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   مقدمة
والسالم على  والصالة  العاملني،  احلمد هلل رب 

أشرف األنبياء واملرسلني، وبعد:
وتنميتها  املجتمعات  هنضة  يف  التربية  دور  فإن 
كبري جًدا، وبقدر االهتمام هبا بقدر ما حتصل 
األفراد؛  على  ووجدانية  وعقلية  سلوكية  آثار  من 
مبا حيقق تقدًما ملموًسا يف جماالت احلياة كافة.
األخرى  اإلسالمية عن نظرياهتا  التربية  وتتميز 
للفرد؛  والشاملة  املتكاملة  بالتنمية  باهتمامها 
اآلخـــرة،  وصـــالح  الــدنــيــا،  عــمــارة  الستهدافها 
القرآن  من  النابعة  وفلسفتها  مصدرها  وطبيعة 
جيعلها  مما  املطهرة،  النبوية  والسنة  الكرمي 
منوذًجا ُيحتذى به يف نظريات التربية والفلسفات 

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

األهداف يف صورة حمتوى قابل للتحقق.
بعض  على  احلــرب  خّلفته  الــذي  السليب  ولألثر 
الشعوب العربية يف شىت جماالت احلياة، ومنها 
أغلب  يف  عملياته  ضعف  إىل  أدى  مما  التعليم؛ 
تسرب  إىل  إضافة  بالكلية،  توقفها  أو  املناطق 

الطالب عن املدارس، وانقطاعهم عن التحصيل؛ 
فلم يعْد التعليم من أولويات األسرة.

ومشاريع  مبادرات  قامت  األزمــة  هذه  إثر  وعلى 
للتغلب  ــة  حمــاول يف  ومجــاعــيــة  فــرديــة  تعليمية 
املعنيني  بعض  اضطر  التعليم؛ مما  مشكلة  على 
بالعملية التعليمية إىل إعداد مقررات مبسطة مل 
بناء  يف  احلديثة  املعايري  على  الغالب  يف  تعتمد 
املناهج، أو نقل جتارب واسترياد مناهج مل ُتعْد 
خصيًصا للطالب يف الدول العربية، فكانت غري 
وعاداته  واإلسالمية،  العربية  لثقافته  مناسبة 

االجتماعية.
 - تعليمية  مناهج  إعداد  تأيت احلاجة إىل  وهنا 
الطريقة  وفق   - اإلسالمية  التربية  يف  وخباصة 
يف  ُتسهم  املناهج؛  صناعة  يف  واملْهنية  العلمية 
تعّلم فّعال لدى الطالب يف الدول العربية يف مجيع 
وُتحقق  والوجدانية،  واملهارية  املعرفية  املجاالت 
لديه أهداف التربية اإلسالمية املناسبة ملرحلته 
إسطنبول  )التنمية  قامت شركة  العمرية، حيث 
اإلسالمية  التربية  )مناهج  بــإعــداد  للتعليم( 
لطالب التعليم العام يف مدارس الدول العربية(. 
وقد مت توزيع األهداف العامة للتربية اإلسالمية 
الدراسية  الصفوف  خمتلف  على  املناهج  هلــذه 
ومبا  للطالب،  العمرية  املراحل  مع  يتناسب  مبا 
يضمن التتابع العلمي والتربوي للجوانب املعرفية 
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واملهارية والوجدانية كافة.
اختيار حمتوى  مت  األهــداف  هــذه  تتحقق  ولكي 
متنوع ينطلق من أصول التربية اإلسالمية، متت 
صياغته يف موضوعات مترابطة تنسجم مع طبيعة 
األهداف العامة للتربية اإلسالمية، وتراعي تنوع 
الطالب، واختالف ميوهلم وقدراهتم، وتسمح 

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

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

لتحقيق هذه األهداف.
العاشر  للصف  اإلسالمية  التربية  مقرر  وجــاء 
متضمًنا  الثانوي  التعليم  من  الثالثة  احللقة  يف 
جماالت احلفظ والتالوة، والتفسري، واحلديث 
والثقافة اإلسالمية، والتوحيد، والفقه، معتنًيا 
النحو  على  املسلم  الطالب  شخصية  باستكمال 

التايل:
الدارس  لريبط  جاء  والتالوة؛  احلفظ  جمــال 
مــن خالل  وتـــالوًة  وجــل حفًظا  عــز  بكتاب اهلل 
األهداف  ليعزز  التفسري؛  مبجال  مرتبط  منهج 
املخطط هلا، ويعد هذا املجال من أهم جماالت 
التربية اإلسالمية؛ ألنه يربط الطالب بكتاب اهلل 

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

ــنــاء مــوضــوعــات املــجــال بــنــاًء تــرابــطــًيــا  ب  )1
وتصاعدًيا.

وفق  ــتــالوة  وال احلفظ  مستوى  يف  الــتــدرج   )2
املراحل العمرية.

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

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

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

على  التفسري  مــوضــوعــات جمــال  بــنــاء  مت   )1
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تيسرًيا  والتالوة؛  موضوعات جمال احلفظ 
على الطالب.

مــوضــوعــات  إىل  الــتــفــســري  ــال  جمـ تقسيم   )2
مترابطة.

ربط موضوعات جمال التفسري مبوضوعات   )3
جمال الفقه.

جمـــال احلـــديـــث والــثــقــافــة اإلســـالمـــيـــة؛ جاء 
من  عــنــه  ــر  ــ ُأث ــا  ومـ  ، الــنــيب  بــســنــة  ليعتين 
تــقــريــرات يف خمتلف  أو  أفــعــال،  أو  أقــــوال، 
والنظم  باملبادئ  االهتمام  مع  احلياة،  جماالت 
من  الي  األساسية  اإلسالمية  املعارف  وكليات 
املخالفة  الفكرية  التيارات  شأهنا أن حتميه من 
لتعريف  العام؛ وذلك  ملفاهيم اإلسالم ولنظامه 
الطالب مبزنلة السنة النبوية، والي من شأهنا 
إكسابه حب رسول اهلل ، واالقتداء به وهبديه 
هجمات  ضد  الفكرية  احلصانة  وحتقيق   ،

املستشرقني.
وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:

العمرية  املرحلة  تناسب  موضوعات  اختيار   )1
السلوكات  مــن  وتــتــنــاول جــانــب  لــلــطــالب، 
واألخالق الي حث عليها اإلسالم؛ كأمهية 
والــدعــوة إىل  الــوقــت، األخــوة اإلسالمية، 

اهلل عز وجل...إخل.
اختيار موضوعات تساهم يف عالج مشكالت   )2

الــشــبــاب،  كمشكالت  احلــديــثــة؛  املجتمع 
ومشكالت تربية األوالد، ومشكالت احلياة 

الزوجية...إخل.
املعرفة  طبيعة  تتناول  موضوعات  اختيار   )3
بالطالب؛  املحيطة  والتكنولوجيا  العصرية 
كآداب التعامل مع التقنية احلديثة وغريها.

ــار مـــوضـــوعـــات تــســاهــم يف تــكــويــن  ــي اخــت  )4
الطالب ضد هجمات  الفكرية لدى  املناعة 
وغــريهــا،  التنصري  ودعـــاوى  املستشرقني 
كمكانة املرآة يف اإلسالم، وحتديات الثقافة 

اإلسالمية.
والثقافة  احلديث  جمــال  موضوعات  ربــط   )5

اإلسالمية مبوضوعات جمال الفقه.
املسلم،  بعقيدة  ليعتين  جاء  التوحيد؛  جمــال 
وتقدميها يف صورة نقية خالصة؛ مما يرسخها 

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

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

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

اخلالفية.
فما  التوحيد؛  جمــال  يف  الترابطي  البناء   )3
يدرسه الطالب يف الصف احلايل ينبين على 
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ما سبق دراسته يف الصف السابق.
األحكام  بتوضيح  ليعتين  جــاء  الفقه؛  جمـــال 
الشرعية املتعلقة ببعض ما كلَّف اهلل به املسلم 
من عبادات، وما ميارسه يف حياته من معامالت 
امللكات  بعض  الطالب  إلكساب  وذلك  وحنوها؛ 
الفقهية الي متكنه من عبادة اهلل عز وجل كما 

شرع.
وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:

ويف  واحلنفي  الشافعي  املذهبني  اعتماد  مت   )1
حال اخلالف بني املذهبني مت اعتماد القول 

األقرب إىل األدلة.
العمرية  املرحلة  تناسب  موضوعات  اختيار   )2

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

اخلاص.
ربط موضوعات جمال الفقه مع موضوعات   )4

احلفظ والتالوة.
وُنظمت هذه املجاالت على شكل وحدات تعليمية 

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

تتراوح بني )2-3( حصة أسبوعًيا.

من  االستفادة  على   - الطالب  أيها   - فاحرص 

هذا اجلهد الذي ُبذل يف تأليف الكتاب، وحافظ 
عليه، واسأل معلمك عّما أشكل عليك؛ ليكون لك 

زاًدا يف الدنيا واآلخرة.
واحرص - أيها املعلم - على تقدمي تعلُّم فّعال؛ 
يسهم بإذن اهلل يف حتقق األهداف املخطط هلا 

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

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

وصحبه وسلم.
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فهرس الموضوعات

الفصل الدراسي األول

الوحدة األولى: الحفظ والتالوة:
##17 سورة الرمحن. 
##17 سورة الواقعة )40-1(. 

الوحدة الثانية: التفسير:
##21 الدرس األول: تفسري سورة الرمحن )13-1(. 
##25 الدرس الثاين: تفسري سورة الرمحن )28-14(. 
##2٩ الدرس الثالث: تفسري سورة الرمحن )40-2٩(. 
##33 الدرس الرابع: تفسري سورة الرمحن )41-5٩(. 
##37 الدرس اخلامس: تفسري سورة الرمحن )78-60(. 
##40 الدرس السادس: تفسري سورة الواقعة )14-1(. 
##44 الدرس السابع: تفسري سورة الواقعة )40-15(. 

الوحدة الثالثة: الحديث والثقافة اإلسالمية:
##51 الدرس األول: األعمال بالنيات. 
##54 الدرس الثاين: فضل تعلم القرآن الكرمي وتعليمه. 
##58 الدرس الثالث: فضل الوضوء. 
##62 الدرس الرابع: الصدقة اجلارية. 
##65 الدرس اخلامس: العلم )مصادره، وسائله( 



12

##71 الدرس السادس: أمهية الوقت. 
##74 الدرس السابع:  مشكالت الشباب. 
##80 الدرس الثامن: املحافظة على الصحة. 

الوحدة الرابعة: التوحيد:

##87 الدرس األول: اإلميان باهلل تعاىل. 
##٩0 الدرس الثاين: أمساء اهلل احلسىن وصفاته العلى. 
##٩5 الدرس الثالث: اإلميان بأمساء اهلل وصفاته. 
##٩٩ الدرس الرابع: اإلميان باملالئكة عليهم السالم. 

الوحدة الخامسة: الفقه:
##107 الدرس األول: مدخل إىل الفقه. 
##112 الدرس الثاين: املذاهب الفقهية األربعة. 
##120 الدرس الثالث: مدخل ألصول الفقه. 
##124 الدرس الرابع: مصادر التشريع اإلسالمي )1(. 
##130 الدرس اخلامس: مصادر التشريع اإلسالمي )2(. 
##13٩ الدرس السادس: األحكام الشرعية . 

الفصل الدراسي الثاني

الوحدة األولى: الحفظ والتالوة:
##145 سورة الواقعة. 
##145 سورة احلشر. 

الوحدة الثانية: التفسير:
##14٩ الدرس األول: سورة الواقعة )57-41(. 
##153 الدرس الثاين:  سورة الواقعة )74-58(. 
##156 الدرس الثالث: سورة الواقعة )٩6-75(. 
##15٩ الدرس الرابع: سورة احلديد )6-1(. 
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##162 الدرس اخلامس: سورة احلديد )12-7(. 
##165 الدرس السادس: سورة احلديد )13-1٩(. 
##16٩ الدرس السابع: سورة احلديد )25-20(.  
##173 الدرس الثامن: سورة احلديد )26-2٩(. 

الوحدة الثالثة: الحديث والثقافة اإلسالمية:
##17٩ الدرس األول: الكسب خري من سؤال الناس. 
##182 الدرس الثاين: األخوة والتعاون. 
##185 الدرس الثالث: التوكل على اهلل 
##188 الدرس الرابع: رمحة اهلل تعاىل. 
##1٩3 الدرس اخلامس: االستقامة. 
##1٩7 الدرس السادس: الصدق والكذب. 
##202 الدرس السابع : ذكر اهلل  تعاىل. 

الوحدة الرابعة: التوحيد: 
##20٩ الدرس األول: اإلميان بالكتب. 
##212 الدرس الثاين: اإلميان بالرسل -عليهم السالم-. 
##217 الدرس الثالث: الرسول حممد -صلى اهلل عليه وسلم-. 
##220 الدرس الرابع: اإلميان بالقدر. 

الوحدة الخامسة: الفقه:
##227 الدرس األول: احلكم الوضعي. 
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األهداف العامة ملقرر التربية اإلسالمية يف الصف العاشر   
)احللقة الثالثة – التعليم الثانوي(

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

يشرح املعىن اإلمجايل لآليات املقررة يف الصف.  )2(

حيفظ األحاديث النبوية الشريفة املقررة يف الصف.  )3(

يناقش بعض املوضوعات املتعلقة بالثقافة اإلسالمية.  )4(

يوضح بعض املفاهيم األساسية املتعلقة بالتوحيد مبا يناسب مرحلته العمرية.  )5(

يشرح بعض أحكام العبادات املناسبة ملرحلته العمرية.  )6(

الوحدات التعليمية ودروسها:

عدد الدروسالوحدات التعليمية
3 سور قرآنيةاحلفظ والتالوة

15التفسري
15احلديث والثقافة اإلسالمية

٩التوحيد
15الفقه 

عدد احلصص الدراسية األسبوعية )2- 3 حصة(
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احلفظ والتالوة
سورة الرمحن.##

سورة الواقعة )40-1(.##
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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 إهنائه هلذا املجال أن :  

# يتلو اآليات تالوة سليمة.#

# حيفظ اآليات املقررة.#

# يفسر اآليات تفسرًيا سليًما.#

# يستشعر فضل اآليات.#



21

الدرس األول: تفسير سورة الرحمن )1- 13(:

يل ىل  مل  خل 

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

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

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

يمح ]الرمحن: 1 – 13[. خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ 

معاني الكلمات::

معناهاالكلمة 
حبساب معلوم مقدر.ىت

زث النجم ماال ساق له من النبات، والشجر ما له ساق.رث 

يف وضع العدل.ىف 

نن من 
أثبتها وخفضها حلياة األنام عليها؛ وهم اإلنس واجلن واحليوان 

وكل ذي روح.
جئ ذو التنب.يي 

حب جب  هئ  فبأي نعم ربكما يا معشر اجلن واإلنس تكذبان.مئ 
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نشاط )1(:
ن مخًسا منها:   حتدثت اآليات عن آثار رمحة اهلل على عباده، بالتعاون مع زمالئك دوِّ

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

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

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

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

.................................................................................................... )5(

المعنى اإلجمالي:

  خيربنا ربنا سبحانه أنه هو الرمحن الذي وسعت رمحته كل شيء، ومن رمحته أنه علَّم نبيه حممًدا
القرآن، وتتجلى رمحته يف تعداد آالئه ونعمه، فمنها خلقه اإلنسان آدم وذريته، وتعليمهم البيان وهو النطق 

واإلبانة عما يف نفوسهم.

غذاء  هو  الذي  والنجم  وأعماهلم،  عباداهتم  أوقات  معرفة  الناس يف  إلفادة  والقمر جيريان  والشمس 

يمح خضوًعا هلل مبا أراد منهما ال يعصيانه كما  مث  أنعامكم، والشجر الذي فيه فاكهتكم وبعض غذائكم ىمحٱ 
يعصي الثقالن اإلنس واجلن، والسماء رفعها عن األرض ومل يلصقها باألرض إنعاًما منه على الثقلني يف رفعها 

يمح أي: العدل، حيث أمر به، وأهلمهم وضع آلته،  يف  ىف  وتزيينها بكواكبها، ومشسها وقمرها، ىمحٱ 

يمح بالعدل،  ىل  مل  يك  وغرز يف النفوس حبه، والرغبة فيه؛ من أجل أال جيور أحد يف امليزان، ىمحٱ 

وه؛ كل هذا إنعام وألوان من رمحات الرمحن. يمح أي ال تنقصوه إذا وزنتم بل وفُّ مم  ام  يل  ىمحٱ 

ين  واألرض وضعها لألنام أي أثبتها، وخفضها، ودحاها حلياة األنام، وهم اإلنس واجلان واحليوان، ىمحٱ 

يمح أي أوعية الطلع، واحلب الرب والشعري، ذو العصف أي: التنب، والرحيان،  مي  زي  ري  ٰى 
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وهذه أنواع الطعام لإلنسان واحليوان، طعام وفاكهة ورحيان كل هذه مظاهر الرمحة الي أفاضها الرمحن 
على عباده.

حب يمح سبحانك ربنا ال نكذب بشيء من نعمك فلك  يمح يا معشر اجلن واإلنس ىمحٱ  جب  هئ  مئ  ىمحٱ 

احلمد.

الدروس المستفادة من اآليات:

الرمحن اسم من أمساء اهلل احلسىن خاص به سبحانه؛ فال يسمى به أحد من خلقه.   )1(

ر يف آثار رمحة اهلل كيف يوسع النعم، وجيزل العطايا. التفكُّ  )2(

أمهية احلساب ومعرفة األوقات واألزمنة، وألجل ذلك خلقت الشمس والقمر.  )3(

وجوب إقامة العدل، والتواصي به، ومراقبة املوازين لدى التجار، وإصالح فاسدها.  )4(

وجوب شكر اهلل على آالئه.  )5(

.........................................................................................................................  )6(

.........................................................................................................................  )7(

نشاط )2(:
  

يمح يف السورة؟ وما  حب  جب  هئ  مئ  بالتعاون مع زمالئك؛ سجل كم ورد قوله تعاىل: ىمحٱ 
احلكمة من تكرار هذه اآلية؟ 

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

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

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

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

بالرجوع إىل أحد كتب التفسري؛ استخرج معىن آخر ذكره املفسرون لكلمة: النجم.

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

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

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

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

التقويم: 
س1: من خالل اآليات، كيف نفهم أن رمحة اهلل واسعة؟  

س2: ما املقصود بالعدل؟

س3: تنوعت نعم اهلل يف األرض، اشرح ذلك مسترشًدا باآليات.

س4: بني معاين الكلمات: اآلتية: )حبسبان – تطغوا يف امليزان – األنام – آالء(.

س5: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.
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الدرس الثاني: تفسير سورة الرحمن )14- 28(:

يل ىل  مل  خل 

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

خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص 

يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم 

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

يمح  ]الرمحن: 14 - 28[. يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب 

 

معاني الكلمات::

معناهاالكلمة 
طني يابس يسمع له صلصلة.حت

هلب النار اخلالص.مج

احلاجز من األرض. حم

اجلواري: السفن.يي

اجلبال واآلكام.       ٌّ 
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نشاط )1(:
استخرج من سورة املؤمنون اآليات الدالة على مراحل تكوين اإلنسان.  

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

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

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

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

المعنى اإلجمالي:

يمح،  خت  خيرب تعاىل أنه هو الرمحن الذي خلق اإلنسان من طني يابس يسمع له صلصلة وصوت ىمحٱ 
وخلق اجلان؛ وهو عامل كعامل اإلنسان، خلق أصله من مارج؛ وهو ما مرج واختلط من هلب النار، فبأي نعمة 
من نعم ربكم يا معشر اجلن واإلنس تكذبون، فهو رب املشرقني ورب املغربني، وخالقهما ومالكهما ومسخرمها 
لفائدة اإلنسان، وثنامها هنا إلرادة العموم مشرقي الشمس شتاًء وصيًفا، ومغرهبا كذلك، وهذا من كمال 
ملكه، ومن رمحته أن مرج البحرين البحر العذب، والبحر املاحل، فهما يلتقيان كالمها، فيصب العذب يف 
البحر املاحل، وخيتلطان وميتزجان، ولكن اهلل تعاىل جعل بينهما برزخا من األرض، حىت ال يبغي أحدمها 
على اآلخر، وحيصل النفع بكل منهما، فالعذب منه يشربون، وتشرب أشجارهم وزروعهم، واملاحل به يطيب 
اهلواء، ويتولد احلوت والسمك، واللؤلؤ واملرجان، ويكون مستقًرا مسخًرا للسفن واملراكب، فبمثل هذه القدرة 
الباهرة ماذا عساكما أيها الثقالن أن تفعال؟ أو تشكا يف قدرته؟ أو تكذبا بإحدى نعمه؟ من ُيخرج من البحرين 
العذب واملاحل اللؤلَؤ واملرجان، ومها خرز أبيض وأمحر وأخضر؟ ولفائدة من خلقهما الرمحن؟ إهنا لفائدة 

أي للرمحن  يي  يمح  ىي  يمح، ىمحٱ  خن  حن  جن  يم  اإلنسان، إذن مها نعمة ورمحة من رمحات الرمحن ىمحٱ 
السفن اجلارية املنشأة واملصنوعة يف البحر يف أحواض السفن كاجلبال علًوا وارتفاًعا تظهر يف البحر كما 

تظهر اجلبال يف الرب ملصلحة من خلقها الرمحن إال ملصلحة اإلنسان، فهي إًذا رمحة من رمحاته.
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مث أخرب سبحانه أنه وحده الباقي جل يف عاله، وأن ما سواه مما على األرض من إنس وجان وحيوان 
يفىن، ويزول، وينتهي.

الدروس المستفادة من اآليات:

بيان أصل خلق اإلنسان يبعثه على التواضع، ومعرفة قدر نفسه، وأن الرمحن هو الذي خلقه وأنشأه.  )1(

اإلميان بالغيب، ومن الغيب عامل اجلن؛ فال جمال للتشكيك يف وجودهم، أو إنكار ذلك.  )2(

معرفة مطالع الشمس ومغارهبا يف الشتاء والصيف؛ ومها مطلعان، ومغربان.  )3(

معرفة صناعة اللؤلؤ واملرجان، والسفن الي هي يف البحر كاجلبال علًوا، وظهوًرا.  )4(

وجوب شكر الرمحن على إنعامه على اإلنس واجلان.  )5(

تقرير عقيدة البعث واجلزاء.  )6(

.........................................................................................................................  )7(

.........................................................................................................................  )8(

نشاط )2(:
باملناقشة مع زمالئك؛ وضح معىن املشرقني واملغربني.  

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

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

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

 ......................................................................................................................................................
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نشاط )3(:
بالرجوع إىل معلمك؛ اذكر بعض صفات اجلن.  

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

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

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

التقويم:
س1: ما املراد باملشرقني واملغربني؟  

س2: جعل اهلل لنا آية عظيمة يف البحار فيها عربة وعظة، اذكرها.

س3: كيف نستدل باآليات على رمحة اهلل تعاىل؟

س4: ما معىن هذه الكلمات: )برزخ – يبغيان – األعالم – فاٍن(. 
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الدرس الثالث: تفسير سورة الرحمن )29- 40(:

يل ىل  مل  خل 

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

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

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

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

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

]الرمحن: 2٩ - 40[.

معاني الكلمات::

معناهاالكلمة 

جئ يي  ىي  جتدون منفًذا، خترجون به عن ملك اهلل وسلطانه.ني 

قوة وكمال قدرة .جت

هلب صاف من النار.مح

كاملهل والرصاص املذاب.مع
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نشاط )1(:
باالشتراك مع زمالئك؛ اكتب عن قدرة اهلل تعاىل وقيوميته على شؤون العاملني.  

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

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

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

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

المعنى اإلجمالي:

يق  ىق  يف  أي يطلبونه كل ما احتاجوا إليه مما حيفظ وجودهم، ويغفر ذنوهبم، فهو سبحانه ىمحىف 

اكيمح أي: ال يفرغ الدهر كله يدبر أمر السماء واألرض، يرفع أقواًما، ويضع آخرين، يبسط الرزق، ويصرف 

األمور، يغين فقرًيا، وجيرب كسرًيا، ويعطي قوًما، ومينع آخرين، ومييت وحييي، ويرفع وخيفض، ال يشغله 
الكرمي  فسبحان  السائلني،  مسألة  طول  وال  امللحني،  إحلاح  يربمه  وال  املسائل،  تغلطه  وال  شأن،  عن  شأن 

رنيمح من اإلنس واجلن فنحاسبكما، وجنزي حمسنكما  مم  ام  الوهاب، وهلذا يقول سبحانه: ىمحيل 
باإلحسان، ومسيئكما بالسوء واخلسران، وهذا يوم تقومان للرمحن، حفاة عراة، وتقفان بني يديه للحكم 

جضيمح أبالعدل يف احلكم بينكما؟ أم بإسعاد صاحليكما؟  مص  خص  فيكما، والقضاء بينكما، ىمححص 
وإشقاء جمرميكما؟.

حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  فلهذا حتــدى اهلل الثقلني اجلــن واإلنــس بقوله: ىمحري 

هئيمح أي من جوانبهما وأطرافهما  مئ  خئ  جبحب يمح أي خترجوا ىمححئ  هئ  مئ  خئ 

ىمحجبيمححب  أي فاخرجوا هاربني من قضائي وحكمي لكما وعليكما، ال تنفذون إال بقوة قاهرة غالبة، ولكنكم ال 

متلكوهنا؛ فال قوة لكم وال سلطان، وال متلكون ألنفسكم نفًعا وال ضًرا، وال موًتا، وال حياة، وال نشوًرا.
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محيمح أي هلب النار اخلالص من الدخان، وحناس، وهو دخان خالص  جح  مث قال تعاىل: ىمحمج 

مص  خص  ىمححص  فيكما،  لقضائي وحكمي  اإلذعــان  وعــدم  الفرار من عدالي  أردمتــا  إن  تنتصران  فال 

جضيمح؟ أبعظمة ربكم، وقوة سلطانه؟ أم برمحة موالكم، ولطفه بكم؟

ت وتغريت زرقتها إىل محرة  حطيمح أي تفتحت لزنول املالئكة؛ فكانت أبواًبا بعد أن امحرَّ مض  ىمحخض 

كالوردة احلمراء، وذابت فكانت كالدهان؛ أي: كاملهل والرصاص املذاب، وهذا معىن مشابه ملا ورد يف سورة 
لكيمح، فيومئذ يعظم الكرب، ويشتد البالء، وخيرج الناس من قبورهم؛  خك  حك  جك  املعارج ىمحٱ 

فال يسأل عن ذنبه إنس وال جان، فبأي آالء ربكما تكذبان؟

الدروس المستفادة من اآليات:

تقرير عقيدة البعث واجلزاء.  )1(

بيان جالل اهلل، وعظمته، وقوة سلطانه.  )2(

عجز اخلالئق أمام خالقها عز وجل.  )3(

بيان حال الكون عند قيام الساعة.  )4(

.........................................................................................................................  )5(

نشاط )2(:
بالبحث يف كتاب اهلل؛ استخرج ثالث آيات تتحدث عن عدل اهلل.  

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

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

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

......................................................................................................................................................
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نشاط )3(:
باملناقشة مع مدرسك؛ وضح كيف يكون احلساب واجلزاء للثقلني يوم القيامة.  

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

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

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

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

التقويم:
س1: ما معىن الكلمات اآلتية:   

)الثقالن - شواظ - انشقت السماء(.

س2: هل يستطيع اجلن أن يتخلصوا من سلطان اهلل؟ علل ذلك.

س3: اكتب الدروس املستفادة من اآليات السابقة.

س4: اشرح اآليات بأسلوبك.
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الدرس الرابع: تفسير سورة الرحمن )41- 59(:

يل ىل  مل  خل 

مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  هن  من  خن  حن  جن  مم  خم  ىمحٱ 

يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم 

مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ٰى     ٌّ    ٍّ     َّ      ُّ   ِّ    ّٰ  ٰر  ٰذ 

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

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

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

يمح ]الرمحن: 41 - 5٩[. مث  هت  مت 

معاني الكلمات::

معناهاالكلمة 
مجع ناصية، وهي مقدمة الرأس.خن

حار.جه

مجع فنن، أي: ألوان وأنواع. رئ

ما غلظ من الديباج. يكمل

قريب.ام

َيْنَكحُهن.مي
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نشاط )1(:
" فيها ذكر الناصية.   استخرج آية أخرى من جزء "عمَّ

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

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

المعنى اإلجمالي:

يعرف املجرمون باسوداد وجوههم وزرقة أعينهم، فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم، فيلقون يف النار ويسحبون 
توبيخ وتقرير مبا وقع منهم -وهو أعلم به منهم-، ولكنه تعاىل يريد أن  فيها، وإمنا يسأهلم تعاىل سؤال 

حم  تظهر للخلق حجته البالغة، وحكمته اجلليلة، ويقال للمكذبني بالوعد والوعيد حني تسعر اجلحيم: ىمحٱ 

يمح فال ينفعهم تكذيبهم هبا، وليذوقوا من عذاهبا، ونكاهلا، وسعريها،  جن  يم  ىم  مم  خم 

يمح أي:  جه  ين  ىن  يمح أي: بني أطباق اجلحيم وهلبها ىمحٱ  من  خن  وأغالهلا، ما هو جزاء لتكذيبهم، ىمحٱ 

وملا ذكر ما يفعل  يئيمح  ىئ  نئ  مئ  ماء حار جًدا قد انتهى حره، وزمهرير قد اشتد برده وقره، ىمحٱ 
باملجرمني، ذكر جزاء املتقني اخلائفني، فقال: وملن خاف الوقوف بني يدي اهلل يف عرصات القيامة، فآمن 
واتقى جنتان ذواتا أفنان -مجع فنن وهو اللون-، وألشجارها أغصان من شأهنا تورق وتثمر ومتد الظالل، 

فبأي آالء ربكما تكذبان؟ أهبذا النعيم واإلثابة للمتقني تكذبان؟

ويف اجلنتني ذوايت األفنان عينان جتريان باملاء العذب الزالل الصايف، وفيهما من كل فاكهة زوجان أي: 
صنفان، فال يكتفى بصنف واحد؛ إمتاًما للنعيم والتنعم، فبأي آالء ربكما تكذبان؟ أمبثل هذا اإلنعام واإلكرام 
ألهل التقوى تكذبان؟ وهم يف تنعمهم على فرش على األرائك، بطائن تلك الفرش من إستربق، وهو الغليظ 
من الديباج، أما الظواهر فهي السندس، وهو الرقيق من الديباج، ومثار اجلنة دانية -أي: قريبة التناول-، 
يتناوهلا املتقي وهو مضطجع، أو قاعد، أو قائم، ال شوك فيها، وال بعد هلا، فبأي آالء ربكما تكذبان؟ أمبثل 

هذا اإلنعام واإلكرام تكذبان؟
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أي يقصرن النظر على أزواجهن؛ فال تنظر إال  ري يمح  ٰى  ويف اجلنتني نساء من احلور العني ىمحٱ 
إىل زوجها.

جئيمح، فبأي آالء  يي  ىي  ني  أي مل يتزوجهن، ومل ينكحهن قبل أزواجهن ىمحٱ  مي يمح  زي  وقوله: ىمحٱ 
ربكما تكذبان؟ أمبثل هذا اإلنعام تكذبان؟

يف بياضهن، فاحلوراء منهن يرى مخ  هبيمح  يف صفائهن ىمحٱ  يمح  مب  خب  وهذه احلور العني ىمحٱ 
ساقها حتت ثياهبا كما يرى اخليط أو السلك يف داخل الياقوتة لصفائها، فبأي آالء ربكما تكذبان؟ أمبثل هذا 

العطاء واإلنعام تكذبان؟

الدروس المستفادة من اآليات:

ُيبعث الناس من قبورهم وهلم عالمات متيزهم؛ فيعرف السعيد والشقي.  )1(

التنديد باإلجرام، وهو الشرك والظلم واملعاصي.  )2(

فضل اخلوف من اهلل تعاىل؛ كأن تعرض للعبد املعصية فيتركها خوًفا من اهلل تعاىل.  )3(

صفة نساء أهل اجلنة يف حبهن ألزواجهن؛ حبيث ال ينظرن إال إليهم.  )4(

أفضل النساء يف الدنيا تلك الي تقصر نظرها على زوجها؛ فتحبه، وال حتب غريه من الرجال.  )5(

اجلن املتقون يدخلون اجلنة، وهلم أزواج كما لإلنس سواء بسواء.  )6(

نشاط )2(:
باملشاركة مع زمالئك؛ احبث عن آيتني تدالن على أن املؤمن يدخل اجلنة، والكافر يدخل النار.  

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

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

............................................................................................................................................... )2(
......................................................................................................................................................
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نشاط )3(:
من خالل اآليات السابقة، وبالتعاون مع مدرسك؛ فسر احلكمة من الداللة على أن املشركني يؤخذون   

بالنواصي واألقدام.

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

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

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

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

التقويم:
س1: ضع مقارنة بني مصري املتقني ومصري الكافرين يوم القيامة.  

س2: بني معاين الكلمات: اآلتية: 

)النواصي - أفنان - دان - آن(

س3: ماذا نستفيد من معرفتنا لصفات نساء أهل اجلنة؟

س4: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.

س5: اشرح اآليات بأسلوبك.
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الدرس الخامس: تفسير سورة الرحمن )60- 78(:

يل ىل  مل  خل 

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

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

جم  ىليل  مل  خل  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك 

جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم 

زئ  رئ  ٰى          ٌّ   ٍّ         َّ   ُّ     ِّ     ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي 

يمح ]الرمحن: 60 - 78[. مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ 

معاني الكلمات::

معناهاالكلمة 

مسودتان من شدة خضرهتما.مع

ارتان.جك فوَّ

مستورات، حمبوسات على أزواجهن. جن

..............................................................................جي

بساط له مخل رقيق.رئ
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نشاط )1(:
ة، استخرجها.   يف اآليات صفات عديدة للجنَّ

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

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

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

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

المعنى اإلجمالي:

خيرب تعاىل أن الذين أحسنوا يف الدنيا، وعملوا الصاحلات جزاؤهم اجلنة، وبيَّن سبحانه أن ذلك إحسان منه 
إليهم جزاء إحساهنم، فهل جزاء من أحسن يف عبادة اخلالق ونفع عبيده إال أن حيسن إليه بالثواب اجلزيل، 

والفوز الكبري، والنعيم املقيم، والعيش السليم؟ فهاتان اجلنتان العاليتان للمقربني.
 ومن نعيمه عليهم جنتان أخريان ملن خاف مقام ربه من السابقني، وهاتان ملن خاف مقام ربه من أصحاب 

يمح  مع  اليمني، وقد يكون العكس كذلك، واهلل أعلم بأي اجلنتني أفضل، ووصف اجلنتني األخَرَيني ىمحٱ 
يمح أي:  ىل  مل  خل  تان إىل حد االســوداد، ويف اجلنتني فاكهة، وخنــل، ورمــان، و ىمحٱ  أي: خمضرَّ
يمح واحلور: مجع حوراء  خن  حن  جن  يم   نساٌء، وخرياٌت مجع خرية األخالق، ِحسان الوجوه، وأهنن ىمحٱ 
وهي من يغلب بياض عينيها سوادمها، وهو من مجال النساء، وهن مستورات يف اخليام ال ينظرن إىل غري 
أزواجهن، وال يرغنب يف غريهم، ومل يسبق هلن زواج من إنس وال جان، فأصحاب اجلنة متكئون على رفرف 
خضر، والرفرف مجع رفرفة، وهي وسائد أو بسط خضر، والعبقري بساط له مخل دقيق، والعبقري نسبة 
لكل منسوج نسًجا حسًنا فاخًرا، وهلذا وصفها باحلسن الشامل، حلسن الصنعة، وحسن املنظر، ونعومة 

امللمس.
على رمحته  الدالة  النعم  من  العديد  ذكر  بعد  ذاته  وتقديس  نفسه،  بتمجيد  السورة  وتعاىل  وختم سبحانه 
يمح أي تقدس وكثرت بركات اسم ربك الرمحن ذي  زت  رت  يب  ىب  نب  الواسعة، فقال: ىمحٱ  مب 

العظمة واإلكرام ألوليائه وصاحلي عباده.
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الدروس المستفادة من اآليات:

)1(  نعيم اآلخرة أعظم وأجل من نعم الدنيا.

فضيلة التمر والرمان.  )2(

اجة بال حاجة. جة اخلرَّ فضل املرأة املقصورة يف بيتها، وذم الوالَّ  )3(

اجلن يدخلون اجلنة، ويسعدون فيها.  )4(

........................................................................................................................  )5(

........................................................................................................................  )6(

نشاط )2(:
باملشاركة مع زمالئك؛ ضع مقارنة بني أصحاب اجلنتني األوليني، وأصحاب اجلنتني األخريني.  

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

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

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

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

التقويم:
س1: بني معاين الكلمات: التالية:  

)مدهامتان - نضاختان - عبقري - تبارك اسم ربك(

س2: كيف نفهم سعة رمحة اهلل من خالل سورة الرمحن؟

س3: ما جزاء املحسنني عند اهلل؟.

س4: مباذا مدح اهلل احلور العني يف اجلنة؟
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الدرس السادس: تفسير سورة الواقعة )1- 14(:

يل ىل  مل  خل 

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

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

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

يمح ]الواقعة: 1- 14[. مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  ختمت 

معاني الكلمات::

معناهاالكلمة 
يت قامت القيامة.ىت 

كت حركة شديدة.يق ُحرِّ

ُفتِّتت.ىك

غباًرا. ام

مجاعة. هت
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نشاط )1(:
بالتعاون مع زمالئك؛ اذكر مخًسا من السور الي ابتدأت بذكر يوم القيامة.  

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

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

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

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

المعنى اإلجمالي:

نت  يقرر سبحانه وتعاىل البعث واجلزاء الذي كذب به املشركون وأنكروه يف إصرار وعناد، فيقول: ىمحٱ 

ب هبا؛ إذ يؤمن هبا اجلميع،  يمح أي: نفس تكذِّ نث  مث  زث  يمح أي: إذا قامت القيامة ىمحٱ  يت  ىت 

خافضة ألقوام أي: مظهرة حلاهلم بأهنم أهل النار، رافعة آلخرين مظهرة حلاهلم؛ ألهنم من أهل اجلنة، 

يمح أي: إذا ُفتِّتت تفتيًتا ىمحٱ  مل  يك  ىك  يمح أي: ُحركت حركة شديدة، ىمحٱ  لك  اك  يق  ىق  وقوله: ىمحٱ 

يمح أي غباًرا منتشًرا. مم  ام  يل 

يمح أي أنواًعا ثالثة:  من  يمح أي أيها الناس ىمحٱ  زن  ىمحٱ 

أصحاب اليمني.  -1

أصحاب الشمال.  -2

املقربون.  -3

فأصحاب امليمنة، أو الذين يؤتون كتبهم بأمياهنم شأهنم عظيم؛ وذلك بدخوهلم اجلنة دار النعيم.

أي:  املشأمة،  أصحاب  ما  بشمائلهم،  كتبهم  يؤتون  الذين  الشمال،  أصحاب  وهم  املشأمة،  وأصحاب 
لدخول  السابقون يف اآلخرة  الدنيا إىل اخلــريات، هم  والسابقون يف  النار،  شأهنم حقري؛ وذلك بدخوهلم 

اجلنات.
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أولئك الذين هذا وصفهم، املقربون عند اهلل يف جنات النعيم، يف أعلى عليني، يف املنازل العاليات، 

 ، الي ال مزنلة فوقها، ومنازل املقربني تتفاوت أيًضا فأعالها منازل األنبياء، وأعالهم مزنلًة نبينا حممد
مزنلة: الوسيلة.

أي: مجاعة كثريون من املتقدمني من هذه األمــة وغريهم،             يمح  حج  مث  هت  وهــؤالء املــذكــورون ىمحٱ 

يمح. جخ  مح  جح  ىمحٱ 

من  أكثر  األولــني  من  املقربني  لكون  متأخريها،  على  اجلملة  األمة يف  هذه  على فضل صدر  يدل  وهذا 
املتأخرين.

الدروس المستفادة من اآليات:

تقرير البعث واجلزاء يف اآلخرة.  )1(

اإلميان والتقوى يرفعان، والشرك واملعاصي يضعان وخيفضان.  )2(

السابقون إىل الطاعات هلم فضل األسبقية يف كل زمان ومكان.  )3(

أصحاب الشمال هم أشقياء الدنيا واآلخرة.  )4(

........................................................................................................................  )5(

نشاط )2(:
ناقش مع زمالئك املجاالت الي يتنافس فيها املسلم مع إخوانه.  

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

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

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

......................................................................................................................................................
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نشاط )3(:
ضع صفة من تعبريك ألصحاب اليمني.  

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

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

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

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

التقويم:
س1: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.  

س2: اشرح اآليات بأسلوبك.

س3: قارن بني أصحاب امليمنة وأصحاب املشأمة.
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الدرس السابع: تفسير سورة الواقعة )15- 40(:

يل ىل  مل  خل 

خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  ىمحٱ 

ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم 

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

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

ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك 

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

يمح  ]الواقعة: 15- 40[. هت  مت  خت 

معاني الكلمات::

معناهاالكلمة 
منسوجة مشبكة بالذهب واجلواهر.خس

يصابون بالصداع.خن

ين ال تذهب عقوهلم.ىن 

ال شوك فيه.يث

ليس له ساق بارزة.ىق
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نشاط )1(:
وضح املناسبة بني هذه اآليات واآليات السابقة.  

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

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

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

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

المعنى اإلجمالي:

ذكر اهلل سبحانه وتعاىل أن مزنلة املقربني يدخلها مجاعة كثرية من صدر هذه األمة، وغريهم من األمم 
األخرى، وقليل من آخر هذه األمة، وأهنم على سرر منسوجة بالذهب، متكئني عليها، يقابل بعضهم بعًضا، 
وهذا يدل على فضل صدر هذه األمة يف اجلملة على متأخريها؛ لكون املقربني من األولني أكثر من املتأخرين.

ويطوف عليهم خلدمتهم غلمان ال يهَرمون، وال ميوتون، يطوفون عليهم بأقداح وأباريق وكأس من عني 
ُع منها رؤوسهم، وال تذهب بعقوهلم، فليست كخمر الدنيا الي تذهب العقل،  مخر جارية يف اجلنة، ال ُتَصدَّ

وتضر شارهبا.

ا ترغب فيه نفوسهم، وهلم نساء ذوات  ويطوف عليهم الغلمان مبا يتخريون من الفواكه، وبلحم طري ممَّ
عيون واسعة، مجيلة وصافية كأمثال اللؤلؤ املصون يف أصدافه؛ جزاء هلم مبا كانوا يعملون من الصاحلات يف 

الدنيا.

ال يسمعون يف اجلنة باطاًل، وال ما فيه سبب لإلمث، إال قواًل ساملًا من هذه العيوب، وتسليم بعضهم على 
بعض.

وأصحاب اليمني ما أعظم مكانتهم وجزاءهم! هم يف ِسْدر ال شوك فيه، وموز متراكب بعضه على بعض، 
وظلٍّ دائم ال يزول، وماء جار ال ينقطع، وفاكهة كثرية ال تنَفد وال تنقطع عنهم، وال مينعهم منها مانع، وفرٍش 

مرفوعة على السرر.
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ومينت اهلل سبحانه وتعاىل بأنه خلق نساء أهل اجلنة، وأنشأهن نشأة غري النشأة الي كانت يف الدنيا، 
نشأة كاملة ال تقبل الفناء، فجعلهن أبكاًرا؛ كأن مل يتزوجن من قبل، متحببات إىل أزواجهن، وجعلهن يف سنٍّ 
واحدة حىت إن العجوز تصري شابة يف اجلنة فال هترم، كل ذلك ألصحاب اليمني، وهم مجاعة كثرية من 

األولني، ومجاعة كثرية من اآلخرين.

الدروس المستفادة من اآليات:

بيان شيء من نعيم أهل اجلنة، وخاصة السابقني منهم.  )1(

بيان أن السابقني يكونون من سائر األمم املسلمة.  )2(

بيان فضل مخر اجلنة على مخر الدنيا املحرمة.  )3(

تقرير قاعدة أن اجلزاء من جنس العمل.  )4(

بيان إكرام اهلل وإنعامه على املؤمنني املتقني.  )5(

تقرير أن مثن اجلنة اإلميان والتقوى؛ فال دخل للحسب وال للنسب، واألول كاآلخر على حد سواء فيها.  )6(

نشاط )1(:
بالتعاون مع زمالئك؛ استنبط كيف نفهم من اآليات قاعدة اجلزاء من جنس العمل.  

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

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

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

......................................................................................................................................................
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نشاط )2(:
بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ قارن بني مخر الدنيا ومخر اجلنة.   

مخر اجلنةمخر الدنيا 

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

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

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

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

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

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

التقويم:
س1: اذكر ثالثة أنواع من الثواب الذي أعده اهلل ألهل اجلنة.  

س2: من خالل فهمك لآليات؛ بني سبب تفضيل اهلل تعاىل لصحابة رسول اهلل  على من سواهم.

س3: بني معاين الكلمات: التالية:

)موضونة - خمضود - منضود(.

        





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

# حيفظ األحاديث املقررة.#

# يشرح األحاديث املقررة.#

# يستخرج الدروس املستفادة من األحاديث املقررة.#

# يتحلى مبا ترشد إليه األحاديث من الفضائل واألحكام واآلداب.#

# يدرك أمهية العلم.#

# يقارن بني مصادر املعرفة.#

# يؤمن بأمهية الوقت.#

# حيسن التعامل مع مشكالت الشباب.#
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الدرس األول:  األعمال بالنيات: 

قد يؤجر اإلنسان على عمٍل معني، ويأمث فيه آخر! بسبب نية كلٍّ منهما، رغم احتاد الفعل ومتاثله، فهل 
ترى للنية أمهية يف أعمالك؟

عن أمري املؤمنني أيب حفص عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال: مسعت رسول اهلل  يقول: 
»إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إىل اهلل ورسوله فهجرته إىل 

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

التعريف بالراوي:

هو أمري املؤمنني، وثاين اخللفاء الراشدين: أبو حفص، عمر بن اخلطاب القرشي العدوي رضي اهلل 
عنه، وأحد املبشرين باجلنة، مساه رسول اهلل  الفاروق، وجاهد مع رسول اهلل  يف مجيع الغزوات، 
وبويع له باخلالفة سنة )13هـ( بعد وفاة أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه بعهد من أيب بكر، وفتحت يف عهده 

الشام ومصر والقدس والعراق، تويف سنة )23هـ( شهيًدا.

معاني الكلمات::

معناهاالكلمة 
املقصود هنا: أعمال العباد الي يفعلوهنا طاعة هلل.األعمال
النيَّات: مجع نية؛ وهي: القصد والعزمية.النيَّات

اهلجرة هي اخلروج إىل ديار اإلسالم ملصلحة الدين، وهي واجبة هجرته
على كل مسلم، ليحفظ دينه، وال يعرضه للفتنة.

1 ( أخرجه البخاري )1(، ومسلم )1٩07(، واللفظ للبخاري.
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 شرح الحديث الشريف:

ال تعترب األعمال وال تصح وال ترد إال بالنية، وكل إنسان حبسب نيته، فيقبل عمله أو يرد تبًعا لنيته، 
فالذي هاجر إىل املدينة ونوى هجرته هلل ولرسوله، فيكتب له أنه هاجر هلل ورسوله، والذي هاجر ألجل مال 

يناله أو يتزوج امرأة هناك، كتب له أنه هاجر لذلك األمر، ومل حيصل على أجر اهلجرة هلل ورسوله.

الدروس المستفادة من الحديث الشريف:

أمهية صالح النية وخطورة فسادها، فاهلجرة كانت من أعظم األعمال بعد اإلسالم، وقد ضرهبا رسول   )1(
اهلل  مثاًل لصالح النية وفسادها.

أمهية اإلخالص هلل سبحانه وتعاىل، وخطورة الرياء.  )2(

النية الصاحلة ال جتعل العمل الفاسد صحيًحا، فلو أن إنساًنا أراد أن يتقرب إىل اهلل مبنكر أو معصية   )3(
فال تنفعه نية التقرب إىل اهلل مع خمالفة فعله.

النية الفاسدة تفسد العمل الصاحل، فلو أن إنساًنا أراد أن يتصدق ألجل املدح والثناء فسدت صدقته.  )4(

 ..........................................................................................................................  )5(

نشاط )1(:
درست يف السرية املطهرة كيف هاجر رسول اهلل ، بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب الدروس املستفادة   

من هجرة النيب  إىل املدينة.

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

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

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

......................................................................................................................................................
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نشاط )2(:
اذكر ثالثة أعمال قد تكون عبادة بالنية، وقد تكون جمرد عادة، حسب اجلدول التايل:  

جمرد عادةعبادة بالنيةالعمل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

التقويم:
س1:  ما أثر النية يف األعمال؟  

س2: اختر اإلجابة الصحيحة من بني األقواس:

- النية سبب يف )قبول األعمال - رد األعمال - كل ما سبق(.

- اهلجرة شرًعا هي السفر )فرارا بالدين - ألجل السياحة - ألجل العمل وطلب الرزق(.

- اإلخالص والرياء يف العمل )نقيضان - مترادفان - ال عالقة ألي منهما باآلخر(.

س3:  بني أثر النية على العمل الصاحل والعمل الفاسد.

س4: قارن بني عمل املؤمن وعمل املنافق، من حيث النية. 
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الدرس الثاني:  فضل تعلم القرآن الكريم وتعليمه: 

العلوم هي كالم اخللق، فكيف مبن يتعلم كالم اهلل ويعلمه؟!  العلم والتعلم شرف اإلنسان، وكثري من 
والفرق بني كالم اهلل وكالم املخلوق كالفرق بني اخلالق واملخلوق، وتعلو مرتبة العلم مبا يتعلق به.

عن عثمان بن عثمان رضي اهلل عنه أن النيب  قال: »خريكم من تعلم القرآن 
وعلمه«)1(.

التعريف بالراوي:

امسه: عثمان بن عفان األموي القرشي.

وثالث اخللفاء  باجلنة،  املبشرين  العشرة  وأحد  اإلســالم،  الداخلني يف  أوائــل  اإلســالم: من  مكانته يف 
الراشدين.

تزوج باثنتني من بنات النيب : رقية، وبعد فواهتا تزوج أم كلثوم.

وفاته: استشهد سنة )53هـ( فرضي اهلل عنه وأرضاه.

معاني الكلمات::

معناهاالكلمة 
أفضلكم.خريكم

1 ( أخرجه البخاري )473٩(.
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شرح الحديث الشريف:

القرآن الكرمي؛ فحفظه، وتدبره، وعمل به، وعلَّمه   أن أفضل املسلمني من تعلم  يبلغنا رسول اهلل 
للناس، وبني هلم معانيه، ودعاهم إىل هديه ونوره.

الدروس المستفادة من الحديث الشريف:

القرآن الكرمي هو كالم اهلل املزنل على نبينا  معجزة له وتعبدنا اهلل بتالوته، وال يأتيه الباطل من   )1(
بني يديه وال من خلفه، فهو حق وما فيه كلُّه حق جيب اإلميان به، بتصديق أخباره والعمل بأحكامه، وال 

يعرفها حق املعرفة إال من تعلم القرآن الكرمي وعلَّمه، فلذلك يكون خري الناس. 
التعلم والتعليم لكتاب اهلل مرتبط بالعمل وفق مراد اهلل واتباع رسول اهلل  فتتفاوت اخلريية حينئٍذ.  )2(

حفظ القرآن الكرمي وتالوته وقراءته هلا فضائل عظيمة، منها:   )3(

- مضاعفة احلسنات؛ كما روى ابن مسعود   أن رسول اهلل  قال: »من قرأ حرفا من كتاب اهلل فله به 
حسنة، واحلسنة بعشر أمثاهلا، ال أقول: أمل حرف، ولكن ألف حرف، والم حرف، وميم حرف«)1(.

- أن يكون مع املالئكة الكرام، فعن عائشة رضي اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل : »مثل الذي يقرأ القرآن 
وهو حافظ له مع السفرة الكرام الربرة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران«.

تعلم القرآن يشمل: حفظه، وإتقانه، وجتويده، وتفسريه.  )4(

تعليم القرآن يقتضي البدء بتعليم األهل أواًل: الزوجة، واألوالد واإلخوة واألخوات، واخلدم، ومن عداهم   )5(
ثانًيا.

تعلم القرآن وتعليمه، يقتضي السعي يف إقامة احللقات واملدارس، وكفالة املعلمني والقائمني على احللقات   )6(
القرآنية، وتشجيع الطالب، وحنو ذلك مما يعني على تعلم القرآن الكرمي وتعليمه.

1 ( أخرجه الترمذي )2٩10(.
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نشاط )1(:
أكمل ما يأيت: من أهم ما يعني على احلفظ بعد التوكل على اهلل واالستعانة به:  

د. أ   - مساع القرآن الكرمي عرب الوسائل الصوتية، تالوته عند مدرس جموِّ

ب - كثرة التكرار لآليات املراد حفظها.

ت - الصالة باملحفوظ من كتاب اهلل.

ث - ..................................................................................................

ج  - ..................................................................................................

ح  - ..................................................................................................

نشاط )2(:
ا، وانظر النتيجة.   كرر سبعة أسطر من القرآن الكرمي مدة )10( دقائق حدًرا ال تبطئ وال تسرع جدًّ

نشاط )3(:
بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب أسباب تدين مستوى بعض الطالب يف حفظ القرآن الكرمي.  

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

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

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

......................................................................................................................................................
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التقويم:
س1: اكتب الدروس املستفادة من احلديث.  

س2: اذكر فضائل حفظ القرآن وتالوته.

س3: اذكر وسيلتني معينتني على حفظ القرآن الكرمي.
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الدرس الثالث:  فضل الوضوء: 

هل نتوضأ وحنن نتفكر يف موافقتنا لوضوء النيب ؟

عن محران موىل عثمان بن عفان أنه رأى عثمان بن عفان رضي اهلل عنه دعا بَوضوء، 
فأفرغ على يديه من إنائه، فغسلهما ثالث مرات، مث أدخل ميينه يف الَوضوء، مث متضمض 
واستنشق واستنثر، مث غسل وجهه ثالًثا، ويديه إىل املرفقني، مث مسح برأسه، مث غسل كل 
رجل ثالًثا، مث قال: رأيت النيب  يتوضأ حنو وضوئي هذا، وقال: »من توضأ حنو وضوئي 

ث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه«)1(. هذا، وصلى ركعتني، ال حيدِّ

التعريف بالراوي:

نشاط )1(:
اكتب تعريًفا خمتصًرا براوي احلديث.  

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

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

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

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
بفتح الواو: املاء الذي يتوضأ به، وبضم الواو: الفعل نفسهالوضوء

أدخل املاء إىل أنفه بالنَفساستنشق

أخرج املاء من أنفه بعد استنشاقهاستنثر

1 ( أخرجه البخاري )16(، ومسلم )2260(.
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شرح الحديث الشريف:

روى محران بن أبان أنه رأى سيده عثمان بن عفان رضي اهلل عنه طلب ماًء ليتوضأ به، فتوضأ رضي 
اهلل عنه فأحسن الوضوء، مث بني أنه رأى رسول اهلل  يتوضأ بتلك الكيفية، وأن من طبقها مث صلى ركعتني 

خيلص فيهما هلل ويصرف قلبه عن الدنيا فيهما، غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه.

الدروس المستفادة من الحديث الشريف:

حرص الصحابة رضي اهلل عنهم على تعليم الناس، وهو تطبيق مماثل ملا تعلموه من النيب  الذي - 1
عاشوا معه سنني، ففعلوا مثل ما فعل.

فضل الوضوء وعظيم األجر عليه؛ إذ بني احلديث أنه من أسباب مغفرة الذنوب.- 2

طريقة الوضوء الي وردت يف احلديث هي الطريقة الصحيحة، وقد بينت فروض الوضوء وكيفيته:- 3
# غسل اليدين ثالًثا قبل الوضوء.#
# املضمضة واالستنشاق.#
# غسل الوجه، وجيب استيعاب الوجه كاماًل، وعدم ترك بعض جوانبه دون غسل.#
# غسل اليدين ابتداء من األصابع إىل املرفقني، مع حتري استكمال املرفقني بغسل جزء من العضد.#
# مسح الرأس باملاء، ويتبع ذلك مسح األذنني.#
# غسل الرجلني إىل الكعبني، مع ختليل األصابع.#
# يتباعد غسل عضو عن # الترتيب، ومــواالة كل عضو ملا قبله فال  ترتيب األعضاء يف الوضوء هبذا 

غريه، ويبقى وضوًءا متصاًل.

اشتمل احلديث على بعض السنن:- 4

# الغسل لليدين أول الوضوء.#

# غسل األعضاء ثالث مرات.#

# التيامن، وهو البدء بغسل اليد اليمىن والرجل اليمىن.#
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# االستنثار.#

# صالة ركعتني بعد الوضوء.#

# مل يتعرض للتسمية: قول: )بسم اهلل( أول الوضوء، وهي سنة -كما قال أكثر أهل العلم-.#

اخلشوع يف الصالة من أعظم أسباب الثواب، بل هو روح الصالة وجوهرها، ومن أهم ما يعني عليه: أن - 5
ال حيدث املصلي نفسه بشيء من أمور الدنيا، وأن يدافع اخلواطر والوساوس الي تعرض له يف صالته، 

وأن يستحضر ما يقوله وما يفعله من أول صالته إىل هنايتها.

أمهية متابعة النيب  يف أفعاله وعباداته ظهرت يف قوله: »حنو وضوئي هذا«، فاألجر املترتب على - 6
الوضوء والصالة بشرطهما:

# #. أن يكون الوضوء موافًقا لوضوء النيب

# أن تكون الركعتان خالصتني هلل سبحانه وتعاىل.#

. فالعبادات كلها ينبغي أن تكون خالصة هلل تعاىل، وموافقة ملا جاء به رسوله

نشاط )2(:
بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب سنن الوضوء وواجباته.  

واجبات الوضوءسنن الوضوء 
..............................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



61

التقويم:
س1: اكتب الدروس املستفادة من احلديث.  

س2: اذكر بعض األمور املعينة على اخلشوع.

س3:  يدل احلديث على شرط لصحة العبادة وترتب األجور؛ فما هو؟

        



62

الدرس الرابع:  الصدقة الجارية: 

إذا مات اإلنسان متىن الرجوع للحياة كي يتزود باألعمال الصاحلة، ومن رمحة اهلل بعباده املؤمنني وفضله 
عليهم جعل هلم أعمااًل صاحلًة يستمر أجرها بعد وفاهتم كأهنم أحياء.

عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب  قال: »إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله 
إال من ثالثة: إال من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له«)1(.

نشاط )1(:
بالتعاون مع زمالئك، اكتب عنواًنا آخر للدرس.  

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

التعريف بالراوي:

هو: ............................. الدوسي، أسلم عام: ............... وتويف سنة: ................ كان من 
. املكثرين من ............. عن النيب

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
املقصود هنا: أن أعمال اإلنسان إذا مات انقطعت.      انقطع عنه عمله

............................................................صدقة جارية

1 ( أخرجه مسلم )1631(.
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شرح الحديث الشريف:

يعلمنا رسول اهلل  أنه إذا مات اإلنسان انقطعت كتابة احلسنات والسيئات عنه إال من ثالثة أبواب؛ 
أعمال خري فعلها يف حياته واستمرت بعد موته فله أجرها بدوامها، وعلٌم ألَّفه، أو نشره، أو علَّمه غريه؛ فله 

أجره وأجر من عمل به، أو ولد صاحل خيلص له يف دعائه، ويستغفر له.

الدروس المستفادة من الحديث الشريف:

سعة رمحة اهلل لعباده وحبه اخلري هلم بعد مماهتم، فيبقى أجرهم مستمًرا من بعض األعمال.  )1(

احلث على الصدقة املستمر نفعها بعد املمات.  )2(

من أمثلة الصدقة اجلارية: بناء مسجد، حفر بئر، أو وقف عقار ألعمال الرب، أو ...................  )3(

)4(  احلث على العلم والتعليم ونشر العلم وإفادة الناس ونفعهم وتبيني اخلري هلم.

احلث على الزواج البتغاء الولد الصاحل.  )5(

احلث على تربية األوالد وتأديبهم وتعليمهم أمور دينهم ليكونوا سبًبا يف استمرار األجر بدعائهم وبأعماهلم   )6(
الصاحلة الي تلقوها من والديهم.

حث األوالد على بر الوالدين والدعاء هلم وإيصال األجر هلم والتسبب يف ذلك.  )7(

على املؤمن أن حيرص على أسباب استمرار األجور يف حياته وبعد مماته وتتبع أبواب الرب كلها، فكثري   )8(
من األعمال اخلريية الصاحلة قد تندرج ضمن األعمال الثالثة املذكورة يف احلديث.

نشاط )2(:
قد يكون العلم أو وسائله غري نافعة، اذكر أمثلة هلا.  

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

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

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

اربط بني هذا احلديث بقوله : » من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك 

من أجورهم شيًئا ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيًئا«)1(.

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

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

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

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

التقويم:
س1: اشرح احلديث بأسلوبك.  

س2: اكتب الدروس املستفادة من احلديث الشريف.

س3: اذكر ثالثة من األعمال الي تستمر للوالدين بسبب الولد الصاحل.

        

1 ( أخرجه مسلم )2674(.
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الدرس الخامس:  العلم  )مصادره ووسائله(

بالعلم يقاس الناس، وبه يتفاضلون، وبه يتميز اإلنسان عن سائر املخلوقات.

حقيقة العلم وفضله:

ينقسم العلم إىل قسمني: 

علوم دينية. كالفقه والتفسري والعقيدة واحلديث. فهي أفضل العلوم، وأشرفها، وتزداد فضاًل وشرفا - 1
بتعلقها بالقرآن الكرمي والسنة النبوية.

علوم دنيوية. كعلوم التجارة واإلدارة واهلندسة. وهي مطلوبة للحاجة البشرية، ومل يغفلها الشرع، بل دعا - 2
إىل تعلمها وتعلم كل ما من شأنه إصالح األرض وقوام األمة وعزها ومكانتها.

وقد جيب من العلم ما تدعو إليه احلاجة أو ما ال يستقيم دين اإلنسان إال به؛ مثل: تعلم أحكام الزكاة ملن 
له جتارة، وتعلم أمور احلج ملن أراد احلج وتعلم أحكام التطبب للطبيب وتعلم أركان اإلسالم على كل مسلم.

# ب إىل اهلل ونفع يف الدار اآلخرة.# وأفضل العلوم ما قرَّ

# حل # مكجل  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  ل اهلل العامل على اجلاهل فقال: ىمحٱ  وفضَّ
يمح ]الزمر: ٩[. ومل يأمر اهلل تعاىل نبيه  أن يستزيد من أي شيء إال من  جم  هل  مل  خل 

يمح ]طه: ١١٤[. يه  ىه  مه  جه  ين  العلم؛ فقال له: ىمحٱ 

# »وإن العلماء مل يورِّثوا ديناًرا وال درمًها؛ وإمنا ورَّثوا العلم، فمن أخذه أخذ حبظ وافر«)1(.#
# ومن فضل العلم أنه يوصل إىل اجلنة، ففي احلديث: »ومن سلك طريًقا يلتمس فيه علًما سهل #

اهلل له به طريًقا إىل اجلنة«.
# هي # مي  خي  حي  جي  ٰه  مه  ويرفع اهلل أهل العلم يف الدنيا واآلخرة، قال سبحانه: ىمحٱ 

هئيمح ]املجادلة: ١١[. مئ 

1 ( أخرجه أبو داود )3157(، والترمذي )2606(.
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# حص # مس  خس  حس  جس  ويكتسب العبد بالعلم خشية اهلل سبحانه وتعاىل، قال عز وجل: ىمحٱ 
خصيمح ]فاطر: ٢٨[.

# وبالعلم حيسن العمل، وحيصل االنتفاع به، فتصح بذلك األعمال وتقبل عند اهلل، والعمل بدون #
علم قد يؤدي إىل الغواية والضالل.

مصادر المعرفة:

أ  ( املعرفة عند املسلمني تنحصر يف ثالثة مصادر:

املصدر األول: الوحي اإلهلي:

وهو ما ورد يف القرآن الكرمي وسنة النيب  ففيهما احلجة والبيان للحق على أمت وجه، فبهما تطمئن 
ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  القلوب وتنشرح الصدور، قال سبحانه: ىمحٱ 
ىك  مك  يمح ]يونس: ٥٧[؛ فما جاءنا من الوحي هو احلق واليقني؛ ألنه ىمحٱ  يق  ىق  يف  ىف  يث 

يمح ]فصلت: ٤٢[، فنستطيع إدراك بعض  ٰى  ين  ىن  نن  من  رنزن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك 

الغيبيات وفهمها إذا ورد هبا وحي؛ فلذلك أدركنا وجود مالئكة وجن ودار آخرة بعد الدنيا، وكل ما فيها مما 
حكاه القرآن كالصراط وامليزان واحلوض واجلنة والنار.

املصدر الثاين: العقل:
ويقصد به ما وهبه اهلل لإلنسان من القدرة على إدراك احلقائق ومتييز األمور، وقد أثىن اهلل على أهل 
العقل وأويل األلباب يف كثري من آياته ودعا إىل التفكر واستخدام العقل يف سبيل الفهم السليم ملا جاء به 
املرسلون، وجعل التكليف مترتًبا على العقل، إال أن العقل يظل خملوًقا ضعيًفا ال يصل إىل درجٍة فوق ما هيأه 
اهلل له، فال يدرك الغيبيات، وما جاء به من معارف تبقى ظنية فال ترقى إىل ما جاء به الوحي من اليقني. 

فمجاله املتاح عامل الشهادة وهو ما سوى الغيب، له أن خيوض فيه بالتفكري واإلبداع، وليس جماله عامل 
الغيب فال يقدر وال جيوز له أن خيوض يف الغيبيات بدون استناد إىل الوحي.

خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  مغجف  جغ  مع  وقد جاء مثل هذا يف القرآن الكرمي: ىمحٱ 
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يمح ]اإلرساء: ٨٥[. جل  مك  لك 

املصدر الثالث: احلواس اخلمس:

السمع والبصر والشم واللمس والذوق، هي احلواس اخلمس الي تعد مصدًرا ثالًثا من مصادر املعرفة؛ 
مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  قــال سبحانه: ىمحٱ 
يمح ]انلحل: ٧٨[، وهي متفاوتة يف إفادهتا للمعرفة والعلم فليس  حف  جف  مغ  جغ 

مشاهدة الشيء كسماعه.

ب ( مصادر املعرفة يف الفكر الغريب املعاصر:

مصادر املعرفة يف الفكر الغريب املعاصر منحصرة يف مصدرين:

1 ( احلس. 

2( العقل.

وهم على نزاع يف أي املصدرين أوىل باالعتماد، هل احلس فقط أم العقل فقط، أم كالمها.

ويبقى العلم قاصًرا بدون الوحي مهما تعددت املصادر؛ ذلك ألن الوحي هو املصدر القطعي اليقيين يف 
التجربة والتحقق من صدق ما مينحه من معرفة، خبالف املستنتج  والغيبيات، وألنه غين عن  املشاهدات 

بالعقل أو احلس فقد خيضع للتجربة والقياس، وقد يكتشف خالف ما توصل إليه العقل أو احلس مسبًقا.

نشاط )1(:
  

قارن بني مصادر املعرفة عند الفريقني املذكورين، مبيًنا قيمة الوحي وأثره يف املعرفة.

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

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

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

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

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

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

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

واالعتماد على أي مصدر دون الوحي نقص يف املعرفة وال يوصل إىل احلقائق، وقد بني اهلل تعاىل حال 
يمح ]الروم:  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  من ال يرجع إىل الوحي أهنم: ىمحٱ 
٧[؛ فهم ال يعلمون بواطن األشياء وعواقبها، وإمنا ظواهرها فينظرون إىل األسباب وجيزمون بوقوع األمر 
الذي -يف رأيهم-انعقدت أسباب وجوده، ويتيقنون عدم األمر الذي مل يشاهدوا له شيًئا من األسباب املقتضية 

لوجوده، فهم واقفون مًعا ألسباب غري ناظرين إىل مسببها املتصرف فيها.

وأما عن اآلخرة والغيبيات كلها فال يعلمون منها شيًئا، ورمبا كانوا هلا منكرين، وال يستوي الذين يعلمون 
والذين ال يعلمون.

آداب وتوجيهات للمتعلم:

ال يزال اإلنسان متعلًما حىت ميوت، فينبغي عليه أن يتمثل مجلة من اخلصال أمهها:

اإلخالص هلل وحده يف تعلمه وعمله، فيتعبد اهلل بالعلم تعلُّما وتعليًما، وال يطلب العلم ليباهي الناس أو - 1
يفاخر أقرانه أو لينال مسعة وشهرة، بل يطلب العلم تقرًبا إىل اهلل وعبادة له.

األخالق الفاضلة، كالصدق واألمانة والتواضع والسمت احلسن والتحلي بالفضائل، فال حيسن بصاحب - 2
علم أن يكون خالف ما يتعلمه أو يفسد ما تعلمه بسوء ما يعمله.

أن يتحرى يف تعلمه لدينه ما كان عليه النيب  وأصحابه رضي اهلل عنهم ويأخذ العلم من أهله ويتحرى - 3
الثقات من أهل العلم ومصادر العلم املتينة، ويتبع ما دل عليه الوحي من الكتاب والسنة وال يقدم عليه 

قول أحد كائًنا من كان فاحلق أحق أن يتبع.

التأدب مع أهل العلم جبميع مراتبهم: فيتأدب مع أقرانه طالب العلم وزمالئه، ومع مدرسيه ومع تالميذه - 4
إذا صار معلًما، ويتواضع هلم وخيفض هلم جناحه ويلني هلم يف قوله وحيسن إليهم بعمله، وحيترم 
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ألهل العلم علمهم وفضلهم وحيب أهل اخلري والصالح ملا هم عليه من اخلري واهلدى.

القراءة وأهميتها:

القراءة غذاء العقل، هبا تتنمى مدارك اإلنسان ويتسع وعيه وينضج فهمه ويغزر علمه، فما تعلمناه يف 
أوائل أعمارنا من احلروف وكتابتها وقراءهتا مترابطة يف كلمات ال بد أن نكون قد جنينا مثارها اآلن يف السنة 

العاشرة من الدراسة، فنحب القراءة ونعيش معها أوقاتنا لنكرب يف نفوسنا وحميطنا ونفوق أعمارنا بعلمنا.

نشاط )2(:
  

فكر يف زمالئك، وانظر إىل تفاوهتم يف معلوماهتم، واكتب األسباب الي ميزت بعضهم عن بعض.

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

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

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

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

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

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

أهمية القراءة:

# بالقراءة نتعرف على اهلل تعاىل وعظمته وشرعه وأحكامه، وندرك اآلداب والفضائل واألخالق الي جاء #
هبا ديننا احلنيف.

# وعظماء # عنهم  اهلل  رضي  األخيار  صحابته  وحياة  وحياته    الكرمي  الرسول  سرية  على  نتعرف  وهبا 
اإلسالم وتاريخ األمة الزاهر.

# وهبا نعلو ونرتقي يف مساء املعرفة ونسلك سبيل أهل العلم الذين يرفعهم اهلل يف الدنيا واآلخرة.#

# وهبا حنفظ أوقاتنا وعقولنا وجوارحنا من الضياع والركود واالحنراف ونزكي قلوبنا.#

# القراءة عالج القضايا الشائكة واملشكلة والعويصة فبها تفهم وحتل وتعاجل.#
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# ويف القراءة فوائد ال حتصى حبسب نوع ما قرأناه ومادته وموضوعه.#

القراءة المفيدة:

كل قراءة تضفي للقارئ معلومات جديدة تغري يف حياته إىل األحسن وتنمي من قدراته ومهاراته وتعزز 
من أخالقه احلميدة وهتذب من سلوكه هي القراءة املفيدة الي ينبغي أن حيرص عليها، ويترك ما سواها من 

القصص الفارغة واملقاالت اهلابطة والكتابات الرديئة الي تعكر صفو األخالق.

نشاط )3(:
  

بني كيف تكون القراءة عالًجا للمشكالت.

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

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

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

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

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

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

التقويم:
س1:ما مصادر املعرفة عند املسلمني؟  

س2: اذكر ثالثة آداب مما ينبغي أن يتحلى به الطالب.

س3: ضع مقارنة بني القراءة النافعة والقراءة الضارة.
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الدرس السادس:  أهمية الوقت: 

الوقت من ذهب إن مل تدركه ذهب

قيمة الوقت:

الوقت هو احلياة، فوقتك هو عمرك الذي تعيشه، فإن طابت ساعاتك طاب عمرك، وألنه مثني أقسم 
اهلل تعاىل به يف أكثر من آية يف القرآن الكرمي.

نشاط )1(:
  

( ثالث آيات أقسم اهلل تعاىل فيها بالوقت. استخرج من جزء )عمَّ

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

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

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

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

ل غيـٌب          ولك الساعة الي أنت فيها ما مضى فات واملؤمَّ
إذا مر الوقت فلن يعود، وأهم ما يف الوقت استغالله قبل انقضائه، فهو أغلى ما لدى اإلنسان، وسيسأله 

اهلل عن وقته كيف قضاه وفيم أمضاه وما أجنز فيه؟

أهمية اغتنام الوقت:

حذر رسول اهلل  من ضياع الوقت؛ فقال: »نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس: الصحة 

والفراغ«)1(؛ أي: تنقص عليه هاتان النعمتان ومل يستفد منهما شيًئا ورمبا فاتتا وما أدركهما، فالفراغ عمر 
متكرر دون مثرة، يعيش صاحبه خارج اإلنسانية إال أنه مسؤول أمام اهلل تعاىل عن وقته.

)1( أخرجه البخاري )604٩(.
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ومن ضاع وقته فقد ضاع عليه أغلى ما لديه، فالليل والنهار مها جمموع عمره، وقد يفعل فيهما من 
األعمال الكثري ويرتقي ويسلك سبل النجاح يف ساعات يسرية.

ومن اغتنم وقته مل يعرف القلق بسبب التأخر وازدحام األعمال.

وكل من اهتم بوقته وكان للزمن عنده مثن فهو أسعد الناس باغتنام الفرص، وأكثرهم استمتاًعا يف أكثر 
أيامه، وجيد راحة يف قضاء أوقات العمل أو الدراسة أو الراحة دون تزاحم.

ترتيب الوقت:

ينبغي اغتنام الوقت وترتيبه واالستفادة منه بأكرب حظ، ومن أسباب ذلك:

# املحافظة على الصلوات اخلمس يف أوقاهتا.#

# استشعار أمهية الوقت، وسؤال اهلل عنه.#

# التخطيط ألهداف احلياة واحلرص على حتقيقها.#

# تقسيم األهداف إىل أهداف صغرية قابلة للتحقيق.#

نشاط )2(:
  

بالتعاون مع زمالئك؛ صمم برناجًما يومًيا حلياتك.

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................
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التقويم:
س1:وضح أمهية الوقت.  

س2: اذكر ثالث طرق لالستفادة من الوقت.

س3: قارن بني مغتنٍم للوقت وآخر مضيع له.

س4: من أسباب ضياع الوقت ضعف اهلمة ملعايل األمور، اكتب ما ال يقل عن مخسة أسطر يف ذلك 
مبينا العالج.
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الدرس السابع:  مشكالت الشباب: 

ٍة           ليس الفىت مبنّعم الّشّباِن إّن الفىت مّحاُل كّل ُمِلمَّ

نشاط )1(:
  

اشرح معىن البيت.

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

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

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

أهمية الشباب:

مرحلة الشباب هي املرحلة الذهبية يف عمر اإلنسان يستطيع أن ينتج فيها وينتفع أكثر من أي مرحلة 
يمح ]الكهف: ١٣[ ، ويف  مح  جح  مج  أخرى، ويف الّذكر احلكيم ورد وصف أهل الكهف بأّنهم ىمحٱ 
هذا إشارة واضحة إىل أّن صفة الفتّوة فيهم تفيد قّوة حتّملهم وصالبة عزميتهم وكمال عقوهلم املتمّثل يف 

اإلميان باهلل تعاىل.

يقول ابن كثري يف تفسري هذه اآلية الكرمية: )ذكر اهلل تعاىل أّنهم فتية وهم الّشباب وهم أقبل للحّق 
وأهدى للّسبيل من الّشيوخ اّلذين قد عتوا وانغمسوا يف دين الباطل، وهلذا كان أكثر املستجيبني هلّل ورسوله 

شباًبا، وأّما الّشيوخ من قريش فعاّمتهم بقوا على دينهم ومل يسلم منهم إال القليل()1(.

وأكثر ما ينفع األمة والعباد والبالد هم الشباب، ولذا كان النيب  حريًصا عليهم يف مواقف كثرية، 
فأوكل إليهم كثرًيا من األعمال العظيمة واملهام الصعبة، والسرية حافلة بنماذج عديدة يف هذا، منها:

# علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه: أوكله النيب  يوم اهلجرة يف توزيع األمانات واملبيت يف فراشه #
حىت يوهم املشركني أنه موجود، وكان عليٌّ يف أول شبابه.

1( تفسري ابن كثري )78/3(.
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# معاذ بن جبل رضي اهلل عنه: أرسله النيب  داعًيا إىل اليمن وهو يف سن الشباب.#

# عتَّاب بن أسيد رضي اهلل عنه: خلفه النيب  والًيا على مكة وعمره حتت العشرين.#

# أسامة بن زيد رضي اهلل عنهما: جعله قائًدا على أحد أكرب جيوش املسلمني ملواجهة الروم، وعمره #
مثانية عشر عاًما.

# مصعب بن عمري رضي اهلل عنه: أول مبعوث إىل املدينة ليعلمهم أمور دينهم فأسلم على يده الكثري #
من األنصار.

دور الشباب:

التاريخ اإلسالمي مليء باملواقف الناصعة من شباب اإلسالم، لتتضح لنا صورة الشباب احلي يف وعيه 
وطموحه، وقيامه بدوره الكبري، ويتمثل دوره يف أمور عظيمة منها:

# خدمة اإلسالم واملسلمني ومتثيله متثياًل صحيًحا.#

# محل العلم ونشره وتعليمه للناس.#

# االهتمام بأعمال اخلري ونفع اآلخرين.#

# ا ومعًنى.# النشاط يف بناء األمة واألوطان وعمارة األرض حسًّ

# الذبُّ عن اإلسالم والدفاع عن الدين احلنيف.#

# بر الوالدين والقيام بشئوهنما خصوًصا عند الكرب.#

نشاط )2(:
  

باملشاركة مع زمالئك اكتب ثالث وسائل للدفاع عن اإلسالم.

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

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

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

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

باملشاركة مع زمالئك؛ اكتب كيف نصنع القدوة لدى األطفال.

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

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

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

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

مشكالت تواجه الشباب:

غافٍل  وبني  فطن،  نبيه  بني  واقعنا  يف  والشباب  الشباب،  تداهم  الي  املعاصرة  املشكالت  هي  كثرية 
متهاون، ومن أبرز تلك املشكالت:

غياب الوعي الديين: وهذه من أخطر املشكالت وأسوئها أثًرا على الشباب خاصة وعلى األمة عامة، ومن - 1
املجتمع،  وتغيب مفاهيم شرعية عن  التدين  التقصري يف  الدين، ويظهر  الغرية على  تنعدم  أن  آثارها 

وختلفها مفاهيم هدامة، وينخرط اجليل يف متابعة ما يضر وال ينفع.

سوء اختيار الرفقة: كانت املشكلة خطرية قبل االنفتاح اإللكتروين، فصارت أخطر بعد انتشار صفحات - 2
األمور  أولياء  من  املربني  تؤرق  الي  القضايا  أكرب  وهذه من  االجتماعي،  االتصال  وحسابات  التواصل 
واملعلمني، فرمبا أوصلت الصحبة السيئة إىل منكرات فكرية أو سلوكية أو أخالقية، فينحل الشاب عن 
معامل دينية ويقصر يف صالته وينقص صالحه ويتعاطى بعض املحرمات القولية أو العملية بسبب صحبة 

سوء استدرجته إىل اهلوان.

الفراغ: وقد حذر منها النيب  وبني أنه مغبون فيها كثري من الناس.- 3
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نشاط )4(:
  

اذكر حديًثا حيمل نفس معىن مشكلة الفراغ.

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

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

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

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

والفراغ عدو الوقت يقتله بدون مقابل، فتضيع أعمار الشباب وذروة العمر وأغلى ساعات احلياة، ولو 
أدرك كل شاب مرحلته ملأل أوقاته باجلد واالجتهاد والتحصيل العلمي واملعريف وقراءة الكتب واملشاركة يف 

الدورات التدريبية والعلمية وحرص على االنتفاع تعلًما واكتساًبا لكل خربة ومعرفة.

وتنتشر البطالة بني الشباب ومن أسباهبا الزهد يف بعض األعمال، أو ضعف املؤهالت وقلة اخلربات، 
ورمبا حبث بعضهم عن البطالة واشتراها بوقته الثمني.

االنفتاح اإللكتروين: تعد التقنية احلديثة بوسائلها املتنوعة نعمة من النعم ملن وظفها توظيًفا صحيًحا - 4
فجعلها رافًدا للمعرفة ووسيلة لصلة األرحام وتعزيز اإلخاء مع األصدقاء وأحسن التعامل معها، إال أهنا 
يف الوقت نفسه سبب من أسباب الفساد اخللقي وضياع األوقات وتدمري العقول ملن استرسل يف ما تبثه 
من أخطار حمدقة باملجتمع، ومن املؤسف أن ِمن الشباب َمن ال يعي خطورة هذا االنفتاح، أو يعي ولكنه 

يتهاون يف الولوج يف العامل اإللكتروين دون حساب.

فمن آثار اإلنترنت السلبية: 1( ضياع الوقت. 2( ضـياع املال. 3( املواقع اإلبـاحية. 4( األلـعاب الالحمدودة. 
5( االنغالق يف العامل االفتراضي عن الواقع.

واملشاهد أن أكثر الداخلني إىل مقاهي اإلنترنت يف عدة دول هم من فئة الشباب، وأكثر استخدامهم 
للنت استخدام سليب.

أسرهم - 5 وتربية  بأنفسهم  اعتزازهم  الشباب ضعف  تداهم  الي  املشكالت  أبرز  من  الشخصية:  ضعف 
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وأخالقهم وطباعهم، فيؤدي ذلك إىل ذوبان يف التقليد والتشبه حىت بغري املسلمني ورمبا تشبه الشباب 
كله من  وهذا  ذلك،  أو غري  أو احلركات،  الكالم  أو  اخلارجي  املظهر  أو  اللبس  والعكس يف  بالفتيات 

الضعف الذي ينبغي اجتنابه.

وتنظيف  اجتناهبا  إىل  فليبادروا  الشباب  تواجه  مشكلة  فأميا  شبابية،  مشكالت  من  وال خيلو جمتمع 
املجتمع منها وتصحيح حاهلم ومآهلم.

عالجات مقترحة:

تعزيز التربية الدينة والوعي الديين: ليتفهم الشباب دينهم ومكانتهم منه ودورهم يف خدمته، ويعتزوا - 1
به، فرفع مستوى الوازع الديين حيد من كثري من املشكالت.

كثرًيا من - 2 نفسه  الفنت وجينب  ويقيها من مضالت  نفسه  الشاب  الذاتية: فيحفظ  الرقابة  التربية على 
األخطار بدافع ذايت واختياري، وال يشعر بأنه ممنوع من شيء إال أن نفسه أرفع وأرقى من الوقوع يف 
األخطاء والسلبيات، وأهم ما يف الرقابة الذاتية: تربية النفس على مراقبة اهلل يف السر والعلن، وأن اهلل 

مطلع على كل أعمالنا وأقوالنا، وأننا سنحاسب عليها.

احلث على الصحبة الصاحلة: واحلرص على تكثري أهل الصالح يف املجتمع وتفعيل جهودهم ليؤثروا يف - 3
غريهم وال يقتصروا على أنفسهم، وتقوية عالقة الشباب بأهل العلم والدعاة إىل اهلل واملربني الصادقني.

التوعية بأخطار اإلنترنت وفوائده ومزاياه: فال يكفي إتاحة املجال الستخدامه دون التنبيه واإلرشاد إىل - 4
فوائده ومزاياه وحسن التعامل معه والتحذير من أضراره.

توفري فرص العمل للشباب والقضاء على البطالة، والسعي يف استنهاض طاقاهتم وقدراهتم وتنميتها - 5
وإشغال أوقاهتم بالتنمية والتدريب واملعرفة.

الفساد - 6 وإتاحة  للعالج،  مصاحبة  السموم  بث  يناسب  فال  منافذه:  وإغــالق  الفساد  أسباب  من  احلد 
وأسبابه يف املجتمع لتزاحم سبل التربية ووسائلها.
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التقويم:
س1: قارن بني إجيابيات استخدام اإلنترنت وسلبياته.  

س2:اذكر منوذجني من مناذج الشباب املسلم اإلجيايب يف املجتمع.

س3: ما الدور الذي ينبغي أن يكون عليه الشباب يف صفك.

س4:اكتب من معارفك مشكلة تواجه الشباب وضع هلا عالًجا مناسًبا.
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الدرس الثامن:  المحافظة على الصحة: 

الوقاية خري من العالج؛ ما مدى تطبيقنا هلذه القاعدة الطبية؟

مفهوم الصحة:

عرفتها منظمة الصحة العاملية بأهنا: حالة الكفاية البدنية والعقلية واالجتماعية الكاملة، وليست جمرد 
اخللو من األمراض أو العجز.

واحلفاظ على الصحة واجب شرًعا، فال جيوز ألحد أن يتعرض للضرر أو يسعى يف أذية نفسه، قال 
يمح ]ابلقرة: ١٩٥[، فهو شامل حلفظ النفس والبدن من التلف واألذى،  حئ  جئ  يي  ىي  ني  سبحانه: ىمحٱ 
والضروريات اخلمس الي أمجع عليها العلماء دالة على وجوب احلفاظ على النفس والبدن ظاهًرا وباطًنا؛ 

ا ومعًنى. حرًصا على صحة الفرد واملجتمع حسًّ

وسائل حفظ الصحة:

يم - 1 ىم  العناية باملأكل واملشرب، فيأخذ من الطعام حاجته وال يسرف وال يقتر، قال سبحانه: ىمحٱ 

يمح ]األعراف: ٣١[، وقال : »ما مأل آدمي وعاًء شرًّا من  جه  ين  ىن  من  حنخن  جن 

بطن، حبسب ابن آدم أكالت يقمن صلبه؛ فإن كان ال حمالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه 
وثلث لنَفسه«)1(.

الوقاية من املضرات وجالبات األمراض؛ كالتدخني، والكحوليات بأنواعها، وكاإلفراط يف بعض أنواع - 2
املأكوالت واملشروبات، مثل الدهون والنشويات.

ممارسة الرياضة املتزنة واالستمرار يف املشي بانتظام.- 3

االهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة الثياب واملكان، وقد حث اإلسالم على النظافة بالوضوء والغسل - 4

1 ( أخرجه الترمذي )2302(.
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والسواك وتقليم األظفار وتنظيف الشعر ونتف اإلبط وحلق العانة وقص الشارب، ودعا إىل التجمل يف 
الظاهر، وأمر حبفظ األطعمة من أسباب الفساد، وتغطية اآلنية وغري ذلك.

النوم مبقدار كاٍف وأوقات منتظمة، وأنفع ما يكون يف الليل، ويف القيلولة، وال ينفع يف غريها من النهار.- 5

الصحة النفسية:

الصحة النفسية ال تقل أمهية عن الصحة البدنية، وكالمها يكمل اآلخر، ومما يؤثر على النفس فيمرضها 
أو جيلب هلا اهلم أو االكتئاب أو الضيق أو املرض:

# خك # حك  جك  مق  حق  البعد عن اهلل تعاىل بترك الواجبات وفعل املحرمات؛ قال سبحانه: ىمحٱ 
يمح ]طه: ١٢٤[. جل  مك  لك 

# جمالسة أهل السوء والفساد.#

# عدم احلذر من مداخل الشيطان كالغضب، والوساوس والشكوك ووسائله يف التحريش كالغيبة والتناجي #
جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  وحنوها؛ قال سبحانه: ىمحٱ 

ا يف وجود ثالث. يمح ]املجادلة: ١٠[. والنجوى: الكالم بني اثنني سرًّ جك  مق  حق  مف  حفخف 

# عدم الرضا بالقضاء والتسليم ألمر اهلل وقدره، فتقل القناعة ويكثر الطمع والشح وتبقى النفس مريضة #
كئيبة مع كل ما يعرض هلا.

# الغفلة عن ذكر اهلل وعن الصالة.#

نشاط )1(:
  

اربط بني الضروريات اخلمس واملحافظة على الصحة البدنية والنفسية.

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

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

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

......................................................................................................................................................
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الوقاية والعالج:

للوقاية من األمراض النفسية وعالجها:
# املداومة على الطاعات وإشغال النفس بالعبادات اليومية كالصلوات اخلمس، وعدم التفريط فيها.#

# هئ # مئ  هي  مي  حيخي  جي  ٰه  مه  جه  هن  اإلكثار من ذكر اهلل ومن االستغفار ىمحٱ 
يمح ]الرعد: ٢٨[. هب  مب 

# جبيمح ]الطالق: ٣[.# هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  حسن الظن باهلل والتوكل على اهلل يف كل األمور ىمحٱ 

# الرقية الشرعية واملداومة عليها.#

الرقية الشرعية: قراءة بعض اآليات القرآنية كالفاحتة وآية الكرسي وآخر آيتني من سورة البقرة 
واملعوذتني واإلخالص، وبعض األذكار النبوية، مع النفث)1( يف موضع األمل أو يف اليد واملسح على األمل، 

وتكون يف األمراض البدنية وغريها.
# الدعاء وسؤال اهلل العون والعافية والشفاء وشرح الصدر.#

# احلرص على صفاء النية وصفاء القلب من أمراضه الي هتلكه كاحلقد واحلسد والغل والكرب والعجب #
وحنوها.

# النظر إىل من هو أقل يف شؤون الدنيا واإلحسان إليهم ومساعدة الناس، فذلك جيلب السعادة والراحة.#

# االشتغال بالعلم والتعلم واألعمال املفيدة وملء أوقات الفراغ.#

# التحلي بالصرب اجلميل عند املصائب والشكر عند النعم ونبذ اجلزع والبطر يف احلالني.#

1 ( النفث: نفخ مع ريق خفيف.
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التقويم:
س1: وضح العالقة بني الدعاء والصحة.  

س2: اذكر ثالثة من أسباب األمراض النفسية.

س3: ما العالج الذي يصلح للمرضني البدين والنفسي؟

س4: علل: 

- الرقية الشرعية جمرد ألفاظ لكنها نافعة.

- من أسباب العالج النفسي النظر إىل من هم دون الشخص يف أمور الدنيا.

- الرضا بالقضاء يريح النفس.
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أهداف الوحدة:
  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

# يشرح مفهوم اإلميان.#

# #. يؤمن باهلل

# يناقش أركان اإلميان.#

# يؤمن بأمساء اهلل وصفاته.#

# يؤمن باملالئكة عليهم السالم.#
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الدرس األول : اإليمان باهلل تعالى

اإلميان باهلل هو الركيزة الي تقوى هبا عالقة اإلنسان بربه، فإذا وجد اإلميان استنار القلب وأقبل على 
اهلل بالعمل الصاحل والتقرب إليه وزيادة الصلة به، وإذا فقد اإلميان كان الضالل واهلالك وأظلم القلب بالكفر 

والنفاق واإلحلاد.

تعريف اإليمان: 

اإلميان يف اللغة: هو اإلقرار القليب. °

وينقص  ° بالطاعة،  يزيد  باألركان،  وعمٌل  باللسان،  وإقــراٌر  باجلنان،  تصديٌق  الشرع:  اإلميان يف 
بالعصيان.

وقد عّبر العلماء عن هذا املعىن بعبارات خمتلفة منها قول اإلمام الشافعي: )وكان اإلمجاع من الصحابة 
والتابعني من بعدهم ومن أدركناهم: أن اإلميان قول وعمل ونية، ال جيزئ واحد من الثالثة إال باآلخر(. وقال 
اإلمام البخاري قبل موته بشهر: )كتبت عن ألف ومثانني رجاًل ليس فيهم إال صاحب حديث، كانوا يقولون: 

اإلميان قول وعمل، يزيد وينقص(.

أركان اإليمان: 
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اإليمان بالله تعالى: 

معناه: التصديق اجلازم بأن اهلل تعاىل واحد ال شريك له، وعبادته كما أمر، وإثبات ما ثبت له يف الشرع.

لوازم اإليمان بالله تعالى: 

حىت يكون العبد صادًقا يف إميانه فالبد أن يأيت بلوازم ومقتضيات هذا اإلميان، ومن هذه اللوازم: 

 املحبة العظيمة هلل تعاىل، وتعلق القلب به جل وعال، وهذا سبب لسعادة العبد يف الدنيا واآلخرة.- 1

كمال االنقياد هلل يف كل ما أمر واالنتهاء عن كل ما هنى.- 2

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

اآلثار المترتبة على اإليمان بالله تعالى: 

لإلميان باهلل تعاىل مثرات ال حتصر وال يشعر هبا إال املؤمنون، ومن هذه الثمرات: 

أن جيد املؤمن حالوة اإلميان: - 1

من حقق لوازم اإلميان وجد حالوته يف قلبه، كما قال النيب : »ثالث من كن فيه وجد حالوة 

اإلميان: أن يكون اهلل ورسوله أحب إليه مما سوامها، وأن حيب املرء ال حيبه إال هلل، 
وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد أن أنقذه اهلل منه كما يكره أن يقذف يف النار« )1(.

ثبات القلب والقوة يف احلق والصرب عليه.- 2

مق - 3 حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  هداية اهلل تعاىل: قال تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]النساء: ١٧٥[.  جل  مك  لك  خك  حك  جك 

خم - 4 حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ىمحٱ  يكتب اهلل هلم املحبة يف القلوب: 
يمح ]مريم: ٩٦[. ىم  مم 

1 (  أخرجه مسلم )43(.
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نشاط )1(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اذكر مثرات أخرى لإلميان باهلل تعاىل.

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

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

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

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

نشاط )2(:
  

بالتعاون مع زمالئك؛ قارن بني اإلسالم واإلميان.

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

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

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

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

التقويم : 
  

س1: ناقش حقيقة اإلميان باهلل تعاىل.

س2: قارن بني أدلة وجود اهلل سبحانه وتعاىل.

س3: اذكر اآلثار املترتبة على اإلميان باهلل تعاىل على الفرد واملجتمع.
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الدرس الثاني:  أسماء اهلل الحسنى وصفاته العلى: 

يمح  نت  مت  زت  رت  يب  نبىب  مب  زب  رب  يئ  نئىئ  مئ  زئ  رئ  ىمحٱ    ّٰ 

]األعراف: ١٨٠[.

أسماء الله الحسنى:

 ، مسى اهلل سبحانه وتعاىل نفسه بأمساء كثرية، ذكر بعضها يف كتابه الكرمي، وبعضها ذكرها نبيه
ولو مل ترد يف القرآن الكرمي والسنة النبوية ما علمنا هبا؛ ولذلك؛ ال نعلم غريها من أمساء هلل سبحانه وتعاىل.

وهي كلها حسىن: أي بالغة يف احلسن منتهاه.

من أسماء الله الحسنى:

مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  جئحئ  يي  ىي  ميني  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  ىمحٱ 

جس  جخمخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب 

حف  جف  مغ  جغ  جعمع  مظ  حط  خضمض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس 

يمح ]احلرش: ٢٢ - ٢٤[. حك  جك  مق  مفحق  خف 

صفات الله سبحانه:

 وصف اهلل سبحانه وتعاىل نفسه يف كتابه الكرمي بأوصاف حتمل معاين الكمال واجلالل، وبني أنه سبحانه 
يمح ]الشورى: ١١[، وهذه األوصاف دالة على ذاته سبحانه وعلى  حي  جي  يه  مهىه  جه  ين  ىمحٱ 

أفعاله.

وكل اسم من أمساء اهلل احلسىن يدل على صفة من صفاته سبحانه على وجه الكمال مبا يليق به سبحانه 
دون أن يشبه خلقه يف شيء تعاىل يف عاله.
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وكل صفة من صفات اهلل صفة كمال، وهي أوسع من األمساء، فيمكن أن يوصف اهلل مبا دلت عليه 
األمساء وما مل تدل بشرط أن ذلك مما ورد يف الكتاب والسنة، خبالف األمساء الي ال جيوز أن يسمى اهلل 

سبحانه إال مبا ورد يف الكتاب والسنة فحسب.

وتنقسم الصفات إىل قسمني: 
صفات مثبتة: وهي ثالثة أقسام:( 1

# نب # مب  زب  رب  صفات ذاتية: هي كل صفة مل يزل سبحانه متصًفا هبا، مثل قوله تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]املائدة: ٦٤[، فنثبتها  خف  حف  جف  يمح ]الرمحن: ٢٧[، وقوله تعاىل: ىمحٱ  رت  يب  ىب 

كما يليق به سبحانه وتعاىل، وال نشبهها بصفات املخلوقني، ومن ذلك: صفة العلم واحلياة والقدرة 
والسمع والبصر.

# صفات فعلية: هي الصفات الي يفعلها سبحانه وتعاىل مىت شاء، مثل ما روي عن أيب هريرة رضي #

اهلل عنه: أن رسول اهلل  قال: »يزنل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث 

الليل اآلخر يقول: من يدعوين، فأستجيب له من يسألين فأعطيه، من يستغفرين فأغفر له«)1(، 
يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  فيزنل سبحانه مىت شاء وكيف شاء، ومثل قوله سبحانه: ىمحٱ 
يمح ]الفرقان: ٥٩[؛ فصفة  رث  يت  ىت  نت  زتمت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب 

اخللق وصفة االستواء على العرش كالمها صفتان هلل تعاىل فعليتان.
# وقد تكون بعض الصفات ذاتية وفعلية مًعا، مثل: صفة الكالم فاهلل تعاىل يتكلم مىت شاء وكيف شاء #

يمح ]النساء: ١٦٤[. مب  زب  رب  يئ  مبا شاء، ىمحٱ 

صفات منفية: وهي ما نفاه اهلل سبحانه وتعاىل عن نفسه، أو نفاه عنه نبيه عليه الصالة والسالم عنه، ( 2
يمح ]اإلخالص: ٣[. حن  جن  يم  ىم  يمح مريم: ٦٤، وقوله تعاىل: ىمحٱ  هش  مش  هس  مس  مثل: ىمحٱ 

# وكما ال جيوز أن خنترع صفة هلل تعاىل من عقولنا، وال جيوز أن نتخيل كيفيًة هلا بأي وجه من الوجوه؛ #
ألهنا أمر غييب مل يعلمنا اهلل به، فنؤمن ونسلم مبا يف الكتاب والسنة.

1 ( أخرجه البخاري )10٩4(، ومسلم )758(.
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نشاط )1(:
  

استخرج من اآليات السابقة بعض الصفات الي دلت عليها األمساء احلسىن.

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

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

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

كيف نعرف أسماء الله سبحانه وصفاته:

معرفة أمساء اهلل احلسىن بطريقني:

أن يذكر اهلل سبحانه وتعاىل ذلك يف كتابه.( 1
أن خيربنا رسول اهلل ، فهو مما علمه اهلل وأوحى إليه.( 2

الوحي  من  جاءنا  ما  على  معرفتها  نتوقف يف  أي:  توقيفية؛  تعاىل  اهلل  أمساء  إن  العلماء:  يقول  ولذلك 
بالكتاب أو السنة فقط، وال نسمي اهلل باسم مل يذكر فيهما، وال ننفي ما ورد فيهما. 

فإذن:

# #. نثبت هلل تعاىل ما أثبته لنفسه يف كتابه أو أثبته له رسوله

# #. وننفي ما نفاه عن نفسه يف كتابه أو نفاه عنه رسول اهلل

زت  رت  يب  نبىب  مب  زب  رب  يئ  نئىئ  مئ  زئ  رئ  ٱ ّٰ  معىن قوله تعاىل: ىمح   
يمح ]األعراف: 180[ هو: نت  مت 

هلل سبحانه وتعاىل األمساء الي بلغت من احلسن غايته ومنتهاه.( 1
أمرنا اهلل أن ندعوه بأمسائه احلسىن، فنتوسل إليه هبا يف أدعيتنا، مثل: اللهم اغفر لنا وارمحنا إنك ( 2

أنت الغفور الرحيم؛ فنتوسل بامسيه الغفور الرحيم ليغفر لنا ويرمحنا.
أمرنا سبحانه أن نذر الذين يلحدون يف أمسائه، وبني أهنم سيجزون جزاءهم األوىف. والذين يلحدون يف ( 3
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أمسائه أقسام: 
# قسم ينكر أمساء اهلل سبحانه وتعاىل، وينكر الصفات الي دلت عليها. فهؤالء عطلوا األلفاظ من #

املعاين الي دلت عليها، والقرآن الكرمي جاء مبا تفهمه العرب ال لغو فيه وال جمهول املعىن مما تكلم 
به العرب، فهذا القول جيعل القرآن الكرمي خالًيا عن الدالالت يف كثري من آياته.

# #. وقسم يسمي اهلل سبحانه وتعاىل مبا مل يسمِّ نفسه، ومل يسمه نبيه

# وقسم جيعل األمساء احلسىن دالة على صفات مماثلة لصفات املخلوقني، فهؤالء شبهوا اهلل خبلقه، #
يمح ]الشورى: ١١[. حي  جي  يه  مهىه  جه  ين  واهلل ىمحٱ 

# ىل # مل  خل  وقسم يصف اهلل سبحانه وتعاىل بالنقائص والعيوب، كما قال عنهم سبحانه: ىمحٱ 
جنيمح ]آل عمران: ١٨١[. يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل 

# من # العزى  فيسمي  فيه،  تغيري  مع  اهلل  أمساء  من  باسم  األصنام  يسمي  اجلاهلية  يف  كان  وقسم 
العزيز، والالت من اإلله، وهكذا.

جدول توضيحي لعالقة األمساء بالصفات:
الدليلالصفة املأخوذة منهاالسم
يمح )آل عمران:2(احلياةاحلي اهلُل ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم  ىمح 

العلمالعليم
يمح  َك َأنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم  َقاُلوْا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم َلَنا ِإالَّ َما َعلَّْمَتَنا ِإنَّ ىمح 

)البقرة:32(

يمح )األنعام:13(السمعالسميع ِميُع اْلَعِليُم  َوُهَو السَّ ىمح 

يمح )الشورى:4(العلوالعليُّ َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم  ىمح 

يمح )طـه:5(الرمحة ْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتَوى  الرَّ ىمح 

يمح )املائدة:54(املحبة َفَسْوَف َيْأِتي اهلُل ِبَقْوٍم ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّوَنُه  ىمح 

يمح )الطارق:8(القدرةالقادر ُه َعَلى َرْجِعِه َلَقاِدٌر  ِإنَّ ىمح 
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يالحظ يف اجلدول: أن الصفات تشتق من األمساء، وليس العكس. فكل اسم يدل على صفة وليس كل 
صفة تدل على اسم.

نشاط )2(:
  

افتح مصحفك، واستخرج عدًدا من األمساء احلسىن والصفات املستخرجة منها.

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

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

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

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

التقويم:
  

س1: وضح باألمثلة أن األمساء تدل على الصفات، وأن الصفات ال يلزم أن تدل على األمساء.

نبيمح. مب  زب  س2: بني معىن ىمحٱ 

س3: ما معىن: )احلسىن، صفات ذاتية، صفات فعلية(؟

س4: كم الطرق الي نعرف هبا أمساء اهلل احلسىن وصفاته، وما هي؟
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الدرس الثالث : اإليمان بأسماء اهلل وصفاته 

أمساء اهلل احلسىن كثرية يف القرآن الكرمي، واإلميان هبا جيلب منافع يف الدنيا واآلخرة، فيا ترى ما 
هذه املنافع؟

ماذا نستفيد من معرفة أسماء الله الحسنى؟

1( حتقيق التوحيد هلل رب العاملني:
# معرفة أمساء اهلل وصفاته من توحيد اهلل تعاىل؛ إذ كيف يكمل توحيد من ال يعرف ربه بأمسائه #

وصفاته، وأمساء اهلل سبحانه فيها ما جيلب العبد إىل اليقني باهلل وبقدرته وحكمته وقوته ورمحته 
وغريها، فيزداد العبد هدًى وإمياًنا فيقوى توحيده هلل سبحانه وتعاىل.

# معرفة أمساء اهلل وصفاته تزيد إميان العبد فهو يتعرف على ربه ومواله وأمسائه وصفاته، ومن كان #
باهلل أعرف كان إليه أقرب، وكان له أخشى، وقد بني القرآن الكرمي أن العلماء هم أكثر خشية له؛ 

مح  جح  مج  حج  مث  هت  والسبب أهنم عرفوا اهلل حق معرفته، قال سبحانه: ىمحٱ 
يمح ]فاطر:28[. مض  خض  حض  جض  خصمص  حص  مس  خس  حس  جس  جخمخ 

# نئىئ # مئ  زئ  رئ  مبعرفة أمساء اهلل احلسىن وصفاته جنتنب ما حذر اهلل منه بقوله: ىمحٱ    ّٰ 
يمح ]األعراف:180[، فإن من اإلحلاد يف أمساء  مت  زت  رت  يب  نبىب  مب  زب  رب  يئ 

اهلل ما يسبب الوقوع يف الكفر والعياذ باهلل، كأن ننسب إىل اهلل النقائص أو نسويه خبلقه يف صفاته 
أو أمسائه، تعاىل اهلل يف عاله.

# أن نتعبد اهلل سبحانه وتعاىل بدعائه هبا، فنسأله يف كل مسألة مبا يناسب من أمسائه احلسىن، #
كأن تقول: يا رحيم ارمحين، ويا غفور اغفر يل، ويا قوي يا متني أهلك الظاملني، وهذا من املعرفة 

ألمساء اهلل، ومن متام اإلميان به وتوحيده.
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نشاط )1(:
  

ن بعض األخطاء الي وقع فيها من مل يعرف أمساء اهلل احلسىن حق معرفتها. باملشاركة مع زمالئك دوِّ

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

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

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

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

2( حتقيق املنافع للعبد يف الدنيا واآلخرة:
دعاء اهلل بأمسائه احلسىن مثرة من مثار معرفتها، وفيما علمنا رسول اهلل  أن الدعاء هبا يذهب اهلل 

به اهلم واحلزن، ويفرج الكرب، كما قال : »ما أصاب أحًدا قط هم وال حزن فقال: اللهم إين عبدك 

بن عبدك بن أمتك ناصييت بيدك ماض يف حكمك عدل يف قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك مسيت به 
نفسك أو علمته أحًدا من خلقك أو أنزلته يف كتابك أو استأثرت به يف علم الغيب عندك أن جتعل القرآن 
ربيع قليب ونور صدري وجالء حزين وذهاب مهي إال أذهب اهلل مهه وحزنه وأبدله مكانه فرًجا قال: 

فقيل: يا رسول اهلل أال نتعلمها؟ فقال: بلى ينبغي ملن مسعها أن يتعلمها«)1(.
# من أمساء اهلل احلسىن ما يقتضي االقتداء هبا يف العمل، كالرمحة من اسم اهلل الرحيم والكرم من #

اسم اهلل الكرمي، واإلحسان من اسم اهلل املحسن، وهكذا، فمعرفة األمساء احلسىن يهذب العبد يف 
أخالقه وقيمه وتعاليمه وسائر شؤونه.

# معرفة أمساء اهلل احلسىن وصفاته واإلميان هبا سبب من أسباب دخول اجلنة، كما قال  : »إن هلل #

تسعة وتسعني امًسا مائة إال واحًدا، من أحصاها دخل اجلنة«)2(. أحصاها: أي حفظها وتعلمها 

1 ( أخرجه أمحد يف مسنده )3712(.
2 ( أخرجه البخاري )2585(، ومسلم )2677(.
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وفهمها وآمن هبا وعمل مبقتضاها ودعا هبا، وهذا احلديث ال يعين أهنا تسعة وتسعون امًسا فقط، 

بدليل احلديث السابق الذي قال فيه : »... أو استأثرت به يف علم الغيب عندك ...«.

# أمساء اهلل تعاىل كلها تدل على عظمته سبحانه، مث كل اسم يدل على داللة خاصة به، فإذا علم #
العبد أن اهلل مسيع بصري علم كيف سرياقب نفسه وتصرفاته يف شؤون حياته؟ وخيشى اهلل الذي ال 
ختفى عليه خافية. وإذا علم أن اهلل غفور رحيم علم كيف سيكون قلبه معلقا باهلل راغًبا إليه حسن 
الظن به؟ وإذا علم أن اهلل هو الرزاق الوهاب فكيف كيف سيبتغي عند غريه الرزق؟! فبهذا يتكامل 

اإلميان، وتتحقق املصاحل الي يرجوها العبد من اهلل.

# مبعرفة أمساء اهلل تعاىل، واإلكثار من ذكره سبحانه ومتجيده هبا يطمئن القلب وينشرح الصدر: #
يمح ]الرعد:28[. مب  هئ  مئ  هي  مي  حيخي  جي  ٰه  مه  جه  ىمحٱهن 

نشاط )2(:
  

تستطيع أن تكتب أمام كل اسم من أمساء اهلل تعاىل أثًرا من آثار معرفة ذلك االسم العظيم، فإليك هذا 
اجلدول:

األثراالسم
الرحيم
الرزاق
السميع
العليم
الرقيب
املقيت
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التقويم:
س1: وضح كيف يكون اإلميان بأمساء اهلل احلسىن وصفاته حمقًقا لتوحيد اهلل سبحانه؟  

ما  على عدد أمساء اهلل احلسىن، موضًحا  الــدرس  الواردين يف  داللة احلديثني  بني  قارن  س2: 
استفدته.

س3: ما عالقة معرفة أمساء اهلل احلسىن وصفاته، واإلميان هبا حبياة العبد، وهل هلا أثر؟
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الدرس الرابع : اإليمان بالمالئكة عليهم السالم 

المالئكة عليهم السالم: 

املالئكة عامل غييب، أخرب اهلل عز وجل على لسان نبيه  أنه خلقهم من نور، حيث قال عليه الصالة 

والسالم: »ُخِلَقت املالئكُة من نوٍر، وُخِلَق اجلانُّ من مارٍج من ناٍر، وُخِلَق آدُم مما ُوِصف لكم«)1(، منحهم 
اهلل تعاىل االنقياد التام ألمره، والقوة على تنفيذه.

خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  ىييي  ني  مي  زي  ري  ىمحٱ  قال تعاىل: 
يمح ]األنبياء: 1٩ - 20[. هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب 

نشاط )1(:
  

قارن بني املالئكة والبشر.

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

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

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

 ......................................................................................................................................................
اإليمان بالمالئكة عليهم السالم: 

له  منهم من  نــور،  وأهنــم عباد خملوقون من  بأن هلل مالئكة موجودين حقيقة،  اجلــازم  التصديق  هو 
جناحان، ومنهم من له ثالثة، ومنهم من له أربعة، ومنهم من له أكثر من ذلك، وهم قائمون مبا أمرهم 

اهلل عز وجل أمت قيام.

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

يمح ]فاطر: ١[. مج  حج  مث  هت  مت  خت  جتحت  هب 

1 ( أخرجه مسلم )2٩٩6(.
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ما يتضمنه اإليمان بالمالئكة عليهم السالم: 

اإلميان مبن ُسمي منهم بامسه؛ كجربيل، و.........، و..........، و.............. °

اإلميان مبن مل ُيسمَّ منهم إمجااًل. °

اإلميان مبا أخرب به اهلل ورسوله  من صفاهتم. °

لوا هبا. °  اإلميان مبا أخرب به اهلل ورسوله  من أعماهلم الي ُوكِّ

الضالل في شأن المالئكة عليهم السالم: 

ضل البعض يف شأن املالئكة عليهم السالم على معتقدات متعددة منها: 

عبادهتا من دون اهلل تعاىل. °

وصفها بأهنم إناث. °

اآلثار المترتبة على اإليمان بالمالئكة عليهم السالم: 

إن اإلميان باملالئكة عليهم السالم له آثار على قلب العبد وعلى سلوكه منها: 

اإلميان بعظمة خالقهم وقوته.- 1

احلياء الستشعار قرب املالئكة من العبد يف الكثري من أحواله.- 2

مالزمة الطاعة رغبة يف كتابتهم اخلري وشهادهتم للعبد يوم القيامة.- 3

ل من هؤالء املالئكة من يقوم حبفظهم.- 4 شكر اهلل تعاىل على عنايته ببين آدم، حيث وكَّ
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صفات المالئكة عليهم السالم

صفات املالئكة 
عليهم السالم

الصفات 
اخِلْلقية

الصفات 
اخُلُلقية

الطاعة هللأن هلم أجنحة

ل استغفارهم للمؤمننيالقدرة على التشكُّ
حمبتهم للمؤمننيال يأكلون وال يشربون

الكرمال ميلون
العلمال يتعبون

أواًل: الصفات اخِلْلقية: 

أن هلم أجنحة:  °

هئجب  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  قال تعاىل : ىمحٱ 

يمح ]فاطر: ١[. مج  حج  مث  هت  مت  خت  جتحت  هب  مب  خب  حب 

ال يأكلون وال يشربون:  °

فقد أخربنا اهلل أن املالئكة جاءوا إبراهيم عليه السالم يف صورة بشر، فقّدم هلم الطعام، فلم متتد 
مث  ىمحٱ  أيديهم إليه، فأوجس منهم خيفة، فكشفوا له عن حقيقتهم، فزال خوفه واستغرابه قال تعاىل: 
مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  خسمس  حس  مخجس  جخ  مح  جح  مج  حج 

حليمح  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  مفحق   خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع 

]هود: ٦٩ - ٧٠[.
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ال ميّلون وال يتعبون:  °

واملالئكة يقومون بعبادة اهلل وطاعته وتنفيذ أوامره، بال كلل وال ملل، وال يدركهم ما يدرك البشر من 
يمح ]األنبياء: ٢٠[. مت  خت  حت  جت  هب  ذلك، قال تعاىل يف وصف املالئكة:  ىمحٱ 

قدرهتم على التشكل:  °

ىك  جاءت العديد من اآليات لتدل على قدرة املالئكة عليهم السالم على التشكل ومنها قول اهلل تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]هود: ٧٧[. ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك 

ثانًيا: الصفات اخُلُلقية:

طاعتهم هلل تعاىل:  °

جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  ــعــاىل: ىمحٱ  قـــال ت
يمح ]اتلحريم: ٦[. حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض 

حمبتهم للمؤمنني واستغفارهم هلم:  °

جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  قــال تــعــاىل: ىمحٱ 

مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  جسحس  مخ 

يمح ]اغفر: ٧[. جغ 

الكرم والعلم:  °

يمح ]االنفطار:  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  قال تعاىل: ىمحٱ 
.]١٠ - ١٢
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األعمال التي أوكلها الله عز وجل للمالئكة عليهم السالم: 

أوكل اهلل تعاىل للمالئكة أعمااًل كثرية، منها: 

محاية وحفظ بين آدم. °

تسجيل أعمال بين آدم. °

شهود جمالس العلم والذكر. °

إنزال الوحي، وقد أوكل هبا جربيل عليه السالم. °

إنزال املطر، وقد أوكل هبا ميكائيل عليه السالم. °

النفخ يف الصور، وقد أوكل هبا إسرافيل عليه السالم. °

خزانة النار، وقد أوكل هبا مالًكا عليه السالم. °

قبض األرواح. °

التقويم : 
  

س1: وضح املقصود باإلميان باملالئكة، وما يتضمنه، واآلثار املترتبة عليه.

س2: اذكر صفات املالئكة )اخِللقية واخُللقية(.

س3: قارن بني املالئكة والبشر.

س4: عدد بعض صور الضالل يف اإلميان باملالئكة.
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أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:  

# يعرف الفقه لغًة واصطالًحا.#

# مييز الفقه عن غريه من العلوم الشرعية.#

# يدرك كيف نشأ الفقه.#

# يناقش نشأة املدارس الفقهية.#

# يبني أهم أسباب اخلالف عند الفقهاء.#

# يعدد مصادر التشريع.#

# يقارن بني األحكام الشرعية.#
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الدرس األول:  مدخل إلى الفقه: 

# ما الفقه؟ #

# ومىت نشأ؟ #

# ومل اختلف العلماء؟#

تاريخ الفقه

:)1(
: تعريف الفقه

ً
أوال

يمح ]هود: ٩١[؛ أي: ال  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  الفقه يف اللغة: الفهم، قال تعاىل: ىمحٱ 
نفهم.

الفقه اصطالًحا: فهم األحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية.

ثانًيا: نشأة الفقه:

بدأ الفقه مع بداية نزول الوحي وآيات األحكام، فكان رسول اهلل  يعلم الناس مسائل الدين يف شىت ( 1
العبادات: إما بآيات اهلل املزنلة عليه وإما بأحاديثه وتعاليمه.

بعد موت النيب  كان الصحابة رضي اهلل عنهم يفتون يف املسألة من مسائل الفقه الواردة إليهم بالنظر ( 2
يف أصلني:

# كتاب اهلل تعاىل.#

# #. وسنة رسوله

فإن مل جيدوا فيهما ما يدل صراحة على ما وردهم من مسائل، تشاوروا واجتهدوا بينهم وفق منهجية 	 
الفهم الذي علمهم رسول اهلل  َفُهم َأْفَهُم الناس لكتاب اهلل وسنة رسوله عليه الصالة والسالم؛ 

1 ( ينظر يف هذا: الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي )1/2٩(.
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. ألهنم عايشوا التزنيل وتلقوا مباشرة من رسول اهلل

ورمبا قاسوا على ما لديهم من األصول الشرعية.	 

ورمبا اتفقت آراؤهم وحكمهم يف مسألة ما فصارت إمجاًعا بينهم.	 

ورمبا اختلفوا يف مسألة من املسائل.	 

ا: ظهور المدارس الفقهية:
ً
ثالث

انتشر الصحابة رضي اهلل عنهم يف األمصار، فانتشر العلم معهم وكان الناس يتعلمون منهم، فربزت يف ( 1
الواقع مدارس فقهية بسبب وجود بعض الصحابة يف هذه األمصار، ومن أمهها:

# املدينة النبوية: فهي معقل الصحابة مجيًعا.#

# مكة املكرمة: وفيها عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهما حرب األمة.#

# الكوفة: وفيها عبداهلل بن مسعود، وعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنهما.#

# البصرة: وفيها أنس وجابر رضي اهلل عنهما.#

# الشام: وفيها معاذ وأبو الدرداء رضي اهلل عنهما.#

# مصر: وفيها عبداهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما.#

يف أواخر القرن األول، وبدايات القرن الثاين اهلجري وبعد توسع اآلراء الفقهية واالجتهادية يف األمصار، ( 2
وكثرة طالب الصحابة رضي اهلل عنهم بدأت تظهر مدرستان:

# مدرسة األثر: تتميز باالعتماد على الدليل من الكتاب والسنة وتتجنب االفتراضات ملسائل مل تقع. #
وهذه املدرسة كانت يف احلجاز.

ومن أشهر فقهائها: الفقهاء السبعة: سعيد بن املسيب، وعروة بن الزبري، والقاسم بن حممد بن 
أيب بكر، وعبيد اهلل بن عبداهلل بن عتبة بن مسعود، وخارجة بن زيد، وأبو بكر بن عبدالرمحن بن 

احلارث بن هشام، وسليمان بن يسار. 
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# مدرسة الرأي: وتتميز بكثرة االستدالل بالرأي وكثرة املسائل اجلديدة، وقلة األحاديث مقارنة مبدرسة #
احلجاز، وكانت هذه املدرسة يف العراق.

ومن أشهر فقهائها: إبراهيم النخعي، وعلقمة النخعي، والقاضي شريح.

مدرسة الرأيمدرسة األثراملدرسة
تتميز باالعتماد على الدليل من أهم ما مييزها

الكتاب والسنة، وتتجنب االفتراضات 
ملسائل مل تقع، وهذه املدرسة كانت يف 

احلجاز.

تتميز بكثرة االستدالل بالرأي، 
وكثرة املسائل اجلديدة، وقلة 

األحاديث مقارنة مبدرسة احلجاز، 
وكانت هذه املدرسة يف العراق.

- سعيد بن املسيب.أشهر فقهائها
- عروة بن الزبري.

- القاسم بن حممد بن أيب بكر.
- عبيد اهلل بن عبداهلل بن عتبة بن 

مسعود.
-خارجة بن زيد.

-أبو بكر بن عبدالرمحن بن احلارث 
بن هشام.

-سليمان بن يسار.

- إبراهيم النخعي.
- علقمة النخعي.
- القاضي شريح.

الخالف الفقهي وظهور المذاهب

تكاثرت األقوال يف املسائل الفقهية، وصار كل عامل يبحث ويستنبط من أصول الشريعة وأدلتها ما يراه 
ا وصواًبا لتطبيق احلكم الشرعي، ولكن لكوهنم غري متصلني سنًدا برسول اهلل  فقد نشأ خالٌف يف  حقًّ

كثري من املسائل، من أسبابه: 

عدم معرفة احلديث من قبل البعض فيجتهد يف احلكم مع اطالع آخرين على احلديث فيعملون به على ( 1
خالف من مل يعلمه.
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معرفة احلديث، ولكن االختالف يف احلكم عليه بالصحة أو الضعف نظًرا للتفاوت يف تقومي الرواة.( 2

معرفة احلديث مع أدلة أخرى جتعل العامل يقول بنسخ ذلك احلديث، بينما يرى آخرون عدم نسخه.( 3

االختالف يف ألفاظ النص الشرعي ومدلوالته.( 4

عدم وجود النص الشرعي يف املسألة البتة.( 5

وملا برز الكثري من العلماء والفقهاء يف األمصار يف القرن الثاين والثالث اهلجريني، وصار لكل عامل طالب 
وأتباع ممن حوله يف بلده، ولكٍل منهم آراء ذهب إليها فسميت مذهًبا، ولكنها مع احلركة العلمية والنهضة 
الفقهية الي مرت هبا تلك احلقبة مل تربز كلها، وأكثرها اشتهاًرا وانتشاًرا ما ذهب إليه أربعة من العلماء 

آنذاك لكثرة طالهبم واجتهاداهتم، وسيأيت احلديث عنهم بالتفصيل.

نشاط )1(:
  

قارن بني املدارس الفقهية واملذاهب الفقهية.

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

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

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

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

رابًعا: الموقف من الخالف الفقهي:

مع وجود اخلالف وكونه واقًعا ال مناص منه، ينبغي على املسلم أن يتحلى بآداب مع اخلالف، منها:

احترام العلماء وإجالهلم، وخطأ من أخطأ منهم ال يبيح انتقاصهم، وال الطعن فيهم.( 1

عدم التعصب ألي شخص أًيا كان علمه، وإمنا يكون التعظيم للدليل واحلجة والربهان، كان معها من كان.( 2

ينبغي التأكيد على أن اخلالف بني الصحابة والتابعني واألئمة املجتهدين إمنا هو يف الفروع من مسائل ( 3
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الفقه وحنوها، أما األصول مما جاء به الوحي املطهر، ومات عليه الصحابة رضوان اهلل عليهم فال جيوز 
خمالفته البتة.

املسائل الي اتفق عليها العلماء كثرية جًدا، وكثرٌي منها مسائل إمجاع، وتشتهر مسائل اخلالف لكثرة ( 4
تداوهلا ودراستها.

ال جيوز تتبع الرخص، أو زالت العلماء، أو التساهل يف ختيُّر العلماء عند اخلالف طلًبا للفتاوى املسهلة ( 5
بذاهتا ال بدليلها.

الناس مع اخلالف قسمان: ( 6

# البحث # الراجح، فيجب عليه  القول  العلماء وأدلتهم ليصل إىل  النظر يف كالم  طالب علم يستطيع 
واالطالع للوصول إىل األقرب إىل الصواب ويتأمل يف فتاوى العلماء دون تقليد حمض.

# عامي؛ ليس عنده من قواعد العلم الشرعي واالستدالل ما يسعفه يف فهم الصواب ومعرفته، وإن كان #
عنده علم يف جماالت أخرى، فهذا ينبغي عليه أن يسأل من يثق بعلمه ومن يراه أفضل، لكن ال جيوز 

التشهي والبحث عن املرخص يف الفتوى والتنقل من فتوى إىل أخرى هلوى النفس.

التقويم:
س1:  عرف الفقه لغًة واصطالًحا.  

س2: اذكر سبب نشأة املذاهب الفقهية.

س3: اذكر ثالثة من أسباب اخلالف الفقهي.

س4: ما املوقف من اختالف العلماء.
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الدرس الثاني:  المذاهب الفقهية  األربعة: 

وجه 
املذهب احلنبلياملذهب الشافعياملذهب املالكياملذهب احلنفياملقارنة

التعريف

املـــذهـــب احلــنــفــيُّ أحــد 
ة  الفقهيَّ املــذاهــب  أهـــمِّ 
ذاع   وأقدمها،  املعتمدة 
وانتشر يف اآلفاق، وأقبل 
ــيــه مـــن كل  الـــنـــاس عــل
ًها،  وتفقُّ تعلًُّما،  حدب، 
جعل  إذ  هلل؛  وتـــعـــبـــًدا 
له  وتعاىل  سبحانه  اهلل 
ــشــار بني  ــت الــقــبــول واالن
البقاء  له  وكتب  خلقه، 
أوسع  وهو  واالستمرار، 
فيبلغ  انتشاًرا،  املذاهب 
عـــدد أتــبــاعــه أكــثــر من 

ثلث مسلمي العامل.

ثاين  املالكيُّ هو  املذهب 
املــــذاهــــب اإلســـالمـــيـــة 
ــه  ــق ــف ال يف  ــدة  ــمـ ــتـ ــعـ املـ
ــن حــيــث  ــ اإلســــالمــــي م
ُوينسب  مينُّ  الزَّ الترتيب 
وإمام  املدينة  عامل  إىل 
ابن  مالك  اهلــجــرة  دار 
، الــذي  أنــس األصــبــحــيِّ
أطلق الناس على إمامته 
مدينة  يف  إليه  والرجوع 

. رسول اهلل

قويَّة  الّشافعية  املدرسة 
بتراثها الفقهّي، راسخة 
ــقــعــيــديــة،  بــأصــوهلــا الــتَّ
غـــنـــيـــة مبـــجـــتـــهـــديـــهـــا 
متيَّزت  وقــد  وفقهائها، 
املذاهب  عن غريها من 
املذهب  صاحب  بتآليف 
بذلك  فــحــازت  لكتبها، 
ثباًتا يف املنهج، وتطوًرا 
منطقًيا ألرائها الفقهية.

املذهب احلنبليُّ هو رابع 
املذاهب األربعة املعتربة 
عند مجهور املسلمني من 
والظهور،  النشأة  حيث 
وهــو األكــثــر انــتــشــاًرا يف 

اخلليج العريب.

شــــــــــيــــــــــخ 
املذهب

بن  النُّعمان  حنيفة  أبــو 
َماه  ُزوَطــى بن  ثابت بن 

التيّمي الكويف.

أبـــو عــبــداهلل مــالــك بن 
أنــس بــن مــالــك بــن أيب 
ــرو بـــَن  ــمـ ــــن عـ ــر ب ــامـ عـ
ــل بن  ــي ــَث غــيــمــان بـــن ُخ
ذو  احلـــارث-  بن  عمرو 
احِلـــمـــريّي،  أَصـــبـــح - 

األصَبحي، املدّني.

ــو عــبــداهلل حممد بن  أب
بن  العبَّاس  بــن  إدريـــس 
ــن شـــافـــع بن  ــمــان بـ عــث
ــن عــبــيــد بن  ــائــب ب ــسَّ ال
عبد يزيد بن هشام بن 
مناف  عبد  بــن  لب  املطَّ
، ينتهي  ليبُّ القرشيُّ املطَّ
مناف  عــبــد  إىل  نــســبــه 

. جدِّ النيبِّ

أبـــو عــبــداهلل أمحـــد بن 
ــل بــن  ــب ــــن حــن حمـــمـــد ب
هالل بن أسد الشيباينُّ 
املروزيُّ البصريُّ نسًبة، 
ومولًدا  نشًأة  البغداديُّ 
نسبه  يلتقي  ــة،  ــاًمـ وإقـ
بن  ِنــزار  يف    بالنَّيبِّ 

معدِّ بن عدنان.
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شيخ  ــد  ــول م
املذهب

عليه  الــــذي  الــصــحــيــح 
ــه ُوِلـــد  ـ أكــثــر الــعــلــمــاء أنَّ
سنة مثــانــني)80هـــ( يف 
خــالفــة عــبــد املــلــك بن 

مروان، بالكوفة.

ــســعــني  ــالث وت ــ ــ ــة ث ــنـ سـ
يف  ـــ(  هــ  ٩3( لــلــهــجــرة 
ــة ســـلـــيـــمـــان بــن  ــ خــــالف
مــروان،  بــن  امللك  عبد 
على  ــْمــروة  اَل ذي  بقرية 
ــُرد مشايل  ُب مثانية  بعد 
ــُرد«:  ]و«ُب النبوية.  املدينة 
مجع بريد، والربيد مسافة 

176كم تقريبا[

ســـنـــة مخـــســـني ومـــائـــة 
يف  ـــ(،  )150هــ للهجرة 

غزة، وقيل: عسقالن.

ســنــة  ل  األوَّ ــع  ــيـ ربـ يف 
)164هـ(

نشأته

أبــو حنيفة  ولــد اإلمـــام 
يف الــكــوفــة ونــشــأ هبــا، 
بالتجارة  منشغاًل  وكــان 
ــراء؛ فقد  ــشـ والــبــيــع والـ
 ، يبيع اخلزَّ اًزا  كان خــزَّ
دار  يف  معروف  ــانــه  ودكَّ

عمرو بن حريث.

نــشــأ اإلمـــــام مــالــك يف 
كـــنـــف أســــٍرةكــــرمٍيــــة، 
مــشــهــورة بــالــعــلــم، ويف 
ظلِّ بيت عرف باالشتغال 
باحلديث واستطالع آثار 
لف وفتاوى الصحابة  السَّ

.
ــن أيب  ه مـــالـــك بـ ــدُّ ــجـ فـ
الّتابعني  كبار  من  عامر 
عن  روى  وعــلــمــائــهــم، 
وعائشة  وعــثــمــان  عــمــر 

.
ــوه النضر  كــمــا كـــان أخـ
بن أنــس مــالزًمــا لطلب 
ــم، واألخـــــــذ عــن  ــلـ ــعـ الـ
مشهوًرا  وكان  الشيوخ، 

بطلب العلم.

الشافعي  اإلمــــام  ــشــأ  ِن
وفاة  بعد  وانتقل  يتيًما، 
فطلب  مــكــة  إىل  ــده  ــ وال
العلم وهو صغري مبكة، 
ــث مــن  ــ ــديـ ــ وأخـــــــذ احلـ
إىل  انتقل  مث  علمائها، 
فـــحـــرص على  املــديــنــة 
االستفادة من علمائها، 
مث غادر املدينة مضطًرا 
فيها  فمكث  اليمن  إىل 
منها  خـــرج  مث  قــلــيــاًل، 
عـــاد  مث  ــداد،  ــ ــغ ــ ب إىل 
فيها  ومــكــث  مــكــة،  إىل 
ــاد مــرة  ــ لـــفـــتـــرة، مث ع
أخـــرى إىل بــغــداد، مث 

اجته إىل مصر.
لــه يف كــل مدينة  فــكــان 

شيوخ وطالب.

وجاءت أمُّ اإلمام أمحد 
بــن حنبل بــه وهــو محل  
أبوه  كان  َمــرو حيث  من 
من أجنادها،  مثَّ انتقل 
له  فـــوِلـــد  ــداد،  ــغـ بـ إىل 
أنَّ  إالَّ  أمحـــد،  ــام  ــ اإلم
بعد  األب  أدركــت  املنيَّة 
مولد ابنه بثالث سنني، 
ولـــه مــن الــعــمــر ثــالثــون 

سنة.
يتًيما  اإلمــام أمحد  نشأ 
ه حيث أشرفت  برعاية أمِّ
على تربيته تربية علميَّة 
صــاحلــة، فــدفــعــتــه إىل 
ى  فتلقَّ ــاب،  الــكــتَّ معلِّم 
ــرز بــني  ــ ــ ــى ب ــ ــتَّ ــه حــ ــنـ عـ

أقرانه.
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طلبه للعلم

مل يعرف عن أيب حنيفة 
طلب العلم من الصغر، 
يشتغل  ُذكـــر  كما  وكـــان 
بــالــتــجــارة، حــىت قيَّض 
اهلل عز وجــل له اإلمــام 
رأى  ــد  ــقـ فـ ــــيب؛  ــع ــشــ ــ ال
والفطنة،  ــذكــاء  ال فيه 
فأرشده إىل طلب العلم، 
فوقع  العلماء  وجمالسة 
واتَّجه  نفسه،  يف  قوله 
ل ما  إىل العلم، فكان أوَّ
نظر يف علم الكالم حّتى 
عظيًما،  مبلًغا  فيه  بلغ 
حىت ترك علم الكالم، 
اد بن أيب  ولزم حلقة محَّ
سليمان  حىت بلغ ما بلغ 

إليه.

نــشــأ اإلمـــــام مــالــك يف 
عاصمة  النبوية  املدينة 
ــمــاء، ويف  ــل ــع الــعــلــم وال
أسرة ّطيبة كرمية   كان 
هلم أبرز األثر يف  تبكري 
اإلمام مالك بطلب العلم 

منذ صغره.
بعد حفظه القرآن طلب 
من أهله أن خيرج لطلب 
العلم وجمالسة العلماء.

يف  مالك  اإلمــام  اجتهد 
الــعــلــم  واحلــديــث  طلب 
ــا مــن  ــه وغــــريهــ ــقـ ــفـ والـ
الــعــلــوم،  ولــزم مجاعة 
ــرية مــــن الــعــلــمــاء  ــ ــب ــ ك
ثــني، وكــتــب من  واملــحــدِّ

العلم الشيء الكثري.

الشافعي  ــام  ــ اإلم طــلــب 
أن  فبعد  صغرًيا؛  العلم 
الــكــرمي،  الــقــرآن  حفظ 
أخذ  إىل  مكة  يف  اجتــه 
ــفــقــه على  وال احلـــديـــث 
كلما  وكان  علمائها،  يد 
طلب  مدينة  إىل  انتقل 
يد مشاخيها  العلم على 

وعلمائها.

اإلمـــام أمحــد بن  طلب 
كــان  مــنــذ  الــعــلــم  حنبل 
القرآن  فحفظ  صغرًيا، 
ــم الــكــتــاب،  عــنــد مــعــل
الذي كان كثرًيا ال يأخذ 
تشجيًعا  لتعليمه  مقاباًل 
ــه عــلــى  ــ ــة ل ــبـ ــه، وحمـ ــ لـ

نبوغه وتفوقه.
ــــام أمحــد  ــ وشـــغـــف اإلم
ــاره  ــفـ مـــنـــذ نـــعـــومـــة أظـ
وحتصيله؛   العلم  بطلب 
ــل عـــلـــيـــه جبــد  ــ ــب ــ ــأق ــ ف
واجـــتـــهـــاد، وســـافـــر يف 
فرحل  وحتصيله،  طلبه 
والبصرة،  الكوفة،  إىل 
ــة،  ــ ــن ــ ــدي ــ ــة، وامل ــ ــ ــكَّ ــ ــ وم
ــن، والــــشــــام،  ــ ــم ــ ــي ــ وال
واجلـــزيـــرة، وكــتــب عن 
ج  علماء كلِّ بلد، وما تزوَّ
األربعني  بلغ  أن  بعد  إالَّ 
العلم  مـــن  أدرك  وقـــد 

الوفري.
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شيوخه

ــام أيب  كـــان عــصــر اإلمــ
بالعلماء  حــافــاًل  حنيفة 
وغريهم،  التابعني  من 
ى له أن  ومن مثَّ فقد تسنَّ
منهم،  كثري  من  يسمع 
ولعلَّ من أشهر من أخذ 

عنهم:
ربـــاح،  بـــن أيب  عــطــاء 
والــشــعــيب، وعــمــرو بن 
ابن  موىل  ونافع  دينار، 
عمر، وقتادة بن دعامة 
الــزهــري،  وابــن شهاب 
ــن املــنــكــدر  ــ وحمـــمـــد ب

وهشام بن عروة.

كان اإلمام مالك شديد 
ي يف شــيــوخــه،   ـــحـــرِّ الـــتَّ
يتلقى  فيمن  واالنــتــقــاء 
ي  ة حتـــرِّ ــدَّ ــشــ ــ ــه؛ ول ــنـ عـ
وانتقائه  مــالــك  اإلمـــام 
الذين  لــلــرواة  وانــتــقــاده 
من  ــار  صـ عنهم  يــأخــذ 
عند  األغلبية  الــقــواعــد 
ثــني قــوهلــم: »كــل  املــحــدِّ
من روى عنه مالك فهو 

ثقة«.
ي إالَّ أنَّه  ومع هذا التَّحرِّ
قيل أن عدد شيوخ اإلمام 
تسعمائة  فاق  قد  مالك 
ثالمثائة  منهم  شــيــخ،  
وستمائة  التابعني،  من 
ــابــعــني،  مـــن تــابــعــي الــّت
ومن أشهر شيوخ اإلمام 
هبم  تأثر  الذين  مالك  
ابــن عمر،  نافع مــوىل  
وحمــــمــــد بـــــن شـــهـــاب 
، وحمــمــد بن  ْهـــريُّ الـــزُّ
ــو الــزنــاد  ــ املــنــكــدر، وأب

عبد اهلل بن ذكوان.

ــام الــشــافــعــي  ــ كـــان اإلمـ
مــن أكــثــر األئــمــة تنقاًل 
بـــني املـــــدن، فــاســتــفــاد 
العلماء  تــنــوع  ــك  ذل مــن 
لــه يف  واملــشــايــخ، فكان 
كل مدينة شيوخ وطالب 

علم.
فـــفـــي مـــكـــة كــــــان مــن 
ــه: ســـفـــيـــان بــن  ــوخـ ــيـ شـ
بن  مــســلــم  و  ــنــة،  ــي عــي

. ْنجيُّ خالد الزَّ
العلم  طلب  املدينة:  ويف 
من اإلمــام مالك وغريه 

من علماء املدينة.
بــن  ــع  ــيـ بــــغــــداد: وكـ يف 
وعبدالوهاب  اح،  ــرَّ اجلـ
 ، الثَّقفيُّ عبداملجيد  بن 
إبراهيم  بن  وإمساعيل 

البصّري.

ـــى اإلمــــــــام أمحـــد  ــقَّ ــلـ تـ
ــري مــن  ــفـ عــــن مجــــع غـ
احلديث  يف  العلم  ة  أئمَّ
أصناف  وشتَّى  والفقه، 
كـــان جــلُّ  الــعــلــوم، وإن 
اهتمامه بطلب احلديث؛ 
ــة الــنــيبِّ  تــعــظــيــًمــا لــســنَّ
تــعــداد  بــلــغ  وقـــد   ،
ثــني  شــيــوخــه مـــن املــحــدِّ
والـــفـــقـــهـــاء واملـــقـــرئـــني 
أربــعــمــائــة وأربــعــة عشر 

شيًخا، ومن أشهرهم:
ــوســف الــقــاضــي،  أبـــو ي
ــم بــــن بــشــري،  ــيـ ــشـ وهـ
عليَّة،  ــن  اب وإمســاعــيــل 
ــراح،  ــ ــــن اجلــ ــع ب ــ ــي ــ ووك
ــن عــيــيــنــة،  وســـفـــيـــان بـ
بن  داود  بــن  وســلــيــمــان 
داود  وأبــــو  اجلـــــــارود، 
الــطــيــالــســي، وحمــمــد 
الشافعي،  ــــس  إدري بــن 

وغريهم كثري.
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تالميذه

أيب  اإلمـــام  على  تتلمذ 
حـــنـــيـــفـــة الـــكـــثـــري مــن 
أمــثــال:  الكبار  األعـــالم 
ــاة أيب  ــضـ ــقـ ــاضـــي الـ قـ
ــوب بــن  ــ ــق ــ ــع ــ يــــوســــف ي
ــاري،  إبــراهــيــم األنـــصـ
ــر  ــ ــر ُزَف ــاهـ ــه املـ ــفــقــي وال
ــعــنــربي  بـــن اهلـــذيـــل ال
ــه  ــفــقــي الـــتـــمـــيـــّمـــي، وال

د الفصيح حممَّ
الشيباّني،  احلسن  ابن 
واحلـــــســـــن بـــــن زيـــــاد 
ــداهلل  ــبـ ، وعـ ــؤيِّ ــ ــؤل ــ ــل ــ ال
ــارك،  ووكــيــع  ــ ــب ــ بـــن امل
وعيسى  اجلـــــراح،  بـــن 
بـــن أبــــان بـــن صــدقــة، 

وغريهم.

مالك  اإلمام  على  تتلمذ 
احلجاز  أهل  من  الكثري 
ــان  ــراســ والـــــعـــــراق وخــ
ومصر  والــشــام  واليمن 

واملغرب واألندلس.
ــهــم احلـــافـــظ أبــو  أوصــل
ــن عمر  احلــســن عــلــيُّ ب
كتابه  يف  الـــدارقـــطـــينُّ 
ــرواة عــن مــالــك بن  ــ »الـ
ــو ألــف  ــس«  إىل حنـ ــ ــ أن

رجل.
ومـــــن أبــــــرز تــالمــيــذه 
باألخذ  اشتهروا  الذين 
عنه ونقلوا علمه: حممد 
الشيباين،  احلسن  بــن 
ــن  وعـــــبـــــدالـــــرمحـــــن ب
الــقــاســم، وعــبــداهلل بن 
عيسى،   بن  ومعن  وهب 
عبدالعزيز  بن  وأشهب 
بن  وعــبــداهلل   ، القيسيُّ
بن  وأســـد  عبداحلكم، 
بن  وعبدامللك  الفرات، 

املاجشون.

تـــتـــلـــمـــذ عـــلـــى اإلمــــــام 
ــري من  ــكــث ــعــي ال ــشــاف ال
العلماء وطالب العلم يف 
كل مدينة ارحتل إليها، 
ومــنــهــم: اإلمــــام أمحــد 
ــن حـــنـــبـــل، واإلمــــــام  ــ ب
إســـحـــاق بـــن راهـــويـــه، 
وأبوثور الكليّب، وأبوعلّي 
واحلسن   ، الــكــرابــيــســيُّ
ــام  ، واإلمــ ــراينُّ ــفـ عـ ــزَّ الـ
، واإلمـــــام  ــيُّ ــ ــِط ــ ــْوي ــ ــُب ــ ال
بيع  الرَّ ، واإلمــام  املــزينُّ

. بن سليمان املراديُّ

تتلمذ على اإلمام أمحد 
العلم  ب  طالَّ من  الكثري 
من شتَّى األحناء ينهلون 
مـــن عــلــمــه، ويــســمــعــون 
ــهــون  ــقَّ ــف ــت ــه، وي ــثـ ــديـ حـ
أشهر  ومــن  يديه،  على 

تالمذته:
اح، وعبد  وكيع بن اجلرَّ
ــن مــهــدي،  ــن بـ ــرمحـ الـ
وحيــــــــى بــــــن ســعــيــد 
عبيد  وأبــــو  ـــان،  الـــقـــطَّ
م،  ــالَّ ــ ــــن سـ ــقـــاســـم ب الـ
ــني،  ــعـ ــن مـ ــ ــ وحيـــــــى ب
ــن إبــراهــيــم  وإســـحـــاق ب
ــه، وحمــمــد  ــ ــوي بـــن راهــ
البخاري،  إمساعيل  بن 
وأمحــــد بـــن حمــمــد بن 
هانئ الطائي، وغريهم.
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مصنفاته

رغم غــزارة علم اإلمام 
وإمــامــتــه،  حنيفة  أيب 
ــه ومتــــيُّــــزه يف  ــتـ ــاللـ وجـ
أّنــه  إالَّ  الشريعة،  فقه 
يــكــن مـــن املــعــتــنــني  مل 
والــتــدويــن،   بالتصنيف 
ره   وذلك راجع إىل تصدُّ
لـــلـــفـــتـــيـــا،  وانــشــغــالــه 
التدريس  على  وإقــبــالــه 
والــتــعــلــيــم، ومــنــاظــرتــه 
ألهل البدع من اخلوارج 
واملــعــتــزلــة يف بــدايــتــه،  
ـــه  أنَّ إالَّ  ــك،   ــ وغـــري ذلـ
له بعض  كانت  مع ذلك 
ــل  ــرســائ ــفــات وال املــصــنَّ
ــبــدو صــغــرية يف  ــي ت الـ
عظيمة  لكنها  حجمها، 
ويأيت على  فائدهتا،  يف 
املــصــنــفــات  ــك  ــل ت رأس 
كتاباه: )الفقه األكرب(، 

و)العامل واملتعلم(

ــام  اإلمـ عــن  يشتهر  مل 
ــفــات  مــالــك مـــن املــصــنَّ
ــأ،  وهــنــاك  ــوطـ غــري املـ
ــا عنه  ــ ــفــات رواهـ مــصــنَّ
مـــن كــتــب هبـــا إلــيــهــم،  
مترمجوه،  لــه  وذكــرهــا 

منها:
ابــن  إىل  ــالـــة  رسـ  )1(
دِّ  وهــب يف الــقــدر، والــرَّ

على القدريَّة.
التفسري  يف  كتاب   )2(

لغريب القرآن.
)3( رسالة يف األقضية؛ 
بــعــض  إىل  هبــــا  ــب  ــتـ كـ

القضاة.
الفتوى  يف  رســالــة   )4(
د  حممَّ غــســان  أيب  إىل 

بن مطّرف.
اللَّيث  إىل  رســالــة   )5(
بن سعد يف )إمجاع أهل 

املدينة(.

الشافعي  لإلمام  اشتهر 
ــد مـــن املــؤلــفــات  ــدي ــع ال

منها:
)1( األم.

)2( الرسالة.
يف  ــم  ــل ــع ال ــاع  مجــ  )3(

احلديث النبوي.

ــام أمحــد  ــ ــ ــهــر اإلم اشــت
ــفــاتــه اجلــامــعــة،  مبــصــنَّ
ــغــت تــصــانــيــفــه  ــل وقــــد ب
قرابة الثالثني مصنًفا، 
وقـــاربـــت كــتــب املــســائــل 
ــبــت عــنــه من  الــــي كــت

مائي كتاب.
تصانيفه  عــت  تــنــوَّ وقـــد 
بــــني خمـــتـــلـــف الـــعـــلـــوم 
ـــة؛ فــكــتــب يف  ــيَّ الـــشـــرعـ
ــرآن  ــ ــقـ ــ االعــــتــــقــــاد والـ
ــه، واحلـــديـــث  ــومــ ــ ــل وعــ

وعلومه، والفقه.
ــذه  ــ ومـــــــــن أشــــــهــــــر هـ

فات: املصنَّ
)1( املسند.

)2( فضائل الصحابة.
ــرفــة  ومــع الـــعـــلـــل   )3(

الرجال.
)4( الزهد.

)5( الناسخ واملنسوخ.
يف  واملؤخر  املقدم   )6(

القرآن.
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وفاته

حنيفة  أبو  اإلمــام  ي  توفِّ
يف سجن بغداد يف شهر 
ســنــة مخسني  رجـــــب، 
ومائة )150هـــ(، ودفن 
اخلــيــزران يف  مقابر  يف 

بغداد.

ــي اإلمــــام مــالــك -  ــوفِّ ت
- صبيحة  األرجــح  على 
الرابع عشر  األحــد  يــوم 
ل،   األوَّ ربــيــع  شهر  مــن 
سنة تسع وسبعني ومائة 
هـــ(،   17٩( لــلــهــجــرة  
ودفن يف البقيع باملدينة 

النبوّية.

تويف  اإلمام الشافعي 
يف آخـــر يـــوم مــن رجــب   
ــتــني  ــة ومــائ ــ ــع ــ ســـنـــة أرب
ودفــــن  هــــــــ(،   204(

مبصر.

ــي اإلمـــام أمحــد بن  تــوفِّ
حنبل ضحى يوم اجلمعة 
خلت  ليلة  عشرة  الثني 
ربــيــع األول،  مــن شــهــر 
ــعـــني  ســنــة إحـــــدى وأربـ
ومـــائـــتـــني )241هــــــــ(، 

ودفن ببغداد.

نشاط )1(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب أهم الكتب املعتمدة يف كل مذهب من املذاهب األربعة السابقة.

املذهب احلنبلياملذهب الشافعياملذهب املالكياملذهب احلنفي

الكتب 
املعتمدة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اذكر باختصار املحنة الي مر هبا  كل إمام من األئمة األربعة.
اإلمام أمحد بن حنبلاإلمام الشافعياإلمام مالكاإلمام أبو حنيفة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نشاط )3(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اذكر أحد املذاهب الفقية األخرى، وترجم شيخه، واكتب أهم الكتب املعتمدة 
يف مذهبه.

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

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

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

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

التقويم:
س1: قارن بني املذاهب األربعة من حيث: شيوخ املذهب، وأهم املؤلفات.  

س2: اذكر بعض الكتب املعتمدة يف املذاهب األربعة.
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الدرس الثالث:  مدخل ألصول الفقه: 

يذكر العلماء تعريفني لعلم أصول الفقه:

ف كل منها على حده. ن من ثالث كلمات )علم - أصول - فقه(، فُيعرَّ )1( على أنه مركب إضايف مكوَّ

)2( على أنه علم مستقل، دون النظر إىل أجزائه املركب منها.

تعريف علم أصول الفقه مركًبا:

أواًل: العلم:
# العلم لغًة: هو املعرفة واليقني والشعور.#

# العلم اصطالًحا: يطلق العلماء لفظ العلم على أحد املعاين األربعة التالية:#

# العلم القطعي الذي # إليه؛ فيفيد  إدراك الشيء ومعرفته بدليل قطعي جيزم الشخص به، ويطمئن 
تثبت به األحكام االعتقادية كاإلميان باهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وإما بدليل غري 

مقطوع به، فيفيد الظن.

# نفس األشياء املدركة؛ فعلم الفقه مثاًل هو مسائل الفقه، أو هو جمموعة األحكام الشرعية العملية، #
أدلتها  من  العملية  األحكام  استنباط  إىل  ترشد  الي  واألبواب  القواعد  هو جمموعة  األصول  وعلم 

التفصيلية.

# امللكة والقدرة العقلية الي يكتسبها العامل من دراسة العلم ومسائله.#

# االعتقاد اجلازم املطابق للواقع عن دليل.#

        فعلم أصول الفقه هو إدراك األصول ومعرفتها، أو هو نفس األصول الي تؤخذ منها األحكام.
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ثانًيا: األصول:
# األصول لًغة: مجع أصل، وهو أسفل الشيء، أو ما يبىن عليه غريه، كاألساس الذي يشيد عليه البناء، #

فهو أصل له.

# األصول اصطالًحا: استعمل العلماء كلمة أصل يف معان كثرية أمهها:#

)1(  ما يقابل الفرع، وذلك يف الفقه وأصول الفقه؛ مثل األب؛ فاألب أصل والولد فرع له.

)2(  الراجح؛ مثل: القرآن الكرمي أصل للقياس، أي راجح عليه.

يثبت  الطهارة حىت  الطهارة ملن كان متيقًنا منها، أي تستصحب  )3(  املستصحب؛ مثل: األصل 
عكسها.

)4(  القاعدة الي تبىن عليها املسائل؛ مثل: بين اإلسالم على مخسة أصول.

)5(  الدليل؛ وهو ما تعارف عليه الفقهاء وعلماء األصول، مثل قوهلم: أصل هذا احلكم من من 
السنة احلديث رقم كذا.

تكون  أن  إما  األدلة  وهذه  الفقه،  أدلة  أي  الفقه،  استعمال أصول  املقصود من  األخري هو  املعىن  وهذا 
إمجالية وكلية، وتدرس يف أصول الفقه، وهي مصادر التشريع -كما سنرى-، وإما أن تكون األدلة تفصيلية، 

وخيتص هبا علم الفقه واخلالف.

ثالثا: الفقه:
# حض # جض  مص  خص  حص  مس  الفقه لغة: الفهم و إدراك معىن الكالم، ومنه قوله تعاىل: ىمحٱ 

ين«)1(.   يمح]طه: 27 - 28[، وقوله: »َمْن ُيرِد اهلُل به خرًيا ُيفّقهه يف الدِّ مض  خض 

# الفقه اصطالًحا: عرفه أصحاب الشافعي بأنه "العلم باألحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية".#

1 ( أخرجه البخاري )3114(.
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تعريف علم أصول الفقه لقًبا

أواًل: تعريف الشافعية: 
وعرفه  املستفيد"،  وحال  منها،  االستفادة  وكيفية  إمجــااًل،  الفقه  دالئل  "معرفة  بأنه  البيضاوي  عرفه 
الزركشي بأنه: "جمموع طرق الفقه من حيث إهنا على سبيل اإلمجال، وكيفية االستدالل، وحالة املستدل هبا".

ثانًيا: تعريف احلنفية واملالكية واحلنابلة:
عرف احلنفية واملالكية واحلنابلة أصول الفقه بقوهلم: "هو العلم بالقواعد الكلية الي يتوصل هبا إىل استنباط 

األحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية".

نشاط )1(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب اسم أول من صنف يف علم أصول الفقه، واسم مصنفه.

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

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

نشاط )2(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اذكر  أشهر مصنفات املذاهب األربعة يف أصول الفقه.

املذهب احلنبلياملذهب الشافعياملذهب املالكياملذهب احلنفي

أشهر 
املصنفات

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................
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موضوع علم أصول الفقه:

)1( األدلة الي توصل إىل األحكام الشرعية.

)2( التعارض والترجيح.

)3( االجتهاد، وشروط املجتهد وصفاته.

)4( احلكم الشرعي؛ سواء أكان اقتضاء، أم ختيرًيا، أم وضًعا.

)5( كيفية اقتباس األحكام من األدلة.

التقويم:
س1: عرف أصول الفقه، لغة واصطالًحا.  

س2: قارن بني طرق التصنيف يف أصول الفقه.

س3: عدد أشهر مصنفات املذهب احلنفي واملذهب الشافعي يف أصول الفقه.
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الدرس الرابع:  مصادر التشريع اإلسالمي )1(: 

األدلة الشرعية:

# األدلة لًغة: مجع دليل، وهو املرشد إىل الشيء، سواء كان حسيًّا أو معنويًّا.#

# األدلة اصطالًحا: هو ما ميكن بالنظر فيه التوصل إىل إدراك حكم شرعي على سبيل العلم أو الظن.#

األدلة الشرعية هي الطرق والوسائل الي نتوصل هبا إىل معرفة حكم اهلل تعاىل، و تسمى أيًضا أدلة 
التشريع، أو أصول الشرع، أو أصول التشريع.

تقسيم مصادر التشريع:

مصادر التشريع الي يعتمد عليها العلماء ملعرفة أحكام اهلل تعاىل كثرية بالعد، أمهها: القرآن الكرمي، 
والسنة، واإلمجاع، والقياس، واالستحسان، واالستصحاب، واملصاحل املرسلة، وقول الصحايب، وشرع من 

قبلنا، والعرف، وسد الذرائع، وتقسم هذه املصادر عدة تقسيمات باعتبارات خمتلفة، منها:

من حيث أصلها:
# مصادر نقلية: هي الي ال دخل للمجتهد فيها، وتوجد قبل املجتهد؛ كالكتاب، والسنة، واإلمجاع، #

والعرف، وشرع من قبلنا، وقول الصحايب.

# واالستحسان، # القياس،  وهي  املجتهد،  أثر  ووجودها  تكوينها  يف  يظهر  الي  هي  عقلية:  مصادر 
واملصاحل املرسلة، وسد الذرائع.

من حيث استقالهلا:
# وقول # والعرف،  واإلمجاع،  والسنة،  الكتاب،  مثل  األحكام:  إثبات  يف  بنفسه  مستقل  أصل  هو  ما 

الصحايب.
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# الذرائع، وهذا # واالستحسان، وسد  كالقياس،  فيه:  ليس أصاًل مستقاًل، وحيتاج إىل أصل  ما هو 
القسم يكون ُمْظِهًرا للحكم ال مثبًتا له.

من حيث االتفاق عليها:
# األصلية أو املصادر املتفق عليها : وهي أربعة؛ الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس.#

# والعرف، # املرسلة،  واملصاحل  واالستصحاب،  االستحسان،  وهي  فيها:  املختلف  املصادر  أو  التبعية 
وشرع من قبلنا، وقول الصحايب، وسد الذرائع.

القرآن الكريم:

أواًل: تعريف القرآن الكرمي:
# القرآن لغة: ....................................................................................................... #

# القرآن اصطالًحا: هو كالم اهلل املزنل على نبيه صلى اهلل عليه وسلم املبدوء بسورة الفاحتة واملختوم #
بسورة الناس املنقول بالتواتر، املتعبد بتالوته واملعجز بكلماته وحروفه.

ثانًيا:حجية القرآن الكرمي:
أمجع املسلمون على حجية القرآن الكرمي، وأنه جيب العمل مبا ورد فيه، والرجوع إليه ملعرفة حكم اهلل 
تعاىل، وال جيوز العدول عنه إىل غريه من مصادر التشريع إال إذا مل يقف العامل على احلكم يف القرآن الكرمي. 

نشاط )1(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ وضح املقصود بإعجاز القرآن الكرمي، ومظاهر اإلعجاز.

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

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

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

......................................................................................................................................................
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ثالًثا: بيان القرآن لألحكام:
القرآن الكرمي أساس الشريعة ومصدرها األول، وقد بني القرآن الكرمي أحكامه بإحدى طريقتني:

# البيان التفصيلي.#

# البيان اإلمجايل. #

نشاط )2(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب أمثلة لبيان القرآن التفصيلي واإلمجايل لألحكام.

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

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

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

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

السنة النبوية:

أواًل: تعريف السنة النبوية:
# ىه # مه  جه  ين  السنة لغة: هي الطريقة والعادة، حسنة كانت أم سيئة، ومنه قوله تعاىل: ىمحٱ 

 : يمح ]اإلسراء: 77[، ومنه قول رسول اهلل ٰذ  يي  ىي  مي  حيخي  جي  يه 

»من سنَّ يف اإِلسالم ُسّنة حسنة«)1(.

# السنة اصطالًحا: اختلفت تعريفات العلماء للسنة على النحو التايل:#

 )1( عرف علماء احلديث السنة بأهنا : ما أثر عن رسول اهلل  من قول، أو فعل، أو تقرير، أو 
صفة َخْلِقية أو ُخُلِقية.

)2( عرف األصوليـون السنة بأهنا: ما يثاب على فعله، وال يعاقب على تركه، مثل سنة الصبح فهي 
ترادف املندوب.

1 ( أخرجه مسلم )1017(.
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ثانًيا:حجية السنة النبوية:
اتفق العلماء على أن صحيح السنة حجة على املسلمني، ومصدر تشريعي هلم مىت ثبتت بسند صحيح.

نشاط )3(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اذكر مراتب السنة بالنسبة لتفسريها للقرآن.

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

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

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

اإلجماع:

أواًل: تعريف اإلمجاع:
# اإلمجاع لغة: له معنيان:#

يمح ]يونس: 71[ أي:  خي  حي  جي  )1(  العزم على األمر، والقطع به: ومنه قوله تعاىل: ىمحٱ 
اعزموا عليه.

)2( االتفاق: ومنه القول :أمجع القوم على كذا أي: اتفقوا.

# اإلمجاع اصطالًحا: اختلف العلماء يف تعريف اإلمجاع، إال أنه يدور حول: اتفاق مجيع علماء العصر #
على حكم حادثة معينة.

ثانًيا: حجية اإلمجاع:
اتفق املسلمون على كون اإلمجاع حجة شرعية، ومصدًرا من مصادر التشريع اإِلسالمي يف بيان األحكام 

الشرعية، وأنه ال جتوز خمالفته، واستدلوا على ذلك بالقرآن الكرمي والسنة واملعقول.

ثالًثا: شروط اإلمجاع:
شروط اإلمجاع كثرية؛ بعضها متفق عليه، وبعضها خمتلف فيه، وأمهها:
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)1( أال يعارضه نص من القرآن، أو السنة، أو إمجاع سابق.
)2( أن يكون اإلمجاع مستنًدا إىل دليل شرعي.

)3( أن يوجد عدد من املجتهدين يف عصر واحد، يؤمن تواطؤهم على الكذب.
)4( أن يكون االتفاق من مجيع املجتهدين.

)5(  أن يكون اإلمجاع على أمر شرعي عند اجلمهور، وقال آخرون: يصح على كل أمر.
)6( أن ينقرض العصر، وميوت مجيع املجتهدين حىت ال يرجع أحدهم عن رأيه، وهو شرط خمتلف فيه.

القياس:

القياس هو الدليل الرابع من األدلة الشرعية الي اتفق مجاهري املسلمني على األخذ هبا، واعتربوه مصدًرا 
رئيًسا من مصادر التشريع اإِلسالمي.

أواًل: تعريف القياس:
# ة أي: سويت # ة بالُقذَّ القياس لغًة: التقدير، مثل قست الثوب بالذراع أي: عرفت مقداره، وقسِت الُقذَّ

بينهما يف املقدار، والقياس من قاس يقيس، وقاس يقوس، ويتعدى بالباء وبعلى، فيقال: قاسه على 
الشيء، وقاسه بالشيء، ويكثر يف األصول تعديه بعلى.

# القياس اصطالًحا: اختلف العلماء يف تعريف القياس إال أن مجيع التعريفات تدور حول أنه: إحلاق #
واقعة ال نص على حكمها بواقعة ورد نص حبكمها يف احلكم الذي ورد به النص؛ لتساوي الواقعتني 

يف علة هذا احلكم.
ثانًيا: أركان القياس وشروطه:

اتفق العلماء على أن أركان القياس أربعة، وهي: 
ه به، ويشترط فيه أن يكون شرعيًّا وغري منسوخ، وأال يكون فرًعا  األصل: هو حمل احلكم امُلَشبَّ  )1

من أصل آخر.
الفرع: هو الواقعة أو احلادثة الي نريد معرفة حكمها، ويشترط يف الفرع أن يساوي األصل يف   )2

العلة، وأن يساوي حكمه حكم األصل، وأال يكون حكمه متقدًما على حكم األصل.
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حكم األصل: هو احلكم الشرعي، ويشترط فيه أن يكون ثابًتا بنص أو بإمجاع، وأال يكون ثابًتا   )3
بالقياس، وأن ال يكون دليله شاماًل حلكم الفرع، وبشرط أن يكون احلكم معقول املعىن ملعرفة 
الركعات،  القياس، وهو ما ال يعقل معناه؛ كأعداد  علته، وأال يكون احلكم معدواًل به عن سنن 
ومقادير الزكاة والكفارات، وما استثين من قاعدة مقررة؛ كشهادة خزمية بن ثابت، فإنه خاص به.

العلة: وهي الوصف اجلامع بني األصل والفرع، ويشترط فيها: أن تكون وصًفا ظاهًرا منضبًطا   )4
الكثرية،  الشروط  ِردة، وغري ذلك من  تكون مطَّ وأن  يدور احلكم معها،  للحكم حبيث  ًفا  معرِّ

والبحوث املتعلقة مبسالك العلة.

ثالًثا: حجية القياس:
ذهب اجلمهور إىل اعتبار القياس حجة ومصدًرا شرعيًّا، وأصاًل من أصول الشريعة، واستدلوا على ذلك 

بأدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول.

نشاط )4(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ َبيِّن باختصار رأي املذاهب األربعة يف القياس.

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

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

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

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

التقويم:
س1: عرف القرآن الكرمي لغة واصطالًحا.  

س2: عرف اإلمجاع لغة واصطالًحا.

س3: عرف األدلة الشرعية لغة واصطالًحا.

س4: بني التقسيمات املختلفة ملصادر التشريع.
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الدرس الخامس:  مصادر التشريع اإلسالمي )2(: 

 
االستحسان:

أواًل:تعريف االستحسان:
# االستحسان لغة: عدُّ الشيء واعتقاده حسًنا.#

# االستحسان اصطالًحا: عرفها بعض احلنفية بأنه: عدول املجتهد عن مقتضى قياس جلي إىل مقتضى #
قياس خفي، أو عن حكم كلي إىل حكم استثنائي؛ لدليل انقدح يف عقله رجح هذا العدول.

ويظهر من التعريف أن االستحسان نوعان:

# ترجيح أحد القياسني على اآلخر.#

# استثناء حكم من القاعدة ملصلحة؛ ألن استمرار القاعدة، وتطبيقها على بعض الفروع، فيه فساد #
وحرج.

ثانًيا: حجية االستحسان:
اختلف األئمة يف حجية االستحسان واعتباره مصدًرا من مصادر التشريع على قولني:

)1(  أنه حجة شرعية ومصدر من مصادر التشريع؛ فذهب إىل ذلك احلنفية، وينسب إىل احلنابلة.

)2(  أن االستحسان ليس حجة شرعية، وال مصدًرا، وال دلياًل من أدلة الشرع، وأن استنباط األحكام 
باالستحسان هوى وتلذذ وتعسف، وأنه من استحسن فقد شرع من عند نفسه، وهو مذهب الشافعية 

واملالكية.

ثالًثا: حكم االستحسان ومرتبته بني األدلة:
رغم أن االستحسان خمتلف فيه، فإنه يأيت يف املرتبة الرابعة عند احلنفية القائلني به، وأنه يقدم على 
القياس، فإذا تعارض االستحسان مع القياس يقدم االستحسان، ألن االستحسان نوع راجح من أنواع القياس 
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الذي يقدم على قياس آخر، قال البزدوي: وإمنا االستحسان عندنا أحد القياسني  ويذكر احلنفية يف كتبهم 
باستمرار العبارة التالية "أن احلكم استحساًنا كذا، وقياًسا كذا" ويفهم منها ترجيح االستحسان على القياس 

باتفاق علمائهم.

المصالح المرسلة أو االستصالح:

أواًل: تعريف املصاحل املرسلة:
# املصلحة لغة: املنفعة. املرسلة لغة: املطلقة.#

# املصلحة املرسلة اصطالًحا: هي املصلحة الي مل ينص الشارع على حكم لتحقيقها، ومل يدل دليل #
شرعي على اعتبارها أو إلغائها.

ثانًيا: أنواع املصاحل:
1 - املصاحل املتفق عليها:

# على # املحافظة  أجل  من  ومراعاهتا  لتحقيقها  الشرعية  األحكام  جاءت  الي  هي  املعتربة:  املصاحل 
مقصود الشرع يف جلب املصاحل أو دفع املفاسد واملضار؛ مثل املصلحة يف حفظ النفس واملال والعرض 

الي شرع اهلل حلفظها القصاص وحد السرقة وحد القذف.

# املصاحل امللغاة: هي الي وردت األحكام بإلغائها وعدم مراعاهتا؛ ألهنا ختفي وراءها أضراًرا ومفاسد #
وخماطر دينية واجتماعية؛ مثل الربا.

2 - املصاحل غري املتفق عليها:

# جمال # وهي  إلغائها،  على  وال  اعتبارها  على  الشارع  ينص  مل  الي  املصاحل  هي  املرسلة:  املصاحل 
اختالف بني العلماء، علًما أهنم متفقون على حتقيق املصاحل والتعليل هبا، وبناء األحكام عليها يف 
دلياًل شرعيًّا مستقاًل، وهل هي مصدر من مصادر  اعتبارها  االختالف يف  ولكن  املذاهب،  مجيع 

التشريع أم ال؟
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ثالًثا: حجية املصاحل املرسلة:
اختلف األئمة يف حجية املصاحل املرسلة، واعتبارها دلياًل شرعيًّا، ومصدًرا مستقاًل على قولني:

)1( املصاحل املرسلة ليست دلياًل مستقاًل: وهو مذهب الشافعية واحلنفية؛ واحتجوا بأن الشريعة راعت 
مصاحل الناس بالنص واإلمجاع والقياس؛ فكل مصلحة هلا شاهد من هذه األدلة، وأن املصلحة الي 

ال يشهد هلا دليل شرعي ليست يف احلقيقة مصلحة.
)2(  املصاحل املرسلة دليل شرعي مستقل ومصدر من مصادر التشريع: وهو مذهب املالكية واحلنابلة؛ 
ا، وأهنا تتجدد مع جتدد احلوادث وتطور الزمان، والشرع إمنا  واحتجوا بأن مصاحل العباد كثرية جدًّ
جاء لتحقيق املصاحل احلقيقية يف الدنيا واآلخرة، وذلك جبلب املصاحل هلم ودفع املفاسد عنهم؛ 
والتغيري،  التطور  مواكبة  األحكام عن  ووقفت  الناس،  تعطلت مصاحل  وإال  إقراراها،  بد من  فال 
وهذا خيالف مقاصد الشريعة، كما استدلوا على ذلك بأعمال الصحابة الذين شرعوا أحكاًما كثرية 
لتحقيق مصاحل العباد املتجددة مع عدم وجود دليل شرعي عليها، مثل مجع املصحف يف عهد أيب 

. وعهد عثمان ، بكر
رابًعا:شروط االحتجاج باملصاحل املرسلة:

واشترط أصحاب القول الثاين يف املصلحة املرسلة الي يصح بناء األحكام عليها ثالثة شروط، وهي:
)1(  أن تكون مصلحة حقيقية؛ فال عربة للمصاحل الظاهرية أو الومهية.

)2( أن تكون مصلحة عامة ملجموع األمة، أو لألكثرية الغالبة.
)3(  أن ال تعارض األحكام املبنية على املصلحة حكًما شرعيًّا ثابًتا بالنص أو اإلمجاع.

لذلك فدواعي االستصالح عندهم هي:
# جلب املصاحل.#
# درء املفاسد.#
# سد الذرائع.#
# تغري الزمان.#
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االستصحاب:

أواًل: تعريف االستصحاب:
# احلالة # جعلت  كأنك  ثابًتا؛  كان  مبا  التمسك  هو  احلال  واستصحاب  املالزمة،  لًغة:  االستصحاب 

مصاحبة غري مفارقة، واستصحبه دعاه إىل الصحبة والزمه.

# االستصحاب اصطالًحا: عرفه الشوكاين بقوله: "ما ثبت يف الزمن املاضي فاألصل بقاؤه يف الزمن #
املستقبل حىت يثبت ما يغريه".

ثانًيا: حجية االستصحاب:
اختلف األئمة يف اعتبار االستصحاب حجة ودلياًل شرعيًّا ومصدًرا من مصادر التشريع على عدة أقوال، 

أمهها اثنان:

)1(  أنه حجة عند عدم الدليل يف حالي اإلثبات والنفي، قالت  به املالكية واحلنابلة وأكثر الشافعية 
والظاهرية؛ واستدلوا على ذلك من الشرع بأن مجيع األحكام الشرعية تعترب ثابتة يف حملها من 
اإلجياب واإلباحة والتحرمي حبسب الدليل حىت يقوم دليل على التغيري، وأن ظن البقاء أغلب من 

ظن التغري، والظن حجة متبعة يف األحكام الشرعية.

)2(  االستصحاب ليس حجة شرعية، وال يصح اعتماد األحكام عليه، قالت به احلنفية؛ ألن إثبات الدليل 
واحلجة للحكم الشرعي يف الزمن األول حيتاج إىل دليل، وكذلك يف الزمن احلاضر حيتاج إىل دليل 

الحتمال وجوده أو عدمه.

ثالًثا: أنواع االستصحاب:
يتنوع االستصحاب إىل ثالثة أنواع: 

)1( استصحاب احلكم األصلي لألشياء، وهو اإلباحة عند عدم الدليل؛ فاألصل يف األشياء اإلباحة، ما 
مل يرد دليل خيالفه، فإن مل جيد املجتهد حكًما يف الشيء، وكان فيه منفعة، حكم بإباحته.

الشرعية،  التكاليف  من  الذمة  برباءة  كاحلكم  األصلية،  الرباءة  أو  األصلي،  العدم  استصحاب    )2(
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وحقوق الناس حىت يوجد دليل شرعي يدل على التكليف، وهذا النوع مل خيالف أحد من أهل العلم 
فيه.

)3( استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حىت يقوم الدليل على زواله.

رابًعا: حكم االستصحاب ومرتبته:
االستصحاب دليل ظين يف إثبات األحكام، وهو مصدر احتياطي يثبت احلكم به عند عدم وجود دليل يف 

الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس. 

نشاط )1(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ ناقش مع زمالئك القواعد الفقهية املتعلقة باالستصحاب.

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

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

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

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

الُعْرف:

أواًل: تعريف العرف:
العرف لغة: املعرفة واملعروف، وهو اخلري والرفق واإلحسان، واملعروف ضد املنكر أيًضا.

العرف اصطالًحا: مرادف للعادة، وهو ما استقر يف النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول.

ثانًيا: أنواع العرف: 
العرف نوعان: قويل وعملي، وكل منهما قد يكون عاًما وقد يكون خاًصا.

)1(  العرف العملي: هو التعارف بني الناس على أمر عملي معني؛ كأكل حلم الضأن يف بلد، أو حلم 
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البقر، أو حلم اجلاموس يف بلد آخر.

)2(  العرف القويل: هو التعارف بني الناس على إطالق لفظ على معىن معني حبيث ال يتبادر إىل الذهن 
عند مساعه غريه؛ كالعرف بإطالق لفظ اللحم على احليوان، وعدم إطالقه على السمك والطري.

# العرف العام: هو الذي يتفق عليه الناس يف كل البالد، أو معظمها.#

# العرف اخلاص: هو العادة الي تكون لفرد، أو طائفة معينة، أو بلد معني.#

ثالًثا: حجية العرف:
يتفق األئمة عمليًّا على اعتبار العرف الصحيح حجة ودلياًل شرعيًّا، ولكنهم خيتلفون يف اعتباره مصدًرا 

مستقاًل قائًما بذاته.

قول الصحابي: 

أواًل: تعريف الصحايب:
# الصحايب لًغة: من الفعل صحب، وهو يدل على مقارنة شيء ومقاربته، ومن ذلك الصاحب، واجلمع: #

الصحب. 

# الصحايب  اصطالًحا: هو:  .....................................................................................................#
...........................................................................................................................................

ثانًيا: حجية قول الصحايب:
اتفق العلماء على أن قول الصحايب الذي ال يدرك باالجتهاد والعقل حجة على املسلمني؛ ألن قول الصحايب 
يف مثل هذه األحوال يستند إىل دليل شرعي، وال ميكن أن يقوله تشهًيا وعبًثا، كذلك اتفق العلماء على قبول 
قول الصحايب الذي أبداه ومل خيالفه فيه أحد من الصحابة، ويكون حجة على املسلمني؛ ألن اتفاقهم دليل 
على وقوفهم على مستند شرعي صحيح، واتفقوا على أن قول الصحايب يف االجتهاد ليس حجة على غريه من 

الصحابة املجتهدين.
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واختلف األئمة عند تعدد أقوال الصحابة، واختالف اجتهاداهتم، هل هي حجة على التابعني ومن بعدهم 
أم ال؟ فيه قوالن:

)1( وجوب االلتزام بأحد أقوال الصحابة بدون تعيني واختيار املناسب منها مع عدم اخلروج عن جمموع 
آرائهم، وأن قول الصحايب يقدم على القياس: هو قول اإلمام أيب حنيفة واإلمام مالك، واستدلوا 

على ذلك بأن اختالف الصحابة يف املسألة على قولني إمجاع منهم على عدم القول الثالث.

)2(  عدم اعتبار قول الصحايب حجة؛ فيجوز اتباعه، وجيوز خمالفته، هو قول اإلمام الشافعي واإلمام 
أمحد، واستدلوا على ذلك بأن الصحايب ليس مشرًعا، وليس معصوًما، وكما جاز للصحايب أن خيالف 
صحابيًّا آخر جاز للتابعني وبقية املسلمني خمالفته أيًضا، وأن الصحايب جمتهد كغريه من املجتهدين.

شرع من قبلنا:

# اتفق العلماء على أن األحكام الشرعية الي نص عليها القرآن أو السنة حكاية عن األمم السابقة #
ىه  ىمحٱ  وأقرها اهلل تعاىل علينا أحكام شرعية واجبة االتباع بالنسبة للمسلمني؛ مثل قوله تعاىل: 
ٰى       ٌّ       ٍّ       َّيمح  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه 

]البقرة: 183[.

# اتفق العلماء على أن األحكام الشرعية الي ورد فيها نص يف القرآن الكرمي أو يف السنة حكاية عن #
تشريع األمم السابقة مع نسخها وإلغائها يف شريعتنا ليست أحكاًما شرعية، وال تعترب دلياًل، وال 

حجة، وال شرًعا لنا؛ مثل قتل النفس للتوبة عند بين إسرائيل.

# إذا قصَّ القرآن الكرمي حكًما أو ثبت يف السنة، ومل يرد يف القرآن الكرمي أو السنة ما يدل على إقراره #
مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  أو إلغائه؛ مثل قوله تعايل:ىمحٱ 
يمح ]املائدة: 45[، فهذه احلالة اختلف العلماء يف  جخ  مح  جح  مج  حج 

اعتبارها حجة ومصدًرا تشريعيًّا على قولني:

)1(  أهنا حجة علينا وتشريع لنا جيب اتباعه وتطبيقه: وهو رأي احلنفية واحلنابلة وبعض املالكية 
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وبعض الشافعية.

)2(  ليس حجة علينا وال تشريًعا لنا: وهو قول الشافعي؛ ألن الشرائع السابقة خاصة بقومهم، وأن 
اإلسالم نسخ الشرائع السابقة ما مل يرد إقرار هلا يف شريعتنا.

سد الذرائع:

أواًل: تعريف سد الذريعة:
# السد لغة: إغالق اخللل.#

# الذريعة لغًة: الوسيلة، واجلمع الذرائع.#

# الذريعة اصطالًحا: هي ما ظاهره مباح، ويتوصل به إىل حمرم.#

ثانًيا: حجية سد الذرائع:
اختلف األئمة يف االحتجاج مببدأ سد الذرائع على قولني، مها:

)1( قبول االحتجاج به والرجوع إليه واعتباره مصدًرا من مصادر التشريع، وهو قول  املالكية واحلنابلة؛ 
واحتجوا بأنه وردت نصوص كثرية يف الكتاب والسنة تعتمد على الذرائع، وتعطيها حكم نتائجها 
فتحرم بعض األشياء، وتكون حرمتها ليست مقصودة بذاهتا، وإمنا منعت ألهنا تؤدي إىل احلرام.

)2(  عدم االحتجاج به، وهو قول أيب حنيفة والشافعي.

نشاط )2(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اذكر بعض األدلة الشرعية األخرى غري املتفق عليها.

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

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

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



138

التقويم:
س1: قارن بني األدلة الشرعية املتفق عليها واألدلة الشرعية غري املتفق عليها.  

س2: وضح املقصود بكٍل مما يأيت:

# االستحسان.#

# املصاحل املرسلة.#

# العرف.#

# سد الذرائع.#

س3: قارن بني رأي املذاهب األربعة يف كٍل مما يأيت:

)1( القياس.

)2( االستحسان.

)3( قول الصحايب.

س4: اشرح بالتفصيل مىت يكون شرع من قبلنا شرًعا لنا.
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الدرس السادس:  األحكام الشرعية: 

تعريف الحكم:

# احلكم لغة: هو القضاء واملنع، يقال: حكمت عليه بكذا إذا منعته من خالفه، وحكمت بني الناس قضيت #
بينهم وفصلت.

# احلكم اصطالًحا: عرفه مجهور علماء األصول بأنه: خطاب اهلل تعاىل املتعلق بأفعال املكلفني اقتضاء، #
أو ختيرًيا، أو وضًعا.

نشاط )2(:
  

بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب شرح التعريف السابق.

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

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

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

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

ويقسم احلكم الشرعي إىل نوعني:
# ويشمل # أو ختيرًيا،  اقتضاًء،  املكلف  بفعل  املتعلق  تعاىل  اهلل  التكليفي: هو خطاب  األول: احلكم  النوع 

األحكام اخلمسة، وهي اإلجياب، والندب، واإلباحة، والكراهة، والتحرمي.

# النوع الثاين: احلكم الوضعي: هو خطاب اهلل تعاىل الذي اقتضى جعل أمر عالمة حلكم تكليفي، وجعله #
يمح ] اإلسراء: 78[؛ فالدلوك  ٰى     ٌّ     ٍّ       َّ  مرتبًطا به بكونه سبًبا له، مثل قوله تعاىل: ىمحٱ 
حئيمح ] البقرة:  جئ  يي  ىي  ني  سبب إلجياب الصالة، أو شرط له مثل قوله تعاىل: ىمحٱ 
....................................................................... له مثل:   أو مانًعا  185[؛ فرؤية اهلالل شرط للصيام، 

............................................................................................................................................................
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العالقة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي:

)1(  احلكم التكليفي فيه طلب الفعل، أو طلب الترك، أو التخيري بني الفعل والترك، أما احلكم الوضعي فليس 
فيه طلب أو ختيري، وإمنا يفيد االرتباط بني أمرين ليكون أحدمها سبًبا لآلخر، أو مانًعا، أو شرًطا.

)2(  احلكم التكليفي مقصود بذاته يف اخلطاب؛ ليقوم املكلف بالفعل، أو الترك، أو التخيري، أما احلكم 
التكليفية؛ مثل ملك  املكلف مباشرة، وإمنا وضعه املشرع لريتب عليه األحكام  الوضعي فال يقصد من 

النصاب سبب للزكاة، وحوالن احلول شرط هلا، والقتل مانع من املرياث.

)3( احلكم التكليفي يتعلق باملكلف، ويقع عليه التكليف، أما احلكم الوضعي فإنه يتعلق باإلنسان سواء أكان 
مكلًفا أم ال.

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

الحكم التكليفي، تعريفه وأقسامه:

تعريف احلكم التكليفي: 
هو خطاب اهلل تعاىل املتعلق بأفعال املكلفني اقتضاًء، أو ختيرًيا.

أقسام احلكم التكليفي عند اجلمهور:
)1(  اإلجياب: هو ما طلب الشارع فعله طلًبا جازًما، والفعل املطلوب هو الواجب، والفرض والواجب مبعىن 

واحد عند اجلمهور.

)2( الندب: هو ما طلب الشارع فعله طلًبا غري جازم، واملطلوب فعله هو املندوب.

)3( اإلباحة: هو التخيري بني الفعل والترك، والفعل املخري بني فعله وتركه هو املباح.

)4( الكراهة: هو ما طلب الشارع تركه طلًبا غري جازم، واملطلوب الكف عن فعله هو املكروه.

)5( التحرمي: هو ما طلب الشارع تركه طلًبا جازًما، واملطلوب تركه والكف عن فعله هو احلرام.
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التقويم:
س1: عرف األحكام الشرعية، لغة واصطالًحا.  

س2: عدد أقسام األحكام الشرعية عند مجهور العلماء.
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الفصل الدراسي الثاين





احلفظ والتالوة
سورة الواقعة.##
سورة احلشر.##



146

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:

# أن يتلو اآليات تالوة سليمة.#

# أن حيفظ اآليات املقررة.#

# أن يفسر اآليات تفسرًيا سليًما.#
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الدرس األول:  تفسير سورة الواقعة )57-41(

يل ىل  مل  خل 

خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  ىمحٱ 

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

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

من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  خي  حي  جي  ٰه  مه 

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

يمح  ]الواقعة: 41 – 57[.  ّٰ   ِّ       

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
ريح حارة. جس

دخان شديد السواد.خص

الذنب العظيم وهو الشرك.حق

اإلبل العطاش.مي
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نشاط )1( :
  

قارن بني شراب أصحاب اليمني وشراب أصحاب الشمال.
شراب أصحاب الشمالشراب أصحاب اليمني 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

املعنى اإلجمالي:

أصحاب الشمال ما أسوأ حال جزائهم! يف ريح حارة من َحرِّ نار جهنم تأخذ بأنفاسهم، وماء حار يغلي، 
باحلرام،  مني  متنعِّ الدنيا  كانوا يف  إهنم  املنظر،  كرمي  وال  املــزنل،  بارد  ال  السواد،  دخان شديد  من  وظلٍّ 
التوبة  معِرضني عما جاءهتم به الرسل، وكانوا يقيمون على الكفر باهلل واإلشراك به ومعصيته، وال ينوون 
من ذلك، وكانوا يقولون إنكاًرا للبعث: أُنبعث إذا متنا، وصرنا تراًبا وعظاًما بالية؟! مستبعدين ألمر البعث، 

ق يف األرض؟! ومكذبني له، يقولون: أُنبعث حنن وآباؤنا األقدمون الذين صاروا تراًبا، قد تفرَّ

فأمر اهلل نبيه أن يقول هلم: إن األولني واآلخرين من بين آدم سُيجَمعون يف يوم مؤقت بوقت حمدد، وهو 
يوم القيامة، مث إنكم أيها الضالون عن طريق اهلدى املكذبون بوعيد اهلل ووعده، آلكلون من شجر من زقوم، 
وهو من أقبح الشجر، فمالئون منها بطونكم؛ لشدة اجلوع، فشاربون عليه ماء متناهًيا يف احلرارة ال َيْروي 

ظمأ، فشاربون منه بكثرة، كشرب اإلبل العطاش الي ال َتْروى لداء يصيبها.

م هبم. هذا الذي يلقونه من العذاب هو ما ُأعدَّ هلم من الزاد يوم القيامة، ويف هذا توبيخ هلم وهتكُّ

قون بالبعث. وعقب هذا القول يقول هلم تعاىل: حنن خلقناكم ومل تكونوا شيًئا، فهال تصدِّ
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الدروس املستفادة من اآليات:

أصحاب الشمال يدخل فيهم كل كافر ُوِجَد على وجه األرض؛ فإهنم يف التقسيم ثلث الناس، ويف الواقع   )1(
هم أضعاف أضعاف السابقني وأصحاب اليمني؛ ألن أكثر الناس ال يؤمنون.

التنديد بالترف والتنعم يف هذه احلياة الدنيا؛ فإنه يقود إىل ترك التكاليف الشرعية، فيهلك صاحبه   )2(
لذلك، ال لكون طعامه وافًرا، وشرابه لذيًذا.

تقرير عقيدة البعث واجلزاء مبا ال مزيد عليه من العرض والوصف حلال الناس.  )3(

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

نشاط )2( :
  

بالتعاون مع زمالئك؛ سجل بعض أسباب الوقوع يف صف أصحاب الشمال.

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

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

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

نشاط )3( :
  

بالتعاون مع زمالئك؛ سجل بعض أسباب الترف وآثاره يف احلياة الدنيا.

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

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

...................................................................................................... )3(
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التقويم:
س1: اذكر أصناف العذاب على أصحاب الشمال.  

س2: ما معىن الكلمات اآلتية:      )حيموم - احلنث - اهليم(؟

س3: ما موقف املسلم من أعمال أصحاب الشمال.

س4: اشرح اآليات بأسلوبك.
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الدرس الثاني:  تفسير سورة الواقعة )74-58(

يل ىل  مل  خل 

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

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

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

مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ 

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

يمح  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع 

]سورة الواقعة: 58 - 74[.

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
من املين، الذي خيرج منكم.مئ

تندمون وتتعجبون مما أصاب زرعكم.يي

من الغرم والغرامة.خئ

ِمْلًحا ُمًرا ال ميكن شربه.خس

تشعلون.خض

للمسافرين.مق
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نشاط )1( :
  

اختر عنواًنا مناسًبا لآليات، مث اكتبه.

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

املعنى اإلجمالي:

أفرأيتم النَُّطف الي تقذفوهنا يف أرحام نسائكم، هل أنتم ختلقون ذلك بشًرا أم حنن اخلالقون؟ حنن 
ر خلقكم يوم القيامة، وننشئكم فيما ال تعلمونه من الصفات  رنا بينكم املوت، وما حنن بعاجزين عن أن نغيِّ َقدَّ
رون قدرة اهلل على إنشائكم  واألحوال، ولقد علمتم أن اهلل أنشأكم النشأة األوىل ومل تكونوا شيًئا، فهال تذكَّ

مرة أخرى.

لو  األرض،  وننبته يف  قراره  ُنِقرُّ  بل حنن  األرض؟  ُتنبتونه يف  أنتم  الذي حترثونه هل  أفرأيتم احلرث 
نشاء جلعلنا ذلك الزرع هشيًما، ال ُينتفع به يف مطعم، فأصبحتم تتعجبون مما نزل بزرعكم، وتقولون: إنا 

بون، بل حنن حمرومون من الرزق. خلاسرون معذَّ

الذين  السحاب إىل قرار األرض، أم حنن  أنزلتموه من  أأنتم  به،  لتْحَيوا  الذي تشربونه  املاء  أفرأيتم 
أنزلناه رمحة بكم؟ لو نشاء جعلنا هذا املاء شديد امللوحة، ال ُينتفع به يف شرب وال زرع، فهال تشكرون ربكم 

على إنزال املاء العذب لنفعكم.

أفرأيتم النار الي توقدون، أأنتم أوجدمت شجرهتا الي تقدح منها النار، أم حنن املوجدون هلا؟ حنن 
جعلنا ناركم الي توقدون تذكرًيا لكم بنار جهنم، ومنفعة للمسافرين.

ه -أيها النيب- ربك العظيم كامل األمساء والصفات، كثري اإلحسان واخلريات. فزنِّ

الدروس املستفادة من اآليات:

تقرير عقيدة البعث واجلزاء.  -1

إقامة األدلة والرباهني العديدة على صحة البعث، وإمكانه عقاًل.  -2
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بيان منن اهلل تعاىل على عباده يف طعامهم وشراهبم.  -3

وجوب شكر اهلل تعاىل على إفضاله وإنعامه.  -4

يف النار الي توقدها عربة، وعظة للمتقني.  -5

وجوب تسبيح اهلل وتزنيهه عما ال يليق جبالله وكماله من العبث والشريك.  -6

نشاط )2( :
  

ناقش مع معلمك قصة أصحاب القرية يف سورة القلم.

التقويم:
س1: اذكر الدروس املستفادة من اآليات.  

س2: بيِّن وجه االمتنان بنعمة املاء.

س3: هات معاين الكلمات: اآلتية:

)ُأجاًجا - تورون - للمقوين(.
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الدرس الثالث:  تفسير سورة الواقعة )96-75(

يل ىل  مل  خل 

حم  جم  يل  ىل  مل  خل  من  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  ىمحٱ 

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

ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ٰى  ٌّ     ٍّ      َّ   ُّ    ِّ       ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي 

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

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

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

يمح ]سورة الواقعة: 75 - ٩6[.  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
تلينون القول، واملقصود هنا: لني القول للكافرين.حي

حماسبني بعد املوت.مت

استراحة.يق
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نشاط )1( :
  

استخرج من كتاب اهلل تعاىل ثالثة أقسام أقسم هبا اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي.
............................................................................................................... )1(
............................................................................................................... )2(
............................................................................................................... )3(

املعنى اإلجمالي:

لو تعلمون قدره عظيم، إن هذا  َلَقسم  النجوم يف مغارهبا يف السماء، وإنه  أقسم اهلل تعاىل مبساقط 
َلقرآٌن عظيم املنافع، كثري اخلري، غزير العلم، يف كتاب َمُصون مستور    القرآن الذي نزل على حممد 
ه إال املالئكة الكرام الذين طهرهم اهلل من اآلفات  عن أعني اخللق، وهو الكتاب الذي بأيدي املالئكة، ال َيَمسُّ
ه أيًضا إال املتطهرون من الشرك واجلنابة واحلدث، وهذا القرآن الكرمي مزنل من رب  َيَمسُّ والذنوب، وال 

العاملني، فهو احلق الذي ال مرية فيه.

بون هبا وتكفرون؟  بون؟ وجتعلون شكركم لنعم اهلل عليكم أنكم تكذِّ أفبهذا القرآن أنتم -أيها املشركون- مكذِّ
ويف هذا إنكار على من يتهاون بأمر القرآن وال يبايل بدعوته، فهل تستطيعون إذا بلغت نفس أحدكم احللقوم 
عند الزنع، وأنتم حضور تنظرون إليه، أن متسكوا روحه يف جسده؟ لن تستطيعوا ذلك، وحنن أقرب إليه 
منكم مبالئكتنا، ولكنكم ال تروهنم، وهل تستطيعون إن كنتم غري حماسبني وال جمزيني بأعمالكم أن تعيدوا 

الروح إىل اجلسد، إن كنتم صادقني؟ لن ترجعوها.

فأما إن كان امليت من السابقني املقربني، فله عند موته الرمحة الواسعة والفرح، وما تطيب به نفسه، 
وله جنة النعيم يف اآلخرة.

وأما إن كان امليت من أصحاب اليمني، فيقال له: سالمة لك وأمن؛ لكونك من أصحاب اليمني.

وأما إن كان امليت من املكذبني بالبعث، الضالني عن اهلدى؛ فله ضيافة من شراب جهنم املغلي املتناهي 
احلرارة، والنار حيرق هبا، ويقاسي عذاهبا الشديد.
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ح باسم ربك العظيم،  إن هذا الذي قصصناه عليك -أيها الرسول- هلو حق اليقني الذي ال مرية فيه، فسبِّ
هه عما يقول الظاملون واجلاحدون، تعاىل اهلل عما يقولون علًوا كبرًيا. ونزِّ

الدروس املستفادة من اآليات:

بيان أن اهلل تعاىل يقسم مبا شاء من خملوقاته، وأن العبد ال يقسم إال بربه تعاىل.  )1(

تقرير الوحي اإلهلي وإثبات النبوة املحمدية، وأن القرآن الكرمي مزنل من عند اهلل تعاىل.  )2(

وجوب صيانة القرآن الكرمي، وحرمة مسه على غري طهارة.  )3(

حرمة املداهنة يف دين اهلل تعاىل؛ وهي أن يتنازل عن شيء من الدين ليحفظ شيئا من دنياه، واملداراة   )4(
جائزة؛ وهي أن يتنازل عن شيء من دنياه ليحفظ شيًئا من دينه.

يف عجز اإلنسان عن رد روح املحتضر ليعيش بعد ذلك ولو ساعة دليٌل على أنه ال إله إال اهلل.  )5(

بيان فضل السابقني على أصحاب اليمني.  )6(

نشاط )2( :
  

شارك مع زمالئك يف حبث مسألة مس القرآن الكرمي على غري طهارة.

التقويم:
س1: أكمل الفراغ:  

# ورد يف اآليات قسم على ..........................................................................#

# معىن كلمة »مدينني«: ...............................................................................#

# يف املقطع السابق: آية دالة على عجز اإلنسان: ...............................................................#
......................................................................................................................................

س2: بني جزاء املقربني، وأصحاب اليمني.

س3: قارن بني جزاء أهل اخلري، وجزاء املكذبني.
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الدرس الرابع:  تفسير سورة الحديد )6-1(

يل ىل  مل  خل 
 

حف  جف  مغ  معجغ  جع  حطمظ  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  خسمس  حس  جس  مخ  جخ  مح  ىمحٱ 

جم  يل  ىل  مل  خل  هل  مل  خل  حل  جل  لكمك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف 

ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  حنخن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم 

زتمت  رت  يب  ىب  مبنب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ   ِّّٰ     ُّ ٰرٰى    ٌّ     ٍّ   َّ  

]احلديد: 1 - 6[. يمح  اك  يق  ىق  يف  ىف  ىثيث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت 

نشاط )1( :
  

بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب سبب تسمية سورة احلديد هبذا االسم.

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

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

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
جخ نزه اهلل وجمدهمح 

السابق على مجيع املوجوداتجك

الباقي بعد َفـناِئهاحك
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معناهاالكلمة 
.......................................................خك

.......................................................لكمك

ٰرٰى ٰذ  ما يصعد إليهايي 

ىت يدخلهنت 

نشاط )2( :
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اختر عنواًنا مناسًبا لآليات السابقة.

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

املعنى اإلجمالي:

ه اهلل عن  كل سوء، فهو العزيز على خلقه، احلكيم يف تدبري  كل ما يف السماوات واألرض من املخلوقات نزَّ
أمورهم، له ملك السموات واألرض وما فيهما، هو املالك املتصرف يف خلقه، حييي ومييت، وهو على كل شيء 
قدير، هو األول الذي ليس قبله شيء، واآلخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن 

الذي ليس دونه شيء، وال ختفى عليه خافية يف األرض وال يف السماء، وهو بكل شيء عليم.

هو الذي خلق السموات واألرض وما بينهما يف ستة أيام، يعلم ما يدخل يف األرض وما خيرج منها، وما 
يزنل من السماء وما يعرج فيها، وهو سبحانه معكم بعلمه أينما كنتم، واهلل بصري بأعمالكم الي تعملوهنا، 
وسيجازيكم عليها. له ملك السموات واألرض، وإىل اهلل مصري أمور اخلالئق يف اآلخرة. ُيْدِخل ما نقص من 
ساعات الليل يف النهار فيزيد النهار، وُيْدِخل ما نقص من ساعات النهار يف الليل فيزيد الليل، وهو  عليم 

مبا تكنُّه الصدور، ال خيفى عليه من ذلك خافية.
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الدروس املستفادة من اآليات:

هه عن كل سوء. د اهلل ونزِّ )1( جمِّ

)2( اهلل العزيز الغالب يف ملكه، احلكيم يف صنعه، املالك املتصرف يف السماوات واألرض.

)3( اهلل سبحانه األول الذي ليس قبله شيء، واآلخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الغالب الذي ليس فوقه 
شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو تام العلم مبا كان أو يكون، فال خيفى عليه شيء.

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

.................................................................................................................... )5(

نشاط )3( :
  

بالتعاون مع زمالئك، اكتب بعض أمساء سور بدأت بالتسبيح.

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

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

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

التقويم:
س1: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.  

س2: اشرح اآليات بأسلوبك.

س3: عدد بعض مظاهر قدرة اهلل عز وجل.

س4: اذكر معاين الكلمات: التالية:

) سبح هلل- يعرج- يوجل( 
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الدرس الخامس:  تفسير سورة الحديد )12-7(

يل ىل  مل  خل 
 

زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  اممم  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  ىمحٱ 

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

مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  جسحس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت 

هل  مل  خل  جلحل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  حفخف  جف  مغ  جغ  مع  جع 

هب  مب  هئ  مئ  هي  مي  خي  حي  جي  مهٰه  جه  هن  من  حنخن  جن  مم  خم  حم  جم 

مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  لك  هش  مش  هس  مس  هث  مث  هت  مت 

يمح ]احلديد: 7 - 12[. ىي  مي  خي  حي  جي  ىهيه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  جن حن  يم  يم  ىم 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
خلفاء يف التصرف فيها.يل

مك .................................لك 

املقصود هنا: اجلنة.مهٰه

مث هت 
القرض ما ُأخرج السترداد بدله، واحلسن ما كان 

بإخالص بال َمّن وال أذى.
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نشاط )1( :
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اختر عنواًنا مناسًبا لآليات السابقة.

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

املعنى اإلجمالي:

قوا واعتقدوا بأن اهلل ربكم، وأن حممًدا  رسولكم، وأنفقوا وتصدقوا من أموال اهلل الي أعطاكم  صدِّ
إياها، وجعلكم خلفاَء يف التصرف فيها؛ فليست هي بأموالكم يف احلقيقة، وما أنتم فيها إالَّ مبزنلة الوكالء 

والنواب، فالذين صدقوا وآمنوا برهبم ورسوله، وأنفقوا مما منحهم اهلل هلم أجٌر عظيم.

 وأّي عذر لكم يف ترك اإلميان باهلل ورسول اهلل  بني أظهركم يدعوكم إليه، وينبهكم عليه، ويبينه لكم 
باحلجج الدامغة، والرباهني القاطعة إن كنتم مؤمنني يف وقت من األوقات.

  بعض األدلة واآليات الدالة على وجوب اإلميان به وحده؛ فهو الذي يزنل على رسوله  مث يعدد اهلل
املعجزات الظاهرات ليخرجكم من ظلمات الكفر، ومحأة الشرك والضالل إىل نور اإلميان واهلدى.

 مث وبخ اهلل عز وجل من ال ينفق بعد أن حثه اهلل عز وجل، وأوضح أنه يوجد تفاوت يف درجات املنفقني 
  احلث والندب إىل اإلنفاق يف سبيل اهلل، وذكرهم  حسب تفاوت أحواهلم يف اإلنفاق، مث عاود اهلل
بيوم ترى املؤمنني واملؤمنات يسعى نورهم على الصراط بني أيديهم وعن أمياهنم بقدر أعماهلم، ويقال هلم: 
بشراكم اليوم دخول جنات واسعة جتري من حتت قصورها وأشجارها األهنار، ال خترجون منها أبًدا، ذلك 

اجلزاء هو الفوز العظيم لكم يف اآلخرة.

نشاط )2( :
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب املناسبة بني هذه اآليات واآليات الي قبلها.

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

. 1( جيب اإلميان باهلل تعاىل ورسوله(

)2( جيب اإلنفاق يف سبيل اهلل؛ كل على حسب قدرته.

)3( للمؤمنني الذين عملوا الصاحلات، والذين أنفقوا يف سبيل اهلل أجر كبري؛ وهو اجلنة.

)4( أّيد اهلل نبيه مبا يدل على صدقه، ومبا يؤدي إىل إجناح دعوته بالقرآن واملعجزات.

. 5( يلزم الناس بعد ما أيد اهلل به نبيه أن يؤمنوا باهلل(

....................................................................................................... )6(

....................................................................................................... )7(

التقويم:
س1: اكتب الدروس املستفادة من اآليات السابقة.  

س2: اشرح اآليات بأسلوبك.

س3: عدد بعض مظاهر قدرة اهلل عز وجل على خلقه.

. هبا رسوله  س4: اذكر بعض املعجزات الي أيد اهلل
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الدرس السادس:  تفسير سورة الحديد )19-13(

يل ىل  مل  خل   

ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ٰى     ٌّ     ٍّ      َّ      ُّ   ِّ    ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىمحٱ 

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

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

خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  هئجب  مئ  حئخئ  جئ  ىييي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين 

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

حل  جل  مك  لك  حكخك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  مظجع  حط  مض  خض 

جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل 

جه  ين  منىن  خن  حن  جن  يم  ىم  خممم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل 

]احلديد: 7 - 12[. يمح  خي  حي  جي  يه  ىه  مه 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
انتظرونا، أو أمهلونا.     َّ 

 ُّ     
االقتباس طلب القبس، وهو اجلذوة من النار، 

واملراد: نستضيء، وهنتدي بنوركم.
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معناهاالكلمة 
حاجز بني اجلنة والنار.مب

اك أوقعتموها يف بلية وعذاب، أو أهلكتموها بالنفاق.يق 

ا.لك وانتظرمت بالرسول وباملؤمنني شرًّ

شككتم يف أمر الدين.مك

يك خدعتكم األباطيل واآلمال الكاذبة.ىك 

فداء.ري

نشاط )1( :
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب املناسبة بني هذه اآليات واآليات السابقة.

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

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

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

نشاط )2( :
  

تضمنت اآليات موضوعات متعددة، بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب هذه املوضوعات، واآليات املتضمنة 
حتت كل موضوع.

املوضوعاآليات
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املعني اآلجمالي:

فتقول  نوركم،  انتظرونا نستضْئ من  الصراط:  آمنوا، وهم على  للذين  واملنافقات  املنافقون  يقول  يوم 
هلم املالئكة: ارجعوا وراءكم فاطلبوا نوًرا، َفُفِصل بينهم بسور له باب، باطنه مما يلي املؤمنني فيه الرمحة، 
وظاهره مما يلي املنافقني من جهته العذاب، فينادي املنافقون املؤمنني قائلني: أمل نكن معكم؟ نؤدي شعائر 
الدين مثلكم؟ فيجيبوهم: بلى قد كنتم معنا يف الظاهر، ولكنكم أهلكتم أنفسكم بالنفاق واملعاصي، وتربصتم 
بالنيب  املوت وباملؤمنني، وشككتم يف البعث بعد املوت، وخدعتكم أمانيكم الباطلة، وبقيتم على ذلك حىت 
جاءكم املوت، وخدعكم باهلل الشيطان؛ فاليوم ال ُيقبل من أحد منكم عوض؛ ليفتدي به من عذاب اهلل، وال 

من الذين كفروا باهلل ورسوله ، مصريكم مجيًعا النار.

ومساع  اهلل  ذكر  عند  قلوهبم  تلني  أن  هديه  َبعوا  واتَّ  ، ورسوله  اهلل  قوا  للذين صدَّ الوقت  أمل حين 
لوا كالم  القرآن، وال يكونوا يف قسوة القلوب كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم؛ الذين طال عليهم الزمان، فبدَّ
ا لكم دالئل قدرتنا؛ لعلكم تعقلوهنا فتتعظوا. اهلل؛ فقست قلوهبم، وكثري منهم خارجون عن طاعة اهلل؟ قد بينَّ

إن املتصدقني من أمواهلم واملتصدقات، وأنفقوا يف سبيل اهلل؛ ابتغاء وجه اهلل تعاىل، يضاعف هلم ثواب 
قوا بني أحد منهم أولئك الذين كُمل تصديقهم مبا جاءت  ذلك، وهلم اجلنة، والذين آمنوا باهلل ورسله ومل يفرِّ
به الرسل، والشهداء عند رهبم هلم ثواهبم اجلزيل عند اهلل، ونورهم العظيم يوم القيامة، والذين كفروا 

بوا بأدلتنا وحججنا أولئك أصحاب اجلحيم؛ فال أجر هلم، وال نور. وكذَّ

الدروس املستفادة من اآليات:

)1( يستنجد الذين أظهروا اإلسالم يف الدنيا وأبطنوا الكفر باملؤمنني الذين جنوا من العذاب؛ طالبني منهم 
انتظارهم، ليأخذوهم معهم، واالستضاءة بنورهم. 

)2( تقول املالئكة أو املؤمنون هلم: ارجعوا إىل املوضع الذي أخذنا منه النور، فاطلبوه هنالك ألنفسكم؛ فإنكم 
ال تقتبسون من نورنا.

)3(  يضرب حاجز بني اجلنة والنار، باطنه فيه الرمحة؛ وهو ما يلي املؤمنني، وظاهره فيه العذاب؛ وهو ما 
يلي املنافقني.
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)4(  ينادي املنافقون املؤمنني قائلني هلم: أمل نكن معكم يف الدنيا؛ نصلي كما تصلون، وجناهد كما جتاهدون، 
ونفعل مثلما تفعلون؟

)5( خشية اهلل واخلشوع ألوامره وأحكامه من صفات أهل اإلميان.

)6( اإلعراض عن آيات اهلل ومواعظه وشرائعه من خصال الفاسقني.

)7( مساع مواعظ اهلل وآياته حييي القلوب امليتة، ويلني النفوس القاسية.

....................................................................................................... )8(

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

نشاط )3( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ عدد بعض صفات املنافقني من الكتاب والسنة.

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

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

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

التقويم:
س1: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.  

س2: اشرح اآليات بأسلوبك.

س3: وضح أثر مساع آيات اهلل  على القلوب.

س4: وضح بعض صفات املنافقني يف الدنيا، وما يلقونه من جزاء يف اآلخرة.

س5: مىت يكون متاع الدنيا ضاًرا باملؤمن، ومىت يكون نافًعا له؟
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الدرس السابع:  تفسير سورة الحديد )25-20(

يل ىل  مل  خل   

ىئ  نئ  مئ  رئزئ  ٰى      ٌّ       ٍّ     َّ      ُّ  ِّ     ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  ىمحٱ 

ىثيث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  زتمت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ 

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

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

حض  جض  مص  خص  حص  مس  حسخس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت 

لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  جفحف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض 

يل  ىل  مل  خل  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  خلمل  حل  جل  مك 

مه  جه  ين  ىن  من  خن  جنحن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم 

يمح ]احلديد: 20 - 25[. ٰى     ٌّ   ٍّ  ٰر  ٰذ  ىييي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
ٰى ٰر 

اللعب ما رغب يف الدنيا، واللهو: ما أهلى عن 
اآلخرة، واملراد أهنا عبث ال بقاء له، وال دوام.

 ٌّ     
املقصود هنا: تتزين يف عيون َأهلها، أو يتزين هبا 

أهلها.
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معناهاالكلمة 
تكرب وتعال.      ٍّ  

َيِجّف بعد خضرته ونضارته.مب

هشيًما متكسًرا.زتمت

نشاط )1( :
  

تضمنت اآليات السابقة موضوعات متعددة، بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب هذه املوضوعات، واآليات 
املتضمنة حتت كل موضوع.

املوضوعاآليات

 

نشاط )2( :
  

وضح املناسبة بني هذه اآليات واآليات الي قبلها.

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

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

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

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

اعلموا أمنا احلياة الدنيا لعب وهلو، وتفاخر بينكم مبتاعها، وتكاثر بالعدد يف األموال واألوالد، مثلها 
اع نباته، مث يهيج هذا النبات فييبس؛ فتراه مصفًرا بعد خضرته، مث يكون ُفتاًتا يابًسا  رَّ كمثل مطر أعجب الزُّ
متهشًما، ويف اآلخرة عذاب شديد للكفار ومغفرة من اهلل ورضوان ألهل اإلميان، وما احلياة الدنيا ملن كانت 

الدنيا أكرب مهه إال متاع الغرور.

وسابقوا يف السعي إىل أسباب املغفرة من التوبة النصوح واالبتعاد عن املعاصي؛ ِلُتْجَزْوا مغفرة من ربكم، 
َبعوا رسله؛ ذلك فضل اهلل الذي يؤتيه َمن  دوا اهلل واتَّ ة للذين وحَّ وجنة عرضها كعرض السماء واألرض، ُمَعدَّ

يشاء، واهلل ذو اإلحسان والعطاء الكثري الواسع على عباده املؤمنني. 

ُتْخَلق  أن  قبل  املحفوظ من  اللوح  إال هو مكتوب يف  أنفسكم  وما أصابكم من مصيبة يف األرض وال يف 
اخلليقة؛ لكي ال حتزنوا على ما فاتكم من الدنيا، وال تفرحوا مبا آتاكم فرَح بطر وأشر، واهلل ال حيب كل 
متكرب مبا أويت من الدنيا فخور به على غريه، الذين يبخلون مباهلم، ويأمرون الناس بالبخل بتحسينه هلم، 

ومن يتولَّ عن طاعة اهلل ال يضر إال نفسه؛ فإن اهلل هو الغين عن خلقه.

الناس بينهم  ليتعامل  الكتاب باألحكام والشرائع؛  قد أرسلنا رسلنا باحلجج الواضحات، وأنزلنا معهم 
بالعدل، وأنزلنا هلم احلديد، فيه قوة شديدة، ومنافع للناس متعددة، وليعلم اهلل علًما ظاهًرا للخلق من 

ينصر دينه ورسله بالغيب، إن اهلل قوي ال ُيْقَهر، عزيز ال يغاَلب.

الدروس املستفادة من اآليات:

)1( وصف اهلل تعاىل الدنيا خبمس صفات هي: ...................................................................................
.................................................................................................................................................

)2( على الناس العمل لآلخرة، واملسارعة باألعمال الصاحلة الي توجب املغفرة هلم من رهبم.

)3( كل ما يف الكون بأمر اهلل تعاىل.
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)4( كل املصائب معلومة هلل تعاىل، ومكتوبة يف اللوح املحفوظ قبل إجياد اخلليقة، وحفظ ذلك وعلمه هّين 
يسري على اهلل تعاىل.

)5( ملا كانت املصائب واألقدار بيد اهلل فعليهم امتثال األمر؛ فال حيزنوا على ما فاهتم من الرزق، وال يفرحوا 
مبا أوتوا من الدنيا. 

)6( اهلل يبغض كل متكرب مبا أويت من الدنيا، فخور به على الناس، ويعاقبه، وال يرضى عنه.

................................................................................................................ )7(

................................................................................................................ )8(

التقويم:
س1: اشرح اآليات بأسلوبك.  

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.

س3: وضح فضل الصرب على قضاء اهلل عز وجل.

س4: وصف اهلل  احلياة الدنيا بصفات متعددة، وضحها، وبني أثر ذلك على املسلمني.
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الدرس الثامن:  تفسير سورة الحديد )29-26(

يل ىل  مل  خل 
 

ىب  نب  زبمب  رب  ىئيئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ىمحٱ     َّ      ُّ     ِّ       ّٰ  

يق  ىق  ىفيف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب 

نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  يكمل  ىك  مك  لك  اك 

مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  جئحئ  يي  ىي  ني  مي  ريزي  ٰى  ين  ىن 

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

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

يمح ]احلديد:26-2٩ [ خل  حل  جل  مك  لك  حكخك  جك 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
ىت نت  أتَبعناهم، وبعثنا بعدهْم.مت 

مل
مبالغة يف العبادة، واالنقطاع إىل اآلخرة، وأصل 

معناها الفعلة املنسوبة إىل الرهبان.
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املعنى اإلجمالي:

ولقد أرسلنا نوًحا وإبراهيم عليهما السالم إىل قومهما، وجعلنا يف ذريتهما النبوة والكتب املزنلة، فِمن 
ذريتهما مهتٍد إىل احلق، وكثري منهم خارجون عن طاعة اهلل، مث أتبعنا على آثار نوح وإبراهيم عليهما السالم 
ينا بعيسى بن مرمي ، وآتيناه اإلجنيل، وجعلنا يف قلوب الذين  برسلنا الذين أرسلناهم بالبينات، وقفَّ
ين فيما بينهم، وابتدعوا الرهبانية ما فرضناها عليهم، بل هم الذين التزموا  اتبعوه ليًنا وشفقة؛ فكانوا متوادِّ
هبا من تلقاء أنفسهم؛ َقْصُدهم بذلك رضا اهلل، فما قاموا هبا حق القيام، فآتينا الذين آمنوا منهم باهلل 

. ورسله أجرهم حسب إمياهنم، وكثري منهم خارجون عن طاعة اهلل، مكذبون نبيه حممًدا

يا أيها الذين آمنوا، امتثلوا أوامر اهلل، واجتنبوا نواهيه، وآمنوا برسوله؛ يؤتكم ضعفني من رمحته، 
وجيعل لكم نوًرا هتتدون به، ويغفر لكم ذنوبكم، واهلل غفور لعباده.

أعطاكم اهلل تعاىل ذلك كله؛ ليعلم أهل الكتاب الذين مل يؤمنوا مبحمد  أهنم ال يقدرون على شيء ِمن 
فضل اهلل يكسبونه ألنفسهم، أو مينحونه لغريهم، وأن الفضل كله بيد اهلل وحده يؤتيه َمن يشاء من عباده، 

واهلل ذو اإلحسان والعطاء الكثري الواسع على خلقه.

نشاط )1( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب بعض األحاديث الي وردت يف فضل سورة احلديد.

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

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

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

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

بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب املوضوعات الي تناولتها سورة احلديد.

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

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

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

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

الدروس املستفادة من اآليات:

)1( أرسل اهلل  األنبياء والرسل هداية للناس ودعوة لصالحهم.

)2( أرسل اهلل  نوًحا وإبراهيم، وجعل النبوة يف نسلهما؛ فجعل بعض ذريتهما أنبياء، وأوحى إليهم الكتب 
املزّنلة من السماء؛ وهي: التوراة، واإلجنيل، والزبور، والفرقان.

)3( بعض ذرية نوح وإبراهيم عليهما السالم آمن، وكثري منهم كافرون خارجون عن طاعة اهلل تعاىل.

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

................................................................................................................ )5(

................................................................................................................ )6(

)7( ابتدع أتباع عيسى  الرهبانية من قبل أنفسهم، فما قاموا هبا حق القيام.

)8( أمر اهلل تعاىل صراحة مؤمين أهل الكتاب أن يتقوا اهلل حق تقاته باتباع أوامره واجتناب نواهيه، وأن 
. يؤمنوا برسوله حممد

)٩( الفضل اإلهلي يف ملك اهلل وتصرفه، يؤتيه من يشاء؛ ألنه قادر يفعل ما يريد.
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التقويم:
س1: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.  

س2: اشرح اآليات بأسلوبك.

س3: وضح ما املقصود بالرهبانية، ومن ابتدعها؟

        



احلديث والثقافة 
اإلسالمية
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أهداف الوحدة:
  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

# حيفظ األحاديث املقررة.#

# يشرح األحاديث املقررة.#

# يستخرج الدروس املستفادة من األحاديث املقررة.#

# يتحلى مبا ترشد إليه األحاديث من الفضائل واألحكام واآلداب.#
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الدرس األول:  الكسب خير من سؤال الناس:

العمل مبشقة وتعب خري من استجداء الناس وسؤاهلم

عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  قال: »والذي نفسي بيده، ألن يأخذ 
أحدكم حبله فيحتطب على ظهره، خري له من أن يأيت رجاًل فيسأله، أعطاه أو منعه«)1(.

التعريف بالراوي:

نشاط )1(:
اكتب ما تعرفه عن الصحايب اجلليل أيب هريرة رضي اهلل عنه، واستعن ببعض الكتب الي تزيدك   

معرفة به.

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

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

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

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

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 

املقصود هنا: يطلب منه مااًل، أو طعاًما.فيسأله

1 ( أخرجه البخاري )1401(، ومسلم )1042(.
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شرح الحديث الشريف:

يقسم النيب  أن العمل ولو كان شاًقا كاالحتطاب خري وأفضل يف الدنيا واآلخرة من سؤال الناس.
الدروس المستفادة من الحديث الشريف:

اإلسالم يعاجل قضية البطالة والعمل يف املجتمع وحيث على الكسب وترك التواكل يف االكتساب.  )1(

أسس اإلسالم مبدأ احلالل واحلرام يف األرزاق وربطه بالدعوة إىل العمل والسعي يف طلب الرزق وعدم   )2(
الركون إىل اآلخرين.

يئرب  ىئ  نئ  مئ  زئ  أوجب الشرع على كّل واحد أن ينفق على من يعول، ويسعى عليهم مبا يستطيع، ىمحٱ   )3(
يمح  اك  يق  ىق  يف  ىف  ىثيث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  متنت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب 

]الطالق:7[.

حتمل املشاق يف طلب الرزق وأن يتعب اإلنسان يف حتصيله خري له وأفضل من أن ميد يده يتكفف الناس   )4(
وإن أعطوه، فقد قال رسول اهلل : »ما يزال الرجل يسأل الناس حىت يأيت يوم القيامة ليس يف وجهه 

مزعة حلم«)1(.

يتحول الكسب من حاجة شخصية إىل عبادة إذا وجدت النية الصاحلة والكسب احلالل.  )5(

اإلسالم مل حيرم التملك الفردي وال اجلماعي بل دعا إليه ورغب فيه، مث أرشد إىل أمهية حسن كسبه   )6(
وحسن صرفه.

البدين  تكلف ســوى اجلهد  ال  الــي  األعمال  إىل  إشــارة  وفيه  ذا عمل،  يكون  أن  واحــد  كل  على  )7(  جيب 
كاالحتطاب، ويف عصرنا من األعمال الي ال تكلف سوى اجلهد البدين:

............................................................................................  -

............................................................................................  -

..................................................................................................  )8(

1 ( أخرجه البخاري )1405(، ومسلم )1040(.
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نشاط )2(:
  

بالتعاون مع زمالئك؛ عدد بعض أسباب البطالة:

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

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

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

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

التقويم:
س1: اكتب الدروس املستفادة من احلديث.  

س2: ما احلكم الشرعي لسؤال الناس من غري ضرورة؟

س3: كيف توجه احلديث يف معاجلة الفقر والبطالة؟

س4: هل العمل عبادة؟ ملاذا؟

س5: وضح أثر البطالة على الفرد واملجتمع.
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الدرس الثاني : األخوة والتعاون:

َس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْرَبًة ِمْن   عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل : »َمْن َنفَّ
َر اهللَّ  َر َعَلى ُمْعِسٍر َيسَّ َس اهللَّ َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب َيْوِم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َيسَّ ْنَيا َنفَّ ُكَرِب الدُّ
ْنَيا َواْلِخَرِة، َواهللَّ ِفي َعْوِن  ْنَيا َواْلِخَرِة، َوَمْن َسَتَر ُمْسِلًما َسَتَرُه اهللَّ ِفي الدُّ َعَلْيِه ِفي الدُّ
اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد ِفي َعْوِن َأِخيِه، َوَمْن َسَلَك َطِريًقا َيْلَتِمُس ِفيِه ِعْلًما َسهََّل اهللَّ َلُه ِبِه 
َطِريًقا ِإَلى اْلَجنَِّة، َوَما اْجَتَمَع َقْوٌم ِفي َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت اهللَِّ َيْتُلوَن ِكَتاَب اهللَِّ َوَيَتَداَرُسوَنُه 
ْتُهُم اْلَماَلِئَكُة، َوَذَكَرُهُم اهللَّ  ْحَمُة، َوَحفَّ ِكيَنُة، َوَغِشَيْتُهُم الرَّ َبْيَنُهْم، ِإالَّ َنَزَلْت َعَلْيِهُم السَّ

َأ ِبِه َعَمُلُه َلْم ُيْسِرْع ِبِه َنَسُبُه« . ِفيَمْن ِعْنَدُه، َوَمْن َبطَّ

نشاط )1( 
  

ج احلديث السابق خرِّ

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

نشاط )2( 
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم، اذكر مناقب راوي احلديث.

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

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

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

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

معناهاالكلمة
فنفَّس خفَّ
 احلزن أو الغمة الي تأخذ النفسكربة
ر نَيسَّ ل وَهوَّ                         َسهَّ

الدروس المستفادة من الحديث الشريف: 

الدنيا دار ابتالء وامتحان؛ فالبد من حصول البالء للمؤمن.- 1

املؤمنون متعاونون دائًما، وجيب أن يزيد التعاون فيما بينهم عند حصول البالء.- 2

املحرك - 3 إمنا  فقط،  املصاهرة  أو  القرابة  املحرك  فليس  اإلميــان؛  لدافع  بينهم  فيما  يتعاونون  املؤمنون 
الرئيس هلم اإلميان.

جيب على القادرين تفريج كربات إخواهنم املؤمنني.- 4

ج اهلل - 5 ج كرباهتم يف الدنيا يفرِّ ر على عباد اهلل املؤمنني وفرَّ يوم القيامة يوم الكربات احلقيقية، ومن يسَّ
كرباته يوم القيامة.

نشاط )3( 
  

 مناذج ُيحتذى هبا يف تفريج  التعلم؛ اذكر من قصص املسلمني يف عهد النيب  بالرجوع إىل مصادر 
الكربات، والتيسري على املعسرين.

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

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

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

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

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

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

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

التقويم : 
  

س1: اشرح كيف تتحقق قاعدة »اجلزاء من جنس العمل« على هذا احلديث؟

«)1(، اشرح العالقة بني هذا احلديث و احلديث  ُيــرَحــمُ َيرَحُم ال  »من ال   : س2: قال رسول اهلل
السابق.

س3: اكتب الدروس املستفادة من احلديث الشريف.

        

1 ( أخرجه مسلم )2318(.
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الدرس الثالث : التوكل على اهلل:

ُلوَن  عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أنه مسع رسول اهلل يقول: »لو أنكم تتوكَّ
على اهلِل حقَّ توّكِلِه َلَرَزَقُكْم َكَما َيرُزُق الطرَي َتْغُدو ِخَماًصا وتروُح ِبطاًنا« )1 (.

نشاط )1(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم، اذكر بعض مناقب راوي احلديث.

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

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

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

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

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
صدق اعتماد القلب على اهلل عّز وجلتتوكلون

تذهب يف أول النهارتغدو
مجع مخيص أي جياًعامخاًصا

الرجوع آخر النهارتروح
شبعانةبطاًنا

1 (  أخرجه أمحد )111/1(.
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شرح الحديث الشريف:

يبني لنا رسول اهلل  حقيقة التوكل؛ و أن الناس لو حققوا التوكل على اهلل بقلوهبم واعتمدوا عليه اعتماًدا 
كليًّا يف جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم وأخذوا باألسباب املفيدة لساق إليهم أرزاقهم مع أدىن سبب، كما 
يسوق إىل الطري أرزاقها مبجرد الغدو والرواح، وهو نوع من الطلب ولكنه سعي يسري، وحتقيق التوكل ال ينايف 
السعي يف األسباب الي قدر اهلل سبحانه وتعاىل املقدرات هبا وجرت سننه يف خلقه بذلك فإن اهلل تعاىل أمر 

بتعاطي األسباب مع أمره بالتوكل، فالسعي يف األسباب باجلوارح طاعة والتوكل بالقلب عليه إميان به.

الدروس المستفادة من الحديث الشريف: 

العبادة تشمل التقرب هلل تعاىل بأعمال القلوب واجلوارح، وأعمال اجلوارح يف األصل مبنية على أعمال - 1
القلوب.

التعبد هلل تعاىل ليس خمتًصا باألعمال الظاهرة فقط.- 2

التوكل الصادق هو: اعتماد القلب على اهلل عز وجل يف جلب اخلري ودفع الضر؛ مع فعل األسباب املمكنة.- 3

التوكل ليس جمرد كالم يقوله املرء، إمنا هو عمل بالقلب.- 4

الرزق بيد اهلل عز وجل يسوقه ملن يشاء وقتما يشاء.- 5

املؤمن يتوكل على اهلل تعاىل يف مجيع شؤونه وىف كل أعماله يف الدين والدنيا.- 6

للتوكل على اهلل آثار متعددة على الفرد منها: - 7

رضا اهلل عن العبد. «

الرضا بقضاء اهلل وقدره. «

نيل ما عند اهلل من خري كثري. «

طمأنينة النفس. «

عدم ركون العبد إىل املخلوقني. «



187

نشاط )2( :
امجع بعض اآليات الكرمية الي حتث على التوكل.  

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

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

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

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

 نشاط )3( :
قارن بني التوكل على اهلل عز وجل والتواكل. 

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

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

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

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

التقويم : 
  

س1: ما املقصود بالتوكل على اهلل؟

س2: ما مثرات التوكل على اهلل؟

س3: قارن بني التوكل على اهلل والتواكل.

س4: وضح الدروس املستفادة من احلديث الشريف.
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الدرس الرابع : رحمة اهلل تعالى

الفوز احلقيقي الذي يسعى إليه املسلم هو دخول اجلنة والنجاة من النار، ويبقى السبيل املوصل إىل ذلك 
هل هو كثرة األعمال الصاحلة، والتقرب بالطاعات؟ أم بشيء آخر قد خيفى على البعض وهو األصل يف دخول 

اجلنة؟ من خالل احلديث التايل لعلنا ندرك اإلجابة:

ِمْنُكْم  َأَحًدا  َي  ُيَنجِّ »َلْن   : عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 
ُدوا  َدِني اهلُل ِبَرْحَمٍة. َسدِّ َعَمُلُه« َقاُلوا: َواَل َأْنَت َيا َرُسوَل اهلِل؟ َقاَل: »َواَل َأَنا، ِإالَّ َأْن َيَتَغمَّ

َوَقاِرُبوا، َواْغُدوا َوُروُحوا، َوَشْيٌء ِمَن الّدْلَجِة، َوالَقْصَد الَقْصَد َتْبُلُغوا« متفق عليه )1( .

نشاط )1(:
  

تعاون مع زمالئك يف اختيار عنوان مناسب للدرس.

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

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
يلبسنيها ويغمدين هبا، ومنه أغمدت السيف وغمدته إذا يتغمدين

جعلته يف غمده وسترته به.

اعملوا األكمل بدون إفراط وال تفريط. وإن مل تستطيعوا سددوا وقاربوا
فاعملوا ما يقرب منه.

زوال اغدوا وروحوا بعد  السري  الــروحــة:  النهار،  أول  السري  الــغــدوة: 
الشمس.

السري لياًل.الدجلة

1(  أخرجه البخاري )6463( واللفظ له، ومسلم )2816(، وآخر احلديث ليس يف مسلم.
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راوي الحديث)1( :
أبو هريرة

االسم والنسب 
وسبب الكنية

عبدالرمحن  هــو   -
بــــــــــــن صــــخــــر 
الــدوســي، نسبة 
بــن  دوس  إىل 

عدنان األزدي.
أنه  الكنية  سبب   -
ــه هـــرة  ــ كــــــان لـ
صـــغـــرية يــلــعــب 
كان  عندما  هبــا 
ــم  ــن ــغ ــى ال ــرعــ ــ ي

ألهله.

أمن النيب  على 
هــريــرة  أيب  دعــــاء 
يرزقه  بــأن  لنفسه 

اهلل علًما ال ينسى.

ـــ  ــ تـــــويف ســـنـــة 57ه
قرابة  عــمــره  ــان  وكـ

78 سنة.

يد  عــلــى  أســلــم   -1
ــل بــن  ــ ــي ــ ــف ــطــ ــ ال
عــمــرو الــدوســي 
عنه  اهلل  رضـــي 

يف اليمن.
أحـــفـــظ  ــان  ــ ــ كـ  .2
الـــــصـــــحـــــابـــــة 
ــول  حلـــديـــث رسـ

. اهلل
أهــل  مـــن  ــان  ــ ك  -3
مسجد  ـــة   ُصـــفَّ
النيب  فقرًيا 

مسكيًنا.

وفاته املناقب
معامل

من حياته

شرح الحديث الشريف:

 : وال أنَت يا رسوَل اهلِل؟!« فقال« : حابُة َة، فسَأله الصَّ ُد النَّيبُّ  أنَّه لن ُيدِخَل أحًدا عمُله اجَلنَّ ُيؤكِّ
َدين اهلُل برمحٍة«، أي: َيتداَرَكين هبا. »وال أنا، إالَّ أن َيتغمَّ

الِعبادِة،  وأمرنا أن نقتصد يف  واَب وال نفرط فنجهد أنفسنا يف  نْقِصد الصَّ  بأن  أمرنا رسول اهلل 
ريَق املستقيَم. األمور، وأن نتجنب َطَرَفي اإلفراِط والتَّفريِط، وأن نلتزم الَقْصَد والطَّ

1(  لالستزادة: تاريخ مدينة دمشق )2٩5/67(، اإلصابة يف متييز الصحابة )425/7(.
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الدروس المستفادة من الحديث الشريف:

عبادتنا هلل تعاىل نعمة حتتاج إىل شكر، فمهما عبدناه فلن نوفيه حقه، فالعمل جمرًدا ال يكفي لدخول   -1
اجلنة وال النجاة من النار، بل البد من رمحة اهلل تعاىل.

مهما بلغ العبد من الطاعة والعبادة فليس له أن مين على اهلل تعاىل، بل جيب عليه التواضع هلل ونسبة   -2
الفضل إليه، بل املنة هلل عليهم وعلى مجيع اخللق.

هناك أسباب تنال هبا رمحة اهلل تعاىل حيرص عليها املسلم، ويتحرى أماكنها لتناله رمحة ربه فيفوز   -3
فوًزا عظيًما.

دين اهلل تعاىل يسر، وأفضل األعمال فيه ما كانت على وجه االقتصاد من غري إفراط وال تفريط، وال   -4
تكلف وال تعسري، وعلى هذا دلت النصوص الكثرية من الكتاب والسنة.

دلنا احلديث على أزمنة فاضلة، حيث فيها على العمل الصاحل، وهي:  -5

أ    - أول النهار »واغدوا«، وفيه صالة الفجر وأذكار الصباح.

آخر النهار »وروحوا«، وفيه صالة العصر وأذكار املساء. ب - 

آخر الليل »الدجلة«، وفيه قيام الليل واالستغفار باألسحار، والدعاء. ت - 

التشديد على النفس بالطاعات مظنة الترك وامللل، فالقصد القصد، والتوسط التوسط، مع الدميومة   -6
واالستمرار، وهو مظنة بلوغ طريق السعادة، وحتقق الغاية املرادة.

العمل الصاحل إمنا يكون سبًبا لدخول اجلنة ألن به ينال املرء رمحة ربه، وإمنا املنفي يف احلديث أن يكون   -7
دخول اجلنة عوًضا عن العمل الصاحل.
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نشاط )2(:
ذكر اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي أسباًبا تنال هبا رمحته يف كل من: سورة األعراف اآلية )56(، واآلية   

)156(، ويف سورة البقرة آية )218(، مع زمالئك اكتب اآليات مث استخرج هذه األسباب.

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

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

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

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

نشاط )3(:
  

جم  يل  ىل  مل  خل  هش  مش  هس  مس  هث  مث  يف قول اهلل تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]اإلنسان: 25، 26[، بيان ألوقات حث فيها على الذكر والعبادة، اذكرها مع ذكر  مم  خم  حم 

نوع العبادة املشروعة يف كل وقت.

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

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

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

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

يمح ]النحل: 32[؟ مس  خس  حس  جس  مخ  كيف جتمع بني احلديث وبني قول اهلل تعاىل: ىمحٱ 

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

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

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

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

التقويم:
  

س1: ما معىن »يتغمدين اهلل برمحة«؟

س2: يف احلديث التحذير من تكليف النفس ما ال تطيق، بني أضرار ذلك من خالل نص احلديث.

س3: اذكر األزمنة الفاضلة للعبادة الي ذكرت يف احلديث الشريف.

س4: اكتب الدروس املستفادة من احلديث الشريف.
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الدرس الخامس :  االستقامة

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

نشاط )1(:
بالتعاون مع زمالئك، اكتب عالَم يستقيم املسلم.  

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

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

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

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

معنى االستقامة:

هي سلوك الصراط املستقيم، وهو الدين القومي من غري تعويج عنه مينة وال يسرة، ويشمل ذلك فعل 
الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك املنهيات كلها كذلك.

وهذا املعىن ينبغي أن يقوم به كل مسلم، وال خيتص به واحد دون آخر، أو فئة دون فئة، فكل املسلمني 
يف األمر بالتزام الدين سواء، فيحافظ اجلميع على شعائر اهلل ودينه وأوامره ونواهيه.

أهمية االستقامة:

# االستقامة هي طريق األنبياء والصاحلني، وهي الدين القومي، فقد أمر اهلل موسى وهارون عليهما السالم؛ #

يمح ]يونس: ٨٩[،  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  فقال: ىمحٱ 

1 ( أخرجه مسلم )38(.
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ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  وأمر حممًدا  أن يستقيم هو ومن اتبعه من املسلمني؛ فقال: ىمحٱ 

زب  رب  يمح ]هود: ١١٢[، وأمر اهلل نبيه أن يدعو أمته إليها فقال: ىمحٱ  مل  يك  ىك  مك  اكلك  يق 

ىثيمح  نث  زثمث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت   يب  ىب  نب  مب 

]فصلت: ٦[.

# خم # حم  جم  يل  ىل  مل  خل  االستقامة طريق النجاة من النار والفوز باجلنة،ىمحٱ 

ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم 

يمح ]فصلت: ٣٠[.

# استقامة القلب أساس يف استقامة اجلوارح، فيسلم اإلنسان من الشرور واآلثام يف الدنيا واآلخرة.#

# يمح ]اجلن: ١٦[.# ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  االستقامة سبيل للخري والربكة من اهلل، ىمحٱ 

نشاط )2(:
  

باملشاركة مع زمالئك اكتب يف خطوات عملية: كيف جنعل من أنفسنا أتباًعا لألنبياء. 

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

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

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

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

أسباب االستقامة:

ىث - 1 نث  مث  زث  رث  يت  نتىت  مت  زت  رت  هداية اهلل وتوفيقه: قال سبحانه: ىمحٱ 

يمح ]انلور: ٤٦[. يث 
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يمح ]الفاحتة: ٦[.- 2 ىي  مي  خي  الدعاء: وهلذا ندعو يف كل صالة: ىمحٱ 

مت - 3 زت  رت  ىبيب  نب  مب  زب  رب  اإلخــالص هلل يف القول والعمل: ىمحٱ 

يمح ]األنعام: ١٥٣[. ىف  يث  ىث  نث  مث  رثزث  يت  ىت  نت 

يمح - 4 جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  التوبة واالستغفار باستمرار:ىمحٱ 

]القصص: ٦٧[.

رث - 5 يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  العمل الصاحل وترك السيئات: ىمحٱ 

يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  اكلك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث 

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

يمح ]ابلقرة: ٢١٣[. جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  خئمئ 

حم - 6 جم  يل  ىل  مل  خل  جتنب خطوات الشيطان: فبها يزل العبد عن الصراط املستقيم، ىمحٱ 

حي  جي  يه  ىه  جهمه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ممىم  خم 

يمح ]انلور: ٢١[. مئ  زئ  رئ  ٰى     ٌّ    ٍّ    َّ   ُّ    ِّّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي 

يه - 7 االهتمام بالعلم الشرعي: فهو منري للطريق يف ظلمات الشبهات والشهوات، قال سبحانه: ىمحٱمهىه 

ٰى     ٌّ   ٍّ     َّ     ُّ         ٰر  ٰذ  يي   ىي  مي  خي  حي   جي 

       ِّيمح ]إبراهيم: ١[؛ فالقرآن الكرمي هو النور والكتاب املبني الذي به هنتدي إىل الصراط املستقيم 

لو علمناه وعملنا به.

الصحبة الصاحلة: فأصدقاء اخلري هم الذين إذا نسيت ذكروك، وإذا ذكرت أعانوك، ومن الصفات - 8

الي ينبغي أن يتحلى هبا الصديق حىت يكون صديًقا صاحًلا: الوفاء- األمانة- الصدق- البذل- اإلخاء، 

اَل  اِد،  اْلَحدَّ َوِكرِي  اْلِمْسِك،  َصاِحِب  َكَمَثِل  ْوِء  السَّ اجَلليس  و  اِلح  الصَّ » َمَثُل اجلليس   : اهلِل  َرُسوُل  َقاَل 
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اِد ُيْحِرُق َبَدَنَك َأْو َثْوَبَك َأْو َتِجُد ِمْنُه  ا َتْشَتِريِه، َأْو َتِجُد ِرحَيُه، َوِكرُي اْلَحدَّ َيْعَدُمَك ِمْن َصاِحِب اْلِمْسِك ِإمَّ

ِرحًيا َخِبيَثًة«  متفق عليه.

ثمار االستقامة:

االستقامة من كمال اإلميان وحسن اإلسالم.- 1

هبا ينال اإلنسان الكرامات ويصل إىل أعلى املقامات.- 2

استقامة القلوب استقامة للجوارح.- 3

املداومة عليها أفضل من كثري من األعمال اّلي يتطّوع هبا.- 4

صاحبها يثق به الّناس، وحيبون معاشرته.- 5

االستقامة أعظم الكرامة.- 6

دليل اليقني ومرضاة رب العاملني.- 7

نشاط )2(:
  

ناقش مع زمالئك آثار االستقامة يف حياتكم.

التقويم:
س1: عرف االستقامة.  

س2:  اذكر ثالثة أسباب من أسباب االستقامة.

س3:  بيِّن أمهية االستقامة يف حياتك.

س4:  اذكر حديًثا يدل على أمهية االستقامة.
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الدرس السادس:  الصدق والكذب: 

الصدق: أن تقول ما يتوافق مع احلقيقة، والكذب عكسه، فلو سألنا الفطرة: أيهما أفضل؟ ما اجلواب؟

أهمية الصدق:

# أوجبه اهلل عز وجل على املسلمني ليكون شعارهم ومنبع أخالقهم فهو أساس من أسس اإلميان باهلل، قال #

يئيمح ]اتلوبة: ١١٩[. ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  سبحانه: ىمحٱ    ِّ    ّٰ 

# حم # جم  هل  مل  خل  الّصدق طريق األبرار إىل اجلنة، فينفع صاحبه يوم القيامة؛ قال سبحانه: ىمحٱ 

مبهب  هئ  مئ  هي  مي  حيخي  جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن  ممجن  خم 

يمح ]املائدة: ١١٩[. هث  مث  هت  مت 

# هب # مب  خب  حب  جب  بالصدق تنال حمبة اهلل؛ فالّصادقون هم أحباب اهلل املقّربون، ىمحٱ 

حسيمح ]احلجرات:  جس  مخ  محجخ  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت 

.]١٥

# بالصدق يأمن الناس؛ فالّصادقون حيّبهم الّناس ويثقون هبم ويأمتنوهنم يف سائر معامالهتم.#

# الصدق يرفع األعمال ويعلي شأهنا.#

# الصدق دليل القوة ومسة الثقة بالنفس.#

# الصدق منجاة والكذب مهواة.#

# الصدق يف احلديث جيعله مؤثًرا يف القلوب.#

# الصادق حمشور مع النبيني والشهداء والصاحلني.#
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مجاالت الصدق:

# الصدق يف األقوال: استواء اللسان على األقوال، كاستواء السنبلة على ساقها.#

# والصدق يف األعمال: استواء األفعال على األمر واملتابعة،كاستواء الرأس على اجلسد.#

# والصدق يف األحوال: استواء أعمال القلب واجلوارح على اإلخالص، واستفراغ الوسع وبذل الطاقة.#

فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق. وحبسب كمال هذه األمور فيه وقيامها به تكون صّديقّيته. 
كما فعل أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه.

نشاط )1(:
  

الصدق يف املعامالت والوعد من أي املجاالت الثالثة؟ وضح ذلك.

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

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

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

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

خطورة الكذب:

# املنافق # ؛ قال: »آية  الّنيّب  املنافقني، عن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن  أبرز صفات  الكذب من 

ثالث: إذا حّدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان«)1(.
# قلٌب للحقائق وتزييف للحق.#

# جغ # مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  سبب يف اللعنة، ىمحٱ 

يمح ]آل عمران: ٦١[. لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ 

1 ( أخرجه البخاري )33(، ومسلم )5٩(.
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# صاحبه مهان ذليل.#

# يفقد الثقة بني الناس.#

# يضيع احلقوق، سواء حق اهلل أو حق املخلوق.#

# يكذب البعض ليضحك الناس يف فكاهات خمترعة، وقد قال عليه الصالة والسالم: »ويل للذي حيدث #

باحلديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له«)1(.

# الكذب يف حاالت اإلصالح بني الناس، أو يف احلرب مع الكفار جائز ملا فيه من املصلحة.#

نتيجة كٍل من الصدق والكذب:

# عن عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: »إن الصدق يهدي إىل الرب، #
يًقا، وإن الكذب يهدي إىل الفجور،  وإن الرب يهدي إىل اجلنة، وإن الرجل ليصدق حىت يكون صدِّ

وإن الفجور يهدي إىل النار، وإن الرجل ليكذب حىت يكتب عند اهلل كذاًبا«)2(.
نتيجة الكذبنتيجة الصدق

يوصل إىل الفجوريوصل إىل الرب
.....................يوصل إىل اجلنة

.....................يكتب صاحبه ...........
يورث القلق واهلمَّ واالضطرابيورث الطمأنينة وراحة البال

مهلكة وموجب للعقابمنجاة من املهالك يف الدنيا واآلخرة
ممحق الربكةسبب الربكة يف كل شيء

يعدم الثقة بني الناس............................

1 ( أخرجه أبو داود)4٩٩0(.
2 ( أخرجه البخاري )60٩4(، ومسلم )2606(.
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أعظم أنواع الكذب:

# هب # مب  خب  حب  جب  هئ  الكذب على اهلل وهو شر أنواع الكذب: قال سبحانه: ىمحٱ 

مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  مججح  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت 

يمح ]انلحل: ١١٦[. خص  حص 

# الكذب على الرسول عليه الصالة والسالم: قال : »إنَّ كذًبا عليَّ ليس ككذب على أحد؛ فمن كذب علي #
متعمًدا فليتبوأ مقعده من النار«)1(.

# الكذب على العلماء: كنسبة الفتوى أو األقوال إىل غري قائليها.#

# الكذب يف رؤيا املنام: كمن يدعي أنه رأى رؤيا ومل يرها، وقد وصفها رسول اهلل  بقوله: »إن من أفرى #
الفرى أن ُيري عينيه ما مل تر«)2(.

# شهادة الزور: وقد عدها النيب  من أكرب الكبائر؛ فعن أيب بكرة رضي اهلل عنه قال: قال النيب صلى #
اهلل عليه وسلم: »أال أنبئكم بأكرب الكبائر )ثالًثا(؟ قالوا: بلى يا رسول اهلل. قال: اإلشراك باهلل، وعقوق 

الوالدين-وجلس وكان متكًئا فقال-: أال وقول الزور«. قال: فما زال يكررها حىت قلنا: ليته سكت.

# اليمني الغموس: أن حيلف كاذًبا عمًدا، وهي من الكبائر، ملا روي عن عبداهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما #
عن النيب  قال: »الكبائر: اإلشراك اهلل، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمني الغموس«)3(.

وسائل تعين على التخلص من الكذب:

للتخلص من الكذب ميكن أن جياهد العبد نفسه؛ ومن األمور املعينة:

ميكن للعبد أن يتخلص من الكذب مبجاهدة نفسه، ومن األمور املعينة على ذلك:

# الدعاء واللجوء إىل اهلل تعاىل واالستعانة به.#

# جمالسة الصاحلني واألخيار.#
1 ( أخرجه البخاري )12٩1(، ومسلم )4(.

2 ( أخرجه البخاري )7043(.

3 ( أخرجه البخاري )6675(.
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# ترك رفقاء السوء والكاذبني.#

# تذكر أجر الصدق وإمث الكذب.#

# شجاعة النفس وعدم اخلوف إال من اهلل.#

# صالح األعمال، حبيث ال يلجئ نفسه إىل الكذب.#

# تذكر سوء اخلامتة وأن يكتب عند اهلل كذاًبا.#

نشاط )2(:
  

باملناقشة مع زمالئك اكتب مثااًل واقعيًّا للصدق وآخر للكذب وبني أثر ذلك.

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

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

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

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

التقويم:
  

س1: عرف الصدق والكذب.

س2: كيف يكون الكذب عالمة من عالمات النفاق.

س3:  قارن بني الصدق والكذب من حيث اآلثار الدنيوية.

س4: اذكر ثالثة من أعظم أنواع الكذب.
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الدرس السابع:  ذكر اهلل تعالى: 

العبادة الي ال تكلف جهًدا وال مااًل على أحد، وهي من أفضل القربات وأعظم الطاعات؛ ذكر اهلل تعاىل، 
معيمح ]العنكبوت: ٤٥[. جع  مظ  قال سبحانه: ىمحٱ 

معنى ذكر الله:

كل ما يتلفظ به العبد بلسانه من التهليل والتحميد والتسبيح والدعاء واالستغفار وقراءة القرآن والثناء على 
اهلل ومتجيده هو الذكر القويل، وما يتفكر فيه من جالل اهلل وعظمته فيخشاه ويرقُّ له قلبه وخيافه ويرجوه 

هو الذكر القليب.

فالذكر عبودية القلب واللسان وهي غري مؤقتة، بل العباد مأمورون بذكر معبودهم وحمبوهبم يف كل حال؛ 
قياًما وقعوًدا، وعلى جنوهبم، فاملسلم إما ذاكر هلل بلسانه، أو بقلبه، وكالمها من أفضل الطاعات ومن أعظم 

أسباب النجاة من اآلثام والشرور والعقوبة يف الدنيا واآلخرة.

فضل الذكر:

يرضي الرمحن عزو جل، وقد أمرنا بذكره يف كثري من اآليات؛ لننال رضاه.- 1

يطرد الشيطان ويقمعه، فالشيطان ال يصرب على ذكر اهلل وال يقاومه، ومن ذلك الشيطان املصاحب - 2

للعني أو احلسد أو السحر أو حنوها، ال يصرب مع الرقية الشرعية من األذكار والقرآن والدعاء.

هئ - 3 مئ  هي  مي  حيخي  جي  ٰه  مه  جه  هن  يزيل اهلم والغم عن القلب، ىمحٱ 

يمح ]الرعد: ٢٨[. مب 

مف - 4 خف  يقوي القلب والبدن، وجيلب الرزق قال سبحانه على لسان نبيه هود عليه السالم: ىمحٱ 

جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق 
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يمح ]هود: ٥٢[ . خم  حم 

يورث الذاكَر مراقبة هلل سبحانه وتعاىل حىت يدخله يف باب اإلحسان، فيعبد اهلل كأنه يراه، والسبيل - 5

للغافل عن الذكر إىل مقام اإلحسان، كما ال سبيل للقاعد إىل الوصول إىل البيت.

يورثه القرب منه سبحانه، فعلى قدر الذكر هلل عز وجل يكون قرب العبد منه.- 6

يمح - 7 جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  من ذكر اهلل ذكره اهلل؛ قال سبحانه: ىمحٱ 

]ابلقرة: ١٥٢[، ولو مل يكن يف الذكر إال هذه وحدها لكفى هبا فضاًل وشرًفا.

حيط اخلطايا ويذهبها، وميحو السيئات.- 8

من ذكر اهلل يف الرخاء ذكره اهلل يف الشدة.- ٩

العبد - 10 فليتخري  الشياطني،  جمالس  هي  والغفلة  اللغو  وجمالس  املالئكة،  جمالس  هي  الذكر  جمالس 

أعجبهما إليه وأوالمها به، فهو مع أهله يف الدنيا واآلخرة. 

نشاط )1(:
  

يمح  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل  قــال تــعــاىل: ىمحٱ 
]األحزاب: ٤١ - ٤٢[، ما األمر الوارد يف اآلية؟ وما داللته؟

أنواع الذكر:

ينقسم الذكر باعتبار وسيلته إىل نوعني:

# ذكرلساين: وهذا هو التسبيح والتحميد والتهليل واالستغفار والدعاء وحنوها، فأجره عظيم ومرتبة أهله #
عالية، وقد أثىن اهلل على الذاكرين اهلل كثرًيا والذاكرات، وأخرب أنه أعد هلم أجًرا عظيًما.
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# ذكر قليب: وهذا هو استحضار عظمة اهلل ومراقبته يف السر والعلن، واستشعار أنه مطلع على ما يف #
الصدور، وأنه يرى العبد يف كل حال. 

وينقسم الذكر من حيث وقته وسببه إىل نوعني:

# التسبيح # من  كاإلكثار  الشرع،  قبل  من  وال عدد حمدد  زمــان  وال  له سبب  ليس  ما  وهــذا  مطلق:  ذكــر 
واالستغفار وغريها يف أي وقت دون ختصيص. فعن أيب الدرداء رضي اهلل عنه قال: قال النيب : »أال 
أنّبئكم خبري أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وأرفعها يف درجاتكم، وخري لكم من إنفاق الذهب والورق، 
اهلل  ذكر  قــال:  بلى.  أعناقكم؟قالوا:  أعناقهم ويضربوا  تلقوا عدّوكم فتضربوا  أن  لكم من  وخري 

تعاىل«. فقال معاذ بن جبل رضي اهلل عنه: ما شيء أجنى من عذاب اهلل من ذكر اهلل«)1(.
# ذكر مقيَّد: ما حدد الشرع له سبًبا أو زماًنا أو عدًدا؛ مثل:#

# ما قيد بالسبب: »إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول، مث صلوا علي، فإنه من صلى علي صالة #
صلى اهلل عليه هبا عشرا، مث سلوا اهلل يل الوسيلة، فإهنا مزنلة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من 

عباد اهلل، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل يل الوسيلة حلت له الشفاعة«)2(.
ما قيد بالزمن: »من قال حني يصبح: اللهم أصبحنا نشهدك، ونشهد محلة عرشك ومالئكتك 	 

ومجيع خلقك بأنك اهلل ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك، وأن حممًدا عبدك ورسولك، إال غفر 
له ما أصاب يف يومه ذلك، وإن قاهلا حني ميسي غفر اهلل له ما أصاب يف تلك الليلة من ذنب«)3(.

ما قيد بالعدد: »من قال: ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل 	 
شيء قدير عشر مرار؛ كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إمساعيل«)4(.

وقد يقيد ذكٌر بزمن وسبب وعدد مًعا.

1 ( أخرجه الترمذي )3377(.
2 ( أخرجه مسلم )384(.

3 ( أخرجه الترمذي )3501(.

4 ( أخرجه البخاري )6404(.
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نشاط )2(:
  

بني من أي األنواع هذه األذكار:

النوعالذكر
........................................دعاء عقب الوضوء

........................................االستغفار
........................................أذكار الصباح واملساء 

مقيد بالعدد........................................

مطلق........................................

مقيد بالزمن........................................

التقويم:
  

س1: الذكر أفضل العبادات؛اذكر دلياًل على ذلك.
س2: بني معىن )الذكر املقيد(.

س3: وضح سبب عالج العني والسحر باألذكار.
س4: اذكر ثالث فوائد للذكر.

س5: وصى النيب  أحد الصحابة فقال له: »ال يزال لسانك رطًبا من ذكر اهلل«)1(، اشرح احلديث 
موضًحا، فضل الذكر.

1 ( أخرجه أمحد )17716(.
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أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:  

# يشرح مفهوم اإلميان.#

# #. يتحقق باإلميان باهلل

# يناقش أركان اإلميان.#

# #. يؤمن بكتب اهلل

# يدرك حفظ اهلل  للقرآن الكرمي.#

# #. يؤمن بقدر اهلل

# يؤمن باليوم اآلخر.#

# يعدد بعض أشراط الساعة.#
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الدرس األول : اإليمان بالكتب 

إرسال الرسل وإنزال الكتب يدل على األصل العظيم الذي ألجله خلق اهلل اجلن واإلنس، أال وهو عبادة 
اهلل تعاىل وحده ال شريك له، فإذا طمست فطرة البشر ووقع فيهم االحنراف عن اهُلدى؛ احتاجوا إىل من 
يدهلم على اهلل تعاىل، ويبني هلم حدود احلالل واحلرام، وطريق اهلداية ال يعرف باالجتهاد؛ فاقتضت حكمة 
اهلل تعاىل ورمحته بعباده أن يرسل إليهم رساًل منهم، ويزنل عليهم كتًبا؛ ليبينوا للناس احلق، ولتقوم عليهم 

احلجة.

اإليمان بالكتب السماوية: 

التصديق اجلازم بأن اهلل أنزل كتًبا على من شاء من رسله وأنبيائه عليهم السالم، وهي كالم اهلل عز 
وجل وفيها أخبار، وقصص، ومواعظ، وأوامر، ونواهي، ووعد، ووعيد، هلدايتهم ملا ينفعهم.

نشاط )1( :
  

اسم الكتاب املزنل عليهاسم نيب اهلل 
..............................................................................................................................................................

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

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

نشاط )2( :
  

اكتب اآلية الي وردت يف سورة البقرة والي تدل على وجوب اإلميان بالكتب.

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

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

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

....................................................................................................................
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ما يتضمنه اإليمان بالكتب السماوية: 

اإلميان بأن اهلل عز وجل أرسل كتًبا مساوية.- 1

ي منها.- 2 اإلميان مبا ُسمِّ

اإلميان مبا يف هذه الكتب إمجااًل.- 3

اإلميان بالقرآن الكرمي املزنل على خامت النبيني حممد ، وأنه حمفوظ إىل قيام الساعة.- 4

الضالل في شأن اإليمان بالكتب السماوية: 

ضل البعض يف شأن الكتب السماوية على معتقدات متعددة منها: 

التكذيب بكل الكتب السماوية.  °

اإلميان ببعض الكتب والكفر ببعضها. °

اآلثار المترتبة على اإليمان بالكتب السماوية: 

إن اإلميان بكتب اهلل عز وجل له آثار على قلب العبد وسلوكه منها: 

اإلميان بعناية اهلل ورمحته بعباده.- 1

اإلميان حبكمة اهلل عز وجل؛ فقد شرع لكل قوم ما يناسب أحواهلم.- 2

عبادة اهلل على بصرية.- 3

تعظيم القرآن الكرمي والتعبد بتالوته.- 4

شكر اهلل عز وجل.- 5

صفات القرآن الكريم: 

إن القرآن الكرمي هو كالم اهلل املزنل على سيدنا حممد عليه الصالة والسالم املتعبد بتالوته، واملنقول 
إلينا بالتواتر، له العديد من اخلصائص منها: 
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أنه أشرف كتب اهلل وآخرها.- 1

أنه معجز لإلنس واجلن.- 2

أنه حمفوظ من الزيادة والنقصان إىل قيام الساعة.- 3

أنه ناسخ ملا قبله.- 4

التقويم :
  

س1: وضح املقصود باإلميان بالكتب السماوية، وما يتضمنه، واآلثار املترتبة عليه.
س2:  اذكر صفات القرآن الكرمي.

س3:  اذكر ما يتضمنه اإلميان بالقرآن الكرمي.
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 الدرس الثاني : اإليمان بالرسل عليهم السالم 

أخرج اهلل آدم من اجلنة بعد أن زين له الشيطان املعصية فغوى، وأقسم الشيطان أن يصرف بين اإلنسان 
عن طاعة الرمحن، ويزين هلم الكفر والفسوق والعصيان، فلم يترك اهلل البشر منفردين أمام كيد الشيطان 

اللعني، بل بعث إليهم من حيمل كالمه ويذكرهم بالدين القومي، وهم رسل اهلل عليهم الصالة والتسليم.

الحكمة من إرسال الرسل

يب  ىب  أرسل اهلل الرسل هلداية اخللق وإرشادهم وإقامة احلجة عليم يوم القيامة قال تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]النساء: ١٦٥ [ يف  ىف  يث  ىث  مثنث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت 

تعريف الرسول والنبي: 

أواًل: يف اللغة: 

الرسول: مشتق من اإلرسال وهو التوجيه والبعث. °

النيب: مشتق من النبأ وهو اخلرب ذو الفائدة العظيمة. °

ثانًيا: يف الشرع: 

الرسول: من أوحي إليه بشرع جديد. °

النيب: هو املبعوث لتقرير شرع من قبله. °

نشاط )1(: 
  

ناقش مع معلمك الفرق بني النيب والرسول.

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

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

....................................................................................................................
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اإليمان بالرسل عليهم السالم: 

ومنهم  الكرمي  القرآن  ، منهم من ذكر يف  أنبياًء ورســالً أرسل  بأن اهلل عز وجل  التصديق اجلــازم  هو 
حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  من مل يذكر قال تعاىل: ىمحٱ 
ٰى    ٌّ       ٍّ     َّ      ٰر  ٰذ  يي  ميىي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  منىن   خن 

     ُّ         ِّيمح ]اغفر: ٧٨[.

ما يتضمنه اإليمان بالرسل عليهم السالم: 

اإلميان بأن اهلل عز وجل أرسل رساًل.- 1

اإلميان بعصمة رسل اهلل عز وجل فيما يبلغونه عن اهلل تعاىل.- 2

اإلميان بعصمة رسل اهلل من كبائر الذنوب.- 3

اإلميان بتفضيل اهلل عز وجل لبعض رسله على بعض.- 4

الضالل في شأن اإليمان بالرسل عليهم السالم: 

ضل البعض يف شأن اإلميان بالرسل عليهم السالم إىل معتقدات متعددة منها: 

التكذيب بالرسل عليهم السالم أو بعضهم.- 1

التكذيب بعصمة الرسل عليهم السالم.- 2

التكذيب مبعجزات الرسل عليهم السالم.- 3

اآلثار المترتبة على اإليمان برسل الله عليهم السالم: 

إن اإلميان برسل اهلل عليهم السالم له آثار على قلب العبد وسلوكه منها: 

 اإلميان بعناية اهلل ورمحته بعباده.- 1

اإلميان حبكمة اهلل عز وجل؛ فقد أرسل لكل قوم رسواًل منهم.- 2

حمبة رسل اهلل عليهم السالم وتعظيمهم.- 3
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عبادة اهلل على بصرية.- 4

شكر اهلل عز وجل.- 5

آيات األنبياء والرسل عليهم السالم ومعجزاتهم: 

أرسل اهلل الرسل باآليات والرباهني الدالة على صدقهم، فما من نيب إال وقد جاء مبا يدل على أنه رسول 

من عند اهلل مما يقتضي اإلميان به، قال رسول اهلل : »ما من األنبياِء من نيبٍّ إال قد ُأْعِطَي من 

الياِت ما مثُلُه آمَن عليه البشُر، وإمنا كان الذي ُأوتيُت وحًيا أوَحى اهلُل إيلَّ , فأرجو أن 
أكوَن أكثَرُهم تاِبًعا يوَم القيامة« )1(.

الكرامات والمعجزات: 

الكرامة أمر خارق للعادة يظهرها اهلل عز وجل على أيدي أوليائه املؤمنني األتقياء، وهي دون معجزات 
األنبياء عليهم السالم، فأولياء اهلل عز وجل أناس ملتزمون بالشريعة ظاهًرا وباطًنا، وقد اختذوا رسول اهلل 
 قدوة يسريون على هديه وال يدعون ألنفسهم مكانة زائدة على أفراد األمة وال يزكون أنفسهم، وهم ال 

يبلغون درجة األنبياء عليهم السالم.

نشاط )2(: 
  

ق بني الكرامات وأعمال الشعوذة واحليل. بالرجوع إىل مصادر التعلم، وضح كيف نفرِّ

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

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

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

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

1 (  أخرجه مسلم )152(.
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نشاط )3(: 
  

ذكر اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي أمساء مخسة وعشرين نبًيا، اذكرهم.

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

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

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

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

أفضل األنبياء والرسل عليهم السالم: 

وأفضل أنبياء اهلل ورسله على اإلطالق نبينا حممد ، خامت النبيني، وسيد املرسلني، قال رسول اهلل 
ٍع« )1(. ُل ُمشفَّ : »أنا سيُِّد ولِد آدَم يوَم القيامِة. وأوَّل من ينشّق عنه القرُب. وأوَّل شافٍع وأوَّ

 : خصائص نبينا محمد

اختص اهلل نبينا حممًدا رسول اهلل  خبصائص عن غريه من األنبياء عليهم السالم، منها: 
إمامته باألنبياء يف بيت املقدس.- 1
أن اهلل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.- 2
عموم رسالته للناس كافة.- 3
عموم رسالته للثقَلْين )اإلنس واجلن(.- 4
نصره بالرعب الذي ُيلقى يف قلوب أعدائه.- 5
أبيحت له الغنائم.- 6
جعلت له األرض مسجًدا وطهوًرا.- 7
أعطي الشفاعة يوم القيامة.- 8

1 (  أخرجه مسلم )2278(.
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بقاء معجزته خالدة إىل يوم القيامة.- ٩
أويت جوامع الكلم.- 10

نشاط )4( 
  

ًما ما تقول باألدلة الشرعية املناسبة.  اكتب مقااًل وضح فيه فضائل النيب  مدعِّ

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

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

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

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

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

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

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

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

التقويم :
س1: وضح الفارق بني الرسول والنيب.  

س2: على ماذا اتفق األنبياء والرسل مجيًعا؟

س3: وضح املقصود بعصمة األنبياء والرسل عليهم السالم.

س4: قارن بني معجزات األنبياء والرسل عليهم السالم وكرامات األولياء.

س5: وضح آثار اإلميان بالرسل عليهم السالم.

س6: وضح من أولو العزم من الرسل عليهم السالم.
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 الدرس الثالث: الرسول محمد

: أفضل رسل الله محمد

هلل عز وجل أنبياء ورسل ُكُثر، منهم من ُذكر يف القرآن والسنة ومنهم من مل ُيذكر، وهم يتفاضلون فيما 
يمح ]ابلقرة: ٢٥٣[، فأفضلهم أولو العزم من الرسل وهم نوح  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  بينهم: ىمحٱ 
وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد عليهم السالم، وأفضل أويل العزم على اإلطالق هو نبينا حممد ، وهو 
سيد العاملني: قال عليه الصالة والسالم: »أنا سيد ولد آدم يوم القيامة«)1( ، فقد خصه اهلل تعاىل 
وآتاه ما مل يؤت أحًدا من الرسل عليهم صلوات اهلل وسالمه أمجعني، وتفضيل النيب ال يعين انتقاص النيب 

اآلخر، وإمنا هي زيادة مزنلة فال جيوز التفضيل املتضمن لالنتقاص.

نشاط )1(:
  

اذكر السورة الي فيها ذكر أويل العزم من الرسل.
 ............................................................................................

: الخصائص التي اختص بها النبي

اأَلْرُض  ِلي  َوُجِعلَْت  َشْهٍر،  َمِسرَيَة  ْعِب  ِبالرُّ ُنِصْرُت  َقْبِلي:  أََحٌد  ُيْعَطُهنَّ  َلْم  َخْمًسا  قال : »أُْعِطيُت 
، َوأُِحلَّْت ِلي املََغاِنُم َوَلْم َتِحلَّ أِلََحٍد َقْبِلي،  اَلُة َفْلُيَصلِّ ِتي أَْدَرَكْتُه الصَّ َما َرُجٍل ِمْن أُمَّ َمْسِجًدا َوَطُهوًرا؛ َفأَيُّ

ًة«)2( . ًة َوُبِعْثُت ِإَلى النَّاِس َعامَّ َفاَعَة، َوَكاَن النَِّبيُّ ُيْبَعُث ِإَلى َقْوِمِه َخاصَّ َوأُْعِطيُت الشَّ
ْعِب،  ِبالرُّ َوُنِصْرُت  اْلَكِلِم،  َجَواِمَع  أُْعِطيُت   : ِبِستٍّ اأْلَْنِبَياِء  َعلَى  ْلُت  »ُفضِّ والسالم:  الصالة  عليه  وقال 

وَن«)3( . ًة، َوُخِتَم ِبَي النَِّبيُّ َوأُِحلَّْت ِلَي اْلَغَناِئُم، َوُجِعلَْت ِلَي اأْلَْرُض َطُهوًرا َوَمْسِجًدا، َوأُْرِسْلُت ِإَلى اْلَخْلِق َكافَّ

1( أخرجه مسلم )2278(.
2( أخرجه البخاري )335(، ومسلم )521(.

3( أخرجه مسلم )523(.
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: القرآن الكريم يدل على نبوة محمد

: من ثالثة أوجه يدل القرآن ويثبت نبوة حممد

ي ال يقرأ وال يكتب، وقد جاء هبذا الكتاب مبا فيه من الشرائع واألخبار، فهو ليس من - 1 أن النيب  ُأمِّ
يفىق  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  عنده بل من لدن حكيم خبري: ىمحٱ 

لكيمح ]العنكبوت: ٤٨[. اك  يق 

القرآن فيه من قصص السابقني وتفاصيلها ما ال يعلمه إال اهلل، كما يف قصة يوسف عليه السالم، يقول - 2
حم  جم  هل  خلمل  حل  جل  مك  لك  خك  تعاىل بعد إيراد القصة بتفاصيلها: ىمحٱ 
يمح ]يوسف: ١٠٢[، فيصعب أن يأيت حممد عليه الصالة والسالم بذلك  خن  حن  جن  مم  خم 

من عنده.

فلم - 3 ولو بسورة واحدة مثله  يأتوا  بأن  الثقلني اإلنس واجلن  تعاىل  به اهلل  ربانية حتدى  القرآن معجزة 
مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  يستطيعوا ولن يستطيعوا: ىمحٱ 
يمح ]اإلرساء: ٨٨[، فلو تعاون كل البشر وتظافروا ملا  ٰى        ٌّ  ٰر  ٰذ  يي  ىي 

استطاعوا ذلك.

نشاط )2(:
  

من خالل ما نقلته كتب السرية عن حياة النيب ، اكتب شيًئا عن فضائله وأخالقه، وكيف كان تعامله 
مع أصحابه، أو أهل بيته، أو أعدائه، مستداًل بالشواهد على ما تذكر.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

التقويم:
  

ْد خصائص النيب  املذكورة يف احلديثني السابقني. س1: عدِّ

. س2: اذكر دلياًل عقلًيا على نبوة النيب

س3: وضح الدليل على أن النيب  هو خامت األنبياء والرسل.
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الدرس الرابع : اإليمان بالقدر

يعد اإلميان بالقدر أحد أركان اإلميان، فقد جاء يف حديث جربيل عليه السالم حني سأل النيب  فقال: 
أخربين عن اإلميان، فقال النيب : »أن تؤمن باهلل، ومبالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وتؤمن 

بالقدر خريه وشره«)1(. 

تعريف القدر: 

القدر يف اللغة: مصدر قَدرُت الشيء أْقُدره َقْدًرا؛ أي: أحطُت مبقداره، فهو اإلحاطة مَبقادير األمور. °

القدر يف االصطالح: تقدير اهلل للكائنات حسبما سبق به علُمه، واقتضته حكمته. °

معنى اإليمان بالقدر: 

التصديق اجلازم بتقدير اهلل تعاىل مجيع األشياء يف الِقَدم، وعلمه سبحانه وتعاىل أهنا ستقع يف أوقات 
معلومة عنده وعلى صفات خمصوصة، وكتابته سبحانه وتعاىل ذلك ومشيئته له.

الفرق بين القضاء والقدر: 

القضاء والقدر يأيت كٌل منهما مبعىن اآلخر؛ فمعاين القضاء تؤول إىل إحكام الشيء، ومعاين القدر تدور 
حول ذلك، وتعود إىل التقدير، واحلكم، واخللق، واحلتم، وحنو ذلك.

مراتب اإليمان بالقدر: 

يتضمن اإلميان بالقدر أربع مراتب: 

مرتبة العلم. °

1 (  أخرجه مسلم )1(.
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مرتبة الكتابة. °

مرتبة املشيئة. °

مرتبة اخللق. °

املرتبة األوىل: العلم: 

هو اإلميان بأن اهلل املحيط بكل شيء، وأنه علم ما كان، وما يكون، وما سيكون، وأنه علم ما اخللق 
عاملون قبل أن خيلقهم اهلل، وعلم أرزاقهم وآجاهلم وحركاهتم وسكناهتم.

جل  مك  لك  حكخك  جك  مق  حق  مف  حفخف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  قال تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]األنعام:٥٩[. ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل 

املرتبة الثانية: الكتابة: 

هو اإلميان بأن اهلل كتب مقادير املخلوقات، فكل ما وقع ويقع وما سيقع مكتوب عند اهلل تعاىل يف اللوح 
يمح ]انلمل: ٧٥[. جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل  املحفوظ، قال تعاىل: ىمحٱ 

املرتبة الثالثة: املشيئة: 

هو اإلميان مبشيئة اهلل تعاىل النافذة وقدرته الشاملة، فما شاء اهلل كان وما مل يشأ مل يكن، قال تعاىل: 
يمح ]اإلنسان: ٣٠[. نت  مت  زت  رت  يب  نبىب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  ىمحٱ 

املرتبة الرابعة: اخللق: 

ىل  مل  يك  مكىك  لك  اك  يق  هو اإلميان بأن اهلل تعاىل خالق كل شيء، وما سواه خملوق، ىمحٱ 
يمح ]الزمر: ٦٢[. ام  يل 
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نشاط )1( 
  

قارن بني مراتب اإلميان بالقدر.

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

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

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

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

الضالل في شأن اإليمان بالقدر: 

ضل البعض يف شأن اإلميان بالقدر بسبب التسوية بني مشيئة اهلل تعاىل وبني حمبته ورضاه، إىل معتقدات منها: 

إنكار القدر، وتكذيب أدلة القدر. °

الغلو يف القدر، فزعم أن اإلنسان جمبور على فعله. °

اآلثار المترتبة على اإليمان بالقدر: 

لإلميان بالقدر آثار جلية منها: 

اإلخالص هلل تعاىل.- 1

التواضع والبعد عن الكرب.- 2

الصرب على املصائب والرضا باألقدار.- 3

الشجاعة وعدم اخلوف إال من اهلل.- 4

حسن الظن باهلل عز وجل.- 5

اختفاء األحقاد بني املسلمني.- 6
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التقويم :
س1: وضح معىن اإلميان بالقدر، وآثاره على الفرد واملجتمع.  

س2: قارن بني مراتب القدر.

س3: وضح منشأ الضالل يف القدر.
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أهداف الوحدة:
  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

# يقارن بني األحكام الشرعية.#

# يقارن بني األحكام الوضعية.#

# يوضح املقصود بالقواعد الفقهية.#

# يقارن بني الفقه وأصوله والقواعد الفقهية.#
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الدرس األول: الحكم الوضعي

تعريف الحكم الوضعي:

# الوضع لغة: اإلسقاط، والترك، واالفتراء.#

# احلكم الوضعي اصطالًحا: هو خطاب اهلل تعاىل املتعلق جبعل الشيء سبًبا لفعل املكلف، أو شرًطا له، أو #
مانًعا، أو صحيًحا، أو فاسًدا، أو رخصة، أو عزمية؛ فالوضع جعل الشيء مرتبًطا بشيء آخر.

أقسام الحكم الوضعي:

ينقسم احلكم الوضعي حبسب طبيعة ارتباط احلكم التكليفي به إىل مخسة أقسام، وهي: 

)1( السبب:

تعريف السبب:
# ي الطريق سبًبا.# السبب لغًة: عبارة عما ميكن التوصل به إىل مقصود ما، ومنه مسِّ

# السبب اصطالًحا: عرفه اآلمدي بأنه: "الوصف الظاهر املنضبط الذي دل الدليل السمعي على كونه معرًفا #
حلكم شرعي".

#  مثاله: جعل السرقة سبًبا لوجوب احلد؛ ألن السرقة  ال توجب احلد بذاهتا، وإمنا جبعل الشارع له.#

)٢( الشرط:

تعريف الشرط:
# الشرط لغًة: العالمة، واجلمع أشراط، والَشْرط اجلمع شروط.#

# الشرط اصطالًحا: هو ما يتوقف وجود احلكم وجوًدا شرعيًّا على وجوده، ويكون خارًجا عن حقيقته، #
ويلزم من عدمه عدم احلكم.
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)٣( المانع:

تعريف املانع:
- املانع لغة: احلائل بني شيئني، وهو اسم فاعل من منع، واالمتناع هو الكف عن الشيء.

- املانع اصطالًحا: هو وصف ظاهر منضبط يستلزم وجوده عدم احلكم أو عدم السبب.

مثاله: اختالف الدين والقتل يف املرياث؛ فإذا وجدت الزوجية أو القرابة -ومها سببان لإلرث- فال يتم املرياث 
ين أو القتل. إال إذا انتفى املانع، وهو اختالف الدِّ

)٤( الصحيح وغير الصحيح:
أواًل: تعريف الصحيح:

# الصحة لغة: حالة طبيعية يف البدن جتري أفعاله معها على املجرى الطبيعي.#

# احلكم الصحيح عند األصوليني: الفعل الذي حصل سببه، وتوفر شرطه، وانتفى مانعه، وهو أي فعل من #
األفعال، مستكماًل األركان والشروط.

#  واحلكم غري الصحيح هو ......................................................................................................................#

ثانًيا: الصحة وعدم الصحة يف العبادات:
# العبادات الصحيحة: هي الي استوفت أركاهنا وشروطها، وترتبت عليها اآلثار الشرعية من براءة الذمة #

باألداء.

# العبادات غري الصحيحة: هي الي فقدت ركًنا، أو شرًطا، أو أكثر، ويترتب عليها عدم براءة الذمة، وال #
فرق فيها بني الفساد والبطالن.

ثالًثا: الصحة وعدم الصحة يف املعامالت:
# العقود الصحيحة: هي الي أقرها الشارع، ورتب عليها آثارها بعد أن تستكمل أركاهنا، وتستويف شروطها.#

# العقود غري الصحيحة: هي الي مل تستوف أركاهنا وال شروطها.#
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)٥( العزيمة والرخصة:
اختلف العلماء يف اعتبار العزمية والرخصة: هل مها داخالن يف احلكم الوضعي أم ال على ثالثة أقوال:

)1(  أن الرخصة والعزمية من أقسام الفعل املحكوم فيه.

)2( أن الرخصة والعزمية من أقسام احلكم التكليفي. 

)3( أن الرخصة والعزمية من أقسام احلكم الوضعي. 

نشاط )2(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اذكر بعض من قال باألقوال السابقة.

بعض من قال بهالقول
األول
الثاين
الثالث

العزيمة:

أواًل: تعريف العزمية:
# ٰى   ٌّ     ٍّيمح ]طــه: 115[ أي حزًما # ٰر  العزم لغة: هو القصد املؤكد، قال تعاىل: ىمحٱٰذ 

وتصميًما، وعزم على الشيء جد واجتهد يف أمره، وعزم على الشيء عقد ضمريه على فعله، وعزائم 
اهلل فرائضه.

# العزم اصطالًحا: هو ما شرعه اهلل لعامة عباده من األحكام ابتداء.#

ثانًيا: أنواع العزمية:
يدخل يف العزمية األنواع األربعة التالية:

)1(  ما شرع ابتداء من أول األمر لصاحل املكلفني عامة: كالعبادات واملعامالت، ومجيع األحكام الي شرعها 
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اهلل تعاىل لعباده لتحقيق املصاحل يف الدنيا واآلخرة، وهذا النوع هو الغالب يف األحكام.

)2(  ما ُشرع من األحكام لسبب طارئ اقتضى مشروعيته: كحرمة سب األنداد واألوثان الي تعبد من دون 
اهلل؛ بسبب ما ينشأ عنها من سب املشركني هللَّ سبحانه وتعاىل.

)3(  ما شرع من أحكام ناسخة ألحكام سابقة، ويصبح املنسوخ كأن مل يكن، واحلكم الناسخ هو العزمية، 
وهو احلكم األصلي الذي يعترب أنه شرع ابتداء جلميع املكلفني؛ مثل قوله تعاىل يف نسخ االجتاه إىل بيت 

خئ  حئ  جئ  ىييي  ني  مي  املقدس، وحتويل الصالة إىل الكعبة، قال تعاىل: ىمحٱ 
هئيمح ]البقرة: 144[. مئ 

مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  )4(  األمر املستثىن من أمر عام حمكوم فيه: مثل قوله تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]البقرة: 22٩[، فقد حرم اهلل  جض  مص  خص  حص  مس  خس  جسحس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج 

تعاىل على الزوج أن يأخذ شيًئا مما دفعه إىل زوجته، مث استثنت اآلية الكرمية حال عدم الوفاق وعدم 
حتقيق أغراض الزواج، وانتفاء موضوعه، واحتمال انتهاك حرمات اهلل فيه؛ فأباح أخذ املال من الزوجة 

يف سبيل إطالق يدها، وفسخ عقد الزواج بينهما؛ وهو اخللع، فيكون عزمية.

الرخصة:

أواًل: تعريف الرخصة:
# الرخصة لغة: التيسري والتسهيل، أو اليسر والسهولة، والرخص ضّد الغالء.#

# الرخصة اصطالًحا: احلكم الثابت على خالف الدليل لعذر. #

ثانًيا: أنواع الرخصة:
الرخصة مبنية على أعذار العباد، وملا كانت أعذارهم خمتلفة اختلفت الرخص وتنوعت إىل أربعة أنواع، 

وهذه األنواع هي:

)1(  الرخصة يف فعل املحظورات: هي الي جتعل الفعل يف حكم املباح، فتسقط املؤاخذة عنه مع بقاء 
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حكم احلرام فيه؛ مثل الترخص بكلمة الكفر عند اإلكراه على النفس بالقتل؛ فاالمتناع عن النطق 
بكلمة الكفر عزمية؛ فإن صرب حىت قتل كان مأجوًرا، وإن نطق هبا فال يؤاخذ لوجود اإلكراه مع ثبوت 

اإلميان والتصديق بالقلب.

)2( الرخصة يف ترك الواجباب: هي الرخصة الي جتعل الفعل يف حكم املباح مع قيام السبب املوجب 
حلكمه، ولكن احلكم متراٍخ عن السبب حىت يزول العذر؛ فهذا العذر اتصل بالسبب، ومنعه من 
الشهر  وهو شهود  السبب  قيام  مع  فهذا رخصة  رمضان؛  واملريض يف  املسافر  إفطار  مثل  العمل؛ 
السبب قائم  أن  أيام أخر، ومبا  وتراخي احلكم، وهو وجوب الصوم وحرمة اإلفطار يف  الثابت، 
فيجوز هلما الصوم، ومبا أنه جيب الصوم عليهما على التراخي إىل أيام أخر؛ فال جيب عليهما 

الفدية إذا ماتا قبل وجوب األيام األخر.

)3( نسخ األحكام يف الشرائع السابقة: هي األحكام الي سقطت عنا، ومل تشرع يف حقنا، وكانت يف 
الشرائع السابقة، كاشتراط قتل النفس وقطع األعضاء يف التوبة، وقص موضع النجاسة يف الثوب، 
ودفع ربع املال يف الزكاة، وغري ذلك مما خففه اهلل عنا، ومل يشرع علينا، وجاءت مقابله أحكام 
ميسرة وسهلة، وهذا النوع رخصة جمازية؛ ألن األصل مل يرد يف شريعتنا أصاًل، وال جيوز القيام 

به، وال العمل مبوجبه قطًعا.

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

نشاط )3(:
  

بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب األخذ بالرخصة أوىل أم األخذ بالعزمية. 

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

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

.....................................................................................................................................................
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التقويم:
س1: عرف كل مما يأيت:  

# السبب.#

# الشرط.#

# املانع.#

# الصحيح.#

# الرخصة.#

# العزمية.#

س2: قارن بني كل مما يأيت:

# العمل الصحيح والعمل غري الصحيح.#

# الرخصة والعزمية.#

# أنواع العزمية.#

س3: وضح رأي العلماء يف األخذ بالعزمية والرخصة.

        



233

الدرس الثاني : القواعد الفقهية

: تعريف القاعدة: 
ً
أوال

ا كقواعد الدين، قال تعاىل: ىمحٱ  ° ًيّا كان كقواعد: قواعد البيت، أو معنوًيّ القاعدة لغًة: األساس، حسِّ
يمح  ىن  من  خن  حن  يمجن  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل 

]ابلقرة: ١٢٧[.

القاعدة اصطالًحا: حكم ُكلٌِّي يستفاد منه أحكاُم جزئياٍت كثرية. °

ثانًيا: تعريف الفقه: 

يمح ]النساء:  ° جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  الِفْقه يف اللغة: الَفْهم، قال تعاىل: ىمحٱ 
٧٨[، ويقال: فالن ال يفقه شيًئا، يعين: ال يفهم.

الِفْقه اصطالًحا هو: معرفة األحكام الشرعيِة العمليَّة، من أدلتها التفصيلية. °

ا: تعريف القاعدة الفقهية: 
ً
ثالث

القاعدة الفقهية هي: حكم شرعي فقهي أْغَلِبّي، يؤخذ منه أحكاُم جزئياٍت كثرية.

رابًعا: الفارق بين القواعد األصولية والقواعد الفقهية:

القواعد الفقهيةالقواعد األصوليةوجه املقارنة

أصول الدين – اللغة - تصور االستمداد
النصوص الشرعية مباشرةاألحكام

أفعال املكلفنياألدلة الشرعية.املوضوع
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القواعد الفقهيةالقواعد األصوليةوجه املقارنة

متقدمة يف الفرض الذهين على النشأة
متأخرة يف وجودها الذهين عن الفروعالفروع

أغلبية وفيها استثناءاتكلية، حبيث ال يكون هلا استثناءاتاالستثناء

تتغري حسب مقتضى املستند الي استندت ثابتة ال تتغري مع اختالف األحوالالثبات
عليه

استنباط احلكم 
الفقهي

ال يستنبط منها احلكم الفقهي 
يستنبط منها احلكم الفقهي مباشرةمباشرة

نشاط )1(: 
  

ف القواعد التالية إىل قواعد فقهية أو قواعد أصولية: صنِّ

األمر املطلق يفيد الوجوب.#°

القياس حجة شرعية معتربة.#°

املشقة جتلب التيسري.#°

الصلح عن احلدود باطل.#°

إمنا األعمال بالنيات.#°

خامًسا: أهمية علم القواعد الفقهية: 

وأن - 1 يلم شعثها،  أن  زماَمها، فيستطيع  لديه  أن  إال  أفرادها  وإن تشعبت  املسائل، فهي  للفقيه  تضبط 
يستحضر أحكامها.

متكن الفقيه من معرفة األحكام ملسائل جديدة وذلك بتطبيق القاعدة، والنظر يف مدى انطباقها على - 2
املسألة.
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حتفظ الفقيه من الوقوع يف التناقض.- 3

تعني يف معرفة مقاصد الشرع احلكيم.- 4

سادًسا: القواعد الفقهية الكبرى المشهورة: 

األمور مبقاصدها- 1

اليقني ال يزول بالشك- 2

املشقة جتلب التيسري- 3

الضرر يزال- 4

العادة حمكمة- 5

نشاط )2(: 
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم اختر قاعدة من القواعد الفقهية الكربى، مث اشرح ما يلى: 

معىن القاعدة.#°

أمثلة القاعدة.#°

أدلة القاعدة.#°

القواعد الفرعية املشتقة منها.#°

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

التقويم:
س1: قارن بني تعريف كل مما يأيت:  

- الفقه، وأصول الفقه، والقواعد الفقهية.

س2: اذكر أمهية علم القواعد الفقهية.
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الدرس الثالث : القاعدة األولى )األمور بمقاصدها(

: معنى القاعدة: 
ً
أوال

املقاصد لغة: مجع مقِصد، واملقِصد والقصد واحد، وهو لغًة: النية والعزم على فعل الشيء. °
القصد يف الشرع: هو العزم على فعل الشيء تعبًُّدا هلل تعاىل. °

ِتِه؛ فتكون أعماُله صحيحًة إذا كان القصُد صحيًحا،  ومعىن القاعدة: أن أقواَل املكلَّف وأفعاَله تابعٌة ِلِنيَّ
وتكون فاسدًة إذا كان القصُد فاسًدا.

ثانًيا: أمثلة القاعدة: 

من أعطى فقرًيا أموااًل لوجه اهلل تعاىل؛ فهي صدقة مقبولة، ومن أعطاه إياها ألجل ثناء الناس؛ فهي - 1
ُمراءاٌة مردودٌة، وشرك أصغر يف العبادة.

من حج البيت لوجه اهلل؛ فأجره على اهلل، ومن حج ليقول الناس أنه حاج؛ فحجه مراءاة ومردود، وشرك - 2
أصغر يف العبادة.

3 -....................................................................................
4 -.....................................................................................

ا: أدلة القاعدة:
ً
ثالث

الدليل األول: حديث عمَر بِن اخلطاب أن النيب  قال: »إمنا األعماُل بالنياِت، وإمنا لكلِّ  °
امرٍئ ما نوى، فمن كانت هجرُته إىل دنيا يصيبها، أو إىل امرأٍة ينكحها، فهجرُته 

إىل ما هاجر إليه« )1(.
الدليل الثاين: حديث سعِد بِن أيب وقاص أن رسول اهلل  قال له: »إنك لن ُتنِفَق نفَقًة تبتغي  °

هبا وجَه اهلِل إال ُأِجرَت عليها، حىت ما جتَعَل يف يفِّ امرأِتك« )٢(.

1 (  أخرجه البخاري )1(.
2 (  أخرجه البخاري )56(.
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رابًعا: أغراض النية: 

متييز املقصود بالعمل: 

الرياء  فهو  غرَيه  املقصود  كان  وإن  الواجب،  اإلخــالص  فهو  تعاىل  اهلل  وجَه  بالعمل  املقصود  كان  فإن 
م، وإذا كان عبادًة لغري اهلل تعاىل فهو الشرك األكرب. املحرَّ

ولذلك أمثلة منها: 

من حج البيت مرضاة هلل تعاىل فهو خملص مثاب على ذلك، ومن حج البيت ليقول الناس عنه أنه حاج - 1
فهو مراٍء آمٌث على فعله.

من ذبح أضحيته طاعًة هلل تعاىل فهو خملص مثاب على ذلك، ومن َذَبَح لغري اهلل أيًّا كان تعظيًما له - 2
ًبا إليه فهو مراٍء آمث على فعله. وتقرُّ

من يعتاد الصالة يف املساجد طاعة هلل تعاىل فهو خملص مثاب على ذلك، ومن يعتاد املساجد ليقول - 3
الناس عنه أنه ُمَصلٍّ فهو مراٍء آمٌث على فعله.

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

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

متييز العبادة عن العادة: 

ومن أمثلتها: 

رات تعبًدا هلل عن إمساك املريض عن املفطرات لتحليل الدم أو غري - 1 متييز إمساك الصائم عن املفطِّ
ذلك، مما ُيعّد من َقبيل العالج الذي هو عادة من العادات.

د وحنوه.- 2 َبرُّ متييز املغتسل ُغسل اجلنابة الواجب هلل عن املغتسل ُغسل التَّ

3 -.............................................................................................................
..............................................................................................................
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4 -.............................................................................................................
.............................................................................................................

حتويل العادات إىل عبادات: 

األعمال املباحة إذا نوى هبا الشخص أن تكون وسيلة ملا ُأمر به شرًعا، أو نوى هبا اخلري، فإنه يؤجر 
عليها، وإذا مل يكن له بذلك نيَّة صاحلة مل يؤجر عليها، ولذلك أمثلة منها: 

ي هبا على طاعة اهلل تعاىل أثيب على ذلك، وإال فهي عادة من - 8 َقوِّ النوم واألكل والشرب، فمن نوى التَّ
العادات.

النفقة على الولد والزوجة، من نوى هبا االستجابة ألمر اهلل تعاىل فهو مأجور على ذلك، ومن مل ينو هذا - ٩
مل يؤجر عليه، وكان عادًة من العادات.

10 -..............................................................................................................
..............................................................................................................

11 -..............................................................................................................
..............................................................................................................

تصحيح العمل من عدمه:

 تنقسم األعمال إىل قسمني: 

القسم األول: ما ُأمر به شرًعا مثل: الوضوء والصالة واحلج والزكاة وغريها، وهذا ال يصح إال بنيَّة. °

القسم الثاين: ما ُنهي عنه شرًعا، أو ما يعرب عنه بعض الفقهاء بـ: )باب التُّروك(، وهو ما َأمر  °
والسرقة  الزنا  من  املحرمات  وترك  النجاسة  إزالــة  مثل:  مالبسته،  عن  هَنى  أو  باجتنابه  ْرُع  الشَّ

وغريمها، فهذه األعمال التَّْركية ال تشترط النية لصحتها، ولكنها شرٌط يف حصول الثواب.



240

نشاط 
  

)األمور  قاعدة  حتت  مندرجة  فرعية  قاعدة  اذكر  التعلم،  مصادر  إىل  وبالرجوع  زمالئك  مع  بالتعاون 
مبقاصدها( مع توضيحها بأمثلة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

التقويم :
س1: بني املقصود بـقاعدة: )األمور مبقاصدها(.  

س2: اذكر مثالني يندرجان حتت هذه القاعدة.
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الدرس الرابع : القاعدة الثانية )اليقين ال يزول بالشك(

: معنى القاعدة:
ً
أوال

اليقني لغة: العلم الذي ال تردد فيه. °
اليقني اصطالًحا: االعتقاد اجلازم املطابق للواقع. °
والشك هو: التردد بني النقيضني- وقوع الشيء من عدمه-، بال ترجيح أحدمها على اآلخر. °

أن الشك إذا ورد على اإلنسان، وكان عنده يقني سابق، فإنه ال َيلتفت إىل الشك. بل يرجع يف احلكم إىل 
اليقني السابق عليه.

ثانًيا: أمثلة القاعدة:

رجل طاف بالبيت، فلما طاف كانت جبانبه زوجته، فكلمته فكلمها، فوقف أمام احلجر ورفع وكبَّر، مث - 1
شك فقال: سبحان اهلل أهذا الشوط اخلامس أم السادس؟ فقالت له زوجته: السادس فزعزعت اليقني 
يف قلبه، فاليقني هو األقل وهو مخسة أشواط، والتردد هو ستة أو مخسة، فعليه أن يطرح الشك ويبين 

على اليقني، واليقني هو األقل، فاليقني ال يزول بالشك.
من شكَّ يف إحدى الصلوات: هل صالها أو ال؟ وجب عليه أن يصلَيها؛ ألن الصالة مشكوك يف فعلها، - 2

ته منها حىت يعلم أنه صالها. ، فال تربأ ذمَّ واألصُل أنه مل يصلِّ
3 -.............................................................................................................

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

..............................................................................................................
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ا: أدلة القاعدة: 
ً
ثالث

الدليل األول: ما رواه عبداهلل بن زيد رضي اهلل عنهما أنه شكا إىل رسوِل اهلِل : الرجُل الذي  °
ُل إليه أنه َيِجُد الشيَء يف الصالِة؟ فقال: »ال َيْنَفِتل -أو: ال َيْنَصِرف- حىت َيْسَمَع صوًتا أو  ُيَخيَّ

َيِجَد رحًيا« )1(.
الدليل الثاين: ما رواه أبو سعيد اخلدري رضي اهلل عنه: أن رسول اهلل  قال: »إذا َشكَّ أحُدُكم يف  °

كَّ ولينِب على ما استيقَن. مثَّ يسُجُد  صالِتِه فلم َيدِر َكم صلَّى؟ ثالًثا أْم أربًعا؟ فليطَرِح الشَّ
سجدتنِي قبَل أن يسلَِّم. فإن كاَن صلَّى َخمًسا، شَفعَن َله صالَته. وإن كاَن صلَّى إمتاًما ألربٍع، 

يطاِن«)2(. كانَتا َترغيًما للشَّ

نشاط 
  

بالتعاون مع زمالئك وبالرجوع إىل مصادر التعلم، اذكر قاعدة فرعية مندرجة حتت قاعدة )اليقني ال يزول 
بالشك( مع توضيحها بأمثلة.

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

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

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

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

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

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

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

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

1 ( أخرجه البخاري )137(، ومسلم )361(.
2 ( أخرجه مسلم )571(.
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التقويم :
س1: بني املقصود بـقاعدة: )اليقني ال يزول بالشك(.  

س2: اذكر مثالني يندرجان حتت هذه القاعدة.
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الدرس الخامس : القاعدة الثالثة )المشقة تجلب التيسير(

: معنى القاعدة:
ً
أوال

املشقة لغة: الصعوبة والعناء والتعب. °

التيسري لغة: الليونة والسهولة. °

فكلما جاءت املشقة وضيقت على املرء جاء التسهيل والليونة والتيسري له.

ويف الشرع املشقة جتلب التيسري: أي أنه إذا طبَّق املكلف األحكام الشرعية فضاقت عليه لعارض فإن هذا 
الضيق يتيسر ويتسع، فيستجلب السهولة عليه يف تطبيق األحكام.

ثانًيا: أمثلة القاعدة: 

 جواز الصالة جلوًسا للمريض؛ إذا كانت وقوًفا تزيد يف مرضه أو تؤخر شفاءه.- 1

جواز اجلمع بني الصالتني أو استحباُبه يف بعض األحوال؛ كالسفر أو املرض، أو املطر الذي حتصل معه - 2
ة من فعل كلِّ صالة يف وقتها مجاعًة يف املسجد. َمشقَّ

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

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

ا: أدلة القاعدة:
ً
ثالث

جخيمح ]ابلقرة: ٢٨٦[. ° مح  جح  مج  حج  مث  الدليل األول: قوله تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]ابلقرة: ١٨٥[. ° مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  الدليل الثاين: قوله تعاىل: ىمحٱ 

روا،  ° ُتَعسِّ وال  روا  »َيسِّ قــال:    اهلل  رســول  أن  عنه  اهلل  رضــي  أنــس  رواه  ما  الثالث:  الدليل 
روا وال ُتَنفِّروا« )1(. وَبشِّ

1 (  أخرجه البخاري )6٩(.
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نشاط 
  

بالتعاون مع زمالئك وبالرجوع إىل مصادر التعلم، اذكر قاعدة فرعية مندرجة حتت قاعدة )املشقة جتلب 
التيسري( مع توضيحها بأمثلة.

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

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

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

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

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

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

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

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

التقويم :
س1: بني املقصود بـقاعدة )املشقة جتلب التيسري(.  

س2: اذكر مثالني يندرجان حتت هذه القاعدة.
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الدرس السادس : القاعدة الرابعة )الضرر يزال(

: معنى القاعدة:
ً
أوال

الضرر: هو املفسدة الي تقع على النفس أو اآلخرين. °
ومعىن القاعدة: أن الشريعة تنفي الضرَر واإلفساد؛ وذلك مبنع وقوعه أصاًل، أو برفعه وإزالته بعد  °

وقوعه.

ثانًيا: أنواع الضرر المنفي في الشريعة:

النوع األول: يف التشريعات، فال جتد يف األحكام الشرعية ما يؤدي إىل الضرر. °
النوع الثاين: الضرر العارض؛ فإذا عرض لإلنسان ضرٌر من عمٍل، أو غري ذلك من األضرار بأي  °

ه وتأمُر بإزالته، وهذا هو املراد بالقاعدة. طريق كان فالشريعة ال ُتِقرُّ

ا: أمثلة للقاعدة: 
ً
ثالث

األصل أن الصيد مباح إال أن كيفية الصيد إذا كانت موجبة لنفور احليوانات، أو مسببة خلوف واضطراب - 1
األهايل، ُيمنع الصيادون من الصيد.

َق على الناس يف طريقهم بوضِع حديٍد أو تراب وغريمها؛ فإنه ُيلزم بإزالته.- 2 َمن َضيَّ

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

4 -..............................................................................................................
..............................................................................................................
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رابًعا: أدلة القاعدة: 

يمح ]ابلقرة: ٢٣١[. ° ىن  من  خن  حن  الدليل األول: قال تعاىل: ىمحٱ 

جعيمح ]ابلقرة: ٢٣٣[. ° مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  الدليل الثاين: قال تعاىل: ىمحٱ 

نشاط: 
  

بالتعاون مع زمالئك وبالرجوع إىل مصادر التعلم، اذكر قاعدة فرعية مندرجة حتت قاعدة )الضرر يزال( 
مع توضيحها بأمثلة.

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

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

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

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

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

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

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

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

التقويم :
س1: بني املقصود بـقاعدة )الضرر يزال(.  

س2: اذكر مثالني يندرجان حتت هذه القاعدة.
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الدرس السابع : القاعدة الخامسة )العادة محكمة(

: معنى القاعدة: 
ً
أوال

معىن العادة: األمر املتكرر من غري عالقة عقلية، وهو األمر املتكرر عند أغلب الناس حىت صار  °
متقباًل غري مستنكر.

مة: مأخوذة من احُلكم، وهو الفصل والقضاء بني الناس. ° معىن حمكَّ

ومعىن القاعدة: أن العادة تكون أو ُتتَّخذ مرِجًعا وَحَكًما يف بعض احلاالت والصور.

ثانًيا: أمثلة القاعدة:

د، فاختلفا، فالعربة بالنقد الغالب يف البلد الذي حصل فيه التبايع، ففي - 1 إذا تبايع اثناِن بنقد ومل ُيَحدَّ
سوريا اللرية، وىف األردن الدينار وهكذا.

إذا تبايع اثنان بوزن ومل حيدد، فاختلفا، فالعربة بالوزن الغالب على السلعة يف تلك البلد.- 2

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

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

ا: أدلة القاعدة:
ً
ثالث

مييمح ]ابلقرة: ١٧٨[. ° زي  ري  ٰى  ين  الدليل األول: قال تعاىل: ىمحٱ 

منيمح ]ابلقرة: ٢٢٨[. ° زن  رن  مم  ام  الدليل الثاين: قال تعاىل: ىمحٱ 

الدليل الثالث: عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت أنَّ هنَد قالْت للنيبِّ : إنَّ أبا ُسفياَن رجٌل  °
َشحيٌح، فأحتاُج أن آُخَذ من ماِله؟ قال: »ُخذي ما يكفيِك ووَلَدِك باملعروِف« )1(.

1 (  أخرجه البخاري )7180(.
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نشاط 
  

)العادة  قاعدة  حتت  مندرجة  فرعية  قاعدة  اذكر  التعلم،  مصادر  إىل  وبالرجوع  زمالئك  مع  بالتعاون 

حمكمة( مع توضيحها بأمثلة.

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

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

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

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

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

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

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

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

التقويم :
  

س1: بني املقصود بـقاعدة العادة حمكمة.

س2: اذكر مثالني يندرجان حتت هذه القاعدة.
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الرتبية اإلسالمية
للصف العاشر - احللقة الثالثة


