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يتوقع من �لطلبة في نهاية �لوحدة:  
فــادة   �لوقــوف علــى محطــات مــن ســيرة �لســلف �لصالــح رجــال�ً ونســاًء، للاإ

أمــة. مــن دورهــم فــي خدمــة �لمجتمــع ونهضــة �ل�
 توظيــف مو�قــف مــن �لســيرة �لنبويــة فــي بنــاء �لقيــم وتقويــم �لســلوك، و�لتــز�م 

�لفضائــل، لتكــون جــزًء� مــن و�قــع حياتهــم.
ــاب  ــّزز �لشــعور بخطــورة غي ــا يع ــاة �لمجتمــع، م ــي حي ــاء ف ــان دور �لعلم  بي

ــاة. ــع �لحي �لعلمــاء عــن و�ق
ــى  ــّددة مــن خــلال �ل�طــلاع عل ــاة �لمتع ــه �هتماماتهــم بمهــار�ت �لحي  توجي
ــاع �لنبــي  لــذ�ت �لمنهــج.  ــال �أتب شــمولية �لمنهــج �لنبــوي فــي �لتربيــة، و�متث

الوحدة الرابعة:

السير والتراجم 

يقول الرسول  :"اإِنََّم� النَِّس�ُء َشَق�ئُِق الرَِّج�ِل" )رو�ه �أبو د�ود(.
ما علاقة دل�لة �لحديث بو�قع �لسلف �لصالح وسيرهم؟
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 الث�من عشر:  مواقف من سيرة الرسول     الدرس 

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
ذكر مو�قف من سيرة �لرسول  في جو�نب مختلفة من �لحياة.- ١
٢ -. تعليل بعض �لمو�قف من سيرة �لرسول
�لتعّرف �إلى مو�قف بعض �لصحابة �لكر�م -رضو�ن �لله عليهم-.- 3
�ستنتاج بعض �لدروس و�لعبر.- ٤

كيف تتحّول �لسيرة �لنبوية من مو�قف تاريخية، �إلى سلوك في �لحياة؟نش�ط

ل� بــد مــن در�ســة �لمو�قــف فــي حيــاة نبينــا �لحبيــب محمــد  لتكــون محــّل �قتــد�ء و�أســوة لنــا، فــي معتقدنــا وفكرنــا، 
وعلاقتنــا مــع �للــه عــز وجــل، وفــي �أخلاقنــا وســلوكنا، وفــي تعاملنــا مــع �أنفســنا ومــع �لنــاس.

 ومن سيرة الرسول  اخترن� هذه المواقف: 
اأوًل�: علاقته  مع الله تب�رك وتع�لى: 

، ول�  غفــر �للــه -تعالــى- لنبينــا محمــد  مــا تقــّدم مــن ذنبــه ومــا تاأخــر، غيــر �أنــه كان مجتهــد�ً فــي عبادتــه، ل� يــكلُّ
يمــّل، تقــول �أم �لمؤمنيــن عائشــة -رضــي �للــه عنهــا- : �أن نبــي �للــه  َكاَن َيُقــوُم ِمــْن �للَّْيــِل َحتَّــى َتَتَفطَّــَر َقَدَمــاُه َفَقالـَـْت 
ــَر َقــاَل "�أَفــَلا �أِحــبُّ �أْن �أكُــوَن َعْبــًد�  َم ِمــْن َذنِْبــَك َوَمــا َتاأخَّ َعائَِشــُة لـِـَم َتْصَنــُع َهــَذ� َيــا َرُســوَل �للَّــِه َوَقــْد َغَفــَر �للَّــُه لَــَك َمــا َتَقــدَّ

َشُكوًر�".)رو�ه �لبخاري( 

 نت�أمل 
ونستنتج

علمنــا �أّن رســول �للــه  كان يقــوم �لليــل حتــى تورمــت قدمــاه، وقــد غفــر لــه مــا تقــّدم ومــا تاأخــر 
مــن ذنبــه، فمــاذ� نســتنتج مــن ذلــك؟

ث�نًي�: دعوته  اإلى الله -تع�لى-: 
 لــم يّدخــر �لرســول  جهــًد� فــي �لدعــوة �إلــى �للــه -تعالــى-، ولــم يســتثن مــن دعوتــه �أحــًد�، تــارة يخاطبهم جميًعــا، وتارة 
يخّصــص، ومــن ذلــك عندمــا وقــف علــى �لصفــا وبــد�أ ينــادي قريًشــا، فاجتمعــو� �إليــه، فخطــب فيهــم قائــًلا: "�أَر�أْيَتُكــْم لَــْو 
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نِّــي نَِذيــٌر  ْبَنــا َعَلْيــَك �إِلَّ� ِصْدًقــا َقــاَل َفاإِ ِقــيَّ َقالـُـو� نََعــْم َمــا َجرَّ �أْخَبْرتُُكــْم �أنَّ َخْيــًلا بِالْــَو�ِدي تُِريــُد �أْن تُِغيــَر َعَلْيُكــْم �أكُْنُتــْم ُمَصدِّ
لَُكــْم َبْيــَن َيــَدْي َعــَذ�ٍب َشــِديٍد َفَقــاَل �أُبــو لََهــٍب َتبًّــا لَــَك َســائَِر �لَْيــْوِم �ألَِهــَذ� َجَمْعَتَنــا؟ فنــزل قــول �للــه -تعالــى-: ﴿ ڈ  ڈ  

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ ﴾)�لمسد(".)رو�ه �لبخاري(
ــاِر"، حتــى خاطــب �بنتــه فاطمــة  فقــال:"   ثــم �أخــذ يناديهــم بطنــاً بطنــاً: "يابنــي فــلان... �أنِْقــُذو� �أنُْفَســُكْم ِمــْن �لنَّ
نِّــي َل� �أْمِلــُك لَُكــْم ِمــْن �للَّــِه َشــْيًئا َغْيــَر �أنَّ لَُكــْم َرِحًمــا َســاأُبلَُّها بَِبَلالَِهــا" )رو�ه مســلم(. َيــا َفاِطَمــُة �أنِْقــِذي نَْفَســِك ِمــْن �لنَّــاِر َفاإِ

ف�ئدة
قولــه  : "ســاأُبلُّها بِِبلالِهــا"، �لبــلال: �لمــاء، وكاأنّ �لرســول  �عتبــر قطيعــة �لرحــم كالنــار، و�لنــار تطفــاأ 

بالمــاء )�لبــلال(، و�لمعنــى �لمقصــود: �أنـّـه  ل� يقطــع مــا بينــه وبينهــم مــن رحــم بــل ســيصلها. 

ث�لًث�: صبره  وتحمله: 
عــن عــروة بــن �لزبيــر  قــال: قلــت لعبــد �للــه بــن عمــرو بــن �لعــاص : �أخبرنــي مــا �أشــّد مــا صنــع �لمشــركون برســول 
�للــه ، قــال: "بينمــا رســول  يصلــي فــي ِحْجــر �لكعبــة، �إذ �أقبــل عقبــة بــن �أبــي معيــط فاأخــذ بِمنكــب رســول �للــه 
 ، ــه ــه ودفعــه عــن رســول �لل ــو بكــر  فاأخــذ بمنكب ــل �أب ــا شــديًد�، فاأقب ــه فــي عنقــه، وخنقــه خنًق ــوى ثوب  ول

ــر: ٢٨(". )رو�ه �لبخــاري(  ــال:  ﴿ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ﴾ )غاف وق
 

رابًع�: مراع�ة  اأحوال الن�س، وظروفهم، ومنهم: 
ذوي �ل�حتياجــات �لخاصــة: َكاَن َعْمــُرو ْبــُن �لَْجُمــوِح �أْعــَرَج َشــِديَد �لَْعــَرِج، َوَكاَن لَــُه �أْرَبَعــُة َبِنيــَن َشــَباٌب َيْغــُزوَن َمــَع * 

ــُه �إِلَــى �أُحــٍد، َقــاَل  ــا �أَر�َد َرُســوُل �للــِه  �أن َيَتَوجَّ َرُســوِل �للــِه  �إَِذ� َغــَز�، منعــو� �أباهــم مــن �لخــروج فــي بــدر، َفَلمَّ
لـَـُه َبُنــوُه: �إِنَّ �للــَه َعــزَّ َوَجــلَّ َقــْد َجَعــَل لَــَك ُرْخَصــًة َفَلــْو َقَعــْدَت َفَنْحــُن نَْكِفيــَك َفَقــْد َوَضــَع �للــُه َعْنــَك �لِْجَهــاَد. َفاأَتــى 
َعْمــُرو ْبــُن �لَْجُمــوِح َرُســوَل �للــِه َصلَّــى �للــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َفَقــاَل: َيــا َرُســوَل �للــِه، �إِنَّ َبِنــيَّ َهــُؤَل�ِء َيْمَنُعــوَن �أْن �أْخــُرَج 
ــا �أنـْـَت َفَقــْد  أْرُجــو �أْن �أْسَتْشــَهَد َفاأَطــاأ بَِعْرَجِتــي َهــِذِه ِفــي �لَْجنَّــِة. َفَقــاَل لـَـُه َرُســوُل �للــِه : " �أمَّ َمَعــَك، َو�للــِه �إِنِّــي َل�
ــَهاَدَة ". َفَخــَرَج َمــَع َرُســوِل  َوَضــَع �للــُه َعْنــَك �لِْجَهــاَد ". َوَقــاَل لَِبِنيــِه: " َوَمــا َعَلْيُكــْم �أْن َتَدُعــوُه لََعــلَّ �للــَه َيْرُزقـُـُه �لشَّ

أبــي نعيــم �ل�أصبهانــي( �للــِه ، َفُقِتــَل َيــْوَم �أُحــٍد َشــِهيًد�. بتصــرف: )معرفــة �لصحابــة ل�

�ل�أطفــال و�لنســاء:كان �إذ� دخــل فــي �لصــلاة فســمع بــكاء �لصبــّي، �أســرع فــي �أد�ئهــا وخّففهــا، فعــن �أبــي قتــادة  * 
ُز فــي  ، فاأتجــوَّ َل فيهــا، فاأســمُع بــكاَء �لصبــيِّ أقــوُم فــي �لصــلاِة �أريــُد �أن �أَطــوِّ  عــن �لنبــي  �أنــه قــال: �إنّــي ل�

ــِه. )رو�ه �لبخــاري ( صلاتــي، كر�هيــَة �أن �أُشــقَّ علــى �أمِّ

 نت�أمل 
نُعيد قر�ءة مو�قف �لسيرة �لسابقة بتاأمل وتدبّر، ونستنتج منها �أربعة دروس وعبر.ونستنتج
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  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة في كل مما ياأتي:  ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

�لصحابي �لذي دفع عن �لنبي  �أذى �لمشرك عقبة بن �أبي معيط: - ١
. ب- عبد�لله بن عمرو بن �لعاص      . أ- مصعب بن عمير�

 . د- �أبوبكر �لصديق       . ج- عروة بن �لزبير
كانت دعوة �لنبي  �إلى �لله -تعالى-: - ٢

ب- ل�أهل مكة دون غيرهم. �أ- للناس جميعاً.           
د- للعرب وحدهم. ج- ل�أهل بيته خاصة.      

قول �لنبي : "�أفلا �أكون عبًد� شكوًر�" يدل على �جتهاده في: - 3
ب- �لدعوة �إلى �لله. �أ. قيام �لليل.     

د- �ل�ستغفار. ج. مر�عاة �أحو�ل �لناس.    

٢ نَُمثُِّل بموقف من سيرة �لنبي  على: 

علاقته مع �لله -تعالى-.- ١
دعوته �إلى �لله -تعالى-.- ٢
صبره وتحمله.- 3
مر�عاته �أحو�ل �لناس وظروفهم.- ٤

 . ٣ نُعلّل: �أ- ل� بد من در�سة سيرة �لنبي

          ب- َمْنع �أبناء عمرو بن �لجموح  �أباهم من �لخروج للقتال في غزوة بدر.
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 الت�سع عشر:  من صح�بة رسول الله :ع�ئشة اأم المؤمنين     الدرس 

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
١ -  . لتعريف بـشخصية عائشة�
٢ -. بيان ميز�ت عائشة
سلام.- 3 توضيح دورها في خدمة �ل�إ
�ستنباط بعض �لدروس و�لعبر من سيرتها.- ٤

يستوي �لرجال مع �لنساء في �أدو�رهم في �لحياة، ويتفاوتون. كيف نُقّيم هذ� �لقول؟نش�ط

 ع�ئشة اأم المؤمنين رضي الله عنه�  

هــي �أم �لمؤمنيــن عائشــة بنــت �أبــي بكــر �لصديق-رضــي �للــه عنهمــا-، زوج �لنبــي . ولــدت -رضــي �للــه عنهــا- ســنة 
يقــة. دِّ بــت بالصِّ تســع قبــل �لهجــرة، كنيتهــا �أم عبــد �للــه، ولُقِّ

صف�ته� وملامح شخصيته�: 
�تســمت �أم �لمؤمنيــن عائشــة -رضــي �للــه عنهــا- بقــوة �لشــخصية، وقــد �أكســبها عيشــها فــي بيتيــن كريميــن، بيــت �لنبــوة، 

وبيــت �أبيهــا �أبــي بكــر  صفــات عديــدة منهــا: 
نفــاق علــى �لفقــر�ء و�لمســاكين، ومــن ذلــك مــا ورد 	  حســ�ن: فقــد عــرف عنهــا طيبــة �لنفــس، وكثــرة �ل�إ الكــرم وال�إ

فــي صحيــح �لبخــاري �أن �مــر�أة جاءتهــا ومعهــا بنتــان، فلــم تجــد -رضــي �للــه عنهــا- �إل� تمــرة و�حــدة قّدمتهــا لهــا، 
فقســمتها �لمــر�أة بيــن �بنتيهــا.

العلــم والفقــه: فهــي مــن �أكثــر �لصحابيــات رو�يــًة عــن �لنبــي ، وتعــّد -رضــي �للــه عنهــا- مــن علمــاء �لصحابــة، 	 
مــام �لزهــري: " لــو ُجِمــَع علــم �لنــاس كلهــم، ثــم علــم �أزو�ج �لنبــي  لكانت عائشــة �أوســعهم  حيــث قــال فيهــا �ل�إ
علمــا " )رو�ه �لحاكــم فــي �لمســتدرك(، وعــن �أبــي موســى �ل�أشــعري   قــال: "َمــا �أْشــَكَل َعَلْيَنــا �أْصَحــاَب َرُســوِل �للَّــِه 

 َحِديــٌث َقــطُّ َفَســاألَْنا َعائَِشــَة �إِلَّ� َوَجْدنـَـا ِعْنَدَهــا ِمْنــُه ِعْلًمــاً".)رو�ه �لترمــذي(
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ويعــود تميزهــا فــي هــذ� �لمجــال �إلــى جملــة مــن �ل�أســباب، منهــا: مــا �تســمت بــه مــن ذكاء وفطنــة وبلاغــة، �إضافــة 
لمنزلتهــا مــن �لرســول ، ومجــاورة حجرتهــا للمســجد �لنبــوي، حيــث كانــت تســتمع لخطــب �لنبــي  وفتاويــه.

كثرة العب�دة: ُعرفت -رضي �لله عنها- بكثرة �لصيام و�لقيام، و�لصدقة.	 
الطهــر والنقــ�ء: فقــد �ختارهــا �للــه -تعالــى- زوًجــا لنبيــه محمــٍد ، وكان مــن خصائصهــا  �أن �أنــزل �للــه 	 

فك، قــال تعالــى:﴿   ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ   -تبــارك وتعالــى- بر�ءتهــا فــي كتابــه �لعزيــز فــي حادثــة �ل�إ
ــور( ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ﴾.)�لن

 	 ، الشــعر والبلاغــة: وقــد �كتســبت �أم �لمؤمنيــن عائشــة -رضــي �للــه عنهــا- �لبلاغــة وحــب �لشــعر مــن �أبيهــا
وز�دهــا بلاغــة وبيانــاً �نتماؤهــا �إلــى بيــت �لنبــوة، وحبهــا للقــر�آن �لكريــم ومد�ومتهــا علــى تلاوتــه.

من فض�ئله� - رضي الله عنه�: 
نــزول �لوحــي علــى �لنبــي  فــي بيتهــا، وكان جبريــل -عليــه �لســلام- يقرؤهــا �لســلام، كمــا �أن رســول �للــه  �ســتاأذن 
  وهــو فــي حجرهــا، ودفــن فــي بيتهــا، وقــد �أحبهــا �لنبــي  نســاءه فــي �أن ُيمــّرض فــي بيتهــا، وتوفــي رســولنا �لحبيــب
؟!" قالــت:  حبــاً شــديد�ً، وجعــل محبتهــا مــن محبتــه ، فقــد قــال  لفاطمــة : "�أي ُبنيَّــة �ألســِت تحبِّيــن مــا �أحــبُّ

. بلــى، قــال: "فاأِحبــي هــذه" )رو�ه مســلم( يعنــي عائشــَة
توفيت في �لّسنة �لثّامنة و�لخمسين للهجرة، في �لمدينة �لمنورة، ودفنت في �لبقيع.

بالرجــوع �إلــى مصــادر �لمعرفــة، نكتــب صفحــة و�حــدة، عــن ســيرة �مــر�أة مســلمة من �لســلف �لصالح 
ودورهــا فــي خدمــة �لمجتمع.  نبحث:
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  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة في كل مما ياأتي:  ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

زوج �لنبي  �لتي �أنزل �لله بر�ءتها في �لكتاب �لعزيز هي �أم �لمؤمنين: - ١
 . ب- حفصة بنت عمر        . أ- زينب بنت جحش�
. د. عائشة بنت �أبي بكر         . ج- صفية بنت حيي

دفنت �لسيدة عائشة  في: - ٢
ج- �لبقيع.           د- �لحجرة �لشريفة. �أ- �لطائف.       ب- مكة.     

٢ نعرِّف باأم �لمؤمنين عائشة : نسباً، ونشاأة.

. ٣ نُبّين ثلاث صفات تحلت بها �لسيدة عائشة

٤ نذكر �ل�أسباب �لتي ساعدت �أم �لمؤمنين عائشة  �أن تكون �أكثر �لنساء علًما وفقًها.

. ٥ نذكر �ثنتين من فضائل �أم �لمؤمنين عائشة

 . ٦ نذكر مثاًل� و�حًد� على كرم �أم �لمؤمنين عائشة

سلام. ٧ نستنتج: للسيدة عائشة  دور كبير في نشر �ل�إ
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   العشرون :  الق�ئد الف�تح صلاح الدين ال�أيوبي -رحمه الله-    الدرس 

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
أيوبي نسًبا ونشاأة.- ١ �لتعريف بالقائد صلاح �لدين �ل�
أيوبي.- ٢ بيان �أهم صفات صلاح �لدين �ل�
أيوبي في نشر �لعلم.- 3 ذكر دور صلاح �لدين �ل�
أيوبي في �لجهاد.- ٤ توضيح دور صلاح �لدين �ل�
أفذ�ذ في تاريخ �لمسلمين.- 5 �ل�عتز�ز بالقادة �ل�
�إدر�ك و�جبهم تجاه �لقدس.- 6

تحظى �لقدس بمكانة سامية في قلوب �لمسلمين على �ختلاف �أعر�قهم، نعلق على هذ� �لقول؟نش�ط

ســلامي حافــل بســير �لقــادة و�لعلمــاء و�لصالحيــن، ودر�ســة ســيرهم ليســت لمجــرد �لتغنــي باأمجادهــم،  تاريخنــا �ل�إ
أبطــال تبــرز  بــل للعمــل علــى تحليلهــا ودر�ســتها، و�ل�ســتفادة منهــا، بال�قتــد�ء بمــا يصلــح لنــا ويصلحنــا، ومــن هــؤل�ء �ل�

أيوبــي، فمــن هــو؟ ومــا هــي �أبــرز �إنجاز�تــه؟ شــخصية صــلاح �لديــن �ل�

 نسبه ونش�أته: 
هــو �لملــك �لناصــر، صــلاح �لديــن يوســف بــن نجــم �لديــن �أيــوب �لتكريتــي، ولــد عــام 53٢هـــ، نشــاأ فــي دمشــق، فــي 
بــلاط �لملــك �لعــادل نــور �لديــن محمــود زنكــي، و�أظهــر مــن �لشــجاعة و�لحكمــة مــا جعلــه يعتمــد عليــه فــي حربــه ضــد 

�لصليبيــن و�أمــر�ء �لدويــلات.

 صف�ته ومميزاته: تحلى صلاح الدين بصف�ت عظيمة منه�: 

التقــوى والصــلاح: كان ورًعــا ملتزًمــا بشــعائر �لديــن، �أثــر عنــه قولــه فــي خطبتــه بعــد �نتصــاره فــي حطيــن: "�أيهــا - 1
�لنــاس هــذ� يــوم مــن �أيــام �للــه ل� ينبغــي فيــه �لبغــي ول� �لفخــر، فاســجدو� للــه شــاكرين".
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العــدل: ومــن مظاهــر عدلــه �أنــه �ألغــى كثيــًر� مــن �لضر�ئــب �لتــي كانــت تثقــل كاهــل �لنــاس، وفــرض للمحتــاج - 2
�لمعونــة.

الكــرم والزهــد: فــكان ينفــق �أمو�لــه فــي ســبيل �للــه، حتــى لــم يجــدو� فــي خزنتــه بعــد وفاتــه �إل� دينــاًر� و�حــًد� - 3
ودر�هــم قليلــة.

التســ�مح: فقــد �شــتهر بحســن معاملتــه ل�أعد�ئــه، ومــن ذلــك تســامحه مــع �لصليبييــن بعــد فتــح �لقــدس، فلــم - 4
ينتقــم منهــم لمــا فعلــوه مــن مجــازر عنــد �حتلالهــا، بــل عفــا عمــن ل� يملــك �لفديــة مــن �ل�أســرى.

الشــج�عة: فقــد عــرف بشــدة �لبــاأس و�لثبــات، فقــد �نهــزم جيشــه فــي �إحــدى �لمعــارك مــع �لصليبييــن بمــرج - 5
عــكا حتــى ســقطت �لر�يــة، وهــو ثابــت مــع مجموعــة قليلــة، فانحــاز �إلــى جبــل يجمــع �لنــاس ويحثهــم، ولــم يــزل 

كذلــك حتــى �نتصــر �لمســلمون علــى �لعــدو.

 دوره في نشر العلم: 
أمــة، فقــام ببنــاء �لمســاجد للعبــادة و�لتدريــس و�لقضــاء، وفتــح   كان شــديد �ل�هتمــام بالعلــم، و�عًيــا لــدوره فــي نهضــة �ل�
�لكتاتيــب لتعليــم �لصغــار، ونشــر �لمــد�رس �لشــرعية، ومنهــا: �لمدرســة �لناصريــة، و�لمدرســة �لصلاحيــة فــي كل مــن: 
ــكان  ــة، ف ــب �لمجزي ــب �لعلمــاء و�ستشــارتهم، وتكريمهــم، و�أجــرى لهــم �لرو�ت ــام بتقري �لقاهــرة ودمشــق و�لقــدس، وق
لجهــوده �أثــر عظيــم فــي نشــر �لعقيــدة �لصحيحــة، ومحاربــة �لبــدع �لمنتشــرة، و�لقضــاء علــى �أســباب �لضعــف و�لفرقــة، 

أمــة وتقدمهــا و�نتصارهــا.  وتغييــر حــال �ل�

 دوره في الجه�د: 
 تعلق قلب صلاح �لدين بالجهاد في سبيل �لله، فنذر له حياته، وتلخصت مسيرة جهاده في ثلاث مر�حل: 

سلامية:  المرحلة ال�أولى: السعي لتحقيق الوحدة ال�إ
وقــد �ســتغرقت �أكثــر مــن عشــر ســنو�ت مــن �لجهــد �لشــاق مــن ســنة )57٠-5٨٢ هـــ ( فوّحــد �لشــام ومصــر وليبيــا و�لحجاز 
أيوبيــة، بعــد �لقضــاء علــى �لدولــة �لفاطميــة، وفــي �أثنــاء ذلــك لــم يدخــل فــي حــروب حاســمة  و�ليمــن، و�أســس �لدولــة �ل�

عــد�د لمحاربتهــم. مــع �لصليبييــن، حتــى تكتمــل خطتــه فــي �ل�إ

المرحلة الث�نية: مواجهة الحملات الصليبية وتحرير بلاد المسلمين: 
ــن( ســنة  ــي معركــة )حطي ــم ف ــم تحقــق �لنصــر �لعظي ــد�أ فــي سلســلة مــن �لمعــارك �نتصــر فيهــا �لمســلمون، ث  حيــث ب
)5٨3هـــ( بعــد ثمــان وثمانيــن عاًمــا مــن �ل�حتــلال �لصليبــي، فتقــّدم �لمســلمون لبيــت �لمقــدس، وحاصــرو� �لصليبييــن 
حصــار�ً شــديد�ً حتــى �ستســلمو� وطلبــو� �لصلــح، فدخلهــا �لمســلمون محّرريــن فــي مشــهد عظيــم، فــي يــوم مــن �أعظــم 
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ســر�ء و�لمعــر�ج فــي �لســابع و�لعشــرين مــن رجــب مــن عام  ســلام، وكان ذلــك فــي يــوم �لجمعــة �لمو�فــق لذكــرى �ل�إ �أيــام �ل�إ
5٨3 هـ. 

المرحلة الث�لثة: تثبيت النصر وتعزيزه
ــو� مــن �ل�ســتيلاء  ــة، وتمكن ــة مــن �أقــوى �لحمــلات �لصليبي ــلال بيــت �لمقــدس، فاأرســلت حمل ــا ل�حت  �نتفضــت �أوروب
علــى بعــض �لمــدن �لســاحلية، فتصــدت جيــوش صــلاح �لديــن لهــم ببســالة؛ مــا �ضطرهــم �إلــى طلــب �لصلــح و�لرجــوع 

�إلــى بلادهــم.
 

 وف�ته: 
مــرض صــلاح �لديــن فــي �أثنــاء مفاوضــات صلــح )�لرملــة( �لتــي جــرت بيــن �لمســلمين و�لصليبييــن، ثــم توفــي فــي )٢7/ 

صفر 5٨9هـ(، بعد �أن ترك للعالم خير مثال للقائد �لصالح.  

فــي فضــل �لقــدوة، قــال تعالــى: ﴿ ھ   ے    ے﴾ )�لفرقــان:7٤(. فالقــدوة لهــا دوٌر كبيــٌر فــي �إعــلاء �لهمــم 
ة �قتدى به غيره، فاأصلح نفسه وغيره.   صلاح، فمن كان عالي �لِهمَّ و�ل�إ

اأحك�م وفض�ئل: 

 نت�أمل 
ونستنتج

أيوبــّي مقولتــه �لشــهيرة: " كيــف يطيــب لــي �لفــرح و�لطعــام ولــذة �لمنــام  �أثــر عــن صــلاح �لديــن �ل�
أيوبــي. وبيــت �لمقــدس باأيــدي �لصليبييــن؟!"، نســتنتج مــا تــدل عليــه مــن صفــات صــلاح �لديــن �ل�

أو�ئــل فــي تحريــر فلســطين  كيــف يمكــن للمســلمين فــي �لوقــت �لمعاصــر �ل�قتــد�ء بمنهــج �لفاتحيــن �ل�
مــن �ل�حتــلال �لصهيوني؟

قضية 
للنق�ش: 
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  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة في كل مما ياأتي:  ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

أيوبي �لقدس من �لصليبيين في ذكرى: - ١ حرر صلاح �لدين �ل�
سر�ء و�لمعر�ج.       ب- �لهجرة �لنبوية. �أ- �ل�إ
ج- فتح مكة.                 د- �لمولد �لنبوي. 

�ستمر �حتلال �لصليبيين للقدس مدة: - ٢
ب- 6٢ عاًما.  �أ- ٤٢ عاًما.      

د- 9٢ عاًما. ج- 7٢ عاًما.      
�أول عمل �هتم به صلاح �لدين في طريق تحرير �لقدس: - 3

ب- توحيد �لمسلمين. �أ- �لتفاوض مع �ل�أعد�ء.     
د- تثبيت �لنصر وتعزيزه. ج- قتال �لصليبيين.     

٢ نُعّرف بصلاح �لدين: نسباً، ونشاأة.

أيوبي. ٣ نذكر �أهم �لصفات �لتي تحلّى بها �لقائد صلاح �لدين �ل�

٤ من �أهم مر�حل جهاد صلاح �لدين مرحلة قتاله للصليبيين وتحرير بلاد �لمسلمين، نوّضح ذلك.

٥ نُعلّل: لم يدخل صلاح �لدين في معارك حاسمة مع �لصليبيين في �لمرحلة �ل�أولى من عمله �لجهادي.

٦ نُعّدد ثلاثة من �آثار �هتمام صلاح �لدين بالعلم.

أيوبي نذكر مثاًل� يدل على كل من:  ٧ من خلال در�ستنا لسيرة �لقائد صلاح �لدين �ل�

     تسامحه، وزهده، و�هتمامه بالعلم و�لعلماء.

٨ نستنتج من �لدرس �أثر �لتخطيط في نجاح �لقائد.
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الح�دي والعشرون :  من اأعلام المسلمين: العز بن عبد السلام.      الدرس 

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
�لتعريف بالعالم �لجليل �لعّز بن عبد �لسلام نسًبا ونشاأة.- ١
بيان �أهم صفات �لعالم �لجليل �لعّز بن عبد �لسلام.- ٢
ذكر دور �لعّز بن عبد �لسلام  في نشر �لعلم. - 3
توضيح دور �لعّز بن عبد �لسلام في �لجهاد.- ٤
تقدير دور �لعلماء في �إصلاح حال �ل�أمة.- 5

هل يمكن �ل�ستغناء بالكتب عن �لحاجة للعلماء؟ ولماذ�؟نش�ط

رشــاد، منهــم  ســلامي يجــده ز�خــًر� بعلمــاء عظمــاء، لهــم دور بــارز فــي نشــر �لعلــم و�لدعــوة و�ل�إ �لــد�رس للتاريــخ �ل�إ
�لعــز بــن عبــد �لســلام ، فبــم تمّيــز ؟ ومــا دوره فــي �لعلــم و�لجهــاد؟

 العّز بن عبد السلام:  
أمــر�ء، �لعالــم �لقاضــي  ــَلمي �لملقــب بســلطان �لعلمــاء، وبائــع �ل�  هــو عــّز �لديــن، عبــد �لعزيــز بــن عبــد �لســلام �لسُّ
أمــوي فــي دمشــق، ثــم فــي  �لمجاهــد، ولــد بدمشــق ســنة 577هـــ، ونشــاأ ودّرس فيهــا. فقــد كان خطيًبــا فــي �لجامــع �ل�
جامــع عمــرو بــن �لعــاص فــي �لقاهــرة، ومدّرًســا بعــدة مــد�رس فــي دمشــق ثــم �لقاهــرة، منهــا �لغز�ليــة و�لصالحيــة، �لتــي 

كانــت بمثابــة جامعــات فــي ذلــك �لوقــت.

اأهم صف�ته: 
م�م العّز بن عبد السلام بصف�ت عظيمة منه�:  تحلّى ال�إ

ًد� وقــف ضــّد �لتقليــد، وكان يدعــو �إلــى �إعمــال �لعقــل فــي �ســتنباط �ل�أحكام - 1 العلــم والفقــه: فــكان مجتهــًد� ُمَجــدِّ
أنام(. علــى �أســاس تحقيــق مصالــح �لنــاس، ومــن �أشــهر كتبــه فــي ذلــك: كتــاب )قو�عــد �ل�أحــكام فــي مصالــح �ل�
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ــه، - 2 ــد �لســلطان ليرضــى عن ــل ي ــح �إســماعيل �أن يقّب ــود �لملــك �لصال ــه �أحــد جن ــ�ء: فقــد طلــب من ب ــزة وال�إ الع
فــرّد قائــًلا: "يــا مســكين، مــا �أرضــاه �أن يقّبــل يــدي فضــلاً �أن �أقّبــل يــده! يــا قــوم، �أنتــم فــي و�د ونحــن فــي و�د، 

و�لحمــد للــه �لــذي عافانــا ممــا �بتلاكــم". 
الجهــر ب�ل�أمــر ب�لمعــروف والنهــي عــن المنكــر: ومــن ذلــك موقفــه مــن �لمماليــك فــي مصــر، وفتــو�ه بعــدم جو�ز - 3

أنّهــم فــي حكــم �لعبيــد، فتعــّرض للتهديــد ومحــاول�ت ثنيــه عــن فتــو�ه، فرفــض وعــزل نفســه  ول�يتهــم علــى �لنــاس؛ ل�
أمــر�ء  عــن �لقضــاء، وخــرج مــن مصــر فتبعــه �لنــاس؛ مــا دفــع �لملــك �لصالــح �أيــوب للرضــوخ لحكمــه، و�أمــر ببيــع �ل�

�لمماليــك ليتــم �إعتاقهــم، قبــل تســليمهم �لمناصــب مجــدًد�، ووضــع ثمنهــم فــي بيــت مــال �لمســلمين.
يثــ�ر: فقــد كان متصوًفــا ز�هــًد� ورًعــا، ومــع ضيــق حالــه كان كثيــر �لصدقــات، يجــود بمالــه مــع قلتــه - 4 الكــرم وال�إ

طلبــاً للاأجــر و�لثو�ب.

دوره في الجه�د: 
 لــم يكتــف �لعــز بــن عبــد �لســلام بالجهــاد بلســانه، �آمــًر� بالمعــروف وناهًيــا عــن �لمنكــر فحســب، بــل شــارك فــي �لقتــال 

أمــة، فكانــت مشــاركته علــى محوريــن:  ضــد �أعــد�ء �ل�
ــال، حيــث شــارك بنفســه فــي  ــي �لقت ــى �لجهــاد، و�لمشــاركة ف ــك بالحــّض عل ــن: وذل اأول�ً - جهــ�ده ضــد الصليبيي
�لقتــال بدميــاط حيــن هاجــم �لصليبيــون مصــر ســنة 6٤7هـــ، وقــد �نتهــت �لمعركــة بهزيمــة �لصليبييــن، و�أســر قائــد 

�لحملــة لويــس �لتاســع ومجموعــة مــن قــادة �لجيــش.
ث�نيــً� - جهــ�ده ضــد التتــ�ر: بالحــّض علــى �لجهــاد تــارة، و�لمشــاركة فــي �لقتــال تــارة �أخــرى، وذلــك حيــن زحــف �لتتــار 
بجيوشــهم �لجــّر�رة مخترقيــن بــلاد �لشــام، ُمتّجهيــن �إلــى مصــر بعــد �أن ســقطت عاصمــة �لخلافــة بغــد�د باأيديهــم 
ســنة 656هـــ، فقــام �لعــّز بحــّض �لملــك �لمظّفــر ســيف �لديــن قُُطــز علــى �لقتــال، و�أعانــه بالنصــح و�لفتــوى، وحــّرض 
ــه مــن �لعمــر ثمانــون ســنة، فكانــت �لمعركــة �لفاصلــة فــي عيــن جالــوت فــي  ــال، ول �لنــاس، وخــرج معهــم للقت
شــمال فلســطين، فــي رمضــان مــن عــام 65٨هـــ، حيــن نصــر �للــه �لمســلمين نصــًر� كســح �لتتــار وكســر شــوكتهم، 

فتحطمــت �أســطورة �لتتــار كقــوة ل� تقهــر.
وف�ته: توفي في �لقاهرة، عن عمر ثلاث وثمانين سنة، في عام 66٠هـ.

 نت�أمل 
ونستنتج

ســلامي فــي شــهر رمضــان �لمبــارك، عــلاَم يــدل  وقعــت كثيــر مــن �لمعــارك �لفاصلــة فــي �لتاريــخ �ل�إ
ذلــك؟

بالرجوع �إلى مصادر �لمعرفة نكتب �أسماء خمسة من علماء فلسطين. نبحث:
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  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة في كل مما يلي:  ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

�شترك �لعز بن عبد �لسلام بقتال �لتتار في معركة: - ١
ب- عين جالوت.   �أ- شقحب.      

ج- دمياط.        د- حطين. 
أمر�ء: - ٢ لقب بسلطان �لعلماء وبائع �ل�

�أ- �بن قيم �لجوزية.            ب- �بن تيمية.
ج- �لعّز بن عبد �لسلام.      د- تقي �لدين �لسبكي.

أنام": - 3 مؤلف كتاب: "قو�عد �ل�أحكام في مصالح �ل�
مام �لغز�لي.        ب- �بن تيمية. �أ- �ل�إ

ج- �بن قيم �لجوزية.       د- �لعز بن عبد �لسلام.

٢ نُعّرف: �لعّز بن عبد �لسلام، نسباً ونشاأة.

٣ نُعّدد �أهم �لصفات �لتي تحلى بها �لعز بن عبد �لسلام.

٤ نُبّين دور �لعّز بن عبد �لسلام في �لجهاد في سبيل �لله.

مام �لجليل �لعز بن عبد�لسلام ما يدل على:  ٥ نَُمثُِّل من حياة �ل�إ

أمر بالمعروف و�لنهي عن �لمنكر. �أهمية �لجهر بال�

٦ نذكر من �لدرس موقًفا يدل على كل من: 

�أ- �لجهاد ل� يقتصر على فئة عمرية محددة.
ب- دور �لعلماء ل� يقتصر على نشر �لدين و�لعلم.
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يتوقع من �لطلبة في نهاية �لوحدة �أن يكونو� قادرين على:  
ســلامي �لتــي يســتفاد منهــا فــي   �لتــزّود ببعــض �ل�أحــكام �لعمليــة فــي �لفقــه �ل�إ

و�قــع �لحيــاة.
ــباب  ــة �أس ــي معرف ــد ف ــا يفي ــم؛ م ــتنباط لديه ــتنتاج و�ل�س ــة �ل�س ــة ملك  تنمي

ســلامي وســعته. �لخــلاف �لفقهــي، و�أســر�ر مرونــة �لفقــه �ل�إ
ــه علــى  ســلامي لــكل زمــان ومــكان، وقدرت ــة �لفقــه �ل�إ ــز �لثقــة بصلاحي  تعزي

ــا �لعصــر �لمتجــددة. ــتيعاب قضاي �س
سلام فيها.  �ل�طلاع على بعض �لقضايا �لفقهية �لمعاصرة، وحكم �ل�إ

 �لرّد على بعض �لشبهات �لتي �أثيرت حول بعض �لقضايا �لفقهية.

الوحدة الخ�مسة:

سلامي الفقه ال�إ

سلامي يستطيع �ستيعاب مستجّد�ت �لعصر و�حتياجاته، ومو�جهة تحّدياته. �أناقش. �لفقه �ل�إ
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الث�ني والعشرون :  فقه الدعوة والجه�د.     الدرس 

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
تعريف مصطلح �لجهاد.- ١
تعليل عدم مشروعية �لقتال في �لعهد �لمكي.- ٢
�ستخلاص ِحَكَم مشروعية �لجهاد.- 3
سلام.- ٤ بيان فضل �لجهاد في �ل�إ
�لتعريف ببعض �أحكامه.- 5
ذكر ضو�بطه.- 6
�لرّد على بعض �لشبهات �لتي �أثيرت حول �لجهاد.- 7

�لجهاد فريضة تجلب �ل�أمن و�ل�ستقر�ر و�لسعادة لبني �لبشر، كيف يتحقق ذلك؟نش�ط

ــلاأ �لمســتكبر  ــاع �لم ــة �أطم ــذ �لبد�ي ــه من ــى �لل ــوة �إل ــت �لدع و�جه
ــى نفوذهــم  بقــاء عل ــوم، فوضعــو� �لمعيقــات فــي وجههــا؛ للاإ مــن كل ق
لتحقيــق  عبيــًد�  و�تخاذهــم  و�ســتضعافهم  �لنــاس  علــى  وســيطرتهم 

�لخاصــة. مصالحهــم 
وفــي هــذ� �لــدرس ســنتعّرف �إلــى �أهــم مرحلتيــن مــن مر�حــل �لدعــوة 
ســلامية، وعلاقــة كل و�حــدة منهمــا بالجهــاد بوصفــه جــزًء� ل� يتجــز�أ  �ل�إ

مــن �لدعــوة، وعمــلا مــن �أعمالهــا.

 الدعوة في العهد المكي: 
ثبــات حقائــق �لديــن، و�جتثــاث �لكفــر و�لشــرك مــن  قامــت �لدعــوة فــي �لعهــد �لمكــي علــى مقارعــة �لُحّجــة بالُحّجــة؛ ل�إ
�لنفــوس، ورغــم تعــرض �لمســلمين ل�أشــد �أنــو�ع �لعــذ�ب مــن �لمســتكبرين عــن �لدعــوة، �إل� �أن �لنبــي  لــم ياأمر صحابته 

بالقتــال، فالقتــال لــم يشــرع فــي تلــك �لفتــرة لحكــم عديــدة، منهــا: 
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�أولوية ترسيخ �لعقيدة، وتمكينها في �لنفوس: لينطلق �لمسلم في �لدفاع عن دينه من �إيمان صلب، وقناعة ر�سخة.* 
ــم *  ــة �لمباشــرة يعّرضه ــم للمو�جه ــدة، وتعريضه ــدد و�لع ــي �لع ــة ف ــث كان �لمســلمون قل ــة �لمســلمين: حي حماي

ــر �ل�ســتئصال. لخط
ــاد *  ــي �إعــلان �لجه ــه بالمســلمين، فف ــرر�ت و�ل�أعــذ�ر لمــا يفعلون ــون �لمب ــار يختلق ــد كان �لكف ــع: فق ســد �لذر�ئ

ــي �لقضــاء عليهــم. ــار ف ــل �لمســلمين حجــة للكف وحمــل �لســلاح مــن قب
ســلام وســيلة، وليــس غايــة، فكــم مــن رجــل حمل �لســلاح *  �لحــرص علــى وصــول �لدعــوة للجميــع: فالقتــال فــي �ل�إ

علــى �لمســلمين ثــم �أصبــح بعــد ذلــك قائــد� يقــود �لجيــوش للفتــح ونشــر �لدعــوة. 

 الدعوة في العهد المدني:  
ســلام بالحجــة و�لبرهــان، ومجادلتهــم بالتــي هــي �أحســن، وقــد �أصبــح للمســلمين  �ســتمر �لرســول  بدعــوة �لنــاس للاإ
قــّوة وَمَنعــة، تســمح لهــم بمو�جهــة �لمســتكبرين، و�لمعتديــن، فشــرع �للــه -تعالــى- �لجهــاد، وفيمــا ياأتــي بيــان لمفهــوم 

�لجهــاد، وحكمتــه، وبعــض �أحكامــه: 
الجه�د: هو بذل �لوسع في سبيل �لله بالقتال مباشرة، �أو معاونة بمال، �أو ر�أي، �أو تكثير سو�د )عدد(.

ف�ئدة

)�أهمية �إخلاص �لنّية(
ــُل  كــِر، و�لرجــُل ُيقاتِ ــُل للذِّ ــِم، و�لرجــُل ُيقاتِ ــُل للَمغَن ــي  فقــال: �لرجــُل ُيقاتِ ــى �لنب جــاء رجــٌل �إل
لُيــَرى مكانـُـُه، فمــن فــي َســبيِل �للَّــِه؟ قــال: ) مــن قاَتــَل لَتكــوَن كلَمــُة �للَّــِه هــي �لُعليــا، فهــو فــي َســبيِل 

�للَّــِه(.)رو�ه �لبخــاري( 

 الحكمة من مشروعيته 
سلام لحكم كثيرة، منها:  شرع �لجهاد في �ل�إ

دفــع �لظلــم ورد �لعــدو�ن �لو�قــع علــى �لمســلمين، فــي دينهــم، �أو �أنفســهم، �أو بلادهــم، �أو �أمو�لهــم، قــال تعالــى: * 
﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ﴾.)�لحــج(

تذليــل �لعقبــات �لتــي تحــول بيــن �لدعــوة ووصولهــا للنــاس، وخاصــة عندمــا تو�جــه �لدعــوة مــن قبــل �لمســتكبرين * 
ــال تعالــى: ﴿ ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ   ــن مــن �أهــل �لفســاد،  ق و�لمتنفذي

أنفــال( ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې ﴾.)�ل�
تطبيــق شــرع �للــه -تعالــى- وحكمــه، ونشــر �لعــدل و�لمســاو�ة، و�إبطــال حكــم �لباطــل، وهــذ� هــو �لهــدف مــن * 

ســلام للنــاس،  قــال تعالــى: ﴿ ڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک        کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ     تبليــغ �ل�إ
﴾.)يوســف:٤٠( ڱ  ڳ   ڳ  
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 فضل الجه�د في سبيل الله 
هم *  فــي �لجهــاد ِعــّز ونصــر وتمكيــن فــي �ل�أرض، وفــي تركــه ذّل وخســر�ن، قــال : " مــا تــرك قوٌم �لجهــاَد �إل� َعمَّ

�للــه بالعــذ�ب ".)رو�ه �لطبر�نــي في �ل�أوســط (
ائـِـِم *  �لجهــاد �أفضــل �ل�أعمــال �إلــى �للــه -تعالــى- قــال رســول �للــه : " َمَثــُل �لُْمَجاِهــِد ِفــي َســِبيِل �للــِه َكَمَثــِل �لصَّ

�لَْقائـِـمِ �لَْقانـِـِت بِاآَيــاِت �للــِه، َل� َيْفُتــرُ ِمــْن ِصَيــاٍم، َوَل� َصــَلاٍة، َحتَّــى َيْرِجــَع �لُْمَجاِهــدُ ِفــي َســِبيِل �للــهِ -تعالــى-".)رو�ه مســلم(
ســلام، و�لســنام مــا عــلا مــن ظهــر �لجمــل، وفــي ذلــك كنايــة عــن علــو شــاأن �لجهــاد فــي *  و�لجهــاد ذروة ســنام �ل�إ

ْســَلاُم َوَعُمــوُدُه  أْمــِر �ْل�إِ ســلام، وقــد روى فــي ذلــك معــاذ بــن َجَبــٍل  عــن رســول �للــه  �أنــه قــال: "َر�أُْس �ْل� �ل�إ
ــَلاُة َوِذْرَوُة َســَناِمِه �لِْجَهــاُد".)رو�ه �لترمــذي( �لصَّ

�لجهــاد تجــارة ر�بحــة مــع �للــه -تعالــى- فيهــا �لنجــاة مــن �لنــار و�لفــوز بالمغفــرة و�لجنــة، قــال تعالــى:﴿ ں   ڻ   * 
ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭڭ  
ڭ     ۇ     ۇ  ۆ   ۆ   ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې       ې      ې  ى  ى  

ائائ  ەئ  ەئ      وئ     وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ     ىئ  ىئ ﴾.)�لصــف(
�لجهــاد بــاب مــن �أبــو�ب تحصيــل �لشــهادة، يقــول رســولنا �لكريــم : "تكّفــل �للــه لمــن جاهــد فــي ســبيله، ل� * 

ُيخرجــُه �إل� جهــاًد� فــي ســبيله وتصديــَق كلماتــه، بــاأن يدخلــه �لجنــة، �أو ُيرِجَعــُه �إلــى مســكنه �لــذي خــرج منــه مــع 
مــا نــال مــن �أجــٍر �أو غنيمــٍة".) رو�ه �لبخــاري(

 حكم الجه�د 

�ل�أصــل فــي �لجهــاد فــي ســبيل �للــه -تعالــى- �أنــه فــرض كفايــة، قــال تعالــى: ﴿ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       
ــن  ــن حضــر م ــدو بم ــن �لع ــة م ــت �لَمْنع ــك �إذ� حصل ــرة( وذل ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی ﴾.)�لبق

ــه. ــن لمو�جهت �لمقاتلي
ويكون فرض عين، في حال�ت منها: 

�إذ� �حتــّل �لعــدو بلــًد� مــن بــلاد �لمســلمين �أو حــّرك جيوشــه ل�حتلالهــا �أو �أر�د �أهلهــا بســوء،  قــال تعالــى: ﴿   ٱ  * 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴾.)�لتوبة(

مــام فئــة مــن �لنــاس �أو �نتدبهــم للقتــال،  قــال تعالــى: ﴿ ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  *  �إذ� �ســتنفر �ل�إ
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  

﴾.)�لتوبــة( گ  ک   ک   ک   ک   ڑ  
�إذ� حضــر �لمقاتــل ســاحة �لقتــال.  قــال تعالــى: ﴿ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  * 

ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  
أنفــال ( ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ ﴾.)�ل�
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 ضوابط الجه�د 

سلام �ل�أنظمة �ل�أخرى في وضع ضو�بط للقتال �أوجب على �لمقاتلين �ل�لتز�م بها.  سبق �ل�إ
فكان �لتز�م �لمسلمين بها خير دليل على سماحة هذ� �لدين، وعظمته في �لتعامل في وقت �لحرب و�لسلم، ومنها: 

سلام، �أو �لجزية �أو �لحرب. *  نذ�ر، و�لتخيير بين �ل�إ عدم بدء �لقتال قبل �ل�إ
ل� يقاتل �إل� من �شترك في �لقتال سو�ء بحمل �لسلاح �أو �أعان على �لمسلمين باأي وسيلة كانت.* 
تحريم �لخيانة و�لغدر و�لتمثيل بالجثث.* 
تحريم قتل �لنساء و�لصغار و�لشيوخ وكل من �نقطع لعبادة �للّه.* 
حسن معاملة �ل�أسرى.* 

ــَن  ــُه ِم ــْن َمَع ــِه، َوَم ــَوى �لل ــِه بَِتْق ِت ــي َخاصَّ ــِريٍَّة، �أْوَصــاُه ِف ــٍش، �أو َس ــى َجْي ــًر� َعَل ــَر �أِمي ــِه  �إَِذ� �أمَّ ــوُل �لل  " فقــد كان َرُس
�لُْمْســِلِميَن َخْيــًر�، ثـُـمَّ َقــاَل: " �ْغــُزو� بِاْســِم �للــِه ِفــي َســِبيِل �للــِه، َقاتِلـُـو� َمــْن َكَفــَر بِاللــِه، �ْغــُزو� َوَل� َتُغلُّــو�، َوَل� َتْغــِدُرو�، َوَل� 

َتْمثُلُــو�، َوَل� َتْقُتلُــو� َولِيــًد� " )رو�ه مســلم(.

 شبهٌة َوَرْد 

ســلام كمــا �دعى بعض �لمستشــرقين، ومن  ســلام يثيــرون كثيــر�ً مــن �لشــبهات حــول �ل�إ ل� يــز�ل �لمغرضــون و�لمبغضــون للاإ
ســلام قــد �نتشــر بالســيف، وُيــَردُّ علــى هــذه �لشــبهة بمــا ياأتــي:  ذلــك قولهــم: �إن �ل�إ

�إن �لمطالــع لحركــة �لحــروب فــي �لتاريــخ يجــد �أن غيــر �لمســلمين هــم مــن كانــو� يبــدؤون �لحــرب، وهــم مــن * 
�ســتهدفو� ديــار �لعــرب و�لمســلمين فــي عهــد �لدولتيــن �لفارســية و�لروميــة.

ســلامي، *  ــي �لمشــرق �ل�إ ــش ف ــر �لمســلمين يعي ــا �أحــد�ً غي ــا وجدن ــا يدعــون لم ســلام بالســيف كم ــو �نتشــر �ل�إ ل
ســلام �إلــى جانــب �لمســلمين  بــل علــى �لعكــس تمامــاً فقــد وجدنــا �لملاييــن منهــم يعيشــون فــي كنــف دولــة �ل�إ
باأمــن  و�أمــان لــم يتعرضــو� لــلاأذى، بــل �إن �أقــدس �لكنائــس ودور �لعبــادة �لموجــودة فــي ديــار �لمســلمين بالمشــرق 

ســلامي ل� تــز�ل باقيــة لــم يمســها �أحــٌد بســوء. �ل�إ

ســلام مــن غيــر �لعــرب، �أولئــك �لذيــن تفانــو� فــي *  ســلام بالســيف، مــا بــرزت �إبد�عــات معتنقــي �ل�إ لــو كان �نتشــار �ل�إ
ماميــن �لبخــاري ومســلم وغيرهــم كثيــر. خدمــة �لديــن �لــذي �عتنقــوه مــن �أمثــال �ل�إ

ســلامي، فاألحقــت  ــم �ل�إ ــى �لعال ــي مارســتها �لحمــلات �ل�ســتعمارية عل ــك �لت ــة هــي تل ــة �لحقيقي ــر�ً: �إّن �لدموي و�أخي
بالمســلمين قتلاً وســفكاً للدماء، وتشــريد�ً وتهجير�ً، و�ألحقت ببلادهم ومســاجدهم دمار�ً وهلاكاً،  وما �لتاريخ و�لو�قع 

�إل� خيــر دليــل وشــاهد.

بالرجوع �إلى مصادر �لمعرفة نكتب موقًفا من مو�قف حسن تعامل �لمسلمين في قتالهم مع �أعد�ئهم.  نبحث:
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  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة لكل مما ياأتي:  ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

�ل�أصل في �لجهاد في سبيل �لله �أنه: - ١
د- مندوب. ج- فرض عين.    ب- فرض كفاية.   �أ- مكروه.   

سلام؟- ٢ ما �لذي يعد ذروة سنام �ل�إ
د- صوم �لنو�فل. ج- �لعمرة.    ب- �لجهاد.   �أ- قيام �لليل.   

سلام: - 3 ل� يعد من ضو�بط �لجهاد في �ل�إ
ب- تحريم قتل �لرهبان. �أ- تحريم �لخيانة و�لغدر.     

د- تحريم �لتمثيل بالجثث. ج- سوء معاملة �ل�أسرى.     
يجب تخيير �لعدو قبل بدء �لقتال بين: - ٤

سلام �أو �لحرب. ب- �ل�إ سلام �أو �لجزية.      �أ- �ل�إ
سلام �أو �لجزية �أو �لحرب.  د- �ل�إ ج- �لجزية �أو �لحرب.     

٢ نُعّرف �لجهاد في سبيل �لله.

٣ نذكر ثلاث حكم لكل من: 

مشروعية �لجهاد في سبيل �لله.- ١
عدم تشريع �لجهاد في �لمرحلة �لمكية.- ٢

سلام. ٤ نوّضح فضل �لجهاد في �ل�إ

٥ نَُمثُِّل على حالة يكون �لجهاد فيها فرض كفاية، و�أخرى فرض عين.

آتية:  ٦ نُبّين �لمعنى �لمستفاد من �لنصوص �لشرعية �ل�

قال تعالى:﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ﴾. )�لحج( - ١
سلام، وعموده �لصلاة، وذروة سنامه �لجهاد".- ٢ أمر �ل�إ قال رسول �لله : "ر�أس �ل�
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سلام �نتشر بحّد �لسيف". ٧ كيف َتُرّد على شبهة �لمستشرقين بادعائهم: "�أن �ل�إ

ــَر  ســلام: "فقــد كان َرُســوُل �للــِه  �إَِذ� �أمَّ ٨ نســتخرج مــن �لحديــث �لشــريف ثلاثــة مــن ضو�بــط �لجهــاد فــي �ل�إ

ِتــِه بَِتْقــَوى �للــِه، َوَمــْن َمَعــُه ِمــَن �لُْمْســِلِميَن َخْيــًر�، ثُــمَّ َقــاَل: "�ْغــُزو�  �أِميــًر� َعَلــى َجْيــٍش، �أو َســِريٍَّة، �أْوَصــاُه ِفــي َخاصَّ
بِاْســِم �للــِه ِفــي َســِبيِل �للــِه، َقاتِلـُـو� َمــْن َكَفــَر بِاللــِه، �ْغــُزو� َوَل� َتُغلُّــو�، َوَل� َتْغــِدُرو�، َوَل� َتْمثُلـُـو�، َوَل� َتْقُتلـُـو� َولِيــًد�".

ســلام فــي وقتنــا �لحاضــر، رغــم ضعــف �لمســلمين وعــدم  يعتنــق �أعــد�د كبيــرة مــن �لنــاس ديــن �ل�إ
�متلاكهــم لمصــادر �لقــوة. 

قضية 
للنق�ش: 
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الث�لث والعشرون:   ال�أيم�ن والنذور      الدرس 

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
تعريف مصطلحي �ليمين، و�لنذر. - ١
�لتدليل على مشروعية كل منهما.- ٢
بيان �أقسام �ليمين.- 3
أيمان، و�لنذور.- ٤ توضيح �ل�أحكام �لمتعلقة بال�

باليمين تثبت حقوق وتضيع �أخرى، كيف؟ نش�ط

�ليميــن و�لنــذر مــن �ل�أحــكام �لشــرعية �لتــي يتعــرض لهمــا �لمســلم كثيــًر� فــي حياتــه، فــلا بــد لــه مــن معرفــة مــا يتعلــق بهمــا 
مــن �أحــكام، وهــذ� مــا ســنبينه فــي هــذ� �لــدرس. 

اليمين: توكيد �لشيء بذكر �سم لله -تعالى- �أو صفة من صفاته. 
كاأن يقول: و�لله، �أو بالله، �أو �أقسم بالله �لعظيم، �أو تالله، �أو وعزة �لله، �أو وقوة �لله. 

ــوت  ــى ثب أمــة عل ــد �أجمعــت �ل� ــة �لشــريفة، وق ــم، و�لســنة �لنبوي ــن مشــروع بنــص �لقــر�آن �لكري ــن: �ليمي مشــروعية اليمي
حكمــه، قــال تعالــى: ﴿ گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ ﴾.)�لنحــل:9١(، وقــد ثبــت عــن 
�لنبــي -صلــى �للــه عليــه وســلم- �أنــه كان يقســم باللــه، كقولــه: " و�لــذي نفســي بيــده..."، "و�يــم �للــه...."، وغيــر ذلــك مــن 

صيــغ �ليميــن.

 �أقســم �للــه -تعالــى- فــي كتابــه ببعــض مخلوقاتــه، وهــذ� خــاص به ســبحانه وحده،  قــال تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ﴾.)�لشــمس(، 
قــال تعالــى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ﴾.)�لتيــن(، وغيرهــا للدل�لــة على عظمــة �لله وقدرته. 

 �أما �لعبد فلا يحل له �لقسم بها، وعليه �أن ل� يقسم �إل� بالله وحده، �أو بصفة من صفاته.

اأحك�م وفوائد: 
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ولليمين خمسة اأحك�م منه�: 
ثبــ�ت حــق 	  ــة : ك�أن تكــون ســبيلاً ل�إ 1-  يميــن واجب

واجــب ل� يثبــت اإل� ب�ليميــن، ك�لشــه�دة اأم�م الق�ضي 
ثبــ�ت حــق لمســتحقه. ل�إ

ــى 	  ــف عل ــً� اأو الحل ــف ك�ذب ــرام: ك�لحل ــن ح 2- يمي
ــرك  ــى ت ــرك واجــب، ك�أن يقســم عل فعــل محــرم اأو ت

ــ�م رمضــ�ن. صي
رشــ�د 	  3-  يميــن منــدوب : كمــ� فــي حــ�ل الوعــظ وال�إ

لمــ� لهــ� مــن اأثــر فــي زيــ�دة يقيــن الســ�مع  بمــ� يذكره 
الواعــظ، كقولــه صلــى اللــه عليــه وســلم : "  واللــه ليتمــن هــذا ال�أمــر " ،) رواه البخــ�ري ( ،وقولــه هــذا 

ســلامي .  ال�أمــر : اأي الديــن ال�إ
4- يمين مب�ح: ك�ليمين التي تحض على التزام النوافل ، كقوله " والله ل�أقومن الليل ".	 
5- يميــن مكــروه، كاليميــن فــي �لبيــع لتنفيــق �لســلعة ولــو كان �لتاجــر صادقــاً لقــول �لرســول :"�لحلــُف َمْنَفَقــٌة 	 

ــلعة َمْمَحَقٌة للبركة ".)رو�ه �لبخاري( للسِّ
اأقس�م اليمين: تنقسم اليمين اإلى ثلاثة اأقس�م: 

أنهــا تغمــس صاحبهــا فــي  ــد �لحالــف فيهــا �لكــذب، وســّميت غموًســا ل� اأوًل�: اليميــن الغمــوس: وهــي كل يميــن تعمَّ
�لنــار، وهــذه �ليميــن ل� تجــب فيهــا �لكفــارة و�إنمــا تجــب فيهــا �لتوبــة. 

ويلحــق باليميــن �لغمــوس كّل يميــن كاذبــة يقتطــع بهــا حــق مســلم فَعــْن �أبِــي �أَماَمــَة، �أنَّ َرُســوَل �للــِه -َصلَّــى �للــُه 
َم َعَلْيــِه �لَْجنَّــَة " َفَقــاَل  َعَلْيــِه َوَســلََّم- َقــاَل: " َمــِن �ْقَتَطــَع َحــقَّ �ْمــِرٍئ ُمْســِلٍم بَِيِميِنــِه، َفَقــْد �أْوَجــَب �للــُه لَــُه �لنَّــاَر، َوَحــرَّ

لَــُه َرُجــٌل: َو�إِْن َكاَن َشــْيًئا َيِســيًر� َيــا َرُســوَل �للــِه؟ َقــاَل: " َو�إِْن َقِضيًبــا ِمــْن �أَر�ٍك " )رو�ه مســلم(
ث�نًي�: يمين اللغو: وهي �لحلف دون قصد �ليمين. 

فكل ما يجري على �للسان من �لحلف دون قصد �ليمين، يعد من �للغو، كاأن يقول: "ل� و�لله، بلى و�لله".
ول� كفارة في يمين �للغو، لقوله -تعالى- ﴿ ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ ﴾.)�لمائدة:٨9(

أفعلّن كذ�، �أو و�لله ل� �أفعل كذ�.  ث�لًث�: اليمين المنعقدة: وهي �لحلف مع قصد �ليمين. مثل: "و�لله ل�
حكم الوف�ء ب�ليمين المنعقدة. 

�ليميــن �إن كانــت لفعــل طاعــة، �أو تــرك معصيــة وجــب �لوفــاء بهــا، فــاإن َحَنــث بهــا وجبــت عليــه �لكّفــارة، لقولــه 	 
-تعالــى-: ﴿  ىئ   ی﴾ )�لمائــدة: ٨9(.

و�ليميــن �إن كانــت لفعــل معصيــة، �أو تــرك طاعــة يحــرم �لوفــاء بهــا، وتجــب فيهــا �لكفــارة، لقولــه :" ول� يميــن 	 
فــي قطيعــة رحــم" )رو�ه �بــو د�وود(.
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كفــ�رة اليميــن المنعقــدة: تجــب �لكفــارة عنــد �لحنــث فــي كل يميــن منعقــدة، لقولــه -تعالــى-: ﴿  ۆ  ۆ  ۈ  
ۈ  ٴۇۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   
أولــى: �إطعــام عشــرة مســاكين �أو  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ         ېئ  ېئ  ىئىئ  ﴾.)�لمائــدة: ٨9( وهــي علــى �لتخييــر فــي �لثلاثــة �ل�
كســوتهم، �أو تحريــر رقبــة مؤمنــة، فــاإن لــم يجــد فصيــام ثلاثــة �أيــام، ول� ينتقــل �إلــى �لصــوم �إل� بعــد �لعجز عن �لثلاثة �لســابقة.

ف�ئدة
�ليميــن فــي �لقضــاء علــى نيــة �لُمْســَتحِلف وليســت علــى نيــة �لحالــف؛ لقولــه : "يمينــك علــى 

مــا ُيَصّدقُــَك عليــه صاحبــك" )رو�ه مســلم(. 

ــْذر: �أن يوجــب �لمســلم �لمكلــف علــى نفســه قربــة للــه لــم تكــن و�جبــة عليــه، كاأن يقــول للــه علــي ذبــح شــاة �إن  النَّ
شــفى �للــه مريضــي. 

حكمــه: �ل�أصــل فــي �لنـّـذر �أنــه مكــروه؛ فهــو ل� يــرّد شــرًّ� ول� يجلــب نفًعــا َفعــِن �ْبــِن ُعَمــَر َرِضــَي �للَّــُه َعْنُهَمــا، َقــاَل: نََهــى 
�لنَِّبــيُّ  َعــِن �لنَّــْذِر، َوَقــاَل: "�إِنَّــُه ل�َ َيــُردُّ َشــْيًئا، َو�إِنََّمــا ُيْســَتْخَرُج بـِـِه ِمــَن �لَبِخيــِل " )رو�ه �لبخــاري(. 

حكم الوف�ء ب�لنذر: 
نــذر �لطاعــة: يجــب �لوفــاء بــكل نـَـذر فيــه طاعــة للــه كالصــوم و�لصــلاة و�لصدقــة وغيرهــا، لقولــه  : " َمــْن نـَـَذَر * 

�أْن ُيِطيــَع �للَّــَه َفْلُيِطْعــُه، َوَمــْن نـَـَذَر �أْن َيْعِصَيــُه َفــلاَ َيْعِصــِه ".)رو�ه �لبخــاري(
نــذر �لمعصيــة: يحــرم �لوفــاء بــكل نَــذر فيــه معصيــة للــه -تعالــى-، وعليــه كّفــارة يميــن لقولــه : " َل� نَــْذَر ِفــي * 

ــاَرُة َيِميــٍن".)رو�ه �بــن ماجــة( ــُه َكفَّ اَرتُ ــٍة، َوَكفَّ َمْعِصَي

بالرجوع �إلى مصادر �لمعرفة، نكتب نوعين من �أنو�ع �لنّذر. نبحث:
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  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة لكل مما ياأتي: ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

قسم �لله -تعالى- في كتابه ببعض مخلوقاته هو:- ١
ب- عام للبشر جميًعا.   �أ- خاص بالله -تعالى- للدل�لة على قدرته.   

 ج- خاص للاأنبياء دون غيرهم.    د- خاص لبعض �لبشر. 
يدل قوله :"يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك" على: - ٢

ب- �ليمين على نية �لحالف و�لمستحلف.  �أ- �ليمين في �لقضاء على نية �لحالف.   
د- �ليمين على نية �لشاهد.  ج- �ليمين في �لقضاء على نية �لمستحلف.   

حكم يمين �للغو هو: - 3
ب- ل� �إثم فيها ول� كفارة. �أ- ل� تجب فيها �لكفارة وفيها �إثم.    

د- و�جب �لوفاء بها وفيها كفارة. ج-تغمس صاحبها في �لنار ول� كفارة فيها.   

آتية: �ليمين، �لنذر. ٢ نَُعرُِّف �لمصطلحات �ل�

٣ نستدل على مشروعية �ليمين.

٤ نوّضح �لحكم �لشرعي لكل من: 

�لنذر.- ١
�لوفاء باليمين �لمنعقدة.- ٢

٥ تنقسم �ليمين �إلى ثلاثة �أقسام نذكرها.

٦ نُبّين متى يكون حكم �ليمين �لمنعقد.

     - و�جباً.       - حر�ماً.                 - مكروهاً.

٧ نوّضح كفارة �ليمين �لمنعقدة. 

ُق بين نَذر �لطاعة ونَذر �لمعصية من حيث �لحكم مع �لدليل. ٨ نُفرِّ

٩ نستنتج �أمًر� و�حًد� مشترًكا بين �ليمين و�لنذر.


