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 املقدمة 

 وصحبه ومـن وآلهاحلمد هللا، والصالة والسالم عىل خاتم رسل اهللا 
 .نوااله إىل يوم الدي

ترك أمتنا عـىل املحجـة البيـضاء بعـد أن  ص رسول اهللا ّفإن: وبعد
َّها، وأزال كل شبهة، وبني كـل صـغرية وكبـرية كشف كل ما غمض علي

 .ه دنياه وآخرتهتم املسلم يف
وقد فهم املسلمون األوائل القرآن الكريم وعملوا بام علموا، وأخـذ 
املسلمون األوائل عىل عاتقهم نرش هذا الدين بـالقول والفعـل والـدعوة 

َدع إىل سـبيل رُأ : التي التزموا فيهـا قـول اهللا عـز وجـل َِ ِ ِ ِ ُ ِبـك باحلْكمـة ْ َِ ْ ِ َ ِّ
ُواملوعظة احلسنة وجادهلم بالتي هي أحسن  ْ َ َ ْ ََ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َِْ ُ ْ َ ] ١٢٥: النحل.[ 

ثم جاء بعد هذا اجليل األول جيل من التابعني محلوا رايتهم، فنرشوا 
السنة، وردوا البدعة، وجاهدوا يف اهللا حق جهاده حتى ظهر احلق وبطـل 

ْوقـل  :الباطل قـال تعـاىل ُ َ جـاء احلـق وزهـق الباطـل إن الباطـل كـان َ َ ْ َّ ُ ْ َْ ِ َِ َ َ َِ َ َُّ َ َ
ًزهوقا ُ َ] ٨١: اإلرساء[. 
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ولكن املغرضني ومن يف نفوسهم هوى كـابن الـسوداء عبـداهللا بـن 

ً قديام ومن انحرفـوا عـن جـادة الطريـق واملستـرشقني املعـارصين )١(سبأ
ت الفـرق وغريهم ممن أرادوا باإلسالم السوء نفثوا فيه سـمومهم فكثـر

واختلفت األمة، فتفرقت فذهبت قوة املسلمني وضعفت عزيمتهم فنـال 
 .ممنهم عدوه

ْوال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيُكم : قال تعاىل ُ ِ َ َ ََ ْ ْ ُ ْ َ ْ ََ َ ََ ُ َ َ   ] ٤٦: األنفال[. 
فقامت معظم الفرق اإلسالمية ألسباب سياسية وتارخيية، والشـك 

 .دها غري املسلمني بالتأكي واختالف املستفيد من هذه الفرقّأن
ومعظم هذه الفرق انصب قدحها وهجومها وسهامها عىل عنرصين 

 .ر والصحابة األخياالكرامل البيت وركيزتني أساسيتني مها آ
فمن هذا املنطلق املهم كان اهتاممنا بـالرتكيز عـىل هـذين العنـرصين 

 .اَّاملا أغفلناها وهتاونا يف شأهنلسد تلك الثغرة التي ط
ا يف هذه األيام يف حاجة شديدة لنطالع تارخينا وتراثنا ورموز ديننا إنن

 .موصحابته رضوان اهللا عليهص اإلسالمي من أهل بيت النبي 

                                                                                                                         

 .اإلسالمكان يلقب بابن السوداء، لسواد عمله وخطورة دوره السيئ يف تاريخ ) ١(
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  الكـريمنيوسوف تكشف لنا قراءتنا تلك ما بني هـذين العنـرصين 

 :من تالحم ومتاسك
حيـث م هذا املنهج املقرتح لنأمل أن يؤيت ثامره مع شـبابنا بّإننا إذ نقد

ًعينا ال ينضب ينهلـون منـه إذا مـا شـاهبم يف تراثنـا وتارخينـا َيكون هلم م
ً فيكون هذا املنهج سبيال للفهـم الـسليم ،وثوابتنا اإلسالمية شك أو ريبة

 الكـراميـه الـسلف الـصالح مـن أهـل بيـت النبـوة لوالعميق ملا كـان ع
 .مبي األخيار عليهم الصالة والسالوصحابة الن

تقديم نموذج تعليمي يفرتض وجود أربع مـستويات ولقد اجتهدنا ب
 :يتدرج فيها الطالب املتلقي هلذا املنهج بني املستويات التالية

 ويغطي احتياجـات الطالـب أو الطالبـة يف الـصف :املستوى األول
 .ل والثاين الثانوي أو ما يعادهلاماألو

 ويغطـي احتياجـات الطالـب أو الطالبـة يف الـصف :املستوى الثاين
 .ث والرابع الثانوي أو ما يعادهلاملثالا

 ويغطـي احتياجـات الطالـب أو الطالبـة يف الـسنة :املستوى الثالث
 .والثانية اجلامعية أو ما يعادهلاماألوىل 

 ويغطـي احتياجـات الطالـب أو الطالبـة يف الـسنة :املستوى الرابـع
 .الثالثة والرابعة اجلامعية أو ما يعادهلام
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 فإننا نؤكد املعنى املقصود لالجتهاد يف هذا »نااجتهد«: وعندما نقول

 :املجال بام يعكس االعتبارات التالية
ً ال يشرتط االلتزام حرفيا باملستويات املـذكورة، فـيمكن ألي :األول

 املتفـرغني طالب جمتهد أن يغطيها يف وقت زمني أقرص، كام يمكـن لغـري
 .تكثر من أربعة مستوياإىل أهلذا املنهج جتزئته 

ً ال يشرتط االلتزام حرفيا باملحتوى العلمي، فـيمكن التعـديل :ثاينال
نعتقـد أنـه ال  نهج مـاًبام يراه املعلم مناسبا، وإن كنا قد أدرجنا يف هـذا املـ

ينبغي جتاوزه ألي طالب علم يف هـذا املجـال، وإنـام هـي االختياريـة يف 
 .مطرق املوضوع من مصدر آخر أو من زاوية أخرى إن رأى املعل

ــات يف :لثالــثا ــة والطالب ــصار اســتهداف الطلب  ال يفهــم البتــة اقت
املرحلتني الثانوية واجلامعية، إنام هو تقسيم اجتهادي ملراحل التلقـي مـن 
حيث البداية والتدرج إىل النهاية، فاملنهج ـ رغم ذلـك ـ يمكـن تدارسـه 
بالتسلسل املذكور من قبل أي طلبة علم يدرسونه ألول مرة مهـام كانـت 

 .ةوياهتم الدراسية والعمريمست
لكاسـيت  يمكن تدعيم هذا املنهج بأساليب متنوعة كرشيط ا:الرابع

 للمعلم والـدارسًاألمر الذي يشكل تنوعا ، والفيديو أو القرص املدمج
 .جوكلها يمكن اعتبارها أنشطة تعزيزية للمنه
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 يمكن االستعانة بقراءات إضافية للمتميزين كام هي العادة :اخلامس 

 .أي نظام تعليمي يوفر األنشطة اإلثرائيةيف 
 

ّوأخريا فإن  دعوتنا إنام تنبع مـن روحنـا املـسلمة وعقولنـا املتفتحـة ً
ًتقبل أكثر قوة واحتادا وتآلفاونفوسنا اآلملة يف مس ً. 

 هـو نعـم املـوىل ونعـم ،توكلنـاًفجزى اهللا من أعان خريا، وعىل اهللا 
 .النصري

 هـذا التلخـيص مـن فق عـىل قـارئ بالذكر أن املربة تشومن اجلدير
نا عـىل ثنايا املنهج املقـرتح فيـه، فاقتـرصضخامة حجم املادة املقرتحة يف 

 خاصـة اآلل واألصـحاباإلشارة إىل مواضع هذه املادة يف مكتبـة مـربة 
 …واملكتبة اإلسالمية عامة 

 عىل أتم االستعداد إلهدائـه مـا تيـرس مـن اآلل واألصحابمربة و 
انته عىل اقتناء أو تصوير مـا كـان يف املكتبـة اإلسـالمية اصداراهتا، وإلع

 .وليس من اصدارات املربة
نسأل اهللا تعاىل أن جيزينا األجـرين، فهـو املوفـق إىل كـل خـري وهـو 

 .َّاهلادي إىل سواء السبيل
  مربة اآلل واألصحاب
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 املستوى األول 

 )أو ما يعادهلام(الصف األول والثاين الثانوي 
 :مدخل لألهداف

ومـا يف ) الـصف األول والثـاين الثـانوي(يف هذه املرحلـة العمريـة 
 .امستوامه

ًنحتاج أوال لبيان عقيدتنا الصحيحة يف أهل البيـت : هذا األمر معناه
وأقوال كل منهام يف اآلخر وهـذا هـو اإلشـكال الكبـري بـني ، والصحابة

ٍما بـني مغـال ومقـرص  ًطوائفا ومجاعاتالطوائف املختلفة والتي تفرقت 
ومعتدل، لذلك البـد ابتـداء مـن حتديـد األهـداف يف ضـوء املنطلقـات 

للطـالب يف هـذه املرحلـة )  ...الثقافية واالجتامعية والدينية(واجلوانب 
 .كفمن الرضوري حتديد األهداف بدقة لتحديد املحتوى بعد ذل

 مستواهم العلمييتحدد  ومعرفة ثقافتهم  الطالبويف ضوء مستوى
 بـني عائـشة  - عىل سـبيل املثـال ال احلـرص -حيث أن بعضهم ال يفرق 

ُوفاطمة الزهراء ريض اهللا عنهام، بل ال يعلم أكثر الطلبة من هن زوجات 
رسول اهللا وال عالقـات املـصاهرة وعالقـات النـسب بـني أهـل البيـت 
ًوالصحابة، لذلك لزم وضع األهداف انطالقا من هذا املـستوى، إضـافة 
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رحلـة إىل أنه ليس من املستحسن التعمـق يف تـدريس العقيـدة يف هـذه امل

وذلك حتى ال يقع الطالب يف حرج وإشـكال  ًنظرا لقصور فهم الطالب
 .بواضطرا

فعىل هذا يمكننا وضع األهـداف ثـم بيـان املحتـوى وآليـة التنفيـذ 
والتقـويم وهــذان األخــريان مرتوكــان ألهــل العلــم ممــن لــدهيم خيــار 

 .قالتطبي
هللا  فإنه حيسن يف هذه املرحلة التعريـف بأهـل بيـت النبـي صـىل الذا

عليه وآله وسلم ومناقبهم ومعتقدنا الصحيح فيهم ومن ثم يتم التعريف 
 .ًبأمهات املؤمنني وببنات النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم مثاال عليهم
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 :وفيام ييل نموذج لألهداف وما يتعلق هبا من حمتوى 

 )أو ما يعادهلام(الصف األول والثاين الثانوي : املستوى األول
 

 للمعلم مراجع
 ولإلستزادة

 لتحقيقها املادة املقرتحة
 األهداف من خالل املحتوى

جالء األفهام البـن * 
 .قيم اجلوزية

 
سري أعـالم النـبالء * 

 .لإلمام الذهبي
 

اإلصابة لإلمام ابن * 
 .حجر العسقالين

 
 نساء حول الرسول* 
ــدي :  ص ــد مه حمم

ــتانبو ــايب. يلاالس             التن
 ).دار ابن كثري(
 

شــذى «دراســة كتــاب 
ــــضائل  الياســــمني يف ف

اصدار (. »أمهات املؤمنني
 .)اآلل واألصحابمربة 

 

ـــاب  ـــة كت ـــور دراس ص
ومواقــف بنــات حــول 

حتـى ص  »صالرسول 
 ي الـسيد جمدي فتح- ٧٠

 ).املكتبة التوفيقية(
 

من هم أهل «دراسة كتاب 
لطـــاهر بـــن ا.د »البيـــت

ــــــسني  ــــــادي احل اهل
ــاج ــي (  .يالقرط دار وح

 ).القلم

ــــس -١ ــــصائص ي تنتج خ
ومناقب أهل البيت ومعتقـدنا 

 .الصحيح فيهم وموقفنا منهم
 

 

يتعــرف الطالــب عــىل  -٢
ـــات  ـــرة ألمه ـــسرية العط ال

زوجـات رسـول اهللا (املؤمنني 
 .وفضائلهن) ص

 
يتعرف الطالب عىل سرية  -٣

 .صبنات رسول اهللا 
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 املستوى الثاين

 )الثانوي أو ما يعادهلام(الصف الثالث والرابع 
 حيـاة واحـدة مـن أمهـات عـىلالـضوء وى يتم تسليط يف هذا املست

أة كـام ّرة الربيئـة املـربّيق الطاهرة املطهـّيقة بنت الصدّاملؤمنني وهي الصد
 .اكان يقول موالها مرسوق عندما حيدث عنه

ذلـك الكـم مـن بسبب بشكل خاص ريض اهللا عنها واخرتنا عائشة 
 .ً فلزم التعرف عىل حياهتا تفصيالعليهااهلجوم 
 املتعلم ما بني الـصحابة وأهـل البيـت مـن أوارص رحـم يدرسثم 

 .والثناء املتبادل بينهم ،ونسب ومصاهرة
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 )أو ما يعادهلام(الصف الثالث والرابع الثانوي  :املستوى الثاين 

 لتحقيقها املادة املقرتحة مراجع للمعلم ولإلستزادة
 األهداف من خالل املحتوى

م سرية السيدة عائـشة أ« ـ ١
ــؤمنني ــسيد »امل ــة ال  للعالم

 .)دار القلم (سليامن الندوي
ــني« ـ ٢  »دفــع الكــذب املب
ــويف·د ــا ص ــدالقادر عط  عب
 ).مكتبة الغرباء األثرية(
ـــــا-٣ ـــــامء «ب  كت األس

واملصاهرات بني أهل البيت 
السيد  أليب معاذ »والصحابة

ـــراهيم  بـــن أمحـــد بـــن إب
 مــربة إصــدار(اإلســامعييل 

 ).اآلل واألصحاب
 راشدة لكتاب هنج قراءة« -

 عبــد الــرمحن بــن »البالغــة
إصـدار (عبد اهللا اجلميعـان 

 ).اآلل واألصحابمربة 

قصيدة الواعظ «كتاب  -
ــيس يف  ــب أم األندل مناق
 »يقة عائشةّاملؤمنني الصد

 فهـد .د.مقدمة املحقـق أ
ــــي   ٣٥-٩ ص -الروم

 ).مكتبة التوبة(
 

 )بوسرتات  :معلقات( -
 .اآلل واألصحابمربة 

 
 
 

اآلل لثناء املتبادل بني ا« -
ــدار (»واألصــحاب  إص

 .)اآلل واألصحابمربة 

أم يتعرف عىل سـرية  -١
 عائــشة ريض اهللا املــؤمنني

عنها، ويتفهم موقفها مـن 
 .الصحابة وآل البيت

 
 
يتعرف عىل األنساب  -٢

ــل  ــني أه ــصاهرات ب وامل
البيت والصحابة رضـوان 

 .ًاهللا عليهم مجيعا
 
ـــب  -٣ ـــشعر الطال يست

ميمة بني ِعظم العالقة احل
 .اآلل واألصحاب

 



 
 

 
املنهج املقرتح ٢٠ 

 
 املستوى الثالث
 )أو ما يعادهلام(السنة األوىل والثانية اجلامعية 

يف هذا املستوى يتعرف الطالب عىل بعض شخـصيات أهـل البيـت 
 .الرد عليهامع والصحابة الذين أثريت حوهلم شبهات 

مراجع للمعلم 
 ولإلستزادة

 لتحقيقها من املادة املقرتحة
 ألهدافا خالل املحتوى

دفــــاع عــــن أيب « -
ــرة ــنعم »هري ــد امل  عب
 . العزي

 .)دار القلم بريوت(
 

خمترص الربهان يف « -
تربئــة أيب هريــرة مــن 

عبـــد اهللا  »البهتـــان
 .النارص

املناظرة جلعفر « دراسة كتاب-
يف التفـضيل  بن حممد الـصادق
حتقيق عـيل . »بني أيب بكر وعيل

بن عبد العزيز العـيل آل شـبل 
 ).دار الوطن(

احلسن املثنـى « دراسة كتاب -
 عـيل التميمـي »وابنـه عبـد اهللا

ـــــــربة ( ـــــــدار م اآلل اص
 .)واألصحاب

 

الصحايب اجلليل أبو هريـرة « -
حممد عبـده . »واحلقيقة الكاملة

ـــامين ـــسعودية ( ي ـــرشكة ال ال
 ).لألبحاث والنرش

يتعرف الطالـب عـىل  -١
ــر  ــام جعف ــصية اإلم شخ

 .الصادق وبعض آرائه
 
 

يدرس الطالب سرية  -٢
إلمام احلسن بـن احلـسن ا

ـــرد عـــىل  ـــن عـــيل وال ب
 .الشبهات املثارة حوله

 

التعرف عىل شخصية  -٣
راوية اإلسالم أبـو هريـرة 

 .والذب عنهريض اهللا عنه 
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٢١ 
 املستوى الرابع 

 )أو ما يعادهلام(السنة الثالثة والرابعة اجلامعية 
درس الطالب يف هذا املستوى املنهجية الصحيحة يف قراءة التـاريخ ي
المي مــع عــرض بعــض األحــداث التارخييــة التــي دارت حوهلــا اإلســ

 . صغرية فيام خيص املوضوعأبحاث الطالب إعطاءمع  .شبهات
مراجع للمعلم 

 ولإلستزادة
 لتحقيقها من املادة املقرتحة

 األهداف خالل املحتوى

ـــــف « - ـــــق مواق حتقي
ـــة  »الـــصحابة مـــن الفتن

ــتن. حممــد أحمــزون.د  نتنت
 ).دار طيبة(

 »ل عــثامنفتنــة مقتــ« -
حممد بن عبـد اهللا غبـان .د

 حممـــد حممـــد. الـــصبيح
 ).اجلامعة اإلسالمية(

 استشهاد عثامن وموقعة -
يف مرويات سـيف اجلمل 

 خالـد -  الـضبيبن عمر 
ـــث ـــدلس (.الغي دار األن
 ).اخلرضاء

 

اآلل كيـــف نقـــرأ تـــاريخ « -
 عبــد الكــريم » ؟واألصـحاب

اآلل مـــربة اصـــدار (احلـــريب 
 .)واألصحاب

 
 

 حممـد »سقيفة بني سـاعدة« -
اآلل اصدار مـربة (اخلرض سامل 

 .)واألصحاب

 
 

يتعــرف الطالــب  -١
عــــــىل املنهجيــــــة 
ـــراءة  ـــصحيحة لق ال

يف التاريخ اإلسـالمي 
ـــــــــــــد اآلل  عه

واحلكـم واألصحاب 
 .عىل أحداثه

ـــب  -٢ ـــد الطال جيي
احلــديث عــن أهــم 
فــــرتات التــــاريخ 
ــساسية  اإلســالمي ح

 .وإثارة للخالف
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مراجع للمعلم 

 ولإلستزادة
 لتحقيقها من املادة املقرتحة

 األهداف خالل املحتوى

ــا قالــه الــثقالن يف « - م
 عبد اهللا بن »أولياء الرمحن

إصـدار (جوران اخلـضري 
 ).اآلل واألصحابمربة 

 للـشيخ »حقبة من التـاريخ« -
 .عثامن اخلميس

 : املباحث التالية

  . خالفة عثامن -

  . خالفة عيل -

 . معاوية خالفة يزيد بن-
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٢٣ 
 ةـامتـاخل 

ً ما سلف مقرتح يبني سبيال من سبل إقامـة رصح اإلسـالم الـذي ّإن
 فكـار اهلدامـة التـي يواجههـا نـشؤناتطاول عليه كثري من أصـحاب األي

 .ونحن إذ نضع هذا املقرتح نود أن نكون قد وفينا بعض ما علينا
ِّوعىل املحبـني لـآلل واألصـحاب أن يعرفـوا شـبابنا بحـق القرابـة 
ًوالصحابة ومكانتهم، حيث يواجه شبابنا  أمواجا من الفكر امليسء لديننا 

 .  احلنيف
ّلذا كان لزاما علينا أن نشمو ر عـن سـاعد اجلـد لـرد هـذا الباطـل، ً

، وتبصري األجيال احلق األبلجوإبطال ما يمكن إبطاله من نرش ما خيالف 
 . من اآلل واألصحاببعظامئهم الذين نقلوا إليهم دينهم
وما كان من خطأ فمنا ومن تعاىل وحده، وما كان من توفيق فمن اهللا 

 . صيحة وإبداء املعونةالشيطان، ونرجو الن
 .ونسأل اهللا تعاىل العون واهلدى والرب والتقوى

 
 مربة اآلل واألصحاب
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