


الدراسات اإلسالميةالدراسات اإلسالمية
) التفسير - الحديث - التوحيد - الفقه () التفسير - الحديث - التوحيد - الفقه (

لل�سف الثالث املتو�سط
الف�سل الدرا�سي الثاين

قام بالتاأليف واملراجعة
فريق من املتخ�س�سني

طبعة  1442 ـــ  2020

المملكة العربية السعودية



حقوق الطبع والن�سر حمفوظة لوزارة التعليم
www.moe.gov.sa

   

وزارة التعليم، ١٤٤٢ هـح

رقم الإيداع: ٣٠٧٩/ ١٤٤٢
ردمك: 8 - 8٧١ - ٥٠8 - 6٠٣ - ٩٧8

فهرسـة مكتبة امللك فهد الوطنيـة أثنـاء النشـر
الدراسات اإلسالمية - للصف الثالث املتوسط: الفصل الدرايس الثاين / 

وزارة التعليم، الرياض، ١٤٤٢هـ.
   ٢53 ص ؛ ٢١ × ٢5.5 سم  

   ردمـك: 8 - 87١ - ٥08 - 603 - 978
السعودية املتوسط-  التعليم   -٢ دراسية   كتب   - اإلسالمية    ١ -   الثقافة 

أ. العنوان 
١٤٤٢ / 3٠٧٩          ديـوي ٢١٤     







المقدمة

و�صحبه  �آله  وعلى  نبينا حممد،  للعاملني،  رحمة  �ملبعوث  على  و�صّلم  �لله  و�صلى   �لعاملني،  رب  لله  �حلمد 
�أجمعني، �أما بعد:

فاإن علم �لتف�صري، وعلم �حلديث، وعلم �لتوحيد، وعلم �لفقه من �أهم �لعلوم �لإ�صالمية، �لتي جاءت �لأدلة 
 � : »من يرد �لله به خرًي� يفقهه يف �لدين«)١(، وقال مب�ّشً �ل�شعية يف بيان ف�صلها، وف�صل من تعلمها، كما قال 

من بلغ �شيعته: »ن�شَّ �لله �مرًء� �صمع مقالتي فبلغها«)٢(.
 وياأتي كتاب �لدر��صات �لإ�صالمية لل�صف �لثالث �ملتو�صط، �لف�صل �لثاين مت�صمًنا هذه �لعلوم �لأربعة �لتي قد 
قرر تدري�صها لأهد�ف حمددة، حيث يعتني كل و�حد منها ببناء جانب من جو�نب �صخ�صية �مل�صلم يف �ملجال 

�لعلمي و�لرتبوي.
�أما �لتف�صري فهو يعتني بكتاب �لله تعالى، من حيث بيان معاين �ألفاظه، وتو�صيح دللته ومقا�صده، و�لإ�صارة 

�إلى �أ�صباب نزوله، و�لدللة على وجوه �إعجازه وبالغته وف�صاحته.
و�أما �حلديث، فهو يعتني ب�صنة �لنبي  وهديه، وما �أثر عنه من �أقو�ل، �أو �أفعال، �أو تقرير�ت، يف خمتلف 
�ملجالت، ومنها جمال �لآد�ب �ل�شعية، و�لأخالق �لكرمية �لتي ينبغي �أن يتحلى بها �مل�صلم ويتمثلها يف حياته.

�أما علم �لتوحيد فهو �لعلم �لذي يهتم بعقيدة �مل�صلم، وتقدميها يف �صورة نقية، خال�صة من �صو�ئب �ل�شك 
و�لبدع و�خلر�فات.

�أما علم �لفقه فهو �لعلم �لذي يو�صح للم�صلم �لأحكام �ل�شعية �ملتعلقة مبا كلف �لله به �مل�صلم من عباد�ت، وما 
ميار�صه يف حياته من معامالت ونحوها.

وقد مت �صياغة �لدرو�س و�ملو�صوعات ـ يف هذه �ملو�د �لأربع ـ �صياغة تتيح للطالب �أن يكون طالًبا ن�صًطا د�خل 
�ل�صف؛ ي�صارك يف �لدر�س بفاعلية وروح متوثبة، مطبًقا ملا ميكن تطبيقه د�خل �ل�صف �أو �ملدر�صة، وي�صارك يف 
حل �لن�صاطات و�لتمارين �لتي تزيده علًما وفهًما و��صتيعابًا للدر�س، وتنمي لديه �ملهار�ت �ملتنوعة؛ كما تعينه على 
�لبحث عن �ملعلومة بنف�صه؛ من خالل بع�س �ملوجهات �أو �إر�صاد �ملعلم؛ كما تعينه على �لتعاون مع زمالئه يف �إثر�ء 

�ملادة ونفع �لآخرين.
وقد روعي يف تاأليف هذه �ملو�د ما ياأتي:

�أوًل: تنوع �لعر�س للمادة �لدر��صية؛ لي�صهل فهمها و��صتيعابها بي�ش و�صهولة.
�لكتاب،  �لطالب ملطالعة  ت�صوق  �لتي  �ملتنوعة؛  �ملنا�صبة، و�لو�صائل  �لأ�صكال  �ملعلومة من خالل  تقريب  ثانًيا: 
وتعينه ـ باإذن �لله تعالى ـ على فهمه، وتر�صخ لديه �ملعارف و�لأهد�ف �لرتبوية �لتي ير�د منه �إدر�كها و�لعمل بها.

ثالًثا: �حلر�س على م�صاركة �لطالب يف �لدر�س؛ تعلمًا وتطبيقًا وكتابًة، وبحًثا عن �ملعلومة، و��صتنباًطا لها؛ من 

)١( �أخرجه �لترمذي ) ٢٦٤٥(، و�أحمد )٢٧٩٠(.
)٢( �أخرجه �لترمذي ) ٢٦٥٨(.



خالل �أن�صطة تعليمية وفر�غات د�خل �ملحتوى تركت ليكتبها �لطالب باأ�صلوبه، وي�شب عليها �أمثلة من و�قع حياته 
ومعاي�صته.

دة، وبع�صها فيه م�صاحة للر�أي  ويح�صن �لتنبيه هنا �إلى �أن بع�س �لأ�صئلة و�لن�صاطات لي�س لها �إجابة و�حدة حمدَّ
و�لتفكري، فاملجال و��صٌع و�لق�صد من �إير�دها هو تنمية مهار�ت �لتعلُّم و�لتفكري لدى �ملتعلم، وتقوية ثقته بنف�صه 

للتعبري عن ر�أيه. 
ر�بًعا: تنمية مهار�ت �لتعلم و�لتفكري لدى �لطالب؛ من خالل م�صاحات للتفكري تتيح له �لتمرن على �ل�صتنباط 

و�شب �لأمثلة و�مل�صاركة �لفاعلة.
مفاهيمها  بربط  وحدة؛  كل  عن  �إجمالًيا  ت�صوًر�  لتعطي  للمفاهيم؛  بخر�ئط  �لوحد�ت  بع�س  زودت  خام�ًصا: 

�لرئي�صة مبفاهيمها �لفرعية.
�لتي جمعت لك يف كتاب و�حد، نقدمه  تاأليف هذه �لكتب  �أخي �لطالب! هذ� بع�س �جلهد �لذي بذل يف 
�إليك، وكلنا �أمل يف �أن ت�صتفيد منه �لفائدة �ملرجوة، فنو�صيك بالعناية به، و�ملحافظة عليه، و�صوؤ�ل �ملعلم عما 
�أ�صكل عليك؛ ليكون لك نوًر� يف �لدنيا، وز�ًد� يف �لآخرة، ون�صاأل �لله تعالى لنا ولك �لتوفيق و�لقبول، و�صلى 

�لله و�صلم على نبينا حممد، وعلى �آله و�صحبه.



فهرس التفسير 

الدر�سمو�ضوع الوحدة
الآيات

رقم ال�ضفحة
حتىمن

الدعوة اإلى الحقالأولى

١٩١٠١٤

٢١٨٢١١٨

3٢٢٢٤٢٢

٢٨--٤التعريف ب�ضورة مريمالثانية

ق�ضة زكريا ��الثالثة
٥١٩3٤

٦١٠١٥3٨

الرابعة
ق�ضة مرمي وابنها نبي الله عي�ضى 



٧١٦٢١٤٤

٨٢٢٢٦٤٨

٩٢٧33٥٢

١٠3٤3٧٥٦

الخام�ضة
دعوة اإبراهيم ��

لأبيه
١١٤١٤٥٦٢

١٢٤٦٥٠٦٦



ال�ضفحةاأول احلديثالدر�سالوحدة

�لأولى

٨٠) �إياكم و�لجلو�س في �لطرقات...(�لأول

٨٤)ل ي�صير �أحدكم على �أخيه بال�صالح...(�لثاين

٨٨) ل يدخل �لجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ..(�لثالث

�لثانية

٩٦)�صاألت ر�صول �لله عن نظر �لفجاءة...(�لر�بع

١٠٠) ل يزني �لز�ني حين يزني وهو موؤمن...(�خلام�س

�ل�صاد�س�لثالثة
) ما من م�صلم يغر�س غر�صًا..(

)كان زكريا نجار�ً (.
١٠٨

�لر�بعة

�ل�صابع
)و��صتو�صو� بالن�صاء خير�ً...(

)خيركم خيركم لأهله..(
١١٦

١٢٠)من �أحق �لنا�س بح�صن �صحابتي...(�لثامن

١٢٤)ل يكون لأحدكم ثالث بنات �أو...(�لتا�صع

�خلام�صة

�لعا�ش
)كل م�صكر حر�م..(

١3٢)نعم يا عباد �لله تد�وو�؛ فاإن �لله لم ي�صع د�ًء.....(

١3٦)�لفطرة خم�س، �أو خم�س من �لفطرة..(�حلادي ع�ش

فهرس الحديث 



فهرس التوحيد 

رقم ال�ضفحةالمو�ضوعالوحدة

١٤٥اإ�ضافة النعم اإلى الله تعالى والتحذير مما ي�ضاد ذلكالأولى

١٦١التحذير من األفاظ تت�ضمن م�ضاواة الله تعالى بخلقهالثانية

١٧3لزوم اجلماعة وذم الفرقةالثالثة

١٨١التحاكم اإلى �رشع الله تعالىالرابعة

١٩١التحذير من ال�ضتهزاء بالديناخلام�ضة



فهرس الفقه 
رقم ال�ضفحةالمو�ضوعالوحدة

٢٠٤ال�ضيد والتعامل مع احليواناتالأولى

٢١٦اللبا�س والزينة و�ضنن الفطرة الثانية

٢3٦الأميان والنذورالثالثة
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اأواًل:اأواًل: التف�سري التف�سري
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الوحدة الوحدة 
 األولى األولى

الدعوة اإىل احلقالدعوة اإىل احلق
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ا�ضم ال�ضورةالدر�سمو�ضوع الوحدة
الآيات

اإلىمن

تف�ضري
٩١٠�حل�ش١
١٨٢١�حل�ش٢
٢٢٢٤�حل�ش3

عناصر الوحدة:عناصر الوحدة:
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الوحدةالوحدة
11

الدر�سالدر�س
تف�سري �سورة احل�سر11

من االآية رقم ) 9( اإىل االآية رقم  ) 10 (

�مل�صلمون على ثالثة �أق�صام: �لق�صم �لأول: �ملهاجرون، وقد ذكرهم �لله تعالى يف �لآية �لثامنة من �صورة 
�حل�ش، و�لق�صم �لثاين: �لأن�صار، و�لق�صم �لثالث: �لتابعون لهم باإح�صان �إلى يوم �لقيامة، وهذ�ن �لق�صمان 

�لأخري�ن  ذكرهما �لله تعالى يف �لآيتني �لآتيتني: 

$
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  {ې 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۇئ ۆئ ۆئ  ۇئ  وئ  وئ 
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ 
حئ مئ ىئ يئ جب حب ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ}
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�سبب نزول الآيــات�سبب نزول الآيــات

عن �أبي هريرة  قال: �أتى رجٌل ر�صول �لله  فقال: يا ر�صول �لله، �أ�صابني �جَلْهُد، فاأر�صل �إلى 
ن�صائه فلم يجد عندهن �صيًئا، فقال ر�صول �لله  :»�أل رجل ي�صيفه هذه �لليلة يرحمه �لله« فقام رجل من 
ِخريه �صيًئا،  َتدَّ �لله  ل  �أهله فقال لمر�أته: �صيف ر�صول  �إلى  �أنا يا ر�صول �لله، فذهب  �لأن�صار فقال: 
ْبَيُة �لَع�صاَء فّنَوِميهم، وتعايل فاأطفئي �ل�ش�ج،  ْبَية، قال: فاإذ� �أر�د �ل�صِّ قالت: و�لله ما عندي �إل ُقْوُت �ل�صِّ
�أو  �لله عز وجل  »لقد عجب  فقال:  �لله   ر�صول  �لرجل على  ثم غد�  ففعلت،  �لليلة،  بطوننا  ونطوي 
�صحك من فالن وفالنة«)١( فاأنزل �لله عز وجل زبېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    ی  رب )٢(. 

)١( �أخرجه �لبخاري برقم )٤٦٠٧(، وم�صلم برقم )٢٠٥٤(.
)٢( �صورة �حل�ش �لآية: )٩(.

معناهاالكلمة 

�صكنو� وتوطنو�.تبووؤ�

حاجة.خ�صا�صة

: �لبخل مع �حلر�س �لذي يحمل �لإن�صان على منع �حلقوق �لو�جبة يف �ملال.�صح نف�صه حُّ �ل�صُّ

معاني الكلمات
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تف�سري وفوائد الآيات :تف�سري وفوائد الآيات :

زب ې ې ى رب �أي: �صكنو� د�ر �لهجرة، وهي �ملدينة، و�ملر�د بهم �لأن�صار زبىرب �أي: 
زبەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  �إليهم  �ملهاجرين  قدوم  قبل  �أي: من  رب  ائ ائ  زب  �لإميان  ولزمو� 
وغريه،  �لفيء  مال  من  �ملهاجرون  �أعطي  مما  �أي:  رب  ۈئ ېئ  زب  وح�صًد�  غيًظا  �أي:  رب  ۆئ ۈئ 
زبېئ ېئ ىئرب �أي: يقدمون �إخو�نهم �ملهاجرين باملال على �أنف�صهم زبىئ ىئ ی ییرب 
�أي: فاقة وحاجة �إلى �ملال زبی جئ حئ مئرب �أي: من ُحفظ من �حلر�س على �ملال �لذي يحمل على منع 

�حلقوق �لو�جبة يف �ملال زبىئ يئ جبرب �أي: �لظافرون مبطلوبهم. 

من فوائد هذه الآية: من فوائد هذه الآية: 

١ـ بيان ف�صيلة �لأن�صار، حيث و�صفهم �لله تعالى يف هذه �لآية ب�صفات منها:
ب ـ حمبتهم لإخو�نهم �ملوؤمنني من �ملهاجرين.  �أـ �لإميان بالله تعالى ور�صوله ملسو هيلع هللا ىلص.  

د ـ .................................................... . ج ـ �صالمة �صدورهم من �حل�صد.  
٢ـ حث �مل�صلم وترغيبه يف حفظ نف�صه من خلق �ل�صح. 

�إلى يوم  زبٱ ٻ ٻ ٻرب �أي: من بعد �ملهاجرين و�لأن�صار، وهم �لتابعون لهم باإح�صان 
�أي:  زبٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺرب  �لقيامة 
تاب  ذو رحمة مبن  �أي:  زبٹرب  بخلقك  ر�أفة  ذو  �أي:  زبٿ ٿ ٿ ٿ ٹرب  ا وحقًد�  بغ�صً

و��صتغفر من ذنوبه. 
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؟؟التقويمالتقويم
�س1: بين معاني الكلمات الآتية: 

زب ېئرب   - زبیۈرب   - زبحئ مئرب   - زبٺرب  
�س2: َمْن المراد بالذين تبووؤوا الدار؟

�س3: ما الواجب عليك تجاه اإخوانك الموؤمنين؟
�س4: ا�ضتخرج فائدة من قوله تعالى: زبی جئ حئ مئ ىئ يئ جبرب

�س5: في الآيات المف�ضرة ورد ا�ضمان من اأ�ضماء الله تعالى، فما هما؟

فـّكر
كيف ا�ضتنبطت هذه الفائدة من الآية؟

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

من فوائد هذه الآية: من فوائد هذه الآية: 

١ـ بيان �صفة عظيمة من �صفات �ملوؤمنني �ل�صادقني، وهي �لدعاء لإخو�نهم �ملوؤمنني باملغفرة، و�صالمة �صدورهم 
من �لبغ�س و�حلقد عليهم. 

٢ـ �أن �لطعن يف �صحابة ر�صول �لله  لي�س من �صفات �أهل �لإميان.
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الوحدةالوحدة
11

الدر�سالدر�س
تف�سري �سورة احل�سر22

من االآية رقم ) 18( اإىل االآية رقم  ) 21 (

تقوى �لله عز وجل جماع كل خري، وخري ز�د يتزود به �لإن�صان للد�ر �لآخرة، وهي �خل�صلة �لتي حتمل 
على طاعة �لله وترك معا�صيه؛ ولذ� كرر �لله عز وجل �لأمر بها يف كتابه، ومن ذلك ما جاء يف �لآيات 

�لآتية: 

$
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  {ڀ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹٹ  ٿ 
چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ 

ڱ}
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معاني الكلمات

معناهاالكلمة 

خا�صًعا متذلاًل.خا�صًعا

مت�صقًقا.مت�صدًعا

تف�سري وفوائد الآيات :تف�سري وفوائد الآيات :

ما نهى  به وترك  �أمر  ما  بفعل  بينكم وبني عذ�به وقاية؛ وذلك  رب �جعلو�  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  زب 
عنه زبٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ رب �أي: لينظر كل �أحد �أي �صيء قدم لنف�صه من �لأعمال يوم �لقيامة؛ �أمن 
�ل�صاحلات �لتي تنجيه، �أم من �ل�صيئات �لتي ترديه زبٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦرب �أي: عامل بجميع 

�أعمالكم ل يخفى عليه �صيء منها، و�صيجازيكم عليها. 

من فوائد هذه الآية: من فوائد هذه الآية: 

١ـ وجوب تقوى �لله تعالى على كل م�صلم. 
٢ـ �لأمر بال�صتعد�د ليوم �لقيامة، ويكون ذلك باأمور منها: 

�أ ـ ......................................................................................................... 
ب ـ ........................................................................................................

 زبڦ ڄ ڄ ڄ ڄرب �أي: تركو� ذكر �لله عز وجل وطاعته  زبڃ ڃڃ رب �أي: حظوظ 
�أنف�صهم فلم يقدمو� لها خرًي� زبڃ چ چرب �أي: �خلارجون عن طاعة �لله زبچ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍڍ رب �أي: ل ي�صتوي هوؤلء وهوؤلء يف حكم �لله تعالى يوم �لقيامة زبڌ ڌ ڎ 

ڎڍ رب �أي: �لظافرون بكل مطلوب. 
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من فوائد هاتني الآيتني: من فوائد هاتني الآيتني: 

١ـ �أن �جلز�ء من جن�س �لعمل. 

٢ـ �لتحذير من عمل �أهل �لنار.

متذلاًل  خا�صًعا  �أي:  زبکرب  و�صالبته  ق�صاوته  مع  �أي:  رب  زبڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک کڍ 
زبکرب �أي: مت�صقًقا  زبگ گ گگ رب �أي: ب�صبب �خلوف من �لله  زب ڳ ڳ ڳ  

ڳ ڱ ڱرب يف هذه �لأمثال َفُينِيُبو� وينقادو� للحق. 

من فوائد هذه الآية: من فوائد هذه الآية: 

١ـ بيان عظمة �لقر�آن �لكرمي و�صدة تاأثريه.
٢ـ توبيخ �لإن�صان على ق�صوة قلبه، وعدم تدبره لآيات �لقر�آن �لكرمي، وقلة خ�صوعه عند تالوته. 

و�ضح ذلك من خلل فهمك للآية.فـّكر
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
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الخ�ضية فـّكر من  الإن�ضان  تمنع  التي  الأ�ضباب  ما  المجموعة،  في  زملئك  مع  بالتعاون 
والخ�ضوع عند تلوة القراآن الكريم؟

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

؟؟التقويمالتقويم
�س1: بين معاني الكلمات الآتية:

زب ڎڍرب   - زبکرب   - زبکرب  .

�س2: ا�ضتخرج فائدة من قوله تعالى: زبڀ ٺ ٺ ٺ ٺرب.

�س3: ما المراد بقوله تعالى:  زب ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ رب ؟
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الوحدةالوحدة
11

الدر�سالدر�س
تف�سري �سورة احل�سر33

من االآية رقم ) 22( اإىل االآية رقم  ) 24 (

يها  � ل ُيْح�صِ يقول �لله تعالى: زب ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  رب ]األعراف:١8٠[. لله �أ�صماٌء كثريٌة جدًّ
�إل هو �صبحانه وتعالى، وقد ذكر �لله تعالى عدًد� من �أ�صمائه يف مو��صَع متفرقٍة من �لقر�آن، وجمع عدًد� 
منها يف عدد من �ملو��صع، ومن �أجمعها ما جاء يف هذه �لآيات �لأخرية من �صورة �حل�ش، وهي قوله تعالى: 

$
ہہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  {ڱ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ 
ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائەئ 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 

ېئ}
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تف�سري وفوائد الآيات :تف�سري وفوائد الآيات :

زب ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ رب �أي: هو �ملعبود �لذي ل تنبغي �لعبادة و�لألوهية �إل له زبۀ ہرب 
�أي: ما هو غائب عنا زبہہرب �أي: ما هو م�صاهد لنا زبہ ھرب �أي: ذو �لرحمة �لو��صعة �ل�صاملة 

جلميع �ملخلوقات زبھرب �أي: ذو �لرحمة لأهل �لإميان به. 
زبھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭرب �أي: �ملالك جلميع �لأ�صياء �ملت�شف فيها مبا ي�صاء زبڭرب 
و�لنقائ�س  �لعيوب  جميع  من  �صلم  �لذي  �أي:  زبۇرب  به  يليق  ل  عما  �ملنزه  عيب  كل  من  �لطاهر  �أي: 
به من عذ�به  �آمن  �أن يظلمهم و�أَِمن من  �أَِمن خلقه من  �لذي  �أي:  زبۇرب  لكماله يف ذ�ته و�صفاته و�أفعاله 
زبۆرب �أي: �ل�صهيد على خلقه باأعمالهم �لرقيب عليهم زبۆرب �لقوي �لغالب زبۈرب 

�أي: �لذي قهر جميع �لعباد و�لذي يجرب �لك�صري ويغني �لفقري زبۈٴۇرب �أي: عن كل �صوء زبۋ 
ۋ ۅ ۅرب �أي: تنزيهًا لله عن �شكهم وعبادتهم معه غرَيُه.

ُر لالأ�صياء على مقت�صى �إر�دته وم�صيئته زبېرب �ملُْن�ِصُئ لالأعيان من �لعدم �إلى  زبۉ ې ېرب �ملقدِّ
َوِرها وكيفياتها كما �أر�د زبى ائ ائەئ رب �أي: �لتي هي �أح�صن  �لوجود زبېىرب �أي: �ملُْوِجُد لِ�صُ

�لأ�صماء لدللتها على �أح�صن �ملعاين و�أ�شفها.  
�أي: ينزهه عما ل يليق به كل ما يف �ل�صماو�ت و�لأر�س زبۈئ  زبەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ رب 

ۈئرب �أي: �لغالب لغريه زبېئرب يف �شعه وَقَدِره.

من فوائد هذه الآيات: من فوائد هذه الآيات: 

١ـ بيان عظمة �لله تعالى، فاإن كرثَة �لأ�صماء تدل على عظمة �مل�صمى. 
٢ـ بيان بع�س �أ�صماء �لله تعالى �حل�صنى، وما تت�صمنه من �ل�صفات �جلميلة �لعليا. 

3ـ �حلث على �لتفكر يف �أ�صماء �لله تعالى ومعانيها.
٤ـ �إثبات �لأ�صماء وما تت�صمنه من �ل�صفات لله تعالى على �لوجه �لالئق به من غري تكييف ول متثيل ول تعطيل. 
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لله تعالى اأ�ضماء كثيرة غير ما ورد في هذه الآيات، تناف�س مع زملئك في  ذكر اأكبر عدد 
ممكن منها:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

1ن�ساط ن�ساط 
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؟؟التقويمالتقويم
�س1: بين معاني اأ�ضماء الله الح�ضنى وما يترتب على الإيمان بها. 

معناهاالكلمة 

زبھرب
زب ھرب

زبڭرب
زبڭرب

زبۇرب
زبۇرب

زبۆرب
زبۆرب

زب ۈرب
زبۈرب

زب ېڍرب
زبېرب

زب ېرب  

�س2: ا�ضتخرج ثلث فوائد من الآيات المف�ضرة. 
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الوحدة الوحدة 
 الثانية الثانية

التعريف ب�سورة مرميالتعريف ب�سورة مرمي
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�صارك يف �لدر�س.4��صم �ل�صورة.1

�أكمل خريطة �ملفاهيم.5زمن نزول �ل�صورة.2

�لتقومي.6مو�صوعات �ل�صورة.3

عناصر الوحدة:عناصر الوحدة:

يتوقع من الطالب يف نهاية هذه الوحدة:
اأن يتعرف على ا�ضم ال�ضورة وزمن نزولها.   ١

٢  اأن ي�ضتنتج اأهم مو�ضوعات ال�ضورة.
اأن ي�ضتنتج بع�س اأوجه الإعجاز يف ال�ضورة.   ٣

أهداف الوحدة:أهداف الوحدة:
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تناولت �ل�صورة عدًد� من �ملو�صوعات، �أهمها ما ياأتي:

اأرقام املو�ضوعرقم
الآيات

١ ـ ١١ق�صة زكريا  وطلبه �لولد، وما جعله �لله له من �لآية يف ذلك. ١

١٦ ـ ٤٠ق�صة مرمي وولدتها لعي�صى  وكالمه وهو يف �ملهد. ٢

٤١ ـ ٥٨ذكر خرب عدد من �لأنبياء و�لر�صل  ب�صيء من �لخت�صار. 3
٦٠ ـ ٦3بيان ما �أعده �لله تعالى لأهل �لإميان و�لتوبة و�لعمل �ل�صالح. ٤

بعد ٥ يزوره  �أن  من جربيل   �لنبي   طلب  �لآيات حني  من  نزل  ما 
٦٤ ـ ٦٥�حتبا�صه عنه مدة. 

٦٦ ـ ٧٢�لرد على منكري �لبعث، وذكر ورود �لنا�س على �لنار. ٦

التعريف ب�سورة مرمي

الوحدةالوحدة
22

الدر�سالدر�س
44

اسم السورة

زمن نزولها

�صورة مرمي.

نزلت �صورة مرمي قبل هجرة �لنبي  �إلى �ملدينة، ولذ� تعد �ل�صورة من �ل�صور 
�ملكية. 

موضوعات السورة :
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اأرقام املو�ضوعرقم
الآيات

مقارنة بني حال �ملوؤمنني وحال غريهم.. ٧١
٧3 ـ ٧٦تنزيه �لله عن �تخاذ �لولد.. ٢

٧٧ ـ ٩٥ذكر بع�س معتقد�ت �لكفار �لباطلة وما �أعده �لله لهم يف �لد�ر �لآخرة. ٨

٩
بيان ما جعله �لله تعالى لأهل �لإميان و�لعمل �ل�صالح. 

ح ما جعله �لله تعالى لهم. ر�جع �لآية: وو�صّ
........................................................................

٩٦

١٠
بيان حكمة من حكم �لله تعالى يف تنزيل �لقر�آن �لكرمي.

  ر�جع �لآية: و�ذكر هذه �حلكمة.
........................................................................

٩٧

�لطالب؛  �أيها  تركناها لك  �ل�صورة، وهناك مو�صوعات  تناولتها  �لتي  �ملو�صوعات  بع�س  �أعاله  ما ذكر 
لتقوم با�صتخر�جها و�لتعبري عنها باأ�صلوبك، وذلك يف �جلدول �لتايل: 

اأرقام الآياتاملو�ضوعرقم
1١٢-١٥

2٥٩

شارك في الدرس :
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اأ�سماء الأنبياء 
املذكورين يف 

�سورة مرمي

زكــريا

اآدم

أكمل خريطة المفاهيم :
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؟؟التقويمالتقويم
�س1: اأكمل: 

اأ ـ تعد �ضورة مريم من ال�ضور ..................................................................... .   
ب ـ تحدثت الآيات من 1 اإلى 11 عن ....................................................................................  
.......................................................................................................................................................

�س2: ذكر الله تعالى في الآية رقم )58( من �ضورة مريم اأ�ضماء اأربعة من الأنبياء، اذكرهم. 
�س3: ا�ضتخرج من �ضورة مريم الآية التي فيها الرد على منكري البعث. 
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الوحدة الوحدة 
 الثالثة الثالثة

 ق�سة زكريا ق�سة زكريا
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عناصر الوحدة:عناصر الوحدة:

يتوقع من الطالب يف نهاية هذه الوحدة:
١  اأن يبني معاين الكلمات الغريبة يف الآيات.

٢  اأن يف�رش الآيات من 1 اإلى 15 من �ضورة مرمي تف�ضرًيا �ضليًما.  
. اأن ي�ضتنتج اأ�ضباب اإجابة الدعاء لزكريا   ٣

 . ٤  اأن ي�ضتنتج �ضفات يحيى
٥  اأن يقتدي بيحيى  يف ال�ضفات التي ات�ضف بها.

أهداف الوحدة:أهداف الوحدة:

ا�ضم ال�ضورةالدر�سمو�ضوع الوحدة
الآيات

اإلىمن

 ١٩مرمي٥ق�ضة زكريا
١٠١٥مرمي٦
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الوحدةالوحدة
33

الدر�سالدر�س
تف�سري �سورة مرمي55

من االآية رقم ) 1( اإىل االآية رقم  ) 9 (

�لله �صبحانه وتعالى له �لتدبري �لتام يف هذ� �لكون، وهو �صبحانه و�إن كان قد جعل لكل �صيء �صبًبا، 
وجعل هذ� �لكون وما فيه ي�صري وفق �صنن حمددة، �إل �أنه قادر على تعطيل �لأ�صباب، وتغيري �ل�صنن، وخرق 

�لعاد�ت؛ لأن له �لقدرة �ملطلقة، و�حلكمة �لبالغة، ويف �صورة مرمي �أمثلة لذلك. 
• �أخي �لطالب �قر�أ �لآيات �لتالية و��صتخرج منها مثاًل ملا ذكر: 

$
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   }
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ}
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تف�سري وفوائد الآيات :تف�سري وفوائد الآيات :

�لله بها بع�س �ل�صور، مثل )ط�صم(  �بتد�أ  �لتي  زب ٱ رب هذه �لأحرف من �حلروف �ملقطعة 
�أنه  فمع  �لكرمي،  �لقر�آن  �إعجاز  �إلى  �إ�صارة  �ملقطعة  �لأحرف  بهذه  �لبتد�ء  و)ي�س( و )ق( وغريها، ويف 

مركب من هذه �لأحرف �لتي يرتكب منها كالم �لعرب، فاإنهم عاجزون عن �لإتيان مبثله. 
. زب ٻ ٻ ٻ پ پ رب �أي: هذ� ذكر رحمة �لله بعبده زكريا 

زب  پ ڀ ڀرب �أي: دعا ربه زب ڀ ڀرب �أخفى دعاءه لأنه �أ�صد �إخباًتا و�أبعد عن �لرياء.

من فوائد هذه الآية: من فوائد هذه الآية: 

- �أف�صلية �لإ�ش�ر بالدعاء. 
�أي:  رب  زبٿ ٹ ٹ  �صني  لكرب  قو�ي  �صعفت  �أي:  زبٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿرب 

زبٹ ٹ ڤ ڤ  �صنه  �لإخبار عن �صعفه وكرب  و�ملر�د من هذ�:  ر�أ�صي،  �ل�صيب يف  �نت�ش 
ڤرب �أي: ومل �أكن يا رب �صقيًّا بدعائي �إياك؛ لأين مل �أعهد منك �إل �لإجابة يف �لدعاء ومل ترّدين فيما 

�صاألتك قط.

معاني الكلمات

معناهاالكلمة 

هو �أحد �أنبياء بني �إ�ش�ئيل، وكان جناًر� ياأكل من عمل يده يف �لنجارة. زكريا 

ُعَف. َوَهَن �صَ

 عقيم ل تلد.عاقًر�

. ِعتِيًّا َ
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من فوائد هذه الآية: من فوائد هذه الآية: 

ـ من �آد�ب �لدعاء �لتذلل لله تعالى و�إظهار �ل�صعف بني يديه، و�صدة �حلاجة �إليه. 

زبڦ ڦ ڦرب �أي: من يتولى على بني �إ�ش�ئيل زبڦ ڄرب �أي: بعد موتي، ووجه خوفه 
�أنه خ�صي �أن يت�شفو� من بعده يف �لنا�س ت�شًفا �صيًئا، �أو �أن يف�صدو� يف �لدين زب ڄ ڄ ڄرب �أي: 

عقيًما ل تلد زب ڃ ڃ ڃ ڃ چرب �أي: �أعطني من عندك ولًد� �صاحًلا.
زبچ چ ڇ ڇ ڇڇ رب �أي: يرث نبوتي ونبوة �آل يعقوب، يعني يعقوب بن �إ�صحاق عليهما �ل�صالم.

زبڍ ڍ ڌرب �أي: مر�صيًّا عندك وعند خلقك حتبه وحتببه �إلى خلقك. 

من فوائد هاتني الآيتني: من فوائد هاتني الآيتني: 

١ـ م�شوعية طلب �لولد �ل�صالح. 
٢ـ م�شوعية �لدعاء للولد بال�صالح. 

بالتعاون مع زملئك في المجموعة، اذكر بع�س اآداب الدعاء.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

1ن�ساط ن�ساط 
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زبڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک رب �أي: مل ي�صم �أحد قبله بهذ� �ل�صم.

من فوائد هذه الآية: من فوائد هذه الآية: 

ـ م�شوعية تب�صري �لإن�صان مبا ي�شه، ومن ذلك تب�صريه �إذ� ولد له مولود. 
زبگ گ گ ڳ ڳ ڳ رب �أي: كيف يولد يل ولد زبڳ ڱ ڱ رب �أي: عقيًما ل 

تلد زبڱ ڱ ں ں ڻرب �أي: بلغت �لنهاية يف �لكرب. 
�أي: خلق يحيى مع عقم زوجتك  زب ڻ ۀ ۀ ہرب  لزكريا   تعالى  �لله  قال  �أي:  زبڻرب 
وكرب �صنك زبہ ہرب �أي: �صهل ي�صري علي زبہ ھ ھ ھ ھ ے ےرب بل كنت معدوًما 

ل وجود لك. 

من فوائد هاتني الآيتني: من فوائد هاتني الآيتني: 

ـ بيان عظيم قدرة �لله تعالى يف �إخر�ج �لولد ممن ل يولد له عادة. 
ـ بيان �أن �لدعاء من �أقوى �لأ�صباب لعالج �لعقم. 

؟؟التقويمالتقويم
�س1: بين معاني الكلمات الآتية: 

زب ٿرب   - زب ڱرب  - زبڻرب    - زب  ہرب       

�س2: ا�ضتخرج الآية الدالة على اأف�ضلية الإ�ضرار بالدعاء.
�س3: في الآيات علمة على تمام قدرة الله تعالى، ما هذه العلمة؟
�س4: في الآيات اإ�ضارة اإلى �ضبب من اأ�ضباب علج العقم، ما هو؟ 

�س5: ا�ضرح معنى قوله تعالى: زب  ڑ ڑ ک ک ک ک رب.
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الوحدةالوحدة
33

الدر�سالدر�س
تف�سري �سورة مرمي66

من االآية رقم )0 1( اإىل االآية رقم  ) 15 (

يف �لآيات �ل�صابقة ب�ش �لله تعالى نبيه زكريا  مبولود ياأتيه ��صمه يحيى ، �إل �أنه مل يذكر له متى 
�صيولد له هذ� �ملولود، ول�صدة فرح زكريا  بذلك وبالغ �صوقه �إلى هذ� �ملولود فقد �صاأل �لله تعالى عالمة 

تدله على حمل �مر�أته به، كما ذكر �لله تعالى ذلك يف �لآيات �لتالية: 

$
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   }
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

ڦ ڦ ڦ ڄ}
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تف�سري وفوائد الآيات :تف�سري وفوائد الآيات :

عالمتك  �أي:  زب ۇ ۆرب  �حلمل  ح�صول  على  عالمة  �أي:  زبۓ ڭ ڭ ڭ ڭرب 
زب ۆ ۈ ۈرب �أي: �أن متتنع عن �لكالم مع �لنا�س فال تقدر عليه زبٴۇ ۋ ۋرب �أي: 

و�أنت �صحيٌح �َصِوي من غري مر�س ول علة.

من فوائد هذه الآية: من فوائد هذه الآية: 

- بيان �صيء من قدرة �لله تعالى.

معاني الكلمات

معناهاالكلمة 

مو�صع �ل�صالة.�ملحر�ب 

�أول �لنهار.بكرة

�آخر �لنهار.ع�صيًا

تاأمل الآية وبين ذلك. 

................................................................

................................................................

1ن�ساط ن�ساط 
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زبۅ ۉ ۉ ې ېرب �أي: مو�صع �صالته زب ې ېرب �أي: �أ�صار �إ�صارة خفية �شيعة 
زب ى ىرب �أي: نزهو� ربكم زبائ ائرب  �أي: �أول �لنهار و�آخره. 

من فوائد هذه الآية: من فوائد هذه الآية: 

ـ م�شوعية �لإكثار من �لت�صبيح، ول �صيما يف �أول �لنهار و�آخره. 
زبٱرب �أي: قلنا للمولود بعد ولدته: يا يحيى زبٻ ٻرب �أي: تعلم �لكتاب، وهو �لتور�ة 
زبٻٻرب �أي: بجد وحر�س و�جتهاد زبپ پرب �أي: �لفهم لكتاب �لله زبپرب �أي: وهو �صغري. 

من فوائد هاتني الآيتني: من فوائد هاتني الآيتني: 

١ـ �أن �لو�جب على طالب �لعلم �حلر�س عليه و�جلد يف طلبه. 
٢ـ �أهمية تربية �ل�صغار، وتن�صئتهم على طلب �لعلم و�لفقه يف �لدين. 

عندنا  من  �أي:  ڀرب  زبڀ  وغريهما  �أبويه  على  قلبه  يف  وتعطًفا  و�صفقة  رحمة  و�آتيناه  �أي:  زبڀرب 
زبڀٺرب �أي: طهارة من �لآثام و�لذنوب زب ٺ ٺرب �أي: م�صلًما مطيًعا؛ حتى �أنه مل يهم بخطيئة.

� بهما حم�صًنا �إليهما زب ٿ ٿ ٹرب �أي: متكرًب� زب ٹرب �أي: ومل يكن  زب ٿ ٿرب �أي: بارًّ
عا�صًيا لربه. 

من فوائد هذه الآية: من فوائد هذه الآية: 

 - بيان بع�س �صفات �مل�صلم �حلق. 
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زب  ٹ ڤ ڤ ڤرب �أي: و�أمان له من �لله يف يوم ولدته من �أن يناله �ل�صيطان زبڤ ڦرب 
�أي: و�أمان له عند موته من فتنة �لقرب زب ڦ ڦ ڦرب و�أمان له يف يوم �لبعث من �خلوف و�لفزع. 

من فوائد هذه الآية: من فوائد هذه الآية: 

، وما �أكرمه �لله به يف �لدنيا و�لآخرة.  - بيان ف�صيلة يحيى 

؟؟التقويمالتقويم
�س1: بين معاني الكلمات الآتية: 

زب ۋرب   - زب  ېرب  - زبڀرب    - زب   ٹرب       

�س2: في الآيات ِذْكُر وقتين ي�ضرع فيهما الإكثار من الت�ضبيح، اذكرهما. 
�س3: ا�ضتخرج فائدة من قوله تعالى: زب    ٿ ٿرب. 

ا�ضتخرج تلك ال�ضفات من هذه الآية: 

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

2ن�ساط ن�ساط 
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الوحدة الوحدة 
 الرابعة الرابعة

ق�سة مرميق�سة مرمي
وابنها نبي اهلل عي�سى وابنها نبي اهلل عي�سى 
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عناصر الوحدة:عناصر الوحدة:

يتوقع من الطالب يف نهاية هذه الوحدة:
١  اأن يبني معاين الكلمات الغريبة.

٢  اأن يف�رش الآيات من 16 اإلى 37 من �ضورة مرمي تف�ضرًيا �ضليًما.  
. ٣  اأن ي�ضتنتج الفوائد والعرب من ق�ضة مرمي وابنها نبي الله عي�ضى

٤  اأن يقتدي بعي�ضى  يف ال�ضفات التي ات�ضف بها.  
٥  اأن ي�ضت�ضعر اأهمية تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن الولد.

أهداف الوحدة:أهداف الوحدة:

ا�ضم ال�ضورةالدر�سمو�ضوع الوحدة
الآيات

اإلىمن

ق�ضة مرمي وابنها نبي الله 
 عي�ضى

١٦٢١مرمي٧
٢٢٢٦مرمي٨
٢٧33مرمي٩

3٤3٧مرمي١٠
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الوحدةالوحدة
44

الدر�سالدر�س
77

 ق�سة مرمي وابنها نبي اهلل عي�سى

من االآية رقم )6 1( اإىل االآية رقم  ) 21 (

. ويف �لآيات �لآتية يذكر �لله تعالى ق�صة مرمي ، ذكر �لله تعالى يف �لآيات �ل�صابقة ق�صة زكريا 
خل�س �أمام زمالئك ق�صة زكريا  كما وردت يف �لآيات �ل�صابقة، ثم حاول �أن تربط بينها وبني ق�صة 

مرمي  بعد در��صتك لها. 

$
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   }
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ 

ۆ ۆ ۈ}
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تف�سري وفوائد الآيات :تف�سري وفوائد الآيات :

ڃ ڃ ڃ  زب    عمر�ن  بنت  مرمي  ق�صة  �أي:  ڃرب  زب  �لقر�آن  �أي:  رب  ڄ ڄ ڄ  زب 
چ چ چرب �أي: �عتزلتهم وتنحت عنهم يف مكان �شقي بيت �ملقد�س للعبادة. 

 ـ �أهمية ذكر �لق�ص�س لأخذ �لعربة و�لعظة منها. 

معاني الكلمات

معناهاالكلمة 

 �عتزلت وتنحت.�ْنَتَبَذْت

ز�نية. بَِغيًّا

 عالمة. �آية

ا من فوائد الق�ض�س في القراآن الكريم. بالتعاون مع زملئك في المجموعة عدد بع�ضً

............................................................. .1

............................................................. .2

............................................................. .3

ن�ساط ن�ساط 

من فوائد هذه الآية: من فوائد هذه الآية: 
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زبڍ ڍ ڌرب  عنهم  ي�صرتها  �صاتًر�  وبينهم  بينها  �أي: جعلت  زبڇ ڇ ڇ ڇرب 
�أي:  زبڈرب  �إن�صان  ت�صور على �صورة  �أي:  زبڌ ڎ ڎرب  �إليها جربيل   تعالى  �لله  فاأر�صل  �أي: 

م�صتوي �خللق.
من فوائد هذه الآية: من فوائد هذه الآية: 

١ـ م�شوعية �لتخفي و�لبتعاد عن �أعني �لنا�س حال �لعبادة؛ لأن ذلك �أدعى لالإخال�س. 
٢ـ بيان قدرة �لله تعالى يف متكني جربيل  من �لت�صور بغري �صورته �لتي خلقه �لله عليها. 

زبژرب �أي: قالت مرمي  جلربيل  ملا ظهر لها يف �صورة �آدمي زبژ ڑ ڑ کرب�أن تنالني 
ب�صوء زب ک ک کرب �أي: �إن كنت ذ� تقوى لله تتقي حمارمه وجتتنب معا�صيه.

من فوائد هذه الآية: من فوائد هذه الآية: 

١ـ بيان �أن �لو�جب على �مل�صلم �للجوء �إلى �لله تعالى وحده، و�ل�صتعاذة به دون غريه لدفع �لبالء �لذي ل يقدر 
على دفعه �إل �لله. 

٢ـ بيان �أن �لتقوى من �أعظم �لأ�صباب �لتي حتول بني �لإن�صان و�رتكاب ما حرم �لله تعالى عليه من �لفو�ح�س 
وغريها. 

زب گرب �أي: قال جربيل  ملرمي  جميًبا لها ومزياًل ملا ح�صل عندها من �خلوف على نف�صها زبگ 
زبڱ  تعالى  �لله  باإذن  زب ڳ ڳرب  �إليك  �لله  �أي: ل�صت مما تظنني ولكني مر�صل من  گ ڳ ڳرب 

ڱرب �أي: ولًد� �صاحًلا طاهًر� من �لذنوب. 

زبڱرب �أي: قالت مرمي متعجبة زبں ں ڻ ڻ رب �أي: كيف يوجد هذ� �لغالم مني زبڻ ڻ 
ۀ رب �أي: ول�صت بذ�ت زوج زبۀ ہ ہرب �أي: ومل �أكن فاجرة. 

زبۓ  علي  وي�صري  �صهل  �أب  بال  �لغالم  �إعطاوؤك  �أي:  رب  زبہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ 
ڭ ڭرب �أي: دللة وعالمة للنا�س على قدرة �لله زب ڭ ڭۇ رب �أي: وجنعل هذ� �لغالم رحمة منا بالنا�س 

�إذ نبعثه �إليهم ر�صوًل يدعوهم �إلى عبادة �لله تعالى وتوحيده زب  ۇ ۆ ۆرب �أي: وكان خلقه منك �أمًر� 
قد ق�صاه �لله، فلي�س منه بد.  
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)١( �صورة �آل عمر�ن، �لآية )3٧(.
)٢( تف�صري �بن كثري 3/١٥٤.

؟؟التقويمالتقويم
�س1: بين معاني الكلمات الآتية: 

زب ڃرب   - زب  ڇرب  - زبڈرب    - زب    ڱرب   - زبہرب

�س2: ما المراد بالروح في قوله تعالى: زبڍ ڍ ڌرب  ؟
�س3: في الآيات المف�ضرة ذكر اآية من اآيات الله الدالة على كمال قدرته، ونفاذ اإرادته، ما هذه 

العلمة؟
�س4: ا�ضتخرج فائدة من قوله تعالى: زب ژ ڑ ڑ ک ک ک کرب. 

أضف لمعلوماتك

، وكانت من بيت طاهر طيب يف بني �إ�ش�ئيل، وقد  مرمي بنت عمر�ن  من �صاللة د�ود 
ذكر �لله تعالى ق�صة ولدة �أمها لها يف �صورة �آل عمر�ن، و�أنها نذرتها حمررة؛ �أي تخدم م�صجد بيت 
�ملقد�س، وكانو� يتقربون بذلك زبۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئرب، ون�صاأت يف 
�لعظيمة و�لتبتل،  بالعبادة  �مل�صهور�ت  �لنا�صكات  �لعابد�ت  �إحدى  ن�صاأة عظيمة، فكانت  �إ�ش�ئيل  بني 
وكانت يف كفالة زوج �أختها زكريا نبي بني �إ�ش�ئيل �إذ ذ�ك، وعظيمهم �لذي يرجعون �إليه يف دينهم، 

ور�أى لها زكريا  من �لكر�مات �لهائلة ما بهره زب   ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئمئ  
ىئ  يئ  جب  حب  خبمب   ىب  يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث     حج  مج   رب )١( فذكر �أنه 

كان يجد عندها ثمر �ل�صتاء يف �ل�صيف وثمر �ل�صيف يف �ل�صتاء.)٢(

من فوائد هذه الآيات: من فوائد هذه الآيات: 

ـ بيان عظيم قدرة �لله حيث خلق عي�صى  من �أنثى بال ذكر، كما خلق �آدم من غري ذكر ول �أنثى، 
وخلق حو�ء من ذكر بال �أنثى، وخلق بقية �لنا�س من ذكر و�أنثى. 
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الوحدةالوحدة
44

الدر�سالدر�س
تف�سري �سورة مرمي88

من االآية رقم )22( اإىل االآية رقم  ) 26 (

  ما قال كما ذكر �لله تعالى ذلك يف �لآيات �ل�صابقة ��صت�صلمت مرمي  ملا قال جربيل  ملرمي
لق�صاء �لله تعالى، فنفخ جربيل  يف جيب ثوبها، فنزلت �لنفخة حتى دخلت فيها، فحملت بالولد باإذن 

�لله تعالى، كما ق�س �لله تعالى ذلك يف �لآيات �لآتية: 

$
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ   }
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 

ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 

ٻ  ٻ  ٱ  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻٻ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ}
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تف�سري وفوائد الآيات :تف�سري وفوائد الآيات :

زب ٴۇ ۋ ۋ رب �أي: تباعدت باحلمل زبۅ ۅرب �أي: بعيًد� من قومها.
�أي:  زبې ې ېرب  �لولدة  �أي: وجع  زبېرب  و�أجلاأها  فا�صطرها  �أي:  زبۉرب 
�إلى �صاق �لنخلة؛ لكي ت�صتند �إليها وتتم�صك بها من �صدة �لوجع زبى ى ائ ائ ەئرب �أي: قبل هذ� 

�لكرب و�حلزن �لذي �أنا فيه زبەئ وئرب �أي: �صيًئا حقرًي� زبوئرب �أي: ل يذكره �أحد. 

معاني الكلمات

معناهاالكلمة 

�لنَّ�ْصي: �ل�صيء �حلقري �لذي من �صاأنه �أن ين�صى ول يذكر.َن�صًيا

 �ل�َشِي: �لنهر.�شيًّا

طريًّا.جنيًّا

. ا من فوائد ق�ضة مريم بالتعاون مع زملئك في المجموعة عدد بع�ضً

............................................................. .1

............................................................. .2

............................................................. .3

1ن�ساط ن�ساط 
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)١( �أخرجه �لبخاري برقم )٥٩٩٠(، و م�صلم برقم )٢٦٨٠(. 

  زبۇئ ۆئ ۆئرب �أي: نادى عي�صى بن مرمي
لها ل حتزين  قائاًل  �أي:  زب ۈئ ۈئرب  �أمه حني ولدته 
�أي:  زب ىئرب  �أي: بقربك  زب ېئ ېئ ېئ ىئرب 

نهًر� ت�شبني منه.
زب ی یرب �أي: حركي �إلى جهتك زب  ی 

ی جئ حئ مئ ىئرب �أي: طرًيا.

زب  ٱرب �أي: من �لرطب زب  ٻرب �أي: من 
�لنهر زب  ٻ ٻرب �أي: طيبي نف�ًصا مبولودك زب پ پ پ پ ڀرب �أي: مهما ر�أيت �أحًد� من 
�لنا�س ي�صاألك عن �صاأنك زبڀرب �أي: بالإ�صارة زب   ڀ ڀ ٺ ٺرب �أي: �أوجبت على نف�صي 

لله �صمًتا و�إم�صاًكا عن �لكالم زب ٺ ٺ ٿ ٿرب.

من فوائد هذه الآيات: من فوائد هذه الآيات: 

١ـ عناية �لله تعالى بعباده �ل�صاحلني، وم�صاندته لهم يف حال �ل�صدة و�لبالء. 
٢ـ �أف�صلية �ل�صكوت حني ل يكون هناك فائدة من �لكالم، وترك �خل�صام و�جلد�ل �إذ� مل يكن له نتيجة مرجوة.  

إضــــــــاءةإضــــــــاءة
عن �أن�س بن مالك  قال: قال ر�صول �لله 
 : »ل يتمنين �أحدكم �لموت ل�صر نزل 
فليقل:  للموت  متمنًيا  بد  ل  كان  فاإن  به، 
لي،  خيًر�  �لحياة  كانت  ما  �أحيني  �للهم 

وتوفني �إذ� كانت �لوفاة خيًر� لي«)١(. 

ما الآية التي ا�ضُتنبطت منها تلك الفائدة؟ وما وجه ال�ضتدلل بها على ذلك؟

................................................................

................................................................

................................................................

2ن�ساط ن�ساط 
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؟؟التقويمالتقويم
�س1: بين معاني الكلمات الآتية: 

زب ۅرب   - زبۉرب  - زبېرب        - زبىئرب  - زبىئرب

ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  زبېئ  تعالى:  قوله  من  فائدة  ا�ضتخرج  �س2: 
جئ حئ مئ ىئ يئرب. 

�س3: و�ضح معنى قوله تعالى: زبەئ وئ وئرب. 
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الوحدةالوحدة
44

الدر�سالدر�س
99

 تف�سري �سورة مرمي
من االآية رقم )27( اإىل االآية رقم  ) 33 (

�أخي �لطالب ر�جع تف�صري �ملقطع �ل�صابق، ثم �ربط بينه وبني �لآيات �لآتية: 

$
{ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ھ ھ ھ ے}
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تف�سري وفوائد الآيات :تف�سري وفوائد الآيات :

فيه، وجاءت  �لذي كانت  �لق�صي  �ملكان  نفا�صها خرجت من  من  فرغت  فلما  �أي:  رب  ٿ ٹ ٹ  زب 
بعي�صى  �إلى قومها زبٹٹرب �أي: وهي حاملة له زبڤرب �أي: ملا ر�أوها ور�أو� �لولد معها زبڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦرب �أي: �أمًر� عظيًما.
زبڦ ڄرب �أي: يا �صبيهة هارون يف �لعبادة زبڄ ڄ ڄ ڃ ڃرب �أي: ما كان �أبوك رجل �صوء 
ياأتي �لفو�ح�س زبڃ ڃ چ چ رب �أي: ومل تكن �أمك فاجرة، و�ملعنى �أنك من بيت طيب طاهر معروف 

بال�صالح و�لعبادة و�لتقوى فكيف �صدر هذ� منك ؟ 

من فوائد هاتني الآيتني: من فوائد هاتني الآيتني: 

بيان �صناعة �لفاح�صة ونفور �أ�صحاب �لفطر �ل�صليمة منها.
زبچ ڇرب �أي: فاأ�صارت مرمي �إلى عي�صى �أن كلموه، وقد كانت يومها ذلك �صائمة �صامتة  زبڇرب 
متهكمني بها ظانني �أنها تهز�أ بهم زب  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎرب �أي: كيف نكلم من هو �صغري ل يز�ل 

يف مهده.
 زبڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کرب �أي: ق�صى �أنه يوؤتيني �لكتاب وهو �لإجنيل، و�أن يبعثني نبًيا، 

ويف كالمه هذ� تنزيه لربه تعالى عن �لولد، و�إثبات عبوديته لله وتربئة لأمه مما ن�صب �إليها من �لفاح�صة.

معاني الكلمات

معناهاالكلمة 

عظيًما.فرًيا

هو رجل �صالح عابد يف بني �إ�ش�ئيل، وهو غري هارون �أخي مو�صى .هارون
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من فوائد هاتني الآيتني: من فوائد هاتني الآيتني: 

١ـ �إظهار �آية من �آيات �لله وهي نطق عي�صى  وهو ر�صيع.
٢ـ �لرد على من يزعم �أن  عي�صى  هو �لله، �أو �أنه �بن �لله.

زبڳ  و�أمرين  �أي:  زبڳرب  وجدت  ما  حيث  نّفاًعا  �أي:  ڳرب  گ  گ  گ  زبگ 
� بو�لدتي زب ڻ ڻ ڻ  ڳ ڱ ڱ ڱرب �أي: مدة حياتي زب ں ںرب �أي: وجعلني بارًّ

ڻرب �أي: ومل يجعلني م�صتكرًب� عن عبادته وطاعته وبر و�لدتي فاأ�صقى بذلك.
زبۀ ہ ہ ہرب ........................................................................................................ زب ہ 

ھرب ................................................ زب ھ ھ ھرب ........................................
�صبق تف�صري مثل هذه �لآية فيما �صبق، ر�جعه ودونه هنا. 

من فوائد هذه الآيات: من فوائد هذه الآيات: 

١ـ بيان مكانة �ل�صالة و�لزكاة.
٢ـ وجوب بر �لو�لدين و�لإح�صان �إليهما.

3ـ �لدللة على �أن عي�صى  خملوق من خلق �لله، ولي�س �إلًها.

و�ضح كيفية الرد عليهم من الآية.فـّكر
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................



55

؟؟التقويمالتقويم
�س1: بين معاني الكلمات الآتية: 

زب ڦرب   - زبڎرب  - زبگرب

�س2: ا�ضرح قوله تعالى: زب ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ رب. 
: زب ژ ژ ڑ رب رد على من يّدعي اأنه اإله، و�ضح ذلك.  �س3: في قوله تعالى حكاية عن عي�ضى 

�س4: ا�ضتخرج فائدة من قوله تعالى: زب ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ رب. 
�س5: في الآيات اإظهار اآية من اآيات الله تعالى، اذكرها. 

. تاأمل الآية الأخيرة، وا�ضتخرج منها ما يدل على بطلن دعوى من ادعى اإلهية عي�ضى 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

ن�ساط ن�ساط 
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الوحدةالوحدة
44

الدر�سالدر�س
تف�سري �سورة مرمي1010

من االآية رقم )34( اإىل االآية رقم  ) 37 (

�ختلف يف �صاأن عي�صى �بن مرمي � بني من �نتق�صوه و�دعو� �أنه لي�س بنبي، ومن رفعوه فوق منزلته، 
ومنهم من �عتقد فيه �لعتقاد �ل�صحيح �لذي دلت عليه �لآيات �ل�صابقة، وملا كان �عتقاد �لفرقة �لأخرية هو 

�حلق، و�أن عي�صى  �إمنا هو عبد �لله ور�صوله �أكد �لله تعالى ذلك يف �لآيات �لتالية:

$
{ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی 

جئ حئ مئ ىئ يئ}
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تف�سري وفوائد الآيات :تف�سري وفوائد الآيات :

زبے ۓ ۓ ڭ رب �أي: �لذي بينت لكم �صفته و�أخربتكم خربه هو عي�صى �بن مرمي زبڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆرب �أي: يخت�صمون ويختلفون.

زبۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅرب �أي: ما ينبغي لله �أن يكون له ولد زبۉېرب �أي: تنزيًها له عن ذلك زب  ې 
ې ېرب �أي: �أر�د �أن يكون زبى ى ائ ائ ەئرب �أي: فاإمنا ياأمر به في�صري كما ي�صاء. 

زب وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئرب هذ� مما كلم به عي�صى قومه وهو يف مهده زب ۈئرب �أي: �لذي جئتكم به عن 
�لله زبۈئ ېئرب �أي: طريق قومي من �تبعه َر�َصَد وُهِدَي ومن خالفه �صل وغوى.

من فوائد هذه الآيات: من فوائد هذه الآيات: 

١ـ تاأكيد عبودية عي�صى  لله تعالى، ونفي �أنه �بن لله تعالى. 
�أن يكون له ولد؛ لأن ذلك �صفة نق�س يف حقه �صبحانه، و�لله منـزه عن كل نق�س  ٢ـ تنزيه �لله تعالى عن 

وعيب. 
3ـ بيان عظيم قدرة �لله تعالى يف قوله لل�صيء �لذي يريده كن فيكون. 

معاني الكلمات

معناهاالكلمة 

يخت�صمون.مَيْرَتُوَن

جمع حزب، و�حلزب �جلماعة من �لنا�س. �لأَْحَز�ُب
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زبی ی  فرًقا  ف�صارو�  بينهم  فيما  عي�صى   �ختلفو� يف  �أي:  زبېئ ىئ ىئ ىئرب 
یرب وهم �لذين �عتقدو� يف عي�صى �لعتقاد�ت �لباطلة زبجئ حئ مئ ىئرب �أي: من �صهود يوم 

عظيم، وهو يوم �لقيامة. 

 
من فوائد هذه الآية: من فوائد هذه الآية: 

�لوعيد �ل�صديد ملن كذب على �لله و�فرتى وزعم �أن له ولًد�.

نفى الله تعالى عن نف�ضه الولد في عدد من الموا�ضع في القراآن الكريم، بالتعاون مع مجموعتك 
اذكر مو�ضعًا واحدًا على الأقل من هذه الموا�ضع ...............................................................
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

ن�ساط ن�ساط 
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؟؟التقويمالتقويم
�س1: بين معاني الكلمات الآتية: 

زب ۆرب   - زبىئرب

�س2: ما المراد باليوم العظيم المذكور في قوله تعالى: زب ی ی ی جئ حئ مئ ىئرب؟ 
�س3: ا�ضتخرج فائدة من قوله تعالى: زب ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅرب.

�س4: نزه الله تعالى نف�ضه عن اأن يكون له ولد، ما العلة في ذلك؟ 
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الوحدة الوحدة 
الخامسةالخامسة

 دعوة اإبراهيم دعوة اإبراهيم
الأبيهالأبيه
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عناصر الوحدة:عناصر الوحدة:

ا�ضم ال�ضورةالدر�سمو�ضوع الوحدة
الآيات

اإلىمن
دعوة اإبراهيم 

لأبيه
٤١٤٥مرمي١١
٤٦٥٠مرمي١٢
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الوحدةالوحدة
55

الدر�سالدر�س
تف�سري �سورة مرمي1111

من االآية رقم )41( اإىل االآية رقم  ) 45 (

و�جه �لنبي  من قومه عناًد� كبرًي�، ومعار�صة �صديدة حني دعاهم �إلى عبادة �لله وحده ل �شيك له؛ 
وملا كان �لتاأ�صي بالآخرين مما ي�صلي �لإن�صان ويهون عليه ما ي�صيبه من �لآلم و�صدة �ملعاناة فقد ذكر �لله 
تعالى لنبيه حممد  من ق�ص�س �لأنبياء �ل�صابقني ما ي�صليه، وما يفيده يف طريق �لدعوة �إلى �لله، ومن ذلك 

ق�صة �إبر�هيم  كما يف �لآيات �لتالية: 

$
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  {ٹ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ}
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تف�سري  وفوائد الآيات :تف�سري  وفوائد الآيات :

�لرحمن  �إبر�هيم خليل  �لأ�صنام خرب  يعبدون  �لذين  لقومك  �أي: و�ذكر  رب  ٹ ٹ ٹ ڤڤ  زب 
�ل�صدق يف حديثه  �أهل  من  �أي: كان  زبڤ ڤ ڦرب  ملته  �أنهم على  ذريته ويدعون  �لذين هم من 

و�أخباره ومو�عيده زبڦرب �أي: قد �أوحى �لله �إليه ونباأه.

من فوائد هذه الآية: من فوائد هذه الآية: 

- بيان منزلة �إبر�هيم  وعلو مكانته عند �لله تعالى.
زب ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇرب �أي: فال يجلب لك نفًعا، ول 

يدفع عنك �شًر�.

معاني الكلمات

معناهاالكلمة 

يًقا ق قوله بفعله. �صدِّ يق: هو كثري �ل�صدق، و�لذي ُي�صدِّ �ل�صدِّ

اأخي الطالب، بين وجه �ضلل الم�ضركين من خلل هذه الآية:فـّكر
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
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من فوائد هذه الآية: من فوائد هذه الآية: 

١ـ �أن �أولى �لنا�س بن�صح �لإن�صان و�إر�صاده �إلى �خلري وحتذيره من �ل�ش �أقرب �لنا�س �إليه، ول �صيما و�لد�ه.
٢ـ بيان �صدة �صالل �مل�شكني يف عبادتهم لغري �لله تعالى. 

زب ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈرب �أي: �إين قد �أُطلعت من �لعلم عن �لله على ما مل تعلمه �أنت 
اًل �إلى نيل  ول �أطلعت عليه و ل جاءك زبژ ژرب �أُْر�ِصْدَك زبڑ ڑ رب �أي: طريًقا م�صتقيًما ُمو�صِ

�ملطلوب و�لنجاة من �ملرهوب.

من فوائد هذه الآية: من فوائد هذه الآية: 

١ـ �لإر�صاد �إلى �تباع �أهل �لعلم بالله ودينه. 
٢ـ �أن �لهد�ية و�لر�صاد يف �تباع �ملر�صلني و�صلوك طريقهم. 

ُتِطْعه يف عبادتك هذه �لأ�صنام زب گ گ ڳ ڳ ڳرب  �أي: ل  زب ک ک ک گگ  رب 
�أي: خمالفا م�صتكرًب� عن طاعة ربه؛ ولذ� طرده و�أبعده فال تتبعه فت�صري مثله.

ملا  وع�صيانك  على �شكك  �أي:  رب  زب ں ڻ ڻ  ي�صيبك  �أي:  رب  زب ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
�آمرك به زب ڻ ڻ ۀ رب �أي: تابًعا لل�صيطان.

من فوائد هاتني الآيتني: من فوائد هاتني الآيتني: 

١ـ �أن من �أطاع �ل�صيطان يف عبادة غري �لله فقد عبده. 
٢ـ �لتحذير من مو�لة �ل�صيطان؛ وذلك باتباعه وطاعته. 
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؟؟التقويمالتقويم
�س1: بين معاني الكلمات الآتية: 

زب ڦرب   - زبڳرب

�س2: ا�ضتخرج فائدة من قوله تعالى: زب ک ک ک گرب.
�س3: و�ضح معنى قوله تعالى: زب ژ ژ ڑ ڑرب.
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الوحدةالوحدة
55

الدر�سالدر�س
تف�سري �سورة مرمي1212

من االآية رقم )46( اإىل االآية رقم  ) 50 (

يف �لآيات �ل�صابقة ذكر �لله تعالى دعوة �إبر�هيم  لأبيه و�صدة ن�صحه له، ويف �لآيات �لتالية يبني �لله 
تعالى موقف �أبيه من دعوته، وموقف �إبر�هيم  من ذلك من خالل �ملحاورة �لتالية: 

$
ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  {ہ 
ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ 

ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت}
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تف�سري وفوائد الآيات :تف�سري وفوائد الآيات :

زب ہ رب �أي: قال �أبو �إبر�هيم جميًبا له زب ہ ہ ہ ھ ھھ  رب �أي: �أز�هد فيها وتارك 
لأرجمنك  �أي:  زبۓۓرب  عيبها  يف  مقالتك  عن  ترجع  مل  لئن  �أي:  ےرب  ے  زبھ  لعبادتها 

باحلجارة �أو لأ�صتمنك زبڭ ڭۓرب �أي: زماًنا طوياًل. 

من فوائد هذه الآية: من فوائد هذه الآية: 

ـ يف هذه �لآية م�صد�ق ما جاء يف �آية �أخرى، وهي قوله تعالى: زب ک  ک  ک  گ  گ  گ       
گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  رب    ]�لق�ص�س:٥٦[. 

�أعاودك مبا تكره  �أمان مني عليك، ل  �أي:  رب  زبۇ ۇۆ  �إبر�هيم  لأبيه  قال  �أي:  زبڭرب 
زبۆ ۈ ۈٴۇرب �أي: ولكن �صاأ�صاأل �لله لك �ملغفرة، وهذ� قبل �أن ينهاه �لله تعالى عن ذلك زبۋ 

ۋ ۅ ۅرب �أي: لطيًفا يجيبني �إذ� دعوته. 

معاني الكلمات

معناهاالكلمة 

لأ�صتمنك.لأَْرُجَمنََّك

زمًنا طوياًل. ملًيا

لطيًفا.حفيَّا
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من فوائد هذه الآية: من فوائد هذه الآية: 

١ـ مر�عاة �لبن لأبيه برتك ما يكره، ولو كان م�شًكا. 
٢ـ م�شوعية �لإح�صان �إلى �لو�لدين ولو كانا م�شكني.

زبى  �لأ�صنام  من  تعبدون  ما  و�أفــارق  �أفارقكم  �أي:  ىرب  ې  ې  ې  ې  زبۉ 
�أ�صقى  �أن ل  �أي: ع�صى  زب ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئرب  له  و�أعبد ربي وحده ل �شيك  �أي:  ائرب 

بعبادتي لله، وذلك باأن يتقبل عبادتي ويثيبني عليها.
زب ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئرب وذلك مبهاجرته �إلى �أر�س �ل�صام زب ىئ ىئ ىئ یی رب 
�أي: وهبنا له �بنه �إ�صحاق، و�بن �بنه يعقوب بن �إ�صحاق؛ لي�صتاأن�س بهما بعد مفارقته لقومه زبیرب من �إ�صحاق 

 . ويعقوب زب ی جئرب زيادة يف �لكر�مة لإبر�هيم 
�لله لهم يف عاجل  زبيئ جبرب ومن ذلك ما ب�صط  �أي: لإبر�هيم و�إ�صحاق ويعقوب  زب مئ ىئرب 
�لدنيا من �صعة �لرزق ومن �ملال و�لولد زب حب خب مب ىبرب �أي: ثناء ح�صًنا وذكًر� جمياًل يف �لنا�س 

زب يبرب �أي: رفيًعا. 

ذكر الله تعالى في اآية اأخرى اأن اإبراهيم  ترك ال�ضتغفار  لأبيه بعد اأن تبين له عداوته لله 
تعالى، راجع �ضورة التوبة وانقل منها هذه الآية، ودونها هنا: ...............................................
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

1ن�ساط ن�ساط 
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من فوائد هذه الآيات: من فوائد هذه الآيات: 

١ـ م�شوعية مفارقة من ي�شك بالله تعالى.
٢ـ �أن من ترك �صيًئا لله تعالى عو�صه �لله خرًي� منه. 

؟؟التقويمالتقويم
�س1: بين معاني الكلمات الآتية: 

زب ۓرب   - زبڭرب    - زبڭرب  - زبۅرب  - زبيبرب

�س2: من ترك �ضيًئا لله تعالى عو�ضه الله خيًرا منه، و�ضح ذلك من خلل الآيات المف�ضرة. 
�س3: و�ضح معنى قوله تعالى: زب حب خب مب ىب يبرب. 

�س4: قال الله تعالى عن اأنبيائه: اإبراهيم واإ�ضحاق ويعقوب: زبمئ ىئ يئ جبرب، ما المراد 
بذلك؟ 
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ثانًيا:ثانًيا: احلديث احلديث
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الرواةالرواة

ال�ضحابي: هو من لقي النبي ملسو هيلع هللا ىلص  موؤمنًا به ومات على ذلك.

ى عنهم واأعرف لهم قدرهم ومكانتهم.  اأنا اأحب �ضحابة ر�ضول الله ملسو هيلع هللا ىلص  واأتر�ضّ
 اأ�ضاأل الله تعالى اأن يرزقني القتداء بر�ضول الله ملسو هيلع هللا ىلص ويجمعني باأ�ضحابه في الجنة.
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)١( �أخرجه �لبخاري برقم:)٧٥(، و�لرتمذي برقم :)3٨٢٤(.

)٢( �أخرجه �لبخاري برقم :)١٤3(، وم�صلم برقم: )٢٤٧٧(.
)3( �أخرجه �لحاكم: 3١3/3.

)٤( �أخرجه �أحمد: ١١٤/١، و�صححه �بن حبان : برقم:)٧٠٦٩(.
)٥( �أخرجه �أحمد 3٧٩/3، و�صححه �بن حبان: برقم :)٧٠٦١(.

)٦( �أخرجه �أحمد ٧/١، و�صححه �بن حبان: برقم : )٧٠٦٦(.

عبد اهلل بن عبا�س 

عبد اهلل بن م�سعود �

عبد �لله بن �لعبا�س بن عبد �ملطلب �لقر�صي �لها�صمي ، �بن عم ر�صول �لله ملسو هيلع هللا ىلص، ولد قبل 
�لهجرة ب�صنتني، �أمه هي �أم �لف�صل   �أخت �أم �ملوؤمنني ميمونة ،عن �أبي بكرة � قال: 
قدم علينا �بن عبا�س  �لب�شة وما يف �لعرب مثله ج�صمًا وعلمًا وثيابًا وجماًل وكماًل،دعا له 
�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص باحلكمة مرتني)١( قال ملسو هيلع هللا ىلص: »�للهم علمه �لتاأويل وفقهه يف �لدين«)٢(،كان كثري�لبكاء 
من خ�صية �لله، ي�صوم �لثنني و�خلمي�س، من �أ�صدِّ �لنا�س تعظيمًا حلرمات �لله، كان عمر � 
�إذ� ذكره قال: ذ�ك فتى �لكهول له ل�صان �صوؤول وقلب عقول، وبلغ عدد �أحاديثه �لتي رو�ها عن 

�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص )١٦٦٠( حديثًا. مات بالطائف �صنة )٦٨هـ(.

عبد�لله بن م�صعود بن غافل �لهذيل �، كناه �لر�صول ملسو هيلع هللا ىلص باأبي عبد �لرحمن)3(، كان رجاًل 
نحيًفا ق�صري�ً، قال ر�صول �لله ملسو هيلع هللا ىلص: »لِرْجُل عبد�لله �أثقل يف �مليز�ن يوم �لقيامة من �أُُحد«)٤( �أ�صلم 
مبكة قدميًا وهاجر �لهجرتني، و�صهد بدًر� و�مل�صاهد كلها مع ر�صول �لله ملسو هيلع هللا ىلص وهو �صاحب نعل 
ر�صول �لله ملسو هيلع هللا ىلص كان ُيلب�صه �إياها �إذ� قام،فاإذ� جل�س �أدخلها يف ذر�عه، قال �لر�صول ملسو هيلع هللا ىلص يرحمك 
�لله �إنك غليم معّلم)٥( كان ح�صن �ل�صوت بالقر�آن قال ملسو هيلع هللا ىلص : »من �أحب �أن يقر�أ �لقر�آن َغ�صًا كما 
�أُنزل فليقر�أ قر�ءة �بن �أم عبد«)٦( وكان � �إذ� هد�أت �لعيون قام ف�ُصمع له دوٌي كدوّي �لنحل، 

مات �بن م�صعود � باملدينة ودفن بالبقيع �صنة )3٢( وعا�س ب�صًعا و�صتني �صنة.
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)١( أخرجه الترمذي برقم : )38٤٠(.
)٢( أخرجه البخاري برقم: )١١٩(.

اأبو هريرة الدو�سي �
كنت   � هــريــرة،يــقــول  بــاأبــي  ُيكنى   ،� �لــدو�ــصــي  �صخر  بــن  �لرحمن  عبد 
كان  و�إذ�  �صجرة  في  بالليل  �أ�صعها  فكنت  �صغيرة  هــرة  لي  وكانت  �أهلي،  غنم  ــى  �أرع
�لهجرة،  من  �صبع  �صنة  )١(.�أ�صلم  هريرة  �أبــا  فكنوني  بها،  فلعبت  معي  بها  ذهبت  �لنهار 
ويعد �أحبَّني.  �إل  بي  ي�صمع  موؤمنًا  �لله  خلق  ما  و�لله   :� هريرة  �أبــو  قال  خيبر،   عام 
 �أبو هريرة � حافظ �لأمة،فعنه قال: قلت: يا ر�صول �لله  �إني لأ�صمع منك حديثًا كثير�ً  �أن�صاه، فقال:
وقد  بعد)٢(.  حديثًا  �أن�صيت  فما  ف�صممته  �صدرك  �إلى  ه  مَّ �صُ قال:  ثم  فب�صطُته،  رد�َءك  �ب�صط   
�أجمع �أهل �لحديث على �أنه �أكثر �ل�صحابة حديثًا،مروياته تبلغ )٥3٧٤( حديثًا، ومن عبادته 
�أنه كان هو و�مر�أُته وخادُمه يق�صمون �لليل �أثالثًا ي�صلي هذ� ثم يوقظ هذ�، وكان ي�صوم �لثنين 

و�لخمي�س،مات � �صنة )٥٧هـ( بالمدينة.

اأبو �سعيد الخدري �
�صعد بن مالك بن �صنان �لخزرجي �لأن�صاري ، ��صت�صغر يوم �أحد و��صت�صهد �أبوه يومئذ، وغز� 
بعد ذلك مع ر�صول �لله ملسو هيلع هللا ىلص �ثنتي ع�صرة غزوة �صهد بيعة �لر�صو�ن، قال: بايعت �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص على �أن ل 
ا وكان من نجباء �ل�صحابة  تاأخذنا في �لله لومة لئم، حفظ عن ر�صول �لله ملسو هيلع هللا ىلص �صنناً كثيرة وعلًما جمَّ
وعلمائهم وف�صالئهم، روى عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص )١١٧٠( حديثاً، مات � بالمدينة �صنة )٧٤( من 

�لهجرة.
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جرير بن عبداهلل �

اأن�س بن مالك �

جرير بن عبد�لله �لبجلي �، �أبو عمرو، �أ�صلم يف �صنة ع�ش من �لهجرة، و�صفه �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص 
باأنه خري �أهل �ليمن فقال: �إنه �صيدخل عليكم من هذ� �لفج من خري ذي مين)١(، بعثه �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �إلى 
ذي �خلل�صة ) �صنم لدو�س( فهدمها ودعا حني بعثه، فقال: �للهم ثبته و�جعله هادًيا مهديًّا، قال 
جرير بن عبد�لله: ما حجبني ر�صول �لله ملسو هيلع هللا ىلص منذ �أ�صلمت، ول ر�آين �إل تب�صم يف وجهي، وكان 

على ميمنة �صعد بن �أبي وقا�س يوم �لقاد�صية، مات � �صنة )٥١( من �لهجرة.

بنت  �ُصليم  �أمُّ  ه  و�أُمُّ ملسو هيلع هللا ىلص،  �لنبي  بذلك  �أبو حمزة،كنَّاه   ،� �لأن�صاري  �لن�ش  بن  �أن�س بن مالك 
ِمْلحان، �صحب �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أمت �ل�صحبة ولزمه �أكمل �ملالزمة، وخدمه ع�ش �صنني مدة مقامه باملدينة 
منذ هاجر �إلى �أن مات، دعا له �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »�للهم �أكرث ماله وولده و�أدخله �جلنة«، قال �أن�س: فقد 
ر�أيت �ثنتني و�أنا �أرجو �لثالثة)٢(، وكان ممن بايع حتت �ل�صجرة،�صهد بدر�ً وما قاتل ل�صغره  بل بقي يف 
رحال �جلي�س يخدم �لنبي �، و�صهد �حلديبية وعمرتها و�لفتح وحنينًا و�لطائف وخيرب، مازحه �لنبي �  
« )٤(. وله �أبو بكر �صدقات �لبحرين، وقال عنه عمر:  فقال له: »ياذ� �لأذنني«)3(،وناد�ه فقال: »يا بُنيَّ
�إنه لبيب كاتب، وعن �أن�س بن �صريين قال: كان �أن�س �أح�صن �لنا�س �صالة يف �ل�صفر و�حل�ش، مات 

� �صنة )٩3هـ( بالب�شة، وهو �بن )١٠٧( �صنني.

)١( أخرجه النسائي برقم :)83٠٢(، وصححه ابن خزيمة برقم :)١٧٩8(.
)٢( أخرجه مسلم برقم : )٢٤8١(.

)3( أخرجه أبو داود برقم : )5٠٠٢(، والترمذي برقم: )١٩٩٢(.
)٤( أخرجه مسلم برقم : )٢١5١(.
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)١( أخرجه مسلم برقم :)١8١3(.
)٢( أخرجه البخاري برقم: )٤١5٤(، ومسلم برقم: )١856(.

)3( هي الليلة التي باع فيها جابر � بعيره للنبي �.
)٤( اخرجه الترمذي برقم: )385٢(.

جابر بن عبداهلل 

اأ�سامة بن �سريك �

وكان  �ل�صبعني  مع  �لعقبة  بيعة  �صهد   ،� �خلزرجي  �لأن�صاري  عمرو  بن  عبد�لله  بن  جابر 
�أ�صغرهم قال �: غزوت مع ر�صول �لله � �صبع ع�شة غزوة، وقال: مل �أ�صهد بدًر� ول �أُُحًد�، 
منعني �أبي من �أجل �لبقاء عند �أخو�تي فلما قتل يوم �أُُحد مل �أتخلف عن ر�صول �لله � يف غزوة 
قط)١(، عن عمرو قال: �صمعت جابر�ً قال: كنا يوم �حلديبية �ألًفا و�أربع مائة فقال لنا ر�صول �لله � 
»�أنتم �ليوم خري �أهل �لأر�س«)٢(. وعنه قال: ��صتغفر يل ر�صول �لله � ليلة �لبعري)3( خم�ًصا وع�شين 
مرة )٤(، وكان له حلقة يف �مل�صجد �لنبوي يوؤخذ عنه �لعلم، وكان مفتي �ملدينة يف زمانه، وبلغ 
عدد �أحاديثه �لتي رو�ها عن �لنبي � )١٥٤٠( حديًثا، مات � �صنة )٦٨( من �لهجرة، وهو 

�بن )٩٤( �صنة.

�أ�صامة بن �صريك �لثعلبي �، روى عن �لنبي � ب�صعة �أحاديث، وهو ممن �صكن �لكوفة.
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الوحدة الوحدة 
 األولى األولى

اأخالق نهى عنها اأخالق نهى عنها 
االإ�سالماالإ�سالم
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 قول النبي � : »اإياكم واجللو�س يف الطرقات... احلديث«.
 قول النبي � : »ل ي�ضري اأحدكم على اأخيه بال�ضلح ...احلديث«.

 قول النبي � : »ل يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب«.

١  جتتنب اجللو�س يف الطرقات بغري حاجة وتتاأدب باآداب الطريق.
٢  تبتعد عن الأفعال التي قد يح�ضل منها �رشر على الآخرين.

٣  حتذر من الكرب.

ستدرس في ستدرس في 
هذه الوحدة:هذه الوحدة:

ويتوقع منك بعد ويتوقع منك بعد 
دراستك لهذه دراستك لهذه 

الوحدة أن:الوحدة أن:

حذر �لإ�صالم من �صوء �لخلق، وعّد �لنبي � �صاحبه من �لأبعدين عنه منزًل يوم �لقيامة، وفي 
هذه  �لوحدة �صتتعرف على بع�س �لأخالق �لمذمومة �لمنهي عنها و�أثرها �ل�صيء على �لفرد و�لمجتمع، 

ومن هذه �لأخالق: �لجلو�س في �لطرقات - ترويع �لم�صلم- �لِكبر.



80

الوحدةالوحدة
11

الدر�سالدر�س
11

ُلو�َس يِف  ْدِريِّ � َعن النَِّبيِّ � َقاَل: )اإِيَّاُكْم َواجْلُ َعْن اأَِبي �َضِعيٍد اخْلُ  ١
ُث ِفيَها،  نَا َنَتَحدَّ اِل�ضِ ُرَقاِت، َقاُلوا: َيا َر�ُضوَل اللِه َما َلنَا ُبدٌّ ِمْن َمَ الطُّ
ُه،  َحقَّ ِريَق  الّطَّ َفاأَْعُطوا  امْلَْجِل�َس  اإِلَّ  اأََبْيُتْم  َذا  َفاإِ  :� اللِه  َر�ُضوُل  َقاَل 
َلِم،  ال�ضَّ َوَردُّ  اْلأََذى،  ، َوَكفُّ  الَْب�رَشِ َقاَل: َغ�سُّ  ُه؟  َحقُّ َوَما  َقاُلوا: 

َواْلأَْمُر ِبامْلَْعُروِف َوالنَّْهُي َعن امْلُنَْكِر ()١(.

)اأحكام الطريق( هذه العبارة تنا�ضب اأن تكون عنواًنا للحديث، اقرتح عنواًنا اآخر واكتبه يف 
اأعلى ال�ضفحة.

..................................................................................

ن �أهمها:  ناق�س مع زمالئك �لأخطاء �لتي حتدث يف �لطرقات ب�صبب �جللو�س و�لجتماع فيها، ثم دوِّ
................................................... ........................................................................................................................

................................................... ........................................................................................................................

................................................... ........................................................................................................................

�قر�أ �حلديث �لتايل؛ لتتعرف كيف عالج �لإ�صالم هذه �لأخطاء: 

)١( رو�ه �لبخاري برقم )٢٤٦٥(، وم�صلم برقم )٢١٢١(.
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معناهاالكلمة 
�حذرو� من �جللو�س يف �لطرقات.اإياكم واجللو�س يف الطرقات

ل ن�صتغني عن �جللو�س فيها.ما لنا بد من مال�ضنا
.......................................غ�س الب�رش

.......................................كف الأذى

معاني الكلمات

١ حر�س حبيبنا حممد � على بيان كل خري حتتاجه �أمته، وحّذر من كل �ش قد ي�ش باأمته، ودين 
�لإ�صالم �صامل جلميع مناحي �حلياة، فقد ُعني ب�صغائر �لأمور وعظائمها.

٢ من �لأمور �لتي حذر منها �لنبي � �جللو�س يف �لطرقات، وذلك ملا يرتتب على �جللو�س فيها من 
ة. �أ�ش�ر على �جلال�س، و�ملارَّ

٣ يدخل هذ� �لتحذير �لتجمع و�لتجمهر يف �لطرقات بال حاجة، و�للعب يف �لطرقات.
٤  ي�صرتط لإباحة �جللو�س يف �لطريق �أن يلتزم باآد�به �لتي بيَّنها �لنبي � ومنها: 

من معاني الحديث وإرشاداتهمن معاني الحديث وإرشاداته

من اآداب الطريق

........................................................................................................
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٥ من �أ�ش�ر �إطالق �لب�ش: �لتعر�س للفتنة بروؤية �لن�صاء، وح�صول �مل�صايقة لهن؛ حيث تتحرج �ملر�أة من �ملرور 

�أمام �لرجال حياًء و�حت�صامًا.
ت�صييق  وعدم  �ملارة،  بع�س  �حتقار  وعدم  �ل�صوء،  ظن  وترك  �لغيبة،  �جتناب  �لأذى  كف  يف  يدخل   6

�لطريق،................. 
٧ �جتناب �جللو�س يف �لطريق يحفظ �ملوؤمن من �لتعر�س لالإثم.

فـّكر
من ال�ضنة اأن ي�ضلم الما�ضي على الجال�س، بيِّن دللة الحديث على ذلك.

..............................................................................................................................

اأحر�س على اجتناب اجللو�س يف الطرقات اإل حلاجة. 	
اأعطي الطريق حقه واأتاأدب باآدابه عند اجللو�س يف الطريق. 	

تطبيقات 
سلوكية
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؟؟التقويمالتقويم
ح ذلك. �س1: دل احلديث على اأن الدين الإ�ضلمي يوازن بني حق الفرد وحق املجتمع، و�ضِّ

معلومات إثرائية

ورد يف حق �لطريق �أحاديث �أخرى ��صتملت على �آد�ب مل يرد ذكرها يف حديث �أبي �صعيد �.
قال �حلافظ �بن حجر -  -: وجمموع ما يف هذه �لأحاديث �أربعة ع�ش �أدبًا وقد نظمتها يف 

�أربعة �أبيات وهي:
َطريـق من قـول خري �خللق �إن�صانا  جمعت �آد�ب من ر�م �جللو�س على �لــــ    
ِمـْت عاط�صا و�صـالًما رد �إح�صـانا ـْ   �أفــ�س �ل�صالم و�أح�صن يف �لكالم و�صم  
لهفان �ْهــِد �صبياًل و�ْهـِد حـيــر�نا يف �حلمـل عاون ومظلومــا �أعـن و�أغث    
وُغ�سَّ َطْرفًا و�أكرث ِذْكـَر مـولنا بالعـرف ُمـْر و�ْنَه عن ُنْكـر وُكـفَّ �أذى    

�س2: علِّل ملا ياأتي:
حذر النبي � من اجللو�س يف الطريق. 	
دخول الأ�ضواق بغري حاجة له حكم اجللو�س يف الطريق. 	
تتحرج املراأة من املرور عند  الرجال اأثناء جلو�ضهم يف الطريق. 	

�س3: ما ثمرات اجتناب اجللو�س يف الطرقات؟
�س4: اذكر �ضفتني من �ضفات اأبي �ضعيد اخلدري �.
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الوحدةالوحدة
11

الدر�سالدر�س
22

رُي  ُي�ضِ »َل  َقــــاَل:   � النَِّبيِّ  َعن   � ُهَرْيَرَة  اأَِبي  َعن   ٢
ْيَطاَن  ال�ضَّ َلَعلَّ  َيْدِري  َل  نَُّه  َفاإِ َلِح  ِبال�ضِّ اأَِخيِه  َعَلى  اأََحُدُكْم 

َينِْزُع يِف َيِدِه َفَيَقُع يِف ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر«.)١(

ما ال�ضلوك الذي حذر منه �؟ كون من اإجابتك عنوانًا للدر�س واكتبه يف املكان املخ�ض�س.

..................................................................................

)١( رو�ه �لبخاري برقم )٧٠٧٢(، وم�صلم برقم )٢٦١٧(.
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معناهاالكلمة 
يغري بينهما حتى ي�شب �أحدهما �لآخر.ينزع يف يده

يقع يف �ملع�صية �ملو�صلة �إلى �لنار.فيقع يف حفرة من النار

معاني الكلمات

١ حرمة �لدماء عند �لله عظيمة، و�لتهاون بها خطري، وقد حذر �لإ�صالم من �أ�صباب �لفتنة و�إر�قة 

�لدماء بني �لنا�س، و�صد كل طريق يوؤدي �إليها.
٢ من �لطرق �ملوؤدية للقتل و�إر�قة �لدماء، حمل �ل�صالح لغري حاجة، و�لإ�صارة به على �مل�صلمني، 

�صو�ء �أكان ذلك عن طريق �لق�صد �أم عن طريق �لهزل.
�أو  م�صلم  قتل  يريد  لأنه  و��صح؛  فتحرميه  �لق�صد  بال�صالح عن طريق  للم�صلم  �لإ�صارة  �إن كانت   ٣

ا لأنه ترويع مل�صلم و�إخافة له. جرحه، وكالهما كبرية، و�أما �إن كان عن طريق �لهزل فمحرم �أي�صً
٤ �إذ� كان �لنهي من�شًفا �إلى جمرد �لإ�صارة بال�صالح و�أن ذلك �صبب لورود �لنار، فكيف مبن ي�صتبيح 

�لدماء ويقتل �لأبرياء ويروع �لآمنني ويف�صد يف �لأر�س؟ فتلك مع�صية �صنيعة، وذنب كبري؛ و�صاحبه 
على خطر عظيم.

٥ �لعاقل يبتعد عن �صهر �ل�صالح ورفعه يف وجه �أخيه، فقد يقع يف �لقتل لكلمة قيلت، �أو مفاخرة 

بن�صب، �أو �ختالف على َعَر�س من �لدنيا، �أو ��صتجابة لد�فع �لكره و�لغ�صب، فيخ�ش بذلك دنياه
و�آخرته وي�صتحق نار جهنم.   

6 �ل�صيطان يرتب�س بامل�صلم �لأذى، وي�صعى �إلى ن�ش �لُفْرقة و�لعد�وة بتكبري �خلطاأ �ل�صغري، و��صتدر�ج 

�لعبد ليقع يف �ملوبقات.
٧ خطورة �ملز�ح بال�صيار�ت و�لتالعب بها �أمام �لآخرين؛ ملا يورثه ذلك من قتل �لأنف�س، و�إحد�ث 

�لإعاقات، وترويع �لآمنني، وكل ذلك ممنوع �شًعا.

من معاني الحديث وإرشاداتهمن معاني الحديث وإرشاداته



86

اربط بين حديث اأبي هريرة � ال�ضابق، وبين قوله تعالى: زب ڇ  ڇ  فـّكر
ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک    ک   ک  

ک  رب ]اإلسراء:53[.

اأجتنب رفع ال�ضلح يف اجلد والهزل. 	
اأحذر من كيد ال�ضيطان وخطواته. 	

تطبيقات 
سلوكية

؟؟التقويمالتقويم
�س1: ا�ضتنبط من احلديث حر�س الإ�ضلم على زرع املودة واملحبة.

�س2: عّلل: لتحرمي اإ�ضارة امل�ضلم بال�ضلح يف حال الهزل.
�س3: من اأي اأنواع الذنوب الإ�ضارة بال�ضلح؟

�س4: يعد اأبو هريرة � من اأكرث ال�ضحابة  رواية للحديث، فكم بلغت مروياته؟
�س5: هل يجوز ترويع غري امل�ضلم برفع ال�ضلح عليه؟
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معلومات إثرائية

�أحاديث �أخرى يف مو�صوع �لدر�س:
عن �أبي هريرة � قال: قال �أبو �لقا�صم �: »من �أ�صار �إلى �أخيه بحديدة فاإن �ملالئكة تلعنه حتى 

يدعها و�إن كان �أخاه لأبيه و�أمه« )١(.
عن �أبي بكرة � عن �لنبي � قال: »�إذ� �مل�صلمان حمل �أحدهما على �أخيه �ل�صالح فهما على 

جرف جهنم فاإذ� قتل �أحدهما �صاحبه دخالها جميًعا« )٢(.
عن جابر �: )�أن رجاًل مَرّ يف �مل�صجد باأ�صهم قد �أبدى ن�صولها فاأُمر �أن ياأخذ بن�صولها ل يخد�س 

م�صلًما ()3(. 
عن �أبي مو�صى �لأ�صعري �: �أن ر�صول �لله � قال: »�إذ� مرَّ �أحدكم يف جمل�س �أو �صوق وبيده 

نبل فلياأخذ بن�صالها ثم لياأخذ بن�صالها ثم لياأخذ بن�صالها« )٤(.

)١( �أخرجه م�صلم برقم : )٢٦١٦(.
)٢( �أخرجه م�صلم برقم: )٢٨٨٨(.

)3( متفق عليه : �لبخاري برقم : )٧٠٧٤(، وم�صلم برقم: )٢٦١٤(.
)٤( متفق عليه : �لبخاري برقم: )٤٥٢( وم�صلم برقم: )٢٦١٥(.
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الوحدةالوحدة
11

الدر�سالدر�س
33

نَّة َمْن  ٣  َعْن َعبِْد اللِه بِن َم�ْضُعوٍد � َعن النَِّبيِّ � قال: )َل َيْدُخُل اجْلَ

ُجَل ُيِحبُّ اأَْن َيُكوَن  ٍ َقاَل َرُجٌل : اإنَّ الرَّ ْ
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معناهاالكلمة 
وزن منلة.مثقال ذرة
عدم قبول �حلق.بطر احلق

�ل�صتهانة بهم و�حتقارهم.غمط النا�س

معاني الكلمات

١ �مللك و�لعظمة و�جلربوت و�لكمال لله وحده ل �شيك له، فال يجوز لأحد من خلق �لله �أن يتكرب 

على عباد �لله ويتعالى عليهم وهو مثلهم عبد �صعيف. 
٢  �لكرب من كبائر �لذنوب �لتي ي�صتوجب �صاحبها �لنار ما مل يتب منها، �أو يتد�ركه �لله برحمته 

فيعفو عنه، و�إذ� ت�صمن �لكرب عدم قبول �لإ�صالم، وعدم �لنقياد لله بالطاعة، فهذ� كفر �ل�صتكبار 
�لذي ل يدخل �صاحبه �جلنة.

٣ �لتكرب و�لتعايل له عدة �صور، منها: 

ً�، ومثل �لذي ينظر من طرف  ُّ
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ُ الذي ل يدخل �ضاحبه اجلنة مطلًقا؟فـّكر ْ
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معلومات إثرائية

من �حلكم �لتي قيلت يف ذم �لكرب:
� �إل ملهانة يجدها يف نف�صه. ً ْ
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أسئلة عامة

�س1: ما الفكرة امل�ضرتكة بني درو�س الوحدة؟

�س2: املأ الفراغات الآتية:

١- يدخل في حكم �لجلو�س في �لطرقات: ...............................، ........................
٢- من �لأ�صر�ر �لمترتبة على �لجلو�س في �لطريق: .............................، .................
3-يزين �ل�صيطان للم�صلم قتل �أخيه لأ�صباب تافهة مثل..............................، ..............

٤- عك�س �لكبر........................ ومن �أمثلة �لكبر .......................
٥- �لمتكبرون يوم �لقيامة يجعلهم �لله �أمثال........................... يطوؤهم �لنا�س باأقد�مهم.

�س3: اخرت الإجابة ال�ضحيحة فيما ياأتي:

1. من حق الطريق:

كل ما �صبق. رد �ل�صالم    - غ�س �لب�صر وكف �لأذى.    
2. يف قوله � )لعل ال�ضيطان ينزع يف يده(، ما املراد بينزع يف يده:

يجمد يده في مكانها.           يقطع يده.  يوقع �ل�صربة بال�صالح.          
�س4: اذكر الأخلق وال�ضلوكات التي حذرت منها الوحدة، ثم اكتب اأمام كل واحد منها ما يقابله 

من اخللق احل�ضن.

ج-ب-اأ

ج-ب-اأ-
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ماذا تعلمت في هذه الوحدة؟ماذا تعلمت في هذه الوحدة؟

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

بعد اأن در�ست هذه الوحبعد اأن در�ست هذه الوحدة وتعلمت ما فيها مندة وتعلمت ما فيها من فوائد واآداب, ماذا تنوي اأن تعمل؟ فوائد واآداب, ماذا تنوي اأن تعمل؟

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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الوحدة الوحدة 
 الثانية الثانية

عفة املوؤمنعفة املوؤمن
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 حديث جرير � :�ضاألت ر�ضول الله � عن نظر الفجاءة .. احلديث
 قول النبي � : »ل يزين الزاين حني يزين وهو موؤمن.. احلديث«.

١  تدرك الآثار ال�ضيئة الناجتة عن تتبع عورات النا�س.
٢  تدرك اأهمية غ�س الب�رش وتعتاد عليه.

٣  حتذر من الزنا وال�رشقة واخليانة وتدرك اأنها من الأعمال التي
       تنق�س الإميان.

٤  ت�ضت�ضعر �ضناعة عمل قوم لوط، وعظيم �رشره.

ستدرس في ستدرس في 
هذه الوحدة:هذه الوحدة:

ويتوقع منك بعد ويتوقع منك بعد 
دراستك لهذه دراستك لهذه 

الوحدة أن:الوحدة أن:

�أ�صول    �لقيم  �بن  لكثير من �لأخالق، وقد جعل  �أ�صاًل  تعد  �لتي  �لفا�صلة  �لعفة من �لأخالق 
تندرج �صمن  �أن  بد  فبقية �لأخالق ل  �لعفة، و�ل�صبر، و�ل�صجاعة، و�لعدل،  �أربعة:  �لأخالق في 
�أحدها، ولأهمية خلق �لعفة وعناية �لإ�صالم به، وكونه من �ل�صمات �لتي يتميز بها �لمجتمع �لموؤمن، 

تلقي هذه �لوحدة �ل�صوء على هذ� �لخلق. 
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الوحدةالوحدة
22

الدر�سالدر�س
44

لُْت َر�ُضوَل اللِه �  ٤  َعْن َجِريِر بِن َعبِْد اللِه � َقاَل: )�َضاأَ

َف َب�رَشِي()1(. َعْن َنَظِر الُْفَجاَءِة؟ َفاأََمَريِن اأَْن اأَ�رْشِ

اقرتح عنواًنا منا�ضًبا للدر�س واكتبه يف اأعلى ال�ضفحة.

..................................................................................

�لفنت �لتي يتعر�س لها �لعبد يف �لدنيا فنت �صبهات وفنت �صهو�ت، وقد �أمر �لله �ملوؤمنني و�ملوؤمنات بغ�س �لب�ش ملا 
يورثه �إطالقه من مفا�صد و�أ�ش�ر، ومن �أعظم فنت �ل�صهو�ت �لفتنة بالن�صاء، وبو�بة �لوقوع يف ذلك �إطالق 
�لب�ش، لذ� حرم �لإ�صالم �لنظر �إلى غري �ملحارم من �لن�صاء و�أمر بغ�س �لب�ش، لكن لو وقع نظر �لإن�صان من 

غري ق�صد �إلى �مر�أة فما �حلكم؟ وهل ياأثم بذلك؟ وما �لت�شف �ل�صحيح حينئذ؟
تعرف على ذلك من خالل حديث جرير � �لآتي:

)١( �أخرجه م�صلم: كتاب �لآد�ب، باب نظر �لفجاءة، برقم: ) ٢١٤٨(.



97

معناهاالكلمة 
�لنظر �إلى �حلر�م بغري ق�صد.نظر الفجاءة

.......................................اأن اأ�رشف ب�رشي

معاني الكلمات

١ وجوب غ�س �لب�ش و�شفه عن �لنظر �إلى ما حرم �لله، وقد �أمر �لله به يف �صورة �لنور حيث يقول تعالى:    

.)........................................................................................................(     
٢ غ�س �لب�ش عالمة على طهارة �لنف�س، ونبل �خللق، وح�صن �لتعامل، و�أمانة فاعله؛ بخالف من يطلق

     ب�شه، فاإن ذلك عالمة على �خليانة، وخبث �لنف�س، و�صوء �خللق.
........................................،......................................... �لبعد عن �ملعا�صي،  ٣ من ثمر�ت غ�س �لب�ش: 

...........................................................................،..................................................................................

٤  �إطالق �لب�ش يوؤدي �إلى مفا�صد كثرية، منها: �نت�صار �لفاح�صة........................................،....................

....................................................................،.............................................،..........................................

٥ �لنظر �إلى ما حرم �لله �إن كان من غري ق�صد، فال �إثم فيه، لكن يجب غ�س �لب�ش مبا�شة وعدم 

     �ل�صتمر�ر يف �لنظر.
6 يعظم �لإثم بالنظر �إذ� كان عن طريق �لتج�ص�س و�ختال�س �لنظر، و�أعظم منه �لتج�ص�س على �جلري�ن.

٧  ي�صتثنى من �لتحرمي ما تدعو �إليه �حلاجة، كنظر �لرجل للمر�أة عند �إر�دة خطبتها، ونظر �لطبيب �إلى

      �ملر�أة عندما تدعو �حلاجة لذلك. 

من معاني الحديث وإرشاداتهمن معاني الحديث وإرشاداته
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 ما �ضلة غ�س الب�رش بالأمانة؟فـّكر
..............................................................................................................................

 ..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

اأتذكر دائًما اأن الله يراين فاأجتنب النظر اإلى احلرام. 	
اأجاهد نف�ضي واأ�ضتعني بالله على غ�س ب�رشي عما حترم روؤيته. 	

تطبيقات 
سلوكية
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؟؟التقويمالتقويم
�س1: اذكر ثلثة من الأحكام التي يدل عليها احلديث.

�س2: علل: يعظم الإثم بالنظر احلرام اإذا كان عن طريق التج�ض�س.
�س3: �ضاأل جرير � عن نظرة الفجاءة مع كرب �ضنه، َعَلَم يدل ذلك؟
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الوحدةالوحدة
22

الدر�سالدر�س
55

ايِن ِحنَي َيْزيِن  ٥  َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة � َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ � )َل َيْزيِن الزَّ

ِحنَي  ْمَر  اخْلَ ُب  َي�رْشَ َوَل  ُموؤِْمٌن  َوُهَو  ُق  َي�رْشِ ِحنَي  ُق  َي�رْشِ َوَل  ُموؤِْمٌن  َوُهَو 
ُبَها َوُهَو ُموؤِْمٌن()1(. َي�رْشَ

)عفة الفرج( هذه العبارة تنا�ضب اأن تكون عنواًنا للحديث، اقرتح عنواًنا اآخر واكتبه يف
 اأعلى ال�ضفحة.

..................................................................................

ناق�س مع زمالئك �أ�صباب �لوقوع يف �لزنا: 
........... ........................................ ........................................................................................................................

........... ........................................ ........................................................................................................................

.................................................... ........................................................................................................................

.................................................... ........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

)١( �أخرجه �لبخاري برقم: )٦٧٧٢ (، وم�صلم برقم: )٥٧(.
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معناهاالكلمة 
من يفعل �لفاح�صة من رجل �أو �مر�أة.الزاين

معاني الكلمات

َر من كل ما يخد�س �لعفة ويذهب �حلياء، ومن  حر�س �لإ�صالم على طهارة �ملجتمع وعفته، وَحذَّ  ١

�أعظم ذلك �لوقوع يف فاح�صة �لزنا، �أو عمل قوم لوط.
٢ �لزنا كبرية من كبائر �لذنوب، حيث ورد �لوعيد لفاعلها بعدة عقوبات، منها: نفي �لإميان �لو�جب 

عليه يف  �حَلدِّ  وثبوت   ،).............( �آية  �لفرقان  �صورة  ورد يف  �مل�صاعف، كما  بالعذ�ب  وتوعده  عنه، 
�لدنيا.

٣  من �أ�صباب �لوقوع يف �لفاح�صة: �صعف �لإميان، �إطالق �لب�ش،....................................................

....................................................................................،......................................................................

٤  من �أ�صباب �لوقاية من �لفاح�صة: تربية �لنف�س على �لإميان بالله و�خلوف منه، و��صت�صعار مر�قبته، و�لإكثار 

من �لعباد�ت خا�صة �ل�صيام، و�لت�صجيع على �لزو�ج �ملبكر، وتربية �لفتيات على �ل�صرت و�لحت�صام، ..........
....................................................................................،............................................................

٥  من �لعفة �لتعفف عما يف �أيدي �لنا�س من �لأمو�ل �لعامة �أو �خلا�صة، وعدم �لعتد�ء عليها بال�شقة �أو 

�لختال�س �أو �لنتهاب �أو �لحتيال.
6 �ل�شقة من كبائر �لذنوب حيث ورد �لوعيد ملرتكبها بعدة عقوبات، منها: ......................................

....................................................................................،.....................................................................

٧ من �لعفة �لبتعاد عن �شب �خلمر، فهي تف�صد �لعقل وتذهبه، وت�صبب �لعد�وة و�لبغ�صاء.

يف  �لوقوع  �أ�صباب  عن  ويبتعد  �خلمر،  �شب  و  و�ل�شقة،  �لفاح�صة،  فعل  يجتنب  �لعفيف  �ملوؤمن   8

ذلك، ويجعل بينه وبني �حلر�م حاجًز� بالبتعاد عن �ل�صبهات، وترك بع�س �ملباحات خوًفا من �لوقوع يف 
�ملحرمات.

من معاني الحديث وإرشاداتهمن معاني الحديث وإرشاداته
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 هل ي�ضمل الوعيد الوارد يف احلديث من �رشق �ضيئًا ي�ضريًا؟ وملاذا؟فـّكر
..............................................................................................................................

 ..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

اأحر�س على اجتناب الفاح�ضة واأ�ضبابها. 	
اأبتعد عن ال�رشقة ول اأطمع فيما يف اأيدي النا�س. 	

تطبيقات 
سلوكية

؟؟التقويمالتقويم
�س1: ما احلكمة من حترمي الزنا؟

�س2: ما ثمرات العفة عما يف اأيدي النا�س؟
�س3: اذكر �ضفتني من �ضفات اأبي هريرة �. 
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معلومات إثرائية

عن �بن عمر  قال: )�أقبل علينا ر�صول �لله � فقال: »يا مع�ش �ملهاجرين خم�س خ�صال �إذ� 
�بُتليتم بِِهنَّ و�أعوذ بالله �أن              : مل تظهر �لفاح�صة يف قوم َقطُّ حتى ُيْعِلنو� بها �إل ف�صا فيهم 

�لطاعون و�لأوجاع �لتي مل تكن م�صت يف �أ�صالفهم( )1(.
 من �لأمر��س �لتي ت�صيب من يقع يف �لزنا �أو يعمل عمل قوم لوط: )مر�س �لإيدز( نق�س �ملناعة 

لدى �لإن�صان، و�ملعروف �خت�صاًر� HIV، وهو مر�س خطري ي�صبب �لوفاة �لتدريجية حلامله.

ُتْدرُكوُهنَّ

)١( �أخرجه �بن ماجه )٤٠١٩(.
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ماذا تعلمت في هذه الوحدة؟ماذا تعلمت في هذه الوحدة؟

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

بعد اأن در�ست هذه الوحبعد اأن در�ست هذه الوحدة وتعلمت ما فيها مندة وتعلمت ما فيها من فوائد واآداب, ماذا تنوي اأن تعمل؟ فوائد واآداب, ماذا تنوي اأن تعمل؟

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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الوحدة الوحدة 
 الثالثة الثالثة

عناية االإ�سالم عناية االإ�سالم 
بالعمل املهنيبالعمل املهني
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 قول النبي � : »ما من م�ضلم يغر�س غر�ضًا.. احلديث«.
 قول النبي � : »كان زكريا جنارًا«.

١  تدرك ف�ضل العمل وفوائده.
٢  تدرك ف�ضل الزراعة وفوائدها.

٣  تدرك ف�ضل النفقة ومكانة املنفق.
٤  حترتم العمل املباح وامل�ضتغل به.

٥  حتر�س على العمل واإتقانه.

ستدرس في ستدرس في 
هذه الوحدة:هذه الوحدة:

ويتوقع منك بعد ويتوقع منك بعد 
دراستك هذه دراستك هذه 

الوحدة أن:الوحدة أن:

�لإ�صالم دين يقدر �لعمل ويدعو �إليه، وبخا�صة �لعمل �لمهني �لذي يكدح �لإن�صان فيه بيده ليعف 
نف�صه وولده، و�لم�صلم يوؤجر على �لك�صب �لحالل، و�صعيه لعفة نف�صه، و�إطعام �أهله وولده، ما د�م 

�لعمل مباًحا.
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الوحدةالوحدة
33

الدر�سالدر�س
66

ُم�ْضِلٍم  ِمْن  »َما   :  � اللِه  َر�ُضوُل  َقاَل  َقاَل:   � َماِلٍك  ْبِن  اأََن�ِس  َعْن   6
لَّ َكاَن  ْن�َضاٌن اأَْو َبِهيَمٌة اإِ ْو اإِ ُكُل ِمنُْه َطرْيٌ اأَ َيْغِر�ُس َغْر�ًضا اأَْو َيْزَرُع َزْرًعا َفَياأْ

َدَقٌة« )2(. َلُه ِبِه �ضَ
اًرا« )3(. ٧ َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة � اأَنَّ َر�ُضوَل اللِه �  َقاَل: »َكاَن َزَكِرّيا جَنَّ

بالتعاون مع زملئك حدد الفكرة الرئي�ضة للحديثني، ثم دونها يف اأعلى ال�ضفحة.

..................................................................................

َمرَّ رجل باأبي �لدرد�ء � وهو يغر�س �صجرة بدم�صق وكان � �صيًخا كبري �ل�صن، فقال �لرجل: �أتغر�س   
تدرك  فقد ل  �صنو�ت  بعد عدة  يق�صد  عام -  �إل يف كذ� وكذ�  ُتْطِعُم  �صيخ كبري، وهذه ل  و�أنت  هذه 

ثمرتها- فقال �أبو �لدرد�ء �: )ما َعَليَّ �أن يكون يل �أجُرها وياأكل ِمْنَها غريي ( )1(
 �ربط بني عمل �أبي �لدرد�ء � وحديث �أن�س � �لآتي:

)١( �لفي�س �لجاري ب�صرح �صحيح �لبخاري: ٤3١/٤.
)٢(  متفق عليه: �لبخاري: كتاب �لحرث و�لمز�رعة، باب ف�صل �لزرع و�لغر�س �إذ� �أكل منه ...، برقم: )٢3٢٠(، وم�صلم: كتاب �لم�صاقاة، 

باب ف�صل �لغر�س و�لزرع، برقم: )١٥٥3(.
)3( رو�ه م�صلم: كتاب �لف�صائل، باب في ف�صائل زكريا، برقم: )٢3٧٩(.
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)١( �أخرجه �أحمد: ) ١٨3/3(، و�لف�صيلة: �ل�صغيرة من �لنَّْخل )ل�صان �لعرب ٥١٩/١١(.

معناهاالكلمة 
دفن جذور ف�صيلة �ل�صجر يف �لرتبة.يغر�س غر�ضًا

نرث �لبذور يف �لرتبة.يزرع زرعًا
.......................................بهيمة

معاني الكلمات

زب    ُحبِّها،  على  �لنا�س  �لله  فطر  �لتي  �ليدوية  و�حلرف  �لأعمال  من  �لزر�عة   ١

  
رب ]آل عمران:١٤[.

٢ �لزر�عة �شورة للدورة �حلياتية حيث يوفر بها �لإن�صان ما يحتاجه من غذ�ء.

٣ رتب �لله �لأجر �لكثري للم�صلم �لذي يعمل يف �لزر�عة، حيث ُيكَتب له �أجٌر وثو�ٌب بكل ثمرة �أو زرع ياأكله 

�إن�صان �أو حيو�ن �أو طائر، بل وي�صتمر �أجره ما ��صتمر ذلك �ل�صجر و�لزرع وما نتج عنه. 
٤ رفع �لإ�صالم من �صاأن �لزر�عة لتكون عماًل �أخرويًّا من �أعمال �لرب، كما يف قوله �: »�إذ� قامت �ل�صاعة ويف 

يد �أحدكم ف�صيلة فليغر�صها « )١(، ملا فيها من عمارة �لأر�س.
٥ حينما تعمل وت�صعى لك�صب �لرزق �صو�ء كان بالزر�عة �أو �لنجارة �أوغريهما من �ملهن تبتغي �إعفاف نف�صك 

عن �ل�صوؤ�ل فاأنت يف عبادة توؤجر عليها. 
6 كان �أنبياء �لله   - وهم �لقدوة - يك�صبون رزقهم بعمل �أيديهم، فما من نبي �إل ورعى �لغنم،وعمل 

نبي �لله �إدري�س  يف �خلياطة،وعمل مو�صى  يف رعي �لغنم، وعمل نبي �لله د�ود  �صانع دروع، 
وعمل نوح وزكريا  يف �لنجارة، وعمل نبينا حممد � يف رعي �لغنم و�لتجارة.  

٧ �حرت�م �لعمل باأنو�عه �ملختلفة وعدم �حتقار �أي عمل �أو مهنة �إذ� كانت مباحة. 

من معاني الحديثين  وإرشاداتهمامن معاني الحديثين  وإرشاداتهما
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 هل يثاب امل�ضلم على ما �رُشق اأو اأُتلف من ماله؟ و�ضح دللة حديث اأن�س � فـّكر
على ذلك..............................................................................................................
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

اأحرتم العمل ول اأحتقر �ضيًئا منه. 	
اأجتهد يف الأكل من ك�ضب يدي، اقتداًء بالأنبياء عليهم ال�ضلة وال�ضلم. 	

تطبيقات 
سلوكية

؟؟التقويمالتقويم
ح كيف يدل حديث اأن�س � على ف�ضل ال�ضدقة. �س1: و�ضِّ

�س2: ورد يف �ضورة الأنبياء الآية رقم )80( ذكر �ضنعة نبي الله داود ، اقراأ الآية وا�ضتنبط 
منها هذه ال�ضنعة.

�س3: اكتب املهنة التي كان يعملها كل نبي يف اجلدول الآتي:

مو�سى نوح زكريا النبي

املهنة

  �س4: ما الفوائد التي يجنيها املجتمع من الزراعة؟
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معلومات إثرائية

�لزر�عة و�لنبات ميد�ن ل�صباحة �لفكر يف �لتاأمل يف خملوقات �لله تعالى مما يزيد يف �لقلب تعظيم 
�خلاّلق، وتقدير نعمه و�آلئه، و�لقر�آن �لكرمي مليٌئ بالآيات �لتي تدعو �إلى �لتفكري يف كثري 

من �لعرب �لتي تت�صل بالنبات و�لزر�عة قال تعالى:  زب ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
ۓڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ رب   ]النحل:١3[  وقال تعالى:  زب ڈ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
ک   ک  گ     زب  تعالى:   رب]يس:33-3٤[  وقال  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   
ڻ  ڻ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  
رب]الواقعة :6٢-6٧[ وقال  ڻ   ۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ    ھ   ھ       

ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ        ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   تعالى:زب 
ڱرب  ڱ       ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گگ   گ   گ   ک    ک   ک   ک   ڑ  

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  تعالى:زب  قال  ]النمل:6٠[ 

ۀ ہ ہ ہ ہ  رب  ]الرحمن:١٠-١٢[.
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أسئلة عامة

�س1: ما الأجر املرتتب على عمل امل�ضلم يف الزراعة؟

�س2: يف قوله �: »ما من م�ضلم يغر�س غر�ًضا اأو يزرع زرًعا...«، ما الفرق بني الغر�س والزرع؟

�س3: عمل النبي � يف التجارة، اذكر من �ضريته ما يوؤيد ذلك.

�س4: �ضع علمة )✓( اأمام العبارة ال�ضحيحة، وعلمة )✘( اأمام العبارة اخلطاأ مع ت�ضحيح اخلطاأ 
فيما ياأتي:

)  ( �أ. �لزر�عة من �لأعمال غير �لمحببة للنفو�س.     
)  ( ب. �لعمل في �لزر�عة من عمارة �لأر�س.     
)  ( ج. يعد �حتقار �لمهن �ليدوية من �لكبر.     
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ماذا تعلمت في هذه الوحدة؟ماذا تعلمت في هذه الوحدة؟

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

بعد اأن در�ست هذه الوحبعد اأن در�ست هذه الوحدة وتعلمت ما في اأحاددة وتعلمت ما في اأحاديثها  من فوائد واآداب, ماذا تنوي اأن تعمل؟يثها  من فوائد واآداب, ماذا تنوي اأن تعمل؟

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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الوحدة الوحدة 
 الرابعة الرابعة

مكانة املراأةمكانة املراأة
 يف االإ�سالم يف االإ�سالم
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 قول النبي �: ).. وا�ضتو�ضوا بالن�ضاء خرًيا...( احلديث.
 قول النبي �: )خريكم خريكم لأهله واأنا خريكم لأهلي(.

 حديث اأبي هريرة �:  )من اأحق النا�س بح�ضن �ضحابتي(... احلديث.
 قول النبي �: )ل يكون لأحدكم ثلث بنات اأو ثلث اأخوات فيح�ضن

     اإليهن اإل دخل اجلنة(.

١  تدرك مكانة املراأة يف الإ�ضلم.
٢  ترب والدتك وحت�ضن اإلى اأخواتك.

٣  حت�ضن التعامل مع الأهل واجلريان.
٤  تقوم بوظيفتك يف اإ�ضلح اأفراد اأ�رشتك.

ستدرس في ستدرس في 
هذه الوحدة:هذه الوحدة:

ويتوقع منك بعد ويتوقع منك بعد 
دراستك لهذه دراستك لهذه 

الوحدة أن:الوحدة أن:

كانت �لجاهلية �لأولى تحتقر �لمر�أة وت�صلبها حقها، وتوقع �لظلم بها، ونادت �لح�صارة �لغربية 
�لمعا�صرة بحقوق �لمر�أة بمفهوم يخالف فطرتها مما قو�س بناء �لأ�صرة و�أفقد �لمر�أة دورها في تربية 
فحافظ  �لإ�صالم  وجاء  و�ل�صفور،  �لتبرج  طريق  عن  و�لفتتان  للفتنة  عر�صة  منها  وجعلت  �أبنائها، 
على مكانة �لمر�أة و�صرع لها من �لأحكام و�لحقوق ما يحفظ تو�زن �لمجتمع لتوؤدي �لمر�أة و�لرجل 

وظيفتهما في �لحياة بما يتنا�صب وطبيعة خلقتهما.
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الوحدةالوحدة
44

الدر�سالدر�س
77

َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة � َعْن النَِّبيِّ � َقاَل: »َمْن َكاَن ُيوؤِْمُن ِباللِه َوالَْيْوِم   8
ِمْن  ُخِلْقَن  نَُّهنَّ  َفاإِ ا  َخرْيً ِبالنِّ�َضاِء  وا  َوا�ْضَتْو�ضُ َجاَرُه،  ُيوؤِْذي  َفَل  اْلآِخِر 
َتُه  َك�رَشْ ُتِقيُمُه  َذَهبَْت  َفاإِْن  ْعَلُه  اأَ َلِع  ال�ضِّ �َضْيٍء يِف  اأَْعَوَج  نَّ  َواإِ َلٍع،  �ضِ

ا« )1(. وا ِبالنِّ�َضاِء َخرْيً َواإِْن َتَرْكَتُه َلْ َيَزْل اأَْعَوَج َفا�ْضَتْو�ضُ
ُكْم  َخرْيُ ُكْم  »َخرْيُ َقاَل:   � النَِّبيِّ  َعْن  َعبَّا�ٍس   ْبِن  اللِه  َعبِْد  َعْن   ٩

ُكْم ِلأَْهِلي« )2(. ِلأَْهِلِه َواأََنا َخرْيُ

)حقوق الزوجة( هذه العبارة تنا�ضب اأن تكون عنواًنا للحديث، اقرتح عنواًنا اآخر واكتبه يف 
اأعلى ال�ضفحة.

..................................................................................

�ء من �صلع �أبينا �آدم، فكان �لب�ش كلهم من ذريتهم، لكن جعل �لله �ختالًفا بني �لرجل و�ملر�أة  َنا َحوَّ ُخِلقت �أُمُّ
يف �لتعامل، ويف �لأحاديث �لتالية تتعلم بع�س ما تخت�س به �ملر�أة عن �لرجل.

)١( متفق عليه: �لبخاري: في كتاب �لنكاح، باب �لو�صاة بالن�صاء برقم: )٥١٨٦(، وم�صلم : كتاب �لر�صاع، باب �لو�صية بالن�صاء، برقم :)١٤٦٨(.
)٢( �أخرجه �بن ماجه: كتاب �لنكاح، باب ح�صن معا�صرة �لن�صاء، برقم:)١٩٧٧(، و�صححه �بن حبان، برقم: )٤٢٦٠(.
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معناهاالكلمة 
�طلبو� �لو�صية من �أنف�صكم يف حقهن.ا�ضتو�ضوا

�أحد عظام �ل�صدر.�ضلع
جاء مف�ش�ً يف بع�س �لرو�يات بالطالق.ك�رشته

معاني الكلمات

١ �خللق �حل�صن �صمة �مل�صلم و�صفة من �صفاته، فاإح�صانه ي�صمل �لقريب و�لبعيد، من �أهله وجري�نه، 

و�شه يق�ش ويغيب فال يوؤذي �أهله �أو جاره.
وعدم  بحقوقها  �لقيام  �أهمية  �إلى  �إ�صارة  بذلك  �لو�صية  وكرر  خرًي�،  بالزوجة   � �لنبي  �أو�صى   ٢

�لزوجة فقال: )خريكم خريكم  �لظلم عليها، بل جعل �خلريية يف ح�صن معاملة  و�إيقاع  ��صت�صعافها 
لأهله()١(.

٣ ومن حقوق �لزوجة: 

٤ من حكمة الله يف خلق املراأة اأن جعلها ذات عاطفة وحنو و�ضفقة اأكرث من الرجل؛ لتكون �ضكًنا 

للرجل واأكرث قدرة على تربية الأطفال وال�ضرب عليهم.

من معاني الحديثين وإرشاداتهمامن معاني الحديثين وإرشاداتهما

من حقوق الزوجة

ال�ضرب على اأخطائهاح�ضن التعامل معها الإنفاق عليها
..........................................

)١( �صبق تخريجه �س ١١٦.
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٥ على �لرجال �أن     كو� طبيعة �ملر�أة ويعاملوها بلطف وتقدير و�حرت�م مل�صاعرها.

6 �لتعامل مع �لزوجة باجلفاء و�لغلظة قد يجرح م�صاعرها ويوؤثر يف عاطفتها ويكدر نف�صيتها، مما قد 

يوؤدي �إلى هدم �لبيوت بالطالق و�لفر�ق.
٧ لقد كان ر�صول �لله � �لقدوة يف ح�صن تعامله مع �أهل بيته، فكان � ي�صامر زوجاته، ورمبا 

�صهر مع �إحد�هن ي�صمع حديثها ويوؤ�ن�صها، و�إذ� دخل بيته � فاإنه يكون يف مهنة �أهله.

ما اأثر قوة العاطفة عند املراأة على ا�ضتقرار البيت وقوة الرتابط بني اأفراد الأ�رشة؟فـّكر
..............................................................................................................................

 ..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

اأح�ضن تعاملي مع اأهل بيتي. 	
اأقدر مكانة املراأة واأثرها يف املجتمع. 	

تطبيقات 
سلوكية

يدر
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؟؟التقويمالتقويم
�س1: للمراأة مكانة عظيمة لعظم ما تقوم به، بنيِّ وظيفة املراأة يف املجتمع.

�س2: بنيِّ الأ�ضلوب الأمثل يف التعامل مع: 
- الأخت. - البنت.  - الزوجة.    - الأم.  

�س3: ما اخلري الذي ميكن اأن تقدمه لأهلك، كي تنال اخلريية الواردة يف حديث 
؟ ابن عبا�س 

�س4: علم يدل تكرار الو�ضية بالن�ضاء يف حديث اأبي هريرة �؟
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الوحدةالوحدة
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َيا  َفَقاَل:)  اإَِلى َر�ُضوِل اللِه �  اأَِبي ُهَرْيَرَة � َقاَل: َجاَء َرُجٌل  َعْن   ١٠

َك«، َقاَل ُثمَّ  َحاَبِتي؟ َقاَل: »اأُمُّ َر�ُضوَل اللِه َمْن اأََحقُّ النَّا�ِس ِبُح�ْضِن �ضَ
َك«، َقاَل: ُثمَّ َمْن؟  َك«، َقاَل: ُثمَّ َمْن؟ َقاَل: »ُثمَّ اأُمُّ َمْن؟ َقاَل:»ُثمَّ اأُمُّ

َقاَل:ُثمَّ اأَُبوَك()1(.

ن من اإجابتك عنواًنا للدر�س واكتبه يف املكان املخ�ض�س. ما منزلة حق الأم؟ كوِّ

..................................................................................

�صف معاناة �لأم يف حملها وولدتها ور�صاعها وتربيتها، ثم قارن بني ذلك وتقدمي حقها يف �حلديث �لآتي:

)١( متفق عليه: �لبخاري: في كتاب �لأدب، باب من �أحق �لنا�س بح�صن �ل�صحبة، برقم: )٥٩٧١(، وم�صلم : كتاب �لبر و�ل�صلة و�لآد�ب، باب بر �لو�لدين 
و�أنهما  �أحق برقم: )٢٥٤٨(.
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معناهاالكلمة 
.......................................اأحق النا�س

بري و�صلتي�ضحابتي

معاني الكلمات

١ �لو�لد�ن هما �أولى �لنا�س بح�صن �ل�صحبة و�لع�شة، و�لأم على �خل�صو�س لها مكانة عظيمة ومنـزلة كبرية، 

فقد �أعظم �لإ�صالم حقها وقدمها يف �لرب و�لإح�صان على غريها.
�لتعب و�ملعاناة يف �حلمل  بِرِّ �لأب مع عظم حقه؛ لأن �لأم كان لها من  م على  ِّ �لأم وُقدِّ ِ
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ما العلمات التي ت�ضتدل بها على ر�ضا اأمك عنك؟فـّكر
..............................................................................................................................

 ..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

هما. 	 ُر لهما َحقَّ اأََبرُّ والديَّ واأَُقدِّ
تطبيقات 
سلوكية

؟؟التقويمالتقويم
ا، الأم اأو الأب؟ وملاذا؟ �س1:اأيهما اأعظم حقًّ

�س2: ملاذا يت�ضاهل بع�س النا�س برب الأم؟
ُّ بها اأُمَّك. َ
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معلومات إثرائية

عن �أُ�َصري بن جابر قال: كان عمر بن �خلطاب � �إذ� �أتى عليه �أمد�د �أهل �ليمن �صاألهم �أفيكم 
�أَُوي�س بن عامر؟ حتى �أتى على �أوي�س، فقال: �أنت �أوي�س بن عامر؟ قال: نعم، قال: من ُمر�د ثم 
من َقَرن؟ قال نعم، قال: فكان بَك بََر�ٌس فرب�أت منه �إل مو�صع درهم؟ قال نعم، قال: لك و�لدة؟ 
قال: نعم، قال: �صمعت ر�صول �لله � يقول: »ياأتي عليكم �أوي�س بن عامر مع �أمد�د �أهل �ليمن 
من مر�د، ثم من َقَرن كان به بََر�ٌس فرب�أ منه �إل مو�صع درهم، له و�لدة هو بها بَرٌّ لو �أق�صم على 

�لله لأبره فاإن ��صتطعت �أن ي�صتغفر لك فافعل فا�صتغفر يل فا�صتغفر له٠٠٠« )١(.
عن عائ�صة  قالت: قال ر�صول �لله �: »منت فر�أيتني يف �جلنة، ف�صمعت �صوت قارئ يقر�أ، 
فقلت: من هذ�؟ فقالو�: حارثة بن �لنعمان«، فقال ر�صول �لله �: »كذلك �لرب،كذلك �لرب« قال: 

وكان �أبرَّ �لنا�س باأمه )٢(.

)١( �أخرجه م�صلم برقم )٢٥٤٢(.
)٢( �أخرجه �أحمد برقم )3٦/٦( و�صححه �بن حبان: برقم )٧١٥(.
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»َل  َقاَل:   � اللِه  َر�ُضوَل  اأَنَّ   � ْدِريِّ  اخْلُ �َضِعيٍد  اأَِبي  َعْن   ١١

ُن َفُيْح�ضِ اأََخَواٍت  َثَلُث  اأَْو  َبنَاٍت  َثَلُث  ِلأََحِدُكْم   َيُكوُن 
نََّة«)1(.  اإَِلْيِهنَّ اإِلَّ َدَخَل اجْلَ

رتب العناوين الآتية من حيث الأكرث �ضمولية ملو�ضوع احلديث، ثم اكتب الأول منها  يف اأعلى ال�ضفحة.
- ف�ضل الإح�ضان للبنات والأخوات.  - تربية البنات والأخوات.   - ف�ضل الإح�ضان للبنات.  

..................................................................................

ما �ل�صبل �ملو�صلة �إلى �جلنة؟ تناق�س مع زمالئك و�صجل ثالثًة منها.
........... ........................................ ........................................................................................................................

........... ........................................ ........................................................................................................................

........... ........................................ ........................................................................................................................

)١( �أخرجه �أبو د�ود برقم )٥١٤٧(، و�لترمذي برقم )١٩١٢(. 

�قر�أ �حلديث �لآتي لتتعرف على �إحدى �ل�صبل �لتي يغفل عنها كثري من �لنا�س:
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معناهاالكلمة 
�لتقييد بثالث لي�س �شًطا، لورود �أحاديث يف �ثنتني وو�حدة.ثلث بنات ...

فيح�ضن اإليهن
جاء �لإح�صان يف بع�س �لرو�يات مف�ًش� بـ)�ل�صرب و�لإطعام و�ل�صقي 

و�لك�صاء و�لإيو�ء و�لرحمة و�لكفالة و�لتاأديب و�لتزويج( ويجمع 
هذه كلها �لإح�صان.

معاني الكلمات

من معاني الحديث وإرشاداتهمن معاني الحديث وإرشاداته

ا �أم زوجًة �أم بنًتا �أم �أخًتا، و�أنزلها مكانتها و�أعطاها حقوقها.  ١ �عتنى �لإ�صالم باملر�أة �صو�ء �أكانت �أمًّ  
٢ �لهتمام بالبنات و�لأخو�ت، و�لإح�صان �إليهن وحمبتهن فيه ف�صل عظيم وذلك �أنه طريق �إلى دخول  

 ........................................................................................................................      
٣ �لعاقل يفرح بقدوم �لبنت وي�ش بذلك، ول يف�صل �لذكور على �لإناث يف �لرتبية و�لإح�صان، فاجلميع هبة من   

�لله وف�صل، قال تعالى: چ     چ ]الشورى:٤٩[ .
٤ من �آثار تقدمي �لذكور على �لإناث يف �لرتبية و�لإح�صان: وقوع �لظلم على �لبنات و�لأخو�ت، .....................  

...................................................................................................

٥ من �صور �لإح�صان �إلى �لبنات و�لأخو�ت، �لتعامل معهن باأدب وح�صن خلق، وتربيتهن على �ل�صرت و�لعفاف،   
و�لنفقة عليهن، ..........................................،...............................................،.............................................
�أما ما خالف �ل�شع فال يعد �إح�صاًنا بل من �لإ�صاءة و�خليانة، مثل: عدم  6 �شط �لإح�صان �أن يو�فق �ل�شع،   

َفُيْلبِ�ُصُهنَّ ما ينايف �لعفة و�حلياء، .....................  تعليمهن ما ل ي�صع جهله من �أمور �لدين، و�لت�صاهل يف �للبا�س 
................................................................،................................................،......................................... 

٧ �لإح�صان �ملو�صل للجنة هو �لإح�صان �مل�صتمر باأن تتم رعاية �لبنات �أو �لأخو�ت وي�صتمر �لإح�صان �إليهن. 
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ما اأثر الإح�ضان للبنات والأخوات على الأ�رشة؟فـّكر
..............................................................................................................................

 ..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

اأح�ضن اإلى اأخواتي واأعتني بهن. 	
اأ�رش بقدوم املولودة الأنثى كما اأ�رش بقدوم الذكر. 	

تطبيقات 
سلوكية
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؟؟التقويمالتقويم
�س1:ما احلكمة من تخ�ضي�س البنات والأخوات بالف�ضل يف هذا احلديث؟

�س2: اذكر �ضوًرا من الإح�ضان اإلى الأخوات والبنات.
�س3: ما العلقة بني هذا احلديث وحديث: )كلكم راع ...(؟

�س4: علل : الأب العاقل يفرح بقدوم البنات.
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أسئلة عامة

�س1: ما الفكرة امل�ضرتكة بني درو�س الوحدة؟ 
�س2: اأكمل الفراغات الآتية:

من حقـوق �لزوجـة: ....................................................،..................................................  

مــن حـقــوق �لأم:  ....................................................،..................................................  
من حقوق �لبنات و�لأخو�ت: .......................................،..................................................  

�س3: ا�ضتنبط من كل حديث من اأحاديث الوحدة حكًما فقهيًّا.

�س4: ما الفائدة التي جتنيها الأ�رشة من وجود العاطفة واملودة والرحمة عند الأم؟
�س5: بنيِّ ف�ضيلة من ف�ضائل ما يلي:

      �أ. �لتعامل �حل�صن مع �لزوجة.
    ب. بر �لو�لدين.

�س6: اذكر مثاًل لكل مما ياأتي:
      �أ. معاملة �لنبي � لأهل بيته.

    ب. �لرب بالأم.
ج. �لإح�صان لالأخو�ت.  

     د.  �لإح�صان للبنات.
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ماذا تعلمت في هذه الوحدة؟ماذا تعلمت في هذه الوحدة؟

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

بعد اأن در�ست هذه الوحبعد اأن در�ست هذه الوحدة وتعلمت ما في اأحاددة وتعلمت ما في اأحاديثها  من فوائد واآداب, ماذا تنوي اأن تعمل؟يثها  من فوائد واآداب, ماذا تنوي اأن تعمل؟

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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الوحدة الوحدة 
 الخامسة الخامسة

عناية االإ�سالم عناية االإ�سالم 
بال�سحةبال�سحة
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ستدرس في ستدرس في 
هذه الوحدة:هذه الوحدة:

ويتوقع منك بعد ويتوقع منك بعد 
دراستك لهذه دراستك لهذه 

الوحدة أن:الوحدة أن:

�إليه، و�لجهاد في �صبيله،  �لموؤمن ماأمور بعبادة �لله و�إ�صالح دنياه، و�إقامة �صرع �لله، و�لدعوة 
وهذه �لماأمور�ت تحتاج �إلى �صالمة �لبدن وقوته، فالموؤمن يعتني ب�صحته وقوة بدنه ليتمكن من عبادة 

�لله و�لقيام ب�صريعته.
ا �لنف�س �أمانة من �لأمانات �لتي �وؤتمن �لإن�صان عليها فال يجوز له تعري�صها �إلى  وجعل �لإ�صالم �أي�صً
ما فيه �صررها �أو هالكها، و�إذ� �أ�صيب بمر�س �أو جر�ح ونحوها فعليه �ل�صعي في �صفائها عن طريق 
�لتد�وي، وفي وحدة عناية �لإ�صالم بال�صحة �صيتبين لك مدى عناية �لإ�صالم بالنف�س �لب�صرية و�هتمامه 

بما يبعد عنها �لأمر��س، وعنايته بالتد�وي عند وقوع �لأمر��س. 

 قول النبي �: »كل م�ضكر حرام...« احلديث.
 قول النبي �: »تداووا عباد الله فاإن الله ل ي�ضع داًء...« احلديث.
 قول النبي �: »الفطرة خم�س، اأو خم�س من الفطرة: اخلتان،....«

     احلديث.

١  تدرك اأهمية ال�ضحة والعافية والقوة اجل�ضمية.
٢  ت�ضت�ضعر عناية الإ�ضلم بالبدن.
٣  تبتعد عن كل ما ي�رش بالبدن.

٤  تدرك اأثر امل�ضكرات واملخدرات على الفرد واملجتمع.
٥  تدرك اأهمية العناية بخ�ضال الفطرة.



132

الوحدةالوحدة
55

الدر�سالدر�س
1010

١٢  َعْن َجاِبِر ْبَن َعبِْد الله   َقاَل:َقاَل َر�ُضوُل اللِه �: »ُكلُّ ُم�ْضِكٍر َحَراٌم، اإِنَّ َعَلى 

َباِل، َقاُلوا: َيا َر�ُضوَل  ُب امْلُ�ْضِكَر اأَْن َي�ْضِقَيُه ِمْن ِطينَِة اخْلَ اللِه َعزَّ َوَجلَّ َعْهًدا مِلَْن َي�رْشَ
اَرُة اأَْهِل النَّاِر«)1(. َباِل؟ َقاَل:َعَرُق اأَْهِل النَّاِر اأَْو ُع�ضَ اللِه َوَما ِطينَُة اخْلَ

َنَتَداَوى؟  اأََل  اللِه  اْلأَْعَراُب: »َيا َر�ُضوَل  َقاَلْت  َقاَل:   � يٍك  ْبِن �رَشِ اأُ�َضاَمَة  َعْن    ١٣

اأَْو َقاَل  َفاًء،  َلُه �ضِ َع  اإِلَّ َو�ضَ ْع َداًء  َفاإِنَّ اللَه َلْ َي�ضَ َتَداَوْوا؛  َيا ِعَباَد اللِه  َنَعْم  َقاَل: 
َدَواًء اإِلَّ َداًء َواِحًدا، َقاُلوا: َيا َر�ُضوَل اللِه َوَما ُهَو؟ َقاَل: الَْهَرُم« )2(.

)حترمي امل�ضكرات والأمر باملداواة( هذه العبارة تنا�ضب اأن تكون عنواًنا للدر�س اقرتح عنواًنا اآخر واكتبه
 يف اأعلى ال�ضفحة.

..................................................................................

)�لوقاية خري من �لعالج( 
قاعدة تعارف عليها �لأطباء و�حلكماء، ولقد جاء �لإ�صالم مقرًر� لهذه �حلقيقة، مطبًقا لها يف �أحكامه وت�شيعاته، 

فتجده حرم ما ي�ش �لبدن و�لعقل �بتد�ء؛ و�أمر بالعالج و�ل�صتطباب �إذ� وقع �ملر�س كما يف �حلديثني �لآتيني: 

)١( �أخرجه م�صلم برقم )٢٠٠٢(. 
)٢( �أخرجه �أبو د�ود برقم )3٨٥٥(، و�لترمذي برقم )٢٠3٨(.
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معناهاالكلمة 
كل ما �أذهب �لعقل.كل م�ضكر

�ل�صيخوخة.الهرم

معاني الكلمات

من معاني الحديثين وإرشاداتهمامن معاني الحديثين وإرشاداتهما

١ �عتنى �لإ�صالم بال�صحة فحرم كل ما يوؤدي �إلى �إتالف �لبدن �أو �لعقل جزئيًّا �أو كليًّا.  
٢ من �أمثلة ما حرم وقاية للبدن: حترمي تناول ما فيه �صم، ...............................................................................  

....................................................................................

٣ من �أمثلة ما حرم وقاية للعقل: حترمي �خلمور و�مل�صكر�ت، ..........................................................................  
....................................................................................

٤ �مل�صكر�ت و�ملخدر�ت وما �صابهها تعد من �ملحرمات �ملنت�شة و�لتي تفتك بالعقل وت�ش به، ولها �أ�ش�ر دينية   
................................................................................. �أ�ش�رها:  فمن  و�قت�صادية،  و�جتماعية  ونف�صية  و�صحية 
...............................................،...........................................................،...................................................

............................................،.............................................................،....................................................

٥ توعد �لله متعاطي �مل�صكر�ت بعقوبة �صديدة يوم �لقيامة، وهي:...................................................................  
6 يدخل يف �لتحرمي �شب �لدخان و�إن كان ل يذهب �لعقل �إل �أن �شره على �لبدن كبري، فمن م�صاره:   

...............................................................................،.................................................................................

..............................................................................،.................................................................................

٧ من عناية �لإ�صالم بال�صحة �أنه �أباح �لتد�وي �إذ� وقع �ملر�س، وذلك بالذهاب �إلى من له علم بالطب وخو��س   
�لعالج.

8 �لتد�وي ل يتنافى مع �لتوكل على �لله، بل هو من �لأخذ بالأ�صباب �مل�شوعة.  
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٩ من رحمة �لله بعباده �أن جعل لكل د�ء دو�ء، ليفتح �ملجال لأهل �لخت�صا�س يف �لبحث و�لتجريب، ويفتح   
�لأمل و�لرجاء للمر�صى باإمكانية عالج �لأمر��س �لتي يظن �أنها م�صتع�صية.

١٠ �لتد�وي يكون بالأدوية �ملعنوية مثل: قر�ءة �لقر�آن، و�لأدعية و�لأذكار �ل�شعية، ويكون كذلك بالأدوية   
�ملادية، مثل: �لعقاقري �لطبية. 

يف احلديث ت�ضجيع على البحث العلمي، بنيِّ ذلك.فـّكر
..............................................................................................................................

 ..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

اأبتعد عن كل ما يذهب العقل وي�رش بالبدن. 	
اإذا مر�ضت اأتوكل على الله واأتناول الدواء. 	

تطبيقات 
سلوكية

؟؟التقويمالتقويم
�س1: ما اأثر امل�ضكرات على الفرد واملجتمع؟

�س2: جاء يف املثل العربي )درهم وقاية خري من قنطار علج( ما املراد بهذا املثل؟ مثل ل�ضحته 
مبثال من الأحكام ال�رشعية.

�س3: هل التداوي ينايف التوكل على الله؟ بني ذلك.
�س4: ا�ضتنبط فائدة من كل حديث.

�س5: اذكر ف�ضيلة لكل من:
. جابر بن عبدالله -

- اأ�ضامة بن �رشيك �.
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معلومات إثرائية

فمن  �خلطورة  بالغة  و�أ�ش�رها  زماننا هذ�،  �نت�شت يف  �مل�صكر�ت و�ملخدر�ت جرمية خطرية  تعاطي 
ذلك:

�، فمنها: ١- �أ�ش�ر �صحية وهي كثرية جدًّ
�أ- هبوط عام يف �جلهاز �لع�صبي �ملركزي.

ب- ت�صلب �ل�ش�يني.

ج- �ل�صعف �جل�صمي.
د- ��صطر�ب �جلهاز �لتنف�صي وم�صالكه و�لتهاب �ل�صعب.

هـ- حرمان �جلهاز �له�صمي من �لكميات �ملطلوبة للج�صم.
ا فمنها: ٢- �أ�ش�ر نف�صية وهي كثرية �أي�صً

�أ- عند �قرت�ب موعد �لتعاطي تنتاب �ملدمن �أعر��س ت�صتد تدريجيًّا وهي توتُّر و�صعور بقلق �صديد 
و�نقبا�س وهبوط ع�صبي ل ي�صتقر �ملدمن معه ويكون يف حالة بكاء ت�صلُّ �جل�صَد عن �حلركة 

ر. حني جتيء �لنوبة �إلى �أن يتعاطى �ملخدِّ
ب - �عتقاد متعاطيه �أنه قادر على كل �صيء ويعي�س يف �أفكار وهمية.

ر، ويتاأمل �إذ� مل يتعاطه. ج- �ملدمن يكون د�ئًما ذلياًل يف تهيُّج وتذلُّل حتى يف �ش�ئه للمخدِّ
3- �أ�ش�ر �جتماعية ومنها:

ي ذلك �إلى عدو�نه على �لآخرين،  �أ- �ملخدر�ت تعمل على جت�صيم �مل�صاعر و�لنفعالت، فيوؤدِّ
فهي باعث للجرمية.

د �لقريب �أحياًنا،   ب �لبعيد يف �لنظر ويبعِّ ب- �لت�صبب يف حو�دث �ل�صيار�ت؛ لأن تناوله يقرِّ
فيقع �حلادث ول ي�صعر �ل�صائق.

�أهله و�أولده، بل رمبا  �لعدو�ن على  �ملدمن من  ب�صبب ما يح�صل من  �لتفّكك �لأ�شي  ج- 
بالهتك،  �لعر�س  �أو على  بالقتل  �لعدو�ن  �إلى درجة   �لتعدي قد ي�صل  و�لده وو�لدته، وهذ� 

ك �لأ�ش بذلك، فيوؤدي �إلى تفّكك �ملجتمع. فتفكَّ
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الوحدةالوحدة
55

الدر�سالدر�س
1111

َعــــــْن اأَِبي ُهَرْيَرَة � َقاَل: �َضِمْعــــُت النَِّبيَّ � َيُقــــوُل:»الِْفْطَرُة   ١٤

َوَنتُْف  َوال�ْضِتْحَداُد،  َتاُن،  اخْلِ الِْفْطَرِة  ِمَن  َخْم�ٌس  اأَْو  َخْم�ٌس 
اِرِب«)1(. اْلإِْبِط، َوَتْقِليُم اْلأَْظَفاِر، َوَق�سُّ ال�ضَّ

خـ�ســــال الـفـطـــرة

)١( �أخرجه �لبخاري برقم )٥٨٨٩(، وم�صلم برقم )٥١٨(. 
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معناهاالكلمة 
من �ل�صنة.من الفطرة

قطع �جللدة �لز�ئدة من ر�أ�س ذكر �ملولود.اخلتان
حلق �صعر �لعانة.ال�ضتحداد

معاني الكلمات

من معاني الحديث وإرشاداتهمن معاني الحديث وإرشاداته

١ �عتنى �لإ�صالم بنظافة �جل�صد وتطهريه من كل دن�س، حتى يكون �جل�صم نظيًفا ح�صن �ل�صورة، ومن ذلك ما   
�شعه من خ�صال �لفطرة �خلم�س �لو�ردة يف �حلديث.

٢ �خلتان و�جب، �ُشع لوقاية �جل�صم من �لنجا�صات و�لأمر��س، ولأجل �إمتام �لطهارة.  
٣ �ل�صتحد�د ونتف �لآباط �ُشعا للوقاية مما ي�صببه ذلك �ل�صعر من �لرو�ئح �لناجتة عن �لتعرق.  

٤  تقليم �لأظفار وق�س �ل�صارب �ُشعا لتح�صني �لهيئة.  
٥  يتعلق بهذه �خل�صال م�صالح دينية ودنيوية �أخرى، منها:  

�متثال �أمر �ل�صارع.  	
�لإح�صان �إلى �ملخالط و�ملجال�س بكف ما يتاأذى به من ر�ئحة كريهة. 	
�أدعى لنب�صاط  	 �لهيئة �جلميلة كان  �إذ� بد� يف  �لتاآلف، لأن �لإن�صان  �أ�صباب  �ملحافظة على �ملروءة من 

�لنف�س �إليه، فيقبل قوله، ويحمد ر�أيه. 
6 ينبغي لك �أن تتعاهد نف�صك بالقيام بهذه �خل�صال، فكلما منا �ل�صعر وطالت �لأظفار فبادر باإز�لتها؛ لتحافظ على 

نظافتك وح�صن مظهرك.
٧ ترك حلق �لعانة وعدم تقليم �لأظفار �أكرث من �أربعني يوًما خالف لل�صنة، حلديث �أن�س � قال: )ُوقِّت لنا يف 

ق�س �ل�صارب، وتقليم �لأظفار، ونتف �لإبط، وحلق �لعانة، �أن ل نرتك �أكرث من �أربعني ليلة(.
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اربط بني القيام بخ�ضال الفطرة والوقاية من الأمرا�س.فـّكر
..............................................................................................................................

 ..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

اأزيل ال�ضعر املاأمور باإزالته واأقلم اأظفاري واأتابع نف�ضي يف ذلك. 	
اأحر�س على طهارتي ونظافتي وح�ضن رائحتي. 	

تطبيقات 
سلوكية

؟؟التقويمالتقويم
�س1:بنيِّ احلكمة من م�رشوعية كل من:

- تقليم الأظفار. - نتف �ضعر الإبط.  - اخلتان. 
ح كيف تكون املحافظة على خ�ضال الفطرة �ضبًبا من اأ�ضباب التاآلف. �س2: و�ضِّ

�س3: ما املدة التي ل ينبغي اأن يتجاوزها امل�ضلم يف ق�س الأظفار وحلق العانة
وق�س ال�ضارب ونتف الإبط؟ 
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وسع معلوماتك

وجد )جنز برغ( )�أحد �أطباء �لغرب( �أن ٩٥% من �لتهابات �ملجاري �لبولية عند �لأطفال حتدث 
عند غري �ملختونني، ويوؤكد �أن جعل �خلتان �أمًر� روتينيًّا يجري لكل مولود يف �لوليات �ملتحدة 
منع حدوث �أكرث من ٥٠ �ألف حالة من �لتهاب �حلوي�صة و�لكلية �صنويًّا عند �لأطفال. ويوؤكد 
توؤدي يف  و�أنها  �لأطفال  عند  �لبولية  �ملجاري  �لبالغة للتهاب  �خلطورة  �لبار  علي  د. حممد 

3٥% من �حلالت �إلى جترثم �لدم وقد توؤدي �إلى �لتهاب �ل�صحايا و�لف�صل �لكلوي.
ويقول �لربوف�صور )كلو دري( )�أحد �أطباء �لغرب(: »ميكن �لقول وبدون مبالغة باأن �خلتان �لذي 
يجري للذكور يف �صن مبكرة يخف�س كثرًي� من ن�صبة حدوث �ل�شطان يف �لع�صو �لتنا�صلي 

لديهم، مما يجعل �خلتان عملية �شورية ل بد منها للوقاية من حدوث �لأور�م �خلبيثة«.
كتاب اخلتان, حل�سان با�سا
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أسئلة عامة

�س1: ما الفكرة امل�ضرتكة بني درو�س الوحدة؟ 
�س2: اأكمل الفراغات الآتية:

�ل�صحة و�لعالج تق�صم �إلى: �لوقاية، و .............................................................................. 	

من �صور �لتد�وي �ملباحة: ...................................................،........................................... 	

من �صور �لتد�وي �ملحرمة: ...................................................،......................................... 	

من حكم حترمي �مل�صكر�ت: ..................................................،.......................................... 	

من خ�صال �لفطرة: ................................................................،........................................ 	

.......................................................،.................................................................... ..........

�س3: ا�ضتنبط من كل حديث من اأحاديث الوحدة حكًما فقهيًّا.

�س4: ما الفائدة التي يجنيها املجتمع من انت�ضار الهتمام بال�ضحة ونظافة البدن؟

�س5: رتِّب ال�ضحابة الآتية اأ�ضماوؤهم بح�ضب الأكرث رواية للحديث:
�أ. جابر بن عبد�لله �.  

ب. �أ�صامة بن �شيك �.  

ج. �أبو هريرة �.  
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ماذا تعلمت في هذه الوحدة؟ماذا تعلمت في هذه الوحدة؟

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

بعد اأن در�ست هذه الوحبعد اأن در�ست هذه الوحدة وتعلمت ما في اأحاددة وتعلمت ما في اأحاديثها  من فوائد واآداب, ماذا تنوي اأن تعمل؟يثها  من فوائد واآداب, ماذا تنوي اأن تعمل؟

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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ثالًثا:ثالًثا: التوحيد التوحيد
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الوحدة الوحدة 
األولىاألولى

اإ�سافة النعم اإىل اهلل تعاىل اإ�سافة النعم اإىل اهلل تعاىل 
والتحذير مما ي�ساد ذلكوالتحذير مما ي�ساد ذلك
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إضافة النعم إلى اهلل تعالى والتحذير مما يضاد ذلكإضافة النعم إلى اهلل تعالى والتحذير مما يضاد ذلك

اأمثلة لنعم الله

الله هو المنعم

�ضكر النعم

كفر النعمة

درجات ال�ضكر

عاقبة كفر النعم

اأركان ال�ضكر

من اأ�ضباب كفر النعم

�ضكر النعمة من حقوق الله

من �ضور كفر النعم
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اأخي الطالب...
بنهاية هذه الوحدة نتوقع: 

�أن ت�صت�صعر قدر نعمة �لله عليك.  

�أن حْتذر من ن�صبة �لنعم لغري �لله.  
�أن ت�صت�صعر �أن كفر �لنعم �صبب لزو�لها.  

�أن تعطي �أمثلة لن�صبة �لنعم لغري �لله.  
�أن تبني �أركان �ل�صكر ودرجاته.  

�أن تبني �صور كفر �لنعم.  
�أن تطبق ما در�صته على �ألفاظ تت�صمن �إ�صافة �لنعم لغري �لله.  

�أن تبني �أحكام �لألفاظ �لتي تت�صمن �إ�صافة �لنعم لغري �لله.  
�أن ت�صتخرج ن�صو�صًا من �لقر�آن �لكرمي تت�صل ب�صكر �لنعم.  

�أن حتلل ق�صة �لأبر�س و�لأقرع و�لأعمى �لو�ردة يف �حلديث.  

أهداف الوحدة:أهداف الوحدة:
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اإ�سافة النعم اإىل اهلل تعاىل
والتحذير مما ي�ساد ذلك

الوحدةالوحدة
11

1  تاأمل يف نف�ضك وحاول اأن تعدد نعم الله عليك.
2  تاأمل يف بلدك وحاول اأن تعدد نعم الله فيه.

3  تاأمل يف الأر�س وال�ضماء وحاول اأن تعدد نعم الله فيهما.
�إن نعم �لله كثرية ل يح�صيها �لعد، ول يحيط بها �أحد �إل �لله �صبحانه قال تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    

ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ )١(.

متهيدمتهيد

11ن�ساط ن�ساط 

تعاون مع زملئك يف ا�ضتنتاج تعريٍف للنعمة: .......................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

)١( ]�إبر�هيم:3٤[.



149

اأمثلة لنعم الله
�أينما تاأمل �لإن�صان: يف �ل�صماو�ت ويف �لأر�س،يف نف�صه و�ملجتمع من حوله،يف حا�شه وما�صيه،�صريى نعم �لله عز 

وجل �صاهدة على رحمته بخلقه و�إح�صانه �إليهم،وتف�صله عليهم.

ومن نعم الله عز وجل على النا�س ما يلي:

 ت�صخري �لكون لهم وتي�صري �صبل �لعي�س يف �لأر�س قال تعالى:  چ ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۈئ   ۆئ     ۇئۆئ   ۇئ      وئ   وئ    ەئ   ەئ   ائ   ىائ   ى   ې   ې   ې   ې    ۉ   ۉ  
ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   حئ    جئ   ی   ی   ی   ىئی   ىئ     ىئ   ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ  

ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ٿ چ )١(. 
و�لهد�ية  دينه،  ملعرفة  منهم  �ملوؤمنني  ووفق  �لكتب،  عليهم  و�أنزل  �لر�صل،  �إليهم  �أر�صل  باأن  لهم،  �لهد�ية  �أ�صباب  توفري    

لأف�صل �ش�ئعه، قال تعالى: چ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  
ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئچ )٢(.

  خلق �لله �لنا�س يف �أح�صن �صورة، قال تعالى: چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ  چ)3(.

چکک  ک        ک  گ  گ   گ  گ   تعالى:  قال  خلقه،  من  على كثري  وتف�صيلهم  �آدم  لبني  �لله  تكرمي    
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻچ)٤(.

)١(  ]�إبر�هيم:3٢-3٤[.                     )٢(  ]�آل عمر�ن:١٦٤[.
)3(  ]�لنفطار:٦-٧[.                        )٤(  ]�لإ�صر�ء:٧٠[.
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الله هو املنعم  
�لنعم كلها من �لله عز وجل كما قال تعالى: چ ىئ  ىئ  ی   ی    ی  ی چ )١(.   

فيه  فاملنعم  �لإن�صان وينتجه  �لنعم، وما ي�صنعه  �لله يعد من كفر  لغري  فن�صبتها  �لله؛  �إلى غري  �لنعم  ن�صبة  فال يجوز 
حقًا هو �لله عز وجل؛ لأنه هو �لذي منح �لإن�صان �ل�صحة و�لقوة و�لعلم، و�لعقل �لذي يفكر به، و�ملو�د �لتي 

ي�صتخدمها، فهو �ملنعم �صبحانه �أوًل و�آخر�ً.
لذ� فمن متام توحيد �لعبد �أن يوؤمن باأن �لنعم كلها من عند �لله عز وجل، و�أن ي�صيفها �إليه �صبحانه، ويثني عليه 

بها، وي�صتعني بها على طاعته.
ن�ضبة بع�س النعم اإلى اخللق

وحني يح�صن �إلينا �أحٌد من �لب�ش مباله �أو جاهه فاإنه �صبب لنعمة �لله، و�ملنعم �حلقيقي هو �لله عز وجل، فن�صكر من 
�أح�صن �إلينا ونكافوؤه، وت�صح ن�صبة �لنعمة �إليه على �أنه �صبب على �صبيل �لإخبار مع �لتوجه لله بالعرت�ف بها و�أد�ء 

�صكرها، فهذه �لن�صبة جائزة ول �صيء فيها  كما يف قوله تعالى: چ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ )٢(، فاأنعم �لله على زيد بن حارثة  بالهد�ية و�لإ�صالم، و�أنعم عليه 

�لنبي  بالعتق، ف�صح ن�صبة هذه �لنعمة للنبي  لأنه �صبب لها و�لله هو �لذي �أجرى �لعتق على يديه.

22ن�ساط ن�ساط 

اكتب ثلثًا من اأوجه تف�ضيل الله للنا�س وتكرميهم على بقية املخلوقات: .................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

)١( ]�لنحل:٥3[.
)٢( ]�لأحز�ب:3٤[.
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)١(  ]�لنحل:١١٤[.                     )٢(  ]�لأعر�ف:١٤٤[.

)3(  ]�لزمر:٦٦[.                        )٤(  ]�آل عمر�ن:١٤٥[.

�ضكُر اللِه على ِنعمِه
�ضكر النعمة من حقوق الله تعالى  

من حقوق �ملنعم عز وجل علينا �أن ن�صيف �لنعم �إليه، ون�صكره عليها، قال تعالى:  چ ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  
ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک              ک   کچ)١(.

و�أمر نبيه مو�صى  باأن يكون من �ل�صاكرين، فقال: چ پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ)٢(.
كما �أمر نبيه  بذلك فقال:  چ ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ)3(.

ووعد �ل�صاكرين بح�صن �جلز�ء فقال:  چ ھ  ھ  چ)٤(.

اأركان ال�ضكر  
ل�سكر النعمة اأركان ثالثة, هي:

1  الإقرار بالنعمة: �أي �لعرت�ف بها يف �لقلب و�أنها من ف�صل �لله و�إنعامه على �لعبد.
2  ن�ضبتها اإلى املُنعم: وذلك بالل�صان كالتحدث بها و�لثناء على �لله وحمده عليها.

3  َبْذُلها فيما ُيِحُب املُنعُم اأن ُتبذَل فيه: باأن ُت�شف هذه �لنعم �لتي هي ِمن �لله يف طاعة �لله.
فمثال ذلك:

نعمة الب�رش: من نعم الله على العبد ف�ضكر الله عليها يقت�ضي ما يلي:
 �أن يعرتف بذلك ويقدر هذه �لنعمة. 

 �أن يحمد �لله ويثني عليه �أن جعل له عينني يب�ش بهما. 
 �أن ي�شف هذه �لنعمة فيما ير�صي �لله فيبتعد عن �لنظر �حلر�م.
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33ن�ساط ن�ساط 

طبق الأركان الثلثة على مثال اآخر:
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

درجات ال�ضكر
ال�سكر على درجتني: 

�ضكر واجب:  وهو �أن ياأتي بالو�جبات ويتجنب �ملحرمات.
�ل�صابقني  �لفر�ئ�س و�جتناب �ملحرمات، وهذه درجة  �أد�ء  بعد  �لطاعات  بنو�فل  �أن يعمل  وهو  �ضكر م�ضتحب:  
�لله  تاأخر و�صكر  منها وما  تقدم  ما  ذنوبه  �لله عليه مبغفرة  فاأنعم  �ل�صاكرين  �أف�صل    �ملقربني، وقد كان قدوتنا 

َرْت قدماه من كرثة قيامه وتهجده لله)١(. و�جتهد يف طاعته فكان يقوم من �لليل حتى تفطَّ

)١( �أخرجه �لبخاري برقم: )١٠٧٨(، وم�صلم برقم: )٢٨٢٠(.

ال�ضكر

واجب العرتاف بالقلب

م�ضتحب بذلها فيما يحب �ضبحانه

ن�ضبتها لله عزوجل
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كفر النعم 
بقلبه  �لله  �أنكر نعم  �لتوحيد، فمن  يتم  بالقلب، وبذلك  بالل�صان و�عرت�ًفا  �لله قوًل  �إلى  �لنعم  �إ�صافة  �لو�جب على �خللق 

ول�صانه فذلك كافٌر كفر�ً �أكرب.
ومن �أقر بقلبه �أن �لنعم كلها من �لله وحده، وهو بل�صانه تارة ي�صيفها �إلى �لله وتارة ي�صيفها �إلى نف�صه وعمله و�إلى �صعي 

غريه فهذ� من �لكفر �لأ�صغر.
�لله تعالى، و�أن يجاهد نف�صه على ذلك حتى يتحقق له  �إلى  �إل  �لنعم  �أن يتوب منه، و�أن ل ي�صيف  �لعبد  فيجب على 

�لتوحيد.
�صماء  �إثر  على  باحلديبية،  �ل�صبح  �صالة    �لله  ر�صول  لنا  �صلى  قال:  �أنه  �جلهني   خالد  بن  زيد  عن   
ور�صوله  �لله  قالو�:  ربكم؟«،  قال  ماذا  تدرون  »هل  فقال:  �لنا�س  على  �أقبل  �ن�شف  فلما  �لليل،  من  كانت 
فذلك  ورحمته،  الله  بف�ضل  ُمطرنا  قال:  من  فاأما  وكافر،  بي  موؤمن  عبادي  من  »اأ�ضبح  قال:  �أعلم، 
 .)١( بالكوكب«  وموؤمن  بي  كافٌر  فذلك  وكذا،  كذا  ِبنَْوِء  قال:  من  واأما  بالكوكب،  وكافر  بي  موؤمن 

اأنواع كفر النعم
النوع الأول: اإ�سناد النعمة اإىل �سعي ال�سخ�س وجهده: 

كقول �ل�صخ�س هذ� مايل ورثته عن �آبائي �أو ح�صلت عليه بكدي وتعبي، فهذ� له �أحو�ل:
١- �أن ينكر نعمة �لله عليه بقلبه فهذ� كفر �أكرب مناف للتوحيد.

٢- �أن يقر بنعمة �لله عليه بقلبه لكن ي�صيفها �إلى كده �أو حظه متنا�صيًا ف�صل �لله عليه فهذ� من �لكفر �لأ�صغر -كفر �لنعم-.
3- �أن تكون مقالته �ملق�صود بها �خلرب فقط كمن �صئل من �أين لك هذ� �ملال؟ فقال: ورثته عن �أبي ومق�صوده �خلرب فهذ� 

جائز.
قال تعالى:چ ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ     پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  

ٹ        ٹٹ   ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ چ )٢( .
قال قتادة: على علم مني بوجوه �ملكا�صب، وقال �آخرون: على علم من �لله �أين له �أهل  )3(، فيكون �ملر�د بقوله   

    چ ٻ  ٻ     پ چ )٤( �أحد معنيني:

)١(  متفق عليه، �لبخاري برقم: )٨٤٦(،و م�صلم برقم: )٧١(.
)٢( ]�لق�ص�س:٧٨[. 

  )3(  �أخرجه �بن �أبي حامت يف تف�صريه )3٠١٢/٩( عن �ل�صدي.
)٤(  ]�لق�ص�س:٧٨[.
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  الأول: �أنه ن�صب ح�صول �لنعمة ل�صعيه وك�صبه وعلمه متنا�صيًا ف�صل �لله عليه فهذ� �إنكاٌر منه �أن يكون ما �أ�صابه 
من �لنعمة بف�صل �لله. 

 الثاين: �أَنّ �لله �أعطاه ذلك لكونه �أهاًل لهذه �لنعمة وهذ� �إنكاٌر منه �أي�صًا �أن يكون لله �لف�صل عليه.
النوع الثاين: التعبيد لغري اهلل تعاىل: 

قال �لله تعالى: چ ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ چ )١(.
فمن �أنعم �لله عليهم بالأولد، فعليهم �أن ي�صكرو� �لله على �إنعامه، و�أن ل ُيَعبِّدو� �أولدهم لغري �لله، �أو ي�صيفو� 

�لنعم لغري �لله، فاإن ذلك كفر�ن للنعم.
النوع الثالث:الت�سريك مع اهلل باإ�سافة النعم اإىل غريه: 

فل يجوز ن�ضبة النعم لغري الله كن�ضبة النعم للأ�ضباب وهي حالت:
 �أن تن�صب �لنعمة �إلى �صبب ظاهر له �أثر مع ن�صيان �لله عز وجل م�صبب �لأ�صباب فهذ� نق�س يف كمال �لتوحيد، 
قال تعالى: چ ک  ک  ک  ک  گ       چ )٢(. �أي: ينكرون �إ�صافتها �إلى �لله، كمن ين�صب نعمة 
�ل�صري يف �لبحر و�ل�صالمة من خطره �إلى �لريح وحذق �ملالح، فيقول: كانت �لريح طيبة و�ملالح حاذًقا، ويدخل 

يف ذلك قول: »لول فالن مل يكن كذ�«.
 �أن تن�صب �لنعمة �إلى �صبب ظاهر، لكن مل يثبت كونه �صببًا ل �شعًا ول ح�صًا، فهذ� نوع من �ل�شك �لأ�صغر، 

وذلك مثل: �لتَِّولة، و�لقالئد �لتي يقال: �إنها متنع �لعني، وما �أ�صبه ذلك.
 �أن تن�صب �لنعمة �إلى �صبب خفي ل تاأثري له �إطالقًا،كاأن يقول: لول �لويل فالن ما ح�صل كذ� وكذ�، فهذ� 

�شك �أكرب؛ لأنه يعتقد بهذ� �لقول �أن لهذ� �لويل ت�شفًا يف �لكون مع �أنه ميت.

اأنواع كفر النعم

اإ�ضناد النعمة اإلى �ضعي 
ال�ضخ�س وجهده

الت�رشيك مع الله باإ�ضافة 
النعم اإلى غريه

التعبيد لغري الله تعالى
123

)١( ]�لأعر�ف:١٩٠[.
)٢( ]�لمائدة:٨3[.
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عاقبة كفر �لنعم
قال  �ل�صديد،  بالعذ�ب  �صكرها  يوؤِد  بنعمه ومل  �لله من كفر  توعد  فقد  �لدنيا و�لآخرة،  �لنعم عو�قب وخيمة يف  لكفر 
تعالى:  چ ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃچ )١(، وهذ� ي�صمل عذ�ب 

�لدنيا و�لآخرة كما �أخرب �لله عن �مل�شكني، بقوله: چ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  
کچ )٢(، فاأحلو� قومهم د�ر �خلزي يف �لدنيا ويف �لآخرة عذ�ب جهنم و�لعياذ بالله.

و�لعقوبة على كفر �لنعم تاأتي بعد ��صتدر�ج �لله ملن كفر بها يف �لدنيا حيث يزد�د كفر�ً ويزيده �لله �إنعامًا حتى �إذ� متادى 
�أخذه �لله �أخذ عزيز مقتدر فعن عقبة بن عامر  عن �لنبي   قال: » اإذا راأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معا�ضيه 

ما يحب، فاإمنا هو ا�ضتدراج « )3(. ثم تال ر�صول �لله  : چېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  
حئ   مئ  ىئ     يئ  جب  حب  خب  مب   ىب  يب  جت  چ )٤(.

ومن عقوبات كفر �لنعم:

2  حلول غ�صب �لله. 1  زو�ل �لنعمة و�ملباغتة بالعذ�ب.   
4  �لبتالء باخلوف. 3   �لبتالء باجلوع .    

6  نق�س �لثمر�ت بقلة �لربكة يف �ملح�صول و�لأمطار. 5   نق�س �لأنف�س باملوت وقلة �لولد و�نت�صار �لأمر��س. 

)١( ]�إبر�هيم:٧[.                          )٢( ]�إبر�هيم:٢٨[.

)3( �أخرجه �أحمد )١٤٥/٤(.          )٤( ]�لأنعام:٤٤[.
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العقوبة التي تدل الآيةم
وجه الدللةعليها

1

ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   چ  تعالى:  قال 
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  
ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  

ڃ  ڃچ )١(.

2
جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ    چ  تعالى:  قال 
حئ  مئ  ىئ  يئ    جب  حب   خب  مب  

ىب  يب  جت    حت  چ  )٢(.

3

پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ         ٱ   چ  تعالى:  قال 
ٿ   ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ       ڀڀ    ڀ   پ  
ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ  

ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ)3(.

4
ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    چ  تعالى:  قال 
گ   ک   ک   ک   ک   ڑڑ    ژ   ژ   ڈ  

گچ)٤(.

44ن�ساط ن�ساط 

ــا،  ــهـ ــيـ ــلـ عـ هذه مموعة من الآيات تدل على عاقبة كفر النعم، تاأمل فيها، ثم بني العقوبة التي تدل  
ووجه الدللة:

)١(  ]�لنحل:١١٢[.                     )٢(  ]�لأعر�ف:٩٥[.
)3(  ]�صباأ:١٥-١٦[.                    )٤(  ]طه:٨١[.
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منوذج من عاقبة كفر �لنعم

ق�س علينا �لنبي  ق�صة فيها بيان عاقبة كفر �لنعم، وجز�ء �صكرها.
ْقَرَع َواأَْعَمى،  اِئيَل: اأَْبَر�َس َواأَ عن �أبي هريرة  �أَنَُّه �صمع َر�ُصوَل �للَِّه  يقول: ))اإِنَّ َثَلَثًة من َبِني اإِ�رْشَ  
َوِجلٌْد  َح�َضٌن  َلْوٌن  قال:  َلْيَك؟  اإِ َحبُّ  اأَ �َضْيٍء  اأَيُّ  فقال:  اْلأَْبَر�َس  َفاأََتى  َمَلًكا  َلْيِهْم  اإِ َفَبَعَث  َيبَْتِلَيُهْم  اأَْن  الله  َفاأََراَد 
َح�َضٌن، َوَيْذَهُب َعِنّي الذي قد َقِذَريِن النا�س به، قال: َفَم�َضَحُه، َفَذَهَب عنه َقَذُرُه، فاأعطي َلْوًنا َح�َضًنا َوِجلًْدا 
اَء)1(، فقال:  ِبُل اأو قال الَْبَقُر - �َضَكّ اإ�ضحاق - فاأعطي َناَقًة ُع�رَشَ َح�َضًنا، قال: َفاأَيُّ امْلَاِل اأََحبُّ اإَِلْيَك؟ قال: اْلإِ

َباَرَك الله لك فيها.
َلْيَك؟ قال: �َضَعٌر َح�َضٌن، َوَيْذَهُب َعِنّي الذي قد َقِذَريِن  اإِ َحبُّ  قال: َفاأََتى اْلأَْقَرع، فقال: اأَيُّ �َضْيٍء اأَ  
َلْيَك؟ قال: الَْبَقُر اأو اْلإِِبُل، فاأعطي  النا�س به، َفَم�َضَحُه َفَذَهَب عنه، واأعطي �َضَعًرا َح�َضًنا، قال: اأَيُّ امْلَاِل اأََحبُّ اإِ

َبَقَرًة َحاِمًل، فقال: َباَرَك الله لك فيها.
ي َفاأُْب�رِشَ ِبِه النا�س، َفَم�َضَحُه َفَردَّ الله  َلْيَك؟ قال: اأَْن َيُردَّ الله علي َب�رَشِ َحبُّ اإِ َفاأََتى اْلأَْعَمى، فقال: اأَيُّ �َضْيٍء اأَ

ُه، قال: َفاأَيُّ امْلَاِل اأََحبُّ اإَِلْيَك؟ قال: الَْغنَُم، فاأعطي �َضاًة َواِلًدا. اإليه َب�رَشَ
َفاأُْنِتَج َهَذاِن، َوَولََّد هذا، َفَكاَن ِلَهَذا َواٍد من اْلإِِبِل، َوِلَهَذا َواٍد من الَْبَقِر، َوِلَهَذا َواٍد من الَْغنَِم.

َباُل)2(  وَرِتِه َوَهْيَئِتِه، فقال: َرُجٌل ِم�ْضِكنٌي وابن �َضِبيٍل، قد اْنَقَطَعْت ِبَي احْلِ قال: ُثمَّ اإنه اأتى اْلأَْبَر�س يف �ضُ  
�َضَن َوامْلَاَل  لَْد احْلَ �َضَن َواجْلِ يف �َضَفِري هذا، فل َبَلَغ يل الَْيْوَم اإل ِباللَِّه ُثمَّ ِبَك، اأَ�ْضاأَُلَك ِبالَِّذي اأَْعَطاَك اللَّْوَن احْلَ
ُقوُق َكِثرَيٌة )3(، فقال له: َكاأَيِنّ اأَْعِرُفَك، اأََلْ َتُكْن اأَْبَر�َس َيْقَذُرَك النا�س،  َبِعرًيا اأََتَبلَُّغ به يف �َضَفِري، فقال: احْلُ
َك الله اإلى  َ ريَّ َفِقرًيا، َفاأَْعَطاَك الله الْـَماَل؟ فقال: اإمنا َوِرْثُت هذا الْـَماَل َكاِبًرا عن َكاِبٍر، قال: اإن ُكنَْت َكاِذًبا َف�ضَ

ما ُكنَْت.

)١( هي �لناقة �لتي �أتى عليها يف �حلمل ع�شة �أ�صهر. 

)٢(  �أي �ل�صبل وهو �مل�صافر �لذي قامت به �حلاجة فعجز عن �إمتام �صفره.

)3( �أي تعلق باملال حقوق كثرية فلم يبق لك فيه حق.
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وَرِتِه َوَهْيَئِتِه، فقال له ِمثَْل ما قال ِلَهَذا، َوَردَّ عليه ِمثَْل ما َردَّ عليه هذا، فقال  قال َواأََتى اْلأَْقَرع يف �ضُ  
َك الله اإلى ما ُكنَْت. َ ريَّ له: اإن ُكنَْت َكاِذًبا َف�ضَ

َباُل يف  وَرِتِه َوَهْيَئِتِه، فقال: َرُجٌل ِم�ْضِكنٌي وابن �َضِبيٍل، قد اْنَقَطَعْت ِبَي احْلِ قال: فاأََتى اْلأَْعَمى يف �ضُ  
َك �َضاًة اأََتَبلَُّغ بها يف �َضَفِري، فقال:  �َضَفِري، فل َبَلَغ يل الَْيْوَم اإل ِباللَِّه ُثمَّ ِبَك، اأَ�ْضاأَُلَك ِبالَِّذي َردَّ َعَلْيَك َب�رَشَ
ئَْت، َفَواللَِّه َل اأَْجَهُدَك الَْيْوَم ب�ضيء اأََخْذَتُه ِللَِّه،  ئَْت، َوَدْع ما �ضِ قد كنت اأَْعَمى َفَردَّ الله علي َب�رَشِي، َفُخْذ ما �ضِ

اِحَبْيَك(( )1(. ْك َماَلَك، َفاإِنَّـَما اْبُتِليُتْم، َفَقْد ر�ضي الله َعنَْك، َو�َضِخَط على �ضَ فقال: اأَْم�ضِ

)١( �أخرجه �لبخاري برقم )3٢٧٧(، وم�صلم برقم )٢٩٦٤(.

55ن�ساط ن�ساط 

       ا�ضتخرج من الق�ضة ال�ضابقة: 
النعم التي اأنعمها الله على الثلثة:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

عاقبة كفر النعم:
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

عاقبة �ضكر النعم:
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
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قراءات إثرائية

�حلفاظ على �لأطعمة باأي �صكل من �أ�صكال �حلفظ؛ هو من �صكر هذه �لنعمة، قال �لله تعالى: چ چ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژچ)١(. و�أما �ل�صتهانة بالنعم ورميها مع �لنفايات 
فغاية يف �لإ�ش�ف و�لتبذير، �لذي هو �صمة �ملتغطر�صني، و�ملتكربين ومن ل يقدر لالأمور قدرها، قال �لله تعالى:

 چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺچ )٢(.
چ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ىئ  ی    یی  ی  جئ   بقوله:  �ملبذر  منزلة  �صبحانه عن  و�أخرب 

حئ  مئچ )3(.
ونتيجة �لإ�ش�ف و�لتبذير، و�لكفر بالنعم نتيجة �صيئة للغاية: عقوبات �صتى دمار وخر�ب، وتفرق و�صتات، نحو ما ذكره 

�لله عن قوم �صباأ:  چ ٱ  ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  
ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

ڃ  ڃ   ڃ  چ)٤(.
و�ل�صتهانة بالنعم، ورميها مع �لنفايات فيه ك�ش لقلوب �لفقر�ء و�مل�صاكني؛ فهم ل يجدون ما ي�صدون به رمقهم، وهذه 

�لنعم ترمى مع �لنفايات، وما يرمى من بع�س �لبيوت قد يكفي لعائلة كاملة من �لعو�ئل �لفقرية.

)١(  ]�لبقرة:١٧٢[.                     )٢(  ]�لأعر�ف:3١[.

)3(  ]�لإ�صر�ء:٢٦-٢٧[.             )٤(  ]�صباأ:١٥-١٦[.
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�س1:  ما حكم ن�ضبة النعم اإلى غري الله؟ مع التمثيل وال�ضتدلل.
�س2:  ما الآثار املرتتبة على كفر النعم؟
�س3:  من اأي درجات ال�ضكر ما يلي:

الدرجةاملثالم

جنا من حادث فهجر �ملعا�صي �صكر�ً لله١

�أكل طعامًا فحمد �لله و�أثنى عليه٢

رزق مبولود ف�صجد �صجود �ل�صكر3

�س4: نعم الله كثرية، اذكر نعمتني من نعم الله يف متمعك، ثم بني كيف يوؤدي العبد �ضكرهما؟ 
وكيف يكون كافرًا بهما؟  

�س5: بني احلكم يف الأقوال الآتية:
منحت �لطبيعة �أ�صباب �حلياة على �لأر�س. 	

بف�صل جنوم �لو�صم َكرُثَِت �لأمطار. 	

و�لد�ي لهما ف�صل كبري علي. 	

�لله ي�ش لالإن�صان �أ�صباب �لتقدم �لطبي و�ل�صناعي. 	

�أح�صن �إيلَّ جاري �أحمد بالقيام ب�صوؤون بيتي يف غيابي. 	
�س6: مثل لعقوبة كفر النعم يف الدنيا مما جرى للأمم ال�ضابقة.

؟؟التقويمالتقويم
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الوحدة الوحدة 
الثانيةالثانية

التحذير من األفاظ تت�سمنالتحذير من األفاظ تت�سمن
م�ساواة اهلل تعاىل بخلقهم�ساواة اهلل تعاىل بخلقه
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التحذير من ألفاظ تتضمن مساواة اهلل تعالى بخلقهالتحذير من ألفاظ تتضمن مساواة اهلل تعالى بخلقه

قول ما �ضاء الله و�ضاء فلن

قول لول الله وفلن

الحلف بغير الله

الت�ضمي باأ�ضماء الله

التعبيد لغير الله

الت�ضمي باأو�ضاف الله



163

اأخي الطالب...
بنهاية هذه الوحدة نتوقع: 

�أن حتذر من �لألفاظ �ملوؤدية �إلى م�صاو�ة �ملخلوق باخلالق.  

�أن متثل لالألفاظ �ملوؤدية �إلى م�صاو�ة �خلالق باملخلوق.  

�أن متثل  لالألفاظ �ل�شكية وحتذرها.  

�أن حتذر من قول: ما �صاء �لله و�صئت، ولول �لله وفالن ونحوهما.  

�أن تقارن بني �أحو�ل قول ما �صاء �لله و�صاء فالن.  

�أن تقارن بني �أحو�ل قول لول �لله وفالن.  

�أن تبني �أنو�ع �لت�صوية يف �لأ�صماء بني �خلالق و�ملخلوق.  

�أن تقدر خطورة �ل�شك �لأ�صغر.  

�أن تر�صد بع�س مظاهر �شك �لألفاظ.  

أهداف الوحدة:أهداف الوحدة:
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اأمر ال�رشع بحفظ الل�ضان وحذر من األفاظ كثرية ملا فيها من املفا�ضد وقد مر بك اأثناء درا�ضتك   
ملقرر التوحيد مناذج لهذه الألفاظ، تعاون مع زملئك يف تذكرها واكتبها يف اجلدول الآتي مع بيان 

العلة يف النهي عنها:

علة النهياللفظ املنهي عنهم

١..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

٢..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

3..................................................

..................................................

..................................................

.................................................

٤..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

التحذير من 
األفاظ تت�سمن م�ساواة اهلل تعاىل بخلقه

الوحدةالوحدة
22

متهيدمتهيد
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خطورة الألفاظ التي توهم م�ضاواة الله بخلقه
�آفات �لل�صان كثرية، منها �لإ�صاءة للنا�س بال�صب و�ل�صتم و�لكذب و�لغيبة، ومنها َلْب�ُس �حلق بالباطل.

ومن �أخطرها و�أ�صدها �صناعة تلك �لألفاظ �لتي ظاهرها �مل�صاو�ة بني �خلالق و�ملخلوق،وذلك ملا تت�صمنه من �ل�شك 
وجعل �لأند�د مع �لله، قال تعالى:چ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  چ)١(. 

قال �بن عبا�س  يف تف�صري هذه �لآية: ) �لأند�د: هو �ل�شك �أخفى من دبيب �لنمل على �صفاة �صود�ء يف ظلمة 
�لليل؛ وهو �أن تقول: و�لله وحياتك يا فالن، وحياتي، وتقول: لول كليبة هذ� لأتانا �لل�صو�س، ولول �لبط يف 
�لد�ر لأتانا �لل�صو�س، وقول �لرجل ل�صاحبه: ما �صاء �لله و�صئت، وقول �لرجل: لول �لله وفالن. ل جتعل فيها 

فالنًا هذ� كله به �شك ( )٢(.

الألفاظ التي توهم م�ضاواة الله بخلقه
حذر �ل�شع من �لألفاظ �لتي توهم م�صاو�ة �لله بخلقه، ومنها ما يلي:

اأوًل:قول ما �ضاء الله و�ضئت
هذه �للفظة تفيد �أن للعبد م�صاركة مع �لله يف �مل�صيئة. 

وهي من �ل�شك �لأ�صغر، و تكون �شًكا �أكرب �إذ� �عتقد �أن فالًنا مثل �لله يف �لعظمة، و�أنه ي�صتقل بامل�صيئة دون 
�لله، عن عبد�لله بن عبا�س : �أن رجاًل قال للنبي : ما �صاء �لله و�صئت، قال: )جعلت لله ندًا؟ ما �ضاء الله 

وحده()3(.

)١( �أخرجه �بن �أبي حامت يف تف�صريه )١ / ٦٢ (
)٢(  ]�لبقرة:٢٢[.

)3(  �أخرجه �لبخاري يف �لأدب �ملفرد  �س ٢٧٤( و�لن�صائي يف �ل�صنن �لكربى )٦ / ٢٤٥(، و�أحمد يف م�صنده )١/ ٢٨3(.
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 ويجوز �أن يقال ما �صاء �لله ثم �صاء فالن فتكون م�صيئة �لعبد تابعة مل�صيئة �لله ل م�صاوية لها، فعن حذيفة  ، عن 
�لنبي  قال: )) َل َتُقوُلوا: ما �َضاَء الله َو�َضاَء ُفَلٌن، َوَلِكْن ُقوُلوا: ما �َضاَء الله ُثَمّ �َضاَء ُفَلٌن (( )١(.

ثانيًا: قول: لول الله وفلن
هذه �للفظة تفيد �أن للعبد م�صاركة مع �لله يف �لنعمة وي�صبه هذه �للفظة �ألفاظ �أخرى مثل: 

  هذ� من �لله ومنك.     �أنا بالله وبك.
  مايل �إل �لله و�أنت.      �أنا متوكل على �لله وعليك.

�إلى غري ذلك من �لعبار�ت �لفا�صدة �لتي تفيد ت�شيك غري �لله مع �لله، �أو تعظيم غري �لله عظمة ت�صاوي ما يجب لله.
وهذ� �لنوع من �ل�شك �إذ� �عتقد �أن لأحد عظمة وقدر�ً كعظمة �لله وقدره فهو �شك �أكرب، و�إذ� مل يعتقد ذلك فهو 

من  �ل�شك �لأ�صغر �لذي ل يخرج �صاحبه من �مللة، وهو حمرم يجب �لنتهاء عنه و�لتوبة منه.

حالت قول: ما �ضاء الله

ما�ضاء الله وحده

اأكملها

ما�ضاء الله و�ضاء فلن ما �ضاء الله ثم �ضاء فلن

�شك �أ�صغر: �إذ� مل جائز
يرد بها تعظيم فالن 
كتعظيم �لله، �أو �أن 

م�صيئته م�صتقلة

�شٌك �أكرب: �إذ� 
�عتقد �أن فالنًا مثل 
�لله يف �لعظمة، 

و�أنه ي�صتقل بامل�صيئة 
دون �لله

)١(  �أخرجه �أبود�ود برقم)٤٩٨٠(، و�أحمد يف م�صنده)3٨٤/٥(.
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ثالثًا: احللف بغري الله
�إل بالله كان �حللف بغري �لله �شكًا وقد جاء يف   ملا كان �حللف تعظيمًا للمحلوف به و�أن هذ� �لتعظيم ل يليق 
�أحاديث كثرية �لتحذير من �حللف بغري �لله، وو�صفه �لنبي  باأنه �شك، و�ملر�د به �ل�شك �لأ�صغر، �أما �إذ� كان 
مًا عند �حلالف �إلى درجة م�صاو�ته بالله فهذ� �شك �أكرب. ومن �لأحاديث قوله : ) من حلف  �ملحلوف به  ُمعظَّ

بغري الله فقد كفر اأو اأ�رشك( )١(.
وكذلك حديث �بن عمر  مرفوعًا: )األ، اإن الله ينهاكم اأن حتلفوا باآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله 

اأو لي�ضمت ( )٢(.
وقد جاءت كفارة ذلك من حديث �أبي هريرة  مرفوعًا: )من حلف، فقال يف حلفه:باللت والعزى فليقل: 

ل اإله اإل الله( )3(.

حالت قول: لول الله

لول الله وحده

اأف�ضُلها واأكمُلها

لول الله وفلن لول الله ثم فلن

جائز �إذ� كان �لعمل 
�ملعلق بـ لول يقدر عليه 

فالن

�شك �أ�صغر �إذ� مل 
يرد بها تعظيم فالن 

كتعظيم �لله

يكون �شكًا �أكرب 
�إذ� �عتقد �أن فالنًا 
مثل �لله يف �لعظمة 

و�لقدر.

)١( رو�ه �أبو د�ود برقم: )3٢٥١(، و�لرتمذي برقم: )١٥3٥(.
)٢( متفق عليه: �لبخاري برقم: )٦١٠٨(، وم�صلم برقم: )١٦٤٦(.

)3( رو�ه �لبخاري برقم: )٦١٠٧(، وم�صلم برقم: )١٦٤٧(.
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ن�ساط ن�ساط 

 ومن اأمثلة احللف بغري الله: 
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

)١(  ]مرمي:٦٥[.

)٢( �أخرجه �أبو د�ود برقم )٤٩٥٥(، و�لن�صائي برقم )٥3٧٨(.

)3( �أخرجه �لبز�ر يف م�صنده 3/٢٢٠.

رابعًا: الت�ضمي باأ�ضماء الله تعالى التي اخت�س بها نف�ضه  

�ق �أو �لرب �أو �لرحمن، ونحو ذلك من �لأ�صماء �أو �ل�صفات �لتي تخت�س بالله جل  زَّ كالت�صمي بالله �أو �خلالق �أو �لرَّ
وعال؛ قال تعالى: چڀ  ڀ   ڀ    ڀچ )١(. 

: »اإن الله هو احلكم، واإليه احلكم َفِلَم ُتْكنَى اأبا  وعن �أبي �شيح  �أنه كان يكنى �أبا �حلكم فقال له �لنبي 
احلكم«، فقال: اإن قومي اإذا اختلفوا يف �ضيء اأتوين فحكمت بينهم فر�ضي كل الفريقني، فقال: ما اأح�ضن 
هذا، فما لك من الولد؟ قلت: �رشيح، وم�ضلم، وعبد الله، قال: من اأكربهم؟ قال: �رشيح، قال: فاأنت 

اأبو �رشيح«)٢(. 

خام�ضًا: التعبيد لغري الله

ل يجوز �لتعبيد لغري �لله عز وجل مطلقًا، ومن �لأ�صماء �ملعبدة لغري �لله عبد �حلارث، عبد �لر�صول، عبد �لنبي، 
عبد�حل�صني، عبد �لأمري، وغريها من �لأ�صماء �لتي تفيد �لتعبيد لغري �لله عز وجل.

 : وهذه �لأ�صماء يجب تغيريها ملن ت�صمى بها �أو �صماه �أهله بها، قال �ل�صحابي �جلليل عبد �لرحمن بن عوف 
كان ��صمي عبد عمرو ف�صماين ر�صول �لله  عبد �لرحمن )3(. 
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�ضاد�ضًا: الت�ضمي با�ضم ل ي�ضدق و�ضفه اإل على الله عز وجل 

كالت�صمي مبلك �لأمالك ونحوه، وهذ� �لنوع من �لأ�صماء يحرم �لت�صمي به ويجب تغيريه.  
  �لنبي  عن    هريرة  �أبي  عن  �ل�صحيح  يف  و   .)١( ڀچ  ڀ     ڀ    چڀ   وجل:  عز  �لله  قال   
ى َمِلَك اْلأَْمَلِك، َل َماِلَك اإل الله عزوجل ((، قال �ُضْفَياُن: ِمثُْل �َضاَهاْن �َضاْه )2(. قال: )) اإَِنّ اأَْخنََع ا�ْضٍم ِعنَْد الَلِّه: َرُجٌل ي�َضَمّ  

ويف رو�ية: )) اأَْغَيُظ َرُجٍل على الَلِّه يوم الِْقَياَمِة َواأَْخَبُثُه (( )3(.  
مهينًا. �لله  عند  فكان  و�لفخر  �لرفعة  �أر�د  حيث  ق�صده  بنقي�س  فيعاقب  �أو�صع،  يعني:  )�أخنع(  وقوله   

ويلحق بالت�صمي مبلك �لأمالك �لت�صمي بقا�صي �لق�صاة.  
وقد غلظ �لنبي  يف هذ� حفظًا للتوحيد ولأ�صماء �لله و�صفاته، ودفعًا لو�صائل �ل�شك.  

)١( ]مرمي:٦٥[. 
)٢(  �أخرجه م�صلم برقم )٢١٤3(.
)3(  �أخرجه م�صلم برقم )٢١٤3(.

)٤( �صورة �ل�صجدة، �لآية )١٦(.
)٥( رو�ه �لرتمذي ٤ /3٠٨   ح٢٦١٦ وقال ح�صن �صحيح.

قراءات إثرائية

عن معاذ بن جبل  قال كنت مع �لنبي  يف �صفر فاأ�صبحت يومًا قريبًا منه ونحن ن�صري فقلت: يا ر�صول �لله، �أخربين 
بعمل يدخلني �جلنة، ويباعدين عن �لنار. قال: »لقد �ضاألتني عن عظيم، واإنه لي�ضري على من ي�رشه الله عليه، تعبد الله ول 
اأبواب اخلري؟  ت�رشك به �ضيئا، وتقيم ال�ضلة، وتوؤتي الزكاة، وت�ضوم رم�ضان، وحتج البيت« ثم قال: »األ اأدلك على 
چتتجافى  تال  ثم  قال  الليل«.  من جوف  الرجل  و�ضلة  النار،  املاء  يطفئ  اخلطيئة كما  تطفئ  وال�ضدقة  جنة،  ال�ضوم 

جنوبهم عن �مل�صاجعچ )٤(، حتى بلغ چيعملونچ ثم قال:»األ اأخربك براأ�س الأمر كله وعموده وذروة �ضنامه؟« قلت: 
بلى يا ر�صول �لله. قال:»راأ�س الأمر الإ�ضلم، وعموده ال�ضلة، وذروة �ضنامه اجلهاد« ثم قال:»األ اأخربك مبلك ذلك 
فقال: به؟  نتكلم  مبا  ملوؤ�خذون  و�إنا  �لله  نبي  يا  فقلت:  هذ�«  عليك  قال:»كف  بل�صانه  فاأخذ  �لله.  نبي  يا  بلى  قلت:   كله؟« 

»ثكلتك اأمك يا معاذ وهل يكب النا�س يف النار على وجوههم اأو على مناخرهم اإل ح�ضائد األ�ضنتهم« )٥(.
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األفاظ توهم م�ضاواة الله بخلقه

قول ما �ضاء الله و�ضاء فلن

الأمانةاحللف بغري الله

اق، الرحمن زَّ اخلالق، الرَّ

عبدالنبي، عبدالكعبة، 
عبدالر�ضول

قا�ضي الق�ضاة، ملك الأملك

الت�ضمي باأ�ضماء الله تعالى 
التي اخت�س بها نف�ضه

التعبيد لغري الله

الت�ضمي با�ضم ل ي�ضدق 
و�ضفه اإل على الله عز وجل

قول لول الله وفلن

1

2

3

4

5

6
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�س1:  مثل ملا ياأتي: 
١-  لفظ من �لألفاظ �ملوؤدية �إلى م�صاو�ة �ملخلوق باخلالق.

٢-  �حللف بغري �لله.
3-  �لت�صمي با�صم ل ي�صدق و�صفه لغري �لله عز وجل.

�س2:  متى يكون قول ) ما �ضاء الله و�ضاء فلن ( �رشكًا اأكرب؟ ومتى يكون �رشكًا اأ�ضغر؟
�س3:  ميز بني الألفاظ ال�رشكية والألفاظ غري ال�رشكية، فيما ياأتي:

غري �شكية �شكية     ١- ما �صاء �لله ثم �صئت.     

غري �شكية �شكية     َقِت �لد�ر.    ٢- لول �لله ثم �حلار�س ل�ُشِ

غري �شكية �شكية     3- �حللف بالنبي.      

غري �شكية �شكية     ٤- �لت�صمي بعبد�مللك.      

غري �شكية �شكية     ٥- �لت�صمي بعبد�ل�صم�س.     

غري �شكية �شكية     ٦- و�صف �إن�صان مبالك �مللك.    

�س4: متى يكون قول: ) لول الله ثم فلن ( جائزًا؟ ومتى يكون حمرمًا؟
�س5: بني اأنواع الت�ضوية يف الأ�ضماء بني اخلالق واملخلوق.

�س6: ا�ضتدل ملا ياأتي:

١- �أن من �ل�شك قول ما �صاء �لله و�صئت.  

٢- حترمي �حللف بغري �لله.  

3- حترمي �لت�صمي مبلك �لأمالك.  

؟؟التقويمالتقويم
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الوحدة الوحدة 
 الثالثة الثالثة

لزوم اجلماعة وذم الفرقةلزوم اجلماعة وذم الفرقة
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لزوم الجماعة وذم الفرقةلزوم الجماعة وذم الفرقة

التحذير من الجماعات المنحرفةوجوب طاعة ولي الأمر لزوم الجماعة ونبذ الفرقة
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اأخي الطالب...
بنهاية هذه الوحدة نتوقع: 

�أن تعرف �أهمية لزوم �جلماعة.  

�أن تعرف مفهوم �لطاعة باملعروف لولة �لأمر وحتققه.  

�أن تنبذ �لفرقة و�لختالف و�خلروج على ولة �لأمر.  

�أن تفهم حتذير هيئة كبار �لعلماء من �جلماعات و�لِفرق �ل�صالة ودعاتها.  

أهداف الوحدة:أهداف الوحدة:
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لزوم اجلماعة وذم الفرقة
الوحدةالوحدة

33

لزوم اجلماعة:
�ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  بالدنا  ويف  �مل�صلمني،  �أمر  لولة  و�لطاعة  و�ل�صمع  و�ل�صنة،  �لكتاب  على  �لجتماع  هو 

�جتمعت �لكلمة على �لكتاب و�ل�صنة و�ل�صمع و�لطاعة خلادم �حلرمني �ل�شيفني �مللك �صلمان بن عبد�لعزيز حفظه �لله.

وقد وردت يف كتاب �لله �آيات تاأمر �ملوؤمنني وحتثهم على لزوم �جلماعة و�لئتالف وتنهاهم عن �لفرقة و�لختالف، 

ومنها قوله تعالى: چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ چ)١(، وقوله تعالى : چہ ہ ہ 

چ  چچ  تعالى  وقوله   ،)٢( ڭچ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎچ )3(.

وكذلك ورد يف �ل�صنة ما يدل على وجوب لزوم �جلماعة وذم �لفرقة ومن ذلك قوله  : »�إن �لله ير�صى لكم ثالثا: 

�أن تعبدوه ول ت�شكو� به �صيئا، و�أن تعت�صمو� بحبل �لله جميعا ول تفرقو�، و�أن تنا�صحو� من وله �لله �أمركم«)٤(.

وقوله  »ثالث ل يغل عليهن �صدر م�صلم: �إخال�س �لعمل لله عز وجل، ومنا�صحة �أويل �لأمر، ولزوم جماعة 

يبقى يف �صدره حقد  �أي : ل  يغل عليهن �صدر م�صلم«  ِمن ور�ئهم«)٥(،ومعنى »ل  فاإن دعوتهم حتيط  �مل�صلمني؛ 

و�صغينة.

� َماَت ِميَتًة  ً ْ
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وجوب طاعة ولة الأمر
 طاعة ويل اأمر امل�سلمني واجبة, والأدلة على ذلك:

 قول �لله تعالى: چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یچ )١(.

�لله  على �ل�صمع و�لطاعة يف من�صطنا ومكرهنا وع�شنا  بايعنا ر�صول  �ل�صنة حديث عبادة بن �ل�صامت  قال  ومن 

وي�شنا و�أثرة علينا و�أل ننازع �لأمر �أهله قال )�إل �أن ترو� كفر� بو�حا عندكم فيه من �لله برهان(.

وعن �أبي هريرة  قال: قال ر�صول �لله : »من خرج من �لطاعة وفارق �جلماعة فمات مات ميتة جاهلية«)٢(.

وعن �أبي هريرة  قال: قال ر�صول �لله : »من �أطاعني فقد �أطاع �لله ومن ع�صاين فقد ع�صى �لله، ومن يطع �لأمري 

فقد �أطاعني ومن يع�س �لأمري فقد ع�صاين«)3(.

وعن عوف بن مالك  قال: قال ر�صول �لله : »�أل من ويل عليه و�ل فر�آه ياأتي �صيئا من مع�صية �لله فليكره ما ياأتي من 

مع�صية �لله ول ينزعن يد� من طاعة«)٤(. 

ويرى �أهل �ل�صنة و�جلماعة �أنه ل يجوز �صب ولة �لأمر �أو �صتمهم �أو �لت�صهري بهم ملا فيه من �ملفا�صد، بل يجب �حرت�مهم 

ومعرفة مكانتهم، قال �لطحاوي يف عقيدته: )ول نرى �خلروج على �أئمتنا وولة �أمرنا و�إن جارو�، ول ندعو� عليهم، 

ول ننزع يد� من طاعتهم؛ فاإن طاعتهم من طاعة �لله عز وجل فري�صة ما مل نوؤمر مبع�صية وندعو� لهم بال�صالح و�ملعافاة(.

)٢( رو�ه م�صلم: ١٨٤٨.                     )3(  رو�ه �لبخاري: ٢٩٥٧ وم�صلم برقم: ١٨3٥.                     )٤(  رو�ه م�صلم: ١٨٥٥.  )١(  ]�لن�صاء:٥٩[.   
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التحذير من اجلماعات املنحرفة:
بالزيادة  خمالفتهما  من  ويحذر  و�صلوًكا،  منهًجا  و�ل�صنة  بالكتاب  يتم�صك  �أن  �مل�صلم  على 
يوؤثر  ما  كل  �أن  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  يف  �لعلماء  كبار  هيئة  بّينت  وقد  �لنق�صان،  �أو 
�ل�صبه  وبث  �لأمر،  ولة  حول  �لكلمة  و�جتماع  �لوطنية،  و�للحمة  �ل�صف  وحدة  على 
بدللة  حمّرمًا  ُيعّد  و�لأحز�ب   و�لطو�ئف  و�لتنظيمات  �لـجماعات  وتـاأ�صي�س   و�لأفكـار 
�لله،  بحزب  �مل�صّمى  �لإرهابية،  �حلزب  و�لأحز�ب  �لطو�ئف  تلك  ومن  و�ل�صنة،  �لكتاب 
رت منها وز�رة  وتنظيم �لقاعدة، وتنظيم د�ع�س، وغريها من �لأحز�ب و�لطو�ئف �لتي حذَّ

�لد�خلية وبينت عد�ءها وكرهها للمملكة.
�أي�صًا تلك �جلماعة �لتي �أطلقت على نف�صها جماعة �لإخو�ن   ومن تلك �جلماعات �ملنحرفة 
رت فيه من هذه �جلماعة ب�صكل  �مل�صلمني �لتي �صدر عن هيئة كبار �لعلماء يف �ململكة بيان  حذَّ

خا�ّس،  ومن غريها من �جلماعات �ملنحرفة �لتي ل متثل منهج �لإ�صالم، و�إمنا تتبع �أهد�فها �حلزبية �ملخالفة لهدي ديننا 
�حلنيف، وتت�صرت بالدين ومتار�س ما يخالفه من �لفرقة و�إثارة �لفتنة و�لعنف و�لإرهاب.

وقد جاء يف بيان هيئة كبار العلماء ما ن�سه: 

ويمكنك الطالع على كامل بيان هيئة كبار العلماء من خالل:

 )....�لعت�صام بكتاب �لله عز وجل و�صنة ر�صوله  هو �صبيل �إر�صاء �لله، و�أ�صا�س �جتماع �لكلمة، ووحدة �ل�صف 
و�لوقاية من �ل�شور و�لفنت، قال تعالى: چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک 
�أمور  ولة  �ل�صف حول  على وحدة  يوؤثر  ما  �أن كل  هذ�:  من  فُعلم   )1( چ  ک ک ک گ گ گ گ 

�مل�صلمني من بث �صبه و�أفكار، �أو تاأ�صي�س جماعات ذ�ت بيعة وتنظيم، �أو غري ذلك، فهو حمرم بدللة �لكتاب و�ل�صنة.
فهي جماعة منحرفة، قائمة على منازعة ولة   ويف طليعة هذه اجلماعات التي نحذر منها جماعة الإخوان امل�ضلمني، 
�لأمر و�خلروج على �حلكام، و�إثارة �لفنت يف �لدول، وزعزعة �لتعاي�س يف �لوطن �لو�حد، وو�صف �ملجتمعات �لإ�صالمية 
باجلاهلية، ومنذ تاأ�صي�س هذه �جلماعة مل يظهر منها عناية بالعقيدة �لإ�صالمية، ول بعلوم �لكتاب و�ل�صنة، و�إمنا غايتها �لو�صول 
�إلى �حلكم، ومن ثم كان تاريخ هذه �جلماعة مليًئا بال�شور و�لفنت، وِمن َرِحمها خرجت جماعاٌت �إرهابية متطرفة عاثت يف 

�لبالد و�لعباد ف�صاد�ً مما هو معلوم وُم�صاهد من جر�ئم �لعنف و�لإرهاب حول �لعامل.

)١(  ]�آل عمر�ن:١٠3[. 

 يمكنك الطالع على كامل
  بيان وزارة الداخلية 

من خالل:
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ن�ساط ن�ساط 

يوزع الطلب اإلى مموعات، ويطلب منهم قراءة البيان كامل، وا�ضتخراج الأدلة التي ا�ضتدل بها اأهل 
العلم على التحذير من الفرقة واخلروج عن جماعة امل�ضلمني.

�س1: ما الدليل من القراآن وال�ضنة على وجوب طاعة ولة الأمر؟
�س2: ما الدليل على حترمي اخلروج على ولة الأمر؟

�س3: ما الأ�ضباب التي لأجلها حذر العلماء من جماعة الإخوان امل�ضلمني؟

التقويمالتقويم
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الوحدة الوحدة 
الرابعةالرابعة

التحاكم اإىل �سرع اهلل تعاىلالتحاكم اإىل �سرع اهلل تعاىل
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التحاكم إلى شرع اهلل تعالىالتحاكم إلى شرع اهلل تعالى

اآثار تحكيم ال�ضريعةحكم التحاكم اإلى �ضرع الله تعالى الطاعة ال�ضرعية
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اأخي الطالب...
بنهاية هذه الوحدة نتوقع: 

�أن تبني وجوب طاعة �لله ور�صوله ملسو هيلع هللا ىلص و�لتحاكم �إلى �شعه.  

�أن تعظم �أمر �لله عز وجل، و�أمر ر�صوله ملسو هيلع هللا ىلص.  

�أن حتذر من خمالفة �أمر �لله و�أمر ر�صوله ملسو هيلع هللا ىلص.  

أهداف الوحدة:أهداف الوحدة:
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التحاكم اإىل �سرع اهلل تعاىل
الوحدةالوحدة

44

متهيدمتهيد

يدخل �لإن�صان يف �لإ�صالم بنطقه ب�صهادة �أن ل �إله �إل �لله و�أن حممد�ً ر�صول �لله ، وبهذ� جتري عليه �أحكام 

�مل�صلمني، فعلى ماذا تدل �ضهادة اأن ل اإله اإل الله؟ وعلى ماذا تدل �ضهادة اأن حممدًا ر�ضول الله ملسو هيلع هللا ىلص؟

�إن �ل�صهادتني �إعالن من �مل�صلم بتوحيد �لله وعبادته، و�تباعه للنبي حممد  وطاعته، فطاعة �لله ور�صوله  هي 

من مقت�صيات �ل�صهادتني، فما املراد بطاعة الله ور�ضوله ملسو هيلع هللا ىلص؟ وكيف ميكن حتقيقها؟ وهل ي�ضح اإ�ضلم من قدم 

طاعة اأحد على طاعة الله عز وجل، وطاعة ر�ضوله ملسو هيلع هللا ىلص؟ وهل ي�ضح اإ�ضلم من ل ير�س بحكم الله؟

التحاكم اإلى �رشع الله 
الطاعة ال�رشعية

الطاعة: �صد �ملع�صية ومعناها �متثال �لأمر و�جتناب �لنهي.

وطاعة �لله ور�صوله  تعني: �ل�صتجابة و�لنقياد لأمر �لله تعالى، و�أمر ر�صوله   و�لت�صليم و�لر�صى بذلك �لأمر 

بدون تردد، وقد ورد ذلك يف �آيات كثرية منها:

  چ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ              ٿ  چ )١(.

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ     چ  

ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ چ )٢(.

)١(   ]�لأنفال:١[.   

  )٢(   ]�لأحز�ب:3٦[.
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چ ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ     

ائ   ەئ  ەئ  وئچ)١(.

و�لطاعة حق لله تعالى؛ فهو �صبحانه �ملالك �ملعبود �ملطاع، و�خللق ملك وعبيد له، فالله �صبحانه يطاع لذ�ته، وغريه �إمنا 

يطاع لأن �لله -جل وعال- �أذن بطاعته.

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   تعالى:  قال  �لله   من طاعة  �لر�صول  وطاعة 

ڀچ)٢(.
و�لر�صول  هو �ملبلغ عن �لله و�لذي �أمر �لله بطاعته و�أخرب �أنه ل ينطق عن �لهوى، قال تعالى: چ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  چ)3(. 

وقال �صبحانه: چ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ  چ)٤(.

ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   فقال:چۆ   �لآخرة  يف  �لعظيم  �جلز�ء  �لطاعة  هذه  على  وجل  عز  �لله  ورتب 

ۋ  ۅ ۅ ۉ  ۉ ې ېې ې  ى  ىچ)٥(.
وقال عز وجل: چ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

ڎڈ  ڈ   ژ  ژچ)٦(.
وجوب التحاكم اإلى �رشع الله

�أنزل �لله �شيعته ليعمل بها �لنا�س يف جميع حياتهم ويتحاكمو� �إليها يف جميع ق�صاياهم، وقد فر�س �لله تعالى �حلكم 

ب�شيعته، و�أوجب ذلك على عباده، وجعله �لغاية من تنزيل �لكتاب. فقال �صبحانه:

چ ې  ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ         وئ  ۇئۇئ  چ)٧(.
وقال �صبحانه: چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئېئ     چ)٨(.

)١(  ]�لن�صاء:٦٥[.                     )٢(  ]�لن�صاء:٨٠[.                     )3(  ]�لنجم:3-٤[.                     )٤(  ]�لن�صاء:٦٤[.

)٥(  ]�لن�صاء:١3[.                     )٦(  ]�لن�صاء:٦٩[.                     )٧(  ]�لن�صاء:١٠٥[.                     )٨(  ]�ل�صورى:١٠[.



وقد جعل �لله من �صفات �ملوؤمنني طاعة �لله ور�صوله ، و�لتحاكم �إليه عند �لختالف، قال تعالى:
چ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               

يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  چ)١(.
فالو�جب على كل �أحد �أن ل يتخذ غري �لله حكمًا، و�أن يرد ما تنازع فيه �لنا�س �إلى �لله ور�صوله ، �أي �إلى كتاب �لله 
و�صنة ر�صوله ، كما قال ذلك جماهد وغري و�حد من �ل�صلف، وبذلك يكون دين �لعبد كله لله، وتوحيده خال�صًا 

. ورد �لتنازع �إلى �لله و�لر�صول ، لوجه �لله،فالإميان ل ي�صح ول يتم �إل بتحكيم �لله ور�صوله

 الطاعة التابعة لطاعة الله ور�ضوله
يتبع طاعَة �لله عز وجل، وطاعَة ر�صوله  طاعة من �أمرنا �لله ور�صوله  بطاعته مثل:

  طاعة ولة �لأمر، قال تعالى: چ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  
يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مثچ )٢(.

وعن �أبي هريرة  �أن ر�صول �لله  قال:»من �أطاعني فقد �أطاع �لله، ومن ع�صاين فقد ع�صى �لله، ومن يطع   
�لأمري فقد �أطاعني، ومن يع�س �لأمري فقد ع�صاين«)3(.

  طاعة �أهل �لعلم و�لذكر، قال عز وجل: چ ۀ  ۀ   ہ      ہ  ہ  ہ    ھچ )٤(.
  طاعة �لو�لدين وهي من �لإح�صان �إليهما، قال تعالى: چ ڱ  ں چ)٥(.

: » ل يحل للمر�أة �أن ت�صوم وزوجها �صاهد �إل باإذنه ول تاأذن يف بيته �إل باإذنه « )٦(      طاعة �لزوجة لزوجها: قال  
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)١( �أخرجه �لبخاري برقم: )٢٩٥٧(، وم�صلم برقم: )١٨3٥(.

)٢( �أخرجه �لبخاري برقم: )٧١٤٥(، وم�صلم برقم: )١٨٤٠(.

تعالى،  �لله  كتاب  على  �مللك  �ملو�طنون  يبايع  ال�ضاد�ضة:  املادة 
�لع�ش و�لي�ش و�ملن�صط  �ل�صمع و�لطاعة يف  و�صنة ر�صوله، وعلى 

و�ملكره.

املادة ال�ضابعة: ي�صتمد �حلكم يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية �صلطته من 
كتاب �لله تعالى، و�صنة ر�صوله. وهما �حلاكمان على هذ� �لنظام 

وجميع �أنظمة �لدولة.

)١(  ]�لن�صاء:٥٩[.        )٢(  ]�لن�صاء:٥٩[.           )3( �أخرجه �لبخاري برقم: )٢٩٥٧(، وم�صلم برقم: )١٨3٥(. 

)٤(  ]�لأنبياء:٧[.          )٥(  ]�لإ�صر�ء:٢3[.        )٦( �أخرجه �لبخاري برقم: )٧١٤٥(، وم�صلم برقم: )١٨٤٠(.
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وي�صرتط يف �لطاعة �لتابعة لطاعة �لله ور�صوله �أن ل تكون يف مع�صية فاإن �أمر �لو�يل �أو �لعامل �أو �لعابد �أو �لزوج �أو   

�لو�لد مبع�صية فال طاعة له، قال تعالى: چ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گگ  

ہ  ۀ   ۀ    ڻ   ڻ  ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڱ    ڳ  ڳ   ڳ 

ہ چ )١(.وقال : » اإمنا الطاعة يف املعروف «)٢(.
     وعدم طاعة ولة �لأمر يف �ملع�صية �إمنا تكون يف ذ�ت �ملع�صية وعدم فعلها، ول تبيح �خلروج عليهم ب�صبب ذلك.

اأهل العلم ينهون عن طاعتهم فيما يخالف اأمر الله
لقد نهى اأهل العلم عن طاعتهم يف اجتهادهم اإذا كان يخالف الكتاب وال�ضنة، واأقوالهم يف ذلك 

كثرية، ونورد هنا مناذج من اأقوال الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله:
       قال �لإمام �ل�صافعي: »�أجمع �لعلماء على �أن من ��صتبانت له �صنة ر�صول �لله  مل يكن له �أن يدعها لقول �أحد« )3(.
  قال �لإمام �أبو حنيفة: �إذ� قلت قول وكتاب �لله يخالفه فاتركو� قويل لكتاب �لله، قيل: �إذ� كان قول ر�صول �لله  
يخالفه؟ قال: �تركو� قويل خلرب ر�صول �لله . قيل: �إذ� كان قول �ل�صحابة يخالفه؟ قال: �تركو� قويل لقول �ل�صحابة.

. وقال �لإمام مالك رحمه �لله: كل �أحد يوؤخذ من قوله ويرتك �إل ر�صول �لله  
  وقال �ل�صافعي: �إذ� وجدمت يف كتابي خالف �صنة ر�صول �لله  فخذو� ب�صنة ر�صول �لله  ودعو� ما قلت)٤(.

  وقال �لإمام �أحمد: لتقلدين ول تقلد مالًكا، ول �ل�صافعي، ول �لأوز�عي، ول �لثوري، ولكن خذ من حيث �أخذو� )٥(.
ومن ِحفظ قدر �أهل �لعلم ومكانتهم، ح�صن �لظن بهم لو ُوجد يف كالمهم ما يخالف ن�صًا يف �لكتاب و�ل�صنة،و�لظن   
باأنهم مل يتعمدو� خمالفة �لدليل، و�أن ذلك �إمنا وقع منهم عن �جتهاد و�إر�دة �لن�صح للخلق، وهم يف ذلك بني �أن 

ي�صيبو� يف �جتهادهم فلهم �أجر�ن، �أو يخطئو� فلهم �أجر و�حد.

)3(  نقله عنه �بن �لقيم يف �إعالم �ملوقعني 3٦3/٢ ومد�رج �ل�صالكني 3٢٥/٢.       )١(  ]لقمان:١٥[.            )٢(  �أخرجه �لبخاري برقم: )٧١٤٥(.  
)٥(  نقله عنه �بن �لقيم يف �إعالم �ملوقعني ٢/3٦3.     )٤(  ذكر هذه �لأقو�ل يف فتح �ملجيد �شح كتاب �لتوحيد ٢3٥/٢.  
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اآثار حتكيم �رشع الله
حكم الله هو الذي يحقق �ضلح النا�س يف دينهم ودنياهم، ومن اآثار حتكيم �رشع الله ما يلي:

1  حتقيق �لتوحيد باإفر�د �لله بالطاعة ومتام �ل�صت�صالم له.
. 2  حتقيق �ملتابعة للر�صول

3  حتقيق �لعدل و�لإن�صاف ومنع �لظلم.
4  حتقيق �لأمن و�ل�صالمة و�ملحافظة على �ملمتلكات.

5  �لوقاية من �جلرمية و�لغلو، حماية للمجتمع، و�صيانة �لأنف�س و�لأعر��س.
6  �ملنع من �لرذيلة و�صيانة �لأخالق.

7  �إ�صالح �لفرد و�ملجتمع يف كافة �صوؤون �حلياة.
8  ب�صط �لأرز�ق يف �لأر�س.

ن�ساط ن�ساط 

اأ�ضف اأثرين:
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
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معلومة إثرائية

هياأت �ململكة لطالب �لعلم �ل�شعي �لدر��صات �ملتخ�ص�صة  يف �جلامعات و�ملعاهد ليتخرج منها من هو موؤهل للق�صاء 

�ل�شعي و�لف�صل بني �لنز�عات بالكتاب و�ل�صنة.

�س1: بني حكم طاعة الله ور�ضوله  والتحاكم اإلى �رشع الله مع ال�ضتدلل ملا تذكر.
؟ �س2: كيف نعظم اأمر الله تعالى واأمر ر�ضوله 

�س3: بني اآثار العمل ب�رشع الله.

؟؟التقويمالتقويم
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الوحدة الوحدة 
 الخامسة الخامسة

التحذير من التحذير من 
اال�ستهزاء بالديناال�ستهزاء بالدين
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التحذير من االستهزاء بالدينالتحذير من االستهزاء بالدين

تعريفه

حكمه بالأدلة

�ضوره

جزاء الم�ضتهزئين

موقف الم�ضلم من الم�ضتهزئين
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اأخي الطالب...
بنهاية هذه الوحدة نتوقع: 

�أن حتذر من �ل�صتهز�ء بالدين و�أهله.  

�أن متيز بني �ل�صتهز�ء بالدين و�ل�صتهز�ء باملوؤمنني.  

�أن تعطي �أمثلة من �ل�صتهز�ء بالدين و�أهله.  

�أن تبني حكم �ل�صتهز�ء بالدين و�أهله.  

�أن ت�شح �لآثار �ملرتتبة على �ل�صتهز�ء بالدين و�أهله.  

�أن تتعرف على �أحكام عبار�ت تت�صل بال�صتهز�ء بالدين و�أهله.  

�أن تبني �لعالقة بني �ل�صتهز�ء بالدين و�أهله و�خللل يف �لتوحيد.   

أهداف الوحدة:أهداف الوحدة:
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التحذير من اال�ستهزاء بالدين
الوحدةالوحدة

55

متهيدمتهيد

�ل�صتهز�ء و�ل�صخرية بالله ور�صوله  ودين �لإ�صالم ُيخرج من �لإ�صالم، فما  ال�ضتهزاء؟ وما �ضوره؟ وما   

اأثره على الإميان؟ وهل يجتمع الإميان بالله مع ال�ضخرية به �ضبحانه اأو بر�ضوله ملسو هيلع هللا ىلص اأو بالدين؟ وما الآثار املرتتبة 

على ال�ضتهزاء؟

املراد بال�ضتهزاء
�ملر�د بال�صتهز�ء: �ل�صخرية و�ل�صتخفاف بالله - �صبحانه - �أو بر�صوله ، �أو بالدين و�صعائره.

حكم ال�ضتهزاء بالله ور�ضوله ودينه

�ل�صتهز�ء بالله عز وجل، �أو بر�صوله ، �أو بدين �لإ�صالم خمرج عن �لإ�صالم، ل ُيعذر فيه �جلاد ول �ملازح؛ لأنه 

لو كان معظًما لله تعالى يف قلبه وجماًل لر�صوله  وما جاء منهما ملا �صخر و��صتهز�أ، قال تعالى: چ ڍ  ڌ   

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  

گ            ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ )١(. 

)١(  ]�لتوبة:٦٥-٦٦[.   
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11ن�ساط ن�ساط 

        »ل يعذر من �ضخر بالدين ولو كان مازحًا«  ا�ضتدل على ذلك باآية من الآيات ال�ضابقة.
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

ال�ضتهزاء بالدين من �ضفات املنافقني
اأ  من �ضفات املنافقني: ال�ضتهزاء باملوؤمنني: كما قال تعالى: چ ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  
ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇ     ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓۓ    ے   ے  ھ   ھ  

ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ې  ى   ى  ائ  ائ  چ )١(. 

ب  من �ضفات املنافقني: ال�ضتهزاء ب�ضعائر الإ�ضلم: قال تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  چ )٢(. 

اأنواع ال�ضتهزاء واأمثلته
اأوًل: ال�ضتهزاء بالله  - �ضبحانه وتعالى 

ومن اأمثلة ال�ضتهزاء بالله ما يلي: 
  �إطالق بع�س �ل�صفهاء، عبار�ت �أو �صفات غري لئقة بالله عز وجل.

)١(  ]�لبقرة:١3-١٤[.                     )٢(  ]�لمائدة:٥٨[.
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)١(  ]�لتوبة:٦٥-٦٦[.  
)٢( تف�صري �لطربي ١٧3/١٠، تف�صري �بن كثري ١١١/٤ و�أ�صباب �لنزول للو�حدي �س٢٥٠.

)3(  �ل�صرية لبن ه�صام ١٦٦/٤ وز�د �ملعاد ٥33/3 قال حمققه: ورجال �صنده ثقات.
)٤(  ]�لمائدة:٥٨[.

ثانيًا: ال�ضتهزاء بر�ضول الله 
 من اأمثلة ال�ضتهزاء بالنبي  ما يلي:

�أل�صنًا،  �أكذب  ول  بطونًا،  �أرغب  هوؤلء،  قر�ئنا  مثل  ر�أينا  ما  املنافقني:  من  رجل  قال  تبوك  غزوة  يف    
�لقّر�ء ـ فقال له عوف بن مالك : كذبت، ولكنك  �لله  و�أ�صحابه  �للقاء ـ يعني ر�صول  ول �أجنب عند 
منافق، لأخربن ر�صول �لله ، فذهب عوف �إلى ر�صول �لله  ليخربه فوجد �لقر�آن قد �صبقه، فجاء ذلك 
�لرجل �إلى ر�صول �لله  وقد �رحتل وركب ناقته، فقال: يا ر�صول �لله  �إمنا كنا نخو�س ونتحدث حديث 
�لركب، نقطع به عنا �لطريق، قال �بن عمر: كاأين �أنظر �إليه متعلقًا بن�صـعة ناقة ر�صــول �لله ، و�إن �حلجارة 

َتنكُب رجليه - وهو يقول: �إمنا كنا نخو�س ونلعب - فيقول له ر�صول �لله : چ ڑ  ڑ   ک  
.  )٢( عليه  يزيده  وما  �إليه  يتلفت  ما   .  )١( چ  ڳ  ڳ   گ        گ   گ   گ   ک   ک   ک   

وكان   - �للُّ�صيت  بن  زيد  فقال    �لر�صول  ناقة  �صلت  حيث  تبوك  �إلى  �لطريق  يف   - �أي�صًا   - حدث  ما    
 : �لله  ر�صول  فقال  ناقته؟  �أين  يدري  ل  وهو  �ل�صماء  خرب  عن  ويخربكم  نبي،  �أنه  يزعم  �ألي�س   :- منافقًا 
يف  هي  عليها،  �لله  دلني  وقد  �لله،  ماعلمني  �إل  �أعلم  ل  و�لله  و�إين  مقالته،  وذكر  يقول  رجاًل  �إن 
.)3( بها فاأتوه  فذهبو�  بها  تاأتوين  حتى  فانطلقو�  بزمامها  �صجرة  حب�صتها  وقد  وكذ�،  كذ�  �ِصْعب  يف  �لو�دي 

  ما يفعله بع�س �ل�صفهاء من �إظهار �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص بر�صومات �صاخرة و�أفالم م�صيئة.

ثالثًا: ال�ضتهزاء ب�ضعائر الدين

ومن اأمثلة ال�ضتهزاء ب�ضعائر الدين
  ال�ضتهزاء بال�ضلة: قال تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀچ)٤(.
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  ال�ضتهزاء بتحكيم ال�رشيعة الإ�ضلمية وو�ضمها بالرجعية، و�أن فيها وح�صيًة و�نتهاكًا حلقوق �لإن�صان.
  ال�ضخرية ببع�س اأوامر الدين، كحجاب �ملر�أة �مل�صلمة، و�إعفاء �للحية، وترك �لإ�صبال، وغري ذلك مما �أمر به �لله 

�أو ر�صوله  �أمر وجوب �أو ��صتحباب. 

رابعًا: ال�ضتهزاء باملوؤمنني لأجل اإميانهم ودينهم 

ومن اأمثلة ال�ضتهزاء باملوؤمنني ما يلي: 
  ال�ضتهزاء باأ�ضحاب النبي ، �أو زوجاته �لطاهر�ت �ملطهر�ت.

ويحرم  �ل�صخ�صية،  �صفاتهم  ول  دينهم  يف  ل  بامل�صلمني  �ل�صتهز�ء  يجوز  ل  امل�ضلمني،  من  باأحد  ال�ضخرية    
�ل�صتهز�ء �أو �ل�صخرية منهم لأجل �صيء، و�أما من �صخر من دينهم فاإنه يكون �أعظم �إثما.

ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   چ  تعالى:  قال      
ىئ   ی     یی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب   مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  

يت  جث  چ )١(.

من �ضور ال�ضتهزاء

ال�ضتهزاء
بالله

مثل: ......................

مثل: ......................

مثل: ......................

مثل: ......................

ال�ضتهزاء ب�ضعائر 
الدين

مثل: ......................

مثل: ......................

ال�ضتهزاء 
 بالر�ضول

مثل: ......................

مثل: ......................

ال�ضتهزاء باملوؤمنني 
لأجل اإميانهم

)١(  ]�لحجر�ت:١١[.
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عقوبة امل�ضتهزئني
من وقع يف �ل�صتهز�ء بالله �أو بر�صوله حممد  �أو ب�صعرية من �صعائر �لدين فاإنه خرج من �لإ�صالم �صو�ء �أكان جاد�ً �أم 
مازحًا،وعلى هذ� ترتتب عليه �أحكام �خلروج من �لإ�صالم يف �لدنيا، وتوعده �لله بالعذ�ب يف �لآخرة، فلويل �لأمر 

��صتتابته ومعاقبته �إن �أ�ش على حاله.
بالر�صل  ملا كذبو�  و��صتهزوؤو�    �لر�صل  �لدنيا كما ح�صل لأعد�ء  لهم يف  �لعقوبة  تعجيل  �مل�صتهزئني  �لله يف  و�صنة 

ٿ   ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   تعالى:چ  قال  �لآخرة،  قبل  �لدنيا  يف  �لعذ�ب  �أ�صابهم 

ٿ  ٿ    ٿ  ٹ   ٹچ)١(. وقال تعالى:چ ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ          ۆ  

ۆۈ  ۈ  ٴۇ   ۋچ)٢(.
و�أعد�ء ر�صول �لله  ��صتهزوؤو� به و�صخرو� منه وكذبوه و�آذوه فاأ�صابتهم �لعقوبة يف �لدنيا مع ما ينتظرهم يف �لآخرة 

من �لعذ�ب �ملهني، قال تعالى: چ ک     ک  ک  ک چ )3(.

موقف امل�ضلم من امل�ضتهزئني 
�أهم ما يجب على �مل�صلم جتاه من ي�صتهزئ بالدين ما يلي:

  �إنكار هذ� �لأمر بقلبه، وكر�هيته، و�لنفور منه، و�لبعد عن رو�يته ونقله؛ فاإن هذ� يجرئ �لنفو�س �ل�صعيفة على 
ذلك.

  عدم مو�لة �لهازلني �ل�صاخرين �مل�صتهزئني؛ و�لرب�ءة مما فعلوه. 

  �لإعر��س عن �مل�صتهزئني وعدم جمال�صتهم ما مل يتوبو�.

  منا�صحة من وقع منه ذلك وبيان خطر ما وقع فيه.

  �لبتعاد عن كل ما يعر�س �صور �ل�صتهز�ء من م�صموع �أو مقروء �أو مرئي كبع�س �لرو�يات و�لأفالم و�مل�صل�صالت.

)١(  ]�لأنعام:١٠[.                     )٢(  ]�لرعد:3٢[.                     )3(  ]�لكوثر:3[.
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22ن�ساط ن�ساط 

هذه مموعة من الآيات تدل على املوقف الذي يجب اأن يتخذه املوؤمن من امل�ضتهزئني، تاأمل فيها، ثم 
بني املوقف الذي تدل عليه، ووجه الدللة:

وجه الدللةاملوقف الذي تدل عليهالآيةم

1

ائ   ائ   ى    ى   ې   ې   چ 
ۆئ     ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ  
ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ    ۆئ  
مئ   حئ   یجئ    ی   ی   ىئی   ىئ  
خب   حب   جب   يئ   ىئ  

مبچ)١(. 

2

جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ    ی   چ 
حت   جت    يب   ىب   مب   خب   حب  
حج               يث      ىث   مث   يتجث   ىت   مت     خت  

.)٢( مجچ

3

ی   ىئ      ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   چ 
ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  
يب   ىب   مب   خب   حب    جب  

جت  حت  خت   مت  چ)3(.

)١(  ]�لن�صاء:١٤٠[.                     )٢(  ]�لمائدة:٥٧[.                     )3(  ]�لأنعام:٦٨[.
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قراءات إثرائية

قال جل وعال:چ ک     ک  ک  کچ)١(.   �أي: �إن مبغ�صك وكارهك هو �ملنقطع، و �ملر�د به هاهنا 

�لنقطاع من كل خري، ولهذ� ذكر بع�س �لعلماء �أن �لإن�صان بح�صب كر�هيته ملا جاء به �لنبي   يكون له حظ من 

هذ� �لنقطاع،  فُم�ْصَتِقّل وم�صتكرث. 

و�صبب نزول �لآية �أن بع�س �مل�شكني كانو� ي�صمون �لنبي  �لأبرت؛ لأنه مل يولد له ولد َذَكر، و�أنه عليه �ل�صالة 

َتُعّم من جاء بعدهم، ومن كان مماثاًل  �أنها  �إل  و�ل�صالم �صينقطع ذكره، فرد �لله -جل وعال- عليهم بهذه �لآية 

حلالهم. 

وقد عوقب �مل�صتهزئون بر�صل �لله  قال تعالى: چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ    ٿ  ٹ   ٹچ)٢( وقال تعالى:         چ ٿ  ٹ           ٹچ)3(. 

)١(  ]�لكوثر:3[.                   )٢(  ]�لأنعام:١٠[.                   )3(  ]�لحجر:٩٥[.  
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�س1:  ما حكم ال�ضتهزاء بالدين؟ مع ال�ضتدلل ملا تذكر.

�س2:  مثل لل�ضتهزاء مبا ياأتي:

باخلالق جل وعال. 	

	 . بالر�صول 

ب�صعائر �لدين. 	

�س3:  متى يكون ال�ضتهزاء باملوؤمنني خروًجا عن الإ�ضلم ومتى يكون مع�ضية؟

�س4:  ما الآثار ال�ضيئة املرتتبة على ال�ضتهزاء بالدين واأهله.

�س5:  بني العلقة بني ال�ضتهزاء بالدين واأهله واخللل يف التوحيد.

�س6:  خل�س موقف امل�ضلم من امل�ضتهزئني.

؟؟التقويمالتقويم
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رابًعا:رابًعا: الفقــه الفقــه
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الوحدة الوحدة 
 األولى األولى

ال�سيد والتعامل ال�سيد والتعامل 
مع احليواناتمع احليوانات
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حكم ال�ضيد واحلكمة من اإباحته.  ١
�رشوط حل ال�ضيد.  ٢

حكم ال�ضيد بالآلت احلديثة.  ٣
ما يجوز قتله من احليوانات وما ل يجوز.  ٤

ما يجوز اإقتناوؤه من احليوانات وما ل يجوز.  ٥
�ضور اإيذاء احليوان.  6

أريد أن أتعلمأريد أن أتعلم

تعريف ال�ضيد.  ١
حكم ال�ضيد واحلكمة من اإباحته.  ٢

�رشوط اإباحة ال�ضيد.  ٣
ال�ضيد بالآلت احلديثة.  ٤

مايجوز قتله من احليوانات وما ل يجوز.  ٥
ما يجوز اقتناوؤه من احليوانات وما ل يجوز.  6

اإيذاء احليوان و�ضوره.  ٧

عناصر الوحدةعناصر الوحدة

قال تعالى:

.)1(

)١(  ]�لمائدة:٩٦[.
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فـّكر

له  الله عز وجل، فقال  ي  ُي�ضمِّ ال�ضيد، ول  اأحمد يرمي  لل�ضيد، فكان  اأحمد يف رحلة  خرج الرباء و�ضديقه 
الرباء: ِلَ ل ُت�ضِم على ال�ضيد؟ فقال اأحمد: الذي اأعرفه اأن الت�ضمية واجبة عند الذبح، اأما ال�ضيد فل جتب فيه 

الت�ضمية، قال الرباء: بل الت�ضمية واجبة عند رمي ال�ضيد كما هي واجبة عند الذبح.
 يجب عليك يا اأخي قبل اأن متار�س ال�ضيد اأن تتعلم اأهم اأحكامه ال�رشعية حتى ل تقع يف املنهي عنه واأنت ل 

تعلم. 

تــعـــريــــف ال�ســيــــدتــعـــريــــف ال�ســيــــد

قتل احليوان احللل غري املقدور على ذبحه؛ بَجرحه يف اأي مو�ضع من بدنه )1(.

ِّ عن تعريف ال�ضيد باألفاظ اأخرى توؤدي املفهوم نف�ضه.
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 ويحرم ال�ضيد يف عدة اأحوال هي:

اأمثلةاحلالةم

 �صيد حمام �حلرميف منطقة حرم مكة �ملكرمة و�ملدينة �لنبوية.١
..................................

٢
 �إذ� كان �ل�صخ�س حمرمًا بحج �أو عمرة و�إن مل يكن يف 
�حلرم، وهذ� خا�س ب�صيد �لرب، �أما �صيد �لبحر فجائز 

للمحرم.

.................................

................................

..................................

 �إذ� كان �حليو�ن مملوكًا لآخرين.3
�صيد �حلمام �ململوك يف �ملدن، و�صيد 

�ملحميات لأنها مملوكة للدولة
.................................

.................................. �إذ� كان يرتتب على �ل�صيد �شر �أو مف�صدة.٤

..................................�إذ� كان �حليو�ن مقدور�ً على تذكيته.٥

الحكمة من اإباحة ال�سيدالحكمة من اإباحة ال�سيد

باإ�رشاف معلمك، وبالتعاون مع مموعتك:ا�ضتنتج بع�س احلكم ال�رشعية من اإباحة ال�ضيد.
...................................................................................... -1
.......................................................................................-2
.......................................................................................-3
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تمرينتمرين

�ســـروط اإباحة ال�ســـيد�ســـروط اإباحة ال�ســـيد
ي�ضرتط لإباحة ال�ضيد �رشوط تتعلق بال�ضائد، و�رشوط تتعلق مبا ُي�ضاد به )اآلة ال�ضيد ( وتف�ضيلها على النحو التايل:

                                       اأوًل: �رشوط ال�ضائد:

 

      مِيّز فيما يلي َمْن يحل �ضيده، ومن ل يحل، مع بيان ال�ضبب:

ال�ضببحكم �ضيدهاحلالة
رجل وثني �صاد غز�ًل.

م�صلم ترك �لت�صمية عمد�ً عند �ل�صيد.

�صبي غري مميز �صاد ع�صفور�ً.

م�صلم �نطلق �صقره دون علمه ف�صاد �أرنًبا

�مر�أة م�صلمة عاقلة �صادت �أرنبًا بريًا.
رجل حمرم بعمرة �صاد �صبًا قبل �أن يدخل حدود �حلرم.

ال�ضائد  يــكون  اأن 
مميًزا عاقًل م�ضلمًا اأو 

كتابيًا.

رمي  عند  الت�ضمية 
اإطــلق  اأو  ال�ضيد 

اجلارح.

على  اجلــارح  واإر�ضاِل  الرمِي  ق�ضُد 
ال�ضيد.

فانطلقت  بندقيته  ي�ضلح  كان  فلو   
ر�ضا�ضة من غري ق�ضد فاأ�ضابت طريًا 
ل يحل، اأو ا�ضرت�ضل اجلارح بنف�ضه 

ف�ضاد حيوانًا ل يحل.

�ضواء  ال�ضطياد،  عند  ال�ضيد  تعيني 
اأكان واحدًا اأم مموعة، فلو اأطلق 
غري  من  ق�ضًدا  الهواء  يف  ر�ضا�ضة 
تعيني �ضيد فاأ�ضابت طائًرا،  اأو اأطلق 
كلبه اأو �ضقره لي�ضيد اأي �ضيء؛ ل 

يحل احليوان بذلك.

4  123
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ثانيًا: �رشوط ما ي�ضاد به:

واإليك بيان �رشوط هذين النوعني:
اأ ـ �رشوط احليوان اجلارح:

بيانهال�رشطم

�أن يكون معَلّمًا١

لقوله تعالى:﴿ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ﴾)١(
 و�ملعترب يف تعليم �حليو�ن �جلارح ما يلي:

�أ- �أن ي�صرت�صل �إذ� �أُر�صل.              ب- �أن ينزجر �إذ� ُزجر.  
جـ- �أل ياأكل من �ل�صيد؛ �إل �ل�صقر فال يعترب فيه �أن ل ياأكل من �ل�صيد.

�أن يجرح ٢
لأنه �إذ� قتله ب�شبه �أو بخنقه �أو بُثقله دون َجرحه كان يف حكم �مليتة �ملحرمة.�ل�صيد

3
ي�صاركه  ل  �أن 
جــارح �آخــر ل 

يحل �صيده

حلديث عدي بن حامت  قال: �إين �أر�صل كلبي و�أجد معه كلًبا �آخر ل �أدري �أيهما �أخذه. 
يَت على كلبك، ول ُت�َضمِّ على غريه «.)٢(  فقال له �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: » ل َتاأُْكْل، فاإمنا �ضمَّ

)1( ]�ملائدة:٤[.
)٢(رواه البخاري يف كتاب الذبائح وال�سيد، باب اإذا وجد مع ال�سيد كلبا اآخر ٢٢0/6)5486(،وم�سلم يف كتاب ال�سيد والذبائح، باب ال�سيد بالكالب املعلمة 

.)19٢9(15٢9/٣

النوع الثاين: الآلة املحددة.

�أن جترح �لبدن وُتْنهر �لدم، �أما 
و�لع�صا  كاحلجارة  بثقله  قتل  لو 

فال يحل.

النوع الأول: احليوان اجلارح. 

�أن يكون معَلّمًا.. ١
�أن يجرح �ل�صيد.. ٢
�آخر . 3 جارح  ي�صاركه  ل  �أن 

ل يحل �صيده.
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تمرينتمرين

ب ـ �رشوط الآلة املحددة:

دليلهبيانهال�رشط

�لــبــدن ١ جتـــرح  �أن 
حديث ر�فع بن خديج  �أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما مثل: �ل�صهام و�لر�صا�س.وُتْنهر �لدم.

�أنهر �لدم وذكر ��صم �لله عليه فكل «.)١(

�لــبــدن ٢ جتـــرح  �أن 
بحّدها ل بثقلها.

بر�أ�س  �ل�صيد  قتل  �إذ�  كما 
�ل�صهم �ملحدد ،ل بَعر�صه.  

حديث عدي بن حامت  �أن �لنبيملسو هيلع هللا ىلص  قال: »كْل 
ما َخَزَق، وما �أ�صاب بعر�صه فال تاأكل «.)٢(

 

        بني حكم اأكل ال�ضيد يف احلالت الآتية مع بيان ال�ضبب:
ال�ضبباحلكماحلالة

م�صلم �صاد �أرنبًا بكلبه �لذي مل يعَلّم.

ولكن  �ملعلم،  بكلبه  غــز�ًل  �صاد  م�صلم 
�لكلب �أكل من �ل�صيد. 

يعلم؛  مل  �لذي  بكلبه  غز�ًل  �صاد  م�صلم 
وذكاه  م�صتقرة  حياة  حًيا  ــه  �أدرك لكنه 

�لذكاة �ل�شعية.
م�صلم �صاد ُحَباَرى ب�صقره �ملعلم، ولكن 

�ل�صقر �أكل من �حُلَباَرى.
 

)1( رواه البخاري برقم  )5498(،وم�سلم برقم )1968(، ومعنى اأنهر الدم: اأ�َساَله.
)٢( رواه البخاري برقم )5477(،وم�سلم برقم )19٢9(، واملعرا�س: خ�سبة حمددة االأطراف، واخلْزق: الطعن والنفوذ يف البدن.
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تمرينتمرين

ال�سيد بالآلت الحديثةال�سيد بالآلت الحديثة
ال�ضيد بالبنادق املتنوعة جائز؛ لأن الر�ضا�س الذي ي�ضتعمل فيها تتوفر فيه �رشوط اآلة ال�ضيد املذكورة �ضابقًا، 
فهو: يخرق اجل�ضم وينفذ فيه اأو يجرحه فيخرج الدم، والأدلة على جوازه هي الأدلة ال�ضابقة يف �رشوط اآلة 

ال�ضيد.

من اأحكام ال�ســيدمن اأحكام ال�ســيد
1- من �ضاد حيوانًا برميه اأو باأحد اجلوارح، ثم اأدركه وفيه حياة م�ضتقرة، وجب عليه تذكيته الذكاة ال�رشعية.
2- ل ي�ضح ال�ضيد باحلجر اأو الع�ضا؛ �ضواء اأطلقت باليد مبا�رشة، اأو عن طريق اآلة من الآلت، ولكن من 

رمى �ضيدًا بحجر اأو ع�ضا، ثم اأدركه وفيه حياة م�ضتقرة)1(، ذّكاه الذكاة ال�رشعية، وحل اأكله بذلك.
3- يجوز و�ضع ال�ضباك اأو الِفخاخ)2( للإم�ضاك بال�ضيد، ولكن ل يحل اأكله لو مات يف هذه الفخاخ؛ اإل اأن 

يدرك وفيه حياة م�ضتقرة، ويذكى الذكاة ال�رشعية.
4- يحرم قتل ال�ضيد بالأظفار؛ اأو باليد مبا�رشة؛ كما قد يفعله بع�س النا�س بالطيور ال�ضغرية.

 مِيّز ما يحل �ضيده، وما جتب تذكيته مما يلي؛ مع بيان ال�ضبب: 	

ال�ضبباحلكماحلالة

غز�ل د�خل َقَف�س.

�أرنب برِّي.

�حلمام �ملوجود يف �لبيوت.

  

ن الروح من البدن، واأما احلياة غري امل�ستقرة فهي عندما تكون الروح على و�سك مفارقة البدن، كحياة املذبوح بعد ذبحه، وقبل خروج روحه. )1( احلياة امل�ستقرة: هي متكُّ
)٢( الِفخاخ جمع فخ، وهو امل�سيدة التي ي�ساد بها )ل�سان العرب ٣/41(. 
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ما يجوز قتله من الحيوان وما ليجوز قتلهما يجوز قتله من الحيوان وما ليجوز قتله

اأول: ما يجوز قتله من احليوان:
اأمثلتهو�ضف احليوان الذي يجوز قتله

١- �لوزغ.                           ٢- .................كل حيو�ن موؤذ من �حل�ش�ت وغريها.١
................. -٤               .............. -3

١- �لذئب.                          ٢- .................كل حيو�ن يخاف �شره.٢
................. -٤               .............. -3

١- �جلمل �إذ� هاج و�آذى.        ٢- .................كل حيو�ن هائج ل ميكن دفعه �إل بالقتل3
................. -٤                 .............. -3

ثانيا: ما يحرم قتله من احليوان:
١- �حليو�نات �لتي ُيباح �أكلها �إذ� ُقتلت لغري ق�صد �لأكل، كقتل �لع�صافري للهو و�للعب.

 �أمثلة �أخرى: ................................................................... . 	

٢- �حليو�نات �لتي ل �أذى فيها ول �شر منها؛ كالقطط ونحوها.

 �أمثلة �أخرى: ................................................................... . 	

3- �حليو�نات �لتي نهى �ل�شع عن قتلها، كالنمل و�لهدهد.

 �أمثلة �أخرى: ................................................................... .  	

التعامل مع احليوان
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ما يجوز اقتناوؤه من اما يجوز اقتناوؤه من الحيوان وما ل يجوز اقتناوؤه:لحيوان وما ل يجوز اقتناوؤه:

اأول: ما يجوز اقتناوؤه من احليوان: 
يجوز �قتناء �حليو�نات �لأليفة مثل:

..................................... -1

..................................... -2

..................................... -3

ثانيا:ما ل يجوز اقتناوؤه من احليوان:
1- اخلنازير.

قال:قال    ُهَرْيَرَة  اأبي  حلديث   ونحوها؛  املــزارع  اأو  املا�ضية  حرا�ضة  اأو  لل�ضيد  كان  ما  اإل  2-الكلب؛ 
ِقــرَياٌط«.)١( َيْوٍم  ُكَلّ  اأَْجــِرِه  ِمْن  اْنَتَق�َس  َزْرٍع؛  اأو  ْيٍد  �ضَ اأو  َيٍة  َما�ضِ َكلَْب  اإل  َكلًْبا  اَتَّخَذ  :»َمِن  الله  ر�ضول 

اإيـــذاء الحــيـــوان:اإيـــذاء الحــيـــوان:
يحرم اإيذاء احليوانات، وي�ضتحب الرفق بها ورحمتها، ويجب على من كان حتت يده بهائم حمبو�ضة عنده اأن 

يطعمها وي�ضقيها ول يدعها حتى تهلك، واإل لزمه بيعها اأو اإعطاوؤها ملن يقوم بالواجب جُتاهها.

�سور اإيذاء الحيوان:�سور اإيذاء الحيوان:
لإيذاء احليوانات �ضور متعددة منها:            

1- �رشبها اأو حتميلها ما ل تطيق.
2- حب�ضها يف اأحوا�س اأو يف ا�ضرتاحات اأو يف البيوت وال�ضفر عنها دون توفري طعامها و�رشابها.

. ...................................................................................... -3

. ...................................................................................... -4

)1( رواه البخاري برقم )٣٣٢4(، وم�سلم برقم )1575(، وهذا لفظه.
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�ضع علمة ) P ( اأمام العبارة ال�ضحيحة، وعلمة )O( اأمام العبارة غير ال�ضحيحة، مع ت�ضحيحها،  سس11

فيما ياأتي:
)  (   �أ. يحرم على �ملحرم �صيد �ل�صمك.     
)  ( ب. يحرم ��صطياد �لطيور �ململوكة لالآخرين.      
)  ( ج.يجوز �لأكل مما �صاده �ل�صقر و�إن �أكل منه.       
)  ( د. �إذ� �أر�صل �ل�صائد كلبه دون تعيني لل�صيد حل �أكل �صيده.     

سس22 املأ الفراغ بما ينا�ضبه:

�أ - �صيد �ل�صبي ل يحل لفقده �شط ........................................  
ب - �إذ� �أدرك �ل�صيد حيًا فذكاه فاإنه ل �عتبار .............................  

ج - �إذ� خنق �جلارح �ل�صيد فـ ................. �صيده؛ لأنه ...............  
د - يجوز �ل�صيد بالبنادق لأنها ............................ ج�صم �ل�صيد.  

سس33 بين حكم ال�ضيد بالآلت التالية مع التعليل:

�حلجارة - �ل�صوط - �لع�صا - �لرمح.  

سس44 علل ما يلي: 

�أ. حترمي �أكل ما قتلته �آلة �ل�صيد بثقلها.  
ب. وجوب تذكية �حليو�ن �مل�صيد �إذ� �أدركه وفيه حياة م�صتقرة.  

 

؟؟التقويمالتقويم
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الوحدة الوحدة 
الثانيةالثانية

اللبا�س والزينة اللبا�س والزينة 
و�سنن الفطرةو�سنن الفطرة
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الأ�ضل يف اللبا�س والزينة.  ١
اأحكام عورة الرجل واملراأة.  ٢

اأحكام الغ�ضل.  ٣

خ�ضال الفطرة.  ٤
ما ي�ضتحب وما يحرم من اللبا�س والزينة.  ٥

أريد أن أتعلمأريد أن أتعلم

الأ�ضل يف اللبا�س.  ١
اأحكام عورة الرجل واملراأة.  ٢

الطهارة الواجبة. وما يحرم على املحدث حدثًا اأكرب.  ٣
خ�ضال الفطرة.  ٤

ما ي�ضتحب من اللبا�س والزينة.  ٥
ما يحرم من اللبا�س والزينة.  6

م�ضائل متنوعة يف اللبا�س والزينة.  ٧

عناصر الوحدةعناصر الوحدة

قال تعالى:

)١(

)١(  ]�لأعر�ف:3٢[.
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الثياب؟  من  �ضئُت  ما  األب�س  اأن  يل  يجوز  هل  ــده:  وال ف�ضاأل  للعيد،  جديدًا  ثوبا  ي�ضرتي  اأن  �ضالح  اأراد 
فقال والده: الأ�ضل يا ولدي اأن جميع الألب�ضة التي ي�ضنعها النا�س يجوز لنا لب�ضها لأن الله يقول:

        
 .)1(                                                                                                              

فقال �ضالح: وهل هناك �ضيء من الألب�ضة نهانا عنه الإ�ضلم؟
فقال الوالد: نعم يا �ضالح فقد نهى الإ�ضلم عن بع�س الألب�ضة، وقد ورد يف الكتاب وال�ضنة اأدلة ذلك.

كما اأن الإ�ضلم قد جعل للألب�ضة اآدابًا خا�ضة بها، واأحكامًا ينبغي للم�ضـلم مراعاتها والعناية بها.
فقال �ضالح: وهل ل بد لنا من الأخذ بهذه الآداب؟ 

ِّ عن �ضخ�ضية �ضاحبه وعن مـدى التزامه بــدينه وقيمه.
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تعريف العورة, وَحدها الذي يجب �ستره:تعريف العورة, وَحدها الذي يجب �ستره:

تعريف العورة: هي ما يجب �ضرته من ج�ضم الرجل اأو املراأة.
جل تختلف عن عورة املراأة وبيان ذلك يف اجلدول الآتي:   وعورة الرَّ

جل عورة الرَّ
عورة املراأة

اأمام  املراأة  عورة   .1
الرجال الأجانب 

2. عــورة املــراأة اأمــام 
املحارم والن�ضاء

عورة �لرجل من �ل�شة �إلى �لركبة. 
و�لدليل على ذلك حديث علي  �أن �لر�صول ملسو هيلع هللا ىلص ر�أى رجاًل 

كا�صفًا عن فخذه فقال له: »َغطِّ َفِخَذَك فاإنها من �لعورة«.)١(
فال تدخل �ل�شة �أو �لركبة يف �لعورة بل �لعورة ما بينهما، ول 

يعني ذلك �أن يت�صاهل �مل�صلم يف ك�صف بدنه �أمام �لنا�س بغري 
حاجة.

�ملر�أة كلها عورة 
بالن�صبة للرجال 

�لأجانب، وقال 
بع�س �لعلماء: �ملر�أة 
كلها عورة ما عد� 

وجهها وكفيها.

وعورتها بالن�صبة لهم: 
جميع ج�صمها ما عد� 

ما يظهر منها غالبًا 
كالوجه، و�لر�أ�س، 
و�لرقبة، و�لكفني، 

و�لقدمني. 

                 خل�س اأحكام عورة املراأة يف املخطط التايل:
         عــورة املــراأة

                عند الرجال الأجانب                                                   عند حمارمها

......................                         ......................                      

.....................                          ......................                      

.....................                           .....................                       

)1( الرتمذي برقم: ٢798، وقال: حديث ح�سن.
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حكم ك�سف العورةحكم ك�سف العورة

 
ذلك:  على  والدليل  ك�ضفها،  عليه  ويحرم  اإليها  الآخرين  نظر  من  عورته  يحفظ  اأن  امل�ضلم  على  يجب 
زوجــتــك«.)1( ِمـــْن  اإل  عــورتــك  »احــفــظ   : ــال  ق قـــال:    الُق�ضريي  َحــْيــَدَة  ــِن  ب مــعــاويــَة  حــديــث   
 وحديث اأبي �ضعيد اخلدري  اأن ر�ضول الله  قال:  »ل ينظر الرجُل اإلى عورة الرجل، ول املراأُة اإلى 

عورة املراأة «. )2(

بني احلكم يف احلالت الآتية:  

احلكماحلالة

�إظهار �لرجل ركبته �أمام رجل �آخر.

�إظهار �ملر�أة وجهها �أمام �أخيها من �لر�صاع.

�إظهار �ملر�أة �صعرها �أمام و�لدها.

�إظهار �لرجل فخذه �أمام رجل �آخر.

)1( رواه اأبو داود برقم: 4017، والرتمذي برقم:٢794 وقال حديث ح�سن.
)٢( رواه م�سلم  برقم: ٣٣8.
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حجاب المراأة الم�سلمةحجاب المراأة الم�سلمة
 

امل�ضونة  واإبقاء حليائها، فهي بحجابها كالدرة  لعر�ضها،  لها و�ضيانًة  امل�ضلمة حفظًا  للمراأة  الله احلجاب  �رشع 
املحفوظة من كل ما يف�ضدها. 

والأدلة على وجوبه كثرية، منها:
.)١( 1- قوله تعالى: 

ا اأَْنـــــَزَل الله:   2- وعن عائ�ضة   َقاَلْت:  َيْرَحـــُم الله ِن�َضـــاَء الْـُمَهاِجـــــَراِت الأَُوَل، لـَمَّ
)2( َفاْخَتَمْرَن ِبها)3(.  ْقَن ُمُروَطُهَنّ  �َضَقّ

 ويجب على املراأة اأن تراعي يف حجابها الآتي: 
1. اأن يكون �ضاترًا جلميع بدنها،وعند بع�س العلماء ما عدا الوجه والكفني.

2. األ يكون احلجاب زينة يف نف�ضه فل يجوز لب�س العباءة امللونة باألوان جذابة، اأو ُلب�س العباءة ...................، 
اأو ....................    

3.اأن يكون احلجاب �ضفيقًا متينًا، فل يجوز لب�س .............
4.اأن يكون وا�ضعًا ف�ضفا�ضًا فل يجوز لب�س ........... الذي يبني حجم اأع�ضاء اجل�ضم. 

5.األ يكون م�ضابهًا للبا�س الرجال.
6.األ تكون الثياب معطرة . 

اإعفاء اللحية وق�س ال�سارباإعفاء اللحية وق�س ال�سارب

من الزينة امل�رشوعة: اإعفاء اللحية وق�سُّ ال�ضارب، فقد اأمر النبي  بذلك كما جاء يف حديث عــبد الله بن 
: قال ر�ضول الله : » وفِّروا اللحى، واأَْحفوا ال�ضوارَب «.)4( والأمر يف هذا احلديث للوجوب. عمر 

)1( ]�لنور:3١[ 
)٢( معنى مروطهن: اأي اأك�سيتهن. ينظر النهاية البن االأثري 4/ ٣19. 

)٣( اأخرجه البخاري برقم )4758(. 
)4( اأخرجه البخاري )589٢( وم�سلم برقم: )٢59(.
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الطهارة الواجبةالطهارة الواجبة

ذلك:  ومن  ــوال،  الأح بع�س  يف  الطهارة  الإ�ضلم  اأوجــب  وقد  البدن،  نظافة  �رشعًا  املطلوبة  الزينة  من 
لة وم�سِّ امل�ضحف والطواِف )1( . 1. الو�ضوء من احلدث الأ�ضغر لل�ضِّ  

لة ونحوها، واإليك بيان بع�س اأحكامه:  2. الُغ�ضل من احلدث الأكرب لل�ضَّ  

تعريف الُغ�سلتعريف الُغ�سل
 

هو: َغ�ضل جميع البدن باملاء الطهور املباح.

 
موجبات الُغ�سلموجبات الُغ�سل

يجب الُغ�ضل اإذا ُوِجد اأحد الأ�ضباب الآتية: 

يجب الُغ�ضل من اأحد 
الأ�ضباب الآتية:

افق.  1. خروج املنيِّ الدَّ
2. اجلماع. 

3. انقطاع دم احلي�س اأو النفا�س عن املراأة)2(.
4. املوت، فيجب على امل�ضلمني غ�ضل امليت امل�ضلم اإل ال�ضهيد.

)1( تقدم الكالم عن الو�سوء يف مقرر ال�سف االأول املتو�سط.
)٢( احلي�س دم يخرج من رحم املراأة يف كل �سهر وي�ستمر معها عدة اأيام، وهو عالمة من عالمات بلوغ املراأة. فاإذا انقطع وجب عليها االغت�سال.

    والنفا�س: دم ينزل من رحم املراأة عند والدتها ويجب عليها االغت�سال بعد انقطاعه.
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الأغ�ضال الم�ضتحبةموجبات الغ�ضل

الغ�ضل

الأغ�سال الم�ستحبة:الأغ�سال الم�ستحبة:

الأغ�ضال امل�ضتحبة

1. الغت�ضال ل�ضلة اجلمعة، وهو اآكدها.
2. الغت�ضال ل�ضلة العيد.

3. الغت�ضال عند الإحرام باحلج اأو العمرة.
4. الغت�ضال بعد تغ�ضيل امليت.

        

   خل�س اأحكام الغ�ضل ال�ضابقة يف املخطط التايل:
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�سفة الُغ�سل�سفة الُغ�سل

للُغ�ضل �ضفتان �ضحيحتان، ولكن اإحداهما اأف�ضل من الأخرى وهما: 
 1- الغ�ضل الكامل: وهو الغ�ضل املوافق لل�ضنة، وهو اأف�ضل ال�ضفتني، وكيفيته على الرتتيب الآتي: 

كيفية الغ�ضل الكامل

1. ي�ضمي.
2. ثم يغ�ضل كفيه ثلثًا.

3. ثم يغ�ضل فرجه بيده الي�رشى، ثم يغ�ضل يده.
4. ثم يتو�ضاأ و�ضوءًا كامًل.

5. ثم يحثو املاء على راأ�ضه ثلث مرات، يخلل اأ�ضول �ضعر الراأ�س يف كل مرة.
6. ثم يعمم جميع بدنه بالغ�ضل، مبتدئًا باجلانب الأمين ثم الأي�رش)1(.

 2-الُغ�ضل املجزئ: وكيفيته اأن يعم جميع بدنه باملاء، مع امل�ضم�ضة وال�ضتن�ضاق.

كراهة الإ�سراف في الماءكراهة الإ�سراف في الماء

ِل اأّل ي�رشف يف �ضبِّ املاء، فامل�رشوع التقليل مع الإ�ضباغ، فقد كان النبي  يتو�ضاأ بالْـُمدِّ  ينبغي على املغت�ضِ
ويغت�ضل بال�ضاع )2(، فينبغي القتداء به يف تقليل املاء وعدم الإ�رشاف. 

ما يحرم على المحدث حدثًا اأكبرما يحرم على المحدث حدثًا اأكبر

ما يحرم على املحدث 
حدثًا اأكرب

1. ال�ضلة.
2. الطواف بالبيت.
3. م�س امل�ضحف.

4. قراءة القراآن.
5. اجللو�س يف امل�ضجد.

)1( قال النووي عن التيامن يف الغ�سل: هذا متفق على ا�ستحبابه ) املجموع 184/٢ (، وقال املرداوي: بال نزاع ) االإن�ساف 1/٢5٣( .
)٢( املد ي�ساوي 687 مللرت، وال�ساع ي�ساوي ٢748 مللرت.

ينظر: معجم لغة الفقهاء �س٢70، 417.
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    بالتعاون مع زملئك وباإ�رشاف معلمك: قارن بني الُغ�ضل والو�ضوء ببيان اأوجه الختلف بينهما: 

الُغ�ضلالو�ضوء
.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

ما ي�ستحب من اللبا�س والزينة:ما ي�ستحب من اللبا�س والزينة:

1. التزين لأداء ال�ضلة:
.)1( قال الله تعالى:

املوؤمن يف �ضلته يقف بني يدي ربه ويقبل بوجهه عليه، فل بد اأن ي�ضتعد ملثل هذا املوقف العظيم فما الأ�ضياء 
التي ينبغي للم�ضلم اأن يقوم بها ا�ضتعدادًا لل�ضلة؟

.......................................................................................................................

........................................................................................................................

2. التجمل حل�ضور املجال�س:
كمجال�س الذكر وحلق العلم، ومامع النا�س واأفراحهم كيوم العيد ويكون التجمل باللبا�س احل�ضن ونظافة 

البدن، وطيب الرائحة. 
 .)2( اجلمال«  يحب  الله جميل  اإن   « قال:    الله  ر�ضول  اأن    م�ضعود  بن  الله  عبد  جاء يف حديث  وقد 

)1( ]�لأعر�ف:3١[. 
)٢( رواه م�سلم برقم: 91.



226

تمرينتمرين

3. العناية ب�ضنن الفطرة:
ومنها: اخلتان، ونتف الإبط، وحلق العانة، وتقليم الأظفار، وق�س ال�ضارب، فهذه اخلم�س من الزينة التي 
اخلتان،  الِفْطَرُة خم�ٌس:   « قال:    الله   اأن ر�ضول    اأبي هريرة  الفطرة، ففي حديث  وردت يف خ�ضال 

وال�ضتحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وق�س ال�ضارب « )1(.
 

ب�ضنن  العناية  على  الإ�ضلم  حث  من  تفهمها  اأن  ميكن  التي  احِلكم  اكتب  زملئك  مع  بالتعاون 
الفطرة.

....... ...............................................................................................................

.......................................................................................................................

........................................................................................................................

4. العناية بنظافة ال�ضعر وترجيله:
ي�ضتحبُّ للم�ضلِم العناية بنظافة �َضْعِرِه، فل يرتكه حتى جتتمع فيه الأو�ضاخ، ول ُيْكرِثُ من ت�رشيحه بحيث ي�ضغله 

ذلك ويكون همه ومق�ضوده، بل عليه بالتو�ضط. 
وليحذر يف ذلك من الت�ضبه بالن�ضاء، اأو من تقليد املنحرفني، فمن ت�ضبه بقوم فهو منهم. 

5. التطيب: 
ي�ضتحب للم�ضلم التطيب يف الأماكن العامة ومامع النا�س، كال�ضلوات اخلم�س واجلمعة والعيدين، فالطيب 
من الزينة املندوب اإليها يف حق الرجل واملراأة، ولكنه يحرم على املراأة اإذا كانت �ضتمر على الرجال الأجانب 
حتى ولو كان ذلك عند خروجها اإلى امل�ضجد، حلديث اأبي هريرة  قال: قال ر�ضول الله : » اأميا امراأة 

اأ�ضابت بخورًا فل ت�ضهد معنا الع�ضاء الآخرة « )2(.

)1( اأخرجه البخاري برقم:5889، وم�سلم برقم: ٢٢5.
)٢( اأخرجه م�سلم  برقم:14٣، واأبو داود برقم: 4175. 

ال�ضتحداد 
وهو حلق �ضعر العانة

تقليم الأظفار ق�س ال�ضارب نتف الإبطالختان

�ضنن الفطرة
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تمرينتمرين
بالتعاون مع زملئك وباإ�رشاف معلمك اكتب بع�س الآثار التي حت�ضل من اهتمام الإن�ضان مبا 
�ضبق من التنظف، والتطيب، والعناية بنظافة ال�ضعر وترجيله والعناية ب�ضنن الفطرة وغري ذلك.

............................................................................................

............................................................................................

ما يحرم من اللبا�س والزينة:ما يحرم من اللبا�س والزينة:
1. لب�س الذكور  للحرير والذهب:

عن علي بن اأبي طالب  قال: اإن ر�ضول الله  اأخذ حريًرا فجعله يف ميينه واأخذ ذهًبا فجعله يف �ضماله، ثم 
قال: » اإن هذين حرام على ذكور اأمتي «. )1(

يعمد   « فنزعه وطرحه، وقال:  يد رجل   خامًتا من ذهب يف  الله  ابن عبا�س  قال: راأى ر�ضول  وعن 
اأحدكم اإلى جمرة من نار فيجعلها يف يده «. )2(

وي�ضتثنى للرجال من الذهب و احلرير ما كان لل�رشورة ومن اأمثلة ذلك:
مقامها فل يجوز. قام غريها  اإذا  واأما  �ضواها،  ينفع  اإذا ل  الأ�ضنان  تركيبات  الذهب  يف  ا�ضتعمال   .      اأ 

    ب. لب�س احلرير ملن ي�ضكو ح�ضا�ضية اجللد؛ ملا يف احلرير من الليونة.

2. اللبا�س الذي ي�ضف العورة  اأو يك�ضفها: 
ِتِه، كمن يلب�س ثوبًا �ضفافًا يبدو منه لون الب�رشة، ويتاأكد التحرمي يف حق  يحرم من اللبا�س ما ي�ضف العورة لِرقَّ

الن�ضاء عند الرجال.
عن اأبي هريرة  قال:  قال : » �ضنفان من اأهل النار ل اأََرُهَما، قوم معهم �ضياط كاأذناب البقر ي�رشبون 
بها النا�س، ون�ضاء كا�ضياٌت عارياٌت، مميلت مائلت، روؤو�ضهن كاأ�ضنمة الُبخِت املائلة، ل يدخلن اجلنة ول 

يجدن ريحها، واإن ريحها ليوجد من م�ضرية كذا وكذا «. )3(
)1( رواه اأبو داود يف �سننه برقم: 4057، وابن حبان يف �سحيحه برقم: 54٣4، وح�سن النووي اإ�سناده يف املجموع )٢54/1(.   

)٢( رواه م�سلم برقم: ٢090. 
)٣( رواه م�سلم برقم: ٢1٢8.
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تمرينتمرين

3. اإ�ضبال الثياب:
اأن    اأبي هريرة  اأ�ضفل من الكعبني، والدليل على ذلك حديث  الثياب  اإ�ضبال  مما يحرم على الرجال 

ر�ضول الله  قال: » ما اأ�ضفل من الكعبني من الإزار ففي النار «. )1(
ومثل الإزار كل ما يلب�ضه الإن�ضان من الثياب: كالعباءة » امل�ضلح «، وال�رشاويل، والقمي�س وغري ذلك. 
واأما الن�ضاء فامل�رشوع يف حقهن اإطالة الثوب حتى ي�ضرت القدم، فعن ابن عمــر قــال: قال ر�ضول 
الله : » من َجرَّ ثوبه خيلء ل ينظر الله اإليه يوم القيامة « فقالت اأم �ضلــمة : فكيف ي�ضنع الن�ضاء 
يزدن  ل  ذراعــًا،  فرُيِخينه   « قال:  اأقدامهن،  تنك�ضف  اإذًا  فقــالت:   » ًا  ْ
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4. ت�ضبه الن�ضاء بالرجال والرجال بالن�ضاء: 
يحرم على املراأة اأو الرجل اأن يت�ضبه اأحدهما بالآخر فيما هو من خ�ضائ�ضه، من الكلم، واحلركات، وال�ضوت، 
واللبا�س، واملظهر، وفعل ذلك من الأمور املحرمة املنكرة التي ي�ضتحق �ضاحبها اللعنة، كما يف حديث ابن 

عبا�س  قال: » لعن ر�ضول الله  املت�ضبهني من الرجال بالن�ضاء، واملت�ضبهات من الن�ضاء بالرجال«. )1(

5. لبا�س ال�ضهرة: 
يحرم لبا�س ال�ضهرة وهو الذي يخالف ما اعتاده النا�س يف البلد من اللبا�س، ويتميز به عنهم، 
فعن ابن عمر  قال: قال : »من لب�س ثوب �ضهرة األب�ضه الله يوم القيامة ثوب مذلة «.)2(

)1( رواه البخاري برقم: 5885.
)٢(  رواه اأبو داود برقم:40٢9.
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6. من اأنواع الزينة املنهي عنها:    

احلكمالتو�ضيحاملفردة

الَو�ْضُم
ثم  �لدم  بالإبرة حتى يخرج  �جللد  غرز 
�أو  ليخ�ش  غريه  �أو  بالكحل  ُيْح�َصى  

يزرق.

حمرم
حلديث عبد �لله بن م�صعود  �أنه قال: »لعن �لله 
للح�صن  و�ملتفلجات  و�ملتنم�صات،  �لو��صمات 
�ملغري�ت خلق �لله«، فقالت �أم يعقوب: ما هذ�؟ 
قال عبد�لله: وما يل ل �ألعن من لعن ر�صول �لله 

ملسو هيلع هللا ىلص «.)١(
�أبي بكر �ل�صديق   قالت: قال  �أ�صماء بنت   وعن 

ر�صول �لله ملسو هيلع هللا ىلص:»لعن �لله �لو��صلة و�مل�صتو�صلة «. )٢(

ُل ال�ضعر  و�صل �ل�صعر ب�صعر �آخر ليكون �أجمل �أو َو�ضْ
�أكرث طوًل.

النَّْم�س 
�أو  باحللق  �حلاجبني  من  �ل�صعر  ــة  �إز�ل

�لنتف )3 (.

وهو حلق بع�س �ل�صعر وترك بع�صه.الَقَزع 
مكروه 

 نهى عنه �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص)٤(.

          

)1( رواه البخاري برقم:4886، ورواه م�سلم برقم: ٢1٢5.
)٢( رواه البخاري برقم 59٣4، ورواه م�سلم برقم  ٢1٢٢.

)٣( ي�ستثنى من النم�س ما كان لل�سرورة كاأن يوجد �سعر غري معتاد يف وجه املراأة، اأو يكرث �سعر حواجبها كرثة فاح�سة، بحيث تكون من العيوب 
اخللقية.

)4( اأخرجه البخاري برقم 59٢0، ورواه م�سلم برقم  ٢1٢0.
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)1( �لفرقان:٦٧ 
)٢( اجلمة: ال�سعر ال�ساقط على املنكبني، وبرداه: تثنية »ُبرد« وهو نوع من الثياب.

)٣( اأخرجه البخاري برقم: ٣485 وم�سلم برقم ٢088.
)4( رواه م�سلم برقم: 91.

)5( اأخرجه البخاري برقم:168 ورواه م�سلم برقم: ٢68.
)6( رواه الن�سائي برقم 1896 ورواه ابن ماجه برقم: ٣567.

)7( رواه اأبو داود برقم: 40٢٣،  و�سححه االألباين يف �سحيح اأبي داود برقم: 40٢٣.
)8( رواه البخاري برقم: 5856، وم�سلم برقم: ٢097.

        
اآداب اللبا�س والزينةاآداب اللبا�س والزينة

اأكمل اجلدول التايل بكتابة الآداب املنا�ضبة: 

الدليلالأدب

                        ترك �لإ�ش�ف يف �مللب�س 
)١(

.    
.................................

.................................

ته  عن �أبي هريرة  قال: قال ر�صول �لله  » بينما رجل مي�صي قد �أعجبته ُجَمّ
وبُْرد�ه)٢(، �إذ خ�صف به فهو يتجلجل يف �لأر�س حتى تقوم �ل�صاعة «.) 3(

.................................

.................................

يحب  �لله جميل  �إن   «  : �لله  ر�صول  قال  قال:    م�صعود  بن  عبد�لله  عن 
�جلمال «.)٤(

وترجله  �لتيامن يف �للبا�س  تنعله  �لتيامن يف  يعجبه    �لله  ر�صول  » كان  قالت:    عائ�صة  عن 
وطهوره ويف �صاأنه كله «.)٥(

.................................

.................................

عن �صمرة بن جندب  عن �لنبي  قال: » �لب�صو� من ثيابكم �لبيا�س، فاإنها 
�أطهر و�أطيب «. )٦(

قول �لدعاء �ملاأثور عند �للبا�س 
 قال: »من لب�س ثوبًا فقال: �حلمد لله  �لله  �أن ر�صول    �أن�س  عن معاذ بن 
�لذي ك�صاين هذ� �لثوب و رزقنيه من غري حول مني ول قوة، غفر له ما تقدم 

من ذنبه «.)٧(
.................................

.................................

عن �أبي هريرة  قال: قال ر�صول �لله :» �إذ� �نتعل �أحدكم فليبد�أ باليمني، 
و�إذ� نزع فليبد�أ بال�صمال، ولتكن �ليمنى �أولهما تنعل، و�آخرهما تنزع «.)٨(
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من م�سائل الزينةمن م�سائل الزينة

1. التزين باأدوات التجميل احلديثة: 
يباح للمراأة التزين باأدوات التجميل احلديثة ب�رشطني: 

ال�رشط الأول: األ يكون يف امل�ضتح�رش �رشر. 
م. َرّ ال�رشط الثاين: األ يكون يف ا�ضتعمالها َت�ضّبٌه حُمَ

2. �ضبغ ال�ضعر:
يباح �ضبغ ال�ضعر وخ�ضابه بغري ال�ضواد اخلال�س، فيباح باحلناء، والَكَتم)1( وغريهما من الأ�ضباغ واأما خ�ضابه 
بال�ضواد اخلال�س فل يجوز، حلديث جابر قال: اأتي باأبي قحافة يوم فتح مكة وراأ�ضه وحليته كالثغامة )2( بيا�ضًا، 

فقال ر�ضول الله : »غريو� هذ� ب�صيء، و�جتنبو� �ل�صو�د«.)3(

3. النتفاع باجللود: 
 

حكمهمثالهالنوع

�شعية  ذكاة  �ملذكى  �حليو�ن  جلد 
من ماأكول �للحم. 

ذكاة  ذكيت  �لتي  �لإبل  �أو  كالغنم 
ينتفع به و�إن مل ُيدبغ )٤(.�شعية.

ل يجوز �لنتفاع به �إل بعد دبغه.ك�صاة �أو بقرة ماتت دون تذكية.جلد �مليتة من �حليو�ن �ملاأكول.

ل يجوز �لنتفاع بها مطلقًا.�لكالب و�خلنازير و�ل�صباع ونحوها.جلد �مليتة من غري �ملاأكول.

)1( نبات فيه حمرة ي�ستعمل يف اخل�ساب.
)٢( الثغامة نبت اأبي�س الزهر ي�سبه به بيا�س ال�سيب.

)٣( رواه م�سلم برقم 79.
)4( الدباغ: اإزالة الريح والرطوبة من اجللد مبواد خا�سة.



233

؟؟التقويمالتقويم
سس11 ما الأ�ضل في حكم اللبا�س؟ وما الدليل على ذلك؟

سس22 اذكِر ال�ضروط التي يجب اأن تتوفر في حجاب المراأة الم�ضلمة. 

سس33 اأجب بعلمة ) ( اأمام العبارة ال�ضحيحة، وعلمة )( اأمام غير ال�ضحيحة مع ت�ضحيحها، فيما 

ياأتي:
)     ( اأ. مما يذم فعله للرجال ما ي�ضتجد من الق�ضات واملو�ضات الغريبة يف اللبا�س.   
)       ( ب. يباح ا�ضتعمال جلد الكلب بعد دبغه.       
)       ( ج. يباح للمراأة اأن ت�ضبغ �ضعرها باللون البني.      
)       ( د. يجوز للم�ضلم اإجراء عملية لأنفه ليكون اأكرث جماًل.     

سس44 ما �ضفة الغ�ضل الكامل؟

سس55 �ضنف مايلى من العبارات في الجدول الآتي  :

ك�ضف الفخذ للرجل / حلق اللحية / قراءة القراآن للجنب / تقليم الأظفار / النم�س / التيامن يف اللبا�س /  لب�س 
الثوب الأبي�س.

م�ضتحبواجبحمرم

...........................

...........................

...........................

.........................

...........................

...........................

...........................

.........................

...........................

...........................

...........................

..........................
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سس66 اربط بين كل عبارة في المجموعة ) اأ ( والعبارة التي تنا�ضبها في المجموعة )ب( وذلك بو�ضع 

رقمها بين القو�ضين:
) ب () اأ (

)    ( جلد غز�ل ميت. 
)    ( عورة �ملر�أة عند حمارمها.

)    ( �لقزع.

١- حلق بع�س �لر�أ�س وترك بع�صه.
٢- جميع ج�صمها عد� ما يظهر غالبًا.

3- يجوز ب�شط عدم �ل�شر.
٤- يجوز ��صتعماله بعد دبغه.

سس77 اذكر الحكم والدليل على ما يلي: 

    اأ. اإ�ضبال الثياب للرجال.
   ب. ت�ضبه املراأة بالرجل اأو الرجل باملراأة.
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الوحدة الوحدة 
الثالثةالثالثة

االأميان والنذوراالأميان والنذور
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زبڑ  ک  ک  ک  ک  گ  
گ  گ   گ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ      ں  
ں   ڻ  ڻ  رب )١( .

املراد باليمني واأنواعها.  ١
اأهم اأحكام اليمني.  ٢

اأهمية تعظيم اليمني وحفظها.  ٣
املراد بالنذر واأنواعه.  ٤

الآثار املرتتبة على النذر.  ٥
اأهمية الوفاء بالنذر.  6

الفرق بني اليمني والنذر.  ٧

أريد أن أتعلمأريد أن أتعلم

تعريف اليمني، واأنواعها، وحكم كل نوع.  ١
تعريف احلنث يف اليمني وحكمه.  ٢

كفارة اليمني.  ٣
اأهم اأحكام اليمني.  ٤

حترمي احللل وحكمه وكفارته.  ٥
حفظ اليمني.  6

تعريف النذر، واأنواعه، وحكم كل نوع.  ٧

عناصر الوحدةعناصر الوحدة

قال تعالى:

)١(  ]�لنحل:٩١[.
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فـّكر

مو�ضى و�ضلطان �ضديقان، حدث يف اأحد لقاءاتهما يف بيت �ضلطان اأن تخا�ضما، وا�ضتد النزاع بينهما، فخرج 
مو�ضى من بيت �ضديقه غا�ضبًا، وقال: والله ل اأدخل بيتك بعد اليوم.

ولده. عقيقة  مبنا�ضبة  بيته  يف  الع�ضاء  اإلــى  مو�ضى  �ضديقه  �ضلطان  ودعــا  ال�ضديقان،  ت�ضالح  زمن  وبعد 
فتذكر مو�ضى ميينه، واحتار هل يلبي دعوة �ضديقه، اأم ل؛ ب�ضبب اليمني التي قطعها على نف�ضه؟

ما احلل ال�رشعي ال�ضليم يف مثل هذه احلالة؟

تعريف اليمينتعريف اليمين

اليمني يف اللغة: احللف، �ضمي مييًنا لأن العرب كانوا اإذا حلف بع�ضهم لبع�س اأخذ كل واحد بيمني �ضاحبه.
اأو �ضفة من �ضفاته؛ عقب حرف من حروف  تعالى  الله  اأ�ضماء  ا�ضم من  واليمني �رشًعا: توكيد �ضيء بذكر 

الَق�َضم الثلثة.
وحروف الق�ضم هي: الواو، والتاء، والباء.

اأ - اذكر اأمثلة على اليمني باأ�ضماء الله تعالى:

1- والله.   2- ..............................   

.............................. -3

ب - اذكر اأمثلة على اليمني ب�ضفة من �ضفات الله تعالى:

1- ورحمة الله.  2- ..............................   

.............................. -3 

االأَْيـمــــاُن
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جائزة، و�إذ� َحنِـَث فيــها وجـبت 
علـيه �لكـــفارة؛ لقـــوله تعالى: 

{ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

ٴۇ})١( . 

 ل يرتتب عليها �صيء؛ لقوله تعالى:

{ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ})٢( . 

تو�ضيحه الق�ضم

اليمين المنعقدة

اليمين اللغو

حكمه

النوع الأول: الأميان اجلائزة, وهي ق�سمان:النوع الأول: الأميان اجلائزة, وهي ق�سمان:

اأنواع اليميناأنواع اليمين

الأميان من حيث حكمها وما يرتتب عليها نوعان:

     �حللف بِا�ْصٍم من �أ�صماء �لله
 تعالى �أو �صفة من �صفاته قا�صًد� �أمًر� 
م�صتقباًل، مثل: و�لله ل �أفعل كذ�، 
كذ�،  لأفعلن  بيده  نف�صي  و�لذي 

�أق�صم بالله �أن تتع�صى عندي �لليلة.
 

       �أ- ما يجري على �لل�صان 
  من غري ق�صد �ليمني، مثل: 

�إِي و�لله، وبلى و�لله، ول و�لله.
ب- يحلف يظن �لأمر على وجه، 

     ثم يتبني على خالف ذلك.

)١(  ]�لمائدة:٨٩[.       )٢(  ]�لمائدة:٨٩[.
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)1( اأخرجه البخاري برقم )6870(.
)٢( اأخرجه البخاري برقم )6646(، وم�سلم برقم )1646(.

�حللف بالله تعالى على
�أمر ما�ٍس يقتطع به حّق �أخيه كاذبًا 

عاِمًد�، مثل: و�لله �إن هذ� �ملال يل، 
وهو كاذب.

 

   كاحللف بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص، �أو بالكعبة �أو 

بالآباء، �أو بالأولياء، وغري ذلك.   

حر�م وهي من كبائر �لذنوب 
ول كفارة فيها؛ لأن �إثمها 

عظيم،ويجب فيها �لتوبة �ل�صادقة 
عن عبد �لَلِّه بن َعْمرو  �أن �لنبي 
�ُك بِاللِه،  ملسو هيلع هللا ىلص قال: »�لَْكَباِئُر: �لإِ�ْشَ
َوُعُقوُق �لَْو�لَِدْيِن، َوَقْتُل �لَنّْف�ِس، 

َو�لَْيِمنُي �لَْغُمو�ُس«.)١(

حر�م، وهي �شك �أ�صغر، ول 
كفارة فيها؛ لأنها غري منعقدة، بل 

يجب فيها �لتوبة �ل�صادقة.
عن عبد �للِه بن ُعَمَر  �أََنّ َر�ُصوَل 
�لله ملسو هيلع هللا ىلص قال: »�أل �إَِنّ �للَه َيْنَهاُكْم �أَْن 

ِلُفو� بِاآبَاِئُكْم، من كان َحالًِفا     حَتْ
ُمْت«.)٢(      َفْلَيْحِلْف بِالَلِّه �أو لَِي�صْ

تو�ضيحه الق�ضم

اليمين الغمو�س

اليمين بغير الله

حكمه

النوع الثاين: الأميانالنوع الثاين: الأميان املحرمة, وهي ق�سمان: املحرمة, وهي ق�سمان:
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تمرينتمرين

عن عبد �لله بن ُعَمَر  �أََنّ َر�ُصوَل �لله ملسو هيلع هللا ىلص قال: » َمْن َحَلَف بَِغرْيِ �لله َفَقْد �أَ�ْشََك«. )١(فـّكر
ى؛ َفْلَيُقْل:  ِت َو�لُْعَزّ وعن �أبي ُهَرْيَرَة  �أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: » من َحَلَف فقال يف َحِلِفِه: بِالاَلّ

ل �إَِلَه �إل �لله« )٢(.
�أ- يبني �حلديث �لأول �أن �حللف بغري �لله تعالى: ....................................
...........................................................................

ب- مـن كفــارة �حلــلف بغــري �لله تعــالى قـــول: .................................
...........................................................................

الِحْنُث في اليمينالِحْنُث في اليمين

فعله. على  حلف  مــا  يــرتك  اأو  تــركــه،  على  حلف  مــا  يفعل  ــاأن  ب ــك  وذل اليمني،  خمالفة  هــو:  ــُث  ــنْ احِل

مثل للحنث يف اليمني:
املثال الأول: فعل ما حلف على تركه:  

١- قال �صخ�س: و�لله ل �أركب �ل�صيارة، ثم ركبها.
 .................................................................................-٢

املثال الثاين: ترك ما حلف على فعله:    
١- قال �صخ�س: و�لله لأذهنب معك �إلى �ل�صوق، ثم مل يذهب معه.

.................................................................................-٢

)1( رواه اأحمد برقم)٣٢51( و�سححه ابن حبان برقم)4٣58(. 
)٢( اأخرجه البخاري برقم)4860(، وم�سلم برقم)1647(.
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حكم الِحْنِث في اليمينحكم الِحْنِث في اليمين
  

يختلف حكم احلنث يف اليمني باختلف اليمني التي حلفها، و فيما يلي بيان ذلك:

مثالهاحلالةحكم احلنث

 �إذ� حلف على ترك و�جب، ِحْنٌث و�جب١
�أو فعل حمرم.

 و�لله ل �أ�صلي يف �مل�صجد.
.......................................

 �إذ� حلف على ترك م�صتحب ِحْنٌث م�صتحب٢
�أو فعل مكروه.

.......................................

.......................................

�إذ� حلف على فعل و�جب �أو ِحْنٌث حمرم3
ترك حمرم.

.......................................

.......................................

 �إذ� حلف على فعل م�صتحبِحْنٌث مكروه٤
�أو ترك مكروه.

.......................................

.......................................

 �إذ� حلف على فعل مباح �أو ِحْنٌث مباح٥
تركه.

.......................................

.......................................

    



243

كفارة اليمينكفارة اليمين

من حلف ميينًا منعقدة وهو بالغ عاقل، ثم حِنَث فيها وهو خمتار ذاكر ليمينه وجبت عليه الكفارة.

ت�صمنت هذه �لفقرة �ل�شوط �لتي يلزم توفرها حتى جتب �لكفارة، ��صتخرجها مع ذكر �صدها:

�ضدهال�رشط
�أن تكون �ليمني منعقدة. ١

�أن يكون �حلالف ...............٢

�أن يكون �حلالف ...............3

�أن يحنَث يف ميينه.٤

�أن يكون �حلالف ...............٥

�أن يكون �حلالف ...............٦

وهذه الكفارة قـد بينــها الله تعــالى بـقــوله: {ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ٴۇۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى            ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  

ۇئ )١(  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ         ېئ  ېئ  ىئىئ })٢( .

ن�ضتفيد من هذه الآية الكرمية اأن كفارة اليمني: اختيار فعل واحد من ثلثة اأمور:
............................................................... -١  
............................................................... -٢  
............................................................... -3  

ومن ل يجد �ضيًئا مما �ضبق فاإنه: ..........................، والأف�ضل اأن تكون هذه الأيام متتابعة.

فـّكر

)١( مقد�ر �لإطعام ن�صف �صاع من قوت �لبلد ) �أي ما يعادل كيلو ون�س (.
)٢(  ]�لمائدة:٨٩[.
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تمرينتمرين
 

      في�صل رجل تاجر، حلف ميينا بالله تعالى �أن ل ياأكل �حللويات، ثم �أكلها، وبادر �إلى �صيام  
      ثالثة �أيام متتابعات كفارة ليمينه.

             ما �خلطاأ �لذي �رتكبه في�صل يف كفارة �ليمني؟ .......................................

...................................................................... ملاذ�؟  
............................................................................

اأهم اأحكام اليميناأهم اأحكام اليمين

اأهم اأحكام اليمني

من كرر �ليمني على فعٍل و�حد ثم حنِث فيه؛ فال يجب عليه �إل كفارة و�حدة، 
ثم  �أذهب معك،  و�لله ل  قال:  �لغد  �أذهب معك، ومن  و�لله ل  قال:  لو  كما 

ذهب معه؛ فلي�س عليه �إل كفارة و�حدة.

من حلف على �صخ�س �أن يفعل �صيًئا؛ ومل يكن يف ذلك �إثم، في�صتحب للمحلوف 
عليه  �إبر�ر ق�َصم �أخيه؛ كمن حلف عليه �صاحبه �أن يقبل �أعطيته، في�صتحب �إبر�ر 

ق�صمه.

من حلف على �صخ�س �أن يفعل �صيًئا ومل يفعل، وجب على �حلالف �أن يكفر عن 
ميينه؛ كمن حلف على �صاحبه �أن يقبل �أعطيته، فلم يقبلها، لزم �حلالف كفارة 

ميني.
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بني حكم الكفارة فيما يلي مع بيان ال�ضبب:   

ال�ضببحكم الكفارةاحلالة
�صديقاه  ع�صرًي�،فاأ�شبه  ي�شب  ل  �أن  حلف  رجل 

بالقوة. 
�أدو�ت زميله بالأم�س وهو  ياأخذ  �أنه مل  �صخ�س حلف 

كاذب.

رجل حلف �أن يزور قريبه �ليوم، ومل يزره.

رجل حلف �أن ل يدخل بيت �صديقه فدخله نا�صًيا ميينه.

ال�ستثناُء في اليمينال�ستثناُء في اليمين  

املراُد بال�ْضِتثْنَاِء يف اَليمنِي: تعليُق �لَيمنِي مب�صيئِة �لله تعالى.
مثال ذلك:

  و�لله ل �أ�صرتي هذ� �لبيت �إل �أن ي�صاء �لله.
   �أَق�ِصُم بالله ل �أ�صافر َغد�ً �إلَّ �أن ي�صاء �لله.

ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   زب  تعالى:  �ُصنٌَّة، و�لدليل على ذلك قوله  �لَيمنِي  و�ل�ْصتِْثَناُء يف 
ۀ  ۀہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ رب )١(.

عن �بن عمر  �أن ر�صول �لله ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َمن َحلَف على مينٍي، فقاَل: �إن �صاَء �للَُّه فقد ��صَتثَنْى، َفاَل ِحنَث عليه« )٢(.

�ً يف �للتز�م باليمني �أو تركها، و�إذ� َفَعَل ما  ريَّ ومن ا�ضتثنَى يف ميينِه فاإنه ي�ضتفيُد: َعَدَم لزوِم �ليمنِي له، فيكون خُمَ
اَرُة. ْ َحانِثًا، ومَلْ َتْلَزْمُه �لَكفَّ َ
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حـــفـــــــظ اليمينحـــفـــــــظ اليمين

اأمر الله تعالى بحفظ اليمني فقال:{ ىئ   ی})١(، وذلك لعظم �ضاأن اليمني، ويدخل يف حفظها 
اأمور عديدة هي:

1- احللف باأ�ضماء الله و�ضفاته، وجتنُُّب احللف بغري الله.  
2- الإقلل من الأميان، وجتُنُّب الإكثار منها.  

3- ال�ضدق يف اليمني، وجتنُُّب احللف بالله تعالى كذبًا.  
ِ باليمني، وجتنُُّب احِلنْث فيها اإل اإذا كان احلنث خرًيا من ال�ضتمرار فيها.
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تحريم الحالل  - حكمه وكفارتهتحريم الحالل  - حكمه وكفارته

 ولأجل هذا الت�ضابه يف النتيجة فاإن الله تعالى قد جعل حترمي احللل له حكم اليمني، وذلك يف قوله تعالى:
{ ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ   ٺ    ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  
ٹ  ڤڤ   ڤ     ڤ  ڦ    ڦ})١(، فعلى هذا: ما الكفارة الواجبة على من حرم على نف�ضه �ضيئا مما اأباحه 

الله تعالى ثم اأراد اأن يفعله؟
...........................................................................................

1- من خلل ما �ضبق: اكتب �ضياغة منا�ضبة للمق�ضود بتحرمي احللل.
.....................................................................

2- هل يحق لأحد اأن يحرم ما اأحل الله تعالى؟
.....................................................................

3- ملاذا؟
........................................................

فـّكر

         ما وجه الت�ضابه بني الأمثلة يف املجموعتني؟
........................................................................

....................................................................

اأ- تاأمل الأمثلة التالية:
حــــر�م  �ـــصـــخـــ�ـــس:  ــال  ــ ــ ق  -   
ــت فـــالن. ــي عـــلـــَيّ دخـــــول ب
 - وقال ثاٍن: يحرم علَيّ �أن �أكلم فالًنا.

 - وقال ثالث: ما �أحل �لله علَيّ حر�ٌم 
�إْن ذهبُت �إلى �ملو�صع �لفالين.

ب- تاأمل الأمثلة التالية:
- قال �صخ�س: و�لله ل �أدخل بيت فالن.

- وقال ثاٍن: و�لله ل �أكلم فالنا.
- وقال ثالث: و�لله ل �أذهب �إلى �ملو�صع 

�لفالين.

)١(  ]�لتحريم:١-٢[. 
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ا�ضتد املر�س على �ضلمان فدعا الله تعالى اأن ي�ضفيه، وقال: لئن �ضفاين الله عز وجل؛ لأ�ضومنَّ �ضهًرا كامًل، 
وبعد فرتة من الزمن �ضفى الله �ضلمان.

  ماذا ي�ضمى فعله هذا؟
.....................................................................

.....................................................................

  ما حكم هذا القول منه؟
....................................................................

....................................................................

  ما حكم الوفاء بهذا اللتزام الذي التزمه وهو �ضوم �ضهر كامل؟
.....................................................................

.....................................................................

تعـــــريف النـــذرتعـــــريف النـــذر

النذر يف اللغة: الإيجاب.
ويف ال�رشع: اإيجاب ال�ضخ�س على نف�ضه �ضيئا لله تعالى لي�س واجبا عليه باأ�ضل ال�رشع.

         وهذا الإيجاب يكون بعدة �ضيغ مثل: لله علي اأن اأفعل كذا، اأو نذر علي اأن اأفعل   
        كذا، اأو لئن ح�ضل يل كذا لأفعلن كذا.

ـــــــــْذُر النَّ



249

فـّكر
اذكر اأمثلة لأمور لي�ضت واجبة �رشعًا:

  ...................... -2 1- �ضيام الثنني.    
وجل: عز  لله  اإيجابه  على  تدل  �ضياغة  يف  ال�ضابقة  الأمثلة  من  واحــد  كل  اجعل 

املثال الأول: نذر علي اأن اأ�ضوم الثنني القادم.
املثال الثاين: ......................................................................

حــكـــــــم النـــــذرحــكـــــــم النـــــذر

الأ�ضل يف النذر اأنه مكروه، والدليل على ذلك: حديث اأبي ُهَرْيَرَة  اأََنّ َر�ُضوَل الله  قـــال: » ل َتنِْذُروا، 
َا ُي�ْضَتْخَرُج ِبِه من الَْبِخيِل«.)1( مَنّ فاإن النَّْذَر ل ُيْغِني من الَْقَدِر �ضيًئا، َواإِ

مثاله: 
1- نذر �ضخ�س اإن وجد �ضيارته امل�رشوقة اأن يت�ضدق باألف ريال.   

............................................................................ -2

النذر لغير اهللالنذر لغير اهلل

النذر لغري الله تعالى �رشك؛ وذلك اأن النذر عبادة يجب �رشفها لله تعالى، فمن �رشفها لغري الله تعالى فقد اأ�رشك 
وهذا النوع من النذور باطل وغري منعقد وهو من ال�رشك بالله تعالى ويجب التوبة منه. 

مثاله: 

بًا ل�ضاحب القرب.   1- نذر �ضخ�س اإن رزق مبولود اأن يذبح �ضاة عند قرب اأحد ال�ضاحلني تَقرُّ

 ............................................................................................ -2

)1( رواه م�سلم برقم )1640(. 
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اأنـــــــــواع النـــــذراأنـــــــــواع النـــــذر
النذر املنعقد �ضتة اأنواع؛ بيانها فيما يلي:

حكمه من حيث الوفاء به والكفارةبيانهنوع النذرم

نذر �لطاعة١
)�لتربر(

�أن  علي  نذر  كقول:  طاعة،  فعل  نذر  وهو 
�أ�صوم كل خمي�س، لله علي �أن �أت�صدق باألف 
لئن  �أعتمر،  �أن  علي  فلله  جنحت  �إذ�  ريال، 

�صفاين �لله لأذبحن �صاة.

يجب �لوفاء بهذ� �لنذر؛ لقوله تعالى: 
)١(،وحلديث 

َعاِئ�َصَة  �أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من 
َنَذَر �أَْن ُيِطيَع �لَلَّه َفْلُيِطْعُه، َوَمْن َنَذَر �أَْن 

ِه«)٢( َيُه فال َيْع�صِ َيْع�صِ

نذر �ملع�صية٢
ــذر �أن  ــل: نـ ــث ــرم،م ــذر فــعــل حم ــو نـ وهـ
�لعيد. ــوم  ي �صوم  ــذر  ون �خلــمــر،  ي�شب 

َعاِئ�َصَة  �لنذر؛ حلديث  بهذ�  �لوفاء  يحرم 
 �ل�صابق، ويجب عليه كفارة ميني.

�لنذر �ملباح3
هو �أن ينذر فعل �صيء مباح، فيقول: نذر علي 
بال�صيارة. �آتيك  �أن  علي  لله  حلًما،  �آكل  �أن 

يكفر  �أو  قاله  ما  فعل  بني  �لناذر  يخري 
كفارة ميني �إن مل يفعله.

�لنذر �ملكروه٤
ترك  �أو  مــكــروه،  �صيء  فعل  ينذر  �أن  هو 
�أطّلق  �أن  علي  نذر  مثل:  م�صتحب،  �صيء 
زوجتي، نذر علي �أن ل �أ�صلي �ل�صنة �لر�تبة.

ويكفر  �لــنــذر،  خمالفة  له  ي�صتحب 
كفارة ميني.

٥
نذر 

�للَّجاج)3( 
و�لغ�صب

�حلث  بق�صد  �أمـــر  على  ــذر  ــن �ل تعليق  هــو 
�لت�صديق  �أو  عنه،  �لمتناع  �أو  �لفعل  على 
ْمُت  �صُ كلمتك  �إن  مثل:  �لتكذيب،  �أو 
باألف. �صدقٌة  فعلي  جئتك  �إن  �صهًر�، 

يكفر  �أو  قاله  ما  فعل  بني  �لناذر  يخري 
كفارة ميني �إن مل يفعله.

علي �لنذر �ملطَلق٦ لله  مثل:  فيه،  �ملنذور  ُي�صِم  مل  ما  هو: 
يجب فيه كفارة ميني.نذر.

)1( �حلج:٢٩.
)٢( اأخرجه البخاري برقم)6696(.
)٣( اللجاج: التمادي يف اخل�سومة.
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تمرينتمرين
1- بني احلكم ال�رشعي يف احلالت الآتية مع ذكر ال�ضبب:

ال�ضبباحلكماحلالة

نذر.  علي  لله  فقال:  �لنهائي  �لمتحان  يف  فار�س  جنح 

�ختلف �صالح وعبد�لله، فقال �صالح: �إن كلمتك فلله علي 
�صوم �صهر، ثم كلمه فيما بعد.

نذر فهد �أن ي�صافر هذ� �لعام �إلى �لطائف.

نذر ه�صام �أن ي�صافر يف �لإجازة لأد�ء �لعمرة.

  
   2- بالتعاون مع مموعتك: اذكر ما ميكنك ا�ضتخل�ضه من الفروق بني الأميان والنذور:

   اأ  - ............................................................................................

ب - ............................................................................................  

ج  - ............................................................................................  
د  - ............................................................................................  

   3- بالتعاون مع مموعتك: ا�ضتنتج بع�س احلكم ال�رشعية من النهي عن النذر:
   اأ  - ............................................................................................
ب - ............................................................................................  
ج  - ............................................................................................  
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؟؟التقويمالتقويم
سس11 اأجب بعلمة) P (  اأمام العبارة ال�ضحيحة، و علمة  )O( اأمام العبارة الخطاأ مع ت�ضحيحها، فيما 

ياأتي :
)  ( �أ. �حللف بغري �لله �شك �أ�صغر         
)  ( ب. �حلنث هو: خمالفة ما حلف عليه      
)  ( ج. �ل�صغري �إذ� حنث وجبت عليه �لكفارة      
)  ( د. من �أكره على �حلنث فلي�س عليه كفارة      

ٿ ٺ   ٺ     ٺٺ     ڀڀ   ڀ   ڀ     پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ     ٻ   سس22 قال الله تعالى:  {ٱ  

       ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤڤ   }:
�أ- ما �لذي تدل عليه هذه �لآية �لكرمية مما يتعلق مبو�صوع �لوحدة؟   

ب- �ذكر  مثاًل يو�صح ما تقول.  

سس33         قال  الله تعالى: { ىئ   ی} حفظ الأيمان يت�ضمن اأمورًا عديدة؛ فما هي؟

سس44 نذر اأحد الطلب اأن ي�ضوم ثلثة اأيام اإن نجح هذا العام:

�أ- ما حكم �إن�صاء هذ� �لنذر؟  
ب- ما �لدليل على ما تقول؟  

ج- ما حكم �لوفاء به �إذ� جنح؟  
د- ما �لدليل على ما تقول؟  
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