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٢ الَوحدةُ الثّانيةُ
االستقامُة منهٌج وعمٌل

لَْت بإتقاٍن.   يتلُو اآلياِت )30 - 36(من سورِة فُصِّ

  . يُبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في النَّصِّ

  . ُر اآلياِت الواردَة في النَّصِّ يُفسِّ

يستنِتُج ثََمراِت المعاملِة باإلحساِن.  

ُح مفهومَ االستقامِة.   يُوضِّ

  . يستنتُج الِقيََم الُمستفادَة مَن النَّصِّ

يربُط الّدرَس بالواقِع الحياتّي.  

َيْوَم َلا َيْنَفُع َماٌل َوَلا َبُنوَن 

ريَف بإتقاٍن.   يقرأُ الحديَث النَّبويَّ الشَّ

  . يُحلُِّل مضموَن الحديِث النَّبويِّ

  . يُميُِّز بيَن اإلفالِس الماديِّ واإلفالِس الوارِد في الحديِث النَّبويِّ

  . لوكاِت الّسلبيّةَ الواردَة في الحديِث النَّبويِّ ينتقُد السُّ

حيِح.   لوِك الصَّ يستنتُج اآلثاَر اإليجابيّةَ للسُّ

يربُط الّدرَس بالواقِع الحياتّي.  

الوقُف وأحكاُمه 

يُبيُّن معنى الوقِف.  

دُ أنواَع الوقِف.   يُعدِّ

يستنتُج أهمِّيّةَ الوقِف.  

يُعطي أمثلةً مَن الواقِع عِن الوقِف.  

الّتراُث بيَن األصالِة والمعاصرِة

دُ دوَر العلمِ والتُّراِث اإلنسانيِّ في بناِء الحضارِة اإلنسانيِّة.   يُحدِّ

يُبيُّن معنى األصالِة والمعاصرِة.  

يُعطي أمثلةً مَن الواقِع عن دَْوِر العقِل في بناِء الحضارِة.  

يستنتُج دوَر األصالِة والمعاصرِة في بناِء الحضارِة.  
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٣ الَوحدةُ الثّالثةُ
مخالفُة األفعاِل لألقواِل - ظلُم الّنفِس

يتلُو اآلياِت )60 - 65( من سورِة النِّساِء بإتقاٍن.  

  . يُبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في النَّصِّ

  . ُر اآلياِت الواردَة في النَّصِّ يُفسِّ

ُسِل.   ِ وطاعِة الرُّ
يستنِتُج العالقةَ بيَن طاعِة الّلَ

  . يستنتُج الِقيََم الُمستفادَة مَن النَّصِّ

يربُط الّدرَس بالواقِع الحياتّي.  

أمانُة القضاِء

ريَف بإتقاٍن.   يقرأُ الحديَث النَّبويَّ الشَّ

  . يُحلُِّل مضموَن الحديِث النَّبويِّ

يُميُِّز بيَن الحالِل والحرامِ.  

يستنتُج عالمَ يستنُد القاضي في حكِمه.  

يُعطي أمثلةً يُبيُِّن فيها ردَّ الحقوِق إلى أصحاِبها.  

  . يستنتُج األحكامَ الُمستفادَة من الحديِث النَّبويِّ

يربُط الّدرَس بالواقِع الحياتّي.  

منهُج الّنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص في اإلدارِة 

يقرأُ مقتطفاٍت من سيرِة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص في اإلدارِة.  

دُ مفهومَ اإلدارِة.   يُحدِّ

دُ شروَط اإلدارِة النّاجحِة.   يُعدِّ

يستنتُج آثاَر اإلدارِة النّاجحِة في الفرِد والمجتمِع.  

يُعطي أمثلةً مَن الواقِع تتعلَُّق باإلدارِة النّاجحِة.  

اإليماُن باألنبياِء والّرسِل عليهُم الّسالُم

سالِة والنُّبّوِة.   ُح مفهومَ الرِّ يُوضِّ

سِل في نشِر الخيِر.   يُبيُِّن دوَر األنبياِء والرُّ

سِل.   دُ صفاِت الرُّ يُحدِّ

ماويِّة.   ساالِت السَّ يستنتُج َوحدَة الرِّ

ماويِّة.   يُبيُِّن فوائَد إنزاِل الكتِب السَّ
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٤ الَوحدةُ الّرابعةُ
خطُر الّنفاِق

يتلُو اآليتَين )10 - 11( من سورِة العنكبوِت بإتقاٍن.  

  . يُبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في النَّصِّ

  . ُر اآليتَين الواردتَين في النَّصِّ يُفسِّ

ُح مفهومَ النِّفاِق.   يُوضِّ

يذكُر آثاَر النِّفاِق في الفرِد والُمجتمِع.  

يُوّضُح َخطََر النِّفاِق على الفرِد والمجتمِع باألمثلِة الواقعيِّة.  

  . يستنتُج الِقيََم الُمستفادَة مَن النَّصِّ

المسؤولّيُة

ريَف بإتقاٍن.   يقرأُ الحديَث النَّبويَّ الشَّ

  . يُحلُِّل مضموَن الحديِث النَّبويِّ

يستنتُج بعَض طرائِق الكسِب الحالِل.  

يحرُص على اغتنامِ الوقِت بما ينفُع.  

ليمِة.   حيِّة السَّ يُحافُظ على العاداِت الصِّ

يربُط الّدرَس بالواقِع الحياتّي.  

منهُج الّنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص في االقتصاِد 

يقرأُ مقتطفاٍت من سيرِة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص في مجاِل االقتصاِد.  

يستنبُط مبدأَ التَّوازِن في اإلنفاِق.  

يستنتُج اآلثاَر اإليجابيّةَ لالقتصاِد المتوازِن.  

ُر أهمِّيّةَ االقتصاِد في حياِته.   يُقدِّ

استثماُر الوقِت 

يذكُر بعَض اآلياِت واألحاديِث التي تدعو الستثماِر الوقِت.  

يُعطي أمثلةً مَن الواقِع عن االستفادِة مَن الوقِت.  

يُعطي أمثلةً مَن الواقِع عن ضياِع الوقِت.  

دُ فوائَد تنظيمِ الوقِت.   يُعدِّ

يستنتُج اآلثاَر النّاجمةَ عن استثماِر الوقِت.  
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٥ الَوحدةُ الخامسةُ
األمانُة شرٌف ومسؤولّيٌة 

يتلُو اآلياِت )70 - 73( من سورِة األحزاِب بإتقاٍن.  

  . يُبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في النَّصِّ

  . ُر اآلياِت الواردَة في النَّصِّ يُفسِّ

يُعطي تعريفاً لألمانِة.  

يذكُر أنواَع األمانِة.  

يُعطي أمثلةً عن األمانِة من الواقِع الحياتّي.  

  . يستنتُج الِقيََم الُمستفادَة مَن النَّصِّ

ـِه تعالى فضٌل ِمَن اللَّ

ريَف بإتقاٍن.   يقرأُ الحديَث النَّبويَّ الشَّ

  . يُحلُِّل مضموَن الحديِث النَّبويِّ

حمِة.   دُ معنى الرَّ يُحدِّ

ِ على اإلنساِن.  
يُبيُِّن فضَل الّلَ

  . ِ الحسنى والحديِث النَّبويِّ
يربُط بيَن بعِض أسماِء الّلَ

ِ وغيِره.  
يُميُِّز بيَن العمِل المرتبِط برحمِة الّلَ

يربُط الّدرَس بالواقِع الحياتّي.  

الّسّنُة الّنبوّيُة

نّةَ النَّبويّةَ الّشريفةَ.   ُف السُّ يُعرِّ

نِّة النَّبويِّة.   دُ أنواَع السُّ يُحدِّ

نِّة النَّبويِّة مَع القرآِن الكريمِ.   يُبَيُّن تكامَل السُّ

يِّتها.   نِّة النَّبويِّة وحجِّ يستنتُج مكانةَ السُّ

الِخطبُة وأحكاُمها 

دُ معنى الِخطبِة.   يُحدِّ

دُ بعَض أحكامِ الِخطبِة.   يُعدِّ

رعيّةَ للِخطبِة.   يستنتُج اآلثاَر الشَّ

يُبيُِّن أُُسَس اختياِر كلٍّ مَن الخاطبَيِن لآلخِر.  
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٦ الَوحدةُ الّسادسةُ
تشريٌف وتكليٌف - وظيفُة اإلنساِن في الَكْوِن

يتلُو اآلياِت )30 - 37( من سورِة البقرِة بإتقاٍن.  

  . يُبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في النَّصِّ

  . ُر اآلياِت الواردَة في النَّصِّ يُفسِّ

ِ تعالى وعلمِ اإلنساِن.  
يُميُِّز بيَن علمِ الّلَ

دُ شروَط التَّوبِة.   يُعدِّ

  . يستنتُج الِقيََم الُمستفادَة مَن النَّصِّ

يربُط الّدرَس بالواقِع الحياتّي.  

اإلجماُع - القياُس

َف كاّلً من: اإلجماِع والقياِس.   يُعرِّ

يذكُر أدلّةَ اإلجماِع والقياِس في التَّشريِع.  

يُبيُِّن أنواَع اإلجماِع.  

دُ أركاَن القياِس.   يُعدِّ

عقُد الّزواِج

واِج.   دُ معنى عقِد الزَّ يُحدِّ

واِج.   يُبيُِّن أركاَن عقِد الزَّ

يذكُر أحكاماً تتعلَُّق بالَمْهِر.  

حيِح.   حيِح وغيِر الصَّ واِج الصَّ يُميُِّز بيَن عقِد الزَّ

واِج في حياِة الفرِد والمجتمِع.   يستنتُج آثاراً إيجابيّةً للزَّ

حقوُق المرأِة

نَثٰ َوُهَو ُمۡؤِمٞن فَلَُنۡحيَِينَُّهۥ َحَيٰوٗة َطّيَِبٗةۖ َوَلَۡجزَِينَُّهۡم   
ُ
ۡو أ

َ
يقرأُ اآليةَ الكريمةَ:  َمۡن َعِمَل َصٰلِٗحا ّمِن َذَكٍر أ

. ۡحَسِن َما َكنُواْ َيۡعَملُوَن ٩٧
َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
أ
يُبيُّن فوائَد عمِل المرأِة.  

يستنتُج حقوَق المرأِة.  
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الَوحدُة األولى



تفسير

يِن. ال إكراَه في الدِّ

تالوة

العروُة الوثقى.

حديث نبوّي

اإليماُن سبيُل األماِن.

سيرة نبوّية

بيِّ ملسو هيلع هللا ىلص في الّتربيِة  منهُج النَّ
والّتعليِم.

عقيدة

 اليوُم اآلِخُر.

بحوث علمّية

عاُء الغيِب. ادِّ
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 تهيئة

أَقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

ُر أصــَل التّوحيــِد،  ــرِّ ، وتُق آيــةُ الُكرســيِّ ســيّدةُ آِي القــرآِن الكريــمِ، تتضّمــُن قواعــَد التّصــّوِر اإليمانــيِّ
َ  بصفــاِت الكمــاِل الُحســنى؛ ِليستشــعَر اإلنســاُن عظمتـَـه ومحبّتـَـه  فيلتــزمَ التّقــوى  وتصــُف الّلَ

وطريــَق الّصــالِح.

هْل يصحُّ إجباُر النّاِس على تغييِر معتقداِتهم؟ ولماذا؟  

 نشاط

أَقرأُ وأُحّددُ:. ١

َمَٰوِٰت َوَما ِف  ُۥ َما ِف ٱلسَّ ُخُذهُۥ ِسَنةٞ َوَل نَۡومۚٞ لَّ
ۡ
ُ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ ُهَو ٱۡلَحُّ ٱۡلَقيُّوُمۚ َل تَأ  ٱللَّ

يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡمۖ َوَل ُيِيُطوَن 
َ
ۥٓ إِلَّ بِإِۡذنِهۦِۚ َيۡعلَُم َما َبۡيَ أ ِي يَۡشَفُع ِعنَدهُ ۡرِضۗ َمن َذا ٱلَّ

َ
ٱأۡل

ۡرَضۖ َوَل يَـُٔوُدهُۥ ِحۡفُظُهَماۚ َوُهَو 
َ
َمَٰوِٰت َوٱأۡل ءٖ ّمِۡن ِعۡلِمهِۦٓ إِلَّ بَِما َشآَءۚ وَِسَع ُكۡرِسيُُّه ٱلسَّ بَِشۡ
ٱۡلَعِلُّ ٱۡلَعِظيُم ٢٥٥  ]البقرة[.

المعنىالكلمةُ أو التّركيُب القرآنيُّم

١  .ِمَن الَوَسِن، وهو فتوُر أّوِل النّومِ مَع بقاِء اإلدراِك، والمرادُ: النّعاُس

٢  .ال يثقلُه، وال يشقُّ عليه

٣  .الّدائُم القيامِ في تدبيِر شؤوِن َخلِْقِه ورعايِتهم



1

15

تفسير

أُحّددُ وأَستنتُج:. ٢

الِفكَُرالتّفسيُرالتّراكيُب القرآنيّةُم

١   َُّه ال إلَه غيُره، الباقي الّذي له ُ  نفَسه، أن يصُف الّلَ
الحياةُ الّدائمةُ، القائُم بتدبيِر شؤوِن َخلِْقه.

٢
ُخُذهُۥ ِسَنةٞ َوَل

ۡ
 َل تَأ

 ٞنَۡوم
ُ  منّزهٌ عن  الّلَ

صفاِت النّقِص

٣  
جميُع الموجوداِت في ملِكه تعالى، يتصّرُف فيها 
كيفما يشاءُ، وال يستطيُع أحٌد يومَ القيامِة أْن يشفَع 

ألحٍد إاّل برضاه وأمِره.

ُ تعالى هو المالُك  الّلَ
الُمتصّرُف في َخلِْقه

٤

يِۡديِهۡم َوَما
َ
َيۡعلَُم َما َبۡيَ أ

ءٖ   َخۡلَفُهۡمۖ َوَل ُيِيُطوَن بَِشۡ
 ّۚمِۡن ِعۡلِمهِۦٓ إِلَّ بَِما َشآَء

ِ  بماضي الكائناِت وحاضِرها 
يحيُط علُم الّلَ

ومستقبِلها، وال يُطِْلُع أحداً من الَخلِْق على شيٍء من 
علِمه إال بمشيئِته.

٥  
أحاَط علُمه  وشمَل سلطانُه كلَّ َخلِْقه من سماِئه 
وأرِضه وال يشقُّ عليه حفظهما، وهو المتعالي عْن أْن 
يكوَن له ندٌّ أو شبيٌه، العظيُم في ذاِته وصفاِته وأفعاِله.

أَقرأُ وأَستنتُج:. ٣

ِ الُحســنى وصفاِتــه أثــٌر بالــٌغ فــي تربيــِة نفــِس اإلنســاِن وتهذيــِب ســلوِكه؛ إذ ينعكــُس التَّخلُّــُق بهــا 
ألســماِء الّلَ

والعمــُل بمقتضاهــا معاملــةً َحَســنَةً مــع النّفــِس واآلخريــَن.

 م
الّسلوُك المتوقُّعأثُرها في النّفسِأسماءُ الّلَ

اغتنامُ الوقِت واستثماُره في األعماِل المفيدِة.تقديُر قيمِة الحياِةالحّي١

الّشعوُر باالطمئناِن وراحِة النّفِسالقيّوم٢

التّواضُع وعدمُ االستعالِء على اآلخريَنالعلّي٣

ِ العظيم٤
تعظيُم شعائِر الّلَ

تقديُر قيمِة العلمِالعليم٥
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أَقرأُ وأبني موقفاً:. ٤

أربُط بواقعي

أذكُر مثاالً من حياتي 

 ِ
اليوميِّة عن حفِظ الّلَ

تعالى لإلنساِن.

ِ تعالى لإلنساِن:
ِحفُْظ الّلَ

ــاِة عُْرضــةٌ ألخطــاٍر ال تنتهــي، ومهمــا أخــَذ  ــي الحي اإلنســاُن ف
اإلنســاُن بأســباِب الحفــِظ  فقــد يُؤتــى الَحــِذُر مــْن مأمِنــه، فمــا 
ــه  ــَظ صّحِت ــه وِحْف ــَظ ماِل ــه وِحْف ــَظ نفِس ُ  ِحْف ــولَّ الّلَ ــْم يت ل
رَۡحــُم 

َ
ُ َخــۡرٌ َحٰفِٗظــاۖ َوُهــَو أ ُ  :  فَــٱللَّ فالخطــُر ماثــٌل؛ قــاَل الّلَ

ِٰحِــَي٦٤  ]اآليــة / يوســف[. فكــْم مــن ســائٍق يقــودُ مركبتَــه  ٱلرَّ
بســرعٍة عاليــٍة فــي طريــِق ســفٍر طويــٍل ثــمَّ غفــَل برهــةً وتنبـّـَه فــي 

ــاً مرّوعــاً. ــَل أْن يواجــَه حادث ــِت المناســِب قُبَي الوق

أَقرأُ وأُحّددُ:. ٥

ِ  وتنزيِهــه عّمــا ال يليــُق بــه وانفــراِده بالُملْــِك 
بيّنــْت آيــةُ الُكرســيِّ أصــوَل العقيــدِة ِمــْن توحيــِد الّلَ

ِف فــي الّســمواِت واألرِض، وأّن علَمــه محيــٌط بــكلِّ شــيٍء، فــال يصــحُّ بعدئــٍذ أْن يكــوَن إكــراهٌ علــى  والتّصــرُّ
ــِن. ي الّدخــوِل فــي الِدّ

ِ َفَقِد ٱۡسَتۡمَسَك  ُٰغوِت َوُيۡؤِمۢن بِٱللَّ ۚ َفَمن يَۡكُفۡر بِٱلطَّ ِ َ ٱلرُّۡشُد ِمَن ٱۡلَغّ  َلٓ إِۡكَراهَ ِف ٱدّلِيِنۖ قَد تَّبَيَّ
لَُمِٰت إَِل  ِيَن َءاَمُنواْ ُيۡرُِجُهم ّمَِن ٱلظُّ ُ َوِلُّ ٱلَّ ُ َسِميٌع َعلِيٌم ٢٥٦ ٱللَّ بِٱۡلُعۡرَوةِ ٱلُۡوۡثَقٰ َل ٱنفَِصاَم لََهاۗ َوٱللَّ
ۡصَحُٰب ٱلَّارِۖ 

َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
لَُمِٰتۗ أ ُٰغوُت ُيۡرُِجوَنُهم ّمَِن ٱلُّورِ إَِل ٱلظُّ ۡوِلَآؤُُهُم ٱلطَّ

َ
ِيَن َكَفُرٓواْ أ ٱلُّورِۖ َوٱلَّ

وَن٢٥٧  ]البقرة[. ُهۡم فِيَها َخِٰلُ

المعنىالكلمةُ القرآنيّةُم

١  .اسٌم لكلِّ ما يُطغي اإلنساَن ويصرفُُه عِن الحّق

٢  .انقطاَع

٣  .الباطِل
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الُعْرَوُة الُوْثَقى

 أتلو بإتقاٍن

َمَٰوِٰت َوَما ِف  ُۥ َما ِف ٱلسَّ ُخُذهُۥ ِسَنةٞ َوَل نَۡومۚٞ لَّ
ۡ
ُ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ ُهَو ٱۡلَحُّ ٱۡلَقيُّوُمۚ َل تَأ  ٱللَّ

يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡمۖ َوَل ُيِيُطوَن 
َ
ۥٓ إِلَّ بِإِۡذنِهۦِۚ َيۡعلَُم َما َبۡيَ أ ِي يَۡشَفُع ِعنَدهُ ۡرِضۗ َمن َذا ٱلَّ

َ
ٱأۡل

ۡرَضۖ َوَل يَـُٔوُدهُۥ ِحۡفُظُهَماۚ َوُهَو 
َ
َمَٰوِٰت َوٱأۡل ءٖ ّمِۡن ِعۡلِمهِۦٓ إِلَّ بَِما َشآَءۚ وَِسَع ُكۡرِسيُُّه ٱلسَّ بَِشۡ

ُٰغوِت َوُيۡؤِمۢن  ۚ َفَمن يَۡكُفۡر بِٱلطَّ ِ َ ٱلرُّۡشُد ِمَن ٱۡلَغّ ٱۡلَعِلُّ ٱۡلَعِظيُم ٢٥٥ َلٓ إِۡكَراهَ ِف ٱدّلِيِنۖ قَد تَّبَيَّ
ِيَن  ُ َوِلُّ ٱلَّ ُ َسِميٌع َعلِيٌم ٢٥٦ ٱللَّ ِ َفَقِد ٱۡسَتۡمَسَك بِٱۡلُعۡرَوةِ ٱلُۡوۡثَقٰ َل ٱنفَِصاَم لََهاۗ َوٱللَّ بِٱللَّ

ُٰغوُت ُيۡرُِجوَنُهم ّمَِن  ۡوِلَآؤُُهُم ٱلطَّ
َ
ِيَن َكَفُرٓواْ أ لَُمِٰت إَِل ٱلُّورِۖ َوٱلَّ َءاَمُنواْ ُيۡرُِجُهم ّمَِن ٱلظُّ

وَن ٢٥٧  ]البقرة[. ۡصَحُٰب ٱلَّارِۖ ُهۡم فِيَها َخِٰلُ
َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
لَُمِٰتۗ أ ٱلُّورِ إَِل ٱلظُّ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ

 نشاط

أَكتُب أمثلةً لألحكامِ التّجويديِّة اآلتيِة، وأَنطقها نُطقاً صحيحاً:. ١

إدغامٌ بغنٍّة

إظهاٌر شفويٌّ

إدغامٌٌ شفويٌّ

إدغامٌ بال غنٍّة

إظهاٌر

ٌ إخفاء
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تالوة ٢
أُبيُّن نوَع المدِّ في كلٍّ مَن األمثلِة اآلتيِة مع التّعليِل، وأنطُقها نُطقاً صحيحاً:. ٢

التّعليُلنوعُ المدِّالمثاُلم

١ ََلٓ إِۡكَراه 

٢ َشآَء 

٣ َعلِيٌم 

٤ يِۡديِهۡم
َ
 أ

٥ َْءاَمُنوا 

6 
 ِعۡلِمهِۦٓ إِلَّ

 التّقويم:

استخرْج من آياِت الّدرِس مثاالً تجويديّاً لكلٍّ مّما يأتي مع التّعليِل:

التّعليُلالمثاُلالحكُم التّجويديُّم

  المُ اسمِ الجاللِة مرقّقة١ٌ

مة٢ٌ   المُ اسمِ الجاللِة مفخَّ

مة٣ٌ   راءٌ مفخَّ

َّقة٤ٌ   راءٌ مرق

  إقالٌب٥

  إدغامٌ بال غنٍّة6
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اإليماُن سبيُل  األمان

 تهيئة

أَقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

ــُل عنــه  ــْن يزي ــه، وإلــى مَ ــِة احتياجاِت ــْن يســاعُده فــي حــلِّ مشــكالِته وتلبي ــاً إلــى مَ يحتــاُج اإلنســاُن أحيان
َّــه تعالــى  ِ تعالــى داعيــاً مســتعيناً بــه؛ لعلِمــه أن

شــواغَل نفِســه وهمومَــه، فيأخــذ باألســباِب، ويلجــأُ إلــى الّلَ
ُ تعالــى فهــو الُمعــاُن؛ قــال الّشــاعُر:     ، فَمــْن أعانَــه الّلَ وحــَدهُ القــادُر علــى كشــِف الّضــرِّ

وَسِل الذي أبوابُه ال تُحَجُب ال تسألَنَّ بني آدمَ حاجةً

وابُن آدمَ حيَن يُسأُل يغضُب ُ يغضُب إْن ترْكَت سؤالَه الّلَ

ِ تعالى بالّدعاِء دوَن األخِذ باألسباِب؟ ولماذا؟  
ما رأيُُك بَمْن يلتجئُ إلى الّلَ

 نشاط

أَقرأُ وأُحّددُ:  

ُ عنُهما، كنُْت خلَف النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يوماً، فََقاَل: قَاَل ابُن عباٍس رضي الّلَ

َ تَِجــْدهُ تَُجاهـَـَك، ِإذَا َســألَْت  َ يَْحَفظـْـَك، اْحَفــِظ الّلَ ِّــي أعلُّمــَك َكِلَمــاٍت: اْحَفــِظ الّلَ » يـَـا غـُـالمُ؛ إن

َّــةَ لـَـو اْجتََمَعــْت َعلـَـى أْن يَنَْفُعــوَك ِبَشــيٍء  ِ، َواعْلـَـْم: أنَّ األُم
، وِإذَا اْســتََعنَْت فَاْســتَِعْن بــالّلَ َ فَاســأَِل الّلَ

وَك إالَّ  وَك ِبَشــيٍء لـَـْم يَُضــرُّ ُ لـَـَك، َوِإن اجتََمُعــوا َعلـَـى أْن يَُضــرُّ لـَـْم يَنَْفُعــوَك إالَّ ِبَشــيٍء قـَـْد َكتَبــُه الّلَ

حــُف « )ســنن الترمــذي(. ُ َعلَيـْـَك، ُرِفَعــِت األَقـْـالَمُ َوَجفَّــِت الصُّ ِبَشــيٍء قـَـْد َكتَبـَـُه الّلَ

المعنىالمفردةُ أو العبارةُم

بأْن تلتزمَ أوامَره وتجتنَب نواهيَه.»  «١

يُصنَْك ويحِمَك.»  «٢

يتواّلك بالحفِظ والتّأييِد.»  «٣

تُِرَكت الكتابةُ بها.»  «٤

انتهى األمُر، فال تبديَل وال تغييَر فيما ُكِتَب في اللّوِح المحفوِظ.»  «٥
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حديث نبوّي٣

 أُحلُِّل الحديَث إلى ِفكٍَر

هــذا الحديــُث مــن جوامــِع َكِلِمــه ملسو هيلع هللا ىلص فهــو مــن أبلــِغ األحاديــِث وأوجِزهــا، ففيــه توجيهــاٌت نبويـّـةٌ لتوثيــِق 
ِ وحــَده، وال يليــُق باإلنســاِن أْن يســتعيَن أو يســأَل ســواه.

ِ تعالــى، وأنَّ النّفــَع والّضــرَّ بيــِد الّلَ
ــالّلَ الّصلــِة ب

َ يَْحفَظَْك: أوالً - اْحفَِظ الّلَ

ِ تعالى:
  حفُْظ أوامِر الّلَ

ِ تعالى، والتّخلِّق بالِقيَمِ النّبيلِة الّتي تثمُر سلوكاً َحَسناً في الحياِة.
يكوُن بتقوى الّلَ

 نشاط

أَقرأُ وأُبيُّن:. ١

الّسلوُك المستفادُالّدليُلم

١
  لَٰوةِ ٱلۡوُۡسَطٰى لََوِٰت َوٱلصَّ  قاَل تعالى:  َحٰفُِظواْ َعَ ٱلصَّ

]اآلية / البقرة:238[.  

يَۡمَٰنُكۡم  ]اآلية / المائدة:89[.٢
َ
قاَل تعالى:  َوٱۡحَفُظٓواْ أ

٣
ِ َحقَّ الَحيَاِء أَْن 

قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » َولَِكنَّ ااِلْسِتْحيَاءَ ِمَن الّلَ
أَْس َومَا َوَعى، َوالبَطَْن َومَا َحَوى « )سنُن التّرمذّي(. تَْحَفَظ الرَّ
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ِ اإلنسانَ:
حفُْظ الّلَ

ۡنَيــا  ِيــَن َءاَمُنــواْ بِٱۡلَقــۡوِل ٱثلَّابـِـِت ِف ٱۡلََيــٰوةِ ٱدلُّ ُ ٱلَّ َّــاه عليــه، قــاَل تعالــى:  يُثَّبـِـُت ٱللَّ بــأْن يثبّتـَـه علــى اإليمــاِن ويتوف
َوِف ٱٓأۡلِخــَرةِ  ]اآليــة / إبراهيــم:27[، وكذلــك يصونــه فــي أمــوِر دنيــاه ببدِنــه وولــِده وأهِلــه، ويبــارك لــه فــي عمــِره 

ِ  ]اآليــة / الرعــد:11[. ۡمــرِ ٱللَّ
َ
وماِلــه؛ قــاَل تعالــى:  َلُۥ ُمَعّقَِبـٰـٞت ّمِــۢن َبــۡيِ يََديـۡـهِ َوِمــۡن َخۡلفِــهِۦ َيَۡفُظونـَـُهۥ ِمــۡن أ

أَتأمُّل الُمخطََّط اآلتي ثمَّ أُكمُل:. ٢

يِن في أموِر الدِّ

 االستقامةُ
والوسطيّةُ

   واالعتداُل.   

في أموِر الّدنيا

مثال مثال

ِ َ ّ  

ِ تعالى وحَده بالّسؤاِل والّدعاِء واالستعانِة:
ثانياً - التّوجّهُ إلى الّلَ

ِ تعالــى بعــَد األخــِذ باألســباِب، فِمنــه وحــَدهُ يُطلـَـُب 
ــِه إلــى الّلَ ِ ملسو هيلع هللا ىلص األجيــاَل علــى التّوجُّ

يَحــثُّ رســوُل الّلَ
ۡســَتِجۡب لَُكــۡم  ]اآليــة / غافــر:60[.

َ
ــُه بالّدعــاِء، قــاَل تعالــى:  ٱۡدُعــوِنٓ أ العطــاءُ، وإليــه فقــط يُتوجَّ
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أَقرأُ وأَستنتُج:. ٣

الِقيَُم المستفادةُالّدليُلم

ِ َفُهَو َحۡسُبُه  ]اآلية / الطالق:3[.١ ۡ َعَ ٱللَّ ِ تعالى للُمتوكِّليَن.  َوَمن َيَتَوكَّ
كفايةُ الّلَ

بِٞي ٥٠  ]الذاريات[.٢ ِۖ إِّنِ لَُكم ّمِۡنُه نَِذيٞر مُّ ٓواْ إَِل ٱللَّ  فَفِرُّ

ِ  ]اآلية / يوسف:86[.٣ ۡشُكواْ َبّثِ وَُحۡزِنٓ إَِل ٱللَّ
َ
َمآ أ  قَاَل إِنَّ

 إِيَّاَك َنۡعُبُد ِإَويَّاَك نَۡسَتعُِي ٥  ]الفاتحة[. ٤

ِ وقدِره سكينةٌ واطمئنانٌ:
ثالثاً - اإليمانُ بقضاِء الّلَ

ِ تعالــى لــه وتأييــِده اســتنفَد جهــَده وطاقتَــُه فــي تحســيِن عمِلــه، واعتمــَد علــى 
إذا وثــَق اإلنســاُن بحفــِظ الّلَ

ِ تعالــى، 
ِّــُره لــه الَخلـْـُق؛ ألنـّـه يوقــُن أنَّ األمــوَر كلَّهــا بتقديــِر الّلَ ِ وحــَده فــي كلِّ شــؤوِنه، ال يبالــي بمــا يدب

الّلَ
ِ عــزَّ وجــلَّ وإرادِتــِه؛ قــاَل تعالــى:  ِإَون 

وأنَّ النَّفــَع والّضــرَّ قـَـَدٌر ال ينــاُل المــرءَ منــه إاّل مــا ســبَق فــي ِعلـْـمِ الّلَ
ِۦۚ  ۥٓ إِلَّ ُهــَوۖ ِإَون يـُـرِۡدَك ِبَــۡرٖ فَــَا َرآدَّ لَِفۡضلـِـهۦِۚ يُِصيــُب بـِـهِۦ َمــن يََشــآُء ِمــۡن ِعَبــادِه ٖ فَــَا َكِشــَف َلُ ُ بـِـُرّ َيۡمَسۡســَك ٱللَّ

َوُهــَو ٱۡلَغُفــوُر ٱلرَِّحيــُم ١٠٧  ]يونــس[.

أَربُط بيَن مضموِن اآليِة الّسابقِة وحديِث الّدرِس مُستنتجاً أثَر اإليماِن بالقضاِء والقَدِر في النَّفِس.  
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أَقرأُ وأُبيُّن موقفي:. ٤

يواجــُه اإلنســاُن العاقــُل مواقــَف الحيــاِة بشــجاعٍة وحكمــٍة، فلــو أنَّ أحَدهــم أغــرى إنســاناً بالنّفــِع فــال يمكــُن 
ُ تعالــى لــم يـُـِردْهُ لــه، وكذلــك ال يســتطيع إنســاٌن أْن يُلحــَق ضــرراً بآخــَر  أْن يحقِّــَق لــُه مــا يعــدهُ بــه إذا كان الّلَ

ِ  ]اآليــة / البقــرة:102[. َحــٍد إِلَّ بـِـإِۡذِن ٱللَّ
َ
ُ عليــِه؛ قــال تعالــى:  َوَمــا ُهــم بَِضآّرِيــَن بـِـهِۦ ِمــۡن أ ْرهُ الّلَ إذا لــْم يُقــدِّ

حرِة والمشعوِذينَ:    من السَّ

من دُعاِة الّشرِّ والفتنِة:   

رابعاً - اإلنسانُ أمامَ القضاِء والقدِر:

أَقرأُ وأُبيُّن:. ٥

عالقةُ اإلنساِن بالقضاِء والقدِر:
رها، فال مردَّ لها. . ١ ُ تعالى وقدَّ أموٌر تقُع في هذا الكوِن ال اختياَر لإلنساِن فيها، أرادَها الّلَ

 مثال:  
. 

 موقفي منها:  
 . 

 التّعليل:  
 . 

أموٌر يكوُن اإلنساُن مُخيّراً بين فعِلها وترِكها، وتكوُن نتيجةَ تفكيِره وإرادِته باختياِره وكسِبه، وقد . ٢
ُ تعالى مَن األزِل قبَل فعِلها مَن اإلنساِن. علَمها الّلَ

 مثال:  
. 

 موقفي منها:  
. 

 التّعليل:  
 . 
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 أتعلُّم منَ الّدرسِ:

١ .. ِ تعالى تحّقُق االطمئناَن واالستقراَر النّفسيَّ
ليمةُ والثّقةُ بالّلَ العقيدةُ السَّ

٢ .

٣ .

 التّقويم:

هل يُفَهُم من اإليماِن بالقضاِء والقَدِر ترُك الّسعي والعمِل؟ ولماذا ؟
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بيِّ ملسو هيلع هللا ىلص في الّتربيِة والّتعليِم منهُج النَّ

 تهيئة

أَقرأُ ثمَّ أُكمُل:  

ــاِل، وســرِد  ــُل ضــرِب األمث ــمِ مث ــِة والتّعلي ــي التّربي ــّددًة ف ــه أســاليَب متع ــي دعوِت ــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ف اعتمــَد النّب
ــاَس  ــُب النّ ــِر أســماِئهم، وكاَن يخاط ــاِس دوَن ذك ــِض النّ ــِض ببع ــئلِة، والتّعري القصــِص، وطــرِح األس

ــى: ِ تعال
ــوَل الّلَ ــالً ق ــم، ممتث ــم وحاجاِته ــاً أحوالَه ــم، مراعي ــم بحســِب بيئاِته ــدِر عقوِله ــى ق عل

 ۡحَســُن 
َ
أ ِهَ  بِٱلَّــِي  َوَجِٰدلُۡهــم  ٱۡلََســَنةِۖ  َوٱلَۡموِۡعَظــةِ  بِٱۡلِۡكَمــةِ  َرّبِــَك  َســبِيِل  إَِلٰ  ٱۡدُع   

]اآلية / النحل:125[.  

  

اغتنامُ الفرِص

الحواُر والنّقاُش

الموعظةُ

التّعزيُز اإليجابيُّ

والّسلبيُّ
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الِقيَُم المستفادةُالحديُث النّبويُّم

» لََقْد َرأَيُْت َرُجاًل يَتََقلَُّب ِفي الَْجنَِّة، ِفي َشَجَرٍة قَطََعَها ِمْن ظَْهِر الطَِّريِق، ١
َكانَْت تُْؤِذي النَّاَس « )صحيح مسلم(.

َُّقوا الظُّلَْم، فَِإنَّ الظُّلَْم ظُلَُماٌت يَْومَ الِْقيَامَِة « )صحيح مسلم(.٢ » ات

ُ ِفي َحاَجِتِه « )متفق عليه(.٣ » مَْن َكاَن ِفي َحاَجِة أَِخيِه َكاَن الّلَ

َهَداِء «٤ يِقيَن، َوالشُّ دِّ ُدوُق األَِميُن مََع النَِّبيِّيَن، َوالصِّ » التَّاِجُر الصَّ
)سنن التّرمذّي(  

ُ لَُه ِبِه طَِريقاً ِإلَى الَْجنَِّة « ٥ َل الّلَ » مَْن َسلََك طَِريًقا يَلْتَِمُس ِفيِه ِعلْماً، َسهَّ
)صحيح مسلم(.  

أَقرأُ وأُبيُّن:. ٣

ــي إســداِء  ــٍة ف ــَل بحكم ــى اإلنســاِن أْن يتعام ــِع، وعل ــه واجــُب الجمي ــُل ب ــِر والعم ــِل الخي ــى فع الّدعــوةُ إل
 ِ

النّصيحــِة لآلخِريــَن، لكــنَّ بعــَض ضعــاِف النّفــوِس يتظاهــُر باألخــالِق الَحَســنَِة، ويســتخدمُ الّدعــوَة إلــى الّلَ
تعالــى وســيلةً لتضليــِل النـّـاِس؛ فيدعــو إلــى ِفْكــٍر منحــرٍف متطــّرٍف، لتحقيــِق مصالــَح خاّصــٍة تُضعــُف بنيــاَن 

المجتمــِع، وتســهُم فــي بــثِّ الفرقــِة بيــَن أفــراِده.

التّعليُلغيُر موافٍقموافٌقالموقُفم

يخالُف فعلُه قولَه.١

٢
يغتنُم األوقاَت المناسبةَ في نشِر الخيِر 

ومساعدِة اآلخِريَن.

٣
يتأّكُد ِمْن صّحِة المعلومِة والخبِر قبَل 

نشِره.

٤
ينشُر األفكاَر المتطّرفةَ على مواقِع 

. التّواصِل االجتماعيِّ
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 أتعلُّم منَ الّدرسِ:

أَحذُر دعاَة الفتنِة والّسوِء.. ١

٢ .

٣ .

٤ .

 التّقويم:

ِمْن صفاِت المعلّمِ المربّي الّداعي إلى الخيِر الّصدُق واألمانةُ،
وّضْح أثَر هاتَين الّصفتَين في نفوِس اآلخِريَن.
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اليوُم اآلخُر

 تهيئة

أَقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

أّكــَدِت الكتــُب الّســماويّةُ علــى اإليمــاِن باليــومِ اآلخــِر، حيــُث نبـّـَه القــرآُن الكريــُم إلــى ذلــك فــي كلِّ 
ِ تعالــى، وذلــك ِمــَن الحكمــِة التــي تقتضــي أْن 

مناســبٍة، فَربَــَط اإليمــاَن باليــومِ اآلخــِر باإليمــاِن بــالّلَ
ُ تعالــى للخليقــِة معــاداً؛ يجزيهــم فيــه علــى كلِّ مــا كلََّفهــم بــه علــى ألســنِة ُرُســِله عليهــُم  يجعــَل الّلَ

نَُّكــۡم إَِلَۡنــا َل تُرَۡجُعــوَن ١١٥  ]المؤمنــون[.
َ
َمــا َخلَۡقَنُٰكــۡم َعَبٗثــا َوأ نَّ

َ
فََحِســۡبُتۡم أ

َ
الّســالمُ؛ قــاَل تعالــى:  أ

لماذا أّكَد القرآُن الكريُم على اإليماِن باليومِ اآلخِر؟  

 نشاط

أَقرأُ وأُبيُّن:. ١

اليــومُ اآلخــُر: هــو اليــومُ الــذي يُبَْعــُث فيــه النـّـاُس للحســاِب والجــزاِء، وقــْد وردَ ذكــُره فــي القــرآِن 
ــه، وألنَّ بعــَض النّــاِس كانــوا ينكرونــه أشــدَّ اإلنــكاِر؛ قــاَل تعالــى:  الكريــمِ بأســماٍء كثيــرٍة ألهميِّت
ۡهــُرۚ َوَمــا لَُهــم بَِذٰلـِـَك ِمــۡن ِعۡلــٍمۖ إِۡن  ۡنَيــا َنُمــوُت َوَنَۡيــا َوَمــا ُيۡهلُِكَنــآ إِلَّ ٱدلَّ  َوقَالـُـواْ َمــا ِهَ إِلَّ َحَياُتَنــا ٱدلُّ

ــوَن ٢٤  ]الجاثيــة[. ــۡم إِلَّ َيُظنُّ ُه

التّعليُلِمْن أسماِء اليومِ اآلخرالتّراكيُب القرآنيّةُم

ألنّه يفصُل بيَن الُمحقِّ والُمبطِل،  إِنَّ يَۡوَم ٱۡلَفۡصِل َكَن ِميَقٰٗتا ١٧  ]النبأ[.١
والُمحسِن والُمسيِء.

 فََهَٰذا يَۡوُم ٱۡلَۡعِث  ]اآلية / الروم:56[.٢

٣  َِونََضُع ٱلَۡمَوٰزِيَن ٱۡلقِۡسَط ِلَۡوِم ٱۡلقَِيَٰمة 
]اآلية / األنبياء:47[.  

 ِلُنِذَر يَۡوَم ٱتلََّاِق ١٥  ]اآلية / غافر[٤

٥
 ٖ ِ ُمَتَكّبِ

 إِّنِ ُعۡذُت بَِرّبِ َوَرّبُِكم ّمِن ُكّ
لَّ يُۡؤِمُن بَِيۡوِم ٱۡلَِساِب ٢٧  ]اآلية / غافر[.
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عقيدة٥

أَقرأُ وأَستنتُج:. ٢

ــُل  ــمِ ُســلوِكِه، فالمؤمــن يَْفَع ــِه َوتقوي ــِب أَخالِق ــاِة اإِلنْســاِن بتهذي ــٌغ فــي َحي ــٌر بال َ ــومِ اآلخــِر أَث لإليمــاِن بالي
ــراً؛ ألنَـّـه يَْعلــُم أنَـّـه محاســٌب ومســؤوٌل  ــرَّ َوِإْن كاَن َســْهالً مُيَسّ الَخيْــَر َوِإْن كاَن فيــِه مََشــقَّةٌ، َويَتََجنَّــُب الشَّ

ــه. ــه َوأهواِئ ــْس بمــدى مُوافَقِتهــا لرغباِت ــوَر بعواقِبهــا النّهائيّــِة، َوليَ عــن عملــِه، وأّن األمُ

الِقيَُم المستفادةُاآلياُت القرآنيّةُم

١  َخاُف إِۡن َعَصۡيُت َرّبِ َعَذاَب يَۡوٍم َعِظيٖم ١٥
َ
ٓ أ  قُۡل إِّنِ

]األنعام[  
النّتيجةُ مقياُس العمِل

٢

 َونََضُع ٱلَۡمَوٰزِيَن ٱۡلقِۡسَط ِلَۡوِم ٱۡلقَِيَٰمةِ فََا ُتۡظلَُم َنۡفٞس
تَۡيَنا بَِهاۗ َوَكَفٰ بَِنا 

َ
اۖ ِإَون َكَن ِمۡثَقاَل َحبَّةٖ ّمِۡن َخۡرَدٍل أ  َشۡيـٔٗ
َحِٰسبَِي ٤٧  ]األنبياء[

٣ ۡجَرُهم بَِغۡرِ ِحَساٖب ١٠
َ
وَن أ ِٰبُ  إِنََّما يَُوفَّ ٱلصَّ

]اآلية / الزمر[  

٤
نَّ َسۡعَيُهۥ َسۡوَف

َ
نَسِٰن إِلَّ َما َسَعٰ ٣٩ َوأ ن لَّۡيَس لِۡلِ

َ
 َوأ

ۡوَفٰ ٤١  ]النجم[
َ
 يَُرٰى ٤٠ ُثمَّ ُيَۡزىُٰه ٱۡلََزآَء ٱأۡل

٥
ۡنَيا َمَتٰٞع ِإَونَّ ٱٓأۡلِخَرةَ ِهَ َداُر  َيَٰقۡوِم إِنََّما َهِٰذهِ ٱۡلََيٰوةُ ٱدلُّ

ٱۡلَقَرارِ ٣٩  ]غافر[
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أَقرأُ وأَستنتُج:. ٣

ُّواْ وُُجوَهُكۡم قَِبَل ٱلَۡمۡشِِق َوٱلَۡمۡغرِِب َوَلِٰكنَّ ٱلِۡبَّ َمۡن َءاَمَن  ن تَُول
َ
قاَل تعال:  لَّۡيَس ٱلِۡبَّ أ

ٰ ُحّبِهِۦ َذوِي ٱۡلُقۡرَبٰ َوٱۡلََتَٰمٰ  ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ َوٱۡلِكَتِٰب َوٱلَّبِّيِـَۧن َوَءاَت ٱلَۡماَل َعَ بِٱللَّ
بِيِل  ]اآلية / البقرة:177[. َوٱلَۡمَسِٰكَي َوٱۡبَن ٱلسَّ

يَماِن: قاَل ملسو هيلع هللا ىلص في حديِث جبريل عليه الّسالمُ عندما سأله َعِن اإْلِ

ِه «  ِ، َوماََلِئَكِتِه، َوُكتُِبِه، َوُرُسِلِه، َوالْيَْومِ اآْلِخِر، َوتُْؤِمَن ِبالَْقَدِر َخيِْرِه َوَشرِّ
» أَْن تُْؤِمَن بِالّلَ

)صحيح مسلم(.  

 حكــُم اإليمــاِن باليــومِ اآلخــِر:   

 . 

 أُقيُّم ذاتي

ألتعّرَف مدى التزامي بسلوكي:  

أبداً أحياناً دائماً الموقُف الّسلوكيُّ

أتجاوُز عْن هََفواِت اآلخِريَن.. ١

أُواظُب على األعماِل الّصالحِة.. ٢

ِ تعالى.. ٣
 أُحاِسُب نَْفسي وأَطلُب الَمغِْفَرَة من الّلَ

أنصُح زمالئي بكظمِ الغيِظ وضبِط النّفِس.. ٤

أَْصِبُر ِعنَْد الُمصيبَِة َوأَتََحمَُّل الَمَشقَّةَ.. ٥
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 التّقويم:

لإليماِن باليومِ اآلخِر أثٌر في ضبِط نفِس اإلنساِن وتقويمِ سلوِكه.
. وّضْح ذلك بأمثلٍة من واقِعك الحياتيِّ



ادِّعاءُ معرفةِ الغيبِ 



بحوث علمّية
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٦
التّعريُفمالمصطلُحم

كتاباٌت وأرقامٌ وعَُقٌد يزعُم فاعلُها التّأثيَر في النّاِس نفعاً أو ضرراً.التّنجيُم١

ادّعاءُ االستدالِل على األسراِر واألحداِث والمفقوداِت بوسائَل توهُم اآلخِريَن.الكهانة٢ُ

التّنبُّؤ عْن علمِ الغيِب، وادّعاءُ معرفِة الخبايا وما سيجري في المستقبِل.العرافة٣ُ

َزعُْم معرفِة المستقبِل وما يجري من أحداٍث استدالالً بأحواِل الفلِك وحركِة الكواكِب.الّسحُر٤

أُفّكُر وأُناقُش:. ٢

اشتبه عنَد بعِض النّاِس علُم الفلِك بالتّنجيمِ، وال بدَّ من بياِن كلٍّ منهما:
علــُم الفلــِك هــو: دراســةٌ علميـّـةٌ لألجــرامِ الّســماويِّة، تعتمــُد علــى الّرصــِد والمالحظــِة مــع التّحليــِل والتّفســيِر 
للظّواهــِر الكونيـّـِة، وهــو مــَن العلــومِ المتطــّورِة فــي عصِرنــا، ومنهــا علــُم األرصــاِد الجويـّـِة وأحــوال الطّقــِس.
ــِب  ــركاِت الكواك ــِد ح ــالِل رص ــن خ ــتقبِل م ــي المس ــداٍث ف ــن أح ــيقُع م ــا س ــُؤ بم ّ ــو: التّنب ــُم فه ــا التّنجي أّم
والنّجــومِ ومنازِلهــا المقّســمِة علــى مــداِر األشــهِر والّســنِة )األبــراج(، وادِّعــاءُ تأثيــِر ذلــَك فــي حيــاِة النـّـاِس.

ــى أجهــزٍة    ــِن اعتمــاداً عل ــزالزِل والبراكي ــي: استشــعاُر اإلنســاِن حــدوَث ال ــِؤ الغيب  هــل يدخــُل ضمــنَ التّنبّ
ــٍة؟ ولمــاذا؟ ــٍة دقيق ّ ــٍة طبّي ــر أجهــزٍة علميّ ــه عب ــنِ وجنِس ــِة للجني ــِة الّصحيّ ــةُ الحال ــٍة، ومعرف ــاتٍ علميّ وتقنيّ

أَنقُد وأَبني موقفاً:. ٣

ــي    ــاِس محصــورًة ف ــِن النّ ــاُت ماليي ــُل أْن تكــوَن صف ــْل يعق  ه
اثنــي عشــَر برجــاً، وأْن تكــوَن لهــم جميعــاً نفــُس األقــداِر 

والتّصّرفــاِت؟

 إنَّ إمكانيـّـةَ التّنبـّـِؤ عبــر األبــراِج ال تتجــاوُز توقعــات الّصدفــِة،   
وال تَســتنُد إلــى أيِّ دليــٍل علمــّي. 

 التّغيّــراُت الكونيّــةُ تؤثّــُر فــي مســاِر األبــراِج ِلَمــا لهــا ِمــْن   
عالقــٍة بالنّجــومِ وأطواِرهــا المتعــّددِة وغيــِر الثّابتــِة، فكيــَف 
يمكــُن التّنبـّـُؤ بالمســتقبِل أو بأحــداِث العــامِ الجديــِد عبــر هــذه 

األبــراِج ؟؟!

أربُط بواقعي

أذكُر أمثلةً بأنّه قد يختلُف 

التّوءمُ الّذي ُوِلَد مع توءِمه 

الحقيقّي في كثيٍر من 

الّصفاِت والطّباِع ..!!
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أَقرأُ وأُبيُّن:. ٤

ُ تعالــى بهــا اإلنســاَن  الكهانــةُ والعرافــةُ والّســحُر والتّنجيــُم اعتــداءٌ علــى الفطــرِة اإليمانيـّـِة الّتــي كــّرمَ الّلَ
ُ تعالــى بــه؛ ومخالَفــةٌ لمبــدأ العقــِل الّســليمِ؛ ِلَمــا تقــومُ عليــه مــن ادّعــاٍء لعلــمِ الغيــِب الـّـذي اســتأثَر الّلَ

َتٰ ٦٩  ]طه[.
َ
اِحُر َحۡيُث أ قاَل تعال:  إِنََّما َصَنُعواْ َكۡيُد َسِٰحرٖۖ َوَل ُيۡفلُِح ٱلسَّ

موقفيالمصطلُحالّدليُلم

١  ثِيٖم ٢٢٢
َ
فَّاٍك أ

َ
ِ أ

ٰ ُكّ ُل َعَ َيِٰطُي ٢٢١ َتَنَّ ُل ٱلشَّ ٰ َمن َتَنَّ نَّبُِئُكۡم َعَ
ُ
 َهۡل أ

]الشعراء[.  
كهانة

 َفَيَتَعلَُّموَن ِمۡنُهَما َما ُيَفّرِقُوَن بِهِۦ َبۡيَ ٱلَۡمۡرءِ َوَزوِۡجهۦِۚ َوَما ُهم بَِضآّرِيَن بِهِۦ ٢
ِۚ َوَيَتَعلَُّموَن َما يَُرُُّهۡم َوَل يَنَفُعُهۡم  ]اآلية / البقرة:102[. َحٍد إِلَّ بِإِۡذِن ٱللَّ

َ
ِمۡن أ

قال ملسو هيلع هللا ىلص: » مَْن أَتَى َعّرافاً فََسأَلَُه َعْن َشْيٍء، لَْم تُْقبَْل لَُه َصاَلةٌ أَْربَِعيَن ٣
لَيْلَةً « )صحيح مسلم(.

أَقرأُ وأُقارُن:. ٥

ينقــادُ بعــُض ضعــاِف النّفــوِس إلــى األوهــامِ فيســتعينوَن بالّســحرِة والعّرافيــَن والمنّجميــَن بســبِب دوافــَع 
متعــّددٍة، لكــنَّ ذلــك لــْن يحّقــَق غايتَهــم المنشــودَة، بــل ســيوقعهم فــي مشــاكَل نفســيٍّة وصّحيـّـٍة وعقليـّـٍة 

وأخالقيـّـٍة وماليـّـٍة، وقــْد يــؤدّي إلــى نتائــَج اجتماعيـّـٍة مُدمِّــرٍة.

خصيّةُ المستقلّةُِمْن حيُث:م خصيّةُ المُنقادةُ لألوهامِالشَّ الَشّ

١ُ العقيدةُ اإليمانيّة

التّقليُد٢

استثماُر الوقِت٣

حلُّ المشكالِت٤

تقديُر الذّاِت٥

اتّخاذُ القراِر6
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أُبيُّن رأيي في كلٍّ من الحاالِت اآلتيِة، مع التّعليِل:. 6

التّعليُلغيُر موافٍقموافٌقالحالةُم

التّنبُّؤ باألحداِث المستقبليِّة عبر األبراِج.١

أخباُر الطّقِس.٢

الكشُف عْن جنِس الجنيِن.٣

استشعاُر حدوِث الّزالزِل والبراكين.٤

اللّجوءُ إلى الّسحرِة والعّراِفيَن لحلِّ بعِض ٥
المشكالِت.

 أتعلُّم منَ الّدرسِ:

تصديُق ادّعاِء الغيِب دليُل ضعِف اإليماِن واإلرادِة.. ١

الّسحُر والتّنجيُم جهٌل وتخلٌّف وضياٌع.. ٢

٣ .

 التّقويم:

في القرِن الحادي والعشرين، عصر العلمِ والتّطّوراِت التّقنيِّة العاليِة، ما رأيُك بَمْن يعتقُد صدَق مَْن يّدعي الغيَب 
ويتنبّأُ بأحداِث المستقبِل مع التّعليِل؟
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التدريبات

١ وّضْح معاني الكلماِت القرآنيِّة اآلتيِة: 

 ٱۡلَقيُّوُم  ٱنفَِصاَم  ِ  ٱۡلَغّ

٢  اكتْب كلمةَ )صح( جانَب العبارِة الّصحيحِة وعلّل، وكلمةَ )غلط( جانَب العبارِة الغلط، وصّحِح الغلَط:

) (     ُ  أحكامُ المدِّ في قوِله تعالى:  َلٓ إَِلَٰه إِلَّ ٱللَّ
منفصٌل وصلةٌ كبرى وطبيعي.

) (  في قوِله تعالى:  َل ٱنفَِصاَم  إخفاءٌ شفويٌّ   
ومدٌّ منفصٌل. 

) (  يُحاَسُب اإلنساُن عِن الحوادِث النّاجمِة من   
إهماِله وتقصيِره يوم القيامِة.

) (  اإلنساُن مسؤوٌل عِن األعماِل الّتي ال اختياَر   
له فيها.

) ( توقُّع هطوِل األمطاِر ال يَُعدُّ ِمن أخباِر الغيِب.  

) (  يستطيُع الّسحرةُ والمنّجمون كشَف األموِر   
المستقبليِّة.

٣ كيَف تحافُظ على نعمتَي الّسمِع والبصِر؟

٤  اكتْب من حديِث » اإليمانُ طريُق األماِن « العبارةَ الموافقةَ لكلٍّ منَ اآلياِت اآلتيِة، واستنتِج المبدأَ 
المستفادَ:

المبادئُعباراُت الحديِثاآلياُت الكريمةُم

١ ِ ۡمرِ ٱللَّ
َ
 َلُۥ ُمَعّقَِبٰٞت ّمِۢن َبۡيِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِهِۦ َيَۡفُظونَُهۥ ِمۡن أ

]اآلية / الرعد:11[.  
 إِيَّاَك َنۡعُبُد ِإَويَّاَك نَۡسَتعُِي ٥  ]الفاتحة[.٢

٣
ۡرٖ فََا َرآدَّ 

ۥٓ إِلَّ ُهَوۖ ِإَون يُرِۡدَك ِبَ ٖ فََا َكِشَف َلُ ُ بُِرّ  ِإَون َيۡمَسۡسَك ٱللَّ
ِۦۚ َوُهَو ٱۡلَغُفوُر ٱلرَِّحيُم ١٠٧  ]يونس[. لَِفۡضلِهۦِۚ يُِصيُب بِهِۦ َمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِه
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التدريبات

5 أكمْل ما يأتي:

ِمْن مهامِّ المعلّمِ الّداعي إلى الخيِر:  

٣. ٢ . ١ . 

ِمْن مبادِئ الّدعوِة إلى الخيِر:  

٣ . ٢ . ١ . 

6 بيّْن موقفََك ِمنَ العملِ في المجاالِت اآلتيِة، مع التّعليلِ:

التّعليُلالموقُفمجاُل العملِم

علُم الفلِك١

التّنجيُم٢

االستشعاُر عن بعٍد٣

الّسحُر٤

العرافة٥ُ

7 علّْل كاّلً ممّا يأتي:

المكانةُ العظيمةُ آليِة الُكرسيِّ في القرآِن الكريمِ.  

يِن.   ال يصّح إجباُر أحٍد على الّدخوِل في الدِّ

تسميةُ اليومِ اآلِخِر بيومِ الفصِل.  

اإليماُن باليومِ اآلِخِر يهذُّب أخالَق اإلنساِن َويُقّومُ سلوَكه.  

إمكانيّةُ حدوِث التّوقّعاِت عبر األبراِج ال تتجاوُز المصادفةَ.  

االبتعادُ عن العّرافيَن والكهنِة يدلُّ على اكتماِل شخصيِّة اإلنساِن.  

. ُٞخُذهُۥ ِسَنةٞ َوَل نَۡوم
ۡ
ُ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ ُهَو ٱۡلَحُّ ٱۡلَقيُّوُمۚ َل تَأ 8 فّسْر قولَه تعالى:  ٱللَّ



40

مشروع

تنميُة الّتفكيِر الّناقِد     

فكرةُ المشروِع:
نقُد حالِة االستعانِة بالّسحرِة والمشعوذيَن استناداً لمهاراِت 

التّفكيِر النّاقِد.
التّفكيُر النّاقُد: هو التّفكيُر الّذي يتطلُّب استخدامَ المستوياِت 

المعرفيِّة العليا، مثُل التّحليِل والتّركيِب والتّقويمِ.

مكانُ التّنفيِذ:

الّصفُّ

مّدةُ التّنفيِذ:
ٌ حّصةٌ درسيّة

أسلوُب التّنفيِذ:
فرديٌّ
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مشروع

طريقةُ التّنفيِذ:

كتابةُ موضوٍع تنقُد فيه هذه الحالة وفَق ما يأتي:  

جمُع معلوماٍت تتضّمُن:. ١

تعريَف التّفكيِر النّاقِد.  

بياَن خطواِت التّفكيِر النّاقِد.  

بياَن مزايا التّفكيِر النّاقِد.  

طرائَق تنميِة مهاراِت التّفكيِر النّاقِد.  

خطواُت النّقِد:. ٢

تحليُل حالِة اللّجوِء إلى الّسحرِة والمشعوِذيَن إلى نقاٍط رئيسٍة، ِمْن أسباٍب ومبّرراٍت ونتائَج.  

بياُن الحكمِ المنطقيِّ والعقليِّ لكلِّ نقطٍة من نقاِط الحالِة.  

النّتيجةُ النّهائيّةُ الّتي توّصلَْت إليها.  

البحُث في مكتبِة المدرسِة، أو الّشابكِة، مع توثيِق المعلوماِت الّتي ُجِمَعْت.  

  . يختاُر المدّرُس أفضَل األعماِل لتوضَع في مجلِة حائِط الّصفِّ

ملحوظة:

رِة. يُكلَُّف الطاّلُب بالمشروِع مع بدايِة الوحدِة األولى، ويُناقَُش المشروُع في الحّصِة الّدرسيِّة الُمقرَّ



الَوحدُة الّثانيُة



تفسير

االستقامُة منهٌج وعمٌل.

حديث نبوّي

َيْوَم لَا َيْنَفُع َماٌل َولَا َبُنوَن.

عبادة

الوقُف وأحكاُمه.

بحوث علمّية

الّتراُث بيَن األصالِة 
والمعاصرِة.
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االستقامُة منهٌج وعمٌل

 تهيئة

أَقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

ــَن  ــى اآلخِري ــمِ واإلســاءِة إل ــادُ عــن الظّل ــِر، واالبتع ــِل الخي ــى فع ــةُ عل ، والمداوم ــى الحــقِّ ــاُت عل الثّب
بالقــوِل أو الفعــِل دليــُل صــدِق اإليمــاِن، وســبُب تميـّـِز اإلنســاِن ونجاِحــه فــي الّدنيــا وســبيُل الوصــوِل 

إلــى أعلــى الّدرجــاِت فــي اآلخــرِة.

ما االستقامةُ؟ وما أثُرها في حياِة اإلنساِن؟  

 نشاط

أَقرأُ وأُحّددُ:. ١

لَّ َتَافُواْ َوَل َتَۡزنُواْ 
َ
ُل َعلَۡيِهُم ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة أ ُ ُثمَّ ٱۡسَتَقُٰمواْ تَتََنَّ ِيَن قَالُواْ َربَُّنا ٱللَّ  إِنَّ ٱلَّ

ۡنَيا َوِف ٱٓأۡلِخَرةِۖ َولَُكۡم  ۡوِلَآؤُُكۡم ِف ٱۡلََيٰوةِ ٱدلُّ
َ
واْ بِٱۡلَنَّةِ ٱلَِّي ُكنُتۡم تُوَعُدوَن ٣٠ َنُۡن أ بِۡشُ

َ
َوأ

ُعوَن ٣١ نُُزٗل ّمِۡن َغُفورٖ رَِّحيٖم ٣٢  ]فصلت[. نُفُسُكۡم َولَُكۡم فِيَها َما تَدَّ
َ
فِيَها َما تَۡشَتِهٓ أ

المعنىالكلمةُ القرآنيّةُم

١  .أنصاُركم

٢  .ضيافةً مُهيّأًة لكم

٣  .تتمنّوَن وتطلبوَن
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تفسير

أحّددُ وأبيُّن:. ٢

التّفسيُرالتّراكيُب القرآنيّةُم

ُ ُثمَّ ١ ِيَن قَالُواْ َربَُّنا ٱللَّ  إِنَّ ٱلَّ
 ْٱۡسَتَقُٰموا

ِ تعالى ثمَّ ثبتُوا على ذلك 
ُ  حاَل الّذيَن أعلنُوا إيمانَهم بالّلَ يُبيُّن الّلَ

قوالً وعمالً.

٢  
تبّشُرهُم المالئكةُ عنَد موِتهم مُطَْمئنةً لهم أاّل خوٌف عليهم مّما هم 

مُقدمون عليه من أموِر اآلخرِة، وال حزٌن على ما فاتهم من أموِر الّدنيا ِمْن 
ُ تعالى بها.  َّهم سيدخلوَن الجنّةَ الّتي وعَدهم الّلَ ولٍد وماٍل، وتبّشُرهم بأن

ۡنَيا ٣ ۡوِلَآؤُُكۡم ِف ٱۡلََيٰوةِ ٱدلُّ
َ
 َنُۡن أ

 َِوِف ٱٓأۡلِخَرة

نُفُسُكۡم ٤
َ
 َولَُكۡم فِيَها َما تَۡشَتِهٓ أ
 ُعوَن ٣١ َولَُكۡم فِيَها َما تَدَّ

ُ تعالى للمداوِميَن على طاعِته والُملتزِميَن بفعِل الخيِر ما ال عيٌن  أعدَّ الّلَ
رأَت وال أذٌن سمَعت وال خطَر على قلِب بشٍر.

٥ نُُزٗل ّمِۡن َغُفورٖ رَِّحيم ٣٢ٖ 

أَقرأُ وأُطابُق:. ٣

ــاِء  ــن العط ــم م ــى له ُ تعال ــدَّ الّلَ ــا أع ــِر وم ــِل الخي ــى فع ــَن عل ــاَل المداوِمي ــيُّ ح ــاُن اإلله ــَر البي ــَد أْن ذك بع
والتّكريــمِ عــرَض منهــَج المعلـّـمِ الـّـذي يبيـّـُن للنـّـاِس طريــَق الخيــِر فــي كلِّ زمــاٍن ومــكاٍن، فليــَس هنــاك عمــٌل 

ّــمِ. ــةً مــن العلــمِ والتّعل أعظــَم شــأناً وأشــرَف منزل

ِ وََعِمَل َصٰلِٗحا َوقَاَل إِنَِّن ِمَن ٱلُۡمۡسلِِمَي ٣٣  ]فصلت[. ن َدَعٓ إَِل ٱللَّ ۡحَسُن قَۡوٗل ّمِمَّ
َ
 َوَمۡن أ

ِ تعالىمالتّراكيُب القرآنيّةُم المنهُج التّربويُّ في الّدعوِة إلى الّلَ

١ ِ ن َدَعٓ إَِل ٱللَّ المداومةُ على فعِل الخيِر. ّمِمَّ

٢ وََعِمَل َصٰلِٗحا .تعالى ِ
االنقيادُ ألوامِر الّلَ

٣ َوقَاَل إِنَِّن ِمَن ٱلُۡمۡسلِِمَي .تعالى ِ
الّدعوةُ إلى عبادِة الّلَ
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أَتأمُّل المخطَّط اآلتي ثّم أُكمُل:. 6

ثمراُت اإلحساِن بالمعاملِة

على صعيِد

المجتمِع

- القضاءُ على العداواِت
    وإنهاءُ النّزاعاِت.

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

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

األُْسرِة

- تحقيُق المودِّة والّرحمِة
    بيَن أفراِد األُْسرِة.

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

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

الفرِد

- تقديُر الذّاِت.
................................... -
................................... -

 أتعلُّم منَ الّدرسِ:

الّصبُر على أذى اآلخِريَن واإلحساُن إليهم يهذُّب النّفَس اإلنسانيّةَ ويسمو بها.. ١

٢ .

 التّقويم:

ماذا لو أصبحِت االستقامةُ منهَج حياٍة وثقافةَ مجتمٍع؟
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َيْوَم اَل َيْنَفُع َماٌل َواَل َبُنوَن

 تهيئة

أَقرأُ وأُجيُب:  

َّــك تســيُر فــي الطَّريــق الغلــط، بــل  كنـْـَت تســيُر متَّجهــاً إلــى مــكاٍن مــا، وبعــَد أْن ِســْرَت طويــالً انتبهــَت أن
فــي الطّريــِق المعاكــِس! وأنَّ عليــك أْن ترجــَع المســافةَ الّتــي قطْعتَهــا كلَّهــا، ثــمَّ تبــدأ بالطّريــِق الّصحيــِح 

ِمــَن البدايــِة.

ما شعوُرك عندما اكتشْفَت غلطك؟  

ِ ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنـّـَك تســتطيُع تصحيــَح   
 لكنَّــَك أحســُن حــاالً مــن هــذا اإلنســاِن الــذي يحّدثنــا عنــه رســوُل الّلَ

مســاِرك قبــَل فــواِت األواِن.

 نشاط

أَقرأُ بإتقاٍن:. ١

قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » أَتَْدُروَن مَا الُْمْفِلُس؟ « قَالُوا: الُْمْفِلُس ِفينَا مَْن اَل ِدْرهََم لَُه َواَل مَتَاَع، فََقاَل:

َِّتــي يَأِْتــي يـَـْومَ الِْقيَامـَـِة ِبَصــاَلٍة َوِصيـَـامٍ َوَزَكاٍة، َويَأِْتــي قـَـْد َشــتََم هـَـَذا، َوقـَـَذَف  » ِإنَّ الُْمْفِلــَس ِمــْن أُم

ــَذا ِمــْن  ــَذا ِمــْن َحَســنَاِتِه، َوهَ ــَذا، فَيُْعطـَـى هَ ــَذا، َوَضــَرَب هَ ــَذا، َوَســَفَك دَمَ هَ ــاَل هَ ــَذا، َوأََكَل مَ هَ

َحَســنَاِتِه، فـَـِإْن فَِنيـَـْت َحَســنَاتُُه قَبـْـَل أَْن يُْقَضــى مَــا َعلَيـْـِه؛ أُِخــَذ ِمــْن َخطَايَاهـُـْم فَطُِرَحــْت َعلَيـْـِه، ثـُـمَّ 

طـُـِرَح ِفــي النَّــاِر « )صحيــح مســلم(.

 أُحلُِّل الحديَث إلى ِفكٍَر

ــَس  ــا أنَّ المفل ــُن لن ــُم ملسو هيلع هللا ىلص يبيّ ــا الكري ــاِع، ونبيُّن ــاِل والمت ــُد الم ــالَس فَْق ــاِس أّن اإلف ــن النّ ــٌر م ــرى كثي ي
ــاِل  ــن األعم ــراً م ــَل كثي ــْن فع ــَس مَ ــاً، ولكــنَّ المفل ــاالً أو متاع ــُك م ــذي ال يمل ــَس ذاك ال ــّي، لي الحقيق

ــم.  ــاءِة إليه ــم واإلس ــَن وظلِمه ــذاِء اآلخِري ــا بإي ــَر ثوابه ــا وخس ــمَّ أضاعه ــِة، ث الّصالح
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حديث نبوّي٢

: األساليُب التّربويّةُ في الحديِث النّبويِّ

لــم يُلــِق النّبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص المعلومــةَ علــى مســامِع أصحاِبــه مباشــرًة، بــل اســتثاَرهم بســؤاٍل مــن واقِعهــم: » أَتـَـْدُروَن 
ــَن لهــم المعنــى الحقيقــيَّ  ــّي، وبعــَد ســماِع جواِبهــم بيَّ ــُس؟ « مســتخدماً أســلوَب العصــِف الذّهن ــا الُْمْفِل مَ
ــم  َر له ــمَّ صــوَّ . ث ــدُّ ــُر وأش ــرِة أكب ــالَس اآلخ ــم أّن إف ــَن له ــمِ؛ وليبيّ ــَض المفاهي ــم بع ــَح له ــالِس؛ ليصّح لإلف
المشــهَد وكأنـّـه ماثــٌل أمامَهــم: إنســاٌن عمــَل الّصالحــاِت ولكنـّـه اعتــدى علــى حقــوِق النـّـاَس، فجــاؤوا ألخــِذ 
حقوِقهــم منــه فــي يــومٍ ال يُغنــي فيــه مــاٌل وال بنــون فيأخــذوَن مــن حســناِته، فــإن فنيــت حســناتُه وال زاَل 

ِ تعالــى.
ــَن الّلَ عليــه حقــوٌق؛ يُلقــوَن عليــه مــن ســيّئاِتهم بأمــٍر ِم

أَقرأُ وأُبيُّن:. ٢

األسلوُبالحديُث النّبويُّم

ْوِء، َكَحاِمِل الِمْسِك َونَاِفِخ الِكيِر.. « )صحيح البخاري(.١ اِلِح َوالسَّ » مَثَُل الَجِليِس الصَّ

ثُوِني مَا ِهَي؟ « )صحيح البخاري(.٢ َجِر َشَجَرًة الَ يَْسُقُط َوَرقَُها، ... فََحدِّ » ِإنَّ ِمَن الشَّ

٣ َ » َكاَن تَاِجٌر يَُداِيُن النَّاَس، فَِإذَا َرأَى مُْعِسراً قَاَل ِلِفتْيَاِنِه: تََجاَوُزوا َعنُْه، لََعلَّ الّلَ
ُ َعنُْه « )صحيح البخاري(. أَْن يَتََجاَوَز َعنَّا، فَتََجاَوَز الّلَ

أثُر العبادِة في تقويمِ سلوِك اإلنساِن:

العبــادةُ تُزّكــي النّفــَس وتهذّبُهــا، وتثمــُر األخــالَق الَحَســنَةَ، وتظهــُر آثاُرهــا فــي حيــاِة مؤدِّيهــا واقعــاً يعيشــه، 
َّهــا  وســلوكاً يتمثّلــه، فــإذا مــا رأينــا ســوءاً فــي التّصّرفــاِت والّســلوكاِت فهــذا يــدلُّ علــى خلــٍل فــي أداِئهــا، وأن

لــْم تحّقــْق غايتَهــا.
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أَتذّكُر وأَستنتُج:. ٣

األثُرالتّراكيُب القرآنيّةُالعبادةُ

تزكيةُ النّفِس والبعُد عِن الفحشاِء    الّصالةُ
والمنكِر.

   الّصيامُ

 ۡمَوٰلِِهۡم َصَدقَٗة ُتَطّهُِرُهۡم َوتَُزّكِيِهم بَِها
َ
 ُخۡذ ِمۡن أ

]اآلية / التوبة:103[.  

  الحجُّ

أَقرأُ وأَبني موقفاً:. ٤

الظّلُم ظلماٌت يومَ القيامِة:

ِ تعالــى، فاإلنســاُن 
تكــوُن العدالــةُ الُمطلقــةُ يــومَ القيامــِة حيــُث ينتصــُف فيــه المظلــومُ مــَن الظّالــمِ بأمــِر الّلَ

الـّـذي وردَ ذكــُره فــي الحديــِث ظلــَم غيــَره بمختلــِف أنــواِع الظّلــمِ.
ِ تعالــى تجتمــُع الخصــومُ، وتَُردُّ 

فــإذا مَضــِت الّدنيــا ولــْم يســتطِع المظلومــوَن أْن يســتردّوا حقوقَهــم، فعنــَد الّلَ
ِ تعالــى مبنيـّـةٌ علــى المســامحِة، وحقــوُق النـّـاِس 

ُّــك أحــداً؛ فحقــوُق الّلَ الحقــوُق إلــى أصحاِبهــا، وال يظلــُم رب
مبنيـّـةٌ علــى المشــاّحِة، فقــْد ال يتنــازُل صاحــُب الحــقِّ عــن حقِّــه.
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 أتعلُّم منَ الّدرسِ:

يستقيُم سلوُك اإلنساِن عندما يُصّحُح المفاهيَم الغلَط في حياِته.. ١

٢ .

٣ .

٤ .

 التّقويم:

كيَف تفّسُر قيامَ بعِض النّاِس بأداِء العباداِت، واإلساءِة إلى اآلخِريَن؟
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الوقُف وأحكاُمه

 تهيئة

أَقرأُ وأُجيُب:  

تتنــّوُع وجــوهُ التّكافــِل بيــَن أفــراِد المجتمــِع ِمــْن ِبــرٍّ وإحســاٍن، ومســاعدِة محتــاٍج، وإغاثــِة ملهــوٍف، 
وتعليــمِ إنســاٍن، وكفالــِة يتيــمٍ، وغيِرهــا مــن وجــوِه الخيــِر، ويرجــو كثيــٌر مــَن النـّـاِس أْن يكــوَن لــه 
ــِق،  ــِض المراف ــى إنشــاِء بع ــه، فيعمــُد إل ــَد وفاِت ــا بع ــى م ــه إل ــه نفُع ــا يجــري ل ــِر م ــْن أعمــاِل الخي ِم
ــه: » ِإذَا  ــِة بقوِل ــِة الجاري ــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بالّصدق ــِب النّب ــْن يحتاُجهــا؛ اســتجابةً لترغي ــا وقفــاً علــى مَ ويجعلُه
ــِه، َوَولَــٌد َصاِلــٌح يَْدعُــو  ــُع ِب ــاَت اإِلنَْســاُن انَْقطـَـَع َعَملـُـُه ِإالَّ ِمــْن ثَــالٍَث: َصَدقَــةٌ َجاِريَــةٌ، َوِعلـْـٌم يُنْتََف مَ

لَــُه « )ســنن الترمــذي(.

ما أهمِّيّةُ الوقِف بالنّسبِة للفرِد والمجتمِع؟  

 نشاط

أَقرأُ وأُبيُّن:. ١

يقــومُ بعــُض النـّـاِس بتخصيــِص منفعــِة شــيٍء مّمــا يملــُك لجهــٍة اجتماعيـّـٍة عامّــٍة، أو بإنشــاِء بنــاٍء 
َ ُيِــبُّ  ْۚ إِنَّ ٱللَّ ۡحِســُنٓوا

َ
ِ تعالــى؛ قــاَل تعالــى:  َوأ

يعــمُّ نفُعــه لخدمــِة المجتمــِع، تقّربــاً إلــى الّلَ
ٱلُۡمۡحِســنَِي ١٩٥  ]اآليــة / البقــرة[؛ وقــِد استشــاَر أحــُد الّصحابــِة النّبــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فــي أرٍض لــه مــاذا يعمــُل 
ــه(، واشــترى  ــا « )متفــق علي ــَت ِبَه قْ ــا، َوتََصدَّ ــئَْت َحبَّْســَت أَْصلََه ــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: » ِإْن ِش ــه النّب بهــا؟ فقــاَل ل

ُث. ــورَّ ُ ــُب وال ت ــاُع وال تُوه ــاِس ال تُب ــِة النّ ــا لعامّ ــةَ، وأوقَفه ــَر ُرْومَ ــان  بئ ــُن عف ــاُن ب عثم

 الوقُف هو:    

. 
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عبادة٣

أَقرأُ وأُطابُق:. ٢

هنــاك اشــتراٌك بالمعنــى بيــَن مصطلــِح الوقــِف وبعــِض المصطلحــاِت، والفــرُق دقيــٌق فــي ذلــك، فالّصدقــةُ 
مثــالً أعــمُّ مــَن الوقــِف؛ إذْ يصــحُّ تســميةُ كلِّ وقــٍف صدقــةً، وال يصــحُّ العكــُس، قــاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » ُكلُّ مَْعــُروٍف 

َصَدقـَـةٌ « )صحيــح البخــاري(.

المعنىمالمصطلُحم

تمليُك الّشيء حاَل الحياِة.اإلعارة١ُ

تمليُك منفعِة الّشيِء حاَل الحياِة أو بعَد الوفاِة.الهبة٢ُ

تمليُك الّشيِء أو منفعته بعَد الوفاِة.الوقُف٣

٤ُ اإلذُن باالنتفاِع بالّشيِء مَع بقاِء أصِله، ليَُردَّ إلى مالِكه.الوصيّة

أَقرأُ وأُبيُّن:. ٣

قــاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » ِإنَّ ِممَّــا يَلَْحــُق الُْمْؤِمــَن ِمــْن َعَمِلــِه َوَحَســنَاِتِه بَْعــَد مَْوِتــِه: ِعلْمــاً َعلََّمــُه َونََشــَرهُ، َوَولـَـداً 

ــِبيِل بَنَــاهُ، أَْو نَْهــراً أَْجــَراهُ، أَْو  ثـَـُه، أَْو مَْســِجداً بَنَــاهُ، أَْو بَيْتــاً اِلبـْـِن السَّ َصاِلحــاً تََرَكــُه، َومُْصَحفــاً َورَّ

ِتــِه َوَحيَاِتــِه؛ يَلَْحُقــُه ِمــْن بَْعــِد مَْوِتــِه « )ســنن ابــن ماجــه(. َصَدقـَـةً أَْخَرَجَهــا ِمــْن مَاِلــِه ِفــي ِصحَّ

األموُر الّتي تدخُل في الوقِف مّما ذكَره النّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  

. 

التّعليُل:   

. 
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أَقرأُ وأَستنتُج:. ٤

للوقِف أنواٌع عّدةٌ، كلُّها تؤدّي الغايةَ ذاتَها: 

، تكــوُن المنفعــةُ فيــه ألفــراٍد مَُعيِّنيــَن    ، أو أهلــيٌّ  فِمــْن حيــُث الجهــةُ الموقــوُف عليهــا هــو إمـّـا خيــريٌّ
)ســواء مــَن األقربــاِء أو مــَن الذّريـّـِة أو غيِرهــم(، وإمـّـا مشــترٌك بينهمــا؛ مثــُل أْن يوقــَف اإلنســاُن منفعــةَ 

أرٍض علــى ذريـّـِة شــخٍص، وفــي وجــوِه الخيــِر بحســِب شــرِط الواقــِف.

ــاجِد    ــكاِلها، كالمس ــتّى أش ــِع بش ــوالِت والمناف ــاراِت والمنق ــُف العق ــوُف: وق ــُث الموق ــْن حي  وِم
والمــدارِس ودوِر األيتــامِ، والنّقــوِد والكتــِب واألوانــي، وغيِرهــا.

 وتتّضــُح أهمِّيـّـةُ الوقــِف ِمــْن خــالِل الفوائــِد الّتــي يحّققهــا، فــُدوُر رعايــِة األيتــامِ وذوي الّشــهداِء مثــالً   
تقــومُ بالعنايــِة بهــم وتعليِمهــم وتأميــِن مســتقبِلهم بمــا يســهُم فــي بنــاِء المجتمــِع وازدهــاِره.

ِمْن أمثلِته نوعُ الموقوِفم
أهمّيّتُه على صعيِد

المجتمِعالفرِد

المشافيالعقاُر١

أدواُت التّعلّمِالمنقوُل٢

حّصةٌ في أرٍضالمشاُع٣

أربُط بواقعي

أذكُر أمثلةً أخرى من 

الواقِع عِن الوقِف.
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 أتعلُّم منَ الّدرسِ:

يسهُم الوقُف في تعزيِز االقتصاِد الوطنيِّ ووحدِة المجتمِع.. ١

٢ .

٣ .

 التّقويم:

يوجُد في بلِدنا الكثيُر من األراضي والعقاراِت الّتي أُوِقَفت على جهاِت الخيِر.
اقترْح بعَض األساليِب الستثماِرها بما يعودُ نفُعه على الفرِد والمجتمِع.
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الّتراُث بيَن األصالِة والمعاصرِة

 تهيئة

أُفّكُر وأُجيُب:  

الّرتاُث هو: اإلرُث الفكريُّ الثّقافيُّ والماديُّ

الّذي وصلَنا عبَر العصوِر ِمْن آباِئنا وأسالِفنا،
والّذي ما يزاُل فاعالً في ثقافِتنا الّسائدِة،

ويشمُل عناصَر، منها:

معنويٌّة

 ِمْن ِفْكٍر وثقافٍة وِقيَمٍ 
وعاداٍت وتقاليَد

ماّديٌّة

ِمْن آثاٍر وِحَرٍف يدويٍّة
وصناعاٍت تقليديٍّة

فهو َعْرٌض متغيٌّر ِمْن إبداِع اإلنساِن

هْل يعرقُل التّراُث مسيرَة تطّوِر المجتمِع؟ ولماذا؟  

 نشاط

أَقرأُ وأُطابُق:. ١

ــَن  ــِة الذّاكــرِة لإلنســاِن، فهــو ملــيءٌ بالثّميــِن والغــثِّ ِم ــِة بمثاب ، وهــو بالنّســبِة لألمّ التـّـراُث نتــاٌج بشــريٌّ
األحــداِث والكتابــاِت والّروايــاِت، وفــرٌق كبيــٌر بيــَن مـَـْن يتمّســُك بتــراٍث توقـّـَف عــِن النّمــِو تفصلـُـه عــِن 
ــْن يفّكــُر بتــراٍث قابــٍل للتّجــّدِد يخضــُع باســتمراٍر للمراجعــِة والنّقــِد  الحاضــِر مســافاٌت طويلــةٌ، وبيــَن مَ

ويشــّكُل جــزءاً ِمــَن الحاضــِر. 
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٤
أمثلةٌمُمقّوماُت التّراِثم

أنماُط تفكيٍر، وعاداٌت، ومُثٌل.معارُف١

أَُسٌر، ومدارُس، ودُوُر عبادٍة.ِقيٌَم٢

فنوٌن شعبيّةٌ، ومعماريّةٌ، وزخرفيّةٌ، وتصويريّةٌ.نظٌم ومؤّسساٌت٣

علومٌ أساسيّةٌ، وإنسانيّةٌ، وطبيعيّةٌ.صنٌع وإبداٌع٤

أُناقُش وأَبني موقفاً:. ٢

يســمو القــرآُن الكريــُم والّســنّةُ النّبويـّـةُ علــى التـّـراِث؛ ألنَّ التـّـراَث ِمــْن نتــاِج البشــِر يتضّمــُن مــا هــو إيجابــيٌّ 
ــنِّة  ــمِ والّس ــرآِن الكري ــُط بالق ــُز ينضب ــُل والُمميَّ ــراُث األصي ّ ، فالت ــُر حضــاريٍّ ــا هــو ســلبيٌّ غي ، وم إبداعــيٌّ

النّبويـّـِة، وال يتعــارُض معهمــا.

ۡكَرُم ٣ 
َ
 َوَربَُّك ٱأۡل

ۡ
نَسَٰن ِمۡن َعلٍَق ٢ ٱۡقَرأ ِي َخلََق ١ َخلََق ٱۡلِ  بِٱۡسِم َرّبَِك ٱلَّ

ۡ
قال تعال:  ٱۡقَرأ

نَسَٰن َما لَۡم َيۡعلَۡم ٥  ]العلق[. ِي َعلََّم بِٱۡلَقلَِم ٤ َعلََّم ٱۡلِ ٱلَّ

أَقرأُ وأُطابُق:. ٣

األصالــةُ والمعاصــرةُ ليســتا علــى طرفـَـي نقيــٍض، فهمــا متكاملتــاِن فــي البُنــى الثّقافيِّة، وال وجــودَ إلحداهما 
، وعــدمِ الخــروِج عــن ثوابِتــه وطابِعــه الُمميَّــِز،  دوَن األخــرى، فاألصالــةُ تعبـّـُر عــِن التـّـراِث بشــكٍل واقعــيٍّ
َّهــا نقطــةُ انطــالٍق أليِّ تطــّوٍر وتجديــٍد، وتكييــف عناصــِر التـّـراِث مــَع المتغيـّـراِت المجتمعيـّـِة والعالميِّة. ألن
ــي  ــِة ف ــراِت األساســيِّة الحادث ــع المتغيّ ــِف م ــى التّكيّ ــدرَة عل ــالِق، والق ــي عــدمَ االنغ ــا المعاصــرةُ فتعن أم
العالــمِ، وذلــك بالتّمّســِك بالمبــادِئ والِقيـَـمِ، والُمثـُـِل العليــا، وتطويــِر العــاداِت والتّقاليــِد المجتمعيـّـِة بمــا 
يناســُب روَح العصــِر، فالمعاصــرةُ بحــدِّ ذاِتهــا تخضــُع إلــى تغيـّـٍر اجتماعــيٍّ دائــمٍ وســريٍع. والبيئــةُ المحيطــةُ 

بالفــرِد كثيــراً مــا تتغيـّـُر خــالَل فتــرِة حياتــه، ويصبــُح تعلـّـُم األمــِس أقــلَّ اســتعماالً فــي حيــاِة الغــِد.
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األصالة١ُ
االنتقاُل ِمْن حاٍل إلى أخرى انتقاالً يؤثُّر في العمليِّة الّتي 

تقومُ بها البنيةُ موضُع التّغييِر، وقْد يكوُن سلبيّاً، وقد يكوُن 
إيجابيّاً.

المعاصرة٢ُ
حالةٌ لنهٍج ما يتّسُم باالستقراِر النّسبيِّ في العالقِة بيَن 

عناصِره، ومكوناِته.

الثّباُت٣
احترامُ قيَمِ المجتمِع وتقاليِده وثقافِته بوعي تراِثه وتأكيِد 
هويِّته والقدرِة على االستمراِر في التّميِّز واإلبداِع في 

إنتاِج أعماٍل إنسانيٍّة وتطويرها.

اإلبداُع٤

مجموعةُ االتّجاهاِت والِقيَمِ وأساليِب التّفكيِر الّتي يتمتُّع 
بها الفردُ والّتي تتطلّبُها المشاركةُ الفّعالةُ لالستمراريِّة 

في بناِء مجتمٍع حضاريٍّ )التّجديُد فيه يكوُن في الوسائِل 
واألساليِب وليَس في المبادِئ والِقيَمِ والُمثُِل العليا(.

التّغييُر٥
ابتكاُر أفكاٍر أو بدائَل أو مقترحاٍت يمكُن أْن تفيَد عمليّاً 
في حلِّ مشكالِت الفرِد أو المجتمِع، والتّواصِل والتّفاعِل 

مَع اآلخريَن.

٤ .: أَقرأُ وأُطابُق ألتعّرَف النّماذَج اإليجابيّةَ في التّراِث العربيِّ اإلسالميِّ

ــَن الماضــي  ــيٍّ بي ــٍط زمن ــدُّ عامــَل رب ــٍة، ويَُع ــٍة معيّن ــٍة تاريخيّ ّــُه عطــاءٌ إنســانيٌّ فــي مرحل ّــراُث بأن يتّصــُف الت
والحاضــِر والمســتقبِل، فتجديــُد التـّـراِث يعنــي اختيــاَر النّمــاذِج النّافعــِة اختيــاراً قائمــاً علــى الفهــمِ والتّمييــِز 
والنّقــِد والمفاضلــِة، وَجْعــَل الّصالــِح منهــا منطلقــاً إلــى اإلبــداِع واالبتــكاِر بطريقــٍة تعبـّـُر عــن هويـّـِة األمّــِة 

وكياِنهــا.
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م
النّماذُج اإليجابيّةُ في 

التّراِث العربيِّ اإلسالميِّ
تفسيُر النّموذِجم

العلمّي التّجريبّي١
يجعُل اإلنساَن مركَز االهتمامِ، واألُسرَة الخليّةَ األولى في المجتمِع، ويركُِّز 

على ِقيَمِ التّوادِّ والتّراحمِ والتّعاطِف بيَن النّاِس.

٢
الوظيفّي أو النّفعّي 

للمعرفِة
التّعلُّم مدى الحياِة حقٌّ لإلنساِن وواجٌب عليه، والحريّةُ الفكريّةُ أساٌس 

لتنميِة الّشخصيِّة اإلنسانيِّة وتنميِة المعرفِة.

التّربوّي٣
يؤكُِّد حقوَق اإلنساِن، والمساواَة المطلقةَ بيَن النّاِس، انطالقاً ِمْن قوِله 

ِي َخلََقُكم ّمِن نَّۡفٖس َوِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها  َها ٱلَّاُس ٱتَُّقواْ َربَُّكُم ٱلَّ يُّ
َ
أ تعالى:  َيٰٓ

َزوَۡجَها َوَبثَّ ِمۡنُهَما رَِجاٗل َكثِٗرا َونَِساٗٓء  ]اآلية / النساء:1[.

االجتماعّي٤
: » اللهم َعلِّْمِني مَا يَنَْفُعِني،  توظيُف العلمِ في الحياِة انطالقاً ِمَن الّدعاِء النّبويِّ

َوانَْفْعِني ِبَما َعلَّْمتَِني، َوِزدِْني ِعلْماً « )مسند البزار(.

اإلنسانّي٥
اعتمادُ علماِئنا القدامى التّجربةَ للوصوِل إلى الحقائِق العلميِّة، مثُل جابِر بن 

حيّاَن والبيرونيِّ وابِن الهيثمِ والخوارزميِّ وابِن النّفيِس وغيِرهم.

 أتعلُّم منَ الّدرسِ:

األصالةُ والثّباُت يكوُن في المبادِئ والِقيَمِ الُمستَمّدِة ِمَن القرآِن الكريمِ والّسنِّة النّبويِّة. . ١

المعاصرةُ تتجلّى في مرونِة هذه المبادِئ وقدرِتها على مواكبِة التّطّوراِت والمستجّداِت.. ٢

٣ .

 التّقويم:

ما رأيَُك مع التّعليِل فيَمْن يرى:
 أنَّ األصالةَ هي التّمّسُك بالقديمِ ورفُض كلِّ جديٍد؟. ١

 أنَّ التّراَث يعوُق الوصوَل إلى المعاصرِة الّتي لْن تحدَث إاّل بمتابعِة خُطا الغرِب؟. ٢
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١ قالَ تعالى:
. نَُّهۥ َوِلٌّ َحِيٞم

َ
ِي بَۡيَنَك َوَبۡيَنُهۥ َعَدَٰوةٞ َكأ ۡحَسُن فَإَِذا ٱلَّ

َ
ّيَِئُةۚ ٱۡدَفۡع بِٱلَِّي ِهَ أ  َوَل تَۡسَتوِي ٱۡلََسَنُة َوَل ٱلسَّ

استخرْج منَ اآليِة الكريمِة مثاالً تجويديّاً لكلٍّ ممّا يأتي مع التّعليلِ:	 

إخفاءٌ:  

إظهاٌر:  

قلقلةٌ ُصغرى:  

مدُّ صلٍة ُصغرى:  

عّدْد ثالثاً ِمْن ثمراِت اإلحساِن إلى اآلخِرينَ.	 

٣. ٢. ١ .

٢ اكتِب الِقيََم المستفادةَ ِمنَ التّراكيِب القرآنيِّة اآلتيِة:

  . ْوا ِيَن َصَبُ ىَٰهآ إِلَّ ٱلَّ  َوَما يُلَقَّ

  . ُْثمَّ ٱۡسَتَقُٰموا ُ ِيَن قَالُواْ َربَُّنا ٱللَّ  إِنَّ ٱلَّ

  . ِميُع ٱۡلَعلِيُم ِۖ إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ  فَٱۡسَتعِۡذ بِٱللَّ

٣ فّسْر قولَه تعالى:
. ىَٰهآ إِلَّ ُذو َحّظٍ َعِظيٖم ٣٥ واْ َوَما يُلَقَّ ِيَن َصَبُ ىَٰهآ إِلَّ ٱلَّ  َوَما يُلَقَّ

٤ عّرْف كاّلً منَ:

التّراِث:  

األصالِة:  

الُمعاصرِة:  
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5 عّدْد أنواعَ الوقِف ِمْن حيُث نوعُ الموقوِف، معَ األمثلِة.

6 ما الفرُق بينَ كلٍّ ِمنَ الثّباِت والتّغييِر واإلبداِع؟

7 اكتْب كلمةَ )صح( جانَب العبارِة الّصحيحِة وعلّل، وكلمةَ )غلط( جانَب العبارِة الغلط، وصّحِح الغلَط:

) (  الوقُف أعمُّ مَن الّصدقِة، وكلُّ صدقٍة تُسمَّى   
وقفاً. 

) ( الِهبَةُ هي: تمليُك الّشيِء حاَل الحياِة.   

) (  األصالةُ تتجلّى في مرونِة المبادِئ والِقيَمِ   
الُمستمّدِة مَن القرآِن الكريمِ والّسنِّة النّبويِّة.

) (  التّراُث الثّميُن والُمميَُّزُ ينضبُط بالقرآِن الكريمِ   
والّسنِّة النّبويِّة.

8 علّْل كاّلً ممّا يأتي:

 عدمُ استغناِء المجتمِع المتحّضِر بالمعاصرِة عِن األصالِة.  

َوقُْف بعِض النّاِس منشآٍت لهم على  وجوِه الخير.  

9 كيَف يسهُم الَوقُْف في تحقيِق مبدأ التّكافلِ بينَ أفراِد المجتمِع؟

١0 وّضِح العالقةَ بينَ )األصالِة والمعاصرِة(.
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المواطنُة والعمُل الّتطّوعيُّ     

أسلوُب التّنفيِذ:

تعاونيٌّ

مّدةُ التّنفيِذ:
ٌ حّصةٌ درسيّة

فكرةُ النّشاِط:
تصميُم نشراٍت تثقيفيٍّة عن 

. أهمِّيِّة العمِل التّطّوعيِّ

ُ تعال: قاَل الّلَ
ِ َوٱتلَّۡقَوٰىۖ َوَل َتَعاَونُواْ   َوَتَعاَونُواْ َعَ ٱلِۡبّ

ثِۡم َوٱۡلُعۡدَوِٰن  ]اآلية / المائدة:2[. َعَ ٱۡلِ

ــادّيٍّ أو  ــٍل م ــم أيَّ مقاب ــَع منه ّ ــم دوَن أْن يتوق ــاِس وخدمِته ــِع النّ ــاُن لنف ــه اإلنس ــومُ ب ــيُّ يق ــُل التّطّوع العم
، وِمــْن أساســيّاِت العمــِل التّطّوعــيِّ أْن يكــوَن هادفــاً منظَّمــاً، ويتحّقــُق بمــدِّ يــِد العــوِن للنـّـاِس كافــةً  معنــويٍّ

ــْن مصاِبهــم. ــِة الّضــرِر عنهــم والتّخفيــِف ِم علــى اختــالِف دياناِتهــم وبلداِنهــم وإزال
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طريقةُ التّنفيِذ:

ُع المهامُ على النّحِو اآلتي:   تقسيُم الّصفِّ إلى مجموعتَين بناءً على تقديِر الُمدّرِس، وتُوزَّ

المجموعةُ األولى:

تستخرُج آياٍت مَن القرآِن الكريمِ ذكَرْت أعماالً تطّوعيّةً.  

تكتُب أقواالً وِحَكماً مأثورًة عِن األعماِل التّطّوعيِّة.  

تبيُّن ثمراِت العمِل التّطّوعيِّ على الفرِد والمجتمِع.   

تقومُ بأعماٍل تطّوعيٍّة داخَل الّصفِّ بإشراِف اإلدارِة والمدّرِس.  

المجموعةُ الثّانيةُ: 

تستخرُج مواقَف من الّسيرِة النّبويِّة فيها أعماٌل تطّوعيّةٌ.  

تبيُّن المهاراِت الّتي يحتاُجها المتطّوُع في عمِله.  

تكتُب أمثلةً عن أعماٍل تطّوعيٍّة  ِمَن الممكِن القيام بها تحَت رعايِة مؤّسساٍت رسميٍّة.  

تقومُ بأعماٍل تطّوعيٍّة داخَل المدرسِة بإشراِف اإلدارِة والمدّرِس.  

يُراعى في النّشراِت التّثقيفيِّة: وضوُح األفكاِر، وجودةُ التّصميمِ، وتناسُق األلواِن، وجماُل الخطوِط.  

يُشّكُل الُمدّرُس مجموعةً أخرى من المجموعتَين الّسابقتَين، مهّمتُها تنسيُق النّشراِت التّثقيفيِّة   
وترتيبُها في مجلِّة الحائِط الّصّفيِّة.

ملحوظة:

رِة. يُكلَُّف الطاّلُب بالنّشاِط مع بدايِة الَوحدِة الثّانيِة، ويُناقَُش النّشاُط في الحّصِة الّدرسيِّة الُمقرَّ



الَوحدُة الّثالثُة



تفسير

مخالفُة األفعاِل لألقواِل.

تالوة

ظلُم الّنفِس.

حديث نبوّي

أمانُة القضاِء.

سيرة نبوّية

بيِّ ملسو هيلع هللا ىلص في اإلدارِة. منهُج النَّ

عقيدة

اإليماُن باألنبياِء والرسِل 
عليهُم الّسالُم.
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مخالفُة األفعاِل لألقواِل

 تهيئة

أقرأ ثّم أجيُب:  

مخالفــةُ األفعــاِل لألقــواِل ظاهــرةٌ اجتماعيـّـةٌ ســلبيّةٌ موجــودةٌ مــع وجــوِد البشــِر، وهــي نتيجــةُ ضعــٍف 
ــُق ذو شــخصيٍّة  ــِة، فالمناف ــِح الّشــخصيِّة الّضيّق ــمِ المصال ــي الوعــي، وتقدي ــي الّشــخصيِّة، وقصــوٍر ف ف
ــُق  ــِة واألخــالِق عندمــا تتحّق ــاِع الفضيل ّــِن واتّب ، ويتظاهــُر بالتّدي ــَر ويُضمــُر الّشــرَّ متناقضــٍة يقــوُل الخي
ــُؤَلٓءِ َوَلٓ إَِلٰ  َذبَۡذبـِـَي َبــۡيَ َذٰلـِـَك َلٓ إَِلٰ َهٰٓ ُ تعالــى حــاَل المنافقيــَن بقوِلــه:  مُّ لــه مصلحــةٌ، وقــد بيَّــَن الّلَ
ــُؤَلٓءِ  ]اآليــة / النســاء :143[، ويكــوُن النّفــاُق أكثــَر خطــورًة عندمــا يتعلـّـُق بالعقيــدِة؛ لمــا لــه مــن آثــاٍر  َهٰٓ

ســلبيٍّة فــي العالقــاِت بيــَن أفــراِد المجتمــِع.

ما النّفاُق؟ وما األساليُب العالجيّةُ لهذه الظّاهرِة؟  

 نشاط

أقرأُ وأحّددُ:. ١

ن 
َ
نزَِل ِمن َقۡبلَِك يُرِيُدوَن أ

ُ
نزَِل إَِلَۡك َوَمآ أ

ُ
ُهۡم َءاَمُنواْ بَِمآ أ نَّ

َ
ِيَن يَزُۡعُموَن أ لَۡم تََر إَِل ٱلَّ

َ
 أ

ن يُِضلَُّهۡم َضَلَٰاۢ 
َ
ۡيَطُٰن أ ن يَۡكُفُرواْ بِهۦِۖ َوُيرِيُد ٱلشَّ

َ
ِمُرٓواْ أ

ُ
ُٰغوِت َوقَۡد أ َيَتَحاَكُمٓواْ إَِل ٱلطَّ

وَن َعنَك  يَۡت ٱلُۡمَنٰفِقَِي يَُصدُّ
َ
ُ ِإَوَل ٱلرَُّسوِل َرأ نَزَل ٱللَّ

َ
بَعِيٗدا ٦٠ ِإَوَذا قِيَل لَُهۡم َتَعالَۡواْ إَِلٰ َمآ أ

ِ إِۡن  يِۡديِهۡم ُثمَّ َجآُءوَك َيۡلُِفوَن بِٱللَّ
َ
َمۡت أ ِصيَبُۢة بَِما قَدَّ َصَٰبۡتُهم مُّ

َ
ُصُدوٗدا ٦١ فََكۡيَف إَِذآ أ

ٓ إِۡحَسٰٗنا َوتَۡوفِيًقا ٦٢  ]النساء[. َرۡدنَآ إِلَّ
َ
أ

المعنىالكلمةُ القرآنيّةُم

١  . يُبعدهم عن قَبوِل الحقِّ

٢  .يُعِرضون

٣  .بون يُكذِّ
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أتفّكُر ثّم أجيُب:. ٣

َ  عليــٌم بإفســاِدهم، خبيــٌر بخداِعهــم،  بعــَد أْن ذكــرِت اآليــاُت أقــواَل المنافقيــَن وأفعالَهــم بيّنــت أّن الّلَ
ثــّم أرشــدِت النّبــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص إلــى أنجــِع األســاليِب لألخــِذ بأيديهــم إلى طريــِق الخيــِر والفالِح.

نُفِسِهۡم قَۡوَلۢ
َ
َُّهۡم ِفٓ أ ۡعرِۡض َعۡنُهۡم وَِعۡظُهۡم َوقُل ل

َ
ُ َما ِف قُلُوبِِهۡم فَأ ِيَن َيۡعلَُم ٱللَّ  أْوَلٰٓئَِك ٱلَّ

بَلِيٗغا ٦٣  ]النساء[.

اإلجاباُتاألسئلةُم

ما الذي تخفيه قلوُب المنافقيَن؟١

ُ تعالى٢  ما األساليُب التّربويّةُ التي بيّنَها الّلَ
لرسوِله ملسو هيلع هللا ىلص لتقويمِ سلوِك المنافقيَن؟

ترُك معاقبِتهم، وعدمُ قَبوِل أعذاِرهم.. ١

٢ .

٣ .

ِِّر في النّفوِس؟٣ ما أوصاُف القوِل البليِغ المؤث
حسُن األلفاِظ والمعاني.. ١

أْن يكوَن صادقاً منبعثاً مَن القلِب.. ٢

٣ .

 ما األثُر الذي يترُكه في نفِسَك قولُه تعالى:٤
ُ َما ِف قُلُوبِِهم ؟ ِيَن َيۡعلَُم ٱللَّ ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ

ُ
 أ

أقرأُ وأحّددُ:. ٤

نُفَسُهۡم َجآُءوَك فَٱۡسَتۡغَفُرواْ 
َ
لَُمٓواْ أ ُهۡم إِذ ظَّ نَّ

َ
ِۚ َولَۡو أ رَۡسۡلَنا ِمن رَُّسوٍل إِلَّ ِلَُطاَع بِإِۡذِن ٱللَّ

َ
 َوَمآ أ

ٰ ُيَّكُِموَك فِيَما  اٗبا رَِّحيٗما ٦٤ فََا َوَرّبَِك َل يُۡؤِمُنوَن َحيَّ َ تَوَّ َ َوٱۡسَتۡغَفَر لَُهُم ٱلرَُّسوُل لَوََجُدواْ ٱللَّ ٱللَّ
ا قََضۡيَت َويَُسّلُِمواْ تَۡسلِيٗما ٦٥  ]النساء[. نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ

َ
َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُثمَّ َل َيُِدواْ ِفٓ أ
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المعنىالكلمةُ القرآنيّةُم

١  .اختلَف واختلَط

٢  .ًِضيْقا

٣  .يُذِعنوا لَقبوِل حكمَك

أحّددُ وأفّسُر:. ٥

التّفسيُرالتّراكيُب القرآنيّةُم

١ ِ رَۡسۡلَنا ِمن رَُّسوٍل إِلَّ ِلَُطاَع بِإِۡذِن ٱللَّ
َ
 َوَمآ أ

٢  
ُ تعالى للذين خالفوا أمَره أّن باَب التّوبِة مفتوٌح  يبيُّن الّلَ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص ليدعَو لهم بالمغفرِة، فإْن 

فليتوبوا وليأتوا رسوَل الّلَ
ُ  عليهم وَرِحَمهم. فعلوا ذلك تاَب الّلَ

٣  

ُ  لرسوِله أنَّ أولئك الذين رغبوا عِن التّحاكمِ  أقسَم الّلَ
إليه ال يؤمنوَن إاّل إذا تحّققت فيهم ثالُث صفاٍت:

أْن يجعلوه َحَكماً في قضايا منازعاِتهم.. ١

الّرضا والَقبوُل التّامُّ بقضاِئه.. ٢

اإلذعاُن للحقِّ دوَن تردٍّد أو ارتياٍب.. ٣

 أتعلُّم منَ الّدرسِ

الّسنّةُ النّبويّةُ هي المصدُر الثّاني من مصادِر التّشريِع اإلسالمّي.. ١

٢ .

٣ .

 التّقويُم

ما أثُر مخالفِة األفعاِل لألقواِل في الفرِد والمجتمِع؟
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ظلُم  الّنفِس
 أتلو بإتقاٍن

ن 
َ
نزَِل ِمن َقۡبلَِك يُرِيُدوَن أ

ُ
نزَِل إَِلَۡك َوَمآ أ

ُ
ُهۡم َءاَمُنواْ بَِمآ أ نَّ

َ
ِيَن يَزُۡعُموَن أ لَۡم تََر إَِل ٱلَّ

َ
 أ

ن يُِضلَُّهۡم َضَلَٰاۢ 
َ
ۡيَطُٰن أ ن يَۡكُفُرواْ بِهۦِۖ َوُيرِيُد ٱلشَّ

َ
ِمُرٓواْ أ

ُ
ُٰغوِت َوقَۡد أ َيَتَحاَكُمٓواْ إَِل ٱلطَّ

وَن َعنَك  يَۡت ٱلُۡمَنٰفِقَِي يَُصدُّ
َ
ُ ِإَوَل ٱلرَُّسوِل َرأ نَزَل ٱللَّ

َ
بَعِيٗدا ٦٠ ِإَوَذا قِيَل لَُهۡم َتَعالَۡواْ إَِلٰ َمآ أ

ِ إِۡن  يِۡديِهۡم ُثمَّ َجآُءوَك َيۡلُِفوَن بِٱللَّ
َ
َمۡت أ ِصيَبُۢة بَِما قَدَّ َصَٰبۡتُهم مُّ

َ
ُصُدوٗدا ٦١ فََكۡيَف إَِذآ أ

ۡعرِۡض َعۡنُهۡم وَِعۡظُهۡم 
َ
ُ َما ِف قُلُوبِِهۡم فَأ ِيَن َيۡعلَُم ٱللَّ ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ

ُ
ٓ إِۡحَسٰٗنا َوتَۡوفِيًقا ٦٢ أ َرۡدنَآ إِلَّ

َ
أ

ُهۡم إِذ  نَّ
َ
ِۚ َولَۡو أ رَۡسۡلَنا ِمن رَُّسوٍل إِلَّ ِلَُطاَع بِإِۡذِن ٱللَّ

َ
نُفِسِهۡم قَۡوَلۢ بَلِيٗغا ٦٣ َوَمآ أ

َ
َُّهۡم ِفٓ أ َوقُل ل

اٗبا رَِّحيٗما ٦٤  َ تَوَّ َ َوٱۡسَتۡغَفَر لَُهُم ٱلرَُّسوُل لَوََجُدواْ ٱللَّ نُفَسُهۡم َجآُءوَك فَٱۡسَتۡغَفُرواْ ٱللَّ
َ
لَُمٓواْ أ ظَّ

ا  نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ
َ
ٰ ُيَّكُِموَك فِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُثمَّ َل َيُِدواْ ِفٓ أ فََا َوَرّبَِك َل يُۡؤِمُنوَن َحيَّ

قََضۡيَت َويَُسّلُِمواْ تَۡسلِيٗما ٦٥  ]النساء[.

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ

 نشاط

أميُّز األحكامَ التجويديّةَ اآلتيةَ بوضِع إشارِة ) ✓ (، وأنطُقها نطقاً صحيحاً:. ١

إظهاٌر شفويٌّإدغامٌ شفويٌّإخفاءٌإقالٌبإدغامٌ بال غنٍّةإدغامٌ بغنٍّةإظهاٌرالمثاُل

 ِمن رَُّسوٍل ✓

 ۢنُفِسِهۡم قَۡوَل
َ
 أ

 َّبَۡيَنُهۡم ُثم 
 ِصيَبُۢة بَِما  مُّ
 َعۡنُهۡم َو 
 ْن َيَتَحاَكُمٓوا

َ
 أ

 ِصيَبُۢة َصَٰبۡتُهم مُّ
َ
 أ
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تالوة٢

أبيُّن الحكَم التّجويديَّ لكلٍّ من األمثلة اآلتية مع التّعليِل، وأنطُقها نُطقاً صحيحاً:. ٢

التّعليُلالحكُم التّجويدّيالمثاُلم

١ ٱلرَُّسوُل ٌجاءِت الّراءُ مفتوحةً.راءٌ مفّخمة

٢ ۡعرِۡض
َ
 فَأ

٣ ِمن َقۡبلَِك 

٤ 
َرۡدنَآ إِلَّ

َ
 أ

 التّقويُم

استخرْج من آياِت الّدرِس مثاالً تجويديّاً لكلٍّ مّما يأتي مع التّعليِل:

التّعليُلالمثاُلالحكُم التّجويديُّم

  مدٌّ طبيعي١ٌّ
  مدٌّ متّصٌل٢
  مدٌّ منفصٌل٣
  مدُّ ِعَوٍض٤
  مدُّ بدٍل٥
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أمانُة القضاِء

 تهيئة

أقرأ ثّم أجيُب:  

وظيفــةُ القاضــي ِمــن أســمى الوظائــِف العامـّـِة وأنبِلهــا، تُقــَرُن باإلجــالِل وتُحــاُط بالهيبــِة؛ وذلــَك ألهمِّيـّـِة 
القضــاِء فــي حفــِظ حقــوِق النـّـاِس وصــوِن حريّاِتهــم وكرامِتهــم؛ فالقاضــي العــادُل يَرقــى إلــى تجســيِد 

معنــى العدالــِة ســلوكاً واقعــاً فــي حيــاِة النـّـاِس. 

كيَف يحفُظ القضاءُ حقوَق النّاِس؟  

 نشاط

أقرأُ وأحّددُ:  

ــوَن  ــلَّ بَْعَضُكــْم أَْن يَُك ، َولََع َُّكــْم تَْختَِصُمــوَن ِإلَــيَّ ــٌر َوِإن ــا بََش َ ــا أَن ََّم ِ ملسو هيلع هللا ىلص: » ِإن
قــال رســوُل الّلَ

ــا أَْســَمُع، فََمــْن قََضيْــُت لَــُه ِمــْن َحــقِّ أَِخيــِه  ــِه ِمــْن بَْعــٍض، فَأَقِْضــَي َعلَــى نَْحــِو مَ ِت أَلَْحــَن ِبُحجَّ

ــاِر « )صحيــح البخــاري(. ــةً ِمــَن النَّ ََّمــا أَقْطـَـُع لَــُه ِقطَْع ــْذهُ فَِإن َشــيْئاً، فَــالَ يَأْخُ

المعنىالمفردةُم

تتنازعوَن.»  «١

أبلَغ.»  «٢

بدليله.»  «٣

 أُحلُِّل الحديَث إلى ِفكٍَر

لــو أّن كلَّ إنســاٍن التــزمَ فــي أداِء واجباِتــه واســتيفاِء حقوِقــه حــدودَ الحــقِّ والعــدِل، واحتــرمَ القانــوَن؛ لََمــا 
عــي أنـّـه قــد انتُِقــَص حقُّــه، وظلَمــه خصُمــه. رأينــا تهافـُـَت النـّـاِس علــى أبــواِب القضــاِء، وكلٌّ يدَّ
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حديث نبوّي ٣

أوالً: النّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص قاضياً:

 نشاط

أفّكُر وأوّضُح:. ١

ــرُض  ــه مــا يَع ــرُض ل ّــه يَع ــه، وأن ُ  علي ــه الّلَ ــِب إال مــا يُطلُع ــُم مــَن الغي ِ ملسو هيلع هللا ىلص بشــٌر، ال يعل
رســوُل الّلَ

ُّــِر بالحّجــِة واالعتمــاِد علــى البيّنــِة، وأنـّـه مكلَّــٌف أْن يحكــَم  للنـّـاِس فــي أمــوِر القضــاِء والُحكــمِ، مــَن التّأث
بمــا يظهــُر لــه مــَن األدلـّـِة والبراهيــِن.

الّرابُط بيَن الّرسوِل اإلنساِن ملسو هيلع هللا ىلص ووظيفِة القاضي:   

ثانياً: الّرسوُل الكريُم القدوةُ:

أقرأُ وأرتُّب مَع التّعليِل:. ٢

عــى عليــه أو إقــراِره؛  ُ تعالــى نبيـّـه ملسو هيلع هللا ىلص أْن يحكــَم بمــا يثبــُت لديــه مــن بيّنــِة الُمّدعــي أو يميــِن الُمدَّ أمــَر الّلَ
ــى  ــْم اَلدََّع ــاُس ِبَدعَْواهُ ــى النَّ ــْو يُْعطَ ــاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » لَ ــِس القضــاِء؛ ق ــي مجل ــِل القاضــي ف ــةَ عم ــَن منهجيّ ليبيّ
ِعــي، َوالْيَِميــَن َعلـَـى مـَـْن أَنَْكــَر « )الســنن الصغيــر للبيهقــي(. ِرَجــاٌل أَمـْـَواَل قـَـْومٍ َوِدمَاءَهـُـْم، َولَِكــنَّ الْبَيِّنـَـةَ َعلـَـى الُْمدَّ

وسائُل إثباِت الحقِّ التي يستنُد القاضي إليها في حكِمه مرتبًة بحسِب األولويِّة:
١ . 

٢ . 

٣ . 

التّعليُل: 
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ثالثاً: القضاءُ ينفُذ ظاهراً ال باطناً:

َّــرْت لديــه وســائُل اإلثبــاِت أو النّفــي  ِف جوانــب الّدعــوى، فــإذا توف إّن مهّمــةَ القاضــي أْن يبــذَل جهــَده لتعــرُّ
عــى عليــه بتنفيــِذ مــا قضــى بــه. قضــى بحســِب مــا ظهــَر لــه مــَن األدلـّـِة، وألــزمَ الُمدَّ

ولكــْن هــذا القضــاءُ بحســِب الظّاهــِر ال يعنــي أنـّـه قــْد حــلَّ للُمّدعــي مــا يعلــُم مــن نفِســه أنـّـه ليــَس بحــقٍّ لــه، 
ــهودُ شــهودَ زوٍر وقضــى القاضــي بشــهادِتهم بمــاٍل أو حــقٍّ، فإنـّـه ال يَحــلُّ للُمّدعــي أخــُذ  كمــا لــو كاَن الشُّ

ذاَك المــاِل أو الحــقِّ.

أقترُح حاّلً لكلٍّ مّما يأتي:. ٣

ــه القضيّــةُ ليحكــَم فيهــا، هــل يقضــي    ة ُرفعــت إلي ــوَن، وبعــَد مــدَّ ــُف القان  شــاهَد قــاٍض شــخصاً يخال
ــه؟ ولمــاذا؟  بعلِم

تيّقَن الُمّدعي أنَّ من ُحِكم عليه بالّسجِن ليَس من سرَق سيّارتَه.  

رابعاً: اجتهادُ القاضي في القضيِّة: 

ــاِت، ثــّم تبيّــَن خطــأُ حكِمــه فــال إثــَم  إذا بــذَل القاضــي أقصــى جهــِده فــي الحكــمِ بنــاءً علــى األدلـّـِة والبيّن
ِ ملسو هيلع هللا ىلص: » ِإذَا َحَكــَم الَحاِكــُم فَاْجتََهــَد ثـُـمَّ أََصــاَب فَلـَـُه أَْجــَراِن، َوِإذَا َحَكــَم فَاْجتََهــَد ثـُـمَّ 

عليــه؛ قــاَل رســوُل الّلَ
أَْخطـَـأَ فَلـَـُه أَْجــٌر « )صحيــح البخــاري(.
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أقرأُ وأبيُّن:. ٤

واجبــاُت القاضــي كثيــرةٌ، منهــا: الحكــُم بالعــدِل، والمســاواةُ بيــَن المتخاصميــَن، واالعتمــادُ علــى األدلـّـِة 
والبيّنــاِت والّشــهوِد، وعــدمُ قَبــوِل هديـّـِة أحــِد المتخاصميــَن مهمــا قلَّــت؛

ُكلُواْ فَرِيٗقا ّمِۡن 
ۡ
ِم تِلَأ ۡمَوٰلَُكم بَۡيَنُكم بِٱۡلَبِٰطِل َوتُۡدلُواْ بَِهآ إَِل ٱۡلُكَّ

َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
قال تعال:  َوَل تَأ

نُتۡم َتۡعلَُموَن ١٨٨  ]البقرة[.
َ
ثِۡم َوأ ۡمَوِٰل ٱلَّاِس بِٱۡلِ

َ
أ

واجُب القاضيالّدليُلم

١
ۡهلَِها ِإَوَذا َحَكۡمُتم َبۡيَ 

َ
َمَٰنِٰت إَِلٰٓ أ

َ
واْ ٱأۡل ن تَُؤدُّ

َ
ُمرُُكۡم أ

ۡ
َ يَأ قال تعالى:  إِنَّ ٱللَّ

ن َتُۡكُمواْ بِٱۡلَعۡدِل  ]اآلية / النساء : 58[.
َ
ٱلَّاِس أ

قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » الَ يَْقِضيَنَّ َحَكٌم بَيَْن اثْنَيِْن َوهَُو غَْضبَاُن « )صحيح البخاري(.٢

٣
َِّذي ِفي  َّا ال قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » الُْقَضاةُ ثاََلثَةٌ: َواِحٌد ِفي الَْجنَِّة، َواثْنَاِن ِفي النَّاِر، فَأَم
الَْجنَِّة فََرُجٌل َعَرَف الَْحقَّ فََقَضى ِبِه، َوَرُجٌل َعَرَف الَْحقَّ فََجاَر ِفي الُْحْكمِ، 

فَُهَو ِفي النَّار، َوَرُجٌل قََضى ِللنَّاِس َعلَى َجْهٍل فَُهَو ِفي النَّاِر « )سنن أبي داود(.

 أتعلُّم منَ الّدرسِ

نزاهةُ القاضي وعدالتُه تورُث األماَن واالطمئناَن وتحّقُق استقراَر المجتمِع.. ١

٢ .

 التّقويُم

ماذا لِو التزمَ كلُّ إنساٍن المحافظةَ على الحقوِق وأداءَ الواجباِت واحترامَ القانوِن؟
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منهُج الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص في اإلدارِة

 تهيئة

أقرأُ ثّم أجيُب:  

ــمةُ مــن متطلّبــاِت تحمُّــِل  ُ تعالــى نبيـّـه محّمــداً ملسو هيلع هللا ىلص بأنـّـه صاحــُب خُلـُـٍق عظيــمٍ، فهــذه السِّ وصــَف الّلَ
المســؤوليِّة وأداِء األمانــِة بصــدٍق وإخــالصٍ دوَن كلــٍل أو ملــٍل، فبــادَر ملسو هيلع هللا ىلص إلــى رعايــِة شــؤوِن النـّـاِس 
ــل  ــاِس فحســب، ب ــي نفــوِس النّ ــِد ف ــدأ التّوحي ــِف بغــرِس مب ــم يكت بالحكمــِة والموعظــِة الحســنِة، ول

ــَم الفضيلــِة واألدِب، وتطبيــِق النّظــامِ واحتــرامِ القانــوِن. غــرَس فيهــا ِقيَ
ــَن  ــا۠ ِم نَ

َ
ــآ أ ِ َوَم ــۡبَحَٰن ٱللَّ َبَعــِنۖ وَُس ــِن ٱتَّ ــا۠ َوَم نَ

َ
ٰ بَِصــَرٍة أ ِۚ َعَ ۡدُعــٓواْ إَِل ٱللَّ

َ
ــِذهِۦ َســبِيِلٓ أ ــۡل َهٰ قــاَل تعالــى:  قُ

]يوســف[.    ١٠٨ ٱلُۡمۡشِكِــَي 

ما اإلدارةُ؟ وما مقّوماُت نجاِحها؟  

 نشاط

أقرأُ وأبيُّن أبرَز عوامِل نجاِح اإلدارِة:. ١

ظهــرت معالــُم اإلدارِة عنــَد النّبــّي ملسو هيلع هللا ىلص منــُذ بدايــِة دعوِتــه، وتألّقــت بعــَد هجرِتــه إلــى المدينــِة المنــّورِة 
ــى  ــاً عل ــاِس جميع ــَن النّ ــِة بي ــمِ العالق ــى تنظي ــى تشــريعاٍت تهــدُف إل ــُث وضــَع دســتوراً يشــتمُل عل حي
ــَر إاّل  ــى آخ ــال فضــَل ألحــٍد عل ــم ف ــدأ المســاواِة بينه ــِس مب ــم، وتكري ــم ومعتقداِته ــالِف انتماءاِته اخت
بالتّقــوى والعمــِل الّصالــِح، وذلــَك لتعزيــِز مبــدأ المشــاركِة الفّعالــِة واإلســهامِ فــي مياديــِن الحيــاِة كافـّـةً.
ــِة  ــِب المعرف ــِل بحس ــِع العم ــوِد وتوزي ــيِق الجه ــى تنس ــخِص عل ــدرَة الّش ــن ق ــاٌط يبيّ ــي نش ــاإلدارةُ: ه ف
ــِق  ــَق خطـّـٍة مدروســٍة لتحقي ــَن وف ــي ســلوِك اآلخري ــّي ف ــِر اإليجاب ــِة، والتّأثي ّ ــاِت المادّي ــِة واإلمكان العلميّ

ــٍن. هــدٍف معيّ
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سيرة نبوّية ٤

وضوُح
األهداِف

التّخطيُط
الّسليُم

أبرُز عوامِل
 

نجاِح اإلدارِة

أَقرأُ وأُطابُق:. ٢

ــِح األهــداِف  ــٍة علــى توضي ــٍة مبنيّ ــادئ واقعيّ ــى مب ــّي ملسو هيلع هللا ىلص منهجــاً متكامــالً فــي اإلدارِة يقــومُ عل ــَس النّب أّس
وتحديــِد األولويـّـاِت، فأصبحــت تطبيقــاً عمليـّـاً فــي مجــاالِت الحيــاِة االجتماعيـّـِة والّسياســيِّة واالقتصاديـّـِة 

كافـّـةً.

ُمالموقُف النّبوّيم المبدأ

المواطنةُ.إنزالُه ملسو هيلع هللا ىلص النّاَس منازلَهم واستماعُه لهم وقضاءُ حوائجهم.١

.وضُعه ملسو هيلع هللا ىلص دستوَر المدينِة الذي كفَل حقوَق المواطنيَن جميعاً.٢ العمُل التّعاونيُّ

تعزيُز دوِر المرأِة في المجتمِع.إسنادُه ملسو هيلع هللا ىلص إلى زيِد بِن ثابٍت  تعلَُّم اللّغاِت.٣

اعتمادُ الكفاءاِت.ترغيبُه ملسو هيلع هللا ىلص الّرجَل والمرأَة في طلِب العلمِ مدى الحياِة.٤

احترامُ النّاِس وتقديُرهم.استشارتُه ملسو هيلع هللا ىلص أهَل الّرأي في األموِر الُمستجّدِة والمهّمِة.٥

الّشورى.مشاركتُه ملسو هيلع هللا ىلص أصحابَه في بناِء المسجِد النّبوّي.6
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أقرأُ وأبيُّن:. ٣

آثاُر اإلدارِة النّاجحِة:
ــَح  ــزمُ بهــا ليصب رَة، ويكــوَن أّوَل مــن يلت ــرَّ ــَل الخطـّـةَ الُمَق ــِر أْن يُفعِّ ــَن المدي ّــُب م اإلدارةُ النّاجحــةُ تتطل
ــٍة فــي الفــرِد  ــاٍر إيجابيّ ــى آث ــُق الهــدِف المرســومِ والوصــوُل إل ــمُّ تحقي ــَك يت ــه؛ وبذل ــراِد إدارِت قــدوًة ألف

ــي اإلدارِة النّاجحــِة؛ ــّي ف ــاَل العمل ــّي ملسو هيلع هللا ىلص المث ــّدمَ النّب ــد ق والمجتمــِع، وق
 َ ــَر ٱللَّ ــَر َوَذَك ــۡوَم ٱٓأۡلِخ َ َوٱۡلَ ــواْ ٱللَّ ــن َكَن يَرُۡج ــَنةٞ لَِّم ــَوةٌ َحَس ۡس

ُ
ِ أ ــوِل ٱللَّ ــۡم ِف رَُس ــۡد َكَن لَُك قــاَل تعالــى:  لََّق

ــٗرا ٢١  ]األحــزاب[. َكثِ

فمن آثاِرها في الفرِد:  

تطويُر الذّاِت وتنميتُها.. ١

تعزيُز العمِل التّطّوعّي.. ٢

الّشعوُر بالمسؤوليِّة.. ٣

استثماُر الوقِت والجهِد والموارِد بأفضِل الطّرائِق.. ٤

٥ .

6 .

ومن آثاِرها في المجتمِع:  

استثماُر طاقاِت أفراِد المجتمِع المتنّوعِة.. ١

تعزيُز مبدأ المواطنِة.. ٢

تجاوُز العقباِت والمشكالِت المعترضِة.. ٣

٤ .

٥ .
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 أتعلُّم منَ الّدرسِ

االعتمادُ على الكفاءاِت واستثماُر الوقِت سبيُل نجاح اإلدارِة.. ١

٢ .

٣ .

٤ .

 التّقويُم

برأيَك ما الذي تحتاُج إليه كي تكوَن إداريّاً ناجحاً؟ وأيُّ مجاالِت اإلدارِة يالئمَك؟ ولماذا؟



80

اإليماُن باألنبياِء والّرسِل عليهُم  الّسالُم

 تهيئة

أقرأُ ثّم أجيُب:  

رونَهــم عواقــَب  ، ويُحذِّ ِ تعالــى بالنـّـاس أْن أرســَل إليهــم ُرســالً منهــم يهدونهــم إلــى الحــقِّ
مــن رحمــِة الّلَ

ــَب  ــُم الكت ــزَل عليه ــم، وأن ــى صــدِق نبّوِته ــُن عل ــي تبره ــى بالمعجــزاِت الت ُ تعال ــم الّلَ ، وأيّده ــرِّ الّش
ُّــٍل لألخــالِق الفاضلــِة؛  الّســماويّةَ؛ لتبقــى تعاليُمهــم نبــراَس هدايــٍة وتَمث
ۖ فَبُِهَدىُٰهُم ٱۡقَتِدۡه  ]اآلية / األنعام : 90[.  ُ ِيَن َهَدى ٱللَّ ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ

ُ
قال تعالى:  أ

فاالقتداءُ بهم يحّقُق المصالَح ويدرأُ المفاسَد، ويبني مجتمعاً متكامالً يسودُه العدُل واألماُن.

سِل عليهُم الّسالمُ في بناِء الحضارِة اإلنسانيِّة؟   ما دوُر األنبياِء والرُّ

 نشاط

أقرأُ وأميّز بيَن النّبيِّ والّرسوِل:. ١

ُ تعالى إليه بشرٍع، ليعمَل به في نفِسه دوَن إلزامٍ بتبليِغه للنّاِس. : هو رجٌل أوحى الّلَ النّبيُّ
ُ تعالى إليه بشرٍع، وأمَره بتبليِغه للنّاِس والعمِل به.  الّرسوُل: هو رجٌل أوحى الّلَ

النّبيُّالّرسوُلمن حيُث:

وجُه التّشابُِه

وجُه االختالِف

النّتيجةُ: كلُّ رسوٍل  ، وليَس كلُّ نبيٍّ   

أُفكُّر:
 مــا الفــرُق بيــَن معجــزِة 
النّبــّي محّمــٍد ملسو هيلع هللا ىلص وبيــَن 
ــَن  ــبَقه م ــن س ــزاِت م معج
الّســالمُ؟ األنبيــاِء عليهــُم 
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عقيدة٥

أقرأُ وأطابُق:. ٢

ُ تعالــى بأعمــاٍل ومهــامَّ ســاميٍة؛ لترتقــَي البشــريّةُ إلــى  األنبيــاءُ والّرســُل عليهــُم الّســالمُ خيــرةُ الَخلـْـِق كلَّفهــم الّلَ
ِ تعالــى وعبادِتــه وإعمــاِر األرِض واســتثماِر خيراِتهــا ونشــِر المحبـّـِة والّســالمِ 

درجــِة الكمــاِل فــي توحيــِد الّلَ
وصــوالً إلــى مجتمــٍع حضــارّي راٍق، يحّقــُق الفــردُ فيــه نجاَحــه وســعادتَه فــي الّدنيــا، وفــوَزه فــي اآلخــرِة؛ 

لَٰوةِ ِإَويَتآَء  وَۡحۡيَنآ إَِلِۡهۡم فِۡعَل ٱۡلَۡيَرِٰت ِإَوقَاَم ٱلصَّ
َ
ۡمرِنَا َوأ

َ
ٗة َيۡهُدوَن بِأ ئِمَّ

َ
قاَل تعال:  وََجَعۡلَنُٰهۡم أ

َكٰوةِۖ َوَكنُواْ َلَا َعٰبِِديَن ٧٣  ]األنبياء[. ٱلزَّ

وظيفةُ الّرسلِمالّدليُلم

نَا۠ ١
َ
ٓ أ نَُّهۥ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ

َ
رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِلَّ نُوِحٓ إَِلۡهِ أ

َ
 َوَمآ أ

ِ تعالى إلى النّاِس.فَٱۡعُبُدوِن ٢٥  ]األنبياء[.
تبليُغ رسالِة الّلَ

ّبَِك  ]اآلية / المائدة :67[.٢ نزَِل إَِلَۡك ِمن رَّ
ُ
َها ٱلرَُّسوُل بَّلِۡغ َمآ أ يُّ

َ
أ ِ تعالى وعبادِته. َيٰٓ

الّدعوةُ إلى توحيِد الّلَ

ِيَن َوُمنِذرِيَن  ]اآلية / النساء:165[.٣ بَّشِ القدوةُ الطّيّبةُ للنّاِس في األقواِل  رُُّسٗا مُّ
واألفعاِل.

ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ  ]اآلية / األحزاب:21[.٤
ُ
ِ أ الحكُم بيَن النّاِس بالعدِل. لََّقۡد َكَن لَُكۡم ِف رَُسوِل ٱللَّ

ۡهَوآَءُهۡم  ]اآلية / المائدة:49[.٥
َ
ۖ َوَل تَتَّبِۡع أ ُ نَزَل ٱللَّ

َ
ترغيُب المحسنيَن، وتحذيُر المسيئيَن. فَٱۡحُكم بَۡيَنُهم بَِمآ أ

أقرأُ وأبيُّن:. ٣

األنبيــاءُ والّرســُل عليهــُم الّســالمُ هــم صفــوةُ الَخلـْـِق، يتميـّـزوَن بالِفطنــِة ورجاحــِة العقــِل، واألخــالِق الَحَســنَِة، 
روهــم مــن  ــِة، وحذَّ ــَق الهداي ــوا لهــم طري ِ وحــَده، وبيّن

ــادِة الّلَ ــى عب ــوا النّــاَس إل ــاءَ الّرســالِة فدَع ــوا أعب حمل
. طريــِق الّشــرِّ
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صفاُت األنبياِء والّرسلِ عليهُم الّسالمُالّدليُلم

ِت بَِها ِمَن ٱلَۡمۡغرِِب ١
ۡ
ۡمِس ِمَن ٱلَۡمۡشِِق فَأ ِت بِٱلشَّ

ۡ
َ يَأ  قَاَل إِبَۡرٰهِـُۧم فَإِنَّ ٱللَّ

ِي َكَفَر  ]اآلية / البقرة:258[. َفُبِهَت ٱلَّ

َخۡذنَا ِمۡنُه بِٱۡلَِمِي ٤٥ ُثمَّ لََقَطۡعَنا ٢
َ
قَاوِيِل ٤٤ أَل

َ
َل َعلَۡيَنا َبۡعَض ٱأۡل  َولَۡو َتَقوَّ

ِمۡنُه ٱلَۡوتَِي ٤٦  ]الحاقة[.

ِمٞي ١٨  ]اآلية/الدخان[.٣
َ
 إِّنِ لَُكۡم رَُسوٌل أ

رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك إِلَّ رَِجاٗل نُّوِحٓ إَِلِۡهم  ]اآلية / يوسف:109[.٤
َ
 َوَمآ أ

أقرأُ وأستنتُج:. ٤

ِ تعالــى وعبادِتــه وتنظيــمِ حيــاِة 
تشــترُك الّرســاالُت الّســماويّةُ بمبــادَئ وأســٍس ثابتــٍة تهــدُف إلــى توحيــِد الّلَ

النـّـاِس؛

ۡيَنا بِهِۦٓ إِبَۡرٰهِيَم  وَۡحۡيَنآ إَِلَۡك َوَما َوصَّ
َ
ِٓي أ ٰ بِهِۦ نُوٗحا َوٱلَّ َع لَُكم ّمَِن ٱدّلِيِن َما َوصَّ قاَل تعال:  َشَ

قُواْ فِيهِ  ]اآلية / الشورى:13[. قِيُمواْ ٱدّلِيَن َوَل َتَتَفرَّ
َ
ۡن أ

َ
ۖ أ َوُموَسٰ وَِعيَسٰٓ

األسُس المشتركةُ للّرساالِت الّسماويِّةاآلياُت القرآنيّةُم

١
۠ نَا

َ
ٓ أ نَُّهۥ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ

َ
رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِلَّ نُوِحٓ إَِلۡهِ أ

َ
 َوَمآ أ

 فَٱۡعُبُدوِن ٢٥  ]األنبياء[.

نَزَل ٱتلَّۡوَرىَٰة ٢
َ
ٗقا لَِّما َبۡيَ يََديۡهِ َوأ َل َعلَۡيَك ٱۡلِكَتَٰب بِٱۡلَّقِ ُمَصّدِ  نَزَّ

نَزَل ٱۡلُفۡرقَاَن  ]اآلية / آل عمران:4-3[.
َ
جِنيَل ٣ ِمن َقۡبُل ُهٗدى ّلِلنَّاِس َوأ َوٱۡلِ

نَزۡلَا َمَعُهُم ٱۡلِكَتَٰب َوٱلِۡمزَياَن ِلَُقوَم ٣
َ
رَۡسۡلَنا رُُسلََنا بِٱۡلَّيَِنِٰت َوأ

َ
 لََقۡد أ

ٱلَّاُس بِٱۡلقِۡسِط  ]اآلية / الحديد:25[.

وَن َعلَۡيُكۡم َءاَيِٰي َوُينِذُرونَُكۡم لَِقآَء ٤ تُِكۡم رُُسٞل ّمِنُكۡم َيُقصُّ
ۡ
لَۡم يَأ

َ
 أ

يَۡوِمُكۡم َهَٰذا  ]اآلية / األنعام:130[.
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أقرأُ وأبيُّن:. ٥

ُ تعالــى الكتــَب الّســماويّةَ تأييــداً للّرســِل، ومنــارًة للعلــمِ، وهدايــةً للنـّـاِس، وتعزيــزاً لمبــادئ العــدِل  أنــزَل الّلَ
ُ تعالــى علــى موســى عليــه الّســالمُ األلــواَح التــي جــاءَ وصُفهــا فــي القــرآِن الكريــمِ  واإلنســانيِّة، وقــْد أنــزَل الّلَ
ــَك  ــۡر قَۡوَم ُم

ۡ
ةٖ َوأ ــوَّ ــا بُِق ءٖ فَُخۡذَه ِ َشۡ

ــُلّ ِ ــٗا ّل ــٗة َوَتۡفِصي وِۡعَظ ءٖ مَّ ِ َشۡ
ــن ُكّ ــَواِح ِم ۡ ل

َ
ــا َلُۥ ِف ٱأۡل ــه تعالــى:  َوَكَتۡبَن بقوِل

ۡحَســنَِها  ]اآليــة / األعــراف:145[، فــكاَن فــي وجوِدهــا دليــٌل علــى صــدِق رســالِته.
َ
ُخــُذواْ بِأ

ۡ
يَأ

بياُن األحكامِ والقوانيَن
التي تُنظُّم حياَة النّاِس.

ِمْن فوائِد

الكتِب الّسماويِّة

 أتعلُّم منَ الّدرسِ

الّرساالُت الّسماويّةُ وحدةٌ متكاملةٌ.. ١

٢ .

 التّقويُم

لماذا لْم تَُعِد البشريّةُ بحاجٍة إلى إرساِل الّرسِل في الوقِت الحاضِر؟
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التدريبات

١ قالَ تعالى:

. ا قََضۡيَت َويَُسّلُِمواْ تَۡسلِيٗما ٦٥ نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ
َ
ٰ ُيَّكُِموَك فِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُثمَّ َل َيُِدواْ ِفٓ أ  فََا َوَرّبَِك َل يُۡؤِمُنوَن َحيَّ

وّضْح معاني الكلماِت القرآنيِّة اآلتيِة:	 

 َشَجَر  َحرَٗجا  ْيَُسّلُِموا 

استخرْج منَ اآليِة الكريمِة مثاالً تجويديّاً لكلٍّ ممّا يأتي معَ التَّعليلِ:	 
- مدٌّ منفصٌل(. )راءٌ مفّخمةٌ- إظهاٌر شفويٌّ

٢ اكتِب القيمةَ المُستفادةَ من قوله تعالى:
. إِۡحَسٰٗنا َوتَۡوفِيًقا ٓ َرۡدنَآ إِلَّ

َ
ِ إِۡن أ  َيۡلُِفوَن بِٱللَّ

٣  اكتْب من حديِث )أمانة القضاِء( المقطعَ الذي يتضمُّن الِفكَرةَ اآلتيةَ: )إنّ أسلوَب الكالمِ ال يقلُب الحقَّ 
باطالً، وال الباطلَ حقّاً(. 

٤ عّدْد ثالثًة من واجباِت القاضي.

5 لماذا ال يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه في القضيّة؟

6 اكتْب كلمةَ )صح( جانَب العبارِة الّصحيحِة وعلّل، وكلمةَ )غلط( جانَب العبارِة الغلط، وصّحِح الغلَط:

) ( كلُّ نبيٍّ رسوٌل وليَس كلُّ رسوٍل نبيّاً.  

) ( تتكامُل الّرساالُت الّسماويّةُ فيما بينها.  

) ( يُقّدمُ القاضي البيّنةَ على اإلقراِر في قضاِئه.  
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التدريبات

7 علّْل كاّلً ممّا يأتي:

 إذا اجتهَد القاضي فأخطأَ فله أجٌر.  

رِة.   المديُر النّاجُح أّوُل مَْن يلتزمُ بالخطِّة الُمقرَّ

8 عّرْف كاّلً منَ:

النّبّي:  

الّرسول:  

اإلدارة:  

سلِ عليهُم الّسالمُ. 9 عّدْد أربعاً من وظائِف األنبياِء والرُّ

١0 ما أهمُّ عواملِ نجاحِ اإلدارِة برأيَك؟ ولماذا؟

١١ صمّْم جدوالً تبيُّن فيه أهمَّ آثاِر اإلدارِة النّاجحِة في الفرِد والمجتمِع.

١٢ النّفاُق االجتماعّي ظاهرةٌ متفّشيةٌ، اذكْر أسبابَها، واقترْح حلوالً لها.
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فنُّ اإلدارِة

مكانُ التّنفيِذ:

الّصفُّ

مّدةُ التّنفيِذ:
ٌ حّصةٌ درسيّة

أسلوُب التّنفيِذ:
فرديٌّ

فكرةُ النّشاِط:
إنشاءُ مُخطٍَّط هيكلّي 
لموضوِع فنِّ اإلدارِة 

النّاجحِة.
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النشاط

طريقةُ التّنفيِذ:

ـٍط هيكلــّي يُمثّــُل فــنَّ اإلدارِة النّاجحــِة     اســتخدامُ برنامــِج تحريــِر النّصــوِص )word( إلنشــاِء مُخطَـّ
ــي: ــا يأت ــُن م ويتضّم

التّعريُف باإلدارِة النّاجحِة.  

خطواُت اإلدارِة النّاجحِة.  

مهاراُت اإلدارِة النّاجحِة.  

أساليُب اإلدارِة النّاجحِة.  

كفاياُت المديِر النّاجِح.  

تُراعى في الُمخطَِّط: دقّةُ المحتوى، جماليةُ الُمخطَِّط، تناسُق األلواِن.  

  . يختاُر المدّرُس أفضَل ثالثِة أعماٍل، وتُطبُع لتعرَض في مجلِّة حائِط الّصفِّ

ملحوظة:

رِة.   يُكلَُّف الطاّلُب بالنّشاِط مع بدايِة الوحدِة الثّالثِة، ويُناقَُش النّشاُط في الحّصِة الّدرسيِّة الُمقرَّ

 في حاِل عدمِ توفِّر جهاِز حاسوٍب ِمَن الممكِن إنشاءُ الُمخطَِّط الهيكلّي على ورٍق مقّوى   
باستخدامِ أقالمٍ مَن البيئِة المدرسيِّة.



الَوحدُة الّرابعُة



تفسير

فاِق. َخَطُر النِّ

حديث نبوّي

المسؤولّيُة.

سيرة نبوّية

بيِّ ملسو هيلع هللا ىلص في  منهُج النَّ
االقتصاِد.

بحوث علمّية 

استثماُر الوقِت.
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فاِق َخَطُر النِّ

 تهيئة

أفّكُر ثّم أجيُب:  

؟ هــل يُغنــي جمــاُل ظاهِرهــا عــن فســاِد    مــا رأيــَك بثمــرٍة يانعــٍة جميلــِة المنظــِر لكنّهــا فاســدةُ اللـّـبِّ
داخِلهــا؟

 أال تشــِبُه هــذه الثّمــرةُ مـَـن يتظاهــُر بالّصــالِح واإليمــاِن، وقــد امتــألَ قلبـُـه بالجحــوِد والنّكــراِن، فيعلــُن   
خــالَف مــا يُضمــُر؟ 

ما حقيقةُ النِّفاِق؟ وما صفاُت المنافِقيَن؟  

 نشاط

أقرأُ وأحّددُ:. ١

ِۖ َولَئِن  ِ َجَعَل فِۡتَنَة ٱلَّاِس َكَعَذاِب ٱللَّ وذَِي ِف ٱللَّ
ُ
ِ فَإَِذآ أ  َوِمَن ٱلَّاِس َمن َيُقوُل َءاَمنَّا بِٱللَّ

ۡعلََم بَِما ِف ُصُدورِ ٱۡلَعٰلَِمَي ١٠ 
َ
ُ بِأ َو لَۡيَس ٱللَّ

َ
ّبَِك َلَُقولُنَّ إِنَّا ُكنَّا َمَعُكۡمۚ أ َجآَء نَۡصٞ ّمِن رَّ

ِيَن َءاَمُنواْ َوَلَۡعلََمنَّ ٱلُۡمَنٰفِقَِي ١١  ]العنكبوت[. ُ ٱلَّ َوَلَۡعلََمنَّ ٱللَّ

أربُط بواقعي

أذكُر أمثلةً مَن الواقِع

تبيُّن خطَر النّفاِق.

المعنىالكلمةُ أو التّركيُب القرآنّيم

١  .نالَه مكروهٌ بسبِب إيماِنه

٢  .المرادُ به المنافقوَن

٣  .َإيذاء
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تفسير

أحّددُ وأستنتُج:. ٢

الِفكَُرالتّفسيُرالتّراكيُب القرآنيّةُم

١
 َوِمَن ٱلَّاِس َمن َيُقوُل َءاَمنَّا
 ِ بِٱللَّ

المنافقوَن يقولوَن بألسنِتهم: 
ِ تعالى 

صّدقنا بوجوِد الّلَ
ووحدانيِّته، وقلوبُهم تُنكُر ذلَك.

ادّعاءُ المنافقيَن.

٢
ِ َجَعَل فِۡتَنَة  وذَِي ِف ٱللَّ

ُ
 فَإَِذآ أ

 ِ ٱلَّاِس َكَعَذاِب ٱللَّ

ومن صفاِتهم أنّهم يجعلوَن إيذاءَ 
النَّاِس لهم - ألجِل قوِلهم: آمنّا 
ِ في الّشدِة 

ِ ـــ َكَعذاِب الّلَ
بالّلَ

واأللمِ.

مساواةٌ باطلةٌ.

٣
  

  
انتهازيّة المنافقيَن.

ۡعلََم بَِما ِف ُصُدور٤ِ
َ
ُ بِأ َو لَۡيَس ٱللَّ

َ
 أ

 ٱۡلَعٰلَِمَي ١٠ 

٥
  

  

ُ  عبادَه بالّسراِء  لَيختبرنَّ الّلَ
والّضراِء ليميَز الّصادقيَن في 

إيماِنهم من غيرهم ويجازَي كاّلً 
بما يستحقُّ.
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أقرأُ وأبيُّن:. ٣

النّفــاُق انحــراٌف خُلُُقــيٌّ خطيــٌر لــه آثــاٌر مدمّــرةٌ فــي حيــاِة األفــراِد والمجتمعــاِت، فخطــُره عظيــٌم وشــروُر 
ــا  ــه، ومّم ــوُن لمكــِره وخداِع ــه العي ــاَن المجتمــِع مــَن الّداخــِل، وصاحبُــه ال تراقبُ ــرةٌ، إذ يهــدمُ كي ــه كثي أهِل
، والجبــُن  يدفــُع إلــى النّفــاِق الطّمــُع، وتقديــُم المصلحــِة الّشــخصيِّة علــى المصلحــِة العامـّـِة، وجحــودُ الحــقِّ

الّشــديُد.

أثُرها في المجتمِعأثُرها في الفرِدمن سماِت المنافِقم

يعّوُق بناءَ المجتمِع وتطّوَره.ضعُف تقبِّل الذّاِت وتقديِرهاضعُف الّشخصيِّة١

تأجيُج الخصومِة والعداوِة.الكذُب٢

فقداُن الثّقِة بالنّفِسإخالُف الوعِد٣

تُثيُر الفتنةَ.الخيانة٤ُ

تكثيُر األعداِء وخسارةُ األصدقاِءمجاوزةُ الحدِّ عنَد االختالِف٥
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 أتعلُّم منَ الّدرسِ

النّفاُق يؤدّي إلى التّخلّي عِن المبادئ والقيمِ الّساميِة من أجِل المصلحِة الّشخصيِّة.. ١

٢ .

٣ .

٤ .

 التّقويُم

اذكْر صوراً لظاهرِة النّفاِق، ثمَّ اقترْح حلوالً لمعالجتها برأيَك.
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المسؤولّيُة

 تهيئة

أقرأُ وأجيُب:  

ــِف؛  ّ ــٍل للتّوق ــَر قاب داً، وغي ــدَّ ــى هــذه األرِض مُح ــَت اإلنســاِن عل ــَل وق ــى أْن جع ِ تعال
ــِة الّلَ ــن حكم م

ــِع والخيــِر،   ملسو هيلع هللا ىلص إلــى اســتثماِر وقِتنــا بمــا يعــودُ علينــا وعلــى مجتمِعنــا بالنّف
لذلــَك دعانــا رســوُل الّلَ

ــه، فباســتثماِر  ــدٍة؛ ألنَّ اإلنســاَن مســؤوٌل عــن كلِّ لحظــٍة مــن حياِت ــِر فائ ــي غي ــه ف ــا عــن إضاعِت ونهان
ــا. ــي األوطــاُن مجَدهــا وحضارتَه ــه تبن ــُع مســتقبلَه، وب ــُق اإلنســاُن وجــودَه ويصن ــِت يحّق الوق

كيَف نستثمُر وقتَنا للوصوِل إلى النّجاِح والتّميِّز؟  

 نشاط

أقرأُ وأُحّددُ:  

قــاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » ال تــُزوُل قََدمــا عبــٍد يــومَ القيامــِة حتــى يُســأَل عــن عُُمــِرِه فيــَم أفْنــاهُ، وعــن ِعلِمــِه فيــَم 

فََعــَل، وعــن ماِلــه مــن أيــَن اكتََســبَه وفيــَم أنَفَقــه، وعــن ِجســِمِه ِفيــَم أبــالهُ « )ســنن الترمــذي(.

»  « : إنساٍن.  

»  « : أمضاهُ.  

 أُحلُِّل الحديَث إلى ِفكٍَر

مــا مــن أحــٍد يُجــاِوُز موقــَف الحســاِب حتــى يُســأَل عــن أربعــِة أمــوٍر تُعــّد مــن أهــّم األســِس والمرتكزاِت 
التــي تســاعُد علــى إنجــاِز األعمــاِل وإتقاِنها.

آخــر     أقتــرُح عنوانــاً 
رِس للــدَّ
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حديث نبوّي٢

أوالً: إدارةُ الوقِت:

تُســتمدُّ أهمِّيـّـةُ الُعُمــِر مــَن األعمــاِل التــي ينجُزهــا اإلنســاُن فــي 
ــه، فــإذا كانــْت نتائــُج األعمــاِل مفيــدًة للفــرِد وللمجتمــِع  حياِت
ــاِس وذاَت  ــَد النّ ــودًة عن ــى محم ِ تعال

ــَد الّلَ ــةً عن ــت مقبول كان
قيمــٍة ثمينــٍة، وأمـّـا إذا كانـَـت غيــَر ذلــَك فســوَف تكــوُن وبــاالً 

عليــه فــي الّدنيــا واآلخــرِة.

 نشاط

أفّكُر وأكمُل:. ١

أغتنُم أوقاتي فَـ:

أحاِفُظ على 

ثانياً - العمُل بالعلمِ:

من المسؤوليِّة أْن يطبَّق اإلنساُن ما تعلَّمه في حياِته بما يعودُ بالنّفِع على نفِسه ووطِنه، فالعاِلُم إْن لم يعمْل 
بعلِمه كاَن علُمه ُحّجةً عليه، والّرسوُل ملسو هيلع هللا ىلص رغََّب في تحصيِل العلمِ مدى الحياِة، وربَط بيَن العلمِ والعمِل.

أربُط بواقعي

أذكُر أمثلةً من حياتي 

اليوميِّة عن اغتنامي 

للوقِت.
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أن يتمثّلَها سلوكاً واقعياً في حياِته.

العمُل به المجاُل

علُم األخالِق

علُم الُمعامالِت

العلُم التّجريبيُّ

النتيجُة:

يكوُن العلُم 
حّجةً لصاحِبه 
الحّجةً عليه.

خُل واإلنفاُق: ثالثاً- الدَّ

ــُه تعالــى بيــَن أيدينــا لتحقيــِق أهــداٍف ســاميٍة فــي العيــِش الكريــمِ  المــاُل زينــةُ الحيــاِة، وهــو أمانــةٌ جعلَــه اللَـّ
ــاِء الحضــارِة اإلنســانيِّة. ــوازِن واإلســهامِ فــي بن وإعــداِد اإلنســاِن المت

واإلنساُن مسؤوٌل عن ماِله من أيَن اكتسبَه وفيَم أنفَقه؛ لذلَك هو مكلٌّف بـ:

عِي الكتساِب الماِل بالطّرائِق المشروعِة؛ ليكوَن حالالً طيِّباً؛   السَّ

ۡرِض َحَلٰٗا َطّيِٗبا  ]اآلية / البقرة:168[.
َ
ا ِف ٱأۡل َها ٱلَّاُس ُكُواْ ِممَّ يُّ

َ
أ قاَل تعال:  َيٰٓ

بل المشروعِة.   إنفاِق الماِل في السُّ

أُعطي أمثلةً عن مصادِر الكسِب واإلنفاِق بالطّرائِق المشروعِة.

أفّكُر وأبيُّن:. ٢

اآلثاُر االجتماعيّةُاآلثاُر النّفسيّةُنوعُ الكسِبم

مشروٌع ١

غيُر مشروٍع ٢
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ّحةُ: رابعاً - الجسُم والصِّ

ــِه تعالــى، واإلنســاُن مســؤوٌل عنهــا، فــإن حافــَظ عليهــا واســتعملَها  الّصّحــةُ النّفســيّةُ والجســديّةُ نعمــةٌ مــن اللَـّ
ــّراِت  ــن الُمِض ــيٍء م ــه بش ــَمه وصّحتَ ــَد جس ــِة، وإن أفس ــَن أداءَ األمان ــد أحس ــى فق ــَه تعال ــي اللَـّ ــا يُرض فيم

ــِة. ــومَ القيام ــه ي ــُب علي ــزاً عظيمــاً سيُحاَس ــَع كن راِت والّدخــاِن فقــد ضيَّ كالُمخــدِّ

 أتعلُّم منَ الّدرسِ

أغتنُم وقتي بكلِّ ما هو مُفيٌد.. ١

٢ .

٣ .

 التّقويُم

اكتِب العبارَة المناسبةَ من الحديِث النّبوّي واستنتِج الّسلوَك المستفادَ: 

الّسلوُك المستفادُعبارةُ الحديِثاآليةُ الكريمةُم

ِي َخلََق ٱلَۡمۡوَت َوٱۡلََيٰوةَ ِلَۡبلَُوُكۡم١  ٱلَّ
ۡحَسُن َعَمٗا  ]اآلية / الملك:2[.

َ
يُُّكۡم أ

َ
أ

»  «

ۡمَوٰلَُكم بَۡيَنُكم ٢
َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
 َل تَأ

بِٱۡلَبِٰطِل  ]اآلية / النساء:29[.
»  «

ِ َوتَنَسۡوَن ٣ ُمُروَن ٱلَّاَس بِٱلِۡبّ
ۡ
تَأ

َ
 أ

نُفَسُكۡم  ]اآلية / البقرة:44[.
َ
أ

»  «

َ َكَن ٤ نُفَسُكۡمۚ إِنَّ ٱللَّ
َ
 َوَل َتۡقُتلُٓواْ أ

بُِكۡم رَِحيٗما ٢٩  ]اآلية / النساء[.
»  «
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منهُج الّنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص في االقتصاِد

 تهيئة

أتأمُّل الُمخطََّط اآلتَي ثّم أجيُب:  

قاَل تعال:  َوَل َتَۡعۡل يََدَك َمۡغلُولًَة إَِلٰ ُعُنقَِك َوَل تَۡبُسۡطَها ُكَّ ٱۡلبَۡسِط َفَتۡقُعَد َملُوٗما 
ُۡسوًرا ٢٩  ]سورة اإلسراء[. مَّ

 ِ
َ ّ

 

ارتباُط الماِل بمبدأ
الحالِل والحرامِ

الماُل وسيلةٌ
وليَس غايةً
بحِدّ ذاِته

الحفاُظ على
الماِل العامّ
ِ تنميةُ الماِل

واستثماُره
وعدمُ اكتناِزه

أسٌس اقتصاديّةٌ 
في المنهِج النّبوّي

كيَف يُسهُم الحفاُظ على الماِل العامِّ في بناِء االقتصاِد الوطنّي؟  

 نشاط

أَقرأُ وأُبيُّن:. ١

ــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص العمــَل عبــادًة، وجعــَل اليــَد الُمنفقــةَ خيــراً مــَن اليــِد اآلخــذِة، فللعمــِل أهمِّيّــةٌ فــي رفــِع  عــّد النّب
ــَب  ــّي ملسو هيلع هللا ىلص: » أَلَْن يَْحتَِط ــاَل النّب ــوِره؛ ق ــي تده ــٌر ف ــٌر خطي ــِة أث ــاِن، وللبطال ــّي لإلنس ــتوى المعيش المس
أََحُدُكــْم ُحْزمـَـةً َعلـَـى ظَْهــِرِه، َخيـْـٌر لـَـُه ِمــْن أَْن يَْســأََل أََحــداً، فَيُْعِطيـَـُه أَْو يَْمنََعــُه « )صحيــح البخــاري(. كمــا جعــَل 
اإلســالمُ مســؤوليّةَ المــاِل مُضاعَفــةً، فقــامَ بتنظيــمِ المــال مــن وجوِهــه جميِعهــا، وضبــَط مصــادَر تحصيــِل 

الثـّـروِة ليتــمَّ الكســُب عبــَر طرائــَق مشــروعٍة عــّدٍة.
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سيرة نبوّية٣

من طرائِق تحصيلِ الثّروِة المشروعِةالّدليُلم

ا تََرَك ١ ۡقَرُبوَن َولِلّنَِسآءِ نَِصيٞب ّمِمَّ
َ
اِن َوٱأۡل ا تََرَك ٱۡلَودِٰلَ  ّلِلرَِّجاِل نَِصيٞب ّمِمَّ

ۡقَرُبوَن  ]اآلية / النساء:7[.
َ
اِن َوٱأۡل ٱۡلَودِٰلَ

، َخيْراً ِمْن أَْن يَأُْكَل ِمْن َعَمِل٢  قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » مَا أََكَل أََحٌد طََعاًما قَطُّ
يَِدِه « )صحيح البخاري(.

ۡو َديٍۡن  ]اآلية / النساء:11[.٣
َ
 ِمۢن َبۡعِد َوِصيَّةٖ يُوِص بَِهآ أ

أقرأُ وأستنتُج:. ٢

وضــَع النّبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص قيــوداً  للملكيـّـِة الفرديـّـِة، ونهــى عــن كّل مــا يمكــُن أن يهــّددَ االقتصــادَ أو يعرقــَل مســيرَة 
؛  تقّدِمــه، أو يــؤدَّي إلــى االعتــداِء علــى ملكيـّـِة اآلخريــَن، كالّســرقِة واالختــالِس والغصــِب واإلكــراِه والغــشِّ

ــة / ســورة البقــرة:188[. ــِل  ]اآلي ــم بِٱۡلَبِٰط ــم بَۡيَنُك ۡمَوٰلَُك
َ
ــٓواْ أ ُكلُ

ۡ
ــى:  َوَل تَأ ــال تعال ق

ــِر المشــروعِة، وحلــوٌل عمليّــةٌ  ــِق غي ــُل عــن الطّرائ ــه بدائ ّــاً متكامــالً في ــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص نظامــاً اقتصادي وقــد بنــى النّب
ــِة. ّ للمشــاكِل االقتصادي

األساليُب غيُر المشروعِةاألساليُب المشروعةُالّدليُلم

َم ٱلّرَِبٰواْ  ]اآلية / البقرة:275[.١ ُ ٱۡلَۡيَع وََحرَّ َحلَّ ٱللَّ
َ
 َوأ

ۡزَلُٰم رِۡجٞس ٢
َ
نَصاُب َوٱأۡل

َ
 إِنََّما ٱۡلَۡمُر َوٱلَۡمۡيِسُ َوٱأۡل

ۡيَطِٰن فَٱۡجَتنُِبوهُ  ]اآلية / المائدة:90[. ّمِۡن َعَمِل ٱلشَّ

اِشَي َوالُْمْرتَِشَي ٣ ُ الرَّ قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » لََعَن الّلَ
َِّذي يَْمِشي بَيْنَُهَما « )مستدرك الحاكم(. اِئَش ال َوالرَّ

االلتزامُ بالّشرِع والقانوِن.

 قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » مَِن اْحتََكَر فَُهَو َخاِطئٌ «٤
)صحيح مسلم(.  

تنظيُم عرِض قوِت النّاِس 
بحسِب حاجِة الّسوِق.

 َوۡيٞل ّلِۡلُمَطّفِفَِي ١  ]المطففين[.٥

توضيُح مواصفاِت الّسلعِة.قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » مَْن غََشّ فَلَيَْس ِمنَّا « )سنن الترمذي(.6
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أقرأُ وأميُّز:. ٣

َح خطَره على االقتصاِد ِلَما فيه من إهداٍر للماِل واستغالٍل  بيَّن النّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُحرمةَ الّربا بكلِّ أشكاِله، ووضَّ
لحاجِة اآلخريَن، وبالُمقابِل فقد حثَّ على القرِض الَحَسِن للمحتاجيَن دوَن فائدٍة، ورغَّب بالثّواِب الجزيِل؛ 

ۡؤِمنَِي ٢٧٨  ]البقرة[. اْ إِن ُكنُتم مُّ َ َوَذُرواْ َما بَِقَ ِمَن ٱلّرَِبوٰٓ ِيَن َءاَمُنواْ ٱتَُّقواْ ٱللَّ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ قاَل تعالى:  َيٰٓ

الفرُق بينَ الّربا والقرضِ الحََسِن من حيُث النّتائُج:

أتعاوُن مع زمالئي وأبيُّن:. ٤

دعــا النّبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إلــى تنميــِة المــاِل واســتثماِره بمــا يعــودُ بالنّفــِع علــى الفــرِد والمجتمــِع كالتّجــارِة والّصناعــِة 
والّزراعــِة وغيِرهــا، ونهــى عــن اكتنــاِز المــاِل، وضبــَط أســاليَب اســتثماِره؛ فالفائــدةُ المرجــّوةُ مــَن المــاِل ال 

تقتصــُر علــى صاحِبــه بــل تتعــّداهُ إلــى النـّـاِس كافـّـةً.
ِلٖم ٣٤  ]التوبة[.

َ
ُۡهم بَِعَذاٍب أ ِ فَبَّشِ َة َوَل يُنفُِقوَنَها ِف َسبِيِل ٱللَّ َهَب َوٱۡلفِضَّ وَن ٱلَّ ِيَن يَۡكِنُ قال تعالى:  َوٱلَّ

أثُر تنميِة الماِل واستثماِره في االقتصاِد:
على صعيِد الفرِد: 

على صعيِد المجتمِع: 

أنقُد وأقترُح حاّلً:. ٥

ــهم باســتثماِرها  ــبهِة عــن أنفِس ــِع الّش ــّم يقومــوَن بدف ــِر مشــروعٍة، ث ــَق غي ــاِس أمــواالً بطرائ ــي بعــُض النّ يجن
ــدمَ  ــا أّن ع ــواِل(، كم ــض األم ــّمى )تبيي ــا يس ــو م ــِة، وه ّ ــاريِع الخيري ــِض المش ــمِ بع ــَق مشــروعٍة ودع بطرائ
ِ تعالــى كالــّزكاِة، وحقــوِق المجتمــِع كالتّهــّرِب مــن تســديِد االلتزامــاِت 

االلتــزامِ بــأداِء الحقــوِق الماليـّـِة لّلَ
ــِر المشــروِع. ــلبّي غي ــِر الّس ــواِع الكســِب والتّوفي ــوٌع مــن أن ــِة هــو ن الماليّ

الحلوُل المُقترحةُوسائُل كسٍب غيِر مشروٍعم

االتّجاُر بالمخّدراِت.١

التّهّرُب الّضريبّي.٢

اختالُس الماِل العامِّ.٣



101

أبيُّن رأيي مع التّعليِل:. 6

تميـّـَز منهــُج النّبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فــي االقتصــاِد بطابِعــه األخالقــّي، وتوازِنــه فــي رعايــِة المصلحــِة االقتصاديـّـِة الخاّصــِة 
ــَس  ــَرةَۖ َوَل تَن اَر ٱٓأۡلِخ ُ ٱدلَّ ٰــَك ٱللَّ ــآ َءاتَى ــِغ فِيَم ــاِت الّدنيــا واآلخــرِة؛ قــاَل تعالــى : َوٱۡبَت ــاً متطلّب ــِة، مراعي والعامّ

ــص:77[. ــة / القص ــا  ]اآلي ۡنَي ــَن ٱدلُّ ــَك ِم نَِصيَب

التّعليُلغيُر موافٍقموافٌقالموقُفم

يوصي بجزٍء من ماِله لبناِء داٍر لأليتامِ.١

يبالُغ في حفِل زفاِف ولِده.٢

يكتفي التّاجُر بربٍح يسيٍر مراعياً حاجةَ النّاِس.٣

يُمضي مُعظَم وقِته في العمِل وكسِب الماِل.٤

يؤدّي الّزكاَة من أجوِد الماِل لديه.٥

ينفُق من ماِله باعتداٍل.6

 أتعلُّم منَ الّدرسِ

ِ تعالى يقّومُ سلوَك اإلنساِن.. ١
الّشعوُر بمراقبِة الّلَ

٢ .

٣ .

 التّقويُم

كيَف نستثمُر مبدأ الحالِل والحرامِ في بناِء االقتصاِد المتكامِل؟
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استثماُر الوقِت

 تهيئة

أَقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

مِ المجتمعــاِت، وقــد    احتــرامُ الوقــِت واســتثماُره أســاُس بنــاِء الحضــارِة اإلنســانيِّة ورقــّي اإلنســاِن، وتََقــدُّ
ُض وال يعــودُ، وهــدُره  أعطــى القــرآُن الكريــُم أهّميـّـةً بالغــةً للوقــِت وتنظيِمــه؛ فالوقــُت إذا مضــى ال يُعــوَّ
ــَن لَــِف ُخــۡسٍ ٢ إِلَّ  نَسٰ فيمــا ال ينفــُع هــو الخســارةُ الحقيقيـّـةُ لإلنســاِن؛ قــاَل تعالــى:  َوٱۡلَعــۡصِ ١ إِنَّ ٱۡلِ

ــۡبِ ٣  ]العصــر[.    ــّقِ َوتََواَصــۡواْ بِٱلصَّ ٰلَِحٰــِت َوتََواَصــۡواْ بِٱۡلَ ِيــَن َءاَمُنــواْ وََعِملُــواْ ٱلصَّ ٱلَّ

ِ تعالى بالوقِت؟  
عالمَ يدلُّ قسُم الّلَ

 نشاط

أقرأُ وأبيُّن:. ١

ــاِح  ــِل النّج ــمِّ عوام ــْن أه ــالمُ، وِم ــُم الّس ــاِء والّرســِل عليه ــةُ األنبي ــا صف ــزامُ به ــِد وااللت ــرامُ المواعي احت
ــاَت  ــُظ األوق ــِد يحف ــزامُ المواعي ــاةُ أشــخاصٍ ومســتقبلهم، فالت ــا حي ــت عليه ــا توقّف ــاِة، وربّم ــي الحي ف

ــدةُ.  ــمُّ الفائ ــُح وتع ــُق المصال ــاِع فتتحّق ــن الّضي ــوَق م والحق

النّتيجةُالحالةُم

تخلُّف الطّبيِب عْن موعِد عمليٍّة جراحيٍّة لمريِضه.١

تأخُُّر الطّالِب عْن موعِد االمتحاِن.٢

تأخُُّر المسافِر عْن موعِد رحلِة الطّائرِة.٣

عدمُ إنجاِز مشروٍع اقتصاديٍّ في الوقِت المحّدِد.٤
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٤
أُعطي أمثلةً وأَقترُح حلوالً:. ٢

ِد بوقــٍت معلــومٍ، والعاقــُل يســتثمُره  الوقــُت مــن أثمــِن األشــياِء، وهــو يرتبــُط بحيــاِة اإلنســاِن وعمــرِه الُمحــدَّ
فــي فعــِل الخيــِر؛ ألنـّـه مســؤوٌل عنــه وسيحاســُب عليــه فــي الّدنيــا واآلخــرة؛ قــاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » ال تــُزوُل قََدمــا عبــٍد 
يــومَ القيامــِة حتــى يُســأَل عــن عُُمــِرِه فيــَم أفْنــاهُ، وعــن ِعلِمــِه فيــَم فََعــَل، وعــن ماِلــه مــن أيــَن اكتََســبَه وفيــَم 
أنَفَقــه، وعــن ِجســِمِه ِفيــَم أبــالهُ « )ســنن الترمــذي(، والتّخطيــُط للمســتقبِل يســاعد علــى اســتثماِر الوقــِت لتحقيــِق 
الّســعادِة فــي الّدنيــا واآلخــرِة؛ مّمــا يجعــُل اإلنســاَن قــادراً علــى حســِن إدارِتــه، وربِطــه بعبادِتــه وســعيه فــي 

طلــِب الــّرزِق، وتحقيــِق تطلّعاِتــه وآماِلــه وأمنياِتــه.

الحلوُلاألمثلةُأسباُب ضياِع الوقِتم

عدمُ إدراِك أهمِّيِّة الوقِت.١

التّسيُّب وعدمُ االنضباِط.٢

عدمُ وجوِد أهداٍف أو خطٍط واضحٍة.٣

سلوكات تشغُل الوقَت فيما ال يفيُد.٤

الجهُل بأدواِت وأساليِب تنظيمِ الوقِت.٥

الّركوُن إلى الكسِل والّراحِة.6
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أقرأُ وأُبيُّن:. ٣

ــرامِ  ــى احت ــٍة يســاعُد اإلنســاَن عل دٍة وثابت ــدَّ ــٍة مُح ــَد زمنيّ ــِت وأداؤهــا بمواعي ــاداِت بالوق ــاُط معظــمِ العب ارتب
ــاِء  ــَن األخط ــُل ِم ّ ــِل، وتقل ــُق جــودَة العم ــذّاَت، وتحّق ُر ال ــوِّ َ ــِت تُط ــدةُ للوق ــه، واإلدارةُ الجيّ ــِت وتنظيِم الوق

ــاِت. ــداَف والغاي ــُق األه ــا، وتحّق ــِن ارتكابه الممك

من فوائِد إدارِة الوقِت:  

١ .

٢ .

٣ .

٤ .

٥ .

 أتعلُّم منَ الّدرسِ

االستثماُر الجيُّد للوقِت أحُد أسباِب النّجاِح والتّميِّز.. ١

٢ .

٣ .

٤ .

٥ .
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 التّقويُم

تنجُم مشكالٌت عن وجوِد وقِت فراٍغ لدى الّشباِب. 
اكتْب أهمَّ هذِه المشكالِت برأيك، واقترْح حلوالً لها.

أهمُّ المشكالِت:

الحلوُل المُقتَرحةُ:
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١ قالَ تعالى:

ّبَِك َلَُقولُنَّ إِنَّا ُكنَّا ِۖ َولَئِن َجآَء نَۡصٞ ّمِن رَّ ِ َجَعَل فِۡتَنَة ٱلَّاِس َكَعَذاِب ٱللَّ وذَِي ِف ٱللَّ
ُ
ِ فَإَِذآ أ  َوِمَن ٱلَّاِس َمن َيُقوُل َءاَمنَّا بِٱللَّ

 ۡعلََم بَِما ِف ُصُدورِ ٱۡلَعٰلَِمَي ١٠
َ
ُ بِأ َو لَۡيَس ٱللَّ

َ
 َمَعُكۡمۚ أ

اشرْح ما تحتَه خطٌّ.	 

استخرْج منَ اآليِة الكريمِة مثاالً تجويدياً لكلٍّ ممّا يأتي مع التّعليلِ:	 
)راءٌ مرقّقةٌ - المُ اسمِ الجاللِة مفّخمةٌ - مدٌّ متّصٌل - إدغامٌ بال غنٍّة(.

حّدِد التّركيَب القرآنّي الذي يدلُّ على انتهازيّة المنافقينَ.	 

عّدْد ثالثًة من أخطاِر النّفاِق على المجتمِع.	 

٣. ٢ . ١ . 

ۡعلََم بَِما ِف ُصُدورِ ٱۡلَعٰلَِمَي ١٠ ؟	 
َ
ُ بِأ َو لَۡيَس ٱللَّ

َ
ما األثُر الّسلوكيُّ المستفادُ من قوِله تعالى:  أ

٢ عّدْد ثالثاً من فوائِد إدارِة الوقِت.

٣. ٢ . ١ . 

٣ اكتْب كلمةَ )صح( جانَب العبارِة الّصحيحِة وعلّل، وكلمةَ )غلط( جانَب العبارِة الغلط، وصّحِح الغلَط:

) ( النّاُس يتفاوتوَن يومَ القيامِة بأنساِبهم.   

) (  على اإلنساِن أْن يغتنَم مراحَل حياِته بكلِّ ما   
هو مفيٌد.

) (  اإلنساُن مكلٌّف بالّسعي الكتساِب الّرزِق من   
الطّرائِق المشروعِة، وال حرَج في إنفاِقه بأيِّ 

وجٍه كاَن.

٤ اكتْب فائدتيِن تعلمتَهُما من حديِث )المسؤوليِّة(.

٢ . ١ .
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5 أعِط مثاالً منَ الواقِع كتطبيٍق عمليٍّ لكلٍّ من الحديثَين اآلتيَين:

َ طَيٌِّب اَل يَْقبَُل ِإالَّ طَيِّباً « )صحيح مسلم(.   » ِإنَّ الّلَ

» ااِلقِْتَصادُ ِفي النََّفَقِة ِنْصُف الَْمِعيَشِة « )المعجم األوسط للطبراني(.  

6 علّْل كاّلً ممّا يأتي:

مسؤوليّةُ اإلنساِن تجاهَ الماِل مضاَعفةٌ.  

عدمُ جواِز االعتداِء على ملكيِّة اآلخريَن.  

7 بيّْن مبادئَ االقتصاِد التي دلّت عليها األدلّةُ اآلتيةُ:

المبدأُ االقتصادّيالّدليُلم

ۡرِض  ]اآلية / البقرة:284[.١
َ
َمَٰوِٰت َوَما ِف ٱأۡل ِ َما ِف ٱلسَّ َّ  لّلِ

ۡسَتۡخلَفَِي فِيهِ  ]اآلية / الحديد:7[.٢ ا َجَعلَُكم مُّ نفُِقواْ ِممَّ
َ
 َوأ

َم ٱلّرَِبٰواْ  ]اآلية / البقرة:275[.٣ ُ ٱۡلَۡيَع وََحرَّ َحلَّ ٱللَّ
َ
 َوأ

ْرهَمِ « )صحيح البخاري(.٤ ينَاِر، َوالدِّ قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » تَِعَس َعبُْد الدِّ

8 اكتِب الِقيََم المُستفادةَ منَ األدلِّة اآلتيِة:

القيمةُ المستفادةُالّدليُلم

واْ َوَكَن َبۡيَ َذٰلَِك قََواٗما ٦٧  ]الفرقان[.١ نَفُقواْ لَۡم يُۡسِفُواْ َولَۡم َيۡقُتُ
َ
ِيَن إَِذآ أ  َوٱلَّ

قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » لَيَْس الِغنَى َعْن َكثَْرِة الَعَرِض، َولَِكنَّ الِغنَى ِغنَى النَّْفِس « )متفق عليه(.٢

ْفلَى، َوابَْدأْ ِبَمْن تَُعوُل « )متفق عليه(.٣ قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » اليَُد الُعلْيَا َخيٌْر ِمَن اليَِد السُّ

َ َعزَّ َوَجلَّ يُِحبُّ أَْن يََرى أَثََر ِنْعَمِتِه َعلَى َعبِْدِه « )مسند أحمد(.٤ قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » ِإنَّ الّلَ

9 اقترْح حلوالً لمشكلِة هدِر الوقِت فيما ال ينفُع.
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مشكلٌة وحلٌّ

أسلوُب التّنفيِذ:
فرديٌّ

مّدةُ التّنفيِذ:
ٌ حّصةٌ درسيّة

فكرةُ النّشاِط:
رسُم خريطٍة ذهنيٍّة تُسلُّط 
الّضوءَ على مشكلِة الفقِر.

الفقر

مكانُ التّنفيِذ:

الّصفُّ
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طريقةُ التّنفيِذ: 

 تواجــُه مجتمَعنــا اليــومَ مشــكلةُ الفقــِر، ادرْس هــذه المشــكلةَ، وحــّددْ أســبابَها، وبيـّـْن آثاَرهــا فــي الفــرِد   
والمجتمــِع، واقتــرْح حلــوالً إبداعيـّـة تُرّكــُز علــى جوانــِب التّنميــِة الفرديـّـِة والمشــروعاِت الّصغيــرِة التــي 
ــَك فــي خريطــٍة  ــّي والوطــِن، ودّوْن ذل ــدِة علــى المجتمــِع المحل ــُد مــن دخــِل الفــرِد وتعــودُ بالفائ تزي

ذهنيـّـٍة بأســلوٍب مُبتكــٍر جميــٍل.

مع مراعاِة: اختياِر األلواِن الجذّابِة، واألشكاِل المعبّرِة، والخطوِط الواضحِة، وجماِل األسلوِب.

البحُث في مكتبِة المدرسِة، أو الّشابكة، مع توثيِق المعلوماِت التي ُجِمَعْت.  

  . يختاُر المدّرُس أفضَل األعماِل لتُعرَض في مجلِّة حائِط الّصفِّ

ملحوظة:

رِة. يُكلَُّف الطاّلُب بالنّشاِط مع بدايِة الوحدِة الّرابعِة، ويُناقَُش النّشاُط في الحّصِة الّدرسيِّة الُمقرَّ



الَوحدُة الخامسُة



تفسير

األمانُة شرٌف ومسؤولّيٌة.

حديث نبوّي

فضٌل مَن اهلِل تعالى.

مصادر تشريع

بوّيُة. نُة النَّ السُّ

نظام ُأسرة

الِخطبُة وأحكاُمها.
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األمانُة شرٌف ومسؤولّيٌة

 تهيئة

أتأمُّل الُمخطََّط اآلتَي ثّم أُكمُل:  

األمانةُ

النّفِس

حّقتشمُل

مثاٌل

١- الوفاءُ بالكيِل والميزاِن.
٢- حفُظ الّدماِء واألعراِض

      واألمواِل.
-٣

 

  ِ
َ ّ

١- توحيُد            وعبادتُه.
٢- فعُل المأموراِت وترُك

      المنهيّاِت.
-٣

 ِ
َ ّ

. ١- المحافظةُ على الجسِد والحواِسّ
٢- اجتناُب كّل ما يؤذي صّحةَ

      اإلنساِن من تدخيٍن ومخّدراٍت. 
-٣

 نشاط

أقرأُ وأحّددُ:. ١

ۡعَمٰلَُكۡم َوَيۡغفِۡر 
َ
َ َوقُولُواْ قَۡوٗل َسِديٗدا ٧٠ يُۡصلِۡح لَُكۡم أ ِيَن َءاَمُنواْ ٱتَُّقواْ ٱللَّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ  َيٰٓ

َمانََة َعَ 
َ
َ َورَُسوَلُۥ َفَقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما ٧١ إِنَّا َعَرۡضَنا ٱأۡل لَُكۡم ُذنُوَبُكۡمۗ َوَمن يُِطِع ٱللَّ

نَسُٰنۖ إِنَُّهۥ َكَن َظلُوٗما  ۡشَفۡقَن ِمۡنَها وََحَلََها ٱۡلِ
َ
ن َيِۡمۡلَنَها َوأ

َ
َبۡيَ أ

َ
َباِل فَأ ۡرِض َوٱۡلِ

َ
َمَٰوِٰت َوٱأۡل ٱلسَّ

ُ َعَ  ُ ٱلُۡمَنٰفِقَِي َوٱلُۡمَنٰفَِقِٰت َوٱلُۡمۡشِكَِي َوٱلُۡمۡشَِكِٰت َوَيُتوَب ٱللَّ َب ٱللَّ َُعّذِ َجُهوٗل ٧٢ ّلِ
ُ َغُفوٗرا رَِّحيَمۢا ٧٣  ]األحزاب[ ٱلُۡمۡؤِمنَِي َوٱلُۡمۡؤِمَنِٰتۗ َوَكَن ٱللَّ
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أَقرأُ وأَستنتُج:. ٣

ــِة هــذه  ــي مقّدم ــراِده، وف ــوِس أف ــي نف ــها ف ــٍة صالحــٍة، وغرَس ــٍة ِقيَميّ ــَن منظوم ــُب تكوي ّ ــِع يتطل ــاءُ المجتم بن
المنظومــِة األمانــةُ؛ فهــي مــن أرفــِع ِخصــاِل اإلنســاِن وأوضــِح دالئــِل اإليمــاِن، ومــَن الّركائــِز التــي يقــومُ عليهــا 
ِ تعالــى وحقــوِق النـّـاِس؛

المجتمــُع المزدهــُر مدنيـّـاً وحضاريـّـاً، وتشــمُل األمانــةُ المحافظــةَ علــى حقــوِق الّلَ

ُ تعال:  قاَل اللَّ
ۡهلَِها  ]اآلية / النساء:58[.

َ
َمَٰنِٰت إَِلٰٓ أ

َ
واْ ٱأۡل ن تَُؤدُّ

َ
ُمرُُكۡم أ

ۡ
َ يَأ  إِنَّ ٱللَّ

 األمانةُ:    

 أتعلُّم منَ الّدرسِ

من ثمراِت التزامي باألمانِة سلوكاً المحافظةُ على نفسي ووطني، وحمايةُ أرواِح النّاِس، وصيانةُ أعراِضهم، . ١
والحفاُظ على أمواِلهم.

تحمُُّل اإلنساِن أعباءَ األمانِة وامتالُكه لمقّوماِتها فيه داللةٌ على تكريِمه وإعالِء قدِره وتفّوِقه على سائِر . ٢
المخلوقاِت.

٣ .

٤ .

٥ .

6 .
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 أُقيُّم ذاتي

ألتعّرَف مدى التزامي بسلوكي:  

أبداً أحياناً دائماً الموقُف الّسلوكيُّ

أحافُظ على العباداِت المفروضِة في أوقاِتها.. ١

أستثمُر الوقَت فيما ينفُعني.. ٢

أتحّمُل أمانةَ النّصِح فأَصُدُق مع مَْن يستشيرني.. ٣

ألتزمُ بالمواعيِد وأتقيُّد بها.. ٤

أحافُظ على الودائِع وأردُّها عنَد الطّلِب.. ٥

أتحّمُل أمانةَ لساني فأقوُل الّصدَق في الجدِّ والهزِل.. 6

أجتنُب الغشَّ في االمتحاِن وفي نواحي الحياِة جميِعها.. 7

أصوُن أسراَر المجالِس وأبتعُد عِن الغيبِة والنّميمِة.. 8

أتحّمُل أمانةَ عقودي وألتزمُ بها مَع النّاِس جميعاً.. ٩

 التّقويُم

ماذا لو التزمَ النّاُس خُلَُق األمانِة سلوكاً واقعاً في حياِتهم؟
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ـِه تعالى فضٌل ِمَن اللَّ
 تهيئة

أَقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

ــواُب  ــا، فأب ــاَز بامتحــاِن الّدني ــْن ف ــزَة مَ ُ تعالــى جائ ــا الّلَ ــَن، جعلَه ــَن وداُر الّصالحي الجنّــةُ جــزاءُ المتّقي
ِ تعالــى تَُعــدُّ طريقــاً إلــى رضــاه والفــوِز بجنِّتــه، وِمــْن رحمِة 

الخيــِر كلّهــا إن قصــَد اإلنســاُن بهــا وجــَه الّلَ
ــيّئاِت؛  ــى الّس ــةُ حســناِته، فترجــُح الحســناُت عل ــاوُز عــن ســيّئاِته ومضاعف ــى باإلنســاِن التّج ِ تعال

الّلَ
ــّيَِئةِ فَــَا ُيۡــَزىٰٓ إِلَّ ِمۡثلََهــا َوُهــۡم َل  ۡمَثالَِهــاۖ َوَمــن َجــآَء بِٱلسَّ

َ
قــاَل تعالــى:  َمــن َجــآَء بِٱۡلََســَنةِ فَلَــُهۥ َعــۡشُ أ

ُيۡظلَُمــوَن ١٦٠  ]األنعــام[، فأمــُل اإلنســاِن ورجــاُؤه فــي ســعِيه الحثيــِث إلــى الفــوِز بالجنـّـِة متوقـّـٌف علــى 
ــه الّصالحــِة. ــه إلــى جانــِب أعماِل ِ تعالــى ورحمِت

فضــِل الّلَ

ما أهمُّ أسباِب دخوِل الجنِّة؟  

 نشاط

أقرأُ وأميُّز:  

ِ؟ 
ــوَل الّلَ ــا َرُسـ ــَت ي ــوا: وال أن ُ ــةَ، قال ــُه الَجنّ ُ ــداً َعَمل ــَل أح ــن يُدِخ ِ ملسو هيلع هللا ىلص: » ل

ــوُل الّلَ ــاَل رس ق

دُوا وقاِربـُـوا، وال يَتََمنَّيـَـنَّ أحُدُكــُم  ُ ِبَفضــٍل وَرحَمــٍة، فَســدِّ قـــاَل: ال، وال أنــا إاّل أن يَتَغَمََّدنــَي الّلَ

ــُه أن يَســتَعِتَب « )صحيــح البخــاري(. ــا مُســيئاً فلََعلَّ ــراً، وإمّ ــزدادَ َخي ــُه أن يَ ــا مُحِســناً فلَعلَّ الَمــوَت، إمّ

يتغمََّدنَي: )يَحرمَني ويُبعَدني - يَغمَرني ويَستَرني - يُميتَني ويُحييني(.  

واِب - الفشِل - الّسؤاِل(.   دوا: اجعلوا أعمالَكم تصُل إلى درجِة )الصَّ سدِّ

يَستَعِتَب: )يُساِمَح - يتوَب - يُعاتَب(.  
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حديث نبوّي ٢
 أُحلُِّل الحديَث إلى ِفكٍَر

ِ تعالى على اإلنساِن:
أّوالً: فضُل الّلَ

ُّــه    َّــُه لــو تــمَّ  العمــُل علــى الوجــِه الــذي يحب ِ تعالــى ال بمقابلــِة األعمــاِل؛ ألن
 دخــوُل الجنـّـِة برحمــِة الّلَ

ــي أنعَمهــا علــى اإلنســاِن. ــى الت ِ تعال
ــَم الّلَ ــوازَي ِنَع ّــه لن ي ــى فإن ُ تعال الّلَ

ِ تعالــى؛ ألنَّ ثــواَب األعمــاِل الّصالحــِة ســبٌب   
 ال مُنافــاَة بيــَن األعمــاِل وبيــَن دخــوِل الجنـّـِة برحمــِة الّلَ

لدخــوِل الجنـّـِة.

 نشاط

أقرأُ وأستنتُج:. ١

ليُلم سبُب دخوِل الجنِّةالدَّ

بَۡراَر لَِف نَعِيٍم ٢٢  ]المطففين[.١
َ
 إِنَّ ٱأۡل

ْوَلٰٓئَِك يَۡدُخلُوَن ٱۡلَنََّة َوَل ٢
ُ
 إِلَّ َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َصٰلِٗحا فَأ

ا ٦٠  ]مريم[. ُيۡظلَُموَن َشۡي ٔٗ
ۡزلَِفِت ٱۡلَنَُّة لِۡلُمتَّقَِي ٩٠  ]الشعراء[.٣

ُ
 َوأ

قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » أَنَا َوَكاِفُل اليَِتيمِ ِفي الَجنَِّة « )مسند أبي يعلى(.٤

أَقرأُ وأتعلُّم:. ٢

ِ تعالــى وفضِلــه، وهــذا يخالــُف مــن حيــُث الظّاهــُر 
فــي الحديــِث النّبــوّي بيــاٌن أنَّ دخــوَل الجنـّـِة برحمــِة الّلَ

ورِۡثُتُموَهــا بَِمــا ُكنُتــۡم َتۡعَملُــوَن ٧٢  ]الزخــرف[.
ُ
قولـَـه تعالــى:  َوتِۡلــَك ٱۡلَنَّــُة ٱلَّــِيٓ أ

التّوفيُق بينَ اآليِة الكريمِة والحديِث النّبوّي:
ِ تعالى فيقبُل أعمالَه، ويدخلُه الجنّةَ.

- باألعماِل الّصالحِة يستحقُّ المؤمُن رحمةَ الّلَ
رجاُت في الجنِّة بتفاوِت ثواِب األعماِل الّصالحِة. - تتفاوُت الدَّ
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ِ تعالى وَسعِة عفِوه ومغفرِته.
رعاً برحمِة الّلَ أنقُد وأبني موقفاً: ال يعمُل أعماالً صالحةً، متذِّ

أقرأُ وأستنتُج:. ٣

ِ تعالىالّدليُلم
أموٌر يناُل بها اإلنسانُ رحمةَ الّلَ

ِيَن َيتَُّقوَن ١ ۡكُتُبَها لِلَّ
َ
ءٖۚ فََسأ قاَل تعال:  َورَۡحَِي وَِسَعۡت ُكَّ َشۡ

ِيَن ُهم أَِبَيٰتَِنا يُۡؤِمُنوَن ١٥٦  ]اآلية / األعراف[.  َكٰوةَ َوٱلَّ َوُيۡؤتُوَن ٱلزَّ
ِ تعالى

- تقوى الّلَ
 -
 -

ِ َوٱۡعَتَصُمواْ بِهِۦ فََسُيۡدِخلُُهۡم ٢ ِيَن َءاَمُنواْ بِٱللَّ ا ٱلَّ مَّ
َ
قاَل تعال:  فَأ

ۡسَتقِيٗما ١٧٥  ]النساء[. ِف رَۡحَةٖ ّمِۡنُه َوفَۡضٖل َوَيۡهِديِهۡم إَِلۡهِ ِصَرٰٗطا مُّ
 -
 -

ْحَمُن، اْرَحُموا مَْن ِفي ٣ اِحُموَن يَْرَحُمُهُم الرَّ قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » الرَّ
َماِء « )سنن الترمذي(. األَْرِض يَْرَحْمُكْم مَْن ِفي السَّ

 -

ُ َرُجالً َسْمحاً ِإذَا بَاَع، َوِإذَا اْشتََرى، ٤ قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » َرِحَم الّلَ
َوِإذَا اقْتََضى « )صحيح البخاري(.

 -

دادُ والمقارَبةُ ثانياً: السَّ

دادُ:  هــو حقيقــةُ االســتقامِة، وهــو موافقــةُ هَــدِي النَّبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فــي جميــِع األقــواِل واألفعــاِل    السَّ
ــُب. ــدفٍ فيُصي ــى ه ــي إل ــذي يرم ــَك؛ كال ــي ذل ــةَ ف ــةَ الكامل ّ ق ــيَ الدِّ ــي أنْ يُراع ــِد، وينبغ والمقاص

ــذَل    ــد ب ــه، وق ــه نفَس ــم يُِصبْ ــُرَب مــن الهــدِف أو الغــرِض، إن ل ــا ق ــخُص م ــَب الشَّ المقاربةُ:  أن يُصي
ــه فــي ذلــك. ُجهــَده كلَّ
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أميُّز مع التّعليِل:. ٤

التّعليُلُمقارَبةٌسَدادٌاآليةُ الكريمةُم

١ ْۚ ِمۡرَت َوَمن تَاَب َمَعَك َوَل َتۡطَغۡوا
ُ
 فَٱۡسَتقِۡم َكَمآ أ

إِنَُّهۥ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصرٞ ١١٢  ]هود[

َ َما ٱۡسَتَطۡعُتۡم  ]اآلية / التغابن:16[٢  فَٱتَُّقواْ ٱللَّ

ثالثاً: كراهةُ تمنِّي الموِت:

الحكمةُ من هذا النَّهِي ذكَرها النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص في الحديِث النّبوّي بقوِلِه:

» إمّا مُحِسناً فلعلَّه أن يزدادَ خيراً « بطوِل عُْمِره.  

ِه عزَّ وجلَّ.   » وإمّا مُسيئاً فلعلَّه أن يَستَعِتَب « أي يتوَب توبةً صادقةً، فيحُصَل على رضا اللَـّ

وقد علََّمنا النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ما ندعو به عند الّضيق والّضرر؛ قال ملسو هيلع هللا ىلص: » الَ يَتََمنَّيَنَّ أََحُدُكُم الَمْوَت ِمْن ُضرٍّ 
َِّني ِإذَا َكانَِت الَوفَاةُ  أََصابَُه، فَِإْن َكاَن ال بُدَّ فاعالً، فَلْيَُقْل: الّلَُهّمَ أَْحِيِني مَا َكانَِت الَحيَاةُ َخيْراً ِلي، َوتََوف

َخيْراً ِلي « )صحيح البخاري(.

  أُبيُِّن الفارَق بيَن تمنّي الموِت واالنتحاِر:. ٥

 أتعلُّم منَ الّدرسِ

ِ تعالى أْن يطوَل عْمُره ويحسَن عملُه.. ١
اإلنساُن العاقُل يرجو مَن الّلَ

٢ .

 التّقويُم

كيَف نتمثُّل الّرحمةَ سلوكاً واقعاً في حياِتنا؟
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الّسّنُة الّنبوّيُة

 تهيئة

أتأمَُّل المخطََّط اآلتي ثّم أكمُل:  

 

 ِ
قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » مَْن َكاَن يُْؤِمُن بِالّلَ

َواليَْومِ اآلِخِر فاَلَ يُْؤِذ َجاَرهُ، َومَْن 
ِ َواليَْومِ اآلِخِر 

َكاَن يُْؤِمُن بِالّلَ
فَلْيُْكِرمْ َضيَْفُه، َومَْن َكاَن يُْؤِمُن 

ِ َواليَْومِ اآلِخِر فَلْيَُقْل َخيْراً أَْو 
بِالّلَ

ِليَْصُمْت « )متفق عليه(.

» َكاَن َرُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص ِإذَا أَتَى 
بَاَب قَْومٍ لَْم يَْستَْقِبِل الْبَاَب ِمْن 
ِتلَْقاِء َوْجِهِه، َولَِكْن ِمْن ُرْكِنِه 
اأْلَيَْمِن، أَِو اأْلَيَْسِر، َويَُقوُل: 
اَلمُ َعلَيُْكْم « )سنن أبي داود(. السَّ

أقواُل النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص

الّسنّةُ النّبويّةُ هي:

مثال

تقريُره ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص

َرأَى النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َرُجالً يَُصلِّي بَْعَد 
بِْح َرْكَعتَيِْن، فََقاَل النَِّبيُّ  َصاَلِة الصُّ
تَيِْن؟ «  بِْح مَرَّ ملسو هيلع هللا ىلص: » أََصاَلَة الصُّ

ِّي لَْم أَُكْن َصلَّيُْت  ُجُل: ِإن فََقاَل لَُه الرَّ
ْكَعتَيِْن اللَّتَيِْن قَبْلََها، فََصلَّيْتُُهَما.  الرَّ
فََسَكَت النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص. )سنن ابن ماجه(.

، أو  .   ، أو  الّسنّةُ النّبويّةُ هي: ما أُثَر عِن النّبّي من 

 نشاط

أقرأُ وأطابُق:. ١

الّســنّةُ النّبويّــة متكاملــةٌ مــع القــرآِن الكريــمِ، ال يمكــُن االســتغناءُ بأحِدهمــا عــِن اآلخــِر، فمنهــا مــا هــو 
ــٌر ألحــكامٍ وعبــاداٍت وردت فــي القــرآِن  مؤكِّــٌد ِلَمــا جــاءَ فــي القــرآِن الكريــمِ، ومنهــا مــا هــو مُبيـّـٌن ومفسِّ

الكريــمِ، ومنهــا مــا تضمَّــن أحكامــاً لــم تُذكــْر فــي القــرآِن الكريــمِ.
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مصادر تشريع٣

وظيفةُ الّسنِّةممثاٌل منَ الّسنِّة النّبويِّةمالّدليُل القرآنّيم

ۡرِض ١
َ
ۡو فََسادٖ ِف ٱأۡل

َ
ا بَِغۡرِ َنۡفٍس أ  َمن َقَتَل َنۡفَسۢ

َمآ  نَّ
َ
ۡحَياَها فََكأ

َ
َما َقَتَل ٱلَّاَس َجِيٗعا َوَمۡن أ نَّ

َ
فََكأ

ۡحَيا ٱلَّاَس َجِيٗعا  ]اآلية / المائدة:32[.
َ
أ

» ِإنَّ ِدمَاءَُكْم َوأَمَْوالَُكْم 
َحَرامٌ َعلَيُْكْم « )متفق عليه(.

تفسيُر وبياُن أحكامِ 
القرآِن الكريمِ.

َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل ٢ نَزۡلَآ إَِلَۡك ٱّلِۡكَر تِلُبَّيِ
َ
 َوأ

ُروَن ٤٤  ]اآلية / النحل[. إَِلِۡهۡم َولََعلَُّهۡم َيَتَفكَّ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص فََرَض 

» أَنَّ َرُسوَل الّلَ
َزَكاَة الِْفطِْر ِمْن َرمََضاَن 
َعلَى النَّاِس « )صحيح مسلم(.

تأكيُد أحكامِ القرآِن 
الكريمِ.

 َوَمآ َءاتَىُٰكُم ٱلرَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَهىُٰكۡم ٣
َعۡنُه فَٱنَتُهواْ  ]اآلية / الحشر:7[.

» َوَصلُّوا َكَما َرأَيْتُُموِني 
أَُصلِّي « )صحيح البخاري(.

تشريُع أحكامٍ لم تُذَكْر 
في القرآِن الكريمِ.

أقرأُ وأستنتُج:. ٢

ــنّةُ هــي المصــدُر الثّانــي مــن مصــادِر التّشــريِع اإلســالميِّ بعــَد القــرآِن الكريــمِ مــن حيــُث التّرتيــُب، أمـّـا  السُّ
يـّـةُ فمــا ثبــَت فــي الّســنِّة مــن تشــريٍع نأخــُذ بــه كمــا لــو ذُكــَر فــي القــرآِن الكريــمِ؛ مــن حيــُث الحجِّ

ُ تعال:  َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوىٰٓ ٣ إِۡن ُهَو إِلَّ وَۡحٞ يُوَحٰ ٤  ]النجم[. قاَل اللَّ

ليُلم يِّة الّسنِّةالدَّ داللتُه على حجِّ

ِطيُعواْ ٱلرَُّسوَل  ]اآلية / محمد:33[.١
َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱللَّ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ  َيٰٓ

ٰ ُيَّكُِموَك فِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُثمَّ َل َيُِدواْ ِفٓ ٢  فََا َوَرّبَِك َل يُۡؤِمُنوَن َحيَّ
ا قََضۡيَت َويَُسّلُِمواْ تَۡسلِيٗما ٦٥  ]النساء[. نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ

َ
أ

٣  َوَيۡغفِۡر لَُكۡم ُذنُوَبُكۡم ُ َ فَٱتَّبُِعوِن ُيۡبِۡبُكُم ٱللَّ  قُۡل إِن ُكنُتۡم ُتِبُّوَن ٱللَّ
]اآلية / آل عمران:31[.  

ُ « )سنن الترمذي(.٤ مَ الّلَ ِ َكَما َحرَّ
مَ َرُسوُل الّلَ قال ملسو هيلع هللا ىلص: » َوِإنَّ مَا َحرَّ

قال ملسو هيلع هللا ىلص: » مَا نََهيْتُُكْم َعنُْه فَاْجتَِنبُوهُ، َومَا أَمَْرتُُكْم ِبِه فَافَْعلُوا ِمنُْه مَا ٥
اْستَطَْعتُْم « )متفق عليه(.
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أقرأُ وأكمُل:. ٣

ــاَل اإلنســاُن  ــِف المجــاالِت؛ لين ــمِ فــي مختل ــِق أحــكامِ القــرآِن الكري ــاٌل واقعــيٌّ لتطبي ّــةُ هــي مث ــنّةُ النّبوي الّس
ــِر؛ ــاِر األرِض بالخي ــِة إعم ــي مهّم ــى، وينجــَح ف ِ تعال

رضــا الّلَ

ِ َوَكَِمٰتِهِۦ َوٱتَّبُِعوهُ لََعلَُّكۡم  ِي يُۡؤِمُن بِٱللَّ ِّ ٱلَّ ّمِ
ُ
ِ ٱأۡل ِ َورَُسوِلِ ٱلَِّبّ اِمُنواْ بِٱللَّ ُ تعال:  َف َٔ قاَل اللَّ

َتۡهَتُدوَن ١٥٨  ]اآلية / األعراف[.

 

قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » اإِليَماُن أَْن 
ِ َوماَلَِئَكِتِه، 

تُْؤِمَن بِالّلَ
َوُكتُِبِه، َوُرُسِلِه، َوِلَقاِئِه، 
َوتُْؤِمَن ِبالْبَْعِث اآلِخِر « 

)صحيح البخاري(.

قال ملسو هيلع هللا ىلص: » اَل َضَرَر 
َواَل ِضَراَر « 
)سنن ابن ماجه(.

ِ ملسو هيلع هللا ىلص 
» َكاَن َرُسوُل الّلَ

أَْحَسَن النَّاِس خُلُقاً « 
)صحيح مسلم(.

لََواُت  قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » الصَّ
الَْخْمُس، َوالُْجْمَعةُ 

ِإلَى الُْجْمَعِة، َوَرمََضاُن 
ِإلَى َرمََضاَن، مَُكفَِّراٌت 
مَا بَيْنَُهنَّ ِإذَا اْجتَنََب 
الَْكبَاِئَر « )صحيح مسلم(.

معامالٌتعقيدةٌ

مجاالُت الّسنِّة النّبويِّة

مثاٌل

  

 أتعلُّم منَ الّدرسِ

الّسنّةُ النّبويّةُ وسيرةُ النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص هي تطبيٌق عمليٌّ للقرآِن الكريمِ.. ١

٢ .

٣ .
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 أُنظُّم أفكاري

 

قوليّةٌ.. ١

٢ .

٣ .

١ .

٢ .

٣ .

العقيدةُ.. ١

٢ .

٣ .

٤ .

١ .

٢ .

مؤّكدةٌ . ١
ألحكامِ 

القرآِن الكريمِ.

٢ .

٣ .

مجاالتُهاوظيفتُهاأدلّةُ حّجيِّتها مكانتُها أنواعُها

الّسنّةُ النّبويّةُ

 التّقويُم

ْح باألدلِّة مكانةَ الّسنِّة النّبويِّة بالنسبِة إلى القرآِن الكريمِ؟ وضِّ
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الِخطبُة وأحكاُمها

 تهيئة

أَقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

ــد وضــَع اإلســالمُ  ــِع، وق ــا صــالٌح للمجتم ــِع؛ فصالُحه ــاِء المجتم ــي بن ــى ف ــةَ األول ــدُّ األســرةُ اللّبن تَُع
األســَس واألحــكامَ الّتــي تضمــُن ســالمتها، وتُجنّبُهــا مــا يضعــُف كيانَهــا أو يهدمُهــا؛ ليكــوَن لهــا دَوٌر 
فّعــاٌل فــي تربيـّـِة األبنــاِء علــى الِقيـَـمِ والمبــادئ، وَرفــِد المجتمــِع بأجيــاٍل صالحــٍة مُتّزنــٍة ومعطــاءٍة، ومــن 
ــاَح َعلَۡيُكــۡم  ّــةً لعقــِد الــّزواِج؛ قــاَل تعالــى:  َوَل ُجَن تلــَك األســِس الِخطبــةُ التــي تَُعــدُّ مرحلــةً تمهيدي

نُفِســُكۡم  ]اآليــة / البقــرة:235[.
َ
ــۡم ِفٓ أ ۡكَننُت

َ
ۡو أ

َ
ــةِ ٱلّنَِســآءِ أ فِيَمــا َعرَّۡضُتــم بـِـهِۦ ِمــۡن ِخۡطَب

ما أثُر الِخطبِة في تكويِن األسرِة واستقراِرها؟  

 نشاط

أقرأُ وأكمُل:. ١

الِخطبــةُ: مُقّدمــةُ عقــِد الــّزواِج، يُظهــُر فيهــا الخاطــُب الّرغبــةَ فــي الــّزواِج بامــرأٍة تَحــلُّ لــه شــرعاً، وقــد 
تكــوُن مباشــرًة مــَن الخاطــِب، أو بوســاطِة أهِلــه، وبمجــّرِد الموافقــِة تتــمُّ الِخطبــةُ؛ وهــي ســبيٌل لتعــاُرِف 

ِف أخــالِق بعِضهمــا وطبائِعهمــا وميوِلهمــا. الخاطبَيــِن، وتعــرُّ
من فوائِد الِخطبِة:

  . 

  . 

  . 

أقرأُ وأبيُّن:. ٢

لَمَّــا كانــِت الِخطبــةُ وعــٌد بالــّزواِج، والــّزواُج ال يتــمُّ إال بإبــرامِ العقــِد، فإنـّـه يترتـّـُب علــى الِخطبــِة آثــاٌر، 
منهــا أنـّـه ال يحــلُّ للخاطبَيــِن شــيءٌ مّمــا يُبــاُح للّزوجيــِن حتـّـى يتــمَّ عقــُد الــّزواِج بأركاِنــه وشــروِطه.
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نظام ُأسرة ٤
الِحكمةُآثاُر الِخطبِةالحديُث النّبوّي م

َُّه أَْحَرى ١ قاَل النّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ألحِد أصحاِبه عنَدما خطَب: » انْظُْر ِإلَيَْها، فَِإن
أَْن يُْؤدَمَ بَيْنَُكَما « )سنن الترمذي( )أي: تَدوم بينكما المحبّةُ واألُلفةُ( .

ُجُل َعلَى ِخطْبَِة أَِخيِه َحتَّى يَتُْرَك الَْخاِطُب ٢ قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » َواَل يَْخطَُب الرَّ
قَبْلَُه أَْو يَأْذََن لَُه الَْخاِطُب « )صحيح البخاري(.

أفكِّر وأناقُش:. ٣

ــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  ــَه النّب ــد وجّ ــٍح؛ فق ــى زواٍج ناج ــليمٍة أدّى إل ــٍس س ــى أس ــِة عل ــي الِخطب ــاُر ف إذا كاَن االختي

ُجــوهُ، ِإالَّ  ــُه فََزوِّ ــْن تَْرَضــْوَن ِدينَــُه َوخُلَُق ــه: » ِإذَا َخطـَـَب ِإلَيُْكــْم مَ ــِن إلــى ُحْســِن االختيــاِر بقوِل الخاِطبَي

تَْفَعلـُـوا تَُكــْن ِفتْنـَـةٌ ِفــي األَْرِض، َوفََســادٌ َعِريــٌض « )ســنن الترمــذي(. وبيـّـَن ملسو هيلع هللا ىلص أن اختيــاَر الّزوجــِة قــد يكــوُن 

يــِن والُخلـُـِق. ِلماِلهــا وِلَحَســِبها وِلَجماِلهــا وِلِديِنهــا، ورغّــَب باالختيــاِر القائــمِ علــى الدِّ

يجعُل بعُض النّاِس الماَل الّشرَط األساَس لالختياِر؛ ما رأيَك بذلَك؟  

 أتعلُّم منَ الّدرسِ

الِخطبةُ القائمةُ على أُُسِس اختياٍر سليمٍة غالباً ما تؤدّي إلى نجاِح الّزواِج.. ١

٢ .

٣ .

 التّقويُم

هل يمنُع اختياُر المرأِة على أساِس الُخلِق والّديِن مراعاَة مقياِس الجماِل برأيَك؟ ولماذا؟
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التدريبات

١ اقرأ اآليةَ الكريمةَ ثمَّ أجْب:

نَسُٰنۖ إِنَُّهۥ َكَن ۡشَفۡقَن ِمۡنَها وََحَلََها ٱۡلِ
َ
ن َيِۡمۡلَنَها َوأ

َ
َبۡيَ أ

َ
َباِل فَأ ۡرِض َوٱۡلِ

َ
َمَٰوِٰت َوٱأۡل َمانََة َعَ ٱلسَّ

َ
 إِنَّا َعَرۡضَنا ٱأۡل

 َظلُوٗما َجُهوٗل ٧٢

اشرْح ما تحتَه خطٌّ.	 

وّضْح مفهومَ األمانِة. 	 

ما القيمةُ المستفادةُ منَ اآليِة الكريمِة؟ 	 

٢ علّْل أحكامَ التّجويِد في كلٍّ منَ األمثلِة اآلتيِة:

  . َ تفخيُم المِ اسمِ الجاللِة في:  ٱتَُّقواْ ٱللَّ

   . ٱلُۡمۡؤِمنَِي  :المدُّ العارُض للّسكوِن عنَد الوقِف في

  . ۡشَفۡقَن
َ
غرى في:  َوأ القلقلةُ الصُّ

  . إِنَُّهۥ َكَن  :غرى في مدُّ الّصلِة الصُّ

٣ بيّْن معنى المفرداِت اآلتيِة:

دوايتغمََّدني يَستَعِتبقاِربُواسدِّ

ِ تعالى(
٤ كيَف تُوفُِّق بينَ حديِث )فضٌل منَ الّلَ

ورِۡثُتُموَها بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن ٧٢  ]الزخرف[؟
ُ
وقوِله تعالى:  َوتِۡلَك ٱۡلَنَُّة ٱلَِّيٓ أ  

5 اذكْر أنواعَ الّسنِّة النّبويِّة، مع ذكِر مثاٍل لكلٍّ منها.
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التدريبات

6 عّدْد فوائَد الِخطبِة.

7 علّْل كاّلً ممّا يأتي:

تحّمُل اإلنساِن مسؤوليّةَ األمانِة.  

تَُعدُّ الّسنّةُ والّسيرةُ النّبويّةُ التّطبيَق العمليَّ ألحكامِ القرآِن الكريمِ.  

8 اكتْب كلمةَ )صح( جانَب العبارِة الّصحيحِة وعلّل، وكلمةَ )غلط( جانَب العبارِة الغلط، وصّحِح الغلَط:

) (  يعتمُد المسلُم في سعِيه إلى الفوِز بالجنِّة على   
عمِله.

) ( دُ هو مجاوزةُ حدِّ االعتداِل والوسطيِّة.   التَّشدُّ

) ( الِخطبةُ وعٌد بالّزواِج وليست عقداً.   

) (  الّسنّةُ النّبويّةُ هي المصدُر الثّالُث من مصادِر   
. التّشريِع اإلسالميِّ

9 برأيَك ما أهمُّ األسسِ في اختياِر كلٍّ منَ الخاطبَيِن لآلخِر؟ ولماذا؟

نِّة النّبويِّة؟ وّضْح إجابتَك باألدلِّة. ١0 كيَف تُفّسُر التّكاملَ بينَ القرآِن الكريمِ والسُّ
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المشروع

بناُء الوطِن

فكرةُ المشروِع:
تصميُم مشروٍع خاصٍّ بَك يهدُف إلى بناِء وطِنك.

ُ تعالى بها على اإلنساِن أمانةٌ عنَده، كلُّ النّعمِ التي أنعَم الّلَ
فعليه المحافظة عليها واستثمارها في عمارِة األرِض؛ قاَل ملسو هيلع هللا ىلص:

اَعةُ َوِبيَِد أََحِدُكْم فَِسيلَةٌ، فَِإْن اْستَطَاَع أَْن اَل » ِإْن قَامَِت السَّ
يَُقومَ َحتَّى يَغِْرَسَها فَلْيَْفَعْل « )مسند أحمد(.

مكانُ التّنفيِذ:

الّصفُّ

مّدةُ التّنفيِذ:
ٌ حّصةٌ درسيّة

أسلوُب التّنفيِذ:
فرديٌّ
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المشروع

طريقةُ التّنفيِذ: 

جمُع معلوماٍت تتضّمُن:  

توضيَح مفهومِ األمانِة في كيفيِّة إعماِر األرِض.   

آياٍت قرآنيّةً تتضّمُن قيمةَ األمانِة وأثَرها في بناِء الوطِن.  

أحاديَث نبويّةً ذاَت صلٍة باألمانِة.  

بياَن مسؤوليِّتك في بناِء وطِنَك.  

صّمْم مشروَعك الّصغيَر الخاصَّ بَك إلعماِر وطِنَك بما يعودُ بالفائدِة عليَك وعلى مجتمِعك   
. المحليِّ

  . يختاُر المدّرُس أفضَل ثالثِة أعماٍل لتوضَع في مجلِّة حائِط الّصفِّ

ملحوظة:

رِة. يُكلَُّف الطاّلُب بالمشروِع مع بدايِة الوحدِة الخامسِة، ويُناقَُش المشروُع في الحّصِة الّدرسيِّة الُمقرَّ



الَوحدُة الّسادسُة



تفسير

تشريٌف وتكليٌف.

تالوة

وظيفُة اإلنساِن في الكوِن.

مصادر تشريع

اإلجماُع.

مصادر تشريع

القياُس.

نظام اأُلْسَرة

واِج. عقُد الزَّ

بحوث علمّية

حقوُق المرأِة.
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تشريٌف وتكليٌف

 تهيئة

أقرأُ وأجيُب:  

ُ  اإلنســاَن وميـّـَزه بالعقــِل ووهبـَـه طاقــاٍت كامنــةً وقــدراٍت عجيبــةً علــى اإلبــداِع، وســّخَر  خلــَق الّلَ
ــاِء الحضــارِة  ــن بن ــَن م ــا، وليتمّك ــن خيراِته ــا ويســتفيَد م ــَش فيه ــمواِت واألرِض ليعي ــي الّس ــا ف ــه م ل
ِ  وِعمــارِة األرِض وإصــالِح مــا يطــرأُ عليهــا مــن فســاٍد.

القائمــِة علــى العلــمِ والتّعلُّــمِ، وعبــادِة الّلَ

ما دَوُر العلمِ في بناء الحضارِة اإلنسانيِّة؟  

 نشاط

أقرأُ وأحّددُ:. ١

َتَۡعُل فِيَها َمن ُيۡفِسُد فِيَها 
َ
ۡرِض َخلِيَفٗةۖ قَالُٓواْ أ

َ
 ِإَوۡذ قَاَل َربَُّك لِۡلَمَلٰٓئَِكةِ إِّنِ َجاِعٞل ِف ٱأۡل

ۡعلَُم َما َل َتۡعلَُموَن ٣٠ وََعلََّم َءاَدَم 
َ
ٓ أ ُس لََكۖ قَاَل إِّنِ َويَۡسفُِك ٱدّلَِمآَء َوَنُۡن نَُسّبُِح ِبَۡمِدَك َوُنَقّدِ

ُؤَلٓءِ إِن ُكنُتۡم َصِٰدقَِي ٣١  ۡسَمآءِ َهٰٓ
َ
ۢنِب ُٔوِن بِأ

َ
ۡسَمآَء ُكََّها ُثمَّ َعَرَضُهۡم َعَ ٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ َفَقاَل أ

َ
ٱأۡل

نَت ٱۡلَعلِيُم ٱۡلَِكيُم ٣٢  ]البقرة[.
َ
قَالُواْ ُسۡبَحَٰنَك َل ِعۡلَم َلَآ إِلَّ َما َعلَّۡمَتَناۖٓ إِنََّك أ

المعنىالكلمةُ أو التّركيُب القرآنيُّم

١  .مَْن يخلُُف غيَره ويقومُ مقامَه، والمرادُ: آدمُ وذّريّتُه

٢  .ها ومنافَعها الذي يضُع األشياءَ في مواضِعها، ويعلُم خواصَّ

٣  .نمّجدَك ونعظّمَك
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تفسير

أحّددُ وأستنتُج:. ٢

الِقيَُم المُستفادةُالتّفسيُرالتّركيُب القرآنيُّم

١
 ِإَوۡذ قَاَل َربَُّك لِۡلَمَلٰٓئَِكةِ 

ۡرِض 
َ
إِّنِ َجاِعٞل ِف ٱأۡل
 َخلِيَفٗة

ُ  لمالئكِته إنّي خالٌق  واذكْر يا محّمُد حيَن قاَل الّلَ
آدمَ وذّريّتَه ألُسكنَهم األرَض وأستخلَفهم في ِعمارِتها.

أهليّةُ اإلنسان 
لالستخالِف في 

األرِض.

٢  


تساءََل المالئكةُ مُستفِسِريَن ال مُعتِرِضيَن: كيَف 
تستخلُف هذا الكائَن وفي ذّريّته من سيفسُد في 
األرِض ويعتدي على حياِة اآلخريَن بينما أعمالُنا 

مقصورةٌ على تسبيِحَك وتمجيِدَك وطاعِتَك.

- حبُّ االستكشاِف.
ِ وحمُده 

-  تسبيُح الّلَ
عبادةٌ.

ۡعلَُم َما َل ٣
َ
ٓ أ  قَاَل إِّنِ

 َتۡعلَُموَن ٣٠
تفويُض األمِر وردُّ 
ِ تعالى.

العلمِ إلى الّلَ

٤
  


ُ  أنّه بعَد أْن ألهَم آدمَ معرفةَ اللّغاِت  يُخبُر الّلَ
وأسماِء األشياِء ومنافِعها عرَض هذه المسّمياِت على 

المالئكِة قائالً لهم: أخبروني بأسماِء هذه األشياِء 
ومعانيها إْن كنتم صادقيَن في ادّعاِئكم أنّكم أحقُّ 

باالستخالِف من غيِركم.

٥
 قَالُواُْسۡبَحَٰنَك َل ِعۡلَم 

نَت 
َ
َلَآ إِلَّ َما َعلَّۡمَتَناۖٓ إِنََّك أ
 ٱۡلَعلِيُم ٱۡلَِكيُم ٣٢

محدوديّةُ علمِ 
المخلوقاِت.

أقرأُ وأبيُّن:. ٣

ِ  ، إذ يعلــُم مــا كاَن ومــا هــو كائــٌن ومــا ســيكوُن، عاِلــُم الغيــِب والّشــهادِة 
صفــةُ العلــمِ مــن صفــاِت الّلَ

العليــُم الخبيــُر، وعلُمــه  واســٌع محيــٌط بــكلِّ شــيٍء، ذاتــيٌّ غيــُر مُكتســٍب، وغيــُر مســبوٍق بجهــٍل، وقــد 
نَسٰــَن َمــا لـَـۡم َيۡعلَــۡم ٥  ]العلــق[، وجعلـَـه يتوّصــُل إلــى  ُ تعالــى اإلنســاَن بالعلــمِ؛ قــاَل تعالــى:  َعلَّــَم ٱۡلِ أمــدَّ الّلَ
المعرفــِة بقــدراٍت إدراكيـّـٍة تميَّــَز بهــا عــِن المخلوقــاِت األخــرى، وتنبــُع أهمِّيـّـةُ العلــمِ مــن كوِنــه ســبيالً لتحقيِق 
ِــُح  ــَدهُۥ َمَفات   :  وَِعن

األهــداِف الّســاميِة، والحيــاِة الكريمــِة لألفــراِد والمجتمعــاِت واألوطــاِن؛ قــال الّلَ
ۡرِض 

َ
ِ َوٱۡلَۡحــرِۚ َوَمــا تَۡســُقُط ِمــن َوَرقَــٍة إِلَّ َيۡعلَُمَهــا َوَل َحبَّــةٖ ِف ُظلَُمـٰـِت ٱأۡل ٱۡلَغۡيــِب َل َيۡعلَُمَهــآ إِلَّ ُهــَوۚ َوَيۡعلَــُم َمــا ِف ٱۡلــَبّ

بِــٖي ٥٩  ]األنعــام[. َوَل َرۡطــٖب َوَل يَابـِـٍس إِلَّ ِف كَِتٰــٖب مُّ
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من صفاِت علمِ اإلنساِن:  

- مقتصٌر على بعِض األموِر.
 -
 -
 -

أقرأُ وأحّددُ:. ٤

ِ تعالــى لإلنســاِن، واســتخالفَه فــي األرِض، وتمكينـَـه فيهــا، 
بعــَد أِن اقتضــِت الحكمــةُ اإللهيـّـةُ تكريــَم الّلَ

ــه اإلفســادُ فــي  واســتعالمَ المالئكــِة عــِن الحكمــِة مــْن َخلْــِق اإلنســاِن الــذي ســيكوُن مــن بعــِض ذّريِّت
ــِة المصلحــِة الّراجحــِة  ــأّن علَمهــم محــدودٌ ال يرقــى إلــى اإلحاطــِة بمعرف ُ  ب األرِض؛ أخبَرهــم الّلَ

فــي َخلـْـِق اإلنســاِن.

ۡعلَُم َغۡيَب 
َ
ٓ أ قُل لَُّكۡم إِّنِ

َ
لَۡم أ

َ
ۡسَمآئِِهۡم قَاَل أ

َ
ُهم بِأ

َ
ۢنَبأ

َ
آ أ ۡسَمآئِِهۡمۖ فَلَمَّ

َ
ۢنبِۡئُهم بِأ

َ
ـَٔاَدُم أ  قَاَل َيٰٓ

ۡعلَُم َما ُتۡبُدوَن َوَما ُكنُتۡم تَۡكُتُموَن ٣٣ ِإَوۡذ قُۡلَنا لِۡلَمَلٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ ٓأِلَدَم 
َ
ۡرِض َوأ

َ
َمَٰوِٰت َوٱأۡل ٱلسَّ

نَت َوَزوُۡجَك 
َ
ـَٔاَدُم ٱۡسُكۡن أ َبٰ َوٱۡسَتۡكَبَ َوَكَن ِمَن ٱۡلَكٰفِرِيَن ٣٤ َوقُۡلَنا َيٰٓ

َ
ٓ إِبۡلِيَس أ فََسَجُدٓواْ إِلَّ

َُّهَما  َزل
َ
ٰلِِمَي ٣٥ فَأ َجَرةَ َفَتُكونَا ِمَن ٱلظَّ ٱۡلَنََّة َوُكَ ِمۡنَها رََغًدا َحۡيُث ِشۡئُتَما َوَل َتۡقَرَبا َهِٰذهِ ٱلشَّ

ا َكنَا فِيهِۖ َوقُۡلَنا ٱۡهبُِطواْ َبۡعُضُكۡم ِلَۡعٍض َعُدّوٞۖ َولَُكۡم ِف  ۡخرََجُهَما ِممَّ
َ
ۡيَطُٰن َعۡنَها فَأ ٱلشَّ

اُب  ّبِهِۦ َكَِمٰٖت َفَتاَب َعلَۡيهِۚ إِنَُّهۥ ُهَو ٱتلَّوَّ ٰٓ َءاَدُم ِمن رَّ ۡرِض ُمۡسَتَقّرٞ َوَمَتٌٰع إَِلٰ ِحٖي ٣٦ َفَتلَقَّ
َ
ٱأۡل

ٱلرَِّحيُم ٣٧  ]البقرة[.

المعنىالكلمةُ القرآنيّةُم

١  .ًهنيئاً واسعا

٢  .َتحيةً آلدم

٣  .أوقَعهما في المخالفِة



135

أحّددُ وأستنتُج:. ٥

الِقيَُم المستفادةُالِفكَُرالتّراكيُب القرآنيّةُم

١

ٓ ا ۡسَمآئِِهۡمۖ فَلَمَّ
َ
ۢنبِۡئُهم بِأ

َ
ـَٔاَدُم أ  قَاَل َيٰٓ

 ٓ قُل لَُّكۡم إِّنِ
َ
لَۡم أ

َ
ۡسَمآئِِهۡم قَاَل أ

َ
ُهم بِأ

َ
ۢنَبأ

َ
 أ

ۡعلَُم 
َ
ۡرِض َوأ

َ
َمَٰوِٰت َوٱأۡل ۡعلَُم َغۡيَب ٱلسَّ

َ
أ

 َما ُتۡبُدوَن َوَما ُكنُتۡم تَۡكُتُموَن ٣٣

-  تفضيُل آدمَ على المالئكِة بما خّصُه 
ُ تعالى من قابليِّته للتّعلّمِ. الّلَ
ِ  وشمولُه.

- َسَعةُ علمِ الّلَ

- أهمِّيّةُ التّعلّمِ والتّعليمِ.
 -

٢ ِإَوۡذ قُۡلَنا لِۡلَمَلٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ ٓأِلَدَم .تعالى لإلنساِن ِ
تكريُم الّلَ

٣
  


امتناُع إبليَس عِن الّسجوِد آلدمَ تكبّراً.

٤

نَت َوَزوُۡجَك
َ
ـَٔاَدُم ٱۡسُكۡن أ  َوقُۡلَنا َيٰٓ

ٱۡلَنََّة َوُكَ ِمۡنَها رََغًدا َحۡيُث ِشۡئُتَما
َجَرةَ َفَتُكونَا ِمَن َوَل َتۡقَرَبا َهِٰذهِ ٱلشَّ
 ٰلِِمَي ٣٥  ٱلظَّ

ِ تعالى 
َ - التزامُ أوامِر الَلّ

سبيُل النّجاِح في الّدنيا 
والنّجاِة في اآلخرِة.

 -

ۡخرََجُهَما٥
َ
ۡيَطُٰن َعۡنَها فَأ َُّهَما ٱلشَّ َزل

َ
 فَأ

 ِا َكنَا فِيه ِممَّ
الحذُر من وساوِس 

الّشيطاِن.

6  


ُ  بنزوِل آدمَ وحواءَ وإبليَس  أمَر الّلَ
إلى األرِض متنافريَن متباغضيَن، وجعَل 

األرَض مكاَن استقراٍر ينتهي بانتهاِء 
األجِل.

- محدوديّةُ العمِر دافٌع 
لصالِح العمِل.

 -

7
ّبِهِۦ َكَِمٰٖت َفَتاَب ٰٓ َءاَدُم ِمن رَّ  َفَتلَقَّ
 اُب ٱلرَِّحيُم ٣٧ َعلَۡيهِۚ إِنَُّهۥ ُهَو ٱتلَّوَّ
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أقرأُ وأستنتُج:. 6

ُ  توبــةَ النـّـاِس؛ فمــا مــن إنســاٍن خالــَف أوامــَره، ثــّم رغــَب فــي التّوبــِة الّصادقــِة إاّل فتــَح لــُه أبواَب  يقبــُل الّلَ
رحمِتــه، وفــرَح بعودِتــه، مــا لــْم تصــِل الــّروُح إلــى الحلقــومِ أو تطلــِع الّشــمُس مــن مغرِبهــا؛ 

ارٞ لَِّمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َصٰلِٗحا ُثمَّ ٱۡهَتَدٰى ٨٢  ]طه[. قاَل تعال:  ِإَوّنِ لََغفَّ

شروُط التّوبِةالّدليُل أو البيانُم

١
وَٓء ِبََهٰلَةٖ ُثمَّ  ِيَن َيۡعَملُوَن ٱلسُّ ِ لِلَّ  إِنََّما ٱتلَّۡوَبُة َعَ ٱللَّ

  َعلَۡيِهۡم ُ ْوَلٰٓئَِك َيُتوُب ٱللَّ
ُ
 َيُتوُبوَن ِمن قَرِيٖب فَأ

]اآلية / النساء:17[.  

األسُف على اقتراِف الذّنِب.٢

اإلصراُر على عدمِ الّرجوِع إليه في المستقبِل.٣

٤
قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » مَْن َكانَْت لَُه مَظْلََمةٌ أِلَِخيِه ِمْن ِعْرِضِه 
أَْو َشْيٍء، فَلْيَتََحلَّلُْه ِمنُْه اليَْومَ، قَبَْل أَْن الَ يَُكوَن ِدينَاٌر 

َوالَ ِدْرهٌَم « )صحيح البخاري(.
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 أتعلُّم منَ الّدرسِ

أُثمُِّن دَوَر العلمِ في البناِء واالزدهاِر الحضارّي.. ١

٢ .

٣ .

٤ .

 التّقويُم

ُ تعالى بها؟ كيَف يُحافُظ اإلنساُن على المكانِة التي شّرفَه الّلَ
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وظيفُة اإلنساِن في الَكْوِن 

 أتلو بإتقاٍن

َتَۡعُل فِيَها َمن ُيۡفِسُد 
َ
ۡرِض َخلِيَفٗةۖ قَالُٓواْ أ

َ
 ِإَوۡذ قَاَل َربَُّك لِۡلَمَلٰٓئَِكةِ إِّنِ َجاِعٞل ِف ٱأۡل

ۡعلَُم َما َل َتۡعلَُموَن ٣٠ 
َ
ٓ أ ُس لََكۖ قَاَل إِّنِ فِيَها َويَۡسفُِك ٱدّلَِمآَء َوَنُۡن نَُسّبُِح ِبَۡمِدَك َوُنَقّدِ

ُؤَلٓءِ إِن  ۡسَمآءِ َهٰٓ
َ
ۢنِب ُٔوِن بِأ

َ
ۡسَمآَء ُكََّها ُثمَّ َعَرَضُهۡم َعَ ٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ َفَقاَل أ

َ
وََعلََّم َءاَدَم ٱأۡل

نَت ٱۡلَعلِيُم ٱۡلَِكيُم ٣٢ 
َ
ُكنُتۡم َصِٰدقَِي ٣١ قَالُواْ ُسۡبَحَٰنَك َل ِعۡلَم َلَآ إِلَّ َما َعلَّۡمَتَناۖٓ إِنََّك أ

ۡعلَُم َغۡيَب 
َ
ٓ أ قُل لَُّكۡم إِّنِ

َ
لَۡم أ

َ
ۡسَمآئِِهۡم قَاَل أ

َ
ُهم بِأ

َ
ۢنَبأ

َ
آ أ ۡسَمآئِِهۡمۖ فَلَمَّ

َ
ۢنبِۡئُهم بِأ

َ
ـَٔاَدُم أ قَاَل َيٰٓ

ۡعلَُم َما ُتۡبُدوَن َوَما ُكنُتۡم تَۡكُتُموَن ٣٣ ِإَوۡذ قُۡلَنا لِۡلَمَلٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ 
َ
ۡرِض َوأ

َ
َمَٰوِٰت َوٱأۡل ٱلسَّ

ـَٔاَدُم ٱۡسُكۡن  َبٰ َوٱۡسَتۡكَبَ َوَكَن ِمَن ٱۡلَكٰفِرِيَن ٣٤ َوقُۡلَنا َيٰٓ
َ
ٓ إِبۡلِيَس أ ٓأِلَدَم فََسَجُدٓواْ إِلَّ

َجَرةَ َفَتُكونَا ِمَن  نَت َوَزوُۡجَك ٱۡلَنََّة َوُكَ ِمۡنَها رََغًدا َحۡيُث ِشۡئُتَما َوَل َتۡقَرَبا َهِٰذهِ ٱلشَّ
َ
أ

ا َكنَا فِيهِۖ َوقُۡلَنا ٱۡهبُِطواْ َبۡعُضُكۡم  ۡخرََجُهَما ِممَّ
َ
ۡيَطُٰن َعۡنَها فَأ َُّهَما ٱلشَّ َزل

َ
ٰلِِمَي ٣٥ فَأ ٱلظَّ

ّبِهِۦ َكَِمٰٖت  ٰٓ َءاَدُم ِمن رَّ ۡرِض ُمۡسَتَقّرٞ َوَمَتٌٰع إَِلٰ ِحٖي ٣٦ َفَتلَقَّ
َ
ِلَۡعٍض َعُدّوٞۖ َولَُكۡم ِف ٱأۡل

اُب ٱلرَِّحيُم ٣٧  ]البقرة[. َفَتاَب َعلَۡيهِۚ إِنَُّهۥ ُهَو ٱتلَّوَّ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ

 نشاط

أكتُب أحكامَ النّوِن الّساكنِة والتّنوين لكلِّ مثاٍل، وأنطُقها نُطقاً صحيحاً:. ١

 رََغًدا َحۡيُث  ِّبِه  ِمن رَّ  ُكنُتۡم 
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تالوة ٢
أكتُب أحكامَ الميمِ الّساكنِة لكلِّ مثاٍل، وأنطُقها نُطقاً صحيحاً:. ٢

 ۡمَتَنا
 لَُكۡم ِف  َعلَّ  ۡسَمآئِِهۡم

َ
ۢنبِۡئُهم بِأ

َ
 أ

أُبيُّن الحكَم التّجويديَّ مع التّعليِل، وأنطُق األمثلةَ نُطقاً صحيحاً:. ٣

التّعليُلالحكُم التّجويدّيالمثاُلم

١ َربَُّك ٌجاءِت الّراءُ مفتوحةً.راءٌ مفّخمة

٢ ۡرِض
َ
 ٱأۡل

٣ َصِٰدقَِي 

٤ َتۡقَرَبا 

 التّقويُم

استخرْج من آياِت الّدرِس مثاالً تجويديّاً لكلٍّ مّما يأتي مع التّعليِل:

التّعليُلالمثاُلالحكُم التّجويديُّم

  مدٌّ طبيعي١ٌّ
  مدٌّ متّصٌل٢
  مدٌّ منفصٌل٣
  مدٌّ عارٌض للّسكوِن٤
  مدُّ بدٍل٥
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اإلجماُع 
 تهيئة

أقرأُ ثّم أجيُب:  

القــرآُن الكريــُم والّســنّةُ النّبويّــةُ همــا المصــدُر األســاُس لألحــكامِ الّشــرعيِّة؛ فــإْن حدثــت مســألةٌ 
لــم يُنــصَّ علــى حكِمهــا فــي أحِدهمــا؛ اســتدعى ذلــك اجتمــاَع المجتهديــَن الســتنباِط الحكــمِ 
الّشــرعّي للمســألِة، فــإْن اتّفقــت آراُؤهــم علــى حكــمٍ واحــٍد، لــزمَ العمــُل بمــا اتّفقــوا عليــه، وإْن 
ــَن  ــٞر ّمِ ۡم

َ
ــۡم أ ــى:  ِإَوَذا َجآَءُه ــاَل تعال ــاِس؛ ق ــى النّ ــٌر عل ــعةٌ ويُس ــك توس ــي ذل ــم كاَن ف دْت آراُؤه ــدَّ تع

ــَتۢنبُِطونَُهۥ ــَن يَۡس ِي ــُه ٱلَّ ــۡم لََعلَِم ــرِ ِمۡنُه ۡم
َ
ْوِل ٱأۡل

ُ
ــوِل ِإَوَلٰٓ أ ــۡو َردُّوهُ إَِل ٱلرَُّس َ ــهۦِۖ َول ِ ــواْ ب َذاُع

َ
ــۡوِف أ وِ ٱۡلَ

َ
ــِن أ ۡم

َ
 ٱأۡل

ِمۡنُهۡم  ]اآلية / النساء:83[.

ما اإلجماُع؟ وما فائدتُه؟  

 نشاط

أقرأُ وأطابُق:. ١

اإلجمــاعُ: اتّفــاُق جميــِع المجتهديــَن مــن أمـّـِة النّبــيِّ محّمــٍد ملسو هيلع هللا ىلص بعــَد وفاِتــه فــي عصــٍر مــَن العصــوِر علــى 
، فــي مســألٍة لــم يــردْ فيهــا نــصٌّ مــن قــرآٍن أو ســنٍّة، وركــُن اإلجمــاِع هــو االتّفــاُق علــى  حكــمٍ شــرعيٍّ
َ َلُ ٱلُۡهــَدٰى َوَيتَّبـِـۡع  الحكــمِ مــن جميــِع المجتهديــَن؛ قــاَل تعالــى:  َوَمــن يَُشــاقِِق ٱلرَُّســوَل ِمــۢن َبۡعــِد َمــا تَبَــيَّ

ــَمۖ وََســآَءۡت َمِصــًرا ١١٥ ]النســاء[، وقــاَل النّبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ٰ َونُۡصلـِـهِۦ َجَهنَّ ِۦ َمــا تَــَولَّ َغــۡرَ َســبِيِل ٱلُۡمۡؤِمنـِـَي نُــَوّلِ
َِّتي اَل تَْجتَِمُع َعلَى َضاَللٍَة « )سنن ابن ماجه(. » ِإنَّ أُم

شروُط اإلجماِعمالمقطُع منَ التّعريِفم

أن يكوَن المجتهدوَن مَن المسلميَن.اتّفاُق١

ٍد.المجتهدين٢ وقوعُه في زمٍن مُحدَّ

ُر إال من مجموعٍة.من أمِّة النّبيِّ محّمٍد ملسو هيلع هللا ىلص٣ دُ الُمجِمِعيَن؛ ألنَّ االتّفاَق ال يُتَصوَّ تعدُّ

اختصاُصه باألحكامِ الّشرعيِّة، فال يكون على أحكامٍ لغويٍّة وغيِرها.بعَد وفاِته٤

يَن.في عصٍر مَن العصوِر٥ صدوُره عن العلماِء المجتهديَن، فال عبرَة بآراِء غيِر الُمختصِّ

أاّل يكوَن في حياِته ملسو هيلع هللا ىلص.على حكمٍ شرعي6ٍّ
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مصادر تشريع٣

أفّكُر وأناقُش:. ٢

اإلجمــاُع إمـّـا أْن يصــدَر بتصريــِح جميــِع المجتهديــَن فيكــون حّجــةً قطعيـّـةً يجــُب العمــُل بــه، وإمـّـا أْن يصــدَر 
ــِة  الجتمــاِع  ــي عصــِر الّصحاب ــاِد ف ــَن، واإلجمــاُع كاَن ســهَل االنعق ــِح بعِضهــم وســكوِت الباقي بتصري
ــن مــَن اســتطالِع آراِئهــم االجتهاديـّـِة؛ مثــُل اتفاِقهــم علــى جمــِع القــرآِن  المجتهديــَن فــي مــكاٍن محصــوٍر يُمكِّ
الكريــمِ، وعلــى ِصّحــِة عقــِد الــّزواِج دوَن تســميِة مَْهــٍر، وعلــى أّن الوصيـّـةَ ال تُنفَّــُذ إاّل بعــَد وفــاِء الّديــوِن، أمـّـا 
ِق العلمــاِء فــي البلــداِن ومشــّقِة التّوّصــِل إلــى أقواِلهــم  بعــَد ذلــَك العصــِر فــكاَن اإلجمــاُع صعــَب التّحقُّــِق لتفــرُّ

َّــَرْت وســائُل متنّوعــةٌ للتّواصــِل تســاعُد علــى انعقــاِد اإلجمــاِع. كافـّـةً، ولكــْن فــي عصِرنــا الحاضــِر توف

َِّفقــٍة فــي مســألٍة مســتجّدٍة - تســتدعي االجتهــاد - مــن علمــاءَ فــي أماكــَن     هــل يَُعــدُّ صــدوُر فتــاوى مُت
مختلفــٍة إجماعــاً؟ ولمــاذا؟

أقرأُ وأبيُِّن:. ٣

ــِة  ــاً لصّح ــورُث المــرءَ اطمئنان ــَن علــى حكــمٍ شــرعيٍّ لمســألٍة مــا ي ــاُق مجموعــٍة مــن العلمــاِء المجتهدي اتّف
الحكــمِ؛ فكيــَف إذا اتّفــَق جميُعهــم علــى هــذا الحكــمِ؟ ولَمَّــا كاَن الخطــأُ فــي اجتهــاِد الفــرِد مُحتََمــالً، فــإنَّ 
ُّــِر  تفعيــَل اإلجمــاِع يأتــي مــن بــاِب االحتيــاِط فــي الّديــِن، وتوزيــِع المســؤوليِّة علــى كلِّ المجتهديــَن خشــيةَ تعث

االجتهــاِد الفــردّي، أو وقــوِع المجتهــِد فــي الخطــأ.
 فائدةُ اإلجماِع:  1- يؤدّي إلى اطمئناِن النّفِس للحكمِ الُمجَمع عليه.

 -3  -2
مسائُل معاصرةٌ تستدعي اإلجماعَ منَ المجتهدينَ:

 1- حكُم نسِخ أو طباعِة كتاٍب دوَن إذِن صاحِبه )حقوُق الطَّبِع والنَّشِر(.
2- حكُم التَّبرِع باألعضاِء. 3- حكُم اإلجارِة المنتهيِة بالتّمليِك. 4- 

 أتعلُّم منَ الّدرسِ

وسائُل االتّصاِل تجعُل اإلجماَع ممكناً في عصرنا.. ١

٢ .

 التّقويُم

هل يَُعدُّ اتّفاُق العلماِء في مسألٍة مستجّدٍة في المؤتمراِت والمجامِع الفقهيِّة إجماعاً؟ ولماذا؟
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القياُس
 تهيئة

أقرأُ ثّم أجيُب:  

ــى اجتهــاِد  ــاُج إل ــاِن والمــكاِن، وهــذا يحت ــِر الّزم ــُر بتغيّ ــةُ مســتمّرةٌ ال تنتهــي وتتغيّ المســتجّداُت الحياتيّ
ذوي االختصــاِص لتوضيــِح أحكاِمهــا اســتناداً إلــى القــرآِن الكريــمِ والّســنِّة النّبويّــة واإلجمــاِع، فــإْن لــْم 
ــَث  ــي ملسو هيلع هللا ىلص أَْن يَبَْع ــا أََرادَ النب ــاِس، وعندم ــى القي يجــدوا الحكــَم الّشــرعيَّ للمســألِة الُمســتجّدِة لجــؤوا إل
ِ، قـَـاَل:

مَُعــاذاً  ِإلـَـى الْيََمــِن قـَـاَل: » َكيـْـَف تَْقِضــي ِإذَا َعــَرَض لـَـَك قََضــاءٌ ؟ «، قـَـاَل: أَقِْضــي ِبِكتـَـاِب الّلَ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص، قـَـاَل: » فـَـِإْن لـَـْم تَِجــْد ِفــي ُســنَِّة َرُســوِل 

ِ؟ «، قـَـاَل: فَِبُســنَِّة َرُســوِل الّلَ
» فـَـِإْن لـَـْم تَِجــْد ِفــي ِكتـَـاِب الّلَ

ِ ملسو هيلع هللا ىلص َصــْدَرهُ، َوقـَـاَل:
ِ؟ « قـَـاَل: أَْجتَِهــُد َرأِْيــي َواَل آلـُـو، فََضــَرَب َرُســوُل الّلَ

ِ، َواَل ِفــي ِكتـَـاِب الّلَ
الّلَ

ِ « )سنن أبي داود(. 
ِ ِلَما يُْرِضي َرُسوَل الّلَ

ََّق َرُسوَل َرُسوِل الّلَ َِّذي َوف ِ ال
َ » الَْحْمُد لِلّ

ما أهمُّ مصادِر التّشريِع اإلسالمّي؟  

 نشاط

أقرأُ وأطابُق:. ١

ــٌر  ــٌف ظاه ــةٌ )وص ّ ــه عل ــِة ل ّ ــنِّة النّبوي ــمِ أو الّس ــرآِن الكري ــي الق ــمٍ ف ــصُّ حك ــَي ن ــاِس: أْن يأت ــورةُ القي ص
ــّي ملسو هيلع هللا ىلص: ــوِل النّب ــُل ق ــه؛ مث ّــةُ فــي مســألٍة أخــرى أخــذِت الحكــَم نفَس ــإذا تحّققــت هــذه العل ــٌط( ف منضب

» اَل يَْقِضــي الَْقاِضــي بَيـْـَن اثْنَيـْـِن َوهـُـَو غَْضبـَـاُن « )مســند أحمــد(؛ يؤخــُذ منــه إثبــاُت عــدمِ جــواِز القضــاِء حالــةَ 
ــِر  ّــِة انشــغاِل الِفكــِر عــِن اســتيفاِء النّظ ــةَ الغضــب؛ بعل ــى القضــاِء حال ــَك قياســاً عل ــديِد؛ وذل ــاِء الّش اإلعي

والتّدقيــِق فــي الخصومــِة. 

المثاُلمالمعنىمأركانُ القياسِم

القضاءُ حالةَ اإلعياِء الّشديِد.أمٌر غيُر منصوصٍ أو مُجَمٍع على حكِمه.األصُل١

عدمُ جواِز القضاِء.وصٌف مشترٌك بيَن األصِل والفرِع.الفرُع٢

انشغاُل الِفكِر عِن استيفاِء النّظِر.أمٌر منصوٌص أو مُجَمٌع على حكِمه.حكُم األصِل٣

٤ُ القضاءُ حالةَ الغضِب.الحكُم الثّابُت بالنّصِّ أو اإلجماِع.العلّة

أستنتُج أّن القياَس هو:   
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عقُد الّزواِج
 تهيئة

أقرأُ ثّم أجيُب:  

ــا، واســتقامِة  ــِة الُعلي ّ ــِل األخالقي ــِق الُمث ــى تحقي ــدُف إل ــا، ته ــي ســموِّ غايِته ــةٌ ف تشــريعاُت اإلســالمِ مثاليّ
ــوِل للمشــكالِت النّفســيِّة  ــُث إيجــادُ الحل ــن حي ــةٌ م ــك هــي واقعيّ ــع ذل ــاِء الباعــِث، وم المســلِك، وصف
ــوُن  ــاِن ويص ــى باإلنس ــيٌّ يرق ــريُعه واقع ــّزواِج؛ فتش ــي ال ــُده ف ــا نج ــذا م ــِة، وه ّ ــِة واالقتصادي واالجتماعيّ
كرامتـَـه ويلبــي حاجــةً نفســيّةً وفطريـّـةً عنــده، وتتجلـّـى مثاليّتـُـه فــي تنظيــمِ العقــِد بكامــِل أركاِنــه وشــروِطه، 

ــاِن. ــِة واألم ــاً للطّمأنين ــِن، وتحقيق ــوِق الّزوجي ــه؛ حفظــاً لحق وإشــهاِره وتوثيِق

ما الغايةُ من عقِد الّزواِج؟  

 نشاط

أقرأُ ثّم أكمُل:. ١

أركانُ عقِد الّزواِج 

العاقدان )  (
من شروِطهما:

1- الّرضا.
2- التّعييُن.

3-  أاّل يكوَن أحُدهما أو 
كالهما مُحِرماً بحجٍّ 

أو عمرٍة.
.  -4

)اإليجاُب والَقبوُل(
من شروِطهما:

1- عدمُ الفصِل بينهما.
2- المطابقةُ والجزمُ.

.  -3

وهو األُب ثّم الجدُّ )أبو 
األِب( ثّم األُخ ثّم العمُّ.

ومن شروِطه:
1-  كماُل األهليِّة 

)بالبلوِغ والعقِل(.
 -2

من شروِطهما:
1- الذّكورةُ.

2- العقُل.
 -3

 ُ يَُعدُّ عقُد الّزواِج أساَس بناِء األسرِة، وهو ميثاٌق إنسانيٌّ بين رجٍل وامرأٍة تحلُّ له شرعاً، وقد جعَل الّلَ
تعالى لهذا العقِد أحكاماً تتناسُب مع أهميِّته، فمن ذلك أّن العقَد له أربعةُ أركاٍن ال بدَّ أْن تتوفَّر فيه 

ليكوَن صحيحاً؛ فالّركُن األّوُل هو الّزوجان، والثّاني الّصيغةُ التي تدلُّ على رضا الطّرفيِن دوَن احتماٍل 
أو لَبٍس، والثّالُث وليُّ الّزوجِة الذي يَُعدُّ حضوُره تكريماً لها فهو يتولّى وظيفةَ اإلشراِف والّرعايِة 

ومتابعِة حقوِقها، والّرابُع شاهدا عدٍل يضمناِن توثيَق العقِد، وكلُّ ركٍن له شروٌط ينبغي أْن تتحّقَق فيه.
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نظام اأُلْسرة ٥
أقرأُ وأميُّز:. ٢

تَُعــدُّ أركاُن العقــِد وشــروطُه مُقّومــاٍت للــّزواِج وأسســاً لبناِئــه؛ فــإذا اســتكَمَل عقــُد الــّزواِج أركانـَـه وشــروطَه 
فقــد تــمَّ علــى الوجــِه الّصحيــِح، وإذا حصــَل خلــٌل فــي أحــِد أركاِنــه أو شــروِطه يكــوُن العقــُد غيــَر صحيــٍح.

الحالةُم
حكُم العقِد

التّعليُل
غيُر صحيٍحصحيٌح

جرى العقُد بحضوِر الولّي دوَن شاهَدين.١

تمَّ العقُد على فتاٍة بحضوِر أبيها وشاهَدين.٢

زّوَجها وليُّها دوَن رضاها.٣

٤
جرى العقُد على امرأٍة زوُجها مفقودٌ قبَل 

صدوِر حكمِ القاضي بالتّفريِق.

أقرأُ وأوّضُح:. ٣

إذا تــّم العقــُد ترتـّـَب علــى الــّزوِج الَمْهــُر، وهــو مــَن اآلثــاِر الاّلزمــِة لعقــِد الــّزواِج، وللّزوجــِة وحَدهــا حريـّـةُ 
التّصــّرِف فيــه، وال يجــوُز ألحــٍد أْن يأخــَذ شــيئاً منــه دوَن رضاهــا.

من أحكامِ المَْهِراآليةُ الكريمةُم

ٗة  ]اآلية / النساء:4[.١
أثٌر الزمٌ للعقِد واجٌب على الّزوِج. َوَءاتُواْ ٱلّنَِسآَء َصُدَقٰتِِهنَّ ِنۡلَ

ا ٤  ]اآلية / النساء[.٢ رِٓي ٔٗ ا مَّ ءٖ ّمِۡنُه َنۡفٗسا فَُكُوهُ َهنِٓي ٔٗ  فَإِن ِطۡبَ لَُكۡم َعن َشۡ

٣
ُخُذونَُهۥ ُبۡهَتٰٗنا ِإَوثٗۡما 

ۡ
تَأ

َ
اۚ أ ُخُذواْ ِمۡنُه َشۡي ًٔ

ۡ
 َوَءاتَۡيُتۡم إِۡحَدىُٰهنَّ قِنَطاٗرا فََاَ تأ

بِيٗنا ٢٠  ]اآلية / النساء[. مُّ
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أفّكُر وأبيُّن:. ٤

الغايةُ منَ المَْهِر:  

1- رمٌز لتكريمِ المرأِة. 2- يدلُّ على صدِق رغبِة الّزوِج في بناِء البيِت واألُسرِة.

.  -4  -3

أقرأُ وأستنتُج:. ٥

ــِر  ــداُر الَمْه ــر مق ــم يُذك ــا إذا ل ــَر المســّمى، أمّ ــى الَمْه ــُر يُدع ــذا الَمْه ــِد، فه ــاِء العق ــي أثن ــُر ف دَ الَمْه ــدِّ إذا ُح
فــي أثنــاِء العقــِد أو اتّفــَق الطرفــاِن علــى إســقاِط الَمْهــِر اســتحّقِت الّزوجــةُ مَْهــَر مثيالِتهــا مــَن النّســاِء، وهــو 
ــّزواِج أو بوفــاِة أحــِد الّزوجيــِن،  ــِر عنــَد حصــوِل ال مــا يُعــرُف بَمْهــر الِمثــِل، وتســتحقُّ الّزوجــةُ كامــَل الَمْه
وتســتحقُّ نصــَف الَمْهــِر إذا حــدَث الطـّـالُق قبــَل حصــوِل الــّزواِج؛ قــال تعالــى:  ِإَون َطلَّۡقُتُموُهــنَّ ِمــن َقۡبــِل 

ــۡم  ]اآليــة / البقــرة:237[. ــا فََرۡضُت ــُف َم ــٗة فَنِۡص ــنَّ فَرِيَض ــۡم لَُه ــۡد فََرۡضُت ــوُهنَّ َوقَ ن َتَمسُّ
َ
أ

المقداُرنوعُ المَْهِرالحالةُم

١
توفّي بعَد العقِد وقبَل حصوِل 

الّزواِج.
المسّمى إذا ذُكَر في العقِد، وإاّل 

فَمْهُر المثِل.
كامُل الَمْهِر.

٢
طلَّقها قبَل حصوِل الّزواِج، وبعَد 

االتّفاِق على الَمْهِر.

اتّفَق الّزوجاِن على إسقاِط الَمْهِر.٣

توفّيت بعَد العقِد قبَل حصوِل ٤
الّزواِج.

عقَد عليها وحصَل الّزواُج.٥

تمَّ العقُد دوَن ذكِر مَْهٍر.6
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أقرأُ وأبيُّن:. 6

ُ تعالى اإلنساَن عليهـــا،  لألُسَرِة غاياٌت نبيلـــةٌ؛ فهي تحّقُق الّســـكَن النّفســـّي، وتلبّي الحاجـــاِت التـــي فطَـــر الّلَ
ــتمراريّةَ  ــُظ اس ــاِس، وتحف ــَن النّ ــَم بي ــَف والتّراح ــُد التّآل ــاِد واالنحــراِف، وتزي ــَن الفس ــَع م ــُظ المجتم وتحف
نُفِســُكۡم 

َ
ۡن َخلَــَق لَُكــم ّمِــۡن أ

َ
النـّـوِع البشــرّي، وتــزّودُ المجتَمــَع بنــشٍء صالــٍح؛ قــاَل تعالــى:  َوِمــۡن َءاَيٰتـِـهِۦٓ أ

ــُروَن ٢١  ]الــروم[. ــًةۚ إِنَّ ِف َذٰلـِـَك ٓأَلَيـٰـٖت ّلَِقــۡوٖم َيَتَفكَّ ٗة َورَۡحَ ــَودَّ ۡزَوٰٗجــا ّلِتَۡســُكُنٓواْ إَِلَۡهــا وََجَعــَل بَۡيَنُكــم مَّ
َ
أ

اآلثاُر اإليجابيّةُوظائُف األُسَرِةم

١ُ النّفسيّة

٢ُ االجتماعيّة

٣ُ الفطريّة

٤ُ التّربويّة

 أتعلُّم منَ الّدرسِ

استكماُل أركاِن العقِد وشروِطه يجنُّب الّزوجيِن مشاكَل عّدًة.. ١

٢ .

٣ .

 التّقويُم

مَن الّضرورّي التّأكيُد على توثيِق العقِد ِلَما يترتُّب على ذلَك من آثاٍر اجتماعيٍّة.
ماذا لو لم يَِتمَّ توثيُق عقِد الّزواِج في المحاكمِ الّشرعيِّة؟
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حقوُق المرأِة
 تهيئة

أقرأُ ثّم أجيُب:  

شــاركِت المــرأةُ الّرجــَل مســؤوليّاِت الحيــاِة علــى مــرِّ العصــوِر، وتحّملـَـت معــه األعبــاءَ فــي المجــاالِت 
ــاِة؛ فهــي األمُّ  ــي الحي ــا ف ــَد قيمــةَ وجوِده ــا، وأّك ــّزَز مكانتَه ــَع اإلســالمُ شــأَن المــرأِة وع ــد رف ــةً، وق ّ كاف
واألخــُت والّزوجــةُ واالبنــةُ والّراعيــةُ ألوالِدهــا وبيِتهــا، فهــي تُســهُم فــي بنــاِء المجتمــع الــذي ال ينهــُض 
ــٞن  ــَو ُمۡؤِم ــَثٰ َوُه ن

ُ
ۡو أ

َ
ــٍر أ ــن َذَك ــا ّمِ ــَل َصٰلِٗح ــۡن َعِم ُ تعالــى:  َم إاّل بتكامــِل جهوِدهــا مــَع الّرجــِل؛ قــاَل الّلَ
ــوَن ٩٧  ]النحــل[. ــواْ َيۡعَملُ ــا َكنُ ــِن َم ۡحَس

َ
ــم بِأ ۡجَرُه

َ
ــۡم أ ــٗةۖ َوَلَۡجزَِينَُّه ــٰوٗة َطّيَِب ــُهۥ َحَي فَلَُنۡحيَِينَّ

كيَف تُسهُم المرأةُ في بناِء المجتمِع؟  

 نشاط

أَقرأُ وأُبيُّن:. ١

ــاً الفــروَق بينهمــا، وجعــَل المــرأَة  ــدِأ العــدِل مراعي ــَن الّرجــِل والمــرأِة علــى مب نظـّـَم اإلســالمُ العالقــةَ بي
ــاِة، فأّكــَد حرمــةَ  ــْن شــأِنه أْن يعــّزَز إنســانيّتَها، ويحفــَظ دوَرهــا فــي الحي مســاويةً للّرجــِل فــي كلِّ مــا ِم
 ِ

االعتــداِء علــى دِمهــا وماِلهــا وِعرِضهــا وكرامِتهــا اإلنســانيِّة، وأجــزَل لهــا الثـّـواَب فــي التــزامِ طاعــِة الّلَ
ــةُ المشــاركِة اإلنســانيِّة بينهمــا فــي مجــاالِت  ــل الّرجــِل، وفــي هــذا قّم ــا المســؤوليّةَ مث ــى، وحّملَه تعال
ــَق ِمۡنَهــا  ــن نَّۡفــٖس َوِٰحــَدةٖ وََخلَ ِي َخلََقُكــم ّمِ ُقــواْ َربَُّكــُم ٱلَّ ــاُس ٱتَّ َهــا ٱلَّ يُّ

َ
أ الحيــاِة كافـّـة؛ قــاَل تعالــى:  َيٰٓ

ــاٗٓء  ]اآليــة / النســاء:1[. ــٗرا َونَِس ــاٗل َكثِ ــا رَِج ــثَّ ِمۡنُهَم ــا َوَب َزوَۡجَه

مظاهُر المساواِة بينَ المرأِة والّرجلِالّدليُلم

ۡمَنا بَِنٓ َءاَدَم  ]اآلية / اإلسراء:70[.١ التّكريُم في أصِل الَخلِْق. َولََقۡد َكرَّ

٢  َما َقَتَل ٱلَّاَس َجِيٗعا نَّ
َ
ۡرِض فََكأ

َ
ۡو فََسادٖ ِف ٱأۡل

َ
ا بَِغۡرِ َنۡفٍس أ  َمن َقَتَل َنۡفَسۢ

]اآلية / المائدة:32[.

٣ ۖ نَثٰ
ُ
ۡو أ

َ
ِضيُع َعَمَل َعِٰمٖل ّمِنُكم ّمِن َذَكٍر أ

ُ
ّنِ َلٓ أ

َ
 فَٱۡسَتَجاَب لَُهۡم َربُُّهۡم أ

َبۡعُضُكم ّمِۢن َبۡعٖض  ]اآلية / آل عمران:195[.

قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » ُكلُُّكْم َراٍع َومَْسُؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه،.... َوالَمْرأَةُ ِفي بَيِْت ٤
َزْوِجَها َراِعيَةٌ َوِهَي مَْسُؤولَةٌ َعْن َرِعيَِّتَها « )صحيح البخاري(.
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٦
أتعاوُن وأستنتُج:. ٢

للمــرأِة فــي اإلســالمِ حقــوٌق وعليهــا واجبــاٌت علــى النّحــِو الـّـذي يلبـّـي احتياجاتهــا الفطريـّـة؛ فضمــَن لهــا 
حقَّهــا فــي اختيــاِر زوِجهــا، ورعايــِة طفِلهــا وحضانِتــه، وأّكــَد حقَّهــا فــي متابعــِة شــؤوِنها فــي المجــاالِت 
ّــِك  ــّرأي وحــقِّ التّمل ــِر عــِن ال ــُل التّعبي ــٍة وغيِرهــا؛ مث ــٍة وقانونيّ ــٍة وماليّ ــٍة وعلميّ ــْن أدبيّ ــِة المتنّوعــِة ِم الحياتيّ

وإبــرامِ العقــوِد نحــَو البيــِع والّشــراِء والهبــِة وغيرهــا.

الحقوُقالّدليُلم

ّيِ َذۢنٖب قُتِلَۡت ٩  ]التكوير[.١
َ
 ِإَوَذا ٱلَۡموُۡءۥَدةُ ُسئِلَۡت ٨ بِأ

٢
قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » طَلَُب الِْعلْمِ فَِريَضةٌ َعلَى كلِّ مُْسِلمٍ «)سنن ابن ماجه(

)كلمةُ مسلمٍ: تشمُل الّرجَل والمرأَة على الّسواِء(.

٣
ا  ۡقَرُبوَن َولِلّنَِسآءِ نَِصيٞب ّمِمَّ

َ
اِن َوٱأۡل ا تََرَك ٱۡلَودِٰلَ  ّلِلرَِّجاِل نَِصيٞب ّمِمَّ

ۡقَرُبوَن  ]اآلية / النساء:7[.
َ
اِن َوٱأۡل تََرَك ٱۡلَودِٰلَ

التّملُّك والميراُث.

ٗة  ]اآلية / النساء:4[.٤
 َوَءاتُواْ ٱلّنَِسآَء َصُدَقٰتِِهنَّ ِنۡلَ

قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » تُْستَأْمَُر الثَّيُِّب، َوتُْستَأْذَُن الِْبْكُر « )مسند أحمد(.٥

ۡوَلَٰدُهنَّ َحۡولَۡيِ َكِملَۡيِ  ]اآلية / البقرة:233[6
َ
حضانةُ الطّفِل. َوٱۡلَوٰلَِدُٰت يُۡرِضۡعَن أ

ُ قَۡوَل ٱلَِّي تَُجِٰدلَُك ِف َزوِۡجَها  ]اآلية / المجادلة:1[.7  قَۡد َسِمَع ٱللَّ

ۡسِكُنوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث َسَكنُتم ّمِن وُۡجِدُكۡم  ]اآلية / الطالق:6[.8
َ
 أ
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أَقرأُ وأُبيُّن:. ٣

ــتغنى عــن  ــا، وال يُس ــاَة بأعبائه ــُو الّرجــِل تشــاركه الحي ــةَ العمــِل، فهــي صن ــاَح اإلســالمُ للمــرأِة مزاول أب
َجــاِل « )ســنن أبــي داود(،  ِ ملسو هيلع هللا ىلص: » النَِّســاءُ َشــَقاِئُق الرِّ

جهوِدهــا فــي كثيــٍر مــن مجــاالِت الحيــاِة؛ قــاَل رســوُل الّلَ
وعمــُل المــرأِة يحّقــُق ذاتَهــا، ويحفــُظ كرامتَهــا، ويُســهُم فــي رفــِع المســتوى االقتصــاديِّ والعلمــيِّ لألُســَرِة 
والمجتمــِع، ويعــودُ بالنّفــِع الكبيــِر عليهــا وعلــى أُْســَرِتها، وينّمــي المهــاراِت الحياتيّــةَ لديهــا، مثــُل إدارِة 

الوقــِت، وتنظيــمِ األعمــاِل، والتّكيـّـِف مــع الظـّـروِف، والقــدرِة علــى حــلِّ المشــكالِت.

فوائُد عملِ المرأِة:  

1- توظيُف معاِرفها وخبراِتها وقدراِتها بما يحّقُق التّوازَن في الحياِة.

2- تعزيُز الّشعوِر بالمسؤوليِّة تُجاه أُْسَرِتها ومجتمِعها.

 -3

 -4

 -5

 -6
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 أتعلُّم منَ الّدرسِ

المرأةُ مساويةٌ للّرجِل في التّشريِف والتّكليِف، لها حقوٌق وعليها واجباٌت.. ١

٢ .

٣ .

٤ .

 التّقويُم

بيّْن رأيََك فيَمْن يحرمُ المرأَة من حقِّها في التّعلّمِ والعمِل بذريعِة مخالفِة العاداِت والتّقاليِد، مَع التّعليِل.





153

التدريبات

8 اكتْب كلمةَ )صح( جانَب العبارِة الّصحيحِة وعلّل، وكلمةَ )غلط( جانَب العبارِة الغلط، وصّحِح الغلَط:

) (  اإلجماُع هو المصدُر التّشريعّي الّرابُع من   
مصادِر التّشريِع اإلسالمّي. 

) (  ال بّد أْن يستنَد القياُس إلى دليٍل مَن القرآِن   
الكريمِ أو الّسنِّة النّبويِّة أو اإلجماِع.

) (  تستحقُّ الّزوجةُ كامَل الَمْهِر إذا طُلِّقت قبَل   
حصوِل الّزواِج.

) (  يجوُز للمحرمِ بحجٍّ أو عمرٍة أْن يُبرمَ عقَد   
زواٍج. 

) (  إذا استكمَل عقُد الّزواِج أركانَه وحصَل خلٌل   
في أحِد شروِطه يكوُن صحيحاً.

) (  للمرأِة كامُل الحقِّ في أْن تتصّرَف في مَْهِرها   
كما تشاءُ.

9 علّْل كاّلً ممّا يأتي:

يُعدُّ القياُس حاجةً يقتضيها المنطُق والعقُل الّسليُم.  

ُ عنهم.   كاَن اإلجماُع سهَل االنعقاِد في عصِر الّصحابة رضي الّلَ

١0 وّضِح اآلثارَ اإليجابيّةَ لقيامِ األُْسَرِة بوظائِفها.

١١ اذكْر مثاالً للقياسِ وبيّْن أركانَه.
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الحواُر اأُلَسريُّ

مكانُ التّنفيِذ:

الّصفُّ

مّدةُ التّنفيِذ:
ٌ حّصةٌ درسيّة

أسلوُب التّنفيِذ:

تعاونيٌّ

فكرةُ النّشاِط:
كتابةُ نصٍّ حواريٍّ لمشكلٍة 

أَُسريٍّة، وتنفيُذه في مشهٍد 
مسرحّي.



155

النشاط

طريقةُ التّنفيِذ:

، وإعــداِد مشــهٍد مســرحّي تمثيلــّي بزمــٍن يتــراوح     بالتّعــاوِن مــع زمالئــَك قــْم بكتابــِة النـّـصِّ الحــواريِّ
. بيــَن )10 - 12( دقيقــةً، فــي إطــاِر إمكانــاِت التّنفيــِذ المتاحــِة داخــَل الّصــفِّ

تُراعى في كتابِة النّصِّ الحواريِّ النّقاُط اآلتيةُ:  

النّصُّ باللّغِة العربيِّة الفصيحِة.  

الحبكةُ الّدراميّةُ.  

تحديُد األدواِر بيَن الّزمالِء.  

توزيُع األدواِر على الّزمالِء.  

األثُر اإليجابيُّ في نهايِة العمِل المسرحّي.  

ملحوظة:

رِة.   يُكلَُّف الطاّلُب بالنّشاط مع بدايِة الوحدِة الّسادسِة، ويُناقَُش في الحّصِة الّدرسية الُمقرَّ

تُتَرُك للطّالِب حريّةُ اختياِر الفريِق الذي سيشارُكه العمَل المسرحيَّ تحَت إشراِف المدّرِس.  
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الِقيَُم التّربويّة في كتاب التّربية الّدينيّة اإلسالميّة للّصّف الثّاني الثّانوّي

أرقام الصفحات القيمة  مجال القيمة

/ 33 / 32 / 31 / 30 / 25 / 24 / 23 / 22 / 21 / 20 / 18 / 17 / 16 / 14 
/ 83 / 82 / 81 / 76 / 70 / 69 / 68 / 45 / 44 / 40 / 39 / 38 / 36 / 34 

.140 / 127 / 123 / 122 / 121 / 120 / 113 / 85
اإليمان

القيم 
االخالقية

.119 / 118 / 60 / 51 / 47/ 45 / 44/ 17 االستقامة
/ 113 / 112 / 91 / 90 / 76 / 70 / 68 / 67 / 45 / 44 / 34 / 29 / 28 / 27 

.120 / 115
الصدق والقول الحسن

/ 128 / 127 / 126 / 115 / 114 / 113 / 112 / 97 / 96 / 76 / 29 / 28 
.129

األمانة والوفاء

/ 125 / 124 / 122 / 118 / 76 / 69 / 61 / 60 / 54 / 53 / 52 / 50 / 49 
.153 / 152 / 150 / 148 / 147 / 146 / 145 / 144 / 136 / 127 / 126

المثالية

.147 / 119 / 118 / 117 / 116 / 112 / 80 / 70 / 59 / 47 / 38 / 27 / 15 الرحمة والتواضع

.76 / 27 اإلخالص والنصيحة 

.115 / 76 / 28 / 27 / 26 النصيحة
/ 147 / 146 / 145 / 144 / 99 / 84 / 83 / 76 / 75 / 74 / 73 / 70 / 69 

.153 / 152
التزام القانون

.129 / 128 / 114 / 109 / 56 / 54 /46 / 28 حب الوطن والشهادة

القيم الوطنية

/ 122 / 114 / 109 / 99 / 98 / 78 / 77 / 59 / 58 / 57 / 55 / 54 / 52 / 47 
.155 / 154 / 150 / 149 / 148 / 138 / 134 / 133 / 132 / 129 / 128

بناء الوطن )المجتمع( 
واالعتزاز باألمة العربية

.61 / 60 / 59 / 58 / 57 / 56 / 27
احترام التراث الوطني 

والعربي والعالمي 
واالعتزاز به

.107 / 99 / 98 / 55 / 54 / 53 / 52
الحفاظ على 

الممتلكات العامة
.78 / 77 / 62 المواطنة

.148 / 121 / 119 / 116 / 114 / 112 / 97 / 15 / 14 تقدير حق الحياة

القيم 
اإلنسانية 
االجتماعية

.150 / 149 / 145 / 144 / 125 / 59
تقدير حرية اإلنسان 

وكرامته

.78 / 77 / 62
التعاون وتنمية الروح 

الجماعية
.78 / 63 / 62 األعمال التطوعية

/ 101 / 100 / 99 / 98 / 84 / 83 / 78 / 74 / 72 / 67 / 61 / 55 / 54 / 50 
.150 / 149 / 148 / 113 / 107 / 102

العدالة االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية

/ 118 / 117 / 107 / 101 / 100 / 81 / 61 / 55 / 54 / 53 / 52 / 50 / 32 
.121

التكافل االجتماعي

/144 / 114 / 102 / 100 / 99 / 77 / 75 / 74 / 73 / 72 / 59 / 50 / 49 
.153 / 152 / 151 / 149 / 145

المحافظة على الحقوق 
والواجبات
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الِقيَُم التّربويّة في كتاب التّربية الّدينيّة اإلسالميّة للّصّف الثّاني الثّانوّي

أرقام الصفحات القيمة  مجال القيمة
 / 150 /148 / 147 / 146 / 145 / 144 / 127 / 125 / 124 / 77 / 76 / 59

.151
المساواة بين الجنسين

القيم 
اإلنسانية 
االجتماعية

 137 / 132 / 114 / 102 / 96 / 80 الرقي االنساني

93 / 90 / 66 / 49 / 48 كف األذى

.80 / 75 / 38 السالم واألمن

.77 / 61 / 54 / 53 / 52 / 28 مساعدة اآلخرين

/ 133 / 132 / 96 / 95 / 94 / 77 / 59 / 57 / 53 / 52 / 45 / 35 / 27 / 15 
.150 /149 / 141/ 140 / 138 / 137 / 135 / 134

تقدير قيمة العلم والعلماء

القيم 
المعرفية 
الثقافية

.58 / 56 / 55
احترام التنّوع الثقافي 

وتقبّل اآلخر

.61 / 60 / 59 / 58 / 57 / 56 األصالة 

.61 / 60 / 59 / 58 / 57 / 56 المعاصرة

.59 / 58 / 57 / 56
تقدير الجمال الطبيعي 

والفني

/ 67 / 57 / 51 / 49 / 41 / 40 / 37 / 36 / 35 / 34 / 28 / 27 / 24 / 20 / 17 
.153 / 144 / 143 / 142 / 141 / 140 / 132 / 106 / 103 / 96 / 95

 إعمال العقل
)التفكير الناقد(

.104 / 96 / 92 / 78 / 47 / 36 / 25 / 15
الثقة بالنفس و تقدير 

الذات

.118 / 103 / 37 اإلرادة والتصميم

.104 / 103 / 87 / 86 / 85 / 81 / 79 / 78 / 77 / 76 الريادة واإلدارة

/ 113 / 107 / 106 / 99 / 98 / 97 / 96 / 95 / 94 / 78 / 76 / 38 /31 
.150 / 149 / 134 / 133 / 129 / 127

تحّمل المسؤولية

.122 / 112 / 104 / 94 / 61 / 58 / 57 / 56 / 44 التميّز واإلبداع

/ 99 / 98 / 96 / 95 / 94 / 77 / 76 / 63/ 62 / 39/ 32 / 31 / 28 / 27 
/ 132 / 119 / 118 / 117 / 116 / 113 / 107 / 106 / 104 /103 / 101 

.156 / 150 / 148
حب العمل واحترامه

القيم 
 15 / 36 / 78 / 79 / 83 / 94 / 95 / 97 / 102 / 103 / 104 /االقتصادية

.150 / 115 / 107 / 106 / 105
تقدير قيمة الوقت

.95/ 94 / 78 ترشيد اإلنفاق

.114 / 112 / 103 / 97 / 36 / 16 تقدير قيمة الصحة
القيم 

الصحية 
والوقائية 

والبيئية
.28 حماية البيئة
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أهمُّ المصادِر والمراجِع

القرآنُ الكريُم.
ين، ألبي حامد الغزالي.. ١ إحياء علوم الدِّ

تفسيُر القرآِن العظيمِ، ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي.. ٢

التّفسيُر المنيُر، للدكتوِر وهبة الزحيلي.. ٣

التفسيُر الوسيُط للقرآن الكريم، لمحمد سيد طنطاوي.. ٤

 محّمد بن إسماعيل البخاري.. ٥
الجامُع المسنَُد الّصحيُح، ألبي عبد الّلَ

 محمد بن يزيد القزويني.. 6
سنن ابن ماجه، ألبي عبد الّلَ

سنُن أبي داود، ألبي داود سليمان بن األشعث الّسجستاني.. 7

سنُن التّرمذّي، ألبي عيسى محّمد بن عيسى بن َسْورة التّرمذي. . 8

الّسنُن الّصغيُر، ألبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي.. ٩

الّسيرةُ النّبويّةُ، لعبد الملك بن هشام.. ١٠

لساُن العرِب، لمحمد بن مكرم بن منظور.. ١١

مسند أبي يعلى، ألبي يعلى أحمد بن علي بن المثُنى التميمي الموصلي.. ١٢

 أحمد بن محمد بن حنبل.. ١٣
مسند اإلمام أحمد، ألبي عبد الّلَ

مسند البزار، ألبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق المعروف بالبزار.. ١٤

المسنَُد الّصحيُح، ألبي الحسين مسلم بن الحجاج النّيسابوري.. ١٥

، لمحّمد خير أبو حرب.. ١6 المعجُم المدرسيُّ



159

لجنُة الّتأليِف والّتقويِم

لجنةُ التّأليِف

فئة من المختّصين

حقوُق الطّباعِة والتّوزيعِ محفوظٌة للمؤّسسِة العاّمِة للطبّاعِة

حقوُق التّأليِف والّنشِر محفوظٌة للمركِز الوطنيِّ لتطويِر المناهِج التّربويِّة

وزارُة التّربيِة - الجمهوريُّة العربيُّة الّسوريُّة


