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 الّتقویـــم
 الّتكوینـــي

أّیھا الملك، كّنا قوما أھل  "قال جعفر بن أبي طالب للّنجاشي ملك الحبشة:     
جاھلّیة، نعبد األصنام ونأكل المیتة، ونأتي الفواحش، ونقطع األرحام، ونسيء 

، رسوال مّنا إلیناعیف، فكّنا على ذلك حّتى بعث هللا الجوار، ویأكل القوّي مّنا الضّ 
مانة، وصلة ...وأمرنا بصدق الحدیث وأداء األنعرف نسبھ وصدقھ وأمانتھ وعفافھ  

 الّرحم، وحسن الجوار ..."
لّشیخ          لفضیلة ا ـ عن كتاب الّرحیق المختوم                                    

                صفّي الّدین المباركفوري .                                               
: كیف كان العرب في الجاھلّیة؟1س     
كان العرب في الجاھلّیة یعبدون األصنام، ویأكلون المیتة، ویأتون الفواحش :1ج     

 ویقطعون األرحام، ویسیئون الجوار، ویعتدي القوّي منھم على الّضعیف .
الھدى  والكفر إلى نور: من أرسل هللا إلیھم لیخرجھم من ظلمات الجھل 2س   

؟ واإلیمان  
الذي كانوا یعرفون نسبھ أرسل هللا إلیھم محّمدا صلّى هللا علیھ وسلّم  :2ج   
صدقھ وأمانتھ .و  

بحفظھا؟ ما الحقوق الّتي أمرھم الّرسول صلّى هللا علیھ وسلّم :3س     
       أداء األمانة، وصلة الّرحم، وحسن الجوار.أمرھم بـ:  :3ج

ما موضوع درسنا الیوم؟ : إذن4س      
  .یحفظ الحقوق علیھ وسلّمصلّى هللا  الّرسول: موضوع درسنا الیوم ھو :4ج   

 
 الّسنــــــــــــــــــدات :

الكریمة واألحادیث الّشریفة قراءة نموذجّیة ثّم قراءات فردّیة . قراءة اآلیة    
 
 
  

 وضعیّ ــة
 االنطـالق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بنـــــــاء
   الّتعلّـــــم
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     -سورة المؤمنون ـ         " )8ون (اعُ رَ  مْ ھِ دِ ھْ عَ وَ  مْ ھِ اتِ انَ مَ ِألَ  مْ ھُ  ینَ ذِ الّ وَ :"وجلّ  قال هللا عزّ  -1

ا إذَ  ؟ارِ الجَ  قُّ ا حَ ي مَ رِ دْ تَ أَ : "قال صلّى هللا علیھ وسلّم نبيّ عن الّ رضي هللا عنھما  عن عبد هللا بن عمر -2
، ھُ أتَ نَّ ھَ  رٌ یْ خَ  ھُ ابَ ا أصَ إذَ وَ ،ھُ تَ دْ عُ  ضَ رِ ا مَ إذَ وَ ،ھِ إلیْ  تَ دْ عُ  رَ قَ تَ ا افْ إذَ وَ ،ھُ ـتضْ رَ أقْ  كَ ضَ رَ قْ تَ ا اسْ إذَ ،وَ ھُ تَ نْ عَ أَ  كَ انَ عَ تَ اسْ 
 الَّ إِ  یحَ الرِّ  ھُ نْ عَ  بَ جِ حْ تَ فَ  انِ یَ نْ بُ البِ  ھِ یْ لَ عَ  لْ طِ تَ سْ تَ  الَ وَ ، ھُ تَ ازَ نَ جَ  تَ عْ بَ اتّ  اتَ ا مَ إذَ وَ  ،ھُ تَ یْ زَّ عَ  ةٌ یبَ صِ مُ  ھُ تْ ابَ صَ ا أَ إذَ وَ 
ا ھَ لْ خِ دْ أَ فَ  لْ عَ فْ تَ  مْ لَ  نْ إِ فَ  ،ھُ لَ  دِ اھْ فَ  ةً ھَ اكِ فَ  تَ یْ رَ تَ شْ اِ  نْ إِ وَ ا، ھَ نْ مِ  ھُ لَ  فَ رِ غْ تَ  نْ أَ  الَّ إِ  كَ رِ دْ قِ  یحِ رِ  ارِ تَ قُ بِ  هِ ذِ ؤْ تُ  الَ وَ ، ھِ نِ ذْ إِ بِ 
        - غیرهو لمنذرياأورده  -                        .              ه"دَ لَ وَ  یظَ غِ یُ ك لِ دُ لَ ا وَ ھَ بِ  جْ رُ خْ یَ  الَ وَ ا، رّ سِ 

                
 ةٌ یَّ دِ ھَ  مْ كُ دَ الَ وْ أَ  نّ إِ فَ ، مْ ھُ ابَ وا آدَ نُ سِ حْ أَ وَ  مْ كُ دَ الَ وْ وا أَ مُ رِ كْ أَ " : سلمّ ى هللا علیھ وصلّ  قال رسول هللا -3
- ماجة ابنرواه  - .                                                              "مْ كُ یْ لَ إِ   

 لٌ جُ رَ  :ةِ امَ یَ قِ الْ  مَ وْ یَ  مْ ھُ مُ صْ ا خَ نَ أَ  ةٌ ثَ الَ ثَ  ى:الَ عَ تَ  هللاُ  الَ قَ " : مسلّ ى هللا علیھ وصلّ  قال رسول هللا -4
 ھِ طِ عْ یُ  مْ لَ وَ  ھُ نْ ى مِ فَ وْ تَ اسْ ا فَ یرً جِ أَ  رَ جَ أْ تَ اسْ  لٌ جُ رَ وَ  ،ھُ نَ مَ ثَ  لَ أكَ فَ  ارّ حُ  اعَ بَ  لٌ جُ رَ وَ  ،ردَ غَ  مَّ ي ثُ ى بِ طَ عْ أَ 
   ."هُرَ جْ أَ 

-رواه البخاري -                                                                        

 اءِ سَ النِّ وا بِ صُ وْ تَ اسْ "...وَ : قال أّن الّنبّي صلّى هللا علیھ وسلّم عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ -5
ـ رواه مسلم ـ                                                              ا...رً یْ خَ   
 

 المناقشــة و اإلثــراء:
 أّوال : الّ رسول صلى هللا علیھ و سلّ م یحفظ أمانات قریش: 

: اقرأ الّسنــد األّول :1س    
  -سورة المؤمنون –" )8ون (اعُ رَ  مْ ھِ دِ ھْ عوَ  مْ ھِ اتِ انَ مَ ِألَ  مْ ھُ  ینَ ذِ الّ وَ :"وجلّ  قال هللا عزّ : 1ج 

في ھذه اآلیة ؟  وجلّ  من یمدح هللا عزّ  :2س  
تھم و یحفظون عھودھم.این یحافظون على أمانعباده المؤمنین الذ وجلّ  یمدح هللا عزّ  :2ج  

؟ اتبمن نقتدي في حفظ األمان :3س  
. معلیھ و سلّ  ى هللاصلّ  سولبالرّ  اتنقتدي في حفظ األمان :3ج  

بھ قریش ؟كانت تلقّ  بم :4س  
األمین.ادق بھ قریش بالصّ كانت تلقّ : 4ج  

لماذا كانت تضع عنده ودائعھا و أماناتھا؟ :5س  
.،وبأمانتھ وصدقھقة بھ ھا كانت شدیدة الثّ كانت تضع عنده ودائعھا و أماناتھا ألنّ  :5ج  

ة؟ف بمكّ یوم الھجرة أن یتخلّ  كّرم هللا وجھھ م علیَّاى هللا علیھ و سلّ صلّ  بيالنّ  أمرلماذا  :6س  
ا یوم الھجرة أن یتخلّ  مسلّ ى هللا علیھ وصلّ  بيّ أمر النّ  :6ج عید األمانات إلى أھلھا.لیُ  بمّكة فعلیَّ  

                ." كَ انَ خَ  نْ مَ  نْ خُ تَ  الَ ، وَ كَ نَ مَ تَ ن ائْ ى مَ إلَ  ةَ انَ األمَ  أدِّ ":  ى هللا علیھ و سلمصلّ  بيّ قال النّ 
   -حمدرواه أ ـ                                                           
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ال  نْ مَ لِ  انَ  إیمَ َال :" قال إالّ  ى هللا علیھ وسلّمصلّ  قال : ما خطبنا نبّي هللا وعن أنس بن مالك رضي هللا عنھ
ـ أخرجھ أحمد ـ              ".                              ھُ لَ  دَ ھْ ال عَ  نْ مِ لِ  ینَ ال دِ ، وَ ھُ لَ  ةَ انَ أمَ   

 االستنتـــــــاج :
 1 – حفـــظ األمانـــات:

  فكانت تضع عنده صدقھ،و مصلَّى هللا علیھ وسلّ  سولقة في أمانة الرّ كانت قریش عظیمة الثّ    
ا وسلّمصلَّى هللا علیھ  سولالرّ  أمروقد  ،ودائعھاو أماناتھا ة ف بمكّ یوم الھجرة أن یتخلّ كّرم هللا وجھھ  علیَّ

ولم یصرفھ تآمر المشركین  ة و اإلعداد لھا عن أداء األمانة،فلم یشغلھ أمر الھجر .لیعید األمانات إلى أھلھا
ھ.حقّ  علیھ عن إعطاء كل ذي حقّ   

 
     : قّصـــة وعبـــرة   
 ،یاهھذه الشّ  من بعنا :إیمانھفقال لھ ممتحنا  ،حراءغنم في الصّ  عيّ یبرو مارضي هللا عنھبن عمر ا مرّ     

الغنم  فقال رویعيّ  .الذئب أكلھا: قل للمالك  ماعنھ رضي هللا عمرابن فقال  .مملوك و مؤتمن أنافقال : 
ماذا أقول ہلل إذا نطقت و؟ الذئب أكلھاللمالك  قلتُ  إنہلل  أقولو ماذا  :قلبھ خشیة من هللا امتألالذي 

أن هللا  سألأ ،نیاأعتقك في الدّ  كلمةٌ  :وقال عتقھ،إلیھ من یُ أرسل و ابن عمر،فبكى  األركان؟الجوارح و
 .عتقك یوم تلقاه تُ 

 ثانیّ ا : الرّ سول صلّ ى هللا علیھ و سلّ م یوصي بحقوق الجار:
نـــد الثّاني :: اقرأ السّ 1س  
ار؟ إذا الجَ  ي ما حقُّ أتدرِ : "قال صلّى هللا علیھ وسلّم عن النبيّ  رضي هللا عنھما رعن عبد هللا بن عم: 1ج

 خیرٌ  ھُ إذا أصابَ ، وھُ تَ دْ عُ  ضَ إذا مرِ إلیھ، و تَ دْ عُ  رَ إذا افتقَ ،و ھُ أقرضتَ  إذا استقرضكَ و ،ھُ أعنتَ  كَ اناستعَ 
 عنھُ  فتحجبَ  بالبنیانِ  علیھِ  ال تستطلْ و، جنازتھُ  اّتبعتَ  إذا ماتَ ، وھُ یتَ عزّ  مصیبةٌ  ھُ إذا أصابتْ و ،ھُ أتَ ھنّ 
 لمْ  ، فإنْ لھُ  دِ فاھْ  فاكھةً  إن اشتریتَ منھا، و لھُ  فَ أن تغرِ  إالّ  دركَ قِ  ریحِ  تارِ بقُ  ؤذهِ ال تُ و، ھِ بإذنِ  إالّ  یحَ الرّ 

   -غیرهو لمنذريأورده ا-                  ".هُ ولدَ  غیظَ لیُ  كَ بھا ولدُ  ال یخرجْ وا، رًّ ا سھَ فأدخلْ  تفعلْ 
 معــاني الكلمــات :

: طلب منك قرضا.                استقرضكـ   
: صنعت معھ معروفا.دت إلیھ عُ ـ   
: زرتھ.ھ ـــــــدتعُ  ـ  
                                           الّطبیخ.خاّصة ینبعث من الّشواء أو  : دّخان ذو روائحارـــــــــتقُ ـ 

بحفظھا . مسلّ صلى هللا علیھ و  بيالنّ  اذكر حقوق الجار التي أمر :2س  
ھي: بحفظھا مى هللا علیھ و سلّ بي صلّ النّ  حقوق الجار التي أمر :2ج  

 دائد.مساعدتھ عند الشّ ـ     
 زیارتھ إذا مرض.ـ     
 مشاركتھ أفراحھ و أحزانھ.ـ     
 تشییع جنازتھ.ـ     
 إھداؤه ما تیسر.ـ     



 للجار. اذكر حقوقا أخرى: 3س
 .لقائھالم عند بدؤه بالسّ  ـ :3ج

 ".اھَ تِ أْ یَ فلْ  ةِ یمَ لِ وَ إلى الْ  مْ كُ أحدُ  يَ عِ إذا دُ " : لقول رسول هللا صلّى هللا علیھ وسلّمتھ، دعو إجابةـ       
 ـ رواه مسلم ـ                                                                    

 عدم إیذائھ بقول أو فعل.ــ 
ال  وهللاِ ،ن مِ ؤْ ال یُ  وهللاِ "  :قال مى هللا علیھ و سلّ صلّ  هللا رسول أنّ  هللا عنھرضي عن أبي ھریرة   
  .هُ ورَ رُ أي شُ  ". ھُ قَ ائِ وَ بَ  هُ ارُ جَ  نُ مَ أْ ذي ال یَ الّ "قال :  ؟ هللاِ  یا رسولَ  منْ  :قیل ،"نمِ ؤْ ال یُ  ،وهللاِ نمِ ؤْ یُ 

                                                                                                                                                                                                       ـ متّفق علیھ ـ                                                                           
   اعر:   قال الشّ   

 الجارُ  حَ حتّى یصلُ  الّدارُ  م       ال تصلحُ ھلنفسك جیرانا تجاورُ  اطلبْ            

 : االستنتــــــاج          

 منھا: :یوصي بحقوق الجار صلّى هللا علیھ وسلّم  سولالرّ  :2                      
 بدؤه بالّسالم عند لقائھ. :5                                              عند الّشدائد.مساعدتھ  :1    
 إجابة دعوتھ.  :6                                                  مرض. إذازیارتھ  :2    
 إھداؤه ما تیّسر.  :7                                        مشاركتھ أفراحھ وأحزانھ. :3    
 عدم إیذائھ بقول أو فعل.  :8                                                       تشییع جنازتھ. :4    

 
   قّصـــة وعبـــرة:      

صلّى هللا علیھ  سولرّ اره الّذي كان یؤذیھ، فقال لھ الیشكو ج صلّى هللا علیھ وسلّم جاء رجل إلى النبيّ         
فقال  الثة یشكو،ثّم جاءه الثّ . "اصبر":  علیھ الّصالة والّسالم یشكو، فقال لھ الثّانیة. ثّم جاءه "اصبر":  وسلّم
من یمّر بھ یسألھ: ما  . فأخرج الّرجل متاعھ، ووضعھ في الطّریق. فكان كلُّ "ریقاطرح متاعك في الطّ "لھ: 
متاعك إلى منزلك،  دَّ جاءه جاره معتذرا، وقال لھ: رُ  ك؟ فیقول: آذاني جاري. فیلعنون جاره، إلى أنشأنُ 

 فوهللا لن أؤذیك أبدا.

 . ثالثــــا:  حفظ حقوق األبنــــاء                

 الثّالث. اقرأ الّسنـــد: 1س
  ".مْ كُ یْ لَ إِ  ةٌ ِدیَّ ھَ  مْ كُ دَ الَ وْ أَ  نَّ اِ ، فَ مْ ھُ ابَ وا آدَ نُ سِ حْ أَ ، وَ مْ كُ دَ الَ وْ وا أَ رمُ كْ أَ : " صلّى هللا علیھ وسلّم قال رسول هللا :1ج

 ـ رواه ابن ماجة ـ                                                                            
 ؟المالة والسّ الصّ  علیھ بم یأمرنا الّرسول: 2س
 إحسان آدابھم.بإكرام األبناء و المالة والسّ یأمرنا الّرسول علیھ الصّ  :2ج

 ؟ھم كیف نكرم :3س
 العدل بینھم.و اإلنفاق علیھم بالمعروف و ،نكرمھم بحسن اختیار أسمائھم :3ج

 كیف نحسن آدابھم؟و  :4س
ألخالق تعلیمھم اوطاعتھما، و المالة والسّ هللا و رسولھ علیھ الصّ  نحسن آدابھم بتربیتھم على حبّ  :4ج

  بھ كبیرا. رّ ب ابنھ صغیرا سُ أدّ فمن العلوم النافعة، الفاضلة و



 : كّرم هللا وجھھ بن أبي طالب اإلمام عليّ  قال    
                      رـر         كیما تقّر بھم عیناك في الكبـحّرض بنیك على اآلداب في الّصغ            

 :االستنتــــاج 

 منھـا : اء:ـــوق األبنـظ حقـحف: 3                                           

 حسن اختیار أسمائھم. :2.                        الّزوجة المؤمنة لتكون أّما ّصالحة اختیار :1
 طاعتھما.و المالة والسّ علیھ الصّ  هللا و رسولھ على حبّ تربیتھم  :3
 اإلنفاق علیھم بالمعروف . :5                        افعة.تعلیمھم األخالق الفاضلة و العلوم النّ  :4
 بینھم.العدل  :6
ل ا سألمّ و، إخوتھ دون ة عطاه عطیّ أّن أباه أرضي هللا عنھما  بشیر عمان بنحابي الجلیل النّ ث الصّ قد حدّ ف   
ى هللا صلّ  سولفقال الرّ  ال، :قال "؟ھُ لَ ثْ مِ  ھُ تَ یْ طَ عْ أَ  كَ دِ لَ وَ  لُّ كُ أَ  :" قال لھ ،عن ذلك مسلّ ى هللا علیھ وصلّ  سولَ الرّ 

 ـ رواه اإلمام مالك ـ                      "والدكم.اعدلوا بین أو قوا هللاتّ " : معلیھ وسلّ 

  : عبــرةو قّصــة        
الولد  بن الخطّاب یشكو إلیھ عقوق ابنھ، فأحضر عمرجاء رجل إلى عمر بن الخطّاب رضي هللا عنھ     

ألیس للولد حقوق على أبیھ؟ قال:  الولد: یا أمیر المؤمنین،، فقال ونسیانھ لحقوقھ ،وأنّبھ على عقوقھ ألبیھ
. )أي القرآن( ّمھ، ویحسن اسمھ، ویعلّمھ الكتاببلى. قال: فما ھي یا أمیر المؤمنین؟ قال عمر: أن ینتقي أ

 الً عَ زنجیّة كانت لمجوسّي، وقد سّماني جُ  أّميفأبي لم یفعل شیئا من ذلك،  أمیر المؤمنین، إنّ  قال الولد: یا
إلى الّرجل وقال لھ: جئت  عمر رضي هللا عنھ ، ولم یعلّمني من الكتاب حرفا واحدا. فالتفت )خنفساءأي (

  إلیك .  سيءتشكو عقوق ابنك وقد عققتھ قبل أن یعقّك، وأسأت إلیھ قبل أن یُ 

 ال:ـوق العّمـــظ حقـــحفــ   : رابعـــا               

                                                                                                                                                                                                                        . الّرابــع اقرأ الّسند: 1س
ي ى بِ طَ عْ أَ  لٌ جُ رَ  : ةِ امَ یَ قِ الْ  مَ وْ یَ  مْ ھُ مُ صْ ا خَ أنَ  ةٌ ثَ َال قال هللا تعالى: ثَ :"  صلّى هللا علیھ وسلّم قال رسول هللا  :1ج
 ".هُ رَ جْ أَ  ھِ طِ عْ یُ  مْ لَ وَ  ھُ نْ ى مِ وفَ تَ سْ ا فاَ یرً جِ أَ  رَ جَ تأْ اسْ  لٌ جُ رَ ، وَ ھُ نَ مَ ثَ  لَ أكَ ّرا فَ حُ  اعَ بَ  لٌ جُ رَ ر، وَ دَ غَ  مّ ثُ 

 ـري اـ رواه البخــ                                                                         

 ؟ مّم یحّذرنا الّرسول صلّى هللا علیھ وسلّم :2س  
 من ظلم العّمال واالعتداء على حقوقھم . یحّذرنا الّرسول صلّى هللا علیھ وسلّم :2ج  

علیھ  فقد أوجب هللا لھ النّار، وحّرم مسلم بیمینھ امرئ من اقتطع حقّ " : علیھ الّصالة والّسالم قال       
 ". أراكقضیبا من  إنو قال:ف ؟یا رسول هللا : و إن كان شیئا یسیرافقال رجل. "الجنّة

                      ـ                                                                                                                             مــ رواه مسل                                                                          

 لكّل من ظلم عامال؟ لماذا اعتبر هللا عّز وجّل نفسھ خصما: 3س 
وخصم لھ  ،ولیعلم أّن هللا عّز وجّل رقیب علیھلقبح فعلھ، اعتبر هللا نفسھ خصما لكّل من ظلم عامال  :3ج  

 یوم القیامة، ومن كان هللا خصمھ خسر الّدنیا واآلخرة .

 أعّز اإلسالم العّمال وكّرمھم واعترف بحقوقھم، اذكر بعض ھذه الحقوق . : 4س  
 :     االستنتـــاج  :4ج  



 منھا:   حفـــظ حقـــوق العّمـــال ::4                                   
 یطیقون . البّر بھم وعدم تكلیفھم ما ال :1    
 حسن معاملتھم، وتوفیر الحیاة الكریمة لھم . :2    
أعطوا األجیر : " صلّى هللا علیھ وسلّم لقولھمماطلة،  لجھدھم دون ظلم أوإعطاؤھم األجر المكافئ  :3    

 ـ رواه البخاري ـ             ".                          حقّھ قبل أن یجّف عرقھ
 . تعویض الّضرر النّاتج عن العمل :4    
 قاضي .التّ ل في الشكوى واحّق العمّ  :5    
 التّكفل بھم عند عجزھم أو مرضھم، ورعایة أسرھم بعد وفاتھم . :6    

 : قّصـــة وعبـــرة    
مرضا شدیدا، ظّل غالم یھودّي یخدمھ، فمرض الغالم الیھودّي  كان لرسول هللا صلّى هللا علیھ وسلّم       

 نظردعاه إلى اإلسالم ،  و جلس عند رأسھ، ثمّ  ،یتعھّده، حتّى إذا شارف على الموت عادهالنّبّي یزوره و
 علیھ صلّى هللا فاضت روحھ، فخرج النّبيّ  ثمّ  ،فأسلم ، فقال لھ أبوه: أطع أبا القاسم.إلى أبیھ متسائال الغالم
 الحمد ہلل الذي أنقذه من النّار."وھو یقول: "  وسلّم

 . حفـــظ حقـــوق المـــرأة:   خامســـا                 

 اقرأ الّسنــد الخامس :: 1س    
را..."  یخَ  اءِ سَ النِّ وا بِ صُ وْ تَ اسْ "...وَ :  قال أّن النّبّي صلّى هللا علیھ وسلّم عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ: 1ج

 ـ رواه مسلم ـ
 ؟ بم یأمرنا النّبّي صلّى هللا علیھ وسلّم: 2س   
 یأمرنا علیھ الّصالة والّسالم بأن نحسن إلى النّساء. :2ج   

 : ماذا تمثّل المرأة بالنّسبة للّرجل؟3س   
 المرأة ھي األّم والبنت واألخت والّزوجة. :3ج   

 ؟: كیف نحسن إلیھا4س   
  واإلحسان إلیھا بنتا. زوجة، وإكرامھا أختا، ببّرھا أّما، وحسن عشرتھانحسن إلیھا  :4ج   

 بحفظھا.  حقوق المرأة الّتي أمر الّرسول صلّى هللا علیھ وسلّم د: عدّ 5س   
              االستنتـــــاج :  :5ج  

 : حفـــظ حقـــوق المـــرأة .5                              
 حیاة كریمة بتشریعھ الحكیم الّذي یصون نفسھا وعرضھا، ویحفظ شرفھا وكرامتھاكفل اإلسالم للمرأة    

 :أمرحیث  ،حتّى تتمّكن من أداء رسالتھا في الحیاة
قائال: من أحّق النّاس  فقد سأل رجل النّبّي صلّى هللا علیھ وسلّم بّرھا أّما وطاعتھا واإلحسان إلیھا،ب :1  

". قال: ثّم من؟ قال: أّمك". قال: ثّم من؟ قال: "أّمك". قال: ثّم من؟ قال: "أّمكبحسن صحابتي؟ قال: "
 ".                                                                                 ـ متّفق علیھ ـأبوك"



من : " صلّى هللا علیھ وسلّم قال رسول هللاتربیتھا وتعلیمھا واإلنفاق علیھا، باإلحسان إلیھا أختا وبنتا و :2 
كان لھ ثالث بنات، فصبر علیھّن،وأطعمھّن، وسقاھّن من جدتھ (أي من غناه) كّن حجابا لھ من النّار یوم 

 ـ رواه ابن ماجة ـ   ".                                                                             القیامة
ذلك،  تْ فكرھَ  عن خنساء بنت ِخذام األنصاریّة أّن أباھا زّوجھا وھي ثیّب،فاستئذانھا في أمر زواجھا، ب :3 

 ـ رواه ابن ماجة ـ                              فرّد نكاحھ.  فأتت رسول هللا صلّى هللا علیھ وسلّم
:  صلّى هللا علیھ وسلّم قال رسول هللاقال:  رضي هللا عنھسن عشرتھا زوجة، فعن أبي ھریرة حب :4 
 ".           ـ رواه التّرمذي ـأكمل المؤمنین إیمانا أحسنھم خلقا، وخیاركم خیاركم لنسائھم"

 :قّصـــة وعبـــرة        
 فأحسن ،ذكر خدیجة أثنى علیھا إذا صلّى هللا علیھ وسلّم رضي هللا عنھا قالت: كان النّبيّ عن عائشة     

: ما قال هللا عّز وجّل خیرا منھا، قد أبدلك ،دقِ : ما أكثر ما تذكرھا حمراء الشِّ رُت یوما، فقلتُ ، فغِ الثّناء
، وصّدقتني إذ كّذبني النّاس، وواستني بمالھا قد آمنت بي إذ كفر بي النّاس أبدلني هللا عّز وجّل خیرا منھا؛

 حرمني أوالد النّساء."  إذإذ حرمني النّاس، ورزقني هللا عّز وجّل ولدھا 
 ـ رواه اإلمام أحمد ـ                                                                                                                                      

 
 : ما آثار المحافظة على ھذه الحقوق في حیاة الفرد والمجتمع؟1س
 : االستنتــــــاج :1ج

 منھـا : :آثـــار المحافظـــة على ھذه الحقـــوق                         
 واطمئنانھا على حقوقھا.ارتیاح النّفوس  :1
 سالمة القلوب من األحقاد والّضغائن. :2
 انتشار المحبّة والموّدة واأللفة بین النّاس. :3
 ادة العدل وانتفاء الظّلم.سی :4
 النّجاة یوم القیامة من مطالب أصحاب الحقوق. :5

قالوا:  "؟من المفلسُ  ونَ :"أتدرُ صلّى هللا علیھ وسلّم قال رسول هللاأّن عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ ف    
، زكاةٍ و صیامٍ و بصالةٍ  القیامةِ  ي یومَ یأتِ  نْ ي مَ ّمتِ أُ  نْ مِ  المفلسَ  إنَّ " . فقال:اعتَ مَ  وال لھُ  ال درھمَ  نْ فینا مَ  المفلسُ 

ھ،وھذا حسناتِ  نْ ى ھذا مِ طَ عْ فیُ  ھذا، ضربَ ھذا، و دمَ  ھذا، وسفكَ  مالَ  أكلَ ھذا، و وقذفَ  ،ھذا شتمَ  قدْ وي ویأتِ 
       في النّار." حَ رِ طُ  ثمَّ  ،علیھ تْ حَ رِ ِخَذ من خطایاھم فطُ أُ  ،ما علیھ يَ ضِ قْ یَ  أنْ  قبلَ  حسناتھ تْ یَ نِ فَ  نھ،فامن حسناتِ 

 ـ رواه مسلم ـ                                                                              
        

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 المرحلـــة الختامیّ ـــة :
 :التّطبیــــــــــــق                      

قدوة للمسلمین في حفظ الحقوق، اذكر أمثلة من سیرتھ الّشریفة : یمثّل الّرسول صلّى هللا علیھ وسلّم 1س  
 :  من خالل مالحظاتك في الواقع، ھل ترى أّن الحقوق محفوظة بین النّاس؟ علّل ذلك.2س  تدّل على ذلك.
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