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األردن. المركز الوطني لتطوير المناهج

التربية اإلسالمية: الصف العاشر: الفصل األول/ المركز الوطني لتطوير المناهج.- عمان: المركز، 
2021

)164( ص.
ر.إ. : 2021/6/3303.

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

المكتبة الوطنية. 



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

من الرؤية امللكية السامية، يستمر املركز الوطني لتطوير املناهج يف أداء رسالته امُلتعلِّقة بتطوير املناهج الدراسية؛ ُبْغَيَة 

منسِجًم  األسايس  العارش  للصف  اإلسالمية  الرتبية  كتاب  جاء  فقد  ذلك،  عىل  وبناء  امُلتميِّز.  النوعي  التعليم  حتقيق 

مع فلسفة الرتبية والتعليم، وُخطِة تطوير التعليم يف اململكة األردنية اهلاشمية، وحمقًقا مضامني اإلطار العام واإلطار 

اخلاص للرتبية اإلسالمية ومعايريها ومؤرشات أدائها، التي تتمّثل يف إعداد جيل مؤمن باهلل تعاىل، ذي شخصية إجيابية 

متوازنة، معتزٍّ بانتمئه الوطني، ملتِزم بالتصور اإلسالمي للكون واإلنسان واحلياة، متمّثٍل األخالَق الكريمة والقيم 

األصيلة، ُمِلمٍّ بمهارات القرن الواحد والعرشين.

وقد روِعي يف تأليف هذا الكتاب دورُة التعلم الرباعية املنبثقة من النظرية البنائية التي متنح الطلبة الدور األكرب   

)التوّسع  والتفسري(، وأستزيد  )الرشح  أهتّيأ وأستكشف، وأستنرُي  والتعليم، وتتمثل مراحلها يف:  التعّلم  يف عملّيتي 

املباحث  وباقي  اإلسالمية  الرتبية  بني  التكاميل  املنحى  إبراز  إىل  إضافة  أدائي.  وأقّوم  معلومايت،  وأخترب  واإلثراء(، 

الدراسية األخرى؛ كاللغة العربية، والرتبية االجتمعية، والعلوم، والرياضيات، والفنون، يف أنشطة الكتاب املتنوعة 

وأمثلته املتعددة.

يتألف هذا اجلزء األول من الكتاب من أربع وحدات، وضعنا هلا عناوين من كتاب اهلل تعاىل، هي:    

ويعزز  ﴿جلحل﴾،  ﴿جغمغجف﴾،  ﴿جئحئخئمئهئ﴾،   ،﴾ ﴿

واملقارنة،  والتسلسل،  والرتتيب  والتصنيف،  املالحظة،  مثل:  التعلم،  وعمليات  البحث،  مهارات  املحتوى  هذا 

والتواصل. وهو يتضمن أسئلة متنوعة تراعي الفروق الفردية، وتنمي مهارات التفكري وحّل املشكالت، فضاًل عن 

توظيف املهارات والقدرات والقيم بأسلوب تفاعيل حيرك الطالب ويستمطر أفكاره، بحيث يصل إىل املعلومة بنفسه 

توضيح  أن جيتهد يف  للُمعلِّم  إن   الكريم؛ حيث  معلمه  من  منّظمٍة  وإدارٍة  وتقويٍم  بتوجيٍه  استنتاجاته،  وعن طريق  

دة ُمنظَّمة؛ ُبْغَيَة حتقيق األهداف التفصيلية للمبحث بم يالئم ظروف البيئة  األفكار، وتطبيق األنشطة َوفق خطوات حُمدَّ

الدروس  لتنفيذ  وحتديدها  املمرسات  أفضل  رسم  عىل  تساعد  التي  الطرائق  واختيار  وإمكاناهتا،  التعلُّمية  التعليمية 

وتقويمها.

نسـأل اهلل تعـاىل أن يرزقنـا اإلخـالص والقبـول، وأن يعـيننا مجيًعا علـى محـل املسـؤولية وأداء األمانـة.

ونحن إذ نقّدم الطبعة األوىل )التجريبية( من هذا الكتاب، نأمل أن تنال إعجاب أبنائنا الطلبة ومعلميهم، وجتعل تعليم 

الرتبية اإلسالمية وتعّلمها أكثر متعة وسهولًة وفائدًة، ونعدكم بأن نستمرَّ يف حتسني هذا الكتاب وتطويره يف ضوء ما 

يصلنا من مالحظات. 

املركز الوطني لتطوير املناهج

املقّدمة
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حمتوياُت الوحدِة  األوىل

واجُب املسلِم جتاَه القرآِن الكريِم1

2

3

البيُع: مرشوعيُتُه، وأحكاُمُه 

4

معاملُة النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ليهوِد املدينِة املنورِة

5

حقُّ التمّلِك

علُم أصوِل الفقِه6

ِمْن صوِر عنايِة اإلسالِم باملرأِة )محايُتها ِمَن العنِف(
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واجُب املسلِم جتاَه القرآِن الكريِم

ؤاِل الذي يليِه: أتأّمُل املوقَف اآليَت، وأجيُب َعِن السُّ
القديمِة والّتالفِة، بروٍح مفَعمٍة  َعِن املصاحِف والكتِب  أبو زكريا  منُذ مخسنَي عاًما، يبحُث احلاجُّ 

بالّطاقِة والنّشاِط؛ ليأخَذها إىل منزلِِه حماواًل ترميَمها؛ إلعادِة استعمهِلا ِمْن جديٍد.
بِب الذي يدفُع أبا زكريا لرتميِم املصاحِف.  أبّيُ رأيي يف السَّ

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

الدرُس رقُم 
)1(

    الفكرُة الرئيسُة

تعاىل،  اهللِ  كالُم  ُه  ـّ ألن الكريَم؛  القرآَن  ُم  ُيعظِّ املسلُم      
ِه  وفيِه سعادُة الداَريِن، وذلَك بتالوتِِه واالستمِع إليِه وحفظِ

ِرهِ، والعمِل بِهِ. وتدّب

أهتيُأ وأستكشُف

واجُب املسلِم جتاَه القرآِن الكريم أِي األموُر التي ينبغي َلُه القياُم هبا؛ تعظيًم لكتاِب اهللِ تعاىل وحفًظا 
َلُه، وِمْن هِذه الواجباِت:

أستنرُي

إضاءٌة

املصحُف:
هو ما مُجَع فيِه 
القرآُن الكريُم.
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واجباُت املسلِم جتاَه القرآِن الكريِم

1

   أمَرنـا اهللُ تعـاىل أْن نقـرَأ القـرآَن الكريـَم قـراءًة مرّتلًة كم أنزَلُه عىل سـيِدنا رسـوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص قـاَل َتعاىل: 
﴿مهىهيه﴾  ]املزمـل: 4[، ورّتـَب عـىل ذلـَك األجـَر والثـواَب العظيـَم، فعـْن عائشـَة  

َرِة، َوالَّذي  ـَفرِة الِكـراِم الـرَبَ قاَلـْت: قـاَل رسـوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »الَّـذي َيْقـَرُأ الُقـْرآَن َوُهـو ماِهٌر بِـِه مَع السَّ
يقـَرُأ الُقـْرآَن وَيَتَتْعَتـُع فيـِه َوُهوعليـِه شـاقٌّ َلُه َأْجـراِن« ]متفـٌق َعَلْيـه[. )َيَتَتْعَتـُع فِيـه: أْي جيـُد صعوبـًة يف النّطِق(.

ومـَن الوسـائِل التـي تعـُي عـى ذلـَك: َأْن يتعّلـَم أحكاَم جتويـِد القـرآِن الكريـِم بتلّقيـِه مشـافهًة َعْن 
متقـٍن َلـُه، َأْو عـرَب الّتطبيقـاِت احلديثِة.

 قراءُتُه وتعّلُم أحكاِم الّتالوِة والتجويِدأوًل:

مح  جح مج ٱ  أمَرنــا اهللُ عــزَّ وجــلَّ باالســتمِع للقــرآِن الكريــِم واإلنصــاِت َلــُه قــاَل تعــاىل: ﴿

ــرآِن  ــَو الق ــا نح ــْن واجبِن ــإنَّ ِم ــذا ف ــراف: 204[؛ ل ﴾ ]األع خس حس جس مخ جخ

ــُه. ــغَل عن ــُه، وأاّل ننش ــتمَع َل ــَن االس ــِم َأْن ُنحِس الكري
ــوُر  ــالُص وحض ــِم: اإلخ ــرآِن الكري ــالوِة الق ــاِت لت ــتامِع واإلنص ــِن الس ــى ُحس ــُي ع ــا يع  وممّ

ــِب. القل

الستامُع لتالوتِِه واإلنصاُت َلُهثانًيا:

 قراءُتُه،
 وتعّلُم أحكاِم 

تالوتهِِ.

2
 االستمُع   

 لتالوتِِه               
 واإلنصاُت 

         َلهُ.

4
حفُظ ما 

استطاَع منُه 
غيًبا.

5
تعظيُمُه 
والّتأدُب 

معهُ.

6
نرُشُه 

والّدفاُع 
عنهُ.

3 ُر آياتِِه،      تدّب
 والعمُل هبا، والّتحيل
     بم جاَء فيها ِمْن  
        أخالٍق وآداٍب.



8

أتأّمُل احلديَث الرّشيَف اآليَت، ثمَّ أستنتُج ما ُيستفاُد منُه:
«، قلــُت: أقــرُأ عليــَك  ــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص : » اقــرْأ عــيلَّ ،  قــاَل: قــاَل يَل النّب ــِد اهللِ بــِن مســعوٍد  َعــْن عب

وعليــَك ُأنــزَل؟ قــاَل: »إّن ُأحــبُّ َأْن أســمَعُه ِمــْن غــريي«]رواه البخــارّي ومســلم[.
.....................................................................................

أتأّمل وأستنتُج

مل  يك ىك مك لك ـِر يف آياتِِه، قال تعـاىل: ﴿اك   أمـَر اهللُ تعـاىل بتدّبـِر القرآِن الكريـِم والّتفكُّ
، قــاَل تعــاىل: ﴿          ِّ ىل﴾ ]حممد:24[، وحثَّ عىل اسـتخداِم العقِل يف الّتفّكِر بآياِت اهللِ عزَّ وَجلَّ

﴾ ]ص: 29[، ومـَن الوسـائِل التـي تعُي عى  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

ذلـَك: الّرجـوُع إىل كتـِب الّتفسـرِي واملختصنَي بعلـوِم القـرآِن الكريِم.
  وال يقـُف املسـلُم عنـَد حـدِّ الّتدبـِر فقـْط، َبـْل عليـِه َأْن يعمـَل بـم يف القـرآِن ِمـَن األحـكاِم والقيـِم 
والّتوجيهـاِت  يف شـّتى جمـاالِت احليـاِة، والعمـُل بِِه يكـوُن: باّتبـاِع ما جاَء فيـِه ِمَن األوامـِر واجتناِب 
مـا تضّمنَـُه ِمـَن النواهـي، فيحقـُق املسـلُم هبـذا سـعادَتُه يف الدنيـا واآلخـرِة، وكاَن الّصحابـُة  إذا 

حِفظـوا عـرَش آيـاٍت َلْ يتجاوزوهـا إىل غرِيهـا حتـى يعملـوا بـم فيها.
فيعـِة التـي ِمْن شـأِنا جعُل املسـلِم َمثاًل   وقـْد دعـا القـرآُن الكريـُم إىل األخـالِق واآلداِب والقيـِم الرَّ
لغـرِيِه، وحـنَي ُسـئَلْت أمُّ املؤمننَي عائشـُة   َعـْن ُخُلِق َسـيِدنا رسـوِل اهللِ  ملسو هيلع هللا ىلص قاَلـْت: »كاَن ُخُلُقُه 

القـرآَن«]رواه أمحد[.

تدّبُر آياتِِه والعمُل هبا، والّتحّل بام جاَء فيها ِمْن أخالٍق وآداٍبثالًثا:

أرجُع إىل كتاِب » قواعُد التدبِر األمثِل لكتاِب اهللِ« ملؤلِفِه عبد الرمحن حسن حبنّكة امليدان، وأستخرُج 
 . فِّ منُه أربَع وسائَل تعينُني عىل تدّبِر آياِت القرآِن الكريِم، وأعرُضها أماَم زمالئي/زمياليت يف الصَّ

......................... -   .......................   -

......................... -    ......................  -  

أبادُر ألتعلَم
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حاُل الّسابقَي َمَع القرآِن الكريِم

ملــا اشــتدَّ الوجــُع بســيِدنا رســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص قبــَل موتـِـِه قــاَل: »ُمــروا 	 
: إّن  أبــا بكــٍر فليصــلِّ بالنــاِس«. فقاَلــْت أمُّ املؤمنــنَي عائشــُة 

.] «. ]رواُه البخــاريُّ أبــا بكــٍر رجــٌل رقيــٌق؛ إذا قــرَأ غلَبــُه البــكاُء، قاَل:»ُمــروُه َفْلُيَصــيلََِّ

هِبِْم أقتدي

ــُه  ــم حفــَظ من ــِه، وكّل ــاِب اهللِ تعــاىل؛ لتقــوَم الّصــالُة بِ ــْن كت ُ ِم     عــىل املســلِم َأْن حيفــَظ مــا يتيــرسَّ
ــِة؛ قــاَل ســيُدنا رســوُل اهللِ  فيعــَة يف اجلنّ ــَة الرَّ ــَد اهللِ تعــاىل، واســتحقَّ املنزل ــُه عن ــَر ازداَدْت منزلُت أكث
ــٍة درجــًة،  ــَة: اقــرْأ واصعــْد، فيقــرُأ ويصعــُد بــكلِّ آي ملسو هيلع هللا ىلص: »ُيقــاُل لصاِحــِب القــرآِن إذا دخــَل اجلنّ
حتــى يقــرَأ آخــَر يشٍء معــُه« ]رواُه ابــُن ماجــه[، وجيــُب عــىل َمــْن حفــَظ شــيًئا ِمــْن كتــاِب اهللِ تعــاىل َأْن 

ــِه؛ َكــْي ال ينســاُه. حيــرَص عــىل ُمراجعتِ

 حفُظ ما استطاَع منُه غيًبارابًعا:

ــِع  ــْن أرف ــاِب اهللِ ِم ــَم كت ــُه؛ ألنَّ تعظي ــأدَب مع ــاىل ويت ــاَب اهللِ تع ــَم كت ــلِم َأْن ُيعظِّ ــىل املس ــُب ع  جي
ــِف: ــِف الرشي ــِم املصح ــِر تعظي ــْن مظاه ــاىل، وِم ــَع اهللِ تع ــاِت األدِب َم مقام

تعظيُمُه والّتأدُب معُهخامًسا:

مظاهُر تعظيِم املصحِف 

املحاَفَظُة َعليِه الَتلِف.
ِمَن التَّلِف.

اجللوُس بأدٍب الَتلِف.
ِعنَد تِالَوتِهِ.

عدُم االتكاِء الَتلِف.
عليهِ.

عدُم الكتابِة الَتلِف.
َعىل صفحاتِهِ.

عدُم وضِع الَتلِف.
يشٍء فوَقُه
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ــاِزِه،  ــِر إعج ــاُن مظاه ــاِس، وبي ــنْيَ النّ ــرُشُه َب ــِم ن ــرآِن الكري ــاَه الق ــلِم جت ــاِت املس ــْن واجب    وِم
والّدفــاُع عنــُه أمــاَم هجــمِت الّتشــكيِك بـِـِه. ومــَن الوســائِل املســاعدِة عــىل ذلــَك: اســتثمُر القنــواِت 
الفضائّيــِة، وإنشــاُء برامــَج ومواقــَع إلكرتونّيــٍة ُتعنــى بالقــرآِن الكريــِم، وإنشــاُء دوِر القــرآِن الكريــِم 

يف املســاجِد واملراكــِز التــي ُتعنــى بتعليِمــِه. 

نرُشُه والّدفاُع عنُهسادًسا:

ٰى  ٌّ  ٍّ    َّ     ُّ﴾ ]احلج:32[ ٰر ٰذ يي ىي قاَل َتعاىل: ﴿مي
أتأّمُل اآليَة الكريمَة الّسابقَة، وأستنتُج منها احلكمَة ِمْن تعظيِم القرآِن الكريِم.

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

أستزيُد

ــوُم وزارُة  ــِم، إِْذ تق ــرآِن الكري ــىل الق ــِة ع ــريٌة يف املحافظ ــوٌد كب ــمّيِة جه ــِة اهلاش ــِة األردنّي للمملك
ــَك: ــْن ذل ــِب، وم ــذا اجلان ــدٍة يف ه ــوٍر ع ــالمّيِة بأم ــاِت اإلس ــؤوِن واملقدس ــاِف والش األوق

 املسابقُة اهلاشمّيُة السنوّيُة.. 1
2 ..  طباعُة املصحِف اهلاشميِّ
 اإلرشاُف عىل تدقيِق املصاحِف.. 3
 اإلرشاُف عىل املراكِز الصيفّيِة السنوّيِة لتحفيِظ القرآِن الكريِم.. 4
 إذاعُة القرآِن الكريِم.. 5

أتأّمُل وأستنتُج

أربُط 
الّلغاِتمَع

ُه نـزَل بالّلغـِة العربّيِة  أنـزَل اهللُ تعـاىل القـرآَن الكريـَم هادًيا للنّـاِس كاّفًة، عـىل اختـالِف لغاهِتِْم، وألنَّ
فيصعـُب عـىل غـرِي العـرِب َأْن يفهمـوُه ويتدّبـروُه إاّل برتمجـِة معانيـِه إىل لغاهِتِـْم، َمـَع املحافظـِة عىل 
معانيـِه ومقاصـِدِه، وهـذا ما ُيعـَرُف بالرّتمجِة الّتفسـريّيِة؛ لـذا ُترمَجْت معـان القرآِن الكريـِم إىل لغاٍت 

عامليـٍة كثريٍة.
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أنّظُم تعّلمي

أجعُل يل ِورًدا يوميًّا أستمُع فيِه لتالوِة القرآِن الكريِم.
.....................................................................
.....................................................................

1
2
3

أسمو بِقَيمي

 واجُب املسلِم
 جتاَه القرآِن

 الكريِم

قراءُتُه وتعّلُم أحكاِم تالوتِِه.

تعظيمُه والتأدُب معُه

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

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

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

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

مظاهُر تعظيِم املصحِف 

الَتلِف.
الَتلِف.................

الَتلِف.................
الَتلِف.................

الَتلِف.................
................
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عّيِة اآلتيِة: أستنتُج الّتوجيَه امُلستفاَد ِمْن ُكلِّ نٍص ِمَن النُّصوِص الرشَّ

أذكُر وسيلًة واحدًة ِمَن الوسائِل التي تعنُي املسلَم عىل:
ِر آياِت القرآِن الكريِم أ.تَعلُِّم أحكاِم التّجويِد                     ب. تدبُّ

1

2

الّتوجيُه امُلستفاُدالنّصُّ الرّشعيُّالرقُم

رب﴾                                                                               أ  قاَل تعاىل: ﴿   ِّ   ّٰرئزئمئنئىئيئ 
                                                                                              ]ص:29[

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

ٰى   ٌّ  ٍّ   َّ    ُّ﴾  ب ميييٰذٰر قاَل تعاىل: ﴿ٱ
                                                                                                    ]احلج: 32[         

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

............. قاَل تعاىل: ﴿            ٌّ ٍّ   َّ  ُّ     ِّّٰ﴾                                  ]املزمل: 20[                                      ج

أخترُب معلومايت

ُد اثننِي ِمْن آداِب االستمِع لتالوِة القرآِن الكريِم. أعدِّ

ُأبــّيُ نشــاَطنِي ِمــَن األنشــطِة التــي تقــوُم هبــا وزارُة األوقــاِف والشــؤوِن واملقدســاِت 

اإلســالمّيِة يف جمــاِل خدمــِة القــرآِن الكريــِم.

3
4

درجُة التحقِق
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

نتاجاُت التََّعلُِّم

1

2

3

4

ُم  أدائي ُأقوِّ

أبّيُ واجباِت املسلِم جتاَه القرآِن الكريِم.

أذكرُ مظاهَر تعظيِم القرآِن الكريِم.

أستنتُج ُحْكَم تعظيِم القرآِن الكريِم.

أحرُص عىل تالوِة القرآِن الكريِم والعمِل بِِه.
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، حُيِبُّ املطالعَة، ذهَب إىل مكتبٍة واشرتى كتاًبا، ودفَع ثمنَُه مخسَة  عيلٌّ طالٌب يف الّصفِّ العارِش األسايسِّ
دنانرَي.

-ِمْن خالِل قراَءيت املثاَل الّسابَق، أستنتُج مفهوَم البيِع.
......................................................................................

البيُع: مرشوعيُتُه، وأحكاُمُه
الدرُس رقُم 

)2(

أهتيُأ وأستكشُف

البيُع: نقُل ملكيِة سلعٍة إىل الغرِي مقابَل ماٍل.
 وقْد تكوُن عمليُة النقِل مبادلَة سلعٍة بنقٍد وتسّمى البيَع املطلَق )مثَل 
َأْو مبادلَة سلعٍة بسلعٍة وتسّمى املقايضَة  بيِع كتاٍب بعرشِة دنانرَي(، 
)مثَل بيِع سيارٍة بقطعِة أرٍض(، َأْو مبادلَة نقٍد بنقٍد وتسّمى الرصَف 

)مثَل بيِع عرشِة دوالراٍت بسبعِة دنانرَي(.

أستنرُي

مفهوُم البيِعأوًل:

    الفكرُة الرئيسُة

   البيـُع ِمـَن املعامـالِت التي حيتـاُج إلْيهـا النّاُس يف 
حياتِــِهْم؛ لتأمنِي حاجاتِــِهْم. وقْد وضَع اإلسـالُم 
هلـذا العقِد ِمـَن األحكاِم مـا يضمُن حتقيـَق مصالِح 

الناِس.

إضاءٌة

املاُل: 
كلُّ ما َلُه قيمـٌة ماّديٌة، مثَل: 
البيِت، والّسّيارِة، والعملِة 
النّقدّيِة،  والذهِب والفضِة.
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نوَع البيِع يف كلٍّ ِمَن الصوِر اآلتيِة: 

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

أتأّمُل األدلَة اآلتيَة، وأستنتُج حكَم البيِع:
 قاَل تعاىل:      ]البقرة: 275[.أ.

 قيَل: يا رسوَل اهللِ، أيُّ الَكسِب َأْطَيُب؟ قاَل: »عَمُل الّرُجِل ب.
بَيِدِه، وكلُّ َبيٍع َمرْبوٍر« ]رواه أمحد[.

ُحكُم البيِع وحكمُة مرشوعيتِِهثانًيا:

أستنتُج ِمَن األدلِة الرشعيِة السابقِة حكَم البيِع:

حراٌممباٌحمندوٌب

حكمًة أخرى ملرشوعّيِة البيِع:
.......................................................................................

وُيعدُّ عقُد البيِع ِمْن أكثِر العقوِد تداواًل َبنْيَ النّاِس، وَقْد رشَعُه اهللُ تعاىل حِلَكٍم عديدٍة، منها:
توفرُي ُسُبِل املعاِش للنّاِس.. 1
تأمنُي احتياجاِت النّاِس وتسهيُل حياهِتِْم.. 2

أستنتُج

األصُل يف العقـوِد 
واملعامالِت اإلباحُة، 
وال حَيُرُم منها إاّل ما 

حّرَمُه الرّشُع.

أتعـــّلُم 

ُد ُأَحدِّ
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للبيِع أركاٌن البدَّ ِمْن توافِرها فيِه؛ حّتى يكوَن العقُد صحيًحا، وهذِه األركاُن ِهَي:

أركاُن عقِد البيِعثالًثا:

أركاُن عقِد البيِع

العاقداِن

-  البائُع.
-  املشرتي.

حملُّ العقِد

- املبيُع.
- الثمُن.

الصيغة

اإلجياُب والقبوُل: َوُهَو إعالُن طريَفِ العقِد َعْن موافقتِِهم عىل 
إجراِء عقِد البيِع. 

باَع رجٌل سيارًة المرأٍة قائاًل هَلا: بِْعُتِك هذِه السّيارَة بعرشيَن ألَف ديناٍر،  أركاَن البيِع يف املثاِل اآليت: 
فقاَلِت املرأُة: َقبِْلُت. وبعَد َأْن ذهبا لدائرِة ترخيِص املركباِت دفَعْت َلُه ثمنَها، فسّلَمها السيارَة.

 1 .الصيغُة: .......................        ........................      
2 . العاقداِن: .....................        ........................
3 . حملُّ العقِد: ....................        ........................

أستنتُج

رشوُط صحِة البيِعرابًعا:

لصحِة عقِد البيِع رشوٌط جيُب أْن تتوافَر َكْي يكوَن العقُد صحيًحا، َوِمْن هذِه الرُشوِط:
 أْن يكـوَن العاقـُد أهـاًل إلجـراِء العقوِد:  بـأْن يكوَن بالًغا عاقـاًل، وجيوُز بيـُع الصغرِي املميِّـِز إذا كاَن أ.

عمـُرُه أكثـَر ِمـْن سـبِع سـنواٍت إْن أجـاَز َلـُه وليُّـُه البيـَع، أّمـا إذا َلْ يكِن العاقـُد أهـاًل للّترصِف يف 
املـاِل؛ كاملجنـوِن والّسـفيِه والصغـرِي غرِي املميِّـِز، فال ينعقـُد بيُعُه.

 َأْن يكوَن العاقُد راضًيا: فال يصحُّ بيُع امُلكَرِه، َوُهَو امُلجرَبُ عىل فعِل يشٍء أَْو ترِكهِ.ب.
 َأْن يكوَن العاقُد مالًكا للَمبيِع، َأْو نائًبا َعْن مالِكِه؛ كالوكيِل.ج.

  َأْن يكوَن امَلبيُع:.د
 1. مرشوًعا: بأْن يكوَن ممّا جيوُز التعامُل بِِه، فال جيوُز بيُع اخلمِر واملخّدراِت وسائِر املحّرماِت.

2.معلوًما: بأْن يكوَن كلٌّ ِمَن الثمِن واملبيِع معلوًما، فال يصحُّ البيُع إذا كاَن أحُدُها جمهواًل.
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 أنقُد عقوَد البيِع اآلتيَة، وأوضُح اخللَل الواقَع فيها:
..................................  . 1. باَع طفٌل صغرٌي غرُي مميٍِّز جهاَزُه اإللكرتونَّ
2. باَعْت سلمى حاسوَب والدهِتا ِمْن دوِن علِمها. ...............................
3.اشرتى شابٌّ شقًة ِمْن دوِن َأْن يراها. ..........................................

ُح أنقُد وأوضِّ

آثاُر عقِد البيِعخامًسا:

ُه ينعقُد صحيًحا، وترتتُب عليِه آثاُر انتقاِل امللكيِة لكلٍّ ِمَن البائِع  إذا توافَرْت رشوُط عقِد البيِع، فإنَّ
 واملشرتي.  

...........................السلعِةتنتقُل ملكيُة 

...........................الثمِنتنتقُل ملكيُة 

 -أضُع الكلمَة املناسبَة يف املكاِن املناسِب: )البائُع - املشرتي(

   للبيِع آداٌب كثريٌة حثَّ عليها اإلسالُم وِمنْها:
»َمْن أ. َعِن الغشِّ واخِلداِع، قاَل سيُدنا رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص:  الّتعامِل، والتزاُم األمانِة واالبتعاُد   الّصدُق يف 

نا فليَس ِمنّا« ]رواه البخاري ومسلم[. َغشَّ
ْلَعِة، مُمِْحَقٌة ب. َقٌة لِلسِّ  جتنُّب احللِف َوَلْو كاَن احلالُف صادًقا، لقوِل سيِدنا رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: » احلَلُف ُمنَفِّ

َكِة«]رواه البخاري[. لِْلرَبَ
 عدُم استغالِل حاجِة النّاِس، كاحتكاِر الّسلِع ورفِع سعِرها، لقوِل سيِدنا رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ال حيَتِكُر .ج

إاّل َخاطٌِئ« ]رواه مسلم[.
اِء َبنْيَ املتبايَعنِي، لقوِل سيِدنا رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َرِحَم اهللُ َرُجاًل .د محُة والّتعامُل برفٍق يف البيِع والرشِّ  السَّ

َسْمًحا إذا باَع، وإذا اْشرَتَى، وإذا اْقَتَض« ]رواه البخاري[.
 الّتفقُه يف أحكاِم البيِع.ه.

آداُب البيِعسادًسا:
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أبدي رأيي

 عنَد ذهابِنا لألسواِق، نجُد بعَض املخالفاِت الرّشعّيِة املتعلِّقِة بالبيِع، برأِيَك:
1 - ما أبرُز هذِه املخالفاِت؟

2 - ما احللوُل املقرتحُة للحدِّ ِمنْها؟

أستزيُد

ــاُس يســافروَن شــهوًرا جللــِب  اِء، إِْذ كاَن النّ ــِع والــرشِّ ــُة البي تطــوَرْت عملي
ــَلِع، يف حــنِي أنَّنــا نســتطيُع اليــوَم َأْن نشــرتَي ِســَلًعا ِمــْن قــاّراٍت  السِّ
ــارِة  ــّمى بالّتج ــا ُيس ــَو م ــِل، َوُه ــفِر والّتنق ــرَّ للسَّ ــْن دوِن َأْن ُنضط ــٍة ِم خمتلف
ــاِت  ــاِت واخلدم ــادِل املنتج ــِع َأْو رشاِء َأْو تب ــُة بي ــَي عملي ــِة، َوِه اإللكرتونّي
ــَد. ــَت واجله ــاَل والوق ــُر امل ــا يوف ــْت؛ ممّ ــِق اإلنرتن ــْن طري ــاِت َع واملعلوم

 حتتاُج التجارُة اإللكرتونيُة إىل مكّوناٍت أساسيٍة، ِهَي: 
1.الشبكاُت.       2. برجمياُت التجارِة اإللكرتونيِة.      3.األجهزُة.      4.  املوارُد البرشيُة.

أربُط 
مَع

الثقافِة 
املاليِة
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أنّظُم تعّلمي

أحتّرى البيَع احلالَل يف تعاماليت.
........................................................................
........................................................................

1
2
3

أسمو بِقَيمي

البيُع

مفهوُمُه
.........................
.........................
.........................

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

أركاُن عقِد البيِع
.................... .1
..................... .2
......................3

 أثُر عقِد البيِع
عى البائِع واملشرتي

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

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

رشوُط صحتِِه
.........................
.........................
.........................

....................
آداُبــُه

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

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

.........................
....................
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ُح مفهوَم البيِع، وأرضُب مثااًل عىل: البيِع املطلِق، واملقايضِة، والرصِف.   أوضِّ
أعدُد أركاَن عقِد البيِع. 

أبّيُ احلكَم الرّشعيَّ )جيوُز، ال جيوُز( يف البيوِع اآلتيِة َمَع الّتعليِل:

 باَع مزارٌع مزارًعا آخَر شاًة غرَي حمددٍة ِمْن قطيِع األغناِم، مقابَل ما يملُكُه اآلَخُر ِمْن رصيٍد يف البنِك.أ-

 باَع صبيٌّ مميٌِّز دراجَتُه اهلوائيَة بموافقِة والِدِه.ب-

 أكرَه يوسُف جاَرُه حممًدا عىل بيِع سيارتِِه بألِف ديناٍر.-ج

أبّيُ داللَة كلٍّ ِمَن النّصوِص اآلتيِة:

َكِة« ]رواه البخاري[. ْلَعِة، مُمِْحَقٌة لِْلرَبَ َقٌة لِلسِّ   أ  . قاَل سيُدنا رسوُل اهللِ  ملسو هيلع هللا ىلص : »احلَلُف ُمنَفِّ

يٍع َمرْبوٍر« ]رواه أمحد[.  ِده، وكلُّ َب ب . قيَل: يا رسوَل اهللِ، أيُّ الَكسِب أَْطَيُب؟ قاَل ملسو هيلع هللا ىلص : »عَمُل الرُجِل بَي

أضُع كلمَة )صحيٌح( إزاَء العبارِة الّصحيحِة، وكلمَة )خطٌأ( إزاَء العبارِة غرِي الصحيحِة يف ما يأيت:

    أ. )......( املاُل ُهَو الّذهُب والفضُة واألوراُق النّقدّيُة فقْط.                                                 

 ب. )......( ال ينعقُد بيُع املجنوِن.                                                                                

  ج. )......( مَن اآلثاِر املرتتبِة عىل عقِد البيِع انتقاُل ملكيِة الّسلعِة للمشرتي والثمِن للبائِع.                 

1
2
3

4

5

أخترُب معلومايت

درجُة التحقِق
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

نتاجاُت التََّعلُِّم

1

2

3

4

5

ُم  أدائي ُأقوِّ

ُح مفهوَم البيِع. أوضِّ

أستنتُج احلكمَة ِمْن مرشوعيِة البيِع.

أوضُح أحكاَم البيِع.

نِّة النّبويِة. أستدلُّ عىل بعِض أحكاِم البيِع ِمَن القرآِن الكريِم والسُّ

أطبُق أحكاَم البيِع يف تعاماليت.



20

إضاءٌة أهتيُأ وأستكشُف

رَة     قبَل اهلجرِة النبويِة الرشيفِة كاَنْت تسكُن املدينَة املنَوَّ
وعنَد  اليهوِد،  إىل  إضافًة  العربيِة  القبائِل  ِمَن  جمموعٌة 
كتَب  رِة،  املنَوَّ املدينِة  إىل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  رسوِل  سيِدنا  هجرِة 

وثيقَة املدينِة التي تنّظُم العالقَة َبنْيَ أفراِد امُلجتمِع.

ناِت جمتمِع املدينِة حنَي  أتأّمُل اخلريطَة اآلتيَة، وُأبّيُ مكوِّ
وصَل سيُدنا رسوُل اهللِ  ملسو هيلع هللا ىلص مهاجًرا إليها.

ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  رسوُل  سيُدنا  وصَل  حنَي  املدينِة  جمتمِع  ناُت  مكوِّ
مهاجًرا إليها ِهَي:

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

معاملُة النّبيِّ  ملسو هيلع هللا ىلص ليهوِد املدينِة 
املنورِة

الدرُس رقُم 
)3(

    الفكرُة الرئيسُة

 يثرُب:
 ُهَو االسـُم القديُم اّلذي كاَن ُيطَلُق 
يف اجلاهلّيِة عىل املدينِة املنّورِة، وَقْد 
سّمها سيُدنا رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص املدينـَة 
وَطيبــَة، وثبــَت اسُمهـا يف آيـاِت 
القــرآِن الكــريِم، قــاَل َتعــاىل:  

           ُّ زبمبنبىبيب 

رتزتمتنتىت 

رثزث            َّ  ]التوبة: 120[. يت

وفيها ثان أقـدِس املساجــِد عـىل 
وجِه األرِض بعَد بيِت اهللِ احلـراِم 

. يف مكَة ؛ وهَو املسجُد النّبويُّ
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أستنرُي

مّلا هاجَر سيُدنا رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينِة املنورِة، كاَن يسكنُها:

 املســلموَن ِمــْن قبيلَتــِي )األوِس واخلــزرِج( الذيــَن ُســّموا يف مــا بعــُد األنصــاَر، وكذلَك املســلموَن أ.

الذيــَن هاجــروا إليهــا قبــَل وصــوِل ســيِدنا رســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص الذيــَن ُســّموا يف مــا بعــُد املهاجريــَن.  

 اليهوُد ِمْن قبائِل َبني َقْينُقاَع وَبني النَّضرِي وَبني ُقَريظَة.ب.

 املرشكوَن ِمْن أهِل املدينِة.ج.

نــاِت عــىل أســاِس  ــنْيَ هــذِه املكوِّ ــًة تنّظــُم العالقــَة َب وقــْد كتــَب ســيُدنا رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص وثيقــًة عاّم

ــلِم وحــقِّ اجلــواِر واملواطنــِة، وبيَّنَــِت الوثيقــُة حقــوَق املواطنــنَي وواجباهِتِــْم مجيًعــا بَمــْن فيِهــُم  السِّ

اليهــوُد.

احلقوُق التي أقّرهْتا الوثيقُة ليهوِد املدينِة املنورِةأوًل:

ـلِمّي:  فلليهـوِد مثُل ما للمسـلمنَي ِمَن احلقـوِق، وعليِهْم جتـاَه املجتمِع .أ  حـقُّ املواطنـِة والّتعايـِش السِّ

واجبـاٌت عاّمٌة.

ِن:  بممرستِِهْم عباداهِتِْم وشعائَرُهْم وطقوَسُهُم الّدينّيَة..ب  حقُّ العتقاِد والّتديُّ

ـْم، يف اإلقامِة .ج ِل:  وذلـَك بالعيِش بال خوٍف عـىل أنفِسـِهْم َأْو أعراِضِهْم َأْو أمواهِلِ  حـقُّ األمـِن والتنقُّ

فِر.    السَّ ويف 

ماِء. .د  حقُّ املساواِة: فأفراُد املجتمِع مجيُعُهْم أماَم القانوِن سواٌء، ِمْن حيُث املعاملُة وعصمُة الدِّ

أربُط 
َبنْيَ نصوِص الوثيقِة واحلقوِق التي أعَطْتها الوثيقُة ليهوِد املدينِة املنورِة:

احلقوُقنصُّ الوثيقِة
1. "لليهوِد دينُُهْم وللمسلمنَي دينُُهْم".

َعنا ِمْن هيوَد فإنَّ َلُه النّرَص واألُسوَة غرَي مظلومنَي وال متناَصٍ عليِهْم ". ُه َمْن تبِ 2. "وإنَّ

ُه َمْن خرَج آمٌن وَمْن قعَد آِمٌن باملدينِة، إاّل َمْن َظلَم وأثَِم". 3. "وأنَّ

...........

...........

...........
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الواجباُت التي تضمنَْتها الوثيقُة عى اليهوِد يف املدينِة املنورِةثانًيا:

يِة يف القتِل اخلطأِ..أ :  فاجلميُع يتشارُك يف فداِء األرسى ودفِع الدِّ     الّتكافُل الجتامعيُّ
ـــْم إذا .ب ـــْن وطنِِه ـــاِع َع ـــا يف الّدف ـــوَن مجيًع ـــِد يتعاون ـــِع الواح ـــاُء املجتم ـــِة:  فأبن ـــِن املدين ـــاُع َع ف  الدِّ

ـــٍر. ـــّرَض أليِّ خط تع
 احـــرتاُم ســـيادِة القانـــوِن:  فاملرجـــُع يف احلُكـــِم َبـــنْيَ اليهـــوِد واملســـلمنَي يف جمتمـــِع املدينـــِة .ج

ســـّيُدنا رســـوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص.

َبنْيَ نصوِص الوثيقِة والواجباِت التي تضمنَْتها الوثيقُة عىل اليهوِد يف املدينِة املنورِة:

الواجباُتنصُّ الوثيقِة

 "وأنَّ بينَُهُم النرُّص عىل َمْن حارَب أهَل الوثيقِة".. 1

ُه ما كاَن َبنْيَ أهِل هذِه الوثيقِة ِمْن حدٍث َأِو اشتجاٍر ُياُف فساُدُه، فإنَّ . 2  "وأنَّ
ُه إىل اهللِ وإىل حمّمٍد رسوِل اهللِ". مردَّ

 " املهاجـروَن ِمـْن قريـٍش عـىل َربعتِِهـْم، يتعاقلـون بينَُهْم، وبنـو عوٍف عىل . 3
ربعتِِهـْم يتعاقلـوَن معاقَلُهُم األوىل".

...........

...........

...........

أربُط 

ُأبّيُ

ِدنا رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص. ْم يف زمِن سّي داللَة وجوِد وثيقٍة مكتوبٍة تتضمُن حقوَق املواطننَي وواجباهِتِ
............................................................................................................
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ــُن َأْن  ــًة يمك ــّوُت فرص ــالِم، وال يف ــوِد لإلس ــوِة اليه ــىل دع ــرُص ع ــوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص حي ــيُدنا رس كاَن س
ــَك: ــْن ذل ــَل، وِم ــاىل إاّل وفع ــَن اهللِ تع ــا دي ــْم فيه يبّلَغُه

ــِة .أ ــئلتِِهْم باحلكم ــْن أس ــُب َع ــوِد، وجيي ــَع اليه ــاوُر َم ــوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص يتح ــيُدنا رس ــْم: كاَن س  حماورهُتُ
ــنِة. ــِة احلس واملوعظ

ــْم، وحــنَي .ب ــَن املســلمنَي وغرِيِه ــْم: كاَن ســيُدنا رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص يــزوُر املــرىض ِم  زيــارُة مرضاُه
مــرَض غــالٌم هيــوديٌّ كاَن يــدُم ســيَدنا رســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، زاَرهُ ملسو هيلع هللا ىلص فــكاَن ذلــَك ســبًبا يف إســالِمِه.

ــَل .ج ــا وَقبِ ــاٍم، فأجاهَب ــٌة إىل طع ــرأٌة هيودي ــُه ام ــْد دعْت ــْم: فق ــُة دعواهِتِ ــْم وتلبي ــْن طعاِمِه  األكُل ِم
ــا. دعوهَت

ُحسُن معاملِة سيِدنا رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص لليهوِدثالًثا:

ــىل  ــْذ َع ــرَب: »اْنُف ــِح خي ــوَم فت ــٍب   ي ــِن أيب طال ــيلٍّ ب ــوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص لع ــيِدنا رس ــوِل س ــَة ق ِدالل
ُهــْم بـِـم جَيِــُب َعَلْيِهــْم، َفــَواهللِ أَلَْن  ْســالِم، َوَأْخرِبْ ِرْســِلَك َحّتــى َتنـْـِزَل بِســاَحتِِهْم، ُثــمَّ اْدُعُهــْم إىِل اإْلِ
ــِدَي اهللُ بِــَك َرُجــاًل َخــرْيٌ َلــَك ِمــْن َأْن َيكــوَن َلــَك مُحــُر النََّعــِم« ]رواه البخــاري ومســلم[. ومُحــُر النّعــِم  هَيْ

ِهــَي اإلبــُل احلمــُر، وِهــَي أنَفــُس أمــواِل العــرِب، يرضبــوَن هبــا املثــَل يف نفاســِة الــيِء.

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

أفكُر وأبّيُ

َغدُر اليهوِدرابًعا:
ِدنا رســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ومنِحِهــْم كامــَل  ــي لقَيهــا اليهــوُد ِمــْن ســّي عــىل الرُّغــِم ِمــَن املعاملــِة احلســنِة الت
بــنّيُ مظاهــَر غدرِِهــِم ومصريَُهــْم: ُــْم نقضــوا عهوَدُهــْم ومواثيَقُهــْم ، واجلــدوُل اآليت ُي حقوِقِهــْم، إاّل أنَّ
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عقوبُتُهْم مظاهُر نقِض العهِد العاُم القبيلُة

حاَصُهــْم ســيُدنا رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص مخــَس 
ــوا  ــلموا ونزل ــى استس ــًة، حت ــرشَة ليل ع
إليِهــْم  فأحســَن  ملسو هيلع هللا ىلص  ُحكِمــِه  عــىل 

ــِة. ــَن املدين ــْم ِم ــى بإخراِجِه واكتف

بالعـداوِة للمسـلمنَي بعـَد -  املجاهـرُة 
بـدرٍ،  يف  املرشكـنَي  عـىل  انتصارِِهـْم 

والّتحريُض عىل قتاِل املسلمنَي. 
 إثارُة الفتنِة َبنْيَ أبناِء املجتمِع املسلِم.-
 الّتعرضُّ المرأٍة مسلمــٍة يف الّســوِق، -

وقتـُل رجـــٍل مسلٍم انتصـَر للمـرأةِ، 
اهللِ  رسـوِل  لسـيِدنا  االحتـكاَم  ورفُضُهـُم 

ملسو هيلع هللا ىلص.

2هـ

بنو
 قينقاَع 

ــتَّ  ــوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ِس ــيُدنا رس ــْم س حاَصُه
ــْم  ليــاٍل، فألقــى اهللُ الرُّعــَب يف قلوهِبِ
ــض بإجالِئِهْم  ــىل ُحكِمِه ملسو هيلع هللا ىلص فق ونزلوا ع
َعــِن املدينــِة َمــَع مــا يمكنُُهــْم محُلــُه ِمــْن 

ــربَ. ــوا إىل خي ــْم، فَجَل أمواهِلِ

ــِض - ــِة برف ــِة املدين ــوِد وثيق ــُض بن  نق
ــم  ــنِي قتَلُه ــِة قتيَل ــِع دَِي ــاركِة يف دف املش

ــأً. ــلمنَي خط ــُد املس أح
 حماولــُة اغتياِل ســيِدنا رســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، -

ــِه  ــىل رأِس ــرٍة ع ــاَء صخ ــْد أرادوا إلق فق
ِمــْن ســطِح أحــِد البيــوِت، فأخــربَُه 

ــا. ــاَم مرسًع ــْم، فق ــُي بخيانتِِه الوح

4هـ
 بنو

النضرِي

حاَصُهــْم ســيُدنا رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص مخًســا 
الرُّعــَب  اهللُ  فألقــى  ليلــًة،  وعرشيــَن 
ــْم، فلجــؤوا إىل املفاوضــاِت،  يف قلوهِبِ
ورضــوا بالنــزوِل عــىل ُحكــِم ســعٍد بــِن 
ــْم،  ــِل مقاتليِه ــض بقت ــاٍذ  فق مع
اخليانــَة  يرتكــُب  َمــْن  وهــذا جــزاُء 
ــدَّ  ــداِء ض ــَع األع ــُر َم ــى ويتآم الُعظم
ــًة  ــْت عظيم ــْم كاَن ــِه، وألنَّ خيانَتُه وطنِ
ــا. ــًدا واضًح ــِع هتدي ــَن املجتم ــّدُد أم هت

ونقُضُهــُم - باملســلمنَي   غدُرُهــْم 
ــِة  ــِن املدين ــاِع َع ف ــدِم الدِّ ــَد بع العه
متكــنِي  وحماولــُة  غزِوهــا،  بعــَد 
ــْن  ــِة ِم ــوِل املدين ــْن دخ ــنَي ِم املرشك
ــم يــوَم اخلنــدِق. جهــِة حصوِنِ 5هـ

بنو 
قريظَة
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أتعـــّلُم 

أرِجـُع إىل اإلنرتنـْت، وُأبـّيُ عقوبـَة َمْن يرتكـُب جريمـَة اخليانِة 
الُعظمـى عنـَد ثـالٍث ِمـْن ُدَوِل العالِ.

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

أرِجُع

أستزيُد

كاَن معظـُم النّشـاِط الّتجـاريِّ يف املدينـِة املنـّورِة قبـَل هجرِة سـيِدنا رسـوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إليها بيـِد اليهودِ، 
ـَلَع  ممّـا جعَلُهـْم يسـيطروَن عـىل سـوِق املدينـِة ويسـتغّلوَن حاجـاِت النّـاِس، فكانـوا حيتكـروَن السِّ

مـوَن يف أسـعارِها، ويتعاملـوَن بالّربـا، وينتـرُش بينَُهـُم الِغـشُّ واخلداُع. ويتَحكَّ
     لذلـَك أراَد سـيُدنا رسـوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص أَْن حيمـَي سـوَق املدينـِة ِمـِن اسـتغالِل اليهـودِ، فأنشـَأ سـوًقا 
َم أمـوَر البيِع والرّشاِء يف السـوِق  ُم الّتجارّيَة واالقتصادّيـَة، وقْد نظَّ للمسـلمنَي يمرسـوَن فيـِه نشـاطاهِتِ
ِة القائمِة عىل الّصـدِق واألمانـِة، وحتريِم الغشِّ  اجلديـدةِ؛ لتكـوَن منضبطًة بأحـكاِم الرشيعِة اإلسـالمّي

بـا واالحتـكارِ، وغريِهـا ِمـَن املعامـالِت الّتجارّيِة غـرِي املرشوعِة. والرِّ

انُة الُعظمى: اخلي
ٍة  التواصـُل َمـَع جهـ

أجنبيٍة، بغرِض اإلرضاِر 
بأمِن البالِد وتقويِض 

االستقراِر فيها.

عـرَش  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  رسـوُل  سـيُدنا  حاَصُهـْم 
ُهـْم إىل املفاوضاِت، ورغَم  ليـاٍل، ممّا اضطرَّ
تآمِرِهْم عىل املسلمنَي، إاّل أنَّ سيَدنا رسوَل 
م  اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ملـا انتـرَص عليِهْم َلْ يقتْلُهـْم، وإنَّ
تسـامَح معُهْم وسـمَح هَلُـْم باخلـروِج ِمْن 
خيربَ، ثمَّ سـألوا سـيَدنا رسـوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص أَْن 
يسـمَح هَلُـْم بالبقـاِء يف أرايض خيـرَب عىل 
نصـِف ثمرِهـا، فأعطاُهـْم ذلـَك عـىل أَْن 

يرَجُهـْم ِمنْهـا متى شـاَء.

كاَنــْت خيــرُب مركــًزا للّتآمــِر عــىل -
اإلســالِم واملســلمنَي، فقــْد حّرضــوا 
ــىل  ــِل ع ــَن القبائ ــْم ِم ــنَي وغرَيَه املرشك
األحــزاِب،  يــوَم  املســلمنَي  حــرِب 
ــَب  ــُن أخط ــيُّ ب ــْم ُحَي ــّجَع زعيُمُه وش
ــِد  ــِض العه ــىل نق ــَة ع ــي قريظ ــوَد بن هي
ــوا  ــوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، فارتكب ــيِدنا رس ــَع س َم
جريمــَة اخليانــِة الُعظمــى ضــدَّ الوطــِن. 

7هـ
هيوُد 
خيرَب
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ــىل  ــٌل ع ــا دلي ــِف ثمرِه ــَل نص ــوُد األرَض مقاب ــزرَع اليه ــىل أَْن ي ــوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ع ــيِدنا رس ــُة س موافق
ــِة.  ــِة املزارع مرشوعّي

ــِه أرَضــُه الّصاحلــَة للزراعــِة مَلــْن  ــَي اتفــاٌق َبــنْيَ طرَفــنِي يســّلُم صاحــُب األرِض بموجبِ واملزارعــُة: ِه
بــعِ.  لــِث أَِو الرُّ يزرُعهــا، عــىل أْن يكــوَن َلــُه نصيــٌب ِمــْن ناجِتهــا كالثُّ

أنّظُم تعّلمي

معاملُة النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ليهوِد املدينِة املنورِة

أربُط 
الفقِهمَع

أقتدي بسيِدنا رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص يف الّتعامِل َمَع املخالفنَي.
..........................................................................
..........................................................................

1
2
3

أسمو بِقَيمي

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

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

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

............................
بنو النضرِي: ...............

     بنو قريظَة: ...............

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

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

هْتا الوثيقُة  احلقوُق التي أقرَّ
ليهودِ املدينِة املنورِة:

مظاهُر ُحسِن معاملِة
مظاهُر غدِر اليهوِد:سيِدنا رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص لليهوِد:

الواجباُت التي تضمنَْتها 
الوثيقُة عى اليهوِد يف املدينِة املنورِة: 
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ا للعــداوِة َبــنْيَ  يــِن ليــَس ســبًب أســتدلُّ بالرُّجــوِع إىل وثيقــِة املدينــِة املنــورِة عــىل أنَّ اختــالَف الدِّ

املســلمنَي واليهــودِ.

ُح داِللَة كلٍّ ِمَن النّصوِص اآلتيةِ:  ُأَوضِّ

.» َمَ ُه َمْن خرَج آِمٌن َوَمْن قعَد آِمٌن باملدينِة، إاّل َمْن َظلَم وأثِ  أ  . »وأنَّ

ب. »وإنَّ عىل اليهوِد نفقتُهْم، وعىل املسلمنَي نفقتُهْم«.

ُأبّيُ مواقَف اليهوِد ِمَن العهوِد واملواثيِق.

ِمــْن خــالِل دراســتي للقبائــِل اليهوديــِة أقــارُن بينَهــا ِمــْن حيــُث : مظاهــُر خيانتِِهــْم ونقِضِهُم 

العهــوَد ، عقوبُتُهــْم، العــاُم الــذي وقَعــْت فيــِه العقوبُة.

أضُع دائرًة حوَل رمِز اإلجابِة الّصحيحِة يف ما يأيت:

ــْن  ــوِد َع ــتغالِل اليه ــِن اس ــلمنَي ِم ــاِد املس ــِر اقتص ــىل حتري ــوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  ع ــيُدنا رس ــَل س 1.عم

ــِق: طري

اِء يف سوِق اليهوِد.       أ .  طرِد اليهوِد ِمَن املدينِة.         ب. تنظيِم أموِر البيِع والرشِّ

    ج . حتريِم الّتعامِل َمَع اليهوِد.     د. إنشاِء سوٍق للمسلمنَي يمرسوَن فيِه أنشطَتُهُم االقتصادّيَة.

2.تمَّ إجالُء هيوِد بني قينقاَع َعِن املدينِة بعَد غزوِة:

     أ . بدٍر.                          ب. ُأحٍد.                          ج. اخلندِق.                          د. تبوٍك.

1

2

3

4

5

أخترُب معلومايت
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3.كاَنْت نايُة بني النضرِي:

جاِل.            ب. إبقاَءُهْم يف املدينِة.     ج. قتَل الّرجاِل والنّساِء. د. طرَدُهْم إىل خيرَب.       أ . قتَل الرِّ

4.الّصحايبُّ الذي حكَم يف بني قريظَة هَو:

 . .                 د. عمُر  .       ج.  أبو بكٍر      أ . سعٌد بُن معاٍذ    ب. معاٌذ بُن جبٍل

درجُة التحقِق
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

نتاجاُت التََّعلُِّم

1

2

3

4

5

ُم  أدائي ُأقوِّ

هْتا الوثيقُة ليهوِد املدينِة املنورِة. ُح أبرَز احلقوِق التي أقرَّ ُأوضِّ

أعّدُد الواجباِت التي تضمنَتها الوثيقُة ليهوِد املدينِة املنورِة.

ُح مظاهَر ُحسِن معاملِة النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص لليهوِد. أوضِّ

ُأبّيُ موقَف اليهوِد ِمَن العهوِد واملواثيِق.

أستنتُج الدروَس والعرَب املستفادَة ِمْن ُحسِن معاملِة النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص لليهوِد.
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بعـَد ازديـاِد أعـداِد املسـلمنَي يف عهِد سـيِدنا عمَر بـِن اخلطاِب 
البيـوِت  بعـِض  بضـمِّ   ، النّبـويِّ املسـجِد  توسـعَة  أراَد   
املجـاورِة، وِمنْهـا بيـُت العبـاِس بـِن عبـِد املطلـِب  عـمِّ 
سـيِدنا النّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، إاّل أنَّ العبـاَس رفـَض قـراَر اخلليفـِة، 
تـرّبَع  ثـمَّ   ، للعبـاِس  فحكـَم  القـايض  إىل  األمـُر  فُرفِـَع 

العبـاُس  ببيتِـِه ابتغـاَء الثـواِب ِمـَن اهللِ تعـاىل.
 - أستنتُج احلقَّ الذي ضمنَْتُه الرّشيعُة اإلسالمّيُة ِمْن حكِم  القايض يف املوقِف الّسابِق. 

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

 أقــرَّ اإلســالُم حــقَّ الّتملــِك، وأبــاَح لإلنســاِن الّتــرصَف 
يف مــا يملــُك وفَق ضوابــَط حتفــُظ مصلحَتــُه ومصلحَة 

املجتمِع.

أهتيُأ وأستكشُف

حقُّ الّتمّلِك
الدرُس رقُم 

)4(

    الفكرُة الرئيسُة

قـدرُة اإلنسـاِن عـىل حيـازِة األمـواِل والّتـرصِف هبـا ضمـَن 
حـدوِد الـرّشِع والقانـوِن.

أستنرُي

مفهوُم حقِّ الّتمّلِكأوًل:

إضاءٌة

: احلــــقُّ
ما جيُب َأْن يتمتَع بِِه كلُّ إنساٍن 
وال جيوُز إلغاُؤُه َأِو انتقاُصُه، 
كحقِّ احلياِة، وحقِّ الّتعليِم، 

وحقِّ الّتمّلِك.
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  أقـرَّ اإلسـالُم مبـدَأ حـقِّ الّتمّلـِك لإلنسـاِن، ووضـَع ِمـَن الّترشيعـاِت مـا حيفُظـُه وحيميِه، قـال تعاىل:
حن         َّ ]سورة يس:71[.  يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱ ُّ          

بوّيـِة الرّشيفـِة نصـوٌص كثـريٌة تـدلُّ عـىل أَنَّ حـقَّ التمّلـِك مبـاٌح، َوِمـْن ذلَك قوُل سـيِدنا  ـنِّة النّ ويف السُّ
ْيُكم َحـراٌم، َكُحْرَمِة َيوِمُكْم هـذا« ]رواه البخاري  رسـوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص : »إنَّ دِماَءُكـْم، وأَْمواَلُكـْم، وأَْعراَضُكْم، عَل
ِة واحلرّيِة، ممّا يدفُع اإلنسـاَن للعمِل والّسـعِي  ومسـلم[.  وهـذا ينسـجُم َمَع الفطـرِة وخصائِص اإلنسـانّي

إلعمِر األرِض. 

حكُم الّتمّلِك واحلكمُة ِمْن مرشوعيتِِهثانًيا:

للّتملُِّك يف الرّشيعِة اإلسالمّيِة أسباٌب، والّشكُل اآليت يوّضُح بعًضا منها:

أسباُب الّتملِكثالًثا:

نِي الرّشعيَّنِي اآلتَينِي، وأحدُد سبَبِي التملِك املتعلَقنِي هِبِم: َأتأّمُل النصَّ

سبُب الّتمّلِكالنّصُّ الرّشعيُّ

ىكيكملىليلامممرنزن             َّ  ٱ   قاَل تعاىل:                ُّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]النساء: 11[    
ا ِمن أْن َيْأُكَل ِمْن  ، َخرْيً قاَل سيُدنا رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص : »ما أَكَل أَحٌد َطعاًما َقطُّ

َعَمِل َيِدِه«.                                                                           ] رواه البخاري[ 

ُد أتأّمُل وأحدِّ

البيُع

الوصيُة

اإلرُث

اهِلبُة

العمُل ِمْن أسباِب 
الّتمّلِك
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وضَع اإلسالُم أحكاًما تنّظُم حقَّ اإلنساِن يف الّتملُِّك، ِمنْها:
راِت أ. َمُه اهللُ تعاىل، كامَليتِة َأِو اخلمِر َأِو املخدِّ  ال جيوُز متلُُّك ما حرَّ

وسائِر املحّرماِت.
فال ب. واهِلبِة،  كالبيِع  املرشوعِة؛  بالوسائِل  إاّل  الّتمّلُك  جيوُز  ال   

قِة َأِو االحتكاِر َأِو االستغالِل. ِ با َأِو الرسَّ يباُح الّتملُُّك بالرِّ
 حَيُرُم االعتداُء عىل ممتلكاِت اآلَخريَن بالنّهِب َأِو التخريِب؛ لذا ج.

وضَع اإلسالُم العقوباِت الّرادعَة ملَِِن اعتدى عَلْيها.
يرضُّ د. َقْد  ذلَك  ألنَّ  بممتلكاتِِه؛  َف  يترصَّ أْن  املميِِّز  غرِي  والّصغرِي  كاملجنوِن  األهلّيِة  لفاقِد  جيوُز  ال 

بمصلحتِِه.

األحكاُم الرّشعّيُة التي تنظُِّم حقَّ اإلنساِن يف الّتملُِّكرابًعا:

أقرُأ وأبّيُ

أقرُأ املواقَف اآلتيَة، ثمَّ أبنّيُ احلكَم الرّشعيَّ )جيوُز، ال جيوُز(:

إاّل  ُملِكِه  استخداُم  للملِك  جيوُز  فال  الرّشعّيِة؛  الّضوابِط  ضمَن  يملُك  ما  يف  الترّصِف  حرّيُة  لإلنساِن 
َأْن يوِصَ  ُثُلِث مالِِه َوال  َأْن يوِصَ لغرِي الوارِث بأكثَر ِمْن  ضمَن حدوِد الرّشِع، فليَس لصاحِب املاِل 
ُه، وال وصيَة لوارٍث«.  ألحِد الورثِة بيٍء، قاَل سيُدنا رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص:»إنَّ اهللَ َقد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّ

] ]رواُه النّسائيُّ

ٍر ويقطُع هبا  َة، َكَمْن يستخدُم سيارَتُه بتهوُّ   وال يصحُّ للفرِد استخداُم ُملِكِه بم يعارُض املصلحَة العامَّ
اإلشارَة احلمراَء. وَقْد تفرُض الّدولُة ِمْن أجِل حتقيِق مصالِح العباِد وتطبيِق رشِع اهللِ تعاىل قيوًدا عىل 

امللكيِة يف ظروٍف خاّصٍة َأْو عاّمٍة؛ وذلَك ملنِع الّظلِم والّتعّدي، وإلقامِة العدِل َبنْيَ النّاِس.  

قيوُد الّتمّلِكخامًسا:

أتعـــّلُم 

ُة: صفـاٌت حيـدُدهـا  ـ األهلي
الرّشُع جتعُل الّشخَص صاحلًا 
للّتمتـِع باحلقـوِق ومبـارشِة 
الّترصفاِت، وشـرُط األهـليِة 

البلـوُغ والعقُل.

احلكُم الرّشعيُّ املوقُف
ا مرسوقٌة. أراَد شخٌص َأْن يشرتَي سيارًة َوُهَو يعلُم أنَّ

باَع صبيٌّ مميٌِّز جهاًزا إلكرتونيًّا باهَظ الّثمِن بإذِن والِدِه. 

َحَرَم اإلخوُة أخَتُهُم املرياَث.  
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ُر وُأدّوُن  ُأفكِّ

ُأدوُن مخسَة استخداماٍت إجيابّيٍة للّثروِة:
.................................... .2        .................................... .1
.................................... .4        .................................... .3

  .................................... .5

أستزيُد

ِمـَن الّتطبيقـاِت املعـاصِة املّتعلقـِة بحقِّ اإلنسـاِن يف الّتملِك حقـوُق امللكيـِة الفكريِة، َوِهـَي احلقوُق 
، َوِمـْن أمثلِة هـذا النوِع ِمـَن احلقوِق:   الناشـئُة َعـِن النتـاِج الذهنيِّ

1. حـقُّ بـراءِة االخـرتاِع: ُهـَو حـقُّ املخـرتِع يف ملكيـِة اخرتاِعِه ومنـِع أيِّ أحٍد ِمـَن الّتـرصِف فيِه إاّل 
بإذنِِه.

 2. حـقُّ التأليـِف والنـرِش: ُهَو حقُّ صاحـِب اإلنتـاِج األديبِّ َأِو العلمـيِّ يف َأْن يتملَك إنتاَجـُه، ويمنَع
     غرَيُه ِمَن الّترصِف فيِه )طباعًة ونرًشا وتوزيًعا( إاّل بإذنِِه.

 3. حـقُّ العالمـِة التجاريـِة: ُهَو حقُّ صاحِب الّشـعاِر َأِو العالمِة التي متّيُز مؤسسـَتُه يف أاّل يسـتخدَمها
     أحٌد إاّل بإذِن صاحبِها.

 أعطـى دسـتوُر اململكـِة األردنيـِة اهلاشـميِة املواطننَي حقَّ امللكيـِة، ودعا للحفـاِظ عليـِه، وَقْد جاَء -
يف الفصـِل الثان منـُه يف باِب حقـوِق األردنيـنَي وواجباهِتِْم:

 مـادُة رقـُم )11(: ال ُيسـَتمَلُك ملـُك أحـٍد إاّل للمنفعـِة العاّمـِة ويف مقابـِل تعويٍض عادٍل حسـَبم -
القانوِن. يعـنّيُ يف 

 مـادُة رقـُم )12(: ال ُتفَرُض قـروٌض جربيٌة، وال تصاَدُر أمـواٌل منقولٌة َأْو غـرُي منقولٍة إاّل بمقتض -
القانوِن.

أربُط 
الدستوِرمَع
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 حــــقُّ
التمّلِك

أنّظُم تعّلمي

أقّدُر دوَر الرشيعِة يف حتقيِق حاجِة الّتملِك لدى اإلنساِن.
........................................................................
........................................................................

1
2
3

أسمو بِقَيمي

             مفهوُمُه
..........................
...........................
...........................

 حكُم التملِك
..........................
...........................
...........................

 ِمْن أسباِب التملِك

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

قيوُد الّتملُِّك
...........................
...........................

ِمَن األحكاِم الرّشعيِة املتعلقِة 

بحقِّ الّتملُِّك
...........................
...........................
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أوّضُح املقصوَد بحقِّ التمّلِك.

أعدُد أربعَة أسباٍب للتمّلِك.

أذكُر القيوَد الواردَة عىل حقِّ التمّلِك.

أوّضُح احلكَم الرّشعيَّ يف املسائِل اآلتيِة:

  أ   ( متلَكِت الّدولُة قطعَة أرٍض ِمْن صاحبِها مقابَل تعويٍض؛ للمصلحِة العاّمِة.

ب ( أخَذ غنيٌّ ِمْن ماِل الّزكاِة.

ُأحّدُد  نوَع احلقِّ املتعّلِق بكلٍّ ِمَن األمثلِة اآلتيِة:

1

2
3
4

أخترُب معلومايت

5

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

عصري

درجُة التحقِق
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

نتاجاُت التََّعلُِّم

1

2

3

4

5

6

ُم  أدائي ُأقوِّ

ُح املقصوَد بحقِّ التملِك. أَوضِّ

أذكُر األدلَة الرّشعّيَة املتعلقَة بحقِّ اإلنساِن يف الّتملِك.

أعّدُد أسباَب التملِك املرشوعَة. 

ُأبّيُ األحكاَم الرّشعيََّة املتعلقَة بحقِّ اإلنساِن يف الّتملِك.

أوّضُح القيوَد الواردَة عىل حقِّ التملِك. 

ُأبِرُز  التطبيقاِت املعاصَة املتعلقَة بحقِّ اإلنساِن يف التمّلِك.
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َوحـّرَم  حقوِقهـا،  كاّفـَة  َومنَحهـا  املـرأَة،  اإلسـالُم  كـرََّم 
إيذاَءهـا بـأيِّ شـكٍل ِمـَن األشـكاِل، ووضـَع ترشيعـاٍت 
هـا، وأراَد للمرأِة أَْن  للحـدِّ ِمـَن الُعنِف الذي ُيـمَرُس ضدَّ

تكـوَن عنـرًصا فاعـاًل يف املجتمـعِ.

ِمْن صوِر عنايِة اإلسالِم باملرأِة 
)محايُتها ِمَن العنِف(

الدرُس رقُم 
)5(

    الفكرُة الرئيسُة

أهتيُأ وأستكشُف

نِي اآلتَينِي، ثمَّ أجيُب َعِن السؤاِل الذي يليِهم: أتأّمُل احلديَثنِي النبويَّ

قاَل سيُدنا رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: 
ا، وخيــارُُكم  ــقـً »َأكمُل املؤمنـنَي إيمًنا أحسنُُهــم ُخُل

] خيــارُُكم لنساِئِهم«       ]رواُه الرتمذيُّ

قاَل سيُدنا رسوُل اهللِ  ملسو هيلع هللا ىلص:
ـْن أّمتـي َيعوُل ثـالَث بنـاٍت، أَْو ثالَث  ـٌد ِم  » ليـَس أََح
  » الناِرِ ِمْن  ـُه ِحجاًبا  َل ْحِسَن إليِهنَّ إاّل ُكنَّ  ـُ أخـواٍت، في

]رواُه أمحد[

إضاءٌة

العنـُف يقابُلـُه الّرفـُق، والّرفـُق 
ولـنُي  املعاملـِة  الّلطـُف يف  ُهـَو 

والفعـِل. القـوِل  يف  اجلانـِب 
قاَل سيُدنا رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص : 

فـَق يف األمـِر  » إنَّ اهللَ حُيِـبُّ الرِّ
البخـاريُّ ومسـلم[ ]رواُه  ـِه«.  كلِّ
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َمهــا، وجعــَل هَلــا ِمــَن احلقــوِق مــا يضمــُن كرامَتهــا وحيقــُق إنســانيََّتها  اعتنــى اإلســالُم باملــرأِة، وكرَّ
وســعادهَتا يف احليــاِة، ودعاهــا إىل القيــاِم بواجباهِتــا جتــاَه املجتمــِع؛ لتكــوَن عنــرًصا فاعــاًل فيــِه، ومنــَع 

الّتعــرَض هَلــا بــأيِّ شــكٍل ِمــْن أشــكاِل اإلســاءِة اجلســدّيِة َأِو النّفســّيِة َأْو غرِيهــا. 

أستنرُي

  أ . العنُف القتصاديُّ :  مثَل حرماِنا املرياَث، أَْو منِعها ِمَن الّترصِف يف ماهِلا.
ِب أَِو القتِل. :  مثَل اإليذاِء بالرضَّ ب. العنُف اجلسديُّ

:  مثَل الّسبِّ والّشتِم. ج . العنُف اللفظيُّ
ِة للمرأةِ، وانتقادِها والّسخريِة ِمنْها. ّي : مثَل النَّظرِة الّدونِ  د . العنُف النّفيسُّّ

ِمْن أشكاِل الُعنِف ضدَّ املرأِةثانًيا:

     الُعنُف ضدَّ املرأِةأوًل:

أناقُش وجمموعتي اآلثاَر التي ُيَسبُِّبها العنُف ضدَّ املرأِة يف كلٍّ ِمَن اجلوانِب اآلتيِة:

أناقُش

- ............................- يـُضِعُف ثقَتها بنفِسها. - ............................
حيُّاجلانُب النَّفيسُّاجلانُب الجتامعيُّ اجلانُب الصِّ

موقُف اإلسالِم ِمَن الُعنِف ضدَّ امَلرَأِةثالًثا:

ـا وأخًتا وزوَجًة وبنًتا، وكاَن سـيُدنا رسـوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص أفَضَل  أمـَر اإلسـالُم بحْسـِن التَّعاُمِل َمـَع املرأِة ُأمًّ
ُكـْم ألهيل« ]رواه  ُكْم ألهِلِه، وأنا َخرْيُ ُكـْم َخرْيُ النّـاِس وخرَيُهـْم ُمعاَملًة ألزواِجـِه، وكاَن يقوُل: »َخرْيُ
هـا، َوِمْن ذلـَك، َفَقْد نـى سـيُدنا رسـوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن رضِب  الرتمـذّي[، وحـّرَم اإلسـالُم العنـَف ضدَّ

النّسـاِء، فقـاَل:  »ال ترِضبـوا إمـاَء اهللِ« ]رواُه أبـو داوَد[. وقاَل سـيُدنا رسـوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص : »لقـد أطاَف بآِل 
، ليـَس أولِئـَك بخياِرُكم« ]رواُه أبـو داوَد وابـُن ماجه[. ـٍد نسـاٌء كثرٌي يشـكوَن أزواَجُهنَّ حممَّ

أَْو  ا  ـلحُق هبا ضـرًرا جسـديًّ املـرأةِ، وُي مُتـاَرُس ضـدَّ  التي  ُهَو مجيُع أشكــاِل اإليـذاِء واالستغالِل 
ا أَْو غرَي ذلَك. معنويًّ
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ُر ُأفكِّ
ا  ، ُكــنَّ َلــُه ِســرْتً قــاَل ســيُدنا رســوُل اهللِ  ملسو هيلع هللا ىلص : »َمــْن َيــيل ِمــْن هــِذِه الَبنــاِت شــيًئا، فأْحَســَن إَلْيِهــنَّ

.] ِمــَن النّــاِر« ]رواُه البخــاريُّ
ملاذا اعتنى اإلسالُم باملرأِة وأوىص باإلحساِن إلْيها؟

أ.  حتقيًقا إلنسانيتِها، وحفًظا لكرامتِها.
ب.  .......................................................................

كاَن سيُدنا رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص حيسُن إىل النّساِء ويوص هبِنَّ خرًيا، وِمْن صوِر ذلَك:
ــْد ُســئَلْت أمُّ املؤمنــنَي عائشــُة  َعــْن عمــِل ســيِدنا أ.  مســاعدُة زوجاتــِه يف َأعــمِل املنــزِل، فَق

رســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص يف بيتِــِه فقاَلــْت: "كاَن رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيِصــُف َنْعَلــُه، َوَييــُط َثْوَبــُه، َوَيعَمــُل يف 
َبْيتِــه َكــم َيعَمــُل َأَحُدُكــْم يف َبْيتِــه".]رواُه أمحــُد[ )يصــُف: ُيصلــُح(.

ــْن ذلــَك أنَّ ســيَدنا رســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص حــجَّ بنســاِئِه، ب. : وِم ــُر مشــاعِرِهنَّ  مواســاُتُه هَلُــنَّ ملسو هيلع هللا ىلص وتقدي
فلــّم كاَن يف الطريــِق نــزَل رجــٌل فســاَق هِبِــنَّ فــأرسَع، فقــاَل َلــُه ســيُدنا رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »رفًقــا 
بالقواريــِر«.]رواُه البخــاريُّ ومســلم[. "وَقــْد تعثَّــَرْت داّبــُة زوِجــِه صفيــَة  يف الطريــِق، فأخَذْت 

تبكــي، فجــاَء رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فجعــَل يمســُح دموَعهــا بيــِدِه" ]رواُه أمحــُد[.
ــُه الســيدُة .ج : فقــْد كاَن ســيُدنا رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إذا دخَلــْت عليــِه ابنُت ــنَّ ــُه ملسو هيلع هللا ىلص هَلُــّن وفرُحــُه هِبِ  حمبُت

.] : »قــاَم إِلْيهــا، فأخــَذ بيِدهــا، وقّبَلهــا، وأجلَســها جملَســُه« ]رواُه أبــو داوَد والرتمــذيُّ فاطمــُة 
ــُه .د ، حّتــى إنَّ  كاَن ســيُدنا رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص يســتثمُر املناســباِت ليــوَص بالنّســاِء وبُِحســِن معاملتِِهــنَّ

ا«.  ــِة ِحجــِة الــوداِع قــاَل: » اّتقــوا اهللَ يف النَِّســاِء«، وقــاَل: » اْســَتْوصوا بِالنِّســاِء َخــرْيً يف ُخْطَب
ــِه[. ــٌق علي ]متف

، ه. ــنَّ ــِه شــؤوَن دينِِه ــّن في ُمُه ــُد هَلُّــنَّ جملًســا ُيَعلِّ ، َفَيعِق  كاَن ســيُدنا رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص هَيتــمُّ بتعليِمِهــنَّ
جــاُل بَحديثـِـَك،  َفَقــْد جــاَءِت اْمــَرَأٌة إىل ســيِدنا َرســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفقاَلــْت: يــا َرســوَل اهللِ، َذَهــَب الرِّ
َمــَك اهللُ، َفقــاَل: »اْجَتِمْعــَن يف َيــوِم َكذا  ُمنــا ممـّـا َعلَّ َفاْجَعــْل َلنــا ِمــن َنْفِســَك َيْوًمــا َنْأتيــَك فيــه ُتَعلِّ
َمــُه اهللُ . ]رواُه  َمُهــنَّ ممـّـا َعلَّ وَكــذا يف َمــكاِن َكــذا وَكــذا«، َفاْجَتَمْعــَن، فأتاُهــنَّ َرســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَعلَّ

.] البخــاريُّ

ُمعاَمَلُة سيِدنا رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص للَمْرَأِةرابًعا:
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ترشيعاُت اإلسالِم املتعّلقُة بحاميِة املرأِة ِمَن الُعنِفخامًسا:

ــاَءْت  ــْد ج ــِف، وَق ــَن العن ــا ِم ــا ومحايتِه ــِظ حقوِقه ــرأِة وحف ــِة امل ــِد مكان ــالُم يف تأكي ــبَق اإلس      س

ــْن حفــِظ حقــوِق  ــِه اإلســالُم ِم ــَع مــا دعــا إلي ــِة منســجمًة َم ــنِي الّدولّي بعــُض الترشيعــاِت والقوان

ــُه: ــَك أّن ــْن ذل املــرأِة. وِم

ُجِل يف التَّكليِف واجلَزاِء، قاَل َتعاىل:  خل ملىليلجمحمخم أ.  جَعَلها ُمساِوَيًة للرَّ

حنخنمنىنينجهمه       ]آل عمران:195[. جن ممىميم

مح ب. مججح  حج  ا َأْو بِنْتا َأْو ُأخًتا، قاَل َتعاىل:  مث   فرَض هَلا النََّفَقَة زوجًة َأْو أمًّ

جخ       ]البقرة:233[.

 أقرَّ هَلا حقَّ العمِل ضمَن الّضوابِط الرّشعّيِة.ج.

جبحب د. هئ مئ ًة مالِيًَّة ُمسَتِقّلًة، قاَل تعاىل:  خئ  أعطاها حقَّ الّتملِك، وجَعَل هَلا ِذمَّ

جتحت   ]النساء:32[. خبمبهب 

ها يف املرياِث.ه.  َضِمَن هَلا حقَّ

 منَحها حّرّيَة إبداِء رأهِيا، وحقَّ استشارهِتا يف الشؤوِن املتنوعِة، مثَل استشارِة سيِدنا رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص و.

السيِّدَة أمَّ سَلمَة  يف يوِم احلديبيِة.

ــًة ِمــْن ســرَيِة احلبيــِب املصطفــى ملسو هيلع هللا ىلص  مــِز املقابــِل، أســَتعِرُض أْمثَِل باســتخداِم الرَّ
َتــُدلُّ عــىل ُحســِن تعاُمِلــِه َمــَع املــرأِة:

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

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

َأذُكُر أمثَِلًة
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اجلهوُد الَوَطنِيَُّة حلاميِة املرأِة ِمَن العنِفسادًسا:

شـارَكِت اململكـُة األردنّيـُة اهلاشـميَُّة ُدَوَل العـالِ يف التصـّدي لظاهـرِة العنِف ضـدَّ املـرأِة، ووضَعِت 
الترشيعـاِت والقوانـنَيَ للحـدِّ ِمـَن العنـِف ضـدَّ املـرأِة، وِمـْن ذلـَك إنشـاُء إدارِة محايـِة األرسِة عـاَم 

"عـاَم )2017م( . )2002م(، وإصـداُر " قانـوُن احلميـِة ِمـَن العنـِف األرَُسيِّ

أستزيُد

َقـِت املـرأُة األردنيُة إنجـازاٍت كثريًة أسـهَمْت يف بناِء املجتمـِع األردنِّ وتطـوِرِه يف املجاالِت  لقـْد حقَّ
كافـًة، وَقْد عـّزَزْت ريادهَتـا حمليًّا وإقليميًّـا وَدْولًِيـا. وِمَن األمثلـِة عىل ذلَك: 

: مشـاركُة املـرأِة يف احلياِة السياسـيِة وصناعِة القـراِر عرَب السـلطَتنِي: الترشيعيِة، . 1 املجاُل السـيايسُّ
والتنفيذيِة )جملـِس الوزراِء والنـّواِب واألعياِن(.

: ارتفـاُع نسـبِة املتعّلـمِت، فقـْد بلَغـْت أكثَر ِمـْن 92% بحسـِب إحصاءاِت سـنِة . 2 املجـاُل العلمـيُّ
.2019

ـِة الوظائـِف وبـم ينسـجُم َمـَع منظومـِة الِقَيـِم . 3 : إثبـاُت املـرأِة حضوَرهـا يف كافَّ  املجـاُل املهنـيُّ
. األردنِّ املجتمـِع  يف  الّسـائدِة  والثقافيـِة  االجتمعيـِة 

: نمـوُّ دوِر املـرأِة املجتمعـيِّ بمشـاركتِها يف األعـمِل التطّوعّيـِة واخلدمـاِت . 4 املجـاُل االجتمعـيُّ
املجتمعّيـِة واجلمعيـاِت اخلرييـِة.

: حتقيـُق إنجـازاٍت عديدٍة بانخـراِط املرأِة يف سـوِق العمـِل وتبنّيها مشـاريَع . 5 املجـاُل االقتصـاديُّ
اقتصاديـًة خاصـًة هبا.

أجاَز اإلسالُم للّزوجِة امُلعنَّفِة ِمْن َزوِجها َأْن تطلَب الّطالَق ِمنُْه إِْن َلْ يكْن هنالَِك وسيلٌة لإلصالِح.

أربُط 
الفقِهمَع
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أنّظُم تعّلمي

ُر دوَر اإلسالِم يف محايِة املرأِة، وأعتزُّ بِِه. ُأَقدِّ
........................................................................
........................................................................

1
2
3

أسمو بِقَيمي

 من صوِر
 عنايِة اإلسالم

بِاملرأِة

محايُتها ِمْن أشكاِل العنِف
................
................
.................
.................

ِمْن صوِر ُحسِن معاملِة 
سيِدنا رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص للمرأِة

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

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

ترشيعاُت اإلسالِم املتعلقُة 
بحاميِة املرأِة ِمَن العنِف

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

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

موقُف السالِم ِمَن
 العنِف ضدَّ املرأِة
................
................
................



41

. ِه «، أبّيُ داللَة هذا الّتوجيِه النّبويِّ فَق يف األمِر كلِّ قاَل سيُدنا رسوُل  اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: » إنَّ اهللَ حُيِبُّ الرِّ
ُح مفهوَم العنِف ضدَّ املرأِة. أوضِّ

أعّدُد ثالًثا ِمَن الّترشيعاِت اّلتي رشَعها اإلسالُم حلميِة املرأِة ِمَن الُعنِف. 
أبّيُ كيَف تعاَمَل سيُدنا رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َمَع:

أ. بناتِِه.             ب. مشاِعِر زوجاتِِه.         ج. تعليِم املرأِة.
ْرأِة  ْسَمَح بِإِساَءِة ُمعاَمَلِة امَل ُأبّيُ داللَة قوِل جاللِة امللِك يف توجيهاتِِه حلميِة املرأِة ِمَن العنِف: )لْن َن

ْفِل يف األردنِّ(. أِو الطِّ
.) ، االقتصاديِّ ، االجتمعيِّ ِز املرأِة يف املجاالِت اآلتيةِ: )السيايسِّ أذكُر صورًة ِمْن ُصوِر متّي

أختاُر ِمَن اجلدوِل اآليت العبارَة املناسبَة التي تدلُّ عىل أنَّ اإلسالَم عالَج شكاًل ِمْن أشكاِل العنِف 
ضدَّ املرأةِ: 

 أ.  احرتَم اإلسالُم شخصيََّة املرأِة وأوىص بمراعاِة مشاعِرها حفاًظا َعَلْيها ِمَن: ....................
ب. منَح اإلسالُم املرأَة احلقَّ يف العمِل الذي تنفُع فيِه نفَسها وأّمَتها حفاًظا َعَلْيها ِمَن: ..............     

ج. نى النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َعْن رضِب املرأِة حفاًظا َعَلْيها ِمَن: ...............................................

1
2
3
4

5

6
7

العنُف النفيسُّالعنُف القتصاديُّالعنُف اجلسديُّ

أخترُب معلومايت

درجُة التحقِق
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

نتاجاُت التََّعلُِّم

1

2

3

4

5

ُم  أدائي ُأقوِّ

ُأوضحُّ مفهوَم العنِف ضدَّ املرأِة.

أذكُر أشكاَل العنِف ضدَّ املرأِة.

أوضُح كيَف عالَج اإلسالُم العنَف ضدَّ املرأِة.

ا َوبِنًْتا َوَزْوَجًة. أبيُّ كيَف تعامَل سيُدنا رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص مَع املرأِة ُأمًّ

َأَتَتبَُّع التَّرشيعاِت املَتعلِّقَة بحميِة املرأِة ِمَن العنِف.
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لـكلِّ عمٍل أسـاٌس يقوُم عليـِه،  فـإذا أرْدُت مثـاًل َأْن أبنَي بيًتا 
فإنَّنـي أذهُب إىل مهندٍس لريسـَم يل خمطـَط البيِت.

ثـمَّ  املـرَض،  ليشـّخَص  الطبيـِب  إىل  فأذهـُب  وإذا مرْضـُت 
وِمـَن   ، الصيـدالنُّ يرصُفـُه  الـذي  املناسـَب  الـدواَء  يصـَف 
اخلطـأِ َأْن أجتـاوَز الطبيـَب وأذهـَب مبـارشًة إىل الصيـدالّن. 
وإذا احتْجـُت إىل توضيـِح حكـِم مسـألٍة فقهّيـٍة فأذهـُب إىل 
الفقيـِه املختـصِّ يف ذلـِك، ولكـْن، َهْل للفقـِه أصٌل قـاَم عليِه 
كـم يقـوُم البنـاُء عـىل أسـاٍس وقواعـَد؟ وكيـَف يبنـي الفقيُه 

؟ َمُه أحكا
ـوَر اآلتيَة، وأسـتنتُج اسـَم العلِم الذي يسـتنُد إليِه  أتأّمـُل الصُّ

 : الفقيـُه للوصوِل إىل احلكـِم الرّشعيِّ
............................................................

علُم أصوِل الفقِه 
الدرُس رقُم 

)6(

أهتيُأ وأستكشُف

علــُم الفقـِه: العلُم باألحكـاِم 
الّشـرعّيِة العمليِة املستنَبطِة ِمَن 

األدلِة التفصيليِة.
األحكـاُم الرشعّيُة العمليُة: ِهَي 

األحكـاُم املتعلقُة بأفعاِل النّاِس، 
مثــَل: إباحِة البيـِع، ووجــوِب 

الّصالِة، وحرمِة اخلمِر.
األدلــُة الّتفصيليـُّة: ِهـَي األدلـُة 
اجلزئيـُة اخلاّصـُة بـكلِّ مسـألــٍة 
واملـأخوذُة ِمـَن القـرآِن الكريـِم 
والسنّــِة النبــوّيـِة، مثــَل قـولِِه 

تعاىل: ﴿ خيميىييي 
ٰذٱ﴾ ]البقرة:275[، ففيِه دليٌل عـىل 

با.  إباحِة البيِع وحرمِة الرِّ

    الفكرُة الرئيسُة

  علــُم أصــوِل الفقــِه ُهــَو أســاٌس ســابٌق لعلــِم الفقــِه، وبِــِه نعــرُف 
كيفيــَة اســتنباِط األحــكاِم الرّشعّيــِة للمســائِل املختلفــِة. 

إضاءٌة
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ُهـَو العلـُم بالقواعـِد واألدلـِة اإلمجالّيـِة 
اّلتـي يتوّصـُل هبـا املجتهـُد إىل اسـتنباِط 
األحـكاِم الرّشعّيـِة )العملّيِة( ِمـْن أدّلتِها 

الّتفصيلّيـِة.

األدلُة اإلمجالّيُة 
التي ُتستنَبُط 

األحكاُم الرّشعّيُة 
ِمنها

القرآُن الكريُم

نُّة النّبوّيُة  السُّ
الرّشيفُة

اإلمجاُع

القياُس

القواعُد 
األصولّيُة

مقاصُد 
الرّشيعِة

أستنرُي

مفهوُم علِم أصوِل الفقِهأوًل:

    مرَّ علُم أصوِل الفقِه بمرحلَتنِي ُها:
 مرحلـُة ما قبـَل الّتدويِن: ففي عهـِد الّصحابِة والّتابعنَي كاَنْت طرائُق االسـتنباِط حـارضًة يف أذهاِنِْم أ.

نـًة، وكانـوا ُيصِدروَن األحـكاَم املتعـددَة بناًء عىل هذِه األصـوِل املسـتقرِة لدهيُِم التي  ولْ تكـْن مدوَّ
َعِلموهـا ِمـْن نصوِص القرآِن الكريِم وَهْدِي سـيِدنا رسـوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص.

 مرحلـُة الّتدويـِن: يف أواخـِر القـرِن الّثـان اهلجـريِّ اسـتقلَّ التأليُف يف علـِم أصوِل الفقـِه يف كتٍب ب.
خاصـٍة، وكاَن أّوَل َمـْن كتـَب يف هـذا العلـِم بصـورٍة مسـتقلٍة اإلمـاُم حممـٌد بـُن إدريٍس الشـافعيُّ 

فاُت.     رمحـُه اهللُ )تـويَف 204هــ( يف كتابِِه )الّرسـالُة(، ثـمَّ بعَد ذلـَك تواَلـِت الكتابـاُت واملؤلَّ

نشأُة علِم أصوِل الفقِهثانًيا:

 يبحـُث علـُم أصـوِل الفقـِه يف القواعِد واألِدّلـِة اإلمجالّيـِة اّلتي ُتوِصُل إىل اسـتنباِط األحـكاِم الرّشعّيِة 
العملّيـِة، وكيفيِة أخـِذ األحكاِم الرّشعّيـِة ِمنْها.

التـي  القواعـَد  للفقيـِه  يضـُع  األصـوِل  فعـاِلُ  الفقـِه؛  لعلـِم  أسـاٌس  الفقـِه  أصـوِل  َفِعلـُم    
ليسـرَي  الفقيـُه  يـأيت  ثـمَّ  األّدلـِة،  ِمـَن  الرّشعيـِة  األحـكاِم  اسـتنباِط  عنـَد  عمِلـِه  يف  عليهـا  يسـرُي 
تعـاىل:  قوُلـُه  مثـاًل:  فيقـوُل  الفقهيـِة،  املسـائِل  حكـِم  عـىل  هبـا  فيسـتدلُّ  القواعـِد،  تلـَك   عـىل 

﴾ ]النساء:103[ دليٌل تفصييلٌّ عىل وجوِب الّصالِة.  ﴿
 

موضوُع علِم أصوِل الفقِهثالًثا:
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لعلِم أصوِل الفقِه أّهّيٌة كبريٌة، تظهُر يف:
 معرفــِة طرائــِق اســتنباِط األحــكاِم الرّشعّيــِة ِمــْن أدلتِهــا، وذلــَك بربــِط األحــكاِم الفقهّيــِة باألدّلــِة أ.

. عّيِة لرّش ا
 القــدرِة عــىل اســتنباِط األحــكاِم الرّشعّيــِة للمســائِل املســتجّدِة يف حيــاِة النّــاِس، مثــَل اســتنباِط ب.

حكــٍم رشعــيٍّ ملســألِة نقــِل األعضــاِء َأِو الّتــربِع هبــا َأْو بيِعهــا.
 املوازنِة َبنْيَ أقواِل الفقهاِء لبياِن الّراجِح منها، استناًدا إىل املوازنِة َبنْيَ األدلِة.ج.

أمّهيُة علِم أصوِل الفقِهرابًعا:

ِمْن فهمي ملِا سبَق أبّيُ دوَر كلٍّ ِمَن:
....................................................................:   أ  ( األصويلِّ
ب( الفقيـــِه:....................................................................

ُر وأبّيُ ُأفكِّ

أشكَلْت عيلَّ مسألًة فقهّيٌة، وأمامي جمموعُة أشخاٍص، فمْن أسأُل منُهْم؟ أعلُل إجابتي.
)طبيـٌب، مهنـدٌس، معلـُم الرتبيـِة اإلسـالمّيِة، رجـٌل بوظيفـٍة مرموقـٍة، ُمْفـٍت مـن دائـرِة اإلفتـاء، 

طالـُب علـٍم، عـالُ أرصـاٍد جوّيـٍة، معلمـُة األحيـاِء، صديـٌق يل(.
......................................................................................

ُر وأعلُل ُأفكِّ
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أستزيُد

ِم أمٌر يساعُد عىل إنقاِذ حياِة اآلَخريَن، فهْل جيوُز نقُل الّدِم ِمْن إنساٍن إىل آخَر؟ الّتربُع بالدَّ
ـَل الفقهـاُء إىل القـوِل بجـواِز نقـِل الّدِم ِمْن إنسـاٍن إىل آَخـَر بناًء عىل جمموعـٍة ِمَن األِدّلـِة، وِهَي  توصَّ

كـم يأيت:

ُن ِمنْها. ُل اليِء وماّدُتُه التي يتكوَّ األصُل: ُهَو األساُس الذي يقوُم عليِه اليُء، وُهَو أوَّ
وأصوُل العلوِم: قواعُدها التي ُتبنى عليها األَحكاُم.

أربُط 
مَع

اللغِة 
العربيِة

توجيُه الّدليِل الدليُل التفصيلُّ الفرعيُّ الّدليُل اإلمجايلُّ الُكلُُّّ

الّتـربُع بالـّدِم يسهُم يف إحياِء 
النّفِس البرشّيِة.

ىي  مي خي قـاَل تعـاىل:                     ُّٱحي
ٰر﴾                                  ]املائدة: 32[ ٰذ يي

القرآُن الكريُم

هــذا احلـديُث ُحكٌم بوجوِب 
الّتداوي.  

 

جاَء أعرايبٌّ فقـاَل: يا رسوَل اهللِ، أنتداوى؟ 
قاَل: »َنَعْم، فإنَّ اهللَ َلْ ُينزْل داًء إاّل وأنزَل َلُه 
 شفاًء، َعِلـَمُه من َعِلَمُه وَجِهَلُه مـن َجِهَله«   

                                        ]رواه أمحد[.

الّسنّـُة النّبـوّيُة

بـرُع بالـدِم حيـقُق مقـاصَد  الّت
الرّشيعِة بحفِظ النّفِس البرشّيِة.

حفُظ النّفِس مقاصُد الرّشيعِة

إذا وقـَع الضـّرُر عىل إنســاٍن 
وجَبـْت إزالُتـُه إِْن كـاَن ذلـَك 
باإلمـكاِن، لـكْن ِمـْن دوِن َأْن 
يرتتـَب عـىل ذلَك ضـرٌر أكرُب.

- الرّضُر ُيزاُل.
القـواعُد األصوليُة           - ال رضَر وال رِضاَر.
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ُأقّدُر دوَر علمِء املسلمنَي يف خدمِة الّديِن.
.........................................................................
.........................................................................

1
2
3

أسمو بِقَيمي

أنّظُم تعّلمي

علُم أصوِل الفقِه

ُهَو .............

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

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

األدلُة التي ُتستنَبُط 
منها األحكاُم الرّشعّيُة

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

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

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

.............4

نشأُتُه

...........

...........

...........

موضوُعُه

...........

...........

...........

أمهيُتُه  

1. معـرفُة طرائـِق 
استنبـاِط األحـكاِم 
الرشعيِة ِمْن أدلتِهـا.

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

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

مفهوُمُه
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أخترُب معلومايت

ُح مفهوَم علِم أصوِل الفقِه. أوضِّ

ُأبّيُ أهيَة علِم أصوِل الفقِه.

أذكُر ثالثًة ِمْن مصادِر استنباِط األحكاِم الرّشعيِة.

ُح العبارَتنِي اآلتيَتنِي: أصحِّ

.   أ . نشَأ علُم أصوِل الفقِه يف نايِة القرِن الثالِث اهلجريِّ

ب. يبحُث علُم أصوِل الفقِه يف أنشطِة األفراِد مجيِعها.

ُأقارُن َبنْيَ علِم الفقِه وعلِم أصوِل الفقِه يف اجلدوِل اآليت:

1
2
3

4

5

علُم أصوِل الفقِه علُم الفقِه وجُه املقارنِة
الّتعريُف

األدّلُة املستخَدمُة فيِه
املوضوُع

لقُب العاِلِ املشتِغِل بِِه

درجُة التحقِق
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

نتاجاُت التََّعلُِّم

1

2

3

4

5

ُم  أدائي ُأقوِّ

أوّضُح مفهوَم علِم أصوِل الفقِه.

أتتبعُ مراحَل نشأِة علِم أصوِل الفقِه.

ُأبّيُ أّهيَة علِم أصوِل الفقِه.

ُأحّدُد موضوَع علِم أصوِل الفقِه.

ُأقّدُر دوَر علمِء أصوِل الفقِه يف خدمِة الرّشيعِة اإلسالمّيِة.
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الَوحدُة الثانيُة
قاَل تعاىل: ﴿جئحئخئمئهئ﴾

                                                  ]األنعاِم:161[

حمتوياُت الوحدِة الثانيِة

سورُة البقرِة: اآليتاِن الكريمتاِن )144-143(1

2

3

ِمْن مقاصِد الرّشيعِة )حفُظ الّديِن(

4

حديٌث رشيٌف )حفُظ الّلساِن(      

5

التالوُة والتجويُد : أحكاُم وقِف التالوِة وعالماُتُه

القيادُة اهلاشميُة ودوُرها يف إبراِز صورِة اإلسالِم6

مراتُب الّديِن 
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 سورُة البقرِة
 اآليتاِن الكريمتاِن )143ـ144(

الدرُس رقُم 
)1(

    الفكرُة الرئيسُة

أهتيُأ وأستكشُف

  أنقُد املواقَف اآلتيَة: . 1
أبًدا.   تفطُر  وال  كلَّها  الّسنِة  أياَم  ليىل  تصوُم  أ-     
 ب- يرتُك غساٌن بعَض الصلواِت ِمْن دوِن عذٍر.
أداِء  عىل  حرِصِه  َمَع  مالِِه،  زكاَة  باسٌم  ُيِرُج   ج- 

      الصدقاِت الّتطوعيِة. 
أتأمُل الشكَل اآليَت، وأستنتُج مصطلًحا مناسًبا . 2

أكتُبُه يف الدائرِة التي تتوسُط الّشكَل:  

إفراٌطتفريٌط

ِة،  الوسطّي قيمَة  الكريمتاِن  اآليتاِن  تبنّيُ    
مثَلم  تعاىل،  اهللِ  أوامَر  املؤمننَي  التزاِم  ورضورَة 

حصَل عنَد حتويِل القبلِة. 

إضاءٌة

الّتعريُف بسورِة البقرِة:
ســورُة البقـرِة مـدنيـٌة، وِهـَي 

الّسورُة الّثانيُة ِمْن حيُث الرّتتيُب 
يف املصحـِف الـرّشيِف، َوِهَي 

أطـوُل سورٍة يف القرآِن الكريِم، 
عـدُد آياهِتا 286 آيًة. وممّا جاَء 
يف فضـِلها مـا رواُه َأبـو هريرَة 
 َأنَّ سيَدنا رسـوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص 
َعلوا ُبيوَتُكْم َمقابِـَر،  قاَل:»ال جَتْ

ْيطاَن َينِْفُر ِمن اْلَبْيِت الَّذي  إِنَّ الشَّ
ُتْقَرُأ فيِه سوَرُة اْلَبَقَرِة« ]رواُه مسلٌم[.
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 أفهُم وأحفُظ
ٱٱٱٻٱٻ 

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ
 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ
 يف ىف يث ىث نث مث زث يترث ىت نت
 ام يل ىل  مليك ىك مك لك اك ىقيق
 ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم
 مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي
 مت حتخت جت هب مب خب حب جبهئ
 خس حس مخجس جخ مح جح مج حج مث هت
  َّٱمص خص حص مس

 

 مس

ٰرٰى: نُجها معتدٌل.

: يرتدُّ َعِن  نتىتيترث

اإلسالِم.

نث: شاّقًة وثقيلًة.

: ُيذهُب  ىكيكمل

أجوَرُكْم.

خئ:  نحَو َأْو جهَة.

املفرداُت والرتاكيُب

أستنرُي

الَتلِف.
الوسطيُة.

اآليُة )143(

التزاُم أوامِر اهللِ َتعاىلالَتلِف.
 )حتويُل الِقبلِة(.

اآليتاِن )144-143(

موضوعاِت اآليَتِي الكريمَتِي
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الوسطيُةأوًل:

مــدَح اهللُ تعــاىل هــذِه األمــَة باتباِعهــا منهــَج الوســطّيِة واالعتداِل 
ْت أّمــُة ســيِدنا  يف مناحــي احليــاِة كلِّهــا، وهبــذِه الوســطّيِة اســتحقَّ
حممــٍد  ملسو هيلع هللا ىلص الّشــهادَة عــىل األمــِم يــوَم القيامــِة بــأنَّ أنبياَءُهــْم َقــْد 
بّلغــوا رســاالِت اهللِ تعــاىل، ونبيُّنــا حممــٌد ملسو هيلع هللا ىلص  سيشــهُد عــىل أمتـِـِه 

بتبليِغهــا ديــَن اهللِ تعــاىل.
ــزاِم  ــلَّ اللت ــزَّ وج ــاَر اهللِ ع ــُة اختب ــُة الثاني ــُة الكريم ــِت اآلي وبيَّنَ
ــِت  ــِت املقــدِس إىل بي ــْن بي ــِة ِم ــِل القبل ــَرُه بتحوي املســلمنَي أوام

ــراِم. اهللِ احل
- الَوَسطيـُة: ِهَي املوازنُة واالعتداُل يف األموِر كلِّها ِمْن دوِن إفراٍط وال تفريٍط.

َوَقــْد متّيــَزْت أّمــُة اإلســالِم بالَوســطّيِة يف مجيــِع جوانــِب حياهِتــا: العملّيــِة، واألخالقّيــِة، واالعتقادّيِة. 
واهللُ تعــاىل أمــَر باالعتــداِل والوســطّيِة يف أكثــَر ِمــْن آيــٍة يف كتابـِـِه العزيــِز.

ــقُّ  ــم يش ــاَس ب ــلَّ النّ ــزَّ وج ــِف اهللِ ع ــدِم تكلي ــالِل ع ــْن خ ــالِم م ــطّيِة يف اإلس ــُة الوس ــُر خاصّي تظه
ــرٍس. ــهولٍة وُي ــِة بس ــكاِم الرّشعّي ــِق األح ــْن تطبي ــلَم ِم ــُن املس ــا ُيمكِّ ــْم، ممّ عليِه

أتعـــّلُم 

الفرُق َبْيَ اإلفراِط والّتفريِط
ُد يف  اإلفراُط: ُهــَو الّتشـدُّ
القياِم باألعمِل والواجباِت. 
التفريُط: ُهـَو الّتهـــاوُن 

وعدُم أداِء الواجباِت.  

أتأّمُل النّصوَص اآلتيَة، وأِصُل بخطٍّ كالًّ ِمنْها بم يناسُبُه ِمْن مظاهِر الوسطّيِة:

أتأّمُل وأِصُل

النّصُّ

مغجفحفخفمف  جغ مع جع مظ حط مض ٱ قاَل تعاىل: ﴿

﴾                                  ]القصص: 77[ جل مك لك خك حك جك مق حق

﴾ جل جه ين ىن من خن حن جن يم ىم قاَل تعاىل: ﴿
                               ]األعراف: 31[

قاَل تعاىل: ﴿منىنينجهمهىهيهجيحيخي 

﴾                                                       ]اإلرساء: 29[ يي ىي مي

مظاهُر الوسطّيِة

الّتوّسُط واالعتداُل يف الّطعاِم 
والرّشاِب

نيا واآلخرِة امُلوازنُة َبنْيَ الدُّ

الّتوّسُط واالعتداُل يف النّفقِة



52

يســعى املســلُم يف حياتِــِه إىل إرضــاِء اهللِ تعــاىل، وذلــَك بالتــزاِم أوامــِرِه واجتنــاِب نواهيــهِ، َوِمــْن ذلــَك 
اســتجابُة املســلمنَي ألمــِر اهللِ تعــاىل بتحويــِل القبلــِة.

قــاَل تعــاىل:

التزاُم أوامِر اهللِ تعاىلثانًيا:

مت    ﴿نبىبيبرتزت

نتىتيت﴾   

 ﴿زثمثنثىثيث

ىق﴾ يف ىف   

يك﴾  ىك مك لك اك ﴿

ٰىري  ننىنين  ﴿من

ىي﴾. ني مي   

مئ  خئ ﴿جئحئ

مبهب  هئجبحبخب

جتحت﴾.

﴿نئىئيئربزبمب﴾

كاَن أمـُر اهللِ عزَّ وجلَّ بتحويِل القبلـِة ِمْن بيِت املقِدِس 
بـُع أمَر اهللِ ورسـولِِه ملسو هيلع هللا ىلص،  إىل الكعبـِة امُلرّشفـِة اختبـاًرا ملَِـْن يّت

ولضعيـِف اإليمِن الذي َقـْد يرتدُّ َعِن اإلسـالِم.

املؤمـُن امُلخلـُص ال جيُد مشـّقًة يف التزاِم أوامـِر اهللِ تعاىل، 
ـُه يرتدُد. أّما ضعيـُف اإليمِن فإنَّ

جاَء يف سبِب نزوهِلا أنَّ الّصحابَة   سألوا َعْن حاِل َمْن 
ْم، فجاَء  ماَت ِمَن املؤمننَي قبَل حتويِل القبلِة َوَعْن ُحكِم صالهِتِ

ْم وثواهَبا. ُه َلْن ُيضيَع أجَر صالهِتِ الّردُّ ِمَن اهللِ تعاىل بأنَّ

َقـْد علـَم اهللُ تعاىل ترّقَب سـيِدنا رسـوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص وانتظاَرُه 
نـزوَل الوحـِي إليـِه يف شـأِن حتويـِل القبلِة، فتـمَّ مـا أراَدُه وما 

يرضيـِه ملسو هيلع هللا ىلص بتحويـِل القبلـِة نحَو الكعبـِة املرشفِة.

املسـلمنَي  تعـاىل  اهللُ  أمـَر  للهجـرةِ،  الّثانيـِة  الّسـنِة   يف 
ـْم. صالهِتِ يف  الكعبـِة  إىل  بالّتوجـِه 

صـىّل سـيُدنا حممـٌد ملسو هيلع هللا ىلص واملسـلموَن َمَعـُه مّتجهـنَي إىل 
ْم مدًة تقارُب 17 شـهًرا بعـَد اهلجرةِ. بيـِت  املقـِدِس يف صالهِتِ
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ُأطبُِّق ما تعّلْمُت
أضُع وزمالئي/ زمياليت ضوابَط للّتعامِل َمَع وسائِل الّتواصِل االجتمعيِّ يف احلاالِت اآلتيِة:

أ. اخلـالُف يف الـرأِي عنَد احلـواِر َمَع 
أصحـاِب الثقافـاِت األُخرى.

............................. -

............................. -

ب. حساٌب ينرُش العقائَد الباطلَة واألفكاَر 
اهلّدامَة املخالفَة للقيِم واملبادِئ.

................................. -

................................. -

أستزيُد

بلَتِي مسجُد الِق
أثنـاِء صـالِة  ـُه يف  أنَّ املنـورةِ، ورَد  املدينـِة  ِمـْن مسـاجِد  ُهـَو مسـجٌد 
املسـلمنَي فيـِه باجتاِه بيِت املقـِدِس، نزَل أمـُر اهللِ تعاىل بتحويـِل القبلِة 
إىل الكعبـِة، فنادى منـاٍد ِمْن خلِفِهـْم يأمُرُهْم بتحويِل القبلـِة، فم كاَن 
ــِهْم واجتهوا جنوًبا  منُهـْم إاّل أَِن اسـتجابوا ألمِر اهللِ تعاىل يف أثناِء صالتِ

َي املسـجُد هبذا االسـِم. باجتـاِه مكـَة املكرمِة، فُسـمِّ

ِمَن املصطلحاِت املقاربِة ملعنى الوسطيِة: االقتصاُد
اقتصَد يف أمِرِه: توّسَط فَلْم ُيْفِرْط.

. ْ اقتصَد يف النفقِة: َأْي َلْ يرسْف َوَلْ ُيَقرتِّ

قاَل تعاىل: ﴿مهٰهجي﴾ ]لقمن: 19[؛ َأْي توّسْط يف مشِيَك واعتدْل.

أربُط 
مَع

اللغِة
العربيِة
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أنّظُم تعّلمي

ألتزُم أوامَر اهللِ تعاىل يف كلِّ حاٍل. 
.........................................................................
.........................................................................

1
2
3

أسمو بِقَيمي

ِقبلُة املسلمَي 
األوىل: 

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

الّتعريُف
 بسورِة البقرِة:
 .............
 .............
..............

مفهوُم الوسطيِة:
.............
.............
.............

ِمْن مظاهِر الوسطيِة:
 .............
 .............
.............

حتويُل القبلِة يف 
السنِة: 

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

سـورُة البقـرِة 
اآليتاِن الكريمتاِن
 )143ــ 144(
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7

أمّيُز اإلجابَة الّصحيحَة يف ما يأيت:
  أ .)        ( أمَر اهللُ تعاىل نبيَُّه ملسو هيلع هللا ىلص بتحويِل القبلِة إىل الكعبِة املرشفِة يف الّسنِة الّثانيِة للبعثِة.           

ب.)       (  سورُة البقرِة ِهَي السورُة األوىل يف ترتيِب املصحِف الرشيِف.                 
 ج.)        (  ِمْن مظاهِر الوسطيِة الّتشدُد يف الّرأِي وعدُم تقبِل الّرأِي املخالِف.

ُأبدي رأيي يف املواقِف اآلتيِة:
يتابُع مأموٌن عرَب موقِع يوتيوِب اإللكرتونِّ مقاطَع تدعو إىل الّتدّيِن القائِم عىل الّتسامِح أ-

يِن.  واالعتداِل، وحتّذُر ِمَن العنِف والُغُلوِّ يف الدِّ
ينفُق سمرٌي مرصوَفُه الّشهريَّ عىل التنّقِل َبنْيَ املطاعِم واملقاهي وأماكِن الرتفيِه. ب-
يتقاعُس زيٌد َعْن أداِء الّصالِة بحّجِة ضياِع وقتِِه وُهَو يدرُس.ج-

أكتُب اآليَتنِي الكريمَتنِي ِمْن قولِِه تعاىل: ﴿ييٰذٰرٰى﴾ إىل قولِِه تعاىل: ﴿ حس 
خسمسحصخصمص﴾.

ُح مفهوَم الوسطّيِة.  أوضِّ
أقرتُح عنواًنا مناسًبا ملِوضوَعِي اآليَتنِي الكريمَتنِي.

﴾ ىي ني زي مي ري ٰى ين ىن نن من أوّضُح سبـَب نزوِل قولـِِه تعاىل: ﴿
أبّيُ معاَن املفرداِت والرتاكيِب اآلتيِة:

مئ.                     ج. نث.  أ.  نتىتيت.                         ب. خئ 

1
2
3
4

5

6

أخترُب معلومايت

درجُة التحقِق
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

نتاجاُت التََّعلُِّم

1

2

3

4

ُم  أدائي ُأقوِّ

أتلو اآليَتنِي الكريمَتنِي )143-144( ِمْن سورِة البقرِة تالوًة سليمًة.

أبّيُ معاَن املفرداِت والرتاكيِب الواردِة يف اآليَتنِي الكريمَتنِي املقّررَتنِي.

أفّسُ اآليَتنِي الكريمَتنِي املقّررَتنِي.

أحفُظ اآليَتنِي الكريمَتنِي )143-144( ِمْن سورِة البقرِة غيًبا.



56

إضاءٌة أهتيُأ وأستكشُف

النّاِس  حياُة  ستكوُن  كيَف  موجوًدا؟  الّديُن  يُكِن  َلْ  َلْو  ماذا 
حينَها؟

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

ِمْن مقاصِد الرّشيعِة
 )ِحْفُظ الّديِن(

الدرُس رقُم 
)2(

أستنتُج

ِمْن خالِل اإلضاءِة، أستنتُج مقصَد الرّشيعِة الذي يُدلُّ عليِه كلُّ نصٍّ ِمَن النّصوِص الرّشعّيِة اآلتيِة:

مقصُد الرّشيعِةاآليـــُة

﴾     ]اإلرساء: 32[ مك لك اك يق ىق يف ىف يث قاَل تعاىل: ﴿ىث

﴾ زت رت يب ىب نب مب زب رب قاَل تعاىل: ﴿يئ
                                      ]النساء: 29[

حفُظ النفِس

﴾    ]الزمر: 9[ قاَل تعاىل: ﴿مفحقمقجكحكخكلكمكجل

ىنينِ﴾                   ]البقرة: 188[ نن من قاَل تعاىل: ﴿زن
قاَل تعاىل: ﴿يلامممرنزنمن﴾                ]النساء: 36[

    الفكرُة الرئيسُة

       ُيعـدُّ حفـُظ الّديـِن ِمـْن مقاصـِد اإلسـالِم الرّضوريـِة 
ـِه،  وبَربِّ بنفِسـِه  اإلنسـاِن  عالقـَة  ـُم  ينظِّ ـُه  ألنَّ الُكـربى؛ 
وباآلَخريـَن؛ وَقـْد وضـَع اإلسـالُم مبـادَئ  وأحكاًمـا عّدًة 

هتـدُف إىل احلفـاِظ عـىل الّديـن.
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أستنرُي

أمهيُة الّديِن يف حياِة الفرِد واملجتمِعثانًيا:

يَن: إِنَّ الّديَن ذو أّهّيٍة عظيمٍة لألفراِد واملجتمعاِت، ذلَك أنَّ الدِّ
 سبُب سعادِة اإلنساِن يف الّدنيا ونجاتِِه يف اآلخرِة. أ.

 ُيلّبي حاجَة اإلنساِن الِفطرّيَة للتَّديُِّن.ب.
  يقـّوي يف نفـِس اإلنسـاِن اجلانـَب األخالقـيَّ ومعـاَن اخلـرِي والفضيلـِة، وبذلـَك يسـوُد األمـُن ج.

املجتمعـاِت. يف  واالسـتقراُر 

مفهوُم حفِظ الّديِنأوًل:

 لقـْد تكّفـَل اهللُ عـزَّ وجـلَّ بحفـِظ القـرآِن الكريـِم  ِمـَن الّتحريـِف والّتبديـِل والّضيـاِع، قـاَل َتعـاىل:

﴿يلامممرنزنمننن﴾ ]احلجـر:9[، واملسـلموَن مطاَلبوَن بتطبيِق مبـادِئ الّديِن وإقامِة 

أحكاِمِه.
فـاُع عنُه، وردُّ  عـوُة إليِه، والدِّ ِحْفـُظ الّديـِن: ُهَو تعظيُم شـعائِرهِ، والعمـُل بأركانِِه، وإقامـُة أحكاِمِه، والدَّ

ما ُيثـاُر حوَلُه ِمْن ُشـُبهاٍت.

لِة الرّشعّيِة اآلتيِة أّهيَة حفِظ الّديِن: أستنتُج ِمَن األدِّ

ُل وَأستنتُج َأَتَأمَّ

أمهّيُة حفِظ الّديِن اآليــُة

 قاَل تعاىل: ﴿رنزنمنننىنينٰىريزيميني﴾
                                                                                                                  ]البقرة: 138[
قاَل تعاىل: ﴿نثىثيثىفيفىق﴾                                   ]هود: 112[

لك  اك يق ىق يف ىف قاَل تعاىل: ﴿ٱزثمثنثىثيث
ملىليلاممم﴾                   ]النحل: 97[ يك ىك مك

مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق قاَل تعاىل: ﴿حق
﴾                                                                                                  ]طه: 124[                هل
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املبادُئ واألحكاُم التي جاَء هبا اإلسالُم حلفِظ الّديِنثالًثا:

جاَء اإلسالُم بمجموعٍة ِمَن املبادِئ واألحكاِم التي هتدُف إىل احلفاِظ عىل الّديِن، َوِمْن ذلَك: 

ِه، وُرُسـِلِه، .أ بِ  وجـوُب الّتصديـِق بـأركاِن اإليـامِن: َوِهـَي اإليمُن بـاهللِ، ومالئكتِـِه، وُكُت

يك  ىك مك لك اك يق ىق يف واليوِم اآلِخـِر، ﴿ىف

﴾]النساء:136[.  يل ىل مل

، وغرِيها .ب  وجـوُب التـزاِم أداِء العبـاداِت: كالّصـالِة والّصيـاِم والـّزكاِة  واحلـجِّ

العبـاداِت. ِمَن 

ُتثـاُر حوَلـُه: .ج التـي  ـُبهاِت  إليـِه باحلكمـِة واملوعظـِة احلسـنِة، وردُّ الشُّ الّدعـوُة   

ليــِل واحلــواِر واإلقنــاِع وباألســلوِب احلََســِن، قاَل  وذلَك باحلُّجــِة والدَّ

هب  مب خب جب هئ مئ خئ حئ جئ تعـاىل:﴿يي

ـاِس عـىل اعتناِقِه،  حت﴾  ]النحـل:125[، فَقـْد نـى اإلسـالُم َعـْن إكراِه النّـ جت 

]البقـرة:256[.   ﴾ ﴿جمحمخمممجنحنخنمنهنجهمه تعـاىل:  قـاَل 

  األمُر باملعروِف والنهُي َعِن املنكِر: َوُهَو ِمْن أعظِم شـعائِر اإلسـالِم  وواجباتِِه، .د

إِْذ  يـؤّدي إىل اسـتقامِة النّـاِس عىل أحكاِم الّديـِن؛  لذا وصـَف اهللُ تعاىل األّمَة 

ـا خـرُي األُّمـِم إذا   قاَمـْت  هبـذا  الواجـِب العظيـِم،  قـاَل تعـاىل:   املسـلمَة بأنَّ

﴿منىنينجهمهىهيهجيحيخي﴾ 

]آل عمران:110[.   

رافاِت .ه  حتريـُم كلِّ مـا يناقـُض الّديـَن ِمْن أقـواٍل وأفعـاٍل: فَقْد حـرََّم اإلسـالُم اخلُ

واملعتقـداِت الباطلـَة، واألفـكاَر املنحرفـَة اهلّدامـَة، وحّرَم نـرَش الّرذيلـِة واإلحلاَد، 
ِرَنا هـذا ما ليَس فيـِه، َفهو َردٌّ «  قـاَل سـيُدنا رسـوُل اهللِ  ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن أَْحـَدَث يف أَْم

البخاري ومسـلم[. ]رواه 
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أناقُش 
 أناقُش وزمالئي/ زمياليت دوَر العلمِء يف ردِّ كلِّ ما يناقُض الّديَن ِمْن أقواٍل وأفعاٍل.

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

باالعتـداِل .و اإلسـالُم  أمـَر  الّديـِن:  يف  ِد  والتَّشـدُّ الُغُلـوِّ  َعـِن  النّهـُي   
ِة، ونـى َعـِن الّتشـّدِد والُغُلـوِّ يف الّديـِن أَِو الّتسـاهِل يف  والوسـطّي
تنفيـِذ أوامـِرِه  وواجباتِـِه، إِْذ إنَّ ذلـَك يشـّوُه صـورَة اإلسـالِم الـذي 
جـاَء رمحـًة للعاملـنَي، ويـؤّدي إىل انـرصاِف النّـاِس َعنْـُه ونفورِِهـْم 
ا النّـاُس إّياُكـْم والُغلوَّ يف  منـهُ، قاَل سـيُدنا رسـوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »يـا أهيُّ

ـُه أْهَلـَك َمـْن كاَن قبَلُكـْم «.]رواه ابـن ماجـه والنسـائي[. الّديـِن، فإنَّ

ُأَصنُِّف
املظاهَر اآلتيَة إىل مظاهَر غلوٍّ َأِو اعتداٍل يف الّديِن، يف اجلدوِل اآليت:

 رشَع اإلسـالُم اجلهـاَد محايـًة للّديـِن ودِفاًعا عنـُه، َولِردِّ العـدواِن عىل بالِد املسـلمنَي ومحايـِة النّفوِس، .ز
مق  حق مف خف حف وليَس للسـيطرِة واالسـتعالِء والعدواِن، قاَل تعـاىل: ﴿جف

]البقرة:190[. خل﴾  حل جل مك لك خك حك جك

لذا فإنَّ إعالَن اجلهاِد يكوُن بأمٍر ِمْن رئيِس الّدولِة فقْط، وليَس لألفراِد أَْن يمرسوُه بِال ضابٍط.

أتعـــّلُم 

د: الغلوُّ والتََّشدُّ
ُهَو مطالبُة النّاِس بم ال 
يطيقوَن وإلـزاُمُهْم ما 
ال ُيلِزُمُهْم بِِه الرّشُع. 

اعتداٌل غلوٌّ املظاهُر
تكفرُي املسلِم املخالِف يف الّرأِي ورمُيُه بالضالِل.

محُة َمَع النّاِس مجيًعا. املعاملُة احلسنُة والسَّ

إكراُه النّاِس عىل اعتناِق الّديِن.

ازدراُء أصحاِب األدياِن واملعتقداِت األُخرى.

مساعدُة املحتاِج بغضِّ النّظِر َعْن جنِسِه ومعتقِدِه.
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عيِّ وواجِب املسلِم يف حفِظ الّديِن: َأْربُِط َبنْيَ الّدليِل الرشَّ

ُل وأربُط َأَتَأمَّ

أستزيُد

ــْن  ــِه، وِم ــِن ورعايتِ ــِظ الّدي ــمّيِة دوٌر يف حف ــِة اهلاش ــِة األردني للمملك
ذلــَك: رعايــُة املســاجِد، وفتــُح كّليــاِت الرّشيعــِة، والّتعريــُف باإلســالِم 

ــِة. ولّي ــِل الدَّ ــاِت واملحاف ــُه يف املنتدي ــاُع عن ف والدِّ
ســتوُر األردنُّ إىل أهيــِة الّديــِن يف احليــاِة ورضورِة  وَقــْد أشــاَر الدُّ

ــا:  ــِه، وِمنْه ــواردِة في ــوادِّ ال ــالِل امل ــْن خ ــاِن ِم ــرتاِم األدي اح
مادُة رقُم )2(: اإلسالُم ديُن الّدولِة، والّلغُة العربّيُة لغُتها الرسمّيُة.. 1
ــاداِت . 2 ــا للع ــِد طبًق ــاِن والعقائ ــعائِر األدي ــاِم بش ــَة القي ــُة حري ــي الدول ــُم )14(: حتم ــادُة رق م

ــآداِب. ــًة ل ــاِم العــامِّ َأْو منافي ــًة بالنّظ ّل ــا َلْ تكــْن خُمِ ــِة يف اململكــِة م املرعّي

 واجُب املسلِم يف حفِظ الّديِن
ِمْن ناحيِة التزاِمِه

النّصُّ الرّشعيُّ     

 قاَل َتعاىل: ﴿زنمنننىنينٰىري﴾                      
                                                                                                                                   ]البقرة: 43[

نن  من زن رن مم ام يل ىل قاَل َتعاىل: ﴿
ٰىري ﴾                                                         ]آل عمران: 104[ ين ىن

ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ٱ قاَل َتعاىل: ﴿
﴾             ]يوسف: 108[ مك لك اك يق ىق يف ىف يث

مت  زت رت يب ىب نب مب قاَل َتعاىل: ﴿زب
يترثزثمثنثىثيث﴾                  ]النساء: 136[ ىت نت

قاَل َتعاىل: ﴿ييٰذٰرٰى                    ]البقرة: 143[
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عــىل الدولــِة حفــُظ الديــِن، بــَأْن تضمــَن لإلنســاِن حريــَة االختيــاِر، وحريــَة ممارســِة العبــادِة، ومنــَع 
ــداِء علْيها.  االعت

أنّظُم تعّلمي

ِمْن مقاصِد الرّشيعِة )ِحْفُظ الّديِن(

نيا واآلخرِة.  َألَتِزُم أحكاَم اإلسالِم؛ ألنَّ فيها سعاديت يف الدُّ
...........................................................................

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

1
2
3

أسمو بِقَيمي

أربُط 
مَع

الرتبيِة 
الوطنّيِة

 مفهوُم حفِظ الّديِن

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

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

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

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

أمهيُة الديِن يف حياِة الفرِد 

واملجتمِع

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

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

َأْبَرُز املبادِئ واألحكاِم التي
يِن  جاَء هبا اإلسالُم حلفِظ الدِّ

1. وِجوُب الّتصديِق بأركاِن 
اإليمِن.

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

.......................5
......................6
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ُأوّضُح مفهوَم حفِظ الّديِن.

ُل كالًّ ممّا يأيت: ُأعلِّ

  أ. حّرَم اإلسالُم اخلُرافاِت واملعتقداِت الباطلَة واألفكاَر اهلّدامَة.

ب. أمَر اإلسالُم باالعتداِل والوسطّيِة، ونى َعِن الّتشدِد والغلوِّ يف الّديِن. 

أذكُر أربعًة ِمَن املبادِئ واألحكاِم التي رشَعها اإلسالُم حلفِظ الّديِن.

ُأمّيزُ اإلجابَة الّصحيحَة يف ما يأيت:

1.»مطالبُة الناِس بم ال يطيقوَن وإلزاُمُهْم ما ال ُيلِزُمُهْم بِِه الرّشُع«، ُيقصُد بِِه:

           أ. الّدعوُة إىل اإلسالم ِ           ب. الغلوُّ والّتشدُد            ج. األمُر باملعروِف

2.جتنُّب تكفرِي املسلِم وقبوُل االختالِف يف الّرأِي ما َلْ يالْف ُحكًم رشعيًّا ثابًتا، مظهٌر ِمْن مظاهِر:

ِة                                    ب. الغلوِّ                           ج. الوسطّيِة واالعتداِل.                       أ .احلريِّ

1

2

3

4

أخترُب معلومايت

درجُة التحقِق
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

نتاجاُت التََّعلُِّم

1

2

3

ُم  أدائي ُأقوِّ

ُح أهيَة الّديِن يف حياِة الفرِد واملجتمِع. ُأَوضِّ

ُ مفهوَم حفِظ الّديِن يف اإلسالِم. ُأبيِّ

أذكُر أبرَز املبادِئ واألحكاِم التي جاَء هبا اإلسالُم حلفِظ الّديِن.
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أهتيُأ وأستكشُف

أكـّوُن ِمـَن احلـروِف الـواردِة يف الشـكِل أدنـاُه كلـامٍت تـدلُّ عـى عـاداٍت سـلبيٍة متعلقـٍة بالّلسـاِن، 
وأكتُبهـا يف الفراغـاِت اآلتيـِة:

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

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

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

..................................................... .4

..................................................... .5

..................................................... .6

..................................................... .7
-أستنتُج الَعالقَة َبنْيَ الكلمِت اّلتي كّوْنُتها وَبنْيَ موضوِع الدرِس.

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

حفُظ الّلساِن
الدرُس رقُم 

)3(

    الفكرُة الرئيسُة

ا،  ًب ــُه يقــوُل خــريًا وكالًمــا طيِّ     ِمــْن صفــاِت امُلؤمــِن أنَّ
ــّد  أَْو َيْصُمــُت وحيفــُظ لســاَنُه َعــْن َقــْوِل الّســوِء يف اجلِّ
 ، ــبُّ ــُن وال َيُس ــال يلع ــِب؛ ف ــا والغض ــْزِل والّرض واهلَ

ــا. ــْواًل بذيًئ وال يقــوُل َق

نعللاا
امتشسا

لنمتل
سنهغاآ

بزيللف
اءباستا
ةبذكلا
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أقرُأ وأحفُظ

أستنرُي

ـَزُه بالقدرِة عـىل الـكالِم، وأوجَب عليـِه أَْن  ِمـْن نَِعـِم اهللِ تعـاىل عـىل اإلنسـاِن أَْن خلـَق َلـُه لسـاًنا، ومّي

يسـتخدَم لسـاَنُه يف قـوِل اخلـرِي واملعـروِف، قـاَل َتعـاىل: ﴿خضمضحط﴾ ]البقـرة: 83[؛ لـذا عـىل 
ـوِء، فليـَس ِمْن صفـاِت امُلؤمـِن الَقـْدُح، وال  سـاِن وحفظِـِه َعـْن قـوِل السُّ املسـلِم أَْن يتحـىّل بعّفـِة اللِّ
ُه ُيسـأُل  ْم؛ ألنَّ ْم وأنسـاهِبِ ْم وهيئاهِتِ عُن، وال الّطعُن يف أَْعراِض النّاِس أَِو االسـتهزاُء بِأشـكاهِلِ ـْتُم واللَّ الشَّ

ٰى  ٌّ   ٍّ    َّ    ُّ ]ق: 18[ .  ٰر ٰذ يي ٱ  : َعـْن ذلـَك عنـَد اهللِ تعـاىل، لقولِـِه عـزَّ وجـلَّ

الطّعاُن: الذي يّتهُم النّاَس بالباطِل.
ْعَن. ُر اللَّ ّعاُن: الـذي ُيْكثِ اللَّ

الفـاِحُش الَبـذيُء: الـذي يتلّفُظ 
بالقبيِح ِمَن الكالِم.

 َعْن عبِد اهللِ بِن مسعوٍد  قاَل: قاَل رسوُل اهللِ 
ملسو هيلع هللا ىلص:»َلْيــَس امُلْؤِمُن بِالَطّعاِن َول اللَّعاِن َول 

الفاِحِش َول الَبذيِء« ]رواه أمحد والرتمذي[.

املفرداُت والرتاكيُب

ُكنيُتُه: أبو عبِد الرمحِن.
ــُه ملسو هيلع هللا ىلص: ــاَل عن ــِه، ق ــْم إلي ــْن أقرهِبِ ــوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص وِم ــيِدنا رس ــِة س ــِر صحاب ــْن أكاب ــَو ِم ــُه: ُه  منزلُت

  » َلِرْجُل عبِد اهللِ أثقُل يف امليزاِن يوَم القيامِة ِمْن ُأُحٍد« ]رواُه أمحُد[.
 إسالُمُه: ِمَن الّسابقنَي إىل اإلسالِم، فَقْد كاَن سادَس َمْن أسلَم.

ــِن  ــِرَف بُحس ــْد ُع ــَة املكّرمــِة، وَق ــِم يف َمكَّ ــْرآِن الكري ــراءِة اْلُق ــَر بق ــْن جَه ِمــْن مناقبِــِه: كاَن أّوَل َم
ــَم. ــرآَن الكري ــِه الق تالوتِ

إضاءٌة عبُد اهللِ بُن مسعودٍ 

(، وُأحبُّ  فاِت التي أعَجَبْتني يف الصحــايبِّ اجلليـِل راوي احلديِث )عبِد اهللِ بِن مسعوٍد   ِمَن الصِّ
أْن أقتدَي هبا:  

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

أَتَأّسى
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مفهوُم حفِظ الّلساِنأوًل:

ـتِم، وَسـبِّ الذاِت اإلهليِة،  ـوِء، كالكذِب، والغيبِة، والنّميمِة، والشَّ أْن يصـوَن املرُء لسـاَنُه َعْن قوِل السُّ
وِر، والوقوِع يف أعـراِض الناِس، وغرِي ذلـَك ممّا نى عنُه اهللُ سـبحاَنُه وتعاىل. وقـوِل الـزُّ

ِمن آفاِت اللِّساِن اّلتي هنى عنْها احلديُث الرّشيُفثانًيا:

 الطَّعُن: الوقوُع يف أعراِض النّاِس، باهّتاِمِهْم بم ليَس فيِهْم..أ
اللَّعُن: الّدعاُء عىل اآلَخريَن بالّطرِد ِمْن رمحِة اهللِ تعاىل.   .ب
 الـُفحُش والَبذاءُة: الّتعبرُي َعِن األموِر املستقَبحِة باأللفاِظ الرّصحيِة..ج

ــُق َبــنْيَ نــِي ســيِدنا رســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعــْن ذكــِر عيــوِب اآلَخريــَن، وَبــنْيَ قــوِل عمــَر بــِن  كيــَف ُأوفِّ
اخلطــاِب   "َرِحــَم اهللُ امــرًأ أهــدى إيَلَّ ُعيــويب"؟

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

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

أتأّمُل وأفّكُر

خطورُة الطَّْعِن والَّلْعِن والُفحِشثالًثا:

يرتّتُب عىل الطَّعِن واللَّعِن والُفحِش آثاٌر سلبّيـٌة عىل الفرِد واملجتمِع، ِمنْها:
 االنتقاُص ِمْن كرامِة اإلنساِن.أ.

 نرُش العداوِة والكَراِهَيِة والعنِف َبنْيَ أفراِد املجتمِع.ب.
ُض املســلُم نفَســُه لُبغــِض اهللِ تعــاىل وغضبِــِه إْن داوَم عليهــا، قــاَل ســيُدنا رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص : ج.  ُيعــرِّ

»إنَّ اهللَ ُيبِغــُض الفاِحــَش البــذيَء« ]رواه الرتمــذي[  
*أفّكُر يف خماطَر أُخرى:........................................................................
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ـ

أنُقُد املواقَف اآلتيَة 
ـَيٍة يف مادِة الرتبيِة اإلسالميِة. - استهزَأ سعيٌد بصديِقِه خالٍد؛ ألنَُّه حصَل عىل عالمٍة متدنِّ

.......................................................................................  
- يتحدُث أبو زيٍد وزوجُتُه َعْن جاِرِها يف غيابِِه بم يكرُه.

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

، سواٌء عىل الّزماِن َأْو بعِض األفراِد.  بَّ -ُيكثُِر بعُض ُرّواِد مواِقِع الّتواصِل االجتمعيِّ اللَّْعَن والسَّ
    ........................................................................................

حاُل الّسَلِف يف حفِظ اللِّساِنرابًعا:

رضَب سلُفنا الّصالُح  مجيًعا أروَع األمثلِة يف حفِظ الّلساِن وضبطِِه، وِمَن األمثلِة عىل ذلَك: 

عبُد اهللِ بُن عمَر 
ــُذ ســمَع هــذا احلديــَث  ــُه من ــُه أنَّ ُرِوَي عن
الرشيــَف َلْ ُيســَمْع منــُه لعــٌن َقــطُّ إاّل 
ــُه لعــَن خادًمــا َلــُه  َمــّرًة واِحــَدًة، وذلــَك أنَّ

ــِه. ــَد لعنِ ــُه بع ــُه، فأعتَق أغضَب
]الصمت وآداب الّلسان: ابن أيب الدنيا[

  جابٌر بُن ُسليٍم 
ــي  ــوَل اهللِ: أوِصن ــا رس ــُت: ي ــاَل: ) قل  ق
وانصْحنــي. قــاَل: »ال َتُســبَّنَّ َأَحــًدا«، 
ا، َوال َعْبــًدا،  قــاَل: فــم َســَبْبُت َبْعــَدُه ُحــرًّ

ــو داود[ ــاًة(.  ]رواه أب ــرًيا، َوال ش َوال َبع

ُأطبُِّق تعّلمي

ــِم/ معلمــِة الرّتبيــِة اإلســالمّيِة للقيــاِم بَحملــٍة يف   أخطِّــُط وجمموعتــي يف الّصــفِّ بالّتعــاوِن َمــَع ُمعلِّ
املدرســِة بعنــواِن: »الكلمــُة الطّيبــُة صدقــٌة« نســعى هبــا لنـَـرِش الــكالِم الطّيــِب َبــنْيَ الّطلبــِة، وذلــَك 
ــنِة  ــالِق احلس ــاِب األخ ــكٍر ألصح ــاٍء وش ــاراِت َثن ــًة وعب ــمٍت إجيابّي ــُل كل ــاٍت حتم ــِع الفت بتوزي

ــِب.                   والقــوِل الطّي
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أستزيُد

النّهــُي الــوارُد يف احلديــِث النّبــويِّ َنـْـٌي عــامٌّ يشــمُل احليوانــاِت واجلــمداِت وكلَّ يشٍء؛ لــذا ينبغــي 
َد لســاَنُه عــىل اللَّعــِن. للمســلِم أاّل ُيَعــوِّ

أتابُع الّرمَز املجاوَر، وأقرتُح أمَريِن أحفُظ هِبِم لسان َعِن الّزاّلِت.

ــْن  ــمِن َع ــِي أصــِل اإلي ــرُي إىل نف ــَي ال تش ــَس املؤمــُن(، َوِه ــُة )لي ــويِّ صيغ ــِث النّب ورَدْت يف احلدي
ــبِّ والشــتِم(، وإّنــم ينقــُص اإليــمُن بارتــكاِب هــذِه  مرتكــِب هــذِه األفعــاِل )الّطعــِن والّلعــِن والسَّ

املعــاص. 
فاملؤمــُن َقــْد تقــُع منــُه بعــُض هــذِه الصفــاِت، لكنَّهــا ال تغلــُب عليــِه؛ ألنَّ قــّوَة إيمنـِـِه حتمُلــُه عــىل 

الّتحــيل بمــكارِم األخــالِق، والبعــِد َعــْن ســيِِّئها.

أنّظُم تعّلمي

احلديُث النبويُّ )حفُظ الّلساِن(

أربُط 
مَع

اللغِة
 العربيِة

 راوي
احلديِث

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

 مفهوُم

حفِظ اللساِن
...................
..................
..................

 األموُر التي
هنى عنها احلديُث

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

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

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

ِمَن اآلثاِر
عــى ّتبِة ملرت ا   

عدم ِِحفِظ اللساِن
...................
...................
..................
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ــُه، إســالُمُه،  ــُث: ) اســُمُه، كنيُت ــْن حي ــِف ِم ــِث الرّشي ــِل راوي احلدي أعــّرُف بالّصحــايبِّ اجللي
ــْن رســوِل اهللِ  ملسو هيلع هللا ىلص( ــُه ِم منزلُت

أختاُر ِمَن اجلدوِل املجاوِر ما يناسُب كلَّ عباَرٍة ممّا يأيت:

1

أخترُب معلومايت

عاُء عىل اآلَخريَن بالطَّرِد ِمْن رمحِة اهللِ تعاىل .......................  أ  .الدُّ

 ب. اهتاُم النّاِس بالباطِلِ                                              ......................
ج.  صيانُة املرِء لساَنُه عّم نى عنُه اهللُ سبحانُه وتعاىل .....................

أكمُل الفراَغ يف ما يأيت بم يناسُب:
  أ  .ورَدُت يف احلديِث الرشيِف صيغُة )ليَس املؤمُن( ويف هذا داللٌة عىل:...................
 ب.واحدًة ِمَن املخاطِر املرتتبِة عىل الّطعِن والّلعِن والفحِش:..............................
 ج. النَّْهُي الواِرُد يف احلَديِث النَّبوِي َنٌْي عامٌّ َيشَمُل:.......................................

أتأّمُل النّصَّ اآليَت، وأجيُب َعِن األسئلِة التي تليِه:  
ــاَل: »ال  ــي. ق ــي وانصْحن ــوَل اهللِ: أوِصن ــا رس ــُت ي ــاَل: قل ــليٍم   ق ــِن ُس ــٍر ب ــْن جاب   َع

ــاًة(. ــرًيا، َوال ش ــًدا، َوال َبع ا، َوال َعْب ــرًّ ــَدُه ُح ــَبْبُت َبْع ــم َس ــاَل: َف ــًدا«، ق ــبَّنَّ َأَح َتُس
  أ  . ِلَ طلَب الّصحايبُّ اجلليُل إىل سيِدنا رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ينصَحُه؟

ب . ما اّلذي نى عنُه سيُدنا رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص؟
ألمِر سيِدنا رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص؟  ج. كيَف استجاَب الّصحايبُّ 

2
الّطعُنالّلعُنالفحُش والَبذاءُةحفظ اللِّساِن

3

أحرُص عىل الكلمِة الطّيبِة يف تعاميل َمَع اآلَخريَن.
.........................................................................................

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

1
2
3

أسمو بِقَيمي

4
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أبدي رأيي يف كلِّ موقٍف ِمَن املواقِف اآلتيِة:
يسخُر باسٌم ِمْن زميِلِه؛ ألنَُّه يطُئ يف نطِق بعِض احلروِف.   أ.

ب. تعّطَل جهاُز حاسوِب ميسوَن َوِهَي تلعُب، فلعنَْتُه. 
ج. مُتِسُك خدجيُة نفَسها عنَد الغضِب، فال تتكلُم بسوٍء.  

ــِه عــىل موقــِع التواصــِل االجتمعــيِّ )فيــْس بــوك( أخبــاًرا كاذبــًة  د. ينــرُش ثامــٌر عــرَب صفحتِ

 . فِّ     َعْن زميِلِه يف الصَّ
هـ. تعتذُر حننُي إذا أخطَأْت يف حقِّ غرِيها.

5

درجُة التحقِق
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

نتاجاُت التََّعلُِّم

1

2

3

4

5

6

ُم  أدائي ُأقوِّ

أقرُأ احلديَث النَّبويَّ الرّشيَف قراءًة سليمًة.

بويِّ الرشيِف. ُأبّيُ معاَن املفرداِت والرّتاكيِب الواردِة يف احلديِث النّ

أعّرُف براوي احلديِث النّبويِّ الرّشيِف.

أوّضُح صَوَر الطَّعِن والّلعِن والُفحِش.

أستنتُج اآلثاَر السلبيَة املرتتبَة عىل الطَّعِن واللَّعِن والُفْحِش، يف 
الفرِد واملجتمِع.

أحفُظ احلديَث النَّبويَّ الرّشيَف املقرَر َغْيًبا.
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أهتيُأ وأستكشُف

للسـرِي عىل الّطريِق إشـاراٌت، وللقـرآِن الكريِم 

جُتنّـُب  مهّمـٌة؛  وعالمـاٌت  إشـاراٌت  كذلـَك 

القـارَئ الوقـوَع يف أخطـاِء الّتـالوِة، وتعطـي 

املعنـى الّصحيـَح لآيـاِت.

أنُظُر يف املصحِف الرّشيِف، وُأحّدُد بعًضا ِمْن هذِه اإلشاراِت.

ام  - قــاَل َتعاىل:﴿اكلكمكىكيكملىليل 

ممرنزنمنننىنينٰىريزي﴾ 

]األعراف:8-7[.

أتدّبُر اآليَتنِي الكريمَتنِي الّسابقَتنِي وُألحُظ: 

 أنَّنـي أسـتطيُع َأْن أقـَف عىل أيِّ موضـٍع ِمَن املواضـِع اآلتيـِة:﴿مك﴾، ﴿ىل﴾، ﴿رن﴾، . 1

﴿ري﴾ .

أنَّ الّصوَت ينقطُع عنَد الوقوِف عىل أيٍّ ِمَن املواضِع الّسابقِة.. 2

أحكاُم وقِف الّتالوِة وعالماُتُه
الدرُس رقُم

)4(

    الفكرُة الرئيسُة

    عــىل قــارِئ القــرآِن الكريــِم َأْن يعــرَف املواضــَع التــي 
ــِه؛ ملــا يرتتــُب عــىل ذلــَك  يقــُف عنَدهــا يف أثنــاِء تالوتِ

ِمــْن متــاِم املعــان القرآنيــِة.

إضاءٌة

الرّتتيُل : ُهـوَ جتويُد احلروِف 
ومعرفُة الوقوِف.

علــُم الـــوقِف: علٌم ُتعَرُف 
بِِه مــواضُع الوقِف التي تتمُّ 
عنَدها املعان بشكٍل صحيٍح.
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أنواُع وقِف التالوِة وأحكاُمُهثانًيا:

مفهوُم وقِف التالوِةأوًل:

للوقِف أنواٌع ُيمكُن بياُنا يف الّشكِل اآليت:

ــِة االســتمراِر يف  ــُس فيــِه القــارُئ، بِنّي ــا يســرًيا َيَتنَفَّ ــوِت عــىل آِخــِر الكلمــِة القرآنيــِة زمنً َقْطــُع الصَّ
ــالوِة. الّت

 أتأّمُل اآليَتِي الكريمَتِي اآلتيَتِي: 

خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص حنَي أتلو قوَل اهللِ تعاىل:﴿

﴾ ]األنعام:17-16[. خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف

 ُألحُظ أّنني:
ــا: . 1 ــددٍة وِمنْه ــذاٍر متع ــَك ألع ــالوِة؛ وذل ــاِء الّت ــٍة يف أثن ــىل أيِّ كلم ــوِف ع ــرُّ للوق ــْد اضط  َق

. عاُل- انقطاُع النََّفِس ، ويسّمى هذا النوُع الوقَف االضطراريَّ النِّسياُن - الُعطاُس- السُّ

، كالوقوِف عىل كلمِة ﴿خض﴾ ملعرفِة كيفيِة . 2 َقْد ُيطَلُب إيلَّ الوقوُف لالختباِر، َأْو هبدٍف تعليميٍّ

. نطِق احلرِف عنَد الوقِف عليِه، وُيسّمى هذا النوُع الوقَف االختباريَّ

عىل . 3 أقُف  َأْو  ﴿جعمعجغ﴾،  بعَدها  بم  وأبدُأ  ﴿حط﴾،  كلمِة  عىل  باختياري  أقُف  َقْد 

حكخكلك﴾، وُيسّمى هذا  جك بعَدها ﴿جفحفخفمفحقمق بم  كلمِة ﴿ٱجغ﴾، وأبدُأ 

. النوُع الوقَف االختياريَّ

االختياريُّاالضطراريُّ

جائٌز

القبيُحاحلَسُنالكايفالّتامُّ

غرُي جائٍز

االختباريُّ

أنواُع وقِف التالوِة
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: تعّلْمُت ممّا سبَق أنَّ
ـعاِل،  :  ُهـَو وقُف القـارِئ عىل أيِّ كلمٍة لسـبٍب قاهٍر؛ مثـِل: الُعطاِس، والسُّ الوقـَف االضطـراريَّ
وانقطـاِع النََّفـِس، والنِّسـياِن. وحكُمـُه اجلـواُز، عـىل َأْن يبـدَأ القـارُئ بالكلمـِة اّلتـي وقـَف علْيها 
َأْو بالكلمـِة التـي قبَلهـا إذا َلْ يصـحَّ االبتـداُء هبـا، كـم يف قولِـِه تعـاىل:  إِْن َصـحَّ االبتـداُء هبـا، 
كلمـِة مضطـًرا عـىل  القـارُئ  وقـَف  فـإذا  ]األعـراف:7[،  ٱاكلكمكىكيكملىل﴾   ﴿ 

﴿ٱيك﴾ فعليـِه َأْن يرجـَع إىل كلمـِة ﴿يك﴾ التي وقـَف عَلْيها فَيِصَلهـا بم بعَدها، حّتى يـؤّدَي املعنى 

الّصحيَح.
:  ُهـَو وقـُف القـارِئ عـىل أيِّ كلمـٍة بطلـٍب ِمـَن امُلعلِّـِم؛ الختبـاِرِه وتعليِمـِه   الوقـَف الختبـاريَّ
يرجـَع  َأْن  عـىل  اجلـواُز،  وحكُمـُه  عَلْيهـا،  للوقـِف  اضُطـرَّ  إذا  الكلمـِة  هـذِه  قـراءِة  كيفيـَة 
القـارُئ إىل الكلمـِة التـي وقـَف عَلْيهـا فَيِصَلهـا بـم بعَدهـا إِْن َصـحَّ ذلـَك، وإِْن َلْ َيصـحَّ فعَلْيـِه 
تعـاىل: قولِـِه  يف  ﴿ٱخض﴾  كلمـِة  عـىل  كالوقـوِف  بِـِه،  االبتـداُء  يصـحُّ  ممّـا  قبَلهـا  بـم  يـأيَت   َأْن 

﴿ ٱمصجضحضخضمضحطمظجعمعجغ﴾ فيكوُن الوقُف عَلْيها بالسكوِن.

ُه للوقوِف،  :  ُهـَو وقُف القـارِئ باختياِرِه وحمـِض إرادتِِه ِمْن غرِي سـبٍب يضطـرُّ الوقـَف الختيـاريَّ
وُهـَو قسـمِن: جائـٌز، وغرُي جائٍز، وسـيمرُّ َمَعنـا تفصيُلُه يف الـّدروِس القادمِة إْن شـاَء اهللُ تعاىل.

عالماُت وقِف التالوِةثالًثا:

َيْت   يف القـرِن الّثالـِث اهلجـريِّ َوَضـَع علـمُء املسـلمنَي عالمـاٍت لتسـهيِل تـالوِة القـرآِن الكريِم ُسـمِّ
عالمـاِت الوقـِف، وِهَي ذاُت أهيٍة كبريٍة يف تسـهيِل القراءِة، وفهِم اآلياِت، وِمـْن أهمِّ هذِه العالماِت: 

عالمُة الوقِف اجلائِز َمَع كوِن الوصِل أوىل.  

 قاَل تعاىل: ﴿ٱجغمغجفحفخفمفحقمقجكحكخك﴾ ]املائدة: 2[

عالمُة الوصِل اجلائِز َمَع كوِن الوقِف أوىل.  

﴾]املائدة: 1[ خك زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام قاَل تعاىل: ﴿
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أستخرُج
ــْن  ــىل ُكلٍّ ِم ــًدا ع ــااًل واح ــراِف مث ــورِة األع ــْن س ــِة )1-25( ِم ــاِت الكريم ــَن اآلي ــتخرُج ِم أس

ــِة: ــِف اآلتي ــاِت الوق عالم
قىل :.................................................................................
صىل :...............................................................................
 ج:..................................................................................

عالمُة الوقِف الالزِم.

جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص قاَل تعاىل: ﴿مس

﴾]املائدة: 2[ خف حف جف مغ

عالمُة تعانِق الوقِف؛ بحيُث إذا وقَف القارُئ عىل أحِد املوضَعنِي َفال َيصحُّ أْن يقَف 
عىل اآلَخِر. 

جن﴾]البقرة: 2[ يم ىم مم خم حم جم يل ىل قاَل تعاىل: ﴿ٱ

عالمُة الوقِف اجلائِز.

قاَل تعاىل: ﴿ ٱىثيثىفيفىقيقاكلكمكىك﴾]املائدة: 1[
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ألفُظ جيًدا

أتلووُأَطبُِّق

 

 

 ٱٱٻٱٻ

 خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذ يي
 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ
 ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت
 من رن مم ام  يل ىل مل يك مك لك اك يق
 يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن
 جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ
 مخ  جخ مح جح مج حجمث هت مت خت حت
 حض جض  مص خص حص مس خس حس جس
 يم ىم خم حم جم يل ىل مل خل  جغ مع جع مظ حط مض خض
 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين  ىن من خن حن جن
 ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ
 ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ
 مك لك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت

 ين ىن نن من زنرن مم ام يل  ىل مل يك ىك
  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى
حجمثهتمتختحتجتهبمبخبحبجب
 حس جخ مح مج

 حف
  جم لكخك

 حم

يم: َضيٌق.

مئ: عذاُبنا.

نئ: لياًل َوُهْم 

نائموَن.
رب: مسرتحيوَن 

وقَت القيلولِة.
ننىن: 

رَجَحْت حسناُتُه 
عىل سيئاتِِه.

نيىي: 

رجَحْت سيئاُتُه عىل 
حسناتِِه.

مثحج: ما تعيشوَن 

بِِه.
: األذِّالِء 

امُلهاننَي.
: أمِهلنِي.

يب: أضَللَتني.

مم: َمذموًما. 

رن: َمطروًدا ِمْن 

رمحِة اهللِ.

املفرداُت والرتاكيُب
سورة ُ األعراِف )25-1(
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أتلو وُأقيُِّم
بالّتعـاوِن َمـَع جمموعتـي أتلو اآليـاِت الكريمـَة ِمْن سـورِة األعـراِف )1-25( مطّبًقا أحـكاَم الّتالوِة 
والّتجويـِد، وأطلـُب إىل أحـِد أفـراِد املجموعـِة تقييـَم تـالويت ومـدى التزامـي بعالمـاِت الوقـِف 

وأحكاِمـِه، وِمـْن ثـمَّ وضـَع العالمـِة املناسـبِة بعـَد حذِف نصـِف عالمـٍة َعـْن كلِّ خطأٍ:

عدُد األخطاءِ:
................ 10

العالمُة:    

أستزيُد

املصحــُف النّاطــُق مفيــٌد ملَِــْن أراَد َأْن يتقــَن تــالوَة القــرآِن ويتعلــَم أحــكاَم 
التجويــِد، ويســاعُدُه يف االعتــمِد عىل نفِســِه يف احلفــِظ، وتصحيــِح تالوتِِه؛ 

  . نظــًرا لســهولِة اســتخداِم اجلهــاِز بواســطِة القلــِم الضوئــيِّ اإللكرتونِّ

 

 حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب
 جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج
 مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض
  جم هل مل خل حل جل مك خكلك حك  جك مق حق

 حي جي ٰه  مه جه هن من حنخن جن مم خم حم
 حم جم يل ىل مل خل  مت هب مب هئ مئ هي مي خي
 جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم
  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه مهىه
َّ ُّ ِّ ّٰ َّ  

 

مج: لُيظهَر.

. محجخ: َما ُسرِتَ

حس: عوراهِتم.

حف: حَلَف 
هَلم.

خك:  حك 
خدُعَهم.

حم:  جم 
أَخَذا ُيلِزقاِن
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أنّظُم تعّلمي

أحكاُم الوقِف يف الّتالوِة وعالماُتُه

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

أحرُص عىل التزاِم أحكاِم الوقِف يف أثناِء التالوِة.
........................................................................
........................................................................

1
2
3

أسمو بِقَيمي

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

جائٌز

............الكايف.....

غرُي جائٍز

........

أقساُم الَوقِف

الوقُف ُهَو:
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ُح مفهوَم وقِف التالوةِ. أوضِّ

أُعّدُد أنواَع الوقِف يف القرآِن الكريِم. 

ُح معنى عالماِت الوقِف يف اآلياِت الكريمِة اآلتيةِ: ُأوضِّ
جن  مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك  أ .قاَل َتعاىل: ﴿ 

﴾ ]األعراف: 22[. هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن

﴾ ]البقرة: 2[.        جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ٱ ب. قاَل َتعاىل: ﴿
مح﴾ ]األعراف: 10[.          جح مج حج مث هت مت خت ج. قاَل َتعاىل: ﴿ٱ

ا حتَت موضِع الوقِف الّصحيِح يف ما يأيت: أضُع خطًّ

ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من ٱ  - َقاَل َتعاىل: ﴿
    ٌّ    ٍّ      َّ    ُّ       ِّ  ّٰ﴾ ]األعراف: 25-24[

1
2
3

4

أخترُب معلومايت

درجُة التحقِق
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

نتاجاُت التََّعلُِّم

1
2
3

4

ُم  أدائي ُأقوِّ

أوّضُح مفهوَم وقِف التالوِة.

أذكُر أنواَع وقِف التالوةِ.
أتلو اآلياِت الكريمَة )1-25( ِمْن سورِة األعراِف تالوًة سليمًة 

َمَع مراعاِة أحكاِم التالوِة والتجويِد.
أستخرُج أمثلًة عىل عالماِت الوقِف يف القرآِن الكريِم.

التالوُة البيتّيُة
أرجـُع إىل املصحـِف الرّشيـِف، وأتلـو اآليـاِت الكريمـَة )1-36( ِمْن سـورِة األنعاِم تالوًة سـليمًة، 

َمـَع تطبيِق أحـكاِم الّتـالوِة والّتجويـِد، واالنتباِه ألحـكاِم الوقـِف وعالماتِِه.
- أستخرُج ِمَن اآلياِت الكريمِة مثااًل واحًدا عىل كلِّ عالمٍة ِمْن عالماِت الوقِف املوجودِة.
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أهتيُأ وأستكشُف

: »َبْينَـم َنْحـُن ُجلوٌس ِعنَْد رسـوِل  قـاَل ُعَمر بـُن اخلّطـاِب 
اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إْذ َطَلـَع َعَلْينـا َرُجـٌل َشـديُد َبياِض الثِّياِب َشـديُد َسـواِد 
َعـِن  اإلسـالِم،...  َعـِن  ن  َأْخـرِبْ ـُد،  يـا حممَّ وقـاَل:  ـعِر،..،  الشَّ

اإِليـمِن،... َعـِن اإلْحسـاِن...«، ]رواه مسـلم[.

- بعـد اسـتمعي للحديِث الرشيِف السـابِق، أسـتنتُج مفهوَم كلٍّ 
: ِمَن

أ. اإلسالِم:....................................................

ب. اإليمِن:...................................................

ج. اإلحساِن:.................................................

مراتُب الّديِن
الدرُس رقُم 

)5(

َأْسَتِمُع للَحديِث الرشيِف َعْن طريِق الرمِز.

    الفكرُة الرئيسُة

يــُن مراتــُب، أّوهلُــا اإلســالُم، وثانيهــا  الدِّ
اإليــمُن، وأعالهــا اإلحســاُن، وهبــِذِه املراتــِب 

ــهِ. ــَع ربِّ ــِهِ َم ــُد بعالقتِ ــي العب يرتق

إضاءٌة

دوِن  ِمْن  احلياِة  هذِه  يف  اإلنساُن 
إسالٍم وإيمٍن باهللِ تعاىل قلٌق تائٌه، 
هتوي  رشاٍع؛  دوِن  ِمْن  فينِة  كالسَّ

هبا الّريُح، وتتقاذُفها األمواُج.

مراتُب الّديِن

اإلسالُم

اإليامُن

اإلحساُن
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ُهَو اخلضوُع هللِ تعاىل، وتنفيُذ أوامِرِه، واجتناُب نواهيِه.  
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  ســيِدنا رســوِل  إجابــِة  يف  ورَدْت  أركاٍن،  مخســِة  ويقــوُم عــىل 
جلربيــَل  حــنَي ســأَلُه َعــِن اإلســالِم، فقــاَل: » َأْن َتْشــَهَد َأْن ال 
كاَة،  ــالَة، وُتــؤيَت الــزَّ إلــَه إال اهللُ وَأنَّ حمّمــًدا رســوُل اهللِ، وُتقيــَم الصَّ
ــِه َســبياًل«. ]رواه مســلم[. ــَتَطعَت إلي ــَت إِن اْس ــجَّ اْلَبْي  وَتصــوَم َرَمضــاَن، وحَتُ

ــِه،  ــا بقلبِ ــُة اإلنســاِن باإلســالِم حــنَي ينطــُق بالّشــهادَتنِي موقنً ــدُأ عالق وتب
فاإلســالُم مرتبــٌة ختتــصُّ بجــوارِح العبــِد، ومــا يظهــُر عَلْيهــا ِمــْن أعــمٍل، فيلتــزُم أوامــَر اهللِ تعــاىل، 

ــُه، قــــاَل تعـــــاىل: ﴿زب  ــَن العبــاداِت، وجيتنــَب مــا َنــى اهللُ عن ــَم الّصــالَة، وغرَيهــا ِم ــَأْن يقي ب
﴾]املائــدة:3[. رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب

ــِه تنظــُم  ــا، فبِ ــْم هِب ــرِش وكّرَمُه ــَو أعظــُم نعمــٍة أنعــَم اهللُ تعــاىل هبــا عــىل الب ــُن اإلســالميُّ ُه الّدي
ــَع غــرِيِه. ــِه وَم ــَع نفِس ــِه وَم ــَع ربِّ ــِد َم ــُة العب عالق

ــوِل اهللِ  ملسو هيلع هللا ىلص. ــيِدنا رس ــْن س ــَت َع ــا ثب ــاىل وم ــِد اهللِ تع ــْن عن ــاَء ِم ــا ج ــكلِّ م ــازُم ب ــُق اجل ــَو الّتصدي  ُه
واإليــمِن  وقدرتِــِه،  عظمتِــِه  واستشــعاِر  تعــاىل  اهللِ  بوحدانيــِة  باإلقــراِر  اإليــمُن  ويكــوُن 
العاملــنَي،  لــَربِّ  النّــاُس  فيــِه  يعــوُد  الــذي  اآلِخــِر  واليــوِم  وُرُســِلِه،  وُكُتبِــِه،  بمالئكتِــِه، 

رت  يب ىب نب مب زب ــاىل: ﴿ ــاَل تع ــْم، ق ــوا يف حياهِتِـ ــا قّدم ــىل م ــُبُهْم ع فيحاس
اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت

يل﴾]النساء:136[.        ىل  لكمكىكيكمل

رب  ــِه، قــاَل تعــاىل: ﴿يئ ــِه أوامــَر اهللِ واجتنــاِب نواهي ــِه بالتزاِم ثــمَّ يرتقــي اإلنســاُن بإيمنِ
ىب﴾ ]األنفال: 2[.       نب مب  زب

قــاَل ســيُدنا رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »اإليــمُن بِْضــٌع َوَســْبعوَن، َأْو بِضــٌع وِســتوَن ُشــْعَبًة، َفَأْفَضُلهــا َقــْوُل ال 

أستنرُي

اإلسالُمأوًل:

اإليامُنثانًيا:
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ـُل قـوَل سـيِدنا رسـوِل اهللِ  ملسو هيلع هللا ىلص: »ُقـْل: آَمنُْت باهللِ، ُثمَّ اْسـَتِقْم« ]رواه مسـلم[، ُثمَّ أسـتنتُج أثـَر اإليمِن  َأَتأَمَّ
يف سـلوِك املسلِم.

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

ُل وأستنتُج َأَتَأمَّ

ــىل  ــمِل ع ــاُم باألع ــِن، والقي ــرّسِّ والعل ــاىل يف ال ــِة اهللِ تع ــعاُر مراقب ــَو استش ُه
ــٍن. ــٍه ممك ــِن وج أحس

، حــنَي  وهــذا يّتضــُح يف إجابــِة ســيِدنا رســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص لســيِدنا جربيــَل  
ــُه َيــراَك«  ]رواه مســلم[. ــَك َتــراُه، فــإْن َلْ َتُكــْن َتــراُه فإنَّ ســأَلُه َعــِن اإلحســاِن، َفقــاَل: »أْن َتْعُبــَد اهللَ َكَأنَّ
ــَة اهللِ  ــِه؛ الســتحضاِرِه مراقب ــَع عالنيتِ ــِد َم ــِن، إِْذ تســتوي فيــِه رسيــرُة العب ــَو أعــىل مراتــِب الّدي َوُه
ِّ والعلــِن، ويقــوُم بأوامــِرِه عــىل أحســِن  ــِن خشــيتِِه يف قلبـِـِه، فيطيــُع اهللَ تعــاىل يف الــرسِّ تعــاىل َلــُه ومتكُّ
صــورٍة وأمتِّهــا، وجيتنــُب معاصَيــُه، ويعامــُل النّــاَس بأحســِن األخــالِق، فيصفــُح عنُهــْم ويتواضــُع 
ــِة واإلتقــاِن؛  ــَن األمان ــْن عمــٍل بأحســِن صــورٍة ِم ــِه ِم ــْم، ويقــوُم بــم ُأســنَِد إلي هَلُــْم، وحيســُن إليِه

ــِه.  ــِه ســبحانُه وتعــاىل وحمبتِ طلًبــا ملرضاتِ

لوكاِت اآلتيِة: أحّدُد مرتبَة الّديِن التي تشرُي إليها كلٌّ ِمَن السُّ
-............ يتقُن حممٌد ما ينجُزُه للنّاِس ِمْن أعمِل النجارِة الستشعاِرِه مراقبَة اهللِ تعاىل َلُه.

-............ حيرُص أمحُد عىل أداِء الّصالِة يف وقتِها.
-.............تعتقُد سحُر أنَّ كلَّ ما حيدُث يف الكوِن إّنم ُهَو بعلِم اهللِ تعاىل وإرادتِِه.

ُد ُأَحدِّ

إِلــَه إاِلَّ اهللُ، َوَأْدناهــا إماَطــُة اأْلََذى َعــِن الطَّريــِق، َواحلَيــاُء ُشــعَبٌة ِمــَن اإليــمِن« ]رواه مســلم[، فاإليــمُن 
تصديــٌق بالقلــِب وإقــراٌر باللِّســاِن وعمــٌل بــاألركاِن.

اإلحساُنثالًثا:
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أستزيُد

اإلحسـاُن يقـوُد إىِل َمقـاِم املراَقبـِة هللِ تعـاىل، وذلـَك َيعنـي َأْن تشـعَر بِـَأنَّ اهللَ َتعـاىل يـراَك يف مجيـِع 
ترصفاتِـَك، فرتاقـُب أمـَرُه وَنَْيُه، فـال تقُع يف املحظـوِر، وال تـرتُك املأموَر، َوُهـَو ما يكـوُن عليِه حاُل 
ُه وبطنَُه  الّصائـِم اّلـذي يعلـُم َأنَّ صوَمـُه رِسٌّ َبْينَـُه َوَبـنْيَ ربِّـِه سـبحاَنُه وَتعاىل، فيصـوُن َسـْمَعُه وَبـرَصَ

وجوارَحـُه مجيَعهـا؛ استشـعاًرا ملراقبـِة اهللِ تعـاىل َلـُه، لـذا ُعـدَّ اإلحسـاُن ذروَة مراتـِب اإليمِن.

أنّظُم تعّلمي

ها بحسـِب ارتباطِها باملسـلِم ِمْن وجهـِة نظري، بوضـِع رقٍم ِمْن  ُب ـلوكاِت اآلتيـِة، ثـمَّ أرّت ـُر يف السُّ أفكِّ
ـلوِك: )1-5( بجانِب السُّ

أفّكُر وأرّتُب

يدعو لغرِيِهيتربُع للفقراِءيعمُل خرًيايصيّل الفرائَضيصُدُق احلديَث

بدايُة َعالقِة اإلنساِن بالّديِن مراتُب الّديِن
تكوُن بِـ..................... 
ُثـمَّ يرتـقي إىِل اإليمـاِن بِـَأْن 
.................. ثـمَّ يرتقي 
إىِل أعىل مرتبٍة يف الّديِن، َوِهَي 
مرتبُة ...............، وذلَك 
إِذا.........................

مفهوُم اإلسالِم:
........................

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

مفهوُم اإليامِن:
........................

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

مفهوُم اإلحساِن:
........................

...........................
......................
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أوّضُح  مفهوَم كلٍّ ِمَن اإلسالِم، واإليمِن، واإلحساِن.

ُأَعلُِّل عدَّ اإلحساِن أعىل مراتِب الّديِن.

ُح اخلطَأ يف ما يأيت: أصحِّ

  أ  - اإلسالُم مرتبٌة ختتصُّ بجوارِح العبِد دوَن ما يظهُر عليها ِمْن أعمٍل.

 ب - اإليمُن أوُل مراتِب الّديِن. 

ج  - يصُل اإلنساُن إىل درجِة اإليمِن إذا استشعَر مراقبَة اهللِ َتعاىل َلُه.

ُح كيَف تبدُأ عالقُة اإلنساِن باإلسالِم. أوضِّ

1

2

3

4

أخترُب معلومايت

أستشعُر مراقبَة اهللِ يل يف أقوايل وأفعايل.
.......................................................................
.......................................................................

1
2
3

أسمو بِقَيمي

درجُة التحقِق
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

نتاجاُت التََّعلُِّم

1

2

3

ُم  أدائي ُأقوِّ

ُأَوّضُح مفهوَم كلٍّ ِمَن: اإلسالِم، واإليمِن، واإلحساِن. 

يِن. أستدلُّ عىل كلِّ مرتبٍة ِمْن مراتِب الدِّ

أستنتُج الفرَق َبنْيَ اإلسالِم واإليمِن واإلحساِن.
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أهتيُأ وأستكشُف

ــُه اهللُ يف  ــان حفَظ ــِد اهللِ الّث ــِك عب ــِة املل ــاِب جالل ورَد يف خط
ــوَط 2016م:  ــِة يف نواكش ــِة العربي ــِر القم مؤمت

ــدوٍد َأْو  ــرتُف بح ــا ال يع ــُف بمنطقتِن ــذي يعص ــاُب ال  »اإلره
ــالتِِه  ــالِم ورس ــورِة اإلس ــويِه  ص ــعى لتش ــَو يس ــّيٍة، َوُه جنس
ــُه واحلــرُب عليــِه ِهــَي حرُبنــا نحــُن،  ــمحِة، والّتصــدي َل السَّ

ــلمنَي«. املس
- برأيِــَك، مــا الّصــورُة احلقيقيــُة التــي جيــُب َأْن ُنربَزهــا َعــِن 

اإلســالِم؟ 
.......................................................

القيادُة اهلاشميُة ودوُرها يف إبراِز 
صورِة اإلسالِم

الدرُس رقُم 
)6(

    الفكرُة الرئيسُة

   عمَلـِت القيـادُة اهلاشـميُة بحكـِم مكانتِهـا 
صـورِة  توضيـِح  عـىل  والّتارييـِة  الّدينيَّـِة 
فـاِع عنـُه يف املحافـِل واملنابِِر  اإلسـالِم، والدِّ

املتعـددِة.  واإلقليمّيـِة  الّدولّيـِة 

إضاءٌة

آُل البيِت:
ُهْم أبناُء سيِدنا رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص 
وبنـاُتُه، وأحفاُدُه، وزوجاُتُه، 
وأقارُبُه، الذيَن آمنوا برسالِة 
اإلسالِم ِمْن آِل هاشٍم وَبني 

امُلطَّلِب   مجيًعا.
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 َوِهــَي هيئــٌة علميــٌة إســالميٌة مســتقلٌة، تضــمُّ جمموعــًة ِمــْن علــمِء 
املســلمنَي ِمــْن كافــِة األقطــاِر، تأّسَســْت بتوجيــٍه ِمــْن جاللــِة امللــِك 
احلســنِي املعظــِم  رمَحــُه اهللُ تعــاىل  عــاَم 1980م، وهتــدُف إىل 
الّتعريــِف باإلســالِم، وتصحيــِح املفاهيــِم واألفــكاِر غــرِي الســليمِة 
ــا  ــَع قضاي ــجُم َم ــاٍص ينس ــالميٍّ مع ــاٍب إس ــِم خط ــُه؛ لتقدي عن

ــهَمْت يف  ــد أس ــِة، وق ــِة الرشيف ــنِة النبوي ــِم والس ــرآِن الكري ــْدِي الق ــوِء َه ــِه، يف ض ــرِص ومتطلباتِ الع
إطــالِق مبــادرِة "كلمــٍة ســواٍء" التــي كاَن هَلــا أثــٌر إجيــايبٌّ يف ترســيِخ ثقافــِة احلــواِر والعيــِش املشــرَتِك.

 إنشاُء مؤسسِة آِل البيِت امَلَلكِّيِة للفكِر اإلسالميِّأوًل:

أستنرُي

اهلاشــميوَن عائلــٌة كريمــٌة، َفُهــْم أرشاُف مكــَة قبَل اإلســالِم، ومنُهْم ُبِعــَث النبــيُّ الكريُم ســّيُدنا حمَمٌد 
ملسو هيلع هللا ىلص، قــاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » إنَّ اهللَ اْصطفــى ِكنانــَة ِمــْن وَلــِد إِســمعيَل، واْصَطفــى ُقرْيًشــا ِمــْن ِكناَنــَة، واْصطفــى 
 ِمــْن ُقرْيــٍش َبنــي هاِشــٍم، واْصطفــان ِمــْن َبنــي هاِشــٍم« ]رواه مســلم[. وَقــْد مدحُهــُم اهللُ تعــاىل بقولـِـِه:
﴿زثمثنثىثيثىفيفىقيقاك﴾ ]األحــزاب:33[، وملــا نــزَل قوُلــُه 

جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس ــاىل: ﴿ تع
لك﴾ ]آل عمــران:61[، دعــا رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص عليًّــا  خك حك جك مق حق مف خف حف

وفاطمــَة وحســنًا وحســينًا فقــاَل: » اللهــمَّ هــؤالِء أهــيل «]رواُه مســلم[.
ــِة  ــاواِة والعدال ــاِس املس ــىل أس ــِة، ع ــوِض باألّم ــرشوِع النّه ــِل م ــميوَن يف مح ــتمرَّ اهلاش ــِد اس ولق
وتكريــِس حريــِة العقيــدِة، وقّدمــوا الشــهداَء والعلــمَء والقــادَة ألمــِة اإلســالِم. وإيمًنــا ِمــَن القيــادِة 
ــاِس وتصحيــِح املفاهيــِم املغلوطــِة عنــُه،  اهلاشــميِة بــرضورِة توضيــِح صــورِة اإلســالِم املرشقــِة للنّ

ــا: ــادراٍت عــّدٍة، ِمنْه ــْت بأعــمٍل ومب ــْد قاَم فَق
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رسالُة عاّمَنثانًيا:

ــُة امللــِك  ــْن أفــكاٍر وممارســاٍت مغلوطــٍة خُتالــُف ســمحَة اإلســالِم، وضــَع جالل نتيجــَة مــا ســاَد ِم
عبــُد اهللِ الّثــان حفَظــُه اهللُ عــاَم 2004 بياًنــا يمثــُل رؤيــًة حضارّيــًة شــاملًة حلقيقــِة اإلســالِم، ُأطلــَق 
ــِف أنحــاِء  ــْن خمتل ــمِء املســلمنَي ِم ــاُت العل ــاِن مئ ــذا البي ــَع عــىل ه ــْد وّق ــِه )رســالُة عــّمَن(، وَق عَلْي

العــالِ.
َوِمْن أهمِّ األفكاِر التي تضمنَْتها رسالُة عّمَن:

 تأكيـُد تكـريِم اإلسـالِم أ.
اإلنساَن ِمْن دوِن النّظِر إىل 

لونِِه أَْو جنِسِه أَْو دينِهِ.

مل  يك ىك مك لك اك يق   قاَل تعاىل: ﴿ ىق
نن من زن رن مم ام يل ىل

ىن﴾                                                        ]اإلرساء : 70[                                                               

عـوُة إىل املحـافظِة ب.   الدَّ
   عىل النّفِس البرشّيِة.

قاَل تعاىل: ﴿ ىميمجنحنخنمنىنينجه 
﴾                     ]املائدة : 32[                                                                جي يه ىه مه

ـوازِن ج. نشـُر ثـقـافـِة الّت
ِة واالعتداِل. والوسطّي

 قــاَل تعاىل: ﴿ييٰذٰرٰى     ٌّ     
      ٍّ  َّ    ُّ﴾                                        ]البقرة : 143[

ا كاَن د. ـًّ نبـُذ اإلرهـاِب أَي
مصدُرُه وغايُتهُ.

 قاَل تعاىل: ﴿حلخلملهلجمخمممجنحن 
خن﴾                                               ]القصص : 77[

 دعوُة املسلمنَي للمشاركِةه.

      يف بناِء احلضارِة اإلنسانّيِة.
قاَل تعاىل: ﴿ ىليلامممرنزنمن 

ني﴾          مي زي ري ٰى ين ىن  نن

                                                                                                 ]آل عمران : 104[                                                                               
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ُمبادرُة الوئاِم َبْيَ األدياِنرابًعا:

َوِهــَي مبــادرٌة إنســانيٌة عامليــٌة أطلَقهــا جاللــُة امللــِك عبــِد اهللِ الثــان 
ــنْيَ أتبــاِع الديانــاِت بــم يــؤدي إىل  عــاَم 2010م؛ لتعزيــِز العالقــِة َب
الّســالِم ونبــِذ العنــِف، دوَن التعــرِض للمعتقــداِت الدينيــِة اخلاصــِة 
ــِح  ــاِس لصال ــنْيَ الن ــاوِن َب ــَن التع ــٍد ِم ــِل مزي ــْن أج ــٍن، ِم ــكلِّ دي ب

اإلنســاِن. وَقــْد تبنَّــِت اجلمعيــُة العامــُة لألمــِم املتحدِة هــذِه املبــادرَة، ودَعــْت إىل ختصيِص األســبوِع 
األوِل ِمــْن شــهِر شــباَط ِمــْن كلِّ عــاٍم إلقامــِة أنشــطٍة يف كلِّ أنحــاِء العــالِ تدعــو إىل التعــاوِن بــنَي 

أتبــاِع الديانــاِت ونبــِذ العنــِف.    

ُمَبادرُة »كلمٍة سواٍء«ثالًثا:

ــٌة  ــَع عَلْيهــا مئ ــَي مبــادرٌة أطلَقْتهــا مؤسســُة آِل البيــِت للفكــِر اإلســالميِّ عــاَم 2006، ووّق     َوِه
ــاِء َبــنْيَ املســلمنَي  وثمنيــٌة وثالثــوَن شــخصيًة إســالميًة، وتدعــو املبــادرُة إىل التعــاوِن واحلــواِر البنّ
ــاىل،  ــبُّ اهللِ تع ــا: ح ــيحيِة وُه ــالِم واملس ــنْيَ اإلس ــرتَكنِي َب ــِن مش ــْن أمَري ــا ِم ــيحّينَي انطالًق واملس

ــنِي.    ــِكال الدينَ ــِة ب ــِة اخلاص ــداِت الديني ــاِس باملعتق ــاِر، دوَن املس ــبُّ اجل وح

َأْبَحُث
مــِز  ــِة للفكــِر اإلســالميِّ َعــْن طريــِق الرَّ َأرِجــُع إىل موقــِع مؤسســِة آِل البيــِت امَلَلِكيَّ

ــادرِة "كلمــٍة ســواٍء". ــْن مب ــُب فقــرًة َع املجــاوِر، وأكت

ُأناقُش زمالئي
يف العوامِل التي ساعَدْت عىل انتشاِر األفكاِر واملفاهيِم التي تشّوُه حقيقَة اإلسالِم.

1. اجلهُل بأصوِل اإلسالِم ومبادئِه.
................................................................................... .2
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ُأَحلُِّل

ِي اآلتَيِي ِمْن خطاباِت جاللِة امللِك حفَظُه اهللُ، ُثمَّ ُأجيُب َعِن األسئلِة التي تليِهام: أقرُأ النّصَّ
ورَد يف خطاِب جاللِة امللِك عبِد اهللِ الّثان أماَم الربملاِن األورويبِّ بفرنسا عاَم 2015م:. 1

، ودينُنـا كـم ُهـَو  " نتذكـُر أيًضـا أنَّ للمسـلمنَي دوًرا حاسـًم يف إرسـاِء الّتفاهـِم والّتسـامِح العاملـيِّ
ـالِم والّتسـامِح، ودينُنـا كـم ُهـَو دينُُكـْم أيًضـا، يأمـُر بحفِظ كرامـِة كلِّ  محـِة والسَّ دينُُكـْم، يأمـُر بالرَّ

إنسـاٍن بـال اسـتثناٍء، ِمـْن رجاٍل ونسـاٍء وجـرياٍن وغربـاَء". 
ويف خطـاِب جاللتِـِه أماَم اجلمعّيـِة العمومّيِة لألمـِم املّتحدِة عاَم 2016م، قاَل:"اإلسـالُم يعّلُمنا . 2

أنَّ البـرَش متسـاووَن يف الكرامـِة، وال متييـَز َبـنْيَ األمـِم واألقاليِم واألعـراِق، ويرفُض اإلسـالُم 
ولـُة حياَتُه وأرسَتـُه وممتلكاتِـِه وِعرَضُه  اإلكـراَه يف الّديـِن، ولـكلِّ مواطٍن احلـقُّ يف َأْن حتفـَظ الدَّ

ينّيَة". َتـُه الدِّ يَّ وُحرِّ
نِي؟أ.  ما القيُم اإلنسانّيُة املشرتكُة الواردُة يف النَّصَّ

جاِل والنّساِء واجلرياِن والغرباِء واألمِم واألقاليِم واألعراِق يف اخلطاَبنِي؟ب. ما ِداللُة ذكِر الرِّ
ما عالقُة اإلسالِم بحقوِق اإلنساِن كم جاَء يف خطايَبْ جاللِة امللِك؟.ج

اخِلطاباُت امَلَلكِيَُّةخامًسا:

ــرٌي  ــٌر كب ــِه َمــَع قــادِة العــالِ، أث ــِه ولقاءاتِ ــِة، ويف زياراتِ  كاَن خلطابــاِت جاللــِة امللــِك يف املحافــِل الّدولّي
ــاِس. يف توضيــِح صــورِة اإلســالِم املرشقــِة للنّ

أستزيُد

ُمنـِـَح جاللــُة امللــِك عبــِد اهللِ الثــان -حفَظــُه اهللُ- جائــزَة "متبلتــون" للّســالِم 
ــالِم، وصــوِن مفاهيــِم  عــاَم 2018م؛ تكريــًم لــدوِرِه احلقيقــيِّ يف إحــالِل السَّ

. يــِن اإلســالميِّ ــِم اإلرهــاِب بالدِّ اإلســالِم احلّقــِة ِمــْن حمــاوالِت إلصــاِق هُتَ
َأرجــُع إىل املوقــِع الرســميِّ جلاللــِة امللــِك  عبــِد اهللِ الّثــان ِمــْن خــالِل الّرمــِز 

املجــاوِر، وأســتمُع خلطابـِـِه يف حفــِل الّتكريــِم.
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أقّدُر دوَر القيادِة اهلاشميِة يف تصحيِح املفاهيِم املغلوطِة حوَل اإلسالِم.
........................................................................
........................................................................

1
2
3

أسمو بِقَيمي

أنّظُم تعّلمي

األعامُل واملبادراُت التي قاَمْت هبا القيادُة اهلاشمّيُة يف إبراِز صورِة اإلسالِم

كاَنـِت القيـادُة اهلاشـميُة وراَء القراِر املهمِّ الصـادِر َعِن )اليونسـكو( باعتباِر "املسـجِد األقىص" مكاًنا 
ـا باملسـلمنَي، وال عالقـَة لليهـوِد بِـِه، واعتـمِد التسـميِة اإلسـالميِة: "املسـجُد األقـىص/ احلرُم  خاصًّ

الرشيـُف" ال التسـميَة اليهوديَة: "جبـُل اهليكِل".
   باإلضافـِة إلدانـِة )اليونسـكو( أعـمَل احلفرياِت وكلَّ املمرسـاِت التـي تقوُم هبا سـلطاُت االحتالِل 

ضدَّ املقدسـاِت اإلسـالميِة واملسـيحيِة يف القدِس.

أربُط 
مَع

الرتبيِة
الوطنيِة

1

 مؤسسُة آِل البيِت
 امَلَلكِيُِّة للفكِر

اإلسالميِّ

أهداُف املؤسسِة:
................

2

رسالُة عاّمَن

أهمُّ األفكاِر:
.............

345

مبادرُة » كلمٍة سواٍء«

الفكرُة التي 
ترتكُز عليها:
.............
.............

مبادرُة الوئاِم

الفكرُة التي 
ترتكُز عليها:
.............
.............

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

أثُر اخلطاباِت:
.............
.............
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، ِمْن حيُث أهداُفها. ُف بمؤسسِة آِل البيِت امَلَلِكيَِّة للفكِر اإلسالميِّ ُأَعرِّ

ُل سَبَب إطالِق رسالِة عّمَن. ُأعلِّ

أذكُر األثَر اإلجيايبَّ إلطالِق مبادرِة »كلمٍة  سواٍء«.

ُث َعْن مبادرِة الوئاِم َبنْيَ األدياِن ِمْن حيُث: هدُف إطالِقها، فكرهُتا، مرتكزاهُتا. دَّ ُأحَتَ

َأْربُِط َبنْيَ النّصوِص الرّشعّيِة والفكرِة التي تضمنَْتها رسالُة عّمَن:

1

2

3
4

5

أخترُب معلومايت

الفكرة النّصُّ الرّشعّي     

دوا وقارِبوا، وأْبرِشوا«.       أ. َبه، فَسدِّ ، َوَلْن ُيشادَّ الّديَن أََحٌد إاِلّ َغَل  قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ الّديَن ُيرْسٌ
                                                                                                                        ]رواه البخاري[

ُكْم واِحٌد، َوإِنَّ أَباُكْم واِحٌد، أاَل ال َفْضَل لَِعَريِبٍّ َعىل ب. ا النّاُس، أاََل إِنَّ َربَّ قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »يا أهَيُّ
َر َعىل أَْسَوَد َوال أَْسَوَد َعىل أمََحَر إال بِالتَّْقوى،  أَْعَجِميٍّ َوال لَِعَجِميٍّ َعىل َعَريِبٍّ َوال أِلمَْحَ
َغ َرسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص«.                                                                 ]رواه أمحد[ ْغُت؟  قالوا: َبلَّ أََبلَّ

ْسَفُك بغرِي حقٍّ «. ج. نيا مَجيًعا أَْهَوُن عىل اهللِ ِمْن َدٍم ُي قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َلَزواُل الدُّ
                                                                                                                                       ]رواه البيهقي يف ُشعِب اإليمنِ[                                         

درجُة التحقِق
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

نتاجاُت التََّعلُِّم

1

2

3

4

ُم  أدائي ُأقوِّ

ُف دوَر القيادِة اهلاشميِة يف إبراِز الصورِة احلقيقِة لإلسالِم. َأَتَعرَّ

تُِج الدوَر الفاعَل للقيادِة اهلاشميِة يف إبراز صورِة اإلسالِم. أَْسَتنْ

أحّلُل مضامنَي اخلطاباِت امللكيِة يف توضيِح صورِة اإلسالِم.

ُر دوَر القيادِة اهلاشميِة يف إبراِز صورِة اإلسالمِ وقضاياُه. ُأقدِّ
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الَوحدُة الثالثُة

قاَل تعاىل:﴿جغمغجف﴾

                                                  ]البقرة:229[ 

حمتوياُت الوحدِة الثالثِة

سورُة البقرِة: اآلياُت الكريمُة )186-183(1

با وأحكاُمُه يف الفقِه اإلسالمي2ِّ الرِّ

املسجُد األقىص املبارُك3

4) التالوُة والتجويُد: ِمْن أنواِع الوقِف االختياريِّ اجلائِز )الوقُف الّتامُّ

صحيُح البخاريِّ 5

القرُض وأحكاُمُه يف الفقِه اإلسالمي6ِّ
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أهتيُأ وأستكشُف

وِر الّسابقِة:    أستنتُج مفهوَم الّصياِم ِمَن الصُّ
......................................................
......................................................

سورُة البقرِة
اآلياُت الكريمُة )183 ـ186(

الدرُس رقُم 
)1(

    الفكرُة الرئيسُة

ــْن  ــاُت الكريمــُة )183-186( ِم ــِت اآلي    بّينَ
ــْن  ــا ِم ــاِم وبعًض ــَة الصي ــرِة فرضي ــورِة البق س

ــِه. أحكاِم

إضاءٌة

سورُة البقرِة
ــُوروِد  ــِم ل ــذا االس ــّمَيْت هب - ُس
ــَع  ــى  َم ــيِدنا موس ــِة س قص
ــٍر  ــْم بأم ــَب إليِه ــنَي طل ــِه، ح قوِم
ــرًة. ــوا بق ــاىل َأْن يذبح ــَن اهللِ تع ِم
- فيهـا أعظـُم آيٍة يف القـرآِن، وِهَي 

آيـُة الكريسِّ )255(.
- فيها أطـوُل آيٍة يف القـرآِن، وِهَي 

ْيِن )282(. آيـُة الدَّ
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 أفهُم وأحفُظ

 

 
ٱٱٱٻٱٻ

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّ
 ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
 نث مث رثزث يت ىت نت مت زت يبرت
 ىل مل يك ىك مك لك اك يق يفىق ىف يث ىث
 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل
 مئ حئخئ جئ يي ىي ني زيمي ري
 مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب جب هئ
 حس جس مخ محجخ جح مج حج

 حض جض مص خص حص مس خس
 مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض خض

 َّ حلجل مك لك خك حك جك حقمق
 

 

: ُفـِرَض  خي حي

عليُكْم.
  معلـومـَة 

العــدِد، وِهَي أياُم شهِر 
رمضاَن.

مبنبىبيب:  يقيض 

أيـاًما مكاَنا.
نت: يشقُّ عليِهـْم 

صياُمُه مشّقًة غرَي حمتَملٍة.
نثىث: زاَد فـي قـدِر 

الفديِة.
ىي:  حرَض.

خسمس:  تشكروا  

اهللَ.
جل:        هيتدوَن.

املفرداُت والرتاكيُب

أستنرُي

ِمْن أحكاِم الصياِم.الَتلِف.
اآليتاِن الكريمتاِن 

)183ـ184(

ِمْن فضائِل شهِر رمضاَن.الَتلِف.
اآليُة )185(

فضيلُة الدعاِء.الَتلِف.
اآليُة )186(

موضوعاُت اآلياِت الكريمِة
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ِمْن أحكاِم الصياِمأوًل:
يــاِم: االمتنــاُع َعــِن الّطعــاِم والــرّشاِب وســائِر املفطــراِت، ِمــْن طلــوِع الفجــِر إىل غروِب .أ مفهــوُم الصِّ

الّشــمِس َمــَع عقــِد النّيــِة عــىل ذلــَك قبــَل طلــوِع الفجِر.
ــاِم .ب ي ــَة الصِّ ــاِن )184،183( فرضي ــاِن الكريمت ــِت اآليت ــِه: بّينَ ــُة مرشوعيتِ ــاِم وحكم ي ــُم الصِّ حك

ٰى         ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ــاىل: ﴿ىه ــِه تع ــالِل قولِ ــْن خ  ِم
، وبّينـَـْت أيًضــا أنَّ الصيــاَم عبــادٌة فرَضهــا اهللُ تعــاىل عــىل أّمــِة ســّيِدنا  َّ     ٍّ     ٌّ     

حمّمــٍد ملسو هيلع هللا ىلص مثَلــم فرَضهــا عــىل األمــِم الّســابقِة حلكمــٍة َعظيمــٍة ِهــَي: حتقيــُق الّتقــوى؛ وهتذيــُب 
ِّ والعلــِن. النّفــِس وتعويُدهــا خشــيَة اهللِ تعــاىل يف الــرسِّ

أتأمُل وأربُط

إذا علْمـُت أنَّ سـيَدنا رسـوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص مـاَت يف الّسـنِة )11هـ( وَقْد صـاَم ُهَو والّصحابـُة الكراُم   
ياُم؟ )9( رمضانـاٍت متتاليـٍة بعـَد اهلجرِة، ففـي أيِّ عاٍم ُفـِرَض الصِّ

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

 ِمـَن األعـذاِر املبيحـِة لإلفطـاِر:  بّينِت اآليـاُت الكريمـُة ُيرْسَ هـذا الّديِن. وِمـْن ُصَوِر هـذا الُيرِس يف ج.
ياِم: عبـادِة الصِّ

 إباحـُة اإلفطـاِر للمسـافِر وللَمريـِض الـذي ُيرجـى شـفاُؤُه وُوجـوُب القضـاِء عليِهم، قـاَل تعاىل: . 1
﴿زئمئنئىئيئربزبمبنبىبيب﴾. 

ـنِّ و املريـِض الذي ال . 2 إباحـُة اإلفطـاِر ووجـوُب دْفـِع الِفدَيـِة للعاِجـِز َعـِن الَقضاِء، مثـَل كبرِي السِّ
ُيرجـى شـفاُؤُه، قـاَل تعـاىل: ﴿زتمتنتىتيترث﴾. َوَقـد بّينَِت اآليـُة أنَّ 

ىق  يف ىف يث ىث نث مث ِمـْن رمحـِة اهللِ بعباِده أْن جعـَل هلْم باًبا للتطـّوِع، وذلَك يف قولِِه تعـاىل: ﴿
مل﴾:   َأْي إنَّ َمـْن زاَد يف قـدِر الفديـِة ترّبًعا منـُه فُهَو خرٌي َلُه،  يك ىك مك لك اك يق

ـِل املشـقِة خـرٌي َلـُه ِمـْن إعطـاِء الفديـِة مـا َلْ يرتّتْب عـىل صياِمـِه رضٌر يلحـُق بِِه،  وصياُمـُه َمـَع حتمُّ
ُه اهللُ للصائمنَي. وذلـَك للثـواِب العظيِم اّلـذي أعـدَّ



94

ــَع زميــيل/ زميلتــي يف تصنيــِف احلــاالِت اآلتيــِة َحســَب اجلــدوِل:  )املســافُر، املريــُض  أتعــاوُن َم
الــذي ال ُيرجــى ِشــفاُؤُه،  املريــُض الــذي شــقَّ عليــِه الصــوُم ولكــْن ُيرجــى شــفاُؤُه، العاجــُز َعــِن 

الصــوِم بســبِب الشــيخوخِة(.

أتعاَوُن وأصنُّف

يباُح َلُه اإلفطاُر وجيُب عليِه القضاُء

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

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

ُيباُح َلُه اإلفطاُر وجتُب عليِه الِفدَيُة

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

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

ِمْن فضائِل شهِر رمضاَنثانًيا:

. ﴾ زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل قاَل تعاىل: ﴿
 لشــهِر رمضــاَن املبــارِك فضائــُل كثــريٌة، َوِمــْن أعظِمهــا كــم ذكــَرِت اآليــُة الكريمــُة نــزوُل القــرآِن 

َق اهللُ تعــاىل فيــِه َبــنْيَ احلــقِّ والباطــِل. الكريــِم فيــِه، فالقــرآُن الكريــُم كتــاُب هدايــٍة للنّــاِس فــرَّ

أخّطُط ألداِء واجبايت َمَع القرآِن الكريِم يف شهِر رمضاَن ِمْن خالِل األعمِل اآلتيِة:         
تعّلُم أحكاِم التالوِة وتطبيُقها.. 1
2 .....................................................................................
3 . ....................................................................................

ُروأخطُِّط أفكِّ
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عاِءثالًِثا: َفضيلُة الدُّ

ــْن  ــٌب ِم ــاىل َقري ــْت أنَّ اهللَ تع ــاِء، وَبيَّنَ ع ــاىل بالدُّ ــرِب إىل اهللِ تع ــىل التََّق ــُة ع ــاُت الكريم ــِت اآلي حثَّ
ــاىل:  ــاَل تع ــطٍة، ق ــال واس ــْم ب ــتجيُب دعاَءُه ــْم ويس ــرى أعمهَلُ ــْم، َوي ــمُع أقواهَلُ ــَو َيْس ــاِدِه؛ َفُه عب

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

مكجل﴾.

و الدعاُء ُهَو: الّتوجُه إىل اهللِ بقلٍب صادٍق َطَلًبا لَِتحقيِق احلاجاِت وَكْشِف الُكُرباِت.
 وِمـَن األوقـاِت املسـتحبَِّة للّدعـاِء:  وقـُت إفطـاِر الّصائـِم، ففي شـهِر رمضـاَن املبـارِك ُتفّتـُح أبواُب 
ـمِء للّدعـاِء، قاَل رسـوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: » ثالثـٌة ال ُتـَردُّ َدْعَوهُتُْم: َوالّصاِئـُم حتى ُيْفطَِر، واإلمـاُم العدُل،  السَّ
ودعـوُة املظلـوِم « ]رواه ابـن حبـان[، وهـذا دليٌل عىل أّنـُه ينبغـي للّصائِم َأْن يغتنـَم وقَت إفطـاِرِه، فيدعَو 

بـم أحبَّ ِمـَن اخلرِي؛ فـإنَّ دعـوَة الصائِم عنـَد إفطاِرِه مسـتجابٌة.

أستزيُد

   "الِفدَيــُة"
وِم ِمْن طعاٍم َأْو ماٍل للمحتاجنَي. ما يدفُعُه العاجُز َعِن الصَّ

ــْن  ــىل َم ــِة ع ــِة الواجب ــداَر  الفدي ــاٍم  مق ــاِء األردنُّ كلَّ ع ــُس اإلفت ُد جمل ــدِّ  وحي
ــرُة  ــدُر دائ ــِر، وتص ــِة الفط ــداَر صدق ــَك مق ــاَن، وكذل ــهِر رمض ــَر يف ش أفط

يــاِم، وتنرُشهــا عــرَب موقِعهــا  اإلفتــاِء األردنيــُة ُكتًبــا ونــرشاٍت تــرشُح أحــكاَم الصِّ
  . ــرتونِّ اإللك

ياِم: اإلعجاُز العلميُّ يف الصِّ
. - يقلُِّل ِمْن خطِر اإلصابِة بمرِض الّسكريِّ

- يرفُع النّظاَم املناعيَّ يف جسِم الصائِم، بزيادِة قدرِة اخلاليا املناعّيِة عىل أداِء عمِلها.

أربُط 
الّطبِّمَع
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أنّظُم تعّلمي

أستشعُر قيمَة الّدعاِء يف شهِر رمضاَن.
.........................................................................
.........................................................................

1
2
3

أسمو بِقَيمي

آياُت الصياِم
 )183ـ186( 

سورُة البقرِة

ياِم:  ُحكُم الصِّ

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

مفهوُم الصياِم:
 .............
 .............

..........

األعذاُر
 املبيحُة لإلفطارِ:

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

فضائُل 
شهِر رمضاَن:
 ............
 .............

مفهوُم الّدعاِء:
 .............
 .............

....

ِمْن أوقاِت
 إجابِة الّدعاِء:
.............

.........

احلكمُة 
ِمَن الّصياِم:

 .............
.............
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4

أوّضُح املقصوَد ِمْن قولِِه تعاىل: ﴿ زتمتنتىتيترث﴾
 أبّيُ معاَن املفرداِت والرتاكيِب اآلتيِة: 

﴾، ﴿ نت﴾، ﴿ ىي﴾. خي ﴿ جل﴾، ﴿ حي

بَب لُِكلِّ ممّا يأيت: أستنتُج السَّ

   أ- تسميُة سورِة البقرِة هبذا االسِم.

ِّ والعلِن. وُم هيّذُب النّفوَس وحيقُق خشيَة اهللِ تعاىل يف الرسِّ  ب- الصَّ

 ج- ينبغي للصائِم َأْن يغتنَم حلظاِت اإلفطاِر فيدعَو بم أحبَّ ِمْن خرٍي.

أكتُب اآلياِت الكريمَة ِمْن قولِِه تعاىل: ﴿يلامممرنزن﴾ إىل قولِه تعاىل: ﴿جض 

حض﴾.  

1
2

3

أخترُب معلومايت

درجُة التحقِق
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

نتاجاُت التََّعلُِّم

1

2

3

4

5

ُم  أدائي ُأقوِّ

أتلو اآلياِت الكريمَة )183-186( ِمْن سورِة البقرِة تالوًة سليمًة.

أبّيُ معاَن املفرداِت والرتاكيِب الواردِة يف اآلياِت الكريمِة املقررِة.

أفّسُ اآلياِت الكريمَة.

أقّدُر ُيرَس ديِن اإلسالِم يف أحكاِمِه.

أحفُظ اآلياِت الكريمَة املقررَة غيًبا.
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أستنرُي

با وأنواُعُهأوًل: مفهوُم الرِّ
للّربــا صــوٌر كثــريٌة وأنــواٌع متعــددٌة، إاّل أنَّ أبرَزهــا وأخطَرهــا وأكثَرهــا شــيوًعا مــا يســميِه الفقهــاُء 
يــِن َأِو القــرِض، وفيــِه يطلــُب  ــُه يقــُع عــادًة يف الدَّ ربــا "النَّســيئِة" َأْو ربــا الديــوِن َأْو ِربــا القــروِض؛ ألنَّ
ــن  ــِن ع ي ــاِء بالدَّ ــرِي يف الوف ــبِب التأخ ــرِض بس ــِن َأِو الق ي ــِل الدَّ ــىل أص ــادًة ع ــرُض زي ــُن َأِو امُلق الدائ

موعــِدِه.

أهتيُأ وأستكشُف

أراَد طالــٌب َأْن يذهــَب يف رحلــٍة مدرســيٍة إىل قلعــِة عجلــوَن، 
ــُه  ــَق زميُل ــرَي، فواف ــرشَة دنان ــُه ع ــِه َأْن يعطَي ــَب إىل زميِل فطل
ــاًرا بعــَد  ــُه مخســَة عــرَش دين ُه َل ــردَّ ــَغ عــىل َأْن ي ــُه املبل َأْن يعطَي
ــُه يثــُق بـِـِه،  شــهٍر ِمــَن الّرحلــِة، فاستشــاَر الّطالــُب معّلَمــُه؛ ألنَّ
ِم. بــا امُلحــرَّ ــُه ِمــَن الرِّ فنصَحــُه املعلــُم بعــدِم فعــِل ذلــَك؛ ألنَّ

با ِمْن خالِل املوقِف الّسابِق: أكتُب تعريًفا للرِّ
................................................................

با وأحكاُمُه يف الفقِه اإلسالميِّ الرِّ
الدرُس رقُم 

)2(

    الفكرُة الرئيسُة

ــُه يؤّدي  مــِة رشًعــا؛ ألنَّ بــا ِمــَن املعامــالِت املحرَّ    الرِّ
ْم وإحلــاِق الــرّضِر هِبـِـْم،  إىل ظلــِم النـّـاِس واســتغالهِلِ

وَقــْد توّعــَد اهللُ تعــاىل املــرايَب بالعــذاِب الّشــديِد.

إضاءٌة

ــىل  ــاِس ع ــُض النـّ ــُق بع ُيطلــ
ــدِة  ــرى كالفائ ــمًء ُأخ ــا أس ب الرِّ
ــْن  ــِرها، وهــذا ال يغــرّيُ ِم وغيـ

ــِه. ــا وحرمتِ ب ــِة الرِّ حقيق
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ولتوضيِح هذا النوِع ِمَن الّربا، أتأمُل األمثلَة اآلتيَة:
ــاٍر 	  ــَغ )1000( دين ــَد مبل ــْن أمح ــٌد ِم ــرتَض خال اق

ــذِه  ــاٍر، فه ــنٍة )1100( دين ــَد س ُه بع ــردَّ ــىل َأْن ي ع
ــُل  ــرِض، وجتع ــَد الق َطْت ِعنْ ــرُتِ ــا اش ــادُة رًب الزي

ــا. ــًدا ربويًّ ــورِة عق ــذِه الص ــرَض يف ه الق
اســتداَن شــخٌص ِمــْن آَخــَر مبلــَغ )1000( دينــاٍر 	 

ُه بعــَد ســنٍة بمثِلــِه، ومّلــا حــاَن وقــُت  عــىل َأْن يــردَّ
ــُن  ــَب املدي ــِن، فطل ي ــداَد الدَّ ــتطْع س ــاِء َلْ يس الوف
مهلــَة ســنٍة ُأخــرى، عــىل َأْن يــردَّ املبلــَغ )1200( 

دينــاٍر، فهــذا أيًضــا ِمــَن ربــا النســيئِة. 
ــاٍر 	  ــِغ )5000( دين ــًة بمبل ــٌر بضاع ــرتى تاج اش

عــىل َأْن يســّدَدها بعــَد ســتِة أشــهٍر، وإِذا تأخــَر يف 
الســداِد َعــِن املوعــِد فيدفــُع َعــْن كلِّ شــهِر تأخــرٍي 
ــَد  ــَة عن ــادَة املرشوط ــذِه الزي ــاٍر. إنَّ ه )100( دين

ــا.  ًم ــا جتعــُل العقــَد حمرَّ التأخــرِي تعــدُّ رًب

أستنتُج وأتعاوُن
با. ِمْن خالِل ما سبَق، أتعاوُن مَع زمالئي/ زمياليت وأستنتُج مفهوَم الرِّ

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

أتعـــّلُم 

 هناَك نوٌع آَخُر ِمَن الّربــا يسّمى "ربا 
الفضـِل" َأْو ربـا البيــوِع، ويقـُع عنـَد 
مبادلِة األمـواِل الربويــِة بجنِسهـا َمَع 
زيـادٍة يف أحِدهـا، َأْو تأخرِي قبِض أحِد 

البدَلنِي، وُهَو الذي جاَء يف قولِِه ملسو هيلع هللا ىلص: 
» الـذهُب بالذهِب، والفضُة بالفضـِة، 
، والشعرُي بالشعـرِي، والتمـُر  والرُبُّ بالرُبِّ
بالتمِر، وامللـُح بامللِح، ِمْثاًل بِِمْثٍل، يـًدا 
بيٍد، سواًء بسـواٍء، فإذا اختَلَفـْت هـذِه 
األصنـاُف فبيعـوا كيـَف شئُتْم إذا كاَن 

يًدا بيٍد«. ]رواُه مسلٌم[ 

بــا منتــرًشا َبــنْيَ النـّـاِس يف اجلاهليــِة، وكانــوا يعــّدوَن الّتعامــَل بـِـِه كالّتعامــِل بالبيــِع، فلــّم جــاَء  كاَن الرِّ
ــُة عــىل  ــنِّة، وأمجَعــِت األّم ــُه بالكتــاِب والسُّ ــْت حرمُت ــْد ثبَت بــا بُصــَوِرِه كلِّهــا، وَق َم الرِّ اإلســالُم حــرَّ

حتريِمــِه، َوِمــْن أدلــِة ذلــَك:
 قاَل َتعاىل: ﴿خيميىيييٰذ﴾ ]البقرة: 275 [.أ.

ــَي؟ ب. ــا ِه ــوَل اهللِ، وم ــا رس ــَل : ي ــاِت. قي ــبَع املوبق ــوا السَّ ــوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص :»اجَتنِب ــيُدنا رس ــاَل س  ق

ُحكُم الّرباثانًيا:
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أقرُأ وأستنتُج

ــُه ، َوشــاِهَدْيِه "، َوقــاَل:  بــا، َوُمْؤِكَلــُه، َوكاتَِب ، قــاَل: »َلَعــَن َرســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص آِكَل الرِّ ــر َعــْن َجابِ
ــلم[ . ــاري ومس ــواٌء « ]رواه البخ ــْم َس "ُه

أقــرُأ احلديــَث الرشيــَف بتأمــٍل، وأســتنتُج أصنــاَف املطروديــَن ِمــْن رمحــِة اهللِ تعــاىل بســبِب تعامِلِهْم 
. با لرِّ با

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

باثالًثا: أرضاُر الرِّ

با ملِا َلُه ِمْن أرضاٍر تعوُد عىل الفرِد واملجتمِع، وِمنْها: َم اإلسالُم الرِّ حرَّ
 انتشاُر الّظلِم؛ ألنَّ املرايَب يأخُذ املاَل مستغالًّ حاجَة النّاِس.أ.

 انتشاُر احلقِد َبنْيَ أفراِد املجتمِع.ب.
بوّيــِة، ومــا يــؤّدي إليــِه ذلــَك ج.  نشــوُء األزمــاِت االقتصادّيــِة اّلتــي تنتــُج بســبِب تراكــِم الفوائــِد الرَّ

ِمــْن إفــالِس كثــرٍي ِمــَن املؤسســاِت االقتصاديــِة.

با. بالّتعاوِن َمَع جمموعتي أفكُر يف أرضاٍر ُأخرى للرِّ
......................................................................................

أبادُر ألتعلَم

بــا، وَأْكُل مــاِل  َم اهللُ إالَّ باحلــقِّ ، وَأْكُل الرِّ تــي حــرَّ ُك بــاهللِ، والســحُر، وقتــُل النَّفــِس الَّ قــاَل: الــرشِّ
ــُة. ــُر املهلك ــاُت: الكبائ ــلم[، املوبق ــاري ومس ــِم، ..« ]رواه البخ اليتي

نيا والعذاِب األليِم يف اآلخرِة، قاَل َتعاىل: ﴿ىييي  با باحلرِب يف الدُّ َد اهللُ تعاىل آِكَل الرِّ وَقْد تَوعَّ
مح﴾  جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ

]البقرة: 278 - 279[.
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أستزيُد

اِء(. با )بيُع املرابحِة لآمِر بالرشِّ ِمَن البدائِل الرّشعيِة للرِّ
ــا لدائــرِة اإلفتــاِء يبــنّيُ حكــَم  أرجــُع إىل الرمــِز املرفــِق اّلــذي حيتــوي منشــوًرا توعويًّ

ــِه. بيــِع املرابحــِة لآمــِر بالــرشاِء ورشوَطــُه، وأبــنيُّ خطواتِ

أنّظُم تعّلمي

با. أحتّرى احلالَل يف معاماليت، وأجتنُّب الرِّ
..........................................................................
..........................................................................

1
2
3

أسمو بِقَيمي

با مفهوُمُهالرِّ
......................
......................
......................
......................

أنواُعُه
......................
......................
......................
.....................

حكُمُه
......................
......................
......................
.....................

أرضاُرُه
......................
......................
......................
.....................
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با، وأذكُر أنواَعُه. أبّيُ مفهوَم الرِّ

. با مدّعًم إجابتي بدليٍل رشعيٍّ ُح احلكَم الرّشعيَّ للرِّ أوضِّ

با التي تعوُد عىل الفرِد واملجتمِع. أعّدُد رضَريِن ِمْن أرضاِر الرِّ

أذكُر احلكَم الرّشعيَّ )جيوُز، ال جيوُز( يف املسألِة اآلتيِة: 

داَد يف  - اقرتَضْت ديمُة ألَف ديناٍر ِمْن صديقتِها، عىل َأْن تعيَدها ألًفا ومئًة إذا َلْ تستطِع السَّ

الوقِت املحدِد.

1

2
3
4

أخترُب معلومايت

درجُة التحقِق
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

نتاجاُت التََّعلُِّم

1

2

3

4

5

ُم  أدائي ُأقوِّ

با. أبّيُ مفهوَم الرِّ

با.  أوّضُح أنواَع الرِّ

با. أبّيُ ُحكَم الرِّ

با. أستنتُج أرضاَر الرِّ

با يف معاماليت. أجتنُب الرِّ
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أهتيُأ وأستكشُف

أستذكُر معجزَة اإلرساِء واملعراِج سنة )11( للبعثِة، وأمأُل الشكَل اآليَت بم يناسُبُه:

املسجُد األقىص املبارُك
الدرُس رقُم 

)3(

اِج
عر

ُة امل
حل

ر

رحلُة اإلرساِء

حمطُة 
االنطالِق

حمطُة 
الوصوِل

حمطُة 
الوصوِل

حمطُة 
االنطالِق

    الفكرُة الرئيسُة

يف  عظيمـٌة  مكانـٌة  املبـارِك  األقـىص  للمسـجِد      
اإلسـالِم، لـذا اسـتمرَّ املسـلموَن برعايتِـِه واالهتمِم 
بِـِه منـُذ فجـِر اإلسـالِم إىل يوِمنـا هـذا. وَقـْد ناَلـِت 
عليـِه  الوصايـِة  رشَف  اهلاشـميُة  األردنيـُة  اململكـُة 

عليـِه.     واملحافظـِة  ومحايتِـِه  عنـُه  والدفـاِع 

إضاءٌة

كــاَن ُيطَلـُق َعىل» املسـجِد 
 األقىص« اسُم »بيِت املقدِس«، 

ـُر. أَِي البيـُت املبـارُك واملطهَّ
املقصـوُد بـام حـوَلُه: املناطُق 

    . ـِه، وِمنْهــا األردنُّ ُة بِ املحيطـ
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أرجُع َعْن طريِق الّرمِز املجاوِر إىل وثيقِة الُعهدِة العمريِة، وُأحلُِّل املبادَئ اإلنسانيَة الواردَة فيها.
................................................................... -

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

ُأحّلُل

  العهُد األمويُّ : .ب
ــجَد  ــرواَن املس ــُن م ــِك ب ــُد املل ــُة عب ــى اخلليف ــدِس، إِْذ بن ــِة الق ــوَن بمدين ــاُء األموّي ــى اخللف اعتن
، ثــمَّ شــّيَد اخلليفــُة الوليــُد بــُن عبــِد امللــِك مســجَد قبــِة  ، ثــمَّ بنــى فوَقــُه املســجَد الِقبــيلَّ املــروانَّ
الصخــرِة املرشفــِة. ويف العهــِد األمــوّي أيًضــا ُبنَِيــْت عــدٌد ِمــَن القصــوِر املالصقــِة جلداِر املســجِد 

األقــىص املبــارِك ِمــَن اجلهــِة اجلنوبيــِة.

أستنرُي

مظاهُر اهتامِم املسلمَي بالقدِسأوًل:

ــا لكثــرٍي  ــِد اختاَرهــا اهللُ عــزَّ وجــلَّ لتكــوَن موطنً للقــدِس مكانــٌة عظيمــٌة ِمــَن الناحيــِة الدينيــِة؛ فَق
، فتــوىّل املســلموَن  ، فتعاهدوهــا باحلفــِظ والعنايــِة، إىل َأْن جــاَء الفتــُح اإلســالميُّ ِمــَن األنبيــاِء 

االهتــمَم هبــا ورعايَتهــا، وِمــْن ذلــَك:
:   .أ   الفتُح الُعَمريُّ

كاَن الفتــُح الُعَمــريُّ لبيــِت املقــدِس ســنَة 15 هـــ، حــنَي دخَلهــا اخلليفــُة عمــُر بــُن اخلطاِب  
ــْد أعطــى ســيُدنا عمــُر  ألهِلهــا األمــاَن  ــْت حتــَت حكــِم الرومــاِن، وَق ِســلًم، بعــَد َأْن كاَن
ــِة  ــَح مدين ــِة(. وبعــَد تســّلِم ســيِدنا عمــَر  مفاتي ــْت بـِــ )الُعهــدِة العمري ــي ُعِرَف ــِه الت بوثيقتِ
ــوا  ــَن قِدم ــِة الذي ــَض الصحاب ــَف بع ــوس، كّل ــروِم صفروني ــرِك ال ــَع بطري ــاِق َم ــدِس باالتف الق
، أوُل  ــِت   ــُن الصام ــادُة ب ــُل عب ــايبُّ اجللي ــُم الصح ــدِس، ومنُه ــِت املق ــِة يف بي ــُه باإلقام مع

ــَن فيهــا. َ وُدف ــويفِّ ــْد ُت قــاٍض يف القــدِس، وَق
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َأَتتّبُع اخلطَّ الزمنيَّ لتاريِخ املسجِد األقىص املبارِك:

أتَتّبُع وأستقيص

املسجُد األقىص املبارُكَثانًِيا :

يقـُع املسـجُد األقـىص املبـارُك جنـوَب رشِق القـدِس، وتبلـُغ ِمسـاحُتُه )144( دونـًم، وُهـَو حمـاٌط 
، ومسـجِد  ، واملسـجِد املروانِّ بسـوٍر شـبِه مسـتطيٍل. ويشـتمُل املسـجُد األقـىص عىل: املسـجِد الِقبـيلِّ
قبـِة الصخـرِة، والّسـاحاِت، وكلِّ مـا حييـُط بِـِه الّسـوُر. وُهـَو مـكاُن عبـادٍة خـاصٌّ للمسـلمنَي فقْط، 
ال يشـاركُهْم فيـِه غرُيُهـْم، وَقـْد ُأطلَق عليـِه هذا االسـُم يف القـرآِن الكريِم، وُيَعـدُّ وقًفا إسـالميًّا بكلِّ 

مبانيـِه وأسـواِرِه وسـاحاتِِه، وكلِّ مـا حتَتـُه ومـا فوَقُه.

 التحريُر األيويبُّ : .ج
بعــَد حتريــِر صــالِح الديــِن األيــويبِّ رمَحــُه اهللُ تعــاىل املســجَد األقــىص ِمــَن الفرنجــِة عــاَم 583هـ، 
ــالِل  ــَر االحت ــنًة؛ إث ــَة 91 س ــاٍع داَم قراب ــَد انقط ــُة بع ــُة والديني ــاُة العلمي ــجِد احلي ــاَدْت للمس ع
اإلفرنجــيِّ اّلــذي حــّوَل املســجَد إىل اصطبــٍل للخيــِل، بعــَد قتــِل عــدٍد كبــرٍي ِمــْن أهــِل القــدِس، 
ــِم  ــِب العل ــٍة، وطل ــْن جه ــِه ِم ــالِة في ــِه والص ــِه لزيارتِ ــاِل إلي ــدِّ الرح ــلموَن إىل ش ــاَد املس وع

ــْن جهــٍة ُأخــرى. ــُه، ِم والتدريــِس والدفــاِع عن

أوُل بناٍء َلُه
بعَد املسجِد 
ـ 40  احلراِم بِ

عاًما

 الفتُح
الُعَمريُّ عاَم

........

 بناُء املسجِد

بلِّ الِق
بني عاِم 86َو96 هـ

ُر  التحري

األيويبُّ
........

الحتالُل

اإلرسائيلُّ عاَم

1967 م

اإلرساُء 
واملعراُج  عاَم

........

ِة  بناُء مسجُد قب
الصخرِة عاَم

72هـ

الحتالُل
اإلفرنجيُّ عاَم 

492 هـ

 الحتالُل
الربيطاينُّ عام

1917 م
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مكانُة املسجِد األقىص املبارِكَثالًثا :

للمســجِد األقــىص املبــارِك مكانــٌة عظيمــٌة يف اإلســالِم ُذكــَرْت يف القــرآِن الكريــِم والســنِة النبويــِة، 
ــُه: وتتمثــُل هــذِه املكانــُة الكبــريُة يف أنَّ

وَر اّلتي حتوي َمْعَلًم ِمْن معاِلِ املسجِد األقىص املبارِك: الصُّ

ُد ُأَحدِّ

اجلنوُب

الشمُل
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َفَعْن أيب ذرٍّ  أ. بيِت اهللِ احلراِم،  بعَد   ثان مسجٍد ُوِضَع يف األرِض 
»امَلْسِجُد  قاَل:  َل؟  َأوَّ ُوِضَع  َمْسِجٍد  َأيُّ  اهللِ،  َرسوَل  يا  "ُقلُت:  قاَل: 
كاَن  َكْم  ُقلُت:  األْقىص،  امَلْسِجُد  ُثمَّ  قاَل:  ؟  َأيٌّ ُثمَّ  ُقلُت:  احلَراُم، 
، واألْرُض  الُة َفَصلِّ بْينَُهم؟ قاَل: أربعوَن، ُثمَّ قاَل: َحْيُثم َأْدَرَكْتَك الصَّ

لَك َمْسِجٌد« ]رواه البخاري ومسلم[.

 مرسى سيِدنا رسوِل اهللِ  ملسو هيلع هللا ىلص، فَقْد ُأرسَي بِِه ِمَن املسجِد احلراِم إىل ب.
تعـــاىل:  قاَل  الُعىل،  السمواِت  إىل   املسجِد األقىص، ومنُه معراُجُه 
 ﴿خلملىليلجمحمخمممىميم

جن﴾  ]اإلرساء: 1[.

ــا ج. ــدُّ إَلْيه ــي ُتش ــالِم، واّلت ــاجَد يف اإلس ــِة مس ــدِس ثالث ــُد أق  أح
ُتَشــدُّ  »اَل  الّرحــاُل للعبــادِة، قــاَل ســيُدنا رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: 
ــِجدي  ــراِم، َوَمس ــِجِد احلَ ــاِجَد: امَلْس ــِة َمس ــاُل إاِل إىِل َثالَث ح الرِّ

هــذا، واملســجِدِ اأْلَْقــىص« ]رواه البخــاري ومســلم[.

ــوُل اهللِ .د ــيُدنا رس ــا س ــىّل نحَوه ــي ص ــلمنَي األوىل اّلت ــُة املس  ِقبل
ملسو هيلع هللا ىلص وأصحاُبــُه  بعــَد اهلجــرِة، قبــَل األمــِر بتحويــِل القبلــِة إىل 
ــوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  ــَع َرس ــا َم ين ــاَل: »صلَّ ــرباِء  ق ــِن ال ــِة، َفَع الكعب
َنْحــَو َبْيــِت املْقــِدِس ِســتََّة عــرَشَ َشــْهًرا، أْو َســْبَعَة عــرَشَ َشــْهًرا، 

« ]رواه البخــاري ومســلم[. ــِةِ ــا َنحــَو الَكْعَب ْفن ــمَّ ُصِ ُث

 مضاعفـُة أجـِر الّصالِة فيـِه، قاَل سـيُدنا رسـوُل اهللِ  ملسو هيلع هللا ىلص: »َفْضُل ه.
ِه ِمَئـُة َأْلـِف َصـالٍة، َويف  ـالِة يف املْسـِجِد احْلَـراِم َعـىل َغـرْيِ الصَّ
 َمْسـِجدي َأْلُف َصالٍة، َويف َمْسـِجِد َبْيِت املْقِدِس مَخُْسِمَئِة َصالٍة« 

]رواه البيهقي يف ُشعب اإليمن[.
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عنايُة اململكِة األردنيِة اهلاشميِة باملسجِد األقىص املبارِكرابًِعا:

     اعتنَـِت اململكـُة األردنيُة اهلاشـميُة باملسـجِد األقىص املبـارِك عنايًة خاصًة، وَلْ تأُل جهـًدا يف خدمتِِه 
وصونِِه، وِمْن صـوِر ذلَك:

 الّدفـاُع َعِن املسـجِد األقىص املبـارِك، فَقـْد رّوى اجليُش العريبُّ )القواُت املسـلحُة األردنيُة( أسـواَر أ.
القـدِس وسـاحاِت املسـجِد األقـىص بالدمـاِء الزكيـِة ملئـاِت الشـهداِء ِمـَن اجلنـوِد األردنيـنَي يف 

حـرِب عـاِم 1948م وحرِب عـاِم 1967م.
 الوصايـُة اهلاشـميُة عـىل املسـجِد األقىص املبـارِك والّدفـاُع عنـُه يف كافِة املحافـِل الّدوليـِة؛ تأكيًدا ب.

ُد  عـىل إسـالميتِِه وأحقّيـِة املسـلمنَي فيِه، وَقـْد نجَح األردنُّ يف اسـتصداِر قـراٍر ِمَن اليونسـكو يؤكَّ
فيـِه أنَّ املسـجَد األقـىص املبارَك وقـٌف خالٌص للمسـلمنَي ال يشـارُكُهْم فيـِه غرُيُهْم.

 االسـتمراُر يف اإلعـمراِت اهلاشـميِة للمحافظـِة عـىل ُهوّيِة املسـجِد األقـىص، وصيانتِـِه وترميِمِه، ج.
كمنـرِب صـالِح الديـِن األيـويبِّ الـذي ُحـِرَق عـاَم 1969م، حيـُث أمـَر جاللـُة امللِك احلسـنُي بُن 
، ثمَّ ُوِضـَع املنرُب  طـالٍل رمَحـُه اهللُ تعـاىل عـاَم 1993م بصناعـِة منـرٍب مشـابٍِه متاًما للمنـرِب األصـيلِّ

اجلديـُد بأمـٍر ِمـْن جاللِة امللـِك عبـِد اهللِ الثـان يف مكانِِه عـاَم 2007م.

مـَز املجـاوَر، وُأعيـُد ترتيَب أجزاِء صورِة املسـجِد األقـىص املبارِك، ثـمَّ أكتُب يف  أفتـُح الرَّ
اجلدوِل اآليت أسـمَء بعـِض معاملِِِه.

أبادُر ألتعلَم

مئذنُة األسباِط

باُب ِحّطَة
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َمَع  بالتعاوِن  القدِس  العامُة ألوقاِف  األقىص واإلدارُة  املسجِد  اهلاشميُّ إلعمِر  الصندوُق  أصدَر 
اجلمعيِة الفلسطينيِة األكاديميِة للشؤوِن الدوليةِ/ القدُس، الطبعَة الثانيَة ِمْن  )دليُل املسجِد 

األقىص املباركِ/ احلرُم القديسُّ الرشيُف(. 
ويشتمُل الدليُل عىل تعريٍف تارييٍّ لِـ 136 َمعَلًم ِمْن معالِ املسجِد.

ا يف املسجِد األقىص املبارِك َعْن طريِق - وباستطاعتي أَْن أجتّوَل افرتاضيًّ
الرمِز املجاورِ. 

أستزيُد

دليُل املسجِد األقىص املبارِك

ُر املسافُة َبنْيَ عّمَن والقدِس بِـ 72 كم.	  ُتقدَّ
أقّدُر املسافَة َبنْيَ َبيتي واملسجِد األقىص املبارِك .	 

أربُط 
اجلغرافيامَع

 الدفـاُع َعـْن حـقِّ املسـلمنَي يف الصالِة يف املسـجِد األقىص املبـارِك ِمـْن دوِن مضايقـاِت االحتالِل، .د
والوقـوُف يف وجـِه حماوالِت االحتـالِل منَع املصّلنَي ِمـَن الصالِة فيـِه وإغالَق أبوابِـِه، والتصدي 

ملحـاوالِت دخـوِل املتطّرفـنَي إليِه، وحمـاوالِت سـلطِة االحتالِل تقسـيَمُه َبنْيَ املسـلمنَي واليهوِد.
 دعـُم املؤسسـاِت الوقفيـِة التي تـرشُف عَلْيها وزارُة األوقاِف والشـؤوِن واملقدسـاِت اإلسـالميِة، ه.

وتعيـنُي العلـمِء واملوظفـنَي واألئمِة واحلـّراِس إلعمِر املسـجِد بالعلـِم، وتتكفُل اململكـُة األردنيُة 
اهلاشـميُة بنفقاهِتـا ومصاريِفهـا، ورواتِب العاملـنَي فيها.
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أنّظُم تعّلمي

ُف باملسجِد األقىص املبارِك: أعرِّ
...............................
...............................
...............................

مظاهُر اهتامِم املسلمَي بالقدِس:
............................... : .............

.............................................
............................. : العهُد األمويُّ
............................. : ..............
.............................................

مكانُة املسجِد األقىص املبارِك يف
 اإلسالِم:

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

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

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

4 ................................

5 ................................

صوُر عنايِة اململكِة األردنيِة 
اهلاشميِة باملسجِد األقىص املبارِك:

1 ...............................
2 ................................
3 ................................
4 ................................
5 ................................

املسجُد األقىص املبارُك
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ُأَعّرُف باملسجِد األقىص املبارِك.

دُ ثالثًة ِمَن املعالِ الرئيسِة اّلتي يشتمُل عَلْيها املسجُد األقىص املبارُك. ُأَعدِّ

ُ ثالًثا ِمْن فضائِل املسجِد األقىص املبارِك الواردِة يف القرآِن الكريِم والسنِة النبويِة. ُأَبيِّ

. ُح مظاهَر العنايِة بالقدِس يف العهِد األمويِّ ُأَوضِّ

َأَتَتبَُّع أهمَّ صوِر رعايِة اململكِة األردنيِة اهلاشميِة للمسجِد األقىص املبارِك.

1

2

3

4

5

أخترُب معلومايت

ُأعظُِّم املسجَد األقىص املبارَك مرسى سيِدنا رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص.
..........................................................................
..........................................................................

1
2

أسمو بِقَيمي

3

درجُة التحقِق
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

نتاجاُت التََّعلُِّم

1

2

3

4

5

ُم  أدائي ُأقوِّ

ُ مكانَة القدِس الدينيَة. ُأَبيِّ

ُف باملسجِد األقىص املبارِك. ُأَعرِّ

ُح مكانَة املسجِد األقىص املبارِك. ُأَوضِّ

ُأحدُد أهمَّ معالِ املسجِد األقىص املبارِك.

ُر عنايَة اململكِة األردنيِة اهلاشميِة باملسجِد األقىص املبارِك. ُأقدِّ
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أهتيُأ وأستكشُف

تعّلمُت يف درٍس سابٍق أنَّ للوقِف االختياريِّ اجلائِز ثالثَة أنواٍع 

أكُتُبها يف الّشكِل اآليت: 

يهأ. ىه مه جه ين ىن من   قــاَل تعـــاىل: ﴿
جي     ]الفاحتة:5-4[.  

رب ب. يئ ىئ نئ مئ زئ رئ قــاَل تعــاىل: ﴿        ّٰ
مم  خم حم جم يل ىل مل خل مب زب

ىميمجن﴾  ]البقرة:6-5[.

ىم  .ج مم خم حم جم يل ىل   قــاَل تعـاىل: ﴿مل
حن﴾ ]األنعام:36[. جن يم

 أتدّبـُر مواضـَع الوقـِف عىل نايـِة الكلمِت التـي حتَتها خـطٌّ يف اآلياِت الكريمِة الّسـابقِة، وأسـتنتُج 
............................................ . الّتـامِّ معنى الوقِف 

أنواُع الوقِف الختياريِّ اجلائِز
» »الوقُف الّتامُّ

الدرُس رقُم 
)4(

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

    الفكرُة الرئيسُة

       إذا وقـَف القـارُئ عـىل كلمـٍة قرآنيـٍة تـمَّ املعنـى 
عنَدهـا، وال تتعلـُق بـم بعَدهـا ال يف الّلفـِظ وال يف 

ـا. املعنـى، فـإنَّ هـذا الوقـَف ُيعـدُّ تامًّ

: ُق الّلفظيُّ التعلُّ
  أَْن يتعّلَق الكالُم املتقدُم بالكالِم 
املتأّخِر ِمْن حيُث اإلعراُب، كـأَْن 
يكوَن صفًة َلُه، أَْو حـااًل منـُه أَْو 
معطوًفا عليِه، أَْو مضاًفا إليِه، أَْو 

خربًا َلُه وما إىل ذلَك.

: ُق املعنويُّ التعلُّ
  أَْن يتعّلَق الكالُم املتقدُم بالكالِم 
املتأخـِر ِمْن جهـِة املعنى، كعدِم 
متاِم احلديِث َعْن صفاِت املؤمننَي 
مثاًل، أَْو عدِم متاِم القصِة، وغريِها.

إضاءٌة
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أستنرُي

مفهوُم الوقِف الّتامِّأوًل:

الوقُف عىل كلمٍة تمَّ املعنى عنَدها، وال تتعلُق بم بعَدها ال يف الّلفِظ وال يف املعنى.

حالُت الوقِف التامِّثانًيا:
ــنْيَ ســبِب الوقــِف التــامِّ عنــَد الوقــِف عــىل نايــِة  ــُق بينَهــا وَب  أتلــو اآليــاِت الكريمــَة اآلتيــَة، وأوّف

 : الكلــمِت اّلتــي حتَتهــا خــطٌّ

تعلْمُت مما سبَق أنَّ :
الوقــَف التــامَّ حكُمــُه اجلــواُز؛ فيحُســُن الوقــُف عــىل الكلــمِت اّلتــي تــمَّ املعنــى عنَدهــا وحيُســُن 

االبتــداُء بــم بعَدهــا.

سبُب الوقِف التامِّ عى الكلامِت اّلتي حتَتها خطٌّ اآليُة

الوقُف عىل كلـمـٍة َقـْد تمَّ عنـَدها معـنى   
اجلملِة وَلْ  يتعّلـْق مـا بعَدهـا هبـا، ال ِمـْن حيـُث 
الّلفُظ؛ ألنَّ الواَو لالستئناِف ال للعطِف، وال ِمْن 
حيُث املعنى؛ ألنَّ الكالَم اّلذي بعـَدها ال يتعـّلُق 

بم قبَلُه.

قاَل َتعاىل: ﴿ منىنينجهمهىه أ.
﴾               ]الفاحتة:5-4[ يهجيحي 

ا؛ وذلَك لعـدِم  ى تـامًّ الـوقُف أّدى مـعنً  
ارتباِط اآليِة األوىل بم بعَدها؛ فاآليُة األوىل تتحدُث 
ـا اآليـُة الّثانيـُة فتتحـدُث َعِن  َعـِن املؤمننَي، أّم

الكافريَن.

يئ ب. ىئ نئ مئ زئ رئ قاَل َتعاىل:  ﴿ 
جم يل زبمبخل ملىل  رب 

 حمخمممىميمجنحن﴾. 

                                                  ]البقرة:6-5[                          
ــىل  ــِف ع ــَد الوق ــمَّ عن ــْد ت ــى َق املعن  
ــٍة. ــىل رأسِ آي ــٌف ع ــهُ وق ـَّ ــَك ألن ــِة؛   وذل الكلم

جت ج. هب مب خب حب جب هئ مئ قاَل َتعاىل: ﴿ٱ
حتختمتهت﴾ ]الفرقان:29[                                                                   
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للوقِف الّتامِّ حالٌت، ِمنها:
جن.أ يم ىم مم خم حم جم يل ىل   الوقُف عى هناياِت اآلياِت، كم يف قولِِه تعاىل: ﴿

ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن 
  ]األعراف:3-2[  

، كـم يف قولِـِه تعـاىل: .ب ـَوِر، والقصـِص، واملوضوعـاِت ذاِت املعنـى الّتـامِّ   الوقـُف يف هنايـاِت السُّ
﴿ىليلامممرنزنمنننىنينٰىريزيميني﴾]الشـعراء:10-9[، 

وذلـَك النتهـاِء الـكالِم عنَدهـا َعـِن القصـِة الّسـابقِة والبـدِء بقصـٍة ُأخـرى جديدٍة.
 الوقـُف عـى كلمـٍة يف وسـِط اآليـِة َقْد تـمَّ عنَدهـا املعنـى، وُيرمـُز إىل الوقِف الّتـامِّ يف هـذِه احلالِة ج.

حتخت  جت هب مب خب ﴿مئهئجبحب بالّرمـِز )قـىل( غالًبـا، كـم يف قولِـِه تعـاىل: 
هت﴾]الفرقـان:29[. مت

الوقُف عى كلمٍة يف وسِط اآليِة َقْد تمَّ عنَدها املعنى، وَقْد ُيضبُط أحياًنا بعالمِة الوقِف )مـ(، التي تشرُي د.
ىل  مل إىل الوقِف الالزِم، الذي إِْن َلْ يقْف عليِه القارُئ اختلَّ املعنى، كم يف قولِِه تعاىل: ﴿

]األنعام:36[.  ﴾ حن جن يم ىم مم خم حم جم يل

ُأطبُِّق ما تعلَّمُت
أتدّبُراآليَتنِي الكريمَتنِي اآلتيَتني، وُأجيُب َعِن السؤاِل اّلذي يليهم: 

يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من رن مم ام يل ىل  قاَل تعــاىل: ﴿
]األعــراف:19-18[.  ﴾ مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ

ا؟ ملاذا؟ َهْل ُيعدُّ الوقُف عىل قولِِه تعاىل: ﴿زي﴾ وقًفا تامًّ

أستخرُج

أرجُع إىل سورِة األعراِف اآلياِت )1-11(، وأكمُل اجلدوَل اآليَت ببياِن حالتنِي للوقِف الّتامِّ ومواِضِعها.

رقُم اآليِة

2

........

حالُة الوقِف الّتامِّ
نايُة آيٍة تمَّ املعنى عنَدها وبدَأِت اآليُة 

التي تليها بمعنًى جديٍد.

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

املوضُع

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

مب  خب حب جب هئ مئ ﴿

﴾ حت جت هب
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ألفُظ جيًدا

أتلووُأَطبُِّق

 

 ٱٱٻٱٻ
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّ

 رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب مبنب
 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث
 يل ىل مل يك ىك مك لك اك
 ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن اممم
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

 حج مث متهت خت حت جت هب مب خب حب
 جض مص خص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج
 مغ جغ مع جع مظ مضحط خض حض
 خك حك جك مق مفحق خف حف جف
 حم جم ملهل خل حل جل مك لك

 جه هن من خن حن جن مم خم
 ىم مم خم حم جم يل ىل ملخل مه
 يه ىه مه جه ين ىن من حنخن جن يم
 ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي
 ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب

  
 يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت
 ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق
 ني مي زي  ٰىري ين ىن نن من زن رن مم
 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
 مث  هت مت خت حت جت هب مب خب
 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج

 حط  مض حضخض جض مص خص حص
 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ

رب: يسرُت.

مب: لباَس زينٍة زائًدا 

َعْن أصِل سرِت العورِة.

ىبيب: اإليمُن 

والعمـُل الّصالُح.

ىفيف: ال يدعنَُّكْم.

نن:  جنوُدُه وذرّيُتُه.

مض:  بالعدِل.

يلجم: البسوا 

ثياًبا تسرُت عوراتُِكْم 

وتتجّملوَن  هبا.

جه: َمْن يتجاوزوَن 

احلدَّ يف اإلنفاِق.

سورة ُ األعراِف )26-37(املفرداُت والرتاكيُب
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 يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت
 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق
 ىي ني مي زي ٰىري ين ىن نن من زن رن

 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب
 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح
 جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص
 خك جك مق حق مف خف حف جف مغ
 خم حم  جم هل مل حلخل جل مك لك
 خي حي جي مهٰه جه هن من خن حن جن مم

 َّ مت هب مب هئ مئ هي مي
 

 

يث: الظلَم.

مل: ُحَجًة.

: موعٌد حمدٌد. ٰىري

حص: 

رفضــوا اّتَبـاَع 

. احلقِّ

جف: اختــلَق 

الكذَب.

ــِق  ــَع تطبي ــْن ســورِة األعــراِف )26-37( َم ــاِت الكريمــَة ِم ــي، أتلــو اآلي ــَع جمموعت بالّتعــاوِن َم
 ، أحــكاِم الّتــالوِة والّتجويــِد، وأطلــُب إليِهــْم تقييــَم تــالويت ومــدى التزامــي أحــكاَم الوقــِف الّتامِّ

َوِمــْن ثــمَّ وضــَع العالمــِة املناســبِة، بعــَد حــذِف نصــِف عالمــٍة َعــْن كلِّ خطــأٍ.

عدُد األخطاءِ:
................10

العالمُة:    

أتلو وُأقيُِّم
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أنّظُم تعّلمي

الوقُف الّتامُّ

أستزيُد

العنايِة  يف  متواصلًة  العلمِء  جهوُد  تزاُل  ال 
بالقرآِن الكريِم وضبطِِه، وَقْد ظهَرْت وسائُل 
عدٌة هتدُف إىل تسهيِل تالوِة القرآِن الكريِم، 
الّتالوِة  أحكاِم  حسَب  ِن  امُلَلوَّ كاملصحِف 
إتقاِن  عىل  القارَئ  يساعُد  اّلذي  والّتجويِد، 

أحكاِم الّتالوِة بتمييِزها بِألواٍن حمددٍة.

أحرُص عىل َأْن أقَف يف أثناِء تالويت وقًفا صحيًحا.
.......................................................................................
.......................................................................................

1
2
3

أسمو بِقَيمي

مفهوُمُه:
.....................

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

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

حكُمُه:
.....................

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

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

حالُتُه:
.....................

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

................
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. ُأعّدُد حاالِت الوقِف الّتامِّ
أضُع خطًّا حتَت موضِع الوقِف الّتامِّ يف ما يأيت:

جن  مم خم حم جم هل مل حل خل جل مك لك تعاىل:﴿ قاَل 
جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل مه جه هن من خن حن

جه﴾]األعراف: 31-30[.   ين ىن من حن

ُح اخلطَأ يف ما يأيت: ُأَصحِّ
. أ- ِمْن رشوِط الوقِف الّتامِّ َأْن يكوَن هنالَك تعلٌُّق لفظيٌّ ومعنويٌّ

ب- ُيرَمُز إىل الوقِف الّتامِّ بعالمِة الوقِف )صىل(.

1
2

3

أخترُب معلومايت

التالوُة البيتّيُة
 أرجـُع إىل املصحـِف الرّشيـِف، وأتلـو اآليـاِت الكريمـَة ِمـْن  سـورِة األنعاِم -

 ) 37-55( تالوًة سليمًة َمَع تطبيِق أحكاِم الّتالوِة والّتجويِد.
- . أستخرُج ِمَن اآلياِت الكريمِة مثااًل واحًدا عىل الوقِف الّتامِّ

درجُة التحقِق
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

نتاجاُت التََّعلُِّم

1

2

3

4

5

ُم  أدائي ُأقوِّ

أبّيُ مفهوَم الوقِف الّتامِّ يف القرآِن الكريِم.

ّأذكُر حاالِت الوقِف الّتامِّ يف القرآِن الكريِم.

أستنتُج ُحكَم الوقِف الّتامِّ يف القرآِن الكريِم.

ُأَطبُِّق أحكاَم الوقِف الّتامِّ يف أثناِء الّتالوِة.

ُأصنُّف قائمًة بأمثلٍة عىل الوقِف الّتامِّ يف القرآِن الكريِم.
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أهتيُأ وأستكشُف

-ماذا ُيسّمى نوُع احلديِث اّلذي جيمُع النقاَط الّسابقَة؟

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

 صحيُح الُبخاريِّ
الدرُس رقُم 

)5(

أستنرُي

درســُت ســابًقا أنَّ احلديــَث الصحيــَح ُهــَو مــا اّتصــَل ســنُدُه بنقــِل ُرواٍة اّتصفــوا باحلفــِظ واألمانــِة 
ــنَِد إىل آِخــِرِه ِمــْن غــرِي شــذوٍذ وال ِعلــٍة. والّضبــِط َعــْن ُرواٍة مثِلِهــْم ِمــْن أوِل السَّ

وِمَن الكتِب اّلتي اعتنَْت هبذا النّوِع ِمَن احلديِث صحيحا البخاريِّ ومسلٍم.

املوضوُع الّضعيُفالّصحيُح

√ اتصاُل السنَِد.
واِة. √ ضبُط الرُّ
واِة. √ عدالُة الرُّ

√ عدُم االنقطاِع.
√ احلجّيُة )يؤَخُذ بِه(.

√ عدُم الّشذوِذ والعّلِة.

    الفكرُة الرئيسُة

النّبوّيــِة  ــنَِّة  بالسُّ اهللُ  رمَحــُه  الُبخــاريُّ  اإلمــاُم  اعتنــى        
ــِة يف  ــِث الّصحيح ــَن األحادي ــرًيا ِم ــدًدا كب ــَع ع ــِة، ومج الرشيف
ــٍر  ــُن حج ــاُم اب ــْد رشَح اإلم ــارّي(، وَق ــُح البخ ــِه )صحي كتابِ
العســقالنُّ رمَحــُه اهللُ صحيــَح الُبخــاريَّ يف كتــاٍب أســمُه )فتــُح 

ــاري(. الب

إضاءٌة

عيُف:     احلديُث الضَّ
ُهَو احلديُث اّلذي َلْ جتتمْع فيِه 
صفـاُت احلديِث الّصحيِح أَِو 

احلديِث احلسِن.
 احلديُث املوضوُع:

 ُهَو احلديُث املكذوُب يف نسبتِِه إىل 
سيِدنا رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص. 
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التعريُف باإلماِم البخاريِّأوًل:

نشــأُتـُه: 	
ِه دوٌر كبـرٌي يف تربيتِِه  ـنَّة النّبوّيَة. وبعـَد وفاِة أبيـِه كاَن ألمِّ  نشـَأ يف َكنَـِف والدِيـِه، وكاَن أبـوُه يعّلُمُه السُّ

، وشـجَعْتُه عىل حضـوِر حلقاِت العلـِم يف بلِدِه. وتعليِمـِه، فَقـِد اعتنَـْت بتحصيِلـِه العلميِّ
صفاُتُه وأخالُقُه:  	

- الّذاكرُة القوّيُة التي ساعَدْتُه عىل حفِظ احلديِث النبويِّ الرشيِف.
-  اشتغاُلُه الدائُم بالعلِم.

- الّسمحُة يف الّتعامِل َمَع النّاِس.
- الّزهُد.

 طلُبُه العلَم:	 
- أتمَّ حفَظ القرآِن الكريِم قبَل العارشِة ِمْن ُعُمِرِه.
- حفَظ عدًدا كبرًيا ِمَن األحاديِث النّبوّيِة الرشيفِة.

- اعتنى بعلِم اجلرِح والّتعديِل. 

�.  اسُمُه وَنَسُبُه: حمّمٌد بُن إسمعيَل البخاريُّ
ُكنيُتُه: أبو عبِد اهللِ.� 
ثنَي؛ لكثرِة رحالتِِه وجهوِدِه يف احلديِث.�  لقُبُه: أمرُي امُلحدِّ
تاريُخ ومكاُن ولدتِِه: 194هـ، ُبخارى.� 
ِمْن شيوِخِه: إسحُق بُن راهويِه.� 
 �. ِمْن تالميِذِه: اإلماُم مسلٌم، واإلماُم الرتمذيُّ
والتاريُخ �  األوسُط،  والتاريُخ  الكبرُي،  والّتاريُخ  الصحيُح،  اجلامُع  مصنّفاُتُه: 

الصغرُي.
تاريُخ وفاتِِه ومكاُن دفنِِه: 256هـ، وُدفَِن يف َسَمْرقنَد.� 

أتعـــّلُم 

علُم اجلرِح والّتعديِل:
ُهـَو ِعلـٌم يبحـُث يف  
جاِل الذيَن  أحواِل الرِّ

َرَووا حديَث النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.
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باستعراِض حياِة اإلماِم البخاريِّ  رمَحُه اهللُ، أفّكُر يف العوامِل الّتي ساعَدْتُه عىل حتقيِق مكانتِِه العلميِة:
ُة وأثُر والَديِه فيِه. -التنشئُة األرسيَّ

............................................................ -
............................................................-
............................................................-

ُر وأستنتُج أفكِّ

أتأّمُل اخلارطَة اآلتيَة، وأحّدُد أسمَء األماكِن اّلتي ارحتَل إَلْيها البخاريُّ رمَحُه اهللُ:

أتأّمُل وأحّدُد

خراساُن
اسُم املنطقِة 
اّلتي زاَرها

إيراُن اسُم الّدولِة 
اّلتي تتبُع هَلا
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التعريُف بصحيِح البخاريِّثانًيا:

سـبُب تأليِفـِه: مجـَع اإلمـاُم البخـاريُّ كتاَبـُه يف احلديـِث النّبـويِّ بتشـجيٍع ِمـْن أستاِذِه"إسـحَق بـِن .أ

راهويـِه"، فبـدَأ اإلمـاُم رمَحـُه اهللُ  يف البحـِث َعـِن األحاديـِث بجمِعهـا وتوثيِقهـا وتصنيِفهـا.

تسـميُتُه وعـدُد أحاديثِـِه: مجـَع اإلمـاُم البخـاريُّ - رمَحـُه اهللُ-  )7563( حديًثـا يف كتاٍب أسـمُه: .ب

)اجلامـُع الصحيـُح املسـنَُد املختـرَصُ ِمـْن أموِر رسـوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص وسـننِِه وأّياِمـِه( الذي يطلـُق عليِه 

.) اختصـاًرا: )صحيـُح البخاريِّ

 املنهجّيُة اّلتي اّتبَعها: ج.

ُه َقِد استغرَق 16 عاًما يف مجِعِه وتصنيِفِه.                                               1. شّدُة الّتحّري والّتدقيِق: وِمْن عالمِة ذلَك أنَّ

2. مجُع األحاديِث ذاِت املوضوِع الواحِد حتَت ُمسّمى )كتاٌب(، ثمَّ تقسيُم كلِّ كتاٍب إىل عناويَن 

 فرعّيٍة حتَت ُمسّمى )باٌب(.  

 3. احلرُص عىل استنباِط الفوائِد ِمَن احلديِث، وجعُل الفوائِد املستنَبطِة عناويَن لكلِّ باٍب.

ْح هِبا، َبْل استنتَجها العلمُء ِمْن  4.التزاُم رشوٍط لرواِة األحاديِث الذيَن روى عنُهْم، لكنَُّه َلْ ُيرصِّ

 بعِدِه وِهَي:  

  أ. املعاصُة: معايشــُة الّراوي َمَع َمْن يروي َعنُْه يف الّزماِن نفِسِه. 

ب. الّلقاُء:  َأْن يلتـقَي الــّراوي الّثَقـُة َمـَع َمْن يـروي َعنْـُه احلديَث. 
 مكانُة صحيِح البخاريِّ عنَد العلامِء: د.

ُه العلـمُء أصحَّ كتِب الُسـنَِّة،  لصحيـِح الُبخـاريِّ رمَحـُه اهللُ مكانـٌة عظيمٌة عنَد املسـلمنَي، فَقـْد عدَّ
وتلّقْتـُه األّمـُة بالقبـوِل؛ لـذا عكـَف العلـمُء عـىل دراسـتِِه ورشِح أحاديثِـِه، وِمْن أشـهِر رشوِحِه 
َ سـنَة  ( الـذي أّلَفـُه ابـُن حجـٍر العسـقالنُّ ) ُتـُويفِّ كتـاُب: )فتـُح البـارّي رشُح صحيـِح الُبخـاريِّ
852هــ(، َوَقـْد أمـض 25 سـنًة يف ذلـَك، ويعدُّ موسـوعًة علمّيـًة إسـالمّيًة ِمـَن النّاحيـِة احلديثّيِة.
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أستزيُد

جُتــري وزارُة الرّتبيــِة والّتعليــِم مســابقًة ســنوّيًة حلفــِظ عــدٍد ِمــَن األحاديــِث النّبوّيــِة املنتقــاِة ِمــْن 
ُم الطلبــُة احلََفظــُة كلَّ عــاٍم. صحيــِح البخــاريِّ وصحيــِح مســلٍم، ويكــرَّ
إنَّ مشاركتي يف هذِه املسابقِة ِهَي تعبرٌي َعْن تقديري للّسنِّة النّبوّيِة الرّشيفِة.

ُبخارى وَسَمْرَقنُْد: مدينتاِن تقعاِن يف أوْزبكستاَن حاليًّا.

أربُط 
اجلغرافيامَع

أنّظُم تعّلمي

صحيُح 
البخاريِّ

رشُح 
صحيِح 
البخاريِّ

اسُم ُمَؤّلِفِه:
..................
.................

اسُم كتابِِه:
..................
.................

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

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

اسُم كتابِِه:
..................
.................

اسُم ُمَؤّلِفِه:
..................
.................
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أحرُص عىل تعّلِم األحاديِث النّبويِة الّصحيحِة، وتعليِمها.
.....................................................................................
.....................................................................................

1
2
3

أسمو بِقَيمي

أنسُب العباراِت اآلتيَة ملِا يناسُبها ِمْن مفاهيَم:

  أ . علٌم ُيعنى بأحواِل الرجاِل الناقلنَي حلديِث سيِدنا رسوِل اهللِ  ملسو هيلع هللا ىلص ................

ب. ما اتصَل سنُدُه بنقِل رواٍة اّتصفوا باحلفِظ واألمانِة  ..............................

 ج. معايشُة الراوي َمَع َمْن يروي عنُه يف الّزماِن نفِسِه  ...............................

أقارُن َبنْيَ كتايَبِ البخاريِّ وابِن حجٍر العسقالنِّ ِمْن حيُث:

َبَب يف كلٍّ مما يأيت: أستنتُج السَّ

ثنَي(.        أ . ُلّقَب البخاريُّ رمَحُه اهللُ بـ: )أمرِي املحدِّ

ب. أهّيُة رجوِع طالِب العلِم إىل كتاِب فتِح البارّي.

 ج. كاَن البخاريُّ رمَحُه اهللُ ال يكُتُب حديًثا يف صحيِحِه إاّل صىّل قبَل ذلَك ركعَتنِي.

1

2

3

أخترُب معلومايت

ابُن حجٍر العسقالينُّ البخاريُّ أوجُه املقارنِة

........................ ........................ اسُم الكِتاِب

........................ ........................ موضوُعُه

........................ ........................ املدة ُالزمنيُة يف تأليفِه

........................ ........................ مكانتُه
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ُأكِمُل الفراَغ يف ما يأيت بم يناسُبُه:4

اُه اهللُ يف...............              أ.   ُولَد اإلماُم البخاريُّ رمَحُه اهللُ يف  ...............  وتوفَّ

رّتَب اإلماُم البخاريُّ رمَحُه اهللُ أحاديَثُه ذاَت املوضوِع الواحِد حتَت مسّمى .......، ثمَّ ب.

قّسَمُه إىل عناويَن فرعّيٍة حتَت مسّمى ...... 

 ِمَن الرشوِط اّلتي اعتمَدها البخاريُّ رمَحُه اهللُ يف صحيِحِه:......................ج.

ُ العبارَة اآلتيَة: كاَن لتنشئِة اإلماِم البخاريِّ  رمَحُه اهللُ دوٌر كبرٌي يف حتقيِق املكانِة العلميِة  أفسِّ

التي وصَل إَلْيها.

5

درجُة التحقِق
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

نتاجاُت التََّعلُِّم

1

2

3

4

5

ُم  أدائي ُأقوِّ

ُأَعّرُف باإلماِم البخاريِّ  رمَحُه اهللُ ِمْن حيُث )اسُمُه، ونشأُتُه، وصفاُتهُ(.
أوّضُح منهَجُه يف الصحيِح ِمْن حيُث )ترتيُبُه ورشوُطُه(.

ُف بكتاِب » فتُح الباري«. ُأَعرِّ

« َو »فتُح الباري«. أذكُر مكانَة كلٍّ ِمْن »صحيُح البخاريِّ

أقّدُر جهوَد العلمِء يف خدمِة السنِة النبويِة الرشيفِة.
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أهتيُأ وأستكشُف

فأقرَضُه  حاجاتِِه،  لسدِّ  املاِل  ِمَن  مبلٍغ  إىل  شخٌص  إحتاَج 
اشرتاِط  دوِن  ِمْن  عاٍم  بعَد  إليِه  ُه  يردَّ َأْن  عىل  املبلَغ،  صديُقُه 

زيادٍة.
أتأّملُ املثاَل الّسابَق، وأستنتُج تعريَف القرِض.

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

القرُض وأحكاُمُه يف الفقِه 
اإلسالميِّ

الدرُس رقُم 
)6(

أستنرُي

مفهوُم القرِضأوًل:

ُحكُم القرِضثانًيا:

ُه بعَد مدٍة ِمْن دوِن زيادٍة. َأْن يأخَذ شخٌص ِمْن آَخَر مااًل عىل َأْن يردَّ

الَقــرُض ُســنٌة يف حــقِّ الـــُمْقِرِض، ومبــاٌح يف حــقِّ املقــرِتِض، وقــد ثَبَتــْت مرشوعيُتــُه يف الكتــاِب 

    الفكرُة الرئيسُة

ــثَّ  ُع وح ــرشَّ ــا ال ــي أباَحه ــالِت اّلت ــَن املعام ــرُض ِم       الق
ــْم، وإظهــاًرا  ــِه يف ســدِّ حاجاهِتِ ــاِس إلي ْيهــا؛ حلاجــِة النّ َعَل
ملعنــى الّتكافــِل االجتمعــيِّ بينَُهــْم، وَقــْد وضــَع َلــُه 

ــكاِم واآلداِب. ــَن األح ــًة ِم ــالُم جمموع اإلس

إضاءٌة

أركان ُعقِد القرض:

الصيغُة: وِهَي اإلجياُب والقبوُل.. 1

ُض.. 2 العاقداِن: وُها امُلْقِرُض واملْقرَتِ

حملُّ العقِد: وُهَو املاُل امُلْقَرُض.. 3
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والّســنِّة، َوِمــْن أدلــِة ذلــَك:
﴾]املزمل: 20[.أ. رنزنمنننىنينٰى  يلاممم ىل مل يك  قاَل تعاىل: ﴿اكلكمكىك

َعْن عبِد اهللِ بِن ربيعَة َأنَّ سيَدنا رسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص استلَف منُْه حنَي غزا ُحنَينًا ثالثنَي َأْو أربعنَي ألًفا، فلّم ب.
لِف الوفاُء واحلمُد«  قِدَم قضاها إّياُه. ثمَّ قاَل َلُه ملسو هيلع هللا ىلص : »باَرَك اهللُ َلَك يف َأهِلَك ومالَِك، إنَّم جزاُء السَّ

]رواه ابن ماجه[.

وال يصحُّ للُمقِرِض َأْن يشرتَط الّزيادَة عىل القرِض، فإذا اشرتَط زيادًة كاَن ِمَن الّربا املحّرِم.

احلكمُة ِمْن مرشوعيِة القرِضثالًثا:

رشَع اإلسالُم القرَض حِلكٍم كثريٍة، ِمنْها:
 تفريـُج ُكـَرِب النّـاِس،  وقضـاُء حوائِجِهـْم، وتشـجيُعُهْم عـىل فعـِل اخلريِ، قـاَل رسـوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن أ.

َ عىل  ـَس اهلل ُعنُه ُكربـًة ِمْن ُكَرِب يـومِ القيامِة، وَمـْن يرسَّ ـَس َعـْن مؤمـٍن ُكربًة ِمْن ُكـَرِب الدنيا نفَّ نفَّ
َ اهللُ عليِه يف الدنيـا واآلخرِة« ]رواه مسـلم[ ُمعـرٍس يـرسَّ

 التكافـُل والتعـاوُن َبـنْيَ أفراِد املجتمعِ، قاَل رسـوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: » َمثـُل املؤمننَي يف َتوادِِّهـْم، وَتعاُطِفِهْم، ب.
ـى« ]رواه البخاري  ـهِر واحلُمَّ وَترامُحِِهْم، َمثُل اجلَسـِد، إذا اشـَتكى منه ُعضٌو َتداعى سـائُر اجلَسـِد بالسَّ

ومسلم[

أفّكُر يف أمٍر يدفُعني إىِل َأْن ُأقِرَض صديقي مااًل.
.......................................................................................

أفّكُر وأجيُب

أحكاُم القرِض وآداُبُهرابًعا :

للقرِض أحكاٌم وآداٌب ينبغي مراعاهُتا، ِمنْها:
ــائِل .أ ــْن وس ــراِف، وِم ــازِع األط ــا لتن ــوِق ودفًع ــا للحق ــرِض؛ ضمًن ــُق الق ــتَحبُّ توثي ــُق: ُيس التوثي

ــرِض: ــِق الق توثي
يِن.      1-كتابة الدَّ

يِن.        2-اإلشهاُد عىل الدَّ
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ــَد طــرٌف ثالــٌث غــرُي امَلديــِن والّدائــِن ُيســّمى )الكفيــَل(  ــَي أَْن يتعهَّ َوَقــْد أجــاَز اإلســالُم الكفالــَة، َوِه
يــِن ِعنْــَد ُحلــوِل موعــِد الّســدادِ، إذا امتنــَع امَلديــُن ِمــْن دفِعــِه أَْو عجــَز َعــْن ذلــَك. بِقضــاِء الدَّ

يِن. ْهَن، َوُهَو ما يقّدُمُه امَلديُن للّدائِن ضمًنا لِسداِد الدَّ َكم أجاَز اإلسالُم الرَّ
ــُه، َوَمــْن أخــَذ يريــُد إتالَفهــا  قــاَل رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص : »َمــْن أخــَذ أمــواَل النّــاِس يريــُد أداَءهــا أّدى اهللُ َعنْ

أتلَفــُه اهللُ« ]رواه البخــاري[.
يــِن، قــاَل .ب ا حّتــى يتمّكــَن ِمــْن َســداِد الدَّ  إمهــاُل املقــرِض للَمديــِن مــدًة ِمــَن الّزمــِن إِْن كاَن ُمعــرِسً

َأِو   ،]280 ]البقــرة:  مف﴾  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض َتعــاىل: ﴿خض
الّتصــدُق بالقــرِض َأْو بجــزٍء منــُه عــىل امَلديــِن، قــاَل ســيُدنا رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »مــن أنظــَر معــرًسا 

ــِه« ]رواه مســلم[. ــُه اهللُ يف ظِلِّ أو وضــَع لــُه أظلَّ

ُر ُأفكِّ

يف صورٍة منظمٍة للقرِض احلسِن تفيُد النّاَس يف احليِّ الذي أسُكُن فيِه.
......................................................................................

أستزيُد

بطاقٍة  َعْن طريِق  ملتعاِمليها  قرًضا حسنًا  البنوُك اإلسالميُة  تقدُم 
مرصفيٍة تسّمى "البطاَقة االئتمنيَة"، وِهَي بطاقٌة ممغنَطٌة يستخدُمها 
يكوَن  َأْن  يلزُم  وال   ، النّقديِّ حِب  والسَّ الّسلِع  رشاِء  يف  العميُل 
للعميِل رصيٌد يف البنِك، عىل َأْن يتمَّ الّسداُد خالَل مدٍة معّينٍة ِمْن 

دوِن زيادٍة.
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أنّظُم تعّلمي

أساعُد اآلَخريَن وأقيض حوائَجُهْم تقّرًبا إىل اهللِ تعاىل.
.......................................................................................
.......................................................................................

1
2
3

أسمو بِقَيمي

مفهوُمُهالقرُض
......................
......................
......................
......................

حكُمُه
......................
......................
......................
.....................

احِلكمُة من مرشوعيتِِه:
......................
......................
.....................
.....................

أحكاُمُه وآداُبُه
......................
......................
......................
.....................
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أوّضُح مفهوَم القرِض.     

أعّلُل استحباَب توثيِق عقِد القرِض بوسائِل التوثيِق املتعددِة.   

أذكُر حكمَة مرشوعيِة القرِض. 

أستنتُج داللَة النصوِص اآلتيِة:

]البقرة: 280[ ﴾ مغ جغ مع جع مظ حط مض خض أ .قاَل تعاىل: ﴿

]البقرة: 282[  ب .قاَل تعاىل: ﴿خلملىليلجمحمخمممىميم﴾

أضُع كلمَة )صحيٌح( إزاَء العبارِة الصحيحِة، وكلمَة )خطٌأ( إزاَء العبارِة غرِي الصحيحِة يف ما يأيت:

يِن.                                             أ  .).......( جيوُز اشرتاُط الّزيادِة عىل القرِض يف حاِل تأخَر سداُد الدَّ

يِن.                                                   ب.).......(  وافَقْت سلمى عىل إقراِض صديقتِها برشِط كتابِة الدَّ

املبلِغ  عىل  الّزيادَة  املرِصِف  اشرتاِط  عدِم  حالِة  يف  االئتمنيِة  البطاقِة  استخداُم  جيوُز  ج.).......(   

املسحوِب.  

1
2
3

4

أخترُب معلومايت

5

درجُة التحقِق
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

نتاجاُت التََّعلُِّم

1

2

3

ُم  أدائي ُأقوِّ

أوّضُح مفهوَم القرِض.

أبّيُ بعًضا ِمْن أحكاِم القرِض وآدابِِه.

أقّدُر َدوَر الرشيعِة اإلسالميِة يف التيسرِي عىل الناِس.
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الَوحدُة الرابعُة

قاَل تعاىل: ﴿جلحل﴾

                                                  ]البقرة:282[

دروُس الوحدِة الرابعِة

الّتفكُر يف خلِق اهللِ تعاىل1

التالوُة والتجويُد: ِمْن أنواِع الوقِف االختياريِّ اجلائِز )الوقُف الكايف( 2

القمُر وأحكاُمُه يف الفقِه اإلسالميِّ  3

الصحايبُّ اجلليُل خالٌد بُن الوليِد 4

احلياُء زينُة اإلنساِن5
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أهتيُأ وأستكشُف

اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  قاَل تعاىل: ﴿

ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك

جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين

﴾ ]سورة النحل: 69-68[  خب  حب

إِذا متّعنُْت وتفّكْرُت يف هِذِه اآليِة، فستتبادُر إىل ذِهني جمموعٌة ِمَن 

األسئلِة، ِمنْها:

١- كيَف يكوُن وحُي اهللِ َتعاىل للنّحِل؟

٢- كيَف تستطيُع النّحلُة أَْن ُتنتَِج العسَل بألواٍن عّدةٍ؟

ِر يف خلِق النّحِل؟ ٣- ملِاذا دَعانا اهللُ َتعاىل إىل الّتفكُّ

ُر يف َخْلِق اهللِ َتعاىل التََّفكُّ
الدرُس رقُم 

)1(

    الفكرُة الرئيسُة

       التفكُر يف خلِق اهللِ تعاىل عبادٌة عظيمٌة، وَقْد تعّدَدِت 
ُهْم  وحتثُّ العقوِل  أصحاَب  ختاطُب  اّلتي  القرآنيُة  اآلياُت 
اإليمِن  إىل  بتأمِلِه  اإلنساُن  ليصَل  رِ؛  والتَّدبُّ الّتفّكِر  عىل 
الراسِخ بأنَّ اهللَ تعاىل واحٌد ال رشيَك َلُه، ويكتشَف سنَن 

اهللِ تعاىل يف الكوِن، ويسّخَرها يف عمرِة األرِض.

إضاءٌة

خاطـَب اهللُ عزَّ وجـلَّ النحـَل 
بقولِِه تعاىل: ﴿ىف﴾، ﴿ىل﴾، 
﴿رن﴾، َوُهَو خطاٌب لإلناِث 

دوَن الّذكــوِر، وفيـِه إشــارٌة إىِل 
َأنَّ األعـمَل مجيَعها داخَل اخلـليِة 
وخارَجها خاصٌة بإنـاِث النّحِل، 
َوُهـَو مـا أثبَتُه العـلُم احلـديُث.
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أستنرُي

مفهوُم الّتفّكِر يف َخلِق اهللِ تعاىلأوًل:

إعــمُل العقــِل َعــْن طريــِق التأّمــِل والّتدبــِر يف دقــِة خلــِق اهللِ َتعــاىل وإتقانـِـِه وعظمتـِـِه؛ ألخــِذ العــربِة 
والِعظــِة واكتشــاِف ســنِن اهللِ تعــاىل يف كونــِه.

أمهيُة الّتفّكِر يف َخلِق اهللِ تعاىلثانًيا:

ىنين  لقْد مدَح اهللُ تعاىل عباَدُه املؤمننَي الذيَن يتفكروَن يف خلِقِه، قاَل تعاىل: ﴿مننن
هُ:   ٰى﴾]آل عمران: 191[، وتظهُر أهيُة التفّكِر يف أنَّ

 عبادٌة هللِ تعاىل وتقّرٌب إليِه.أ.
يؤّدي إىل زيادِة اليقنِي باهللِ َتعاىل خالِق هذا الكوِن ومبدِعِه. ب.
 يفتُح اآلفاَق لطلِب العلِم واملعرفِة، واكتشاِف سنِن اهللِ تعاىل يف الكوِن.ج.

أستخرُج

 أرجـُع إىل القـرآِن الكريِم وكتاِب » املعجـُم املفهرُس أللفاِظ القـرآِن الكريِم« َأْو أحِد الربامـِج اإللكرتونيِة، 
، ُثمَّ َأسـتخرُج  ، ﴿خص﴾ ، ﴿خب﴾ وَأسـتقيص عدَد مـّراِت تكراِر الكلمِت القرآنية ﴿حط﴾

ثـالَث آيـاٍت حتثُّ عىل التفّكـِر والتدّبِر يف خلـِق اهللِ عزَّ وجلَّ حسـَب اجلدوِل اآليت: 

ما داللُة كلٍّ ِمْن:
 تكراِر استخداِم القرآِن الكريِم هلذِه الكلمِت؟أ-

؟ب-  استخداِم الفعِل املضارِع ﴿حط﴾

اآليُةعدُد مّراِت تكراِرهاالكلمُة
....................................................................﴿حط﴾

....................................................................﴿خب﴾
....................................................................﴿خص﴾
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جمالُت التفكِر يف خلِق اهللِ تعاىلثالًثا:

أمَرنــا اهللُ تعــاىل يف كثــرٍي ِمــَن اآليــاِت القرآنيــِة بالتفكــِر والتأمــِل؛ للوصــوِل إىل حقيقــِة اإليــمِن بــاهللِ 
ــِه  ــِر يف خلِق ــِر والتفك ــَك بالنّظ ــوُن ذل ــِة، ويك ــربِة والعظ ــِذ الع ــوِب وأخ ــيِخِه يف القل ــاىل، وترس تع

سبحانُه وتعاىل:   
ـــِم إىل الّتفكـــِر يف خلـــِق الّســـمواِت واألرِض،  .أ ـــرآِن الكري ـــا آيـــاُت الق ـــامواِت واألَرِض: تدعون ّس ـــُق ال  َخْل

ـــاَل  ـــاىل: ﴿رتزتمتنتىتيترثزثمثنثىثيث﴾]ق:6[، وق ـــاَل َتع ق

 َتعاىل: ﴿ننىنينٰى﴾ ]الذاريات: 20[.  
ـــِم     ـــأدواِت العل ـــتعينًا ب ـــَر مس ـــَن النّظ ـــَر وأمع ـــْن تفّك َفَم

احلديثـــِة يف حركـــِة النّجـــوِم واملجـــّراِت، ألدهَشـــُه 
ــا،  ــادٍم بينَهـ ــرِي تصـ ــْن غـ ــرِيها ِمـ ــا وَسـ ــُة نظاِمهـ دقـ

 
غِم ِمْن رسعتِها وضخامِة حجِمها.   بالرَّ

ــَق اهللُ تعــاىل الســمواِت بغــرِي   ــَف خل ــَر كي ــَل وتّدب ــْن تأّم  َوَم
نَهــا بالنّجــوِم، وجعــَل األرَض تــدوُر حــوَل   أعمــدٍة، وزيَّ

نفِســها ليحصــَل تعاُقــُب الّليــِل والنّهــاِر، وتــدوُر حــوَل 
الّشــِمِس لينتــَج َعــْن ذلــَك تقّلــُب الفصــوِل، تيّقــَن عظمَة 

ــِه. ــاىل يف خلِق اهللِ تع

ر َوَأْسَتنتُج َأَتَفكَّ

أتفّكُر يف الّصوِر اآلتيِة، وأستنتُج مظهًرا ِمْن مظاهِر قدرِة اهللِ تعاىل.

قاَل تعاىل: ﴿ىييي﴾]النبأ:7[
....................................

 قاَل تعاىل: ﴿ىتيترثزثمث﴾]النبأ:14[
....................................
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 2. التفكُر يف خلِق احليواناِت: 

خلـَق اهللُ عـزَّ وجلَّ أنواًعا كثريًة ِمـَن احليواناِت، ِمنْهـا اّلتي متي عىل األرِض، وِمنْهـا التي حتّلُق يف 

الّسـمِء، وِمنْهـا التي تسـبُح يف البحـاِر، ومجيُع هـذِه احليواناِت تنتمـي إىل ُأَمٍم، وهَلا أشـكاٌل وألواٌن 

ا ال ُتَعـدُّ وال حُتىص، قـاَل َتعاىل:  خمتلفـٌة، وِهـَي أنـواٌع وأجنـاٌس، كم أنَّ

زتمت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ    ﴿

نتىتيترثزثمثنثىث﴾]األنعام:38[. 

ــاِت املتنوعــِة عــىل اختــالِف وظائِفهــا وخصائِصهــا .ب ــِق الكائن ــَل يف خل ــاِت: إنَّ املَتأَمِّ ــُق الكائن َخْل
ــاىل: ــاَل َتع ــِه، ق ــِل وج ــىل أكم ــاِة ع ــا يف احلي ــؤّدي دوَره ــَي ت ــا وِه ــُة نظاِمه ــُه دقَّ ُيدِهُش ــا، َل  وبيئتِه

 ﴿مهٰهجيحيخيمي﴾ ]النمل:88[.  
1. الّتفكــُر يف خلــِق اإلنســاِن: إذا أمعــَن اإلنســاُن النّظــَر يف خلِقــِه َلوَجــَد أنَّ اهللَ تعــاىل 
خلَقــُه بدرجــٍة عاليــٍة ِمــَن اإلتقــاِن والّدقــِة، وَقــْد أمَرنــا اهللُ تعــاىل بِــَأْن نبحــَث ونتأّمــَل 

 يف هذا اخللِق، قاَل تعاىل: ﴿زيمينيىييي﴾ ] الذاريات:21[. 
ؤيــِة الدقيقِة،  وإذا تأّمــَل يف عينِــِه وجــَد أنَّ فيهــا ماليــنَي اخلاليــا، ِمــْن أجــِل الرُّ
ــي  ــِة اّلت ــا العصبي ــَن اخلالي ــنِي ِم ــاُت املالي ــِه مئ ــاِن في ــاَغ اإلنس ــم أَنَّ دم ك

جغ  مع جع مظ حط ــاىل: ﴿ ــاَل تع ــٍم، ق ــٍق حمَك ــاٍم دقي ــَق نظ ــُل وف تعم

]لقمن:11[، فتبارَك اهللُ أحسُن اخلالقنَي!  ﴾ خف حف جف مغ

أبحُث وأناقُش

أبحُث َمَع جمموعتي َعْن مظاهِر دقِة وإتقاِن خلِق الّلساِن لإلنساِن، مبينًا 
كيَف أستخدُم هذِه النّعمَة وكيَف أشُكُر اهللَ تعاىل عَلْيها.

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

أقىص الّلساِن

وسُط الّلساِن
حاَفُة الّلساِن

ُمنتهى

َأدنى
طرُف الّلساِن

رأُس الّلساِن
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 3. التفّكُر يف خلِق النباتاِت:  
ا تتنـوُع يف الطعـِم والّلوِن،  ِمـْن مظاهـِر قـدرِة اهللِ تعـاىل يف النباتـاِت أنَّ
ـا تتغّذى عـىل العنـاِص الغذائّيِة نفِسـها، وِهـَي: الّضـوُء، واملاُء،  َمـَع أنَّ

واألكسـجنُي، واملعادُن، وغرُيها، قـاَل تعاىل:﴿ىليلامممرن 
يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن

حت جت هب مب خب حب جب جئحئخئمئهئ

مص﴾]األنعـام:99[. خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت

لُ اآليَة الكريمَة والصورَة التي حتَتها، ثّمَ أجيُب عِن السؤاِل الوارِد بعَدها:  َأَتَأمَّ
 قـاَل َتعاىل:﴿يكملىليلامممرنزنمنننىنينٰى﴾

 ]سورة النمل:18[ 

عىل  ينعكُس  ذلَك  فإنَّ  وحياتِِه،  النّمِل  خلِق  يف  تفكْرُت  إذا   -  
حيايت االجتمعيِة َعْن طريِق:  

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

ُل َوَأْسَتنْتُِج َأَتَأمَّ

أتفكُر وأتعاوُن
، فإنَّ لذلـك آثـاًرا يف حيايت. أتعـاوُن َمَع زمالئـي يف ذكِر  إذا تفكـْرُت يف عظيـِم خلـِق اهللِ عـزَّ وجـلَّ

اآلثاِر: هـذِه  بعِض 

، ومداومة ُذكِرِه وتعظيِمِه. أ. اخلوُف واخلشيُة ِمَن اهللِ عزَّ وجلَّ
ب. .......................................................
ج. ........................................................

كاَن برُِش احلايف رمَحُه اهللُ يقوُل: »إنَّ الناَس لو تفّكروا وتأّملوا يف عظمِة 
اهللِ عزَّ وجلَّ َلْ يعصوُه«.]تفسري ابن كثري[.

يقُع  فم  منزيل  ِمْن  ألخرُج  »إّن  اهللُ:  رمَحُه  الدارانُّ   سليمَن  أبو  قاَل   -
برصي عىل يشٍء إاّل َرأْيُت هللِ عيلَّ فيِه نعمًة، ويل فيِه عربًة«]تفسري ابن كثري[. 

هِبِْم أقتدي
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أستزيُد

 التفّكــُر والتأّمــُل أحــُد أهــمِّ أســباِب الّتقــدِم احلضــاريِّ للبرشيــِة؛ ملِــا 
ينتــُج عنــُه ِمــْن أفــكاٍر إبداعيــٍة تســهُم يف رقــيِّ احليــاِة، فكثــرٌي ِمــَن االخرتاعــاِت واالكتشــافاِت 

ــِر. كاَنــْت نتيجــًة هلــذا التفّكــِر والّتدبُّ

يقوُل أبو العتاهيِة:
 فيا عجـًبا كيَف ُيعىص اإللُه          َأْم كيـَف جيحُدُه اجلاحـُد
 وهللِ فـي كــلِّ حتريكـــــٍة           وتسكينــٍة أبًدا شاهـــُد
 وفـي ُكلِّ شـيٍء َلــُه آيــٌة            تــدلُّ عىل أنَّـُه الـواحـُد

أنّظُم تعّلمي

أربُط 
مَع

الشعِر 
واألدِب 

التفّكُر يف خلِق اهللِ تعاىل

مفهوُم التفكِر:
.................
.................
.................

أمهيُة التفكِر:
.................
.................
.................

جمالُت التفكِر يف 
خلِق اهللِ تعاىل:

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

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

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

آثاُر التفكِر يف خلِق 
اهللِ تعاىل:

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

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

.................
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ُأَعّظُم اهللَ عزَّ وجلَّ بالتفكِر يف خلِقِه.
......................................................................

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

1
2
3

أسمو بِقَيمي

ُح مفهوَم التفكِر يف خلِق اهللِ تعاىل. ُأَوضِّ

ُ مظاهَر عظمِة خلِق اهللِ عزَّ وجلَّ  ودقتِِه يف خلِق: أ. عنِي اإلنساِن    ب. دماِغ اإلنساِن. ُأَبيِّ

ُأَعلِّل عدَّ التفكِر والتأّمِل أحَد أهمِّ أسباِب التقدِم احلضاريِّ للبرشيِة.

ُد مظهَريِن يدالِّن عىل أهيِة التفكِر يف خلِق اهللِ تعاىل.                أَعدِّ

َأذكُر دليَلنِي ِمَن القرآِن الكريِم عىل جماالِت التفكِر يف خلِق اهللِ تعاىل.         

1

2

3

4

5

أخترُب معلومايت

درجُة التحقِق
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

نتاجاُت التََّعلُِّم

1

2

3

4

ُم  أدائي ُأقوِّ

أبّيُ مفهوَم الّتفّكِر يف خلِق اهللِ َتعاىل. 

ُح أهّيَة التفّكِر يف خلِق اهللِ َتعاىل.   ُأَوضِّ

ُ جماالِت الّتفّكِر يف خلِق اهللِ َتعاىل. ُأَبيِّ

َأْسَتنْتُِج أثَر الّتفّكِر يف خلِق اهللِ َتعاىل.
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أهتيُأ وأستكشُف

تعّلمـُت يف درٍس سـابٍق أّن للوقـِف الّتـامِّ حـاالٍت، أكُتُبهـا يف 
الّشـكِل اآليت: 

خض. 1 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  قـــاَل َتعاىل: ﴿

ىن    من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل جغ مع جع مظ حط  مض

]األعراف:12-11[      ﴾ ىه مه جه ين

جنحنخنمنىنينجه﴾   . 2 يم  قـاَل َتعاىل: ﴿ملىليلجمحمخمممىم

                                                                                                                             ]األعراف:31[
- أتدّبــُر مواضــَع الوقــِف عــىل الكلــمِت اّلتــي حتَتهــا خــطٌّ يف اآليــاِت الكريمــِة الّســابقِة، وأســتنتُج 

معنــى الوقــِف الــكايف.

عىل نايِة
.................................... اآلياِت

أنواُع الوقِف الختياريِّ اجلائِز
»الوقُف الكايف«

الدرُس رقُم 
)2(

    الفكرُة الرئيسُة

ــىل  ــارُئ ع ــُف الق ــنَي يق ــكايف ح ــُف ال ــُق الوق     يتحّق
كالٍم يــؤّدي معنًــى صحيًحــا، ويتعلــُق بــم بعــَدُه 
ــِة  ــىل ناي ــَك ع ــوُن ذل ــْط، ويك ــى فق ــِة املعن ــْن ناحي ِم

ــا. ــوُن خالهَل ــْد يك ــاِت، وَق اآلي

إضاءٌة

عالمُة الوقِف الكايف يف املصحِف:
يمكُن معرفُة الوقِف الكايف يف 
املصحِف الرشيِف َعْن طريِق 

( اّلتي   ، عالماِت الوقِف )
توَضُع عىل الكلمِة املوقوِف

 عَلْيها يف منتصِف اآليِة.
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أستنرُي

مفهوُم الوقِف الكايفأوًل:

الوقــُف عــىل كالٍم يــؤّدي معنـًـى صحيًحــا، ويتعّلــُق بــم بعــَدُه ِمــْن ناحيــِة املعنــى فقــْط ال ِمــْن ناحيــِة 
. ــرايبِّ اللفِظ اإلع

حالُت الوقِف الكايف ثانًيا:

أتأّمُل اآلياِت الكريمَة اآلتيَة:

َتعــــاىل: ﴿خلملىليلجمحمخمممىميمجنحنخنمنىن أ. قـــاَل   

ينجهمهىهيهجيحيخيميىيييٰذ﴾ ]البقرة:7-6[. 

]اجلن:2[.ب. ﴾ مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن ﴿  قــاَل َتعــاىل:

- أُلحــُظ أنَّ الوقــَف وقٌف كاٍف يف املثــاِل األوِل عىل - نايِة اآليِة - عنَد كلمةِ: ﴿يمجن﴾، ثمَّ االبتداُء 

يي﴾   ىي مي خي يهجيحي خي ﴿ٱخنمنىنينجهمه تعـــاىل:  بقـولِـــِه 

ــْق بــم  ــا وَلْ يتعّل ــى تامًّ ــْد أّدى معنً ]البقــرة:7[ والوقــُف عــىل آِخِرهــا أيًضــا وقــٌف كاٍف؛ فآخــُر اآليــِة َق

ــي بعَدهــا تتحــدُث  ــى؛ ألنَّ اآليــاِت اّلت ــْن جهــِة املعن ــِه ِم ــٌط بِ ــُه مرتب ــْن جهــِة اللفــِظ، ولكنَّ بعــَدُه ِم

َعِن الكافريَن.   

ــَو وقــٌف  ىهيه﴾ وُه مه ٱ ــِة عــىل كلمــِة:﴿ ــان كاَن يف وســِط اآلي ــاِل الث - ُألحــُظ أنَّ الوقــَف يف املث

ــا وَلْ يتعّلــْق بــم بعــَدُه ِمــْن جهــِة اللفــِظ، ولكنَّــُه مرتبــٌط بـِـِه ِمــْن جهــِة  ــُه َقــْد أّدى معنـًـى تامًّ كاٍف؛ ألنَّ

املعنــى؛ ألنَّ اجلملــَة اّلتــي بعَدهــا تتحــدُث َعــِن اســتحالِة رشِكِهــْم بــاهللِ تعــاىل.
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تعلْمُت مما سبَق أنَّ :

*حكَم الوقِف الكايف اجلواُز.

* للوقِف الكايف حاالٍت، ِمنْها:

الوقُف الكايف عىل نايِة اآلياِت، كم يف قولِِه تعاىل:﴿ملىليلجمحمخمممىم أ.

يمجنحنخنمنىنينجه﴾.

الوقُف الكــايف يف وسـِط اآليــِة، كــم عىل كلــمِة :﴿مهىهيه﴾، يف قــولِِه َتعــاىل : ﴿ىن ب.

ا وَلْ يتعّلْق بم بعَدُه ِمْن جهِة  ُه َقْد أّدى معنًى تامًّ ينجهمهىهيهجيحيخيمي﴾، وذلَك ألنَّ

اللفِظ، ولكنَُّه مرتبٌط بِِه ِمْن جهِة املعنى. 

أستخرُج

أستخرُج موضَع الوقِف الكايف وأبّيُ حاالتِِه يف اآلياِت الكريمِة اآلتيِة:

ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  -قاَل َتعاىل: ﴿

مب﴾ ]البقرة: 3- 5[.  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٰى   ٌّ    ٍّ  َّ    ُّ  ِّ    ّٰ ٰر

     

أطّبُق ما تعّلْمُت

أتدبُر اآليَة الكريمَة اآلتيَة، وُأجيُب َعِن الّسؤاِل اّلذي يليها:

حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  - قاَل َتعاىل:  

خص﴾ ]األعراف: 56[.

َهُل ُيَعدُّ الوقُف عىل قولِِه تعاىل:  ٱجخمخ﴾  مثااًل عىل الوقِف الكايف؟ وملاذا؟

حالُة الوقِف الكايف املوضُع

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

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

أتلووُأَطبُِّق

 
 ٱٱٻٱٻ

   حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 ىي  مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن  خنمن
 ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ

 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب
 اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث
 زن رن مم  ام يل  ىل مل يك ىك مك لك
  جئ  يي ىي  ني  مي  زي  ري  ينٰى  ىن نن من
 حت جت  هب  مب خب حب   هئجب  مئ خئ  حئ
 جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت
  مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جسمخ
 جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط
 مم  حمخم جم هل مل خل جلحل مك لك خك حك
 مل خل  ٰه مه جه هن من خن حن جن

 ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي جيحي  يه  مهىه جه ين

 نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 زت رت  يب ىب نب مب  زب  رب يئ ىئ

ٰذ: األتباُع.

ٰر: الزعمُء 

املتبوعوَن.

 مضاعًفا.

زن: يدخَل.

: ثقِب  ىنينٰى

اإلبرِة.

حئ: فراٌش.

: أغطيٌة.  هئجب

جح: طاقَتها.

مض: حقٍد وعداوٍة.

مب: حاجٌز.

يب: حـاجٍز 

َبيـَْن اجلـنـِة والنّـار 

وقيَل مكاٌن مرتفٌع 

كاجلبِل يقفوَن عليِه.

سورة ُ األعراِف )38-51(املفرداُت والرتاكيُب
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أتلو وُأقيُِّم

ــِق  ــَع تطبي ــْن ســورِة األعــراِف )38-51( َم ــاِت الكريمــَة ِم ــي أتلــو اآلي ــَع جمموعت بالّتعــاوِن َم
ــكايف  ــِف ال ــي بالوق ــدى التزام ــالويت وم ــَم ت ــْم تقيي ــُب إليِه ــِد، وأطل ــالوِة والّتجوي ــكاِم الّت أح

ــْن ُكلِّ خطــأٍ: ــٍة َع ــِة املناســبِة بعــَد حــذِف نصــِف عالم ــمَّ وضــَع العالم ــْن ث ، َوِم ــامِّ والت

عدُد األخطاءِ:
................10

العالمُة:    

 

 يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت نتىت مت
 ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق
 مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم
 جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
 مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب
 حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج
 مغجف جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص
 مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف
  جن مم خم حم هلجم مل خل  حل جل
  َّ  جي ٰه مه جه هن من خن حن

 

: بعالمتِِهُم  نتىت

املميزُة هَلُْم.

خض: ُصبُّوا.

خل:  َخَدَعتُهم.
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أستزيُد

الوقُف الالزُم:
ــُه َلــْو وَصَلــُه بــم  ُهــَو املوضــُع اّلــذي جيــُب عــىل القــارِئ الوقــوُف عَلْيــِه واالبتــداُء بــم بعــَدُه؛ ألنَّ

بعــَدُه ألوهــَم معنًــى غــرَي املعنــى املــراِد.
]األنعام: 36[. ﴾ حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل مثاله: قوُلُه َتعاىل:﴿

ــِة:﴿خمممىم﴾  ــْو وَصَلهــا بجمل ــُه َل ــا عــىل كلمِة﴿جمحم﴾وقــٌف الزٌم؛ ألنَّ فالوقــُف هن
ــمِع، وهــذا معنًــى غــرُي مــراٍد ِمــَن اآليــِة  ألوَهــَم اشــرتاَك املوتــى َمــَع األحيــاِء يف االســتجابِة والسَّ

الكريمــِة.

أنّظُم تعّلمي

أحرُص عىل َأْن أقَف يف أثناِء تالويت وقًفا صحيًحا.
.......................................................................................
.......................................................................................

1
2
3

أسمو بِقَيمي

الوقُف الكايف

مفهوُمُه:
.....................

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

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

حكُمُه:
.....................

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

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

حالُتُه:
.....................

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

................
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التالوُة البيتّيُة
 أرجـُع إىل املصحـِف الرّشيـِف، وأتلـو اآليـاِت الكريمـَة ِمـْن  سـورِة األنعـاِم  -

 ) 56-70( تالوًة سليمًة َمَع تطبيِق أحكاِم الّتالوِة والّتجويِد.
أستخرُج ِمَن اآلياِت الكريمِة مثاَلنِي عىل الوقِف الكايف . -

ُح املقصوَد بالوقِف الكايف. أوضِّ

ُأعّدُد حاالِت الوقِف الكايف.

أضُع خطًّا حتَت موضِع الوقِف الكايف يف ما يأيت:

نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب -قاَل َتعاىل: ﴿

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

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

﴾ ]األعراف:41-39[. هب مب خب حب جب هئ

ـُح اخلطـَأ يف العبـارِة اآلتيـِة: ِمـْن رشوِط الوقِف الـكايف َأْن يكـوَن هنالَِك تعلُّـٌق لفظيٌّ َبنْيَ  ُأَصحِّ

موضِع الوقِف وما بعَدُه.     

1
2

3

4

أخترُب معلومايت

درجُة التحقِق
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

نتاجاُت التََّعلُِّم

1

2

3

4

5

ُم  أدائي ُأقوِّ

ُأبّيُ مفهوَم الوقِف الكايف.

ُأحّدُد حاالِت الوقِف الكايف.

َأستنتُج ُحكَم الوقِف الكايف.

ُأصنُِّف قائمًة بأمثلٍة عىل أحكاِم الوقِف الكايف.

أتلو اآلياِت الكريمَة )38-51( ِمْن سورِة األعراِف تالوًة 
سليمًة مراعًيا أحكاَم الوقِف.
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إضاءٌة

أهتيُأ وأستكشُف

ــِة  ــنْيَ طلب ــدِم َب ــرِة الق ــابقٍة لك ــَة مس ــٌة إقام أراَدْت مدرس
ــاًرا  ــِة َأْن ُترَصــُد مخســوَن دين ــا، فاقــرتَح أحــُد الطلب صفوفِه
املشــاركِة،  الِفــَرِق  ِمــَن  جُتَمــُع  األوِل  للمركــِز  جائــزًة 
فأخرَبُهــْم معلــُم الرّتبيــِة اإلســالمّيِة أنَّ هــذا ال جيــوُز رشًعــا، 

. ــاصِّ ــابِِه اخل ــىل حس ــزُة ع ــوَن اجلائ َر َأْن تك ــرَّ وق
ــَك، مــا ســبُب عــدِم موافقــِة معلــِم الرّتبيــِة اإلســالمّيِة  برأيِ

عــىل اقــرتاِح الطالــِب؟
...................................................

القامُر وأحكاُمُه يف الفقِه 
اإلسالميِّ

الدرُس رقُم 
)3(

أستنرُي

مفهوُم القامِرأوًل:

َأْن يشــرتَط أحــُد الطرَفــنِي َأِو املتســابَقنِي َأْو كالُهــا عــىل اآلَخــِر بــَأْن يأخــَذ الفائــُز ِمــَن اخلــارِس مــا 
يّتفقــاِن عليــِه ِمــْن مــاٍل.

مص   خص قـاَل َتعاىل:﴿
حط  مض خض حض جض

جع ﴾ ]البقرة:219[ مظ

القمُر ُهَو امَلْيرِسُ اّلذي ذكَرُه 
اهللُ تعاىل يف القرآِن الكريِم.

    الفكرُة الرئيسُة

     حــّرَم اإلســالُم القــمَر؛ ألنَّ املقامــَر يأخــُذ املــاَل ِمــَن 
ــِة  ــرِش الكراهي ــؤّدي إىل ن ــا ي ؛ ممّ ــقٍّ ــرِي ح ــَن بغ اآلَخري

ــنْيَ النــاِس.  والعــداوِة َب
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حكُم القامِرثانًيا :

ــْد دلَّ عــىل ذلــَك مــا جــاَء يف كتــاِب اهللِ تعــاىل وســنَِّة ســيِدنا  أمجــَع العلــمُء عــىل حتريــِم القــمِر، وَق
ــوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص:  رس

جفحفخفمفحقمقجكحكخكلكمكجلحل -  قاَل تعــاىل: 

خلمل﴾ ]املائدة:90[ .      

ــدلَّ -  ــلم[،  ف ْق« ] رواه مس ــدَّ ــْرَك( فليتص ــاَل أقاِم ــِه )تع ــاَل لصاحبِ ــْن ق ــوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص:»وَم ــاَل رس ق
ــَر َعنْهــا بالصدقــِة،  احلديــُث عــىل أنَّ الدعــوَة إىل املقامــرِة معصيــٌة تســتوجُب التوبــَة وتســتحقُّ َأْن ُيكفَّ

فكيــَف بَِمــْن يبــارُش فعــَل القــمِر؟ 
ــُه ليــَس ِمــْن طرائــِق الكســِب املرشوعــِة، إِْذ يأخــُذ  وأّمــا احلكمــُة ِمــْن حتريــِم اإلســالِم القــمَر؛ فألنَّ
املقامــُر املــاَل ِمــْن غــرِيِه دوَن مقابــٍل، ويعتمــُد يف ذلــَك عــىل احلــظِّ واملصادفــِة؛ ممـّـا يــورُث العــداوَة 

والبغضــاَء َبــنْيَ النّــاِس.

صوُر القامِرثالًثا :

للقمِر صوٌر متنوعٌة وكثريٌة وِمنْها:
ــَن .أ ــيًئا ِم ــا ش ــَع أحُدُه ــىل َأْن يدف ــاِن ع ــَق طرف ــُة: َأْن يتف  املراهن

املــاِل للطــرِف الثــان إِْن خــرَس َأْو فــاَز طــرٌف ثالــٌث، كَأْن يتفــَق 
ــِة  ــاٍر يف حال ــَة دين ــِر مئ ــا لآَخ ــَع أحُدُه ــىل َأْن يدف ــخصاِن ع ش

ــدِم.  ــرِة الق ــاراِة ك ــِه يف مب ــوِز فريِق ف
 الّلعــُب عــى رشٍط: ويكــوُن باشــرتاِط َأْن يدفــَع اخلــارُس .ب

ــَع  ــىل َأْن يدف ــاِن ع ــَق طرف ــاِل، كَأْن يتف ــَن امل ــا ِم ــِز مبلًغ للفائ
ــاًرا. ــنَي دين ــّدِة مخس ــِة الشَّ ــارُس يف لعب اخل

: يدفــُع املشــرتكوَن مبلًغــا ماليًّــا مقابــَل الّدخــوِل ج.  ألعــاُب احلــظِّ
يف ســحٍب عشــوائيٍّ يربــُح فيــِه شــخٌص واحــٌد ويــرُس بقيــُة 
املشــرتكنَي، مثــَل بطاقــِة اليانصيــِب )ســواٌء أكاَنــْت ألغــراٍض 

ٌم(. خرييــٍة َأْو غــرِيِه؛ ألنَّ أصــَل الفعــِل حمــرَّ

أتعـــّلُم 

هـاُن مبـاًحا  يكـوُن الرِّ
ًعا  إذا كاَنِت اجلائزُة تربُّ
ِمــْن أحــِد األطـراِف 
املشاركِة يف املسابقِة، َأْو 
ِمْن أطراٍف ُأخرى غرِي 

مشاركٍة فيها.
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أفكُر يف املثاِل اآليت، ُثمَّ أبّيُ احلكَم املناسَب:
ــَأْن يتصــَل  ــِج ب ــدُأ عمــِل الربنام ــاِز، ويقــوُم مب ــثُّ عــرَب التلف ــىل املشــاركَة يف برنامــج ٍُيَب ــُد لي تري
ُد الفائــُز  الشــخُص اّلــذي يريــُد املشــاركَة يف املســابقِة، عــىل َأْن ُيَصــَم دينــاٌر ِمــْن رصيــِدِه، ُثــمَّ حيــدَّ

 . َعــْن طريــِق اختيــاِر رقــٍم عشــوائيٍّ
................................................................................................

أفّكِر وأبّيُ

آثاُر القامِررابًعا  :

أتدّبُر وأستنتُج

أتدبــُر اآليــَة الكريمــَة، وأســتنتُج األثَر املرتتَب عىل ممارســِة القمِر، ثمَّ أكتُبُه يف الشــكِل الّســابِق،  قاَل 

حنخن  جن يم ىم مم خم حم جم ملىليل َتعــاىل: ﴿خل

منىنينجهمهىهيهجي﴾ ] املائدة:91[. 

أستزيُد

ظهــَرْت صــورٌة حديثــٌة للقــمِر عــْن طريــِق بعــِض املواقــِع اإللكرتونيــِة ُتســّمى "القــمَر 
"، ويدخــُل إليهــا املقامــروَن يف البدايــِة هبــدِف الرّتفيــِه، ثــمَّ يقوُدُهــم ذلــَك إىل اإلدماِن  اإللكــرتونَّ

." ــريَّ ــمَر القه ــمُء "الق ــِه العل ــُق علي ــذي يطل ــمِر اّل ــىل الق ع

آثاُر القامِر

إهداُر الّثرواِت، الَتلِف.
وتضييُع األمواِل.

التكاسُل َعِن الَتلِف.
العمِل.

الَتلِف.
................
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" ُهــَو رغبــٌة يف االســتمراِر باملقامــرِة ال يمكــُن الســيطرُة عليهــا،      إدمــاُن القــمِر َأِو "القــمُر القهــريُّ
عــىل الّرغــِم ِمــَن اخلســائِر املتكــررِة اّلتــي تســبُبها املقامرُة.

أنّظُم تعّلمي

أحرُص عىل مرضاِة اهللِ َتعاىل، وأجتنُب القمَر بأشكالِِه كافًة.
.......................................................................................
.......................................................................................

1
2
3

أسمو بِقَيمي

أربُط 
الّطبِّمَع

مفهوُمُهالقامُر
......................
......................
......................
......................

 حكُمُه
......................
......................
......................
.....................

من ُصَوِرِه
......................
......................
.....................
.....................

آثاُرٌه
......................
......................
......................
.....................
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أبّيُ مفهوَم  القمِر.
أوّضُح ُحكَم القمِر.

أعّلُل تسّبَب القمِر يف ارتفاِع معدالِت اجلريمِة يف املجتمِع.
أذكرُ صورَتنِي ِمْن صوِر القمِر.

أعّدُد أثَريِن َسّيَئنِي للقمِر، أحُدُها يف الفرِد، واآلَخُر يف املجتمِع.
أصنُّف الّسلوكاِت اآلتيَة )مقامرٌة، غرُي مقامرٍة( بوضِع إشارة ) √ ( يف املكاِن املناسِب.

1
2
3
4

أخترُب معلومايت

5
6

غرُي مقامرٍة مقامرٌة السلوُك

- أقيَمْت مسابقٌة إلكرتونيٌة َعْن طريِق اإلنرتنْت، يدفُع املشرتكوَن فيها 
مبلًغا ِمَن املاِل، ُثمَّ يأخُذ اجلوائَز أصحاُب املراكِز الثالثِة األوىل فقْط.

- شارَك عيلٌّ يف بطولِة اململكِة للسباحِة وفاَز بامليداليِة الفّضيِة.

- اتفـَق زيـٌد وخالـٌد عـىل َأْن يدفـَع َمْن يـرُس فريُقـُه املفضـُل تكاليَف 
التذاكِر.

درجُة التحقِق
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

نتاجاُت التََّعلُِّم

1

2

3

4

5

ُم  أدائي ُأقوِّ

ُأبّيُ مفهوَم القمرِ.

َأوضُح ُحكَم القمِر.

أبّيُ احلكمَة ِمْن حتريِم القمِر.

أفّرُق َبنْيَ املقامرِة وغرِيها ِمَن املسابقاِت.

أحرُص عىل جتنِّب القمِر بأشكالِِه كلِّها.
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أهتيُأ وأستكشُف

   َمْن أنا؟

 يرجُع نسبي إىل بني خمزوٍم ِمْن قبائِل قريٍش.- 

أسلْمُت بعَد ُصلِح احلَُديبيِة.- 

تســلَّْمُت الّرايــَة يــوَم مؤتــَة، فحّوْلــُت نتيجــَة - 

اهللِ. بعــوِن  املســلمنَي  املعركــِة لصالــِح جيــِش 

 َلْ أُخْض معركًة إاّل انترْصُت فيها. - 

َشارْكُت يف حروٍب كثريٍة.   - 

    فَهْل عرْفَتني؟

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

الّصحايبُّ اجلليُل خالٌد بُن الوليِد  الدرُس رقُم 
)4(

    الفكرُة الرئيسُة

ــٌل  ــٌل، وبط ــايبٌّ جلي ــِد  صح ــُن الولي ــٌد ب     خال
ِمــَن األبطــاِل العظــمِء، وَقــْد أســلَم  بعــَد ُصلــِح 
ــاِم  ــِح الّش ــَة، ويف فت ــوِم مؤت ــَد يف ي ــِة، وجاه احلَُديبي

ــَص. ــَن يف مِح ــا، وُدفِ ــراِق وغرِيه والع

إضاءٌة

كـاَن خـالـٌد   طويــاًل بائــَن 
الطوِل، عظيَم اجلسِم واهلامِة، يميُل 
إىل البياِض، كثيَف الّلحيـِة، شديـَد 
الّشبـِه بسيـِدنا عمَر بِن اخلطـــاِب 
، حّتى إِنَّ ضعاَف النّظِر كانوا 

يلطوَن بينَُهم.
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أستنرُي

الّتعريُف بالّصحايبِّ اجلليِلأوًل:

�.  اسُمُه وَنَسُبُه: ُهَو خالٌد بُن الوليِد بِن املغريِة املخزوميِّ

ُكنيُتُه: أبو سليمَن. � 

لقُبُه: سيُف اهللِ املسلوُل.� 

: ُتُويّفَ يف رمضاَن سنَة 21هـ، وكاَنْت وفاُتُه يف مِحَص، وُدفَِن فيها.�  وفاُتُهِ

إسالُمُهثانًيا:

ولِـَد خالـٌد بـُن الوليـِد  قبـَل اهلجـرِة بثالثـنَي سـنًة ونشـَأ يف كنـِف والـِدِه الـذي كاَن ِمـْن زعـمِء 
قريـٍش، وِمـْن أكثِرِهـْم مـااًل وأوالًدا، فرتّبى عـىل ُحبِّ الفروسـّيِة، وظهـَرْت عبقريُتُه العسـكرّيُة 
مبكـًرا، حّتـى اسـتلَم قيـادَة فرسـاِن قريـٍش قبَل إسـالِمِه. وَقـْد كاَن خالـٌد بـُن الوليِد  أحـَد قادِة 
جيـِش املرشكـنَي يف معركِة ُأحـٍد التي خاَضهـا املرشكوَن ضدَّ املسـلمنَي، ثمَّ رشَح اهللُ صدَرُه لإلسـالِم 

، وَقْد فِرَح سـيُدنا رسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بإسـالِمِه. بعـَد ُصلـِح احلَُديبيـِة فأسـلَم 

أتدبُر وأستنتُج

ملــا َقــِدَم خالــٌد  مســلًم قــاَل َلــُه ســيُدنا رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »احلمــُد هللِ اّلــذي هــداَك، َقــْد كنــُت 
أرى َلــَك عقــاًل رَجــْوُت أاّل ُيســِلَمَك إاّل إىل خــرٍيِ« ]رواه البيهقــي يف دالئــل النبــوة[، عــالَم يــدلُّ هــذا 

القــوُل؟
...............................................................................................

صفاُتُه ومناقُبُهثالًثا:

خلالٍد  صفاٌت كثريٌة ُعِرَف هبا، َوِمْن أهمِّ هذِه الصفاِت:
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  حسُن القيادِة: .أ
 بــرَع خالــٌد   يف قيــادِة اجليــوِش، وكاَن النــرُص حليَفــُه دائــًم فيهــا؛ حلنكتـِـِه وحســِن ختطيطـِـِه، 
ــْم ســيُدنا رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص اختــاَر  ــُه بعــَد استشــهاِد قــادِة غــزوِة مؤتــَة الذيــَن عّينَُه وِمــْن ذلــَك أنَّ
َم قيــادَة جيــِش املســلمنَي، فأخــَذ   يفّكــُر بطريقــٍة  املســلموَن خالــًدا  بــَن الوليــِد  لَيَتَســلَّ
ينقــُذ فيهــا جيــَش املســلمنَي ِمــْن معركــٍة غــرِي متكافئــِة العــدِد والُعــّدِة؛ فأعــاَد ترتيــَب صفــوِف 
جيــِش املســلمنَي، وحّقــَق االنســحاَب اآلِمــَن للجيــِش، وَقــْد وصــَف ســيُدنا رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فعَلُه 
ــُه “فتــٌح” فقــاَل: »ثــمَّ أخــَذ الّرايــَة ســيٌف ِمــْن ســيوِف اهللِ، حّتــى فتــَح اهللُ عليِهــْم« ]رواه  هــذا بأنَّ

البخــاري[.

اإلخالُص هللِ تعاىل والّطاعُة لويِلِّ األمِر: . 1
ــالًء  ــُل إع ــاىل يقات ــا هللِ تع ــٌد  خُملًص كان خال
ــا  ــِه، وكاَن أيًض ــاَء رضوانِ ــبحانُه وابتغ ــِه س لكلمتِ
مثــااًل يف الطاعــِة لــويلِّ األمــِر، فحــنَي كتــَب 
إليــِه اخلليفــُة أبــو بكــٍر الّصديــُق  يأمــُرُه 
ــراِق وَأْن  ــلمنَي يف الع ــوِش املس ــادِة جي ــرتِك قي ب
ــاِم،  ــالِد الش ــلمنَي يف ب ــوِش املس ــادَة جي ــوىّل قي يت
الّشــاِم، وأعــاَد  نحــَو  امتثــَل ألمــِرِه وحتــّرَك 
املســلمنَي، ووّحَدُهــْم حتــَت  تنظيــَم جيــوِش 

ــْم. ــْن مواجهــِة األعــداِء والّتصــدي هَلُ ــوا ِم ــوٍش؛ ليتمكن ــوا أربعــَة جي ــٍة واحــدٍة بعــَد َأْن كان  راي
َ أبــا ُعبيــدَة  قيــادَة  وحــنَي تــوىّل ســيُدنا عمــُر بــُن اخلطــاِب  اخلالفــَة كتــَب إليــِه َأْن ُيــَويلِّ
ــمِع والّطاعــِة لــويلِّ األمــِر، وتقبَّــَل األمــَر  اجليــِش بــداًل منــُه، فــكاَن خالــٌد  أيًضــا مثــااًل يف السَّ
ــا كبقّيــِة جنــوِد املســلمنَي، يقاتــُل حتــَت قيــادِة أيب عبيــدَة  ويأمتــُر  بــكلِّ طواعيــٍة، وصــاَر ُجنديًّ

بأمــِرِه بــكلِّ رحابــِة صــدٍر. 

أبحُث وأستقيص

ــِد  يف  ــِن الولي ــٍد ب ــنّيُ تفاصيــَل خطــِة خال ــِة الرشيفــِة، وأب أرجــُع إىل موســوعِة الســريِة النبوي
يــوِم مؤتــَة، وأعرُضهــا عــىل معّلمــي/ معّلَمتــي.
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جهاُدُه يف سبيِل اهللِ تعاىلرابًعا:

      كان خالــٌد  مثــااًل للمجاهــِد املســلِم املنضبــِط بأخــالِق اإلســالِم يف اجلهــاِد، فبعــَد نقــِض 
املرشكــنَي صلــَح احلَُديبيــِة، جتّهــَز ســيُدنا رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص واملســلموَن لفتــِح مكــَة املكرمــِة، وجّهــَز 
أمــرًيا عــىل جمموعــٍة ِمنْهــا، وأوصاُه  ملسو هيلع هللا ىلص اجليــَش بأربــِع جمموعــاٍت، وجعــَل خالــًدا بــَن الوليــِد 
بعــدِم قتــِل أيِّ أحــٍد إاّل َمــْن قاتــَل، فاعــرتَض جمموعــٌة ِمــَن املرشكــنَي خالــًدا  وَمــْن معــُه ِمــَن 
ــْن  ــٌد  وَم ــرَّ املرشكــوَن منهِزمــنَي ودخــَل خال ــمَّ ف ــنِي، ث ــنْيَ الفريَق ــاُل َب ــَع القت املســلمنَي، فوق
ــِد   ــُن الولي ــٌد ب ــَح خال ــِق  أصب ــِة ســيِدنا أيب بكــٍر الّصدي ــَن. ويف خالف ي ــَة مكربِّ معــُه مّك
ــراِق  ــِح الع ــوَش فت ــاَد جي ــمَّ ق ــِه، ث ــىل يدي ــَح اهللُ ع ّدِة، ففت ــرِّ ــِل ال ــاِل أه ــوِش لقت ــىل اجلي ــًدا ع قائ
قبــَل َأْن يأمــَرُه ســيُدنا أبــو بكــٍر بالتوجــِه إىل الشــاِم لقتــاِل جيــوِش الــروِم فيهــا، حيــُث قــاَد 
جيــوَش املســلمنَي يف معركــِة الريمــوِك ضــدَّ الّرومــاِن، ممـّـا أّدى إىل خــروِج الــروِم نائيًّــا ِمــْن بــالِد 

الّشــاِم.

أتتبُع

. اخلطَّ الّزمنيَّ للمعارِك اّلتي خاَضها خالٌد بُن الوليِد  

ّدِةفتُح مكَةغزوُة مؤتَة فتوُح العراِق حروُب الرِّ
والشاِم

12-19هـ11-12هـ8هـ8هـ

ــُه  ــاىل َأْن يرزَق ــأُل اهللَ تع ــروِب، وكاَن يس ــارِك واحل ــَن املع ــرًيا ِم كث ــِد  ــُن الولي ــٌد ب ــاَض خال خ
َ عــىل فراِشــِه، وَقــْد قــاَل  رمَحــُه اهللُ يف مــرِض موتـِـِه: "لقــْد شــهْدُت  ــُه ُتــويفِّ الّشــهادَة يف ســبيِلِه، إاّل أنَّ
مئــَة زحــٍف َأْو زهاَءهــا، ومــا يف جســدي موضــُع شــرٍب إاّل وفيــِه رضبــٌة َأْو طعنــٌة، َأْو رميــٌة، ثــمَّ هــا 

أنــا أمــوُت عــىل فــرايش، فــال ناَمــْت أعــنُي اجلُبنــاِء".

وفاُتُهخامًسا:



155

أقرُأ وأستنتُج

 أقــرُأ مقولــَة خالــٍد بــِن الوليــِد  يف مــرِض موتِــِه: »فــال ناَمــْت أعــنُي اجلُبنــاِء« وأســتنتُج مــا 
تــدلُّ عليــِه.

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

أستزيُد

 ، لتمّيــِز شــخصيِة خالٍد بــِن الوليــِد   وال ســّيم يف اجلانِب العســكريِّ
فَقــْد تناوهَلــا العديــُد ِمــَن الباحثــنَي بالدراســِة والتحليِل، وِمــْن ذلَك:

كتــاُب "ســيُف اهللِ املســلوُل: خالــٌد بــُن الوليــِد - حياُتــُه ومحالُتــُه " . 1
للجنــراِل الباكســتاّن آغــا إبراهيــم إكــرام.

كتاُب "عبقريُة خالٍد" لعباِس العقاِد.. 2
"ملحمود َشيت خّطاب.. 3 كتاُب "خالٌد بُن الوليِد املخزوميُّ

ــالِل  ــْن خ ــِد  ِم ــِن الولي ــٍد ب ــِل خال ــايبِّ اجللي ــاَة الّصح ــاليت حي ــي/ َزمي ــَع ُزمالئ ــاهُد َم - أش
الّرمِز.

ــا  ــرِك، وفيه ــِة الك ــوِب األردنِّ بمحافظ ــُع يف جن ــٌة تق ــُة منطق مؤت
ــىل  ــُة ع ــُة األردني ــا احلكوم ــْد أقاَمْته ــِمها، وَق ــّمى باس ــٌة تس جامع
ــْم يف  ــًدا لبطــوالِت املســلمنَي وتضحياهِتِ أرِض معركــِة مؤتــَة؛ ختلي

ــِة. ــذِه املعرك ه

أربُط 
مَع

الرتبيِة 
الجتامعّيِة
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أنّظُم تعّلمي

أقتدي بالّصحايبِّ اجلليِل خالٍد بِن الوليِد   يف تضحيتِِه وأخالِقِه.
.......................................................................................
.......................................................................................

1
2
3

أسمو بِقَيمي

  خالٌد بُن الوليِد 

نسُبُه:

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

......

إسالُمُه:

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

......

ِصفاُتُه:

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

......

ِجهاُدُه:

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

......

وفاُتُه:

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

......
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أذكُر مثااًل عىل اّتصاِف خالٍد بِن الوليِد  باإلخالِص هللِ تعاىل والّطاعِة لويلِّ األمِر.

. ُأعّدُد  ثالًثا ِمْن صفاِت خالٍد بِن الوليِد 

ُأَوفُق َبنْيَ َنِي اإلسالِم َعْن ِخداِع اآلَخريَن وَبنَي إقداِم خالٍد بِن الوليِد  عىل خديعِة العدوِّ يف 

غزوِة مؤتَة.

أضُع دائرًة حوَل رمِز اإلجابِة الَصحيحِة يف العباراِت اآلتيِة:

، بعَد: 1. أسلَم خالٌد بُن الوليِد 

أ - فتِح مكَة.         ب- معركِة بدٍر.      ج- معركِة ُأحٍد.               د- ُصلِح احلَُديبِيِة.

2. لّقَب سيُدنا رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص خالًدا بَن الوليِد  بِــ:

أ - أمنِي األمِة.       ب- َحرِب األمِة.        ج- سيِف اهللِ املسلوِل.     د- حواريِّ الرسوِل.

3. واحدٌة ِمَن املعارِك اآلتيِة َلْ يشارْك فيها خالٌد بُن الوليِد  َمَع املسلمنَي:

أ -فتُح مكَة.           ب- غزوُة بدٍر.        ج- معركُة الريموِك.        د- حروُب الّرّدِة.

1
2
3

4

أخترُب معلومايت

درجُة التحقِق
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

نتاجاُت التََّعلُِّم

1

2

3

4

5

ُم  أدائي ُأقوِّ

. ُف بالصحايبِّ اجلليِل خالٍد بِن الوليِد  رِّ أُع

أوّضُح دوَر خالٍد بِن الوليِد  يف خدمِة اإلسالِم.

أعّدُد أهمَّ صفاِت خالٍد بِن الوليِد  ومناقبِِه.

أقتدي بالصحايبِّ خالٍد بِن الوليِد  يف جهاِدِه وتضحيتِِه وأخالِقِه.

. أستنتُج الدروَس والعرَب املستفادَة ِمْن حياِة خالٍد بِن الوليِد  
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أهتيُأ وأستكشُف

أتأّمُل املواقَف اآلتيَة، وُأجيُب: 
تتحدُث ميمونُة َمَع والدهِتا بصوٍت منخفٍض.. 1
انتظـَر يوسـُف معلَمـُه حّتـى أنى رشَحـُه ثمَّ سـأَلُه . 2

بأدٍب. 
يمتنـُع حممـٌد َعْن تصّفـِح املواقـِع اإللكرتونيـِة اّلتي . 3

تنـرُش مـا ال يليُق. 
- مـا اخلُُلُق اّلذي دعـا كالًّ ِمْن ميمونَة ويوسـَف وحمّمٍد 

الّسابقِة؟  الّترصفاِت  إىل 
......................................................

احلياُء زينُة اإلنساِن
الدرُس رقُم 

)5(

أستنرُي

مفهوُم احلياِءأوًل:

ُخُلٌق كريٌم يدعو إىل فعِل احلميِد وترِك القبيِح ِمَن األقواِل واألفعاِل؛ مرضاًة هللِ تعاىل.

    الفكرُة الرئيسُة

ــِد  ــِل احلمي ــىل فع ــُث ع ــٌم، يبع ــٌق كري ــاُء ُخل    احلي
ــا اهللِ  ــا لِرض ــاِل؛ طلًب ــواِل واألفع ــِح يف األق ــرِك القبي وت

ــهِ. ــوِز بجنتِ ــاىل والف تع

إضاءٌة

هنـــاَك فـرٌق َبنْيَ احليــاِء واخلجـِل، 
فاحليـاُء ُخلـٌق حممـوٌد، أّمـا اخلجــُل 
َفُهـَو صفـٌة مذمومـٌة توِقـُع اإلنسـاَن 
تقصـرِيِه  يف  يتسّبــُب  ممّـا  اخلطـأِ،  يف 

بواجباتِـِه.
 وَقِد امتــدَحْت ُأمُّ املؤمنـنَي السّيــدُة 
عائشـُة  نسـاَء األنصـــاِر؛ ألنَّ 
حيـاَءُهنَّ َلـْم يمنعـْهنَّ ِمـَن الّتفّقـــِه 
يِن، حيُث قاَلْت:»نِعَم النساُء  يف الــدِّ
َيمنُعُهـنَّ  َيُكـْن  َلْ  األنصـاِر،  نسـاُء 
احليـاُء َأْن يسـأْلَن عـــِن الديــِن وَأْن 

ْهَن فيِه«. ]رواه أبـو داود[ يتــفقَّ
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صوُر احلياِءثانًيا :
دعا اإلسالُم إىل احلياِء، وحثَّ عليِه. وللحياِء صوٌر عديدٌة، ِمنْها:

 احليــاُء ِمــَن اهللِ تعــاىل: بطاعتِــِه وعــدِم معصيتِــِه، واإلخــالِص َلــُه يف العبــادِة، فاملؤمــُن يســتحيي .أ
َأْن يــراُه اهللُ تعــاىل حيــُث نــاُه.

 احلياُء ِمْن سيِدنا رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: فيلتزُم املؤمُن بسنِة سيِدنا رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص وحيرُص عَلْيها..ب
 احليــاُء ِمــَن النّــاِس: بحفــِظ حقوِقِهــْم، واإلحســاِن إليِهــْم، وعــدِم إنــكاِر معروفِِهــْم، وأاّل يــَروُه ج.

يف مواقــِع الســوِء.
 احلياُء ِمَن النَّفِس: بعّفِة النَّفِس وصوِنا َعِن املعاص.د.

مظاهُر احلياِءثالًثا :

توجُد مظاهُر كثريٌة تدلُّ عىل حياِء اإلنساِن وِمنْها:
ــِة .أ ــاِب، والغيب ــِز باأللق ــتِم(، والتناُب ــبِّ والش ــكالِم )كالّس ــذيِء ال ــِب ب ــواِل: بتجنّ ــاُء يف األق  احلي

ــْن ذكــِر العــوراِت. ــعِّ َع والنميمــِة، والرتف
ــِب ارتــكاِب كلِّ عمــٍل قبيــٍح يــورُث الســمعَة الســيئَة، مثــَل: إيــذاِء .ب  احليــاُء يف األفعــاِل: بتجنّ

ــاِس. ــاِء، وقطيعــِة األرحــاِم، وتــرِك االحتشــاِم يف اللب اجلــرياِن، وعقــوِق اآلب

أتعــاوُن َمــَع زمالئــي/ زميــاليت، وأكتــُب مثــااًل ِمــْن واقــِع احليــاِة عــىل كلِّ صــورٍة ِمــْن صــوِر 
احليــاِء، وأعرُضهــا عــىل معّلمــي/ معلمتــي.

 أتعاوُن َمَع زمالئي/ زمياليت وأقرتُح وسائَل تعنُي عىل احلياِء.
1. استشعاُر مراقبِة اهللِ َتعاىل.    2.....................  3......................

ُأعطي مثاًل

أتعاوُن وأقرتُح
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هِبِْم أقتدي

مكانُة احلياِء يف اإلسالِمرابًعا :
للحياِء مكانٌة عظيمٌة يف اإلسالِم، وممّا يدلُّ عىل ذلَك َأنَّ احلياَء:

 صفــٌة حُيبُّهــا اهللُ تعــاىل، قــاَل ســيُدنا رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص:»إنَّ اهلل عــزَّ وجــلَّ حليــٌم، َحِيــيٌّ َســترٌي حُيــُب أ.
ــرَت« ]رواه أمحــد[. احليــاَء والسَّ

ــاِء« ب. ــديَد احلي ــاَل:»كاَن ملسو هيلع هللا ىلص ش ــٍك   ق ــِن مال ــٍس ب ــْن أن ــوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَع ــيِدنا رس ــٌة لس   صف
 ] رواه البخاري [.

ــالِم ج. ــُق اإلس ــا، وُخُل ــٍن ُخُلًق ــُكلِّ دي ــوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص:»لِ ــيُدنا رس ــاَل س ــعاُرُه، ق ــالِم وش ــُق اإلس  ُخُل
ــه[. ــن ماج ــاُء« ]رواه اب احلي

 شــعبٌة ِمــْن ُشــَعِب اإليــمِن، قــاَل ســيُدنا رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص:»واحليــاُء ُشــعبٌة ِمــَن اإليــمِن«د.
]متفق عليه[. 

ــذي  ــَي الَّ ــُل بيت ــُت أدخ ــْت: »ُكن ــَة   قاَل ــنَي عائش ــْن أمِّ املؤمن َع

ــم ُهــَو زوجــي  ُدفـِـَن فيــِه رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص وأيب، فأضــُع ثــويب، فأقــوُل إنَّ

ــا َمْشــُدوَدٌة  ــُت إاّل وأن ــْم، فــواهللِ مــا دخْل ــَن عمــُر معُه ــّم ُدفِ وأيب، فَل

عــيلَّ ثيــايب؛ َحيــاًء ِمــْن عمــَر« ]رواه أمحــد[.

أقرُأ وأستنتُج
أقرُأ احلديَث الرشيَف اآليَت، وأستنتُج منُه فضيلًة ِمْن فضائِل احلياِء:

زاَنُه«                   إالَّ  يشٍء  يف  احلياُء  كاَن  وال  شاَنُه،  إاّل  يشٍء  يف  الُفحُش  كاَن  ملسو هيلع هللا ىلص:» ما  اهللِ  رسوُل  سيُدنا  قاَل 
 .] ]رواه الرتمذيُّ

 . ..............................................................................................
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ثمراُت احلياِءخامًسا:

خِلُُلِق احلياِء ثمراٌت كثريٌة، أوّفُق َبنْيَ ثمرِة احلياِء والدليِل املناسِب يف ما يأيت:

ثمرُة احلياِء

أ. الفوُز بمحبِة اهللِ تعاىل ورضاُه.

ب. سبٌب يف دخوِل اجلنِة.

ج. صوُن اإلنساِن وحفُظُه ِمَن 
املعاص.

قاَل سيُدنا رسوُل اهللِ  ملسو هيلع هللا ىلص : »احلياُء ِمَن اإليمِن، واإليمُن 
يف اجلنِة«                                                                ]رواه الرتمذي[ 

رَت«                                               قاَل سيُدنا رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : »إنَّ اهللَ حُيِبُّ احلَياَء والسَّ
                                                                                    ]رواه أمحد[

   قاَل سيُدنا رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : »احلياُء ال يأيِت إال بِخرٍي«                              
                                                                    ]رواه البخاري ومسلم[

الدليُل

أستزيُد

﴾ ]القصص :25[. اك يق ىق يف  قاَل َتعاىل: ﴿ىف
ـا "ىقيق  وصـَف اهللُ تعـاىل ابنـَة شـعيٍب  اّلتـي أرسـَلها أبوهـا إىل سـّيِدنا موسـى  بأنَّ

اك"  َأْي: غـرَي متبخـرتٍة وال مظهـرًة زينَتهـا، وهـذا دليـُل كـمِل إيمِنـا وحسـِن ُخلِقهـا.

أرجـُع إىل كتـاِب قصـِص األنبياِء  باسـتخداِم الّرمـِز املجـاوِر،  وأقرُأ قصـَة نبيِّ اهللِ 
موسـى   يف َمْدَيـَن، وأسـتنتُج داللَة عدِم مزامحـِة الفتاَتنِي للرجاِل عنَد سـقِي الغنِم.

قوُلــُه تعــاىل : ﴿ىقيقاك﴾ فيــِه صــورٌة بالغيــٌة لتلــَك الفتــاِة احليّيــِة َوِهــَي متــي عــىل 
ــٌد باحليــاِء.  ــم ُهــَو طريــٌق معبَّ ــا ِمــْن رمــاٍل َأْو تــراٍب، إنَّ ذلــَك الطريــِق؛ َفُهــَو ليــَس مكّوًن

أربُط
 مَع

البالغِة 
العربيِة

أتابُع الرمَز املرفَق، وأعرّبُ َعْن كيفيِة الّتحيّل بُخلِق احلياِء يف َحيايت.

أعرّبُ
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أنّظُم تعّلمي

ِّ والعلِن، وأخلُص َلُه. أستشعُر مراقبَة اهللِ تعاىل يف الرسِّ
.......................................................................................
.......................................................................................

1
2
3

أسمو بِقَيمي

مفُهوُمُه
.........................
.........................
.........................
.........................

احليـــاُء

ُصَوُرُه
............................
............................
............................

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

   مظاهُرُه
................. 

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

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

  مكانُتُه
.................          

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

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

ثمراُتُه
...............................
................................ 
....................   
..................
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أذُكُر مثااًل واحًدا عىل كلِّ مظهٍر ِمْن مظاهِر احلياِء اآلتيِة:
  أ  - احلياُء يف القوِل.                      ب - احلياُء يف الفعِل.

ُق َبنْيَ احلياِء واخلجِل. أفرِّ
أبّيُ داللَة النصوِص اآلتيِة:

رَت«.   أ  - قاَل سيُدنا رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص : »إنَّ اهللَ عزَّ وجلَّ حليٌم حِييٌّ َسترٌي حُيبُّ احلياَء والسَّ
ب - قاَل سيُدنا رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ لُِكلِّ ديٍن ُخُلًقا، وُخُلُق اإلسالِم احلياُء«.

أعدُد ثمرَتنِي ِمْن ثمراِت احلياِء.
أصنُّف املواقَف اآلتيِة إىل حياٍء حمموٍد َأْو خجٍل مذموٍم:

1

2
3

4
5

أخترُب معلومايت

)...........( َلْ جُيِْب مالٌك َعْن سؤاِل املعلِم؛ خوًفا ِمَن اخلطأِ.أ-

)...........( َهمَّ عامٌر بمعصيٍة، ُثمَّ امتنَع عنها؛ لتذّكِرِه مراقبَة اهللِ تعاىل.ب-
 َلْ تشارْك فاطمُة زميالهِتا يف اإلذاعِة املدرسيِة؛ خوًفا ِمَن التحدِث -ج

أماَم الطلبِة.
)...........(

)...........( خفَضْت أمُل صوهَتا يف أثناِء احلديِث َمَع زميلتِها يف احلافلِة. -د

درجُة التحقِق
قليلٌة متوسطٌة كبريٌة

نتاجاُت التََّعلُِّم

1

2

3

4

5

ُم  أدائي ُأقوِّ

أبّيُ مفهوَم احلياِء.

أوّضُح فضَل احلياِء.

أستدُل عىل احلياِء باألدلِة الرشعيِة.

أعّدُد مظاهَر احلياِء.

ألتزُم ُخلَق احلياِء يف حيايت.
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