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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد هلل رب العالمين، وال�شالة وال�شالم على النبي الأمين محمد وعلى اآله و�شحبه 
اأجمعين؛ وبعد فاإننا ن�شع بين اأيديكم كتاب العلوم الإ�شالمية/ التربية الأخالقية، لل�شف 
لدى  ويعمق  المبحث،  لهذا  والخا�شة  العامة  النتاجات  يحقق  اأن  وناأمل  الثاني ع�شر، 
طلبتنا فهمهم للدين الحنيف  بقيمه واأخالقه، فهًما واعًيا يولد لديهم ثقًة واعتزاًزا به، 

وتطبيًقا عمليًّا، وممار�شة �شلوكية لأحكام هذا الدين في مختلف جوانب حياتهم.
وحاجاتهم،  وميولهم  الطلبة  قدرات  مراعاة  على  الكتاب  هذا  في  حر�شنا  وقد 
طريق  عن  ممتعة  �شائقة  بطريقة  وُعر�شت  �شهلة،  وا�شحة،  الدرا�شية  المادة  فجاءت 
اختيار محتوى جاذب، جديد في مو�شوعاته، خال من التكرار، ومواكب لم�شتجدات 
وبنف�شه،  تعالى،  باهلل  الطالب  لعالقة  ومنظم  مو�شوعاته،  في  متنوٍع  وق�شاياه،  الع�شر 
خبراتهم،  واإثراء  المعرفة  من  لال�شتزادة  �شغفهم  يلبي  حوله،  من  والكون  وبمجتمعه، 

وت�شهم في التربية الأخالقية وتعزيزها لديهم.

واهلل وليُّ التوفيق





الفصل الدراسي األول
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البحث العلمي واحل�سارة الإ�سالمية الدر�ص الأول

ل  الكون  لهذا  الإن�شان  تعالى  اهلل  اأخرج 
توؤهله  التي  بالحوا�س  عليه  واأنعم  �شيًئا،  يعلم 
لكت�شاب المعرفة، من خالل التاأمل والتفكر في 
اآيات  جاءت  وقد  الكون،  لهذا  تعالى  اهلل  خلق 
كثيرة من القراآن الكريم تحث على ذلك وهذه 
العلمي.  البحث  طريق  في  الأولى  الخطوة  هي 
المنهج،  هذا  من  الم�شلمون  العلماء  وا�شتفاد 
فيه  و�شلكوا  العلمي  البحث  مجال  في  فاأبدعوا 
واأ�شاليبه؛  طرائقه  في  ونوعوا  كثيرة،  م�شالك 

قمة  اإلى  بها  فو�شلوا  فيها،  وبرزوا  العلوم  في مختلف  وبرعوا   والنظر،  للبحث  اأ�ش�ًشا  فو�شعوا 
الح�شارة والرقي.

المو�شوعية  الأدوات  با�شتخدام  اإليها  والو�شول  المعرفة  اكت�شاف  في  منظم  اأ�شلوب  هو 
المتاحة التي ل تتاأثر بذاتية الباحث وم�شاعره.

تختلف مناهج البحث العلمي باختالف مو�شوعه، فالمنهج التجريبي مثاًل، يقوم على جمع 
المالحظة، ثم  لتف�شير هذه  اأكثر  اأو  اقتراح فر�شية  ثم  العلمية،  المالحظة  المعلومات عن طريق 

اإجراء التجربة لختبار �شدق الفر�شيات، حتى تكتمل المعرفة التي تو�شح ما لوحظ وتف�شره.

اأوًل: مفهوم البحث العلمي

نتاجات الدر�س

يتوقع من الطالب في نهاية الدر�ص اأن يكون قادًرا على:
1- تو�شيح مفهوم البحث العلمي.

2- بيان غاية البحث العلمي عند الم�شلمين.
3- ا�شتنتاج دللة الن�شو�س ال�شرعية على اأ�شا�شيات 

البحث العلمي.
4- اإعطاء اأمثلة على موؤ�ش�شات البحث العلمي في 

وطننا الأردن.
الح�شارة  في  الم�شلمين  العلماء  جهود  تقدير   -5

الإن�شانية.
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ا�شتفاد العلماء الم�شلمون من مناهج البحث العلمي التي �شلكها من �شبقهم من علماء الأمم 
ي�شلح  ما  الأخرى كاليونان والرومان والهنود والفر�س، حيث در�شوا مناهجهم، واأخذوا منها 

لهم، وطوروها وزادوا عليها وح�شنوا فيها.
وكان لمنهج البحث العلمي عند علماء الم�شلمين اأثر كبير في تقدم الح�شارة الإن�شانية ورقيها 
معارفه  من  نهلوا  الغربيين  الباحثين  قبلة  الإ�شالمي  العالم  كان  الغربية حيث  الح�شارة  �شّيما  ول 
وعلومه وتعلموا اللغة العربية، وترجموا بع�س ما كتبه  علماء الم�شلمين مثل ُكتب الخوارزمي، 
وابن الهيثم، وابن �شينا، والرازي، وابن خلدون، وابن ر�شد، وابن النفي�س، والزهراوي وغيرهم، 

ونقلوها اإلى بلدانهم، وعملوا على درا�شتها والإفادة منها، فكانت من اأهم اأ�شباب نه�شتهم.

ثانيًا: تاريخ البحث العلمي عند الم�سلمين

غاية البحث العلمي تحقيق التقدم العلمي والرقي الح�شاري، والإ�شهام في تي�شير �شبل الحياة 
خلق  التي  الغاية  مع  ذلك  ويتوافق  فيها،  وال�شتخالف  الأر�س  عمارة  تحقق  وبهذا  لالإن�شان، 
اإلى اهلل تعالى، وهو و�شيلة لتحقيق  الإن�شان لأجلها، فالبحث العلمي عبادة يتقرب بها الإن�شان 

الخير وال�شعادة للب�شرية.
فالإ�شالم يرف�س البحث العلمي الذي يعود بال�شرر على الب�شرية، ويحرم ا�شتخدامه لإيقاع 

ال�شرر بالنا�س.

ثالثًا: غاية البحث العلمي

للبحث العلمي اأخالقيات كثيرة ينبغي على الباحث اللتزام بها، منها:
1- البعد عن الهوى والتع�شب والتحيُّز.

2- ال�شدق في عر�س النتائج.
3- الأمانة وال�شبر.

4- التوثيق والتثبت، قال اهلل تعالى: { 
 } )�شورة الحجرات، الآية6(.

رابًعا: اأخالق البحث العلمي
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للبحث العلمي مجالت ت�شمل مختلف العلوم، منها ما ياأتي:
1- العلوم الإن�سانية والجتماعية

وهي العلوم التي ت�شتمل على علوم ال�شريعة الإ�شالمية كالفقه، واأ�شول الفقه، وعلوم التربية 
والجتماع، والنف�س، والقت�شاد، والتاريخ، وعلوم اللغة العربية، وغيرها. 

2- العلوم التطبيقية
وعلم  الطب،  كعلم  غالًبا؛  المادية  البيئة  اإلى  ونقلها  المعرفة  بتطبيق  ُتعنى  التي  العلوم  وهي 

الهند�شة، والريا�شيات، والكيمياء، وغيرها.

فالآية الكريمة تدل على التثبت والدقة، فقد اأبدع علماء الحديث النبوي ال�شريف في ذلك؛ 
ما حفظ للحديث النبوي ال�شريف منزلته، فتتبعوا اأ�شانيد الروايات وما فيها من ات�شال وانقطاع، 

وو�شعوا قواعد علم الجرح والتعديل الذي ُيميِّز الرواية ال�شحيحة من غيرها.

خام�ًسا: مجالت البحث العلمي

اأ�شا�شيات وقواعد، ا�شتمدها العلماء الم�شلمون  البحث العلمي في الإ�شالم بحث منظم، له 
من القراآن الكريم وال�شنة النبوية ال�شريفة، بالإ�شافة اإلى ما اأفادوه من علوم الح�شارات الأخرى، 

ومن هذه الأ�ش�س والقواعد:
1- اإقامة الدليل لإثبات الفر�سيات والدعاءات، فال قيمة لفكر اأو راأي لي�س عليه دليل، ول تقوم به 
الآية 111(،  البقرة،  )�شورة  تعالى: {  }  اهلل  قال  حجة، 

والدليل اإما عقلي اأو نقلي اأو تجريبي.
تعالى: {  قوله  في  الأدلة،  هذه  الكريم  القراآن  بين  وقد 

اإلى  ت�شير  الكريمة  فالآية  الآية36(،  الإ�شراء،  )�شورة   {  
ثالثة اأدلٍة توؤكد في حقيقتها الأدلة المعتبرة في البحث العلمي، وهي:

ال�شامع من  يتيقن  الذي  ال�شحيح  النقل  القائم على  الدليل  النقلي )ال�سمع(، وهو  الدليل  اأ   - 

�ساد�ًسا: اأ�سا�سيات البحث العلمي عند العلماء الم�سلمين
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�شدق ُمخبره، كالأخبار الواردة في القراآن الكريم و�شحيح ال�شنة الم�شرفة، وما ينقله 
الثقات العدول.

ب- دليل المالحظة والتجربة )الب�سر(، وهو الدليل )التجريبي(، وذلك في ما يقع تحت  التجربة 
والختبار من م�شائل العلوم، فالإمام الرازي مثاًل عندما اأراد اختيار مكان لم�شت�شفى 
�شالحية  وراقب  متنوعٍة،  اأماكن  في  اللحم  من  قطع  بو�شع  فقام  علميًّا،  بحًثا  اأجرى 
بقيت  الذي  المكان  في  الم�شت�شفى  اإقامة  على  راأيه  فا�شتقر  الأماكن،  تلك  في  اللحم 
المحيطة لإقامة  الظروف  اأن�شب  اإلى  اأر�شده  ما  اللحم �شالحة لأطول مدة؛  فيه قطعة 

الم�شت�شفى، فكان بحثه قائًما على التجربة والمالحظة.
ال�شليم، مثل  العقل  ا�شتنتاج  القائم على  الدليل  جـ- دليل اال�ستنتاج واال�ستنباط )الف�ؤاد(، وهو 
في  �شنعه  وبديع  اآياته  في  والتفكر  النظر  طريق  عن  تعالى  اهلل  وجود  على  ال�شتدلل 

الكون.
2- مراعاة متطلبات كل علم من العلوم، فعلوم القراآن الكريم والحديث ال�شريف لها متطلبات ينبغي 
ا�ستنباط  قواعد  ُتراعى  والت�سريع  الفقه  وفي   ، مثلاً ودالالتها  العربية  اللغة  كقواعد  مراعاتها 
العلوم  واأما  الأخرى،  الإن�شانية  العلوم  �شائر  في  الحال  وكذلك  الفقه،  واأ�شول  الأحكام، 
التطبيقية، فيراعى فيها قواعد المنهج الذي يقوم على التجارب الميدانية اأو المخبرية ودرا�شة  

نتائجها للتاأكد من اإمكانية تطبيقها في الواقع.
3- عدم اإخ�ساع الأمور الغيبية المطلقة للبحث التجريبي، كالإيمان بالمالئكة واليوم الآخر وما يماثلها، 
واإنما يعتمد فيها على ما اأخبرنا به القراآن الكريم وال�شنة النبوية ال�شحيحة، وذلك لعدم قدرة 

العقل الب�شري على اإدراكها وت�شورها، فيجب الإيمان بها كما وردت.



12

اأفكر واأناق�س

اأفكر واأناق�س زمالئي في مجالت البحث العلمي التي يحتاجها وطننا الحبيب للتقدم والرقي 
الح�شاري.

1- اأتاأدب باآداب البحث العلمي واأخالقياته.
2- اأقدر جهود العلماء الم�شلمين في تاأ�شي�س قواعد البحث العلمي واأ�شوله.

3- اأتحرى الدقة في نقل الأخبار.

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

القيم الم�ستفادة من الدر�ص:

تطور البحث العلمي عند الم�شلمين حتى اأ�شبح عماًل موؤ�ش�شيًّا له جهات وموؤ�ش�شات خا�شة 
ترعاه وتعتني به، فقد ا�شتهر في تاريخ ح�شارتنا الإ�شالمية وجود عدد من المكتبات والموؤ�ش�شات 
التي عنيت بالبحث العلمي مثل "بيت الحكمة" في عهد الخليفة العبا�شي هارون الر�شيد وازدهرت 
في عهد الماأمون، "والمرا�شد الفلكية"، والم�شت�شفيات الطبية التي عنيت بالجانب البحثي، وفي 
الع�شر الحديث موؤ�ش�شات كثيرة تعنى بالبحث العلمي، وتوفر له م�شتلزماته واأدواته والمال الالزم 
العلمي  بالبحث  الخا�شة  المراكز والمعاهد  العلمية، ومن  البحوث  الباحثين، وتن�شر  له، وتعّزز 
البحث  مراكز  اإلى  بالإ�شافة  الملكية،  العلمية  والجمعية  الملكي،  الجغرافي  المركز  الأردن  في 

الموجودة في الجامعات.

�سابًعا: ماأ�س�سة البحث العلمي



13

الأ�سئلة

1- بّين مفهوم البحث العلمي.
2- ا�شتخرج الأدلة المعتبرة في البحث العلمي التي ي�شير اإليها قول اهلل تعالى: {   

  } )�شورة الإ�شراء، الآية36(،.
3- اأعط مثاًل على دقة علماء الم�شلمين وتثبتهم في الرواية والنقل. 

4- ما مجالت البحث العلمي؟
5- البحث العلمي في الإ�شالم له غايات نبيلة واأهداف �شامية، و�شح ذلك .

6- يقوم منهج البحث العلمي في الإ�شالم على مجموعة من الأ�ش�س، اذكرها.
7- و�شح كيف ا�شتفادت الح�شارة الغربية من علوم الم�شلمين.

8- بّين دللت الآيات الكريمة الآتية على تحقيق المنهج ال�شحيح في البحث والنظر:
اأ   - قال اهلل تعالى: {  }.

ب- قال اهلل تعالى: {  }.
جـ- قال اهلل تعالى: {   

.{ 
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الأخالق مفهومها واأهميتها يف حياتنا الدر�ص الثاين

الإن�شانيــة  المجتمعــات  �شمــة  الأخــالق 
ورقيهــا،  قوتهــا  موؤ�شــر  وهــي  المتح�شــرة، 
فالأخــالق الفا�شلــة تحمــي المجتمعات من 
النحــالل والتفــكك، وت�شــون الح�شــارات 

والمجتمعات من ال�سقوط والتراجع.

الأخالق هي كل ما يت�شف به الإن�شان من �شفات، تجعله محل تقدير واحترام بين النا�س، 
وينال بها الأجر العظيم من اهلل.

حث الإ�شالم على التزام الأخالق النبيلة وحذر من نقي�شها، قال اهلل تعالى: { 
{ 

في  وال�شدق  والإح�شان  العدل  مثل:  الأخالق،  مكارم  اإلى  الإ�شالم  فدعا  الآية90(،  النحل،  )�شورة 

التعامل مع  الخلق في  اللتزامات، وح�شن  العهود والمواثيق و�شائر  القول والعمل، والوفاء في 
مثل:  والمنكرات،  الرذائل  عن  والبتعاد  الخير،  على  والتعاون  وال�شفح  والت�شامح  الآخرين، 

الكذب، والظلم، والفح�س في القول والعمل.

نتاجات الدر�س

يتوقع من الطالب في نهاية الدر�ص اأن يكون قادًرا على:
1- تو�شيح مفهوم الأخالق 

2- تربية نف�شه على الأخالق الفا�شلة.
3- بيان اأهمية الأخالق.

لعالقات  الأخالق  �شمول  على  اأمثلة  اإعطاء   -4
الإن�شان جميعها.

5- َتَمثُّل الأخالق الفا�شلة في �شلوكه. اأوًل: مفهوم الأخالق وعناية الإ�سالم بها

فطر اهلل تعالى الإن�شان على الأخالق الفا�شلة، اإل اأن الإن�شان قد يتاأثر باأخالقيات مجتمعه 
ومحيطه ُح�ْشًنا وُقبًحا، ما يعني اأن الأخالق يمكن اأن ُتكت�شب وتعلم بطرائق كثيرة، منها:

1- التدريب والتعويد والممار�سة
عليه،  والدوام  ممار�شته  على  والحر�س  والتعويد  بالتدريب  اكت�شابه  يمكن  الح�شن  الخلق 
َواإِنَّ   ، اْلِبرِّ اإَِلى  َيْهِدي  ْدَق  ال�شِّ َفاإِنَّ  ْدِق،  ِبال�شِّ "َعَلْيُكْم   : ويدل على ذلك، قول ر�شول اهلل 

ثانيًا: تربية النف�ص على الأخالق الفا�سلة



15

يًقا،  دِّ ْدَق َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد اهلِل �شِ ى ال�شِّ ُدُق َوَيَتَحرَّ ُجُل َي�شْ اْلِبرَّ َيْهِدي اإَِلى اْلَجنَِّة، َوَما َيَزاُل الرَّ
َيَزاُل  َوَما  النَّاِر،  اإَِلى  َيْهِدي  اْلُفُجوَر  نَّ  َواإِ اْلُفُجوِر،  اإَِلى  َيْهِدي  اْلَكِذَب  َفاإِنَّ  َواْلَكِذَب،  َواإِيَّاُكْم 
اًبا")1(، فبين ر�شول اهلل  اأن خلق  ى اْلَكِذَب َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد اهلِل َكذَّ ُجُل َيْكِذُب، َوَيَتَحرَّ الرَّ
ال�شلوك  ال�شدق في  ي�شتقر  ال�شدق، والثبات عليه، وتحّريه، حتى  بالتزام  ال�شدق يكت�شب 

وي�شبح عادة ثابتة، وهكذا في الأخالق جميعها.
اإن ممار�شة ال�شلوك المحمود في حياتنا اليومية، طاعًة هلل تعالى، يعزز الأخالق الفا�شلة في 
َيَتَحرَّ  َوَمْن  ِبالتََّحلُِّم،  اْلِحْلُم  َواإِنََّما  ِبالتََّعلُِّم،  اْلِعْلُم  "اإِنََّما   : قال ر�شول اهلل  النف�س، وينميها، 

رَّ ُيوَقُه")2(. اْلَخْيَر ُيْعَطُه، َوَمْن َيتَِّق ال�شَّ
2- البيئة الجتماعية

تتحقق التن�شئة على الأخالق عن طريق البيئة الجتماعية، كالأ�شرة والرفقة وال�شحبة؛ لذلك 
اأوجب الإ�شالم اختيار الزوجة ال�شالحة والزوج ال�شالح، واختيار ال�شديق ال�شالح، قال اهلل 
فدلت  الآية67(،  الزخرف،  )�شورة   {   } تعالى: 
اأن الإن�شان ي�شاحب من يتوافق معه في �شفاته واأخالقه،  فال�شحبة في  الآية الكريمة على 
باقية  وتقواه  تعالى  اهلل  طاعة  في  وال�شحبة  الآخرة،  في  عداوة  الدنيا  في  تعالى  اهلل  مع�شية 

ودائمة في الدنيا والآخرة.

)1( �شحيح البخاري.
)2( المعجم الأو�شط، للطبراني.

لالأخالق في الإ�شالم اأهمية عظيمة، ومكانة خا�شة، تظهر في عدة جوانب، منها:
1- الإيمان

تعالى: {  اهلل  قال  ثماره،  الإيمان، وثمرة من  الأخالق جزء من 

ثالثًا: اأهمية الأخالق
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)�شورة   {  
بالعبادة  يكون  ل  الخلق  هو ح�شن  الذي  البر  اأن  الكريم  القراآن  اأخبر  فقد  الآية177(،  البقرة، 

والإح�شان  تعالى،  اهلل  �شبيل  في  والعطاء  والبذل  تعالى  باهلل  بالإيمان  يكون  واإنما  وحدها، 
اإلى المحتاجين من ذوي القربى واليتامى والم�شاكين وابن ال�شبيل، والعمل على ن�شر الخير 
والف�شيلة بين النا�س، والوفاء بالعهود وال�شبر على م�شائب الدهر، وقد اأخبر النبي  مبيًنا 

�شلة الإيمان بالأخالق بقوله:"َل اإِيَماَن ِلَمْن َل اأََماَنَة َلُه")1(. 
2- العبادات

نت �شلوكه  ال�شعائر التعبدية في الإ�شالم لها مقا�شد اأخالقية، فاإذا قام بها العبد على اأتمِّ وجه ح�شَّ
مته، فال�شالة تنهى عن الوقوع في الفواح�س والآثام، قال اهلل تعالى: {  وقوَّ

النف�س  تهذب  الزكاة  وكذلك  الآية45(،  العنكبوت،  )�شورة   {  
وتطهرها من ال�شح والبخل، فت�شيع المودة والمحبة بين اأفراد المجتمع الغني منهم والفقير، 
وال�شيام  الآية103(.  التوبة،  )�شورة   {   } تعالى:  اهلل  قال 
وِر َواْلَعَمَل ِبِه َفَلْي�َس  حافٌز عظيٌم لترك ال�شلوك المذموم، قال ر�شول : "َمْن َلْم َيَدْع َقْوَل الزُّ

ِ َحاَجٌة ِفي اأَْن َيَدَع َطَعاَمُه َو�َشَراَبُه")2(.  هلِلَّ
وقد بين النبي  اأن من يقوم بالعبادات المفرو�شة فقط، ول يوؤذي النا�س اأف�شل حاًل عند اهلل 
تعالى ممن يوؤدي العبادات المفرو�شة، ويكثر من النوافل اإل اأنه يوؤذي النا�س؛ لأنه لم يحقق 
اللَّْيَل،  َوَتُقوُم  النََّهاَر،  وُم  َت�شُ اْمَراأَة    اهلل  لر�شول  ُذكر  فقد  العبادة،  من  المطلوبة  المقا�شد 
لِّي اْلَمْكُتوَبَة،  اِنَها، فَقاَل:"ل َخْيَر ِفيَها، ِهَي ِفي النَّاِر"، وُذكر له اْمَراأَة ُت�شَ َوُتوؤِْذي ِجيَراَنَها ِبِل�شَ

اِنَها، فَقاَل: "ِهَي ِفي اْلَجنَِّة")3(. ُق ببع�س الطعام، َول ُتوؤِْذي اأََحًدا ِبِل�شَ دَّ وتَت�شَّ
3- الأحكام ال�سرعية

تكت�شب الأخالق في الإ�شالم �شفة اللتزام فلها اأحكام �شرعية، فمن هذه الأخالق ما هو 

)1( م�شند الإمام اأحمد بن حنبل، وهو �شحيح.
)2( �شحيح البخاري.

)3( �شحيح م�شلم.
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)1( �شحيح البخاري.
)2( �شنن الترمذي، وهو �شحيح.
)3( �شنن اأبي داود، وهو �شحيح.

كال�شجاعة  مندوب  هو  ما  ومنها  تاركها،  وياأثم  فاعلها  يثاب  والأمانة،  كال�شدق  واجب 
ياأثم  والكبر،  والغ�س  كالكذب  ما هو حرام  ومنها  تاركها،  ياأثم  فاعلها ول  يثاب  والكرم، 

فاعلها ويعزر ويوؤدب على ارتكابها، ويثاب من تركها طاعة هلل تعالى.
4- التقرب اإلى اهلل تعالى والفوز بر�سوانه

تعد الأخالق مجاًل للتناف�س بين العباد، واأ�شا�ًشا للتفا�شل بينهم يوم القيامة، قال ر�شول اهلل 
ْخاَلًقا")1(، وهي �شبب للقرب من الر�شول  في الجنة، فقد قال  ُنُكْم اأَ : "اإِنَّ ِخَياَرُكْم اأََحا�شِ
ْخالًقا")2(.  ُنُكْم اأَ ْح�شَ ْقَرَبُكْم ِمنِّي َمْجِل�ًشا َيْوَم اْلِقَياَمِة اأَ ، َواأَ ر�شول : "اإِنَّ اأََحبَُّكْم اإَِلى اهلِل اأَْو اإَِليَّ

لعالقات  منظمة  جاءت  لذلك  الحياة،  مناحي  لكل  ب�شموليتها  الإ�شالم  في  الأخالق  تتميز 
الإن�شان كلها، ومن هذه العالقات:

1- ما يت�سل بعالقة الإن�سان باهلل تعالى، كتقوى اهلل تعالى، وتعظيمه، وتوثيق ال�شله به �شبحانه وتعالى، 
وت�شديق كل ما اأخبر به، والخوف منه ومراقبته، والتزام اأوامره، واجتناب نواهيه، واللجوء 

اإليه في الرخاء وال�شدة؛ بالدعاء والتوكل عليه.
2- ما يت�سل بعالقة الإن�سان بنف�سه، بتهذيب النف�س باطنها وظاهرها، وتقويمها وتطهيرها من ال�شوء 
وال�شجاعة،  والرفق  والُحلم  كالحياء،  فيها،  الرفيعة  القيم  وغر�س  ومحا�شبتها،  وال�شرور، 

اأتاأمل واأ�ستخرج

 اأتاأمل الحديث ال�شريف الآتي واأ�شتخرج منه الثواب المترتب على التزام الم�شلم بالأخالق 
ا،  الواردة فيه، قال ر�شول اهلل : "اأََنا َزِعيٌم ِبَبْيٍت ِفى َرَب�ِس اْلَجنَِّة ِلَمْن َتَرَك اْلِمَراَء َواإِْن َكاَن ُمِحقًّ
َن  َوِبَبْيٍت ِفي َو�َشِط اْلَجنَِّة ِلَمْن َتَرَك اْلَكِذَب َواإِْن َكاَن َماِزًحا، َوِبَبْيٍت ِفي اأَْعَلى اْلَجنَِّة ِلَمْن َح�شَّ

ُخُلَقُه" )3(.

رابًعا: �سمولية الأخالق
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)1( �شنن الترمذي، وهو �شحيح.
)2( �شحيح م�شلم.

)3( �شحيح البخاري.

اأتدبر واأ�ستنتج

ِبَوْجٍه  اأََخاَك  َتْلَقى  اأَْن  َوَلْو  �َشْيًئا،  اْلَمْعُروِف  ِمْن  َتْحِقَرنَّ  "ل   : اهلل  ر�شول  اأتدبر حديث 
َطْلٍق")2(، واأ�شتنتج  اأثر البت�شامة في توثيق العالقات بين النا�س.

تعالى: اهلل  قال  والآخــرة،  الدنيا  في  والنجاح  الفالح  و�شيلة  الفرد  اإلى  بالن�شبة  فالأخالق 
{  } )�شورة ال�شم�س، الآيتان9–10(.

3- ما يت�سل بعالقة الإن�سان بالنا�ص، فينبغي على الم�شلم اأن تكّون عالقته مع النا�س جميًعا قائمة على 
نفو�شهم  يحفظ  بما  بهم؛  والبر  ال�شلة  وح�شن  والإح�شان  والعدل  كالرحمة  الخلق؛  ح�شن 
ُم  واأعرا�شهم واأموالهم، ويكفل عدم العتداء عليها، قال ر�شول اهلل : "اأَل اأُْخِبُرُكْم ِبَمْن ُيَحرَّ
�َشْهٍل")1(، وبذلك يكون  َقِريٍب  َليٍِّن  َهيٍِّن  ُكلِّ  َعَلى  َتْحُرُم  َعَلْيِه،  النَّاُر  ُم  ُتَحرَّ َوِبَمْن  النَّاِر،  َعَلى 

المجتمع قويًّا متما�شًكا، يعي�س بمحبة و�شعادة.

4- ما يت�سل بعالقة الإن�سان بالبيئة، اإذ تقوم هذه العالقة على اأ�شا�س الرفق والرحمة مع ما حوله من 
مخلوقات، فقد اأخبر النبي  اأنَّ رجاًل دخل الجنة في كلب �شقاه، واأنَّ امراأًة دخلت النار في 

هرة حب�شتها)3(.
واأما ال�شلوك الأخالقي مع البيئة ومواردها، فيكون بح�شن ا�شتخدامها وعدم اإتالفها والمحافظة 
عليها؛ فمن واجب الإن�شان الهتمام بنظافة بيئته، والبعد عن ال�شتغالل الجائر اأو الإ�شراف 
 {   } تعالى:  اهلل  قال  الطبيعية،  الم�شادر  ا�شتعمال  في 

)�شورة الأعراف، الآية56(.
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اأتدبر واأ�ستنتج

اأتدبر الآيات الكريمة الآتية، واأ�شتنتج اأثر الأخالق الواردة فيها على عالقات اأفراد المجتمع 
ا: مع بع�شهم بع�شً

قال اهلل تعالى:{

1- اأربي نف�شي على الأخالق الفا�شلة، وتجنب الأخالق المذمومة.
2- اأتقرب اإلى اهلل تعالى بمحبة الآخرين، وتقديم الخير لهم.

3- اأحر�س على نظافة بيئتي.
. ................................ -4

القيم الم�ستفادة من الدر�ص:

)�شورة الحجرات، الآيات12-11(.

{
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الأ�سئلة

1- عّرف الأخالق.
2- ُتكت�شب الأخالق بطريقتين و�شحهما.

3- ُتنظم الأخالق عالقة الإن�شان مع النا�س. بّين ذلك.
4- كيف ُنر�شي اهلل تعالى عن طريق كل مما ياأتي:

اأ   - التعامل مع الحيوانات.
ب- التعامل مع البيئة ومواردها.

5- بّين المقا�شد الأخالقية للعبادات الآتية:
اأ   - ال�شالة.
ب- الزكاة.
جـ- ال�شيام.

6- اأ�شتنتج دللة الحديثين ال�شريفين على اأهمية الأخالق:
اأ   - قال : "َل اإِيَماَن ِلَمْن َل اأََماَنَة َلُه".

ُنُكْم اأَْخالًقا". ، َواأَْقَرَبُكْم ِمنِّي َمْجِل�ًشا َيْوَم اْلِقَياَمِة اأَْح�شَ ب- قال : "اإِنَّ اأََحبَُّكْم اإَِلى اهلِل اأَْو اإَِليَّ
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الهدي النبوي يف التعامل مع النا�س الدر�ص الثالث

النا�س،  يحر�س على مخالطة    النبي  كان 
فلم  حاجاتهم،  وتلبية  همومهم،  وم�شاركتهم 
�شرائح  مع  تعامل  بل  حوله،  عمن  بمعزٍل  يكن 
المجتمع كّلها: الغني والفقير، وال�شغير والكبير، 
والمح�شن والم�شيء، فهو القائل لأمته: "الُموؤمُن 
الذي ُيخالُط النا�َس وي�شبُر على اأذاهم اأعظُم اأجًرا 
ِمن الذي ل ُيخاِلُطهم ول َي�شِبُر على اأذاهم")1(.

والمتتبع ل�شيرة النبي  العطرة، يجد اأ�شلوًبا 
حكيًما راقًيا في التعامل مع النا�س على اختالف اأجنا�شهم واأحوالهم؛ اأدى ذلك اإلى محبتهم اإياه، 
وَقبول ما جاء به ِمن الهدى والحق، والحر�س على طاعته والقتداء به، وكان النبي  ينوع في 

اأ�شاليب تعامله مع النا�س، ومن تلك الأ�شاليب ما ياأتي:

 يزور  النبي  المجتمع يوثق معاني الأخوة والمحبة، فقد كان  اأفراد  بين  التوا�شل الح�شن 
النا�س ويطمئن عن اأحوالهم، وي�شاأل عن حاجاتهم، ويخاطبهم باأح�شن الألفاظ، عند التحدث 
ُم�شابهم،  في  ويوا�شيهم  دعاه،  َمن  دعوة  ويجيب  وُيجال�شهم  منهم،  غاب  َمن  ويتفقد  اإليهم، 

وُيخفف ِمن اآلمهم واأحزانهم، ومن اأمثلة ذلك:
1- زيارته  لأم �ُشليم ر�شي اهلل عنها على الدوام، وموا�شاته لها بمقتل اأخيها حرام بن ِملحان 
الذي ا�شت�شهد يوم بئر معونة، وكان يقول : "اإني اأرحمها، ُقِتل اأخوها معي")2(، اأي: في 

طاعتي. 

نتاجات الدر�س

يتوقع من الطالب في نهاية الدر�ص اأن يكون قادًرا على:
1- تو�شيح  كيفية توا�شل النبي  مع النا�س.

2- بيان اآداب التعامل مع المتحدث.
التعبير عن  النبوية على  ال�شيرة  اأمثلة من  اإعطاء   -3

الم�شاعر الإيجابية تجاه الآخرين.
4- القتداء بالنبي  في التجاوز عن زلت النا�س 

وهفواتهم.
5- تمثل هدي النبي  في تعامله مع النا�س.

اأوًل: ُح�سن التوا�سل مع النا�ص

)1( م�شند الإمام اأحمد بن حنبل، وهو �شحيح.
)2( متفق عليه.
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الرفق خلٌق جاذب للنا�س، و�شبب لمحبتهم، ومفتاٌح لقلوبهم، وقد كان النبي  لّين الجانب 
في تعامله مع النا�س رحيًما بهم، قال اهلل تعالى: { 

 } )�شورة اآل عمران، الآية 159(، وقد تمثل الرفق في تعامل النبي  في مواقف 
كثيرة منها:

1- رفقه  بال�شاب الذي جاءه يطلب منه اأْن ياأذن له بالزنى، فاأقبل عليه ال�شحابة  ليزجروه، 
لل�شاب:  فقال  رقيق،  باأ�شلوب  له  مخاطًبا  فحاوره  القتراب،  ال�شاب  من    النبي  فطلب 
"اأتحبه لأمك اأو لبنتك اأو لأختك اأو لعمتك اأو لخالتك"، فقال: ل واهلل، جعلني اهلل فداك، 
فقال له النبي : "ول النا�س يحبونه لأمهاتهم وبناتهم واأخواتهم وعماتهم وخالتهم"، ثم 
ن فرجه"، فلم يلتفت ال�شاب بعد  دعا اهلل تعالى له فقال: "اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وح�شِّ

ذلك اإلى �شيء من الزنى")4(.
2- رفقه  في توجيهه لأبي رافع الغفاري  عندما جاء ال�شحابة ر�شوان اهلل عليهم ي�شتكون 
منه، باأنه يرمي نخلهم في�شقط الثمر، وكان حينها �شغيًرا، ف�شاأله النبي : "يا غالم، ِلَم ترمي 
النخل؟ فقال: يا ر�شول اهلل الجوع، فقال له النبي  معلًما ومربًيا: فال ترِم النخل، وُكل مما 

ثانيًا: الرفق بمن حوله

2- �شوؤاله  لخادمه دوًما، بقوله: "األَك حاجة")1(.
3- ا�شت�شافته  �شيًفا ِمن البادية، و�شوؤاله عن النا�س، و�شعادتهم بالإ�شالم، وحالهم مع ال�شالة، 

فما زال ال�شيف يخبره عن حالهم حتى ا�شتب�شر وجه النبي  فرًحا)2(.
 ل يرف�س  ال�شرور عليهم، فكان  اإليهم واإدخال  بالنا�س والتحدث  اللقاء   على  4- حر�شه 
دعوًة اإلى منا�شبة اأو وليمة واإن كانت ب�شيطة؛ قال ر�شول : "لو ُدعيُت اإلى ذراع اأو ُكراع 

ُغر ِمن �شاق ال�شاة، ما يدل على القليل ِمن اللحم. لأجبت")3(، والُكراع هو ما �شَ

)1( م�شند الإمام اأحمد بن حنبل، وهو �شحيح.
)2( ال�شريعة لالآجري، وهو �شحيح.

)3( متفق عليه.
)4( م�شند الإمام اأحمد بن حنبل، وهو �شحيح.
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ي�شقط في اأ�شفلها، ثم م�شح على راأ�شه ودعا له فقال: اأ�شبعك اهلل واأرواك")1(.

)1( �شنن الترمذي، وهو �شحيح.
)2( �شحيح م�شلم.

)3( المعجم الأو�شط، للطبراني، وهو ح�شن.
)4( ال�شنن الكبرى، للبيهقي، حديث ح�شن.

اأتاأمل واأ�ستنتج

اأتـلو واأفكـر

 : اأتاأمل الحديث الآتي، واأ�شتنتج اأثر الرفق في توثيق ال�شالت بين النا�س: قال ر�شول اهلل
"اإن الرفق ل يكون في �شيء اإل زانه")2(.

قال تعالى: {  } )�شورة الأعراف، 
الآية204(، ما الفرق بين ال�شتماع والإن�شات كما ورد في الآية الكريمة.

كان النبي  يهتم بالمتحدث، ويتوجه اإليه م�شتمًعا واعًيا لما يقوله، واإن كان مخالًفا لراأيه 
، ثم يوجهه وُير�شده اإلى الحق، ومن ذلك ما و�شفه به اأبو هريرة  بقوله: "اإّن ر�شول اهلل  لم 
يُكْن اأحٌد ُيكلُِّمه اإّل اأقبل عليه بوجهه، ثمَّ لم ي�شِرْفه عنه حتَّى يفَرَغ من كالِمه")3(، فيوجهنا النبي 

 باأفعاله اإلى اآداب التعامل مع المتحدث كاحترامه بالنظر اإليه، وال�شتماع له، وعدم مقاطعته.

ثالثًا: ال�ستماع للمتحدث والإن�سات له

وِمن الأمثلة على ح�شن ا�شتماعه  لمن يحدثه عندما جل�س اإليه عتبة بن ربيعة يفاو�شه في 
ترك دينه مقابل ُعرو�س دنيوية، فقال ُعتبة: يا ابن اأخي اإنك منا حيث قد علمَت من �شرٍف في 
الع�شيرة، والمكان في الن�شب، واإنك قد اأتيت قومك باأمر عظيم، فرقت به جماعتهم، و�شفهَت 
به اأحالمهم، فا�شمع مني اأعر�س عليك اأموًرا تنظر فيها، لعلك تقبل منها بع�شها، فقال له ر�شول 
اهلل : "قل يا اأبا الوليد اأ�شَمع" فعر�س عليه المال وال�شيادة والملك، حتى اإذا فرغ عتبة ور�شول 
اهلل  ي�شتمع اإليه قال: "اأقد فرغت يا اأبا الوليد؟" قال: نعم، قال: "فا�شمع مني"، فقراأ عليه اأوائل 

�شورة ف�شلت.)4(، ويالحظ اأن ر�شول اهلل  لم يقاطع عتبة، وا�شتمع لكالمه حتى فرغ.
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اإّن التعبير عن الم�شاعر تجاه الآخرين ُيظهر تاأثرنا لحالهم، وتفاعلنا معهم، واهتمامنا بهم، 
وهكذا كان هدي النبي  واأ�شلوبه مع النا�س، فما ِمن فرٍح اأو ُحزٍن اأو حٍبّ اإل وعبَّر عنه الر�شول 

، ما جعله �شخ�شية جذابة موؤثرة فيمن حوله، ومن ذلك:
.)1( وا�شتب�شاره فرًحا باإ�شالم َعدي بن حاتم ، 1- تهلل وجهه ال�شريف

2- تعبيره عن ُحبه لغيره ، كما حدث  لمعاذ بن جبل ، فعن معاذ بن جبل  قال: اأخَذ بيدي 
َر�شوُل اهلِل  َفقاَل: "اإنِّي لأحبَُّك يا ُمعاُذ، فُقلُت: واأَنا اأحبَُّك يا ر�شوَل اهلِل، فقاَل ر�شوُل اهلِل 

: "فال َتَدْع اأن تقوَل بعد ُكلِّ �شالٍة: ربِّ اأعنِّي على ِذْكِرَك و�ُشْكِرَك وُح�شِن ِعبادِتَك")2(.
3- حزنه  عند موت عثمان بن مظعون ، فعن عائ�شَة ر�شي اهلل عنها قالت: راأيُت ر�شوَل اهلِل 

موَع ت�شيُل من عينيه)3(.  ُيقبُِّل ُعثماَن بَن َمظعوٍن َوهَو َميٌِّت، حتَّى راأيُت الدُّ

اأر�شدنا النبي  اإلى التجاوز عن زلت النا�س، مع العفو وال�شفح عنهم والدعاء لهم، فقد كان 
، اغِفْر لقومي؛ فاإنهم ل يعلمون")4(،  النبي  يقول عندما اأخطاأ الم�شركون بحقه واآذوه: "اللهمَّ
والتجاوز عن الزلت وال�شفح يديم عالقة المحبة بين النا�س والت�شامح في ما بينهم، ومن مواقف 

النبي  في هذا:
 ، فقب�شه من ردائه قب�شًة �شديدًة حتى ت�شقق رداء ر�شول اهلل  1- جاء اأعرابي اإلى ر�شول اهلل
واأثَّر في ُعنقه ال�شريف، ثم قال: يا محمد! ُمر لي ِمن مال اهلل الذي عندك، ف�شحك ر�شول اهلل 

 ثم اأمَر له بعطاء)5(، وهذا يدل على كمال ُخلقه وِحلمه وعفوه  عن النا�س. 
 يوًما نائًما تحت �شجرة من �شدة التعب، فت�شلل اأحد الم�شركين، فاأخذ  2- كان ر�شول اهلل 
َهه اإليه، وقال: تخافني؟ فقال النبي : ل، فقال: َمن يمنعك  �شيف النبي  وهو نائم ووجَّ

رابًعا: التعبير عن الم�ساعر تجاه الآخرين

خام�ًسا: التجاوز عن زلت النا�ص وهفواتهم

)1( المعجم الأو�شط للطبراني، وهو �شحيح.
)2( �شنن الن�شائي، وهو �شحيح.

)3( �شنن اأبي داود، وهو �شحيح.
)4( �شحيح البخاري.

)5( متفق عليه.
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ر�شول  يعاقبه  فلم  ِغمده وجل�س،  في  ال�شيف  الأعرابي  فاأدخل  ِمني؟ فقال النبي : "اهلل"، 
اهلل  وعفا عنه)1(.

اأفكـر واأناق�س

للتجاوز عن هفوات النا�س وزلتهم اآثاٌر اإيجابية كثيرة، اأفكر في واحدة منها واأناق�شها مع  زمالئي.

اإنَّ في الم�شورة توا�شًعا للنا�س وثقًة بهم وجلًبا لمحبتهم، وفيها فوائد كثيرة منها، تحري 
الحق، والو�شول اإلى الراأي الأ�شوب، وم�شاركة النا�س في تحمل نتائج القرار، وقد كان يفعله 
النبي ، فقد ياأخذ بن�شيحة اأ�شحابه  وم�شورتهم، يمتثل في ذلك لأمر اهلل تعالى في قوله: 

{  } )�شورة اآل عمران، الآية159(، وللنبي  في ذلك مواقف كثيرة منها:
اأبي �شفيان طريق  تغيير  بلغه  الم�شركين حينما   في غزوة بدر بمقاتلة  1- م�شاورته لل�شحابة 
القافلة والنجاة بها، واأن الم�شركين قد جمعوا جموعهم وجاوؤوا لحرب الم�شلمين فاأ�شاروا 

عليه باأنهم م�شتعدون لذلك، وقالوا له لو خ�شت بنا هذا البحر لخ�شناه معك. 
2- يوم غزوة اأُحد كان راأيه  اأن يقاتل الم�شركين، داخل المدينة ول يخرج لمالقاتهم خارجها، 
اإل اأنه اأخذ براأي عامة ال�شحابة  الذين اأ�شاروا عليه بالخروج لمالقاة الم�شركين، خارج 

المدينة لرد اعتدائهم)2(.

�ساد�ًسا: الم�ساورة وتقبل الن�سح

1- اأقتدي باأ�شلوب النبي  في التعامل مع النا�س.
2- اأتعامل مع الآخرين بحكمة واإح�شان.

3- اأتوا�شل مع النا�س، واأ�شبر على اأخطائهم وزلتهم. 
. ................................ -4

القيم الم�ستفادة من الدر�ص:

)1( متفق عليه.
)2( �شحيح البخاري.
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الأ�سئلة

1- اذكر اأربعة اأمثلة قام بها النبي  تدل على ح�شن توا�شله  مع النا�س.
2- اأعط مثاًل يدل على رفق النبي  بالآخرين. 

3- و�شف اأبو هريرة ر�شي اهلل عنه النبي  فقال: "اإّن ر�شول اهلل  لم يُكْن اأحٌد ُيكلُِّمه اإّل اأقبل 
ال�شريف ثالثة  الحديث  يفَرَغ من كالِمه" اأ�شتنتج من  ي�شِرْفه عنه حتَّى  لم  ثمَّ  عليه بوجهه، 

اآداب في التعامل مع المتحدث.
4- اذكر ثالث فوائد لل�شورى.

5- بّين دللة الن�شو�س ال�شرعية الآتية على اأ�شلوب النبي  في تعامله مع الآخرين:
، اغِفْر لقومي؛ فاإنهم ل يعلمون". - دعاء النبي  لمن اأخطاأ في حقه بقوله : "اللهمَّ اأ   

ب - اأخذ النبي  بيد معاذ بن جبل  وقال: "اإنِّي لأحبَُّك يا ُمعاُذ".
6- علل ما ياأتي: 

- دعوة النبي   اإلى التجاوز عن الزلت وال�شفح عن الم�شيء.  اأ  
ب - م�شاورته   لأ�شحابه مع اأنه موؤيد بالوحي. 
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تاريخ البحث العلمي 
عند الم�سلمين

مفهوم البحث
العلمي

غاية البحث
العلمي

اأقيّم معلوماتي واأنّظمها
بعد درا�شتي الدرو�س ال�شابقة، اأكمل المخططات التنظيمية الآتية بما ينا�شبها:

اأوًل: الدر�ص الأول )البحث العلمي والح�سارة الإ�سالمية(

اأ�سا�سيات البحث العلمي 
عند العلماء الم�سلمين

اأخالق البحث
العلمي

مجالت البحث
العلمي

ماأ�س�سة البحث
العلمي
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ثانيًا: الدر�ص الثاني )الأخالق مفهومها واأهميتها في حياتنا(

مفهوم الأخالق
تربية النف�ص على
الأخالق الفا�سلة

�سمولية الأخالقاأهمية الأخالق

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	
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ثالثًا: الدر�ص الثالث )الهدي النبوي في التعامل مع النا�ص(

: من اأمثلة توا�شل النبي
•	
•	
•	
•	

ُح�سن التوا�سل
مع النا�ص

من اأمثلة هدي النبي ، في التعبير عن م�شاعره تجاه الآخرين:
•	
•	
•	

التعبير عن الم�ساعر تجاه 
الآخرين

تمثل الرفق في تعامل النبي ، في مواقف كثيرة منها:
•	
•	

الرفق بمن
حوله

من مواقف تجاوز النبي  عن الزلت:
•	
•	

التجاوز عن زلت النا�ص 
وهفواتهم

ال�ستماع للمتحدث 
والإن�سات له

من اأمثلة م�شاورة النبي  لأ�شحابه وتقبل الن�شح منهم:
•	
•	

الم�ساورة وتقبل
الن�سح
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التوبة من الذنوب الدر�ص الرابع

له  وبين  وكرمه،  الإن�شان  تعالى  اهلل  خلق 
طريق الهداية وطريق ال�شالل، قال تعالى: 

الآية10(،  البلد،  )�شورة   {   }
فمن النا�س من يختار طاعة اهلل تعالى، ومنهم من 
يختار ال�شالل، ومن طبيعة الب�شر الخطاأ والزلل، 
اإما ل�شعف اإيمانهم، اأو لتاأثرهم بالبيئة المحيطة 
بال�شوء،  الأمارة  النف�س  لرغبات  تلبية  اأو  بهم، 

ولكن اهلل تعالى رحيٌم بعباده، فتح باب التوبة لمن اأخطاأ منهم، قال ر�شول اهلل : "ُكلُّ َبِني اآَدَم 
اُبوَن" )1(. اِئيَن التَّوَّ اٌء، َوَخْيُر اْلَخطَّ َخطَّ

مات، فكلُّ مخالفة فيها ترك لأمر اأو فعل لنهي  الذنب: هو ترك الواجبات اأو ارتكاب المحرَّ
تعدُّ ذنًبا، والذنوب لي�شت مت�شاوية في خطورتها بل تتفاوت بح�شب اآثارها في الفرد والمجتمع، 
وبما يترتب عليها من عقوبة وجزاء في الدنيا والآخرة، فمنها ال�شغائر كال�شب وال�شتم، ومنها 
الكبائر مثل عقوق الوالدين وال�شرقة، وتعاطي الم�شكرات والمخدرات، والزنى وغيرها، ويعد 

الإ�شرار على ال�شغائر والإكثار منها من الكبائر.
وقد عبر القراآن الكريم عن هذه المخالفات ال�شرعية باألفاظ متعددة مثل:

1- الذنب كما في قوله تعالى: { ..  } )�شورة الأنعام، الآية6(.
2- المع�شية في قوله تعالى: {   

 } )�شورة الن�شاء، الآية14(.

نتاجات الدر�س

يتوقع من الطالب في نهاية الدر�ص اأن يكون قادًرا على:
1- تو�شيح مفهوم الذنب.

2- بيان م�شوؤولية الدولة والمجتمع نحو المذنبين.
3- اإعطاء اأمثلة على حفظ حقوق المذنبين وكرامتهم 

من ال�شيرة النبوية.
4- َتَمثُّل هدي النبي  في التعامل مع المذنبين.

اأوًل: الذنب مفهومه وخطورته والتوبة منه

)1( �شنن الترمذي، وهو �شحيح.
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3- ال�شيِّئة في قوله تعالى: {  } )�شورة يون�س، الآية27(، ومن 
الألفاظ الأخرى التي عبر بها القراآن الكريم عن الذنب، الإثم، والُجرم، والحرام وغيرها.

َنَة  يَِّئَة اْلَح�شَ دعا الإ�شالم اإلى التوبة من الذنوب، والمبادرة والإ�شراع بها، فقال : "اأَْتِبِع ال�شَّ
ٍن")1( واأكد القراآن الكريم اأن اهلل تعالى يغفر ذنب من تاب اإليه،  َتْمُحَها، وَخاِلِق النَّا�َس ِبُخُلٍق َح�شَ
فقال اهلل تعالى: {  } )�شورة طه، الآية82(، وقال ر�شول 
ْنِب َكَمْن َل َذْنَب َلُه" )2(، بل اإن اهلل عزوجل اأكد في كتابه العزيز اأن اهلل يغفر  اهلل : "التَّاِئُب ِمْن الذَّ
الذنوب جميعها، فقال اهلل تعالى: {   

 } )�شورة الزمر، الآية53(.

)1( �شنن التِّرِمذي، وقال حديث ح�شن.
)2( �شنن ابن ماجه، وهو �شحيح.

المذنب هو كل من ارتكب مع�شية �شواء اأكانت �شغيرة اأم كبيرة، وقد ا�شتخدم النبي  اأ�شاليب 
متنوعة في التعامل مع المذنبين، تتمثل في ن�شحهم وتقويم �شلوكهم باأف�شل الأ�شاليب واأح�شنها، 
لما لذلك من اأثر في دفعهم اإلى التوبة. وهذا ما �شنَّه النبي  للنا�س، وِمن تلك الأ�شاليب ما ياأتي:

1- التعريف بالذنب والتنفير منه
ره منه حتى ل  كان النبي  يبين للمذنب اأن ما فعله هو مع�شية هلل تعالى، واأنه ذنب قبيح؛ لُينفِّ
ر النا�س من الظلم، باأن �شبه حال الظالم يوم القيامة بحال  يعود اإليه، ومن ذلك اأن النبي  نفَّ
المفل�س في الدنيا، قال ر�شول اهلل :"اأتدرون ما المفل�س؟" قالوا: المفل�س فينا َمن ل درهم 
له ول متاع، فقال النبي : "اإّن المفل�س من اأمتي َمن ياأتي يوم القيامة ب�شالة و�شيام وزكاة، 
ياأتي وقد �شتم هذا، وقذف هذا، واأكل مال هذا، و�شفك دم هذا، و�شرب هذا، فُيعطى هذا 

ثانيًا: تعامل النبي  مع المذنبين

اأ�ستذكر

اأ�ستذكر �سروط التوبة.
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من ح�شناته، وهذا من ح�شناته، فاإْن فِنيت ح�شناته قبل اأن يق�شي ما عليه، اأخذ من خطاياهم 
اآثار �شلبية  النار")1(، وهذا ت�شويٌر لُقبح هذه الأفعال لما لها من  فُطرَحت عليه ثم ُطِرح في 

عظيمة على حياة النا�س.
ولما ذكرت اإحدى اأمهات الموؤمنين اأخرى بما تكره قال لها ر�شول اهلل : "لقد قلت كلمة 
لو مزجت بماء البحر لمزجته")2(. اأي اأن هذه الكلمة ال�شيئة يمكن اأن تلوث ماء البحرل�شوئها.

2- فتح باب التوبة للمذنبين وتب�سيرهم بالمغفرة
كان النبي  يب�شر المذنبين بمغفرة اهلل تعالى ورحمته، ويبعث فيهم الأمل والإقبال على الخير 
وال�شالح، حتى ل تمنعهم ذنوبهم من التوبة والعمل ال�شالح، فقد جاء رجٌل اإلى النبي  وهو 
في الم�شجد وحوله ال�شحابة  فقال: "اإني اأ�شبت ذنًبا، فعاقبني"، ف�شكَت الر�شول  ولم 
ي�شاأله عنه، ثم اأُقيمت ال�شالة، فلما ان�شرف النبي  تبعه الرجل وقال له كما قال قبل ال�شالة، 
فقال له النبي : اأراأيَت حين خرجَت ِمن بيتك، األي�س قد تو�شاأَت، فاأح�شنت الو�شوء؟ قال: 
بلى، قال: ثم �شهدت ال�شالة معنا؟ قال الرجل: نعم يا ر�شول اهلل، فقال له ر�شول اهلل : "فاإّن 
اهلل قد غفر لك ذنبك")3(، وهذا يتفق مع قول اهلل تعالى: {   

  } )�شورة الزمر، الآية 53(.

)1( �شحيح م�شلم.
)2( �شنن اأبي داود، وهو �شحيح.

)3( متفق عليه.

3- اإر�ساد المذنبين اإلى الأعمال ال�سالحة التي تكفر �سيئاتهم
اأر�شد النبي  المذنبين بعد التوبة اإلى المداومة على الأعمال ال�شالحة التي  تزيد في اأجورهم 

اأتدبر واأ�ستنتج

اأتدبر الآية الكريمة الآتية، واأ�شتنتج المطلوب عمله من المذنب للتكفير عن ذنبه:
قال اهلل تعالى: {  } )�شورة طه، الآية82(.
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)1( �شحيح م�شلم.                                                                 )2( متفق عليه.
)3( �شنن الترمذي وهو �شحيح.                                              )4( �شنن اأبي داود، وهو �شحيح.

)5( �شحيح البخاري.                                                             )6( �شحيح م�شلم.

الجمعة،  اإلى  والجمعة  الخم�س،  "ال�شلوات   : اهلل  ر�شول  قال  �شيئاتهم،  عنهم  وُتكفر 
ورم�شان اإلى رم�شان، ُمكفراٌت ما بينهن اإذا اجتنبت الكبائر")1(.

وجاء رجٌل اإلى النبي  ُيخبره اأنه ارتكب ذنًبا، فاأر�شده اإلى ال�شالة والأعمال ال�شالحة، وتال 
عليه قول اهلل تعالى: { 

ة؟ فقال   } )�شورة هود، الآية114(، فقال رجٌل من القوم: يا نبي اهلل! هذا له خا�شَّ
النبي : "بل للنا�س كافة")2(.

وِمن اأبواب الخير التي اأر�شد النبي  النا�س اإليها ال�شدقة، فقد قال النبي  عنها: "وال�شدَقُة 
ُتْطِفُئ الخطيئَة كما ُيْطِفُئ الماُء الناَر")3(.
4- ال�ستر عليهم وعدم اإ�ساعة ما فعلوه من معا�سي

�شَتْرَته  "لو   : له  فقال  ليعاقبه،  مع�شية  ارتكب  قد  بغالم    للنبي  ال�شحابة  اأحد  جاء  فقد 
بثوِبَك؛ كان خيًرا لَك")4(.

5- حفظ كرامتهم وحقوقهم
الإ�شاءة  اأو  وتعنيفهم  ولعنهم  �شبهم  عن  فنهى  و�شعورهم،  المذنبين  اإن�شانية    النبي  راعى 
اإليهم اأو هجرهم، وحذر من الُحكم على م�شيرهم في الآخرة، وكان رفيًقا معهم، وي�شعى 
لإ�شالحهم واإر�شادهم، فكان اإذا بلغه عن المذنب �شيٌء لم ُي�شرح با�شمه، واإنما ينتقد الفعل 

ويقول: ما بال اأقواٍم يفعلون كذا وكذا.
اللهم  اأحدهم:  فقال   بجلده،  النبي  فاأمر  الخمر،  ي�شرب  برجل كان    للنبي  وقد جيء 
اأنه ُيِحبُّ اهلل  اإل  "ل تلعنوه، فو اهلل ما عِلمُت   : ُيوؤتى به! فقال الر�شول  اأكثَر ما  العنه، ما 
ور�شوله")5(، فنهى النبي  عن لعن ذوات النا�س، وجعل ذلك الأمر محرًما، فقال ر�شول اهلل 
: "لعُن الموؤمن كقتله")6(، لأن اللعن هو ُحكم على النا�س بالطرد من رحمة اهلل تعالى يوم 

القيامة، وهذا ل يعلمه اإل اهلل.
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لبيان  كان  فقد  غيرها  دون  عمومها  على  باللعن  الأفعال  بع�س    ر�شول  تخ�شي�س  واأما 
�شارب    اهلل  ر�شول  لعن  فقد  منها،  القتراب  من  وتنفيًرا  والمجتمع،  الفرد  على  خطرها 
اآكل الربا، ولعن المت�شبهين من الرجال بالن�شاء،  الخمر وحاملها وعا�شرها وبائعها، ولعن 
اأن ي�شمي   من ارتكب الأفعال دون  بالرجال، فلعن ر�شول  الن�شاء  المت�شبهات من  ولعن 

اأ�شحابها.

اأتاأمل واأناق�س

اأتاأمل قول ال�شيخ محمد الغزالي عندما �ُشئل عن ُحكم تارك ال�شالة، فاأجاب: "اأن تاأخذه   
معك اإلى الم�شجد"، واأناق�س زمالئي في اأثر الأ�شلوب الح�شن في هداية المذنبين وترغيبهم 

في العمل ال�شالح.

ينبغي اأن تتكاتف جهود الدولة والمجتمع في اإ�شالح �شلوك المذنبين وتوجيههم، وذلك عن 
طريق ما ياأتي:

1- الن�سح والتوجيه
ويبداأ ذلك من الأ�شرة، فعليها اأن ت�شتر�شد بالهدي النبوي في التعامل مع اأبنائها، فال ت�شخم 

اأخطاءهم ب�شورة ت�شعرهم اأنه ل يمكن معالجتها، اأو التوبة عنها.
وتقوم المدر�شة بالتعامل مع الطالب الذين يقعون في بع�س الأخطاء ال�شلوكية باأ�شاليب تربوية، 
تهدف اإلى اإ�شالحهم، وتعديل �شلوكهم، وا�شتخراج بذور الخير الموجودة فيهم، والبتعاد 
عن  اإهانتهم و�شتمهم والت�شهير بهم ف�شاًل عن �شربهم، وا�شتثمار الطاقات الموجودة لديهم 

باأن�شطة هادفة تاأخذ باأيديهم اإلى طريق الحق وال�شواب.
ون�شر  المجتمع،  لأفراد  الهادفة  ال�شوية  الجتماعية  التن�شئة  في  بواجبه  ا  اأي�شً الإعالم  ويقوم 
الف�شيلة والوعي بين اأفراده ببيان خطر الذنوب على الأفراد والمجتمع، وعقوبتها في الدنيا 
والآخرة، ول بدَّ لو�شائل الإعالم من بث البرامج الإ�شالحية التي تاأخذ بيد المذنبين نحو 

التوبة وال�شتقامة.

ثالثًا: م�سوؤولية الدولة والمجتمع نحو المذنبين
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2- المعالجة الم�سلكية
اإذا كان من هوؤلء المذنبين من قام بارتكاب الجنايات، فال بد من اإ�شالحهم وتاأهيلهم، فتقوم 
الدولة بذلك عن طريق الموؤ�ش�شات المخت�شة مثل مراكز الإ�شالح والتاأهيل، ومراكز معالجة 
الإدمان، التي تعنى بتقديم العالج واإعادة التاأهيل للجناة، وتعليمهم بع�س الِحرف والأ�شغال 
التي تحولهم اإلى اأفراد ي�شهمون في بناء المجتمع، وت�شجعهم على التعلم واكت�شاب المعارف 

النافعة، كحفظ القراآن الكريم وتعلم العلوم ال�شرعية واللغة العربية وغيرها من العلوم.
وتتنبه الدولة بموؤ�ش�شاتها لظاهرة جنوح الأطفال، فتقوم بالحد منها، وال�شيطرة على اأ�شبابها 
الفئة،  التعامل مع هذه  المتبعة في  القوانين، وتح�شين الإجراءات  واآثارها عن طريق تطوير 

ورفع �شوية الخدمات المقدمة لهم.
3- عقوبة الُجناة

تفر�س الدولة القانون و�شيادة النظام بتطبيق العقوبات المنا�شبة على المذنبين الذين يخرجون 
عن القانون، وتقدمهم لمحاكمة عادلة، ليتحقق الأمن على النف�س والعر�س والممتلكات، 

ويتعزز ال�شعور بالعدالة التي تقوي النتماء للوطن ومحبته.

اأثري خبراتي

اأزور موقع اإدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام، واأتعرف الواجبات التي 
يقوم بها تجاه المذنبين.

1- اأقتدي بالنبي  في التعامل مع المذنبين.
2- اأن�شح المذنبين برفق ولين.

3- اأحترم القانون ول اعتدي على حقوق الآخرين.
. ................................ -4

القيم الم�ستفادة من الدر�ص:
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الأ�سئلة

1- ما اأ�شباب وقوع الإن�شان في الذنب؟
2-  اأ   - بّين مفهوم كّل من:

1. الذنب              2. المذنب
ب - ف�ّشر العبارة الآتية: )الذنوب لي�ست مت�ساوية في خطورتها(.
3- تعامل النبي  مع المذنبين باأ�شاليب متنّوعة، اذكر ثالثة منها.

4- علل ما ياأتي: 
- كان النبي  يبين للنا�س ُقبح الذنب وخطورته.  اأ 

- نهي النبي  عن اإيذاء المذنبين.  ب 
- كان النبي  يب�شر المذنبين ويبعث فيهم الأمل والإقبال على الخير.  جـ 

- تخ�شي�س بع�س الأفعال باللعن.   د 
5- اأ�شتنتج  اأ�شلوب النبي  في التعامل مع المذنبين، من الن�شو�س ال�شرعية الآتية:

- قال اهلل تعالى: {    اأ 
.{ 

- قال اهلل تعالى: {  ب 
.{ 

- نهى ر�شول اهلل  عن لعن �شارب الخمر فقال: "ل تلعنوه، فواهلل ما عِلمُت اإل اأنه ُيِحبُّ  جـ 
اهلل ور�شوله".

6- بين دور كل من الموؤ�ش�شات التالية في اإ�شالح المذنبين 
ب- المدر�شة.  - الأ�شرة.   اأ  

- مراكز معالجة الإدمان. د  - الإعالم.   جـ 
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ثقافة احلوار الدر�ص اخلام�ص

الحوار من اأهم اأدوات التوا�شل الفكري 
والثقافي والجتماعي بين النا�س، وحّتى يوؤتي 
والتعاون  كالتفاهم  المرجّوة،  ثماره  الحوار 
والو�شول للحقائق، ل بّد من اأن تنت�شر ثقافته 
وموؤ�ش�شاته  كافة،  المجتمع  اأفراد  بين  وتزداد 

كلها.

نتاجات الدر�س

يتوقع من الطالب في نهاية الدر�ص اأن يكون قادًرا على:
1- تو�شيح مفهوم الحوار.

2- بيان دور المجتمع في تنمية ثقافة الحوار.
3- ممار�شة الحوار الهادف في واقع حياته.

4- َتَقبُّل وجهات النظر المخالفة.

واب وفق  اأ�شلوب توا�شل يمار�شه الأفراد في تبادل الآراء والأفكار بهدف الو�شول اإلى ال�شّ
�شوابط واأ�ش�س �شليمة.

اأوًل: مفهوم الحوار

ة في الع�شر الحا�شر، ِلما ل�شعف  ممار�شة  اإنَّ ن�شر ثقافة الحوار في المجتمع  �شرورة ُمِلحَّ
هذه الثقافة من مظاهر �شلبية، كالتع�شب والتطرف والقطيعة وانت�شار العداوة بين النا�س والجرائم 
ثقافة الحوار  المجتمع جميعها لغر�س  ينبغي تكاتف موؤ�ش�شات  لذا  العنف والإرهاب؛  وانت�شار 

وتعزيزها وتنميتها، وفي ما ياأتي بيان دور الموؤ�ش�شات المختلفة في ذلك.
1- الأ�سرة

هي اأول بيئة اجتماعية ين�شاأ فيها الإن�شان، فاإذا تربى الفرد فيها على ممار�شة الحوار و�شيلة 
للتوا�شل ي�شبح ذلك عادًة عنده وطبًعا له، ولنا في �شيرة ر�شول اهلل  اأ�شوة ح�شنة في حواره 
زوجته  مع  حديثه  ذلك  ومن  اأمور،  من  لهم  يعتر�س  كان  ما  في  اأ�شرته  واأفراد  زوجاته  مع 
خديجة ر�شي اهلل عنها في اأعظم واأجل حدث وقع له عندما نزل عليه الوحي في غار حراء، 

ثانيًا: دور موؤ�س�سات المجتمع في تنمية ثقافة الحوار
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ورجع اإلى بيته، واأخبرها بما حدث له، فقالت له خديجة ر�شي اهلل عنها: "َواهلِل َما ُيْخِزيَك 
ْيَف، َوُتِعيُن َعَلى  ُب اْلَمْعُدوَم، َوَتْقِري ال�شَّ ، َوَتْك�شِ ِحَم، َوَتْحِمُل اْلَكلَّ ُل الرَّ اهللُ، اأََبًدا اإِنََّك َلَت�شِ
ُب اْلَمْعُدوَم: اأي ت�شاعد  : اأي تعين ال�شعيف، َوَتْك�شِ ")1(، ومعنى َوَتْحِمُل اْلَكلَّ َنَواِئِب اْلَحقِّ

ْيَف: اأي تطعم ال�شيف. الفقير، َوَتْقِري ال�شَّ
الحق،  على  وتثبيته    النبي  روع  من  التخفيف  على  عنها  اهلل  ر�شي  الموؤمنين  اأم  فعملت 
وتب�شيره اأنه النبي المنتظر م�شتدلة بما ات�شف به النبي  من مكارم الأخالق وطيب الأفعال.

ونلحظ اأن هذا الأ�شلوب من الحوار يعزز م�شاعر المحبة داخل الأ�شرة، بما يقدمه من دعم 
ا اإلى تما�شك الأ�شرة وا�شتقرارها، لتقوم بواجبها في المجتمع  نف�شي لأفرادها، ويوؤدي اأي�شً

على اأف�شل وجه، لذلك على الوالدين اأن يكونا قدوة لأبنائهما في ذلك عن طريق ما ياأتي:
اأ   - اإقامة الجل�شات الحواريّة الم�شتمرة داخل الأ�شرة مع الّزوجة والأبناء، للت�شاور بين اأفراد 
الأ�شرة في ما يطمحون اإليه من اآمال، وما يواجهون من ق�شايا وهموم، وي�شتركون جميًعا 

في تقديم الحلول والمقترحات في هذه الم�شائل.
ب- التزام الأبوين باأ�شلوب الحوار في ما بينهما، فالأبناء يقلدون اآباءهم في �شلوكهم، وعلى 
ا مالحظة اأ�شلوب الحوار بين الأبناء، فيوجهونهم نحو الأف�شل في اأ�شلوب  الآباء اأي�شً

الحوار.
جـ- اإ�شغاء الأبوين لأبنائهم اإ�شغاًء جّيًدا، وعدم مقاطعة كالمهم، وقبول اآرائهم اإن كانت 

�شواًبا، بال تع�شب لراأيهما، وت�شويبها اإن كانت خطاأ.
2- الم�سجد

للم�شجد دور اأ�شا�شّي في حياة الم�شلم، لأن النا�س يجتمعون فيه عند كل �شالة، ويتبادلون 
فيه الآراء، ويتلقون التوجيه والإر�شاد نحو قيم الإ�شالم ومبادئه العظيمة، ويمكن للم�شجد اأن 

ينّمي ثقافة الحوار عن طريق ما ياأتي: 
اأ   - اختيار مو�شوعات الخطب والمواعظ اّلتي تنّمي ثقافة الحوار.

)1( �شحيح م�شلم.
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الم�شجد،  في  تلقى  التي  والدرو�س  المواعظ  في  الحواري  الخطاب  اأ�شلوب  اختيار  ب- 
ب�شماع الإمام اأ�شئلة الح�شور واإ�شغائه لهم، والتزام الواعظ والم�شلين اآداب الحوار، 

والتحاور باأدلة وا�شحة ومقنعة من غير جدال ول تع�شب لراأي اأو مذهب.
الم�شلين في  الم�شجد، واحترام اختالف وجهات نظر  العلمية داخل  جـ- عقد المجال�س 

الم�شائل المتنّوعة.
فاإذا قام الم�شجد بالمهمة المطلوبة منه في تنمية ثقافة الحوار، فاإّن اأثر ذلك �شيظهر في تما�شك 

اأفراد المجتمع، وتعزيز الروابط الإيمانّية والجتماعية بينهم، والمحافظة على وحدتهم.

اأتاأمل واأناق�س

ال�سواب".  الخطاأ وراأي غيري خطاأ يحتمل  "راأيي �سواب يحتمل  ال�شافعي:  الإمام  اأتاأمل قول 
واأناق�س زمالئي في دللة هذا القول.

3- الموؤ�س�سات التّعليمية
ُت�شهم الموؤ�ش�شات التعليمية في تكوين �شخ�شية الإن�شان بتزويده بالعادات ال�شلوكية الح�شنة، 

وتعليمه مهارات التوا�شل والحوار مع الآخرين.
وينبغي اأن تقوم هذه الموؤ�ش�شات من المدار�س والجامعات بمهمتها في تنمية ثقافة الحوار 

بين اأطراف العملية التعليمية جميعها، ومن و�شائل ذلك:
اأ   - اتباع المدر�شين اأ�شاليب الحوار الهادفة في التدري�س.

ب- ت�شجيع المتعلمين على اإبداء الراأي باأدب واحترام.
جـ- عقد الجل�شات الحواريّة التدريبية بين اأطراف العملية التعليمّية. 

د  - ت�شمين المناهج التعليمية اأ�شلوب الحوار في عر�س المادة العلمية.
اأنه  اإذا ظهر  للّنقا�س، وتقّبل راأي غيره  هـ - م�شاركة الطالب في المو�شوعات المطروحة 

�شواب.
وقد ا�شتخدم العلماء الم�شلمون من ال�شلف ال�شالح اأ�شلوب الحوار في مناق�شاتهم العلمية، 
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ومن ذلك ما دار بين الإمام اأحمد بن حنبل والإمام ال�شافعي حول ُحْكم تارك ال�شالة تكا�شاًل، 
وذلك باأن الإمام اأحمد يرى اأنه غير م�شلم، والإمام ال�شافعي يرى اأنه م�شلٌم مرتكٌب لمع�شية 

كبيرة، فدار الحوار الآتي بينهما: 
اإّنه غير م�شلم؟ قال: نعم، قال ال�شافعي: اإذا كان غير م�شلم،  قال ال�شافعي: يا اأحمد اأتقول 
ال�شالة  فتارك  ال�شافعي:  قال  اإل اهلل محمد ر�شول اهلل،  اإله  يقول ل  اأحمد:  قال  ي�شلم؟  فبم 
يقول ذلك دائًما؟ قال اأحمد: ُي�ْشِلم باأن ي�شّلي، قال ال�شافعي �شالة غير الم�شلم ل ت�شح، ول 
ُيحكم بالإ�شالم بها. فانقطع الإمام اأحمد عن الكالم و�شكت)1(، فلم يعنِّْف اأحدهما الآخر، 

وحفظ كل منهما لالآخر مكانته، بال عناد اأو ت�شدد.
4- الإعالم

لالإعالم اأثر كبير في ن�شر ثقافة الحوار وذلك عن طريق ما ياأتي:
اأ   - المو�شوعية والحياد في نقل الأخبار والأحداث وغيرها.

ب- عقد الّندوات والموؤتمرات الملتزمة باأ�شلوب الحوار واآدابه، كتوجيه الأ�شئلة وتوزيعها 
على الح�شور، واحترام الراأي الآخر، وا�شتخدام الأدلة المقنعة في الحوار.

جـ- ا�شتخدام التمثيل في غر�س ثقافة الحوار وتعزيزها، من خالل عر�س بع�س الم�شل�شالت 
الّتي تتبّنى م�شكلة، م�شتخدمة اأ�شلوب الحوار في حّلها، ومظهرًة  اآثار التع�شب والعنف 

ال�شيئة في الفرد والمجتمع.
د  - التزام اآداب الحوار في البرامج الحوارية النقا�شية، وعدم ا�شتخدام اأ�شاليب ال�شتم وال�شب 

وال�شراخ.
هـ- توظيف و�شائل التوا�شل الجتماعي في طرح بع�س الق�شايا التي تهم المجتمع، وال�شتماع 
لآراء الم�شاركين، وتقبل اآرائهم على اختالفها، ومحاورتهم بطريقة منا�شبة تنمي فيهم 

ثقافة الحوار واآدابه.
و - البتعاد عن الم�شاهد والبرامج اّلتي تعزز التع�شب والعنف في المجتمع.

)1( طبقات ال�شافعية الكبرى، ال�شبكي، ج2 �س61.



41

5- النّوادي والملتقيات
وفيها  النف�س،  للترفيه عن  اأو  للثقافة  الأفراد  يرتادها  اّلتي  الجتماعية  الموؤ�ش�شات  من  وهي 
تتكّون عالقات اجتماعية بين النا�س، ولهذه الموؤ�ش�شات اأثر في غر�س ثقافة الحوار عن طريق 

ما ياأتي: 
اأ   - عقد الّدورات التدريبّية حول اأهمية الحوار واأ�شلوبه واآدابه.

ب- عقد الندوات حول الق�شايا التي تهم المجتمع وم�شاركة الأفراد فيها.
وتوجيههم  الأع�شاء،  بين  التعامل  اأ�شلوب  الموؤ�ش�شات  هذه  على  القائمين  مالحظة  جـ- 
ا، وحل خالفاتهم بالحوار الذي ي�شل بهم اإلى الحق، من غير  نحو تقبل بع�شهم بع�شً

ا�شتعمال العنف و�شيلة لذلك.

1- اأ�شارك في الحوار داخل اأ�شرتي.

2- اأحترم وجهات النظر المخالفة .
3- اأن�شر ثقافة الحوار في مواقع التوا�شل الجتماعي.

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

القيم الم�ستفادة من الدر�ص:

اأفكر واأ�ستنتج

الهادف في  انت�شار الإعالم  اأثر  المجتمع، واأ�شتنتج  اأفكر في دور موؤ�ش�شات الإعالم في 
تنمية ثقافة الحوار.
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الأ�سئلة

1- بّين مفهوم الحوار.
لكلٍّ من:  واحًدا  دوًرا  اذكر  المجتمع،  داخل  الحوار  ثقافة  في غر�س  الموؤ�ش�شات  تتكامل   -2

الأ�شرة، والم�شجد، والإعالم في غر�س هذه الثقافة.
ُل  َلَت�شِ اإِنََّك  اأََبًدا  اهللُ،  ُيْخِزيَك  َما  َواهلِل  َكاّل   "  : اهلل  لر�شول  عنها  اهلل  ر�شي  قالت خديجة   -3
ْيَف ، َوُتِعيُن َعَلى َنَواِئِب اْلَحقِّ " بّين  ُب اْلَمْعُدوَم ، َوَتْقِري ال�شَّ ِحَم، َوَتْحِمُل اْلَكلَّ ، َوَتْك�شِ الرَّ

دور زوجة النبي  في التخفيف عنه.
4- علل كل مما ياأتي: 

- ن�شر ثقافة الحوار �شرورة ملحة.  اأ 
- قيام الم�شجد بتنمية ثقافة الحوار. ب 

5- اأ�شتنتج اأثًرا واحًدا ل�شيوع ثقافة الحوار في الموؤ�ش�شات الآتية ح�شب الجدول المرفق اأدناه:

الأثراملجالالرقم
الأ�شرة1
الم�شجد2
التعليم3
الّنوادي4
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تزكية النف�س الدر�ص ال�ساد�ص

تزكيــة النف�ــس وتهذيبهــا طريــق الفالح 
والنجاح والفوز في الدنيــا والآخرة، قال اهلل 
   } تعالى: 
 

 } )�شورة ال�شم�س، الآيات 10-7(.

نتاجات الدر�س

يتوقع من الطالب في نهاية الدر�ص اأن يكون قادًرا على:
1- تو�شيح مفهوم تزكية النف�س.

2- ربط  �شوابط تزكية النف�س باأدلتها ال�شرعية.
3- بيان و�شائل تزكية النف�س

4- ا�شتنتاج اآثار تزكية النف�س.

الرتقاء بالنف�س وتطهيرها وتهذيبها باأح�شن ال�شفات والأخالق، لتحقيق الفالح في الدنيا 
والنجاة في الآخرة.

وتقوم تزكية النف�س على مقومات رئي�شة ثالثة، هي:
1- التخل�س من المعا�شي، وعالج القلوب من �شهواتها واأمرا�شها، كالرياء والح�شد والكبر، 
تعالى: {  }  قال اهلل 

)�شورة النازعات، الآيتان41-40(.

2- المحافظة على اأداء الفرائ�س والإلتزام بها، والتقرب اإلى اهلل تعالى بالنوافل الم�شروعة قدر 
ال�شتطاعة.

3- التحلي بالأخالق الحميدة التي تهذب النف�س، وت�شبط ال�شلوك.

اأوًل: مفهوم تزكية النف�ص

اأتدبر واأ�ستنتج

اأتدبر الآيات الكريمة الآتية، واأ�شتنتج اأهمية تزكية النف�س في الدنيا والآخرة: {   
{ 

)�شورة ال�شم�س، الآيات10-7(.
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ينبغي للم�شلم في �شعيه لتزكية نف�شه اأن يلتزم ب�شوابط، منها ما ياأتي:
1- الخال�ص والم�سروعية

ا فيه هلل تعالى، باأن يتوجه اإلى  يحر�س الم�شلم في العمل الذي يزكي به نف�شه اأن يكون مخل�شً
اهلل تعالى وحده، بعيًدا عن الرياء، قال اهلل تعالى: {  } 
)�شورة البينة، الآية5(، ويجب اأن يكون عمله م�شروًعا، متبًعا فيه لما جاء به ال�شرع الإ�شالمي، قال 

اهلل تعالى: {  } )�شورة الأحزاب، 
الآية2(، فال ي�شّح الإتيان بعبادة جديدة ل اأ�شل لها في القراآن الكريم ول في ال�شنة ال�شحيحة، 

ول ت�شحُّ مخالفة ال�شرع في كيفية اأداء العبادة.
2- التوازن والعتدال

ينبغي على العبد اأن يوازن في تزكية نف�شه مع حاجاته المتنوعة، فال ي�شدد على نف�شه بتكليفها 
من العبادات ما ل تطيق، ول ُيهمل حق ج�شده من الراحة والطعام والزواج وال�شعي في طلب 
الرزق، اأو الترويح الم�شروع عن النف�س ول يهمل اأهله وعياله بق�شد التفرغ للعبادة، ول يعطل 

عقله عن العلم والتفكير، قال اهلل تعالى: { 
  } )�شورة الق�ش�س، الآية77(.

يَن  اإلى العتدال في العبادة وعدم الت�شدد في ممار�شتها، بقوله: "اإِنَّ َهَذا الدِّ   ودعا النبي
َمِتيٌن َفاأَْوِغْلوا )فتعمقوا( ِفيِه ِبِرْفٍق")1(، فال يلزم العبد نف�شه من الأعمال ما ل يطيق، قال ر�شول 

اهلل : "َيا اأَيَُّها النَّا�ُس ُخُذوا ِمَن الأَْعَماِل َما ُتِطيُقوَن")2(.
3- ال�ستمرارية والديمومة

ا على  يحر�س الم�شلم على القيام بالفرائ�س والواجبات وعدم النقطاع عنها، ويحر�س اأي�شً
القيام بالنوافل والإكثار منها ليربي نف�شه ويزكيها، ويكون ذلك وفق قدرته وا�شتطاعته، قال 
من  يكثر  النا�س  فبع�س  الآية286(،  البقرة،  )�شورة   {   } تعالى:  اهلل 

ثانيًا: �سوابط تزكية النف�ص

)1( م�شند الإمام اأحمد بن حنبل، وهو ح�شن.
)2( متفق عليه.
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اأر�شد القراآن الكريم، واأر�شدت ال�شنة النبوية ال�شحيحة اإلى كثير من الو�شائل التي يزكي بها 
العبد نف�شه، منها ما ياأتي:

1- تقوية ال�سلة باهلل تعالى
تعالى  اهلل  اإلى  والتقرب  بالفرائ�س  اللتزام  اإليه،  العبد  ُيتقرب  اأن  تعالى  اهلل  يحب  ما  اأعظم 
بالنوافل، والفرائ�س ت�شمل ما افتر�شه اهلل تعالى على عباده من �شالة و�شيام وزكاة وحج،  وغيرها، 
ُت  ا اْفَتَر�شْ ْيٍء اأََحبَّ اإَِليَّ ِممَّ َب اإَِليَّ َعْبِدي ِب�شَ قال ر�شول اهلل  في ما يرويه عن ربه: "َوَما َتَقرَّ
النافلة وتالوة القراآن الكريم التي تجلي  َعَلْيِه")2(، والنوافل مثل ال�شلوات الم�شنونة و�شيام 

القلوب من اأثر الذنوب، والذكر الذي تطمئن به القلوب وت�شعد، قال اهلل تعالى: { 
وبالدعاء  الآية28(،  الرعد،  )�شورة   {  

الذي يتذلل فيه العبُد لربه وي�شتعين به وحده، قال اهلل تعالى: { 
 } )�شورة البقرة، الآية186(.

ر 2- التفكُّ
ويكون بالنظر في مظاهر عظمة اهلل تعالى وجالل اأ�شمائه و�شفاته، وفي خلق الكون والنف�س، قال 

اهلل تعالى: { 

من  يزيد  فالتفكر  الآيتان191-190(،  عمران،  اآل  )�شورة   {  
الإيمان واليقين باهلل تعالى.

يتوقف  فجاأة  ثم  باأكثر من طاقتها وو�شعها،  بالعبادة  نف�شه  وي�شدد على  ال�شالحة،  الأعمال 
ول ي�شتطيع ال�شتمرار، لذلك وجه ر�شول اهلل  اإلى الحر�س على ما ي�شتمر ويبقى، فبين 
اأن القليل الدائم من العبادة خير من الكثير المنقطع، فقال : "اإِنَّ اهللَ َل َيَملُّ َحتَّى َتَملُّوا َواإِنَّ 

.)1(" اأََحبَّ الأَْعَماِل اإَِلى اهلِل َما َداَم َواإِْن َقلَّ

ثالثًا: و�سائل تزكية النف�ص

)1( متفق عليه.
)2( �شحيح البخاري.
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اأفكر واأ�ستنتج

"لو تفكر النا�ص في عظمة اهلل ما ع�سوه"، اأتدبر العبارة ال�شابقة، واأ�شتنتج اأثر التفكر في �شلوكي.

3- ا�ست�سعار رقابة اهلل تعالى ومحا�سبة النف�ص
دعا الإ�شالم الم�شلم اإلى اأن يحا�شب نف�شه ويلومها، وي�شارع اإلى التوبة، وي�شتدرك ما فاته بمزيد من 

الطاعات اإذا فاتته طاعة اأو وقع في مع�شية، قال اهلل تعالى: { 
} )�شورة الح�شر، الآية18(. وتتحقق المراقبة 
بال  الطاعة مطمئًنا لأدائها  الإن�شان محافًظا على  ليبقى  تعالى وعقابه،  اهلل  ثواب  با�شت�شعار 
تثاقل، والبتعاد عن المعا�شي وال�شهوات، فيحقق بذلك ال�شتقامة والثبات على الحق، قال 
اهلل تعـــالــى: {  

 { 
)�شورة الكهف، الآية28(.

)1( �شحيح البخاري.

للتزكية اآثار تعود على �شاحبها، منها:
1- محبة اهلل تعالى وحفظه له 

اإن من يطهر نف�شه من المعا�شي، ويزكيها بالعبادات ينال محبة اهلل تعالى له ومحبة النا�س، 
ويوفقه اهلل للخير، ويحفظه من ال�شوء ، قال ر�شول اهلل : "اإَِذا اأََحبَّ اهللُ َعْبًدا َناَدى ِجْبِريَل اإِنَّ 
َماِء اإِنَّ اهللَ ُيِحبُّ ُفالًنا َفاأَِحبُّوُه  اهللَ ُيِحبُّ ُفالًنا َفاأَْحِبْبُه َفُيِحبُُّه ِجْبِريُل، َفُيَناِدي ِجْبِريُل ِفي اأَْهِل ال�شَّ

ُع َلُه اْلَقُبوُل ِفي اأَْهِل الأَْر�ِس")1(.  َماِء، ُثمَّ ُيو�شَ َفُيِحبُُّه اأَْهُل ال�شَّ
2- القناعة والطماأنينة

زيادة الإيمان باهلل تعالى والثقة به تحرر العبد من قيود الدنيا و�شهواتها، فال يخ�شى من فوات 
رزق اأو انتهاء اأجل. والذي يوؤدي العبادات بخ�شوع واطمئنان ي�شعر بلذة، لأنه يوؤديها برغبة 

رابًعا: اآثار تزكية النف�ص
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)1( �شنن الن�شائي، وهو �شحيح.
)2( الم�شتدرك على ال�شحيحين، للحاكم الني�شابوري، وهو �شحيح.

اللذة  العين:  بقرة  ال�شالة")1(، ويق�شد  قرة عيني في  "وجعلت   : اهلل  قال ر�شول  و�شوق، 
وال�شعادة.

3- الر�سا وال�سعادة
عندما ي�شتقر الإيمان واليقين في قلب الموؤمن يقل تعلقه بالدنيا، والحر�س عليها، فال يرتكب 
المحرمات للو�شول اإليها، وذلك لأن غاية العبد هي ر�شا اهلل تعالى وابتغاء ما عنده من اأجر 

وثواب، فال ي�شل اإلى محبته بما حرم عليه.
4- علو الهمة

تزكية النف�س توقظ الإيمان في نف�س �شاحبها ما يعينه على تحمل تكاليف الحياة وم�شائبها، 
عليها،  في�شبر  الأحوال،  الحياة و�شعوبة  متاعب  ت�شببها  التي  النف�شية  ال�شغوطات  وتجاوز 
ويبادر لالأعمال ال�شالحة الخيرة التي تنفعه وتنفع مجتمعه، قال ر�شول اهلل : "اإِنَّ اهللَ َكِريٌم 

اَفَها")2(. ُيِحبُّ اْلَكَرَم، َوُيِحبُّ َمَعاِلَي اْلأَْخاَلِق، َوَيْكَرُه �َشْف�شَ

اأثري خبراتي

 } تعالى:  اهلل  قال 
الآية  من  اأ�شتنتج  الآية28(،  الحديد:  )�شورة   {  

ال�شابقة ثالثة اآثار لتزكية النف�س.

1- اأحر�س على طاعة اهلل تعالى واجتناب مع�شيته في ال�شر والعلن.
2- اأوؤدي النوافل قدر طاقتي وا�شتطاعتي.

3- اأبادر اإلى كل عمل م�شروع فيه نفع اأمتي ومجتمعي ووطني.
. ................................ -4

القيم الم�ستفادة من الدر�ص:
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الأ�سئلة

1- بّين مفهوم تزكية النف�س.
2- لتزكية النف�س �شوابط عدة، عدد ثالثة منها.

3- تقوم تزكية النف�س على  مقومات رئي�شة ثالثة. اذكرها.
4- ل يكلف الإن�شان نف�شه ما ل يطيق من العبادات، و�شح ذلك.

ه. 5- اكتب مظهرين يدلن على محبة  اهلل تعالى لمن يزكي نف�شَ
6- ف�ّشر العبارات الآتية:

اأ   - تكون المراقبة بمتابعة العبد نف�شه، ومراقبتها من الوقوع في الزلل.
ب- يحر�س الم�شلم في العمل الذي يزكي به نف�شه اأن يكون عماًل م�شروًعا.

7- ما دللة الن�شو�س الآتية على تزكية النف�س؟

الدللةالن�صالرقم

قال اهلل تعالى: {  }.1

قال اهلل تعالى: {  }.2

ُت 3 ا اْفَتَر�شْ ْيٍء اأََحبَّ اإَِليَّ ِممَّ َب اإَِليَّ َعْبِدي ِب�شَ قال ر�شول اهلل : "َوَما َتَقرَّ
َعَلْيِه".

قال ر�شول اهلل : "اإِنَّ اهللَ َكِريٌم ُيِحبُّ اْلَكَرَم، َوُيِحبُّ َمَعاِلَي اْلأَْخاَلِق، 4
اَفَها". َوَيْكَرُه �َشْف�شَ

قال ر�شول اهلل : "اإِنَّ اهللَ َل َيَملُّ َحتَّى َتَملُّوا َواإِنَّ اأََحبَّ الأَْعَماِل اإَِلى اهلِل َما 5
." َداَم َواإِْن َقلَّ
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اأقيّم معلوماتي واأنّظمها
بعد درا�شتي الدرو�س ال�شابقة، اأكمل المخططات التنظيمية الآتية بما ينا�شبها:

اأوًل: الدر�ص الرابع )التوبة من الذنوب(

تعامل النبي  مع 
المذنبين

مفهوم الذنب
...................
...................
...................

خطورة الذنب
...................
...................
...................

التوبة من الذنب
...................
...................
...................

التوبة من الذنوب

م�سوؤولية الدولة 
والمجتمع نحو المذنبين

الذنب
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ثانيًا: الدر�ص الخام�ص )ثقافة الحوار(

ثالثًا: الدر�ص ال�ساد�ص )تزكية النف�ص(

•مفهوم ثقافة الحوار 	...............................................................................

•مفهوم تزكية النف�ص 	...............................................................................

• 	....................................................................
• 	....................................................................
• 	....................................................................

مقومات
تزكية النف�ص

• 	....................................................................
• 	....................................................................
• 	....................................................................

�سوابط
تزكية النف�ص

• 	....................................................................
• 	....................................................................
• 	....................................................................

و�سائل
 تزكية النف�ص

• 	....................................................................
• 	....................................................................
• 	....................................................................
• 	....................................................................

اآثار 
تزكية النف�ص

النواديالأ�سرة
والملتقيات الموؤ�س�ساتالم�سجد

الإعالمالتعليمية

دور موؤ�س�سات المجتمع في تنمية ثقافة الحوار
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الأمثال يف القراآن الكرمي الدر�ص ال�سابع

للنا�س،  القراآن الكريم هداية  اأنزل اهلل تعالى 
الق�شة  اأ�شاليبه في الدعوة، فكان منها  وتعددت 

وكان منها �شرب الأمثال، قال اهلل تعالى:
   }

 } )�شورة العنكبوت، الآية 43(.

المعنى  تقريب  على  يعمل  الكريم  القراآن  في  الت�شبيه  اأ�شاليب  من  اأ�شلوب  هو  القراآني:  المثل 
واإبرازه ب�شورٍة ح�شية.

ياأتي المثل في القراآن الكريم بغر�س تقريب الحقائق للذهن، كي يعتبر الإن�شان ويهتدي اإلى 
الطريق القويم، وي�شرب اهلل تعالى الأمثال للنا�س؛ لفوائد متعددة، من اأبرزها ما ياأتي:

1- الترغيب اأو التنفير
ومن الأمثلة القراآنية على ذلك ما �شربه اهلل مثاًل للكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة، قال اهلل تعالى:
  }

 } )�شورة اإبراهيم، الآيات24-26(، فقد 
مثلت الآية الكريمة الكلمة الطيبة النافعة المفيدة بال�شجرة الطيبة المثمرة التي ل ينقطع ثمرها، 
فجذورها ثابتة في الأر�س وفروعها ممتدة في ال�شماء، فكما اأن ال�شجرة الطيبة توؤتي اأكلها كل 
حيٍن، فكذلك الكلمة الطيبة التي يقولها الم�شلم يبقى اأثرها دائًما متجدًدا في كل وقت وحين.

واأما الكلمة الخبيثة ال�شارة، فهي كال�شجرة المقطوعة التي ل تثمر، ول ينتفع النا�س بها. 

نتاجات الدر�س

يتوقع من الطالب في نهاية الدر�ص اأن يكون قادًرا على:
1- تو�شيح مفهوم المثل القراآني.

2- بيان فوائد اإيراد الأمثال في القراآن الكريم.
3- ذكر خ�شائ�س الأمثال القراآنية.

4- تعظيم القراآن الكريم.

ثانيًا: فوائد اإيراد الأمثال في القراآن الكريم

اأوًل: مفهوم المثل القراآني
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املعنى املراد تقريبهال�سورة املح�سو�سةاحلال املراد بيانه

ال�شجرة الطيبة الرا�شخةالإيمان الرا�شخ
التي ل ينقطع ثمرها

اأثر الكلمة الطيبة التي تعود بالخير 
على �شاحبها في الدنيا والآخرة

االنحراف عن ال�سراط 
الم�شتقيم

ال�شجرة الخبيثة المقطوعة
التي ل تثمر

اأثر الكلمة الخبيثة التي تعود على 
�شاحبها بال�شوء في الدنيا والآخرة

جدول )1-2(

2- المدح اأو الذم
يِء: الثَّناُء عليه بما  خ�ِس اأو ال�شَّ تعّد الأمثال من الأ�شاليب البديعة في المدح والذم، ومْدح ال�شَّ

نة، والذم: ذكر العيوب في ال�شخ�س اأو ال�شيء، ومن ذلك ما ياأتي: فات الَح�شَ له من ال�شِّ
اأ  - في المدح، ما �شربه اهلل تعالى من َمَثل يمدح فيه الر�شول  واأ�شحابه ر�شي اهلل عنهم، 
  } تعالى:  اهلل  قال 

 
  اهلل  ر�شول  قوة  لتزايد  مثٌل  الآية  هذه  في  الآية 29(،  الفتح،  )�شورة   { 
واأ�شحابه ر�شوان اهلل عليهم كما ورد في الإنجيل، ف�شبه نماء الأمة الإ�شالمية وتكاثرها 
وتما�شكها، َبدًءا من مراحل الدعوة الإ�شالمية الأولى، حتى دخول النا�س في دين اهلل 
اأفواًجا، بزرع بداأ �شعيًفا، ثم ا�شتد عوده �شيًئا ف�شيًئا حتى ن�شج، فهذا المثل جاء يمدح 
تما�شك الر�شول  واأ�شحابه ووحدتهم ون�شرهم دين اهلل تعالى في الأر�س، كما هو 

مو�شح في جدول )2-2/ اأ (.

املعنى املراد تقريبهال�سورة املح�سو�سةاحلال املراد بيانه

م�شاندة اأ�شحاب النبي  له 
والتفافهم حوله

الزرع الذي بداأ �شعيًفا ثم ا�شتد 
عوده �شيًئا ف�شيًئا حتى ن�شج

اأهمية الوحدة والتما�شك بين اأبناء 
الأمة لتحقيق قوتهم

الجدول )2-2/ اأ (

انظر الجدول )1-2(.
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اأ�ستخرج واأناق�س

اأ�شتخرج من الآية الكريمة من �شورة الفتح ال�شابقة، مثل ال�شحابة ر�شوان اهلل عليهم في 
التوراة، واأناق�شها مع مجموعتي.

ب- اأما في ما يتعلق بغر�ص الذم، فنرى ذلك وا�شًحا في قول اهلل تعالى: {  

 
 } )�شورة الجمعة، الآية 5(، فهذه الآية ت�شرب مثاًل تذم فيه الذين يحملون العلم 
ول يعملون به، فقد مثَّلتهم بالحمار الذي يحمل على ظهره كتًبا كثيرة، وهو ل يفقه ما 

فيها، ول يعمل بها، انظر الجدول )2-2/ ب(.

3- الإقناع
يحتاج الإقناع اإلى تقديم الحجج لتاأكيد الحقيقة في نف�س المخاطب، ومن ذلك قول اهلل تعالى:

 }
 ،)73 الآية  الحج،  )�شورة   {
فهذه الآية تقرر األوهية اهلل تعالى وتفرده بالنفع وال�شرر باأ�شلوب المثل، حيث �شرب مثاًل لبيان 
عجز ما يعبد من دون اهلل تعالى عن النفع اأو ال�شرر، بعجزه عن خلق �شيء �شغير كالذبابة، وعجزه 

عما هو اأ�شغر من ذلك كا�شترجاع ما تلعقه الذبابة منهم، كما هو مبين في الجدول )3-2(.

املعنى املراد تقريبهال�سورة املح�سو�سةاحلال املراد بيانه

الحمار الذي يحمل كتًبا ل يفقه حال َمن عنده علم ل يعمل به
ما فيها

ذم الذين يعلمون ول ينتفعون 
بعلمهم

الجدول )2-2/ ب(

املعنى املراد تقريبهال�سورة املح�سو�سةاحلال املراد بيانه

عدم ا�شتحقاق اأي �شيء اأن 
يعبد من دون اهلل تعالى

عجز كل معبود من دون اهلل 
تعالى اأن يخلق ذباًبا اأو اأن 

ي�شتعيد ما اأخذه الذباب

اإقناع المخاطب باأن المعبودات من دون اهلل 
تعالى �شعيفة عاجزة عن نفع نف�شها اأو نفع 

غيرها، فال ي�شتحق العبادة اإل اهلل تعالى

الجدول )3-2(
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املعنى املراد تقريبهال�سورة املح�سو�سةاحلال املراد بيانه

للمثل القراآني خ�شائ�س كثيرة اأهمها ما ياأتي:
1- دقة الت�سوير

و�شف الأ�شياء والمعاني حتى ت�شبح ال�شورة دقيقة وا�شحة كاأنها حقيقة ماثلة.
2- ال�سورة الحركية

وتقريبه  وتو�شيحه  الم�شهد  تخيل  من  يزيد  ما  والزمانية،  المكانية  باأبعادها  ال�شورة  تنقل 
لالأذهان.

3- الإيجاز
يوؤدي المعاني الكثيرة باألفاٍظ قليلٍة ل تخل بواحدة منها، والإيجاز من اأرفع اأ�شاليب البالغة، 

ما ي�شهل فهمه وحفظه والعتبار به.

ثالثًا: خ�سائ�ص الأمثال القراآنية

اأثري خبراتي

اأتاأمل قول اهلل تعالى: {   
 } )�شورة البقرة، الآية 261(، ثم اأبين 

فائدة اإيراد هذا المثل عن طريق الجدول الآتي:

ُم القراآن الكريم. 1- اأَُعظِّ
2- اأ�شتخدم الأمثال في تو�شيح بع�س اأفكاري.

3- اأحر�س على قول الكلمة الطيبة، واأبتعد عن الكلمة ال�شيئة.
. ................................ -4

القيم الم�ستفادة من الدر�ص:
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الأ�سئلة

1- بّين مفهوم المثل القراآني.
2- اذكر فائدتين من فوائد اإيراد الأمثال في القراآن الكريم.

3- عدد ثالث خ�شائ�س للمثل القراآني.
   } يليه:  عما  اأجب  ثم  الآتي،  تعالى  اهلل  قول  تاأمل   -4

 
 

:{ 
اأ   - ما العالقة بين الكلمة الطيبة وال�شجرة الطيبة؟

ب- ما الفائدة من اإيراد هذا المثل؟
جـ- و�شح المثل الوارد في الآية الكريمة بتعبئة المطلوب في الجدول الآتي:

املعنى املراد تقريبهال�سورة املح�سو�سةاحلال املراد بيانه
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نبي اهلل زكريا عليه ال�سالم الدر�ص الثامن

تجلت رحمة اهلل تعالى باأن بعث في النا�س 
ر�شاًل منهم يدعونهم لما فيه �شالحهم في الدنيا 
والآخرة، وذكر اهلل تعالى ق�ش�شهم في القراآن 
لهم  اإر�شاًدا  العبرة،  النا�س  منها  لياأخذ  الكريم 
لوجه ال�شواب في اأقوالهم واأفعالهم وحياتهم 

كلها، قال تعالى: { 
يو�شف،  )�شورة   { 

الآية111(، من هوؤلء الأنبياء زكريا عليه ال�شالم.

نتاجات الدر�س

يتوقع من الطالب في نهاية الدر�ص اأن يكون قادًرا على:
1- التعريف بنبي اهلل زكريا عليه ال�شالم. 

2- تعليل طلب زكريا عليه ال�شالم الذرية ال�شالحة.
3- بيان اأدب زكريا عليه ال�شالم في دعائه.

4- القتداء بزكريا عليه ال�شالم في اللجوء اإلى اهلل تعالى 
لق�شاء الحاجات.

5- الإيمان بكمال قدرة اهلل تعالى.

زكريا عليه ال�شالم من اأنبياء بني اإ�شرائيل، وينتهي ن�شبه اإلى يعقوب بن اإ�شحاق عليهما ال�شالم، 
وكان يعمل نجاًرا، وكان زمن النبي زكريا عليه ال�شالم مت�شاًل بزمن نبي اهلل  عي�شى عليه ال�شالم، 
فقد اأخبر اهلل تعالى اأن زكريا عليه ال�شالم قد كفل مريم بنت عمران اأمِّ عي�شى عليهما ال�شالم، قال 
اهلل تعالى: {  } )�شورة اآل عمران، الآية37(، 

وكان زكريا عليه ال�شالم زوج خالة مريم عليها ال�شالم.

لم يكن لزكريا عليه ال�شالم ولد تطمئن به نف�شه وتقر به عينه، وكان يرغب في ذلك، ولكن 
لما تقدم به العمر وا�شتعل راأ�شه �شيًبا، وكانت امراأته عاقًرا ل تنجب، ظن اأن الأمر قد فاته، اإل اأنه 

اأوًل: التعريف بنبي اهلل زكريا عليه ال�سالم

ثانيًا: طلب زكريا عليه ال�سالم الذريّة

اأفكر واأ�ستنتج

كان زكريا عليه ال�شالم يعمل بالنجارة، وهو نبي من اأنبياء اهلل تعالى، اأ�شتنتج دللة ذلك.
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دخل مرًة على مريم بنت عمران عليها ال�شالم، وكان قد تكفل برعايتها والعناية بها، وهي تتعبد 
في المحراب )مو�شع ال�شالة(، فوجد عندها طعاًما لم يعتد وجوده عندها من قبل، ف�شاألها: من 
اأين لك هذا؟ فقالت: هو من عند اهلل، فتوجه عندئذ هلل تعالى طالًبا الذرية ال�شالحة، قال اهلل تعالى: 
اآل عمران، الآية38(،  {  } )�شورة 
ذلك اأن الذرية ال�شالحة �شبب لتحقيق مراد اهلل تعالى في عمارة الأر�س وخالفتها، والولد مبعُث 

طماأنينٍة لوالديه و�شعادة لهما في الدنيا والآخرة.
وقد رغب زكريا عليه ال�شالم في اأن يتولى ولده اأمر قومه من بعده، وطلب اأن يكون مر�شيًّا عنه 
في الدنيا والآخرة، واأن يتحمل بعده اأمانة النبوة، لأنه يخ�شى من ف�شاد قومه و�شاللهم بعده، اإن 
بقوا دون من يقوم بتوجيههم واإر�شادهم اإلى الحق، قال اهلل تعالى حكاية عن زكريا عليه ال�شالم: 

 }
 } )�شورة مريم، الآيتان5-6(، فمن �شمن غايات زكريا عليه ال�شالم للولد 

ا�شتمرار النا�س بعده على اأمر اهلل تعالى وعدم مخالفته، وهو المراد من قوله: { 
 }، ولي�س المق�شود وراثة الأموال، لأن الأنبياء ل يورثون اأموالهم فما يتركونه من 
مال بعد موتهم، يكون �شدقة لجميع الموؤمنين باهلل تعالى، وهو ما اأخبر عنه الر�شول  بقوله: 
َدَقٌة")1(، وقد ورث زكريا من اآل يعقوب اأمانة النبوة  َر الأَْنِبَياِء َل ُنوَرُث، َما َتَرْكَنا َفُهَو �شَ "اإِنَّا َمْع�شَ

والحكمة والعلم والدين.
فا�شتجاب اهلل تعالى دعاء زكريا عليه ال�شالم، فرزقه غالًما، و�شماه "يحيى" ولم يكن اأحد قد 
ى به من قبل، وجعله نبيًّا، واآتاه الحكم �شبيًّا باأن جعل لقوله وراأيه اأثًرا في من حوله على الرغم  ت�شمَّ
ا بوالديه، وب�شره برحمة اهلل تعالى في محياه ومماته، قال اهلل تعالى:  من �شغر �شنه، وجعله تقيًّا بارًّ

 }
 } )�شورة مريم، الآيات15-12(. 
فاإن اهلل تعالى يحب عباده ويكرمهم باأح�شن مما يطلبون اإْن هم اأطاعوه وتوجهوا اإليه باإخال�س.

)1( م�شند الإمام اأحمد بن حنبل، وهو �شحيح.
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وهذا الموقف من حياة زكريا عليه ال�شالم يوؤكد حقيقة يقينية ينبغي اأن تبقى ماثلة اأمام الإن�شان، 
ال لما يريد، فقد جعل زوجة زكريا  تنجب  ، فهو الفعَّ وهي اأن قدرة اهلل تعالى ل تقف عند حٍدّ

مع اأنها عجوز وعقيم، وزوجها �شيخ كبير، قال اهلل تعالى: { 
 } )�شورة مريم، الآية9(.

لذلك ما على الإن�شان اإل اأن ياأخذ بالأ�شباب، ويدعو اهلل تعالى اأن يحقق مراده، ول يياأ�س من 
رحمة اهلل وف�شله.

المتدبر في ق�شة زكريا عليه ال�شالم حينما كان ي�شاأل اهلل تعالى اأن يرزقه الولد، يجد اأنه التزم 
في دعائه اآداًبا كثيرة، منها ما ياأتي:

1- طاعة اهلل تعالى والتزام اأمره قبل الدعاء
وهذا ما اعتاده زكريا عليه ال�شالم، فقد كان كثير ال�شالة والمناجاة قال اهلل تعالى: {  
 } )�شورة اآل عمران، الآية39(، وقال اهلل 

تعالى: {  } )�شورة مريم، الآية11(.

ثالثًا: اأدب زكريا عليه ال�سالم في دعائه

اأتاأمل واأ�ستنتج

اأتاأمل العبارة الآتية: "تعرف على اهلل في الرخاء يعرفك في ال�سدة" واأ�شتنتج  اأثر الطاعة في حالة 
الرخاء في ا�شتجابة الدعاء.

2- الإخال�ص وال�سدق في الدعاء
بالإجابة،  القبول وجديًرا  ول�شان �شادق، كان مرجو  قلب طاهر،  اإذا �شدر من  الدعاء  اإن 
ويظهر ذلك في نداء زكريا عليه ال�شالم، قال اهلل تعالى: {  } )�شورة 
اأنه دعا اهلل تعالى في حالة خلوة من غير اأن ي�شمعه اأحد، وهذا دليل على  مريم، الآية3(، اأي 

�شدقه في الدعاء واإخال�شه فيه.
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3- اإظهار ال�سعف والتذلل هلل تعالى
كلما اأظهر العبد الحاجة هلل تعالى وحده كانت الإجابة اأقرب، وهو ما تمثل به زكريا عليه 

ال�شالم في دعائه، قال اهلل تعالى: { 
 { 

)�شورة مريم، الآيتان5-4(.

4- اليقين باإجابة اهلل تعالى للدعاء والثقة به
دعا زكريا ربه وهو على يقين باأن اهلل تعالى لن يخيب دعاءه، قال اهلل تعالى في بيان ذلك: 

{  } )�شورة مريم، الآية4(.

1- اأوقن بقدرة اهلل تعالى.
2- األجاأ اإلى اهلل تعالى في اأموري كلها.

3- اأحر�س على الدعاء.
. ................................ -4

الدرو�ص والعبر الم�ستفادة

اأثري خبراتي

اأ�ستنتج من ق�سة زكريا عليه ال�سلم �سروط ا�ستجابة الدعاء.
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الأ�سئلة

ف بنبي اهلل تعالى زكريا  من حيث: ن�شبه، وعمله، وزمنه. 1- عرِّ
 } : من طلب الولد من قوله تعالى على ل�شان زكرّيا  2- بّين غاية زكرّيا

.{ 
3- توجه زكريا  اإلى اهلل تعالى طالًبا الذرية ال�شالحة كما ورد في قوله تعالى {  

} بين منا�شبة ذلك.
4- يطلب الم�شلم الولد لحكم عدة اأذكر اثنين منها. 

5- اأ�شتنتج اأدب الدعاء الم�شتفاد من كل ن�س من الن�شو�س ال�شرعية الآتية: 
اأ   - قال اهلل تعالى: {  }. 

ب- قال اهلل تعالى: {  }.
جـ- قال اهلل تعالى: {  }.
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مرمي بنت عمران الدر�ص التا�سع

خلــد القــراآن الكريم مواقف ثلة مــن الن�شاء 
الموؤمنات اللواتي كان لهن الأثر في حياة الأنبياء 
والمر�شلين، ومــن هوؤلء الن�شــاء اأم مو�شى عليه 
ال�شالم، وامراأة فرعون، وامراأة عمران، وغيرهن 
ممــن كان لهــنَّ الأثر في خدمة ديــن اهلل تعالى، 
وهــوؤلء الن�شــاء الطاهــرات العفيفــات نماذج 
ُتحتذى للموؤمنين والموؤمنات، و�شنقف في هذا 

الدر�ــس عند �شيرة واحدة من �شير هــوؤلء الن�شاء الكريمات الطاهرات، وهي مريم بنت عمران اأم 
عي�شى عليه ال�شالم.

كان ال�شالحون قديًما يرغبون في خدمة بيوت اهلل تعالى، ويهبون اأبناءهم للقيام بذلك، ومن 
اأولئك امراأة الرجل ال�شالح عمران من بني اإ�شرائيل، فقد نذرت اأن تجعل مولودها للخدمة في بيت 

من بيوت اهلل، حكاية على ل�شان امراأة عمران، قال اهلل تعالى: { 
 } )�شورة اآل عمران، الآية35(، اإل اأنها و�شعت اأنثى، 
فقالت: ربي اإني و�شعتها اأنثى، ولي�س الذكر كالأنثى - تق�شد - في قوته على الخدمة والعمل في 
بيوت اهلل، و�شمت مولودتها مريم، ودعت اهلل تعالى اأن يتقبلها ويحميها من و�شاو�س ال�شيطان، 

فا�شتجاب اهلل تعالى لها، وقبل نذرها، وهياأ لها الن�شاأة ال�شالحة.

نتاجات الدر�س

يتوقع من الطالب في نهاية الدر�ص اأن يكون قادًرا على:
1- التعريف بمريم بنت عمران عليها ال�شالم.

2- تتبع اأحداث �شيرة مريم بنت عمران.
3- بيان موا�شع الإعجاز في اأحداث ولدة مريم 

لنبي اهلل عي�شى عليه ال�شالم.
4- القتداء بمريم بنت عمران في عفتها وطهارتها.

اأوًل: مولد مريم بنت عمران

اأفـكر واأبادر

اإلى  ونبادر  تعالى،  اهلل  لبيوت  خدمة  تقديم  بها  يمكن  مبادرة  في  زمالئي  مع  اأفكر 
تنفيذها.
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عبادتها  على  وحافظت  وال�شدق،  والطهارة  والعفة  تعالى  باهلل  الإيمان  على  مريم  ن�شاأت 
وخدمتها في بيت اهلل، قال اهلل تعالى: { 

 } )�شورة اآل 
عمران، الآيتان42-43(.

وبعد وفاة اأبيها عمران رغب اأقرباوؤها في كفالتها ورعايتها، ِلما ات�شفت به من التقوى وال�شالح، 
وتقديًرا لأبيها العبد ال�شالح عمران، لكن م�شيئة اهلل تعالى اأرادت اأن يكفلها زوج خالتها نبي اهلل 
زكريا ، قال اهلل تعالى: {  } )�شورة 

اآل عمران، الآية 37(.

ا�شتمر نبي اهلل زكريا  برعاية مريم وتن�شئتها على ال�شالح، وكان يزورها ويطمئن عليها 
في المحراب )مو�شع ال�شالة(، وقد اأكرمها اهلل تعالى بكرامة خا�شة، فكان ياأتيها الرزق من اهلل 
تعالى بال اأ�شباب مادية، فكان كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزًقا، في�شاألها عنه 

قائاًل: اأّنى لك هذا؟ فتقول: هو من عند اهلل الذي يرزق من ي�شاء بغير ح�شاب.

ثانيًا: ن�ساأة مريم بنت عمران

تفرغت مريم عليها ال�شالم للطاعة والعبادة، فبعث اهلل تعالى اإليها جبريل ، فتمثل لها 
ب�شورة ب�شر، فخافت على نف�شها من اأن ُيْلِحَق بها �شوًءا، لكن جبريل طماأنها وب�شرها بغالم تحمل 
به باأمر اهلل تعالى بال زوج، قال اهلل تعالى: {  } )�شورة 

مريم، الآية19(، فتعجبت من ذلك، وقالت: كيف يكون لي غالم من غير زوج! قال اهلل تعالى: { 

 { 
)�شورة اآل عمران، الآية47(.

ثالثًا: ولدة مريم لنبي اهلل عي�سى عليه ال�سالم

اأفكر واأ�ستنتج

اأفكر في كفالة زكريا  لمريم ابنة عمران، واأ�شتنتج الحكمة من ذلك.



63

األم الولدة  فلما حملت به ذهبت مكاًنا بعيًدا م�شتخفية عن قومها تريد ال�شتر، فلما جاءها 
تمنت لو اأنها ماتت قبل اأن يحدث هذا الأمر خوًفا من الف�شيحة، ومما �شيحدث معها بعد الولدة، 
قال اهلل تعالى: {  } )�شورة مريم، الآية23(، فاأنطق اهلل 
طفلها الوليد مطمئًنا اإياها حتى ل تحزن، وطلب منها اأن تهز جذع النخلة حتى يت�شاقط عليها 
الرطب لتاأكل منه، واأن ت�شرب من الماء الذي اأجراه بالقرب منها وتطهر به نف�شها ومولودها، 
فكان حديثه لها في المهد زيادة في الطماأنينة، وقد طلب اإليها اأن تمتنع عن الكالم عند عودتها 

لقومها و�شوؤالهم لها.

جاءت مريم بابنها اإلى قومها فتعجبوا، وقالوا: يا مريم لقد جئت باأمر عظيم ل ينبغي منك. 
ف�شمتت، واأ�شارت اإلى ابنها، فاأنطقه اهلل مرة اأخرى، حكاية على ل�شان عي�شى  قال اهلل تعالى: 
{  } )�شورة مريم، الآية30(، فكان ذلك المولود هو نبي 

اهلل عي�شى  الذي اأر�شله اإلى بني اإ�شرائيل. 
واأكد القراآن الكريم لقومها قدرة اهلل تعالى على َخْلِق عي�شى من غير اأب، كما َخَلَق اآدم من تراب 
من غير اأب واأم، قال اهلل تعالى: {  } 

)�شورة اآل عمران، الآية59(، وكالهما عبد هلل تعالى طائع له.

الدرو�ص والعبر الم�ستفادة من ق�سة مريم بنت عمران:
اأظهرت ق�شة مريم بنت عمران كثيًرا من الدرو�س والعبر، منها ما ياأتي:

1- المراأة ال�شالحة تحافظ على دينها وخلقها وت�شون عفتها وطهارتها، فهي تتجنب ال�شبهات 
خ�شية من اهلل تعالى، قال اهلل تعالى: { 

 } )�شورة النور، الآية31(.

اأفكر واأ�ستنتج

اأفكر في طلب عي�شى  من والدته اأن تمتنع عن الكالم عند عودتها لقومها و�شوؤالهم 
لها، واأ�شتنتج الحكمة من ذلك.
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2- اإن اهلل تعالى اإذا اأراد اأمًرا هيَّاأ له اأ�شبابه جميعها، فقدرته ل يعجزها �شيء، فينبغي الر�شا بما قدره 
اهلل تعالى واإن لم يكن في ظاهره الخير، قال اهلل تعالى: { 

 } )�شورة الن�شاء، الآية19(.
3- دعاء اهلل تعالى والتقرب اإليه بالطاعات �شبب لإكرامه وف�شله العظيم لعباده، قال ر�شول اهلل 
ْبُت اإَِلْيِه َباًعا")1(. َب اإَِليَّ ِذَراًعا َتَقرَّ ْن َتَقرَّ ْبُت اإَِلْيِه ِذَراًعا َواإِ ْبٍر َتَقرَّ َب اإَِليَّ عبدي ِب�شِ : "اإِْن َتَقرَّ
4- اأن الرزق من عند اهلل تعالى، فال يحزن اأحٌد على فواته فاهلل تعالى يرزق من ي�شاء بغير ح�شاب.

5- اأن اهلل تعالى ُيعلِّم عباده الأخذ بالأ�شباب المادية، فقد اأمر مريم اأن تهز جذع النخلة القوي، 
وهي امراأة �شعيفة في حالة ولدة، فيهتز الجذع ويت�شاقط عليها رطًبا جنيًّا.

6- اأن اهلل تعالى يدافع عن عباده ال�شالحين ويبروؤهم من التهم، في�شبروا ويتوجهوا اإلى اهلل تعالى 
في تفريج الهم، قال اهلل تعالى: {  } )�شورة الحج، الآية38(.

اأفكر واأ�ستنتج

اأ�شتنتج دللة ت�شمية �شورة في القراآن الكريم با�شم مريم.

)1( �شحيح البخاري.
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الأ�سئلة

1- تدبر قول اهلل تعالى: { 
 } ثم اأجب عما ياأتي:

اأ   - ما النذر الذي قدمته اإمراأة عمران هلل تعالى؟ ولماذا؟
ب- ماذا طلبت اإمراأة عمران من اهلل تعالى؟

2- علل ما ياأتي:
اأ   - حر�س اأقارب مريم  على كفالتها ورعايتها.

ب- وجود الرزق عند مريم من غير اأ�شباب مادية.
3- كيف طماأن عي�شى عليه ال�شالم والدته عندما حزنت وتمنت الموت؟

4- اأنطق اهلل عي�شى عليه ال�شالم مرتين وهو �شغير ما م�شمون كل مرة. 
5- بّين الدر�س الم�شتفاد من كل حدث من الأحداث الآتية في ق�شة مريم:

الدر�ص امل�ستفاداحلدثالرقم

كلما دخل نبي اهلل زكريا على مريم المحراب وجد عندها رزًقا.1

كالم عي�شى عليه ال�شالم في المهد.2

تبرئة اهلل تعالى لمريم العفيفة الطاهرة.3
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اأقيّم معلوماتي واأنّظمها
بعد درا�شتي الدرو�س ال�شابقة، اأكمل المخططات التنظيمية الآتية بما ينا�شبها:

اأوًل: الدر�ص ال�سابع )الأمثال في القراآن الكريم(

ثانيًا: الدر�ص الثامن )نبي اهلل زكريا عليه ال�سالم(

الأمثال في القراآن الكريم

فوائد اإيراد الأمثال في
القراآن الكريم

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

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

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

خ�سائ�ص الأمثال 
القراآنية

1- دقة الت�سوير
.................. -2
.................. -3

مفهوم المثل
القراآني

اأوًل: التعريف بنبي اهلل زكريا عليه ال�سالم
....................................................................
....................................................................

ثانيًا: طلب زكريا عليه ال�سالم الذريّة
....................................................................
....................................................................

ثالثًا: اأدب زكريا عليه ال�سالم في دعائه
....................................................................
....................................................................
....................................................................

الم
ل�س

يه ا
 عل

ريا
زك



67

ثالثًا: الدر�ص التا�سع )مريم بنت عمران(

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

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

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

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

مولد
مريم بنت عمران

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

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

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

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

ن�ساأة
مريم بنت عمران

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

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

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

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

الدرو�ص والعبر 
الم�ستفادة من ق�سة
مريم بنت عمران

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

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

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

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

ولدة مريم لنبي اهلل
عي�سى عليه ال�سالم
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التفكري الإيجابي الدر�ص العا�رش

التفكير الإيجابي ي�شاعد الإن�شان على 
تخطي الم�شكالت وتجاوز ال�شعاب، فال 
ي�ساب االإن�سان بالياأ�س واالإحباط، فما هو 

التفكير الإيجابي، وما مقوماته واآثاره.

اأ�سلوٌب في التفكير، يقوم على التفاوؤل واالأمل والخير والمحبة، والبعد عن الياأ�س والقنوط 
وال�شلبية، لتحقيق ال�شعادة في الدارين.

يقوم التفكير الإيجابي على مقومات عدة منها:
1- الإيمان باهلل تعالى ومعرفة الغاية من خلق الإن�سان

الإيمان ال�شادق يدفع الإن�شان اإلى العمل ال�شالح، فيحيا حياة طيبة مطمئنة، قال اهلل تعالى: 
 }

ال�شعادة  ويحقق  المطمئنة  الحياة  اإلى  الإن�شان  وي�شل  الآية97(.  النحل،  )�شورة   {  
المن�شودة، عن طريق الإجابة عن الت�شاوؤلت الكبرى التي تحير عقله، مثل: من اأنا؟ ولماذا 
خلقت؟ والتي اأجاب عنها الإ�شالم، فبين اهلل تعالى اأن الهدف من خلق الإن�شان هو تحقيق 
واأن  الآية56(  الذاريات،  )�شورة   {   } فقال:  تعالى  هلل  العبودية 

الإن�شان مكلف بعمارة الأر�س التي ا�شتخلفه اهلل تعالى عليها، قال تعالى: { 
 } )�شورة البقرة، الآية30(.

اأوًل: مفهوم التفكير الإيجابي

ثانيًا: مقومات التفكير الإيجابي

نتاجات الدر�س

يتوقع من الطالب في نهاية الدر�ص اأن يكون قادًرا على:
1- تو�شيح مفهوم التفكير الإيجابي.
2- بيان مقومات التفكير الإيجابي.

3- ربط مظاهر التفكير الإيجابي باأدلتها ال�شرعية.
4- اإعطاء اأمثلة على الو�شائل المعينة على التفكير الإيجابي.

5- َتَمثُّل التفكير الإيجابي في واقع حياته.
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2- فهم الذات ومعرفة قدراتها
له على كثير من مخلوقاته، قال اهلل تعالى: {  كرم اهلل تعالى الإن�شان وف�شَّ

 { 
التفكير، ومنحه  القدرة على  اأن وهبه  لالإن�شان  تعالى  اهلل  اإكرام  الآية70(، ومن  الإ�شراء،  )�شورة 

حرية الختيار التي توؤهله لتحمل م�شوؤولية اإعمار الأر�س، فعندما ي�شت�شعر الإن�شان هذه النعم 
التي اأودعها اهلل تعالى فيه، تزداد ثقته بنف�شه وتقديره لذاته، فينطلق للقيام بمهامه التي كلفه 

اهلل بها خير قيام.
3- ح�سن الظن باهلل تعالى، والتفاوؤل والأمل 

يح�سن االإن�سان الظن بربه وال ي�سيبه الياأ�س واالإحباط بالرغم من م�ساعب الحياة، الأن ح�سن 
الظن باهلل يوجه حياة الإن�شان اإلى الإيجابية، قال ر�شول اهلل : يقول اهلل تعالى: "اأََنا ِعْنَد َظنِّ 

َعْبِدي ِبي")1(، فاإن ظن العبد باهلل خيًرا حقق اهلل تعالى له الخير.
وقد كان النبي  دائم التفاوؤل بالرغم من كثرة ال�شعوبات والعقبات التي واجهها، فقال متفائاًل 
َرَمْوَت،  ْنَعاَء اإَِلى َح�شْ اِكُب ِمْن �شَ يَر الرَّ نَّ َهَذا الأَْمُر، َحتَّى َي�شِ بتمكين اهلل تعالى لالإ�شالم: "َواهلِل َلَيِتمَّ
ْئَب َعَلى َغَنِمِه، َوَلِكنَُّكْم َت�ْشَتْعِجُلوَن")2(، وذلك بعد اأخذه بالأ�شباب في  َل َيَخاُف اإِل اهللَ، َوالذِّ

الدعوة اإلى اهلل تعالى، وتكرار المحاولة في ذلك اآملاً باإ�سلمهم بل ياأ�س اأو اإحباط.
وعندما فقد يعقوب عليه ال�شالم ولده يو�شف حزن حزًنا �شديًدا، لكنه لم يفقد الأمل، وزاد 
ه بفقد ولده الآخر، ولم يياأ�س من لقائهما. قال اهلل تعالى على ل�شان يعقوب عليه ال�شالم: همُّ

 {  }
)�شورة يو�شف، الآية87(، فجاءه الب�شير بخبر ولديه يو�شف عليه ال�شالم واأخيه.

4- الرغبة في التغيير نحو الأف�سل
فطر اهلل تعالى النف�س على حب الأف�شل وال�شعي اإليه، وقد بين اهلل تعالى اأن تح�شين الحال ل 

يكون اإل بالتغيير الإيجابي للنف�س ابتداًء، قال اهلل تعالى: { 
 } )�شورة الرعد، الآية11(.

)1( �شحيح البخاري.

)2( �شحيح البخاري.
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للتفكير الإيجابي مظاهر تظهر في ال�شلوك والعمل، ومن ذلك ما ياأتي: 
1- و�سوح الهدف في الحياة

و�شوح الهدف وتحديده من اأهم اأ�شا�شيات التخطيط الناجح الذي يدفع الإن�شان اإلى القيام به 
وتحقيقه، وتطبيقه بدافعية واأمل، قال اهلل تعالى: { 

 } )�شورة الملك، الآية22(.
2- نظرة الخير للمجتمع

العالَم من حوله  الإن�شاُن  المجتمع، يرى  ال�شالح في  للنا�س، وال�شعي لتحقيق  الخير  بحب 
َفُهَو  النَّا�ُس  َهَلَك  ُجُل  الرَّ َقاَل  "اإَِذا   : قال ر�شول  ال�شدر،  الخير والمحبة و�شالمة  اإطار  في 

اأَْهَلُكُهْم")1(، فهذا تحذير من الت�شاوؤم من حال النا�س وما هم فيه. 
3- التروي قبل الحكم على الأ�سياء

الت�شامح  بعين  الآخرين  اأخطاء  اإلى  والنظر  الأحكام،  وبناء  القرار  اتخاذ  في  الت�شرع  بعدم 
والرحمة، قال اهلل تعالى: {  

 } )�شورة الحجرات، الآية6(.
4- الأخذ بالأ�سباب للو�سول اإلى الحلول واأف�سل النتائج

خلق اهلل تعالى الإن�شان ي�شيب ويخطئ، فاإن نجح يعزز نجاحه، واإن اأخطاأ يكرر المحاولة، 
التفكير  ف�ساحب  الم�ستقبل،  في  النجاح  عدم  من  واالإحباط  الياأ�س  اإلى  الخطاأ  يقوده  وال 
لذلك  والبدائل،  الحلول  اإلى  الو�شول  واإنما يحر�س على  الأخطاء،  يقف عند  الإيجابي ل 
  } تعالى:  اهلل  قال  تجاوزها،  وكيفية  الم�شكلة  فيها  ُتَحل  التي  الطرق  في  النظر  ينبغي 

 } )�شورة  الزمر ، الآية53(.

ثالثًا: مظاهر التفكير الإيجابي

)1( �شحيح م�شلم.
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توجد و�شائل كثيرة تعين على التفكير الإيجابي، منها:
1- توثيق ال�سلة باهلل تعالى

يقوي الإن�شان �شلته باهلل تعالى باإقامة ال�شعائر التعبدية، وال�شتقامة على ال�شلوك الح�شن، والر�شا 
بق�شاء اهلل وقدره، قال ر�شول اهلل : "َعَجًبا لأَْمِر الموؤمِن اإِنَّ اأْمَره ُكلَُّه لُه َخيٌر، لي�َس ذلَك لأََحٍد 
بَر فكانْت َخيًرا لُه")1(. اُء �شَ رَّ ابتُه �شَ اُء �َشَكَر فكانْت َخيًرا لُه، واإْن اأ�شَ ابتُه �َشرَّ اإل للُموؤْمِن، اإِْن اأ�شَ

2- الحديث الإيجابي مع النف�ص
التي تعرف حدود قدراتها، فال توجه  الواثقة باهلل تعالى،  النفو�س  فالإيجابية مهارة ت�شنعها 
ْت  ر�شائل �شلبية للذات، قال ر�شول اهلل: "ل َيُقوَلنَّ اأََحُدُكْم: َخُبَثْت َنْف�شي، َولِكْن ِلَيُقْل: َلِق�شَ
ْت، متقاربتان في المعنى اإل اأن )الخبث( فيه معان زائدة تدل على  َنْف�شي")2(. وَخُبَثْت وَلِق�شَ
اإلى طلب  الإن�شان    النبي  توجيه  على  يدل  المعدة، وهذا  بامتالء  تتعلق  )ولق�شت(  القبح 

الخير لنف�شه بالفاأل الح�شن، ودفع ال�شر عن نف�شه ما اأمكن. 
3- الطالع وزيادة المعرفة

وذلك بالقراءة وطلب العلم، والطالع على خبرات الآخرين، وثقافاتهم، وتجاربهم.
4- المحافظة على البيئة الإيجابية

بح�شن  والهتمام  والمتذمرين،  المثبطين  عن  والبتعاد  الإيجابيين،  النا�س  بمجال�شة  وذلك 
المظهر، والتزام الخلق الح�شن في التعامل مع النف�س ومع الآخرين.

اأتدبر واأ�ستنتج

اأتدبر موقف  اأبي بكر ال�شديق  بعد وفاة النبي  حيث وقف قائاًل: "اأيها النا�ص، اإنه من 
اأبي بكر  اأتدبر قول  كان يعبد محمًدا فاإن محمًدا قد مات، ومن كان يعبد اهلل فاإن اهلل حي ل يموت"، 

، واأ�شتنتج مو�شع الإيجابية فيه.

)1( �شحيح م�شلم.
)2( �شحيح البخاري.

رابًعا: و�سائل ُمعينة على التفكير الإيجابي
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للتفكير الإيجابي اآثار كثيرة، منها:
1- ال�سعور بالطماأنينة وال�سكينة

ممار�شة التفكير الإيجابي في حل الم�شكالت والتعامل مع معطيات الحياة ي�شل بالإن�شان 
اإلى الإيمان بعدل اهلل تعالى، في�شبر اإذا ما ابتاله ربه وير�شى، وي�شعى اإلى تح�شين حاله بال 

�شخط اأو �شكوى.
2- تحقيق الدافعية للخير

الإيجابية في التفكير تبث الأمل في الحياة، وتجعل لها قيمة ولذة، فيقدم الفرد على مراجعة 
اأخطائه وم�شكالته ويعالجها، فيبداأ حياته من جديد م�شتفيًدا من تجاربه، ويكون فاعاًل في 

مجتمعه نحو الخير وال�شالح.
3- تناق�ص الجرائم والعنف المجتمعي

الإن�شان في حياته معر�س للم�شائب اأو الإخفاق، فاإذا كان الفرُد اإيجابيًّا في تفكيره ل ي�شلك 
ُبل المنحرفة كالقتل اأو ال�شرقة للو�شول اإلى مراده من مال اأو من�شب اأو حقوق، فعندئذ  ال�شُّ

تقلُّ الخ�شومات، وتنخف�س الجرائم، ويحافظ المجتمع على اأمنه وا�شتقراره.
4- التقدم والرقي

التفكير الإيجابي فيه حفظ للطاقات العقلية والفكرية وتوجيهها لخدمة الأمة، فتقدم الأمم 
والبتكار  لالإبداع  فيوظفونها  الهادف،  وتفكيرهم  اأبنائها  عقول  على  يقوم  اإنما  ورقيها 

والإنجاز، ولي�س للهدم والدمار.
اأفكر

اأفكر كيف  اإليه،  يطمح  الذي  المعدل  يح�شل على  ولم  العامة،  الثانوية  في  طالب نجح 
يمكنه اأن يخطط لم�شتقبله بطريقة اإيجابية.

1- اأح�شن الظن باهلل تعالى وبنف�شي وبالآخرين.
2- اأ�شبط ت�شرفاتي في المواقف والأزمات.

3- اأخطط لحياتي لتحقيق اأهدافي.
. ................................ -4

القيم الم�ستفادة من الدر�ص:

خام�ًسا: اآثار التفكير الإيجابي



73

الأ�سئلة

1- بّين مفهوم التفكير الإيجابي.
2- من الو�شائل المعينة على التفكير الإيجابي:"توثيق ال�سلة باهلل تعالى"، و�شح ذلك.

3- للتفكير الإيجابي اآثار عدة، اذكر ثالثة منها.
4- و�شح كيف يكون الحديث مع النف�س من الو�شائل المعينة على التفكير الإيجابي.

5- بّين دللة الن�شو�س ال�شرعية الآتية:
اأ   - قال اهلل تعالى: {  

.{ 
ب- قال اهلل تعالى: {  }.

َرَمْوَت،  ْنَعاَء اإَِلى َح�شْ اِكُب ِمْن �شَ يَر الرَّ نَّ َهَذا الأَْمُر، َحتَّى َي�شِ جـ- قال ر�شول اهلل : "َواهلِل َلَيِتمَّ
ْئَب َعَلى َغَنِمِه، َوَلِكنَُّكْم َت�ْشَتْعِجُلوَن". َل َيَخاُف اإِل اهللَ، َوالذِّ



74

ق�سة اأ�سحاب الغار الدر�ص احلادي ع�رش

ا�شتخدم النبي  اأ�شاليب كثيرة في 
وعظ اأ�شحابه  وتوجيههم نحو القيم 
اأ�شلوب    ا�شتخدمه  ومما  الإيجابية، 
بها  ث  التي حدَّ الق�ش�س  ومن  الق�شة، 
النبي  اأ�شحابه ق�شة اأ�شحاب الغار.

ذكر النبي  اأنه كان ثالثة رجال من الأمم ال�شابقة يم�شون مًعا، فاأ�شابهم المطر، ما ا�شطرهم 
اإلى المبيت في غار وجدوه في طريقهم، فانحدرت �شخرة من الجبل فاأغلقت باب الغار عليهم، 
فحاولوا تحريكها، بال فائدة ُتذكر، فاأيقنوا بالهالك اإذا لم ينجهم اهلل تعالى، فاأ�شار اأحدهم اإلى 
فقام  عز وجل؛  ا هلل  اإخال�شً واأكثرها  اأعمالهم  باأ�شدق  اإليه  ويتو�شلوا  تعالى،  اهلل  اإلى  يلجوؤوا  اأن 
ماًل،  ول  اأهاًل  عليهما  م  يقدِّ يكن  لم  اللَّذيِن  الكبيرين  بوالديه  ببره  تعالى  اهلل  اإلى  وتو�شل  الأول 
لبن  لي�شقيهما  يوًما لظرف طارئ، فلما رجع  تاأخر عليهما  اأن  بنف�شه، وحدث  وكان يخدمهما 
الغنم وجدهما نائمين، فبقي واقًفا ولم يوقظهما، حتى بزغ الفجر وا�شتيقظا ف�شقاهما، ثم �شقى 
ا لوجهه الكريم اأن يفرج عنهم، وفعاًل انزاحت  اأبناءه، فدعا اهلل تعالى باأنه اإن كان فعل ذلك خال�شً

ال�شخرة قلياًل عن باب الغار لكن من غير اأن يتمكنوا من الخروج.
ته، حيث كان يحب ابنة عم له، فجاءته يوًما ترجو  اأما الرجل الثاني فقد تو�شل اإلى اهلل تعالى بعفَّ
م�شاعدته ِلَما األمَّ بها من فقر �شديد، فقِبل م�شاعدتها واإعطاءها مبلًغا من المال مقابل اأن تمكنه من 
ا لوجهه  رته باهلل تعالى، فتركها، وترك لها المال، فدعا اهلل باأنه اإن كان فعل ذلك خال�شً نف�شها، فذكَّ

الكريم اأن يفرج عنهم، وفعاًل انزاحت ال�شخرة قلياًل لكن من غير اأن يتمكنوا من الخروج.
عدا  ما  اأجرهم  فاأعطاهم  ا�شتاأجر عماًل،  باأمانته، حيث  تعالى  اهلل  اإلى  تو�شل  فقد  الثالث  اأما 
واحد منهم، لأنه ذهب قبل اأن ياأخذ اأجره، فقام هذا الرجل با�شتثمار تلك الأجرة حتى �شارت 

نتاجات الدر�س

يتوقع من الطالب في نهاية الدر�ص اأن يكون قادًرا على:
1- �شرد ق�شة اأ�شحاب الغار بلغته الخا�شة.

2- اإعطاء اأمثلة على ف�شل الطاعات في تفريج الكربات.
3- بيان اأثر العفة و�شبط النف�س في حفظ الفرد والمجتمع من 

مظاهر الف�شاد.
4- الإقبال على فعل الطاعات والبتعاد عن الرذائل والمنكرات.

اأوًل: اأحداث الق�سة
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ماًل كثيًرا، فجاءه ذلك الأجير يطلب اأجرته، وهو ل يعلم اأن الذي ا�شتاأجره قد ا�شتثمر ماله، فاأعطاه 
ْته من اإبل وبقر وغنم، فاأخذه كله ولم ُيبِق منه �شيًئا، فدعا اهلل باأنه اإن كان فعل ذلك  اأجرته وكل ما درَّ

ا لوجهه الكريم اأن يفرج عنهم، وفعاًل انزاحت ال�شخرة قلياًل، فتمكنوا من الخروج. خال�شً
نالحظ من اأحداث ق�شة الثالثة اأن الإن�شان يلجاأ اإلى اهلل تعالى في ال�شدة بالدعاء والتو�شل اإليه 
تعالى بالعمل ال�شالح كما فعل اأ�شحاب الغار، واأن اهلل تعالى ي�شتجيب لعباده اإذا توجهوا اإليه بنية 
�شادقة وعمل �شالح، وفي الحديث: ف�شل بر الوالدين وف�شل خدمتهما واإيثارهما عمن �شواهما 
من الأولد والزوجة وغيرهم، وف�شل العفاف والرجوع عن المحرمات بعد القدرة عليها، وف�شل 

ح�شن العهد واأداء الأمانة، وال�شماحة في المعاملة.

ُي�ْشتنتج من ق�شة اأ�شحاب الغار جملة من الدرو�س والعبر، اأهمها ما ياأتي: 
1- وجوب الإخال�ص هلل تعالى في كل الأعمال

يق�شد الم�شلم من اأقواله اأو اأفعاله ر�شا اهلل تعالى، لأنه �شبيل اإلى تفريج الكروب في الدنيا، قال 
اهلل تعالى: {  } )�شورة البينة، الآية5(.

2- التو�سل اإلى اهلل تعالى والتقرب اإليه بالأعمال ال�سالحة اأمٌر م�سروٌع
فقد تقرب كل من الرجال الثالثة بعمل من الأعمال ال�شالحة التي قام بها، ودعا اهلل تعالى دعاء 

ج اهلل عنهم كربتهم، قال اهلل تعالى: {  الم�شطر، ففرَّ
 } )�شورة النمل، الآية62(.

3- يبتلي اهلل تعالى الإن�سان ويمتحنه اأي�سكر اأم يكفر
فوقوع الم�شائب على الإن�شان ل يعني اأنَّ اهلل تعالى يبغ�شه، اأو اأنه �شبحانه قد تخلى عنه، بل هو 
ابتالء يجب عليه اأن ياأخذ باأ�شباب الخروج منه، مع التوكل على اهلل تعالى واللجوء اإليه بالدعاء.

ثانيًا: الدرو�ص والعبر الم�ستفادة من الق�سة

اأتاأمل واأناق�س

اأتاأمل العبارة الآتية: "كم من عمٍل �سالٍح �سغير كبرته النية"، واأناق�س ذلك مع مجموعتي.
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4- معاملة الوالدين معاملة ح�سنة من اأبواب تفريج الكربات
الآية23(،  الإ�شراء،  )�شورة   {   } تعالى:  اهلل  قال 
ويقول النبي : "َرِغَم اأَْنُف ُثّم ََرِغَم اأَْنُف ُثمَّ َرِغَم اأَْنُف، ِقيَل: َمْن َيا َر�ُشوَل اهلِل؟ َقاَل: َمْن اأَْدَرَك 

اأََبَوْيِه ِعْنَد اْلِكَبِر اأََحَدُهَما اأَْو ِكَلْيِهَما َفَلْم َيْدُخِل اْلَجنََّة")1(.
5- العفة عن الفاح�سة من اأ�سباب الفالح والنجاح في الدنيا والآخرة

�شبط النف�س عن الن�شياق وراء �شهواتها، له اأثر في حفظ المجتمع و�شيانته من مظاهر الف�شاد، 
وقد ذكر النبي  اأن الذي يحفظ نف�شه من ارتكاب الفاح�شة مع من يظلهم اهلل تعالى بظله 
اأََخاُف اهللَ")2(،  نِّي  اإِ ٍب َوَجَماٍل َفَقاَل  يوم القيامة، حيث قال: "َوَرُجٌل َطَلَبْتُه اْمَراأٌَة َذاُت َمْن�شِ
وفي ق�شة يو�شف عليه ال�شالم اأنموذٌج لعفة الرجل ال�شالح عندما راودته اإمراأة العزيز عن نف�شه 
فامتنع مخافة اهلل تعالى، وكذلك فعلت الفتاة مع ابن عمها في ق�شة اأ�شحاب الغار، اإذ ذكرته 

باهلل تعالى، فكف عن فعل الحرام مخافة هلل تعالى.
6- اإعطاء النا�ص حقوقهم المادية والمعنوية

المادية والمعنوية �شبب في تح�شيل  اأداء الأمانة لأ�شحابها، وحفظ حقوقهم  الحر�س على 
الأجر العظيم عند اهلل تعالى، وهذا ما قام به الرجل الثالث في الق�شة باأن حفظ حقوق العامل، 

وقام على تنمية اأجرته بالطرق الم�شروعة.
7- ثقة الإن�سان ويقينه باأن اهلل تعالى ي�ستجيب له اإذا دعاه

ْن َذَكَرِني  قال ر�شول اهلل  فيما يرويه عن ربه: "اأََنا ِعْنَد َظنِّ َعْبِدي ِبي، َواأََنا َمَعُه، اإَِذا َذَكَرِني َفاإِ
ْبٍر  َب اإَِليَّ ِب�شِ ي، َواإِْن َذَكَرِني ِفي َمالأٍ َذَكْرُتُه ِفي َمالأٍ َخْيٍر ِمْنُهْم، َواإِْن َتَقرَّ ِه َذَكْرُتُه ِفي َنْف�شِ ِفي َنْف�شِ

َتْيُتُه َهْرَوَلة")3(. ي اأَ ْبُت اإَِلْيِه َباًعا، َواإِْن اأََتاِني َيْم�شِ َب اإَِليَّ ِذَراًعا َتَقرَّ ْبُت اإَِلْيِه ِذَراًعا، َواإِْن َتَقرَّ َتَقرَّ

اأحلل واأ�ستنتج

اأحلل الأفكار الواردة في ق�شة اأ�شحاب الغار، واأ�شتنتج در�ًشا اآخر ا�شتفدته من الق�شة.

)1( �شحيح م�شلم.
)2( �شحيح البخاري.
)3( �شحيح البخاري.
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الأ�سئلة

1- ما الأعمال ال�شالحة التي تو�شل بها اأ�شحاب الغار؟
2- اذكر ثالثة من الدرو�س والعبر الم�شتفادة من ق�شة اأ�شحاب الغار. 

3- بّين ما يجب على الإن�شان تجاه ما يقع له من ابتالء اأو م�شائب.
ال�شرعية  الن�شو�س  اإليها  ُت�شير  التي  الغار  اأ�شحاب  ق�شة  الم�شتفادة من  والعبر  الدرو�س  بّين   -4

الآتية:
اأ   - قال اهلل تعالى: {  }.

ب- قال اهلل تعالى: {  }.
نِّي اأََخاُف اهللَ". ٍب َوَجَماٍل َفَقاَل اإِ جـ- قال : "َوَرُجٌل َطَلَبْتُه اْمَراأٌَة َذاُت َمْن�شِ

د  - قال : "َرِغَم اأَْنُف ُثّمَ َرِغَم اأَْنُف ُثمَّ َرِغَم اأَْنُف، ِقيَل: َمْن َيا َر�ُشوَل اهلِل؟ َقاَل: َمْن اأَْدَرَك  
اأََبَوْيِه ِعْنَد اْلِكَبِر اأََحَدُهَما اأَْو ِكَلْيِهَما َفَلْم َيْدُخِل اْلَجنََّة".
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املحافظة على الهوية الإ�سالمية الدر�ص الثاين ع�رش 

اأن  اإلى  الإ�شـالمية  الأمـة  الإ�شـالم  دعــا 
تتوا�شل مع غيرها من الأمم، وتتعرف ثقافاتها 
ما  منها  لتـاأخذ  حـياتها  واأ�شـاليب  و�شـلوكاتها 
الإ�شـالمي وقيـمه وثوابـته،  الديـن  ين�شـجم مع 

قال اهلل تعالى: { 

 } )�شورة الحجرات، الآية13(، 
وتوا�شلت  لذلك  الإ�شالمية  الأمة  امتثلت  وقد 
من  لديهم  مما  واأفادت  الأمم،  من  غيرها  مع 

منجزات ح�شارية، واأفادتهم مما لديها من منجزات وقيم، كل ذلك مع محافظة الأمة الإ�شالمية 
على هويتها الخا�شة، والعتزاز بها، وعدم التفريط بخ�شائ�شها وتميزها.

الهوية الإ�شالمية: هي مجموعة المبادئ والقيم التي يت�شم بها المجتمع الم�شلم.  
يت�شف المجتمع الم�شلم بثقافته الإيمانية واأخالقه وقَيمه الم�شتمدة من الإ�شالم، فالم�شلمون خير 
اأمة اأخرجت للنا�س ما داموا متم�شكين بقيم التعاون على الخير والمعروف والتناهي عن المنكرات، 
مح�شنين �شلتهم باهلل تعالى، قال اهلل تعالى: {  

 } )�شورة اآل عمران، الآية110(.

اأوًل: مفهوم الهوية الإ�سالمية

نتاجات الدر�س

يتوقع من الطالب في نهاية الدر�ص اأن يكون قادًرا على:
1- تو�شيح مفهومي الهوية الإ�شالمية، والنفتاح.

2- بيان مقومات الهوية الإ�شالمية.
3- ا�شتنتاج موقف الإ�شالم من النفتاح على الأمم 

الأخرى.
اأدائـهم  في  الم�شلمين  تـراجع  اأ�شـباب  ذكـر   -4

الح�شاري.
على  انفتاحه  في  وقيمه  الإ�شالم  اأخالق  َتَمثُّل   -5

الآخر.
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تت�شح الهوية الإ�شالمية بجملة من المقومات منها:
1- الإ�سالم

تعالى  اهلل  ارت�شاه  الذي  الدين  فهو  ومبادئه،  وقيمه  الم�شلم  المجتمع  ثقافة  ي�شكل  الإ�شالم 
للنا�س جميًعا، وختمت به الر�شالت ال�شماوية، وبه يعرف الإن�شان مهمته في الحياة والغاية 

من خلقه، وتتحدد عالقته باهلل تعالى وبنف�شه وبمن حوله، قال اهلل تعالى: { 
 } )�شورة البقرة، الآية138(.

2- اللغة العربية
القراآن الكريم، قال اهلل تعالى: {  } )�شورة  وهي لغة 
يو�شف، الآية2(، واللغة العربية وعاء العلم والفكر والأدب، بها اأُلّفت علوم الح�شارة الإ�شالمية 

ف�شاحة  من  به  بما تتمتع  المختلفة  العلوم  فروع  ا�شتيعاب  على  قادرة  تزال  ومنجزاتها، ول 
األفاظ واأ�شاليب بيان. 

وينبغي الهتمام باللغة العربية الف�شيحة والعتزاز بها عن طريق تعلمها وتطبيقها في حياتنا 
اليومية قراءًة وكتابًة ومحادثًة، وا�شتخدامها في الندوات والموؤتمرات، وترجمة كتب العلوم 

اإليها في الجامعات.
ول يعني العتزاز باللغة العربية اإهمال تعلم اللغات الأخرى، اأو اإهمال العلوم الموؤلَّفة بغير 
العربية، بل ينبغي تعلم تلك اللغات ودرا�شتها، لتكون ِمفتاًحا للتعامل مع اأ�شحابها في العالقات 

ا من العلوم والمعارف عند الأمم الأخرى. الدولية والتجارية وغيرها، ولال�شتفادة اأي�شً
3- التاريخ الإ�سالمي ومنجزات الح�سارة الإ�سالمية في مختلف مجالت الحياة

اإليه من علوم ومعارف،  بنى الم�شلمون ح�شارة عظيمة �شهد لها العالم، وذلك بما و�شلوا 
وبما ا�شتحدثوه من نظم اإدارية اأو اجتماعية اأو اقت�شادية، وغيرها.

ثانيًا: مقومات الهوية الإ�سالمية
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)1( �شنن اأبي داود، وهو ح�شن.

محافظة الم�شلم على هويته الإ�شالمية والعتزاز بها ل يعني النغالق على الذات، بل يجب 
النفتاح على الثقافات الأخرى؛ لالنتفاع بما عندها من خير، واإفادتها بما لدينا من خير.

والنفتاح هو التوا�شل مع منجزات الأمم والح�شارات الأخرى بمختلف مجالتها والإفادة 
منها بما ل يخالف مبادئ الإ�شالم وقيمه.

يدعو الإ�شالم اإلى النفتاح وعدم العزلة، وقد �شرب لنا النبي  و�شحابته الكرام ر�شي اهلل 
الف�شول الذي  يثني على حلف    النبي  اأروع الأمثلة في النفتاح على الآخر؛ فقد كان  عنهم 
ا اأنه  �شهده  مع قري�س قبل البعثة، وكان هذا الحلف يدعو اإلى ن�شرة المظلوم، ومن الأمثلة اأي�شً
 اأمر زيد بن ثابت  اأن يتعلم العبرانية ليكاتبهم بها)1(، وبعد خيبر اأر�شل النبيُّ  عمرو بن 

م�شعود الثقفيَّ  وغيالن بن �شلمة  اإلى اليمن لتعلُِّم �شناعة المنجنيق.
و�شار ال�شحابة على هدي ر�شول اهلل  في ذلك، فدخلوا البالد الوا�شعة مع تنوع ثقافاتها 
واختالف معتقداتها، لكنهم حافظوا على عقيدتهم وقيمهم، ونه�شوا بح�شارتهم الإ�شالمية من 
الدواوين،  اإن�شاء  في  الفر�س  من  ا  اأي�شً   الخطاب  بن  عمر  وانتفع  اإهمال،  اأو  عنها  تخٍلّ  غير 

وغيرها.

واإذا كنا نرى اليوم هذا التراجع، فذلك يعود اإلى جملة اأ�شباب منها:
1- �شعف تم�شك الم�شلمين بدينهم واأخالقهم وقيمهم.

2- الفهم الخاطئ لالإ�شالم.
3- عدم الأخذ بمتطلبات البحث العلمي، في الوقت الذي يدعو فيه الإ�شالم اإلى طلب العلم، 

ويرفع من مكانته ومكانة العلماء.
اإلى   تقود  التي  العلمية  الأ�ش�س  في  التفكر  غير  من  الأخرى  الأمم  منجزات  ا�شتخدام   -4

تطويرها.

ثالثًا: الهوية الإ�سالمية والنفتاح

رابًعا: اأ�سباب تراجع الم�سلمين في اأدائهم الح�ساري
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اأفكـر واأناق�س

اأخالقي  على  "اأحافظ  كيف  في  زمالئي  واأناق�س  الآخرين  مع  الهادف  التوا�شل  في  اأفكر 
الإ�سالمية في اأثناء توا�سلي مع غيري".

ا عدم التقليل من منجزات الآخر الح�شارية التي انتفعت بها الأمم جميعها، قال  وينبغي اأي�شً
لأن  الآية183(،  ال�شعراء،  )�شورة   {   } تعالى:  اهلل 
تجاهل تلك المنجزات َيحِرم الم�شلمين من خيرات الإن�شانية ويتركهم في ذيل الأمم، وبالمقابل 
اإلى التقليد الأعمى؛  ل ينبغي اأن ي�شاب الم�شلمون بالنبهار؛ فيفقدون الثقة بالنف�س، ويركنون 

فيتعمق لديهم ال�شعف والعجز وعدم القدرة على التقدم والرقي.

مبادئ  على  المحافظة  هو  الم�شلمين  غير  عند  ما  على  النفتاح  في  الأ�شا�س  ال�شابط  ويعد 
الإ�شالم وقيمه.

فالإ�شالم يدعو الم�شلمين اإلى الأخذ بالمنجزات العلمية لالأمم الأخرى، والعمل على تطويرها 
اأما ما يتعار�س مع حقائق الإيمان  بما يحقق م�شلحة الم�شلمين والب�شرية وتطور المجتمعات، 
والتوحيد ومبادئ الإ�شالم والأخالق، وال�شلوكيات التي ل تتوافق مع القيم الإ�شالمية واأحكام 
الإ�شالم فال يجوز الأخذ بها كالتقليد الأعمى لغير الم�شلمين في ممار�شاتهم وقيمهم التي تخالف 

القيم الإ�شالمية.

1- اأعتز بهويتي الإ�شالمية.
2- اأنتفع بما عند الآخر من منجزات بما يحقق الم�شالح والمنافع للب�شرية.

3- اأغتنم النفتاح على الآخر في اإظهار اأخالقي الإ�شالمية.
. ................................ -4

القيم الم�ستفادة من الدر�ص:
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الأ�سئلة

1- بّين مفهومي كل مما ياأتي: الهوية الإ�شالمية، النفتاح.
2- اذكر ثالثة من مقومات الهوية الإ�شالمية.

3- بّين ال�شابط الأ�شا�س في النفتاح على غير الم�شلمين.
4- عدد ثالثة مظاهر لهتمام الم�شلمين باللغة العربية.

الكرام على الآخر، والإفادة مما لديه من   و�شحابته  النبيِّ  انفتاح  اأمثلة على  5- هات ثالثة 
منجزات.

6- تراجع الم�شلمون عن اأدائهم الح�شاري لأ�شباب عدة اذكر ثالثة منها.
7- علل ما ياأتي:

- عدم التقليل من منجزات الآخر الح�شارية. اأ 
- ل يعني العتزاز باللغة العربية عدم درا�شة اللغات الأخرى. ب 

- يجب النفتاح على الثقافات الأخرى.  جـ 
- ل ينبغي اأن ي�شاب الم�شلمين بالنبهار والندها�س بالثقافات الأخرى.  د 
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ثانيًا: الدر�ص الحادي ع�سر )ق�سة اأ�سحاب الغار(

اأقيّم معلوماتي واأنّظمها
بعد درا�شتي الدرو�س ال�شابقة، اأكمل المخططات التنظيمية الآتية بما ينا�شبها:

اأوًل: الدر�ص العا�سر )التفكير الإيجابي(

• 	.........................
• 	.........................
• 	.........................
• 	.........................

• 	.........................
• 	.........................
• 	.........................
• 	.........................

• 	.........................
• 	.........................
• 	.........................
• 	.........................

• 	.........................
• 	.........................
• 	.........................
• 	.........................

•مفهوم التفكير الإيجابي 	...........................................................................

مقومات 
التفكير 
الإيجابي

مظاهر 
التفكير 
الإيجابي

اآثار
التفكير 
الإيجابي

و�سائل معينة 
على التفكير 

الإيجابي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الدرو�ص والعبر الم�ستفادة من الق�سةاأحداث الق�سة
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ثالثًا: الدر�ص الثاني ع�سر )المحافظة على الهوية الإ�سالمية(

المحافظة على الهوية الإ�سالمية

مقومات الهوية
الإ�سالمية

•	........................................

•	........................................

•	........................................

الهوية
الإ�سالمية والنفتاح

مفهوم الهوية
الإ�سالمية
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قب�سات من نور ح�سارتنا الدر�ص الثالث ع�رش 

يحر�س الم�شلمــون على تحقيق ال�شعادة 
جمعــاء،  الإن�شانيــة  للمجتمعــات  والرفــاه 
تحقيًقا لر�شالة ال�شتخالف وعمارة الأر�س، 
لذلــك قدمت الح�شــارة الإ�شالمية منجزات 
ح�شاريــة متميــزة للب�شريــة، �شملت جوانب 
الحيــاة المختلفة، ل تــزال اآثارهــا ماثلة اإلى 

الع�شر الحا�شر.

نتاجات الدر�س

يتوقع من الطالب في نهاية الدر�ص اأن يكون قادًرا على:
1- ذكر مجالت الح�شارة الإ�شالمية.

2- تو�شيح جوانب الح�شارة الإ�شالمية.
3- اإعطاء اأمثلة على مظاهر اهتمام الح�شارة الإ�شالمية 

بالعلم والتعليم.
الح�شارة  تقدم  الم�شلمين في  العلماء  تقدير دور   -4

الإ�شالمية ورقيها.

مختلف  في  الم�شلمون  اأبدعها  التي  والمعنوية  المادية  المنجزات  هي  الإ�شالمية  الح�شارة 
الّت�شور  وفق  والعمرانية،  والقت�شادية،  وال�شيا�شية،  والجتماعية،  الفكرية،  الحياة،  جوانب 

الإ�شالمي للكون والحياة والإن�شان.
وقد قامت الح�شارة الإ�شالمية على مجالين هما:

1- المجال المادي

ويتعلق بالمنجزات المادية كالزراعة وال�شناعة والفنون والعمارة وغيرها.
2- المجال المعنوي

مّيز  وما  وا�شتمرارها.  الح�شارات  قيام  في  عنها  غنى  ل  التي  والقيم  والفكر  بالعلم  ويتعلق 
الح�شارة الإ�شالمية عن غيرها من الح�شارات قيامها على القيم الإيمانّية، فقد اعتنت الح�شارة 
والم�شاواة  العدل  قيم  انت�شار  اإلى  اأدى  ما  وللمجتمع؛  للفرد  الأخالقي  بال�شلوك  الإ�شالمية 
ا، وهذه القيم جميعها مرتبطة  وحّب الخير والّنفع للنا�س كافة، ورعاية حقوق الإن�شان اأي�شً

ب�شلوك الم�شلم في جوانب حياته المختلفة.

اأوًل: مفهوم الح�سارة الإ�سالمية ومجالتها
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اأفكر واأ�ستنتج

�شملت  ن�شيطة،  لحياة علمّية  الهجري مركًزا  الخام�س  القرن  في  الأق�شى  الم�شجد  كان 
على الأخ�س علم الحديث والفقه واللغة، وذكر بع�س الموؤرخين اأّنه كان في الم�شجد الأق�شى 
ثالثمئة و�شتون مدر�ًشا حينذاك، اأ�شتنتج اأثر هذا العدد الكبير من المدر�شين على النه�شة العلمية 

في ظل الح�شارة الإ�شالمّية.

كان للح�شارة الإ�شالمية كثير من الجوانب التي يعتز بها الم�شلمون، منها ما ياأتي:
1- العلم والتعليم

اعتنت الح�شارة الإ�شالمية بالعلم والمعرفة، ومن مظاهر ذلك اأّنها خاطبت العقل، ودعت اإلى 
البحث العلمي، واعتمدت المنهج التجريبي، ونهت عن التقليد الأعمى، ونبذت الخرافات 

والأ�شاطير، وكلَّ ما ل يقوم على اأ�شا�س علمي وا�شح، انطالًقا من قول اهلل تعالى: { 
 } )�شورة الزمر، الآية9(.

وتمّثل اعتناوؤها بالعلم بما ياأتي:
اأ    - بناء المدار�ص، في مختلف اأنحاء العالم الإ�شالمي، حيث كان التعليم في هذه المدار�س 
بناء  اإلى  والّتجار  والأغنياء  الأمراء  ت�شابق  وقد  المجتمع،  فئات  ولمختلف  مجاًنا، 

المدار�س، ووقفها على طالب العلم.
للّدرا�شة،  فيه حلقات  تقام  كانت  فقد  الأزهر،  الجامع  المدار�س  لهذه  ال�شواهد  ومن 
تحيط به من جهاته المتعددة غرف ل�شكن الطلبة ت�شّمى بالأروقة، وي�شكن طالب كل 
بلد بجانب واحد، فكان رواق ال�شاميين، ورواق المغاربة، ورواق الأفغان وغيرها،  
ومنها المدار�س النظامية التي اأن�شاأها في العراق الوزير ال�شلجوقي نظام الملك، وعّين 
مع  مجانية  فيها  الدرا�شة  وكانت  والغزالي،  الجويني  مثل  فيها  للتدري�س  العلماء  كبار 

تاأمين الطعام وال�شكن للطالب.

ثانيًا: جوانب من ح�سارتنا
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ب- بناء الجامعات، فقد كانت الجامعات في بدايتها حلقات علمية تقام في الجوامع الكبيرة 
في  بالجامعات  اأ�شبه  اأ�شبحت  حّتى  الزمن  بمرور  تطورت  ثّم  الإ�شالمية،  المدن  من 
وقتنا الحا�شر، وكان منها جامعة الزيتونة في تون�س، وجامعة القرويين في فا�س وكان 
التعليم فيها مجاًنا للطلبة جميعهم، وقد ا�شتفادت اأوروبا في اإن�شاء جامعاتها من نظام 

الجامعات عند الم�شلمين.
جـ - اعتماد المنهج العلمي في بناء الح�سارة، اعتمد العلماء الم�شلمون في م�شادر المعرفة على 

منهجين اأ�شا�شيين هما:
1. المنهج النقلي الثابت في القراآن الكريم وال�شّنة ال�شحيحة.

2. المنهج التجريبي التطبيقي، حيث برز عدد من العلماء في كثير من العلوم التطبيقية 
مّمن كان لهم الف�شل في و�شع اأ�ش�س هذه العلوم، منهم عبا�س بن فرنا�س في تقنية 
اأ�شهموا  الطيران، والإدري�شي في الجغرافيا ور�شم الخرائط، وغيرهم الكثير مّمن 

في اكت�شاف العلوم وتطويرها.

حة 2- ال�سّ
حي  كان لتوجيهات الإ�شالم الداعية للمحافظة على �شحة الإن�شان الأثر الكبير في الّتقّدم ال�شّ
في ظل الح�شارة الإ�شالمية، فقد دعا الإ�شالم لالهتمام بج�شم الإن�شان و�شحته، واعتبر ذلك  
َع  ْع َداًء اإِلَّ َو�شَ �شروريًّا لتحقيق �شعادته، قال ر�شول اهلل : "َتَداَوْوا َفاإِنَّ اهللَ َعزَّ َوَجلَّ َلْم َي�شَ
مجال  في  الم�شلمين  عند  الح�شاري  التقدم  نماذج  ومن  اْلَهَرُم")1(،  َواِحٍد  َداٍء  َغْيَر  َدَواًء  َلُه 

ال�شحة، ما ياأتي:

اأ�ستذكـر

كان للعلماء الم�شلمين اإ�شهامات كثيرة في مختلف العلوم، ما كان لها اأثر في بناء ح�شارة 
متميزة، اأ�شتذكر جهود بع�س العلماء في ذلك مثل جابر بن حيان.

)1( �شنن اأبي داود، وهو �شحيح.
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اأ  -  اإن�ساء الم�ست�سفيات )البيمار�ستانات(، باختيار مواقعها المنا�شبة، ومجانّية العالج فيها للنا�س 
كافة، حيث يتلقى فيها المري�س عالجه المنا�شب، وكان بع�شها ثابًتا، والآخر متنقاًل، 

للقيام بخدمة المر�شى في كّل مكان.
ب- العناية بعلوم الطب، وبرزت في اأمور منها: 

الج�شم  اأع�شاء  وظيفة  تحديد  في  منه  ا�شتفادوا  حيث  الت�شريح،  بعلم  اهتمامهم   .1
كت�شويبهم  ذلك،  في  الإغريق  علم  من  و�شلهم  ما  و�شوبوا  وع�شالته،  وعروقه 
العلماء  لكن  من عظمة،  اأكثر  من  يتكون  للفم  ال�شفلي  الفك  باأن  منهم  لما و�شل 

الم�شلمين تو�شلوا اإلى اأنه يتكون من عظمة واحدة، وهو ما اأثبته العلم الحديث.
2. اكت�شاف ابن النفي�س الدورة الدموية وت�شريح القلب. 

3. اكت�شاف ابن الهيثم اأق�شام العين ووظيفة كل ق�شم فيها، كعد�شة العين، وي�شمى هذا 
العلم )علم الب�شريات(.

4. ا�شتخدام التخدير في العمليات الجراحية، فالأطباء الم�شلمون هم اأول من ا�شتخدم 
المخّدر في العمليات الجراحية. 

جـ - العناية النّف�سيّة، حيث كانت ُتخ�ش�س للمر�شى الّنف�شيين اأق�شاٌم في الم�شت�شفى، ومّمن 
اهتّم بالعالج النف�شي والأمرا�س الع�شبية ابن �شينا، فكان اأول من اأ�شار اإلى اأثر الأحوال 

النف�شية على الجهاز اله�شمي، وقرحة المعدة وفي الدورة الدموية، و�شرعة النب�س.
3- التكافل الجتماعي

كان للح�شارة الإ�شالمية اأثر كبيٌر في تر�شيخ قيمة التكافل الجتماعي، فلم تعرف الإن�شانية 
�شمل هذا  الإ�شالمية، حيث  الح�شارة  في ظل  الم�شلمين  مثل عطاء  الخير  في وجوه  عطاًء 
التكافل الجتماعي في  موؤ�ش�شات  اإقامة  اإلى  الّنا�س  المجتمع كلها، وت�شابق  العطاء طبقات 
مجالت الخير والبر جميعها، انطالًقا من قول اهلل تعالى: {  } 

)�شورة اآل عمران، الآية92(.

ومن الموؤ�ش�شات التي كان لها اأثر في تحقيق التكافل الجتماعي؛ موؤ�ش�شات كفالة الأيتام، 
وموؤ�ش�شات الوقف الخيري، وموؤ�ش�شات الزكاة وغيرها.
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اأناق�س واأ�ستنتج

اأناق�س زمالئي في اإقامة الح�شارة الإ�شالمية موؤ�ش�شات لعالج الحيوانات المري�شة، واإن�شاء 
الحظائر لرعاية الحيوانات واإطعامها، واأ�شتنتج دللة ذلك.

1- اأعتز بح�شارتي الإ�شالمية.
2- اأعتمد المنهج العلمي في البحث والمعرفة.

3- اأعمل على تقدم وطني ورفعته.
. ................................ -4

القيم الم�ستفادة من الدر�ص:
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الأ�سئلة

ح مظاهر ذلك. 1- اّت�شمت الح�شارة الإ�شالمية باأّنها ح�شارة العلم والمعرفة، و�شّ
2- قامت الح�شارة الإ�شالمية على جانبين هما الجانب المادي والجانب المعنوي. و�شح عالقة 

الجانب المعنوي في الح�شارة الإ�شالمية بتميزها.
3- تميزت الم�شت�شفيات في ظل الح�شارة الإ�شالمية بميزات عدة، اذكر اثنتين منها.

ح ذلك. 4- تميز الم�شلمون بالعناية الّنف�شية للمر�شى، و�شّ
5- اعتمد العلماء الم�شلمون في م�شادر المعرفة على منهجين اأ�شا�شيين، اذكرهما.

6- بّين دللة كل من الّن�شو�س ال�شرعية الآتية على الجوانب الح�شارية في الإ�شالم:
اأ   - قول اهلل تعالى: {  }.

ب- قول ر�شول اهلل : "تداووا فاإّن اهلل عز وجل لم ي�شع داء اإل و�شع له دواء".
7- اذكر اإنجاًزا للم�شلمين في كل من المجالت الآتية ح�شب الجدول الآتي:

املثالجمال الإجنازالرقم

علم الت�شريح1

العمليات الجراحية2

علم الب�شريات3

المدار�س والجامعات4

علم الجغرافيا5
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العناية بكبار ال�سن الدر�ص الرابع ع�رش

اأدى كبار ال�شّن مهمة كبيرة في الحياة، فقد 
بذلوا جهًدا كبيًرا في تربية اأبنائهم، وقدموا الكثير 
من  الكثير  ولهم  مجتمعهم،  بناء  في  العطاء  من 
البالغة  والحكمة  النافعة،  والتجارب  الخبرات 

التي يحتاجها المجتمع.
وت�شيب كبار ال�شن تغّيرات ج�شمية ونف�شية، 
الحوا�س،  حة، و�شعف  ال�شّ في  العام  كال�شعف 

والذاكرة والنتباه، والخوف من الوحدة ب�شبب فقدان ال�شريك والرفيق وُبعد الأبناء، ما يوجب 
العناية بهم، وقد اأ�شار القراآن الكريم اإلى هذه المرحلة من حياة الإن�شان، فقال تعالى: {   

 } )�شورة الإ�شراء، الآية23(.

نتاجات الدر�س

يتوقع من الطالب في نهاية الدر�ص اأن يكون قادًرا على:
1- ذكر �شور الهتمام بكبار ال�شن.

2- اإعطاء اأمثلة  على بر الوالدين عند كبرهما.
3- بيان م�شوؤولية رعاية كبار ال�شن.

4- َتَمثُّل قيم الإ�شالم في تعامله مع كبار ال�شن.

المرحلة  فيها  بما  مراحل عمره جميعها،  في  كرامته  واحترام  لالإن�شان  اأهمية  الإ�شالم  اأولى 
َن َعَمُلُه")1(. لأن الإن�شان  نُُّه، قال ر�شول اهلل : "خير الّنا�س َمْن َطاَل ُعُمُرُه َوَح�شُ التي يكبرفيها �شِ
كلما طال عمره في طاعة اهلل زاد قرًبا اإلى اهلل وزاد رفعة في الآخرة، واأكد الإ�شالم الهتمام بكبير 

ال�شن، ب�شور كثيرة منها:
1- توقيرهم واإكرامهم

حّث الإ�شالم على مزيد من الحترام والإكرام لل�شيخ الكبير خا�شة اإذا كان قريًبا اأو جاًرا، 
وذلك لحّق القرابة اأو الجوار اأو لحقِّ كليهما، فقد روي اأّنه جاء �شيخ كبير ذات يوم يريد الّنبي 

اأوًل: �سور الهتمام بكبار ال�سّن

)1( �شنن الترمذي، وهو ح�شن.
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عوا له، َفَرقَّ له ر�شول اهلل ، وقال: "لي�س مّنا من لم يرحم �شغيرنا  ، فاأبطاأ القوم اأن ُيو�شِّ
ويعرف حّق كبيرنا")1(، فدّل ذلك على توقير كبير ال�شن بالتو�شعة له في المجل�س واإجال�شه.

ْجالِل اهلِل  وقد دعا النبي  اإلى اإكرام ال�شيخ الكبير، باإتيانه وتلبية حاجاته. فقال: "اإِنَّ ِمْن اإِ
ْلَطاِن  ْيَبِة اْلُم�ْشِلِم، َوَحاِمِل اْلُقْراآِن َغْيِر اْلَغاِلي ِفيِه َواْلَجاِفي َعْنُه، َواإِْكَراَم ِذي ال�شُّ اإِْكَراَم ِذي ال�شَّ
ِط")2(، فقد اأتى اأبو بكر ال�شديق  باأبيه )اأبي قحافة( يوم الفتح، وكان �شيًخا كبيًرا،  اْلُمْق�شِ
َنا  ْيَخ ِفي َبْيِتِه َحتَّى اأَُكوَن اأَ لُي�ْشِلم بين يدي الر�شول ، فقال له الر�شول : "َهاّل َتَرْكَت ال�شَّ

اآِتيِه ِفيِه")3(.
2- التخفيف عليهم ورفع الحرج عنهم

اأباح الإ�شالم لل�شيخ الكبير العاجز ال�شالة جال�ًشا اإن لم ي�شتطع القيام، وم�شتلقًيا اإذا �شّق عليه 
اإذا كان   الأئمة في �شالة الجماعة بالتخفيف عن الم�شلين خا�شة  النبي  الجلو�س، واأمر 
فيهم كبار ال�شن والعجزة)4(، واأباح الإ�شالم لكبير ال�ّشن العاجز عن ال�شيام الإفطار في �شهر 
رم�شان على اأن يطعم عن كل يوم م�شكيًنا، ورّخ�س له الّنبي  باأن ير�شل من يحّج عنه اإذا 

لم ي�شتطع الحج.
غار على ح�سن التعامل مع كبار ال�سن 3- تربية ال�سّ

ينبغي تربية ال�شغار على التلطف مع كبار ال�شن، وق�شاء حوائجهم بال تذمر اأو تاأفف، وعدم 
على  ويلقيها  بالتحية  ال�شغير  يبداأ  واأن  اأقوالهم،  اأو  باأفعالهم  ال�شتهزاء  اأو  بهم  ال�شتخفاف 

الكبير، قال الّنبي : "ي�شّلم ال�شغير على الكبير")5(.

اأ�ستدل

ب�شواهد عملية من واقع مجتمعي على العناية بكبار ال�شّن.

)1( �شنن الترمذي، وهو �شحيح.
)2( �شنن اأبي داود، وهو ح�شن.

)3( م�شند الإمام اأحمد بن حنبل، وهو ح�شن.
)4( �شحيح البخاري.
)5( �شحيح البخاري.
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هما بالبر عند الِكَبر،  اأو�شى اهلل تعالى الإن�شان بوالديه ح�شًنا في كل مراحل عمرهما، وخ�شَّ
لحاجتهما لمزيد من الّرعاية والعناية، ل �شّيما اإذا وهن العظم، و�شعف الج�شم، وبداأ بالتراجع، 
على  ي�شاعدونهما  لأبنائهما  �شديدة  بحاجة  و�شارا  والب�شر،  ال�شمع  وق�شر  الأمرا�س،  وكثرت 

م�شائب الحياة.
قال اهلل تعالى: {  
 } )�شورة الإ�شراء، 
حديثهما  من  الملل  اإظهار  اأو  الآباء  طلبات  كثرة  من  التذمر  من  الآيات  فتحذر  الآيتان24-23(، 

اإلى  خا�شة عند الكبر، ونهت عن مخاطبتهما بعنف وق�شوة، واأمرت بالتلطف معهما، ودعت 
الّتذلل والّتوا�شع لهما، واأمرت البن بالحنو على والديه، واأن ي�شمهما اإلى �شدره رحمة بهم.
واإ�شافة اإلى ما ذكرته الآيات الكريمة، توجد �شور اأخرى لبر الوالدين عند كبرهما، منها: 

وحاجاتهما  والماأكل  والملب�س،  ال�شخ�شية،  كالنظافة  الج�شدية  الّناحية  من  بهما  الهتمام   -1
كلها.

2- تقديم الأدوية لهما في مواعيدها، وا�شطحابهما اإلى الم�شت�شفيات والمراكز ال�شحية من غير 
تواٍن اأو تهاون.

3- الإ�شغاء لهما وعدم مقاطعتهما. 
4- الترفيه عنهما عن طريق ا�شطحابهما لزيارة الأهل والأ�شدقاء والمتنزهات.

5- الّرعاية الّنف�شية لهما، وبّث الأمل في نف�شيهما، وذلك بالإفادة من تجربتهما وخبرتهما في 
ا في الحياة. الحياة، وم�شورتهما والأخذ براأيهما، وبيان اأّن لهما دوًرا مهمًّ

ثانيًا: الو�سية بالوالدين عند الكبر

اأتدبر واأ�ستنتج

اأتدبر قوله تعالى: {  }، واأ�شتنتج دللة كلمة {  } في الآية 
الكريمة.
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بين  يعي�س  اأن  الم�شّن  فمن حّق  فالأقرب،  الأقرب  ثّم  اأولدهم،  على  ال�ّشن  كبار  رعاية  تقع 
اأهله واأولده حياة كريمة، يح�شل فيها على حاجاته كلها من ماأكل وم�شرب وملب�س وم�شكن 
وعالج، ولكن اإذا لم يتوافر من يقوم على رعاية كبار ال�شّن، فاإّن الّدولة بموؤ�ش�شاتها الحكومية 
وغير الحكومية كلها، والمجتمع باأ�شره، يتكفل بالعناية بكبار ال�ّشن، وذلك بتوفير العي�س الكريم 

لهم، عن طريق اأمور كثيرة منها:
الحياة  الدور مقومات  تتوافر في هذه  اأبناء، بحيث  له ول  معيل  لمن ل  الّرعاية  اإن�شاء دور   -1

الكريمة. 
حّية لكبار ال�شن، ومراعاة ظروفهم.  2- تاأمين الّرعاية ال�شّ

3- تاأمين الّرعاية الجتماعية لهم، كاإن�شاء جمعيات خيرّية تعتني باأحوالهم وترفه عنهم.
4- تخ�شي�س مقاعد للم�شنين في و�شائل النقل والأماكن العامة، ومواقف ال�شيارات وغيرها.

ثالثًا: م�سوؤولية  الدولة في رعاية كبار ال�ّسن

1- اأ�شاعد الآخرين على ق�شاء حوائجهم، خا�شة كبار ال�ّشن.
هما بمزيد من العطف والّرعاية في كبرهما. 2- اأبّر والدّي واأخ�شّ

3- اأتلطف مع كبار ال�شن واأوقرهم.
. ................................ -4

القيم الم�ستفادة من الدر�ص:
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الأ�سئلة

الحديث  �شوء  1- قال ر�شول اهلل : "لي�س مّنا من لم يرحم �شغيرنا ويعرف حّق كبيرنا" في 
ال�شريف ال�شابق بّين اثنتين من �شور توقير كبار ال�شن. 

2- اذكر مثالين على التخفيف عن الم�شن ورفع الحرج عنه. 
3- دعا الإ�شالم اإلى المزيد من بر الوالدين عند  كبرهما، علل ذلك.

4- اذكر ثالثة اأمور تجب على المجتمع تتعلق في العناية بكبار ال�شن.
اأن  لالبن  ينبغي  التي  ورة  ال�شّ ح  و�شّ تعالى: {  }  اهلل  قال   -5

يكون فيها مع والديه، كما بّينت الآية الكريمة.



96

العناية بذوي الإعاقة الدر�ص اخلام�ص ع�رش

�شهدت بع�س المجتمعات قديًما ق�شوة في 
معاملة ذوي الإعاقة، فكان ُينظر اإليهم على اأنهم 
�شر، واأُحيطوا بمعتقدات غير �شحيحة توؤدي 
بهم اإلى الُعزلة الجتماعية اأو القتل اأحياًنا، اإلى 
اأْن جاء الإ�شالم وغّير نظرة النا�س اإلى هذه الفئة، 
لهم  و�شرع  واإن�شانيتهم،  كرامتهم  لهم  فحفظ 
غيرهم  وبين  بينهم  يفرق  ولم  خا�شة،  حقوًقا 

من اأبناء المجتمع، و قد و�شل بع�شهم اإلى اأعلى المراتب، "كالأعم�س" و "الأ�شم" من ال�شلف 
ال�شالح الذين برزوا في الحديث النبوي ال�شريف والأدب.

نتاجات الدر�س

يتوقع من الطالب في نهاية الدر�ص اأن يكون قادًرا على:
1- تو�شيح مفهوم الأ�شخا�س ذوي الإعاقة.

2- اإعطاء اأمثلة على اأ�شلوب النبي  في التعامل مع 
ذوي الإعاقة.

3- بيان م�شوؤولية المجتمع نحو الأ�شخا�س المعاقين.
4- القتداء بهدي النبي  في تعامله مع الأ�شخا�س 

المعاقين.

هم الأ�شخا�س الذين يعانون من نق�س في القدرات الح�شية، اأو الج�شمية اأو الفكرية، وتوؤثر 
في مهاراتهم الحياتية وتفاعلهم مع البيئة التي يعي�شون فيها.

فقد اقت�شت اإرادة اهلل تعالى ابتالء بع�س الأ�شخا�س بنق�س في قدراتهم؛ لحكمة اأرادها �شبحانه 
وتعالى، فاإذا �شبر �شاحب الإعاقة على ما ابتاله اهلل تعالى به نال الأجر والثواب، قال ر�شول اهلل 
: "يودُّ اأهل العافية يوم القيامة، حين ُيعطى اأهل البالء الثواب، لو اأّن جلودهم كانت ُقر�شت في 
ا لالأ�شحاء؛ فيتذكرون نعمة اهلل تعالى وف�شله عليهم،  الدنيا بالمقاري�س")1(، وفي ذلك حكمة اأي�شً
وي�شكرون ربهم على ذلك، فقد دعانا ر�شول اهلل  عند روؤية ذي الإعاقة اأن نقول في اأنف�شنا 
من غير اأن ُن�شمع المبتلى، "الحمد هلل الذي عافاني مما ابتالك به، وف�شلني على كثيٍر ممن خلق 

تف�شيال")2(.

اأوًل: مفهوم الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة

)1( �شنن الترمذي، وهو �شحيح.
)2( �شنن الترمذي، وهو ح�شن.
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اإّن المتاأمل في �شيرة النبي  يرى ُح�شن تعامله  مع ذوي الإعاقة، وِمن �شور ذلك ما ياأتي:
1- مراعاة م�ساعرهم

كان النبي  ي�شتخدم اأن�شب الألفاظ في و�شفهم، بحيث ل ي�شعرهم بالنق�س والحرمان، ول 
يقلل من �شاأنهم بين النا�س، فعن جابر بن عبد اهلل  قال: قال ر�شول اهلل : "انطلقوا بنا اإلى 

الب�شير الذي في بني واقٍف نعوده")1(، وكان هذا الرجل الب�شير رجاًل اأعمى.
2- تب�سيرهم بالأجر والثواب

يياأ�شوا ول يحزنوا ول  لمعنوياتهم، وحتى ل  اإن �شبروا رفًعا  بالجنة  يب�شرهم    النبي  كان 
لي�س عقوبة، بل هو رفع للدرجات  الدنيا  يحقدوا على الأ�شحاء، فابتالء اهلل تعالى لهم في 
منهما  �شته  عوَّ ف�شبر،  بحبيبتيه،  عبدي  ابتليُت  اإذا  قال:  اهلل  "اإنَّ   : النبي  قال  الآخرة،  في 

الجنة")2(، وحبيبتاه هما: عيناه.
3- ق�ساء حوائجهم والدعاء لهم

كان النبي  يم�شي في حوائج المر�شى والم�شابين ويق�شيها لهم، فقد جاءت امراأة اإلى النبي 
 كان فيها اإعاقة عقلية، فقالت: يا ر�شول اهلل! اإّن لي اإليك حاجًة، فذهب معها حتى ق�شى 
لها حاجتها )3(، وكان  يدعو لهم بالعافية لما للدعاء من زيادة اأملهم بال�شفاء، فعن عائ�شة 
ا، اأو اأُتي به قال: "اأذهِب الباأ�س رب  ر�شي اهلل عنها، قالت: اإّن ر�شول اهلل  كان اإذا اأتى مري�شً

النا�س، وا�شِف واأنت ال�شافي، ل �شفاء اإل �شفاوؤك، �شفاًء ل ُيغادر �شقًما")4(.
4- التي�سير عليهم ورفع الم�سقة عنهم

وي�شر  ُيطيقون،  ما  اإل  الأعمال  ِمن  يكلفهم  فلم  اإعاقة،  من  بهم  وما   حالتهم  النبي  راعى 
عليهم بع�س الواجبات المفرو�شة على الأ�شحاء، وي�شر عليهم اأمور دينهم، واأزال عنهم الإثم 
والحرج في حالة عدم القدرة على القيام بها، امتثاًل لقوله تعالى: {  

ثانيًا: اأ�سلوب النبي  في التعامل مع ذوي الإعاقة

)1( ال�شنن الكبرى للبيهقي، وهو �شحيح.
)2( �شحيح البخاري.

)3( �شحيح م�شلم.
)4( متفق عليه.
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 } )�شورة النور، الآية61(، ومن ذلك: اأنَّ النبي  اأِذن لهم 
بال�شالة في البيت اإن كان المجيء اإلى �شالة الجماعة يعر�شهم للخطر، فقد ورد اأن ِعتبان 
ابن مالك اأتى ر�شول اهلل  واأخبره اأنه رجل �شرير وي�شلي في قومه، فاإذا كانت الأمطار �شال 
الوادي الذي بينه وبينهم فال ي�شتطيع اأن ياأتي م�شجدهم في�شلي، وطلب من ر�شول اهلل  اأن 

ياأتي في�شلي في بيته، ليتخذه ُم�شلى، فقال له ر�شول اهلل : "�شاأفعل اإن �شاء اهلل")1(.

5- زيادة تقدير الذات لديهم
اإنه كلفهم ببع�س المهام، من ذلك  الفاعل في المجتمع حيث   ي�شعر بدورهم  النبي  كان 
اأنه  كلف ابن اأم مكتوم )وهو اأعمى( باإمارة المدينة مرات عديدة، عندما كان الم�شلمون 
يخرجون كما ح�شل في  غزوة اأحد، واأَمره  اأن ُي�شلي بالنا�س في الم�شجد)2(، وبالأذان 
اأن يقوم  اأن كل واحد من ذوي الإعاقة يمكن  اإلى  اإ�شارة  الثاني ل�شالة الفجر)3(، وفي ذلك 

بمهمة ينفع بها النا�س، وذلك ح�شب قدرته وطاقته.

6- تََقبُّلُهم والتحذير ِمن اإيذائهم
اأو  اأو اإحراجهم  اأو التهكم بهم  اإيذائهم   الرحمة بال�شعفاء، وحذرنا من  علمنا ر�شول اهلل 
ال�شخرية منهم، فقد توعد اهلل تعالى َمن تعمد ت�شليل اأعمى عن الطريق بالوعيد ال�شديد والطرد 
ِمن رحمته، لما يترتب على ذلك ِمن اأذى كبير له، قال ر�شول : "ملعوٌن َمن كمَه )�شلل( 

اأعمى عن الطريق")4(.

اأفكـر واأقترح

اأفكـر واأناق�س

في  اندماجهم  على  ت�شاعدهم  اأن�شطة  واأقترح  الإعاقة،  ذوي  عن  به  اأخفف  بعمٍل  اأفكر 
المجتمع.

اأفكر واأناق�س زمالئي في كيف يمكن ال�شتفادة من قدرات ذوي الإعاقة في غير ما ابتلوا فيه.

)1( متفق عليه.
)2( �شنن اأبي داود، وهو �شحيح.

)3( متفق عليه.
)4( م�شند الإمام اأحمد بن حنبل، وهو �شحيح.
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اأفكـر واأقترح

ال�شلبية نحو  النظرة  لتغيير  اقتراح بع�س الأن�شطة  اأتعاون مع زمالئي في  باإ�شراف معلمي 
الأ�شخا�س ذوي الإعاقة في المدر�شة.

ذوو الإعاقة جزء من المجتمع، وينبغي للمجتمع اأن يتحمل م�شوؤوليته اتجاههم، ويقف اإلى 
جانبهم في مواجهة م�شكالتهم، ويكفل لهم �ُشُبَل الحياة الكريمة.

وتقع الم�شوؤولية ابتداًء على الأ�شرة، وذلك بالعتناء بالأبناء ذوي الإعاقة منذ الولدة، بعر�شهم 
على الأطباء المخت�شين، وم�شاركتهم في الأعمال، وعدم اإ�شعارهم بالنق�س، وتعليمهم ما يتنا�شب 

مع قدراتهم، وتقبل المعاق لم�شاعدته على الندماج  في المجتمع.
العلم  المعاقين  لتعليم  خا�شة  معاهد  توجد  اأْن  المجتمع  في  المختلفة  الموؤ�ش�شات  وعلى 
مواهب  من  الإعاقة  لدى ذوي  ما  ت�شتخرج  واأن  عي�شهم،  من ك�شب  تمكنهم  التي  الِحَرف  اأو 
واإبداعات، وتوظفها في العمل المنتج حتى ل يكونوا عالًة يتكففون النا�س، واأن توفر لهم الدعم 
بهم،   تعتني  التي  والمراكز  والأدوية،  والعقاقير  الطبية،  المعينات  توفير  مثل  والمعنوي  المادي 
وعلى الأغنياء اأن ي�شهموا في ذلك، قال اهلل تعالى: {  } 
قدراتهم  مع  يتنا�شب  بما  عمل  فر�س  لهم  ُيوفر  اأن  ينبغي  وكذلك  الآيتان25-24(،  المعارج،  )�شورة 

واإمكاناتهم،واأل تكون الإعاقة مانعة لهم من الح�شول على العمل والوظيفة.

ثالثًا: م�سوؤولية المجتمع نحو الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة

1- اأتبع تعاليم الإ�شالم وتوجيهاته في معاملة ذوي الإعاقة.
2- اأراعي ذوي الإعاقة في معاملتي لهم.

3- اأُ�شعر ذوي الإعاقة باأهميتهم في المجتمع.
. ................................ -4

القيم الم�ستفادة من الدر�ص:
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الأ�سئلة

1- اذكر مثاًل من �شيرة النبي  على كلٍّ مما ياأتي: 
اأ   - تعزيزه  لتقدير الذات عند ذوي الإعاقة. 

ب- ق�شاء حوائج ذوي الإعاقة.
جـ- التي�شير على ذوي الإعاقة ورفع الم�شقة عنهم.

ح الحكمة من ابتالء اهلل تعالى لعباده في الدنيا باأج�شادهم. 2- و�شّ
ح اأثر كل مما ياأتي:  3- و�شّ

اأ   - نظرة المجتمعات قديًما لذوي الإعاقة على اأنهم �شر. 
ب- دعاء الر�شول  للمر�شى والم�شابين بال�شفاء.

عن  اأعمى  )�شّلل(  كمَه  َمن  "ملعوٌن   : اهلل  ر�شول  قول  في  ال�شريف  الحديث  دللة  بّين   -4
الطريق" في تقبل المعاقين والتحذير من اإيذائهم.

ح م�شوؤولية الأ�شرة وموؤ�ش�شات المجتمع في رعاية ذوي الإعاقة.  5- و�شّ
6- تاأمل الن�شو�س الآتية، ثم بّين التوجيه النبوي في التعامل مع ذوي الإعاقة كما في الجدول 

الآتي: 

التوجيه النبويالن�صالرقم

قال اهلل تعالى: {  }.1

قال ر�شول اهلل : "انطلقوا بنا اإلى الب�شير".2

قال ر�شول اهلل : "اأذهِب الباأ�س رب النا�س، ا�شِف واأنت ال�شافي".3

قال ر�شول اهلل : "ملعوٌن َمن كمَه اأعمى عن الطريق".4
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اأقيّم معلوماتي واأنّظمها
بعد درا�شتي الدرو�س ال�شابقة، اأكمل المخططات التنظيمية الآتية بما ينا�شبها:

اأوًل: الدر�ص الثالث ع�سر )قب�سات من نور ح�سارتنا(

•مفهوم الح�سارة الإ�سالمية 	.........................................................................

العلم والتعليم

قب�سات من نور ح�سارتنا

جوانب من ح�سارتنا مجالت الح�سارة الإ�سالمية

التكافل الجتماعي ال�سحة

ثانيًا: الدر�ص الرابع ع�سر )العناية بكبار ال�ّسن(

• 	....................................................................
• 	....................................................................
• 	....................................................................

�سور الهتمام
بكبار ال�سن

• 	....................................................................
• 	....................................................................
• 	....................................................................
• 	....................................................................
• 	....................................................................

الو�سية بالوالدين
عند الكبر
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ثالثًا: الدر�ص الخام�ص ع�سر )العناية بالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة(

• 	....................................................................
• 	....................................................................
• 	....................................................................
• 	....................................................................
• 	....................................................................

م�سوؤولية رعاية
كبار ال�سن

• 	....................
• 	....................
• 	....................
• 	....................
• 	....................
• 	....................

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

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

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

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

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

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

اأ�سلوب النبي  في التعامل 
مع ذوي الإعاقة

العناية بالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة

م�سوؤولية المجتمع نحو 
الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة

مفهوم الأ�سخا�ص
ذوي الإعاقة
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العناية باملوهوبني واملبدعني الدر�ص ال�ساد�ص ع�رش

اأن  الخلق  في  تعالى  اهلل  حكمة  اقت�شت 
يميز بين النا�س في القدرات والطاقات، وفي 
وذلك  واإبداعات،  مواهب  من  اأعطاهم  ما 
ليتعاون النا�س كلهم في اإعمار الكون، ويمار�س 
كل منهم واجبه في الحياة، ويتوزعوا المهام 
في بناء المجتمع بح�شب طاقاتهم ومواهبهم، 
قال تعالى: {  } 
في  يتفاوتون  فالنا�س  الآية21(،  الإ�شراء،  )�شـورة 

وقد  والعقلية،  والنف�شية  الج�شمية  قدراتهم 
كان النبي  يالحظ قدرات اأ�شحابه  ويرعاها ويعززها، ويتعامل مع كل واحد منهم بما لديه 

من قدرات ومواهب.

ي�شير مفهوم الموهبة اإلى اأداء متميز في قدرة ما، فالموهوبون، هم اأ�شخا�س يمتلكون قدرات 
اأو ا�شتعدادات فطرية طبيعية تميزهم عن غيرهم.

وي�شير مفهوم الإبداع اإلى اإنتاج �شيء جديد ومفيد يمتاز بالأ�شالة، فالمبدعون، هم اأ�شخا�س 
يتميزون بقدرتهم على اإنجاز اأ�شياء جديدة ومفيدة تت�شف بالأ�شالة.

الوجود  حيز  اإلى  الموهبة  اإخراج  من  تمكنهم  مهارات  يمتلكون  المبدعون  فالموهبون 
وللموهوبين  ذلك،  وغير  العلمي  والختراع  والأدب  كالر�شم  فيه  يتميزون  الذي  المجال  في 

والمبدعين اأثر كبير في نمو المجتمع ورقيه وزيادة رفاهيته.

اأوًل: مفهوم الموهبة والإبداع

نتاجات الدر�س

يتوقع من الطالب في نهاية الدر�ص اأن يكون قادًرا على:
1- تو�شيح مفهومي الموهبة، والإبداع.

مع    تعامله  في  النبوي  الهدي  من  اأمثلة  اإعطاء   -2
الموهوبين والمبدعين.

الموهبيــن  تجــاه  المجتمــع  م�شوؤوليــة  بيــان   -3
والمبدعين.

4- تقدير دور الموهوبين والمبدعين في تقدم ورقي 
المجتمع.
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)1( �شنن الترمذي، وهو �شحيح.
)2( �شحيح م�شلم.

)3( �شحيح البخاري.
)4( م�شند الإمام اأحمد بن حنبل، وهو �شحيح.

 مواقف كثيرة تدل على اهتمامه وعنايته بالموهوبين والمبدعين،  ورد في �شيرة الر�شول 
ومن ذلك:

1- اإبراز النبي  مكانة الموهوبين والمبدعين 
اأبرز النبيُّ  تميز بع�س اأ�شحابه في ما برعوا به من علم اأو عمل، فقال  عن بع�س اأ�شحابه 
بالحالل  واأعلُمهم  بن كعب،  اأَُبّي  اهلل  لكتاب  واأقروؤهم  طالب،  اأبي  بن  علي  "اأق�شاهم   :

والحرام معاذ بن جبل، واأفر�شهم زيد - اأي: اأعلمهم بالمواريث -")1(.
واأثنى النبي  في اأحد الم�شاهد على موهبة اأبي قتادة و�شلمة بن الأكوع ر�شي اهلل عنهما 
اَلِتَنا:  في الفرو�شية وال�شجاعة ، فقال فيهما النبي : "َكاَن َخْيَر ُفْر�َشاِنَنا: اأَُبو َقَتاَدَة، َوَخْيَر َرجَّ
�َشَلَمُة")2( وعندما �شمع النبي  تالوة اأبي مو�شى الأ�شعري  اأعجبه �شوته وقال له: "يا اأبا 

مو�شى! لقد اأوتيَت مزماًرا ِمن مزامير اآل داود")3(.
2- تعزيز الموهوبين والمبدعين

بهم وتحفيزهم،  الهتمام  لذلك يجب  بثمن؛  تقدر  ب�شرية ل  ثروٌة  والمبدعون  الموهوبون 
وت�شجيعهم على الإبداع والبتكار، لأجل تطوير قدراتهم الإبداعية حتى ل تفتر، وهذا ما 

كان النبي  يفعله مع اأ�شحابه ، ومن ذلك:
اهلل عنهما عندما وجد عنده موهبة  عبا�س ر�شي  ابن  توجيه   حر�س على  النبي  اأن  اأ  - 
الكريم، وكان حينها غالًما  للقراآن  التف�شير  اأئمة  ِمن  اإماًما  ليكون  الحفظ والفهم،  في 
التَّاأِْويَل")4(، حتى غدا ترجمان  َوَعلِّْمُه  يِن،  الدِّ ِفي  ْهُه  َفقِّ "اللُهمَّ  قائاًل:  له  �شغيًرا، فدعا 

القراآن الكريم، وعالًما من علماء الأمة.
ب- وعندما راأى النبي  ِمن عبد اهلل بن م�شعود  موهبة واإبداًعا في قراءة القراآن الكريم، 

ثانيًا: الهدي النبوي في التعامل مع الموهوبين والمبدعين
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)1( م�شند المام اأحمد بن حنبل، وهو �شحيح.
)2( متفق عليه.

)3( �شنن الترمذي، وهو �شحيح.
)4( البداية والنهاية، ابن كثير،ج 8 �س33.

اأ�ستنتج

اأثًرا اإيجابيًّا اآخر للعناية بالموهوبين في المجتمع.

3- الإفادة من قدرات الموهوبين والمبدعين
يتنا�شب مع  بما  فيكلُف كل واحٍد منهم  اأ�شحابه وقدراتهم،   يوظف مواهب  النبي  كان 
موهبته، فيبذل ال�شحابي  كل طاقته للو�شول اإلى الهدف المن�شود، ومن هذه المواقف: 

"اإّن روح  له:  وقال  عره،  �شِ في  الإ�شالم  اأعداء  بالردِّ على    ثابت  بن  تكليف ح�شان  اأ  - 
الُقُد�س )جبريل ( ل يزال ُيوؤيدك ما نافحَت )دافعَت( عن اهلل ور�شوله"، حتى قالت 

عائ�شة ر�شي اهلل عنها: هجاهم ح�شان، ف�شفى �شدور الموؤمنين)2(.
ب- عندما راأى النبي  موهبة زيد بن ثابت  في تعلم اللغات، اأمره بتعلم اللغة العبرية 
وكتابتها، فتعلمها واأتقنها في خم�س ع�شرة ليلة)3(، واأدى ذلك التكليف اإلى زيادة في 
اإبداعه فتعلم الفار�شية ِمن ر�شول ِك�شرى في ثمانية ع�شر يوًما، وتعلم الحب�شية والرومية 

.)4(  والِقبطية ِمن ُخدام ر�شول اهلل
جـ- ا�شتثمر النبي  معرفة معاذ بن جبل  بالحالل والحرام باأن بعثه قا�شًيا لأهل اليمن.

طلب منه اأن يقراأ عليه �شيًئا من القراآن الكريم، مع اأنه نزل عليه ، حتى يعززه ويلفت 
ال�شحابة  ُقراء  ِمن    ابن م�شعود  الكريم، حتى غدا  القراآن  قراءة  منزلته في  اإلى  نظره 
اأمِّ  ابِن  فلَيقراأُه من  اأُْنِزَل،  ا كما  القراآَن غ�شًّ يقراأَ  اأن  ُه  "من �شرَّ  : النبي  الذين قال فيهم 

. عبٍد")1(، يريد عبد اهلل بن م�شعود
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اأفكـر واأقترح

اأفكر في الزدحام المروري في العا�شمة عمان، واأقترح اأفكاًرا اإبداعية للتغلب عليه.

1- اأُقدر اأ�شحاب النبي  واأقتدي بهم. 
2- اأكت�شف مهاراتي واأطورها.

3- اأغتنم مهاراتي في خدمة ديني ووطني. 
. ................................ -4

القيم الم�ستفادة من الدر�ص:

على  اأبناءهم  يحفزان  فالوالدان  والمبدعين،  الموهوبين  عن  الأول  الم�شوؤول  هي  الأ�شرة 
الموهبة والإبداع عن طريق تقبل اأ�شئلتهم والإجابة عنها، وتوفير البيئة التي ت�شاعدهم على التميز، 

كتزويدهم باأ�شناف من الكتب والق�ش�س الهادفة التي تتنا�شب مع ميولهم واتجاهاتهم.
وتزويدهم  مواهبهم،  وتنمية  الطلبة،  من  الموهوبين  اكت�شاف  في  المدر�شة  مهمة  تاأتي  ثم 
بالمعلومات خارج نطاق المدر�شة عن طريق الأن�شطة الال�شفية، والمخيمات العلمية والك�شفية، 

والم�شابقات على الم�شتوى المحلي والدولي.
وموؤ�ش�شات الدولة م�شوؤولة عن البحث عن الموهوبين والمبدعين، وتبنيهم، وتطوير مواهبهم، 

وتنظيم البرامج والم�شابقات الخا�شة بهم، وتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم.

ثالثًا: م�سوؤولية المجتمع تجاه الموهوبين والمبدعين
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الأ�سئلة

1- بّين ثالث �شور للهدي النبوي في التعامل مع الموهوبين والمبدعين. 
ح الدر�س الذي ت�شتنتجه من الهدي النبوي في ما ياأتي:  2- و�شّ

اأ   - طلب النبي  من زيد بن ثابت  تعلم اللغة العبرية وكتابتها.
ب-  قوله : "اأعلمهم بالحالل والحرام معاذ بن جبل، واأفر�شهم زيد".

جـ- اإعجابه  بجمال �شوت اأبي مو�شى الأ�شعري عند قراءته القراآن الكريم.
3- كان النبي  يبرز مواهب ال�شحابة  ويمدحها فيهم، علل ذلك.

4- بين م�شوؤولية كل من الآتية، في العناية بالموهوبين والمبدعين: 
- الأ�شرة.

- المدر�شة.
5- اكتب ا�شم ال�شحابي المق�شود في كل حديث من الأحاديث ال�شريفة في الجدول الآتي:

ال�سحابي املق�سودحديث النبي الرقم

ما 1 ُيوؤيدك  يزال  ل  الُقُد�س  روح  "اإّن   : اهلل  ر�شول  قال 
نافحَت عن اهلل ور�شوله".

ا كما اأُْنِزَل، 2 ُه اأن يقراأَ القراآَن غ�شًّ قال ر�شول اهلل : "من �شرَّ
فلَيقراأُه مَن ابِن اأمِّ عبٍد".

قال ر�شول اهلل : "لقد اأوتيَت مزماًرا ِمن مزامير اآل داود".3

قال ر�شول اهلل : "اأق�شى اأمتي...".4
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اآداب املجال�س الدر�ص ال�سابع ع�رش 

ي�شتاأن�س  اجتماعي  كائن  بطبعه  الإن�شان 
ول  معهم،  المنافع  لتبادل  ويحتاجهم  بالنا�س 
ي�شتغني عنهم، فيلجاأ اإلى مخالطتهم والجلو�س 
وقد  الخا�شة،  اأو  العامة،  مجال�شهم  في  معهم 

و�شع الإ�شالم لهذه اللقاءات اأداًبا واأحكاًما.

المجال�س هي لقاءات يجتمع فيها النا�س لتحقيق اأهداف معينة كالت�شاور حول اأمر ما، اأو تاأدية 
واجب اجتماعي، اأو زيادة معرفة واطالع، اأو �شلة رحم وتفقد حال الأقارب والأ�شدقاء وغير 

ذلك، وقد تعددت �شور المجال�س التي يمار�شها الّنا�س، ومنها ما ياأتي:
1- المجال�ص الجتماعية

كالجل�شات الأ�شرية �شواء داخل المنزل اأو خارجه، اأو الدواوين ومنا�شبات الأفراح و الأحزان 
وغيرها. 

2- المجال�ص العلمية
كاللقاءات العلمية والتعليمية في المدار�س والجامعات، وحلقات العلم في الم�شاجد.

3- مجال�ص العمل
كالجتماعات اّلتي تعقد في الموؤ�ش�شات وال�شركات التي يكثر فيها الموظفون.

اّلتي ُتراعى في مثل هذه المجال�س، حّتى يتحقق  وحّث الإ�شالم على مجموعة من الآداب 
الهدف المرجو منها على اأح�شن وجه.

اأوًل: اأهمية المجال�ص واأنواعها

نتاجات الدر�س

يتوقع من الطالب في نهاية الدر�ص اأن يكون قادًرا على:
1- ذكر اأهمية المجال�س واأنواعها.

2- بيان اآداب المجال�س.
3- اللتزام بال�شوابط ال�شرعية للمجال�س.

4- َتَمثُّل اآداب الحوار والحديث في المجل�س.
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ومن الآداب اّلتي ينبغي على الإن�شان الّتحلي بها في المجال�س ما ياأتي:
1- اختيار المكان المنا�سب للمجل�ص

الآخرين،  اإيذاء  في  يت�شبب  ل  بحيث  لعقد جل�شته  المنا�شب  المكان  على  الإن�شان  يحر�س 
فيحذر من الجلو�س في الطرقات لأي �شبب كان �شواء للتعزية اأو اإقامة الأفراح وغيرها، وقد 
حذر الّنبي  من الجلو�س في الّطرقات حّتى ل يقع النظر على عورات النا�س، اأو يعيق الطريق 
اإِنَّما هي مجال�شنا نتحدث  عليهم قال : "اإِيّاكم والجلو�س في الطرقات"، فقالوا: ما لنا بد 
ريق؟ َقال:  ها"، قالوا: وما حّق الطَّ ريق حقَّ فيها، قال : "فاإَِذا اأبيتم اإِلَّ المجال�س َفاأَْعُطوا الطَّ

"غ�ّس الب�شر، وكّف الأذى، ورّد ال�ّشاَلم، واأمٌر بالمعروف، ونهي عن المنكر")1(.

وينبغي لمن يح�شر المجل�س الحر�س على اأن يجل�س جل�شة لئقة بطبيعة المجل�س، كجل�شة 
الطالب اأمام معلمه جل�شة يحفظ فيها هيبة العلم والعلماء، وكجل�شة البن اأمام والديه جل�شة 

تحفظ لهما التوقير والحترام.
2- ال�ستئذان

الإذن  طلب  دون  فجاأًة  مجل�س  اأّي  يدخل  فال  الّنا�س  خ�شو�شيات  على  الم�شلم  يحافظ 
اأهل المجل�س، ول يخرج حّتى ي�شتاأذن من الجال�شين،  بالدخول؛ وذلك منًعا للتطّفل على 
واإذا اأراد اأن ي�شارك في الحديث ينبغي اأّل يقاطع المتحّدث، ولكن ي�شتاأذن قبل حديثه، وذلك 
كما ي�شتاأذن الطالب معّلمه اإذا اأراد اأن يناق�س في مو�شوع ما، اأو ي�شتو�شح عن اأمر غام�س لم 

يفهمه، وال�شتئذان يعطي الم�شارك احتراًما وتقديًرا بين الم�شاركين ويدل على لباقته.

ثانيًا: اآداب المجال�ص 

اأناق�س واأ�ستنتج

اأناق�س زمالئي في طريقة ال�شتئذان في مواقع التوا�شل الجتماعي، واأ�شتنتج اأهّميته.

)1( �شحيح البخاري.
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3- التّ�سليم والجلو�ص في المكان المنا�سب
ينبغى لمن يدخل المجل�س اأن يلقي تحية الإ�شالم على الحا�شرين، قال تعالى: { 

الآية27(،  النور،  )�شورة   { 
اأن  فعليه  جلو�شه  مكان  تغيير  منه  طلب  فاإن  المنا�شب،  المكان  في  يجل�س  اأن  عليه  وينبغي 
ي�شتجيب، فقد يكون ذلك لم�شلحة متعلقة به اأو ب�شاحب المكان، اأو قد يكون ذلك تقديًرا 

ل�شاحب مكانة ومنزلة، كاإجال�س عالم في �شدر المجل�س، ونحو ذلك.
وينبغي اأن يجل�س في اأقرب مكان فارٍغ، ول يزاحم الجال�شين في اأماكنهم، اأو يتخطى رقابهم، 
وهذا ما فعله ال�شحابة ، فقال اأحدهم:"كّنا اإذا اأتينا الّنبي  جل�س اأحُدنا حيث ينتهي به 

المجل�س")1(.
واإذا دخل اأحد مجل�ًشا فلم يجد مو�شًعا يجل�س فيه فعلى الجال�شين اأن يف�شحوا له، قال تعالى: 
{  } )�شورة المجاِدلة، الآية11(، 

ومن تمام الأدب اأن يقوم الإن�شان بتكريم اأحد الداخلين اإلى المجل�س واإجال�شه في مكانه.
فيه،  الذي كان  اأحّق بمجل�شه  فهو  الجال�شين من مكانه لحاجة طارئة ورجع  اأحد  قام  واإذا 
ح�شر  لمن  ينبغي  ول  به")2(،  اأحّق  فهو  اإليه  رجع  ثّم  مجل�شه  من  اأحدكم  قام  :"اإذا  قال 
المجل�س متاأخًرا اأن يفّرق بين اثنين اإل باإذنهما، قال : "ل يحل لرجل اأن يفرق بين اثنين اإل 

باإذنهما")3(، فقد يوجد �شبٌب ما اأجل�شهما بجانب بع�شهما.
4- مراعاة اأدب الحوار والحديث في المجل�ص، ومن ذلك:

اأ   - ح�شن ال�شتماع للمتحّدث من غير مقاطعة، وذلك كا�شتماع الطلبة لزميلهم في اأثناء 
حديثه اأو مناق�شته لمعلمهم.

ب- النتباه والهتمام للمتحدث من غير ان�شغاٍل ب�شيء كالن�شغال بالهاتف اأو بغيره، واأل 
ي�شتاأثر بع�شهم بالحديث من غير ال�شماح لغيره اأن يتحدث.

)1( �شنن الترمذي، وهو ح�شن.
)2( �شحيح م�شلم.

)3( �شنن الترمذي، وهو ح�شن.
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)1( �شنن الترمذي، وهو �شحيح.

وللمجال�س �شوابط �شرعية ينبغي مراعاتها مثل اأن يكون المجل�س في المباحات، فال تكون 
والّنميمة  الغيبة  بهدف  تكون  ول  عليه،  التاآمر  اأو  اأحد  اإيذاء  بهدف  اأو  مع�شية  في  المجال�س 
ا اأن يراعي الأحكام ال�شرعية المتعلقة بالطعام  وال�شتهزاء وال�شخرية بالآخرين، وعلى الم�شلم اأي�شً
ا حفظ اأ�شرار المجل�س، وتجنب  وال�شراب واللبا�س وغ�س الب�شر وحفظ العورات، ويجب اأي�شً

اإف�شائها.

ثالثًا: ال�سوابط ال�سرعية للمجال�ص

  5- ختم المجل�ص بالّدعاء الماأثور عن ر�سول اهلل
في  وقع  ما  به  يمحون  المجل�س  ختام  عند  الجال�شون  يقوله  دعاء  اإلى    الّنبي  اأر�شد  فقد 
مجل�شهم من خطاأ اأو زلل، قال : "من جل�س في مجل�س فكثر فيه لغطه، فقال قبل اأن يقوم 
من مجل�شه ذلك: �شبحانك اللهّم وبحمدك اأ�شهد اأن ل اإله اإل اأنت، اأ�شتغفرك واأتوب اإليك، 

اإّل غفر له ما كان من مجل�شه ذلك")1(.

وت الهادئ المنا�شب، وعدم رفع ال�شوت لغير �شرورة. جـ- اختيار ال�شّ
د  - احترام الراأي الآخر، وعدم ت�شفيه اآراء الآخرين اأو ال�شتهزاء بها.

اأتاأمل واأ�ستنتج

اأو عيادة  التعزية،  األ يطيل فيه، ول �سيما في  "ينبغي على من ح�سر مجل�ًسا  العبارة الآتية:  اأتاأمل 
المري�ص" واأ�شتنتج الحكمة من ذلك.

1- اأراعي اآداب المجال�س.

2- األتزم اأحكام المجال�س.
3- اأتمثل اآداب الحوار والحديث في المجال�س.

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

القيم الم�ستفادة من الدر�ص:
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الأ�سئلة

1- اذكر اأربعة من اآداب الحوار والحديث في المجل�س.
2- عدد ثالًثا من �شور المجال�س.

ح اثنتين منها. 3- للمجال�س �شوابط �شرعية ينبغي اللتزام بها، و�شّ
ح موا�شع ال�شتئذان في المجل�س.  4- من اآداب المجال�س ال�شتئذان، و�شّ

5- ا�شتنتج اأدب المجل�س الذي ير�شد اإليه كل ن�س من الن�شو�س الآتية:

الأدبالن�ص ال�رشعيالرقم

قال تعالى: {  1
.{ 

2
قال : "... من قال: �شبحانك اللهّم وبحمدك اأ�شهد اأن ل اإله 
اإل اأنت، اأ�شتغفرك واأتوب اإليك، اإّل غفر له ما كان من مجل�شه 

ذلك".

قال ر�شول اهلل : "اإِيّاكم والجلو�س في الطرقات".3

"كنا اإذا اأتينا النبي  جل�س اأحدنا حيث ينتهي".4
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الروؤى والأحالم الدر�ص الثامن ع�رش 

الــروؤى  بعــ�س  مــنامـه  الإنــ�شان في  يــرى 
والأحالم، وقد ت�شغل هذه الروؤى والأحالم بال 
كثير من النا�س وتوؤثر في مزاجهم و�شلوكهم �شلًبا 

اأو اإيجاًبا.

الروؤى والأحالم مفهومان مختلفان، فالروؤى 
هي ما يراه الإن�شان في منامه من الب�شائر والخير، 

واأما الأحالم فهي ما يعتر�س الإن�شان في منامه من اأموٍر مختلطة. وقد بين ذلك النبي  بقوله: 
"الروؤيا من اهلِل، واْلُحْلُم من ال�شيطاِن")1(، فن�شب الروؤى اإلى اهلل تعالى تاأدًبا معه، لأن الخير كلَّه منه 

�شبحانه وتعالى، ون�شب الأحالم اإلى ال�شيطان، لأنه م�شدر ال�شر والتلبي�س على الإن�شان.  

  وردت الروؤى في موا�شع متعددة من القراآن الكريم، ف�شغلت جزًءا كبيًرا من ق�شة يو�شف
في �شورة يو�شف، وتحدثت �شورة الأنفال عن روؤيا النبي  يوم بدر حينما راأى الم�شركين قلة 
ت�شجيًعا له ولأ�شحابه على القتال، وكذلك في �شورة الفتح، عندما راأى النبي  نف�شه يدخل مكة 
المكرمة مع اأ�شحابه معتمرين، حيث تحققت تلك الروؤيا في عمرة الق�شاء في العام ال�شابع من 
الهجرة، وغير ذلك من الموا�شع، كما وردت كلمة الأحالم في قول اهلل تعالى: {  

 } )�شورة يو�شف، الآية44(.
وكان ر�شول اهلل  كثيًرا ما يقول لأ�شحابه: "هل راأى اأحٌد منكم روؤيا؟ فيق�سُّ عليه ما �شاء 

اهلل اأْن يق�س")2(.

اأوًل: مفهوم الروؤى ومفهوم الأحالم

ثانيًا: الروؤى والأحالم في القراآن الكريم وال�سنة النبوية

نتاجات الدر�س

يتوقع من الطالب في نهاية الدر�ص اأن يكون قادًرا على:
1- تو�شيح مفهومي الروؤى، والأحالم.

القراآن  في  والأحالم  الروؤى  على  اأمثلة  اإعطاء   -2
الكريم وال�شنة النبوية.

3- بيان توجيهات النبي  في اآداب الم�شلم عند 
حدوث الروؤيا اأو الحلم.

بالأ�شباب والتوكل على  الأخذ  الحر�س على   -4
اهلل تعالى.

)1( �شحيح البخاري.
)2( متفق عليه.
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راُت؟  تكون الروؤى اأحياًنا ب�شارة لمن راآها، فقد �شاأل ال�شحابة  النبي  فقالوا: وما الُمَب�شِّ
تعالى: {  بالخير وتفرحه كما في قول اهلل  الموؤمن  تب�شر  ال�شالحُة")1(، فهي  "الروؤيا  قال: 

 
فقد  الآيات64-62(،  يون�س،  )�شورة   {  

ر النبي  الب�شرى بالروؤيا ال�شالحة يراها الم�شلم، اأو اأحد يراها له)2(. ف�شَّ

وقد عد النبي  روؤيا ال�شالحين من اأمته باأنها جزء من النبوة، فقال ر�شول اهلل  عنها: "الروؤيا 
ال�شالحة من الرجل ال�شالح، جزٌء من �شتٍة واأربعين جزًءا من النبوة")4(، وفي هذا اإ�شارة اإلى م�شدر 

الروؤيا اأنها من اهلل تعالى ُيطِلُع الإن�شان فيها على جزء مما ل يعرفه اأو يغيب عنه. 
وقد اأر�شد النبي  اإلى اأدبين اثنين بعد الروؤيا:

1- اأْن يحمد الرائي ربه على الروؤيا الطيبة، فقد قال النبي : "اإذا راأى اأحدكم روؤيا ُيحبها فاإنما 
هي من اهلل، فليحمد اهلل عليها، وْلُيحدث بها")5(.

ث بها اإل َمن ُيحب، كالعاِلم النا�شح، لأنه ُي�شر ل�شروره فيدعو له بالخير، قال ر�شول  2- األ ُيحدِّ
ْر، ول ُيخبر اإل َمن ُيِحب")6(. اهلل : "فاإن راأى روؤيا ح�شنة َفْلُيْب�شِ

ثالثًا: الروؤى

اأتدبر واأ�ستنتج

  اأتدبر الحديث ال�شريف الآتي: قالت عائ�شة ر�شي اهلل عنها: "اأول ما ُبدَئ به ر�شول اهلل
من الوحي الروؤيا ال�شادقة في النوم، فكان ل يرى روؤيا اإل جاءت مثل َفلِق ال�شبح")3(، واأ�شتنتج 

مكانة الروؤيا واأهميتها.

)1( �شحيح البخاري.
)2( �شحيح م�شلم.

)3( �شحيح البخاري.

)4( �شحيح البخاري.

)5( �شحيح البخاري.
)6( �شحيح م�شلم.
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تن�شاأ الأحالم من اأمور مختلطة َتعر�ُس للنائم، فُي�شاب بال�شيق والفزع وال�شطراب، وقد يكون 
فيراه في منامه،  اليقظة،  اأثناء  اأعمال وخواطر في  الإن�شان من  بال  ي�شغل  النف�س مما  منها حديث 

ومنها ما هو تحزيٌن من ال�شيطان وتخويٌف منه بما  يو�شو�س لالإن�شان في حالتي النوم واليقظة.
وقد اأر�شد النبي  اإلى اآداب بعد الأحالم، منها ما ياأتي:

1- ال�شتعاذة باهلل تعالى من ال�شيطان الرجيم، واأْن ينفخ عن ي�شاره ثالًثا، قال ر�شول اهلل : "اإذا راأى 
اأحدكم ما يكره فليتعوذ باهلل من �شرها، ومن �شر ال�شيطان، وليتفل )ولينفخ( ثالًثا عن ي�شاره")1(.

2- األ يرويها لأحد؛ خ�شية اأْن يتعجل في تعبيرها بمكروه، في�شيب الإن�شان منها الخوف والغم، 
قال ر�شول اهلل : "ول يحدث بها اأحًدا، فاإنها لن ت�شره")2(.

3- ال�شالة عند ال�شتيقاظ من نومه بعد الحلم، لأن ال�شالَة راحٌة للنف�س وطماأنينة لها، قال ر�شول 
.)3(" اهلل : "فاإْن راأى اأحدكم ما يكره َفلَيُقم، فْلُي�شلِّ

4- تغيير الجنب الذي كان نائًما عليه)4(، اآماًل بتغير تلك الحال التي كان عليها في منامه.
فزًعا وا�شطراًبا عند كثير من  ت�شبب  التي  الأحالم  للوقاية من هذه  اأمته    النبي  اأر�شد  وقد 

النا�س، بالقيام بمجموعة من الأعمال والأذكار قبل النوم وبعده: 
- قبل النوم: يحر�س الم�شلم على ذكر اهلل تعالى بما ورد عن النبي  من اأذكار، ويحر�س على 

قراءة �شيء من القراآن الكريم، وينام على طهارة، ويكثر من ال�شتغفار.
- بعد ال�ستيقاظ من النوم: يبادر لال�شتعاذة باهلل من ال�شيطان، بقول: "اأعوذ بكلمات اهلل التامة من 

غ�شبه و�شر عباده، ومن همزات ال�شياطين واأن يح�شرون")5(.  

رابًعا: الأحالم

)1( �شحيح البخاري.

)2( �شحيح البخاري.
)3( �شحيح م�شلم.
)4( �شحيح م�شلم.

)5( �شنن اأبي داود، وهو ح�شن.

لعدم و�شوحها،  تاأويل  اإلى  يحتاج  ما  ومنها  لو�شوحها،  تاأويل  اإلى  تحتاج  الروؤى ل  بع�س 
خام�ًسا: تف�سير الروؤى 
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1- األتزم الآداب النبوية الواردة فيما اأرى في منامي.
2- اأحمد اهلل تعالى على ما اأراه من الخير. 

3- اأتجنب تف�شير روؤى غيري بال علم. 
. ................................ -4

القيم الم�ستفادة من الدر�ص:

  } : ر( يبين مدلولها، ومن هذه الروؤى ما راآه نبي اهلل يو�شف فتحتاج اإلى ُمعبِّر )ُمف�شِّ
الآية4(،  يو�شف،  )�شورة   {  
وتاأويل هذه الروؤيا اأن الكواكب هم اإخوته، وال�شم�س والقمر هما والداه، وتحقق ما راآه يو�شف 
 بعد اأْن تولى خزائن م�شر، قال تعالى: {  

 } )�شورة يو�شف، الآية100(.
فاإذا عر�شت لالإن�شان روؤيا في منامه ورغب في تف�شيرها، فعليه اأْن يتحرى اأهل العلم والدراية 
والتقوى وال�شيرة الح�شنة والخلق الكريم؛ ليق�شها عليهم، ويبتعد عمن يتخذون تف�شير الروؤى 
مجاًل للتك�شب، ول يعتمد على ما ُطبع من موؤلفات في تف�شير الروؤى والأحالم، واأل ُيطالَع ما 
ُكتب في المواقع الإلكترونية اأو ال�شحف، اأو ما يعر�س في القنوات الف�شائية، اأو ما يتداوله عامة 
النا�س من تف�شيرات؛ لأن تعبيرالروؤى يختلف باختالف اأحوال النا�س، كما حدث مع ابن �شيرين 
حينما جاءه رجل فقال: اإني راأيت في النوم اأني اأوؤذن، فقال له: تحج هذا العام، وجاءه اآخر فقال: 
راأيُت في النوم كاأني اأوؤذن، فقال له: تقطع يدك في �شرقة، فقيل له في �شبب اختالف التف�شيرين 
تعالى: {   قوله  فتاأولُت  ال�شالح  الأول  راأيُت على  فقال:  الروؤيا واحدة،  اأن  بالرغم من 
 } )�شورة الحج، الآية27(، ولم اأر�َس هيئة الثاني فتاأولت قوله تعالى: {  

 } )�شورة يو�شف، الآية70(.
وفي كل الأحوال ل بد من اأن نوقن اأن تعبير المعبر للروؤى لي�س قطعيًّا بل هو ظني قد يخطئ 
وقد ي�شيب، وعلى الم�شلم األ ين�شغل بهذا الأمر، حتى ل يبقى اأ�شيًرا لأمور موهومة قد ت�شيب 

وقد تخطئ، بل عليه الأخذ بالأ�شباب والتوكل على اهلل.
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الأ�سئلة

1- تناول القراآن الكريم الروؤى والأحالم في عدة موا�شع، اذكر ثالثة منها.
2- اذكر ثالث �شفات ينبغي توافرها في معبر الروؤى.

3- على معبِّر الروؤيا مراعاة اأحوال النا�س عند التعبير، و�شح ذلك بمثال.
4- قارن بين الروؤى والأحالم من حيث:

الأحالمالروؤىالرقم

المفهوم.1

الم�شدر.2

الآداب التي اأر�شدنا اإليها النبي 3
 بعد حدوثها.
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ال�سحابي اجلليل معاوية بن اأبي �سفيان  الدر�ص التا�سع ع�رش 

في  الأف�شلية    اهلل  ر�شول  �شحابة  نال 
ون�شره  الإ�شالم  اأمانة  على  والمحافظة  ال�شحبة 
الف�شل  بهذا  لهم  �شهد  الأر�س، وقد  اأرجاء  في 
باقيات  بكلمات  عليهم  فاأثنى   ، اهلل  ر�شول 
تحفظ لهم ال�شرف والمكانة، فقال: "َفَو الَِّذي 
ي ِبَيِدِه َلو اأَنَّ اأََحَدُكم اأَنَفَق ِمثَل اأُُحٍد َذَهًبا َما  َنف�شِ
ْيَفُه")1(، ومن  اأَدَرَك ُمدَّ اأََحِد من اأ�شحابي َول ُن�شَ

. هوؤلء ال�شحابة: ال�شحابي الجليل معاوية بن اأبي �شفيان 

هو معاوية بن اأبي �شفيان بن حرب بن اأمية، واأمه هند بنت عتبة ر�شي اهلل عنها، ويلتقي ن�شبه 
بر�شول اهلل  في الجد الخام�س )عبد مناف(، ولد قبل البعثة بخم�س �شنوات، واأعلن اإ�شالمه مع 

اأبيه واأخيه يزيد ر�شي اهلل عنهم يوم فتح مكة في ال�شنة الثامنة للهجرة.

كان لل�شحابي الجليل معاوية ، ف�شائل كثيرة منها:
1- اأنه اأحد كتبة الوحي لر�شول اهلل ، عن ابن عبا�س  اأن اأبا �شفيان ، طلب من النبي  اأن 

.)2(" كاتًبا للوحي بين يديه، فقبل ر�شول اهلل ، يكون ابنه معـاوية
 . فقد روى اأحاديث عدة عن ر�شول اهلل ، 2- رواية الحديث عن ر�شول اهلل

3- دعاء النبي  له، فقال : "اللهم اجعله هاديًا مهديًّا واهد به")3(.

اأوًل: التعريف بال�سحابي معاوية بن اأبي �سفيان 

 ثانيًا: ف�سل معاوية

نتاجات الدر�س

يتوقع من الطالب في نهاية الدر�ص اأن يكون قادًرا على:
. 1- التعريف بال�شحابي معاوية بن اأبي �شفيان

2- بيان دور معاوية  في خدمة الإ�شالم.
�شيرة  من  عبرة  ذات  مواقف  على  اأمثلة  اإعطاء   -3

. معاوية
خدمة  في  �شفيان  اأبي  بن  معاوية  دور  تقدير   -4

الإ�شالم.

)1( �شحيح م�شلم.
)2( �شنن الترمذي، وهو �شحيح.

)3( �شحيح البخاري.
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كان لمعاوية  اأدوار في خدمة الإ�شالم في ع�شر النبي  وع�شر الخلفاء الرا�شدين ، وفي 
اأثناء خالفته، ومن ذلك:

1- ع�سر النبي ، وعهد الخلفاء الرا�سدين
 غزوة حنين، و�شارك في غزوة تبوك، و�شهد حرب المرتدين   مع النبي  �شهد معاويُة 
مع اأبي بكر ال�شديق ، وفي عهد عمر بن الخطاب  �شهد اليرموك، وَفْتح دم�شق، وَفْتح 
بيت المقد�س، وكان قائَد فتِح �شمال فل�شطين، وقد وله عمر بن الخطاب  الأردن، وبعد 
موت اأخيه يزيد بن اأبي �شفيان، وله دم�شق وما يتبع لها من بلدان، ثم وله عثمان بن عفان 

 ال�شام كلها.

 2- خالفته
 خليفة للم�شلمين في عام )41( للهجرة، و�ُشمي هذا العام بعام الجماعة،  بويع معاويُة 
وهو العام الذي تنازل فيه الح�شن بن علي بن اأبي طالب  عن الخالفة لمعاوية  حفاًظا 
على وحدة الم�شلمين، وقد ا�شتمرت خالفة معاوية  ت�شع ع�شرة �شنة، وقد قام بمنجزات 

كثيرة، منها ما ياأتي:
اأ   - ن�شر الإ�شالم باتجاه بالد الروم )تركيا( حاليًّا، وبالد ال�شند وت�شمل )باك�شتان واأجزاء من 

�شمال غرب الهند(، و�شمال اأفريقيا.
ب- الهتمام بالأ�شطول البحري، وذلك ببناء مراكز ل�شناعة ال�شفن الحربية على �شواحل 

بالد ال�شام وم�شر، حماية لبالد الم�شلمين من اأي تهديد بحري.

ِتي َيْغُزوَن اْلَبْحَر َقْد اأَْوَجُبوا")1(،  ُل َجْي�ٍس ِمْن اأُمَّ 4- تب�شيره بالمغفرة والرحمة، قال ر�شول اهلل : "اأَوَّ
)اأي ا�شتحقوا المغفرة(، وكان جي�س معاوية  اأوَل من غزا البحر.

ثالثًا: دور معاوية  في خدمة الإ�سالم

)1( �شحيح البخاري.

اأ�ستنتج

�شارك معاويُة  في مهمات متعددة، اأ�شتنتج اأثر ذلك في تكوين �شخ�شيته.
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اأن�شئت في عهد عمر بن  التي  الجند والخراج  المركزية مثل: ديوان  الدواوين  جـ- تطوير 
على  ي�شرف  الذي  الر�شائل،  ديوان  مثل  مركزية  دواوين  وا�شتحداث   ، الخطاب 
اإلى  عهوده  وكتابة  الوليات،  في  ولته  اإلى  وو�شاياه  واأوامره  الخليفة  ر�شائل  كتابة 
واإلى  ولته،  اإلى  الخليفة  كتب  حمل  م  ُينظِّ الذي  البريد:  وديوان  الأخرى،  البلدان 
الدول الأخرى، وديوان الخاتم الذي يقوم على تاأمين المرا�شالت وختمها، لبيان جهة 
حدوث  ومنع  للتزوير،  وتجنًبا  الخليفة،  مرا�شالت  �شرية  على  والمحافظة  الإر�شال، 

التالعب، في الكتب التي ي�شدرها الخليفة.
اأفكـر واأقترح

ا اآخر له. اأفكر في اأغرا�س ديوان الخاتم، واأقترح غر�شً

ات�شف معاوية  ب�شفات حميدة عدة تدلُّ على �شخ�شيته منها، الِحلُم و�َشعُة ال�شدر، والفطنة 
والذكاء، وخ�شية اهلل تعالى، وكان عالًما فقيًها، فقد �شهد له بذلك ابن عبا�س عندما �شئل عنه، قال: 

اإنه فقيه")1(، وفي ما ياأتي بيان لبع�س تلك ال�شفات:
1- الِحكمة والذكاء

كان معاوية  غايًة في الذكاء والفطنة، وكانت العرب ت�شرب به المثل، ومن ذلك العبارة 
الم�شهورة )�شعرة معاوية( التي تدل على حكمته في ك�شب الآخرين وح�شن الت�شرف معهم، 
فقد كان يقول: "ل اأ�سع �سيفي حيث يكفيني �سوطي ول اأ�سع �سوطي حيث يكفيني ل�ساني، ولو اأن بيني 

وبين النا�ص �سعرًة ما انقطعت. قيل: وكيف ذاك؟ قال: كنت اإذا مّدوها خّليتها واإذا خّلوها مددتها")2(.
2- الحلم والعفو

  معاوية  يا  له:  قال  رجاًل  اأن  ُروى  ذلك:  اأمثلة  ومن  والعفو،  بالحلم    معاوية  ا�شتهر 
فقال  بالخ�شب،  الرجل:  فقال  تقومني؟  كيف   : معاوية  فقال  لأقومنك،  اأو  لت�شتقيمّن 
معاوية : اإذن اأ�شتقيم. فقيل له: لو �شطوت عليه؟ فقال: اإني لأ�شتحيي اأن يكون ذنُب اأحٍد 

 رابًعا: مواقف ذات عبرة من �سيرة معاوية

)1( �شحيح البخاري.
)2( عيون الأخبار، ابن قتيبة الدينوري، ج1، �س4.
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اأعظم من عفوي، اأو جهله اأكبُر من حلمي)1(. فلم يعنف معاوية  الرجل رغم ق�شوة رده.
3- خ�سية اهلل تعالى

ُذكر في مجل�شه اأن اأول من ت�شعر بهم النار ثالثة: رجل ذهب يقاتل في �شبيل اهلل فقتل، ما 
قارئ،  ليقال  اإل  ذلك  يفعل  ما  يقراأه،  للقراآن  �شجاع، ورجل حافظ  ليقال  اإل  يقاتل  خرج 
كريم،  ليقال جواد  اإل  ذلك  يفعل  ما  وي�شل رحمه،  به  يت�شدق  كثيًرا،  ماًل  اهلل  اآتاه  ورجل 
فعندما �شمع معاوية  ذلك، قال: " قد ُفعل بهوؤلء هذا فكيف ُيفعل بغيرهم من النا�س؟" ثم 
بكى بكاًء �شديًدا حتى ظنَّ من حوله اأنه هالك، ثم اأفاق وُم�شح عن وجهه، وقال: "�شدق اهلل 

ور�شوله": ثم تال قوله تعالى: { 
 { 

)�شورة هود، الآيتان16-15()2(.

1- اأحبُّ ال�شحابة  واأدافع عنهم ر�شوان اهلل عنهم.
2- اأقدر جهود ال�شحابة  ر�شوان اهلل عنهم في ن�شر الإ�شالم.

. 3- اأعتز بانجازات ال�شحابي معاوية بن اأبي �شفيان
. ................................ -4

القيم الم�ستفادة من الدر�ص:

الخد  ُيقلِّب وجهه وي�شع  اأخذ  ثم   و�شع خده على الأر�س،  الوفاُة معاوية  لما ح�شرت 
الآخر ويبكي ويقول: اللهم اإنك قلت في كتابك: {  
ن ت�شاء اأن تغفر له)3(. وتوفي في دم�شق   } )�شورة الن�شاء، الآية48(، اللهم اجعلني ممَّ

�شنة )60هـ(، رحمه اهلل تعالى.

خام�ًسا: وفاته

)1( البداية والنهاية، ابن كثير، ج8، �س 156.
)2( �شنن الترمذي، وهو �شحيح.

)3( البداية والنهاية، ابن كثير، ج8، �س 164.
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الأ�سئلة

1- عرف بال�شحابي الجليل معاوية بن اأبي �شفيان ، من حيث: ن�شبه، واإ�شالمه.
2- لمعاوية بن اأبي �شفيان  ف�شائل عدة، اذكر ثالًثا منها.

: 3- ما دللة كل الن�شين الآتيين على �شفات معاوية بن اأبي �شفيان
اأ   - "لو اأن بيني وبين النا�س �شعرًة ما انقطعت".

ب- قول معاوية  للرجل: كيف تقومني؟  فقال الرجل: بالخ�شب، فقال معاوية : اإذن 
اأ�شتقيم.

4- توالت اإنجازات معاوية بن اأبي �شفيان  اذكر الع�شر/ العهد الذي كان فيه كٌل مما ياأتي:

يف ع�رش/ عهدالعملالرقم

الم�شاركة في حنين.1

الم�شاركة في حرب المرتدين.2

فتِح �شمال فل�شطين.  3

وليته لل�شام كلها.4

اإن�شاء الدواوين المركزية.5
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اأقيّم معلوماتي واأنّظمها
بعد درا�شتي الدرو�س ال�شابقة، اأكمل المخططات التنظيمية الآتية بما ينا�شبها:

اأوًل: الدر�ص ال�ساد�ص ع�سر )العناية بالموهوبين والمبدعين(

• 	....................
• 	....................
• 	....................
• 	....................
• 	....................
• 	....................

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

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

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

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

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

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

الهدي النبوي في التعامل مع 
الموهوبين والمبدعين

العناية بالموهوبين والمبدعين

م�سوؤولية المجتمع تجاه 
الموهوبين والمبدعين

مفهوم الموهبة
والإبداع

ثانيًا: الدر�ص ال�سابع ع�سر )اآداب المجال�ص(

ما،  اأمر  حول  كالت�شاور  معينة  اأهداف  لتحقيق  النا�س  فيها  يجتمع  لقاءات  هي 
وتفقد حال  �شلة رحم  اأو  واطالع،  معرفة  زيادة  اأو  اجتماعي،  تاأدية واجب  اأو 

الأقارب والأ�شدقاء وغير ذلك.
..................

• 	....................................................................
• 	.................................................................... اأنواع المجال�ص
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• 	....................................................................
• 	....................................................................
• 	....................................................................
• 	....................................................................
• 	....................................................................

من اآداب المجال�ص 

• 	....................................................................
• 	....................................................................
• 	....................................................................
• 	....................................................................
• 	....................................................................

ال�سوابط ال�سرعية 
للمجال�ص

ثالثًا: الدر�ص الثامن ع�سر )الروؤى والأحالم(

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

.................................................................
مفهوم الروؤى

ومفهوم الأحالم

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

................................................................. الروؤى

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

.................................................................
الروؤى والأحالم في القراآن 

الكريم وال�سنة النبوية

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

................................................................. الأحالم

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

................................................................. تف�سير الروؤى
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) رابًعا: الدر�ص التا�سع ع�سر )ال�سحابي الجليل معاوية بن اأبي �سفيان 

ال�سحابي الجليل معاوية بن اأبي �سفيان

وفاته

دور ال�سحابي 
الجليل معاوية 
 في خدمة 

الإ�سالم

مواقف ذات 
عبرة من �سيرة 

ال�سحابي 
الجليل معاوية 


ف�سل ال�سحابي 
الجليل
 معاوية

التعريف 
بال�سحابي 

الجليل معاوية 
ابن اأبي �سفيان 






الفصل الدراسي الثاني
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يِِّب الَكِلُم الطَّ الدر�ص الع�رشون 

تحمــل الألفــاظ والعبــارات فــي طياتها 
الأفــكار والم�شاعــر التي تعبـر عمــا في نف�س 
الإن�شان، وتوؤثر فــي �شلوكه وواقعه، فقد تفتح 
لــه اأبواب الخيــر، في�شعد في حياتــه واآخرته، 
وقد تكــون �شبًبا في الألم وال�شقــاء له ولغيره، 
فُح�ْشن الخطــاب وانتقاء الكلمات من مكارم 
الأخــالق، وي�شمــل الكلم الطيــب؛ ما يت�شل 
بعالقــة الإن�شان بــاهلل عزوجل، مثــل ذكر اهلل 

تعالــى، والدعاء، وتالوة القراآن الكريــم، وما يت�شل بعالقة الإن�شان مع غيره من النا�س، مثل الأمر 
بالمعــروف والنهي عن المنكر، واإ�شداء الن�شيحة والكلمة الجميلة، وكل ما ي�شعد النا�س ويحقق 

م�شالحهم في الدنيا والآخرة.

هو التعبير عن الأفكار والم�شاعر باأح�شن العبارات واأجملها با�شتخدام الألفاظ المنطوقة اأو 
المكتوبة، قال اهلل تعالى: {  

 } )�شورة الأحزاب، الآيتان71-70(.

الرفيعة  المنزلة  ونيل  الذنوب،  ومغفرة  الح�شنات،  كثرة  اأ�شباب  اأعظم  من  الطيب  الكلم 
والدرجة العالية عند اهلل تعالى، ومما يوؤكد ف�شله ما ياأتي:

 } تعالى:  قال  بالخير،  عليه  ويجازي  يتقبله،  تعالى  اهلل  اأن   -1

يِّب اأوًل: مفهوم الَكِلم الطَّ

يِّب ثانيًا: ف�سل الَكِلم الطَّ

نتاجات الدر�س

يتوقع من الطالب في نهاية الدر�ص اأن يكون قادًرا على:
1- تعريف مفهوم الكلم الطيب.

2- بيان ف�شل الكلم الطيب.
الفرد  لدى  الطيب  الكلم  تنمية  كيفية  تو�شيح   -3

والمجتمع.
4- ذكر اآثار الكلم الطيب في حياة الفرد والمجتمع.

5- ا�شتخدام الكلم الطيب في حياته اليومية.
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 } )�شورة فاطر، الآية10(، وورد في الحديث ال�شريف "والكلمة الطيبة �شدقة")1(.
2- اأن اهلل تعالى جعل الكلم الطيب اأف�شل من العطاء المادي الذي يقدمه الغني للفقير، ويتبعه باأي 

نوع من اأنواع الإهانة والإيالم النف�شي، قال تعالى: { 
 } )�شورة البقرة، الآية263(. 

3- اأن الكلم الطيب يعين على تحقيق الخير وتي�شير البركة لالإن�شان وذريته وحفظهم من ال�شوء، 
 } تعالى:  قال 

 } )�شورة الن�شاء، الآية 9(.

تعد مخاطبة النا�س باأجمل الكلمات، واألطف العبارات، �شمة الموؤمنين الذين قال اهلل  تعالى 
عنهم، {  } )�شورة الحج، الآية24(، وذلك بلين الكالم وانتقاء الراقي من 
الألفاظ وتخير النافع من المو�شوعات، وحتى ي�شبح الكلم الطيب �شمة وُخُلًقا لأفراد المجتمع 

ل بد من تنميته بو�شائل متعددة منها:
1- ما يقع تحت م�سوؤولية الفرد نف�سة، مثل:

اأ   - تروي�ص الل�سان وتعويده على ذكر اهلل تعالى، لأن المداومة على الذكر تحيي القلوب وتوقظها، 
وتبعث الطماأنينة وال�شكينة في النفو�س، وتورث اأ�شحابها حالة من الر�شا والأن�س وهدوء 
البال، يقول تعالى: {  } 
)�شورة الرعد، الآية28(، فيثمر ذلك قوًل طيًبا وعماًل �شالًحا؛ فمن تعلق قلبه بمحبة اهلل تعالى 

رطب ل�شانه بذكر اهلل تعالى، وا�شتقام على الكلم الطيب في واقع حياته.
ب- الحر�ص على الرقابة الذاتية ومحا�سبة النف�ص، كل كلمة يتلفظ بها الإن�شان محا�شب عليها، 
لذلك ينبغي اأن يتخير األفاظه ودللتها، فال ينطق اإل ما ير�شي اهلل تعالى، ويحقق المنفعة 

له ولالآخرين، قال تعالى: {  } )�شورة ق، الآية18(.

ثالثًا: تنمية الكلم الطيب لدى الفرد والمجتمع

)1( متفق عليه.
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2- ما يقع تحت م�سوؤولية الأ�سرة والمجتمع، ومنها:
اأ   - تربية الن�صء على الكلم الطيب، ويبداأ ذلك داخل الأ�شرة من الأبوين حيث ينتقيان الكلمات 
التي ت�شدر عنهما، ويتجنبان الألفاظ البذيئة الجارحة، فين�شاأ الأبناء على ح�شن الخطاب، 

ا. واحترام بع�شهم بع�شً
ب- ن�سر ثقافة الكلم الطيب وتاأكيدها، فالمعلم مع تالميذه في المدر�شة، والطالب في ما بينهم، 
والإعالميون عبر و�شائل الأعالم المختلفة وغيرهم، معنيون بالخطاب القراآني الكريم 
الوارد في قوله تعالى: {  } )�شورة البقرة، الآية 83(، فاهلل تعالى ياأمر 
بح�شن الخطاب مع النا�س كافة تاأكيًدا على اأهمية اأن ينت�شر هذا ال�شلوك في المجتمع، 
واأ�شلوبه؛  نظمه  اأي  هيئته،  في  فالجميل  معناه؛  وفي  هيئته  في  الجميل  يعني  والُح�شن 

كاللطف، واللين، وعدم الغلظة، والجميل في معناه؛ باأن يكون خيًرا.
جـ- تعزيز دور القدوة الح�سنة في المجتمع، يتاأثر النا�س بطبيعتهم بالنماذج الفا�شلة، التي تتمثل 
الكلم الطيب في المجتمع، فتجذب النا�س ب�شدقها و�شلوكها وطيب حديثها ولينه ورقته، 
قال اهلل تعالى: {   } 
للنا�س  الأعلى  والمثل  الفا�شل  الأنموذج  يمثل    فالر�شول  الآية 159(،  اآل عمران،  )�شورة 

كافة في جمال الكلمة وح�شن الخطاب وقوة التاأثير، فكان كالمه ف�شاًل يفهمه كل من 
لَّى اهللُ َو�َشلََّم �َشبَّاًبا َول  ي�شمعه، بعيًدا عن الفح�س، فقد ورد عنه  "َلْم َيُكْن َر�ُشوُل اهلِل �شَ

اًنا...")1(. ا�ًشا َول َلعَّ َفحَّ
اأتدبر واأناق�س

اأتدبر قول ر�شول اهلل : "اإِنَّ العبد ليتكّلم بالكلمة -ِمْن ر�شوان اهلل- ل ُيْلِقي لها باًل، 
يرفعه اهلل بها في الجنة، واإن العبد ليتكلم بالكلمة -من �َشَخط اهلل- ل ُيْلِقي لها باًل، يهوي بها 

في جهنم")2(.
واأناق�س مع زمالئي اأثر الكلمة في حال العبد يوم القيامة.

)1( �شحيح البخاري.
)2( متفق عليه.
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للكلم الطيب اآثار عظيمة في حياة الفرد والمجتمع منها:
1- نيل ر�سا اهلل تعالى

في  �شاحبه  �شاأن  رفع  اأ�شباب  من  و�شبب  ور�شاه،  تعالى  اهلل  محبة  لنيل  �شبيل  الطيب  الكلم 
الآخرة ووقايته من النار، قال : "اتقوا النار ولو ب�شق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة")1(.

2- اإ�ساعة المحبة بين النا�ص والق�ساء على العداوة وال�سحناء
تعالى: {  قال  والإخاء،  المحبة  ويحل محلها  الطيبة،  بالكلمة  العداوة  تزول 

 } )�شورة ف�شلت، الآية 34(.
3- التخل�ص من كيد ال�سيطان و�سعيه لالإف�ساد بين النا�ص واإيقاع العداوة بينهم

الكلم الطيب يغلق منافذ ال�شيطان التي تف�شد العالقات بين النا�س، قال تعالى: { 
 } )�شورة الإ�شراء، 

الآية53(.

رابًعا: اآثار الكلم الطيب

اأفكـر واأناق�س

اأفكـر في العبارة الآتية: "الكلمة المكتوبة من و�سائل التعبير عن الكلم الطيب"، واأناق�س كيفية 
توظيف و�شائل التوا�شل الجتماعي في خدمة الكلم الطيب.

1- اأتقرب اإلى اهلل تعالى بذكره.
2- اأعّود ل�شاني على التلفظ بالألفاظ الح�شنة.

3- اأنتقي كلماتي قبل التلفظ بها.
. ................................ -4

القيم الم�ستفادة من الدر�ص:

)1( �شحيح البخاري وم�شلم.
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الأ�سئلة

5- بّين ف�شل الكلم الطيب الذي تدل عليه الن�شو�س ال�شرعية الآتية:

اأمثلة تت�شل بعالقة الإن�شان باهلل عزوجل.اأ
. .................................... -1
. .................................... -2
. .................................... -3

اأمثلة تت�شل بعالقة الإن�شان مع غيره من النا�س.ب
. .................................... -1
. .................................... -2
. .................................... -3

ف�سل الكلم الطيبالن�سو�ص ال�رشعيةالرقم

قال تعالى: { 1
.{ 

قال تعالى: {  2
.{ 

قال تعالى: {  3
.{ 

1- و�شح مفهوم الكلم الطيب من قوله تعالى: {  }.
2- علل كالًّ من العبارات الآتية:

اأ   - ينمي الإن�شان الم�شلم الكلم الطيب في نف�شه بالحر�س على رقابتها ومحا�شبتها.
ب- اأمر اهلل تعالى بح�شن الخطاب مع النا�س كافة بقوله تعالى: {  }.

3- اذكر ثالثة من اآثار الكلم الطيب في الفرد والمجتمع.
4- هات ثالثة اأمثلة للكلم الطيب، لكل مما ياأتي:
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)1( �شحيح البخاري.

 اأخالقيات القيادة عند الر�سول

مهام  اليومية  حياته  في  الإن�شان  يمار�س 
عديدة، كٌل ح�شب مكانه وموقعه وم�شوؤولياته، 
اأبنائها،  مع  والأم  واأولده،  زوجه  مع  فالأب 
والمدير مع موظفيه، كل  والمعلم مع طالبه، 
ذلك في حدود الم�شوؤولية والمهمة المطلوبة، 
 : اهلل  ر�شول  قال  قال:    عمر  ابن  فعن 
"كلُّكم راٍع وكلكم م�شوؤوٌل عن رعيِته...")1(. 

بيَّن الر�شول  اأنَّ الرعاية م�شوؤولية الراعي، و�شوف ُي�شاأل اأمام اهلل اإن لم ُيح�شن قيادتها نحو ما 
ُي�شلحها في دينها ودنياها، وتعد الرعاية الواردة في الحديث ال�شريف مظهًرا من مظاهر القيادة.

مور�شت  واإذا  م�شوؤوليات،  عليها  يترتب  قيادية  مهام  الإن�شان  يمار�شها  التي  المهام  اإنَّ هذه 
هذه المهام القيادية ب�شورتها ال�شحيحة فاإنها ت�شكل حلقة مهمة في �شلم الرتقاء بالموؤ�ش�شات 
والأفراد، ومن ثم النهو�س بالأمة والمجتمعات، وخير مثال وقدوة في هذا المجال نبينا محمد 

، فقد كان ِنعم القائد. 

نتاجات الدر�س

يتوقع من الطالب في نهاية الدر�ص اأن يكون قادًرا على:
1- تعريف مفهوم القيادة.

2- تعداد العنا�شر المكونة للقيادة.
3- بيان اأهمية القيادة في حياة الأفراد والمجتمع.

. 4- اإعطاء اأمثلة لالأخالقيات القيادية عند الر�شول
5- َتَمثُُّل الأخالقيات القيادية في حياته.

القيادة هي عملية التاأثير الإيجابي في النا�س، وتوجيههم باأ�شاليب متنوعة نحو تحقيق الأهداف 
المرجوة. ويت�شح من التعريف اأّن القيادة تتكون من عنا�شر ثالثة:

ُه النا�س نحوها. 1- الهدف: الذي ُيمثل مواقف ُيَوجَّ
2- الأفراد: وهم جماعة العمل اأو الفئة الم�شتهدفة. 
3- القائد: وهو الموجه والموؤثر في جماعة العمل.

اأوًل: مفهوم القيادة واأهميتها

الدر�ص
احلادي والع�رشون 
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ويحثنا الإ�شالم على اأن تكون اأهدافنا ِوفَق مبادئ الإ�شالم واأحكامه. وللقيادة اأهمية كبيرة في 
حياة الأفراد والمجتمع، منها:

1- تنظيم الحياة، واإقامة العدل بين النا�س، ومنع اعتداء القوي على ال�شعيف.
2- تعزيز ال�شلوك الإيجابي، والتقليل من وجود ال�شلبيات.

3- توجيه الطاقات بالأ�شلوب الأمثل. 
4- تنمية الأفراد ورعايتهم وتدريبهم.

ن حياة الأفراد وترتقي بالمجتمع. 5- تحقيق الأهداف المرجوة التي ُتح�شِّ

عند ا�شتقراء �شيرة الر�شول ، نجدها �شخ�شية قيادية ُمبدعة، من اأفعاله وتفاعله في المواقف 
المختلفة مع اأ�شحابه ر�شي اهلل عنهم، وفي ت�شيير اأمور الدولة التي اأن�شاأها ، الأمر الذي يجعلنا 
ن�شتمد جوانب كثيرة من الأخالقيات الإدارية والقيادية التي نحن باأم�س الحاجة اإليها في هداية 

المجتمع، ومن هذه الأخالقيات:
1- و�سع الإن�سان في المكان الذي ينا�سبه

يختلف الأ�شخا�س في ما بينهم من ناحية الموؤهالت والقوى العقلية والبدنية، فاأداء الأعمال 
والوظائف بالوجه المنا�شب يتطلب اأن يكون الموؤدي لها من اأهل القدرة والكفاءة، بالإ�شافة 
اإلى امتالكه مهارة التاأثير في الآخرين. فقد كان النبي  ل ُيجاِمل اأحًدا على ِح�شاب العمل 
والم�شوؤولية، فكان يولي الولة، وير�شل الدعاة ح�شب الكفاءة، فعندما جاءه اأبو ذر  يطلُب 
ِخزٌي  القيامِة  يوَم  واإنَّها  اأمانٌة،  واإنَّها  �شعيٌف،  اإنَّك  ذٍرّ  اأبا  "يا  له:  قال  والولية،  الإمارة  منه 
ى الَّذي عليه فيها")1(. فرف�س النبي  توليته لأنه ل ي�شلُح  ها واأدَّ وندامٌة اإلَّ من اأخذها بحقِّ

 . لقيادة النا�س على الرغم من جوانب الخير عند اأبي ذر

ثانيًا: الر�سول  القائد

)1( �شحيح م�شلم.
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2- القدوة الح�سنة
معلوٌم اأن القدوة لها تاأثيٌر كبير في النا�س، وكان النبي  اإذا اأمر ب�شيء عمل به، واإذا نهى عن 
�شيء كان اأول المنتهين عنه، ومن هذه المواقف م�شاركته  لأ�شحابه في نقل تراب الخندق 
في يوم الأحزاب)1(، فقد كان لها الأثر الكبير في الروح العالية التي �شيطرت على الم�شلمين 

في موقع العمل.

)1( �شحيح البخاري.
)2( �شنن الترمذي وهو �شحيح.

)3( متفق عليه.
)4( �شحيح البخاري.

اأناق�س

. بفعله  في عمرة الق�شاء لّما َحلق �شعره وذبح هديه، واقتداء ال�شحابة  1- موقف النبي
2- دور القدوة الح�شنة للقائد في اإعطاء الثقة به.

3- اكت�ساُف المواهب
يتنا�شب مع  تعاماًل  يتعامل معهم   وقدراتهم، وكان  اأ�شحابه   مواهب  النبي  فقد راعى 
طاقاتهم ونبوغهم، فقال : "اأق�شاهم علي بن اأبي طالب، واأقروؤهم لكتاب اهلل اأُبي بن كعب، 

واأعلِمهم بالحالل والحرام معاذ بن جبل، واأفر�شهم زيد - اأي: اأعلمهم بالمواريث")2(.
وكان  يكلُف كل واحٍد منهم بما يتنا�شب وموهبته، فكلَّف ح�شان بن ثابت  بالرد على 
عره، وقال له: "اإّن روح الُقُد�س -جبريل - ل يزال ُيوؤيدك ما نافحَت  اأعداء الإ�شالم في �شِ

-دافعَت- عن اهلل ور�شوله")3(، وكلَّف قي�س بن ثابت اأن يرد على خطباء الم�شركين.
4- تفوي�ص ال�سالحيات

علمنا الر�شول  اأهمية توزيع الم�شوؤوليات، والمهام فقد منح  الم�شوؤولية وال�شلطة لبع�س 
اأ�شحابه ؛ فاأر�شل م�شعب بن عمير  اإلى المدينة المنورة داعًيا اأهلها اإلى الإ�شالم، ُيعلم 
في  �شفير  اأول  بالُمقرئ، فكان  �ُشمَي  الكريم)4(، حتى  القراآن  وُيقرئهم  ين،  الدِّ مبادئ  النا�س 
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  ا لقري�س في �شلح الحديبية، واأّمر الإ�شالم، واأر�شل النبي  عثمان بن عفان ، مفاو�شً
اأ�شامة  بن زيد  على جي�س كبير من جنوده كبار ال�شحابة كاأبي بكر وعمر ر�شي اهلل عنهما 

. قبيل وفاته
5- الحزم والح�سم

اإذا انتهكت  اأنَّه كان  يغ�شب للحق  اإل  َحَبا اهلل تعالى نبيه  الحلم والراأفة مع الآخرين، 
النا�س عن  اأحلم  فهو  ذلك  عدا  ما  وفي  عند حده،  والمعتدي  الظالم  ويوقف  اهلل،  حرمات 
جاهل ل يعرف اأدب الخطاب، اأو م�شيٍء لالأدب، اأو منافٍق يتظاهر بغيرما ُيبطن. فلما َقِدم وفٌد 
عون اإ�شالمهم، وي�شتكون من اأوجاٍع في بطونهم، اأر�شدهم النبي  اإلى اأن  اإلى النبي  َيدَّ
يذهبوا اإلى رعاة الإبل فيطلبوا منهم اأن ي�شقوهم من األبانها، ف�شربوا منها ف�شافاهم اهلل تعالى، 
عاة وقتلوهم و�شرقوا الإبل وارتدوا عن الإ�شالم، فبعث اإليهم النبي  نفًرا من  فاعتدوا على الرُّ
اأ�شحابه فقب�شوا عليهم، ثم اأمر النبي  بقتلهم)1( ِلما �شدر عنهم من محاربة هلل ور�شوله وقتل 

وغدر واعتداء وظلم لغيرهم، حفاًظا على اأمن المجتمع من الخارجين عن القانون. 
6- م�سورة اأ�سحاب الراأي وم�ساركتهم في اتخاذ القرارات

في  وم�شاركتهم  ال�شديد،  والراأي  الخبرة  اأ�شحاب  م�شاورة  على  الناجح  القائد  يحر�س 
{  } :  ال�شوؤون العامة والخا�شة التي تهمهم، قال تعالى يخاطب النبي 
)�شورة اآل عمران، الآية159(، فعندما هّم النبي  بعقد ال�شلح بينه وبين غطفان على اأن يعطيهم 

ثلث ثمار المدينة، عدل الر�شول  عن ذلك بعد ا�شت�شارة �شعد بن معاذ و�شعد بن عبادة.
7- تلم�ص حاجات النا�ص وتفقد اأحوالهم

كان ر�شول اهلل  يعين النا�س ويحلُّ م�شكالتهم، كما فعل مع اأ�شحاب ال�شفة، فحثَّ على 
الإنفاق عليهم، وهم فقراء المهاجرين الذين جاوؤوا المدينة ول ماأوى لهم، ف�شكنوا م�شجد 
ر�شول اهلل ، كما كان  يق�شي حوائج النا�س، فحينما �شمع اأهل المدينة �شوًتا عظيًما جًدا 
قاموا ينظرون اإلى م�شدر ال�شوت ما هو؟ فاإذا هم بالنبي  راجع من م�شدر ال�شوت وهو 

)1( متفق عليه.
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على  يدل  وهذا  اأحًدا،  ينتظر  ولم  بمفرده    فذهب  تراعوا")1(.  لم  تراعوا  "لم  لهم:  يقول 
�شجاعته ، واهتمامه باأمور الم�شلمين.

1- اأقتدي بر�شول اهلل  في التعامل مع النا�س.  
2- اأتحمل الم�شوؤولية ول اأق�شر في واجباتي.

3- اأحر�س اأن اأكون قائًدا فاعاًل في مجتمعي. 
. ................................ -4

القيم الم�ستفادة من الدر�ص:

)1( �شحيح م�شلم.
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الأ�سئلة

1- من خالل درا�شتك لمفهوم القيادة، اأجب عن الأ�شئلة الآتية: 
اأ   - و�شح المق�شود بمفهوم القيادة.

ب- اذكر ثالثة عنا�شر للقيادة.
جـ- بّين اأهمية القيادة.

 . 2- اذكر اأربع اأخالقيات تميزت بها قيادة الر�شول
3- بّين ال�شفات القيادية التي تدل عليها مواقف الر�شول  في كل مما ياأتي: 

اأ   - قول الر�شول  "اأق�شاهم علي بن اأبي طالب".
ب- نقل الر�شول  التراب عند حفر الخندق في يوم الأحزاب.

جـ- اإر�شال الر�شول  م�شعب بن عمير  اإلى المدينة المنورة داعًيا اإلى الإ�شالم.
4- بّين كيف جمع النبي  في قيادته بين الِحلم والراأفة والحزم والح�شم.

5- اذكر مثاًل واحًدا من �شيرة الر�شول  لكل خلٍق من الأخالقيات القيادية الآتية:

املثالاأخالقيات القياديةالرقم

و�شع الإن�شان في المكان الذي ينا�شبه.1

م�شاورة اأ�شحاب الراأي.2

تلم�س حاجات النا�س.3
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العلماء دورهم ومكانتهم

العلم اأحد اأ�شباب رقي الأمم وتقدمها، فبه يرتفع 
وتبنى  الحياة  وتزدهر  هيبتها،  وتزداد  الأّمة  �شاأن 
كلها  الحياة  مجالت  ي�شمل  والعلم  الح�شارة، 
ال�شرعيون  فالعلماء  التجريبية والتطبيقية وال�شرعية، 
العلوم  واأ�شحاب  دينهم،  اأحكام  للّنا�س  يبّينون 
الإن�شانية والعلوم التطبيقية يقدمون الأبحاث العلمية 

في ميادين الحياة المختلفة التي تفيد المجتمعات، وهوؤلء العلماء جميًعا ينيرون الّدرب للّنا�س في 
الدنيا والآخرة، لذلك جعل الإ�شالم لهم منزلة رفيعة، ودعا اإلى الهتمام بهم، واإنزالهم المنزلة الّتي 

تليق بهم، قال تعالى: {  } )�شورة المجادلة، الآية11(.

نتاجات الدر�س

يتوقع من الطالب في نهاية الدر�ص اأن يكون قادًرا على:
1- تعريف مفهوم العالم، و�شفاته.

2- بيان مكانة العلماء عند اهلل عز وجل.
3- تعليل المكانة والمنزلة العالية لعلماء ال�شريعة.

4- تو�شيح واجبات النا�س تجاه العلماء.
5- تقدير جهود العلماء في خدمة الإن�شانية.

العالم هو الّذي بلغ في العلم ذروته، وو�شل في تخ�ش�شه اإلى المعرفة العلمية الكلية والتف�شيلية.
وفي ما ياأتي بيان لأهم ما يت�شف به العالم مهما كان تخ�ش�شه:

1- اأن يبذل ق�سارى جهده في البحث والتنقيب وفق المنهجية العلمية المنا�سبة لتخ�س�سه
يحر�س العالم على الجتهاد وال�شتغال الم�شتمر في طلب العلم في تخ�ش�شه قراءة، وبحًثا، 
وتاأليًفا، ومما يدل على ذلك قول اأحد العلماء: "ل يزال الّرجل عالًما ما تعلّم، فاإذا ترك العلم، وظّن 
اأنّه قد ا�ستغنى واكتفى بما عنده فهو اأجهل النّا�ص")1(. والعالم القادر على الجتهاد اإذا بذل و�شعه 
للو�شول اإلى الحق فاأخطاأ في اجتهاده فله اأجر على اجتهاده، اأّما اإذا اأ�شاب في اجتهاده فله 
واب، قال : "اإذا اجتهد الحاكم فاأ�شاب فله  اأجران، اأجر الجتهاد واأجر الو�شول اإلى ال�شّ

اأجران، واإذا اجتهد فاأخطاأ فله اأجر")2(.

اأوًل: العالم، مفهومه و�سفاته

)1( اآداب العالم والمتعلم، للّنووي، �س32.
)2( متفق عليه.

الدر�ص
الثاين والع�رشون
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2- اأن يوؤدي ر�سالًة ينفع بها الإن�سانيّة
فالعالم بعلمه ينفع النا�س من خالل ما يبين لهم الخير من ال�شر، وال�شواب من الخطاأ، ول يبتغي 
بعلمه اإل مر�شاه اهلل فقد نقل عن الإمام ال�ّشافعي قوله: "وددت اأّن الخلق تعلموا هذا العلم على األ 

ين�سب اإلّي منه حرف".

دائًما  يتجدد  الخلق،  لهم مكانًة عاليًة، وذكًرا طيًبا عند  العلماء وجعل  منزلة  تعالى  اهلل  رفع 
عمن  تميزهم  المختلفة  الحياة  مجالت  في  لالإن�شانية  خير  من  قدموه  وما  انجازاتهم،  ب�شبب 

�شواهم من النا�س، وتظهرمنزلة العلماء في الآتي:
1- اأن اهلل تعالى رفع مكانتهم ومنزلتهم في الأجر والمثوبة، قال تعالى: { 

 } )�شورة الزمر، الآية 9(.
2- اأن اهلل تعالى جعل العلم طريًقا ل�ساحبه لدخول الجنة وتح�سيل الأجر والثواب، وذلك اإذا ابتغى العالم 
بعلمه وجه اهلل تعالى واإ�شالح النا�س والأخذ باأيديهم نحو الخير والنفع في دنياهم واآخرتهم 

قال : "من �شلك طريًقا يبتغي فيه علًما، �شلك اهلل به طريًقا اإلى الجنة")1(.
3- اأن اهلل تعالى �سهد لهم بالخير والف�سل، لما يحققه لهم علمهم من خ�شية هلل تعالى، قال تعالى:

{  } )�شورة فاطر، الآية28(، وفي ذلك تاأكيد م�شوؤوليتهم واأثرهم في 
تحقيق خ�شية اهلل تعالى.

والإيمان،  الدين  بحقيقة  الّنا�س  يعّرفون  لأّنهم  خا�شة  ومكانة  منزلة  ال�شريعة  علماء  ويتبّواأ 
وبحقيقة وجودهم واأثرهم في الحياة، وتظهر منزلة علماء ال�شريعة عن طريق ما ياأتي:

اأ  - و�سُف النّبي  لهم باأنّهم ورثة الأنبياء، قال ر�شول اهلل : "اإّن العلماء ورثة الأنبياء، واإّن 
الأنبياء لم ُيَوّرثوا ديناًرا ول درهًما اإّنما وّرثوا العلم فمن اأخذه اأخذ بحظ وافر")2(، فقد 
مكلفين  غيرهم  بين  من  العلماء  وجعل  للّنا�س،  ر�شالته  لتبليغ  اأنبيائه  تعالى  اهلل  ا�شطفى 
بتبليغ العلم للّنا�س، وبهذا جعلهم اهلل من خيرة عباده، قال ر�شول اهلل : "من يرد اهلل ِبه 

ين")3(. خيًرا يفقهه في الدِّ

ثانيًا: مكانة العلماء 

)1( �شنن الترمذي، وهو �شحيح.

)2( �شنن الترمذي، وهو �شحيح.
)3( �شحيح البخاري.
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للعلماء ف�شل كبير على مجتمعاتهم وعلى الإن�شانية جمعاء، فينبغي اأن يعاملوا من المجتمع 
معاملة تليق بمكانتهم وف�شلهم، ويكون ذلك بما ياأتي:

1- التاأّدب معهم واحترامهم وتوقيرهم
وهذا ما كان يفعله ال�شحابة ر�شي اهلل عنهم مع العلماء منهم، ومن ذلك ما فعله ابن عبا�س 
 مع زيد بن ثابت ، عندما �شلى على جنازة، ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عبا�س 
فاأخذ بركابه، فقال له زيد: ُخلِّ عنها يا ابن عم ر�شول اهلل، فقال ابن عبا�س: "هكذا اأُِمْرنا نفعل 

بالعلماء والكبراء")3(.
2- ال�ستجابة لهم والنتفاع بعلمهم

المختلفة،  الحياة  �شوؤون  من  �شاأن  اأي  في  العلم  معرفة  في  الخت�شا�س  اأهل  اإلى  فيرجع 
وا�شت�شارتهم في ما ي�شتجد من ق�شايا، وذلك لمعرفتهم باأ�شول العلم والجتهاد، قال تعالى: 

{  }، )�شورة الّنحل ، الآية 43(. 

ب- تف�سيل العالم على العابد، قال : "ف�شل العالم على العابد كف�شلي على اأدناكم")1(، وذلك 
ينيرون  فهم  الّنا�س،  من  غيرهم  اإلى  ذلك  يتعدى  بل  عليهم  يقت�شر  ل  العلماء  نفَع  لأّن 
لغيرهم الطريق فينتفعون بعلمهم، وينفعون غيرهم، وهم مطالبون اأن يعملوا بما علموا 

وبما يدعون النا�س اإليه، اأّما العابد في�شتفيد من عبادته وينتفع بها وحده.

ثالثًا: واجبنا نحو العلماء

)1( �شنن الترمذي، وهو �شحيح.

)2( �شنن اأبي داود، وهو �شحيح.
)3( الطبقات الكبرى لبن �شعد،ج2، �س360.

اأتاأمل واأ�ستنتج

قال ر�شول اهلل : "ف�شل العالم على العابد كف�شل القمر ليلة البدر على �شائر الكواكب")2( 
اأ�شتنتج من الت�شبيه الوارد في الحديث ال�شريف اأهمية وجود العلماء في المجتمع.
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3- الّدعاء لهم بالخير وال�سداد وحفظ معروفهم
يدعو الم�شلم للعلماء في حياتهم وبعد موتهم، ومن ذلك قول اأبي حنيفة في �شيخه حّماد قال: 
"ما �شليت �شالة منذ مات حّماد اإل ا�شتغفرت له مع والدّي، واإّني لأ�شتغفر لمن تعلمت منه 

اأو علمني علًما")1(.
4- دقة النقل عنهم

فيجب على الإن�شان اأن يكون دقيًقا في نقل الآراء والأقوال، ويجب على الم�شلم اأن يكون 
ا في الم�شائل العلمية المت�شلة بال�شريعة الإ�شالإمية لرتباطها بالقراآن الكريم وال�شنة  اأكثر حر�شً
ال�شريفة، لذلك يحر�س الم�شلم على دقة الّنقل، واأخذ الحيطة والحذر في نقل ما ي�شدر عنهم 
من فتاوى حّتى ل ين�شب لهم ما لم يقولوا، وينبغي عدم تتبع زلتهم واأخطائهم، فالعلماء ب�شر 
ي�شيبون ويخطئون، وينبغي عدم الوقوف عند اأخطائهم وت�شخيمها، قال : "اأقيلوا ذوي 

الهيئات عثراتهم")2(.
5- الدفاع عنهم

من واجب المرء عموًما اأن يدافع عن العلماء، ويتجنب الطعن فيهم، ول �شيما علماء ال�شريعة؛ 
الدفاع عنهم؛ لأّن في  ا  اأي�شً الدين، ويجب  للطعن في  فيهم  الطعن  ي�شتغل  النا�س  بع�س  لأن 
ذلك دفاًعا عن الدين، والّطاعن فيهم طاعن في الدين؛ لأنهم حملة هذا الدين، فالتجروؤ على 
اإلى  ويوؤدي  الّنا�س،  بين  �شاأنهم  من  ويقلل  بعلمهم،  النتفاع  من  يمنع  فيهم  والطعن  العلماء 
فقدان الثقة اإل اأن ذلك ل يمنع من ن�شحهم ونقد اأقوالهم واآرائهم بهدف بيان الحق، فقد قال 
ئمة الم�شلمين  : "الدين الن�شيحة"، قلنا لمن يا ر�شول اهلل؟، قال: "هلل ولكتابه ولر�شوله ولأ

وعامتهم")3(. فاإن الن�شح لهم واجب.

)1( تهذيب الأ�شماء واللغات، للنووي، �س795.
)2( المعجم الأو�شط، للطبراني، وهو �شحيح.

)3( �شحيح م�شلم.
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)1( �شحيح البخاري.

اأتاأمل واأ�ستنتج

قال ر�شول اهلل : "اإّن اهلل ل يقب�س العلم انتزاًعا ينتزعه من العباد ولكن يقب�س العلم بقب�س 
بغير علم، ف�شّلوا  فاأفتوا  ِئُلوا،  ف�شُ الّنا�س روؤو�ًشا جّهاًل،  اّتخذ  يبق عالًما  لم  اإذا  العلماء، حّتى 

واأ�شّلوا")1(، اأ�شتنتج من الحديث خطورة غياب علماء ال�شريعة في المجتمع.

1- اأحترم العلماء واأقتدي بهم.
2- اأرجع اإلى العلماء المتخ�ش�شين في معرفة اأمور الحياة.

3- اأحر�س على الدقة في نقل الفتاوى ال�شرعية.
. ................................ -4

القيم الم�ستفادة من الدر�ص:
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الأ�سئلة

ح ذلك. 1- العلم له اأثر كبير في رقي الحياة، و�شّ
2- عدد �شفتين من ال�شفات التي ينبغي على العالم اأن يت�شف بها.

3- يتبواأ علماء ال�شريعة منزلة ومكانة خا�شة، علل ذلك.
4- من واجبنا تجاه العلماء التاأدب معهم واحترامهم. بين كيف يكون ذلك.

5- اذكر اأثرين من اأخطار التجروؤ على العلماء والطعن فيهم.
6- تاأمل الن�شو�س الآتية وا�شتنتج دللتها على مكانة العلماء:

دللة الن�ص ال�رشعيالن�صالرقم

قال تعالى: {  }.1

قال تعالى: {  }.2

3
به  �شلك اهلل  فيه علًما،  يبتغي  "من �شلك طريًقا   : قال 

طريًقا اإلى الجنة".

قال : "ف�شل العالم على العابد كف�شلي على اأدناكم".4
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اأقيّم معلوماتي واأنّظمها
بعد درا�شتي الدرو�س ال�شابقة، اأكمل المخططات التنظيمية الآتية بما ينا�شبها:

اأوًل: الدر�ص الع�سرون )الكلم الّطيّب(

• هو: ................................................................	 مفهوم الكلم الطيّب

تنمية الكلم الطيب 
لدى الفرد والمجتمع 

بو�سائل متعددة منها

1- ما يقع تحت م�شوؤولية الفرد نف�شة، مثل:
اأ    - .............................................................
ب- .............................................................

2- ما يقع تحت م�شوؤولية الأ�شرة والمجتمع، مثل:
اأ    - .............................................................
ب- .............................................................
جـ- .............................................................

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

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

................................................................... -3
ف�سل الكلم الطيب

• 	....................................................................
• 	....................................................................
• 	....................................................................

اآثار الكلم الطيب



146

) ثانيًا: الدر�ص الحادي والع�سرون )اأخالقيات القيادة عند الر�سول

مفهوم القيادة: ...............................................................................

اأهمية القيادةعنا�سر القيادة

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

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

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

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

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

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

اأخالقيات القيادة 
 عند الر�سول

َو�سُع الإن�سان 
في المكان الذي 

ينا�سبه
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....................

�سفات العالم

منزلة علماء ال�سريعة

واجبنا نحو العلماءمكانة العلماء

ثالثًا: الدر�ص الثاني والع�سرون )العلماء دورهم ومكانتهم(

العالم: هو .......................................................................................
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 امل�سجد احلرام

فا�شل اهلل تعالى َبين الأزمنة والأمكنة، فكما جعل الجمعة خير الأيام، و�شهر رم�شان خير ال�شهور، 
فكذلك جعل مكة المكرمة من اأف�شل الأماكن واأطهرها، فهي مهبط الوحي، وَمهُد الر�شالة، وهي 
ا ت�شم عدًدا من المواقع المعظمة، والمقامات المباركة، والم�شاعر المقد�شة، والآيات البينات،  اأي�شً

ما يزيدها ت�شريًفا وتعظيًما واإكراًما، فال ينبغي اأن يجهل ف�شلها ومكانتها اأحٌد من الم�شلمين.

جعل اهلل تعالى مكة المكرمة خير البقاع على الأر�س، وكرمها، واأعلى من �شاأنها، ويظهر 
ذلك مما ياأتي:

1- جعلها اهلل مهد خاتمة الر�سالت ال�سماوية
2- جعلها اهلل قبلة الم�سلمين اإلى قيام ال�ساعة

3- جعل اهلل لها اأحكاًما خا�سة بها من دون غيرها من مثل:
الظلم  فيها  وَعُظم  فيها،  ال�شالح  حمل  وحرمة  �شجرها،  قطع  وحرمة  فيها،  ال�شيد  حرمة 

و�شفك الدماء، قال تعالى: { 
 } )�شورة النمل، الآية91(.

اأوًل: ف�سل مكة المكرمة

نتاجات الدر�س

يتوقع من الطالب في نهاية الدر�ص اأن يكون قادًرا على:
1- بيان ف�شل مكة المكرمة.

2- ذكــر المواقــع التــي ي�شتمــل عليهــا الم�شجد 
الحرام.

3- تو�شيح واجب الم�شلم نحو الم�شجد الحرام.
4- ا�شتنتاج مكانة المواقع التي ي�شتمل عليها الم�شجد 

الحرام.
5- الحر�س على زيارة الم�شجد الحرام.

الدر�ص
الثالث والع�رشون 
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4- اأْق�سَم اهلل تعالى بها في القراآن الكريم
وفي هذا الق�شم دللة على عظمة مكانتها وِرفعة منزلتها عند اهلل تعالى، قال تعالى: { 

التين، الآيات1-3( والتعبير با�شم الإ�شارة   } )�شورة 
} اأي: بمعنى اآمن. } يدل على مكانة البلد الحرام عند اهلل تعالى، ثم و�شفه بـ { }

5- جعلها اآمنة مباركة ياأتيها الرزق والخير كل حين ومن كل مكان
وذلك ا�شتجابة لدعوة اإبراهيم  عندما دعا ربه تعالى بذلك، كما جاء في القراآن الكريم، 
قال اهلل تعالى: {  

 

هذا  تعالى  اهلل  فا�شتجاب  الآيات37-35(  اإبراهيم،  )�شورة   {  
الدعاء المبارك َفُرِزَق اأهل مكة المكرمة الخيرات والأرزاق التي تاأتيهم من كل مكان، وجعل 

قلوب الم�شلمين ت�شتاق اإليها، فكلما ازدادوا زيارة لها ازدادوا �شوًقا اإليها.
6- اأن اهلل تعالى جعلها اأحب البالد اإليه �سبحانه

وهي كذلك اأحب البالد اإلى النبي ، فقد قال ر�شول اهلل : "اإنك لخيِر اأر�س اهلل، واأحب 
اأر�س اهلل اإلى اهلل")1(. وقال : "ما اأطيبِك من بلد، وما اأحبك اإلّي، ولول اأن قومك اأخرجوني 

ما �شكنت غيرِك")2(.
وت�شم مكة المكرمة عدًدا من المواقع المقد�شة، ومنها الم�شجد الحرام الذي جعل اهلل تعالى فيه 

 } تعالى:  قال  بيته، 
 

 } )�شورة اآل عمران، الآيتان97-96(.

)1( �شنن الترمذي وهو �شحيح.
)2( �شنن الترمذي وهو ح�شن.      

اأناق�س واأ�ستنتج

اأناق�س قول ر�شول اهلل : "ما اأطيبِك من بلد، وما اأحبك اإلّي" واأ�شتنتج اأثر ذلك في محبتي لوطني.
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الأق�شى، وا�شتمرت  الم�شجد  يتجهون في �شالتهم نحو  الإ�شالم  بداية  الم�شلمون في  كان 
هذه الحال اأكثر من �َشنة، وكان النبي  ُيحب اأْن يتوجه في �شالته اإلى الم�شجد الحرام، فاأنزل 

اهلل تعالى قوله: { 
 
 } )�شورة البقرة، الآية144()1(، ف�شار الم�شجد الحرام قبلة الم�شلمين يتوجهون اإليها في 

�شلواتهم جميًعا. 
ار َوْفُد اهلل،  وحث النبي  الم�شلمين على زيارته بالحج اأو العمرة، فقال : "الُحجاج والُعمَّ

دعاهم فاأجابوه، و�شاألوه فاأعطاهم")2(.
وتظهر مكانة الم�شجد الحرام مما ي�شتمل عليه من مواقع، ومنها:

1- الكعبة الم�سرفة
ال�شريح  با�شمها  الكريم  القراآن  في  ِذكُرها  المكعب، وقد ورد  ل�شكلها  ن�شبة  بذلك  �ُشميت 
)الكعبة(، قال اهلل تعالى: {  } )�شورة المائدة، الآية97(، 

اأي: �شالًحا لدينهم، واأمًنا لمن توجه اإليها. 
وقد قام اإبراهيم عليه ال�شالم برفع البيت يعاونه في ذلك ولده اإ�شماعيل ، قال تعالى: {   
 } )�شورة البقرة، الآية127(.

ثانيًا: الم�سجد الحرام

)1( �شحيح البخاري.
)2( م�شند البزار وهو ح�شن.

)1( الكعبة الم�شرفة.
)2( الحجر الأ�شود.
)3( الركن اليماني.

. 4( مقام اإبراهيم(

3

2 1 4
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وجعل اهلل تعالى الطواف حول الكعبة ركًنا للحاج والمعتمر، و�شنة لغيرهم، وجعل له اأجًرا 
عظيًما. قال النبي : "َمن طاف بالبيت كتب اهلل  له بكل خطوٍة ح�شنة، ومحا عنه �شيئة")1(

وجعل اأجر ال�شالة في الم�شجد الحرام كاأجر مئة األف �شالة عن غيرها من الم�شاجد، قال 
ر�شول اهلل : "�شالٌة في م�شجدي -الم�شجد النبوي- اأف�شل من األف �شالة في ما �شواه اإل 

الم�شجد الحرام، و�شالة في الم�شجد الحرام اأف�شل من مئة األف �شالة في ما �شواه")2(.
2- الحجر الأ�سود

الطواف  يبداأ  محاذاته  ومن  الكعبة،  من  ال�شرقي  الجنوبي  الركن  في  المن�شوب  الحجر  هو 
حول الكعبة، والحجر الأ�شود كما بين ر�شول اهلل  من الجنة)3(.وقد َعلَّمنا النبي  الطريقة 
الم�شروعة لتعظيم الحجر الأ�شود، فمن بداأ طوافه حول الكعبة �ُشّن له اأْن ُيقبِّلُه)4( اأو يم�شحه)5( 
اأو ُي�شير اإليه بيده، ح�شب ا�شتطاعته ويقول: اهلل اأكبر)6(، ففي تقبيله وم�شحه اأجٌر وثواب فهو 
ت  يتبع بذلك �ُشنة النبي ، ول يجوز التدافع واإيذاء الآخرين لمن اأراد تقبيله اأو م�شحه فُيفوِّ
الأجر والثواب، فهذه الأعمال التي �شّن لنا ر�شول اهلل  القيام بها للتعبد والتباع، ول يعني 
ذلك اأّن الحجر الأ�شود ي�شر اأو ينفع، فقد علمنا عمر بن الخطاب  در�ًشا عظيًما في التباع 
للنبي  لما و�شل في طوافه اإلى الحجر فقال: "اإني اأعلم اأنك ل ت�شر ول تنفع، ولول اأني 

راأيُت ر�شول اهلل  ُيقبلَك ما قبلتك")7(.
3- الركن اليماني

هو ركن الكعبة الغربي الجنوبي، وُي�شن م�شحه ل تقبيله، كما علَّمنا الر�شول ، ولم ُيرَو عنه 
اأركان الكعبة اإل الركن الذي فيه الحجر الأ�شود والركن اليماني)8(،  اأنه ا�شتلم اأي ركن من 

)1( �شنن الترمذي، وهو �شحيح.
)2( م�شند الإمام اأحمد بن حنبل، وهو �شحيح.

)3( �شنن الن�شائي وهو �شحيح.
)4( �شحيح البخاري.

)5( �شحيح م�شلم.
)6( �شحيح البخاري.
)7( �شحيح البخاري.
)8( �شحيح البخاري.
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ان الخطيئة")1(. وبّين النبي  الأجر في ا�شتالم الركنين فقال: "اإّن م�شحهما َيُحطَّ
 4- مقام اإبراهيم

ًنا  هو الحجر الذي قام عليه اإبراهيم  عند بناء الكعبة الم�شرفة، لما ارتفع البناء، ثم قام موؤذِّ
عليه في النا�س بالحج بعد اأن اكتمل بناء الكعبة.

وقد �شنَّ اهلل تعالى للنا�س ال�شالة خلفه عند الفراغ من الطواف حول الكعبة، قال اهلل تعالى: 
{  } )�شورة البقرة، الآية 125(، وَمن لم يتي�شر له ال�شالة خلف مقام 

اإبراهيم  ب�شبب الزحام، فاإنه يجوز له اأْن ي�شلي في اأيِّ مكان من الم�شجد الحرام.
5- ماء زمزم

هو خير ماٍء على وجه الأر�س، وطعاٌم طيٍب مبارك و�شفاٌء نافٌع باإذن اهلل تعالى، قال عنه النبي 
قِم")2(. ْعِم، و�شفاٌء من ال�شُّ : "فيه َطعاُم الطُّ

6- ال�سفا والمروة
هما مو�شعان ُمرَتِفَعــاِن محاذيان للكعبة الم�شرفة، اأوجب اهلل تعالى للحاج والمعتمر ال�شعي 

بينهم��ا ف��ي الحج والعم��رة �سبع��ة اأ�سواط، ق��ال اهلل تعال��ى: { 

 } )�شورة البقرة، الآية158(، فال�شاعي 
بينهمــا ينبغي لــه اأْن ي�شتح�شر عزيمة اأم 
اإ�شماعيــل  وهي تاأخذ الأ�شباب في 
البحــث عن المــاء، وعلــى ال�شاعي اأن 
يتذكر فقره وُذله وحاجته اإلى اهلل تعالى.

)1( �شنن الن�شائي وهو �شحيح.
)2( المعجم الأو�شط للطبراني، وهو �شحيح.

الم�شعى )ال�شعي بين ال�شفا والمروة(
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اإن الم�شلم ُيعظم ما عظمه اهلل تعالى، وي�شتح�شر مكانة الم�شجد الحرام في نف�شه، ويعلم اأنَّ 
عليه حقوًقا تجاهه ينبغي اأن يقوم بها، ومن ذلك:

1- تعاهد زيارته ح�سب ال�ستطاعة والقدرة، بالحر�س على اأداء فري�شة الحج واأداء العمرة، فقد قال 
خبث  الكير  ينفي  كما  والذنوب  الفقر  ينفيان  فاإنهما  والعمرة  الحج  بين  "تابعوا   : النبي 

الحديد")1(.
2- الدخول اإليه بخ�سوع واأدب، وذلك بخف�س ال�شوت والإقبال على اهلل تعالى، وال�شالة وال�شالم 
على ر�شول اهلل ، والدعاء بقول ر�شول اهلل : "اللهم افتح لي اأبواب رحمتك")2(، وعند 
ا، وزد َمن زاره ممن حج  روؤية الكعبة يدعو: "اللهم زد هذا البيت تعظيًما وت�شريًفا ومهابًة وِبرًّ
اأو اعتمر تعظيًما وت�شريًفا ومهابًة"، ثم يدعو بما �شاء، واإذا خرج من الم�شجد الحرام قال: 

"اللهم اإني اأ�شاألك من ف�شلك".
3- المحافظة عليه والدفاع عنه من اأي اعتداء، وتوعية النا�س بمكانته وت�شجيعهم وت�شويقهم لل�شالة 

فيه، وتقديم وقٍف اأو �شدقٍة جاريٍة لما يحتاجه الحجاج والمعتمرين.

ثالثًا: واجب الم�سلم نحو الم�سجد الحرام

1- األتزم الأدب عند دخول مكة المكرمة.
2- اأدخل الم�شجد الحرام بالدعاء والخ�شوع.

3- اأواظب على زيارة المقد�شات. 
. ................................ -4

القيم الم�ستفادة من الدر�ص:

اأناق�س

اأناق�س زمالئي في ما تقوم به المملكة العربية ال�شعودية في العناية بالحجاج والمعتمرين، 
وتو�شعة الم�شجد الحرام.

)1( �شحيح ابن خزيمة وهو �شحيح.
)2( �شنن اأبي داود وهو �شحيح.      
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الأ�سئلة

1- اذكر ثالث ف�شائل لمكة المكرمة. 
2- علل: جعل اهلل تعالى مكة المكرمة من اأف�شل الأماكن واأطهرها. 

3- ما المق�شود بقول النبي  عن ماء زمزم: "طعام الطعم، و�شفاء من ال�شقم"؟
4- عدد ثالثة من واجبات الم�شلم تجاه بيت اهلل الحرام. 

5- اكتب الأجر المترتب على القيام بالأعمال الواردة م�شتعيًنا بالجدول الآتي:

الأجرالعملالرقم

ال�شالة في الم�شجد الحرام1

الطواف حول الكعبة2

تقبيل الحجرالأ�شود وم�شح الركن اليماني3
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زبيدة زوجة هارون الر�سيد رحمها اهلل

الإ�شالم  في خدمة  اأثر  يزال  ول  للمراأة  كان 
البذل  في  ف�شٌل  لبع�شهن  فكان  والم�شلمين، 
والعطاء، ومن هوؤلء الن�شاء زبيدة زوجة هارون 
الر�شيد، وهي في �شيرتها ت�شكل اأنموذًجا للمراأة 
ل  النا�س،  بخدمة  اعتنت  التي  الم�شلمة  العربية 

لجيلها وحده فقط بل لالأجيال المتعاقبة.

نتاجات الدر�س

يتوقع من الطالب في نهاية الدر�ص اأن يكون قادًرا على:
1- التعريف بزبيدة من حيث ا�شمها ون�شبها.

2- ذكر اأبرز �شفات ال�شيدة زبيدة.
3- اإعطاء اأمثلة  لجهود زبيدة في خدمة الإ�شالم.

4- ا�شتنتاج در�شين م�شتفادين من �شيرة زبيدة.
5- تقدير جهود المراأة في خدمة الإ�شالم.

لأن  بزبيدة  وقد عرفت  عام )149هـ(،  ولدت  المن�شور،  بن  بنت جعفر  العزيز  اأََمُة  ا�شمها 
زوجة  جعفر،  باأم  وتكنى  ون�شارتها،  لبيا�شها  بزبيدة،  ويناديها  يداعبها  كان  المن�شور  جدها 

الخليفة العبا�شي هارون الر�شيد، واأم ولده الأمين.

ا�شتهرت ال�شيدة زبيدة  ب�شفات كثيرة منها:
1- الحكمة ورجاحة العقل

ُعرفت زبيدة بالحكمة ورجاحة العقل و�شداد الراأي، فكان زوجها هارون الر�شيد ي�شت�شيرها 
وياأخذ براأيها.

2- الكرم والعطاء
ا�شتهرت زبيدة ب�شخائها وكرمها، فقد كانت تنفق على الفقراء والم�شاكين، وتكرم العلماء 
العلم  عا�شمة  بغداد  فيه  كانت  ع�شر  في  العلم،  وطلب  البحث  على  لهم  ت�شجيًعا  والأدباء 

والعلماء، وكان يق�شدها طلبة العلم من مختلف المناطق.

اأوًل: ا�سمها ون�سبها

ثانيًا: �سفاتها

الدر�ص
الرابع والع�رشون
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كان لزبيدة محطات م�شرقة ل تزال اأثارها باقية اإلى يومنا هذا منها ما ياأتي:
1- العناية بالقراآن الكريم

لقد كان لزبيدة اهتمام في حفظ القراآن الكريم وتحفيظه، فقد كان ُي�شمع في ق�شرها طنين 
كطنين النحل، من كثرة اللواتي كن يتعلمن قراءة القراآن الكريم. 

2- الهتمام بالأدب وال�سعر
اهتمت زبيدة بال�شعر والأدب لف�شاحة ل�شانها، فكانت تتذوق ال�شعر وتنظمه، وتنقد ما يقوله 

ال�شعراء والأدباء وت�شححه، وتكافئ المجيدين منهم.
3- �سقاية الُحجاج

قدمت زبيدة للحج في اأحد موا�شمه، وراأت �شدة ما يعانيه الحجاج في الم�شاعر المقد�شة  
الماء وتوفيره للحجاج، فدعت خازن  اإي�شال  المياه، ففكرت في كيفية  الح�شول على  في 

البالد  اأنحاء  من  والعمال  البنائين  يدعو  اأن  واأمرته  مالها 
الماء للحجاج ولأهل  لتنفيذ م�شروع مائي �شخم يوفر 
كبيرة،  نفقة  يحتاج  العمل  هذا  اإن  لها:  فقيل  مكة، 
فقالت كلمتها الم�شهورة: "اعملها ولو كانت �سربة الفاأ�ص 
على  المياه  تجر  �شخمة  قناة  باإن�شاء  فاأمرت  بدينار")1(، 
امتداد الطريق بين مكة والطائف لتمتد في ال�شحراء اأقنيٌة 
منطقة  اإلى  المياه  فاأو�شلت  زبيدة،  عين  ت�شمى  للمياه 

عرفات، ثم المزدلفة ومنى، ثم اإلى مكة المكرمة.
4- درب زبيدة

قامــت زبيدة بعمل عظيم، وهــو تحويل الطريق من الكوفة اإلى مكة اإلــى طريق عامٍر ممهٍد، 
فيــه كل ما يحتاجــه الم�شافر من خدمات؛ فاأمرت باإن�شاء الآبــار والبرك والقنوات على طول 

 ثالثًا: محطات م�سرقة من حياة زبيدة

)1( وفيات الأعيان، لبن خلكان، ج2، �س: 314.
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ُتوفيت زبيدة في خالفة الماأمون في بغداد �شنة )216هـ(.

الطريق، واإقامة ال�شتراحات 
اإلى  اإ�شافة  واأماكن الإيــواء، 
لإ�شــاءة  الليليــة  الم�شاعــل 
الطريــق، وو�شــع عالمات 
تر�شد الحجــاج اإلى الطريق 
ال�شحيح، وو�شع حرا�شات 
لحمايتهم من قطاع الطرق، 
اأن�شئــت  امتــداده  وعلــى 
القرى التــي تقدم الخدمات 
للحجــاج، فكان جــزًءا من 
التطــور العمراني في الع�شر 
العبا�شي، و�شمي هذا الطريق 

بدرب زبيدة.

رابًعا: وفاتها

1- اأقبل على فعل الخير.
2- اأعتز بدور المراأة الم�شلمة في الح�شارة الإن�شانية.

3- اأحر�س علىبيان اإنجازات المراأة في الح�شارة الإ�شالمية.
. ................................ -4

القيم الم�ستفادة من الدر�ص:



158

الأ�سئلة

1- عرف بال�شيدة زبيدة من حيث:
اأ   - ا�شُمها.
ب- ن�شُبها.

2- كانت ال�شيدة زبيدة تكرم العلماء والأدباء، علل ذلك.
م�شروًعا �شخًما، �شف هذا  يعدُّ  الحجاج  ل�شقاية  زبيدة  ال�شيدة  به  قامت  الذي  الم�شروع   -3

الم�شروع.
4- بّين الأعمال العمرانية التي قامت بها ال�شيدة زبيدة في الطريق الوا�شل من الكوفة اإلى مكة 

المكرمة.
5- كان لزبيدة محطات م�شرقة في الجانب العلمي، بين اثنتين منهما.
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القيم ال�سيا�سية يف الإ�سالم

ت�شعى المجتمعات اإلى تحقيق الحياة الكريمة 
والرفاهية،  وال�شتقرار  الأمن  لأفرادها  تحفظ  التي 
وي�شبط  �شوؤونها،  يدير  حكم  نظام  باإيجاد  وذلك 
عالقات الأفراد والموؤ�ش�شات فيها، وي�شبط عالقة 
الدولة بغيرها من الدول، والمتتبع لم�شيرة الح�شارة 
الحكم   نظام  اأن  يجد  النبوة  عهد  منذ  الإ�شالمية 
ي�شتند اإلى مجموعة من القيم والمبادئ والأخالق.

نتاجات الدر�س

يتوقع من الطالب في نهاية الدر�ص اأن يكون قادًرا على:
1- تعريف مفهوم القيم ال�شيا�شية في الإ�شالم.

2- بيان اأهمية  القيم ال�شيا�شية في الحياة.
3- اإعطاء �شور من القيم ال�شيا�شية في الإ�شالم.

4- ا�شتنتــاج اآثــار القيــم ال�شيا�شيــة فــي الأفراد 
والمجتمع.

5- َتَمثُُّل قيم المواطنة ال�شالحة.

هي المبادئ والقواعد الم�شتمدة من القراآن الكريم وال�شنة النبوية التي ت�شبط عالقة موؤ�ش�شات 
الحكم ببع�شها، وعالقتها بالأفراد، وت�شبط عالقة الدولة بغيرها من الدول. 

ا، تطبيًقا  وقد ظهرت ممار�شات �شيا�شية في حياة النبي ، وفي عهد الخلفاء الرا�شدين اأي�شً
المختلفة،  الع�شور  مقت�شيات  وفق  الإ�شالم  في  ال�شيا�شية  الحياة  تطورت  ثم  المبادئ،  لهذه 

فت�شكلت جملة من القواعد والأنظمة ناتجة عن الممار�شات والتجربة الب�شرية.

اأوًل: مفهوم القيم ال�سيا�سية في الإ�سالم

الفا�شلة والقيم الأ�شيلة، وتظهر  ال�شيا�شة في الحياة الإ�شالمية بمناأى عن الأخالق  لم تكن 
اأهمية القيم ال�شيا�شية في جانبين اثنين:

للنا�س  العدل  فتحقيق  المرفو�ص،  ال�سلوك  من  فيه  المرغوب  ال�سلوك  تحدد  التي  المعايير  تمثل  اأنها   -1
جميعهم باختالف اأ�شولهم واألوانهم ومعتقداتهم مطلوٌب، والظلم والتمييز بين النا�س لأي 

�شبب كان مرفو�س، قال اهلل تعالى: { 
 } )�شورة النحل، الآية90(.

ثانيًا: اأهمية القيم ال�سيا�سية

الدر�ص
اخلام�ص والع�رشون
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اأناق�س واأ�ستنتج

اأثر القيم ال�شيا�شية في تحقيق الحياة الكريمة لأبناء المجتمع.

ا�شتمل نظام الحكم في الإ�شالم على مجموعة من القيم ال�شيا�شية، منها:
1- طاعة الحاكم

تجب الطاعـة لولة اأمر الم�شلمين وهم الحـكام في غيـر مع�شية اهلل تعالى، قال اهلل تعالى:
وتجُب  الآية59(،  الن�شاء،  )�شورة   {   }
الطاعة لهم؛ لأن حفظ الدين والحقوق وحفظ الأمن وال�شتقرار، متعلق بطاعتهم والنقياد 

لهم؛ فطاعتهم طاعة هلل تعالى. 
2- العدل والم�ساواة

 } تعالى:  اهلل  قال  النا�س،  بين  العدل  اإقامة  على  ال�شماوية  ال�شرائع  اتفقت 
الآية25(،  الحديد،  )�شورة   {  
)�شورة  تعالى: {  }  اهلل  قال  الإ�شالم  في  العليا  ال�شيا�شية  القيم  من  والعدل 
النحل، الآية90(، فهو يوؤدي اإلى اإعطاء كل ذي حق حقه، ما يحقق اأمن المجتمعات وا�شتقرارها.

واأما الم�شاواة، فتعني عدم التمييز بين المواطنين بناء على اختالف العرق اأو الجن�س اأو الدين 
اأو الفكر اأو الم�شتوى القت�شادي والجتماعي. 

ثالثًا: �سور من القيم ال�سيا�سية في الإ�سالم 

على  للمجتمع  حق  الكريمة  فالحياة  المجتمع،  في  جميعها  لالأطراف  والواجبات  الحقوق  تنظم   -2
الدولة، واحترام النظام واللتزام بالقوانين حق للدولة على اأفراد المجتمع جميعهم.

اأتذكـر واأناق�س

الحقوق والحريات التي كفلها الإ�شالم لأفراد المجتمع.
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اأتدبر واأ�ستخرج

َيَدَها")2( َلَقَطْعُت  �َشَرَقْت  ٍد  ُمَحمَّ ِبْنَت  َفاِطَمَة  اأَنَّ  َلْو  اهلِل  "َواْيُم   : اهلل  ر�شول  قول  اأتدبر 
واأ�شتخرج القيم ال�شيا�شية التي يمثلها هذا الحديث.

3- ال�سورى
هي الأخذ براأي اأهل العلم وذوي الخبرة والخت�شا�س في ال�شوؤون العامة والت�شريعية ومراقبة 
ال�شلطة التنفيذية في ت�شيير الأمور العامة لالأمة واإبداء الن�شح لها، وهي حق لالأمة على الحاكم 
وفيها م�شاركة له في اتخاذ القرار وتحمل الم�شوؤولية، قال اهلل تعالى: {  

 } )�شورة اآل عمران، الآية159(. 
4- الحرية

هي حق منحه اهلل تعالى لالإن�شان بمقت�شى فطرته الإن�شانية وفق مقت�شيات ال�شرع، فاهلل تعالى 
خلق الإن�شان ومنحه العقل والإرادة ليكون م�شوؤوًل عن ت�شرفاته �شريطة عدم العتداء على 
حرية الآخرين اأو النظام العام، لأن ذلك يوؤدي اإلى الفو�شى والنحالل، وعبر عن هذا المعنى 
�شيدنا عمر بن الخطاب  حين قال "متى ا�شتعبدتم النا�س وقد ولدتهم اأمهاتهم اأحراًرا؟")1(.

5- التعاون والتكافل
ويتمثل في الحفاظ على المجتمع، وتحقيق الأمن له، وحمايته من الأعداء، وتحقيق ال�شعادة 

لالأفراد بتحقيق الحياة الكريمة وو�شائل العي�س الكريم، قال اهلل تعالى: { 
جميًعا  النا�س  على  فيجب  الآية2(  المائدة،  )�شورة   {  
المجتمعات  بدمار  يوؤذن  ذلك  في  التفريط  لأن  الأذى،  ودفع  الخير  جلب  على  التعاون 

وخرابها، و�شياع اأبنائها وف�شاد حالها، قال اهلل تعالى: { 
 } )�شورة محمد، الآية22(.

)1( حياة ال�شحابة، للكاندهلوي" ) 2/ 88 (. 
)2( �شحيح البخاري.
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تظهر للقيم ال�شيا�شية اآثار عظيمة في ممار�شات الأفراد والمجتمع منها:
1- تحقيق المواطنة ال�سالحة

ال�شعور بالم�شوؤولية تجاه اأفراد المجتمع جميعهم مع ال�شعور بالمحبة والنتماء للوطن، فقد 
فطر اهلل تعالى الإن�شان على حب وطنه الذي ن�شاأ فيه اآمًنا، وانتفع من خيره وثماره، وقد عبر 
، َوَلْوَل اأَنَّ  َحبَِّك اإِليَّ النبي  عن حبه وانتمائه لوطنه فقال مخاطًبا مكة: "َما اأَْطَيَبِك ِمْن َبَلٍد َواأَ
َقْوِمي اأَْخَرُجُوِني ِمْنِك َما �َشَكْنُت َغْيَرِك")1(، وتظهر المواطنة ال�شالحة لدى الأفراد في ح�شن 
التعامل مع الآخرين، والحر�س على تقديم الخير لهم، واحترام حريتهم، وتقبل وجهة النظر 
المخالفة، واحترام الدولة وموؤ�ش�شاتها والد�شتور واللتزام بالأنظمة والقوانين، والمحافظة 
تقدمه  في  والم�شاركة  به،  بالدفاع عنه والعتزاز  للوطن  العامة، والنتماء  الممتلكات  على 

ورقيه.
2- انت�سار الأمن وال�ستقرار

تحقيق الأمن في الأوطان من اأعظم النعم التي امتن اهلل تعالى بها على النا�س فقال: {  
 } )�شورة قري�س، الآيات4-3( 
المجتمع  اأفراد  وي�شعر  وتعالى،  �شبحانه  عبادته  وهي  به،  الإن�شان  خلق  من  الغاية  وتتحقق 
بال�شكينة والطماأنينة، فت�شتثمر الطاقات في تنمية المجتمع وتقدمه، في�شود الت�شامح والتعاي�س 

بين اأفراد المجتمع.
3- الم�ساركة ال�سيا�سية

تاأتي اأهمية الم�شاركة ال�شيا�شية في مواقع �شنع القرار ومواقع التاأثير في ال�شلطتين الت�شريعية 
اأبرز  النا�س من الح�شول على حقوقهم، وتعدُّ النتخابات من  التنفيذية في كونها تمكن  اأو 
�شور الم�شاركة ال�شيا�شية التي ُيختار عن طريقها ممثلو ال�شعب في ال�شلطة الت�شريعية، وهي 
طريقة من الطرائق الجائزة للو�شول اإلى مراكز �شنع القرار واإدارة البالد، فتدخل في مفهوم 

رابًعا: اآثار القيم ال�سيا�سية في الإ�سالم

)1( �شنن الترمذي وهو �شحيح.      
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النتخابات  وتعدُّ  الآية38 (.  ال�شورى،  )�شورة  تعالى: {  }  اهلل  قال  ال�شورى، 
تزكية و�شهادة، فيحر�س من ينتخب األ يزكي للم�شوؤولية العامة اإل من يت�شف بالقوة، والأمانة، 
فيكون اختياره وفق ما يحقق الم�شلحة العامة للمجتمع، ولي�س لعتبارات اأخرى، قال اهلل 

تعالى: {  }، )�شورة الق�ش�س، الآية26(.

1- اأحترم النظام واألتزم القوانين.

2- احترم وجهة النظر المخالفة.
3- اأمنح �شوتي للقوي الأمين.

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

القيم الم�ستفادة من الدر�ص:
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الأ�سئلة

1- ما مفهوم كل من:
القيم ال�شيا�شية في الإ�شالم، المواطنة ال�شالحة، العدل والم�شاواة.

2- اذكر ثالثة مظاهر للمواطنة ال�شالحة تظهر في �شلوك الفرد تجاه الدولة.
3- علل كالًّ مما ياأتي:

اأ   - وجوب طاعة ولي الأمر.
ب- اأهمية الم�شاركة ال�شيا�شية في مواقع �شنع القرار.

4- تظهر اأهمية القيم ال�شيا�شية في الإ�شالم في جانبين. و�شحهما.
5- عدد خم�ًشا من �شور القيم ال�شيا�شية في الإ�شالم.

6- اذكر ثالثة اآثار للقيم ال�شيا�شية في الإ�شالم تظهر في ممار�شات الأفراد والمجتمع.
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اأقيّم معلوماتي واأنّظمها
بعد درا�شتي الدرو�س ال�شابقة، اأكمل المخططات التنظيمية الآتية بما ينا�شبها:

اأوًل: الدر�ص الثالث والع�سرون )الم�سجد الحرام(

الم�سجد الحرام

واجب الم�سلم نحو الم�سجد الحرامف�سل مكة المكرمة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................ الكعبة الم�سرفة

................................................................ الركن اليماني

................................................................ ماء زمزم

................................................................ الحجر الأ�سود

................................................................ مقام اإبراهيم

................................................................ ال�سفا والمروة
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ثانيًا: الدر�ص الرابع والع�سرون )زبيدة زوجة هارون الر�سيد(

ثالثًا: الدر�ص الخام�ص والع�سرون )القيم ال�سيا�سية في الإ�سالم(
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مفهوم القيم ال�سيا�سية الإ�سالم:
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اآثار القيم ال�سيا�سية في الإ�سالماأهمية القيم ال�سيا�سة �سور من القيم ال�سيا�سية في الإ�سالم
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الفن يف الإ�سالم
الدر�ص

ال�ساد�ص والع�رشون

اأبدع اهلل تعالى هذا الكون بدقة وتنا�شق تام، 
 {   } تعالى:  اهلل  قال 
اأح�شن  النمل، الآية88(، وخلق الإن�شان في  )�شورة 

�شورة، قال تعالى: { 
 } )�شورة التين، الآية 4(، ولقد دعا اهلل تعالى 
في  المبثوثة  الجمال  �شور  تذوق  اإلى  الإن�شان 
نف�شه وفي الكون، قال تعالى: {  

 }، )�شورة ق، الآية6(، كما دعا الإ�شالم اإلى 
تذوق الجمال والعناية به قال تعالى: {  } )�شورة 

النحل، الآية 6(، وقال : "اإ نَّ اهللَ َجِميٌل ُيِحبُّ اْلَجَماَل")1(.

نتاجات الدر�س

يتوقع من الطالب في نهاية الدر�ص اأن يكون قادًرا على:
1- تعريف مفهوم الفن.

2- بيان موقف الإ�شالم من الفن.
3- تعداد مجالت  الفن.

4- ذكر نماذج الفن في الإ�شالم.
�شـوء  في  الفـنون  بع�س  على  اأحـكام  اإ�شـدار   -5

الإ�شالم.

هو التعبير الجميل عن الإح�شا�س بالحقائق والأحداث عن طريق و�شائل مادية اأو معنوية وفق 
الت�شور الإِ�شالمي لهذا الوجود.

ي�شمل الفن الإ�شالمي مجالت كثيرة منها:
1- الفن الت�سكيلي

وهو التعبير عن الأفكار والم�شاعر عن طريق اإعادة �شياغة الواقع ب�شور جديدة، مثل الر�شم، 
والخط، والنحت، وفن العمارة، والت�شميم، وغيرها، ومن اأبرز الأمثلة على هذا المجال:

اأوًل: مفهوم الفن في الإ�سالم

ثانيًا: مجالت الفن ونماذجها في الإ�سالم

)1( �شحيح م�شلم.      
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اأ   - الخط العربي، اهتم الم�سلمون بالخط وتح�سينه، ويرجع هذا االهتمام الرتباط حياتهم 
بالقراآن الكريم الذي تعلقت اأفئدتهم به، فظهرت اأنواع كثيرة للخط العربي، كان اأولها 
الخط الكوفي، الذي كتبت به الم�شاحف في القرون الأولى لما يتميز به من قوة وثبات 
تتفق مع جمال القراآن الكريم وجالله،  ثم اتخذت حروفه عن�شًرا من عنا�شر الزخرفة.

عن  الم�شلمون  بها  تميز  التي  والتعمير  للبناء  العامة  الخ�شائ�س  هي  الإ�سالمية،  العمارة  ب- 
الريا�شيات  علوم  من  در�شوه  ما  الم�شلمون  المعماريون  فيها  ف  وظَّ فقد  غيرهم، 
واأ�شافوا  والرومان،  اليونان  عند  العظيمة  ال�شروح  بناء  في  ا�شتخدمت  التي  والهند�شة 
تزال  ول  والماآذن،  والأقوا�س،  كالقباب  الإ�شالمية،  العمارة  ميزت  جديدة  ت�شاميم 

الم�شاجد اإلى يومنا هذا تمثل نمًطا من 
اأنماط العمارة االإ�سلمية المتميزة، ومن 
في  الإ�شالمية  المعمارية  المعالم  اأهم 
العالم قبة ال�شخرة الم�شرفة؛ والم�شجد 
الأموي في دم�شق، والجامع الأزهر في 
تون�س،  في  الزيتونة  وم�شجد  القاهرة، 

وغيرها كثير.
2- الفن ال�سوتي

القيم  في�شت�شعر  ال�شامع،  نف�س  الموؤثر في  بال�شوت  الأفكار والم�شاعر  بالتعبير عن  ويخت�س 
وال�شعر  الأنا�شيد  مثل  الفني،  العمل  في  المت�شمنة  الر�شالة  ويدرك  ي�شمعه،  لما  الجمالية 

والخطابة، وال�شوت الجميل في قراءة القراآن الكريم  وتجويده، ومن ذلك:
الكريم  القراآن  ال�شوت وتح�شينه بقراءة  القراآن الكريم وتجويده، فجمال  التغني في قراءة  اأ   - 
والخ�شوع فيه جمال فني، يوؤثر في نف�س ال�شامع ويحرك م�شاعره، فيتدبر معاني القراآن 
فطر  فقد  تالوة وحفًظا؛  عليه  ويقبل  �شرعية،  اأحكام  من  فيه  لما ورد  ويمتثل  الكريم، 
اهلل  ر�شول  الح�شن، ولذلك كان  وت  ال�شّ اإلى  ال�شتماع  القلوب على حّب  تعالى  اهلل 
عندما  الأ�شعرّي  مو�شى  اأبي  على  فاأثنى  �شحابته،  من  الكريم  القراآن  �شماع  يحب   

ال�شخرة
الباحة الداخلية

الهيكل الخ�شبي
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�شمعه يقراأ القراآن الكريم وكان ذا �شوت ح�شن، فقال له: "لو راأيتني واأنا اأ�شمع قراءتك 
وت الح�شن.  البارحة، لقد اأوتيت مزماًرا من مزامير اآل داود")1( والمراد بالمزمار هنا ال�شّ
وقد دعا  اإلى التغني بالقراآن الكريم فقال: "لي�س مّنا من لم يتغّن بالقراآن")2( والّتغّني 

تح�شين ال�شوت وتجميله في تالوة القراآن الكريم. 
لم�شمون  لي�شتجيب  ال�شامع؛  نف�س  في  العواطف  واإثارة  التاأثير  اإلى  وتهدف  الخطابة،  ب- 
الر�شالة بتقبلها واللتزام بها، وقد بداأ النبي  دعوته الجهرية بخطبته المعروفة عند جبل 
ال�شفا، فقد تميز  بف�شاحته وبالغته، ومن الخطب الم�شهورة له  خطبة الوداع، 
وكذلك تميز الخلفاء الرا�شدون من بعده بالخطابة، ول تزال خطبة الجمعة �شعيرة من 

�شعائر الإ�شالم التي توؤكد اأهمية الكلمة ور�شالتها.
بالو�شائل  ال�شامية  الإ�شالمية  القيم  تحقيق  اإلى  الإ�شالم  دعا  والحداء،  والأهازيج  الأنا�سيد  جـ- 
التي  الن�شيد والأهازيج  الذي يظهر في  الجميل  الطيبة، وال�شوت  الم�شروعة كالكلمة 
تحمل تلك القيم؛ بهدف غر�شها في نفو�س النا�س وحياتهم، فقد ثبت عن عائ�شة ر�شي 
اأيام ِمنى تدففان وت�شربان،   دخل عليها وعندها جاريتان في  اأبا بكر  "اأن  اهلل عنها 
والنبي  متغ�س بثوبه، فانتهرهما اأبو بكر فك�شف النبي  عن وجهه فقال: "دعهما يا 

اأبا بكر فاإنها اأيام عيد")3(.

)1( متفق عليه.
)2( �شحيح البخاري.
)3( �شحيح البخاري.

اأتعاون واأناق�س

اأتعاون مع زمالئي واأناق�شهم في العبارة الآتية "ترتبط الُخطبة  في الإ�سالم ب�سعائر تعبدية".

3- الفن الحركي
ويعني اإ�شافة عن�شر الحركة اإلى المنتج الفني، مثل اأفالم ال�شور المتحّركة، وم�شرح الدمى، 
وغيرها، ويت�شل بذلك  ما يمكن اأن ينتج من الأفالم والم�شرحيات التي تج�شد القيم الإيمانية 

الملتزمة بال�شوابط ال�شرعية.
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و�شع الإ�شالم للفن �شوابط منها:
1- األ يناق�س عقيدة التوحيد، فيتجرد من الوثنيات والخرافات والأوهام والأ�شاطير، كت�شوير 

الذات الإلهية، و�شور الأنبياء عليهم ال�شالم، والق�ش�س التي تحاك حول الآلهة وغيرها.
2- اأن يخلو من المحرمات والممنوعات، مثل ت�شوير العورات اأو و�شفها اأو اإثارة ال�شهوات 

وغيرها.
3- اأن يرتبط بهدف نبيل ور�شالة اإن�شانية  �شامية تناأى به عن العبثية والع�شوائية.

�شياغة  في  ي�شهم  فهو  لالإن�شان،  الخير  تحقق  ال�شرعية  ب�شوابطها  ان�شبطت  اإذا  ر�شالة  الفن 
ال�شخ�شية الإن�شانية �شياغة اإيجابية تحقق لها الن�شجام مع قيم العتدال والتوازن، ويحقق لها 
ح�شن التوا�شل مع الآخرين في التعبير عن المو�شوعات التي تهم المجتمع كال�شيا�شة والجتماع 
والقت�شاد وغيرها بطريقة تجلب النتباه وتوقظ الإح�شا�س، ول �شيما الإح�شا�س بالجمال، وتنمي 
ا، فتحر�س الأمم على تو�شيل قيمها ومبادئها عبر الفن، ما يدعونا  الإبداع والتميز لدى الفرد اأي�شً

اليوم اإلى ا�شتثمار الفن واأدواته في تعزيز قيمنا ومبادئنا.

ثالثًا: �سوابط الفن في الإ�سالم

رابًعا: دور الفن في حياة الإن�سان

1- اأعبر عن اأفكاري وم�شاعري باأ�شلوب راق.
2- اأبادر اإلى تح�شين  �شوتي في قراءة القراآن الكريم.

3- اأقدر الفن الملتزم ب�شوابط الإ�شالم.
. ................................ -4

القيم الم�ستفادة من الدر�ص:
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الأ�سئلة

1- عرف المفاهيم الآتية: الفن في الإ�شالم، الفن الت�شكيلي، الفن ال�شوتي، الفن الحركي.
2- اذكر ثالثة �شوابط للفن في الإ�شالم.

3- علل اهتمام الم�شلمين بالخط وتح�شينه.
4- و�شح الهدف من ا�شتخدام الخطابة في الإ�شالم.

5- اأعط اأنموذجين اثنين من نماذج الفن في الإ�شالم لكل مجال من مجالت الفن الآتية:

مناذجها يف الإ�سالمجمالت الفنالرقم

1- ......................................................الفن الت�شكيلي1
...................................................... -2

1- ......................................................الفن الحركي2
...................................................... -2

1- ......................................................الفن ال�شوتي3
...................................................... -2
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الداعي اإلى اهلل تعالى

في  الأنبياء  اأتباع  هم  تعالى  اهلل  اإلى  الدعاة 
حمل ر�شالة الإ�شالم للنا�س، وقد وجه اهلل تعالى 
اأنبياءه واأتباعهم للدعوة اإليه على ب�شيرة ووعي، 
قال اهلل تعالى: {  
 { 
بد من وجود  الآية108(، ولذلك ل  يو�شف،  )�شورة 

اأتمِّ  على  الَمهمة  بهذه  للقيام  متخ�ش�شين  دعاة 
اإلى  للو�شول  الإ�شالم  ال�شحيحة، ون�شر  المفاهيم غير  ال�شليمة، وت�شحيح  المفاهيم  لبناء  وجه، 

الحياة الطيبة الهانئة.

نتاجات الدر�س

يتوقع من الطالب في نهاية الدر�ص اأن يكون قادًرا على:
1- تعريف الدعوة اإلى اهلل والداعي اإليه.

2- بيان �شفات الداعي الناجح.
3- تحديد  مهارات الداعي الناجح.

4- ذكر المحاذير التي ينبغي على  الداعي تجنبها.
5- ا�شت�شعار اأهمية وجود الداعي في المجتمع.

الدعوة اإلى اهلل تعالى: تبليغ دين الإ�شالم للنا�س وترغيبهم فيه، وحثهم على اتِّباعه والتم�شك 
باأحكامه وباأخالقه، ون�شر الخير بينهم.  

واأحكامه، والمدرك  الإ�شالمي ومقا�شده  الدين  بمبادئ  العالم  تعالى: هو  اهلل  اإلى  والداعي 
لواقع المجتمع الذي يعي�س فيه وق�شاياه، واأ�شاليب تبليغ الدعوة اإليهم.

اأوًل: مفهوم الدعوة اإلى اهلل والداعي اإليه

العلمية  والمهارات  ال�شفات  من  بمجموعة  يت�شف  اأن  عليه  دعوته  في  الداعي  ينجح  حتى 
والعملية التي توؤهله لأن يكون موؤثًرا في نفو�س النا�س، ومقبوًل عندهم، ومن اأبرزها ما ياأتي:

1- الإخال�ص في الدعوة اإلى اهلل تعالى
يبتغي الداعي الأجر والثواب من اهلل تعالى، فهو ل يريد �شهرًة اأو من�شًبا اأو م�شلحًة دنيوية، 
والمدعو �شريع المالحظة دقيق النتباه، فاإذا �شعر من الداعي انحراًفا في مق�شده اأعر�س عنه، 

ثانيًا: �سفات الداعي الناجح

الدر�ص
ال�سابع والع�رشون
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 } تعالى:  قال  غايته،  وتحقيق  مهمته  اأداء  على  تعينه  مهارات  اإلى  الداعي  يحتاج 
ومن  الآية125(،  النحل،  )�شورة   {  

المهارات التي يحتاجها الداعي اإلى اهلل تعالى ما ياأتي:
1- التنويع في الأ�ساليب 

وعقولهم،  المدعوين  م�شتويات  ويراعي  دعوته،  اأ�شاليب  في  ينوع  اأن  الداعي  على  ينبغي 
اأ�شاليب  ا�شتخدموا  فقد  تعالى،  اهلل  اأنبياء  به  قام  ما  وهذا  والحوار،  والمثل  الق�شة  في�شتعمل 

من  اأجًرا  يريدون  ل  اأنهم  لأقوامهم  دعوتهم  في  يوؤكدون  ال�شالم  عليهم  الأنبياء  كان  لذلك 
النا�س، قال اهلل تعالى: {  } )�شورة �س، الآية86(.

2- اللتزام بالأخالق الحميدة
 ينبغي على الداعي اللتزام باأخالق الإ�شالم، والحر�س على التم�شك بال�شدق، والتوا�شع، 
وال�شبر، والكرم، وال�شجاعة في قول الحق، فهذه الأخالق تحبب المدعو بالإ�شالم وترغبه 
فيه، وتجعل الداعي قدوة ح�شنة للنا�س؛ ما يوؤدي اإلى اإقبالهم على الحق، وعدم نفورهم من 

الدين.
3- العلُم و�سعُة الطالع

مما يعين الداعي على ُح�ْشِن اأداء الدعوة، وجْعل الكالم اأعمق تاأثيًرا واأكثر قبوًل اأن يكون وا�شع 
المعرفة في م�شمون ما يدعو اإليه، مطلًعا على الأفكار ال�شائدة في مجتمعه، كثير المطالعة في 

مختلف العلوم والفكر والأدب، فهذا يحقق له الحترام بين النا�س والتاأثير فيهم.

ثالثًا: مهارات الداعي الناجح

اأفكر

قال اهلل تعالى: { 
الآية  اإليها  ت�شير  التي  الداعي  اأفكر في �شفة  الآية128(،  )التوبة،   { 

الكريمة.
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ع في اأ�شاليب دعوته لقومه، قال اهلل  كثيرة مراعين اأحوال المدعوين، فهذا �شيدنا نوح  نوَّ
تعالى: { 

 } )�شورة نوح، الآيات9-5(.
2- مراعاة الأولويات في دعوته

الم�شالح  بين  ويوازن  التاأخير،  ينا�شبه  ما  ويوؤخر  التقديم،  ي�شتحق  ما  ُيقّدم  الناجح  الداعي 
والمفا�شد الناتجة عن دعوته للنا�س، وهذا منهج �شيدنا محمد  في دعوته؛ فقد ا�شتمر يدعو 
النا�س اإلى الإ�شالم في مكة من غير اأن يهدم لهم �شنًما، وبعد اأن دخلوا في الإ�شالم، وتمكن 

الإيمان في نفو�س النا�س، واأدركوا اأن الإ�شالم هو الدين الحق اأمر بهدم الأ�شنام.
3- التلطف مع المدعو

ينبغي على الداعي اأن يناق�س الآخرين بالحجة والبرهان باألطف الكلمات واألينها، لذلك اأمر 
اهلل تعالى مو�شى وهارون عليهما ال�شالم باأن يقول لفرعون قوًل ليًنا، قال اهلل تعالى: { 

 } )�شورة طه، الآيتان44-43(.
4- امتالك مهارات التقنية الحديثة

ا�شتخدام التقنيات الحديثة مفيٌد في الدعوة اإلى اهلل تعالى، فهذه التقنيات لها قدرة فائقة على 
الو�شول اإلى مناطق وا�شعة ب�شرعة هائلة، وهذه ميزة لها تاأثيرها القوي في جذب المدعوين 

وا�شتمالتهم، ول �شيما ال�شباب منهم، فينبغي على الداعي اأن يتقن  ا�شتثمارها في دعوته.

اأناق�س

اأناق�س زمالئي في اأثر اإتقان الداعي ل�شتخدام التقنيات الحديثة في دعوته للنا�س.
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يقع بع�س الدعاة في محاذير تحمل المدعوين على عدم ال�شتجابة لهم، منها ما ياأتي:
1- مدح الداعي لنف�سه

قد يكثر الداعي اأحياًنا من تزكية نف�شه اأمام المدعوين، ويعدد اإنجازاته، ويثني على اأخالقه، 
فهذه �شفة نهى عنها اهلل تعالى في قوله: {  } )�شورة النجم، 

الآية32(، فالتوا�شع �شبيل �شريع في الو�شول اإلى قلوب النا�س، وتقبلهم الدعوة.

2- ال�ستدلل بالروايات غير المقبولة
النبوية  وال�شنة  الكريم  القراآن  هما:  النقلي  ال�شتدلل  في  م�شدرين  على  الإ�شالم  دين  يقوم 
ال�شحيحة، وا�شتدلل الداعي بروايات �شعيفة اأو مكذوبة اأوق�ش�س مختلقة ل اأ�شل لها من 
اأجل ت�شويق المدعوين وترغيبهم في الدين ل يجوز �شرًعا؛ لأنه يبني معتقدات اأو ت�شورات اأو 

عادات باطلة عند المدعوين ويعززها.
3- القدح بالأ�سخا�ص اأو الهيئات والموؤ�س�سات

ينبغي على الداعي األ يذكر اأحًدا با�شمه ب�شوء، واأل ي�شتم اأحًدا في درو�شه ومواعظه، ول اأن 
يقلل من �شاأن اأحد، ولكن عليه اأن ي�شير اإلى الخطاأ، واأن يوجه اإلى ال�شواب من غير التعر�س 
اإلى النا�س ب�شورة مبا�شرة، كما فعل النبي  بقوله على المنبر: "َما َباُل اأَْقَواٍم")1(. فوجه خطابه 

ا بعينه. اإلى عموم النا�س بكلمة )اأقوام( ولم ينتقد �شخ�شً
4- الت�سديد على النا�ص

من  تنفيرهم  اإلى  ذلك  يوؤدي  ل  حتى  عليهم،  ي�شدد  فال  بالنا�س  الرفق  على  الداعي  يحر�س 
الدين، فعليه اأن يقتدي بر�شول اهلل  الذي ما ُخيَِّر بين اأمرين اإل اختار اأي�شرهما، فقد روت 
اأخذ  اإلَّ  اأمرين  بين    ُخيِّر ر�شول اهلل  اأنها قالت: ما   ، النبي  عائ�شة ر�شي اهلل عنها زوُج 

اأي�شرهما، ما لم يكن اإثًما، فاإن كان اإثًما كان اأبعد النَّا�س منه")2(.

رابًعا: محاذير يتجنبها الداعي اإلى اهلل تعالى

)1( �شحيح البخاري.
)2( متفق عليه.
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5- اإهمال المظهر واللبا�ص
التجمل باللبا�س وح�شن المظهر من اأخالق الإ�شالم، فال يظنُّ بع�س الدعاة اأن لب�س الرثِّ من 
الثياب يقربهم اإلى المدعوين، فهذا مجانب لل�شواب، فتقدير النا�س ولقاوؤهم باأح�شن �شورة 
على  قادمون  "اإّنكم   : اهلل  ر�شول  قال  وال�شتجابة،  ال�شتقبال  المدعو على ح�شن  يحمل 
اإخوانكم، فاأ�شلحوا رحالكم، واأ�شلحوا لبا�شكم، حّتى تكونوا كاأّنكم �شامٌة في الّنا�س، فاإّن 

اهلل ل يحّب الفح�س ول الّتفّح�س")1(.

)1( الم�شتدرك على ال�شحيحين، للحاكم الني�شابوري، وهو �شحيح.

1- اأعد نف�شي لأكون داعًيا ناجًحا.
2- اأوظف التقنيات الحديثة في الدعوة اإلى اهلل تعالى.

3- اأعامل الداعي اإلى اهلل باحترام.
. ................................ -4

القيم الم�ستفادة من الدر�ص:
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الأ�سئلة

1- عّرف مفهوم كل من: الدعوة، الداعي.
2- بّين اأهمية وجود الدعاة المتخ�ش�شين للقيام بَمهمة الدعوة اإلى اهلل.

3- اذكر ثالث �شفات للداعية الناجح.
4- مراعاة الأولويات من مهارات الداعي في دعوته، و�شح ذلك.
5- و�شح منهج النبي  في التخفيف وعدم الت�شديد على النا�س.

6- �شنف �شلوكات الداعية الآتية اإلى اإيجابية اأو �شلبية، وبين اآثارها في المدعوين.

)الأثر يف املدعوين(�سلبياإيجابيال�سلوكالرقم

التجمل باللبا�س وح�شن المظهر1

ات�شاع المعرفة والطالع2

ال�شتدلل بالروايات غير المقبولة3

التوا�شع4
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اأخالق العمل

في  منتًجا  ليكون  الإن�شان  الإ�شالم  وجه 
واأهله  نف�شه  لخير  وطاقته  جهده  يبذل  حياته، 
من  الكثير  ويوجد  اأجمعين،  والنا�س  وبلده 
والإنتاج  العمل  اإلى  الداعية  القراآنية  الن�شو�س 
كقوله تعالى: {    
الآية105(، ولم يكتف  التوبة،  )�شورة   { 
الم�شلم  دعا  بل  العمل،  على  بالحث  الإ�شالم 

اإلى اللتزام باأخالق العمل، ومثله العليا؛ ليكون العمل مقبوًل عند اهلل تعالى، موؤتًيا ثماره الكاملة، 
وفي ما ياأتي بيان لأهمية العمل واأخالقياته.

نتاجات الدر�س

يتوقع من الطالب في نهاية الدر�ص اأن يكون قادًرا على:
1- بيان اأهمية العمل في الإ�شالم.

2- اإعطاء اأمثلة على اأخالق العامل واأخالق �شاحب 
العمل.

3- تقدير دور العامل في تقدم المجتمع ورقيه.
4- َتَمثُُّل اأخالق العمل في حياته المهنية.

تبرز اأهمية العمل في الإ�شالم في جوانب كثيرة منها:
1- عد الإ�سالم العمل عبادة يتقرب بها الإن�سان اإلى ربه مبتغيًا الأجر والثواب، قال اهلل تعالى: { 

 } )�شورة المزمل، الآية20(، فيحر�س 
الم�شلم على تحري العمل الم�شروع، ويبتعد عن العمل المحرم.

2- اأن الإ�سالم قد جعل العمل اأهم �سبيل لك�سب الرزق، وكفاية النف�س، والأهل، والترفع عن ُذلِّ ال�شوؤال، 

 { تعالى: {   اهلل  قال 
)�شورة الملك، الآية15(، وقال النَِّبيُّ : "َما اأََكَل اأََحٌد َطَعاًما َقطُّ َخْيًرا ِمْن اأَْن َياْأُكَل ِمْن َعَمِل َيِدِه")1(.

3- العمل �سبيل لتحقيق هدف الإن�سان وطموحه، وخدمة مجتمعه، وعمارة الأر�س، قال اهلل تعالى:
     {  } )�شورة هود، الآية61(.

اأوًل: اأهميَّة العمل في الإ�سالم

الدر�ص
الثامن والع�رشون

)1( �شحيح البخاري.
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)1( م�شند الإمام اأحمد بن حنبل، وهو �شحيح.
)2( �شحيح م�شلم.

�شرع الإ�شالم الكثير من القيم الأخالقية التي ت�شمل العامل و�شاحب العمل، وجعل الأ�شا�س 
لي�شَمن تحقيق  بالعمل،  يتعلق  فيه تحديد كل ما  يتم  اإبرام عقد  فينبغي  العقد،  بينهما  العالقة  في 
قال  والعامل،  العمل  الطرفان، �شاحب  عليه  اتفق  بما  بالوفاء  الإ�شالم  واأمر  اأطرافه،  بين  العدالة 
ما  وفق  بالعمل  الوفاء  ويكون  الآية1(،  المائدة،  )�شورة   {   } تعالى: 

يقت�شيه العقد �شواء اأكان مكتوًبا اأم �شفهيًّا.

ثانيًا: اأخالق العمل

 اأفكر واأدون

اأفكر في اأهمية اأخرى للعمل في الإ�شالم، واأدونها في دفتري.

اأفكر واأ�ستنتج

اأفكر في اأهمية اإبرام عقد العمل، واأ�شتنتج اأثر ذلك في الحد من الخالفات بين طرفي العقد.

وفي ما ياأتي بيان لأهم القيم الأخالقية التي يجب على العامل و�شاحب العمل اللتزام بها:
1- اأخالق العامل

ف بها العامل، وتدل على �شدق الإيمان   اأ   - الأمانة: وهي من الأخالق التي يجب اأْن يتَّ�شِ
له")1(، فمن  اأمانة  ِلَمن ل  اإيمان  "ل  الأمانة:  اأهميَّة  ًدا  كِّ ُموؤَ   النبي  عند �شاحبها، قال 
�شور الأمانة، محافظة العامل على  مال �شاحب العمل، وما ا�شتوؤمن عليه من اأدوات 
وغيرها، والتزام الموظف ب�شاعات العمل المحددة له، واإتمام الأعمال الموكولة اإليه، 

بال تهاون اأو اإهمال، والمحافظة على اأ�شرار العمل وعدم اإف�شائها.
ب- الإنجاز والإتقان: جعل اهلل تعالى اإتقان العمل و�شيلة لَنْيل محبَّته، قال النبي : "اإنَّ اهلل 
اأح�شن  على  اإنجازه  العمل  اإتقان  ويقت�شي  ُيتِقنه")2(،  اأْن  عماًل  اأحُدكم  عِمل  اإذا  يحبُّ 
وجه، وفي الوقت المحدد له، وعلى العامل تنمية مهاراته وقدراته با�شتمرار، ومتابعة 
الم�شتجدات في مجال عمله اأو مهنته، ما يجعله اأقدر على اأداء عمله باإتقان ومهارة، 
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قال اهلل تعالى: {  } 
)�شورة الق�ش�س، الآية26(.

ورفق  بلطف  ويعاملهم  معهم،  يتعامل  من  العامل  يحترم  باأن  وذلك  الح�سن:  التعاُمل  جـ- 
وَب�شا�َشة و�شماحة، قال ر�شول اهلل : "رحم اهلل رجاًل �شمًحا اإذا باع، واإذا ا�شترى واإذا 

اقت�شى")1(.

)1( �شحيح البخاري.

)2( �شحيح البخاري.
)3( �شحيح م�شلم.

اأتعاون واأناق�س

اأتعاون مع زمالئي، واأناق�شهم في اأثر التزام العامل بهذه الأخالق في ك�شب رزقه.

2- اأخالق �ساحب العمل
�شرع الإ�شالم الكثير من الِقَيم الأخالقية التي ينَبِغي على �شاحب العمل اللتزام بها، منها:

اأو تحقير  اإهانة  فيه  ف  اأو ت�شرُّ باجتناب كلِّ �شلوك  العامل واإن�سانيته: وذلك  اأ  - احترام كرامة 
 : اأن�س  قال  ح�شنة،  اأ�شوة    مالك  بن  اأن�س  لخادمه    النبي  معاملة  وفي  للعامل، 
نعت")2(، ويتوا�شع  ، ول: لَم �سنعَت؟ ول: األ �سَ  ع�ْسر �سنين، فما قال لي: اأفٍّ النبيَّ  "خَدمُت 
�شاحب العمل، ول ي�شتعلي على العمال، في�شتمع ل�شكاوى عماله، وي�شاركهم هموم 

العمل، ويتفقد حاجاتهم، وي�شعى اإلى توفير �ُشُبل الراحة لهم، وليحتجب عنهم.
ب- تكليف العامل بالم�ستَطاع: اأمر النبي  بمنا�شبة حجم العمل للعامل، وعدم ا�شتغالل حاجته 
للمال، وعدم تكليفه اأكثر مما تتحمله طاقته وقدرته، فقال: "فَمن كان اأخوه تحَت يده، 
ا يلَب�س، ول تكلفوهم ما يغلبهم، فاإن كلَّفتموهم ما يغلبهم  ا ياأكل، ولُيلِب�شه ممَّ فلُيطِعمه ممَّ

فاأعينوهم")3(.
جـ- اإعطاء العامل الأجر المنا�سب لعمله، وعدم المماطلة في دفع الأجر: فينبغي على �شاحب العمل 
اإعطاء العامل الأجر المنا�شب لعمله الذي يحقق له الكفاية لقوته وقوت  الحر�س على 
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)1( �شنن ابن ماجه، وهو �شحيح.

اأقترح

اأقترح خلًقا اآخر ينبغي ل�شاحب العمل التحلي به.

ا على اأداء الأجر ل�شاحبه بال  عياله وما يحتاجون اإليه من حاجيات الحياة، ويحر�س اأي�شً
 : النبي  اأداء عمله؛ قال  انتهائه من  اأجره فور  اإعطاء الأجير  اأمر الإ�شالم  مماطلة، فقد 
اأَْجَرُه، َقْبَل اأْن َيِجفَّ َعَرُقُه")1(. وينبغي اأن تكون الأجرة منا�شبة ل�شعوبة  "اأَْعُطوا الأَِجيَر 
العمل وما يحتاجه من مهارات، قال اهلل تعالى: {  } 

)�شورة الأعراف، الآية 85(، اأي: ل تنق�شوهم حقوقهم.

ال في التكليف بالأعمال،  د  - العدل والم�ساواة: وذلك باأن ي�شاوي �شاحب العمل بين العمَّ
والمهارات،  الإمكانات  في  بينهم  الفروق  مراعاة  مع  و�شعوبُتها،  حجُمها  حيث  من 
والم�شاواة بينهم في ح�شن التعامل، واأْن يقول للمح�شن منهم: اأح�شنت، واأن ُيكاِفئه على 
ر اأو المخطئ، وي�شاعده على تح�شين اأدائه، وُيعِطي كلَّ  اإح�شانه، واأن ياأخذ بيد المق�شِّ

ه من الحوافز والترقيات، قال اهلل تعالى: {  ذي حٍقّ حقَّ
 } )�شورة المائدة، الآية8(.

التي تمكنه من  ال�شنوية  القانون: كالإجازات  له  التي كفلها  العامل  هـ - عدم العتداء علىحقوق 
الترويح عن نف�شه وق�شاء حاجاته ومراعاة ظروفه، واإ�شراكه في التاأمين ال�شحي، وال�شمان 

الجتماعي ل�شمان راحته النف�شية وا�شتقراره الوظيفي.

1- اأتقن ما اأكلف به من اأعمال.
2- اأحترم العامل واأقدره، واأحفظ له كرامته واإن�شانيته. 

3- اأكون اأميًنا على م�شتلزمات العمل واأدواته.
. ................................ -4

القيم الم�ستفادة من الدر�ص:
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الأ�سئلة

1- تبرز اأهمية العمل في الإ�شالم في جوانب كثيرة، بّين واحدة منها.
2- حث الإ�شالم على الإلتزام بالأخالق الحميدة في العمل، علل ذلك.
3- و�شع الإ�شالم اأخالقيات ينبغي للعامل الإلتزام بها، اذكر ثالًثا منها.
4- اأ�شتنتج اأثًرا واحًدا لكل خلٍق من الأخالق الآتية، واكتبه في الفراغ:

اأ   - اإتقان العامل للعمل ومتابعة للم�شتجدات في مجال عمله اأو مهنته ................. .
ب- اإبرام عقد للعمل بين العامل و�شاحب العمل ................. .

5- اأ�شتنتج خلًقا من اأخالق العمل من كل ن�س من الن�شو�س ال�شرعية الآتية:
اأ   - قال تعالى: {  }.

  } تعالى:  اهلل  قال  ب- 
.{ 

، ول: لَم �شنعَت؟ ول:  جـ- قال اأن�س : "خَدمُت النبيَّ  ع�ْشر �شنين، فما قال لي: اأفٍّ
نعت". األ �شَ
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اأقيّم معلوماتي واأنّظمها
بعد درا�شتي الدرو�س ال�شابقة، اأكمل المخططات التنظيمية الآتية بما ينا�شبها:

اأوًل: الدر�ص ال�ساد�ص والع�سرون )الفن في الإ�سالم(

مفهوم الفن في الإ�سالم: ...................................................................................

نماذجه في الإ�سالم مجالت الفن

�سوابط الفن في الإ�سالم
.............................................................................................. -1
.............................................................................................. -2
.............................................................................................. -3

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

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

.......................................................................
الت�سكيلي

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

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

.......................................................................
ال�سوتي

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

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

.......................................................................
الحركي
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ثانيًا: الدر�ص ال�سابع والع�سرون )الداعي اإلى اهلل تعالى(

الدعوة هي: ...........................................................
الداعي هو: ...........................................................

مفهوم الدعوة 
والداعي

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

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

................................................................... -3
�سفات الداعي الناجح

مهارات الداعي 
الناجح

     ................................................................... -1
...................................................................       
     ................................................................... -2
...................................................................       
     ................................................................... -3
...................................................................       
     ................................................................... -4
...................................................................       

• 	....................................................................
• 	....................................................................
• 	....................................................................
• 	....................................................................

محاذير يجب اأن 
يتجنبها الداعي
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ثالثًا: الدر�ص الثامن والع�سرون )اأخالق العمل(

اأهميَّة العمل في الإ�سالم

اأخالق العمل

اأخالق �ساحب العملاأخالق العامل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................
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الأمانة

المجتمعات  وتطور  الأر�س  عمارة  تقوم 
الحياة،  في  لمهمته  فرد  كلِّ  اإتقان  على  ورقيُّها 
التي  الأخالقية  المبادئ  اأهم  من  الأمانة  وتعدُّ 
تحقق ذلك، قال اهلل تعالى: {  

 {  
)�شورة الأحزاب، الآية72(، ومما يعزز خلق الأمانة عند الإن�شان ا�شت�شعاره لرقابة اهلل تعالى، و�شعوره 

بالم�شوؤولية والنتماء لمجتمعه، وحب الخير لأفراد المجتمع جميعهم. فما مفهوم الأمانة؟ وما 
اأهميتها؟

نتاجات الدر�س

يتوقع من الطالب في نهاية الدر�ص اأن يكون قادًرا على:
1- تعريف مفهوم الأمانة وحكمها.

2- بيان اأهمية الأمانة.
3- اإعطاء اأمثلة على الجوانب التي ت�شملها الأمانة.
4- ا�شتنتاج اأثر �شفة الأمانة في الفرد والمجتمع.

5- َتَمثُُّل خلق الأمانة  في حياته.

الأمانة: حفظ حقوق الخالق والمخلوق واأداوؤهما على الوجه ال�شحيح.
وقد اأوجب الإ�شالم حفظ الأمانة، واأمر باأدائها على اأتم حال، قال اهلل تعالى: {  

 } )�شورة الن�شاء، الآية 58(.
ويجب اأداء الأمانة للنا�س جميًعا بال تمييز بينهم بح�شب دينهم اأو لونهم اأو جن�شهم، وقد ظهر 
ذلك في �شنة النبي  فقد اأمر علّي بن اأبي طالب  ليلة الهجرة اأن يعيد الأمانات اإلى اأ�شحابها 
ا اأن يوؤدي الأمانة، واأل يعامل الخائن بالمثل، قال  مع اأنهم م�شركون. ويجب على الم�شلم اأي�شً

ر�شول اهلل : "اأّد الأمانة اإلى من ائتمنك ول تخن من خانك")1(.

اأوًل: مفهوم الأمانة وحكمها

الدر�ص
التا�سع والع�رشون

)1( �شنن اأبي داود، وهو �شحيح.
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تظهر اأهمية الأمانة من جوانب كثيرة منها:
1- اأن اهلل تعالى خلق الإن�سان وفطره على حب الأمانة، قال ر�شول اهلل : "اإّن الأمانة نزلت في جذر 
قلوب الّرجال ثّم علموا من القراآن ثّم علموا من ال�ّشّنة")1(، فاأ�شحاب الفطرة ال�شليمة يتعاملون 

بها بطبيعتهم بال تكلف.
2- ربط النبي  بين  اأداء الأمانة واإيمان الإن�سان، قال ر�شول اهلل : "ل اإيمان لمن ل اأمانة له")2(.

يوؤكدون  فكانوا  وال�سالم،  ال�سالة  عليهم  والر�سل  الأنبياء  بها  ات�سف  التي  ال�سفات  اأعظم  من  اأنها   -3
لأقوامهم ات�شافهم بخلق الأمانة بقولهم: {  } )�شورة ال�شعراء، الآية 107(، وكان 

ر�شول اهلل محمد  يلقب بـ "ال�شادق الأمين".
4- امتدح اهلل تعالى عباده الموؤمنين بهذه ال�سفة، قال اهلل تعالى: {  } 
يوم  بالجنات  وباإكرامهم  والآخرة،  الدنيا  في  بالفالح  وعدهم  وقد  الآية8(،  الموؤمنون،  )�شورة 

القيامة.
5- تظهر اأهميتها بما تحققه من اآثار اإيجابية في المجتمع، فبالأمانة يكون الق�شاء على كثير من معوقات 

النمو والتطور في المجتمع، كالغ�سَّ والحتكار والر�شوة وال�شرقة.

ثانيًا: اأهمية الأمانة

)1( �شحيح البخاري.
)2( م�شند الإمام اأحمد بن حنبل، حديث ح�شن.

اأفكر واأناق�س

اأفكر في العبارة الآتية "يعدُّ حبي لوطني دافًعا لي في تحري الأمانة"، واأناق�س زمالئي في كيفية 
ذلك.

ت�شمل الأمانة جميع ما يقع على الإن�شان من واجبات نحو الخالق والمخلوق، ولذلك تظهر 
الأمانة في اأمور كثيرة، منها:

ثالثًا: �سمول الأمانة
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)1( �شنن اأبي داود، وهو �شحيح.

1- اأداء التكاليف ال�سرعية
فعلى الم�شلم اأداء التكاليف ال�شرعية جميعها كما اأمر اهلل تعالى، بال زيادة اأو نق�شان؛ فال�شالة 
مثاًل ينبغي على الإن�شان اأن يوؤديها على وجهها الأكمل باأركانها و�شروطها وهيئاتها، وكذلك 

باقي العبادات والتكاليف.
2- ح�سن الت�سرف بنعم اهلل تعالى على الإن�سان

اأنعم اهلل تعالى على عباده بنعم كثيرة ل تح�شى، قال اهلل تعالى: {  
م�شوؤولية  تحت  تعالى  اهلل  و�شعها  النعم  وهذه  الآية18(،  النحل،  )�شورة   {  
الإن�شان يت�شرف فيها وفق ما �شاء اهلل تعالى، ومن هذه النعم ج�شُم الإن�شان، فهو اأمانة يجب 
المحافظة عليه، قال اهلل تعالى: {  } )�شورة التكاثر، الآية8(، وعقل 
الإن�شان اأمانة، في�شغله بالعلم والفكر، ويوظفه في خدمة نف�شه ومجتمعه ووطنه، ول يعطله 

اأو يوؤذيه.
والل�شان اأمانة عند �شاحبه ي�شتعمله في ذكر اهلل تعالى، وفي ما ينفعه من علوم، وفي التوا�شل 
تعالى: اهلل  قال  ال�شخرية،  اأو  النميمة  اأو  الغيبة  اأو  الكذب  ه عن  وُيِعفُّ الخير،  في  غيره  مع 

{  } )�شورة البلد، الآيتان 9-8(.
3- حفظ الودائع والأ�سرار

باأنف�شهم  حفظها  من  تمكنهم  لعدم  نظًرا  ودائعهم،  حفظ  في  ا  بع�شً لبع�شهم  النا�س  يحتاج 
اأحياًنا، فتكون الوديعة في يد المودع عنده اأمانة، فيقوم بحفظها واإعادتها ل�شاحبها من غير 
ث به الم�شلم اأخاه، قال ر�شول  اإنكار لها اأو تعٍدّ عليها اأو تق�شير.ومن الأمانة ال�شرُّ الذي يحدِّ
اهلل : "اإذا حّدث الّرجل بالحديث ثّم التفت: فهو اأمانة")1(، اأي يلتفت يميًنا و�شماًل حتى 

ل ي�شمعه غيرهم، لإعالمه باأنه �شر.
4- اإتقان العمل 

تاأخر عن  اأو  اأو ِغ�س  اإهمال  بالعمل من غير  القيام  الم�شلم عليه، فيجب  يوؤجر  العمل عبادة 
موعد العمل اأو مغادرته قبل انتهاء موعده، �شواء اأكانت الأعمال خا�شة اأم عامة، فاإن الإهمال 
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في الأعمال العامة ُيلحق ال�شرر بالمجتمع كله، وهو اعتداء على حقوق كلِّ فرد فيه، فكان 
الإلتزام بها وح�شن اأدائها من اأهم الأمانات الموكولة اإليه.

5- تبليغ العلم 
يكتمه  النا�س، ول  بين  ين�شره  نافًعا  علًما  تعلم  فمن  الإن�شان،  على  تعالى  اهلل  من  نعمة  العلم 
عنهم، ومن نقل علًما فليكن اأميًنا في نقله بحيث ين�شبه ل�شاحبه، وينقله عنه من غير تحريف 
ر اهلل امراأً �شمع  اأو اجتزاء، ول ين�شبه لغير قائله، وقد اأر�شد النبي  اإلى هذا الخلق بقوله: "ن�شّ

مّنا حديًثا فبّلغه كما �شمعه")1(.
6- تقديم الم�سورة 

ي�شتاأن�س النا�س باآراء غيرهم في ما هم مقدمون عليه من اأعمال، فاإذا ا�شُت�شير اإن�شان عليه اأن 
 : م الم�شورة باأمانة بحيث يقدم الراأي ال�شديد، ومن غير كتمان للحقيقة، قال ر�شول اهلل يقدِّ
ال�شهادة على  اأداء  الزواج، ويدخل في الأمانات  الم�شورة في  "الم�شت�شار موؤتمن")2(، ومنه 

وجهها اأمام الق�شاء، وتزكية من يقدر على تحمل الم�شوؤولية في النتخابات.

)1( �شحيح ابن حبان، وهو ح�شن.
)2( �شحيح البخاري.

اأثري خبراتي

اأ�شتخرج من حياتي اأمًرا تظهر فيه الأمانة.

1- اأحر�س على اأداء الأمانة.
2- اأقدر الإن�شان الذي يحر�س على اأداء الأمانة.

3- اأحر�س على اأداء اأمانتي في كل مجالت حياتي.
. ................................ -4

القيم الم�ستفادة من الدر�ص:
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الأ�سئلة

1- بّين مفهوم الأمانة.
2- اذكر الحكم ال�شرعي الذي ت�شتخرجه من الن�شو�س الآتية:

اأ   - قال اهلل تعالى: {  }.
ب- قال ر�شول اهلل : "اأّد الأمانة اإلى من ائتمنك ول تخن من خانك".

3- اذكر ثالثة مظاهر تدل على اأهمية الأمانة في الإ�شالم.
4- بّين كيف تكون الأمانة في ما ياأتي:

اأ   - التكاليف ال�شرعية.
ب- اإتقان العمل.

جـ- تقديم الم�شورة.
د  - تبليغ العلم.

5- بّين كيف يكون الإن�شان اأميًنا على: عقله، ول�شانه.



191

ال�سباب وحتديات الع�سر الدر�ص الثالثون 

عدتها  لأنهم  ب�شبابها؛  الحية  الأمم  تعتني 
لما  وذلك  قوتها،  و�شمان  م�شتقبلها،  بناء  في 
واندفاع،  قوة ج�شدية،  الفئة من  به هذه  تتميز 
ا�شـتطالع ومغامـرة،  واأمـل، وتـفاوؤل، وحـب 
فهذه العنا�شر اإذا ا�شتثمرها المجتمع في ما ينفع 
والنجاح،  م  للتقدُّ اأداًة  كانت  والأوطان  النا�س 
تحديات  تقدمهم  طريق  في  ال�شباب  ويواجه 
التحديات  هذه  اإدراك  عليهم  لذلك  ُتعيقهم، 

ومعرفة كيفية مواجهتها.

عني الإ�شالم بفئة ال�شباب، ويظهر ذلك  عن طريق اأمور كثيرة، منها:
اهلل  قال  الكهف،  اأهل  ق�شة  في  كما  المدح  �شياق  في  الكريم  القراآن  في  ال�شباب  ُذكر   -1
تعالى: {  } )�شورة الكهف، الآية13(، لأنهم ا�شتطاعوا 

مقاومة الفتن المحيطة بهم، والتوجه اإلى ربهم، والثبات على مبدئهم.
2- عدَّ النبي  ال�شاب الذي ن�شاأ في عبادة اهلل تعالى من ال�شبعة الذين يظلهم اهلل في ظله يوم القيامة، 

فقال: "�شبعة يظّلهم اهلل في ظّله يوم ل ظّل اإل ظّله" وذكر منهم "�شاّب ن�شاأ في عبادة اهلل")1(.
�شخ�شيتهم  تكوين  في  اأهمية  من  لها  لما  الإن�شان  ُعمر  من  المرحلة  اغتنام هذه  على  3- حث 
الإيمانية والعقلية والعملية، لأنها اإذا انق�شت من غير نفع ف�شيندمون عليها، قال ر�شول اهلل 

: "اغتنم �شبابك قبل هرمك")2(.

اأوًل: عناية الإ�سالم بال�سباب

نتاجات الدر�س

يتوقع من الطالب في نهاية الدر�ص اأن يكون قادًرا على:
1- بيان مظاهر عناية الإ�شالم بال�شباب.

2- ذكر اأبرز التحديات التي تواجه ال�شباب.
3- تحديد اأ�شباب ظهور التحدي الثقافي والفكري.
النحالل  لمواجهة  المنا�شبة  الحلول  ا�شتنتاج   -4

الخلقي.
التقنيات  ا�شتخدام  في  الفا�شلة  الأخالق  َتَمثُّل   -5

الحديثة.

)1( �شحيح البخاري.
)2( الم�شتدرك على ال�شحيحين، للحاكم الني�شابوري، وهو �شحيح.
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اأ�شهمت  الحا�شر، حيث  الع�شر  في  متعددة  تحديات  الإ�شالمية  البلدان  في  ال�شباب  يواجه 
المدنية والتقدم في ظهور م�شكالت وتحديات جديدة، تزيد من م�شوؤوليات النا�س نحو توعية 
ال�شباب للتغلب على هذه التحديات، وتاأهيلهم لتفعيل طاقاتهم واإمكاناتهم وقدراتهم، ومن اأهم 

التحديات التي تواجه ال�شباب اليوم: 
1- التحدي الثقافي والفكري

ظهر التحدي الثقافي والفكري في ظل التقدم ال�شريع والهائل في و�شائل الت�شال، ما و�شع 
ما هو  منه، ومنها  ُينتفع  الذي  الكثير  منها  والأفكار،  المعلومات  َكمٍّ �شخم من  اأمام  النا�س 

َل عبًئا ثقياًل على عقول ال�شباب، لأ�شباب كثيرة منها: مف�شٌد للعقول والأفهام، وهو ما �شكَّ
تمييز  غير  من  ال�شباب  به  اأخذ  فاإن  معلومات،  من  يتدفق  ما  في  بغيره  ال�سحيح  اختالط   - اأ   

ف�شدت اأخالقهم، واختلطت مفاهيمهم. 
الجتماعي  التوا�شل  وو�شائل  كالإنترنت،  الحديثة  التقنية  لو�سائل  الآمن  غير  ال�ستخدام  ب- 

الجاذبة لل�شباب، وما فيها من �شلبيات توؤثر في اأفكارهم واأخالقهم.
وراء  الن�شياق  من  ال�شباب  حماية  عبء  وموؤ�ش�شات  اأفراًدا  باأكمله  المجتمع  ويتحمل 

ثانيًا: التحديات التي تواجه ال�سباب

4- كلف النبي  ال�شباب بمهمات متعددة كالدعوة اإلى اهلل تعالى، فكان م�شعب بن ُعمير اأول 
�شفير في الإ�شالم اأر�شله النبي  اإلى المدينة المنورة  لدعوة اأهلها اإلى الإ�شالم، وجعل علّي 
َر  بن اأبي طالب ، اأمينه في رد الودائع اإلى اأهلها عندما هاجر  اإلى المدينة المنورة، َواأَمَّ

اأ�شامة بن زيد  على جي�س كبير للم�شلمين فيه كبار ال�شحابة ر�شوان اهلل عليهم.

اأ�ستنتج

اأر�شل النبي  ال�شاب م�شعب بن ُعمير  اإلى المدينة المنورة يدعو اأهلها اإلى الإ�شالم، 
ويعلمهم القراآن الكريم، فلم َيَدْع بيًتا في المدينة اإل ودخله. اأ�شتنتج دللة ذلك.
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ثقافات  من  ينفعهم  ما  نحو  وتوجيههم  والمجتمع،  الأمة  لقيم  المخالفة  المعلومات 
واأفكار، ومن تلك التوجيهات ما ياأتي:

اأ    - تعميق الإيمان في نفو�سهم، وتربيتهم على العتزاز بالإ�شالم والنتماء اإليه، وتعليمهم القراآن 
الكريم وحفظه، وتحفيظهم ال�شنة النبوية ال�شحيحة، وتعليمهم اأقوال العلماء والفقهاء.

العلم  اأهل  ب�شوؤال  معلومات،  من  ي�سلهم  مما  والتثبت  التحري  ب�سرورة  ال�سباب  توعية  ب- 
والخت�شا�س عن النافع وال�شار منها.

جـ - ن�سر الثقافة والأفكار ال�سليمة لل�سباب عن طريق الإعالم الهادف.
د   - محاربة الأفكار المنحرفة التي توؤثر في عقول ال�شباب، بقيام موؤ�ش�شات المجتمع المعنية، 

ببيان خطرها في الأفراد والمجتمع وا�شتقراره، والتحذير من اتباعها.
2- الفقر والبطالة

تعي�س كثيٌر من الدول اأو�شاًعا اقت�شاديًة �شعبًة، وهذا يوؤدي اإلى عدم القدرة على دعم ال�شباب 
اإلى  توؤدي  التي  ال�شباب  بين  البطالة  ن�شبة  ارتفاع  في  يت�شبب  ما  لهم؛  العمل  فر�س  وتوفير 
زيادة الأزمات في المجتمع عند عدم تمكن ال�شباب من تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم اإلى 
فعلى  رغباتهم،  لتحقيق  والقانون  لالأخالق  المخالفة  الطرق  اإلى  بع�شهم  فيلجاأ  الم�شتقبل، 
على  تعمل  كاأن  والبطالة،  الفقر  لمحاربة  المدى  بعيدة  اإ�شتراتيجية  خطًطا  تر�شم  اأن  الدولة 
ا على  تاأهيل ال�شباب للعمل في المناحي المختلفة ال�شناعية والحرفية والتجارية، وينبغي اأي�شً
الأغنياء م�شاعدة  الم�شكلة، فعلى  الإ�شهام في حل هذه  المجتمع وموؤ�ش�شاته جميعها  فئات 
ال�شباب عن طريق اإن�شاء الم�شاريع التجارية، اأو بناء الم�شانع التي ت�شهم في توفير فر�س العمل 
ا المبادرة اإلى ِريادة الأعمال، والتفكير في م�شاريع بح�شب طاقاتهم  لهم، وعلى ال�شباب اأي�شً

وقدراتهم، والبتعاد عن ثقافة العيب في كثير من المهن التي يعزف عنها ال�شباب.

اأفكر واأ�ستنتج

اأفكر في اأ�شباب اأخرى للفقر والبطالة، واأ�شتنتج اأثارها في ال�شباب.
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انت�شرت في الع�شر الحديث كثير من التحديات والمغريات التي تواجه ال�شباب، ما اأ�شهم في 
دفع فئة منهم اإلى �شلوك الطريق الخطاأ في حياتهم، مثل تعاطي المخدرات، و�شرب الم�شكرات 
والعالقات غير ال�شرعية، وغيرها من المظاهر التي انت�شرت بين بع�س ال�شباب في الوقت الحا�شر. 

وقد اأر�شد الإ�شالم اإلى اأمور تقي ال�شباب من النحالل الخلقي، منها:
يوم  وكبيرها  �شغيرها  اأعمالهم  على  محا�شبون  النا�س  باأنَّ  واليقين  تعالى،  اهلل  رقابة  ا�ست�سعار   -1

 } تعالى:  قال  القيامة، 
 } )�شورة الكهف، الآية49(. 

"نعمتان   : النافعة، قال ر�شول اهلل  الريا�سة والمطالعة للكتب  2- ملء الفراغ بما هو نافع كممار�سة 
ّحة والفراغ")1(. مغبوٌن فيهما كثيٌر من الّنا�س ال�شّ

3- اختيار الرفقة ال�سالحة، قال ر�شول اهلل : "المرء على دين خليله فلينظر اأحدكم من يخالل")2(.

4- تدريب النف�ص على العفة، وذلك بغ�س الب�شر عن المحرمات، قال اهلل تعالى: { 
 } )�شورة النور، الآية30(.
5- الحذر من بع�ص و�سائل الإعالم، التي تعمل على اإف�شاد الأخالق في ما تبثه من برامج واأعمال فنية 

مخالفة للقيم الإيمانية.
6- توعية ال�سباب بالآثار النف�سية والج�سمية التي يخلفها النحالل الخلقي، واأثر ذلك في المجتمع من 

جرائم وتفكك، قال اهلل تعالى: { 
 } )�شورة التوبة، الآية122(.

7- ا�ستثمار طاقات ال�سباب نحو الأعمال النافعة التي يعود اأثرها عليهم وعلى مجتمعهم، كالتحاقهم 
بالموؤ�ش�شات المهنية وغير المهنية، والأعمال التطوعية، والأندية الثقافية، والحوارية، ودور 

القراآن الكريم، وغيرها.

ثالثًا: النحالل الخلقي

)1( �شحيح البخاري.
)2( �شنن الترمذي، حديث ح�شن.
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اأثري خبراتي

اأذكر مثاًل على الأخطار الجتماعية التي تخلفها النحرافات الخلقية.

1- اأقدر اهتمام الإ�شالم بال�شباب.
2- اأحر�س على ال�شتخدام الآمن لو�شائل التوا�شل الجتماعي.

3- اأعمل في مهنة �شريفة، ول التفت اإلى ثقافة العيب.
. ................................ -4

القيم الم�ستفادة من الدر�ص:
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الأ�سئلة

1- بّين الخ�شائ�س النف�شية والج�شمية التي تتمتع بها فئة ال�شباب.
2- اهتم الإ�شالم بفئة ال�شباب، اذكر ثالثة اأمور تدل على ذلك.

ح �شببين لظهور التحدي الثقافي والفكري اأمام ال�شباب.  3- و�شّ
4- اذكر ثالثة اآثار للفقر والبطالة في فئة ال�شباب.

5- اكتب توجيهين لل�شباب  يحافظون بهما على اأنف�شهم اأمام كل تحدٍّ من التحديات الآتية:

التوجيهالتحديالرقم

التحدي الفكري1

الفقر والبطالة2

النحالل الخلقي3
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ال�ّسياحة واآدابها

خلق اهلل تعالى هذه الأر�س مترامية الأطراف، 
بما فيها من جبال و�شهــول، وبحار ومحيطات، 
ومناظر طبيعية خالبة، ودعا اهلل عز وجل الإن�شان 
اإلــى اكت�شــاف مــا حولــه للتاأمل في بديــع خلقه 
تعالــى، والّتمتع بجمال الكــون العظيم، للّترويح 
عــن الّنف�س، ليكــون باعًثا له على قــوة الإيمان، 

ومعيًنا على اأداء واجبات الحياة، قال تعالى:
{  } )العنكبوت، الآية20(.

نتاجات الدر�س

يتوقع من الطالب في نهاية الدر�ص اأن يكون قادًرا على:
1- تعريف مفهوم ال�ّشياحة في الإ�شالم.

2- تعداد  اأبرز اأهداف ال�ّشياحة وفوائدها.
3- ذكر اآداب ال�ّشياحة واأحكامها.

4- بيان واجبات الم�شلم تجاه ال�شياح.
5- احترام الأماكن ال�شياحية، والمحافظة عليها.

ال�شياحة: النتقال في الأر�س للترويح عن الّنف�س، وتحقيق غر�س م�شروع، كالتنزه، وطلب 
في  ينتقلون  للذين  المدح  �شياق  في  الكريم  القراآن  في  ال�شياحة  ذكر  ورد  وقد  والعبادة.  العلم، 
  } تعالى:  قال  تعالى،  اهلل  ير�شي  لغر�ٍس  الأر�س 

�شرورية  اجتماعية  حاجة  الّنف�س  عن  الترويح  اأ�شبح  وقد  الآية112(،  )التوبة،   {  
في الع�سر الحا�سر، ب�سبب تغير نمط الحياة ال�سريع، وازدياد ال�سغوط النف�سية، ما ي�سبب الملل 
والفتور للّنف�س الب�شرية، فكان ل بّد من الترويح عن الّنف�س حّتى ت�شتعيد ن�شاطها، وتوا�شل �شيرها 

بجد نحو العمل وتحقيق الأهداف.

اأوًل: مفهوم ال�ّسياحة في الإ�سالم

الدر�ص
احلادي والثالثون 
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اأفكر واأ�ستنتج

اأندوني�شيا من الدول الإ�شالمية التي انت�شر فيها الإ�شالم عن طريق الّتجار الم�شلمين. اأفكر 
في هذه العبارة، واأ�شتنتج اأثر اأخالق التجار الم�شلمين في دخول الإ�شالم اإليها.

لل�ّشياحة فوائد متعددة وفي ما ياأتي بيان لبع�س منها:
1- التفكر والتاأمل بهدف العتبار

الإيمان  يزيد  الكون  في  والمتَقن  م  والمنظَّ المتنا�شق  تعالى  اهلل  �شنع  بديع  في  العقل  اإعمال 
العظة والعبرة  الحياة، واأخذ  بواجباته في هذه  الإن�شان  قيام  اإلى  القلب ويعمقه، ويدعو  في 

تعالى: {  ال�شابقة، ومن ذلك قوله  بالأمم  مّما حّل 
 } )اآل عمران، الآية137(.

2- الترويح عن النّف�ص والتّنزه
ي�شمل الترويح عن النف�س زيارة اأماكن العبادة باأداء العمرة، وزيارة الم�شجد النبوي، والم�شجد 
الكهف،  اأهل  ال�شابقة كجر�س، وكهف  الح�شارات  ومعالم  التاريخية،  والأماكن  الأق�شى، 
ا زيارة المتنزهات البرية ذات المناظر الطبيعية الخالبة، ورحالت ال�شيد، وزيارة  وي�شمل اأي�شً
البحار والمحيطات وركوب القوارب فيها، و�شعود الجبال، وح�شور الدورات الريا�شية، 

والت�شّوق، وزيارة حدائق الحيوانات، وغيرها من الأن�شطة الترفيهّية. 
3- تحقيق المنفعة القت�سادية لكثير من البلدان

تعد ال�شياحة مورًدا اقت�شاديًّا بما تتطلبه من اإقامة لكثير من الم�شاريع النافعة للّنا�س كالطرق 
والفنادق والحدائق والمتنّزهات، والتعامل مع ال�شّياح بيًعا و�شراء.

4- التعارف بين ال�سعوب
الأخرى،  الأمم  مخالطة  تحدث  ال�شياحة  طريق  عن  وخبراتهم،  الآخرين  تجارب  نقل  اإن 

وتح�شل الفائدة بتعّرف على علوم تلك الأمم، وتعريفهم مبادئ الإ�شالم وقيمه العظيمة.

ثانيًا: فوائد ال�ّسياحة
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الآداب،  من  توجد جملة  اأّنه  اإّل  الّنف�س  عن  ترفيًها  العاّمة  �شورتها  في  ال�شياحة  كانت  واإن 
والأحكام ينبغي اأن يتحلى بها الإن�شان، ومن اأهّمها:

1- اأن يكون الغر�ص من ال�سياحة م�سروًعا، ومن ذلك الترويح عن النف�س، واكت�شاف خلق اهلل تعالى 

في هذه الأر�س، ول ي�شغله عن عباداته ومهامه الأ�شا�شية.
بليل  راكب  �شار  ما  اأعلم  ما  الوحدة  في  ما  الّنا�س  يعلم  "لو   : قال  الحة،  ال�سّ اختيارالّرفقًة   -2

وحده")1(.
3- الدعاء عند النزول في المكان، فقد كان الّنبي  اإذا نزل مكاًنا قال: "اللهّم  اإّنا ن�شاألك خير هذه 

القرية، وخير اأهلها، وخير ما فيها، ونعوذ بك من �شرها، و�شر اأهلها، و�شّر ما فيها")2(.
4- التزام التعليمات والقوانين المعمول بها في المكان الّذي نزل فيه.

5- تجنب المظاهر ال�سلوكية ال�سيئة في اأثناء ال�سياحة، وذلك بالمحافظة على نظافة المكان، وتجنب 

اأثاث المكان،  البيئة، وبالمحافظة على نظافة دورات المياه، والحر�س على �شالمة  تلويث 
ول �شيما في الأماكن العامة والمتنزهات.

6- العتدال في الإنفاق والبعد عن الإ�سراف، قال تعالى: {  } 

)�شورة الأعراف، الآية31(.

ثالثًا: اآداب ال�ّسياحة واأحكامها 

 اأفكر واأكتب

اأفكر  في اآداب اأخرى لل�شياحة، واأكتبها في دفتري.

)1( �شحيح البخاري.
)2( �شنن الّن�شائي، وهو �شحيح.
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)1( م�شند الإمام اأحمد بن حنبل، وهو �شحيح.
)2( �شنن اأبي داود، وهو �شحيح.

اأناق�س

 اأناق�س مع زمالئي الآثار الإيجابية التي تعود على وطني عند معاملة ال�شائح بالح�شنى.

1- األتزم اآداب ال�شياحة.
2- اأعامل ال�شياح بلطف ورفق.

3- اأحافظ على الأماكن العامة في اأثناء ترحالي.
. ................................ -4

القيم الم�ستفادة من الدر�ص:

الإ�شالم  باأخالق  فالتزاًما  متنوعة،  لأغرا�س  النا�س  من  كثير  فيها  ن�شكن  التي  الأماكن  يزور 
واأعرا�شهم، ويظهر  واأموالهم  اأنف�شهم  لهم  ب�شلوك ح�شاري يحفظ  التعامل معهم  ينبغي  واآدابه 
�شماحة ر�شالة الإ�شالم مع النا�س جميًعا، ويقدم لهم �شورة اإيجابية، ومن الآداب التي يجب علينا 

التزامها ما ياأتي:
1- تجنب الإ�شاءة لل�شائحين اأو العتداء عليهم بقول اأو فعل، قال ر�شول اهلل : "لي�س الم�شلم 

بالّطّعان، ول الّلعان، ول الفاح�س، ول البذيء")1(. 
2- تي�شير اأمورهم، وت�شهيل معامالتهم، والتعامل معهم بلطف، وب�شا�شة.

3- اإر�شاد التائهين منهم اإلى المكان الّذي يق�شده، وهذا من حقوق الطريق التي اأخبر عنها النبي 
: "واإر�شاد ال�ّشبيل")2(.

4- الرفق بهم في البيع وال�شراء، وعدم ا�شتغاللهم.

رابًعا: واجبنا نحو ال�سائحين في بلدنا
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الأ�سئلة

ح المق�شود بال�شياحة في الإ�شالم. 1- و�شّ
2- لل�شّياحة في الإ�شالم فوائد كثيرة، اذكر ثالًثا منها.

3- عدد ثالثة من الآداب التي ينبغي مراعاتها مع ال�ّشياح الّذين يدخلون اإلى بالدنا.
4- اأ�شتنتج من الأدلة ال�شرعية الآتية اآداب ال�شياحة:

الأدبالدليل ال�رشعيالرقم

قال ر�شول : "اأعطوا الّطريق حّقه"1

قال ر�شول :"من قتل معاهًدا لم يرح رائحة الجّنة واإّن 2
ريحها توجد من م�شيرة اأربعين عاًما"

3
قال ر�شول :"اللهّم اإّنا ن�شاألك خير هذه القرية، وخير 
اأهلها، وخير ما فيها، ونعوذ بك من �شرها، و�شر اأهلها، 

و�شّر ما فيها"
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مفهوم الأمانة:

اأهمية الأمانة: �سمول الأمانة:حكم الأمانة:

اأقيّم معلوماتي واأنّظمها
بعد درا�شتي الدرو�س ال�شابقة، اأكمل المخططات التنظيمية الآتية بما ينا�شبها:

اأوًل: الدر�ص التا�سع والع�سرون )الأمانة(
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ثانيًا: الدر�ص الثالثون )ال�سباب وتحديات الع�سر(

عناية الإ�سالم بال�سباب
............................................................................................................
............................................................................................................

توجيهات الإ�سالم لحماية ال�سباب من التحدي الثقافي الفكري
............................................................................................................
............................................................................................................

توجيهات الإ�سالم لحماية ال�سباب من تحدي الفقر والبطالة
............................................................................................................
............................................................................................................

توجيهات الإ�سالم لحماية ال�سباب من تحدي النحالل الخلقي
............................................................................................................
............................................................................................................

الثقافي الفكري

الأ�سباب
التحدي

النتائج

الفقر والبطالة

الأ�سباب
التحدي

النتائج

النحالل الخلقي

الأ�سباب
التحدي

النتائج
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ثالثًا: الدر�ص الحادي والثالثون )ال�سياحة واآدابها(

فوائد ال�سياحة

واجبنا نحو ال�سياح

اآداب ال�سياحة واأحكامها

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مفهوم ال�سياحة في الإ�سالم: ..............................................................................
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ثقافة العتذار 

النا�س  بين  التعامل  يكون  باأن  الإ�شالم  اأمر 
تلك  يف�شد  ما  اأحياًنا  يحدث  ولكن  بالح�شنى، 
اأحدهم،  عن  ي�شدر  خطاأ  نتيجة  بينهم  العالقة 
وجهه  فقد  الخطاأ،  من  مع�شوم  غير  والإن�شان 
اإلى العتذار، فهو  الحالة  الإ�شالم في مثل هذه 
الألفة  تعيد  اجتماعية  ومهارة  ح�شاري  �شلوك 

والمحبة بين النا�س.

نتاجات الدر�س

يتوقع من الطالب في نهاية الدر�ص اأن يكون قادًرا على:
1- تعريف مفهوم العتذار والإعذار.

. 2- اإعطاء نماذج  لالعتذار من �شيرة ال�شحابة
3- ذكر اآداب العتذار.

4- بيان اآثار العتذار والإعذار في الفرد والمجتمع.
5- التزام خلق العتذار حال وقوعه في الخطاأ.

العتذار هو رجوع المخطئ عن الخطاأ، واإظهار ذلك لمن كان الخطاأ بحقه باأ�شلوب لين 
ومقبول، وطلب الم�شامحة منه. 

والعتذار خلق عظيم يدل على ثقة الإن�شان المعتذر بنف�شه، وقدرته على مواجهة اأخطائه 
بكل �شجاعة. وكما على المخطئ العتذار، فمن الواجب على الطرف الآخر اأن يقبل العتذار، 

برفع اللوم عن المخطئ، وقبول اعتذاره وم�شامحته، وهو ما ي�شمى )بالإعذار(. قال تعالى:
{  } )�شورة الأعراف، الآية 199(. وقال النبي : "ما زاد 
فالأقوياء هم  لنف�شه،  الإن�شان  احترام  يحققان  والإعذار  العتذار  اإن  ا")1(.  عزًّ اإل  بعفو  عبًدا  اهلل 

الذين يت�شامحون.

اأوًل: مفهوم العتذار واأهميته 

الدر�ص
الثاين والثالثون 

)1( �شحيح م�شلم.

اأ�ستنتج

من  الحكمة  اأ�شتنتج  روي اأنَّ عمر بن الخطاب  قال: "اأعقل النا�س اأعذرهم للنا�س"، 
و�شف من يقبل اعتذار المعتذر بالعقالنية.
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لقد �شرب لنا �شحابة ر�شول اهلل  نماذج م�شرفة في العتذار، والإعذار ومن هذه النماذج 
ما ياأتي:

، عندما نادى اأبو ذر بالًل بقوله: "يا ابن ال�شوداء"، وكان  1- اعتذار اأبي ذر لبالل بن رباح 
فقال لأبي ذر   ، للنبي  بالٌل ذلك  ف�شكا  عليهم،  اهلل  ال�شحابة ر�شوان  اأمام مالأ من  ذلك 
الغفاري: "اأعّيرته باأمه؟")2( فقام اأبو ذر وو�شع راأ�شه على التراب في طريق بالل، وطلب منه 
اأن يطاأه بقدمه اعتذاًرا له، فقام بالٌل  واأخذ يقبُِّل راأ�س اأبي ذر  دلياًل على قبول اعتذاره.
2- اعتذار اأبي بكر وعمر بن الخطاب  لبع�شهما، فقد روى اأبو الدرداء : "كانت بين اأبي 
بكر وعمر محاورة، فاأغ�شب اأبو بكر عمر، فان�شرف عنه عمر غ�شباَن، فتبعه اأبو بكر ي�شاأله اأن 
يغفر له، فلم يفعل، فاأقبل اأبو بكر اإلى ر�شول اهلل  ، ف�شلم وقال: يا ر�شول اهلل! اإني كان بيني 
وبين ابن الخطاب �شيء فاأ�شرعت اإليه ثم ندمت، ف�شاألته اأن يغفر لي، فاأبى علي فاأقبلت اإليك 
فقال: "يغفر اهلل لك يا اأبا بكر" )ثالًثا(، ثم اإن عمر ندم على ما كان منه، فاأتى منزل اأبي بكر 
ف�شاأل عنه، فلم يجده، فاأتى اإلى النبي  ف�شار وجه النبي  يتغير، حتى اأ�شفق اأبو بكر فجثا 
اأبو بكر على ركبتيه، وقال: يا ر�شول اهلل! واهلل اأنا كنت اأظلم )مرتين(، فقال النبي : "اإن اهلل 
بعثني اإليكم فقلتم: كذبت، وقال اأبو بكر: �شدقت، ووا�شاني بنف�شه وماله، فهل اأنتم تاركو لي 

�شاحبي" )مرتين( فما اأوذي بعدها")3(، فاعتذر كل منهما لالآخر، وقبال عذر بع�شهما.

ثانيًا: نماذج ُم�َسّرفة في العتذار

ومن الدلئل التي تدل على اأهمية ثقافة العتذار والإعذار ما جاء في قوله تعالى: {   

 } )�شورة النور، الآية22(، فقد نزلت هذه الآية في اأبي بكر ال�شديق  حينما قطع 
ال�شدقة عن ِم�شطح بن اأُثاثة  بعد خطاأ ارتكبه، فنزلت الآية تدعوه اإلى العفو وم�شامحته والعودة 
للت�شدق عليه، َفَقاَل اأَُبو َبْكٍر: "َبَلى َواهلِل اإِنِّي لأُِحبُّ اأَْن َيْغِفَر اهللُ ِلي، َفَرَجَع اإَِلى ِم�ْشَطٍح الَِّذي َكاَن 

ُيْجِري َعَلْيِه ال�شدقة")1(.

)1( �شحيح البخاري.

)2( �شحيح البخاري.

)3( �شحيح البخاري.
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لالعتذار اآداب ينبغي على المعتذر اللتزام بها عند قيامه بالعتذار ممن اأخطاأ في حقه، منها:
1- اختيار الوقت المنا�سب، فمن ال�شروري تحري الوقت المنا�شب لالعتذار لمن وقع الخطاأ في 

حقه. 
2- ا�ستخدام الأ�سلوب المنا�سب، �شواء بالقول، كا�شتعمال العبارات اللطيفة، اأو بالأفعال الح�شنة 

التي تدل على الندم.
3- العتذار في المكان المنا�سب، فينبغي للمعتذر اأن يتحرى المكان المنا�شب لل�شخ�س الذي وقع 

الخطاأ في حقه، فربما اأدى �شوء اختيار المكان اإلى جرح الم�شاعر وتفاقم الم�شكلة.

لالعتراف بالخطاأ والعتذار عنه، واإعذار المخطئ، فوائد عديدة يجنيها الفرد والمجتمع، 
منها:

يديه معتذًرا  بين  الذي يقف  �شبحانه ير�شى عن عبده  1- تح�سيل ر�سا اهلل عز وجل ومحبته، فاهلل 
معترًفا بخطئه، وتق�شيره، قال تعالى: {  } 

)�شورة النور، الآية22(.

2- تقوية اأوا�سر المحبة بين اأفراد المجتمع، َقاَل َر�ُشوُل اهلِل :  "اّتق اهلل حيثما كنت، واأتبع ال�ّشّيئة 
الح�شنة تمحها، وخالق الّنا�س بخلٍق ح�شٍن ")1(.

ثالثًا: اآداب العتذار

رابًعا: اآثار العتذار والإعذار 

)1( �شنن الترمذي، وهو ح�شن.

اأفكر واأذكر

اآ�سف: كلمة اأ�شتخدمها للتعبير عن اعتذاري ل�شخ�س اأخطاأت في حقة. 
اأذكر عبارات اأخرى تدل على العتذار.

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

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

. ................................................................................
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اأ�ستنتج

كيف يوؤدي ن�شر ثقافة العتذار بين اأفراد المجتمع اإلى تما�شك المجتمع.

1- اأبادر بالعتذار ممن اأخطاأت بحقهم.
2- اأقبل اعتذار من اأخطاأ في حقي.
3- اأح�شن اختيار اأ�شلوب العتذار.

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

القيم الم�ستفادة من الدر�ص:

اأثري خبراتي

ثقافة  ن�شر  في  والإعالم  والم�شجد،  والمدر�شة،  الأ�شرة،  من  لكل  واحد  دور  في  اأفكر 
العتذار.

3- زوال الخ�سومات بين المتخا�سمين وعودة المحبة، واإعادة العالقة بينهم على اأ�شا�س المحبة، قال 
اهلل تعالى: {  

 } )�شورة ف�شلت، الآية34(.
4- ال�سعور بالراحة والطمائنينة، فاإن العتذار يمنح الفرد الثقة بالنف�س؟
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الأ�سئلة

1- بّين مفهوم كل مما ياأتي: العتذار، والإعذار.
ا. 2- هاِت مثاًل واحًدا لعتذار ال�شحابة  لبع�شهم بع�شً

3- عدد ثالثة من اآداب العتذار.
ا". 4- بّين عالَم يدل قول َر�ُشول اهلل : "ما زاد اهلل عبًدا بعفو اإل عزًّ

5- اذكر ثالثة من اآثار العتذار والإعذار في الفرد والمجتمع.
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ال�سالة دللت ومعاٍن

ال�شالة هي الركن الثاني من اأركان الإ�شالم، 
واأول ما يحا�شب عليه الإن�شان يوم القيامة، قال 
َل َما ُيَحا�َشُب ِبِه اْلَعْبُد َيْوَم  ر�شول اهلل : "اإِنَّ اأَوَّ
ْفَلَح  اأَ ُلَحْت َفَقْد  اَلُتُه، َفاإِْن �شَ اْلِقَياَمِة ِمْن َعَمِلِه �شَ
َر")1(،  َوَخ�شِ َخاَب  َفَقْد  َدْت  َف�شَ ْن  َواإِ َواأَْنَجَح، 
واأركانها  ال�شالة  اأحكام  قبل  من  عرفت  وقد 
الدر�س  هذا  وفي  وغيرها،  و�شجود  ركوع  من 

ا من معاني ال�شالة ودللتها. �شتتعرف بع�شً

نتاجات الدر�س

يتوقع من الطالب في نهاية الدر�ص اأن يكون قادًرا على:
1- تعريف مفهوم ال�شالة.

2- تو�شيح بع�ٍس من معاني ال�شالة ودللتها.
3- ذكر مظاهر ال�شتعداد لل�شالة.

4- بيان اآثار اأفعال ال�شالة في الفرد.
5- ا�شتح�شار معاني اأعمال ال�شالة في �شالته.

ال�شالة معراج الموؤمن اإلى اهلل تعالى، يناجي فيها ربه، مناجاة ل بد من اأن تكون باأدٍب يتنا�شب 
مع عظمته وكمال �شفاته، ومن مظاهر ال�شتعداد: 

1- الإح�سان في الو�سوء
فالو�سوء عبادة ي�ستعد بها الموؤمن للوقوف بين يدي اهلل في ال�سلة، وهو �سرٌط ل�سحتها، فل 
�شالة بال و�شوء، اإذ ينظف الم�شلم بالو�شوء ج�شده، ويطهر قلبه من الخطايا، ويعيد تاأهيل 
فالمتو�شئ  والإ�شراق،  الو�شاءة  من  ا�شتقاًقا  ال�شم  بهذا  الو�شوء  �ُشمي  لذا  النف�شية،  �شحته 
"ما   : اهلل  ر�شول  قال  والأجر،  الثواب  عظيم  من  له  ما  مع  وقلبه،  وروحه  وجهه  ي�شرق 
ن و�شوءه، اإل ُغِفر له ما بينه وبين ال�شالة الأخرى حتى ُي�شلِّيها")2(،  ِمن امرٍئ يتو�شاأ فُيح�شِ
على  كذلك  يحر�س  اليوم،  في  مرات  و�شوئه خم�س  اإح�شان  على  يحر�س  الذي  فالم�شلم 

الإتقان والإح�شان في �شوؤون حياته جميعها.

اأوًل: ال�ستعداد لل�سالة

الدر�ص
الثالث والثالثون 

)1( �شنن الن�شائي وهو �شحيح.
)2( �شحيح ابن خزيمة، وهو �شحيح.



211

اإذا اأح�شن الم�شلم في �شالته، فاإّن �شالته ت�شل به اإلى غايتها من الهداية والرحمة، وبالإح�شان 
فيها ي�شل الإن�شان اإلى مرتبة المراقبة، وبهذا ال�شلوك التعبدي ت�شل ال�شالة اإلى غايتها في تزكية 
النف�س وتهذيب ال�شلوك، والإح�شان يبداأ مع الم�شلي عندما يدخل في �شالته، ويتجلى ذلك عن 

طريق: 
1- تكبيرة الإحرام "اهلل اأكبر"

هي مفتاح العبادة يقولها كل َمن ُيريد الدخول في ال�شالة، فاإذا قالها يكون بذلك اأقبل على 
اهلل تعالى، وترك الن�شغال بغيره.

2- دعاء ال�ستفتاح
وجهي  "وّجهُت  فيقول:    الر�شول  حديث  من  تعلمه  بما  �شالته  الم�شلي  ي�شتفتح  حيث 
كي ومحياَي  اإّن �شالتي ون�شُ اأنا من الم�شركين.  للذي فطر ال�شماوات والأر�س حنيًفا وما 
ومماتي هلل ربِّ العالمين ل �شريك له وبذلك اأُِمرُت واأنا من الم�شلمين")1(. وفي هذا الدعاء 

تاأكيد اإخال�س الإن�شان و�شدق التوجه والمبادرة نحو الخير.

2- ترديد الأذان
اإذ يقول "اهلل اأكبر"  الترديد مع الموؤذن لتر�شيخ معاني الأذان وقيمه في فكره و�شلوكه، فهو 
فاإنما يعظم اهلل �شبحانه وتعالى ويتوجه اإليه وحده، وعندما يردد ال�شهادتين فاإنما يوثق �شلته 
بهما، لأنهما عنوان اإيمانه، فاإذا ردد الدعوة اإلى الفالح وال�شالة ففي ذلك دعوة اإلى اأن ي�شعى 

في حياته اإلى تحقيق الخير والنجاح.

ثانيًا: الدخول في ال�سالة 

)1( �شحيح م�شلم.

اأناق�س

اأناق�س مع زمالئي دللت دعاء ال�شتفتاح، واأثره في نف�شي.
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اأقراأ واأ�ستنتج

اقراأ الحديث ال�شريف الآتي، واأ�شتنتج منه ف�شل الذكر في الركوع:
كعِة  ا رَفع راأ�َشه ِمن الرَّ روي عن ال�شحابة  قولهم: كنَّا يوًما ُن�شلِّي وراَء ر�شوِل اهلِل ، فلمَّ
وقال: �شِمع اهللُ ِلَمن حِمده، قال رجٌل وراَءه: ربَّنا ولك الحمُد حمًدا كثيًرا طيًِّبا مبارًكا فيه، 
فقال  اهلِل،  ر�شوَل  يا  اأنا  رجٌل:  فقال  اآنًفا؟"،  الُمتكلُِّم  "َمِن   قال:  اهلِل  ان�شَرف ر�شوُل  ا  فلمَّ
ر�شوُل اهلِل : "لقد راأيُت ب�شًعا وثالثين ملًكا يبتدرونها - يت�شابقون - اأيُّهم يكُتُبها اأّول")2(.

3- قراءة �سورة الفاتحة
وي�شاأله  ويرجوه  ويدعوه  وُيمجده،  فيحمده  ربه  الم�شلي  بها  يناجي  محكمات  اآياٍت  �شبع 
الَة بيني وبيَن عبدي  الهداية اإلى ال�سراط الم�ستقيم، قال النبي : "قاَل اهللُ تعالى: ق�شمُت ال�شَّ
 } قاَل اهللُ تعالى: 

5

4 3

2

1

7

6

ن�شفيِن، ولعبدي ما �شاأَل، فاإذا قاَل العبُد: { 
 } قـاَل اهللُ تعالى: اأثنى عليَّ عبدي. واإذا قـاَل:
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َحِمدني عبدي. واإذا قـاَل: { 
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دني عبدي، فاإذا قاَل: {   } قاَل: مجَّ
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هذا بيني وبيَن عبدي ولعبدي ما �شاأَل. فاإذا قاَل: { 
 } قاَل: هذا لعبدي ولعبدي ما �شاأل")1(.
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4- الركوع
اهلل  من  قرًبا  الم�شلي  بها  يزداد  التي  الركوع،  و�شعية  اإلى  القيام  و�شعية  من  الم�شلي  ينتقل 
التذلل  اإظهار  القيام في  اأعظم من  لربه، وهو  الإن�شان  لتذلل  اإظهاًرا  الركوع  تعالى؛ لأن في 
اإلى اهلل تعالى، فيزداد بذلك اإلحاًحا في طلب ر�شا ربه في اإعالن خ�شوعه بما يردده من دعاء 

وغيره.

)1( �شحيح م�شلم.

)2( �شحيح م�شلم.
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5- ال�سجود
وبه يكون العبد اأقرب ما يكون اإلى اهلل عز وجل، فاإن فيه اأبلغ �شور التذلل هلل رب العالمين 
والفتقار اإليه، فهو في �شجوده قد انخف�س باأعلى ما فيه، فو�شع جبهته واأنفه على الأر�س، 
والخيالء  الغرور  زال  و�شفره،  واإقامته  ونهاره،  ليله  في  ال�شالة،  اأوقات  كل  في  تكرر  فاإذا 
الذي يتعالى به على الأحياء، ويتعالى به الأغنياء على الفقراء، والأقوياء على ال�شعفاء، فالنا�س 

جميعهم اأمام عظمة اهلل تعالى �شواء.
6- الت�سليم

لِّم الم�شلي في نهاية �شالته عن يمينه، وعن ي�شاره قائاًل: )ال�سالم عليكم ورحمة اهلل(، وهو  ُي�شَ
بذلك يبرز قيمة من قيم الإ�شالم، وهي اإف�شاء ال�شالم بين النا�س كافة.

  اهلل  ر�شول  بذلك  اأمره  ما  بح�شب  الم�شلم  يكررها  التي  ال�شالة  اأعمال  فهذا هو مجمل 
فتر�شخ بذلك معانيها واآثارها في نف�شه، وتنعك�س على �شلوكه وحياته.

1- اأ�شتح�شر معاني اأعمال ال�شالة، واأتاأمل فيها. 
2- اأحر�س على الخ�شوع في �شالتي. 

3- اأجعل من �شالتي منهاج حياٍة لي.
. ................................ -4

القيم الم�ستفادة من الدر�ص:
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الأ�سئلة

1- لل�شالة مكانة عظيمة في الإ�شالم، و�شح ذلك. 
2- اذكر اأمرين ي�شتعد بهما الم�شلم لأداء �شالته. 

3- بّين الدللت المرتبطة بكل عمل من اأعمال ال�شالة الآتية: 
اأ   - دعاء ال�شتفتاح.
ب- تكبيرة الحرام.

جـ- الركوع.
د  - ال�شجود.
4- علل ما ياأتي: 

اأ   - �ُشمي الو�شوء بهذا ال�شم.
ب- ُيعد ال�شجود من اأعظم اأعمال ال�شالة.
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عـلو الهمة

الهمة العالية تو�شل �شاحبها اإلى بلوغ غاياته 
مـنازلهم  ترتـفع  وتحـقيـق طموحـاتـه، والنـا�س 
بمقدار علو هممهم ونبِل مقا�شدهم،  ف�شاحب 
وتعلقه  للخير،  بمبادرته  يتميز  العالية  الهمة 
بمعالي الأمور، واإتقانه لما يوكل اإليه من اأعمال، 
فال تنتهي اإنجازاته في اأمور دينه ودنياه، بل كلما 
انتهى من اإنجاز �سعى اإلى اآخر بهمة ون�ساط، قال 

َما  َعَلى  اْحِر�ْس  َخْيٌر  ُكٍلّ  َوِفي  ِعيِف،  ال�شَّ اْلُموؤِْمِن  ِمْن  اهلِل  اإَِلى  َواأََحبُّ  َخْيٌر  اْلَقِويُّ  "اْلُموؤِْمُن   :
اَبَك �َشْيٌء َفاَل َتُقْل َلْو اأَنِّي َفَعْلُت َكاَن َكَذا َوَكَذا، َوَلِكْن  َيْنَفُعَك، َوا�ْشَتِعْن ِباهلِل، َوَل َتْعَجْز، َواإِْن اأَ�شَ

ْيَطاِن")1(. ُقْل َقَدُر اهلِل َوَما �َشاَء َفَعَل، َفاإِنَّ َلْو َتْفَتُح َعَمَل ال�شَّ

علو الهمة: قوة الإرادة والعزيمة الأكيدة في بلوغ الأهداف والغايات النبيلة، وتجاوز العقبات 
للو�شول اإلى معالي الأمور.

فعلو الهمة يدفع �شاحبه اإلى الجد والمثابرة في العمل، وقد حثَّ ر�شول اهلل  على علوِّ الهمة 
فقال : "اإّن اهلل تعالى يحبُّ معالَي الأمور واأ�شراَفها، ويكره �شفا�شفها" )2(. )�شفا�شفها اأَي رديئها 

وحقيرها(. 
وجد  فاإذا  كثيرة،  لأ�شباب  هممهم  علو  في  النا�س  ويتفاوت 
والجتهاد  المثابرة  فعليه  تق�شيًرا  اأو  فتوًرا  نف�شه  في  الإن�شان 

والأخذ بو�شائل رفع الهمة التي اأر�شدنا اإليها ديننا الحنيف.

اأوًل: مفهوم علو الهمة

)1( �شحيح م�شلم.
)2( المعجم الكبير للطبراني، وهو �شحيح.

الدر�ص
الرابع والثالثون 

نتاجات الدر�س

يتوقع من الطالب في نهاية الدر�ص اأن يكون قادًرا على:
1- تعريف مفهوم علو الهمة.

علو  تح�شيل  في  الم�شاعدة  الو�شائل  تحديد   -2
الهمة.

3- بيان دور القدوة الح�شنة في علو الهمة.
4- ا�شتنتاج اأثر العلم والمعرفة في علو الهمة.

5- تجنب  الياأ�س والتذمر.
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ي�شتطيع الإن�شان اأن يكون �شاحب همة عالية عن طريق اأمور عدة منها:
1- الطموح والغايات

للطموح والغايات النبيلة اأهمية كبيرة في علو الهمة، ف�شاحبها يمتلك روؤية وا�شحة، وي�شع 
لنف�شه اأهداًفا مرحلية بخطط يمكن تحقيقها عن طريق و�شائل مو�شلة لها، فيقدر الزمن الالزم 
لها، ويبداأ بالتنفيذ م�شتعيًنا باهلل تعالى ومتوكاًل عليه قا�شًدا ر�شاه تعالى في كل عمل يقوم به، 
في�شتثمر طاقاته ويبذل و�شعه لتحقيق طموحه، قال اهلل تعالى: {  

 }، )�شورة الملك، الآية22(.
2- العلم واإدارة المعرفة

العلم ير�شد الإن�شان اإلى م�شالحه، وينير دربه فيب�شره باأ�شباب نجاحه، وي�شعه اأمام التحديات 
بتطبيق  الم�شكالت  ال�شعاب وحل  التي تواجهه في طريق تخ�ش�شه، فتحفزه على مواجهة 
معرفته وخبراته ال�شابقة، فيك�شب معارف جديدة، وخبرات تقوده لنجاح اآخر، فكل نجاح 
يحققه يكون دافًعا للتقدم والنجاح اأكثر، قال تعالى: {  
 }، )�شورة الن�شاء، الآية66(، فالنجاح يغذي النجاح، والعمل والإنجاز يغذي 

العمل والإنجاز.
3- ا�ست�سعار الأثر والجزاء وتحمل الم�سوؤولية

يحر�س �شاحب الهمة العالية على نيل ر�شا اهلل تعالى في ما يقوم به من اأعمال، فيدفعه ذلك اإلى 
اللتزام بواجباته وال�شعور بالم�شوؤولية، قال اهلل تعالى: { 

 }، )�شورة التوبة، الآية105(. فيجتهد في اإتقان عمله، ويتجاوز ما يعتر�شه من عقبات 
ب�شبره وقوة تحمله، لإدراكه ما ينتظره من الثواب ونيل الدرجات العليا في الدنيا والآخرة.

ثانيًا: و�سائل علو الهمة

اأناق�س واأ�ستنتج

اأناق�س مع زمالئي مفهوم التن�شئة الجتماعية، واأ�شتنتج اأثرها في علو الهمة.
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4- القدوة الح�سنة
يميل الإن�شان في طبيعته اإلى المحاكاة والقتداء بغيره، ووجود القدوات الناجحة في مجتمعه 
وبيئته يبث في نف�شه اليقين باأنه قادر على تحقيق ُمراده الرفيع، فيبعث ذلك الهمة في نف�شه، 
مجال  في  عالمية  �شخ�شية  اأو  �شديقه،  اأو  اأبويه  مثل  اإليه  النا�س  باأقرب  الإن�شان  يقتدي  فقد 
معين، فيحر�س اأن تكون قدوة اإيجابية غير مثبطة لهمته، وخير قدوة لنا ر�شول اهلل  قال اهلل 
تعالى: {  } )�شورة الأحزاب، 

الآية21(.

5- النظرة الإيجابية في اأثناء ال�سعي نحو النجاح
النجاح مطلب فطري ي�شعى اإليه الإن�شان، ومن اأهم مقومات النجاح الثقة بالنف�س، وبما يمتلكه 
الإن�شان من قدرات تمكنه من تحقيق النجاح، ف�شاحب الهمة العالية ي�شتمد ثقته بنف�شه من 
ثقته باهلل تعالى، فياأخذ بالأ�شباب، ويتوكل على اهلل تعالى في النتائج، ول يقف عند المعوقات 
مهما كبرت منطلًقا من قوله تعالى: {  } )�شورة اآل عمران، الآية159(، فاإذا 
اأخفق لم يياأ�س، بل ي�شتمر في �شعيه الدوؤوب نحو النجاح، وهو موؤمن اأن اأ�شد الظروف ق�شاوة 
هي بداية الفرج كما في قوله تعالى: {  } 

)�شورة يو�شف، الآية110(.

1- اأحر�س على علو الهمة في �شوؤون حياتي جميعها.
2- اأ�شبر واأتحمل ال�شعاب في �شبيل تحقيق غاياتي.

3- اأتجنب الياأ�س والتذمر.
. ................................ -4

القيم الم�ستفادة من الدر�ص:
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الأ�سئلة

1- و�شح المق�شود بعلو الهمة.
2- في �شوء قوله تعالى: {  }، و�شح 

اأثر الطموح والغايات في علو الهمة.
3- العلم واإدارة المعرفة من و�شائل علو الهمة، بّين ذلك.

4- ما الدافع عند �شاحب الهمة العالية في ا�شت�شعار الأثر والجزاء وتحمل الم�شوؤولية؟
5- الثقة بالنف�س من اأهم مقومات النجاح. ف�شر هذه العبارة.
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اأقيّم معلوماتي واأنّظمها
بعد درا�شتي الدرو�س ال�شابقة، اأكمل المخططات التنظيمية الآتية بما ينا�شبها:

اأوًل: الدر�ص الثاني والثالثون )ثقافة العتذار(

• 	....................................................................
• 	....................................................................

مفهوم العتذار 
واأهميته

نماذج م�سرفة في 
العتذار

• 	....................................................................
• 	....................................................................
• 	....................................................................
• 	....................................................................
• 	....................................................................
• 	....................................................................
• 	....................................................................
• 	....................................................................

• 	....................................................................
• 	....................................................................
• 	....................................................................
• 	....................................................................

اآداب العتذار

• 	....................................................................
• 	....................................................................
• 	....................................................................
• 	....................................................................

اآثار العتذار في الفرد 
والمجتمع
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ثانيًا: الدر�ص الثالث والثالثون )ال�سالة دللت ومعان(

ال�سالة دللت ومعاٍن

الدخول في ال�سالةال�ستعداد لل�سالة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تعريف ال�سالة
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ثالثًا: الدر�ص الرابع والثالثون )علو الهمة(

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

مفهوم علو الهمة ......................................................................

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

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

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

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

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

و�سائل علو الهمة
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اأبو احل�سن الندوي رحمه اهلل

الحديث،  الع�شر  في  العلماء  من  العديد  برز 
ممن كان لهم اأثر كبير في م�شيرة الدعوة الإ�شالمّية 
وفي بناء القيم والمفاهيم الإ�شالمية ال�شحيحة من 

بينهم العاّلمة اأبو الح�شن الّندوي.

نتاجات الدر�س

يتوقع من الطالب في نهاية الدر�ص اأن يكون قادًرا على:
1- التعريف باأبي الح�شن الّندوي من حيث ا�شمه 

ون�شبه.
2- بيان  الحياة العلمّية لأبي الح�شن الّندوي.

3- �شرح دور اأبي الح�شن الّندوي في الدعوة اإلى 
اهلل.

4- ذكر اأبرز موؤلفات اأبي الح�شن الّندوي.
الدعوة  في  الّندوي  الح�شن  اأبي  تقدير جهود   -5

الإ�شالمية.

عبد  بن  علي  الح�شن  اأبو  هو  ون�سبه:  ا�سمه 
ني الهندي الّندوي، ينتهي ن�شبه اإلى  الحّي الَح�شَ
اأ�شرة  الح�شن بن علي ر�شي اهلل عنهما، عا�شت 

اأبي الح�شن في الهند، ولقب اأبو الح�شن بالّندوي ن�شبة اإلى )دار العلوم ندوة العلماء( في الهند.
نبغ  متعّلمة،  متدّينة  اأ�شرة  في  ون�شاأ  1914م،  �شنة  الهند  في  الح�شن  اأبو  ولد  ون�ساأته:  مولده 

منها عدد من العلماء والّدعاة، كان من اأبرزهم اأبوه ال�شيخ عبد الحي،  
�شاحب علم وم�شنفات م�شهورة، وقد توفي والده وهو ل يزال في 
التا�شعة من العمر، وتولى تربيته اأّمه واأخوه الأكبر - عبد العلّي - اّلذي 

كان له ف�شل كبير في تربية اأبي الح�شن وثقافته.
كان اأبو الح�شن رحمه اهلل تعالى متوا�شًعا، زاهًدا، وكان حكيًما، 

وا�شع الثقافة، اأديًبا �شاحب اأ�شلوب راٍق.

بداأ  اأبو الح�شن تعّلمه القراآن الكريم في البيت، وكانت اأمه ُتعينه على ذلك، فقد كانت حافظة 
للقراآن الكريم، وبعد ذلك تلقى علومه الأولى في قريته، فتعلم فيها اللغة العربية واللغة الإنجليزية 
والفار�شية، ومبادئ العلوم ال�شرعية، وقراأ فيها على عدد من ال�شيوخ كتَب الأدب باللغة الأوردية.

اأوًل: التعريف باأبي الح�سن النّدوي

 ثانيًا: حياته العلميّة

الدر�ص
اخلام�ص والثالثون
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كان لأبي الح�شن الندوي جهد بارٌز في الّدعوة اإلى اهلل، حيث بداأ هذا الجهد عندما التقى 
بالعالم الّداعية الكاندهلوي )�شاحب كتاب حياة ال�شحابة(، حيث تاأثر بمنهجه في الّدعوة اإلى 
اهلل، فاأخذ يت�شل بالّنا�س لن�شر الإ�شالم في مدن الهند وقراها، وامتدت رحالته الّدعوية اإلى معظم 

البلدان العربية والإ�شالمية.
وتنّوعت طرائق اأبي الح�شن في الدعوة اإلى اهلل تعالى، فكان منها الخطب، والمحا�شرات، 
والندوات، والموؤتمرات، وتاأليف الكتب، والر�شائل الّدعوّية، واإ�شدار عدد من المجالت بلغات 

مختلفة، واأ�ش�س المجمع الإ�شالمي العلمي في الهند، ورابطة الأدب الإ�شالمّية.

وفي المرحلة الجامعية در�س الأدب العربّي، ثّم التحق بدار العلوم لندوة العلماء الم�شلمين في 
الهند، ودر�س فيها تف�شير القراآن الكريم وعلوم الحديث. وقد ارتحل اإلى عدد من البلدان العربية، 

والتقى بالكثير من علمائها واأدبائها، ثّم عاد اإلى الهند وتولى التدري�س في دار العلوم.

وقد تّميز اأبو الح�شن  بمنهج خا�س في التاأليف؛ وذلك ب�شبب معرفته عدًدا من اللغات، و�َشَعِة 
التاريخ الإ�شالمي، وكان من  اإطالعه على موؤلفات الح�شارات الأخرى، ف�شاًل على تعمقه في 
العالم  حال  فيه  و�شف  الّذي  "ماذا خ�سر العالم بانحطاط الم�سلمين"،  اأهم موؤلفاته كتابه الم�شهور 
في الع�شر الّذي �شبق الإ�شالم مروًرا ببزوغ فجر الإ�شالم، وحّتى القرن الما�شي، وبّين فيه حال 
الب�شرية قبل تراجع الم�شليمن وبعده، متو�شًعا في ذكر الأ�شباب، وقد لقي هذا الكتاب قبوًل كبيًرا 

وُترجم اإلى عدد من اللغات.

ثالثًا: دوره في الّدعوة اإلى اهلل تعالى

اأفكر واأ�ستنتج

على ماذا يّدل ارتحال اأبي الح�شن اإلى عدد من البلدان العربية؟

اأفكر واأ�ستنتج

واأ�شتنتج عالم  موؤلًفا"،  و�شبعين  و�شتة  مئة  تعالى  اهلل  الح�شن رحمه  اأبي  موؤلفات  "بلغت 
يدل ذلك؟
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واللقاءات  والتاأليف،  التدري�س،  في جانب  متعددة  منجزات  اهلل  الح�شن رحمه  لأبي  وكان 
حفّية، وقد حباه اهلل بمكانة خا�شة عند اأهل ع�شره من العلماء وغيرهم، فنال كثيًرا من الجوائز  ال�شّ

العالمّية، ومن اأهّمها:
1- جائزة الملك في�شل العلمية لخدمة الإ�شالم. 

2- جائزة ال�شخ�شية الإ�شالمية في ُدبي.
3- و�شام الإي�ش�شكو من الدرجة الأولى، من المنظمة الإ�شالمية للتربية والعلوم والثقافة المنظمة 

الإ�شالمية للتربية والعلوم والثقافة.

1- اأقدر جهد اأبي الح�شن الّندوي في ن�شر الدعوة الإ�شالمية.
2- اأحر�س على تعّلم اللغات وتوظيفها في خدمة الإ�شالم.

3- اأ�شتثمر وقتي بكل ما هو مفيد.
. ................................ -4

القيم الم�ستفادة من الدر�ص:

مقتطفات من كالم اأبي الح�سن الندوي:

اإن العالم العربي ل ي�شعد وخيرة ال�شباب في العوا�شم العربية عاكفون على �شهواتهم 	•
تدور حياتهم حول المادة والمعدة.

)اأبو الح�سن الندوي، ماذا خ�سر العالم بانحطاط الم�سلمين(.

توفي اأبو الح�شن الّندوي رحمه اهلل تعالى في عام 1999م في الهند، وكان له من العمر 
85 عاًما.

 رابًعا: وفـاتـه
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الأ�سئلة

1- عّرف بالعاّلمة اأبي الح�شن الندوي من حيث ا�شمه ون�شبه.
2- عدد ثالًثا من اللغات اّلتي اتقنها اأبو الح�شن الّندوي.

ح ذلك.  3- تمّيز اأبو الح�شن بمنهج خا�س في التاأليف. و�شّ
4- تنّوعت طرائق اأبي الح�شن في الدعوة اإلى اهلل تعالى، بين ثالًثا منها.

5- و�شح اأهم �شفات الداعية التي تمثلها اأبو الح�شن الندوي.
6- اأعط مثاًل واحًدا على اإنجازات اأبي الح�شن في المجالت الواردة في الجدول اأدناه:

املثالجمال الإجنازالرقم

التاأليف1

التدري�س2

ال�شحافة3

الّدعوة اإلى اهلل تعالى4
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الأذكار النبوية ودللتها

ِذكُر اهلل تعالى من اأعظم العبادات واأحّبها اإليه 
�شبحانه وتعالى، اأمر بها عباده، وحثُّهم عليها تزكيًة 
لنفو�شهم، وتقويًة لإيمانهم، وجعلها �شبًبا لفالحهم 
في الدنيا والآخرة، قال تعالى: {  
الآية10(.  الجمعة،  )�شورة   {  
ذكره،  عن  الغفلة  عن  وتعالى  �شبحانه  اهلل  ونهى 
تعالى: {   فقال 

 } )�شورة الأعراف، الآية 205(.

نتاجات الدر�س

يتوقع من الطالب في نهاية الدر�ص اأن يكون قادًرا على:
1- تعريف مفهوم  ذكر اهلل تعالى.

2- بيان  اأهّمَيّة ذكـر اهلل تعالى في حياة الم�شلم.
3- �شرح بع�س دللت الأدعية والأذكار.

4- تعليل  ت�شمية دعاء ال�شتفتاح بهذا ال�شم.
5- القتداء بالنبي  في ذكر اهلل تعالى.

هو مداومة العبد على ذكر اهلل تعالى باألفاظ يجريها على قلبه ول�شانه، تت�شمن الثَّناء على اهلل عز 
ا ورد التَّرغيب فيه، والحثُّ  وجل بجميل اأو�شافه، واأ�شمائه، واأفعاله، وتالوة اآياته، ونحو ذلك ممَّ

عليه بالآيات القراآنيَّة، والأحاديث النَّبويَّة على اختالف الأحوال والمنا�شبات.

اإن لذكر اهلل عز وجل اأهمية كبيرة، واآثاًرا جليلة في حياة الم�شلم، منها: 
البال، قال تعالى: {  والر�شا وهدوء  النفو�ص،  1- بعث الطماأنينة وال�سكينة في 

 } )�شورة الرعد، الآية28(.
2- تح�سيل المغفرة من الذنوب، قال تعالى: { 

  النَّبيُّ  �شبه  ولذلك  للقلب،  حياة  والذكر  الآية35(،  الأحزاب،  )�شورة   {  
الذاكرين هلل تعالى بالأحياء، و�شبه الغافلين عن ذكر اهلل تعالى بالأموات، فقال : "مثل اّلذي 

اأوًل: مفهوم ذكر اهلل تعالى

يَّة ذكر اهلل تعالى ثانيًا: اأهمِّ

الدر�ص
ال�ساد�ص والثالثون
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ي�شتحب الإكثار من ذكر اهلل تعالى في الأوقات والمنا�شبات جميعها، في ال�شباح والم�شاء، 
وعند النوم واليقظة، ودخول المنـزل والخروج منه، وعند دخول الم�شجد والخروج منه، قال 
تعالى: {  } )�شورة غافر، الآية55(، وفي ما ياأتي بع�س من 

هذه الأذكار، وما تدل عليه من معاني عظيمة:
1- اأذكار ال�سباح والم�ساء

هي اأذكار كان الر�شول  يداوم عليها في ال�شباح والم�شاء، وحثنا على التم�شك بها، لأنها 
تحفظ الإن�شان وتحميه، وبها ي�شت�شعر الم�شلم وجود اهلل تعالى معه في كل اليوم، وت�شعره 
بالطماأنينة والراحة، ويتقرب من اهلل تعالى، فيغفر له ذنوبه ويعفو عن اأخطائه، وتعطي الم�شلم 
الحي  الفالح وال�شحة والمال، لأنه توكل على  باأعمال يومه، ويرزقه اهلل  ليقوم  القوة  ا  اأي�شً

القيوم، وبداأ يومه بذكر اهلل، واأنهاه بذكره �شبحانه وتعالى. 

يذكر رّبه، واّلذي ل يذكر رّبه مثل الحّي والمّيت" )1(.  
3- رفع المنزلة والدرجة لالإن�سان عند ربه عز وجل بما يحقق له منزلة عالية في الجنة، قال تعالى:

بيان لقرب  الآية152(. وفي هذا  البقرة،  {  } )�شورة 
ولد  مات  "اإذا  قال:    اهلل  ر�شول  اأن  ورد  فقد  بالذكر،  العبد  اإليه  تقرب  اإذا  عبده  من  اهلل 
العبد قال اهلل تعالى لمالئكته: قب�شتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول: قب�شتم ثمرة فوؤاده؟ 
فيقولون: نعم، فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك وا�شترجع، فيقول اهلل تعالى: ابنوا 

لعبدي بيًتا في الجنة و�شموه بيت الحمد")2(.

ثالثًا: بع�ص الأدعية والأذكار ودللتها

اأفكر واأ�ستنتج

ذكر النبي  من ال�شبعة الذين يظلهم اهلل في ظله يوم القيامة يوم ل ظل اإل ظله: "ورجل 
ذكر اهلل خالًيا، ففا�شت عيناه". اأ�شتنتج اأهمية اأخرى لذكر اهلل تعالى.

)1( �شحيح البخاري.
)2( �شنن الترمذي، حديث ح�شن.
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ومن اأذكار ال�شباح والم�شاء الواردة عن ر�شول اهلل : "اأ�شبحنا واأ�شبح الملك للـه، والحمد 
هلل، ل اإله اإّل اهلل وحده ل �شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كّل �شيء قدير، رّب 
اأ�شاألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، واأعوذ بك من �شّر ما في هذا اليوم و�شّر ما بعده، 
في  وعذاٍب  الّنار  في  عذاٍب  من  بك  اأعوذ  رّب  الكبر،  و�شوء  الك�شل،  من  بك  اأعوذ  رّب 
القبر")1(. واإذا اأم�شى قال: "اأم�شينا واأم�شى الملك هلل، رّب اأ�شاألك خير ما في هذه الّليلة وخير 

ما بعدها، واأعوذ بك من �شّر ما في هذه الّليلة و�شّر ما بعدها".
2- اأذكاٌر خا�سة ببع�ص العبادات، مثل:

اأ   - دعاء ال�ستفتاح في ال�سالة: وهو دعاء يقال بعد تكبيرة الإحرام وقبل �شورة الفاتحة، وقد 
�شمي بهذا ال�شم لأنه يكون بداية ال�شالة، اأي ن�شتفتح فيه ال�شالة بعد اأن نكبر تكبيرة 
الإحرام. ومن دللته، اأن الم�شلي يهيئ نف�شه بهذا الدعاء للخ�شوع، وقد وردت اأذكار 
متعددة لال�شتفتاح منها: "�شبحانك اللهّم وبحمدك وتبارك ا�شمك وتعالى جّدك ول اإله 
ا�شُمَك  يا اهلل وتنَزْهَت عن كل نق�س وعيب، وَعُظَم وتنَزَه  غيرك")2(. ويعني: تقد�ْشَت 

وكُثَرْت بركُتُه، وعلْت وارتفعت عظمُتَك وقدرُتَك، ول ي�شتحقُّ العبادَة اإل اأنت.
ب- الذكر بعد ال�سالة: يعد الذكر بعد ال�شالة المفرو�شة من العبادات التي فيها ت�شابق اإلى الخير، 
وهذا الت�شابق يوؤّدي اإلى الح�شول على درجات عالية عند اهلل في الجنة، والمحافظة على 
ال�شلة والتوا�شل مع اهلل عز وجل في ال�شّدة والرخاء، وتعميق الإخال�س هلل تعالى، ومن 
اأذكار بعد ال�شالة ما رواه اأبو هريرة ، عن ر�شول اهلل  قال :   " من �شّبح اهلل في دبر كلِّ 
�شالٍة ثالثًا وثالثين، وحمد اهلل ثالًثا وثالثين، وكّبر اهلل ثالًثا وثالثين، وقال تمام المئة :  
ل اإله اإّل اهلل وحده ل �شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كّل �شيٍء قديٌر، غفرت 

خطاياه واإن كانت مثل زبد البحر")3(.

)1( �شحيح م�شلم.
)2( �شنن اأبي داود، و�شنن الترمذي، وهو �شحيح.

)3( �شحيح م�شلم.
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3- اأذكاٌر خا�سة ببع�ص الأماكن، مثل:
اأ   - الذكر عند الدخول اإلى الم�سجد والخروج منه: "كان ر�شول اهلل  اإذا دخل الم�شجد �شّلى 
على محّمٍد و�شّلم، وقال: "رّب اغفر لي ذنوبي، وافتح لي اأبواب رحمتك"، واإذا خرج 

، قال: "رّب اغفر لي ذنوبي، وافتح لي اأبواب ف�شلك")1(.

ب- الّذكر عند الخروج من المنزل ودخوله، فقد كان من �ُشّنة الر�شول  اأن يقف مع نف�شه وقفة 
ر له اأموره واأن يحفظه ويحفظ اأهله، ومن  قبل اأن يخرج من بيته ي�شاأل اهلل فيها اأن ُيَي�شِّ
اأزّل،  اأو  اأزّل،  اأو  اأ�شّل،  اأو  اأ�شّل،  اأن  اأعوذ بك  اإّني  "اللهّم  المنزل  الخروج من  اأذكار 
"ب�شم اهلل  الَمْنِزِل  اأذكار دخول  ")2(. ومن  ُيْجَهَل َعَليَّ اأْو  اأْجَهَل،  اأْو  اأُْظَلَم،  اأْو  اأَْظِلَم،  اأْو 

ولجنا، وب�شم اهلل خرجنا، وعلى اهلل رّبنا توّكلنا، ثّم لُي�شّلم على اأهله")3(.

)1( �شنن الترمذي، وهو �شحيح.

)2( �شنن الترمذي، وهو �شحيح.
)3( �شنن اأبي داود، وهو ح�شن.

اأتدبر، واأعلل:

اأتدبر دعاء النبي  ال�شابق في دخول الم�شجد والخروج منه، واأعلل، لماذا خ�س "الرحمة" 
بالدخول للم�شجد، والف�شل بالخروج منه.

1- اأحر�س على ذكر اهلل في كل الأحوال. 
2- اأتدبر معاني الأذكار النبوية واأفهمها.

3- اأقتدي بالنبي  بذكر اهلل تعالى.
. ................................ -4

القيم الم�ستفادة من الدر�ص:
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الأ�سئلة

1- بّين مفهوم ذكر اهلل تعالى. 
2- لأذكار ال�شباح والم�شاء دللت عظيمة، بين ثالًثا من تلك الدللت.

3- علل ت�شمية دعاء ال�شتفتاح بهذا ال�شم.
اأمور  اإلى الخير، بّين ثالثة  التي فيها ت�شابق  العبادات  ُيَعد الذكر بعد ال�شالة المفرو�شة من   -4

يوؤدي اإليها هذا الت�شابق.
يَّة لذكر اهلل تعالى. 5- بّين ما تدل عليه الن�شو�س ال�شرعية الآتية من ف�شل واأهمِّ

يَّة ذكر اهلل تعالىالن�سو�ص ال�رشعيةالرقم ف�سل واأهمِّ

قال تعالى: { 1
.{ 

قال تعالى: { 2
.{ 

قال تعالى: {  }3
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مو�سى بن ُن�سري رحمه اهلل 

في    الر�شول  وفاة  بعد  الإ�شالم  انت�شر 
َنِعمت  التي  البقاع  بين  ومن  الأر�س،  ربوع 
الأر�س  تلك  مبكر،  وقت  في  الإ�شالم  بنور 
ي�شمى  ما  اأو  الإفريقية،  القارة  �شمال  الممتدة 
فقد  والأندل�س،  العربي،  المغرب  ببالد  اليوم 
اأ�شهم كثير من الم�شلمين في ن�شر الإ�شالم فيها، 

ومن هوؤلء التابعي الجليل مو�شى بن ن�شير.

ولد مو�شى بن ُن�شير عام )19هـ(، في عهد عمر بن الخطاب  في قرية من قرى الجليل في 
�شمال فل�شطين،  ون�شاأ مو�شى في بيت علم واأدب، فتعلَّم الكتابة، وَحِفَظ القراآن الكريم، وكثيًرا 
من الأحاديث النبوية ال�شريفة، ونظم ال�شعر. وظهرت عليه عالمات الطموح وموؤهالت القيادة 
الملك،  بن عبد  الأمويين، ومنهم مروان  الخلفاء  اأبناء  ن�شاأته مع  اأظفاره، كما كانت  نعومة  منذ 

فكان لهذه الن�شاأة اأثر في �شخ�شيته.

اإدارته لالأعمال والمهام التي وكل بها، ومن الأمور التي تدل  تميز مو�شى بن ن�شير بح�شن 
على تميزه في الإدارة والقيادة اأنه عمل مع  عبد العزيز بن مروان والي م�شر، وكان م�شاعًدا له، ثم 
تولى ولية الب�شرى، ثم عينه الخليفة عبُد العزيز بن مروان والًيا على �شمال اأفريقيا، وتمكن مو�شى 
الذين ي�شكنون �شمال  البربر  المفتوحة، وبين قبائل  اأفريقيا  رحمه اهلل من ن�شر الإ�شالم في مدن 
بين عربي  يفرق  بالعدل، ل  البالد  اأهل هذه  بين  اأفريقيا، ونجح في ذلك نجاًحا كبيًرا، وحكم 

، ودخلوا في دين اهلل اأفواًجا.  واأعجمي اإلَّ بالتقوى؛ فاأحبُّوا الإ�شالم، وا�شتجابوا لدعوة الحقِّ

اأوًل: مولده ون�ساأته

ثانيًا: مو�سى بن ن�سير وح�سن اإدارة الأمور

الدر�ص
ال�سابع والثالثون 

نتاجات الدر�س

يتوقع من الطالب في نهاية الدر�ص اأن يكون قادًرا على:
1- التعريف بمو�شى بن ُن�شير، من حيث مولده ون�شاأته.
2- تحديد الأعمال الإدارية التي تميز فيها مو�شى بن 

ُن�شير.
3- ذكر الأعمال التي تدل على علو همة مو�شى بن ُن�شير.

4- اإعطاء نماذج م�شرقة من حياة مو�شى بن ُن�شير.
5- تقدير جهود مو�شى بن ُن�شير في خدمة الإ�شالم.
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تعددت جهود مو�شى بن ن�شير في خدمة الإ�شالم، ودلت هذه الجهود على علو همته، ولم 
يقعده ما به من عرج في رجله من اأداء واجبه، ومن الأعمال التي قام بها ما ياأتي:

1- قيادة الحمالت البحرية
 ، تمكن مو�شى بن ن�شير من اإعادة فتح جزيرة قبر�س في زمن الخليفة معاوية بن اأبي �شفيان
القادة الذين فتحوا جزيرة رود�س المقابلة  اأحد  اإمارتها، وكان  وبنى فيها ح�شوًنا، ثم تولَّى 

ل�شواحل اليونان.
2- بناء الأ�سطول البحري

بنى ابن ن�شير اأ�شطوًل بحريًّا جعل مركزه تون�س، ما �شهل الأمر على الم�شلمين، في ما بعد فتح 
جزر عدة في البحر الأبي�س المتو�شط منها، جزيرتي �شقلية و�شردينيا.

3- فتح الأندل�ص
تمكن مو�شى بن ن�شير من فتح الأندل�س في زمن الخليفة الوليد بن عبد الملك، حيث عبر 

اإلى  طارق  جبل  م�شيق 
اأر�س الأندل�س، بالتعاون 
مع القائد طارق بن زياد، 
وا�شتطاعا فتح الأندل�س، 
وعمال على ن�شر الإ�شالم 

فيها.

ثالثًا: مو�سى بن نُ�سير رحمه اهلل والهمة العالية

اأ�ستنتج

اأثر ذلك في �شخ�شيته  اأ�شتنتج  اإدارة وليات عدة،  �شارك مو�شى بن ُن�شير رحمه اهلل في 
القيادية.

خريطة تبين جزر البحر الأبي�س المتو�شط ومدنها التي فتحها مو�شى بن ن�شير.
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)1( الإمامة وال�شيا�شة، ابن قتيبة، ج.2، �س.50.

اأ�ستنتج

اأهمية فتح مو�شى بن ن�شير جزر البحر الأبي�س المتو�شط، في تاأمين طريقه لالأندل�س.

تقيًّا،  ورًعا  �شجاًعا  كريًما  عاقاًل  كان  فقد  كثيرة،  ُخلقية  ب�شفات  ن�شير  بن  مو�شى  ات�شف 
ا بالعدل والإن�شاف، وطاعة ولي الأمر، والحر�س على ن�شر الإ�شالم، وفي ما ياأتي  وات�شف اأي�شً

بيان لبع�س هذه الأخالق:
1- العدل والإن�ساف

يظهر ذلك من خطبته يوم اأن تولى قيادة �شمال اأفريقيا؛ اإذ وقف في جنده خطيًبا، فقال بعد اأن 
حمد اهلل واأثنى عليه "اإنما اأنا رجل كاأحدكم، فَمْن راأى مني ح�شنة فليحمد اهلل، وليح�سَّ على 
مثلها، وَمْن راأى منِّي �شيئة فلُينكرها، فاإني اأُخطئ كما ُتخطئون، واأُ�شيب كما ُت�شيبون" )1(.

2- طاعة ولي الأمر
لفتح  التقدم  فر�شة  له  حانت  فعندما  اأمره،  ولي  بطاعة  ملتزًما  قائًدا  ن�شير  بن  مو�شى  كان 
الأندل�س، لم يت�شرع في الأمر، فاأر�شل اإلى الخليفة الوليد بن عبد الملك يطلب اإذنه وم�شورته 
في ذلك، ولم يتقدم لفتح الأندل�س اإل بعد اأن جاءه الأمر من الخليفة، وهذا يدل على حر�شه 

ال�شديد على طاعة ولي الأمر.
3- الحر�ص على ن�سر الإ�سالم

ير اأن �شكان  �شمال اأفريقيا لم يعرفوا الإ�شالم حقَّ المعرفة، فبداأ بتعليمهم  لحظ ُمو�َشى بن ُن�شَ
الإ�شالم؛ فكان ياأتي بالعلماء لُيَعلُِّموهم اأمور دينهم، فعمل على تثبيت دعائم الإ�شالم وتوطيدها 

في ال�شمال الإفريقي.

رابًعا: مواقف من حياته
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1- اعتز بجهود مو�شى بن ن�شير في خدمة الإ�شالم.
2- اأحر�س على اأن اأكون �شاحب همة عالية.

3- اأنظم اأموري واأخطط لإنجاز مهماتي.
. ................................ -4

القيم الم�ستفادة من الدر�ص:

وبعد  ن�شير،  بن  مو�شى  معه  فا�شطحب   ، الحجِّ الملك اإلى  عبد  بن  �شليمان  الخليفة  ذهب 
 عام )97هـ(،  المنا�شك، وفي طريق عودته توفي قريًبا من مدينة ر�شول اهلل  اأداء  انتهائه من 

.)1(  وُدِفَن فيها

)1( �شير اأعالم النبالء، الذهبي، 500/4.

 خام�ًسا: وفـاتـه
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الأ�سئلة

1- عرف بمو�شى بن ن�شير رحمه اهلل من حيث مولده، ون�شاأته. 
2- تعددت جهود مو�شى بن ن�شير رحمه اهلل التي تدل على علّو همته في خدمة الإ�شالم، عدد 

ثالثة منها. 
3- حر�س مو�شى بن ن�شير رحمه اهلل على ن�شر الإ�شالم في �شمال اأفريقيا، اذكر مثاًل يدل على 

ذلك.
4- اذكر ثالثة اأعمال تدل على تميز مو�شى بن ن�شير رحمه اهلل في ح�شن اإدارته الأمور.

5- قام مو�شى بن ن�شير رحمه اهلل باأعمال عظيمة، بّين في اأي عهد قام بالأعمال تلك م�شتعيًنا 
بالجدول الآتي:

يف عهدالعملالرقم

اإعادة فتح جزيرة قبر�س.1

وليته ل�شمال اإفريقيا.2

فتح الأندل�س.3
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اأقيّم معلوماتي واأنّظمها
بعد درا�شتي الدرو�س ال�شابقة، اأكمل المخططات التنظيمية الآتية بما ينا�شبها:

اأوًل: الدر�ص الخام�ص والثالثون )اأبو الح�سن الندوي رحمه اهلل تعالى(
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جهوده في الدعوة اإلى اهلل تعالىحياته العلميةا�سمه ون�سبه

ثانيًا: الدر�ص ال�ساد�ص والثالثون )الأذكار النبوية ودللتها(

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

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

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

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

اأهمية ذكر اهلل تعالى

مفهوم ذكر اهلل تعالى: ..............................................................................
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1- اأذكار ال�سباح والم�ساء
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

2- اأذكار خا�سة ببع�ص العبادات
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

3- اأذكار خا�سة ببع�ص الأماكن
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

بع�ص الأدعية 
ودللتها

ثالثًا: الدر�ص ال�سابع والثالثون )مو�سى بن نُ�سير رحمه اهلل تعالى(

..................................................................................... مولده: 
............................................................................................

..................................................................................... ن�شاأته: 
............................................................................................
............................................................................................

ح�سن اإدارته لالأعمال الإدارية:
........................................................................................ -1
........................................................................................ -2
........................................................................................ -3

مو�سى والهمة العالية:
........................................................................................ -1
........................................................................................ -2
........................................................................................ -3
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الموؤلف: يحي بن �شرف  العلم )مقدمة المجموع(،  العالم والمتعلم والمفتي والم�شتفتي وف�شل طلب  اآداب   -1
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النا�شر: مكتبة العلوم والحكم، الطبعة: 1.
4- البداية والنهاية، ابن كثير: اإ�شماعيل بن عمر )774هـ(، تحقيق د. عبداهلل بن عبدالمح�شن التركي، دار هجر، 

م�سر، ط1، 1420هـ/ 1999م.
5- تهذيب الأ�شماء واللغات، الموؤلف: يحيى بن �شرف الدين النووي اأبو زكريا محيي الدين،، النا�شر: اإدارة الطباعة 

المنيرية - القاهرة - ت�شوير دار الكتب العلمية – بيروت.
�شاكر  اأحمد محمد  ال�شلمي، تحقيق:  الترمذي  اأبو عي�شى  بن عي�شى  الترمذي، محمد  �شنن  ال�شحيح  الجامع   -6

واآخرون، دار اإحياء التراث العربي، بيروت، بال ت.
7- حياة ال�شحابة: محمد يو�شف بن محمد اإليا�س بن محمد اإ�شماعيل الكاندهلوي )المتوفى: 1384هـ( حققه، 
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9- الروؤى واالأحلم في الن�سو�س ال�سرعية، اأ�سامة عبد القادر الري�س، دار االأندل�س ط1، 1993م، المملكة العربية 

ال�شعودية.
10- �شنن ابن ماجة، محمد بن يزيد اأبو عبد اهلل القزويني، تحقيق: محمد فوؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، 

بالت.
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المراجع
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