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الواصفات: /التربية اإلسالمية//مناهج//التعليم اإلعدادي/
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه، وال يعبّر هذا المصنف عن رأي 

دائرة المكتبة الوطنية. 



احلمُد هلل ربِّ العاملني، والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء واملرَسلني، وعىل آله وصحبه أمجعني، وبعد، فانطالًقا   

من الرؤية امللكية السامية، يستمر املركز الوطني لتطوير املناهج يف أداء رسالته امُلتعلِّقة بتطوير املناهج الدراسية؛ ُبْغَيَة 
منسِجًم  األسايس  العارش  للصف  اإلسالمية  الرتبية  كتاب  جاء  فقد  ذلك،  عىل  وبناء  امُلتميِّز.  النوعي  التعليم  حتقيق 
مع فلسفة الرتبية والتعليم، وُخطِة تطوير التعليم يف اململكة األردنية اهلاشمية، وحمقًقا مضامني اإلطار العام واإلطار 
اخلاص للرتبية اإلسالمية ومعايريها ومؤرشات أدائها، التي تتمّثل يف إعداد جيل مؤمن باهلل تعاىل، ذي شخصية إجيابية 
متوازنة، معتزٍّ بانتمئه الوطني، ملتِزم بالتصور اإلسالمي للكون واإلنسان واحلياة، متمّثٍل األخالَق الكريمة والقيم 

األصيلة، ُمِلمٍّ بمهارات القرن الواحد والعرشين.
وقد روِعي يف تأليف هذا الكتاب دورُة التعلم الرباعية املنبثقة من النظرية البنائية التي متنح الطلبة الدور األكرب   
)التوّسع  والتفسري(، وأستزيد  )الرشح  أهتّيأ وأستكشف، وأستنرُي  والتعليم، وتتمثل مراحلها يف:  التعّلم  يف عملّيتي 
املباحث  وباقي  اإلسالمية  الرتبية  بني  التكاميل  املنحى  إبراز  إىل  إضافة  َأدائي.  وأقّوم  معلومايت،  وأخترب  واإلثراء(، 
الدراسية األخرى؛ كاللغة العربية، والرتبية االجتمعية، والعلوم، والرياضيات، والفنون، يف أنشطة الكتاب املتنوعة 

وأمثلته املتعددة.
يتألف هذا اجلزء الثاين من الكتاب من أربع وحدات، وضعنا هلا عناوين من كتاب اهلل تعاىل، هي:    

 ،﴾ ﴾، ﴿ گ  گ  گ﴾، ﴿                                                    ﴾، ﴿ ﴿
ويعزز هذا املحتوى مهارات البحث، وعمليات التعلم، مثل: املالحظة، والتصنيف، والرتتيب والتسلسل، واملقارنة، والتواصل. 
املهارات  توظيف  عن  فضاًل  املشكالت،  وحّل  التفكري  مهارات  وتنمي  الفردية،  الفروق  تراعي  متنوعة  أسئلة  يتضمن  وهو 
والقدرات والقيم بأسلوب تفاعيل حيرك الطالب ويستمطر أفكاره، بحيث يصل إىل املعلومة بنفسه وعن طريق  استنتاجاته، 
بتوجيٍه وتقويٍم وإدارٍة منّظمٍة من معلمه الكريم؛ حيث إن  للُمعلِّم أن جيتهد يف توضيح األفكار، وتطبيق األنشطة َوفق خطوات 
دة ُمنظَّمة؛ ُبْغَيَة حتقيق األهداف التفصيلية للمبحث بم يالئم ظروف البيئة التعليمية التعلُّمية وإمكاناهتا، واختيار الطرائق  حُمدَّ

التي تساعد عىل رسم أفضل املمرسات وحتديدها لتنفيذ الدروس وتقويمها.
نسـأل اهلل تعـاىل أن يرزقنـا اإلخـالص والقبـول، وأن يعـيننا مجيًعا علـى محـل املسـؤولية وأداء األمانـة.

ونحن إذ نقّدم الطبعة األوىل )التجريبية( من هذا الكتاب، نأمل أن تنال إعجاب أبنائنا الطلبة ومعلميهم، وجتعل تعليم 
الرتبية اإلسالمية وتعّلمها أكثر متعة وسهولًة وفائدًة، ونعدكم بأن نستمرَّ يف حتسني هذا الكتاب وتطويره يف ضوء ما 

يصلنا من مالحظات. 
املركز الوطني لتطوير املناهج
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سورُة آِل عمراَن 
اآلياُت الكريمُةُ )١٨٩-١٩٥(

للعلِم دوٌر كبرٌي يف إسالِم عدٍد كبرٍي ِمَن الُعلمِء، منُهْم 

عاِلُ الَفَلِك الفرنيسُّ الدكتوُر برونو )Bruno(، الذي َأسَلَم 

اكتشفُه  ما  إِسالِمِه  َسَبُب  وَكاَن  ؛  احلقِّ عبَد  نفَسُه  ى  وَسمَّ

ِمن عظيِم خلِق اهللِ تعاىل يف الَكوِن ِمن ِخالِل دراساتِِه يف 

علِم الفلِك، ِحنَي كاَن ُمديًرا للَمرِصِد  الفلكيِّ يف فرنسا.

ـِر يف الكـوِن،  ـُل: حـثَّ اإلسـالُم عـىل التفكُّ ُأَعلِّ

وإِعمــاِل العقـوِل فيـِه.

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

 َأسـتنبُِط احلكمـَة مـْن كثرِة األدّلـِة عىل اإليمــاِن باهللِ 

تعاىل.

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

الدرُس 
)1( 

    الفكرُة الرئيسُة

أهتيُأ وأستكشُف

الّتعريُف بسورِة آِل عمراَن
ســورُة آِل عمــراَن ســورٌة مدنّيــٌة، 
عــدُد آياهِتــا ِمَئتــا آيــٍة، ومــْن 
أسمـــائِها: الّزهــراُء؛ أي امُلضيئُة.

ــرؤوا  ــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اقـــ ــاَل الّنب قـــــ
ــراَن«  ــرَة وآل ِعم ــن: البق هراَوي الزَّ

مســلٌم[. ]رواُه 

ِر يف  حثَّ القرآُن الكريُم عىل إعمِل العقلِ والتفكُّ
عاءِ، والقياِم  ِه إىل اهللِ تعاىل بالّذْكِر والدُّ الَكوِن، والتوجُّ
باألعمِل الّصاحلِة التي ُتؤدِّي إىل مغفرِة الذنوِب ودخوِل 

اجلّنةِ.

إضاءٌة

1

2
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 َأفهُم وَأحفُظ

                                                    : ألصحاِب 
  العقوِل.

            : عبًثا.

   : تنّزهَت عّم ال يليُق 

  بَك.

  : اْمُح.

املفرداُت والرتاكيُب

أستنرُي

ُق  أصحاُب العقوِل الّسليمِة يتفّكروَن يف الكوِن بِم فيِه من خملوقاٍت أوجَدها اهلُل تعاىل، وهذا ُيَعمِّ
ِه إليِه سبحاَنُه وتعاىل بالّدعاِء طلًبا لثوابِِه وخوًفا من عقابِه. إِيمهنم باهللِ عزَّ وجلَّ ويدَفُعهْم إىل التوجُّ

موضوعاُت اآلياِت الكريمِة

التفّكُر يف الكوِن
 )19٠-189( 

كُر والدعاُء الذِّ
 )19٤-191( 

جزاُء العمِل الصالِح 
)195(

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ
ڇ  ڇ    ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ          ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ﴿
گ   ک      ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ      
ڱ   ڱ   ڳ       ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ  
ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ      ں   ں   ڱ    ڱ  
ہ  ہ  ہ  ہ ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  
ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ     ڭ   ڭ  
ى     ى   ې   ې   ې   ې   ۉۉ   ۅ   ۅ   ۋ     ۋ  
ۈئ   ۆئ   ۆئ    ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ  
ۈئ   ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ٱ  ٻ  ٻ  
ٺٿ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ  

ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ  

ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ      ڤ  

﴾ ڇ  ڇ   چ   چ   چ   ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ      ڄ   
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ــُق  ــاُت الكريمــُة أنَّ اهلَل تعــاىل هــَو خال ــِت اآلي بّيَن

ــذي  ــرِه ال ــُر ألم ــِه واملدبِّ ُف في ــرِّ ــوِن، املت ــذا الك ه

ــٍة  ــُه بدّق ــاىل خلَق ــبحانُه وتع ــه س ــُزُه يشٌء، وأنَّ ال ُيعِج

ُمتناهيــٍة وإبــداٍع، مّمــا جيعــُل أصحــاَب العقــوِل 

ــِق  ــْن طري ، ع ــلَّ ــزَّ وَج ــه ع ــمِن بِ ــدوَن إىل اإلي هيت

ــداٍع يف  ــْن إب ــِه م ــا في ــوِن وم ــِة الك ــِر يف عظم التفكُّ

ــمِد. ــاِت واجَل ــواِن والنب ــاِن واحلي ــِق اإلنس خل

ويف اآلياِت الكريمــِة ثنـــاٌء عىل أصحـاِب العقوِل 

واالعتباِر،  االستدالِل  يف  َأعَمُلوها  م  ألهنَّ ليمِة؛  السَّ

يف  تعاىل  اهلَل  يذُكروَن  فُهْم  ألوصاِفهْم؛  إبراٌز  وفيها 

السمواِت  ويتـدّبُروَن يف خلـــِق  أحواهلم مجيِعهــــا، 

واألرِض، فيوقنوَن أنَّ اهلل تعاىل ل خيُلْق هذا الكوَن عبًثا؛ 

ًئا حلياِة اإلنساِن.  َبل حِلكمٍة عظيمٍة، وهَي َأن يكوَن ُمهيَّ

ُر يف الَكوِنأوًل: التَّفكُّ

ليمِة: بنَي اآلياِت الكريمِة وبنَي ُكلِّ ُسلوٍك من ُسلوكاِت َأصحاِب الُعقوِل السَّ

لوُكاآليُة الكريمُة  السُّ

.﴾ ِذْكُر اهللِ تعاىل يف األحواِل مجيِعها.قاَل تعاىل: ﴿  

.﴾ ُر يف خلِق الكوِن.قاَل تعاىل: ﴿   الَتَدبُّ

قاَل تعاىل: ﴿  ﴾.
 تنزيُه اهللِ جلَّ جاللُه عّم ال يليُق بِه مَن 

العبِث والباطِل.

ُل وَأِصُل َأتَأمَّ

يِل والّنهاِر اختالُف اللَّ

مـن الّنعـِم العظيمِة التي أنعَم اهلُل 

تعاىل هَبا عـىل عبــاِده؛ نعمُة الّليِل 

والّنهــــاِر،  ومــْن فوائِـِدِها أّنُه 

يايل  ُيعـرُف هبَم حساُب األياِم واللَّ

ننَي. والّشهوِر والسِّ

ُم  َأتعـــلَّ
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إليِه  ويتوّجُه  اخلالِق سبحانُه وتعاىل،  بعَظمِة  يقيًنا  يزداُد  فيِه  الكوِن وما  اإلنساُن يف  ُر  يتفكَّ عندما 

بالّدعاِء اخلالِص، وقْد تضمنِت اآلياُت الكريمُة صوًرا لدعاِء املؤمننَي، ومْن ذلَك طلُب:

أ    . الّنجاِة ِمْن عذاِب الّناِر.

رِت وحمِو اخلطايا.  ب. السَّ

ج  . ُحسِن اخلامتِة يف الّدنيا واآلخرِة. 

د   . حتّقِق الوعِد اإلهليِّ للمؤمننَي برضا اهللِ تعاىل ودخوِل اجلّنِة والّنجاِة ِمَن الّناِر، وهَو الوعُد الذي 

. جاَء عىل ألسنِة األنبياِء 

عاُءثانًيا: كُر والدُّ الذِّ

بدراستي اآلياِت الكريمَة )191- 19٤( مْن سورِة آِل عمراَن؛ َأستنبُِط مَن اآلياِت الكريمِة املواطَن 

عاِء اآلتيِة: التي تدلُّ عىل كلِّ َأدٍب ِمْن آداِب الدُّ

عاِء. الّثناُء عىل اهللِ تعاىل قبَل الدُّ

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

عاِء. اإلحلاُح يف الدُّ

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

ُر وَأستنتُج َأَتَدبَّ

جاِل والنِّساِء منُهْم عىل حدٍّ سواٍء، وخاّصًة  بّيَنِت اآلياُت الكريمُة إجابَة اهللِ تعاىل دعاَء املؤمننَي، الرِّ

تعاىل،  اهللِ  تعاىل وهاَجروا وجاَهدوا؛ رغبًة يف رضا  اهللِ  الذين حتّمُلوا األذى واملشاقَّ يف سبيِل  ولئَك  أُ

وا الفضائَل اآلتيَة:  فهؤالِء استحقُّ

أ    . قبوُل َأعمهلم الصاحلِة.                                                            

ب . حمُو خطاياهم.                                                                                

ج  . الّثواُب العظيُم، وهَو دخوُل اجلّنِة التي جتري مْن حتتِها األهناُر.

َجزاُء الَعمِل الّصالِحثالًثا:

1

2
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َأتعاوُن وُأحاوُر

يف  واأُلنثى  الذكِر  بنَي  واملساواِة  العدِل  بياِن  يف  جمموعتِْي  مع  َأتعاوُن  الكريمِة؛  اآلياِت  إىل  جوِع  بالرُّ

اإلسالِم.
..................................................................................................

َأستزيُد

أظهـَرْت تقنيـاُت علِم الفلِك احلديِث كثرًيا ِمْن َأرساِر الكـوِن التي تدلُّ عىل عظمـِة اخلالـِق 
تأسست  األردنِّ  ويف  متقّدمٍة،  بحثّيٍة  مراكَز  بوساطِة  وجلَّ  عزَّ 

اجلمعيُة الفلكّيُة األردنّيُة عاَم 1987م، وِمْن أهمِّ أعمهِلا: 
صِد األسبـوعيِّ والشهــريِّ لألحــــداِث الفلكّيِة  أ      . إقامـُة الرَّ

املختلفِة بوساطِة َأحدِث األدواِت. 
ب  . تنظيُم املؤمتراِت حوَل علوِم الفضاِء والفلِك.

ج  . عقُد دوراٍت فلكّيٍة تدريبّيٍة للطالِب واملعلمنَي بالّتعاوِن مَع وزارِة الرتبيِة والتعليِم.
إصداُر جمّلٍة علمّيٍة شهرّيٍة خاّصٍة بالفلِك، إضافًة إىل عدٍد مَن املجالِت والكتِب واألفالِم. د   . 

وَأكتُب  املجاوِر،  مِز  الرَّ باستخداِم  األردنيِة  الفلكّيِة  اجلمعّيِة  موقِع  إىل  َأرِجُع 
تقريًرا عْنها ألعرَضُه عىل زمالئِي أو زمياليِت يف اإلذاعِة املدرسّيِة.

رأى اإلماُم احلسُن الَبريُّ َرمِحُه اهلُل رُجاًل ُيكثُر مَن احلمِد واالستغفاِر، فقاَل َلُه: 

أال حتفُظ من األذكاِر إاّل احلْمَد واالستغفاَر؟ فقال الرُجل: بىل، ُأْحِسُن خرًيا كثرًيا؛ 

َأقرُأ كتاَب اهللِ، َغري أّن العبَد بنَي نعمٍة وذنٍب؛ فَأمحُد اهلل عىل نَِعِمه، وَأستغِفرُه لذنويب، فقاَل 

نيا[.  كر، البِن أيب الدُّ احَلَسُن: »َأنَت أفقُه منِّي، فالزْم ما َأنَت عليِه« ]كتاب الشُّ

صورٌة
 مرشقٌة 
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ناِت البديعّيِة، مثُل: ورَدت يف اآلياِت الكريمِة جمموعٌة َمْن الُمحسِّ
باِق: ﴿                     ﴾، ﴿                         ﴾، ﴿                      ﴾. الطِّ

.﴾                  ﴿ ،﴾                                    ﴿ ،﴾ واجلناِس: ﴿

أربُط 
مَع

اللُّغِة 
العربّيِة

ُأَنظُِّم تَعلُّمي

 سورُة آِل عمراَن
اآلياُت الكريمُةُ )١٨٩- ١٩٥(

التَّفكُر يف الكوِن:
  أ   ..................... 
ب .....................
ج  .....................
 د   .....................

  أ   . ................... 
ب .....................
ج  .....................

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

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

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

عاُء: كُر والدُّ جزاُء العمِل الصالِح: الذِّ

عاِء، وُأقبُِل عىل ذكِر اهللِ َتعاىل ومْحِدِه. َأغَتنُِم فضائَل الدُّ
................................................................................
................................................................................

1
2
3

َأسمو بِقَيمي
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 َأقرِتُح ُعنواًنا مناسًبا ملوضوعاِت اآلياِت الكريمِة.
ُ ِداللَة قوِل اهللِ تعاىل إخباًرا َعْن دعاِء املؤمننَي: ﴿                                                                                                                                              ﴾.  ُأبيِّ

ُ األعمَل الّصاحلَة التي تضّمنتها اآلياُت الكريمُة للفوِز باجلّنِة يوَم القيامِة.  ُأبيِّ
ليمِة. ُد ثالَثَة ُسلوكاٍت يقوُم هبا َأصحاُب الُعقوِل السَّ ُأَعدِّ

ُ ِداللة قوله تعاىل: ﴿گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ﴾. ُأَبيِّ
َأَضُع دائرًة حوَل رمِز اإلجابِة الّصحيحِة يف ُكلٍّ مّما يأيت:

1 . مْن نعيِم اجلّنِة الذي نّصْت عليِه اآلياُت الكريمُة:
ُر.       د  . الّظالُل الوارفُة.   أ  . األهَناُر اجلاريُة.   ب. الُقصوُر العاليُة.  ج . الُفُرُش والرُسُ

2 . ورَد معنى » تنزيُه اهلِل تعاىَل عّم ال يليُق بِه« يف اآلياِت الكريمِة بلفِظ:
       أ  . ُسبحاَن.   ب. سبََّح.   ج . ُسبحاَنَك.         د  . ُيسّبحوَن.

ِر فيَها: 3 . الّظاهرُة الكونّيُة التي حّثِت اآلياُت الكريمُة عىل التفكُّ
دًة للسرِي.                 ب. إرساُء اجلبال يف األرِض.           أ  . َجعُل األرِض ممهَّ

        ج. ُنزوُل املطِر.                                    د  . تعاقُب الّليِل والنَّهاِر.
هراواِن ها ُسوَرتا:  4. الزَّ

  أ  . البقرِة والفاحِتِة.   ب. البقرِة وآِل ِعمراَن.  ج  . آِل عمراَن والنِّساِء.   د  . آِل عمراَن والفاحِتِة.
َأكُتُب اآلياِت الكريمَة َغيًبا مْن قولِه تعاىل:﴿  ﴾  إىل قولِِه َتعاىل: ﴿  

 .﴾

1
2
3
4
5
6

7

أخترُب معلومايت

قليلٌة متوسطٌة كبريٌة
ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ

1
2
3
4

ُم َتَعلُّمي ُأَقوِّ

َأتُلو اآلياِت الكريمَة )189-195( مْن سورِة آِل عمراَن تالوًة سليمًة. 

ُ معايِنَ املفرداِت والرتاكيِب الواردِة يف اآلياِت املقّررِة. ُأبيِّ

ُ اآلياِت الكريمَة. ُأفسِّ

َأحفُظ اآلياِت الكريمَة )189-195( مْن سورِة آِل عمراَن غيًبا.

ِق درجُة التحقُّ
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الكراُم   وصحاَبُته  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  رسوُل  سّيُدنا  بذَل 
الكثرَي مَن التضحياِت يف سبيِل نرِش ديِن اهللِ َتعاىل وتبليِغ 
الُمنّورِة،  للنَّاِس، وَترَك َموطَنُه ُمهاجًرا إىل املدينِة  رسالتِِه 
ورغَم ابتعادِه عْن مّكَة الُمكّرمِة إاّل أنَُّه ظلَّ يشعُر باحَلننِي 

إليها.
 ُأبدي َرأيي:  ملاذا كاَن سيُِّدنا َرسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص حينُّ إىل 

مة؟ َة امُلكرَّ َمكَّ
...................................................

ُصلُح الُحديبيِة
الدرُس 

)2(

أهتيُأ وأستكشُف

    الفكرُة الرئيسُة

إضاءٌة

ــَن  ــزٌء م ــاِء جــ ــا األنبيــ رؤيــ

ــيدُة  ــرِت الس ــْد ذكــ ــِي، وقــ الوح

ُل مــــا  : أوَّ عائَِشــــُة ُأمُّ امُلْؤِمنِــنَي 

ُبــِدَئ بــه رســول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ِمــَن الَوْحِي 

ــْوِم، َفــكاَن ال  ــُة يف النَّ ْؤيــا الّصاحِلَ الرُّ

ــِق  ــَل َفَل ــاَءْت ِمْث ــا إاّل ج ــرى ُرْؤي َي

ْبــِح.   ]رواه البخــاري ومســلم[. الصُّ
أستنرُي

يف السَنِة الّسادسِة للهجرِة رأى سّيُدنا رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص يف املناِم أّنُه دخَل هَو وأصحاُبه  البيَت 
احلراَم آمننَي، لِذا طلَب منهم أْن يتجّهزوا ألداِء الُعمرة. وقْد استبرَش املسلموَن هبذِه الرؤيا، َفَتَهّيأوا هلذِه 

الرحلِة العظيمِة. 

ُعِقــَد ُصلــُح احلديبيِة يف العــاِم 6هـ، بنَي 
ٍ، وقْد اّتفُقوا عىل  املسلمــنَي ومشــِرِكْي قــريش
وِط منَهــــا:  وقــــُف  جمموعـــٍة ِمــــَن الرشُّ

رفنِي ُمّدَة عرِش سنواٍت. احلـرِب بنَي الطَّ
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؛  ، ورافقتُه زوُجُه ُأمُّ َسَلمَة  حابِة الكراِم  َخرَج َرسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ومعُه َألٌف وَأربعمئٍة مَن الصَّ
فأحَرُموا بالُعمرة ولبُِسوا مالبَس اإلحراِم، وْل حيِملوا سالًحا إاّل السيوَف يف أغمِدها؛ لُيشِعروا قريًشا 

َأهّنم ل خيُرجوا للحرِب والقتاِل وإِّنم خرُجوا ألداِء الُعمرة.

خروُج َسيِِّدنا رسوِل اهللِ  ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابِِه للُعمرِةأوًل:

املسلمنَي  منَع  قّررْت  مة،  امُلكرَّ مّكة  إىل  ِهِه  وتوجُّ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  رسول  بخروِج  قريٌش  سمعْت  لـّم 
ِب القتاِل  َة، فلمَّ َعِلَم ملسو هيلع هللا ىلص بموقِف ُكّفاِر قريٍش غرّيَ طريَق َسرْيِِه؛ ِحرًصا منُه عىل جتنُّ مْن دخوِل مكَّ
ماِء، وتعِظيًم للبيِت احَلراِم حتى وصَل إىل احلديبيِة، فأرصَّ ُكفاُر قريٍش عىل منِعهْم مْن  وإراقِة الدِّ
لُيقنَِع  مّكَة  إىل    عّفاٍن  بَن  عثمَن  اجلليَل  الصحايبَّ  اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  رسوُل  سّيُدنا  فأرسَل  الُعمرة؛  أداِء 
  ُقريًشا بالسمِح للمسلمنَي بأداِء الُعمرة، ولكنَّ ُقريًشا أرّصْت عىل موقِفها، واحتجزْت عثمَن

وتأّخَر يف العودِة إىل رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص وأشيَع خرٌب عن مقتلِه.
ُمبايعتِـِه  النـاَس إىل  فلـّم وصـَل اخلـرُب إىل رسـوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َدعـا 
عـىل قتـاِل املرشكـنَي؛ فـأرسَع الصحابـُة  ُيبايعونـُه عـىل اجلهاِد يف 
يْت هـذِه البيعـُة باسـِم بيعـِة الشـجرِة أو بيعِة  سـبيل اهللِ تعـاىل، وُسـمّ

وصوُل َسيِِّدنا رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابِِه الكراِم إىل احلديبيِةثانًيا:

ضواِن هبذا االسِم. يف َسبِب َتسِمَيِة َبيعِة الرِّ
................................................................................................

ُر ُأفكِّ

ماِء. َأستنتُِج دالئَل حرِص رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص عىل حقِن الدِّ
................................................................................................

ُل وَأستنتُِج َأتَأمَّ

 البيعُة:
هَي العهُد عىل الّطاعِة 

لويلِّ األمِر.

ُم  َأتعـــلَّ

ضـواِن، قـاَل تعـاىل: ﴿ الرِّ

ٱ                                                                                                                                                                            ﴾ ]الفتح: 18[.
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 ، لـّم علَم كفاُر ُقريٍش بمبايعِة املسلمنَي سّيَدنا رسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص عىل قتاهِلم؛ َأطَلقوا رساَح عثمَن بِن عفاٍن
ُه  وبعُثوا ُسهيَل بَن َعمرٍو لكي يفاوَض املسلمنَي عىل الُصلِح، فلّم رآُه سّيُدنا رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص استبرَش خرًيا؛ ألنَّ

ال يريُد القتاَل، وانَتهى الّتفاوُض بعقِد ُصلِح احلديبيِة الذي تتلّخُص رشوُطه يف ما يأيت: 
أ    . َتتوقُف احلرُب بنَي كفاِر ُقريشٍ واملسلمنَي مدَة عرِش سننَي.

َيرِجُع املسلموَن هذا العاِم ِمْن َغرِي تأديِة الُعمرِة عىل أْن َيعودوا يف العاِم القادِم أَلدائِها. ب . 
َيردُّ رسوُل اهللِ  ملسو هيلع هللا ىلص َمْن يأتيِه مْن قريشٍ ُمسلًما مْن غرِي إذِن َوليِِّه، وال تلتزُم ُقريٌش بردِّ من يأتِْيها مْن  ج  . 

ا. عنِد رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُمرتدًّ
خوَل يف حلِف  خوَل يْف حلِف ُقريٍش فَلُه ذلَك، ومْن أراَد منهُم الدُّ َمْن أراَد ِمَن الَقبائِل العربّيِة الدُّ  د  . 

املسلمنَي فلُه ذلَك.

ثالًثا:

رابًعا:

ُشوُط ُصلِح احلديبيِة 

َموقُف املسلمَي من الُصلِح 

ِكهم بدينِهم. الرّشَط الذي يدلُّ عىل ثقِة رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بصالبِة إيمِن صحابتِه  ومتسُّ
 .................................................................................................

َأستنتُج

بعـَد أن فـرَغ رسـوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص مـْن عقـِد ُصلـِح احلديبيـِة؛ َتـراءى لبعـِض املسـلمنَي أنَّ بعـَض بنوِد 
  الُصلـِح قاسـيٌة، وشـقَّ عليهـْم أْن يرجعـوا دوَن دخـوِل البيِت احلـراِم، حّتـى إِنَّ عمَر بـَن اخلطاِب
ا؟ قـاَل ملسو هيلع هللا ىلص: َبَلـى، َقاَل  جـاَء إىِل َسـّيِدنا رسـوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بعـَد متـاَم االتِّفـاِق فقـاَل: » أَلْسـَت َنبِـيَّ اهللِ َحقًّ
َة  نِيَّ َنا عـىَل الَباِطِل؟ فقـاَل ملسو هيلع هللا ىلص: َبَلى؛ فقاَل عمـُر : َفِلَم ُنْعِطـي الدَّ ، وَعُدوُّ عمـُر : أَلْسـَنا عـىَل احَلـقِّ

يف ِدينَِنـا إًذا؟ فقـاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »إينِّ رَسـول اهللِ، وَلْسـتُ أَْعِصيـِه، وهـو َنـارِصِي« ]رواه البخاري ومسـلم[.

: الَكِلَمُة  الِـحُ نِـي الَفْأُل الصَّ كاَن سـّيُدنا رسـوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص حيبُّ التفـاُؤَل ويقوُل: »ُيْعِجُب
احَلَسـَنُة« ]رواه البخـاري ومسـلم[، ويف يـوِم احُلديبَيِة لــّم َرأى ملسو هيلع هللا ىلص ُسـهيَل بَن َعمـرٍو مَبعوًثا 

.] مـْن قريٍش قـاَل للمسـلمنَي متفائاًل باسـِمِه:» لَقْد َسـُهَل َلُكْم ِمـن أْمرُِكـْم« ]رواُه البخاريُّ

صورٌة
 مرشقٌة 
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مكانَة املرأِة يف اإلسالِم َوَدوَرها يف احلياِة ِمْن َموقِف ُأمِّ املؤمننَي ُأمِّ َسلمَة  يف ُصلِح احلديبيِة.
.................................................................................................

ُأناقُش

نتائُج صلح احلديبيِةخامًسا:

كاَنت لُِصلِح احلديبيِة نتائُج إجيابّيٌة عّدٌة، ِمنها:
زيادُة هيبِة املسلمنَي يف نفوِس أعدائِهْم، واعرتاُف كفاِر قريٍش باملسلمنَي.   أ  . 

لِح أكثَر مّمْن دخلوا  إِتاَحُة الُفرَصِة لنرِش اإلسالِم؛ فقْد كاَن عدُد الذيَن دخُلوا يف االسالِم بعَد الصُّ ب . 
لِح. فيِه قبَل الصُّ

ج  . ُدخوُل بعِض القبائِل العربيِة يف ِحلِف املسلمنَي.
ْت ُقريٌش حقَّ املسلمنَي بدخوِل بيِت اهللِ احلراِم؛ فقْد أّدى املسلموَن الُعمرَة بكلِّ ُحرّيٍة وَأماٍن يف  َأقرَّ  د  . 

َيْت هذِه الُعمَرُة ُعمرَة القضاِء.    ابِع مَن اهلجرِة بداًل مْن تلَك التي ُمنعوا منها، وُسمِّ العاِم السَّ

يِة ُعمرِة القضاِء هبذا االسِم. يف َسَبِب َتَسمِّ
.................................................................................................

ُر ُأفكِّ

روِس والعرِب املستفادِة مْن ُصلِح احلديبيِة: من الدُّ

  أ  . وجوُب طاعِة سّيِدنا رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص واالنقياِد لُه.

ُدروٌس وعرٌب مْن ُصلِح احلديبيِةسادًسا:

أِس وَخلِع ثِياِب  ِل مَن اإلحراِم، وذلَِك بَِنحِر اهَلدِي وَحلِق الرَّ ثمَّ أمَر َرسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  َأصحاَبُه بالتحلُّ
اإِلحراِم،  فتباَطؤوا َأماًل منهْم أْن يرجَع ملسو هيلع هللا ىلص عْن قرارِه؛ فدخَل ملسو هيلع هللا ىلص عىل زوجتِه ُأمِّ سلمَة  مهموًما لَِتباُطِؤ 
بعِض الصحابِة، فأشارْت عليِه أْن خيُرَج إليهْم، وأْن ينحَر َهدَيُه، وحيلَق رأسُه، ويتحّلَل مْن إحراِمِه دوَن 
حابُة  ما فعلُه رسوُل اهللِ  َم أحًدا منهْم؛ َفَفعَل رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ما أشارْت عليِه بِه، فلّم رأى الصَّ أْن ُيكلِّ

ملسو هيلع هللا ىلص ، قاُموا َفَفعلوا مثَل ِفْعِلِه ملسو هيلع هللا ىلص، ويْف طريقِه إىل املدينِة املنّورِة َأنزَل اهلُل تعاىل عليِه سورَة الفتِح.
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حنَي ينُقُض زمييِل َأْو زميلتِي عهًدا يل؟
................................................................................................

ُف كيَف أَتَصَّ

َأستزيُد

لِح مْن جهِة قريشٍ بعَد عامنِي مْن عقدِه؛ وذلَك بسبِب اعتداِء قبيلِة بني بكٍر  ُنِقَض اتفاُق الصُّ
-وهْم ُحلفاُء قريشٍ- عىل قبيلِة خزاعَة حلفاِء املسلمنَي، وقْد ساَعَدهتْم ُقريٌش  يف االعتداِء، وكان 

َمَة.   َة امُلَكرَّ بُب املبارِشُ لَِفتِح مكَّ هذا هو السَّ

ــَة امُلكرَّمــة عــىل مســافِة  ــُة إىل الغــرِب مــْن مكَّ َي بِ تقــُع  احُلَدي
ًــا، وهــَي خارجــٌة عــْن ُحــدوِد احلــرِم. ب 40 كيلومــرًتا تقري

أربُط 
اجَلغرافيامَع

هم. ب . جواُز أن تكوَن هناَك ُهدنٌة بنَي املسلمنَي وعدوِّ

عِي الستمراِر حالِة احلرِب. لم والّتعاوِن وعدِم السَّ ج  . دعوُة اإلسالِم إىل السِّ

 د  . مشاركُة املرأِة يف صنِع القراِر.

ــا؛  ــٍش ُمفاِوًض ــاٍن  إىل قري ــَن عّف ــمَن ب ــوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص عث ــّيُدنا َرس ــَث س ــا بع  لّم
قاُلــوا لـــُه بعــَد أْن فــرَغ مــْن رســالتِه إليهــْم: إْن شــئَت أْن تطــوَف بالبيــِت َفُطــْف، 

ــا يــدلُّ عــىل أدِب  ــِه رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، وهــذا مّم ــى يطــوَف ب ــُت ألفعــَل حّت فقــاَل  : مــا كن
ــاوزِه. ــدِم جت ــرِه ملسو هيلع هللا ىلص وع ــاِل ألم ــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص واالمتث بِ ــع النَّ ــِة  م حاب الصَّ

صورٌة
 مرشقٌة 
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ُأَنظُِّم تَعلُّمي

ُأطيُع اهلَل تعاىل وُأطيُع رسوَلُه الكريَم ملسو هيلع هللا ىلص.
..........................................................................
..........................................................................

1
2
3

َأسمو بِقَيمي

ِه سّيِدنا رسوِل  سبُب توجُّ
اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  ألداِء الُعمرة:

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

سبُب بيعِة  الّرضواِن:

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

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

أطراُف ُصلِح احلديبيِة:
.....................
.....................

نتائُج ُصلِح  احلديبيِة:

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

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

شوُط صلِح  احلديبيِة:
.....................
.....................
.....................
.....................

سنُة عقِد  ُصلِح احلديبيِة:
......................

 ُصلُح
الُحديبيِة
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ِدنا رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص وأَصحابِِه  العمرَة يف السنِة الّسابعِة مَن اهلجرةِ. ُ سبَب أَداِء سّي ُأَبيِّ

 أَذكُر ثالثًة مْن رُشوِط ُصلِح احلديبيةِ.

ُل، ُحزَن بعِض الصحابِة الكراِم  مْن بعِض رُشوِط ُصلِح احلديبيةِ.  ُأعلِّ

أَذكُر ثالثًة مَن الدروِس املستفادِة مْن ُصلِح احلديبيةِ.

أَضُع إشارَة )✓( إزاَء العبارِة الصحيحِة وإشارَة )✕( إزاَء العبارِة غرِي الصحيحِة يف مْا يأيِت:

  أ  . )      (   ُعِقَد ُصلُح احلديبيِة يف السنِة الّسابعِة للهجرةِ.

ب . )      (  ُسّميِت الُعمرُة التي جاءْت بعَد ُصلِح احلديبيِة بعمرِة القضاءِ.

ج  . )      ( حرَص الّنبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عىل عقِد ُصلِح احلديبيةِ.

َدنا رسوَل اهللِ  ملسو هيلع هللا ىلص  يوَم احلديبيِة عىل اجلهاِد يف سبيِل اهللِ. حابُة الكراُم سّي د   . )      ( بايَع الصَّ

أَضُع دائرًة حوَل اإلجابِة الصحيحِة يف مْا يأيِت:

ُدنا رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إىل قريٍش ليفاوَِضها هوَ:  فرُي الذي أرسَلُه سّي 1. السَّ

   . ب . َعيلُّ بُن أيب طالٍب         . أ   . عثمُن بُن عّفاٍن

	 	. د    .   أبو بكٍر الصديُق 	 	 	 . ج .  عمُر بُن اخلطاِب

لِح مَع املسلمنِي مْن قريٍش هوَ: 2. الذي قاَم بإبراِم الصُّ

ب . خالد بُن الوليِد. أ   . سهيل بُن عمرٍو .          

د    .  أبو سفيان بُن حرٍب. ج . عمرو بُن هشاٍم.                            

حابِة الذيَن خرجوا مَع الّنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ألداِء الُعمرةِ: 3. عدُد الصَّ

د  . 4000   أ   . 1400                    ب . 2500                   ج  . 3000  

1

2
3
4

5

6

أخترُب معلومايت
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َدنا رَسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  يف َسفرِه يوَم احُلديبيِة هَي:  4. أُمُّ املؤمننَي التي رافقْت سيِّ

 . د   . أمُّ سلمَة    . أ  . عائشُة  .           ب . حفصُة  .               ج . خدجيُة 

5. كاَن من نتائِج ُصلِح احُلديبيةِ:

     أ   . دخوُل قبيلِة بني بكٍر يف ِحْلِف امُلسلمنَي.     ب. دخوُل قبيلِة ُخزاعَة يف ِحْلِف ُقريٍش.

      ج. دخوُل قبيلِة ُخَزيمَة يف ِحْلِف امُلسلمنَي.           د   . دخوُل قبيلِة ُخزاعَة يف ِحلِف امُلسلمنَي.

قليلٌة متوسطٌة كبريٌة
ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ

1

2

3

4

ُم َتَعلُّمي ُأَقوِّ

ُح سبَب خروِج سّيِدنا رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  يف العاِم السادِس  ُأوضِّ
مِة. للهجرِة إىل مّكَة امُلكرَّ

ُأبّيُ أهمَّ رُشوِط ُصلِح احلديبيِة.

ُألّخُص َأحداَث ُصلح احلديبيِة.

َأستنتُج الدروَس والعرَب املستفادَة مْن ُصلِح احلديبيِة.

ِق درجُة التحقُّ
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إضاءٌة
أهتيُأ وأستكشُف

اشرتى أمحُد سيارًة حديثًة، فرُسَّ هبا أهُلُه وأصدقاُؤُه، ثمَّ 

يارِة،  قامْت والدتُه بتعليِق خـرزٍة زرقاَء عىل املرآِة داخَل السَّ

فسأَل أمحُد والَدته عـن سبِب تعليـِق هـذِه اخلـرزِة؛ فأجابتُه 

يارَة مْن عيوِن الّناِس. والُدتُه بأنَّ هذِه متيمٌة حتِمي السَّ

ابقَة: بعَد قراَءيْت الفقرَة السَّ

 َأستخرجُ اخلرافَة التي تضمنَّتها القصُة.

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

 ُأبدي رأيِي يف هذِه املعتقداِت.
...........................................................

الدرُس 
)3( 

    الفكرُة الرئيسُة

      َســّمى أهــُل اجلاهلّيــِة التميمــَة 
ــا  ــْم بأهّن ــِم؛ العتقادِه ــذا االس هب
متــاُم الــدواِء، وكانــوا ُيعّلقوهَنــا يف 
ــُع  ــا تدف ــْم أهّن ــا منه ــاِق ظنًّ األعن
ــِر  ــَن املخاط ــم م ، َأو حتميِه ــرشَّ ال
التــي قــْد يتعّرضــوَن هَلــا، كــم 
قــوَن تلــَك التمئــَم عــىل  كاُنــوا ُيعلِّ

ــْم. دواهبِّ

اخلرافُة وموقُف اإلسالِم مْنها

اخلرافاِت  مَن  اإلسالميُة  الرشيعُة  رِت  حذَّ
والعقِل  يِن  الدِّ مبادِئ  مَع  لتعاُرِضها  واألباطيِل؛ 
ـِمـا هلا مْن أرضاٍر بالغٍة عىل اإلنساِن. ليِم، ول السَّ

أستنرُي

ظهرِت اخلرافاُت منُذ الِقَدم يف كثرٍي مَن املجتمعاِت، وال يزاُل كثرٌي منها منترًشا يف الوقِت احلارِض.

1

2
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الُخرافاُت: األفكاُر واملعتقداُت القائمُة عىل األوهاِم، من غرِي وجوِد 
ليِم. حيِح أو الَعقِل السَّ َدليٍل َمبنيٍّ عىل اإليمِن الصَّ

ومْن َأشكاِل الُخرافاِت يف املجتمِع:
، وما شابَه ذلَك، مع اعتقاِد  أ   . التامئُم: وذلَك مثُل تعليِق خرٍز، أو كفٍّ

أنَّ ذلك يدفُع األذى ويردُّ العنَي.
املشعوذيَن،  مثَل  الغيِب  ِعي معـرفَة  يــدَّ الِكهـانـُة: وهَي تصديـُق مـن  ب. 
حرِة، والذهاُب إليِهْم والتعامُل معُهْم، قاَل تعاىل عِن  منَي، والسَّ واملنجِّ

﴾ ]البقرة:1٠٢[. الّسحرِة: ﴿
الّتشاؤُم مَن األرقاِم، أو األماكِن، أو األشخاِص، ومثاُله: التشاؤُم من الغراِب، أو  ريُة: وهَي  ج . الطِّ

. ٍ البوِم، أو مْن رقٍم ُمعنيَّ

مفهوُم الُخرافِةأوًل:

عوامُل انتشاِر الُخرافِةثانًيا:

مي ُأطبُِّق تَعلُّ

ُأصنُِّف اخلرافاِت اآلتيَة حسَب أشكاهِلا:

طَِيرٌةكِهانٌةتمائٌمالخرافُة
ْم رسيُعو الغضِب. جتنُّب الّتعامِل مع مواليِد برِج الّثوِر؛ بُحّجِة أهنَّ

تعليُق حذوِة احلصاِن عىل مدخِل البيِت جللِب احلظِّ احلََسِن.

الّتشاؤُم مْن رؤيِة الغراِب.

قراءة الِفنجان والكفِّ لإلطالع عىل َغيِب املستقبِل.

هناَك جمموعٌة من العوامِل التي ُتسِهُم يف انتشاِر الُخرافاِت، ومْن أبِرز هذِه العوامِل:
ٍت. أ   . اجلهُل، والّتقليُد األعمى لألفكاِر السائدِة مْن غرِي تثبُّ

لَذِوي  األوهاِم  د  تولُّ ذلَك سبًبا يف  فيكوُن  بالفشِل واإلحباِط؛  الشعوِر  االهنزامّيُة، وغلبُة  وُح  الرُّ ب. 
يها. النفوِس الّضعيفِة؛ بخالِف املؤمِن الذي يصرُب عىل الشدائِد ويسعى لتجاوِزها وختطِّ

يُئ، وذلَك عْن طريِق ما ُينرَشُ عىل وسائِل الّتواصِل االجتمعيِّ وغرِيها مَن اخلرافاِت  ج . اإلعالُم السَّ
ُر هبا كثرٌي مَن الّناِس. التي َيَتَأثَّ

تعليـُق شـيٍء مْن آيـاِت 
القرآِن الكريِم أو مْن أسمِء 
اهللِ تعـاىل جللـِب الربكـِة 
ـوِء ال يعدُّ متيمًة  ودفِع السُّ

هِي. وال يقُع حتَت النَّ

ُم  َأتعـــلَّ
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  َأنقُد وَأبني موقًفا:

الَغيِب  َمعِرَفِة  ُمّدعي  من  واحًدا  يستضيُف  الفضائيِة؛  القنواِت  إحدى  عىل  برنامٍج  عْن  ُأعلَن 
حيُح يف مثِل هذا املوقِف هَو:......................... ف الصَّ زِق، الّترُّ للمساعدِة عىل جلِب الرِّ
..............................................................................................

موقُف اإلسالِم مَن الُخرافِةثالًثا:

العقِل،  وسالمِة  اإليمـاِن  صّحِة  إىل  تستنُد  التي  اإلسالمّيِة  الّشخصيِة  بناِء  عىل  اإلسالُم  حرَص 

ويظهُر ذلَك يف الدعوِة إىل املبادِئ اآلتيِة:

أ   . الّتحذيُر مْن تصديِق اخلرافاِت، وحتصنُي اإلنساِن منها عْن طريِق بياِن ما يأيِت:

-  الغيُب ال يعلُمُه إالَّ اهلُل سبحانُه، قاَل تعاىل: ﴿

﴾ ]النمل: ٦5[.                  

- الّنفـُع والـرُّ بيـِد اهللِ سـبحانُه وتعاىل وحدُه، فقْد ورَد يف وصّيِة سـّيِدنا رسـوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص لعبِد اهلل 

: »واعَلـْم أنَّ األُمَّـةَ لو اجَتمعْت عـىلَ أْن ينَفعوَك بـيَشٍء؛ ل َينفعـوَك إالَّ بِيشٍء َقْد  بـِن عبـاٍس 

ـُه اهلُل عليَك،  َب وَك إالَّ بِـيشٍء َقد كَت وَك بِـيَشءٍ؛ ْل َيـرُّ ُّ ـُه اهلُل َلـَك، وإْن اجَتَمعـوا عـىل أَْن يـرَ كتَب

« ]رواه الرتمذي[. حـفُ ِت الصُّ ُرِفَعـِت اأَلقـالُم وَجفَّ

ب.  الّنهُي َعِن الّتقليِد األعمى، قاَل تعاىل: ﴿                                           ﴾

       ]الزخرف: ٢٣[.

ُل اآليتنِي الكريمتنِي اآلتيتنِي، ثمَّ َأستنتُج منُهم التوجيهاِت الرّبانّيَة للحفاِظ عىل صفاِء اإليمِن: َأتَأمَّ

      قاَل تعـــاىل: ﴿  ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ﴾ ]البقرة: 17٠[.
..............................................................................................     

مي: ُأطبُِّق تعلُّ

1
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      قاَل تعـاىل: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ       پڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  

ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ﴾ ]يونس: 1٠7[.
.............................................................................................    

خماطُر تصديِق اخلرافِةرابًعا:

اإلنسـاُن الـذي ُيصّدُق اخلرافـاِت ينسـاُق وراَء أباطيَل وأوهاٍم تطمُس عىل عقِله، وجتعُله أسرًيا 
لبيِة اآلتيِة: للتخيُّالِت التي ال صلَة هلا بالواقِع؛ فيكوُن ُعرضًة لآلثاِر السَّ

كوِك واهّتاُم النَّاِس ِمْن َحولِه. أ   . إشاعُة اخلوِف والقلِق يف نفِس اإلنساِن، وتنِميُة الشُّ
ُض الستغالِل املحتالنَي الذين يّدعوَن القدرَة عىل جلِب النفِع، وردِّ األذى، ومعرفِة ما استأثَر  ب. التعرُّ

اهلُل تعاىل بعلمِه.
عِي يف األرِض وإعمِرها. ج .  الّتخاذُل عن السَّ

التنّبُؤ باألحواِل اجلوّيِة؛ رَضٌب من الِكهانة وإخباٌر عن علِم الغيِب.
.................................................................................................

ُحُه: َأكتشُف اخلطَأ وُأَصحِّ

الوسائُل الرّشعّيُة لتحصِي اإلنساِنخامًسا:

وِر، وجيلُب اخلرَي هلا  ُن املسلُم هبا نفَسه مَن الرشُّ أرشَد اإلسالُم إىل جمموعٍة من األموِر التي حُيصِّ
بإرادِة اهللِ سبحاَنُه وتعاىل، ومْن ذلَك:

ُل عىل اهللِ تعاىل يف األموِر ُكلِّها مَع األخِذ باألسباِب. أ    . الّتوكُّ
ب. املواظبُة عىل أذكاِر الّصباِح واملساِء. 

نِي  ـعِي والعمِل املنتـِج النافِع، قـاَل رسـوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ُيْعِجُب  ج . الّتفـاؤُل الـذي حُيّفـُز النّفـَس عـىل السَّ

َسـنَُة« ]رواه البخاري ومسـلم[. الِـُح؛ اْلَكِلَمُة احْلَ اْلَفـأُْل الصَّ

2
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ُ ُخطتي ملواجهِة هذِه اخلرافاِت. ُن َأسمَء ثالِث ُخرافاٍت شائعٍة يف املجتمِع، وُأبيِّ        ُأَدوِّ
.................................................................................................
.................................................................................................

َ ُن وُأبيِّ ُأَدوِّ

َأستزيُد

الِفَراَسُة َليسْت ِمَن الِكهانِة التي ِهَي اّدعاُء علِم الَغيِب؛ إِنَّم ِهَي علٌم خيتصُّ بإدراِك باطِن اأُلموِر 
واهِر واالستدالِل هبا، فهَي َليسْت ِمَن اّدعاِء ِعلِم الَغيِب. وخفاياها بالنَّظِر إىل الظَّ

ُق ما يّدعيه املنّجموَن. ُم نصيحتي لَشخٍص يتابُع قراءَة األبراِج وُيَصدِّ ُأقدِّ
 .................................................................................................

َأِجُد َحالًّ

ُيــروى أنَّــه لـّمـــا أراَد اخلليفــُة املعتصُم بــاهللِ التوّجَه للقتــاِل يف معركــِة عمورّيَة؛ 

ِ بســبِب تشــاُؤِمِهْم  َّــُه لــْن يســتطيَع حتقيــَق النــرَّ نصحــُه املنّجمــوَن باالنتظــاِر؛ أَلن

مــْن ظهــوِر ُمذّنــٍب يف الســمِء، ولكّنــُه ْل يقبــْل نصيحتُهــم، فواَجــَه األعــداَء وانتــَر 

ــاعُر أبو مّتــاَم قصيدتــُه امُلحتفَيــَة بالعقــِل، والتدبرِي، واحلـــــزِم،  عليِهـــم، فَأنشــَد الشَّ

ِ، فكاَن مْنها: ْجِم بالغيِب والتطريُّ والعزِم ضدَّ َظْلمِء الرَّ

عِب ِه احَلدُّ بنَي اجلــدِّ واللَّ ْيُف َأْصـَدُق إِْنَبـاًء ِمَن الُكُتِب            يف َحـدِّ السَّ   

َعنُهنَّ يف َصَفِر اأَلصفاِر َأو َرَجِب َعجائِبــًا َزَعمــوا اأَلّيـاَم جُمِفَلـًة                

إِذا َبدا الَكوَكُب الَغريِبُّ ذو الَذَنِب فوا الناَس ِمن َدهياَء ُمظِلَمٍة      َوَخوَّ   

صورٌة
 مرشقٌة 
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ًنا يِف  ُمَعيَّ َتتَِّخُذ شكاًل  ُجوِم  النُّ الّسمويُة: هي جَمْموَعاٌت مَن  اأَلبراُج 
ُجوِم َواأَلْبَراِج يف:  َتِدي اإِلْنَساُن بِالنُّ َماِن هَيْ َمِء، وُمنُذ َقِديِم الزَّ السَّ

اَهاِت.  َ ب . َمْعِرَفِة االجتِّ ِديِد الَوْقِت.       أ  .  حَتْ
َراَعِة.  َنِة َوَمَواِسِم الزِّ ج.  َمعِرَفِة ُفُصوِل السَّ

أربُط 
العلوِممَع

ُأَنظُِّم تَعلُّمي

1
2
3

َأسمو بِقَيمي

الخرافُة وموقُف 
اإلسالِم مْنها

من أشكاِل الُخرافاِت: 

عوامُل انتشاِر الُخرافاِت: 

خماطُر تصديِق الُخرافاِت: 

الوسائُل الرشعيُة لتحصِي اإلنساِن: 

َموقُف اإلِسالِم ِمَن اخُلرافِة:

حيحَة. ليَم والعقيدَة الصَّ أتثّبُت من املعتقداِت التي تسوُد يف جمتمعي؛ وذلك بموافقتِها العقَل السَّ
..............................................................................
..............................................................................

أ    ...................

ب ...................

ج  ...................

أ    ...................

ب ...................

ج  ...................

أ    ...................

ب ...................

ج  ...................

أ    ...................
ب...................
ج ...................

أ   ...................

ب...................
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ُ مفهوَم اخلرافِة. ُأبيِّ
وُح االهنزامّيُة عاماًل من عوامِل انتشاِر اخلرافاِت يف املجتمِع؟ ُح؛ كيَف تكوُن الرُّ ُأَوضِّ

ِة اآلتيِة: عيَّ أَستنتُِج داللَة النُّصوِص الرشَّ
أ   . قاَل تعاىل: ﴿ ﴾.

ب. قاَل تعاىل:﴿                    ﴾.
َأضُع دائرًة حوَل رمِز اإلجابِة الصحيحِة يف مْا يأيِت:

1 - ُيطلُق عىل التشاؤِم ِمَن الَعدِد )13( مفهوُم:
ب. الّتنجيُم.                 ج . الّتميمُة.               د  . الِكهانُة. ُة.   رَيَ        أ. الطِّ

2 - ِمْن َأبرِز العوامِل التي يَنشُأ عنها تصديُق اخلرافاِت:
عوُر بالّتفاؤِل.         أ. الّتفكرُي الناقُد.      ب. اهلّمُة العاليُة.           ج . الّتقليُد األعمى.         د  . الشُّ

3 - ُتعدُّ قراءُة الفنجاِن ملعرفِة الغيِب من األمثلِة عىل إحدى اخلرافاِت، وهي:
د  . التنجيُم.    . ُ        أ. الِكهانُة.              ب. التمئُم.             ج . التطريُّ

1
2
3

4

أخترُب معلومايت

قليلٌة متوسطٌة كبريٌة
ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ

1

2

3

4

5

ُم َتَعلُّمي ُأَقوِّ

ُ مفهوَم اخلرافِة. ُأبيِّ

ُأمثُِّل عىل اخلرافاِت السائدِة يف املجتمعاِت.

ُح موقَف اإلسالِم من اخلرافِة. ُأوضِّ

  َأتَصّدى ملن يرّوُج اخلرافاِت يف املجتمِع.

  َأستنتُج خماطَر تصديِق اخلرافاِت.

ِق درجُة التحقُّ
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أهتيُأ وأستكشُف

راِت؟ عيُّ لتعاطي الـمخدِّ َم الرتبيِة اإلسالميِة: ما احلكُم الرشَّ سأَل طالٌب معلِّ
فأجابُه الـمعلُم بَأنَّه حراٌم؛ فقْد ُروَي أنَّ رسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »ال رضَر وال رِضاَر« ]رواه أمحد[، وقْد ثبَت 

راِت َأرضاًرا كثريًة تعوُد عىل الفرِد واملجتمِع.  ا أنَّ للمخدِّ ِطبيًّ
؟      ما الـمصدُر الذي اعتمدُه الـمعلُم لبياِن احلكِم الرشعيِّ

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

.      َأذكُر مصادَر ُأخرى لبياِن احلكِم الرشعيِّ

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

 احلكُم الرشعيُّ التكليفيُّ 
وَأقساُمُه

الدرُس 
)4(

    الفكرُة الرئيسُة

إضاءٌة

تستنبُط األحكاُم الرّشعّيُة مَن 
ها:  القرآُن الكريُم،  مصادَر أهُّ
نـــُة الّنبوّيــُة الرّشيفـُة،  والسُّ

واإلمجاُع، والقياُس.

أستنرُي

َنِت الرّشيعُة اإلسالميُة األحكاَم للّناِس يف ما حيتاجوَنُه إلدارِة شؤوِن حياهِتْم، وفّصلْت ذلَك بدّقٍة  بيَّ
نيا واآلخرِة. َق اإلنساُن سعادتُه يف الدُّ عالَِيٍة؛ لتستقيَم حياُة الّناِس عىل رشِع اهللِ تعاىل، وليحقِّ

1

2

عــيُّ التَّكليفــيُّ مـــْن َأهـــــمِّ  ُيعــــدُّ احلكــــُم الرشَّ
مباحــِث علــِم ُأصــوِل الفقــِه، وتقســُم األحــكاُم 
التكليفّيــُة إىل مخســِة َأقســاٍم هــي: الَفــرُض )الواِجُب(، 

ــاُح. ــروُه، واملب ــراُم، واملك ــدوُب، واحل واملن
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. عيِّ ُل اآلياِت الكريمَة اآلتيَة وَأستنتُج مفهوَم احلكِم الرشَّ َأتَأمَّ

﴾ ]البقرة: ٢75[. - قاَل تعاىل: ﴿

﴾ ]املائدة:٣[. - قاَل تعاىل: ﴿

- قاَل تعاىل:﴿

                            ﴾ ]املائدة:9٠[.

ڱ   ں﴾ ]البقرة:٤٣[. - قاَل تعاىل: ﴿

ها، وفيها طلٌب لبعِض  ُألحُظ أنَّ النُّصوَص الرّشعّيَة الّسابقَة فيها إخباٌر عْن حرمِة بعِض األموِر أو عْن ِحلِّ

األموِر وهنٌي عْن أخرى.

لِب أو الّتخيرِي.   فنَي عىل سبيِل الطَّ قُة بأفعاِل امُلكلَّ إذْن؛ فاحلكُم الرّشعيُّ الّتكليفيُّ هَو: األحكاُم املتعلِّ

مفهوُم احلكِم الرّشعيِّ الّتكليفيِّ أوًل:

عيِّثانًيا: أقساُم احلكِم الرشَّ

أقساُم احلكِم
 الرشعيِّ

الطلُب

طلُب فعٍل

املكروُهاحلراُمالواجُب
املندوُب

) )املستحبُّ

طلُب ترٍك

التخيرُي

املباُح



30

أ.     الفرُض )الواجُب(:
ما طلَب اإلسالُم مَن املكّلِف فعَلُه عىل وجِه اإللزاِم، حيُث يثاُب فاعُلُه وَيْأَثُم تارُكُه.

ڱ  ڱ ﴾ ]البقرة:٤٣[. مثاُلُه: قال تعاىل: ﴿
الِة هو الوجوُب، ألنَّ اهلَل تعاىل أمرنا بإقامتِها؛ فمِن التزَم  فاحلكُم الرّشعيُّ الّتكليفيُّ إلقامِة الصَّ

ِفْعَلها فإّنُه يثاُب ويناُل األجَر مَن اهللِ تعاىل، ومْن ترَكها فإّنُه آثٌِم.

ُأَطبُِّق َتَعلُّمي

قاَل تعاىل: ﴿                 ﴾ ]اإلرساء: ٢٣[.
عيُّ الّتكليفيُّ لربِّ الوالديِن .................... ألنَّ ................................ احلكُم الرشَّ

ُم: َأتعلَّ
أنواُع الفروِض
الفرُض نوعاِن:

وبِرِّ  والّزكاِة،  رمضاَن،  مثَل؛ صوِم  بَِنفِسِه،  بِه  يقوَم  أْن  ٍف  ُمَكلَّ ُكلِّ  من  ُيطلُب  ما  َعٍي:  َفرُض 
الوالديِن، وغرِيها.

َفرُض ِكفايٍة: ما ُيطلُب من جمموِع الّناِس أن يقوموا بِه، فإِن قاَم بِه بعُضهم سقَط اإلثُم عن الباقنَي، 
ِب، وتفاصيِل العلوِم الرّشعّيِة،  ِم الطِّ َأثُِموا مجيًعا، مثَل؛ صالِة اجلنازِة، وتعلُّ بِه أحٌد  يُقْم  ْل  وإْن 

وسائِر َأنواِع العلوِم.

:) ب.  املندوُب )املستحبُّ
ما طلَب اإلسالُم من امُلكّلِف فعَلُه من غرِي إلزاٍم، حيُث يثاُب فاعُلُه وال يأثُم تارُكُه.

َأ يوَم اجلمعِة؛ فبِها ونِعَمْت، ومِن اغتسَل فالغْسُل أفضُل«  مثاُلُه: قاَل رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص : »مْن توضَّ
.] ]رواُه النَّسائيُّ

فاحلكُم الرشعيُّ التكليفيُّ يف االغتساِل يوَم اجلمعِة مندوٌب؛ ألنَّ سّيَدنا رسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص حثَّ عىل 
االغتساِل يوَم اجلمعِة، فمِن اغتسَل يثاُب عىل فعِلِه، ومن ترَك االغتساَل فال َيأَثُم برتِكه.

1

2
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ُس َصَلواٍت يف  جاَء أعرايبٌّ إىل سّيِدنا رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص يسأُل عّم ُفرَض عليِه؛ فقاَل رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »مَخْ
َع« ]رواُه البخاريُّ ومسلٌم[. وَّ ؟ قاَل: »ال، إالَّ أْن َتطَّ ُهنَّ ْيَلِة« فقاَل: هْل َعيَلَّ َغرْيُ الَيوِم، واللَّ

بِب. حى مع بياِن السَّ َأستنتُج حكَم صالِة الضُّ
.................................................................................................

ُر:  َجَعَل اإلسالُم كثرًيا من األعمِل ُمستحّبًة وليسْت واجبًة. ُأفكِّ
.................................................................................................

ج . احلراُم:

ما طلَب اإلسالُم من امُلكّلِف ترَكُه عىل وجِه اإللزاِم؛ َفَيْأَثُم عىل فعلِه ويثاُب عىل تركِه.

مثاُله: قالَ تعاىل: ﴿            ﴾ ]احلجرات: 1٢[.

ِس  ِس والِغيبِة أهّنم حراٌم؛ وذلك ألنَّ اهلَل تعاىل هنانا عِن التجسُّ عيُّ الّتكليفيُّ يف الّتجسُّ فاحلكُم الرشَّ

والِغيبِة، فمْن فعَل ذلَك فإّنُه يأثُم.

ُل وأَستنتُج ُأحلِّ

ُأَطبُِّق َتَعلُّمي

عيَّ الّتكليفيَّ لألفعاِل الواردِة يف اآلياِت الكريمِة اآلتيِة: َأستنتُج احلكَم الرشَّ

احُلكُم الرّشعيُّاآليُة الكريمُة

قاَل تعاىل: ﴿ 
﴾ ]النساُء: ٢9[.

﴾ ]النساُء: ٢9[. قاَل تعاىل: ﴿

قاَل تعاىل: ﴿                                                         ﴾ ]اإلرساُء: ٣٢[.
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ُأَطبُِّق َتَعلُّمي

قاَل رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص :»ال َصالَة بَحرِة الطَّعاِم« ]رواه مسلم[.
احلكُم الرّشعيُّ للّصالِة بحرِة الطَّعاِم  ......................................................

ِة  إذا كـاَن فعـُل املباِح بنّي
التقرِب إىل اهللِ تعاىل؛ مثل 
ِة تقويِة اجلسِد  األكـِل بنيَّ
للقياِم بالطاعـاِت، فـإّنُه 

يثاُب عىل فعلهِ.

ُم  َأتعـــلَّ

 د.    املكروُه:
ما طلَب اإلسالُم من امُلكّلِف ترَك فعلِه من غرِي إلزاٍم، حيُث يثاُب تاركُه وال َيْأَثُم فاِعلُه.

مثالُه: قاَل رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص : »بالِْغ يف االستِنشاِق إالَّ أن َتكوَن َصاِئًم« ]رواه أبو داود[.
يف  يبالْغ  ولْ  التزَم  فمِن  مكروٌه،  أنَّه  ياِم  الصِّ َأثناَء  االستنشاِق  يف  املبالغِة  يف  الّتكليفيُّ  الرّشعيُّ  فاحلكُم 

االستنشاِق؛ فإّنُه ُيثاُب ألّنُه ترَك هذا الفعَل، ومْن ل يلتزْم وبالَغ يف االستنشاِق فإنَّه ال َيْأَثُم.

هـ.   املباُح:
َ اإلسالُم امُلكّلَف بنَي فعلِه وتركِه.  هَو ما َخريَّ

مثاُلُه: قاَل تعاىل: ﴿ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ﴾ 
]البقرة: 17٢[.

فاحلكُم الرّشعيُّ الّتـكليفيُّ املستفاُد ِمَن اآليِة الّسابقِة؛ إِباحُة َأكِل الطّيباِت 
ِمَن األَطعمِة واألرَشبِة دوَن إرِساٍف أو تبذيٍر. 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   قاَل تعاىل: ﴿
ٺ  ﴾ ]املائدة: 9٦[.

َ احلُكُم من اإلباحِة إىل غرِيها من  ُر كيَف يمكُن َأن يتغريَّ إذا علمُت أنَّ األصَل يف الصيِد اإلباحُة؛ ُأفكِّ
األحكاِم الرّشعّيِة الّتكليفّيِة. 

يُد للتوِسَعِة عىل األَهِلمندوٌب إِذا كاَن الصَّ

مكروٌه

حراٌم

واجٌب

ُر  ُأفكِّ
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مّما يدلُّ عىل َوَرِع اإلماِم مالِك بِن أنٍس رمحُه اهلُل تعاىل أّنه كاَن ال يتحّرُج إذا ُسئَل عّمـا 

ال يعلُم أْن يقوَل: ال َأدرْي، اهلُل أعلُم.

صورٌة
 مرشقٌة 

. عيِّ يف مَخَسِة َأفعاٍل شائعٍة يف املدرسِة، وُأصنُِّفها حسَب أقساِم احُلكِم الرشَّ
.................................................................................................

ُر  ُأفكِّ

َأستزيُد

َأحواٍل  يف  ُمباًحا  يكوَن  كأْن  الواحِد،  الفعِل  عىل  أحياًنا  اخلمسُة  الّتكليفّيُة  األحكاُم  تنطبُق  قد 

وحُمّرًما يف ُأخرى، أو مندوًبا يف َأحواٍل ومكروًها يف ُأخرى، أو أن يكوَن واجًبا، فاألكُل مثاًل؛ مباٌح 

ِة َتقِوَيِة الَبدِن للِعبادة، ومكروٌه إن كاَن  ابتداًء، وحمّرٌم للصائِم يف هناِر رمضاَن، ومندوٌب إذا كاَن بِنيَّ

لألكِل رائحٌة تؤذي املصلنَي يف املسجِد، وواجٌب إذا كاَن حلفِظ النَّفِس ِمَن اهلالِك. وهذا مّما يدلُّ عىل 

مرونِة الرّشيعِة اإلسالمّيِة واستجابتِها لتغريُّ اأَلحواِل والّظروِف.

ها األمُر)افَعْل(، أو بأفعاٍل تدلُّ عىل الوجوٍب،  يمكُن أن ُيعرَف الفرُض)الواجُب( بصيٍغ عّدٍة؛ أهُّ
مثَل: ُفِرَض، ُكتَِب، قىض، ويمكُن أن ُيعَرَف املندوُب من صيٍغ متعّددٍة، منها لفُظ التطّوِع، أو النافلِة، 

أو الُقربة.
ها التريُح بالتَّحريِم، َأو النَّهِي َأو اأَلمُر باجتناِب الفعِل       ويمكُن أن ُيعرَف احلراُم بصيٍغ عّدٍة؛ أهُّ

أو االقرتاِب منُه، أو ذمُّ فاعِلِه، أو ترتيُب العقوبِة الدنيويِة أو األخرويِة عليِه.

أربُط 
مَع

اللُّغِة 
العربّيِة
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 َألتزُم بم َأمَر اهلُل تعاىل بِه وَأجتنُب ما هنى عنه.
..........................................................................
..........................................................................

1
2
3

َأسمو بِقَيمي

ُأَنظُِّم تَعلُّمي

 احلكُم الرشعيُّ التكليفيُّ وَأقساُمُه

مفهوُم احلكِم
:  الرشعيِّ التكليفيِّ

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

أنواُع  الفروِض:
................. 1

.................. 2

أقساُم احلكِم الرشعيِّ  

  : التكليفيِّ

أ ..........ب...........

جـ .........د...........

هـ.......................
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. ُ مفهوَم احلكِم التكليفيِّ ُأبيِّ
ِة اخلمسةِ.  ُأعطي مثااًل عىل كلِّ حكٍم من األحكاِم التكليفّي

أَضُع إشارة )✓( أماَم العبارِة الصحيحِة وإشارَة )✕( أماَم العبارِة غرِي الصحيحةِ:
أ   .  )     ( املباُح هو الّتخيرُي بنَي فعِل اليشءِ وترِكهِ.

ب.  )     ( كلُّ ما طلَب الُمشرُِّع تركُه هَو حراٌم.
ج .  )     ( ترُك الفعِل املكروِه أوىل مَن اإلتياِن بهِ.

د   .  )     ( كلُّ ما ُيثاُب فاعُلُه هَو فرٌض.
عيِة اآلتيةِ: صوِص الرشَّ كليفيَّ املستفاَد من النُّ ُ احلكَم التَّ ُأبيِّ

أ   . قاَل تعاىل: ﴿ ﴾ ]البقرة: ٤٣[.
ب. قاَل تعاىل: ﴿                    ﴾ ]احلجرات: 11[.

َأكُتُب اسَم احلكِم الرّشعيِّ املناسِب لكلِّ وصٍف مّما يأيت:

)              ( أ  .  يثاُب فاعلُه، وال يأثُم تاركُه.     )               ( ب . يثاُب فاعلُه، ويأثُم تاركُه.
)              ( ج.  الّتخيرُي بنَي الفعِل والرتِك.       )               ( د   . يثاُب تاركُه، ويأثُم فاعُله. 

عريُف وأُعطي مثااًل عىل ُكلٍّ منهم. ُأقار ُن بنَي فرِض العنِي وفرِض الكفايِة من حيُث التَّ

1
2
3

4

5

6

أخترُب معلومايت

قليلٌة متوسطٌة كبريٌة
ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ

1

2

3

ُم َتَعلُّمي ُأَقوِّ

. عيِّ التكليفيِّ ُ مفهوَم احلكِم الرشَّ ُأبيِّ

عيِّ التكليفيِّ وُأمثُِّل عليها. ُد  أقساَم احلكِم الرشَّ ُأعدِّ

يعِة اإلسالميِة واستيعاهِبا للمستجّداِت يف كلِّ زماٍن ومكاٍن. ُأوِقُن بمرونِة الرشَّ

ِق درجُة التحقُّ
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أهتيُأ وأستكشُف

َأستنتُج مفهوَم  ُر مواضَع الوقِف عىل الكلمِت التي حتَتها خطٌّ يف اآلياِت الكريمِة اآلتيِة، ثمَّ  َأتدبَّ
الوقِف احلَسِن.

ٱ    قــاَل تعاىل: ﴿
           

]الروم:٤-5[.  ﴾

قاَل تعاىل: ﴿                                                                                ﴾

]األحزاب:٤5[.    

مفهوُم الَوقِف احَلسِن............................................

الدرُس 
)5(

    الفكرُة الرئيسُة

من أنواِع الوْقِف الختياريِّ اجلائِز 
)الوقُف احلسُن(

إضاءٌة

ُسّمـي هـذا الوقُف حسًنا؛ 
ألّنـُه يــؤدي معًنى حَيُسُن 

الوقوُف عليِه.

َأستنرُي

 
وِت عىل كلمٍة تؤدي معنًى صحيًحا، لكنّها تتعلَُّق بم بعَدها من ناحيِة اللَّفِظ واملعنى. هو قطُع الصَّ

ــرآِن  ــالوِة الق ــِف ت ــواِع وق ــُد أن ــُن أح ــُف احلَس الوق
ــاَء  ــه أثن ــِم، وُيطلــُب مــن القــارِئ ُمراعــاُة أحكاِم الكري

ــالوةِ. الّت

مفهوُم الوقِف احلسِنأوًل:

1

2
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ُل اآلياِت الكريمَة اآلتيَة التي تدلُّ عىل حاالِت الوقِف احلسِن: َأتَأمَّ

]الفاحتة:٢-٣[. أ   . قاَل تعاىل: ﴿ 

]فاطر:1[. ب.  قاَل تعاىل: ﴿                                                                     
: ُألِحُظ أنَّ

﴾ التي حتَتها خطٌّ يف املثاِل األوِل هي هنايُة آيٍة، والوقُف عليها َأفاَد  معنًى صحيًحا،  - كلمة ﴿

﴾ مرتبطٌة بم بعَدها ارتباًطا  فاحلمُد يكوُن هللِ ربِّ العاملنَي، وهذا معنًى صحيٌح؛ لكنَّ كلمَة ﴿

 .﴾ واضًحا، فكلمُة ﴿ ﴾ صفٌة لـ ﴿
- الكلمُة التي حتَتها خطٌّ يف املثاِل الثاين جاءت يف وسِط اآليِة، والوقُف عليها أفاَد معنًى صحيًحا؛ فاحلمُد 

.﴾ ﴾ صفٌة لقولِه تعـاىل:﴿ ا مرتبطٌة بم بعدها ألنَّ كلمَة ﴿ يكوُن هللِ، إاّل َأهنَّ

: تعّلْمُت مّما َسبَق َأنَّ
•  للوقِف احلَسِن حاالٍت، منها:

.﴾ أ    . الوقُف احلسُن عىل هنايِة اآلياِت، كم يف قولِه تعاىل: ﴿  

ب . الوقـُف احلسُن يف وسـِط اآليـِة ذاِت املوضوِع الواحِد، كم هـَو عىل كلمـِة: ﴿  ﴾ يف 

.﴾ قولِه تعاىل:﴿

•  الوقـَف احلسـَن حكُمـه اجلواُز؛ فـإْن كاَن موضـُع الوقِف الَحسـِن عىل هنايـِة اآليِة فإّنُه حيُسـُن 
ٌة، أّمـا إْن كاَن  الوقـُف عليـِه، وجيـوُز االبتـداُء بـم بعـدُه؛ ألنَّ الوقـَف عـىل هنايـِة اآليـاِت ُسـنَّ

يف وسـِط اآليـِة فإّنـُه جيـوُز الوقـُف عليـِه، وال حيُسـُن االبتداُء بـم بعدُه؛ بـل يعوُد القـارُئ إىل 

الكلمـِة التـي َوقـَف عليها فيبتـدُئ هبا إذا َصـحَّ االبتـداُء هبا ويِصُلهـا بم بعدهـا، وإن ل يصحِّ 

. االبتـداُء هبـا فإّنـُه يبتـدُئ بـم قبلهـا إْن كاَن االبتداُء بـه َأصحَّ

حالُت الوقِف احلسِن وحكُمهثانًيا:
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َأستخرُج

احلَسِن يف  الوقِف  واحًدا عىل  مثااًل  منها  وَأستخرُج  اآليات )5٢-٦٤(،  األعراِف،  إىل سورِة  َأرجُع 
وسِط اآليِة ذاِت املوضوِع الواحِد.

املوضُعرقُم اآليِة

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

مُت ُأطبُِّق ما تعلَّ

ُر اآليَة الكريمَة اآلتيَة، ثّم ُأجيُب عن الّسؤاِل اّلذي يليها:  َأَتَدبَّ
قاَل تعـاىل: ﴿ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  

 ے  ۓ﴾ ]البقرة:1٠9[.
َهْل ُيعدُّ الوقُف عىل قولِِه تعاىل: ﴿ مثااًل عىل الوقِف احلسِن؟ وملاذا؟

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

.................................................................................................
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َألفُظ جيًدا

أتلووُأَطبُِّق سورة ُ األعراِف )5٢-٦٤(املفرداُت والرتاكيُب

   حدوُث ما 

أخرَب به القرآُن الكريُم 

من الوَعيِد.

  يكذبون

    ُيغّطي.

   رسيًعا.

   التدبرُي والترُّف.

  رسًّا

   مبرّشاٌت برمحتهِ. 

  محلْت.

  قلياًل ال خرَي فيهِ،  

خيرُج بعرٍس ومشّقةٍ.

  َعِمَيْت 

. قلوهُبم عن احلقِّ

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ   ﴿

ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ    ڀ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ    ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  
ڃ            چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ    
ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  
گ  گ  گ   گ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   
ھھ  ھ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  
ۇ    ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ   وئ  
ۇئ   ۇئ   ۆئ  ۆئ       ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ         یی  
ی           ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پپ  پ  پ  ڀ                 ڀ       ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    
ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  
ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ   چ  چ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ     ڑ   ژ  
ڳ   ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ        ڻ   ڻ  ڻ  
ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ  
ے  ے  ۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ﴾
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ــَع  ــراِف )5٢-٦٤( َم ــورِة األع ــْن س ــَة ِم ــاِت الكريم ــو اآلي ــي؛ َأتل ــَع جمموعت ــاوِن َم بالّتع
تطبيــِق َأحــكاِم الّتــالوِة والّتجويــِد، وَأطُلــُب إليِهــْم تقييــَم تــالويت ومــدى التزامــي أحــكاَم 
الوقــِف الَحســن، ثــمَّ وضــَع العالمــِة املناســبِة، بعــَد حــذِف نصــِف عالمــٍة َعــْن كلِّ خطــأٍ.

عدُد األخطاءِ:
................10

العالمُة:    

َأتلو وُأقيُِّم

َأستزيُد

 ، ربحيٍّ غرُي   ، جماينٌّ إلكرتوينٌّ  موقٌع   )altafsir.com( التفسرِي  موقُع 

يمّكُن مستخدَمُه من الوصوِل إىل أضخِم جمموعٍة من تفاسرِي القرآِن الكريِم، 

وترمجاِت معانيِه، وجتويدِه.

ُة للفكِر اإلسالميِّ يف األردنِّ العمَل  وقْد َبدأْت مؤسسُة آِل البيِت املَلكيَّ

ُ الوصوَل  راساِت القرآنّيِة،َحيُث ُييرسِّ فيِه يف عاِم 2001. وهَو َأَحُد مصاِدِر الدِّ

إىل َفهٍم َأفضَل وتقديٍر َأعظَم للقرآِن الكريِم.
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ُأَنظُِّم تَعلُّمي

الوقُف احلسُن

ُحكُمُه َمفهوُمُه

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

حالُتُه

َأحِرُص عىل ُمراعاِة َأحكاِم الوقِف احلسِن أثناِء تالويِت للقرآِن الكريِم.
...........................................................................
........................................................................

1
2
3

َأسمو بِقَيمي
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ُ مفهوَم الوقِف احلسِن. ُأبيِّ

ُد حاالِت الوقِف احلسِن.  ُأعدِّ

َأستخرُج مثالنِي عىل الوقِف احَلَسِن من اآليتنِي الكريمتنِي اآلتيتنِي:
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ   ڀ   قــاَل تعــاىل: ﴿
ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ    ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ       چ  چ چ  ڇ  

ــد:1٢-1٣[. ڇ   ڇ  ڇ  ڍ       ڍ﴾ ]احلدي
، والكايف، واحلسُن( َكم يف اجلدوِل اآليت:  ُأقارُن بنَي أنواِع الوقِف اجلائِز )الّتامُّ

الوقُف احلسُنالوقُف الكايِفالوقُف التامُّوجُه املقارنِة

َمفهوُمه

حكمُه

حالتُه

1

2

3

4

أخترُب معلومايت
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التالوُة البيتّيُة

مـِز املجـاِور؛ َأرجـُع إىل املصحـِف الرّشيـِف: سـورُة األنعـاِم؛ -  باسـتخداِم الرَّ

وأتلـو اآليـاِت الكريمـَة )71-79( تـالوًة سـليمًة مع تطبيـِق أحـكاِم الّتالوِة 

والّتجويـِد، واالنتبـاِه إىل حـاالِت الوقـِف احلسـِن.

قليلٌة متوسطٌة كبريٌة
ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ

1

2

3

4

5

ُم َتَعلُّمي ُأَقوِّ

ُ مفهوَم الوقِف احلسِن. ُأبيِّ

ُح ُحكَم الوقِف احلسِن. ُأوضِّ

ُد حاالِت الوقِف احلسِن.  ُأحدِّ

ُأصنُِّف قائمًة بأمثلٍة عىل أحكاِم الوقِف احلسِن.

ــراِف  ــورِة األع ــْن س ــَة) 5٢-٦٤( م ــاِت الكريم ــو اآلي َأتل
ــليمًة. ــالوًة س ت

ِق درجُة التحقُّ
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َرْت عائلـُة أيب سليٍم الـّذهاَب لزيــارِة حممّيِة ضانا؛  َقــرَّ
فاستأجَر أبو سليٍم سيارًة سياحيًة من مكتٍب لتأجرِي الَسّياراِت 
أْن  عىل  ا،  ُأردنيًّ ديناًرا   )50( مقابَل  يومنِي،  ُمدَة  الِسياحّيِة، 

ها للمكَتِب ساملًة من العيوِب.  َيُردَّ
بِرَأيَك؛ ما املفهوُم الذي يطلُق عىل املوقِف الّسابِق؟
..................................................

اإلجارُة وأحكاُمها 
يف الفقِه اإلسالميِّ

الدرُس 
)6( 

أهتيُأ وأستكشُف

اإلسـالمّيُة  الرّشيعـُة  حثَّـِت 
عـىل توثيـِق العقـوِد التـي جُتـرى 
ًــا للحقــوِق،  بنَي الّنــاِس حفظ
ومنعًا للخـالِف، وتنظيًم لألموِر 
ُيسـتحبُّ  لــــذا  واملعامــالِت، 
توثيـُق عقــِد اإلجـــارِة بكتابتِه 

واإلشـهاِد عليـِه.

    الفكرُة الرئيسُة

إضاءٌة

هلا  اإلجـــــارَة ووضــَع  شــرَع اإلسالُم 
ومْنِع  الّناِس  مصالِح  لَتحقيِق  لًة  ُمفصَّ َأحكاًما 

النِّزاَع بيَنهْم.

َم اإلسالُم عقَد اإلجارِة، ورشَع جمموعًة من األحكاِم التي تضبُط الّتعامَل بنَي طرفيِه؛ ملنِع الّنزاِع  نظَّ
بيَنهم.

أستنرُي

َدٍة لمدٍة َمعلومٍة. هو عقٌد ُيتيُح للُمسَتْأِجِر اإلفادَة من منافِع األَشياِء َأو األَشخاِص، ُمقابَِل ُأجَرٍة ُمَحدَّ

مفهوُم اإلجارِةأوًل:
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ُق بينَه وبنَي عقِد البيِع كم يف اجلدول اآليت: بالنّظِر إىل املفهوِم الّسابِق لعقِد اإلجارِة؛ ُأفرِّ

عقُد اإلجارِةعقُد البيِعَوجُه الُمقاَرَنِة

الّتوقيُت

انتقاُل امللكّيةِ

َأباَح اإلسالُم عقَد اإِلجارِة ألهّيتِه يف حياة الّناِس؛ لتمكنِي من ال يستطيُع التمّلَك من اإلفادِة من اليّشء 
الـُمسَتأَجِر لَسدِّ حاجاتِه، وهذا من تيسرِي الرّشيعِة اإلسالمّيِة لرفِع احلرِج َعِن النَّاِس والتَّخفيِف عليِهْم. 

كوِب،  كِن، والسّياراِت للرُّ واإلجارُة فيها تبادٌل للمنافِع بنَي الّناِس؛ فالّناُس حيتاجوَن البيوَت للسَّ
زِق واملعاِش. ُر ُسُبَل الرِّ وأصحاَب احِلَرِف للعمِل، وهذا يوفِّ

احلكمُة من مرشوعيِة اإلجارِةثانًيا:

َأنواُع َعقِد اإِلجارِةثالًثا:

أنواُع عقِد
 اإلجارِة

إجارُة 
منافِع األَشياِء

إجارُة 
منافِع األشخاِص

تأيت اإلجارُة عىل َنوعنِي يمكُن بياهُنم يف الّشكِل اآليت: 

ُق ُأفرِّ

ماذا َلْو لْم يُكْن عقُد اإِلجارِة متاًحا، كيَف ستكوُن حياُة الّناِس؟
.................................................................................................

ُر  ُأفكِّ
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أ   . إجارُة منافِع األشياِء: أي استئجاُر يشٍء من أجِل االنتفاِع بِه؛ مثُل استئجاِر البيوِت للّسكِن، أو 
األرايض للّزراعِة، أو السّياراِت للّركوِب، وغرِيها. 

؛ مثَل استئجاِر الّطبيِب إلجراِء  ٍ  ب. إجارُة منافِع األشخاِص: وتعني استئجاَر شخٍص ألداِء عمٍل ُمعنيَّ
عملّيٍة جراحّيٍة، أو استئجاِر البّناِء لبناء بيٍت، أو الُمزاِرِع لزراعِة األرِض، أو أصحاِب احِلَرِف لألعمل 

ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ﴾ ]القصص: ٢٦[. ِة، وغرِيها، قاَل تعاىل: ﴿ املهنيَّ

ُد ُأميُِّز وُأحدِّ

).....................................(

).....................................(

).....................................(

).....................................(

استأجَر َأمحــُد 
نجاًرا لعمـِل صيانٍة 
لألبــواِب اخلشبّيِة.

استأجرْت فاطمـُة
سيـارًة مّدَة شهٍر.

استأجرْت دعـاُء 
شقــًة سكنّية 

مّدَة عاٍم.

تعاقدْت شكـٌة
مـع مهنـدٍس لبنــاِء 

مكاتَب جديـــدٍة.

َأنواَع ُعقوِد اإِلجاَرِة اآلتَِيِة:
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ُر والُمستأِجُر: أ    . العاقداِن: وهما الـُمَؤجِّ

ِء الذي ُيراد استئجاُره، وهَو يف املثاِل الّسابِق )............. (. 1.  الـُمَؤِجُر: مالُك اليشَّ

2. الـُمستأِجُر: الّشخُص الذي يرغُب باالنتفاِع باليّشِء، ويف املثاِل الّسابِق هَو )............(.

ب. الّصيغُة: إعالُن طريَفِ العقِد عن موافقتِهما عىل إجراِء عقِد اإلجارِة، وهي:)اإلجياُب والَقبوُل(:

واإلجياُب يف املثاِل الّسابِق هَو قوُل: )....................(،   والَقبوُل هَو قوُل:  )..................(.

ج  . حملُّ عقِد اإلجارِة: وهَو ما تعاقَد عليِه الّطرفاِن، وهَو يف املثاِل الّسابِق: 

    1 . األجرُة، ومقداُرها يف املثاِل الّسابِق: ).......................(.

2 .املنفعُة، وهَي يف املثاِل الّسابِق: ).......................(.

قاَل آَدُم إلبراهيَم: استأجرُت منَك هذا املحلَّ جلعِله صيدليًة ُمّدَة )10( سنواٍت، مقابَل )8000( 

ا؛ فقاَل إبراهيُم: قبلُت.  ديناٍر سنويًّ

ابِق؛ ُألِحُظ َأنَّ لعقِد اإلجارِة َأركاًنا يقوُم عليها، وهي:      بقراءِة املثاِل السَّ

َأركاُن عقِد اإِلجارِة رابًعا:
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ر وامُلستأِجر. إذا توافرت أركاُن عقِد اإلجارِة؛ فإّنُه ينعقُد صحيًحا، وترتّتُب عليِه آثاُرُه لكلٍّ من امُلؤجِّ
َأضُع الكلمَة املناسبَة )للُمؤّجِر، للُمستأِجر( يف املكاِن املناسِب: 

ُر وَأستنتُج ُأفكِّ

حُق النتفاِع 
ر باليشِء امُلؤجَّ

األُجرُة

يثبُت 

...........يثبُت 

...........

وِط أْن:  لصّحِة عقِد اإلجارِة رشوٌط جيُب أْن تتوافَر لكي يكوَن العقُد  صحيًحا، ومن هذِه الرشُّ

أ    . يكوَن العاقداِن )املؤِجُر واملستأِجُر( أهاًل إلجراِء العقوِد؛ بأْن يكوَن 

ِف مثَل املجنوِن،  أّما إذا ل يكن َأهاًل للتَّرُّ بالًغا عاقاًل،  كلٌّ منُهم 

فال يصحُّ عقدُه.

ب.  يكوَن كلٌّ من العاقديِن راضًيا خُمتاًرا غري ُمكَرٍه.

ج . تكوَن املنفعُة مرشوعًة؛ بأْن تكوَن ممّا جيوُز االنتفاُع بِه، فال جيوُز 

مًة. استئجاُر ما كانْت منفعُتُه حُمرَّ

د   . تكوَن املنفعُة معلومًة من حيُث املدُة والعمُل. 

ُشوُط عقِد اإلجارِةخامًسا:

ينتهي عقـــُد اإلجـارِة يف 
حاالٍت منها: 

انتهــاُء مـدِة العقِد.
إنجـاُز العمِل املتفِق 

عليهِ.

ُم  َأتعـــلَّ

1
2
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هـ . تكوَن األجرُة معلومًة؛ منًعا للخالِف والتنازِع، فقْد ورَد عِن النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أّنُه »هنَى َعْن اْستِْئَجاِر اأْلَِجرِي 

َ َله َأجُرُه« ]رواه أمحد[. َحتَّى ُيَبنيَّ

َأستزيُد

َيِغ االستثمرّيِة التي تقوُم هبا املصارُف اإلسالمّيُة ورشكاُت الّتمويِل  من الّتطبيقاِت املعارصِة والصِّ

؛  اإلجارُة املنتهيُة بالتمليِك.  التي تعتمُد الّنظاَم اإلسالميَّ

عىل  العميِل  مع  التمويِل  رشكُة  أو  املِرُف  يّتفَق  أْن  ومثاُلها: 

إبراِم عقِد تأجرِي شقٍة ُمدَة عرشيَن سنًة، بُأجرٍة مقداُرها أربعمئُة 

ديناٍر شهريًّا، عىل أْن ُيملِّكها املَِرُف للمستأجِر بعَد انتهاِء ُمّدِة 

اإلجارِة، وَدفِع العميِل لأُلجَرِة امُلَتفِق عليها عىل َشكِل َأقساٍط.

مِز املقابِل الذي ُيَبنّيُ ُحْكَم إِجراِء  َأرِجُع إىل موِقِع دائِرِة اإِلفتاِء العامِّ باستخداِم الرَّ

َتُه. َعقِد اإِلجارِة املنتهيِة بالتَّمليِك وكيِفيَّ

اخللَل الذي وقَع يف عقوِد اإِلجارِة اآلتيِة بوضِع إشارِة )✕( يف املكاِن املناسِب:

حتديُد األجرِة
رضا

العاقدين
أهلّيُة 

العاقَديِن
َعقُد اإِلجاَرِة الرقم

حيّدَد  أْن  دوَن  سياريت،  أّجرُتَك   : لعيلٍّ زيٌد  قاَل 
ُأجرًة لذلك. 1

حمجوٍر  رجـٍل  مــن  بيًتا  فاطمـُة  استأجــرت 
عليه بَِسَبِب جنونه. 2

استأَجــر شــاٌب حمــاًل مــن مالِكـه باإِلكراِه. 3

َأقرُأ وَأكتشُف
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نّظَم القانوُن األردينُّ األحكاَم الناظمَة لعقوِد اإلجياِر، ومْن ذلَك إصداُر قانوِن املالِكنَي واملستأجريَن 
: األردينِّ

املادة 4: ُيدرُج يف عقِد اإلجياِر اسُم ُكلٍّ من امُلؤّجِر واملستأجِر وشهرُتُه وصنعُتُه، 
ُ مدُة  وحملُّ إقامته، وجنسّيُتُه، ونوُع العقاِر ومشتمالته وطريقُة استعمله، وُتبنيَّ

اإلجارِة، وبدهُلا، وكيفيُة َأدائِها.
. ِلُع عىل قانوِن املالكنَي واملستَأجريَن اأُلردينِّ مز املقابل وَأطَّ َأرجُع إىل الرَّ

أربُط 
القانوِنمَع

ُأنَظُِّم تَعلُّمي

مفهوُمها:
............................

حالُت انتهاِء العقِد
...................... .1
...................... .2

أركاُن العقِد
........................ .1

..........................2
........................ .3

أنواُعها:
......................... .1
........................ .2

شوُطها:
................   ................
................   .................

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

حكمُة مرشوعّيتِها:
............................... 
............................... 

...............................      
اإلجارُة

 َأِحرُص عىل االلتزاِم بأحكاِم اإلجارِة يف حيايِت.
........................................................................
........................................................................

1
2
3

َأسمو بِقَيمي
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أخترُب معلومايت

ُ مفهوَم اإلجارِة. ُأبيِّ
َأستخرُج َأركاَن عقِد اإلجارِة مَن املثاِل اآليت:

اســتأجَر عــيٌل املهنــدَس ســعيًدا كــي ُيــرشَف لــُه عــىل بنــاِء ســوٍر حــوَل بيتــِه ُمقابــَل )1500( 
دينــاٍر خــالَل ُأســبوعنِي مــْن تاريــِخ توقيــِع العقــِد؛ فوافــَق املهنــدُس عــىل ذلــك.

َأذُكُر احلاالِت التي ينتهي فيها عقُد اإلجارِة.
ُ احُلكَم الرشعيَّ )جيوُز، ال جيوُز( يف احلاالِت اآلتيِة، مع بياِن السبِب: ُأبيِّ

السبُب احلكُم الرشعيُّ احلالُة الرقم

ا ول حُيّدْد  مع امُلؤّجِر مقداَر األجرِة. استأجَر حسٌن حمالًّ جتاريًّ أ

استأجرت امرأٌة رجاًل لذبِح ُأضحيٍة عنها. ب

استأجر رجٌل حمالًّ لبيِع اخلُموِر. جـ

استأجرت غادُة سيارًة مّدًة غرِي حُمّددٍة. د
َأضُع دائرًة حوَل رمِز اإلجابِة الّصحيحِة يف مْا يأيِت:
ِء الذي ُيراُد استئجاره«: 1. ُيطلُق عىل » مالِك اليشَّ

ج. حملُّ اإلجارِة.    د . اأُلجرُة. ب. امُلستأِجُر.   ُر.        أ  . املَؤجِّ
٢. يعدُّ عقُد اإلجارِة من العقوِد:

ج. املَكروَهِة.     د . املباحِة. ب. امُلحّرمِة.        أ  . الواجبِة.  

1
2

3
4

5

قليلٌة متوسطٌة كبريٌة
ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ

1

2

3

4

ُم َتَعلُّمي ُأَقوِّ

ُ مفهوَم عقِد اإلجارِة واحلكمَة مْن مرشوعّيتِه. ُأبيِّ

ُح أركاَن عقِد اإِلجارِة. ُأَوضِّ

ُد َأنواَع عقِد اإِلجارِة ورشوَطه. ُأعدِّ

يعِة اإِلسالميِة يف اإِلجارِة.  َأحرُص عىل االلتزاِم بَأحكاِم الرشَّ

ِق درجُة التحقُّ
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أهتيُأ وأستكشُف

ياضّيِة يف العاصمِة عّمَن، أشاَر حامٌد  أثناَء مروِرهم باملدينِة الرِّ
هذا  عْن  والدَتُه  وسأَل  ُمطّلٍة،  َربوٍة  عىل  ُيرِشُف  ضخٍم  مبنًى  إىل 
الُقّواِت  ُشهداِء  لذكرى  ختليًدا  ُشيِّد  البناَء  هذا  بأّن  فأجابتُه  البناِء، 
وا بأرواِحهم يف سبيِل  حِة األردنّيِة/اجليِش الَعَريِبِّ الذين ضحُّ امُلسلَّ

فاع عن الوطِن.  اهللِ تعاىل والدِّ
املسّلحِة  الُقواِت  ُشهداُء  َضّحى  َأجِلها  ِمَن  التي  الغايَة  َأستخرُج 

األردنّيِة اسهمت/اجليِش العريبِّ بَأرواِحهم. 
................................................................

الدرُس 
)7( 

    الفكرُة الرئيسُة

دوُر القّواِت امُلسّلحِة األردنّيِة/
 اجليِش العريبِّ يف الدفاعِ عن 

ساهِتا فلسطَي وُمقدَّ

إضاءٌة

اجليِش  اســـُم  ُأطِلـــَق 
إمارِة  جيِش  عـىل  العريبِّ 
1923م  رشقيِّ األردنِّ عام 
مــْن  ُمكّوًنا  كـــاَن  الــذي 
عنـارَص عــربيٍة متعـــّددٍة، 
ليكـون جيًشا لكـلِّ العرِب 
يدافـُع عـن قضاياهـم، وال 
االسَم  هـذا  حيمــُل  يـزاُل 

إىل اليوم.
أستنرُي

فاِع األّوِل عِن الوطِن، ومصدَر الّدعِم لُنرِة  حُة اأُلردنّيُة/اجليُش العريبُّ خطَّ الدِّ متّثُل القّواُت املسلَّ
القضايا اإلسالميِة وردِّ االعتداِء عن املقّدساِت الدينيِة.

حُة األُردنّيُة/اجليُش العريبُّ جهوًدا  بذلت القّواُت املسلَّ
ساهِتا، ويف الوقوِف يف  كبريًة يف الدفاِع عن فلسطنَي وُمقدَّ
عقيدٍة  من  انطالقًا  وذلك  الصهيونّيةِ،  امُلخّططاِت  وجِه 

ٍة راسخةٍ، وبتوجيهاٍت هاشميٍة حكيمةٍ. إيمنّي
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العقيدُة العسكريُة للقّواِت املسلَّحِة األُردنّيِة/اجليِش العريبِّأوًل:

ثانًيا:

حِة اأُلردنّيِة/اجليِش العريبِّ عىل اإليمِن باهللِ سبحانُه وتعاىل،  ترتكُز العقيدُة العسكرّيُة للقّواِت املسلَّ
حُة األردنّيُة/اجليُش العريبُّ برتبيِة أبنائِها  واالنتمِء للوطِن وقيادتِه اهلاشمّيِة. وقد اعتنِت القّواُت املسلَّ

عىل القيِم اإليمنيِة، وحرصت عىل تعزيِز عالقِة أفرادها بدينِهم، ومن أبرِز الشواهِد عىل ذلَك:
، مثَل:  أ    .   َتْسِمَيُة عدٍد من األلويِة العسكريِة بأسمِء شخصّياٍت وأحداٍث مقتبسٍة من التاريِخ اإلسالميِّ

. هداِء  ِد الشُّ ، ولواِء الريموِك، ولواِء محزَة سيِّ لواِء خالد بن الوليد 
. ب.   إنشاُء مديرّية إفتاٍء خاصٍة بالقواِت املسلحِة األُردنّيِة/اجليِش العريبِّ

عيِة يف ُكلِّ وحدٍة  ج  .  إنشاُء مساجَد ومصلّياٍت، وعقُد دروِس الوعِظ واإلرشاِد، وتعليُم اأَلحكاِم الرشَّ
عسكرّيٍة.

ِة.  د   .  إنشاُء املدارِس والكليَّات مثَل ُكِلّيِة اأَلمرِي احَلَسِن للُعلوِم اإِلسالميَّ
  . هـ .  تسيرُي رحالِت احلجِّ والُعمرِة ملنتسبي القّواِت املسلحِة اأُلردنّيِة/اجليِش العريبِّ

ِر الذي وهَب نفَسه يف سبيِل الوطِن، ونذَر روَحُه  عُب األردينُّ هنيًئا لَك بجيشَك املظفَّ ا الشَّ »وأنَت أهيُّ
ًمـا هَنَج اأُلىَل يف جعِل كلمِة اهللِ  ا من تارخِينا روَح الّتضحيِة والفداِء، متوسِّ لدفِع العادياِت عنُه، ُمستمدًّ
﴾ ]آل عمران: 1٦٠[. )من خطاِب جاللِة امللِك احلسني ابن  ِهَي الُعليا؛ قاَل تعاىل: ﴿

طالٍل رمحُه اهلل إىل منتسبي اجليِش العريبِّ عام 1956م(.

. حِة اأُلردنّيِة/ اجليِش العريبِّ ينيَّ يف العقيدِة العسكرّيِة   للقّواِت املسلَّ ، ُأبِّيُ الُبعَد الدِّ جوِع إىل اخلطاِب امللكيِّ بالرُّ
.................................................................................................

ُل وَأستخرُج َأتَأمَّ

فوَر إعالِن بريطانيا إهناَء االنتداِب وانسحاهِبا هنائيًّا من فلسطنَي 
يوَم 15 أيار 1948م؛ سارَع امللُك عبداهلل األّول ابُن احلسنِي رمحُه 
ِك القــواِت الـمسلحِة األُردنّيِة/اجليِش  اهللُ بإصداِر األوامـِر بتحرُّ
العريبِّ جتاَه مدينِة القدِس للّدفاِع عنها أماَم الـمنظمِت الصهيونّيِة 
التي كانت تسعى الحتالِل القدِس الرشيِف، ورسعاَن ما اشتبَك 

ساهِتا عاَم 1948م دفاُع القّواِت املسلَّحِة األُردنيَِّة/اجليِش العريبِّ َعِن فلسطَي وُمقدَّ
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ساهِتا عام 1967مثالًثا حِة اأُلردنيَِّة/اجليِش العريبِّ َعِن فلسطَي وُمقدَّ دفاُع القّواِت املسلَّ

، كاَن ِمْن َأبرِزها: معركُة الشيِخ جّراح، ومعركُة  اجليُش العريبُّ األردينُّ يف معارَك قتاليٍة شديدٍة مَع العدوِّ
اللَّطروِن، ومعركُة باِب الواِد.

العريبُّ  األردنيُة/اجليُش  املسلحُة  القّواُت  متّكنت  وقد 
إبقاِء  متّثلْت يف  القدِس،  معارِك  ُمهّمٍة يف  أهداٍف  من حتقيِق 
بأيدي  العربّيِة  األحياِء  من  جاوَرها  وما  قيِة  الرشَّ القدِس 
املقدساِت  عىل  سيطرتِه  فرِض  عن  العدوِّ  وردِع  العرِب، 

الدينيِة يف مدينِة القدِس.

َأتعاوُن مع أفراِد جمموعتي يف حتديِد ثالٍث من املقّدساِت الدينيِة يف فلسطنَي.
.................................................................................................

ُد ُل وُأحدِّ َأتَأمَّ

استمّرِت القّواُت املسّلحُة األردنيُة/اجليُش العريبُّ يف الدفاِع عن املقدساِت يف فلسطنَي حتى عام 
امُلحيطِة هبا، وجاهَد  العربيِة  املناطِق  الغاشَم عىل  ُهجوَمها  الصهيونّيُة  الُقّواُت  1967م؛ حيُث شّنِت 

ينيَّة. فاِع عن املقدساِت الدِّ اجليُش العريبُّ األردينُّ للدِّ
ول َيتواَن اجليُش العريب يوًما عن التصّدي للعدواِن، فها ِهَي القّواُت املسلحُة األردنيُة تتصّدى لردِّ 

اعتداِء الصهاينِة يف معركِة الكرامِة عاَم 1968م، ويف حرِب عاِم 1973م.
وقْد قّدمِت القواُت املسّلحُة األردنيُة/اجليُش العريبُّ يف تصدهيا للعدواِن الصهيوينِّ عىل فلسطنَي، 
وجهاِدها للدفاِع عن املقدساِت الدينيِة كوكبًة عظيمًة من الشهداِء الذين قدموا أرواحهم يف سبيِل اهللِ، 
وناَل كثرٌي مَن املقاتلنَي رشَف الشهادِة يف َجَنباِت املسجِد األقىص وعىل عتباتِه، وال تكاُد جتُد مدينًة يف 

. فلسطنَي إاّل وهَي حتتضُن أرضحًة لشهداِء القّواِت املسلحِة األردنيِة/اجليِش العريبِّ

يِف، وَأقرُؤه أمام  َأكتُب تقريًرا عن إحدى املعارِك التي خاَضها اجليُش العريبُّ ِدفاًعا عن الُقدِس الرشَّ
زمالئي/ زمياليت.

َأبحُث وَأستقيص
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َأستزيُد

األوُل  اهللِ  عبــُد  امللُك  َأطلقُه  اسٌم  ابحـة:  الرَّ الكتيبـُة 
عاَم  العريبِّ  اجليِش  مــن  ابعـِة  الرَّ الكتيبِة  عىل  اهلُل  رمحُه 
1948م، بسبِب تصّدهيـم للهجـوِم الصهيوينِّ عىل باِب 
الواِد الذي ُيعدُّ مفتاَح مدينِة القدِس، ولْم يستطِع العدوُّ 

الوصوَل إىل هدفِه وتراجَع مهزوًما.

ْوا بدمائِهم ثرى بيِت املقدِس،  ر اأُلَدباُء قصائَد أدبيًة يف متجيِد بطوالِت اجليِش العريبِّ الذين روَّ سطَّ

كان منها: 

ـوا َنجيـدا من َقْدِر أهِل العـْزِم هبُّ حيِّ الُزنـوَد عـىل الثغـوِر، مُحاهُتـا   

ل يألــوا جهــًدا منهـُم وجهيـدا يف القدِس كانـوا كاألسوِد رضاوةً   

كاُنـوا عـن األقىص احلبيِب ذئيدا ْث هبم، ال ُفضَّ فـوَك، فإهّنـم  حدِّ  

         )حسن حممد نجيب(

أربُط 
مَع

الّلغِة 
العربيِة

َه حمافُظ مدينِة القدِس الرشيِف وقَت احتداِم املعارِك عام 1967م رسالًة إىل  َوجَّ
فيها:  قالُه  مّما  القدِس، وكاَن  خريِة يف  الذَّ العسكريِّ األردينِّ يف معركِة تلِّ  القائِد 

؛ كلم ُذِكَر  َة، لقد بذلتم فوَق املستطاِع. لَك عيَلَّ ُل لَك الّتاريُخ وجِلنوِدَك الِوقفَة الُبطوليَّ »سيسجِّ
اجليُش األردينُّ أمامي َأْن َأحنَِي هاَمتِي إِكراًما ملَا شاهدُت ِمنَك وِمْن ِرجالَِك ِمْن ُبطولٍة يف هذِه 

املعركِة«.

صورٌة
 مرشقٌة 
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ُأنظُِّم تَعلُّمي

ُة للقواِت العقيدُة العسكريَّ

املسّلحِة األردنيَِّة/اجليِش العريبِّ

أ    ....................................

ب ....................................

ج  ...................................

د   ...................................

هـ ...................................

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

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

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

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

حِة اأُلردنيَِّة/اجليِش  دفاُع القّواِت املسلَّ
ساهِتا  العريبِّ َعن فلسطَي وُمقدَّ

ساهِتا. ُر دوَر القّواِت املسلحِة األردنيِة/اجليِش العريبِّ يف الدفِاِع عن فلسطنَي ومقدَّ ُأقدِّ
........................................................................
........................................................................

1
2
3

َأسمو بِقَيمي

ساتِها دوُر القّواِت الُمسّلحِة األردنّيِة/الجيِش العربيِّ في الدفاِع عن  فلسطيَن وُمقدَّ
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. ُد َأبرَز مرتكزاِت العقيدِة العسكريِة للقّواِت املسّلحِة األردنّيِة /اجليِش العريبِّ ُأعدِّ

ُ أبرَز النتائِج التي حّققتها القواُت املسّلحُة  اأُلردنيَُّة/اجليُش العريبُّ يف معاِرِك الُقدِس.  ُأبيِّ

نَة التي وقعْت فيها كلٌّ من األحداِث اآلتية: ُد السَّ ُأحدِّ

أ   . معركُة باِب الواِد. 

ب. معركُة الكرامِة. 

حِة األردنيَِّة. اِت امُلسلَّ ج . إطالُق اسُم اجليِش العريبِّ عىل القوَّ

سالة اآلتية، ُثمَّ ُأجيُب َعِن اأَلسئلِة التي تليها: َأقرُأ الرِّ

ُذِكر  كلم  ؛  عيَلَّ لَك  املستطاِع.  فوَق  بذلتم  لقْد  البطوليَة،  الِوقفة  وجِلنوِدَك  التاريُخ  لك  ُل  »َسُيَسجِّ

ُبطولٍة يف هذه  ِمْن  ملَا شاهدُت منَك وِمن رجالَِك  َأحنَي هاَمتِي إكراًما  َأْن  َأماِمي  اجليُش األردينُّ 

املعركِة«.

سالِة؟ أ   .  َمْن صاحُب هذِه الرِّ

سالُة؟ هت الرِّ ب. لِـَمْن ُوجِّ

سالِة. ّلُل مضموَن هذِه الرِّ ج . ُأحِّ

1
2
3

4

أخترُب معلومايت

ِق درجُة التحقُّ
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ

1

2

3

ُم َتَعلُّمي ُأَقوِّ

. ُف إىل الُبعِد الدينيِّ يف العقيدِة العسكرّيِة للجيِش العريبِّ َأتعرَّ

ـــُح دوَر القـــواِت امُلســـّلحِة األُردنيَِّة/اجليـــِش العـــريبِّ يف  ُأوضِّ
فـــاِع َعـــن املقدســـاِت يف فلســـطنَي. الدِّ

ــيِّ ــِش العرب ــّلحِة  األُردنيَِّة/الجي ــواِت الُمس ــَج الق ــُل نه   أتمثَّ
ــاِت. ــن الُمقّدس ــاِع ع ــي الدف ف
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الَوحدُة الثانيُة

قاَل تعاىل: ﴿ گ  گ  گ﴾

                                                  ]يوسف: 40[

دروُس الوحدِة الثانيِة

سورُة الغاشيِة1

2

3

صحيُح اإلماِم مسلٍم

4

: )املرونُة( من خصائِص الترشيِع اإلسالميِّ

5

من أنواِع الوْقِف االختياريِّ غرِي اجلائِز )الوقُف القبيُح(

اإلسالُم والفن6ُّ

اإلعارُة وأحكاُمها يف الفقِه اإلسالميِّ
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سورُة الغاشيِة
الدرُس 

)1( 

    الفكرُة الرئيسُة

أهتيُأ وأستكشُف

حـني نذهـُب يف رحلـٍة إىل ربوِع الوطـــِن اجلميــِل، 
فنقصــُد وادي رم، نـــرى امتــداَد الّصحـــراِء اجلميـَل، 
هبيـَة مـع  مـاَل الذَّ واجلبـاَل الوردّيـَة يف وادي القمـِر، والرِّ
ـمِء، وُقطعـاَن اإِلبـِل التـي جتـوُب الَصحاري.   َصفـاِء السَّ
مِء،  ُ بعًضا ِمْن مظاهِر إبداِع خلِق اهللِ تعاىل يف السَّ ُأبيِّ

واألرِض، واجلباِل واإِلبِل. 
................................................      
................................................      

مواِت واأَلرِض. ِل يف َخلِق السَّ َأمُّ ُر يف َسبِب توجيِه القرآِن الكريِم إىِل التَّ ُأفكِّ
.............................................................................................      

إضاءٌة

الّتعريُف بسورِة الغاشيِة
سورُة الغاشيِة مكّيٌة، وعدُد آياهِتا 

٢٦ آية.
ورِة  وُيستحبُّ قراءُة هذه السُّ
الكريمِة يف الّركعِة الّثانيِة من 

صاليِت اجلمعِة والعيِد.

َ القـرآُن الكريـُم أحـواَل الّناِس يــوَم  بنيَّ
وما  العذاِب،  مَن  الكافريَن  يناُل  وما  القيامةِ، 
يلقاُه املؤمنوَن األتقياُء من السعادِة واهلناءِ. ودعا 
والّتذكرِي  والكوِن،  اخللِق  مظاهِر  يف  ِل  َأمُّ التَّ إىل 

بحساِب اآلخرةِ.

1

2
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 َأفهُم وَأحفُظ

رت: يوُم القيامِة.

ىت: ذليلٌة.

زث: ُمتَعَبٌة.

اك: شديدُة احلرارِة.

يل: شوٌك.

زي: ُمبَتِهجٌة ُمنّعمٌة.

خئ: ُمرتفعٌة.

خب: الكالُم الباطُل.

ِب. جح: ُمهّيأٌة للرشُّ

 جخ: وسائٌد مرصوٌص
بعضها إىل بعض.

حس: ُبُسط.

حك: ُبِسَطت.

ۈئ: رجوُعهم.

املفرداُت والرتاكيُب
ٱ   ٻ  ٻ  ٻ

ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ    ﴿
ڤ  ڤ   ڤ    ڦ    ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  
ڇ    چ    چ    چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ    ڃ   ڄ    ڄ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ڌ   ڎ   ڎ  ڈ  ڈ        
ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک    ک   گ  گ  
ڱ      ڱ     ڱ   ڱ   ڳ       ڳ      ڳ   ڳ   گ      گ  
ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  
ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ       ۇ  
ۆ  ۆ  ۈ   ۈ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  
ۉ  ۉ  ې  ې   ې    ې  ى  ى  
ۇئ   ۇئ       وئ    وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ  
﴾ ىئ     ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ  
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أستنرُي

أحواُل الّناِس
 يوَم القيامِة

اآلياُت الكريمُة
)1٦-1( 

الدالئُل عىل قدرِة
 اهللِ تعاىل

اآلياُت الكريمُة 
)٢٠-17(

منهُج الّدعوِة إىل اهللِ 
تعاىل

اآلياُت الكريمُة 
)٢-٢٦1(

ورِة الكريمِة موضوعاُت السُّ

أحواُل الّناِس يوَم القيامِةأوًل:

الكريمُة  الّسورُة  هذِه  ُسّميْت  وقد  القيامِة.  يوِم  أحداِث  عن  باحلديِث  الكريمُة  الّسورُة  ابتدأت 

بالغاشيِة؛ لتُدلَّ عىل األهواِل والّشدائِد التي تقُع يف ذلَك اليوِم عىل الكافريَن واملجرمنَي، حني جُياَزى 

اخللُق عىل ما قّدموا يف حياهتم، فيظهُر ذلك يف وجوِههم؛ فالوجُه أرشُف أعضاِء اإلنساِن، كم أّنه ُينبِئ 

عمَّ جيدُه صاحُبه من شقاوٍة أو نعيٍم.

والّناُس يوَم القيامِة فريقاِن:

ِج، ويرشبوَن  أ    .  َأهُل الّناِر: فهؤالِء وُجوُههم ذليلٌة، ُمتَعَبٌة ِمَن العذاِب، يذوقوَن عذاَب ناٍر شديدِة التوهُّ

ِمْن ماٍء شديِد احَلراَرِة، ال َيروي ظمَأهم، وطعاُمهم فيها غرُي ُمستساٍغ، وال َيسدُّ جوَعهم. 

وَر عىل وجوِههم ملا وجدوُه ِمَن الّنعيِم نتيجَة أعمهِلم الصاحلِة  ضا والرسُّ ب. َأهُل اجلّنِة: ترى النِّعمَة والرِّ

نيا. يف احلياِة الدُّ



62

ُر اآلياِت الكريمَة وَأستخرُج منها صوًرا لنعيِم َأهِل اجلّنِة. َأتَدبَّ
.................................................................................................

َأتَدبَُّر وَأستخرُج

بعَد َأْن ذكرِت اآلياُت الكريمُة حاَل املؤمننَي وحاَل الكافريَن يوَم القيامِة، دعت إىل الّنظِر والتأّمِل 
يف كيفّيِة خلِق اهلل تعاىل للمخلوقاِت، ودالئِل وحدانّيتِه سبحاَنه، ومن دالئِل اإلبداِع واإلتقاِن والعظمة:
فِر واأَلمحاَل واجلوَع والعطَش، وِهَي ِمْن  أ   . خلُق اإلبِل: فهَي سفينُة الَصحراِء التي تتحّمُل مشّقَة السَّ

َأوفِر اأَلنعاِم حلًم ولبًنا ووبًرا.
ماِء وما فيها من النُّجوِم والكواكِب الكثريِة. ب. إتقاُن خلِق السَّ

ج . خلُق اجلباِل، فجذورها مغروسٌة يف األرض لتعمَل عىل تثبيتِها؛ كاألوتاِد التي ُتثّبُت اخليمَة.
رُي فيها. د   . بسُط األرِض ومتهيُدها لَيسُهَل العيُش عليها والسَّ

الدلئُل عىل قدرِة اهلل تعاىلثانًيا:

ُل وَأستنبُط َأتَأمَّ

ِر يف خلِق  ، فعْن طريِق التفكُّ وجلَّ ِر والّنظِر يف هذا الكوِن؛ لنستدلَّ عىل وجودِه عزَّ أمَر اهلل تعاىل بالّتفكُّ
حراِء: َة التي أودَعها اهلل تعاىل يف اإلبِل حتى تتكّيَف مع بيئِة الصَّ مِت اخَللِقيَّ اهلِل تعاىل لإِلبِل؛ َأستنبُِط السِّ
فتنِي: ....................................................................................   ِسمُة الشَّ
ناِم: ......................................................................................    ِسمُة السَّ
...................................................................................... : ِسمُة اخُلفِّ
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منهُج الدعوِة إىل اهللِ تعاىلثالًثا:

عوِة إىِل اهللِ تعاىل:  ورة الكريمُة ببياِن منهِج الدَّ ُختِمت السُّ

أ    . وجوُب تذكرِي الّناس وتبليِغهْم، وهي الغايُة من إرساِل 

. ُسل  الرُّ

اعيِة تتمثُل  ب. عدُم اإلكراِه عىل االعتقاِد بالديِن؛ فمهّمُة الدَّ

يف اإلرشاِد، وَليَس َله َأْن ُيكِرَه النَّاَس عىل اهلدايِة. 

األليِم  بالعذاِب  به  وكفَر  احلقِّ  عن  أعرَض  َمن  إنذاُر   . ج 

يوَم القيامِة، فرجوُع اخللِق إىل اهلل سبحانُه وتعاىل يوَم 

القيامِة واقٌع ال حمالَة، فيحاسُبهم اهلُل تعاىل عىل ما قّدموا 

نيا. يف حياهِتم الدُّ

من  بعُض  فيه  يقُع  خطٌأ  هناك 
يقرُأ اآليتنِي الكريمتنيِ:

ۆئ  ۆئ  ۈئ   قــاَل تعــاىل: ﴿

ىئ﴾  ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ  
)إّن(؛  كلمِة  ُنطِق  عنَد  وذلَك 
حيث ُيطيــُل يف الُغّنِة وَيزيـُد 

ا(. معها ألًِفا، فتصبح: )إنَّ
ولذلـــَك ينبغي للقارِئ أن ال 

ُيشبَِع الفتحَة فتصبَح َألًفا.

َحِرَص الُعلمـاُء الـُمسلموَن عىل الّتفكِر يف آياِت الكوِن، فها هو القايض رشيٌح رمحُه 

اهلُل يقوُل يوًما جللسائِه: »اخُرجوا بِنا حّتى ننُظَر إىل اإلبِل كيَف ُخِلقْت، وإىل الّسمِء 

كيَف ُرِفعْت«.

صورٌة
 مرشقٌة 
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َأستزيُد

الفاصلُة القرآنّيُة: هي احلرُف األخرُي من اآلياِت القرآنّيِة يف ُكلِّ سورٍة من ُسوِر القرآِن الكريِم. 

 وجاءِت الفاصلُة القرآنّيُة يف اآلياِت الكريمِة التي تتحّدُث عن أحواِل الّناِس يوَم القيامِة، بحرف 

، فتناسَب هذا احلرُف مع احلديِث عن  اهلاِء التي كانت تاًء َمربوطًة يف األصِل؛ ألّن اهلاَء حرٌف خفيٌّ

َيوِم القيامِة الذي أخفاُه اهلل عزَّ وجلَّ عِن اخللِق. 

أشارت الِدراساُت اجليولوجيُة إىل أنَّ اجلباَل تغطي مساحَة 24 % تقريًبا من سطِح اليابسِة.

أربُط 
العلوممَع

ُأناِقُش 

َ القرآُن الكريُم أهّيَة اإليمِن باليوِم اآلخِر، وذكَر الكثرَي من األِدّلة الكونّيِة والعقليِة عىل تأكيِد وقوِعه.  بنيَّ

نيا إن ْل يؤمنوا باليوِم اآلخِر. َأتصّوُر أفعاَل الّناِس يف الدُّ

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

................................................................................................
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ُأَنظُِّم تَعلُّمي

أحواُل الناِس
 يوَم القيامِة:

أ................

ب..............
أ.................
ب...............
جـ...............

أ.................

ب...............

جـ...............

منهُج 
الدعوِة إىل
 اهللِ تعاىل:

الدالئُل
 عىل قدرِة

اهللِ تعاىل:        

سورُة الغاشيِة

 َأجتنَُّب اللَّغَو والُفحَش من القوِل.
.........................................................................
.........................................................................

1
2
3

َأسمو بِقَيمي
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ورِة الكريمِة. َأقرتُح عنواًنا مناسًبا ملوضوعاِت السُّ
ورِة الكريمِة هبذا االسِم. ُ سبَب تسميِة السُّ ُأبيِّ

َأستخرُج من سوِرة الغاشيِة ما يتقارُب يف معناُه مع كلِّ آيٍة من اآلياِت الكريمِة اآلتيِة:
أ    . قولُه تعاىل: ﴿                                  ﴾ ]ق: ٤5[.

ب . قولُه تعاىل: ﴿                                             ﴾ ]املجادلة: ٢٢[.
ُ معايَن املفرداِت اآلتيِة: ُأبيِّ

. ۀ﴾ ﴿  ، ڇ﴾ ﴿  ، ڻ﴾ ﴿ 
 َأضعُ دائرًة حوَل رمِز اإلجابِة الصحيحِة:

ورِة الكريمِة بمعنى: يف السُّ 1. وردت كلمُة ﴿ ﴾
       أ. متواضعٌة.  ب. متعبِدٌة.                        ج . ذليلٌة.            د  . راضيٌة.

﴾ هي: ﴾ يف قولِِه تعاىل: ﴿ 2. املفردُة التي ُتضادُّ كلمَة ﴿
      أ. عاليٌة.   ب. آنيٌة.                  ج . موضوعٌة.      د  . مصفوفٌة.

3. يستحبُّ قراءُة ُسورِة الغاشيِة يف:
ب. صاليت اجلمعِة والعيِد.      ج . صالِة اجلنازِة.      د  . صالِة اخُلسوِف.      أ. صالِة الفجِر.     

﴾ إىل َقولِه  َأكتُب غيًبا اآلياِت الكريمَة من سورِة الغاشيِة مْن قولِه تعاىل﴿
. تعاىل: ﴿ ﴾

1

2

3

4

5

6

أخترُب معلومايت

قليلٌة متوسطٌة كبريٌة
ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ

1
2

3

4

ُم َتَعلُّمي ُأَقوِّ

َأتلو آياِت سورِة الغاشيِة تالوًة سليمًة.

ُ معايَن املفرداِت والرتاكيِب الواردِة يف اآلياِت املقررِة. ُأبيِّ

ُ اآلياِت الكريمِة. ُأفسِّ

َأحفُظ سورَة الغاشيِة غيًبا.

ِق درجُة التحقُّ
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صحيُح اإلماِم مسلٍم
الدرُس 

)٢( 

    الفكرُة الرئيسُة

أهتيُأ وأستكشُف

ِة  بِويَّ ّنِة النَّ اعتنى اإلماُم مسلٌم رمحُه اهلُل تعاىل بالسُّ
يفِة، ومجَع عدًدا كبرًيا مَن األحاديِث الصحيحِة  الرشَّ
النَّوويُّ  اإلماُم  قاَم  وقْد  مسلٍم«،  »صحيُح  كتابِه  يف 
رمحُه اهلل تعاىل برشِح صحيِح ُمسلٍم يف كتاٍب أسمُه: 

»املنهاُج يف رشِح صحيِح مسلِم بِن احلجاِج«.

بتدويِن  قاموا  الذيَن  األئّمِة  أشهِر  أسمَء  الشكِل  مَن  َأستخرُج 
ا: ا وعموديًّ احلديِث النبويِّ الرشيِف، ُأفقيًّ

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

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

ُن من احلروِف امُلتبّقيِة اسَم إماٍم  آخر: - ُأكوِّ
........................................    

إضاءٌة

ُيطلــُق عــىل احلـــديِث 
الــــذي رواُه البخــــاريُّ 
ومسلٌم  مّتفـــٌق عليـِه أْو 

رواُه الشــيخاِن.
1
2
3
4
5
6
7
8
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أستنرُي

أ   . البطاقُة الّتعريفّيُة:

- اسمُه ونسبُه: مسلٌم بن احلجاِج القشريّي النيسابورّي.

- ولدُته: ولَد يف نيسابوَر سنة 206 هـ.

- من شيوِخه: اإلماُم البخاريُّ وأمحُد بُن حنبٍل.

، وابُن خزيمَة. - من تالميِذه: اإلماُم الرتمذيُّ

- وفاته: نيسابوَر سنة 261 هـ. 

ب. نشأتُه:

نشــَأ اإلمــاُم مســلٌم رمحــُه اهللُ تعــاىل يف َكنـَـِف والَِديــِه يف بيئــٍة ســاعدتُه عــىل طلــِب العلــِم؛ فقــْد 

ــِب  ــدُه إىل طل ــذي أرش ــو ال ــِة، وه ــوِم الرّشعّي ــِه يف العل ــِه واّطالع ــعِة علم ــُدُه بس ــِرَف وال ُع

العلــِم يف مرحلــٍة ُمبّكــرٍة مــن ُعمــِره.

ج . صفاتُه: 

اتَّصــَف اإلمــاُم مســلٌم رمحــُه اهلل تعــاىل بصفــاٍت َحَســنٍة كثــريٍة؛ فقــد كان حســَن األخــالِق، 

ــابوَر. ــِن َنْيس ــَب بُمحِس ــى ُلقِّ ــنَي، حت ــراِء واملحتاج ــاِن إىل الفق ــِة واإلحس ــرَي الّصدق كث

الّتعريُف باإلماِم ُمسلٍِمأوًل:

ــُة الرّشيفــُة عنايــًة كبــريًة مــن علمـــاِء املســلمنَي؛ حيــُث دّونــوا األحاديــَث  ــنُة النَّبوّي القــِت السُّ
ــَة الرشيفــَة يف ُمصّنفــاٍت، ومــن أولئــَك الُعلمـــاِء اإلمــاُم ُمســِلٌم رمحــُه اهلُل تعــاىل. النبوّي
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التَّعريُف بِكتاِب صحيِح اإِلماِم ُمسِلٍمثانًيا:

أ   . َتسِميُته وعَدُد َأحاديثِه:
ــِح اإلمــاِم مســلٍم رمحــُه اهللُ تعــاىل باالقتصــاِر عــىل األحاديــِث الّصحيحــِة  ــَز كتــاُب صحي متّي
فقــط؛ مثــَل صحيــِح الُبخــارّي، وقــْد بلغــت َأحاديُثــُه )5770( حديًثــا، واشــتهَر بــنَي الّنــاِس 
بـــــ )صحيــِح مســلٍم(، وقــْد أمــىض اإلماُم مســلٌم رمحــُه اهلُل تعــاىل )15( ســنًة يف مجــِع َأحاديِث 

َصحيِحــِه.  
ب. املنهجيُة التي اتبعها:

ــَع  ــث مَجَ ــِة؛ حي ــاِت الفقهيَّ ــَب املوضوع ــُه حس ــاىل ِكتاَب ــُه اهلُل تع ــلٌم رمح ــاُم ُمس ــَب اإلم َرتَّ
ــاِب  ــالِة، وكت ــاِب الّص ــَل كت ــّمى)كتاب(؛ مث ــت ُمس ــِد حت ــوِع الواح ــَث ذاَت املوض األحادي
ــا التــي ســاَر  ــُة ذاهُت ــٍة، وهــَي املنهجي ــواٍب َفرعّي ــاٍب إىل َأب ــَم ُكلَّ كت ــّم َقسَّ ــزكاِة، وهكــذا، ث ال
عليهــا شــيُخه اإلمــاُم البخــاريُّ رمحــه اهلل تعــاىل؛ وقــد التــزَم رشوًطــا لــرواِة األحاديــِث الذيــن 
ــنَي  ــارصُة ب ــا: املع ــِده، ومنه ــْن بع ــمُء ِم ــتنتجها العل ــِل اس ــا ب ح هب ــرِّ ــه ل ُي روى عنهــم، لكّن

ــِه.   ــِة لقائ ــَع إِمكاني ــُه َم ــروي عن ــْن َي ــّراوي وَم ال

ُل العبارَة اآلتية وَأستنتُج ِداللتها. َأتَأمَّ
استغرَق اإلماُم مسلٌم-رمحُه اهلل تعاىل- ليلًة كاملًة يف البحِث عْن حديٍث واحٍد.

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

ُل وَأستنتُج َأتَأمَّ

د   . طلُبه للِعلم: 
حفــَظ اإلمــاُم ُمســِلٌم رمحــُه اهللُ َتعــاىل القــرآَن الكريــَم 
ــالَد  ــوُف الب ــدَأ يط ــّم ب ــنني، ث ــرِش س ــُن ع ــو اب وه
لطلــِب العلــِم وســمِع أحاديــِث ســّيِدنا رســوَل 
ــألُه  ــد س ــِره، وق ــن عم ــرٍة م ــة ُمبّك اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص يف مرحل
أحُدهــم يوًمــا عــن حديــٍث فلــْم يقبــِل اإلجابــَة بغــرِي 

ــٍد. ــٍث واح ــْن حدي ــِث َع ــًة يف البح ــًة كامل ــتغرَق ليل ــِل اس ــٍم؛ ب عل
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َأستزيُد

َأْوىل املسلموَن عنايًة كبريًة بتدويِن السّنِة الّنبويِة الرّشيفِة؛ فهي املصدُر الثاين من مصادِر الترشيِع 

، حيُث بدأْت كتابُة احلديِث الّنبويِّ الرّشيِف عىل اجللوِد وُعُسِب النخيِل وغرِيها، ثّم ازدهَر  اإلسالميِّ

ِة الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص  ًة يف خدمِة ُسنَّ ، والزالت اجلهوُد مستمرَّ تدويُن احلديِث الرّشيِف يف القرِن الّثالِث اهلجريِّ

إىل يوِمنا هذا، عن طريِق املطبوعاِت والربامِج اإللكرتونّيِة التي ُتعنى باحلديِث الرشيِف، حتى َأصبَح 

خوِل إىل بعِض املواقِع  د من صّحِة احلديِث الرشيِف أمًرا سهاًل، وذلك بالدُّ التأكُّ

م هذه اخلدمَة للّناِس. اإللكرتونّيِة التي ُتقدِّ

ِد مْن صّحِة األحاديِث.  ِلُع عىل موقِع الباحِث احلديثيِّ للتأكُّ مِز املجاوِر وَأطَّ َأرِجُع إىل الرَّ

ج . مكانُة صحيِح مسلم ٍعند العلامِء:

لصحيــِح مســلٍم مكانــٌة عظيمــٌة عنــَد املســلمنَي، فقــْد عــّدُه العلــمء أصــحَّ كتــِب احلديــِث بعــَد 

ــاُب:  ــِه كت ــهِر رشوِح ــن أش ــِه، وم ــتِه ورشِح أحاديثِ ــىل دراس ــوا ع ، وعكُف ــاريِّ ــِح الُبخ صحي

. »املنهــاُج يف رشِح صحيــِح مســلِم بــن احلجــاِج « الــذي أّلفــُه اإلمــاُم الّنــوويُّ

ميِه، ومن ذلك أنَّه كان يقبُِّل شيخُه البخاريَّ  كاَن اإلماُم مسلٌم شديَد االحرتاِم ملعلِّ

ثني. بنَي َعينيِه ويِصفُه بأنَّه سيُِّد املحدِّ

صورٌة
 مرشقٌة 

ا. نيسابوُر: مدينٌة يف إيراَن حاليًّ

أربُط 
مَع

اجلغرافيا
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ُأَنظُِّم تَعلُّمي

صحيُح اإلماِم 
مسلٍم

نشأُة اإلماِم مسلٍم: 
................................

صفاُته:
................................

منهُج اإِلماِم ُمسلٍم يف كتابِه 

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

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

اسم ُمَؤّلفه:
...............................

اسُم الكتاِب:
...............................

مكانُة الكتاِب:
............................      

شُح صحيِح ُمسلٍم 

اسُم ُمَؤلِّفِه:

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

اسُم الكتاِب:

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

م األحاديِث الّنبوّيِة الّصحيحِة وفْهِمها. َأحِرُص عىل تعلُّ
................................................................................
................................................................................

1
2

3

َأسمو بِقَيمي
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قليلٌة متوسطٌة كبريٌة
ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ

1

2

3

4

5

ُم َتَعلُّمي ُأَقوِّ

ُف باإلماِم مسلٍم رمحُه اهلل من حيُث )اسُمُه، ونشأُتُه، وصفاُتُه(.  ُأَعرِّ

ُح منَهَج اإِلماِم ُمسِلٍم يف الّصحيِح من حيُث )ترتيُبُه ورشوُطُه(. ُأوضِّ

ُف بكتاِب املنهاِج يف رشِح صحيِح مسلٍم. ُأَعرِّ

َأذكُر مكانَة كلٍّ ِمْن َصحيِح ُمسلٍم ورَشِحه.

نِة النّبوّيِة الرّشيفِة. ُر جهوَد العلمِء يف خدمِة السُّ ُأقدِّ

ُأكِمُل الفراَغ يف مْا يأيِت بم يناسبه:
  أ  . ُولَِد اإلماُم ُمسلٌم وُتويّفَ يف مدينة: ..........................................             

ب.  بلَغ عدُد أحاديِث صحيِح اإلماِم ُمسلٍم:....................................              
ج  .  من الرشوِط التي اعتمَدها ُمسلٌم يف صحيحِه:..............................

ُبُه يف العبارات اآلتيِة:  ُد اخلطَأ ثم ُأصوِّ ُأحدِّ
. أ    . عاَش اإلماُم مسلٌم رمحُه اهلُل يف القرِن السادِس اهلجريِّ

ب.  درَس اإلماُم مسلٌم رمحُه اهلُل عىل شيخِه اإلماِم البخاريِّ فقط.
جـ.  من أهمِّ مؤّلفاِت اإلماِم ُمسلٍم رمحُه اهلُل كتاُب املنهاِج.

ُأدلُِّل من سريِة اإلمام ُمسلٍم عىل املعاين اآلتية:
أ    . إنفاُق املاِل يف مـا يفيُد.

ب .  طلُب العلِم واحرتاُم املعّلمنَي.
ج  . إدارُة الوقِت واحرتامُه.

1

أخترُب معلومايت

2

3

ِق درجُة التحقُّ
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أهتيُأ وأستكشُف

عـْن عبـِد اهلِل بـِن عمـرِو بـِن العـاِص   أنَّـُه َشـِهَد الّنبـيَّ 

ملسو هيلع هللا ىلص َيْخُطــُب َيـوَم النَّْحـِر، َفَقـاَم إَلْيِه َرُجـٌل َفَقاَل: ُكْنُت أْحِسـُب 

ا َقْبـَل َكـَذا، ُثمَّ َقاَم آَخـُر َفَقاَل: ُكْنُت أْحِسـُب أنَّ َكـَذا َقْبَل  أنَّ َكـذَ

َكـَذا، َحَلْقـُت َقْبـَل أْن أْنَحـَر، َنَحـْرُت َقْبـَل أْن أْرِمـَي، وَأْشـَباَه 

، َفـم  ِهـنَّ بِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص : »اْفَعـْل واَل َحـَرَج«، هلـنَّ ُكلِّ ذلـَك، َفَقـاَل النَّ

ُسـئَِل َيوَمئٍذ عـن يشٍء إالَّ َقاَل: »اْفَعْل واَل َحـَرَج«  ]رواه البخاري [.

َأستنتُج ِسمَة الّترشيِع التي تعرّبُ عّم جاَء يف احلديِث الرّشيِف. 

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

 : من خصائِص الترشيِع اإلسالميِّ
)املرونُة(

الدرُس
)3(

    الفكرُة الرئيسُة

إضاءٌة

تنطلـــُق خصـــائِص الّترشيِع 
ربانّيِة  مــن  مجيُعها  اإلسالمّي 
وتعاىل  سبحانه  فاهللُ  َمْصَدِرِه، 
عليـٌم بم حُيّقُق لعبـاِدِه اهِلــدايَة 

محَة.  والرَّ

يمتــاُز الّترشيــُع اإلســالميُّ باملرونــِة، التــي 
ــل يف اســتيعاِب تطــّوِر احليــاِة وحتقيــِق مصالــِح  تتمثُّ
ــَب  ــروِف َحس ِ الُظ ــريُّ ــع َتَغ ــِل م ــاِس، والتَّعام النَّ

ــكاِن.  ــاِن وامل ــالِف الّزم اخت

أستنرُي

يّتصُف الّترشيُع اإلسالميُّ بمجموعٍة من اخلصائِص التي تكفُل للناِس دواَم  حتقيِق مصاحلهم، 
وِمْن هِذِه اخَلصائِِص؛ امُلروَنُة.
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َمفهوُم املرونِة يف التَّرشيِع اإلسالميِّأوًل:

ِة عىل االستجابِة حلاجاِت النَّاِس امُلتجّددِة يف اجلوانِب املختلفِة مجيِعها،  ِهَي ُقدرُة الرشيعِة اإلسالميَّ
يعِة ومبادئِها، ويستنُد اّتصاُف الّترشيِع اإلسالميِّ باملرونِة عىل جمموعٍة من املبادِئ، منها: ِضمَن قواِعِد الرشَّ

أ    . الرمحُة، قاَل تعاىل: ﴿ک  ک  گ         گ  گ﴾  ]األنبياء:1٠7[.
ب. الُيرْسُ ورْفُع احلرِج، قاَل تعاىل: ﴿ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ﴾  ]املائدة: ٦[.

اإليمِن  بأصوِل  ُق  يتعلَّ ما  ومثاهُلا:  واملكاِن،  ماِن  الزَّ بتغريُّ  الرّشيعِة  يف  تتغرُي  ال  ثابتٌة  أحكاٌم  هناَك 
وأركاِن اإلسالِم، وأصوِل العباداِت، ومكارِم اأَلخالِق.

ِة يف الرشيعِة  ِف مع املستجّداِت بم ال يتناىف مع الثَّوابِت األصيلِة واملبادِئ الكليَّ وهنالك أحكاٌم قابلٌة للتكيُّ
ِ َأحواِل املكّلفنَي، ومن أمثلِة ذلَك: زكاُة الِفْطر  اإلسالمّيِة، وذلك يف الفروِع واجلزئياِت التي تتغرّيُ بتغريُّ
َ سّيُدنا رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص أهّنا خُتَرُج من غالِب طعاِم أهِل البلِد؛ فعْن عبِد اهلل بِن عمَر  قاَل: »َفَرَض  التي َبنيَّ

َرسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َزَكاَة اْلِفْطِر ِمْن َرَمَضاَن َصاًعا ِمْن مَتٍْر، َأْو َصاًعا ِمْن َشِعرٍي« ]متفق عليه[.
وذهَب بعُض الُفقهاِء إىل جواِز إخراِج قيمتِها نقًدا؛ ألّنه َأنفُع للفقراِء، وَأقدُر عىل سدِّ حاجاهِتم يف يوِم 
العيِد؛ إذ ل تُعْد مقترًة عىل الطعاِم فقْط، وقد استندوا يف اجتهادهم بم فعلُه سّيُدنا معاُذ بُن جبٍل  
دقِة  مَع أهِل اليمِن؛ إذ قاَل هلْم عنَدما أراَد أخَذ الزكاِة منهْم: »ائتوين بعرِض ثياِب مخيٍص أو لبيٍس يف الصَّ

بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص باملدينِة« ]رواه البخاري[. رة أهوُن عليكم، وخرٌي ألصحاِب النَّ عري والذُّ مكاَن الشَّ
مِز امُلجاِوِر؛ لالستزادة من َأحكاِم زكاِة  َأرِجُع إىِل موِقِع دائَِرِة اإِلفتاِء العامِّ من خالِل الرَّ

الِفطِر.

ٌء،  َفَلمَّ َكاَن اْلَعاُم  ى ِمْنُكْم َفاَل ُيْصبَِحنَّ َبْعَد َثالَِثٍة َويِف َبْيتِِه ِمْنُه يَشْ       قاَل رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: )َمْن َضحَّ
ِخُروا؛ َفإِنَّ  اْلـُمْقبُِل َقاُلوا: َيا رسوَل اهللِ، َنْفَعُل َكَم َفَعْلَنا َعاَم اْلـَماِضي؟ َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص:  ُكُلوا َوَأْطِعُموا َوادَّ

َذلَِك اْلَعاَم َكاَن بِالنَّاِس َجْهٌد  )أي: َجْدٌب وَقْحط( َفَأَرْدُت َأْن ُتِعيُنوا ِفيَها( ]متفق عليه[.
ُر احلديَث الرشيَف وَأستنتُج فعَل الّنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص الّداَل عىل املرونِة.  َأتَدبَّ

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

َأتدبَُّر وَأستنتُِج

يعُة اإِلسالمّيُة بَي الثَّباِت واملرونِة ثانًيا: الرشَّ
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هُنا. ، وُنَدوِّ ُر مًعا يف َأمثلٍة ُأخرى عىل أحكاٍم رشعّيٍة مستجّدٍة، تدلُّ عىل ُمرونِة الترشيِع اإلسالميِّ ُنفكِّ
 .................................................................................................

جوانُب املرونِة يف اإلسالِمثالًثا:

تتمثَُّل مرونُة الترشيِع اإلسالميِّ يف جوانَب عّدٍة، منها: 
أ   . َفهُم النّصوِص الرّشعيِة:

عـيُّ ِدالالٍت ُمتعّددَة، فتختلـُف  اآلراُء يف حتديِد الوجِه املـراِد منُه، ومثاُلُه:  َقـْد حيتمـُل النصُّ الرشَّ
)َأنَّ سـّيَدنا رسـوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص قـاَل يـوَم األَحـزاِب: ال ُيَصلِّـنَيَّ أَحـٌد الَعـْرَ إالَّ يف َبنِـي ُقَرْيَظـَة. فـأْدَرَك 
، َلْ ُيِرْد  َبْعُضُهـُم الَعـْرَ يف الطَِّريـِق، َفَقـاَل َبْعُضُهْم: ال ُنَصـيلِّ حتَّى َنْأتَِيَهـا، وَقاَل َبْعُضُهـْم: َبْل ُنَصـيلِّ
ا ذلـَك، َفُذِكَر ذلـَك للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلـْم ُيَعنِّْف واِحـًدا منهْم(  ]متفق عليـه[.، َفَفِهَم بعـُض الّصحابِة   ِمنَـّ
أّن سـّيَدنا رسـوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص أمـَر بتأخـرِي صـالِة العـِر حتـى وصوهِلـم إىل ِحصـِن بني قريظـَة، ومنهم 
َمـْن فهـَم َأنَّ املـراَد باحلديـِث النّبـويِّ الرّشيـِف إّنم هـو االسـتعجاُل بالُخـروِج إىل املعركـِة ال تأخرَي 

الّصـالِة، وَأقرَّ سـّيُدنا رسـوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص كلَّ فريـٍق منهم عـىل اجتهاِدِه.
ب. ُمراعاُة ُظروِف النَّاِس:

خِص  الرُّ إباحِة  مثَل:  أحواهِلم،  وتغرّيِ  النّاِس  ظروِف  مراعاِة  يف  اإلسالميِّ  الّترشيِع  مرونُة  تربُز 
عّيِة مشّقًة، ِمثاُلُه: جواُز اإلفطاِر  الرَشعّيِة يف حاِل وقوِع األعذاِر التي جتعُل يف أداِء بعِض التكاليِف الرشَّ

      ﴿ َتَعاىَل:  َقاَل  للُمسافـِر،  رمضـاَن  هنـاِر  يف 

﴾ ]البقرة: 185[.
عيِة: ج  . وسائُل تطبيِق األحكاِم الرشَّ

قـد تتطّوُر وسـائُل تطبيـِق األحـكاِم بتغرّيِ الّزمـاِن واملـكاِن، والرّشيعـُة اإلسـالمّيُة تراعي هذا 
، وذلـَك مثـُل آليَِّة  التطـّوَر مـا دام ُمفضًيـا إىل الغايـِة التـي أرادهـا، وهـي تطبيـُق احلكـِم الرّشعـيِّ
يعُة  تطبيـِق مبـدأِ الّشـورى الذي ُيعدُّ َأساًسـا ِمْن ُأُسـِس احلكِم يف اإلسـالِم، حيـُث ل َتْفـِرِض الرشَّ

ماِن. د الّظـروِف والزَّ صـورًة معّينـًة لتطبيقـِه، بل َتركـت ذلَك بحسـِب جتـدُّ

ُن  ُر وُأَدوِّ ُأفكِّ
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ُه بَيــِدِه، فــإْن َلْ َيْســَتِطْع َفبِِلســانِِه،  ــُل قــوَل رســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمــن َرَأى ِمنُكــم ُمْنَكــًرا َفْلُيَغــريِّ         َأتَأمَّ

فــإْن َلْ َيْســَتِطْع َفبَِقْلبـِـِه« ]رواه مســلم[، ثــمَّ َأســتنتُج املرونــَة يف وســائِل تطبيــِق اأَلمــِر باملعــروِف 

والنهــِي عــِن امُلنكــِر.

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

ــُل قــوَل ُأمِّ املؤمنــنَي عائشــَة  :)مــا ُخيِّـــــَر رســول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بــنَي َأمريــِن َقــطُّ إاّل َأَخــَذ         َأتَأمَّ

ــاِس ِمْنــُه( )]متفــق عليــه[، ثــمَّ َأســتنتُج  ُهــا مــا َل َيُكــْن إِثمـًـا، فــإّن كاَن إِثمـًـا كاَن َأبَعــَد النَّ َأيرَسَ

جانــَب املرونــِة الــذي يــدلُّ عليــِه.

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

. َأتصّوُر حاَل الناِس لو ْل تكِن املرونُة موجودًة يف الترشيِع اإلسالميِّ

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

ُل وَأستنتُج َأتَأمَّ

ماذا َلْو؟!

آثاُر املرونِة يف الّترشيِع اإلسالميِّرابًعا:

َتظهُر آثاُر اّتصاِف الّترشيِع اإلسالميِّ باملرونِة يف نواٍح متعددٍة، ِمْن َأبرِزها:

أ    . مقدرُة الناس ِعىل مُمارسِة عباداهتم ومعامالهِتم، مهم تغرّيت ظروُفهْم وأحواهُلْم.

ِر يف مـا َيصُلح حليـاِة الناِس وأمـوِر ُدْنياهم يف  ب. إفسـاُح املجـاِل لالجتهـاِد عـن طريِق الّنظـِر والتفكُّ

. ، وفَق قواعـِد االجتهـاِد الفقهيِّ مـا َلْم يـرْد فيِه نـصٌّ

1

2
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، بحيـثُ يصبُح  الّتكّيـُف يف علـِم األحيـاِء: ُهـَو اخلاّصّيـُة اّلتـي أودَعها اهلُل تعـاىل يف الكائـِن احليِّ

قـادًرا عـىل التعاُيـِش َمـَع البيئـِة املحيطِة بِـِه عىل اختـالِف أحواهِلـا، وُيشـرُي مصطَلـُح الّتكّيِف إىِل 

َخصلـٍة ذاِت َدوٍر وظيفـيٍّ يف حيـاِة الكائنـاِت احلّيـِة؛ إِْذ يزيـُد التكّيُف ِمـْن ُفَرِص بقائِهـا وُقدرهِتا 

ـِة اّلتي خلَقهـا اهلُل َتعاىل يف  َعـىل التعامـِل َمَع اختـالِف الظـروِف البيئّيِة َعـْن طريِق الشـجرِة اجلينِيَّ

الكائناِت. هـِذِه 

أربُط 
مَع

العلوم

َأستزيُد

ـُه َأعاَد النظـَر يف تلَك  كانـت لإلمـاِم  الّشـافعيِّ رمحـُه اهلُل فتـاَوى فقهّيـٌة ُمـّدَة إقامتِه يف العـراِق، لكنَّ
ِ الّظـروِف بـنَي أهِل  ٍة ولَِتَغـريُّ َلـٍة رَشعيَّـٍة جديـدَ الِعـِه عـىل َأدِّ الفتـاوى بعـَد رحيلـِه إىل مـَر؛ الطِّ

ـْب لفتاِوْيـِه االجتهادّيـِة القديمِة. البلديـِن، ول يتعصَّ

مادِة جماعٌة شـديدٌة، فلـمْ َيُقِم اخلليفُة  أصـاَب الّناَس يف اجلزيرِة العربية  يف سـنِة الرَّ

عمـُر بـُن اخلطـاِب  بتطبيـِق حدِّ الرسقـِة؛ بُحّجـِة أّن َمـْن يَأخُذ شـيًئا مملـوًكا لغريه 

قَة  عـاِم يكـوُن غرَي خمتـاٍر، فـال يقصـدُ الرسَّ بسـبب ِشـدِة اجلـوع، وعْجـزه عـن احلصـوِل عـىل الطَّ

]املوطـأ، لإلمـام مالك[.

صورٌة
 مرشقٌة 
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ُأَنظُِّم تَعلُّمي

: )املرونُة( من خصائِص الترشيِع اإلسالميِّ

مفهوُم املرونِة:
....................
....................

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

من األمثلِة عىل
:  الثباِت يف الترشيِع اإلسالميِّ

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

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

جوانُب املرونِة
 يف الترشيِع اإلسالمّي:

     أ................  ب............
     جـ................ 

من آثاِر املرونِة 
 يف الترشيِع اإلسالمّي:

أ.............................

ب...........................

ُأؤمُن بصالحّيِة تطبيِق الرّشيعِة اإلسالميِة عرَب اختالِف الّزماِن واملكاِن.
........................................................................
........................................................................

1
2
3

َأسمو بِقَيمي
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ِق درجُة التحقُّ
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ

1

2

3

4

5

ُم َتَعلُّمي ُأَقوِّ

. ُ مفهوَم مرونِة الترشيِع اإلسالميِّ ُأبيِّ

َأستدلُّ عىل مرونِة الترّشيِع اإلسالمّي.

. ُق بنَي جماالِت الثباِت واملرونِة يف الترشيِع اإلسالميِّ ُأفرِّ

ُر عظمــَة اّتصــاِف الترّشيــِع اإلســالمّي بالتــوازِن بــنَي الثبــاِت  ُأقــدِّ
واملرونــِة.

ُأَمثُِّل عىل مرونِة الترّشيِع اإلسالمّي.

. ُ مفهوَم املرونِة يف الترشيِع اإلسالميِّ ُأبيِّ
. َأستنتُج أثريِن من آثاِر امُلرونِة يف الترشيِع اإلسالميِّ

ُل:   ُأعلِّ
أ    . َأجاَزْت دائَِرُة اإِلفتاِء العامِّ يف اأُلرُدنِّ إخراَج قيمِة زكاِة الفطِر نقًدا.

اِفعيُّ النَّظَر يف كثرٍي من الفتاوى بعَد َرحيِلِه إىِل ِمَر. ب. َأعاِد اإلماُم الشَّ
: َأستنتُِج ِمَن الّنصوِص الرشعّيِة اآلتيِة املبادَئ التي تستنُد إليها املرونُة يف التَّرشيِع اإِلسالميِّ

.﴾ أ    . قاَل تعاىل: ﴿
.﴾ ب. قاَل تعاىل: ﴿

ُأَمثُِّل عىل ُكلٍّ ِمَن:  
ِة. يعِة اإِلسالميَّ ابِتِة يف الرشَّ أ    . اأَلحكاِم الثَّ

روِف واأَلحواِل. ِ الظُّ ب. اأَلحكاِم القابَِلِة للتَّغيرِي بَتَغريُّ

1

أخترُب معلومايت

2
3

4

5
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أهتيُأ وأستكشُف

أنواٍع،  ثالثَة  اجلائِز  االختياريِّ  للوقِف  أّن  سابًقا  تعّلمُت 
أكُتُبها يف الّشكِل اآليت: 

من أنواِع الوْقِف الختياريِّ غرِي اجلائِز 
)الوقُف القبيُح(

الدرُس
)4(

    الفكرُة الرئيسُة

إضاءٌة

ُســّمي هـــــــذا الَوقُف 
لُقبــِح  الَقبيــِح؛  بالَوقــِف 
ــرُي  ــه غ ــه؛ ألّن ــِف علي الوق
، أو قــْد يــؤدي إىل معنًى  تــامٍّ
ــاىل،  ــالِل اهللِ تع ــُق بج ال يلي
ــُه،  ــدُة من ــِق الفائ أو ل تتحق
لــذا ؛ ال جيــوُز الوقــُف عليــه 
إاّل إذا كانــت هنــاَك رضورٌة 
القــارَئ  َأجلـــَأِت  ــٌة  ُمِلحَّ
ــاِس  ــعاِل والُعط ــِه، كالسُّ إِلي

ــِس. ــاِع النََّف وانقط

ــرِي  ــِف غ ــواِع الوق ــُد َأن ــُح َأح ــُف القبي الَوق
اجلائــِز التــي ينبغــي جتُنُبهــا عنــَد تــالوِة القــرآِن 

ــِم. الكري

ُر مواضَع الوقِف عىل الكلمِت التي حتتها خٌط يف اآلياِت  َأَتَدبَّ
الكريمِة اآلتيِة، ثمَّ َأستنتُج معنى الوقِف القبيِح.

- قاَل َتعاىل: ﴿ ﴾ ]النساء:٤٣[.
- قاَل َتعاىل: ﴿                          ﴾ ]األنعام:٣٦[.

الوقُف 
الختياريُّ 

اجلائُز

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

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

........................
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﴾ ]البقرة: ٢٦[. - قاَل َتعاىل: ﴿
﴾ ]الفاحتة:٦[. - قاَل َتعاىل: ﴿ ٱ

الوقُف القبيُح هَو: .........................................................

ُل اآلياِت الكريمَة اآلتيَة التي تبنّيُ حاالِت الوقِف القبيِح عن طريِق الوقِف عىل الكلمِة  التي  َأتَأمَّ
حتتها خٌط يف ما يأيِت:

- قاَل َتعاىل: ﴿ٱ             ﴾ ]اإلنسان:٣1[.
- قاَل َتعاىل: ﴿

    
﴾ ]األعراف:1٦٣[.      

﴾ ]البقرة: ٢٦[. - قاَل َتعاىل: ﴿

﴾ ]املاعون:٤-5[. ٱ - قاَل َتعاىل: ﴿ 
:   ُألِحُظ أنَّ

- الَوقَف عىل كلمِة ﴿                ﴾ أفاَد معنًى غرَي صحيٍح وغرَي مقصوٍد؛ ألنَّ هذا الوقَف أفاَد أنَّ الظاملنَي 
يدخلون يف رمحِة اهللِ تعاىل، وهذا غرُي مقصوٍد أبًدا. 

﴾ أفاد معنًى غرَي صحيٍح بسبِب ارتباِط الكالِم بم بعَده؛ فاهللُ تعاىل  - الَوقَف عىل كلمِة﴿
يبنّيُ أنَّ األسمَك كانت تأيت أهَل القريِة يوَم السبِت بكثرٍة، ثّم انتقلت اآليُة إىل بياِن أنَّ األسمَك ال 
﴾ اختلَّ املعنى، وأصبح أنَّ  بِت؛ فإن وقَف القارُئ عىل قوله ﴿ تأتيِهم يف غرِي يوِم السَّ

بِت ويف غرِيه، وهذا املعنى غرُي ُمراٍد وغرُي صحيٍح.  األسمَك كانت تأتيهم يف يوِم السَّ

وِت عىل كلمٍة ُتفيُد معًنى غرَي مقصوٍد. َقطُع الصَّ

أستنرُي

مفهوُم الوقِف القبيِح أوًل:

حالُت الوقِف القبيِح وحكُمُهثانًيا:
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﴾ أفاَد معنًى غرَي صحيٍح، ألنَّ هذا الوقَف َنفى صفَة احلياِء عِن اهللِ  - الوقَف عىل كلمِة  ﴿              

تعاىل، ويف هذا سوُء أدٍب معُه سبحاَنُه وتعاىل.

الوعيُد  أفاَد معنًى غرَي صحيٍح، وهو  ُه  أنَّ إاّل  آيٍة،  وإن كاَن هناية   ﴾ الوقَف عىل كلمِة ﴿  -

للمصلنَي بغرِي َسبٍب، وهذا غرُي ُمراٍد من اآلية.

 : تعلمُت ممّا سبق أنَّ

َأّما إِن َوقَف القارُئ  َأثَِم بذلَك،  - ُحكَم الَوقِف القبيِح عدُم اجلواِز؛ وإذا تعّمَد القارُئ الوقوَف عليه 

ُه يبدُأ من مكاٍن يِصُح االبتداُء منُه. لرورٍة ما؛ فإنَّ

- للَوقِف القبيِح حالٍت، منها:

أ    . أن يقـَف القارُئ عىل كــالٍم يوِهُم معنًى غرَي مـا أرادُه اهلل تعــاىل؛ مثــُل الوقــِف عـــىل 

.﴾ ٱ قولِه:﴿            

ب. الوقُف عىل كلمٍة تعطي معنًى خيالُف العقيدَة، مثُل الوقِف عىل قولِه:﴿

.﴾             

األمثلــَة اآلتيــَة إىل حــاالِت الوقــِف القبيــِح بحســِب موضــِع الوقــِف عــىل الكلــمِت التــي حتتهــا 
خــطٌّ يف مــا يــأيِت:

حالُة الوقِف القبيِح موضُع الوقِف

قاَل َتعاىل: ﴿ٱ ﴾    

      ]القصص:9[.

﴾ ]الذاريات:5٦[. قاَل َتعاىل: ﴿ٱ

ُأَصنُِّف 
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مُت ُأَطبُِّق ما َتعلَّ

ؤاِل اّلذي يليها: ُر اآليَة الكريمَة اآلتيَة وُأجيُب عن السُّ َأتَدبَّ

قاَل َتعاىل: ﴿   ٱ

                           ﴾ ]النساء:11[.

مثااًل عىل الوقِف القبيِح؟وملاذا؟ ابقِة،  ( يف اآليِة السَّ - هل ُيعدُّ الوقُف عىل كلمة )

.................................................................................................
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ألفُظ جيًدا

املفرداُت والرتاكيُب
سورة ُ األعراِف )٦5-79(أتلووُأَطبُِّق

ٹڳگڦ

 خّفِة عقٍل. 

 قوًة وِعَظم 

أجساٍم.

        نَِعَمُه 

وفضَلُه.

 عذاٌب.

ھ  ھ: أزلناهم 

وأبدناهم.

 معجزًة.

 أسَكَنُكْم.

 ال تفسدوا.

 استكربوا.

 الزلزلُة 

الشديدُة.

 هامديَن 

موتى ال حراَك هبْم.

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ
ائ    ائ   ىى   ې      ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋۋ   ٴۇ     ۈ   ۈ     ﴿
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يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی    ی   ىئ   ىئ   ىئ  
جبحب        ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ    پ   ڀ  
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ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ   
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  
ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ     ڇ   ڇ    ڇ    ڇ   چچ  
ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ   گ  
ں   ڱ   ڱ    ڱ      ڱ  ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ  
ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں  
﴾ ڭ  ڭ  ۓ   ۓ     ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   
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َأتلو وُأقيُِّم

بالّتعـاوِن مـع جمموعتـي؛ َأتلـو اآليـاِت الكريمـَة ِمـْن ُسـورِة اأَلعـراِف )٦5-79(، مـع تطبيـِق 
أحـكاِم الّتـالوِة والّتجويـِد، وَأُطلـُب منهـم تقييَم تالويت ومـدى التزامي بأحـكاِم الوقـِف، ثّم وضَع 

العالمـِة املناسـبِة؛ بعـَد حـذِف نصِف عالمـٍة عـْن ُكلِّ خطأٍ.

 

عدُد األخطاءِ:
................ 10

العالمُة:    

َأستزيُد

ِب الوقِف القبيِح: الدليُل -من السنِة املطّهرِة- عىل وجوِب جتنُّ

َد أحُدها، فقال: »َمن ُيِطع اهلَل ورسوَلُه فقْد  عن َعديِّ بن حاتٍم  قال: جاَء رجالِن إىل الّنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فتشهَّ

رَشْد، ومن يعِصهم« ووقَف، فقاَل رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص:»قْم - أو اذهْب - بئَس اخلطيُب أنَت!« ]رواه أبو داود[.

ا وقَف عىل موضٍع  وهذا دليٌل عىل عدِم جواِز الوقِف القبيِح؛ ألنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص أقامُه من املجلِس لمَّ

بشٍع؛ إذ ساوى بنَي حاِل َمن أطاَع اهلل ورسوَلُه وَمن عىص، وإّنم كان ينبغي لُه أن يقَف عىل قولِه: 

»فَقْد رَشْد«.
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ُأَنظُِّم تَعلُّمي

الوقُف القبيُح

مفهوُمه

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

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

َحاالُتُهُحكُمُه

 َأحِرُص عىل جتنُِّب الوقِف القبيِح أثناَء تالويِت.
........................................................................
........................................................................

1
2
3

َأسمو بِقَيمي

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

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

..........
.........
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ُ مفهوَم الوقِف القبيِح. ُأبيِّ
ُد حاالِت الوقِف القبيِح.  ُأعدِّ

 ُأقاِرُن بنَي الوقِف ) احلسِن والقبيِح(  كم يف اجلدوِل اآليت.

الَوقُف الَقبيُح الَوقُف احلسُن وجُه املقارنِة
َمفهوُمُه

ُحكمُه

َحالتُه

ُح َسَبَب الُقبِح يف الوقِف عىل الكلمِة التي حتتها خطٌّ يف اآليِة اآلتيِة:  ُأوضِّ
- قاَل َتعاىل: ﴿   ٱ

                    ﴾ ]البقرة: ٢٢1[.

1
2
3

4

أخترُب معلومايت

ِق درجُة التحقُّ
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ

1

2

3

ُم َتَعلُّمي ُأَقوِّ

ُ مفهوَم الوقِف القبيِح وحاالتِه. ُأبيِّ

ُأصنُِّف قائمًة بأمثلٍة عىل أحكاِم الوقِف القبيِح.

 َأتلــو اآليــاِت الكريمــَة )٦5-79( مــْن ســورِة األعــراِف تــالوًة
ســليمًة.

التالوُة البيتّيُة

َأرجُع إىل سورِة األنعاِم  يف املصحِف الرّشيِف، وَأتلو اآلياِت الكريمَة )8٠-9٠( 
تالوًة سليمًة مع تطبيِق أحكاِم التالوِة والتجويِد، ومراعاِة  َأحكاِم الوقِف. 
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أهتيُأ وأستكشُف

فِّ العارِش يتجولوَن يف مكتبِة املدرسِة  بيَنم كاَن طالُب الصَّ
لكنَّ  يقرَأُه،  أْن  وأراَد  أعجبُه  كتاًبا  زيٌد  رأى  معّلمهم  برفقِة 
كاَن  إْن  املعّلم  زيٌد  فسأَل  املكتبِة،  يف  لقراءته  يكفي  ال  الوقَت 
أنَّ  املعّلُم  فأخربُه  قراءته،  إلمتام  بالكتاب  االحتفاُظ  بإمكانِه 

بإمكانِه استعارَة الكتاِب مدًة معّينًة، ثمَّ يعيُدُه إىل املكتبِة. 

 بِرأيَك؛ ما املفهوُم الذي ُيطلُق عىل اإلجراِء الذي َأرشَد املعّلُم زيًدا إليِه؟
.....................................................................................

 ُأعطي أمثلًة عىل أشياَء ُيمكن استعارهُتا. 
......................................................................................

اإلعارُة وأحكاُمها يف
 الفقِه اإلسالميِّ

الدرُس 
)5( 

    الفكرُة الرئيسُة

اإلعـارُة مـن العقـوِد التـي حيتاُجهـا 
َمـِت الرّشيعُة  الّنـاُس يف حياهِتـم، وقد نظَّ
اإلسـالميُة هذا العقَد بم َيحَفـُظ املصالَح 

واحلقوَق.

إضاءٌة

عقوِد  مـــن  اإلعـــــارُة 
ِع التــي يبتغــي هبــــا  التــربُّ

ــاىل. ــا اهللِ تع ــرُي رض امُلع

1

2
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أستنرُي

َكُه ألّنه ال يملُك ثمَنُه وال ُأجرَته،  قْد حيتاُج اإلنساُن إىل االنتفاع بيشٍء ما؛ إال أّنه قْد اْل يستطيُع مَتَلُّ
فيلجُأ إىل استعارتِه لينتفَع بِه بال مقابٍل.

ُه َله دوَن مقابٍل.  َأن ُيعطَي شخٌص آلخر شيًئا لينتفَع به ُمّدًة من الّزمن، ثمَّ يردُّ

َندَب اإلسالُم إىل اإلعارِة؛ حتقيًقا للّتكافِل والّتعاوِن بنَي أفراِد املجتمِع، وطلًبا لألجِر والثواِب ِمَن 

اهللِ َتعاىل، قاَل رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص :»واهلُل يف َعوِن الَعبِد َما َكاَن الَعبُد يف َعوِن َأخْيِه« ]رواه مسلم[، وملّا أمَر سّيُدنا 

: يا رسوَل اهللِ، إْن لْم يُكْن هلا جلباٌب؟ قاَل:  رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص النِّساَء بحضوِر صالِة العيِد قالت إحداهنَّ

»َفْلُتِعْرَها ُأخُتَها ِمْن َجالبِيبَِها« ]رواه الرتمذي[، وَقِد استعاَر رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفرًسا ِمْن َأيب َطلحَة  فركبُه.

 ]رواه البخاري ومسلم[.

ا َمَع َمقِدَرتِِه عىل ذلَِك، قاَل َتعاىل: ﴿                                                                                                                    ﴾  ـً وقْد ذمَّ اهلُل تعاىل َمِن امتَنَع َعِن إِعارِة َأخيِه شيئ

]املاعون:7[ املاعون: املتاُع الذي يتداَوُلُه النَّاُس بيَنُهم.

مفهوُم اإلعارِةأوًل:

ُحكُم اإلعارِة واحِلكمُة من مرشوعّيتهاثانًيا:

ُأَحلُِّل
عقَد اإلجارِة وعقَد اإلعارِة، ثمَّ ُأقاِرُن بيَنهم من حيث: املقابُل املايلُّ والُمّدُة الّزمنيُة.

اإلعارُة اإلجارُة وجُه املقارنِة

املقابُل املايلُّ

املدُة الّزمنيُة
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َأركاُن عقِد اإلعارِةثالًثا:

لإلعارِة َأربعُة أركاٍن تقوُم عليها، كم يف الّشكل اآليت:

المعيُر

المستعيُر

الُمستعاُر

الصيغُة

ُر يف أركاِن عقِد اإلعارِة وَأختاُر اإلجابَة امُلناسبَة  لكلٍّ مما يأيت:  ُأفكِّ

تعريُفُه كُن الرُّ

ء. خُص الذي يسمُح لغريه باالنتفاِع باليشَّ هو الشَّ

العبارُة التي تدلُّ عىل موافقِة طريفِّ العقِد.

ُء الذي ُتباح منفعتُه للُمستعرِي. اليشَّ

ء الُمستعاِر. خُص الذي ُأبيُح له االنتفاُع باليشَّ الشَّ

ُر وُأجيُب ُأَفكِّ

َأحكاُم عقِد اإِلعارِةرابًعا:

اإلعارُة تبيُح استعمَل منفعِة اليشِء خالَل ُمّدِة اإلعارِة، مع بقاِء ملكّيِة أصل اليشِء لصاحبه، ولعقِد 
اإلعارِة أحكاٌم جيُب مراعاهُتا ِحفاًظا عىل حقوِق أطراِف هذا العقِد، وِمْن ذلَك أنَّ عىل املستعرِي أْن: 

ء املستعاُر َأمانٌة يف يِد املستعرِي؛ ولذا  جيُب  ضُه للتلِف، فاليشَّ أ   . حيافَظ عىل ما استعارُه، وأن ال ُيعرِّ
ُه إىل صاحبِه بعَد انتهاِء حاجتِه منُه. عليِه حفُظُه ورعايُتُه وردُّ
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ب. يعيَد ما استعارُه عنَد  انتهاِء حاجته منُه، أو إذا طلَب امُلِعرُي رّدُه إليِه.
ج . يستعمَل ما استعارُه يف حدوِد ما ُأِذَن َلُه فِيه.

د  . يضمَن اليشَء املستعاَر إذا تلَف بتقصرٍي أو َتعدٍّ ِمنُه.

ُ الّترَف املناسب يف حاالِت اإلعارِة اآلتيِة: يف َضوِء فهمي أحكاَم اإلعارِة السابقَة، ُأبيِّ

ُف املناسُب التصُّ حالُت اإلعارِة الرقم

اســتعاَر خليــٌل ســيارَة َصديِقِه ليذهــَب هبا إىل الـــمستشفى 
ِه. ــزُّ فذهَب هبــا إىل التن

.1

استعارت سارُة ِمكواًة من صديقتها ول ُتِعْدَها. .2

ــوٍل،  ــوٍب حمم ــاَز حاس ــارِه جه ــن ج ــاٌس م ــتعاَر عب اس
ــَتِلَف. ــُه َفـ ــَل حفَظ فأه

.3

ُ ُر َوُأبيِّ ُأَفكِّ

مًا فَأعارُه، وقاَل َلُه: ال تكْن يف حبسَك لُه كصاحِب الِقربِة،  جاَء رجٌل إىل جارِه يستعرُي ِمنُه ُسلَّ

قاَل اجلاُر: ال، وال َتُكْن َأنَت يف ارجتاعَك لُه كصاحِب املصباِح،قاَل الرجُل : ال.

ها،  ًة واحدًة ثّم يُردَّ وَكاَن ِمْن حديِث هذيِن أنَّ رجاًل استعاَر مْن رجٍل قربًة، عىل َأْن يستعمَلها مرَّ

ها إىل صاحبِها تالفًة. فاستعملها سنًة ثّم ردَّ

ا اآلخُر: فإن رجاًل جاءُه ضيٌف من النهاِر فاستعاَر من جاٍر لُه مصباًحا لُيرِسَجُه لَِضيفِه يف  وَأمَّ

يِل،  يِل، فلّم َكاَن بعَد ساعٍة َأتاُه وطاَلَبُه بَِرِدِه، فقاَل َلُه: َأعرتني مصباًحا لّليِل أْم للنهاِر؟  قال: للَّ اللَّ

قاَل: فم دخَل الّليُل!

بعد قراءيت ما سبق؛ َأتعاوُن مع جمموعتي وَأستخِلُص أدبنِي من آداِب االستعارِة. 

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

َأتعاوُن وَأستخلُص
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َأستزيُد

تعدُّ خدماُت اإلعارِة واحدًة من أهمِّ اخلدماِت التي تقدُمها املكتباُت العاّمُة للباحثنَي، وجيري 

مِن،  ِت مدًة من الزَّ ُن الباحَث من استعارِة ما حيتاُجه من الكُتِب واملجالَّ ذلك وفَق نظاٍم حموسٍب، يمكِّ

ها بعَد االنتهاِء منها بال مقابٍل. ثمَّ َيُردُّ

ومن أبرِز املكتباِت العاّمة التي تقدُم هذِه اخلدمَة: 

أ    . مكتباُت اجلامعاِت.    

ب. مكتباُت املدارِس.    

ج  . مكتباُت البلدّياِت.

إضافًة إىل مكتبِة أمانِة عّمَن واملكتباِت التي َتتبُع 

ٍة. مُلَؤسساٍت خاصَّ

َأذكُر أسمَء مكتباٍت يف منطقتي تقّدم هذه اخلدمَة 

للمواطننَي.

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

ا خاليٌة من  ُيطلُق عىل مفهوِم اإلعارِة َلفُظ العارّيِة، وهي مرادفٌة لكلمِة اإلعارِة وُسّميْت بذلَك؛ أَلهنَّ
.) الِعَوِض )دوَن مقابٍل ماديٍّ

أربُط 
مَع

 الّلغة 
العربّية
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ُأنظُِّم تَعلُّمي

اإلعارُة

حكمُة مرشوعيتها:

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

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

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

حكُمها:
...............
...............

َأركاُنا:
............)1
............)2
............)3
 ...........)4

َأحكاُمها:
............)1
............)2
............)3
 ...........)4

 َأحرُص عىل االلتزاِم بأحكاِم اإلعارِة يف حيايت.
........................................................................
........................................................................

1
2
3

َأسمو بِقَيمي

مفهوُمها:

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

...............
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ُ مفهوَم اإلعارِة. ُأبيِّ
َأستِدلُّ عىل مرشوعّيِة اإلعارِة.

ُح احلكمَة مْن مرشوعّيِة اإلعارِة. ُأوضِّ
ُه لُه بعَد ثالثِة أياٍم. َأستنتُج من   استعاَر أبو خالٍد ِجهاَز حاسوٍب ِمْن جارِه َأيب عبِداهللِ، عىل أن َيُردَّ

ابِق َأركاَن عقِد اإلعارِة. النصِّ السَّ
بِب: ُ احلكم الرّشعيَّ )جيوُز، ال جيوُز( يف احلاالِت اآلتيِة، مع بياِن السَّ ُأبيِّ
أ   .  استعاَر َأمحُد ُقرًصا إِلكرتونًيا من زميلِه، َفلْم حيفْظُه جّيًدا وضاَع منُه.

َأغراِض  ا ال حتافُظ عىل  أَلهنَّ إِّياُه؛  إِعارهَتا  َفرفضْت  بِخ  للطِّ وِعاًء  إِعارهَتا  ُمنى من جارهِتا  َطلبت  ب. 
غرِيها.

ج . استعاَر عبُد الرمحِن سيارَة جاِرِه لزيارِة أقاربِه يف جرَش، فقاَم بتأجرِي السيارِة لشخٍص آخَر.

1
2
3
4

5

أخترُب معلومايت

ِق درجُة التحقُّ
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ

1

2

3

4

ُم َتَعلُّمي ُأَقوِّ

ُ مفهوَم اإلعارِة. ُأبيِّ

َأستنتُج حكمَة مرشوعيِة اإلعارِة.

ُح أركاَن عقِد اإلعارِة. ُأوضِّ

يعِة اإِلسالميَِّة. َأحِرُص عىل االلتزاِم بَأحكاِم اإِلعارِة يف الرشَّ
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أهتيُأ وأستكشُف

وا َعْن مشاِعِرِهم جتاَه األمِّ بطريقٍة إبداعيٍة، فعرّبَ كلٌّ ِمنُهْم بموِهَبتِـِه: طلَب املعلُم من طالبِه أن يعربِّ

العمُل اإلبداعيُّاملوهبُة

قصيدٌة1.

الّرسُم2.

مرسحيٌة3.

هاتِـِهم؟ ِهْم أُلمَّ لبُة عن ُحبِّ - ماذا ُأَسّمي الـَمجاَل الذي َيُضمُّ املواِهَب التي عرّبَ هبا الطَّ
...................................................................................................

اإلسالُم والفنُّ
الدرُس

)6(

    الفكرُة الرئيسُة

إضاءٌة

ــُز  ــا ُيَميِّ ــٍة مـ ـ ــلِّ ُأمَّ لُِكـ
ُ عـــن  فنََّهـــا؛ فالفـــنُّ ُيَعــربِّ
هــا  ثقافــــِة األّمـــِة وَحارِضِ

ــا. ــا وُمسَتقَبِلَهـ وتارخِيهــ

ِمــَن  إجِيــايِبٌ  موقــٌف  لإلســالِم 
الفــنِّ اهلــادِف امللتــزِم باملبــادِئ والقيــِم 
ــِة،  عّيـ ــاِم الرشَّ ، واألحكـــ ــةِ اخُلُلِقيَّــ
ــُة  ــُة واجلملي ــارُه األخالقي ــَس آث لتنعك

ــِع.  ــرِد واملجتم ــاِة الف ــىل حي ع
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أستنرُي

َأْو  مادّيٍة  َوسائَل  َطريِق  َعْن  واأَلشياِء  واأَلحداِث  اأَلشخاِص  اإلحساِس جتاه  اجلميُل عن  الّتعبرُي 
َمعنوّيٍة ِوفَق التَّصوِر اإلسالميِّ هلذا الُوجوِد.

للفنِّ أهيٌة كبريٌة يف حياِة الَفرِد والـُمجتمِع؛ ألنَّ َلُه ِرسالًة َساميًة، وِمْن ذلك أنَُّه:

َزُه، ويسهُم يف ِصياَغِة شخصيتِِه اإلنسانيِة  أ    . ُيَنّمي إبداَع الفرِد ومتيُّ

بصورٍة إجيابيٍة.

ُق لإلنساِن التَّواُصَل مع ذاتِه ومَع اآلخريَن يف التَّعبرِي عِن  ب.  حُيقِّ

واالجتمِع،  ياَسِة  السِّ مثَل  املجتمَع،  مُّ  هَتُ التي  الـموضوعاِت 

بطريقٍة جتلُب االنتباه وتوقُظ اإلحساَس.

، ومن األمثلِة عىل هذِه املجاالِت: لقد تعددت جماالُت الفنِّ اإلسالميِّ
: يرجُع اهتمُم الـمسلمنَي باخلطِّ وحتسينِه إىل عناَيتِِهْم بالقرآِن  أ   . اخلطُّ العريبُّ
اخلطوِط  بأشكاِل  الـمصاحُف  ُكتِبِت  َفَقْد  ونسِخِه،  وحفظِِه  الكريِم 

العربيِة الـُمتنِوَعِة، مثِل: اخلطِّ الكويفِّ وخطِّ النّسِخ.

مفهوُم الَفنِّ يف اإلسالِمأوًل:

َأمّهيُة الفنِّ يف احلياِةثانًيا:

جمالُت الفنِّ اإِلسالميِّثالًثا:

ٍة ُأخرى للفنِّ َتعوُد عىل الفرِد واملجتمِع باخلرِي والنَّفِع.  َأتعاوُن مَع زمالئي/ زمياليت يف ِذكِر َأهيَّ
.................................................................................................

َأَتعاَوُن َوَأْذُكُر
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ب. العمـارُة اإلسالميُة: أفاَد املعمريوَن الـمسلموَن ِمْن ُفنوِن العمـارِة اليونانيِة 

العمـارَة اإلسالميَة،  إَِلْيَها تصاميَم جديدًة ميََّزِت  ومانّيِة، وأضافوا  والرُّ

ُقبُة  ِة اإلسالمّيِة:  املعمريَّ الِقباِب واألقواِس، والـمآِذِن. ومن املعالِ  مثَل 

األَْنَدُلِس،  وقصوُر  ُتوُنَس،  يف  يتوَنِة  الزَّ ومسجُد  َفِة،  الـُمرَشَّ خرِة  الصَّ

وغرُيها.

ج . التغنّي بقراءِة القرآِن الكريِم وجتويِدِه: دعا َرسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إىل حتسنِي الصوِت 

البخاري[، وحتسنُي  ]رواه  بالُقْرآِن«  َيَتَغنَّ  ِمنَّا َمن َلْ  فقاَل:»َليَس  الكريِم  بالقرآِن 

وِت هو جتميُلُه أثناَء قراءِة الُقرآِن ُمنَضبًِطا بأحكاِم التِّالوِة والتَّجويِد، ملِا  الصَّ

للُخُشوِع  َوَيدَفُعُه  ُك َمشاِعَرُه،  اِمِع وحُيَرِّ السَّ نفِس  ُر يف  ُيَؤثِّ  ، َفنِيٍّ مَجاٍل  فِيِه ِمن 

أثناَء التِّالوِة. 

َأستمع للتالوة

فن الفسيفساء 

ُل وَأْسَتْخِرُج َأَتَأمَّ

أثنى سّيُدنا رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص عىل أحِد الّصحابِة عندما سمعُه يقرُأ القرآَن الكريَم، فقال له: » َلْو َرَأْيَتنِي 
َوَأَنا َأْسَتِمُع لِِقَراَءتَِك اْلَباِرَحَة، َلَقْد ُأوتِيَت ِمْزَماًرا ِمْن َمَزاِمرِي آِل َداُوَد « ]رواه البخاري ومسلم[.

ِة َوَأسّتخِرُج َمْن ُهَو الّصحايُب اجلليُل. ريِة الّنبويَّ -َأرجُع إىل ُكُتِب السِّ
 - ما املراُد بقوِل الّرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص )مزماًرا( ُهنا؟

-  اسُم قاِرِئ الُقرآِن املفّضِل َلَديَّ ُهَو ......................

ثاِء والَغَزِل واملديِح واهلِجاِء،  عِر بأغراِضِه املخَتِلَفِة مثَل ِشعِر احَلمَسِة والرِّ ِعُر: اعتنى املسلموَن بالشِّ د    .  الشِّ
يِن وَبياِن َأحكاِمِه، وكاَن َحّساُن بن َثابٍت  َشاِعَر سّيدنا َرسوِل اهللِ  فاع َِعْن الدِّ واستخدموُه يف الدِّ
َوِة َكعُب بُن ُزَهرْيٍ الذي أهداُه َسيُِّدنا رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص برَدَتُه  ـُ ب ملسو هيلع هللا ىلص، َوِمَن الُشعراِء املسلمنَي يف َعِر النُّ

هريَة بالرُبَدِة. حنَي ألقى بنَي َيَدْيِه قصيَدُته الشَّ
مِز املجاوِر.          َأسَتِمُع إىل قصيدِة الرُبَدِة بواسطِة الرَّ
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ِلها  بِتقبُّ ساَلِة  الرِّ لِـَمضموِن  لَِيستجيَب  اِمِع؛  السَّ َنفِس  يف  الَعواِطِف  إِثارِة  إىل  وهتدُف  اخَلطابُة:  هـ. 
ًها لسّيِدنا رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص خيطُب أماَم الوفوِد التي كاَنْت  والتِزاِمَها. وكاَن ثابُت بُن قَيٍس َخطيًبا ُمَفوَّ

وِت. ُتقابُِل َسيَِّدنا َرسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، وكاَن َبِليًغا َجهرَي الصَّ

وِت  يبِة، والصَّ اميِة بالوسائِل املرشوعِة مثَل الكلمِة الطَّ و .  األناشيُد: دعا اإلسالُم إىل حتقيِق القيِم السَّ

بكٍر  أبو  َوملا دخَل سّيُدنا  الّناِس.  ُنفوِس  النَّشيِد واألهازيِج، لغرِسها يف  َيظهُر يف  الذي  اجلميِل، 

ويف  ِف  الدُّ عىل  َتِرباِن  عنَدها  َجاِرَيَتنْيِ  َسِمَع   ، املؤمننَي  ُأمِّ  عائَِشَة  َدِة  الَسيِّ عىل  ديُق   الصِّ

ا، فكشَف سّيُدنا رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َوجِهِه وقاَل: »َدْعُهم يا أَبا َبْكٍر،  روايٍة »ُتَغنِّياِن بِغناِء«، فانَتَهَرُهَ

ى  البخاريُّ ومسلٌم[، وكاَن خيرُج مَع سّيِدنا رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص يف َسفِرِه ُغالٌم ُيسمَّ ِعيٍد« ]رواه  اُم  أيَّ ا  َ فإهنَّ

رْيَ وتقطُع  السَّ لَِسمِعِه، وحتثُّ  َفتطرُب  هَلا(  ُيغني  َأْنَجَشَة، وكاَن ذا َصوٍت مَجيٍل حيدو اإلبَل )أْي 

املسافاِت دوَن أْن تشعَر بالتَّعِب، وقد شارَك الّنبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص صحابتُه الكراَم بحفِر اخلندِق وهو ينقُل 

ُد كلمِت عبِد اهللِ بن َرواَحة  ويرفُع هبا صوَتُه« ]رواه البخاري[. الرتاَب، وكان ينشُد معهم وُيَردِّ

قنا َوال َصّليــَنا ا اهَتَديَنا               َوال َتصــدَّ ـَ                  الّلُهَم َلوال َأنـَت م

         َفأْنــِزَلــْن َسكينـًة َعَلْيَنـــا               َوثّبِت اأَلقـــداَم إْن القيـَنا

مِز  الرَّ بواسطِة  وفاتِِه  قبَل  هريِة  الشَّ عبِدالَعزيز   بِن  ُعمَر  ُخطبِة  إىل  َأرجُع 

ُزَها. املجاوِر، وُألقيَها عىل مسامِع اجلميِع، ثّم ُأناِقُش أهمَّ ما ُيميِّ

ُأَطبُِّق وُأناِقُش

َأبَحُث وَأستَقيِص:

وَأستقيِص  ِة،  َوَأستدلُّ هبا عىل اهتمِمِه بأَحِد الُفنوِن اإلسالميَّ َأبَحُث يف سريِة سّيِدنا َرسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، 

قيمَة الَفنِّ يف حياِة سّيِدنا َرسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، وُأشاِرُكها مع معّلمي أو معّلمتي.   

 .................................................................................................
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ُة عىل َحياِة الفرِد واملجتمِع،  ُة واجلمليَّ ا ِمن الفنِّ لتنعكَس آثاُره األخالِقيَّ َذ اإلسالُم موقًفا إجيابيًّ اختَّ
عّيِة التي من َأبَرِزَها: فالفنوُن بمختلِف أشكاهلا مرشوعٌة يف اإلسالم ِرشيطَة أْن تنضبَط بالّضوابِط الرشَّ

اِت اإلهليِة،  الذَّ ِمثَل تصويِر  َأْن ال يكوَن فيها ما خيالُف العقيدَة اإلسالميَة، كاخلرافاِت واألوهاِم،  أ   . 
وُصوِر اأَلنبياِء  والقصِص التي حتاُك حوَل اآلهلِة وَغرِيها.

مثَل  امُلحّرماِت واملمنوعاِت،  ِمن  أْن ختلو  إذ جيُب  عيَة؛  الرشَّ ما خيالُف األحكاَم  فيها  يكوَن  َأْن ال  ب. 
عوِة إىل املنكراِت، والّتحّلِل ِمن األخالِق والِقَيِم. تصويِر العوراِت، وإثارِة الغرائِز، والدَّ

الّضوابُط الرّشعيُة للفنِّ يف اإِلسالِمرابًعا:

ُأخِضُعُه  َتُه،  مرشوِعيَّ َأستنتَِج  ولَِكْي  املميزِة،  الُفنوِن  من  ا  فنًّ النَّحُت  ُيعدُّ 
ابَِقِة.  ِة السَّ ِعيَّ للّضوابِط الرشَّ

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

مُت ُأَطبُِّق َما َتَعلَّ

َأستزيُد

َتسبَب يف إتالِف أجزاٍء  املبارِك  1969م حريًقا يف املسجِد األقىص  َأشعَل هيودٌي متطرٌف عام 
، وقد أمَر جاللُة امللِك الّراحِل احُلسنُي بِن طالٍل  يِن األيويبِّ كبريٍة من املسجِد، بم فيها منرُب صالِح الدِّ
ِة هذِه  ُة الفنوِن اإلسالميِة يف جامعِة البلقاء التَّطبيقيَّ رمحُه اهلل بإعادِة بنائِه من جديٍد، وَقْد تولَّْت ُكليَّ
خرفِة اإلسالميِة عىل إعاَدِة ُصنِعِه،  وَن بُِفنوِن الَعمرة والزَّ َة، حيُث قاَم الفنيوَن واخلرباُء األردنيُّ املهمَّ
َفَعِملوا عىل جتميِع 16500قطعٍة، بعُضَها ال َيتعدى ُطوُلُه ملمرتاٍت قليلًة، يف بناٍء فنيٍّ ُطوُلُه ستُة أمتاٍر 
دوَن استخداِم موادَّ تثبيٍت ِمْن الَصمِغ َأِو املسامرِي َأِو الرباِغي َأِو الِغراِء، بل باستخداِم طريقِة التعشيِق 

خرفِة  إلنتاِج ما ُيمكُن َتسِمَيُته »َفنَّ املنرِب« الذي متثََّل يف فنوِن الزَّ
ِة اإلسالمّية، وقد استمرَّ العمُل فيه ُمدَة مخِس سنواٍت،  اهلندسيَّ
يِن  الدِّ َعْن منرِب صالِح  املنرُب اجلديُد نسخًة طبَق األصِل  فجاَء 
األقىص  املسجِد  يف  مكانِِه  إىل  2007م  عاَم  ُنِقَل  وقد   ، األيويبِّ

املبارِك بأمِر جاللِة امللِك عبِداهللِ الّثاين.
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، كاَن  حايبَّ اجلليَل متيَم بن أوٍس الّداريَّ  حاَبِة« أنَّ الصَّ ذكَر ابُن األثرِي يف كتابِِه »ُأْسُد الَغابِة يف َمعِرَفِة الصَّ
 ، اَج يف املسجِد الّنبويِّ ، وأّوَل من َأرسَج الرسِّ اِب  أّوَل من قصَّ الَقصَص يف عهِد سّيِدنا عمَر بِن اخلطَّ

وقد اختارُه عمُر بُن اخلطاِب  مع ُأيَبّ بِن كعٍب  إلمامِة الّناِس يف صالِة الرّتاويِح.

أربُط 
التاريخمَع

ُأَنظُِّم تَعلُّمي

اإلسالُم 
والفنُّ

مفهوُم الفنِّ يف اإلسالِم
.........................
.........................

ِة عيَّ وابِط الرشَّ من الضَّ
للفنِّ يف اإِلسالِم

أ    .....................
ب.....................

أمهيُة الفنِّ  يف احلياِة
أ    .....................
ب.....................

جمالُت الفنِّ اإلسالميِّ
أ    .......................
ب .......................

جـ ....................... 
 د  ........................

هـ  ........................

 ُأبادُر إىل حتسنِي صويِت يف تالوِة القرآِن الكريِم.
........................................................................
........................................................................

1
2
3

َأسمو بِقَيمي
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4
5

ُ املقصوَد بكلٍّ مّما يأيت: ُأبيِّ
....................................................................الفنُّ يف اإلسالِم

.................................................................... التغنّي بِِقراَءِة القرآِن الكريِم

ُح العالقَة بنَي الفنِّ اإلسالميِّ واجلانِب اأَلخالقيِّ يف حياِة املسلِم. ُأوضِّ
اميِة بالوسائِل املرّشوعِة مثِل الكلمِة الّطيبِة،  ُل: دعا اإلسالُم إىل حتقيِق القيِم اإلسالميـِة السَّ ُأَعلِّ

ِ الذي يظهُر يف النشيِد. والصوِت اجلميل
. َة للَفنِّ اإِلسالميِّ عيَّ وابَِط الرشَّ ُد الضَّ ُأَعدِّ

َأَضُع إشارة)✓( أمام العبارة الصحيحة وإشارة )✕(أمام العبارة غري الصحيحة يف مْا يأيِت:
أ   .  )       ( َأجاَز اإلسالُم رسَم صوِر األنبياِء  للّتعريِف هِبِْم.

ُك مشاِعَره، ويدَفُعه للُخُشوِع َأثناَء الّتالوِة. امِع وحيرِّ ب. )       ( الّتغني بالقرآِن يؤّثُر يف نفِس السَّ
ج . )       ( كاَن َحّساُن بُن ثابٍت  خطيَب َسيِِّدنا َرسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص.

. يِن األيويبِّ د  .  )       ( أعاَد خرباُء فنيوَن بناَء منرِب صالِح الدِّ
هـ.  )       ( ُيعدُّ اخَلطُّ العريِبُّ َأحَد جماالِت الَفنِّ يف اإِلسالِم.

يِن اأَليويبِّ إىل مكانِِه يف املسجِد األقىص املبارِك بأمِر جاللِة امللِك   و  . )      ( ُنِقَل ِمنرَبُ صالِح الدِّ
عبِداهللِ الّثاين عاَم 2007 م.

1

2
3

أخترُب معلومايت

قليلٌة متوسطٌة كبريٌة
ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ

1
2
3

4
5

6

ُم َتَعلُّمي ُأَقوِّ

ُ مفهوَم الفنِّ يف اإلسالِم. ُأَبيِّ

يَة الفنِّ يف احلياِة. ُح َأَهِّ ُأَوضِّ

. ُد جماالِت الفنِّ اإلسالميِّ ُأَحدِّ

ُح األحكاَم الرشعّيَة امُلتعّلقَة بالفنوِن. ُأَوضِّ

َأْربُِط بنَي الفنِّ اإلسالميِّ واجلانِب األخالقيِّ يف حياِة املسلِم.

ُر الَفنَّ امللَتِزَم بضوابِط اإلسالِم. ُأَقدِّ

ِق درجُة التحقُّ
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الوحدُة الثالثُة

﴾ قاَل تعاىَل: ﴿

                                                  ]املؤمنوَن: ٥٢[

دروُس الوحدِة  الثالثِة

حقُّ املواَطنِة1

املحافظُة عىل املوارِد البيئّيِة2

3

4

ُع باألعضاِء التربُّ

5

الوقُف وأحكاُمُه يف الفقِه اإلسالميِّ

اإليمُن والعمُل

6

7

 تطبيقاٌت عىل أحكاِم وقِف التالوِة يف القرآِن الكريِم )1( 

من روائِع حضارتِنا: )املنجزاُت العلمّيُة(
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حقُّ املواَطنِة

رِس،  ُن مَن األحرِف اآلتيِة كلامٍت ترتبُط بموضوِع الدَّ أ      . ُأكوِّ
وأكتُبها : يف الُسطوِر الفارغِة أدناُه:

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

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

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

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

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

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

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

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

ب  . َأستنتُج الرابَط بنَي الكلامِت السابقِة وبنَي موضوِع
        الدرِس.

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

الدرُس 
)1(

    الفكرُة الرئيسُة

أهتيُأ وأستكشُف

الوطُن:
 َأرٌض هلا حدوٌد يعيُش عليها جَمموعٌة 

من الّناِس، حيكمهم نظاٌم ِسيايٌس.
ُدستوٍر  َل  َأوَّ املّنورِة  املدينِة  وثيقُة  ُتعدُّ 

ولَة َعليِه. َذكَر مفهوَم املواطنِة وبنى الدَّ

حقُّ املواطنِة مَن احلقوِق األساسية لإلنساِن دوَن 
ةِ، أو  ينّي غويةِ، أو الدِّ ةِ، أو اللُّ النظِر َعِن الفوارِق العرقّي
ُة بام حيفُظ  االقتصادّيةِ، وقد نّظمتُه الّشيعُة اإلسالمّي

مصلحَة الفرِد واملجتمِع.

إضاءٌة

1
2
3
4
5
6
7
8
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أستنرُي

من حقِّ اإلنساِن أن يعيَش يف بلدِه متمّتًعا بحقوقِه قائاًم بواجباتِه دوَن الّنظِر إىل دينِه ولونِه وعرقِه.

فطَر اهللُ تعاىل اإلنساَن عىل ُحّب وطنِه واالنتامء إليِه، وقد أقرَّ اإلسالُم مبدَأ املواطنِة بوصفِه أساَس 
العالقِة بنَي الّناس الذين يعيشوَن يف وطٍن واحٍد، وأّنم يتمّتعوَن باحلقوِق والواجباِت نفِسها، يؤّكُد ذلَك 
ما جاَء يف نصِّ الوثيقِة التي وضعها سّيُدنا رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلصأَلهِل املدينِة: »هذا كتاٌب ِمْن حُممٍد َرسوِل اهللِ 
ٌة واحدٌة ِمْن دوِن  م ُأمَّ ملسو هيلع هللا ىلص، بنَي املؤمننَي ِمْن ُقريٍش وَأهِل َيثرَب، وَمْن َتبعهم َفَلِحَق هبم، وجاهَد معهم، َأنَّ
حيفُة كلمَة )اأُلّمة( للِداللِة عىل َأنَّ القاطننَي عىل أرِض الدولِة مجيَعهم  النَّاِس«. ]رواه البيهقي[ فأوردِت الصَّ
ُأمٌة واحدٌة، ال متييَز بيَنهم يف احلقوِق والواجباِت، وقد كاَن إقراُر هذا املبدأِ خطوًة حضارّيًة يف الوقِت 

الذي كانت فيه بعُض اأُلَمِم َترى االنتامَء الَقَبيلَّ أو املذهبيَّ أو العرقيَّ اهلوّيَة اجلامعَة بيَنهْم.

النتماُء إلى الوطِن فطرٌة إنسانيٌةأوًل:

أ   . احلقوُق:
َأقرَّ اإلسالُم جمموعًة من التشيعاِت التي تضمُن حقوَق املواطننَي، وِمْن ذلَك:

1 . ُحريُة االعتقاِد وأداِء العباداِت؛ فلكلِّ فرٍد حرّيٌة يف اختياِر دينِه وأداِء العباداِت اخلاصِة بِه، 
قاَل تعاىل: ﴿ی  جئ    حئ  مئ  ﴾]البقرة : 256[.

    ﴿ آمنًا مطمئنًا ال يعتدي عليِه أحٌد، قاَل تعاىل:  2. احلفاظُ عىل حياتِه، بأن يعيشَ 
   ]املائدة: 32[.

3.التعليُم؛ فلكلِّ فرٍد احلقُّ يف احلصوِل عىل التعليِم املناسِب.
ك، وحريُة التنقِل داخَل حدوِد الدولِة؛ إِْذ جاَء يف وثيقِة املدينِة قوُلُه ملسو هيلع هللا ىلص :»وإِّنه َمْن  4.العمُل والتملُّ

خرَج آمٌن وَمْن قعَد آمٌن باملدينِة إاّل َمْن َظلَم وَأثَِم« ]سرية ابن هشام[.

المواطنُة )حقوٌق وواجباٌت(ثانًيا:

ُأبِدْي َرأيي

ا لكلِّ فرٍد يعيُش يف وطنِه. يف اآلثاِر اإلجيابّيِة التي ترتتُب عىل ترسيِخ مفهوِم املواطنِة بوصِفها حقًّ

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

املبدأِ
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ــوِق  ــاووَن يف احلق ــم  متس ــوَن مجيُعه ــِة: فاملواطن ــُق العدال ــرِص وحتقي ــُؤ الف ــاواُة وتكاف 5. املس
ــِع دوَن  ــوُن عــىل اجلمي ــُق القان ــرِص مجيِعهــا أماَمهــم، وُيطّب ــاِت، وجيــُب إتاحــُة الُف والواجب
ــْم  ُ ــا الّنــاُس، إنَّــام َضــلَّ َمــْن َقْبَلُكــْم، َأنَّ َ َرســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ذلــَك فقــاَل: »يــا أيُّ حُمابــاٍة، وقــد َبــنيَّ
، واْيــُم اهللِ،  ِعيــُف فيهــم أقاُمــوا عليــه احَلــدَّ َق الضَّ يــُف َتَرُكــوُه، وإذا َسَ ِ َق الشَّ كاُنــوا إذا َسَ

ــارّي[. ــا« ]رواه البخ ــٌد َيَده مَّ ــَع حُمَ ــْت َلَقَط ق ــٍد ملسو هيلع هللا ىلص، َسَ مَّ ََ حُمَ ــت لو أنَّ فاِطَمَة بِْن
6. املشــاركُة يف احليــاِة السياســيِة: فتطبيــُق مبــدأِ الشــورى يفتــُح املجــاَل أمــام املواطنــنَي مجيِعهــم 

إلبــداِء آرائِهــم يف القضايــا املختلفــِة.

ب. الواجباُت:

ها اآليت: رّتَب اإلسالُم عىل املواطننَي جمموعًة من الواجباِت مقابَل احلقوِق التي منحهم إّياها، من أمهِّ

فاُع عنُه، قاَل تعاىل: ﴿     1. ُحبُّ الوطن واإلخالُص له والدِّ

                                           ]التوبة: 41[.
2. احرتاُم القانوِن وااللتزاُم باألنظمِة، قاَل تعاىل: ﴿            

                                   ]النساء: 59[.

َة اآلتيَة وَأربُِط بيَنها وبنَي ما يناِسُبها من حقوِق املواطنِة. عيَّ َأقرُأ النُّصوَص الشَّ

عّيُة حقوُق املواطنِةالنُصوُص الشَّ

﴾ ]آل عمران: 159[. قاَل تعاىل: ﴿

﴾ ]البقرة:256[. قاَل تعاىل: ﴿ 
ــا الّنــاُس، أال إنَّ ربَّكــم واحــٌد،  قــاَل سيُِّدنارســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص :»يــا أيُّ
، وال  وإنَّ أباكــم واحــٌد، أال ال َفْضــَل لَِعــريبٍّ عــىل أعَجمــيٍّ
ــىل  ــَوَد ع ــَوَد، وال أس ــىل أس ــرَ ع ، وال أَلمَح ــَريبٍّ ــىل ع ــيٍّ ع ألَعَجم

ــد[. ــوى« ]رواه أمح ــَر إاّل بالتَّْق أمَح

َأقرُأ وَأربُِط 
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. ابقَة حسَب َأمهيتها بالنسبِة إيلَّ ُأرتُِّب الواجباِت السَّ
.....................................................................

ُر وُأرتُِّب ُأفكِّ

َأستزيُد

التي  ِة  التقنياِت اإللكرتونيَّ تعاُمِلِه مع  أثناَء  املواطُن  يتبّناها  التي  القيِم  الرقميُة« جمموعُة  »املواطنُة 
ِت مَن األخباِر،  تعكُس مقدرَتُه عىل حتّمِل املسؤوليِة، والرقابِة الذاتيِة، واأَلمانِة، وحفِظ األساِر، والتثبُّ

وعدِم نِش اإلشاعاِت.

َ أنَّ األردنيني أمام القانون سواٌء ال متييَز بيَنهم يف احلقوِق  ستوُر األردينُّ عىل حقِّ املواطنِة، وَبنيَّ َد الدُّ َأكَّ
فاَع َعِن الوطِن، وَأنَّ الدولَة تكفُل للمواطننَي حقَّ العمِل والتعليِم  والواجباِت، وأنَّ من واجباِت املواطننَي، الدِّ

ضمَن حدود إِمكانّياِتا، وتسعى لتحقيِق تكافِؤ الفرِص لألردنينَي مجيِعهْم.

أربُط 
ستورمَع الدُّ

2
 3

1

يا  شأُنك  ما  له:  فقاَل  الّناَس،  يسأُل  كبرًيا  ا  يوديًّ رجاًل  اخلطاِب   بن  عمُر  رأى 
: واهلل ما أنصفناَك إْن أخذنا منَك املاَل يف  رجُل؟! قال: أنا رجٌل فقرٌي، فقاَل عمُر 

شبابَِك، ُثمَّ تركناَك عنَد ِكَبَك وشيخوختَك، ثمَّ فرَض لُه راتًبا من بيِت ماِل املسلمنَي.

صورٌة
 مشقٌة 

كم مسؤوٌل عن  كم راٍع، وكلُّ 3. اإلسهاُم يف بناِء الوطِن بالعمِل واإلنتاِج،  قاَل رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص :»كلُّ
تِه، والرجُل راٍع يف أهِله، وهو مسؤوٌل عن رعّيتِه،  تِه، فاإلماُم راٍع، وهو مسؤوٌل عن رعيَّ رعيَّ
تِها، واخلادُم راٍع يف ماِل سيِِّده، وهو مسؤوٌل  واملرأُة راعيٌة يف بيِت زوِجها، وهي مسؤولٌة عن رعيَّ
كم مسؤوٌل عن  كم راٍع، وكلُّ تِه، فكلُّ تِه، والرجُل راٍع يف ماِل أبيه وهو مسؤوٌل عن رعيَّ عن رعيَّ

تِه« ] رواه البخاري ومسلم[.  رعيَّ



107

 َأحرُص عىل أداِء واجبايت جتاَه وطني.
........................................................................
........................................................................

1
2
3

َأسمو بِقَيمي

ُأَنظُِّم تَعلُّمي

حقُّ املواطنِة

مفهوُم املواطنِة 
.........................
 .........................
.........................

حقوُق املواطنِة 

........... 2.......... 1

 ........... 4.......... 3

  ........... 6........ . 5

واجباُت املواطنِة

 ....................... 1

....................... 2

........................3

جريمٌة  لألردنينَي  ِة  واخلاصَّ ِة  العامَّ واحلرّياِت  احلقوِق  عىل  اعتداٍء  كلَّ  أنَّ  -أيًضا-  ستوُر  الدُّ  َ وبنيَّ
ُيعاقُب عليها القانوُن.

املواطنِة  حقَّ  تناولت  التي  املوادَّ  وَأستخِرُج  األرديّن  ستوِر  الدُّ إىل  َأرجُع  امُلجاوِر؛  مِز  الرَّ باستخداِم 
وَأقرؤها َأماَم زمالئي/ زمياليت.
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َأستنتُِج املقصوَد بحقِّ املواطنِة.
ُح داللَة وجوِد لفِظ )األّمِة( يف وثيقِة املدينِة املنورِة. ُأوضِّ

ُد ثالثة من واجباِت املواطننَي. ُأعدِّ
أقرَّ اإلسالُم جمموعًة مَن التشيعاِت واحلقوِق التي تضمُن حقوَق املواطننَي، وِمْن ذلَك حقُّ 

ُح ذلَك. املشاركِة يف احلياِة السياسّيِة، ُأوضِّ
ُل: ُيَعدُّ إقراُر مبدأِ املواطنِة يف املدينِة امُلنّورِة خطوًة حضارّيًة مهّمًة. ُأعلِّ

َة الشعّيَة  اآلتيَة إىل ما يناسُبها من حقوِق املواطنِة وواجباِتا. ُأصنُِّف األدلَّ

عيَُّة  حقوُقالنُّصوُص الشَّ
املواطنِة

 واجباُت
املواطنِة

﴿ قاَل َتعاىل: 
]النساء: 59[.  ﴾

﴿                                         ﴾ ]النحل: 90[.  قاَل َتعاىل: 

   ﴿ قاَل َتعاىل: 

                  ﴾ ]املائدة: 32[.

1
2
3
4

5
6

ِق درجُة التحقُّ
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ

1

2

3

ُم َتَعلُّمي ُأَقوِّ

َأستنتُج املقصوَد بحقِّ املواَطنَِة.

َأذكُر األدّلَة الشعيََّة املتعّلقَة بحقِّ اإلنساِن يف املواطنِة.

ُ حقوَق املواطنِة وواجباِتا. ُأبيِّ

أخترُب معلومايت
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املحافظُة عىل املوارِد البيئّيِة

واهِر عىل البيئِة وموارِدها.  ُ َعْن َأثِر هذه الظَّ وَر أدناُه وُأعربِّ ُل الصُّ َأتَأمَّ

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

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

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

الدرُس 
)2(

    الفكرُة الرئيسُة

أهتيُأ وأستكشُف

خلــَق اهلل تعــاىل الكــوَن وجعلــُه ُمســّخًرا لإلنســاِن 
ــنَي  ــًة ب ــوارَد أمان ــذِه امل ــَل ه ــواردِه، وجع ــَع بم لينتف
َيديــِه، وَأمــرُه باملحافظــِة عليهــا وحســِن االنتفــاِع هبــا.

إضاءٌة

تنقسُم املوارُد البيئيُة إىل: 
- مــوارَد ُمتجـّددٍة: 

    مثِل: الشمِس ومياِه األمطاِر.
- مـــوارَد غرِي متجـــــّددٍة: 

مثِل: املعـادِن والّنفِط.
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أستنرُي

تكوَن  األرَض لإلنساِن كي  اهلُل سبحانُه  َأ  عنايًة كبريًة، وهيَّ وبيئتِه  اإلنساِن  بحياِة  اعتنى اإلسالُم 
صاحلًة لعيشِه وحياتِه، قاَل تعـاىل: ﴿                                      

                ﴾ ]اجلاثية: 13[. وحتى تكـوَن كذلَك؛ فال ُبدَّ من املحافظـِة عىل موارِدهـا مثَل: )املياِه، 
والرتبِة، واهلواِء، والنباِت، واحليواِن، واملعادِن، وغرِيها(. 

فُه بعامرِتا، قاَل تعـاىل: ﴿                                                       خلَق اهلُل تعاىل اإلنسان واستخلفُه يف اأَلرض وكلَّ
                       ﴾ ]هود: 61[.  وهـذا يـوجُب عليه املحافظَة عـىل مواِرِدها البيئّيِة املتنوعِة؛ حتى يستطيَع 

العيَش عىل هذِه األرِض، وعليه أْن يعَي أنَّ العبَث بموارِد البيئِة ُيلِحُق رضًرا شديًدا بحياتِه.

وّجَه اإلسالُم اإلنساَن إىل املحافظِة عىل البيئِة يف جماالٍت ُمتنّوعٍة منها: 

أ   . املوارُد املائّيُة: أمَر اإلسالُم باملحافظِة عىل املياِه صاحلًة نقّيًة، ونى 

عن هدِرها أو اإلساِف فيها أو تلويثِها، قاَل تعاىل: 

     ﴿                                         ﴾ ]األعراف: 31[.

أمهّيُة املوارِد البيئّيِةأوًل:

ُ ِدالَلَتُهاَم: ُر اآليتني الكريمتني اآلتيتني وُأبيِّ َأتَدبَّ
        قاَل تعاىل: ﴿  ﴾ ]األعراف: 56[.

        قاَل تعاىل: ﴿  ﴾]األعراف: 74[.

ِة. َأستنتُِج مّما سبَق مفهوَم املوارِد البيئيَّ
.................................................................................................

  ُ ُر وُأَبيِّ َأَتَدبَّ

َأتَدبَُّر وَأستنتُِج  

املحافظُة عىل املوارِد البيئّيِةثانًيا:

1
2
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أيِّ  من  َر  وحذَّ وإحياِئها،  واستثامِرها  األرِض  زراعِة  عىل  اإِلسالُم  حثَّ  راعيُّة:  الزِّ املوارُد  ب. 

راعيِة. ختريٍب أو اعتداٍء عىل الثروِة الزِّ

البيئِة والرتبِة؛ هو زراعُة األشجاِر، ولذا  َ اإلسالُم أنَّ أفضَل عمٍل يسهُم يف املحافظِة عىل   وبنيَّ

رّتَب عىل ذلَك األجَر العظيَم، قاَل رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص:»ال َيْغِرُس امُلْسِلٌم َغْرًسا، َفَيْأُكَل منه إْنَساٌن، َواَل 

ٌة، َواَل طرٌي، إالَّ َكاَن له َصَدَقًة إىِل َيوِم الِقياَمِة« ]رواه البخاري ومسلم[. َدابَّ

وقْد دعا اإلسالُم  إىِل تشجرِي األَرِض وزراعتِها، ونى عن 

نقيًّا،  اهلواِء  بقاِء  يف  لدوِرها  حاجٍة؛  لغرِي  األَشجاِر  تقطيِع 

اإلنساَن  وحيِرُم  جهٍة،  من  البيئِة  مجاِل  يف  ُر  يؤثِّ قطَعها  وألّن 

واحليواَن مَن اإلفادِة منها من جهٍة ُأخرى.    

َأنقُد املواقَف اآلتيَة وَأَضُع حلواًل هلا: 

يغسُل رجٌل سيارتُه باستخداِم خرطوِم املياِه.

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

تستخدُم طالبٌة صنبوَر املياِه يف املدرسِة وترتكُه مفتوًحا.

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

يبلِّغ عنُه اجلهاِت  الّطريِق ومل  املاِء مكسوًرا يف  ُأنبوَب  رأى رجٌل 

امُلخَتّصَة. 

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

َأنقُد وَأجُد حلًّ

1

2

3
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اعُة َويِف َيِد َأَحِدُكْم َفِسيَلٌة، َفإِِن  َأقرُأ احلديَث الشيَف اآليَت  وَأستنتُج ِداللته، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »إِْن قاَمِت السَّ
اسَتطاَع َأالَّ َتُقوَم َحتَّى َيْغِرَسَها َفْلَيْغِرْسَها« ]رواه أمحد[.

َأقرُأ وَأستنتُج

ج  . الثروُة احليوانّيُة:
ُقوا اهلَل يِف هِذِه الَبهائِِم اْلـُمْعَجَمِة  فِق باحليواناِت ورعايتِها، قاَل رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص:»اتَّ َأمَر اإلسالُم بالرِّ

اِذ الَحيواِن  ًة« ]رواه أبو داود[، )املعجمة : أي ال تنطق(، وَنَى ملسو هيلع هللا ىلص َعِن اختِّ ًة َوُكُلوَها َصاحِلَ َفاْرَكُبوَها َصاحِلَ

َتتَِّخُذوا  ملسو هيلع هللا ىلص:»ال  قاَل  لُه،  َتعذيًبا  ذلَك  يف  ألنَّ  للتَّسِلَيِة؛  َغَرًضا 
اأَلجَر  تعاىل  اهلُل  وكتَب  مسلم[،  ]رواه  َغَرًضا«  وُح  الرُّ فيه  شيًئا 
العظيَم ملن أحسَن إليها، َفَعن رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »أنَّ َرُجاًل َرَأى 
ُه، َفَجَعَل َيْغِرُف  ُجُل ُخفَّ َكْلًبا َيْأُكُل الثََّرى ِمَن الَعَطِش، فأَخَذ الرَّ

َة« ]رواه البخاري[. له به حتَّى أْرَواُه، َفَشَكَر اهلُل له، فأْدَخَلُه اجَلنَّ
وتعذيبِها،  قتِلها  أو  وحبِسها،  احليواناِت  إيذاِء  عن  اإلسالُم  ونى 

وحتِميلها ما ال ُتطيُق، فقد روى عبُداهللِ بُن َمسعوٍد   َفقاَل: كنا َمَع َرسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص يف سَفٍر فانطلَق 
رًة مَعها فرخاِن، فأَخذنا فرَخيها فجاءت تعِرُش؛ فجاَء النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فقاَل: »َمْن َفَجَع هِذه  حلاجتِِه، فرَأينا مُحَّ

َرُة: نوٌع من الطيور، تعرُش: ترفرُف بجناحيها(. وا َوَلَدَها إَِلْيَها« ]رواه أبو داود[. )احُلمَّ بَِولِدها؟ ُردُّ

َأنقُد وَأَقرِتُح

َأنقُد الّترُصفاِت اآلتيَة وَأقرِتُح حلواًل هلا:
ُل الغطــاُء النبــايتُّ يف األردِن مــا نِســَبتُه 3.7 % ومــع ذلــَك يقــوُم بعــُض الّنــاِس بقطــِع  ُيَشــكِّ

األشــجاِر بصــورٍة جائــرٍة.
يقوُم البعُض هبدِر املياِه َأثناَء غسيِل السياراِت أو ما شابَه ذلَك.

ــِر  ــْن خط ــِة ِم ــواِع احليوانيَّ ــِظ األن ــِة؛ حلف ــاِت الَطبيعيَّ ــاِد املحمّي ــىل إجي ــُل األردنُّ ع يعم
ــوَن  ــَن يقوم ــَض الصّيادي ــوَن؛ إال أنَّ بع ــِة عجل ــِب وحمميَّ ــِة املوِج ــَل حمميَّ ــراِض، مث االنق

ــاِت. ــَك احليوان ــِد تل بصي
ــاِس عــىل ُخطــوِط امليــاه فُيتلفونــا َأو يأخــذوَن امليــاَه منهــا بصــورٍة غــرِي  يعتــدي بعــُض النَّ

ــٍة. قانونّي

1

2
3

4
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إعادُة التدويِر 
هي عمليُة إعادِة استثامِر املوارِد البيئّيِة، وذلَك َعْن َطريِق حتويِل النفاياِت واملنتجاِت امُلستهلكِة إىل موادَّ 
ٍة لكلِّ ماّدٍة  ُة بتصنيِف املوادِّ املستخدمِة ووضِعها يف حاوياٍت خاصَّ ذاِت نفٍع وفائدٍة، وتبدُأ هِذِه العمليَّ

إلعادِة استخداِمها يف ما يفيُد.

أربُط 
العلوممَع

َأستزيُد

حممّيُة ضانا

النقيَّ  املاِء، واهلواَء  ؛ إذ حتتوي عيوَن  البيئيِة يف األردنِّ تنّوِع املوارِد  ُتَعدُّ حممّيُة ضانا مثااًل عىل   

الذي  الَنبايتِّ  الغطاِء  إىل  إضافًة  وغرِيِه،  النحاِس  مثَل  َة  الطبيعيَّ واملعادَن  املتنّوعَة،  َة  احليوانيَّ والثروَة 

ُيغطي مساحاٍت واسعًة منها.

َتَأَسَسْت حممّيُة ضانا عام 1989م، وتعدُّ أكَب حممّيٍة  وقد 

الطفيلـِة،  ، وتقُع يف لـواِء بصريا يف حمافظـِة  طبيعيٍة يف األردنِّ

حيُث تتجاوُز مساحُتها 320 كم2.

بالستكزجاج

حديدورق

بالستكزجاج

حديدورق
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ُأَنظُِّم تَعلُّمي

املحافظُة عىل
 املوارِد البيئّيِة

أمهيُة املوارِد البيئّيِة يف احلياِة:
............................
...........................

املحافظُة عىل املوارِد الزراعيِة:
.............................
............................

املحافظُة عىل الثروِة احليوانيِة:
.............................
............................

املحافظُة عىل املوارِد املائّيِة:
............................
............................

 ُأحافُظ عىل املوارِد البيئّيِة.
..........................................................................
..........................................................................

1
2

َأسمو بِقَيمي

3
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ُل ما يأيت: ُأعلِّ

 أ   . حثَّ اإلسالُم عىل تشجرِي اأَلرِض وزراعتِها. 

ب .  اعتنى اإِلسالُم بحياِة اإلنساِن وبيئتِه عنايًة كبريًة.

راعّيِة. َأذُكُر طريقتني من طرائِق عنايِة اإلسالِم باملوارِد الزِّ

عيَّة اآلتيِة: ُ ِداللَة النُّصوِص الشَّ ُأبيِّ

. ﴾ أ   . قاَل تعاىل: ﴿  

ُه، َفَجَعَل  ُجُل ُخفَّ ب. َعْن رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص : »أنَّ َرُجاًل َرَأى َكْلًبا َيْأُكُل الثََّرى ِمَن الَعَطِش، فأَخَذ الرَّ

َيْغِرُف له به حتَّى أْرَواُه، َفَشَكَر اهلُل له، فأْدَخَلُه اجَلنََّة«.

حيحِة يف مْا يأيِت: حيحِة وإِشارَة )✕( َأماَم العبارِة غرِي الصَّ َأَضُع إِشارة )✓( أماَم العبارِة الصَّ

ِص ِمَن الّنفاياِت واملوادِّ املستهلكِة نائًيا.  أ     . )    ( تدُف عمليُة إعادِة الّتدويِر إىل الّتخلُّ

ب . )    ( املوارُد البيئيُة أمانٌة بنَي يديِّ اإلنساِن. 
ِة املتجّددِة: املعادُن والّنفُط. ج   . )    ( ِمَن اأَلمثلِة عىل املوارِد البيئِيَّ

1

2
3

4

أخترُب معلومايت

ِق درجُة التحقُّ
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ

1

2

3

ُم َتَعلُّمي ُأَقوِّ

ُ مفهوَم املوارِد البيئيَِّة. ُأبيِّ

ُح أمهيََّة املوارِد البيئّيِة يف احلياِة. ُأوضِّ

ُد وسائَل املحافظِة عىل املوارِد البيئّيِة. ُأعدِّ
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أهتيُأ وأستكشُف

َيوِم اجلمعة حثَّ خطباُء املساجِد عىل رضورِة  يف 

تتوّقُف  قْد  الذين  املرىض  لـمساعدِة  باألعضاِء  ِع  التَّبُّ

حياُتم عىل هذِه األعضاِء، فقّرَر َأبو َأمحَد أن يذهَب إىل 

لزراعِة األعضاِء، لالستفساِر  األردينِّ  الـمركِز  مديريِة 

ِع وكيفّيتِها، وملّا وصَل قاَم بَمْلِء استامرِة  َعْن طريقِة الّتبُّ

ِع باألعضاِء عىل َأْن جُيَرى ذلَك بعَد وفاتِِه. الّتبُّ

ِع باأَلعضاِء. - َأستنتُِج مّما سبق أمهيَة التَّبُّ

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

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

ُع باألعضاِء التربُّ
الدرُس 

)3( 

    الفكرُة الرئيسُة

يمكُن  التي  واأَلجهزُة  اأَلعضاُء 

ُع هبا:  التَّبُّ
. - الدمُّ

ُة. - القرنّي
- الرئُة.

- القلُب.
- الُكىَل.

- نخاُع العظِم.
- الكبُد.

إضاءٌة

َحرصـِت الّشيعُة اإلسـالميُة عـىل حفِظ 
حيـاِة اإلنسـاِن، والعمـِل عـىل إنقاِذهـا ِمـَن 
اهلـالِك، وِمْن ذلـكَ َجـواُز التَّـّبِع باأَلعضاِء 

َضوابَط. ِضمـَن 
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أستنرُي

ِع باألَعضاِءأوًل: َمفهوُم التَّرَبُّ

ِع باألَعضاِءثانًيا: ُحكُم التَّرَبُّ

ِع باألَعضاِءثالًثا: ُشوُط التَّرَبُّ

َع بـأعضائِه يف حياتِه؛ إذا مل يرتتَّْب عـىل ذلـَك وقـوُع رضٍر عليـِه، مثـَل  جيـــوُز لإلنســـاِن أن يتبَّ
ِكـُل خطـــًرا عىل حيـــاِة اإِلنســاِن، َأّمــا اأَلعضـاُء التي  َع هبام ال ُيشَّ ِم َأو الُكلَيِة؛ أَلنَّ التَّبُّ ِع بالـدَّ التَّبُّ
ِع هِبا بعـَد وفاتــِه، حيــُث  ُع هبــا حـــاَل حياتِِه؛ كالَقلِب والِرَئِة فيجوُز لـُه  َأْن ُيوِصَ بالتَّبُّ ُر امُلَتَبِّ يتَضَ

يعــِة، قــــاَل تعـــاىل: ﴿     يعـــــُد حفــُظ احليــــاِة مــْن مقاصِد الشَّ
 ﴾

ِع تطبيٌق عميٌل ملعاين التضحيِة واإليثاِر والتعاوِن التي دعا إليها اإلسالُم. ]املائدة: 32[،  ويف التبُّ

ِع باأَلعضاِء رشوٌط ِعدٌة، منها: َبُّ جلواِز التَّ
ِع. ِة التبُّ أ    . َأْن ال يوجَد عالٌج آخُر يقوُم َمقاَم عمليَّ

ُع بذلـَك يف أثنـاِء حياتِِه، أّما إذا مــاَت دوَن أْن  ب. َأْن يوَص الـمَتبِّ
يوَص، فيجوز لوليِّه كاألِب -مثاًل- أْن يأذَن بذلَك.

ِع - إِن كاَن حيًّا-  خِص امُلتَبِّ ٍر بالشَّ ُع إىِل إحِلاِق رَضَ ج . َأن ال ُيؤدَي الّتبُّ
ِر امُلراِد َرفُعُه. َ َأكَب من الضَّ

ِة؛ بالًِغا عاِقاًل، خُمتاًرا َغرَي ُمكَره. ُع كاِمَل اأَلهليَّ د   . َأْن يكوَن املَتَبِّ

واَء وجعل لكلِّ  اَء والدَّ حثَّ اإلسالُم عىل التداوي ِحفًظا حلياِة اإلنساِن، َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص:»إنَّ اهلل أنزل الدَّ
داٍء دواًء، فَتداَوْوا وال تداَوْوا بحراٍم« ]رواه أبو داود[، وزراعُة األعضاِء تدخُل يف التداوي.

َأستنتُِج

ِع باألعضاِء. مِز املجاورِ، ثمَّ َأستنتُج أمهّية التبُّ ُأَشاِهُد مقطَع الفيديو باستخداِم الرَّ
...............................................................................

َأْن يَب اإلنساُن يف حياتِه، أو بعَد وفاتِه، عضًوا َأو َأكثَر من أعضاِء ِجسِمه إلنساٍن آخَر.

أوىص  الــذي  ِع  للُمَتَبِّ
ِع باألعضـاِء بعـَد  بالتَّبُّ
وفاتِه أْن يرتاَجــَع عـن 

تِِه متى شاَء. وصيَّ

ُم  َأتعـــلَّ
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ُد ُر وُأحدِّ ُأَفكِّ

املوِت  بعَد  إال  هبا  التَّبُع  يصحُّ  ال  التي  واأَلعضاَء  احلياِة،  يف  هبا  ع  التَّبُّ يصحُّ  التي  اأَلعضاَء  ُد  ُأحدِّ
بوضِع إشارِة )✓( يف املكاِن املناسِب يف اجلدوِل اآليت:

بعَد املوِتيف حياِة املترّبِعاألعضاُء

الُكىَل

القرنّيُة

القلُب

الدمُّ

َأستزيُد

ُحكُم بيِع األعضاء
ٌم ِعنَد اهللِ تعاىل يف احليـاِة  َأْن يبيَع َأعضاءُه يف حياتِه، وال بَعد وفاتِه؛ ألنَّ اإلنساَن ُمكرَّ ال جيوُز إلنساٍن 
وبعَد املامِت، قاَل تعاىل: ﴿                                       ﴾ ]اإلساء: 70[، وبيُع اإلنساِن أعضاَءُه ُينايف هذا التكريَم 

ِر بِه.  َ اإلهليَّ لإلنساِن؛ بل فيِه امتهاٌن لكرامتِه وإحلاٌق لألذى والضَّ

ُر ُأفكِّ
يف أخطاِر بيِع األعضاِء البشّيِة عىل اأَلفراِد واملجتمعاِت.

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

ِمَن  املزيِد  عىل  ِلُع  وَأطَّ املجاوِر،  مِز  الرَّ باستخداِم  العامِّ  اإِلفتاء  دائَِرِة  َموقِع  إىل  َأرِجُع 

ِع باأَلعضاِء. املعلوماِت حوَل التَّبُّ
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ُأَنظُِّم تَعلُّمي

مفهوُمه:

ُع باألعضاِء التربُّ

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

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

أ........ ب.......
جـ......د.......

ُشوُطهُحكُمُه:

ُأقّدُر ِحرَص الشيعِة اإلسالمّيِة عىل املحافظِة عىل َأرواِح الناِس.
..........................................................................
..........................................................................

1
2

َأسمو بِقَيمي

3

ُل َعمليٍة ناجحٍة  راساُت واملحاوالُت لزراعِة اأَلعضاِء يف عام 1837م، وقد ُأجِريت َأوَّ بدأت الدِّ
ُل َعمليِة زراعِة ُكْلَيٍة يف اأُلردنَّ عاَم 1972م.  لزراعِة قرنّيِة عنٍي يف عاِم 1905م، وُأجريت َأوَّ

أربُط 
الطِّبمَع
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ِع باأَلعضاِء البشّيِة. َبُّ ُ املقصوَد بالتَّ ُأبيِّ
ِع باأَلعضاِء.  َبُّ ُد رُشوَط التَّ ُأعدِّ
ِع باأَلعضاِء. َبُّ َأستنتُِج َأمهّيَة التَّ

َأضُع دائرًة حوَل رمِز اإلجابِة الصحيحِة يف ما يأيِت:
ِة: يَّ أ    . ُحكُم بيِع اأَلعضاِء الَبَشِ

2. حَيُرم ألنَّ اإلنساَن موضُع تكريٍم. 1.جيوُز يف احلياِة فقط.  
4. ُيكَرُه منًعا لتجارِة اأَلعضاِء. 3. جيوُز بعَد املوِت.   
ِع اإلنساِن باألعضاِء يف حياتِِه: ب. واحٌد من اآلتيِة ليَس من رشوِط تبُّ

2. َأْن ال يتوافَر عالٌج آخر. ُع.   1.َأْن يأذَن اإلنساُن املَتَبِّ
ِع. 4. َأْن ال يرتتَب عىل نقِل العضِو رَضٌر غالٌب للُمَتَبِّ ن.  ُع كبرَي السِّ 3. َأْن يكوَن املَتَبِّ

عَي )جيوز، ال جيوز( يف احلاالِت اآلتيِة َمَع التَّعليِل: َأذُكُر احلكَم الشَّ
ُة حااًل. أ    . تّبعت أمٌّ بقلبها يف حاِل حياِتا الْبنَِها، عىل َأْن جُترى الَعمليَّ

ليمتنِي البنتِه. ب. تّبَع أٌب بإحدى كلَيتيِه السَّ
ِة ابنِه امُلتوفَّ لَشخٍص آخَر.  ج  . تّبَع ُأٌب بقرنِيَّ

1
2
3
4

5

أخترُب معلومايت

ِق درجُة التحقُّ
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ

1

2

3

4

5

ُم َتَعلُّمي ُأَقوِّ

ِة. ِع باألَعضاِء البَشيَّ ُ مفهوَم التََّبُّ ُأبيِّ

ِع باألَعضاِء. ُح ُحكَم التََّبُّ ُأوضِّ

ِع باألَعضاِء. ُد رشوَط التََّبُّ ُأعدِّ

ِع باألَعضاِء. َأستنتُج أمهيَة التََّبُّ

ُر دوَر الّشيعِة اإلسالميِة يف املحافظِة عىل َأرواِح النَّاِس. ُأقدِّ
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الوقُف وأحكاُمُه يف
 الفقِه اإلسلميِّ

ما  فاستشاَر رَسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص يف  إليِه،  َمالِِه  َأحبِّ  ِمْن  أرٌض يف خيَب هي  ُعَمَر   ِدنا  لسيِّ كان 
فال  تعاىَل؛  هللِ  َوْقًفا  جَيَعَلها  أْن  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيُّ  فأرشَدُه  فيها،  يفعُلُه 
َفَفَعَل عَمُر   َق بام َيُرُج منها،  ث، وأْن َيتصدَّ ُتَورَّ تباُع وال 

َق بناجتها عىل الُفقراِء. ذلك وَتصدَّ
؟ ُف الذي قام به سّيدنا عمر  -بَِرأيَِك؛ ماذا ُيسّمى الّترصُّ

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

الدرُس 
)4(

    الفكرُة الرئيسُة

أهتيُأ وأستكشُف

ــْن َأشــكاِل الّتكافــِل االجتامعــيِّ  الوقــُف شــكٌل ِم
ــكاٌم  ــه أح ــِم، وَل ائ ــرِي الدَّ ــواِب اخل ــن أب ــاٌب م ــو ب وه

ــه. ُم ُتَنظِّ

أستنرُي

َحِرَص اإِلسالُم عىل الّتكافِل بنَي أفراِد املجتمِع، ورَشَع لتحقيِق ذلك الكثرَي من أبواِب اخلرِي، منها: 
الّزكاُة، والّصدقُة، واهلبُة، والوقُف، والوصّيُة.

إضاءٌة

 : الّتكافُل الجتامعيُّ
هــــو التــزاُم أفــراِد املجتمــِع 
وتضــــــاُمنهم إلعــانــــِة 

ــاعَدِتم. ــنَي ومسـ املحتاج
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َمفهوُم الوقُفأوًل:

ُحكُم الوقِف ثانًيا:

ُص لوجٍه ِمْن ُوجوِه اخلرِي بصورٍة دائمٍة. َأْن يتّبَع اإلنساُن يف حياتِه بيشٍء ِمْن مالِه ُيصَّ

ُتُه  ُب هبا العبُد إىل ربِِّه، وقْد َثَبَتْت مشوعيَّ دقاِت التي يتقرَّ ُه من الصَّ َنَدَب اإلسالُم إىل الوقِف وَعدَّ

رِة؛ قاَل َرسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: » إَِذا َماَت اإلْنَساُن اْنَقَطَع عْنه َعَمُلُه إاِلَّ ِمن َثاَلَثٍة: إاِلَّ ِمن َصَدَقٍة  ِة امُلطهَّ نَّ يف السُّ

دقِة  َجاِرَيٍة، َأْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع بِِه، َأْو َوَلٍد َصالٍِح َيْدُعو له« ]رواه مسلم[، وَقْد َذهَب العلامُء إىِل أنَّ املقصوَد بالصَّ

اجلاريِة هنا )الوقُف(.

ُد َأمثلًة عىل ذلَك. مِز امُلجاوِر وُأعدِّ حابُة  للوقِف، َأنظُر إىل الرَّ تسابَق الصَّ

بعَد َفهمي ملفهوِم الوقِف يف اإلسالِم؛ ُأقاِرُن بنَي الّزكاِة والوقِف من حيُث: 

املفهوُم واحلُكم.

احلكُماملفهوُم

الوقُف

الزكاُة

ُد وُأقاِرُن ُأَعدِّ

. مخسًة ِمْن أنواِع املاِل التي يمكُن لإلنساِن وقُفها يف وجوِه البِّ
.................................................................................................

ُد ُأعدِّ

1
2
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أركاُن عقِد الوقِفرابًعا:

أمهيَُّة الوقِفثالًثا:

حتى يكوَن عقُد الَوقِف صحيًحا؛ فال ُبدَّ َأْن يقوَم عىل َأربعِة َأركاٍن هي:
 أ    . الواقُف: وهو الشخُص الذي يقوُم بتخصيِص يشٍء من ممتلكاتِه، ُيستخدُم َريُعُه َأو َيرِصُفُه يف وجوِه 

اخلرِي بصورٍة دائمٍة، وُيشرَتُط يف الواِقِف َأْن يكوَن بالًغا عاقاًل خمتاًرا.
َص املاُل لإلنفاِق عليها.  ب. املوقوُف عليِه: وُيقَصُد بِه األشخاُص أو اجلهاُت التي ُخصِّ

 ج  . املوقوُف: املاُل املخّصُص لوجوِه اخلرِي، مثَل وقِف قطعِة أرٍض لبناِء مسجٍد أو مركٍز ِصحيٍّ أو مدرسٍة.
ِع بام يريُد عىل الَدواِم. َبُّ ُ عن إِرادتِه بالتَّ ادُر َعِن الواقِف، حيُث ُيَعبِّ  د   .   الّصيغة: الَقوُل الصَّ

ٍة، وِمْن ذلَك:  يعوُد الوقُف عىل الفرِد واملجتمِع بفوائَد ِعدَّ
أ    . املسامهُة يف بناِء املجتمِع والوطِن، وَرفُد مؤّسساتِه بمصدٍر مايٍل 
ومراكِز  واملستشفياِت،  واملدارِس،  املساجِد،  لبناِء  ُيستخدُم 

البحوِث، وغرِي ذلَك ِمْن َأبواِب اخلرِي.
، وتربيُة النفوِس عىل البذِل، والعطاِء،  ب.  حَتقيُق التكاُفِل االجتامعيِّ

وحبِّ اخلرِي لآلخريَن.
. ج .  َنيُل اأَلجِر والثَّواِب املستمرِّ

َأنواُع الَوقِف: 
: ويكوُن  رِيُّ ــذُّ 1. الَوقــُف ال
ــخِص  ــِة الشَّ ــىل ذرّي ع

ــهِ. وأقارب
 : ـــَخرْيِيُّ ــُف ال ـ 2. الَوقـ
ويكــون يف وجــوِه اخلــرِي 
ــِف  ــِل الوق ــدّدِة مث املتع
عــىل األيتــاِم، وطلبــِة 

ــم. ــِم وغريِه العل

ُم  َأتعـــلَّ

ُد ُأَحدِّ

أركاَن عقِد الوقِف يف احلديِث الّنبويِّ اآليت: 

جاَء أبو َطْلَحَة األْنَصاِريِّ  إىل َرسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »يا رسوَل اهللِ، إنَّ اهلَل تعاىل يقوُل: ﴿

َها  برَّ َأْرُجو  هللِ  َصَدَقٌة  ا  َ وإنَّ َحاَء،  َبرْيُ إيَِلَّ  َمايِل  أَحبَّ  وإنَّ  عمران:92[،  ]آل   ﴾   
وُذْخَرَها ِعْنَد اهلل، َفَضْعَها يا َرسوَل اهللِ َحْيُث أَراَك اهلُل، َفقاَل َرسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: َبٍخ، ذلَك َماٌل 

أبو  َفَقَسَمَها  اهللِ،  يا َرسوَل  أْفَعُل  َطْلَحَة:  أبو  َفقاَل  األْقَربنَي،  َعَلَها يف  جَتْ أْن  أَرى  َرابٌِح، وإينِّ 
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ِمْن َأحكاِم الوقِفخامًسا: 

ُمه، وِمْن ذلَك:  للوقِف أحكاٌم تنظِّ
ُف يف املاِل املوقوِف َبْيًعا َأْو ِهَبًة. أ   . َيُرُج املاُل املوقوُف من ملكّيِة الواقِف، فال حيقُّ له الّترصُّ

ب. ال يصحُّ َوقُف ما َيْتلُف باالنتفاِع بِه، مثًل الّطعام والّشاِب.
ج . ُينفُق عىل ترميِم املاِل املوقوِف وإِصالِحِه -مثِل العقاراِت- من إيراداِت الَوقِف.

د   . ُينفُق َرْيُع املاِل املوقوِف َحسَب رَشِط الواِقِف.

ُ َأقرُأ وُأبيِّ

ُحكَم الّترصفاِت اآلتيِة بوضِع إشارِة )✓( يف املكاِن املناسِب:

غري صحيٍحصحيٌحاملفهوُمالرقم

َأوقَف عيٌل بيته ثمَّ أراَد بيعُه لضائقٍة مرَّ هبا.1.

َأوقفت لياُن بعَض األطعمِة عىل األيتاِم.2.

.3
 اقُتطَِع جزٌء من أرباِح املؤسسِة املوقوفِة إلجراِء أعامِل

يانِة قبَل توزيِع املاِل عىل املوقوِف َعليهم. الصِّ

َطْلَحَة يف أَقاِربِِه«.  ]رواه البخاريُّ ومسلٌم[ )وبريحاء: هو اسٌم لبستاٍن من الّنخِل كان يملكُه الّصحايبُّ اجلليُل 

.) أبو َطلحَة األنصاريُّ 

الواِقُف:.......................................................................................

املاُل املوقوُف:..................................................................................

املوقوُف عليِه:.................................................................................

يَغُة:....................................................................................... الصِّ
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ُم جمموعًة من األفكاِر ملشوٍع وقفيٍّ ُيسهُم يف تنميِة املجتمِع ُأقدِّ
................................................................................................

ُر وَأقرِتُح ُأفكِّ

َأستزيُد

دائرُة تنميِة َأمواِل اأَلوقاِف
ِة، وقد  هي دائرٌة تابعٌة لوزارِة األوقاِف والشؤون واملقّدساِت اإلسالميَّ
ِة  الوقفيَّ األرايض  عىل  واملحافظِة  الَوقِف  ثقافِة  تشجيِع  هبدِف  ُأنشئت 

وتنميتِها واستثامِرها.

املديننَي،  للغارمنَي  األمواِل  تقديِم  مثَل  وحديًثا،  قدياًم  األوقاف  من  متعّددًة  أنواًعا  املسلموَن  عرَف 
ورعاية الكباِر العاجزيَن، وإيواِء احليواناِت املّشدِة، ورشاء األلعاِب لألطفاِل، وبناِء سُبل املياِه، وحفِر 

. اآلباِر، وغرِي ذلَك ِمْن وجوِه البِّ
مِز املجاوِر وَأكتشُف أنواًعا ُأخرى من هذِه األوقاِف يف املايض واحلارِض. َأرجُع إىل الرَّ

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

أربُط 
مَع

التاريخ 
اإلسلمّي

َقاَم جاللُة امللِك عبُداهللِ الّثاين ابُن احُلسنِي حفَظُه اهلُل َتعاىل، بإنشاِء ثالِث وقفّياٍت 
لدراَسِة ِفكِر بعِض اأَلئِمِة الِكباِر، وهي: 

ُة اإِلماِم الغزايِلِّ يف املسِجِد اأَلقىص امُلباَرِك يف القدِس. َوقِفيَّ
ازي يف مسِجِد امللِك احُلَسنِي بِن طالٍل )َرمحُه اهلُل( يف عاّمَن. ُة اإِلماِم الرَّ َوقِفيَّ

ُة اإِلماِم الَسيوِطيِّ يف املسِجِد احُلَسينِيِّ يف عاّمَن. َوقِفيَّ

صورٌة
 مشقٌة 

1
2
3
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ُأَنظُِّم تَعلُّمي

ُر َأمهيَة الوقِف يف الشيعِة اإلسالمّيِة. ُأقدِّ
..........................................................................
..........................................................................

1
2

َأسمو بِقَيمي

3

مفهوُمه:
 .........................
 .........................
 .........................

َيُتُه: َأمهِّ
أ.     ....................
ب.  ....................
جـ. ....................
د.    ....................

أ.     ....................

ب.  ....................

جـ. ....................

أ.     ....................

ب.  ....................
جـ. ....................

شوُط الواقِف:    َأحكاُمُه:    
 .......................
 .......................
 .......................

َأركاُنُه:

ُحكُمُه:
 .........................
 ........................

الوقُف
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ُ مفهوَم الوقِف. ُأبيِّ
ُح أمهيَة الوقِف للفرِد واملجتمِع.  ُأوضِّ

ُد نوَع الوقِف يف التعريفاِت اآلتيِة:  ُأحدِّ
أ    . الوقُف الّذي يكوُن عىل ذرّيِة الشخِص وأقاربِه. )...............(.

ب.  الوقُف الذي يكوُن يف وجوِه الَخْيِر املتعددِة مثِل الوقِف عىل األيتاِم وطلبِة العلِم وغرِيهْم. 
.)...............(

َأضُع إشارة )✓( أماَم العبارِة الصحيحِة وإشارَة )✕( أماَم العبارِة غرِي الصحيحِة يف مْا يأيِت:
أ    . )      ( ُيشرَتط ُيف الواقِف َأْن يكوَن رجاًل.  

ُف يف املاِل املوقوِف بيًعا أو هبًة. ب. )      ( الوقُف يزيُل ملكيَة الواقِف عاّم أوقَفُه فال حيقُّ له الّترصُّ
ج . )      ( ال ُتستخدُم إيراداُت الوقِف يف اإلنفاِق عىل املاِل املوقوِف من ترميٍم أو إصالٍح.

1
2
3

4

أخترُب معلومايت

ِق درجُة التحقُّ
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ

1

2

3

4

5

6

ُم َتَعلُّمي ُأَقوِّ

ُ مفهوَم الوقِف. ُأبيِّ

ُح ُحكَم الوقِف. ُأوضِّ

َأستنتُج حكمَة مشوعّيِة الوقِف.

ُ أركاَن عقِد الوقِف. ُأبيِّ

ُد أحكاَم الوقِف. ُأعدِّ

يعِة اإلسالميِة عىل تنميِة ماِل الوقِف. ُر حرَص الشَّ ُأقدِّ
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اإليامُن والعمُل 

يتذّرُع بعُض الناِس عن تقصريِهم بأداِء األعامِل الّصاحلِة 
بدعوى: »اإليامُن يف القلِب«.

عوى.  - ُأناِقُش هذه الدَّ
...........................................
...........................................

الدرُس 
)5(

    الفكرُة الرئيسُة

أهتيُأ وأستكشُف

َربطــِت العقيــدُة اإِلســالمّيُة بــنَي اإِليــامِن 
إىل  دافــٌع  حيــُح  الصَّ فاإليــامُن  والعمــِل؛ 
ــِل  ــْن ِفع ــِح، ورادٌع َع ال ــِل الصَّ ــاِم بالعم القي

ــاص. املع

أستنرُي

حيحَة وقيمتُه اإلجيابّيَة إال إذا اقرتَن بالعمِل؛ فمْن مقتضياِت اإليامِن:  اإليامُن ال يأخُذ صفَتُه الصَّ
احلِة. القياُم باأَلعامِل الصَّ

العمُلاإليامُن

إضاءٌة

اإليامُن: 
ــازُم  ــُق اجلـ ــو التَّصديــ هـــ

اإلســالِم. بثوابــِت 
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              ﴾ ]األنفال: 3 -4[.
أْو  ا  َخرْيً َفْلَيُقْل  واْلَيوِم اآلِخِر  ُيْؤِمُن باهللِ  النَّاِس، قاَل َرسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمن كاَن  َمَع  التَّعامِل  ب. ُحسُن 
اآلِخِر  واْلَيوِم  باهللِ  ُيْؤِمُن  كاَن  وَمن  جاَرُه،  َفْلُيْكِرْم  اآلِخِر  واْلَيوِم  باهللِ  ُيْؤِمُن  كاَن  وَمن  لَِيْصُمْت، 

َفْلُيْكِرْم َضْيَفُه« ]متفق عليه[.
اِن، وال الفاحِش،  عَّ اِن، وال اللَّ عَّ ج . التحيلِّ باألخالِق الفاضلِة، قاَل رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ليَس املؤمُن بالطَّ

وال الَبذيِء« ]رواه الرتمذي[.
د   . جتّنُب املحرماِت؛ فاإليامُن هو الذي يردُع صاحبُه عن ارتكاِب املعاص، قاَل رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: 

ُق َوهو ُمْؤِمٌن« ]متفق عليه[.  اِرُق ِحنَي َيْسِ ُق السَّ »اَل َيْسِ

ربَط القـرآُن الكريـُم يف كثرٍي مـن اآليــاِت الكريمـِة بنَي اإليامِن 

الح، قاَل تعاىل: ﴿                                                            ﴾ والعمِل الصَّ

الِح.                                                              ]البقرة:25[، وذلَك أنَّ اإليامَن أساُس العمِل الصَّ

، وذلَك ِمْن  واإليامُن من َأهمِّ احلوافِز نحَو فعِل اخلرِي والعمِل اإلجيايبِّ

الِح: َأجِل حتقيِق الّنفِع للّناِس، فمْن جماالِت العمِل الصَّ

أ    . القياُم بالعباداِت، قاَل تعاىل: ﴿     

دعوُة اإليامِن إىِل العمِل أوًل:
كتابــــِه  يف  َتعــاىل  اهلُل  ذكــَر 

﴿ الكريــــِم 
ــو  ﴾ يف نح
ــنّيُ أّن مخســنَي آيًة، وهـــــذا يب

ــُه  اإليامَن الــذي ينفُع صاحبـــ
ــِل  ــرتُن بالعم ــو امُلق ــَد اهللِ ه عن

ــِح. الِ الصَّ

ُم  َأتعـــلَّ

قاَل َتعاىل: ﴿

                    ﴾ ]البقرة: 285[.

. َأستخِرُج من اآليِة الكريمِة دوَر اإليامِن يف االستجابِة إىِل احلقِّ

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

ُل وَأستنتُِج َأتَأمَّ
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بط بَي اإليامِن والعمِلثانًيا: ثمراُت الرَّ

احلِة ثمراٌت كثريٌة منها: ملواظبِة املؤمننَي عىل القياِم باأَلعامِل الصَّ

رجاِت العاليِة َيوَم القيامِة، قاَل َتعاىل: ﴿  أ    . نيُل الدَّ

                            ﴾ ]طه: 75[.

ب. احلياُة الّطيبُة، قاَل َتعاىل: ﴿  

                                            ﴾ ]النحل: 97[.

ج  . الّنرُص واألمُن، قاَل َتعـاىل: ﴿
         

﴾ ]النور: 55[.  

ا فقْد آذنتُه باحْلرِب، َوَما  َعْن َأيب هريرَة  َقاَل: َقاَل رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ اهلَل َتَعاىَل َقاَل: مْن عادى يل َولِيًّ

ُب إيِلَّ بالنَّواِفِل َحتَّى ُأِحبَّه،  ْضت علْيِه، َوَما َيزاُل َعْبِدي يتقرَّ َب إيَِلَ عْبِدي بيَِشٍء َأحبَّ إيَِلَّ مِمَّا اْفرَتَ تقرَّ

تِي  الَّ ا، وِرجَلُه  هِبَ َيْبِطش  الَّتي  بِِه، ويَدُه  ُيبرِصُ  الَِّذي  بِِه، وَبرصه  يْسمُع  الَّذي  ُكْنُت سمعُه  َأحَبْبُته  َفإِذا 

نه« ]رواه البخاري[. ُه، وَلئِِن اْسَتَعاَذيِن أُلِعيذَّ ا، َوإِْن سَألنِي أُلعطَينَّ يْميِش هِبَ

يَف ثمَّ َأستنتُج منه ما يدلُّ عىل:   ُل احلديَث الشَّ َأتَأمَّ

        ثمرٍة ِمْن ثمراِت اإليامِن والعمِل.  

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

        الّتفاضِل بنَي األعامِل الّصاحلِة.

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

ُل وَأستنتُِج َأتأمَّ

يتجاوزوها حتى  مل  القرآِن،  ِمَن  آياٍت  موا عَش  تعلَّ إذا  كاَن صحابُة رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص 
ُموا القرآَن والعمَل مًعا. ]تفسري الطبي[. يعَملوا بام فيها ِمَن العمِل، فَتَعلَّ

صورٌة
 مشقٌة 

1

2
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َأستزيُد

أراَد اإلسالُم ِمَن اإلنساِن َأْن حُيّقَق التوازَن يف العالقِة َمَع خالِقِه َجلَّ َجالُلُه يف الباطِن والظاهِر، 
ولذلَك اشرتَط لقبوِل العمِل رشطنِي، مها:

      اإلخالُص؛ وهو َأْن يقصَد بأعاملِه نيَل رضا اهللِ َتعاىل.
      صالُح العمِل؛ بَأْن يكوَن العمُل موافًقا ملا رشَع اهلُل تعاىل. 

      قاَل َتعاىل: ﴿                                                                           ﴾ ]الكهف: 110[.

أو  تتناسُب مع زيادِة اآلَخِر،  بزيادٍة  يزيُد أحُدمها  يِن؛ بحيُث  َ بنَي ُمَتَغريِّ الطردّيُة: هي عالقٌة  العلقُة 
ينقُص أحُدمها نقًصا يتناسُب َمَع نقصاِن اآلخِر. وهِذه العالقُة مشاهبٌة للعالقة بنَي اإليامِن والعمِل؛ 

الِح زاَد إيامُنه، والعكُس صحيٌح. ام ازداَد املؤمُن ِمَن العمِل الصَّ فكلَّ

أربُط 
الرياضياتمَع

ُأَنظُِّم تَعلُّمي

 اإليامُن
 والعمُل

بِط بَي اإليامِن والعمِل ثمراُت الرَّ
.......................1
.......................2
.......................3

الِح: جمالُت العمِل الصَّ
.......................1
.......................2
.......................3
.......................4

َألتزُم أداَء الّطاعاِت وَأجتّنُب املحّرماِت؛ َطَمًعا يف نيِل رضا اهللِ سبحانُه وَتعاىل.
......................................................................................
......................................................................................

1
2
3

َأسمو بِقَيمي

1
2
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ُ مفهوَم اإليامِن. ُأبيِّ

ُل: رَبَط القرآُن الكريُم بنَي اإليامِن والعمِل يف كثرٍي من اآلياِت القرآنيِة. ُأعلِّ

ُح َدوَر اإليامِن يف حتقيِق النَّفِع للنَّاِس. ُأوضِّ

ُ رُشوَط ُقبوِل اأَلعامِل. ُأبيِّ

بِط بنَي اإليامِن والعمِل: َأستنتُِج ِمْن ُكلِّ َنصٍّ ِمَن النُّصوِص القرآنّيِة الكريمِة اآلتيِة َثمرَة الرَّ

أ   . قاَل َتعاىل: ﴿ 

.﴾                                                       

ب. قاَل َتعاىل:  ﴿ 

.﴾                         

1

2
3
4
5

أخترُب معلومايت

ِق درجُة التحقُّ
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ

1

2

3

4

5

ُم َتَعلُّمي ُأَقوِّ

ُ مفهوَم اإليامِن. ُأبيِّ

ُح العالقَة بنَي اإليامِن والعمِل. ُأوضِّ

ُأعلُِّل ربَط القرآِن الكريِم بنَي اإليامِن والعمِل.

احلِة. ُأواظُِب عىل أداِء األعامِل الصَّ

ُأدلُِّل عىل ثمراِت الربِط بنَي اإليامِن والعمِل.
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 تطبيقاٌت عىل أحكاِم وقِف التلوِة 
يف القرآِن الكريِم  )1(

َأتّدبُر مواضَع الوقِف عىل الكلامِت التي حتتها خطٌّ يف اآلياِت

الكريمِة اآلتيِة، ثمَّ َأستنتُج نوَع الوقِف.

ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ        ﴿ڳ   َتعـاىل:  قاَل      

ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں  
ہھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ       ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴾ 

       ]احلج: 70-69[.

      قــاَل َتعــاىل: ﴿حب  خب   مب  ىب   يب  جت   

حت  خت  مت  ىت يت  جث  مث   ىث  يث  
حج  مج جح  محجخ  حخ  مخ  جس  حس  خس﴾ ]طه: 76-75[.

الدرُس 
)6(

    الفكرُة الرئيسُة

أهتيُأ وأستكشُف

ــَمْت أحــكاُم وقــِف الّتــالوِة بنــاًء  ُقسِّ
ــٍض،  ــه ببع ــكالِم بعِض ــى ال ــِط معن ــىل تراُب ع
نايــِة  عــىل  القــارُئ  يقــَف  أن  ويفّضــُل 

اآليــاِت، إلمتــاِم املعنــى.

إضاءٌة

    يكوُن الوقُف عىل نايِة اآلياِت، 
أو بعَد انتهاِء الكلمِة، وال يكوُن 
يف وسِط الكلمِة أبًدا، كام ال جيوُز 
اتَّصَل رساًم من  ما  الوقوُف عىل 
الكلامِت، َكالُوقوِف عـىل كلمــِة 
»َأْن« الُمدغمِة بكلمِة »َلْن« مثل 

َقولِه َتعاىل: ﴿  ڃ  ڃ   ڃ  چ  
چ  چ﴾ ]الكهف: 48[. 

1

2
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أستنرُي

َأستذكُِر َأنواَع الَوقِف

نوُع 

الوقِف

وجوُد 

تعّلٍق 

لفظيٍّ

وجود 

تعلٍُّق 

معنويٍّ

حالُته

الرموُز 

املساعدُة يف 

معرفِة الوقِف

حكُم الوقِف

الوقُف 

التامُّ

- يف نايِة اآلياِت.

 - يف نايــِة الّســوِر والقصِص 

واملوضوعــاِت ذاِت املعنــى 

. مِّ لتا ا

- يف وسط ِاآليِة 

جائٌز

الوقُف 

الكايف

- يف نايِة اآليِة

- يف وسِط اآليِة
جائٌز

الوقُف 

احلسُن

- يف نايِة اآليِة

- يف وسِط اآليِة
جائٌز

الوقُف 

القبيُح

- الوقــوُف عــىل كالٍم يوهُم 

ــراٍد. ــى غرَي م معنً

ال  كالٍم  عــىل  الوقــوُف   -

ــا. تامًّ معنًــى  ُيعطــي 

- الوقــوُف عــىل موضــٍع 

يالــُف  معنًــى  ُيعطــي 

العقيــدة.

غرُي جائٍز
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َألِفُظ جيًدا

أتلووُأَطبُِّق سورة ُ األعراِف )80-93(املفرداُت والرتاكيُب

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ
ۅ   ۋ     ۋ   ٴۇ   ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇ      ۇ   ڭ   ڭ   ﴿
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ   
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    وئ  وئ   
ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ           ڦ  
ڦڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   
چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  
ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ    ڈ   ڈ  
ڳ   ڳ  ڳ   ڳ   گ  گگ   گ  ک  ک 
ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   
ھ   ھ   ہھ    ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ  
ڭ   ڭ   ڭ  ڭ   ۓ    ےۓ   ے   ھ  
ۅ   ۋ  ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ    ۆ  ۇۇ  
ٱ  ٻ   ې  ې  ې  ېى  ى  ائ     ائ  ەئ    ۅ   ۉ   ۉ  
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      
ڦ    ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ       ڇ  
ڇ        ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک     ک  ک  
ں   ڱ   ڱ   ڱ  ڱ   ڳ    ڳ   ڳڳ  گ   گ   گ   گ  
ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
ھ  ھ   ھ  ھ      ے  ے ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ           ۇ   
ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۆۈ  ۆ   ۇ     

ۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ى   ى  ائ  ائ ەئ    ﴾

ىٹ

وئ: ُمتجاوزوَن 
 . للحدِّ

ٹ: اهلالكنَي.

ک: احكْم، اقِض.

ہ: الزلزلُة 
الشديدُة.

  ے    ۓ  ۓ  ڭ: 
ُْم مَلْ يقيُموا فيها  كأنَّ

ِمنَي. ُمنَعَّ

 ى: َأحزُن.

ے ۓ  ۓ  ڭڭ ې
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ــَع  ــراِف )80-93( َم ــورِة األع ــْن س ــَة ِم ــاِت الكريم ــو اآلي ــي؛ َأتل ــَع جمموعت ــاوِن َم بالّتع
تطبيــِق أحــكاِم الّتــالوِة والّتجويــِد، وَأطُلــُب إليِهــْم تقييــَم تــالويت ومــدى التزامــي أحــكاَم 
الوقــِف احلســن، َوِمــْن ثــمَّ وضــَع العالمــِة املناســبِة، بعــَد حــذِف نصــِف عالمــٍة َعــْن كلِّ 

خطــأٍ.

عدُد األخطاءِ:
................10

العالمُة:    

َأتلو وُأقيُِّم

َأستزيُد

من املواضِع التي ال يصحُّ الَوقُف عليها:
]املائدة: 27[؛  - الفعُل دوَن فاعِلِه: مثُل الوقِف عىل َقولِه تعاىل: ﴿ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴾ 
ُيفهْم منُه معنًى،  فهذا ال جيوُز الوقُف عليه، وال االبتداُء بام بعدُه؛ ألنه ال يتمُّ معُه كالٌم، وملْ 

فالوقُف عليِه قبيٌح. 
- امُلضاُف ُدوَن امُلضاِف إليه: مثل الوقِف عىل ﴿ٱ﴾ ﴿پ﴾ ﴿ٺ﴾؛ فالوقُف عىل مثِل 

هذا قبيٌح؛ ألّنه لْم ُيعَلم أليِّ يشٍء ُأضيَف.
- املبتدُأ ُدوَن خبِه: مثُل الوقِف عىل لفظ اجلاللة )اهلل( يف َقولِه تعاىل: ﴿

                                       ﴾ ]يونس: 46[ .
- الوقُف عىل املوصوِف دون صفتِه: مثُل الوقِف عىل لفِظ: ﴿ٹ﴾ .
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ُأَنظُِّم تَعلُّمي

 تطبيقاٌت عىل أحكاِم وقِف التلوِة يف القرآِن الكريِم )1(

الوقُف الختياريُّ هو:
..................
..................

غرُي جائٍز جائٌز

القبيُحاحلسُنالكايِف

مثاُلُه:
............
............

مثاُلُه:
............
............

مثاُلُه:
............
............

مثاُلُه:
............
............

َأحرُص عىل تطبيِق أحكاِم التالوِة والتجويِد أثناَء تالويِت.
.......................................................................................
.......................................................................................

1
2
3

َأسمو بِقَيمي

الّتامُّ



138

ُ مفهوَم الوقِف. ُأبيِّ
ُح األساَس الذي ُبَنيْت َعلَيِه َأحكاُم الوقِف. ُأوضِّ

ُل: ُيستحسُن الوقُف يف نايِة اآليِة غالًبا. ُأعلِّ
ُل اآليَة الكريمَة اآلتية ثمَّ ُأجيُب عاّم يليها:   َأتَأمَّ

﴿
       ﴾ ]البقرة: 221[.

  أ . حكُم الوقِف عىل الكلمِة التي حتتها خٌط.
ب. داللُة عالمِة الوقِف ) صىل (.

1
2
3
4

أخترُب معلومايت

ِق درجُة التحقُّ
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ

1

2

3

4

ُم َتَعلُّمي ُأَقوِّ

 َأستذكُر مفهوَم الوقِف.

ُد أنواَع الوقِف. ُأعدِّ

ُأصنُِّف قائمًة بأمثلٍة عىل أحكاِم الوقِف.

َأتلــو اآليــاِت الكريمــَة )80-93( مــْن ســورِة األعــراِف تــالوًة 
. سليمًة

التلوُة البيتّيُة

- َأرجُع إىل سورِة األنعاِم يف امُلصحِف الّشيِف، وأتلو اآلياِت الكريمَة )91-103( تالوًة سليمًة مع 
تطبيِق أحكاِم التالوِة والتجويِد، واالنتباِه ألحكاِم الوقِف. 

- َأستخرُج من اآلياِت الكريمِة مثااًل واحًدا عىل كلٍّ مّما يأيت: )الوقُف احلسُن، عالماُت 
وقِف التالوِة(.
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من روائِع حضارتِنا: 

)املنجزاُت العلمّيُة(

ا َعـِن العملّياِت اجلراحّيِة  أثنــــاَء متابعتـِه برناجًما تلفازيًّ

َل إليِه العلُم يف سبيِل  هشِة لِـمـا توصَّ املعّقدِة، َشَعَر سعيٌد بالدَّ

حُمّياُه،  تعلو  هشِة  الدَّ مالمَح  والُِده  فالحَظ  اإلنسانيِة؛  خدمِة 

ُل َمن َوضَع  فقاَل لُه: هْل تعلُم يا ُبنيَّ أنَّ العلامَء املسلمنَي هم َأوَّ

َأدواِت  وَأّنم طّوروا   ، العمِل اجلراحيِّ ا ملامرسِة  منهًجا علميًّ

ِر كثرٍي  اجلراحِة واخرتعوا بعًضا منها، كام َأنَّ هلم دوًرا يف َتَطوُّ

مَن العلوِم؛ مثِل احلساِب واهلندسِة والكيمياِء والفلِك. 

ابقة: بعَد قراءيت الفقرَة السَّ

-  َأستنتُج َدوَر علامِء املسلمنَي يف بناِء النَّهضِة العلمّيِة احلديثِة.

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

الدرُس 
)7(

    الفكرُة الرئيسُة

أهتيُأ وأستكشُف

أسهمِت احلضارُة اإلسالمّيُة يف تقـّدم كثرٍي 
مـن العلـوِم الطبيعّيِة والّتطبيقّيِة، وذلـك بِِفعِل 
جتـاَه  املسلمنَي  العلامَء  َزِت  َحفَّ متعددٍة  عوامَل 
متعـددٍة،  اإلبداِع واالبتكـاِر يف جماالٍت علمّيٍة 
وَقْد شِهَد عـدٌد كبرٌي من علامِء الغـرِب حلضارتنا 

. اإلسالمّية بالتفّوِق العلميِّ

إضاءٌة

ُتعّرُف احلضارُة بأّنا: 
املنجــزاُت املــادّيُة واملعنـوّيُة يف 
جمــاالِت احليـاِة مجيِعها؛ الفكرّيِة 
واالجتامعّيــــِة واالقتصادّيــــِة 

والسياسّيِة والعلمّيِة والفنّيِة.
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مفهوُم املنجزاِت العلمّيِة للحضارِة اإلسلميَِّةأوًل:

عوامُل ازدهاِر احلركِة العلمّيِة يف احلضارِة اإلسلمّيِةثانًيا: 

ــِل:  ــِة، مث ــِة والتطبيقّي ــوِم الطبيعّي ــامِء املســلمنَي وإبداعاُتــم يف جمــاالِت العل هــي إســهاماُت ُعل
ــِك. ناعــِة، وغــرِي ذل ، واهلندســِة، والصِّ ــبِّ الطِّ

ها:  َأسهمْت جمموعٌة من العوامِل يف ازدهاِر احلركِة العلميِة يف احلضارِة اإلسالميِة، وَمْن َأمهِّ

قاَل  اإلنساِن،  بموِت  ينقطُع  ثواًبا مستمًرا ال  النافعِة  العلـوِم  ِم  لتعلُّ العلِم، وَجْعُلُه  . َحـثُّ اإلسالِم عىل  أ    

َرسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »إَِذا َماَت اإلْنَساُن اْنَقَطَع عْنه َعَمُلُه إاِلَّ ِمن َثاَلَثٍة: إاِلَّ ِمن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، َأْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع بِِه، 

َأْو َوَلٍد َصالٍِح َيْدُعو له« ]رواه مسلم[، كام َجعَل اإِلسالُم للعلامِء منزلًة رفيعًة، ودعا إىل االهتامِم هبْم، وإنزاهِلُم 
املنزلَة التي تليُق هبْم، قاَل َتعاىل: ﴿                       ﴾ ]املجادلة: 11[.
، وذلَك يف ما يضُع لالختباِر والتجربِة مْن مسائِل العلوِم، قــاَل تعاىل:  باُع املنهِج التجريبيِّ ب . اتِّ
﴾ ]اإلساء: 36[،               ﴿

فالعامِلُ الرازي مثاًل عندما أراَد اختياَر مكاٍن مناسٍب ملستشًفى، قاَم بوضِع قطٍع من اللَّحِم يف أماكَن 
َة اللَّحِم يف تلَك األماكِن، فاستقرَّ رأيُه عىل إقامِة املستشفى يف املكاِن الذي  ُمتعّددٍة، وراقَب صالحيَّ
روِف املحيطِة إلقامِة املستشفى،  بقيْت فيِه قطعُة اللَّحِم صاحلًة مُلّدٍة أطوَل؛ ما َأرشدُه إىل َأنسِب الظُّ

فكان بحُثه قائاًم عىل التجِربِة واملالحَظِة. 
مجِة: فقِد اهتمَّ املسلموَن برتمجِة ُمصّنفاِت من سبقُهم من علامِء األمِم املختلفِة، مثَل اليوناِن،  ج   . حركُة الرتَّ

واهلنوِد، والفرِس، وأخذوا منها ما يصُلُح هُلْم، وطّوروها وزادوا عليها.
 ، د   . عنايُة اخُللفاِء واحلكاِم املسلمنَي بالِعلِم والُعلامِء، وتقديُر دوِرهْم وحتفيُزهم إىِل البحِث العلميِّ

وختصيُص األمواِل الاّلزمِة لذلَك.

أستنرُي

َأسهمِت احلضارُة اإلسالمّيُة يف تقّدِم البشّيِة يف جماالٍت حضارّيٍة إبداعّيٍة عّدٍة، من َأبرِزها: املجاُل 
. العلميُّ
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َأستنتُج أمهيَة حركِة الرّتمجِة يف ازدهاِر احلركِة العلمّيِة يف احلضارِة اإلسالمّيِة.
..................................................................................................

ُل وَأستنتُج َأتَأمَّ

جمالُت املنجزاِت العلمّيِة يف احلضارِة اإلسلميَِّةثالًثا:

من املجاالِت العلمّيِة التي حتّققت فيها منجزاُت العلامِء املسلمنَي:
: أ   . جماُل الطبِّ

ِب، منها: َبَرَز عدٌد من املنجزاِت العلمّيِة للعلامِء املسلمنَي يف جماِل الطِّ
علاًم  اجلراحِة  جعِل  يف  الّزهراوّي  القاسِم  َأبو  َأسَهَم  اجلراحِة:  1.ِعلُم 
، كام َأجرى عملّياٍت جراحّيًة دقيقًة، واخرتَع خيوَط اجلراحِة  مستقالًّ
يف  اجلّراحوَن  استعمَلها  حتى  حتديُثها  جرى  التي  اآلالِت  وبعَض 

وقتِنا احلارِض.
مويَة يف اجلسِم. ورَة الدَّ بيُب ابُن النَّفيِس الدَّ : اكتشَف الطَّ 2. ِعلُم الدمِّ

ًة دقيقًة  3. طبُّ العيوِن: َدَرَس احلسُن بُن اهليثِم تشيَح العنِي وَرَسَمها بوضوٍح، ووضَع أسامًء علميَّ
ألجزائِها، وكان جلهوده دوٌر يف دراسِة العنِي وفهِم وظائِفها.

ب. جماُل اهلندسِة اإلنشائّيِة:
َأبدعِت احلضارُة اإلسالمّيُة يف بناِء املُدن، واملساجِد، والقالِع، واحلصون ِوفَق معايرَي هندسّيٍة، وِمْن 

مظاهِر اإلبداِع يف العامرِة اإلسالمّيِة: 
1. تصميُم بعِض األبنيِة عىل نمٍط ُيراعي خطِر الزالزِل، وبناُء الِقباِب عىل بعِض األبنيِة؛ للمساعدِة 
إسبانيا  يف  األندليسِّ  احلمراِء  قرِص  صموِد  إىل  أدى  ما  وهو  العنيفِة،  الصدماِت  امتصاِص  عىل 

رة مراًرا. بالرغِم من تعّرضِه لالهتزازاِت امُلدمِّ
ذلَك:  عىل  اأَلمثلِة  وِمَن  العسكرّيِة،  اجلوانِب  مراعاُة   .2
الدفاِع  َخطَّ  يمثُِّل  قلعُة عجلوَن، حيث حييُط هبا خندٌق 
األّول للقلعِة، كام تضمُّ سبعَة أبراٍج هبدِف املراقبِة وصدِّ 

هجامِت األعداِء.
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ج . جماُل الرياضياِت:

أضاَف العلامُء املسلموَن كثرًيا من التطبيقاِت 

ُل َمْن َأدخَل النظاَم العشيَّ  احلسابيِة، فُهم َأوَّ

علِم  ُأُسَس  اخلوارزميُّ  وضَع  كام  العدِد،  يف 

اجلِب واخلوارزمّياِت.

د   . جماُل الكيمياِء:

أسهَم العلامُء املسلموَن يف وضِع ُأُسِس علِم الكيمياء بام كانوا يّيئونُه ِمْن مستحضاٍت كياموّيٍة 

اسُتعِملت يف صناعاٍت شّتى، مثَل صناعِة الصابوِن، واألصبغِة، واألدويِة، حتى ُأطِلق لقُب )أبو 

الكيمياِء( عىل العاّلمِة امُلسلِم جابِر بِن حّياَن.

هـ. جماُل الصناعاِت:

صناعُة  ذلَك:  وِمْن  متعددٍة،  صناعاٍت  يف  املسلموَن  برَع 

الساعِة الدّقاقِة التي أرسَلها اخلليفُة هاروُن الرشيُد إىل ملِك 

كراٍت  بسقوِط  ساعٍة  كلَّ  تدقُّ  مائّيٌة  ساعٌة  وهي  فرنسا، 

، وصناعُة َأّوِل َقلِم حٍب؛ حيُث  نحاسّيِة عىل قرٍص معدينٍّ

صنَع عباُس بُن فرناَس ُأسطوانًة متصلًة بحاويٍة صغريٍة، يتدفُق عَبها احلُب إىل نايِة األسطوانِة 

املتصلِة بحاّفٍة مدّببٍة للكتابِة، كام َوضَع العاملِ احلسُن بُن اهليثِم مبادَئ عَمِل آلِة التصويِر، التي 

َق العلامُء املعارصوَن هذِه املبادَئ، وأطلقوا عليها االسَم الذي اختارُه  ساّمها بـ)الُقْمرِة(، وقْد َطبَّ

هلا ابُن اهليثِم.

َأبحُث

َعْن َدوِر احلركِة العلميِة يف احلضارِة اإلسالميِة يف وضِع قواعِد صناعِة الّطائراِت يف العرِص احلديِث.
..................................................................................................

5زوايا

6زوايا7زوايا8زوايا9زواياليس له زوايا

زاوية واحدةزاويتان3زوايا4زوايا
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ة  ِخ الفرنيسِّ روبرت بريفولت )Robert Briffault( يف كتابِِه )بناء اإلنسانية(: »ليس ثمَّ      قوُل املَؤرِّ
الفضُل  فيِه  ويعوُد  إالَّ  األوروبّيِة  احلياِة  مظاهِر  من  واحٌد  مظهٌر 

للمسلمنَي بصورٍة قاطعٍة«.
        قوُل الكاتبِة األملانيِة زجيريد هونكه )Sigrid Hunke(  يف كتاهِبا )شمُس 
الطرائـِق  سو  املسلمنَي: »إنم مؤسِّ َعـِن  الغـرِب(  العرِب تسطُع عىل 
واجليولوجيا  واجلبـِر  واحلسـاِب  والطبيعـِة  الكيميـاِء  يف  التجريبّيـِة 
وحساِب امُلثّلثاِت وعلِم االجتامِع، بـاإلضافِة إىل عـدٍد ال حُيىص مـن 

ِة يف فروِع العلوِم املختلفِة«. االكتشافاِت واالخرتاعاِت الفرديَّ
مِز )الكود( املرفِق حلضوِر الفيلِم العامليِّ عن ُمنجزاِت احلضارِة  - َأرجُع إىِل الرَّ

اإلسالميِة. 

يف  رياَن  الطَّ حاوَل  َمْن  َل  َأوَّ بوصِفِه  فرناَس  بُن  عباُس  ُيعرُف 
ُمّدًة  وطاَر  الُطيور،  مقلًدا  جناحنِي  لنفسِه  صنَع  حيُث  الّتاريِخ، 
َأخفَق  َأنَّه  إال  قرطبَة،  يف  صاَفِة  الرُّ قرِص  ِمْن  بالقرِب  مِن  الزَّ ِمَن 
جيدٍة،  ملسافٍة  الَطرياِن  جتربِة  نجاِح  رغَم  بسالٍم  اهلبوِط  عملّيِة  يف 
فسقَط وأصيَب  ببعِض اجلروِح، وبقيت جتربتُه هذِه عالمًة مهّمًة، 
وأهلمِت الكثرييَن ليواصلوا هذا املشوَع املهمَّ يف سبيِل أْن يرتاَد 

اإلنساُن  آفاَق الفضاِء ويصنَع الطائراِت احلديثَة. 

أربُط 
الّتاريخمَع

َأستزيُد

اعرتَف املنصفوَن ِمْن ُعلامِء الغرِب بَأثِر اجلانِب العلميِّ ِمَن احلضارِة اإلسالميِة يف حضارِة العاملِ 
املعارصِة، وِمَن َأمثلِة ذلَك:

1

2
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ُأَنظُِّم تَعلُّمي

من روائِع حضارتِنا: )املنجزاُت العلمّيُة(

مفهوُم املنجزاِت
 العلمّيِة 

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

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

أ    .......................

ب.......................

ج .......................

د   .......................

أ    .......................

ب.......................

ج .......................

د  .......................
هـ ......................

جمالُت املنجزاِت العلميِة 
يف احلضارِة اإلسلميِة 

َُّه من وسائِِل النُّهوِض بحضارِة ُأّمتي. َأحِرُص عىل طلِب الِعلِم أَلن
......................................................................................

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

1
2
3

َأسمو بِقَيمي

عوامُل ازدهاِر احلركِة
العلميِة يف احلضارِة اإلسلميِة 
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ُ مفهوَم املنجزاِت العلميِة للحضارِة. ُأبيِّ

ُح مظاهَر اهتامِم اإلسالم ِبالعلامِء. ُأوضِّ

ُد ثالًثا من املنجزاِت التي اخرتَعها املسلموَن يف جماِل الصناعاِت. ُأعدِّ

َأنِسُب األلقاَب اآلتيَة إىل َأصحاهِبا ِمْن علامِء اإلسالِم:

ُس علِم اجلراحِة( ب. )مؤسِّ أ    . )أبو الكيمياِء(   

َأقرُأ العبارة اآلتية، ثمَّ ُأجيُب َعِن األسئلِة التي تليها:

سو الطرائِق الّتجريبّيِة يف الكيمياِء، والّطبيعِة، واحلساِب، واجلِب، واجليولوجيا، وحساِب  » إّنم مؤسِّ

يف  الفردّيِة  واالخرتاعاِت  االكتشافاِت  من  حُيىص  ال  عدٍد  إىل  باإلضافِة  االجتامِع،  وعلِم  املثّلثاِت، 

فروِع العلوِم امُلخَتِلَفِة«.

أ    . صاحُب هذِه العبارِة؟

ب. يف مْن قيلت هذِه العبارُة؟

ج . َأستنتُج دوَر العلامِء املسلمنَي يف ازدهاِر احلركِة العلميَِّة.

1
2
3
4

5

أخترُب معلومايت

ِق درجُة التحقُّ
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ

1

2

3

4

ُم َتَعلُّمي ُأَقوِّ

ُ مفهوَم املنجزاِت العلميَِّة. ُأبيِّ

ُح عوامَل ازدهاِر احلركِة العلميَِّة يف احلضارِة اإلسالميَِّة. ُأوضِّ

ُأَسّمي نامذَج من اإلبداِع احلضاريِّ للمسلمنَي يف املجاالِت العلميَِّة.

َأعَتزُّ بمنجزاِت احلضارِة اإلسالميَِّة يف املجاالِت العلميَِّة.
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الَوحدُة الرابعُة

﴾ قاَل تعاىل: ﴿     

                                                                            ]املؤمنون: 8[

دروُس الوحدِة الرابعِة

 سورُة الّنساِء: اآليتاِن الكريمتاِن )59-58(1

هُم اهلُل يف ظّلِه(2 حديٌث رشيٌف: )سبعٌة يظلُّ

باُس والّزيَنُة يف اإلسالِم 3  اللِّ

تطبيقاٌت عىل أحكاِم وقِف التالوِة يف القرآِن الكريِم )2(4

5

6

الوديعُة وأحكاُمها يف الفقِه اإلسالميِّ

الصحايبُّ اجلليُل أبو عبيدَة عامُر بن اجلراِح 
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سورُة الّنساِء: 
اآليتاِن الكريمتاِن )٥8-٥٩(

 

وَصَف جعفُر بُن َأيب طالٍب  حاَل العرِب قبَل اإلسالِم 
فقاَل: »ُكّنا قوًما أهل جاهلية، نعبُد األصناَم، ونيسُء اجلواَر، 
عيَف، حتى بعَث اهللُ إلينا رسواًل مّنا،  ويأكُل القويُّ منا الضَّ
َده ونعبَده،  نعرُف نسَبه وصدَقه وأمانَتُه، فدعانا إىل اهللِ لنوحِّ
بصدِق  وأمَرنا  واألوثاِن،  احلجارِة  ِمَن  نعبُد  ُكّنا  ما  ونرتَك 

احلديِث، وأداِء األمانِة، وُحسِن اجلواِر، والكفِّ َعِن املحارِم والدماِء، ونانا َعْن قوِل الزوِر، َفصّدقناُه 
ا بِه، واّتبعناُه عىل ما جاَء بِه ِمَن اهللِ تعاىل« ]رواه ابن خزيمة يف صحيحه[. وآمنَّ
       َأستنتُِج أمهيَة اإليامِن يف نِش القيِم الفاضلِة واألخالِق يف املجتمِع.

..................................................................................................
       َأستخِرُج من النَّصِّ ما يدلُّ عىل طاعِة اهللِ تعاىل وطاعِة رسولِِه ملسو هيلع هللا ىلص . 

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

الدرُس 
)1(

    الفكرُة الرئيسُة

أهتيُأ وأستكشُف

ــن  ــٍة م ــىل جمموع ــُم ع ــرآُن الكري ــَد الق أّك
ــاِء  ــِة التــي ُتســهم يف بن ــِة العاّم عّي املبــادِئ الشَّ
املجتمــِع عــىل ُأســٍس ســليمٍة مثــَل أداِء األمانِة، 
ــولِِه ملسو هيلع هللا ىلص،  ــِة رس ــِة اهللِ، وطاع ــدِل، وطاع والع

. ــرِ وُأويل األم

إضاءٌة

التعريف بسورة الّنساء
آياتا  وعدُد  مدنيٌة،  الّنساِء  سورُة 

.)176(
ورُة الكريمُة بتنظيِم  واهتّمت السُّ

العالقاِت بنَي أفراِد املجتمِع. 

1

2
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أستنرُي

دعِت اآليتاِن الكريمتاِن إىل املحافظِة عىل القيِم الفاضلِة التي حتفُظ حقوَق اإلنساِن وتساعُد يف بناِء 
املجتمعاِت عىل ُأُسٍس َسليمٍة.

موضوعاُت اآليتِي الكريمتي:

أداُء األمانِةأوًل:

.﴾ تدعو اآليُة الكريمُة إىل وجوِب َأداِء األمانِة، قاَل تعاىل: ﴿ 

ولأَلمانِة ُصوٌر ِعّدٌة منها:

 َأفهُم وَأحفُظ

املفرداُت والرتاكيُب

ائ : عبــــارُة مــــدٍح، 

)نِعــَم َمــا(.

 ەئ   ەئ: ُيذّكرُكــم بــه 

ويرشــُدكم إليــه.

حئ: اختلفُتم.

يئ : فأرِجعوُه.

مث: مرِجًعا.

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ
ۅ  ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ      ﴿
ائ   ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ    ۇئ  ۇئ   وئ     ەئوئ   ەئ   

جئ   یی   ی   ی    ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ  

يب   ىب  مب   خب   حب   جب        يئ   ىئ   مئ   حئ   

ىث﴾ مث   جث   يت   ىت   ختمت   حت   جت  

ردُّ اخللِف إىل
 كتاِب اهللِ وسّنِة 

رسوله ملسو هيلع هللا ىلص

أداُء
 األمانِة

العدُل بَي
 الناِس

طاعُة اهللِ تعاىل 
وطاعُة َرسولِِه

 ملسو هيلع هللا ىلص وأويل األمِر
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أ   . اأَلمانُة مع اهللِ تعاىل ورسولهِ ملسو هيلع هللا ىلص: وذلك بمراعاِة حقِّ اهلل تعاىل يف أمرِه ونيِه، وتوقرِي رسولِه ملسو هيلع هللا ىلص ، 

ِة آِل بيتِه الكراِم. واالمتثاِل ملا أمَر به، واجتناب ما نى عنه، وحمبَّ

والعقِل؛  البدِن  صّحِة  عىل  احلرِص  مثَل  والُدنيا،  الديِن  يف  هلا  األنفِع  باختياِر  النفِس:  مع  اأَلمانُة  ب. 

راِت، والتدخنِي، وغرِيها. واالبتعاِد عاّم يسبُب هلا الضَر؛ مثَل الـُمْسِكراِت، والـمخدِّ

ُف بِه ِمْن َأعامٍل بدقٍة وإِتقاٍن، ويتجّنَب الِغشَّ يف املعامالِت،  ج . اأَلمانُة مع الّناِس: بأن يقوَم املرُء بام ُيكلَّ

وأن حيفَظ حقوَق الناِس؛ مثَل ردِّ الودائِع وحفِظ األساِر.

وقد حّذَر اإلسالُم من التفريِط باألمانِة، وعدَّ ذلَك ِمن صفاِت املنافقنَي؛ فلقْد قاَل رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: 

َث َكَذَب، وإَذا وَعَد أْخَلَف، وإَذا اْؤمُتَِن َخاَن« ]متفق عليه[. »آَيُة امُلَناِفِق َثاَلٌث: إَذا َحدَّ

مي ُق َتَعلُّ ُأطبِّ
ُ ُصَوَر األَمانِة يف الّنصوِص الّشعّيِة اآلتيِة: ُأبيِّ

عيَُّة النُّصوِص الشَّ
اأَلمانُة مَع اهللِ 
َتَعاىل َوَرسولِه 

g

األَمانُة مَع 
النفِس

األَمانُة مَع 
الناِس

ائتمَنك،  َمْن  إىل  األَمانَة  »أَدِّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللِ  رسوُل  قاَل 

ْن َمْن خاَنك« ]رواه الرتمذي[. وال خَتُ
✓

 قـــاَل َتعـاىل: ﴿    
  

﴾ ]األحزاب:72[.

ا« ْيَك َحقًّ َسِدَك َعَل قاَل رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ جِلَ
]رواه البخاري[.

الرَجُل باحلديِث  ث  قاَل رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا حدَّ
ُثّم اْلَتَفَت فِهَي أمانٌة« ]رواه أبو داود[ )اْلَتَفَت: نظُر خمافَة 

َر أَمانٌة َأو ِسٌّ(. أن يسمعُه أحٌد آخَر إشعارًا بَأنَّ هذا األَم
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العدُل بَي النّاِسثانًيا:

ثالًثا:

جوُع إىل كتاِب اهللِ وسنِّة رسولِه ملسو هيلع هللا ىلص رابًعا: الرُّ

أو  وِن  اللَّ أو  الديانِة  بيَنُهم يف  متييٍز  الناس مجيًعا، دوَن  بنَي  العدِل  مبدأِ  الكريُم إىل حتقيِق  القرآُن  دعا 
ُكلِّ صاحِب  والعدُل واجٌب عىل   ،﴾ تعاىل: ﴿ قاَل  العرِق، 
مسؤوليٍة يف املجتمِع؛ فاحلاكُم ُمطاَلٌب بالعدِل بنَي رعّيتِه، واألُب ُمطاَلٌب بالعدِل بنَي أبنائِه، واملعّلُم يعِدُل 

بنَي ُطاّلبِه، وصاحُب العمِل بنَي ُعاّملِه.

نواهيِه،  واجتناِب  الكريِم،  القرآِن  أوامِر  باّتباِع  تعاىل  اهلل  طاعِة  وجوِب  إىل  الكريُم  القرآُن  دعا 
ِق بأخالِقِه ملسو هيلع هللا ىلص. وطاعِة سيِِّدنا رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص باّتباِع سّنتِه والتَّخلُّ

؛  كام َحثَّ القرآُن الكريُم عىل وجوِب طاعِة ُأويل األمِر، وتنفيِذ أواِمِرهْم يف غرِي معصيٍة هللِ عزَّ وجلَّ
إِْذ بمخالفتِهم تعمُّ الفوىض وينتُش الفساُد.

القضايا  خمتلِف  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  ورسوُله  تعاىل  اهلل  أمَر  بام  والقبوُل  التسليُم  باهللِ:  اإليامِن  مستلزماِت  من 
جوِع إىل القرآِن الكريِم والسّنِة الشيفِة؛ فهام املرجُع عنَد االختالِف والتنازِع. واملسائِل، وذلك بالرُّ

َأتَدبَُّر وَأستنتُِج

.﴾ ُر يف داللِة ختِم اآليِة الكريمِة رقم )58( بقولِِه تعاىل: ﴿ ُأفكِّ
................................................................................................

ُأبدي َرأيي

ِة  ِة النبويَّ عوَة إىل االكتفاِء بالقرآِن الكريِم وحَدُه مصدًرا للتشيِع يف اإلسالِم وترِك السنَّ َأنقدُ الدَّ
الشيفِة.

...........................................................................................  
كوِر فقْط دوَن  للذُّ املرياُث  أْن يكوَن  روا  َفَقرَّ املرياِث؛  بعَد وفاِة األِب اختلَف األبناُء يف توزيِع 

اإلناِث، ما توجيُهَك هُلْم يف هذا اخلالِف؟
................................................................................................

طاعُة اهلل تعاىل وطاعُة رسولِه ملسو هيلع هللا ىلص وُأويل األمِر

1

2
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َأستزيُد

تضّمَن قولُه تعاىل:﴿
﴾َأهــمَّ األدلـــِة             

اإلمجالّيِة لألحكاِم الّشعّيِة، وذلَك كام يأيت:
ُل: القرآُن الكريُم، وذلَك يف قولِه تعاىل: ﴿  ﴾. الّدليُل اأَلوَّ

ـُة الّنبويُة قاَل تعاىل: ﴿  ﴾. نَّ الّدليُل الّثاين: السُّ
الّدليُل الّثالُث: القياُس قاَل تعاىل: ﴿   ﴾.

ُأَنظُِّم تَعلُّمي

سورُة الّنساِء: اآليتاِن الكريمتاِن )٥8-٥٩(

 َأحِرُص عىل طاعِة اهللِ تعاىل وطاعِة سّيِدنا رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص.
........................................................................................

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

1
2
3

َأسمو بِقَيمي

اشِد  يزخُر الّتاريُخ اإلسالميُّ بنامذَج من العدِل بنَي الّناِس؛ ومْن ذلَك قوُل اخلليفِة الرَّ
يِق  يف ُخطبِة خالفتِه: »القويُّ فيكم ضعيٌف عندي حتى آخَذ احلقَّ  أيب بكٍر الصدِّ

ه« ]السرية النبوية البن هشام[.  منُه، والضعيُف فيكم قويٌّ عندي حتى آُخَذ لُه حقَّ

صورٌة
 مشقٌة 

.............. . 1

.............. . 2
.............. . 3
.............. . 4

املوضوعاُت التي 
تضمنتها

اآليتاِن الكريمتاِن:
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 َأقرتُح عنواًنا مناسًبا ملوضوِع اآليتنِي الكريمتنِي.
َأمأُل اجلدوَل اآليت بمعاين املفرداِت املناسبِة، حسَب وروِدها يف اآليتنِي الكريمتنِي:

حئ  ﴾﴿ەئ   ەئوئ  ﴾ ﴿مث  ﴾﴿

ِة اآلتيِة:   عيَّ ُح ِداللَة ُكلِّ َنصٍ ِمَن النُّصوصِ الشَّ ُأوضِّ
 .﴾ أ   . قاَل َتعاىل: ﴿  

.﴾ ب. قاَل َتعاىل: ﴿
ُ صورتنِي مْن صوِر َأمانِة اإلنساِن َمَع الناِس. ُأبيِّ

ُح ُخُطوَرَة خمالفِة أويل األمِر.  ُأوضِّ
﴾ إىِل َقولِه َتعاىل:﴿ ﴾. َأكُتُب اآلياِت الكريمَة ِمْن َقولِه تعاىل:﴿

1
2

3

4
5
6

أخترُب معلومايت

ِق درجُة التحقُّ
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ

1

2

3

4

5

ُم َتَعلُّمي ُأَقوِّ

َأتلو اآليتنِي الكريمتنِي )58-59( ِمْن ُسورة النِّساِء تالوًة سليمًة.

ُ معايَن املفرداِت والرتاكيَب الواردِة يف اآليتنِي الكريمتنِي. ُأبيِّ

ُ اآليتنِي الكريمتنِي. ُأفسِّ

ُأوِقُن بأفضلّيِة تشيعاِت اإلسالِم.

َرتنِي مْن سورِة النِّساِء غيًبا. َأحَفُظ اآليتنِي الكريمتنِي املقرَّ
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أهتيُأ وأستكشُف

وصَف رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص حاَل النّاِس يَوم القيامِة فقاَل: »َفَيكوُن 
ْم يف الَعَرِق، َفِمنُْهْم َمن َيكوُن إىل َكْعَبْيِه،  النَّاُس عىَل َقْدِر أْعامهِلِ
َحْقَوْيِه،  إىل  َيكوُن  َمن  وِمنُْهْم  ُرْكَبَتْيِه،  إىل  َيكوُن  َمن  وِمنُْهْم 
اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  رَسوُل  وَأشاَر  قاَل:  إجْلاًما.  الَعَرُق  ُيْلِجُمُه  َمن  وِمنُْهْم 

بَيِدِه إىل فِيِه« ]رواه مسلم[. َحْقَويِه: َخرِصه.
          ما ُأمنيُتَك يف ذلَك املوقِف؟ ..................................................................
        كيف يصُل اإلنساُن إىل ُأمنيتِه؟ ...............................................................

)سبعٌة يظلُّهُم اهللُ يف ظّلِه(
الدرُس 

)2( 

    الفكرُة الرئيسُة

أشــاَر الّنبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إىل ســبعِة أصنــاٍف مــَن النــاِس 
ــِه َيــوَم القيامــِة  يكونــوَن يف رمحــِة اهللِ تعــاىل وظلِّ

ــِة. احل ــم الصَّ ــبِب أعامهل بس

َأقرُأ وَأحفُظ

ُه: إَماٌم  ِه، َيوَم ال ِظلَّ إالَّ ِظلُّ ُهُم اهلُل َتعاىَل يف ِظلِّ بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  َقال: »َسْبَعٌة ُيِظلُّ ، َعِن النَّ  َعْن َأيب ُهريرَة 

ابَّا يف اهللِ اْجَتمعا عليه  ٌق يف املََساِجِد، وَرُجاَلِن حَتَ َعاِدٌل، وَشابٌّ َنَشَأ يف ِعَباَدِة اهللِ، وَرُجٌل َقْلُبُه ُمَعلَّ

َق بَِصَدقٍة  اٍل َفَقاَل: إينِّ أَخاُف اهلَل، وَرُجٌل َتَصدَّ َقا عليه، وَرُجٌل َدَعْتُه اْمَرَأٌة َذاُت َمْنِصٍب ومَجَ وَتَفرَّ

َفأْخَفاها حتَّى ال َتْعَلَم ِشاَمُلُه ما ُتْنِفُق َيِميُنُه، وَرُجٌل َذَكَر اهلَل َخالًِيا َفَفاَضْت َعْيَناُه« ]متفق عليه[.

إضاءٌة

من أسامِء يوم القيامِة
ــوُم البعِث،  ـَ اليــوُم اآلِخــُر، ي
وُم  ـَ ـوُم النشوِر، ي ـَ وُم التنـاِد، ي ـَ ي

احلساِب، الّساعُة.

يف ِظلِه: )يف محايتِه ورعايتِه(،       إماٌم عادٌل: )احلاكُم العادُل َأو َمْن يَنوُب َعنه(. 

1
2
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أستنرُي

العدالُة يف احلكِمأوًل:

الّنشأُة يف طاعِة اهللِ ثانًيا: 

ُق باملساجِدثالًثا:  الّتعلُّ

بدأ احلديُث الّشيُف بذكِر احلاكِم العادِل؛  لِعَظِم مسؤولّيتِه يف املحافظِة عىل حقوِق 
الّناِس ومصاحلهم، وسيادِة األمِن واالستقراِر يف املجتمِع، ونِش العدالِة بنَي أفراِدِه. 

الّشباُب عامُد األمِة فإن َصَلُحوا استقّرت جمتمعاُتم ونضت، وساَد األمُن، 
ِت اجلريمُة، وخرُي ما حيفُظ استقامَة الّشباِب العبادُة وعىل رأِسها الّصالُة؛ فإن  وقلَّ

نشَأ الّشابُّ عىل طاعِة اهللِ حفظُه اهلل تعاىل ِمْن أهواِل يوِم القيامِة.

هِه وتعليمِه مكارَم األخالِق،  للمساجِد دوٌر كبرٌي يف تربيِة املسلِم وتذيبِه وتفقُّ
َمْن  استحقَّ  لذا  أخالُقه،  وارتقت  إيامُنه  زاَد  باملسجِد  املسلِم  صلُة  زادت  وكلاّم 

َكانْت هِذه ِصفُته َأْن حيمَيُه اهلُل َتعاىل ِمْن َأهواِل يَوِم القيامِة. 

ه  يبنّيُ الّنبيُّ الكريُم ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا احلديِث الّشيِف أصناًفا ِمَن الّناِس يشمُلهُم اهلُل َتعاىل برمحتِه، وظلِّ
َيوَم القيامِة؛ ألعامٍل قاموا هبا.

ِق باملساجِد. ِدللُة استخداِم لفِظ الّتعلُّ
................................................................................................

ُح  ُر وُأوضِّ ُأفكِّ

التحابُّ يف اهللِ تعاىلرابًعا:
اإليامِن  صفاِت  مْن  فيِه  ملا  غرَيه  املرُء  حيبَّ  أن  الّصادِق  اإليامِن  عالماِت  ِمْن 
نا سبحانه وتعاىل  واألخالِق الكريمِة، وليَس ِمْن َأجِل َمنفعٍة دنيوّيٍة، ولذا َجعَل ربُّ
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ُةخامًسا: العفَّ

َدَقُةسادًسا: الصَّ

أرشَد اإلسالُم إىل جمموعٍة من التوجيهاِت التي حتمي املجتمَع ِمَن الوقوِع يف الرذائِل وامُلحرماِت، 
وِمْن ذلَك أّنُه دعا إىل َغضِّ الَبرِص واالبتعاِد عام يثرُي الَغرائَز؛ مثَل مشاهدِة املواقِع اإللكرتونيِة التي تنُش 

ما يتناف َمَع مبادِئ اإليامِن واأَلخالق الفاضلِة.
- َأرجُع إىل اآلياِت )23-34( ِمْن ُسورة يوسَف، وَأستنبُِط ِمْنها ما َيدلُّ عىل الِعّفِة.

ْت،  وجعَلها عبادًة يتقّرُب هبا العبُد إىل اهللِ  حثَّ اإلسـالُم عىل الّصدقِة وإن َقلَّ
تعاىل، وفّضـَل إخفاَءهــــا ونى َعـِن الَتبـاهي هبـــا ُمـراعاًة ملشاعِر امُلحتاجنَي، 

﴿ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ـاَل َتعاىل:  َق

ۀہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ﴾ ]البقرة: 262[.

األَسباَب التي ِمْن َشأِنا إِدامُة املحّبِة واملوّدِة بنَي األَصدقاِء.
................................................................................................

ُأناِقُش 

َعزَّ  اهلُل  )َقاَل  قاَل ملسو هيلع هللا ىلص:  القيامِة،  يوَم  نوٍر  مْن  بمنابٍر  اهلل  املتحابنَي يف  ثواًبا عظياًم، فخصَّ  اإليامنيِة  للمحبِة 
َهَداُء( ]رواه الرتمذي[. وَن َوالشُّ بِيُّ ْم َمَنابُِر ِمْن ُنوٍر َيْغبُِطُهُم النَّ وَن يِف َجاَليِل هَلُ : امُلَتَحابُّ َوَجلَّ

ـ

َأنُقُد املوِقَف اآليَت: 

رجٌل يتصّدُق باملِه عىل الفقراِء ويلتقُط صوًرا لذلَك وينُشها 
 . عىل مواقِع التواصِل االجتامعيِّ

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



156

َأستزيُد

اخلشيُة ِمَن اهللِ َتعاىلسابًعا:

إْن   السّيام  العبِد  إيامِن  عىل  دليٌل  اللِّساِن  َأو  بالقلِب  تعاىل  اهلل  ِذكَر  إنَّ 
اهللِ  مَن  دليٌل عىل إخالصِه وَخشيتِهِ  الّناس؛ ألّنه  َعِن  بعيًدا  َخلَوتِِه  كاَن يف 
ا  تعاىل، فحنَي َيذُكُر العبُد جالَل اهللِ تعاىل وقدرَتُه وعظمَتُه تذرُف عيناُه ُحبًّ
، فيكرمُه اهلُل تعاىل برمحتِه يوَم القيامِة؛ ألنَّ خشيَتُه هذِه تدفُعُه إىل  هللِ عزَّ وجلَّ
مراقبِة أعاملِِه وسلوِكِه، وإىل االلتزاِم بأوامِر اهللِ تعاىل واالبتعاِد عِن الذنوِب 

واملعاص. 

بعِة الواردِة يف احلديِث الشيِف. ابِط الذي يربُط بنَي األصناِف السَّ يف الرَّ
.......................................................................................

ُر ُأفكِّ

ًة بالّرجاِل، وإنَّام تشمُل النساَء أيًضا. - الّتوجيهاُت الّنبوّيُة التي جاءت يف احلديِث الشيِف ليسْت خاصَّ
ابقِة استحقَّ ثواَب اهللِ تعاىل ومحايَتُه ورعايَتُه يوَم القيامِة. - مْن قاَم باألعامِل السَّ

بعِة  ِه يوَم القيامِة، وهَي مْن غرِي األصناِف السَّ - تدخُل أصناٌف ُأخرى يف محايِة اهللِ تعاىل ورمحتِه وظلِّ
املذكورِة يف احلديِث الشيِف، منها ما جاَء يف قوِل سّيِدنا رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص :»َمْن َأنَظَر ُمعًسا َأو َوَضَع 

يِن. : هو غرُي القاِدِر عىل سداِد الدَّ ِه« ]رواه مسلم[. َأنَظَر: َأمَهَل، امُلعِسُ عَنه، َأظّلُه اهلُل يف ِظلِّ

َم زيُن العابديَن عيُل بُن احلسنِي بِن عيِل بِن أيب طالٍب  ُأنموذًجا حُيتذى يف صدقِة  َقدَّ
وظلَّ  الفقراِء،  بيوِت  أماَم  ويضُعها  ظهرِه  عىل  الدقيِق  أكياَس  لياًل  حيمُل  فكاَن   ، السِّ

ُة، فلام غّسلوُه وجدوا آثار احلباِل سوداَء عىل ظهرِه، فقالوا: ما هذا؟  عىل هذِه احلاِل إىل أْن وافْتُه املنيَّ
َث َأهُلُه الّناَس بَصنيعِه. َفَحدَّ

صورٌة
 مشقٌة 
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َق بَِصَدقٍة َفأْخَفاّها َحَتى اَل َتْعَلَم ِشامُلُه َما ُتْنِفُق َيميُنُه« كنايٌة عْن  يف قوِل رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »وَرُجٌل َتَصدَّ
َيُده الُيسى عـّمـا تنفقُه الُيمنى، وهذا يدلُّ عىل  شّدِة اإلخالِص يف الصدقِة، واملعنى َأْي ال تدري 

املبالغِة يف اإلخفاِء.

أربُط 
مَع

اللُّغة
 العربّية

ُأَنظُِّم تَعلُّمي

هُم اهلُل يف ظّلِه سبعٌة يظلُّ

 ...............................1

...............................2

...............................3

 ...............................4

...............................5

...............................6

...............................7

 َأحِرُص عىل اإلخالِص هللِ تعاىل يف كلِّ أعاميل.
.......................................................................................
.......................................................................................

1
2
3

َأسمو بِقَيمي
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1
2

3

4

5

أخترُب معلومايت

ُ أمهّيَة العدِل بنَي الناِس. ُأبيِّ
ُل ما َيأيت: ُأعلِّ

كِر يف هذا احلديِث. اَب الذي نشَأ عىل العبادِة بالذِّ أ    . خصَّ سيُِّدنا َرسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص الشَّ
بعِة. ب. جعَل سّيُدنا رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص احلاِكَم العادَل ضمَن األصناِف السَّ

ج . ذكُر اهللِ تعاىل بالقلِب أو الّلساِن دليٌل عىل إيامِن العبِد.
َأستنتُج أثًرا واحًدا يعوُد عىل الفرِد أو املجتمِع لكلٍّ مّما يأيت:

جـ. التحابُّ يف اهلل. ُق باملساجد.   ب. التعلُّ ُة.    أ.العفَّ
وَن  بِيُّ ْم َمَنابُِر ِمْن ُنوٍر َيْغبُِطُهُم النَّ وَن يِف َجاَليِل هَلُ : امُلَتَحابُّ  قاَل َرسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َقاَل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ

َهَداُء«. َوالشُّ
أ. إالَم يدعو احلديُث الّشيُف؟  

ب. ما األجُر املرتتُب عىل العمِل هبذا احلديِث؟
َأضُع إشارة )✓( أماَم العبارِة الصحيحِة وإشارَة )✕( أماَم العبارِة  غرِي الصحيحِة يف كلٍّ مّما يأيت:

أ    . )       ( يدلُّ احلديُث الشيُف عىل أنَّ الصدقَة جيُب أْن تكوَن باليمنِي.
بعُة املذكورُة يف  ه يوَم القيامِة هي األصناُف السَّ ها اهلل تعاىل يف ظلِّ ب. )      ( األصناُف التي يظلُّ

                   احلديِث الشيِف فقْط.
جاِل فقط. ج . )        (  الّتوجيهاُت الّنبوّيُة التي جاءت يف احلديِث الشيِف خاصٌة بالرِّ

ِق درجُة التحقُّ
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ

1

2

3

4

5

ُم َتَعلُّمي ُأَقوِّ

َأقرُأ احلديَث النَّبويَّ الّشيَف قراءًة سليمًة.

َأشُح احلديَث رشًحا وافًيا.

ُ األصناَف التي تكوُن يف ِظلِّ اهللِ تعاىل يوَم القيامِة.  أبيِّ

َأحِرُص عىل خشيِة اهلِل تعاىل واإلخالِص لُه سبحانُه.

 َأحفُظ احلديَث النبويَّ الّشيف امُلقّرر َغْيًبا.
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باُس والّزيَنُة يف اإلسلِم   اللِّ

چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ﴿ڄ   َتعاىل:  قاَل 

چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ﴾ ]األعراف:26[. 

أشارت اآليُة الكريمُة إىل نوعنِي من اللِّباس، بالّتعاوِن مع 

ُق بنَي النَّوعني ُمبيِّنًا الّرابط بينَهام. جمموعتي؛ ُأفرِّ

باُس احليسُّنوعا اللِّباِس باُس املعنويُّاللِّ اللِّ

اللِّباُس الّساتُراملعنى

تزينُي القلِب باإليامِناألمهّيُة

ُأَفكُِر يف الّرابِط بنَي النَّوعنِي: ....................................................................

الدرُس 
)3(

    الفكرُة الرئيسُة

أهتيُأ وأستكشُف

ــِر  ــوِر باملظه ه ــىل الظُّ ــالُم ع ــثَّ اإلس َح
الالئــِق احلســِن امُلحَتِشــِم؛ الــذي َيسُتــــُر 
ــُم شــؤوَن  الَعــوَرَة، ووضــَع أحكاًمــا تنظِّ
بــاِس بصــورٍة حتفــُظ كرامــَة اإلنســاِن. اللِّ

إضاءٌة

باُس:  اللِّ
ي جسَم اإلنساِن أو جزًءا  ما ُيغطِّ

ِمْنُه.
الّزينُة:

ُن بِه  اإلنسـاُن ِمــْن  ُكــلُّ مـَا يتزيَّ
األشيــاء  مَن  غريِه  أو  ملبـوٍس 
امُلباحِة التي ُتكِسُبُه مَجااًل وُحسًنا.
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باِس للحفاِظ عىل األجساِد، ومنًعا لكشِف العوراِت. ِمْن تكريِم اهللِ َتعاىل لإلنساِن َأْن َأنعَم عليه باللِّ

أستنرُي

مفهوُم الَعورِة وُحدوُدَهاأوًل:

هي كلُّ ما جيُب عىل اإلنساِن َأن يسرتُه ِمْن جسمِه َأماَم من ال جيوُز له النَّظُر إِليِه.

َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص :» ال ينظُر الرجُل إىل َعورِة الرجِل، وال الـمرأُة إىل َعورِة الـمرأِة« ]رواه مسلم[.

اترِة لعوراِتْم.  وقد أوجَب اهللُ تعاىل عىل العباِد ارتداَء املالبِس السَّ

وقد  حابِة  الصَّ بَأحِد  النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َمرَّ  َفقْد  كبِة  الرُّ إىل  ِة  السُّ بنَي  ما  ِهَي:  األدنى  ها  الّرُجِل يف حدِّ وعورُة 

ما  مجيُعُه  جسُمها  املرأِة:  وَعورُة  أمحد[،  ]رواه  َعوَرٌة«  الَفِخَذ  َفإِنَّ  َفِخَذَك،  َله:»َغطِّ  فقاَل  َفِخُذُه  انكشف 

ۀ   ۀ     ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ﴿ َتعاىل:  قاَل  نِي،  والَكفَّ الوجِه  عدا 

واجللباُب هو  ]األحزاب: 59[،  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ﴾ 
]النور:31[،  واخلمـاُر هو  ﴿ں  ڻ  ڻ  ڻ﴾  َتعاىل:  وقاَل  املرأِة،  اتُر جلسِد  السَّ اللِّباُس 

دِر. أس الذي ُيسَدُل عىل العنِق والصَّ غطاُء الرَّ

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی    ﴿ َتعاىل:  ، قاَل  آدَم   نبيِّ اهللِ  ُر ما جاَء يف قصِة  َأتَدبَّ

لسرِت  وزوَجُه  آدَم   دفَع  الذي  بَب  السَّ وَأستنتُِج   ،]22 يئ﴾]األعراف:  ىئ   مئ   حئ   جئ  
عورتيهام.

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

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

ُر وَأستنتُج َأتَدبَّ
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ينةثانًيا : َأمّهيُة اللِّباس والزِّ

ينِة وآداهباِمثالًثا: باِس والزِّ ِمْن َأحكاِم اللِّ

اعتنى اإلسالُم بلباِس اإلنساِن وزينتِه؛ وذلَك ألنَّ اللباَس والزينَة فيهمـا: 
 أ    . تكريــٌم لإلنســان وصيانٌة لألجسـاِد مــن كــلِّ ما يؤذيا، قاَل 

چ   چ    چ    ڃ   ڃ   ﴿ڃ   َتعاىل: 
ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ         ڇڇ   چ  

]النحل:81[. ڌ  ﴾ 
ب. إظهاُر نعمِة اهللِ تعاىل وشكرِه، قاَل رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ اهلَل حُيِبُّ 

َأْن َيرى َأثَر نِعَمتُِه َعىل َعبدِه« ]رواه الرتمذي[، ويكوُن ُشكُر اهللِ َتَعاىل عىل النِّعمِة باحلرِص عىل ارتداِء 

اتِر الُمناِسِب، قاَل رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ اهلَل مَجِيٌل حُيِبُّ اجَلامَل« ]رواه مسلم[. باِس السَّ اللِّ
ج . َسرٌت لَِعوَرِة اإِلنساِن وَحدٌّ من انتشاِر الفاِحَشِة يف امُلجَتَمِع.

ينِة أحكاًما وضوابَط جيُب مراعاتا مرضاًة هلل تعاىل ومنها:  َوَضع اإلسالُم لّلباِس والزَّ

باُس ساتًرا للعورِة. أ   . أن يكوَن اللِّ

ًقا ملتصًقا بأعضائِه، أو شفاًفا ُيظِهُر ما وراءُه. باُس مّما يصُف جسَم اإلنساِن، كَأن يكون َضيِّ ب. أن ال يكون اللِّ

ُقوا، واْلَبُسوا  ينِة ِمْن َغرِي إِساٍف، قاَل رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ُكُلوا، وارشُبوا، وَتَصدَّ ج . االعتداُل يف امللبِس والزِّ

يف َغرِي إِساٍف وال خَميلٍة« ]رواه النسائي[ .

جاِل، قاَل عبُداهللِ بُن عباٍس:  »َلَعَن  ُه النِّساِء بالرِّ جاِل بالنِّساِء، َأو تشبُّ ُه الرِّ د  . حتريُم لبِس ُكلِّ ما فيِه تشبُّ
َجاِل« ]رواه البخاري[. َجاِل بالنَِّساِء، وامُلَتَشبَِّهاِت ِمَن النَِّساِء بالرِّ َرسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص امُلَتَشبِِّهنَي ِمَن الرِّ

هـ. أن ال تكوَن الّزينُة بيشٍء حمّرٍم؛ كالوشِم أو غرِيه، مما يسّبُب رضًرا جلسِم اإلنساِن. 

ُم  َأتعـــلَّ

يف ضوِء َتَأمُّيل قوَل رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص : »إنَّ اهللَ حيبُّ أن يرى أثَر نعمته عىل عبده« ]رواه الرتمذي[: ُأناِقُش 
هُد ال يعني ارتداَء املالبِس الّرثِة، وعدم العنايِة بالّشعِر«.  العبارَة اآلتيَة: » الزُّ

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

َأتَأّمُل وُأناِقُش

 ڃ:هَي القمصــــــاُن
ــاِب ــَن الثِّي ــا ِم  ونحُوهــ
ــاِن ــِن والكّتــــ  والقطـــ

والصــوِف.
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و   .  أباَح اإلسالُم للمرأِة ُحيلَّ الّذهِب والَفّضِة ولبَس احلريِر، بيَنام حّرَم لبَس الّذهِب واحلريِر عىل الرجاِل، 

ٍة« ]رواه البخاري[، وَعْن  بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َخاَتًما ِمن ِفضَّ َذ النَّ َ وأباَح هلم لبَس الَفّضِة، قاَل عبُداهللِ بُن ُعمر  : »اختَّ

َعيلِّ بِن َأيب طالٍب  قاَل: إنَّ نبيَّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأخَذ حريًرا، فجَعَلُه يف يمينِِه، وَأخَذ ذهًبا فجَعَله يف ِشاملِه، 

تي« ]رواه ابن حبان يف صحيحه[. ُثمَّ قاَل: »إنَّ هذيِن حراٌم عىل ُذكوِر أمَّ

ُأبدي َرأيي

لوكاِت اآلتيِة مَع الّتعليِل: ُأبدي َرأيي يف السُّ

لوُك الّتعليُلالّرأُيالسُّ

يرُج بعُض الّشباِب إىل األماكِن العاّمِة بمالبِس النوِم.

يصيّل بعُض الّناِس يف املساجِد بمالبَس عليها ُصوٌر غرُي الئقٍة.

يتباهى بعُض الّناِس يف رشاِء مالبَس وأدواٍت للّزينِة بأسعاٍر باهظٍة.

يذهُب بعُض الّطلبِة إىل املدرسِة يف مالبَس غرِي نظيفٍة ودوَن تسيِح 
َشعِرهم.

ُر وَأكتشُف َأَتَدبَّ

يفُة آداُب اللِّباِساألَحاديُث الشَّ

قاَل رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمن َلبَِس َثوًبا فقال: احَلمُد هلل الذي َكساين هذا الثَّوَب وَرَزَقنيه 
َم ِمن َذنبِه« ]رواه أبو داود[.  ٍة، ُغِفَر له ما تَقدَّ ِمن َغرِي َحوٍل ِمنِّي وال ُقوَّ

ِلِه، َوُطُهـوِرِه«  ِه. يِف َنْعَلْيِه، َوَتَرجُّ َن يِف َشْأنِِه ُكلِّ َيمُّ َكـاَن رسـوُل اهللِ  ملسو هيلع هللا ىلص »حُيِبُّ التَّ
عر(. ُل: هو تذيُب الشَّ ]رواه البخاري ومسلم[ )الرَتجُّ

آداًبا ُأخرى للِّباِس ِمَن األحاديِث النّبوّيِة الّشيفِة اآلتيِة:
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: هو أحُد مشاريِع اهليئِة اخلريّيِة األردنّيِة اهلاشمّيِة ويدُف إىل توفرِي املالبِس  بنُك امللبِس اخلرييُّ

املالئمِة لألِس املحتاجِة يف حمافظاِت اململكِة األردنّيِة اهلاِشِميَِّة كاّفًة وعىل مداِر العاِم.

ُم مقرتحاٍت للّتعامِل مَع املالبِس  ؛ وُأقدِّ مِز املجاوِر؛ َأزوُر صفحَة بنِك املالبِس اخلرييِّ باستخدامِ الرَّ

الزائدِة َعِن احلاجِة.

َأستزيُد

األزياُء الرتاثيَُّة األردنّيُة
يرتدي األردنيوَن مالبَس تراثيًة يف املناسباِت امُلخَتِلَفِة، وهي مالبُس حمتِشمٌة تتوافُق مع رشيعتنا اإلسالميِة 
تِه، وهي مستوحاٌة مَن البيئِة األردنيَِّة العربيِة. ا مْن تاريِخ الَشعِب األردينِّ وثقافتِه وُهويَّ ومتّثُل جزًءا مهمًّ

. ُن مالحظايت عِن اللِّباِس الرتاثيِّ األردينِّ ُأدوِّ

أربُط 
 الجتامعياتمَع

 والّلباُس احلسُن هو اللباُس النظيُف املرّتُب، فقْد رأى رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص رجاًل شعًثا فقاَل :»أما كاَن جَيُِد 

ُن به شعَره« ورأى رجاًل آخَر عليِه ثياٌب وسخٌة فقاَل ملسو هيلع هللا ىلص :»َأما كاَن هذا جَيُد ماًء يغسُل به  هذا ما ُيَسكِّ

َثوَبه« ]رواه أمحد[. 

مِز املجاوِر؛ ُأشاِهُد مقطَع الفيديو وَأستنتُِج آداًبا ُأخرى للِّباِس. باستخداِم الرَّ
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ُأَنظُِّم تَعلُّمي

باُس والّزينَُة يف اإلسلِم  اللِّ

مفهوُم اللِّباِس: 
..................................

ينِة:  مفهوُم الزِّ
..................................

أمهيُة اللِّباِس

مفهوُم العورِة: 
.......................................

أحكاُم اللِّباس وآداُبه 

حدوُد العورِة:
للرجِل..................................
للمرأِة ..................................

َأحرُص عىل إظهاِر نعمِة اهللِ تعاىل يف لبايس ِمْن َغرِي تكّبٍ أو َتفاخٍر.
.......................................................................................
.......................................................................................

1
2
3

َأسمو بِقَيمي

أ.     .................................

ب.  .................................
أ.     .................................
ب.  .................................
جـ. .................................
د.    .................................
هـ.  .................................
و.    .................................
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باِس، الَعورِة. ُ املقصوَد بكلٍّ من: اللِّ ُأبيِّ
باِس. ُد حكمَة مشوعّيِة اللِّ ُأعدِّ

باِس يف اإلسالِم. َأذكُر دلياًل عىل مشوعيِة اللِّ
باِس. ُد رشطنِي مْن رشوِط اللِّ ُأعدِّ

باِس كام تدلُّ عليها النُّصوُص اآلتيُة: َأذُكُر أمهيَة اللِّ
أ    . قاَل َتعاىل: ﴿ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ﴾.

ڇ         ڇڇ   چ   چ   چ    چ    ڃ   ڃ   ﴿ڃ   َتعاىل:  قـاَل  ب. 
ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ﴾.

ٍة ِمــن ِكــْبٍ، قــاَل َرُجــٌل: إنَّ  ــَة َمــن كاَن يف َقْلبِــِه ِمْثقــاُل َذرَّ ج  . قــاَل رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ال َيْدُخــُل اجَلنَّ

ُجــَل حُيِــبُّ أْن َيكــوَن َثْوُبــُه َحَســًنا وَنْعُلــُه َحَســَنًة، قــاَل: إنَّ اهلَل مَجِيــٌل حُيِــبُّ اجَلــامَل«. الرَّ

ُ احلكَم الشعيَّ )جيوُز، ل جيوُز( يف احلاالِت اآلتيِة مع التَّعليِل: ُأبيِّ
أ    . وضَع سعيٌد وشاًم عىل يِدِه.

ب. َأرتدي مالبَس َرّثًة كي ُأظِهَر تواضعي للناِس.
ج . َلبَِس رجٌل خامًتا من الذهِب.

د   .   َخَرَجْت امرأٌة إىل العمِل بمالبَس ضيَّقٍة.

1
2
3
4
5

6

أخترُب معلومايت

ِق درجُة التحقُّ
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ

1

2

3

4

ُم َتَعلُّمي ُأَقوِّ

باِس، والّزينِة، والعورِة. ُ مفهوَم كلٍّ من: اللِّ ُأبيِّ

ُ حدوَد العورِة. ُح ُحكَم سرِت العورِة ، وُأبيِّ ُأوضِّ

باِس وآداَبه. ُد أحكاَم اللِّ باِس، وُأعدِّ َأستنتُِج أمهيَة اللِّ

ُر دوَر الّشيعِة اإلسالميِة يف املحافظِة عىل َسرِت العوراِت. ُأقدِّ
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تطبيقاٌت عىل أحكاِم وقِف التلوِة 
يف القرآِن الكريِم )2(

ُر مواضَع الوقِف عىل الكلامِت التي حتَتها خطٌّ يف اآلياِت  َأَتَدبَّ

الكريمِة اآلتيِة، ثمَّ أستنتُج نوَع الوقِف.

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   َتعـاىل:  قــاَل      

پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ  

ڤ  ڤ  ڦ﴾ ]البقرة: 30[.
َتعـاىل: ﴿ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ   قـاَل      

ڎ  ڎ  ڈ   ڈ        ژ  ژ﴾ ]فاطر: 7[.

الدرُس 
)4(

    الفكرُة الرئيسُة

أهتيَُّأ وأستكشُف

ــِم  ــرآِن الكري ــالوِة الُق ــاِن ت ــاِم إتق ــِن مت م
ــِه. ــالوِة وحاالت ــِف الّت ــكاِم وق ــُة أح معرف

إضاءٌة

  الّصالُح  لُف  السَّ ُعنَي 
بمعرفِة فواصِل الكالِم، ومراعاِتا 
خاصًة يف كـالِم اهللِ تعــاىل؛ ألنَّ 
مّما يعنُي عـىل معرفِة معــاين  هذا 
ولـــذلَك  وتفسرِيها،  اآليــاِت 
واإلملاِم  اإلعراِب،  َفهِم  مْن  الُبدَّ 
التفسرِي،  ومعرفِة  ِة،  العربيَّ غِة  باللُّ

والقراءاِت.

1

2
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َألِفُظ َجيًدا

أتلووُأَطبُِّق سورة ُ األعراِف )94-102(املفرداُت والرتاكيُب

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ
ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ  ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ﴿

ی   ی   ی   ىئ    ىئ   ىئ   ېئ   ېئ  
خب   حب    جب   يئ     ىئ   مئ   حئ   جئ   ی  
مب  ىب  يب  جت    حت  خت   ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  
پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ            
ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ  ٹ  
ڃ    ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  
چچ  چ  چ    ڇ    ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ     ک  ک   
ڳ   ڳ    ڳ   ڳ     گ    گ   گ   گ   کک  
ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ںں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ  
ھ      ھ     ھھ    ہ   ہ   ہ   ہ     ۀ   ۀ  
ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇۆ  

﴾ ۋ     ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ  

ٿىئېئ

ېئ: البؤُس 
والفقُر.

قُم  ېئ: السَّ
واملرُض.

ىئ: يتذّللوَن 
ويتوبوَن.

ڇ    ڇ :عقوبُتُه. 

يبـنّيِ  أَوملْ  ڌ:  ڌ  
هلُـْم. تعـاىل  اهللُ 
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ــَع  ــراِف )94-102( َم ــورِة األع ــْن س ــَة ِم ــاِت الكريم ــو اآلي ــي؛ َأتل ــَع جمموعت ــاوِن َم بالّتع
تطبيــِق أحــكاِم الّتــالوِة والّتجويــِد، وَأطُلــُب إليِهــْم تقييــَم تــالويت ومــدى التزامــي أحــكاَم 

الوقــِف، َوِمــْن ثــمَّ وضــَع العالمــِة املناســبِة، بعــَد حــذِف نصــِف عالمــٍة َعــْن كلِّ خطــأٍ.

عدُد األخطاءِ:
................10

العالمُة:    

َأتلو وُأقيُِّم

َأستزيُد

حيِح عنَد تالوِة كتاِب اهللِ تعاىل تكوُن بالتَّدُبِر ومعرفِة التفسرِي  إنَّ طريقَة معرفِة الَوقِف الصَّ
عْن  ورَد  كام  القرآِن،  إِعراِب  ِم  تعلُّ عىل  التجويِد  علامُء  حثَّ  ولذلَك  واإلعراِب،  بالّلغِة  واإلملاِم 

بعِض الصحابِة  أّنْم قاُلوا: »َأعِرُبوا هذا القرآَن«.

ُأَنظُِّم تَعلُّمي

تطبيقاٌت عىل أحكاِم وقِف التلوِة يف القرآِن الكريِم )2(

علماُت وقِف التلوِة

الَتلِف.الَتلِف.الَتلِف.الَتلِف.الَتلِف.
................ ................ ................ ................ ................
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ُح العالقَة بنَي إتقاِن تالوِة الُقرآِن الكريِم وأحكاِم وقِف الّتالوِة. ُأوضِّ
 . لُف الّصالُح  بمعرفِة فواصِل الكالِم ومراعاِتا، خاصًة يف كالِم اهللِ عزَّ وجلَّ ُل: ُعنَي السَّ ُأعلِّ

ُل اآلياِت الكريمَة اآلتيَة ثمَّ ُأجيُب عامَّ يليها: َأتأمَّ
- قاَل َتعاىل: ﴿ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  
وئ    ەئەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې    ې   ې   ۉې  
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ ۈئ  ېئ   ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ   پ  
ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ  
ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ      ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ﴾ ]البقرة: 96-93[.
. ُح حكَم الوقِف عىل الكلامِت التي حتَتها خطٌّ  أ  . ُأوضِّ

ُ ِدالالِتا. ب. ُأصنُِّف قائمًة بعالماِت وقِف التالوِة الواردِة يف اآلياِت الكريمِة الّسابقِة، وُأبيِّ

1
2
3

أخترُب معلومايت

ِق درجُة التحقُّ
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

نتاجاُت التََّعلُِّم

1

2

3

ُم َتَعلُّمي ُأَقوِّ

أَستذكُر عالماِت وقِف التالوةِ.

ُد أنواَع الوقِف، وأُصنُِّف قائمًة بأمثلٍة عىل أحكاِم الوقِف. أُعدِّ

َأتلو اآلياِت الكريمَة )94-102( مْن سورِة األعراِف تالوًة سليمًة.

التلوُة البيتّيُة

- َأرِجُع إىل املصحِف الّشيِف وَأتلو اآلياِت الكريمَة )104-117( ِمْن ُسورِة األَنعاِم تالوًة سليمًة 
مع تطبيِق َأحكاِم التِّالوِة والتَّجويِد، واالنتباِه إىل َأحكاِم الوقِف. 

- َأستخِرُج مَن اآلياِت الكريمِة مخسَة أمثلٍة عىل عالماِت وقِف التالوِة.
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الوديعُة وأحكاُمها 

يف الفقِه اإلسلميِّ

، فقامْت بَوضِع  أرادْت أمُّ حمّمٍد الذهاَب ألداِء فريضِة احلجِّ
هِب، َأمانًة عنَد صديقتِها ُأمِّ خليٍل، عىل َأْن َتْأُخَذها  ُحِليِّها ِمَن الذَّ

فِر. بعَد رجوِعها ِمَن السَّ

ِف الذي قامت به ُأمُّ  برأيك: ما املفهوُم الذي نطِلقُه عىل التَّرَصُّ
حمّمٍد؟ 

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

الدرُس 
)5(

    الفكرُة الرئيسُة

أهتيُأ وأستكشُف

ــِه  ــِظ أموالــ ــاُن إىل حف ــاُج اإلنســ حيتــ
وممتلكاتــِه التــي قـــد ال يســتطيُع حفَظهــا 
بنفســِه، ولــذا رشَع اإلســالُم الوديعــَة لُتحّقــَق 
ــاِس وتكــوَن صــورًة مــن ُصــَوِر  ــَح الّن مصال

ــم. ــاوِن بِيَنه التّع

إضاءٌة

ُيطلُق عىل الوديعِة َأحياًنا لفُظ 
لفٌظ  اأَلمانَة  ألنَّ  وذلَك  األمانِة؛ 
عـاٌم يشمل ُكلَّ ما اؤمتَن اإلنساُن 

عليِه.

الوديعُة باٌب من أبواِب اخلرِي والّتعاوِن، وفيها حفٌظ ألمواِل الّناِس وقضاٌء حلوائجهم، قاَل َتعاىل: 
بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص حيفُظ الودائَِع لقريٍش قبَل بعثتِِه وبعَدها  ﴿                                                                  ﴾ ]املائدة:2[ ، وَقْد كاَن النَّ

َد الودائَِع إىِل َأصحاهِبا. ا   يف مكَة لرَيُّ اِدِق اأَلمنِي، وملّا َأراَد اهلجرَة استبقى عِليًّ حتى ُعِرَف بالصَّ

أستنرُي
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مفهوُم الوديعِةأوًل:

َأركاُن عقِد الوديعِةثانًيا:

ما يضعُه شخٌص عنَد غريِه أمانًة ليحفظُه َلُه، ثمَّ َيرُدُه إِليِه عنَد طلبِه.

لعقِد الوديعِة َأركاٌن يقوُم عليها، وهي:
ِء الذي يرغُب بحفظِه. أ    . امُلوِدُع: هو املالُك لليشَّ

ب. امُلوَدُع عنَده: هو َمْن يقوُم بحفِظ الودائِع.
ج . الوديعُة: اليشُء الذي يرغُب املوِدع يف حفظِه.

ا عن موافقتهام عىل إِجراِء َعقِد الوديعِة.  يغُة: ما صدَر من الَطرفنِي ُمعّبً د   . الصِّ

َأستذكُِر وُأقاِرُن

َأستذكُِر َعقَد الَقرِض وُأقاِرُن بينَه وبنَي الوديعِة مْن حيُث:

الَوديعُةالَقَرُضِجَهُة الُمقاَرَنِة

انتقاُل امُللكية

الغرُض ِمنْه

ُك الّتَملُّ
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َأحكاُم عقِد الوديعِةثالًثا:

لعقِد الوديعِة َأحكاٌم تنظُِّمُه، وِمْن ذلَك:
أ    . الوديعُة مستحبٌة يف حقِّ املوَدِع ِعنَدُه إذا كان قادًرا عىل ِحفظِها.

ب. الوديعُة أمانٌة يف يِد َمْن َقبَِلها، وجيُب عليِه َأن يؤدِّيا متى َطلَبها صاِحُبها، وحيرُم عليِه إنكاُرها، 
﴾ ]النساء: 58[.  قَاَل َتَعاىَل: ﴿

ج  . جيُب عىل املوَدِع عنده حفُظ الوديعِة، وال جيوُز له استخداُمها إاّل بإذِن صاحبِها، فإذا هلكِت الوديعُة 
دوَن َتعدٍّ أو تقصرٍي من املوَدِع عندُه فال يشَء عليِه، لقوِل سّيِدنا رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص:»من ُأوِدَع وديعًة فال 

َ يف ِحفظِها أو َتعّدى عليها فَتِلفْت فعليِه َضامُنا. َضامَن َعليِه« ]رواه ابن ماجه[، أّما إذا قرصَّ

قال يوسُف جلارِه حمموٍد: سأضُع سياريت عندَك إىل حنِي رجوعي مْن َسَفري  خارَج البالِد؛ فقاَل 
حمموٌد: قبلُت عىل بركِة اهللِ.

َأستخِرُج من الّنصِّ الّسابِق َأركاَن عقِد الوديعِة اآلتيَة:

ُر وَأستخِرُج   ُأفكِّ

يغُةالَوديعُةاملوَدُع ِعنَدُهاملوِدُع الصِّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....................
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عىل الّرغِم من معاداِة قريٍش لسّيدنا رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص؛ إاّل أّنا كانت تضُع وداِئَعها ِعنَدُه.
................................................................................................

ُر وُأعلُِّل ُأفكِّ

َأستزيُد

يصحُّ لإلنساِن أن يأخَذ أجرًة مقابَل حفِظ الوديعِة، ومْن 
ُمُه البنــوُك واملصــارُف مـن ُصوٍر حديثٍة حلفِظ  ذلَك مــا تقدِّ
االحتفاَظ  للموِدِع  تتيُح  التي  األماناِت  كصناديِق  الودائِع، 
هذِه  نُُه  ومُتكِّ آمٍن،  مكاٍن  يف  امُلهّمِة  وأوراقِه  الثمينِة  بمقتنياتِِه 

اخلدمُة ِمَن الوصوِل إىل صندوقِه اخلاصِّ يف أيِّ وقٍت.

بِيَّ  ها إىِل َأصحاهِبا سبٌب لتفريِج الُكرباِت واهُلموِم؛ وِمْن ذلَك أنَّ النَّ ِحفُظ األماناِت والودائِع وردُّ
ملسو هيلع هللا ىلص أخَبنا َعْن ِقصِة ثالثِة رجاٍل جلأوا إىل غاٍر بسبب املَطِر الّشديِد فَأطَبَق حجٌر عىل بابِه، َوُحبُِسوا 

َج عنهم، فأنجتهم َأعامهلُم الصاحلُة بفضِل اهللِ   فيه، فأخذوا يدعوَن اهلَل تعاىل َأْن ُيفرِّ
مز  َة َعْن َطريِق الرَّ ، وكاَن ِمْن هؤالِء َمْن قاَم بحفِظ األمانِة، ُأشاِهُد الِقصَّ عزَّ وجلَّ

املجاوِر. 

أربُط 
مَع

القصِص
 النّبوّي

مع معاداِة قريٍش لسّيِدنا رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ؛ إال أّنم كانوا يأمنوَنه عىل أماناِتم أكثَر 
ممّا كانوا يأمنوَن أهليهم وأصحاهَبم، ومع معاداِتم له وتآمِرهم عىل قتلِه ملسو هيلع هللا ىلص إال 

أّنُه عنَد هجرتِه إىل املدينِة املنورِة استبقى سّيدنا عيلَّ بَن َأيب طالٍب  يف مّكَة لريدَّ األماناِت إىل 
ا كاَن أصحاهُبا.  َأصحاهِبا، وهذا ممّا يؤّكُد أمهّيَة حمافظِة املسلِم عىل الودائِع واألماناِت أيًّ

صورٌة
 مشقٌة 
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ُأَنظُِّم تَعلُّمي

الوديعُة

مفهوُمها:
......................
.......................

حكمُة مشوعيتها:
......................
......................

ُحكُمها:
......................
......................

َأحكاُمها:

َأركاُنا:
.....................1
.....................2
.....................3
....................4

 ُأحافُظ عىل األمانِة وألتزُم بأحكاِم الوديعِة.
.......................................................................................
.......................................................................................

1
2
3

َأسمو بِقَيمي

أ.     ...................

ب.  ...................
جـ. ...................
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ُ املقصوَد بالوديعِة. ُأبيِّ
قاَل حمموٌد لصديقِه عبِد اهللِ: سأضُع حاسويب أمانًة عندَك مّدَة شهٍر، فقبَل عبُد اهللِ بذلَك. 

َأستخِرُج من الّنصِّ الّسابِق أركاَن عقِد الوديعِة.
ُد حكمتنِي ملشوعيِة الوديعِة. ُأعدِّ

َأَضُع إشارَة )✓( أماَم العبارِة الصحيحِة وإشارَة )✕( أماَم العبارِة غرِي الصحيحِة يف ما يأيِت:
أ   . )      ( جيُب عىل املوَدِع عندُه قبوُل الوديعِة إِْن كاَن قادًرا عىل حفِظها.

ب. )      ( ال يصحُّ لإلنساِن َأْن يَأخَذ ُأجرًة مقابَل حفِظ الوديعِة، ألنَّ حفَظ الوديعِة صورٌة مْن 
صوِر التعاوِن.

ج .  )      ( إذا هلكِت الوديعُة بتعدٍّ أو تقصرٍي ِمَن املوَدِع ِعنَده ؛ َفعليِه ضامُنا.
ُ احلكَم الشعيَّ )جيوُز، ال جيوُز( يف احلاالِت اآلتيِة مَع التعليِل: ُأبيِّ

أ   . أودَع أمحُد سيارتُه عنَد زميلِه؛ فقام باستعامهِلا دوَن إذنِه.
ب. رفضت سحُر قبوَل الوديعِة خوًفا مَن التقصرِي يف حفِظها.

ج . أودَع رجٌل فرسُه عنَد جارِه؛ فاشرتَط عليِه أْن يدفَع لُه مبلًغا من املاِل لقاَء االعتناِء بِه.

1
2

3
4

5

أخترُب معلومايت

ِق درجُة التحقُّ
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

نتاجاُت التََّعلُِّم

1

2

3

4

ُم َتَعلُّمي ُأَقوِّ

ُ مفهوَم الوديعِة. ُأبيِّ

ِة الوديعِة. أَستنتُِج حكمَة مشوعّي

ُ أَركاَن عقِد الوديعِة. ُأبيِّ

أَحرُِص عىل االلتزام ِبأَحكاِم الّشيعِة اإلِسالميِة يف الوديعِة.
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أهتيُأ وأستكشُف

َم  ِف العارش وسلَّ دخل معلُم الرّتبيِة اإلسالمّيِة قاعَة الصَّ
اليوَم َعْن َصحايبٍّ جليٍل  عليهم ثمَّ قاَل:موضوُع درِسنا 

إِن َشاَء اهلُل، فلنحاوْل معرفَته: 
ابقنَي لإلسالِم. - كاَن ِمَن السَّ

َبُه رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بـ » َأمنُي اأُلّمِة«. - لقَّ
- هاجَر اهلجرتنِي إىل احلبشِة وإىل املدينِة املنّورِة.

- مَن العشِة الـمبشيَن باجلّنِة.

ها َمَع َرسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، وكاَن َأحَد  - شارَك يف الـمعارِك كلِّ
اِم. قادِة فتِح الشَّ

فهْل عرفتموُه؟.................................

الصحايبُّ اجلليُل أبو عبيدَة 
) )عامُر بن اجلراِح 

الدرُس 
)6( 

إضاءٌة

العشُة املبشوَن باجلّنِة

  1.  أبو بكٍر الّصديُق

 2. عمُر بُن اخلطاِب

 3. عثامُن بُن عفاٍن

 4. عيلُّ بُن أيب طالٍب

 5. الزبرُي بُن العواِم

 ِ6. طلحُة بُن عبيِداهلل

 7. عبُد الرمحِن بُن عوٍف

 ٍ8. سعٌد بُن أيب وقاص

 9. أبو ُعبيدَة بُن اجلراِح

 10. سعيد بُن زيد

    الفكرُة الرئيسُة

أبــو عبيــدَة  صحــايٌب جليٌل، أســلَم 
عــوِة إىل اإلســالِم، وقــْد كاَن  ــِة الدَّ يف بداي
ــالميِة يف  ــاِت اإلس ــادِة الفتوح ــن ق  م
ــوِن  ــُه اهلُل بطاع ــويّفَ رمح ــاِم، ت ــالِد الشَّ ب

. ــوِر األردنِّ ــن يف غ ــواَس، وُدف ِعْم
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تاريُخ املسلمنَي زاخٌر باملجِد، حافٌل باألبطال مثِل أيب عبيدَة  الذي متّتَع بشخصيٍة فريدٍة، جعلت 
َلُه مكانًة عاليًة عنَد املسلمنَي.

البِطاقُة التَّعريفّيُةأوًل:

إسلُمُهثانًيا:

ُيعدُّ أبو ُعبيدَة  مَن السابقنَي إىل اإلسالِم، حيُث انطلَق مَع جمموعٍة مَن الّصحابِة إىل سّيِدنا رسوِل 

اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ملّا سمعوا بدعوتِه، وكان من َبينِِهْم: عثامُن بُن مظعوٍن وعبُد الرمحِن بُن عوٍف ، فعرَض عليهم 

سّيُدنا رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص اإلسالَم فأسلموا يف ساعٍة واحدٍة، وقد وجَد أبو ُعبيدَة  يف اإلسالِم احلقَّ الذي 
يبحُث عنُه، ممَّا ساعدُه عىل الثَّباِت عىل دينِه؛ فقّدم الكثرَي مَن التضحياِت.

أستنرُي

- اسمُه ونسبُه: عامُر بُن عبِد اهللِ بن اجلّراِح.
- كنيتُه: أبو ُعبيدَة.
- لقبُه: أمنُي األمِة.

- وفاُته: تويّفَ سنة  18 هـ وكانت وفاُتُه يف غوِر األردنِّ وُدفَن فيِه.

يف داللِة مسارعِة َأيب ُعبيدَة  إىل اعتناِق اإلسالِم.
.................................................................................................
.................................................................................................

ُر ُأفكِّ
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صفاتُه وفضائلُهثالًثا:

جهادُه يف َسبيِل اهللِ تعاىلرابًعا:

أليب عبيدَة  صفاٌت وفضائُل كثريٌة ُعِرَف هبا وِمْن ذلَك:
املال،  مبلغًا من    اشُد سّيُدنا عمُر بن اخلّطاِب  الرَّ له اخلليفُة  األياِم أرسَل  يوٍم مَن  هُد: ففي  الزُّ أ   . 
َمُه أبو عبيدَة  عىل الفقراِء واملحتاجنَي، فلامَّ عِلَم عمُر  بذلك قال: »احلمُد هللِ الذي جعَل  فقسَّ

يف اإلسالِم َمْن يصنُع هذا«.
اَم، قاَل أَليب عبيدَة: اذهب بنا إىِل منزلَِك، فلام دخَل بيَته َوَجَد  وحنَي قِدَم أمرُي املؤمنني عمُر  الشَّ

َنا َغريَك يا َأبا ُعبيدَة«. نيا ُكلَّ ْتَنا الدُّ َ متاًعا قلياًل، فبكى عمُر ، وقال: »َغريَّ
ِة َأُبو ُعَبْيَدَة« ]رواه البخارّي[،  ٍة َأِمنٌي، َوَأِمنُي هِذه اأُلمَّ ب. األمانُة: فقْد مدحُه رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فقاَل: »لُِكلِّ ُأمَّ

يُق  عىل بيِت ماِل املسلمنَي؛ ألمانتِه. وقد واّلُه أبو بكٍر الصدِّ
ج . حسُن اخللِق: فقد ُعرَف  بأخالقِه احلسنِة وُحسِن تعاملِه َمَع الناِس.

شارَك  يف كلِّ املعارِك مع رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص وكاَن ثابًتا شجاعًا ال ياُف.
وقد أرسلُه رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص والًيا إىل نجراَن، وبعَد وفاِة َرسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص 
ُه سّيُدنا  أبو بكٍر الصّديُق  عىل َأحِد اجليوِش اأَلربعِة يف فتِح  والَّ
أمرًيا للجيوِش    ثّم جعلُه سيُدنا عمُر بن اخلّطاِب  اِم،  الشَّ بالِد 
اِم، فكاَن رمحُه اهلُل تعاىل ِمثااًل للقائِد املتواضِع.  اأَلربعِة يف بالِد الشَّ

ُم  َأتعـــلَّ

نجراُن: مدينٌة يف جنوِب 
اململكِة العربيِة السعودّيِة

وفاُتُهخامًسا: 

اخلّطاِب  بُن  عمُر  سّيُدنا  أرسَل  الّشاِم  بالِد  يف  الطاعوُن  وقَع  ملّا 
أراَد  وقْد  املنّورِة،  املدينِة  إىل  الرجوَع  منه  يطلُب  ُعبيدَة  أيب  إىل   
ُيبعَدُه عْن خطِر الطاعوِن؛ ففهَم أبو ُعبيدَة  أْن  أمرُي املؤمننَي مْن ذلَك 
َمقِصدُه، وأرسَل لُه معتذًرا بأّنُه ال يستطيُع ترَك اجُلنِد، كام أنَّ رسوَل 
وَقَع  وإذا  َتْدُخُلوها،  فال  بَأْرٍض  اُعوِن  بالطَّ َسِمْعُتْم  قاَل:»إذا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ 

ُرُجوا ِمْنها« ]رواه البخاري[، فأصابُه طاعوُن عمواَس َفُتويّفَ عىل إْثِرِه، وُدِفَن يف َغوِر  بَأْرٍض وَأْنُتْم هبا فال خَتْ
، وكاَن عمرُه حينئٍذ ثامنيًة ومخسنَي عاًما. األردنِّ
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ابِق بعَض مبادِئ الوقايِة ِمن انتشاِر اأَلوبئِة واأَلمراِض. َأستنتُج ِمْن احلديِث السَّ
..................................................................................................

َأستنتُج

يِف عىل وجهِه ؛ فدخلْت  بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بالسَّ ملا قام َأحُد املشكنَي يف غزوِة ُأحٍد بضِب النَّ
حلقتا املِغفِر- غطاٌء للرأِس ُيغطي جزًءا من الوجِه َيلبسُه املحارُب عنَد القتاِل-يف

أسناُنُه  فسقطْت  بأسنانِه،  ملسو هيلع هللا ىلص  وجهِه  مْن  احللقتنِي  هاتنِي  بنزِع  عبيدَة  أبو  قاَم  الّشيفتنِي،  وجنتيِه 
وَأصبَح أهتًما )وهي صفٌة تطلُق عىل مِن انكسْت أسناُنُه األماميُة( لكّن هذا زادُه مجااًل وُحسًنا 

ببكِة ُحبِّه للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ودفاعِه عنُه.
جاِل، فقاَل هلم:  وقْد روَي أنَّ سّيَدنا عمَر بَن اخلطاِب  ذاَت يوٍم كاَن جالًسا مع جمموعٍة ِمَن الرِّ

. رجااًل كأمثاِل َأيب ُعبيدَة بِن اجلّراِح  متنَّوا، فتمنَّى ُكلُّ واحٍد منهم ُأمنيًة، ومتنَّى ُعمُر

صورٌة
 مشقٌة 

َأستزيُد

حايبِّ  الصَّ مقاُم  ومنها  الدينّيِة،  باآلثاِر  األردنّيُة  األرُض  تزخُر 

بلدِة  يقُع يف  الذي   ورضحيُه  اِح  بِن اجلرَّ اجلليِل أيب عبيدَة عامِر 

ديِرعاّل يف منطقِة األغــواِر الـوسطى، ولقــْد قامـِت اللجنُة امللكيُة 

إلعامِر مقامــاِت الّصحابـِة الكـراِم بتجديِد هذا املقاِم بصورٍة تبُز 

ا؛ وفــاًء للمكانـِة التي تليُق بصحابــِة  أمهيتُه ليكـوَن َمْعَلًما إسالميًّ

ْمحِة،  السَّ رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص وبتضحياتم يف سبيِل اإلسالِم ورسالتِه 

وتذكرنا زيارُة هؤالِء الصحابِة بأجماِد هذِه األمِة وتزيُد ارتباَطنا هبْم.

الّصحابِة يف  بمقامــاِت  العنايِة  وُأشاِهــُد صوَر  املجاوِر  مِز  الرَّ إىل  َأرِجُع   -

 . األردنِّ
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طاعوُن ِعْمواَس: هو طاعوٌن وقَع يف بالِد الّشاِم زمَن خالفِة سّيِدنا عمِر بِن اخلّطاِب   سنَة )18(هـ، 
وقْد بدَأ الطاعوُن يف ِعْمواَس، وهي قريٌة من ُقرى الُقدِس.

أربُط 
مَع

الّتاريخ 
واجلغرافيا

ُأَنظُِّم تَعلُّمي

اسُمه ونسُبه:
.................
.................

لقُبُه:
.................

كنيتُه:
.................

إسلمُه:
.................
.................

وفاتُه:
.................
.................

جهادُه:
.................
.................

) الصحايبُّ اجلليُل )أبو عبيدَة عامُر بن اجلراِح

صفاتُه وفضائلُه: 

َأقتدي بالّصحايبِّ اجلليِل أيب عبيدَة  يف تضحياتِه وأخالقِه.
.......................................................................................
.......................................................................................

1
2
3

َأسمو بِقَيمي

أ    ................

ب ................

ج  ................
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.  ُد  ثالًثا من صفاِت أيب عبيدَة ُأعدِّ
نيا كّلنا غريَك يا َأبا ُعبيدَة«.  ُل: »غرّيتنا الدُّ ُأحلِّ

ب.ما داللُة ذلَك؟ أ  . مِن القائُل.    
ُق بنَي اإليامِن بالقضاِء والقدِر وبنَي نِي سّيِدنا رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن اخلروِج ِمَن اأَلرِض التي  ُأَوفِّ

أصاهَبا الطاعوُن.
َأضُع دائرًة حوَل رمِز اإلجابِة الصحيحِة يف العباراِت اآلتيِة:

1. القوُم الذين أرسَل سّيُدنا رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص أبا عبيدَة  والًيا عليهم، هم:
ب. أهُل مّكَة.               ج. أهُل مؤتَة.       د . أهُل نجراَن. أ  . أهُل الطائِف.             

بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أبا ُعبيدَة  بــ : َب النَّ 2. َلقَّ
ب. َحِب اأُلمِة.              ج . َسيِف اهللِ.          د . َحواريِّ رسوِل اهللِ. أ  . َأمنِي اأُلمِة.  

3. ُتويف َأبو ُعبيدَة ، يف:
. مَة.          ج. دمشَق.             د.غوِر األردنِّ أ  .املدينِة املنورِة.                    ب. مّكَة امُلكرَّ

1
2

3

4

أخترُب معلومايت

ِق درجُة التحقُّ
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

نتاجاُت التََّعلُِّم

1

2

3

4

ُم َتَعلُّمي ُأَقوِّ

. حايبِّ اجلليِل أيَِب ُعبيَدَة ُأعرُِّف بالصَّ

ُح دوَر أيَب ُعبيدَة  يف خدمِة اإلسالِم. ُأوضِّ

ُد أهمَّ صفاِت أيَب ُعبيدَة  وفضائِِلُه. ُأعدِّ

َأقتدي بَأيب ُعبيدَة  يف جهادِه وتضحيتِه وأخالقهِ.

. َأستنتُِج الدروَس والعَب املستفادَة ِمْن حياِة أيَب ُعبيدَة 5



182


