلل   إىل اليمني، وهو يقول: »هلموا إيّل أيها الناس، أنا رسول اهلل، أنا حممد بن عبد 
اهلل«، وحينئذ ظهرت شجاعة النيب  اليت ال نظري هلا، فقد وجه  بغلته جهة الكفار وهو يقول: »أنا النيب 

ال كذب، أنا ابن عبد املطلب«، مث نزل رسول اهلل ، فاستنصر ربه قائاًل: »اللهم أنزل نصرك«.

رجوع املسلمين واحتدام املعركة:

أمر رسول اهلل  عمه العباس  أن ينادي  املسلمني، فتالحقت كتائب املسلمني واحدة تلو األخرى كما 
كانوا تركوا املوقعة، واحتدم القتال، فنظر رسول اهلل  إىل ساحة القتال، فقال: »اآلن محي الوطيس«، مث 
أخذ  قبضة من تراب األرض، فرمى هبا يف وجوه القوم، وقال: »شاهت الوجوه«، فما كان من مشرك إال 
مأل  اهلل عينيه تراًبا من تلك القبضة، وما هي إال ساعات بعد رمي القبضة حىت اهنزم العدو هزمية منكرة، 

وقتل من ثقيف وحدهم حنو السبعني، وحاز املسلمون ما كان مع العدو من مال وسالح وظعن.

نشاط )1( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب اآليات القرآنية اليت نزلت يف غزوة حنني.
...........................................................................................................................................

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

...........................................................................................................................................
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جيش املسلمين يطارد املشركين:

بدأت عالمات اهلزمية تدب يف املشركني، فبدأوا يف التفرق واهلروب، فاجته معظمهم إىل الطائف، 
وطائفة منهم إىل خنلة، وطائفة إىل أوطاس، فتوجه رسول اهلل  جهة الطائف، وأرسل النيب  إىل 
أوطاس أبا عامر األشعري  وجمموعة من املسلمني، فاهنزم جيش املشركني، واستشهد القائد أبو عامر 
الذين سلكوا خنلة، فأدركت دريد بن  املشركني  فلول  املسلمني  ، وطــاردت طائفة من فرسان  األشعري 

. الصمة فقتله ربيعة بن رفيع

نشاط )2( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب الغنائم اليت حصلها املسلمون يف غزوة حنني.
...........................................................................................................................................

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

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

التقويم : 
س1: اكتب الدروس املستفادة من غزوة حنن.  

س2: اكتب اآليات القرآنية اليت نزلت يف غزوة حنن، واشرحها بأسلوبك.
س3 ظهرت شجاعة الني  اليت ال نظري هلا  يف غزوة حنن، ناقش ذلك. 
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الدرس السادس: غزوة الطائف:

)شوال/ 8هـ(    

هذه الغزوة هي امتداد لغزوة حنني، حيث إن معظم فلول هوازن وثقيف دخلوا الطائف وحتصنوا هبا، 
فسار إليهم رسول اهلل  بعد فراغه من حنني ومجع الغنائم باجلعرانة.

املسلمون يحاصرون مالك بن عوف:

اجته رسول اهلل  إىل الطائف، فمر يف طريقه على النخلة اليمانية، مث على قرن املنازل، مث على 
لية، وكان هناك حصن ملالك بن عوف فأمر هبدمه، مث واصل سريه حىت انتهى إىل الطائف فزنل قريًبا من 

حصنه، وعسكر هناك، وفرض احلصار على أهل احلصن.

فرماهم أهل احلصن رمًيا شديًدا، حىت أصيب ناس من املسلمني جبراحة، وُقِتل منهم اثنا عشر رجاًل، 
واضطروا إىل االرتفاع عن معسكرهم إىل مسجد الطائف اليوم، فعسكروا هناك؛ مما دفع النيب  أن يأمر 
بنصب  املنجنيق، وقذف القذائف، حىت وقعت شدخة يف جدار احلصن، فدخل نفر من املسلمني، فأرسل 
عليهم العدو قطًعا من احلديد حمماة بالنار، فخرجوا من حتتها، فرموهم بالنبل وقتلوا منهم رجااًل، فأمر 
  منادًيا أن ينادي: "أميا عبد نزل من احلصن وخرج إلينا فهو حر"، فخرج إليهم ثالثة وعشرون، فأعتقهم 

. رسول اهلل

نشاط )1( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب املدة اليت حاصر املسلمون فيها مالك بن عوف.
...........................................................................................................................................
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نشاط )2( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب خمتصَر ترمجٍة أليب بكرة.
...........................................................................................................................................

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

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

رسول اهلل  يأمر بفك الحصار:

طال احلصار، واستعصى احلصن، وأصيب املسلمون مبا أصيبوا من رشق النبال وغريها، فاستشار رسول 
اهلل  بعض أصحابه، فأشاروا عليه بالرحيل، وحينئذ عزم رسول اهلل  على رفع احلصار والرحيل، فأمر 
عمر بن اخلطاب  فأذن يف الناس: "إنا قافلون غًدا إن شاء اهلل"، فثقل على املسلمني ذلك، وقالوا: "نذهب 
وال نفتحه؟!" فقال رسول اهلل : »اغدوا على القتال«، فغدوا فأصاهبم جراح، فقال : »إنا قافلون غًدا إن 
 : يضحك، وملا ارحتلوا واستقلوا قال  شاء اهلل«، فسروا بذلك وأذعنوا، وجعلوا يرحلون، ورسول اهلل
 : قولوا: »آيبون تائبون عابدون، لربنا حامدون«، وقال بعض املسلمني: "يا رسول اهلل ادع على ثقيف"، فقال

»اللهم اهد ثقيًفا، وآت هبم«.

قسمة الغنائم بالجعرانة:

عاد رسول اهلل  بعد رفع احلصار عن الطائف؛ فمكث باجلعرانة بضع عشرة ليلة ال يقسم الغنائم، 
ويتأىن هبا، يبتغي أن يقدم عليه وفد هوازن تائبني، فيحرزوا ما فقدوا، فلم جيئه أحد، فبدأ بقسمة املال، 
ليسكت املتطلعني من رؤساء القبائل وأشراف مكة، فكان املؤلفة قلوهبم أول من أعطى وحظي باألنصبة اجلزلة.

وأعطى أبا سفيان بن حرب  أربعني أوقية ومائة من اإلبل، فقال أبو سفيان : "ابين يزيد"، فأعطاه 
رسول اهلل  مثلها، فقال أبو سفيان : "ابين معاوية"، فأعطاه رسول اهلل  مثلها، وأعطى حكيم بن 
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  صفوان بن أمية  مائة أخرى فأعطاه إياها، وأعطى رسول اهلل  مائة من اإلبل، مث سأله  حزام
ثالمثائة من اإلبل، وأعطى احلارث بن احلارث بن كلدة  مائة من اإلبل، وكذلك أعطى رجااًل من رؤساء 
قريش وغريها، حىت شاع يف الناس أن حممًدا يعطي عطاًء ما خياُف الفقر، فازدمحت عليه األعراب يطلبون 
املال حىت اضطروه إىل شجرة، فانتزعت رداءه، فقال رسول اهلل : »أيها الناس، ردوا علي ردائي، فو 
الذي نفسي بيده لو كان عندي شجر هتامة نعًما لقسمته عليكم، مث ما ألفيتموين خبياًل، وال جباًنا، وال كذاًبا«.

بعد إعطاء املؤلفة قلوهبم أمر رسول اهلل  زيد بن ثابت  بإحضار الغنائم والناس، مث فرضها على 
الناس، فكانت سهامهم لكل رجل أربًعا من اإلبل وأربعني شاة، فإن كان فارًسا أخذ اثين عشر بعرًيا وعشرين 

ومائة شاة.

نشاط )3( :
  

بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب حكمة رسول اهلل  يف زيادة بعض سادة قريش من الغنائم.
...........................................................................................................................................

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

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

رسول اهلل  يدعو لألنصار:

ملا أعطى رسول اهلل  العطايا الكثرية لسادة قريش، ومل يعط األنصار منها شيء، قال قائلهم: لقي 
واهلل رسول اهلل  قومه، فدخل عليه سعد بن عبادة ، فقال: "يا رسول اهلل، إن هذا احلي من األنصار 
قد وجدوا عليك يف أنفسهم ملا صنعت يف هذا الفيء الذي أصبت؛ قسمت يف قومك، وأعطيت عطايا عظاًما 
يف قبائل العرب، ومل يك يف هذا احلي من األنصار منها شيء"، فقال رسول اهلل: »فأين أنت من ذلك 
: »فامجع يل قومك يف هذه  أنا إال من قومي"، فقال رسول اهلل  يا رسول اهلل، ما   : يا سعد«؟ قال 
احلظرية«، فخرج سعد  فجمع األنصار يف تلك احلظرية، فجاء رجال من املهاجرين فتركهم  دخلوا، 
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وجاء آخرون فردهم، فلما اجتمعوا له أتاه سعد ، فقال: "لقد اجتمع لك هذا احلي من األنصار"، فأتاهم 
رسول اهلل ، فحمد اهلل، وأثىن عليه، مث قال:

»يا معشر األنصار، ما مقالة بلغتين عنكم، وِجَدٌة وجدمتوها علّي يف أنفسكم؟ أمل آتكم ضالاًل فهداكم 
اهلل؟ وعالة فأغناكم اهلل، وأعداء فألف اهلل بني قلوبكم«؟! قالوا: "بلى، اهلل ورسوله أمن وأفضل"، مث قال 
رسول اهلل : »أما واهلل لو شئتم لقلتم، فلَصدقتم ولُصدقتم: أتيتنا مكذًبا فصدقناك، وخمذواًل فنصرناك، 
وطريًدا فآويناك، وعائاًل فآسيناك، أوجدمت يا معشر األنصار يف أنفسكم يف لعاعة من الدنيا تألفت هبا قوًما 
ليسلموا، ووكلتم إىل إسالمكم؟ أال ترضون يا معشر األنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعري، وترجعوا برسول 
اهلل  إىل رحالكم؟ فو الذي نفس حممد بيده، لوال اهلجرة لكنت امرًأ من األنصار، ولو سلك الناس شعًبا، 
وسلكت األنصار شعًبا؛ لسلكت شعب األنصار، اللهم ارحم األنصار، وأبناء األنصار، وأبناء أبناء األنصار«، فبكى 
القوم حىت أخضلوا حلاهم، وقالوا: رضينا برسول اهلل  قسًما وحًظا، مث انصرف رسول اهلل ، وتفرقوا .

رسول اهلل  يعود للمدينة:

العمرة،  فأدى  العمرة، ودخل مكة حمرًما،  فنوى  الغنائم يف اجلعرانة   من قسمة  فرغ رسول اهلل 
وانصرف بعد ذلك راجًعا إىل املدينة بعد أن وىل على مكة عتاب بن أسيد ، وكان رجوعه إىل املدينة لست 

ليال بقيت من ذي القعدة سنة 8 هـ.

التقويم : 
س1: اكتب الدروس املستفادة من غزوة الطائف.  

س2: دعا رســول اهلل  لأنصار قائًا: »اللهم ارحــم األنصار، وأبناء األنصار، وأبناء أبناء 
األنصار«، اشرح ذلك، موضًحا ملاذا دعى رسول اهلل  هلم.

س3: فاضل رسول اهلل  بن سادة قريش واألنصار يف الغنائم، ناقش ذلك موضًحا أثر ذلك 
على األنصار.



الفصل الدراسي الثاين
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احلفظ والتالوة
# سورة املمتحنة	
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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 الحشر )17-11(

يل ىل  مل  خل 

ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ   ٰى      ٌّ       ٍّ        َّ     ُّ      ِّ   ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  ىمحٱ 

مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ 

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

مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ىنين  نن  من  زن  رن  مم 

حس  جس  مخ  جخ  جحمح  مج  حج  مث  متهت  خت  حت  هبجت  مب  خب  حب  جب  هئ 

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

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

يمح ]احلشر: 11 - 17[. حن  جن  يم  ىم  خممم  حم  جم  يل  ىل 
 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
حيطان.هبجت

خت املقصود هنا: عداوهتم فيما بينهم.حت 

متفرقة.جحمح

مظ سوء عاقبة كفرهم.حط 
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نشاط )1( :
  

اختر عنواًنا مناسًبا لآليات، واكتبه.
...........................................................................................................

املعنى اإلجمالي:

أمل تنظر إىل املنافقني الذين يقولون إلخواهنم يف الكفر من يهود بين النضري: لئن أخرجكم حممد وَمن 
معه ِمن منازلكم لنخرجن معكم، وال نطيع فيكم أحًدا أبًدا إن سَأَلنا خْذالنكم، أو ترك اخلروج معكم، ولئن 

قاتلوكم لنعاوننكم عليهم، واهلل يشهد إن املنافقني لكاذبون فيما وعدوا به يهود بين النضري.

لئن ُأخرج اليهود من املدينة ال خيرج املنافقون معهم، ولئن قوتلوا ال يقاتلون معهم كما َوَعدوا، ولئن قاتلوا 
معهم ليوُلنَّ األدبار فراًرا منهزمني، مث ال ينصرهم اهلل، بل خيذهلم، وُيِذلُّهم.

َلخوُف املنافقني وخشيتهم من املؤمنني أعظم وأشد يف صدورهم من خوفهم وخشيتهم من اهلل؛ وذلك 
بسبب أهنم قوم ال يفقهون عظمة اهلل واإلميان به، وال يرهبون عقابه.

واليهود ال يواجهون املؤمنني بقتال جمتمعني إال يف قرى حمصنة باألسوار واخلنادق، أو من خلف احليطان 
اليت يتسترون هبا؛ جلبنهم وللرعب الذي متكن من قلوهبم، عداوهتم فيما بينهم شديدة، فيظن الظان أهنم 
جمتمعون على كلمة واحدة، ولكن قلوهبم متفرقة؛ وذلك بسبب أهنم قوم ال يعقلون أمر اهلل وال يتدبرون آياته.

مثل هؤالء اليهود فيما حلَّ هبم من عقوبة اهلل كمثل كفار قريش يوم بدر، ويهود بين قينقاع، حيث ذاقوا 
سوء عاقبة كفرهم وعداوهتم لرسول اهلل  يف الدنيا، وهلم يف اآلخرة عذاب أليم موجع.

ومثل هؤالء املنافقني يف إغراء اليهود على القتال وَوْعدهم بالنصر على رسول اهلل ، كمثل الشيطان 
حني زيَّن لإلنسان الكفر ودعاه إليه، فلما كفر قال: إين بريء منك، إين أخاف اهلل رب اخللق أمجعني.

فكان عاقبة أمر الشيطان واإلنسان الذي أطاعه فكفر، أهنما يف النار، ماكَثْين فيها أبًدا، وذلك جزاء 
املعتدين املتجاوزين حدود اهلل. 
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نشاط )2( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اذكر باختصار ما وعد به املنافقون يهود بين النضري، وهل وفوا 
هلم مبا وعدوا؟

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

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

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

الدروس املستفادة من اآليات:

. بني املنافقني واليهود روابط وعوامل مشتركة أبرزها عداوة اإلسالم، والكفر بالنيب  )1(

)2(  الكذب صفة الزمة باملنافقني؛ وهو ما فعلوه مع حلفائهم من يهود بين قريظة وبين النضري.

صدق نبوة النيب  بإخباره بالغيب، فقد أخرب عن خذالن املنافقني لليهود، وهو ما حصل فعاًل.  )3(

لفرط جهل اليهود بقدرة اهلل وعظمته فإهنم خيافون من املسلمني أشد من خوفهم من اهلل جل وعال.  )4(

جنب اليهود واملنافقني وعدم قدرهتم على مواجهة أهل اإلميان؛ وذلك ملا يلقيه اهلل من الرعب يف قلوب   )5(
أعدائه، ويفرقهم، وتأييده ونصرته لعباده املؤمنني.

الوحدة سبب للقوة، والتفرق والتشتت هو سبب للهزمية والضعف.  )6(

األمثال تضرب يف القرآن الكرمي لتقريب األفهام واملعاين.  )7(

الشيطان يسول لبين آدم حىت إذا وقعوا يف الكفر واملعصية تربأ منهم.  )8(

.........................................................................................................................  )٩(
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نشاط )3( :
  

بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب آيات يف سور أخرى تصف مواالة املنافقني للكفار.
..................................................................................................  )1(
..........................................................................................................

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

التقويم : 
س1: اشرح اآليات بأسلوبك.  

د صفات املنافقن وصفات اليهود املذكورة يف اآليات. س2: عدِّ
س3: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.

س4: عدد الوسائل اليت يستدرج الشيطان هبا اإلنسان ليوقعه يف الكفر.
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الدرس الثاني: تفسير سورة الحشر )24-18(

يل ىل  مل  خل 

ٰى     ٌّ        ٍّ  َّ     ٰر  ٰذ  ىييي  مي  حيخي  جي  يه  ىه  مه   جه  ين  ىن  من  خن   ىمحٱ 

رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  نئىئ  مئ  زئ  رئ   ّٰ         ِّ      ُّ   

اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  متنت  زت 

ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  يكمل  ىك  مك  لك 

هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  جئحئ  يي  ىي  ميني  زي 

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

جك  مق  مفحق  خف  حف  جف  مغ  جغ  جعمع  مظ  حط  خضمض  حض  جض 

خكيمح  ]احلشر: 18 - 24[. حك 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
لتتدبر.مه

زئ تركوا أداء حقه.رئ 

نئىئ مئ 
املقصود هنا: أهنم غفلوا عن حظوظ أنفسهم يف 

اآلخرة.
متشقًقا.لك
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معناهاالكلمة 
خت حت  جت  .......................................هب 

يي عامل السر، وما غاب عن األعني.ىي 

كل معلن وحاضر.جئحئ

املزنه عن كل نقص، الذي سلم من كل عيب.مث

املصدق رسله باملعجزات، واآليات البينات.حج

الرقيب على كل خلقه.مج

القوي الغالب الذي ال يغلب.جح

الذي قهر مجيع العباد.مح

حس تزنه اهلل تعاىل.جس 

املقدر لألشياء، واملوجد هلا.جض

الذي يصدر خلقه عن الكيفية اليت يشاؤها.حض

اليت ال أحسن منها.جعمع

نشاط )1( :
  

اكتب أبرز العناوين اليت حتدثت عنها سورة احلشر.
...........................................................................................................................................

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

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

يا أيها املؤمنون خافوا اهلل، واحذروا عقابه بفعل ما أمركم به وترك ما هناكم عنه، وتفكروا فيما قدمتم 
من األعمال ليوم القيامة، وخافوا اهلل يف كل ما تأتون وما َتَذرون، إن اهلل سبحانه خبري مبا تعملون، ال خيفى 

عليه شيء من أعمالكم.

وال تكونوا كالذين تركوا أداء حق اهلل؛ فأنساهم ما ألنفسهم من اخلريات اليت تنجيهم من عذاب يوم 
القيامة، أولئك هم اخلارجون عن طاعة اهلل وطاعة رسوله.

مون، أصحاب اجلنة هم الظافرون بكل مطلوب،  بون، وأصحاب اجلنة املنعَّ ال يستوي أصحاب النار املعذَّ
الناجون من كل مكروه.

ِمن وعد ووعيد، ألبَصْرته على قوته وشدة  القرآن على جبل من اجلبال، ففهم ما فيه  أنزلنا هذا  لو 
صالبته وضخامته، خاضًعا ذلياًل متشقًقا من خشية اهلل تعاىل، وهذه من األمثال اليت نوضحها للناس لعلهم 

يتفكرون يف قدرة اهلل وعظمته.

هو اهلل سبحانه وتعاىل املعبود حبق الذي ال إله سواه، عامل السر والعلن، هو الرمحن الذي وسعت رمحته 
كل شيء، الرحيم بأهل اإلميان به.

ق رسله  ه عن كل نقص، الذي سِلم من كل عيب، املصدِّ هو املالك جلميع األشياء، املتصرف فيها، املزنَّ
وأنبياءه مبا أرسلهم به من اآليات البينات، الرقيب على كل خلقه يف أعماهلم، العزيز الذي ال يغاَلب، اجلبار 
ه اهلل تعاىل عن كل ما  ر الذي له الكربياء والعظمة، تزنَّ الذي قهر مجيع العباد، وأذعن له سائر اخللق، املتكبِّ

يشركونه به يف عبادته.

ر  هو اهلل سبحانه وتعاىل اخلالق املقدر للخلق، البارئ املنشئ املوجد هلم على مقتضى حكمته، املصوِّ
ح له مجيع ما يف السماوات واألرض، وهو  خلقه كيف يشاء، له سبحانه األمساء احلسىن والصفات العلى، يسبِّ

العزيز شديد االنتقام ِمن أعدائه، احلكيم يف تدبريه أمور خلقه.



176

نشاط )2( :
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اذكر أربع فوائد ملحاسبة النفس.
................................................................................................  )1(
................................................................................................  )2(
................................................................................................  )3(
................................................................................................  )4(

الدروس املستفادة من اآليات:

)1(  تكرار الوصية بالتقوى داللة على أمهيتها، ووجوب التزامها؛ بأداء فرائض اهلل، واجتناب نواهيه.

احلرص على السعي لآلخرة ببذل املعروف، وفعل اخلري، والتزود بالطاعات.  )2(

امليزان بني الناس هو التقوى واالستقامة على الدين، فأصحاب اجلنة هم الفائزون، وأصحاب النار هم   )3(
اخلاسرون.

أمهية تدبر القرآن، وتفهم معانيه، والعمل به.  )4(

عظمة القرآن الكرمي، وقوة تأثريه؛ فإنه لو نزل هذا القرآن على جبل خلشع لوعده، وتصّدع لوعيده.  )5(

توحيد اهلل تعاىل بربوبيته وألوهيته هو أعظم حق على العباد.  )6(

أمساء اهلل تعاىل كلها حسىن، وصفاته كاملة ال يشبهه فيها أحد.  )7(

. نثبت هلل تعاىل من األمساء والصفات ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه  )8(

اهلل تعاىل مالك امللك، املزّنه عن كل نقص، والطاهر من كل عيب.  )٩(

................................................................................................  )10(
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نشاط )3( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اذكر بالدليل عدد أمساء اهلل احلسىن املذكورة يف القرآن والسنة.

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

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

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

التقويم : 
س1: اشرح اآليات بأسلوبك.  

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.
س3: بن حكم تدبر القرآن الكرمي.

يمح، قارن بن االمسن. يل  ىل  س4: من أمساء اهلل تعاىل ىمحٱ 
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الدرس الثالث: تفسير سورة املمتحنة )3-1(

يل ىل  مل  خل 
 

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

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

مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  ربزب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ 

مم  ام  ىليل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث 

يمح ]املمتحنة: 1 - 3[. ري  ٰى  ين  ىن  نن  زنمن  رن 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
خلصاء وأحباء.مم

تفضون.ىم

حي ألجل إميانكم.جي 

مت زت  أخطأ طريق اهلدى.رت 

يظفروا بكم.يت

ميدوا.نث

زنمن املقصود هنا: يفرق بني املطيعني والعاصني.رن 
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نشاط )1( :
  

اختر عنواًنا مناسًبا لآليات، واكتبه.

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

املعنى اإلجمالي:

بأخبار  فتخربوهنم  باملودة،  إليهم  ُتْفضون  وأحباء،  وعدوكم خلصاء  تتخذوا عدوي  ال  املؤمنون  أيها  يا 
الرسول ، وسائر املسلمني، وهم قد كفروا مبا جاءكم من اإلميان باهلل ورسوله وما نزل عليه من القرآن، 
خيرجون الرسول وخيرجونكم من مكة؛ ألنكم تصدقون باهلل ربكم، وتوحدونه، إن كنتم هاجرمت جماهدين 
ا، وأنا أعلم مبا  يف سبيلي، طالبني مرضايت عنكم، فال توالوا أعدائي وأعداءكم، ُتْفضون إليهم باملودة سرًّ

أخفيتم وما أظهرمت، ومن يفعل ذلك منكم فقد أخطأ طريق احلق والصواب، وضلَّ عن قصد السبيل.

ون إليهم باملودة يكونوا حرًبا عليكم، وميدوا إليكم أيديهم بالقتل والسيب،  إن يظفر بكم هؤالء الذين ُتسرُّ
ْوا لو تكفرون مثلهم. وألسنتهم بالسب والشتم، وهم قد متنَّ

لن تنفعكم قراباتكم وال أوالدكم شيًئا حني توالون الكفار ِمن أجلهم، يوم القيامة يفرق اهلل بينكم، فُيْدخل 
أهل طاعته اجلنة، وأهل معصيته النار، واهلل مبا تعملون بصري، ال خيفى عليه شيء من أقوالكم وأعمالكم.

الدروس املستفادة من اآليات:

حرمة مواالة الكفار ومناصرهتم ومعاونتهم بأي وجه من الوجوه.  )1(

مواالة الكفار حمرمة ألسباب ذكرت يف اآلية وهي: أهنا كفر باهلل تعاىل والرسول ، وإخراج الرسول   )2(
 واملؤمنني من ديارهم وأمواهلم يف مكة، وعداوهتم وحماربتهم للمؤمنني، وقتاهلم إياهم وضرهبم 

. فعاًل، وسبهم وشتمهم، وحرصهم على كفرهم مبحمد

اليقني بأن اهلل يعلم ما ختفي الصدور وما تظهر األلسن يزجر عن خمالفة هنيه سبحانه وتعاىل عن   )3(
مواالة الكفار.
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من يوايل الكفار، ويعطيهم أسرار املسلمني؛ فقد ضل سواء السبيل.  )4(

الكفار إذا متكنوا من املسلمني فإهنم يفتكون هبم.  )5(

يسعى الكفار بكل ما استطاعوا إىل إفساد املسلمني، وتغيري دينهم.  )6(

يوم القيامة ال ينفع إال اإلميان الصحيح والعمل الصاحل، أما األقارب واألنساب، فال ينفعون شيًئا.  )7(

ُيفرق اهلل تعاىل يوم القيامة بني األقارب وغريهم، فُيدِخل املؤمنني اجلنة، وُيدِخل الكافرين النار.  )8(

 ......................................................................................................................  )٩(

نشاط )2( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم، ومبناقشة معلمك؛ خلص قصة حاطب بن أيب بلتعة ، مبيًنا 
سبب عفو النيب  عنه.

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

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

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

التقويم : 
س1: اشرح اآليات بأسلوبك.  

س2: اكتب أربعة دروس مستفادة من اآليات.
س3: مراقبة اهلل واليقن بأنه يرانا ويعلم ما خنفي وما نعلن من أسباب احلذر من مواالة 

الكفار، وضح ذلك من خال اآليات.
جه  هن  من  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل  س4: قال تعاىل: ىمحٱ 

يمح  ]عبس: 34- 37[، وضح مناسبة هذه اآليات آليات الدرس. جي  ٰه  مه 
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الدرس الرابع: تفسير سورة املمتحنة )6-4(

يل ىل  مل  خل   

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

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

مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  جفحف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض 

جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  هن  من  خن  حن  جن  خممم  حم  جم  هل 

يمح  ]املمتحنة: 6-4[. جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  حنخن 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
قدوة.ىي

بريئون.مب

رجعنا بالتوبة، والطاعة.جك

هل مل  املقصود هنا: بعذابك لنا، أو تسليط الكفار عليناخل 

يم يطمع يف اخلري من اهلل.ىم 

.............................................ىن

املحمود يف ذاته، وصفاته، وأفعاله.يه
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نشاط )1( :
  

اختر عنواًنا مناسًبا لآليات، واكتبه.
...........................................................................................................

املعنى اإلجمالي:

قد كانت لكم قدوة حسنة يف إبراهيم  والذين معه من املؤمنني، حني قالوا لقومهم الكافرين باهلل: إنا 
ا تعبدون من دون اهلل من األصنام، كفرنا بكم، وأنكرنا ما أنتم عليه من الكفر، وظهر بيننا  بريئون منكم وممَّ
وبينكم العداوة والبغضاء أبًدا ما دمتم على كفركم، حىت تؤمنوا باهلل وحده، لكن ال يدخل يف االقتداء استغفار 

إبراهيم ألبيه؛ فإن ذلك إمنا كان قبل أن يتبني إلبراهيم أن أباه عدو هلل، فلما تبني له أنه عدو هلل تربأ منه.
ربنا عليك اعتمدنا، وإليك رجعنا بالتوبة، وإليك املرجع يوم القيامة، ربنا ال جتعلنا فتنة للذين كفروا 
بعذابك لنا أو تسلط الكافرين علينا فيفتنونا عن ديننا، أو يظهروا علينا فُيفتنوا بذلك، ويقولوا: لو كان هؤالء 
على حق، ما أصاهبم هذا العذاب، فيزدادوا كفًرا، واستر علينا ذنوبنا بعفوك عنها ربنا، إنك أنت العزيز 

الذي ال يغاَلب، احلكيم يف أقواله وأفعاله.
لقد كان لكم يف إبراهيم عليه السالم والذين معه قدوة محيدة ملن يطمع يف اخلري من اهلل يف الدنيا 
واآلخرة، ومن ُيْعِرض عما ندبه اهلل إليه من التأسي بأنبيائه، ويوال أعداء اهلل، فإن اهلل هو الغينُّ عن عباده، 

احلميد يف ذاته وصفاته، املحمود على كل حال.

نشاط )2( :
  

بالرجوع إىل القرآن الكرمي؛ اكتب ثالثة أدعية إلبراهيم  وردت يف القرآن الكرمي.
................................................................................................  )1(
................................................................................................  )2(
................................................................................................  )3(
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الدروس املستفادة من اآليات:

إبراهيم اخلليل  قدوة حسنة للمؤمنني يف الرباءة من الكفار.  )1(

سبب براءة إبراهيم  من الكفار هو كفرهم باهلل وإمياهنم باألوثان.  )2(

إىل حمبة،  العداوة  فتنقلب  اإلســالم،  ودخوهلم يف  لإلميان  إعالهنم  عند  الكفار  من  الــرباءة  تنتهي   )3(
والبغض إىل مودة.

  على سائر األنبياء؛ فقد أمرنا باالقتداء به مطلًقا، وحني أمرنا باالقتداء بإبراهيم  فضل النيب  )4(
استثىن اهلل بعض أفعاله.

الدعاء من أفضل السبل للثبات على الدين.  )5(

التوكل على اهلل تعاىل، والرجوع إليه حيفظ املسلم من الفنت.  )6(

اهلل تعاىل غين عن عباده، فالذي يعرض عن اإلسالم، ويتوىل الكفار فهو ال يضر إال نفسه.  )7(

........................................................................................................................  )8(

التقويم : 
س1: اشرح اآليات بأسلوبك.  

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.
س3: وضح املناسبة بن هذه اآليات واآليات اليت قبلها.

س4: بن ما اشتمل عليه الدعاء الوارد يف اآليات من أمور حيتاجها املسلم.
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الدرس الخامس: تفسير سورة املمتحنة )9-7(

يل ىل  مل  خل 

زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  ٰى      ٌّ     ٍّ     َُّّ     ِّ     ّٰرئ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  ىمحٱ 

ىقيق  يف  ىف  يث  نثىث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب 

زي  ري  ينٰى  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك 

يمح ]املمتحنة: 7- ٩[. يي  ىي  ني  مي 

معاني الكلمات:

نشاط )1( :
  

ضع جبوار املعىن املناسب رقم الكلمة املناسبة هلذا املعىن:

معناهامالكلمةم 
عاونوا.مودة)1(

وهم)2( تكرموهم.َتَبرُّ

العادلني.تقسطوا)3(

تنصروهم، وتودوهم.املقسطني)4(

تعدلوا فيهم.ظاهروا)5(

حمبة.َتَولَّْوُهم)6(
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نشاط )2( :
  

مبناقشة معلمك؛ وضح الفرق بني املقسطني والقاسطني من خالل املعىن يف القرآن الكرمي.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

املعنى اإلجمالي:

عسى اهلل أن جيعل بينكم -أيها املؤمنون- وبني الذين عاديتموهم من أقاربكم من املشركني حمبة بعد 
البغضاء، وألفة بعد الشحناء بانشراح صدورهم لإلسالم، واهلل قدير على كل شيء، واهلل غفور لعباده، 

رحيم هبم.

ال ينهاكم اهلل عن الذين مل يقاتلوكم من الكفار بسبب الدين، ومل خيرجوكم من دياركم أن تكرموهم 
كم هبم، إن اهلل حيب الذين يعدلون يف أقواهلم وأفعاهلم. باخلري، وتعدلوا فيهم بإحسانكم إليهم وبرِّ

إمنا ينهاكم اهلل عن الذين قاتلوكم بسبب الدين وأخرجوكم من دياركم، وعاونوا الكفار على إخراجكم 
الظاملون ألنفسهم،  فأولئك هم  وأحباًبا،  املؤمنني  أنصاًرا على  يتخذهم  واملــودة، ومن  بالنصرة  تولوهم  أن 

اخلارجون عن حدود اهلل.

الدروس املستفادة من اآليات:

الكفر، بل تنقلب إىل حب ومودة؛ كما حصل لكثري من الصحابة حينما عاَدْوا  بانتهاء  العداوة  تنتهي   )1(
أقرباءهم بسبب كفرهم، فلما أسلموا انتهت العداوة.

اهلل غفور لعباده رحيم هبم إذا تابوا وأسلموا ورجعوا إىل دينه وشرعه ومواعظه.  )2(

يئ  ىئ  اهلل سبحانه هو وحده الذي بيده التأليف بني القلوب بعد العداوة والقساوة، قال تعاىل: ىمحٱ   )3(
يمح ]آل عمران: 103[. ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب 
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حرص اإلسالم على الوحدة واأللفة، وجتنب الزناع والعداوة والبغضاء.  )4(

نعمة اهلل هبداية أقارب الصحابة، ومجعهم على اإلسالم، وتأليف قلوهبم على احلق.  )5(

جيوز بّر الكفار وفعل اخلري هلم، واحلكم بينهم وبني غريهم بالعدل إذا مل يقاتلوا يف الدين أو الدنيا،   )6(
ومل خيرجوا املؤمنني من ديارهم، ومل يعينوا على إخراجهم، وهذا من عدل اإلسالم.

إن اهلل حيب العادلني ويأمر بالعدل مع مجيع الناس.  )7(

........................................................................................................................  )8(

........................................................................................................................  )٩(

نشاط )3( :
  

كانوا حماربني  أن  بعد  الصحابة  أقارب  أسلم من  ثالثة مناذج ممن  اذكر  معلمك؛  مبناقشة 
ومعاندين.

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

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

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

التقويم : 
س1: اشرح اآليات بأسلوبك.  

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.
س3: بن القسط املطلوب من املسلمن يف اآليات.

يمح؟ نن  من  زن  س4: ما معىن قوله تعاىل: ىمحٱ 
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الدرس السادس: تفسير سورة املمتحنة )11-10(

يل ىل  مل  خل 

حج  مث  هت  مت  حتخت  جت  هب  خبمب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  ىمحٱ 

جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  مضحط  خض  حض  مصجض  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  محجخ  جح  مج 

ممجن  خم  حم  جم  هل  خلمل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  خفمف  حف 

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

يمح  ]املمتحنة: 10- 11[. مل  مك  لك  هش  مش  هس  مس  مثهث  هت 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
فاختربوهن؛ لتعلموا صدق إمياهنن.خبمب

إمث.جع

مهورهن.خفمف

حك بعقود نكاح زوجاتكم الكافرات.جك 

نشاط )1( :
  

اختر عنواًنا مناسًبا لآليات، واكتبه.

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

يا أيها املؤمنون إذا جاءكم النساء املؤمنات مهاجرات من دار الكفر إىل دار اإلسالم، فاختربوهن لتعلموا 
العالمات  من  لكم  يظهر  ما  مؤمنات حبسب  علمتموهن  فإن  إمياهنن،  أعلم حبقيقة  اهلل  إمياهنن،  صدق 
وهن إىل أزواجهن الكافرين، فالنساء املؤمنات ال حيلُّ هلن أن يتزوجن الكفار، وال حيلُّ  والبينات، فال تردُّ
للكفار أن يتزوجوا املؤمنات، وأعطوا أزواج الاليت أسلمن مثل ما أنفقوا عليهن من املهور، وال إمث عليكم أن 
تتزوجوهن إذا دفعتم هلنَّ مهورهن، وال متسكوا بنكاح أزواجكم الكافرات، واطلبوا من املشركني ما أنفقتم 
من مهور نسائكم الاليت ارتددن عن اإلسالم وحلقن هبم، وليطلبوا هم ما أنفقوا من مهور نسائهم املسلمات 
الاليت أسلمن وحلقن بكم، ذلكم احلكم املذكور يف اآلية هو حكم اهلل حيكم به بينكم فال ختالفوه، واهلل عليم 

ال خيفى عليه شيء، حكيم يف أقواله وأفعاله.

وإن حلقت بعض زوجاتكم مرتدات إىل الكفار، ومل يعطكم الكفار مهورهن اليت دفعتموها هلن، مث َظِفرمت 
هبؤالء الكفار أو غريهم وانتصرمت عليهم، فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم من املسلمني من الغنائم أو غريها 

مثل ما أعطوهن من املهور قبل ذلك، وخافوا اهلل الذي أنتم به مؤمنون.

نشاط )2( :
  

بالرجوع إىل معلمك، ومن خالل اآليات؛ اذكر حكمني شرعيني مذكورين يف اآليات.
................................................................................................  )1(

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

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

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

أمهية تصحيح النية يف العمل الصاحل، وأن يكون خالًصا لوجه اهلل تعاىل.  )1(

كان امتحان املؤمنات يف الظاهر، واهلل أعلم بإمياهنن؛ فهو متويل السرائر.  )2(

حرص اإلسالم على الوفاء بالعهد؛ فقد أوجب على املسلمني رد املهر لزوج املرأة اليت أسلمت، حىت ال   )3(
خيسر األمرين: الزوجة واملال.

ال جيوز الزواج بالكافرات من غري أهل الكتاب، أما الكتابيات )اليهوديات والنصرانيات( فيجوز الزواج   )4(
هبن.

التحذير من خمالفة أمر اهلل تعاىل، فهو العليم مبا يصلح أحوال الناس، احلكيم يف أفعاله.  )5(

........................................................................................................................  )6(

التقويم : 
س1: اشرح اآليات بأسلوبك.  

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.
س3: بن مضمون امتحان املؤمنن للمؤمنات املهاجرات، والفوائد املترتبة عليه.

مصيمح. خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  س4: وضح املقصود بقوله تعاىل:ىمحٱ 
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الدرس السابع: تفسير سورة املمتحنة )13-12(

يل ىل  مل  خل 

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

ٰى      ٌّ      ٍّ       َّ     ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه   ىه 

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

يمح ]املمتحنة: 13-12[. ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 

يعاهدنك.حم

باطل وزائف.حي

عينه.خي خيتلقنه، ويدَّ

نب ال جتعلوهم أولياء، وأخالء.مب 

املعنى اإلجمالي:

يا أيها النيب إذا جاءك النساء املؤمنات باهلل ورسوله يعاهدنك على أال جيعلن مع اهلل شريًكا يف عبادته، 
وال يسرقن شيًئا، وال يزنني، وال يقتلن أوالدهن بعد الوالدة أو قبلها، وال ُيلحقن بأزواجهن أوالًدا ليسوا منهم، 
وال خيالفنك يف معروف تأمرهن به، فعاهدهن على ذلك، واطلب هلن املغفرة من اهلل، إن اهلل غفور لذنوب 

عباده التائبني، رحيم هبم.
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يا أيها الذين آمنوا باهلل ورسوله، ال تتخذوا الذين غضب اهلل عليهم لكفرهم أصدقاء وأخالء، قد يئسوا 
من ثواب اهلل يف اآلخرة، كما يئس الكفار املقبورون من رمحة اهلل يف اآلخرة حني شاهدوا حقيقة األمر، 

وعلموا علم اليقني أهنم ال نصيب هلم منها، أو كما يئس الكفار ِمن َبْعث موتاهم؛ العتقادهم عدم البعث.

نشاط )1( :
  

اذكر ثالثة موضوعات حتدثت عنها سورة املمتحنة.
................................................................................................  )1(
................................................................................................  )2(
................................................................................................  )3(

الدروس املستفادة من اآليات:

حرمة الشرك باهلل تعاىل؛ وهو أكرب الكبائر، وأعظم الذنوب.  )1(

حرمة السرقة، والزىن، وقتل األوالد، أي وأد البنات الذي كان يف اجلاهلية، وإحلاق األوالد اللقطاء   )2(
بغري آبائهم، وعصيان شرع اهلل فيما أمر وهنى.

حرمة مواالة الكفار، واختاذهم أصدقاء وأخالء؛ ألهنم ال يؤمتنون على مصاحل املسلمني.  )3(

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

........................................................................................................................  )5(

........................................................................................................................  )6(
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نشاط )2( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اذكر حديًثا فيه ذكر أكرب الكبائر.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

التقويم : 
س1: اكتب الدروس املستفادة من اآليات الكرمية.  

س2: اشرح اآليات بأسلوبك.
س3: هات دليًا من القرآن على حترمي وأد البنات، واذكر مناسبته لآليات.

س4: وضح كيف يأس الكفار من أصحاب القبور.
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أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:  

# حيفظ األحاديث النبوية الواردة.	

# يترجم لرواة األحاديث النبوية الواردة.	

# يبيِّن معاين مفردات األحاديث الواردة.	

# يستخرج الدروس املستفادة من األحاديث الواردة.	
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الدرس األول: الدال ىلع الخير:

عن أيب مسعود األنصاري  قال: جاء رجٌل إىل النيبِّ  فقال: إين ُأبِدَع يب 
فامِحْلين. فقال: »ما عندي« فقال رجٌل: يا رسوَل اهلِل، أنا أدلُّه على من حيمُله. 

فقال رسوُل اهلِل : »َمن َدلَّ على خرٍي فله مثُل أجِر فاعِله«)1(.

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
هلكْت راحليت.ُأْبِدَع يب

أعطين دابة حتملين.فامحلين
ال أملك.ما عندي

أرشده.أدله
كل عمل فيه خري الدنيا خري

واآلخرة.

نشاط )1( :
  

اختر عنواًنا آخر للدرس.
....................................................................................................................

1 (أخرجه مسلم )18٩3(.
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شرح الحديث الشريف:

ا جاء إىل النَّيبِّ  ُجَل َلمَّ حرص النيب  على تكافل املسلمني وتكاملهم، ويف هذا احلديِث أنَّ هذا الرَّ
ٍة غرِيها. فاعَتَذَر له النَّيبُّ  ي ُأْبِدَع يب، َيعِني: دابَّيت قد ماتْت، فاجَعْلِني حممواًل على دابَّ  وقال له: إنِّ
 أنَّه ليس عنَده شيٌء َيحِمُله عليه، فقال رجٌل كان حاِضًرا هذا امَلوقَف: أنا َأُدلُّه على َمن َيحِمُله، فقال 

َب يف ُحصوِله وِفعِله واإلعاَنِة عليه. له : »َمن َدلَّ على َخرٍي فله ِمثُل َأْجِر فاِعِله«؛ ألنَّه َتسبَّ

الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

اهلل عز وجل رحيم بنا وفتح لنا أبواَب خرٍي كثرية.- 1
أبواب اخلري كثرية ووسائل حتصيلها عديدة، وِمن أعظمها الدعوة إىل اهلل عز وجل والصرب على - 2

الدعوة.
َمن دلَّ على خري، كان له أجر فاعله، وَمن دعا إىل هدى كان له مثل أجر َمن عمل هبا.- 3
العمل باخلري والدعوة إليه ُتضاِعف األجر.- 4

التقويم : 
س1: اكتب ما تعلمته من احلديث الشريف.  

س2: اكتب مثرات الدعوة إىل اهلل عز وجل وفوائدها على الفرد واملجتمع.
ح كيف ميكن للمسلم أن يدعو إىل اهلل عز وجل؟ س3: وضِّ

س4: اذكر أمثلة للدعوة إىل اخلري.
س5: اذكر أمثلة للدعوة إىل الشر.

س6: قارن بن الدعوة إىل اخلري والدعوة إىل الشر، مع بيان أثرمها على الفرد واملجتمع.
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الدرس الثاني: الظن:

؛ فإنَّ الظنَّ أكذُب  عن أيب هريرة  قال: قال رسول اهلل : »إياكم والظنَّ
ُسوا، وال َتباَغُضوا، وال َتداَبُروا، وكونوا عباَد اهلِل  ُسوا، وال جتسَّ احلديِث، وال حتسَّ

إخواًنا«)1(.

نشاط )1( :
  

اختر عنواًنا آخر للدرس.
....................................................................................................................

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
أداة حتذير.إياكم
عكس اليقني.الظن

ِس وهو طلُب َمعرفِة األخباِر واألحواِل الغائبة.حتسسوا ِمَن التَّحسُّ
صه بطريقة جتسسوا س اخلرَب: استطلعه وحبث عنه، تفحَّ س. وجتسَّ من التجسُّ

س له أخباًرا. غري مشروعة، جتسَّ
ِمن التباغض؛ وهو ُكْرُه وَمْقُت الناس بعُضهم َبْعًضا، ضد حتابوا.تباغضوا
تعاَدْوا وتقاَطُعوا.تدابروا

1 (أخرجه البخاري )6724(.
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شرح الحديث الشريف:

ِة واالجتماِع بينهم، وهنْت َعْن كلِّ ما يدعو  ريعُة على اإلصالِح بني املسِلمنَي وتوطيِد اأُلخوَّ حثَِّت الشَّ
ي إىل هذه الُفرَقِة والَعداوِة  َر ِمن بعِض ما ُيؤدِّ ِللُفرَقة والتَّباُغِض والعداوِة، ويف هذا احلديِث هنى  وَحذَّ
ْن ِمَن األخباِر، والبحِث َعِن العوراِت  نِّ ِباملسِلمني، واحلديِث مبا مل ُيتيقَّ ر من ُسوء الظَّ والتَّباغِض، فحذَّ
الناُس  ُيقاِطع  وأالَّ  الناس،  والكره بني  والتباغض  الغائبِة،  واألحواِل  األخباِر  َمعرفِة  وطلِب  ئاِت،  يِّ والسَّ

بعضهم بعًضا.

نشاط )2( :
  

أكمل اجلدول التايل:
الكذبالصدقسوء الظنحسن الظنوجه املقارنة

........................................................................................................................................املعىن

........................................................................................................................................احلكم

........................................................................................................................................جزاؤه يف اآلخرة

........................................................................................................................................أثره يف الدنيا

الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

حترص الشريعة اإلسالمية على ترابط املجتمع اإلسالمي.- 1
ر الصفو والتراُبط بني املسلمني وبعضهم البعض.- 2 ر النيب  من كل ما يعكِّ حذَّ
ر النيب  من سوء الظن؛ ملا له من أثر على نفس الظانِّ واملجتمع.- 3 حذَّ
س؛ ملا فيهما من تتبُّع عورات اإلنسان، وبث روح الكراهية بني - 4 س والتجسُّ ر النيب  من التحسُّ حذَّ

الناس.
ر النيب  من التباغض والتعادي بني أفراد املجتمع الواحد. - 5 حذَّ
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التقويم : 
س1: اكتب ما تعلمته من احلديث الشريف.  

س. س والتجسُّ س2: قاِرْن بن التحسُّ
س3: ناِقْش أسباب الفرقة بن املجتمعات املسلمة، وأثر ذلك عليها.

ْح املقصود بسوء الظن. س4: وضِّ
س5: قاِرْن بن حسن الظن باهلل، وسوء الظن به، مبيًنا آثارمها على الفرد.

  



200

الدرس الثالث: الجلوس يف الطرقات:

يف  واجللوَس  »إياكم   : اهلل  رسول  قال  قال:    اخلدري  سعيد  أيب  عن 
، إمنا هي جمالُسنا نتحدُث فيها. قال: »فإذا أبيتم إال  الطرقاِت« فقالوا: ما لنا بدٌّ
البصِر،  الطريِق؟ قال: »غضُّ  وما حقُّ  قالوا:  ها«،  الطريَق حقَّ فأعطوا  املجالَس، 

وكفُّ األذى، وردُّ السالِم، وأمٌر باملعروِف، وهنٌي عن املنكِر«)1(.

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
مفر أو مهرب.ما لنا بد

استعصى عليكم األمر.أبيتم
م اهلل.غض البصر صرف النظر عما حرَّ

 منع األذى.كف األذى

شرح الحديث الشريف:

جاءت الشريعُة لتأليِف قلوِب املسلمني بعِضهم على بعٍض، ومما حرصت عليه الشريعة عدم إيذاء 
ُرقاِت،  املسلمني وإحلاق الضرر هبم، صغرًيا كان أو كبرًيا؛ ولذلك َنهى النيبُّ  عن اجللوِس يف الطُّ
ها إْن كان ال ُبدَّ هلم من اجللوِس  ا قالوا له: إنَّهم ال َمْجِلَس هلم غرُيها، أَمَرهم أن ُيْعُطوا الطريَق حقَّ فلمَّ

1 ( أخرجه البخاري )2465(.
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الم، وَأْمٌر باملعروِف، وَنْهٌي  فيها، فسألوه عن حقِّ الطريِق فقال: »َغضُّ الَبَصِر، وَكفُّ األَذى، وَردُّ السَّ
ِة، وَيُكفَّ أذاه  عن امُلنَكِر«، يعين: ينبغي ِلَمْن َجَلس يف َطريِق املسلمني أن َيُغضَّ َبَصَره عن َعْوَراِت املارَّ
َيُردَّ  وأن  الطريِق،  وَتضِييِق  يَن  املارِّ بعِض  واحِتقاِر  السوِء  وَظنِّ  الِغيَبِة  باجِتناِب  املسِلمني؛  وعن  عنهم 

الَم على َمن ُيلِقيه، وَيأُمَر باملعروِف، وَيْنَهى عن املنَكِر إذا رآه. السَّ

نشاط )1( :
  

ناِقْش مع جمموعتك اآلثار املترتبة على عدم إعطاء الطريق حقه.
...................................................................................................... )1(
...................................................................................................... )2(
...................................................................................................... )3(
...................................................................................................... )4(
...................................................................................................... )5(

الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

د كلمتهم.- 1 حترص الشريعة على كل ما من شأنه أن جيمع بني قلوب املسلمني، ويوحِّ
هنى النيب  عن اجللوس يف الطرقات لغري حاجة.- 2
َوَضَع النيب  شروًطا ملن ليس له ُبدٌّ من اجللوس يف الطرقات.- 3
حق الطريق: غضُّ البصر، وكف األذى، ورد السالم، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.- 4
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نشاط )2( :
  

اكتب صوًرا لعدم إعطاء الطريق حقه من وجهة نظرك.
...................................................................................................... )1(
...................................................................................................... )2(
...................................................................................................... )3(
...................................................................................................... )4(
...................................................................................................... )5(

التقويم : 
س1: اكتب ما تعلمته من احلديث الشريف.  

س2: ناِقْش اآلثار املترتبة على عدم إعطاء الطريق حقه.
س3: قاِرْن بن حق الطريق يف عهد الني  وحق الطريق اآلن.

س4: اكتب كيف يكون املسلم قدوة يف إعطاء الطريق حقه.
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الدرس الرابع: اإلفساد بين الناس:

عن حذيفة بني اليمان  قال: قال رسول اهلل : »ال يدخل اجلنََّة قتَّاٌت«.)1( 

نشاط )1( :
  

اختر عنواًنا آخر للدرس.
....................................................................................................................

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
اٌم، ُمْخِبٌر، من ُيبلِّغ كالَم الناس على جهة قتَّات َنمَّ

اإلفساد.

شرح الحديث الشريف:

هنى اإلسالم عن كل ما من شأنه إحداث الوقيعة والُفْرقة بني املسلمني، ويف هذا احلديث هنى النيب 
َة قتَّاٌت. ِة نْقِل الكالِم لإلفساد، وأخَبرنا النَّيبُّ  بأنَّه ال يدُخُل اجلنَّ  عن االستماع للَغْيِر بنيَّ

الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

د كلمتهم.- 1 حترص الشريعة على كل ما من شأنه أن جيمع بني قلوب املسلمني، ويوحِّ
هنى النيب  عن نقل الكالم بني الناس بغرض اإلفساد.- 2
ال يدخل اجلنة قتات.- 3

1 ( أخرجه البخاري )6065(.
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نشاط )2( :
  

َناِقْش معلمك، واكتب أحاديث نبوية صحيحة أخرى ذكر فيها النيب  أصناًفا من الناس ال 
يدخلون اجلنة:

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

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

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

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

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

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

التقويم : 
س1: اكتب ما تعلمته من احلديث الشريف.  

س2: ناِقْش أثر نقل احلديث لإلفساد بن الناس على الفرد واملجتمع.
س3: بيِّن كيف ميكن أن نعاجل مشكلة نقل الكام بن الناس؟

س4: قاِرن بن نقل احلديث بن الناس لإلفساد ونقله بنية اإلصاح.
س5: بالرجوع إىل مصادر احلديث؛ اذكر أحاديث نبوية أخرى هنت عن الوقيعة بن الناس.
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الدرس الخامس: تشبُّه الرجال بالنساء:

الرجاِل،  الـُمَخنَّثنَي من    النيبُّ  لَعن  أنه قال:    عن عبد اهلل بن عباس 
  ُّالِت من النساِء، وقال: »َأخِرجوهم من ُبيوِتكم«. قال: فَأخَرج النيب والـُمَتَرجِّ

فالًنا، وَأخَرج ُعَمُر فالًنا)1( .

نشاط )1( :
  

اختر عنواًنا آخر للدرس.
....................................................................................................................

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
ه باملرأة يف سلوكه لبًسا وحركًة وكالًما.املخنثني املخنَّث: املتشبِّ

الت هة بالرجال.املترجِّ لة: املتشبِّ  املرأة املترجِّ

شرح الحديث الشريف:

خلق اهلل الرجل واملرأة، وفطر الرجل على خصاٍل كما فطر املرأة على خصال، وهذه ِخلقُة اهلِل 
ِباملرأِة أو  ُجُل  الرَّ َه  َيتَشبَّ بأْن  اْلِخْلَقِة  َعْن هذه  النهي َعن حماولِة اخُلروِج  ِلِخْلَقِته تعاىل؛ وجاء  َتبديَل  ال 
ْرُد ِمن رمحِة اهلل تعاىل؛  ُجِل، َبل إنَّ ذلَك ِمَن املعاصي الَّيت َتستوِجُب اللَّْعَنَة، وهي الطَّ َه املرأُة ِبالرَّ َتتشبَّ
ساِء التَّشبُُّه  ًة، وال جيوُز ِللنِّ ساِء خاصَّ يَنِة الَّيت هي ِللنِّ ساِء يف اللِّباِس والزِّ جاِل التَّشبُُّه ِبالنِّ فال ينبغي ِللرِّ

ًة. جاِل خاصَّ جاِل فيما كان ِللرِّ ِبالرِّ

1 (أخرجه البخاري )5886(.
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الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

اهلل عز وجل َفَطَر الناس رجااًل ونساًء على خصاٍل وطباٍع؛ ليناسب الرجل ما ُخلق له، ولتناسب - 1
املرأة ما ُخلقت ألجله.

هنى النيب  عن تشبُّه الرجل باملرأة.- 2
هنى النيب  عن تشبُّه املرأة بالرجل.- 3

نشاط )2( :
  

قارن بني تشبه الرجل باملرأة وتشبه املرأة بالرجل من حيث كيفيته، وحكمه، وأثره على الفرد 
واملجتمع، وطرق عالجه.

تشبه املرأة بالرجلتشبه الرجل باملرأةوجه املقارنة

نشاط )3( :
  

اكتب أمثلة ملن جيب أن يتشبه هبم الرجل.
.  1( حممد(

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

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

...................................................................................................... )4(
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نشاط )4( :
  

اكتب أمثلة ملن جيب أن تتشبه هبن املرأة.

.g 1( خدجية(
...................................................................................................... )2(
...................................................................................................... )3(
...................................................................................................... )4(
...................................................................................................... )5(

التقويم : 
س1: اكتب ما تعلمته من احلديث الشريف.  

ات من النساء. ف املقصود باملخنثن من الرجال، واملترجِّ س2: عرِّ
على  بالرجال  النساء  ه  وتشبُّ بالنساء  الــرجــال  ه  تشبُّ انتشار  على  املترتبة  اآلثــار  ناِقش  س3: 

املجتمع.
س4: بيِّن أسباب انتشار تشبه الرجال بالنساء، وطرق عاجها.

س5: اكُتْب كيف ميكن أن نتغلب على مشكلة تشبه النساء بالرجال من وجهة نظرك.
أم تشبه  بالنساء،  الرجال  تشبه  -مــن وجهة نظرك-  املجتمع  أخطر على  أيهما  ناِقْش  س6: 

النساء بالرجال؟
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الدرس السادس: تلويح املسلم بالسالح يف وجه أخيه:

أخيِه  أحُدكم على  ُيشرُي  »ال   : رسول اهلل  قال  قال:     عن أيب هريرة 
بالسالِح؛ فإنَُّه ال يدري؛ لعلَّ الشيطاَن يزنُغ يف يِده، فيقُع يف حفرٍة من الناِر«)1( .

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
ح.يشري يلوِّ

. السالح اسٌم جامٌع آللِة احلرب يف الَبرِّ والبحر واجلوِّ
ر ويَؤنَّث(. واجلمع: َأسِلحٌة )يذكَّ

يزنغ: حيمل بعضهم على بعض بالفساد. ويف يزنغ
رواية: يزنع: أي يقلع الشيء من مكانه.

واملراد أنه يغري بينهم حىت يضرب أحدمها 
اآلخر بسالحه فيحقق الشيطان مراده

شرح الحديث الشريف:

الِح إىل ُمسلٍم؛ حيث َيترتَّب على ذلك بالٌء كبرٌي؛ وذلك  ر النَّيبُّ  ِمن التهاوِن يف اإلشارِة بالسِّ ُيحذِّ
ْيطاَن يزنغ - أو َيْنِزُع - ِفي َيِدِه، فَيقُتل أخاه، أو يتسبَّب له يف َضرٍر، فيقع بسبِب  ألنَّه ال َيْدِري، َلَعلَّ الشَّ

اِر. َب يف ُحْفرٍة من ُحَفِر النَّ ذلك يف َمعصيٍة كبريٍة ُتْفِضي به إىل أْن ُيعذَّ

1 ( أخرجه البخاري )7072(.



209

نشاط )1( :
  

بالنقاش مع جمموعتك اذكر خطورة انتشار السالح بني الشباب.
...................................................................................................... )1(
...................................................................................................... )2(
...................................................................................................... )3(
...................................................................................................... )4(
...................................................................................................... )5(

الدروس املستفادة:

هنى اإلسالم عن كل ما قد يسبِّب فساًدا يف األرض أو وقيعًة بني الناس.- 1

هنى النيب  عن أن يشري املسلم ألخيه بالسالح ولو على سبيل املزاح.- 2
الشيطان يوسوس ليوقع الفساد والضرر بني الناس.- 3
مها اهلل عز وجل.- 4 قتل النفس كبرية من الكبائر اليت حرَّ

نشاط )2( :
  

اكتب عبارات حتذيرية ألصدقائك عن خطورة التلويح بالسالح.
...................................................................................................... )1(
...................................................................................................... )2(
...................................................................................................... )3(



210

التقويم : 
س1: اكتب ما تعلمته من احلديث الشريف.  

ف الساح، واذكر اآلثار املترتبة على انتشاره بن الشباب. س2: عرِّ
س3: بيِّن جزاء قتل الغري يف اإلسام، سواًء عمًدا أم خطأً.

ح كيف ميكن توعية الشباب خبطورة التلويح باألسلحة؟ س4:  وضِّ
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الدرس السابع: القزع:

عن عبد اهلل بن عمر  قال: مِسْعُت رسوَل اهلِل  َينهى عن الَقَزِع. قال ُعَبيُد 
، وتَرك ها ُهنا  اهلِل: قلُت: وما الَقَزُع؟ فأشار لنا ُعَبيُد اهلِل قال: إذا حَلق الصيبُّ

شعرًة وها ُهنا وها ُهنا، فأشار لنا ُعَبيُد اهلِل إىل ناصيِته وجانَبي رأِسه)1( .

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة

ْعر القزع : ُحِلق رأُسه وُترك بعض الشَّ يبُّ َقِزَع الصَّ
ًقا يف مواضَع منه. متفرِّ

شرح الحديث الشريف:

اإلسالم دين اجلمال؛ فاهلل مجيل حيب اجلمال، وِمن رمحته أباح الزينة والتزيُّن باملباح، ومبا ال 
يكون فيه تشبُّه للرجل باملرأة أو تشبُّه للمرأة بالرجل، ويف هذا احلديث َنَهى النيبُّ  عن الَقَزِع، وهو 

أِس وترُك َبعِضه. َحْلُق َبعِض الرَّ

الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

1- أباح اهلل عز وجل الزينة والتجمل.
ْعر أو تربيته مع االعتناء به. 2- شرع اهلل عز وجل للرجال قصَّ الشَّ

3- هنى النيب  عن القزع.

1 ( أخرجه البخاري )5٩20(.
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نشاط )1( :
  

ْعر )حكمه، شروطه، ...(. ناِقْش معلمك عن تربية الرجال للشَّ
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

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

التقويم : 
س1: اكتب ما تعلمته من احلديث الشريف.  

ف املقصود بالقزع وحكمه مع الدليل. س2: عرِّ
س3: اذكر املخالفات الشرعية اليت قد تقع من املسلم بسبب شعره، ودلِّل على ما تقول.

ْعر. س4: قاِرْن بن خمالفات الرجال والنساء املتعلقة بالشَّ
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الدرس الثامن: الزهد يف الدنيا:

عن عبد اهلل بن عمر  قال: أَخذ رسوُل اهلِل  مَبنِكيب فقال: »ُكْن يف الدنيا 
كأنك غريٌب أو عابُر سبيٍل«. وكان ابُن ُعمَر يقوُل: إذا أمسْيَت فال تنَتِظِر الصباَح، 

وإذا أصبْحَت فال تنتِظِر املساَء، وُخْذ من صحِتك ملرِضك، ومن حياِتك ملوِتك)1(.

نشاط )1( :
  

اختر عنواًنا آخر للدرس.
....................................................................................................................

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
جمتمع رأس الكتف مع العضد.املنكب

مسافر.عابر سبيل
ــك  خــــــذ مــــــن صــحــت

ملرضك
د من العمل الصاحل يف زمن صحتك  تزوَّ

قبل أن مترض فال تستطيع العمل.
د يف حياتك مما ينفعك يف آخرتك.من حياتك ملوتك تزوَّ

1 ( أخرجه البخاري )6416(.
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شرح الحديث الشريف:

اآلخرة هي داُر القرار، والدنيا دار فانية؛ ستنتهي إْن عاجاًل أو آجاًل؛ لذلك َيحكي عبد اهلل بن عمر 

ه إليه، واالستماِع إىل حديِثه، وقال  له: »ُكْن   أنَّ رسول اهلل  َأمَسك مَبنِكبه؛ لتنبيِهه إىل التَّوجُّ

ار اآلخرة،  نيا، وُكْن فيها ِمثَل الغريِب الذي ال َيعَلق قلُبه إالَّ بالدَّ نيا كأنَّك غريٌب« وال ترَكْن إىل الدُّ يف الدُّ

نون واألعوام إالَّ مراحُل العمِر اليت تنتهي بك إىل املوِت الذي ال َتدري مىت يأيت. ام والسِّ وما هذه األيَّ

إىل  اعات  الطَّ ر عماًل من  ُتؤخِّ ال  أي:  باح؛  الصَّ َتنتظِر  فال  َأمسيَت  إذا  يقول:    ابُن عمر  وكان 

ر عمل اخلري إىل  باح؛ فلعلَّك تكون من أهل القبور، وإذا أصبحَت فال َتنتظِر املساء؛ أي: فال ُتؤخِّ الصَّ

ة قبل أن  حَّ احلة يف الصِّ تك ملرِضك؛ أي: اغتِنم األعماَل الصَّ املساء؛ فقد ُيعاجلك املوُت. وُخْذ من صحَّ

نيا ما ينَفعك بعد موتك. حُيول بينك وبينها املرُض. ومن حياتك ملوتك؛ أي: واغتِنم يف حياتك الدُّ

الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

املؤمن يعلم متاًما أن الدنيا فانية، واحلياة اخلالدة هي حياة اآلخرة.- 1
ال تؤجل عمل اليوم إىل الغد، سواء يف الطاعات أو يف غريها.- 2
اهلل؛ - 3 طاعة  يف  وعافيته  يغتنم صحته  أن  املسلم  فعلى  مــرض،  الصحة  وبعد  مــوت،  احلياة  بعد 

استعداًدا للحياة اآلخرة.



215

نشاط )2( :
  

قاِرْن بني حال املؤمن والكافر يف الدنيا واآلخرة.

حال الكافرحال املؤمن

التقويم : 
س1: اكتب ما تعلمته من احلديث الشريف.  

س2: كيف ميكن أن يغتنم املؤمن صحته من وجهة نظرك؟
س3: قاِرْن بن عبادة املؤمن هلل عز وجل يف النهار وعبادته يف الليل.
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الدرس التاسع: الصبر ىلع مصائب الدنيا:

ُة الكافِر«)1( . نيا ِسجُن املؤمِن وَجنَّ عن أيب هريرة  أنه قال: قال رسول اهلل : »الدُّ

نشاط )1( :
  

اختر عنواًنا آخر للدرس.
....................................................................................................................

نشاط )2( :
  

اكتب أنواًعا من املصائب واالبتالءات اليت قد يتعرض هلا املؤمن يف الدنيا.
...................................................................................................... )1(
...................................................................................................... )2(
...................................................................................................... )3(
...................................................................................................... )4(
...................................................................................................... )5(

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
املقصود دار بالء وابتالء.سجن املؤمن
املقصود ليس عليه قيود اإلميان.جنة الكافر.

1 ( أخرجه مسلم )2٩56(.
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شرح الحديث الشريف:

مِة  هواِت املَحرَّ نيا ِمَن الشَّ نيا ِسجُن املؤِمِن؛ فُكلُّ ُمؤمٍن َمسجوٌن َممنوٌع يف الدُّ ُيبيِّن النَّيبُّ  أنَّ الدُّ
ِإىل  انَقَلَب  ماَت  فِإذا  اعاِت،  الطَّ بِفْعِل  ُمكلٌَّف  دائِد،  بالشَّ وَيأُخُذها  امَلالذِّ  عِن  َنفَسه  َيسِجُن  وامَلكروَهِة 
ا الكافُر َفليَس َعليه ُقيوُد  احِة اخلالصِة ِمَن النُّقصاِن، وأمَّ ائِم والرَّ عيِم الدَّ ما َأعدَّ اهلُل َتعاىل َله مَن النَّ

ائِم وَشقاِء اأَلَبِد. اإلمياِن، فإذا ماَت صاَر إىل الَعذاِب الدَّ

الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

1- إن اهلل عز وجل رحيٌم بعباده، عادٌل، جيزي كل عبد على عمله.
2- جزاء الصرب على الطاعة والدعوة إليها جنة اآلخرة.

3- جزاء الكفر يف اآلخرة جهنم.

نشاط )3( :
  

بالرجوع إىل معلمك اكتب ملاذا ُيبتلى املؤمن باملصائب يف الدنيا؟
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

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

س1: اكتب ما تعلمته من احلديث الشريف.
س2: قاِرْن بن حال املؤمن وحال الكافر يف الدنيا واآلخرة.

س3: كيف ميكن للمؤمن أن يصرب على الدنيا من وجهة نظرك؟
س4: قاِرْن بن حال املؤمن يف السراء وحاله يف الضراء.
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الدرس العاشر: تعجيل اهلل عقوبته يف الدنيا ملن يحب:

ُ بعبِده اخلرَي  عن أنس بن مالك  أنه قال: قال رسول اهلل : »إذا أراَد اهللَّ
رَّ أمَسك عنُه بذنِبه حتَّى يوايَف  ُ بعبِده الشَّ نيا، وإَذا أراَد اهللَّ َل َله العقوبَة يف الدُّ عجَّ

ِبه يوَم القيامة«)1( .

نشاط )1( :
  

اختر عنواًنا آخر للدرس.
....................................................................................................................

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
ل  أسرع عجَّ

االبتالء مبا ال حيب، كاملرض والفقر وحنومها.العقوبة يف الدنيا
املقصود: منع عنه.أمسك عنه

يأيت به يوم القيامة.يوايف به

1 ( أخرجه الترمذي )23٩6(.
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شرح الحديث الشريف:

ل هلم العذاب يف الدنيا على ما اقترفوه  ُيبيِّن النَّيبُّ  أنَّ اهلل عز وجل رحيم بعباده املؤمنني؛ يعجِّ
ر عنهم؛ فيأيت يوم القيامة وقد  من معاٍص ببعض االبتالء كاملرض أو الفقر أو غريها من األمور اليت تكفِّ

ر هلم العذاب ليوم القيامة ليكون عليهم عذاًبا شديًدا. رت عنهم ذنوهبم، أما الكافرون فيؤخِّ ُكفِّ

نشاط )2( :
  

اكتب صوًرا لتعجيل عقوبة اهلل تعاىل للعبد يف الدنيا:
...................................................................................................... )1(
...................................................................................................... )2(
...................................................................................................... )3(
...................................................................................................... )4(
...................................................................................................... )5(

الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

1- املؤمن حني ُيبتلى مبصيبة يعلم أهنا من َقَدر اهلل عز وجل، وأن هلل فيها ِحَكًما عظيمة، وإن خفيت عليه.
2- املسلم يصرب على املصائب، ويرضى مبا كتبه اهلل عليه.

3- املسلم ال ينظر إىل غريه ممن عافاه اهلل من البالء فرمبا تكون هذه املعافاة عذاًبا له يف اآلخرة.
ر عند املصيبة، وال حيسد غريه ممن عافاهم اهلل. 4- املسلم ال يعترض على قدر اهلل، وال يتضجَّ

ه إىل اهلل عز وجل والتضرع إليه. 5- عندما يشتد الكرب والبالء على املسلم؛ عليه التوجُّ
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التقويم : 
  

س1: اكتب ما تعلمته من احلديث الشريف.
س2: بيِّن كيف يكون الرضا بقدر اهلل عز وجل عند املصيبة.

س3: بن احلكمة من تعجيل اهلل تعاىل لعقوبة العبد يف الدنيا.
س4: هل كل ابتاء للعبد يف الدنيا شر؟ وضح ذلك.
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أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:  

# يستشعر عظمَة اهلل عزَّ وجل.	

# يؤمن بقدرة اهلل عز وجل.	

# يبني أمهية التحاكم إىل شرع اهلل عز وجل. 	

# َيْحذر االستهزاء بالدين.	
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الدرس األول: إضافة النعم إلى اهلل تعالى:

يمح ]اذلاريات: ٢١[، عالَم تدل هذه اآلية؟ يي  ىي  ميني  زي  ىمحٱ 

نعم اهلل كثيرة:

ما من شيء يف هذا الكون إال خلقه اهلل وجعله نعمًة لإلنسان فينتفع به أو يتفكر فيه؛ فيعلم أنَّ اهلل 
هو الذي ُيعبد وال ُيعصى وُيشكر وال ُيكفر.

من نعم اهلل ىلع العباد:

1- الصحة.
2- اهلواء.

3- الشمس والقمر.
4- السمع والبصر.

5- الرزق.
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نشاط )1( :
  

ف تلك النعم يف شكره؟  إذا علمنا أنَّ اهلل سبحانه هو من أنعم علينا هبذه النعم، فكيف نوظِّ
ضع جدواًل لألمثلة السابقة وما يقابلها مما تقترحه من الشكر.

شكرهاالنعمة

نشاط )2( :
  

خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  قال سبحانه وتعاىل: ىمحٱ 
مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  خفمف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  حطمظ  مض 

جن  يم  ىم  مم  خم  جمحم  يل  ىل  مل  خل  خم  حم  جم  هل  مل  حلخل  جل 

يمح ]إبراهيم: ٣٢ - ٣٤[. مه  جه  ين  ىن  من  حنخن 

رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  وقال سبحانه: ىمحٱ 
يمح ]اإلرساء: ٧٠[. ين  ىن  نن  من  زن 

د النعم املذكورة فيها. من خالل اآليات عدِّ
...................................................................................................... )1(
...................................................................................................... )2(
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...................................................................................................... )3(

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

...................................................................................................... )5(

...................................................................................................... )6(

...................................................................................................... )7(

...................................................................................................... )8(

حق اهلل تعالى يف مقابل نعمه:

احلمد والثناء هلل.- 1
شكر النعم بالقلب واللسان واجلوارح، وذلك بـ:- 2

# القلب: يعترف بفضل اهلل ونعمه ويدين هلل سبحانه باخلضوع.	

# اللسان: يكثر من الذكر والشكر واحلمد والثناء.	

# ف النعم يف مرضاة اهلل.	 اجلوارح: تستقيم على طاعة اهلل، وتوظِّ

عدم كفران النعمة، وجحد املنعم.- 3

نماذج من كفر النعمة:

ىن  من  خن  ىمحٱ  قــول اهلل سبحانه وتعاىل:  آيــات منه  النعمة يف عــدة  فقد وردت صــور كفر 

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

يمح ]الزمر: ٤٩[.  ّٰ        ِّ 

ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  حمخم  جم  يل  ىل  مل  خل  قال تعاىل عن قارون: ىمحٱ 
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يمح ]القصص: ٧٨[،  ٰى          ٌّ  ٰر  ٰذ  يي  ميىي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين 

ويف احلديث: عن زيد بن خالد اجلهين  أنه قال: صلى لنا رسول اهلل  صالة الصبح باحلديبية 
على إثر مساء ]أي: مطر[ كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: »هل تدرون ماذا قال 
ربكم؟« قالوا: اهلل ورسوله أعلم، قال: »أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال: ُمطرنا بفضل 
اهلل ورمحته فذلك مؤمن يب وكافر بالكوكب، وأما من قال: بنوء ]أي: بكوكب[ كذا وكذا فذلك كافر يب 

ومؤمن بالكوكب«)1(.

نشاط )3( :
  

يقابل شكران النعم كفراهنا، فكيف يكون كفر النعمة بالقلب وباللسان وباجلوارح؟

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

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

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

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

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

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

1 ( أخرجه البخاري )810(، ومسلم )71(.
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أثر كفر النعمة:

ذهاب النعمة وزواهلا.- 1
العذاب الشديد.- 2
اإلمث يف الدنيا واجلزاء عليه يف اآلخرة.- 3

مئ  زئ  رئ  ٰى     ٌّ      ٍّ   َّ         ُّ           ِّّٰ  وأدلة ذلك قوله سبحانه: ىمحٱ 

مي  خي  حي  جي  يه   ىه  مه  يمح ]إبراهيم: ٧[، وقوله تعاىل: ىمحٱ  يئ  ىئ  نئ 

نئ  مئ  زئ  رئ  ٰى     ٌّ         ٍّ     َّ    ُّ      ِّ   ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي 

يمح ]انلحل: ١١٢[. رب  يئ  ىئ 

التقويم : 
  

س1: اذكر ثاث ِنَعٍم ِمن ِنَعم اهلل على جمتمعاتنا، وبيِّن كيف يكون شكرها؟
س2: ما الواجب جتاه النِّعم؟

س3: اذكر أثرين من آثار كفر نعمة اهلل.
س4: قاِرْن بن كفران النعم وشكرها.
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الدرس الثاني: التحذير من ألفاظ تسوِّي اهلل تعالى بخلقه:

ِمن أدب الشرع وكمال تعظيم اهلل وتوحيده منُع بعض األلفاظ اليت ُتوهم التسوية بني اهلل وخلقه، 
نستعرض بعًضا منها:

1( استخدام »الواو« بدل »مث«:
كال احلرفني من حروف العطف، لكن معىن )الواو( خيتلف عن معىن )مث(، فالواو معناه االشتراك 

بني املعطوف واملعطوف عليه، وأما )مث(، فتقتضي الترتيب.
فيحصل اخلطأ يف قول بعضهم: أنا باهلل وبك، أو: ما يل إال اهلل وأنت. أو: لوال اهلل وفالن. وما 
شاهبها، ومعناها اشتراك اخلالق واملخلوق يف املقصود هبذا الكالم، والصواب استخدام كلمة »مث« بداًل 

عن الواو.

نشاط )1( :
  

صحح العبارات التالية:

تصحيحهاالعبارة 
ما يل إال اهلل وأنت

أنا باهلل وبك
لوال اهلل وفالن
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2( احللف بغري اهلل:
ق احلالف، وال يستحق التعظيم الذي  من املعلوم يف شرعنا أن احللف واليمني ألجل التعظيم كي يصدَّ
حيلف به أحٌد إال اهلل. صحيٌح أن األنبياء معظمون، وأن األمانة عظيمة، وأن املالئكة عظيمة، ولكن ال 

تصل عظمة أحد من أولئك إىل حد عظمة اهلل اليت جتعلنا حنلف به سبحانه.
فال جيوز احللف بغري اهلل تعاىل، ولو كان نبيًّا أو ملًكا، ومن باب أوىل لو كان األب أو األم أو احلياة 

أو الشرف.

نشاط )2( :
  

السببال جيوزجيوزالقسم
وأمي ألفعلن كذا
أقسم بالذي رأيته

أقسم بقويت
أقسم حبياة أمي
أقسم بوفاة أيب

3( التعبيد لغري اهلل:
كل اخللق عباد اهلل، والتسمية بـ: عبد اهلل، عبد الرمحن، وما شاهبها ليست كمثل أن نقول: فالن 
عبد فالن؛ أي: خادمه ومملوكه. فالعبودية اليت يف األمساء هي عبودية خاصة باهلل سبحانه وتعاىل، ال 

ُيقصد هبا امللك فقط، بل العبادة اليت ال تكون إال هلل.
فال جيوز أن يقال: إن أحًدا عبد النيب أو عبد احلسني أو عبد عمر أو عبد الكعبة أو غري ذلك، بل 

عبد اهلل وحده، فيسمى بالتعبيد هلل بأمسائه احلسىن.
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خطورة التسوية يف األلفاظ بين الخالق واملخلوق:

قد تؤدي بعض األلفاظ إىل أن يكون املخلوق شريًكا هلل تعاىل يف عاله؛ فلذا ينبغي احلذر كل احلذر 
من أي استخدام لغوي أللفاظ توهم ذلك أو تقتضيه.

التقويم : 
  

س1: ما الفرق بن الواو و"مث"؟ وما املحذور شرًعا عند استخدام أحدمها مكان األخرى؟
س2: ما حكم قول: 

# واهلل العظيم.	

# وحياة النيب.	

# ورب الكعبة.	

# لوال اهلل مث أنت.	

ي أحًدا بعبد الني؟ علِّل إجابتك. س2: هل جيوز أن نسمِّ
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الدرس الثالث: التحاكم إلى شرع اهلل تعالى:

بالرجوع إىل معلمك اكتب  احلكمة من إنزال اهلل  عز وجل للكتب وإرسال الرسل؟
       

طاعة اهلل ورسوله:

إن أوامر الدين احلنيف ونواهيه هي الشرع الذي جيب علينا القيام به اعتقاًدا وعماًل وتصديًقا 
رت  يب  ىب  وإمياًنا؛ فقد أمر اهلل تعاىل أن نطيعه ونطيع رسوله يف كثري من اآليات؛ قال سبحانه: ىمحٱ 

يمح ]آل عمران: ٣٢[. نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  زتمت 

مئيمح ]النساء: ٦٤[. خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  وقال سبحانه: ىمحٱ 
وإن أهم ما مييز املسلم هو انقياده وطاعته هلل ورسوله، واجتنابه ملعصية اهلل ورسوله؛ وهلذا جيب 

على املسلم دائًما أن ينضبط بضوابط الشرع يف كل أموره.

التحاكم إلى شرع اهلل:

مض  خض  َشَرَع اهلل شريعَته لنعمل هبا ونرجع إليها يف كل شؤوننا وجوًبا علينا؛ كما قال سبحانه: ىمحٱ 
خفيمح ]النساء: ١٠٥[. حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط 

ه؛ قال  ق التحاكم إىل شرعه الذي أوحاه إىل نبيِّ ق إال إذا حتقَّ فقد أقسم اهلل تعاىل أنَّ اإلميان ال يتحقَّ

مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  سبحانه: ىمحٱ 

يمح ]النساء: ٦٥[. جف  مغ  جغ  مع  جع 
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نشاط )1( :
  

هل التحاكم إىل الشرع عند اخلصام فقط؟ دلِّل إلجابتك مع التمثيل.

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

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

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

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

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

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

آثار التحاكم إلى شرع اهلل:

1(  حتقيق اإلميان باهلل وحده ال شريك له.
. 2(  حتقيق اإلميان بالرسول

3(  النجاة يف الدنيا واآلخرة.
4(  نيل األجر والثواب والسالمة من اإلمث والعقاب.

5(  صالح احلال واملآل بني العباد بتحقيق العدل ومنع الظلم.
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نشاط )2( :
  

اكتب آثار التحاكم إىل شرع اهلل على املجتمع:

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

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

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

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

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

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

عقوبة التحاكم إلى غير شرع اهلل:

1(  إن كان عدم التحاكم إىل الشرع باستحالل فهو كفر خمرج من امللة.

2(  وإن كان مع اعتقاد وجوب التحاكم إىل شرع اهلل فهو مرتكب لكبرية.
ا أو جاهاًل فيما ميكن اجلهل فيه فال يكفر. 3(  وإن كان مكرًها أو مضطرًّ

4(  التحاكم إىل غري شرع اهلل من صفات املنافقني.
5(  قلة الربكة ونزول البالء.

6(  انتشار الظلم وذهاب العدل واألمن.
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نشاط )3( :
  

استخرج من اآليات رقم )60 – 65( من سورة النساء ما يفيد موضوع الدرس.

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

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

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

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

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

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

التقويم : 
  

س1: كيف يكون التحاكم إىل شرع اهلل؟
س2: ما حكم التحاكم إىل غري شرع اهلل للمستحل، وللمكره؟

س3: اذكر ثاًثا من عواقب التحاكم إىل غري شرع اهلل.
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الدرس الرابع: التحذير من االستهزاء بالدين:

هل تقبل أن يستهزئ أحد بأقوالك أو أفعالك؟ فكيف لو استهزئ بكالم رب العاملني؟!
......................................................................

ما املقصود باالستهزاء بالدين؟

# يت 	 ىت  نت  ىمحٱ  االستهانة والسخرية واالستخفاف باهلل أو بكتابه أو برسوله؛ قال تعاىل: 

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

يليمح ]اتلوبة: ٦٥ - ٦٦[. ىل  مل 

# هئ 	 مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  أو بأحكام الشرع أو بعباد اهلل الصاحلني؛ قال تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]ابلقرة: ١٣[. جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  هبجت  مب  خب  حب   جب 

يمح ]املائدة: ٥٨[. خن  حن  جن  يم  ىم  خممم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل   ىمحٱ 

# االستهزاء بالدين من صفات: .......................................	

نشاط )1( :
  

من االستهزاء بالدين: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................................

من االستهزاء باملؤمنني: االستهزاء بالصحابة أو زوجات النيب ، أو العلماء أو املتصدقني أو 
الصائمني أو املصلني.. وهكذا.
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نشاط )2( :
  

اذكر ثالثة أمثلة معاصرة لالستهزاء ببعض األحكام الشرعية.
...................................................................................................... )1(
...................................................................................................... )2(
...................................................................................................... )3(

ما واجبنا تجاه املستهزئ بالدين؟

النصح واإلرشاد.- 1
وجتنب - 2 املصلحة  ق  وحتقُّ القدرة  فبالقلب؛ حبسب  وإال  فباللسان،  وإال  باليد،  عليه  اإلنكار  جيب 

املفاسد.
فإن عاند جيب هجره وعدم مصاحبته وجمالسته.- 3
بيان حكم ذلك الفعل وخطورته.- 4
ب منه.- 5 جتنُّب كل ما يؤدي إىل شيء من ذلك أو يقرِّ

عقوبة االستهزاء بشرع اهلل:

جسيمح - 1 مخ  جخ  جحمح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب   ىمحٱ 
]الرعد: ٣٢[. يفهم من هذه اآلية: ....................................

اإلمث العظيم، واخلروج من اإلسام.- 2
الوعيد الشديد بالعذاب يف اآلخرة.- 3
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التقويم : 
س1: ما املقصود باالستهزاء بالدين؟  

س2: بيِّن حكم االستهزاء بالدين، مع الدليل.
س3: اذكر ما جيب على املسلم جتاه َمن يستهزئ حبكٍم من أحكام الدين.

س4: ما عواقب االستهزاء بالدين؟
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أهداف الوحدة:
  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

# يؤمن بأمهية الفقه يف حياته.	

# يكتسب بعض امللكات الفقهية.	

# يقارن بني أنواع التذكية.	

# يناقش أحكام الصيد.	

# يؤمن حبماية اإلسالم للحيوان.	

# يبني أحكام العورة.	
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الدرس األول: الذكاة:

أوال: مفهوم التذكية:

لغًة: تذكية الشاة: ذحبها، وشرًعا ذبح احليوان بقطع حلقومه ومريئه وأحد ودجيه)1(.

ثانًيا: حكم التذكية:

التذكية واجبٌة يف حق كل ما ُيقدر عليه من احليوان املباح، وال جتب يف حق حيوانات البحر، أو 
اجلراد.

ثالًثا: الحيوانات املستثناة من التذكية: 

ُيستثىن من التذكية، حيوانات البحر، واجلراد.
: رابًعا: حكم الحيوان الذي لم ُيَذكَّ

م اهلل تعاىل أكله  ي ميتًة، وحرَّ ى ُسمِّ إذا مات احليوان - والذي يشترط حلله الذكاة - دون أن ُيَذكَّ
يمح ]املائدة: ٣[، وإذا ُأدركت  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  لقوله تعاىل: ىمحٱ 

يت جاز أكلها. قبل موهتا، وفيها حياة مستقرة، مث ُذكِّ

نشاط )1( :
  

بالتعاون مع زمالئك، وإشراف معلمك؛ بيِّن احليوان الذي ُتشترط حلل أكله الذكاة، واحليوان 
الذي ال تشترط له، مما يلي:

1 (الودجان: العرقان املغلَّظان اللذان حييطان بالعنق، وبقطعهما خيرج الدم.
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حكم ذكاتهاحليوان

السمك

اإلبل

الدجاج

احلمام

اجلراد

نشاط )2( :
 

بالتعاون مع زمالئك، وإشراف معلمك؛ بيِّن ما جيوز أكله وما ال جيوز من احليوانات التالية:

السبباحلكماحلالة ال جيوزجيوز

احليوان املقتول غرًقا

احليوان املقتول شنًقا

احليوان املقتول 
بالصعق الكهربائي
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السبباحلكماحلالة ال جيوزجيوز

الشاة اليت سقطت من 
مكان مرتفع فماتت

الشاة اليت سقطت من 
يت  مكان مرتفع وُذكِّ

قبل أن متوت
القطة اليت سقطت 
من مكان مرتفع 

يت قبل أن متوت وُذكِّ

الشاة اليت صدمتها 
سيارة فماتت

اضطراريةاختيارية

أنواع التذكية

العقرالذبح
النحر

تنقسم الذكاة إىل نوعني: ذكاة اختيارية، وذكاة اضطرارية، وبياهنما فيما يلي:
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الذكاة االختيارية: وتشمل:( 1
# الذبح: وهو جلميع احليوانات ما عدا اإلبل.	

# النحر: يكون لإلبل خاصة.	

نشاط )3( :
  

بالتعاون مع زمالئك، وبإشراف معلمك؛ قارن بني الذبح والنحر:

النحرالذبحأوجه املقارنة

التعريف

احلكم

الكيفية

فيما يكون

الذكاة االضطرارية: وتشمل:( 2
# الَعْقر: وهو قتل احليوان غري املقدور عليه جبرحه يف جسده، يف غري موضع الذبح أو النحر.	

# حكم العقر: ال يصح عقر احليوان إال عند العجز عن ذحبه أو حنره.	

نشاط )4( :
  

د صور العقر املختلفة يف العصر احلديث: َعِدّ
...................................................................................................... )1(
...................................................................................................... )2(
...................................................................................................... )3(
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التقويم : 
  

ف الذكاة. س1: عرِّ
س2: ما حكم التذكية؟

س3: ما هي احليوانات املستثناة من الذكاة؟
. س4: اذكر حكم احليوان الذي مل ُيَذكَّ

س5: اذكر أنواع التذكية.
س6: قاِرن بن كلٍّ من: الذبح، النحر، العقر.
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الدرس الثاني: شروط الذكاة وسننها ومكروهاتها:

أن يكون 
املذبوح مما 

أحل اهلل

أن تكون 
الذكاة بآلة 

حادة

أن يكون 
املذكي 
عاقاًل

قطع احللقوم 
واملريء وأحد 

الودجني

أن يكون 
املذكي 

مسلًما أو 
كتابًيا

قول الذابح 
"بسم اهلل"

شروط الذكاة

للذكاة شروط، إذا اختلَّ منها شرط حرم أكل الحيوان وصار ميتًة وهي:

أواًل: أن يكون املذبوح مما أحل اهلل:
جيب أن تكون الذكاة ملا أحل اهلل أكله، قال تصح الذبيحة لغري ما أحل اهلل.

ي عاقًا: ثانًيا: أن يكون املذكِّ
جيب أن يكون الذي قام بالتذكية عاقاًل، فال تصح ذبيحة غري العاقل.

ثالًثا: أن يكون املذكِّي مسلًما أو من أهل الكتاب:
يشترط أن يكون الذي قام بالتذكية، مسلًما، أو كتابيًّا.

رابًعا: أن تكون الذكاة بآلة حادة:
الذبيحة يف  أو غريه، فال تصح  ه، من سكني  الدم حبدِّ بآلة هلا حدٌّ ينهر  الذكاة  جيب أن تكون 

احلاالت التالية:
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# الصعق الكهربائي.	

# القتل باإلغراق يف املاء.	

# الشنق.	

خامًسا: قطع احللقوم واملريء، وأحد الودجن:
جيب أن تكون الذكاة يف احليوان املقدور عليه بقطع احللقوم واملريء وأحد الودجني، وإذا مل يقدر 

عليه فُيشترط جرحه يف موضع من جسمه، فال تصح الذبيحة يف احلاالت التالية:
# قطع احللقوم فقط.	

# قطع أحد الودجني فقط.	

سادًسا: قول الذابح: »بسم اهلل« عند الذبح:
ي اهلل عز وجل، وال جيزئ غريها، وتركها سهًوا يبيح الذبيحة. جيب أن تكون الذكاة من عاقل ُيسمِّ

نشاط )1( :
  

قسم شروط الذكاة إىل شروط قبل الذكاة، وشروط أثناء الذكاة يف اجلدول التايل:

أثناء الذكاةقبل الذكاةشرط الذكاة
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سنن الذكاة:
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نشاط )2( :
  

بالتعاون مع معلمك؛ قاِرن بني الطعام املستورد من املسلمني والطعام املستورد من غري املسلمني.

الطعام املستورد من غري املسلمنالطعام املستورد من املسلمنوجه املقارنة

احلاجة إىل التذكية

أنواعه

حكمه

نشاط )3( :
  

أكمل اجلدول التايل:

مكروهات التذكيةسنن التذكيةشروط التذكيةالفعل
أن يكون املذبوح مما أحله اهلل

أن حيد الذابح اآللة والذبيحة تنظر إليه

التوجه بالذبيحة لغري القبلة

ي عاقاًل أن يكون املذكِّ

أن يذبح البهيمة واألخرى تنظر إليها

َسنُّ السكني

الرفق بالذبيحة
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مكروهات التذكيةسنن التذكيةشروط التذكيةالفعل
ي مسلًما أو من أهل الكتاب أن يكون املذكِّ

أن تكون الذكاة بآلة حادة

توجيه الذبيحة جهة القبلة عند الذبح

أن يذبح الذابح بآلة كالَّة

أن يسلخ احليوان قبل أن خترج روحه

قطع احللقوم واملريء، وأحد الودجني

أن يكسر الذابح رقبة احليوان قبل أن 
خترج روحه

قول الذابح: »بسم اهلل« عند الذبح

التكبري بعد التسمية

أن مير اآللة على  حمل الذبح بقوة

التقويم : 
س1: بيِّن ما املقصود بشروط الذكاة؟  

ح ما يسن عند الذكاة وما يكره. س2: وضِّ
س3: اكتب مقااًل ترد فيه على من ادعى أن الرفق باحليوان غري موجود يف اإلسام.
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الدرس الثالث: الصيد:

ي اهلل عز وجل، فقال  خرج فراس وصديقه يزن يف رحلة صيد، فكان فراس يرمي الصيد، وال يسمِّ
ي على الصيد؟ فقال فراس: الذي أعرفه أن التسمية واجبة عند الذبح، أما الصيد  له يزن: ِلـَم ال تسمِّ

فال جتب فيه التسمية. قال يزن: بل التسمية واجبة عند رمي الصيد كما هي واجبة عند الذبح.
جيب عليك أخي قبل أن متارس الصيد أن تتعلم أحكامه الشرعية؛ حىت ال تقع يف املنهي عنه وأنت 

ال تعلم.

أوال: تعريف الصيد:

ْيُد لغًة: مصدر َصاَد َيِصْيُد صيًدا؛ أي: قنصه، وأخذه خلسًة وحيلًة، سواًء أكان مأكواًل أم غري  الصَّ
مأكول. وُأطلق على املصيد، تسميًة للمفعول باسم املصدر، فيقال للحيوان املصيد: صيد.

الصيد شرًعا: اقتناص حيوان أو طري، غري مملوك، وال مقدور عليه؛ جبرحه يف أي موضع من 
بدنه.

ثانًيا: حكم الصيد:

غري جائزجائز

حكم الصيد
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الصيد اجلائز:( 1
األصل يف الصيد أنه جائز، وقد دلَّ على ذلك أدلة كثرية منها:

# منيمح 	 زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  قوله تعاىل: ىمحٱ 
]املائدة: ١[.

# حسيمح ]املائدة: ٢[.	 جس  مخ  قوله تعاىل: ىمحٱ 

# عن أيب ثعلبة اخلشين  قال: قال رسول اهلل  يف صيد الكلب: »إذا أرسلَت كلَبك وذكرَت اسم 	
اهلل فُكْل،فإن أكل منه فال تأكل؛ فإنه أمسك على نفسه«)1(.

الصيد غري اجلائز:( 2
يكون الصيد غري جائز يف بعض احلاالت؛ منها:

# إذا كان الصيد يف منطقة مكة املكرمة واملدينة النبوية.	

# إذا كان الشخص حمِرًما حبج أو عمرة )هذا خاص بصيد الرب(.	

# إذا كان الصيد مملوًكا آلخرين.	

# إذا كان الصيد يترتب عليه ضرر أو مفسدة.	

# إذا كان الصيد ميكن تذكيته.	

ثالًثا: الحكمة من إباحة الصيد:

ًة احليوانات اليت  أحلت الشريعة اإلسالمية الصيد؛ وذلك حلاجة الناس لصيد احليوانات، وخاصَّ
يصعب على األفراد شراؤها إن كانت غالية الثمن، ويف بعض احلاالت فإنَّ الصيد يكون الوسيلة الوحيدة 

ن اإلنسان من احلصول على طعامه؛ ولذلك فهو مباح إْن متَّ االلتزام بشروطه. اليت متكِّ

1 (أخرجه البخاري )5484(، ومسلم )1٩2٩( واللفظ له.
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رابًعا: شروط إباحة الصيد:

شروط آلة الصيدشروط الصائد

شروط إباحة الصيد

الشروط املتعلقة بالصائد:( 1
ي الصائد، وأن يكون مسلًما  يشترط يف الصائد الذي حيل أكل صيده ما يشترط يف الذابح بأن يسمِّ
أو كتابيًّا، عاقاًل، فال حيل ما صاده جمنون أو سكران لعدم األهلية، وال حيل ما صاده جموسي أو وثين 
ي، أما ما ال حيتاج إىل ذكاة كاحلوت واجلراد، فيباح إذا صاده من ال  أو مرتد؛ ألن الصائد مبزنلة املذكِّ
حتل ذبيحته، وأن يكون الصائد قاصًدا للصيد؛ ألن الرمي باآللة وإرسال اجلارحة ُجعل مبزنلة الذبح، 

فاشُترط له القصد.

الشروط املتعلقة باألداة:( 2
تنقسم أداة الصيد إىل قسمني لكل منهما شروط؛ بياهنا على النحو التايل:

# ما له َحدٌّ جيرح؛ كالسيف والسكني والسهم: وهذا ُيشترط فيه ما يلي:	

- أن ينهر الدم.

- أن يكون غري ِسنٍّ وال ُظفر.

ه ال بُثقله. - أن جيرح الصيد حبدِّ
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# اجلارحة من سباع البهائم أو جوارح الطري، وهذا يشترط فيه ما يلي:	

نييمح  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  - أن يكون معلًَّما؛ لقوله تعاىل: ىمحٱ 
]املائدة: ٤[.

- أن جيرح الصيد: ألنه إذا قتله بضربه أو خبنقه أو بثقله دون جرحه كان يف حكم امليتة املحرمة.

- أال يشاركه جارح آخر ال حيل صيده.

نشاط )1( :
  

بيِّن حكم الصيد يف احلاالت اآلتية مع بيان السبب:

السبباحلكماحلالة

مسلم صاد أرنًبا بكلبه الذي مل ُيعلَّم

وثين صاد غزااًل بكلبه غري املعلَّم.

مسلم صاد غزااًل بكلبه الذي مل يعلم، لكنه أدركه حيًّا 
اه الذكاة الشرعية. حياًة مستقرًة، وذكَّ

اه. مسلم صاد صقًرا بكلبه الذي ُعلِّم، وأدركه حيًّا وذكَّ

التقويم : 
ف الصيد.   س1: عرِّ

س2: اذكر احلاالت اليت يكون فيها الصيد جائًزا، واحلاالت اليت يكون فيها الصيد غري جائز.
ح احلكمة من إباحة الصيد. س3: وضِّ

س4: بيِّن شروط إباحة الصيد.
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الدرس الرابع: التعامل مع الحيوان:

إيذاء الحيوان:

حيوانات  يده  تقع حتت  َمن  على  ورمحتها، وجيب  الرفق هبا  ويستحب  احليوانات،  إيــذاء  حيرم 
حمبوسة أن يطعهما ويسقيها، وال يدعها حىت هتلك، وإال لزمه إطالقها.

ٍة سَجَنْتها حتَّى ماتت،  ِهرَّ َبِت امرأٌة يف  »ُعذِّ  :  قال: قال رسول اهلل  عن عبد اهلل بن عمر 
اَر، ال هي أطَعَمْتها وال َسَقْتها إذ حَبَسْتها، وال هي تَرَكْتها تأُكُل ِمن َخَشاِش األرِض«)1(. فدَخَلْت فيها النَّ

قتل الحيوان:

ينقسم احليوان من حيث جواز قتله إىل:
#  ما جيوز قتله.	

# ما ال جيوز قتله.	

احليوانات اليت احليوانات املؤذية
احليوانات اهلائجةخياف ضررها

ما جيوز قتله

 الحيوانات املؤذية:

كل احليوانات واحلشرات املؤذية جيوز قتلها، وأمثلة ذلك:
# الوزغ.	

# الفأر.	

1 ( أخرجه البخاري )3482(.
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الحيوانات التي يخاف ضررها:

كل احليوانات اليت خياف ضررها جيوز قتلها، ومن أمثلة ذلك:
# الذئب.	

# الفهد.	

الحيوانات الهائجة:

كل احليوانات اهلائجة واليت ال ميكن دفع ضررها إال بالقتل جيوز قتلها، ومن أمثلة ذلك: 
# اجلمل إذا هاج وآذى.	

# احلصان إذا هاج وآذى.	

نشاط )2( :
  

بالتعاون مع جمموعتك؛ أكمل اجلدول التايل:

األمثلةالوصف

احليوانات املؤذية
.............................................................................................................. -1
.............................................................................................................. -2
.............................................................................................................. -3

احليوانات الضارة
.............................................................................................................. -1
.............................................................................................................. -2
.............................................................................................................. -3

احليوانات اهلائجة
.............................................................................................................. -1
.............................................................................................................. -2
.............................................................................................................. -3
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احليوانات اليت 
أحل أكلها ، إذا 
قتلت لغري قصد 

األكل

احليوانات اليت ال 
أذى فيها وال ضرر 

منها

احليوانات اليت هنى 
الشرع عن قتلها

ما حيرم قتله من 
احليوان

احليوانات اليت ُأِحلَّ أكلها إذا ُقتلت لغري األكل:( 1
# حيرم قتل احليوانات اليت ُأِحلَّ أكلها؛ للعب واللهو وغري قصد األكل، ومن أمثلة ذلك صيد العصافري.	

احليوانات اليت ال أذى فيها وال ضرر منها:( 2
# حيرم قتل احليوانات اليت ال أذى فيها وال ضرر منها، ومن أمثلة ذلك القطط.	

احليوانات اليت هنى الشرع عن قتلها:( 3
# حيرم قتل احليوانات اليت هنى الشرع عن قتلها، ومن أمثلة ذلك النمل واهلدهد.	

نشاط )3( :
  

بالتعاون مع جمموعتك؛ أكمل اجلدول التايل:

األمثلةالوصف

احليوانات اليت ال أذى فيها وال ضرر منها.
.............................................................................................................. -1
.............................................................................................................. -2
.............................................................................................................. -3

احليوانات اليت هنى الشرع عن قتلها
.............................................................................................................. -1
.............................................................................................................. -2
.............................................................................................................. -3
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نشاط )4( :
  

أكمل اجلدول التايل:

احليوان
حكم قلته

السبب
حيرم قتلهجيوز قتله

الوزغ
القط

الذئب
الفيل الذي هاج وآذى

اهلدهد
الفأر

األسد
العقرب

احلصان الذي هاج وآذى
الفهد
النمل

التقويم : 
ح موقف الشرع من إيذاء احليوانات.   س1: وضِّ

ــاِرْن بــن احلـــاالت الــيت جيــوز فيها قتل احلــيــوان، واحلـــاالت الــيت ال جيــوز فيها قتل  س2: قـ
احليوان.

س3: ناِقْش احلكمة من حترمي قتل احليوان لغري األكل.



261

الدرس الخامس: العورة:

أراد حممد أن يشتري ثوًبا جديًدا للعيد، فسأل والده: هل جيوز يل أن ألبس ما شئت من الثياب؟ 

ىه  فقال والده: األصل يا ولدي أن مجيع األلبسة اليت يصنعها الناس جيوز لنا لبسها؛ ألن اهلل يقول: ىمحٱ 

ٰىٌّ   ٍّ   َّ     ُّ     ِّ   ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي   حي  جي  يه 

يمح ]األعراف: ٣٢[. ىب  نب  مب   زب  رب  ىئيئ  نئ  مئ  زئ  رئ 

فقال حممد: وهل هناك شيء من األلبسة هنانا عنه اإلسالم؟

فقال الوالد: نعم يا حممد؛ فقد هنى اإلسالم عن بعض األلبسة، وقد ورد يف الكتاب والسنة أدلة 
ذلك، كما أن اإلسالم قد جعل لأللبسة آداًبا خاصة هبا، وأحكاًما ينبغي للمسلم مراعاهتا والعناية هبا.

فقال حممد: وهل البد لنا من األخذ هبذه اآلداب؟

ر عن شخصية صاحبه، وعن مدى التزامه بدينه وقيمه. فقال الوالد: أجل يا حممد؛ ألن اللباس يعبِّ

بعد قراءتك للحوار السابق ميكن أن نقول:

األصل يف اللباس والزينة هو:

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

وينبغي أن نلتزم بآداب اللباس والزينة ألن:

................................................................................................................
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أوال: تعريف العورة:

العورة لغة: مأخوذة من الَعَور، وهو النقص والقبح والعيب، ومسيت كذلك لقبح منظرها ولغض 
األبصار عنها، هي ما جيب ستره من جسم الرجل أو املرأة.

ثانًيا: حد العورة:

ختتلف عورة الرجل عن عورة املرأة؛ وبيان ذلك يف اجلدول اآليت:

عورة املرأة للرجل األجنيعورة الرجل
حدها: عورة الرجل من السرة إىل الركبة.

  النَّيبَّ  إنَّ   قال:  الدليل: عن جرهد األسلمي 
: »غطِّ  النَّيبُّ  َوهَو كاِشٌف َعن فِخِذِه فقاَل  ِبِه  مرَّ 

فخَذَك فإنَّها مَن العورِة«)1(.
        

حدها: 

الدليل: 

)1(

ثالًثا: حكم كشف العورة:

جيب على املسلم أن حيفظ عورته من نظر اآلخرين إليها، وحيرم عليه كشفها، والدليل على ذلك: 
حديث معاوية بن حيدة القشريي   قال: قال رسول اهلل : »احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما 

ملكت ميينك«)2(.

1 ( أخرجه الترمذي )27٩8(.
2 ( أخرجه أبو داود )4016(.
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نشاط )1( :
  

بيِّن احلكم يف احلاالت اآلتية:

الدليلاحلكماحلالة

إظهار الرجل ركبته أمام صيب صغري.

إظهار الرجل فخذه أمام رجل آخر.

إظهار املرأة شعرها أمام والدها.

إظهار املرأة شعرها أمام رجل غري حمرم عليها.

التقويم : 
ف العورة.   س1: عرِّ

س2: قاِرن بن حد عورة الرجل وحد عورة املرأة مع الدليل.

س3: ناقش احلكمة من تغري حكم العورة بن الرجل واملرأة.

  





السيرة النبوية
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أهداف الوحدة:
  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

# 	. يدرك مكانة الرسول

# 	. يتخلق بأخالق الرسول

# 	. يناقش جانًبا من سرية الرسول

# 	. يستخرج الدروس املستفادة من سرية الرسول
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الدرس األول: غزوة تبوك )1(:

      )رجب/٩هـ(

خبر استعداد الرومان يصل للمدينة:

جاءت األخبار إىل املدينة من األنباط الذين يقدمون بالزيت من الشام إىل املدينة أن هرقل ملك 
الروم قد هيأ جيًشا عرمرًما قوامه أربعون ألف مقاتل، وأعطى قيادته لعظيم من عظماء الروم، وأنه 
أجلب معهم قبائل خلم وجذام وغريمها من متنصرة العرب، وأن مقدمتهم بلغت إىل البلقاء، للقيام 
بغزوة حامسة ضد املسلمني، فبدأ اخلوف يصل ألركان املدينة، حىت إن أهل املدينة كانوا كلما مسعوا 

صوًتا غري معتاد يظنونه زحف الرومان.

زيادة خطورة املوقف:

مل تكن وعورة الطريق، و ُبعد املسافة وحدمها مها سببا خطورة املوقف، بل زاد خطورة املوقف أن 
الزمان كان فصل احلر الشديد، وكانت الثمار قد طابت، وكان أهلها حيبون املقام يف مثارهم وظالهلم.

الرسول  يقرر القيام بقرار حاسم:

كان رسول اهلل  يرى أنه لو تواىن وتكاسل عن غزو الرومان، وترك  املبادرة هلم، فزحفت قواهتم 
إىل املدينة، واملناطق اليت كانت حتت سيطرة اإلسالم ونفوذه، سيكون ذلك له أسوأ أثر على اإلسالم 
وعلى مسعة املسلمني العسكرية؛ فاجلاهلية اليت كادت ختتفي ستحيا مرة أخرى، واملنافقون يضربون 

خبناجرهم املسلمني من اخللف.
لذلك قرر رسول اهلل  القيام بغزوة فاصلة خيوضها املسلمون ضد الرومان يف حدودهم، وال 

ميهلوهنم حىت يزحفوا إىل دار اإلسالم .



268

االعالن بالتهيؤ لقتال الرومان:

كان رسول اهلل  إذا أراد الغزو كان ينادي يف الصحابة بالتجهز ومل يعلن وجهته، إال أنه  هذه 
املرة أمر منادًيا فنادى يف الصحابة أن يتجهزوا للقتال، وبعث إىل القبائل من العرب وإىل أهل مكة 
يستنفرهم، معلًنا أنه يريد لقاء الرومان، نظًرا إىل خطورة املوقف؛ ليتأهبوا أهبة كاملة، وحضهم على 

اجلهاد.

نشاط )1( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب اآليات اليت نزلت تثري املسلمني على اجلهاد وحتثهم على 
القتال.

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

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

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

املسلمون يتسابقون إلى التجهز للغزو:

مسع املسلمون منادي رسول اهلل   يدعو إىل قتال الروم، فأخذت القبائل والبطون هتبط إىل 
املدينة من كل صوب وناحية، ومل يرض أحد من املسلمني أن يتخلف عن هذه الغزوة -إال الذين يف 
قلوهبم مرض وإال ثالثة نفر- فقد كان جييء أهل احلاجة والفاقة يستحملون رسول اهلل  ؛ ليخرجوا 

حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  إىل قتال الــروم، فإذا قال هلم: ىمحٱ 
يمح ] التوبة: 2٩[،  كما تسابق املسلمون يف إنفاق األموال وبذل الصدقات،  مص  خص  حص  مس  خس 

فكان أول من تصدق  أبو بكر ، فقد جاء مباله كله، ومل يترك ألهله إال اهلل ورسوله، وجاء عمر 
بنصف ماله،  وكان عثمان بن عفان  قد جهز عرًيا للشام، مائتا بعري بأقتاهبا وأحالسها، ومائتا 
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 ، أوقية، فتصدق هبا مث تصدق مبائة بعري بأحالسها وأقتاهبا، مث جاء بألف دينار فنثرها يف حجره
فكان رسول اهلل  يقلبها، ويقول: »ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم«، فسمع ذلك عثمان   فتصدق 
وتصدق، حىت بلغ مقدار صدقته تسعمائة بعري ومائة فرس سوى النقود، وجاء عبد الرمحن بن عوف 
 مبائيت أوقية فضة، وجاء طلحة وسعد بن عبادة وحممد بن مسلمة ، كلهم جاءوا مبال، وجاء 
عاصم بن عدي  بتسعني وسقا من التمر، وتتابع الناس بصدقاهتم قليلها وكثريها، حىت كان منهم 
من أنفق مدا أو مدين مل يكن يستطيع غريها؛ وبعثت النساء ما قدرن عليه من مسك ومعاضد وخالخل 

وقرط وخوامت.

البكاؤون:

فلم جيــدوا، فرجعوا  يسألونه ما حيملهم عليه     إىل رسول اهلل  الصحابة  جاء سبعة من 
وهم يبكون أسًفا وحزًنا على ما فاهتم من شرف اجلهاد مع رسول اهلل، واملسامهة يف النفقة فيه، وقد 

عذرهم اهلل وأنزل فيهم قرآًنا.

نشاط )2( :
  

. بالرجوع إىل مصادر التعلم، اكتب اآليات اليت نزلت يف هؤالء البكائني
....................................................................................................................................................

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

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

.....................................................................................................................................................
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: تخلف املنافقين وتخذيلهم عن الرسول

ختلف يف املدينة ابن أيب وختلف معه كثري من املنافقني، وقال بعضهم: يغزو حممد بين األصفر مع 
جهد احلال واحلر والبلد البعيد!! أحيسب حممد أن قتال بين األصفر معه اللعب!! واهلل لكأين أنظر إىل 

قة وشدة احلر. أصحابه مقرنني يف احلبال!! وتعلل بعضهم بالتعلالت الباطلة من ُبعد الشُّ

تحريق بيت سويلم:

بلغ رسول اهلل  أن ناًسا من املنافقني جيتمعون يف بيت سويلم اليهودي يثبطون الناس عن رسول 
اهلل  يف غزوة تبوك، فبعث إليهم طلحة بن عبيد اهلل يف نفر من أصحابه، وأمره أن حيرق عليهم 

بيت سويلم، ففعل طلحة، ففر بعضهم من ظهر البيت فانكسرت رجله، وأفلت اآلخرون.

الجيش االسالمي يتحرك إلى تبوك:

استعمل رسول اهلل  على املدينة حممد بن مسلمة األنصاري، وخلف على أهله علي بن أيب 
طالب، وأمره باإلقامة فيهم، سار الرسول قاصًدا تبوك، وأعطى اللواء األعظم الصديق أبا بكر 
بن حضري  وأسيد  املهاجرين،  راية    العوام  بن  الزبري  فأعطى  الرايات،    الرسول  ووزع   ،
راية األوس، واحلباب بن املنذر راية اخلزرج، ومن قلة املؤنة كان الرجالن والثالثة يقتسمون 
فجاء  فأذن هلم،  منها،  فيأكلون  رواحلهم  ينحروا  أن  اهلل  رسول  استأذنوا  بينهم، حىت  فيما  التمرة 
الفاروق عمر فقال: "يا رسول اهلل إن فعلنا قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم وادع اهلل هلم 
فيها بالربكة"، فقال رسول اهلل  : »نعم« ودعا بنطع فبسطه مث دعا بفضل أزوادهم حىت اجتمع من 
ذلك شيء يسري، فدعا رسول اهلل بالربكة مث قال : »خذوا يف أوعيتكم«، فأخذوا حىت ما تركوا يف 
العسكر وعاء إال مألوها، وأكلوا حىت شبعوا، وفضلت فضلة، فقال رسول اهلل : »أشهد أال إله إال اهلل 

وأين رسول اهلل، ال يلقى اهلل هبا عبد غري شاك فيحجب عن اجلنة«. 
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نشاط )3( :
  

قال رسول اهلل : »أال ترضى أن تكون مين مبزنلة هارون من موسى، إال أنه ال نيب بعدي«، 
بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب ملن قال رسول اهلل  هذه العبارة، ومىت؟

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

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

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

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

نشاط )4( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اذكر مباذا أمر رسول اهلل  أصحابه حينما مروا  على ديار مثود.

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

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

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

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

: يلحق برسول اهلل  أبو خيثمة

كان أبو خيثمة  ممن ختلف من غري عذر، فرجع بعد ما سار رسول اهلل  إىل أهله يف يوم 
حار، فوجد امرأتني له يف بستانه، وقد بردت كل واحدة منهما له ماء، و أعدت له طعاًما، فلما رأى 
ذلك المته نفسه على أن يظل يف املدينة يتنعم ويترك رسول اهلل واملسلمني يف اجلهاد، فركب راحلته 
وحلق برسول اهلل  حني نزل بتبوك، فلما دنا من اجليش قال الناس: "هذا راكب على الطريق مقبل"، 
فقال رسول اهلل : »كن أبا خيثمة« فنظروا فإذا هو أبو خيثمة، فسلم على الرسول ، وأخربه خربه، 

فدعا له خبري.
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كن أبا ذر:

كان الصحابة  يقولون لرسول اهلل : "يا رسول اهلل، ختلَّف فالن"، فيقول : »دعوه؛ فإن يك 
فيه خري فسيلحقه اهلل بكم، وإن يك غري ذلك فقد أراحكم اهلل منه«، حىت قالوا: يا رسول اهلل ختلف 
أبو ذر وأبطأ به بعريه، فقال : »دعوه؛ فإن يك فيه خري فسيلحقه اهلل بكم، وإن يك غري ذلك فقد 

أراحكم اهلل منه«.
 ملا أبطأت عري أيب ذر به أخذ متاعه فحمله على ظهره، مث خرج يتبع رسول اهلل  ماشًيا، ونزل 
رسول اهلل يف بعض منازله، ونظروا فإذا رجل ماش على الطريق، فقال رسول اهلل : »كن أبا ذر«، 

. فتأمله القوم فإذا هو أبو ذر، فدعا له رسول اهلل

التقويم : 
  . س1: وضح كيف وصل خرب استعداد الرومان لغزو املسلمن إىل رسول اهلل

س2: اختذ رسول اهلل  قراًرا حامًسا عندما مسع بنية الرومان باهلجوم على املسلمن؛ ناقش 
. ذلك موضًحا ما هو القرار الذي اختذه رسول اهلل

س3: وضح ماذا كان يفعل رسول اهلل  حن ينوي الغزو من قبل، وماذا فعل يف غزوة تبوك، 
وملاذا؟

س4: ضرب بعض الصحابة  أروع أمثلة احلب واحلرص على اللحاق برسول اهلل ، وضح 
ذلك بأمثلة.
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الدرس الثاني: غزوة تبوك )2(:

      )رجب/٩هـ(

رسول اهلل  يبث الحماس يف الجيش اإلسالمي:

 ، اهلل  رسول  وقام  العدو،  للقاء  مستعد  وهو  هناك،  فعسكر  بتبوك،  اإلسالمي  اجليش  نزل 
فخطب خطبة بليغة، فحض على خري الدنيا واآلخرة، وحذر وبشر، حىت رفع معنوياهتم، رغم  قلة 

الزاد واملادة واملؤنة. 

الرعب يسيطر ىلع جيش الرومان:

مسع الرومان وحلفاؤهم بزحف رسول اهلل  فأخذهم الرعب فتفرقوا يف البالد يف داخل حدودهم، 
مكاسب  على  املسلمون  بذلك  فحصل  العسكرية؛  املسلمني  مسعة  إىل  بالنسبة  أثر  أحسن  لذلك  وكان 

كبرية، رمبا مل يكونوا سيحصلون عليها لو وقع هناك اصطدام بني اجليشني.
وأيقنت القبائل املوالية للرومان أن اعتمادها على سادهتا األقدمني قد فات أوانه، فانقلبت لصاحل 
الرومان مباشرة، وشهد عمالء  الدولة اإلسالمية، حىت القت حدود  املسلمني، وهكذا توسعت حدود 

الرومان هنايتهم إىل حد كبري.

: توافد القبائل إلى رسول اهلل

جاء حينة بن روبة صاحب أيلة، فصاحل الرسول  وأعطاه اجلزية، وأتاه أهل جرباء وأهل أذرح، 
فأعطوه اجلزية، وكتب هلم رسول اهلل  كتاًبا فهو عندهم، وكتب لصاحب أيلة: 

»بسم اهلل الرمحن الرحيم
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هذه أمنة من اهلل وحممد النيب رسول اهلل ليحنة بن روبة وأهل أيلة، سفنهم وسياراهتم يف الرب والبحر 
هلم ذمة اهلل وذمة حممد النيب، ومن كان معه من أهل الشام وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدًثا 
فإنه ال حيول ماله دون نفسه، وإنه طيب ملن أخذه من الناس، وأنه ال حيل أن مينعوا ماًء يردونه، وال 

طريًقا يريدونه من بر أو حبر«.

رسول اهلل  يحقن دم زعيم دومة الجندل:

بعث رسول اهلل  خالد بن الوليد  إىل أكيدر بن عبد امللك زعيم دومة اجلندل يف أربعمائة 
وعشرين فارًسا، فأتاه خالد، وهو خارج  للصيد يف ليلة مقمرة،  فقبض عليه خالد  وجاء به إىل 
رسول اهلل ، فحقن رسول اهلل  دمه، وصاحله على ألفي بعري، ومثامنائة رأس، وأربعمائة درع، 
وأربعمائة رمح، وأقر بإعطاء اجلزية، واختذ اجليش اإلسالمي طريقه للعودة إىل املدينة منتصًرا، ومل 

ينل كيًدا، وقد كفاه اهلل شر القتال.

موت ذي البجادين:

يف الطريق إىل املدينة مات عبد اهلل ذو البجادين ، فحفر له املسلمون، ونزل رسول اهلل  يف 
حفرته، وأمر  أبا بكر وعمر بأن يدليانه إليه، وإذا هو يقول: »أدنيا يل أخاكما«، فدلياه، فلما هيأه 

لشقه قال: »اللهم إين قد أمسيت راضًيا عنه فارض عنه«.

نشاط )1( :
  

. بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب ترمجة خمتصرة لعبد اهلل ذي البجادين
....................................................................................................................................................

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

......................................................................................................................................................
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: محاولة قتل رسول اهلل

يف الطريق إىل املدينة تآمر بعض املنافقني على رسول اهلل ، واتفقوا أن يزمحوه  وهو على  
مكان عال يدعى رأس عقبة ليقتلوه، فبينما كان رسول اهلل  مير بتلك العقبة، وعمار  يقود بزمام 
ناقته، وحذيفة بن اليمان يسوقها ، والناس ببطن الوادي، إذ برسول اهلل  ومن معه يسمعون 
صوًتا، وبعض الفرسان امللتثمون يقتربون بسرعة وحذر يريدون قتله، فضرب حذيفة  وجوه رواحلهم 
مبحجن كان معه، وأنزل اهلل الرعب يف قلوهبم، فأسرعوا يف الفرار حىت حلقوا بالقوم، وأخرب رسول 

اهلل  بأمسائهم، ومبا مهوا به.

نشاط )2( :
  

. بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب ترمجة خمتصرة لكامت سر رسول اهلل
....................................................................................................................................................

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

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

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

نشاط )3( :
  

بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب ماذا فعل رسول اهلل  مبن حاول اغتياله، وملاذا؟
....................................................................................................................................................

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

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

.....................................................................................................................................................
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هدم مسجد الضرار وتحريقه:

كان أبو عامر الراهب قد محل لواء العداوة لرسول اهلل  من أول يوم قدم فيه املدينة، على الرغم 
من أن رسول اهلل  دعاه إىل اإلسالم، وقرأ عليه القرآن فأىب، فلما أبدى عداوته هلل ورسوله قال 
النيب : »ال تقولوا: الراهب، بل قولوا: الفاسق«، فبعد أن ألَّب قريًشا على املسلمني يف أحد، وحفر 
احلفائر يف ميدان املعركة كي يقع فيها املسلمون فر إىل هرقل ملك الروم يستنصر به، وكتب إىل مجاعة 
من املنافقني باملدينة يعدهم ومينيهم أنه سيقدم عليهم جبيش يقاتل به رسول اهلل، وأمرهم أن يتخذوا 
له مقًرا يستقطبون فيه أنصاًرا هلم ممن يبغضون اهلل ورسوله ،  فشرعوا يف بناء هذا املسجد وكانوا 

اثين عشر رجاًل.
فلما فرغوا من بنائه وأحكموه جاؤوا إليه  وهو يتجهز لتبوك، وسألوه أن يصلي هلم فيه ليحتجوا 
بصالته فيه على تقريره واعتباره، وذكروا للنيب أهنم بنوه لذي العلة واحلاجة والليلة املطرية، والليلة 

الباردة، فأجاهبم  بأنه على سفر، فإن رجعوا إن شاء اهلل سيصلي فيه.
  من تبوك، ومل يبق بينه وبني املدينة إال يوم أو بعض يوم نزل عليه جربيل  فلما رجع النيب
وقال:  الدخشم ومعن بن عدي رضي اهلل عنهما،  الضرار، فدعا رسول اهلل مالك بن  خبرب مسجد 

»انطلقا إىل هذا املسجد الظامل أهله فاهدماه وحرقاه«، فذهبا فحرقاه وهدماه.

نشاط )4( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب  أمساء االثين عشر رجاًل الذين شيدوا مسجد الضرار.
....................................................................................................................................................

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

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

.....................................................................................................................................................
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وصول النبي  إلى املدينة:

وصل النيب واملسلمون إىل املدينة فتلقاهم النساء والصبيان وهم ينشدون األناشيد، ويرحبون 
بالرسول ، وبأصحابه ، وباجليش املظفر املنصور.

طوائف املتخلفين:

كان املتخلفون يف غزوة تبوك أربعة أصناف:
1- املأمورون: هم من أمرهم رسول اهلل  بالبقاء يف املدينة؛ كعلي بن أيب طالب، وحممد بن 

. مسلمة 
  2- املعذورون:  هم الضعفاء واملرضى واملقلِّون الذين مل جيدوا ما ينفقون، ومل جيد الرسول

ما حيملهم عليه كالبكائني وأمثاهلم.
3- املذنبون: هم الثالثة الذين خلفوا وهم الذين ربطوا أنفسهم يف سواري املسجد حىت يتوب اهلل 

عليهم.
4- املنافقون: هم الذين ُخلِّفوا؛ ألهنم يظهرون اإلسالم ويبطنون خالفه.

نشاط )5( :
  

بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب ماذا فعل رسول اهلل  مع طوائف املخلفني السابقة.
....................................................................................................................................................

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

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

.....................................................................................................................................................
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التقويم : 
س1: اكتب اآليات اليت نزلت يف غزوة تبوك، واشرحها بأسلوبك.  

س2: اكتب الدروس املستفادة من غزوة تبوك.
س3: قارن بن طوائف املتخلفن عن غزوة تبوك، وماذا فعل رسول اهلل  هبم؟

س4: جتلت يف غزوة تبوك أروع مناذج الفداء والتضحية من صحابة رسول اهلل ، اشرح ذلك.
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الدرس الثالث: موت النجاشي وقدوم ثقيف:

         )رمضان/٩هـ(

موت النجاشي:

مات أصحمة بن أجبر النجاشي ملك احلبشة يف رجب من هذا العام، وقد كان أسلم على عهد 
النيب ، ومل يهاجر إليه، وأحسن إىل املسلمني الذين هاجروا غاية اإلحسان، فلما مات نعاه النيب 
 إىل أصحابه يف اليوم الذي مات فيه، وخرج هبم إىل املصلى وكرب عليه أربع تكبريات، وكانت هذه 

أول صالة للغائب.

نشاط )1( :
  

بالرجوع إىل معلمك؛ قارن بني صالة اجلنازة وصالة الغائب.
....................................................................................................................................................

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

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

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

موت السيدة أم كلثوم رضي اهلل عنها:

 ،  يف شعبان من السنة التاسعة للهجرة، ماتت السيدة أم كلثوم رضي اهلل عنها بنت رسول اهلل
وكان عثمان بن عفان  تزوجها بعد سنة من وفاة أختها رقية رضي اهلل عنها، ومل تنجب له أوالًدا، 
بنت عميس رضى اهلل  املطلب، وأمساء  بنت عبد  والسيدة صفية  أم عطية  تغسيلها  اشتركت يف  وقد 
عنهن، وصلى عليها رسول اهلل  واملسلمون، فلما ذهبوا لدفنها وقف النيب  على قربها وعيناه 

تذرفان بالدموع.
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نشاط )2( :
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب أمساء أبناء النيب  وتاريخ وفاة كل منهم.
....................................................................................................................................................

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

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

: مقتل عروة بن مسعود

بعد أن فك رسول اهلل  احلصار عن ثقيف ورجع عنهم، اتبعه  أحد أشرافهم ويدعى عروة بن 
مسعود ، فأدرك رسول اهلل  قبل أن يصل إىل املدينة، وأسلم وطلب اإلذن من رسول اهلل  يف 
العودة إىل قومه، ليدعوهم إىل اإلسالم، فلما عاد  من الطائف دعاهم إىل اإلسالم، فرموه بالنبل 
: كرامة  من كل وجه، فأصابه سهم فقتله، فسأله قومه وهو حيتضر: "ما ترى يف دينك؟" فقال 
أكرمين اهلل هبا، وشهادة ساقها اهلل إيل، فليس يف إال ما يف الشهداء الذين قتلوا مع رسول اهلل  قبل 

أن يرحتل عنكم، فادفنوين معهم".

أبو بكر الصديق  يبشر رسول اهلل  بقدوم ثقيف:

أقامت ثقيف بعد قتل عروة  أشهًرا، وهم يتشاورون فيما بينهم، فرأوا أهنم ال طاقة هلم حبرب 
 ، من حوهلم من العرب وقد بايعوا وأسلموا، فأمجعوا أمرهم أن يرسلوا رجااًل منهم لرسول اهلل
  فأرسلوا  وفًدا منهم، فلما وصلوا املدينة وجدوا املغرية بن شعبة، فلما رآهم ذهب إىل رسول اهلل
يبشره بقدومهم، فلقيه أبو بكر الصديق  فأخربه عنهم وأهنم قدموا يريدون البيعة واإلسالم إن 
شرط هلم شروًطا، فأقسم عليه أبو بكر الصديق  أن يدعه يبشر هو الرسول  مبقدمهم، فدخل 

أبو بكر الصديق  على رسول اهلل  فبشره.
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: وفد ثقيف يدخل ىلع رسول اهلل

خرج املغرية  إىل وفد ثقيف فعلمهم كيف حييون رسول اهلل ، فلما قدموا على الرسول حيوه 
الذين كانوا يعبدونه  بتحية اجلاهلية، وكانوا فيما اشترطوا على رسول اهلل  أن يدع هلم صنمهم 
ليتألفوا  مقدمهم  بعد  شهًرا  فسألوه   ، فأىب  سنة  فسألوه   ، فأىب  سنني  ثالث  الطاغية  ويدعى 

. سفهاءهم فأىب
بأيديكم  أصنامكم  كسر  »أمــا   : فقال  بأيديهم  أصنامهم  يكسروا  وال  ُيَصلوا،  أال    وسألوه 
فسنعفيكم من ذلك، وأما الصالة فال خري يف دين ال صالة فيه«، وسألوه  أال يندبوا إىل املغازي، وأال 
تضرب عليهم البعوث، وأال يعشروا وأال تؤخذ منهم صدقاهتم، وال يستعمل عليهم غريهم، فأعطاهم 

رسول اهلل ذلك.

أرض ثقيف تطهر من األصنام:

رجع وفد ثقيف إىل بالدهم، وقد بعث رسول اهلل  معهم أبا سفيان بن حرب واملغرية بن شعبة 
هلدم الالت، وكانت ثقيف تعتقد يف عقائدهم اخلرافية أن من ينوي هدمها سوف يصاب باألذى يف 
وقتها، فلما توىل املغرية  هدمها حىت جاء على أساسها وهو معاىف، أيقنوا أهنا حجارة ال تضر وال 

تنفع، وبذلك طهر اهلل أرض ثقيف من األصنام، ووفقهم إىل عبادة اهلل وحده.

نشاط )3( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب ماذا كتب رسول اهلل  إىل ثقيف.
....................................................................................................................................................

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

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

 .....................................................................................................................................................
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موت عبد اهلل بن أبي بن سلول:

مرض عبد اهلل بن أيب املنافق يف شوال ومات يف ذي القعدة، وكان النيب يعوده يف مرضه، وحينما 
شعر بقرب أجله أرسل إىل رسول اهلل  ليحضر إليه، فلما دخل عليه  قال له رسول اهلل : »قد 
هنيتك عن حب يهود«، فقال عبد اهلل بن أيب: "يا رسول اهلل، إمنا أرسلت إليك لتستغفر يل، ومل أرسل 

. إليك لتوخبين"، مث سأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه فأعطاه رسول اهلل
فلما تويف جاء ابنه إىل النيب  فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه، مث سأله أن يصلي 
عليه، فقام رسول اهلل  ليصلي عليه، فقام عمر  فأخذ بثوب رسول اهلل  فقال : "يا رسول 
اهلل أتصلي عليه وقد هناك ربك أن تصلي عليه"، فقال رسول اهلل : »إمنا خريين اهلل فقال: استغفر 
هلم أو ال تستغفر هلم إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر اهلل هلم، وسأزيده على السبعني، قال عمر 

حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  : "إنه منافق"، فصلى رسول اهلل  عليه؛ فأنزل اهلل: ىمحٱ 
يمح ]التوبة: 84[.  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  جحمح  مج 

التقويم : 
س1: اكتب الدروس املستفادة من صاة الني  على النجاشي.  

س2: بن الدروس املستفادة من موقف الني  من وفاة السيدة رقية رضي اهلل عنها.
جخ  جحمح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  س3: وضح املناسبة بن قوله تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]التوبة: 84[، واآلية اليت قبلها. حص  مس  خس  حس  جس  مخ 

س4: قارن بن صاة اجلنازة وصاة الغائب.
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الدرس الرابع: حج الصديق أبي بكر  بالناس:

الوفود تتوافد ىلع املدينة:

تواردت الوفود على رسول اهلل  بعد تبوك، ودخل الناس يف دين اهلل من كل فج، فلما حل موسم 
احلج أراد   احلج، لكنه  مل يرغب أن حيج  فيجد بعض الناس وقد جاؤوا للحج وهم عراة كما 

كانوا من قبل.

رسول اهلل  يرسل أبا بكر  أميًرا ىلع الحج:

أقرأ رسول اهلل  أبا بكر الصديق  بضًعا وثالثني آية من صدر سورة براءة، وأرسله أمرًيا على 
احلج يف ذي احلجة، وأمره  أن يقرأها على أهل املوسم.

نشاط )1( :
  

واكتب شرًحا   ،   بكر   أليب  أقرأها رسول اهلل  اليت  اآليــات  اقرأ  بالرجوع إىل معلمك؛ 
خمتصًرا هلا.

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

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

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

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

 ......................................................................................................................................................
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رسول اهلل  يرسل عليًا  مبلًغا:

  علًيا  فدعا النيب ، خرج أبو بكر الصديق أمرًيا على احلج، ومبلًغا ملا أمر به رسول اهلل
، فجاءه علي  ، فأقرأه رسول اهلل  صدر سورة براءة، وأمره  أن خيرج للحج ويعلمها للناس، 
فخرج علي  على ناقة رسول اهلل  »العضباء« حىت أدرك الصديق أبا بكر  بذي احلليفة، فلما 
رآه الصديق  قال أبو بكر : "أمري أم مأمور؟" فقال علي : "بل مأمور"، مث سارا، فأقام أبو 

بكر للناس احلج على منازهلم اليت كانوا عليها يف اجلاهلية.

أبو بكر الصديق  يخطب يف الناس:

خطب أبو بكر الصديق  قبل يوم التروية معلًما الناس مناسكهم، مث خطب يوم عرفة، ويوم 
النحر، فكان كلما خطب أبو بكر  قام علي ، فقرأ على الناس صدر سورة براءة، مث ينادي يف 
الناس بأال يطوف بالبيت عريان، وأنه من كان بينه وبني النيب  عهد فهو إىل مدته، ومن مل يكن 
له عهد فأجله أربعة أشهر، وأنه لن يدخل اجلنة إال نفس مؤمنة، وأال جيتمع املسلمون واملشركون بعد 

عامهم هذا. 

نشاط )2( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب أركان احلج وواجباته.
....................................................................................................................................................

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

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

التقويم : 
س1: وضح ملاذا مل يذهب رسول اهلل للحج وأرسل أبا بكر  أمرًيا للحج.  

س2: بن مباذا كان علي  ينادي يف الناس يوم احلج.
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الدرس الخامس: حجة الوداع:

رسول اهلل  يعلن قصده الحج:

 ، نيته احلج، فقدم املدينة الكثري من املسلمني، يلتمسون احلج مع رسول اهلل  أعلن النيب
ويف يوم السبت ألربع بقني من ذي القعدة هتيأ النيب  للرحيل، فلبس إزاره ورداءه، وانطلق بعد صالة 
الظهر، حىت بلغ ذا احلليفة قبل أن يصلي العصر، فصالها ركعتني، وبات هناك حىت أصبح، فلما 
أصبح قال ألصحابه: أتاين الليلة آت من ريب، فقال: صل يف هذا الوادي املبارك، وقل: عمرة يف حجة. 
والعمرة يف  الظهر ركعتني، مث أهل باحلج   إلحرامه، مث صلى  الظهر اغتسل  أن يصلي  وقبل 
مصاله، وقرن بينهما، مث خرج، فركب ناقته القصواء، مث واصل  سريه حىت قرب من مكة، فبات 

بذي طوى.
رسول اهلل  يدخل مكة:

دخل رسول اهلل  مكة بعد أن صلى الفجر واغتسل من صباح يوم األحد ألربع ليال خلون من ذي 
احلجة سنة 10هـ، فدخل املسجد احلرام وطاف بالبيت، مث صلى ركعتني خلف املقام وسعى بني الصفا 
واملروة، ومل حيل؛ ألنه كان قارًنا قد ساق معه اهلدي، فزنل بأعلى مكة عند احلجون، وأقام هناك، 

ومل يعد إىل الطواف غري طواف احلج.
وأمر من مل يكن معه هدي يف أصحابه أن جيعلوا إحرامهم عمرة، فيطوفوا بالبيت وبني الصفا 
»لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولوال أن معي  واملــروة، مث يتحللوا، فترددوا، فقال: 
اهلدي ألحللت«، فحل من مل يكن معه هدي، ومسعوا وأطاعوا، مث أقام يف مكة حىت اليوم الثامن من ذي 
احلجة وهو يوم التروية، فلما زالت الشمس توجه إىل مىن فصلى هبا الظهر والعصر، واملغرب والعشاء، 

وبات فيها، مث صلى الفجر، مث مكث قلياًل حىت طلعت الشمس.
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نشاط )1( :
  

قارن بني حج التمتع وحج اإلقران.
....................................................................................................................................................

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

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

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

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

رسول اهلل  يخطب يف الناس بعرفة:

نزل رسول اهلل  عرفة، وكان بعض الصحابة قد ضربوا له قبة بنمرة، فزنل هبا، حىت إذا زالت 
الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي، وقد اجتمع حول رسول اهلل  أكثر من مائة ألف 
وأربعة وعشرون ألًفا من الناس، فقام فيهم خطيًبا، وألقى هذه اخلطبة اجلامعة: »أيها الناس، امسعوا 

قويل؛ فإين ال أدري لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا هبذا املوقف أبدا.
أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إىل أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا، يف شهركم 
ائتمنه  فليؤدها إىل من  أمانة،  كانت عنده  اللهم فاشهد، فمن  بلغت،  أال هل  بلدكم هذا،  هذا، يف 
عليها، أال إن كل شيء من أمر اجلاهلية حتت قدمي موضوع، وربا اجلاهلية موضوع، وإن أول ربا أبدأ 
به ربا عمي العباس بن عبد املطلب، وإن دماء اجلاهلية موضوعة، وأول دم أبدأ به دم ابن ربيعة بن 
احلارث بن عبد املطلب، وإن مآثر اجلاهلية موضوعة غري السدانة والسقاية، والعمد قود، وشبه العمد 

ما قتل بالعصا واحلجر، وفيه مائة بعري، فمن زاد فهو من أهل اجلاهلية.
أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد يف أرضكم هذه، ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك 

مما حتقرون من أعمالكم.
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عاًما؛  عاًما وحيرمونه  الذين كفروا، حيلونه  به  الكفر، يضل  زيادة يف  النسيء  إن  الناس،  أيها 
ليواطئوا عدة ما حرم اهلل، وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهلل السماوات واألرض، وإن عدة 
الشهور عند اهلل اثنا عشر شهًرا يف كتاب اهلل يوم خلق السماوات واألرض، منها أربعة حرم، ثالثة 
متواليات وواحد فرد: ذو القعدة، وذو احلجة، واملحرم، ورجب الذي بني مجادى وشعبان، أال هل بلغت؟ 

اللهم فاشهد.
أيها الناس، إن لكم على نسائكم حًقا، وهلن عليكم حًقا؛ لكم عليهن أال يوطئن فرشكم غريكم، 
تعظوهن، وهتجروهن  أن  لكم  أذن  فإن اهلل  فعلن  فإن  بإذنكم،  إال  بيوتكم  تكرهونه  أحًدا  يدخلن  وال 
يف املضاجع، وتضربوهن ضرًبا غري مربح، فإن انتهني وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوهتن باملعروف، 
واستوصوا بالنساء خرًيا؛ فإهنن عوان عندكم، ال ميلكن ألنفسهم شيًئا، وإنكم إمنا أخذمتوهن بأمانة 
اهلل، واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل، فاتقوا اهلل يف النساء، واستوصوا هبن خرًيا، أال هل بلغت؟ اللهم 

اشهد.
أيها الناس، إمنا املؤمنون إخوة، وال حيل المرئ مال أخيه إال عن طيب نفس منه، أال هل بلغت؟ 

اللهم اشهد، فال ترجعوا بعدي كفاًرا يضرب بعضكم رقاب بعض أال هل بلغت؟ اللهم اشهد.
أيها الناس، إن اهلل قد قسم لكل وارث نصيبه من املرياث، وإنه ال وصية لوارث، وال جتوز وصية يف أكثر 
من الثلث، والولد للفراش، وللعاهر احلجر، ومن ادعى إىل غري أبيه، أو توىل غري مواليه فعليه لعنة 
اهلل واملالئكة والناس أمجعني، ال يقبل اهلل منه صرًفا وال عداًل، وأنتم تسألون عين فما أنتم قائلون؟« 
قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بأصبعه السبابة يرفعها إىل السماء ويقلبها على الناس: 

»اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، والسالم عليكم ورمحة اهلل«.
فكان جرير بن عبد اهلل البجلي  يستنصت الناس، وكان ربيعة بن أمية بن خلف  يبلغ عن 

. رسول اهلل
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اليوم أكملت لكم دينكم:

يب  ىب  نب  مب  زب  بعد أن فرغ النيب  من إلقاء اخلطبة نزل عليه قوله تعاىل: ىمحٱ 
يتيمح ] املائدة: 3[، وعندما مسعها عمر بن اخلطاب  بكى، فقيل  ىت  نت  مت  زت  رت 

له: ما يبكيك؟ قال: إنه ليس بعد الكمال إال النقصان.
وبعد اخلطبة أذن بالل مث أقام، فصلى رسول اهلل  بالناس الظهر، مث أقام فصلى العصر، مث 
ركب حىت أتى املوقف، فجعل بطن ناقته القصواء إىل الصخرات، وجعل حبل املشاة بني يديه، واستقبل 

القبلة، فلم يزل واقًفا حىت غربت الشمس.
رسول اهلل  يأتي املزدلفة:

أردف رسول اهلل  أسامة  حىت أتى املزدلفة، فصلى هبا املغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتني، 
مث اضطجع حىت طلع الفجر، فصلى الفجر حىت تبني له الصبح بأذان وإقامة.

ركب رسول اهلل  القصواء حىت أتى املشعر احلرام، فاستقبل القبلة، فدعاه، وكربه، وهلله، 
ده، فلم يزل واقًفا حىت أسفر جًدا. ووحَّ

رسول اهلل يتحرك إلى منى:

حترك رسول اهلل  من املزدلفة إىل مىن قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس رضي 
اهلل عنهما حىت أتى بطن حمسر، فحرك قلياًل، مث سلك الطريق الوسطى اليت خترج على اجلمرة 
الكربى، حىت أتى اجلمرة الكربى فرماها بسبع حصيات، يكرب مع كل حصاة منها، مثل حصى اخلذف 
رمى من بطن الوادي، مث انصرف إىل املنحر، فنحر ثالًثا وستني بدنة بيده، مث أعطى علًيا  فنحر 

سبًعا وثالثني بدنة.
مث ركب رسول اهلل ، فأفاض إىل البيت، فصلى مبكة الظهر، فأتى على بين عبد املطلب يسقون 

على زمزم، فشرب منه.
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يوم النحر:

خطب النيب  يوم النحر حني ارتفع الضحى، وأعاد يف خطبته هذه بعض ما كان ألقاه أمس، مث 
أقام أيام التشريق مبىن يؤدي املناسك ويعلم الشرائع، ويذكر اهلل، ويقيم سنن اهلدى من ملة إبراهيم 
 من مىن،  النيب  نفر  الثالث عشر من ذي احلجة  يوم  ومعاملها، ويف  الشرك  آثار  ، وميحو 
فزنل خبيف بين كنانة من األبطح، وأقام هناك بقية يومه ذلك، وليلته، وصلى هناك الظهر والعصر، 
واملغرب والعشاء، مث رقد رقدة، مث ركب إىل البيت، فطاف به طواف الوداع، وكان قد أمر الصحابة 

أيًضا.

التقويم : 
س1: اذكر بعض الدروس املستفادة من خطبة الوداع.  

رت  يب  ىب  نب  مب  زب  س2: وضح ملاذا بكى عمر بن اخلطاب  ملا مسع ىمحٱ 
يتيمح. ىت  نت  مت  زت 

. س3: اشرح باختصار صفة حج رسول اهلل
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:الدرس السادس: وفاة رسول اهلل

 كان رسول اهلل  يعتكف يف كل عام عشرة أيام، فجاء رمضان السنة العاشرة فاعتكف  عشرين 
يوًما، وتدارس  القرآن مع  جربيل  مرتني، ويف أوائل صفر سنة 11 هـ خرج النيب  ، فصلى 

على شهداء أحد، مث انصرف إىل املنرب، وخرج  بعدها يف منتصف ليلة إىل البقيع فاستغفر هلم.
: بداية مرض رسول اهلل

جاء اإلثنني املوافق التاسع والعشرين من شهر صفر سنة 11 هـ، فشهد رسول اهلل  جنازة يف 
  بصداع يف رأسه، واتقدت حرارته، حىت أن الصحابة  البقيع، وهو يف الطريق شعر رسول اهلل

كانوا جيدون أثرها من فوق العصابة اليت تعصب هبا رسول اهلل من شدهتا.

رسول اهلل  ينتقل إلى أم املؤمنين عائشة رضي اهلل عنها:

ثقل برسول اهلل  املرض، فكان كل يوم يسأل أزواجه رضي اهلل عنهن: »أين أنا غًدا؟ أين أنا 
غًدا؟« ففهمن مراده؛ فَأِذنَّ له يكون حيث شاء، فانتقل إىل عائشة رضي اهلل عنها ميشي بني الفضل بن 
عباس وعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنهما، عاصًبا رأسه ختط قدماه حىت دخل بيتها، فقضى عندها 

آخر أسبوع من حياته.
اتقدت حرارة العلة يف بدن رسول اهلل ، فاشتد به الوجع ، فقال : »هريقوا علّي سبع ِقَرب 
من آبار شىت، حىت أخرج إىل الناس، فأعهد إليهم«، ففعلوا وصبوا عليه املاء، حىت طفق  يقول: 

»حسبكم، حسبكم«.
املنرب، وخطب،  املسجد، حىت جلس على  الرأس فدخل   معصوب   خبفة، فخرج  فأحس 
فقال: »لعنة اهلل على اليهود والنصارى؛ اختذوا قبور أنبيائهم مساجد، ال تتخذوا قربي وثًنا يعبد«، مث 
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قال : »من كنت جلدت له ظهًرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرًضا فهذا عرضي 
فليستقد منه«، مث نزل فصلى الظهر، مث رجع فجلس على املنرب، مث أوصى باألنصار، مث قال : »إن 
 ، عبًدا خريه اهلل أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء، وبني ما عنده، فاختار ما عنده«، فبكى أبو بكر
مث قال: "فديناك بآبائنا وأمهاتنا"، فتعجب الصحابة  من قول أيب بكر ، ومل يعلموا أن رسول 

اهلل  يتجهز للقاء ربه.

: اشتداد املرض ىلع رسول اهلل

كان رسول اهلل  يصلي بالناس مجيع صلواته على الرغم مما فيه من مرض، فلما اشتد الوجع 
برسول اهلل ، قال: »هلموا أكتب لكم كتاًبا لن تضلوا بعده«، فقال بعضهم: "قد غلب عليه الوجع، 
 واختصموا، فمنهم من يقول: "قربوا؛  وعندكم القرآن، حسبكم كتاب اهلل"، فاختلف أهل البيت 
 : ومنهم من يقول غري ذلك، فلما أكثروا اللغط واالختالف قال رسول اهلل ، يكتب لكم رسول اهلل
»قوموا عين«، وأوصى  بثالث: أوصى بإخراج اليهود والنصارى واملشركني من جزيرة العرب، وأوصى 

بإجازة الوفود بنحو ما كان جييزهم، وأوصى بالصالة وما ملكت األميان.
الناس، فلم  ، فحاول أن يغتسل وخيرج إىل  العشاء ثقل املرض على رسول اهلل  وعند صالة 

. بالناس يف حياته  يستطع، وسقط مغشًيا عليه ثالث مرات، فصلى أبو بكر

رسول اهلل يخرج ليصلي بالناس:

وجد النيب  يف نفسه خفة، فخرج بني رجلني لصالة الظهر، وأبو بكر  يصلي بالناس، فلما 
 ، يقتدي بصالة رسول اهلل  ذهب ليتأخر، فأومأ إليه بأن ال يتأخر، فكان أبو بكر رآه أبو بكر

ويسمع الناس التكبري.
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قبل وفاته  بيوم:

وقبل وفاته  بيوم، أعتق النيب  غلمانه، وتصدق بسبعة دنانري كانت عنده، ووهب للمسلمني 
أسلحته، ويف الليل استعارت عائشة الزيت للمصباح من جارهتا، وكانت درعه  مرهونة عند يهودي 

بثالثني صاًعا من الشعري.

: آخر يوم يف حياة رسول اهلل

من  إليهم  ينظر    اهلل  برسول  إذ  بالناس،  يصلي    بكر  أبو  وكــان  االثنني،  يوم  فجر  جاء 
حجرته، وهم يف صفوف الصالة، فتراجع أبو بكر ، وظن أن رسول اهلل  يريد أن خيرج إىل 

الصالة، فأشار إليهم رسول اهلل  بيده أن أمتوا صالتكم، مث دخل احلجرة.
جاء وقت الضحى، فدعا النيب  السيدة فاطمة رضي اهلل عنها، وأسرَّ إليها بشيء فبكت، مث 
دعاها رسول اهلل ، وأسرَّ إليها بشيء فضحكت، رأت السيدة عائشة رضي اهلل عنها ذلك، فسألتها 
 سيقبض وهو يف وجعه،  بكيت ألن رسول اهلل  السيدة فاطمة رضي اهلل عنها:  عن ذلك، فقالت 
وملا أخربين أين أول من أتبعه من أهله فضحكت، وبشرها النيب  بأهنا سيدة نساء العاملني، ودعا 
رسول اهلل  باحلسن واحلسني رضي اهلل عنهما فقبلهما، وأوصى هبما خرًيا، ودعا أزواجه فوعظهن 

رهن، وأوصى الناس، فقال: »الصالة الصالة، وما ملكت أميانكم«، كرر ذلك مراًرا . وذكَّ

رسول اهلل  تصعد روحه إلى الرفيق األىلع:

بدأ رسول اهلل  باالحتضار فأسندته عائشة رضي اهلل عنها إليها، فدخل عبد الرمحن بن أيب 
بكر رضي اهلل عنهما على رسول اهلل  وبيده السواك، ورسول اهلل  يف حجر السيدة عائشة رضي 
اهلل عنها، فنظر  إىل السواك، وكانت عائشة رضي اهلل عنها تعرف أن رسول اهلل  حيب السواك، 
نته لرسول  فقالت: آخذه لك؟ فأشار برأسه  نعم، فتناولت السيدة عائشة رضي اهلل عنها السواك فليَّ
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 إصبعه، وشخص بصره حنو السقف، وقال: »مع الذين  ، فاسنت به رسول اهلل، مث رفع  اهلل 
أنعمت عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، اللهم اغفر يل وارمحين، وأحلقين بالرفيق 

األعلى، اللهم الرفيق األعلى«، وكرر الرفيق األعلى ثالًثا، ومالت يده وحلق بالرفيق األعلى. 

نشاط )1( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اذكر حال الصحابة  ملا وصل خرب وفاة رسول اهلل  إليهم.
....................................................................................................................................................

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

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

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

 

نشاط )2( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ قارن بني موقف أيب بكر الصديق، وعمر بن اخلطاب رضي اهلل 
. عنهما ملا مسعا خرب وفاة رسول اهلل
 موقف أيب بكر الصديق موقف عمر بن اخلطاب

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

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

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

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

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

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

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

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

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب مىت دفن جسد النيب ، وأين؟
....................................................................................................................................................

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

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

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

التقويم : 
س1: كان رسول اهلل  يعتكف عشرة أيام كل رمضان، إال يف العام األخري، ناقش ذلك.  

س2: َشَعَر رسول اهلل  بقرب وفاته، ودل على ذلك مواقف كثرية، اذكرها.
س3: ضرب أبو بكر الصديق  أروع أمثلة الثبات على احلق بعد وفاة رسول اهلل، ناقش 

ذلك.
س4: اذكر آخر ما فعله رسول اهلل قبل وفاته.
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