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التsربَِيُة اإلسْسÓمِsيةُ
الفصسل الدراسسي الثاني

٨

الطبعة األولى

 ١٤٣٥هـ ـــ  ٢٠١٤م
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أإُّلف هذإ إلكتاب Ãوجب إلقرإر
إلوزإري رقم ٢٠٠٣/١٣١

لوزإرة إلÎبية وإلتعليم
لخرإج ‘
“ت عمليات إإدخال إلبيانات وإلتدقيق إللغوي إلتصصميم وإ إ
مركز إإنتاج إلكتاب إŸدرسصي وإلوسصائل إلتعليمية
باŸديرية إلعامة لتطوير إŸناهج
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ت
اÙتويا ُ
قائمُة اÙتوياِت

٥

تقدË

٧

اŸقدمة

٩

مقرر التÓوة وا◊فظ

١١

الوحدة األولى  :صسفات الsله تعالى

١٥

الدرسس األول  :سسورة الحشسر اآليات ( - ) ٢٤ -١٨فهم

١٦

الدرسس الثاني  :من صسفات الsله تعالى  :الَعُفtو  -حدي ٌ
ث شسريف
الدرسس الثالث  :من صسفات الsله تعالى  :العليم
الدرسس الرابع  :التأامل في خلق الsله تعالى
الدرسس الخامسس  :إابداع اللّه في الكون

١٩

الوحدة الثانية  :المد
الدرسس السسادسس  :المد العارضس للسسكون
الدرسس السسابع  :مد اللين
الدرسس الثامن  :مد الصسلة
الوحدة الثالثة  :اإلسسÓم دين السسÓم
الدرسس التاسسع  :سسورة البقرة اآليات ( -) ٢٠٩ - ٢٠٤فهم
الدرسس العاشسر  :كف األذى ـ حديث شسريف
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٢٢
٢٥
٢٨
٣١
٣٢
٣٤
٣٦
٣٩
٤٠

الدرسس الحادي عشسر  :اإلسسÓم يدعو إالى السسÓم

٤٣
٤٦

الدرسس الثاني عشسر  :آاثار السسÓم

٤٩
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ت
اÙتويا ُ
الوحدة الرابعة  :أاخÓقٌ إاسسÓمية

٥٣

الدرسس الثالث عشسر  :سسورة األحزاب اآليات (  - ) ٧٣-٦٣فهم

٥٤

الدرسس الرابع عشسر  :حسسن الخلق  -حديث شسريف

٥٨

الدرسس الخامسس عشسر  :ثمار التقوى

٦١

الدرسس السسادسس عشسر :الصسدُق
الدرسس السسابع عشسر  :اإلخÓصُس

٦٣
٦٦

الوحدة الخامسسة  :العتدال في اإلسسÓم

٦٩

الدرسس الثامن عشسر  :سسورة األعراف اآليات ( - )٣٢-٢٩فهم

٧٠

الدرسس التاسسع عشسر  :العتدال في تناول الطعام والشسراب  -حديث شسريف
الدرسس العشسرون  :يسسر اإلسسÓم في العبادات
الدرسس الحادي و العشسرون  :العتدال في اإلنفاق

٧٣
٧٥
٧٧

الدرسس الثاني و العشسرون  :المحافظة على البيئة

٨٠

الوحدة السسادسسة  :مواقف من حياة الصسحابة رضسوان اللsه عليهم

٨٣

الدرسس الثالث والعشسرون  :سسورة الفتح اآليات ( - ) ٢٩-٢٧فهم

٨٤

الدرسس الرابع والعشسرون  :فضسل صسحابة رسسول الsله ﷺ  -حديث شسريف

٨٨

الدرسس الخامسس والعشسرون  :أاول سسفراء اإلسسÓم

٩١

الدرسس السسادسس والعشسرون  :ثبات الصسديق

٩٣
٩٥
٩٧

الدرسس السسابع والعشسرون  :خطيبة النسساء
المراجع العلمية :
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تقدË
الحمد لله نحمده تمام الحمد ،ونصسلي ونسسلم على خير خلقه سسيدنا محمد وعلى آاله وصسحبه
أاجمعين ...وبعد
تحرصص وزارة التربية والتعليم على تجويد العملية التعليمية من خÓل إارسساء قواعد منظومة تعليمية متكاملة
تلبي احتياجات البيئة العمانية وتتناسسب مع متطلباتها الحالية.
وبعد مراجعة النظام التعليمي للسسلطنة وقياسص مسستوى أادائه وتحديد أاهم التحديات التي تواجهه ،قامت وزارة
التربية والتعليم بإاعادة ترتيب أاولوياتها ،وتنظيم جهودها إلحداث التطوير بما يتماشسى مع توجهات السسلطنة
ورؤويتها المسستقبلية ،حيث جرى تطوير األهداف العامة للتربية ،والخطة الدراسسية التي أاولت اهتماما أاكبر للمواد
ال ˘ع ˘ل ˘م ˘ي ˘ة وت ˘دريسص ال ˘ل ˘غ ˘ات ،واسس ˘ت ˘ح ˘دثت م ˘واد دراسس ˘ي ˘ة ج ˘دي ˘دة ل ˘م ˘واك ˘ب˘ة ال˘مسس˘ت˘ج˘دات ع˘لى صس˘ع˘ي˘دي تك˘ن˘ول˘وج˘ي˘ا
المعلومات واحتياجات سسوق العمل من المهارات ،هذا فضس Óعن التطوير الذي أادخل على أاسساليب واسستراتيجيات
تدريسص المناهج الدراسسية التي أاصسبحت تعنى بالمتعلم باعتباره محور العملية التعليمية التعلمية.
إان النقلة النوعية التي نشسهدها حاليا في العملية التعليمية أاحدثت الكثير من التغييرات الجذرية  ،فجاءت
الكتب الدراسسية متسسمة بالحداثة والمرونة ،والتوافق في موضسوعاتها مع مسستويات أابنائنا الطلبة والطالبات،
وخصسائصص نموهم العقلي والنفسسي ،وثقافتهم الجتماعية ،واهتمت بالجوانب المهارية والفنية والرياضسة البدنية
تحقيقا لمبدأا أاصسيل من مبادئ فلسسفة التربية في السسلطنة الداعي إالى بناء الشسخصسية المتكاملة للفرد ،وعززت
دور المتعلم في عملية التعلم من خÓل إاكسسابه مهارات التعلم الذاتي والتعلم التعاوني ،ولم يعد الكتاب المدرسسي
بما يحويه من معارف ومهارات وقيم واتجاهات -إال دلي Óيسسترشسد به الطالب للوصسول إالى ما تختزنه مصسادرالمعلومات المختلفة كالمراجع المكتبية ومصسادر التعلم اإللكترونية األخرى من معارف ،وعلى الطالب القيام
بعملية البحث والتقصسي للوصسول إالى ما هو أاعمق وأاشسمل .فإاليكم أابنائي وبناتي الطÓب والطالبات نقدم هذا
الكتاب راجين أان يجد عين الهتمام منكم ،ويكون لكم خير معين؛ لتحقيق ما نسسعى إاليه من تقدم ونماء هذا الوطن
المعطاء تحت ظل القيادة الحكيمة لمولنا حضسرة صساحب الجÓلة السسلطان قابوسص بن سسعيد المعظم حفظه الله
ورعاه.

والله ولي التوفيق ،،
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اŸقدمة
الحمد لله رب العالمين والصسÓة والسسÓم على خاتم األنبياء والمرسسلين ،وبعد :
فهذا هو الجزء الثاني من كتاب التربية اإلسسÓمية المقرر للصسف الثامن األسساسسي نقدمه ألبنائنا
وبناتنا  ،لدراسسته وفهمه والسستفادة مما جاء فيه  .وقد حرصص مؤولفو الكتاب على مراعاة المنطلقات
التالية :
@ تنمية التفكير والتعلم الذاتي لدى الطÓب وهذا مطلب أاسساسسي ل غنى عنه ؛ ويتحقق من خÓل
تنفيذ أانشسطة بنائية وختامية متنوعة ،واسستخدام البرامج المحوسسبة في دروسص القرآان الكريم
والسسيرة النبوية ،والفقه.
@ تفاوت الطÓب في قدراتهم واسستعداداتهم ؛ لذلك فقد جاءت األنشسطة التعليمية وأاسساليب التقويم
متنوعة تراعى الفروق الفردية بين الطÓب .
@ البعد الجتماعي للتربية ؛ ومن هنا أاعطي التعلم ضسمن مجموعات مزيدا من الهتمام .
@ التأاكيد على منحى التطبيق والممارسسة العملية ؛ لتظهر وظيفة التربية اإلسسÓمية في حياة
الطÓب ؛ داخل المدرسسة وخارجها.
@ بناء الشسخصسية اإلسسÓمية المتوازنة هو المحصسلة النهائية للعملية التربوية ؛ فالتربية تأاخذ في
الحسسبان الجانب العقلي  ،والجانب القلبي  ،والجانب الجسسمي .
وبناء على ما تقدم ؛ فإان هذا الكتاب يهدف إالى توثيق صسلة الطÓب بكتاب الله تعالى  :تÓوة وفهما
وحفظا  ،وبحديث الرسسول ﷺ  :قراءة وفهما وحفظا  .كما يحرصص على تنمية اإليمان بالله تعالى
ومÓئكته وكتبه ورسسله  ،ويعرف الطÓب بجانب من السسيرة النبوية العطرة بعد الهجرة مثل المؤواخاة
وبعضص األحكام الفقهية الخاصسة بالحج والعمرة واألطعمة المحرمة في القرآان والسسنة واليمين بأانواعه
وبعضص اآلداب اإلسسÓمية كحسسن المعاملة  .ويربط الكتاب بين العقيدة والعبادات حتى تكون مؤوثرة في
السسلوك .
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وقد اشستمل الكتاب على سست وحدات باإلضسافة إالى سسورة التغابن واآليات من ( )١٢-٦من سسورة
الطÓق كمقرر للتÓوة  ،وهذه الوحدات هي  :صسفات الله تعالى  ،و المد  ،واإلسسÓم دين السسÓم  ،أاخÓق
إاسسÓمية ،اإلعتدال في اإلسسÓم ،ومواقف من حياة الصسحابة رضسوان الله عليهم على مدار الفصسل
الدراسسي الثاني  .وجاءت الدروسص في الوحدات السست شساملة لدروسص من القرآان الكريم والحديث النبوي
الشسريف ودروسص أاخرى تناسسب موضسوع الوحدة ؛ بحيث تأاتي الدروسص ذات الموضسوع الواحد في وحدة
واحدة.
وأاعطى الكتاب عناية خاصسة لأÓنشسطة والتقويم والوسسائل التعليمية المتنوعة ،وتوظيف التقنيات
التربوية المتوافرة في مركز مصسادر التعلم بالمدرسسة والتي يؤومل من الطالب أان يصسبح أاكثر قدرة على
التعلم الذاتي فيسستفيد من مصسادر التعلم في كتابة البحوث وغيرها ويسستخدم بفعالية البرامج المحوسسبة
في مجال التربية اإلسسÓمية ؛ تحقيقا ألهداف المنهاج المنبثقة من المنطلقات التي سسبق ذكرها .وتتضسمن
بعضص دروسص الكتاب أانشسطة بنائية ،وما يتطلبه كل نشساط بنائي ماثل في الموقف التعليمي ،ول يحتاج
تنفيذه إالى إاجراءات أاو مادة علمية غير متوافرة في الصسف  .والغرضص من هذا النوع من األنشسطة إافسساح
المجال أامام الطÓب كي يتعلموا من خÓل الفهم والسستقراء والسستنتاج  .فاألنشسطة البنائية تنمي التعلم
الذاتي وتزيد من مشساركة الطالب في العملية التعليمية التعلمية .
واألمل معقود على الزمÓء المعلمين والمعلمات أان يكونوا القدوة الحسسنة لطÓبهم  ،وأان يدركوا أاهمية
الوظائف والواجبات التي يقومون بها ؛ لتحقيق أاهداف التربية اإلسسÓمية  .ويمكن أان يتحقق هذا بالجهد
المخلصص  ،والعمل الدؤووب  ،والتعاون المثمر مع المعلم األول والزمÓء في المدرسسة  ،والمشسرفين
التربويين والمعنيين في المنطقة التعليمية  .فعليهم حسسن اختيار األسساليب التعلمية التعليمية الفاعلة ،
وتوظيف المعرفة واألنشسطة والخبرات المتنوعة ؛ لتحقيق أاهداف المنهاج.
نسسأال الله تعالى السسداد والتوفيق  ،إانه نعم المولى ونعم النصسير  ،والحمد لله رب العالمين .
المؤؤلفؤن
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ُيَتوsقُع تحقيق األهداف التالية:
 .١تأاكيد ارتباط الطالب بالقرآان الكر Ëكونه كتاب الله اÿالد الذي ل يأاتيه الباطل من بÚ
يديه ول من خلفه.
“ .٢ك Úالطالب من تÓوة الكم اŸقرر تÓوة جيدة خالية من األخطاء مراعياً أاحكام التÓوة
األسساسسية.
 .٣حفظ الطلبة الكم اŸقرر عم Óبقول الsله تعا ” : ¤وَلَقد يسسرَنا اْلُقرءا َ ِ
ل ِمن مsدكِ ِر “
َ
ن للuذكِر َفَه ْ
ْ َs
t
وتدريبا Ÿلكة ا◊فظ لديهم ،وإاسسهاما ‘ خدمة اŸسسابقات القرآانية التي –ظى بالهتمام
السسامي من لدن جÓلة السسلطان يحفظه الله.
 .٤معا÷ة بعضض الصسعوبات القرائية التي يعا Êمنها بعضض الطلبة ،وتشسكل عائقا ‘ –قيق
األهداف الÎبوية اŸنشسودة.
 .٥اإلسسهام ‘ معا÷ة بعضض السسلوكات النفسسية والجتماعية لدى الطلبة ،من خÓل تأاثÒ
القرآان الكر ËاŸعنوي على النفسض البشسرية.
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قÓ سسورةالط: وةÓُمقرر الت

١٢
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 سسورةالتغابن: وةÓُمقرر الت

١٣
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 سسورة التغابن: وةÓُمقرر الت

١٤
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ت اللهِ تعالى
صسفا ُ

ف التعليميُة
األهدا ُ

ُيَتوsقُع مَِن الطال ِ
ب أاْن:

 -١سسورة الحشسر اآليات (. )٢٤-١٨
 -٢من صسفات الله تعالى  :العفو .
 -٣مْن صسفاِت اللsهِ تعالى  :الِعْلُم .
 -٤إابداُع اللِsه تعالى في الكونِ .
 -٥التأامل في خلق الله تعالى .

 -١يتلَو اآلياِت مْن (  ) ٢٤-١٨مْن سسورِة الحشسِر .
 -٢يفهَم الحدي َ
ف.
ث الشسري َ
 -٣يحفظ الحديث الشسريف المقرر في الوحدة .
ف المفاهيَم والمصسطلحات الواردة في الوحدة .
 -٤يعّر َ
 -٥يتعّرفَ بعضَض صسفاِت الsلهِ تعالى َومعانَيها .
 -٦يسستنتج ما ترشسُد إاليهِ اآلياِت المقرsرِة في الوحدِة  ،وما يرشسُد إاليِه الحدي ُ
ث الشسريفُ.
 -٧يحرصَض على نيِل عفِو الsلِه سسبحاَنُه وتعالى .
ب مهارَة التأامِtل في َخْلقِ الsلهِ سسبحاَنُه وتعالى .
 -٨يكتسس َ
صصفاتُ اللهِ تعالى
 -٩يتوصّسَل إالى إابداِع الsلهِ سسبحاَنه وتعالى في الكوِن .
1100
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١

ل
سا أ
لsو ُ
الدرس ُ

م
سسورُة الحشسِر اآليا ُ
ت ( ) ٢٤- ١٨فه ٌ

ح s
ث الsلُه سسبحاَنُه وتعالى على التقوى التي هي أاسساسضٌ لَقبوِل األعمالِ  ،كما إانها السسبيُل إالى
رضسواِنهِ عsز وجsل  ،ومْن صسفاِت المّتقيَن أانهم يعملوَن لآÓخرِة  ،والم ْسسلمُ يحرصُض على تقوى اللsهِ
تعالى المتصس ِ
ف بصسفاِت الكماِل والجِÓل .

قاَل اللُsه تعالى :

﴿

﴾

ل إاله إالّ هَو  :ل معبوَد سسواُه ول شسريكَ
َلُه ول إالهَ غيُرُه .
عالُِم الغي ِ
ب والشسهادِة  :الذي يعلمُ كsل
شسيءٍ ؛ ما خفيَ وما ظََهَر .
الرحمنُ  /الرحيمُ  :رحمتُُه واسسعٌة في
الدنيا واآلخرِة (. )١
ال ˘م ˘ِل˘ُك  :ال˘ ˘ذي ي˘ ˘م ˘لكُ ك ˘ل sال ˘م ˘خ ˘ل ˘وق ˘اِت
ويتصسsرفُ فيها كيفَ يشساءُ .
القدوسضُ  :المتنuزُه عْن صسفاِت المخلوقينَ
وعنْ كuل نقصٍض .
السسÓمُ  :الذي تسسلَُم ذاُتُه منَ النقصضِ
فيتصسفُ بصسفاِت الكمالِ .
المؤوِمُن  :واهب األمن (. )٢
ال˘م˘ه˘يمُن  :ال ˘رق ˘يبُ ال ˘ح ˘اف ˘ ُ
ظ لك ˘uل شس˘يٍء
الذي يشسهُد على عباِدهِ بأاعمالِهمْ .
ب ول ُيذtل .
العزيُز  :الذي ل ُيْغَل ُ
الجّباُر  :الذي إاذا أاراَد أامًرا فعَلُه .
المتكuبُر  :الذي لهُ الكبرياُء حًقا .
الخالُق  :الذي يخلقُ جميعَ األشسياءِ .
ئ  :الذي يخلقُ األشسياَء منَ العدِم .
البار ُ
المصسuوُر  :ال ˘ ˘ذي يشسك˘ ˘ uلُ األشس ˘ ˘ي˘ ˘اءَ ف˘ ˘ي
الصسورِة والهيئةِ التي يريُدها (. )٣

( )١سسماحة الشسيخ أاحمد بن حمد الخليلي  ،جواهر التفسسير ، ١٩٨٤ج ١صض . ٢١٢-٢٠٨
( )٢الزمخشسري  ،الكشساف  ،ج ، ٤صض. ٩٠٤
( )٣محمد الغزالي  :المقصسد األسسنى في شسرح أاسسماء الله الحسسنى .
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معاني الكلماِت :
:

ليومِ القيامِة .

 :تركوا العملَ بفَرائِضسهِ .
 :حَرَمهمْ منَ الخيِر .

 :جميعِ األموِر واألشسياِء التي تظهُر للخلِق .

المعنى اإلجمالي لآلياِت الكريمةِ:

األمُر بتقوى الsله َتعالى :

يدعو الsلُه عsز وجsل إالى مراقبتِهِ في السسuر والعÓنيةِ  ،وأاْن يعمَل اإلنسساُن ما ُيرضسي رsبهُ
عsزوجل ، sوذلَك من خِÓل أامرِهِ سسبحاَنه وتعالى عباَدُه بأانْ يsتقوُه  ،بفعِل ما أامَرُهْم بهِ وترِك

ف تنفُعُهم يوَم القيامِة  ،وأاsكَد
ما نهاُهْم عنهُ  ،وأاْن يحرصسوا على األعماِل الصسالحِة التي سسو َ
األمَر بالتقوى بتكرارِهِ في اآليِة .
وينهاُهْم سسبحاَنه وتعالى أاْن يكونوا مثَل الفاسسقينَ الذين نسسوا الsلَه فتركوا ما أامَرُهْم
بهِ مَن الطاعاِت ولْم يخافوا عقاَبُه  ،وعِملوا األعماَل السسيuئَة التي ُتبعدُهْم عن الsله تعالى،
وكان جزاؤوهم أاsن الsلَه تعالى أانسساُهْم أانف َسسُهْم  ،أاي أاّنُه اأبعَدُهْم عِن الخيِر عقاًبا لُهْم .
ثsم بsيَن عsز وجsل أاsن المؤومَن والفاسسَق ُمختلفاِن كsل الختِ Ó
ف  ،وأاsن الفوَز والفَÓح إانما
يكوُن للمؤومنيَن الذيَن يفوزوَن بدخولِهُم الجنَة ونجاِتهْم مَن النارِ .
النشسا ُ
ط البنائي tاألَsوُل :
قال تعالى ﴿
 -وضuسْح معنى صسفِة ﴿

ب عّما يلي :
﴾ من خÓل اآلية الكريمة أاج ْ

﴾ لuله عsز وجsل .
 إالَم تدفُعَك معرفُتَك بهذهِ الصسفِة ؟صصفا ُ
ت اللِه تعالى
1٧
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عظمُة القرآاِن الكريمِ:
إاsن للُقرآاِن الكريم ِأاثَرُه على النفوسضِ ؛ وذلك لما يتضسsمُنُه مْن آاياٍت عظيمٍة  ،وألsنه يشستمُل
على المواعظِ التي تلينُ لها القلوُب  ،حي ُ
ث أاsن األوامَر والنواهَي التي يتضسsمُنها عظيمٌة لدرجةِ لو
ف بها جبً Óمن الجباِل ليقوَم بها  ،لَتشسّقَق هذا الجبُل خوًفا مَن اللِsه تعالى أاْن يق uصسَر
أاsن الsلَه تعالى كّل َ
ب عليِه مْن تعظيم ِكِÓم الsلِه رغَم قوِة هذا الجبِل وصسÓبِتِه (. )١
في أاداِء هذِه التكاليفِ  ،وما يج ُ
النشسا ُ
ط البنائي tالثاني:
من خÓل دراسستك السسابقة لآÓيات القرآانية
اذكر مع مجموعة من زمÓئك ثÓث صسفات اأخرى لم ترد في اآليات .
فلنعلم أان الله سسبحانه وتعالى هو خالقنا ورازقنا  ،وأان تعظيمه وتقديسسه عز وجل ودعوته
بأاسسمائه الحسسنى واجب على كل مسسلم ومسسلمة .

األنشسطُة والتقويُم
أاوًل  :أاكمِل العباراِت التاليَة بالكلماِت المناسسبةِ :
 -١مَن األمثلةِ على عالم ِالغي ِ
ب . ............
 -٢المهْيمُن بمعنى . ..............
ثانًيا :قاَل تعالى ﴿:

﴾

ت إالى فوِز أاصسحاِب الجنةِ .
بuيِن األسسباَب اsلتي أاsد ْ
ثالثا  :اتُل سسورةَ الحشسِر كاملًة ثsم اسستخرْج :
أا  -ما ورَد فيها مْن عباراٍت في وصسفِ الsلهِ تعالى .
ب  -ثÓثَة مواضسع للمuد وحّدْد نوَعُه .

رابًعا  :اسستنتجْ ثÓثَة أاموٍر اسْستفدَتها مَن اآلياِت الكريمةِ .
خام ًسسا  :ابدِ رأاَيَك في أاعماِل أاصسحاِب الجنةِ  ،وأاعماِل أاصسحاِب الناِر .
سسادسًسا  :عّرفِ التقوى .
( )١الشسوكاني  :فتح القدير  ،ج ، ٥صض. ٢٠٦

1٨
12/27/14 11:29 AM

صصفاتُ اللهِ تعالى

42 new sck bk.indd 18

15-30_19-34.qxp 11/11/14 12:48 PM Page 19

٢

س الsثاني
الدرس ُ

ِ
ِ
من صسفات الsله تعالى  :الَعُفtو حديثٌ ششريفٌ

ب تنزيُهُه عsز وجsل عْن
درسستَ في الفصسِل الدراسسي uاألوِل توحيَد الsلهِ تعـالى  ،وعلم َ
ت أاsنُه يجـ ُ
ف بالكماِل .
كـuل نقصٍض َ ،فْهَو سسبحاَنُه مsتصس ٌ
ف الsلُه تعالى بجميِع صسفاِت الكمالِ  ،ومْن هذِه الصسفاِت :
ومنْ مقتضسياِت هذا التنزيهِ أاْن يوصَس َ
العُفtو .

ي َلْيَلةٍ َلْيَلَة الَْقْدِر
َعْن َعائِشَسَة
ت َيا َرسُسوَل الsلهِ  :أاََرأاَْي َ
ت إاِْن َعِلْم ُ
ت ُ :قْل ُ
َقاَل ْ
ت أاَ s
«
ف َعنuي » (. )١
ب اْلَعْفَو َفاْع ُ
َما أاَُقوُل ِفيَها ؟ َقالَ ُ :قولِي اللُsهsم إاِsنَك َعُفwو َكِريٌم ُتِح t
المعنى اإلجمالي للحديثِ الشسري ِ
ف:

حاجُة اإلنسصانِ إالى عفوِ اللsهِ :

ت هذهِ المعصسيُة
إاّن منْ طبيعِة البشسِر جميًعا أاsنُهْم معsرضسوَن للوقوِع في الَمعصسيةِ  ،سسواًء أاكاَن ْ
في حuق الsلهِ عsز وجل sأام في حuق اآلخريَن أام في حuق أانفسِسِهْم  ،إاّل أانبياَء الsلهِ تعالى فإاsنُهْم ل
ِ
يعصسونَ رsبُهْم  .وّمما يؤوّدي باإلنسساِن إالى الخطأا وسسَوسَسُة الشسيَطاِن والنفسُض األمارةُ بال tسسوِء قاَل
تعالى ﴿ :
﴾ سسورة يوسسف  ،اآلية . ٥٣
النشسا ُ
ط البنائي tاألَsوُل :

ِ
اذكر سسبًبا آاخَر يؤوuدي باإلنسساِن إالى الوقوِع في الخطأا .

ِ
ولّما كاَن مـْن طبيعِة اإلنسساِن الخطأاُ  ،فإاsن مْن صسفِة المسسلم ِأاsنُه ل يسسـتمtر في هذا الخطأا ،
وإانما يسسارعُ إالى التوبةِ وطـل ِ
ب العـفوِ والمغـفرِة مـن الsلهِ تعالى  ،قـال رسسوُل اللsهِ ﷺ  « :وَخْيُر
ب معصسَيًة فإانُه يترُك ذلك الخطأاَ ويبتعد ُ عْن تلكَ
الَخّطائيَن التsوابوَن » ( ، )٢فإاذا فعَل خطأاً أاوِ اْرتك َ
( )١سسنن الترمذي  ،كتاب الدعوات  ،رقم الحديث . ٣٥١٣
( )٢ابن ماجه  ،السسنن  ،كتاب الزهد  ،رقم الحديث . ٤٢٤١
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المعصسيِة ويرِجُع إالى الsلهِ تعالى تائبًا مسستغفًرا يرجو عفَوُه  ،وإاّن مْن دعاِء المسسلم ِ
أاْن ي سسأالَ رsبُه عsز وجل sالعفَو فيقول ( اللهم إاني أاسسأاُلَك العفَو والعافيَة ) .

الsلُه َتعالى َعُفwو :

وفي هذا الحديثِ الشسريفِ صسفٌة مْن صسفاِت الsلهِ تعالى  ،وهي صسفُة العفوِ  ،فالsلُه سسبحاَنهُ
وتعالى هَو العُفtو الذي يمحو السسيئاِت ويتجاوُز عنِ المعاصسي  ،ويزيُل آاثاَرها ول يؤواِخُذ اإلنسساَن

بها إاذا تَرَكها وتاَب منها ( ، )١وكذلَك فإاsن الsلَه سسبحاَنه وتعالى يبuدُل مكاَن هذِه السسيئةِ حسسنًة قالَ
﴾ سسورة الفرقان  ،اآلية . ٧٠
الsلُه تعالى ﴿ :
ت هذهِ الصسـفُة في الـقرآانِ الكـريم ِفي مواضسـَع عـديدٍة ومْن ذلَك قـوُل الsلهِ تعـالى :
وقـْد ورَد ْ
﴾ سسورة الشسورى  ،اآلية  ٢٥وقاَل

﴿

﴾ سسورة النسساء  ،اآلية . ٩٩

تعالى﴿ :
النشسا ُ
ط البنائي tالثاني:

ت وزمÓؤوُك  ،اآلياِت السسابقَة ثsم اسْستنْتِجوا فضسلَ الsلهِ عزوجsل على
اقرأا بتدtبٍر  ،أان َ
اإلنسساِن .

ب العفِو مَن الsلِه :
َطَل ُ

ليلُة الَقْدِر ليلٌة عظيمٌة  ،وفضسلُها عظـيمٌ  ،وقـد جَعلها اللُsه عـsز وجsل خيًرا مْن أالفِ شسهـٍر فقالَ:
ب لُدعاِء
﴿
﴾ سسورة القدر  ،اآلية  ، ٣فيها يضساِع ُ
ف الsلُه األجَر ويسستجي ُ
ال ˘م ˘وؤم ˘ن ˘ي ˘نَ ،ف˘ال˘م˘ؤوم˘ُن ي˘ح˘ِرصُض ع˘لى اغ˘ت˘ن˘اِم فضس˘ِل ه˘ذهِ ال˘ل˘ي˘ل˘ِة ول˘ه˘ذا سس˘أالتِ السس˘ي˘دةُ ع˘ائشس˘ُة ،
ب العفَو مَن اللsهِ تعالى .
رسسولَ الsلهِ ﷺ ماذا تقوُل في هذهِ الليلةِ مَن الدعاِء  ،فأامَرها أاْن تطل َ
أاْن تسسأاَل الsلَه تعالى العفَو وخاصسًة في
لقْد أارشَسَد رسسولُ الsلهِ ﷺ زوجتَُه السسيدةَ عائشسَة

ليلِة القدرِ التي يسستجيبُ الsلُه فيها دعاَء المؤومِن  ،ألsن الsلَه تعالى مْن صسفاتِه العفَو عنِ المسسلم ِ
التائ ِ
ب بمغفرِة ذنوِبهِ .
( )١أاحمد الشسرباصسي  ،موسسوعة له األسسماء الحسسنى  ،ج ، ١صض. ٣٩٣
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ت أاsن ِمْن طبيعةِ اإلنسساِن الَخطأاَ  ،وأاsن من صسفاِت الsلهِ العفَو  ،فعليَك أاْن
لقْد عرف َ
ب من الsلهِ العفَو والمغفرَة دائًما وباسستمراٍر وخاصسًة في ليلةِ القدرِ .
تطل َ
وعليَك أايضسا أاْن تعفَو عنِ اآلخريَن  ،فإاذا أاسساَء إاليَك أاحُد زمِÓئَك بقوٍل أاو فعٍل أاْن
تعفَو عنُه فإاّن الsلَه عsز وجsل يحtثنا على العفِو عِن اآلخريَن  ،والصسفِح عنهْم قال تعالى :
ف
﴿
﴾ سسورة النور  ،اآلية  ، ٢٢والمؤومنُ عنَدما يعر ُ
أاsن منْ صسفاِت الsلهِ العفَو  ،فإاsنُه يحِرصُض على العفِو عن اآلخرين حتى يناَل عفَو اللsهِ عنُه (.)١

األنشسطُة والتقويُم
أاsوًل  :كانتِ السسيدُة عائشسُة حريصسًة على ليلةِ القدِر وما تقوُلُه فيها  ،عّلل ذلَك .
ثانًيا  :عّدْد بعضَض األمور التي تمنع اإلنسساَن مِْن الوقوِع في المعصسيةِ .
ب فيها الدعاء .
ثالًًثا  :اذكْر أاوقاًتا أاخرى يسستح ُ
رابًعا :ضسْع كsل عبارٍة من عباراِت المسستطيِل مقابَل ما يناسسُبها في الجمِل التاليةِ :
أاطلبُ ِمَن الsلهِ العفَو  -أاعفو عنُه وأاسسامُحُه  -أاشسكُر الsلَه على ذلَك
حةٍ .
حُد ُزمÓئَِك بكلمةٍ جار َ
 -١أاسساَء إاليكَ أا َ
 -٢صُسْمت يومي الثنين والخميسِض .
 -٣تأاخرت سسهًوا عن أاداء صسِÓة المغرب .
ف بصسفِة العفِو  .اسستنتجْ أاثَر هذِه الصسفِة على اإلنسساِن .
خام ًسسا :الsلُه سسبحاَنُه وتعالى يتصس ُ
سسادسًسا  :اذُكْر أامريِن أارشسَد إاليهما الحدي ُ
ف.
ث الشسري ُ
ظ ال˘ق˘رآاِن الك˘ري˘م ِ ،أاو إالى ال˘ق˘رصِض ال˘ُم˘َم˘ْغ˘َن˘طِ
سس ˘اب˘ًع˘ا  :ارج ˘عْ إالى ال˘م˘ع˘ج˘م ِال˘م˘ف˘ه˘رسِض ألل˘ف˘ا ِ
المحتوي على القرآاِن الكريم ِ ،واسستخرِج اآلياِت التي ورَد فيها اسسم الsلهِ «العُفtو»
ُ
واآليات التي تحث على الَعْفو.
( )١أاحمد عبد الجواد  :ولsله األسسماء الحسسنى فادعوه بها  ،صض . ١٩٧
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٣

س الثالثُ
الدرس ُ

من صسفاِت اللsهِ تعالى  :العليم

ف عsز وجsل
يتصسفُ الsلُه سسبحاَنُه وتعالى بجميِع صسفاِت الكماِل والجِÓل ول يجوُز أان يوصســ َ
ف بها المخلوُق  ،وِمْن صسفاِتهِ سسبحاَنُه وتعالى  :العليُم .
بشسيءٍ منْ صسفاِت النقصِض التي يتصس ُ

الsله الـعليـمُ :
العليُم اسسم من أاسسماِء الsله تعالى الُحسسنى ومعناُه  :البالُغ في العلم ِ ،أاي أاsنُه سسبحاَنُه يحيطُ
علًما بكsل شسيءٍ سسواءٌ أاكاَن قلي ًÓأام كثيًرا ،كما أاَsنه عsز وجل sمsطِلٌع على جميِع األموِر وحقاِئِقها
ظاهرةً وباِطنًة ؛ فعلُمُه شساملٌ لكuل شسيءٍ .
قالَ َتعالى ﴿ :
﴾ سسورة لقمان  ،اآلية . ٢٤

النشسا ُ
ط البنائي tاألَsوُل :
اتُل اآليَة الكريمَة السسابقَة واسستخلصْض ما ورَد فيها من أاموٍر ل يعلُمها أاحد إال الsلُه .
واعلْم أاsن صسفَة العلم ِهَي مَن الصسفاِت الواجبةِ في حuق الsلهِ تعالى وضسtدها صسفُة الجهِل وهَي
من الصسفاِت المسستحيلةِ في حuقهِ عsز وجل. s

الsلُه عالُِم الغيبِ والشسهادِة :

يقوُل الsلُه َتعالى ﴿ :

﴾.

سسورة الحشسر ،
اآلية ٢٢

فاللُه سسبحاَنُه وَتعالى يعلُم كsل ما غاَب وخفَي عنا ول يمِكُن ألحدٍ غيَر الsلهِ أان يعلَمُه وكذلَك يعلُم ما

نشساهُدُه وما نعلمُه  ،وهذا هَو الكماُل في العلم ِ.
وجميعُ ما في هذا الكوِن مْن كائناٍت ومخلوقاٍت سسواءٌ أاكاْنت في البuر أاْم في البحرِ يعلُمُها اللُsه
تعالى ،ول يحدُث شسيءٌ إال بعلم ِالsلهِ تعالى  ،ف Óأاحٌد يعلُم ما يحدُث في المسستقبلِ غيُر اللsهِ عsز وجل.s
٢٢
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قاَل َتعالى ﴿ :
﴾ سسورة األنعام  ،اآلية . ٥٩
فهذا هَو علمُ اللsهِ الشساملُ الذي ل يغادُر صسغيرةً ول كبيرًة  ،ول شسيءَ يفلتُ من علمهِ أاو يخرُج عن
حكمهِ  ،فكtل شسيءٍ يعلُمُه الsلُه (. )١
ُ

علُم الsلهِ فوقَ كuل علم ٍ:
قْد تسسمعُ بأاsن فًÓنا عالٌِم  ،ويتبادُر إالى ذهنَِك ما درسسَتُه في هذا الدرسضِ بأاّن الsلُه عاِلٌم أايضسا  .وهنا
ف عن صسفةِ العلم ِعنَد اإلنسساِن .
ب عليَك أان تفهَم أاsن صسفَة العلم ِفي حق uالsلهِ عsز وجل sتختِل ُ
يج ُ

فإاsن علَم الsلهِ تعالى علٌم كاِمٌل فهَو سسبحاَنُه يعلمُ كsل شسيءٍ ول َتخفى عليهِ خافيٌة  ،وهَو الذي يعطي

﴾ سسورة العلق  ،اآلية  ، ٥ولكْن مهما كان هذا العلُم
عباَدُه ما شسـاءَ من العـلم ِقاَل تعـالى ﴿ :
﴾.
الذي عنَد اإلنسساِن ،فإاّنُه ل يسساوي أاماَم علم ِالsلهِ شسيًئا قاَل تعالى ﴿
النشسا ُ
ط البنائي tالثاني:
ناقش ْض مَع زمÓئَِك الفقرَة السسابَقَة ثsم اسْستنْتِجوا الفرَق بيَن علم ِاللsهِ وعلم ِاإلنسساِن .
ب؟
ماذا يجبُ عليَك أايها الطال ُ
ب عليَك أان
إاذا عرف َ
ت أاsن مْن صسفاِت الsلِه تعالى العلَم  ،وأاsنه سسبحاَنُه مْن اأسسماِئِه العليُم  ،فإاsنه يج ُ
تعلَم أان اللَsه سسبحاَنه مsطلعٌ عليَك في كuل لحظٍة وفي كل مكاٍن  ،وأاsنُه يعلُم ما تفعُلُه وما تترُكُه .
ومن هنا كاَن مَن الواج ِ
ب عليَك أاْن تحِرصَض كsل الحرصِض على طاعِة اللِsه تعالى  ،وفعِل كل uما ُيرضسيِه
عsز وجل ، sمن األقواِل واألعماِل ﴿ :

﴾ سسورة طه  ،اآلية . ٧

ب عليكَ أاْن تبتعَد عنْ كuل معصسيٍة مْن معاصسي الsلِه  ،وأاْن تخشسى اللَsه وتّتَقيُه  ،فإاsنُه
وكذلَك يج ُ

سسبحاَنُه ﴿ :
ف بأان sاللَsه عالٌِم بكuل شسيءٍ  ،فإاsن ذلَك يؤوّدي بَك إالى أاْن ت ْسستشسعَر عظمَة الsلِه تعالى وأاْن
وعنَدما تعر ُ
تعلَم أاsن مـا توصsسَل إاليِه البشسُر اليـوَم مْن عـلوٍم إانما هـَو مـْن عندِ الsلـِه تعـالى  ،وأانُه شسـيٌء يسســيٌر قـال
﴾ سسورة غافر  ،اآلية . ١٩

تعالى ﴿ :

﴾ سسورة اإلسسراء  ،اآلية . ٨٥

( )١د .فرحات الجعبيري  :ضسياء من العقيدة اإلسسÓمية  ،ج ٣صض. ٢٢٦
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اقرأا وتدبّْر

أاعطى األُب كsل واحٍد مْن أابنائِهِ طائًرا وأامَرُه أاْن يذَبَحُه في مكاٍن ل يراُه فيِه أاحٌد ،
ففعلوا إال واحًدا منُهْم  ،فلما سسأاَلُه عنِ السسب ِ
ب  ،أاجاَب البنُ  :ألني لم أاجْد مكاًنا ل يراني
فيهِ أاحٌد  ،فإاّن الsلَه يراني في كuل مكاٍن .

األنشسطُة والتقويُم
أاsوًل  :ضسعْ عÓمَة (  )4أامام العبارِة الصسحيحةِ  ،وصسuحْح ما تحَتُه خ w
ط إانْ كاَن خطأاً فيما يلي :
أا  -تَعtد صسفُة العلم ِمَن الصسفاِت الجائزِة في حق uالsلهِ عsز وجsل .
ب أاحٌد غيُر الsلهِ تعالى .
ب  -ل يعلُم الغي َ

ج  -أاعطى الsلُه الناسَض علًما كثيًرا .
ثانًيا  :علُم الsلهِ تعالى شسامٌل لكuل شسيءٍ  .وضuسْح معنى هذهِ العبارِة .
ثالًثا  :اذكْر خمسسَة أاموٍر يعلُمها الsلُه سسبحاَنُه وَتعالى ول يعلُمها غيُرُه .
رابًعا  :دuوِن اآليَة  ٦٢من سسورِة العنكبوِت في دفتِرَك  ،ثsم ارِجْع إالى أاحِد كت ِ
ب ما
ب التفسسيِر واكت ْ
ورَد فيها مْن معاٍن .
خام ًسسا  :ابح ْ
ث في مصسادِر التعلّم  ،واسستخرْج ما يلي :
ب اللغةِ أاو كت ِ
أا) معانَي صسفِة العلم ِمْن كت ِ
ب العقيدِة .
ف اللsهِ تعالى بصسفةِ العلم ِمَن المصسح ِ
ف الشسريفِ .
ب) ثَÓث آاياٍت قرآانيةٍ تتضسمنُ وصس َ
﴾  .بين أاثر هذِة اآليةِ على عمل
سسادسًسا  :قال تعالى ﴿
اإلنسسان .
٢٤
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٤

ع
س الراب ُ
الدرس ُ

التأامُtل في َخلْقِ اللِه تعالى

بعَد أاْن عاَد عبُد الsلهِ مْن أاداِء صسِÓة الِعشساِء في المسسجِد ،
جلسَض بينَ أافراِد أاسسرِتهِ ؛ وذلَك في ليلةٍ مضسيئةٍ بنورِ القمرِ
ي ˘ت˘دارسضُ م˘ع˘ه˘مْ أام˘وَر دي˘نِ˘ِه˘ْم  ،وي˘ن˘uم˘ي ف˘ي ن˘ف˘وسس˘ه˘م ِاإلي˘م˘اَن
بخاِلِقهمْ ورازقِِهم  ،ثsم تحّدَث ألبنائِهِ قائ ًÓلهم  :تأامّلوا يا أابنائي في هذا النوِر الذي يسسطُع عليكْم  ،إاّنُه
مِْن َخْلق الsلهِ سسبحاَنه وتعالى .

عنَدما تنظُر حوَلَك وترى الشسمسَض والقمَر
وحركَتُهما  ،والسسماءَ واألرضَض وعظمَتُهما
فماذا تردُد مْن كلمات ؟

فاطمُة  :شسكًرا يا اأبي  ،لقْد درسْسنا اآياٍت تدعو اإلى التاأtمِل في َخْلِق اللsهِ  ،يقوُل الsلُه تعالى:
﴿
﴾ سسورة الغاشسية  ،اآليات . ٢٠-١٧
األب  :بارَك الsلهُ فيكِ يا بنيتي  ،وكذلَك يقـوُل الsلهُ عsز وجsل في آاياِت الكتـاِب العزيزِ ﴿ :

﴾ سسورة اآل عمران  ،اآليتان . ١٩١ ، ١٩٠

األُم  :ويقولُ سسبحاَنه وَتعالى ﴿ :
﴾ سسورة يونسض ،اآلية ، ١٠١ولكن أاَخبِْرنا يا عبَد الsلهِ ما الفائدُة التي َنجنيها مْن تأاّملنا في
ما خلَق الsلُه تعالى في هذا الكوِن الواسسعِ ؟
ف القوانيَن
األُب  :إان الذي ينظُر نظرَة تأاtمٍل إالى هذهِ المخلوقاِت المختلفِة  ،يدفعهُ تأاtملُه إالى أاْن يكتشس َ
واألنظمَة التي يسسيُر على أاسساسِسها هذا الكوُن ويتوصsسُل بذلكَ إالى معرفِة عظمةِ خالِقها سسبحاَنُه
وتعالى  ،فيزيُده ذلَك إايماًنا ويقيًنا .
أاحمد  :وكيفَ يتحsقَق التأاtمل في َخْلِق الsلهِ سسبحاَنُه وتعالى يا أاَبتاه ؟
األب  :يا أاحمُد  ،هلْ فsكرتَ يومًا مَن األياِم في هذا الكونِ الفسسيِح ؟ في تناسسِقهِ وجمالِهِ ؟ في اسستقراِرهِ
ت
ت إالى صسوِت الرعِد ورأاي َ
ت في البحِر ومياِههِ واألرضِض وتربتِها ؟ هل اسستمع َ
ونظاِمهِ ؟ هل نظر َ
لمعاَن البرِق؟ هل اسستنشسقتَ الزهوَر ذاتَ الروائِح الطيبةِ من الـورِد والياسسمينِ وغيرها ؟ هل
ف يتنفسُض ؟
فّكــر َ
ت في هذا اإلنسساِن  ،كي َ
ف يشسرُب ؟ وكي َ
ف يأاكُل ؟ وكي َ

صصفا ُ
ت اللِه تعالى
٢٥
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أاح˘م˘ُد  :ل ˘ق˘د فكّ˘ُرت ك˘ث˘ي˘ًرا ي˘ا أاب˘ي  ،ول˘ط˘ال˘م˘ا
ت على الشسرفةِ أانظُر إالى مغرِب
وقف ُ
ت
الشسمسِض ومشسرقِـها  ،ولطالما انطلق ُ
بيَن الرياضِض أاسستنشِسُق عبيَر األزهاِر ،
ت ب˘خ˘ي˘ال˘ي ف˘ي ع˘ال˘م ِال˘ن˘ج˘وِم
وسس ˘رح ُ
واألق˘ ˘م˘ ˘اِر أاسس˘ ˘ائ ˘ل ن ˘فسس ˘ي  :الشس ˘مسُض
ت ˘ط ˘ل ˘عُ ك ˘ل sي˘وٍم  ،وال˘ق˘م˘ُر ي˘ج˘ري ف˘ي
ف وخري ٍ
ف والفصسوُل تأاتي في مواعيِدها من ربيٍع وشستاٍء وصسي ٍ
ف
نظاِمهِ الشسهر ّ
ي ل يختل ُ
كtل منها في وقِتهِ (. )١
األُب  :أاحسسنتَ يا أاحمُد  ،وبارَك الsلُه فيَك  ،هكذا يكوُن التأاّمُل في خلِق اللِsه  ،فنعَلُم أان sكsل ذلكَ
ي˘ح˘دُث ب˘ت˘دب˘ي˘ِر ال˘sل˘ِه وحك˘م˘تِ˘ِه وق˘درِت˘ِه
وإارادت˘ ˘ِه  ،وأاّن ˘ُه ل ˘يسَض أاح ˘ٌد غ ˘ي ˘ُر ال ˘لِ˘ sه

ت ˘ع ˘الى ي ˘ق ˘دُر ع ˘لى تسس ˘ي˘ي˘رِ ه˘ذا الك˘ونِ
ب  .ه˘ل أان ِ
ب ˘ن ˘ظ ˘امِ ˘ِه ال ˘ع˘ج˘ي ِ
ت م˘ع˘ن˘ا ي˘ا
سس˘ ˘ع ˘اُد أام سس ˘رح ِ
ت ب ˘ت ˘فك ˘ي ˘ِركِ ف ˘ي ه ˘ذا
الكوِن؟
سس˘ ˘ع ˘اُد  :ب ˘لى أان ˘ا م ˘عك ˘م ي ˘ا أاب ˘ت˘ي وق˘د
حُدُكْم بذِكر أامثلٍة توضuسُح لنا هذا الموضسوَع .
أاسسعَدني حديُثُكم فهَّ Óتَكsرَم أاَ َ
ب أاحُدنا إالى المزرعِة فإاّنُه
األtم  :اسسمعي يا ابنتي سسأاُعطيكِ مثاًل يسساعُدِك على التأاُمِل  :عندما يذه ُ
يشساهُد عّدَة أاشسجاٍر  ،هذهِ األشسجاُر مزروعٌة في قطعةٍ واحدٍة مَن األرضِض وُتسسقى أايضسا
ف عن بعضِسها  ،فبعضُسها يكون صسغيًرا
بماٍء واحٍد  ،ولكنها عندما تنمو وتكُبُر فإانها تختِل ُ
وبعضسها كبيًرا  ،وكذلَك فإاsن منها ما يصسعُد إالى األعلى كأاشسجاِر النخيِل  ،ومنها ما يبقى
على األرضِض كالبطيِخ  ،ثم عنَدما تثمُر هذهِ األشسجاُر فإاsن من هذِه الثمارِ ما يكوُن طعُمُه
حلًوا كالّرط ِ
ب  ،ومنها ما يكوُن حام ًضسا كالليموِن َفمْن صَسَنَع جميَع ذلكَ ؟
( )١علي يحيى معمر  :سسمر اأسسرة مسسلمة  ،صض ، ٢٢بتصسرف .

٢٦
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إانُه الsلُه القدير  ،اسستمعوا إالى قوِل الsلهِ تعالى ﴿ :
﴾ سسورة الرعد  ،اآلية . ٤
ت يا أاsم فاطمَة  ،وفي ختاِم هذا الحدي ِ
األُب  :أاحسسْن ِ
ث يا أابنائي فإاننا نعلمُ أاsن التفtكَر في خلقِ
جُر عليها المسسلُم ؛ فهي َتجعُلهُ يزداُد معرفًة بخالِقهِ األمُر الذي
الsلهِ تعالى عباَدٌة ُيؤوْ َ
يدفُعُه إالى تعظيم ِ الsلِه عsز وجsل ويحرصُض على التقّرِب من الsلِه بالصسِÓة والصسياِم
وغيِرهما مَن العباداِت حتى يفوَز برضسا الsلهِ تعالى .

اقرأاْ وتدبّْر :

ت الsلَه ؟ فنظَر إالى ما حوَلُه من األشسياِء
ف عرف َ
في يوٍم مَن األياِم سُسِئَل أاعرابwي كي َ
ف
فوجَد بعرةً ورأاى طريًقا فقاَل  :البعرُة تدtل على البعيِر والطريُق تدtل على المسسيِر  ،فكي َ
بسسماٍء ذاِت أابراٍج  ،وأارضٍض ذاِت فجاٍج  ،وبحاٍر ذاِت أامواٍج ؟ أاف Óيدل ذلَك على اللطي ِ
ف الخبير؟
t

األنشسطُة والتقويُم
أاsوًل  :مْن خÓلِ دراسستَِك للموضسوِع اسستخلصْض مفهوَم التأاtمِل .
ثانًيا  :صسْغ بأاسسلوبَِك الخاصuض دلئلَ عظمةِ الsلهِ عندما تتأاsمُل في الموقفِ التالي :
ت األرضِض القاحلِة بعَد هطولِ األمطاِر عليها .
إانبا ُ
ثالًثا  :في الكونِ مجاُل واسِسٌع للتأاtمِل في خلِق الsلهِ عsز وجsل  .عّدْد ثÓثَة مظاهَر مَن الكونِ توجُد
في بيئتَِك التي تعيشُض فيها .
ف هذا
رابًعا  :دخل َ
ت حديقًة مَن الحدائِق ورأايتَ فيها أانواًعا مختلفًة مَن األشسجاِر المتنوعةِ  .صس ْ
المشسهَد وبuيْن النتيجَة التي توصسلتَ إاليها .
خام ًسسا  :ارجْع إالى ُكت ِ
ب التفسسيِر لمعرفةِ معنى اآليِة السسابعِة عشسرة من سسورِة الغاشسيةِ .
صصفا ُ
ت اللِه تعالى
٢٧
12/27/14 11:29 AM
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5

س الخامسُس
الدرس ُ

إابداُع اللّهِ ‘ الكونِ

إان المتأامل في مظاهرِ هذا الكوِن العظيم ِ
ال ˘ذي خ ˘ل ˘َق ˘ُه ال ˘ل˘ sهُ سس ˘ب ˘ح ˘اَن ˘ُه وت ˘ع˘الى  ،وم˘ا
ي ˘تضس ˘sم ˘ن ˘ُه م ˘ْن مشس˘اه˘َد إاب˘داع˘ي˘ةٍ ع˘ظ˘ي˘م˘ةٍ م˘َن
السس˘م˘اءِ وأاف˘Óكِ˘ه˘ا وال˘ب˘ح˘اِر واألن˘ه˘اِر وم˘ا بها
ُيدركُ أاsن خالَقها وصسانَعها مبدٌع عظيمٌ .

فكر في قوله تعالى :

﴿

﴾

سسورة البقرة  ،اآلية ١١٧

اإلبداعُ في السسماءِ وأافلكِها :
فهذِه السسماُء التي يبدو الجماُل واإلبداُع مÓزمْيِن لها في كuل شسيٍء  ،فالنجوُم بأالواِنها وانتثارِها
وانتظاِمها  ،والقمُر بنورِهِ ومنازلِهِ  ،والشسمسُض في ضسياِئها وأاشسعِتها  ،كtل ذلَك آاثاُر مبدٍع عظيم ٍ.
إانَك عندمَا ُتمعُن النظَر إالى السسماِء  ،تعـلمُ أاsنها ُمحَْكمُة ال ُصسنعِ  ،إانهـا من صُسنِْع اللsهِ البديِع ،
﴾ سسورة النمل  ،اآلية . ٨٨
قال تعالى ﴿ :
ي بناءٍ يكونُ أاكثَر إاحكاًما من هذا البناِء  ،إاsنهُ بناءُ السسموات وما تحويِه مْن شسمسٍض وقمٍر
فأا t
ونجومٍ وأافٍÓك  ،رفَعها الsلُه سسبحاَنه وتعالى بدوِن أاعمدٍة اسستمْع إاليِه يقول ﴿ :
﴾ سسورة الرعد  ،اآلية  ، ٢إانه سسبحاَنهُ وتعالى ُيمسسكُ السسماءَ حتى ل تقَع على
﴾ سسورة الحج  ،اآلية . ٦٥
األرضِض ( ، )١قال تعالى ﴿ :
النشسا ُ
ط البنائي tاألَsوُل :
ناقش ْض َمَع مجموعةٍ مْن زمÓئَِك أاسسباَب تحّوِل القمِر في مراحلهِ المختلفةِ .
كما أاْن حركَة الشسمسِض في مسساٍر محدٍد وُبعُدها عِن األرضِض محّدٌد بمقداٍر معيٍن لو نقصَض ذلَك
المقداُر لحترقتِ األرضُض ولو زاَد لتجمد ْ
ت وإاّنما يصسُل إالى األرضِض من حرارِة الشسمسضِ مقداٌر قليلٌ
بحسس ِ
ب حاجةِ الحياِة إاليهِ قال تعالى ﴿ :
﴾ سسورة يسض  ،اآلية . ٣٨
( )١د .فرحات الجعبيري  :أانوار من القرآان  ،صض ٣٤٢وما بعدها  ،بتصسرف .

٢٨
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صصفاتُ اللهِ تعالى
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وهذه النجوُم الكثيرةُ التي زsيَن اللُsه سسبحاَنُه وتعالى بها السسماء  ،فنراها مضسيئًة في الليلِ
وُترسسُل أاشسعتَها إالى األرضِض قاَل تعالى ﴿:
وقد جََعَلها الsلُه عsز وجل sوسسيلًة يهتدي بها الإنسساُن لمعرفِة التجاهاِت في األرضِض قاَل الsلُه
﴾

سسورة الصسافات  ،اآلية ٦

﴾ سسورة النحل  ،اآلية . ١٦

تعالى ﴿ :

اإلبداع في البحارِ واألنهاِر :
ت
ت المياهِ المالحةِ  ،واألنهاُر الكثيرُة ذا ُ
ومن إابداِع الsلهِ تعالى هذهِ البحاُر الواسسعُة ذا ُ
المياِه العذبةِ التي تغمُر مسساحًة كبيرًة مَن الكرِة األرضسيةِ  ،وما تحويِه مْن كائناٍت حيٍة
متنوعةٍ  ،وقْد جعَل الsلُه تعالى منها غذاًء لإÓنسساِن كاألسسماِك وغيرها (. )١
وهذهِ السسفُن التي تجري في البحاِر واألنهاِر  ،مَْن سسخsرها لإÓنسساِن ؟ وَمْن جعلَها تسسيُر في
هذِه المياِه ؟ إانه الsله البديع  ،قاَل َتعالى ﴿ :
﴾ سسورة فاطر  ،اآلية . ١٢
النشسا ُ
ط البنائي tالثاني:
اسستنتجْ مَن اآليِة السسابقِة من سسورِة فاطٍر إابداعات الsلِه تعالى في السسماءِ .
إانه إابداٌع عظيمٌ  ،إابداٌع في كونِ مياِه البحرِ مالحًة ومياه النهرِ عذبًة  ،إابداٌع في امتِÓء
هذهِ البحاِر واألنهار باألسسماِك  ،إابداعٌ في سسيرِ السسفِن فوقَ هذِه المياهِ .

الsلُه البديعُ :
مْن أاسسماِء الsلهِ عsز وجsل البديُع ومعناُه الذي يوجُد األشسياَء بدوِن أاْن يكوَن هناَك مثلُها في
الزمِن الماضسي قبَل أاْن يخلَقها الsلُه عsز وجsل قاَل تعالى ﴿ :
﴾ سســورة البقرة  ،اآلية  ، ١١٧فالsله هو الذي يخلُق األشسـياَء ويصسوُرها
كيف يشساُء ويبدُعها كما يريُد فهَو الخالُق البارئُ المصسuوُر  ،فهو سسبحاَنهُ وَتعالى اأحسسنُ
( )١د .مصسطفى مسسلم  :مباحث في اإعجاز القرآان  ،صض . ١٨٣
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صصفا ُ
ت اللِه تعالى
٢٩
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الخالقيَن قالَ الsلُه عsز وجل﴿ : s
الsلهِ وما أاجملَ إابداَعُه في مخلوقاِتهِ .
ف رsبُه بأاسسمائِهِ كuلها ويشسكَرُه جsل جُÓلُه ويعبَدُه حsق عبادِتهِ ،
كُل ذلكَ من أاجِل اإلنسساِن حتى يعرِ َ
ولذلك أاكرمَهُ بأاْن جعَلهُ يشسعُر بهذا الإبداِع وروعةِ الجماِل فيما خلَق اللُsه عsز وجsل .
﴾ سسورة المؤومنون  ،اآلية  ١٤فما أاعظَم صسنَع

اقرأاْ وتدبّْر :
يقوُل مصسuمُم العقلِ اإللكتروني: u
ت أاsن اإليمانَ بالsلِه هو المُÓذ الوحيُد الذي تطمِئtن إاليِه الروُح  ،فإاsنُه مما
« لقد وجد ُ
ل يتفقُ مع العقلِ والمنطقِ أان يكوَن ذلكَ التصسميُم البديعُ للعالم ِمْن حوِلنا إالّ منْ إابداِع إالٍه
أاعظَم ل نهايَة لتدبيرِه وإابداِعهِ » (. )١

األنشسطُة والتقويُم
أاsولً  :أاكمل مايلي بإاعطاء مثال عن إابداع الله تعالى في كل من :
 -١السسماء ...................
 -٢األرضض

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

 -٣البحار

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

ثانًيا  :يظهُر إابداُع اللsهِ تعالى في خلق اإلنسسان  .هاِت مثاليِن يدلِّن على ذلكَ .
ثالًثا  :إلبداع اللsه تعالى في خلق الشسمسض أاثار على الحياة  .إاسستنتجها .
رابًعا  :اسستخرج مَن المصسحفِ الشسريفِ اآلياِت المتضسuمنََة اسسمَ اللsهِ تعالى « البديُع » .
ف الإن َسسانِ بالمبدع  .فما الفرق بين
ف الsلُه تعالى بأاsنه َبدِيٌع ُ ،مْمِكُن وصْس ُ
خام ًسسا  :كما ُيوصَس ُ
إابداع اللsه تعالى  ،وإابداع اإلنسسان ؟
( )١نخبة من العلماء األمريكيين  ،الله يتجلى في عصسر العلم  ،صض. ٩٥

٣0
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ت اللهِ تعالى
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اtŸد
ف التعليميُة
األهدا ُ

ُيَتوsقُع مَِن الطال ِ
ب أاْن:

 -١اtŸد العارِضُض للسسكوِن .
.Ú
 -٢مtد اللِ u
 -٣مtد الصسلةِ .

 ، Úمsد الصسلةِ .
 -١يعّرف اŸفاهيَم التاليَة  :اsŸد  ،اsŸد العارضَض  ،مsد اللِ u
 ، Úومuد الصسلةِ .
 -٢يأاتي بأامثلةٍ على كxل مَن  :اuŸد العارضِض  ،ومuد الuل ِ
 ، Úومuد الصسلةِ .
 -٣يوضuسح حكمَ كل من  :اuŸد العارضِض  ،ومuد الuل ِ
.Ú
 -٤يقارن ب َ
 Úمuد الصسلةِ الصسغرى ومuد الصسلةِ الكÈى  ،وب ÚاŸد العارضضِ  ،ومد الuل ِ
 ، Úمuد الصسلِة .
 -٥يسستنتج مِقداَر ا◊ركةِ عنَد النطِق بها ‘ كxل مَن  :اuŸد العارضِض  ،مuد الuل ِ
 ، Úومuد الصسلةِ .
ُ -٦يتقن تطبيقَ كxل مَن  :اuŸد العارضِض  ،ومuد الuل َ
 -٧يحرصض على تطبيقِ أاحكاِم التجويدِ عنَد تÓوِة القرآاِن الكر.ِ Ë
اُŸد
1100
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٦

س
س السسادس ُ
الدرس ُ

المtد العارِض ُض للسسكونِ

ت سسابًقا  ،أاsن المsد ينقسسُم إالى قسسميِن  ( :أاصسلxي  ،وفرعي ، ) xوفي هذا الدرسِض أاََتَعsلُم نوًعا
تعلم ُ
منْ أانواعِ المuد الفرعuي وهَو:المtد العارضُض للسسكوِن .
األمثلُة ()١

قاَل اللُsه تعا: ¤
﴿ -١

﴾.

﴿ -٢
﴿ -٣

سسورة الرعد  ،اآلية ٣٣

﴾.
﴾.

سسورة سسبأا  ،اآلية .٤٨

سسورة الفاتحة  ،اآلية .٥

ت حروفُ المuد الملsونُة عنَد وقوِعها في أاواِخِر اآلياِت .
ت جيًدا إالى تÓوِة اآلياِت وأاتأاsمُل كي َ
أاُنصس ُ
ف ُنطق ْ
).
،
،
(
ف المuد ،
ت حرو َ
ف على أاواخِرها  ،ثsم أاتأاّمُل كي َ
ف َنطَق ُ
ت بالحروفِ التي تَل ْ
أاتلو اآلياِت مرًة أاخرى  ،وأاق ُ
فأالح ُ
ظ:
أانني نطقتُ بها ُمسسsكنًة  -مَع أاsن أاصسَل هذهِ الحروفِ كما يتضّسُح في الرسسم ِالعثمانuي متحركٌة  ، -إاsن السسكوَن
ط  .فإاذا ح َصسَل سسكوٌن بعَد حر ِ
عارضٌض غيُر أاصسلي xحصسَل نتيجَة الَوْقفِ فق ْ
ف المuد ُيمtد حركتيِن
ف المuد  ،فإاsن حر َ
ت حركاٍت .
أاو أاربَع أاو سس s
ئ.
أاتلو اآلياِت الكريمَة جيًدا كما تÓها القار ُ
إاsن هذا المsد يسسّمى  :المtد العارضُض للسسكونِ .
األمثلُة ()٢

قاَل الsلُه تعا: ¤
﴿ -١

﴿ -٢

﴾.

﴿ -٣
٣٢
12/27/14 11:29 AM

﴾ .سسورة الحج ،اآلية . ٧٥

سسورة مريم ،اآلية .٣٦

﴾  .سسورة مريم ،اآلية ٥٤

اُŸد
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ف المuد الملsونُة عنَد وصسِل أاواخرِ
ت جيًدا إالى تÓوِة اآلياِت وأاتأاsمُل كي َ
أاُنصس ُ
ف ُنطق ْ
ت حرو ُ
) بالتي بعَدها .
،
،
اآلياِت ( .
ت
أاتلو اآلياِت مرًة أاُخرى  ،ول أاقفُ على أاواخِر الكلماِت الملsونةِ  ،ثُم أاتأاsمُل كيفَ َنطق ُ
بالحرو ِ
ف التي تلتْ حروفَ المuد  ،فماذا أالح ُ
ظ؟
ظ أانني عنَدما أاصسُل أاواخَر اآلياِت بالتي بعَدها  ،أانطُق بالحروفِ التي وقعتْ بعَد حروفِ
أالح ُ
المّد متحركة .
النشساطُ البنائي: t
أاتلو اآلياِت الكريمَة في األمثلةِ ( )٢ثsم أاَسستخلصُض مَع مجموعةٍ مْن زمÓئي
الفرَق بيَن المuد العارضِض للسسكونِ  ،والمuد الطبيعuي .
وعليهِ يتبsيُن أاsن السسكوَن في المuد العارضِض ليسَض أاصسلًيا بْل يزوُل عنَد وصسلِ أاواخِر اآلياِت
بالتي تليها ويصسبُح مًدا طبيعًيا .

Ë
األنشسطُة والتقو ُ
أاsول  :عّرف المsد العارضَض للسسكونِ .
ثانًيا  :ما عÓقُة المuد العارضِض للسسكوِن بالمuد الطبيعuي ؟
ثالًثا  :اتلُ اآلياِت الكريمَة )١٦ -١( :من سسورِة الرحمِن  ،وحuدد المsد  ( :المتصسل  ،والعارضض
للسسكون ) .
رابًعا  :بuيْن حكَم المuد العارضِض للسسكوِن في كلمة
قال تعالى﴿ :

عنَد عدمِ الوقفِ :
﴾

سسورة األنعام  ،اآلية ()٣٢

٣٣
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٧

س السسابع
الدرس ُ

مـــــtد اللuــــيِن

ف مْن خÓلِ هذا الدرسضِ على نوٍع آاخَر مْن أانواِع المuد الفرعuي  ،وهَو مtد الuلينِ .
أاََتَعsر ُ
األمثلُة :

قاَل اللُsه تعا: ¤
﴾.

﴿ -١
﴿ -٢
﴿ -٣
﴿ -٤

سسورة فاطر  ،اآلية ١٣

﴾.
﴾  .سسورة قريشض  ،اآلية ٣

سسورةالبقرة  ،اآلية ١٧٨

﴾.

سسورة قريشض  ،اآلية ٤

أاُنصستُ إالى القار ِ
ئ وهَو يتلو اآلياِت الكريمَة السسابقَة وأاتأاsمُل جيًدا كيفَ ينطقُ (الياءَ  ،والواَو)
) عنَد الوقو ِ
ف عليها .
،
، ،
في الكلماِت (
النشسا ُ
ط البنائي: t
أاسستنتجُ مَع مجموعةٍ مْن زمÓئِى  ،وجَه الشسبِه بيَن مuد الuليِن والمuد العارضضِ للسسكوِن .
أاتأاّمُل الحركَة التي سسبقتْ (الياَء والواَو) في الكلماِت :
)  .أاَسستمعُ إالى قِراءِة القارئ ثانيًة  .فماذا أالح ُ
ظ؟
، ،
،
(
أالح ُ
ظ أان الياَء السساكنَة سسبَقها حركُة فتٍح أاي ًضسا  ،وأاsن الواَو السساكنَة سسبَقها حركُة فتٍح .

أاتعلم:

 -١مtد الليِن  :هو أاْن تكوَن الواُو السساكنُة أاو الياُء السساكنُة قبَل الحر ِ
ف األخيرِ في الكلمةِ،
ب الوق ِ
ف األخير يسسsكُن بسسب ِ
ف عليهِ .
والحر ُ
ف مفتوٌح .
ُ -٢يشسترطُ في مuد الليِن ( الواو و الياء) أان يسسبَقُه حر ٌ
ت حركاٍت .
 -٣يجوُز مtدُه حركتيِن أاو أاربَع حركاٍت أاو سس s
٣٤
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Ë
األنشسطُة والتقو ُ
أاsول  :ضسْع عÓمَة (�) أاماَم العبارِة الصسحيحةِ وصسّحْح ما تحَتُه خ w
ت العبارةُ
ط إاْن كان ْ
خطأاً:
 مtد الليِن نوٌع مْن أانواِع المدوِد األصسليِة . يشستر ُف المuد سساكنًا وما قبَلُه مفتوحًا .
ط في مuد الليِن أاْن يكوَن حر ُ
 يكون مtد الليِن في جميِع حروفِ المuد . تمtد الواُو والياُء السساكنتاِن المفتوُح ماقبَلهما حركتيِن عنَد والوصْسِل .ثانًيا  :أاكملْ الجدوَل التالَي للمقارنِة بيَن مuد الليِن والمuد العارضِض للسسكوِن :
ف
وجُه المقارنِة الحرو ُ

ف المuد
الحركُة التي سسبقتْ حر َ

الحكمُ

مد اللين
المد العارضض
للسسكون

ثالثًا  :ارجع إالى سسورة الكهف واسستخرج أامثلة أاخرى لمد اللuين .

٣٥
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٨

ن
س الثام ُ
الدرس ُ

مـــــtد الصسلِة

ينقسسُم مtد الصسلةِ إالى نوعيِن  :مtد صسلةٍ صسغرى  ،ومtد صسلةٍ كبرى  .فما الفرُق بينهما ؟

أاsوًل :مtد الصصلةِ الصصغرى :

األمثلة :

قاَل الsلُه تعا: ¤
﴾.

﴿ -١
﴿ -٢
﴿ -٣
﴿ -٤

﴾.

سسورة صض ،اآلية .٤٥

سسورة الواقعة  ،اآلية .٧٧

﴾.
﴾.

سسورة الكهف  ،اآلية . ٥٧

سسورة الشسورى  ،اآلية .٢٧

ف َينطقُ بهاءِ ضسميِر الغائ ِ
ب المفرِد في
ت إالى تÓوِة القارئِ لآÓياِت الكريمةِ  ،وأاتأاّمُل كي َ
أاُنصس ُ
الكلماِت الملsونةِ .
إانُه أاَش ْسَبَع ضسمَة الهاِء في كلمتي ( ) مَن المثالِ األوِل  ،و ( ) من المثاِل الثاني حتى
توsلد عنهما واٌو ممدودٌة بمقداِر حركتيِن .
) مَن المـثالِ الرابِِع
) من المثاِل الثالث  ،و(
وأاشسـبَعَ كسسرَة الهاءِ في كلمة (
حتى تولَد عنها ياٌء ممدودةٌ بمقداِر حركتيِن .
النشسا ُ
ط البنائي tاألوُل :
أاتلو اآلياِت الكريمَة في األمثلِة السسابقةِ  ،وأاحuدُد ما يلي:
@ حركَة الحر ِ
ف الذي وقعَ قبَل هاِء ضسميِر الغائ ِ
ب المفرِد في الكلماِت الملsوَنةِ .
@ حركَة الحر ِ
ف الذي وقعَ بعَد هاِء ضسميِر الغائبِ المفرِد في الكلماِت الملsوَنةِ .
ت هاُء ضسميِر الغائ ِ
ب المفرِد بينَ حرفيِن متحركينِ ليسَض األخيُر
يكوُن مtد الصسلِة الصسغرى إاذا أات ْ
منهما همزًة.
٣٦
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ثانًيا :مtد الصصلةِ الكبرى:
األمثلة :

قاَل اللُsه تعا: ¤
﴾  .سسورة نوح  ،اآلية.١

﴿
﴾  .سسورة الكهف  ،اآلية. ١١٠

﴿

﴾.

﴿

سسورة يسض  ،اآلية.٢٨

﴾.

﴿

.سسورة األنعام  ،اآلية .١٢٠

ت إالى تÓوِة القار ِ
ف ينطـُق بهاءِ ضسمـيِر الغـائ ِ
ب المفـرِد
ئ لآÓياِت الكـريمةِ  ،وأاتأاّمُل كيـ َ
أانصسـ ُ
).
)(،
)( ، ) ( ،
في الكلمـاِت (
ئ.
أاتلو اآلياِت كما تÓها القار ُ
أاَسستمعُ إالى المعلم ِوهَو يتلو اآلياِت تÓوةً ثانيًة .
النشسا ُ
ي الثاني:
ط البنائ t
أاقاِرُن بيَن مuد الصسلةِ الصسغرى  ،ومuد الصسلةِ الُكبرى مِْن حيثُ:
ف الذي جاءَ بعَد ضسميِر الغائ ِ
ب.
 -١الحر ُ
 -٢الحكُم .

أاتعلم:

 -١مtد الصسلةِ نوعانِ :
مtد صسلةٍ صسغرى  :وهَو أاْن تأاتَي هاُء ضسميِر الغائ ِ
ب المفرِد المذّكِر بيَن متحركيِن ليسَض األخيُر
منهما همزًة .
و مtد صسلةٍ كبرى  :وهَواأْن تأاتَي هاُء ضسميرِ الغائ ِ
ب المفرِد المذsكر بينَ متحركينِ األخيُر منهما
همزٌة .
 -٢حكُمهما :مtد الصسلِة الصسغرى يمّد حركتيِن  ،ومّد الصسلةِ الكبرى يجوُز مtدُه مْن حركتيِن إالى
سس ِ
ت حركاِت .
٣٧
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Ë
األنشسطُة والتقو ُ
ف مsد الصسلةِ الصسغرى.
أاsوًل  :عّر ْ
ثانًيا  :حuدد مsد الصسلةِ الكبرى ومsد الصسلةِ الصسغرى في اآلياِت الكريمةِ التاليةِ:
﴾.

@﴿

سسورة نوح  ،الية١

@﴿

﴾.

@﴿

﴾  .سسورة الطÓق  ،الية٢

@﴿

﴾.

سسورة الكهف  ،الية٥٧

سسورة الطÓق  ،الية٥

ثالًثا  :وضuسْح وجَه الشسبِه بيَن مuد الصسلةِ الكبرى والمuد المنفصسِل .
رابًعا  :عuلْل عدَم انطباِق قاعدِة مuد الصسلةِ الكبرى في قولهِ تعالى ﴿ :
﴾ .سسورة النصسر  ،الية٣
خام ًسسا  :اتُل اآلياِت من ( ٧٥ـ  )١١٠من سسورِة الكهف وطّبقْ مsد الصسلةِ الكبرى ومsد الصسلةِ
الصسغرى .

٣٨
12/27/14 11:29 AM

اُŸد

42 new sck bk.indd 38

31_19-34.qxp 11/11/14 12:55 PM Page 39

الوحدُة الثالثُة:

اإلسسÓم دين السسÓم

ف التعليميُة
األهدا ُ

ُيَتوsقُع مَِن الطال ِ
ب أاْن:

-١سسورة البقرة اآليات (.)٢٠٩-٢٠٤
 -٢كف األذى .
 -٣اإلسسÓم يدعو إالى السسÓم .
 -٤آاثاُر السسِÓم .

َ -١يتُلَو اآلياِت الكريمة ( )٢٠٩-٢٠٤مْن سسورِة البقرِة .
 -٢يفهم الحدي َ
ف المقuرَر .
ث الشسري َ
 -٣يحفظ الحديث الشسريف المقررة في الوحدة .
 -٤يأاتَي بأامثلةٍ على اآلثاِر القتصساديِة والجتماعيِة والثقافيةِ للسسÓمِ .
 -٥يقارَن بين آاثاِر السسÓمِ على الفرِد والمجتمِع والشسعوِب .
 -٦يلتزَم أاحكاَم اإلسسÓمِ ومبادَءُه .
ف لسساَنُه ويَدهُ عن أاذى اآلخريَن .
 -٧يك َ
 -٨يتحّلى بأاخÓقِ اإلسسÓمِ في إاحِÓل السسÓمِ .
ب السسÓمَ ويدعو إاليِه .
 -٩يح s
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٩

س التاسسعُ
الدرس ُ

سسورة ُ البقرةُ اآليات ()٢٠٩-٢٠٤

م
فه ٌ

ت القرآانيُة
اإلسسÓمُ يدعو إالى السسÓمِ وطاعِة الsلهِ تعالى  ،وينهى عِن اإلفسساِد في األرضضِ  ،واآليا ُ
الكريمُة التاليُة توضuسُح ذلَك .

قاَل اللُsه تعا: ¤
﴿

﴾.
معاني الكلماِت :
 :أاشسtد .
 :المسستقtر .

٤٠
12/27/14 11:29 AM
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 :يبيُع .
 :تزيينُُه ووسساوسُسُه .
 :انحرْفُتم عنِ الحuق .

المعنى اإلجمالي لآلياِت الكريمةِ:

صسنفاِن مَن الناسِس :
تتحsدُث اآلياتُ عْن صسنفيِْن منَ الناسضِ أاحدُهما صسنفُ المنافقينَ الكاذبينَ الذيَن ُيْظهروَن اإليمانَ
ويخفوَن الكفَر بالsلهِ تعالى وبرسسولِهِ محمدٍ ﷺ  ،ومنْ صسفاِت هؤولِء المنافقيَن أاsنهمْ يخدعوَن الناسضَ بحÓوِة
ف الكاذَب  ،ليظهروا أاsنهْم مؤومنوَن وهْم كاذبونَ
كÓمِِهْم وحُ ْسسِن منطِقِهم ِ  ،ويحلفونَ بالsلهِ تعالى الحل َ
ف ما يبطنونَ  ،ومنْ صسفاِتِهْم أاي ًضسا أانهْم يسسعوَن في األرضِض
منافقونَ يقولوَن ما ل يفعلونَ وُيظهروَن خَ Ó
بالفسساِد فيها بما يقومون بِه منْ أاعماٍل سسيئٍة كالعتداء على الناسضِ بالقتلِ والتخري ِ
ب وتدميِر األمواِل
والممتلكاِت  ،ومنْ صسفاِتِهْم أاي ًضسا الكبُر والتعالي عن قبوِل الtنصسحِ  ،وقد بيَsن الsلُه تعالى أاsنُه يبغض ُض الفسساَد
في األَرضضِ ؛ألنهُ يثيُر الخوفَ والفزَع بيَن الناسضِ  ،وينعدمُ بسسببِهِ األمُن والسسÓمُ ،ولذلَك حsرمُه اإلسسÓمُ
وذsم أاهَلُه وجعَلُه مْن صسفاِت المنافقينَ الذيَن يكفرونَ باللِsه ورسسولِه .
ف الثاني  ،فهَو صسنفُ المؤومنيَن الصسادقيَن الذيَن صسدقوا في إايماِنِهْم بالsلهِ تعالى فتقّربوا إاليهِ
وأاما الصسن ُ
باألعماِل الصسالحةِ التي تبuيُن صسدَق إايماِنِهْم وإاخÓصسِهْم في عبادِتِهْم لsلهِ تعالى ،حي ُ
ث إاsنهمْ باعوا أانف َسسُهْم
ف الحسسناِت
ح ْسسَن صسنيِعِهْم ،فهَو عظيُم الرحمةِ بالعباِد  ،يضساع ُ
وأامواَلُهْم في سسبيِل الsلهَِ ،فلْن يضسيعَ الsلُه ُ
ويعفو عن سسيئاِت التائبيَن .
النشساطُ البنائي: t
اقرأاْ اآلياِت الثَÓث الأولى واسستخرْج مْنها ما يدtل على أاsن مْن صسفاِت المنافقينَ التعالي
والتكبَر عنْ قبولِ الحuق .

الدعوةُ إالى السسْلم ِ :

يأامُر اللُsه تعالى المؤومنيَن في اآلياِت الكريمِة بأاَْن يدخلوا في السسلم ِ كافًة  ،أاي يsتبعوا أاحكامَ الديِن
وتعاليَمه كاملًة كما وردت في كتاِب الsلِه تعالى وسسنةِ رسسولِِه محمٍد ﷺ  ،ففي ذلَك السسÓمُة والنجاُة منْ فتِن
الدنيا وعذاِب اآلخرِة  ،وفي ذلَك نشسٌر لمعاني السسِÓم بينَُهْم إاْذ إاsن تطبيَق تعاليم ِاإلسسِÓم يؤوّدي إالى أاْن يسسوَد
الإسس Óم دين السسÓم
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بيَن الناسِض األمُن واألماُن والسسÓمُة والطمئناُن  .أامsا البعُد عْن تعاليم ِالدين يؤوَuدي إالى
ي بعضُسُهْم
أاْن يعsم الفسساُد في األرضِض  ،وتنتشسَر العداوُة والبغضساُء بيَن الناسِض فيعتد َ
على بعضٍض يقوُل الsلُه تعالى ﴿ :
﴾.
سسورة اآل عمران  ،اآلية ١٠٣
كما يحuذُر الsلَه تعالى عباَدُه مْن اتباِع وسساوسضِ الشسيطاِن وتزييِنهِ  ،ذلَك أان sالشسيطانَ هَو عدٌو ظاهُر
العداوِة للمؤومنيَن  ،فهَو ُيَوسْسوسضُ لإÓنسساِن ليوِقَع العداوَة والبغضساَء بيَنُه وبينَ اآلخريَن ،فيفّرُق بيَن
الزوِج وزوِجهِ  ،والقري ِ
ب وقريِبهِ  ،واألِخ وأاخيِه والصسديِق وصسديِقهِ ،كما أانُه يزّيُن الشسsر والباطَل للناسِض
لينخدعوا بهِ ويقعوا فيِه  ،فيكسسبوا الخبي َ
ث مَن الماِل  ،ويرتكبوا السسيَuئ مَن القوِل والفعِل  ،ويسستهينوا
بصسغائِر المعاصسي حّتى توقَعهْم في كبائِر الذنوِب فيورُثهْم ذلَك غضسبَ اللsهِ تعالى وعقاَبُه .

عاقبُة المخالفيَن ألمِر الsلهِ :

تختُم اآلياتُ القرآانيُة الكريمُة بوعيٍد مَن الsلهِ تعالى للمنحرفيَن عْن طريِق السستقامِة السسائرينَ في
طريِق الشسيطاِن  ،بعدَما جاءْتُهُم الدلئلُ الصسادقُة والحجُج الواضسحُة على أان sاإلسسÓمَ هَو الدينُ الحtق ،
حي ُ
ب الحكيمُ في خلِقهِ وصسنِعهِ .
ث يتوعُدُهمُ الsلُه تعالى بأاsنُه ل يعجُزهُ النتقاُم منُهْم  ،فهَو الغال ُ

Ë
األنشسطُة والتقو ُ
أاsوًل  :اكُت ِ
ب اإلجابَة الصسحيحَة في دْفتِرَك مsمايلي :
ـــ من صسفاِت المنافقيَن :
 - ١يظهروَن اإليماَن ويخفوَن الكفَر .
 - ٢يظهروَن اإليماَن فق ْ
ط.
 - ٣يظهروَن الكفَر ويخفونَ اإليماَن .
 - ٤يظهروَن الكفَر فق ْ
ط.
﴾ في حياتك اليومية  .سسورة البقرة ٢٠٨
ثانًيا  :كيف تطبق قولَُه َتعالى ﴿ :
ثالًثا  :من خِÓل فْهِمَك لآÓياِت الكريمِة  ،اذُكْر دليليِن على أاsن اإلسسَÓم يدعو إالى السسِÓم .
رابًعا  :بuيْن موقَفَك من الصسنفيِن الوارِد ذكُرُهما في الآياِت الكريمةِ .
خام ًسسا  :ارجْع إالى مصسادِر التعلtم ِوابح ْ
ث عن معاني الكلماِت التاليةِ :
ــ

ــ

ت الكريمُة .
سسادسًسا  :اسستنتجْ أامريِن ترشسُد إاليهما اآليا ُ
٤٢
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١٠

س العاشسُر
الدرس ُ

ف األذى
ك ُ

حدي ٌ
ث شسريفٌ

يتمّيُز المسسلُم بعفِة اللسساِن والحرصِض على سسÓمةِ اآلخريَن امتثالً لمبادئِ الدينِ الداعيِة إالى
نشسِر المحبةِ بيَن الناسِض .

ي المسسلميَن
عْن عبدِاللsهِ بنِ عمرو بِن العاصضِ قالُ  :إان sرجًُ Óسسأالَ رسسولَ اللsهِ ﷺ  :أا t

خيٌر؟ قالَ  « :من سسِلَم المسسلمونَ مِْن لسساِنهِ ويدِهِ » (. )١

المعنى اإلجمالي للحديث الشسريف:

خيُر المسسلمينَ :

كاَن الصسحابُة رضسواُن الsلهِ عليِهْم يسسأالونَ النبsي ﷺ عّما يهtمهْم من أاحكاِم اإلسسِÓم  ،وقد بsينَ
النبtي ﷺ في هذا الحدي ِ
ث مقياسًسا يتفاضسُل بهِ المسسلموَن فيما بيَنُهْم  ،وهَو أاsن أافضسَلُهْم وأاخيَرُهْم
حْفٌز على التنافسِض في اكتسساِب الخيرِ والفضسِل
أابعُدُهْم عن األذى إلخواِنهِ المسسلميَن  ،وفي ذلَك َ
والترقّي في درجاِت ال َسسْبِق إالى اللsهِ تعالى والُقْرِب من نبuيهِ ﷺ  ،فما أاعظَم أان يكوَن اإلنسساُن
منْ خيِر المسسلميَن .

السسÓمُة مْن أاذى اللسسانِ :
ئ اإلسسÓمِ الحني ِ
يقّرُر النبtي ﷺ في هذا الحدي ِ
ث الشسريفِ مبَدأا عظيًما مْن مباد ِ
ف  ،وهَو
ت وسسيلُتُه .
ب أاذى اآلخريَن مهما كان نوُع ذلَك األذى ومهما كان ْ
تجtن ُ
وقد ذكَر النبtي ﷺ عضسوينِ مْن أاعضساِء جسسم ِ اإلنسساِن قْد يؤوذي بهما المسسلُم إاخواَنُه

المسسلميَن  ،وهذاِن العضسوانِ هما اليُد واللسساُن  ،وذلَك ليسَض على سسبيِل الحصسِر وإانما على
سسبيلِ البياِن والتمثيِل  ،إاْذ إاsن اإلنسساَن قد يؤوذي غيَرُه بغيِر لسساِنهِ ويدِهِ  ،وإانما خصsض النبي tﷺ
ى بالقوِل ،واليَد مثاٌل على األذى بالفعلِ ،
هذيِن العضسوينِ بالذكِر ؛ ألsن اللسساَن مثالٌ على األذ َ
ب أاْن يجتنبَ كل sقوٍل أاو فعٍل مؤوٍذ إلخواِنهِ المسسلمينَ  ،كما أاsن أاكثَر األَذى
وعليهِ فإاsن المسسلمَ يِج ُ
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ي ˘ق˘عُ ب˘ال˘ي˘ِد وال˘لسس˘اِن  ،وم˘ْن أان˘واِع األذى ب˘ال˘لسس˘اِن الك˘ذُب وال˘غ˘ي˘ب˘ُة وال˘ن˘م˘ي˘م˘ُة والسس˘ت˘ه˘زاءُ
والسسخريُة باآلخريَن  ،قاَل الsلُه تعالى :
﴿

﴾ سسورةالحجرات  ،اآليتان ( ١١و. )١٢
النشسا ُ
ط البنائي: t

«
ب الناسضَ على وجوِهِهْم في الناِر إال حصسائُد أالسسنتِِهْم » ( )١اقرأا قوَلُه ﷺ ثsم
وهل يك t
اشسرحُْه ودuلْل مْن خÓلِهِ على خطوِرِة أاذى اللسساِن ..

السسÓمُة مْن أاذى اليدِ :
كما أان sأاذى اللسساِن كبيٌر فكذلَك أاذى اليِد  ،الذي يتعsدُد ليش ْسمَل كsل ما يلحُقُه اإلنسساُن بغيِرِه مْن أاًذى
ت هذهِ األمواُل نقديًة كالمبالِغ الماليةِ
ي كالعتداءِ على أامواِل اآلخريَن بالسسرقِة سسواءٌ كان ْ
ماuد x

وغيِرها  ،أامْ عينيًة كاألدواِت المدرسسيةِ بالنسسبِة للطال ِ
ب ،وغيِرها ،وكذلَك العتداُء على أاجسساِمِهْم
ى للناسِض ؛ كأاْن
بالضسرِب والقتلِ وغيِرِه  ،كما يشسمُل األذى باليِد ما يكتُبُه اإلنسساُن بيِدِه مّما فيِه أاذ ً

يكتبَ كÓمًا فيِه إاضسراٌر بهْم أاو تزويٌر لحقوِقِهْم وممتلكاِتِهْم .

ف األذى :
آاثاُر ك u
ف األذى آاثاًرا عظيمًة تعوُد بالخيِر على الفرِد والمجتمِع  ،ولذلَك جعَلُه النبtي ﷺ مقياسًسا
إان لك u
للتفاض ُسلِ في الخيريةِ بيَن المسسلميَن  ،ومْن هذهِ اآلثاِر ما يلي :
ب قريَبُه .
¯ كف tاألذى يؤوuدي إالى أاْن تسسوَد المحبُة بينَُهْم  ،فيح t
ب الجاُر جاَرُه والقري ُ
ظ الناسُض على الممتلكاِت الخاصسةِ والعامِة فينعمَ األفراُد بآاثاِر هذهِ
¯ كف tاألذى يؤوuدي إالى أاْن يحاف َ
المحافظِة مَن الناحيةِ القتصساديةِ والصسحيِة وغيِرها .

 )١ابن ماجة  ،سسنن ابن ماجة  ،كتاب الفتن  ،باب كف اللسسان في الفتنة  ،ج ، ٢رقم الحديث . ٣٩٧٣
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¯ كف tاألذى يشسعُر الناسَض باألماِن فيقبلون على العمِل بعزٍم وجxد  ،فتنتعشُض الحياةُ
وترقى المجتمعاتُ .
¯ اجتناُب المسسلميَن األذى فيما بيَنُهْم يحبُuبُهْم إالى اآلخريَن مْن غيِر المسسلمينَ  ،وقد
ب إالى الدخوِل في اإلسسÓمِ .
يدفُعُهْم ذلَك الح t

ِ ِ
فعليَك أان تحرصَض على اجتناِب األذى بجميعِ أانواعه حتّى تكوَن مْن خيِر المسسلمينَ الذينَ خ sصسُهُم النبيt
ث الشسري ِ
ﷺ بالخيريِة في هذا الحدي ِ
ف.

Ë
األنشسطُة والتقو ُ
أاsوًل  :انقْل في دفتِرَك العباراِت التاليَة وأاكمْلها بالكلماِت المناسسبِة :
ب والشستُم مَن األمثلِة على أاذى ..............
أا  -السس t
ب  -الضسرُب بالعصسا مَن األمثلةِ على أاذى ...........
ج  -مقياسُض التفاضسلِ بيَن الناسضِ هو ...........
ثانًيا  :بuيْن أاثَر قولِهِ ﷺ  « :خيُر المسسلميَن » في ح u
ف األذى عِن اآلخريَن .
ث الناسِض على ك u
ف لأÓذى عنُهْم ؟
ثالًثا  :كيفَ توuظ ُ
ف لسساَنكَ ويَدكَ فيما فيِه نفعٌ للمسسلمينَ وك w
رابًعا  :اذكْر ثÓثَة أامثلةٍ إليذاِء اآلخريَن بأاعضساءَ أاخرى غيَر اليدِ واللسسانِ .
خام ًسسا  :من خِÓل دراسسِتَك لآÓيتيِن  ١٢ ،١١من سسورِة الحجراِت في الفصسلِ الدراسسuي األsوِل ،
اسستخلصْض بعضَض الممارسساِت السسيئةِ التي يقوم بها بعضض الطلبةِ في مدرسسِتَك وبين
موقِفَك منها .
سسادسساً  :اسستنتج أامرينِ تسستفيُدُهما مْن هذا الحديثِ الشسري ِ
ف.
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١١

س ا◊ادي عشسَر
الدرس ُ

اإلسسلُم يدعو إالى السسلِم

السسÓمُ مْن مباد ِ
ئ الديِن اإلسسÓمuي ويتمّثُل هذا في كثيٍر منْ تعاليم ِ اإلسسÓمِ وأاحكامِه ول
سسيما في عÓقةِ المسسلم ِبغيِرهِ .

حاجُة البشسريةِ إالى السسلِم :
السسÓمُ ضسرورةٌ من ضسروراِت الحياِة  ،إاذا وِجَد في مجتمٍع مَن المجتمعاِت سساَدُه األمُن
والسستقراُر ،وعsمتْ أافراَدهُ السسعادُة والطمأانينُة  ،ولّما كاَن اإلسسُÓم هو دينُ الsلهِ تعالى العليم ِ
بما يسسعُد الناسضَ وُيصسلحُُهْم في دنياُهْم وآاخرِتِهْم  ،لّبى حاجَة الناسِض إالى السسِÓم بما شسَرَعُه مْن
ئ تأامُر بإاقامةِ السسِÓم وتدعو إالى َنبذِ ما عداُه ِمْن شسرورٍ وآاثاٍم .
أاحكامٍ ومباد َ

وتتعدُد حاجُة البشسريةِ إالى السسِÓم  ،فهَي تحتاُج إاليهِ ألsن وجوَدُه يجعُل األفراَد يأامنوَن
على أانفسسِهْم مْن أاْن يعتد َ
ي عليهْم ُمعتٍد مْن غيِر و ْ
جهِ حxق  ،كما أاsنُه بشسيوِع السسÓمِ يأامُن الناسضُ
ب أاو ُيعتدى عليها بالتخريبِ
على أامواِلِهْم مْن أانْ تتعرضَض للسسطوِ عليها بالسسرقِة والنه ِ
والتدميرِ  ،وبالسسÓمِ تحف ُ
ظ أاعراضُض الناسِض مْن أاْن تتعرضَض لإÓهانةِ واإلذللِ  ،باإلضسافةِ إالى
أاsن وجوَد السسÓمِ يسساعُد على المحافظِة على الموارِد المختلفةِ للبيئِة  ،وكtل هذِه األمورِ
وغيُرها تسساعُد على توفيرِ السسÓمِ للناسِض .

ف السسلِم :
تعري ُ
السسُÓم هَو البعُد عِن الشسروِر والفتِن  ،وإاحقاُق الحuق والعدِل والخيرِ ،وإابطاُل الباطِل والظلم ِ
والقهِر .
النشساطُ البنائي: t
وضuسْح بمثاليِن مَن الواقِع الحالَة التي تكونُ عليها البشسريُة في ظuل غياِب السسÓمِ .
٤٦
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اإلِسسلُم والسسلُم :
اإلسسÓمُ والسسُÓم مشستقاِن مْن مادٍة واحدٍة  ،ومنبُع العقيدِة وعبادُتها ومعامُÓتها
تنطلقُ مَن السسِÓم  ،ومْن ذلَك :
¯ مْن أاسسماءِ الsلهِ الُحسسنى السسُÓم  ،قاَل الsلُه تعالى ﴿ :
﴾ سسورة الحشسر من اآلية (. )٢٣
¯ تحيُة المسسلميَن هَي « :السسُÓم عليكْم ورحمُة الsلهِ وبركاُتُه » .
¯ يتكّرُر السسÓمُ في الصسِÓة « السسÓمُ عليَك أاtيها النبي »  « ،السسُÓم علينا وعلى عباِد الsلهِ
t
الصسالحيَن »  « ،السسُÓم عليُكْم ورحمُة الsلهِ وبركاُتُه » .
ت السسÓمُ ومنَك السسÓمُ وإاليَك يرِجُع السسُÓم فحuينا ربsنا بالسسÓمِ ».
¯ يتكّرُر في الدعاِء  « :اللُهsم أان َ
ي بالمدينةِ والمسسجدِ األقصسى «باُب السسÓمِ».
¯ من أابواِب المسسجدِ الحراِم بمsكَة والمسسجِد النبو u
﴾.
¯ تسسّمى الجنُة في اإلسسِÓم «داَر السسِÓم » قال تعالى ﴿ :
سسورة األنعام من اآلية ١٢٧
¯ شسيوع اسسم «عبد السسÓمِ» بين المسسلميَن .
¯ تتكّرر لفظُة «سسلم» ومشستقاُتها قي القرآاِن الكريم ِ( )١٣٣مرًة .

ئ السسلِم في اإلسسلِم :
مباد ُ
ئ التي تحّقُق السسÓمَ في وق ِ
قّرر اإلسسÓمُ مجموعًة مَن المباد ِ
ت األمِن وحّتى في حالِ الحرِب
أاي ًضسا ،ومْن هذهِ المباد ِ
ئ ما يلي :

 -١تحريمُ العتداِء على اآلخريَن :

فرضَض اإلسسÓمُ المحافظَة على النفسِض اإلنسسانيِة وحsرَم َقتَلها بغيِر حxق  ،كما حsرم العتداءَ على
اآلخريَن إاّل في حالِة رuد العدواِن بالمثِل ،وتوsعَد المعتديَن بالعذاِب الشسديدِ يوَم القيامِة  ،قاَل اللsه
تعالى ﴿ :
﴾ سسورة المائدة اآلية (،)٣٢
كما أاوجبَ اإلسسÓمُ معاملَة القاتِل بالمثلِ حفاًظا على حياِة الناسِض وصسوًنا لدماِئِهْم .
وفي حالةِ الحروِب فإاsن اإلسسÓمَ يسسعى إلحقاِق السسِÓم عن طريقِ منعهِ قتَل غيِر المقاتليِن،
فقد منعَ رسسولُ الsلِه ﷺ قتلَ النسساِء والصسبياِن وكبار السسِن والجرحى واألَسسرى كما نهى عن قطع
الشسجر في الحروِب .
الإسس Óم دين السسÓم
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 - ٢إايجاُب الوفاءِ بالمعاهداِت والمواثيِق :
شسَرَع اإلسسÓمُ إابراَم المعاهداِت والمواثيِق التي تحّقُق السسَÓم وأامَر المسسلمينَ الوفاءَ
بها  ،وحّرَم نق َضسها إال للضسرورِة  ،وهَي أان يبدأاَ اآلخروَن بنقضِسها  ،ففي هذِه الحالةِ يجوُز للمسسلميَن أاْن
يلغوا اتفاقياِتِهْم مَع أاعداِئِهْم وُيعلموُهْم بذلكَ  ،يقولُ الsلُه َتعالى ﴿:
﴾ سسورة التوبة  ،اآلية . ١٢
ومنْ منطلقِ قوِل الsله تعالى ﴿:
﴾ سسورة الممتحنة  ،اآلية  ٨سسلكَ المسسلمونَ طريَق السسِÓم معَ
ف عنِ العدواِن وسسجَّل لهُم التاريُخ في ذلَك أاروَع األمثلِة .
األمم ِوالشسعوِب التي تقبلُ السسَÓم وتك t

Ë
األنشسطُة والتقو ُ
أاsولً  :ضسعْ عÓمَة (  ) أاماَم رقم اإلجابةِ الصسحيحةِ فيما يلي  :اإلسسÓمُ يدعو إالى السسِÓم عْن طريقِ:
 - ١الح u
ث على تحtمِل أاذى اآلخريَن .
 - ٢التنازلِ عنْ الحقوِق طلًبا إلحقاِق السسÓمِ .
 - ٣إاقراِر مباد ِ
ئ إاحقاِق السسِÓم .
 - ٤السسعيِ للصسْلِح ولو كاَن فيهِ ظلم للنفسِض .
ثانًيا  :وض ّسْح العÓقَة بيَن كلمةِ اإلسسÓمِ والسسÓمِ .
ئ السسِÓم في اإلسسِÓم .
ثالًثا  :اشسرْح مباد َ
رابًعا  :مثْuل لثÓثةٍ مْن سسلوكياِت المسسلم ِالمَحـuقَقِة للسسÓمِ .
خام ًسسا  :عّلْل حاجَة البشسريةِ للسسÓمِ .

٤٨
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١١

 Êعشسَر
س الثا َ
الدرس ُ

آاثاُر السسلِم

السسُÓم مَن المباد ِ
ئ العظيمةِ التي إانْ تحsقَق  ،أاشساَع بين الناسضِ األمَن والسستقراَر والحياَة
الكريمَة ،وينعمُ بذلكَ الفرُد والمجتمُع والشسعوُب جميًعا .

آاثاُر السسلِم على الفرِد
بتطبيِق السسِÓم في األرضِض يطمئtن اإلنسساُن على نفسِسهِ وماِلهِ وعرضِسهِ ،كما يأاْمُن على أاهِلهِ وذريِتهِ  ،ومْن
ي النبuي ﷺ في
هنا حرصَض اإلسسÓمُ على سسن uكuل ما مْن شسأاِنهِ أاْن يشسيعَ السسÓمَ بيَن الناسضِ ،وما أاعظَم َهد َ
قولِهِ « :كtل المسسلم ِ على المسسلم ِ حراٌم دُمهُ وماُلهُ وعرض ُسه » ( ، )١فنعمُة السسِÓم نعمٌة عظيمٌة بوجوِدها
يتوtفر المناُخ المعيُن لإÓنسساِن على تحقيِق رسسالتِهِ في الحياِة بعبادِة اللsه تعالى وعماَرِة األرضضِ بما هو
نافٌع ومفيٌد والسسعُي في أارجاِئها بما يحّقُق َلهُ الخيَر والصسَÓح  ،ويسساعُدُه على الكشسفِ عْن مكنوناِت هذا
الكوِن والسستفاَدِة مْن كنوِزهِ وخيراِتهِ .
ب العلَم النافَع ويمارسَض العملَ الصسالَح ويهنأاَ بنعم ِالsلهِ تعالى
وبوجوِد السسÓمِ يسستطيعُ اإلنسساُن أان يكسس َ
التي أانعَم بها على عباِدهِ كنعمِة الديِن والصسحِة واألكِل والشسراِب والمالِ والزوجِة والبنيَن واألهلِ
واألرحامِ والزمÓءِ واألصسدقاِء والجيراِن .
ب إالى شسقاٍء يفِقُد اإلنسساُن لذَة العيشضِ الكريم ِ ،ويجعُلُه يعيشُض
وبغياِب السسÓمِ يتعّكُر صسفُو الحياِة وتنقل ُ
في خو ٍ
ف وقلقٍ على نفسِسهِ ومالِه وأاهلِه وولدِه ،كما يعرقُل عليِه السسعَي في كثيٍر مْن أاموِر حياِتهِ ،وشسؤوونِ
شسعائِرهِ وعباداِتهِ  ،وما أاعظَم المثَل الذي ضسربَهُ اللsهُ تعالى لنا في القرآاِن الكريم ِ ليبيَuن لنا عظيمَ نعمِة
السسِÓم المتحuقِق باإليماِن بالsلهِ َتعالى وعدِم اإلشسراِك بهِ ،الذي يتوّفُر بسسببهِ األمنُ واألماُن والحياةُ في رغٍَد
من العيشِض  ،وفي المقابلِ نقمَة غياِب السسِÓم المتحـuقِق بالكــفرِ باللsهِ تعـالى والمــؤوّدي إالى العـيشِض في حـالٍ
مَن الخـو ِ
ف والجـوِع قالَ َتعـالى ﴿
﴾  .سسورة النحل  ،اآلية ١١٢
 )١ابن ماجة  ،سسنن ابن ماجة  ،كتاب الفتن  ،باب حرمة ذم المؤومن وماله  ،رقم الحديث . ٣٩٣٣
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آاثاُر السسلِم على المجتمعِ
كما أان sللسسÓمِ آاثاًرا تتعsلُق بالفرِد ،فَلُه أاي ًضسا آاثاٌر تتعsلُق بأافراِد المجتمعِ بعضِسهْم مع
بعضٍض ،ذلكَ أانُه بوجوِد السسÓمِ تقوى الرواب ُ
ط الجتماعيُة بيَن أافراِد المجتمِع الواحدِ وتتعsمُق
ت بيَنُهْم  ،حي ُ
ث يسسلمُ كwل منُهْم مْن أاذى اآلخِر ويسسعُد بقربهِ وجواِرِه  ،ويسسعى مْن اأجِل أاْن
الصسُ Ó
ب حبُsه ووsدُه ويتعاوَن مَعُه في ال sسسراِء والضsسراءِ  ،وبانعداِم السسِÓم ل يأامُن الواحُد مْن كيدِ الآخرِ
يكسس َ
فيسسيُء الظن tبِه فتفسسُد بذلكَ العÓقاتُ وتتقطُع الرواب ُ
ت ؛ ولذلكَ حث sاإلسسُÓم على إافشساِء
ط والصسُ Ó
السسِÓم  ،ففي الحديثِ عِن النبuي ﷺ  « :أال أادtلكْم بشسيءٍ إاذا فعلتموُه تحابْبُتْم ؛ أافشسوا السسÓمَ بينَكم
» ( ، )١وإاذا أارْدنا أان نتبsيَن اآلثاَر العظيمَة للسسÓمِ على المجتمِع  ،فْلَنتصسّوْر لو أان sجاًرا اعتدى على
ف تكوُن العÓقُة بيَن أاسسرِة هذينِ الجارين؟ ل شسsك أاsن العَÓقَة
جاِرهِ في نفسِسهِ أاو ماِلهِ أاو عرضِسِه فكي َ
تسسوُء والرواب َ
ت تسستمtر أابَد الدهِر يتوارثُها الصسغيُر
ت وعداوا ٌ
ط تتفsكُك  ،وقد ينُجُم عنْ ذلَك خصسوما ٌ
عنِ الكبيِر والبُن عِن األِب .
النشسا ُ
ط البنائي: t

ب
وضuسْح معنى قوِلهِ ﷺ «:أاْفشُسوا السسَÓم بينُكْم »  ،ثsم بuيْن كي َ
ف يؤوّدي إافشساءُ السسِÓم إالى أاْن يح s
الناسُض بع َضسهْم بع ًضسا .

آاثاُر السسلِم على الشسعوِب
وجوُد السسÓمِ على مسستوى الفرِد والمجتمِع يسساعُد على شسيوِعهِ بيَن شسعوِب األرضِض جميًعا ،وهي
الثمرُة الكبرى للسسِÓم وهَو أاْن يعsم ويسسوَد على مسستوى جميعِ الشسعوِب واألمم ِوهيَ الغايُة الكـبرى
التي بعـ َ
ث الsلُه تعالى بهـا نبsيُه ورسسـولَُه محمًدا ﷺ وبّيَنهـا في قــوِلهِ﴿ :
﴾
ق
سسورة األنبياء  ،اآلية ١٠٧فالسسُÓم رحمٌة عظيمٌة إاذا وجدت فإان sالشسعوَب تنعُم بنعمِة األمِن واألماِن وتذو ُ
طعَم العيشِض في هناءٍة ،وتتخلصُض مْن ويِÓت الحروِب ،وبغياِب السسÓمِ في األرضضِ تصسطلي الشسعوُب
بلظى التقاتِل والتناحِر الذي يخّلفُ الكوارَث البشسريَة  ،ويشسيُع الفسساَد في األرضضِ  ،ويهلكُ الحرَث
والنسسَل  ،ويبّدُد األمواَل والطاقاِت  ،ول أادّل على ذلَك مّما تعانيِه البشسريُة الحائرُة في هذِه األزمنةِ
( )١ابن ماجة  ،سسنن ابن ماجة  ،كتاب األدب  ،باب إافشساء السسÓم  ،رقم الحديث . ٣٦٩٢
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مْن سسفكٍ للدماِء وتبديٍد لأÓمواِل  ،وتشسريٍد للرجاِل والنسساِء واألطفاِل  ،وهدٍم للممتلكاِت
والدوِر والمؤوسسسساِت بمختِلفِ أانواِعها  ،وخÓصسُتها نشسٌر للخو ِ
ف والجوِع والفقِر والجهِل.

Ë
األنشسطُة والتقو ُ
أاsولً  :ضسع عÓمَة (  )أاماَم الحرفِ الداuل على اإلجابِة الصسحيحةِ فيما يلي ( :المقصسوُد بآاثاِر
السسÓمِ ) :
أا  -ما يتحّققُ في ظuل غياِب السسÓمِ .
ب  -ما يتحّقق في ظuل وجوِد السسÓمِ .
ج  -النتائُج اإليجابيُة والسسلبَيُة لوجوِد السسÓمِ .
د  -النتائُج السسلبيُة للسسÓمِ .
ثانًيا  :وضسح مثاليِن على آاثاِر السسÓمِ على الفرِد .
ثالًثا  :ناقشض الفرق بيَن آاثارِ السسÓمِ على المجتمِع وعلى الشسعوب .
رابًعا  :اسستشسهْد بأادلةٍ مَن القرآاِن الكريم ِ أاو ال tسسنةِ المطsهرِة على آاثاِر السسِÓم على الفرِد أاو
المجتمِع أاو الشسعوِب .
ب مقاًل في حدوِد نصسفِ صسفحٍة تدعو فيهِ األمَم اإلى السسِÓم مبuينا آاثاَرُه على الفرِد
خام ًسسا  :اكت ْ
والمجتمِع والشسعوِب .
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الوحدُة الرابعُة:

أاخٌÓق أاسسÓمية

ف التعليميُة
األهدا ُ

ُيَتوsقُع مَِن الطال ِ
ب أاْن:

 -١سسورةاألحزاب اآليات (. )٧٣ -٦٣
ح ْسسُن الُخُلِق .
ُ -٢
 -٣ثماُر التقوى .
 -٤الصسدقُ .
 -٥اإلخÓصُص

 -١يتلَو اآلياِت الكريمة (  )٧٣-٦٣مْن سسورِةاألحزاِب .
 -٢يفهم الحدي َ
ف المقuرَر .
ث الشسري َ
 -٣يحفظ اآليات الكريمة والحديث الشسريف المقررة في الوحدة .
ف المفاهيَم التاليَة  :التّقوى  ،والصسدَق  ،واإلخÓصَص .
 -٤يعuر َ
ح ْسسِن الخُُلِق  ،وثماِر التقوى  ،وثماِر ال uصسدِق  ،وأاعماٍل تتضسsمُن
ُ -٥يعطَي أامثلًة على كxل مْن ُ :
اإلخÓصَص .
ت المقررُة في الوحدِة والحديثِ الشسريفِ .
 -٦يسستنتجَ ما ُتْرشِسُد إاليهِ اآليا ُ
 -٧يسستخلصَص أاثَر كxل مَن  :التقوى  ،والصسدِق  ،واإلخÓصِص في حياِة المسسلم ِ.
 -٨يحرصَص على اللتزاِم بأاخÓقِ اإلسسÓمِ في حياِتهِ .
 -٩يسساِهَم في نشسِر الفضسائلِ في مجتمِعِه .
53
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١٣

س الثال َ
ث عششَر
الدرس ُ

ت ()٧٣-٣٦
سسورة ُ األحزاِب اآليا ُ

م
فه ٌ

زsود الsلُه تبارَك وتعالى اإلنسساَن بقدراٍت وطاقاٍت ُتعيُنُه على تحtمِل المسسؤووليةِ  ،والقياِم بالعبادات،
ف  ،ناَل العقاَب .
فَمْن وّفى  ،فَلُه الثواُب  ،وَمْن لمْ يو u
ل ال s
له تعا:¤
قا َ

﴿

﴾
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معاني الكلماِت :
:

ذا جاٍه ومْكانةٍ (. )١
صسواًبا أاو صسدًقا .

:

ف من أاوامر ونواٍه .
التكالي َ
ِخْفَن مَن الخيانةِ فيها .

:
:

المعنى اإلجمالي لآÓياِت الكريمةِ:

ِعلُْم السساعِة عنَد اللsهِ :

يبuيُن الsلُه تبارَك وتعالى في أاوائِل هذهِ اآلياِت الكريمةِ أاsن المشسركيَن سسأالوا النبي ﷺ عْن وقتِ
s
قياِم السساعِة  ،وَقْد فعلوا ذلَك ألsنُهْم ينكروَن اليوَم اآلخَر  ،ول يؤومنوَن بالبعثِ والحسساِب  .ويأامُر اللُsه
تباركَ وتعالى نبيُsه الكريَم أاْن يرsد عليِهْم  ،ويعuلَمُهْم بأاsن السساعَة ِمْن أامورِ الغيبِ التي ل يعلُمها إال
ب الsلُه تعالى نبsيُه فيقوُل َلُه ﴿ :
الsلُه سسبحاَنُه  .ثsم يخاط ُ
جٌر للُمنكريَن .
وفي ذلَك تهديٌد للُم ْسستعجليَن المسستهزئيَن  ،وَز ْ

﴾،

حاُل الكافريَن يوَم القيامةِ :

إاsن الكفَر والسستكباَر عاقبُتُهما وخيمٌة  ،وعقوبُتهما أاَليمٌة ؛ فالكّفاُر مطرودوَن مبعدوَن مْن رحمةِ
الsلهِ تعالى يومَ القيامةِ  ،وقْد أاعsد الsلُه لهْم ناَر جهsنَم  ،في عذابِها يتقsلبوَن  ،وهْم فيها أابًدا خالدونَ ،
وحيَن يروَن تعاسسَة حالِِهْم  ،وشسّدَة عاقبةِ أامرهِْم يتح sسسرون على ما ضسsيعوا  ،وفsرطوا ،قائلينَ  :يا
لْيَتنا كّنا أاطعنا الsلَه تعالى ورسسولَُه في الدنيا حتى ل ُنْبتلى بهذا العذاِب األليم ِ ،ثsم يلُقونَ بالِÓئَمةِ
ف
على َمْن كاَن سسبًبا في غوايِتِهْم وإاضسÓلِِهْم عن الصسراطِ المسستقيم ِ ،ويسسأالوَن الsلَه تعالى أاْن يضساع َ
لُهُم العذاَب  ،ويلعَنُهْم أاَشَسsد الsلْعِن .

ي ﷺ:
التحذيُر ِمْن إايذاِء النب u

يحuذُر الsلُه تبارَك وتعالى المؤومنيَن من إايذاِء النبuي ﷺ  ،وينهاُهْم أاْن يكونوا مثلَ قوِم موسسى الذيَن
آاذوُه واsتهموُه باتهاماٍت كثيرٍة  ،فقالوا عنُه بأاsنُه سساِحٌر  ،وأاsنُه قَتَل أاخاُه هاروَن  ،وأاsن في جَ َسسدهِ
مرضًسا  ،ولكsن الsلهَ تعالى أابطَل اتهاماِتِهْم  ،ورsد على افتراءاِتِهْم  ،فقْد كاَن عليِه السسÓمُ ذا رفعٍة
ومكاَنٍة عنَد رuبِه عsز وجsل .

( )١ابن كثير  -تفسسير القرآان العظيم ١٩٨٨ ،م  ،جـ  ١صص . ٣٤٤
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ثsم يأامُُر الsلُه تبارَك وتعالى عباَدُه المؤومنيَن بمراَقَبتِهِ في القولِ والعملِ ؛ ألsنها السسبيُل
إالى توفيِقِهْم لصسالِح األعماِل  ،ومحِو الذنوِب  ،ويقّرُر سسبحاَنُه أاsن طاعَتَه وطاعَة نبuيهِ
هي السسبيُل إالى الفوِز العظيم ِفي الدنيا واآلخَرِة .
فعلى المسسلم ِأاْن يجsل النبsي ﷺ  ،ويقuدَرُه  ،ويطيَعهُ  ،ويكثَر مَن الصسِÓة والسسِÓم عليهِ .

اإلنسساُن يحمُل األمانَة

ت مْن حمِلها السسماواتُ
إاsن األمانَة التي حملَها اإلنسساُن شسأاُنها عظيٌم  ،وحمُلها ثقيٌل ؛ لذلك فقد خاف ْ
ت على ضسخامتِها  ،وقوِتها  ،وشسّدِتها ل َتْقدُر على حمِلها ،فسسبحاَن منَ
واألرضُص والجباُل  ،فهذِه المخلوقا ُ
ب اإلنسساَن طاقاٍت وقدراٍت تمuكُنهُ مَن القيامِ بتلكَ األمانِة  ،ولكن sاإلنسسانَ ظلوٌم لنَْفسِسهِ حيَن يخونُ تلكَ
وه َ
جهولٌ بعاقبِة التفري ِ
ط في األمانةِ .
األماَنَة  ،جهولٌ بما أاْوَدَعهُ الsلهُ تعالى فيه مْن طاقاٍت  ،و َ
النشسا ُ
ط البنائي: t
عّدْد بعضَص القدراِت والطاقاِت التي وهبَها الsلُه تعالى لإÓنسساِن بما يمكُuنُه مَن القياِم بأامِر
األمانِة التي حملَها .
ت الكريمُة مبuينًة أاsن تلَك األمانَة هي بمثابِة اختباٍر لإÓنسساِن  ،فَمْن حاف َ
ظ عليها ،وأاّداها على
وتختُم اآليا ُ
أاكملِ وجهٍ  ،نالَ رضسا الsلهِ تعالى  ،وَمْن َق sصسر فيها ورجَع إالى الsلهِ تعالى وتاَب مْن ذنوبِهِ نالَ مغفرَتهُ
ورحمتَهُ  ،ومن ضسيsعها  ،وفsر َ
ط فيها  ،اسستحsق غضسبَ الsلهِ تعالى وِعقاَبهُ .
فعليَك بالحرصصِ على هذهِ األمانِة  ،وأاداِئها على الوجِه الذي ُيرضسي الsله عsز وجsل .
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Ë
األنشسطُة والتقو ُ
أاsوًل  :ضسْع دائرًة حوَل رمِز اإلجابِة الصسحيحِة مْن بيِن البدائلِ المعطاِة فيما يلي :المقصسوُد بالناسِص
﴾:
في قولِه تعالى ﴿ :
ج -المشسركوَن
أا -جميعُ البشسِر
د -المنافقوَن
ب -أاصسحاُب النبuي
ثانيًا  :مْن صسفاِت المسسلم ِالتي يمكُن اسستخÓصُسها مَن اآلياِت الكريمِة ما يلي :
أا  -اإليماُن باليوِم اآلخِر
ب-
ج-
﴾؟
ثالًثا  :ماذا تسستفيُد مْن قولِهِ تعالى ﴿ :
ت
رابًعا  :كي َ
ت منها السسماوا ُ
ف توuفُق بيَن إاخباِر اللsهِ تعالى بأاsن اإلنسساَن حمَل األمانَة التي أاشسفق ْ
واألرضُص  ،ووصسِفهِ لُه بأاsنُه ظلوٌم جهولٌ .
خام ًسسا  :علْل دعاءَ الكافريَن رsبهم يوَم القيامِة بمضساعفةِ العذاِب لسسادِتِهْم وكبرائِِهْم.
ب في حدوِد صسفحٍة عنِ األمانِة اّلتي حملَها اإلنسساُن  ،وكيفَ يحاف ُ
ظ عليها .
سسادسًسا  :اكت ْ
سسابًعا  :ارجْع إالى مركز مصسادرِ التعلم ِ  ،واسستمعْ إالى تÓوِة أاحِد القراِء لآÓياِت الكريمةِ  ،وكuرر
سسماَعها حتى ُتجيَد تÓوَتها .
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١٤

ع عششَر
س الراب َ
الدرس ُ

قُ
ُ
ح ْسسُن الخُُل ُ

حدي ٌ
ث ششريفٌ

ُيرuبي الرسسوُل ﷺ المسسلميَن على األخِÓق الفاضسلِة  ،والصسفاِت
الحميدِة التي تحّقُق لُهُم الخيَر في الدنيا والسسعادَة في الُعقبى .

تدبsر قوَل اللsهِ سسبحانهُ وتعالى :
﴾

﴿

سسورة القلم  ،اآلية . ٤

ت  ،وأاْتِبِع السسيئَة الحسسنَة
عنِ أابي ذxر
أاsن النبsي ﷺ قاَل لهُ  « :اتقِ الsلَه حيُثما كن َ
ح َسسٍن » (. )١
تمُحها  ،وخالِق الناسَص بُِخلٍق َ

المعنى اإلجمالي للحديثِ الشسريفِ:
ث الشسري ِ
في هذا الحدي ِ
ف يأامُر الرسسولُ الكريُم ﷺ المسسلَم بالتحلّي بصسفاٍت ثٍÓث  ،هي :

أاsوًل  :تقوى الsلِه عsز وجsل :

التقوى التزاُم أاوامِر الsلِه تعالى وأاوامِر رسسوِلِه ﷺ  ،واجتناُب ما نهى الsلُه عنُه ورسسوُلُه  ،طمًعا في
ثواِب الsلِه عsز وجsل  ،وخوًفا مْن عقاِبِه .
والتقوى تنبُع مَن القل ِ
ب وتظهُر آاثاُرها على سسلوكِ اإلنسساِن في تعامِلهِ مَع اللsهِ تعالى  ،ومَع الناسصِ،
حٍة وأاماَنٍة في السسuر والعلَِن ،
وهَي ُتَعtد قمَة ثمراِت اإليماِن ؛ ذلَك ألsن المتقي يعيشُص حياَة صسدٍق وصسرا َ
ف الحsق فيsتِبُعُه  ،والباطَل فيجتنبُُه  ،يقوُل الsلُه تعالى ﴿
يعر ُ
﴾ .سسورة اآل عمران  ،اآلية ٧٦

ي أاsن أاميَر
وفي التاريِخ اإلسسÓمuي شسواهُد تدل tعلى تعtمِق التقوى في نفسِص المسسلم ِ ،ومِْن ذلكَ ما رو َ
المؤومنيَن عمَر بَن الخطاِب رضسَي الsلُه عنهُ مsر بغٍÓم يرعى غنًما بعيًدا عِن البيوِت  ،فأاراَد أاْن يختبَرُه ،
فطلبَ منهُ عمُر أان يبيعَ لهُ شساةً  ،فرsد عليِه الغُÓم قائَِ ًÓلهُ  :ليسستِ الغنُم لي ،وْلم يأاذْن لي صساحُبها
ب عمُر  ،برuد الغÓمِ  ،وقsوِة إايماِنهِ وتقواُه .وهكذا فإاsن التقوى تؤوuثُر في سسلوكِ اإلنسساِن
ببيِعها ،فأاُْعِج َ
ي مكاٍن .
فيكونُ داِئمَ الخشسيةِ والمراقبةِ لsلهِ تعالى في كّل حاٍل  ،وفي أا u
( )١الترمذي  ،السسنن  ،باب ما جاء في معاشسرة الناسص  ،رقم الحديث .١٩٨٧
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النشسا ُ
ط البنائي: t
ماذا تتوsقُع أاْن يكونَ جواُب الغِÓم لَو أاsنُه لْم يُكْن متقvيا لsلهِ تعالى ؟

ثانًيا  :الحسسنُة تمحو السسيئَة :

ِ
في هذا الحدي ِ
ث إاشسارةٌ إالى أاsن المسسلَم ُمَعsرضٌص للوقوِع في الَخطأا  ،أاو ارتكاِب شسيءٍ مَن المحظوراِت،
ويؤوّكُد ذلَك أاي ًضسا قوُل الرسسولِ ﷺ «:كل tابِن آادَم خّطاٌء َوخيُر الخّطائيَن التّوابوَن » ( ،)١نعْم إاsن المسسلَم قد
يتهاوُن عنْ أاداِء الصسِÓة  ،أاو ُيخطُئ في حق uوالديهِ  ،أاو ُيؤوذي أاحًدا  ،فماذا عليِه أاْن يفعلَ ؟ هْل يتمادى في
خطِئِه  ،ويصسtر على فعِلِه ؟ ك Óإاّنُه يبادُر إالى التوبِة إالى الsله تعالى ،ويسسارُع إالى العملِ الصسالحِ  ،تكفيًرا
للسسيئِة  ،ووقايًة مْن خطِرها  ،يقــوُل الsلهُ تعـالى ﴿ :
﴾ سسورة الفرقان  ،اآلية . ٧٠
فعلى المسسلم ِ أانْ يحرصَص على المسسارعةِ إالى التوبةِ إالى الsلهِ تعالى مَن المعصسيةِ  ،واتباعِ السسيئِة
باألعماِل الصسالحِة التي تمحوها  ،وتدفعُ ضسsرها .

ثالًثا ُ :ح ْسسُن معاملِة الناسِس :

ب على المسسلم ِمعاملَة الناسِص معاملًة حسسنًة،
إان اإلسسÓمَ ديُن المعاملِة  ،واألخِÓق الفاضسلِة َ ،فْهَو يوج ُ
بغضuص الsنَظِر عْن جْنسِسِهْم  ،أاو َلْوِنِهْم  ،أاو ُلغتِِهْم  ،أاو ديِنِهْم  ،فكلمُة (الناسص) في هذا الحديثِ كلمٌة عامٌة ،
وليسستْ محصسورةً في فئٍة أاو نوٍع مَن البشسِر  ،وِمنْ هنا نجُد المسسلَم يصسدُق في أاقواِلهِ وأافعاِلهِ حيَن
يتعامُل مَع غيِرهِ  ،وهَو يقّدُر الناسَص  ،ويحترُمُهْم  ،يوقُر كبيَرُهْم ،ويعطفُ على صسغيِرهِْم  ،فنجُدُه في
المدرسسةِ محبًا لزمِÓئهِ  ،صسادًقا معُهْم  ،يقuدر المعلميَن ويحترمُُهْم  ،ونجُدهُ في السسوقِ سسمًحا إاذا باعَ
ف بِهْم  ،وينجُز أاعماَلُهْم بكuل
سسمحًا إاذا اشسترى  ،وفي مجاِل العمِل يصسدُق مَع َمنْ يتعامُل معُهْم  ،ويتلsط ُ
إاخÓصٍص واتفانٍ .
وجماُع الخلِق الح َسسِن مَع الناسصِ أان تصسلَ َمنْ قطَعَك بالسسÓمِ واإلكراِم والدعاءِ َلهُ  ،وزيارِتهِ ،وُتعطَي
مَنْ حرمََك  ،وتعفَو عsمنْ ظلَمَك .

( )١الترمذي صسحيح السسنن  ،كتاُب صسفة القيامة  ،رقم الحديث . ٢٠٢٩
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اقرأاْ وتدبْsر

ح ْسسِن الخُُلِق فيما يلي  :أاْن يكوَن المسسلُم كثيَر الحياِء  ،كثيَر
لخsصَص أاحُد الحكماِء صسفاِت ُ
اإلصسِÓح  ،صسدوَق اللسساِن  ،كثيَر العمِل َ ،بvرا وصسوًل  ،صسبورا ً شسكورا ً رضِسًيا  ،عفيًفا  ،ل لعاًنا
ب في اللsهِ،
حقوًدا  ،ول بخيً Óول َ
ول سسبّاًبا  ،ول نّماًما  ،ول ُمغتاًبا  ،ول َعجوًل ول َ
حسسوًدا  ،يح t
ح ْسسُن الخُُلِق .
ب في الsله  ،فهذا ُهَو ُ
ويبغض ُص في الsلهِ  ،يرضسى في الsلهِ  ،ويغ َضس ُ

Ë
األنشسطُة والتقو ُ
أاsوًل  :بuيْن دللَة قولهِ ﷺ  « :وخالق الناسص بخلق حسسن » .
ثانــًيا  :اسستنتجْ ثÓثَة أاموٍر اسستفدَتها مَن الحديثِ الشسريفِ .
ب إاليكَ صسديق أاَْن تبيَعُه كتاًبا مَن الكتبِ التي اْئَتَمَنَك عليها أاحُد
ثالــًثا  :كي َ
ف تتصسر ُ
ف لو طل َ
المعلميَن ؟
ت صسديًقا لَك ينشسغُل باللهوِ واللع ِ
ب عن أاداءِ الصسِÓة فما توجيُهَك َلُه؟
رابًعا  :لو رأاي َ
ب في حدوِد صسفحٍة واحدٍة عنِ اآلثاِر اإليجابيةِ على المجتمعِ حيَن يتم sسسُك
خام ًسسا  :اكت ْ
ث الشسري ِ
المسسلموَن بالصسفاِت الواردِة في الحدي ِ
ف.
سسادسًسا  :ارجع إالى مصسادر التعلم واسستخرج موقفًا يدل على صسدق الرسسول ﷺ واقرأاه على
زمÓئك .
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١٥

س اÿامسَس عششَر
الدرس ُ

ثماُر التـــــقوى

دعت إاحدى مدارسصِ محافظِة مسسق َ
ط أاسستاًذا مْن جامعِة السسلطاِن قابوسَص في حواٍر مفتوٍح عْن ثمارِ
التقوى  ،نقتطفُ منُه اآلتي :
مديُر الحواِر  :إاsن للتقوى فوائَد عظيمًة  ،وثماًرا طيبًة في حياِة المسسلم ِ ،فهّ Óتفضsسْلُتْم بذكِر شسيءٍ من
تلَك الثماِر ؟
األسستـــاُذ َ :نَعْم  ،إاsن الsلهَ تبارَك وتعالى حين يأاُمُر عباَدهُ بشسيءٍ فإانما يأامُرُهْم بما يحuقُق لُهْم الخيَر في
ب لكل uخيٍر ،ووقايٌة منْ
الدنيا والسسعادَة في اآلخرِة  ،وقْد أامَر الsلُه تعالى المؤومنيَن بالتقوى ؛ ألsنها سسب ٌ
كuل شسuر  ،يقولُ الsلهُ تعالى ﴿ :
﴾ سسورة الطÓق  ،اآليتان . ٣ ، ٢
مديُر الحواِر  :نوtد مَن األسستاِذ الكريم ِأاْن يوضuسَح لنا معنى اآليَة الكريمَة األولى .
األسستـــاُذ  :يبيuنُ المولى سسبحاَنهُ في هذهِ اآليةِ الكريمةِ أان sالمتقَي ينجيهِ الsلهُ تعالى مَن الشسداِئدِ  ،والُكَرِب،
والمتاع ِ
ب التي قد تواِجُهُه في هذهِ الحياِة  ،فإاذا أاطاَع الsلَه تعالى  ،واأطاَع رسسوَلُه ﷺ ،وصسبَر على البِÓء،
ورضسَي بَقَدِر الsلهِ وأاخذ باألسسباب  ،فإاsن الsلهَ سسبحاَنهُ سسيي uسسُر َلهُ سسبلَ النجاِة .
أاحُد المعلميَن  :أاخبَر الsلُه تعالى بأاsنُه يرزُق المتقَي ِمْن حي ُ
ف يكوُن ذلَك ؟
ب  ،فكي َ
ث ل يحتسِس ُ
األسستــاُذ  :إاّن في هذهِ اآليةِ الكريمةِ طمأانينًة للمتقيَن  ،فالذي يّتقي الsلَه تعالى  ،ويّتبُع طرَق الحِÓل في
كسسبِ رزقِهِ  ،يي uسسر الsلُه تعالى لُه أامَرُه  ،ويبارُك َلُه فيما أاعطاُه  ،ويفتُح َلُه أابواَب الرزِق مْن حي ُ
ث ل يدري.
مديُر الحواِر  :في سسؤواٍل مكتوٍب مِن أاحدِ الطِÓب يقوُل فيهِ لقْد قرأاَ علينا إامامُ المسسجدِ في صسِÓة الفجرِ
قوَل الsلهِ تعالى ﴿ :
ف تكوُن التقوى سسبًبا مْن أاسسباِب
﴾ سسورة البقرة  ،اآلية  ، ٢٨٢فكي َ
الحصسوِل على المعرفةِ؟
األسستــاُذ  :بارَك الsله في هذا الطالب  ،فهَو مّمْن يشسهُد صسÓةَ الفجِر في الجماعةِ  ،وذلَك ثمرٌة مْن ثمارِ
التقوى  .إان الsلهَ تبارَك وتعالى يذكُر في هذهِ اآليةِ الكريمةِ ثمرًة أاخرى ِمنْ ثماِر التقوى ،أال وهي توفيقُ
الsلهِ سسبحاَنُه لعبِدهِ في تحصسيِل العلم ِ ،فالمتقي يي ّسسُر الsلُه لُه طرَق العلم ِ ،ويعيُنُه على الَفْهم ِ ،ويوuفُقُه
في توظيفِ علمهِ بما يحقtق لهُ الخيَر .
أاخÓق إاسسÓمية
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أاحُد الطِÓب  :أاسستاذنا الكريَم إاsن ما سسبَق يشسيُر إالى ثماِر التقوى لصساحِبها  ،فهْل هناكَ
فوائُد للتقوى تعوُد على المجتمِع ؟
األسستــاُذ  :سسؤوالٌ وجيٌه  ،نعْم إاsن للتقوى فوائَد عظيمًة في المجتمعِ  ،فتلَك الثماُر التي
يجنيها كل فرٍد تنعكسُص على المجتمِع عمومًا  ،فيصسيُر مجتمًعا فاضسً ، Óتسسوُدهُ الطمأانينُة  ،وينتشسُر فيهِ
t
العلُم  ،ويعم tفيهِ الخيُر  ،والرخاُء .
معلٌم آاخُر  :فتَح اللsهُ عليكْم  ،إان ما داَر في الحوارِ السسابقِ يشسيُر إالى ثماِر التقوى في الحياِة الدنيا ،فما
ثماُر التقوى في اآلخرِة ؟
األسستـاُذ  :ان للتقوى ثماًرا عظيمًة يوَم القيامةِ  ،فالsلهُ تبارَك وتعالى يغفُر ذنوَب المتقيّ  ،ويمحو
سسيئاِتهِ ،ويجزلُ لهُ الثواَب على عمِلهِ وتقواُه  ،وُيدخُلُه الجنَة  ،وفي ذلَك يقوُل رtبنا تباَرَك وتعالى :
﴿
﴾  .سسورة الطÓق  ،اآلية ٥ ،
جهها أاسستاُذنا الكريُم ألبنائِهِ الطِÓب ؟
مديُر الحواِر  :هلْ مِْن نصسيحةٍ يو u
األسستـــاذ  :أاوصسي أابنائي الطلبة بتقوى اللsهِ سسبحاَنهُ وتعالى ؛ كي يتحّقَق لهْم الخيُر في الدنيا،
والسسعادُة في اآلخرِة .

Ë
األنشسطُة والتقو ُ
أاsوًل  :اذكْر ثَÓث ثماٍر للتقوى من خÓل ما ورَد في الدرسِص .
﴾ وال sسسعي في طلبِ العلم ِ.
ثانًيا  :كيفَ توuفُق بيَن قولِ اللsهِ تعالى ﴿ :
ثالًثا  :علّْل تكراَر األمِر بالتقوى في كثيرٍ من آاياِت القرآاِن الكريم ِ.
رابًعا  :كيفَ ترtد على َمنْ يقولُ بأان sالعبَد سسوفَ يأاتيهِ رزُقهُ من حي ُ
ب وإانْ كاَن جال ًسسا في
ث ل يحَتسِس ُ
بيِتهِ عاطً Óعنِ العمِل ؟
خام ًسسا  :تحsدْث بأاسسلوِبَك الخاصuص أامامَ زمÓئَِك في الصسف uعنْ ثماِر التقوى في المجتمعِ .
سسادسًسا  :ما السسلوك الذي ينبغي للمسسلم أان يتحلى به في عÓقاته مع الآخرين ليجني ثمار ذلك في
األخرة ؟
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١
٦
الصســـدقُ

س عششَر
الدرسس السشادس َ

الصسدُق صسفٌة رفيعٌة  ،وُخُلٌق كريٌم مْن أاخِÓق اإلسسِÓم  ،بهِ يرقى اإلنسساُن أاعلى المراتبِ  ،وبِه يسسعُد
ب  ،وثقةٍ وطمأانينٍة .
الناسُص ؛ فيعيشسونَ حياَة ح x

الصسدُق فضسيلٌة :
إان الصسدَق مْن أاعظم ِالفضسائلِ  ،وهو مظهٌر مْن مظاهِر السسلوِك السسوي ، uف Óيكوُن اإلنسسانُ شسجاًعا إال
ف بِه  .وهَو من الصسفاِت الحميدِة التي
ف بالصسدِق  ،ول يكوُن أاميًنا إال إاذا اشستهَر بالصسدِق وُعر َ
إاذا اsت َصس َ
ب الكذَب ألsنهُ انحرافٌ
ب الفطرِة السسليمِة يميُل إالى الصسدِق ،ويتجّن ُ
تنسسجُم مع طبيعِة اإلنسساِن  ،فصساح ُ
عن صسرا ِ
ط الفطرِة السسليمةِ .
والصسدقُ ركيزٌة اأسساسسيٌة في كuل شساأٍن من شسوؤوِن الحياِة  ،دعا اإليهِ الإسسُÓم يقوُل الsلُه تعالى:
﴾ سسورة التوبة  ،اآلية  ، ١١٩وبالصسـدِق قامـتْ حجُة األنبياءِ
﴿
ت دعوتُهُم  ،فالsلُه تعالى يخبُرنا عن نبيِuه إابراهيَم عليِه
والمرسسليَن عليهْم الصسÓةُ والسسُÓم  ،وانتشسر ْ
ف نبيَsه إادريسَص عليهِ
السسُÓم فيقولُ ﴿ :
﴾ سسورة مريم  ،اآلية  ، ٤١ووصس َ
السسُÓم فقالُ ﴿ :
﴾  ،وأاخبَرنا بأاsن نبsيـنا محـمًدا ﷺ ل يقوُل إال
﴾ سسورة
الحـsق  ،ول يخـبُر إال بالصسـدقِ  ،فقال سسبحــاَنهُ ﴿:
النجم  ،اآليتان . ٤ ، ٣

مظاهُر الصسدِق :

للصسدقِ مظاهُر متعددٌة في حياِة المسسلم ِ  ،ومِْن ذلَك :

ق في القوِل  :المسسلمُ يحرصُص دوًما على الصسدِق في القولِ امتثالً ألمرِ الsلِه تعالى  ،وأامِر رسسوِلِهﷺ،
الصصد ُ
﴾ ويقول النبي عليِه الصسÓةُ والسسÓم «
يقوُل الsلُه تعالى ﴿ :
ُ
ُ
t
عليُكْم بالصسدِق فإاsن الصسدَق يهدي إالى البuر )١( » ...وِمَن الصسدِق في القوِل  :نقُل األخباِر كما هيَ مْن غيِر
تزييفٍ لها ول تزويٍر  ،وِمْن ذلَك أاي ًضسا الصسدُق في النصسيحِة ،ويتحsقُق ذلَك حينَ يكوُن القصسُد منها تحقيقَ
الخيِر والصسÓحِ للمنصسوِح .
( )١اإلمام مسسلم  ،صسحيح مسسلم  ،باب البر والصسلة واآلداب  ،باب قبح الكذب وحسسن
الصسدق  ،رقم الحديث رقم . ٢٦٠٧
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ق في العمِل  :وذلَك يتحّقُق حيَن يكونُ أاداُء المسسلم ِللعمِل نابًعا من داِخِلهِ  ،ومتفًقا
الصصد ُ
مَع حقيقةِ باطِنِه ؛ فالمؤومُن يكوُن صسادًقا مع الsلِه حيَن يواِفُق قوُلُه سسلوَكُه ونيتَُه ،
والطال ُ
ب يكونُ صسادًقا مع معلمِه إاذا اجتهَد في دراسستِهِ  ،وأاsدى ما يكلُفهُ بِه بحماسصٍ ورغبٍة  ،والعاملُ
يكوُن صسادًقا في عمِلِه إاذا اجتَهَد فيهِ وأاتقنه  ،وآامَن بأاsن ذلَك أامٌر واجبٌ عليِه  ،يفرض ُسُه عليِه ديُنُه ،
ونظاُم العملِ .
النشسا ُ
ط البنائي: t
اسستخلصْص ومجموعٌة مْن زمÓئَِك  ،بعضَص اآلثاِر المترتبِة على عدِم الصسدقِ في العملِ .

فوائُد الصسدقِ :
إاsن للصسدقِ فوائَد طيبًة  ،يناُلها الصسادقوَن في الدنيا واآلخرِة ؛ ففي الصسدِق راحٌة للضسميِر ،
وطمأانينٌة للنفسِص  ،وشسعوٌر بالثقةِ  ،ونجاٌة مَن المهاِلكِ ؛ ذلَك ألن الصسادقَ دائُم المراقبةِ لsلهِ سسبحاَنهُ،
ف سسواهُ  .كما أاsن في الصسدِق بركًة في كuل شسيءٍ  ،فالصسادُق في طلبِ العلم ِ
ف Óيرجو إال إاياُه ول يخا ُ
يوّفُقهُ الsلهُ تعالى في الفهم ِ ،ويعيُنهُ على التحصسيلِ  ،والصسادُق في عمِلهِ يرزقُه اللsهُ بركًة في الكسس ِ
ب،
وزيادًة في الخيرِ .
وأاعظمُ ثمرٍة  ،وأاسسمى جائزٍة يناُلها الصسادقوَن تلَك الجائزُة التي أاعsدها اللsهُ لهْم في الداِر اآلخرِة،
أال وهي الجنُة  ،يقوُل الsلُه َتعالى﴿:
﴾ سسورة المائدة  ،اآلية . ١١٩

ف ؛ لنحuقَق الخيَر ألنفسِسنا ،
فبادْر إالى التَم tسسكِ بهذا الُخُلِق الرفيِع  ،الذي أامَرنا بهِ ديُننا الحني ُ
ومجتمِعنا  ،وأامِتنا  ،ولنناَل رضسواَن الsلهِ تعالى  ،والفوَز العظيمَ في جناِت النعيم ِ.
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Ë
األنشسطُة والتقو ُ
أاsوًل  :بين موقفك من السسلوكيات التالية :
ب اعتمَد على نفسِسِه في حل uالواجبِ المدرسسuي .
أا  -طال ٌ
ب  -تاجٌر يبuدُل تاريخَ نهايِة صسÓحيةِ البضساعِة .
ج  -ينشسر األخبار بين أاصسحابه دون تثب ٍ
ت.
ف النتيجَة التي حصسَل عليها في الختبارِ.
ب أاخبَر أاهَلُه بنتيجةٍ تخال ُ
د  -طال ٌ
ثانـــــًيا  :ناقشص مظاهَر الصسدِق التي تشساهُدها في المجتمِع الذي تعيشُص فيِه .
ف يمكُنَك نشسُر فضسيلِة الصسدِق بيَن زمِÓئَك في المدرسسِة .
ثالـــــًثا  :كي َ
رابًعـــا  :عuلِل التزامَ المسسلم ِبالصسدِق في حياِتِه .
ب في حدوِد خمسسِة أاسسطرٍ عنْ فوائِد الصسدِق في المجتمعِ .
خام ًسسا  :اكت ْ

أاخÓق إاسسÓمية

65

12/27/14 11:30 AM

42 new sck bk.indd 65

chp 4_19-34.qxp 11/11/14 12:59 PM Page 66

١
٧
اإلخÓصُص

ع عششَر
الدرسس السشاب َ

ب  ،أان الsلَه تعالى أامَر المسسلَم بإاخÓصصِ النيsةِ لهُ سسبحاَنُه في كل uاألعمالِ
تبsيَن معَك  ،أايها الطال ُ
ف في هذا الدرسِص أاهميَة اإلخÓصِص في العÓقاِت الجتماعيةِ  ،وفي العملِ ،
العباديِة  ،وتتعّر ُ
واإلخÓصِص للوطنِ .

اإلخÓصُص في الَعÓقاِت الجتماعيةِ :

المسسلُم مطالب بأاْن يكوَن مخل ًصسا ألسسرِتهِ  ،وأاصسدقائهِ  ،وأافراِد مجتمِعهِ :

 -١فاإلخÓصُص لأُÓسْسرِة يكوُن باحترامِ الوالديِن  ،وطاعِتِهما  ،والسسعِي في إارضسائِِهما  ،والعترافِ
بفضسلِهما  ،واإلحسساِن إاليهما عنَد الِكَبِر خاصسًة  ،قاَل الsلُه تعالى ﴿:
﴾ سسورة اإلسسراء  ،اآلية  ٢٣واللتزاِم بمبادئِ األسسرِة وقيمِها النبيلةِ  ،والتعاوِن
مَع أافرادها بما يحّقُق السسعادَة واألُلفَة والمحبَة بيَنُهْم .
 -٢أاما اإلخÓصُص لأÓصسدقاءِ فيكوُن بمسساعدِتِهمْ في الشسدائِد  ،ومشساركِتِهمْ في األفراحِ  ،وتقديم ِ
«
الtنصسحِ إاليهم ِ ،وح u
ب الخيرِ لهْم  ،يقولُ الرسسولُ ﷺ  :ان ُصسْر أاخاكَ ظالًما أاو مظلوًما  ،فقالَ
رجلٌ يا رسسولَ اللsهِ أانصسُرهُ إاذا كاَن مظلومًا أافرأايتَ إاذا كان ظالما كيفَ أانصسُرهُ  ،قال  :تحجُزهُ
عن الظلم ِ ،فإاsن ذلَك نصسُره » ( ،)١فنصسرُة الصسديِق لصسديِقهِ حين يريُد الظلمَ يكونُ بمنِعهِ عن
ارتكاِب ذلَك الظلم ِوفي ذلَك إاخÓصٌص لَهُ .
 -٣وأاما اإلخÓصُص ألفراِد المجتمِع َفيتحّقُق بالتعاوِن معهْم على الخيرِ  ،ومشسـاركِتِهْم في أاعـمـالِ
الـبuر ،والسسـعيِ في إاصسـÓحِ ذاِت البَيِْن  ،والوقـوفِ معهمْ في المسسـّراِت واألزمـاِت  ،يقـولُ
﴾ سسورة المائدة  ،الآية  ، ٢ويقوُل جsل ذْكُرُه :
الsلهُ تبـارَك وتعالى ﴿ :
﴿
﴾ سسورة الحجرات  ،اآلية  ، ١٠وبذلَك ُيصسبُح المجتمعُ مجتمًعا
متعاوًنا تسسوُدُه األلفُة والمحsبُة .
 )١البخاري  ،الصسحيح  ،كتاب المظالم  ،باب أاعن آاخاك ظالما أاو مظلوما  ،رقم الحديث . ٢٣١١
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الإخÓصُص في العمل :
كtل عملٍ يقوُم بِه المسسلُم في هذِه الحياِة ل بsد أاْن يكوَن مرتبًطا باإلخÓصصِ ؛ ذلكَ
ألsن اإلخÓصَص ركيزٌة أاسساسسيٌة في نجاِح العمِل وتقtدمِهِ  ،ويتحّقُق ذلَك من خِÓل بذِل الجهدِ  ،والجuد
«
ب إاذا عمَل
والجتهاِد ،والحرصِص على أاداءِ العمِل على الوجهِ األكمِل  ،يقوُل الرسسوُل ﷺ  :إاsن اللَsه يح t
أاحُدُكْم عمً Óأاْن ُيتِقَنُه » ( ، )١فإاتقاُن العمِل  -أاي إاحكاُمُه  -ل يتحّقُق إال إاذا كاَن صساحُبُه مخل ًصسا فيهِ،
فصساح ُ
ب الحرفةِ ل يمكُن أان يكوَن متقًنا لها إال إاذا كاَن مخل ًصسا فيها  ،فالنجارُة ،والخياطُة  ،والعملُ
ب النجاُح فيها مثابرًة  ،وصسبًرا  ،وبعًدا عِن الغشِص والخداِع  .وهكذا
في البناِء كtلها مهٌن شسريفٌة ،ويتطل ُ
سسائُر المهِن كالط ِ
ب  ،والهندسسةِ  ،وغيِرها مَن المهِن تؤوتي ثماًرا طيبًة حيَن يجtد العاملونَ فيها
ويجتهدونَ في تطويِرها  ،والّرقي بها بما يحّقُق الخيَر والنفع للبشسريِة .
النشساطُ البنائي tاألَsوُل :
ف  ،وخارجه .
تحّدْث أاماَم زمÓئَِك كي َ
ف تكونُ مخل ًصسا في دراسسِتَك داخلَ الصس u
إان إاخÓصَص الفرِد لوطنِهِ ُخلٌق نبيل  ،وقيمٌة عظيمة  ،وأاسساسصٌ لتقtدِم الوطِن ورقuيهِ وازدهارِهِ،
ويتحقُق ذلَك حيَن يكوُن الفرُد مخل ًصسا ألسسرِتهِ  ،وأاصسدقائِهِ  ،وأافراِد مجتمِعهِ  ،ومخل ًصسا في عملِه  .كما
ي أاsن
أاَن اإلخÓصَص للوطنِ يكون بحبuهِ والحنيِن إاليِه  ،وهذا من األموِر المشسروعِة في اإلسسِÓم  ،فقْد رو َ
«
ب اإلينا المدينَة كما حبّبتَ إالينا مكَّة أاو
النبsي ﷺ لّما هاجَر مْن مكَّة إالى المدينةِ دعا قائ : ًÓاللهsم حبْ u
أاشسsد »( )٢وفي ذلك دللٌة على حبuهِ ﷺ للوطِن  .واإلخÓصُص للوطِن يكوُن كذلَك بالمحافظةِ على
مكتسسباِتهِ  ،ومراعاِة نُظِمهِ وقوانينِهِ ،والتم tسسكِ بمبادئِهِ العظيمِة وقيِمهِ الفاضسلةِ  ،والدفاعِ عنهُ ،
وبذِل النفسِص والماِل من أاجِل تحقيِق مصسالِحهِ  ،وتقديم ِمصسلحتِهِ على المصسالحِ الشسخصسيةِ  ،والبعِد
ب الضسطراباِت والمشسكÓت فيهِ .
عنْ كل uما يثيُر الفتَن  ،ويسسب ُ
النشسا ُ
ط البنائي tالsثاني :
اذكْر أاعماًل تقوُم بها تدtل على حبِsك للوطِن .
( )١مسسند اأبي يعلى  ،الجزء ( )٧الحديث رقم . ٤٣٨٦
( )٢البخاري  ،الصسحيح  ،باب الدعاء برفع الوباء والوجع  ،الحديث رقم . ٦٠١١
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فعلى المسسلم ِ أان يكوَن مخل ًصسا في كuل أاقواِلهِ وأافعالِهِ  ،ليناَل القبوَل عنَد الsلهِ
تعالى  ،ويحّقَق أاهداَفُه  ،وأاهدا َ
ف مجتمِعهِ في الحياِة  ،ويفوَز باألجِر والثواِب يومَ
القيامةِ .

Ë
األنشسطُة والتقو ُ
أاsوًل  :ضسعْ دائرًة حولَ رمِز السسلوِك الذي يتضسsمُن معنى اإلخÓصِص فيما يلي :
أا  -يجتهُد ِمْن أاجل تحقيقِ مصسلحةٍ خاصسٍة على حسساِب المصسلحةِ العامةِ .
ب  -يجtد ويجتهُد في طل ِ
ب العلم ِالنافِع للفرِد والمجتمِع .
ج  -يحاف ُ
ظ على ممتلكات المدرسسةِ خوًفا مَن المديرِ .
ف تكونُ مخل ًصسا ألسسرِتَك وأافراِد مجتمِعَك .
ثانًيا  :وضuسْح كي َ
ثالًثا  :اشسرْح العبارَة اآلتيَة  :اإلخÓصُص في العمِل ركيزٌة أاسساسسيٌة في نجاحِ العملِ وتقدِمِه.
رابًعا :اسستخلصْص الحكمَة من ح u
ث اإلسسÓمِ المسسلَم على اإلخÓصِص في كuل أامرٍ مْن أاموِر الحياِة .
خام ًسسا  :عّلل أاهميةِ تقديم ِمصسلحِة الوطِن على مصسلحتك الخاصسة .
سسادسًسا  :في ضسوء دراسستك لدرسص اإلخÓصص لله تعالى في الفصسل الدراسسي األول  .هل ترى
للمسسلم ثوابًا إاذا ما أاخلصص في عÓقاته الجتماعية ؟ علل ما تقول .
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اإلعتدال في اإلسسÓم

ف التعليميُة
األهدا ُ

ُيَتوsقُع مَِن الطال ِ
ب أاْن:

 -١سسورُة األعرافِ اآلياتُ (. )٣٢-٢٩
 -٢العتدال في الطعاِم والشسراِب .
 -٣يسسُر اإلسسÓم في العبادات .
 -٤العتداُل في اإلنفاِق .
 -٥المحافظُة على البيِئةِ .

 -١يتلَو اآلياِت الكريمَة ( )٣٢-٢٩مْن سسورِة األعرا ِ
ف.
 -٢يفهَم الحدي َ
ف المقuرَر .
ث الشسري َ
 -٣يحفظ اآليات الكريمة والحديث الشسريف المقررة في الوحدة.
ُ -٤يعطَي أامثلًة على كxل مَن  :العتداِل في الطعاِم  ،العتداِل في اإلنفاقِ  ،مظاهِر الُيسسِر
في العبادِة  ،المحافظِة على موارِد البيئةِ .
ت المقررُة في الوحدِة والحدي ِ
ث الشسريفِ .
 -٥يسستنتجَ ما ترشسُد إاليِه اآليا ُ
 -٦يناقشَش آاثاَر كxل مَن  :الُي ْسسِر في العبادِة  ،العتداِل في اإلنفاقِ  ،التغذيِة السسليمِة
للجسسم ِ ،المحافظِة على البيئةِ .
 -٧يلتزمَ بتوجيهِ النبuي ﷺ في العتداِل .
 -٨يسستشسعَر رحمَة الsلهِ تعالى في التيسسيِر على عباِدهِ .
 -٩يعتاَد على العتداِل في اإلنفاِق  ،وفي اسستخداِم موارِد البيئةِ .
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١٨

ل
سا أ
لsو ُ
الدرس ُ

سسورُة األعرا ِ
م
ف اآليا ُ
ت ( )٣٢- ٢٩فه ٌ

القرآاُن الكريُم كتاُب هدايةٍ  ،فيهِ مَن األحكاِم والتوجيهاِت ما ينّظُم حياَة الناسشِ الدينيَة
والدنيويَة ،ومْن تلَك التوجيهاِت العتداُل .

قاَل اللُsه تعالى :

﴿

﴾

الوحدة الخامسسة  :العتدال في اإلسسÓم
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المعنى اإلجمالي لآÓياِت الكريمةِ:
األمُر بالعتداِل:
ب الsلُه تعالى نبsيُه محمًدا ﷺ فيأامُرُه أاْن يبّلَغ الناسَش وجوَب العدلِ والعتداِل في كuل
يخاط ُ
شسيٍء  ،وأاْن تكوَن عبادُتُهْم وأاعماُلُهْم خالصسًة لsلهِ تعالى ،ل يخال ُ
ط دعاَءُهْم ول سسائَر عبادِتِهْم
ب إاطِÓع الناسِش على عبادِتِهْم ،
شسيءٌ مَن الشسركِ باللsهِ تعالى  ،أاو الشسركِ األصسغرِ  ،أاو الرياءِ وح u
والثناِء عليهْم  ،والتنويِه بذكرِهِْم فيها .

الناسُس فريقانِ :

ثsم يذّكُر الsلُه تعالى عباَدُه بالبعثِ والجزاِء على األعماِل  ،قائً :Óكما بدأاُكْم رtبُكْم خلًقا وتكويًنا
بقدرِتِه  ،تعودوَن إاليِه يوَم القيامِة فريقيِن ؛ فريًقا هداُهُم الsلُه تعالى فاسستقاموا للِsه وأاخلصسوا
العبادَة َلهُ  ،وفريًقا ضسلوا عِن الهدى لتباِعِهْم الشسياطيَن  ،في كuل ما يزينوَنهُ لُهْم مْن معصسيِة اللsهِ
تعالى ،متوّهميَن أاsنُهْم على الهدى .

التجّمُل في العبادِة:

يأامُر الsلُه تعالى عباَدُه المؤومنيَن بأاَخذِ الزينةِ في صسِÓتِهْم وذلكَ بأاْن يلبسسوا الثوَب السساتَر
ث كانوا يطوفوَن بالبي ِ
ف ليحسسنوا حاَلهم ويجّملوا مظهَرُهْم  ،خًÓفا ألهِل الجاهليِة  ،حي ُ
ت
النظي َ
الحراِم عراًة  ،اعتقاًدا منُهْم أاsنُه ل يجوُز لهْم أاْن يطوفوا بالبي ِ
ت وعليهُم الثياُب التي َعصسوا بها
الsلهَ َتعالى.
النشسا ُ
ط البنائي: t
ماذا تفعُل قبَل َذهاِبكَ إالى صسِÓة الجمعِة بما يتفُق ومفهوَم اآليةِ الكريمةِ .

الطيباتُ منَ الرزِق :
أامَر اللُsه سسبحاَنُه وتعالى عباَدُه باألكِل والشسرِب وتناوِل الحِÓل مَن الطعاِم والشسراِب من غيِر
ف ول تقتيٍر  ،سسيًرا على مبدأا العتداِل والتوسtسطِ الذي شسرعهُ اإلسسُÓم في أاحكاِمهِ وأاوامِرهِ
إاسسرا ٍ
ونواهيِه  ،فمن توسsس َ
ط في أاكِلِه وشسرِبِه ولباسِسِه نالَ محبَsة الsلِه تعالى  ،ومْن أاسسرفَ وجاوَز حsد
العتداِل اسستحق sغضسبَ الsلهِ وسسخََطُه  ،ألsنُه سسبحاَنُه وتعالى ل يرضسى عِن المسسرفينَ .
الوحدة الخامسسة  :العتدال في اإلسسÓم
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ب الsلُه تعالى نبsيُه مسستنكًرا على كuل مَْن يضسيُق على الناسشِ فيحّرُم عليِهْم ما
ويخاط ُ
أاحsل الsلُه تعالى لهْم مَن الطعاِم الحِÓل والشسراِب الحِÓل واللباسشِ الحÓلِ وغيرِ ذلَك منْ
أانواِع النعم ِالتي أانعمَ اللsهُ تعالى بها على عباِدهِ ليتزsينوا بها ويسستمتِعوا بنعيِمهِ .
ويؤوuكُد الحtق تبارَك وتعالى أاsن المؤومنيَن الذيَن أاخلصسوا ديَنُهْم لsلهِ أاحق tبزينِة الحياِة الدنيا
والطيباِت فيها بسسب ِ
ب إايماِنِهمْ وطاعِتِهمْ لربِuهمْ  ،ثsم تكونُ زينُة الحياِة اآلخرِة خالصسًة لُهمْ  ،وقْد
اسستحّقوا ذلَك ألsنُهْم يعلموَن حكَم هذهِ الطيباِت وأاحكاَم النتفاِع بها ب Óإافرا ٍ
ط ول تفريطٍ (.)١
ب ما أامَرَك الsلهُ تعالى في كuل شسأانٍ منْ شسؤووِن حياِتَك .
فعليَك أان تكونَ معتدًل حسس َ

األنشسطُة والتقويُم
أاsولً :اخترِ اإلجابَة الصسحيحَة مَن البدائِل المعطاِة:قالَ تعالى﴿:
المخاطبوَن في هذِه اآليِة هْم :
 المسسلموَن. أاهلُ الكتاِب. المشسركوَن. الناسُش جميًعا.ثانيًا  :بماذا أامَر الsلهُ تعالى عباَدهُ في اآليِة ٢٩؟
ثالًثا  :لماذا خصsش الsلُه تعالى المؤومنيَن بالطuيباِت يوَم القياَمةِ؟
رابًعا  :اسستنتجْ أامريِن اسستفْدَتُهما مَن اآلياِت الكريمةِ .
خام ًسسا  :اسستخرْج ثÓثَة مدوٍد مختلفٍة من اآلياِت الكريمِة؟

﴾

( )١محمد رشسيد رضسا  ،تفسسير المنار  ،ج  ٨ ، ٣٧٣وما بعدها باختصسار وتصسرف .
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١٩

س التاسسع عشسر
الدرس ُ

العتدالُ في الطعاِم والشسرا ِب

اعتن ِ
ت السسنُة النبويُة المطsهرُة باإلنسساِن  ،فبsينتْ َلُه
األحك ˘امَ وال ˘ت ˘وج ˘ي ˘ه˘اِت ال˘ت˘ي ت˘ح˘ف˘ ُ
ظ صس˘ح˘َت˘ُه  ،وت˘ق˘ي˘هِ م˘نَ
اإلصسابةِ باألمراضشِ .

حديث شسريف

فuكر في العباَرِة التاليِة :

ت الداءِ
المعدُة بي ُ

ت ُيقْمَن
قاَل رسسولُ الsلهِ ﷺَ « :ما َمأ َÓآادمِwي وَعاًء شسًرا ِمْن َبْطٍن  ،بَحسسبِ ابنِ آادَم أاََكٌ Ó
صُسْلَبُه  ،فإاِْن كاَن ل َمَحالَة َ ،فثُلُثٌ لِطعاِمهِ َ ،وثُلُثٌ لِشسراِبهِ َ ،وثُلُثٌ ِلنََفسِسهِ » (. )١

المعنى اإلجمالي للحديثِ الشسري ِ
ف:

حاجُة الجسسم ِ إالى الطعاِم :

يحتاُج جسسُم اإلنسسانِ إالى الطعاِم  ،ألن sاإلنسسانَ يعمُل ويسسعى ،ويفuكُر ويبُذُل طاقًة في يوِمهِ ،وهذا
ف جسسُمُه،
يسستهلُك طاقًة حراريًة  ،فيحتاُج اإلنسساُن إالى تعويضِسها بتناولِ الطعامِ والشسراِب  ،وإاّل ضَسُع َ
وسساءتْ صسحُتهُ  ،وقsل نشسا ُ
طهُ ،وعجَز عِن العمِل والتفكيِر والحركِة ،من أاجِل ذلَك أامرنا اللsهُ تعالى
باألكِل والشسرِب،فقاَل ﴿:
﴾ سسورة األعراف  ،اآلية . . ٣١
النشسا ُ
ط البنائي: t

بuيْن أاهميَة وجبةِ اإلفطاِر للطال ِ
ب قبَل خروِجهِ إالى المدرسسةِ .

تنظيُم مقاديِر وجباِت الطعاِم :

وحيثُ إاsن بعضَش الناسشِ رtبما يحتاُج في بعضِش األوقاِت إالى كمياٍت أاكبَر مَن الطعامِ نظًرا لما يقومُ
بهِ من أاعماٍل شساsقةٍ تحتاُج إالى طاقٍة حراريةٍ زائدٍة ،فقْد أارشسَد الرسسوُل ﷺ أاْن ل يتجاوَز اإلنسساُن في
( )١الترمذي  :السسنن  ،كتاب الزهد  ،باب ما جاء في كراهية كثرة األكل  ،رقم . ٢٣٨٠
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تناوِلهِ للطعاِم في هذهِ الحالِة أاكثَر مْن ُثلُثِ بطِنهِ ،وُيبقي الثُلُثَ لشسراِبهِ  ،والثُلُثَ اآلخَر
للهواءِ الذي يتنsف ُسسُه .

مضساّر كثرِة الطعاِم :

ولّما كان الجسسُم يسستمtد مَن الطعاِم  ،مقداًرا محدًدا مَن السسعراِت الحراريةِ ،يسستطيُع اإلنسساُن بها
القياَم بأاعماِلهِ وتحقيقَ مصسالحهِ  ،فقْد أارشسَد رسسوُل الله ﷺ إالى القتصساِر على كمsيةٍ قليلٍة مَن اللtقيماِت
الصسغيرِة التي تدفُع َعنُْه أالَم الجوِع  ،وتحاف ُ
ظ على جسسِمهِ سسليًما وُمعافى .
ف النبtي ﷺ المعدَة التي تمتلئُ بالطعاِم  ،ول تكاُد تخلو منُه حّتى تمأ َÓمرةً أاخرى ،بأاّنها
وقْد وصس َ
وعاُء شسxر ،وهَو وصس ٌ
ف قبيحٌ تنفُر منُه الطباُع السسليمُة  ،والعقوُل الحكيمُة  ،ألsن كثرةَ األكلِ تسسببُ
األمراضَش المختلفَة  ،فكtل كمsيةٍ يأاكلُها اإلنسساُن وتزيُد على حاجةِ جسسمهِ تؤودي إالى أاضسراٍر كثيرٍة وأاسسقاٍم
عديدٍة .
فالطعاُم الزائُد عْن حاجةِ الجسسم ِسسبب في التخمة والكسسل والخمول والبدانة التي تسسبuبُ أامراضَش
األوعيِة الدمويةِ  ،كارتفاِع ضسغطِ الدِم  ،والذبحةِ الصسدريةِ  ،وأامراضِش الجهاِز التنفسسيّ  ،كضسيقِ
ي( ، )١وغيرها من األمراضِش التي
التنفسِش  ،وأامراضشِ الغدِد الصسّماِء  ،وأاهُمها اإلصسابُة بمرضٍش السسكر ّ
يحتاُج عÓجُها إالى نفقاٍت كثيرٍة ،وفي ذلَك إاهداٌر للماِل مرًة في اإلنفاِق على األكِل والشسرِب الزائدينِ عْن
حاجِة الجسسم ِ ،ومرًة في اإلنفاِق على العÓجِ .
جُهُه إالى ما فيهِ سسÓمُتُه
وبهذِه التوجيهاِت النبوsيةِ العظيمةِ تتجّلى رحمُة اإلسسÓمِ باإلنسساِن حيثُ يو u
وسسعادُتُه ونجاُتُه  ،فقْد وضَسَع اإلسسÓمُ مبَدأا صسحًيا لو أاخَذ بهِ الناسُش في أاكِلِهمْ وشسربِهمْ لسسلموا منْ كثيٍر
منَ األمراضِش  ،ولَما احتاجوا إالى مراجعِة األطباِء وتناوِل األدويةِ  ،وعاشسوا في صسحsةٍ وعافيٍة ،قوsيًة
أاجسسامُُهمْ  ،صسحيحًة أابداُنُهمْ .

األنشسطُة والتقويُم
ت تظهُر عليهِ مظاهُر البدانِة والسسمنِة  ،بماذا تنصسُحُه؟
أاsوًل  :إانسساٌن بدأا ْ
ثانـــًيا  ( :الوقايُة خيٌر مَن العِÓج ) اشسرْح هذهِ العبارَة في ضسوءِ فهمَك للحديثِ الشسريفِ .
ثالـــًثا  :تحsدْث عنْ أاهميةِ التغذيةِ الصسحيةِ  ،وأاثِرها في بناءِ الجسسم ِالسسليم ِ؟
رابًعا  :اسستخرْج مَن خÓل فهمك للحدي ِ
ث الشسريفِ ثَÓث نصسائحَ وناقشسها في الصسف مع زمÓئك .
خام ًسسا  :ابحث في مصسادر التعلم عن األمراضش التي تسسببها التخمة  ،وتحدث عنها شسفوًيا أامام
زمÓئك.
لردن www.khayma.com
( )١مقالة بعنوان التغذية واألمراضش  ،لوار فرح  ،اختصساصسية التغذية Ãسستشسفى اÿالدي ا أ

الوحدة الخامسسة  :العتدال في اإلسسÓم

74

12/27/14 11:30 AM

42 new sck bk.indd 74

69-82_19-34.qxp 11/11/14 1:01 PM Page 75

٢٠

ن
س العشسرو َ
الدرس ُ

يسسُر اإلسسِÓم في العباداِت

مِْن مظاهرِ العتداِل في اإلسسÓمِ  ،اليسسُر في العباداِت التي تدّبْر قولَ رسسولِ اللsهِ ﷺ :
افترضَسها الsلُه تعالى على عباِدهِ .
« يسسروا ول تعسسروا » ()١
u
u
أاهميُة العبادِة في اإلسسِÓم :

العبادُة هي الغايُة التي مْن أاجِلها خلَق الsلُه تعالى اإلنسساَن ،قالَ اللُsه تعالى :
﴿
﴾ سسورة الذاريات  ،اآلية  ، ٥٦وألهuمَيةِ العبادِة  ،فقْد شسرَع اللُsه تعالى أاحكامَ
العباداِت وكيفيَتها ،فعلى المسسلم ِأاْن يقوَم بعبادِة الsلهِ وحَدُه  ،واأن يلتزَم بما شسَرَع الsله تعالى في العبادِة
ب Óزيادٍة ولنقصساٍن .

مفهوُم اليسسِر في العبادِة :
اليسسُر في العباداِت يعني التخفيفَ في أاعماِل بعضِش العباداِت أاو إاسسقا َ
طها كsلها في بعضشِ الظروفِ التي
يمtر بها اإلنسساُن مراعاًة لُه ورحمًة مَن الsلهِ بهِ من حي ُ
ث صسحُتُه ومرض ُسُه  ،وإاقامُتُه وسسفُرُه  ،وقوُتُه
وضسعُفه.
مظاهُر التيسسيِر في العباداِت  :ومظاهُر التيسسيِر في أاحكاِم العباداِت وأاداِئها كثيرةٌ ،ومْن األمثلةِ على ذلَك:
 - ١اليسسُر في الطهارِة والصسÓة  :فقد شُسِرَع التيّمُم بالتراِب بدًل منَ الماءِ  ،للوضسوِء والغتسساِل ،إاذا ُفِقَد
الماُء  ،وفي البرِد الشسديِد  ،والمرضِش الذي يتعّذُر معُه اسستعماُل الماءِ  ،ومن ل يسستطيُع أان يصسuلَي قائًما
بسسب ِ
ب مرضشٍ أاو عاهةٍ  ،أاو كاَن على سسفينٍة  ،أاو طائرٍة  ،أاو غيِر ذلَك  ،صسsلى جال ًسسا ،ومنْ ل يسستطيُع
الصسَÓة قاعًدا صسsلى متكًئا ،وَمْن ل يسستطيعُ ذلَك صسsلى نائًما ،ومْن ل يسستطيعُ ذلَك قرأاَ الصسَÓة ،وقد أاّدى
ما عليهِ ،وشسرعَ عدَم اشستراطِ القبلةِ لصسحّةِ الصسِÓة على الطائرِة والسسفينةِ والقطارِ والحافِÓت  ،وغيرِ
ذلَك منْ وسسائلِ النقِل التي يتعّذُر التوجُّه فيها إالى القبلِة أاثناَء سسيِرها  ،وإاعفاِء الحائضِش والنفسساِء منَ
الصسِÓة في حالتي الحيضشِ والنفاسش .
النشساطُ البنائي tاألsوُل :
ت صسِÓة الظهِر  ،فكيف تصسلي ؟
كن َ
ت َمع والِدَك في السسفِر  ،وحاَن وق ُ
( )١اإلمام البخاري  ،الصسحيح  ،كتاب العلم  ،باب ما كان النبي ﷺ يتخولهم بالموعظة والعلم ،
رقم الحديث . ٦٩
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 -٢الصسيامُ  :إاsن مظاهَر التيسسيرِ في الصسوِم كثيرٌة منها  :أاsن اإلسسَÓم راعى ظروًفا معينًة
للمسسلم ِ  ،فأاباَح للمريضِش والمسسافِر اإلفطاَر ،وأاجاَز للمرأاِة الحاملِ والمرضِسِع أاْن تفِطَرا،
وقضساَء األياِم التي أافطرتاها ،وأاباَح اإلسسÓمُ للمريضِش الذي ل ُيرجى شسفاؤوُُه ،والمسسلم ِ
الكبيِر الذي ل َيقوى على الصسوِم أان يفطرا  ،وُيطعما عْن كuل يوٍم مسسكيًنا واحًدا.
النشسا ُ
ط البنائي tالثاني :
اسستنتجِ الحكمَة من إاباحِة الإفطاِر لكxل مَن الحامِل والمرضسِع .

مفهوُم اليسسِر في العبادِة :
ف كيفيةِ أاداِء العبادِة باختِ Ó
ف أاحواِل اإلنسساِن تجعُلهُ
 -١المداومُة على العبادِة والطاعِة لsلهِ تعالى:فاختُ Ó
يشسعُر برحمِة اللsهِ تعالى  ،فيقابلُ العبُد هذهِ الرحمَة بزيادِة التمسسكِ بدينهِ  ،والمحافظةِ على العباداِت ،
وعدمِ تركِها ؛ شسكًرا لsلهِ تعالى وامتثاًل ألمِرهِ.
 -٢انجذاُب غيِر المسسلميَن إالى اإلسسÓمِ ودخوُلُهْم فيهِ ،ألنهْم يروَنُه ديَن يسسٍر واعتداٍل  ،ب Óتشسّدٍد ول غلxو.
ف النفسَش شسيًئا فوقَ طاقِتها ،ديٌن
 -٣التيسسيُر ودفُع الحرِج عِن المسسلميَن  :مراعاةً ألحواِل اإلنسساِن  ،فهَو ل يكّل ُ
يجمعُ بينَ عبادِة الsلهِ تعالى  ،وعمارِة األرضِش .

األنشسطُة والتقويُم
ف في الموق ِ
ف التالي:
أاsوًل  :كي َ
ف تتصسّر ُ
ت صسِÓة الفجِر فلْم تجْد مكاًنا للصسِÓة.
 ركب َت الطائرَة فحضسَر وق ُ
ثانيًا  :اسستنتجْ مَن اآلياِت الكريمةِ التاليةِ ما يُدtل على يسسِر اإلسسِÓم:
 قالَ َتعالى ﴿ :﴾.
 قالَ َتعالى ﴿ :﴾  .سسورة البقرة  ،اآلية ١٨٥
ثالًثا  :ما معنى الُيسسِر في العباداِت؟
رابًعا  :يؤوّخُر بعض ُش الناسِش الصسَÓة عنْ وقتِها .ما رأاُيَك في هذا التصسtرفِ ؟
خام ًسسا  :ناقشش أاثُر تيسسيِر العباداِت في اإلسسِÓم على غيِر المسسلميَن .
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٢١

ن
س الحادي العشسرو َ
الدرس ُ

العتدالُ في اإلإلنفاقِ

أاأامَر ال sلُه تعالى اإلإلنسسا َن أاأاْن يحاف َ
ظ على ماِلهِ  ،وأاأان يكوَن معتدًل في
إاإانفاِقِه ب Óإاإاسسرا ٍ
ف ول تقتيٍر.

نعم ُة المالِ:

ف في الموقفِ التالي؟
كي َ
ف تتصس sر ُ

ت زمي ً Óلكَ ُينفقُ مصسروَفُه
رأاأاي َ
في شسراِء أاأاشسيا ٍء غيِر مفيدٍة.

جَعَلُه محببًا لُه ليسسعى في كسسِبِه وتحصسيِلِه ،فيسستعينُ
الماُل نعمٌة ُكبرى ،تفضsسَل الsلُه بهِ على اإلإلنسساِن ،و َ
بهِ على توفيرِ ما يحتاُج إاإاليِه مْن طعاٍم  ،وشسراٍب  ،وكسساءٍ ،ودواٍء ،وينفُق منُه على أاأاهِلهِ ومجتَمِعهِ ،ويsدخُر
حُهُم الsلُه تعالى
منُه لمسستقب ِل أاأاياِمِه  ،فإاإاذا فـعلَ ذلكَ كانَ متsصسًفا بصسـفٍة منْ صسفـاِت عباِد الرحمِن الذيَن مد َ
بقـوِلهِ ﴿ :
﴾.

ف الناس ِس في اإلإلنفاقِ:
أاأاصسنا ُ
وينقسِسُم الناسُش في إاإانفاِقهْم إاإالى ثÓثةِ أاأاصسنافٍ :
 -١المَقuتُر  :وهَو َمْن يبخُل على نفسِسِه في اإلإلْنفاق  ،ف Óيسستمتُع بما أااأحsل الsلُه لهُ من طيباِت الحياِة الدنيا ،
ويبخُل على أاأاهِلهِ ف Óيوّفُر لهْم ما يحتاجوَن إاإاليهِ  ،ويبخُل على مجتمِعهِ ف Óيسساعُد الفقراَء  ،ول يشساِرُك في
عمارِة بلدِه ومجتمِعِه .
ف في إاإانفاِق ماِلهِ في ما ل فائدَة فيِه ،ف Óيَبقى عنَدُه بعَد ذلَك من الماِل الذي
ف  :وهو الذي يسسر ُ
 -٢المسسر ُ
يسستعينُ بهِ  ،فيجلسُش في حسسرٍة وندامٍة .
وقْد نهى الsلهُ تعالى عنِ التقتيِر واإلإلسسرا ِ
﴾  .سسورة
ف فقاَل ﴿ :
﴾  .اإلسسراء  ،اآلآلية ٢٩
 ٣المعتدلُ  :وهَو الذي يأاأاخُذ بمنهِج العتداِل في اإلإلنفاِق ،ألألنهُ يعلمُ أاأاsن المالَ نعمٌة مَن الsلهِ ،فيحاف ُ
ظ عليهِ،
وينفُق منُه من غيِر إاإافرا ٍ
ط أاأاو تفريطٍ  ،فهَو مَن الذينَ يسستحقوَن محبَة اللِsه تعالى ،أاأاّما المسسرفو َن فليسسوا
﴾  .سسورة األعراف  ،اآلآلية ٣١
أاأاه ً Óلتل َك المحبِة  ،قاَل تعالى﴿ :
النشساطُ البنائي tاألألsوُل :
ف الsناسِش في اإلإلنفاقِ .
آاآاذُكْر مع مْجموَعٍة مْن زمÓئَِك قِصسًة ُتsبيُن أاأاصسَنا َ
الوحدة الخامسسة  :العتدال في اإلإلسسÓم
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مظاهُر العتدالِ :
و مظاهر العتدالِ في اإلنفاق كثيرة ،منها:
ب قدرِة اإلنسساِن  ،والقتصساُد في المعيشسةِ بتوفيِر ما يحتاُج إاليهِ
بناُء البيوِت وتأاثيُثها على حسس ِ
مِنْ مأاكلٍ ومشسرٍب وملبسٍش وأادواٍت لهُ ولعيالِهِ  ،واللتزامُ في األعياِد والحفِÓت الجتماعيِة بعدِم
اإلسسرا ِ
ف في الموائِد والمظاهِر التي ل تتفقُ معَ يسسـرِ اإلسسِÓم ودعـوِتهِ إالى العتـداِل  .قاَل تعـالى
﴿:
﴾  .سسورة الطÓق  ،اآلية ٧

فوائُد العتدالِ في اإلنفاقِ :
إاsن األخَذ بمبدأا العتداِل في اإلنفاِق يحuقُق فوائَد كثيرًة للفرِد والمجتمِع ،ومن تلَك الفوائِدِ :
 الحفا ُظ على الماِل مَن اإلهداِر في غيِر فائدِة ،وتوفيُر جزءٍ منُه ،لÓنتفاِع بِه في المسستقبلِ ،أاو عنَد
الحاجِة إاليهِ .
 المسساهمُة في رفِع دخلِ األسسرِة. ال ˘مسس ˘اه ˘م ˘ة ف ˘ي ت ˘ن ˘م ˘ي ˘ةِ اق˘تصس˘اِد ال˘ب˘ل˘دِ  ،م˘ن خ˘ِÓل تشس˘غ˘ي˘ِل ال˘م˘اِل ال˘م˘sدخ˘ِر،ف˘ي إاق˘ام˘ِة ال˘مشس˘اري˘عِالسستثماريةِ.
ف في إانفاِق مالهِ .
 الفوُز بمحبةِ الsلهِ تعالى التي َيحرُم الsلُه منها كsل من أاسسر َالنشسا ُ
ي الثاني
ط البنائ t
هْل ترى أاsن التبرع للمؤوسسسساِت العلميةِ والجتماعيِة وغيرِها يتفُق مَع مفهوِم العتداِل
في النفاِق ؟ وضuسْح ما تقوُل .
فاحِرصْش على العتداِل في طلباِتَك مْن أاسسرِتَك ،وعلى العتداِل في إانفاِق ما تح ُصسُل عليهِ منْ
نقوٍد لتكونَ مْن عباِد الsلِه الذيَن يحافظوَن على نعمِة الماِل ،فتناَل محبَة الsلِه تعالى.
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األنشسطُة والتقويُم
ِ
أاsوًل  :اختْر موقًفا مَن المواقفِ التاليةِ يتفُق مَع مبدأا العتدال في اإلنفاقِ :
 -١يترُك المصسابيَح الكهربائيَة مضسيئًة لغيرِ حاجةٍ .
 -٢يغسسُل سسيارتهُ باسستخدامِ خرطوِم الماءِ .
 -٣يغّيُر أاثاَث منزِلهِ كsل عاٍم بدون حاجة .
 -٤يوفُر ألسسرِتهِ ماتحتاُج إاليِه مْن ضسروراٍت .

ثانًيا  :ما قيمُة الماِل في اإلسسÓمِ؟
ف الناسِش في اإلنفاِق؟
ثالًثا  :بuيْن أاصسنا َ
رابًعا  :بماذا يعوُد العتداُل في اإلنفاِق على األسسرِة والمجتمِع؟
خام ًسسا  :عّلل :المعتدلوَن في طعاِمِهْم وشسرابِِهْم ينالوَن محsبَة اللsهِ تعالى.
ف بها في ضسوءِ فهِمَك
سسادسًسا :حصسل َ
ت على عيدsيةٍ قدُرها ( ٢٠ريال)  ،بuيْن كي َ
ف تتصسsر ُ
للدرسشِ؟
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٢٢

ن
س الثاني و العشسرو َ
الدرس ُ

المحافظُة على البيئةِ

م˘ن م˘م˘ي˘uزاِت الشس˘ري˘ع˘ةِ اإلسس˘Óم˘ي˘ِة  ،ع˘ن˘اي˘ُت˘ه˘ا ب˘ال˘بيئِة ودعوُتها إالى قالَ رسسوُل الsلِه ﷺ  « :اإليمانُ
جْزٍء أاعَظُمها ل إالَه إال الsلَه
المحافظِة عليها  ،والنتفاُع بمكوناِتها ،وعدُم اإلسسرا ِ
ف في اسستخداِمها .مائُة ُ
وأاْدن ˘ ˘ ˘اَه ˘ ˘ ˘ا إام ˘ ˘ ˘اط˘ ˘ ˘ُة األذى م˘ ˘ ˘ن
الطريقِ» (. )١
مفهوُم البيئةِ :
البيئُة هَي اإلطار الذي يعيشش فيه اإلنسسان والذي يحتوي على التربة
والماء والهواء وما يتضسمنة كل عنصسر من هذه العناصسر الثÓثة من
مكونات جمادية  ،وكائنات تنبضش بالحياة  .ومايسسود هذا اإلطار من
مظاهر شستى من طقسش ومناخ ورياح وأامطار وجاذبية (. )٢
وقْد ذكَر الsلُه تعالى هذِه المخلوقاِت في القرآاِن الكريم ِبوصسِفها آاياٍت
ترشسُد إالى اإليمانِ بالsلهِ تعالى  ،مْن ذلَك قوُلُه تعالى :
﴿
﴾.

ع ˘رفت ال ˘ب ˘ي ˘ئ˘ة ‘ م˘ؤو“ر األ·
اŸتحدة  ،للبيئة البشسرية الذي انعقد
‘ اسستكوهو١٩٧٢ ⁄م بأانها  ،رصسيد
اŸوارد اŸادي˘ة والج˘ت˘م˘اع˘ي˘ة اŸت˘احة
على وقت ما  ،وعلى مكان ما  ،إلشسباع
حاجات اإلنسسان وتطلعاته (..)٣

سسورة البقرة  ،اآلية ١٦٤

النتفاُع بموارِد البيئةِ:
البيئُة نعمٌة مَن الsلِه تعالى أانعَم بها على عباِدِه  ،خلقَ مكوناِتها ِمْن مياٍه ونباتاٍت وحيواناٍت،
لينتفعوا بها ويسستخدموها في حياِتهْم  ،فالsلُه تعالى يقوُل عنِ الماِء واألرضِش ونباتاِتها :
﴿
﴾  .سسورة عبسش  ،اآلية من ٣٢-٢٤
ويقول عزوجل عنِ الحيواناِت ﴿ :
سسورة النحل  ،اآلية من ٨-٥

( )١الربيع  ،المسسند  ،باب الحجة على من قال أان اإليمان قول ب Óعمل  ،رقم الحديث . ٧٧٣

( )٢مقال بعنوان ( البيئة ومفهومها وعÓقتها با إ
لنسسان )www.wildife-palorg/environment.htm .
(Islamonlaine.net )٣
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وعْن تسسخيِر البحِر والنتفاِع بثرواِتهِ ،يقوُل سسبحانه وتعالى:
﴿
﴾.
وقْد َخلََق الsلُه تعالى هذهِ األشسياَء بمقاديَر محّددٍة قاَل تعالى﴿ :
و يقوُل عنِ األرضِش  -مسستَقuر اإلنسساِن  ،ومسسْكنِهِ ﴿ : -

سسورة النحل  ،اآلية ١٤

﴾.
﴾.

سسورة الفرقان  ،اآلية ٢

سسورة فصسلت  ،اآلية ١٠

حمايُة موارِد البيئِة :
أامَر اإلسسُÓم بحمايةِ البيئةِ وعدِم العب ِ
ث بها أاو تدميِرها واسستنزافِ مكّوناِتها  :وِمْن تعليماِت اإلسسِÓم
لحمايِة البيئِة ما يلي :
أاsوًل  :النهُي عن إافسساِد الموارِد البيئيةِ األسساسسيةِ  ،قاَل َتعالى ﴿:
﴾ سسورة األعراف  ،اآلية  ٥٦وِمْن ذلَك العب ُ
ث بالحيواناِت
والطيوِر واألشسجاِر البريةِ  ،وإالقاِء المخلفاِت السسامِة ،والمواِد الصسلبةِ في اليابسسةِ والمياهِ مsما
يؤوّدي إالى تلفِ المخلوقاِت الحيةِ  ،وتلويثِ الهواِء ،والماِء  ،والتربةِ  ،وهذا مَن الفسساِد الذي نهى
الsلُه عنُه .
ثانًيا  :األمُر بالعتداِل ،وعدِم اإلسسرا ِ
ف في اسستخداِمها سسيؤوّدي إالى
ف في اسستخداِمها  ،ألsن اإلسسرا َ
انتهاِئها ،وفي ذلَك ضسرٌر كبيٌر على حياِة الناسِش في الحاضسِر والمسستقبِل  ،قاَل تعالى :
ف في الماءِ
﴿
﴾ سسورةاألعراف  ،الية  . ٣١ورأاى الرسسولُ ﷺ رجً Óيتوضسأاُ وُيسسِر ُ
ت
ف يا رسسوَل اللsهِ ؟ قاَل نعمْ ،ولو كن َ
ف ؟ فقاَل  :أافي الوضسوءِ سسر ٌ
فقاَل لهَ ﷺ  « :ما هذا السسر ُ
على نهرٍ جار » (. )١
ثالًثا  :النهُي عن إالقاِء القاذوراِت والمخّلفاِت في األماكِن والمرافِق العامةِ التي ينتفُع بها الناسُش
جميًعا ،وفي مقدمِتها الطرُق والمراِفُق الصسحيُة والتعليميُة والمتنزهاتُ ،وغيُرها ،لتبقى نقيًة
ف الطرِق
طاهرًة ،وقد نهى النبtي ﷺ عْن قضساِء الحاجِة تح َ
ت األشسجاِر وفي الطرِق ،واعتبَر تنظي َ
وإازالَة األذى منها خصسلًة من خصساِل اإليماِن .
النشسا ُ
ط البنائيt
اذكْر بعضَش أانواِع األذى الذي تراُه في الطريِق ويمكنَك القيامُ بإازالتِهِ.
:

( )١ابن ماجة  ،السسنن  ،باب  :ما جاء في القصسد في الوضسوء وكراهية التعدي  ،ج ١رقم الحديث . ٤٢٥
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هكَذا فإاsن الم ْسسلمَ يش ْسُكر الsله تعالى على ما أانَعَم به علْيهِ  ،فيحاِف َ
ظ علَى بِيَئتِهِ نِظيَفة
قاَل َتعالى﴿ :
﴾  .سسورة إابراهيم  ،اآلية ٧

األنشسطُة والتقويُم
ت رجً Óيحمُل منشساًرا ليقطَع شسجرةً يسستظtل بها الناسُش:حuدد موقفكَ من تصسtرِفِه مsما يأاتي :
أاsوًل  :رأاي َ
 تسساِعُدُه . تن َصسُحهُ بعدمِ قطعِ الشسجرِة .ب َعْنهُ .
 تترُكهُ وَتْذَه ُثانًيــا  :لماذا أامَرنا اإلسسÓمُ بحف ِ
ظ البيئِة ؟
ف يتحّققُ شسكُر الsلهِ تعالى على النَِعم ِالتي تفضsسل بها عليكَ؟
ثالــًثا  :بuيْن كي َ
رابًعا  :ضسع إاشسارة (  ) أامام التصسtرفاِت التي ل تتفقُ مَع العتدالِ في اسستخدامِ موارِد البيئةِ  ،مماياأتي:
 سسَقى زْرَعهُ ثsم أاحاَل السساقيَة إالى جارِهِ. اسستخدمَ شسبكَة صسيٍد تصسيُد األسسماَك الصسغيرَة والكبيرَة. أاخَذ منشساًرا وقاَم بقطعِ شسجرِ الصسحراِء لغيرِ حاجٍة. يغمُر حديقتَهُ بالماءِ حتّى يفيضَش منها.خام ًسسا  :ارجْع إالى كت ِ
﴾.
ب التفسسيرِ ،واسستخْرج منها تفسسيَر قولِه َتعالى ﴿ :
ب تْقِريرا ً مُْخت َصسرا ً عن أاهمsيةِ العتَدالِ في الحَياِة .
سسادسًسا  :اكُت ْ
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مواقف من حياِة الصسحابةِ

ف التعليميُة
األهدا ُ

ُيَتوsقُع مَِن الطال ِ
ب أاْن:

رضضـوان
اللــــــه
عليهـم

 -١سسورُة الفتِح اآليات (. )٢٩-٢٧
 -٢فضسُل صسحابةِ رسسولِ اللهِ ﷺ .
 -٣أاوُل سسفراءِ اإلسسÓمِ .
.
ت الصسديقِ
 -٤ثبا ُ
 -٥خطيبُة النسساءِ .

 -١يتلَو اآلياِت من (  ) ٢٩ - ٢٧مْن سسورِة الفتِح .
 -٢يفهَم الحدي َ
ف المقuرر .
ث الشسري َ
 -٣يحفظ اآليات الكريمة والحديث الشسريف المقررة في الوحدة .
 -٤يعّدَد بعضَض صسفاِت أاصسحاِب رسسولِ الsلهِ ﷺ .
 -٥يعطَي أامثلًة على بعضضِ فضسائلِ صسحابِة رسسولِ الsلهِ ﷺ .
 -٦يعلَّل ثناَء الsلهِ تعالى ورسسولِهِ ﷺ على الصسحابِة الكراِم .
ب مْن دعوِتهِ ألهِل المدينةِ  ،والصسّديُق مْن
 -٧يسستخلصَض النتائَج التي حsقَقها مصسع ٌ
ثباِتهِ ،وأاسسماُء بنتُ يزيَد من نيابِتها عن نسساِء المسسلميَن .
 -٨يقتديَ بالرسسولِ ﷺ وأاصسحاِبهِ .
مواقف من حياة
الصضحابة رضضوان الله عليهم
 -٩يحرصَض على الثباِت عنَد الشسداِئِد
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٢٣

ن
س الثالث والعششرو َ
الدرس ُ

م
سضورةُ الفتحِ اآليا ُ
ت (  ) ٢٩-٢٧فه ٌ

أاثنى الsلُه تعالى على المؤومنيَن في هذهِ اآلياِت من سسورِة الفتحِ لما تحلّوا به من صسفاٍت فيما
بينَُهْم ومَع اآلخريَن فاسستحّقوا الثواَب في اآلخرِة .

قاَل اللُsه تعالى :
﴿

﴾
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معاني الكلماِت :
 :سسعًة في الرزِق .
 :عÓمُتهم .
ت حوَل األصسِل .
 :فروعُه التي تنب ُ
ي واشستsد واسستقاَم .
 :قو َ
 :أاصسولِه وقضسباِنهِ .

الsلُه صصادٌق في وعدِِه :

وعَد الsلُه تعالى رسسولَُه الكريَم ﷺ وصسحابَتُه رضسوانُ الsلهِ عليهْم  ،وأانجَز َلُهْم ما وعَدُهْم بِه فدخلوا مكَة
المكّرمَة معتمرينَ آامنيَن مَن العدuو غيَر خائفيَن مؤوuديَن مناسسكَ العمرِة كما أامَرُهُم اللsهُ بها .
وقد بشsسَر الsلهُ تعالى في هذهِ اآلياِت الكريمةِ بإاظهاِر الدين اإلسسÓمuي على سسائِر األديانِ بقوِة الحجةِ ،
وكمالِ التعاليم ِ  ،فهَو دينُ هدايةٍ وديُن حxق  ،ولذا انتشسَر في أارجاءِ األرضِض  ،نظًرا لما في طبيعتِهِ مِن
اسستقامةٍ وبسساطةٍ تتفُق مَع فطرِة اإلنسساِن فتÓئِمُ حاجاِت العمراِن والتقtدِم وحاجاِت البيئاِت المختلفةِ .

من صصفاِت الصصحابةِ:

 القsوُة في الديِن :المؤومنوَن يتم sسسكونَ بديِن الsلهِ تعالى ويدافعوَن عنهُ ويطبقوَنُه كما أامَرُهْم  ،وقد أامsدُهْم الsلُه تعالى
بالقsوِة َ ،فُهْم أاشسداُء حيَن يتعرضسونَ ألًذى مْن غيِرِهْم سسواءٌ أاكاَن في ديِنِهْم أاْم في أانفسِسِهْم .
 الرحمُة ألهِل اإليمانِ :المؤومنوَن الذيَن يحبّوَن الsلَه ورسسولَُه  ،يحبونَ أاحباَب الsلِه وأاحباَب رسسوِلِه  ،ولذا فهْم رحماُء واسسعو
الرحمةِ بالمؤومنيَن  ،وقْد رسsسَخ الديُن في أانفسِسِهْم هذا الخُُلَق الحميَد الذي يزيدُهْم قوًة وتماسسًكا فيكونون
«
كالجسسِد الواحِد المتراب ِ
حِمهْم وتعا ُ
طِفِهْم
ط القو u
ي  ،قاَل رسسولُ الsلِه ﷺ َ :مَثُل المؤومنيَن في تواuدهْم وترا ُ
َمثل الَجسسِد الواحدِ إاذا اشستكى منُه عضسٌو  ،تداعى لهُ سسائر الجسسدِ بالسسهرِ والحمى » (.)١
ُ َ
ّ
ُ
 طاعُة اللsهِ تعالى :المؤومنوَن بحسسنِ انصسياِعهم ألمِر الsلهِ تعالى  ،يكثروَن مْن أاعماِل الخيرِ ويقبلوَن على الsلهِ في كuل حاٍل
شسغَلهْم حب tالsلِه وعبادِتُه عِن اللهوِ والعب ِ
ث  ،فهمْ رهبانٌ بالليِل  ،فرسساٌن بالنهاِر  ،يكثروَن مَن العمِل
( )١مسسلم  ،الصسحيح  ،باب تراحم المؤومنين وتعاطفهم وتعاضسدهم  ،ج ٤رقم الحديث . ٢٥٨٦
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و ا ل ص س ِ Óة ك م ا ا أ ن ه ْم ي خ ل ص س و نَ ل ل sهِ ت ع ا ل ى  ،و ي ح ت س س ب و َن ا ل أ ج َر ع ن َد ُه ق ا َل ت ع ا ل ى
﴾ سسورة التوبة  ،من اآلية  ٧٢فظهرتْ آاثاُر العبادِة في تكوينِ
﴿
شسخصسياِتِهمْ وفي وجوِهِهم ِالسسمحةِ المضسيئةِ بنورِ اإليماِن بعيًدا عنِ التكبِر والُعجبِ
قريبًة منَ الناسِض بتواضسِعها النبيِل  ،وكريم ِخُلِقها وخشسوِعها لsلهِ تعالى .

وصصفُ الرسصوِل ﷺ وأاصصحابِه في التوراِة واإلنجيِل :

ت في التوراِة  ،كما بشsسَر اإلنجيُل أاي ًضسا بصسفاِتِهْم
ما تقّدَم منْ صسفاِت النبuي ﷺ وصسحابِتهِ قد ذكر ْ
ي أاخرَج فروَعُه فقّواهُ حتى صساَر غليظًا .قال الواحدي « مثٌل ضسرَبُه اللsهُ
فشُسuبهوا فيهِ بزرٍع تاٍم قو x
تعالى بمحمدٍ ﷺ وأاصسحاِبهِ  ،فالزرُع محsمٌد ﷺ وأاصسحاُبهُ المؤومنوَن حوَلهُ  ،كانوا في ضسعفٍ وقلةٍ
كما يكونُ أاsوُل الزرِع دقيًقا ثsم غل َ
ظ وقويَ وتÓحقَ فكذلَك المؤومنوَن قّوى بعضُسهم بع ًضسا حتى اسستغلظوا
واسستووا على أامِرهِْم » (. )١
النشضاطُ البنائي: t

ماذا تسستنتُج مِْن ذكِر صسفاِت الرسسولِ ﷺ وأاصسحابِه الكرامِ في التوراِة واإلنجيلِ ؟

وهكذا ،فالموؤمنوَن بهذا الوصسفِ يحقّقوَن النفَع ألنفسِسِهْم وللمجتمِع  ،فعلينا القتداُء بصسحابِة رسسوِل اللsهِ
ﷺ الذين آامنوا بِه وصسّدقوُه وسساندوُه فتحّقَق لهْم وعُد الsلهِ تعالى بمغفرِة الذنوِب والثواِب العظيم ِ
الدائم ِالذي ل ينقطُع .

( )١الطبري  ،جامع البيان في تفسسير القرآان  ،ج، ٩صض . ١٢٨
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األنشضطُة والتقويُم
أاsوًل  :أاكملِ العباراِت التاليَة بالكلمةِ المناسسبةِ :
ف اللُه تعالى رسسالَة اإلسسِÓم بأاsنها رسسالٌة . ..................
 -١وصس َ
ف المؤومنوَن بالقوِة في . ................
 -٢اتصس َ
 -٣الرؤويا بمعنى . .................
ثانًيا  :اسستنتجْ ما تسستفيُدُه مَن اآلياِت الكريمِة .
ثالثًا  :اسستخرْج مَن اآلياِت الكريمةِ مثاًل لكuل حكم ٍمَن أاحكاِم التجويدِ اآلتيةِ :
 مtد عارضٌض للسسكونِ مwد متصسٌل مtد صسلةٍ كبرى مwد منفصسٌل القلقلُةي
 إاخفاٌء شسفو ٌ إادغامٌرابًعا  :اسستخلصضِ الصسفاِت التي ينبغي للمسسلم ِالتحّلي بها .
ف الsلهُ تعالى الديَن اإلسسÓمsي بصسفتيِن وضuسحْهما .
خام ًسسا  :وصس َ
﴾.
سسادسًسا  :اشسرْح معنى قوِلهِ تعالى ﴿
سسابًعا  :قولُهُ تعالى ﴿
﴾ فيِه تعليمٌ مْن الsلهِ تعالى لعباِدهِ  ،اذكْرُه .
ثامنًا  :عّلل  :اجتماعَ الرحمةِ والشسدِة عنَد المؤومِن .
ث عنْ سسب ِ
تاسسًعا  :ارجعْ إالى مصسادرِ التعلّم ِوابح ْ
ب نزولِ اآليةِ رقم  ٢٧ودuوْنهُ في دفتِرَك .
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٢٤

ع والعششرونَ
س الراب ُ
الدرس ُ

ل صضحابةِ رسضولِ اللsهِ ﷺ حدي ٌ
ف
ث ششري ٌ
فضض ُ

تعرفتَ في الدرسضِ السسابِق بعضَض صسفاِت أاصسحاِب
ت ه˘يَ ال˘ت˘ي أاّه˘ل˘ت˘ُه˘ْم ل˘دع˘اِء
رسس ˘ولِ ال ˘sل ˘هِ ﷺ وه ˘ذِه الصس˘ف˘ا ُ
الرسسوِل ﷺ لهمْ كما ورَد في الحديثِ الشسريفِ التالي :

فuكْر في دللةِ قوِلهِ تعالى ﴿ :

﴾.
سسورة التوبة اآلية (. )١٠٠

عْن سسهٍل بنِ سسعدٍ السساعدي قال  :قال رسسوُل اللsهِ ﷺ :
« اللهsم ل عيشَض إال عيشَض اآلخرِة فاغفْر لأÓنصسارِ والمهاجرِة » (. )١
المعنى اإلجمالي للحدي ِ
ث الشضريف :
t

مناسصبُة الحدي ِ
ث:
دعا النبtي ﷺ في هذا الحديثِ الشسريفِ للمهاجريَن واألنصساِر بالمغفرِة في دنياُهْم وآاخرِتِهْم  ،وذلَك أاثناءَ
حفِرهِْم للخندقِ  ،فقد كانوا يحملوَن التراَب على أاكتاِفِهْم وكّلُهْم عزيمٌة وتصسميٌم ورغبٌة صسادقٌة في سسبيلِ
ُنصسرِة الديِن اإلسسÓمuي .

الدنيا مزرعُة اآلخرِة :
إان اإلسسÓمَ يأامُر المسسلميَن بعمارِة األرضِض وإاقامةِ العباداِت وفَق أامِر اللsهِ تعالى فيمشسوَن في مناكبِها
ويسسعوَن في سسبِلها  ،فهي المحطُة التي يتزsوُد منها المؤومُن لآÓخرِة  ،فعليِه أان يغتنَم فرصسَة الصسحِة
والقوِة والنشسا ِ
ط والشسباِب ليجعَل أاوقاَتُه كلsها في طاعِة الsلهِ تعالى فينافسَض في عمِل الخيراِت والحرصِض
على الصسالحاِت  ،ويدرَك أاsن الدنيا مزرعُة اآلخرِة  ،ليُحسسَن فيها الغرسَض والزرعَ والعملَ ؛ فيناَل النعيمَ
الدائَم في اآلخرِة  ،وقد رّبى النبtي ﷺ أاصسحاَبُه في الحدي ِ
ث الشسريفِ على أانْ ينهجوا هذا الطريقِ ؛
فيسسارعوا إالى توحيِد الsلهِ تعالى والسستقامِة على ديِنهِ  ،ويحكموَن في أاموِر حياِتِهْم كuلها طالبينَ الحَÓل،
( )١اإلمام البخاري  ،الصسحيح  ،كتاب الرقاق  ،باب ما جاء في الصسحة والفراغ وأان ل عيشض إال عيشض اآلخرة  ،رقم الحديث. ٦٠٥١
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مجتنبيَن الحراَم  ،مقيمينَ للصسِÓة ،مؤوّديَن للزكاِة  ،يتقونَ اللَsه حق sتقاِتِه ليفوزوا بالنعيم ِ
الدائم ِالخالدِ في الجنِة  ،ف Óخيَر ول فضسَل ول بقاَء إال في عيشِض اآلخرِة قاَل تعالى :
﴿
﴾  .سسورة النجم  ،اآليات ٤١ -٣٩

ي ﷺ للمهاجرينَ واألنصصاِر :
دعاُء النب u

نظًرا لجهوِد الصسحابِة رضسوانُ الsله عليهْم وتضسحياِتِهْم في سسبيلِ اللsهِ تعالى ،وبح ْسسِن صسحبتهْم للرسسوِل
ﷺ  ،وألعماِلِهْم الجليلةِ التي قّدموها في سسبيِل خدمِة إاخواِنِهْم المسسلمينَ  ،ولما فيهْم مْن الخيِر وصسدِق
النّية وَكثَرِة العبادِة  ،دعا لهم الرسسولُ ﷺ بالمغفرِة في الدنيا واآلخرِة  ،فكانت لهُم المكانُة العظيمُة التي
لْم تنَْلها جماعٌة قبَلهْم ؛ فهْم قوٌم أاخلصسوا األعماَل وسسابقوا بالطاعاِت  ،ابتÓهم الsلُه تعالى فرضسوا وصسبروا،
وأانعَم عليهم فاعـترفوا وشسكـروا  ،قال تعالى﴿ :
﴾ سسورة األنفال  ،من اآلية  ٧٢وقْد َخصsض الرسسوُل ﷺ المهاجريَن
واألنصساَر في هذا الحديثِ الشسري ِ
ف بالدعاءِ لما َلُهْم مْن فضسائَِل عظيمٍة  ،يمكن أاْن نوجَز بع ًضسا منها فيما
يلي :
 منْ فضضائِِل المهاجريَن  :أانهْم كانوا سسّباقيَن لإÓسسÓمِ  ،أاوفياَء لديِنِهْم  ،مخلصسيَن لربِهم ِ  ،قابلوا المِحَنوالشسدائَد بصسبٍر وثباٍت  ،وعزٍم أاكيدٍ فتحّملوا األذى مَن المشسركينَ في مّكَة حتى أاشساَر عليهُم الرسسولُ ﷺ
جهوا إاليها وقد تركوا ِمْن وراِئِهُم الوطَن  ،وماَلُهْم فيِه مْن ماٍل ومتاعٍ ابتغاءَ
بالهجرِة إالى المدينِة فتو s
مرضساِة الsلهِ تعالى وتصسديًقا بنبuيهِ محمدٍ ﷺ فوجدوا البديَل وهَو األخوُة اإلسسÓميُة .

 من فضضائلِ األنصضاِر  :أاsنهْم آاووا المهاجريَن في بيوتِهْم ،وواسسوُهْم ونصسروُهْم وآاثروُهْم على أانفسِسِهْموقّدموا بذلَك المثَل الصسادَق لإÓيثارِ وللمحبةِ في الsلهِ تعالى  ،كما أانهْم نصسروا الرسسوَل ﷺ وسساندوُه في
نشسِر الديِن اإلسسÓمuي وكان لهم إاسسهاٌم كبيٌر في اسستقراِر األوضساعِ في شسبهِ الجزيرِة العربية .
وقْد بَلَغ الصسحابُة الكراُم رضسواُن الsلهِ عليهْم مْن مرات ِ
ب الصسدِق واإليثاِر والحب uلرسسوِل الsلهِ ﷺ
وإلخواِنِهْم المؤومنيَن ما يعجُز البياُن عنْ وصسِفِه  ،فهذا الصسّديُق أابوبكر رافَق النبsي الكريمَ في هجرِتِه،
ومنحهُ من صسدِق المحبةِ والوفاِء حتsى أاsنُه لما وصَسَ Óالَغاَر لْيً Óدَخَل أابوبْكــٍر قّبَل رسسوِل اللsهِ ﷺ لينُْظَر
حsيٌة لِيقي رسُسوَل الsله ﷺ ِبَنْفسِسِه (. )١
أاِفي الَغاِر سَسُبٌع أاو َ
( )١إابن هشسام  :السسيرة النبوية  ،جـ ، ٢صض  ، ٩٤بتصسرف .
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وهِذِه أاtم عمارَة تثب ُ
ت إايماَنها وصسدَق محبِتها للرسسول ﷺ في غزوِة أاحٍد  ،فقْد كانتْ
تقاِتُل عِن النبuي ﷺ وتتلّقى عنهُ النباَل  ،وغيُرُهْم كثيٌر رضسواُن الsلهِ عليهْم جميًعا .

ي راوي الحدي ِ
ث:
تعّر ْ
ف على الصصحاب u

ي السساعد u
« هَو الصسحابtي سسهلُ بُن سسعدِ بِن مالكٍ األنصسار u
ي  ،ويكنى أابا العباسض  ،كان اسسمه حزًنا فسسماهُ
ِ
الرسسوُل ﷺ سسه . » ًÓقاَل الزهر t
ي  :رأاى سسهٌل بُن سسعدِ النبsي ﷺ  ،وسسمَع منُه  ،وذَكرأاsنُه كان لُه يومَ توفيَ
النبtي ﷺ خمسَض عشسرَة سسنةٍ  .عاشض سسهلٌ وطاَل عمُرُه حتى أادرَك الحجاَج بَن يوسسفٍ الثقفsي  ،توفَي سسنَة
ثماٍن وثمانينَ للهجرة  ،وهو ابن سس ٍ
ت وتسسعيَن سسنًة » (. )٢
فعليَك القتداُء بصسحابِة رسسولِ الsلهِ ﷺ في تفانيِهْم لخدمةِ دينِِهْم لنيِل الفوِز في الدنيا واآلخرِة

األنشضطُة والتقويُم
ف الصسحابَة التاليَة أاسْسماؤوُهْم إالى مهاجريَن وأانصساٍر :
أاsوًل  :صسنْ u
ب بُن عميٍر  ،عبادةُ بُن الصسام ِ
ت  ،سسعُد بُن معاٍذ،
أابو بكر الصسّديُق  ،نسسيبُة بنتُ كع ٍ
ب  ،مصسع ُ
ي  ،عائشسُة بنتُ أابي بكٍر  ،حفصسُة بنتُ عمَر بِن الخطاِب رضسي اللُsه تعالى عنهم .
أاسسماُء بنتُ عد x
جبكَ تجاَه صسحابِة رسسولِ الsلِه ﷺ .
ثانيـًـا  :بuيْن وا َ
ثالثـًـا  :عّلل دعاءَ النبuي ﷺ للمهاجريَن واألنصساِر .
رابًعا  :اسستنتجْ أامريِن مَن األموِر المسستفادِة مَن الحديثِ الشسري ِ
ف.
خام ًسسا  :بيuنْ فضسلَ اآلخرِة من خÓلِ قولِ النبuي ﷺ  « :ل عيشَض إال عيشَض اآلخرِة » .
سسادسًسا :ارجْع إالى مصسادِر التعلtم ِوابح ْ
ث عْن ثÓثٍة مَن الصسحابِة مبuيًنا فضسيلَة لكل uواحٍد منُهْم.

( )٢ابن األثير الحرزي  ،أاسسدالغابة في معرفة الصسحابة  ،ج ، ٢صض . ٣٩٠
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٢5

ن
س الخامسُس والعششرو َ
الدرس ُ

أاوُل سضفراِء اإلسضِÓم

إانُه أاحُد فتياِن قريشٍض  ،كان يعيشُض في مsكَة حياَة رغٍد
ونعيم ٍ ،لكsنُه لْم يتردْد في اتباِع النبuي محمدٍ ﷺ فسسارَع
ليسسمَع اآلياِت ُتْتلى والرسسوُل ﷺ يصسلي بالمسسلمينَ ،
فكاَن لهُ معَ اإلسسÓمِ موعٌد .

فuكر في السسؤوالِ التالي:
 م˘ ˘ا دوُرَك ف˘ ˘ي ت˘ ˘وضس˘ ˘ي˘ ˘ِح م˘ ˘ب ˘اد ِئ
اإلسسÓمِ لآÓخريَن؟

السضفيُر الداعيُة :
ب بنَ عميٍر
اختاَر الرسسولُ ﷺ مصسع َ
ألعظم ِمهمٍة  ،ليكونَ سسفيَرُه في المدينِة  ،يعّلُم أاهَلها اإلسسÓمَ
و ُيقرئُهُم القرآانَ و يؤومُهْم في الصسِÓة  ،وُيعّد المدينَة ليوِم الهجرِة العظيم ِ ...اختاَرُه وهَو يعلُم أانهُ يتمتُع
بصسفاٍت تؤوuهُلُه لهذهِ المهمِة العظيمِة  ،فقد أانعَم الsلُه عليِه بعقٍل راجٍح وخلٍق كريم ٍ ،ولقْد غزا اأفئدَة أاهِل
المدينةِ بزهِدهِ و ترفعهِ وإاخÓصِسهِ  ،وفي المدينةِ نزلَ مصسعبُ في ضسياَفةِ أاسسعدِ بِن زراَرة  ،وكانا
يأاتيانِ مًعا القبائَل والبيوتَ والمجالسَض تاليًا على الناسض ما معُه مْن كتاِب رuبهِ  ،هاتًفا بيَنُهْم في رفٍق عظيم ٍ
﴾ سسورة النسساء من اآلية. ١٧١
بكلمِة الsلهِ ﴿

حكمُة مصضعبٍ في الدعوِة :
ب صسفُة الداعيِة التي أاراَدها الsلُه تعالى في قـوِلِه ﴿ :
لقد تمّثلتْ في مصسع ٍ
﴾ سسورة النحل  ،من اآلية ، ١٢٥وذلَك عنَدما تعsرضَض
ت يوٍم
لموقفٍ كانَ يمكُن أان يعuرضَسُه للهِÓك لول عنايُة اللsهِ بهِ  ،وما آاتاُه من فطنِة عقٍل ،وعظمةِ روٍح  ،فذا َ
جال ًسسا ومعُه أاسسعُد بُن زرارَة وهَو َيِع ُ
ظ الناسضَ ففوجَئ بقدوِم ( أاسسيٍد بِن حضسيٍر )
كاَن مصسعبٌ
سسuيِد بني عبِد األشسهِل شساهًرا حربَتُه وهو يكاُد يتفsجُر مَن الغضس ِ
ب على ذلَك الرجِل الذي جاءَ من مsكَة ليْفِتَن
ب أاسسيًدا
قوَمُه عن دينِِهْم فوق َ
ب أاماَم أاسسيدٍ وقد انفرج ْ
ت أاسساريُرُه عن ابتسسامةٍ وض ّساَءٍة وخاط َ
ف مصسع ٌ
ت
قائً :Óأاولً تجلسُض فتسستمَع ؟ فإاْن رضسيتَ أامَرنا قبلَتُه وإاْن كـرهَتُه كففنا عـنَك ما تـكَرُه  .قال أاسسـيُد أانصسـف َ
وهَو يتلو القرآاَن الكريمَ ويشسرُح دعوَة اإلسسِÓم فشسرَح الsلُه
ب
وركز حـربتهُ وجـلسَض يصسغي لمصسع ٍ
صسدَرُه لإÓسسÓمِ فنطَق بالشسهادتيِن .
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نجاُح مصضع ِ
ب في مهمِتِه :
ب
بتوفيٍق مَن الsلهِ تعالى على إانجازِ مهsمتِهِ على أاكمِل وجهٍ  ،فبإاسسÓمِ
اسستطاعَ مصسع ٌ
أاسسيدٍ بِن حضسيٍر سسرى النبأاُ في المدينةِ كالبرِق  ،فجاَء سسعٌد بُن معاٍذ  ،وتُÓه سسعٌد بُن عبادةَ ،
وتÓهمْ أاشسرافُ األوسِض والخزرِج يعلنوَن إاسسÓمَُهْم وانضسماَمُهْم للuدينِ الجديِد  ،وارتsجتْ أارجاءُ
المدينةِ من فْرطِ التكبيرِ والتهليِل .
ب بنِ
وفي موسسم ِالحِج التالي لبيعةِ العقبِة الثانيةِ قدمَ للنبuي ﷺ وفٌد منْ يثرَب مَع مصسع ٍ
مكّونٌ مْن سسبعيَن رجً Óومعُهْم امرأاتاِن مّمن أاسسلموا  ،وكانَ ذلَك فاتحًة مباركًة لهجرِة
عميرٍ
الرسسوِل ﷺ إالى المدينةِ المنsورِة .
ب داعيًا إالى الsله تعالى  ،ناشسًرا للuدينِ
وهكذا ينبغي على كل uمسسلم ٍ أانْ يكوَن كمصسع ٍ
اإلسسÓمuي  ،في حلuهِ و َترحالِهِ .

األنشضطُة والتقويُم
أاsوًل  :اخترِ اإلجابَة الصسحيحَة مْن بيِن البداِئِل المعطاِة .
ب بنَ عميٍر
ليكونَ سسفيَرُه إالى المدينةِ :
 اختاَر الرسسولُ ﷺ مصسع َأا  -قبَل الهجرِة إالى الحبشسةِ .
ب  -قبلَ بيعةِ العقبةِ األولى .
ج  -بعَد بيعةِ العقبِة األولى .
د  -بعَد بيعِة العقبةِ الثانيةِ .
ف مْن إارسساِل الرسسولِ ﷺ مصسعًبا إالى المدينِة ؟
ثانًيا  :ما الهد ُ
ليكوَن سسفيَرهُ اإلى المدينةِ .
ب
ثالًثا  :علّْل اختياَر الرسسولِ ﷺ لمصسع ٍ
ب
من دعوِة أاهِل المدينةِ إالى اإلسسِÓم.
رابًعا  :اسستخلصْض ثَÓث نتائجَ حsقَقها مصسع ٌ
ب تقريًرا مُْخَتصسًرا من صسفحٍة واحدٍة عن حياِة
خام ًسسا  :ارجعْ إالى مركزِ مصسادِر التعلّم ِ ،واكت ْ
.
الصسحابuي الجليِل مصسع ٍ
ب بِن عميرٍ
سسادسًسا  :إاذا سسافرتَ إالى إاحدى الدوِل األجنبيةِ  ،كيف تكون سسفيًرا لديِنَك ؟
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٢٦

ن
س والعششرو َ
س السشادس ُ
الدرس ُ

ثباتُ الصضّديقِ

ب
أاsوُل مَْن أاسسلمَ مَن الرجاِل  ،وأانفَق ما يملُك في سسبيِل الدعوِة إالى الsلِه تعالى ،صسuديُق األمِة ،وصساح ُ
ف مشسهورٌة
رسسوِل الsلِه ﷺ في الغاِر  ،و خليفُتُه على األمِة  ،فضْسُلُه في اإلسسِÓم معلوٌم ل ُينكُر  ،لُه مواق ُ
منها  :موقُفُه يوَم وفاِة الرسسولِ ﷺ.

اأثُر وفاِة النبي ?uعلى الصضحابِة :
ت  ،فِمْنُهْم منْ
ت عقوُلُهْم واختلَط ْ
ُفِجَع المسسلمونَ بوفاِة النبuي ﷺ فُدهِشسوا دهشسًة بالغًة فطاشس ْ
أاُْقِعَد فلْم ُيِطِق القياَم  ،وِمْنُهْم َمْن اعُتِقَل لسساُنُه فلْم ُيِطِق الكَÓم  ،ومِنُهْم َمْن لمْ يصسuدْق خبَر وفاِتِه مثُل
حي ُ
عمَر
ث وقفَ صسارًخا يقوُل  :إاsن رجاًل مَن المنافقيَن يزعموَن أان sرسسوَل الsلهِ ﷺ توفَي  ،وإانs
ت  ،والsلِه ليرِجَعsن رسسولُ الsلِه ﷺ فْليقطعsن أايدي رجاٍل وأارجَلُهْم  ،يزعموَن أاsنه
رسسوَل اللِsه ﷺ ما ما َ
ت.
ما َ

ف أابي بكٍر الصضّدي ِ
ق
موق ُ

:

أاّما أابو بكـر فعنَدما َبَلغُه الخبُر كاَن جلَد العقِل والمقالِة حّتى دخَل على رسسوِل الsلهِ ﷺ وعيناهُ
ت وأامي يا نبsي اللsهِ طبتَ
ف عن وجِههِ وقّبلُه فقاَل  :بأابي أان َ
تهمِÓن  ،وزفراُتُه تترّدُد في صسدِرهِ فكشس َ
حًيا وميتًا  ،ثsم خرَج إالى الناسِض فحمَد الsله و أاثنى عليِه  ،وقال  :أال َمْن كاَن يعبُد محمًدا فاإsن محمًدا
ت  ،ثsم ت Óقوَلُه تعالى ﴿ :
قد مات  ،ومن كانَ يعبُد الsله فإاsن الsلَه حwي ل يمو ُ
﴾.

سسورة اآل عمران ،اآلية١٤٤

النشضا ُ
ط البنائي: t
 -١قاَل الرسسولُ ﷺ  « :إانما الصسبُر عنَد الصسدمةِ األُولى » (.)١
هذا الحدي َ
ث عنَدما َعِلَم بموِت الرسسوِل ﷺ .
 كيف طّبَق أابو بكٍر الصسّديقُ( )١اإلمام البخاري  ،الصسحيح  ،كتاب الجنائز  ،باب زيارة القبور ،ج ، ١رقم الحديث .١٢٢٣
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أاثُر ثباِت أابي بكٍر الصضّدي ِ
ق

:

سسمَع الصسحابُة كَÓم أابي بكٍر الصسديِق وتÓوَتُه لآÓياِت الكريمِة  ،فبكوا على فقداِن
رسسولِِهْم و حبيِبِهْم وهاديِهْم إالى طريِق الحuق  ،ورضسوا بقضسـاِء الsلهِ تعـالى على رسسوِلهِ ﷺ
بالمـوِت ،قـاَل ابُن عبـاسٍض
 « :واللsهِ لكأاsن الناسضَ لْم يعلموا أان sالsلهَ تعالى أانزَل هذهِ اآليَة
حّتى تÓها أابو بكــر فتلقاها منهُ الناسُض كلُtهْم  ،فما أاسسمُع بشسًرا مَن الناسضِ إال يتلوها  ،وأاsن
ت على
عمَر
ت ما تقّلني رجÓي  ،فهوي ُ
ت أابا بكٍر تÓها حتى ُعِقر ُ
قال  « :والsلهِ ما إاْن سسمع ُ
ت أان النبي ﷺ قد مات » )١( .
األرضِض حي ُ
ث علم ُ
s
يجبُ علينا التأاسّسي بالصسحابuي الجليِل أابي بكٍر الصسّديِق
جَلدِهِ وتحكيم ِ
في ثباِتهِ و َ
بصسيرِتهِ عنَد األزماِت والمواقِفِ الصسعاِب ،امتثاًل لقولِهِ تعالى ﴿ :
﴾  .سسورة البقرة  ،اآليات من ١٥٦- ١٥٥

األنشضطُة والتقويُم
ب من بيَن البداِئِل المعطاِة
أاsوًل  :اختْر البديَل المناسِس َ
جزعوا  ،فإاّنَك :
 إاذا حضسر َت جناَزًة ورأايتَ أاهَلها قد َ
أا -تشساِرُكُهْم .
ب -تواسسيهمْ .
ج  -تبتِعُد عنُهْم .
د  -توuبُخُهْم .
ثانــًيا  :صسفْ أاثَر وفاِة النبuي ﷺ على الصسحابِة .
ثالــًثا  :بماذا ترtد على َمْن يقوُل  :إاsن البكاَء يتنافى مع الصسبِر ؟
رابًعا  :اسستنتجْ الدروسضَ المسستفاَدَة من ثباِت الصسuديِق
عنَد وفاِة الرسسوِل ﷺ .
خام ًسسا  :ما رأاُيَك فيمْن يسسخ ُ
ط عنَدما تحtل بهِ مصسيبٌة ؟
سسادسًسا  :ارجْع إالى أاحدِ كت ِ
ب السسيرِة النبويةِ  ،واسستخرْج منها موقًفا آاخَر غيَر الذي ورَد في
.
الدرسِض يدtل على ثباِت أابي بكٍر الصسّديِق
( )١محمود المصسري  ،أاصسحاب الرسسول ﷺ ٢٠٠٢ ،م ،صض ، ٧٧بتصسرف .
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٢٧

ع والعششرونَ
س السشاب ُ
الدرس ُ

خطيبُة النسضاءِ

ف وأادواٌر عظيمٌة في نشسِر الuديِن اإلسسÓمuي على مuر التاريِخ  ،ولقْد كانتِ
للمرأاِة المسسلمةِ مواق ُ
المرأاُة المسسلمُة حريصسًة على التزّوِد بالعلم ِ والعمِل بهِ  ،وِمْن نماذِج ذلَك الصسحابيُة الجليلُة
أاسسماُء بنتُ يزيَد األنصساّريُة .

ت يزيَد
أاسضماءُ بن ُ

:

ت على
هَي الصسحابيُة الجليلُة أاسسماُء بنتُ يزيَد بِن السسكِن األوسسيُة األنصساريُة ،
 ،وفد ْ
ت أاّوَل مَن بايَع من النسساِء
رسسولِ الsلهِ ﷺ في ال sسسنةِ األولى للهجرِة وبايعْتُه بيعَة اإلسسÓمِ فكان ْ
وهَي المجاهدُة في سسبيلِ الsلهِ والمحuدثَُة الفاضسلُة  ،وُتَعtد ِمْن ذواِت العقلِ والuدينِ والخطابِة فقْد
جَعَلها ُتْدعى «خطيبَة النسساءِ» ،
أاوتي ْ
ح ْسسَن البياِن  ،وسِسْحَر البÓغةِ  ،وهو ما َ
ت فصساحَة الَكِلم ِ ،و ُ
وهَي مِنْ رواِة الحديثِ الشسري ِ
ف حي ُ
ث روتْ ما يقارُب واحًد وثمانيَن حديًثا ،وكانتْ تسستمعُ إالى
الرسسوِل ﷺ وتنهُل مِنْ تعاليم ِ النبsوِة وتسسأاُلهُ عنْ دقائِق األموِر كي تتفsقهَ في دينِها  ،ونسساءُ
ت عنُهنs
الصسحابِة كذلكَ يسسأالنَ رسسولَ الsلهِ ﷺ في أاموِر ديِنهن sول يتحsرجَْن في ذلكَ،وقد قال ْ
 ( :رِحَم الsلهُ نسساَء األنصساِر لْم يمنْعُهن sالحياُء مِنْ تعtلم ِفروضِض الuدينِ ) .
السسيدُة عائشسُة

ب الرسضوَل ﷺ
أاسضماُء تخاط ُ

اختارت نسساُء الصسحابِة أاسسماَء بن َ
ت يزيَد لسسؤوالِ الرسسولِ ﷺ في أامٍر مِْن أاموِرالuدينِ  ،فأاتْتهُ
ومما قالتُْه :
يا رسسولَ الsلهِ إاني رسسولُ َمنْ ورائي مِنْ جماعِة نسساءِ المسسلميَن  ،كtلtهن sيقْلَن بقولي  ،وهsن على
مثِل رأايي  ،إان sالsلهَ عsز وجsل بَعثَك إالى الرجاِل والنسساِء كافًة  ،فآامنا بَك واتبعناكَ  ،ونحنُ معاشسَر
النسساِء مقصسوراتٌ  ،قواعُد بيوٍت  ،وإاsن الرجاَل ُف uضسلوا بالجُُمَعات وشسهوِد الجنائزِ والجهاِد في
سسبيِل الsلهِ عsز وجل ، sوإاذا خرجوا للجهاِد حفْظنا لهْم أامواَلُهْم ،ورsبْينا أاولَدُهْم  ،وغزلنا
جِر يا رسسولَ اللsهِ ؟ .
أاثوابَُهْم  ،أاَفنشسارُكُهْم في األ ْ
مواقف من حياة الصضحابة رضضوان الله عليهم
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ف الرسضوِل ﷺ من قولِ أاسضماَء :
موق ُ
ت إالى أاصسحاِبِه  ،وقاَل  « :هل سسمعُتْم ْمقالَة امرأاٍة أاحسسَن سسؤواًل
بعد أان سسمعَ الرسسولُ ﷺ أاسسماَء التف َ
عنْ دينِها مْن هذهِ ؟ »
فقالوا  :بلى والsله يا رسسوَل الsلِه  ،ما َظننا أاsن امرأاًة تهتدي إالى مثِل هذا .
ت رسسولُ الsلهِ ﷺ إاليها فقاَل « :اْنصسرفي يا أاسسماُء  ،وأاَْعلمي َمنْ ورائكِ مَِن النسساءِ أان sحُ ْسسَن تبّعلِ
فالتف َ
إاحداُكsن لزوِجها  ،وطلَبها لمرضساِتِه  ،واتباَعها لموافَقِتِه  ،يعِدُل كsل ما ذكرِت للرجاِل ».
ت أاسسماُء فرحًة  ،وهي تهّلُل وتكبُuر اسستبشساًرا بما قاَلُه لها رسسوُل اللsهِ ﷺ .
فانصسرف ْ
إان عـبادةَ المرأاِة لرuبها وقياَمها بحقوِق زوِجها وأاداَء دوِرها في بيتِها ومجتِمِعها مْن تربيِة األبـناء ،
والمحافـظِة على األسسرِة  ،يعادُل كsل ما ُذكَِر من أاعماِل الرجاِل  .يقوُل اللsه َتعالى ﴿
﴾  .سسورة اآل عمران  ،من اآلية ١٩٥
لهذا يتبsينُ «أان sالمرأاَة المؤومنَة تحرصض على طلبِ العلم ِ ،والتزّوِد بهِ  ،والسسؤواِل عنُه  ،وعدِم الحياءِ
فيِه  ،وتنميةِ مواهبِها في الخطابةِ  ،وفِن اإللقاِء  ،والتعّوِد على إالقاءِ الكلماِت النافعةِ في محافلِ
النسساِء ،وتوجيِهِهن sلأÓخِÓق الفاضسلِة  ،وإارشسادهِن sلمعالي األموِر  ،والتحذيِر مْن كuل ُخُلقٍ ذميم ٍل يليقُ
بها » (. )١

األنشضطُة والتقويُم

أاsوًل :اختر اإلجابة الصسحيحة من بين البدائل المعطاة :
 كانت أاسسماء من أاهل : -١مكة  -٢المدينة  -٣الطائف  -٤اليمن .
ثانًيا  :ما األموُر المسستفاَدُة من سسؤوالِ أاسسماَء للنبuي ﷺ ؟
ثالًثا  :ما دللُة قوِل الرسسولِ ﷺ ألصسحاِبهِ «هل سسمعُتْم مقالَة امرأاٍة أاحسسَن سسؤوالً عن ديِنها مْن هذهِ ؟ » .
رابًعا  :ماذا تسستنتجُ مْن قوِل السسيدِة عائشسَة (رِحَم الsلُه نسساَء األنصسارِ لمْ يمْنعُهsن الحياءُ مْن تعّلم
فروضِض الuديِن ) ؟
خام ًسسا  :اسستنتجْ آاثاَر قيامِ المرأاِة بدوِرها في المجتمِع .
ب مقالًة مْن خمسسِة أاسسطٍر عنْ دورِ المرأاِة في المجتِمِع مْن خِÓل ما فهمَتُه مْن الموق ِ
ف
سسادسًسا  :اكت ْ
السسابِق .
( )١د .اأحمد الباتلي  ،مجلة الشسقائق  ،العدد  ٧٦شسوال ١٤٢٤هـ  ،ديسسمبر ٢٠٠٣م .
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راجُع العلميُةŸا
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الوحدة األولى  :صضفات الله تعالى
@أاحمد بن حمد الخليلي  ،جواهر التفسسير  ،سسلطنة عمان  :مكتبة اإلسستقامة ،ط ١٩٨٤ ، ١م .
@ أاحمد الشسرباصسي  ،موسسوعة له األسسماء الحسسنى  ،دار الجيل  ،بيروت  ،ط ١٤١٦ ، ٣هـ  ١٩٩٦م .
@ علي يحيى معمر  ،سسمر أاسسرة مسسلمة  ،معهد القضساء الشسرعي والوعظ واإلرشساد  ،سسلطنة عمان  ،ط١
 ١٤١٤ ،هـ  ١٩٩٣ ،م  ١٩٩٤-م.
@ فرحات الجعبيري  ،أانوار من القرآان  ،اإلنسسان والحياة  ،ط ١٤١٩ ، ١هـ  ١٩٩٨ ،م .
@ فرحات الجعبيري  ،ضسياء من العقيدة اإلسسÓمية  ،ط ١٤١٧ ، ١هـ  ١٩٩٦ ،م .
@ محمد الغزالي  ،المقصسد األسسنى في شسرح أاسسماء الله الحسسنى  ،دار الكوثر  ،ط ١٤١٩ ، ١هـ ١٩٩٨ ،
م  ،دمشسق .
@ محمد على الشسوكاني  ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسسير  ،بيروت  ،دار
إاحياء التراث العربي  ( ،بدون تاريخ ) .
@ محمود بن عمر الزمخشسري  ،الكشساف عن حقائق غوامضض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأاويل
بيروت  :دار الكتاب العربي  ،ط ١٩٨٧، ٣م .
@ مصسطفى مسسلم  ،مباحث في إاعجاز القرآان  ،جدة  ،دار المنارة  ،ط ١٤٠٨ ، ١هـ  ١٩٨٨ ،م .
@ نخبة من العلماء األمريكيين  ،الله يتجلى في عصسر العلم  ،عالم المعرفة  ،بيروت  ( ،بدون تاريخ ).
الوحدة الثانية  :المد
@ أاحمد محمود عبد السسميع الشسافعي  ،المسستنبط الجديد في قواعد التجويد  ،دار الكتب العلمية ،
بيروت  ،الطبعة األولى ٢٠٠٠م .
@ عبد البديع السسيد صسقر  ،التجويد وعلوم القرآان  ،وزارة التربية والتعليم  /دولة قطر ١٩٧٥ ،م .
@ عبدالله بن سسعيد القنوبي  ،القبسض في علم التجويد  ،مطابع النهضسة  /سسلطنة عمان ٢٠٠٢ ،م .
@ عطية قابل نصسر  ،غاية المريد في علم التجويد  ،الطبعة الرابعة  /القاهرة ١٩٩٤ ،م .
@ محمود علي بسسة  ،فتح المجيد شسرح كتاب العميد في علم التجويد  ،المكتبة األزهرية للتراث  ،الطبعة
الثانية ١٩٩٧ ،م .
الوحدة الثالثة  :اإلسضÓم دين السضÓم
@ السسيد سسابق  ،اسسÓمنا  ،دار الفكر  ،بيروت  ( ،بدون تاريخ ) .
@ سسيد قطب  ،السسÓم العالمي واإلسسÓم  ،دار الشسروق  ،القاهرة  ،ط١٩٧٩ ، ٨م .
@عزالدين الخطيب وآاخرون  ،نظرات في الثقافة اإلسسÓمية  ،الطبعة األولى  ،دار الفرقان للنشسر
والتوزيع ١٤٠٤ ،هـ ١٩٨٤ /م .
@موسسوعة الحديث الشسريف  :برنامج محوسسب من انتاج شسركة صسخر  ،اإلصسدار األول ١٩٩٦ ،م .
@وهبة الزحيلي  :التفسسير المنير  ،دار الفكر المعاصسر  ،الطبعة األولى ١٤١١هـ ١٩٩١/م .
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الوحدة الرابعة  :أاخÓق إاسضÓمية
@ أابو عيسسى محمد بن عيسسى الترمذي  ،الجامع الصسحيح  ،باب ما جاء في صسنائع المعروف  ،بيروت
 ،دار الكتب العلمية ١٩٨٧ ،م .
@ إاسسماعيل بن عمر ابن كثير  ،تفسسير القرآان العظيم  ،القاهرة  ،دار الفكر العربي  ( ،بدون تاريخ )
٢٠٠٣،م .
@ الربيع بن حبيب  ،الجامع الصسحيح  ،باب ( )١في النية  ،مسسقط  :مكتبة اإلسستقامة ٢٠٠٣ ،م .
@ الموسسوعة الذهبية  ،اإلصسدار األول  ، ١٩٩٧ -مركز التراث  ،األردن .
@ المكتبة األلفية للسسنة النبوية اإلصسدار األول  ١٩٩٩ -مركز التراث  ،األردن .
@ مواقع من األنترنت :
*Htt://www. Mara.gov.om/ library
* Htt://www. Islam-online.net
* Htt://www. Annabaa.org/ nabenwes

الوحدة الخامسضة  :العتدال في اإلسضÓم
@ عزالدين الخطيب وآاخرون  ،نظرات في الثقافة اإلسسÓمية  ،الطبعة األولى  ،دار الفرقان للنشسر
والتوزيع ١٤٠٤ ،هـ ١٩٨٤ /م .
@ محمد كامل عبد الصسمد  ،اإلعجاز العلمي  -اإلسسÓم والسسنة النبوية  -النترنت .
@ موسسوعة الحديث الشسريف  :برنامج محوسسب من انتاج شسركة صسخر  ،اإلصسدار األول ١٩٩٦ ،م .
@ وهبة الزحيلي  :التفسسير المنير  ،دار الفكر المعاصسر  ،الطبعة األولى ١٤١١هـ ١٩٩١/م .
@ يوسسف القرضساوي  ،الحÓل والحرام في اإلسسÓم  ،مكتبة وهبة ١٩٨٠ ،م .
الوحدة السضادسضة  :مواقف من حياة الصضحابة رضضوان الله عليهم
@ ابن األثير الحرزي ( المحدث )  ،أاسسد الغابة في معرفة الصسحابة  ،دار المعرفة ١٩٩٧ ،م .
@أابو محمد عبد الملك بن هشسام  ،السسيرة النبوية إلبن هشسام  ،دار الكتاب العربي ١٩٩٦ ،م .
@ أاحمد الباتلي  ،مجلة الشسقائق  ،العدد ١٤٢٤ ، ٧٦هـ ٢٠٠٣ ،م .
@بسسام محمد حمامي  ،نسساء حول الرسسول  ،دار دانية للطباعة والنشسر  ،دمشسق  ،الطبعة األولى ،
١٤١٣هـ ٣٩٩١ -م .
@الطبري  ،جامع البيان في تفسسير القرآان  ،ج - ٩دار الفكر ببيروت ١٩٨٨ ،م .
@محمد سسعيد البوطي  ،فقه السسيرة  ،دار الفكر -بيروت ١٩٩٠ ،م .
@ محمود المصسري  ،أاصسحاب الرسسول صسلى الله عليه وسسلم  ،دار التقوى للتراث  ،الطبعة األولى ،
٢٠٠٢م
@ موسسوعة الحديث الشسريف  :برنامج محوسسب من انتاج شسركة صسخر  ،اإلصسدار األول ١٩٩٦ ،م .
@وهبة الزحيلي  :التفسسير المنير  ،دار الفكر المعاصسر  ،الطبعة األولى ١٤١١هـ ١٩٩١/م .
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