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د،  َعْل َلُه ِعَوًجا، وَصىلَّ اهلل عىل َسيِِّدَنا ُمَمَّ احلَْمُد هلل الذي َأْنَزَل عىل َعْبِدِه الِكَتاَب َوَلْ َيْ
ة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس، َوَعىَل آلِِه َوَصْحبِِه. ِذي َربَّى َعىَل َعِقيَدِة اإِلْساَلِم َخْيَ ُأمَّ الَّ

َقُكْم  ُيَوفِّ َأْن  َتَعاَل  اهلل  َوَنْسَأُل  ْعتَِزاز،  َواْلِ امَلَحبَِّة  ُكلَّ  ِمنَّا  َلُكْم  الَغالَِية..  اِْبنَتنَا  الَغاِل،  اِْبننَا 
تُِكم ْاإِلْساَلِميَِّة. َفَظُكْم ُذْخًرا لَِوَطنُِكُم اْلَعِزيز وِلُمَّ َوَيْ

ط،  نَة الثَّانية ِمن التَّْعِليِم امُلَتَوسِّ ٌه َلُكم َأْنُتم َتاَلِميذ السَّ ْساَلِميَّة«، ُمَوجَّ بَِيِة اإْلِ ْ َهَذا ِكَتاُبَُكم »التَّ
َنَضُعُه َبْيَ َأْيِديُكم بِاْعتَِباِرُكم ِجيل امُلْسَتْقَبل، لَِيُكوَن َلُكْم َعْوًنا َعىَل اِْستِيَعاِب َأَساِسيَّاِت ِدينِنَا 
احلَنِيف، بَِحْيُث َيُكوُن َبْيَ َأْيِديُكْم َوَأْيِدي َأْولَِياِئكم ِكَتابًا ُيرَجُع وُيْسَتنَُد إليه ِف الَفْهِم َواحِلْفِظ 

َوامُلَراَجَعة.
نِة الُول، َعىَل ْاإِلَياِز ِف الِعَباَرِة، َوْاإِلْكَثاِر  َوَقْد َحَرْصنَا ِف ِكَتابُِكْم َهَذا، كام ف ِكَتاِب السَّ

ة. ِة، لُِينَاِسَب َمْرَحَلَتُكم الُعْمِريَّ َ َوِر امُلَعبِّ ِمن الصُّ
اء َوَأْولَِياِئِهم، َوَكَذا الََساتَِذة  نَا إِْذ َنَضُع َهَذا اْلِكَتاَب َبْيَ َأْيِدي َتاَلِميِذَنا ْالَِعزَّ َوِخَتاًما، إِنَّ
اَحاِت  َواِلْقِتَ بِامُلاَلَحَظاِت  َتْزِويَدَنا  َنْرُجو  لَِذلَِك  َوْحَدُه،  الَكاَمَل هلل  َأنَّ  ُنْدِرُك  نَا  َفإِنَّ الِكَرام، 

ِسينُُه ِف الّطَبَعاِت الَقاِدَمِة إِْن َشاَء اهلل. َحْوَل َمَدى ُمنَاَسَبِة ُمَْتَوَياتِِه، لَِيَتَسنَّى َلنَا َتْ
َنْسَأُل اهلل َأْن َيُكوَن َلنَا ِبََذا اجلُْهِد امُلَتَواِضِع َخْيُ اجلََزاِء َيْوَم َنْلَقاه.

 ENAG املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية
Enagedition@yahoo.fr

26 شارع أمحد زبانة - اجلزائر                                                 
                      عن جلنة التأليف :  

                    دعاس سيد عيل

اأحافظ على كتابي
يشتمل كتايب للتبية اإلسالمية عىل اسم اجلاللة )اهلل( وآيات قرآنية وأحاديث 

نبوية رشيفة، لذلك عيّل أن َأحتَمه وُأحافِظ عليه نظيًفا.
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العثامين  اخلط  عىل  أتعرف 
حتى  القرآن  به  كتب  الذي 

أنطق الكلامت الصحيحة

كيف   اأتعامل   مع   كتابي؟

مرحلة   متّثل   وضعية   االنطالق  
 يف   ميدان   النصوص   الرّشعية،  
 بحيث   يتم   فيها   حتديد   األفكار 
األساسية   التي   يعاجلها   النّص  
 الرشعي   املقّرر،   والتي   ستتعّرف  

 عليها   خالل   الّدرس.  

    عليك   أن   تقرأ   النص   الرّشعي   جّيدا،  
 مع   احلرص   عىل   نطق   احلروف   من  
 خمارجها،   واحتام   الّشكل.  ثمّ   عليك  
 أن   حتفظ   هذا   النص   حفظا   متقنا   لتنال  
 عىل   ذلك   األجر   من   اهلل   يف   اآلخرة،  

 ويبارك   اهللُ   لك   يف   عمرك   وشبابك. 

اأتدّرب على القراءة من امل�سحف

اأتلو واأحفظ  امليدان



إعجازية  صورة  إىل  إشارة 

أن  لتبيان  القرآنية  السورة  يف 

وال  العلم  مع  متوافق  القرآن 

يتناىف معه.

وإرشادات  فوائد  جمموعة 
النص  يف  أتعلمها  وقّيم 

الرشعي، عيّل االلتزام هبا. 

أحكام  بعض  عىل  تتعّرف 
الكريم  القرآن  جتويد 
وخمترصة،  بسيطة  بطريقة 
عىل  التكيز  خالل   من 
يف  الواردة  األحكام  بعض 

الّسورة.

  اجتهدنا   لنبّسط   لك   عزيزي  
 التلميذ   كل   كلمة   رأينا   أّنك  
 حتتاجها   لفهم   النص   الرّشعي،  
 ورشحناها   لك   رشحاً   يتالءم   مع  
 السياق   الذي   وردت   فيه   وبألفاظ  

 بسيطة . 

اأبحث عّما تر�سدين اإليه ال�ّسورة/احلديثاأتعّرف على معاين املفردات

ورة ور الإعجازّية يف ال�سّ من ال�سّ
اأتعّلم اأحكام التجويد



حرصنا   عىل   تدعيم   الكتاب   بمجموعة  
 من   النصوص   النافعة   لبعض   العلامء  
 واملفكرين   واألدباء   خاصة   من   اجلزائر،  
 وهذا   رغم   أّنا   غري   مقّررة   رسميا   يف  
 املنهاج،   لكنّها   نافعة   لك   يف   املواضيع  
 التي   تدرسها.  وذلك   حتى   تنّمي  

 معارفك   وأفكارك . 

تتّوج   احلّصة   بمجموعة   من   األسئلة   لتقويم  
 أهم   ما   درسَتهُ   يف   الوحدة،   مع   دفعك   إىل  
 التفكري   يف   وضعيات   جديدة   هلا   عالقة  
 بموضوع   الوحدة   من   خالل   أنشطة   تقويمية  
 تطرح   قضايا   للنقاش   وإلبداء   الّرأي   واختاذ  
 املواقف،   وتساعدك   عىل   ربط   املسائل   بصورة  

 إدماجية . 

اأتعلم واأ�سجل

اأُقّوم تعلماتي امليدان



سورة  التَّْكِوير ِ  �
التامسك االجتامعّي  �
َفاِعلية املْسلم  �
اإليامن باملالئكة  �
أتعّرف عىل الّزكاة  �
نِصاب الّزكاة ووقُتها  �
املؤمنون إْخَوة  �
  ِهجرة الّصحابة األوائل إىل احلَبَشة  �
الّرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف مّكة قبل اهِلْجرة  �

امللف  األوّل
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الّساعة  الّشمس عند قيام  بالّتكوير، لذكرها حاَل  التكوير  يت سورة  ُسمِّ
ُه َأْن َينُْظَر إَِلى َيْوِم اْلِقَياَمِة  )َمْو ضوئها(. قال عنها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿َمْن َسرَّ
َوإَِذا  ْت،  اْنَشقَّ َماُء  السَّ َوإَِذا  َرْت،  ُكوِّ ْمُس  الشَّ إَِذا  َفْلَيْقَرْأ:  َعْينٍ،  َرْأُي  ُه  َكَأنَّ

َماُء اْنَفَطَرْت﴾.  ]رواه أمحد[.  السَّ
فام موضوع هذه الّسورة الكريمة؟ وكيف صّورت لنا مشاهَد يوِم الِقيامة؟

ْكِوير ِ       �ُسوَرة التَّ

ٱٻ ٻ
الّتكوير سورة 



13

ف
ري

ل�ّش
ّي ا

ّنبو
ث ال

دي
حل

 وا
مي

كر
ن ال

قراآ
ال

            

اأتلو واأحفظ 

ٱ ٻ ٻ

ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻٻ  ٱٻ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ ٺ  ڀ  ڀڀ 
ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
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ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ 
ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ 
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اأتدّرب على القراءة من امل�شحف

الرّ�سم الإمالئيالرّ�سم العثماين

َرآُه

َشْيَطاٍن

الَعاَلِميَن
                     

الرّ�سم الإمالئيالرّ�سم العثماين

الَمْوُؤوَدُة

ْيِل َواللَّ

َصاِحُبُكم

اأتعّلم اأحكام التجويد

حكم الّتجويدالّتالوة )الّنطق(ر�شم امل�شحف
اإلقالبَذْمٍبڄ

الإقالب : هو نطق النّون الّساكنة )أو نون الّتنوين( مياًم إذا جاء بعدها حرف الباء.

اأتعّرف على معاين املفردات

اِْنَكدرت: َماَتْت )أظلمت وذهب نورها(ُكّورت: ذهب نورها وحرارهتا 

رت: أوقدت وصارت نارا الِعشار: مجع عرشاء:  وهي : النّاقة احلامل  ُسجِّ

ُكِشطت: أزيلت من مكاهنااملوؤوَدة: املولودة اّلتي كانت ُتدَفُن حّية

بت اخُلنّس: النّجوم تيضء بالّليل ثّم ختتفيُأْزلِفت: ُقرِّ

ضنني: ُمّتهم ومقّص يف الّتبليغ الُكنَّس: الكواكب اّلتي تظهر وختتفي
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ور الإعجازّية يف ال�ّسورة من ال�سّ

تتحــّدث اآليــات األوىل مــن ســورة الّتكويــر عــن حقيقــة كونيــة، وهــي هناية 
الّشــمس والنّجــوم واجلبــال والبحــار، فالّشــمس التــي نراهــا اليــوم ُمرشقــة 

ر فيــه عــى نفِســها،  ســيأيت يــوم ُتَكــوَّ
ــا  ــى مثله ــا، وتفن ــتهَلك وقوُده وُيس

مثــل كّل املخلوقــات الكونيــة.
الّشــمس  أّن  العلــامء  أّكــد  فقــد 
مــع مــرور الّزمــن ســوف تســتهلك 
وقوَدهــا، وَتنَْكمــُش عــى نفســها، ثم 

بعــد ذلــك متــوت َمْوتــًا بطيئــًا وتنطِفــئ ويذهــب ضْوُؤهــا. وهــذا مــا حتــّدث 
ــك.  ــم بذل ــرش عل ــن الب ــد م ــن ألح ــن مل يك ــرآن يف زم ــه الق عن

اأبحث عّما تر�سدين اإليه ال�ّسورة

يف الّسورة بيان لركن من أركان اإليامن. ما هو؟. 1
ذكرت سورة الّتكوير جمموعة من  مظاهر هناية الكون. عّددها.. 2
 استخرج من الّسورة اآليات اّلتي تبّي ما سيحدث للنّاس يوم القيامة؟. 3
 كيف َعِلم النبّي  ملسو هيلع هللا ىلص  بام سيقع يوم القيامة؟ اخرت اإلجابة الّصحيحة.. 4

 عن طريق الوحي                         عن طريق التفّكر يف الكون   
عن طريق أخبار الكتب الّساموية الّسابقة

كيف أدخل اجلنة؟. 5
 باإليامن يف القلب فقط          بالعمل الّصالح  

                        باإليامن والعمل الّصالح.
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�أهتدي بال�ّسورة

دّلْتنـِـي ســورة الّتكويــر عــى أّن هناك 
حقيقتــي، ال يكتمــل إيــامين إالّ هبــام، 
ــن  ــا م ــا يتبعه ــة، وم ــام: القيام أّوهل
ماســبة النّــاس بَحســب أعامهلــم، 
والّرســالة  الوْحــُي  وثانيهــام: 
الّســاموّية. لذلــك فأنــا أحــرص عــى 
االســتقامة وطاعــة اهلل والتــزام ســنّة 
رســـوله ملسو هيلع هللا ىلص، حّتــى ألقــى اهللَ، وهــو 
ــن. ــن الفائزي ــوُن م ــي، فأك راٍض عنّ

�أقّوم تعلُّماتي

 ملاذا سمّيت سورة الّتكوير هبذا االسم؟. 1

 قال اهلل تعاىل: ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ . 2
ڇ ڇ ﴾ ]سورة األنعام/ اآلية97[. انطالقا من دراستك لدالئل 

قدرة اهلل يف السنة املاضية، ابحث عن كيفية االهتداء بالنّجوم يف الّليل.

ــة. . 3 ــور اإلعجازّي ــن الّص ــة م ــى جمموع ــر ع ــورة الّتكوي ــتملت س  اش
ــا. ــاز فيه ــه اإلعج ــان وج ــع بي ــا، م ــدة منه ــر   واح ُاذك
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أّنه  أستاذكم  فأخربكم  القسم، 
وحّثكم  باملستشفى،  وهو  مريض 
وبّي  حاله،  ِد  وتفقُّ زيارته  عى 
مظاهر  من  الّسلوك  هذا  أّن  لكم 
فقّررَت  االجتامعّي..  الّتامسك 

وجمموعٌة من زمالئك زيارَته.

التي  • الّسلوكات  هي  ما 
دعا إليها اإلسالم من أجل حتقيق الّتامسك االجتامعّي؟

كيف كان َردُّ فعل زميلكم مّلا رآكم؟ •

اأقراأ واأحفظ 

الْمُسْلِمُ  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوَل  َأنَّ  َعنُْهاَم  اهلل  َرِضَ  ُعَمَر  ْبِن  اهلل  َعْبِد  عن 

َأخِيهِ  حَاجَةِ  فِي  َكانَ  وَمَنْ  يُسْلِمُهُ.  وََل  يَْظلِمُهُ  َل  الْمُسْلِِم؛  َأخُو 

ُكرْبًَة  عَنْهُ  اللَّهُ  َفرَّجَ  ُكرْبًَة  مُسْلٍِم  عَنْ  َفرَّجَ  وَمَنْ  حَاجَتِهِ،  فِي  اللَّهُ   َكانَ 

                                        .ِمِنْ ُكرُبَاتِ يَوِْم الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سََترَ مُسْلِمًا سََترَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَة
]رواه البخاري ومسلم[

   الّتما�سك االجتماعّي
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حاّبي راوي احلديث اأتعّرف على ال�شّ

هو عبد اهلل بن عمر بن اخلّطاب رض اهلل عنهام. أسلم وهو صغري. كان حريصا 
ْهِد،  2630 حديثا. اشتهر بالزُّ اّلتعّلم من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،  فقد ُرِوي عنه  عى 
وكان ال يأكل إالّ وعى مائدته يتيٌم ُيشاركه الّطعام. مات  عام 73 للهجرة 

بمّكة، وُدفن هبا.

اأتعّرف على معاين املفردات

ال يظلمه: ال يأخذ حّقه وال يتعدى عليه
ال ُيْسلُِمه: ال يرتكه يف اهلالك، وحيميه من عدّوه 

فّرج عن مسلم: أعانه عند مصيبته
ُكربة: ُمصيبة وَغمٌّ

اأفهم واأحّلل

االجتامعية،  الّروابط  عى  احلفاظ  إىل  احلديث  هذا   يف  ملسو هيلع هللا ىلص  نبيُّنا  يرشدنا 
وتقويتها. ويتحّقق ذلك بِـام ييل:

ۓ  تعاىل:  اهلل  يقول  مطلقًا،  حرام  فالّظلم  النّاس:  ظلم  اجتناب   -  1
 ٴۇ ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
]املائدة/8[، إْذ ال جيوز الظلم مطلًقا، سواء يف ذلك املسلم وغري املسلم، 
والقريب، والبعيد، واإلنساُن والبهيمة، قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فيام رواه عن 
ًما  ْمُت الُظْلَم َعَلى َنْفِسي، َوَجَعْلُتُه َبْينَُكم ُمَحرَّ نِّي َحرَّ اهلل تبارك وتعاىل: إِ

َفاَل َتَظاَلُموا. ]رواه مسلم[
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ة املظلوم: أمرنا سّيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  بنصة املظلومي، واعترب  2 - ُنْصَ
ذلك من نصة الّدين، ملا فيه من الّسعي يف تغيري املنكر.

َفَقاَل  َمْظُلوًما.  أو  َظاملًِا  َأَخاَك  ُأْنُصْ  قوله ملسو هيلع هللا ىلص:  املظلوم  أدلة نصة  ومن 
ُه إَِذا َكاَن َمْظُلوًما، َأَفَرَأْيَت إَِذا َكاَن َظاملًِا َكْيَف  َرُجٌل: َيا َرُسوَل اهلل! َأْنُصُ
ُجزه أو متنعه من الظلم فإّن ذلك نصه. ]رواه البخاري[. ُه؟ َقاَل: َتْ َأْنُصُ
لذلك فأنا ال أختّى عن املظلوم  يف وقت الشّدة، وال أتركه يقع يف اهلالك، 

بل َأنصُه، وُأْبِعده عاّم يؤذيه.

3 - قضاء حوائج النّاس: أنا أسعى يف قضاء حوائج النّاس، ملا يف ذلك 
من عظيم الفضل. فهذا سّيدنا أبو بكر الصديق رض اهلل عنه  كان يواظب 
َ اخلالفة ذهب عمر رض اهلل عنه  عى خدمة عجوز ُمقعدة ، َوبعد أن ُولِّ

بكر  أبا  أن  ظانًا  حوائجها،  لقضاء 
مؤقت  بشكل  ولو  اخلالفة  ستشغله 
عن ذلك العمل، فإذا به جيد أّن اخلليفة 

قد سبقه إىل ذلك.
خليفة،  وهو    عمر  الفاروق  وهذا 
عى  بالّليل  َيُعسُّ  وهو  مّرة  ُوِجد 
آالم  من  تعاين  املخاض  حالة  يف  امرأة 
قضاء  عى  زوجته  فحّث  الوالدة، 
هي  فكانت  أجرها،  وكسب  حاجتها 
ض املرأة يف الداخل وهو يف اخلارج  مترِّ

حّتى يتخّلل  الِقدر  حتت  احلطب  عى  بالنّفخ  الّطعام  إنضاج  يف  منهمك 
الّدخان حليته، وتفيض عيناه بالّدمع.
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وحتذر  املسلم،  سرت  عى  حتّث  اّلتي  النّصوص  النّاس:  عيوب  سرت   -  4
من تّتبع أخطائه لُِيْفَضَح بي النّاس كثريٌة، ومن ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص: َمْن َسرَتَ 

ُه اهللُ َيْوَم الِقَياَمِة. ]رواه الّبخارّي ومسلم[ ُمْسلاًِم َسرَتَ
لذلك فانا َأسرُت عيوَب النّاس، وأنصحهم وأترك الّتشهري هبم أوَفْضَحهم.

اأبحث عّما ُير�شدين اإليه احلديث

ما هي العالقة اّلتي تربط املسلمني فيام بينهم؟( 1
َك يف احلاالت اّلتالّية؟:( 2 ما هو موقفك جتاه َغْيِ

- إذا كان يف ضيق وحاجة.أ( 

- إذا تعّرض للّظلم.ب( 

- إذا تسّبب يف ظلم غريه.ت( 

- إذا اطََّلْعَت عى تّصف خاطئ منه. ( 
استخرج من احلديث اجلزاء الذي وعد به اهلل املتآخني.( 3

اأقّوم تعلُّماتي

 ُاذكر الّصفات اّلتي أحببتها يف الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عمر بن اخلّطاب ( 1
ريض اهلل عنهام.

 من خالل احلديث بنّي كيف تنّمي رابطة األخّوة بينك وبني أفراد جمتمعك ( 2
اّلذي تعيش فيه.

من معاين تسمية اإلنسان إنسانا أّنه يأنس وُيؤَنس، لذلك نجده دائام حيتاج ( 3
لغيه، ويسعى لربط عالقات بينه وبني أفراد جمتمعه. 

    - ما هي املواصفات اّلتي تقوم عليها  العالقات بني النّاس وفق ما درست؟
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مدريّس، فوقع اختيارك عى احلديث اآليت، فحفظَته بإتقان استعداًدا إللقائه يف 
أهّم  وعن  احلديِث،  هلذا  اختياِرك  سبب  عن  أصدقائك  بعُض  وسألك  احلفل، 

املعاين اّلتي يرشد إليها. فبَم ُتيُبهم؟ 

اأقراأ واأحفظ

َعْن َأبِى ُهَرْيَرَة رض اهلل عنه َقاَل:  َقاَل َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: امْلُْؤِمُن اْلَقِوىُّ 
؛ اْحِرْص  ِعيِف، َوِف ُكلٍّ َخرْيٌ َخرْيٌ َوَأَحبُّ إِىَل اهللَِّ ِمَن امْلُْؤِمِن الضَّ
ٌء  َشْ َأَصاَبَك  َوإِْن  َتْعِجْز،  َوالَ  بِاهللَِّ،  َواْسَتِعْن  َينَْفُعَك،  َما  َعَى 
َقَدُر اهللَِّ َوَما  ُقْل  َفَعْلُت َكاَن َكَذا َوَكَذا، َوَلِكْن  َأنِّى  َلْو  َتُقْل  َفاَل 
ْيَطاِن.               ]رواه مسلم[ َشاَء َفَعَل. َفإِنَّ َلْو َتْفَتُح َعَمَل الشَّ

اأتعّرف على معاين املفردات

املؤمن القوّي: القوّي يف إيامنه وعقيدته وعلمه وجسمه
احرص: من احِلْرص؛ وهو العناية بالّشء واالهتامم به حّتى ال يفوت

ال تعجز: ال تفّرط وال تقّص يف العمل
عمل الّشيطان: َوساِوُسه وَأْوهاُمه اّلتي ُيلقيها عى اإلنسان.

   َفاِعِلَيُة امل�ْسِلم
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اأفهم واأحّلل

1 - اإلسالم دين العّزة: 
ِذّلة  أو  أْتباُعه يف ُضعف وهوان  يكون  أن  القّوة، ال يرىض  دين   إّن اإلسالم 

ڳ  گ  ﴿گ   : تعاىل  قال  عزيٌز؛  املؤمن  ألّن  واستِكانة، 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ﴾ ]سورة املنافقون[

2 - املؤمن القوّي خي من املؤمن الضعيف:

وجسمه  وِعلمه  وأخالقه  وِدينه  إيامنه  يف  القوّي  املؤمَن  ملسو هيلع هللا ىلص  النّبي  فّضل   
عى املؤمن الّضعيف، وحّتى أكون مؤمنا قوّيا عيّل أن:

 أجتهد لتحصيل ما ينفعني يف ديني ودنياي، وأبتعد عن كّل ما يرّضين  •
ألّن اهلل سيسألني عن عمري ووقتي فيام قضيتهام.

 أستعي باهلل يف كّل أموري وأتوّكل عليه كي يوّفقني وُيعينني يف مجيع  •
يف  فأقرأ  صالة،  كّل  يف  بذلك  وأعرتف  باألسباب  األخذ  مع  أعامل، 

سورة الفاحتة قوله تعاىل: 
أمرين  ملسو هيلع هللا ىلص  النّبّي  ألّن   ،﴾ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٺ 

.وإذا استَعنَْت فاستِعن باهلل... :بذلك فقال

العجز  • فيه، ألّن  أتكاسل وال أهتاون  باجتهاد وِجّد، وال   أؤّدي عميل 
ِمْن  بَِك  َأُعوُذ  إيّن  اللُهمَّ  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  النّبّي  كان  وقد  الفشل،  سبُب 

.الَعْجِز والَكَسِل
 إذا بذلُت ُجهدي وجاء األمر عى خالف ما أريد، فال ينبغي أن أحتّس  •

ووساوس  واألحزان  اهلموم  باب  عيّل  يفتح  ذلك  ألّن  نفيس،  وألوَم 
هلل  أمري  وأفّوض  وقَدره  اهلل  بقضاء  أرىض  أن  جيب  بل  الّشيطان، 



23

ف
ري

ل�ّش
ّي ا

ّنبو
ث ال

دي
حل

 وا
مي

كر
ن ال

قراآ
ال

ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  ﴿پ   : تعاىل  قال 
ڤ﴾.  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ 
                                                                       ]سورة البقرة/اآلية 216[ 

اأبحث عّما ير�شدين اإليه احلديث

يرشدين هذا احلديث إىل عرب وفوائد كثرية منها:

اإلسالم يدعو املسلمني لألخذ بأسباب القّوة.( 1

عىل املسلم أن حيرص عىل كل ما فيه منفعة له.( 2

عيّل أن أستعني باهلل مع األخذ باألسباب.( 3

التحذير من العجز والكسل ملا فيهام من رضر عىل اإلنسان.( 4

الّرضا بالقَدر َيُبثُّ االطمئنان يف نفيس.( 5

6.�أقّوم تعلُّماتي

وأخالقهم  دينهم  يف  ضعافا  يكونوا  أن  ألتباعه  اإلسالم  يرىض  هل   -  1
وعلمهم؟ وملاذا؟ دعّم إجابتك بآية قرآنية.

2 - لقد فّضل النّبي ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث املؤمن القوّي عىل املؤمن الّضعيف. فهل 
كان يقصد بالقوة القّوة البدنية فقط؟

3 - ما هي املواصفات التي يلزم أن يتصف هبا املؤمن لينال مرضاة اهلل؟
4 - يف فقرة ال تتعّدى مخسة )5( أسطر تّد  عن العجز والكسل وآثارمها.
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كثريا ما َتْسَمع النّاَس يقولون:  »املالئكُة 
»املالئكة  وأقواَلنا«؛  أعامَلنا  تكتُب 
تنزل  »املالئكة  َبْدر«؛  غزوة  يف  شاركت 

بَكْثرة لْيَلَة الَقْدر«....
 ولعّل مثل هذا الكالم َجعَلك تَتساَءل: 
تتمّيز عن سائر  وبامذا  املالئكة؟  َمن هي 

املخلوقات؟ وما هو واجبنا نحوها؟

املالئكـة كائنـات غيبّيـة ال نراهـا، خلقهـا اهلل تعاىل من نـور، وجعلهـا دائمة 
الّطاعـة لـه، مـن غـر تعـب، فـال تعصيـه أبـًدا، التـأكل، وال تـرب، وال 

تتناسـل.هلا القـدرة عـى الّتشـكل، وهـي مكلفـة بأعـال خاّصة.  

تتمّيز املالئكة عن �سائر املخلوقات بـ: 

أّنا خملوقات من نور: ملا ثبت يف احلديث اّلذي روته عائشة ريض اهلل عنها . 1
أّن النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ُخلَِقِت امَلاَلئَِكُة ِمْن ُنوٍر...«. رواه مسلم

: تطيعه  وال تعصيه أبًدا، قال اهلل تعاىل:﴿ڻ ڻ . 2 العبودية التَّامة هلل عزَّ وجلَّ
ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾.  ]سورة األنبياء /20-19[

  الإِمَيان ِبامَلالِئَكة
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بن . 3 عمر  رواه  الذي  احلديث  يف  ثبت  ملا  اهلل:  بإذن  ل  التشكُّ عىل  القدرة 

اخلطاب ريض اهلل عنه،  أّن جربيل   جاء إىل جملس رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  
عى هيئة  رجل يعّلم الّصحابة   دينهم؛  حيث سأل النّبي  ملسو هيلع هللا ىلص  عمَر رضي 
ائِل؟ َقال: الّلُه َوَرُسوُلُه َأْعَلم.  الله عنه بقوله:   َيا ُعَمر َأَتْدِري َمن السَّ

ُمُكم ِدينَُكم. ]رواه مسلم[ َفَقاَل: َذلَِك ِجْبِريُل َأَتاُكم ُيَعلِّ

ڻ . 4 ڻ  ﴿ں  تعاىل:  لقوله  أجنحة؛  اهلل  منحهم  فقد  الّتنّقل:  ُسعة 
ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴾ ]سورة فاطر اآلية/1[

مهاّم املالئكة عليهم الّسالم متعّددة، منها:

تعاىل:  ﴿ے . 1 قال  اإلنسان:  الكون واملحافظة عىل  ترصيف شؤون 
ے﴾. ]النّازعات/5[ وهو وصٌف للمالئكة اّلتي تدّبر األمر من الّساء 

إىل األرض بأمٍر من اهلل تعاىل.

ڱ . 2 ڱڱ  ڱ  ڳ  ﴿ڳ  تعاىل:  قال  للُمرسلني:  اهلل  رساالت  تبليغ 
ں ں ڻ ڻڻ﴾ ]سورة الّشعراء/193-194[، وقد بّينت 

األحاديث الّصحيحة أّن جربيل  هو امَلَلك امُلَكّلف هبذه الوظيفة.

القيام بشؤون اجلنّة وأهلها: وقد سّمى القرآن الكريم املالئكة القائمني . 3
عى ذلك خزنة اجلنّة، قال تعاىل: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ 

ې ې ى ﴾ ] سورة الّزمر/73[.
فقال . 4 الّزبانية،  الكريم  القرآن  سّاهم  وقد  وأهلها:  النّار  بشؤون  القيام 

تعاىل: ﴿ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ  ﴾. ]سورة العلق[ 
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ــني . 5 ــات أّن القائم ــات الكري ــربت اآلي ــني: أخ ــامل املكّلف ــجيل أع تس
عــى هــذا األمــر مَلــَكان، ســّاُها اهلل تعــاىل "َرقيــب" و"َعتيــد" ؛ قــال 

اهلل تعــاىل: ﴿ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ٹ ڤ  ڤ  ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ﴾ ]ســورة ق[

حبُّ املالئكة: أنا ُأِحبُّ املالئكة، وأجتنّب ُكلَّ ما ُييسُء إليها ويؤذهيا؛ ألّنا . 1
خملوقات كّرمها اهلل، وهي ال تعصيه فيا يْأُمر.

البعد عن الّذنوب واملعايص: . 2
إّن املالئكة تتأّذى من ذنوب 
ال  فهي  ومعاصيهم،  البر 
واألماكن  البيوت  تدخل 
تعاىل،  اهلل  فيها  ُيعَص  اّلتي 
لساين  ر  ُأطهِّ أْن  عيّل  لذلك 
وأن  الفاحش  الكالم  من 
ال أرتكب املعايص وُكلَّ ما 

يغضب اهلل.

ألّن . 3 النّظافة:  عىل  احلرص 
املالئكة تتأّذى ممّا يتأّذى منه 
الكرهية  كالّروائح  آدم،  بنو 

ومكانه،  وثيابه  جسده  ونظافة  طهارة  عى  حيرص  فاملؤمن  واألوساخ؛ 
ويبتعد عن إيذاء غره بأوساخه، لقول نبيِّنا ملسو هيلع هللا ىلص: من أكل البصل والّثوم 
 .والُكّراث فال َيْقَرَبّن مسجدنا، فإّن المالئكة َتتأّذى مّما يتأّذى منه بنو آدم 

                                                                                                     ]متّفق عليه[
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النّاس عن  . 1 يقول  ملاذا  َتْعِرُف  املالئكة، هل  دراستك خلصائص  من خالل 
األطفال الّصغار أّنم مالئكة؟

عىل . 2 بذلك  إيامنك  أثر  هو  ما  العباد.  أعامل  تسجيل  املالئكة  وظائف  من 
حياتك اليومّية؟

للمالئكة الكرام خصائص ووظائف متعّددة، إليك بعضها، لُِتمّيز بينها يف . 3
اجلدول الّتايل:

- خملوقـات مـن نـور   -ترصيـف شـؤون الكـون  - العبودّية التَّامـة هلل عزَّ 
ل - ُسعـة الّتنّقـل -املحافظة عى اإلنسـان  وجـلَّ  - القـدرة عـى الّتشـكُّ
- تبليـغ رسـاالت اهلل للمرسـلني -القيـام بشـؤون اجلنّة وأهلهـا  - القيام 

بشـؤون النّـار وأهلهـا - مراقبـة أعـال املكّلفـني - التوبة مـن الّذنوب.

وظائف املالئكةخصائص املالئكة

ر فقرة يف مخسة أسطر، ُتبنّي فيها واجباتك جتاه املالئكة.. 4 حرِّ
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أركان اإلسالم مخسة كام بّينها حديث عبد اهلل ْبِن ُعَمَر رضي الّله عنهما َقاَل: 
ُه َوَأنَّ  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ُبنَِي اإِلْساَلُم َعَلى َخْمٍس: َشَهاَدِة َأْن َل إَِلَه إِلَّ اللَّ

اَلِة،  الصَّ َوإَِقاِم  ِه،  اللَّ َرُسوُل  ًدا  ُمَحمَّ
َوَصْوِم   ، َوالَحجِّ َكاِة،  الزَّ َوإِيَتاِء 
َرَمَضاَن.  ]رواه البخاري ومسلم[

عىل  دورها  وما  الّزكاة؟  هي  فام 
املستوى الَفْردي والجتامعّي؟

أ- تعريف الّزكاة:
يادة. - لغة: من )َزَكا( َيْزُكو؛ بمعنى الطهارة والنّظافة والنَّامء والزِّ

- رشعا: ما يدفعه الغنّي من ماله برشوط ُمعيَّنة إىل املستحّقني له اّلذين بيَّنهم اهلل 
تعاىل.

 ب-  دليل مرشوعّيتها:
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  تعاىل:  اهلل  قال  الكريم:  القرآن   -1

﴾  ]سورة الّتوبة /103[. ڻ ں 
2- احلديث الرّشيف:

ما ثبت عن اْبِن ُعَمَر رضي الله عنهما َقاَل: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ُبنَِي اإِلْساَلُم 
اَلِة،  ِه، َوإَِقاِم الصَّ ًدا َرُسوُل اللَّ ُه َوَأنَّ ُمَحمَّ َعَلى َخْمٍس: َشَهاَدِة َأْن َل إَِلَه إِلَّ اللَّ

، َوَصْوِم َرَمَضاَن.                ]رواه البخارّي ومسلم[ َكاِة، َوالَحجِّ َوإِيَتاِء الزَّ

اأَتَعّرف على الّزكاة
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ج- أنواع الّزكاة:

1- زكاة األموال: مقدار من املال يؤخذ من األغنياء مّرة واحدة يف كل عام 
برشوط معّينة، وُيعطى للمستحّقني هلا.

2- زكاة  األبدان )الفطر(: مقدار من املال خيرجه الّصائم عن نفسه وعن أفراد 
عائلته، يدفعه إىل الفقراء واملساكني يف هناية شهر رمضان وقبل صالة العيد.

  
د- األموال التي جتب فيها الّزكاة: 

هي األموال النّامية حقيقة أو القابلة للنّماء؛ فال تتعّلق زكاة األموال بكّل أصناف 
ووسائل  تأويهم  مساكن  يملكون  باّلذين  الّضرر  يلحق  ل  حّتى  الممتلكات، 

تنقلهم بخالف من يملكها ويتاجر فيها، بل هي خاّصة بأنواع معّينة؛ وهي:
1- زكاة النّقدين: النقدان مها الّذهب والفضة فقد كانت النقود تصنع منهام، 

ويأخذ حكمهام األوراق النقدية الرائجة يف وقتنا.
2- زكاة األْنعام: هي اإلبل، البقر والغنم.

3- زكاة الزروع والّثامر: يقصد هبا ما ُترج األرض من احلبوب والّثامر التي 
يعتمد عليها النّاس يف معيشتهم.

ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  1- يقول اهلل عزوجل: ﴿ڱ 
ہ ہ ھ ھ﴾ ]سورة التوبة /103[. ہ ہ ۀ ۀ 

- استعن باآلية يف استخراج املعنى اللغوي، ثم املعنى الرشعي للزكاة.
- هل الزكاة نوع واحد؟ أم أنواع؟ علل إجابتك.

- استخرج من اآلية اإلجيابيات التي يتحصل عليها امُلزّكي ماَله.
2- تعارف الناس يف جمتمعنا أن  املال يطلق عىل النقود.

- هل يراد باألموال التي جتب فيها الزكاة النقود؟ علل إجابتك.
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ُاب الّزكاة، ِمْقَداُرها َوَوْقُتَها ِن�صَ

التشي تشرشف  الشّزكاة  ششاهدت حّصشة تلفزيونّيشة تتحشّدث عشن محلشِة مجشع 
الّدينّيشة  الّششؤون  وزارة  عليهشا 
الشّزكاة  أّن  وعرفشت  واألوقشاف 
الجتامعشّي،  للّتكافشل  وسشيلة 
للُمحتاجشني.  األغنيشاء  يقّدمهشا 
إلّ أّن بعشض املصطلحشات بقيت 
غامضة يف ذهنشك، منها: األموال 

التشي جتشب فيهشا الشّزكاة، النّصشاب، مقاديشر الشّزكاة، وقشت إخشراج الشّزكاة. 

1 - تعريف الّن�صاب:
مؤّش  وهو  الّزكاة.  فيه  َوَجَبت  املال  أنواع  من  َنوٌع  بلَغُه  إذا  معنّي  مقدار  هو 

)عالمة( عىل احلّد األدنى للِغنَى.

2 - مقدار الّن�صاب: هو يف:     
        أ- األنعام:  

•الغنم: 40                     • البقر: 30                    • اإلبل: 5  
   

فمن مل تبلغ ماشيته هذه األنصبة ل زكاة عليه.
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ب- األموال: )النقدين؛ ومها الّذهب والفّضة وما يلحق هبام :

ج- الزروع والّثامر: 

َلْيَس  لقوله   أوسق؛    5 هي 
َصَدَقٌة أَْوُسٍق  َخَْسِة  ُدوَن   فِيَم 
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4 - مواقيت اإخراج الزّكاة:

 1- زكاة األموال واألنعام: ويكون إخراجها مّرة كّل سنة هجرية، إذا دار عليها 
عام كامل. 

ى عند حصادها وَجنِْيها، لقول   2- زكاة احلرث: كاحلبوب والّثامر؛ فإهّنا تزكَّ
]سورة  ۇ﴾  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ﴿ے  تعاىل:  اهلل 

األنعام/141[

تّيل معي لو أنَّ نصاب الزكاة غري مرشوط يف الزكاة. . 1

- ماذا سيحدث ألموال الناس؟

- ما احلكمة اّلتي يمكن استخالصها ِمن ُوجود النِّصاب؟

يقول اهلل تعاىل:  ﴿ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ ]سورة األنعام/141[. 2

- ما هو نوع الزكاة املقصود يف اآلية؟ وما وقت إخراجها؟

3 . )35( وثالثني  ومخسا  الغنم،  من  رأسا    )45( وأربعني   مخسا  يملك  رجل 
بقرة، وسبعا )7( من اإلبل.

- ما هو مقدار الزكاة الواجب إخراجه منها؟

طلب منك عّمك أن تعينه عىل حساب املقدار اّلذي خيرجه من ماله بعد أن بلغ . 4
النّصاب ومّرت عليه سنة كاملة. ِعْلاًم أّن ماله يبلغ 600 ألف دينار جزائري. 

ما هو املقدار الواجب عليه إخراجه؟

من خالل ما درست، بنيِّ الفرق بني زكاة األموال واألنعام وزكاة احلرث.. 5
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القسم  يف  زميليك  بني  حدث 
خالف هّدد عالقة األخّوة بينهام. 
بنّي موقفك استنادا لقوله تعاىل: 

﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ۅۉ ۉ ې ې ې﴾ 
           ]سورة احلجرات/ 10[.

اأول- مفهوم الأخوّة: 
هي العالقة اّلتي تربط بني املسلمني، بام تقتضيه من الّتاحم والّتكافل، والّتعاون 

واملناصحة.

ثانيا- اأْنواُع الأُُخّوة:
لألخّوة أنواٌع، هي:

أقاربك(: حيث جعلها اإلسالم ركيزة أساسّية لصلة  )مع  النّسب  أخّوة   - 1
الّرحم، ممّا يكون مدعاة إىل التامسك االجتامعّي.

2 - أخّوة الّدين )مع املسلمني مجيعا(: جعلها اإلسالم رابطة قوّية بني املسلم 
وأخيه املسلم، لقوله تعاىل: ﴿ۈ ٴۇ ۋ ﴾ 

]سورة احلجرات/ 10[

أخ  هو  واإلنسان  واحد.  أصل  من  كلهم  فالنّاس  اإلنسانّية:  يف  األُخّوة   -  3
لإلنسان مهام اختلفت عقيدته ووطنه ولغته...

  �ملوؤمنون �إخوة

 ۈ
 ٴۇ

 ۋ ۋ ۅ
 ۅۉ ۉ ې ې

 ېې
 سورةاحلجرات
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ثالثا- منزلة الأخوة يف الإ�سالم:
فيه  يتحّرك  اّلذي  اإلخاء،  عىل  املنّورة  املدينة  يف  املجتمع  ملسو هيلع هللا ىلص  الّرسول  أقام    
اْلُْؤِمننَِي  الفرد بروح اجلامعة. وقد حّث النّبي ملسو هيلع هللا ىلص  عىل األُخّوة يف قوله: َمَثُل 
َلُه  َتَداَعى  ِمنُْه ُعْضٌو  اْشَتَكى  إَِذا  َسِد،  اْلَ َمَثُل  َوَتَعاُطِفِهْم  َوَتَراُحِِهْم،  ِهْم،  يِف َتَوادِّ

ى. ]رواه البخارّي ومسلم[. مَّ َهِر َواْلُ َسِد بِالسَّ َسائُِر اْلَ

رابعا- فوائد الأخّوة:
1. املجتمع الذي تربط بني أفراده األخوة يكون قويا متامسًكا.

2. باألُخّوة ينال املؤمنون حمّبة اهلل ورضاه.
3. األُُخّوة تشعر الفرد بأّنه عضو يف جمموعة واحدة حتّبه وحيّبها، ما ُييسُء 

ألحد أفرادها يُسوؤه. 
4. املؤمن قويٌّ بإْخوانه ضعيف بمفرده.

خام�سا- حقوق الأخّوة:  
من حقوق أخي عيّل:

1. أْن ال ُأيسء الّظّن به وأن ألتمس له األعذار.
بأن  اهلل  فحمد  عطس  إذا  َته  ُأَشمِّ أن   .2

أقول له: »يرمحكم اهلل«.

3. أن أزوره إذا مرض.
4. أن أبدأه بالّسالم إذا لقيته.

5.  أن أستجيب له إذا دعاين إىل وليمة 
أو مناسبة ساّرة. 

6. أن أنصحه إذا طلب منّي النّصيحة،  عىل أْن ال تكون أمام النّاس.
7. أن أسته وال أفضح أرساره، وال أشّهر بِه. 
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�ساد�سا- كيف اأحقق الأخّوة بني  اأفراد جمتمعي: 

أبادر بتحّية ومصافحة من أالقيه من النّاس.. 1
أجتهد أن أكون بشوشا مع غريي من النّاس.. 2
أتفّقد غريي من املسلمني وأزورهم وأسأل عن أحواهلم.. 3
أسعى ألن أقف مع غريي وأعينهم وأواسيهم  يف مجيع أحواهلم.. 4
أنصح غريي بطرق لّينة عندما خيطئون.. 5
بأيّن . 6 ُأْشِعُرهم  واَل  عليهم،  أتعاىل  وال  املؤمنني  إلخواين   أتواضع 

     أفضل منهم.

املدينة  يف  واألنصار  املهاجرين  بني  باملؤاخاة  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  بدأ  1-  ملاذا 
املنورة؟ ما نتائج ذلك؟

2- من خالل حقوق األخوة التي عرفتها استنتج واجبات األخوة.
3-  أردت أن ُتنِْشَئ َمْلَمًحا )بروفيل( عىل أحد مواقع التواصل االجتامعي، 

من أجل إنشاء َصداقات مع أطفال العامل.
-ما هي املعايري التي عىل أساسها سوف يتّم اختيارك هلم؟

منا املومنون إخوة﴾
ّ
﴿ إ

سورة احلجرات /10
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حابة الأوائل    هجرة ال�صّ
ر�صي الّله َعْنُهم اإىل احَلَب�َصة

قريش،  قبل  من  لألذى  بمّكة  لإلسالم  الّدعوة  بداية  يف  املسلمون  تعّرض 
فمنهم من ُربِط وُحبس يف بيته، ومنهم من عّذب حّتى يرجع عن دينه، ومّلا 
اشتّد عليهم األذى، أِذَن الّرسول ملسو هيلع هللا ىلص للُمْستضعفني منهم باهلجرة إىل احلبشة 

)ُتَسّمى إْثُيوْبَيا حاليا(. 

فلامذا اختار النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص حّل اهلجرة إىل احلبشة؟ ومتى كان ذلك؟

https://forum.nooor.com/t5314.html 2017/04/05 :موقع »مملكة املعّلم« بتاريخ
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1 - ما هي اهلجرة إىل احلبشة؟
اهلجـرة إىل احلبشـة هـي انتقـال املسـلمني مؤّقًتـا مـن مّكـة املكّرمـة           

إىل احلبشـة، وقـد متّـت عـى مرحلتـني:

2 - اهلجرة األوىل إىل احلبشة:
 )5( اخلامسـة  الّسـنة  يف  احلبشـة  إىل  املسـلمني  مـن  فـوج  ُل  أوَّ هاجـر 
نـا مـن اثنـي عـر )12( رجـال وأربـع نسـوة،  من البعثـة، وكان مكوَّ
ويف مقّدمتهـم عثـامن بـن عّفـان وزوجُته ُرقيَّـة بنت الّرسـول ملسو هيلع هللا ىلص. حيث 

ا يف الّظـالم، وسـلكوا طريـق البحـر األمحـر. تسـّللوا ِسًّ

املسـلمني  مـدى إخـالص  برهانـا سـاطعا عـى  اهلجـرة   وكانت هـذه 
لعقيدهتـم. 
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3 - اهلجرة الّثانية إىل احلبشة:
 يف املـّرة الّثانيـة هاجـر فـوج آخـر مـن املسـلمني، وكان مكّونا مـن ثالثة 
وثامنـني )83( رجال وثـامن عرة  )18( امرأة. وذلك السـتمرار العنف 

املسـلمني.  والتعذيب ضّد 

4 - ملاذا كانت اهلجرة  إىل احلبشة بالّذات؟
 مّلـا رأى رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مـا يصيـب أصحابـه مـن األذى مـن قريـش، 
َأَمَرُهـم بأن هياجروا إىل احلبشـة، لعلمـه أّن ملكها النّجـايش َمِلٌك عادل، 

ال ُيظَلـم عنـده أحد.

5 -موقف قريش من هجرة املسلمني إىل احلبشة:

تيّقظـت قريـٌش هلـذه اهلجـرة، ومل يطـب هلـا أن تـرى املسـلمني َينُْجـون 
بأنفسـهم باهلجـرة إىل بـالد احلبشـة، فَسـَعت إىل إفسـاد تلـك اهلجـرة 
بإرسـال َوْفٍد إىل النجـايشِّ حمّمٍل باهلدايـا الّثمينة، لُيعيَد هـؤالء الّصحابَة 

إىل مّكـة.

6 - النّجايش َينْرص املسلمني:

 إالَّ أنَّ النّجايشَّ كان رجال رشيفا ال ُيِبُّ الّظلَم وال َيَتخىَّ عن املظلومني،  
حيث استمع إىل مبعوث قريش عمرو بن العاص واستمع إىل جعفر بن 
أيب طالب ريض اهلل عنه فوجد احلّق إىل جانب املسلمني، وخاّصًة عندما 
قرأ جعفر عليه آيات من سورة مريم، فوجد أّن دين اإلسالم ودين عيسى 
عليه الّسالم خيرجان من مشكاٍة واحدة، فبكى وبكى القّسيسون حوله، 
ويتاجرون  هبا  يعملون  بالده  يف  للمسلمني  ذلك  بعد  األمان  فأعطى 

ويرتفون الّصناعات بِحرّية واحرتام شديدين.
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اأقّوُم تعلُّماتي

1 - مـن خـالل اهلجـرة إىل احلبشـة يتبـنّي أّن رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يتوّقـع 
األشـياء بـام ُيريـه ربـه. مـا الّدليـل عـى ذلك؟

2 - يف حّصـة تلفزيونّيـة طـرح هـذا الّسـؤال عى أحد احلارضيـن: ما هي 
أهداف اهلجرة إىل احلبشـة؟

 - ختيّل لو أّن هذا السؤال طرح عليك، فكيف ستكون إجابتك؟

3 - مـا هـو األمر اّلـذي جعل النّجـايش وأتباعـه يبكون عند سـامع كالم 
جعفر بـن أيب طالـب ريض اهلل عنه؟ 

4 - أجب بـ )صحيح( أم )خطأ(:
- أرسلت قريش للنّجايش رجلني لريّدا املْسلِمني إىل مّكة )... (

- تكّلم َعِن امُلْسِلِمني عيلُّ بن أيب طالب ريض اهلل عنه )... (
- عاش املسلمون باحلبشة يف خوف وقلق )... (

5 -  أكمل الفراغ بكلمة مناسبة:
     - اّلذي أَمَر املسلمني باهلجرة إىل احلبشة هو:  .............

    - ملك احلبشة اّلذي جلأ إليه املسلمون هو:  .....................

    - كان عدد املسلمني يف اهلجرة األوىل إىل احلبشة: ................

6 -  اخرت اإلجابة الصحيحة بوضع سطر حتتها:
   ـ هاجر املسلمون إىل احلبشة )مّرة ـ مّرتني ـ ثالث مّرات(

   ـ هاجر املسلمون )بسبب تعذيب قريش ـ للّتجارة ـ للّسياحة(
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يف  املركون  أسف  بعدما   
بعيًدا  إساًفا  ملسو هيلع هللا ىلص  النّبي  إيذاء 
واإلنسانية.  الكرامة  عن 
بحثا  مّكة  من  خيرج  أن  قّرر 
حّرية  فيه  جيد  آخر  مكان  عن 
احلركة والّدعوة إىل اهلل. بعيدًا 

عن أذى قريش ومكائدها.

1 - الّر�شول ملسو هيلع هللا ىلص يف الّطائف

إىل  ملسو هيلع هللا ىلص  النّبي  خرج  الوحي،  نزول  بدء  بعد  العارشة  الّسنة  من  شّوال  يف 
اّلطائف، وهي تبعد عن مّكة بِأكثر من ماَئة )100( كلم.

يف الطريق إىل الّطائف: . 1

ا عى األقدام ذهابا وإّيابا،  ومعه زْيُد بُن حارثة  ساَر النّبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل الّطائف َسرْيً
ريض اهلل عنه، وكان كّلام َمرَّ عى قبيلة يف الّطريق إالّ َدَعا أهلها إىل اإلسالم، 
النبّي ملسو هيلع هللا ىلص من  لنا تضحية وصرب  تظهر  املواقف  له. ومثل هذه  يستجيبوا  فلم 

أجل نر دين اإلسالم.

الّر�صوُل ملسو هيلع هللا ىلص يف َمّكة َقْبل الِهْجَرة  
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النّبي ملسو هيلع هللا ىلص في الّطائف: . 2

كّلَمه،  إالّ  أهلها  ِمن  َأحًدا  َيَدُع  ال  أّيام،  عرَة  الّطائف  في  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أقام 
وَيْرُموه  َيُسّبوه  أْن  وِصْبَياَنم  سفهاَءهم  وأَمُروا  بالدنا.  من  اْخُرج  فقالوا: 
باحلجارة، حّتى ُأْدمَيت رجاله، وكان زيُد بُن حارثة ْيميه بنفسه حّتى أصيب 

يف رأسه، وهنا تظهر تضحية وصرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص من أجل نشر دين اإلسالم.

حوار مع غالم نصراّني: . 3
له  يقال  غالم  جاءه  حيث  ليسرتيح،  بستان  إىل  ملسو هيلع هللا ىلص   الكريم  الّرسول  جلأ 
اس بعنقود من عنب، فلاّم وضعه بني يديه َمّد يَده إليه قائاًل: »بِْسِم اهلل«، ثّم  َعدَّ
أَكل. فقال عّداس: إّن هذا الكالم ما يقوُله أهُل هذه البالد! فقال له رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِمن أيِّ البالد أنت؟ وما دينُك؟« قال: أنا َنرصايّن من أهِل َنْينََوى 
)بالعراق(. فقال رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: »ِمن قرية الّرجِل الصالِح يوُنَس ْبِن َمتَّى«؟ 
قال له: وما ُيدريك ما يوُنُس ْبُن َمّتى؟ قال رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: ذاك أخي، كان 

نبيًّا وأنا َنبّي. فقّبل عّداُس رأس الّرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص ويدْيِه ورجلْيِه.

يف طريق العودة إىل مّكة: . 4
بعد خروجه حزينا كسرَي القلب، بعَث اهللُ إليه جربيَل عليه الّسالم ومعه َمَلُك 
اجِلَبال، وطلب منه إْن شاَء أْن ُيْطبَِق عليهم األْخَشَبني )جَبالن يف مكة ُيطِاّلن 
ِمن  اهللُ  ُيرَج  أْن  َأْرجو  َبْل  ملسو هيلع هللا ىلص:  الّرحيم  النّبّي  فقال  احلَرام(،  املسجد  عى 

.أصالِبم َمن َيعُبُد اهللَ وحَده ال ُيرشُك به شيئا

املصدر: األطلس التارخيي لسرية الّرسول �
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2 - الإ�شراء واملعراج

اإلساء واملعراج رحلة أكرم اهلل هبا نبّيه ملسو هيلع هللا ىلص في العام العارش من البعثة، بعد 
أبو طالب وزوجُته خدجيه ريض اهلل  ه  النّاس عى قلبه ومها عمُّ أعّز  أن فقد 
العام عاَم احلُزن. وقد أخربنا اهلل تعاىل عن اإلساء  عنها، حتى سّمي ذلك 

ٻ  ٻ  ﴿ٱ  بقوله:  اإلساء  سورة  يف  العزيز  كتابه  يف  واملعراج 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴾ ]سورة اإلساء /األية1[.

 اأحداث الإ�شراء واملعراج

1 - اإلرساء: 

هبا  اهلل  أكرم  اّلتي  الّرحلة  هي 
احلرام  املسجد  من  ملسو هيلع هللا ىلص  رسوَله 
املقدس  بيت  إىل  )بمّكة( 
عى  راكًبا  لْيال.  )بفلسطني( 
ْجربيَل  ُصحبة  اق  الرُبَ َظهر 
فنزل  والّسالم،  الّصالة  عليهام 

هناك، وصّى باألنبياء إماًما.

2 - املعراج: 

بلَغ  حّتى  الُعى،  الّساموات  إىل  املقدس  بيت  من  اّلليلة  تلك  يف  صعوده  هو 
ِسْدرة امُلنَْتهى، ورأى اجلنّة ونعيَمها والنّار وعذاهَبا. 
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3 - فرض الّصالة:

جالله  جّل  اهلل  َفَرض  املعراج  رحلة  يف 
دليٌل  وهذا  املقامات،  أعى  يف  الّصالة 
هذِه  أمهّية  عى  أكيد  وبرهاٌن  قاطع 
هبذا  الصالة  اهلل  فرض  فلامذا  العبادة، 
املكان من السامء؟ ليس ذلك إالّ لعظمة 

هذه العبادة.
الّسامء  من  املكان  ذلك  يف  فرضت  لقد 
من  األعظم  كن  الرُّ فهي  شأنا،  لعظمة 
واجلدير  الّتوحيد.  بعد  اإلسالم  أركان 
بالذكر أّن الّصالة أول ما فرضت كانت 
مخسني صالًة يف اليوم واّلليلة، ولكّن اهلل 
خّففها علينا حّتى صارت مخس صلواٍت 

يف اليوم واّلليلة، وأجرها بأجِر مخسني صالة.

4 - موقف قريش من اإلرساء واملعراج: 

الّليلة  تلك  من  الّصباح  ويف 
اهلل  رسول  أخرب  املباركة، 
ملسو هيلع هللا ىلص قومه برحلته وما حدث 
تكذيبهم  فاشتّد  فيها،  له 
بكر  أبو  صّدقه  حني  يف  له، 
ريض اهلل عنه مّلا بلغه النبّأ من 
َيْلَتِق  مل  أّنه  رغم  املركني، 
بالنّبِيِّ صى اهلل عليه وسلم، 

يق. دِّ َب بالصِّ ولذلك ُلقِّ
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3 - الّر�شول ملسو هيلع هللا ىلص َيْعِر�ُض الإ�شالم على القبائل

بعدما رجع  النبّي  من الّطائف، عرض نفسه عى القبائل يف مواسم احلّج، 
ليرح هلم اإلسالم، ويطلب منهم اإليواء والنرّصة، بعد الذي رآه من أهل 
الطائف من إيذاء وعدم استجابة لدعوته، فلم يكن يرتك فرصة إالّ استغّلها 
يف تبليغ دعوته، حتى التقى برجال من املدينة املنّورة، فدعاهم إىل اإلسالم، 
فآمن منهم ستة )06( فقط. ويف السنة الثانية عرة )12( بعد البعثة النّبوّية، 
جاء إىل موسم احلّج اثنا عر رجالً من اّلذين أسلموا من أهل املدينة، فلقوا 
النبّي  عند العقبة فبايعوه بيعة العقبة األوىل، وسميت بذلك ألنا كانت عند 
 معهم الّصحايب اجلليل مصعب  منطقة العقبة بِمنًى يف مّكة، وبعَث النبي 
بن عمري لُيقرئهم القرآن ويعلمهم اإلسالم، ثّم َتَلْتَها يف العام الثالث عر يف 
موسم احلج بيعة العقبة الثانية، التي بايعه فيها ثالثة وسبعون رجاًل وامرأتان، 

عى أن ينرصوه، فكانت هذه البيعة متهيًدا للهجرة النبويَّة.

اأقّوُم تعلُّماتي

1 - خرج الّرسول ملسو هيلع هللا ىلص إىل الّطائف وظّل يدعو أهلها إىل اإلسالم، لكنّهم رفضوا، 
وأحلقوا به األذى. ومع ذلك َعَفا عنهم ودعا هلم باهلداية.

- كيف حتّلل هذا املوقف لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟
- ما هي العرب املستخلصة من خروجه ملسو هيلع هللا ىلص إىل الّطائف؟

2 - حادثة اإلساء واملِعراج ِمنْحة من اهلل تعاىل لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص.
- كيف ذلك؟

- ما داللة فرض الّصالة أثناء معراج النّبي ملسو هيلع هللا ىلص؟
- ما الفرق بني موقف أيب بكر الصّديق ريض اهلل عنه، وموقف املركني من 

حادثة اإلساء واملعراج؟ 
العذاب  لقيه من  ما  القبائل رغم  النّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يعرض اإلسالم عى  ملاذا ظّل   - 3

منهم؟ ما العربة من ذلك؟



ُسوَرة ااِلْنِفَطار  �
َدقة  � ِمْن أْنَواِع الصَّ
ُدعاُء املالئكة للمؤِمنني  �
َكاة  � َمَصاِرُف الزَّ
احَلَياُء َوالِعّفة  �
الّتعاون  �
رة  � ة إىل املدينة املنوَّ اهِلْجرة النَّبويَّ

اني
ّ
امللف الث
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أي  الّساعة،  قيام  عند  الّسامء  انفطار  لذكرها  االنفطار  سورة  يت  ُسمِّ
انشقاقها. 

فام هي موضوعات الّسورة الكريمة؟ وكيف صّورت لنا مصري اإلنسان 
اّلذي ينكر نَِعَم اهلل تعاىل عليه؟

اأتلو واأحفظ

ٱٻ ٻ

ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ 
ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿٹ 
ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ 
ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گگ  ک  ک 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ڭڭ ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

     �ُسوَرة  االْنِفَطار
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اأتدّرب على القراءة من امل�شحف

الرّ�شم الإمالئيالرّ�شم العثماينالرّ�شم الإمالئيالرّ�شم العثماين

َا اإِلْنَساُن ٹ ٹ َلَافِظِنيڇَيا َأيُّ

اَكڦ َكاتِبنِيڌَفَسوَّ

اأتعّلم اأحكام التجويد

حكم الّتجويدالّتالوة )الّنطق(ر�شم امل�شحف

اإلخفاءاِنَفَطَرْتٻ

الإخفاء: هو أن ال ننطق النُّون الّساكنة نطقا ظاهًرا.

اأتعّرف على معاين املفردات

 ٻ: انشّقت 
پ: تساقطت 

ڤ: خدعك وجعلك تعيص اهلل تعاىل 
ڇ: املالئكة اّلذين يكتبون أقوال وأفعال النّاس 
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ژ: املؤمنون الّصالون 
ک: الكّفار  

گ: يْدُخلوهنا
گ ڳ: يوم القيامة 

ڱ: خالدين يف جهنّم ال 
            خيرجون منها

ور الإعجازّية من ال�صّ

إليِه َطعاًما فاِسدًا  ْبَت  َقرَّ إذا  الفِم،  َهْيَئٍة؛ فاألْنُف فوق  خلقَك اهلل يف أحسن 
ألنَّك  الّثالث،  الُبْعد  أجل  من  عينني  لك  وجعل  َتنَاُوله؛  َقْبَل  عليه  فت  َتعرَّ
بالواحدة ترى الطوَل والَعْرض، وبالَعْيننَْي مًعا ترى الُعْمق؛ واألُذنان من أجل 

فالواحدة  الّصوت،  ِجَهة 
ولكن  الّصوت،  تعرف 
ِجَهَته؛ وكذلك  ال تعرف 
بإْتقان،  مربوطٌة  املفاصل 
اإلنساُن  حْيِمُل  فقد 
هو  فهذا  وزنِه!  ِضعف 
قوله  معنى  يف  اإلعجاز 

اك ﴾. تعاىل: ﴿َسوَّ

 ٻ پ پ
سورة االنفطار

سورة الّتني/4
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اأبحث عّما تر�سدين اإليه ال�ّسورة

ما هي مظاهر قيام الّساعة الواردة يف الّسورة؟. 1
تكوير الّشمس •
تفجري البحار •

وماذا . 2 عمله؟  بحسب  اإلنسان  مصري  هو  وما  بعدها؟  سيحدث   ماذا 
          تستنتج؟

حماسبة النّاس •
قيام الّساعة •
 اجلزاء الَسن للُمحسن ومعاقبة امليسء •
دخول اجلنّة أو النّار •

ما هي الغاية من تسوية خلق اإلنسان ومنحه العقل؟ وماذا تستنتج؟. 3
ُشكر اهلل تعاىل عىل نعمه •
 استعامُل العقل للتدّبر يف خملوقات اهلل •
تكريم اهلل تعاىل لإلنسان بالعقل •

هل اإلنسان مسؤول عن عمل غريه يوم القيامة؟ ماذا تستنتج؟ . 4
غري مسؤول عن عمل غريه •
نصيحة غريه وإرشادهم •
اإلنسان مسؤول عن عمله. •

�أهتدي  بال�ّسورة

لَوْحِده يوَم  بأّنه مسؤول عن عمله  العقل  الذي وهبه اهلل  لو أدرك اإلنسان 
القيامة، ماذا ستكون َرّدُة فعله؟
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�أقّوُم تعلُّماتي

1 - اقـرأ سـورة االنفطـار بتمّعن وتدّبـر، وتفّكـر يف معانيها، ثم اسـتخرج 
املواضيـع التـي حتّدثت عنها الّسـورة. 

2 - اختار اهلل عّز وجّل هلذه الّسورة اسام.
- ما هو؟

- ما معناه؟
ح داللة االسم عىل حمتوى الّسورة. - وضِّ

3 - ذكـر اهلل تعـاىل يف الّسـورة إحـدى مهاّم املالئكـة الكرام. بّينهـا مع ذكر 
اآلية التـي تدّل عـىل ذلك.

  ڦ ڦ ڦ ڦ :4 - انطالقا من قوله تعاىل يف الّسورة

االنسان  خلق  يف  تعاىل  اهلل  إعجاز  عن   فيها  تتحّدث  قصرية  فقرة  ُاكتب   -
امتثاال لقوله تعاىل: ڻ ڻۀ ۀ ہ .  ]سورة الذاريات/ اآلية21[

ٱ ٻ ٻ
سورة االنفطار
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ال مل جيعـل الّرسـول ملسو هيلع هللا ىلص الّصدقـة مقصـورًة عـىل املـال فقـط، بـل تنّوعـت 

يف جمـاالٍت متفّرقـة، بحيـث يسـتطيع كّل واحـد منّـا الصـول عىل أجر 
الّصدقـة بعمـل  قد يكون بسـيطًا،  فُيدِخلـه اجلنّة، وَيبلغ بـه أعىل املراتب 

عنـد اهلل سـبحانه وتعاىل.
- ما هي بعض هذه األنواع من الّصدقة؟

اأقراأ واأحفظ 

َعْن َأِب ُهَرْيَرَة َرِضَ اهللَُّ َعنُْه َقاَل:

ُكلَّ  عََليْهِ صَدََقٌة؛  النَّاِس  مِنَ  سُالَمَى  ُكلُّ    ملسو هيلع هللا ىلص:  اللَّهِ  رَسُوُل  َقاَل 
فِى  الرَّجَُل  وَُتعِنيُ  صَدََقٌة،  االِثْنَيِْن  بَيْنَ  َتعْدُِل  الشَّمْسُ  فِيهِ  َتْطُلعُ  يَوْمٍ 
يِّبَُة  دَابَّـتِهِ َفَتحْمُِلهُ عََليْهَا َأوْ َترَْفعُ لَهُ عََليْهَا مََتاعَهُ صَدََقٌة، وَالَْكلِمَُة الطَّ
صَدََقٌة، وَُكلُّ خَْطوَةٍ َتمْشِيهَا إِلَى الصَّالَةِ صَدََقٌة، وَُتمِيُط اأَلَذى عَِن 

ِريِق صَدََقٌة.                         رواه البخاري ومسلم الطَّ

َدَقِة    ِمْن اأَْنَواِع ال�سَّ
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حابي راوي احلديث اأتعّرف على ال�شّ

أسلم  بأب هريرة؛  املشهور   ، بن صخر  الّرمحن  اجلليل عبد  الّصحاب  هو 
الّسابعة للهجرة، وقد كان للنبي ملسو هيلع هللا ىلص األثُر  الكبري يف تربيته، فمنذ  الّسنة  يف 
َل من العلم ما مل  أن أسلم مل يفارقه أبًدا، واستطاع يف سنوات قليلة أن حُيَصِّ
الّشيف،  النّبويِّ  للَحديث  ِروايًة  أكَثَرُهم  فكان  الصحابة،  من  أحٌد  له  حيصِّ

حيث ُرِوي له 5374 حديثا؛ تويّف سنة 57هـ باملدينة املنّورة.

اأتعّرف على معاين املفردات

ُسالمى: هي مفاصل جسم اإلنسان؛ وعددها 360 مفصال.
تعدل: تصلح بينهام بالعدل.

متيط: تبعد وتزيل. 

اأفهم احلديث

الصّحة من أعظم نعم اهلل علينا، لذلك أرشدنا النّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص لوجوب شكر هذه 
فقط،  باملال  ليست  وهي  بصدقة،  ِمفصل  كل  عىل  بالتصّدق  وذلك  النّعمة، 

بل هي أنواع كثرية، منها: 

1 - اإلصالح بني املتخاصمني:
يعترب  العمل  بالعدل؛ وهذا  بينهام  بأن أحكم  املتخاصَمنْي،  أن أصلح بني 

من أفضل الّصدقات، لقوله تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ ]سورة النساء/ 114[.
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2 - مساعدة املحتاج: 
مساعدة،  إىل  اْحَتاَج  إذا  َغرْيي  ُأعني  بأن 

وئ  وئ  ﴿ەئ  تعاىل:  اهلل  لقول 
 .﴾ ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ   ۇئۇئ 

                                          ]سورة املائدة/3[

3 - الكالم الطّيب: 
بني إىل اهلل، كالّتسبيح والّتكبري  أنا ال أتكّلم إالّ بالطّيب من القول اّلذي ُيقرِّ

وقراءة القرآن وتعّلم العلم والنّصيحة وغريها.

4 - الّصالة يف مجاعة:
الّصالة،  عىل  للمحافظة  أسعى 
املسجد  يف  أدائها  يف  وأجتهد 
مجاعة، فإّن يل بكل خطوة صدقة.

5 - محاية البيئة:
بأن أزيل من الّطريق كّل ما يؤذي النّاس كالَجر أو الّزجاج أو الّشوك.. 
فيها،  أعيش  اّلتي  البيئة  الفاظ عىل  به يف  ُأساهم  وهذا سلوك حضارّي 

ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  اإليامن،  عالمات  من  وهو 
َوِستُّوَن  بِْضٌع  َأْو  َوَسْبُعوَن  بِْضٌع  يَماُن  اإْلِ
اللَّه،  إاِلَّ  إَِلَه  اَل  َقْوُل:  َفَأْفَضُلَها  ُشْعَبًة، 
َوَأْدَناَها إَِماَطُة اْلََذى َعْن الطَِّريق، َواْلَحَياُء 
يَماِن. ]رواه البخاريّ ومسلم[ ُشْعَبٌة ِمْن اإْلِ
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اأبحث عّما ُير�شدين اإليه احلديث

1 - بامذا أرشدنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث تجاه نعمة الصّحة؟
- بالمحافظة عليها، - بكثرة إنفاق المال، - بكثرة الّصدقات

2 - ماذا يجب علّي نحو زميلّي المتخاصَمْين؟
- َأنصُر المظلوَم منهما، - ُأصِلح بينهما، - أشكوهما لألستاذ

منها.  أنواعا  الحديث  ذكر  كثرية،  اإلسالم  يف  اخلري  وطرق  الّصدقات   -  3 
         حّددها.

اأقّوُم تعلُّماتي

1 - لفَت انتباهك وجود ُحَفٍر أمام َمدخل متوّسطتَك مملوءًة بمياه املطر، 
القذرة عىل  املياه  ُتَسبُِّب الذى لصحاب السّيارات واملاّرة بام يتطاَيُر من 
زمالئك  مع  تناقشَت  قسَمك  دخلَت  ومّلا  لذلك،  فانزعجَت  مالبسهم، 

حول هذه الوضعية.

- كيف حتّقق أنت وزمالُؤك إماطة الذى ومحاية البيئة يف هذه الوضعية؟

- استنادا إىل حلديث بنّي فائدة  إماطة الذى عن طريق النّاس.

2 - حرضت جملسا ملجموعة من أبناء حّيك، وتفاجأت بأّن أحدهم كان 
يقول كالما بذيئا. 

- ما هو ترّصفك يف هذه احلالة؟ هل ترتك املجلس؟ أم أّنك تذّكره بام 
.يِّبَُة صَدََقٌة تعّلمته من حديث  وَالَْكلِمَُة الطَّ
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عرفـَت أّن اهلل َخَلـَق املالئكـة مـن نـور وكّلفهـا بمهـام عديـدة، منهـا الّصالة 
عـى املؤمنـن والّدعـاء هلم. 

فـا حقيقـة دعـاء املالئكـة للمؤمنـن؟ وماهـي األعـال اّلتـي جتعـل املالئكة 
لك؟ تدعـو 

ل : �سالة اهلِل تعاىل واملالئكِة على امل�ؤمنني: اأوّ
أخربنـا اهلل تعاىل أّن املالئكة تصّل عـى املؤمنن؛ فقال: ﴿حب خب مب ىب 
    ﴾ ىثيث  مث  جث  ىتيت  مت  خت  حت  جت  يب 

]سـورة األحزاب[. 
واملقصـود بصـالة املالئكـة دعاؤهـم للمؤمنـن، ألّن الّصـالة يف اللغـة هـي: 

الّدعـاء، ومـن ذلـك قولـه تعـاىل: ﴿ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ 
الّتوبـة[  ھ ھھ﴾. ]سـورة 

1- الّصالة من اهلل تعاىل عىل عباده: هي ثناؤه ومدحه هلم بحضور املالئكة، 
فَعْن َأِب ُهَرْيَرَة ريض اهلل عنه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: إِنَّ اهللَ إَِذا َأَحبَّ 
ُثمَّ  يُل.  ِجرْبِ َفُيِحبُُّه  َقاَل:  َفَأِحبَُّه،  ُفاَلًنا  ُأِحبُّ  إِنِّ  َفَقاَل:  يَل  ِجرْبِ َدَعا  َعْبًدا 
َاِء. َقاَل:  َاِء َفَيُقوُل: إِنَّ اهللَ ُيِبُّ ُفاَلًنا َفَأِحبُّوُه، َفُيِحبُُّه َأْهُل السَّ ُينَاِدي يِف السَّ

ُثمَّ ُيوَضُع َلُه اْلَقُبوُل يِف اأْلَْرِض... ]رواه مسلم[ 

2- صالة املالئكة عىل املؤمنني: أي دعاؤهم للمؤمنن باملغفرة والّرمحة،  لقوله 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ﴿ۓ  تعاىل: 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ې ې ې ى ى ائ ائەئ﴾. ]سورة غافر[

  ُدَعاءُ امَلَلِئَكِة ِلْلُم�ؤِْمِنني



56

ية
الم

لإ�س
ة ا

يد
عق

س ال
�س�

اأ

ثانيا: من الأعمال اّلتي جتعل املالئكة تدع� للم�ؤمنني

1- تعليم النّاس اخلري: 
ب  ُتقرِّ اّلتي  األعال  أهم  من 
املؤمن إىل اهلل وجتعل املالئكة 
النّاس  تعليم  هي  له  تدعو 
ريض  أمامة  أب  فعن  اخلرَي؛ 
اهلل عنه أن الّرسول ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
وأهَل  ومالئكَته  اهلل  إنَّ 
حتَّى  واألرِض  الّسموات 
وحّتى  ُجحرها،  يف  النّملة 
ُمعلِّم  عىل  َلُيَصلُّون  احلوت، 

 .النّاس اخلرَي
              ]رواه الرتمذي[.

2 ـ زيارة املريض: 
ويتفّقد  إخوانه  يزور  اّلذي  إّن 
بالّدعاء  املالئكة  تقوم  أحواهلم 
له، ملا ثبت عن عل بن أب طالب  
 قال: َسِمْعُت َرُسوَل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص  
َبَكًرا  َمِريًضا  َعاَد  َمْن  َيُقوُل: 
ُهْم  ُكلُّ َمَلٍك،  َأْلَف  َشيََّعُه َسْبُعوَن 
َيْسَتْغِفُر َلُه، َحتَّى ُيْمِس، َوَكاَن َلُه 

ُهْم َيْسَتْغِفُر َلُه َحتَّى  نَِّة. َوإِْن َعاَدُه َمَساًء َشيََّعُه َسْبُعوَن َأْلَف َمَلٍك، ُكلُّ َخِريٌف يف اْلَ
نَِّة. ]رواه اإلمام أمحد[. ُيْصبَِح، َوَكاَن َلُه َخِريٌف يف اْلَ

امْلَْخُروُف، أْي: الّثار التي َنْجنِيها وَنْقطِفها؛ ويف هذا داللة  واخلريف هو الثَّْمُر 
واضحة عى فضل الذي يزور املريض،  فهو كمن يميش يف اجلنّة يقتطف الفواكه.

األستاذ: موىس صاري )موىس املعلّم( رحمه الله، املرشف 

العام عىل إعداد مناهج وكتب الّتبية اإلسالمية لوزارة 

الّتبية الوطنيّة )من 1993 إىل 2016( 
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3 ـ املحافظة عىل الّصالة يف املسجد:

الذي  للمسلم  تدعو  املالئكة  ألّن 
خاّصة  املسجد  يف  الّصالة  عى  يرص 
قال  له؛  وتستغفر  األوىل،  الصفوف  يف 
ُصُفوُفُكْم  َتلِْف  َتْ الَ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول 
َوَماَلئَِكَتُه  اهللََّ  إِنَّ  ُقُلوُبُكْم  َفَتْخَتلَِف 
ُفوِف  الصُّ َأِو  ِل  األَوَّ فِّ  الصَّ َعىَل  ُيَصلُّوَن 

. ]رواه اإلمام أمحد[. األُوىَلِ

4 ـ اإلْنفاق يف سبيل اهلل: 
َريِضَ  ُهَرْيَرَة  َأِب  َعْن  َثَبَت  ملا  ماله؛  بالربكة يف  له  املالئكة  لدعاء  فهو سبٌب 
اهللَُّ َعنُْه، َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل:َما ِمْن َيْوٍم ُيْصبُِح الِعَباُد فِيِه، إاِلَّ َمَلَكاِن َينِْزالَِن، 
ُمِْسًكا  َأْعِط  اللَُّهمَّ  اآلَخُر:  َوَيُقوُل  َخَلًفا،  ُمنِْفًقا  َأْعِط  اللَُّهمَّ  ا:  َأَحُدُهَ َفَيُقوُل 

َتَلًفا.] مّتفق عليه[ 

1- جاء يف خطبة اإلمام يوم المعة: »من أعظم األدعية نفعًا، وأبلغها أثرًا، 
ا عليه..« وأرجاها َقُبوالً َظَفُر العبِد بصالة املالئكة امُلسبِّحة بحمد ربِّ

- كيف تكون صالة املالئكة عى العبد؟
- متى يكون العبد أهال  لصالة  املالئكة؟

- ما هي األدلة - من القرآن والسنة - التي تتوّقع أن يستدلَّ هبا اإلمام عى 
أقواله يف هذا املوضوع؟ 

...فوِف األَُول 2-  انطالقا من قوله ملسو هيلع هللا ىلص: إنَّ اهللَ ومالئكَته ُيصلُّون عىل الصُّ
- اكتب فقرة قصرية تتحّدث فيها عن فضل صالة اجلاعة يف املسجد ودعاء 

املالئكة للذين يصّلون يف الصفوف األوىل.
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سبق لك َأْن عرفَت أّن الّزكاة يف كل مال بلغ النصاب، فُيخرُج صاحبه مقدارًا 
ها. حمّدًدا يف كل سنة أو عند جني املحصول، لُتدفع بعد ذلك ملن يستحقُّ

ُف هلم؟  فمن هم املستحّقون هلا اّلذين ُتْصَ

أّوال- الّزكاة ُتطّهر املال والنّفس:

شّجع اإلسالم عىل امتالك الّثروة بالطُّرق احلالل، وأن يسَتْمتِع هبا اإلنسان، 
َأن  ُيِحبُّ  الله  إنَّ  . قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  الِبِّ إنفاقها يف خمتلف وجوه  ودعا إىل 

َيَرى َأَثر نِْعَمتِه على َعبِده. )رواه الّترمذّي(.
الُفقراء واملحتاجني، قال اهلل  الّثروة قد جتعل اإلنساَن يطغى إذا نيس  لكّن هذه 
تعاىل: ﴿گ  گ  ڳ  ڳ ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ﴾ ]سورة العلق[، لذلك عىل 
الغني أن يطّهر ماَله ونفسه من الشّح والُبخل والطغيان بإخراج الّزكاة، لقوله تعاىل: 

﴿ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں ڻ ﴾. ]سورة الّتوبة/اآلية 103[.

ثانيا- مصارف الّزكاة: 

ڻ  ڻ  ﴿ڻ  الكريمة:  اآلية  حّددهتم  لّلزكاة  املستحّقون 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆۆ﴾ ]سورة الّتوبة[

م�صارف الّزكاة
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وهم عىل الّتفصيل الّتايل:
1- الفقراء: اّلذين يملكون دخال، ولكنّه ال ُيغّطي حاجاهتم، فهم يف ضيق 

وحاجة.
2 - املساكني: اّلذين ال دخل هلم من مال أو 
حرث أو أنعام؛ أو هم َمن ال يملكون قوَت 

َيْوِمهم.
بجمع  يقومون  الذين  عليها:  العاملون   -3
الّزكاة وتوزيعها، ويعطون منها  أجرة مقابل 

اخلدمة التي يقومون هبا.
يف  دخلوا  اّلذين  هم  قلوُبم:  املؤّلفة   -4

قد  ملا  وتعويضا  الّدين،  عىل  لتثبيتهم  الّزكاة  من  فيعطون  حديثا،  اإلسالم 
يكونوا َخِسوه من أموال.

قاب: العبيد اّلذين ُيريدون حترير أْنُفسهم من ُذّل العبودية، فتكون  5- ويف الرِّ
الّزكاة سنًَدا هلم يف ذلك. )وهذا مل يعد موجودا يف زماننا وال يف بالدنا(.

6- الغارمون: اّلذين َأْثَقَلت كاِهَلُهم 
حالل،  يف  اقرتضوها  اّلتي  ُيون  الدُّ
فتقوم الّزكاة بإزاَحة هذا الّثقل واهلّم 
أو  الّزواج  عىل  أقبل  كاّلذي  عنهم، 
يستطع  مل  ثّم  ماالً  فاْقرَتَض  العالج 

قَضاءه.
عمل  كلُّ  تعاىل:  اهلل  سبيل  يف   -7
وحْيميه  تعاىل  اهلل  ديَن  حَيْفظ  خْيّي 
ومن  أمجع،  العامل  يف  وَينُْشه  وُيبلُِّغه 
ذلك اجلهاد يف سبيل اهلل بالّدفاع عن 

الوطن ضّد الُغزاة أو حتريره من االستعامر.

مصارف 
الزكاة
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الّطريق  كاِْنِقطاع  أْسفارهم  يف  األََزمات  تعرتُضهم  اّلذين  الّسبيل:  ابن   -8
ُهم بالَعْون إىل أْن َيِصلوا  بسبب تراكم الثُّلوج، فتأيت الّزكاة لُتنِْفق َعَلْيهم َوُتِدَّ

إىل األماكن اّلتي َيقصدوهنا ساملني، رشيطَة أْن ال يكون الّسفُر ملعصية.

ن تؤخذ  ♦ ف( هلم الّزكاة. فِممَّ إذن؛ هؤالء هم املَصاِرف اّلذين ُتْعطى )ُتْصَ
الّزكاة؟

ثالثا- َمن هم األشخاص الذين جتب عليهم الّزكاة؟
جاء يف احلديث عن ابن عّباس رضي الله عنه أّن النّبي ملسو هيلع هللا ىلص بعث معاذا 
َعَلْيِهْم  َفَرَض  َه قد  اللَّ َأنَّ  ..َفَأْخبِْرُهْم  اليمن فقال:  إلى  الله عنه  رضي 
َصَدَقًة ُتْؤَخُذ ِمْن َأْغنَِيائِِهْم َفُتَردُّ َعَلى ُفَقَرائِِهْم . ]أخرجه البخارّي ومسلم[

 - وهكذا نعلم أّن املقصودين بإخراج الّزكاة هم األغنياء.
ُرها يف امُلَزّكي؟ رابعا- ما هي الّشوط الواجب َتَوفُّ

1- أن يكون غنّيا مالكا للنِّصاب.
2 - َأن يمّر عىل هذا النّصاب عام كامل )سنة قمرّية(.

ْين. 3- أن يكون ماله خاليا من الدَّ

�أقّوُم تعلُّماتي

1- تعاين كثري من املجتمعات يف العامل من مشكلة الفقر، ملا تتسّبب فيه من 
مشاكل وآفات كاجلريمة وانتشار املخدرات والتفّكك األرسي...

- كيف عالج اإلسالم أزمة الفقر؟ - هل الّزكاة كفيلة بمعاجلة ظاهرة الفقر؟

2 - من اّلذي تكّفل بتحديد قائمة املستفيدين من الّزكاة؟ ُاذكر الّدليل عىل ذلك.

3 - هل كل من له مال ُيِْرُج الزكاة؟ ومتى جيب إخراجها؟
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ُة     احَلَياُء َوالِعفَّ

طلب منكم أستاذ الرتّبية اإلسالمّية إنجاز بحث حول موضوع احلَياء والعّفة. 
بمجموعة  تفاجأت  وملا دخلته  بحّيك،  املتواجد  األنرتنت  نادي  إىل  فتوّجهَت 
أخالقية،  ال  وُصَور  ماجنة  أفالم  بُمشاهدة  ُمنَْشِغلني  الاّلِهني،  الّشباب  من 

فاْسَتْغَرْبَت من وقاحتهم وِقّلة حيائهم.
-تذّكر مظاهر أخرى تتناىف مع احلياء والعّفة.

-بنّي آثار احلياء عىل مجال النّفس.

أّوال-احلياء:
1 - تعريفه:

هو االحتشام، اّلذي 
الَوقاحة. ضدَّ  هو 
يبعث  ُخُلق  َفهو 
صاحَبه عىل اجتناب 
األقوال  من  الَقبيح 

واألفعال.

2 - مكانة احلياء:
يف  كام  اإلسالم؛  وشعار  اإليامن،  وزينة  األخالق،  مكارم  رأس  احلياء 
احلديث: إّن لكِل ديٍن ُخلًقا، وُخُلُق اإلسالِم احَلَياُء. ]رواه ابن ماجه[ 
بل جعله الّرسول ملسو هيلع هللا ىلص من اإليامن؛ ففي الصحيحني: أّن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
يَمُن بِْضٌع َوَسْبُعوَن َأْو بِْضٌع َوِستُّوَن ُشْعَبًة, َفَأْفَضُلَها َقْوُل: َل إَِلَه إِلَّ اهلل،  اإْلِ

يَمن. ]مّتفق عليه[ َياُء ُشْعَبٌة ِمَن اإْلِ وَأْدَناَها إَِماَطُة اْلََذى َعِن الطَِّريِق، َواحْلَ
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3 - اآثار احلياء:

احلياء ُيْبِعد عن فضائح الّدنيا واآلخرة، لذلك إذا رأينا يف النّاس من يتجّرأ 
قال  وقد  احلياء،  فقدان  ذلك  أسباب  أعظم  من  أن  فلنعلم  الفاحشة،  عىل 
َما  َفاْصنَْع  َتْسَتْحِي  َلْ  إَذا  اْلُوَل:  ِة  النُُّبوَّ َكاَلِم  ِمْن  النَّاُس  َأْدَرَك  َّا  ِم إنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص: 
ِشْئت. ]رواه البخارّي[ فينبغي عىل املؤمن أن يالزم احلياء يف سائر أحواله 

اخلاصة والعامة، ويف مجيع معامالته.

4 - اأنواع احلياء:
1( - احلياء من اهلل:

أّن  نفسك  يف  استقّر  إذا 
اهلل يراك وأّنه معك يف كل 
حني، فاعلم أّنك تستحي 
القائل:          فهو  اهلل؛  من 
﴿ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ﴾. 

]العلق[.

2( - احلياء من املالئكة:

هذا  إىل  سبحانه  نّبهنا 
املعنى بقوله: ﴿ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈڈ﴾ 
]سورة االنفطار[. وّما جاء يف األثر: »إنَّ َمَعُكم َمْن ل ُيَفاِرُقُكم، َفاْسَتْحُيوا 

ِمنُْهم، وَأْكِرُموُهم«.

3( - احلياء من النّفس:
من اْسَتَحى ِمن النّاس ومل يْسَتِح من نفسه، فنْفُسه أقلُّ قدًرا عنده من غريه. 
فليس  الَعالنية  الرّس عماًل يستحي منه يف  الُعلامء: من عمل يف  قال بعض 

لنفسه عنده َقْدر.
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ثانيا- العّفة

1 - تعريفها
م اهلل؛ وهي ضّد الفاحشة. هي كفُّ النّفِس َعن ُكلِّ ما َحرَّ

2 - اأنواع العّفة:
1( ِعّفة النفس: وحتصل برتبية النّفس وتعويدها عىل فضائل األخالق.

ر ُكّل اجلوارح يف طاعة اهلل.  2( ِعّفة اجَلوارح: بأن ُتسخَّ
3( ِعّفة البطن: تتحّقق باالبتعاد عن أكل احلرام.

3 - مظاهر العّفة:
من يّتصف بالعّفة الُبّد أن تظهر عليه:

- القناعة
- الكسب احلالل 

- احلياء 
- إبعاد النّفس عن احلرام 

- الّلباس املحتشم
-  الّتحلِّ باآلداب والقيم يف الّتعامل 

مع النّاس
- االبتعاد عن الكالم الفاحش والبذيء.

4 - عالقة الِعّفة باحلياء يف القول والفعل:

ُته، سواء يف القول  العّفة شاملة للحياء، وكّلام اشتّد حياء املرء كّلام زادت ِعفَّ
أو الفعل. فللحياء دور يف ثبات العّفة ولذلك قيل: »عىل قدر احلياء تكون 

العّفة«. 
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ا عفيًفا؟ ثالثا- كيف اأكون حييًّ

حّتى أكون حييًّا عفيًفا عيلَّ أْن:
1 - ُأْشِغل نفيس بالّطاعات واألْعامل املفيدة، ألّن الفراغ منشأ كّل فساد.

فاق الّصاحلني اّلذين ُيعينونني عىل اخلري وُيْبعدونني عن الّش. 2 -  أختار الرِّ
3 - أحفظ بَصي عن النّظر إىل احلرام.

4 -  أستعفف عن كّل ما حّرمه اهلل وعن الفواحش ُمقتديا بنبيِّ اهلل يوسف 
عليه الّسالم.

5 - أتطّوع بالّصيام ألّن الّصيام مدرسة اإلرادة والّصرب.
6 -  أقنع بام رزقني اهلل وال أطمع يف ما لدى النّاس.

7 - أستعني بالّصرب والّصالة والّدعاء.
8 - أكّف لساين عن أعراض النّاس وعيوهبم.

�أقّوُم تعلُّماتي

ين«. 1 - إليك هاتني العبارتني: »ل حياء يف الّدين« ، »ل حياء يف تعّلم الدِّ
- أيُّ العبارتني صحيحة؟ وملاذا؟

2 - التبس عىل زميلك معنى احلياء مع العفة .
- كيف تفرق له بني احلياء والعّفة؟

- بنيِّ له املعنيني من خالل مثالني؛ أحدمها للحياء والثاين للعّفة.

3 -  ماذا خيرس املجتمع لو ُينزع احلياء والعّفة من أبنائه؟
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بتعاون  اجلزائرّي  الّشعب  يشتهر 
أوقات  يف  البعض  بعضهم  مع  أفراده 
أواألليمة،  الّسعيدة  واملناسبات  احلاجة 
عديدة  مظاهر  الّتعاون  هذا  اّتذ  وقد 
منها:   خمتلفة  مسّميات  حتت  مناطق  يف 
عملّيات  وهي  َلْوِزيَعة«،  أو  »الْتِويَزة 
ومجعّيات  ُعرفّية  هيئات  عليها  ُتشف 
ال  املثال  سبيل  عىل  منها  نذكر  حمّلّية، 

بغرداية  العّزابة«  »حلقة  احلَْص: 
وهيئات »ثامجاعث« بمنطقة القبائل،  
عية  تطوُّ مبادرات  تكون  قد  أو 
ملجموعة من األفراد حسب املناطق.

هي  وما  الّتعاون؟  مفهوم  هو  فام 
الّطّيب  األثر  وماهو  جماالته؟ 

اّلذي يرتكه بني أفراد املجتمع؟

1- مفهوم الّتعاون:

هو عمل مجاعّي يشرتك فيه النّاس للمصلحة العاّمة، مثل الّتعاون بني اجلريان 
عىل نظافة عامرهتم وحّيهم، أو الّتضامن فيام بينهم ملساعدة املريض واملحتاج 
بينك وبني زمالئك يف مراجعة  الّتعاون  املناسبات، ومثله  منهم، خاّصة يف 

دروسكم..

َعاُون     التَّ
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2-احلّث على الّتعاون:

حّثنا اهلل عىل التعاون عىل اخلري، وهنانا عن التعاون عىل اإلثم واالعتداء عىل غرينا، 
ألّن ذلك يعترب تعاوًنا سلبًيا ييسء إىل وحدة املجتمع ويؤدي إىل اهلالك. فقال: 

ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ﴿...ەئ 
ىئ ی ی ی...﴾ ]سورة املائدة/02[

كام حّثنا رسولنا الكريم ملسو هيلع هللا ىلص عىل الّتعاون يف أحاديث كثرية، منها قوله: 
 - 1َواهللُ يِف َعوِن الَعْبِد َما َكاَن الَعْبُد يف َعوِن َأِخيِه . ]رواه مسلم[

 - 2َمْن َكاَن يِف َحاَجِة َأِخيِه َكاَن اهللُ يِف َحاَجتِِه. ]رواه البخارّي[
 - 3َيُد اهللِ َمَع اجلَاَمَعِة. ]رواه الرّتمذّي[.

فاهلل تعاىل جعل الّتعاون من طبيعة مجيع خملوقاته، حّتى أصغرهم حجاًم كالنّحل 
املخلوقات  هذه  فنرى  والنّمل.. 
طعامها  مْجع  يف  وتتعاون  تّتحد 
لصّد  وتتحد  مساكنها  وبناء 
بالّتعاون  أوىل  أعدائها. واإلنسان 

ملا كّرَمه اهلل به من عقل ومكانة.

3- اأهمّية التعاون:

يعترب الّتعاون بني النّاس من رضورّيات احلياة، ألّن كّل فرد حيتاج إىل اآلخر، 
فمهام كانت مهنة الواحد فإنه حيتاج إىل أصحاب املهن األخرى، ولذلك فهم 

دائاًم بحاجة إىل بعضهم البعض، ولن يتحّقق هلم ذلك إاّل بالتعاون.
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4-فوائد الّتعاون:

للتعاون فوائد عديدة، أمّهها:
َفْرد  ُكلُّ  يؤدي  حيث  صورة،  وبأحسن  الّشاقة  األعامل  إنجاز  يف  عة  الرسُّ  -  

ما حُيِْسنُُه يف املجموعة.
- الّتامسك والقّوة بني أفراد املجتمع، فاملتعاونون َتصُعب هزيمتهم، مثل الِعيصِّ 
ها، بخالف ما َلْو كانت فرادى  مّلا تكون مربوطة يف حزمة واحدة يصعب كرْسُ

يمكن كرسها بسهولة. 
بأهّنم لن  املتعاونني عىل اخلري  اهلل  - وعد 
خيرسوا أبدا، ألّن يد اهلل مع اجلامعة، وما 

دام اهلل معهم فالنّجاح يكون حليفهم.
والقضاء  اإليثار  ُخُلق  - انتشار 
عىل األنانّية، ما دام  كّل فرد يبذل ما عنده 

لآلخر عن حّب ورجاء مرضاة اهلل.
عاب  - توفري اجلُهد والوقت وَتْذليل الصِّ

وامَلَشاق.

5 - مناذج من الّتعاون:

اشُتِهر النّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص قبل بعثته بسعيه يف قضاء حوائج النّاس وإعانتهم، وها هي أّمنا 
خدجية ريض اهلل عنها تقول للنبّي ملسو هيلع هللا ىلص مّلا نزل عليه الوحي أّول مّرة: َكاّل َواهلل 
، َوَتْكِسُب امْلَْعُدوَم،  ِمُل اْلَكلَّ ِحَم، َوَتْ مَا خُيِْزيَك اهلل َأَبًدا، إِنََّك َلَتِصُل الرَّ

. ]رواه البخاري[. قِّ ْيَف، َوُتِعنُي َعىَل َنَوائِِب احْلَ َوَتْقِري الضَّ
كام كان الّصحابة رضوان اهلل عليهم مثاال يف الّتعاون، كتعاوهنم يف بناء املسجد  
النبوي، وحفر اخلندق مّلا حاول األحزاب من الكّفار اهلجوَم عىل املدينة املنّورة.
الّثورة  آبائنا وأجدادنا واحتضاهنم  أّنه لوال تعاون  للعامل  أثبت  املجيد  وتارخينا 

ملا متّكن املجاهدون من طرد املستعمر الغاشم.
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1 - يقول اهلل تعاىل: ﴿ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
ېئ﴾. ]سورة املائدة/2[.

- يأمرنا اهلل يف اآلية بنوع من الّتعاون وينهانا عن نوع آخر. ما مها؟

»التويزة  تسّمى  اجتامعية  ظاهرة  اجلزائر  مناطق  من  كثري  تعرف   -  2
وهي  األجداد.  عن  توارثها  تّم  تعاونية  مارسة  تعترب  وهي  أو َلْوِزيَعة«، 
الّتُمور  حماصيل  مجع  وعند  َدْرٍس،  أو  َحَصاد  موسم  كّل  بداية  مع  تربز 

والّزيتون.. وكل عمل حيتاج إىل الّتعاون والّتضامن بني أفراد املجتمع.
- يف فقرة قصرية ُاذكر ما تعرفه عن »التويزة«؟ مع إعطاء مثال عنها.

فضاءات  بخلق  هتتم  خريية  مجعية  عىل  قريتك  أو  حّيك  يف  تعّرفت   -3
للحوار والّتعاون، وتعزيز الّصداقة بني املتطّوعني بواسطة العمل الّتعاوين 

الّتضامني.
- صف هذه اجلمعّية واملهاّم الّتي تقوم هبا. مع الّتأكيد عىل األسباب 

اّلتي قد تشّجعك عىل االنخراط فيها؟ 
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اّتذت اجلزائر وباقي بلدان العامل اإلسالّمي تاريخ أّول حمّرم عيدا رسمّيا، 
حتتفل به كّل عام.

فام هي مناسبة هذا االحتفال؟ وملاذا حيتفل به املسلمون؟

   الهجرة النبوّية 
اإىل املدينة املنّورة
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1 - بيعة العقبة: 
جــاء وفــد مــن أهــل يثــرب -كانــوا قــد عاهــدوا رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عــى أن 
هياجــر إليهــم- فبايعــوه عــى أن ينــروه، ويّتبعــوا احلــق اّلــذي جــاء بــه؛ 
وقــد كان ذلــك يف بْيعتــِي اْلَعقبــة يف موســم احلــّج يف الّســنتْي الثانيــة عرشة 

والثالثــة عــرشة مــن البعثــة عــى الّتــَوايل. 
2 - قري�ش تت�آمر على قتل الّر�شول ملسو هيلع هللا ىلص: 

ــه  ــل علي ــه جربي ــزل علي ــوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فن ــل رس ــى قْت ــٌش ع ــَرْت قري َتآَم
ــه. ــَة يف بْيتِ ــك الليل ــَت تل ــره أاّل يبي ــالم، وأم الّس

 فأَمــَر النّبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  عــيَّ ْبــَن أيب طالــب  بالنّــوم يف فراشــه، متوهيــًا 
ــاس. ــِع النّ ــَردِّ َوَداِئ ــه ب ــد أْن أْوَكَل ــه، بع ــي ب للمرتّبص

ــوه، إذا  ــه لَِيْقُتل ــرون خروَج ــه، ينتظ ــون ببيت ــش حُييط ــاُن قري ــام ُفرس وبين
ــم..  ــذ اهللُ أبصاَره ــد أخ ــروه! فق ــم دون أن ي ــن بينه ــُرُج م ــّي ملسو هيلع هللا ىلص خي بالنب

غار ثور

جبل ثور



71

َفة
ِري

ل�ّش
ة ا

َبويَّ
الّن

رية 
ل�ّش

ا
3 - يف طريق الهجرة اإىل املدينة املنّورة:

ــي  ــه، فه ــول ملسو هيلع هللا ىلص يف هجرت ــه للّرس ــق  بُصحبتِ ــر الصّدي ــو بك ــرح أب ف
ــه، وخرجــا يف وقــت  ــا انتظَرهــا، فحَمــل معــه كلَّ مالِ ــة عظيمــة طامل أمنّي

ــْور. ــار َث ــارشة إىل غ ــرة مب الّظه
َيعرُف  ماهر  دليل  إىل  دفعهام  راحلتْي،  جّهز  قد    الصّديق  أبوبكر  كان 

َمسالَك الّصحراء، واّتفق معه عى الّلقاء يف غار ثوٍر َبْعَد ثالِث لياٍل.
أمــا كّفــار مّكــة فقــد أصابْتهــم حــْرة عظيمــة، وأخــذوا َيْبحثــون 
ــزًة  ــٍة جائ ــَة ناق ــوا مائ ــاه، وخّصص ــه يف كلِّ اّت ــول ملسو هيلع هللا ىلص وصاحبِ عِن الّرس

ــام. ــُر علْيه ــن َيعُث مل
 ، وصــل بعُضهــم إىل اْلغــار، ووقفــوا أماَمــه، فخــاف أبوبكــر الصّديــق 
ــه  ــت قَدمْي ــم حت ــَر أحُده ــْو َنظ ــول اهلل، َل ــا رس ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ي ــال لرس وق
ــا َبْكــٍر، َمــا  ــا َأَب لرآنــا« ! فقــال لــه الّرســوُل ملسو هيلع هللا ىلص بــكّل ثقــة واطمئنــان: َي

!ــَك بِاِْثنــْنِ اهللُ ثالُثُهــَا؟ َظنُّ
وكان عبــُد اهللِ ْبــُن أيب بكــر َيذهــُب إليهــام لْيــاًل لُِيطلَعهــام عــى ُمْســتجّدات 

األخبــار، وكانــْت أخُتــه أســامُء حَتِمــُل هلــام الّطعــام.
4 - الو�شول اإىل املدينة املنّورة:

ــة، كان  ــِة املباَرك ــام التارخيّي ــتمّران يف ِرحلتِه ــه مس ــوُل وصاحُب ــام الّرس بين
األنصــاُر خَيُرجــون كلَّ يــوم إىل َمشــاِرف امْلدينــة، َيرَتِقبــون ُوصــوَل اْلَوْفــِد 

ــِة رســوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. ــٍر إىل رؤي ــم، وَيتَطلَّعــون يف شــْوق كب اْلكري
ويف يــوم االثنــي الثــاين عرش مــن ربيــع األّول، وصــل الّرســوُل الكريُم ملسو هيلع هللا ىلص 

ورفيُقــه، وعّمــِت اْلفرحــُة الكــربى أرجــاء املدينة املنــّورة بقدومه.
ــة  ــاء الّدول ــدة، يف بن ــًة جدي ــالم مرحل ــوُة إىل اإلس ــدأْت الّدع ــك ب وبذل

ــدة. ــة اخلال ــالة العاملّي ــرش الّرس ون
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http://islam.ahram.org.eg/NewsQ/3203.aspx 2017/04/05 :موقع »األهرام« بتاريخ
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ھ ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  چۀ  ٹ   ٹ 
ۆ ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے 
ې ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ   ۈ 
 ې ې ى ى ائائ ەئ ەئ وئ

وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ چ                                    )سورة الّتْوبة (

ِمْن أجل  • َتِعَب كثرا  اْزَدْدُت له ُحّبا، ألّنه  كّلام درسُت سرَة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
نرش اإلسالم، وَبّلَغنا رسالَة اهللِ بكّل ِصْدٍق وأمانة.

كام أّنني أِحبُّ أبا بكر، وَعِليًّا، وأسامء، ومجيَع الّصحابة من املهاجرين واألنصار،  •
ألّنم وقفوا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهلل.

اّتاذ  • اهلل،  عى  التوّكل  منها:  عظيمة،  أخالقا  اهِلجرة  أحداث  ِمْن  أَتعّلُم 
األسباب، الّصرب، العمل يف سبيل اهلل.  

ما الفرق بي اهلجرة إىل احلبشة واهلجرة إىل املدينة؟   .1
خلّص اخلّطة املحكمة اّلتي اّتبعها الّرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف هجرته إىل املدينة. وماذا   .2

تتعّلم من ذلك؟
كيف كان رّد فعل قريش عى هجرة الّرسول ملسو هيلع هللا ىلص؟ وعى مَا يدّل ذلك؟  .3

كان لبعض الّشخصّيات دور بارز يف اهلجرة، َمن هؤالء ؟ وما دورهم؟  .4
كيف استقبل األنصاُر الّرسوَل ملسو هيلع هللا ىلص؟  .5

ما الّدروس والعرب اّلتي استفدهتا من اهلجرة النّبوّية؟  .6
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ِفني � ُسوَرة امُلَطفِّ
َزكاة الِفْطر �
كاِة وآثارها عىل الفرد واملجتمع � احِلْكَمُة ِمن الزَّ
َرات  � قة، اخلمر، املخدِّ ِ  ِمن اآلفاِت ااِلْجتاِمِعيَّة )السَّ

والتَّْدِخني(
ْحَبُة احَلَسنَة � الُقْدَوُة َوالصُّ
رة � َ تْأِسيُس الـُمْجَتَمِع الـُمْسلِِم يف الـَمِدينَة الـُمنوَّ

الث
ّ
الملف الث
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ِفنَي      �ُسوَرة امُلَطفِّ

األعراف /85
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ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ 
ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ 
ڇ  چ  چچ  ڃچ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ 
ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ 
ۀ ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ   
ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ٴۇۋ 
ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ  ى  ې 
ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
ىئيئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  یی  ىئ 
مت  خت  حت  يبجت  ىب  مب  خب  حب  جب 
مججح  حج  يث  ىث  مث  جث  ىتيت 
ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ 
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اأتدّرب على القراءة من  امل�شحف

الّر�شم الإمالّئيالرّ�شم العثماين

أوالئك ى

العاملنيۆئ

أدراكڻ

أساطري ڃ

اأتعّلم اأحكام التجويد

حكم التجويدالتالوة )النطق(ر�شم امل�شحف

ائ ْبُعوُثوَنى  ُمَّ اإلدغام الشفويَأنَّ

مياًم  تصريان  بحيث  املتحّركة،  امليم  يف  الّساكنة  امليم  إدخال  ال�ّشفوي:  الإدغام 
دة يف النُّطق. واحدة ُمشدَّ

ۅ ۅ
 ۉ ۉ ې
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اأتعّرف على معاين املفردات

َوْيل: هو وعيد بالِعقاب وهتديد بالعذاب الّشديد
املطّففني: امُلنِْقصني يف الوزن والَكْيل 

اِْكتالوا: اشرتوا من النّاس بالكيل 
يستوفون: يطلبون حّقهم يف امليزان كامال 

كاُلوهم : باعوهم ووزنوهم 
خيسون : ينقصون الَوزن 

راَن : غّطى
لصالوا: لداخلو النّار

تسنيم: عني عالية يف اجلنّة
ب: ُجوِزَي ُثوِّ

ور الإعجازية يف ال�ّسورة   من ال�سّ

يف سورة املطّففني صور عديدة لإلعجاز البياّن والعددّي، منها:

A  أّن اآلية الّثانية تصف املطّففني بأّنم إذا اشرتوا من النّاس كياًل أو وزًنا
)اكتالوا( يأخذون حّقهم )َيْسَتْوُفون(، مؤّلفة من سبعة )07( أحرف.

A  ويف اآلية الّثالثة تصفهم بأّنم إذا )كالوا( النّاس أو )وزنوهم( أي أعطوا
غريهم بالكيل أو الوزن، فإّنم )خيسون( أي: ينقصون الكيل والوزن، وعّب 
عن هذه احلالة بالفعل )خيسون( املؤّلف من )ستة( 6 أحرف. إشارة واضحة 

إىل وقوع النّقص. كام أن عدد كلامت اآلية الثالثة نقصت عن الّثانية كلمة.
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اأبحث عّما تر�سدين اإليه ال�ّسورة

1. من هم املطّففون؟
- اّلذين ُينِقصون يف الكيل.  
-  اّلذين يغّشون يف امليزان.  

ون يف الكيل وامليزان. - اّلذين يغشُّ
2. ما هو الباعث اّلذي يدفع املطّففني إىل الغّش؟

- بسبب كرههم للنّاس وبغضهم.  
بح الكثري. - طمًعا يف الرِّ

�أهتدي بال�ّسورة

عندملا يعلم اإلنسلان أّن كّل غّش سليكون وبلاال عليه وعلى جمتمعه جيتنب 
ء. هذا الفعلل اليسِّ

�أقّوم تعلُّماتي

1 - ملاذا يلجأ بعض التجار إىل الغش يف امليزان؟
هبا  تعاىل  اهلل  توّعد  التي  العقوبات  املطففني  سورة  من  استخرج   - 2

املطففني يف امليزان.
3 - السورة تذكر صنفني من الناس. من مها؟ وما جزاؤمها عند اهلل تعاىل 

يوم القيامة؟
3 - السورة تذكر انقالب أحوال املجرمني والكفار يوم القيامة. كيف ذلك؟
4 - نزلت السوق لتشرتي بعض احلاجيات فتعرضت حلالة غش يف امليزان.
بنيِّ يف فقرة موقفك من هذا الفعل. ثم اْذُكر أثر ذلك عى الفرد واملجتمع.
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يف آخر يوم من رمضان، أعطاك أبوك مبلغا من املال وكّلفك بتسليمه جلار 
قدرها؟  وكم  الفطر؟  زكاة  وما  فتساءلت:  الفطر.  زكاة  إّنا  لك  وقال  لك، 

وملن نعطيها؟ ومتى نخرجها؟

أ - تعريف زكاة الفطر: 
مقدار من املال أو ما يعادله من غالب قوت أهل البلد، خيرجها املزكي عن نفسه 

وعّمن جتب عليه نفقتهم، قبل صالة عيد الفطر.

ب - دليل مرشوعيتها: 
أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فرض صاعا من طعام أو صاعا من شعري عىل كل َفردٍ ذكر 
َفَرَض َزَكاَة الِفْطِر ِمْن    أّن رسول اهلل  أو أنثى، حلديث ابن عمر
 ، َرَمَضاَن َعَل النّاِس َصاًعا ِمْن َتٍْر، َأْو َصاًعا ِمْن َشِعرٍي، َعَل ُكلِّ ُحرٍّ

                                                       . َأْو َعْبٍد َذَكٍر َأْو ُأْنَثى ِمَن امُلْسلِِمني
                                                                         ]أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ[ 

فدّل احلديث عىل أّنا فرٌض خيرجها املسلم عْن من هم يف كفالته.

د - مقدارها: 

ُترج من غالب قوت )طعام( أهل البلد كالقمح والشعري واألرز، وكالدقيق 
يعادهلا من  ما  أو  2176 غراما  بالوزن  اجلزائر وهو  القمح يف  املطحون من 

النقود.

زكاة الِفطر
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 هـ - وقت إخراجها:

يكون وقت إخراجها ابتداء من غروب شمس آخر يوم من رمضان إىل ما قبل 
خروج اإلمام ألداء صالة العيد، وجيوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومني. 

كام جيوز إخراج قيمتها نقدا، لينتفع هبا املحتاج يف قضاء حاجاته. 

و - احلكمة من ترشيعها: 

فرض اهلل تعاىل هذه الّزكاة تطهريا للّصائم من األعامل واألقوال التي تنقص 
أجره كالّلغو، والغيبة وقضاء غالب اليوم يف النّوم واألعامل التي ال خري فيها. 
كام أنا تعترب مساعدة للفقراء واملساكني، حتى تعّم الفرحُة مجيع املسلمني، 
يف  جاء  كام  العيش،  لقمة  عن  َبحثا  الطرقات  جيوُب  متسّول  وال  سائل  فال 

.أَْغنُوُهْم َعِن الطََّواِف َهَذا اْلَيْوِم :األثر

1- زكاة الفطر تتعلق بالصيام، ورشعت لتعّم الفرحة مجيع أفراد املجتمع 
بحلول عيد الفطر.

- ما الفرق بني زكاة الفطر، والصدقة؟
- ما عالقة زكاة الفطر بالصيام؟

- ما احلكمة من ترشيع زكاة الفطر؟

2- يف فقرة حتدث عن عظمة اإلسالم من خالل ترشيع زكاة الفطر، 
كوسيلة للتكافل االجتامعي.
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ينتفع هبا  آثار  ال يعقل أن نجد فريضًة عظيمة كالّزكاة من غري أن يكون هلا 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  اآلخرة  ويف  الدنيا  يف  ومجاعات،  أفرادا  النّاس 

ڍڌ﴾   ]سورة اجلُُمعة /4[.

ولعّل أبرز احِلَكم واآلثار ما يمكن أن نذكره فيام ييل:

:  1 - هدف الّزكاة وأثرها يف املزكيِّ

حِّ والُبخل.  كاة تطّهر الغنّي من الشُّ  ا - الزَّ
كاة تدريٌب للنّفس عىل اإلنفاق والبذل والعطاء.  ب - الزَّ

 ج - الّزكاة تدعو الغنِيَّ إىل شكر نعم اهلل تعاىل عليه. 
نيا وَشَهَواهتا.  د - الّزكاة ُتعالج الغنيَّ من الّتعلُِّق بالدُّ

ِلُب املحبَّة بني النّاس.   ه - الّزكاة جَتْ

2 - هدف الّزكاة وأثرها عل املال:

 ا - الّزكاة تطّهر مال الغنّي ِمن كلِّ َما َعِلَق به من احلرام املجهول، حلديث 
َفَقْد  ْيَت َزَكاَة َمالَِك  َأدَّ  أّن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  قال إَِذا  جابر بن عبد اهلل 

ُه. رواه ابن خزيمة َأْذَهْبَت َعنَْك َشَّ

ي املال وتزيد يف بركته.  ب - الزّكاة تنمِّ

 احلكمة من الّزكاة واآثارها
على الفرد واملجتمع
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3 - هدف الّزكاة وأثرها يف من يأُخُذها:

ر آخَذها ِمن احلاجة.  أ- الّزكاة حترِّ
ر اإلنسان من احلَسد والبغضاء.  ب- الّزكاة تطهِّ

4 - أهداف الّزكاة وأثُرها يف حياة املجتمع:

ق التَّكافل االجتامعي باعتبار أّنا ُترصف لتحقيق مصالح   أ - الّزكاة حتقِّ
رين  املترضِّ

م استغالل املال واستثامره ودفع   ب - الزكاة توجيٌه اقتصادي؛ حيث تدعِّ
ُِروا بَِأْمَواِل الَيَتاَمى  الفقري إىل النّشاط ألجل أن يصبح مزّكًيا؛ قال عمر: )اجِتَّ
وا من عاِمِهم الَقاِدم(. َكاُة(. وقال: )أغنوهم هبا حّتى ُيَزكُّ َحتَّى اَل َتْأُكَلَها الزَّ
 ج - الّزكاة تسعى إىل حتقيق املثل العليا لأُلّمة؛ حيث أّنا ُتدّعم الّدعوة إىل 

ل.  اهلل تعاىل ونرش دينه واألخالق الفاضلة وُماربة مظاهر التسوُّ

 

1 - يقال إن الزكاة ُمنقصة للامل، وُمهلكة لالقتصاد، وُمفلسة لألغنياء.
- ما رأيك يف هذا القول؟ دعم رأيك بأدلة من القرآن والسنة.

- بنيِّ احلكمة من مرشوعية الزكاة.

2 -  اكتب فقرة تبني فيها حاجة الفرد واملجتمع إىل فريضة الزكاة.
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قمت مع والِدك بزيارٍة ألحد جريانكم يف املستشفى، وأنَت هناك سمعَت حديًثا 
أّنه يف حالة  ُتبّي  )أّن األطّباء وبعد تشخيصهم حلالته،  فيه  أمام غرفته، ممّا جاء 
خطرة جّدا، والّسبب يف ذلك، أّنه كان ُمنحرفا يف شبابه، ُمْبَتًل بكثري من اآلفات 
وغريها...  اخلمر  وُشب  املخّدرات  وتعاطي  والّتدخي  قة  كالسَّ االجتامعية، 

ِعلاًم أّنه تاب عنها، إالّ أّن آثارها عل صّحته باتت هتّدد حياته باملوت املحّقق(.

- ما املقصود باآلفات االجتامعّية؟

- وما هي أرضار : الّسقة، اخلمر، املخّدرات والّتدخي؟  

- وكيف عالج اإلسالم هذه اآلفات؟

1 - مفهوم الآفات الجتماعّية: 

من  الكثري  ُتسّبُب  اّلتي  السّيئة  واألخالق  اخلاطئة  الّسلوكات  هبا  يقصد 
اآلفات  اسم  إطالق  تّم  وقد  وملجتمعه،  هبا  يقوم  اّلذي  للّشخص  األرضار 
َفُتسّبب الّضر  االجتامعّية عليها؛ ألّنا مثل الَوباء الذي يأيت عل كل يشء، 

الكبري يف نسيج املجتمع.

   من االآفات االجتماعّية 
)ال�ّسرقة،اخلمر، املخدّرات والتدّخني(
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2 - ِمن اأنواع الآفات الجتماعّية: 

اأّول- ال�ّسرقة 

1 - تعريفها:
أخذ مال الغري ُخْفيًة ُظلاًم من ِحرز )ما حيفظ فيه املال(.

2 - حكم ال�ّسرقة:

حرام؛ ألّنا اعتداء عل حقوق    اآلخرين، وأخذ أمواهلم بالباطل. 

3 - دليل حترميها: 

دلَّ عل حتريمها ما رواه أبو هريرة  ريض اهلل عنه  عن النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص قال: َلَعَن اهلل 
اِرَق. ]رواه البخارّي ومسلم[. السَّ

4 - خطورة ال�ّسرقة:
الغري  ممتلكات  عل  اعتداًء  الّسقة  كانت  مّلا 
وأخذها بغري حّق؛ اعتربها اإلسالم من الكبائر 
عل  وتقيض  املجتمعات  م  هُتدِّ اّلتي  واآلفات 
الَفْرُد عن الّسقة ومل  األْمن فيها. وإذا مل يبتعد 
رسقة  يف  يرتّدد  لن  فإّنه  الغري،  ممتلكات  حيرتم 
االمتحانات،  يف  بـ)الغّش(  زمالئه  جهود 

ومغافلة أصحاب املحاّلت ليسق ما تقع عليه يداه..

ثانيا - اخلمر

1 - تعريف اخلمر:
ُتطلق عل كل شاب ُمْسِكٍر ُيْذِهب العقل وحيُجبه عن وظائفه.

ال�ّسرقة
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2 - حكم اخَلمر:
تعاىل عل عباده،  اهلل  نوب، وقد حّرمها  املعايص والذُّ أكرب  شب اخلمر من 
ألّنا تنزل باإلنسان إىل مرتبة احليوان اّلذي ال عقل له، دون أن ننسى األرضار 

التي تسّببها لصّحته وللمجتمع.

3 - دليل حترمي اخلمر: 

الّتحريم  هذا  عل  اإلسالمية  األّمة  أمجعت 
وأحاديث  الكريم  القرآن  بنصوص  لثبوته 

النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص، والتي منها:

أ- قوله تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٺٺ﴾   ٺ  ڀ   ڀ 

                                                                  ]سورة املائدة[

ب اخَلْمَر  ب- عن أيب الدرداء ريض اهلل عنه قال أوصاين خلييل ملسو هيلع هللا ىلص : َل َتْشَ
. ]رواه ابن ماجة[. ا ِمْفَتاُح ُكلِّ َشّ َفإِنَّ

ثالثا - املخّدرات
1 - تعريفها: 

هي  كّل ما ُيرخي األعصاب، وحيدث ضعفا ومخوال يف اجلسم، وحيجب العقل عن 
إدراك الّصواب، سواء كان مأكوال أومشموما أو حمقونا. وأرضارها أخطر بكثري 

من أرضار اخلمر؛ فقد يؤّدي اإلْدَماُن عليها إىل اجلُنون واهلَْلَوَسِة واملوت امُلفاجئ
2 - حكمها: 

البالغ عل  ما دامت املخّدرات تتسّبب يف نفس أرضار اخلمر، إضافة إىل أثرها 
اجلهاز العصبي، فقد أحلقها العلامء باخلمر يف حكمها )الّتحريم(. 

اخلــــمر
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رابعا - الّتدخني

1 - تعريفه:
 هو عمّلية حرق الّتبغ واستنشاقه.

2 - حكمه: 
أثبت الطبُّ اليوَم بام ال َيرتُك جماالً للشّك أّن الّتدخَي ُمضٌّ باجلسم، فهو سبٌب 
رئيٌس لسطان الّرئة، ولكثري من األمراض املنترشة، وما دام ال يوجد فيه أيُّ 
الطيبات  إىل  الدعوة  يف  اإلسالم  هلدي  خمالف  فهو  كبري،  رضر  وفيه  بل  نفع 

واالبتعاد عن اخلبائث.
3 - اأدّلة ذلك:  

قال اهلل تعاىل: ﴿...ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ... ﴾ 
]سورة األعراف/اآلية 157[
﴿...گ گ ڳ ڳڳ  األّمة:  هلذه  اهلل  أحّل  ما  ذكر  تعاىل يف  اهلل  وقال 
ڳ ڱ ڱ ڱڱ... ﴾ ]سورة املائدة/اآلية 4[، والدخان ال يقول عنه 

عاقل إّنه من الطّيبات.

4 - خطورة التدخني: 
الّتدخي من أكثر اآلفات املنترشة بي النّاس، عل اختالف أعامرهم وأجناسهم، 
نون يف الّشوارع واملقاهي واألماكن العاّمة. حّتى أصبحنا نرى األطفال والنّساء ُيدخِّ

ومضاّره ال ُتعدُّ وال حُتىص، فإضافة 
إىل ما يتسّبب فيه من إزعاج وأرضار 
ِحرمان  يف  كبري  تأثري  له  للنّاس، 
سعيدة  صّحية  حياة  من  امُلَدّخن 
من  الكثري  أثبتت  حيث  وآمنة. 
الّدراساِت الطبّيِة أّن الّتدخي يتسّبب 

يف كثري من األرضار، نذكر منها:



88

ّية
الم

لإ�س
ُب ا

لآدا
 وا

الُق
لأخ

ا

1( اإلصابة بالّسطانات املختلفة مثل: رسطان الّرئة، ورسطان احلنجرة. 
2( اإلصابة بأمراض القلب والرّشايي وزيادة تسارع نبضات القلب. 

ن  وتلوُّ الفم،  من  الكرهية  الّرائحة  وانبعاث  اّللّثة،  بالتهابات  3( اإلصابة 
د اجللد. األسنان، واصفرار األظافر، وجتعُّ

التهاب القرحة املعّدية.   )4
الّتأثري عل اجلهاز العصبّي وإضعاف الّذاكرة.  )5

5 - اأ�سباب الّتدخني:

هنالك عّدة أسباب:
1 -االعتقاد اخلاطئ بأّن التدخي ُيكّمل الّرجولة.

2 - بعض الّشباب يدّخن ألّول مّرة بقصد الّتجربة، ثّم تستهويه العادة ويستمّر 
هبا.

3 - تأثري أصحاب الّسوء، فيقول له أحدهم: ملاذا ال جتّرب؛ أال زلت صغريًا؟ 
أنت قد كربت.. جّرب، وهكذا..

-بكل  الّشباب  بعض   -  4
ال  ُأرس  إىل  ينتمون  أسف- 
يطلب  كأن  الّتدخي،  حتارب 
له  يشرتي  أن  ابنه  من  الوالد 

علبة سجائر...
أرضار   بحقيقة  اجلهل    -  5

الّتدخي؛ فالّشاب يرى نفسه قوّيًا وفتّيا، فتغّره صّحُته.  
6 - مادة النّيكوتي يف الّسيجارة تؤّدي إىل الّشعور بزيادة الرّتكيز قلياًل واليقظة 

خاّصة يف األيام األوىل، لكنّها مع الوقت جتعل املدّخن ُمْدِمنًا عليها.
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�أقّوُم تعلُّماتي

1 -  يقول جل وعال: ﴿ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 
حب خب مب ىب يب جت حت﴾]سورة الروم/44[

 - ماذا يراد بالفساد املذكور يف اآلية؟
 - هل من معاين الفساد اآلفات االجتامعية؟ بي ذلك.

 - ملاذا سميت باآلفات االجتامعية؟ أذكر مخسة منها.
2 -  ملاذا اعتربت الّسقة يف رأيك آفة اجتامعّية؟

الرئة  رسطان  بمرض  اإلصابة  يف  الرئيس  الّسبب  هو  ما   -  3
واحلنجرة؟

آفة  يف  يقع  ال  حّتى  لغريك  تقّدمها  اّلتي  النّصائح   هي  ما   -  4
الّتدخي؟

5 - املخّدرات ُتفقد متعاطيها عقَله وأعصابه.
الفرد  - يف فقرة قصرية حتّدث عن أهم أرضار املخّدرات عل 

واملجتمع.
 6 - »اخلمر أمُّ اخلبائث«. وّضح هذه املقولة.
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تتالزمان  األُخوة،  ومجال  الُودِّ  صفاء  بينكام  مجع  )صديقتي(  صديقي  كنتام    
ْحَبة الّصاحلة، اّلتي دفعت  طوَل الوقت، فكنتام نموَذًجا للّصداقة الـُمْثل والصُّ

أحَدهم إىل أْن يسألك عن رِسِّ هذه الّرابطة القوّية؟
-فكيف يتمُّ اختيار األصدقاء األْخيار؟

حبة( يف حياة اإلنسان؟ - ما هو دور الّصداقة )الصُّ

احلة: حبة ال�سَّ ال�سُّ
القدوة  أّما  الّصالح،  التي تربطك )بأخيك( باإلنسان  القوية  هي تلك العالقة 
فيقصد هبا أن يكون اإلنسان عل قدر عال من األخالق واملثل احلسنة اّلتي يتبعه 

فيها غريه من النّاس.

احلة:  حبة ال�سَّ احلثّ على ال�سُّ
قال تعاىل: ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ﴾ 

]سورة الزخرف[.
الِِح  الصَّ اجَللِيِس  َمَثُل  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص    عن أيب موسى األشعرّي 

كَحاِمِل  وِء  السُّ َوَجليِس 
 ...الكرِِي وَنافِِخ  املِْسِك 

]رواه البخاري ومسلم[.
عل  والسنّة  القرآن  حّثك  لقد 
حسن اختيار أصحابك، ملا يف 
ذلك من اآلثار اإلجيابية عليك 

يف الّدنيا واآلخرة.

ُة اِلَ ْحَبُة ال�سَّ     الُقْدَوُة وال�سُّ
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كيف تختار �سديقك؟:

مبنيًّا  االختيار  فيكون  بعناية  أصدقاءه  أو  صديقه  خيتار  أن  الّصديق  عل  جيب 
عل الدين واألمانة واألخالق العالية والوفاء ألن صديقك مرآة عاكسة لك كام 

.املْرُء َعَل ِديِن َخلِيلِِه َفْلَينُْظر َأَحُدُكم َمْن ُيَالِل :قال ملسو هيلع هللا ىلص
 ]رواه أبوداود والترميذي[

احلة: حبة ال�سّ فوائد ال�سّ
الدنيا  يف  للنجاة  سبب  - أّنا 

واآلخرة.
- يكسب هبا اإلنسان حالوة اإليامن 

وينال هبا الراحة النفسية والطمأنينة.
- جيد دائام اإلنسان من يذكره وينصحه 

ويشري عليه باآلراء السديدة.
واالبتعاد  اخلري  ألفعال  - دافع 

عن الرش والفساد.

�أقّوُم تعلُّماتي

1- ما املقصود بالقدوة والّصحبة؟ وما هي العالقة بينهام؟

2-  من هو )هي( قدوتك يف هذه احلياة؟ وملاذا؟

3- ما هو املعيار اّلذي عل أساسه ختتار أصحابك؟

الّصاحب  ملسو هيلع هللا ىلص  النّبي  شّبه  بامذا  املاضية،  الّسنة  يف  درست  ما  خالل  من   -4
احلسن والّصاحب اليّسء؟ وملاذا؟
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طلب منكم أستاذ الرتبية املدنّية، َعْرَض َبْحٍث عن ُأُسس بناء املجتمع الّصالح، 
الفاضل  الّصحابة رضوان اهلل عليهم.. ذلك املجتمع اإلنساين  فاخرتت جمتمع 

.  اّلذي عاش فيه سّيدنا حممد رسول
- هل تعرف أهّم هذه األُسس؟

- وّضح مسامهة هذه األُُسس يف بناء جمتمع متكامل.

كانت فرحُة امْلسلمني بقدوِم الّرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص فرحًة عظيمة، وكان كلُّ أهِل َبْيٍت  •
ناقته  بزمام  فُيمسكون  عندهم،  نزوَله  يسترشُف  واخلزرج  األوس  من بيوت 
ا  َفإنَّ َدُعوها  بكّل حبٍّ وأدب:  فيجيبهم ملسو هيلع هللا ىلص  َيعرضون عليه ذلك،  القصواء، 

.َمْأمورة

بناء اْلسجد: يف املكان اّلذي َبَرَكْت فيه النّاقة، أّسَس الّرسوُل ملسو هيلع هللا ىلص املسجَد  •
يملكانا،  كانا  َيتيمنِي  غالمنْي  من  األرَض  تلك  اشرتى  الرّشيف.  النّبويَّ 

بَِن واحِلجارَة ويقول: وأْسهم يف بنائه بنفسه، فكان َينُقُل اللَّ

واُلَهاِجــَرة*اللُهمَّ ل َعْيَش إّل َعْيُش اْلِخرة لألنصــاِر  فاْغِفــْر 

وكان ذلك مما يزيُد يف نشاِط الّصحابِة يف العمل.

اُلؤاخاة: أمَر الّرسوُل ملسو هيلع هللا ىلص امْلهاجرين واألنصار أن يتآخوا أخوْين أخوْين،  •
اْلفواِرُق  وَتزوَل  واملساواة،  والّتكاُفل  احلُبِّ  أَواِصُ  بينهم  لتقوى  وذلك 
واإليامن:  اإلسالم  أساس  عىل  ة  األُخوُّ حملَّها  وحتّل  اجلاهلّية،  واْلَعَصبِّياُت 

ۈ ٴۇ ۋ  ]سورة الحجرات/اآلية 10[.

   َت�أْ�ِسي�ُس امُلْجَتَمِع امُل�ْسِلِم 
ِف امَلِدينة
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فيه  • حّدَد  املدينة،  لسّكان  دستوٍر  بكتابة  ملسو هيلع هللا ىلص  الّرسوُل  َأَمر  الدينة:  وثيقة 

العالقاِت واحلقوَق والواجباِت بني املهاجرين واألنصار واليهود واألعراب 
عىل  واّتفقوا  وأمواِلم،  دينهم  عىل  اليهود  قبائَل  وأقرَّ  للمدينة،  املجاورين 

الّدفاِع املشرَتِك عىل املدينة، ألّنا أصبحْت وطنًا واحًدا لم مجيًعا.
اإلحصاء: طلب الّرسوُل ملسو هيلع هللا ىلص من الّصحابِة إِحصاَء عدد من تلّفظ بكلمة  •

اإلسالم يف املدينة، فأحصوهم، فكانوا ألفا ومخسامئة.
إصالح اْلبِنية التَّْحتِّية: كام أقام الّرسول ملسو هيلع هللا ىلص سوقا خاّصا باملسلمني، وقام  •

بناء  يف  واستمّر  واحِلَرف،  األعامل  َع  وشجَّ واألودية،  لآلبار  نظافة  بحملة 
املجتمع القوّي واملستقّر عىل أسس ثابتة وقواعد متينة.

أّول حديث قاله الّرسول ملسو هيلع هللا ىلص عندما دخل الدينة:

عن َعْبِد اهللَِّ ْبِن َساَلٍم ريض اهلل عنه َقاَل: مَلَّا َقِدَم النَّبِىُّ ملسو هيلع هللا ىلص امْلَِدينََة ... َفِجْئُت ِف 
َل  َأوَّ َفَكاَن  اٍب،  َكذَّ بَِوْجِه  َلْيَس  َوْجَهُه  َأنَّ  َعَرْفُت  َوْجَهُه  َتَبيَّنُْت  َفَلامَّ  النَّاِس ألَْنُظَر، 
الطََّعاَم،  َوَأْطِعُموا  اَلَم،  السَّ َأْفُشوا  النَّاُس،  ا  َ َأيُّ َقاَل:﴿َيا  َأْن  بِِه  َم  َتَكلَّ َسِمْعُتُه  َشْىٍء 
نََّة بَِساَلٍم﴾. )رواه ابن ماجه(  ْيِل َوالنَّاُس نَِياٌم، َتْدُخُلوا اْلَ َوِصُلوا األَْرَحاَم َوَصلُّوا بِاللَّ

يلتقي  • وفيه  األذان،  ُيرفع  فِمنه  املسلمني:  حياة  يف  كربى  أمّهّية  للمسجد 
املسلمون، فيصّلون ويذكرون اهلل، ويتعّلمون دينَهم، ويتعاونون عىل اخلري.

املجتمع الفاضل َيقوم عىل األخالق: فقد امتاز األنصاُر باْلكرِم واإليثار،  •
وامتاَز املهاجرون بِالعّفِة والقناعة، وكان النّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص قدوَة اجلميع يف حماسن 

اآلداب ومكارم األخالق.
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1- قام النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأعامل جليلة عند قدومه الدينة النورة.

- استخلص العرب من أعامله ملسو هيلع هللا ىلص.

- انطالقا من تأثري املسجد النبوي يف تأسيس املجتمع املسلم باملدينة املنورة .  
ما هو دور املسجد يف املجتمع؟

- اقرتح حلوال إلصالح املجتمع بناء عىل ما درست. 

2- ما أهّم الّصفات اّلتي متّيز هبا األنصار؟ وما دورهم يف نرصة اإلسالم؟

املسجد النبوي باملدينة املنّورة


