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املقّدمة

احلمُد هلل ربِّ العاملني، والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء واملرسلني، وعىل آله وصحبه أمجعني، وبعد، فانطالًقا من 
قة  ؤية امللكية السامية، يستمّر املركز الوطني لتطوير املناهج بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم يف أداء الرسالة امُلتعلِّ الرُّ
م النوعي امُلتميِّز. وبناء عىل ذلك فقد جاء كتاب الرتبية اإلسالمية للصف  ُبْغَيَة حتقيق التَّعلُّ بتطوير املناهج الدراسية؛ 
قا مضامني  األول الثانوي منسجًم مع فلسفة الرتبية والتعليم، وخّطة تطوير الّتعليم يف اململكة األردنّية اهلاشمّية، وحمقًّ
اإلطار العام واإلطار اخلاص للرتبية اإلسالميَّة ومعايريمها ومؤرشات أدائهم، التي تتمثل يف إعداد جيل مؤمن باهلل 
تعاىل، ذي شخصيَّة إجيابيَّة متوازنة، معتّز بانتمئه الوطنّي، ملتزم بالتَّصّور اإلسالمّي للكون واإلنسان واحلياة، متمّثل 

باألخالق  الكريمة والقيم األصيلة، ملّم بمهارات القرن الواحد والعرشين.
الطلبة وواقعهم،  بحياة  مبارشة  تتصل  فهي  تؤديه،  الَّذي  دورها  تنبع من  اإلسالميَّة بخصوصّية  بية  الرتَّ وتتسمُّ كتب 
ا لترصفاهتم وسلوكاهتم وقيمهم واجتاهاهتم،  وهي ال تزّودهم باملعلومات فحسب، وإنم تسهم  وتشكل إطاًرا مرجعيًّ
م البنائي  يف تنمية متكاملة وشاملة جلوانب الشخصية كاّفة.  وألمهية هذا الدور فقد روعي يف تأليف هذا الكتاب التَّعلُّ
م والتعليم، حيث متثلت العنارص األساسية  املنبثق من النظرية البنائية التي متنح الطلبة الدور األكرب يف عمليتي التَّعلُّ
م القبيل، الفهم والتحليل، اإِلثراُء والتَّوُسُع، املراجعة والتقويم. إضافة إىل إبراز املنحى التكاميل  يف الدرس من: التَّعلُّ
بني حماور الرتبية اإلسالمية، ودمج املهارات احلياتية واملفاهيم العابرة يف أنشطة الكتاب املتنوعة وأمثلته املتعددة، كم 
يوفر املحتوى فرصا عديدة ألسئلة ومواقف تراعي الفروق الفردية بني الطلبة، فضال عن توظيف املهارات والقدرات 

والقيم بأسلوب تفاعيل حيرك الطلبة ويستمطر أفكارهم، فيصلون إىل املعلومة بأنفسهم ومن خالل استنتاجاهتم.

ل من الكتاب من أربع وحدات وضعنـا هلا عناوين من كتـاب اهلل تعاىل، وهـي: ﴿ ﴾، يتألف هذا اجلزء األوَّ

﴾، ويعزز هذا املحتوى جمموعة  ﴿ ،﴾ ﴿ ،﴾ ﴿
من الكفايات األساسية، مثل: كفايات التفكري اإلبداعي والتفكري الناقد، والكفايات اللغوية، وكفايات التعاون واملشاركة، 
وكفايات التقيص والبحث وحل املشكالت وال شك أن ضمن استيعاب ومتلك الطلبة هلذه الكفايات يتطلب بعض التغيريات 
والتطوير عىل طرائق التدريس وآليات التقييم املستخدمة  بتوجيه وإدارة منظمة من الكادر التعليمي الذي له أن جيتهد 
مة؛ ُبْغَيَة حتقيق األهداف التفصيلية للمبحث بم يالئم  دة ُمنظَّ يف توضيح األفكار، وتطبيق األنشطة َوفق خطوات حُمدَّ
مية وإمكاناهتا، واختيار االسرتاتيجيات التي تساعد عىل رسم أفضل املمرسات وحتديدها  ظروف البيئة التعليمية التعلُّ

لتنفيذ الدروس وتقييمها.
ونحن إذ نقدم هذه الطبعة من الكتاب فإننا نأمل أن يسهم يف حتقيق األهداف املنشودة لبناء الشخصية لدى طلبتنا، 
م، ومهارات التعلم املستمر؛ سائلني اهلل تعاىل أن يرزقنا اإلخالص والقبول، وأن يعيننا مجيعا  وتنمية اجتاهات حب التَّعلُّ

عىل حتمل املسؤولية وأداء األمانة. 

املركز الوطني لتطوير املناهج  
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جهود علامء 
املسلمني يف خدمة 

القرآن الكريم

ضبط املصحف 
الرّشيف

خدمة القرآِن 
الكريم يف العرص 

احلديث

كتابة القرآن 
الكريم

مجع القرآِن 
حفظ القرآن الكريم ونسخه

الكريم وتعليمه 
ونرشه

جهود علماء المسلمين في خدمة 
القرآن الكريم

الدّرس
1 

ية: ة اآلت ُيتوّقع من الّطلبة حتقيق الّنتاجات الّتعليمّي
اُن أبرز جهود الّصحابة والّتابعين في خدمة القرآن الكريم. ي 1( ب

2( توضيُح أهّم الجهود المعاصرة في خدمة القرآن الكريم.
ُر ما بذله العلماء من جهود في خدمة القرآن الكريم. 3( تقدي

 

 

النِّتاجاُت التَّعليميَُّة

مُت سابًقا: تعلَّ
مل تعرف البرشّية عىل مدى تارخيها الطويل كتاًبا لقي من العناية واالهتمم واحلفاظ عليه مثلم لقي القرآن 
الكريم، فقد تكّفل اهلل تعاىل باحلفاظ عليه من أي حتريف أو تبديل، قال تعاىل: ﴿   
خدمته  يف  مهّم  دور  هلا  كان  التي  اإلسهامات  من  العديد  وحديًثا  قديًم  العلمء  قّدم  وقد  ]احلجر:٩[،   ﴾

واملحافظة عليه.

َأقتِرُح
َأقترُِح طريقة متّكننا من حفظ القرآن الكريم. .......................................................................

ُم الَقبليُّ  التَّعلُّ
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قام املسلمون بجهود كبرية يف خدمة القرآن الكريم، منذ بدء نزوله عىل سّيدنا حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص، وشملت هذه 
اجلهود جوانب متعّددة منها: 

اب الوحي؛ وهم جمموعة من  مّتت كتابة القرآن الكريم كاماًل بني يدي سّيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بواسطة ُكتَّ
الصحابة الكرام املاهرين بالكتابة اختارهم سّيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هلذه املهّمة اجلليلة، فكان كّلم نزل عليه يشء 
من القرآن الكريم دعا بعضهم ليكتبوه يف موضعه من القرآن الكريم، ومن هؤالء الصحابة الكرام زيد بن 
، ومل ينقض زمن الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص إاّل وقد حفظ الصحابة الكرام  آيات القرآن الكريم؛  ثابت وُأيَبُّ بن كعب 

غيًبا يف صدورهم وكتابًة عىل السطور.

الَفهُم والتَّحليُل

لّما تـوىّل سّيدنا أبوبكر الصـديق  اخلالفة أمر بجمع القرآن 
الكريم، حيُث كان قد ُكتَِب يف حياة الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص يف صحف مفرّقة، فأمر 
سّيدنا  من  باقرتاح  وذلك  ضياعه،  خشية  واحد  مصحف  يف  بجمعه 
القرآن  اظ  ُحفَّ من  كبري  عدد  استشهد  عندما  ؛  اخلطاب  بن  عمر 
املصحف  هذا  ُحِفَظ  اجلمع  تّم  وملا  الّردة،  حروب  يف  وقّرائه  الكريم 
   وبعد وفاته ُحِفَظ عند سّيدنا عمر  الرشيف عند سّيدنا أيب بكر

. ثم ُحِفَظ عند أم املؤمنني السّيدة حفصة بنت عمر
ويف عهد سّيدنا عثمن بن عّفان  ُنِسَخ هذا املصحف عّدة ُنَسخ وتم إرساهلا إىل الشام والبرصة واليمن 
َسِخ ما حصل من اختالف الناس  ومرص ومكة وبقيت نسخة يف املدينة املنّورة، وكان السبب يف تعّدد هذه النُّ
بطريقة  الرشيف  املصحف  بنسخ  اخلليفة   عىل  اليمن  بن  فأشار سّيدنا حذيفة  الكريم،  القرآن  قراءة  يف 

ُل عىل الناس قراءته الختالف هلجاهتم. ُتَسهِّ

ُر  ُأفكِّ

ُر يف داللة حرص الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص عىل كتابة القرآن الكريم بني يديه كاماًل قبل وفاته. ُأفكِّ
......................................................................................................

كتابة القرآن الكريم 

جمع القرآن الكريم ونسخه

أوًل

ثانًيا

أُْطِلَق عىل  اسـم  العثامينّ:  الرَّسـم 
كلمت  هبا  ُكتبت  التي  الطريقة 
القرآن الكريم وحروفه يف املصحف 

 . زمن سيدنا عثمن بن عّفان
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ُأقاِرُن  

حّث سّيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص املسلمني عىل حفظ القرآن الكريم، وتعّلمه وتعليمه، فحفظه عدد كبري من 
، ثم قام ملسو هيلع هللا ىلص بإرسال عدد منهم لتعليم القبائل املختلفة تالوة القرآن الكريم وأحكامه،  الصحابة الكرام  

واستمّر ذلك بعد وفاته ملسو هيلع هللا ىلص. 
م متقن لتعليم الناس َوفق ما  وملا ُنِسخ القرآن الكريم يف عهد سّيدنا عثمن  ُأرِْسَل مع كّل نسخة ُمعلِّ
تعّلمه الصحابة الكرام  من سّيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فأخذوا يعّلمون الناس القرآن الكريم وحيّفظوهنم إياه، ومن 

 . هؤالء الصحابة الكرام عبداهلل بن مسعود وأبو موسى األشعرّي وُأيَبُّ بن كعب وعبداهلل بن عباس 
القرآن  تالوة  الناس  لتعليم  بعدهم  جاء  وَمْن  والتابعني  الكرام   الصحابة  علمء  من  كثري  تفرّغ  وقد 

الكريم وقد ُعرِف هؤالء بالُقّراء.

ُأقاِرُن َبنْيَ مجع القرآن ونسخه كم يف اجلدول اآليت:

النَّسخ اجلمع وجه املقارنة
اخلليفة الذي تم العمل يف عهده

َمْن أشار بالعمل
سبب العمل

املكّلف بالعمل
طبيعة العمل
أمهية العمل

وقد كّلف اخلليفتان أبو بكر وعثمن  سّيدنا زيد بن ثابت  - وهو يف العرشينات من عمره- بمهمتي 
مجع القرآن الكريم ونسخه، وقد ساعده يف ذلك جمموعة من ُكّتاب الوحي  وأمّتوها عىل أكمل وجه، وقد 
اختري هلاتني املهمتني العظيمتني؛ ملا كان يتمّيز به من مالزمته لسّيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهلّمته العالية وفهمه 

الّدقيق وحفظه الّتام للقرآن الكريم.

َأبحُث َعْن

ثم  املرسلني(  سّيد  سرية  يف  اليقني  )نور  كتاب  إىل  َأرِجُع  املجاور  الرمز  باستخدام 
ُث زمالئي/زمياليت عن حادثة بئر معونة.  ُأحدِّ

حفظ القرآن الكريم وتعليمه ونشره ثالًثا
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  كانت املصاحف التي ُنِسخت يف عهد سّيدنا عثمن بن عفان
التنقيط وعالمات اإلعراب؛ ألهنا الطريقة التي كان العرب  خالية من 
الكتابة  عىل  قادرين  كانوا  إهنم  حيث  الوقت؛  ذلك  يف  هبا  يكتبون 
كثر  لّما  ولكن  اإلعراب،  وعالمات  التنقيط  إىل  احلاجة  دون  والقراءة 
عدد املسلمني ودخل غري العرب يف اإلسالم صعب عليهم قراءة القرآن 

الكريم وكثر اخلطأ يف قراءته.
ؤيّل  الدُّ األسود  أبو  قام    طالب  أيب  بن  عيّل  سّيدنا  زمن  ويف   
حركات  عىل  تدل  عالمات  ووضـع  الرشيف  املصحـف  بضبـط 
ويف  والتحريف،  التبديل  من  الكريم  القرآن  عىل  حفاًظا  اإلعراب؛ 
عهد اخلليفة األموّي عبد امللك بن مروان طلب احلّجاج بن يوسف 
نْيِ حييى بن يعمر ونرص بن عاصم نقط احلروف  يَّ الثقفّي من التابِِع

املتشاهبة؛ لتمييزها عن بعضها مثل )ب، ت، ث، ح، ج، خ، ز، ر، س، ش(، ثم تتابع االهتمم بالقرآن الكريم 
ًم وتعليًم وبيان أحكامه وعلومه.  يف العصور الالحقة حفًظا وتفسرًيا وتالوة وتعلُّ

العرص  يف  الكريم  القرآن  بخدمة  العناية  استمرت 
احلديث وظهر ذلك يف أمور عّدة منها:

طباعة القرآن الكريم؛ حيث ُأنِشئت املؤسسات األهلّية    أ . 
من  ُنَسًخا  َعْت  َفَطَب بذلك،  ُتعنى  التي  ة  والرسمّي

املصحف الرشيف بأعداد كبرية تم توزيعها يف البالد. 
ترمجة معاين القرآن الكريم بمختلف لغات العامل هبدف   ب. 

إيصاله إىل الناس كاّفة، ونرش الدعوة اإلسالمّية.

ُر  ُأفكِّ

ُر  ملاذا تتّم ترمجة معاين القرآن الكريم إىل الّلغات األخرى وليس النّص احلريّف أللفاظ القرآن الكريم؟ ُأفكِّ
....................................................................................................

ضبط المصحف الشريف

خدمة القرآن الكريم في العصر الحديث

رابًعا

خامًسا
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َأبحثُّ َعْن

اإِلثراُء والتَّوُسُع 

املختلفة،  وعلومه  الكريم  بالقرآن  وحديًثا  قديًم  العلمء  اعتنى 
املفرسين  من  فكان  الكريم،  للقرآن  املتنّوعة  التفاسري  فظهرت 
ألحكام  )اجلامع  كتابه  يف  القرطبّي  مثل  الفقهّي  باجلانب  اهتّم  من 
التنزيل( للبيضاوي   )أنوار  القرآن(، أو اجلانب البالغّي مثل كتاب 
بعلوم  ُتعنى  التي  املؤلَّفات  ظهرت  كم  اجلوانب،  من  ذلك  وغري 
القرآن مثل كتاب )الربهان يف علوم القرآن( للزركيّش. ويف العرص 
)التحرير  كتفسري  التفسري  كتب  من  ممّيزة  جمموعة  ظهرت  احلديث 

والتنوير( للطاهر ابن عاشور.

وتعليم  وحتفيظه  الكريم  القرآن  بتعليم  ُتعنى  التي  واجلمعيات  واملراكز  واجلامعات  املؤسسات  إنشاء   د  . 
أحكام تالوته وجتويده وطباعة الكتب املتعّلقة بعلومه املختلفة.

علينا  سهلت  التي  النقالة؛  اهلواتف  عىل  والتطبيقات  الفضائّية،  والقنوات  اإللكرتونّية،  املواقع  إنشاء   ج . 
الوصول إىل كثري من املعلومات املتعّلقة بالقرآن وألفاظه ومعانيه وعلومه.

َأبحُث  َأستعنُي بأحد تطبيقات القرآن الكريم عىل اهلواتف الّذكّية ثمَّ 
عن لفظ )القرآن( وعدد املرات التي ورد فيها يف القرآن الكريم.

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

َأستخِلُص ثالًثا من القيم املستفادة من الّدرس.
.................................................................................................. )1
.................................................................................................. )2
.................................................................................................. )3

القيُم املستفادُة
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َأذُكُر أمرين قام هبم املسلمون يف خدمة القرآن الكريم زمن سّيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
ُأبنّيُ ثالثة جوانب خلدمة القرآن الكريم يف العرص احلديث.

ُل ما يأيت: ُأَعلِّ
. أ  .مَجُع القرآن الكريم يف عهد أيب بكر الصديق 

. ب.  َنسُخ القرآن الكريم يف عهد عثمن بن عفان
ج .ظهور ترمجات ملعاين القرآن الكريم بمختلف لغات العامل.

يف، كم يف  ُأقاِرُن بنَي عمل أيب األسود الدؤيل وحييى بن يعمر يف ضبط كلٍّ منهم للمصحف الرشَّ
اجلدول اآليت من حيث:
يحيى بن يعمرأبو األسود الدؤيّلجهة املقارنة   
طريقة الضبط

اهلدف من الضبط

َأضُع إشارة )✓( بجانب العبارة الّصحيحة وإشارة )✘( بجانب العبارة غري الّصحيحة:
 أ  . )             ( ُيعدُّ كتاب )الكّشاف( للزخمرشّي من التفاسري التي ُعنيت باألحكام الفقهّية.

ب. )               ( الصحايّب اجلليل ُأيَبُّ بن كعب  هو أحد ُكتَّاب الوحي.

ج . )                ( متت كتابة مجيع ما نزل من القرآن الكريم يف حياة الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص.
 د  . )                ( ألَّف اإلمام الرازّي كتاب )الربهان يف علوم القرآن(.

َأختاُر اإلجابة الّصحيحة يف كلٍّ مما يأيت:
1. الصحايب اجلليل الذي قام بمهّمة مجع القرآن الكريم، هو:

.  ب. زيد بن ثابت    .  أ  . عبداهلل بن مسعود
. د  .سعيد بن زيد      . ج. زيد بن حارثة

2. تمَّ نقُط احلروف املتشاهبة يف املصحف الرشيف زمن اخلليفة:
          . ب.  عمر بن اخلطاب       . أ  . أبو بكر الصديق

. د  .عبدامللك بن مروان    . ج. عثمن بن عفان

1
2
3

4

5

6

التقويم واملراجعة
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ة اآلتية: ُيتوّقع من الّطلبة حتقيق الّنتاجات الّتعليمّي
تالوُة اآليات الكريمة )١٠٢- ١٠٥( من سورة آِل عمراَن   )1

تالوة سليمة. 
اُن معاني المفردات والّتراكيب. ي ب  )2

ُر اآليات الكريمة تفسيًرا إجمالًيا. تفسي  )3
حفُظ اآليات الكريمة غيًبا.  )4

الحرُص على الوحدة ونبذ الفرقة.  )5

 

 

النِّتاجاُت التَّعليميَُّة

مُت سابًقا: تعلَّ
بنى  املنّورة  املدينة  إىل  لّما هاجر  قوّي متمسك، ولذلك  إقامة جمتمع  حرص سّيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل 
املسجد وآخى بني املهاجرين واألنصار، وأنشأ سوق املدينة لتخليص املجتمع اإلسالمي من سيطرة اليهود 

عىل االقتصادِ، ووضع وثيقة املدينة املنّورة لتنظيم شؤون املجتمع.
ُأناِقُش 

ُأناِقُش أثر أعمل الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص  بعد اهلجرة عىل بناء املجتمع اإلسالمّي يف املدينة املنّورة.
........................................................................................................

ُم الَقبليُّ  التَّعلُّ

موضوعات اآليات الكريمة

التمّسك باإلسالم 
اآلية الكريمة )١٠٣(

الوحدة وعدم التَّفّرق
 اآليات الكريمة
)١٠٣-١٠٥( 

تقوى اهلل تعاىل
 اآلية الكريمة )١٠٢(

عوة إىل اخلري  الدَّ
اآلية الكريمة )١٠٤(

سورة آل عمران
 اآليات الكريمة )١٠٢ -١٠٥(

الدّرس
2 
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َأفهُم وَأحفُظ

: متسكوا.

: بدين اهلل تعاىل. 

  مجَع. 

: حافُة اليّشء وطرفه. 

: الرباهني والّدالئل الواضحة. 

             

أمام  عنه  والّدفاع  الوطن  بناء  عىل  قادرة  قوّية  أّمة  جتعلنا  التي  القّوة  عوامل  إىل  الكريم  القرآن  وجهنا 
املعتدين، ويف هذه اآليات الكريمة بعض من هذه العوامل.

الَفهُم والتَّحليُل

قوى: شعور داخيّل يدفع  التَّ
اهلل  أوامر  التزام  إىل  املسلم 

تعاىل واجتناب نواهيه.

تقوى اهلل تعاىل  أوًل

المفردات والتراكيب

قال  وجّل،  عـّز  اهلل  تقوى  إىل  املسلمني  الكريمة  اآليات  وجّهـت 
ومعامالتكم  وأفعالكم  أقوالكم  في   ﴾ ﴿ تعاىل: 
احلالة  هو  وتعاليمه  الّدين  بأحكام  التمسك  يكون  وأن   ﴾ ﴿
يـدفع  التعبري  وهذا   ،﴾   ﴿ للمسلم،  الّدائمة 
كّل  يكون يف  أن  وحيرص عىل  عليه  وحيافظ  بدينه  يعتني  أن  إىل  املسلم 

حلظة ملتزًما بمبادئه وأحكامه.



14

ُأبدي رأيي

ُأبدي رأيي يف املوقف اآليت:
يؤّجل بعض الشباب أداء الفرائض والواجبات الدينّية والتزامهم بتقوى اهلل تعاىل؛ العتقادهم بأّن   -

العمر أمامهم طويل.
.................................................................................................

رهم بنعمة  أمر اهلل تعاىل املسلمني باالحّتاد ونبذ أسباب الفرقة واخلالف واملحافظة عىل وحدة الصف، وذكَّ
اإليمن بعد أن كانوا كّفارًا، وبنعمة األخّوة واجتمع القلوب بعد أن كانوا أعداء يقتتلون ألدنى سبب، قال تعاىل: 
      ﴿
﴾، ويف هذا حث للمسلمني عىل دوام استذكار هذه النعم العظيمة التي كانت سبب نجاهتم 

من اهلالك والفناء. 
كم دعت اآليات الكريمة املسلمني إىل االستفادة من أخطاء السابقني الذين مل يلتزموا دين اهلل تعاىل وتنازعوا 
العذاب يف  فكان ذلك سبًبا يف هالكهم واستحقاقهم  الواضحة  والدالئل  الرباهني  بعدما جاءهتم  واختلفوا 

اآلخرة، قال تعاىل: ﴿   ﴾.

قضّية للّنقاِش

ُأناِقُش زمالئي/زمياليت يف َأرضار الفرقة واالختالف عىل املسلمني.
....................................................................................................

الّتمّسك باإلسالم

الوحدة وعدم الّتفّرق

ثانًيا

ثالًثا

 ، ﴿ تعاىل:  قال  باإلسالم،  التمسك  إىل  املسلمني  الكريمـة  اآليات  وّجهت 
﴾. وقـد جاء األمر يف اآلية الكريمة  ودعت إىل العمل بم جاء فيه، قال تعاىل: ﴿

﴾ لإلشارة إىل أّن التمسك بالدين عصمـة لألّمة ومحاية هلا مـن األخطار، كم جـاء لفظ  بلفظ ﴿
﴾ للداللة عىل مسؤولية أفراد األّمة مجيًعا يف احلرص عىل التمسك باإلسالم. ﴿
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أمر اهلل - عّز وجّل - املسلمني بالدعوة إىل اإلسالم واخلري وفضائل 
األعمِل وإرشاد الناس إىل فعل كّل ما أمر به الرشع واستحسنه وما حيّقق 
األفعال  من  واستقبحه  عنه  هنى  ما  كل  وترك  والسعادة،  املصلحة  هلم 
  ﴿ تعاىل:  قال  واملفسدة،  الرضر  هبم  ُتلحق  التي  واألقوال 
﴾، فإذا تركوا األمر 

باملعروف والّنهي عن املنكر كان لذلك آثار سلبية تعود عليهم. 

َأستدلُّ عىل 

من خالل احلديث الرشيف اآليت َأستدلُّ عىل آثار ترك واجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، قال 
يبعَث  أْن  اهلُل  ليوِشَكنَّ  أو  املنكِر  عِن  ولَتنهُونَّ  باملعروِف  لتأُمُرنَّ  بيِدِه  َنفيس  »والذي  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول 

عليُكم عقاًبا منُه ُثمَّ َتدعوَنُه فال َيستجيُب َلُكم« ]رواه الرتمذي[.
.................................................................................................

ورد يف اآلية الكريمة لفظ:
﴿                        ﴾ وهو أمر يدل 
بمهّمة  األّمة  قيام  وجوب  عىل 
الدعوة إىل اهلل واألمر باملعروف، 
تأهيل  املنكـر،  عن  والنهـي 
يـؤّدوهنا  الذين  املتخصصـني 

عىل أكمل وجه.

اإِلثراُء والتَّوُسُع 

ورد يف سبب نزول هذه اآليات أّن شاس بن قيس -وكان )هيوديًّا(- مرَّ عىل نفر من أصحاب سّيدنا 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من اأَلوس واخلزرج جمتمعني يف جملس هلم، فغاظه ما رأى من ُألفتهم واجتمعهم وصالح 
ا أن يذّكرهم بحروهبم السابقة،  ذات بينهم بعد الذي كان بينهم من العداوة يف اجلاهلّية، فأمر رجاًل هيوديًّ
ففعل فتنازع القوم عند ذلك، وقالوا: السالح السالح، فبلغ ذلك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فخرج إليهم مع بعض 
أصحابه حتى جاءهم، فقال:»يا معرش املسلمني! اهلل، اهلل.. أبِدعوى اجلاهليَّة وأنا بني أظهركم بعد إذ هداكم 
اهلل إىل اإلسـالم، وأكرمكم به، وقطـع به عنكم أمـر اجلاهليَّة، واستنَقَذُكم به من الكفـر، وألَّف به بينكم، 
الشيطان، وكيد من  القوم أهنا نزغة من  الطرباين يف تفسريه[، فعرف  ]رواه  ترجعون إىل ما كنتم عليه كفاًرا ؟!« 
عدوهم هلم، فألقوا السالح، وبكوا، وعانق بعضهم بعًضا، ثم انرصفوا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص سامعني مطيعني.

الّدعوة إىل اخلري  رابًعا
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ُ ُل وُأبنيِّ َأتَأمَّ

: ُ ُل القصة السابقة ثم ُأبنيِّ َأتَأمَّ
1( بعض أساليب األعداء يف التفريق بني الناس.

....................................................................................................
2( املقصود بقوله  : »ترجعوَن إىل ما كْنُتْم عليِه كفارًا ؟!«.

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

غة العربيَّة والّتبية اإِلعالمّيةَأربُط  مع اللُّ

ة: ّي 1. الّلغة العرب
﴾ جـاء التعبري   يف قـوله تعاىل: ﴿
﴾، للداللة عىل التجّدد واالستمرار، فمهّمة األّمة يف الدعوة إىل   ،  ، بالفعل  املضارع ﴿

اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر دائمة ومتجددة ال تنتهي.
ة:  2. الّتبية اإلعالمّي

إن بعض احلسابات عىل مواقع التواصل االجتمعي حتاول بث الفرقة بني الناس وهنا البد من التأمل 
وإمعان العقل يف حمتوى ما تنرشه هذه احلسابات، والبحث يف مصادر هذه املعلومات.

َأستخِلُص ثالًثا من القيم املستفادة من الّدرس.
.................................................................................................. )1
.................................................................................................. )2
.................................................................................................. )3

القيُم املستفادُة
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َأقتُح عنواًنا مناسًبا ملوضوع اآليات الكريمة.
ُ املقصود بكّل من: ُأبنيِّ

ب. املنكر. أ  .  املعروف   
ُح داللة استخدام اآليات الكريمة األلفاظ اآلتية: ُأوضِّ

.﴾  أ  .  ﴿
.﴾ ب.  ﴿

َأستدلُّ من اآليات الكريمة عىل كّل مّما يأيت:
 أ. توجيه املسلم إىل املحافظة عىل دينه واحلرص عىل االلتزام بمبادئه.

 ب. هنُي املسلمني عن سلوك طريق األمم األخرى التي تنازعت وتفرقت.
َأستنتُِج عـوامـل قـّوة األّمة املـذكورة يف قـوله تعـاىل: ﴿   

. ﴾
.﴾ ُل، استخدمت اآلية الكريمة الفعل املضارع ﴿ ُأعلِّ

َأختاُر اإلجابة الّصحيحة يف كلٍّ مما يأيت:
:﴾ 1. ُحكُم األمر باملعروف والنهي عن املنكر املستنبط من قوله: ﴿

ب. واجب.                   أ  . مندوب.    
ج. مكروه.      د  .مباح.

:﴾ 2. نوع املّد يف لفظ ﴿
أ  . واجب متصل.                         ب.  بدل.     

ج. عارض للسكون.          د  .جائز منفصل.
:﴾ 3. حكم التجويد يف لفظ ﴿

ب. إخفاء شفوّي.          أ  . إظهار حلقّي.    
د  .إقالب. ج.  إخفاء حقيقّي.                         

َأتلو اآليات الكريمة غيًبا. 

1
2

3

4

8

5

6
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ة اآلتية: ُيتوّقع من الّطلبة حتقيق الّنتاجات الّتعليمّي
اُن مفهوم إجيابّية الرّشيعة اإلسالمّية. ي 1( ب

2( توضيُح مظاهر إجيابّية الرّشيعة اإلسالمّية.

يُل عىل اإلجيابية يف األحكام الرّشعّية. 3( التمث
4( استنتاُج أثر إجيابّية الرّشيعة اإلسالمّية. 

5( املبادرُة إىل فعل اخلري.

 

 

النِّتاجاُت التَّعليميَُّة

مُت سابًقا: تعلَّ
كاّفة  جماالهتا  احلياة يف  بشؤون  اهتّمت  التي  والترشيعات  ظم  النُّ أفضل  قّدم  املصدر،  ربايّن  دين  اإلسالم 
فكان شاماًل كاماًل، استوعب تّطور األحداث املتجددة، وحّقق مصالح الناس عىل الرّغم من تغرّي الظروف 

واختالف األزمنة واألمكنة.

ُل وَأستنتُج  َأتَأمَّ
ُل احلديث الرشيف اآليت ثم َأستنتُِج خاصّية اإلسالم التي يدّل عليها: َأتَأمَّ

اعُة وبَيِد أحـِدُكم َفسيلٌة فإْن استطاَع َأْن ال َيقوَم حتَّى يغِرَسها َفْلَيفَعْل«  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إْن َقامِت السَّ
]رواه أمحد[.

ُم الَقبليُّ  التَّعلُّ

من خصائص الّشريعة اإلسالمّية: 
اإليجابّية

الدّرس
3 

من خصائص الرّشيعة اإلسالمّية: اإلجيابّية 

مظاهر اإلجيابّية يف الرّشيعة اإلسالمّية  اإلجيابية يف األحكام الرشعيةمفهومها



19

اإلجيابّية ِسمة من ِسمت الرّشيعة اإلسالمّية وهي سبب لفاعلّية املسلم وسعيه للخري يف كل أحواله. 

نفوسهم،  الناس، وبث األمل والتفاؤل يف  النفع وإبعاد الرضر عن  الرّشيعة اإلسالمّية عىل جلب   قدرة 
ودعوهتم إىل التفاعل مع املجتمع، ونرش اخلري والنفع للناس مجيًعا.

الَفهُم والتَّحليُل

مفهوم إجيابّية الرّشيعة اإلسالمّية

مظاهر اإلجيابّية يف الرّشيعة اإلسالمّية 

أوًل

ثانًيا

َأبحثُّ َعْن

 َأرِجُع إىل موسوعة الّسرية الّنبوّية و َأبحثُّ َعْن مواقف من حياة الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص تبنيِّ نظرته اإلجيابّية للحياة 
ُنا. ......................................................................................... ثم ُأَدوِّ

ة الّنظرة إىل الّنفس:  ّي إجياب ب. 
تعاىل وقدره،  اهلل  بقضاء  الرضا  إىل  بالدعوة  النفوس  الطمأنينة يف  بّث  الرّشيعة اإلسالمّية عىل  حرصت   
واحلث عىل حسن الظّن به سبحانه، قال تعاىل: ﴿  
﴾ ]التغاُبن: ١١[، وقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث الُقُديّس: »يُقوُل اهلُل َتعاىل: َأَنا ِعْنَد َظنِّ َعْبِدي يِب« ]متفق 
عليه[، وبذلك يطمئن اإلنسان ويتحّرر من مجيع املخاوف التي قد تواجهه يف احلياة، فال خياف عىل رزقه 

وال عىل أجله؛ ألّن كل أمره بيد اهلل تعاىل مع استمراره يف السعي والعمل واإلنتاج.

تربز إجيابّية الرّشيعة اإلسالمّية  يف مظاهر متعّددة منها:
ة الّنظرة إىل احلياة: ّي إجياب أ   . 

تنظر الرّشيعة اإلسالمّية إىل احلياة الدنيا نظرة ملؤها الشعور باملسؤولية، فهي   
دار العمل، يعرب هبا اإلنسان إىل الدار اآلخرة، حيث أمرت الرّشيعة اإلسالمية 
بإعـمر األرض والسعي فيهـا باخلري والصـالح، قـال تعاىل: ﴿      
  

 ﴾ ]القصـص: ٧٧[، كم أمرت بالصالة والسعي 
ا للـرزق ودعـت إىل االستمرار يف العمـل واإلنتاج، قـال تعاىل: ﴿    يف األرض طلًب

 ﴾ ]اجلمعة: ١٠[.
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ة يف النظر إىل املستقبل:       ّي ج. اإلجياب
دعت الرشيعة اإلسالمّية إىل االستبشار والتفاؤل باخلري، وقد قّدم الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص القدوة احلسنة يف ذلك، ففي رحلة   
الطائف وبعد أن لقي من أهلها سوء املعاملة واإليذاء، استبرش متفائاًل بإسالمهم ورفض الدعاء عليهم فقال 

ُد اهلَل َوْحَدُه ال ُيرْشُِك به شيًئا« ]رواه البخاري ومسلم[. ُب ْم َمْن َيْع رَِج اهلُل ِمن أْصالهِبِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َبْل أرُْجو أْن خُيْ
ة التي تؤثر عىل نفسّية اإلنسان؛          كم هنت الرّشيعة اإلسالمّية عن اليأس واحلزن واالستسالم لألفكار الّسلبّي

ودعته إىل الثقة برمحة اهلل تعاىل، قال تعاىل: ﴿ ]احلجر:٥٦[.

ة الّنظرة إىل الناس: ّي  د. إجياب

دعت الرّشيعة اإلسالمّية إىل إقامة العالقات اإلجيابّية بني الناس، وأن حيرص املسلم عىل كل ما فيه نفع   
للناس ومن ذلك:

دعوة الناس إىل اخلري وهنيهم عن كل ما ُيلِحُق الرضر وينرش الفساد بينهم.  )1
بني مكونات  الرتابط  ويزيد  بينهم  اإلجيابّية  املشاعر  ُيقوي  مّما  الناس  بني  والرتاحم  والتواّد  التناصح   )2

املجتمع.
الّتعاون عىل الرّب والتقوى يف املجاالت اإلنسانّية والعلمّية وإعمر الكون وتسخريه لإلنسان وكل ما فيه   )3

﴾ ]املائدة: ٢[. اخلري للناس مجيًعا، قال تعاىل: ﴿
إدخال الفرح والرسور عىل قلوب الناس، فقد عّدت الرّشيعة اإلسالمّية ذلك من أحّب األعمل إىل اهلل   )4
تعاىل. ومن مظاهر ذلك إشاعة الفرح يف األعياد واملناسبات السعيدة؛ كأيام العيدين مثاًل، وإشهار 
بكر  أبا  أّن سّيدنا  ذلك  يدل عىل  ومّما  الرشعّية،  الّضوابط  وِفق  ذلك  يكون  أن  الّزواج ونحوها، عىل 
ف ويف  الّصديق  دخل عىل أم املؤمنني السّيدة عائشة ، فسمع جاريتني عندها ترضبان عىل الدُّ
ا  ياِن بِغناٍء«، فانَتَهَرمُها، فكشف سّيدنا رسول اهلل عن وجهه وقال: »َدْعُهم يا أَبا َبْكرٍ، فإهنَّ رواية »ُتَغنِّ

اُم ِعيٍد« ]رواه البخارّي ومسلم[. أيَّ

َأستدلُّ عىل

ُ وجه داللته عىل الّتفاؤل ونرش األمل: ُل احلديث الرشيف اآليت ثم ُأبنيِّ َأتَأمَّ
يَن  يُل والنَّهاُر، وال َيرتِك اهلُل بْيَت َمدٍر وال َوبٍر إالَّ أْدَخَلُه اهلُل هذا الدِّ قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ليبلغنَّ هذا األمُر ما بلَغ اللَّ
بِِعزِّ عزيٍز أو بُِذلِّ ذليٍل، ِعًزا ُيعزُّ اهلُل به اإلسالَم، وُذاًل ُيِذلُّ اهلُل به الكفَر« ]رواه أمحد[ )بيت مدر: هو بيت الطني، بيت 

عِر(. وبر: بيُت الشَّ

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



21

َأستنتُج

َأستنتُِج ثالثة آثار إجيابية لتحقيق التعاون بني املسلمني .
................................................................................................. )1
................................................................................................. )2
................................................................................................. )3

قضيٌة للُمناَقَشِة

ُأناِقُش القضية اآلتية:
يرتك بعض الناس واجب التناصح والدعوة إىل اخلري بحجة أّن الناس لن يتغريوا. 

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

اإلجيابّية ِسَمة ملبادئ اإلسالم وأحكامه؛ ومن أمثلة ذلك:
  أ  . أّن اهلل تعاىل ال حياسب الناس عىل ما وقع منهم من األفعال واألقوال دون قصـد، قال تعاىل: ﴿  
وقد   ،]٥ ]األحزاب:   ﴾
سياَن وَما اسُتكرِهوا عليهِ« ]رواه ابن حبان[. تي اخَلطَأ والنِّ جاء عن رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أّنه قال: »إِنَّ اهلَل جتاَوَز َعْن ُأمَّ

 ب. جعل اإلسالم القيام باألعمل التي تدفع املكروه واألذى عن الناس عبادة نؤجر عليها؛ ومن ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
ريِق صدقٌة« ]رواه البخاري ومسلم[. »ومُتِْيُط األََذى َعِن الطَّ

 ج .  فتح اهلل تعاىل باب التوبة للمذنبني، مّما يبث يف نفس اإلنسان األمل بعفو اهلل وعدم القنوط من رمحته، 
ا عليه وعىل  يًّ فاملسلم حني يعلم أّن اهلل تعاىل غفور رحيم فإّنه يسارع إىل طلب التوبة، وهذا ينعكس إجياب
قال  ا يف جمتمعه.  يًّ إجياب بل يصبح عنرًصا  باإلحباط يف سعيه،  ييأس وال يصاب  يقنط وال  جمتمعه، فال 
تعـاىل: ﴿    

 ]الزمر: ٥٣[.

اإلجيابية يف األحكام الرشعية ثالًثا

وقد حّث الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص عىل التجمل ولبس أحسن الثياب يف هذه املناسبات إظهارًا للبهجة، وكان له   
ملسو هيلع هللا ىلص ثوبان أبيضان يلبسهم يف أيام اجلمع واألعياد وعند استقبال الوفود.
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اإِلثراُء والتَّوُسُع 

مشاركة اإلنسان يف العمل التطوعي أحد مظاهر اإلجيابية ولذلك فقد 
أطلقت مؤسسة ويل العهد مبادرة تطوعية )منصة نوى( والتي هتدف إىل 
تفعيل مشاركة الشباب يف العمل التطوعي وربط املتربعني مع اجلمعيات 

واملؤسسات اخلريية إلكرتونًيا.

عًة، تقولوَن:  حّذر اإلسالم من التقليد األعمى دون تفكري ودعا إىل إعمل العقل، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال َتكوُنوا إمَّ   د . 
حُتِسنوا، وإن  أن  الناس  أَحَسَن  إْن  أْنفَسُكم،  ُنوا  الناس أحسّنا، وإْن ظلُموا ظَلمنا، وَلكْن وطِّ أَحسَن  إْن 

ُد اآلخرين دون وعي وال رَأْي(. أساءوا فال َتظِلموا« ]رواه الرتمذّي[ )اإلمعة: هو الشخص الذي ُيَقلِّ

قضيٌة للّنقاِش

ُأناِقُش جمموعتي يف أثر إجيابية الرّشيعة اإلسالمّية يف قبول توبة املذنبني يف احلدِّ من اجلرائم يف املجتمع. 
................................................................................................. 

َأستخِلُص ثالًثا من القيم املستفادة من الّدرس.
.................................................................................................. )1
.................................................................................................. )2
.................................................................................................. )3

القيُم املستفادُة
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ُ مفهوم إجيابّية الرّشيعة اإلسالمّية. ُأبنيِّ
ُح ذلك. من مظاهر إجيابّية الرّشيعة اإلسالمّية: إجيابّية النظرة إىل احلياة، ُأوضِّ

ُل النصوص الرّشعّية اآلتية ثّم َأستنتُج منها مظهًرا من مظاهر إجيابّية الرّشيعة اإلسالمّية: َأتَأمَّ
       ﴿ تعاىل:  قال     أ . 

 ]الزمر: ٥٣[.
ِرَج اهلُل ِمن  قاَل ملسو هيلع هللا ىلص ملَلِك اجلباِل يف يوِم الطائِف ملا استأذنه أن خيسَف باملرشكنَي: »َبْل أْرُجو أْن خُيْ  ب. 

ُك به شيًئا« ]رواه البخاري ومسلم[. أْصالهِبِْم َمن َيْعُبُد اهلَل وْحَدُه ال ُيرْشِ
َأذُكُر مثالني عىل مظاهر الدعوة إىل الفرح يف اإلسالم.

َأختاُر اإلجابة الّصحيحة يف كلٍّ مما يأيت:
1. من داللة قول اهلل تعاىل يف احلديث القديس »أَنا عْنَد ظنِّ عْبدي يِب«:

ب. وجوب طاعة اهلل.     أ  . حتميل اإلنسان املسؤولية.  
ج .  الشعور بالطمأنينة.    د  . نبذ التفاؤل.

2. اإلّمعة هو الّشخص الذي:
ب. يبادر باألعمل اخلرية.   أ  . ُيقّلد العلمء.    

ج . ُيقّلد الناس دون وعي.    د  . يتعاون مع زمالئه.
جعل اإلسالم القيام باألعمل التي تدفع املكروه واألذى عن الناس عبادة يؤجر املسلم عليها؛   .3

ومن ذلك:
تي اخَلطَأ والنِّسياَن وَما اسُتكِرهوا عليِه«. أ  . قال ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ اهلَل جتاَوَز َعْن ُأمَّ

ريِق صدقٌة«.  ب. قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ومُتِْيُط اأَلَذى َعِن الطَّ
ُك به شيًئا«. ِرَج اهلُل ِمن أْصالهِبِْم َمْن َيْعُبُد اهلَل َوْحَدُه ال ُيرْشِ ج .  قال ملسو هيلع هللا ىلص: »َبْل أْرُجو أْن خُيْ

عًة، تقولوَن: إْن َأحَسَن النَّاُس َأحَسنَّا، وإْن ظلُموا ظَلمنا«. قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال َتكوُنوا إمَّ   د . 

1
2
3

4
5

التقويم واملراجعة
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ة اآلتية: ُيتوّقع من الّطلبة حتقيق الّنتاجات الّتعليمّي
عرُّف إىل مفهوم األخالق. 1( التَّ

2( توضيُح أمّهّية األخالق ومكانتها.
اُن كيفّية اكتساب األخالق. ي 3( ب

4( استنتاُج أثر األخالق عىل الفرد واملجتمع.
5( توضيُح عالقة األخالق بالعبادات.

6( القتداُء بأخالق الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

 

النِّتاجاُت التَّعليميَُّة

مُت سابًقا: تعلَّ
والعّفة  واألمانة  كالصدق  الكريمة:  واألخالق  املحمودة  بالصفات  الّتحيّل  إىل  اإلسالمّية  الرّشيعة  دعت 
والفحش  والغّش  كالكذب  ذميم  خلق  كل  عن  وهنت  وغريها،  اآلخرين  واحرتام  واحلياء  والقناعة  والصرب 
   ﴿ تعاىل:  قال  والفعل،  القول  يف 
]النَّحل: ٩٠[، وقد كان سّيدنا حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص خري قدوة يف   ﴾

حياته وأخالقه إذ كان ُيعرف قبل البعثة بالصادق األمني.
َأستدلُّ

َأستدلُّ من القرآن الكريم عىل أمّهّية االقتداء بالّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص.
..................................................................................................

ُم الَقبليُّ  التَّعلُّ

األخالق يف اإلسالم

ةعالقتها بالعباداتأمهيتها ومكانتها بوَّ نمذج من أخالق النُّ

األخالق في اإلسالم
الدّرس
4 

أثرها مفهومها
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األخالق ِسمة املجتمعات اإلنسانّية املتحرضة، وقد جاءت رسالة اإلسالم متّممة ملكارم األخالق.

كل ما يتصّف به اإلنسان من صفات محيدة، جتعله حمّل رضا اهلل وتقدير الناس واحرتامهم.

 لألخالق يف اإلسالم أمهّية كبرية ومكانة عظيمة، ويمكن بيان ذلك من 
وجوه كثرية، منها ما يأيت:

َمْن  التي حتث عىل مكارم األخالق، ومتدح  ة  الرّشعّي النصوص    أ  . كثرة 
األخالق  عن  تنهى  التي  ة  الرّشعّي النصوص  وكذلك  هبا،  يتصف 

ئة وتذّم َمْن يتصف هبا. السّي
بعثة  أسباب  من  الناس  بني  وإشاعتها  األخالق  مكارم  عىل   ب. احلث 
م ُبِعْثُت أُلمّتَم َصالَح األْخاَلِق« ]رواه أمحد[، وقد  بّي ملسو هيلع هللا ىلص، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »إنِّ الّن
ن ُخُلقه وأن هيديه ألحسن األخالق، فكان  كان ملسو هيلع هللا ىلص يدعو ربه أن حُيسِّ

َئها ال َيرصُِف  ي َسيِ يقول يف دعائه: »واهِدين ألَحَسِن األَخالِق ال هَيدي ألَحَسنِها إاِّل َأنَت، َوارصِْف َعنِّ
َئها إاِّل َأنَت« ]رواه مسلم[. ي َسيِ َعنِّ

ة الناس واحتامهم، قال تعاىل: ﴿     ج .  األخالق احلسنة ُتكسب صاحبهـا حمّب
﴾ ]آل عمران: ١٥٩[.

األخالق سبب يف دخول اجلّنة وتثقيل املوازين يوم القيامة، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »َما ِمْن يشٍء ُيوَضُع يف امليزاِن أثقُل    د . 
]رواه الرتمذي[،  الةِ«  وِم والصَّ الصَّ به درجَة صاحِب  بُلُغ  َي َل اخُلُلِق  اخُللِق، وإنَّ َصاِحَب ُحْسِن  مْن ُحْسِن 
ي جمِلًسا يوَم القياَمةِ؟«، فسكت القوم، فأعادها مرتني  ُكْم إيلَّ وأَقربُِكْم ِمنِّ وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »أال أُخرِبُكْم بأَحبِّ

أو ثالًثا، قالوا: بىل يا رسول اهلل، قال: »أَحسُنُكْم ُخُلًقا« ]رواه أمحد[.

الَفهُم والتَّحليُل

أمهّية األخالق ومكانتها 

مفهوم األخالق احلسنة

ثانًيا

أوًل

َأستدلُّ 
َأستدلُّ باحلديث الرشيف اآليت عىل مكانة األخالق:

قال ملسو هيلع هللا ىلص: »أكمُل املؤمننَي إيمًنا أحسُنهم ُخُلًقا« ]رواه ابن حبان[.
..................................................................................................

عـدد آيـات القـرآن الكريـم 
6236 آيـة، منهـا 1504 آيـة 
تناولـت األخـالق مـا يعادل 
الكريـِم، وهـذا  القـرآِن  ربـع 
ُيظهُر أمّهّيـة األخالق وعناية 

الرّشيعـة اإلسـالمّية هبـا.
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لألخالق احلسنة أثر كبري عىل الفـرد واملجتمع؛ ألهنا أساس نجاح اإلنسان، قال تعاىل: ﴿
                                               ﴾ ]الشمس: ٩ - ١٠[، كم أهنا حتفظ للمجتمع متاسكه واستقراره، وحتميه 
من االنحالل والتفكك، وتصون احلضارات من السقوط والرتاجع، وُتسهم يف نرش روح التسامح واملحبة 
ا ومتآلًفا، تنترش فيه أجواء األمن واألمان فيزداد البذل  والعفو واملغفرة بني الناس ليكون املجتمع متحابًّ

والعطاء.

    كان سّيدنا حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص أحسن الناس ُخُلًقا، وقد وّجهنا اهلل تعاىل إىل االقتداء به، قال تعاىل: ﴿    
﴾ ]األحزاب: ٢١[،  ومن نمذج حسن أخالقه ملسو هيلع هللا ىلص :

  أ  . صدقه ملسو هيلع هللا ىلص: فقد ُعرِف ملسو هيلع هللا ىلص واشتهر قبل البعثة بني الناس بأّنه الصادق األمني، فهو أصدق من تكّلم 
ْدَق  ا أو مازًحا، وقد أمر ملسو هيلع هللا ىلص بالّصدق وهنى عن الكذب فقال:»إنَّ الصِّ إذ مل يعرف الكذب يف حياته جادًّ
ِدي إىل  يًقا، وإِنَّ الَكِذَب هَيْ َيْصُدُق حّتى َيكوَن ِصدِّ ةِ، وإنَّ الرَُّجَل َل ِدي إىل اجَلنَّ ِدي إىل الرِبِّ، وإنَّ الرِبَّ هَيْ هَيْ

َيْكِذُب حّتى ُيْكَتَب ِعْنَد اهللِ َكّذاًبا« ]رواه البخارّي[.  ارِ، وإنَّ الرَُّجَل َل ِدي إىل النَّ الُفُجورِ، وإنَّ الُفُجوَر هَيْ

أثر األخالق عىل الفرد واملجتمع

عالقة األخالق بالعبادات

نامذج من أخالق الّنبوة

ثالًثا

رابًعا

خامًسا

قضية للنقاش

ُأناِقُش جمموعتي يف أثر عدم التزام الفرد باألخالق احلميدة عىل تعامله مع اآلخرين.
..................................................................................................

نت سلوكه  أتّم وجه حسَّ العبد عىل  قام هبا  فإذا  التعبدّية يف اإلسالم هلا مقاصد أخالقّية،  الشعائر 
وقّومته، فالصالة تنهى عن الوقوع يف الفواحش واآلثام، قال تعاىل: ﴿  
﴾ ]العنكبوت:٤٥[، وكذلك الزكاة هتّذب الّنفس وتطهرها من الّشح والبخل، فتشيع 
﴾ ]التوبة:١٠٣[، والصيام حافز  املودة واملحبة بني الّناس، قال تعاىل: ﴿
لوك املذموم، قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمن مَلْ َيَدْع َقْوَل الزُّوِر والَعَمَل به، فليَس هلِلِ حاَجٌة أْن َيَدَع  عظيم لرتك السُّ

َطعاَمُه ورَشاَبُه« ]رواه البخاري[.
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يلَة  ُف هذا اللَّ - جاء رجل إىل الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص يشكو إليه اجلوع فأرسل إىل بيوته فلم جيد فيها سوى املاء، فقال: َمن ُيضيَّ
رمِحه اهللُ، فقام رجل من األنصار فقال: أنا يا رسول اهلل، فاصطحبه إىل بيته، فقال المرأته: هل عندك يشء؟ 
أَّنا نأكل.  قالت: ال، إاّل قوت صبياين، قال: فدعيهم يتلهون بيشء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئي الرساج، وأريه 
فقعدوا وأكل الضيف، فلم أصبح غدا عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »َقْد عِجَب اهلُل مْن صنيِعُكم بضيِفُكم 

﴾ ]احلرش: ٩[  ]رواه البخارّي[.  الليلَة«، فأنزل اهلل قوله تعاىل:﴿
، فسقط اإلبريق من يدها فجرحه،  - ُحكَي أّن جارية كانت تصب املاء لزين العابدين عيل بن احلسني 

﴾ فقال هلا: قد كظمت غيظي.  فرفع رأسه إليها، فقالت له: إّن اهلل يقول: ﴿
﴾ ]آل عمران: ١٣٤[،  ﴾ قال هلا: قد عفوت عنك. قالت:﴿ قالت: ﴿  

قال: اذهبي فأنت حّرة لوجه اهلل تعاىل.

ب. صربه ملسو هيلع هللا ىلص: فلم يواجه أحد من املصائب واملصاعب واملشاّق واألزمات كم واجه نبينا ملسو هيلع هللا ىلص وهو صابر 
حمتسب؛ فقد صرب عىل اليتم والفقر، وعىل البعد عن الوطن واألهل وعىل أذى املرشكني وصدهم عن 
  ﴿ تعاىل:  قال  تعاىل،  اهلل  سبيِل 

﴾ ]النحل: ١٢٧[.
 فقال: »كاَن رَسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  جوده وكرمه ملسو هيلع هللا ىلص: فقد كان ملسو هيلع هللا ىلص كريًم كثري العطاء، وقد وصفه ابن عباس   ج . 
َلٍة ِمن رََمضاَن فُيدارُِسُه  ْي أْجَوَد الناس، وكاَن أْجَوُد ما َيكوُن يف رََمضاَن ِحنَي َيْلقاُه ِجرْبِيُل، وكاَن َيْلقاُه يف ُكلِّ َل

الُقرْآَن، َفَلرَسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص أْجَوُد باخَلرْيِ ِمَن الرِّيِح امُلرَْسَلةِ« ]رواه البخارّي ومسلم[. 

اإِلثراُء والتَّوُسُع 

تربية النَّفس عىل اخللق احلسن
فطر اهلل تعاىل اإلنسان عىل مكارم األخالق، إاّل أّن اإلنسان قد يتأّثر بأخالق حميطه وجمتمعه ُحسًنا وُقبًحا، 

مها بطرق منها:  ويمكن اكتساب األخالق وتعلُّ
التدريب واملامرسة: فاألخالق احلسنة ُتكَتَسب من خالل التدرب واملداومة عليها، وقد بنّي الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص    أ  . 
»َمن  قال ملسو هيلع هللا ىلص:  فيها،  ليكون صفة راسخة  النفس  يتعّزز يف  اإلنسان  يتدّرب عليه  أّي سلوك حممود  أّن 

ُه اهلُل« ]رواه البخارّي[. ْ ْ ُيَصربِّ َيْسَتْعِفْف ُيِعّفُه اهلُل، وَمن َيْسَتْغِن ُيْغنِِه اهلُل وَمن َيَتَصربَّ
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َأستدلُّ عىل 
أمام  عنها  ُث  َأحتدَّ ثم  احلسنة  األخالق  تعزيز  يف  العبادات  دور  عىل  اآلتية  الرّشعّية  بالنصوص  َأستدلُّ 

زمالئي/ زمياليت. 
﴾ ]العنكبوت: ٤٥[. -  قال تعاىل: ﴿  

..................................................................................................
-  قال تعاىل: ﴿ ]التوبة:١٠٣[.

..................................................................................................
وِر والعمَل بِِه، فليَس هللِ حاجٌة يف أْن يَدَع طعاَمُه ورشاَبُه« ]رواه البخارّي[. - قال ملسو هيلع هللا ىلص : »َمْن مْل يَدْع قوَل الزُّ
..................................................................................................

َأستخِلُص ثالًثا من القيم املستفادة من الّدرس.
.................................................................................................. )1
.................................................................................................. )2
.................................................................................................. )3

القيُم املستفادُة

البيئة الجتامعية: كاألرسة والصحبة هلا دور كبري يف الرتبية عىل األخالق؛ لذا حث اإلسالم عىل اختيار   ب. 
صفاته  يف  معه  يتوافق  َمن  يصاحب  فاإلنسان  الصالح،  والصديق  الصالح،  والّزوج  الصاحلة  الّزوجة 

وأخالقه، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »املرُء عىل ديِن خليِلِه، فلينُظْر أحُدكم َمْن خُيالِْل« ]رواه الرتمذّي[.
وسائل اإلعالم والتوجيه: فوسائل التواصل االجتمعي جيب أن ُتعنى بتوجيه أفراد املجتمع -  وخصوًصا   ج . 

الشباب - إىل القيم الفاضلة واألخالق احلميدة.
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1
2

3
4

5

التقويم واملراجعة

ُ مفهوم األخالق احلسنة.  ُأبنيِّ
َأذُكُر أثًرا واحًدا لألخالق عىل كلٍّ من:

أ  . الفرد.          ب. املجتمع.
ُح ُأنموذًجا من نمذج ُحسن أخالقه ملسو هيلع هللا ىلص يف جانب اجلود والكرم. ُأَوضِّ

َأسَتنتُِج داللة النصوص الرّشعّية اآلتية عىل األخالق:

دللة النّصالنص الرّشعّي

.﴾ قال تعاىل: ﴿ 

. قال تعاىل: ﴿ 
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إنم ُبِعثت أُلمتِّم َصالَح األخالِق«.

َأختاُر اإلجابة الّصحيحة يف كلٍّ مما يأيت:
﴾، تدّل اآلية  قال تعاىل: ﴿    .1

الكريمة عىل أّن:
أ. من يتصف باألخالق احلسنة يكسب حمّبة الناس.

ب. األخالق سبب يف دخول اجلنة.
ج. من َأسباب بعثته ملسو هيلع هللا ىلص احلّث عىل مكارم األخالق.

 د . األخالق الّسيئة سبب يف دخول الّنار.    
2. قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »املرُء عىل ديِن خليِله، فلينُظْر أحُدُكم َمْن خُيالِْل«، يدل عىل أّن:

م فقط.   أ  . األخالق ُتكتسب بالتعلُّ
ب. البيئة ليس هلا عالقة باكتساب األخالق.

ج. األخالق ُتكتسب عن طريق البيئة االجتمعّية.
 د . التدريب واملمرسة ليس له عالقة باكتساب األخالق.   
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خصة العزيمة والرُّ
الدّرس
5 

ية: ة اآلت ُيتوّقع من الّطلبة حتقيق الّنتاجات الّتعليمّي
اُن مفهومّي العزيمة والرُّخصة. ي 1( ب

2( توضيُح ُحكم العمل بالعزيمة والرُّخصة.
3( تِعداُد أسباب الرُّخصة.

4( التزاُم أحكام اإلسالم دون إفراط أو تفريط.

 

 

النِّتاجاُت التَّعليميَُّة

مُت سابًقا: تعلَّ
فني وأحواهلم ورشّعت هلم أحكاًما تناسب ذلك، وكان سّيدنا حمّمد  راعت الرّشيعة اإلسالمّية ظروف املكلَّ
اختار  أمرين  بني  ُخريِّ  إذا  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  أّنه  ذلك  ومن  عنهم  املشّقة  ورفع  الناس  عن  التخفيف  عىل  حريًصا  ملسو هيلع هللا ىلص 
أيرسمها، ما مل يكن معصية، ومن األمثلة عىل ُيرس اإلسالم: إباحة مجع الصالة وقرصها يف السفر، وإباحة اإلفطار 

يف رمضان عند املرض أو السفر.

ُر وُأجيُب ُأَفكِّ
ؤال الذي يليه:  ُر يف املوقف اآليت ثم ُأجيُب عِن السُّ ابقة ُأفكِّ  من خالِل ما قرأته يف الفقرة السَّ

سافر حامد وعيل من الرمثا إىل العقبة ومها صائمن يف شهر رمضان املبارك، فأفطر عيل، بينم أتمَّ حامد صومه.
- ماذا ُنطلق عىل ما قام به عيلٌّ عندما أفطر؟

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

ُم الَقبليُّ  التَّعلُّ

خصة العزيمة والرُّ

حكم العمل بالعزيمة 
خصة والرُّ

َخصة مفهوم العزيمة تطبيقات عىل الرُّ
يف الرشيعة اإلسالمّية

خصة مفهوم الرُّ
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ُر وُأناِقُش ُأَفكِّ

ُر يف املواقف اآلتية ثم ُأناِقُشها: ُأفكِّ
1( سافر يوسف بالطائرة من عّمن إىل تركيا وكانت رحلته مرحية فهل جيوز له مجع الصالة وقرُصها؟

 ....................................................................................................
2( توجه عيّل بالسّيارة من عّمن إىل جرش، فقرص صاليت الّظهر والعرص، فهل ترّصفه صحيح؟

....................................................................................................
3( أفطرت خولة يف رمضان؛ ألهنا خافت عىل طفلها الذي ترضعه.

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

وضعت الرّشيعة اإلسالمّية أحكاًما تناسب الناس عىل اختالف أحواهلم من الّصحة واملرض، والقّوة 
والّضعف، والّسفر واإلقامة وغريها.

أداء  مثل:  املسلمني،  جلميع  ا  عامًّ ترشيًعا  تعاىل  اهلل  رشعها  التي  ة  األصلّي باألحكام  ف  املكلَّ أَخُذ  الَعزيمة: 
الّصلوات اخلمس تاّمة يف أوقاهتا، وصيام شهر رمضان واحلّج وغريها.

الرُّخصُة ما رشعه اهلل تعاىل من األحكام ختفيًفا عىل العباد يف حاالت خاّصة؛ مثل: قرص الّصالة الرباعّية يف 
السفر، ومجع الصالة يف السفر واملطر، وإباحة إفطار املريض يف شهر رمضان املبارك وغري ذلك.

العمل بالعزيمة واجب؛ ألهنا األصل الّثابت بالّدليل الرّشعّي، وال جيوز تركها إاّل لعذر رشعّي، وهذا 
الرتك هو الرُّخّصـة التي هي استثناء من هذا األصل ألعذار تبيح ذلك، وقد رشعها اهلل تعـاىل حتقيًقا ملبدأ 
﴾ ]البقـرة:١8٥[، وقال تعاىل:  الُيرس ورفـع املشّقة، قال تعاىل: ﴿

﴾ ]النساء: ٢8[.   ﴿

الَفهُم والتَّحليُل

خصة مفهومي العزيمة والرُّ

خصة  ُحكم العمل بالعزيمة والرُّ

أوًل

ثانًيا
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خصة يف الرّشيعة اإلسالمّية  تطبيقات عىل الرُّ ثالًثا

للرُّخص تطبيقات يف جماالت احلياة املختلفة، ويمكن بيان بعض هذه التطبيقات يف اجلدول اآليت:

ليُلسبب الرُّخصةالرُّخصةالعزيمةالعمل الدَّ

الوضوء 
واالغتسال

استعمل املاء

املسح عىل 
اخلفني

التيسري 
والتخفيف 
عىل الناس

َص  عن عيلِّ بن أيب طالٍب  قاَل: »رخَّ
نْيِ يف  لنا رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص يف املسِح عىل اخُلفَّ
أّياٍم  ثالثَة  وللمسافِر  وليلًة  يوًما  احلرَضِ 
«                              ]رواه ابن ِحبان[ وليالَيهنَّ

التيمم عند 
فقدان املاء

فقدان املاء أو 
ر استعمله  تعذُّ
بسبب املرض

قال تعاىل: ﴿  
  
  

﴾
 ]النساء: ٤٣[.

الصلوات 
اخلمس

الوقوف ركن يف 
صالة الفريضة 

إباحة الصالة 
قاعًدا إن مل 

يستطع الوقوف 
املرض

 : قاَل الّنبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ملريٍض سألُه كيف ُيصيلِّ
فإْن  َفقاِعًدا،  ْسَتِطْع  َت مَلْ  فإْن  قائًِم،  »َصلِّ 

ْسَتِطْع َفَعىل َجْنٍب«          ]رواه البخارّي[ مَلْ َت

صوم 
رمضان

وجوب الصيام
أن يفطر يف 
رمضان ثم 

يقيض بعد ذلك

السفر أو 
املرض

قال تعاىل: ﴿     
﴾

 ]البقرة: ١8٤[.

ُر  ُل وُأفكِّ َأتَأمَّ

ُر فيم يليه:  ُل احلديث الّنبوّي الرّشيف اآليت ثم ُأفكِّ َأتَأمَّ
قال رسول ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ اهلَل حُيِبُّ أْن ُتؤتى ُرَخُصُه، كم حُيِبُّ أْن ُتؤَتى عزائُِمُه« ]رواه ابن حّبان[.

خص والعزائم إىل اهلل تعاىل؟ 1( ملاذا ُأضيفت الرُّ
  ....................................................................................................

خص؟  2( كيف ستكون حياة الناس لو مل ُترشع الرُّ
....................................................................................................
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َأرِجُع 

خصة يف الرّشيعة اإلسالمّية.  ُف تطبيقات أخرى للرُّ َأرِجُع إىل الرمز املجاور ثم َأتعرَّ

مي  ُأطبُِّق تعلُّ

ُ احلكم الرّشعّي يف املواقف اآلتية: ُأبنيِّ
1( َنَزل مطر غزير فجمع اإلمام صاليت املغرب والعشاء يف املسجد.

.....................................................................................................
2( َأكلْت سحر ناسية أثناء صومها يف شهر رمضان املبارك، فأمتَّت صومها.

.....................................................................................................
3( ُأصيب سامر بمرض جلدّي فنصحه الّطبيب بلبس احلرير الّطبيعّي.

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

التلفظ 
بكلمة 
الكفر 

عدم جواز التلفظ 
بكلمة الكفر ألّن 

ذلك خروج من الدين

إباحة التلفظ 
هبا حالة اإلكراه

اإلكراه
قـال تعـاىل: ﴿   
  

 ]الّنحل: ١٠٦[

من الّصور املرشقة ما قام به آل يارس  حيث أخذوا بالرُّخصة والعزيمة؛ فقد رفض يارس وزوجته 
سّمية  الكفر أخًذا بالعزيمة، وفّضال املوت يف سبيل اهلل تعاىل عندما عذهبم أبو جهل وأراد إكراههم 
عىل الكفر، فيم أخذ ابنهم عمر  بالرُّخصة فأجاهبم إىل ما أرادوا وذكر آهلة قريش بخري دون اعتقاد 
ى نِْلُت ِمنَك  بذلك فرتكوه، فلم أتى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قال: ما وراَءَك؟، قال: رَشٌّ يا رسول اهلل، ما ُترِْكُت حتَّ
بِي مطمئًنا باإليمن، قاَل ملسو هيلع هللا ىلص : فإْن َعاُدوا َفُعد،  وذكرُت آهلتهم بخري، قال: كيَف جتُد قلَبَك؟، قال: أَِجُد َقْل

فأنزل اهلل تعاىل قوله: ﴿                                                                                                                        ﴾ 
]النحل: ١٠٦[ ]رواه احلاكم[.
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َأستخِلُص ثالًثا من القيم املستفادة من الّدرس.
.................................................................................................. )1
.................................................................................................. )2
.................................................................................................. )3

القيُم املستفادُة

اإِلثراُء والتَّوُسُع 

ة التي تعني أّن الرّشيعة اإلسالمّية رفعت احلرج  )املشّقة جتلب الّتيسري ( إحدى القواعد الفقهّية األساسّي
ف فخففْت عنه يف األحوال التي حتصل فيها مشّقة أو عرس أو حرج، وقد استنبطت هذه  واملشّقة عن امُلكلَّ
القـاعدة من قول اهلل تعاىل: ﴿  ]البقرة: ١8٥[، ومن قول رسول 

ُوا وال تنفُروا« ]رواه البخارّي[. ُوا وال ُتعرّسُوا، وبرشِّ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يرسِّ
واملشّقة التي توجب الّتخفيف هي املشّقة الكبرية، التي حيصل معها رضر عىل اإلنسان؛ كذهاب نفسه، 

أو تلف عضو من أعضائه أو زيادة مرضه أو تأخر شفائه أو أمل كبري ال حيتمل. 
ا للرُّخصة، مثل: الزّكام اليسري املعتاد، أو الّصداع اخلفيف؛ إذ  أّما املشّقة املعتادة أو اليسرية فليست سبًب

ال يلزم منه األخذ بالرُّخصة.
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2

1

3

4

التقويم واملراجعة

ُ مفهومي: ُأبنيِّ
أ  . العزيمة.   

خصة. ب. الرُّ
ُل ما يأيت: ُأعلِّ

   أ  . ُيَعدُّ العمل بالعزيمة أمًرا واجًبا. 
خصة. ب .  رشع اإلسالم الرُّ

خصة ِوفق النموذج اآليت: ُح مثالني تطبيقيني عىل العزيمة والرُّ أوضِّ

خصةالعزيمةالعمل خصةالرُّ الّدليلسبب الرُّ
املسح عىل اخلفني

الوقوف ركن يف 
صالة الفريضة 

خصة من النصوص الرّشعّية اآلتية: َأسَتنتُِج أسباب الرُّ

خصةالّنّص الرّشعّي خصةالرُّ أسباب الرُّ

قـال تعـاىل: ﴿     
   

 .﴾ 

قال تعاىل: ﴿    
 .﴾

قـال تعـاىل: ﴿   
 .﴾

قال الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص: »َصلِّ قائًِم، فإْن مَلْ َتْسَتِطْع َفقاِعًدا، فإْن مَلْ 
َتْسَتِطْع َفَعىل َجْنٍب«.
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َأختاُر اإلجابة الّصحيحة يف كلٍّ مما يأيت:5
1. ُحكم األخذ بالعزيمة:

أ   . مباح.    
ب. مندوب.  
ج. واجب.   

د . مكروه.
2. إذا سافر أجمد من إربد إىل العقبة يف شهر رمضان فإّنه:

 أ   . ال جيوز له اإلفطار عماًل بالعزيمة. 
خصة. ب. جيوز اإلفطار عماًل بالرُّ

ج .  ال ُيعدُّ فعله هذا سفًرا.   
 د . جيوز اإلفطار برشط أن تلحق به مشّقة ال يستطيع الّصوم معها.

:﴾ 3. من القواعد الفقهّية املستنبطة من قوله تعاىل:﴿
أ   . املشّقة جتلب التيسري.  

ب. اليقني ال يزول بالّشك.   
مٌة.    كَّ ج. العادة حُمَ

 د . الرّضورات تبيح املحظورات.
4. ترك شخص قرص الّصالة يف الّسفر أخًذا بالعزيمة، ُيعدُّ فعله هذا:

أ   . مباًحا.  
ب. مندوًبا.  
ج . واجًبا.  
د . مكروًها.

خص التي جيوز للمريض األخذ هبا: 5. من الرُّ
أ   . اإلفطار يف رمضان.   

ب. الّصالة واقًفا.         
ج. ترك الّصالة.    

 د .  ترك الّزكاة.
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 آُل الَبيِت

دروس 
الوحدة الّثانية

سورة آل عمران: اآليات الكريمة )١٦٩-١٧٤(

جهود علامء املسلمني يف احلفاظ عىل الّسّنة الّنبوّية الرّشيفة

الّزواج:  )مرشوعّيته ومقدماته(

اجلهاد يف اإلسالم

يوم مؤتة

1

2

3

4

5

الوحدة الّثانية

قاَل تعاىَل: ﴿                                                                    ﴾
                                                                                           ]احلج: ٧8[
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ة اآلتية: ُيتوّقع من الّطلبة حتقيق الّنتاجات الّتعليمّي
تالوُة اآليات الكريمة )١٦٩ -١٧٤( من سورة آل عمران تالوة سليمة.   )1

اكيب الواردة يف اآليات الكريمة. اُن معاين املفردات والرتَّ ي ب  )2
ا. تفسرُي اآليات الكريمة تفسريًا إمجاليًّ  )3

حفُظ اآليات الكريمة غيًبا.  )4
المتثاُل ألمر اهلل تعاىل.  )5

 

 

النِّتاجاُت التَّعليميَُّة

مُت سابًقا: تعلَّ
يف الّسنة الّثالثة للهجرة اجتمع مرشكو قريش ملحاربة املسلمني 
واالنتقام هلزيمتهم يف بدر، فخرج الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص مع مئات من الصحابة 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  سّيدنا  وأمر  أُُحد،  يف  املرشكني  مع  والتقى  الكرام  
جبل  عىل  بالوقوف    رْي  ُجَب بن  عبداهلل  بقيادة  الرّماة  من  مخسني 
الرّماة حلمية ظهر املسلمني،  وطلب منهم أاّل يرتكوا مواقعهم مهم 
جيش  واهنزم  للمسلمني  الغلبة  كانت  وملا  املعركة،  نتيجة  كانت 
املرشكني يف البداية ظّن الرّماة أّن املعركة قد انتهت فنزل كثري منهم 
وأصابوا  املسلمني،  عىل  والتّفوا  لذلك  املرشكون  ففطن  اجلبل،  عن 

. رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقتلوا سبعني من الصحابة الكرام 

َأستنتُِج 

َأستنتُِج سبب ما أصاب املسلمني يوم ُأُحد.
....................................................................................................

ُم الَقبليُّ  التَّعلُّ

سورة آل عمران
اآليات الكريمة )١٦٩-١٧٤(

الدّرس
1 

جبل الرّماة

جبل أُُحد: سلسلة جبال كبرية قرب 
املدينة املنّورة، ومنها جزء يسّمى جبل 

الرّماة.

املسلمون

جبل أحد
الشعب

إىل املدينة
التفاف خالد

رشكون
امل

جبل الرماة
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موضوعات اآليات الكريمة

طاعة اهلل ورسوله والّثقة بنرص اهلل 
اآليات الكريمة )١٧٢ -١٧٣(

هداء  فضائل الشُّ
اآليات الكريمة )١٦٩ -١٧١(

اعة والثَّبات جزاء الطَّ
اآلية الكريمة )١٧٤(

تناولت اآليات الكريمة جانًبا مّما حصل يوم أحد، وبّينت ما فعله الصحابة  ذلك اليوم، والدروس 
والعرب التي جيب أن نستفيدها من ذلك احلدث.

الَفهُم والتَّحليُل

المفردات والتراكيب

: ال تظّنن.

: اجلراح.

: يكفينا اهلل نارًصا ومعيًنا.

: رجعوا .

َأفهُم وَأحفُظ



40

بعدما حدث مع املسلمني يف أحد، واستشهاد عدد كبري من الصحابة  وإصابة سّيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
تسلية  الكريمة  وتعاىل -اآليات  اهلل - سبحانه  فأنزل  ملا وقع هبم،  كبرٌي  املسلمني همٌّ شديٌد وحزٌن  أصاب 
يبنّي فضلهم  للشهداء من جزاء  تعاىل  اهلل  أعّد  ما  إىل بعض  الكريمة  اآليات  فأشارت  لقلوهبم،  وتثبيًتا  هلم 
  ﴿ تعاىل:  قال  وجلَّ-،  -عزَّ  اهلل  عنـد  ومنزلتهم 
﴾، فبّينت أهنم أحياء عند اهلل تعاىل حياة خاّصة ال تشبه حياهتم يف الدنيا، وأّن اهلل تعاىل أعّد هلم الكثري 
﴾، مطمئنني لعاقبة َمْن  من النعيم الذي يملؤهم فرًحا وسعادة، قال تعاىل: ﴿
سيلحق هبم يف درب الّشهادة، قال تعاىل: ﴿  
﴾، فكان ذلك ختفيًفا من حزن املسلمني، وتوجيًها هلم لسلوك طريق الشهداء دون خوف عىل ما 
عندهم من األبناء واألزواج، ودون حزن عىل ما تركوه من متاع الدنيا، فإّن اهلل سبحانه قد أعّد هلم النعيم الدائم 
﴾زيادة تكريم للشهيد، فهم يف قرب من اهلل تعاىل، وتقديمه  الذي ال يزول، والتعبري بقوله تعاىل: ﴿

﴾ إشارة إىل أّن ِجواَر اهلل تعاىل أعظم رزق. عىل قوله: ﴿

املرشكني  بأّن  أُُحد وصلهم خرب  من  املسلمون  لّما رجع 
يتجّهزون ملهامجة املدينة املنوّرة، فأمر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص املسلمني 
مازالوا  املسلمني  بأّن  املرشكون  لَيعَلم  ملالقاهتم،  باخلروج 
أقوياء، فاستجاب املسلمون لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رغم ما هبم من 

محراء  ملسو هيلع هللا ىلص  الّنبّي  وصل  ولّما   ﴾ ﴿ تعاىل:  قال  اجلراح، 

فضائل الّشهداء

طاعة اهلل ورسوله والّثقة بنرص اهلل

أوًل

ثانًيا

ُ ُأَفسِّ

ُ خوف بعض الناس من اخلروج للجهاد. 1( ُأَفسِّ
....................................................................................................

ُ فرح املسلمني واستبشارهم باستشهاد أبنائهم دفاًعا عن الّدين والوطن. 2( ُأَفسِّ
....................................................................................................
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األسد، )وهي منطقة تقع عىل بعد اثني عرش كيلو مرًتا جنوب 
فلّما سمع املرشكون خرب  أّيام،  املنّورة( وأقام فيها ثالثة  املدينة 

خروج الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص خافوا من لقائه ورجعوا إىل مّكة. 
أثنـى اهلل تعاىل عىل املسلمني؛ الستجابتهـم ألمر   وقـد 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ووعدهم باألجر العظيم يف قوله تعاىل: ﴿   
﴾، وقد مدحهم اهلل تعاىل كذلك؛ 
عىل  وعزمهم  املرشكني  باجتمع   فيهم  تؤّثر  مل  الشائعـات  ألّن 
  ﴿ تعاىل:  قـال  املسلمني،  استئصـال 
﴾، فلجـأوا إىل رهبـم سبحـانه 
وازدادوا ثقة بنرصه، قـال تعـاىل: ﴿   

 .﴾

ُ ُر وُأبنيِّ َأَتَدبَّ

ُ املقصـود بلفـظ  ﴾ ثـم ُأبنيِّ ُر قـوله تعـاىل: ﴿ َأَتـَدبَّ
﴾ يف احلالني: ﴾  و﴿ ﴿

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

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

بّينت خامتة اآليات الكريمة جزاء طاعة املؤمنني هلل تعاىل واستجابتهم لسّيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وثقتهم بنرص اهلل 
﴾، فألقى اهلل الرّعب يف قلوب املرشكني وتركوا ما عزموا عليه  سبحانه حني قالوا: ﴿
من مهامجة املسلمني وأكملوا طريقهم إىل مّكة، ورجع املسلمون من محراء األسد إىل املدينة دون قتال مل يصبهم 
أذى، وعفا اهلل عنهم بسبب قيامهم بم يرِض اهلل تعاىل من األقوال واألفعال، قال تعاىل: ﴿  

 .﴾

جزاء الّطاعة والّثبات ثالًثا
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اإِلثراُء والتَّوُسُع 

بوّية الرّشيفة مجلة من فضائل الّشهداء ومكانتهم عند اهلل تعاىل، ومن ذلك أّن رسول  الّن ذكرت الّسّنة 
ةِ، وجُياُر من  ِل َدفعٍة من دِمهِ، وَيرى َمقعَدُه مَن اجلنَّ ُر َلُه يف أوَّ هيِد عنَد اهللِ ستُّ خصاٍل ُيغَف اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »للشَّ
ُع يف سبعنَي إنساًنا من  َة اإليمِن، ويزوَُّج مَن احلوِر العنِي، وُيشفَّ عذاِب القربِ، ويأمُن مَن الفزِع اأَلْكربِ، وحُيىّل ُحلَّ

أقاربِهِ« ]رواه ابن ماجة[.
لقد قّدم األردن الكثري من الشهداء الذين دافعوا عن املقدسات بكل شجاعة واستشهد العديد منهم 
دفاًعا عن املسجد األقىص املبارك، وبذلوا الكثري من التضحيات يف سبيل الدفاع عن تراب الوطن يف معركة 

الكرامة.
وتعتني القوات املسلحة األردنية/ اجليش العريب بأرس الشهداء وتوفر هلم مقاعد دراسية يف اجلامعات 

والرعاية الصحية وفرص العمل وتقدم هلم اهلدايا والدعم املايل يف املناسبات واألعياد املختلفة.

يف يوم أُُحد سارع الصحابة الكرام  للّدفاع عن سّيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ولنيل الشهادة، وبرز ذلك 
 : ِرْض يف صور كثرية، فقد روى البخارّي أّنه لّما نزل الرّماة عن اجلبل واهنزم املسلمون قال أنس بن النَّ
»اللهم إيّن أعتذر إليك مّما صنع هؤالء -يعني املسلمني- وأبرُأ إليَك مّما صنع هؤالء -يعني املرشكني- 
ثم تقّدم، فلقيه سعد بن معاذ  فقال: أين يا أبا عمر؟ فقال أنس : واًها لريح اجلّنة يا سعد؛ إيّن 
نانِه، وبه بضع وثمنون ما  َب أجده دون أُُحد. ثم مىض فقاتل القوم حّتى ُقتَِل، فم ُعرَِف حّتى عرفته أخته بِ

بني طعنة برمح ورضبة بسيف ورمية بسهم« ]رواه البخاري[. 

َأستخِلُص ثالًثا من القيم املستفادة من الّدرس.
.................................................................................................. )1
.................................................................................................. )2
.................................................................................................. )3

القيُم املستفادُة
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التقويم واملراجعة

َأَضُع عنواًنا مناسًبا لآليات الكريمة. 
َأستنتُج  ثالثة من فضائل الشهداء املذكورة يف اآليات الكريمة.

َأسَتِدلُّ من اآليات الكريمة عىل كّل مّما يأيت:
   أ . دعاء املؤمنني يف األوقات العصيبة.

 ب.  جزاء الصحابة عىل استجابتهم لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وخروجهم حلمراء األسد.
 ج . اطمئنان الشهداء ملصري إخواهنم األحياء إذا نالوا الشهادة مثلهم.

َأستنتُج هدفني من أهداف املسلمني خلروجهم إىل محراء األسد.
 .﴾ ُ داللة قول اهلل تعاىل: ﴿ ُأبنيِّ

َأختاُر اإلجابة الّصحيحة يف كلٍّ مما يأيت:
:﴾ ﴾ يف قوله تعاىل:﴿  1. معنى لفظ ﴿

د. اليأس والقنوط. ج. اهلّم والغّم.   ب. الفرح والرسور.   أ. اجلراح.   
2. كان خروج الصحابة إىل محراء األسد يف السنة:

د.٥ هـ. ج. ٤ هـ.   ب. ٣ هـ.   أ. ٢هـ.    
﴾ فيم حتته خّط: 3. حكم التَّجويد يف قوله:﴿

د. إدغام شفوّي. ج. إظهار شفوّي.  ب. إظهار مطلق.  أ. إظهار حلقّي.   
:﴾ 4. حكم حرف الباء يف قوله:﴿

د. إظهار شفوّي. ج. قلقلة صغرى.  أ. إظهار حلقّي.    ب. قلقلة كربى.  
َأتلو اآليات الكريمة غيًبا.
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ة اآلتية: ُيتوّقع من الّطلبة حتقيق الّنتاجات الّتعليمّي
بوّية الّشريفة. َتوضيُح طرق تصنيف الّسّنة الّن  )1

التعرُُّف إلى بعض الكتِب المصّنفة في الّسّنة الّشريفة.  )2
اُن أَهمِّ الجهود المعاصرة في الحفاظ على الّسّنة الّشريفة. ي 3(  َب

َتوظيُف الوسائل الّتكنولوجّية في خدمة الّسّنة الّشريفة.  )4
ُر جهود العلماء في خدمة الّسّنة الّشريفة. َتقدي  )5

 

 

النِّتاجاُت التَّعليميَُّة

مُت سابًقا: تعلَّ
بوّية الرّشيفة هي كل ما ورد عن الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص من قول أو فعل أو تقرير أو صفة ُخُلقّية، وقد حظيت  ّنة الّن السُّ
بوّية الرّشيفة بعناية املسلمني وعلمئهم؛ ملكانتها العظيمة فهي املصدر الّثاين من مصادر الّترشيع، وهي  ّنة الّن السُّ

﴾ ]النجم: ٣ - ٤[. وحي من اهلل -عزَّ وجلَّ -، قال تعاىل: ﴿
بوّية الرّشيفة يف بداية الدعوة اإلسالمّية؛ كي ال ينشغل الصحابة بغري القرآن  ّنة الّن ومل يقم املسلمون بكتابة السُّ
الكريم، ثم بعد أّن تم تدوين القرآن الكريم واستقّر حفظه يف الّصدور، بدأ بعض الصحابة الكرام  بتدوين 
بوّية الرّشيفة بإذن من الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص، وبعد اّتساع رقعة العامل اإلسالمّي يف القرن الّثاين اهلجرّي، ظهرت احلاجة  ّنة الّن السُّ
بوّية الرّشيفة. ّنة الّن ّنة؛ حيث أمر اخلليفة عمر بن عبدالعزيز  بعض العلمء بجمع السُّ إىل الّتدوين املنّظم للسُّ

َأبحُث
ّنة  َأرجُع إىل كتاب الصف الّثامن األسايّس ثم َأستذِكُر أسمء بعض علمء املسلمني الذين قاموا بتدوين السُّ

الّنبوّية الرّشيفة.
...........................................................................................................

ُم الَقبليُّ  التَّعلُّ

جهود علماء المسلمين في الحفاظ 
على الّسّنة الّنبوّية الّشريفة

الدّرس
2 
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ّنة الّنبوّية الرّشيفة  جهود علامء املسلمني يف احلفاظ عىل السُّ

ّنة الّنبوّية  طرق تصنيف السُّ
الرّشيفة

ّنة الّنبوّية الرّشيفة  العناية بالسُّ
يف العرص احلديث

ودراستها  وتدوينها  مجعها  عىل  فعملوا  ملسو هيلع هللا ىلص،  الّنبّي  سّنة  عىل  للحفاظ  املسلمني  علمء  جهود  تنّوعت 
وتصنيفها وتفسريها ورشحها ووّظفوا التكنولوجيا خلدمتها.

الَفهُم والتَّحليُل

الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص حيث أجاز ملسو هيلع هللا ىلص لبعض الصحابة  كتابة أحاديثه  الّنبوّية الرشيفة يف عهد  بدأ تدوين السّنة 
الرشيفة، إاّل أّن التصنيف املنّظم للسّنة الّنبوّية الرّشيفة بدأ يف القرن الّثاين اهلجرّي؛ حيث تّم يف هذا العرص 
، وفتاوى التابعني ضمن مصنفات مرتبة  مجع عدد من أحاديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأقوال الصحابة الكرام 

عىل أبواب فقهّية.
أ اإلماِم مالك بن أنس  وهو َأّوُل ُمَصنَّف يف احلديث الّنبوّي  ومن أشهر امُلَصنفات يف هذا العرِص: ُمَوطَّ
، والتَّابعني. الرشيف، إاّل أنَّه قد احتوى باإلضافة إىل أحاديث الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص بعَض اآلثاِر عِن الصحابة الكرام 

وحّتى ال خيتلط كالم الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص بكالم غريه من الناس قام علمء املسلمني يف القرن الّثالث اهلجرّي بتمييز 
األحاديث الّنبوّية الرّشيفة عن غريها، مع االعتناء ببيان درجة احلديث من حيث الّصحة والّضعف.

كم ُصّنفت يف هذا العرص الكتب اخلاّصة بعلم اجلرح والّتعديل؛ وهو علم يبحث يف معرفة أحوال الّرواة 
من حيث القبول أو الّرد.

اجلمع والّتدوين َأوًل

اجلمع والّتدوين
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ُأمثُِّل عىل

َأبحُث عْن

ُأعطي مثااًل واحًدا عىل كّل نوع من أنواع املصّنفات اآلتية، غري ما ُذِكر:

مثال عليهااملَصنفات
الّصحاح

كتب الّسنن
املسانيد

َأرِجُع إىل شبكة )االنرتنت( ثم َأبحُث َعْن مثالني عىل كتب رشحت األحاديث الّنبوّية الرّشيفة.
....................................................................................................

فظهرت  الرّشيفة،  بوّية  الّن ّنة  السُّ برشح  املختلفة  العصور  يف  الرّشيف  الّنبوّي  احلديث  علمء  اعتنى  وقد 
رشوحات متعّددة مثل:

)فتح الباري رشح صحيح البخارّي( ملؤلفه: ابن حجر العسقاليّن.  أ  . 
ب .  )مصباح الزجاجة عىل سنن ابن ماجه( ملؤلفه: جالل الدين السيوطّي.

ة: فظهرت يف هذه املرحلة مصنفات منها: الّتصنيف حسب األبواب الفقهّي   أ  . 
.حاُح: هي الكتب التي اقترصت عىل ذكر األحاديث الّصحيحة فقط، مثل صحيح البخارّي الصِّ  )1

نُن: وهي الكتب التي جتمع األحاديث النبوية املتعلقة بالفقه واألحكام الرشعية وترتب عىل أبواب  السُّ  )2
. الفقه غالًبا، مثل سنن الرتمذّي وسنن ابن ماجة

َفْت هبذه الطريقة اسم  الّتصنيف حسب أسامء الرواة من الصحابة الكرام  : ويطلق عىل الكتب التي ُصنِّ  ب. 
تبًعا ألسمء  الرّشيفة، ويرتبوهنا  بوّية  الّن فيها مؤلفوها األحاديث  التي جيمع  )املسانيد( وهي كتب احلديث 

. دون الّنظر إىل موضوعات األحاديث، ومن أشهرها مسند اإلمام أمحد بن حنبل ، الّصحابة الكرام  

طرق تصنيف السّنة الّنبوّية الرّشيفة ثانيًّا
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مظاهر  أبرز  ومن  والعصور،  األجيال  تعاقب  مَع  الرّشيفة  بوّية  الّن بالسّنة  املسلمني  علمء  عناية  استمرت   
بوّية الرّشيفة يف العرص احلديث: ّنة الّن خدمة السُّ

دفاع علمء احلديث الرّشيف عن سّنة الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص يف وجه من ُيشكك هبا والّردُّ عىل   أ  . 
بوّية  الشبهات التي تثار حوهلا، كمحاولة املسترشقني الطعن يف رواة األحاديث الّن
افرتاءاهتم  مفندين  املسلمني  علمء  هلم  فتصّدى  تدوينها،  طريقة  يف  أو  الرّشيفة، 
ّنة  ومدافعني عن سّنة الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص ورواهتا، فظهرت كتب مثل كتاب: )دفاع عن السُّ

وردُّ شبهات املسترشقني( ملؤلفه الّدكتور حممد أبو شهبة.
ُر  ة وردُّ شبهات املسترشقني ثم أَذُك نَّ باستخدام الرمز املجاور َأرجُع إىل كتاب دفاع عن السُّ  

بوّية املطهرة والّرد عليها. ة الّن نَّ بعض الشبهات التي أثارها املسترشقون ضّد السُّ

العناية بالّسّنة الّنبوّية يف العرص احلديث ثالًثا

بوّية الرّشيفة من خالل:  ة التي تقوم بنرش السّنة الّن إنشاء املواقع اإللكرتونّي  ب. 
بوّية الرشيفة ورشوحاهتا. عرض األحاديث الّن  )1  

إتاحة خدمة البحث وختريج األحاديث الرّشيفة.  )2  
بوّية الرّشيفة من خالل استثمر الفضائّيات ووسائل الّتواصل االجتمعّي.   ج . نرش األحاديث الّن

إنشاء اجلمعيات التي ُتعنى باحلديث الّنبوّي الرّشيف وعلومه وإقامة املسابقات يف حفظ األحاديث ورشحها.  د  . 

ُن َأرجُع وُأَدوِّ

بالرجوع إىل مواقع )اإلنرتنت(: 
َأكُتُب ثالثة عناوين ملواقع إلكرتونّية ُيستفاد منها يف البحث عن األحاديث الّنبوّية الرّشيفة وتوثيقها.  )1

....................................................................................................
َمُه« ثم َأستخِرُج درجة صحته. َم القرآَن وعلَّ َأبَحُث عن ختريج قول الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص : »َخرُيُكم َمْن تعلَّ  )2

....................................................................................................
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اإِلثراُء والتَّوُسُع 

بعد وفاة سّيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومع استمرار الفتوحات اإلسالمّية انترش الصحابة الكرام ملسو هيلع هللا ىلص يف البالد 
املفتوحة كالعراق ومرص والّشام واليمن وغريها، ومحل كل صحايّب منهم ما سمعه من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل 
تلك البالد مّما دفع العلمء للّسفر والرّتحال من قطر آلخر جلمع هذه األحاديث، وكان لرحالت العلامء يف 

طلب احلديث الرّشيف أهداف منها:
بوّية الرّشيفة وحفظها خوًفا عليها من الضياع بني البلدان.   أ  . االستزادة من مجع األحاديث الّن

بوّية الرّشيفة من خالل لقاء العلمء وطلبة العلم من خمتلف البلدان.  ب. نرش األحاديث الّن
بوّية الرّشيفة وصحتها.  ج . الّتأّكد من ضبط األحاديث الّن

سافر الصحايب اجلليل أبو أيوب األنصارّي  من املدينة املنّورة إىل مرص باحًثا عن الصحايب اجلليل 
عقبة بن عامر ، ليتأّكد من حديث سمعه من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فلم رآه قال له: )حديٌث َسِمعُته ِمْن رَسوِل 
َت ِمنُه؛ »َمْن َسرَت عىل ُمؤمٍن  ن َسِمَعُه ِمْن رَسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، فأردُت أَن َأتثبَّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، مْل يبَق غرْيِي وغريَُك ِمـمَّ

نيا َسرتُه اهلُل يوَم القيامةِ« فقاَل ُعقبُة : َنَعْم، فرَِكب أبو أيوب رَاحلُته عائًدا إىل املدينة( ]رواه أمحد[. يف الدُّ

َأستخِلُص ثالًثا من القيم املستفادة من الّدرس.
.................................................................................................. )1
.................................................................................................. )2
.................................................................................................. )3

القيُم املستفادُة
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التقويم واملراجعة

ُ املقصود بكلٍّ من:  ُأبنيِّ
   أ . الّسّنة الّنبوّية الرّشيفة. 
 ب. علم اجلرح والّتعديل.

 ج . الّصحاح.
  د . املسانيد.

ُح منزلة السّنة الّنبوّية الرّشيفة يف اإلسالم. ُأوضِّ
َأذُكُر مظهرين من مظاهر العناية بالسّنة الّنبوّية الرّشيفة يف عرصنا احلارِض.

ُد هدفني لرحالت العلمء يف طلب احلديث الرّشيف.  ُأعدِّ
ُ خدمتني من اخلدمات التي ُتقّدمها املواقع اإللكرتونّية يف نرش السّنة الّنبوّية الرّشيفة. ُأبنيِّ

 َأختاُر اإلجابة الّصحيحة يف كلٍّ مما يأيت:
1. صاحب كتاب )املسند( هو:

ب. اإلمام مسلم.  أ . اإلمام أمحد.    
ج. اإلمام البخارّي.    د . اإلمام الرتمذّي.

2. أول ُمصّنف يف احلديث الّنبوّي الرّشيف هو:
ب. مسند اإلمام أمحد.  أ . صحيح اإلمام البخارّي.  

ج. صحيح اإلمام مسلم.    د . ُموّطأ اإلمام مالك.
3. اخلليفة الذي أمر العلمء بجمع السّنة الّنبوّية الرّشيفة هو:

. ب. عمربن اخلطاب    . أ . أبو بكر الصديق 
  . د. عمر بن عبدالعزيز    . ج.  عثمن بن عفان
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ة اآلتية: ُيتوّقع من الّطلبة حتقيق الّنتاجات الّتعليمّي
اُن مفهوم كّل من الخطبة والّزواج. ي ب  )1

توضيُح ُحكِم كّل من الخطبة والّزواج.  )2
عرُُّف إلى الِحكمِة من مشروعّية كّل من الخطبة والّزواج. التَّ  )3

توضيُح أسس بناء العالقة الّزوجية.  )4
تِعداُد أحكام الخطبة.  )5

ُر تشريع اإلسالم ألحكام الّزواج. تقدي  )6

 

 

النِّتاجاُت التَّعليميَُّة

الّزواج:
)مشروعيته ومقدماته( 

الدّرس
3 

اخِلطبُة وأحكامهاُأسس اختيار الّزوجنيِحكمة مرشوعيته ُحكُمُهمفهومه

الّزواج: 
)مرشوعيته ومقدماته( 

مُت سابًقا: تعلَّ
اعتنت الرّشيعة اإلسالمّية بحفظ الّنفس اإلنسانّية، ورشّعت من الوسائل واألحكام ما يكفل محايتها وبقاءها، 
ومن ذلك أهنا حثت عىل الّزواج؛ من أجل إعفاف النفس، وحفظ النوع اإلنسايّن وابتغاء الذرّية الصاحلة وعمرة 

األرض.

ُر َأبحُث و ُأفكِّ
ُر يف اآلثار االجتمعية لعزوف الشباب والشابات  َأبحُث عن نسب العنوسة يف اململكة األردنية اهلاشمية ثّم ُأفكِّ
عن الزواج. ............................................................................................

ُم القبلّي:  التَّعلُّ
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عّرف قانون األحوال الّشخصّية األرديّن الّزواج بأّنه: عقد بني رجل وامرأة حتّل له رشًعا لتكوين أرسة 
وإجياد نسل بينهام. وألمهّيته فقد بنّي اإلسالم ُحكمه وِحكمَة مرشوعّيته ومقدماته كاخلطبة.

الَفهُم والتَّحليُل

الّزواج ملن يقدر عىل تكاليفه، قال رسول  ندب اإلسالم إىل 
ْج«  باِب، َمِن اْستطـاَع مْنكم الباَءَة فْليتـزوَّ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يا معَشـَر الشَّ

)الباءة: تكاليف الزواج( ]رواه البخارّي ومسلم[.

وتربز احِلكمة من مرشوعّية الّزواج يف أمور، منها:
حتقيق عّفة النفس وحتصينها وصيانتها من العالقات املحّرمة التي تفسد املجتمع، وهتدم األخالق.    أ  . 

حتقيق السكينة واملوّدة وتكوين األرس.  ب. 
إعمر األرض وبقاء النوع اإلنسايّن عىل وجه يرض اهلل تعاىل.  ج . 

توثيق الّصلة بني الناس؛ فالّزواج سبيل للتقارب والتعارف واالتصال بني الناس.   د  . 

ُحكُم الّزواج وِحكمة مرشوعّيته َأوًل

ُل ُر وُأعلِّ ُأفكِّ

ُل ذلك.  نّص قانون األحوال الّشخصّية األرديّن عىل أّن الّزواج )عقد بني رجل وامرأة(، ُأعلِّ
.................................................................................................................................

َأستدلُّ عىل

 َأستدلُّ عىل ِحكمة مرشوعّية الّزواج من خالل النصوص الرّشعّية اآلتية:

احِلكمُةالدليل الرّشعّي

  ﴿ تعاىل:  قال 
  

﴾ ]الروم: ٢١[.

قال تعاىل: ﴿    
   

  ﴾ ]احلجرات: ١٣[
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بنّي اإلسالم األسس التي البّد من مراعاهتا عند اختيار كل من الّزوج أو الّزوجة، كي حيصل الوئام واالنسجام 
بينهم، ويتجنبا حصول اخلالفات الّزوجّية، وتؤدي األرسة املقاصد املرادة منها، قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُتْنَكُح املَْرَأُة 
يِن، َتِرَبْت َيداَك« ]رواه البخاري[، وقالملسو هيلع هللا ىلص: »إذا َخَطَب إِليُكم  َسبِها ومَجاهِلا ولِِدينِها، فاْظَفْر بذاِت الدِّ ألْرَبٍع: مِلاهِلا وحِلَ

ُجوُه إاّل َتفَعلوا َتكن ِفتَنٌة يف اأَلرِض وَفساٌد َعريٌض« ]رواه الرتمذي[. َمْن َترَضوَن ِديَنه وُخُلَقُه، َفزوِّ

أسس اختيار الّزوجني  ثانًيا

الباءَة  استطاَع  َمْن  باِب،  الشَّ َمْعرَشَ  »يا  ملسو هيلع هللا ىلص:  الّنبّي  قال 
مْل  وَمْن  للَفْرِج،  وَأحَصُن  للبرَصِ  أغضُّ  فإنَّه  ْج؛  فليتزوَّ
وِم؛ فإنَّه له َوَجاٌء« ]رواه البخاري ومسلم[  َيستطْع فعليه بالصَّ

)وجاء: وقاية(. 

ُل وَأستنتُِج َأتَأمَّ

ُل احلديثني السابقني ثم َأستنتُِج منهم أهّم أسس اختيار كلٍّ من الّزوج أو الّزوجة. َأتَأمَّ
...................................................................................................................................

ُأبدي َرأيي

ُأبدي رأيي يف املواقف اآلتية:
تقّدم شاب خلطبة فتاة فوافق والداها لِغناه ومل يسأل عن أخالقه وسلوكه.  )1

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

تزوّج سّيدنا حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص من أم املؤمنني السّيدة خدجية فكانت له نِعم الّزوجة؛ آمنت به حني كفر 
به الناس، وصّدقته حني كّذبه الناس، وواسته بمهلا حني امتنع عنه الناس، وعاش معها حياة زوجّية 
َها« ]رواه مسلم[، فكان ملسو هيلع هللا ىلص يذكرها  ا شديًدا، وقد قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »إينِّ قْد ُرزِْقُت ُحبَّ طيبة، وأحّبها حبًّ

ويكثر من مدحها ويذكر فضائلها ويستغفر هلا. 
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  ُتعدُّ اخِلطبة مقدمة للّزواج وفرتة تسبق إجراء العقد. 
ُحكُمها وِحكمُة مرشوعّيتها:  أ   . 

يف  مرشوعيتها  ثبتت  وقد  الّزواج،  أراد  ملن  مندوبة  اخِلطبة 
الكتاب والّسّنة ومن ذلك:

 - قال تعاىل: ﴿   
  ﴾ ]البقرة: ٢٣٥[.

خطب  وكذلك  البخارّي[،  ]رواه  الصديق   بكر  أيب  بنت  عائشة  السيدة  خطب  ملسو هيلع هللا ىلص  الّنبّي  أّن  وثبت   -
السيدة حفصة بنت عمر بن اخلّطاب   ]رواه البخارّي[.

وقد رشع اإلسالم اخِلطبة حلكم متعّددة، منها:
أن يتعّرف كل من اخلاطبني عىل اآلخر وحتصل بينهم األلفة.  )1  
مصلحة  حُيّقق  بم  الّزوجّية  احلياة  أساسّيات  عىل  االّتفاق   )2  

األرسة والّزوجني. 
األحكام الرّشعّية املتعّلقة باخِلطبة: ب . 

هنالك جمموعة من األحكام الرّشعّية التي البّد من مراعاهتا   
يف فرتة اخِلطبة، ومن أمّهها:

الفاحتة؛ وذلك ألّن  بقراءة  باخِلطبة ول  الّزواج  ينعقد  ل   )1
يرتّتب  فال  زواًجا،  وليست  بالّزواج  وعد  جمرد  اخِلطبة 

عليها أّي أثر من آثار عقد الّزواج.
جيوز لكلٍّ من اخلاطبني النظر إىل اآلخر، فمن أراد أن خيطب   )2
امرأة جيوز له النظر إىل ما يظهر منها عادة؛ كوجهها وكفيها 

فقط.
  واحِلكمة من ذلك: أّن الّنظر أدعى لأللفة واملحّبة ودوام املوّدة بينهم، كم يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص للمغرية  
وقد خطب امرأة: »انظْر إِلْيَها فإِنَّه َأحَرى َأْن ُيْؤَدَم َبينُكم« ]رواه الرتمذّي[. )أي: تكون بينكم املحبَّة واالّتفاق(.

اخِلطبة ثالًثا

ا ذا ُخُلق بحجة أّنه ال يملك سّيارة. رفضت فتاة شابًّ  )2
.............................................................................................................................  

يشرِتُط سعد أن تكون خمطوبته مجيلة فقط.  )3
.............................................................................................................................  

خيلط بعض الناس بني اخِلطبة )بكرس 
اخلـاء( التي هـي وعـد بالّزواج وبني 
اخُلطبة )بضم اخلاء( التي هي اخلطاب 
نة  الذي يلقيه اخلطيب يف مناسبة معّي

كخطبة يوم اجلمعة أو غريها.

ّي قبل الّزواج ب الفحِص الطِّ
لضمن استقرار الّزواج وسعادة الّزوجني 
وحفًظـا لألسـرة من األمراض فإّنه عىل 
املقبلني عىل الّزواج إجراء فحص طبّي 
قبـل الـّزواج؛ وذلك منًعا من انتشـار 
بعض األمـراض التي هلا آثـار سلبيـة 
عىل النسل والتي ُيعترب عالجها ُمكلًفا 

ا. ا ونفسيًّ ا واجتمعيًّ اقتصاديًّ
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اخِلطبة  ألّن  حمرم؛  وجود  دون  اخلاطبني  بني  اخللوة  حترم   )3
جمّرد وعد بالّزواج، وألّن العقد مل يتّم بعد، قال الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص: 
يطاُن« ]رواه  »َأال ال خَيُلَونَّ َرُجٌل بامرأٍة إاِّل كاَن َثالَِثُهم الشَّ

الرتمذّي[. 

له  جيد  مل  إذا  اخِلطبة  عن  العدول  اخلاطبني  من  ألّي  جيوز   )4
مصلحة يف هذا الّزواج، وال ُيعدُّ ذلك طالًقا، وليس عىل 
املخطوبة ِعّدة إذا عدل اخلاطب عن اخِلطبة؛ ألهنا ليست 

عقد زواج.

ُأتابُع الرمز املجاور ملعرفة ُحكم العدول عن اخِلطبة.  

اإِلثراُء والتَّوُسُع 

املهر مبلغ من املال يدفعه الرجل إىل املرأة. وهو تكريم للمرأة وتأكيد عىل صدق رغبة الرجل يف الّزواج 
منها، قال تعاىل: ﴿ ]النساء: ٤[، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »اْنُظْر ولو خامًتا ِمْن َحديٍد« ]رواه البخارّي 
ومسلم[، واملهر حّق للزوجة هلا أن تترّصف فيه كيف شاءت، وال جيوز ألحد أن يأخذ منه شيًئا إال بطيب نفس 

منها.
وقد حّث اإلسالم عىل التيسري يف املهور؛ كيال حيول ارتفاع املهور دون إقبال الشباب عىل الّزواج، إاّل أّنه 

ا أدنى، مراعاة الختالف أحوال الناس وظروفهم. ا أعىل أو حدًّ مل جيعل للمهر حدًّ

َأستخِلُص ثالًثا من القيم املستفادة من الّدرس.
.................................................................................................. )1
.................................................................................................. )2
.................................................................................................. )3

القيُم املستفادُة

الِعدُة: هي مدة زمنّية تنتظرها 
املرأة املتزوجة نتيجة الفرقة بينها 
وبني زوجها لوفاة أو طالق لتحل 

لرجل آخر.
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التقويم واملراجعة

ُ مفهوَم كلٍّ من:  ُأبنيِّ
ج. الِعّدة. ب. اخِلطبة.    أ . الّزواج.  

َأذُكُر اثنني من أسس بناء العالقة الّزوجية يف اإلسالم.
َأستنتُِج احِلكمة من مرشوعّية كلٍّ من:

  أ . الّزواج.    
ب. اخِلطبة.    

ج. املهر.
ُل ما يأيت: ُأعلِّ

   أ . ُحرمة اخللوة بني اخلاطبني.
 ب.  جواز نظر اخلاطب إىل املرأة التي يريد خطبتها.

 ج .  ليس عىل املخطوبة ِعّدة إذا عدل اخلاطب عن اخِلطبة.
  د . حّث اإلسالم عىل الّتيسري يف املهور.

َأَضُع إشارة )✓( أمام العبارة الّصحيحة وإشارة )✗( أمام العبارة غري الّصحيحة فيم يأيت:
   أ . )             ( ُيعدُّ العدول عن اخِلطبة طالًقا.

 ب. )             ( ينعقد الّزواج باخِلطبة وقراءة الفاحتة.
 ج . )             ( جيوز للخاطب أن ينظر إىل شعر خمطوبته.

َأسَتنتُِج داللة النصوّص الرّشعّية اآلتية:

دللة النّصالّنّص الرّشعّي

﴾ قال تعاىل: ﴿

﴾ قال تعاىل: ﴿

ومَجاهِلا  َسبِها  وحِلَ مِلاهِلا  ألْرَبٍع:  املَْرَأُة  »ُتْنَكُح  الّنبّيملسو هيلع هللا ىلص:  قال 
يِن، َتِرَبْت َيداَك« ]رواه البخاري[. ولِِدينِها، فاْظَفْر بذاِت الدِّ
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َأختاُر اإلجابة الّصحيحة يف كلٍّ مما يأيت:7
1. أراد شخص الّزواج من امرأة دون أن خيطبها:

 أ . مباح.
ب.  حرام.

ج.  مكروه.

د.  مندوب.
2.  ُحكم الّزواج للقادر عليه:

مباح.  أ  . 
ب.  حرام.                    

 ج.  مكروه.  
د.  مندوب.

3.  واحدة من األحكام اآلتية ال جتوز يف فرتة اخِلطبة:
  أ . حديث اخلاطبني مع بعضهم عرب اهلاتف.

 ب.  اجللوس مع املخطوبة دون حَمرم.
 ج. النظر إىل املخطوبة.    

 د .  اخلروج مع املخطوبة بوجود حَمرم.
4. من اآلثار املرتتبة عىل عقد الّزواج:

  أ . جواز اخللوة بني الّزوجنِي.   
 ب. حّق التوارث.

 ج. ثبوت نسب األبناء.
  د . مجيع ما ُذِكر.



57

ة اآلتية: ُيتوّقع من الّطلبة حتقيق الّنتاجات الّتعليمّي
اُن مفهوم الجهاد. ي 1( ب

2( توضيُح حكم الجهاد وفضله.
3( العتزاُز بأخالقيات الجهاد في اإلسالم.

 

 

النِّتاجاُت التَّعليميَُّة

مُت سابًقا: تعلَّ
بدأ سّيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص دعوته يف مّكة املكرّمة وواجه هو ومن آمن معه شّتى صنوف الصّد والعذاب 
واالضطهاد  ممن عارض دعوته إاّل أهنم صربوا وثبتوا ومل يردوا عىل العدوان بمثله، ثم هاجر ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينة املنّورة 

واستمّر املرشكون يف مالحقته للقضاء عليه وعىل َمْن آمن معه، فأذن اهلل سبحانه للمسلمني برّد العدوان.

ُد ُر وُأعدِّ َأستذِك
ا للعدوان. ُد بعض املعارك التي حدثت بني املسلمني وأعدائهم؛ دفاًعا عن دين اهلل تعاىل وردًّ ُأعدِّ

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

ُم الَقبليُّ  التَّعلُّ

الجهاد في اإلسالم الدّرس
4 

اجلهاد يف اإلسالم

ُحكمه وفضله أخالقّيات اجلهاد يف اإلسالممفهومه ومراتبه
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مفهوم اجلهاد ومراتبه َأوًل

الُة،  اجلهاد فريضة عظيمة من فرائض اإلسالم، قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »رأُس األمِر اإلسالُم وعموُده الصَّ
وذروُة َسناِمه اجلهاُد يف سبيِل اهلل« ]رواه الرتمذّي[.

الَفهُم والتَّحليُل

ُيطَلُق اجلهاد عىل معنيني رئيسني: 
اجلهاد باملعنى العام: وُيراد به بذل الُوسِع والطاقة يف فعل ما أمر اهلل تعاىل به وأحّبه، واجتناب ما هنى عنه    أ  . 

وكرهه، قال تعاىل: ﴿  ﴾ ]احلج: ٧8[، ويكون من خالل:
- جهاد النفس: بحملها عىل االلتزام بأحكام الّدين وصّدها عن اّتباع اهلوى.

- جهاد الشيطان: بمواجهة وساوسه وعدم اّتباع خطواته.
- جهاد الدعوة: وذلك باألمر باملعروف والّنهي عن املنكر، وقول كلمة احلّق باحلكمة واملوعظة احلسنة.

قضيٌة للنِّقاِش

ُ عالقة  ُأبنيِّ ُأناِقُش زمالئي/زمياليت يف أسباب وقوع الناس يف الذنوب واملعايص واستمرارهم فيها، ثّم 
ذلك باجلهاد. ........................................................................................

اجلهاد باملعنى اخلاّص: وهو املقصود يف هذا الدرس، وُيراد به بذل الُوسِع والطاقة يف حماربة املعتدين،   ب. 
 ﴿ تعـاىل:  قـال 

]البقرة: ١٩٠[، وهذا األمر من مسؤولّية الّدولة وليس لألفراد ممارسته، دون إذن ويل األمر. 

واجلهاد باملعنى اخلاّص عىل مراتب منها:  
اجلهاد بالنفس: وذلك باخلروج ملالقاة العـدّو، ومباشـرة القتـال وتقديـم النفس رخيصة يف سبيـل   .1
اهلل دفاًعا عن الّدين واألوطان، قال تعاىل:﴿   

﴾  ]التوبة: ١١١[ .
اجلهاد باملال: ويكون بتقديم األموال الالزمة لتجهيز اجليش وتزويده باألسلحة الالزمة واملؤونة،   .2
ومجيع ما حيتاج إليه يف مواجهة األعداء، ويدخل يف ذلك بناء املصانع احلربّية وجتهيز املستشفيات 
تعاىل: ﴿     قـال  املجاهدين،  ورعاية عـائالت 
َغزا،  فَقْد  غاِزًيا،  َز  َجهَّ »َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  وقال  ]األنفال:٦٠[،   ﴾

وَمن َخَلَف غاِزًيا يف أْهِلِه، فَقْد َغزا« ]رواه البخاري ومسلم[.
اجلهاد بالكلمة: وذلك بإبداء الرأي واملشورة وباإلعالم والتعبئة املعنوّية.  .3
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ُ ُأبنيِّ

ُ العالقة بني اجلهاد بمعناه العاّم واجلهاد بمعناه اخلاّص. ُأبنيِّ
..................................................................................................

أمر اإلسالم باجلهاد يف حالة االعتداء عىل بالد املسلمني أو دينهم، وجعله فرًضا لدوره الكبري يف املحافظة 
تعاىل:﴿   قال  املسلمني وأوطاهنم.  العدوان عن  تعاىل، ورّد  اهلل  الّدين وإعالء كلمة  عىل 

 ﴾ ]البقرة: ١٩٠[.

حكُم اجلهاد وفضله ثانًيا

واألصل أّن اجلهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط اإلثم 
عن الباقني إاّل أّنه ُيصبح فرض َعني يف حاالت معّينة كأن يأمر ويّل 

األمر باخلروج ملالقاة األعداء.
وللجهاد واملجاهدين فضل عظيم فقد وعدهم اهلل عزَّ وجلَّ 
  ﴿ تعاىل:  قال  العظيم،  باألجر 
الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص   ﴾ ]النساء:٧٤[، وقد جعل 
اجلهاد أفضل األعمل بعد اإليمن، فقد ُسئل ملسو هيلع هللا ىلص أّي العمل أفضل؟ 
فقال: »إيمٌن باهللِ ورسولِه. قيل: ثم ماذا؟ قال: اجِلهاُد يف سبيِل اهللِ. 
قيل: ثم ماذا؟ قال: حجٌّ مربور« ]رواه البخاري ومسلم[، كم حّذر القرآن 
الكريم من ترك اجلهاد والّتقاعس عنه؛ ملا فيه من التعّرض لعذاب 
  ﴿ تعاىل:  قال   ،- وجلَّ -عزَّ  اهلل 

﴾ ]التوبة:٣٩[.

َأستدلُّ من خالل النصوص الرّشعّية اآلتية عىل احلاالت التي يكون فيها اجلهاد فرض َعنْي:
1( قـال تعاىل: ﴿   
﴾ ]التوبة: ٣8[.

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

َأستدلُّ 

فرض  قسمني:  إىل  الفرض  يقسم 
َعنْي، وهـو ما جيب عىل كـّل مسلم 
أن يقـوم بـه كالصـلوات اخلمس، 
وفرض كفاية وهو ما جيب القيام به 
مل  فإذا  األّمة،  من  كافية  جمموعة  من 
كّلها مسؤولة عن  األّمة  فإّن  به  تقْم 
ذلك كاجلهـاد وصـالة اجلنـازة وما 
يكفي األّمة وتستغني به عن غريها 

مثل الّزراعة والّصناعة.
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ُأقاِرُن  

ُأقاِرُن بني حقيقة اجلهاد وأخالقّياته يف اإلسالم وبني ما يقوم به بعض املتطّرفني من ممارسات ختالف ذلك.
...................................................................................................

أخالقّيات اجلهاد يف اإلسالم ثالًثا

 وقد أمر اإلسالم باحلرص عىل التزام العهود واملواثيق وعدم نقضها، قال تعاىل: ﴿  
 ﴾

تفضيل  يف  حصل  ما  ذلك  عىل  ويدل  أمكن-  -ما  احلروب  جتّنب  عىل  حريصني  املسلمون  وكان   .]٤ ]التوبة: 

فيها  موَن  ُيعظِّ ًة  ُخطَّ َيسَألوين  ال  بيِدِه،  نفيس  »والذي  قال:  حني  احلديبية  يوم  الّصلح  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  سّيدنا 
ُحُرماِت اهللِ إالَّ أعطيُتُهم إيَّاها« ]رواه البخاري[، وذلك بعد أن أخذ البيعة من الصحابة الكرام  عىل املوت يف 
تعاىل:﴿    قال  تعاىل،  اهلل  سبيل 

﴾ ]الفتح: ١8[.
وحقوقه  اإلنسان  عىل  وبغًيا  ظلًم  األفراد  أو  اجلمعات  أو  ول  الدُّ متارسه  عدوان  أّي  اإلسالم  رفض  كم 
كالقتل بغري حق ونرش اخلوف واألذى وهتديد اآلمنني وترويعهم، وسواء صدر هذا العدوان من املسلمني أو 

من غري املسلمني. 

للجهاد يف اإلسالم أهداف ووسائل مرشوعة، فهو ليس اعتداء عىل أحد، وال استيالء عىل مقّدرات الشعوب 
واستعمرهم، ولذلك أمر اإلسالم بالّتمييز بني املحاربني وغري املحاربني من األطفال والّنساء، ولّما وجد رسول 
يًة وال َعسيًفا«  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص امرأة مقتولة يف إحدى الغزوات قال: »ما كانْت هذه لُتقاتَِل«، ثم قال ألصحابه: »ال َتقُتلوا ُذرِّ
(، وكان من وصّيته ملسو هيلع هللا ىلص للمجاهدين: »ال  وابِّ ًة: نسل اإلنسان واملراُد يف احلديث النِّساُء، عسيًفا: أجرًيا عىل حفظ الدَّ ]رواه أمحد[ )ُذريَّ

وا، وال ُتَمثُِّلوا، وال َتقُتلوا َوليًدا« ]رواه مسلم[، )الغلول: األخذ من الغنائِم دون إذن ويل األمر(. َتغِدُروا، وال َتُغلُّ

﴾ ]األنفال: ١٥[. 2( قال تعاىل: ﴿
..................................................................................................

حُر  ُك باهللِ، والسِّ بَع املوبقاِت؛ قيل: يا رسوَل اهللِ، ما ُهّن؟ قال: الرشِّ 3( قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اجتنُبوا السَّ
حِف، وَقْذُف  اليتيم، والتَّويّل يوَم الزَّ با، وأكُل  ماِل  الرِّ ، وأكُل   النَّفِس التي حّرَم اهلل إالَّ باحلقِّ وقتُل 

املحصناِت املؤمناِت الغافالِت« ]متفق عليه[.
..................................................................................................



61

اإِلثراُء والتَّوُسُع 

يف احلادي والعرشين من آذار يف العام ١٩٦8م حاول 
األردنّية  األراض  عىل  االعتداء  اإلرسائييّل  االحتالل 
واحتالل بعض األجزاء منها فتصّدى له اجليش األرديّن 

يف معركة الكرامة وأحلق به هزيمة مذّلة.

مرَّ ترشيع اجلهاد بأكثر من مرحلة، ويمكن إمجاهلا فيم يأيت:
به،  آمن  َمْن  وُيريّب  اإلسالم  إىل  الناس  يدعو  مّكة  عاًما يف  ثالثة عرش  ملسو هيلع هللا ىلص  الّنبّي  األوىل: مكث  املرحلة 

ا، ويأمرهم بالّصرب عىل أذى املرشكني، والكّف عن قتاهلم. ا وأخالقيًّ هم إعداًدا عقديًّ ويعدُّ
ية: حني هاجر الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص واملسلمون إىل املدينة املنورة وَقوَِيْت شوكتهم واستمّر عدوان املرشكني  املرحلة الّثان
عليهم وحماربة دينهم، أذن اهلل سبحانه هلم يف القتال وردِّ العدواِن، قال تعاىل: ﴿    
﴾ ]احلج: ٣٩ -٤٠[. 
بّي  ملسو هيلع هللا ىلص جيد أّن املرشكني هم  فقـام املسلمون بـردِّ عدوان املرشكني استجابة ألمر اهلل تعاىل، واملتتبع لسرية الّن

الذين بدأوا بالصّد عن دين اهلل وفتنة املسلمني عن دينهم، وإخراجهم من ديارهم ومطاردهتم.

َأستخِلُص ثالًثا من القيم املستفادة من الّدرس.
.................................................................................................. )1
.................................................................................................. )2
.................................................................................................. )3

القيُم املستفادُة
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1
2
3
4

5
6
7
8

التقويم واملراجعة

ُق بني مفهومّي اجلهاد باملعنى اخلاّص واجلهاد باملعنى العاّم. ُأفرِّ
ُ مراحل ترشيع اجلهاد. ُأبنيِّ

ُح ُحكم اجلهاد يف اإلسالم.  ُأوضِّ
ُ داللة النصوص الرّشعّية اآلتية: ُأبنيِّ

   أ . قال تعاىل: ﴿
 .﴾        

 ب. قــال تعـاىل: ﴿  
.﴾                 

َأذكُر ثالثة من فضائل اجلهاد.
ُح احِلكمة من أمر املسلمني باجلهاد. ُأوضِّ
ُ ثالًثا من أخالق اإلسالِم يف اجلهاد. ُأبنيِّ
َأختاُر اإلجابة الّصحيحة يف كلٍّ مما يأيت:

1. ُفِرَض اجلهاد بمعناه اخلاّص: 
 أ .قبل اهلجرة.      ب. بعد اهلجرة إىل احلبشة.     

ج. بعد اهلجرة إىل املدينة.     د . من بداية الدعوة.
2. أحد األمور اآلتية ليس من أشكال اجلهاد باملعنى اخلاّص:

 أ . مبارشة القتال يف املعركة.    ب. تقديم األموال الالزمة للحرب.                 
 ج.  األمر باملعروف والّنهي عن املنكر.   د . تقديم الّرأي واملشورة.



63

ة اآلتية: ُيتوّقع من الّطلبة حتقيق الّنتاجات الّتعليمّي
الّتعرُُّف إىل سبب معركة مؤتة.  )1

وصُف أحداِث معركة مؤتة.  )2
استنتاُج العرب والّدروس املستفادة من أحداث معركة مؤتة.  )3

ُر تضحيات الّصحابة الكرام يف سبيل اهلل تعاىل. تقدي  )4

 

 

النِّتاجاُت التَّعليميَُّة

مُت سابًقا: تعلَّ
فاع عن الّدين والوطن واملقدسات، وقد حرص      رشع اإلسالم اجلهاد لردِّ األذى والعدوان عن املسلمني وللدِّ
الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص املعاهدات مع  اإلسالم عىل إقامة العالقات مع الّدول األخرى عىل أساس من الّسلم، ولذا عقد 
ين يف وجه  بّي ِدفاًعا عن الدِّ القبائل يف اجلزيرة العربّية، ويف العهد املديّن جمموعة من الغزوات التي خاضها الّن

َمْن اعتدى عىل املسلمني أو نقض العهود واملواثيق معهم.
َأسَتخرُِج

َأسَتخرُِج  من الّشكل اآليت أسمـاء أشهر الغزوات التي خاضها الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص وصحاَبُته الكرام  :
1( حدثت بسبب الّتعرُّض لقافلة قريش: ...............................
2(  وقعت يف الّسنة 3هـ : ..................................................
....................... : 3( أخذ الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص فيها برأي سلمن الفاريّس
4( حارصهم الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص ست ليال ثم أجالهم: ..........................
5( حدثت يف الّسنة الّسابعة من اهلجرة: ..................................
6( كان خالد بن الوليد   أحَد قادهِتا: ..................................
َأكتِشُف كلمة الرسِّ من احلروف املتبقية:..................................

ُم الَقبليُّ  التَّعلُّ

معركة مؤتة
الدّرس
5 

ل ة ت ؤ م ا
ر ب ي خ ل ب
ر د ب خ أ ن
و ز ن غ ح ي

ت د ا ا د ا
ق ر ي ض ن ل
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معركة مؤتة

وصّية الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص للجيش أحداث معركة مؤتةسبب معركة مؤتة

بعد صلح احلديبية بدأ الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص  بإرسال الّرسائل إىل ملوك وزعمء عرصه يدعوهم فيها إىل اإلسالم. 

الَفهُم والتَّحليُل

يف الّسنة الّثامنة للهجرة بعث سّيدنا حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص الصحايب اجلليل احلارُث بن ُعمري األزدّي  برسالة إىل 
حاكم ُبرصى بالّشام يدعوه فيها إىل اإلسالم، فلّما وصل احلارث أرض الّطفيلة اعرتض طريقه رشحبيل 
بن عمرو الغسايّن؛ وهو أمري من أمراء الّروم عىل الّشام، فقتله، وهذا الّسلوك هو غري ما جرت به العادة من 

عدم الّتعرض للّرسل أو قتلهم.
فلّما بلغ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ذلك، اشتّد عليه األمر فأمر بتجهيز اجليش إلرساله إىل مؤتة؛ ِحفًظا هليبة الّدولة 

اإلسالمّية يف اجلزيرة العربّية، وتأديًبا ملن اعتدى عىل مبعوث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

َزْيٌد  ُقتَِل  »إْن  وقال:   ، حارثة  بن  زيد  عليهم  َر  وأمَّ مقاتل  آالف  ثالثة  قوامه  جيًشا  ملسو هيلع هللا ىلص  الّنبّي  جّهز 
َفَجْعَفٌر، وإْن ُقتَِل َجْعَفٌر َفَعْبُد اهللِ بُن َرواَحَة« ]رواه البخارّي[، وأوىص الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه قائاًل: »اْغُزوا باْسِم 
وا، َوال َتْغِدُروا، َوال متثِّلوا، َوال َتْقُتُلوا َولِيًدا« ]رواه مسلم[   اهللِ يف َسبيِل اهللِ، قاتُِلوا َمْن َكَفَر باهللِ، اْغُزوا َوال َتُغلُّ

)متّثلوا: املقصود به تشويه ُجثث القتىل(.

سبب معركة مؤتة 

وصّية الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص للجيش

َأوًل

ثانًيا

ُر ُأفكِّ

ُر يف داللة إرسال الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص الرّسائل للملوك واألمراء يف عرصه. ُأفكِّ
...................................................................................................
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ُل احلديث الرّشيف الّسابق ثم َأستخِلُص منه بعض أخالقيات احلرب كم رشعها اإلسالم.  أّتأمَّ
...................................................................................................

سمع الّروم بجيش املسلمني فجّهزوا جيًشا كبرًيا ملالقاهتم ولّما وصلت أخبار جيش العدو وعددهم 
الكبري إىل جيش املسلمني وكانوا قد وصلوا إىل أرض معان تشاوروا فيم بينهم، فشّجعهم عبداهلل بن رواحة 

 عىل امليض لقتال العدو.
ولّما وصل جيش المسلمين إلى سهل مؤتة بدأ القتال شديًدا بين الّطرفين حّتى استشهد قادة المسلمين 
الثالثة تِباًعا، فعن أنس بن مالك أّن الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص َنعى َزْيًدا وَجْعَفًرا، واْبَن َرواَحة لِلّناس قبل َأْن َيْأتيهم َخربهْم، 
اَيَة َزْيٌد َفُأِصيَب، ثم أَخَذ َجْعَفٌر َفُأِصيَب، ثم أَخَذ ابُن َرواَحَة َفُأِصيَب وَعْيناُه َتْذِرفاِن: حتَّى  َفقاَل: »أَخَذ الرَّ

أَخَذ الّراَيَة َسْيٌف ِمن ُسُيوِف اهللِ، َحتَّى َفَتَح اهلُل َعليِهم« ]رواه البخاري[.

أحداث يوم مؤتة ثالًثا

يِفَأربُط مَع احلديِث الرشَّ

ورد أّن جعفر بن أيب طالب  كان ُيقاتل يوم معركة مؤتة ببسالة، وكان ُيرّدد الّشعر ويقول:
ا ـارٌِد َشـَراهُبَ ٌة َوَب َب َطيِّ ا   ُة َواْقرِتَاهُبَ ـَ ـَذا اْلَجّن َيا َحبَّ
ا َساهُبَ َرٌة َبِعيَدٌة َأْن َكاِف ا   َوالرُّوُم ُروٌم َقْد َدَنا َعَذاهُبَ

ا ُتَها رِضَاهُبَ ْي َعيَلَّ إِْن الَق
ع نفسه عىل القتال وأنشد يقول: وملا انتقلت الراية إىل القائد الثالث عبداهلل بن رَواحة  شجَّ

اُم اْلَمْوِت َقْد ُصِلْيِت َهَذا مِحَ ويِت   َيا َنْفُس إاِل ُتْقَتيِل مَتُ
ْيِت َفَقْد أُْعِطيِت نَّ َوَما مَتَ

وبعد استشهاد القادة الّثالثة أخذ الرّاية أحد الصحابة  ودعا املسلمني أن خيتاروا رجاًل منهم ليكون قائًدا 
جليش املسلمني، فأمجعوا عىل خالد بن الوليد  لقيادة اجليش؛ لشجاعته وخربته يف القتال وقدرته عىل قيادة 
لذلك خّطة  فأعّد  املسلمني،  لدماء  الّطرفني وحقًنا  تكافؤ  لعدم  باجليش  االنسحاب    فقّرر خالد  اجليش، 
َكَمًة لينسحب اجليش بأقّل اخلسائر، فغرّي ترتيب اجليش وجعل املقّدمة مؤّخرة، واملؤّخرة مقّدمة، وامليمنة  حُمْ

ميرسة، وامليرسة ميمنة، ويف هذا داللة عىل ِحكمة خالد بن الوليد  ونظره إىل عواقب األمور.
 فظّن الّروُم أّن مدًدا جديًدا وصل إىل جيش املسلمني، فبدأوا باالنسحاب ومل يقوموا بمالحقتهم؛ فقد ظّنوا 

أّن املسلمني أعّدوا هلم مكيدة، حينها عاد خالد بن الوليد  بجيش املسلمني إىل املدينة املنّورة بسالم. 
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ُر ُأفكِّ

ُر يف ما فعله خالد بن الوليد  هل ُيعدُّ نرًصا للمسلمني؟ وهل هنالك صور متعّددة للّنرص؟ ُأفكِّ
...................................................................................................

ا ألحداث يوم مؤتة.  - َأرجُع إىل الرمز املجاور وُأشاِهُد ُملخصًّ

اإِلثراُء والتَّوُسُع 

تنترش مقامات الصحابة الكرام يف شمل اململكة وجنوهبا، 
الكرام  الّصحابة  مقامات  إلعمر  امللكية  اللجنة  قامت  ولقد 
بتجديد هذه املقامات، وفاًء للمكانة التي تليق بصحابة رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وبتضحياهتم يف سبيل اإلسالم ورسالته الّسمحة، ومن 
املوجودة يف األردّن: مقام احلارث بن  الكرام  الصحابة  مقامات 
الّطفيلة،  حمافظِة  يف  بصريا  مدينة  يف  يقع  الذي  األزدّي  عمري 
ومقامات قادة معركة مؤتة يف بلدة املزار بالكرك جنوب اململكة.

مقام الّصحايّب اجلليل احلارُث بن ُعمرٍي 
 األزدّي

َأستخِلُص ثالًثا من القيم املستفادة من الّدرس.
.................................................................................................. )1
.................................................................................................. )2
.................................................................................................. )3

القيُم املستفادُة

مقام الّصحايّب اجلليل جعفُر بُن أيَب 
  طالٍب

َأبحُث عْن

 ، َأرِجُع إىل كتاب )سرية ابن هشام( وَأبحُث عن قصة استشهاد الّصحايّب اجلليل جعفر بن أيب طالب
ُث زمالئي/زمياليت عن بطولته وشجاعته. ثّم ُأحدِّ

....................................................................................................
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1
2
3
4

5

6

التقويم واملراجعة

ُح سبب حدوث معركة مؤتة. ُأوضِّ
َأذُكُر أسمء قادة جيش املسلمني يف معركة مؤتة.

َأرَشُح اخلّطة التي اّتبعها خالد بن الوليد  يف معركة مؤتة إلنقاذ جيش املسلمني.
َأذُكُر موقًفا من معركة مؤتة يدل عىل:

أ . الّشجاعة.                        ب. احلكمة.
ُل الّنّص اآليت ثّم ُأجيُب عم يأيت: َأتَأمَّ

ا« اهُبَ َبٌة َوَباِرٌد رَشَ ا    طيِّ اهُبَ ُة َواْقرِتَ نَّ َذا اجْلَ »َيا َحبَّ
ب. ما املناسبة التي قيل فيها هذا البيت؟  أ . َمْن قائل البيت الّسابق؟  

 َأختاُر اإلجابة الّصحيحة يف كلٍّ مما يأيت:
1. بعث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الّصحايّب اجلليل احلارُث بن ُعمري األزدّي  برسالة إىل: 
ب. هرقل الّروم.               أ . وايل البلقاء رشحبيل بن عمرو الغسايّن.  
ج. حاكم ُبرصى بالّشام.     د . كرسى ملك الفرس.

2. وقعت معركة مؤتة يف الّسنة:
د . ٩ هـ.        ج. 8 هـ.   ب. ٧هـ.    أ . ٦هـ.   

3. لّقب الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص الّصحايّب اجلليل خالد بن الوليد  بــ :
ب. سيف اهلل املسلول.  أ . َحرب األّمة.     

د . أمني األّمة. ج. َحواري رسول اهلل.    
4.  الّصحايّب الذي أمجع عليه املسلمون لقيادة اجليش بعد استشهاد القادة الثالثة معركة مؤتة:

. ب. جعفر بن أيب طالب     . أ. خالد بن الوليِد
. د . زيد بن حارثة      . ج. عبد اهلل بن رواحة  

5. الّصحايّب الذي شّجع املسلمني عىل امليض للقاء العدو يف يوم مؤتة:
 . ب. جعفر بن أيب طالب     . أ . خالد بن الوليد 

. د . زيد بن حارثة     . ج. عبد اهلل بن رواحة
6. ُشّيد مقام الّصحايّب اجلليل احلارث بن عمري األزدّي  يف مدينة:

د . الّطفيلة. ج. املدينة املنّورة.  ب. دمشق.    أ . الكرك.   
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 آُل الَبيِت

دروس 
الوحدة الّثالثة

 سورة فصلت: اآليات الكريمة )٣٠-٣٦(

 احلديث الرشيف: جمتمع اخلري

 حايبُّ اجلليل ُمعاذ بُن َجبٍل الصَّ

 املحّرمات من الّنساء

علامء من بلدي

1

2

3

4

5

الوحدة الّثالثة

قاَل تعاىَل: ﴿                                                 ﴾
                                                                      ]القلم: ٤[
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ة اآلتية: ُيتوّقع من الّطلبة حتقيق الّنتاجات الّتعليمّي
تالوُة اآليات الكريمة )٣٠- ٣٦( من سورة فصلت تالوة سليمة.  )1

اُن معاين املفردات والرّتاكيب. ي ب  )2
ا. تفسرُي اآليات الكريمة تفسريًا إمجاليًّ  )3

حفُظ اآليات الكريمة غيًبا.  )4
5( استنتاُج الدروس والعرب املستفادة من اآليات الكريمة.

 

 

النِّتاجاُت التَّعليميَُّة

مُت سابًقا: تعلَّ
لإليمن أثر عظيم يف حياة املسلم؛ فهو يدفعه إىل فعل الطاعات وترك 

املعايص، وُيْكسُبه الّشعور بالعّزة، ويدعوه إىل االلتزام باألخالق الفاضلة.
ُر  أَذُك

اإليمن  الوثيق بني  االرتباط  فيهم  َيظهر  أو حديًثا رشيًفا  آية كريمة  ُر  أَذُك
والعمل.

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

ُم الَقبليُّ  التَّعلُّ

سورة فّصلت 
اآليات الكريمة )٣٠- ٣٦( 

الدّرس
1 

مكّيـة  سـورة  فّصلـت  سـورة 
آياهتـا  وعـدد  )حـم(،  بــ  تبـدأ 
تناولـت  وقـد  ومخسـون،  أربـع 
كالّتوحيـد،  العقيـدة  أصـول 

والبعـث. بـّوة  والّن

موضوعات اآليات الكريمة

الدعوة إىل اإليمن واالستقامة 
اآليات الكريمة  )٣٠ - ٣٢(

الدعوة إىل اهلل تعاىل  وبيان أخالق الداعية 
اآليات الكريمة )٣٣ - ٣٦(
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ورد يف  القرآن الكريم توجيهات عدة يف خمتلف شؤون احلياة، وقد اشتملت هذه اآليات الكريمة عىل 
بعض من هذه الّتوجيهات:

الَفهُم والتَّحليُل

المفردات والتراكيب

: مجع ويّل وهو الّنارص واملعني.

: ما تتمّنون.

: صديق قريب.

: يوسوس لك.

: اجلأ إىل اهلل.

َأفهُم وَأحفُظ

الّدعوة إىل اإليامن والستقامة  َأوًل
وجّهت اآليات الكريمة املسلم إىل احلرص عىل اإليمن واالستقامة؛ ألهنم سبيل الفوز والّنجاح يف الدنيا 
العمل  عىل  املداومة  تعنـي  واالستقـامة   ،﴾ ﴿ تعاىل:  قال  واآلخرة، 
الّصالح مع اإلخالص هلل تعاىل والّثبات عىل رشع اهلل تعاىل حّتى املمت، وقد أّكد سّيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هذا 
املعنى حينم سأله أحد الصحابة قائاًل: يا رسول اهلل، قْل يل يف اإلسالم قواًل ال أسأل عنه أحًدا غريك. قال: 

»قْل آمْنُت باهللِ ُثمَّ اْسَتِقْم« ]رواه مسلم[.
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ُر ُأفكِّ

َأستنتُِج

ُر يف داللة ذكر االستقامة بعد اإليمن. ُأفكِّ
....................................................................................................

َأستنتُِج من النصوص الرّشعّية اآلتية بعض الوسائل التي تساعد املسلم عىل االستقامة:

الوسيلةالنّص الرّشعّي

قال تعاىل: ﴿  
﴾ ]األعراف: ٢٠١[

قـال تعـاىل: ﴿    
 ]التكوير:٢٧-٢8[

       ﴿ تعاىل:  قال 
 ]هود: ١١٢[

ُقوَن فإنَّ اهلَل ال َيمّل  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُخُذوا ِمَن الَعمِل َما ُتِطْي
وا« ]رواه البخاري ومسلم[  ى َتَملُّ حتَّ

الّدعوة إىل اهلل تعاىل وأخالق الّداعيةثانًيا

عوة إىل اهلل تعاىل وإرشاد الناس إىل اخلري من أفضل األعمل التي نقوم هبا، وقد بّينت اآليات الكريمة  الدَّ
اعية من أخالق: بعَض ما جيب أْن يّتصف به الدَّ

باألمن  شعوره  ومنها،  صاحبها  هبا  ينعم  التي  االستقامة  ثمرات  بعض  الكريمة  اآليات  بّينت  ثّم 
والسكينة والطمأنينة يف حياته وبعد مماته، حيث تبرّش املالئكة املؤمنني بأّنه ال خـوف وال حـزن عليهم 
 .﴾ وأّن هلم اجلّنة يتمّتعون بنعيمهـا، قال تعاىل: ﴿
ويف قوله: ﴿ ﴾ دعـوة إىل أن يثّق املؤمن برّبه سبحانه وتعاىل، وما وعده به من ثواب 

ونعيم، فيلتزم االستقامة بطيب نفس ورًضا. 
ومن ثمرات االستقامة كذلك وجود مالئكة موّكلني بحمية املؤمنني وحفظهم ومساعدهتم عىل اخلري، قال 
﴾ وهُينئوهنم بتكريم اهلل تعاىل هلم بدخول اجلّنة وتوفري كل  تعاىل: ﴿

 .﴾ ، قال تعاىل: ﴿ ما يتمّنون يف ضيافته عزَّ وجلَّ
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تعاىل:﴿   قال  به،  والفتخار  الّدين  هبذا  والعتزاز  الّصالح  العمل  التزام     أ . 
﴾، ويف قوله:﴿ إشارة إىل أّن ثمرة 
اإليمن والعمل الّصالح تظهر آثارها يف املجتمع، وأّن املسلم ال يعيش منعزاًلعن الناس بل يتبادل معهم 

اخلري ويتواىص معهم، ويف هذا تطبيق عميّل لإليمن.
الناس  يقّرب  عاّمًة  واملسلم  خاّصًة  فالّداعية  واملساحمة،  الّصفح   ب. 
تعاىل:  قـال  بحّقه،  إساءهتم  عن  والّتجاوز  املعاملة  بحسن  إليه 
﴾، أي ادفـع عداوة اآلخرين وإساءهتم  ﴿
إليك بالعفو عنهم ومساحمتهم، وقد بّينت اآلية الكريمة أّن عاقبة 
ل العـداوة إىل حمّبة وقبـول، فيصبح العدّو نارًصا  هذا الّصفح حُتوِّ

.﴾ ومعيًنا ﴿  
الّصرب عىل ما يالقيه الداعية من صدود الناس عن دعوته، وما يلقاه املسلم من أذًى من غريه فينال منزلة   ج . 
عالية ال يناهلا إاّل َمْن كان صاحب عزم وقّوة احتمل، قال تعاىل:﴿      
اهلل  من  هبة  الّدرجة  هذه  أّن  عىل  للّداللة   ﴾ ﴿ بلفظ  اآلية  وعرّبت   ،﴾
من  عظيًم  نصيًبا  اهلل  آتاه  من  بل  احتمله،  الّنفوس  كّل  تستطيع  الذي  اهلنّي  باألمر  ليست  وأهنا  تعاىل، 
األخالق الفاضلة التي تعينه عىل االحتمل وعدم االنتقام، ولذلك استحّق صاحبها هذا املدح من اهلل 

تعاىل، ويف اآلية الكريمة حّث عىل الّتخّلق بالّصرب واحتمل األذى.
الّلجوء إىل اهلل تعاىل والعتصام به، وطلب احلمية منه يف مواجهة الشيطان ووساوسه التي قد تدفع إىل    د . 
مقابلة إساءة الناس باإلساءة، أو اليأس من دعوهتم أو مقاطعتهم واعتزاهلم، قال تعاىل: ﴿  

 .﴾

قـال عبداهلل بن عّباس  يف تفسري 
قوله تعاىل: ﴿                                       ﴾: 
عنـد  واحِللم  الغضب،  عنـد  الّصرب 

اجلهـل، والعفو عند اإلساءة. 

َأنُقُد 

ُحَها: َأنُقُد املواقف اآلتية وُأصحِّ
1( حيرص مؤيد عىل أداء الّصالة يف وقتها، لكّنه ال هيتّم بدعوة أصحابه إىل ذلك.

.....................................................................................................
2( حتافظ سلمى عىل صيام االثنني واخلميس، لكّنها تؤذي الناس بلساهنا.

.......................................................................................................
3( خيجل سعد من إظهار التزامه بأداء العبادات أمام زمالئه.

......................................................................................................
4(  أخطأت ليىل يف حّق صديقتها، ثم ندمت فاعتذرت وطلبت منها الّصفح، فرفضت صديقتها ذلك.

......................................................................................................
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﴾ طباق بني احلسنة والسيئة. - يف قوله تعاىل: ﴿
﴾ يفيد احلرص، أي ال رّب لنا إال اهلل. ﴾ تقديم لفظ ﴿ - يف قوله تعاىل: ﴿

- يف قوله تعاىل: ﴿  ﴾ استفهام تقريرّي والغرض منه الّنفي، أي ال أحد أحسن قواًل من هذا.

  بُن زرارَة   إىل املدينة يدعو أهلها لإلسالم جلس يوًما هو وأَسعُد  لّما ذهب مصعب بن عمري 
 -وكان يومئٍذ ُمرشًكا - ممسًكا حربته فوقَف  ُأَسيُد بن ُحَضرٍي  إليه  املدينة، فأقبل  وحوهلم بعُض أهِل 
هاِن ضعفاءنا؟ اعتزالنا إن كانْت لكم بأنفسكم حاجة. فقال له  َسفِّ ًم فقال: ما جاء بكم إلينا ُت عليهم ُمَتَشتِّ
ُمصَعـٌب: َأَو جتلس فتسمـع، فإْن رضيت أمًرا قبلَته وإن كرهَته ُكّف عنك ما تكره. قال: أنصفت، ثم رََكَز 
مه مصعب عن اإلسالم وقرأ عليه القرآن، فقاال: واهلل لعرفنا يف وجهه اإلسالم ثم  حربته وجلس إليهم، فكلَّ
يِن؟ قاال له: تغتسل فتطهر  قال: ما أحسَن هذا الكالم وأمجله! كيف تصنعون إذا أردُتم أْن تدخلوا يف هذا الدِّ
يَك ثم تشهد شهادة احلق، ثم تصيل ركعتني، قال: فقام فاغتسل وطهر َثوبيه، وشهد شهادة احلق ثم ركع  َثوَب

ركعتني.  ]كتاب السرية النبوية البن هشام[

اإِلثراُء والتَّوُسُع 

االستقامة سلوك يومّي يدّل عىل استقامتنا يف احلياة والتزامنا بم أمرنا به اهلل تعاىل: ﴿
                                                                                                                                                                                                                                                                          ﴾ ]هود:١١٢[، ومن مظاهرها إخالص العمل هلل تعاىل، ولزوم 

أو  د  والّتشدُّ الغلّو  وعدم  والتوّسط  تعاىل،  اهلل  رشع  وِفق  باألعمل  والقيام  برتكها،  والّنواهي  بفعلها  األوامر 
املعلمني  الوالدين وبرمها واحرتام  بالواجبات وطاعة  الدراسة والقيام  أمثلة ذلك  التقصري والتفريط، ومن 

واملعلمت والزمالء والزميالت.  

مَع الّلغِة العربّيةَأربُط

َأستخِلُص ثالًثا من القيم املستفادة من الّدرس.
.................................................................................................. )1
.................................................................................................. )2
.................................................................................................. )3

القيُم املستفادُة
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1

2

3
4
5
6

7

التقويم واملراجعة

ُ معاين املفردات والرتاكيب اآلتية: ُأبنيِّ
 ﴾    أ . ﴿

﴾  ب. ﴿
 ج . ﴿ ﴾.

َأستدلُّ من اآليات الكريمة عىل كلٍّ مّما يأيت:
   أ . حفظ املالئكة للمؤمنني ونرصهتم.

 ب. ُخُلق الّداعية مع املدعّوين يف الّصفح عنهم.
 ج . مواجهة وساوس الشيطان.

 .﴾ ُح غرض االستفهام يف قوله تعاىل:﴿ ُأوضِّ
رب واخُللق احلسن. اعية بالصَّ ُل: وجوب اّتصاف الدَّ ُأعلِّ

.﴾ ُ داللة قوله تعاىل:﴿ ُأبنيِّ
َأختاُر اإلجابة الّصحيحة يف كلٍّ مما يأيت:
:﴾ 1. معنى قوله تعاىل: ﴿

ب. صديق قريب.       أ . شديد العداوة.     
ج. شخص مريض.      د . شخص بعيد. 

﴾ هو: 2. الّتوجيُه الذي  يشرُي إليه  قوله تعاىل: ﴿
ب. رضورة اعتزاز املسلم بدينه.  أ . القول بالّلسان يكفي لإليمن.    

ين. ج. ذّم الّنفاق.      د . الّتعّصب للدِّ
﴾ يفيد: ﴾ يف قوله تعاىل: ﴿   3. تقديم لفظ ﴿

ب. الّنداء.  أ  . الّتأكيد.      
ج. احلرص.                  د . االستفهام. 

   : ﴾ 4. ُحكُم الّتجويد يف قوله تعاىل:﴿
ب. إظهار شفوّي.            أ . إخفاء شفوّي.      

ج. إظهار حلقّي.      د . إخفاء حقيقّي.
َأتلو اآليات الكريمة غيًبا. 
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ة اآلتية: ُيتوّقع من الّطلبة حتقيق الّنتاجات الّتعليمّي
قراءُة احلديث الّنبوّي الرّشيف قراءًة سليمة.  )1

اُن معاين املفردات والرّتاكيب الواردة يف احلديث الرّشيف. ي ب  )2
استخراُج األفكار الرئيسة يف احلديث الرّشيف.  )3

استنتاُج ما يرشد إليه احلديث الرّشيف.  )4
ا.  حفُظ احلديث الّنبوي الرّشيِف املقّرر غيًب  )5

احلرُص عىل الّسعي لتفريج الكربات والّتيسري عىل الّناس.          )6

 

 

النِّتاجاُت التَّعليميَُّة

مُت سابًقا: تعلَّ
التي تضمن متاسك املجتمع وقّوته، مثل: األخّوة  الّسامية،  املبادئ  بنى اإلسالم املجتمعات عىل مجلة من 

والّتضحية والّتعاون والّتكافل، فاحتياجات الناس كثرية، وال بّد من الّتكاتف لتحصيلها.
ُل املوقف اآليت ثم أُجيُب عن السؤال الذي يليه: َأتَأمَّ

بعد نجاح أمحد يف الّثانوية العاّمة التحق بالّدراسة اجلامعّية، ولّما مل يكن والده قادرًا عىل دفع تكاليف دراسته 
حاول أمحد العمل لتأمني نفقاته إاّل أّن ذلك مل يكف لدفع الرسوم فحاول أخذ قرض َحسن من أحد املصارف، 

فلم ينجح بذلك، وملا علمت قريبته غادة بذلك قامت بتحّمل نفقات دراسته ابتغاء األجر من اهلل تعاىل.

ُر ُأفكِّ
- بم أَِصُف الفعل الذي قامت به غادة؟

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

ُم الَقبليُّ  التَّعلُّ

مجتمع الخير
الدّرس
2 
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جمتمع اخلري

رت عىل الّناس طلب العلم الّنافعالسَّ ميزان التَّفاضل بني النَّاستفريج الُكرب

المفردات والتراكيب

َس: فرََّج. نفَّ

ُكرَبًة: ِشدًة.
ُمعرِسٍ: َعاجٍز َعْن َسداِد َدينِهِ.

يلتمُس: َيطُلُب.
كينُة: الُطمأنينُة. السَّ

ْتُهُم: أَحاَطْت هِبم. َحفَّ
.َ أ: قرصَّ َبطَّ

َأفهُم وَأحفُظ

َس عن مؤمٍن ُكرَْبًة  َرَة  َعِن الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص َقال: »َمْن َنفَّ َعْن أيَب ُهرَي
 َ اَمة، وَمْن َيرسَّ َي َس اهلُل عنه ُكرَْبًة ِمْن ُكَرِب يوِم الِق نيا َنفَّ ِمْن ُكَرِب الدُّ
َرُه  نيا واآلخرةِ، وَمْن َسرَتَ ُمْسِلًم َسَت َ اهلُل عليه يف الدُّ عىل ُمْعرِسٍ َيرسَّ
العبُد يف َعْوِن  َكاَن  ِد ما  ْب الَع َعْوِن  نيا واآلخرةِ، واهلُل يف  الدُّ اهلُل يف 
َل اهلُل له به طريًقا  يِه ِعلًم َسهَّ أَِخيهِ، وَمْن َسَلَك َطرِيًقا َيلَتِمُس ِف
ةِ، وما اْجَتَمَع َقْوٌم يف بيٍت ِمْن ُبيوِت اهللِ َيْتُلوَن كتاَب اهللِ  إىل اجلنَّ
ُة  ْتُهُم الرَّمْحَ ِكيَنُة وَغِشَي وَيَتَدارَُسـوَنُه بينهـم إال َنَزَلْت عليهم السَّ
أ بِه َعَمُلُه مَل  يَمْن ِعنَدُه، وَمْن َبطَّ ْتُهُم املالئَِكُة، وَذَكرَُهُم اهلُل ِف وَحفَّ

ُه« ]رواه مسلم[. َسُب ُيرسع بِه َن

دعا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا احلديث الرّشيف إىل مجلة من األعمل التي جتعل الفرد فاعاًل يف جمتمعه، وهي 
أعمل هتدف إىل متاسك الـمجتمع وقّوته، ومن هذه األعمل:

تفريج الكرب َأوًل

وأفضل  الّطاعات  أعظم  من  هلم  الّنفع  وتقديم  الناس  حاجات  وقضاء  الكربات  لتفريج  الّسعي  ُيعدُّ 
األعمل والقربات؛ ألّن يف ذلك إشاعة لروح املحّبة واملوّدة بني أفراد املجتمع، وحتقيًقا للتكافل االجتمعّي، 

وهو سبب لنيل رضا اهلل تعاىل وحمّبة الناس.  

الَفهُم والتَّحليُل
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الّست عىل الناس ثانًيا
كل ابن آدم خّطاء، وليس من أحد إاّل وله خطأ ال حيّب أن يّطلع عليه الناس، 
وعدم  وخصوصّياهتم  الناس  أرسار  وحفظ  رت  السَّ عىل  ملسو هيلع هللا ىلص  الّنبّي  حّث  ولذلك 
رت يزيد  نرشها؛ ملا يف ذلك من حفظ عوراهِتم، واإلمساك عّم يسوؤهم، وألّن السَّ
املحّبة ويقوي العالقات بني الناس، فاملؤمن يسرت وينصح، وال يفضح أو يشّهر. 

- أّنه ِسّترٌي، يسرت الّذنوب والعيوب، وقد بنّي الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص أّن اهلل سبحانه وتعاىل  ومن صفات اهلل -عزَّ وجلَّ
ُيسدل ِسرته يف الّدنيا واآلخرة عىل عبده الذي يسرت غريه من الناس.

أو  ين  بالدَّ مساحمته  أو  يورس  حّتى  َدْينه  سداد  يف  املعرس  إمهال  ذلك  ومن 
  ﴿ تعاىل:  قال  منه،  بجزء 

 ]البقرة: ٢8٠[.     
َمْن حيتاج  وقد كان رسول ملسو هيلع هللا ىلص قدوة حسنة لنا يف هذا اجلانب إذ كان ملسو هيلع هللا ىلص يعني 
الَعون ويقف معه؛ ولذلك مدحته السّيدة خدجية أم املؤمنني  فقالت: »كاّل واهلل ما 

 » يَف، وُتكسُب املعدوَم، وُتعنُي عىل نوائِب احلقِّ ، وُتقري الضَّ حَم، وحتمُل الكلَّ خُيزيك اهلل أبًدا، إنَّك َلَتِصُل الرَّ
َل بتفريج كرباته يف  ]رواه البخاري[، وقد بنّي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أّن َمْن فّرج ُكربات الناس يف الّدنيا فإّن اهلل تعاىل َتَكفَّ

َ عىل الناس وقىض عنهم ديوهنم فجزاؤه أْن ُيَيرَسِ اهلل تعاىل له اخلري يف الّدنيا واآلخرِة. الّدنيا واآلخرة، وَمْن َيرسَّ

َأبحُث عْن

َأبحُث عن اآلثار اإلجيابّية التي تعود عىل املجتمع نتيجة الّتيسري عىل من يعاين ثقل الدّين والُعرس.
....................................................................................................

َأنُقُد

 َأنُقُد املواقف اآلتية وُأصوِّهُبا:
1( رأت دالل بائًعا يغش يف حمّله.

 ....................................................................................................
ين. 2( رفض تامر إمهال صديقه املعرس سعيد فرتة زمنّية جديدة لسداد الدَّ

 ....................................................................................................
3( كرست ليان زجاج الّنافذة يف املدرسة فسكتت زميالهتا عنها.

....................................................................................................
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طلب العلم الّنافع 

ميزان الّتفاضل

ثالًثا

رابًعا

حّث اإلسالم عىل طلب العلم، وجعل ألهل العلم منزلة عالية، قال تعاىل: ﴿   
 ﴾ ]املجادلة: ١١[.

م كتاب اهلل تعاىل  كم بنّي لنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أّن اجتمع املسلمني لتعلُّ
وتالوته وُمدارسته وخاصة يف املساجد، من أعظم األعمل التي يقيض 
َم الُقْرآَن  املسلمون فيها أوقاهتم، وقد قال الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص: »خرُيُكم َمن َتَعلَّ
َمُه« ]رواه البخارّي[، فُمدارسة ِكتاب اهلل تعاىل سبب للتكريم، وقد  وَعلَّ

ذكر الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث الرّشيف أّن من صور هذا التكريم:
   أ . نزول السكينة والطمأنينة عليهم.

 ب. حضور املالئكة هلذه املجالس إكراًما ألهلها وتعظيًم لصنيعهم، وحفظها هلم.
 ج . فوزهم برمحة اهلل تعاىل.

 د . ثناء اهلل تعاىل عليهم وذكره هلم.  

قال  الّصالح؛  والعمل  اهلل  تقوى  الناس هو  بني  احلقيقّي  الّتفاضل  مقياس  أّن  إىل  املسلمني  الّنبّي  وّجه 
تعاىل: ﴿  ﴾ ]احلجرات: ١٣[، وبنّي ملسو هيلع هللا ىلص أّن مكانة اإلنسان ومنزلته عند اهلل تعاىل من 

خالل عمله وجهده وليس نسبه.
وال يعني هذا عدم االهتمم باألنساب ورعايتها؛ فالّنسب إذا جاء مع العلم والعمل الّصالح فهو خري، 
أّما إذا كان دون إيمن وعمل صالح فإّنه ال يفيد صاحبه شيًئا؛ ألّن العربة ليست باألنساب وإّنم باألعمل 

.- الّصاحلة وتقوى اهلل -عزَّ وجلَّ
ويف هذا توجيه إىل احلرص عىل العمل واجلّد والـمثابرة حيث ال ينفع اإلنسان عند اهلل تعاىل مال وال 
    ﴿ تعاىل:  قال  الصالح؛  عمله  ينفعه  وإنم  جاه،  وال  نسب 

 ﴾]املؤمنون: ١٠١[.
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 ُ ُل وُأبنيِّ َأتَأمَّ

ُ عىل أّي جزئّية من احلديث تدل: ُل املواقف اآلتية ثم ُأبنيِّ َأتَأمَّ
م تالوة كتاب اهلل تعاىل. 1( حيافظ حمّمد عىل الّذهاب إىل املسجد لتعلُّ

....................................................................................................
م فنون اخلياطة وتعليمها لفتيات احلّي. 2( حترص فاطمة عىل تعلُّ

....................................................................................................
3( يبتعد سامر عن انتهاك خصوصيات الناس وتتبع عوراهتم.

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

ا أقاربه فقال: »يا معرَش قريٍش اْشرَتوا أنفُسَكم ِمَن اهللِ، ال أُْغنِي َعنُكم  وقف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوًما خماطًب
لِب ال أُغنْي َعنُكم ِمَن اهللِ شيًئا، يا عباُس بُن عبِد املطلِب ال أُغني عنَك من  من اهللِ شيًئا، يا َبنِي عبِد امُلطَّ
َة رسوِل اهللِ ال أُغنِي عنِِك ِمَن اهللِ شيًئا، يا فاطمُة بنَت حممٍد، سِليني ما شئِت، ال  اهللِ شيًئا، يا َصفيُة عمَّ

ْي عنِك ِمَن اهللِ شيًئا« ]رواه البخارّي ومسلٌم[. أُغنِ

اإِلثراُء والتَّوُسُع 

التشهري: هـو إذاعـة الّسوء عن شخص أو جهـة أو غري ذلـك، ويكون ذلك بـذكر عيوهبم صدًقا أو 
كذًبا، وهو فعل حمرم رشًعا؛ ألّنه من الغيبة والبهتان الذي هو أفحش الكذب، قال تعاىل: ﴿   
 ﴾ ]احلجرات: ١٢[، كم أّنه يؤذي اجلهة التي تعرضت للتشهري وقد تّوعد اهلل من يفعـل ذلك قـال تعاىل: 

﴾ ]األحزاب: ٥8[.  ﴿

َأستخِلُص ثالًثا من القيم املستفادة من الّدرس.
.................................................................................................. )1
.................................................................................................. )2
.................................................................................................. )3

القيُم املستفادُة
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1

2

3

4

5

6

التقويم واملراجعة

ُ معاين املفردات اآلتية: ُأبنيِّ
ج . السكينة. ب . معرس.     أ . كربة.    

َأستنتُِج وسيلة ملساعدة املعرس من قوله تعاىل:﴿ 
.﴾                                  

ُل ما يأيت: ُأعلِّ
  أ  . ُيعدُّ قضاء حوائج الناس من أفضل األعمل عند اهلل تعاىل.

رت وحفظ أرسار الناس. ب .  حث الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص عىل السَّ
َأستخِرُج من احلديث الرّشيف اجلزاء املرتتب عىل كلٍّ من:

   أ . سرت عورات املسلمني.
م كتاب اهلل تعاىل واملداومة عىل تالوته وُمدارسته.  ب. تعلُّ

 ج . طلب العلم.
َأختاُر اإلجابة الّصحيحة يف كلٍّ مما يأيت:

1. ميزان الّتفاضل بني الناس يف اإلسالم هو:
أ . اجلاه.                      ب. الغنى.               ج . الّنسب.                          د . الّتقوى.

َأ به عمله مل ُيرِسع به نسبه« يدل عىل أّن: 2. قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من بطَّ
ب. الّنسب أهّم من العمل الّصالح.     أ . الّنسب غري مهّم مطلًقا.    
ج. العربة باألعمل الّصاحلة والتقوى.   د . العربة باألنساب وليس بالّتقوى.

3.  وعد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كل َمْن فّرج شدة عن غريه بأن:
ب. تكثر كرباته.     أ . تنزل عليه السكينة.    

ج. يبارك اهلل له يف عمره.     د . يتكفل اهلل تعاىل بتفريج كربته.
َأحفُظ احلديث الرشيف غيًبا. 
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ة اآلتية: ُيتوّقع من الّطلبة حتقيق الّنتاجات الّتعليمّي
. حايّب اجلليل معاذ بن جبل عريُف بالصَّ التَّ  )1

توضيُح دور معاذ بن جبل  يف خدمة اإلسالم.  )2
. اُن مكانة الّصحايّب اجلليل معاذ بن جبل ي 3( ب

. استنتاُج الّدروس والعرب املستفادة من حياة معاذ بن جبل  )4
 . القتداُء بالّصحايّب اجلليل معاذ بن جبل  )5

 

 

النِّتاجاُت التَّعليميَُّة

مُت سابًقا: تعلَّ
أ اهلل تعاىل لسّيدنا حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص أصحاًبا أوفياء صادقني، نقلوا اإلسالم إىل من بعدهم، وضّحوا يف سبيل  هّي
اهلل تعاىل، فكان منهم من هاجر تارًكا بالده وأمواله وأوالده ابتغاء رضوان اهلل تعاىل وهم املهاجرون، وكان منهم 
املسلمني معرفة سرية  والواجب عىل  تعاىل،  اهلل  أمواهلم يف سبيل  وأنفقوا  املهاجرين  استقبلوا  الذين  األنصار 

أولئك الصحابة الكرام  والّدفاع عنهم واالقتداء هبم.
ُر  َأستذِك

ُر اسم الّصحايب الذي قام بكلِّ عمل  ين، َأستذِك ضّحى كل واحد من الصحابة الكرام  بم يستطيع؛ نرصة للدِّ
مّما ييل:

العمل اسم الّصحايب/ الّصحابية
أول شهيدة يف اإلسالم.

اّلذي افتدى الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص يوم اهلجرة.
ضّحى بكل ما يملك يف سبيل أن هياجر إىل املدينة املنّورة.
دافعْت عن الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص يوم أُُحد وقاتلت املرشكني دفاًعا عنه.

ب بخادم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. خدم الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص عرش سنوات وكان يلقَّ

ُم الَقبليُّ  التَّعلُّ

حابيُّ الجليُل  الصَّ

 معاُذ بُن َجَبٍل
الدّرس
3 
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 الّصحايبُّ اجلليل معاذ بن جبل

الّتعريف بـِه

عالقته بالّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص 

علمه

معاذ بن جبل  صحايّب جليل، كان له دور كبري يف الّدعوة إىل اهلل تعاىل.

أسلم سّيدنا معاذ بن جبل  وهو شاّب مل يتجاوز ثمنية عرش عاًما من عمره، عىل يد الصحايب اجلليل 
مصعب بن عمري  الذي أرسله الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينة املنورة بعد بيعة العقبة األوىل ليدعو أهلها إىل اإلسالم، 

وكان معاذ  أحد األنصار الّسبعني الذين التقوا بالّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص يف موسم احلّج وبايعوه بيعة العقبة الّثانية. 

كان لسّيدنا معاذ بن جبل  مكانة عظيمة يف اإلسالم، ومّما يدل عىل ذلك:
 مكانة خاّصة عند سّيدنا حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص؛ حيث كان من أحّب  عالقته بالّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص: فقد كان لسّيدنا معاذ    أ  . 

الّتعريف بالّصحايّب اجلليل

إِسالمه  

مكانته

َأوًل

ثانًيا

ثالًثا

معاذ بن جبل اخلزرجّي األنصارّي. اسمه ونسبه
أعلم الناس باحلالل واحلرام. صفته

تويف سنة 18هـ ودفن يف غور األردّن. وفاته

الَفهُم والتَّحليُل

. ُر بنود بيعة العقبة الّثانية التي شارك فيها معاذ بن جبل َأستذِك
....................................................................................................

رية الّنبوّية الرّشيفة َأربُط مع السِّ

إسالمه

مكانته

جهاده
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ُل احلديث الرشيف ثم َأربُط بينه  ُهمَّ بارِْك َلنا يف شاِمنا، ويف َيَمنِنا« ]رواه البخاري[، َأَتَأمَّ  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  »اللَّ
وبني حرص معاذ بن جبل  عىل الّذهاب إىل الّشام. 

....................................................................................................
. َأرِجُع إىل الرمز املجاور ألعرف املزيد من املعلومات عن الصحايب اجلليل معاذ بن جبل

شهد معاذ بن جبـل  املعارك والغزوات كّلها مع الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص، ولّما عاد من اليمن يف خالفة أيب بكر الّصديق 
 طلب أن خيرج مع جيوش املسلمني إىل فتح الّشام، ومكث بإمرة أيب عبيدة بن اجلّراح  فرتة من الّزمن، ولّما 
تويف أبو عبيدة  عىل إثر الّطاعون الذي أصاب أهل الّشام، واّله عمر بن اخلّطاب  إمارة الّشام، لكّن ذلك مل 

يدم طوياًل؛ فقد أصيب  بالّطاعون فمت عىل إثر ذلك بعد أن بلغ من العمر ثمٍن وثالثني سنة. 

جهاده يف سبيل اهلل تعاىل رابًعا

ُر وَأقتدي ُأفكِّ

ما الّصفات التي أعجبتني يف معاذ بن جبل  وأحب أن َأقتدَي هبا؟
....................................................................................................

َك«  ألحبُّ »إينِّ  فقال:  بذلك  ملسو هيلع هللا ىلص  الّنبّي  له  رّصح  وقد  إليه،  الناس 
]رواه النسائي[، كم أّنه ملسو هيلع هللا ىلص مدحه وأثنى عليه لبيان مكانته فقال: »نِْعَم 

الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص إىل اليمن  ْبُن َجَبٍل« ]رواه أمحد[. ولّما أرسله  جُل ُمعاُذ  الرَّ
بعَد عامي هذا،  تلقايِن  أْن ال  إنَّك عسى  له:»يا معاُذ!  وّدعه وقال 
ولعّلك أْن مترَّ بمسجِدي هذا وقربي؛ فبكى معاذ لفراق رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص« ]رواه أمحد[.
علمه : كان  سّيدنا معاذ  من قّراء الصحابة   ومن حفظة القرآن   ب. 
الكريم يف زمن الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص، وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اْسَتْقِرُئوا الُقْرآَن ِمن َأْرَبَعٍة، 
، َوُمعاِذ بِن َجَبٍل« ]رواه  ِمَن اْبِن َمْسُعوٍد، َوسالٍِم َمْوىل َأيِب ُحَذْيَفَة، َوُأيَبٍّ
الغزير وكان جمتهًدا حيرص  بالعلم   اشتهر  أّنه  البخاري ومسلم[، كم 

باحلالِل  »َأعَلُمهم  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  واحلرام،  باحلالل  الناس  أعلم  بأّنه  ملسو هيلع هللا ىلص  الّنبّي  وصفه  حّتى  العلم  طلب  عىل 
م  ًم وقاضًيا، يعلِّ واحلراِم ُمعاُذ بُن َجبٍل« ]رواه أمحد[، ويف الّسنة الّتاسعة للهجرة أرسله الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص إىل اليمن معلِّ
 . الناس القرآن الكريم وأحكام اإلسالم ويقيض بينهم، وقد بقي يف اليمن حّتى خالفة أيب بكر الّصديق

يِفَأربُط َمَع احلديِث النَّبويِّ الرشَّ

»إِذا   : ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسـول  قــال 
فْلُيْعِلْمه«  َأخاُه  َأحُدكم  َأَحبَّ 
]رواه ابن حبان[، وقد ظهر ذلك 

يف قـول الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص :»يا معاُذ، 
هذا  ويف  َك«،  ألحبُّ إينِّ  واهللِ 
داللـة علـى حسـن تـواصـل 

الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص مع أصحابه.



84

يف خالفة أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  أرسل إىل معاذ بن جبل  أربعمئة دينار من الّذهب من   *
باب الّصلة فقال معاذ : وصله اهلل، ثم قّسم املال بني الفقراء وأصحاب احلاجة.

ف َكْعب بن َمالٍِك  كان معاذ بن جبل  حريًصا عىل الّدفاع عن إخوانه يف غياهبم، ومن ذلك أّنه ملا خَتلَّ  *
َفَقاَل  َكْعٌب؟«  َفَعَل  الَقْوم: »ما  َجالٌِس يف  َفَقال وهو  ُبوَك،  َت َذَكْرُه رَسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص يف  ُبوَك،  َت َغْزَوِة  َعْن   
ا  بأنَّ الذي  ِهم َكعًب رَْداُه وَنَظُرُه يف ِعْطِفهِ، )يُريد بذلَك أَْن َيتَّ رَُجل ِمن َبنِي َسَلَمة: يا رَسوَل اهللِ، حبسه ُب
ٍل : بْئَس ما ُقْلَت، واهللِ يا رَسوَل اهللِ ما َعِلْمَنا عليه إالَّ  حَبَسه إْعجاُبه بنْفِسه وِكربُه(، َفَقاَل ُمَعاُذ بُن َجَب
َخرْيًا، َفَسَكَت رَسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص«  ]رواُه البخارّي ومسلم[.  فهنا ردَّ ُمعاذ بن َجبل  عن كعٍب يف غيابِه، ودافع 
ا بنْفِسه، وال  ًرا، وال ُمعَجًب م ما َعِلموا عن َكعٍب  إالَّ َخرًيا، فلم يُكْن يوًما ُمتكبِّ عنه، وأْثنى عليه، وذَكر أهنَّ

ر له موقفه هذا.   ًفا عن رَسوِل اهللِ ، فال بدَّ أنَّ هناك ُعذرًا مَنَعه. فلّما علِم كعٌب بذلك قدَّ ُمتخلِّ

اإِلثراُء والتَّوُسُع 

 نموذًجا لشاب طموح حقق نجاحات كبرية يف سن مبكرة، فكان صاحب منهج  كان معاذ بن جبل   )1
واضح يف القضاء، وقد ظهر ذلك لّما أرسله رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل اليمن فقال له: »كيَف تصَنُع إِْن َعرََض لَك 
ة  قضاٌء؟« قاَل معاٌذ : أقيض بم يف كتاب اهللِ. قاَل ملسو هيلع هللا ىلص : »فإْن مل يكْن يف كتاِب اهللِ؟«  قاَل معاذ : فبُسنَّ
 ُ ِة رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص؟« قاَل معاذ : أجتهد برأيي، ال آلو )ال ُأقرصِّ رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص. قاَل ملسو هيلع هللا ىلص : »فإْن مل يكْن يف ُسنَّ

قاَل:   ثم  بيده عىل صدِر معاذ  بذِل اجلهد(. فرضب رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص   يف 
ا ُيرض رسوَل اهللِ«  ]رواه أمحد[.  َق رسوَل رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص لمَّ »احلمُد هللِ الذي وفَّ

من مقامات صحابة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص املوجودة يف اململكة األردنّية اهلاشمّية؛   )2
الّشونة  بلدة  قرب   ، جبل  بن  معاذ  اجلليل  الّصحايب  ورضيح  مقام 
الكرام  الّصحابة  مقامات  إلعمر  امللكّية  الّلجنة  قامت  وقد  الّشملّية، 

بتجديد هذا املقام بصورة تربز مكانة هذا الّصحايب اجلليل.
َأرِجُع إىل الرمز املجاور وُأشاِهُد صور العناية بمقامات الّصحابة يف األردّن. 

َأستخِلُص ثالًثا من القيم املستفادة من الّدرس.
.................................................................................................. )1
.................................................................................................. )2
.................................................................................................. )3

القيُم املستفادُة
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2
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5

التقويم واملراجعة

ُف بالّصحايّب اجلليل معاذ بن جبل  من حيث اسمه ونسبه. ُأعرِّ
. املكانة العلمّية للّصحايّب اجلليل معاذ بن جبل ُ ُأبنيِّ

َأِصُف عالقة معاذ بن جبل  بالّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص.
َأرَشُح موقًفا يدّل عىل دفاع معاذ بن جبل  عن إخوانه يف غياهبم.

َأختاُر اإلجابة الّصحيحة يف كلٍّ مما يأيت:
1.أرسل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الصحايب اجلليل معاذ بن جبل  قاضًيا إىل أهل:

ب. مّكة.  أ  . الّطائف.    
ج. مؤتة.      د . اليمن.

2. أسلم الصحايب اجلليل معاذ بن جبل  عىل يد:
. ب. صهيب الّرومّي    . أ  . مصعب بن عمري 

. د . أيب عبيدة     ج. عمر بن اخلطاب
3. كان معاذ بن جبل  أحد األنصار الّسبعني الذين التقوا بالّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص وبايعوه بيعة:

ب. العقبة الّثانية.  أ  . الّرضوان.    
ج. العقبة األوىل.     د . الّشجرة.

4. وىّل عمر بن اخلّطاب معاذ بن جبل  عىل:
ب. اليمن.  أ  . الّشام.     
ج. العراق.      د . املدينة.
5. يقع مقام ورضيح الّصحايّب اجلليل معاذ بن جبل يف:
ب. اليمن.  أ  . غور األردّن.    

ج. املدينة املنّورة.     د . مّكة املكّرمة.
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ة اآلتية: ُيتوّقع من الّطلبة حتقيق الّنتاجات الّتعليمّي
اُن مفهوم الّتحريم املؤّبد والّتحريم املؤّقت. ي ب  )1

القرابة  بسبب  التأبيد  عىل  حترُُم  التي  الّنساء  أصناف  حتديُد   )2
والرّضاع واملصاهرة.

ساء التي حَترُُم عىل الّتأقيت. ُر أَصناف النِّ ذِك  )3
ُر حرص الرّشيعة اإلسالمّية عىل تنظيم العالقات األرسّية. تقدي  )4

 

 

النِّتاجاُت التَّعليميَُّة

مُت سابًقا: تعلَّ
اشرتط اإلسالم لّصحة عقد الّزواج رشوطًا منها أن يكون كل من الّزوج والّزوجة ِحاًل لآلخر، فال يكون بينهم 

سبب من أسباب الّتحريم املؤّبد أو املؤقت. وقد حّددت الرّشيعة أصناًفا من الّنساء حيرم عىل الرّجل الّزواج منهّن.

ُ ُأبنيِّ
ُ أمّهّية حتديد أصناف الّنساء الاليت حيرم عىل الرجل الّزواج منهّن. ُأبنيِّ

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

ُم الَقبليُّ  التَّعلُّ

المحرمات من الّنساء
الدّرس
4

املحرمات من النِّساء

مؤقًتا مؤّبًدا

بسبب الّرضاعةبسبب املصاهرةبسبب القرابة
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أم مؤّقت ألسباب  دائم  التحريم بشكل  أكان هذا  امرأة حمّرمة عليه، سواء  يتزوج  أن  للرجل  ال جيوز 
معّينة، والّنساء املحّرمات هّن عىل الّنحو اآليت:

وهّن الّنساء الاّليت ال حيّل للّرجل أن يتزوج بإحداهن أبًدا؛ ألّن سبب الّتحريم ثابت ال يزول.
عالقة  تكون  أن  إّما  العالقة  وهذه  هبّن،  الرجل  تربط  التي  العالقة  بسبب  منهّن  الّزواج  حتريم  ويعود 

القرابة بالّنسب أو املصاهرة أو الّرضاع.                                 
الّنساء املحرمات بسبب القرابة:   أ  . 

حيرم عىل الرجل أن يتزوج من الّنساء الاليت يرتبط هبّن بقرابة الّنسب من جهة األب أو من جهة األّم 
وهّن أربعة أصناف:

أّمه وجدته وإن علون كأّم اجلدة.                                                              .1
بناته وفروعهّن وإن نزلن كاحلفيدات من بناته وأبنائه.   .2

3.   أخواته وبناهتّن وبنات إخوانه وإن نزلن.
عّمتـه وخاالتـه، وإن علـون؛ كعـمت أبيـه وخاالتـه وعـّمت أّمه    .4

وخاالهتا، أّما بنات العّمت واخلاالت فيجوز الّزواج هبّن.

الَفهُم والتَّحليُل

َأتدبَُّر وَأستنتُِج

ُر اآلية الكريمة ثم َأستنتُج أصناًفا من الّنساء حيرم عىل الرجل الّزواج منهن بسبب القرابة.  َأَتَدبَّ
قـال تعـاىل: ﴿   

﴾ ]الّنساء:٢٣[.
..................................................................................................

مات بسبب امُلصاهرة: النِّساء املحرَّ  ب. 
وهّن  املصـاهرة،  بسبب  مـؤّبدة  حرمة  منهّن  الّزواج  حيرم  الّنساء  بعض  هناك 

أربعة أصناف:
أّمهات الّزوجة )أّمها وجّداهتا(، ويكون الّتحريم بمجرد العقد عىل الّزوجة.  .1

إذا دخل  الّتحريم  ويكون  الّربيبة،  وتسّمى  زواج سابق،  من  الّزوجة  بنت   .2
بالّزوجة وليس بمجرد العقد عليها. 

املحّرمات مؤّبًدا َأوًل

- علون: إشارة لألصول.
- نزلن: إشارة للفروع.

املصاهرة: عالقة 
ناجتة بسبب الّزواج.
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زوجات اآلباء: فتحرم زوجة األب وزوجة اجلّد، ويكون الّتحريم بمجرد العقد عىل الّزوجة.  .3
زوجات األبناء: فتحرم عليه زوجات األبناء واألحفاد، ويكون الّتحريم بمجرد العقد عىل الّزوجة.  .4

ضاع: مات بسبب الرَّ النِّساء املحرَّ  ج. 
فإذا رضع طفل من امرأة أصبحت هذه املرأة أّمه من الّرضاع، وحيرم عليه بسبب الّرضاع ما حيرم بسبب 

ضاِع ما حيُرُم من النََّسِب« ]رواه البخاري[. القرابة؛ قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »حْيرُم من الرَّ
وال يثبت الّتحريم بالّرضاع إاّل بخمس رضعات متفّرقات خالل العامني األولني من عمر الّطفل.

 ُ ُل وُأبنيِّ َأتَأمَّ

: ُ ُل الّشكل اآليت ثم ُأبنيِّ َأتأمَّ
عالقة خالد بكلٍّ من:  )1

فاطمة - عائشة - أمل - عبري  
......................................................

هل جيوز خلالد الّزواج هبّن، وملاذا؟  )2

وهّن الّنساء الاليت حيرم الّزواج بواحدة منهّن لسبب عارض، فإن زال هذا الّسبب زالت احلرمة، وأصبح 
الّزواج هبّن مباًحا.

املرأة  أو بني  املعتّدة، وحتريم اجلمع بني األختني  أو  املتزوجة  املرأة  الّزواج من  أمثلة ذلك: حتريم  ومن 
وعمتها أو خالتها.

املحّرمات مؤّقًتا  ثانًيا

َأبحُث عْن

َأبحُث عن احلكمة من حتريم اجلمع بني ُكلٍّ من:
1( األختني.

......................................................................................................................................
2(  املرأة وعّمتها أو خالتها.

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

ها عائشة أمُّ

أختها أمل 

بنتها عبري

فاطمةرضع خالد من

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



89

َأستدلُّ عىل                                                             

ُر النصوص الرّشعّية وَأستدلُّ هبا عىل أصناف املحّرمات من الّنساء مؤّقًتا، ثم َأذكُر سبب الّتحريم. َأَتَدبَّ

اإِلثراُء والتَّوُسُع 

إّن زواج املسلمـة من غري املسلم غري جـائز يف الرّشيعة اإلسالمّية مهم كـان دينه، ودليل ذلك؛ قوله  
  ﴿ تعـاىل: 

﴾ ]املمتحنة:١٠[؛ وذلك صيانة لدينها، وحفًظا هلا من الرِّّدة عن اإلسالم.

ُد َمْن حيرم عيّل الّزواج منها / منه. ُأحدِّ
أصناف  طالبة  كل  ن  ُتَدوِّ بينم  منهّن،  الّزواج  عليه  حيرم  اللوايت  مجيًعا  الّنساء  أصناف  طالب  كل  ُن  ُيَدوِّ

الرجال مجيًعا الذين حيرم عليهم الّزواج منها.
......................................................................................................................................

َأستخِلُص ثالًثا من القيم املستفادة من الّدرس.
.................................................................................................. )1
.................................................................................................. )2
.................................................................................................. )3

القيُم املستفادُة

سبب الّتحريمأصناف املحرمات مؤّقًتاالنصوص الرّشعّية

  ﴿ تعاىل:  قـال 
 ﴾                               ]النساء: ٢٣[. 
قال تعاىل: ﴿   
  
                ]البقرة: ٢٣٤[.
واملَـْرَأُة  تَِهـا،  َعمَّ عىَل  املَـْرَأُة  ُتْنَكَح  »أْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّـبـيُّ  هَنَى 
وَخاَلُتَها«                                                      ]رواه البخاري ومسلم[.

مي  ُأطبُِّق تعلُّ
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التقويم واملراجعة

ُ مفهوم كلٍّ من: املحّرمات مؤبًدا،  واملحّرمات مؤّقًتا. ُأبنيِّ
ُح؛ أصناف الّنساء املحرمات بسبب املصاهرة.  ُأوضِّ

ًتا( بوضع إشارة )✓(  ُأَصنُِّف املحّرمات من الّنساء يف احلاالت اآلتية إىل )حمرمات مؤبًدا، حمرمات مؤقَّ
يف املكان املناسب:

حمرمات مؤّقًتاحمرمات مؤبًَّداَأصناف الّنساء
ابنة األخ 

اخلالة من الّرضاع 

زوجة األخ

زوجة االبن

زوجة العّم املعتّدة

أّم الّزوجة إن دخل بالبنت

املرأة املتوىف عنها زوجها وهي يف فرتة العّدة

( يف كلٍّ من احلاالت اآلتية مع الّتعليل: ُد حكم الّزواج )يصحُّ / ال يصحُّ ُأحدِّ
  أ . زواج رجل من خالته.

 ب. زواج رجل من بنت أخته من الّرضاع.
 ج. زواج رجل من زوجة أخيه املتوىف بعد انقضاء عّدهتا.

 د . زواج رجل من امرأة قبل انتهاء عدهتا من وفاة زوجها.
ُ حكَم الّزواج يف احلاالت اآلتية: ُل الّشكل اآليت ثم ُأبنيِّ َأتَأمَّ

 أ  . زواج معاذ من وفاء؟
ب . زواج سعيد من مجانة؟

تزّوَج عمر                     وفاء                      )أخوات(                    فاطمة )شقيقة وفاء(

أنجبا
خالد ومجانة

أنجبت
سعيد ومعاذ
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ة اآلتية: ُيتوّقع من الّطلبة حتقيق الّنتاجات الّتعليمّي
توضيُح مكانة العلمء يف اإلسالم.  )1

معرفُة بعٍض من علمء األردن.  )2
اُن دور علمء األردن يف نرش العلم وخدمة اإلسالم. ي ب  )3

ُر جهود العلمء يف حفظ الدين واألمة. تقدي  )4

 

 

النِّتاجاُت التَّعليميَُّة

مُت سابًقا: تعلَّ
     األردّن من أّول البالد التي دخلها اإلسالم خارج اجلزيرة العربّية، وعىل أرضه حصلت معركة مؤتة والريموك، 
لذا كانت له مكانة متميزة عرب الّتاريخ اإلسالمّي، مّما جعله مقصًدا لكثري من الصحابة الكرام حيث رحلوا 
إليه وأقاموا فيه، ويف عهد اخللفاء الرّاشدين ازداد عدد املسلمني يف األردّن، ودعت احلاجة إىل إرسال العلمء 

والفقهاء إليه ليعّلموا الناس أمور دينهم.
َأبحُث َعْن

َأبحُث عن أسمء علمء من الصحابة الكرام  مّمن دفنوا يف األردّن. 
..................................................................................................................................

ُم الَقبليُّ  التَّعلُّ

علماء من بلدي
الدّرس
5 

علامء من  بلدي 

مثاوّي احلسبايّن الباعونّيةالرَّ اجلراحّي)العجلويّن( امللكاوّي  باغالكركّي الدَّ
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كان  الذيـن  العلـمء  مـن  عـدد  الّتاريـخ  عـرب  األردّن  يف  ظهـر 
هلـم األثـر العلمـّي يف الفقـه والقـراءات وعلـم احلديـث الرشيـف 

والّتفسـري والّنحـو. وفيـم يـأيت تعريـف ببعـض منهـم:

أمحد احلسبايّن: أ  . 
أمحد بن إسمعيل احلسبايّن ُولَِد يف عام ١٣٣8م طلب العلم منذ   
صغره، برع يف الفقه والّلغة العربّية وتوىّل دار احلديث ثم قضاء 

الّشام.
كان قاضًيا للقضاة، وُذِكَر بأّنه من أعيان الّشافعّية يف دمشق.   

ومن كتبه: )جامع الّتفاسري( و)رشح ألفّية ابن مالك( وغريها.  

مثاوّي:                                                                           عبداهلل الرَّ ب. 
ثم  عام ١٣٥8م  الّرمثا  ُولَِد يف  الّرمثاوّي  بن خليل  عبداهلل   
انتقل لتلقي العلوم يف دمشق. كان عاملًا يف احلديث والفقه 

والّلغة العربّية.
التُّقى(  أهِل  وعقيدُة  اهُلدى  سبِل  )مناُر  مؤّلفاته:  أبرز  من   

ِد(. َفُة امُلَتهجِد وَغْنية املتعبَّ و)حُتْ

أمحد امللكاوّي: ج. 
أمحد بن راشد امللكاوّي الّشافعّي، عامل ومفٍت وقاٍض ُولَِد يف ملكا بإربد عام ١٤٠٠م، نشأ بدمشق،   
الفقهاء  وأعيان  العلمء  أئمة  من  ُعدَّ  حّتى  وأفتى  دّرس  واألصول،  والّنحو  واحلديث  الفقه  وتعّلم 
الّشافعيني بدمشق. قال عنه السخاوّي: »ليَس بدمشَق َمْن أخَذ الِعلَم عىل وجهِه غريه« وقد اخّتذ لنفسه 

حلقة باجلامع األموّي كم درس بمدارس عديدة.

يوسف الكركّي:  د. 
يوسف بن شاهني الكركّي ُولَِد يف الكرك عام ١٤٢٤م، وهو ُمؤّرخ وفقيه.   
يد كثري من شيوخ  ُأجيز عىل  العسقاليّن حّتى  ابن حجر  يد جّده  تتلمذ عىل 
عرصه، اشتغل يف القضاء واإلفتاء.  وقد قام بتدريس القراءات والّلغة العربّية 
األلفاظ  )رونق  كتبه:  ومن  الرّشيف،  واحلديث  وأصوله  والفقه  والّتفسري 

ملعجم احلّفاظ(.

الَفهُم والتَّحليُل

 علامء من
األردن
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عائشة الباعونّية: هـ. 
يف  ١٤٥٥م  عام  ُولَِدْت  وشاعرة،  عاملة  الباعونّية،  يوسف  بنت  عائشة   

باعون إحدى قرى عجلون.
حفظت القرآن الكريم وهي يف الّثامنة، وتتلمذت عىل يد عدد من علمء   

عرصها.
وكانت جمالسها العلمّية يف مرص ودمشق وحلب والقاهرة منارة للعلم   
يف  املبنُي  )الفتُح  مؤّلفاهتا:  أبرز  ومن  تالميذها،  من  العرشات  يقصدها 

مدِح األمنِي(.

و. إسامعيل اجلراحّي )العجلويّن(:
إسمعيل بن حمّمد بن عبد اهلادي اجلراحّي نسبة إىل الصحايب اجلليل أيب عبيدة بن اجلّراح ، ُولَِد يف   

عجلون يف ١٦٧٦م.
إىل  ثم رحل  منذ صغره،  الكريم  القرآن  حفظ  كبرًيا،  وحمّدًثا  عاملًا  كان   

دمشق لتلقي العلوم الرّشعّية ثم إىل تركيا.
وكان حليًم واسع الّصدر، حافًظا لِلسانِه، عابًدا خملًصا، دّرس يف اجلامع   

األموّي. 
من  اشتهَر  عامَّ  اإللباِس  وُمزيُل  اخلفاِء  )كشُف  مؤّلفاته:  أشهر  ومْن   

األحاديِث عىل ألسنِة الناس(.

باغ:  ز. أمحد بن مسعود الدَّ
الغزير  بالعلم  متيَّز  ١88٣م  عام  ُولَِد  الّدّباغ  مسعود  بن  أمحد  الرشيف   

والورع، تتلمذ عىل يد كثري من مشايخ املسجد الّنبوّي الرّشيف، حفظ صحيح البخارّي سنًدا ومتًنا، 
واحتوت مكتبته عىل الكثري من املخطوطات املهّمة الّنادرة، وقد عمل يف اإلفتاء عىل املذاهب األربعة، 
بيًتا بسيًطا جعل جزًءا منه مسجًدا صغرًيا وجملًسا للعلم  كم ُعنّي مفتًيا للّطفيلة وما حوهلا، وبنى فيها 

يستقبل فيه تالميذه. 
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َأبحُث عْن

ُن إنجازاهتِم العلمّية. َأرِجُع إىل الشبكة العنكبوتّية وَأبحُث عن أسمء ثالثة علمء آخرين من بلدي ثّم ُأدوِّ
......................................................................................................................................

مفتي  أو  القضاة  كقاض  األردّن  يف  عّدة  مناصب  شغلوا  العلمء  من  جمموعة  احلديث  العرص  يف  برز 
اململكة أو وزير لوزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمّية، منهم:

عبد اهلل غوشة ُولَِد عام ١٩٠٧م، شغل منصب وزير األوقاف والشؤون واملقدسات     أ . 
ة دولٌة  ولُة اإلسالمّي للقضاة. ومن كتبه )الدَّ ا  للعدل، وقاضًي اإلسالمية، ووزيًرا 
ٌة(، وقد شارك يف إعداد قانون األحوال الّشخصّية والقانون املديّن األرديّن. يَّ إنسان

عبد اهلل العزب ولد يف معان عام ١٩١١م، وقد شغل منصب أّول مفٍت للقّوات   ب. 
املسّلحة األردنّية.

الرتبية  القضاة، ووزير  ُولَِد عام ١٩١٦م، شغل منصب قاض  القّطان  إبراهيم   ج . 
والتعليم، ووزير التنمية االجتمعية، وقد كان أديًبا وقاضًيا وشاعًرا، ومن كتبه: 

)تيسري الّتفسري (.

  د . حمّمد املحيالن ولد عام ١٩٢٢م، شغل منصب قاض القضاة، وقد عمل عىل 
تطوير وتنظيم املحاكم الرّشعّية.

اإِلثراُء والتَّوُسُع 
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عبد العزيز اخلّياط ُولَِد عام ١٩٢٤م، شغـل منصب وزيـر األوقـاف والشـؤون   . 
ة(. واملقدسات اإلسالمية، ومن كتبه: )الرّشكاُت يف الرّشيعة اإلسالمّي

األوقاف  وزير  منصب  شغل  ١٩٢8م،  عام   ُولَِد  الّتميمّي  اخلطيب  ين  الدِّ عّز    و . 
ا للمملكة، ومن  ا عامًّ ا للقضاة، ومفتًي والشؤون واملقدسات اإلسالمية، وقاضًي

كتبه: )العمُل يف اإلسالمِ(. 

ا  نوح عيل سلامن القضاة ُولَِد عام ١٩٣٩م، شغل منصب قاض القضاة، ومفتًي   ز . 
ابُة فيها(.  ي ا للمملكة، ومن كتبه: )قضاُء العباداِت والنِّ عامًّ

َأستخِلُص ثالًثا من القيم املستفادة من الّدرس.
.................................................................................................. )1
.................................................................................................. )2
.................................................................................................. )3

القيُم املستفادُة
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ُل، دعت احلاجة إىل إرسال العلمء والفقهاء إىل األردّن منذ بداية الّتاريخ اإلسالمّي. ُأعلِّ
ُأعّرُِف بالَعالَِمْين: عبداهلل الرمثاوّي وعائشة الباعونّية من حيث: املكانة العلمّية وأهّم الكتب.

َأختاُر رمز اإلجابة الّصحيحة يف كلٍّ مما يأيت:
 1. العالِـُم الذي كان ُمفتًيا للّطفيلة:

د. احلسبايّن. ج. الّرمثاوّي.   ب. العجلويّن.   الّدباغ.    أ . 
2. صاحب كتاب )الرّشكات يف الرّشيعة اإلسالمّية(:

د. الّرمثاوّي. ج. اخلّياط.   ب. الّدباغ.   احلسبايّن.   أ . 
3. صاحب كتاِب )منار سبل اهلدى وعقيدة أهل التُّقى( هو:

د. العجلويّن. ج. احلسبايّن.   ب. الّدباغ.    الّرمثاوّي.   أ . 
ات املسلَّحة األردنيَّة هو: 4. أول مفٍت للقوَّ

د. الّدباغ.  ج. عبداهلل العزب.  ب. عبداهلل غوشة.  حمّمد حميالن.   أ . 
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 آُل الَبيِت

دروس
 الوحدة الّرابعة

سورة اجلاثية: اآليات الكريمة )٢٣-٢٧(

من صور الّضالل

 من أحكام عقد الّزواج

احلقوق املالّية للمرأة يف اإلسالم

األمن الغذائّي يف اإلسالم

1

2

3

4

5

الوحدة الّرابعة

قاَل تعاىَل: ﴿                                                          ﴾
                                                                              ]القلم: ٤[
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ة اآلتية: ُيتوّقع من الّطلبة حتقيق الّنتاجات الّتعليمّي
تالوُة اآليات الكريمة )٢٣-٢٧( من سورة اجلاثية تالوة سليمة.  )1

اكيب الواردة يف اآليات الكريمة. اُن معاين املفردات والرتَّ ي ب  )2
ا.  تفسرُي اآل يات الكريمة تفسريًا  إمجالًي  )3

حفُظ اآليات الكريمة غيًبا.  )4
احلرُص عىل اّتباع أوامر اهلل تعاىل واجتناب نواهيه.  )5

 

 

النِّتاجاُت التَّعليميَُّة

ُم الَقبليُّ  التَّعلُّ

سورة الجاثية
 اآليات الكريمة )٢٣ - ٢٧( 

الدّرس
1 

مُت سابًقا: تعلَّ
الناس  بعض  لكّن  سليمة،  بفطرة  اإلنسان  تعاىل  اهلل  خلق 
انحرف عنها واّتبع أهواءه، فأرسل اهلل سبحانه الرّسل هلداية الناس 
اخلالق  وجود  أنكروا  الناس  من  كثريًا  أّن  إاّل  املستقيم،  الرّصاط  إىل 

سبحانه أو أرشكوا معه غريه، وكثريًا منهم كّذبوا باليوم اآلخر.
َأنُقُد

َأنُقُد ُحجج الكّفار يف إنكار وجود اخلالق سبحانه وتعاىل.
..............................................................................

موضوعات اآليات الكريمة

معتقدات أهل الباطِل:
اآليات الكريمة )٢٣ - ٢٥(

ُد عىل معتقدات أهل الباطل:  الرَّ
اآليات الكريمة )٢٦- ٢٧(

 ،37 وآيـاهتا  مكّيـة،  اجلاثيـة  سـورة 
ب  تبـدأ  التي  الّســور  مـن  وهــي 
لورود  االسم  هبذا  وسّميت  )حم(، 
  ﴿ تعاىل:  قوله  يف  )جاثية(  لفظ 
عىل  اجللوس  وتعني   ،﴾
الّذليل  اخلاضع  هيئة  عىل  الّركبتني 
اخلائف انتظاًرا حلكم اهلل يوم القيامة.
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وتبنّي  عليها  وترّد  منها  بعًضا  تبنّي  الكريمة  اآليات  فجاءت  ُمنحرفة،  بمعتقدات  الباطل  أهل  يؤمن 
خطأها.

الَفهُم والتَّحليُل

َأفهُم وَأحفُظ

معتقدات أهل الباطل َأوًل

الحتكام إىل هوى الّنفس: فهم ال يقيسون أعمهلم بميزان الرّشع، بل خيالفون ما يأمرهم به اهلل تعاىل،    أ  . 
﴾ فأنزلوا أهواءهم  ويتبعون ما تدفعهم إليه أهواؤهم وشهواهتم، قال تعاىل: ﴿
منزلة اإلله، فوقعوا بسبب هذا يف ضالل بعيد، ومل يستخدموا ما أعطاهم اهلل تعاىل من أدوات العلم؛ 
كالّسمع والبرص والعقل، يف الوصول إىل اهلداية فحرموا الّتوفيق، قال تعاىل:﴿  
تعاىل:﴿    بقوله  الكريمة  اآلية  وختمت   .﴾
﴾ للّدعوة إىل اليقظة واحلذر من اتباع اهلوى، فمن تذّكر تّيقظ وتنّبه وعاد إىل التزام أوامر اهلل تعاىل 

وطاعته.

: اتبع شهواته 

 : أغلق

: غطاء  

: الزمن.

: يتومّهون.

: أهل الباطل.

المفردات والتراكيب
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ُل وَأستنتُج َأتَأمَّ

قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ امُلؤِمَن إذا أذَنَب كانْت ُنكَتٌة َسوداُء يف َقلبِه، فإْن تاَب ونزََع واستغَفرَ؛ ُصِقَل َقلُبه، وإْن 
ى َيعُلَو َقلَبه ذاك الّراُن الذي ذَكَر اهلُل عزَّ وجلَّ يف الُقرآِن: قال تعاىل: ﴿          زاَد زاَدت، حتَّ

ّراُن: صدأ يغطي القلب فيمنعه من االنتفاع باآليات(.  ﴾ ]املطففني: [« ]رواه أمحد[ )نزََع: كّف عن فعل املعصية، ال
ُل احلديث الّسابق ثم َأستنتُج ما جيب عىل اإلنسان عمله حّتى يبقى يقًظا حمافًظا عىل قلبه. َأتَأمَّ

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

إنكار وجود اهلل تعاىل وإنكاُر اليوم اآلخر: فقد أنكر فريق من أهل الباطل وجود اهلل تعاىل وقدرته عىل   ب. 
البعث، ونسبوا ما حيدث يف الكون من إحياء وإماتة إىل مرور األّيام والّسنوات ﴿   
﴾، وأنكروا وجود اليوم اآلخر الذي يبعث اهلل فيه الناس وحياسبهم عىل أعمهلم وأحواهلم يف 
ا عىل قاعدة  ﴾، وكّل هذا اإلنكار واالّدعاء ناتج عن جهل وتوّهم، وليس مبنيًّ الّدنيا:﴿

.﴾ علمّية يقينّية قائمة عىل البحث والّتثّبت، قال تعاىل: ﴿

ُأناِقُش

ُأناِقُش أثر اإليمن باهلل تعاىل واالعتقاد باليوم اآلخر عىل حياة اإلنسان.
............................................................................................................................

وقد بلغ من شّدة عناد أهل الباطل إنكارهم لليوم اآلخر واستبعادهم للبعث، أن اقرتحوا عودة آبائهم 
وأجدادهم الذين ماتوا سابًقا إىل احلياة ليخربوهم بحقيقة وجود اهلل وحقيقة اآلخرة حّتى يصّدقوا بذلك 
ويؤمنوا بآيات اهلل التي تتىل عليهم، قال تعاىل: ﴿ 
﴾ إشارة إىل شّدة وضوحها وداللتها عىل صدق سّيدنا  ﴾ ويف وصف اآليات بقوله ﴿

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وعدم احلاجة إىل ما طلبوه من أمور ليستجيبوا له ويؤمنوا بم جاء به.
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َأستدلُّ                                                             

َأستدلُّ من خالل الّنصوص الرّشعّية اآلتية، عىل طلبات أخرى ذكرها القرآن الكريم ألهل الباطل اخّتذوها 
حّجة لعدم إيمهنم.

1( قال تعاىل: ﴿   
﴾]األنفال: ٣٢[.

............................................................................................................................
2( قـال تعـاىل: ﴿  
  
  

﴾]اإلرساء: ٩٠ - ٩٣[.
............................................................................................................................

الرّد عىل معتقدات أهل الباطل ثانًيا

بّينت اآليات الكريمة بطالن معتقدات أهل الباطل من نسبة املوت واحلياة إىل الّدهر وإنكار وجود اليوم 
اآلخِر من خالل تذكريهم بواقع نشأهتم، حيث خلقهم اهلل تعاىل وأوجدهم يف هذه احلياة من العدم، قال 
﴾، فَمْن خلقهم أول مرة من العدم ال يعجز عن إعادة إحيائهم مّرة أخرى،  تعاىل:﴿
ُة اهلل تعاىل أن يكون ذلك يف موعد حمّدد هو يوم القيامة، قال تعاىل:﴿   ولكن اقتضت ُسنَّ
﴾ داللة  ﴾ وجميء الفعل املضارع  يف اآلية الكريمة ﴿
عىل احلدوث املستمّر؛ فهم يرون هذا اإلحياء وهذه اإلماتة بشكل متجّدد يف كّل يوم من حياهتم ، ومع ذلك 

وجّل وقدرته عىل البعث. ال يّتعظون وال يتوّصلون بذلك إىل اإليمن باهلل عزَّ
﴾، فمن  كم أثبتت اآليات الكريمة أن امللك املطلق هو هلل سبحانه قال تعاىل:﴿
له هذا امللك الواسع املطلق قادر عىل كل يشء، وهو القادر عىل بعثهم يوم القيامة وحماسبتهم عىل أعمهلم 
الّدنيا، ولكّن جهلهم وضالهلم أخفى عنهم هذه احلقيقة الواضحة، وسريى أهل الباطل من املرشكني  يف 
ومنكري اخلالق سبحانه يوم تقوم الّساعة ِصْدَق ما ُأخرِبوا به، ويومئذ تكون اخلسارة العظيمة التي تصيبهم 
﴾ وهي اخلسـارة احلقيقّية للـذين َأمَعنـوا يف باطلهـم ومل  قـال تعاىل: ﴿
الكريمة ماهّية  د اآلية  إليه، ومل حُتدِّ التي توصلهم  العلم واملعرفة  مّما وهبهم اهلل تعاىل من أدوات  يستفيدوا 

اخلسارة؛ لتشمل كل أنواع اخلسارات.
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إنكارهم  فإّن  هؤالء،  حال  من  الّتعّجب  غرضه  استفهام   ﴾ ﴿ تعاىل:  قوله  يف 
لوجود اهلل وتكذيبهم باليوم اآلخر يشء يدعو إىل العجب؛ ألّنه خيالف العقل واملنطق والفطرة الّسليمة.

احلنفاء  منهم  وكان  األصنام،  عبدوا  الذين  الوثنيون  منهم  فكان  واحد،  دين  عىل  قديًم  العرب  يكن  مل 
الذين آمنوا بوجود إله واحد ورفضوا عبادة األصنام، وكان منهم َمْن أنكر وجود اإلله ونسبوا كل ما حيدث إىل 
الّدهر، واّدعوا بأّنه الذي يتحّكم يف بحركة الكون، وهؤالء أطلق العلمء عليهم اسم )الّدهرّية أو الّدهريني( 
وهو اسم مشتّق من الّدهر، وكانوا ينكرون البعث واحلرش، ويشبههم هبذا يف العرص احلديث امللحدون الذين 

ينكرون وجود اخلالق سبحانه، ويّدعون أّن الكون خلق نفسه.

اإِلثراُء والتَّوُسُع 

َأستخِلُص ثالًثا من القيم املستفادة من الّدرس.
.................................................................................................. )1
.................................................................................................. )2
.................................................................................................. )3

القيُم املستفادُة

قضايا للنقاش

ُأناِقُش زمالئي/ زمياليت يف القضايا اآلتية:
يرفض بعض الناس الّتصديق بالبعث بحّجة أهنم مل يروا أحًدا مّمن مات عاد إىل احلياة.  )1

............................................................................................................................
البعث بحجة استحالة إعادة املوتى إىل احلياة بعدما فنيت أجسامهم وبليت  الناس  ينكر بعض   )2

عظامهم.
............................................................................................................................

غِة العربيَّةَأربُط مع اللُّ
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التقويم واملراجعة

ُ معاين املفردات والرّتاكيب اآلتية: ُأبنيِّ
.﴾   أ . ﴿

.﴾  ب. ﴿ 
.﴾  ج . ﴿

َأكُتُب اآلية الكريمة التي تردُّ عىل من ينكر البعث بعد املوت.
.﴾ ُح فائدة تقديم لفظ اجلاللة يف قوله تعاىل: ﴿ ُأَوضِّ

َأستنتُِج من الّنّص الكريم اآليت موقف الّدهريني وبطالن دعواهم، قال تعاىل: ﴿  
.﴾

.﴾ ُل: َلْم حتّدد اآلية الكريمة ماهّية اخلسارة، يف قوله تعاىل: ﴿  ُأعلِّ
َأختاُر اإلجابة الّصحيحة يف كلٍّ مما يأيت: 

:﴾ 1. غرض االستفهام يف قوله تعاىل:﴿
د . الّذّم. ج. الّتعّجب.   ب. اإلنكار.   أ . الّتحقري.   

:﴾ 2. حكم الّتجويد يف قوله تعاىل:﴿
ب. إخفاء شفوّي. أ . إدغام شفوّي.    
ج. إظهار شفوّي.     د . إظهار حلقّي.

:﴾ 3. حكم الّتجويد يف لفظ:﴿ 
ب . مّد واجب منفصل. أ . مّد واجب مّتصل.   

ج .  مّد جائز منفصل.    د . مّد الزم.
َأتلو اآليات الكريمة غيًبا.
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ة اآلتية: ُيتوّقع من الّطلبة حتقيق الّنتاجات الّتعليمّي
اُن مفهوم كّل من الكفر والرّشك والّنفاق والبدعة. ي ب  )1

توضيُح أقسام الكفر والرّشك والّنفاق والبدعة.  )2
اجتناُب صور الّضالل.  )3

 

 

النِّتاجاُت التَّعليميَُّة

ُم الَقبليُّ  التَّعلُّ

ِمْن صور الّضالل
الدّرس
2 

مُت سابًقا: تعلَّ
ين من أعظم نَِعِم اهلل تعاىل عىل اإلنسان، وهو مراتب، أّوهلا اإلسالم وهو اخلضوع هلل تعاىل، وتنفيذ أوامره،  الدِّ
واجتناب نواهيه، وثانيها اإليمن وهو الّتصديق اجلازم بكل ما جاء من عند اهلل تعاىل وما ثبت عن سّيدنا رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وأعالها اإلحسان وهو استشعار مراقبة اهلل تعاىل يف الرّس والعلن، والقيام باألعمل عىل أحسن وجه 

ممكن، وهبِذه املراتب تنّظم عالقة العبد مع رّبه ومع نفسه ومع غريه.
ين نعمة من اهلل تعاىل فإن علينا أن نحرص عىل بقائه نقًيا وذلَك بالبعد عن كِل صور الّضالل. وألّن هذا الدِّ

أَستنتُِج
ا من كل صور الّضالل. َأستنتُِج أمّهّية بقاء الّدين نقيًّ

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

من صور الّضالل

ك النِّفاقالرشِّ البِدَعةالكفر
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من  إليها  يؤدي  عّم  واالبتعاد  جتنبها  وعلينا  والبدعة،  والّنفاق  والرّشك  الكفر  منها:  صور  للّضالل 
االعتقادات واألقوال واألفعال، وعن كل ما خيالف الّدين من البدع.

الَفهُم والتَّحليُل

الكفر

الرّشك

َأوًل

ثانًيا

وأصله اجلحود والّتكذيب باخلالق -عّز وجّل-.
ومن ذلك:

أو  تعاىل  اهلل  وجود  كإنكار  اإليامن:  أركان  من  ركن  إنكار     أ . 
اليوم اآلخر.

إنكار أحد أركان اإلسالم: مثل إنكار فريضة الّصالة والّزكاة.  ب. 
إنكار حكم قطعّي معلوم من الّدين بالّضورة، مثل: حرمة   ج . 

اخلمر أو الّربا أو الّزنا.
سّب الّذات اإلهلّية أو أحد الّرسل الكرام أو القرآن الكريم.   د . 

وقد حّذر اهلل تعاىل من هذه األفعال وبنّي عقوبة الكفر، قال تعاىل: ﴿
﴾ ]البقرة:٣٩[، وهذا هو الكفر األكرب الذي خُيرج اإلنسان من مّلة اإلسالم وُيسّمى 
بالكفر االعتقادّي، وهنالك بعض الّذنوب واملعايص الكبرية التي سّمها الرّشع كفًرا، إاّل أّن املقصود منها 
ليس الكفر األكرب الذي خُيرج اإلنسان من مّلة اإلسالم، وإّنم ُأطلق عليها لفظ الكفر لبيان خطورهتا والّتحذير 

منها؛ كقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ِسباُب امُلْسِلِم ُفُسوٌق، وِقتاُلُه ُكْفٌر« ]متفٌق عليه[.

وهو أن جيعل اإلنسان مع اهلل رشيًكا يعبده ويتقّرب إليه.
﴾ ]لقمن:١٣[، وينقسم الرّشك إىل  وُيعدُّ الرّشك من أعظم املعايص، قال تعاىل: ﴿

قسمني؛ مها: 
ك اأَلكرب: بأن جيعل اإلنسان دون اهلل إهًلا آخر يعبده ويتقّرب إليه، كم كان يفعل كفـار قريش بعبـادة  الرشِّ   أ . 
األصنام، قال تعاىل: ﴿ ]الفرقان:٦٠[. 

وهذا الرّشك خُيرج صاحبه من اإلسالم.

ُسئِل الّشيخ حمّمد الغّزايّل  عن ُحكم تارك الّصالة فأجاب: »ُحكمه أن تأخذه معك إىل املسجد«.

َمْن ارتكب  أّن  العلمء إىل   ذهب مجهور 
من  شيًئا  ترك  أو  واملعايص،  الذنوب 
هلا،  إنكار  غري  من  تكاساًل  الواجبات 
هلل  عاٍص  ُمذنب  هو  وإنم  بكافر  ليس 
تعاىل وقد يكون فعله كبرية من الكبائر، 
التوبة  فعليه  الّصالة،  وتارك  كالّسارق 

واالستغفار واإلقالع عن الذنوب.
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َأوىص الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص ابن عباٍس  يف احلديِث الرشيف فقاَل: »إذا سَألَت فاسأِل اهللَ، وإذا استَعنَت فاسَتِعن 
ُه اهلُل َلَك، وإن اجَتَمُعوا عىل  َب َة لو اجَتمعت عىل أن ينَفعوَك بيَشٍء مل َينفعوَك إاّل بيشٍء قد كت باهللِ، واعَلم أنَّ األُمَّ

حُف« ]رواُه الرتمذّي[.   ِت الصُّ ُه اهلُل عليَك، ُرِفَعِت األقالُم وجفَّ َب أن يرضُّوَك بيَشٍء مل َيرضُّوَك إاّل بيشٍء قد كت
ُل احلديث الرّشيف السابق ثم ُأجيُب عم يأيت: َأتَأمَّ

َج عن  ُق بني هذا احلديث وبني قول الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص:»َمن كاَن يف حاَجِة أِخيِه كاَن اهلُل يف حاَجتِِه، وَمن َفرَّ - كيف ُأَوفِّ
ُه اهلُل َيوَم الِقياَمِة« ]رواه مسلم[. َج اهلُل عْنه هبا ُكْرَبًة ِمن ُكَرِب َيوِم الِقياَمِة، وَمن َسرَتَ ُمْسِلًم َسرَتَ ُمْسِلٍم ُكْرَبًة، َفرَّ
..............................................................................................................................

الرّشك األصغر: أن يقصد اإلنسان بعمله أن يراه الناس فيمدحونه وال يقصد به رضا اهلل عز وجل، أو أن  ب. 
يقوم ببعض األفعال التي وصفها الّشارع بأهنا شـرك، كقـوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َحَلف بَغرِي اهللِ فقد َأرَشَك« ]رواه 
القسم ال خُيرج صاحبه من  بـ )الرّشك اخلفّي(، وهذا  الّنبوّية تسميته  أمحد[، وقد جاء يف بعض األحاديث 

اإلسالم، إاّل أّنه عاٍص هلل تعاىل، ومن أمثلته أن يقصد املسلم بصالته ثناء الناس، قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص :»إِنَّ 
ياء« ]رواه أمحد[. ُك اأَلصغُر، قالوا: وما الرّشك األصغر يا رسول اهلل؟، قال: الرِّ َأخوَف ما َأخاُف َعليُكُم الرشِّ

ُل وُأصنُِّف َأتَأمَّ

ُفها إىل رشك أكرب أو أصغر وَأستنتُِج منها خطورة الرّشك. ُل الّنصوص الرّشعّية اآلتية ثم ُأصنِّ َأتَأمَّ

ّي خطورة الرّشكنوع الرّشكالّنّص الرّشِع
   ﴿ تعاىل:  قال 
 ﴾
]النساء: ١١٦[.

تعاىل: ﴿    قال 
﴾       ]املائدة: ٧٢[.

ِك، َفمن  َكاِء عِن الرشِّ قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »قاَل اهلُل عزَّ وجلَّ َأنا أَغنى الرشُّ
عمَل يل عماًل أرََشَك فيِه غريي فَأنا منُه بريٌء«      ]رواه مسلم[.

يِفَأربُط َمَع احلديِث الرشَّ
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الّنفاق 

البدعة

ثالًثا

رابًعا

النِّفاُق: هو أن ُيظهر اإلنسان اإليمن وخُيفي الكفر، وقد ظهر هذا الّنوع من الّنفاق أّول األمر يف املدينة 
املنّورة بعد هجرة الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص، كم فعل زعيم املنافقني عبداهلل بن أيّب بن سلول إذ كان ُيظهر إيمنه أمام املسلمني 
وخُيفي كفره ومكره باإلسالم، وَمْن كانت هذه ِصفته فهو كافر يستحّق أشّد العذاب يف الّنار، إن مات عىل 

نفاقه، قال تعاىل: ﴿ ﴾]النساء:١٤٥[.
وقد كان يظهر أثر نفاق هؤالء عىل أفعاهلم كالكيد لإلسالم، وتشويه صورته، ونرش الشائعات، وإيقاع 
اخلصومة والفرقة بني املسلمني، وخيانة املجالس، لذلك فقد حّذر الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص املسلمني من التشبه بصفاهتم، 

َث كَذَب، وإذا وَعَد أخَلَف، وإذا اؤمُتَِن خاَن« ]متفق عليه[.  حيث بينها يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »آيُة املناِفِق ثالٌث: إذا حدَّ

أو السنة وما أمجع عليه علمء األمة مما يؤدي إىل حتريف الّدين  البدعة هي إحداث أمر خيالف الكتاب 
قال  اإلسالمية،  والرشيعة  العقيدة  خيالف  ما  املجتمع  يف  وينرش  الّصحيح  مساره  عن  وإخراجه  وتشوهيه 
« ]متفق عليه[، وقال: »ُكلُّ بِدعٍة َضاللٌة« ]رواه أبو  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َأحدَث يف َأمِرنا هذا ما ليَس ِمنُه، فهَو ردٌّ
داود والرتمذي[، ومن أمثلة بدع الضاللة: استحداث صالة ليس هلا أصل يف الرّشع، أو الّتمّسُح بالقبور أو ذبح 

القرابني عىل قبور األموات.
أّما استحداث الوسائل التي تعني عىل أمر الّدين وال تتعارض معه فليست من باب البدعة، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »َمن 
ًة َحَسَنًة، َفُعِملَ هبا َبْعَدُه، ُكتَِب له ِمْثُل َأْجِر َمن َعِمَل هبا، َوال َيْنُقُص ِمن ُأُجوِرِهْم يشٌء ومن  َسنَّ يف اإلْسالِم ُسنَّ
سن يف اإلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا من بعده ال ينتقض ذلك من أوزارهم شيًئا« ]رواه 
مسلم[، وهنالك أمور كثرية مّما مل يفعلها الّرسول ملسو هيلع هللا ىلص فعلها الّصحابة الكرام    من بعده وال ُتعدُّ بدعة، كجمع 

القرآن الكريم يف مصحف واحد يف عهد أيب بكر الّصديق ، ومجع سيدنا عمر بن اخلطاب  الناس يف صالة 
الرّتاويح عىل إمام واحد بعد أن كانوا يصّلون فرادى، وقال: نعمت البدعة هذه ]رواه البخاري[ .وتنقيط املصحف 

ووضع عالمات اإلعراب عليه، وغري ذلك.
العيد مثاًل، قال ملسو هيلع هللا ىلص:  القبور يوم  أمثلة ذلك زيارة  الرّشع؛ ومن  له أصل يف  البدعة كل ما  ُيعدُّ من  وال 
»هنيُتكم عن زيارِة القبوِر فزوروها« ]رواه مسلم[، إاّل أّنه ليس هلذه الّزيارة يف يوم العيد ميِّزة عن غريها فهي 

زيارة كسائر األّيام.

مي  ُأطبُِّق تعلُّ

ال ُتعدُّ الّسبحة الّتقليدّية بدعة ضاللة، ومثلها الّسبحة اإللكرتونّية، 

ُل. ........................................................................... ُأعلِّ
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يِفَأربُط َمَع احلديِث الرشَّ

ُل احلديث الرّشيف اآليت ثم أُجيُب:  َأتَأمَّ
ا بيِدهِ، ثمَّ قاَل: هذا سبيُل اهللِ مستقيًم. وخطَّ  عن عبداهلل بن مسعود  قال: »خطَّ رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص خطًّ

بُل ليَس منهـا سبيٌل إاّل عليِه  عىل يمينِِه وشملِهِ، ُثمَّ قـاَل: هِذِه السُّ
شيطاٌن يدعو إليهِ. ُثمَّ قرأَ: ﴿  

                                                            ﴾ ]األنعام:١٥٣[« ]رواه أمحد[.
1( إىل ماذا يشرُي اخلطُّ املستقيم الذي رسَمُه رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص؟ 

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

...........................................................
2( إىل ماذا تشرُي اخُلطوط األخرى؟

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

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

ا؛ ألّن إطالق  ال جيوز للمسلم أن يطلق  لفظ الكفر عىل الناس، وعليه أن حيذر من ذلك  مازًحا أو جادًّ
أحكام الكفر عىل الناس ليس من اختصاص عاّمة املسلمني وإّنم يصدر عن قاٍض خُمتصٍّ بذلك.

به من  وقد حّذر الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص من فتنة الّتكفري؛ ملا ترتكه من أثر شديد يف تفريق األّمة ومتزيق قّوهتا، وملا تسّب
ٍر َفُهَو َكَقْتِلهِ«  أذًى للعباد ودمار للبالد واستباحة لدماء الناس بغري حّق، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »...َوَمْن َقَذَف ُمْؤِمًنا بُِكْف
]رواه البخاري[.

اإِلثراُء والتَّوُسُع 

َأستخِلُص ثالًثا من القيم املستفادة من الّدرس.
.................................................................................................. )1
.................................................................................................. )2
.................................................................................................. )3

القيُم املستفادُة

قال الشافعي: املحدثان نوعان أحدمها 
أو  سنة  أو  كتاًبا  خيالف  مما  أحدث  ما 
الضاللة  البدعة  فهذه  إمجاًعا  أو  أثًرا 
والثانية ما أحدث من اخلري ال خالف 
غري  حمدثة  فهذه  هذا  من  لواحد  فيه 

مذمومة. ]رواه البيهقي يف مناقب الشافعي[.
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التقويم واملراجعة

ُ مفهوَم كلٍّ من: ُأبنيِّ
ك.   أ  .الرشِّ

 ب.  النِّفاق.
 ج . الُكفر.

  د . البِدعة.
ُل حّذر الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص من فتنة التَّكفري. ُأَعلِّ

ك األصغر، النِّفاق( هل خيرج ِمَن اإلسالِم أم  ك األكرب، الرشِّ ُ حكم من وقع يف كلٍّ ِمَن: )الرشِّ ُأَبنيِّ
ال؟

ك اأَلكربصورة الضالل ك اأَلصغرالرشِّ النِّفاقالرشِّ

احلكم

َأضُع إشارة )✓( أمام العبارة الّصحيحة وإشارة )✗( أمام العبارة غري الّصحيحة فيم ييل:
ين بالرّضورة فقد أرشك.   أ  . )           ( َمْن أنكر أمًرا معلوًما من الدِّ

ب. )           ( إظهاُر اإلنسان اإليمن وإخفاؤه للكفِر هو رشك خفّي.
ع. ج . )           ( ال يعدُّ من البدعة ما كان له أصل يف الرشَّ

َأختاُر اإلجابة الّصحيحة يف كلٍّ مما يأيت:
1. ُيعدُّ َمْن يفطر يف هنار رمضان مع اعرتافه بتقصريه وإقراره بأّن الّصيام فرض عليه:

د . مبتدًعا. ج . منافًقا.   ب. كافًرا.   أ . عاصًيا.  
2. عبادة أحد مع اهلل تعاىل صورة لـ: 

ب. النِّفاق.  ك األكرب.     أ . الرشِّ
ك األصغر. د . الرشِّ ج . الكفر.     

3. ُتعدُّ خيانة األمانة صورة من صوِر:
ك األكرب.  ب. الرشِّ أ . الّنفاق.     

د . البِدعة. ك األصغر.    ج . الرشِّ
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ة اآلتية: ُيتوّقع من الّطلبة حتقيق الّنتاجات الّتعليمّي
اُن أحكام عقِد الّزواج. ي ب  )1

تَوضيُح إجراءات عقد الّزواج.  )2
ُر حرص اإلسالم عىل حتقيق الّسعادة للّزوجني. تقدي  )3

 

 

النِّتاجاُت التَّعليميَُّة

ُم الَقبليُّ  التَّعلُّ

من أحكام عقد الّزواج 
الدّرس
3 

مُت سابًقا: تعلَّ
عىل  يقدر  ملن  مندوب  وهو  بينهم.  نسل  وإجياد  أرسة  لتكوين  رشًعا  له  حتّل  وامرأة  رجل  بني  عقد  الّزواج 
تكاليفه، وقد رشعه اإلسالم لتحقيق عّفة الّنفس وحفظ كّل من الّزوجني من الوقوع يف املحرمات، وبه تتوثق 

الّصلة بني الناس، وتعّمر األرض.
وقد وضع اإلسالم ُأُسًسا تضمن سالمة اختيار الّزوج الّصالح والّزوجة الّصاحلة، ومن أمّهها الّدين، كم رشع 

لعقد الّزواج مقدمات كاخِلطبة التي هي فرتة تسبق العقد ليتعرّف كٌل من اخلاطبني عىل اآلخر.

ُأناِقُش
َأقرُأ العبارة اآلتية ثم ُأناِقُشها مع زمالئي/زمياليت:
أَجرَب رجل ابنته عىل الّزواج من شخص ال تريده. 

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

ِمْن أحكاِم عقد الّزواج

ِحلُّ ُكلٍّ من 
الّزوجني لآلخر

اإلشهاد عىل رضا الّزوجني
عقد الّزواج

موافقة ويلِّ أهليَّة الّزوجني
املرأة
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نّظم اإلسالم عقد الّزواج وجعل له رشوًطا حتى ينعقد بصورة صحيحة وترتتب عليه آثاره، ووضع له 
جمموعة من األحكام، ومنها:

الَفهُم والتَّحليُل

أهلّية الّزوجني

ِحلُّ كّل من الّزوجني لآلخر

رضا الّزوجني 

َأوًل

ثانًيا

ثالًثا

القانون بثمين  للّزواج؛ وقد حّدده  الّسَن الذي يؤهله  بالًغا  الّزوج والّزوجة   وذلك بأن يكون ُكلٌّ من 
عرشة سنة شمسّية.

وذلك بأن ال يكون بينهم سبب من أسباب الّتحريم املؤّبد أو املؤّقت، فال جيوز للمسلمة أن تتزوج بغري 
املسلم وكذلك ال جيوز للّرجل املسلم أن يتزوج امرأة من حمارمه مثاًل، وال أْن يتزوج امرأة غري مسلمة أو 
غري كتابّية، قال تعاىل: ﴿              

                                                                                 ﴾ ]املائدة:٥[.

إّن موافقة كّل من الّزوجني عىل الّزواج من اآلخر رشط لصّحة العقد، فالغاية من الّزواج ال تتحقق إذا 
ُأْرِغَم أحد الّطرفني عىل العيش مع شخص ال َيرغب به؛ مّما يؤدي لعدم متكنه من القيام بواجباته الّزوجّية 
وهذا يؤدي إىل الفرقة بينهم؛ لذلك اشرتط اإلسالم قبول الّرجل باملرأة وقبول املرأة بالّرجل عند عقد الّنكاح، 
قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال ُتْنَكُح األيُِّم حّتى ُتْسَتْأَمَر، وال ُتْنَكُح البِْكُر حّتى ُتْسَتْأَذَن قالوا: كيَف إْذهُنا؟ قاَل: أْن َتْسُكَت« 

]رواه البخاري ومسلم[، )تستأمر: توافق بعبارة رصحية - تستأذن: ُتعطي إشارة باملوافقة؛ ألهنا غالًبا ما تشعر باحلياء(.

ُر وَأستنتُِج ُأفكِّ

ُر ثم َأستنتُج ملاذا حرّم اإلسالم زواج املسلمة بغري املسلم؟ ُأفكِّ
 ....................................................................................................

َأبحُث عْن

َأبحُث عْن املوانع التي متنع صحة عقد الّزواج.
....................................................................................................
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اإلشهاد عىل عقد الّزواج

موافقة ويّل املرأة

رابًعا

خامًسا

بّد من توثيقه وأن يشهد  الّزواج من العقود املهّمة فال  عقد 
عىل إجرائه شـاهدان رجـالن، أو رجل وامرأتان؛ إثباًتا للّزواج 
وإشهاًرا له وحفًظا للحقوق وخصوًصا يف حال املنازعات، قال 
ملسو هيلع هللا ىلص: »ال نِكاَح إاّل بويل وشاهدي َعْدٍل« ]رواه ابن حبان[، ويشرتط 
يف َمْن حيرض للشهادة عىل عقد الزواج: اإلسالم والبلوغ والعقل. 

وهو من يتوىّل أمر املرأة يف الّزواج، ويشرتط فيه أن يكون ذكًرا مسلًم بالًغا عاقاًل، وهو األب، فإذا مل 
« ]رواه أبو داود[، ويكون  يوجد ألّي سبب فاجلّد، ثم األخ، ثم العّم....؛ لقول الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال نِكاَح إاّل بَويلٍّ
دور الويّل أن يتحّقق من مالئمة اخلاطب وكفاءته للمرأة وحسن أخالقه وسمعته بني الناس، وقدرته املالّية 

عىل حتّمل أعباء احلياة الّزوجّية، وال حيّق للويّل أن يمنع زواج املرأة مّمن كان كفًؤا هلا ورغبت به.

ُر  ُل وُأفكِّ َأتَأمَّ

الّزوجني عند إجراء  الرّتاض بني  أثر  ُر مع زمالئي/زمياليت يف  ُأفكِّ الرّشيف اآليت ثم  ُل احلديث  َأتَأمَّ
العقد عىل العالقة الّزوجّية بعد الّزواج.

َجني ابَن أخيه يرَفع يب َخسيَسَته، فجَعَل  »جاَءْت فتاة إىل رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: يا رسوَل اهللِ، إنَّ أيب زوَّ
الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص األمر إليها، قالت: فإينِّ قد أَجْزت ما صَنَع أيب، ولكْن أرْدت أْن َتعَلم النِّساء أْن ليس لآلباِء 
مَن األمِر يشٌء« ]رواه أمحد[ )يرفع خسيسته: يرفع من حاله ويصلحه( )جعل األمر إليها: خرّيها بني استمرار الّزواج أو فسخه(.
...................................................................................................

ُر وَأبحُث ُأفكِّ

ة الّتعبري عن الرّضا بالعقد للعاجز عن الّنطق، كاألبكم مثاًل. ُر ثم َأبحُث عن كيفّي ُأفكِّ
....................................................................................................
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الشتاُط يف عقِد الّزواج
الّزوج  من  لكلٍّ  وواجبـات  حقوًقا  الـّزواج  عقـد  ُب  ُيرتِّ
وال  ينفعه  رشط  اشرتاط  يف  الّطرفني  أحد  رغب  وإذا  والّزوجة، 
يرّض بالّطرف اآلخر، وال يتعارض مع أحكام الرّشيعة اإلسالمّية 
وحقوق وواجبات كّل واحد من الّزوجني، فإّن هذا الرّشط معترب، 
الُفروَج«  بِه  ما استحللُتم  بِه  أْن يوىف  ِط  الرشَّ »إِنَّ أحقَّ  قال ملسو هيلع هللا ىلص: 

]رواه البخاري ومسلم[.

ومن أمثلة ذلك، اشرتاط الّزوج بأن يقيم معه والداه يف بيت 
الّزوجّية، أو أن تشرتط الّزوجة إكمل دراستها اجلامعّية، فإن رض الطرف اآلخر بذلك صار الرّشط الزًما، عىل 

أن يدوِّن يف العقد.

اإِلثراُء والتَّوُسُع 

مي  ُأطبُِّق تعلُّ

ُل الّنّص اآليت ثم َأستنتُِج منه ما يتعّلق بإجراءات عقد الّزواج الّسابقة: َأتَأمَّ
تقّدم مّهام الذي يبلغ من العمر 25 عاًما للّزواج من فاتن التي تبلغ من العمر 23عاًما، وعند إجراء عقد 
الّزواج قال والد فاتن هلّمم: زّوجتك ابنتي البكر فاتن عىل مهر معّجل مقداره ثالثة آالف دينار وُمَؤّجل 

مقداره ثالثة آالف دينار، فقال مّهام وأنا قبلت ذلك لنفيس، وشهد عىل العقد عّم مّهام وخال فاتن.
.....................................................................................................

َأستخِلُص ثالًثا من القيم املستفادة من الّدرس.
.................................................................................................. )1
.................................................................................................. )2
.................................................................................................. )3

القيُم املستفادُة

ِة  خصيَّ الشَّ األحوال  قانوِن  يف  جاء 
اأُلرُدينِّ ما يأيت:

العقـد  يف  اشـرُتُِط  إذا   :)37( املاّدة 
يكن  ومل  الّطرفني  ألحد  نافع  رشط 
فيه  ُيلتزم  ومل  الّزواج،  ملقاصد  ُمنافًيا 
ل يف وثيقة  بم هو حمظور رشًعا، وسجِّ

العقد وجبت مراعاته.
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1
2
3
4
5

6

التقويم واملراجعة

ُ املقصود بأهلّية الّزوجني. ُأبنيِّ
ُح دور الويّل يف عقد الّزواج. ُأَوضِّ

ُل: ال يصّح عقد الّزواج بال شهود. ُأَعلِّ
ُد الرّشوط التي جيب أن تتوافر فيمن يشهد عىل عقد الّزواج. ُأَعدِّ

ُح احلكم الرّشعّي يف املسائل اآلتية: ُأَوضِّ
   أ . اشرتط الّزوج عىل زوجته أن تلبس لباًسا ساتًرا يغطي شعر الّرأس.

 ب. اشرتطت الّزوجة عىل زوجها أن ال تنجب.
 ج . تزّوج عمر من فتاة كتابّية.

َأختاُر اإلجابة الّصحيحة يف كلٍّ مما يأيت:
1. واحد من اآليت ال ُيعدُّ من أولياء املرأة يف عقِد الّزواج:

ب. اجلّد. أ . األّب.    
ج. األخ.     د . العّمة.

2. يتعّلق رشط الّرضا بـ:
ب. اخلاطب فقط.  أ . ويل املرأة.   

ج. املخطوبة فقط.    د . اخلاِطب واملخطوبة مًعا.
3. حّدد قانون األحوال الّشخصّية األرديّن سّن الّزواج بـ:

ب. ٢٠ سنة شمسّية.  أ . ١٤ سنة شمسّية.  
ج. ١٧ سنة شمسّية.   د . ١8 سنة شمسّية.

4. يصح عقد الّزواج بشهادة:
ب. رجل.  أ . امرأة.    

ج. رجل وامرأتني.    د . أربع نساء.
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ة اآلتية: ُيتوّقع من الّطلبة حتقيق الّنتاجات الّتعليمّي
ة التي أقرّها اإلسالم للمرأة.   اُن احلقوق املالّي ي ب  )1

استنتاُج احلكمة من إعطاء املرأة حقوقها املالّية.        )2
ُر سبق اإلسالم يف عنايته بحقوق املرأة املالّية. تقدي  )3

 

 

النِّتاجاُت التَّعليميَُّة

ُم الَقبليُّ  التَّعلُّ

الحقوق المالّية للمرأة في اإلسالم
الدّرس
4 

مُت سابًقا: تعلَّ
اعتنى اإلسالم باملرأة وكرّمها، وجعل هلا من احلقوق ما يضمن كرامتها وحيّقق إنسانّيتها وسعادهتا، وعّد 

االعتداء عىل ماهلا حُمرًَّما، قال تعاىل: ﴿ ﴾ ]البقرة: ١88[.
ُ ُل وُأبنيِّ َأَتَأمَّ

ُ رأيي فيهم: ُل املوقفني اآلتيني ثم ُأبنيِّ  َأَتَأمَّ
1.  ُرزَِق أب بأربع بنات فأنفق عليهّن وأكرمهّن وأحسن إليهّن.

..................................................................................................
2. منعت أم بناهتا من الّتعليم لتوفري نفقة تعليمهن إلخواهنّن الّذكور.

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

حقوق املرأة املاليَّة يف اإلسالم 

اإلنفاق عليها ف ك والّترصُّ املرياثالَتملُّ
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كّرم اإلسالم املرأة وأقّر هلا احلقوق التي تكفل هلا إنسانيتها وكرامتها، ومنها احلقوق املالّية، ومن هذه 
احلقوق:

الَفهُم والتَّحليُل

الّتمّلك والّترصف

اإلنفاق عليها

َأوًل

ثانًيا

أنصف اإلسـالم املرأة وأّكـد أهليتها للّتكليف وحتّمل املسؤولية، فأقّر هلا حّقها يف الّتمّلك،  قال تعاىل: 
﴿  ﴾ ]النساء:٣٢[، ومنحها حّق الّترّصف فيم متلك 
من ثروات أو ما تكسبه من أموال من جتارة أو حـرفة أو أّي عمل تعمله، وليس ألحد من زوج أو أب أو أخ 

﴾  ]النِّساء:٢٠[. أن يأخذ شيًئا منه إاّل بطيب نفس منها، قال تعاىل: ﴿ 
كم أقّر اإلسالم حّق املرأة يف أن يكـون هلا مهـر يف عقـد الّزواج، ومّكنها من الّترّصف فيه كم تشاء، قـال تعاىل: 

﴿  ﴾ ]النِّساء:٤[.

ومن احلقوق التي أوجبتها الرّشيعة للمرأة حّق الّنفقة عليها، ويعني أّن عىل أوليائها من الّرجال اإلنفاق 
عليها وتوفري حاجاهتا دون إجبارها عىل العمل لتوفري متطلبات حياهتا، فاإلسالم ُيلِزُم الّرجل باإلنفاق عىل 

املرأة سواء أكانت زوجته أو أّمه أو ابنته أو أخته.

َأتَدبَُّر وَأستدلُّ

ُر اآلية الكريمة اآلتية ثم َأستدلُّ هبا عىل حّق املرأة يف الّتمّلك والّترّصف، قال تعاىل: ﴿   َأتَدبَّ
﴾ ]األحزاب:٣٣[.

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

ُأبدي رأيي

ُل املوقفني اآلتيني، وُأبدي رأيي فيهم: َأتَأمَّ
1( أخذ رجل راتب زوجته دون موافقتها.

.....................................................................................................
2( تعمل حنان مهندسة وتتقاسم راتبها مع زوجها عن طيب نفس منها.

.....................................................................................................
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َأَتَدبَُّر وَأستنتُِج

تعاىل: ﴿    قال 
﴾ ]البقرة:٢٣٣[

ُر اآلية الكريمة الّسابقة ثم َأستنتُج منها: َأَتَدبَّ
1( ما معنى املولود له؟ ........................................................................................................
فقة. .................................................................................................. 2( ما الذي  تشمله الّن
3( حّد الّنفقة ومقداُرها. .....................................................................................................

حّق املرياث ثالًثا

احلّق  املرياث يف اإلسالم، وهذا  املتوىف حسب أحكام  قريبها  أن ترث  للمرأة حّقها يف  الرّشيعة  أقّرت 
واجب هلا مهم كانت حالتها املادّية، وليس ألحد أن حيرمها من هذا احلّق املرشوع، وقد كانت املرأة حمرومة 
من هـذا احلّق عند كثري من األمـم الّسابقة، قال تعاىل: ﴿    

 ]النساء:٧[.

ُل وَأستنتُج َأتأمَّ

ُل وُأجيب   َأتَأمَّ

ُل احلديث الرّشيف اآليت ثم َأستنتُج احلكم الرّشعّي الوارد فيه. َأتأمَّ
بيِع بابنَتي سعٍد إىل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فقالت يا رسول اهللِ هاتاِن ابنتا َسعٍد ُقتَِل مَعَك يوَم  جاءِت امرأُة سعِد بِن الرَّ
هم َأخَذ مجيع ما تَرك َأبومها وإنَّ املرأة ال ُتْنَكُح إاّل عىل ماهِلا فَسكَت رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص حّتى ُأنِزلت  ُأُحٍد وإنَّ عمَّ
ُمَن  بيِع فقاَل: »َأعِط ابنَتي َسعٍد ُثُلثي مالِِه وَأعِط امرأَتُه الثُّ آيُة املرياِث فدعا رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأخا سعِد بِن الرَّ

وُخْذ َأنَت ما َبِقِي« ]رواه الرتمذي[.
..................................................................................................................................

ُم مقرتحات لتعديلها : ُل السلوكات اآلتية ثم ُأقدِّ َأتَأمَّ
1( زوج يمتنع عن إعطاء زوجته مااًل لتنفق عىل نفسها . .................................................
2(  أب يقرر مهر ابنته دون أن يسأهلا . ..................................................................
3( رجل يسجل مجيع أمالكه باسم أبنائه الذكور وحيرم اإلناث . .........................................
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أقّر قانون األحوال الّشخصّية األرديّن حّق املرأة يف املهر والّنفقة، ومّما جاء فيه:
- جيب للّزوجة املهر املسّمى بمجرد العقد الّصحيح.

- نفقة كّل إنسان يف ماله إاّل الّزوجة فنفقتها عىل زوجها ولو كانت مورسة.

َأبحُث عْن

َأبحُث عْن َأسباب قيام بعض الناس بحرمان املرأة من نصيبها من املرياث وَأقتُح حلواًل لذلك.
.................................................................................................................................

مع القانوِنَأربُط

مصالح  وحتقيق  الكون  إعمر  يف  الرّجل  رشيك  فهي  مرشوع،  عمل  كل  يف  العمل  للمرأة  اإلسالم  أباح 
الناس، فاملجتمع بحاجة إىل الّطبيبة واملعّلمة واملمرضة واملهندسة وغريها من املهن الرّضورّية، ووضع اإلسالم 
العمل مع  يتناسب  لباسها، وأن  الرّشعّية يف كالمها أو  فيه باآلداب  تلتزم  املرأة كأن  ضوابط رشعّية لعمل 

طبيعة املرأة وخصوصيتها، وأن ال يؤدي العمل إىل الّتقصري بواجباهتا جتاه زوجها أو أوالدها.

اإِلثراُء والتَّوُسُع 

َأستخِلُص ثالًثا من القيم املستفادة من الّدرس.
.................................................................................................. )1
.................................................................................................. )2
.................................................................................................. )3

القيُم املستفادُة

َأستنتُج 

َأستنتُج أثر منح املرأة حقوقها املالّية عىل:
-  حتقيق االستقرار النفيس للمرأة. .................................................................
- توثيق العالقات الزوجية. ........................................................................
-  استقرار األرسة. ................................................................................
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1
2

3

4

التقويم واملراجعة

ُد احلقوق املالّية التي أقّرها اإلسالم للمرأة. ُأَعدِّ
ُ ما يأيت: ُأفسِّ

   أ . أعطى اإِلسالم املرأة كامل حقوقها املالّية.
 ب. ال جيوز للّزوج االمتناع عن الّنفقة عىل زوجته العاملة.

ُح موقفي يف كلٍّ من احلاالت اآلتية: ُأوضِّ
   أ . سّجل رجل مجيع أمالكه باسم أبنائه الّذكور.

 ب. امتنع رجل عن اإلنفاق عىل أخته.
َج عاصم أخته من غري مهر إكراًما ألهل زوجها.  ج. َزوَّ

َأختاُر اإلجابة الّصحيحة يف كلٍّ مما يأيت:
1. احلّق املايّل للمرأة الوارد يف قوله تعاىل:﴿  

                                                                                                             ﴾ هو:
ب. الّتملك والّترصف.    أ  . املرياث.      

ج. املهر.        د . العمل.
2. احلّق املايّل للمرأة الوارد يف قوله تعاىل: ﴿

                                 ﴾ هو:
ب. املهر.  أ  . اإلنفاق عليها.     

ج. العمل       د . املرياث.
3. احلّق املايل للمرأة الوارد  يف قـوله تعـاىل: ﴿  

                   ﴾ هو:
ب. اهلدية.   أ . املهر.      

ج. املرياث.      د . الّتمّلك والّترصف. 
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ة اآلتية: ُيتوّقع من الّطلبة حتقيق الّنتاجات الّتعليمّي
اُن مفهوم األمن الغذائّي. ي ب  )1

استنتاُج أمهية األمن الغذائّي.  )2
ة. يعة اإلسالميَّ توضيُح أمهية األمن الغذائّي يف الرشَّ  )3

4(  اقتاُح احللوِل للمحافظة عىل األمن الغذائي.
5(  احلرُص عىل نعمة الغذاء.

 

 

النِّتاجاُت التَّعليميَُّة

ُم الَقبليُّ  التَّعلُّ

األمن الغذائّي في اإلسالم
الدّرس
5 

مُت سابًقا: تعلَّ
الّنفس البرشّية مقصًدا من مقاصد الرّشيعة اإلسالمّية، فرشع من األحكام ما حيّقق هلا  جعل اهلل تعاىل حفظ 
املصالح ويدرُأ عنها املفاسد؛ فحرَّم االعتداء عليها أو إيذاءها، ودعا اإلنسان إىل العناية بصحته بتناول الغذاء 
الّصحّي الستمرار حياته، وبناء جسده بناء سليًم من األمراض ليكون قادرًا عىل تأدية واجبات حتقيق العبودّية 

هلل تعاىل وإعمر األرض.

ُر وَأستنتُج: َأتدبَّ
ُر اآلية الكريمة ثم َأستنتُج عالقة األمن واالستقرار يف املجتمع باألمن من اجلوع. َأتَدبَّ

﴾ ]قريش:٣-٤[. قال تعاىل: ﴿
................................................................................................................................
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األمُن الغذائيُّ يف اإلسالم  

أمهيته
يعة  عناية الرشَّ

اإلسالميَّة بتحقيقه
مفهومه

التَّخطيط لألمن 
الغذائّي 

ُيعدُّ األمن الغذائّي أمًرا رضوريًّا حترص عليه أّي دولة، لذا أوىل اإلسالم العناية الكافية لتحقيقه، ووضع 
الّسبل الكفيلة للمحافظة عليه.

الَفهُم والتَّحليُل

مفهوم األمن الغذائّي 

أمهية األمن الغذائّي

َأوًل

ثانًيا

 توفري الغذاء الّصحّي الكايف املنتظم الذي يلّبي حاجات أفراد املجتمع.

األمن الغذائّي حاجة رضورّية للّشعوب، لذلك تسعى الّدول إىل تأمني املخزون اإلسرتاتيجّي من الّسلع 
الغذائّية الاّلزمة لإلنسان من مصادرها الّنباتّية أو احليوانّية، وهو من ركائز احلياة املستقرة اآلمنة، قال تعاىل: 
﴿ ﴾ ]البقرة:١٢٦[، وهو من أعظم نَِعِم اهلل تعاىل عىل 
اإلنسان؛ قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َأصبَح منكم آمًنا يف رِسبه ُمعاىًف يف َجسِدِه عَنَدُه ُقوُت يوِمِه فكأنَّم ِحيَزْت 

نيا« ]رواه الرتمذّي[ )حيزت له: امتلكها(. له الدُّ

ُأفّكُر وَأستنتُِج
من خالل املفهوم َأستنتُِج معايري حتّقق األمن الغذائّي للّدولة.

.............................................................................................................................
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أمهية األمن الغذائّي ثالًثا

ُر َأتَدبَّ

عم التي امتن اهلل تعاىل هبا عىل الناس: ُل اعتبار األمن الغذائّي من النِّ ُر اآلية الكريمة اآلتية ثم ُأعلِّ َأتَدبَّ
  ﴿

﴾ ]األنفال:٢٦[. 
.............................................................................................................................

جعلت الرّشيعة اإلسالمّية األمن الغذائّي فرض كفاية ال يتحقق إاّل بالّتخطيط الذي تضعه أجهزة الّدولة 
املختّصة، وقد جـاءت الرّشيعة اإلسالمّية بجملة من الّترشيعات التي حتّقق األمن الغذائّي للمجتمعات، 

ومن ذلك:
عوة إىل العناية بالّزراعة، ألهنا العنرصاألساس يف حتقيق األمن  الدَّ   أ  . 
الغذائّي، وتسهـم يف ازدهـار االقتصـاد وزيادة الّدخل القومّي 
وغريها،  الغذائّية  للّصناعات  األساسّية  املواّد  وتوفر  للّدولة، 
فقد حَث اإلسالم عىل الّزراعة، حيث وردت العديد من اآليات 
الكريمة التي بّينت أن اهلل تعاىل أودع يف األرض خريات كثرية، 

وجعلهـا مهيئـة للّزراعـة، وقال تعاىل: ﴿   
 ﴾ ]النحل: ١١[،  وقال تعاىل: ﴿  
  
﴾ ]عبس:٢٤-٣٢[. وقد بنّي الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص فضل الّزراعة يف 
إنساٌن  أو  طرٌي  منه  فيأكـُل  زرًعا  يزرُع  أو  َغرًسا  َيغرُس  ُمسلٍم  ِمْن  »ما  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  منها  كثرية  أحاديث 
أو هبيمٌة إالَّ كـاَن له به َصـدقٌة« ]متفق عليه[.  كم حـّث عىل استصالح األراض وزراعتها، وأباح ملن 
كها بإذن ويل األمر، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن أحَيا أرًضا مّيتة فهي له« ]رواه  استصلح أرًضا ال مالك هلا أن يتملَّ

الرتمذي[.

قطعها،  أو  بحرقها  األشجار  عىل  كاالعتداء  الّزراعّي؛  بالقطاع  الرّضر  إىل  يؤدي  ما  كّل  عن  هنى  كم   
  الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص واخللفاء من بعده عدم قطع الّشجر حّتى يف احلرب، فقد وىّص أبو بكر  وكانت وصية 

اجليش قائاًل: »وال تغرقوا نخاًل وال حترُقوا زرًعا وال تقطعوا شجرًة مثمرًة« ]رواه البيهقي[.
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العناية بالثَّروة احليوانيَّة، وتتحّقق العناية بالّثروة احليوانّية من خالل اإلرشادات اآلتية: ب. 
احلّث عىل تربية األنعام، واالعتناء هبا وتوفري الّطعام واملاء هلا، وعدم إيذائها،  قال تعاىل: ﴿   -

 ]النحل:٥[.
الّنهي عن الّصيد اجلائر، فقد أبيح الّصيد هبدف االنتفاع بلحوم حيوانات الّصيد وليس للهو والعبث   -
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما ِمْن إنساٍن يقتُل عصفوًرا فم فوَقها بغرِي حّقها إالَّ سأَلُه اهلُل عْنَها« ]رواه احلاكم[.

قال تعاىل: ﴿   الّطعام،  النَّهي عن اإلرساِف والتَّبذيِر، وحتريم هدر  ج . 
﴾ ]األعراف:٣١[، كم دعا اإلسالم إىل االعتدال يف الّطعام 
والرّشاب فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ما َمأَل آدميٌّ وعاًء رًشا من بطنِه بحسِب ابِن آدَم لقيمٌت ُيقمَن ُصلَبه، فإْن كاَن وال 
ُبدَّ فاعاًل فثلٌث لطعاِمِه وثلٌث لرشابِِه وثلٌث لنفِسِه« ]رواه الرتمذي[، فاإلرساف يف تناول الّطعام يؤدي إىل 

أرضار صحّية كبرية .

ُم وَأقتُح ُأقوِّ

ُم السلوكات اآلتية وَأقتُح االرشادات املالئمة للحدِّ منها: ُأقوِّ
- يقوم بعض الناس بإعداد كميات كبرية من الطعام زائدة عن احلاجة يف األعراس أو يف غريها من املناسبات 

االجتمعية.
.............................................................................................................................

- االرساف يف رشاء كميات زائدة عن احلاجة من أصناف املواد الغذائية املتنوعة. 
.............................................................................................................................

العنايُة باألسواِق؛ ألمهيتها يف حصول الناس عىل ما حيتاجونه من   د . 
الّسلع واخلدمات، لذا نّظمها اإلسالم عىل أساس املنافسة احلّرة يف 
ظّل ضوابط وقيم أخالقّية أسهمت يف هتذيب الّتعامالت الّتجارّية، 
ووضع هلا نظاًما للّرقابة أطلق عليه العلمء »احِلْسَبة« للّتأّكد من خلو 
املعامالت من الغش أو االستغالل أو االحتكار، وكان رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص يراقب األسواق بنفسه وحيرص عىل ضبط املوازيني واملكاييل، 
فقد مّر الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص عىل كومة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه 

لّرقابة  نظام احلسبة: هـو نظـام 
األمـاكـن العـاّمة كاألسـواق، 
تقـوم به هيـئة مكّلفـة  مـن ويل 
األمر، صيانة للمجتمع وحفًظا 

ين وحتقيًقا ملصالح الناس. للدِّ



124

ُر وُأبنّي ُأفكِّ

ُر ثم ُأبنيِّ أثر الّسلوكات اآلتية يف اإلخالل باألمن الغذائّي: ُأفكِّ
1( تاجر يبيع الّسلع منتهية الّصالحّية.

.............................................................................................................................
2( تاجر يمتنع عن بيع الّسلع املتوّقع ارتفاع اسعارها.

.............................................................................................................................
3( تاجر يتالعب باملوازين املستخدمة يف حمّله الّتجارّي.

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

الّدعوة إىل اللتزام بتقوى اهلل تعاىل والّتوبة واالستغفار وصلة األرحام فهي سبب لرفع البالء؛ حيث   . 
تعاىل:  قال  العباد،  بذنوب  ينزل  الذي  البالء  أنواع  الّتغذية من  أو نقص  املجاعة  عّد اإلسالم حدوث 
  ﴿
يف  ملسو هيلع هللا ىلص  الّنبّي  وكان   ،]١١٢ ]النحل:   
حاالت القحط والكساد يسارع إىل دعاء اهلل تعاىل ويقول :»اللهمَّ أغْثَنا، اللهمَّ أغْثَنا« ]رواه البخارّي ومسلم[.

َأبحُث عْن

 َأرجُع إىل االنرتنت ثم َأبحُث عن أبرز املؤسسات احلكومّية األردنّية التي ُتعنى بتحقيق األمن الغذائّي 
للمواطنني.

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

مُء يا َرسوَل اهللِ،  قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »أَفال َجَعْلَتُه َفْوَق  عاِم؟« قاَل أصاَبْتُه السَّ بلاًل فقال: »َما َهذا يا صاِحَب الطَّ
عاِم َكْي َيراُه الناس، َمْن َغشَّ فليَس ِمنِّي« ]رواه مسلم[.  وضبط اإلسالم أحكام البيع، فحّرم االحتكار  الطَّ

قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:»ال حَيتكُر إالَّ خاطٌئ« )رواه مسلم(.    
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َأستخِلُص ثالًثا من القيم املستفادة من الّدرس.
.................................................................................................. )1
.................................................................................................. )2
.................................................................................................. )3

القيُم املستفادُة

قيق لتحقيِق األمِن الغذائيِّ ُأنموذج قّصة سّيدنا يوسف:  * التَّخطيط الدَّ
قّدم القرآن الكريم أنموذج ختطيط حُمَكٍم  لتحقيق األمن الغذائّي من خالل حتقيق االكتفاء الّذايّت وتوفري 
املخزون االسرتاتيجّي من الغذاء وتفادي حدوث املجاعة أو نقص الغذاء وطرق الّتعامل مع مشكلة اجلفاف 

والقحط، وذلك كّله من خالل ختطيط سّيدنا يوسف  أّيام املجاعة.
قال تعاىل: ﴿   
 
]يوسف: ٤٧ -٤٩[.

: دنا يوسف بَعها سّي ّي التي اتَّ وِمْن ُأُسِس األمن الغذائ
زيادة اإلنتاج وبيان كيفّية االّدخار واالستهالك، وذلك من خالل الرّتكيز عىل زراعة احلبوب؛ ألهنا حمور   .1

األمن الغذائّي، ال سّيم احلبوب ذات الّسنابل؛ ألهنا حتفظ احلّب سليًم ملّدة أطول.  
وهو  الّزراعّية،  واألزمات  واجلدب  القحط  سنوات  عىل  املخزون  تقسيم  طريقة  ببيان  الّتخزين  إدارة   .2
الالزمة  االحتياجات  الغذاء، وذلك بحسب حتديد  املخزون االسرتاتيجّي من  بتأمني  يعرف حديًثا  ما 

للناس، فيكون االستهالك باعتدال مع االّدخار لوقت احلاجة.

اإِلثراُء والتَّوُسُع 
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التقويم واملراجعة

ُ مفهوم األمن الغذائّي. ُأبنيِّ
ُح أثر الّسلوكات اآلتية يف حتقيق األمن الغذائّي:  ُأوضِّ

   أ . ترك األراض الّزراعّية من دون عناية.
 ب. ممارسة الّتجار الغش واالحتكار.

 ج . الّتعاون الّدويّل يف تبادل الّسلع الرّضورية.
ُد مظاهر عناية اإلسالم بالّثروة احليوانّية. ُأحدِّ

َأذكُر أمهّية حتقيق األمن الغذائّي للمجتمعات.
َأختاُر اإلجابة الّصحيحة يف كلٍّ مما يأيت:

قـال تعـاىل: ﴿     .1
أشارت   ،﴾

اآلية الكريمة إىل ترشيع  إسالمّي يؤدي إىل حتقيق األمن الغذائّي، وهو: 
ج . العناية باألسواق. ب. االلتزام بتقوى اهلل تعاىل.    أ  . الّدعوة إىل العناية بالّزراعة. 

2.  من اإلرشادات اخلاّصة للعناية بالّزراعة:
ج . استصالح األراّض. ب. العناية باألسواق.     أ  . احلّث عىل تربية األنعام. 

: من أسس األمن الغذائّي التي اّتبعها سّيدنا يوسف  .3
  أ  . الّدعوة إىل العناية بالّثروة احليوانّية.

ب. إدارة الّتخزين.
ج . الّنهي عن اإلرساف.

قال تعاىل: ﴿  ﴾،   .4
أشارت اآلية الكريمة إىل ترشيع إسالمّي يؤّدي إىل حتقيق األمن الغذائّي، وهو:

ج . الّنهي عن اإلرساف. ب . العناية باألسواق.     أ  . الّدعوة إىل العناية بالّزراعة. 




