ا

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

ليـ
تع
لل
ة

ما

إل لك

رت و

ني
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ا
إل د ا
رة
لع
ا

لِلصَّفِّ ال َّثامِن مِنْ مَرْحَ َلةِ ال َّتعْلِي ِم ا َألسَاسِيِّ

من
لل
مــة
ا

(الجُزْءُ ال َّثانِي)
فريق اإلعداد

ً
رئيسا
د .عبد الله حسن محمد الرازحي
ً
ً
ومنسق�ا
المروني عضوا
فريقالملك
أ .عبد الرحمن محمد عبد
التطوير

الت�صميم والإخراج الفني
خالد اأحمد يحيى العلفي
ح�صني �صيف اهلل الدريب

جَط ْب جَع ٌة جَ ْ
ترِي ِب َّي ٌة

http://E-learning-moe.edu.ye

1444هـ 2023 -م

هج
ا

د .عبد الغني حسين إسماعيل المتميز
أ .فتح الله حسين محمد السماوي
أ .عبد السالم محمد علي الحسيني
أ .عبد ال��ل��ه علي محمد العلوي
أ .محمود علي منصر ال��وادع��ي

ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا

د .عبد الله محمد أحمد الدرسي
أ .عبد الفتاح إسماعيل محمد الكبسي
أ .ع��م��ار أح��م��د م��ح��ي��ي ال��دي��ن
أ .أح��م��د ن��اج��ي ص��ال��ح الموتي
أ .رضوان عبد الله أحمد ُ
الم َح َّيا

ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا

ا
إل د ا

النشيد الوطين

رة

نشـــــــــــــيدي
رددي أيتهـــــــا الدنيــــــــا
ِ

شـــهيد
واذكـــري فـــــــــــي فرحـــي كــــــــل
ِ

ردديــــــــه وأعيــــــــــدي وأعيـــــــــــــــــــدي
ً
وامنحيـــه حلـــا مــــــن ضــــــوء عيـــــدي

مـ
لعا
ا

رددي أيتهـــــــا الدنيــــــــــــا نشيــــــــــدي
رددي أيتهـــــــا الدنيــــــــــــا نشيــــــــــدي
ً
يانشـــيدا ً
أنـــت عهـــد عالـــق فـــــــي كـــــــــل ذمـــة
رائعا يمأل نفيس
وحديت  ..وحديت.

ً
نسيجا حكته من كل شمس
رايي ..رايي..يا

أخلـــدي خافقـــة فـــــــي كـــــــــل قمـــة

أمي ..أمـــي ِ ..امنحيين البأس يا مصدر بأيس

لــــــــــك يــــــا أكــــــــرم أمـــة
واذخريـــين
ِ

ليـ
تع
لل
ة

َّ
أمميـــــــــا
عشــــــت إيمـــاين وحبـــــــــــي
َّ
ومسيـــــــــــــري فــــــــــوق دريب عربيـــــــــا

َّ
يمنيـــــا
وســـيبقى نبـــــض قلبـــــي
َّ
لـــن تـــرى الدنيـــ�ا علـــى أريض وصيـــــا

• املصدر :قانون رقم ( )36لسنة 2006م بشأن السالم اجلمهوري ،ونشيد الدولة الوطني للجمهورية اليمنية.

ما

راجعه مجموعة من العلماء والمختصين ،وهم

إل لك

َّ
 -1العالمة  /شمس الدين محمد شرف الدين .مــفــتـــي الـــــديـــار اليـــمــــنـــــية
َّ
 -2العالمة  /محمد يحيى عبدالمعطي الجنيد .من علماء محــــــافــظـــة تــعــــز.
َّ
 -3العالمة  /عل���ي ع�ل���ي إب��راه��يم عضابي .جامعة دار العلوم الشرعية بالحديدة.
َّ
 -4العالمة  /عب�����دالله مح��م��د ال��ش��اذل��ي .عضـــــــو رابــطـــة علــــماء اليــــمن.

رت و
ني

 -5د /ع���لي م���ح��م��د ص������الح ص������لح .مركــــز البحــوث والتطوير التربوي.
 -6د /و ل���ي�����د علي ص��الح ال���ت����وي���ت����ي .مركــــز البحــوث والتطوير التربوي.

َّ
أقرت اللجنة العليا للمناهج هذا الكتاب بتاريخ األربعاء  27ذو القعدة 1442ه� الموافق 2021/7/7م
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ا

الس ُ
الم َع َلى َس ِّيد َنا ُم َح َّمد َو َع َلى آله َّ
َ
الح ْم ُد َلله َر ِّب َ
الطاهر َ
الع َالم َ
ينَ ،و َّ
الص َال ُة َو َّ
ينَ ،و َر ِض َي
ٍ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِِ
َُْ َ َ َ
َ
َّ
ُ
ين ،أ َّما َب ْعد:
الل ُ�ه َع ْن أ ْص َح ِاب ِه ال�منتج ِب
َ َ َّ َّ ْ َّ ُ َ َ َّ َ
ََ
َّ َ ْ
َ
ُ َ ُّ َ َ ً ُ ًّ
ِّ َ
التغ ُّي َر
يمي ِة؛ ِلتو ِاكب
ِإن تط ِو َير المن ِاه ِج الدر ِاس َّي ِة يعد عمال م ِهما ِفي م َس ِار العم ِلي ِة التع ِل ِ
ُ ْ َ ْ
َ َّ َ ُ َ
ََ ْ
ً َ ً
َّ َ
يع في َ
وير َ
ون َت ْط ُ
الم َن ِاه ِج َع َمال ف ْر ِد ّياَ ،ب ْل
المخ َت ِلف ِة ِلل َح َي ِاةَ ،وهذا َيق َت ِضي أل يك
الج َو ِان ِب
الس ِر ِ
َ ََ
َ
ُّ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ ُ َ
ََُ ُ ُ ْ
ْ ُ
ً َ
ون َّ
الت ْر َب ِو ُّيون
احثون والمش ِرف
َع َمال ت َع ُاو ِن ًّياَ ،يش َت ِرك ِفيه العلماء
المخ َت ُّصون َواألك ِاد ِيميون والب ِ
َ ُ َ ِّ ُ َ َ ُ َ ِّ ُ َ َ َ ْ َ ُ ُ
األ ُ
ور.
م
والموجهون والمعلمون وأو ِلياء
ِ
َّ َ َّ ُ َ ِّ ُ َ ْ َّ َ
َ
َ
َ َ ْ َ ُّ َ َ َ ُ َّ ْ َ َ َّ
الت ْعليم ب َ
ات الس ِليم ِة ال ِتي تشكل شخ ِصية
المن ِاه ِج؛ ِل ِبن ِاء ِ
الخ ْب َر ِ
وتهتم وزارة التر ِبي ِة و ِ ِ ِ
َ
ُ َ َ ِّ ْ
َّ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ َّ َ َّ
األ ْه َداف َّ
َْ
الت ْر َب ِو َي ِة
الح ِديثةَ ،وال ِتي ت َت َمث ُل ِفي
عاد ال ِتي تتطلبها المن ِاهج
ِ
المتعل ِم ِوف َق األب ِ
َ َّ َ ُّ َ َ
ُْ َ َ َ َ َ َُ ََْ َ َ َ
َّ ْ
َّ ْ
َُ َ
ويم
يب التق ِ
يب المن ِاسب ِة ِفي التع ِل ِ
يم والتعل ِم ،وأسا ِل ِ
المنس ِجم ِة مع ِد ِيننا ومجتم ِعنا ،واألسا ِل ِ
َ َ َ ْ َ َ َّ َ ُّ ْ َ َ ُّ َ
َ َ
األ ْه َداف َّ
الصح َ
الت ْر َب َّ
يح ِة.
ال ،والتأك ِد ِمن تحق ِق
وي ِة َّ ِ
ِ
الك ِفيل ِة ِب ِحراس ِة األجي ِ
ْ َ
َ
ََ
َ َْ
َّ ْ
ََ َ
َ
َ
َْ
يم ِّيَ ،وت ْع ِز ِيز
ون ْسعى ِ -بعو ِن ِ
الله ِ -إلى تط ِو ِير المن ِاه ِج ِمن ِخال ِلِ :در َاس ِة الو ِاق ِع التع ِل ِ
َُ َ َ َ
َ
َ َّ ِّ
ُ َّ َ ُ َ
َّ
ودة في َ َ
راس َّي ِة
اط الض ْع ِف فيهاَ ،و َر ْب ِط
اط القو ِة
المن ِاه ِج الحاليةَ ،ومعالج ِة ِنق ِ
ِنق ِ
الماد ِة الد ِ
الم ْوج ِ ِ
َّ ْ
َّ َ َ َ َّ َ
الم َت َع ِّل ُم بالب َيئة َّالتي َيع ُ َ َ َ ْ
اها ُ
يس ب َما َي َت َن َ
ْ
اس ُب
ال ِتي يتلق
ِ ِ ِ ِ ِ
يج َّي ِ
يش ِفيها ،وتط ِو ِير إس ِت َرا ِت ِ
ات التد ِر ِ ِ
ِّ
ِّ
َ
َ
ُ
ْ
الم َت َعلم َ
الم َت َعلم َ
ين ِلف ْهم ُ
ينَ ،و ُم َر َاعاة الف ُروق الف ْرد َّي ِة َب ْي َن ُه ْمَ ،و َتشويق ُ
َم َع ُم ْس َتوى ُ
الم ْح َت َوى
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ ْ
الرت َقاء ب ُم ْس َت َو َياته ُم َّ
َ ْ
الت ْح ِص ِيل َّي ِة ِم ْن َص ٍّف ِإلى َص ٍّف ِبشك ٍل ُم ْم ِت ٍع.
ِ
و ِ ِ ِ
ِ
َ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ
َ َّ َ ْ ُ َ ً َ َ
َ ْ َ ْ َ َ ِّ ُ ِّ
َُ
يذ َ
الم َعل ِم َو ْحدهَ ،ب ْل ل ُبد أن َيكون َع َمال تك ُام ِل ًّيا
الم َن ِاه ِج ليس ِمن مهام
ول ننسى أن تن ِف
َ ْ َ ُ ُ َ ُ َ ِّ ُ َ ُ َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُ ُّ
ِّ
َ
الم َع ِّل ُم َو ُ
َي ْش َتر ُك ِفيه ُ
الم َت َعل ُم َو َو ِل ُّي األم ِر والم ِدير والموجه ومؤسسات المجتم ِع المد ِن ِّي كلها.
ِ
ِ
َن ْس َأ ُل َ
الم َناهجَ ،و ُك ِّل َمنْ
الم َؤ ِّلف َ
ين َو ُك ِّل َم ْن َش َار َك ِفي َت ْطوير َ
الله َت َع َالى َأ ْن َي ْك ُت َب َأ ْج َر ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ُ ُ َ َّ ِّ َ َ ِ َ َ ْ َ ْ ُ َ
ُ َ ُ
َ َ ْ َُ ُ َ َ َ َ ْ َُ َ َ
َْ
يذ َها َع َلى َأ ْر ِض َ
الو ِاق ِع ،ونسأله تعالى أن يب ِارك ه ِذ ِه الجهود الطيبة ،وأن يأخذ
يش ِارك ِفي تن ِف ِ
َْ َ َ َ ْ َ َ ً َُ ً
كامال.
ال ِبناء مت ِ
ِبأي ِد ِينا ِل ِبن ِاء األجي ِ

إل د ا

رة

لع
ا

من
لل
مــة
ا

هج
ا

َّ َ َ َّ ْ
َ
يم
و ِز ُير الت ْر ِبي ِة والتع ِل ِ
َ ُ َّ ْ َ ُ ْ ْ
العل َيا ِلل َم َن ِاه ِج
ر ِئيس اللجن ِة
ُ
وثي
أ .يحيى بدر الدين الح ِ
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ا

الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم ،ودلنا على صراطه المستقيم ،وصلوات الله
وسالمه على نبيه المصطفى الذي أرسله رحمة للعالمين ،وعلى آله الطيبين الطاهرين،
ورضي الله عن صحبه األخيار المنتجبين ،وبعد:
فإن المناهج ـ وخاصة مناهج التربية اإلسالمية ـ لها دور كبير وأثر بالغ في تكوين
شخصية اإلنسان المسلم وترسيخ إيمانه ،وبناء معارفه ،وتزكية أخالقه؛ ولذلك فإن إيجاد
منهج متكامل ومتوازن ألبنائنا التالميذ والتلميذات في فروع التربية اإلسالمية المتنوعة،
وعبر مراحل متعددة يعد مهمة كبيرة ،ومسؤولية عظيمة ،تحظى باهتمام القيادة والشعب
بجميع مكوناته ،وقد اضطلعت وزارة التربية والتعليم بتنفيذ هذه المهمة وتحمل تلك
المسؤولية عبر مجموعة كبيرة من خيرة التربويين ،واألكاديميين ،والعلماء ،والباحثين،
من خالل لجان متعددة تشمل اإلعداد ،والتأليف ،واإلثراء ،والمراجعة ،والتحكيم.
وقد حرصت وزارة التربية والتعليم على تطوير المناهج على الوجه الذي يحفظ
هويتنا اإليمانية التي امتاز بها الشعب اليمني ،التي أشار إليها نبينا المصطفى صلى الله
عليه وآله وسلم بقوله� :اإليمان يمان والحكمة يمانية� وهي هوية تنبع من تمسكه
بكتاب الله الكريم وقرنائه ،وصراطه المستقيم ومحافظته على مبادئه النبيلة وقيمه
األصيلة التي حاول البعض تشويهها ،أو إبعاده عنها عبر فترات ومراحل طويلة.
ولذلك كان ال بد من تصحيح المسار وبناء وتطوير المناهج وفق أسس وثوابت
أصيلة تنطلق من المرجعيات األساسية للجمهورية اليمنية والسياسة التعليمية،
واألهداف العامة للتربية التعليم ،وأهداف مادة التربية اإلسالمية ،مع األخذ في االعتبار
خصائص النمو لدى أبنائنا
خصائص المجتمع اليمني وثقافته اإلسالمية األصيلة ،ومراعاة ِّ َّ
التالميذ ،والتأكيد على الجوانب العملية والسلوكية ،مع تحري الدقة والصحة العلمية.
ويسرنا أن نضع بين أيدي إخوتنا المعلمين ،وأبنائنا وبناتنا التالميذ والتلميذات الجزء
الثاني من كتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن من مرحلة التعليم األساسي الذي نرجو أن
ً
ً
يكون ً
جميعا إليها.
نافعا ومتكامال في استيعاب وتحقيق المضامين واألهداف التي نتطلع
على أهمية دور المعلم في تحقيق مقاصد وأهداف هذا الكتاب من
ونؤكد هنا ً
ً
خالل شخصيته أوال ،التي ينبغي أن تكون أسوة وقدوة ونموذجا لتحقيق األهداف
والمقاصد النبيلة التي تشتمل عليها هذه المادة ،وكذا من خالل اإلستراتيجيات
والوسائل التي يستخدمها المعلم إليصال المعارف ،وتكوين االتجاه ،وتعديل السلوك.
ً
جميعا إلى ما فيه الخير والصواب والسداد في جميع
سائلين الله تعالى أن يوفقنا
األمور واألقوال واألفعال ،وأن ينفع بهذا الجهد أجيالنا وأمتنا إنه سميع مجيب.

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

ليـ
تع
لل
ة

ما

إل لك

رت و

ني

والحمد لله رب العالمين.

فريق اإلعداد والتطوير
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مجال اإليمان
األول :اإليمــان بالغــيب

ا

الـــــــــــدرس

الوحدة الثالثة

إل د ا

الــــــــــدرس الــــثــــانــــي :اإليمــان بالمالئكــة

الـــــــــدرس الـــثـــالـــث :اإليمــان باليـوم اآلخــر

رة

الــــــــــدرس الـــــرابـــــع :البعث والحساب

الوحدة الرابعة

األول :الله العدل الحكيم

لع
ا

الــــــــــــدرس

تقويـــــم الوحدة الثالثة

الــــــــــدرس الــــثــــانــــي :وعد الله ووعيده ()1

من
لل
مــة
ا

الـــــــــدرس الـــثـــالـــث :وعد الله ووعيده ()2

تقويــــم الوحدة الرابعة

مجال الحديث
الـــــــــــدرس

األول :االستقامـــة

الــــــــــدرس الــــثــــانــــي :احترام الكبير
الـــــــــدرس الـــثـــالـــث :آداب الطريق

الــــــــــدرس الـــــرابـــــع :التعاون على الخير
الـــــــدرس الــــســــادس :اإلحســـــــان

الـــــــــدرس الـــســـابـــع :فضل المجاهد في سبيل الله

هج
ا

الـــــــدرس الـــخـــامـــس :صلـــة األرحــام

تقويم المجال
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م��ج��ال ال��ف��ق��ه
األول :الصيام وآدابه

ا

الـــــــــــدرس

الوحدة األولى  :الصيام

إل د ا

الــــــــــدرس الــــثــــانــــي :أحكام الصيام

رة

الـــــــــدرس الـــثـــالـــث :صيام رمضان
الــــــــــدرس الـــــرابـــــع :صوم التطوع

مـ
لعا
ا

الـــــــدرس الـــخـــامـــس :االعتكاف

تقويم الوحدة األولى
الوحدة الثانية :الزكــــاة

ليـ
تع
لل
ة

الـــــــــــدرس

األول :الزكاة في اإلسالم

الــــــــــدرس الــــثــــانــــي :زكاة المال والتجارة

الـــــــــدرس الـــثـــالـــث :زكاة الزروع وزكاة األنعام
الــــــــــدرس الـــــرابـــــع :مصارف الزكاة
الـــــــدرس الـــخـــامـــس :زكاة الفطر

ما

تقويم الوحدة الثانية
مج����ال السي����رة

إل لك

الـــــــــــدرس األول :اإلذن بالهجرة إلى المدينة
الدرس الثاني:
الرسول ﷺ في طريقه إلى المدينة
الدرس الثالث :استقبال األنصار للرسول ﷺ
الدرس الرابع:
بناء المجتمع المسلم في المدينة المنورة
الدرس الخامس :إعداد المجتمع المسلم للجهاد
الدرس السادس :معركة بدر الكبرى ( يوم الفرقان )
الدرس السابع :معركــــة أحــد
َ ْ
ـــق ُ
ــويــم المجال
ت

74
75
79
82
88
91
94
95
96
99
102
106
110
113
114

رت و

115
119
124
128
132
136
146
155

ني
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ا
إل د ا
رة
لع
ا
من
لل
مــة
ا

الوحدة الثالثة:

اإليمان بالغيب
الــــــدرس الــثــانــي:

اإليمــان بالمالئكــة

الـــــدرس الــثــالــث:

اإليمــان باليـوم اآلخــر

الــــــدرس الـــرابـــع:

البعث والحساب

هج
ا

الـــــــــــدرس األول:

اإليمــان بالغــيب

تــــــقــــــويــــــم الـــــــــــوحـــــــــــدة الـــــثـــــالـــــثـــــة
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َّ
الد ْر ُس
َ
األ َّولُ

ا

اإلميــان بالغــيب

إل د ا

رة

 -1معنى اإليمان بالغيب.

مـ
لعا
ا

 -2أقسام الغيب.

 -3ثمار وفوائد اإليمان بالغيب.

ﭧ ﭨ ﮋ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ
ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﮊ
(البقرة).

معنى الإميان بالغيب

ليـ
تع
لل
ة

ّميز الله اإلنسان بالعقل الذي يدرك به األشياء المحسوسة وغير
ً
ّ
الغيبيات
حدودا ال يتجاوزها ،وهناك الكثير من
المحسوسة ،غير أن للعقل
التي ال يستطيع العقل إدراكها ،لذلك كان من فضل الله تعالى على عباده
ّ
أن َّ
ماسنتعرف عليه في هذا الدرس والدروس
عرفهم بعالم الغيب ،وهو
التي تليه إن شاء الله تعالى .

ما

اإليمان بالغيب هو :التصديق بما أخبر به الله في كتابه ،أو على
لسان أنبيائه من أمور الغيب ،التي ال قدرة لإلنسان على معرفتها بنفسه.

إل لك

اأق�ســـام الغــيب

رت و

ينقسم الغيب إلى ثالثة أقسام ،هي :
 -1الغيب الذي اختص الله بعلمه ،قال تعالى :ﮋﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﮊ[النمل ،]65:ومما اختص الله
بعلمه من الغيب :أمور الغيب التي وردت في قوله تعالى :ﮋﯫ

ني

8

ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
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 -2الغيب الذي أظهره الله على مالئكته ،أوعلى رسله وأنبيائه عليهم
السالم ،قال تعالى :ﮋﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ٢٦ﯽﯾ

ا

ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ٢٧ﮊ[الجن] .

إل د ا

 -3الغيب الذي أظهره الله لسائر الخلق بواسطة الوحي ّ
المنزل على
الرسل واألنبياء عليهم السالم ،ومن ذلك :معرفة المالئكة ،واليوم
ّ
والجنة ،والنار ،وغير ذلك ،وهذا
اآلخر ،والبعث ،والحساب،
النوع من الغيب هو الغيب الذي يجب علينا تصديقه واإليمان به.

رة

لع
ا

ثمــار وفوائد الإميان بالغيب

من
لل
مــة
ا

ٌ
لإليمان بالغيب ثمار وفوائد عديدة ،منها ما يلي:
 -1االستعداد لآلخرة ّ
بالتزود بالتقوى والعمل الصالح.
ّ
وأن له ً
رقيبا
 -2اكتساب التقوى ،نتيجة استشعار اإلنسان لرقابة الله،
من المالئكة يسجل عليه كل أقواله وأفعاله.
ّ
التغلب على وساوس الشيطان والنفس ّ
األمارة بالسوء.
-3
 -4نيل مغفرة الله ،واألجر الكبير في اآلخرة ،قال تعالى:ﮋ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ١٢ﮊ [الملك] .
 -5تحقيق الهداية والفالح في الدنيـا واآلخرة ،قال تعالى :ﮋﭓ
ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ  ٢ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭤ٣ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱ  ٤ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ  ٥ﮊ [ البقرة].

هج
ا
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الخــــــــال�سة

ا

 -1اإليمان بالغيب :هو التصديق بما أخبر به الله في كتابه ،أو على
لسان أنبيائه من أمور الغيب التي ال نعلمها.
 -2اختبر الله عباده باإليمان بالغيب ،ليعلم من يخافه بالغيب ،وليتميز
المؤمن من الكافر.
 -3من الغيب ما اختص الله بعلمه دون سواه ،ومنه ما َأ ْط َ
لع الله عليه
من شاء من خلقه.
 -4الغيب الذي يجب علينا اإليمان به هو الغيب الذي أظهره الله لسائر

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

ليـ
تع
لل
ة

الخلق بواسطة الوحي ّ
المنزل على الرسل واألنبياء عليهم السالم .

ما

 -5من ثمار وفوائد اإليمان بالغيب:
أ  -االستعداد لآلخرة ّ
بالتزود بالتقوى والعمل الصالح.
ب -اكتساب صفة التقوى .
ّ
التغلب على وساوس الشيطان والنفس ّ
األمارة بالسوء.
جـ-
د  -نيل مغفرة الله واألجر الكبير منه سبحانه.
هـ -تحقيق الهداية في الدنيا ،والفالح في اآلخرة.

إل لك
رت و
ني

10
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ا

 -1ما المقصود باإليمان بالغيب؟
ّ
 -2عدد أقسام الغيب.
ً
 -3اذكر ثالثا من ثمار اإليمان بالغيب.
 -4ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة (×) أمام العبارة
الخطأ في كل مما يأتي:
( ).
أ  -المؤمن يصدق بأمور الغيب من أي مصدر كان
( ).
ب -اإليمان بالغيب يغرس فينا التقوى والمراقبة
جـ -اختص الله سبحانه بجميع أمور الغيب ولم يكشفها ألحد ( ).
د  -اإليمان بالوحي َ
المنزل على األنبياء من اإليمان بالغيب ( ).
 -5ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:
 -1الغيب الذي يجب علينا اإليمان به هو:
أ -الغيب الذي اختص الله به.
ب -الغيب الذي أظهره الله على خلقه بواسطة رسله.
جـ  -الغيب الذي خص الله به الرسل واألنبياء.
 -2من ثمار اإليمان بالغيب:
ب  -اكتساب الخبرة.
أ -سعة الرزق.
جـ  -الهداية والفالح.

إل د ا

رة

لع
ا

من
لل
مــة
ا

هج
ا
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َّ
الد ْر ُس
َّ
الث ِاني

اإلميــان باملالئكــة

ا
إل د ا

رة

 -1معنى اإليمان بالمالئكة.
 -2أهمية اإليمان بالمالئكة.
 -3صفات المالئكة.
 -4من أعمال المالئكة.
 -5ثمار اإليمان بالمالئكة.

ﭧﭨ

ﮋﮟﮠﮡﮢﮣﮤ

مـ
لعا
ا

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﮊ

[فاطر.]1:

معنى الإميان باملالئكة

ليـ
تع
لل
ة

اإليمان بالمالئكة من األمور الغيبية التي يجب علينا اإليمان بها ،وهو
الموضوع الذي سنتناوله في هذا الدرس إن شاء الله تعالى.
هو االعتقاد الجازم بوجود المالئكة ،وبما أخبرنا الله تعالى من
أسمائهم ،وصفاتهم ،وأعمالهم .

ما

اأهمية الإميان باملالئكة

إل لك

اإليمان بالمالئكة واجب ،وهو ركن من أركان اإليمان ،وال يكتمل
اإليمان إال به ،قال تعالى :ﮋﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮊ [البقرة.]285 :

رت و

ني

�سفــات املالئكــة

 -1المالئكة أجسام نورانية مخلوقة من نور ،قال رسول الله ﷺ:
ُ ْ ُّ
ُ َ َْ َ َُ ْ ُ
َ
ُ
ورَ ،وخ ِل َق ال َجان ِم ْن َم ِارج ِم ْن ن ٍارَ ،وخ ِل َق َآد ُم
ن
«خ ِلق ِت ال َم ُال ِئكة ِمن ٍ
ٍ
ِم َّما ُو ِص َف لك ْم».
12

الرتبية الإ�صالمية لل�صف الثامن ج 2

http://Yaman.E-learning-moe.edu.ye

ا

 -2المالئكة ال يأكلون ،وال يشربون ،وال ينامون ،وال يتصفون بذكورة
وال أنوثة ،ولهم أجنحة كما وصفهم الله سبحانه بقوله :ﮋﮧﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮊ [فاطر. ]1:
 -3المالئكة مخلوقون لعبادة الله وتنفيذ أمره ،قال تعالى :ﮋﭨ ﭩ
ﭪ٢٦ﭬﭭﭮﭯﭰﭱ٢٧ﮊ [األنبياء].
 -4المالئكة معصومون عن معصية الله ومخالفة أمره ،قال تعالى :ﮋﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﮊ [التحريم.]6:
 -5المالئكة جنود طاعة وذكر وعبادة ،ال يغشاهم نوم العيون ،وال سهو العقول،
وال فترة األبدان ،وال غفلة النسيان ،قال تعالى :ﮋ ﮡﮢﮣﮤ

إل د ا

رة

لع
ا

من اأعمـــال املالئكـة

من
لل
مــة
ا

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ(١٩ )1ﮰ
ﮱﯓﯔﯕ (٢٠ )2ﮊ [األنبياء].

هج
ا

ّ
ال يعلم بالمالئكة وال يحصي عددهم إال الله ،وقد أخبرنا الله أن
ً
للمالئكة أعماال ووظائف أوكلها الله إليهم ،وهم يقومون بها دونما
توان ،وال فتور ،ومن المالئكة الذين أخبرنا الله عن
كلل وال ملل ،وال ٍ
أسمائهم وأعمالهم ما يلي:
َ
ّ
 -1جبريل عليه السالم :الملك الموكل بالنزول بالوحي قال تعالى:
ﮋﮓﮔﮕﮖ١٩٢ﮘﮙﮚﮛ١٩٣ﮊ [الشعراء].
َ
ّ
 -2ميكائيل عليه السالم :الملك الموكل بالمطر.
َ
ّ
ُّ
 -3إسرافيل عليه السالم :الملك الموكل بالنفخ في الصور.
( )1اليستحسرون :اليصيبهم اإلعياء والتعب.
( )2اليفترون :الينقطعون.
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ا

َ
َ
ّ
 -4ملك الموت عليه السالم :الملك الموكل بقبض األرواح ،قال تعالى:
ﮋﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﮊ [السجدة.]11:
َ -5
خزنة ّ
الجنة :وهم رضوان ومن معه من المالئكة.
َ -6
خزنة ّ
النار :وهم مالك ومن معه من المالئكة.
ّ
 -7الكرام الكاتبون :وهم المالئكة الموكلون بحفظ العبد وكتابة
أعماله ،قال تعالى :ﮋﮠﮡ ( )1ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪﮫﮊ [الرعد ،]11:وقال تعالى :ﮋﭿﮀﮁ١٠ﮃﮄ١١
ﮆﮇﮈ١٢ﮊ [االنفطار] .
ََ
حملة العرش ،الموكلون بعبادة الله ،والتسبيح له ،واالستغفار
 -8المالئكة
للمؤمنين ،قال تعالى :ﮋﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﮊ [غافر.]7:
ّ
 -9المالئكة الموكلون بتثبيت المؤمنين وتأييدهم ،في مواجهة
الكافرين ،والطغاة ،والمستكبرين ،قال تعالى :ﮋﮉﮊﮋﮌ

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

ليـ
تع
لل
ة

ما

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ثمار الإميان باملالئكة

إل لك

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮊ [األنفال.]12:

رت و

لإليمان بالمالئكة ثمار وآثار عظيمة على حياة اإلنسان ،وسلوكه،
وعالقته بربه ،ومن ذلك ما يلي:
 -1التقوى واالستقامة على طاعة الله ،والخشية والحياء منه؛ ألن
المؤمن يعلم أن عليه رقباء من المالئكة ّ
يسجلون تصرفاته

ني

ِّ
( )1معقبات :مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار.
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وأعماله ،وكل كلمة تخرج من لسانه ،قال تعالى :ﮋﭡﭢﭣ

ا

ﭤﭥﭦﭧﭨ١٧ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ١٨ﮊ [ق] .
 -2تثبيت قلوب المؤمنين الذين ينطلقون في ميادين العمل والجهاد
في سبيل الله ،ألنهم يشعرون أن هناك من ّ
يؤيدهم ويقف معهم .
ّ
 -3شكر الله على الحفظ والرعاية والتأييد بالمالئكة الكرام الذين وكلهم
الله بحفظ المؤمنين ،واالستغفار لهم ،وتثبيتهم في أوقات الشدائد.
ّ
التشبه بالمالئكة في عبادتهم وطاعته ،قال تعالى :ﮋﯳﯴ
-4
ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﮊ [األعراف.]206:

إل د ا

رة

لع
ا

من
لل
مــة
ا

الخــــــــال�سة

هج
ا

 -1اإليمان بالمالئكة هو االعتقاد الجازم بوجودهم ،وصفاتهم وأعمالهم،
وأنهم رسل الله إلى أنبيائه ورسله.
 -2اإليمان بالمالئكة واجب ،وهو ركن من أركان اإليمان ،ال يكتمل
ّ
اإليمان إال به.
ْ
 -3من صفات المالئكة أنهم عباد ُمك َر ُمون ،ال يعصون الله ما أمرهم
ويفعلون ما ُي ْؤ َم ُرون.
 -4المالئكة خلقوا من نور ،ال يأكلون ،وال يشربون ،وال ينامون ،وال
يتصفون بذكورة وال أنوثة.
 -5للمالئكة أعمال ووظائف كثيرة أوكلها الله تعالى إليهم ،وقد أخبرنا
الله تعالى عن بعض أسماء المالئكة وبعض أعمالهم.
http://E-learning-moe.edu.ye
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ا
إل د ا

رة

ّ -1بين معنى اإليمان بالمالئكة.
 -2اذكر ً
أربعا من صفات المالئكة.
ّ
 -3عدد ثمار اإليمان بالمالئكة.
 -4دلل من القرآن الكريم على ما يأتي:
أ  -المالئكة معصومون عن معصية الله ومخالفة أمره.
ب  -من أعمال المالئكة :حفظ العبد وكتابة أعماله .
 -5ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة (×) أمام العبارة
الخطأ في كل مما يأتي:
( )
أ -من اإليمان بالغيب :اإليمان بالمالئكة.
( )
ب -اإليمان بالمالئكة غير واجب.
جـ -من أعمال المالئكة :تثبيت المؤمنين في ميادين القتال) ( .
( )
د -المالئكة غير معصومين من المخالفة والعصيان.
 -6اكتب رقم العبارة في العمود (ب) أمام ما يناسبها في العمود (أ)
فيما يأتي:
(ب)
(أ)

مـ
لعا
ا

ليـ
تع
لل
ة

ما

إل لك

رت و

16
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ني

ّ
(
الملك الموكل بالوحي
ّ
(
الملك الموكل بالمطر
ّ
الملك الموكل بالنفخ في الصور (
(
خزنة الجنة
(
خزنة النار

)
)
)
)
)

 -1رضوان ومن معه من المالئكة
 -2مالك ومن معه من المالئكة.
 -3جبريل عليه السالم.
 -4ميكائيل عليه السالم
 -5إسرافيل عليه السالم

http://Yaman.E-learning-moe.edu.ye

َّ
الد ْر ُس
َّ ُ
الثا ِلث

اإلميان باليوم اآلخـر

ا
إل د ا

رة

 -1معنى اليوم اآلخر.
 -2معنى اإليمان باليوم اآلخر.
 -3أهمية اإليمان باليوم اآلخر.
 -4أدلة اليوم اآلخر.
 -5ثمار اإليمان باليوم اآلخر.

ﭧﭨ

ﮋﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮜ ﮝﮞ ﮟﮠﮡﮢ ﮣ

ﮤﮥ٢٦ﮊ [الجاثية] .

لع
ا

معنى اليوم الآخر

من
لل
مــة
ا

ّ
وسنتعرف
اإليمان باليوم اآلخر من أمور الغيب التي يجب اإليمان بها،
ّ
في هذا الدرس إن شاء الله تعالى على معنى اليوم اآلخر ،واألدلة عليه،
وعلى معنى اإليمان باليوم اآلخر ،وأهميته ،وفوائده .
اليوم اآلخر هو :اليوم الذي يبعث الله فيه الخلق ،ليجازيهم على
أعمالهم التي عملوها في حياتهم الدنيا ،قال تعالى :ﮋﮀﮁ

ﮂﮃﮄﮅ٦ﮇﮈﮉﮊﮋﮌ٧ﮎ
معنى الإميان باليوم الآخر

هج
ا

ﮏﮐﮑﮒﮓ٨ﮊ [الزلزلة ].

هو :التصديق بالبعث بعد الموت ،وما يتبعه من الحساب والجزاء
على األعمال ،قال تعالى :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝ٦ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ٧ﮊ[الحج].
http://E-learning-moe.edu.ye
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اأه ّمية الإميان باليوم الآخر

ا

اإليمان باليوم اآلخر واجب ،وهو ركن من أركان اإليمان ،ال يتم
اإليمان إال به ،قال الله تعالى :ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮊ [النساء .]136 :
ولإليمان باليوم اآلخر ّ
أهمية كبيرة ،فهو األساس الذي يبنى عليه
عمل اإلنسان وحركته في الحياة ،ولذلك اقترن اإليمان باليوم اآلخر
باإليمان بالله في كثير من آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي ﷺ .

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

ليـ
تع
لل
ة

الدليل على اليوم الآخر

ما

ّ
ّ
حتمية وقوعه ،في كثير
أخبر الله سبحانه عن اليوم اآلخر ،وأكدعلى
من آيات القرآن الكريم ،قال تعالى﴿ :ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ﴾[التغابن.]7:
باإلضافة إلى ذلك فقد عرض القرآن الكريم بعض اآليات الدالة على قدرة
الله على إخراج الموتى ،وإعادتهم إلى الحياة من جديد ،ومن ذلك ما يلي:
ً
أوال -:أن خلق اإلنسان دون حكمة وال هدف هو من العبث والفساد،
والله سبحانه ّ
منزه عن ذلك ،قال تعالى﴿ :ﮮﮯﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖ[ ﴾١١٥المؤمنون].
ً
ثانيا -:أن النشأة األولى دليل على النشأة األخرى ،قال تعالى﴿ :ﭟ

إل لك

رت و

ني

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ  ٦٦ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮﭯﭰﭱ[ ﴾٦٧مريم] .
ً
ثالثا -:إنبات الزرع ،وإحياء األرض الموات ،فإنه يدل على قدرة الله
18
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على إحياء اإلنسان بعد الموت وبعثه من جديد ،قال تعالى﴿ :ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ

ا

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ﴾ [فصلت. ]39:
ً
رابعا -:حوادث إحياء الموتى التي وقعت في األمم السابقة ،ومن ذلك
ما حكاه الله سبحانه عن أصحاب الكهف ،قال تعالى﴿ :ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ﴾ [الكهف.]21 :

إل د ا

رة

لع
ا

ثمار وفوائد الإميـان باليوم الآخر

من
لل
مــة
ا

لإليمان باليوم اآلخر ثمار وفوائد عظيمة ،أهمها ما يلي:
ّ
ُ -1يرغب اإلنسان في اإلحسان والعمل الصالح؛ رغبة فيما عند الله
من الثواب والجزاء العظيم في اآلخرة.
ً
 -2يغرس التقوى في قلب اإلنسان ،ويحجزه عن الظلم والعصيان خوفا
من العقاب في اآلخرة.
ّ
وتحمل ما يصيبه في سبيل الحق.
 -3يعين اإلنسان على الصبر،
 -4يدفع اإلنسان إلى إتقان العمل ،والشعور بالمسؤولية نحو ما يؤتمن
عليه من أمانة وما ُيوكل إليه من عمل.
 -5يمنح اإلنسان الرضى والقناعة؛ لما يعلم من ِالع َوض في اآلخرة بما هو
خير وأبقى ،فيسلم من الحسد لآلخرين أو االعتداء على حقوقهم.
ّ
المحبة والتعاون
 -6يدفع اإلنسان إلى اإليثار ،فيسود في المجتمع
واإلخاء .

هج
ا
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الخــــــــال�سة

ا

ً
جميعا بعد الموت،
 -1اليوم اآلخر :هو اليوم الذي يبعث الله فيه الناس
ثم يحاسبهم على أعمالهم التي عملوها في الدنيا ،ويجازيهم عليها.
 -2اإليمان باليوم اآلخر يعني التصديق بالبعث بعد الموت ،وما يتبعه
من الحساب والجزاء.
 -3اإليمان باليوم اآلخر واجب ،وهو ركن من أركان اإليمان ،ال يكتمل

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

اإليمان إال به.

ليـ
تع
لل
ة

 -4اقترن اإليمان باليوم اآلخر باإليمان بالله عز وجل؛ ألنه األساس
الذي يبنى عليه حركة اإلنسان في الحياة.
 -5من األدلة التي عرضها القرآن الكريم في إثبات اليوم اآلخر:
أ -تنزيه الله سبحانه وتعالى عن فعل العبث وما الحكمة فيه.
ّ
إمكانية النشأة األخرى .
ب -النشأة األولى دليل على
جـ -إنبات الشجر وإحياء األرض الموات.
د -حوادث إحياء الموتى التي وقعت في األمم السابقة.

ما

إل لك

رت و

ورد في سورة (البقرة) بعض الحوادث الدالة على قدرة
ّ
َن َش ٌاط الله على إحياء الموتى ،ابحث عن اآليات التي تحدثت عن
ّ
حادثتين منها ،واكتبها فى دفترك ،واعرضها على معلمك.

ني
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ا

 -1ما المقصود باليوم اآلخر؟
ّ -2بين معنى اإليمان باليوم اآلخر.

إل د ا

رة

 -3اذكر دليلين عقليين على قدرة الله على البعث بعد الموت.
ّ -4بين أهمية اإليمان باليوم اآلخر .

لع
ا

 -5دلل من القرآن الكريم ما يأتي:

من
لل
مــة
ا

أ -حتمية اليوم اآلخر.
ب -في يوم القيامة يحاسب الله الناس على أعمالهم التي عملوها
في الدنيا ،ويجازيهم عليها.
 -6علل لما يأتي:
أ -اإليمان باليوم اآلخر يدفع اإلنسان لإلحسان والعمل الصالح.
ب -اإليمان باليوم اآلخر يحجز اإلنسان عن الظلم والعصيان.

هج
ا

 -7ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة ( × ) أمام العبارة
الخطأ في كل مما يأتي:
أ -مما يدل على َالب ْعث أن الله ّ
منزه عن َ
الع َبث والفساد ( ).
ّ
وتحمل المشاق ( ).
ب -اإليمان باليوم اآلخر يعين على الصبر
جـ -اإليمان باليوم اآلخر يدفعنا إلى االختالف والحسد (

).

د -اإليمان باليوم اآلخر يقتضي االهتمام بأمور الدين فقط (

).
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َّ
الد ْر ُس
َّ
الر ِاب ُع

البعث واحلساب

ا
إل د ا

رة

 -1الموت أول مراحل اآلخرة.
 -2يوم القيامة
 -3معنى البعث.
 -4حال الناس عند البعث.
 -5الحساب.

ﭧﭨﮋﭑﭒ ﭓﭔﭕ ﭖﭗ

ﭘ ﭙﭚﭛ ﭜﭝ٦ﭟﭠ

مـ
لعا
ا

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

ﭪ ٧ﮊ [الحج].

ليـ
تع
لل
ة

يوم القيامة يقف الناس للحساب والجزاء ،فينصف الله فيه للمظلوم
خيرا فخير ،وإن ًّ
من ظالمه ،وينال كل إنسان جزاء عمله ،إن ً
شرا فشر،
ّ
سنتعرف عليه في هذا الدرس إن شاء الله تعالى.
وهو ما
املــوت اأول مراحل الآخرة

ما

الموت هو االنتقال من دار الدنيا إلى الدار اآلخرة ،وهو مصير كل
الكائنات ،قال تعالى  :ﮋﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ٥٧ﮊ [العنكبوت.]57:
ّ
وقد ورد في القرآن الكريم ما ُيبشر المؤمن بما وعده الله عند موته
ّ
من تخفيف الموت عليه ،وتلقي مالئكة الرحمة لروحه ،وحضورها
عند موته تطمئنه وتبشره بالجنة ،قال تعالى :ﮋﯕﯖﯗ

إل لك

رت و

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ٣٢ﮊ [النحل.]32:

ني

أما الكافرون ً
والعصاة المجرمون الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الله
ّ
وتعدي حدوده ،فإن المالئكة تأتيهم فتنزع أرواحهم وتبشرهم بمصيرهم
في اآلخرة ،قال تعالى :ﮋﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﮊ [األنفال .]50 :
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يــوم القيامــة

ا

يقصد بيوم القيامة اليوم الذي َت ْح ُد ُث فيه ُّ
التغيرات العظيمة في
ً
السموات واألرض إيذانا بمرحلة البعث للحساب والجزاء.
بصفات تدل على هوله وشدته،
وقد وصف الله سبحانه يوم القيامة
ٍ
قال تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ١ﭜ

إل د ا

رة

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ٢ﮊ [الحج].
معنى البعــــث

من
لل
مــة
ا

لع
ا

ً
البعث :هو إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم يوم القيامة؛ إيذانا
بالحساب ،قال تعالى ﴿:ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢ[﴾٧التغابن].
حال النا�س عند البعث

َّ

يوم القيامة يبعث الله الناس وسائر الخالئق ،قال تعالى :ﮋﰃﰄﰅ
ﰆ٤٩ﰈﰉﰊﰋﰌ٥٠ﮊ [الواقعة] .

فأما المؤمنون فتتلقاهم المالئكة ،ويأتون آمنين فرحين مستبشرين،
قال تعالى :ﮋﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

هج
ا

ﭤﭥﭦ١٠٣ﮊ [األنبياء] .
ّ
وأما الكافرون العصاة فيخرجون من قبورهم خائفين ،على وجوههم
غبرة ،ترهقهم قترة وذلة ،قال تعالى :ﮋﰔﰕﰖﰗ٤٠ﰙﰚ٤١
ﰜﰝﰞﰟ٤٢ﮊ [عبس].
وكل إنسان في هذا الموقف مشغول بنفسه ،اليسأل عن أحد ،وال
يلتفت إلى أحد ،وال ينفعه شيء سوى عمله الصالح ،قال تعالى :ﮋﯺﯻ
ﯼﯽﯾ٣٤ﰀﰁ٣٥ﰃﰄ٣٦ﰆﰇﰈﰉﰊﰋ٣٧ﮊ [عبس].
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موقف احل�ســــاب

ا

يوم القيامة يخرج الناس من قبورهم؛ َليروا ما قدموا من أعمالُ ،ويجازوا
شرا ٌّ
فخير ،وإن ًّ
خيرا ٌ
عليها إن ً
فشر ،قال تعالى:ﮋﮀﮁﮂ

إل د ا

رة

ﮃ ﮄ ﮅ  ٦ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ٧ﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓ٨ﮊ[الزلزلة] .

مـ
لعا
ا

ّ
وفي موقف الحساب يتجلى عدل الله وحكمته ،فيحاسب الناس على
ً ً
عادال ال ُيظلمون فيه مثقال ّ
ذرة ،قال تعالى :ﮋﭪﭫ
أعمالهم حسابا

ليـ
تع
لل
ة

ﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮊ [األنبياء . ]47 :

ُ
وعندها تنشر الصحف ،وينكشف المستور ،ويظهر كل مكتوم،
ُويحاسب اإلنسان على كل صغيرة وكبيرة من أعماله التي عملها في
الدنيا ،قال تعالى:ﮋﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

ما

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ٤٩ﮊ [الكهف] .

إل لك

ّ
ً
مستبشرا
فأما المؤمن فيأخذ كتابه بيمينه ،ويكون في موقف الحساب
بوعد الله لهُ ،
ً
حسابا ً
يسيرا ،كما قال الله تعالى :ﮋﭺﭻﭼ
ويحاسب
ﭽﭾ٧ﮀﮁﮂﮃ٨ﮊ [االنشقاق].
ُ
وأما الكافرون ،والعصاة المجرمون؛ ُفيعطون كتبهم من وراء ظهورهم،
ً
شديدا ،واألمر ً
عسيرا ،قال
ويأخذونها بشمائلهم ،ويكون الحساب عليهم

رت و

ني

تعالى :ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮊ [الفرقان. ]26:
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الخــــــــال�سة

ا

 -1الموت هو انتهاء الحيــاة واالنتقال من الـــدار الدنيا إلى الدار اآلخرة.
َ ُ ُ
 -2يوم القيامة يوم شديد األهوال ،وهو اليوم الذي ت ْحدث فيه التغيرات
العظيمة في الكون وتقف فيه جميع المخلوقات للحساب والجزاء.
ً
 -3البعث :هو إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم إيذانا بالحساب.
 -4يوم القيامة يخرج الناس من قبورهم؛ َليروا ما قدموا من أعمال،

إل د ا

رة

شرا ٌّ
فخير ،وإن ًّ
خيرا ٌ
ُويجازوا عليها إن ً
فشر .

من
لل
مــة
ا

لع
ا

 -5المؤمنون يوم القيامة يكونون آمنين ،وضاحكين مستبشرينّ ،
وأما
َّ
وذلة.
الكافرون والعصاة المجرمون فيكونون خائفين ،ترهقهم قترة ِ

حال الموت

المؤمن

هج
ا

ً
 -1اذكر ثالثا من أهم حوادث يوم القيامة.
 -2ما المقصود بكل من :البعث  -الحساب؟
 -3دلل من القرآن على ما يأتي:
أ -البعث بعد الموت.
ب -الحساب على أعمال اإلنسان والجزاء عليها.
 -4انقل الجدول التالي إلى دفترك ّ
وبين حال المؤمن وحال الكافر في
األحوال الثالثة المذكورة في الجدول:
حال البعث

حال الحساب

الكافر
http://E-learning-moe.edu.ye
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تقومي الوحدة الثالثة

ا

ّ -1بين معنى كل من:
ب  -اإليمان بالمالئكة .
أ -اإليمان بالغيب.
جـ  -اإليمان باليوم اآلخر  .د  -البعث .
ّ
 -2عدد أقسام الغيب.
 -3اذكر دليلين عقليين على قدرة الله تعالى على البعث بعد الموت.
 -4اذكر ما يأتي:
أً -
أربعا من صفات المالئكة.
بً -
أربعا من أعمال المالئكة ووظائفهم.
ً
دليال من القرآن الكريم يدل على ٍّ
كل مما يأتي:
 -5اذكر
أ -حتمية حدوث اليوم اآلخر.
ب -البعث وإحياء الموتى.
 -6علل ما يأتي:
أ -اإليمان باليوم اآلخر يمنح اإلنسان الرضا والقناعة.
ب -اإليمان باليوم اآلخر يدفع اإلنسان لإلحسان والعمل الصالح.
 -7ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة ( × ) أمام العبارة
الخطأ في كل مما يأتي:
( ).
أ  -اإليمان بالغيب يغرس فينا التقوى والمراقبة
( ).
ب -اختص الله بجميع أمور الغيب ولم يكشفها ألحد
( ).
جـ -من اإليمان بالغيب اإليمان بالمالئكة.
د -اإليمان باليوم اآلخر يحجز اإلنسان عن فعل المعصية ( ).
هـ -اإليمان باليوم اآلخر يقتضي االهتمام بأمور الدين فقط ( ).

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

ليـ
تع
لل
ة

ما

إل لك

رت و

ني
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ا
إل د ا
رة
من
لل
مــة
ا

لع
ا

الوحدة الرابعة

العدل اإللهي
الـــــــدرس الـــثـــانـــي:

وعد الله ووعيده ()1

الـــــــدرس الـــثـــالـــث:

وعد الله ووعيده ()2

هج
ا

الـــــــــــدرس األول:

الله العدل الحكيم

تــــــــقــــــــويــــــــم الــــــــــــــوحــــــــــــــدة الــــــــرابــــــــعــــــــة
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َّ
الد ْر ُس
َ
األ َّولُ

اهلل العــدل احلكيــم

ا
إل د ا

رة

 -1معنى العدل الحكيم.
 -2من مظاهر عدل الله وحكمته.
 -3مقتضيات اإليمان بعدل الله
وحكمته.

ﭧﭨ

ﮋﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩ ﭪﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

مـ
لعا
ا

ﭵ ﭶ ١٨ﮊ [آل عمران].

الحديث عن عدل الله يتعلق بأفعال الله ،وأن أفعاله كلها عدل
ّ
سنتعرف عليه في هذا الدرس إن شاء الله تعالى.
وحكمة ،وهو ما

ليـ
تع
لل
ة

معنى العدل احلكيم

عندما نقول إن الله عدل حكيم فمعنى ذلك ّأن الله ّ
منزه عن الظلم
وفعل القبيح ،وأنه ليس في أفعاله وتشريعه شيء من الفساد أو العبث.
من مظاهر عدل اهلل وحكمته

ما

وصف الله تعالى نفسه بالعدل الحكيم ،من خالل مظاهر العدل
والحكمة التي أشار إليها في كتابه الكريم ،والتي منها ما يلي:
َ
 -1أن الله تعالى ّبين لإلنسان طريق الخير وطريق الشر ،وجعله ُمخ َّي ًرا ،غير
ُ
مجبر علىفعل شيء أو تركه ،قال تعالى :ﮋﮠﮡﮊ [البلد]10:
وقال تعالى :ﮋﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ٣ﮊ [اإلنسان].
ً
َّ -2أن الله تعالى ال ُي ُ
عذب أحدا إال بذنبه ،وال يعاقبه بذنب غيره،
قال تعالى :ﮋﯼﯽﯾﯿﰀ٣٨ﰂﰃﰄﰅﰆﰇ٣٩ﰉ
ﰊﰋﰌ٤٠ﰎﰏﰐﰑ٤١ﮊ [النجم].

إل لك

رت و

ني
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ا

ّ
ً
 -3أن الله تعالى لم يكلف اإلنسان فوق طاقته ،وال أوجب عليه شيئا فوق
استطاعته ،قال تعالى :ﮋﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﮊ [البقرة.]286:
ّ
 -4أن الله تعالى ال يؤاخذ اإلنسان على أفعاله إال بعد إنذاره وإقامة
الحجة عليه ،قال تعالى :ﮋﯨﯩﯪﯫﯬﯭﮊ [اإلسراء.]15:

إل د ا

رة

مقت�سيات الإميان بعدل اهلل وحكمته

من
لل
مــة
ا

لع
ا

من مقتضيات اإليمان بأن الله تعالى عدل حكيم ما يلي:
 -1تنزيه الله سبحانه وتعالى عن صفات النقص ،والتي منها الظلم
والفساد ،والعبث ،وفعل القبيح ،قال تعالى :ﮋﯺﯻﯼﯽ
ﯾﯿﮊ [الصافات. ]180:
ّ
ّ
ّ
اإللهية التي قدرها الله على الخلق من مرض،
 -2اإليمان بأن األقدار
وموت ،وما أوجده الله سبحانه في الخلق من األوبئة ،والزالزل،
واألعاصير ،وغيرها ،إنما هي مخلوقة لحكمة أرادها الله سبحانه،
علمناها أم لم نعلمها.
 -3االلتزام بأوامر الله تعالى وتشريعاته ،وإن لم نعرف الحكمة من ذلك،
من منطلق إيماننا بأن الله لم ّ
يشرع تلك التشريعات إال لحكمة،
قال تعالى :ﮋﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﮊ [البقرة .]216 :
ّ -4
تجنب الظلم والفساد ،والتزام العدل والحكمة في جميع أفعالنا
وتصرفاتنا.

هج
ا
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الخــــــــال�سة

ا

-1الله تعالى عدل حكيمّ ،
منزه عن الظلم وفعل القبيح ،والفساد.
 -2كل أفعال الله وأوامره وتشريعاته إنما أوجدها الله سبحانه لحكمة
أرادها ،علمناها أم لم نعلمها.
ّ
ً
 -3من مظاهر عدل الله أنه جعل اإلنسان ّ
مختارا ،ولم يكلفه ما
ممي ًزا
ً
ال يطيق ،وأنه ال يعذب أحدا إال بعد إقامة الحجة عليه.
 -4من مقتضيات اإليمان بعدل الله تعالى وحكمته:
أ  -تنزيه الله سبحانه وتعالى عن صفات النقص.
ب -االلتزام بأوامر الله وتشريعاته على الوجه الذي أمر به.
جـ ّ -
تجنب الظلم والفساد ،والتزام العدل والحكمة في كل تصرفاتنا.

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

ليـ
تع
لل
ة

ما

 -1ما معنى أن الله عدل حكيم؟
ً
 -2اذكر ثالثة من مظاهر عدل الله وحكمته.
ّ
 -3عدد مقتضيات اإليمان بعدل الله وحكمته.
 -4ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة ( × ) أمام العبارة
الخطأ في كل مما يأتي:

إل لك

رت و

ب -اإليمان بعدل الله وحكمته واجب على أهل العلم فقط( .
جـ -من مظاهر عدل الله وحكمته ّ
(
حرية اإلنسان واختياره.

)

ني

أ -عدل الله وحكمته تعني أنه ّ
منزه عن العبث وفعل القبيح( .

)

30

الرتبية الإ�صالمية لل�صف الثامن ج 2

)

http://Yaman.E-learning-moe.edu.ye

َّ
الد ْر ُس
َّ
الث ِاني

وعد اهلل ووعيده ()1

ا
إل د ا

رة

 -1معنى وعد الله.
 -2اإليمان بصدق الوعد.
 -3من الوعد اإللهي في الدنيا.
 -4الجنة دار المتقين.

ﭧﭨ

ﮋﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﮊ [المائدة].

معنى وعد اهلل

من
لل
مــة
ا

لع
ا

َّ
اقتضى عدل الله سبحانه وتعالى أال يتساوى المؤمن وغير المؤمن،
خيرا فخير ،وإن ًّ
وأن ُيجازى الناس على أعمالهم ،إن ً
شرا فشر ،وهذا هو
ما يعرف بصدق الوعد والوعيد ،وهو ما سنتعرف عليه في هذا الدرس
والدرس الذي يليه إن شاء الله تعالى.
ّ
الوعد من الله :هو إخبار الله بما أعده للمؤمنين في الدنيا أو في
اآلخرة جزاء طاعتهم لله والتزامهم بتوجيهاته.
الإميان ب�سدق الوعد

هج
ا

من مقتضيات اإليمان :اإليمان بصدق ما وعد الله به عباده المؤمنين
من الجزاء العاجل في الدنيا ،والثواب اآلجل في اآلخرة.
ّ
ويترتب على اإليمان بصدق الوعد اإللهي ما يلي:
 -1اإليمان بأن المؤمنين الصادقين في إيمانهم ينالهم ما وعدهم الله
ّ
اإللهية
من األمن ،والخير ،والبركات ،والنصر ،والتأييد ،وسائر الوعود
ّ
التي وعدهم الله بها في الدنيا ،وأنه ال يتخلف شيء مما وعد الله به
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ا

عباده المؤمنين إال ما كان بسبب مخالفتهم ،وتقصيرهم ،أو زيادة في
االبتالء لهم لمضاعفة أجورهم ورفع درجاتهم.

إل د ا

 -2اإليمـــان بـــأن من لقـــي الله عز وجل ً
مؤمنـــا ّ
ً
مجتنبا
مؤد ًيا للواجبـــات،
تائبا عن المعاصي والسيئات ،فإن مصيره ّ
للكبائرً ،
الجنة والخلود فيها،
ً
مصداقا لقول الله تعالى :ﮋﮭﮮﮯﮰﮱﯓ

رة

مـ
لعا
ا

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ

ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﮊ [التوبة ،]72:وغيرها من اآليات.
من الوعد الإلهي في الدنيا

ليـ
تع
لل
ة

ما

ْ -1
وعد الله لعباده المؤمنين المستقيمين على طاعته بأن ينزل عليهم
بركات السماء ،وأن يخرج لهم خيرات األرض ،قال تعالى :ﮋﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﮊ [الجـن ]16:وقال تعالى :ﮋﭑﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﮊ [األعراف.]96 :
ْ -2
وعد الله تعالى لعباده المؤمنين المجاهدين في سبيله بالنصر والتأييد،
قال تعالى :ﮋﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﮊ [محمد.]7 :
ْ -3
وعد الله لعباده المؤمنين باألمن والتمكين في األرض ،قال تعالى:

إل لك

رت و

ﮋﭬﭭﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲﭳﭴﭵ

ني

ﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

ﮐﮑﮒﮓﮊ [النور .]55 :
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الجنة دار المتقين

ا

ّ
الجنة :هي دار القرار التي أعدها الله تعالى للمتقين ،ووعد بها عباده
المؤمنين في اآلخرة ،جزاء إيمانهم وطاعتهم ،قال تعالى :ﮋﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﮊ[البقرة،]133 :
وقال تعالى :ﮋﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮊ [البروج. ]11 :
وقد وصف الله الجنة في كتابه الكريم بما ال يستوعبه عقل ،وال
يخطر على قلب بشر ،قال الله تعالى :ﮋﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪ ٧١ﮊ [الزخرف] ،وفي الحديث القدسي يقول الله
َ َ َ َ ْ ٌ ََ ْ َ َ ُ ُ ٌ َ َ ْ َ َ
تعالى«َ :أ ْع َد ْد ُت ِل ِع َب ِادي َّ
الصا ِل ِحين ما ال عين رأت ،وال أذن س ِمعت ،وال
َ َْ
َ
َ
خ َط َر َعلى قل ِب َبش ٍر».

إل د ا

رة

لع
ا

من
لل
مــة
ا

نعيـــم الجنــــة

هج
ا

يمتاز نعيم ّ
الجنة بمميزات كثيرة ال حصر لها ،ومنها ما ّ يلي:
 -1أن الجنة نعيم دائم ال ينقطع ،وأن أهل ّ
الجنة خالدون مخلدون فيها
ً
أبدا ،ال نهاية لمقامهم فيها وال انقطاع ،قال تعالى :ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ١٠٧ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ١٠٨ﮊ [الكهف].
ّ
ّ
 -2أن الجنة دار نعيم ليس فيها شيء من المنغصات؛ قال تعالى :ﮋ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ  ٣٤ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜﮝﮞﮟﮠ( )1ﮡﮢﮣﮤ(٣٥ )2ﮊ [فاطر].
 -3أن ّ
الجنة هي دار أنبياء الله ،وأوليائه المخلصين ،وعباده المؤمنين
المتقين ،قال تعالى :ﮋﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﮊ [مريم.]63:
َ
(ُ )1ن ُ َصب :مشقة.
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الخــــــــال�سة

ا

ّ
 -1الوعد من الله تعالى :هو إخبار الله بما أعده للمؤمنين في الدنيا أو
في اآلخرة ،جزاء طاعتهم والتزامهم بأوامره.
 -2من مقتضيات اإليمان :اإليمان بصدق وعد الله في الدنيا واآلخرة.
 -3وعد الله عباده المؤمنين في الدنيا بالبركات والخيرات ،والنصر،
والتمكين ،واألمن ،وفي اآلخرة بالفوز بالجنة والخلود فيها.
ّ
 -4الجنة :هي دار القرار التي أعدها الله لعباده المؤمنين في اآلخرة ،جزاء
إيمانهم وطاعتهم ،وهي دار أنبياء الله ،وعباده المؤمنين المتقين.
ّ
ً
 -5الجنة نعيم دائم ال ينقطع ،وأهل ّ
الجنة خالدون مخلدون فيها أبدا.

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

ليـ
تع
لل
ة

ما

ً
 -1اذكر ثالثا من الوعود التي وعد الله بها عباده المؤمنين في الدنيا.
ّ
 -2علل ما يأتي:
ّ
 قد ال يتحقق بعض ما وعد الله المؤمنين في الدنيا. -3ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة ( × ) أمام العبارة
الخطأ في كل مما يأتي:
أ -من وعد الله في الدنيا الوعد بالخيرات وإنزال البركات ( ).
ب -الجنة قد ينالها اإلنسان باإليمان فقط دون عمل صالح ( ).
( ).
جـ -أعظم نعيم الجنة هو رضوان الله والخلود فيها
ّ
دّ -
( ).
الجنة دار نعيم ليس فيها شيء من المنغصات
 -4اذكر من القرآن الكريم ما يدل على النعيم العظيم في الجنة .

إل لك

رت و
ني

34
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َّ
الد ْر ُس
َّ ُ
الثا ِلث

وعد اهلل ووعيده ()2

ا
إل د ا

رة

 -1معنى الوعيد.
 -2اإليمان بصدق الوعيد.
 -3من صورالوعيد في الدنيا.
 -4وعيد الله في اآلخرة.
 -5الشفاعة.

ﭧﭨ

ﮋﭑﭒﭓﭔ
ﭕﭖﭗﭘ ﮊ
[ المائدة].

معنـى الوعيـــد

من
لل
مــة
ا

لع
ا

مـــن مقتضيات اإليمان كذلك اإليمان بصدق وعيد الله عز وجل،
وهـــو ما ّ
توعد الله بـــه المشـــركين ،والكافرين ،والمنافقيـــن ،والعصاة،
والمعانديـــن ،ومن فـــي حكمهم؛ من العذاب فـــي الدنيا أو في اآلخرة،
ّ
سنتعرف عليه في هذا الدرس إن شاء الله تعالى .
وهو ما
ّ
الوعيد :هو إخبار الله بما أعده من عقاب وعذاب للعصاة والكفار في
الدنيا أو في اآلخرة نتيجة معصيتهم لله تعالى ومخالفتهم لشرعه.
الإميان ب�سدق الوعيد

هج
ا

ّ
يترتب على اإليمان بصدق الوعيد ما يلي:
 -1اإليمان بأن الكافرين وأهل الفسق والفجور ينالهم ما ّ
توعدهم
الله من العذاب العاجل في الدنيا في أنفسهم ومعيشتهم ،وأنه
ّ
يتخلف شيء مما ّ
توعدهم الله به إال أن يكون ذلك من باب
ال
اإلمهال واالستدراج ،وتأجيل العقوبة لهم إلى اآلخرة ،قال تعالى:
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ  ١٨٢ﮕ ﮖﮗ
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ا

ﮘﮙﮚ١٨٣ﮊ [األعراف].
ّ
 -2اإليمان بأن من مات من أهل الشرك والكفر والعصيان غير تائب؛ فإن
ً
مصيره دخول النار والخلود فيها؛ مصداقا لقول الله تعالى :ﮋﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ [المائدة،]10:وقال
تعالى:ﮋﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳ
ﯴﯵﯶﯷﮊ [النساء ،]14:ونحو ذلك من اآليات.
 -3اإليمان بأن أهل النار ما استحقوا ذلك العذاب إال لسوء فعلهم ،حيث
ّ
اختاروا الضالل على الهدى ،وجحدوا بآيات الله ،وكذبوا رسله ،فكان
دخولهم النار هو جزاء الله العادل فيهم ،قال تعالى :ﮋﭑﭒﭓ

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

ليـ
تع
لل
ة

ﭔﭕﭖ٧٤ﭘﭙ ( )1ﭚﭛﭜﭝ (٧٥ )2ﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤ٧٦ﮊ [الزخرف].

من �سور الوعيد في الدنيا

ما

َ
وض َنك المعيشة الذي ّ
توعد الله به المعرضين
 -1الوعيد بسوء الحال
عنه ،المخالفين لشرعه وأوامره ،قال تعالى :ﮋﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﮊ [طه. ]24:
 -2الوعيد بالنقص ومحق البركة في األموال واألرزاق ،نتيجة التعامل
بالربا ،قال تعالى :ﮋﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱ ٢٧٨ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﮊ [لبقرة.]279،278:
ّ
للمفرطين القاعدين عن الجهاد
 -3الوعيد بالعذاب العاجل في الدنيا
في سبيل الله ،قال تعالى :ﮋﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮊ [التوبة .]39 :

إل لك

رت و

ني

36
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وعيد اهلل في الآخرة (عذاب النــار)

ا

نار ّ
جهنم :هي الدار التي أعدها الله للكافرين ومن في حكمهم
من العصاة والمجرمين ،قال تعالى :ﮋﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙﯚﯛﮊ [الجن.]23 :
وقد ورد ذكر نار ّ
جهنم في مواضع كثيرة من القرآن الكريم بأسماء
َ
مختلفة ّ
سماها الله بها ،وكلها تدل على ِعظ ِم هذه النار ،وشدة هولها
وعذابهاّ ،
فسماها :نار الجحيم ،وعذاب الحميم ،وعذاب السعير ،ومن
أسماء النار الواردة في القرآن الكريم كذلك ما يلي:
ُ -1
الح َطمة :أي التي ّ
ّ
ويتكسر كل ما ُيلقى فيها ،قال الله تعالى:
يتحطم

إل د ا

رة

لع
ا

من
لل
مــة
ا

ﮋﭱﭲﭳﭴﭵ٤ﭷﭸﭹﭺ٥ﭼﭽﭾ ٦ﮀ

ﮁﮂﮃ٧ﮊ [الهمزة ].
َ
َ -2سقر :قال تعالى :ﮋﭶﭷ٢٦ﭹﭺﭻﭼ٢٧ﭾﭿﮀﮁ ٢٨ﮊ [المدثر ] .
 -3لظى :أي اللهب الخالص الذي يذيب الصخور والحديد ،قال
تعالى :ﮋﭪﭫﭬﭭ١٥ﭯﭰ١٦ﮊ [المعارج] .
�سور من عذاب اأهل النار

هج
ا

ّ
ّ
تجلى غضب الله وسخطه فيما أعده الله للعصاة والمجرمين من
عذاب تقشعر له الجلود عند سماعه ،قال تعالى :ﮋﭬﭭﭮ
٤٣ﭰﭱ٤٤ﭳﭴﭵﭶ٤٥ﭸ ﭹ٤٦ﭻﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ  ٤٧ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ  ٤٨ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍ٤٩ﮊ

[الدخان] ،وقال تعالى :ﮋﮞﮟﮠﮡ
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ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯ١٩

ا

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ  ٢٠ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ  ٢١ﯞ ﯟ ﯠ

إل د ا

رة

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ٢٢ﮊ [الحج . ]22 - 19 :
وقد ورد في آيات كثيرة من كتاب الله الكريم بيان صور من عذاب
النار وأحوال أهلها ،ومن ذلك ما يلي:

مـ
لعا
ا

 -1وقود النار هو الناس والحجارة : :قال تعالى:ﮋﯛﯜﯝﯞ

ليـ
تع
لل
ة

ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﮊ [التحريم].
َ
 -2لباس أهل النار من الق ِطران وصفائح النار :قال تعالى :ﮋﮦ
ﮧﮨﮩﮪ ﮊ [الحج ،]19:وقال تعالى :ﮋﯕﯖﯗﯘ
ﯙﯚﮊ [إبراهيم .]50 :
َ
ُ
والق ِطران :سائل أسود منتن ،يشبه األسفلت المذاب ،تطلى به اإلبل.
ّ
 -3نار جهنم سجن ُمحكم اإلغالق على من فيها :قال تعالى :ﮋﮅ

ما

إل لك

ﮆﮇ٨ﮉﮊﮋ٩ﮊ [الهمزة] ،وقال تعالى :ﮋﯦﯧﯨ
ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

رت و

ﯷﯸﯹﯺﯻﮊ [السجدة .]20 :

ني

 -4عذاب النار عذاب دائم ال نهاية له وال انقطاع :قال تعالى :ﮋﮦﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ

ﯗﯘﯙﮊ [فاطر . ]36 :
38
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ال�سفاعـــة

ا

ورد في أحاديث صحيحة ما ّ
يدل على استحقاق النبي ﷺ للشفاعة
ّ
لمن شاء من أمته ،وذكر بعض المفسرين أن المراد بقوله تعالى :ﮋﮃﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ [اإلسراء ،]79:أنه مقام الشفاعة.
كما وردت أحاديث أخرى في استحقاق غير النبي ﷺ للشفاعة
َ ْ َ ُ ََْ ْ َ َ َ َ
الث ٌةَ :األ ْنب َي ُاءُ ،ثمَّ
كذلك ،في مثل قول النبي ﷺ« :يشفع يوم ال ِقيام ِة ث
ِ
ْ َ ُ ُّ َ
ال ُعل َم ُاء ،ث َّم الش َهد ُاء».
غير أن الشفاعة ال تكون إال للمؤمنين الصادقين في إيمانهم،
قال تعالى :ﮋﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﮊ [طه،]109 :
وال تعني الشفاعة بأي حال من األحوال إسقاط العذاب عمن يستحقه
من العصاة والمجرمين ،قال تعالى :ﮋﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﮊ
[غافر ،]18:وقال تعالى :ﮋﭑﭒﭓﭔﮊ [المدثر. ]48:

إل د ا

رة

لع
ا

من
لل
مــة
ا
الخــــــــال�سة

هج
ا

 -1من مقتضيات اإليمان :اإليمان بصدق وعيد الله عز وجل.
ّ
 -2الوعيد :هو إخبار الله بما أعده من عقاب للكافرين والعصاة في
الدنيا أو في اآلخرة نتيجة معصيتهم ومخالفتهم ألوامر الله تعالى.
ّ -3
توعد الله الكافرين والعصاة في الدنيا بسوء الحال ،وضنك
المعيشة ،والنقص ومحق البركة في األموال واألرزاق ،وفي اآلخرة
بدخول النار والخلود فيها.
 -4ورد ذكر نار ّ
جهنم في القرآن الكريم بأسماء مختلفة ،وهي تدل
http://E-learning-moe.edu.ye
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ا

على عظمة نار ّ
جهنم ،وشدة هولها وعذابها.
ّ
 -5يترتب على اإليمان بصدق الوعيد :اإليمان بما ينال الكفار والعصاة
من العذاب العاجل في الدنيا ،وعذاب النار اآلجل في اآلخرة ،والخلود
فيها ،وأنهم مستحقون لذلك جزاء كفرهم وعنادهم.
 -6الشفاعة كرامة يعطيها الله بعض رسله ،أو مالئكته ،أو أي أحد من
الناس لمكانتهم عند الله ،غير أنها ال تكون إال للمؤمنين الصادقين
في إيمانهم.

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

ليـ
تع
لل
ة

ما

 -1اذكر مثالين من الوعيد اإللهي للكافرين والعصاة في الدنيا.
ً
 -2اذكر ثالثا من أسماء النار ،مع ذكر دليل من القرآن على كل منها.
ً
دليال من القرآن الكريم يدل على ٍّ
كل مما يأتي:
 -3اذكر
ّ
ً
أ -أهل النار خالدون مخلدون فيها أبدا.
ب -وقود النار من الناس والحجارة.
جـ  -الشفاعة ال تعني إسقاط العذاب عن العصاة والمجرمين.
 -4ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة ( × ) أمام العبارة
الخطأ في كل مما يأتي:
( )
أ -من وعيد الله في الدنيا الوعد بالخيرات والبركات.
( )
ب -نار جهنم دليل غضب الله وسخطه على أهلها.
ّ
جـ -تعدد أسماء نار جهنم دليل على عظمتها وشدة هولها) ( .

إل لك

رت و

ني

40

الرتبية الإ�صالمية لل�صف الثامن ج 2

http://Yaman.E-learning-moe.edu.ye

تقويـم الوحدة الرابعة

ا

ّ -1بين معنى كل من :الوعد  -الوعيد.
 -2ما المقصود بقولنا :إن الله تعالى عدل حكيم؟
ً
 -3اذكر ثالثة من مظاهر عدل الله وحكمته.
 -4اذكر مقتضيات اإليمان بعدل الله وحكمته.
ً
 -5اذكر ثالثا من أسماء النار ،مع ذكر الدليل من القرآن على كل منها.
 -6اذكر الدليل من القرآن الكريم على ما يأتي:
ّ
أ -لم يكلف الله اإلنسان فوق طاقته.
ب  -وقود النار من الناس والحجارة.
جـ  -الشفاعة ال تعني إسقاط العذاب عن العصاة والمجرمين.
ّ
 -7علل ما يأتي:
أ  -من آثار اإليمان بعدل الله وحكمته وجود األمن واالستقرار.
ّ
ب -قد ال يتحقق وعد الله للمؤمنين في الدنيا.
 -8ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة ( × ) أمام العبارة
الخطأ في كل مما يأتي:

إل د ا

رة

لع
ا

من
لل
مــة
ا

( ).

ب -من آثار اإليمان بعدل الله وحكمته وجود مظاهر الفساد

( ).

جـ -من آثار اإليمان بعدل الله وحكمته البركة والخير الكثير

( ).

د -اختص الله بجميع أمور الغيب ولم يكشفها ألحد
هـ -من وعد الله في الدنيا الوعد بإنزال البركات

( ).
( ).

هج
ا

أ  -من مظاهر عدل الله وحكمته ّ
حرية اإلنسان واختياره

http://E-learning-moe.edu.ye

الرتبية الإ�صالمية لل�صف الثامن ج 2

41

ا
إل د ا
رة
مـ
لعا
ا
ليـ
تع
لل
ة

الــــــدرس الــثــانــي:

احترام الكبير

الــــــدرس الــثــالــث:

آداب الطريق

الــــــدرس الـــرابـــع:

التعاون على الخير

الــــدرس الــخــامــس:

صلة األرحام

الــــدرس الــســادس:

اإلحسان

الـــــدرس الــســابــع:

فضل المجاهد في سبيل الله

ما

الـــــــــــدرس األول:

االستقامة

إل لك
رت و
ني

تـــــقـــــويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الــــــمــــــجــــــال

42

الرتبية الإ�صالمية لل�صف الثامن ج 2

http://Yaman.E-learning-moe.edu.ye

َّ
الد ْر ُس
َ
األ َّولُ

االستقامـــة

ا
إل د ا

رة

 -1معنى االستقامة .
 -2أهمية االستقامة.
 -3مظاهر االستقامة.
 -4كيف تتحقق االستقامة.
 -5عوامل االستقامة.

ﭧﭨﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭗﭘﭙ ﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢ
ﭣﭤ ﮊ

[فصلت]

لع
ا

من
لل
مــة
ا

جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال :يارسول الله ،قل لي في اإلسالم
ً
ً
ْ َْ ُ
َّ
«
قال:
بعدك.
ا
أحد
عنه
أسأل
ال
قوال
ثم
بالله
ت
ن
آم
قل
استق ْم» (.)1
ِ
ِ

هج
ا

�شــرح احلديث
حرص صحابة رسول الله ﷺ على التعرف على أحكام الدين وشرائعه،
وكانوا يحرصون على سؤال النبي ﷺ وأخذ العلم عنه ،ومن ذلك ما ورد في
الحديث الشريف المذكور ،فقد جاء رجل من أصحاب النبي ﷺ ويسمى
سفيان بن عبد الله الثقفي ،وسأل رسول الله ﷺ أن يخبره بأمر جامع لمعاني
الدين كله يكفيه عن سؤال غيره من الناس ،فأوصاه النبي ﷺ في عبارة موجزة،
أن يثبت على اإليمان بالله ،وأن يستقيم على طاعته.

معنـىاال�شتقامـة
ُيقصد باالستقامة :طاعة الله فيما أمر ،واجتناب ما ّ
حرم ،وطاعة الرسول

صلى الله عليه وآله وسلم  ،والسير وفق تعاليمه ،بامتثال أمره ،واجتناب نهيه.
()1أخرجه النسائي ،ح (.)11489

http://E-learning-moe.edu.ye

الرتبية الإ�صالمية لل�صف الثامن ج 2

43

ا

اأهميـة اال�شتقامـة
االستقامة تمثل الجانب التطبيقي العملي للدين اإلسالمي الحنيف،
ً
وشاهدا ًّ
ًّ
ً
حيا على صدق اإليمان ،ومدى التزام
حقيقيا
اختبارا
وهي تمثل
المسلم الديني في جميع مناحي الحياة.

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

كيف تتح ّقق اال�شتقامـــة
ّ
تتحقق االستقامة الكاملة في اآلتي:

ليـ
تع
لل
ة

ّ
ومحبته،
 .1استقامة القلب :وتكون باإليمان بالله تعالى وتوحيده،
وتعظيمه ،ومراقبته ،والخوف منه ،فإذا كان القلب على هذا النحو من
ّ
اإليمان واالستقامة ،فستتحقق االستقامة لسائر األعضاء والجوارح ،وفي
َ
ْ ًَ َ َ
ذلك يقول الرسول ﷺَ « :أال َوإ َّن ِفي َ
الج َس ِد ُمضغة ِإذا َصل َح ْت َصل َح
ِ
ْ
ُّ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
َ ُ ُ ُّ َ َ َ َ َ
ُ
َ
الج َسد كل ُهَ ،و ِإذا ف َسد ْت ف َسد الج َسد كله ،أال َو ِه َي القل ُب» .
ّ
 .2استقامة اللسان :وتتحقق باإلكثار من ذكر لله وشكره ،والتزام الصدق،
وتعويد اللسان على الكالم ّ
الطيب والقول الحسن ،واجتناب الكذب
والزور ،والكالم الفاحش البذيئ ،فإذا كان اللسان على هذا النحو من
االستقامة كان ذلك ً
سببا في سالمة القلب وصالح الجوارح واستقامتها،
َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ
َ
يم قل ُب ُه َ ،وال
قال رسول الله ﷺ« :ال يست ِقيم إيمان عب ٍد حتى يست ِق
َ ْ َ ُ َ ْ ُ ُ َ َّ َ ْ َ َ ُ
يم ِل َسان ُه».
يست ِقيم قلبه حتى يست ِق

ما

إل لك

رت و

ني

 .3استقامة الجوارح :فما من عضو من أعضاء اإلنسان إال وخلقه
الله لحكمة ،وهيأه للقيام بوظيفة ،والواجب على اإلنسان أن يستعمل
أعضاءه وجوارحه ونعم الله عليه فيما أمر الله ،على النحو الذي ّ
يحبه
الله ويرضاه ،وبذلك تتحقق االستقامة التي أرادها الله تعالى.
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عوامل اال�شتقامة
ّ
المهمة التي تعين اإلنسان على االستقامة ما يلي:
من الوسائل والعوامل

ا

إل د ا

 .1االرتباط الوثيق بالله :بدوام ذكر الله ،وااللتجاء إليه واالستعانة به في
كل شؤون الحياة.

رة

 .2االلتزام بالفرائض :ومن أهمها الصالة التي فرضها الله؛ لما لها من تأثير
وجداني على اإلنسان ،وتوجيهه التوجيه السليم نحو االستقامة على طاعة

لع
ا

الله واجتناب معصيته ،قال تعالى :ﮋﯠﯡﯢﯣﯤﯥ

ﯦﯧﯨﯩﮊ [العنكبوت . ]45 :

من
لل
مــة
ا

 .3االهتــداء بالقــرآن الكريــم :وذل����ك بأن نتعام����ل مع كتاب الل����ه الكريم على
أن����ه كت����اب هداي����ة ف����ي جميع مج����االت الحياة ،قال تعال����ى :ﮋﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ  ١٥ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕ

ﮖ ١٦ﮊ [المائدة] .

 .4القدوة الصالحة :بالسير على نهج األنبياء واألولياء وأعالم الهدى ،قال
تعالى :ﮋﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﮊ [األنعام  ،]90 :وأعظم من

هج
ا

نقتدي به هو النبي األعظم سيدنا محمد ﷺ  ،قال تعالى :ﮋﯯﯰ ﯱﯲ

ﯳﯴﯵﯶﯷ ﯸ ﯹﯺﯻﯼ ﯽﯾﯿ ﮊ [األحزاب .]21 :

 .5حسن اختيار األصدقاء :فالجليس له أعظم األثر على جليسه ،ولذا فقد
َ
ْ
َ
أوصانا النبي ﷺ بحسن اختيار الجليس ،فقال« :ال َم ْر ُء َعلى ِد ِين خ ِلي ِل ِه
َْ ُ َ ُ ُ
َ
فل َي ْنظ ْر أ َحدك ْم َم ْن ُيخا ِل ْل».
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مـا ي�شتفــاد مـن الـدر�س

ا

 - 1االستقامة دليل اإليمان الصادق.
 -2االستقامة تمثل الجانب التطبيقي العملي للدين اإلسالمي الحنيف.
ّ
 - 3تتحقق االستقامة الكاملة باستقامة القلب واللسان والجوارح.
 -4االستقامة طريق إلى ّ
محبة الله ورضوانه.
 -5لالستقامة ثمارها العاجلة في الدنيا واآلجلة في اآلخرة.
 -6االستقامة عامل من عوامل النصر والتمكين في األرض.

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

ليـ
تع
لل
ة

ما

)1
)2
)3
)4
)5

اذكر معنى االستقامة.
ّ
بماذا تتحقق االستقامة الكاملة ؟
اذكر العوامل التي تساعد على تحقق االستقامة .
ّبين ّ
أهمية المحافظة على الصالة في تحقق االستقامة .
ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (×) أمام العبارة
الخطأ فيما يأتي:

إل لك

رت و

أ  -االستقامة دليل على صدق اإليمان.
ب -االستقامة تمثل الجانب األقل أهمية في حياة اإلنسان المسلم.
ّ
ج� -الختيار األصدقاء أهمية كبيرة في تحقق االستقامة.
د  -من عوامل االستقامة االقتداء باألنبياء وأعالم الهدى.

( )
( )
( )
( )

ني

َ َْ َ ُ َ ُ
َ
ان َع ْب ٍد َح َّتى َي ْس َت ِق َ
يم
عالم يدل قول النبي ﷺ « :ال يست ِقيم إيم
)6
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
يم قل ُب ُه َح َّتى َي ْس َت ِق َ
قل ُب ُهَ ،وال َي ْس َت ِق ُ
يم ِل َسان ُه»؟
46
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َّ
الد ْر ُس
َّ
الث ِاني

احترام الكبير

ا
إل د ا

ﭧ ﭨ ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

 .1مظاهر احترام الكبير.

رة

 .2فوائد احترام الكبير.

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ

ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ

ﮒﮊ [الروم].

معاين املفردات
الكلمة

ليس منا
ُيجل كبيرنا
يرحم صغيرنا

معناها

ليس من المسلمين.
ّ
يقدر الكبير من المسلمين ويحترمه.
يرح���م الصغي���ر م���ن أوالد المس���لمين
ويعطف عليه.
يعطي أهل العلم من المسلمين حقهم
من اإلجالل والتقدير.

هج
ا

يعرف لعالمنا حقه

من
لل
مــة
ا

لع
ا

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم َ (( :ل ْي َس ِم ّنا َم ْن َلمْ
َّ
َ
َ َ
ُي ِج َّل ك ِب َيرناَ ،و َي ْر َح ْم َص ِغ َيرناَ ،و َي ْع ِر ْف ِل َعا ِل ِم َنا َحق ُه)) (.)1

�شرح احلديث
يبين النبي ﷺ ً
في الحديث الشريف المذكور ّ
جانبا من الجوانب األخالقية
المهمة ،أال وهو احترام من هم أكبر ّمنا ًّ
سنا ،وفي مقدمتهم الوالدان ،والعلماء،
ّ
وأهل الفضل ،وإعطاؤهم حقهم من االحترام ،واإلجالل ،وحسن المعاملة،
( )1أخرجه الحاكم ،ح (.)421
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ا

ّ
ُ
باإلضافة إلى خلق الرحمة بالصغار ،والعطف عليهم ،ويؤكد الرسول ﷺ على
ّ
ّ
أن ذلك من األخالق الحميدة والقيم النبيلة التي حث عليها اإلسالم ،وأن
ّ
ُ
ً
جديرا بأن يكون من المسلمين.
من ال يتخلق بهذا الخلق فليس

إل د ا

رة

مظاهر احرتام الكبري
ّ
ً
آباؤنا وأمهاتنا ،ومعلمونا ،ومن هم أكبر ّمنا ّ
سنا ،وأعلى ً
مقاما ،هم من أفنوا
أعمارهم في سبيل سعادتنا ،ورعايتنا ،وتعليمنا ،وهم من يعملون جاهدين على
خدمة المجتمع ،وتوفير متطلبات الحياة؛ لذلك فإن لهم علينا أعظم الحقوق،
ّ
السلوكيات
بالوفاء لهم ،واإلحسان إليهم ،واحترامهم ،وتقدير منزلتهم ،بجملة من
ّ
المعبرة ،والتي من أهمها ما يلي:
 -1معاملتهم ُ
بالحسنى ،والتخاطب معهم بالكالم الحسن :ومن ذلك
استخدام العبارات التي تدل على احترام الكبير وتقدير مكانته في المجتمع،
ومناداته باالسم والصفة التي يحب أن ُينادى بها.
ّ
 -2تقديمهم في الكالم والمجلس وغيره :فال نتكلم قبل الكبير ،وال نأكل
ّ
أو نشرب قبله ،ونقدمه قبلنا في الدخول أو الخروج ،ونفسح له في المكان
ّ
ّ
والمجلس الالئق به ،ونؤثره على أنفسنا بالمقعد وبالدور الذي يتطلب
الوقوف واالنتظار ،وغير ذلك.
ّ
والتحية :امن اآلداب التي علمنا اإلسالم :السالم على
 -3ابتداؤهم بالسالم
األخ المسلم ،ومن آداب السالم أن يبدأ الصغير بإلقاء السالم على الكبير،
وذلك من باب احترام الكبير وتقديره.
ّ -4
التبرم من ّ
تجنب السخرية من الكبير وعدم ّ
تصرفاته وآرائه ومواقفه،
وال ّ
سيما الوالدان وأهل العلم والفضل ،قال تعالى في شأن الوالدين :ﮋﮠ

مـ
لعا
ا

ليـ
تع
لل
ة

ما

إل لك

رت و

ني

ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

48

ﮯﮰﮊ [اإلسراء .]23 :
الرتبية الإ�صالمية لل�صف الثامن ج 2

http://Yaman.E-learning-moe.edu.ye

مـا ي�شتفــاد مـن الـدر�س

ا

 - 1احترام الكبير من القيم التي حث عليها اإلسالم.
 -2وجوب احترام الكبير وتوقيره ،وتقدير مكانته في المجتمع.
 - 3احترام الكبير وتوقيره دليل على اإليمان وحسن الخلق.

إل د ا

رة

 -4الرحمة بالصغير من اإلحسان الذي أمر به الشرع.
 -5وجوب إجالل العالم وإعطائه حقه من االحترام والتقدير.
ّ
 -1اشترك مع بعض زمالئك وبإشراف المعلم ،في عمل بطائق احترام الكبير
ثم قوموا بتعليقها في جدار الفصل والمدرسة.
ِّ -2
صنف العبارات اآلتية في جدول ّ
تبين فيه الصفات التي هي من احترام
الكبير ،والصفات التي هي من سوء المعاملة للكبير:
َن َش ٌ
اط
ّ
احترامه  -السخرية منه  -حسن التخاطب معه  -التضجر من موقفه -
الدعاء له  -رفع الصوت عليه  -سبقه في الدخول إلى البيت  -اإلفساح
له في المجلس  -مناداته بصفة ال يحبها  -االعتراض على كالمه -إيثاره
بمقعد الباص الذي سبقت إليه.

لع
ا

من
لل
مــة
ا

هج
ا

 )1اذكر حديث احترام الكبير.
 )2عدد مظاهر احترام الكبير.
 )3ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:

 -1احترام الكبير دليل على:
ج  -نقص اإليمان.
ب  -سوء الخلق.
أ-حسن الخلق.
 -2من مظاهر احترام الكبير وتوقيره مناداته:
أ -باسمه .ب  -بلقبه .ج  -بالصفة التي ّ
يحب أن نناديه بها.

 )4اذكر ما يستفاد من الدرس.
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َّ
الد ْر ُس
َّ ُ
الثا ِلث

آداب الطريق

ا
إل د ا

قال تعالى :ﮋﯿ ﰀ ﰁ

رة

 .1صور من آداب الطريق.

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ

 .2عدم فعل السلوكيات السيئة في الطريق.

مـ
لعا
ا

 .3ثمار التزام آداب الطريق.

ْ ُ

ُ

ﰊ ﰋﰌ

ﰍ ﰎﮊ

(النساء )86 :

َ

ليـ
تع
لل
ة

قال رسول الله ﷺ« :إ َّياك ْم َوال ُجل َ ُّ
ات» ،قالوا  :يا رسول
وس ِبالط ُرق ِ
ِ
َ
ُ
الله ما لنا من مجالسنا ُب ٌّد َن َت َح َّد ُث فيها ،فقال ﷺ« :إ ْن أ َب ْي ُت ْم إ َّال ُ
الجل َ
وس
ِ

ِ

ََ
َ ُّ ْ
َّ َ َّ
ُّ
ض ال َب َصرِ،
يق َحق ُه» ،قالوا :وما حقه يا رسول الله؟ قال « :غ
فأ ْع ُطوا الط ِر
َ َ ُّ َ
ْ َ
األ َذىَ ،و َر ُّد َّ َ َ َ ْ ْ َ ْ
وكف
وفَ ،و َّالن ْه ُي َع ِن ال ُم ْنك ِر» (.)1
السال ِم ،واألم ُر ِبالمع ُر ِ

الكلمة

معناها

كف النظر إلى ما ّ
حرم الله.
ّ
تجنب ّ
أذية اآلخرين.

إل لك

غض البصر
كف األذى

ما

معاين املفردات

رت و

ني

�شرح احلديث
ُّ
المجتمع ِّ
ورقيه،
أرشد اإلسالم إلى األخالق الحميدة التي تقود إلى تقدمِ
ِ
ُ َ
األخالقُ :
آداب الطريق.
جوانبهاِ ،وم ْن هذه
المسلم في كل
تشمل حياة
والتي
ِ
ِ
ِ
ّ
وفي الحديث الشريف المذكور يحذر النبي ﷺ المسلمين من الجلوس
( )1أخرجه أبو داود ،ح (.)4815
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ا

يتسبب ذلك في ّ
في الطرقات ،لكي ال َّ
أذية المارة ،ويرشدهم كذلك إلى
جملة من اآلداب التي يجب أن يراعيها اإلنسان إذا جلس في الطريق للضرورة
ّ
والحاجة التي ال بد منها.

إل د ا

رة

اآداب الطريــق
من آداب الطريق التي حث عليها الشرع ،والتي ينبغي للمسلم االلتزام بها ما يلي:
ّ
ً
 -1رد السالم على من سلم عليه :امتثاال لقوله تعلى :ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﮊ

[النساء  ،]86 :وذلك لما في السالم من تقوية روابط

من
لل
مــة
ا

لع
ا

األخوة وأواصر ّ
المحبة بين المسلمين.
 -2غض البصر عما ّ
حرم الله :وذلك بحفظ العين من النظر إلى النساء ،وغض النظر
عن تتبع عورات المارة من الناس ،أو التطلع إلى المنازل القريبة ،وغير ذلك.
للمارة ِّ
 -3كف األذى :سواء كان بالقول؛ كالتعرض ّ
بالسباب ،والشتائم ،والكالم الفاحش
ّ
البذيىء ،أو كان بالفعل؛ كاالعتداء ،والتضييق على ّ
المارة ،ورمي المخلفات في
الطريق ،وغير ذلك.
 -4األمر بالمعروف :بتقديم النصيحة لمن يحتاج إليها ،وإرشاد الضال ،ومساعدة
من يحتاج المساعدة ،مثل :المعاق ،والمكفوف ،وكبير ِّ
الس ّن ،وغيرهم ،وإزالة
ً
األذى عن الطريق ،حفاظا على حياة الناس ،وسالمتهم.
 -5النهي عن المنكر والسعي إلزالته :والمنكر هو األمر المخالف للشرع ،أو
اآلداب ُ
المتعارف عليها ،ومن ذلك :منع األطفال من استخدام الطريق مالعب
للكرة ،ومنع من يرمي المخلفات ،وزجر من يفعل ذلك ،والتنبيه على أن ذلك

هج
ا

ليس من أخالق المسلمين.
سيما َ
 -6عدم الجلوس لغير ضرورة لوقت طويل في الطرقات واألرصفة ،وال ّ
أمام
ّ
ً
ومحالت البيع والشراء؛ ألن ذلك ّ
إحراجا ألصحاب
يسبب
أبواب المنازل
ّ
البيوت والمترددين على تلك المحالت وإزعاجهم.
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آداب الطريق
ثمار
ِ
االلتزام با ِ

ا

لاللتزام بآداب الطريق فوائد وثمار تعود على الفرد والمجتمع ،منها ما يلي:
 -1تيسير حركة الناس في الطرقات .
 -2الحفاظ على حرمات الناس وحقوقهم.
 -3نشر قيم اإلحسان والتعاون بين الناس .
 -4نشر األمن والسكينة في المجتمع.

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

مـا ي�شتفــاد مـن الـدر�س

ليـ
تع
لل
ة

 -1تجنب الجلوس في الطرقات إال لحاجة.
ّ -2
تجنب إيذاء الناس بالقول أو الفعل.
 -3المسلم يلتزم بتوجيهات الشرع في سلوكه وجميع تصرفاته.
 -4عظمة دين اإلسالم في الحفاظ على حرمات الناس وأعراضهم.
 -5االلتزام بآداب الطريق دليل على وعي المجتمع ّ
ورقيه وتطوره.
 -6وجوب النهي عن المنكر ومحاربة المظاهر السيئة في المجتمع.

ما

إل لك

َ َ ٌ اشترك مع بعض زمالئك في عمل بطائق آداب الطريق ثم قوموا بتعليقها
نشاط
في المدرسة ،والصف ،والمسجد ،وفي األماكن البارزة في الحي أو القرية.

رت و
ني
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ا

 )1اذكر حديث آداب الطريق .
غض البصر ّ -
ّ )2بين معنى ما يأتيّ :
كف األذى.
ّ
عدد َ
آداب الطريق المذكورة في الحديث .
)3

إل د ا

رة

بآداب الطريق.
االلتزام
 )4اذكر أربعة من ثمار وفوائد
ِ
ِ
 )5ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (×) أمام العبارة الخطأ

لع
ا

فيما يأتي:

ب -ال مانع من استخدام الطريق أماكن للعب الكرة

( ).

من
لل
مــة
ا

أ -من حق اإلنسان أن يعمل ما يشاء في الطريق

( ).

ّ
ج� -االلتزام بآداب الطريق دليل على وعي المجتمع وتحضره

( ).

 )6ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:
 -1الجلوس في الطريق العام :

ب -جائز للضرورة.

ج�  -غير جائز.

هج
ا

أ  -مستحب.
ً
 -2إذا رأيت طفال يرمي القمامة في الطريق :
ب  -أتركه وشأنه.
أ  -أساعده على ذلك.
ج�  -أنصحه بعدم فعل ذلك وأدله على المكان المناسب.
 -3إذا رأيت بعض زمالئك يلعبون الكرة في الطريق العام:

أ  -أشاركهم اللعب  .ب -أتركهم وشأنهم .ج�  -أنصحهم وأمنعهم من ذلك.
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َّ
الد ْر ُس
َّ
الر ِاب ُع

التعاون على اخلري

ا
إل د ا

قال الله تعالى:

رة

-1أهمية التعاون على الخير.
 -2مظاهر التعاون على الخير.

مـ
لعا
ا

ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ
ﯼﯽﯾﮊ [المائدة ]2 :

 -3آثار التعاون على الخير في المجتمع.

ليـ
تع
لل
ة

ُّ ْ َ َّ
َ َّ
ْ ُ ً ُ
قال رسولﷺَ � :م ْن نف َس َع ْن ُمؤ ِم ٍن ك ْر َبة ِم ْن ك َر ِب الدن َيا نف َس
َ َّ َ َّ
َّ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ ً ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ
اللهُ
ُ
ْ
الله عنه كربة ِمن كر ِب يو ِم ال ِقيام ِة ،ومن يسر على مع ِس ٍر يسر
ََ
ُّ ْ
ُّ ْ
ُ َّ ُ
اآلخ َر ِة
اآلخ َر ِةَ ،و َم ْن َس َت َر ُم ْس ِل ًما َس َت َره الله ِفي الدن َيا َو ِ
عل ْي ِه ِفي الدن َيا َو ِ
َ
ْ
َّ
َ َ ْ ُ
َوالل ُه ِفي َع ْو ِن ال َع ْب ِد َما كان ال َع ْبد ِفي َع ْو ِن أ ِخ ِيه � (.)1

ما

معاين املفردات

رت و

ّفرج.
ضيق وغم شديد.
عاجز عن قضاء ما عليه من دين.
أخفى ما يعلم من عيوبه.

ني

ّ
نفس
كربة
معسر
ً
مسلما
ستر

إل لك

الكلمة

معناها

( )1رواه مسلم ،ح (.)2699
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�شرح احلديث

ا

ّ
أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالتعاون على الخير ،واالجتماع عليه؛ لما يترتب
ّ
ّ
والمحبة وقضاء حوائج المؤمنين وتقوية أمرهم ،كما حذرهم
على ذلك من األلفة
من التعاون على اإلثم أو الوقوف مع العدوان ،قال تعالى :ﮋﯭﯮﯯﯰﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﮊ [المائدة . ]2 :
وفي الحديث الشريف المذكور يحث النبي � المسلمين على الشعور بآالم
بعضهم ،وأن يمدوا يد العون والمساعدة في كل ما يحتاج إليه إخوانهم المسلمون.
فاإلسالم يريدنا أن نكون ّأمة واحدة متعاونة متراحمة ،كالجسد الواحد ،كما
َ
َ
َ
ََ ُ ْ ُْ َ َ
ين ِفى ت َو ِّاد ِه ْم َوت َع ُاط ِف ِه ْم َوت َر ُاح ِم ِه ْم َمث ُل
أخبر بذلك الرسول � بقوله« :مثل المؤ ِم ِن
ْ
ْ
ْال َج َس ِد ِإ َذا ْاش َت َكى ِم ْن ُه ُع ْض ٌو َت َد َاعى َسا ِئ ُر ال َج َس ِد ب َّ
الس َه ِر َوال ُح َّمى» ،وقوله :ﷺ:
ِ
ْ
«ال ُم ْؤم ُن ِل ْل ُم ْؤمن َك ْال ُب ْن َيان َي ُش ُّد َب ْع ُض ُه َب ْع ًضا» ،وبذلك ّ
يتوحد صف المسلمين
ِ
ِ
ِِ
ّ
وتجتمع كلمتهمّ ،
وتتعزز ّقوتهم ،وتتحقق عزتهم ونهضتهم ،ورفعتهم.

إل د ا

رة

لع
ا

من
لل
مــة
ا

اأهميـة التعــاون عــلى اخليـــر

هج
ا

للتعاون على الخير أهميته البالغة في حياة الفرد والمجتمع ،ومن ذلك ما يلي:
 -1التعاون ّ
يعمق روح المحبة واأللفة ،واإلخاء ،ويعزز الثقة بين أفراد المجتمع.
 -2التعاون يسهم في رفع المعاناة عن المسلمين ،وبه تستقيم حياتهم ،وتصلح
ُ
به أمورهم ،وتحل به مشاكلهم.
 -3بالتعاون يعم الخير في المجتمع ،ويسود العدل ،وتحل الطمأنينة في النفوس.
 -4التعاون يحمي المسلمين من نوازع الخالف والشقاق والتنازع.
مظاهــر التعــاون عـــلى اخليـر
للتعاون على الخير مظاهر متعددة في حياتنا ،ومنها:
 -1التناصح بين المسلمين ،والقيام بواجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
الله وعبادته.
واالجتماع على طاعة
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ا

 -2مساعدة ُ
الم ْع ِسر على قضاء دينه ،وإمهاله حتى يتيسر له القضاء.
 -3التبرع والمشاركة في األعمال الخيرية ،ومشاريع الصدقة الجارية .
 -4الوقوف إلى جانب إخواننا المسلمين المتضررين بسبب الكوارث الطبيعية
مثل :الزالزل ،والفيضانات ،وغيرها ،ومواساتهم.
 -5تقديم المساعدة لمن يحتاج إليها من المسلمين ،ومناصرة المضطهدين
منهم ،والوقوف معهم أينما كانوا ضد أي عدوان قد يحصل عليهم.
 -6الوقوف إلى جانب إخواننا المسلمين في فلسطين؛ لتحرير األقصى والمقدسات
اإلسالمية من اليهود المحتلين الغاصبين .

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

ليـ
تع
لل
ة

اآثار التعاون على اخلري

ما

للتعاون على الخير آثار ونتائج طيبة على الفرد والمجتمع ،ومنها ما يلي:
 -1التكافل والتناصح بين أفراد المجتمع المسلم.
 -2نشر األمن والسكينة في المجتمع.
 -3الحفاظ على وحدة الصف بين أفراد المجتمع المسلم.
 -4إقامة الحق والعدل ،ومحاربة الظلم والفساد.
 -5الشعور بالسعادة والراحة والطمأنينة.

إل لك

مـا ي�شتفــاد مـن الـدر�س

رت و

ّ
المحبة والتعاون.
 -1المجتمع المسلم مجتمع مترابط تسوده
 -2المسلمون أقوياء باجتماعهم ووحدة كلمتهم.
 -3المسلم يعين إخوانه المسلمين ويشد من أزرهم.
 -4وجوب تقديم العون والمساعدة للمحتاجين.
-5وجوب نصرة المسلمين المستضعفين أينما كانوا.

ني
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ا

ََ
نش ٌاط

شارك زمالءك في عمل صندوق خيري في الصف أو في المسجد،
ثم قوموا بتوزيع المبالغ المحصلة على فقراء الحي أو القرية .

إل د ا
رة

من
لل
مــة
ا

لع
ا

 -1أكمل الحديث :
ّ
قال رسول الله �« :من نفس عن مؤمن كربة »...إلى آخر الحديث
َ -2ب ِّي ْن معنى ما يأتي:
ّ
ً
مسلما.
نفس  -كربة  -ستر
ّ
 -3اذكر اآلية الدالة على وجوب التعاون على الخير بين المسلمين.
ّ
 -4وضح بأسلوبك أهمية التعاون بين المسلمين.
ّ
 -5عدد ثالثة من مظاهر التعاون بين أفراد المجتمع المسلم.
 -6ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة (×) أمام العبارة الخطأ
فيما يأتي ،مع تصحيح الخطأ إن وجد:
( )
أ -النصيحة مظهر من مظاهر التعاون بين المسلمين.
( )
بّ -قوة المسلمين وعزتهم في االهتمام بشؤونهم الخاصة.
( )
ج�  -المسلمون يتعاونون إلزالة الظلم والفساد.
د  -التعاون بين المسلمين من أهم أسباب النصر على األعداء) ( .
( )
ه�  -المسلم يهتم بأحوال المسلمين أينما كانوا.
 -7اذكر ثالثة من آثار التعاون بين المسلمين.
ً
موضوعا تتحدث فيه عن واجب المسلمين نحو بعضهم.
 -8اكتب
 -9اذكر ما يستفاد من الدرس .

هج
ا
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َّ
الد ْر ُس
َّ
الخ ِام ُس

صلـــة األرحــام

ا
إل د ا

رة

ﮋﭻﭼﭽﭾﭿ

ﮀﮁﮂ

مـ
لعا
ا

.1
.2
.3
.4
.5

من هم األرحام .
معنى صلة األرحام.
فضل صلة األرحام.
آثار قطيعة األرحام.
فوائد صلة األرحام.

ﭧﭨ

ﮊ

[النحل)90 :

معاين املفردات
الكلمة

معناها

يوسع الله له رزقه ويبارك له فيه.
ّ
ُيؤخر له في أجله؛ أي  :يطول عمره.

ما

ُيبسط له في رزقه
ُينسأ له في أثره

ليـ
تع
لل
ة

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
َ
ََ
َ
ََ َْ
َْ
ْ
« َم ْن أ َح َّب أن ُي ْب َس َط ل ُه ِفى ِرز ِق ِه َو ُي ْن َسأ ل ُه ِفى أث ِر ِه فل َي ِص ْل َر ِح َم ُه» (.)1

إل لك

من هـم ذوو االأرحــام
َ
األرحام هم القرابة الذين تربطهم صلة النسب من ِ ِّ
األب
ِ
جهة األم ِأو ِ
ً ً
وإناثاُ ،
الوالدان ،واألجداد ،واألوالد ،واإلخوة ،واألخوات ،واألعمام،
وهم:
ذكورا
ِ
ّ
والعمات ،واألخوال ،والخاالت ،وأبناؤهم.

رت و

ني

معنى �شلة االأرحام
َ
ّ
ُ
بصلة األرحام :اإلحسان إلى األقارب ،وتفقد أحوالهم ،وعدم القطيعة بينهم.
يقصد ِ
( )1متفق عليه.
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ا

�شرح احلديث
ّ
الدنيوية العاجلةّ ،
يبين النبي ﷺ في
في بيان أهمية صلة الرحم ،وفائدتها
الحديث المذكور أن صلة الرحم سبب في سعة الرزق ،وحصول البركة في
صحة اإلنسان وطول العمر.
ومعنى ذلك أن الجزاء على صلة الرحم ال يقتصر على اآلخرة فقط ،بل إن
الله ّ
يعجل لمن يصل رحمه ولمن يشاء من عباده من الجزاء في الدنيا ما ّ
تسر
وتقر به عينه ،وإن لم يشعر هو بذلك ،كما أن الله ّ
به نفسهّ ،
يعجل العقوبة
في الدنيا على من يقطع األرحام ،ويظلمهم ،ويأخذ حقوقهم ،وفي الحديث
ََْ َ
ََ
القدسي يقول الله تعالى« :أنا َّالر ْح َم ُنَ ،و ِه َى َّالر ِح ُم ،شقق ُت ل َها ْاس ًما ِم ِن
ْ
َ
َ
َ
ْاس ِمىَ ،م ْن َو َصل َها َو َصل ُت ُهَ ،و َم ْن ق َط َع َها ق َط ْع ُت ُه».

إل د ا

رة

لع
ا

من
لل
مــة
ا

ف�شل �شلة االأرحام واأهميتها

هج
ا

صلة األرحام من الواجبات التي أمر الله بالقيام بها والمحافظة عليها ،قال
تعالى :ﮋﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮊ [النحل ،]90:وقال
َْ
رسول الله ﷺْ َ َ َ :
اآلخ ِر فل َي ِص ْل َر ِح َم ُه».
«م ْن كان ُيؤ ِم ُن ِب ِ
الله َو َالي ْومِ ِ
وصلة الرحم في حقيقتها ليست ًّ
ردا للجميل ،وال من باب معاملة
اإلحسان باإلحسان ،وإنما هي من مكارم األخالق التي يتصف بها المسلم
مع أقاربه وأرحامه في كل الظروف واألحوال ،حتى وإن حصل من بعضهم
ً
قطيعة أو إساءة بالقول أو الفعل ،فقد روي أن رجال أتى النبي ﷺ فقال:
ُ
(إن لي قرابة ،أصل ُهم ويقطعوننيُ ،وأ ْحسن إليهم ُوي ُ
سيئون ِإ َّ
لي ،وأحلم عنهم
ِ
ِ ِ
ِ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َّ
َ
ُّ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ويجهلون َّ
علي) .فقال النبي ﷺ« :ل ِئن كنت ك َما قلت ،فكأن َما ت ِسفه ْم ال َم َّل،
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
الله ظ ِه ٌير َعل ْي ِه ْم َما ُد ْم َت َعلى ذ ِلك» ،ومعنى تسفهم المل:
َوال َي َز ُال َم َعك ِم َن ِ
أي تلقمهم الرماد الحار ،كناية عن غلبته عليهم ،وقهره لهم.
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ا

اآثار قطيعة االأرحام
حرم الله قطيعة األرحامّ ،
ّ
وتوعد عليها بأشد العذاب في الدنيا واآلخرة ،ألنها

إل د ا

نوع من الظلم وصورة من صور الفساد في األرض ،قال تعالى :ﮋﭾﭿﮀ

رة

ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ٢٢ﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

ﮏ٢٣ﮊ [محمد] ،وذلك لما لقطيعة األرحام من آثار وعواقب سيئة على

فوائد �شلة االأرحام

ليـ
تع
لل
ة

مـ
لعا
ا

الفرد والمجتمع ،ومن تلك اآلثار ما يلي:
ُ
ذهب البركة فيه.
 -1قطيعة الرحم تمنع الرزق ،وت ِ
ُ
 -2قطيعة الرحم سبب للبغضاء ،والفرقة ،وتفكك األسر والمجتمعات.
ّ
ّ
المحبة بين المسلمين.
األخوة ومشاعر
 -3قطيعة الرحم تضعف روابط
 -4قاطع الرحم محروم من دخول ّ
الجنة ،ويكون مصيره النار وبئس القرار،
َ ْ ُ ْ َ َ
ً
مصداقا لقول الرسول ﷺ« :ال َيدخ ُل ال َج َّنة ق ِاط ُع َر ِح ٍم».

ما
إل لك

لصلة الرحم فوائد على الفرد والمجتمع ،ومن ذلك ما يلي:
 -1سعة الرزق وطول العمر.
 -2الشعور بالسعادة والطمأنينة.
 -3تماسك األسرة ،وتعزيز روح التعاون داخل أفرادها.
ّ
ّ
والمحبة بين المسلمين .
األخوة
 -4تقوية مشاعر
 -5تعزيز قيم التعاون بين أفراد المجتمع.
 -6دخول الجنة ،والفوز برضوان الله ومحبته.

رت و
ني
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مـا ي�شتفــاد مـن الـدر�س

ا

 -1وجوب صلة الرحم.
 -2صلة الرحم سبب لسعة الرزق وطول العمر.
 -3صلة الرحم مظهر من مظاهر تماسك المجتمع المسلم ووحدته.
 -4صلة الرحم سبب لرضوان الله ومحبته.
 -5لصلة الرحم آثار طيبة على الفرد والمجتمع.
 -6لقطيعة الرحم آثار وعواقب سيئة في الدنيا وفي اآلخرة.
 -7المسلم يقابل إساءة ذوي القربى باإلحسان إليهم ّ
ومودتهم.
َ
 -8المسلم يحرص على ِصلة أرحامه.

إل د ا

رة

لع
ا

من
لل
مــة
ا

ّ -1
صنف العبارات اآلتية في الخانة المناسبة في الجدول التالي:

زيارتهم  -عدم االتصال بهم  -مشاركتهم أفراحهم وأحزانهم  -عدم السؤال
عنهم  -عيادة مريضهم  -مساعدة المحتاج منهم  -كشف أسرارهم  -العفو
ْ
عن مسيئهم  -خذالنهم في وقت حاجتهم.
�صلة الأرحام

َن َشاطٌ

قطيعة الأرحام

هج
ا
 -2اشترك مع بعض زمالئك في عمل بطائق تحث على صلة األرحام
وقوموا بتعليقها في جدار الصف والمدرسة والمسجد.
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ا

ّ )1بين معنى صلة الرحم.
َ
 )2اذكر من القرآن الكريم ما يدل على وجوب ِصلة األرحام.
َ
ّ
 )3عدد فوائد وآثار ِصلة األرحام على الفرد والمجتمع.
 )4ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (×) أمام العبارة الخطأ
فيما يأتي:
( )
أ -صلة األرحام فريضة واجبة.
( )
ب -المسلم يصل أرحامه ،وال ينتظر منهم المعاملة بالمثل.
( )
ج� -األحق بصدقة اإلنسان هم أهله وأقاربه.
( )
د -الجزاء على صلة الرحم يكون في اآلخرة فقط.
 )5ضع دائرة حول رمز اإلجابة ّ
الصحيحة فيما يأتي:
 صلة األرحام:أّ .
تعزز قيم التعاون.
ب .تمحق البركة في الرزق.
ج�  .تؤدي إلى تفكك األسر.
 األرحام هم:أ .األقارب من النساء فقط.
ب  .األقارب من جهة األب فقط.
ج�  .من تربطنا بهم صلة القرابة من النساء والرجال.
ّ )6بين من وجهة نظرك ما السبب في أن صلة األرحام سبب للزيادة في
العمر والسعة في الرزق؟

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

ليـ
تع
لل
ة

ما

إل لك

رت و
ني
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َّ
الد ْر ُس
َّ
الس ِاد ُس

اإلحســـــــان

ا
إل د ا

قال تعالى:

 - 1معنى اإلحسان.

رة

 -2فضل اإلحسان وأهميته.

 -3مظاهر اإلحسان وصوره.

ﮋﮪ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮊ

[البقرة ]195 :

معاين املفردات
الكلمة

َف ِر ٌح مستبشر.
من يطلب الماء.

معناها

هج
ا

منبسط
المستسقي

من
لل
مــة
ا

لع
ا

َ َ َ َ ٍّ َ َ ْ َ َّ
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « :يا أبا ذر ال تح ِقرن
ََ ْ َ ْ ُْ َ
َ ًْ ََ ْ َ ْ ََْ َ َ َ
ْ
ُ
م َن ْال َم ْ
ْ
َ
َ
ُ
وف شيئا ولو أن تلقى أخاك ِبوج ٍه منب ِس ٍط ،ولو أن تف ِرغ
ر
ع
ِ
ِ
َ ْ
َْ َ
ِم ْن دل ِوك ِفى ِإن ِاء ال ُم ْس َت ْس ِقى» (.)1

معنى االإح�شــان
ُيقصد باإلحسان إلى الناس :االهتمام بشؤون اآلخرين ،وتقديم العون
لهم ،وقضاء حوائجهم ،و إدخال السرور عليهم .
( )1أخرجه االبيهقي في السنن الكبرى ،ح (.)7613
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�شرح احلديث

ا

في الحديث الشريف المذكور يوصي النبي ﷺ صاحبه الجليل أبا ذر
َّ
الغفاري _ رضي الله عنه _ باإلحسان إلى الناس ،وأال يبخل عليهم بشيء من
ّ
المعروف ،فإن لم يجد ما يتصدق به ،فال يعجز أن يستقبل الناس بوجه مبتسم،
ّ
لعله يخفف من معاناتهم ،ويشد من أزرهم ،فيكتب الله له بذلك أجر المحسنين،
ّ
وثواب المنفقين المتصدقين .

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

ف�شل االإح�شــــان واأهميته

ليـ
تع
لل
ة

اإلحسان من المراتب العالية ،والقيم السامية ،وهو دليل على اإليثار
وحب اآلخرين ،وعالمة على طهارة النفس من شوائب األنانية وحب الذات،
ولذلك حث اإلسالم أتباعه على اإلحسان ،فقال تعالى :ﮋ ﮪ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮊ [البقرة.]195 :
وال يقتصر اإلحسان على الفقراء والمحتاجين من المسلمين فقط ،بل حث
الشرع على اإلحسان وبذل المعروف لسائر الناس ،ولكل ذي روح من المخلوقات،
حتى البهائم والحيوان ،ففي الحديث عن النبي ﷺ أنه قال«َ :ب ْي َن َما َر ُج ٌل َي ْم ِشى
ْ َ َّ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ َ َ
ُ َ َ َ َْ ْ ُ
َ َ
ش ،ف َو َجد ِب ْئ ًرا ف َن َز َل ِف َيها فش ِر َب  ،ث َّم خ َر َج ف ِإذا كل ٌب َيل َهث
ِب َط ِر ٍيق اشتد علي ِه العط
َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َّ
ْ
َ ْ َ َ
ََ
ْ ُ َّ
ال :لقد َبلغ َهذا ِمث َل ال ِذى َبلغ ِبى ،ف َن َز َل ال ِب ْئ َر ف َمأل
َيأك ُل الث َرى ِم َن ال َع َط ِش ،فق
َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ
ُ َّ
خف ُه َم ًاء ف َسقى الكل َب فشك َر الل ُه ل ُه فغف َر ل ُه» .فقالوا :يا رسول الله ،وإن لنا في
َ
ُ َ َ
البهائم ً
ألجرا ؟! قال ِ «:فى ك ِّل ذ ِات ك ِب ٍد َر ْط َب ٍة أ ْج ٌر» .
وأولى الناس باإلحسان هما الوالدان ،ثم األقارب ،واألرحام ،ثم الجيران،
واألصدقاء ،والضعفاء من الناس ،قال تعالى :ﮋﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

ما

إل لك

رت و

ني

ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬﮊ [النساء .]36 :
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مظاهر االإح�شــان
لإلحسان صور ومظاهر متعددة ،أهمها ما يلي:

ا

 -1اإلحسان في المعاملة :وهو االهتمام باآلخرين ،والتعامل معهم بالرفق ،والحلم،
والتواضع ،وغيرها من محاسن الصفات ،ومكارم األخالق .

إل د ا

رة

 -2اإلحسان في العمل :وهو إتقان العمل والقيام به على أكمل وجه ،وألن
الغالب فيما يؤديه اإلنسان من عمل هو في خدمة اآلخرين ومنفعتهم ،فقد
ّ
َّ
َ
حث عليه النبي ﷺ ورغب فيه ،ومن ذلك قوله ﷺ«ِ :إن الله ُي ِح ُّب ِإذا َع ِم َل
ًَْ
َ ُ ُ
أ َحدك ْم َع َمال أن ُي ْت ِق َن ُه» .

لع
ا

من
لل
مــة
ا

 -3اإلحسان بالقول :وذلك بالتخاطب مع الناس بالحسنى ،ولين القول ،وطيب
الكالم ،قال تعالى :ﮋﯦﯧﯨﮊ [البقرة  ،]83 :ومن اإلحسان بالقول:
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وتقديم النصيحة لآلخرين ،وهدايتهم،
وإرشادهم ،وإصالح ذات بينهم ،قال تعالى :ﮋﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﮊ [النساء. ]114 :

هج
ا

 -4اإلحســان بالمــال :بب���ذل الخير والمعروف لآلخري���ن ،وتقديم العون لهم،
وقضاء حوائجهم ،والمس����اهمة في المش����اريع الخدمية ،والمش����اريع الخيرية،
وغي����ر ذل����ك ،وق����د أش����ار النبي ﷺ إلى هذا النوع من اإلحس���ان في الحديث
َ َ
«و َل ْو ُت ْفر ُغ م ْن َد ْلو َك في إ َناء ْال ُم ْس َ
المذكور بقولهَ :
ْ
«و ِإذا
���قي» وفي رواية:
س
ت
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
َ َ ْ َ َ ً ََ ْ
َ َ
َ ْ
���ت َم َرق���ة فأك ِث ْ���ر َم َاء َهاَ ,وت َع َاهد ِج َيرانك» وهي عبارات تدل على فضل
طبخ
اإلحس���ان بالمال ،وأهمية البذل والعطاء ،وأجره العظيم عند الله مهما كان
ً
صغي���را ،ق���ال تعال���ى :ﮋﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ
ﰄﰅﰆﰇﰈ١٨ﮊ [الحديد ].
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ا

 -5اإلحسان بالجوارح واألعضاء :بأن يسعى اإلنسان بنفسه ،بيده ولسانه ،إلى
ُ
نفع اآلخرين ،ومعاونتهم ،ونصرتهم ،ودفع الضرر عنهم ،ولنا في األنبياء والرسل
عليهم السالم قدوة حسنة في ذلك ،فقد ضربوا أروع األمثلة ،وكانوا النموذج
األعلى في اإلحسان إلى الناس بكل وجوه اإلحسان ،ال يبتغون بذلك جزاء
ً
شكورا ،ومن ذلك ما حكاه الله سبحانه في كتابه الكريم ،من قصة نبي
وال
ُ
الله موسى عليه السالم مع ابنتي شعيب ،قال تعالى :ﮋﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ  ٢٣ﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ٢٤ﮊ [القصص].
ّ
ومن أعظم صور اإلحسان :الجهاد في سبيل الله :فالمجاهديقدم روحه في
األمة ّ
سبيل الله ،من أجل سعادة وعزة وكرامة ّ
وحريتها ،وهو ينقذها من الظلم
والفساد ،ومن شرور الظالمين والطغاة والمستكبرين.

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

ليـ
تع
لل
ة

مـا ي�شتفــاد مـن الـدر�س

ما

ُ
 -1اإلحسان خلق شامل لكل جوانب الحياة .
 -2اإلحسان من صفات األنبياء والمرسلين عليهم السالم.
 -3اإلحسان سبب الستحقاق رحمة الله ّ
ومحبته .
األمةّ ،
 -4اإلحسان ّ
يوحد ّ
ويعزز الثقة بين أفراد المجتمع المسلم.
 -5أولى الناس باإلحسان هما الوالدان.
 -6من أعظم صور اإلحسان الجهاد في سبيل الله.

إل لك

رت و
ني
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ا

يقوم المعلم مع تالميذه بجمع مبلغ من المال وشراء دفاتر
َن َشاطٌ
ّ
مدرسية وتوزيعها على الطالب الفقراء في المدرسة.
وأقالم وأدوات

إل د ا
رة

لع
ا

 )1أكمل الحديث :قال رسول الله ﷺ « :يا أبا ذر ال تحقرن من المعروف
ً
شيئا ولو …» إلى آخر الحديث.

ّ )2بين معنى اإلحسان .
 )4علل لما يأتي:

من
لل
مــة
ا

 )3تحدث بأسلوبك عن أهمية اإلحسان وفضله .
أ -أحق الناس باإلحسان هما الوالدان .

ب -أعظم صور اإلحسان الجهاد في سبيل الله.

 )5ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (×) أمام العبارة
الخطأ فيما يأتي:

أ -من صور اإلحسان :إماطة األذى عن الطريق.

( )

هج
ا

ب -المسلم ال يهتم بشؤون اآلخرين.

( )

ج�  -أفضل اإلحسان  :اإلحسان إلى األقارب واألرحام.
ّ
 )6عدد مظاهر اإلحسان .
ً
 )7اذكر ثالثا مما يستفاد من الدرس .
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َّ
الد ْر ُس
َّ
الس ِاب ُع

فضل اجملاهد يف سبيل اهلل

ا
إل د ا

قال هللا تعالى:

رة

 -1معنى الجهاد في سبيل الله.
 -2فضل الجهاد في سبيل الله .
 -3مكانة الشهيد في سبيل الله.

ﮋ ﮔ ﮕ ﮖﮗﮘ ﮙﮚ

مـ
لعا
ا

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮊ

[آل عمران.]169:

معاين املفردات
الكلمة

معناها

القارئ آليات الله في خضوع وخشوع.
ال ينقطع ،وال يتوانى.

ما

القانت بآيات الله
ال يفتر

ليـ
تع
لل
ة

َ ْ
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمَ « :مث ُل ال ُم َج ِاه ِد ِفى
َّ َ ْ
َّ َ َ َ
الصائم ْال َقائم ْال َقانت ب َ
َّ
ات الل ِه ال َيف ُت ُر ِم ْن
آي
ل
ث
يل الل ِه كم
َس ِب
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ َ
ُ َ َْ
َصال ٍة َوال ِص َي ٍام َح َّتى َي ْر ِج َع ال ُم َج ِاهد ِإلى أه ِلهِ»(.)1

إل لك

رت و

�شرح احلديث
في الحديث الشريف المذكور يبين النبي � فضل الجهاد ،وذلك أن المجاهد في
ً
سبيل الله ينال األجر الكبير عند الله تعالى ،وقد ضرب الرسول � مثال لذلك بالعابد
المنقطع للعبادة ،الذي يصوم نهاره ،ويحيي ليله في الصالة والعبادة وتالوة آيات الله في
خشوع ّ
وتبتل ،ال ينقطع عن ذلك ليله ونهاره ،وهذا مثل من خرج للجهاد في سبيل الله،
فإنه ينال ذلك األجر والثواب ،منذ أن يخرج من منزله إلى أن يعود من جهاده.

ني

( )1أخرجه الترمذي ،ح (.)1619
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معنى اجلهاد يف �شبيل اهلل
الجهاد في سبيل الله :هو بذل الجهد ،والسعي إلعالء كلمة الله بالنفس،

ا

إل د ا

أو المال ،أو اللسان .

ف�شل اجلهاد يف �شبيل اهلل

رة

شرع الله الجهاد لتحرير اإلنسان من العبودية لغير الله تعالى ،والدفاع عن

الدين والوطن والعرض ،وال يقتصر الجهاد على الجهاد بالنفس فحسب ،فكل

من
لل
مــة
ا

لع
ا

عمل فيه إعالء كلمة الله ،والدفاع عن الحق ،ونصرة المظلومين ،وترسيخ لمبادئ
ّ
يعد ً
جهادا في سبيل الله ،إذا توافرت النية الخالصة لله تعالى .
العدل واإلنصاف،
قدرا ،وأعظمها ً
وأعلى وسائل الجهاد ،وأشرفها ً
أجرا ،هو الجهاد بالنفس؛
ً
وذودا عن العرض والوطن ،ونصرة المظلومين
إلعالء كلمة الله ،وإعزاز دينه،
المستضعفين ،وهو ما أشار إليه النبي ﷺ في الحديث المذكور ،وفي غيره من
َّ َ ْ َ
األحاديث ،ومن ذلك قوله ﷺُ :
«م َق ُام َّالر ُجل ِفى َّ
الص ِّف ِفى َ
يل الل ِه أفض ُل
ب
س
ِ
ِ
ِ
ِّ َ ً
ين َس َنة».
ِم ْن ِع َب َاد ِة َر ُج ٍل ِست
وقد ورد في كتاب الله الكريم الكثير من اآليات التي ّ
تبين فضل الجهاد،

ومكانة المجاهد في سبيل الله ،ﭧﭨﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

هج
ا

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﮊ [التوبة . ]20 :
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مكانة ال�شهيد يف �شبيل اهلل

ا

وعد الله المجاهدين في سبيله إحدى الحسنيين ،إما النصر والعزة في الدنيا،
أو المكانة الرفيعة والثواب الجزيل في اآلخرة إن هم قتلوا في سبيل الله تعالى
وساروا إليه شهداء .
ّ
وقد أكد القرآن الكريم على فضل الشهادة ،ومنزلة الشهداء الرفيعة عند الله،
والفضل الذي ال يوازيه فضل ،نتيجة البذل والعطاء في سبيل الله ،وفيما هو
رضى لله ،في مواجهة أعداء الله ورسوله والمؤمنين ،قال تعالى :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ليـ
تع
لل
ة

ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ ﮊ [التوبة. ]111:
فالشهيد ُي ْم َن ُح حياة ال مثيل لها في عالم الحياة األبدية ،التي ال موت
فيها وال فناء ،قال تعالى :ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ما

ﮠ ﮡ  ١٦٩ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

إل لك

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ  ١٧٠ﮊ [آل عمران ].
َ ْ
ولذلك فإن الشهيد ّ
يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ف ُيق َت َل مرات ومرات لما يرى
َ ْ َ ٌ
من الفضل والكرامة ،وفي ذلك يقول الرسول ﷺَ :
«ما ِم ْن أ ْه ِل ال َج َّن ِة أ َحد َي ُس ُّر ُه
َْ
َ ُّ ْ
َ َّ
َّ َّ َ َ َّ
َ ُّ ْ َ َ ُ َ َ
أن َي ْر ِج َع ِإلى الدن َيا َول ُه َعش َرة أ ْمثا ِل َها ِإال الش ِهيد ف ِإن ُه َي َو ُّد أن ُه َي ْر ِج ُع ِإلى الدن َيا
َ
ّ
َْ ْ
َ ْ َ ْ
ف َي ْس َتش ِهد َعش َر َم َّر ٍات ِل َما َرأى ِم َن الفض ِل» ،ذلك ألن تضحيات الشهداء تثمر
نصرا ،وتبنى ّأمة ّ
ً
قوية عزيزة يهابها أعداؤها ،ويحسبون لها ألف حساب .
ومن الشهداء نستلهم ّ
العزة ،والوفاء ،والصدق ،والثبات على الحق ،والبذل،
والعطاء ،والتضحية ،كما نستلهم منهم األخالق والقيم العالية النبيلة .

رت و

ني
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مـا ي�شتفــاد مـن الـدر�س

ا

 �1الجهاد في سبيل الله من أعظم األعمال عند الله.
 �2مقام الشهيد ومكانته العظيمة عند الله تعالى .
 �3الجهاد في سبيل الله طريق األنبياء وأولياء الله الصالحين.
 -4كل عمل إلعالء كلمة الله ،ونصر الدين ،والدفاع عن المستضعفين،
فهو جهاد في سبيل الله.
 -5المسلم يبادر للجهاد في سبيل الله بالنفس والمال واللسان .

إل د ا

رة

من
لل
مــة
ا

لع
ا

َن َش ٌاط شارك زمالءك في عمل صندوق خيري في الصف أو في المسجد ثم
قوموا بتقديم المبالغ المحصلة لدعم المجاهدين المرابطين في الجبهات.

هج
ا

 )1قال رسول الله ﷺ « :مثل المجاهد في سبيل الله  »........أكمل
الحديث.
 )2ما المقصود بالجهاد في سبيل الله؟
ّ
 )3تكلم عن أهمية الجهاد.
 )4اذكر من القرآن الكريم ما يدل على فضل الشهيد ومكانته عند الله.
 )5ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (×) أمام العبارة الخطأ
فيما يأتي:
( )
أ -الجهاد في سبيل الله فريضة واجبة على المسلم.
( )
ب -نصرة المستضعفين جهاد في سبيل الله.
ج� -المنقطع للعبادة أفضل ً
( )
أجرا من المجاهد في سبيل الله.
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تقويم المجال

ا

ِّ )1بين معنى كل من:
االستقامة  -اإلحسان  -صلة األرحام  -الجهاد في سبيل الله .
ً
ّ
 )2عدد مظاهر االستقامة ،واشرح واحدا منها.
ّ
ّ
 )3اذكر العوامل التي تؤدي إلى تحقق االستقامة.
ّ
عدد ً
أربعا من مظاهر احترام الكبير.
)4
 )5اذكر حديث آداب الطريق.
 )6اذكر أربعة من آداب الطريق.
ّ
 )7عدد مظاهر اإلحسان .
ّ
 )8عدد ثالثة من مظاهر التعاون بين أفراد المجتمع المسلم.
ّ
 )9تكلم باختصار عن أهمية الجهاد وفضل الشهيد في سبيل الله .
 )10علل لما يأتي:
أ  -أعظم صور اإلحسان الجهاد في سبيل الله.
ب -أفضل الصدقة الصدقة على األقارب.

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

ليـ
تع
لل
ة

ما

إل لك

 )11ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (×) أمام العبارة الخطأ
فيما يأتي:

رت و

أ -االستقامة تمثل الجانب األقل أهمية في حياة اإلنسان المسلم.
ب -الختيار األصدقاء أهمية كبيرة في تحقق االستقامة.
ج� -من حق اإلنسان أن يعمل ما يشاء في الطريق.
د -الجلوس في الطرقات وعلى األرصفة أمر مستحب.

( )
( )
( )
( )

ني

72

الرتبية الإ�صالمية لل�صف الثامن ج 2

http://Yaman.E-learning-moe.edu.ye

ا

ه� -من صور اإلحسان :إماطة األذى عن الطريق.
و -تقديم اإلحسان إلى اآلخرين دليل على اإليمان.
ز -أولى الناس باإلحسان هم األصدقاء.
ح -يقتصر مفهوم األرحام على ّالنساء فقط.
ط -األحق بصدقة اإلنسان هم أهله وأقاربه.
يّ -قوة المسلمين وعزتهم في االهتمام بشؤونهم الخاصة.
ك -النصيحة مظهر من مظاهر التعاون بين المسلمين.
ل -المنقطع للعبادة أفضل ً
أجرا من المجاهد في سبيل الله.

إل د ا

رة

لع
ا

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

(

)

أ  -مستحب.

من
لل
مــة
ا

 )12ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:
 -1احترام الكبير دليل على:
ج  -نقص اإليمان.
ب  -سوء الخلق.
أ-حسن الخلق.
 -2من مظاهر احترام الكبير وتوقيره مناداته:
أ -باسمه .ب  -بلقبه .ج  -بالصفة التي ّ
يحب أن نناديه بها.
-3الجلوس في الطريق العام :

ب -جائز للضرورة.

ج�  -غير جائز

ً
 -4إذا رأيت طفال يرمي القمامة في الطريق :

هج
ا

ب  -تتركه وشأنه.
أ  -تساعده على ذلك.
ّ
ج�  -تنصحه بعدم فعل ذلك وأدله على المكان المناسب.

 -5صلة األرحام :
أّ .
بّ .
تسبب االختالف.
تعزز قيم التعاون.
ج�  .تؤدي إلى تفكك األسر.
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ا
إل د ا
رة
مـ
لعا
ا
ليـ
تع
لل
ة

الوحدة األولى:

ما

الصـــيام

إل لك

ال������درس ال��ث��ال��ث:

صيام رمضان.

ال������درس ال���راب���ع:

صوم التطوع

ال����درس ال��خ��ام��س:

االعتكاف

رت و

ال������درس ال��ث��ان��ي:

أحكام الصيام.

ني

ال��������������درس األول:

الصيام وآدابه.

ت���ق���وي�����������������������������������������������م ال�������وح�������دة األول��������ى
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َّ
الد ْر ُس
َ
األ َّولُ

الصيـــام وآدابــه

ا
إل د ا
رة

 -1مفهوم الصيام.
 -2فضل الصيام.
 -3آ داب الصيام.

 -4الحكمة من مشروعية الصيام.

ﭧﭨ

ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩ ﭪ ﭫﭬﭭ
ﭮ ﭯ ﭰﭱﮊ (سورة البقرة)

من
لل
مــة
ا

لع
ا

الصيام ركن من أركان اإلسالم ،أوجبه الله على أمة اإلسالم ،كما
أوجبه على األمم السابقة ،لما في الصيام من أثر كبير في تهذيب
النفس ،وتزكية الروح ،قال الله تعالى :ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱﮊ(سورة البقرة) .
[

مفهوم ال�صيام

الصيام :هو اإلمساك ،واالمتناع عن الطعام والشراب وسائر ِّ
المفطرات،
ً َّ
تعبدا لله ،من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ودخول الليل .
ف�صــل ال�صيــام

هج
ا

الصيام عبادة عظيمة ،ذات مكانة ميزها الله عن غيرها من العبادات،
ال َر ُس ُ
ينال بها المسلم عظيم الثواب ،وخير الجزاء عند اللهَ ،ق َ
الله ﷺ:
ول ِ
ََ َ
َ
َ َّ
ال ُ
الله َع َّز َو َج َّلُ :ك ُّل َع َمل ْابن َآد َم َل ُه إ َّال ِّ
َ
الص َي َام ،ف ِإن ُه ِلي َوأنا أ ْج ِزي ِب ِه»،
«ق
ِ
ِ ِ
وعن أبي أمامة قال :قلت يا رسول الله ،أخبرني بعمل يدخلني الجنة .قال:
َ َ ْ َ َّ َ َّ َ ْ َ
الص ْومِ ؛ ف ِإن ُه ال ِعد َل ل ُه».
«عليك ِب
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اآداب ال�صيام

ا

ينبغي للصائم أن يلتزم آداب الصيام التي تحفظ صيامه ،وتزيد من
أجره وحسناته عند الله تعالى ،ومن تلك اآلداب ما يلي:
1ـ االجتهاد في الطاعة والعبادة :وذلك بالتقرب إلى الله بالصالة ،والتسبيح،
واالستغفار ،وقراءة القرآن ،وغير ذلك من الطاعات والعبادات.
َ
 -2السحور :وهو تناول الطعام قبل الفجر؛ لقول النبي ﷺ« :ت َس َّح ُروا
ًَ
الس ُ
َفإ َّن ِفي َّ
ور َب َركة».
ح
ِ
ِ
ِّ -3
تحري دخول وقت اإلفطار :حتى ال يستعجل الصائم بالفطر قبل دخول
الليلُ ،
فيفسد صومه ،قال تعالى :ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮊ [البقرة.]187 :
 -4اإلفطار بالتمر أو الماء إن ُو ِجد.
تحري الحالل ّ
ّ -5
الطيب ،حتى تكون طاعة اإلنسان مقبولة ،وصيامه
ً
مقبوال.
6ـ الدعاء عند اإلفطار :ومن الدعاء المأثور ما روي عن النبي ﷺ أنه
َ ْ َ َْ
َّ َ َ
كان إذا أفطر قال« :الل ُه َّم لك ُص ْم ُتَ ،و َعلى ِرز ِقك أف َط ْر ُت».
 -7الكف عن المعاصي وعما يتنافى مع الصيام :مثل :السباب ،والغيبة،
والنميمة ،ولعب القمار ،وغير ذلك .
ّ
 -8التحلي بالعفو والصفح وحسن المعاملة ،ففي الحديث عن رسول
ٌ َ َ َ َ
َ ُ ََ َ ْ
الله ﷺ أنه قالِّ :
«الص َي ُام ُج َّنة( ،)1ف ِإذا كان َي ْو ُم َص ْومِ أ َح ِدك ْم ،فال َي ْرفث(،)2
َ َ َ ْ َ ْ (ِّ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ٌ َ ُ َّ َ ْ )2
َ
ٌ
وال يصخب  ،فإن سابه أحد أو قاتله فليقل :إني صا ِئم» .وفي رواية:
َ َ ُ ْ َ
(فال َي ْرفث َوال َي ْج َه ْل) ،والجهالة :هي القول والفعل غير الالئق.

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

ليـ
تع
لل
ة

ما

إل لك

رت و
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ني

ٌ
(ُ )1ج َّنة :وقاية.
َ ْ
( )2ال َي ْرفث :اليتكلم بالكالم البذيئ الفاحش.
َ
( )3ال َي ْصخ ْب :اليرفع صوته.
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احلكمة من م�صروع ّية ال�صيــام

1ـ غرس فضيلة التقوى ومراقبة الله تعالى في قلب المؤمن ،قال تعالى:

ا

ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ (البقرة .)183

إل د ا

رة

ُّ
ّ
والتعود على الصبر في طاعة الله:
2ـ التغلب على شهوات النفس،
ُ
َ َ ْ َ َ َّ
الش َ
ابَ ،م ِن ْاس َت َط َاع ِم ْنك ُم
ب
وفي ذلك يقول الرسول ﷺ « :يا معشر
ِ
ْ
ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َّ ُ َ َ ُّ ْ
َ
َ
َ
ض ِلل َب َص ِرَ ،وأ ْح َص ُن ِللف ْرجَ ،و َم ْن ل ْم َي ْس َت ِط ْع
الباءة فليتزوج ،ف ِإنه أغ
ِ
َ َ َ ْ َّ َ َّ َ
الص ْومِ  ،ف ِإن ُه ل ُه ِو َج ٌاء».
فعلي ِه ِب
ّ
3ـ غرس قيم التراحم بين المسلمين :فالشعور بالجوع والعطش يذكرنا
بحال الفقراء ،ويدفعنا إلى التراحم ،وتحقيق التكافل بين المسلمين.
4ـ اكتساب الحسنات ،وتكفير الذنوب ّ
والسيئات :وفي ذلك يقول الرسول
َْ
َ َ َ ََ َ َ َ ً
ُ َ َ َ َّ
يمانا َو ْاح ِت َس ًابا غ ِف َر ل ُه َما تقد َم ِم ْن ذن ِب ِه ».
ﷺ « :من صام رمضان ِإ
ّ
ِّ
ويحسن عملية الهضم ،ويحرق
5ـ الصيام يخلص الجسم من السموم،
الدهون المتراكمة ،كما أنه مفيد لعالج كثير من األمراض.
ّ
 -6الصوم ّ
يقوي اإلرادة ،ويساعد اإلنسان على التخلص من العادات
ّ
الضارة والسيئة ،كالتدخين وغيره.

لع
ا

من
لل
مــة
ا
الخــــــــال�صة

هج
ا

ً
1ـ الصيام :هو االمتناع عن المفطرات تعبدا لله من الفجر إلى
غروب الشمس ودخول الليل.
2ـ من آداب الصيام:
أ  -االجتهاد في الطاعة والعبادة  .ب -السحورقبل الفجر.
جـ -اإلفطار بالتمر والماء  .د  -الدعاء عند اإلفطار .
هـ -الكف عن المعاصي وما يتنافى مع الصيام .
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ا

 -3المسلم ّ
يتحرى وقت اإلفطار حتى ال يستعجل في الفطر قبل
دخول الليلُ ،
فيفسد صومه .
يتحرى الحالل ّ
 -4المسلم ّ
الطيب ،حتى يكون صومه وعمله مقبوال.
ُّ
ُّ
والتعود على الصبر،
5ـ من فوائد الصيام :التغلب على الشهوات،
والشعور بالتراحم ،وتحقيق التكافل بين المسلمين.
الصوم مفيد لعالج كثير من األمراض ،ويساعد اإلنسان على
-6
ّ
ّ
الضارة والسيئة .
التخلص من العادات

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

ليـ
تع
لل
ة

1ـ اذكر معنى الصيام.
ِّ
 -2عدد آداب الصيام.
 -3ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (×) أمام العبارة
الخطأ فيما يأتي:
أ ُ -يستحب في اإلفطار أن نبدأ بتناول التمر أو الماء) ( .
( )
ب -من آداب الصيام :القعود عن العمل.
( )
جـ -يجوز للصائم األكل والشرب أثناء أذان الفجر.
 -4اكتب رقم العبارة من العمود (ب) أمام ما يناسبها في العمود (أ)
مما يأتي:

ما

إل لك

ـ من حكم وفوائد الصيام ( )
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1ـ ّ
تحري وقت اإلفطار.

2ـ يفسد الصوم.
3ـ تأخير السحور.
4ـ غرس قيم التراحم بين المسلمين.
 -5الذكر والدعاء.

ني

 اإلفطار قبل الغروب (ّ
مستحبات الصيام (
ـ من
ـ يستحب عند اإلفطار (
(
ـ يجب على الصائم

)
)
)
)

رت و

(أ)

(ب)
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َّ
الد ْر ُس
َّ
الث ِاني

أحكــام الصيــام

ا
إل د ا
رة

1ـ الصيام الواجب.
2ـ شروط الصيام.
3ـ مبطالت الصيام.

ﭧ ﭨﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮊ [البقرة ]187 :

من
لل
مــة
ا

ال�صيام الواجب

لع
ا

ّ
سنتعرف في هذا الدرس إن شاء الله تعالى على أقسام الصيام،
وشروطه ،ومبطالته.
الصيام الواجب ثالثة أنواع:
أ ـ صوم رمضان :قال تعالى :ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮊ [البقرة.]185 :
جـ ـ صيام النذر :وذلك في حال النذر بالصيام ،فإنه يجب الوفاء به؛
َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ ْ
ُ
ْ
ُ
لقول النبي ﷺ« :من نذر أن ي ِطيع الله فلي ِطعه».
ّ
ب ـ صيام الكفارات :ومنها:

هج
ا

 -1كفارة اليمن :وهي ثالثة ّأيام متتابعة ،وتكون في حال عدم القدرة
على الكفارة بعتق رقبة ،أو إطعام عشرة مساكين ،أو كسوتهم،
قال تعالى :ﮋﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸ

ﯹﯺﮊ [المائدة .]89 :
ّ
 -2كفارة الظهار( :)1وهي صيام شهرين متتابعين ،وتكون في حال

(ِّ )1الظهار :هو قول الرجل لزوجته :أنت َّ
علي كظهر أمي.
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ا

عدم القدرة على الكفارة بعتق رقبة ،قال تعالى :ﮋﮘﮙﮚﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮊ [المجادلة . ]4 :

إل د ا

 -3كفارة القتل الخطأ :وهي صيام شهرين متتابعين ،وتكون في
حال عدم القدرة على الكفارة بعتق رقبة ،قال تعالى :ﮋﮄﮅ

رة

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮊ [النساء .]92 :

مـ
لعا
ا

�صروط ال�صيـــام

ليـ
تع
لل
ة

ُيشترط في صحة الصيام ما يلي:
ّ
ّ �1
النية :وهي القصد واإلرادة ،ومحلها القلب ،ويشترط في نية الصيام
أن تكون في أي جزء من أجزاء الليل.
 �2االمتناع عن المفطرات ،من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ودخول
الليل :لقوله تعالى :ﮋﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮊ[ ،البقرة .]187
 �2طهارة المرأة من الحيض والنفاس ( :)1فالمرأة الحائض أو النفساء ال
ََ
يصح صومهما ،وعليهما القضاء؛ لحديث أم المؤمنين عائشة قال ْت:
َّ َ
َ َ
َ َ َ
َّ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ
َ َ
()2
«كان ُي ِص ُيب َنا ذ ِلك ،ف ُن ْؤ َم ُر ِبقض ِاء الصومِ  ،وال نؤمر ِبقض ِاء الصال ِة» .

ما

إل لك

مبطالت ال�صيام

رت و

من ّ
المفطرات التي يبطل بها الصوم ما يلي:
ّ ً
 �1األكل والشرب في أي وقت من النهارً :
متعمدا أو
سواء كان
ً
ناسيا ،إال أن الناسي ال إثم عليه ،ولكنه في الصيام الواجب ُيتم
ً
بقية اليوم ،ويقضي ً
صوم ّ
يوما آخر بدال عنه .

ني

()2الحيض :هو الدم الخارج من رحم المرأة من دون مرض ،وأما ّ
النفاس :فهو الدم الخارج من رحم
ّ
المرأة بعد الوالدة أو في حالة ِّ
السقط للجنين المتخلق.
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ا

 �2ما وصل إلى الجوف عن طريق الحلق :مثل رجوع القيء إلى
ُ
المعدة ،واستعمال قطر األنف ،وغير ذلك ،ويستثنى من ذلك
يتجمع في الفم فإنه ال ُي ّ
ّ
فطر.
الريق الذي

إل د ا

الخــــــــال�صة

 الصيام الواجب ثالثة أنواع: -2صيام النذر.
 -1صوم رمضان.
 يشترط في صحة الصيام: -1النية -2 .االمتناع عن ّ
المفطرات -3 .طهارة المرأة من الحيض والنفاس.
 يبطل الصيام باألكل أو الشرب في أي وقت من النهار. -ما وصل إلى المعدة عن طريق الحلق فإنه ُي ِّفطر ،باستثناء الريق المتجمع في الفم فإنه ال ُي ّفطر

رة

ّ
 -3صيام الكفارات.

لع
ا

من
لل
مــة
ا

هج
ا

1ـ اذكر أقسام الصيام.
2ـ ّبين حكم ما يأتي:
أ ـ ابتالع الصائم للريق.
َُ
الحقن الوريدية في حال الصيام .
ب -استعمال

3ـ ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة(×) أمام العبارة الخطأ:

أ ـ الصيام ال يحتاج إلى ّ
(
النية.
ب -ال يجب على المرأة الحائض أو النفساء قضاء الصوم( .
(
جـ ـ رجوع القيء إلى المعدة ال ُيفسد الصوم.
(
د ـ من أنواع الصوم الواجب :صوم النذر .
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َّ
الد ْر ُس
َّ ُ
الثا ِلث

صيام رمضان

ا
إل د ا

رة

1ـ فضل شهر رمضان.
2ـ حكم صوم رمضان.
3ـ شروط وجوب صوم رمضان.
4ـ األعذار المبيحة لإلفطار في رمضان.
 -5ما ُيستحب لصاحب العذر.
ّ
 -6كفارة الصيام.

ﭧﭨ

ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝﮞﮟﮠ

مـ
لعا
ا

ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩﮊ [البقرة.]185 :

ليـ
تع
لل
ة

شهر رمضان هو أحد أشهر السنة الهجرية ،يأتي بعد شهر شعبان،
ّ
وسنتعرف في هذا الدرس على فضل شهر رمضان وما يتعلق به من أحكام.

ما

كيف نعرف دخول شهر رمضان؟
يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهالل بعد غروب شمس يوم التاسع
والعشرين من شعبان ،فإن كانت رؤية الهالل غير ممكنة بسبب الغيم
أو نحوه فيكون دخول الشهر بإكمال عدة شعبان ثالثين ً
يوما؛ للحديث
َْ
ْ
ُ ُ ْ
المروي عن النبي ﷺ في ذلك ،وهو قوله« :ص
وموا ِل ُرؤ َي ِت ِهَ ،وأف ِط ُروا ِل ُرؤ َي ِت ِه
ّ ُ
ُ
َّ ََ
ْ ُ
العدة ثال ِث ْي َن ُي ْو ًما».
 -أي الهالل  -فإن غ ِّم َع ْليكم فأك ِملوا ِ

إل لك

رت و

ف�صــل �صهـر رم�صـان

ني

َّ
فضل الله شهر رمضان على سائر الشهورّ ،
وخصه بنزول القرآن
الكريم فيه ،قال سبحانه :ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣِﮊ [البقرة..]185 :
ُ
ًّ
مستمرا
وهو شهر تضاعف فيه األجور والحسنات ،ويكون الخير
82

الرتبية الإ�صالمية لل�صف الثامن ج 2

http://Yaman.E-learning-moe.edu.ye

ا

في جميع لياليه وأيامه ،وأفضل أيامه العشر األواخر منه ،وفيها ليلة
القدر التي قال الله عنها :ﮋﭝﭞﭟﭠﭡﭢﮊ [القدر..]3:
وصيام شهر رمضان سبب من أسباب زيادة األجور ومضاعفة الحسنات،
َ ْ َ َ ََ َ َ َ ً
يمانا
وتكفير الذنوب والسيئات ،قال رسول الله ﷺ« :من صام رمضان ِإ
َْ
ُ َ َ َ َّ
َو ْاح ِت َس ًابا ،غ ِف َر ل ُه َما تقد َم ِم ْن ذن ِب ِه».

إل د ا

رة

حكــم �صيـام رم�صــان

لع
ا

صيام شهر رمضان فريضة واجبة على المسلم ،قال تعالى :ﮋ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ [البقرة ،.]185 :وهو الركن الرابع من أركان اإلسالم

من
لل
مــة
ا

َْ
َ
َ َ َ
التي ّبينها رسول الله ﷺ في قوله«ُ :ب ِن َي ِاإل ْسال ُم َعلى خ ْم ٍس :ش َه َاد ِة أن
ول َّالل ِهَ ،وإ َقامِ َّ
َال إ َل َه إ َّال َّالل ُه َو َأ َّن ُم َح َّم ًدا َر ُس ُ
الص َال ِةَ ،و ِإ َيت ِاء َّالز َك ِاةَ ،و َصومِْ
ِ
ِ ِ
َ َ َ َ َ َ ِّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ً
رمضان ،وحج البي ِت م ِن استطاع ِإلي ِه س ِبيال».
�صروط وجوب �صوم رم�صان

هج
ا

يجب على المسلم صوم شهر رمضان في حال توافرت الشروط اآلتية:
 �1البلوغ :فال يجب صوم رمضان على الصبي غير البالغ ،ولكنه يؤمر
ّ
ّ
بالصيام متى قدر عليه للتعلم والتعود على الصيام.
ّ
الصحة مع القدرة على الصيام :فال يجب صوم رمضان على المريض،
�2
وال على العاجز عن الصيام.
ّ
 �3اإلقامة :أي المقيم في وطنه غير المسافر ،فقد رخص الشرع للمسافر
ّ
أن يفطر في رمضان كما رخص له في قصر الصالة الرباعية ،وبالشروط
المذكورة في دروس الفصل األول.
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ا

واألفضل للمريض أو المسافر إذا قدر على الصيام أن يصوم،
قال تعالى :ﮋﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

إل د ا

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ

رة

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮊ [البقرة .]184 :

الأعذار المبيحة لالإفطار في رم�صان

مـ
لعا
ا

اإلفطار في رمضان لغير عذر معصية كبيرة ،ويجب على من أفطر
لغير عذر أن يتوب ،وأن يقضي ما عليه من صيام ،وإال فإنه مستحق
لما ّ
توعد الله به العاصين من العذاب األليم في اآلخرة ،قال تعالى:

ليـ
تع
لل
ة

ﮋﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴ

ما

ﯵﯶﯷﮊ [النساء.]14:
ّ
ومن رحمة الله تعالى بعباده ،أنه لم يكلفهم ما ال يطيقون ،قال تعالى:
ّ
ﮋﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﮊ [البقرة]185:؛ وقد رخص الشرع
ألصحاب األعذار التالية باإلفطار ،وهم:
ّ
 �1المريض والمسافر :فالمريض والمسافر يرخص لهما في الفطر،
ويجب عليهما القضاء بعد رمضان ،قال تعالى:ﮋﮫﮬﮭ
ﮮ ﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖﮊ[البقرة.]185:
ُ
رضع إذا خشيت على نفسها أو ولدها :فإنها
 �2المرأة الحامل ،والم ِ
تفطر ،وتقضي الصوم متى استطاعت؛ للحديث المروي عن أنس بن
َ َّ َ َ ُ ُ َّ َ َّ
ُ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ َّ
مالك قال" :رخص رسول الل ِه صلى الله علي ِه وآله وسلم ِللحبلى ال ِتي
ْ
َّ َ َ ُ َ َ
َ َ ُ َ َْ
َ ْ ُْ
اف َعلى َول ِد َها".
اف َعلى نف ِس َها أن تف ِط َرَ ،و ِلل ُم ْر ِض ِع ال ِتي تخ
تخ
 -3العاجز عن الصيام :بسبب ضعف أو كبر في السن أو غيره.

إل لك

رت و

ني
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ما يُ�صتحب ل�صاحب العذر

ا

يستحب لمن أفطر في رمضان لعذر االلتزام باآلداب التالية:
 -1مشاركة الصائمين في طاعاتهم ،بما استطاع من الذكر ،واالستغفار،
والصالة ،والعبادة؛ لتعويض ما فاته من أجر الصيام.
 -2أن ال يأكل أو يشرب أمام اآلخرين؛ حتى ال ُي ّتهم في دينه ،ويظن
به الناس ظن السوء .
ً
مراعاة ُ
 -3اإلمساك عن األكل والشرب ّ
لحرمة الشهر الكريم،
بقية اليوم
إذا كان قد أفطر ثم زال العذر الذي كان ً
سببا في تركه للصيام في
ساعة من ساعات النهار ،كأن يصل المسافر إلى وطنه ،أو ينقطع
الحيض عن المرأة ،أو نحو ذلك .
 -4أن يسارع إلى قضاء ما فاته من الصيام ،متى استطاع ذلك خالل العام.

إل د ا

رة

لع
ا

من
لل
مــة
ا

ّ
كفـارة ال�صيـــام

هج
ا

هي فدية واجبة في حاالت مخصوصة ،وهي عبارة عن صدقة عن
كل يوم ما يكفي إطعام مسكين ،قال تعالى :ﮋﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮊ[البقرة ،]184 :وتجب كفارة الصيام في الحالتين التاليتين:
 -1العاجز عن الصيام بسبب ضعف ،أو ِك َبر في السن ،أو مرض ال ُيرجى
ّ
شفاؤه ،فإنه يفطرُ ،ويخرج عن كل يوم كفارة ،وال يجب عليه القضاء.
ّ ّ
ثم تأخر عن قضاء ما عليه من الصيام
 -2من أفطر في رمضان لعذر،
حتى أدرك رمضان الثاني ،فإنه يقضي ما عليه بعد رمضانُ ،ويخرج
ّ
كفارة عن كل يوم .
http://E-learning-moe.edu.ye

الرتبية الإ�صالمية لل�صف الثامن ج 2

85

الخــــــــال�صة

ا

1ـ صيام شهر رمضان فريضة واجبة على جميع المسلمين ،وهو الركن الرابع
من أركان اإلسالم.
 -2نعرف دخول شهر رمضان برؤية الهالل ،أو إكمال شعبان ثالثين ً
يوما.
ّ
3ـ فضل الله شهر رمضان على سائر الشهور بنزول القرآن الكريم فيه ،وفيه
ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.
4ـ يجب صيام رمضان على المسلم البالغُ ،
المقيم ،القادر على الصيام ،وال يجوز
اإلفطار فيه لغير عذر.
 -5من أفطر في رمضان لغير عذر فقد عصى ربه ،وعليه القضاء ،وأن يتوب إلى
الله ويستغفر من ذنبه.
6ـ من األعذار المبيحة لإلفطار في رمضان :المرض ،والسفر ،وكذا العاجز
عن الصيام ،والحامل أو المرضع إذا خشيت على نفسها أو ولدها.
 -7من أفطر من أصحاب األعذار فيجب عليه أن يقضي ما فاته من الصيام
بعد رمضان ،متى استطاع ذلك خالل عام كامل.
ّ
 -8العاجز عن الصيام يفطر ُويخرج كفارة عن كل يوم ما يكفي إطعام

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

ليـ
تع
لل
ة

ما

إل لك

مسكين.

رت و

ني

ّ
ّ
قم بإعداد مجلة حائطية بمشاركة بعض زمالئك حول
َ َ
نش ٌاط فضل شهر رمضان ،وفوائد الصيام ،وما يجب على المسلم في
شهر رمضان ،وعلقها في جدار الصف الخارجي في مدرستك.
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ا

1ـ كيف نعرف دخول شهر رمضان؟
2ـ ما حكم صيام شهر رمضان؟
ِّ
 -3عدد شروط وجوب صوم رمضان .
4ـ ما الحكم فيما يلي:
ّ
أ ـ تعذر رؤية هالل شهر رمضان يوم التاسع والعشرين من شهر
شعبان.
ً
ب ـ من أفطر عمدا لغير عذر في رمضان.
جـ ـ عجز الكبير في السن عن الصيام .
ّ
د ـ إذا تأخر صاحب العذر عن قضاء ما عليه من رمضان حتى
دخل رمضان الثاني.
ِّ
5ـ عدد األعذار المبيحة لإلفطار في رمضان.

إل د ا

رة

لع
ا

من
لل
مــة
ا

6ـ اكتب رقم العبارة من العمود (ب) أمام ما يناسبها من العمود (أ)
مما يلي:
(أ)

(ب)

ب ـ كفارة العاجز عن الصيام

( )  -2يجوز لهما اإلفطار في رمضان.

جـ ـ الحائض والنفساء
د ـ أفضل أيام شهررمضان

هـ ـ المريض والمسافر
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هج
ا

أ ـ أفضل الشهور عند الله

( )  -1ال يصح صيامهما.

( )  -3شهر رمضان.
( )  -4إطعام مسكين.
( )  -5العشر األواخر.
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َّ
الد ْر ُس
َّ
الر ِاب ُع

صوم التطوع

ا
إل د ا

رة

1ـ معنى صيام التطوع.
2ـ األيام التى يستحب صيامها.
 -3الصوم المنهي عنه .

ﭧﭨ

ﮋﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐ

مـ
لعا
ا

ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮊ [البقرة.]184 :

التطوعّ ،
سنتعرف في هذا الدرس إن شاء الله على صيام ّ
واأليام
التي يستحب صيامها .

ليـ
تع
لل
ة

معنى �صوم التط ّوع

هو الصيام لغير أمر واجب في غير ّ
األيام المنهي عنها .

الأيام التى ي�صتحب �صيامها

ما

حث النبي ﷺ على صيام ّأيام مخصوصة من العام ،وكان يصوم
بعضها ويحث عليها ،ونحن نصومها اقتداء بالنبي ﷺ ،وهذه األيام هي:
 �1ست شوال :وهي ستة ّأيام من شهر ّ
شوال يصومها المسلم بعد يوم
العيد متى شاء ،ومما روي في الحث على صيامها قول النبي ﷺ:
ً
َّ
َ ََ َ
َ َ ُ َْ
َ
«م ْن َص َام َر َمضان ث َّم أت َب َع ُه ِس ّتا ِم ْن ش َّو ٍال فذ ِلك ِص َي ُام الد ْه ِر».
 �2عشر ذي الحجة :لما روي في الحث على العمل الصالح فيها ،وهو
َ َّ
َ
«ما ِم ْن َأ َّيامٍ ْال َع َم ُل َّ
قول النبي ﷺَ :
الصا ِل ُح ِف َيها أ َح ُّب ِإلى الل ِه ِم ْن َه ِذ ِه
َ
األ َّيامِ » ،يعني عشر ذي الحجة ،ومعلوم أن الصيام من أفضل األعمال.
 �3يوم عرفة :وهو يوم التاسع من شهر ذي ّ
الحجة؛ ومما روي في الحث

إل لك

رت و

ني
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ا

َ َّ
ََ َ
«ص َي ُام َي ْومِ َع َرفة ِإ ِني أ ْح َت ِس ُب َعلى الله
على صيامه قول النبي ﷺِ :
َ ْ ُ َ ِّ َ َّ َ َ َّ َ ْ َ ُ َ َّ َ َّ
َ
الس َنة ال ِتي َب ْعد ُه».
أن يكفر السنة ال ِتي قبله ،و
ّ �4
األيام البيض :وهي الثالث عشـــر ،والرابع عشـــر ،والخامس عشر ،من
كل شهر هجري ،ومما روي في الحث على صيامها قول النبي ﷺ:
َ ََ
َ ُ َ َ َ َ َّ ْ ُ ِّ َ ْ َ ُ َّ
الد ْهـــر؛ َو َأ َّي ُ
يحة
يض :ص ِب
الب
ام
«صيـــام ثالثة أيامٍ ِمن كل شـــه ٍر ِصيام
ِ ِ
ِ
ِ
ََ
َ
َ
ْ َ
ْ َ َ
ْ َ
ثالث َعش َرةَ ،وأ ْر َب َع َعش َرةَ ،وخ ْم َس َعش َرة».
 �5يوم االثنين ويوم الخميس؛ لما روي عن النبي ﷺ ّأنه كان ّ
يتحرى
صوم االثنين والخميس.
َ
 �6شهر محرم؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال«َ :أ ْف َض ُل ِّ
الص َيامِ َب ْعد
َّ ْ
َ َ َ
َ
ش ْه ِر َر َمضان ش ْه ُر الل ِه ال ُم َح َّر ُم».
 �7شهر شعبان؛ لما روي عن أم المؤمنين عائشة قالت( :ما رأيت
ّ
وسلم أكثر ً
صياما منه في شعبان).
رسول الله صلى الله عليه وآله

إل د ا

رة

لع
ا

من
لل
مــة
ا

ال�صوم الـمنهي عنــه

هج
ا

ورد النهي عن الصيام في أيام وأحوال مخصوصة ال يجوز الصيام
فيها وال يصح ،وهي:
 �1يوم عيد الفطر :وهو اليوم األول من شهر ّ
شوال .
 �2يوم عيد األضحى :وهو يوم العاشر من ذي الحجة.
 -3أيام التشريق :وهي :أيام الحادي عشر ،والثاني عشر ،والثالث عشر
من شهر ذي الحجة.
 �4إفراد يوم الجمعة بالصيام ،إال إذا صادف يوم عرفة  -وهو يوم
التاسع من شهر ذي ّ
الحجة  -فإنه يجوز صيامه.
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الخــــــــال�صة

ا

التطوع :الصيام لغير أمر واجب في غير ّ
 ُيقصد بصوم ّاأليام المنهي عنها.

إل د ا

رة

 األيام التي يستحب صيامها هي: -1ست شوال -2 .عشر ذي الحجة -3 .يوم عرفةّ -4 .
األيام البيض.
 -7شهر شعبان.
ّ -5أيام االثنين والخميس -6 .شهر المحرم.
 األيام التي يحرم صيامها هي: -1يوم عيداألضحى ويوم عيد الفطرّ -2 .أيام التشريق.
 -3إفراد يوم الجمعة بالصيام.

مـ
لعا
ا

ليـ
تع
لل
ة

ما

1ـ ما المقصود بصوم ّ
التطوع؟
ّ
عدد ّ
األيام التي ورد الحث على صيامها.
-2
ّ
 -3عدد األيام التي ورد النهي عن صيامها.
 -4اذكر ما يدل على فضل :
ب -صوم يوم عرفة.
أ -عشر ذي الحجة .
5ـ ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة ( )أمام العبارة
الخطأ فيما يلي:
( )
أـ أفضل الصيام بعد رمضان شهر محرم.
( )
ب ـ من األيام التي يستحب صومها يوم الجمعة .
األيام البيض هي الثالثة ّ
جـ ـ ّ
( )
األيام األولى من كل شهر.
( )
د  -يوم عرفة هو يوم التاسع من ذي الحجة.

إل لك

رت و
ني
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َّ
الد ْر ُس
َّ
الخ ِام ُس

االعتكاف

ا
إل د ا

رة

1ـ معنى االعتكاف.
 -2حكم االعتكاف.
 -3شروط االعتكاف.
 -4ما ُيستحب في االعتكاف.
 -5ما يبطل به االعتكاف.

ﭧﭨ

ﮋﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋﮌ ﮊ [سورة البقرة.]187 :

لع
ا

معنى العتكاف

من
لل
مــة
ا

ّ
سنتعرف في هذا الدرس إن شاء الله تعالى على معنى االعتكاف،
وأحكامه ،وشروطه ،وآدابه .
المكث في المسجد ،بنية العبادة؛ ً
هو ُ
تقربا إلى الله تعالى .

حكم العتكاف

ً
وخصوصا في العشر األواخر من رمضان ،فقد
االعتكاف مستحب
حتى لحق بالرفيق األعلى.

هج
ا

كان رسول الله ﷺ ال يترك االعتكاف في العشر األواخر من رمضان
وإذا نذر المسلم باالعتكاف فيجب عليه أن يفي بنذرهُ ،ويصبح
االعتكاف في هذه الحالة ً
واجبا .وأقل االعتكاف يوم كامل .
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�صروط العتكاف

ا

يشترط في االعتكاف ما يلي:
 -1أن يكون االعتكاف في المسجد.
 -2أن يكون المعتكفً ،
صائما ،فمن نوى االعتكاف أو نذر به في
غير رمضان لزمه أن يصوم مع االعتكاف.

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

ما ُي�صتحب يف العتكاف

ليـ
تع
لل
ة

يستحب للمعتكف أن يشغل وقته بالصالة ،وقراءة القرآن ،والذكر،
واالستغفار ،والدعاء ،وغير ذلك من الطاعات.
ويكره للمعتكف أن يشغل نفسه فيما ال يعني ،أو أن ُي ّ
ضيع وقته في
غير طاعة ،إال في أمر مباح ال بد منه ،مثل النوم ،وتناول الطعام ،ونحو ذلك.
ما يبطل به العتكاف

ما

ّ
ضرورية ،وإال
ال يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد إال لحاجة
فإنه يبطل اعتكافه .
وال بأس أن يخرج المعتكف من المسجد في حاجته أو حاجة أهله،
أو ألمر واجب أو مندوب حث عليه الشرع ،مثل :اتباع الجنازة ،وبر
ّ
الوالدين ،وقضاء حاجة المسلم ،ونحو ذلك ،وال يتأخر إال بقدر الوقت
الذي يحتاجه لقضاء األمر الذي خرج ألجله .

إل لك

رت و

ني
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الخــــــــال�صة

ا

 �1االعتكاف مستحب ،ويجب على من نذر االعتكاف الوفاء بالنذر.
 �2يستحب للمعتكف أن يشغل وقته بالصالة ،وقراءة القرآن ،والدعاء،
والذكر ،واالستغفار ،وغيرها من الطاعات .
ً
 -3يبطل االعتكاف بالخروج من المسجد عمدا لغير حاجة.
 -4يباح للمعتكف :األكل ،والنوم في المسجد ،والخروج للضرورة،
أو ألمر واجب أو مندوب حث عليه الشرع.

إل د ا

رة

لع
ا

من
لل
مــة
ا

(شرع االعتكاف لما له من فوائد تعود على المسلم في أمر دينه
َ َ
نش ٌاط ودنياه) .قم بعمل بحث حول هذا الموضوع ،وما هي ّالنصائح
التي توجهها لمن يقوم بهذه العبادة ،واعرضها على معلمك.

هج
ا

1ـ وضح معنى االعتكاف.
ّ
 -2عدد شروط االعتكاف.
 -3ما الذي ُيستحب للمعتكف؟
4ـ ِّبين حكم خروج المعتكف من المسجد.
5ـ ضع عالمة( )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة ( )أمام العبارة
الخطأ فيما يلي:
أ  -يكره للمعتكف أن يضيع وقته فيما ال فائدة منه) ( .
( )
ب -أقل االعتكاف ثالثة ّأيام.
د  -يجوز للمعتكف الخروج لحضور تشييع الجنازة ) ( .
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تقومي الوحدة الأوىل

ا

1ـ اذكر معنى ما يأتي :الصيام  -صيام ّ
التطوع  -االعتكاف .
2ـ اذكر ما يأتي :أ -أقسام الصيام .ب -شروط صحة الصيام.
جـ  -شروط وجوب صوم رمضان  .د -شروط االعتكاف.
ّ
 -3عدد األعذار المبيحة للفطر في رمضان.
 -4اذكر ّ
األيام واألحوال التي ورد النهي عن الصوم فيها .
 -5عدد األيام المنهي عن الصيام فيها .
6ـ ّبين حكم ما يأتي:
أـ ابتالع الصائم للريق .ب -من أكل في نهار رمضان ً
ناسيا.
َُ
الحقن الوريدية في حال الصيام .
جـ  -استعمال
ّ
د  -إذا تأخر صاحب العذر عن قضاء ما عليه حتى رمضان الثاني.
هـ  -خروج المعتكف من المسجد .
7ـ ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (×) أمام العبارة
الخطأ فيما يأتي:
( )
أ  -يجوز للصائم األكل والشرب أثناء أذان الفجر.
( )
ب ـ يجب على الحائض أو النفساء قضاء الصوم.
جـ ـ ما وصل إلى الجوف من طريق الحلق ُيبطل الصيام) ( .
( )
د ـ أفضل الصيام بعد رمضان شهر محرم.
( )
هـ ـ من األيام التي يستحب صومها يوم الجمعة .
وـ يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي ّ
( )
الحجة.
( )
ز ـ أقل االعتكاف ثالثة ّأيام.

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

ليـ
تع
لل
ة

ما

إل لك

رت و
ني
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ا
إل د ا

رة

الوحدة الثانية

لع
ا
من
لل
مــة
ا

الزكــــاة
ال�����درس ال��ث��ان��ي:

زكاة المال والتجارة.

ال����درس ال��ث��ال��ث:

زكاة الزروع وزكاة األنعام.

ال�����درس ال���راب���ع:

مصارف الزكاة

ال���درس الخامس:

زكاة الفطر

هج
ا

ال�����درس األول:

الزكاة في اإلسالم.

الوح������������������دة الث�������������اني��������ة
تقوي����������������م
ِ
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َّ
الد ْر ُس
َ
األ َّولُ

الزكاة يف اإلسالم

ا
إل د ا

رة

1ـ معنى الزكاة.
2ـ أهمية الزكاة في اإلسالم.
3ـ حكم الزكاة وعقوبة مانعها.
4ـ أثر الزكاة في حياة المسلمين.

ﭧﭨ

ﮋﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

مـ
لعا
ا

ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ

ﮪﮫﮬ ﮊ

[سورة التوبة].

معنى الزكـــاة

ليـ
تع
لل
ة

ً
تطهيرا وتزكية للنفس،
الزكاة ركن من أركان اإلسالم ،فرضها الله
وتنمية وبركة للمال ،وهي حق الله المفروض في أموال األغنياء ،لقضاء
حاجات الفقراء ،وإعانتهم على مواجهة مصاعب الحياة.
ً
ّ
ّ
الحصة المقدرة شرعا في مال المسلم إذا بلغ
ُيقصد بالزكاة:
ً ُ
ّ
المحددة ً
شرعا.
نصابا ،تصرف في مصارفها

ما

اأه ّمية الزكـــاة يف الإ�صالم

إل لك

الزكاة هي الركن الثالث من أركان اإلسالم ،وال يكتمل إيمان
المسلم إال بأدائها ،وقدذكرت الزكاة مقرونة بالصالة في آيات كثيرة
في كتاب الله الكريم ،مما يدل على أهمية الزكاة ومكانتها ،قال تعالى:
ﮋﮛﮜﮝﮞﮊ [سورة البقرة.]43 :

رت و

ني

حكم الزكاة وعقوبة مانعيها

الزكاة فريضة واجبة على من ملك ً
نصابا من المال ،قال تعالى :ﮋ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ
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ا

ﮫ١٠٣ﮊ[التوبة] ،وقد ّ
توعد الله من يمتنع عن أداء الزكاة بالعذاب األليم
في اآلخرة؛ قال تعالى :ﮋﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮊ [التوبة .]34 :وقال تعالى :ﮋﯲﯳﯴ

إل د ا

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

ﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﮊ؛ [ آل عمران.]180 :

رة

اأثر الزكاة في حياة الم�صلمين

لع
ا

للزكاة آثارها اإليجابية على حياة الفرد والمجتمع ،ومن ذلك ما يلي:

من
لل
مــة
ا

1ـ الزكاة سبب في نماء المال ،وحلول البركة فيه ،قال تعالى :ﮋﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﮊ؛ [سبأ .]39

هج
ا

2ـ تزكية النفس ،وتطهيرها من البخل والشح ،وتعويد المسلم على
العطاء والبذل.
3ـ غرس قيم اإلحسان والمحبة بين المؤمنين .
ّ
ّ
األخوة
 -4تعميق
والمحبة بين أفراد المجتمع المسلم.
5ـ تمويل نشر اإلسالم ،وإعانة المجاهدين والدعاة .
6ــ الزكاة من أهم الموارد المالية للدولة اإلسالمية ،وهي رافد مهم لنظام
االقتصاد اإلسالمي.
 -7تحقيق التكافل االجتماعي في المجتمع :فالزكاة هي المؤسسة
األولى للضمان االجتماعي اإلسالمي ،التي يتم من خاللها مواساة
َّ
الفقراء ،والعطف على المحرومين ،باعتبارها حقا لهم في أموال
األغنياء ،قال تعالى :ﮋﮗﮘﮙﮚﮛﮊ [الذاريات.]19 :
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الخــــــــال�صة

ا

ً
ّ
 �1الزكاة :هي ّ
شرعا في مال المسلم إذا بلغ ً
نصابا.
الحصة المقدرة
-2الزكاة فريضة واجبة ،وال يكتمل اإليمان إال بأدائها ،وهي أهم الموارد
المالية في الدولة اإلسالمية ،وأفضل وسائل التكافل االجتماعي.
 �3من آثار الزكاة :نماء المال والبركة فيه ،وتزكية النفس وتطهيرها
من البخل والشح ،وإعانة المجاهدين والدعاة ،وغرس قيم اإلحسان
والمحبة ،وتحقيق التكافل اإلجتماعي بين أفراد المجتمع المسلم.

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

ليـ
تع
لل
ة

ما

1ـ اذكر معنى الزكاة.
2ـ عالم يدل قوله تعالى :ﮋﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮊ؟
 -3ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:
� تجب الزكاة على :
أ ـ جميع المسلمين.
ب ـ المسلم العاقل البالغ.
جـ ـ المسلم الذي يملك النصاب.
� من آثار الزكاة:
أ ـ مواساة الفقراء واإلحسان إليهم.
ب ـ تنقص المال وتجلب الفقر.
جـ ـ تسبب البغضاء بين أفراد المجتمع.
4ـ وضح عقوبة مانع الزكاة ،مع ذكر اآلية الدالة على ذلك.

إل لك
رت و
ني
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َّ
الد ْر ُس
َّ
الث ِاني

زكاة املال والتجارة

ا
إل د ا

رة

1ـ األموال التي تجب فيها الزكاة
 -2شروط زكاة األموال والتجارة.
 -3نصاب الذهب والفضة والنقود.
 -4زكاة الذهب والفضة والنقود.
 -5زكاة التجارة.

ﭧﭨ
ﮋﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚﮛﮊ [سورة المعارج].

لع
ا

من
لل
مــة
ا

سنتعرف في هذا الدرس إن شاء الله تعالى على األموال التي تجب
فيهــــا الزكاة ،ونصــــاب كل من :الذهــــب ،والفضة والنقــــود ،والتجارة،
والزكاة الواجبة فيها ،وشروطها.
الأموال التي جتب فيها الزكاة

األموال التي تجب فيها الزكاة هي:

1ـ الذهب2 .ـ الفضة3 .ـ النقود4 .ـ أموال التجارة5 .ـ العسل.
 -6الزروع والثمار7 .ـ األنعام ،وهي :اإلبل ،والبقر ،والغنم.

هج
ا

�صروط زكاة الأموال والتجارة

يشترط في وجوب زكاة األموال والتجارة ما يلي:

 �1اكتمال النصاب :وهو المقدار الذي ّ
عينه الشرع وأوجب فيه الزكاة.
 �2أن يحول عليه الحول :وذلك بأن يمر على المال الذي بلغ النصاب
سنة كاملة من حين اكتمال النصاب .
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ا

ً
عظيما ،فإن
وحتى تكون الزكاة مقبولة عند الله تعالى ويكون أجرها
ّ
على المزكي أن ُيخرج الزكاة طيبة بها نفسه ،وأن يخرج للزكاة الطيب من

إل د ا

ً
ماله ،ويتجنب اإلنفاق من الرديئ الذي ال ينتفع به الفقراء ،امتثاال ألمر
الله سبحانه في قوله :ﮋﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚ

رة

مـ
لعا
ا

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮊ

[البقرة]267 :

ن�صاب الذهب والف�صة والنقود

ليـ
تع
لل
ة

ً
مثقاال ،وهي بنحو ً 85
جراما فأكثر.
 نصاب الذهب :عشرونّ
الفضة :مائتا درهم ،وهي بنحو  600جرام فأكثر.
 نصابّ
 -نصاب األوراق النقدية :تقدر بقيمة نصاب الذهب.

زكاة الذهب والف�صة والنقود

ما

ّ
الزكاة الواجبة في الذهب والفضة واألوراق النقدية  -إذا بلغت النصاب
أو أكثر ،وحال عليها الحول  -ربع العشر ،وذلك اثنان ونصف في المائة من
ُ ّ
المزكي.
جملة المال الذي في ملك

إل لك

زكاة التجارة

رت و

إذا بلغ ما يملكه التاجر قيمة نصاب الذهب ،وحال عليه الحول،
ْ
حينئذ أن ُيخ ِرج زكاة تجارته ،وهي ربع العشر ،وذلك
فإنه يجب عليه
ٍ
اثنان ونصف في المائة من إجمالي النقود التي يملكها وثمن البضاعة
التي يتاجر بهاً ،
سواء كانت بحوزته أو لدى أشخاص آخرين.

ني
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الخــــــــال�صة

ا

أ ـ األموال التي يجب فيها الزكاة هي:
1ـ الذهب-2 .الفضة -3 .النقود -4 .أموال التجارة -5 .العسل.
 -6الزروع والثمار -7 .األنعام من اإلبل والبقر والغنم.
ب -ال تجب الزكاة في الذهب والفضة والنقود وأموال التجارة إال إذا
بلغت النصاب ،وحال عليها الحول.
جـ -زكاة الذهب ،والفضة ،والنقود ،وأموال التجارة :ربع العشر.
ّ
ّ
الورقية وأموال لتجارة بقيمة نصاب الذهب.
د ُ -يقدر نصاب النقود

إل د ا

رة

لع
ا

من
لل
مــة
ا

ِّ
1ـ عدد األموال التي تجب فيها الزكاة.
2ـ ما الشروط الواجب توافرها في زكاة األموال والتجارة؟
3ـ ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي:
 �1زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة:

أ ـ ربع العشر.

أ ـ ً 80
جراما.

ب ـ ً 82
جراما.

هج
ا

 �2نصاب الذهب:

ب ـ العشر.

جـ ـ نصف العشر.

جـ ـ ً 85
جراما.

4ـ متى يجب على التاجر إخراج زكاة تجارته؟ وكم مقدارها؟
َ
 -5عال َم يدل قول الله تعالى :ﮋﮡﮢﮣﮤﮥﮊ [البقرة]267 :؟
http://E-learning-moe.edu.ye

الرتبية الإ�صالمية لل�صف الثامن ج 2

101

َّ
الد ْر ُس
َّ ُ
الثا ِلث

زكاة الزروع وزكاة األنعام

ا
إل د ا

رة

 -1نصاب الزروع والثمار.
 -2زكاة الزروع والثمار.
3ـ زكاة العسل.
4ـ زكاة األنعام.

ﭧﭨ

ﮋﮮ ﮯﮰﮱ ﯓ ﯔﯕ

مـ
لعا
ا

ﯖﯗﯘﮊ

[ األنعام ].

ن�صاب الزروع والثمار

ليـ
تع
لل
ة

ّ
سنتعرف في هذا الدرس على األحكام المتعلقة بزكاة الزروع
والثمار ،وزكاة العسل ،وزكاة األنعام ،ومقدار ونصاب الزكاة في كل منها.
يجب إخراج زكاة الزروع والثمار عند بلوغها النصاب حال حصادها؛
لقوله تعالى :ﮋﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﮊ [األنعام. ]141 :

ما

وتنقسم الزروع والثمار من حيث الكيل والوزن إلى قسمين:
أ � ما ُيكال من الحبوب والثمار :وهي الحنطة ،والشعير ،والذرة،

إل لك

رت و

والزبيب ،والتمر ،وهذ النوع من الزروع والثمار تجب فيها الزكاة
إذا بلغ أي صنف منها خمسة أوسق ،والوسق ستون ً
صاعا(،)1
وتقدر بنحو  647كيلو ً
غراما.
ب � ما ال ُيكال من الحبوب والثمار ،كالرمان ،والتفاح ،والبرتقال،
ونحوها ،فإن الزكاة تجب فيها إذا بلغت قيمة نصاب الذهب.

ني

( )1الصاع = اثنين كيلو جرام ونصف ً
تقريبا .
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زكاة الزروع والثمار

ا

تنقسم الزروع والثمار من حيث الزكاة الواجبة فيها إلى قسمين:
ُ ُ
ُ
العشر :وهي الزروع والثمار التي تسقى بالمطر ،أو
 -1ما يجب فيه

إل د ا

رة

العيون ،أو األنهار الجارية.
ُ ُ
ُ
العشر :وهي الزروع والثمار التي تسقى باآلالت
 -2ما يجب فيه نصف
وأدوات الري المختلفة.
َ َ َ
الس َ
ـــق ِت َّ
ـــم ُاء
ويـــدل علـــى ذلك قول رســـول الله ﷺ ِ « :فيما س
ْ ُ ُْ ُ
َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ ًّ ْ ُ ُ ُ َ َ ُ َ َّ ْ
النض ِح ِنصف العش ِـــر».
ـــقي ِب
والعيون ،أو كان عث ِريا العشـــر ،وما س ِ
ويقصد بالعثري :األشجار التي ال تحتاج إلى الري ،ويقصد بالنضح:
ِّ
الري بالدالء واآلالت.

لع
ا

من
لل
مــة
ا

زكاة الع�صل

ّ
ّ
العسل يتولد من الشجر والزهر ،ويوزنُ ،ويدخر ،وتجب فيه الزكاة
متى بلغ قيمة نصاب الذهب ،وألن الكلفة فيه دون الزروع والثمار؛
ْ ُ
فزكاته العشر ،لما جاء عن النبي ﷺ أنه أخذ من العسل ال ُعشر.
زكاة الأنعام

هج
ا

تجب الزكاة في اإلبل والبقر والغنم بثالثة شروط ،هي:
 -1أن تكون سائمة :وهو ما يرعى بنفسه في المكان المباح.
 -2أن تبلغ النصاب :ويختلف نصاب األنعام باختالف نوعها حسب

ً
ّ
ما هو ّ
مبين تفصيال في الجدول الموضح في الصفحة التالية.
 -3أن يحول عليها الحول :وهي التي ّمر عليها عام كامل بعد اكتمال
النصاب.
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زكاة البقر

زكاة اإلبل

ا

العدد

مقدار الزكاة

العدد

مقدار الزكاة

تبيع أو تبيعة (عمره سنة)

إل د ا

 5إلى 9
 30إلى 39
شاة
 10إلى 14
 40إلى  59مسنة (عمرها سنتان)
شاتان
 15الى 19
 60فما فوق فـــي كل ثالثيـــن تبيع
ثالث شياه
وفـــي كل أربعين ِحقة
(عمرها  3سنوات)
 20إلى 24
أربع شياه
زكاة الغنم
مقدار الزكاة
العدد
 25إلى  35بنت مخاض (عمرها سنة)
شاة واحدة
 36إلى  45بنت لبون (عمرها سنتان) 40إلى120
 46إلى ِ 60حقة (عمرها ثالث سنوات) 121إلى 200شاتان
 61إلى  75جذعة (عمرها أربع سنوات) 201إلى 300ثالث شياه
 76إلى 90
ما زاد عن 300في كل مائة شاة
بنتا لبون
 91إلى 120
ِحقتان

رة

مـ
لعا
ا

ليـ
تع
لل
ة
الخــــــــال�صة

ما

 -1تجب الزكاة في الزروع والثمار عند حصادها إذا بلغت النصاب.
 -2نصاب ما ُيكال من الحبوب والثمار خمسة أوسق.
 -3نصاب ما ال ُيكال من الثمار إذا بلغ قيمة نصاب الذهب.
ُ ُ
ُ
العشر.
 -4في الزروع والثمار التي تسقى بماء المطر واألنهار
ُ ُ
ُ
العشر.
 -5في الزروع والثمار التي تسقى باآلالت نصف
ُ ُ
العشر.
 -6يجب في العسل إذا بلغ النصاب
 -7األنعام التي تجب فيها الزكاة هي :اإلبل ،والبقر ،والغنم ،ويشترط
فيها أن تكون سائمة ،وأن تبلغ النصاب ،ويحول عليها الحول.

إل لك

رت و
ني
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 -1متى تجب زكاة الزروع والثمار؟ وما الدليل على ذلك؟

ا

إل د ا

 -2اذكر شروط وجوب زكاة األنعام .

رة

3ـ ما مقدار الزكاة فيما يلي:
أ ـ ً 20
ً
40رأسا من البقر .جـ ـ  200رأس من الغنم.
قدحا من الذرة .ب ـ
4ـ ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي:

لع
ا

ُ
 �1زكاة الزروع والثمار التي تسقى بأدوات الري ،يجب فيها:

أ ـ العشر.

أ ـ العشر.

من
لل
مــة
ا

 �2زكاة العسل:

ب ـ نصف العشر.

جـ ـ ربع العشر.

ب ـ ربع العشر.

جـ ـ نصف العشر.

5ـ اكتب رقم العبارة في العمود (ب) أمام ما يناسبها في العمود (أ)
فيما يأتي:
ـ ً 120
رأسا من الغنم) ( .

1ـ ال تجب فيها الزكاة.
ُ ُ
العشر.
2ـ يجب فيه نصف
3ـ فيها ثالث شياه.

ـ ً 15
رأسا من اإلبل) ( .
ـ ً 50
صاعا من الزبيب) ( .

ـ ما ُيسقى من األمطار) (.
ـ ما ُيسقى باآلالت) ( .
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هج
ا

(أ)

(ب)

4ـ زكاتها شاة واحدة.

ُ ُ
العشر.
5ـ يجب فيه
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َّ
الد ْر ُس
َّ
الر ِاب ُع

مصارف الزكـــاة

ا
إل د ا

رة

1ـ مصارف الزكاة.
2ـ من ال يجوز صرف الزكاة
لهم.

مـ
لعا
ا

َ ُ ُ َّ
ول الل ِه صلى الله عليه آله وسلم
قال رس
لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن:
َََ ُْ َ ُ
َّ َ َ ْ َ َ َ َ
ض َعل ْي ِه ْم َصدقة تؤخذ ِم ْن
« ِإن الله قد فر
َ
ُ
َْ
َ
َ ُّ
أغ ِن َي ِائ ِه ْم ف ُت َرد َعلى فق َر ِائ ِه ْم».

م�صـارف الزكــاة

ليـ
تع
لل
ة

ُ
في هذا الدرس سنتعرف إن شاء الله تعالى على َم ْن ت ْص َر ُف عليهم
َ
ّ
الشرعية الذين فرض
الزكاة ،فالزكاة ال تصح إال إذا ُص ِرف ْت في مصارفها
الله في كتابه الكريم أن تصرف الزكاة لهم وفيهم.
مصارف الزكاة ثمانية أصناف ،وهي المذكورة في قوله تعالى :ﮋﮡ

ما

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ

إل لك

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙﮊ[التوبة.]60
واألصناف المذكورة في اآليةّ ،
مفصلة على النحو التالي:
 �1الفقراء:
الفقير هو :الذي ال يملك من المال ما يكفيه ومن يعول ،فيأخذ
من الزكاة ما يسد حاجته.
 �2المساكين:
ً
والمسكين هو :الذي ال يملك ما يملكه الفقير ،فهو أسوأ حاال
من الفقير.

رت و

ني
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ا

ّ
 �3العاملون على الزكاة :هم ّ
عمال الزكاة الذين يتولون جمعها وحفظها
والعناية بها ،وهم يأخذون ما ُيعطى لهم من الزكاة على سبيل األجرة.
ّ
 �4المؤلفة قلوبهم :هم الذين يتألفهم ولي األمر؛ لجلب نفعهم،
ودفع شرهم.
 �5في الرقاب :وهم العبيد واإلماء المؤمنون الذين يسعون ّ
لحريتهم،
ُفيعطون من الزكاة ما يعينهم على ذلك ،ويدخل في هذا المصرف
األسرى لدى األعداء الذين يطلبون فيهم الفدية.
 �6الغارمون :هم المعسرون الذين لزمتهم ديون كبيرة تثقل كاهلهم
ال يستطيعون أداءهاُ ،فيدفع إليهم من الزكاة ما يقضون به ديونهم.
 �7سبيل الله :هو كل عمل من شأنه إعالء كلمة الله ،ونشر دينه،
والدفاع عنه ،واألحق بهذا المصرف هم المجاهدون ،معونة لهم على
شراء السالح والنفقة.
 � 8ابن السبيل :هو المسافر الذي ال يجد في بالد الغربة ما ينفق منه
ِّ
على نفسه وال ما ُي َمكنه من العودة إلى بلده ،فإنه مستحق للزكاة وإن
كان ًّ
غنيا في بلده.

إل د ا

رة

لع
ا

من
لل
مــة
ا

من ل يجوز �صرف الزكاة لهم

هج
ا

ورد في الشرع النهي عن تسليم الزكاة إلى غير مستحقيها ممن ال
تحل لهم الزكاة وال يجوز صرفها فيهم ،وهم:
 �1بنو هاشم :وهم أقارب النبي ﷺ من أبناء هاشم بن عبد مناف،
وهم :آل علي بن أبي طالب ،وآل عقيل بن أبي طالب ،وآل العباس بن
عبد المطلب ،وآل الحارث بن عبد المطلب ،وأوالدهم ما تناسلوا؛
َّ َ ُ َ َّ َ َ ُّ َ َ َّ َ َ ُ
لما روي عن النبي ﷺ أنه قال«ِ :إنا آل محم ٍد ال ت ِحل لنا الصدقة».
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ا

 �2األغنياء :والغني هو الذين لديه من المال ما يكفيه هو ومن يعول.
 �3الصحيح القادر على العمل والسعي؛ لما روي أن رجلين أتيا
رسول الله ﷺ في حجة الوداع يسأالنه؛ ليعطيهما من الصدقة ،فرفع
ْ
َ
إليهما بصره وخفضه ،فرآهما رجلين ج ِلدين ( ،)1فقال«ِ :إن ِش ْئ ُت َما
ُ
ْ
َ
َ
َ َ
َ َّ
أ ْع َط ْي ُتك َما ِم ْن َها َوال َحظ ِف َيها ِلغ ِن ٍّي َوال ِلق ِو ٍّي ُمك َت ِس ٍب» .
ّ
 �4األقارب :وهم من يتصل بالمزكي من أصوله ،وهم اآلباء واألمهات،
واألجداد والجدات ،ومن ينتسب إليه من فصوله ،وهم األوالد والبنات
وأوالدهم.
 �5من تلزمه النفقة عليهم :كالزوجة وغيرها.
 �6الكفار والمالحدة.
 �7أهل الفسق والفجور :وهم المجاهرون بالمعصية؛ ألن في دفع الزكاة
إليهم إعانة لهم على المعصية ..

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

ليـ
تع
لل
ة
الخــــــــال�صة

ما

أ  -مصارف الزكاة معلومة بنص القرآن الكريم ،وال يصح صرفها إلى غيرهم.
ب -مصارف الزكاة الثمانية ،هي:

إل لك

رت و

 -2المساكين -3 .العاملون عليها.
1ـ الفقراء.
 -4المؤلفة قلوبهم -5 .الغارمون -6 .في الرقاب.
 -8ابن السبيل.
 -7في سبيل الله.

ني

جـ -الذين ال تحل لهم الزكاة وال يجوز صرفها فيهم ،هم:

1ـ بنو هاشم -2 .األغنياء -3 .الصحيح القادر على العمل.
ّ
 -4األقارب -5 .الكفار والمالحدة  -6 .أهل الفسق والفجور.

َ
( )1ج ِلد ْين :قويين قادرين على العمل.
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ا

ّ
 -1عدد مصارف الزكاة.

إل د ا

رة

 -2من هم الذين ال تحل لهم الزكاة؟
ِّ -3بين معنى كل من :
الفقير  -المسكين  -الغارم  -ابن السبيل .

لع
ا

 -4ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (×) أمام العبارة
الخطأ فيما يلي:

من
لل
مــة
ا

أ-يجوز صرف الزكاة للفقراء من األعمام واألخوال.
ب -من مصارف الزكاة :بنو هاشم.

ج-يصح صرف الزكاة لفقراء الكفار.

َ
د -تصرف الزكاة البن السبيل ولو كان غ ِن ًّيا في بلده.

(

)

(

)

(

)

( )

 -5هل يصح صرف الزكاة إلى غير مستحقيها؟ ولماذا؟

هج
ا
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َّ
الد ْر ُس
َّ
الخ ِام ُس

زكـــاة الفطر

ا
إل د ا

رة

1ـ حكم زكاة الفطر.
 -2على من تجب زكاة الفطر.
3ـ مقدار زكاة الفطر.
4ـ وقت إخراج زكاة الفطر.
 -5من أحكام زكاة الفطر.

مـ
لعا
ا

عن ْابن َع َّب ٍاسَ :ق َ
ال:
ِ ِ
َ
ض َر ُس ُ
«ف َر َ
الله صلى الله عليه وآله
ول
ِ
َّ ْ
َ
زكاة الفطر ُط ْه َر ًة ِل َّ
لصا ِئ ِم ِم َن اللغ ِو
وسلم
ِْ
ً
َ
َو َّالرف ِثَ ،و ُط ْع َمة ِلل َم َس ِاك ِين».

حكـم زكــاة الفطـــر

ليـ
تع
لل
ة

أمر رسول الله ﷺ المسلم أن ُيخرج صدقة ،عن نفسه ووأوالده
صغيرا كان أو ً
ومن يعولً ،
كبيرا ،بعد إكمال صيام شهر رمضان ،لتكون
ً
ُطهرة للصائم ،وطعمة للفقراء والمساكين يوم العيد.

إل لك

على من جتب زكاة الفطر

ما

تجب زكاة الفطر في يوم عيد الفطر ،عن كل فرد من المسلمين،
صغيراً ،
كبيرا أو ً
فقيراً ،
غنيا كان أو ً
ًّ
ذكرا أو أنثى.

رت و

تجب زكاة الفطر على من كان معه من القوت ما يزيد عن حاجته،
وحاجة من يعول ،ويخرجها عن نفسه ،وعن أوالده ،وزوجته ،وعن من
ّ
َ ََُ ْ
ْ
تلزمه النفقة عليهم؛ لما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال« :صدقة ال ِفط ِر
ََ ْ َ ْ َُ ْ َ َ ً َ َ
َ َ ْ َْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ َْ
على المر ِء المس ِل ِم يخ ِرجها عن نف ِس ِه ،وعن من هو ِمن ِعيا ِل ِه ،ص ِغيرا كان
َ ً
َ َ ََ َ ُ َ
أ ْو ك ِب ًيرا ذك ًرا أ ْو أنثىُ ،ح ًّرا أ ْو َع ْبدا».

ني
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مقـدار زكـــاة الفطــر

ا

زكاة الفطر صاع ( )1عن كل فرد ،من الطعام المعتاد في البلد( ،قمح -
شعير  -تمر  -أرز  -ذرة) وغيرها ،لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي
ّ ُ ْ
"كنا نخ ِر ُج  -إذ كان فينا رسول الله ﷺ  -زكاة الفطر عن
الله عنه قال:
َ
صاعا من طعام ،أو ً
كل صغير وكبيرُ ،ح ّر أو مملوكً ،
صاعا من أ ِق ٍط ،أو
صاعا من تمر ،أو ً
صاعا من شعير ،أو ً
ً
صاعا من زبيب".

إل د ا

رة

وقت اإخراج زكاة الفطر

من اأحكام زكاة الفطر

من
لل
مــة
ا

لع
ا

ُيستحب المبادرة والتبكير بإخراج زكاة الفطر قبل صالة العيد؛ لما
روي عن عبد الله بن عمر قال" :أمرنا رسول الله ﷺ بزكاة الفطر أن ّ
تؤدى
َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َّ َ
الة ف ِهي
قبل خروج الناس إلى الصالة" ،ولقوله ﷺ « :من أداها قبل الص ِ
َ َ ٌ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َ َ ٌ َ َّ َ َ
ات» ،والمراد أنه ال
ق
الة ف ِهي صدقة ِمن الصد ِ
زكاة ،ومن أداها بعد الص ِ
ُيثاب على إخراجها بعد صالة العيد مثلما ُيثاب على إخراجها قبل الصالة.

هج
ا

 -1يجب إخراج زكاة الفطر عن المولود الذي ولد قبل غروب شمس
يوم عيد الفطر .
 -2يجوز تقديم زكاة الفطر بإخراجها في شهر رمضان.
ً
 -3يجوز أن ُيخرج عن الصاع من الطعام قيمته نقدا إذا كان ذلك أنفع
للفقراء .
ّ
المحددة ً
شرعا؛
 -4تصرف زكاة الفطر في مصارف الزكاة الثمانية
والفقراء والمساكين أولى بها من غيرهم؛ لما جاء في الحديث عن
َ
َ ْ
النبي ﷺ أنه قالُ « :أ ْغ ُن ُ
وه ْم َع ِن َّالطل ِب ِفي َهذا ال َي ْومِ ».
( )1الصاع = اثنين كيلو جرام ونصف ً
تقريبا .
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الخــــــــال�صة

ا

 -1زكاة الفطر :يخرجها المسلم صدقة واجبة عن نفسه ومن يعول.
 -2فرض الله زكاة الفطر على المسلمين بعد صيام شهررمضان ُط ْهرة
للصائم من اللغو والرفثُ ،وطعمة للفقراء والمساكين يوم العيد.
 -3تجب زكاة الفطر في يوم عيد الفطر على من كان معه من القوت
ما يزيد عن حاجته وحاجة من يعول.
 -4زكاة الفطر صاع من أي طعام ،من المعتاد في البلد.
ً
 -5يجوز أن ُيخرج قيمة الطعام نقدا ،إذا كان ذلك أنفع للفقراء.
ُ -6يستحب المبادرة والتبكير بإخراج زكاة الفطر قبل صالة العيد.
 -7يجوز تقديم زكاة الفطر بإخراجها في شهر رمضان.
 -8تصرف زكاة الفطر في مصارف الزكاة الثمانية ،والفقراء أولى بها.

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

ليـ
تع
لل
ة

ما

 -1ما المقصود بزكاة الفطر؟
 -2ما مقدار زكاة الفطر؟ وعلى من تجب؟
 -3متى يجب على المسلم إخراج زكاة الفطر ؟
َّ -4بين الحكمة من مشروعية زكاة الفطر.
 -5ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة ( )أمام العبارة
الخطأ فيما يلي:
( )
أ -يجوز تقديم زكاة الفطر في شهر رمضان.
( )
ب -تجب زكاة الفطر على األغنياء فقط.
( )
ج -يجوز صرف زكاة الفطر في غير مصارف الزكاة .

إل لك

رت و
ني
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تقومي الوحدة الثانية

ا

1ـ اذكر معنى كل من :الزكاة  -زكاة الفطر  -الفقير  -المسكين.
ِّ
2ـ عدد األموال التي تجب فيها الزكاة؟
3ـ متى يجب على التاجر إخراج زكاة تجارته؟ وكم مقدارها ؟
 -4متى تجب زكاة الزروع والثمار؟ وما الدليل على ذلك؟
 -5اذكر شروط وجوب زكاة األنعام .
6ـ ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:

إل د ا

رة

لع
ا

 -1تجب الزكاة على:

 -2نصاب الذهب:

أ ـ ً 80
جراما.

من
لل
مــة
ا

ب ـ المسلم العاقل البالغ .
أ ـ جميع المسلمين
جـ ـ المسلم الذي يمتلك النصاب .

ب ـ ً 82
جراما.

جـ ـ ً 85
جراما.

 �3الذهب والفضة وعروض التجارة يجب فيها:

أ ـ ربع العشر.

ب ـ العشر.

جـ ـ نصف العشر.

أ ـ ربع العشر.

ب ـ العشر.

جـ ـ نصف العشر.

ُ
 -4زكاة الزروع والثمار التي تسقى بأدوات الري ،يجب فيها:

أ ـ نصف العشر.

ب ـ ربع العشر.

هج
ا

 -5زكاة العسل:

جـ ـ العشر.

 -6وقت إخراج زكاة الفطر:

أ ـ قبل صالة العيد .ب ـ بعد صالة العيد .جـ ـ متى شاء .
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ا
إل د ا
رة
مـ
لعا
ا
ليـ
تع
لل
ة

الــــــدرس الــثــانــي:

الرسول ﷺ في طريقه إلى المدينة

الــــــدرس الــثــالــث:

استقبال األنصار للرسول ﷺ

ما

الـــــــــــدرس األول:

اإلذن بالهجرة إلى المدينة

إل لك

الــــدرس الــخــامــس:

إعداد المجتمع المسلم للجهاد

الــــدرس الــســادس:

معركة بدر الكبرى

الـــــدرس الــســابــع:

معركة أحد

رت و

الــــــدرس الـــرابـــع:

بناء المجتمع المسلم في المدينة

ني

تـــــقـــــويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الــــــمــــــجــــــال
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َّ
الد ْر ُس
َ
األ َّولُ

اإلذن باهلجرة إىل املدينة

ا
إل د ا

رة

 -1المؤامرة على حياة النبي ﷺ.
 -2خطة الرسول للخروج من مكة.
 -3هجرة المسلمين إلى المدينة.

ﭧﭨﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ
ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ
[األنفال].

من
لل
مــة
ا

لع
ا

استمر إيذاء كفار قريش للنبي ﷺ وبدأت مؤامراتهم تستهدف
شخصه الكريم ،واشتد تعذيب قريش للمؤمنين في مكة ،وشردوهم
ّ
منها ليفتنوهم عن دينهم ،حتى أصبح المؤمنون ما بين معذب في
ً
مكة ،أو مهاجر في الحبشة ،مما جعل النبي ﷺ يختار بلدا آخر غير
ً ّ
مكة بعد أن أقام ُ
ً
ونذيرا،
عمرا مبش ًرا
الحجة على أهلها ،ولبث فيهم
وبعد أن رفض أهل الطائف أن يستجيبوا لله ورسوله ،اختار المدينة
المنورة "يثرب" التي تبعد عن مكة ما يقرب من  ٤٠٠كم؛ لتكون ًّ
مقرا
ً
ًّ
ومحال ُ
يأمن فيه أتباعه وأنصاره .
لدولته ،ومنطلقا لدعوته،
الم�ؤامرة على حياة النبي ﷺ

هج
ا

هاجر بعض المسلمين إلى المدينة خفية ،وأدرك كفار قريش أن
خطرا ً
لحاق النبي ﷺ بأولئك المهاجرين سيشكل ً
كبيرا عليهم وعلى
مصالحهم؛ ألنه قد ُيصبح فيما بعد في ّقوة َ
وم َن َعة ،فال يستطيعون
الوصول إليه وهو بين أنصاره في المدينة .
لذلك فقد اجتمع زعماء قريش في دار الندوة ليبحثوا في كيفية
ّ
ّ
التعامل مع رسول الله ﷺ ،وتشاوروا فيما بينهم ،وقدموا عدة اقتراحات
ّ
تمثلت في :النفي ،أو القتل ،أو األسر.
http://E-learning-moe.edu.ye

الرتبية الإ�صالمية لل�صف الثامن ج 2

115

ا

وبعد جدل طويل ،استقر رأيهم على أن يختاروا من كل بطن
ً
ً
صارما،
من بطون قريش فتى من فتيانهاُ ،يعطى كل واحد منهم سيفا
ُ
ً
جميعا ضربة رجل واحد ،فإذا قتل
ثم إذا خرج من منزله يضربونه
ّ
تفرق دمه بين قبائل قريش كلها ،فال يقوى بنو هاشم على مواجهتهم،
والمطالبة بدمه ،أو األخذ بثأره ،وال يكون أمامهم إال القبول بالدية،
ً
َّ
وحددوا موعدا لتنفيذ هذه المؤامرة ،وقد أخبر الله بذلك نبيه ﷺ ،قال
الله تعالى :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ [األنفال].

ثم أذن الله بعد ذلك لنبيه ﷺ ومن بقي من المسلمين في مكة

ليـ
تع
لل
ة

بالهجرة إلى المدينة.

خطة الر�س�ل ﷺ للخروج من مكة

ما

بعد أن جاء األمر من الله تعالى للنبي ﷺ بالهجرةَّ ،
تجهز للسفر ،وأمر
علي بن أبي طالب أن ينام في فراشه ،ليوهم المتآمرين بأنه ال يزال ً
نائما في
ّ
داره ،ويكسب بذلك ً
كلفه ّ
بمهمة رد أمانات الناس
وقتا للخروج ،كما أنه
التي كانوا يودعونها عنده ،حيث لم يشغله ﷺ ما هو فيه عن رد األمانات
الى أهلها ،ولو كانوا من أعدائه الذين تآمروا عليه ،ونفوه من بالده.
وعندما جاء الليل وهجع الناس ،حضر فتيان قريش ،واجتمعوا
على باب دار الرسول ﷺ وكان علي قد نام في فراشهّ ،
وتغطى ببرده
الحضرمي ،فظن القوم أن النائم هو رسول الله ﷺ ،فانتظروا خروجه
ّ
ليفتكوا به ،ويتخلصوا منه.
فخرج رسول الله ﷺ من بيته وهو يتلو قول الله تعالى :ﮋﮙ ﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮊ [يس] ،ووضع رسول الله
ﷺ التراب على رؤوسهم ،وأعمى الله أبصارهم ،فلم يشعروا بشيء من ذلك.

إل لك

رت و

ني
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ا

فلما أصبحوا رأوا الفتى الفدائي الشجاع علي بن أبي طالب  -عليه
السالم ً -
نائما على الفراش ،فبهتوا وانقلبوا خائبين ينفضون التراب من
فوق رؤوسهم ،فأبطل الله كيدهم ،وأضل أعمالهم ،وحفظ الله نبيه
ﷺ ،ونجاه من شرهم ،ومكرهم ،قال تعالى :ﮋﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ [الصف.]8:

إل د ا

رة

هجرة الم�سلمين اإلى المدينة

من
لل
مــة
ا

لع
ا

أذن الرسول ﷺ لمن كان في مكة من المسلمين أن يهاجروا إلى
المدينة ،فهاجر الكثير منهم ،حتى كادت مكة تخلو منهم ،فشعرت
قريش باألمر ،وأحست أن ذلك قد يشكل ً
خطرا عليها ،فرفعت حالة
التأهب لمنع من بقي من المسلمين من الهجرة إلى المدينة.
ّ
وفي الطريق وقف كفار قريش ليمنعوا المسلمين من الهجرة ،فكانت
ّ
تحدث ّ
مشادات بين كفار قريش وبين بعض المهاجرين ،ومن ذلك ما
فعله كفار قريش مع صهيب الرومي ،فقد حاولوا منعه ،وقالوا له :جئتنا
ً
صعلوكا واآلن تريد أن ترحل بمالك؟ فقال لهم :أإذا تركت لكم مالي
ّ
ّ
تخلون سبيلي؟ قالوا :نعم .فأعطاهم ماله ليخلوا سبيله ،فتركوه بعد ذلك.
الدرو�س والعبر

هج
ا

 -1وجوب الهجرة إذا لم يستطع اإلنسان المسلم إقامة شعائر الدين
في بلده ّ
بحرية.
 -2قوى الضالل مستمرة في محاربة الحق بكل الوسائل.
ّ
 -3قيام دولة إسالمية قوية يتطلب أن تكون في أماكن تتوافر فيها
ًّ
ًّ
وعسكريا.
اقتصاديا،
عوامل القوة والمنعة في مجاالت متعددة،
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ا

ّ
يضحي من أجل دين الله ،مهما كانت الظروف،
 -٤المسلم
والتحديات.
 -5رسول الله ﷺ أعظم قائد عرفته البشرية.
 -6عظمة الرسول ﷺ وحكمته وحسن قيادته.
 -7مهما حاول أعداء الله أن يتآمروا على هذا الدين فلن يفلحوا.
 -8وجوب حفظ األمانات والودائع ،وإعادتها إلى أصحابها.

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

ليـ
تع
لل
ة

 -1اذكر السبب فيما يأتي :
أ -مغادرة النبي ﷺ والمسلمين لمكة .
ب -أمر النبي ﷺ علي بن أبي طالب لينام في فراشه.

ما

إل لك

 -2ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة ( × ) أمام العبارة الخطأ
فيما يأتي :
 -1أول فدائي في اإلسالم هو علي بن أبي طالب
( ).
ّ -2
تتمتع المدينة المنورة بموقع إستراتيجي مهم
( ).
ً
 -3أعطى صهيب الرومي قريشا ماله ليسمحوا له بالهجرة
( ).
( ).
 -٤استطاع كفار قريش أن يمنعوا المسلمين من الهجرة
 -5على المسلم أن يهاجر من بلده ليقيم شعائر الدين بحرية ( ).

رت و

ني
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َّ
الد ْر ُس
َّ
الث ِاني

الرسول ﷺ يف طريقه إىل املدينة

ا
إل د ا

 -1التدابير التي اتخذها النبي
إلتمام الهجرة.
 -2الرسول ﷺ في غار ثور.
 -3موقف قريش بعد فشل مؤامرتها.
 -٤معجزات حدثت في الطريق إلى
المدينة.
 -5بناء مسجد قباء.

ﭧ ﭨﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤ

ﷺ

رة

لع
ا

ﯥ ﮊ (التوبة)٤٠ :

الر�س�ل ﷺ في الغار

من
لل
مــة
ا

َّ
أعد الرسول ﷺ جملة من التدابير التي تجعل الهجرة إلى المدينة
ً
أمرا ًّ
ً
سريا وبعيدا عن أعين قريش ورقبائها الذين كانوا ال يريدون لهذه
الهجرة أن تنجح ،فانطلق قبيل الفجر في ليلة من ليالي شهر صفر من
ً
َ
السنة الثالثة عشرة من البعثة ،تاركا داره وموطنه الذي ُو ِلد وترعرع
ً
مهاجرا إلى الله تعالى؛ ليؤسس دولة إسالمية قوية في بيئة مالئمة،
فيه
وسنذكر بعض تفاصيل هذه الرحلة في هذا الدرس إن شاء الله تعالى.

هج
ا

ّ
خرج الرسول ﷺ من مكة بصحبة أبي بكر الصديق ،وكان خروجهما
ً
ُقبيل الفجر بصورة ّ
سرية ،واتجه من ناحية جنوب مكة بدال من شمالها،
ولم يمر في الطريق المعتاد إلى المدينة؛ بهدف تضليل األعداء وتتويههم،
حتى بلغ (غار ثور) ( ،)1ومكث في الغار ثالث ليال.
( )1غار ثور  :يقع في جبل شامخ وعر ،يبعد عن مكة ( )5أميال٠
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م�قف قري�س بعد ف�سل م�ؤامرتها

ا

ّ
بعد أن تأكد لقريش خروج الرسول ﷺ قرروا في اجتماع طارئ إعالن
جائزة مغرية ،ورصدوا مائة ناقة لمن يأتيهم بالنبي ﷺ ،أو يدلهم عليه ،فخرج
ُ
َ ُّ
وجدوا في
الفرسان وق ّصاص األثر
الطلب والبحث عنه وعن صاحبه
في الجبال والوديان ،وفي منافذ
وطرق مكة ،حتى وصل المطاردون
إلى باب الغار ،فسمع الرسول ﷺ
وقع أقدامهم ،فخاف أبو بكر وحزن
ألجل ذلك ،وقال" :لو نظر أحدهم
موضع قدمه لرآنا ! " ،فقال له النبي
ﷺ« :ال تحزن إن الله معنا»
وكانت تلك معجزة أكرم الله بها
النبي ﷺ حيث أنزل سكينته
عليه ،وأيده بجنود منه ،قال تعالى:

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

ليـ
تع
لل
ة

ما

إل لك

ﮋﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮ

رت و

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴﮊ (التوبة).

ني

وبعد أن توقفت مطاردة قريش لرسول الله ﷺ خرج هو وصاحبه
ّ
واتجه ً
غربا نحو الساحل ،في طريق وعرة وشاقة وغير مألوفة؛ بغرض تضليل
المشركين ،وتعمية األخبار عنهم.
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معجزات حدثت وه� في طريقه

ا

 -1حادثة ُ�س َراقة بن مالك :
بعد أن سمع سراقة بن مالك بالجائزة المغرية التي أعلنت عنها قريش،
انطلق على فرسه يبحث عن النبي ﷺ وصاحبه ،وما إن اقترب منهما حتى
غاصت قوائم فرسه في رمال الصحراء ،فوقع على األرض ،ونهض وامتطى
ً
فرسه محاوال الركوب مرة ثانية وثالثة فلم يستطع ،فما كان منه إال أن
َّ
بالنبي ﷺ لينقذه ،ونادى بأعلى صوته( :يا محمد أطلق فرسي،
استغاث
ّ
وأرجع عنك ،وأرد من ورائي) ،فدعا له النبي ﷺ ووفى سراقة بوعده.
 -2في خيمة اأم معبد الخزاعية :
الحت للركب المبارك عن ُب ْعد خيمة في وسط الصحراء ،فاقتربوا
منها ،فإذا بامرأة كبيرة في السن تجلس بفناء الخيمة ،فطلبوا منها الطعام
والشراب ،فأجابتهم بأنه ليس معها شيء تقدمه لهم ،فرأى رسول الله ﷺ
بجوارها شاة هزيلة ،قد جف ضرعها،
فقال رسول الله ﷺ :ما هذه الشاة يا أم معبد؟
قالت :شاة خلفها الجهد عن الغنم.
فاستأذنها النبي ﷺ في أن يحلبها ،فأذنت له ،فمسح بيده الشريفة
على ضرعهاّ ،
وسمى الله ،ودعاهّ ،
فدرت الشاة باللبن ،وشرب الجميع
حتى ارتووا ،ثم حلبها ثانية حتى مأل لها اإلناء ،ثم ارتحل.

إل د ا

رة

لع
ا

من
لل
مــة
ا

هج
ا

بنــاء م�سجـد ُقب َـــاء

سمع أهل يثرب بخروج النبي ﷺ من مكة ،فكانوا يخرجون كل
يوم إلى ضاحية المدينة من جهة قباء ،ينتظرون قدومهّ ،
ولما الح لهم
ً
قدومه الميمون ،خرجوا الستقباله وأخذوا ُي ِّ
كبرون فرحا بمقدمه ﷺ،
ونزل عندهم ً
أياما ،في ضيافة كلثوم بن الهدم ،وبنى مسجد قباء ،وهو
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ا

أول مسجد بني في اإلسالم.
وفي قباء قدم على النبي ﷺ اإلمام علي  -عليه السالم -
ومعه الفواطم( ،فاطمة بنت محمد ،وفاطمة بنت أسد ،وفاطمة
بنت حمزة) ،ووصل كذلك عدد ممن كان قد بقي في مكة من
ْ
المهاجرين ،ثم ّ
تحرك ركب رسول الله ﷺ إلى المدينة ،وأدركته
ّ
صالة الجمعة في مكان بين قباء والمدينة ،فصلى بالناس في بني
ساعدة أول جمعة في اإلسالم.

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

الدرو�س والعبر

ليـ
تع
لل
ة

 -1تعتبر الهجرة النبوية بداية مرحلة جديدة في الدعوة إلى الله.
 -2األخذ باألسباب ال ينافي التوكل على الله.
 -3التخطيط وحسن اإلعداد من األسباب التي حرص الرسول ﷺ على
األخذ بها في هجرته إلى المدينة؛ ليتربى المسلمون عليها.
 -٤الحرص على تبليغ الدعوة حتى في أحلك الظروف وأسوأ األحوال.
 -5أهمية المسجد والجمعة في اإلسالم.

ما

إل لك

رت و

شارك مع زمالئك في رسم خارطة على لوحة كبيرة توضح
َ َ
نش ٌاط فيها سير هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة
المنورة ،ثم علقها في صفك.

ني
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ا

 -1اذكر بعض التدابير التي اتخذها الرسول ﷺ لنجاح الهجرة من مكة
إلى المدينة.

إل د ا

 -2ما اسم الغار الذي اختفى فيه رسول الله ﷺ عن أعين قريش؟

رة

 -3وضح موقف قريش بعد أن تأكد لها إفالت الرسول ﷺ.
 -4علل لما يأتي:

من
لل
مــة
ا

لع
ا

ً
أ_ سلك رسول الله ﷺ طريقا غير مألوف على الساحل.
ُ
ب_ تحمس المشاة والفرسان وق ّصاص األثر من قريش للبحث
عن النبي ﷺ.

 -5ما المعجزة التي حدثت في خيمة أم معبد ؟

 -6ضع عالمة ( )امام العبارة الصحيحة وعالمة (×) أمام العبارة الخطأ:

ً
(
 -1اتجه الرسول ﷺ شمال مكة بدال من جنوبها.
ّ
(
 -2األخذ باألسباب ال ينافي التوكل على الله.
ّ
المهمة يعتمد على التعاون والتخطيط السليم( .
 -3نجاح
 -٤تمكن سراقة بن مالك من القبض على الرسول ﷺ ( .
 -5انتظر الرسول ﷺ علي بن أبي طالب عند خيمة أم معبد) ( .
 -6لحق علي بن أبي طالب الرسول ﷺ بعد وصوله المدينة) ( .
( )
 -7أول مسجد بني في اإلسالم هو مسجد قبا.

هج
ا

)
)
)
)
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ا

َّ
الد ْر ُس
َّ ُ
الثا ِلث

استقبال األنصار للرسول ﷺ

إل د ا

رة

 -1اس���تقبال أه���ل المدين���ة لموكب
الرسول ﷺ.
 -2دور األوس والخزرج المش���رف في
نصرة االسالم.
 -3أسباب اختيار المدينة ً
دارا للهجرة.

مـ
لعا
ا

ﭧ ﭨﮋﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﮊ
(الحشر)

ليـ
تع
لل
ة

بعد أن فشلت مؤامرات قريش لعرقلة الهجرة ،وصل رسول الله ﷺ

إل لك

ا�ستقبال م�كب الر�س�ل ﷺ

ما

إلى المدينة ،وحمل إليها مشعل الهداية ،ونور اإلسالم ،وكان األنصار
على موعد مع هذا الضيف الكريم الذي طال انتظاره ،منذ أن بايعوه
في العقبةُّ ،
وألحوا عليه بالقدوم إليهم ،ووعدوه بأن ينصروه ويمنعوه
مما يمنعون منه أنفسهم وأهليهم ،فجاءهم ليحل بينهم في موطنه
الجديدّ ،
ويؤسس حاضرة اإلسالم.

رت و

ّ
تحرك موكب الرسول ﷺ ووصل إلى المدينة المنورة ،فاستقبله
األنصار بكل فرح وسرور ،متشرفين بقدومه ،وخرجوا يستقبلونه في
جو تغمره السعادة ،وتعمه الفرحة ،فابتهجت دور األنصار ،وعم السرور
أرجاء المدينة.
وأخذوا يرددون األناشيد التي ّ
تعبر عن فرحتهم بقدوم هذا الضيف
الكريم الذي اصطفاه الله واختاره ،وأرسله ً
ً
ومعلما؛ ليخرج الناس
هاديا،

ني
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من الظلمات إلى النور ،واستقبلوه وهم يرددون:
وج������ب الش��ك���ر علينا

م������ا دع�����ا هلل داع

أي�ه��ا المبع�����وث فين�����ا

جئ��ت باألم��ر المط��اع
مرحب����ا ً ي��ا خي����ر داع

ا

طل�����ع الب�����در علين�����ا

م��ن ثني�����ات ال��وداع

إل د ا

جئ��ت ش��رفت المدين��ة

رة

ً
ً ً
ودخل الرسول ﷺ المدينة مستقبالعهدا جديدا من الدعوة
والجهاد ،والعمل في المدينة المنورة،وتسابق األنصار إلى رسول الله
ﷺ كل واحد منهم يريد أن يتشرف بضيافته ،فتدافعوا لإلمساك بزمام
ناقته (القصواء) فقال ﷺ« :دعوها فإنها مأمورة» ،فبركت الناقة بأمر الله
في أرض لغالمين يتيمين ،من بني النجار ،وهو المكان الذي بنى فيه
الرسول ﷺ مسجده المعروف في المدينة بالمسجد النبوي.
وقد نزل النبي ﷺ عند أبي أيوب األنصاري ،وبقي في ضيافته إلى
أن بنى مسجده ومسكنه.

لع
ا

من
لل
مــة
ا

دور الأو�س والخزرج في فجر الإ�سالم

هج
ا

األوس والخزرج قبيلتان من أصول يمنية هاجرت إلى الحجاز
وسكنوا يثرب ،وكان لهاتين القبيلتين دور بارز في فجر اإلسالم وشرف
عظيم ال يدانيه شرف ،فقد فازوا بنصرة وإيواء خاتم النبيين ومن معه
ّ
من المهاجرين ،بكل حب وحفاوة وإيثار ،وشكلوا القاعدة الصلبة
ً
ً
ّ
وتحملوا
سياجا منيعا لرسول الله ﷺ،
للدولة اإلسالمية ،وأصبحوا
األعباء من أجل نصرته.
ً
وكانوا يعلمون أن قريشا ومن معها من األعراب سيرمونهم بقوس
واحدة ،وسيجتمعون على محاربتهم ،ولكنهم اختاروا الله ورسوله،
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ا

غال ونفيس ،وانطلقوا لبذل األنفس في نصرة
وبذلوا في سبيل ذلك كل ٍ
اإلسالم ،ومحاربة قوى الشرك والضالل ،وقد أثنى الله عليهم في كتابه
الكريم بأعظم الثناء ،فقال سبحانه :ﮋﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬ

إل د ا

رة

ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﮊ[ الحشر .]9:

ليـ
تع
لل
ة

مـ
لعا
ا

ً
أنصارا لدينه ،بعد
وما من شك أن الله قد اختار هؤالء القوم ليكونوا
ّ
أن تخلت عنه مكة والطائف ،وأظهرت له العداء ،وألحقت به وبأتباعه
األذى ،وأخرجوهم من بالدهم ،وهذه هي ُسنة الله في االستبدال ،حيث
ً
استبدل مجتمع األنصار من األوس والخزرج بدال من قريش التي وقفت
ّ
في وجه الدعوة ،وكفرت بأنعم الله ،وصدت عن سبيله ،وإلى ذلك أشار
الله تعالى بقوله :ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ( األنعام ).
اأ�سباب اختيار المدينة دا ًرا للهجرة

ما

هناك عدة عوامل كانت السبب وراء اختيار الرسول ﷺ الهجرة إلى
يثرب (المدينة المنورة) ،والتي من أهمها ما يلي:
 -1أن بعض أهل يثرب من األوس والخزرج قدموا على رسول الله ﷺ
ْ
وبايعوه في بيعة العقبة الثانية ،وطلبوا من النبي ﷺ أن َيق ِدم إليهم،
وأن ينزل في ديارهمّ ،
وتعهدوا بحمايته ونصرته ،وأن يمنعوه مما
يمنعون منه أنفسهم وأهليهم.
 -2الحالة االجتماعية لدى قبيلتي األوس والخزرج ،مع ما يمتازون به
من كرم وسخاء وإيثار ،وحب للتضحية في سبيل الله.
 -3ما تتمتع به المدينة من موقع جغرافي مهم ،حيث تمر منها طرق
التجارة التي تمر بها قوافل قريش إلى الشام ،كما أنها منطقة زراعية
ّ
غنية بالمحاصيل الزراعية التي توفر القوت والغذاء للمسلمين.

إل لك

رت و

ني
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الدرو�س والعبر

ا

 -1حسن استقبال أهل المدينة للنبي ﷺ دليل على إيمانهم ووالئهم
لله ورسوله.
 -2يصطفي الله لنصرة دينه ،من يشاء من عباده.
 -3بناء دولة إسالمية قوية يحتاج إلى مجتمع مؤمن ومجاهد.
 -٤االستبدال ّ
سنة إلهية ،فقد استبدل الله بأهل مكة أهل المدينة،
فكان لهم الشرف العظيم في نصرة اإلسالم والدفاع عنه.

إل د ا

رة

لع
ا
من
لل
مــة
ا

َ
 -1عالم يدل استقبال أهل المدينة للرسول (ﷺ) بحفاوة وترحاب؟
 -2من القائل؟ وما المناسبة؟ « :دعوها فإنها مأمورة ».
 -3لماذا اختار الرسول المدينة ً
دارا للهجرة إليها؟
ّ
المشرف لألوس والخزرج في فجر اإلسالم.
 -4وضح الدور
 -5ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة (×) أمام العبارة الخطأ:

هج
ا

أ  -األوس والخزرج قبيلتان ّ
( )
يمنيتان.
ب -نزل الرسول ﷺ في ضيافة جابر بن عبد الله األنصاري) ( .
ج� -اختيار المدينة ً
دارا للهجرة يدل على حكمة وعظمة الرسول
( )
صلى الله عليه وآله وسلم.
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َّ
الد ْر ُس
َّ
الر ِاب ُع

بناء اجملتمع املسلم يف املدينة املنورة

ا
إل د ا

رة

 -1بناء المسجد النبوي.
 -2دور المسجد النبوي ومكانته.
 -3المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار.
 -٤وثيقة المدينة.

ﭧﭨ

ﮋﯜ ﯝ ﯞ ﮊ

مـ
لعا
ا

(الحجرات )1٠:

 -1بناء الم�سجد النب�ي

ليـ
تع
لل
ة

وصل النبي ﷺ المدينة ،وبدأ بتأسيس الدولة اإلسالمية بعدة
أعمال مهمة ساعدت في تكوين المجتمع المسلم وتقوية العالقات
بين المهاجرين واألنصار ،وأدت إلى ترتيب وتنظيم الدولة اإلسالمية،
وحماية المدينة من أي اعتداء ،ومن أبرز تلك األعمال ما يلي:

ما

كان بناء المسجد في الموضع الذي بركت فيه ناقة النبي ﷺ ،وهي
أرض لغالمين يتيمين من بني ّ
النجار ،بعد أن دفع لهما النبي ﷺ ثمنها،
وجع َلتْ
ثم شرع مع المسلمين في عملية بناء المسجد ،بال ِل ْبن والحجارةِ ُ ،
أعمدته من جذوع النخل ،والسقف من جريد النخل وسعفها ،وفي مقدمته
ُ َ
تم وضع منبر لرسول الله ﷺ  ،وف ِرش ْت أرضيته بالرمل والحصى.
وكان المسلمون يرتجزون عند بنائه وينشدون:

إل لك

ني

دور الم�سجد النب�ي ومكانته

رت و

العي�ش ُ
َ
عي�ش الآخر ْه
َلهُ َّم اإن

فارحم الأن�صا َر واملُهاجر ْه
ِ

كان لبناء المسجد النبوي ّأهمية كبرى في تلك المرحلة ،حيث
أصبح ً
ًّ
ًّ
ودعويا ،يتعلم فيه المسلمون أمور دينهم ،ويقومون
تعليميا
مركزا
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ا

بمناقشة كل ما يهم أمر الدعوة اإلسالمية ،من الجهاد في سبيل الله،
ِّ
والتصدي لمؤامرات أعداء الله ،فكان للمسجد دوره الكبيرّ ،
وتخرج
منه علماء ودعاة ،وقادة ،ومجاهدين ،حملوا راية اإلسالم ،وجاهدوا
في سبيل الله ،وقاموا بواجبهم في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة
الحسنة.
ولهذا المسجد مكانة خاصة في اإلسالم ،فهو ثاني المقدسات
اإلسالمية بعد المسجد الحرام بمكة ،كونه مسجد رسول الله ﷺ
الذي اختاره الله له ،وبجواره بيوت النبي ﷺ ،وبيوت أمهات المؤمنين
رضي الله عنهن ،وبيوت أهل البيت النبوي عليهم السالم.

إل د ا

رة

لع
ا

-2الم�ؤاخاة بين المهاجرين والأن�سار

من
لل
مــة
ا

ّ
األخوة والمحبة بين المسلمين في المدينة ،فقد آخى
لربط أواصر
النبي ﷺ بين المهاجرين أنفسهم ،فكانت المؤاخاة بين من كان في
المدينة من المؤمنين ،ثم آخى بين المهاجرين واألنصار ،فجعل كل رجل
ً
من المهاجرين أخا لرجل من اآلنصار ،وقال لهم« :تآخوا في الله أخوين
أخوين» ،باستثناء اإلمام على بن أبي طالب ،فقد طلب من رسول الله ﷺ
أن يؤاخي بينه وبين أحد من المهاجرين أو األنصار ،فقال له النبي ﷺ:
« أنت أخي في الدنيا واآلخرة» .وأصبح المسلمون بعد هذا التآخي
أمة قوية ومتماسكة ،يسودها اإلخاء والتعاون.

هج
ا

 -3وثيقة العهد بين �سكان المدينة

بعد أن ّ
وحد النبي ﷺ صفوف المؤمنين وآخى بينهم ،شرع في
ً
دستورا ينظم العالقات بين سكان
صياغة وثيقة المدينة التي تمثل
المدينة من المسلمين وغيرهم من القبائل ،ودخل في ذلك حلفاء
قبيلتي األوس والخزرج من اليهود.
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ا

وأهم النقاط التي تضمنتها وثيقة المدينة ما يلي:
ً
أوال :عالقة المسلمين فيما بينهم:
ّ
في شأن عالقة المسلمين وبعضهم بينت الوثيقة أن المسلمين
ّأمة واحدة متعاونة متضامنة ،أساسها الحق والعدل ،وقوامها اإلخاء،
وغايتها السعادة للبشرية في الدنيا واآلخرة.
ً
ثانيا :العالقة بين المسلمين وغيرهم-:
في شأن عالقة المسلمين مع المشركين وحلفائهم من اليهود،
ّ
تضمنت الوثيقة عدة بنود وأحكام ،من أبرزها ما يلي:
 -1أن المسلمين أمة واحدة من دون الناس ،رغم اختالف قبائلهم.
 -2استمرار التعاون بين سكان المدينة ،واشتراكهم في الدفاع عنها.
 -3المشاركة في فداء األسرى ،وإعانة الغارمين.
 -٤منع إيواء المجرمين داخل المدينة ،ومنع إحداث أي حدث
يضر بالمجتمع فيها.
 -5االحتكام بين أطراف هذه الوثيقة في خالفاتهم إلى الله ورسوله.
َّ
 -6أال يخرج أحد من المدينة إال بإذن رسول الله ﷺ.
ُ
 -7ال تجار قريش ،وال من ناصرها.

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

ليـ
تع
لل
ة

ما

إل لك

اأهمية وثيقة العهد بين �سكان المدينة

رت و

ّ
تبرز أهمية وثيقة العهد بين سكان المدينة في اآلتي:
ّ
 -1كانت بمثابة دستور للدولة الناشئة في المدينة ،تحقق للمسلمين
من خاللها تطبيق نظام اإلسالم وشريعته.
 -2كفلت ألهل الكتاب حقوقهم.
 -3ضمنت حسن الجوار لكل سكان المدينة.
 -٤هيأت فرص التعاون بين المسلمين وغيرهم من القبائل داخل
المدينة وخارجها.

ني
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ا

 -5أمن المسلمون شر اليهود ومكرهم ،حيث جعلت تحركات
اليهود تحت أنظار المسلمين بصفتهم رعايا للدولة اإلسالمية.
َّ
 -6تمكن المسلمون من معاقبة اليهود عند اخاللهم ببنود الوثيقة.

إل د ا

الدرو�س والعبر

رة

ّ -1
دورا ًّ
يؤدي المسجد ً
مهما في توعية األمة وإصالحها.
 -2تعاون الناس في فعل الخير من األمور التي حث عليها اإلسالم.
المسلمين.
 -3للمسجد النبوي مكانة عظيمة في قلوب
ً
ً
مجتمعا ًّ
قويا ومتماسكا.
 -٤التآخي بين المؤمنين يثمر
ّ
األخوة اإليمانية أقوى الروابط.
 -5رابطة
 -6تشريع القوانين ،وعمل المواثيق لتنظيم شؤون الناس العامة.

لع
ا

من
لل
مــة
ا

هج
ا

 -1لماذا بدأ رسول الله ﷺ ببناء المسجد؟
 -2ما الدور الذي كان يقوم به المسجد في عهد النبي ﷺ؟
 -3لماذا آخى النبي ﷺ بين المهاجرين واألنصار؟
 -4اذكر أربعة بنود مما تضمنته وثيقة المدينة بشأن عالقة المسلمين
بغيرهم من سكان المدينة.
 -5ما األهمية التي تمثلها وثيقة العهد بين سكان المدينة؟
 -6ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:
 -دخل اليهود في وثيقة المدينة:

ّ
أ  -ألنهم أصحاب دين سماوي .ب  -ألنهم كانوا أكثر سكان المدينة.
ج�  -بالتبعية كونهم حلفاء لألوس والخزرج.
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َّ
الد ْر ُس
َّ
الخ ِام ُس

إعداد اجملتمع املسلم للجهاد

ا
إل د ا

رة

 -1نزول اإلذن بالقتال.
 -2التوعية الجهادية للمسلمين.
 -3اإلعداد العسكري والميداني.

ﭧ ﭨﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

مـ
لعا
ا

ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﮊ [األنفال].

ما

نزول الإذن بالقتال

ليـ
تع
لل
ة

بعد أن بنى رسول الله ﷺ المسجد في المدينة ،وآخى بين
المهاجرين واألنصار ،وبعد أن وضع وثيقة المدينة بين أهلها ،بدأ
بإعداد الجيش اإلسالمي ،وتربية ّ
األمة تربية جهادية؛ لضمان بقائها
ّأمة قوية تقف في وجه المؤامرات التي يحيكها األعداء من مشركي
قريش ،ومن األعراب ،واليهود ،والمنافقين ،وللتصدي ألي خطر قد
يأتي من دولتي الروم وفارس.

إل لك

دخل المسلمون في المدينة في مرحلة جديدة تختلف َّ
عما كانوا
عليه في العهد المكي ،فبعد أن كانوا في مكة مستضعفينُ ،وم َ
طاردين،
أصبحوا يعيشون في المدينة في ظل دولة مستقرة ،في مجتمع مناصر،
فنزل القرآن الكريم يبين لهم وجوب القتال في سبيل الله ،لنصرة دينه،
َّ
وبين أن الجهاد فرض مثل فرض الصيام وغيره من الواجبات قال الله تعالى:

رت و

ني

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﮊ (البقرة).

وكانت قريش قد أخرجت المؤمنين في مكة من ديارهم ،وصادرت
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أموالهم ،فجاء اإلذن لهم من الله بالقتال قال تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ا

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﮃﮊ [الحج].
ثم جاء األمر بقتال المشركين كافة بقوله تعالى :ﮋﯡﯢ
ﯣ ﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﮊ [التوبة.]36 :

إل د ا

رة

الت�عية الجهادية

لع
ا

بعد نزول اآليات التي تحث المؤمنين على إعداد القوة لمواجهة أعداء
الله ،نزلت آيات أخرى تبين فضل المجاهدين ،وتشير إلى عظيم منزلتهم
عند الله تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

من
لل
مــة
ا

ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ [النساء.]95 :

كما بين القرآن الكريم فضل الشهادة في سبيل الله ،وأن الجهاد
في سبيل الله ال ّ
يقرب األجل ،وال ينقص العمر ،وأزال ما يتردد في
القاعدين عن القيام بمسؤوليتهم ،ويخافون من الموت ويظنون أن
بقاءهم في بيوتهم سيؤخر من آجالهم قال الله تعالى :ﮋ ﯞ ﯟ

هج
ا

ﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ
ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﮊ [آل عمران.]156 :

وأشار القرآن الكريم إلى أن قتال المؤمن في سبيل الله يأتي من
منطلق أنه باع نفسه من الله ،واشتراها الله منه ،وأعطاه ثمن ذلك الجنة
قال الله تعالى :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
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ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﮊ [التوبة.]111:

ا

ًّ
ً
ً
وبهذه التوجيهات القرآنية ،أعد النبي ﷺ جيال مجاهدا ،ومستعدا
للتضحية في سبيل الله ،وال يخاف في ذلك لومة الئم ،كما دعا الناس
إلى اإلنفاق في سبيل الله ،والجهاد باألموال واألنفس استجابة لألوامر
اإللهية في كتاب الله الكريم.

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

الإعداد الع�سكري والميداني

ليـ
تع
لل
ة

بعد أن نزلت التوجيهات اإللهية بفرض الجهاد في سبيل الله ،وبعثت
آيات القرآن الكريم الروحية الجهادية في قلوب المؤمنين ،انطلقوا في
ً
ً
ً
وتنظيما ،مستجيبين لله
وتخطيطا
تدريبا
الميادين لتنمية قدراتهم،
ّ
ورسوله ،ومستعدين للجهاد في سبيله.
وكان الوضع العسكري في المدينة على النحو التالي:
 -1تم تشكيل الجيش والوحدات العسكرية من الذكور البالغين،
ولم ُيسمح للصغار إال بالتدريب فقط.
 -2كان شباب المدينة المنورة يتدربون على استعمال السالح،
وفنون القتال ،وعلى الفروسية والرمي ،وكان في المدينة مكان
ّ
مخصص للتدريب ،وقد أصبح التدريب من األمور التي يهتم
ويتمسك بها المجتمع اإلسالمي.
 -3لم يكن هناك في المدينة جيش نظامي متفرغ لحياة الجندية
كما هو اليوم ،وإنما كان يتم االنخراط الجماعي في العمل
العسكري حين تدعو إليه الحاجة.

ما

إل لك

رت و

ني
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الدرو�س والعبر

ا

ْ
من فروض اإلسالم التي ال ُيق َبل اإليمان إال بها.
 -1الجهاد في سبيل الله
ّ
 -2تأسيس دولة قوية يتطلب أن ّ
يتربى أهلها تربية جهادية.
 -3يجب على المؤمنين أن يعدوا ما استطاعوا من قوة ،لمواجهة
أعدائهم.
 -٤أمر الله نبيه ﷺ بأن يجاهد الكفار والمنافقين على حد سواء.
 -5الجهاد بالمال يعادل الجهاد بالنفس.
 -6الجهاد في سبيل الله ال ينقص العمر ،وال يدني األجل.
 -7انطلق المسلمون لمواجهة األعداء بعد تمام الجاهزية والتدريب.

إل د ا

رة

لع
ا

من
لل
مــة
ا

 -1اذكر أهم األعمال التي بدأ بها الرسول ﷺ في المدينة .
ّ
 -2علل لما يأتي( :فرض الله على المؤمنين القتال بعد هجرتهم إلى

المدينة وليس في مكة) .

 -3ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة (×) أمام العبارة الخطأ
فيما يأتي:

هج
ا

أ  -ال يسمى اإلنفاق في سبيل الله ً
(
جهادا.
ب -التوعية الجهادية تزيدنا قوة ،وتزرع فينا الثقة بالله( .
(
ج� -الهدف األسمى من الجهاد هو إعالء كلمة الله.
(
د -التدريب أمر غير مهم للمجاهد في سبيل الله.

)
)
)
)

 -4وضح كيف كان الوضع العسكري في المدينة بعد فرض الجهاد في
سبيل الله.
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َّ
الد ْر ُس
َّ
الس ِاد ُس

معركة بدر الكربى ( يوم الفرقان )

ا
إل د ا

رة

 -1أسباب معركة بدر.
 -2نجاة القافلة واستنفار قريش.
 -3تخطيط الرسول وقيادته للمعركة.
 -٤أحداث المعركة وانتصار المسلمين .
 -5المدد اإللهي للمسلمين.
 -6نتائج المعركة .

ﭧﭨ

ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ

مـ
لعا
ا

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﮊ

( آل عمران)

ليـ
تع
لل
ة

دأبت قريش على القيام بإرسال القوافل التجارية من مكة إلى
الشام ،والتي كانت تمر ً
قريبا من المدينة التي أصبحت عاصمة للدولة
اإلسالمية ،وقد حانت الفرصة لتأديب قريش على كبرها وغرورها،
وقد كان ذلك في معركة بدر الكبرى التي وقعت بين المسلمين
والمشركين في يوم 17رمضان سنة 2ه� في منطقة بدر التي تبعد عن
مكة بحوالي 31٠كلم ،وعن المدينة بحوالي 162كم ،وقد سميت
بئر فيها يقال له بدر ،ويسمى هذا اليوم ( يوم الفرقان) ألن الله
باسم ٍ
فرق فيه بين الحق والباطل.

ما

إل لك

رت و

اأ�سبــابالمعركـة

ني

عندما أصبح للمسلمين دولة في المدينة المنورة التي تقع طرق
َّ
التجارة على ضواحيها ،أراد رسول الله ﷺ أن َي ُحد من كبرياء قريش
وغرورها ،وأن يرسل لها رسالة مفادها أن دين الله يقوى ويتسع ً
يوما
بعد آخر ،وأن جرائم قريش بحق المسلمين من قتل وتعذيب ومصادرة
لألموال والممتلكات لن يمر دون َر ّد.
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ا

وقد خرجت قافلة تجارية لقريش يقودها أبو سفيان بن حرب
متجهة إلى الشام ،وكانت قريش قد عزمت أن تجعل ريع( )1هذه القافلة
لتمويل عمل عسكري ضد المسلمين في المدينة.
وفي طريق عودة القافلة إلى مكة علم النبي ﷺ بخبرها وأنها
ً
تحمل أمواالكثيرة لكبار سادات قريش ورؤسائها ،فأخبر المسلمين
بشأن القافلة ،وأمرهم أن يخرجوا لها ،بغرض تعويض المسلمين الذين
أخذت قريش أموالهم ،وتأديب قريش وفرض حصار اقتصادي عليها.
ولم يكن المال هو المقصود األساسي من الخروج ،بل ألجل أن
يحق الله الحق ويبطل الباطل ،ويكسر كبرياء قريش من ناحية ،ولتكون
ضربة استباقية إلفشال خطة قريش في الهجوم على المدينة.
وقد استجاب فريق من المؤمنين لهذا األمر النبوي وكرهه فريق آخر
منهم قال تعالى :ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮊ (األنفال)،
خرج الرسول ﷺ من المدينة في رمضان من السنة الثانية للهجرة،
ً
وكان معه من المسلمين ثالثمائة وبضعة عشر رجال  ،ومعهم من
ً
بعيرا وفرسان ،يتعاقب الثالثة واالثنان منهم ً
العتاد سبعون ً
بعيرا واحدا،
وكانت وجهتهم الطريق التي تسلكها قافلة قريش.
ً
وكان رسول الله ﷺ يتعاقب ً
بعيرا واحدا هو واإلمام علي بن أبي
طالب  -عليه السالم  -ومرثد بن أبي مرثد رضي الله عنه ،وكانا يريدان
إيثاره بالركوب فرفض ذلك وقال« :ما أنتما بأقوى مني على المشي،
وما أنا بأغنى منكما عن األجر».
ً
تأسيسا لعهد جديد من المواجهة مع أعداء الله.
وقد كان هذا الخروج

إل د ا

رة

لع
ا

من
لل
مــة
ا

هج
ا

( )1ريع :أي العائد المالي منها.
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نجاة القافلة وا�ستنفار قري�س

ا

علم أبو سفيان بخروج رسول الله ﷺ ومن معه من المسلمين يريدون
َ
قافلة قريش ،فغ ّي َر أبو سفيان طريق القافلة المعتاد واتجه بها طريق الساحل
ُ ُ
ً
غربا ،وأرسل ضمضم بن
عمرو الغفاري إلى أهل مكة
يستصرخهم للنفير والدفاع
عن أموالهم ،وما إن وصل
ُ ُ
ضمضم إلى مكة حتى وقف
على بعيره وجدع أنفهّ ،
وحول
رحله ،وشق قميصه ،وصرخ
ً
في أهل مكة قائال " :يا معشر
قريش ،اللطيمة اللطيمة،
أموالكم مع أبي سفيان عرض
لها محمد وأصحابه ال أرى
إال أن تدركوها " ،وبذلك أثار
ّ
حمية قريش ،فخرجت بجيش قوامه ألف مقاتل ،ومائة فرس ،وسبعمائة بعير.
وبينما جيش قريش في طريقه لمالقاة المسلمين إذ وصل إليهم
رسول أبي سفيان يخبرهم بنجاته ونجاة القافلة ،وقرر بعضهم الرجوع إلى
ً
حمية الجاهلية ّ
مكه ،إال ّأن أبا جهل اعترته ّ
وردهم قائال" :ال نبرح حتى
ً
نصل إلى بدر ،ونقيم فيها ثالثا ،ننحر الجزور ،ونطعم الطعام ،ونسقي
الق َيان ،ويسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فال
الخمر  ،وتعزف علينا ِ
يزالون يهابوننا أبد الدهر" .

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

ليـ
تع
لل
ة

ما

إل لك

رت و

ني
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و�س�ل الر�س�ل ﷺ اإلى بدر

ا

وعد الله نبيه ﷺ إحدى الطائفتينّ :إما العير القادمة من الشام،
وإما النفير القادمة من مكة ،وكان الكثير من الصحابة يرجون أن تكون
العير من نصيبهم؛ ألن المشقة فيها قليلة ،والعطايا فيها جزيلة ،فواصل
الرسول ﷺ سيره مع المسلمين في اتجاه بدر.
وأثناء سيرهم وصلت إليهم أخبار هروب أبي سفيان ونجاته
بالقافلة ،وخروج جيش قريش لمواجهة المسلمين ،فوقف الرسول ﷺ
وأخبر أصحابه بذلك ،وأخذ يستشيرهم في مواجهة جيش قريش القادم
ً
من مكة بدال من التعرض لقافلة أبي سفيان؛ ليتأكد من استعدادهم
وجاهزيتهم لخوض المعركة.
ّ
امض لما أراك الله،
فتكلم المقداد بن عمرو فقال " :يا رسول اللهِ ،
فنحن معك ،والله ال نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى :ﮋﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﮊ [ المائدة ،]2٤:ولكن اذهب أنت
وربك فقاتال إنا معكما مقاتلون ،فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى
برك الغماد( )1لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه "
فدعا له النبي ﷺ بخير ،ولكنه كان يريد أن يسمع رأي األنصار ألنهم
كانوا يمثلون أغلبية الجيش ،وألن بيعة العقبة لم تكن تلزمهم بالقتال
خارج ديارهم ،فقال ﷺ« :أشيروا َّ
علي أيها الناس» فقام سعد بن عبادة
ّ
زعيم األنصار ،فتكلم وقال" :فامض يا رسول الله لما أردت ،فوالذي بعثك
ّ
بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ،ما تخلف منا
ً
رجل واحد ،وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا ،إنا ُلص ُبر في الحربُ ،صدق
ََ
في اللقاء ،ولعل الله يريك منا ما تق َّر به عينكِ ،فس ْر بنا على بركة الله" .
ُفسر رسول الله ﷺ بقول سعد ،وأخذ يوجه المسلمين ،ويرفع

إل د ا

رة

لع
ا

من
لل
مــة
ا

هج
ا

( )1برك الغماد :منطقة في عسير تقع على ساحل البحر األحمر.
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ا

ً
معنوياتهم ،ويبشرهم قائال(( :سيروا وأبشروا ،فإن الله قد وعدني إحدى
الطائفتين ،والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم)).
وقد تبين لهم من ذلك أن الله أراد لهم المواجهة مع جيش قريش
ليحق الحق بكلماته ،ويقطع دابر الكافرين قال تعالى :ﮋﮦ ﮧ ﮨ

إل د ا

رة

ﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞﮊ (األنفال).

مـ
لعا
ا

تخطيط الر�س�ل وقيادته للمعركة

ليـ
تع
لل
ة

ُّ
أخذ النبي ﷺ يرتب صفوف المسلمينُ ،وي ِعدهم للقتال ،فعقد
اللواء لمصعب بن عمير  -رضى الله عنه  -وراية للمهاجرين مع اإلمام
علي  -عليه السالم  -وراية أخرى لألنصار مع سعد بن معاذ  -رضي الله
عنه  -وعسكر جيش المسلمين بأعلى الوادي بالقرب من آبار بدر.
إلى جانب ذلك فقد أرسل النبي ﷺ من يقوم بمهمة االستطالع،
للحصول على المعلومات الكافية عن جيش قريش وعتاده ،ومعنويات
مقاتليه ،ومن الذي خرج من رؤساء قريش  ،وعن المكان الذي وصلوا إليه.
َّ
وحرض النبي ﷺ أصحابه على القتال ،وأخبرهم بوعد الله بالنصر
ً
لمن ينصر دين الله ويجاهد في سبيله قائال « :والذي نفس محمد بيده ،ال
ْ
ً
ً
يقاتلهم اليوم رجلُ ،فيقتل ً
محتسبا ،مقبال غير ُمدبر  ،إال أدخله الله
صابرا
َّ
الجنة» .وأصدر الرسول ﷺ توجيهاته ألصحابه أال يهجموا حتى يأمرهم،
ً
وإذا اقترب المشركون منهم أن يرموهم بالنبل أوال.
وقد قاتل النبي ﷺ بنفسه في هذه المعركة ،وكان األقرب لجهة العدو،
وكانت قيادة رسول الله ﷺ وحكمته وحسن تخطيطه للمعركة من أهم
ُ َّ
عوامل النصر في بدر ،فهو نبي الله َّ
والم َسدد من قبل الله سبحانه.
المؤيد

ما

إل لك

رت و

ني
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بدء المعركة وانت�سار الم�سلمين

ا

ّ
ّ
بعد أن هيأ رسول الله ﷺ أصحابه للقتال ،ونظم صفوفهم ،وأعدهم
ً
ًّ
إيمانيا ،وزرع في نفوسهم الثقة بالله والتوكل عليه ،أخذ يدعو
إعدادا
ً
ربه قائال " :اللهم أنجز لي ما وعدتني  ،اللهم إن تهلك هذه الفئة من
ُ
أهل اإلسالم ال ت َعبد في األرض " .
وبدأت المعركة بخروج ثالثة من فرسان قريش للمبارزة ،وهمُ :ع ْت َبة
وأخوه شيبة ابنا ربيعة ،والوليد بن عتبة ،طالبين المبارزة.
فأخرج لهم رسول الله ﷺ ثالثة أبطال من أهله ،وهم :عمه
حمزة بن عبد المطلب ،وعلي بن أبي طالب ،وعبيدة بن الحارث بن
عبدالمطلب ،فبرز حمزة لشيبة ،وبرز علي للوليد ،فقتل علي الوليد بن
عتبة ،وقتل الحمزة شيبة بن ربيعة ،أما ُع َب ْيدة بن الحارث وخصمه عتبة
فقد جرح كل واحد منهما اآلخر ،ثم حمل علي على عتبة فأردياه
ً
قتيالُ ،
ً
جريحا ،واستشهد بعد ذلك.
وح ِمل عبيدة
ً
ً
شديدا ،وأبلوا بالء ً
حسنا
ثم التقى الجمعان ،وقاتل المسلمون قتاال
يتقدمهم الرسول ﷺ الذي اقتحم صفوف المشركين بنفسه ،وكان
األقرب إلى العدو من غيره ،فعلم الله صدقهم وصبرهم ،فأيدهم بجند
ّ
من مالئكته ،ومكنهم من عدوهم ،حتى تساقط زعماء الكفر قتلى في
ّ
ميدان المعركة ،وقد بلغ عدد القتلى منهم سبعين رجال على رأسهم:
َ
أبو جهل ،وأمية بن خلف ،وشيبة ،وعتبة ابنا ربيعة ،والوليد بن عتبة،
وأذل الله القوم الذين خرجوا من ديارهم ً
بطرا ورياء ،فاصبحوا ما بين
قتيل وأسير ،وفر الباقون نحو مكة حاملين أخبار الهزيمة.
ّ
وبعد معركة بدر برز المسلمون ّ
كقوة ُمهابة في المنطقة ،وتأكد

إل د ا

رة

لع
ا

من
لل
مــة
ا

هج
ا
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ا

لهم أن الخير والعزة ال يتحققان إال بالجهاد في سبيل الله ،قال الله
تعالى :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭﮊ(البقرة).

إل د ا

رة

المــدد الإلهــي ي�م بـــدر

ليـ
تع
لل
ة

مـ
لعا
ا

أخذ المؤمنون بأسباب النصر ،واستجابوا لله ورسوله ﷺ ،فأيدهم
الله وأعانهم في هذه المعركة المهمة بعدة أمور عظيمة منها ما يلي:
 -1ألقى الله على المؤمنين النعاس َ
واألم َنة ليلة المعركة ،ليكون
ً
ذلك عونا لهم على القتال ،وراحة لهم قبل الدخول في المعركة؛
ولتقوية العامل النفسي ،واالستعداد البدني.
قال تعالى :ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ

ما

ﮇﮊ(األنفال.)11:
 -2أنزل الله عليهم المطر ليتطهر به المقاتلون ،ولتنظيف األبدان ،وإزالة
وعثاء السفر وتعبه ،باإلضافة إلى تثبيت أرض المعركة ،قال تعالى:
ﮋﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﮅﮆﮇﮈﮊ (األنفال).،
َ ّ
 -3ألقى الله في قلوب األعداء الرعب ،وقد شك َل هذا األمر نقطة ضعف
في جيش العدو ،وكل ضعف لدى العدو يعد قوة للمسلمين .
ّ
والمعية اإللهية ،وما أمدهم الله به من المالئكة ،قال تعالى:
 -٤التثبيت

إل لك

رت و

ني

ﮋ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮊ
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وهذه من أعظم نعم الله على المؤمنين في بدر ،وفي كل معركة يقف
فيها المؤمنون الصادقون في مواجهة قوى الطاغوت وأولياء الشيطان.

ا

إل د ا

نتائج معركة بدر

رة

ّ -1
عزز االنتصار ثقة المسلمين بأنفسهمّ ،
وثبت إيمانهم.
َ َ
ّ
 -2معركة بدر ف َرقت بين الحق والباطل ،وأكد نصر الله للمؤمنين أن
المؤمنين هم أهل الحق وأن المشركين هم أهل الباطل؛ ولهذا ّ
سمى
الله يوم بدر ب� (يوم الفرقان) قال تعالى :ﮋﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮﮊ [األنفال .]٤1 :
 -3أصبح المسلمون قوة مهابة عند القبائل العربية واليهود في المنطقة.
 -٤انكسار هيبة قريش ،وضعف نفوذها ،ومكانتها بين العرب.
 -5شجعت بعض القبائل العربية والكثير من أبناء القبائل على الدخول
ً
نفسيا ًّ
حاجزا ًّ
وماديا لهم.
في اإلسالم ،بعد أن كانت قريش تشكل
 -6فتحت الباب أمام رسول الله ﷺ في االنطالق ّ
بحرية في نشر الدعوة
اإلسالمية.
ّ -7
ّ
األخوة والتعاون بين المهاجرين واألنصار ،وربطتهم
عمقت أواصر
بالله ،وعززت فيهم الثقة به أكثر.

لع
ا

من
لل
مــة
ا

هج
ا
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ا
إل د ا
رة
مـ
لعا
ا
ليـ
تع
لل
ة
الدرو�س والعبر

ما

 -1الرسول ﷺ أعظم قائد عرفه التاريخ.
 -2لحكمة القيادة ،وشجاعة المقاتل وطاعته ،دور ّ
مهم وبارز في
صناعة النصر.
ّ
 -3صدق وعد الله بنصره القلة المؤمنة الصابرة على الكافرين
المجرمين مهما كانت قدراتهم وإمكانياتهم.
 -٤المؤمن ينطلق من أجل الله ،ويجاهد في سبيله ،وال ينظر إلى
المكاسب المادية.
 -5الجهاد في سبيل الله فيه الخير لإلنسان ولألمة.

إل لك

رت و
ني
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 -1ما سبب معركة بدر الكبرى؟ ومتى كانت؟

ا

 -2اذكر ثالثة أعمال قام بها الرسول ﷺ قبل معركة بدر.
ً
 -3من خالل دراستك لمعركة بدر اذكر ثالثا من أهم نتائجها.
ّ -4أيد الله المؤمنين بأسباب النصر ،اذكر أربعة منها.
ّ
 -5علل لما يأتي:

إل د ا

رة

من
لل
مــة
ا

لع
ا

أ -حرص النبي ﷺ على معرفة رأي األنصار قبل الخروج للقاء
جيش المشركين.
بّ -
سمى الله يوم بدر بيوم الفرقان.
 -6من القائل وما المناسبة:

أ (( -ما أنتما بأقوى مني على المشي ،وما أنا بأغنى منكما عن األجر)).
ب(( -فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه
معك ،ما تخلف منا رجل واحد)).
 -7ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :

 -استفاد المسلمون في بدر من نزول المطر في:

 -قائد جيش قريش في معركة بدر هو:

أ -أبو سفيان بن حرب.
ََ
ج� ّ -
أمية بن خلف .
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هج
ا

أ -مقاومة العطش.
ج�  -تثبيت أرض المعركة.

ب -سقي دوابهم .

ب -أبو جهل بن هشام .
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َّ
الد ْر ُس
َّ
الس ِاب ُع

ا

معركــــة أحــد

إل د ا

رة

 -1خروج جيش المشركين نحو المدينة.
 -2مشاورة الرسول ﷺ للمسلمين،
وتنظيم الجيش.
 -3بدء المعركة وانتصار المسلمين.
 -٤مخالفة الرماة وتحول سير المعركة.
 -5ثبات المخلصين ،ومطاردة المشركين.

ﭧ ﭨ ﮋﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰﮊ [ آل عمران ].

ليـ
تع
لل
ة

مـ
لعا
ا

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦ

أرادت قريش الثأر واالنتقام لقتالها في بدر ،وأن تستعيد ما فقدته
ُ
من هيبة ومكانة بين العرب بسبب هزيمتها في بدر ،حيث ق ِتل الكثير من
قادتها ،فدعت إلى شن هجوم على المسلمين في المدينة من أجل تحقيق
نصر يمحو آثار الهزيمة.

ما

خروج جي�س الم�سركين

إل لك

ً
ً
استنفر أبوسفيان قريشا وحرضها على قتال المسلمين ،فجمع جيشا
قوامه ثالثة آالف مقاتل ،وثالثة آالف بعير ،ومائتا فرس ،وسبعمائة
درع ،وبعض النسوة الالتي يحرضن على القتال.
ّ
وتولى أبوسفيان قيادة الجيش ،وخرج لقتال المسلمين في شوال
من السنة الثالثة للهجرة ،وواصلت قريش سيرها حتى نزلت بالقرب من
المدينة عند بعض السفوح من جبل أحد.

رت و

ني

146

الرتبية الإ�صالمية لل�صف الثامن ج 2

http://Yaman.E-learning-moe.edu.ye

م�ساورة الر�س�ل ﷺ لأ�سحابه

ا

كان العباس بن عبد المطلب يرقب تحركات قريش العسكرية ،وما إن
خرج جيش قريش حتى بعث برسالة مستعجلة إلى النبي ﷺ يخبره بذلك.
وعندما وصلت رسالة العباس إلى رسول الله ﷺ أخبر أصحابه بذلك،
ُّ
التحصن بالمدينة ،ومقاتلتهم
وشاورهم في ّاألمر ،وكان ﷺ يميل إلى
من داخلها ،إال أن الكثير ممن لم يشهدوا ً
بدرا وغالبيتهم من الشباب
ّ
المتحمس للقتال أصروا على الخروج لمالقاة العدو خارج المدينة،
فنزل الرسول ﷺ عند رأي األغلبية ،وعزم على الخروج ،وقبل خروجه
ّ
ولى على المدينة عبدالله بن أم مكتوم.

إل د ا

رة

لع
ا

خـروج جي�س الم�سلميـن للجهاد

من
لل
مــة
ا

خرج الرسول ﷺ من المدينة على رأس جيش قوامه ألف مقاتل،
واستعرض الرسول ﷺ الجيش اإلسالمي ،ورد بعض أهل المدينة ممن
ال يزالون على الشرك ،كما رد صغار السن ممن كانوا قد ُّ
دسوا أنفسهم
في الجيش رغبة في الجهاد في سبيل الله.
ُ
ّ
وفي الطريق رجع (عبد الله بن أبي بن سلول) بثلث الجيش من
المنافقين؛ بقصد تخذيل المسلمين ،وإضعاف معنوياتهم ،فأنزل الله
فيهم قوله تعالى :ﮋ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ

تنظيم الر�س�ل ﷺ للجي�س الإ�سالمي

هج
ا

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁﮊ(آل عمران) .

عمل الرسول ﷺ على تنظيم الجيشّ ،
وقسم الجيش إلى ثالث
كتائب :كتيبة المهاجرين ،وأعطى لواءها (مصعب بن عمير) ،وكتيبة
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ا

ُ
َ
األوس ،وأعطى لواءها (أ َس ْيد بن ُحض ْير) ،وكتيبة الخزرج ،وأعطى لواءها
ُ
(الح َباب بن المنذر).
ُ
ّ
ولما وصل بالجيش إلى أ ُحد ،عسكر هناك ،واختار الرسول ﷺ خمسين
ّ
من الرماة وجعل عبد الله بن ُج َب ْير ً
أميرا عليهم ،وحدد لهم ّتبة مرتفعة عن
أرض المعركة ،وأمرهم بحماية ظهور المسلمين ،وقال( :احموا ظهورنا ،فإن
ْ
رأيتمونا ُنق َتل فال تنصرونا ،وإن رأيتمونا قد غنمنا فال تشاركونا).

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

بدء المعركة وانت�سار الم�سلمين

ليـ
تع
لل
ة
ما
إل لك
رت و

ني

بدأت المعركة ،ودنا القوم بعضهم من بعض ،والرماة يرشقون خيل
المشركين ومقاتليهم بالنبل ،فصاح طلحة بن أبي طلحة ،وكان من
قادة المشركين :من يبارز؟ فبرز له علي بن أبي طالب فقتلهّ ،
فكبر
وكبر المسلمونّ ،
الرسول صلى الله عليه وآله وسلمّ ،
فلما اقترب الجيشان
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ا

من بعضهما قامت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان في نسوة من
المشركين يضربن الدفوف ويحرضن المشركين على القتال.
وأخذ الرسول ﷺ سيفه ورفعه وقال« :من يأخذ هذا بحقه؟» فقام
إليه رجل فأمسكه عنه ،ثم قام إليه أبو دجانة ،فقال :أنا آخذه بحقه يا
رسول الله ،فأعطاه إياه ،وأخرج أبو دجانة عصابة حمراء ربط بها رأسه
وأخذ يتبختر بين الصفوف ،فرآه رسول الله ﷺ ،فقال « :إن هذه مشية
يبغضها الله إال في مثل هذا الموطن».
وهجم المسلمون على كتائب المشركين يضربونهم حتى تفككت
ً
صفوفهم ،فقاتل أبو دجانة حتى أمعن وأثخن في الناس قتال ،كما قاتل
حمزة بن عبد المطلب ،فكان ال يمر على أحد إال قتله بسيفه.
عبدالمطلب إثر إصابته بسهم
وفي المعركة استشهد حمزة بن
ً
ً
غادر من (وحشي) ،فحزن الرسول ﷺ عليه حزنا شديدا ،وال سيما بعد
ّ
أن رآه وقد مثلت (هند بنت عتبة) زوجة أبي سفيان بجسده الشريف،
واستخرجت كبده ومضغتها ،وجعلت بعض أشالئه قالدة في عنقها،
ّ
وسميت لذلك آكلة األكباد.
ورغم هذه الخسارة الفادحة التي لحقت بالمسلمين باستشهاد
أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب رضي ّالله عنه ،فقد ظل
ُ
المسلمون مسيطرين على الموقف ًكله ،وأظهر الخلص من أصحاب
ً
النبي ﷺ بطوالت نادرة ،وقاتلوا قتاالشديدا أوهن عزائم المشركين.
وقاتل في ذلك اليوم حامل لواء المهاجرين ،مصعب بن عمير رضي
الله عنه قتال األبطال ،وأبلى بالء ً
حسنا ،حتى استشهد ،فسلم رسول
الله ﷺ اللواء لعلي بن أبي ّ طالب عليه السالم ،ثم أنزل الله نصره على
رسوله وعلى المؤمنين وحلت الهزيمة بالمشركين ،قال الله تعالى :ﮋ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃﮊ ( آل عمران ،)152 :ومعنى
ّ
تحسونهم بإذنه ،أي :تقتلونهم بأمره.

إل د ا

رة

لع
ا

من
لل
مــة
ا

هج
ا
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تح�ل �سير المعركة

ا

َ
بعد أن نصر الله المسلمين على أعدائهم ،وانهزم المشركون ،وف ّروا
هاربين ،أخذ المسلمون يجمعون الغنائم ،فلما رأى الرماة ذلك تركوا
أماكنهم ونزلوا للمشاركة في جمع الغنائم المتناثرة في ساحة المعركة،
ّ
فتسابقوا لجمعها ،رغم أن قائدهم عبد الله بن ُج َب ْير ذكرهم بوصية
رسول الله ﷺ  ،فلم يسمعوا له ،ولم يب َق معه سوى عشرة من الرماة ،دون
أن يستشعروا خطورة هذه المخالفة على سير المعركة.
فرأى خالد بن الوليد خلو الجبل من الرماة ،فهجم بمن معه من
فرسان المشركين على من بقي من الرماة ،وقتلهمّ ،
وكر على المسلمين
من خلفهم ،وهم مشغولون بجمع الغنائم ،فما شعر المسلمون إال
ّ
والسيوف تناوشهم من هنا وهناك ،فاضطرب صفهم ،وأشيع أن رسول
الله ﷺ قد ُق ِتلّ ،
ففر الكثير منهم باتجاه المدينة قال تعالى :ﮋﮥ ﮦ

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

ليـ
تع
لل
ة

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ

ما

ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﮊ ( آل عمران).
وأثناء فرار من ّفر من المسلمين برز موقف أنس بن النضر ،وكان
ّ
قد تأخر عن المعركة ،ووصل إلى أحد فاستقبل من ّفر من المسلمين،
ً
وجعل يحثهم على العودة إلى أرض المعركة قائال (( :لئن كان رسول
ُ
الله قد ق ِتل فإن الله حي ال يموت ،ارجعوا فموتوا على مات عليه رسول
الله)) ثم قال(( :اللهم إني أبرأ إليك من هؤالء  -وأشار إلى المشركين
 وأبرأ إليك من هؤالء -وأشار إلى الفارين  ))-وغاص بسيفه في أرضُ َ َ
المعركة فقاتل حتى ق ِتل ،ف ُو ِجد فيه بضع وثمانون  ،ما بين ضربة بسيف
َّ
أو طعنة برمح ،ومثل به المشركون ،فما عرفته أخته إال بثيابه.

إل لك

رت و

ني
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نهاية المعركة

ا

ثبت النبي ﷺ في المعركة ،وثبت معه نفر من المؤمنين ،منهم طلحة
بن ُعبيد الله ،وعلي بن أبي طالب.
وكان للنساء المسلمات دور في القتال في سبيل الله في المعركة،
ومنهن نسيبة بنت كعب أم عمارة األنصارية ،التي كانت تسقي
الجرحى ،ثم أخذت تقاتل بالسيف وترمي بالنبل؛ ً
دفاعا عن رسول
الله ﷺ حتى أصيبت بجروح كثيرة.
ورغ����م م����ا بذل����ه من بقي مع رس����ول الل����ه ﷺ من جه����د لحمايته
ّ
ّ
واس����تماتتهم في الدفاع عنه ،إال أن المشركين تمكنوا من الوصول إلى
ُ
رس����ول الله ﷺ  ،فأصابوه بس����هامهم وحجارتهم ،وشج وجهه الشريف،
وجرح����وه ف����ي وجنته ،وتكاثر المش����ركون علي����ه؛ يريدون قتل����هّ ،
ففرق
جمعهم علي بن أبي طالب عليه السالم ،وسمع الصحابة صوت جبريل
عليه السالم ،وهو ينادي « :ال سيف إال ذو الفقار وال فتى إال علي».
وعندما ُجرح رسول الله ﷺ ،قام بغسل الدم عن وجهه وهو يقول:
اهد
« اشتد غضب الله على من أدمى وجه نبيه» ،ثم قال« :اللهم ِ
قومي فإنهم ال يعلمون».
وقد استطاع المجاهدون المدافعون عن رسول الله ﷺ الخروج به
ُ
إلى موقع آمن ،وما إن اطمأن ً
جالسا حتى أدركه أ َب ّي بن خلف ،الذي
ً
جاء صارخا( :أين محمد؟ ،ال نجوت إن نجا) ،فلما دنا أخذ رسول الله
ّ
فسددها في نحره ،فتدحرج ً
مرارا عن فرسه،
ﷺ حربة ورماها نحوه،
فكانت سبب هالكه.
ً
وقد بلغ عدد شهداء المسلمين نحو سبعين شهيدا ،وقتلى

إل د ا

رة

لع
ا

من
لل
مــة
ا

هج
ا
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ا

ً
المشركين من قريش اثنان وعشرون قتيال.
وانتهت المعركة بهذه النتيجة المؤسفة ،كتأديب إلهي للمسلمين
على عصيانهم لرسول الله ﷺ  ،ومخالفتهم ألمره ،وليخرج المسلمون
منها بنتيجة مهمة هي ضرورة الطاعة وااللتزام واالنضباط ألوامر القيادة.
وفي شأن المعركة ونتائجها نزلت آيات القرآن الكريم ّ
لتبين الحكمة
ّ
اإللهية من هذه الحادثة ونتائجها ،قال تعالى :ﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

المطاردةللم�سركين

ليـ
تع
لل
ة

ﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗﮊ( آل عمران).

ما

انسحب المشركون من ميدان المعركة دون غنائم أو أسرى ،ولم
تكتمل فرحتهم بسبب المقاومة الشديدة التي واجهتهم من ِق َب ِل من
ثبت مع رسول الله ﷺ ،قال الله تعالى :ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ
ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ (آل عمران).
وفي فجر اليوم الثاني طاردهم المسلمون ،حتى أبعدوهم عن محيط
المدينة المنورة في منطقة تسمى حمراء األسد ،ومما أنزل الله في ذلك
قوله تعالى :ﮋﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ
ﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵﮊ( آل عمران).

إل لك

رت و

ني
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الدرو�س والعبر

ا

 -1ال يكف أهل الباطل عن استهداف أهل الحق في كل زمان
ومكان.

إل د ا

رة

 -2للمنافقين دور بارز في شق صف المؤمنين ،وتخذيلهم عن
الجهاد في سبيل الله.
 -3القعود عن الجهاد في سبيل الله من صفات المنافقين.

لع
ا

 -٤أكبر خسارة على األمة أن تفقد عظماءها.
 -5من أهم عوامل النصر طاعة أمر القيادة.

من
لل
مــة
ا

 -6التمثيل بجثث القتلى من أفعال أهل الشرك والنفاق.

 -7معصية الله ورسوله لها نتائج خطيرة على واقع المسلمين.
َ َ شارك مع زمالئك في جمع اآليات القرآنية التي وردت في الدرس
نش ٌ
اط
حول أحداث معركة أحد واكتبها في كراستك بخط جميل.
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هج
ا
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ا

إل د ا

 -1ما سبب غزوة أحد؟
ّ -2بين دور كل من اآلتية أسماؤهم في معركة أحد:

رة

مـ
لعا
ا

أ  -أبو سفيان بن حرب.
ب  -عبدالله بن ِّ
أبي سلول.
ج�  -خالد بن الوليد.
د  -أنس بن النضر.

ليـ
تع
لل
ة

ه�  -نسيبة بنت كعب أم عمارة األنصارية.
 -3من القائل وما المناسبة:

أ_ ال سيف إال ذوالفقار ،وال فتى إال علي.
ب_ االلهم اهد قومي فإنهم ال يعلمون.

ما

ج�  -إن هذه مشية يبغضها الله إال في مثل هذا الموطن .

إل لك

( -4سبب ما حدث في معركة أحد هو عصيان الرسول صلى الله عليه
وآله وسلم والمخالفة لتوجيهاته) وضح ذلك .

رت و

 -5ما الدرس الذي تعلمه المسلمون من النتيجة المؤسفة لمعركة أحد؟

 -7اذكر ما يستفاد من الدرس .
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ني

( -6لم تكتمل فرحة كفار قريش بالنصر ،ولم يستطيعوا القضاء على
المسلمين ،واجتياح المدينة) وضح ذلك .
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تقويم المجال

ا

 -1اذكر بعض التدابير التي اتخذها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لنجاح

إل د ا

الهجرة من مكة إلى المدينة.

 -2وضح موقف قريش لما تأكدت من إفالت الرسول ﷺ.

رة

 -3ما المعجزة التي حدثت في خيمة أم معبد؟

َ
عالم يدل استقبال أهل المدينة للرسول ﷺ بحفاوة وترحاب؟
-4
 -5اذكر أهم األعمال التي بدأ بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة .

لع
ا

 -6ما الدور الذي كان يقوم به المسجد في عهد النبي ﷺ ؟

 -7اذكر أربعة بنود مما تضمنته وثيقة المدينة بشأن عالقة المسلمين بغيرهم

من
لل
مــة
ا

من سكان المدينة.

 -8ما األهمية التي تمثلها وثيقة المدينة؟
 -9ما سبب معركة بدر الكبرى؟ ومتى كانت ؟

ً
 -10من خالل دراستك لمعركة بدر اذكر ثالثا من أهم نتائجها .

 -11ما سبب غزوة أحد؟

 -12ما الدرس الذي تعلمه المسلمون من النتيجة المؤسفة لمعركة أحد؟
( -13لم تكتمل فرحة كفار قريش بالنصر ،ولم يستطيعوا القضاء على
 -14من القائل وما المناسبة:

هج
ا

المسلمين ،واجتياح المدينة) وضح ذلك .

أ « -دعوها فإنها مأمورة».
ب« -فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه
معك ،ما تخلف منا رجل واحد».
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ا

ج�« -اللهم اهد قومي فإنهم ال يعلمون».
د « -إن هذه مشية يبغضها الله إال في مثل هذا الموطن» .

إل د ا

 -15علل لما يأتي:

رة

أ -نوم اإلمام علي بن أبي طالب في فراش النبي ﷺ يوم الهجرة.
ً
ب_ سلك رسول الله ﷺ هجرته إلى المدينة طريقا على الساحل ،غير مألوف.
ُ
ج_ تحمس المشاة والفرسان وق ّصاص األثر من قريش للبحث عن النبي ﷺ.
د  -بدأ رسول الله ﷺ ببناء المسجد.
ه�  -آخى النبي ﷺ بين المهاجرين واألنصار.
أ -حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على معرفة رأي األنصار قبل
الخروج للقاء جيش المشركين.
بّ -
سمى الله يوم بدر بيوم الفرقان.

مـ
لعا
ا

ليـ
تع
لل
ة

 -16ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة ( )أمام العبارة الخطأ فيما
يأتي :

ما

 -1استطاع كفار قريش أن يمنعوا المسلمين من الهجرة إلى المدينة (
ً
(
 -2اتجه الرسول ﷺ شمال مكة بدال من جنوبها
(
 -3تمكن سراقة بن مالك من القبض على الرسول ﷺ
(
 -٤انتظر الرسول ﷺ علي بن أبي طالب عند خيمة أم معبد
 -5األوس والخزرج قبيلتان ّ
(
يمنيتان
(
 -6نزل الرسول ﷺ في ضيافة جابر بن عبد الله األنصاري
(
 -7المسجد النبوي من أهم المقدسات اإلسالمية
(
 -8لم يشارك النبي ﷺ أصحابه في بناء المسجد
(
 -9الهدف األسمى من الجهاد هو إعالء كلمة الله

إل لك

رت و

).
).
).
).
).
).
).
).
).

ني
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 -17ضع دائرة حول رقم اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :
أ  -قررت قريش في دار الندوة -:

ا

 -1نفي الرسول ﷺ إلى خارج مكة.
 -2حبس الرسول ﷺ في مكة .
 -3قتل الرسول ﷺ عبر فتيان من قبائل مكة٠
ب -أول عمل قام به النبي ﷺ في المدينة هو:
 -1المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار.
 -2بناء المسجد.
 -3وثيقة المدينة.

إل د ا

رة

لع
ا

من
لل
مــة
ا

جـ  -سبب دخول اليهود في وثيقة المدينة:

 -1ألنهم أصحاب دين سماوي.
ّ
 -2ألنهم أكثر سكان المدينة.
 -3بالتبعية حيث كانوا حلفاء لألوس والخزرج.
د -قائد جيش قريش في معركة بدر هو:

http://E-learning-moe.edu.ye

هج
ا

 -1أبو سفيان بن حرب.
 -2أبو جهل بن هشام .
ََ
ّ -3
أمية بن خلف .
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ا
إل د ا
رة
مـ
لعا
ا

ليـ
تع
لل
ة

مت الف�صل الثاين
بحمد اهلل وعونه وتوفيقه

ما
إل لك
رت و
ني
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ا
إل د ا
رة
لع
ا
من
لل
مــة
ا
هج
ا
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ا

إل د ا

رة

مـ
لعا
ا

ليـ
تع
لل
ة

ما

إل لك

رت و

ني
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