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وصحبه  آله  وعلى  محمد،  نبينا  للعالمين،  رحمة  المبعوث  على  وسّلم  الله  وصلى  العالمين،  رب  لله  الحمد 
أجمعين، أما بعد:

فإن علم التفسير، وعلم الحديث، وعلم التوحيد، وعلم الفقه من أهم العلوم اإلسالمية، التي جاءت األدلة الشرعية 
تعلم  من  مبّشًرا  وقال  الدين«)١(،  في  يفقهه  خيًرا  به  الله  يرد  »من  قال ملسو هيلع هللا ىلص:  كما  تعلمها،  من  وفضل  فضلها،  بيان  في 
اها إلى َمْن لم يْسَمْعها، فُربَّ حاِمِل فْقٍه غيِر فقيه، وربَّ  َر اللُه عبًدا سِمَع مقاَلتِي، فَوَعاها وحِفَظها، ُثمَّ أدَّ شريعته: »نضَّ

حاِمِل فقٍه إلى من هو أفَقُه منه«)٢(.
 ويأتي كتاب الدراسات اإلسالمية للصف الثالث المتوسط، الفصل الدراسي األول متضمًنا هذه العلوم األربعة 
التي قد قرر تدريسها ألهداف محددة، حيث يعتني كل واحد منها ببناء جانب من جوانب شخصية المسلم في المجال 

العلمي والتربوي.
أما التفسير فهو يعتني بكتاب الله تعالى، من حيث بيان معاني ألفاظه، وتوضيح دالالته ومقاصده، واإلشارة إلى 

أسباب نزوله، والداللة على وجوه إعجازه وبالغته وفصاحته.
مختلف  في  تقريرات،  أو  أفعال،  أو  أقوال،  من  عنه  أثر  وما  وهديه،  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بسنة  يعتني  فهو  الحديث،  وأما 

المجاالت، ومنها مجال اآلداب الشرعية، واألخالق الكريمة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم ويتمثلها في حياته.
أما علم التوحيد فهو العلم الذي يهتم بعقيدة المسلم، وتقديمها في صورة نقية، خالصة من شوائب الشرك والبدع 

والخرافات.
أما علم الفقه فهو العلم الذي يوضح للمسلم األحكام الشرعية المتعلقة بما كلف الله به المسلم من عبادات، وما 

يمارسه في حياته من معامالت ونحوها.
وقد تمت صياغة الدروس والموضوعاتـ  في هذه المواد األربعـ  صياغة تتيح للطالب أن يكون طالًبا نشًطا داخل 
الصف؛ يشارك في الدرس بفاعلية وروح متوثبة، مطبًقا لما يمكن تطبيقه داخل الصف أو المدرسة، ويشارك في حل 
النشاطات والتمارين التي تزيده علًما وفهًما واستيعاًبا للدرس، وتنمي لديه المهارات المتنوعة؛ كما تعينه على البحث 
عن المعلومة بنفسه؛ من خالل بعض الموجهات أو بمساعدة معلمه؛ كما تعينه على التعاون مع زمالئه في إثراء المادة 

ونفع اآلخرين.

)٢( رواه األلباني ) ٦٧٦٦( )١( رواه البخاري )٧١(  



وقد روعي في تأليف هذه المواد ما يأتي:
أواًل: تنوع العرض للمادة الدراسية؛ ليسهل فهمها واستيعابها بيسر وسهولة.

الكتاب،  الطالب لمطالعة  التي تشوق  المتنوعة؛  المناسبة، والوسائل  المعلومة من خالل األشكال  تقريب  ثانًيا: 
وتعينه ـ بإذن الله تعالى ـ على فهمه، وترسخ لديه المعارف واألهداف التربوية التي يراد منه إدراكها والعمل بها.

المعلومة، واستنباًطا لها؛ من  الدرس؛ تعلمًا وتطبيقًا وكتابًة، وبحًثا عن  الطالب في  ثالًثا: الحرص على مشاركة 
خالل أنشطة تعليمية وفراغات داخل المحتوى تركت ليكتبها الطالب بأسلوبه، ويضرب عليها أمثلة من واقع حياته 

ومعايشته.
للرأي  فيه مساحة  دة، وبعضها  إجابة واحدة محدَّ لها  ليس  والنشاطات  أن بعض األسئلة  إلى  هنا  التنبيه  ويحسن 
بنفسه  ثقته  وتقوية  المتعلم،  لدى  والتفكير  م  التعلُّ مهارات  تنمية  هو  إيرادها  من  والقصد  واسٌع  فالمجال  والتفكير، 

للتعبير عن رأيه. 
االستنباط  التمرن على  له  تتيح  للتفكير  الطالب؛ من خالل مساحات  لدى  والتفكير  التعلم  تنمية مهارات  رابًعا: 

وضرب األمثلة والمشاركة الفاعلة .
خامًسا: زودت بعض الوحدات بخرائط للمفاهيم؛ لتعطي تصوًرا إجمالًيا عن كل وحدة؛ بربط مفاهيمها الرئيسة 

بمفاهيمها الفرعية.
أخي الطالب! هذا بعض الجهد الذي بذل في تأليف هذه الكتب التي جمعت لك في كتاب واحد، نقدمه إليك، 
وكلنا أمل في أن تستفيد منه الفائدة المرجوة، فنوصيك بالعناية به، والمحافظة عليه، وسؤال المعلم عما أشكل عليك؛ 
ليكون لك نوًرا في الدنيا، وزاًدا في اآلخرة، ونسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا 

محمد، وعلى آله وصحبه.
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اُء والَقَدُر اُء والَقَدُرالَق�ضَ الَق�ضَ
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الدرس 
األول

الإيمـان بالَقـَدِرالإيمـان بالَقـَدِر 1

الَقَدُر: هو ِعْلُم اهلل تعاىل بالأ�شياِء قبَل ُحدوثها، وكتابُتُه لذلَك يف اللَّوِح املحُفوِظ، وم�شيئُته 

وخلُقُه َلَها.

تة، ل ي�شح اإميان اأحد دون اأن يوؤمن به. الإميان بالَقَدِر واجب، وهو ركُنُ ِمن اأركان الإميان ال�شِّ

ومن الأدلة على ذلك:

 .
)٥(

{ 11 قال اهلل تعاىل: {

.
)٦(

22  قال اهلل تعاىل: {           }

)٣( �شورة الرعد، الآية: ٨. )٢( �شورة غافر، الآية: ٤٤.   )١( �شورة احلج، الآية: ٣٢.  

)٦( �شورة الأحزاب، الآية: ٣٨. )٥( �شورة القمر، الآية: ٤9.   )٤( �شورة الأنعام، الآية: ١١٢.  

تعريُف الَقَدِر

وجوب الإيمان بالَقَدِر

ق�شاًء مق�شيًّا ل بد من وقوعه

رابط الدر�س الرقمي

   القضاء والقدر سر من أسرار اهلل في الكون، واملؤمن مأمور باإلميان به إمياًنا جازًما ال شك فيه، 
وهو من اإلميان بقدرة اهلِل وعظمتِه وكمالِه وُحسن الظِن بِه. 

وهنالك قواعد مهمة في تناول هذا املوضوع هي:
األول: تعظيـم اهلل عـز وجـل واإلميان اجلازم بحسـن تقديره وتدبيره، قـال اهلل تعالى: {

)١( ومن تعظيمه أن ال يعترض على شـيء مما خلقه أو شـرعه أو قدره.
{

الثانيـة: التسـليم املطلـق هلل عـز وجـل والرضـا بقضائـه وقـدره، وتفويض األمـر إليه قـال اهلل عز وجل: 
.)٢(

{ }

الثالثة: املشيئة املطلقة هلل عز وجل، فكل قضاء اهلل فهو خير وحكمة وعدل ورحمة قال تعالى:   
.)٤( { )٣(  وقال تعالى:{

{  }  
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بيَّ ملسو هيلع هللا ىلص عِن الإِمَياِن، فقال  َل النَّ
َ
ُه �شاأ اِب  يف حديِث جربيَل  اأنَّ طَّ 33  عن ُعَمَر بن اْلَ

ِباْلَقَدِر  َوُتوؤِْمَن   الآِخِر، 
ِ
َواْلَيْوم َوُر�ُشِلِه،  َوُكُتِبِه،  ُتوؤِْمَن ِباهلِل، َوَمالِئَكِتِه،  ْن 

َ
ملسو هيلع هللا ىلص: »اأ ر�شول اهلِل 

.
)١(

َدْقَت « ِه«، قال: » �شَ ِه َو�َشرِّ َخْيِ

)٤( �شورة التكوير، الآية: ٢9.  )٣( �شورة الأنعام، الآية: ٣٨.  )٢( �شورة الطالق، الآية: ١٢.  )١( اأخرجه م�شلم برقم )٨(. 

للق�ضاِء والَقَدِر اأربع مراتب، هي:

ومعناها: الإمياُن باأن اهلل بكل �شيء عليم، واأنه قد علم مبا يكون قبل وقوعه، واأنه علم باأعمال 

.
)٢(

{ اللق قبل خلقهم، والدليل قوله تعاىل: {

ومعناها: الإمياُن باأن اهلل �شبحانه َكَتَب مقاديَر كلِّ �شيٍء يف اللَّوِح املحفوِظ.

} تعاىل:  قوله  والدليل 

.
)٣(

{

املرتبُة الأوىل: الِعْلُم 

انيُة: الِكَتاَبُة املرتبُة الثَّ

َمراتُب الق�ضاِء والَقَدِر

جماعات متجان�شة في 

الخلق والرزق
اللوح المحفوظ

�شتخِرج اآية تدل على مرتبة الكتابة.
َ
بالرجوع اإىل اأول �شورة ي�س، اأ

{............................................................................................ }

1

الثُة: امل�ِضيَئُة  املرتبُة الثَّ

ومعناها: الإمياُن باأن جميع ما يجري يف هذا الكون واقُعُ  مب�شيئة اهلل تعاىل.

.
)٤(

{ والدليل قوله تعاىل: {
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)٣( اأخرجه م�شلم برقم )٢٦٥٣(.  )٢( اأخرجه الرتمذي برقم )٢٥١٦(.  )١( �شورة الزمر، الآية: ٦٢. 

ها، فال  ومعناها: الإمياُن باأن اهلل تعاىل خالُق كلِّ �شيء، ومن ذلك: اأفعاُل العباد كلُّها، خُيها و�شرُّ

)١(

{ يقع �شيء يف هذا الكون اإل واهلل هو الذي خلقه. والدليل قوله تعاىل: {

وبهذا نعلم ونوؤمن باأن اهلل �شبحانه عامل مبا �شيعمله العباد قبل اأن يخلقهم، واأنه كتب ذلك عنده، 

واأن اأعمال العباد خيها و�شرها خملوقة واقعة مب�شيئته، فما �شاء اهلل كان وما مل ي�شاأ مل يكن.

ْلُق  ابعُة: اْلَ املرتبُة الرَّ

ما املراد بالَقَدر، وما حكم اإلميان به؟ مع الدليل. 11

ما القواعد التي يقوم عليها اإلميان بالقدر؟ 22

د مراتب اإلميان بالقدر.  ُأعدِّ 33

أستدل بدليل من القرآن الكرمي على املرتبة الثانية والرابعة. ٤٤

َكَتَب اهلل مقاديَر كلِّ �شيء يف اللوح املحفوظ، قبل اأن يخلق ال�شماواِت والأر�َس بخم�شني األَف �شنة.

والدليل على ذلك: حديث َعْبِداهلِل ْبِن َعْمٍرو ْبِن اْلَعا�ِس  َقاَل: �َشِمْعُت َر�ُشوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »َكَتَب 

.)٣(

ْلَف �َشَنٍة«، َقاَل: »َوَعْر�ُشُه َعَلى اْلَماِء«
َ
ْر�َس ِبَخْم�ِشنَي اأ

َ
َماَواِت َوالأ ْن َيْخُلَق ال�شَّ

َ
الِئِق َقْبَل اأ اهلُل َمَقاِديَر اْلَ

متى كتَب اهلل المقادير؟

ا�ٍس  َقاَل: ما اأخطاأك مل يكن لي�شيبك، وما اأ�شابك مل يكن ليخطئك؛ فَعْن اْبِن َعبَّ

 َيْحَفْظَك، 
َ َّ
َعلُِّمَك َكِلَماٍت، اْحَفِظ اهلل

ُ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوًما، َفَقاَل: »َيا ُغاَلُم اإِنِّ اأ

َّ
 ُكْنُت َخْلَف َر�ُشوِل اهلل

َة  مَّ
ُ
نَّ الأ

َ
، َواْعَلْم اأ ِ

َّ
، َواإَِذا ا�ْشَتَعْنَت َفا�ْشَتِعْن ِباهلل

َ َّ
ِل اهلل

َ
ْلَت َفا�ْشاأ

َ
اَهَك، اإَِذا �َشاأ ْدُه ُتَ  َتِ

َ َّ
اْحَفِظ اهلل

ْن 
َ
 َلَك، َوَلْو اْجَتَمُعوا َعَلى اأ

ُ َّ
ْن َيْنَفُعوَك ِب�َشْيٍء مَلْ َيْنَفُعوَك اإِلَّ ِب�َشْيٍء َقْد َكَتَبُه اهلل

َ
َلْو اْجَتَمَعْت َعَلى اأ

.
)٢(

ُحُف« ْت ال�شُّ ْقاَلُم َوَجفَّ
َ
 َعَلْيَك، ُرِفَعِت الأ

ُ َّ
وَك اإِلَّ ِب�َشْيٍء َقْد َكَتَبُه اهلل رُّ وَك ِب�َشْيٍء مَلْ َي�شُ رُّ َي�شُ

ا�شتنتج العالقة بني احلديث ومو�شوع الدر�س.

2
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الدرس 
اَلِل ِفي القدِرالثاني اَلِل ِفي القدِرالَحَذُر ِمَن ال�ضَّ الَحَذُر ِمَن ال�ضَّ 2

رابط الدر�س الرقمي

تمهيد

ِمن أسماء اهلل تعالى: العليم، وِمن صفات اهلل تعالى: الِعلم.
الواقع، وما سوف  املاضي، وما يكون في  وِعلم اهلل تعالى محيط مبا كان في 

يكون في املستقبل.
فَمن أنكر القدر: فما الذي أنكره في احلقيقة؟

نة، واإنكار ِعلم اهلل بالأ�شياء قبل حدوثها. اإنكاُر الَقَدِر ُكْفٌر، ملا ت�شمنه من تكذيب الكتاب وال�شُّ

ومن الأدلة على ذلك:

 وفيه:  َفَذَكَر حديَث جربيل   ، اِب  طَّ ُعَمُر بُن اْلَ اأبي  ثني  : حدَّ قال ابن عمر   

ْن ُتوؤِْمَن ِباهلِل، َوَمالِئَكِتِه، َوُكُتِبِه، 
َ
ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اأ ِن عن الإِمَياِن. قاَل النَّ ْخرِبْ

َ
بيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: َفاأ اأنه قاَل ِللنَّ

 
)١(

ِه«. ِه َو�َشرِّ ِمَن ِباْلَقَدِر َخْيِ َوُر�ُشِلِه، َواْلَيْوِم الآِخِر، َوُتوؤْ

حكم اإنكار الَقَدِر

ما موقف ابن عمر  مع منكري القدر؟ وما الفائدة من ذلك؟ 1

)١( اأخرجه م�شلم برقم )٨(.
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َخَرَج  َقاَل:  القدر، كما يف حديث عبِداهلل بن عمٍرو   ملسو هيلع هللا ىلص عن اجلدال يف  النبي  نهى 

اِن ِمَن  مَّ  يِف َوْجِهِه َحبُّ الرُّ
ُ
ا ُيْفَقاأ َ ُموَن يِف اْلَقَدِر، َفَكاأنَّ َحاِبِه، َوُهْم َيْخَت�شِ �شْ

َ
َر�ُشوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى اأ

َمُ 
ُ
ُه ِبَبْع�ٍس، ِبَهَذا َهَلَكِت الأ ِرُبوَن اْلُقْراآَن َبْع�شَ ْو ِلَهَذا ُخِلْقُتْم، َت�شْ

َ
، اأ ِمْرُتْ

ُ
ِب، َفَقاَل: »ِبَهَذا اأ اْلَغ�شَ

)١(

َقْبَلُكْم«.

و�ضبب النهي يعود اإىل اأمرين: 

11  اأن ال�شالمة يف الت�شليم هلل تعاىل، والت�شليم بق�شائه وِحكمته وعدله، فهو احلكيم يف �شرعه 
واأمره ونهيه، كما هو احلكيم يف م�شيئته وَخلقه، فهو احلكيم يف اأمره الكون واأمره ال�شرعي.

بع�س  واإذا فهمها  اأو كثي منها،  الأمور الفية،  بع�س  يق�شر فهمها عن  العقول قد  اأن    22
النا�س فقد تخفى على اآخرين، فتكون لهم فتنة يف اجلدال يف الَقَدِر.

اِن( كناية عن  مَّ  يِف َوْجِهِه َحبُّ الرُّ
ُ
ا ُيْفَقاأ َ )١(   اأخرجه اأحمد برقم )٦٦٦٨(، وابن ماجه برقم )٨٥( وهذا لفظه، واملراد بقوله )َفَكاأنَّ

        احمرار الوجه من �شدة الغ�شب.            )٢( �شورة الن�شاء، الآية: ١٦٥.

النهُي عن الجدال في الَقَدِر

اأركان  من  الأول  بالركن  بالقدر  الإميان  عالقة  بنّي 
ُ
اأ جمموعتي،  مع  بالتعاون 

الإميان.

2

حكم الحتجاج بالقدر على المعا�ضي

ال ي�ضح االحتجاج بالقدر يف ترك ما اأمر اهلل به، اأو فعل مانهى اهلل عنه، ويتبني بطالن ذلك 

من وجوه: 

ْقَدَرُهم على فعله 
َ
اأواًل: اأن اهلل تعاىل اأقام احلجة على العباد باأن بنيَّ لهم طريق الي واأمرهم به واأ

ووعدهم باجلزاء احل�شن.

ْقَدَرُهم على تركه، قال تعاىل:{ 
َ
رهم منه واأ ر وحذَّ وبنيَّ لهم طريق ال�شَّ

القدر حجة  كان  ولو   ،
)٢(

{

للمخالفني مل تنتف احلجة باإر�شال الر�شل؛ لأن املخالفة بعد اإر�شالهم واقعة بقدر اهلل تعاىل.
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)١( �شورة التغابن، الآية: ١٦.

)٢( �شورة البقرة، الآية: ٢٨٦.

 ,
)١(

 { ثانًيا: اأن اهلل تعاىل اأمر العبد ونهاه ومل يكلفه اإل ما ي�شتطيع، قال تعاىل:{ 

، ولو كان العبد جمرًبا على الفعل لكان مكلًفا مبا ل 
)٢(

وقال: {  }

ي�شتطيع الال�س منه وهذا باطل، ولذلك فاإن العبد اإنا يعذر اإذا وقعت منه املع�شية بجهل، اأو 

ن�شيان، اأو اإكراه.

ُله  ثالًثا: اأننا نرى الإن�شان يحر�س على ما ينفعه من اأمور دنياه وم�شاحله ال�شخ�شية حتى ُيَح�شِّ

ول يفعل ما ي�شره، ثم يحتج على فعله بالقدر، فلماذا يرتك ما ينفعه يف اأمور دينه ويفعل ما ي�شره 

ثم يحتج بالقدر؟ بل اأمر الدين اأ�شد واأعظم من م�شالح الدنيا.

واإليك مثاًل يو�شح ذلك: نرى املري�س يوؤمر بالدواء في�شربه ونف�شه لت�شتهيه، وينهى عن الطعام 

الذي ي�شره فيرتكه ونف�شه ت�شتهيه، كل ذلك طلًبا لل�شفاء وال�شالمة، ول ميكن اأن ميتنع عن �شرب 

الدواء اأو ياأكل الطعام الذي ي�شره احتجاًجا بالقدر، فلماذا يرتك الإن�شان ما اأمر اهلل به ور�شوله 

ا بالقدر؟ ملسو هيلع هللا ىلص اأو يفعل ما نهى اهلل عنه ور�شوله ملسو هيلع هللا ىلص حمتجًّ
رابًعا: اأن الذي يحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات اأو فعله من املعا�شي لو اعتدى عليه �شخ�س 

فاأخذ ماله اأو �شربه، ثم احتج بالقدر وقال: ل تلمني فاإن اعتدائي كان بقدر اهلل، مل يقبل حجته، 

فكيف ل يقبل الحتجاج بالقدر يف اعتداء غيه عليه، ويحتج به لنف�شه يف اعتدائه على حق اهلل 

تعاىل؟

ما حكم إنكار القدر؟ مع االستدالل. 11

ما أسباب النهي عن اجلدال في القدر؟ 22

أخلِّص الرّد على من يحتج بالقدر على املعصية. 33
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الدرس 
ـْبـــُرالثالث ـْبـــُرال�ضَّ ال�ضَّ 3

ال�شرب هو حب�س النف�س على اأ�شياء وعن اأ�شياء، وهو ثالثة اأق�شام: 

الأول: ال�شرب على طاعة اهلل مثل: ال�شيام، واحلج وغيهما. 

الثان: ال�شرب عن املع�شية مثل: ال�شرب عن كل مع�شية ت�شتهيها نف�شه. 

الثالث: ال�شرب على اأقدار اهلل مثل: موت القريب. 

ال�شرب واجب باإجماع العلماء.

والدليل على هذا:

11  قـــول اهلل تعــالـــى: {          
.

)٢(

{      

ِقي اهلَل,  ٍة ِعْنَد َقرْبٍ َوِهَي َتْبِكي، َفَقاَل: »اتَّ
َ
ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِباْمَراأ َن�ِس ْبِن َماِلٍك  َقاَل: َمرَّ النَّ

َ
22  حديث اأ

.
)٣(

ي« رِبِ َوا�شْ

)٢( �شورة اآل عمران، الآية: ٢00. )١( اأخرجه م�شلم برقم )9١٨(.  

)٣( اأخرجه البخاري برقم )١٢٥٢(، وم�شلم برقم )9٢٦(.

المراد بال�ضبر على اأقدار اهلل

تعريف ال�ضبر

حكم ال�ضبر

ِط، وحب�ُس اجلوارح عن لطِم الدود  املراد به: حب�ُس النف�ِس عن اجلَزع، وحب�ُس الل�شان عن التَّ�شخُّ

و�شقِّ اجليوب ونحوهما.

رابط الدر�س الرقمي

عن مولى أمِّ سلمة أن أمَّ سلمة  قالت: )سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ما 
اللهم  به: »  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ،  أمره اهلل  ما  فيقول  من مسلم تصيبه مصيبة، 
أجرني في مصيبتي واخلف لي خيًرا منها، إال أخلف اهلل له خيًرا منها«، فلما مات 
أبو سلمة، قالت: أي املسلمني خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص ثم إني قلتها، فأخلف اهلل لي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص()١(.



23 )١( �شورة احلديد، الآية: ٢٢.

بنّي احلكمة من وقوع امل�شائب.
ُ
من خالل ما �شبق، اأ

اإذا وقعت امل�شيبة بامل�شلم، فاإنها:

�أ  اإما اأن تكون .............................................................................
ب  واإما اأن تكون ...........................................................................

1

َكم، منها: �شرع اهلل ال�شرب على امل�شيبة حِلِ

وما  ليخطئه،  يكن  الإن�شان مل  ما ي�شيب  فاإن كل  التاأدب مع اهلل تعاىل يف ق�ضائه وقدره،   11
اأخطاأه لم يكن لي�شيبه، قال اهلل تعاىل:{ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

)١(

ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې}.

ل  22 ال�ضرب يوؤدي اإىل قوة العزمية، وح�ضن التعامل مع امل�ضيبة، وال�ضعي يف تالفيها، ويعجِّ
بالَفَرج، واأما اجلزع فاإنه يوؤدي اإىل �شعف العزمية، و�شوء التعامل مع امل�شيبة، وا�شتمرارها، 

وتاأخر الَفَرج.

33 ال�ضرب طريق اإىل ر�ضا العبد عن ربه جلَّ وعال، واإذا ر�شي العبد مبا قدر اهلل تعاىل اأورثه 
ذلك ر�شا اهلل تعاىل عنه، ومن ر�شي اهلل عنه فله ال�شعادة التامة يف الدنيا والآخرة.

٤٤ اأن اهلل جعل الدنيا داًرا فيها االأنكاد وامل�ضاعب، ومل يجعلها دار بقاء ونعيم، فكان من الواجب: 
ال�شرب على اأقدار اهلل؛ لأن هذه الدار هكذا جعلها اهلل، واإنا يكون النعيم املقيم يف الدار 

الآخرة، ف�شار ال�شرب على الدنيا عوًنا على ما يقع فيها من اأقدار موؤملة، و�شبًبا من اأ�شباب 

الو�شول اإىل النعيم يف الدار الآخرة.

الحكمة من وجوب ال�ضبر

اللوح 

المحفوظ
نخلق الخْلق
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)٣( �شورة اآل عمران، الآية: ١٤٦. )٢( �شورة الزمر، الآية: ١0.   )١( �شورة البقرة.   

)٥( اأخرجه البخاري برقم )١٤٦9(، وم�شلم برقم )١0٥٣(. )٤( �شورة النحل، الآية: ١٢٦.  

ب ال�شرع يف ال�شرب، وبنيَّ له ف�شائل كثية، منها: لقد َرغَّ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ   } لل�ضابرين قال تعاىل:  ح�ضول رحمة اهلل وهدايته     11
ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

.
)١(

ڍ ڍ }
ْوَن اأجـــــَرهم بغيــــر ح�ضـــــاب، قــــــــال اهلل تعــاىل: {  22   ال�ضـــابـــرون يــــوفَّ

 .
)٢(

{

  
)٣(

.{ 33   حمبة اهلل تعاىل لل�ضابرين، قال اهلل تعاىل: {
٤٤   ال�ضرُب خرٌي الأ�ضحابه، قال تعاىل:{

)٥(

عِطي اأحٌد عطاًء خًيا واأو�شَع ِمن ال�شرب«.
ُ
، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ما اأ

)٤(

{

ثمرات ال�ضبر

يوؤجرون ِبال َعَدٍد ول تقديٍر

ذُكر مثالني لل�شرب على الطاعات.
َ
اأ

ومثالني لل�شرب عن املعا�شي.

2

النا�س حال وقوع امل�شائب الدنيوية على اأربع مراتب:

مراتُب النا�ِس عنَد الم�ضيبِة

واجب م�شتحب
م�شتحب، وهو 

اأف�شل املراتب

ُط اجلزع والتََّسخُّ الصبر الشكر واحلمد

مراتب النا�س عند امل�ضيبةمراتب النا�س عند امل�ضيبة

حمرم

ضا الرِّ
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)٢( اأخرجه الرتمذي برقم )٢٣9٦(، وابن ماجه برقم )٤0٣١(، وح�شنه الألبان برقم )١٤٦(. )١( �شورة التغابن، الآية: ١١.  

)٤( متفق عليه، البخاري برقم )١٢9٤(، وم�شلم برقم )١0٣(. )٣( اأخرجه م�شلم برقم )٦٧(.  

)٥( اأخرجه البخاري برقم )١٣0٣(، وم�شلم برقم )٢٣١٥(.

ال�شرب على اأقدار اهلل يكون بـ : ١-القلب.  ٢- واللِّ�شان.  ٣- واجلوارح.

ف�ضرب القلب: برتك اجلزع، قال اهلل تعاىل:{

، قال علقمة: هو الرجل ت�شيبه امل�شيبة، فيعلم اأنها من عند اهلل في�شى وي�شلِّم.
)١(

{

ياحة، لأن ذلك ينايف ال�شرب الواجب وينق�س الإميان  و�ضرب اللِّ�ضان: برتك الت�شكي والندب والنِّ

َحبَّ 
َ
ويعر�س الإن�شان ل�شخط اهلل تعاىل قال ملسو هيلع هللا ىلص »اإِنَّ ِعَظَم اجَلَزاِء َمَع ِعَظِم الَبالِء، َواإِنَّ اهلَل اإَِذا اأ

.
)٢(

َخُط« ا، َوَمْن �َشِخَط َفَلُه ال�شَّ �شَ َي َفَلُه الرِّ َقْوًما اْبَتالُهْم، َفَمْن َر�شِ

ر. الت�ضكي: اإظهار ال�شتياء والتكدُّ

الندب: رفع ال�شوت بتعداد ف�شائل امليت وحما�شنه، والتوجع والتفجع على فراقه. 

ونهى ملسو هيلع هللا ىلص  عن النِّياحة وهي: رفع ال�شوت بالبكاء على امليت، فعن اأبي هريرة  اأن ر�شول اهلل 

.
)٣(

ياحة على امليت«  ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اثنتان يف النا�س هما بهم كفر: الطعن يف الن�شب، والنِّ
واملراد بالكفر هنا: الكفر الأ�شغر الذي ل يخرج عن الإ�شالم، وو�شفها بالكفر يدل على اأنها 

من الكبائر.

 و�ضرب اجلوارح: برتك لطم الدود، و�شق اجليوب، ونحو ذلك عند امل�شيبة، فعن ابن م�شعود

.
)٤(

اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »لي�س منا من �شرب الدود، و�شق اجليوب، ودعا بدعوى اجلاهلية« 

ِبَم يكون ال�ضبر؟

ندب الميت، وقيل: هو الدعاء 

بالويل والثبور

البكاء عند امل�شائب جائز، ول ينايف ال�شرب ول الر�شا بق�شاء اهلل.

 والدليل على هذا: اأن َر�ُشوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص عندما َدَخَل على ولِده اإِْبَراِهيم  وهو َيُجوُد ِبَنْف�ِشِه: »اإِنَّ 

.
)٥(

ا ِبِفَراِقَك َيا اإِْبَراِهيُم مَلَْحُزوُنوَن« ى َربَُّنا، َواإِنَّ الَعنْيَ َتْدَمُع، َوالَقْلَب َيْحَزُن، َوَل َنُقوُل اإِلَّ َما َيْر�شَ

حكـم البكاء ِمن غير جزع
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ا يعني امل�شلم على ال�شرب ما ياأتي: ِمَّ

11  معرفة اأن امل�ضيبة من عالمات اإرادة اهلل اخلري بالعبد امل�ضلم.
لأن امل�شائب تكّفر الذنوب، ولذا من دلئل اإرادة اهلل باملوؤمن الي اأن يبتليه بامل�شائب ويعجل له 

العقوبة يف الدنيا، والدليل على هذا: 

)١(

ْب منه«. ا ُي�شِ ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َمن ُيِرْد اهلل ِبِه َخْيً �أ�أ  حديث اأبي ُهَرْيَرَة  اأن النَّ

ٍب، وَل  ٍب وَل و�شَ يُب املُ�ْشِلَم، ِمن َن�شَ َن�ٍس  َقاَل: َقاَل َر�ُشوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما ُي�شِ
َ
بب  حديث اأ

)٢(

 بَها ِمن َخَطاَياُه«. 
ُ ّ َ
َر اهلل ْوَكِة ُي�َشاُكَها، اإَلّ َكَفّ ، حَتّى ال�َشّ َهٍمّ وَل ُحْزٍن وَل اأًذى وَل َغٍمّ

ر الذنوب، وتـدعو اإىل ال�شـرب فيثاب   واإنا كان تعجيل العقوبة يف الدنيا خًيا له؛ لأن امل�شائب ُتَكفِّ

عليـه، وكان تاأخي العقوبة للمذنب حتى يوايف به يوم القيامة من ال�شر؛ ملا فيه من اجتماع العقوبة 

عليه يف الآخرة. واإذا �شرب امل�شلم عليها نال ثواب ال�شابرين.  

َحبَّ َقْوًما 
َ
بيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإِنَّ ِعَظَم اجَلَزاِء َمَع ِعَظِم الَبالِء، َواإِنَّ اهلَل اإَِذا اأ فعن اأن�ٍس  اأن النَّ  

، ومعنى احلديث: اأن من كان 
)٣(

َخُط« ا، َوَمْن �َشِخَط َفَلُه ال�شَّ �شَ َي َفَلُه الرِّ اْبَتالُهْم، َفَمْن َر�شِ

ابتالوؤه اأعظم كان ثوابه اأكرث.

22   عالمة حمبة اهلل للموؤمن.  
.

)٤(

َحبَّ َقْوًما اْبَتالُهْم«
َ
يدل على ذلك احلديث ال�شابق: »َواإِنَّ اهلَل اإَِذا اأ  

33   ا�ضت�ضغار امل�ضيبة، بالن�شبة لغيها، لأنه ما من م�شيبة اإل وهناك اأكرب منها، فيحمد امل�شلم 
ربه على اأن مل تكن اأكرب منها، والنظُر يف واقع النا�س املبتلني يخفف هذا، فكل من ابتلي 

ب�شيء ف�شيجد من ابتلي مبا هو اأ�شد منه.

٤٤   النظر اإىل النعم الباقية، من املال، والأهل، والولد، وال�شحة والعافية، وال�شالمة يف الدين، 
فمهما كانت امل�شائب، فما بقي لالإن�شان اأكرث ما فاته؛ لأن نعم اهلل عليه ل تعد ول حت�شى.

)٢( اأخرجه البخاري برقم )٥٦٤١(. )١( اأخرجه البخاري برقم )٥٣٢١(. 

)٤( اأخرجه اأحمد برقم )٢٣٦٢٣(، والرتمذي برقم )٢٣9٦(، وابن ماجه برقم )٤0٣١(. )٣( اأخرجه الرتمذي برقم )٢٣9٦(. 

بر الو�ضائل المعينة على ال�ضَّ

يبتليه
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ين. 55   اأن امل�ضيبة مل تكن يف الدِّ
فمهما ابتلي الإن�شان يف بدنه، اأو ماله، اأو ولده، اأو غي ذلك من اأمور الدنيا، فليحمد اهلل اأن   

ب يف ِدينه كتوحيده، و�شالته، وطاعته لربه جلَّ وعال، وا�شتقامته على ِدينه، وُبْعِده  مل ُي�شَ

عن اأحوال ال�شالني واملنحرفني.

66   النظر اإىل اأن عامة امل�ضائب واالبتالءات تاأتي عار�ضة يف زمن ثم تنق�ضي، فما هو اإل �شرب 
ي�شي بالن�شبة للعمر، ويعقبه ثواب كثي، ولينظر الإن�شان اإىل حاله قبل البالء، فقد كان يف 

َعاِفيٍة زمًنا طوياًل، ولينظر اإىل ما بعد البالء من َعاِفيٍة واأجر.

٧٧  معرفُة اأخبار ال�ضابرين واالطالع على اأحوالهم,
 ِمن اأعظم ما يعني على ال�شرب: معرفة اأحوال الُمْبَتَلين، و�شربهم، واأ�شدُّ النا�س بالًء هم الأنبياء 

قال:  ًء؟ 
َ

َبــال اأ�شدُّ  ا�ِس  النَّ اأيُّ  اهلِل،  ر�ُشوَل  يا  قلُت:  قال:     وقا�س  اأبي  بن  �شعد  فعن   ،

ُجُل َعَلى َح�َشِب ِديِنه؛ َفاإْن َكاَن  ا�ِس، ُيْبَتَلى الرَّ وَن، ُثمَّ الأْمَثُل َفالأْمَثُل ِمَن النَّ احِلُ نِبَياُء، ُثمَّ ال�شَّ
َ
»الأ

�ِشي  َف َعْنُه، َوَما َيَزاُل الَباَلُء ِبالَعْبِد َحتَّى مَيْ ُةُ ُخفِّ اَلَبُةُ ِزيَد يف َباَلِئه، واإن كان يف ِديِنه ِرقَّ يف ِديِنه �شَ

.
)١(

ْر�ِس َلْي�َس َعَلْيِه َخِطيَئُةُ«
َ
َعَلى َظْهِر الأ

ومن �ضور �ضرب االأنبياء  ما يلي:

ُحٍد، حيث �ُشجَّ راأ�ُشه، َوُك�ِشَرْت َرَباِعَيُته، َوُقِتَل 
ُ
رْبُ ر�شولنا ملسو هيلع هللا ىلص يف مواقف كثية، منها: يوم اأ 11   �شَ

، ف�شرب عليه ال�شالة وال�شالم. ء اأ�شحابه  عمه حمزة ، وكثُيُ من اأجالَّ

رْبُ َنِبيِّ اهلل اإبراهيم  على تكذيب قومه واإيذائهم له، حتى اإنهم اأو قدوا له ناًرا عظيمًة  22   �شَ
ثم رموه فيها ، فجعلها اهلل عليه برًدا و�شالًما.

اأه  ْوُه، واتهموه مبا هو بريء منه، فربَّ رْبُ َنِبيِّ اهلل مو�شى  على قوِمه، حيث اآذوه، وَع�شَ 33   �شَ
اهلل تعاىل ما قالوه.

رْبُ َنِبيِّ اهلل اأيوب  على َفْقِد ماله وولده، وما اأ�شيَب به ِمن املر�س. ٤٤   �شَ
رْبُ َنِبيِّ اهلل يعقوب  على َفْقِد ولده يو�شف  �شنوات طويلة. 55   �شَ

)١( اأخرجه اأحمد برقم )١٤٨١(، والرتمذي برقم )٢٣9٨(.
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قال �شريح: »اإن لأ�شاب بامل�شيبة، فاأحمد اهلل عليها اأربع مرات، اأحمد اإذ مل 

يكن اأعظم منها، واأحمد اإذ رزقني ال�شرب عليها، واأحمد اإذ وفقني لال�شرتجاع 

.
)١(

ملا اأرجو من الثواب، واأحمد اإذ مل يجعلها يف ديني«

اأكتب مع جمموعتي بع�س الآثار املرتتبة على حمد اهلل عند امل�شائب م�شتفيًدا 

من قول �شريح رحمه اهلل.

3

)١( �شي اأعالم النبالء ج٤، �س ١0٥.

ُأعّرف الصبر وما حكمه. 11

أذكر بعض ثمرات الصبر الواردة في القرآن والسنة. 22

َأذُكر مراتب الناس عند املصيبة. 33

ما حكم اجلزع والتسخط عند املصيبة؟ وملاذا؟ ٤٤

ـه اخلير باملسلم؟ ملاذا كانت املصيبة من عالمات إرادة اللَّ 55

هل املصيبة من عالمات محبة اهلل للعبد املؤمن؟ مع الدليل. 66

ـُه ِبِه َخْيًرا ُيِصْب ِمْنُه«؟ ما معنى قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص »َمْن ُيِرِد اللَّ ٧٧
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الدرس 
ا�ضتعمال )َلْو( في الكالما�ضتعمال )َلْو( في الكالمالرابع ٤

ا�شتْعمال )َلْو( يف الكالم على نوعني:

ٌم، ومن �ضوره املحرمة �ضورتان: النوع الأول:         ا�ضتعماٌل حمرَّ

ِط: كا�شتعمالها عند حلول امل�شائب، على �شبيل  �أ�أ  ا�ضتْعمالها يف اأمر ما�ٍض على وجه التَّ�َضخُّ

اجلزع والت�شخط من الق�شاء والقدر.

مثال ذلك:

 لو مل ي�شافر فالن ما مات.

 لو مل يذهب مع فالن مل ي�شبه حادث ال�شيارة.

ِبي ُهَرْيَرَة  َقال: َقاَل َر�ُشوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »اْلـُموؤِْمُن اْلَقِويُّ َخْيٌ 
َ
 والدليل على حترميه: حديث اأ

، اْحِر�ْس َعَلى َما َيْنَفُعَك َوا�ْشَتِعْن ِباهلِل َوَل َتْعجْز،  ِعيِف، َويِف ُكلٍّ َخْيٌ َحبُّ اإِىَل اهلِل ِمَن اْلـُموؤِْمِن ال�شَّ
َ
َواأ

نَّ َلو  نَّ َفَعْلُت َكاَن َكَذا َوَكَذا، َوَلِكْن ُقْل: َقَدُر اهلِل َوَما �َشاَء َفَعَل، َفاإِ
َ
اَبَك �َشْيٌء َفاَل َتُقْل: َلو اأ �شَ

َ
َواإِْن اأ

)١(

ْيَطاِن«. َتْفَتُح َعَمَل ال�شَّ

، مثل: لو كان يل �ُشْلَطٌة ل�شربُت فالًنا، وا�شتوليُت  رِّ بب  ا�ضتْعمالها يف اأمٍر م�ضتقبٍل َتنًِّيا لل�ضَّ

على ماله.

)١( اأخرجه م�شلم برقم )٢٦٦٤(.

اأنواع ا�ضتعمال )َلو( في الكالم

رابط الدر�س الرقمي

  الرضا بقضاء اهلل وقدره واجب، واالعتراض عليه والتسخط منه 
حرام.

   ِمن العبارات الدارجة في االستعمال عند حصول مصيبة )َلْو( 

حصل كذا ملا كان كذا؛ فما حكمها؟
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النوع الثاين:           ا�ضتعماٌل جائٌز، ومن �ضوره اجلائزة �ضورتان:

ِط: فقد يقولها رغبة يف الي، اأو ندًما على  �أ�أ  ا�ضتْعمالها يف اأمر ما�ٍض ال على وجه التَّ�َضخُّ

فوات طاعة.

مثال ذلك:

 لو ح�شرت الدر�س بالأم�س ل �شَتَفدُت.

ُت ن�شاطي التجاري لربحت.  لو غيَّ

ِنّ ا�ْشَتْقَبْلُت 
َ
ه: »لو اأ ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال يف حجِّ  والدليل على جوازه: حديث جابر بن عبداهلل  اأن النَّ

)٢(

�ُشْق اْلَهْدَي، َوَجَعْلُتَها ُعْمَرًة«.
َ
ْمِري َما ا�ْشَتْدَبْرُت مل اأ

َ
ِمن اأ

وجوه  منه يف  لأنفقت  ماًل  اهلل  رزقني  لو  مثل:  للخري،  َتنًِّيا  م�ضتقبٍل  اأمٍر  يف  ا�ضتْعمالها  بب  

الي.

ْرَبَعِة 
َ

ْنَيا ِلأ ا الدُّ َ  والدليل على ذلك حديث اأبي كب�شة الأناري  اأنه �شمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اإِنَّ

ُل ِفيِه َرِحَمُه َوَيْعَلُم هلِلِ َعزَّ َوَجلَّ ِفيِه  ُه َوَي�شِ َنَفٍر: َعْبٌد َرَزَقُه اهلُل َعزَّ َوَجلَّ َماًل َوِعْلًما َفُهَو َيتَِّقي ِفيِه َربَّ

ِل اْلـَمَناِزِل، َقاَل َوَعْبٌد َرَزَقُه اهلُل َعزَّ َوَجلَّ ِعْلًما َومَلْ َيْرُزْقُه َماًل َقاَل َفُهَو َيُقوُل  ْف�شَ
َ
ُه َقاَل َفَهَذا ِباأ َحقَّ

)٣(

ْجُرُهَما �َشَواٌء «. 
َ
َلْو َكاَن يِل َماٌل َعِمْلُت ِبَعَمِل ُفاَلٍن َقاَل َفاأ

والدليل على ذلك حديث اأبي كب�شة الأناري  اأنه �شمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »َوَعْبٌد َرَزَقُه اهلُل 

ُل ِفيِه َرِحَمُه،  ، َوَل َي�شِ ُه َعزَّ َوَجلَّ َماًل َومَلْ َيْرُزْقُه ِعْلًما َفُهَو َيْخِبُط يِف َماِلِه ِبَغْيِ ِعْلٍم، َل َيتَِّقي ِفيِه َربَّ

ْخَبِث اْلـَمَناِزِل، َقاَل َوَعْبٌد مَلْ َيْرُزْقُه اهلُل َماًل َوَل ِعْلًما َفُهَو َيُقوُل: َلْو 
َ
ُه، َفَهَذا ِباأ َوَل َيْعَلُم هلِلِ ِفيِه َحقَّ

.
)١(

ُتُه، َفِوْزُرُهَما ِفيِه �َشَواٌء« َكاَن يِل َماٌل َلَعِمْلُت ِبَعَمِل ُفاَلٍن، َقاَل ِهَي ِنيَّ

)٢( اأخرجه البخاري برقم )١٦٥١(، وم�شلم برقم )١٢١٨(، وهذا لفظه. )١( رواه اأحمد برقم )١٨١٨٧(، والرتمذي برقم )٢٣٢٥(.  

)٣( رواه اأحمد برقم )١٨١٨٧(، والرتمذي برقم )٢٣٢٥(.
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نهى ال�شرع عن ا�شتعمال )َلْو( حِلكم منها: 

ِط على ق�شاء اهلل وقدره، وعدم ال�شرب عليه، والر�شا به،  11   ما ت�شمنه ا�شتعمالها ِمن التَّ�َشخُّ
وهو ما ينق�س كمال التوحيد الواجب، ملا فيه من �شوء الأدب مع اهلل تعاىل، والعرتا�س 

على ق�شائه وقدره.

22  اأن ا�شتعمال )َلْو( يفتح عمل ال�شيطان، ففي قولها ان�شياٌق وراء ُخطوات ال�شيطان الذي يدعو 
قائلها اإىل اجلزع واحلزن والت�شخط ِمن الق�شاء والَقَدر. 

33  اأنه ل نفع يف ا�شتعمالها على هذا الوجه، بل فيه م�شرة.

الِحكمة من النهي عن ا�ضتعمال )َلو( في الحالت المحرمة

ِمن �ضفات المنافقين ا�ضتعمال )َلو( في العترا�س على القدر

اذكر مثاًل ل�شتعمال )لو( يف اأمر حمرم، ومثاًل ل�شتعمال )لو(يف اأمر جائز 

ما لي�س يف الأمثلة الواردة يف الكتاب.

الـمثالال�ضتعمال

)لو( يف اأمر حمرم

)لو( يف اأمر جائز

1

ره اهلل تعاىل، كما فعلوا ذلك عندما وقعت  ر على ما ي�شيبهم ما قدَّ ِمن �شفات املنافقني: التح�شُّ

روا على َمن ُقتل يف املعركة، وزعموا اأنهم لو مل يخرجوا ملا قتلوا،  ُحٍد(، فتَح�شَّ
ُ
الهزمية يف )َغزوِة اأ

ره اهلل تعاىل كائن ل حمالة، �شواء خرج الإن�شان  فردَّ اهلل تعاىل عليهم، وبنيَّ ف�شاد قولهم، واأن ما قدَّ

اأم َقَعَد يف بيته:

   قال اهلل تعاىل: { 

.
)١(

گ}

)١( �شورة اآل عمران، الآية: ١٥٤.
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البديل ال�ضرعي ل�ضتعمال )َلو(

ال�شنة للم�شلم عند حلول امل�شائب اأن يقول: 

ر اهلل وق�شى، وفيه اإغالق  �شا مبا قدَّ �أ�أ  »َقَدُر اهلِل، َوَما �َشاَء َفَعَل«، ويف هذا غاية الت�شليم والرِّ

للباب على و�شو�شة ال�شيطان الرجيم.

)١(

.{ بب  {

َجاُع. ى: ال�ْشرِتْ ، وُي�َشمَّ
)٢(

جـجـ  {   }

.
)٣(

ا ِمْنَها«  ْخِلْف يل َخْيً
َ
يَبِتي، َواأ دد  »اللَّهمَّ اأُجْرِن يف ُم�شِ

ِل  )١( ورد يف م�شروعية احلمد عند امل�شيبة اأحاديث، ينظر: م�شند اأحمد ٨٦/٣)١٤9٢(, و ٥00/٣٢)١9٧٢٥(، و�شنن الرتمذي يف اأبواب اجلنائز، َباُب َف�شْ

يَبِة اإَذا اْحَت�َشَب برقم )١0٢١(، و�شل�شلة الأحاديث ال�شحيحة لالألبان )١٤0٨(. املُ�شِ

ا عبيٌد هلل وملٌك له، ولي�س لنا ِمن   ( �شورة البقرة، الآية: ١٥٦، ومعنى هذه الكلمة: اأنَّ )٢( لقوله تعاىل: )

اأنف�شنا واأموالنا �شيء، فاإذا ابتالنا ب�شيء منها فقد ت�شرف مبماليكه واأموالهم مبا ي�شاء فال اعرتا�س عليه وهذا ت�شليم لق�شاء اهلل ور�شا باأقداره، وهو 

جلَّ يف عاله ل ي�شيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة، ونحن ماآلنا ومرجعنا اإليه يف الدار الآخرة، فيثيبنا على �شربنا جلَّ يف عاله.

)٤( اأخرجه اأحمد برقم )٢١٥٤0(، والن�شائي برقم )١١٣9٤(. )٣( اأخرجه م�شلم برقم )9١٨(.   

فقال  به؟  نتكلم  ملوؤاخذون مبا  واإنا  ر�شول اهلل  يا  قال:    بن جبل  عن معاذ 

اأو  ك يا معاذ، وهل يكبُّ النا�س على وجوههم يف الناِر«  اأمُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ثِكلتَك  النبي 

.
)٤(

قال: »على مناِخرهم اإل ح�شائُد األ�شنتهم؟«

اأقراأ هذا احلديث، ثم اأبنيِّ عالقته مبو�شوع الدر�س )لو كان كذا لكان كذا وكذا(.

2

ما أنواع استعمال كلمة )لو(؟ ُأمّثل مبثال لكل نوع. 11

ما احلكمة من النهي عن استعمال كلمة )لو(؟ 22

ُأبنّي البديل الشرعي الستعمال كلمة )لو( فيما مضى من األقدار. 33
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عم عمِن�ْسَبُة النِّ ِن�ْسَبُة النِّ
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الدرس 
ِن�ْسَبُة النِّعم هللِن�ْسَبُة النِّعم هللالخامس ٥

�ٍص وال يعدها عاد قال اهلل تعاىل: { نعم اهلل جل وعال كثرية ال يح�صيها ُمْ

 وتنق�صم ِنَعم اهلل اإىل ق�صمني:
)1(

{

الأوىل: ِنَعٌم معنوية كنعمة الدين، والعقل، والعلم، والهداية اإىل ال�صراط امل�صتقيم، والثبات 

 .
)٢(

{ عليه قال تعاىل: {

يف  واالأمن  احلوا�ص،  يف  وال�صالمة  البدن،  يف  وال�صحة  الرزق،  كنعمة  ح�سية  ِنَعٌم  الثانية: 

الوطن، اململكة العربية ال�صعودية.

ِنَعُم اهلِل تعالى

رابط الدر�س الرقمي

وعدم  إليها،  الوصول  وسهولة  وتنوعها،  وتوافرها،  الِنَعم  تتابع 
وجود ضدها، يضعف اإلحساس بأهميتها، ويظن بعض الناس أن 

هذه النعم حق له واكتسبها بقدرته وينسى أنها من عند اهلل.
والواجب شكر اهلل تعالى عليها، وترك الشكر من عالمات ضعف 
اإلميان، والنفس مفطورة بحب من أحسن إليها من البشر، ولو كان 
هذا اإلحسان شيئا قليال، فكيف إذا كان املنعم هواخلالق جل وعال!

)1(  �صورة النحل، االآية: 1٨.

)٢(  �صورة املائدة، االآية: ٣.
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املنعم احلقيقي هو اهلل عز وجل وتعظيم املنعم يكون باأمور منها: 

 .
)1(

11  االعرتاف القلبي باأن النعم كلها من اهلل عز وجل قال تعاىل: {ىئ  ىئ  ی   ی    ی  ی}
٢٢  تعظيم املنعم واإجالله واخل�صوع له والذل بني يديه ومبته واخلوف منه وعبادته والتوكل 
 } تعاىل:  قال  ال�صحيح  واملنهج  واالإميان  التوحيد  نعمة  على  و�صكره  عليه 

  .
)٢(

{

ْن 
َ
ى َعِن اْلَعْبِد اأ �صَ  َلرَيْ

َ
٣٣  �صكر املنعم بالقلب، والثناء عليه بالل�صان، قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإِنَّ اهلل

.
)٣(

ْرَبَة َفَيْحَمَدُه َعَلْيَها« ْو َي�ْصَرَب ال�صَّ
َ
ْكَلَة َفَيْحَمَدُه َعَلْيَها اأ

َ
َياأُْكَل ااْلأ

 } تعاىل:  قال  مع�صيته  واجتناب  اهلل  بطاعة  بالقيام  وذلك  العملي  ال�صكر    ٤٤
.

)٤(

{

املنعم واخلوف منه  واتباعهم ومبة  اإلًها ومعبوًدا وت�صديق ر�صله ومبتهم  االإميان باهلل    ٥٥

ورجائه والقيام بجميع حقوقه قال اهلل تعاىل: {ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  

 .
)٥(

ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ}
٦٦  �صكر اهلل تعاىل على املحاب واملكاره وح�صن االأدب بني يدي املنعم قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َعَجًبا 
ا  اُء �َصَكَر، َفَكاَن َخرْيً اَبْتُه �َصرَّ �صَ

َ
َحٍد اإِالَّ ِلْلُموؤِْمِن، اإِْن اأ

َ
، َوَلْي�َص َذاَك اِلأ ْمَرُه ُكلَُّه َخرْيٌ

َ
ْمِر امْلُوؤِْمِن، اإِنَّ اأ

َ
اِلأ

.
)٦(

ا َلُه« َبَ َفَكاَن َخرْيً اُء، �صَ رَّ اَبْتُه �صَ �صَ
َ
َلُه، َواإِْن اأ

مل  ومن  عليه  اهلل  نعم  زادت  �صكر  من  الأن  وجل  عز  اهلل  لنعم  ال�صكر  عدم  من  اخلوف    ٧٧
} تعاىل:  اهلل  قال  البكة  ونزع  العقوبة  عليه  فيخ�صى  ي�صكر 

.
)٧(

{

)٣(  اأخرجه م�صلم برقم )٢٧٣٤(. )٢(  �صورة البقرة، االآية: 1٥٢.   )1(  �صورة النحل، االآية: ٥٣.  

)٦(  اأخرجه م�صلم برقم )٢٩٩٩(. )٥(  �صورة النحل، االآية: ٧٨.   )٤(  �صورة �صباأ، االآية: 1٣.  

)٨(  �صورة فاطر، االآية: ٣. )٧(  �صورة اإبراهيم، االآية: ٧.  

تعظيم المنعم �سبحانه وتعالى

اأحد  اإ�صافة جميع النعم اإىل اهلل تعاىل؛ الأنه �صبحانه هو املنعم على جميع خلقه، فال  يجب 

عم على اأيديهم متى �صاء، قال اهلل  �صواه ينعم عليهم، واأما الِعباد فهم اأ�صباب ُيجري اهلل تعاىل النِّ

تعاىل: {ۇئ   ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  جئحئ  مئ   ىئ  يئ   جبحب  

ًدا كامل التوحيد حتى ين�صب جميع النعم اإىل اهلل تعاىل  ، وال يكون العبد موحِّ
)٨(

خب  مب}
بقلبه ول�صانه، وي�صتعمل نعم اهلل بجوارحه يف طاعته، ويجتنب ا�صتعمالها يف مع�صيته.

عم اإلى اهلل تعالى وجوب اإ�سافة جميع النِّ
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�ُسكر اهلل على النعم وحقيقته

ُرها، قال اهلل تعاىل:{ ا، ال ميكن َح�صْ ِنعم اهلل تعاىل على عباده كثرية جدًّ

تعاىل:  ِنَعِمِه، قال اهلل  تعاىل على جميع  �صكر اهلل  ، فيجب 
)1(

{

.
)٢(

{ }

وال�صكر يتحقق بوجود ثالثة اأركان:

11   اعرتاف القلب بنعمة اهلل، ويقينه اأن كل نعمة فهي من اهلل جل وعال.
عمة، وثناوؤه على اهلل تعاىل بنعمه كلها. ٢٢   اإقرار اللِّ�صان بالنِّ

عمة يف طاعة اهلل، وجتنُّب ا�صتعمالها يف مع�صيته. ٣٣   عمل اجلوارح وذلك با�صتعماُل النِّ

)٢(  �صورة النحل، االآية: 11٤.    )1(  �صورة النحل، االآية: 1٨.  

)٣(  اأخرجه اأحمد برقم )٧٣٤٩(، واأبو داود برقم )٤٨11(، والرتمذي برقم )1٩٥٤(.

عّدد ثالًثا من نعم اهلل علينا، ثم اأبنّي كيف يكون �صكرها 
ُ
بالتعاون مع جمموعتي: اأ

باالأركان الثالثة:
1

كيفية �سكرهاالنعمة

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

........................................  ٢

........................................  ٣

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

......................................  ٢

......................................  ٣

�ُسكر النا�س

حمد اهلل تعاىل على نعمه، ومن حمد هلل �صكر النا�ص على ما ي�صدونه من معروف على اإح�صانهم، 

والثناَء عليهم به، والدعاَء لهم، وترَك اجلفاء معهم، فعن اأبي ُهَرْيَرَة  قاَل: قاَل ر�صوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: 

)٣(

.» ا�َص مل َي�ْصُكِر اهلَل عزَّ َوَجلَّ »َمن مل َي�ْصُكِر النَّ
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بالتعاون مع اأفراد جمموعتي: اأبنيِّ ثمرات �صكر النا�ص على معروفهم:

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

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

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

٢

ما الدليل على وجوب إضافة النعم هلل؟ 11

ما الدليل على أن نعم اهلل ال تعد وال حتصى؟ ٢٢

ما أركان الشكر؟ ٣٣

أعّلل: ٤٤

ال يكون العبد موحًدا كامل التوحيد حتى ينسب جميع النعم إلى اهلل.

كيف حتقق شكر اهلل بالقلب وباللسان وباجلوارح؟ ٥٥

ما واجبنا جتاه من َصنَع إلينا معروًفا؟ ٦٦

الغالي  وطننا  جتاه  الشكر  نحقق  فكيف  اهلل،  شكر  الناس  شكر  ٧٧ من 

اململكة العربية السعودية؟
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واملنعم  ب  امل�صبِّ ن�صيان  مع  اهر،  الظَّ ال�صبب  اإىل  عم  النِّ اإ�صافة  هنا:  اهلل  لغري  النِّعم  بن�سبة  املراد 

احلقيقي وهو اهلل تعاىل.

ورُة الأوىل:    قول: )لول فالن مل يكن كذا( ال�صُّ

قال عون بن عبداهلل  يف تف�صري قوله تعاىل:{

. يقولون: لوال فالن مل يكن كذا.
)٢(

{ 
ار لهلكنا، اأو لوال ال�صائق ال�صطدمت ال�صيارة.  وهذا كما يقول بع�ص النا�ص: لوال الطيَّ

َق  ويف هذه االأحوال يجب ن�صبة النعم اإىل اهلل تعاىل، فيقال مثاًل: كان ال�صائق بف�صل اهلل متنبًها، َوفَّ

ار لكذا، اأو يقال: لوال اهلل ثم فالن لكان كذا، ونحو ذلك من العبارات التي فيها ن�صبة الف�صل  اهلل الطيَّ

هلل جلَّ وعال، واأن املخلوق ما هو اإال �صبب اأعطانا اهلل تعاىل النعمة على يده.

)1(  طريق الهجرتني وباب ال�صعادتني، ابن القيم اجلوزية )1/٩٥(.

)٢(  �صورة النحل، االآية: ٨٣.

المراد بن�سبة النِّعم لغير اهلل

اأمثلة لِن�سبِة النِّعم لغير اهلل

الدرس 
ِن�ْسَبُة النِّعم لغير اهللِن�ْسَبُة النِّعم لغير اهللالسادس ٦

بإنعام  التام  االعتراف  هو  الشكر  اهلل:)أصــل  رحمه  القيم  ابن  قال 
املنعم على وجه اخلضوع له والذل واحملبة، واهلل سبحانه وتعالى هو 
املنعم على جميع خلقه بنعمه التي ال حتصى وال ميكن إدراكها كلها 
لكثرتها وتنوعها فال يجوز جتاهل نعم اهلل أو جحدها أو نسبتها لغير 
اهلل ألن هذا من كفر النعمة، وإذا أقر بها وعرفها فيجب اخلضوع هلل 

والذل له ومحبته  واستعمالها في مرضاته()١(.

رابط الدر�س الرقمي
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ح حاذًقا( ورُة الثالثُة:       قول: )كانت الريح طيبة، والمالَّ ال�صُّ

ح حاذًقا  والمالَّ الريح طيبة،  ال�صابقة: هو كقولهم: )كانت  االآية  تف�صري   يف  ال�صلف  بع�ص  قال 

ونحو ذلك مما هو جاٍر على األ�صنة كثري(. واملعنى: اأن اهلل تعاىل اإذا اأنعم على اأهل ال�صفينة بال�صالمة 

يح وقائِد ال�صفينة، مع اأن اهلل تعاىل هو الذي اأجرى الفلك يف البحر، و�صخر  ن�صبوا ذلك اإىل غريه كالرِّ

لها الريح، فكان الواجب اأن تن�صب النعمة اإليه الأنه هو املنعم بها. وفـي حكمها قول: كان ال�صائق ماهًرا 

مع ن�صيانهم املنعم �صبحانه وتعاىل.

ورُة الثانيُة:      قول امل�صركني: )هذا ب�صفاعة اآلهتنا( ال�صُّ

قال ابن ُقَتيبَة   يف تف�صري االآية ال�صابقة: يقولون: )هذا ب�صفاعة اآلهتنا(. واملعنى: اأن اهلل تعاىل 

ون باأن اهلل تعاىل رزقهم ذلك، ولكنهم  اإذا اأنعم على الكافرين ب�صيء ِمن رزٍق اأو ربح اأو نزوِل مطٍر، ُيقرُّ

يعودون فينكرونه بقولهم: ُرزقنا ذلك ب�صفاعة اآلهتنا.

عم لغري اهلل. بالتحاور مع جمموعتي: اأذُكر ثالثة اأمثلة من الواقع على ن�صبة النِّ

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

........................................................................................  ٢

........................................................................................  ٣

1

ورُة الرابعُة:             قول: ُمِطْرنا ِبَنوء كذا وكذا ال�صُّ

وذلك اأن يف هذا ن�صبًة للمطر اإىل غري اهلل تعاىل.
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َعِم اإىل غري اهلل نوعان: ِن�صبة النِّ

حكم ِن�سبة النِّعم لغير اهلل

النوع الأول:  ُكْفٌر اأ�صَغُر

النوع الثاين: ُكْفٌر اأكرُب

عم اإىل غري اهلل على اأنه هو اخلالق لها، واملعِطي لها على احلقيقة، اأو َجَحَد  وذلك اإذا ُن�صبت النِّ

االإن�صان نعمة اهلل تعاىل مطلًقا، اأو ن�صبها هلل بل�صانه مع اإنكار ذلك بقلبه؛ فهذا كله ِمن الكفر االأكب 

املخرج من ملة االإ�صالم.

)1(  هذه الن�صبة بالل�صان، اأما القلب فيعرتف باأنها من عند اهلل، فاأما اإذا كان القلب جاحًدا فهذا كفر اأكب. 

)٣( الفتاوى )٣٣/٨(. )٢(  اأخرجه البخاري برقم )٩٩1(، وم�صلم برقم )٧1(.  

.
)1(

عم اإىل غري اهلل باللِّ�صان فقط عمة(، وهو ِن�صبة النِّ ى: )كفَر النِّ وي�صمَّ

والدليل على ذلك:

َدْيِبَيِة   ِباحْلُ ْبِح  الَة ال�صُّ ملسو هيلع هللا ىلص �صَ لَنا ر�صوُل اهلِل  لَّى   قاَل: �صَ َهِنيِّ  َزْيِد بن َخاِلٍد اجْلُ   حديث 

َرَف النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اأَْقَبَل عَلى النا�ِص فقاَل: »هل َتْدُروَن  ا اْن�صَ على اإِْثِر �َصَماٍء كانْت ِمن اللَّْيَلِة، َفلمَّ

ا  مَّ
ِمٌن ِبي َوَكاِفٌر، َفاأَ َبَح ِمن ِعَباِدي ُموؤْ َماَذا قاَل َربُُّكْم؟«، قالوا: اهلُل َوَر�ُصوُلُه اأَْعَلُم، قاَل: »اأَ�صْ

ا َمن قاَل: ِبَنْوِء َكَذا  مَّ
ِل اهلِل َوَرْحَمِتِه، َفَذِلَك ُموؤِْمٌن ِبي َكاِفٌر ِباْلَكْوَكِب، َواأَ َمن قاَل: ُمِطْرَنا ِبَف�صْ

   .
)٢(

َوَكَذا، َفَذِلَك َكاِفٌر ِبي ُموؤِْمٌن ِباْلَكْوَكِب«

نة، يذم �صبحانه َمن ي�صيف  : )وهذا كثري يف الكتاب وال�صُّ قال �صيخ االإ�صالم ابن تيمية 

.
)٣(

اإنعامه اإىل غريه وي�صرك به( 

قرية قريبة 

من مكة 

ت�صمى االآن 

ال�صمي�صي عقب مطر 

نازل من 

ال�صماء
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ُأعّدد ثالًثا من صور نسبة النعم لغير اهلل. 11

ُأبّي نوع الكفر فيما يأتي: ٢٢

�أ  قول: مطرنا بنوء كذا وكذا. 

ب  قول: أصابتنا اخليرات بشفاعة فالن.

جـ  قول: لوال اهلل وفالن لكان كذا.

قارن بني ن�صبة النعم لغري اهلل ح�صب اجلدول االآتي:
ُ
اأ

٢
تكون كفًرا اأكربتكون كفًرا اأ�صغر مثالهامثالها

ن�صبة النعم 

لغري اهلل
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الدرس 
ْف�ِسالسابع عم اإلى النَّ ْف�ِسِن�ْسَبُة النِّ عم اإلى النَّ ِن�ْسَبُة النِّ ٧

عم اإىل نف�صه، مع ن�صيان املنعم احلقيقي وهو اهلل تعاىل. اأن ي�صيف االإن�صان ما اآتاه اهلل ِمن النِّ

عم اإلى النَّف�ِس المراد ِبن�سبِة النِّ

عم اإلى النَّف�ِس اأمثلُةُ لن�سبة النِّ

11  قول الطالب اإذا جنح: هذا بجدي واجتهادي.
، فذاكرت  ل عليَّ والواجب: اأن ين�صب النعمة هلل فيقول مثاًل: احلمد هلل، هو الذي اأعانني و�صهَّ  

واجتهدت وجنحت.

٢٢  قول التَّاجر: جمعُت ثروتي بذكائي ومعرفتي بوجوه البيع وال�صراء.
والواجب: اأن ين�صب النعمة هلل فيقول مثاًل: هذا من ف�صل اهلل علي، اأو احلمد هلل الذي رزقني،   

ر يل اأ�صباب الرزق.  اأو احلمد هلل الذي ي�صَّ

٣٣  قول بع�ص النا�ص اإذا ح�صلت له نعمة: اأنا م�صتحقٌّ لها.
اأن يعلم العبد افتقاره اإىل ربه، واأنه ال ي�صتحق على ربه �صيًئا، وكل ما اأعطاه اهلل  والواجب:   

تعاىل تف�صل من اهلل عليه ال با�صتحقاق له على ربه.

رابط الدر�س الرقمي

 قد ينسى بعض الناس، أو يتكبر فينسب نعم اهلل تعالى عليه إلى نفسه.
  فما حكم ذلك؟
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٤٤  ا�صتعمال الكلمات التي يغلب ا�صتعمالها فيما يذم، مثل: 
.
)١(

{ مر بال�صجود الآدم عليه ال�صالم {
ُ
 كلمة )اأنا( قالها اإبلي�ص ملا اأ

.
)2(

{  كلمة )يل( قالها فرعون م�صتكًبا {

.
)٣(

{  كلمة )عندي( قالها قارون مفتخًراأ مُبْلكه {

اإىل اهلل تعاىل(، وقول:  الفقري  الثالثة على وجه مباح، مثل قول: )انا  الكلمات  ت�صتعمل هذه  وقد 

. ي، وكل ذلك عنديِ(ِ )هذا املنزل يل(، وقول: )اللهم اغفر يل خطئي وعمدي، وهزيل وِجدِّ

عم اإلى النَّف�ِس حكم ِن�سبِة النِّ

عمة(، وهو نق�ٌص يف  ى: )كفَر النِّ عم اإىل النف�ص حرام، وهو من الُكْفر االأ�صَغِر الذي ي�صمَّ ن�صبة النِّ

كمال التوحيد الواجب، والدليل على ذلك:

ْقَرَع 
َ

ْبَر�َص َواأ
َ
ُه �صمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اإِنَّ َثالَثًة يف بني اإِ�ْصَراِئيَل اأ نَّ

َ
فعن اأبي ُهَرْيَرَة  اأ

َحبٌّ 
َ
اأ �َصْيٍء  يُّ 

َ
اأ فقاَل:  ْبَر�َص 

َ
االأ َتى 

َ
َفاأ َمَلًكا،  اإَِلْيِهْم  َفَبَعَث  َيْبَتِلَيُهْم،  ْن 

َ
اأ اهلُل  َراَد 

َ
َفاأ ْعَمى، 

َ
َواأ

ي الذي قْد َقِذَرِن النا�ُص، قاَل: َفَم�َصَحُه  اإَِلْيَك؟ قال: َلْوٌن َح�َصٌن، َوِجْلٌد َح�َصٌن، َوَيْذَهُب َعنِّ

قاَل:  اإَِلْيَك؟  َحبٌّ 
َ
اأ اْلَماِل  يُّ 

َ
َفاأ َح�َصًنا. قال:  َوِجْلًدا  َح�َصًنا،  َلْوًنا  عطَي 

ُ
واأ َقَذُرُه،  َفَذَهَب عنه 

ْعِطَي َناَقًة ُع�َصَراَء، فقاَل: َباَرَك اهلل لَك فيَها.
ُ
االإِِبُل. قاَل: َفاأ

ق�صَّ علينا ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق�صة لثالثة رجال من بني اإ�صرائيل، وكيف اأن اأحدهم اأنعم اهلل 

عليه ف�صكر، واثنني منهم اأنعم اهلل عليهما فكفرا نعمته، ثم بنيَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص عاقبة كل واحد منهم.

نماذج ِمن �سكر نعمِة اهلل وكفرها، وعاقبة ذلك

ي�صمئز 

النا�ص من 

روؤيته

الناقة الحامل التي م�صى 

على حملها ع�صرة اأ�صهر

مثل ال�صدة والبالءمثل الغنى وال�صحة

الجنة �صديد وهو خلودهم في النار

)٢( �صورة الزخرف، االآية: ٥1. )1(  �صورة االأعراف، االآية: 1٢.  

)٤(  �صورة ف�صلت، االآية: ٥0. )٣(  �صورة الق�ص�ص، االآية: ٧٨.   

تـعالـى:{ اهلل  قـــول 

.
)٤(

{

}: )هذا بعملي، واأنا مقوق به(. وقال  قال جماهد رحمه اهلل يف تف�صري قوله تعاىل: {

: )ِمن عندي(. ابن عبا�ص 

اأوًل:       ق�صة الثالثة من بني اإ�صرائيل: الأعمى والأبر�ص والأقرع
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ي هَذا الذي  َلْيَك؟ قاَل: �َصَعٌر َح�َصٌن، َوَيْذَهُب َعنِّ َحبُّ اإِ
َ
يُّ �َصْيٍء اأ

َ
ْقَرَع، فقاَل: اأ

َ
َتى االأ

َ
 قاَل: َفاأ

َلْيَك؟  َحبُّ اإِ
َ
يُّ اْلـَماِل اأ

َ
ْعِطَي �َصَعًرا َح�َصًنا، قاَل: َفاأ

ُ
َقِذَرِن النا�ُص. قاَل: َفَم�َصَحُه، َفَذَهَب عنه، واأ

ْعِطَي َبَقَرًة َحاِماًل، فقاَل: َباَرَك اهلل لَك فيَها.
ُ
قاَل: اْلَبَقُر، فاأ

َر ِبِه النا�َص،  ْب�صِ
ُ
ِري َفاأ ْن َيُردَّ اهلل اإيلَّ َب�صَ َلْيَك؟ قاَل: اأَ َحبُّ اإِ يُّ �َصْيٍء اأَ

 قاَل: َفاأََتى االأَْعَمى، فقاَل: اأَ

ْعِطَي �َصاًة َواِلًدا.
ُ
يُّ اْلـَماِل اأََحبٌّ اإَِلْيَك؟ قال: اْلَغَنُم. فاأ

َرُه، قاَل: َفاأَ قاَل: َفَم�َصَحُه َفَردَّ اهلل اإليه َب�صَ

ْنِتَج َهَذاِن، َوَولََّد هَذا. قاَل: َفَكاَن ِلَهَذا َواٍد ِمَن االإِِبِل، َوِلَهَذا َواٍد ِمَن اْلَبَقِر، َوِلَهَذا َواٍد ِمَن 
ُ
َفاأ

َباُل  وَرِتِه َوَهْيَئِتِه، فقاَل: َرُجٌل ِم�ْصِكنٌي، قد اْنَقَطَعْت ِبَي احْلِ ْبَر�َص يف �صُ
َ
َتى االأ

َ
اْلَغَنِم، قاَل: ُثمَّ اإنه اأ

ْلَد  �َصَن، َواجْلِ ُلَك ِبالَِّذي اأَْعَطاَك اللَّْوَن احْلَ �ْصاأَ يف �َصَفِري، فاَل َبالَغ يل اْلَيْوَم اإال ِباهلِل ُثمَّ ِبَك، اأَ

اأَْعِرُفَك،  َكاأَنِّ  َكِثرَيٌة. فقاَل له:  ُقوُق  اأََتَبلَُّغ عليه يف �َصَفِري. فقاَل: احْلُ َبِعرًيا  َواْلـَماَل،  �َصَن،  احْلَ

ا َوِرْثُت هذا اْلـَماَل َكاِبًرا عن  َ اأَمَلْ َتُكْن اأَْبَر�َص َيْقَذُرَك النا�ص؟! َفِقرًيا َفاأَْعَطاَك اهلل؟! فقاَل: اإنَّ

وَرِتِه، فقال له  َك اهلل اإىل َما ُكْنَت. قاَل: َواأََتى االأَْقَرَع يف �صُ َ ريَّ َكاِبٍر!! فقاَل: اإْن ُكْنَت َكاِذًبا َف�صَ

َك اهلل اإىل َما ُكْنَت.  َ ريَّ ِمْثَل ما قال ِلَهَذا، َوَردَّ عليه ِمْثَل ما َردَّ على َهذا، فقاَل: اإْن ُكْنَت َكاِذًبا َف�صَ

َباُل يف  وَرِتِه َوَهْيَئِتِه فقاَل: َرُجٌل ِم�ْصِكنٌي وابن �َصِبيٍل اْنَقَطَعْت ِبَي احْلِ ْعَمى يف �صُ
َ
َتى االأ

َ
قال: َواأ

َتَبلَُّغ بها 
َ
َرَك �َصاًة اأ ُلَك ِبالَِّذي َردَّ َعَلْيَك َب�صَ

َ
�ْصاأ

َ
�َصَفِري، فاَل َبالَغ يل اْلَيْوَم اإال ِباهلِل ُثمَّ ِبَك، اأ

ِري، َفُخْذ َما �ِصْئَت، َوَدْع َما �ِصْئَت، َفَواهلِل ال  ْعَمى َفَردَّ اهلل اإيلَّ َب�صَ
َ
يف �َصَفِري. فقاَل: قْد ُكنُت اأ

ا اْبُتِليُتْم، َفَقْد ر�صَي َعْنَك، َو�ُصِخَط  َ ْم�ِصْك َماَلَك، َفاإِنَّ
َ
. فقال: اأ َخْذَتُه هلِلِ

َ
ْجَهُدَك اْلَيْوَم �صيًئا اأ

َ
اأ

)1(

اِحَبْيَك«. على �صَ

�صتخِرج من الق�صة ما ياأتي: 
َ
اأ

�أ   النعم التي اأنعم اهلل بها على كل واحد من الثالثة.

عم. ب   عاقبة �صكر النِّ

عم. جـ   عاقبة كفر النِّ

1

)1(  اأخرجه البخاري برقم )٣٢٧٧(، وم�صلم برقم )٢٩٦٤(، وهذا لفظه.

اأ�صباب

المعي�صة

ذات

ولد

اأتو�صل 

به

اأي 

�صاحب 

االإبل 

والبقر

ال اأ�صق 

عليك
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ثانًيا:        م�صركو قري�ص

ثالًثا:        ق�صة قارون

قال   ،
)1(

{ } تعاىل:  اهلل  قال 

جماهد رحمه اهلل: هو قول الرجل: )هذا مايل ورثته عن اآبائي(، ففي هذه االآية الكرمية ذمٌّ مل�صركي 

قري�ص، حيث اإنهم يعرفون نعم اهلل تعاىل عليهم، ثم ين�صبونها الآبائهم. 

وقول �لرجل: )هذ� مايل ورثته عن �آبائي( له حاالن:

�أ  اإذا قالها ملجرد االإخبار، فال باأ�ص بذلك.
ه وكد اآبائه،  له ِمن كدِّ ب  اإذا قالها نا�صًيا نعمة اهلل عليه يف هذا املال، ومتفاخًرا باأنه اإنا ح�صَّ
فهذا حرام، وهو من ُكفِر النعمة، و�صوء االأدب مع اهلل تعاىل الذي اأنعم عليه وعلى اآبائه. 

} تعاىل:  اهلل  قال 

، قال قتادة رحمه اهلل بياًنا 
)٢(

{

لقول قارون: )على علم مني بوجوه املكا�صب(.

اأهل(، وهذا معنى قول جماهد  له  اأن  العلماء رحمهم اهلل: )على علم من اهلل  وقال بع�ص 

رحمه اهلل: )اأوتيته على �َصَرف(.

ثم قال اهلل تعاىل:{

.
)٣( {

)٣(  �صورة الق�ص�ص، االآيات: ٧٨-٨0. )1(  �صورة النحل، االآية: ٨٣.  )٢(  �صورة الق�ص�ص، االآيات: ٧٦-٧٨. 
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ثم بنيَّ اهلل تعاىل عقوبته فقال: {

.
)1( {

اأ�صتخِرج من ق�صة قارون ما ياأتي: 

�أ   النعمة التي اأنعم اهلل بها عليه.

عمة؟ ب   ماذا يجب عليه يف هذه النِّ

جـ   العقوبة التي ح�صلت له:

٢

)1(  �صورة الق�ص�ص، االآيات: ٨1-٨٣.

َأذُكر مثالي على نسبة اإلنسان النعم إلى نفسه. 11

ما حكم نسبة النعم إلى النفس؟ مع ذكر الدليل على ذلك. ٢٢

َأذُكر ثالث فوائد من قصة األبرص واألقرع واألعمى. ٣٣



الوحدة الثالثةالوحدة الثالثة

�سبُّ خملوقاِت اهلل�سبُّ خملوقاِت اهلل
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ْهِر ْهِر�َسبُّ الدَّ �َسبُّ الدَّ الدرس 
الثامن

تمهيد

  بماذا أقسم اللَّ تعالى في هذه السورة؟
  ما معنى العصر؟

َماُن. ْهُر: هو الزَّ الدَّ

ْهِر: �َشتمُه وعيبه اأو لعنه. واملراد ب�َسبِّ الدَّ

هِر المراد ب�َسبِّ الدَّ

٨

رابط الدر�س الرقمي

11   لعن �هلل �ليوم �لذي ر�أيتك فيه، �أو عرفتك فيه. 
22   لعن �هلل �ل�صاعة �لتي ح�صل فيها كذ�.

�ر. َمن غدَّ 33   �لزَّ

هِر اأمثلة �َسبِّ الدَّ

)١(  �صورة �لع�صر.

 )١(



49

ْهِر حر�م. �َصبُّ �لدَّ

: ُيوؤِْذيِني  ِبي ُهَرْيَرَة  َقاَل: َقاَل َر�ُصوُل �هلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َقاَل �هلُل َعزَّ َوَجلَّ
َ
و�لدليل على ذلك: حديُث �أ

  
 )١(

َهاَر«. َقلُِّب �للَّْيَل َو�لنَّ
ُ
ْمُر �أ

َ
ْهُر، ِبَيِدي �لأ َنا �لدَّ

َ
ْهَر َو�أ �ْبُن �آَدَم َي�ُصبُّ �لدَّ

�لدهر  خالق  وَعال  جلَّ  �أنه  ْهُر«:  �لدَّ َنا 
َ
»�أ �لقد�صي:  �حلديث  يف  وَعال  جلَّ  �هلل  قول  ومعنى 

و�ملت�صرف فيه، وهو �لذي يقلِّب �لليل و�لنهار، وُيجري حو�دثه مب�صيئته، فمن �صب �لدهر فاإمنا 

ي�صب َمن َخَلَقُه و�أجرى فيه �حلو�دث، وهو �هلل جلَّ يف ُعاله.

)١(  �أخرجه �لبخاري برقم )4826(، وم�صلم برقم )2246(.

)2(  قال �لعالمة �بن عثيمني رحمه �هلل: ولي�س بكفر؛ لأنه ما �صب �هلل مبا�صرة، ولو �صب �هلل مبا�صرة لكان كافًر�. )جمموع فتاوى ور�صائل �ل�صيخ �لعثيمني ١/ ١98(.

هر وم�صرفه ولي�س للدهر من �لأمر �صيء، فم�صبته يف �حلقيقة  �هلل �صبحانه وتعاىل خالق �لدَّ

ة ملن �صرفه وهو �هلل. وذلك نا�صئ من �صعف �لدين ونق�س �لعقل. م�َصبَّ

ر هر خلق م�سخَّ الدَّ

هِر حكم �َسبِّ الدَّ

هِر. ذُكر مثالني �آخرين ل�صبِّ �لدَّ
َ
بالتعاون مع جمموعتي: �أ 1

ُفه
ِّ
ر

َ
ر �لدهر وُم�ص مدبِّ

ي�صتم ويذم ويلعن

�أ�صرف الزمان

ْهِر ِق�صمان:  �َصبُّ �لدَّ

هِر اأق�ساُم �َسبِّ الدَّ

حكمه الِق�سم

�صرٌك �أكرب. ْهَر ُمعتقًد� �أنه �لَفاعل بنف�صه، �أو  ْن َي�صبَّ �لدَّ
َ
�أ الأول: 

�أنه َفاِعٌل َمَع �هلِل تعاىل.

�إىل  يوؤول  لأنه يف حقيقتِه  م؛  حمرَّ

.
)2(

�َصب �هلِل تعاىل

نَّ �هلَل َوْحَدُه ُهَو 
َ
ْهَر مع �عتقاده �أ ْن َي�صبَّ �لدَّ

َ
الثاين: �أ

�لَِّذي َفَعَل َذِلَك.
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هِر الِحكمة ِمن تحريم �َسبِّ الدَّ

كان �صاأن �لعرب �أن ت�صب �لدهر عند �حلو�دث و�مل�صائب �لنازلة بها مثل: موت عزيز، �أو تلف 

مال، �أو غري ذلك، فيقولون: يا خيبة �لدهر ونحو هذ� من �ألفاظ �صب �لدهر، فنهى �لإ�صالم عن 

�لت�صبه بهم يف ذلك ملا فيه من �ملفا�صد.

ْهِر ملا فيِه ِمَن �ملَفا�ِصِد، ومنها:  َنهى �ل�صرُع عن �َصبِّ �لدَّ

، فُهَو �ْلـُمْعِطي  ْفَعاَل، وهو �هلل َعزَّ َوَجلَّ
َ
ْمِر َيَقُع َعَلى َمْن َفَعَل َهِذِه �لأ

َ
بَّ يف َحِقيَقِة �لأ نَّ �ل�صَّ

َ
11   �أ

ْمِر �َصْيٌء. 
َ
ْهُر َلْي�َس َلُه ِمَن �لأ ، َو�لدَّ �ِفُع، �ْلُمِعزُّ �ْلُمِذلُّ �ْلَماِنُع، �ْلَخاِف�ُس �لرَّ

ب، َف�صبُّه نق�س يف �لعقل. ا لل�صَّ ْمِر �هلِل، فلي�س م�صتحقًّ
َ
ٌر وُمْنَقاٌد لأ ْهَر َخْلق ُم�َصخَّ 22  �أنَّ �لدَّ

نه ِمن �لعرت��س على ق�صاء �هلل وقَدِرِه.  33   ما ت�صمَّ
نه ِمن �جلزع وترك �ل�صرب �لو�جب عنَد حلوِل �مل�صائب. 44   ما ت�صمَّ

�سب الدهر عند العرب في الجاهلية

جمرد  منها  يق�صد  بل   ، لل�صبِّ مت�صمنة  غري  خمتلفة  باأو�صاف  و�صفه  ْهِر:  �لدَّ �َصبِّ  ِمن  َلْي�َس 

�لو�صف و�لإخبار ل �لذم و�لعيب. 

مثال ذلك:

22  هذه �أياٌم باردٌة. 11  هذه �أياٌم �صديدٌة.    

44  هذ� عام َجْدٍب وَقْحٍط. 33    ما �أ�صدَّ �حلرَّ هذ� �ليوَم.  
وو�صف �لأيام بالنح�س �أو �ل�صوء �أو �لظالم بق�صد و�صف ما ح�صل فيها من �لهالك هو من باب 

م، فهذ� لي�س من �صب �لدهر. �خلرب دون �لذَّ

.
)1(

قال �هلل تعاىل :{گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں}

.
)٢(

وقال �هلل تعاىل :{ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ }

)2(  �صورة �لقمر، �لآية: ١9. )١(  �صورة هود، �لآية: 77.  

هِر َما َلي�َس ِمن �َسبِّ الدَّ
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ْهِر كفٌر ِمن عمِل �جلاهلية، حيث كان كثرٌي ِمن �لعرِب يف جاهليَّتهم  �إىل �لدَّ ِن�صبُة �حلو�دث 

ينكرون �لبعَث بعَد �ملوِت، وَيزعمون �أنه لي�س هناك حياة �إل �حلياة �لدنيا، ميوت قوٌم ويحيا �آخرون، 

وَيزعمون �أن �لذي يفنيهم هو: مروُر �لأيام و�لليايل، فكانو� يقولون كما �أخرب �هلل عنهم: {

�لباطل،  �عتقادهم  على  تعاىل  �هلل  هم  فذمَّ  ،
)1(

{

.
)٢(

{ وبني �أن ذلك ب�صبب جهلهم وِقلَِّة علمهم، فقال تعاىل: {

)١(، )2(  �صورة �جلاثية، �لآية: 24.

هِر ِن�سبُة الحوادث اإلى الدَّ

هر: ذُكر عبارتني �أخريني ملا ل يعد من �صب �لدَّ
َ
بالتعاون مع جمموعتي: �أ

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

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

2

مرور 

�ل�صنين 

و�لأيام

ما املراد بالدهر؟ وما ُحْكُم سبِّه؟ مع االستدالل. 11

َأذُكر ثالًثا ِمَن احِلَكم في حترمي سب الدهر. 22

ُأوّضح ُحْكم نسبة احلوادث إلى الدهر، مع االستدالل. 33

ز في الصور اآلتية ما يدخل في سبِّ الدهر، وما ال يدخل فيه: أميِّ 44

�أ  اليوم شديد صعب )على وجه اإلخبار(. 

ب  لعن الل اليوم الذي عرفت فيه فالن.

جـ  الزمن غدار.
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الدرس 
يِح٩التاسع يِح�َسبُّ الرِّ �َسبُّ الرِّ

تمهيد

ُط ِمنها. يِح هو: �صتُمَها وَعيبها، �أو َلْعُنَها و�لتَّ�َصخُّ �َسبُّ الرِّ

مثال ذلك: 

11  لعن �هلل هذه �لريح.
22  هذه ريح خبيثة.

يِح المراد ب�َسبِّ الرِّ

الريح خلق مسخر كسائر الخلق، يرسلها الل ويصرفها كيف يشاء 
سبحانه وتعالى، وسب الريح من المحرمات المنقصة للتوحيد.

رابط الدر�س الرقمي
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يِح حر�م. �َصبُّ �لرِّ

)١(

.» يَحِ ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »ل َت�ُصبُّو� �لرِّ َبيِّ ْبِن َكْعٍب  �أن �لنَّ
ُ
و�لدليل على ذلك: حديُث �أ

ِحيٌح. )١(  �أخرجه عبد�هلل بن �أحمد برقم )2١١38(، و�لرتمذي برقم )2252(، و�لن�صائي برقم )١0769(، قال �لرتمذي: َحِديٌث َح�َصٌن �صَ

يِح اأق�ساُم �َسبِّ الرِّ

يِح الِحكمة ِمن تحريم �َسبِّ الرِّ

يِح ِق�صمان: �َصبُّ �لرِّ

يِح ملا فيِه ِمَن �ملَفا�ِصِد، ومنها: َنهى �ل�صرُع عن �َصبِّ �لرِّ

ْمِر َيَقُع َعَلى َمْن �أر�صلها و�صخرها، وهو �هلل َعزَّ َوَجلَّ ، و�لريح َلْي�َس 
َ
بَّ يف َحِقيَقِة �لأ نَّ �ل�صَّ

َ
11   �أ

ْمِر �َصْيٌء. 
َ
َلها ِمَن �لأ

22    �أن �لريح خلق م�صخر منقاد لأمر �هلل، فلي�صت م�صتحقة لل�صب ، ف�صبها نق�س يف �لعقل.

33   ما ت�صمنه من �لعرت��س على ق�صاء �هلل وقدره.

44   ما ت�صمنه من �جلزع وترك �ل�صرب �لو�جب عند حلول �مل�صائب.

يِح حكم �َسبِّ الرِّ

حكمه الِق�سم

�صرٌك �أكرب.

يَح ُمعتقًد� �أنها �لَفاعلة بنف�صها، �أو �أنها  ْن َي�صبَّ �لرِّ
َ
الأول: �أ

َفاِعلة َمَع �هلِل تعاىل.

�إىل  يوؤول  لأنه يف حقيقتِه  حمرم؛ 

�َصب �هلِل تعاىل.

نَّ �هلل َوْحَدُه ُهَو �لَِّذي 
َ
يَح مع �عتقاِده �أ ْن َي�صبَّ �لرِّ

َ
الثاين: �أ

َفَعَل َذِلَك.



)2(  �أخرجه �لبخاري يف �لأدب �ملفرد برقم )7١8(،  وح�صنه �لألباين برقم )2058(.54 )١(  �أخرجه م�صلم برقم )899(.  

)3(  �صورة �لقمر، �لآية: ١9.

يِح ما يقال عند هبوب الرِّ

ّنة �أن يقال عند هبوب �لريح ما ثبت عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، ومن ذلك: �ل�صُّ

يُح قاَل: �للَّهمَّ �إين  َفْت �لرِّ ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص �إذ� َع�صَ 11   عن �أمِّ �ملوؤمنني َعاِئ�َصَة  قالت: »كاَن �لنَّ

َها، َو�َصرِّ ما فيها،  ُعوُذ ِبَك من �َصرِّ
َ
ْر�ِصَلْت ِبِه، َو�أ

ُ
َها، َوَخرْيَ ما فيها، َوَخرْيَ ما �أ ُلَك َخرْيَ

َ
�صاأ

َ
�أ

)1(

ْر�ِصَلْت ِبِه«.
ُ
َو�َصرِّ ما �أ

َلْقًحا ل  �للَُّهمَّ  َيُقوُل:  يُح  �لرِّ ِت  ��ْصَتدَّ �إَِذ�  ملسو هيلع هللا ىلص  ِبيُّ  �لنَّ َقاَل: »َكاَن    ْكَوِع 
َ
�لأ ْبن  �َصَلَمَة  عن     22

  
)٢(

َعِقيًما«.

بالتعاون مع جمموعتي �أحفظ هذه �لأذكار �ل�صرعية عند هبوب �لريح و�أ�صمعها 

على جمموعتي:

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

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

1

يِح َما َلي�َس ِمن �َسبِّ الرِّ

منها جمرد  يق�صد  بل   ، بِّ لل�صَّ مت�صمنة  باأو�صاف خمتلفة غري  و�صفها  يِح:  �لرِّ �َصبِّ  ِمن  َلْي�َس 

�لو�صف و�لإخبار ل �لذم و�لعيب. 

مثال ذلك:

11  هذه ريٌح �صديدٌة. 
22   هذه عا�صفٌة قويٌة.
33  ما �أ�صدَّ هذه �لريح.

 .
)3(

{ قال �هلل تعاىل: {

حاماًل 

للماء �لتي ل ماء فيها

�صديدُة �لبرودِة، عاليُة �ل�صوِت
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يح ح�صب �جلدول �لآتي: هر و�صبِّ �لرِّ قارن بني �صبِّ �لدَّ
ُ
�أ 2

دليلهحكمهمثاله

�صبُّ �لّدهر

يح �صبُّ �لرِّ

يح؟ ما املراد بسب الرِّ 11

يح؟ مع االستدالل. 22 ما ُحْكم سب الرِّ

33 ما أقسام سب الريح؟ وما حكم كل قسم منها؟

44 ما احلكمة من حترمي سبِّ الريح؟

أضع عالمة )✗( أمام العبارة التي تعد من سب الريح: ٥٥

�أ  هذه عاصفة فيها غبار شديد. 

ب  هذه ريح خبيثة.

جـ  لعن الل هذه الريح.

ا. د  الريح باردة جّدً





الوحدة الرابعةالوحدة الرابعة

حر حرال�سِّ ال�سِّ
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تمهيد

ْحر واأنواعه ْحر واأنواعهحقيقة ال�سِّ حقيقة ال�سِّ

السحر يجمع املوبقات اخلمس، وفي كل منها نوع من االعتداء 
إما على النفس، أو املال، أو الِعْرض، أما السحر فإن فيه اعتداًء 
على كل هذه األشياء فضًل عن كونه اعتداًء على حق اهلل بإشراك 

غيره معه.

حر لغًة: ما َخِفَي وَلُطَف �َسَبُبُه. ال�سِّ

ر يف االأب�سار ال حقيقَة لها. ثِّ ر يف القلوب واالأبدان، ومنه تخييالٌت ت�ؤ ثِّ واملراد به: عمٌل �سيطاينٌّ ي�ؤ

حر المراد بال�سِّ

الدرس 
١٠العاشر

رابط الدر�س الرقمي

املوبقات، فقال:  ال�سبع  ملسو هيلع هللا ىلص من  ال�سحر وتعلمه كفر باهلل عز وجل، لذا عده ر�سول اهلل  اأن   11

 وَقْرن 
)١(

ْحُر...« ، َوال�سِّ ِ
َّ

ْرُك ِباهلل ِ َوَما هي؟ َقاَل: »ال�سِّ
َّ

ْبَع املُوِبَقاِت«، َقاُلوا: َيا َر�ُسوَل اهلل »اْجَتِنُبوا ال�سَّ

ال�سحر بال�سرك مما يدل على �سدة خطورته.

ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ    } ا�ستاأثر اهلل بعلمه، قال تعاىل:  الغيب، الذي  ال�سحر فيه ادعاء لعلم  اأن   ٢٢

 .
)٢(

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  }

} تعاىل:  اهلل  قال  وتعليمهم،  ال�سياطني  عمل  من  ال�سحر  اأن   ٣٣

.
)٣(

{

.
)٤(

{ ٤٤ اأن ال�سحر �سرر حم�ض ال نفع فيه، قال اهلل تعاىل: {

خطورة ال�سحر

)٢( �سورة النمل، االآية: ٦٥.   )١(  اأخرجه البخاري برقم: ٢٧٦٦ وم�سلم برقم: ٨٩.  

)٤(  �سورة البقرة، االآية: ١٠٢. )٣(  �سورة البقرة، االآية: ١٠٢.    
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٥٥ اأن ال�ساحر ال يفلح يف الدنيا ولي�ض له ن�سيب وحظ يف االآخرة، قال اهلل تعاىل: {

.
)٢(

{ ، وقال �سبحانه: {
)١(

{

٦٦ اأن ال�سحر يورث العداوة والبغ�ساء، وين�سر احلقد واحل�سد، قال تعاىل: {

.
)٣(

{

حر اأنواع كثرية، اأ�سهرها واأجمعها ما يلي: لل�سِّ

حر اأنواُع ال�سِّ

حكم ال�سحر

وا�ستغاثة  ومتتمات  تعويذات  ويتم عن طريق  يَطاين،  ال�سَّ حُر  ال�سِّ وهو:  واأثر،  له حقيقة  الذي  وهو: 

باجلن وال�سياطني يفعلها ال�ساحر مع َتْدِخيناٍت وَنْفٍث، فُتِعيُنه ال�سياطني على تنفيذ مطلوبه، فيوؤثر 

يف القلوب واالأبدان، فُيمِر�ض، اأو ُي�سعف البدن، اأو يقتل، اأو يفرق بني الزوجني، اأو ي�سر باإذن اهلل.

�أثري  اأوًل: �ِسْحُر التَّ

ال�سحر حمرم، وهو كبرية من كبائر الذنوب، وهو من اأنواع ال�سرك باهلل تعاىل الأمرين:

�الأول: �أنه ال يتو�شل �إليه غالًبا �إال بال�شرك باهلل تعاىل.

حر احلقيقي اإالَّ مبعونة ال�سياطني، وهم ال ميكن اأن يعينوه  احر ال يتو�سل لل�سِّ ووجه ذلك: اأن ال�سَّ

حتى يتقرب اإليهم مبا ير�سيهم من الكفر باهلل تعاىل وال�سرك به، ومن ذلك: اأن يذبح لهم، اأو ياأمر 

غريه بالذبح لهم من دون اهلل تعاىل، اأو ي�سجد لهم، اأو ي�ستغيث بهم، اأو يطيعهم يف اإهانة القراآن 

الكرمي، باأن يكتبه بالقاذورات والنجا�سات، اأو يتخذه نعاًل فيم�سي عليه، اأو غري ذلك من اأنواع الكفر. 

َحرَة ُيظهرون للنا�س �أن لهم �لقدرَة على �لت�شرف يف �لكون باأ�شباب خفيٍَّة غرِي  �لثاين: �أنَّ �ل�شَّ

ظاهرٍة، مثل: االإحياء واالإِماتة، وال�سفاء واالإِمرا�ض، وعمل اخلوارق اخلارجة عن قدرة النا�ض، 

د بها َمن �ساء  ومعرفة املغيبات، ومو�سع املفقودات، وهذه يف حقيقتها ال تكون اإالَّ هلل تعاىل، ويوؤيِّ

من اأنبيائه ور�سله عليهم ال�سالم، لبيان �سدقهم يف ر�سالتهم، فال�سحرة بدعواهم هذه �ساركوا 

اهلل تعاىل يف �سيء ِمن خ�سائ�ض ربوبيته.

)٣(  �سورة البقرة، االآية: ١٠٢. )٢(  �سورة طه، االآية: ٦٩.   )١(  �سورة البقرة، االآية: ١٠٢.  
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وِمن �شور هذ� �لنوع: 

ْفِث يف الُعَقِد.  �أ�أ  �ِسْحُر النَّ
امراأًة  اأو  امراأٍة،  الذي يعطف رجاًل ملحبة  والَعطِف،  رِف  ال�سَّ �ِسحر  وَلِة وهو:  التِّ �ِسحُر  بب 

ملحبِة رجل. 

حكمه:حكمه: هذا النوع تعلمه وا�ستعماله ُكفٌر و�ِسرٌك، ومن االأدلة على ذلك:

11  قول اهلل تعاىل: {

.
)١(

{

حر. ، قال عمر  اجلبت: ال�سِّ
)٢(

٢٢  قول اهلل تعاىل:{                        }

 ، والذي ال 
)٣(

٣٣  قول اهلل تعاىل: {  }

ن�سيب له يف االآخرة مطلًقا هو الكافر.

٤٤  ما فيه من اال�ستعانة بال�سياطني، واال�ستغاثة بهم وعبادتهم من دون اهلل تعاىل باأي نوع من 

اأنواع العبادة.

)٣(  �سورة البقرة، االآية: ١٠٢.   )٢( �سورة الن�ساء، االآية: ٥١.  )١(  �سورة البقرة، االآية: ١٠٢. 

ْخِييل  ثانًيا: �ِسحُر التَّ

ٍة، اأو باال�ستعانة  وهو: الذي لي�ض له حقيقة واأثر يف اخلارج، واإمنا يتم بالتاأثري على االأب�سار بطرق َخِفيَّ

ات ال حقيقة لها.  بال�سياطني حتى ُيري النا�َض تهويالت وتغريُّ

وِمن �شور هذ� �لنوع: 

احُر النا�َض اأنه يطري يف الهواء وهو مل يِطْر حقيقًة، اأو اأنه َيقطع راأ�َسه اأو راأ�َض  �أ�أ  اأن ُيِري ال�سَّ
غريه ثم يعيده، اأو اأنه يدخل يف جوف حيوان ِمن فمه، ثم يخرج ِمن ُدُبِرِه. 

ابتالء يختبر 

اهلل بهما 

عباده وهو 

تعليم اإنذار 

عن ال�سحر ال 

تعليم دعوة

بتعّلم ال�سحر وطاعة ال�سياطين

الن�سيب
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بب �ِسْحُر �َسَحَرِة فرعون، حيث اأروا النا�ض اأن احلبال والع�سي �سارت ثعابني ت�سعى، كما قال اهلل 

، وقال اهلل تعاىل: 
)١(

تعاىل: {ڀ   ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ}

.
)٢(

{ٴۇ ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې ى}

حكمه:حكمه:  هذا النوع كفر، لعدة اأ�سباب:

حَر  اه �ِسحًرا كما يف ق�سة �سحرة فرعون، وهو عزَّ وجّل قد حكم باأن ال�سِّ 11 اأن اهلل تعاىل قد �َسمَّ

كفر كما يف االآيات ال�سابقة، واهلل تعاىل و�سف �سحر �سحرة فرعون وهو ال�سحر التخييلي 

.
)٣(

{ باأنه �سحر عظيم، فقال تعاىل :{

حِر التخييليِّ باأنهم ال يفلحون، قال اهلل تعاىل:  ٢٢ اأن اهلل تعاىل حكم على اأ�سحاب ال�سِّ

ُينفى  وال   ،
)٤(

{ }

الفالح املطلق عن اأحد اإال ويكون كافًرا.

فيوجد  الكون  يف  ت�سرًفا  لل�ساحر  باأن  الربوبية،  خ�سائ�ض  ِمن  �سيء  عاء  ادِّ ِمن  فيه  ما   ٣٣

املعدوم، ويقلب االأ�سياء اإىل ما يريد.

٤٤ اأنهم ي�ستعينون بال�سياطني، واال�ستعانُة بهم ال تكون اإال ُكفًرا.

)٢( �سورة االأعراف، االآية: ١١٦.  )١(  �سورة طه، االآية: ٦٦.  

)٤(  �سورة طه، االآية: ٦٩. )٣(  �سورة االأعراف، االآية: ١١٦.  



62

قاِرن بني �سحر التاأثري والتخييل فيما ياأتي:
ُ
اأ

الأثراحلكمالنوع

�سحر التاأثري

�سحر التخييل

٢

بنّي ما ياأتي: 
ُ
من خالل ما م�سى: اأ

ى �سحر التاأثري: )ال�سحر ال�سيطاين(؟ �أ   ملاذا ي�سمَّ
........................................................................................................................................          

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

ى �سحر التخييل بهذا اال�سم؟ ب   ملاذا ي�سمَّ
........................................................................................................................................          

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

1
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ما معنى السحر؟ وما حكمه؟ مع الدليل. 11

٢٢ ما أنواع السحر؟

٣٣ َأذكر صورتني لكل نوع من أنواع السحر.
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حرة١١ حر وال�سَّ حرةالواجب ُتجاه ال�سِّ حر وال�سَّ الواجب ُتجاه ال�سِّ
الدرس
الحادي
عشر

تمهيد

جاءت الشريعة اإلسلمية باحملافظة على اإلنسان ووقايته من الشرور 
واآلفات التي تعرض له في حياته، ومن أهمها احملافظة على األذكار 

الشرعية التي حتفظ اإلنسان من الشيطان وكيده وسحره وتسويله.

ملعرفة عالمات ال�ساحر التي متيزه عن غريه اأهمية كبرية، حيث 

قاة  �سون على النا�ض، ويوهمونهم اأنهم من الرُّ اإن بع�ض ال�سحرة ُيَلبِّ

ال�سرعيني، ومن عالمات ال�ساحر ما يلي:

ه. 11  اأنه ي�ساأل املري�ض عن ا�سمه، وا�سم اأمِّ

٢٢  قد يخرب ال�ساحر املري�ض با�سمه، وا�سم بلده، وم�سكلته التي جاء من اأجلها.

٣٣  قد يطلب ِمن املري�ض تزويَده ب�سيء ِمن اآثاره املادية مثل: م�سطه، اأو ثوبه، اأو �سعره.

٤٤  اإعطاء ما ي�سمى باحلجاب، وغالب ما يكتب فيه طال�سم، وهي: كلمات واأ�سماء غري معروفة، 

اأو اأرقام، اأو خطوط، اأو حروف مقطعة، اأو ر�سوم، اأو مربَّعات داخلها كتابة.

٥٥  قراءة �سيء من القراآن ب�سوت مرتفع، ثم قراءة كالم غري مفهوم ب�سوت منخف�ض يخفيه عن 

املري�ض، وهذه ِمن حيلهم للتلبي�ض على النا�ض يوهمونهم اأنهم ِمن اأ�سحاب الرقية ال�سرعية.

٦٦  اإعطاء املري�ض اأ�سياَء يدفنها يف االأر�ض، اأو اأوراًقا يتدخن بها. 

احر الَعالمات التي ُيعرف بها ال�سَّ
اأَحـَذُراأَحـَذُر
ال�سحرال�سحر

رابط الدر�س الرقمي
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حر بجميع اأنواعه؛ ملا فيه من اخلطورة على الدين واملجتمع. 11  احلذر من ال�سِّ
َحَرِة اأو االت�سال بهم. ٢٢  جتنُّب اإتيان ال�سَّ

٣٣  احلذُر ِمن داللة اأحٍد عليهم للتعامل معهم.
َحَرِة. ْحِر وال�سَّ ٤٤  حتذيُر النا�ِض من ال�سِّ
٥٥  ُمنا�سحُة َمن يقُع يف التعامل معهم.

٦٦ عنَد الِعلم بوجوِدهم يجُب تبليغ اجِلهاِت امل�سوؤوَلِة عنهم ِلَردِّ كيِدهم، والق�ساِء على اإف�سادهم.

َحَرِة حِر وال�سَّ الواجب َعلينا ُتجاَه ال�سِّ

ردع  كفلت  التي  االإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  وفق  ال�ساحر  معاقبة  ُيِنيُبه  َمْن  اأو  االأمر  َوِلُّ  يتوىل 

ال�ساحر وكفِّ اذاآُه و�سره عن النا�ض.

احر في الدنيا عقوبة ال�سَّ

77  قد يطلب ِمن املري�ض اإح�سار حيوان ليذبحه، اأو ياأمره بذبحه، اأو ياأمره باأن ال مي�ض املاء 

لفرتة يحددها.

َل عليه باأنهم يعرفون عنه  88  بع�ض ال�سحرة يتَّ�سلون ع�سوائيًّا ببع�ض الهواتف، ويوهمون املتَّ�سَ

اإال  ي�ساعدونه على حلها، وما هم  واأنهم �سوف  امل�ساكل،  لديه بع�ض  واأن  املعلومات،  بع�ض 

دجالون يريدون ابتزازه، فالواجب ترك االن�سياق وراءهم، واحلذر من اال�ستجابة لهم.
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حرة  حّدد بع�ض اجلهات امل�سوؤولة التي ميكن االت�سال بها لتبليغهم عن ال�سَّ
َ
اأ

وامل�سعوذين.

٢

)١( اأخرجه البخاري برقم )٦٤٦٥(، وم�سلم برقم )٨٩(.

بيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بال�سرك باهلل  حر من الذنوب املهِلكة، فهو يهلك �ساحبه يف االآخرة، وقد َقَرَنُه النَّ ال�سِّ

تعاىل؛ الأنه نوع من اأنواعه، فعقوبة ال�ساحر يف االآخرة كعقوبة امل�سرك، فعن اأبي ُهَرْيَرَة  اأنَّ 

ْرُك ِباهلِل،  ؟ َقاَل: »ال�سِّ ْبَع اْلـُموِبَقاِت«، َقاُلوا: َيا َر�ُسوَل اهلِل، وَما ُهنَّ بيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »اْجَتِنُبوا ال�سَّ النَّ

ْحِف،  ْكُل َماِل اْلَيِتيِم، َوالتََّولِّ يوَم الزَّ
َ
َبا، َواأ ْكُل الرِّ

َ
، َواأ قِّ َم اهلل اإالَّ ِباحْلَ ْف�ِض الَِّتي َحرَّ ْحُر، َوَقْتُل النَّ َوال�سِّ

)١(

ِمَناِت اْلَغاِفالِت«. َناِت اْلـُموؤْ َوَقْذُف اْلـُمْح�سَ

عقوبة ال�ساحر في الآخرة

تعر�ض بع�ض و�سائل االإعالم برامج يظهر فيها بع�ض ال�سحرة وامل�سعوذين، ما 

موقف امل�سلم من هذه الربامج؟

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

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

1
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اإتيان ال�سحرة اأنواع:

َبات، اأو العمل مبا ياأمرون به ِمن ذبح الذبائح اأو اال�ستغاثة  11 اإتيانهم مع ت�سديقهم يف العلم بالُمَغيَّ

بغري اهلل؛ فهذا كفر و�سرك، والدليل على ذلك حديث اأبي هريرة  قال: قال ر�سول اهلل 

.
)١(

ْنِزل على حممد«
ُ
قه مبا يقول فقد كفر مبا اأ اًفا ف�سدَّ ملسو هيلع هللا ىلص: »من اأتى كاهًنا اأو َعرَّ

يجوز،  ال  فهذا  وم�ساهدتهم  الُفْرجة عليهم  اأو ملجرد  واملعرفة،  اال�ستطالع  ا يف  ُحبًّ اإتيانهم   ٢٢

والدليل على ذلك حديث معاوية بن احَلَكم  اأنه قال للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: اأموًرا كنا ن�سنعها يف 

.
)٢(

ان« ان فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »فال تاأتوا الُكهَّ اجلاهلية كنا ناأتي الُكهَّ

م�سروع،  فهذا  الالزمة،  االإجراءات  التخاذ  املخت�سة  اجلهات  اإبالغ  ويجب  منكر،  اإتيانهم   ٣٣

ويعُد من اأعظم الطاعات واأجل القربات قال اهلل تعاىل: {ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ 

.
)٣(

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ}
       ويكون االإنكار عن طريق اجلهات امل�سوؤولة يف الدولة حتى ال يتعر�ض اأحد لالأذى والعدوان 

من اأولئك ال�سحرة وامل�سعوذين.

)١( اأخرجه اأحمد برقم )٩٥٣٦(، واأبو داود برقم )٣٩٠٤(، والرتمذي برقم )١٣٥(، والن�سائي برقم )٨٩٦٨(، وابن ماجه برقم )٦٣٩(.

)٣(  �سورة اآل عمران، االآية: ١١٠. )٢( اأخرجه م�سلم برقم )٥٣٧(.  

)٤(  اأخرجه اأحمد برقم )١٩٥٦٩(، و�سححه ابن حبان برقم )٥٣٤٦(، واحلاكم ١٦٣/٤.

 ِبي ُمو�َسى االأ�سعري
َ
حرة، فعن اأ حر وال�سَّ ق بال�سِّ ورد عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص التهديد ال�سديد ملن ي�سدِّ

  .
)٤(

ْحِر« ٌق ِبال�سِّ دِّ َة: ُمْدِمُن َخْمٍر، َوَقاِطُع َرِحٍم، َوُم�سَ نَّ ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َثالَثٌة ال َيْدُخُلوَن اجْلَ نَّ النَّ
َ
اأ

حرة والكهنة والعرافين حكم اإتيان ال�سَّ

حر التحذير ِمن الت�سديق بال�سِّ
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حرة لالإ�سرار باالآخرين اإذا حدث بينه وبينهم  يعمد بع�ُض �سعفاء االإميان اإىل التعامل مع ال�سَّ

�سيء من العداوة اأو �سوء التفاهم، مثل: اأن ترف�ض امراأة الزواج من �سخ�ض، فيعمد اإىل �ِسحرها 

للزواج، فريف�ض ذلك،  ب�سخ�ض  اأ�سرُتها  اأو  فتاٌة  ترغب  باأن  اأو عك�ض ذلك  االأزواج،  ومنعها من 

حر، اأو غري ذلك من ال�سور الناجتة عن هوى النف�ض اأو احلقد  فيعمدون اإىل منعه من الزواج بال�سِّ

اأو العداوة.

ُح َمْن وقع فيه اأو َحاَوَل ذلك بتجنب هذه االأ�ساليب  وهذا م�سَلٌك خطرٌي يجب التحذيُر منه، وُن�سْ

التي ال ُتْثِمُر اإالَّ اإف�ساَد الدين، واخلزَي يف الدنيا، وغ�سَب اهلل وعقاَبه يف االآخرة، وقد اجتمع يف 

هذا العمل اآثام متعددة.

حُر للإ�سرار بالآخرين ال�سِّ

عوذة  حر وال�سَّ تعمد بع�ض القنوات الف�سائية وبع�ض مواقع التوا�سل اإىل تخ�سي�ض برامج لل�سِّ

مونهم،  ويفخِّ واملنجمني،  وامل�سعوذين،  حرة،  ال�سَّ من  الدجالني  بع�ض  فيها  رون  ي�سدِّ والتنجيم، 

يت�سيدون بهم اجَلهلة و�سعيفي االإميان، وغر�سهم من ذلك ابتزاز النا�ض، واالإف�ساد في االأر�ض.

م، وجرمية كبرية، ملا يت�سمنه من اإقرار الكفر باهلل تعاىل، واالإعانة  وال �سك اأن هذا عمل حمرَّ

عليه، ون�سر الف�ساد، فالواجب احلذر من  هذه الف�سائيات املخالفة للدين والعقل، وجتنب االت�سال 

بها اأو م�ساهدتها، والتحذير منها.

حر عبر القنوات الف�سائية ال�سِّ

11  �سالة الفجر يف جماعة.
ْحِر بالتوكل على اهلل تعاىل، ودعائه واللجوء اإليه. ُز ِمن ال�سِّ ٢٢  التََّحرُّ

ن الدائم باالأوراد واالأذكار ال�سرعية، ومن ذلك: ٣٣ التح�سُّ
ذات الثالث )�سَور: االإخال�ض، والفلق، والنا�ض( ثالث مرات، يف ال�سباح، وامل�ساء،  �أ  قراءة املعوِّ

وعند النوم.

ب  قراءة اآية الكر�سي يف ال�سباح، وامل�ساء، وعند النوم.

حر �سبل الوقاية من ال�سِّ
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  قراءة اآخر اآيتني من �سورة البقرة كل ليلة.
جـ

د  قول: )ب�سم اهلل الذي ال ي�سر مع ا�سمه �سيء يف االأر�ض وال يف ال�سماء، وهو ال�سميع 

العليم( ثالث مرات يف ال�سباح وامل�ساء.

هـ قول )ال اإله اإال اهلل وحده ال �سريك له ، له امللك وله احلمد وهو على كل �سيء قدير ( يف   

اليوم )١٠٠( مرة.

يق. ٤٤  اأكل �سبع مترات من متر العجوة �سباًحا على الرِّ
قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من ت�سبَّح ب�سبع مترات عجوة مل 

.
)١(

ي�سره ذلك اليوم �ُسمٌّ وال �ِسحر«

متر �لعجوة

)١(  اأخرجه البخاري برقم )٥٤٤٥(، وم�سلم برقم )٢٠٤٧(، واللفظ له.

ْحِر عن امل�سحوِر، وهي نوع من العالج يعالج به من  ال�سِّ َحلُّ  النُّ�سَرِة:  تعريف 

ا ِمن اجلن. ُيظن اأن به �ِسحًرا اأو م�سًّ

�سَرِة النُّ

النُّ�سرُة نوعان: 

ْحِر ب�سحٍر مثِلِه؛ حيث يذهب امل�سحور اأو اأولياوؤه اإىل �ساحر ليحلَّ لهم ال�سحر  النوع االأول: َحلُّ ال�سِّ

عنه، وهذا له �سورتان:

احر عماًل �سركيًّا، مثل: الذبح لغري اهلل، اأو التقرب لل�سياطني  ال�سورة االأوىل: اأن يطلب منهم ال�سَّ

باأي قربة، اأو اال�ستغاثة بهم، اأو تعليق ا�ستغاثة �سركية.

وحكم هذه ال�سورة: اأنها �سرك اأكرب ومن عمل ال�سيطان.

احر عماًل �سركيًّا، ولكن يحله بطريقته. ال�سورة الثانية: اأن ال يطلب منهم ال�سَّ

وحكم هذه ال�سورة: غري جائزة، �سئل اأحمد عن الن�سرة فقال: ابن م�سعود يكره هذا كله.

�سرِة اأنواُع النُّ
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ما عقوبة الساحر في الدنيا واآلخرة؟ مع الدليل. 11

حر كفًرا وشرًكا باهلل تعالى؟ ملاذا كان السِّ ٢٢

َأذُكر خمًسا من العلمات التي يعرف بها الساحر. ٣٣

حرة؟ حر والسَّ ما الواجب علينا للقضاء على السِّ ٤٤

حر؟ ما سبل الوقاية من السِّ ٥٥

ْشرة، وما صفة احملرم منها واجلائز؟ ُأعّدد أنواع النُّ ٦٦

ما الطرق الشرعية لعلج املسحور؟ 77

والدليل على ذلك: حديث َجاِبِر بن عبد اهلِل  قاَل: �ُسِئَل ر�سوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص عن النُّ�ْسَرِة، فقاَل: 

)١(

ْيَطاِن«. »هو ِمْن َعَمِل ال�سَّ

قية ال�سرعية، واالأدوية املباحة، والدعوات امل�سروعة، باأن ُيقراأ على  ْحِر بالرُّ النوع الثاين: َحلُّ ال�سِّ

امل�سحور القراآن الكرمي واالأدعية ال�سرعية، وينفث عليه مبا�سرة، اأو يقراأ يف ماء وي�سقاه املري�ض، 

ذات، واالآيات التي ورد فيها اإبطال  اأو يف زيت ويدهن به، ومما يقراأ يف هذا: اآية الكر�سي، واملعوِّ

، وي�سب عليها ماء، ويقراأ فيه الرقية،  ال�سحر، اأو توؤخذ �سبع ورقات ِمن ال�سدر االأخ�سر، ثم ُتَدقُّ

.  وحكم هذا النوع: جائز. 
)٢(

ثم َي�سرب منه امل�سحور ثالث ح�سوات، ثم َيغت�سل بالباقي 

والدليل على ذلك: عموم االأدلة ال�سرعية االآمرة بالتداوي 

  �ْسَجِعيِّ 
َ
االأ َماِلٍك  ْبِن  َعْوِف  حديث  ومنها:  والرقية، 

َكْيَف  اهلِل،  َر�ُسوَل  َيا  َفُقْلَنا:  ِة،  اِهِليَّ اجْلَ يِف  َنْرِقي  ا  ُكنَّ َقاَل: 

َقى  �َض ِبالرُّ
ْ
وا َعَليَّ ُرَقاُكْم، اَل َباأ َتَرى يِف َذِلَك؟ َفَقاَل: »اْعِر�سُ

)٣(

َما مَلْ َيُكْن ِفيِه �ِسْرٌك«.

)٢(  ينظر: فتاوى �سماحة ال�سيخ عبدالعزيز بن باز رحمه اهلل ١٤٤/٨. )١(  اأخرجه اأحمد برقم )١٤١٣٥(، واأبو داود برقم )٣٨٦٨(.  

)٣(  اأخرجه م�سلم برقم )٢٢٠٠(.

�شجرة �ل�شدر

ورق ال�سدر
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تمهيد

الِكهانة والِعرافة واأحكاِمهاالِكهانة والِعرافة واأحكاِمها١٢
الدرس 

الثاني
عشر

قال النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:
اًفا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على محمد«)1(. »من أتى كاهًنا أو عرَّ

من هو الكاهن؟
من هو العّراف؟

�ص. ن، وهو: التََّخرُّ َم�ِن، م�أخوذة من التََّكهُّ الِكَهانة: هي الإخب�ر عم� يكون ِف ُم�ْسَتْقَبل الزَّ

� ف ال�سمري. ا على: الإخب�ر عمَّ وتطلق �أي�ضً

عي معرفَة ذلك. َو�ْلَكاِهُن: هو الذي يدَّ

)1(  اأخرجه اأحمد برقم )9536(، واأبو داود برقم )3904(، والرتمذي برقم )135(، والن�س�ئي برقم )8968(، وابن ماجه برقم )639(.

تعريف الِكَهانة

رابط الدر�س الرقمي
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ُحكُم الِكَهاَنة والِعَراَفة

والِّ ونحوه�. ع�ُء معرفِة الأمور اخَلِفيَّة، ك�مل�سروق�ِت، وال�سَّ الِعرافة: هي ادِّ

�ّلة  َم�ت َي�ْسَتِدلُّ به� على امل�سروق، ومك�ن ال�سَّ َقدِّ عي معرفة الأمور ِبُ اف: الذي َيدَّ ق�ل البغوي: العرَّ

ونحو ذلك.

اف على اأو�سع ِمن هذا املعنى اأحي�ًن�، في�سمل الك�هَن وغرَيه: ق�ل �سيخ الإ�سالم ابُن  وقد يطلق العرَّ

�ل، ونحوهم ممن يتكلم ف معرفة هذه  م، والرمَّ اف: ا�سم للك�هن، واملنجِّ تيميَّة رحمه اهلل: العرَّ

.
)1(

الأمور بهذه الطريقة.

الِكَه�َنة والعرافة �سرُكُ اأكرُب مل� يلي: 

ع�ء علم الغيب الذي ا�ست�أثر اهلل تع�ىل بعلمه، فمن ادعى معرفة املغيَّب�ت  اأوًل: م� تت�سمنه من ادِّ

فقد ن�زع اهلل تع�ىل ف خ�س�ئ�ص ربوبيته.

.
)2(

{ ق�ل اهلل تع�ىل: {

} تع�ىل:  اهلل  وق�ل 

.
)3(

{

ث�نًي�: اأن الكهنة والعّرافني ي�ستعينون ب�ل�سي�طني، وال�سي�طني ل تعينهم حتى ي�سركوا ب�هلل تع�ىل، 

ب�أن يذبحوا لهم، اأو يهينوا القراآن الكرمي، اأو غري ذلك.

اهلل  ر�سول  اأن    الأن�س�ري  م�سعود  اأبي  فعن  الك�هن  حلوان  عن  نهى  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�سول  اأن  ث�لًث�: 

، واملراد بـ)حلوان الك�هن( م� يعط�ه على 
)4(

ملسو هيلع هللا ىلص »نهى عن ثمن الكلب وَمْهر الَبِغيِّ وُحلوان الك�هن«
كه�نته.

)2(  �سورة النمل، الآية: 65. )1(  جمموع فت�وى �سيخ الإ�سالم ابن تيمية 173/35. 

)4(  اأخرجه البخ�ري برقم )2237(، وم�سلم برقم )1567(. )3(  �سورة اجلن، الآيت�ن: 27-26.   

معنى الِعَراَفة

اف. ق�رن بني الك�هن والعرَّ
ُ
اأ 1

ُيْر�ِسُل

مالئكة يحفظونه ويحر�سونه
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افين و�س�ؤالهم ان والَعرَّ ُحكُم اإتيان الُكهَّ

افين حكم َمن �ساأل الكهنة والعرَّ

افني و�سوؤالهم؛ وذلك اأنه ل يعلم الغيب اإل اهلل تع�ىل، فمن �س�ألهم عن  �ن والَعرَّ َيحُرُم اإتي�ن الُكهَّ

�سيء من املغيَّب�ت فقد �سك ف ذلك، وت�سرب اإىل قلبه اعتق�د اأن هن�ك من يعلم الغيب غري اهلل تع�ىل، 

والواجب على امل�سلم اأن يوؤمن اأنه ل يعلم الغيب اإل اهلل تع�ىل.

)1(  اأخرجه م�سلم برقم )2230(. 

)2(  اأخرجه اأحمد برقم )9536(، )9290(، واأبو داود برقم )3904(، والرتمذي برقم )135(، والن�س�ئي برقم )8968(، وابن ماجه برقم )639(.

قه مل تقبل �سالته اأربعني يوًم�؛ بعنى اأنه ي�سليه� ول  اأوًل: من اأتى ك�هًن� اأو عّراًف� ف�س�أله ومل ي�سدِّ

يكون له ثواب عليه�.

َلُه َعْن 
َ
اًف� َف�َس�أ َتى َعرَّ

َ
اأ َق�َل: »َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص  ِبيَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اأن النَّ ِبيِّ  ْزَواِج النَّ

َ
اأ والدليل على هذا: حديث َبْع�ِص   

)1(

ْرَبِعنَي َلْيَلًة«.
َ
اَلٌة اأ �َسْيٍء مَلْ ُتْقَبْل َلُه �سَ

اف اأ�سواأ واأ�سر واأعظم. واإذا ك�ن هذا الوعيد ف حق ال�س�ئل، فهو ف حق امل�سوؤول وهو الك�هن والعرَّ

ِبي ُهَرْيَرَة 
َ
قه ب� يقول فقد كفر، والدليل على ذلك: حديث اأ اًف� ف�س�أله و�سدَّ ث�نًي�: من اأتى ك�هًن� اأو عرَّ

)2(

ٍد«. مَّ ْنِزَل َعَلى ُمَ
ُ
� اأ � َيُقوُل، َفَقْد َكَفَر ِبَ َقُه ِبَ دَّ اًف�، َف�سَ ْو َعرَّ

َ
َتى َك�ِهًن�، اأ

َ
ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َق�َل: »َمْن اأ  اأنَّ النَّ

و�سبب ذلك: اأن ف ت�سديقهم تكذيًب� ب�لوحي الذي اأنزله اهلل تع�ىل على ر�سوله ملسو هيلع هللا ىلص، وقد ت�سمن اأن 

نَة. ب القراآَن وال�سُّ قهم ف دعواهم معرفَة الغيِب فقد كذَّ ِعلَم الغيب مم� ا�ست�أثر اهلل تع�ىل بِعلِمِه، فَمن �سدَّ

اف. حت�ور مع جمموعتي عن اأ�سب�ب ذه�ب بع�ص الن��ص اإىل الك�هن والعرَّ
َ
اأ

2
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دُقهم ان و�سِ كذُب الُكهَّ

اف ب�أ�سي�ء فتوافق الواقع: ُن الك�هن ويخرب العرَّ قد يتكهَّ

�ف: فتعينه ال�سي�طني على معرفة امل�سروق�ت ونحوه�. فاأما �لعرَّ

و�أما �لكاهن: ف�إنه قد يط�بق كالمه الواقع ب�سبب م� ُتْعِلُمه به ال�سي�طني التي ت�سرتق ال�سمع 

كم� �سي�أتي ف احلديث، ثم ت�أخذ كلمة من احلق الذي تكلمت به املالئكة فتو�سله للك�هن قبل اأن 

َه�، في�سيب فيه� ويخطئ. �سُ ت�سيبهم ال�سهب، ثم اإنه يكذب مع ذلك كذب�ت كثرية يتخرَّ

يدل لذلك ما يلي: 

وهو  الَعن�ن:  تنزل ف  املالئكة  »اإن  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  �سمعت  اأنه�  ع�ئ�سة   11  عن 

ال�سح�ب، فتذكر الأمر الذي ق�سي ف ال�سم�ء فت�سرتق ال�سي�طني ال�سمع فت�سمعه، فتتوجه 

 
)1(

اإىل الكه�ن، فيكذبون معه� م�ئة كذبة من عند اأنف�سهم«. 

َرَبِت امَلاَلِئَكُة  َم�ِء، �سَ ْمَر ِف ال�سَّ
َ
ى اهلُل الأ ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َق�َل: »اإَِذا َق�سَ ِبي ُهَرْيَرَة  اأنَّ النَّ

َ
22  َعْن اأ

َع  ْفَواٍن )وف رواية: َيْنُفُذُهْم َذِلَك( َف�إَِذا ُفزِّ َعَلى �سَ
)*(

ْل�ِسَلِة َع�ًن� ِلَقْوِلِه،َك�ل�سِّ ْجِنَحِتَه� ُخ�سْ
َ
ِب�أ

)*( وهذا ت�سبيٌه لل�سم�ع ب�ل�سم�ع، وفيه اإثب�ت الكالم بحرف و�سوت كم� يليق بجالل اهلل وعظمته ل ي�سبه  )1( اأخرجه البخ�ري برقم )3210(.  

كالم اخللق، مثل"اإنكم �سرتون ربكم كم� ترون القمر ليلة البدر" ت�سبيه للروؤية ب�لروؤية ف و�سوحه�، واهلل �سبح�نه "لي�ص كمثله �سيء"، في�سمع املالئكة 

�سوًت� عظيًم� هو �سوت احلق �سبح�نه، في�سعقون ب�سببه ويكون هذا ال�سم�ع ك�سم�ع �سوت ال�سل�سلة على احلجر الأمل�ص الذي تفزع منه النفو�ص لقوته.

)2(  اأخرجه البخ�ري برقم )4424(.

يخل�ص ويم�سي ذلك 

القول في قلوب المالئكة

اأزيل الفزع عن قلوب 

المالئكة

َفَي�ْسَمُعَه�  الَكِبرُي،  الَعِليُّ  َوُهَو   ، َق�َل: احَلقَّ ِللَِّذي  َق�ُلوا  َربُُّكْم،  َق�َل  َم�َذا  َق�ُلوا:  ُقُلوِبِهْم،  َعْن 

الرواة(  )اأحد  �ُسْفَي�ُن  َف  )َوَو�سَ اآَخَر  َفْوَق  َواِحٌد  َهَكَذا  ْمِع  ال�سَّ ُقو  َوُم�ْسرَتِ ْمِع،  ال�سَّ ُقو  ُم�ْسرَتِ

َه�ُب  ال�سِّ ْدَرَك 
َ
اأ  � َ َفُربَّ َبْع�ٍص(  َفْوَق  َه�  َبْع�سَ َبَه�  َن�سَ الُيْمَنى،  َيِدِه  �ِبِع  �سَ

َ
اأ َبنْيَ  َج  َوَفرَّ ِبَيِدِه، 

� مَلْ ُيْدِرْكُه َحتَّى َيْرِمَي ِبَه� اإِىَل الَِّذي  َ �ِحِبِه َفُيْحِرَقُه، َوُربَّ ْن َيْرِمَي ِبَه� اإِىَل �سَ
َ
املُ�ْسَتِمَع َقْبَل اأ

� َق�َل �ُسْفَي�ُن: َحتَّى َتْنَتِهَي اإِىَل  َ ْر�ِص )َوُربَّ
َ
�ْسَفَل ِمْنُه، َحتَّى ُيْلُقوَه� اإِىَل الأ

َ
َيِليِه، اإِىَل الَِّذي ُهَو اأ

ُق  دِّ �ِحِر )وف رواية: َوالَك�ِهِن(، َفَيْكِذُب َمَعَه� ِمَئَة َكْذَبٍة، َفُي�سَ ْر�ِص( َفُتْلَقى َعَلى َفِم ال�سَّ
َ
الأ

�؟ ِلْلَكِلَمِة الَِّتي �ُسِمَعْت ِمَن  َن� َيْوَم َكَذا َوَكَذا، َيُكوُن َكَذا َوَكَذا، َفَوَجْدَن�ُه َحقًّ مَلْ ُيْخرِبْ
َ
َفَيُقوُلوَن: اأ

 
)2(

َم�ِء«. ال�سَّ

المختطف لكالم 

المالئكة من 

ال�سي�طين
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تظهر ف تطبيق�ت التوا�سل الجتم�عي الإلكرتونية وغريه� مق�طع لتوقع�ت 

بع�ص الكهنة والعرافني من العرب وغريهم عن الأحداث ف كل ع�م. م� موقف 

امل�سلم من م�س�هدة هذه املق�طع اأو تداوله� اأو مت�بعة من يبثونه�؟

3

ِمْن اأ�سهر الطرق التي يتكلم به� الكه�ن والعرافون عن املغيَّب�ت، واأكرثه� انت�س�ًرا م� يلي: 

باِت اِن والعرافيَن عن المغيَّ ُطُرُق تكلُّم الُكهَّ

ْرق11 ْمل ، اأو الطَّ ْمل اأو اخلط على الرَّ ال�ضرب على الرَّ

ز33 النظر يف احلروف الهجائية بطريقة اأبجد هوَّ

ال�ضرب باحل�ضى اأو الوَدَعات22

َرى مِلَْن َفَعَل 
َ
َب� َج�ٍد، َوَيْنُظُروَن ِف النُُّجوِم: »َم� اأ

َ
��ٍص  ِف َقْوٍم َيْكُتُبوَن اأ ق�ل عبُداهلل ْبُن َعبَّ

.
)1(

َذِلَك ِعْنَد اهلِل َتَب�َرَك َوَتَع�ىَل ِمْن َخالٍق«

)1(  اأخرجه ابن اأبي �سيبة ف م�سنفه برقم )25648(، ومعمر بن را�سد ف ج�معه )مع عبد الرزاق 

)19805((، واخلرائطي برقم )739(.

ن�سيب



77 )2(  �سورة الإ�سراء، الآية: 85.  )1(  �سورة ي�ص، الآية: 31. 

قراءة الكف اأو قراءة اأ�ضارير الكف44

قراءة الفنجان55

النظر يف النجوم66

حت�ضري الأرواح77

ع�ء �سخ�ص اأنه ي�ستدعي اأرواَح املوتى ف املو�سع الذي هو فيه، وي�س�أله� عم� يريد، وجتيبه. ادِّ

التي  الروح  وهذه  والكه�نة،  ال�سحر  اأنواع  من  وهو  وَدَجُلُ،  خرافة  الأرواح  حت�سري 

عي اإح�س�َره� م� هي اإّل �سيط�ن من ال�سي�طني يتكلم معه ويجيبه، والت�سديق بتح�سري الأرواح  يدَّ

ة فيم� يتعلق ب�لروح، ومن ذلك: نَّ يخ�لف م� يعتقده امل�سلمون مم� دلَّ عليه الِكَت�ب وال�سُّ

�أ  الروح ل ترجع للدني� بعد فراق البدن، ق�ل اهلل تع�ىل: {
.

)1(

{

ب  لي�ص لأحد القدرة ف الت�سرف ف الأرواح اإلَّ اهلل جل وعال، ق�ل تع�ىل: {   

.
)2(

{           

جـ  الروح ف القرب اإم� ف نعيم، اأو ف عذاب، ف�إن من م�ت فقد ق�مت قي�مته، فهذا الذي يزعم 

اأنه يح�سره� ل ي�ستطيع انتزاعه� من نعيمه� اأو عذابه�.

حــكــمــه

�ضورته
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ما معنى العرافة؟ وما الفرق بينها وبني الكهانة؟ 11

 )1(

كيف أستدل بقوله تعالى: { ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  } 22

على أن الكهانة شرك أكبر؟

ما حكم إتيان الكهان والعرافني واملشعوذين؟ مع االستدالل. 33

بات. م الكهان والعرافني عن املغيَّ أبنّي ثالًثا من طرق تكلُّ 44

)1(  �سورة النمل، الآية: 65. 



الوحدة ال�ساد�سةالوحدة ال�ساد�سة

التَّْنجيمالتَّْنجيم
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حقيقة �لتَّْنجيم و�أحكامهحقيقة �لتَّْنجيم و�أحكامه١٣
الدرس
الثالث

عشر

تمهيد

  َخَلَق اللَّ تعالى النجوم لفوائد، فما هذه الفوائد؟

  هل للنجوم َعالقة مبعرفة املستقبل؟

  هل للنجوم َعالقة بالسعادة والشقاء؟

التنجيم لغًة: ماأخوذ من النجم، مفرد النجوم املعروفة يف ال�سماء.

ا�صطالًحا: هو ال�ستدلل بالأحوال الفلكية على احلوادث الأر�سية. 

 من طلوعها 
ِ
النجوم ي�ستدلون بحركات  اأنهم  يزعمون  التنجيم  اأهل  اأن  واملعنى: 

وغيابها، وافرتاقها واجتماعها، واأوقات ذلك على ما يقع على الأر�ض يف امل�ستقبل، 

ويزعمون اأن لذلك اأثًرا كبرًيا على احلوادث باأنواعها، من النت�سار يف احلروب 

عد اأو ال�سقاء، واحلياة واملوت، واملر�ض وال�سفاء، وغري ذلك. والهزمية، وِمن ال�سَّ

تعريف �لَتّْنجيم

رابط الدر�س الرقمي
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ـُلوَقـاِت اهلل تعـالـى  النُّـجـــوم ِمـَن َمْ

ْن لـم 
َ
ــرة، الَكاِئنـة َبْعـَد اأ ـرة املدبَّ امل�َسخَّ

ـَدِم امْلَْحـــ�ِض 
َ
تكــن، وهي م�سبوقــة ِباْلعـ

ها، ل يف خري  ِثرٌي يِف اْلَكْوِن بَحَركة َول �ُسُكوٍن، ل يِف َنْف�ِسها َول يِف َغرْيِ ومنتهاها للعدم، َلْي�َض َلها َتاأْ

، ول يف �َسْعٍد ول يف �َسقاء، وقد دل كتاب اهلل على ذلك: ول يف �سرٍّ

11  َقاَل اهلُل َتَعاَل: {

 .
)1(

{

} َتَعاَل:  َوَقاَل    22

 .
)2(

{

َباٌع  َواتِّ وكتابه،  ِب�َسْرِعِه  َوَتْكِذيٌب  ملسو هيلع هللا ىلص،  َوَر�ُسوِلِه  هلِل  ٌة  ادَّ ُمَ النجوم  يف  الباطلة  فالعتقادات 

ْيَطاِن. ِلَزَخاِرِف ال�سَّ

)1(  �سورة الأعراف، الآية: 54.

)2(  �سورة ي�ض، الآيات: 40-37.

العتقاد الباطل يف النجوم ِق�سمان: 

الِق�سم الأول: العتقاد باأن الكواكب فاعلُةُ متارُةُ موؤثرة يف الكون، واأن ما يحدث يف الكون فهو 

ناجت عن اإرادات النجوم، فهي التي تخلق احلوادث من خري اأو �سر، وحياة وموت، ومر�ض و�سفاء. 

اد الكواكب يف  وهذا اعتقاد ال�سابئة الذين اأر�سل اهلل تعال اإليهم اإبراهيم ، وهو اعتقاد عبَّ

كل زمان ومكان.

�أق�سام �العتقاد �لباطل في �لنجوم

رها �هلل تعالى �لكو�كب و�لنجوم مخلوقة �سخَّ

اإيجاد الأ�سياء 

من العدم

يدورون في 

فلك بانب�ساط 

و�سهولة

ننزع منه

م�ستقرها تحت 

العر�ض

مذلالت 

خا�سعات

مدار
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حر �لتنجيم نوع من �ل�سِّ

)2(  �سورة النمل، الآية: 65.  )1(  �سورة لقمان، الآية: 11. 

)3(  اأخرجه اأحمد برقم )2000(، واأبو داود برقم )3905(، وهذا لفظه، وابن ماجه برقم )3726(.

ا�ٍض  َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهلِل  التنجيم نوع من ال�سحر، والدليل على ذلك: حديث عبداهلل ْبِن َعبَّ

)3(

ْحِر، َزاَد َما َزاَد«. ، اْقَتَب�َض �ُسْعَبًة ِمَن ال�سِّ
ِ
ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن اْقَتَب�َض ِعْلًما ِمَن النُُّجوم

ومعنى احلديث: اأن من تعلم �سيًئا من علم التنجيم فقد تعلم �سيًئا من علم ال�سحر، وكلما زاد يف 

تعلُّمه فقد زاد يف اإيغاله يف تعلم ال�سحر؛ لأنهما من باب واحد.

حر: اأنهما ي�سرتكان يف اأمور، اأهمها: ووجه الَعالقة بني التنجيم وال�سِّ

1  دعوى علم الأمور املغيَّبة.

2  التلبي�ض على النا�ض بادعاء اأمور خفية غري ظاهرة لالآخرين.

3  التهويل على النا�ض، باأنه �سيح�سل كذا وكذا مما قد يخافه النا�ض.

4  اأنهما قد ي�سرتكان يف ال�ستعانة بال�سياطني ملعرفة املغيَّبات.

حكم هذا الِق�سم: هذا العتقاد كفر اأكرب، ملا فيه من اعتقاد �سريك مع اهلل تعال يف اخللق 

والتدبري، وهذا �سرك يف الربوبيَّة.

.
)1(

قـال اللـه تـعـالـى: {                      }

الِق�سم الثاين: العتقاد باأن الكواكب ملوقة، ولكن لها اأثر يف احلوادث الأر�سية بتقدير اهلل، 

في�ستدل بحركتها واجتماعها وافرتاقها على معرفة الأمور الغيبية، مثل: اعتقاد اأن َمن تزوج يف 

جنم كذا كان كذا وكذا، ومن �سافر يف جنم كذا كان كذا وكذا، وهذا يقع فيه كثري ممن ينت�سبون 

لالإ�سالم.

حكم هذا الِق�سم: هذا العتقاد كفر اأكرب باهلل تعال، وهو نوع �ِسْرٍك يف الربوبيَّة، لأن ذلك ِمن 

عاء ِعلم الغيب الذي ا�ستاأثر اهلل به، وقد قال اهلل تعال: { ادِّ

 .
)2(

{



83 )2(  �سورة النحل، الآية: 16.   )1(  �سورة ال�سافات، الآيتان: 7-6.  

)3( اأخرجه الطربي برقم 85/17، . قال ابن كثري: رواه ابن اأبي حامت عنه بحروفه ، وهو كالم جليل متني �سحيح.

للنجوم فوائد بيَّنها اهلل تعال يف كتابه الكرمي، وهي ثالث:

1  اأنَّها زينٌة لل�سماء.
2  اأنَّها رجوٌم لل�سياطني.

.
)1(

{ والدليل عليهما: قوله تعال: {

3  اأنَّها عالماٌت ُيهتَدى بها يف الرَبِّ والَبْحِر.
.

)2(

{ والدليل: قوله تعال:{

عاِء علم الأمور الغائبة على النا�ض، فهو من التكلف املحرم،  وما �سوى هذه الفوائد الثالث كادِّ

والقول بغري علم، والتلبي�ض على النا�ض، وادعاء علم اخت�ض اهلل تعال به فلم ُيْظِهر عليه اإل من 

�ساء من خا�سة عباده، وهم الأنبياء؛ ليكون �ساهًدا على �سدق ر�سالتهم، ويظهرهم على �سيء 

مدد منه ل كله.

َهِذِه   
ُ َّ
اهلل َجَعَل  ا  َ )اإِنَّ اهلل:  رحمه  قتادة  فقال  ذلك،  اإل  تعال  اهلل  رحمهم  ال�سلف  نّبه  وقد 

َياِطنِي، َفَمْن  َماِء، َوَجَعَلَها ُيْهَتَدى ِبَها، َوَجَعَلَها ُرُجوًما ِلل�سَّ اَلٍت : َجَعَلَها ِزيَنًة ِلل�سَّ النُُّجوَم ِلَثاَلِث َخ�سَ

يَبُه وتكلَّف َما َل ِعْلَم َلُه ِبِه. َواإِنَّ  اَع َن�سِ �سَ
َ
ُه، َواأ  َحظَّ

َ
ْخَطاأ

َ
َتَعاَطى ِفيَها َغرْيَ َذِلَك َفَقْد َقاَل ِبَراأِْيِه، َواأ

َكَذا  َكاَن  َوَكَذا،  َكَذا  ِبَنْجِم  اأْعَر�ض  َمْن  ِكَهاَنًة:  النُُّجوِم  َهِذِه  ِمْن  ْحَدُثوا 
َ
اأ َقْد   ، ِ ْمِر اهللَّ

َ
ِباأ َجَهَلة  َنا�ًسا 

َوَكَذا. وَمْن �َساَفَر ِبَنْجِم َكَذا َوَكَذا، َكاَن َكَذا َوَكَذا. وَمْن ُوِلَد ِبَنْجِم َكَذا َوَكَذا، َكاَن َكَذا َوَكَذا. َوَلَعْمِري 

َهَذا  عْلُم  َوَما  ِميُم،  َوالدَّ �َسُن  َواحْلَ ِويُل،  َوالطَّ رُي  َواْلَق�سِ �ْسَوُد، 
َ
َواْلأ ْحَمُر 

َ
اْلأ ِبِه  ُيوَلُد  اإِلَّ  ٍم  جَنْ ِمْن  َما 

ْر�ِض 
َ
َمَواِت َواْلأ ُه َل َيْعَلُم َمْن يِف ال�سَّ نَّ

َ
: اأ

ُ َّ
ى اهلل رْيِ ِب�َسْيٍء ِمَن اْلَغْيِب! َوَق�سَ ِة َوَهَذا الطَّ ابَّ ْجِم َوَهِذِه الدَّ النَّ

)3(

اَن ُيْبَعُثوَن(. يَّ
َ
، َوَما َي�ْسُعُروَن اأ

ُ َّ
اْلَغْيَب اإِلَّ اهلل

ل فيها غري ذلك اأخطاأ، واأ�ساع ن�سيبه(: من زعم فيها غري ما  ومعنى قوله رحمه اهلل: )فمن تاأوَّ

ذكر اهلل يف كتابه من هذه الثالث فادعى مثاًل اأنها طريق ملعرفة الأمور الغائبة، اأو ملعرفة ال�سعود 

والنحو�ض اأو غري ذلك، فقد اأخطاأ؛ لأنه زعم �سيًئا ما اأنزل اهلل به من �سلطان، واأ�ساع ن�سيبه: 

يعني حظه من الدين ومن كل خري.

فو�ئد �لنجوم
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ذُكر اأ�سماء ثالثة من النجوم والكواكب التي خلقها 
َ
�أ بالتعاون مع جمموعتي: اأ

اهلل تعال.

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

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

.................................................................................................................................... 3
تعال  اهلل  يق�سم  اآيتني  منهما  �ستخِرج 

َ
واأ و)الواقعة(  )النجم(  �سورتي  قراأ 

َ
اأ ب 

فيهما بالنجوم:

1  قال اهلل تعال:{..............................................................................................}

2  قال اهلل تعال:{..............................................................................................}

ما معنى التنجيم؟ 11

ُأبّي أقسام الناس في االعتقاد في النجوم. 22

ما حكم االعتقاد بأن للنجوم تأثيًرا على الناس واألرض؟ مع الدليل. 33

ُأقاِرن بي التنجيم والسحر. 44
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، وِعلُم �لنجوم و�لفلك١٤ ، وِعلُم �لنجوم و�لفلك�أبر�ُج �لحظِّ �أبر�ُج �لحظِّ
الدرس
الرابع
عشر

تمهيد

حترص بعض املواقع ووسائل التواصل االجتماعي على وضع 
صفحة أو زاوية تهتم بذكر التنبؤات املتعلقة بالنجوم. 

   فما املراد بأبراج احلظ؟

   وما حكمها؟

َماء، ُيْعَرف بها تنقُّالت ال�سم�ض على َمَدار ال�سنة، ُو�سعت  الأبراُج: هي اثنا ع�سر برًجا يف ال�سَّ

لها اأ�سماء و�سور رمزية، مثل: برج الثور، وبرج ال�سرطان، وبرج الأ�سد، وبرج العقرب.

وقد ربط بها املنجمون كثرًيا من اأحكام الغيب، وما يح�سل يف الأر�ض وال�سماء من حوادث، 

بزعمهم الفا�سد.

عاء باطل؛ اإذ ل يعلم الغيب اإل اهلل تعال، ول َعالقة لهذه الأبراج مبعرفة املغيَّبات. وهذا ادِّ

مني يف اأوقات هذه الأبراج حتت عنوان:  َعاِت املنجِّ ثم �ساروا مع ظهور ال�سحافة ي�سعون توقُّ

.) )اأبراج احلظِّ

�لمر�د باأبر�ج �لحظِّ 

يفرد  منها  كثري  كان  بالأبراج، حيث  النا�ض  لربط  �سبًبا  كانت  ال�سحف،  انت�سار  بداأ  ما  اأول 

اء يعتمد يف ت�سرفاته وذهابه واإيابه على ما يقروؤه ِمن احلظِّ يف  �سفحة لذلك، وكان كثري من القرَّ

ا ي�سعون  هذه ال�سحيفة اأو تلك، اإذ جعلوا لكل مولود يف برج من الأبراج الثني َع�َسَر حقاًل خا�سً

ه هذا اليوم.  له فيه حظَّ

متى �نت�سر ربط �لنا�س باالأبر�ج في �لوقت �لمعا�سر؟

رابط الدر�س الرقمي
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املجتمعات  يف  بالأبراج  التعامل  انت�سار  اأ�سباب  ما  جمموعتي:  مع  بالتحاور 

امل�سلمة؟

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

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

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

.................................................................................................................................... 4

1

ثم قلَّدهم كثري ِمن امل�سلمني يف �سحفهم، فانت�سرت هذه اخلرافات يف بع�ض ال�سحف العربية، 

ثم تطور الأمر اإل اأن �سارت اأبراج احلظ تن�سر على ال�سبكة العنكبوتية )الإنرتنت(، بل �سار لها 

مواقع متخ�س�سة على ال�سبكة. 

حكم �لتعامل باالأبر�ج

التعامل بالأبراج حرام، وهو على نوعني:

النوع الأول: اأن يكون كفًرا اأكرب، وذلك اإذا: اعتقد يف هذه الأبراج دللتها على املغيَّبات بنف�سها، 

مني يف دعواهم علم الغيب، ملا يف هذا ِمن  ق املنجِّ قها فيما دلت عليه ِمن املغيَّبات، اأو �سدَّ اأو �سدَّ

ن�سبة ِعلم الغيب لغري اهلل تعال.

النوع الثاين: اأن يكون كفًرا اأ�سغر، وذلك اإذا: مل يظن دللتها على املغيَّبات بنف�سها، ولكن يعتقد 

اأنها اأ�سباب، اأو اأوقات حل�سول ما يزعمون اأنها دّلت عليه، مما يقع يف هذه الأبراج واأوقاتها، اأو اأن 

َعات. يتعامل بها ملجرد الت�سلية واختبار هذه التوقُّ
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م، �سواء اأكان يف ال�سحف اأو عرب مواقع ال�سبكة العنكبوتية )الإنرتنت(  ن�سُر هذه الأبراج مرَّ

بو�سع مواقع متخ�س�سة لها، اأو داخل بع�ض املواقع. 

وهذا الفعل مالف لل�سرع، ملا يت�سمنه ِمن اإقرار للكفر باهلل تعال، والرتويج له، واإيهام اجلاهلني 

والتلبي�ض عليهم، ون�سر ال�سالل بينهم، فالواجب احلذر من ن�سر ذلك، اأو ت�سديقه، اأو قراءته ولو 

على وجه الت�سلية، ومنا�سحة القائمني على هذه املجالت واملواقع برتكه والبتعاد عنه.

حكم ن�سر �الأبر�ج

اِلع اِلع و�ُسوُء �لطَّ ُح�سُن �لطَّ

والإخبار عنهما اأمر مرم، عائد اإل علم التنجيم، 
)1(

اِلع اِلع و�ُسوء الطَّ البحث يف ُح�سِن الطَّ

الطالع  ل�سوء  اإنه  كقولهم:  مقالتهم  يكتبونه يف  اأو  النا�ض  بع�ض  به  يتكلم  ما  ندرك خطاأ  وبهذا 

رنا اأو َغلبنا ونحو ذلك، فين�سب  ُهزمنا اأو ُغلبنا اأو َف�سلنا ونحو ذلك، اأو يقول: حل�سن الطالع انت�سَ

الف�سل والن�سر للطالع.

َدها من قال بذلك اأو مل يق�سدها،  فهذه كلمات جاهلية من اآثار العمل بالتنجيم، �سواًء َق�سَ

وذلك اأن الطالع الذي يق�سد بهذه الكلمة هو: الكوكب اأو النجم، وما َعالقة الكواكب بح�سول ما 

ُيفرح اأو ُي�سيء؟ وما الذي ميكن اأن يوؤثربه الكوكب يف ال�سعود والنحو�ض والفوز والف�سل؟! واإنا 

هي كلمة من اإرث اجلاهلية الذين كانوا ين�سبون بع�ض الفعال لالأنواء. 

وقد جاء يف فتاوى اللَّجنة الدائمة: يحرم ا�ستعمال عبارتي )ِمن ح�سن الطالع(، و)ِمن �سوء 

الطالع(؛ لأن فيهما ن�سبة التاأثري يف احلوادث الكونية ُح�سًنـا اأو �سوًءا اإل املطالع، وهـي ل متـلك 

ِمن ذلـك �سيًئا، ولي�سـت �سبًبا يف �سعود اأو نحـو�ض، قال اهلل تعال: 

، فاإن كان القائل يعتقد اأن هذه املطالع فاعلٌة بنف�سها من دون اهلل 
)2(

{ }

ظ بذلك فقط فهو  تعال فهو �سرك اأكرب، واإن كان يعتقد اأن الأمور كلَّها بيد اهلل وحده ولكن تلفَّ

.
)3(

من �سرك الألفاظ الذي ينايف كمال التوحيد الواجب.

َواِدث ِبُطُلوع َكْوَكب مِعني )ينظر: تاج العرو�ض 475/33، واملعجم  ُم ِمن احْلَ مني: َما تنباأ ِبِه املنجِّ ِطالح املنجِّ ْجم والَكْوَكِب، ويِف ا�سْ اِلُع يطلق على النَّ )1(  الطَّ

الو�سيط 562/2(.

)3(  ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 367/26. )2(  �سورة الأعراف، الآية: 54.  
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بنّي كيف ميكن ن�سر الوعي بخطورة التعامل بالأبراج 
ُ
بالتعاون مع جمموعتي: اأ

يف املجتمع.

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

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

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

2

�لمر�د بِعلم �لنجوم

حكم تعلم ِعلم �لنجوم َو�لَفَلك

ِعلم النجوم: هو العلم الذي ُتْعَرُف به اأ�سماء النجوم والكواكب، وما يدور يف الَفَلِك من اأحوال 

الكواكب وال�سم�ض والقمر، ومواقعها واأنواعها، وي�ستدل به على معرفة اأوقات الزرع، و جهة الِقبلة، 

واأوقاِت ال�سالة، و وقت الك�سوف واخل�سوف، والف�سول الأربعة وغري ذلك. 

النا�ض  ا�ستقراأها  وقد  النا�ض،  مايحتاجه  بع�ض  ملعرفة  تعال  اهلل  جعلها  عالمات  والنجوم 

وعرفوا بها ذلك.

تعلم هذا العلم جائز، وقد يكون م�سروًعا اأحياًنا؛ ملا فيه من امل�سالح ال�سرعية املتنوعة، مثل: 

تعلم دلئل القبلة، والتفكر يف هذا الكون العظيم، ونحو ذلك.

بنّي ملاذا ي�ستحيل اأن يكون لالأبراج تاأثري يف النفع اأو 
ُ
بالتعاون مع جمموعتي: اأ

ال�سر.

3
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�أ�سماُء ِعلم �لنجوم

لعلم النجوم اأ�سماء، منها:

جراُم 
َ
ِفيِه الأ اْلَمَداُر الذي ت�سبُح  الَفَلك، واْلَفَلُك هو:  الَفَلِك، لأنه علم يدور حول َما يف  ِعْلم  �أ 

 ،
)1(

{ ُة، قال تعال: { َماِويَّ ال�سَّ

 .
)2(

{ وقال تعال:{

ب ِعلم الت�سيري، يعني �سري الكواكب ومعرفة اجتاهاتها وما تدل عليه من اجلهات. 

الك�سوف  يعرف  والقمر،  وال�سم�ض  والأفالك  النجوم  �سري  بح�ساب  لأنه  احل�ساب،  ِعلم  جـ 

.
)3(

{ اَلِة، وغريها، قال اهلل تعال: { واخل�سوف، واأوقات ال�سَّ

 الذي �سبق بيان اأق�سامه فله اأ�سماء منها: 
)4(

م واأما التَّنجيم املحرَّ

�أ التاأثري، يعني اعتقاد تاأثري النجوم يف احلوادث الأر�سية بزعمهم. 

، لأنهم ي�ستدلون بجريان النجوم ومواقعها على احلوادث بزعمهم. ب ال�ْسِتْدَلِلّ

)3(  �سورة الرحمن، الآية: 5. )2(  �سورة ي�ض، الآية: 40.   )1(  �سورة الأنبياء، الآية: 33.  

م، وقد يطلق على علم النجوم اأو علم الفلك اأنه تنجيم من حيث اللغة، ولهذا فاإذا قيل  )4(  اأكرث ما يطلق التنجيم عرًفا و�سرًعا على التنجيم املحرَّ

ل�سخ�ض: اأنت منجم، اأو املنجم الفالين، فاإنا يراد به الو�سف بالتنجيم املحرم، وهو يذم به ول ميدح، بخالف ما اإذا قيل: هذا فلكي، اأو له 

علم بالنجوم، فهذه مهنة ين�سب اإليها ل يراد بها الذم، هذا من حيث الغالب.

معرفة �أحو�ل �ْلُمَناخ �لم�ستقبلية

اأحوال  لأنه علم يبحث يف  امل�ستقبلية،  واملَُناِخ  ْق�ِض  الطَّ اأحواِل  املباح: معرفة  النجوم  ِعلم  ِمن 

الطق�ض، من خالل املعرفة باأحوال الرياح وحتركاتها، واأحوال ال�سحب والغيوم، وما يقابل ذلك 

اأن يح�سل يف  ما ميكن  فيتوقع من خالل ذلك  والمنخف�سات وغريها،  واملرتفعات  من اجلبال 

حٍو، اأو  اليوم التال اأو الأيام التالية من: َحرٍّ اأو برٍد، اأو مطٍر اأو �سَ

د توقعاٍت مَتَمَلٍة، ت�سدق حيًنا، وتخطئ  رياح اأو غريها، وهي جمرَّ

حيًنا اآخر، ولي�ض ِمن َدعوى علم الغيب يف �سيء.

ِعلم  َدعوى  ِمن  يكون  حينئذ  لأنه  بذلك؛  اجلزم  يجوز  ل  ولكن 

الغيب، واإنا يتوقع ح�سول ذلك مب�سيئة اهلل تعال بح�سب ما ظهر 

من اأ�سباب قد تتم وقد ل تتم.
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متى يكون التعامل باألبراج كفًرا أكبر؟ 11

ًما؟ ملاذا كان نشر األبراج ُمحرَّ 22

الع( وما السبب؟ الع( و)سوء الطَّ ما الُحْكم في عبارة )حسن الطَّ 33

ز بي ما ُيعّد من علم النجوم املباح وما ُيعّد من التنجيم احملّرم: أميِّ 44

�أ  معرفة درجات احلرارة املستقبلية.

ب  توقعات نزول األمطار مبشيئة الل.

جـ  ظهور النجم الفالني يرتبط مبوت زعيم.

د  االستدالل بالنجوم على جهة القبلة.

هـ  مولود جنم كذا يصبح َثَرّيا.

قارن بي علم التسيير وعلم التأثير، وما حكم كل منهما؟ ٥٥

قس؟ ما حكم معرفة أحوال الطَّ ٦٦
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�ال�ْسِت�ْسَقاُء باالأَْنَو�ِء�ال�ْسِت�ْسَقاُء باالأَْنَو�ِء١٥

تمهيد

من عادات اجلاهلية واعتقاداتهم الباطلة املتعلقة بالنجوم، والتي 
والضالل:  الكفر  من  أنها  وبيـَّن  تها  وَنَفى صحَّ اإلسالم،  منها  حذر 

االستسقاء باألنواء.
  فما املراد باالستسقاء باألنواء؟

  وهل لألنواء أثر في نزول املطر وعدمه؟

ْجُم، فالأنواُء هي: النُّجوم. ْنَواء: جمع َنْوٍء، وهو النَّ
َ
الأ

ْقَيا، وهو الَغيث واملَطر. ال�ْسِت�ْسَقاُء: طلب ال�سُّ

املَطر  ِن�ْسبُة  اأو  النجوم  ِمن  املَطر  نزول  ْنَواِء: طلُب 
َ
بالأ ال�ْسِت�ْسَقاء  فمعنى 

اإليها اإذا نزل.

تعريف �ال�ْسِت�ْسَقاِء باالأنو�ء

الدرس
الخامس

عشر

رابط الدر�س الرقمي
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من ال�سالل املبني ن�سبة اإنزال املطر اإل النجوم، كما كان العرب يعتقدونه، فقد كانت العرب 

تزعم اأنه يكون مطٌر بعد �سقوط النجم من جهة املغرب وطلوع رقيبه من جهة امل�سرق، وين�سبونه 

اإل النجم ال�ساقط، ويقولون: مطرنا بنوء كذا، وقد جاءت الأدلة ال�سرعية بتحرمي هذا القول 

اأنه  مبيًنا  بالأنواء  ال�ست�سقاء  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيُّ  ذمَّ  ولقد  اأ�سحابه،  على  والت�سنيع  الفا�سد،  والعتقاد 

بي 
َ
اأ فعن  الباطلة،  عاداتهم  ومن  الإ�سالم،  قبل  النا�ض  عليها  كان  التي  اجلاهلية  اآثار  من  بقية 

: اْلَفْخُر يِف  ُكوَنُهنَّ ِة، ل َيرْتُ اِهِليَّ ْمِر اجْلَ
َ
ِتي ِمْن اأ مَّ

ُ
ْرَبٌع يِف اأ

َ
ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »اأ نَّ النَّ

َ
�ْسَعِريِّ  اأ

َ
َماِلٍك الأ

)4(

َياَحُة«. ، َوالنِّ
ِ
ْن�َساِب، َوال�ْسِت�ْسَقاُء ِبالنُُّجوم

َ
ْعُن يِف الأ ْح�َساِب، َوالطَّ

َ
الأ

�إبطال �الإ�سالم لال�ست�سقاء بالنجوم، وبيان �أنه من �أمر �لجاهلية

رفع ال�سوت بالندب على 

الميت، واإفراط رفعه بالبكاء

الوقوع فيها بالتنق�ض والعيب 

وق�سد الذم

الت�سرف بالآباء والتعاظم بَعدِّ 

مناقبهم وماآثرهم وف�سائلهم

وجوب ن�سبة �لنعم �إلى �هلل تعالى وحده ال �سريك له

اأحد ينعم على  كل ما يتمتع به العباد من النعم فهي من اهلل تعال وحده ل �سريك له، فال 

العباد �سواه، فاإنه بيده ملك كل �سيء، يعطي من ي�ساء، ومينع من ي�ساء، قال اهلل تعال: {       

.
)1(

{

ولهذا فاإنه يجب على امل�سلم اأن ين�سب جميع النعم اإل اهلل تعال، ويحرم عليه اأن ين�سبها لأحد 

تعال:{  اهلل  قال  �سواه، 

.
)2(

{

خلقه  من  لأحد  ولي�ض  �ساء،  ومتى  �ساء،  كيف  ينزله  الذي  هو  فاهلل  املطر،  اإنزال  ذلك  ومن 

.
)3(

{ الت�سرف يف ذلك، قال تعال: { 

)2(  �سورة فاطر، الآية: 3. )1(  �سورة النحل، الآية: 53. 

)4(  اأخرجه م�سلم برقم )934(. )3(  �سورة لقمان الآية: 34. 
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حكم ن�سبة نزول �لمطر �إلى �لنجوم

ن�سبة نزول املطر اإل النجوم على نوعني:

الأول: اأن يعتقد اأن النجوم هي التي تنزل املطر، فين�سب ذلك لها على اأنها هي الفاعلة له، اأو 

يطلب من النجوم اإنزال املطر.

حكمه: هذا �ِسرٌك اأكرب؛ لأن ن�سبته اإليها �سرك يف الربوبية، و�سوؤالها �سرك يف الألوهية.

الثاين: اأن يعتقد اأن اهلل تعال هو الذي يخلق املطر وينزله، ولكن يعتقد اأن النجوم �سبب يف 

ذلك، فين�سب نزول املطر لها على اأنها �سبب نزوله.

حكمه: هذا �ِسرٌك اأ�سغر؛ لأنه ن�سب نعمة اهلل اإل غريه؛ فاإن اهلل مل يجعل النوء �سبًبا لإنزال املطر.

والدليل على ما تقدم:

َدْيِبَيِة على  ْبِح ِباحْلُ الَة ال�سُّ لَّى لَنا ر�سوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص �سَ َهِنيِّ  قاَل: �سَ حديث َزْيِد بن َخاِلٍد اجْلُ

ا�ِض فقاَل: »هل َتْدُروَن َماَذا  ْقَبَل عَلى النَّ
َ
َرَف النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اأ ا اْن�سَ ، َفلمَّ

)1(

اإِْثِر �َسَماٍء كانْت ِمن اللَّْيَلِة

ا َمن قاَل:  مَّ
َ
ِمٌن ِبي َوَكاِفٌر، َفاأ َبَح ِمن ِعَباِدي ُموؤْ �سْ

َ
ْعَلُم، قاَل: »اأ

َ
اأ قاَل َربُُّكْم؟«، قالوا: اهلل َوَر�ُسوُلُه 

ا َمن قاَل: ِبَنْوِء َكَذا َوَكَذا، َفَذِلَك  مَّ
َ
ِل اهلِل َوَرْحَمِتِه، َفَذِلَك ُموؤِْمٌن ِبي َكاِفٌر ِباْلَكْوَكِب، َواأ ُمِطْرَنا ِبَف�سْ

)2(

َكاِفٌر ِبي ُموؤِْمٌن ِباْلَكْوَكِب«.

)1(  اأي: عقب مطرٍ كان يف تلك الليلة، و�سمي املطر �سماًء لكونه ينزل من جهة ال�سماء.

)2(  اأخرجه البخاري برقم )991(، وم�سلم برقم )71(.

�ستنبط من هذا احلديث خم�ض فوائد:
َ
بالتحاور مع جمموعتي: اأ

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

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

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

.................................................................................................................................... 4

.................................................................................................................................... ٥

1
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ن�سبة املطر اإل النجوم من التكذيب باآيات اهلل، واجلحد لنعمه وف�سله ورزقه لعباده، وقد اأنكر 

اهلل تعال على من ين�سب املطر اإل الأنواء، وو�سفهم باأنهم مكذبون برزقه؛ ملا ن�سبوه لغريه ممن 

 .
)1(

{ ا، فقال اهلل تعال:{ ل ميلك لهم نفًعا ول �سرًّ

} اأي: حظكم من �سكر اهلل عليكم اإذا اأ�سابكم املطر  ومعنى الآية الكرمية: {

}: وذلك بن�سبة النعم لغري اهلل من الكواكب التي ل قدرة لها على  والربكة واخلري، {

ملسو هيلع هللا ىلص:  بيُّ  النَّ ملسو هيلع هللا ىلص فقال  الَّنِبيِّ  َعْهِد  النا�ض على  ُمِطَر  ا�ٍض  قال:  َعبَّ �سيء. وعن عبداهلل بن 

َدَق َنْوُء َكَذا  ُهْم: لَقْد �سَ َبَح ِمن النا�ِض �َساِكٌر، َومْنُهْم َكاِفٌر، قالوا: َهِذِه َرْحَمُة اهلِل، وقاَل َبْع�سُ �سْ
َ
»اأ

}، حتى َبَلَغ: { َوَكَذا«، قاَل: َفَنَزَلْت هذه الآَيُة: {

.
)2(

{

)2(  اأخرجه م�سلم برقم )73(. )1(  �سورة الواقعة، الآية: 82.  

)4(  �سرح النووي على �سحيح م�سلم  )6 /195(.  )3(  اأخرجه م�سلم برقم )898(.  

ن�سبة �لمطر �إلى �لنجوم من �لتكذيب باآيات �هلل

ما ُي�َسنُّ عند نزول �لمطر

ي�سنُّ عند نزول املطر ما يلي:

البدن  بع�ض  وك�سف  نزوله،  َل  وَّ
َ
اأ له  التعر�ض    11

يكن  اإذا مل  بربه  لأنه حديث عهد  منه،  لي�سيبه 

يت�سرر بذلك لربد اأو نحوه، فعن اأن�ض  قال: 

فَح�َسَر  مطر،  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  مع  ونحن  اأ�سابنا 

ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َثْوَبُه حتى اأ�ساَبُه من املطر، فقلنا 

نعَت هذا؟ قال: »لأّنه حديُث  مِلَ �سَ يا ر�سول اهلل 

.
)4(

: معنى )ح�سر(: ك�سف، اأي ك�سف بع�ض بدنه  ، قال الإمام النووي 
)3(

َعْهٍد بَرّبِه تَعال« 



95 )2(  اأخرجه البخاري برقم )991( وم�سلم برقم )71(. )1(  اأخرجه البخاري برقم )1032( واأحمد برقم )24144(.  

)4(  �سورة الواقعة، الآية: 82. )3(  اأخرجه احلاكم برقم )2534( والطرباين برقم )5756(. 

اللَّهمَّ اجعله  ات، ومعناه:   يكرر ذلك ثالث مرَّ
)1(

ًبا نافًعا« 22  قول الدعاء الوارد: »اللَّهمَّ �سيِّ
مطًرا نافًعا.

نعمته،  على  تعال  هلل  �سكر  وهذا   ،
)2(

ورحمِته« اهلل  بف�سل  »ُمِطرنا  الوارد:  الدعاء  قول    33
واعرتاف له باأنه هو املنعم وحده ل �سريك له.

عاء مبا تي�سر عند نزول املطر، فاإنه من موا�سع اإجابة الدعاء، قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص :  44  الدُّ
.

)3(

»ثنتان ماتردان: الدعاء عند النداء، وحتت نزول املطر« 

قاِرن بينهما من خالل اجلدول الآتي:
ُ
تـنق�سم  ن�سبة املطر اإل النجوم اإل ق�سمني. اأ

الق�سم الثاينالق�سم الأول

�سفته

حكمه

2

ما معنى االستسقاء باألنواء؟ 11

ما أقسام نسبة املطر لألنواء والنجوم؟ 22

ماذا يسن للمسلم فعله وقوله عند نزول املطر؟ 33

)4( على حترمي 

{ٹ  ٹ  ڤ  ڤ} تعالى:  بقوله  كيف نستدل  44

نسبة نزول املطر لغير الل؟





ثانًيا:ثانًيا:  التف�سريالتف�سري





الوحدة الأوىلالوحدة الأوىل

تف�سري �سـورة احلجـراتتف�سري �سـورة احلجـرات

)الدعوة اإىل الأدب مع اهلل تعاىل)الدعوة اإىل الأدب مع اهلل تعاىل

ور�سوله ور�سوله ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص واملوؤمنني( واملوؤمنني(
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تف�سري الآيات )تف�سري الآيات )١١--٥٥((الدر�س )١(
من �سورة احلجراتمن �سورة احلجرات

مدخل

اأهمية ال�سورة

الهجرة.  التا�سعة من  ال�سنة  الوفود يف  ع��ام  نزلت  وق��د  اآي��ة،  اآياتها )18(  وع��دد  �سورة مدنية 

ال�سيئة،  الأخ����اق  م��ن  وال��ت��ح��ذي��ر  وال��ن��ه��ي  احل�سنة  والآداب  الأخ����اق  ت��ق��ري��ر  وم��ق�����س��ده��ا: 

وب������داأت ب��ال��ن��ه��ي ع���ن ال��ت��ق��دم ب���ن ي����دي اهلل ور����س���ول���ه  ق����ال ت���ع���اىل: 

 واختتمت بالنهي عن املن على اهلل ور�سوله 

. بعد الهداية قال تعاىل: 

�سبب الت�سمية: ورود ذكر احلجرات فيها، واحلجرات جمع حجرة، واملراد حجرات ن�ساء النبي 

�سلى اهلل عليه و�سلم، وكانت لكل واحدة منهن حجرة، وقد جاء وفد من العرب قا�سدين للر�سول 

 وقت القائلة، فاأخذوا ينادونه من وراء احلجرات، فكانوا ياأتون حجرة حجرة متطلبن له.

يف �سوء �سورة احلجرات تربى اأ�سحاب الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، فاإنها مع ق�سرها وقلة 

النا�س على �سمو  واأوام���َر ون���واٍه، وق��د ج��اءت لرتبي  واآداب  اآياتها ج��اءت �ساملة لأح��ك��ام  ع��دد 

الأخاق وف�سائل الأعمال ومعايل القيم.

من مو�سوعات ال�سورة
خطورة التقدم بن يدي اهلل ور�سوله يف �سائر الأمور.. 1

	 ..  الأدب مع الر�سول 

اأهمية التقوى والعناية باأعمال القلوب.. 	

خطورة الإ�ساعة والكذب، ووجوب التثبت يف نقل الأخبار.. 	

حتقيق الأخوة الإميانية، والبعد عن الأ�سباب اجلالبة للعداوة واخل�سام.. 	

احلذر من اآفات الل�سان.. 	

التفريق بن الإ�سام والإميان .. 	
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َواَتُهَما ِعْنَد النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ِحَن  �سْ
َ
هذه الآيات نزلت يف ال�سيخن )اأبي بكر( و)عمر( ، َرَفَعا اأ

ْقَرِع ْبِن حاب�س 
َ
َحُدُهَما بالقعقاع بن معبد واأ�سار الآخر ِباْلأ

َ
اأ �َساَر 

َ
يٍم، َفاأ َقِدَم َعلَْيِه َرْكُب َبِني َتِ

واُتُهما  �سْ
َ
َرْدُت ِخَاَفَك، َفاْرَتَفَعْت اأ

َ
لَّ ِخايِف، َقاَل: َما اأ َرْدَت اإِ

َ
 ، َفقاَل اأُبو َبْكٍر ِلُعَمَر : ما اأ

َت�����ع�����اىَل:  اهلُل  َف������اأْن������َزَل  َذِل���������َك،   يِف 

)1(
: َفَما َكاَن ُعَمُر ُي�ْسِمُع َر�ُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َبْعَد َهِذِه الآَيِة َحتَّى َي�ْسَتْفِهَمُه. َبْيِ َقاَل اْبُن الزُّ

وع��ن ال��راء ب��ن عازب  ، يف قوله تع��اىل: زب ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  ْ ۆئرب قال: قام رجل فقال: يا ر�سول اهلل اإن حمدي َزيِّْن واإن ذمي �َسنِّ
)	(

ذاك اهلل عز وجل.

�سبب نزول الآيات
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معاين الكلمات

ل تقولوا قبل اأن يقول ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

ل ترفعوا اأ�سواتكم فوق �سوته.

تبطل.

يخف�سون.

يدعونك.

جمع حجرة، واملراد بها هنا غرف ن�سائه ملسو هيلع هللا ىلص.

جاهلون بدين اهلل.

اختر قلوبهم واأخل�سها ونقاها.

من خارج.

انتظروا.

تف�سري الآيات:

ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر�سول  يقول  اأن  قبل  تقولوا  ل  اأي:   

رب لأقوالكم، رب اأي: فيما اأمركم به، زب فتقعوا يف خاف الكتاب وال�سنة،زب

رب بنياتكم. زب

   ه��ذا اأدب ث��اٍن ب��اأن ل يرفع املوؤمنون 

اأ�سواتهم بن يدي ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص    اأي اإمنا نهيناكم عن رفع 

ال�سوت عنده خ�سية اأن يغ�سب من ذلك فيغ�سب اهلل من غ�سبه فيبطل عمل من اأغ�سبه وهو ل يدري.

من فوائد هذه الآية:

- وجوب التاأدب مع الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص ومن ذلك التاأدب مع �سنته.

من فوائد هذه الآية:

- ف�سل ال�سحابة  على بقية النا�س بتعلمهم مبا�سرة عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، و�سرعة توبتهم 

ورجوعهم اإىل احلق.
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تف�سري الآيات:

رب اأي: يخف�سونها عند ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص . زب 
زب  رب  اأي:  اخترها واأخل�سها  للتقوى وجعلها اأهًا 

رب يوم القيامة وهو اأن يدخلهم اهلل اجلنة. وحمًا لتقواه زب 

رب حجرات ن�سائك املغلقة بينك  رب   "يا ر�سول اهلل" زب  زب 
ل�سروا  يعقلون  كانوا  لو  اإذ  يعقلون،  ل  معظمهم  رب  زب  النا�س  وب��ن 

حتى تخرج اإليهم فيخاطبونك باأ�سوات منخف�سة فيما يريدونه من اأمورهم. 

من فوائد هذه الآية: 
- المتثال لأوامر اهلل جل وعا دليل على مراقبة اهلل وتقواه.

من فوائد هذه الآية: 
- الن�سيحة تكون بالرفق اأوًل، فرمبا يكون ال�سخ�س املخطئ جاهًا غي عامل.

... رب؟ �س1/ ما �سبب نزول قوله تعاىل: 

�س	/ بنِّ معاين الكلمات الآتية:

 زب  رب - زب  رب  - زب  رب - زب ۇئرب.

�س	/ ا�ستنتج فائدة من قوله تعاىل: زب  ... رب.

رب. ومن قوله تعاىل: زب 

ن�ساط

عّدد بع�س الآداب مع �سنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

التقومي
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معاين الكلمات:

قال اهلل تعالى

الفا�سق: العا�سي والتارك لأمر اهلل.

تثبتوا.

بخطاأ نتيجة اجلهل.

مَن الَعَنِت وهو امل�سقة.

بخر.

حتى ل تنالوا من قوم اأبرياء.

لو يعمل باآرائكم.

املهتدون اإىل حما�سن الأمور.

فريقان.

اعتدت.

ترجع.

اعدلوا يف الإ�ساح بينهما.

تف�سري الآيات )تف�سري الآيات )٦٦--١٠١٠((الدر�س )٢(
من �سورة احلجراتمن �سورة احلجرات

  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ ژژ  ڑ  

ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱ  

ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  

ھ  ھ ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  

ۈ  ٴۇ  ۋ ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ې  ې ې
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مب�ساحلكم  اأعلم  وه��و  ال��وح��ي،  عليه  ينزل  املوؤمنون  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   اأيها  ڦ   

لأ�سابتكم  اأي  چ  عليه  تقرتحونه  مما  اأي:  معه   ڃ  ڃ      ڃ  چ  چ  چ  فتاأدبوا 

امل�سقة  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  من ف�سله عليكم   ڍ  ڌ  ڌ  اأي حببه يف 

نفو�سكم وح�سنه يف قلوبكم   ڎ  ڎ         ڈ وَبْغ�َس لكم الكفر   ڈ  ژ 

اإىل ط��ري��ق احلق   امل��ه��ت��دون  ع��ن طاعته    ڑ  ڑ  ک   اأي اخل���روج   )وال��ف�����س��وق( 

منه ونعمة  عليكم  منه  ف�سل  ه��و  َمَنْحُكُموه  ال��ذي  العطاء  فهذا  اأي:  ک  ک  گ  گ 

  گ  ڳ  ڳ عليم مبن ي�ستحق الهداية ممن ي�ستحق الغواية حكيم يف ت�سرفه واأقداره.

من فوائد هذه الآية: 
1� وجوب الحتياط يف اأخذ اخلر وتناقله بن امل�سلمن.

	� التاأكد من اأن �ساحب اخلر معروف بال�سدق بن النا�س غي فا�سق ول كاذب.

	. اأن خر الثقة غي الفا�سق مقبول.

تف�سري الآية:

تف�سري الآيات:

  خطاب ونداء للموؤمنن بخر عن قوم 

 ياأمر اهلل املوؤمنن بالتثبت من خر الفا�سق واأن ل يت�سرفوا 

مبجرد اأن يخرهم حتى يتاأكدوا   اأي فت�سبحوا بعد اإ�سابتكم لهم 

نادمن عندما يتبن لكم كذب خرهم.

ن�ساط )1(

ينت�سر يف و�سائل التوا�سل الجتماعي بع�س الأخبار الكاذبة والإ�ساعات، فما موقفك منها من 

خال ا�ستفادتك من الدر�س؟ وما العاج الناجح لبيان خطرها؟
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تف�سري الآيات:

 فريقان   اأي تقاتا فيما بينهما 

 بدعوتهما لتحكيم �سرع اهلل  اأي اإحدى الطائفتن واعتدت   

فقاتلوا املعتدية   ت�ع�ود وترجع   وحكمه  

عادت  اأي بالعدل والإن�ساف واعدلوا يف حكمكم بينهما

 العادلن.

من فوائد هذه الآية: 
 م�سروعية قتال الفئة املعتدية الظاملة حتى تعود اإىل اأمر اهلل.

 يف الإ�������س������ام، والأخ����������وة يف الإ������س�����ام ت����وج����ب ال�������س���ل���ح  

اأوام��ره والمتثال لها  وتفوزون  باتباع  املقتتلن   الفريقن  اأي: بن 

بر�ساه وجنته.

ن�ساط )	(

مادورك اإذا راأيت خاًفا واقًعا بن زميليك؟

من فوائد هذه الآيات: 

1� الت�سليم مبا جاء به النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

	� الإميان باأن ما جاء به النبي ملسو هيلع هللا ىلص هو الأف�سل والأي�سر لنا.



107

التقومي

من فوائد هذه الآية: 
ا، ولو   - اأن الأخوة يف اهلل اأوثق ُعرى الإميان، فاملوؤمنون يتنا�سحون فيما بينهم ويحب بع�سهم بع�سً

�سدر منهم خطاأ اأو مع�سية.

- احلر�س على اتباع اأوامر اهلل واجتناب نواهيه رجاء نيل ثواب اهلل ورحمته.

. �س1/ بنِّ معاين الكلمات الآتية:  -  -  -  - 

؟ ، الوارد يف قوله تعاىل:  �س	/ ما املراد بالتبنُّ

�س	/ ما الآية التي تدل على ف�سل ال�سلح بن امل�سلمن؟

�س	/ ا�ستنتج ثاث فوائد من اآيات هذا الدر�س.
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�سبب نزول الآية:

رب َقاَل: َقِدَم  اِك َقاَل: ِفيَنا َنَزَلْت يِف َبِني �َس��ِلَمَة زب  حَّ عن اأبي َجِبَيَة  ْبِن ال�سَّ

َح��ًدا ِمْنُهْم 
َ
َذا َدَع��ا اأ ْو َثَاَث��ٌة، َف��َكاَن اإِ

َ
��ا َرُج��ٌل اإِلَّ َوَل��ُه ا�ْس��َماِن اأ َر�ُس��وُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص الَمِديَن��َة، َوَلْي���َس ِمنَّ

ُب ِمْن َهَذا: َقاَل: َفَنَزَل��ْت: )َوَل َتَناَبُزوا  ��ُه َيْغ�سَ �ْس��َماِء، َقاُلوا: َيا َر�ُس��وَل اهلِل اإِنَّ
َ
ِبا�ْس��ٍم ِم��ْن ِتْلَك الأ

.)1(
ْلَقاِب(

َ
ِبالأ

تف�سري الآيات )تف�سري الآيات )١١١١--١٤١٤((الدر�س )٣(
من �سورة احلجراتمن �سورة احلجرات

)١(  اأخرجه اأحمد برقم )١8٢88(.

قال اهلل تعالى
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تف�سري الآيات:

رب ل ي�ستهزئ بع�سكم ببع�س ول قوم بقوم. زب
رب عند اهلل فالعرة مبا عند اهلل زب رب  زب 
رب  اأي ل تغتابوا النا�س بكامكم  فقد يكون امل�ستهزاأ بهن خًيا عند اهلل زب 

رب ول ُيَعيِّ اأحدكم اأخاه، ويلقبه بلقب  لأنهم كاإخوتكم الذين مبنزلة اأنف�سكم زب 

ذم زب  رب    اأي بئ�س ال�سفة: الف�سوق بعد الإميان، ومن الف�سوق: التنابز بالألقاب 

رب لأنف�سهم لإيرادها مورد الهاك ب�سبب ما  زب رب من تلك املعا�سي زب
فعلوه من املعا�سي.

معاين الكلمات:
ل يهزاأ.

ل َيِعْب بع�سكم بع�سا.

ل ُي�َسِمّ بع�سكم بع�سا مبا يكره.

�ساء ال�سم.

ابتعدوا.

التهمة والتخون بغي دليل.

ل يتبع بع�سكم عورة بع�س.

ول يذكر اأخاه مبا يكره يف غيبته لغي م�سلحة �سرعية.

اأي من ذكر واحد واأنثى واحدة هما اآدم وحواء.

جمموعة القبائل الكبية وهي اأعم من القبائل.

ف�سائل وع�سائر ليح�سل بينكم التعارف.

اأي اإمنا تتفا�سلون عند اهلل بالتقوى ل بالأح�ساب ول الأن�ساب.

عليم بكم خبي باأموركم.

جمع اأعرابي وهو من �سكن البادية من العرب.

دخلنا يف الإ�سام.
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من فوائد هذه الآية:

1� النهي عن ال�سخرية من النا�س والتعدي عليهم بال�ستهزاء ونحوه.

	� النهي عن التفاخر بالأح�ساب والأن�ساب واللمز والتنابز بالألقاب.

رب اأي ابتعدوا عنه وهو التهمة والتخون لاأهل والأقارب. زب 
رب  ويف غي حمله، وهو موجب لاإثم والعقوبة. زب

زب  رب على بع�سكم البع�س، والتج�س�س غالًبا يطلق على ال�سر.
رب  فيه نهي عن الغيبة، وهو اأن يذكر اأخاه مبا يكره دون علمه اأو من ورائه. زب
اأحدكم  اأك��ل  مثل  ب�سعة  الغيبة  اأن  اأي  رب  زب 

حلم اأخيه وهو ميت فتكرهونه لفعله، فكذلك هي غيبته.

رب ملن رجع اإليه واأناب اإليه. رب  فيما اأمركم به ونهاكم عنه. زب زب 

من فوائد هذه الآية: 
1� النهي عن التج�س�س والغيبة وت�سنيع فعل من يقوم بذلك.

	� النهي عن ظن ال�سوء بن امل�سلمن ملا فيه من ن�سر البغ�ساء بينهم.

ن�ساط )1(

اذكر بع�س حقوق امل�سلم على اأخيه امل�سلم.

ن�ساط )	(

ملاذا نهى الإ�سام عن التفاخر بالقبائل؟
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التقومي

رب؟ رب  -  زب  رب  - زب رب  - زب  �س1/ بنِّ معاين الكلمات الآتية: زب

�س	/ ما الغيبة؟

�س	/ ما املق�سود بالتنابز بالألقاب؟ وما حكمه يف الإ�سام؟

�س	/ما التج�ّس�س؟ ومِلَ نهى اهلل عنه؟

رب ؟ �س	/ ما معنى قوله تعاىل: زب

�س	/ ا�ستنتج ثاث فوائد من در�س اليوم.

خلقنا اهلل من اأب واحد واأم واحدة لنتعارف ول يتفاخر بع�سنا على بع�س باحل�سب والن�سب

رب اأي مل يتمكن الإميان يف  رب  اأي دخلنا مقام الإميان زب زب
اأي ل�م  رب  زب اأنهم موؤمنون  اأنف�سهم  قلوبهم بعد، حتى واإن اأخروا عن 

ذلك  ع�ل�ى  واق�ت��سروا  اأ�سلم�ن�ا،  ف�ق��ول�وا:  الإ�س��ام  لك��م  يثبت  ولك�ن  الإمي�ان  م�ق��ام  تبلغوا 

رب  ل�م ي�دخ�ل الإمي�ان ك��م��ا تزعم��ون اإىل قلوب�ك�م؛ لأن الإمي��ان  زب
رب  قول وعمل زب رب كما اأمركم وعلمكم زب 

رب ملن تاب واآمن.  اأي: ل ينق�سكم من اأجر اأعمالكم �سيًئا زب

من فوائد هذه الآية: 
1�  عدل اهلل ورحمته بنا واأنه ل ينق�س من اأعمالنا �سيًئا بل ويعاملنا برحمته.

	�  اأن طاعة اهلل ور�سوله �سبب للغفران والرحمة.

تف�سري الآيات:
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الوحدة الثانيةالوحدة الثانية

تف�سري �سورة الكهفتف�سري �سورة الكهف

)ق�سة اأ�سحاب الكهف()ق�سة اأ�سحاب الكهف(
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ماورد يف ف�سل �سورة الكهف:
عن الراء بن عازب  قال: كان رجل يقراأ �سورة الكهف وعنده فر�س مربوط ب�سطنن )اأي 

اأتى النبي  اأ�سبح  بحبلن( فتغ�سته �سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فر�سه ينفر منها فلما 

النبي  اأن    الدرداء  اأبي  وعن   ،
)1(

للقراآن« لت  تنزَّ ال�سكينة  »تلك  فقال:  له  ذلك  ملسو هيلع هللا ىلص فذكر 
، عن اأبي �سعيد 

)2(
َم من الدجال«  ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من حفظ ع�سر اآيات من اأول �سورة الكهف ُع�سِ

اخلدري  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإن من قراأ �سورة الكهف يوم اجلمعة اأ�ساء له من النور ما 

 .
)	(

بن اجلمعتن«

تف�سري الآيات )تف�سري الآيات )١١--٨٨((الدر�س )٤(
من �سورة الكهفمن �سورة الكهف

)١( اأخرجه البخاري برقم )٤7٢٤( وم�سلم برقم )7٩5(.  )٢( اأخرجه م�سلم برقم )80٩(.  )3( اأخرجه احلاكم يف امل�ستدرك برقم )33٩٢(.

مدخل

�سورة مكية وعدد اآياتها )110( وكان نزولها يف العهد املكي حيث لقي الر�سول �سلى اهلل عليه 

و�سلم ومن اآمن معه كثيا من املحن والبتاءات، فكان فيها ت�سلية لهم.

الفتيُة، فكان  اإليه  اأوى  الذي  الكهف  اإىل  ن�سبة  الكهف:  ب�سورة  الكرمية  ال�سورة  و�سميت هذه 

فيه جناُتهم وع�سمُتهم، ويف هذا تنويٌه على �سرفهم وتخليٌد لذكرهم، وتكرمٌي لهم، وتقديٌر 

لثباتهم على التوحيد والدين .

الدين  الفتنة يف  وه��ي  الأرب����ع:  ال��ف��ن  م��ع  التعامل  ب��ي��ان منهج  ال�����س��ورة  ه��ذه  وم��ن مقا�سد 

تعاىل:                                  ق��ال  احل�سن  الأج���ر  لهم  واأن  للموؤمنن  الب�سارة  بذكر  وب���داأت  وامل��ل��ك،  والعلم  وامل���ال 

هذا  �سبحانه  بن  ختامها  ويف   

. الأجر العظيم بقوله تعاىل:  

وقد ا�ستملت ال�سورة الكرمية على العوا�سم من الفن، فهي ع�سمٌة وجناٌة من الفن عموًما، 

ومن اأبرز الفن التي عاجلتها ال�سورة:

	- فتنة املال من خال ق�سة �ساحب اجلنتن . 1- فتنة الدين من خال ق�سة اأ�سحاب الكهف . 

	- فتنة املن�سب من خال ق�سة ذي القرنن . 	- فتنة العلم من خال ق�سة مو�سى مع اخل�سر . 
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�سبب نزول �سورة الكهف:
ذك��ر يف �س��بب ن��زول ال�س��ورة اأن كفار قري���س بعث��وا نفًرا منه��م اإىل اأحبار يهود املدينة؛ لي�س��األوهم 

ع��ن حمم��د علي��ه ال�س��اة وال�س��ام، فطلب منه��م اليهود اأن ي�س��األوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن اأ�س��ياء، ومنها 

اأن ي�س��األوه ع��ن فتي��ة ذهب��وا يف الده��ر الأول ما كان من اأمرهم؟ واأن ي�س��األوه عن رجل طواف بلغ 

م�س��ارق الأر���س ومغاربه��ا م��ا كان نب��اأه؟ وقال��وا له��م: اإن اأخرك��م به��ن فه��و نب��ي مر�س��ل، واإن مل 

ل، فجاوؤوا اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص و�ساألوه عن هذه الأ�سياء فقال لهم ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  يفعل فالرجل متقوِّ

اأخركم غدا مبا �ساألتم عنه ومل يقل اإن �ساء اهلل، فان�سرفوا عنه، فمكث ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خم�س 

ع�سرة ليلة ل ياأتيه الوحي، حتى اأرجف اأهل مكة، وقالوا: َوَعَدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص غًدا واليوم خم�س 

ع�س��رة قد اأ�سبحنا فيها ل يخرنا ب�س��يء مما �س��األناه عنه، فحزن ر�س��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ب�س��بب تاأخر 

الوحي عنه، و�سق عليه ما يتكلم به اأهل مكة، ثم جاءه جرائيل  من اهلل عز وجل ب�سورة 

.
)1(

الكهف فيها معاتبته اإياه على حزنه عليهم، وخر ما �ساألوه عنه

)١( تف�سري الطربي 5٢٩0/7.

مو�سوعات ال�سورة:

تناولت ال�سورة عدًدا من املو�سوعات؛ اأهمها مايلي:

	. ق�سة اأ�سحاب الكهف. 1. �سفات القراآن الكرمي.  

	. بيان حقيقة الدنيا. 	. ق�سة �ساحب اجلنتن.  

	. ق�سة مو�سى  مع اخل�سر. 	. ق�سة اإبلي�س.    

8. ق�سة ياأجوج وماأجوج. 	. ق�سة ذي القرنن.   

فعاجلت �سورة الكهف الفن الأربع: فتنة الدنيا، وفتنة املال، وفتنة العلم، وفتنة امللك.

متهيد

باهلل  اإميانهم  ع��دم  واحل���زن على  الأ���س��ى  �سديد  ق��وم��ه،  ه��داي��ة  ا على  ملسو هيلع هللا ىلص حري�سً النبي  ك��ان 

تعاىل وتكذيبهم له، ولذلك حزن ملا تاأخر نزول الوحي بخر اأ�سحاب الكهف الذي �ساأله عنه 

امل�سركون، فاأنزل اهلل تعاىل عليه الآيات الآتية بذكر ق�سة اأهل الكهف، ونهيه عن اإهاك نف�سه 

حزًنا على عدم اإميان من مل يوؤمن منهم.
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معاين الكلمات:

م�ستقيًما.

عذاًبا.

مهلك.

تف�سري الآيات:

 ثناء اأثنى اهلل به على نف�سه، ويف �سمنه اأمر عباده اأن يثنوا عليه، فكاأنه قال: 

الكرمي  القراآن  وهو  ملسو هيلع هللا ىلص   حممد  قولوا احلمد هلل 

 اأي: ميًا، ل يف اللفظ ول يف املعنى.

اأي: يخوف من خالفه وكذبه ومل يوؤمن به  اأي: م�ستقيًما    

 عذاًبا عاجًا يف الدنيا واآجًا يف الأخرى  اأي من عند اهلل 

 اأي بهذا القراآن  اأي مثوبة 

من عند اهلل، وهي اجلنة.
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تف�سري الآيات:

 اأي: مقيمن يف ثوابهم عند اهلل وهو اجلنة  دائًما ل زوال له 

ول انق�ساء  من الذين قالوا هذه املقالة ال�سنيعة 

 اأي: ب��ه��ذا ال��ق��ول ال���ذي اف���رتوه  ب��ل ق��ال��وه ع��ن جهل وتقليد

 اأي: لأ�سافهم  اأي عظمت هذه املقولة 

 اأي: لي�س لها م�ستند �سوى قولهم ول دليل لهم عليها اإل كذبهم وافرتاوؤهم ولهذا 

قال:  اأي: ما يقولون اإل كذًبا ل جمال لل�سدق فيه بحال.

من فوائد هذه الآيات:
1� م�سروعية حمد اهلل تعاىل على جميل �سفاته وكرمي اإنعامه.

	� الإ�سارة اإىل نعمة اهلل تعاىل باإنزال القراآن الكرمي، وما خ�سه اهلل تعاىل به من ال�ستقامة 

وال�سامة من العوج. 

	� بيان ما اأعده اهلل تعاىل لعباده الذين جمعوا بن الإميان والعمل ال�سالح من الأجر.

	� تن�زيه اهلل تعاىل عن اأن يكون له ولد. 

	� التنبيه اإىل �سدة باأ�س اهلل وعذابه.

ن�ساط )1(

بالتعاون مع جمموعتك حدد ال�سور التي ابتداأت ب�)احلمد هلل(.

تف�سري الآيات:

توليهم  اأث��ر  على  اأي:  نف�سك   مهلك  اأي:   

واإعرا�سهم عنك  يعني القراآن  اأي: حزًنا على كفرهم.
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التقومي
�س1/ بنِّ معاين الكلمات الآتية: 

�س	/ افتتح اهلل تعاىل بع�س ال�سور بقوله �سبحانه: على اأي �سيء يدل ذلك؟ 

�س	/ ما الأجر احل�سن الذي ب�سر اهلل به املوؤمنن؟

�س	/ زعم امل�سركون اأن هلل تعاىل ولًدا، ا�ستدل من الآيات على كذب دعواهم تلك مع التو�سيح.

�س	/ يف الآيات ذكر احلكمة من خلق الأر�س وما عليها، بن احلكمة مع الدليل.

من فوائد هاتني الآيتني:
1� بيان احلكمة من خلق الأر�س وما عليها وهي البتاء والمتحان.

	� التذكي مبا يوؤول اإليه حال الدنيا من الفناء، ورجوع اخللق اإىل اهلل تعاىل للح�ساب واجلزاء 

على الأعمال. 

من فوائد هذه الآية:
-  النهي عن الأ�سف واحلزن على عدم اإميان من مل يوؤمن من الكفار بعد القيام مبا اأوجب اهلل 

تعاىل ن تبليغ الدعوة واإقامة احُلجة. 

اأي: لنخترهم   

اأي: اأخل�سهم هلل واأ�سوبهم فيه.

تراًبا  اأي:  الأر����س   على  م��ا  ون  ل�ُم�سيِّ اأي: 

لُيْنِبت ولُينتفع به. واملعنى: اأن ما على الأر�س فان وبائد، واأن املرجع اإىل اهلل تعاىل، فا تاأ�س 

ول يحزنك ما ت�سمع وترى من الكفار.
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تف�سري الآيات )تف�سري الآيات )٩٩--١٦١٦((الدر�س )٥(
من �سورة الكهفمن �سورة الكهف

معاين الكلمات:

الغار يف اجلبل.

ا�سم الوادي اأو اجلبل الذي فيه الكهف، وقيل: هو لوح من حجارة 

كتبوا فيه ق�سة اأ�سحاب الكهف، ثم و�سعوه على باب الكهف.

مفرًطا يف الكذب.

ما ُيْرَتفق وُيْنَتفع به الإن�سان.

 يا حممد  اأي: 

قد كان من اآياتنا ما هو اأعجب من ذلك.

تف�سري الآية:
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من فوائد هذه الآية:
 - بيان �سفة من �سفات اأهل الإميان، وهي الت�سرع اإىل اهلل تعاىل بالدعاء ل�ستجاب رحمته، 

وطلب هدايته.

 اأي هب لنا من عندك رحمة 

اأي: الذي نحن  ترحمنا بها وت�سرتنا عن قومنا  اأي: وي�سر لنا 

فيه من مفارقة عدونا  �سداًدا و�سواًبا. 

 اأي: األقينا عليهم النوم حن دخلوا 

اإىل الكهف فناموا �سنن كثية  اأي: من رقدتهم تلك 

اأي: الفريقن املختلفن فيهم  اأي: عدًدا. 

تف�سري الآيات:

ن�ساط )1(

بالتعاون مع زمائك يف املجموعة عدد خم�ًسا من �سفات اأهل الإميان. 

.............................................................. -	 .......................................................... -1

 .............................................................. -	 .......................................................... -	

 .............................................................. -	

من فوائد هذه الآية:
- لفت الأنظار اإىل اأن يف هذا الكون من اآيات اهلل العجيبة، غي ق�سة اأ�سحاب الكهف، ما يدعو 

اإىل التفكر فيها، وال�ستدلل بها على اخلالق �سبحانه.



121

من فوائد هذه الآية:
1� بيان عظيم قدرة اهلل تعاىل يف اإلقاء النوم على اأهل الكهف هذه ال�سنن الطويلة دون اأن يتغي 

فيهم �سيء.

	� الإ�سارة اإىل قدرة اهلل تعاىل على اإحياء املوتى.

تف�سري الآيات:

من فوائد هذه الآية:
��� اأن الإميان يتفا�سل ويزيد وينق�س. 

اأي: خر اأ�سحاب الكهف  اأي: بال�سدق واليقن 

الذي ل �سك فيه  اأي: يف �سن ال�سباب  اأي: اعرتفوا له 

بالوحدانية و�سهدوا اأنه ل اإله اإل هو  اإمياًنا وب�سية بدينهم. 

اأي: قويناها على قول احلق  اأي: بن يدي ملكهم 

الذي اأراد �سدهم عن الإميان باهلل تعاىل  اأي: قالوا له ملا عاتبهم على ترك عبادة 

ولهذا  وي��وح��د،  يعبد  اأن  ي�ستحق  ال��ذي  هو  اأي:  الأ�سنام  

اإذا  اأي:  اأب���ًدا  اأي: ل يقع منا ه��ذا  قالوا:  

دعونا غيه  اأي: قوًل ذا �سطط وهو الإفراط يف الكذب وجماوزة احلد فيه. 

من فوائد هذه الآية:
��� اأن من �سفات اأهل الإميان الثبات على احلق وحتمل ال�سدائد من اأجله. 

ن�ساط )	(

هات دليًا من القراآن الكرمي على زيادة الإميان.
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التقومي

من فوائد هذه الآية:
��� اأنه ل يجوز اتباع غي الدين احلق، ول ينفع الإن�سان ول يعذره التقليد الأعمى.

م���ن دون اهلل  الآل���ه���ة  ي��ع��ب��دون  ال���ذي���ن  ق��وم��ك��م  ف��ارق��ت��م  اأي:   

عبادته  تعتزلوا  فلم  معبوداته�م   وفارقت���م  اأي:   

الكهف  اإىل  و�س�����يوا  ب��اأب��دان��ك��م  ��ا  اأي�����سً ففارق�وهم   اأي: 

 اأي: يب�سط عليكم رحمة ي�سرتكم بها من قومكم  اأي: ويي�سر 

دينكم  وعلى  اأنف�سكم  على  خوًفا  وال��ك��رب  الغم  من  فيه  اأنتم  ال��ذي  اأي:  لكم  

 اأي: اأمًرا ترتفقون وتنتفعون به. 

من فوائد هذه الآية:
��� بيان ثقة هوؤلء الفتية بف�سل اهلل وقوة رجائهم وتوكلهم عليه.

�س1/ بنِّ معاين الكلمات الآتية: 

�س	/ ا�ستخرج فائدة من قوله تعاىل: 

 .

. �س	/ بنِّ معنى قوله تعاىل: 

�س	/ ما الأ�سباب املعينة على زيادة الإميان؟

�س	/ من �سفات اأهل الإميان الثبات على احلق وحتمل ال�سدائد من اأجله، ما الآية الدالة على ذلك؟ 

. ح معنى قوله تعاىل: �س	/ و�سِّ

ه���ّا  اأي:  اهلل   دون  م����ن  ي��ع��ب��دون��ه��ا   

ظ���اه���رة  ب��ح��ج��ة  اأي:  ع���ب���ادت���ه���م   ���س��ح��ة  ع���ل���ى  اأي:   

 اأي: ل اأحد اأ�سد ظلًما  بزعمه اأن له �سريًكا يف العبادة. 
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معاين الكلمات:

ذكر اهلل تعاىل يف الآيات ال�سابقة ما اأمله الفتية من اهلل تعاىل باأن يهيئ لهم من اأمرهم ر�سًدا، 

ويف الآيات الآتية بيان بع�س ما هياأه اهلل لأ�سحاب الكهف من احلفظ واحلماية.

تيل.

ترتكهم.

مت�سع.

الباب.

الَوِرق: الف�سة.

تف�سري الآيات )تف�سري الآيات )١٧١٧--٢٠٢٠((الدر�س )٦(
من �سورة الكهفمن �سورة الكهف

متهيد
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تف�سري الآيات:

اأي: تيل  اأي: ناحية مين 

الكهف  اأي: ترتكهم وتتجاوز عنهم  اأي: ناحية 

�سمال الكه����ف، فا ت�سيبهم ال�سم�س يف ابتداء النهار ول يف اآخره 

الهواء  ون�سيم  الريح  برد  ينالهم  داخ��ًا بحيث  اأي: يف مت�سع منه 

جعلهم  ال��ذي  الغار  هذا  اإىل  اأر�سدهم  حيث  الكهف؛  باأ�سحاب  ولطفه  قدرته  دلئ��ل  من  اأي: 

فيه اأحياء، وال�س������م���س والريح تدخل عليهم فيه؛ لتبقى اأبدانهم  اأي: من 

يوف����قه اهلل لاهتداء باآياته وحج������جه  اأي: فهو الذي قد اأ�ساب �سبيل 

احلق  اأي: مل يوفقه لا�ستدلل باآياته على �سبيل الر�ساد 

 اأي: نا�سًرا  يدله ويهديه اإىل احلق. 

لأن اأع�ين�هم ك��انت مفتوح�ة  ني��ام 

وذلك لئا تاأكل الأر�س اأج�سادهم    

وذل��ك  الكه�����ف  بب���اب  اأي: 

األب�سوا من املهابة  اإل هابهم؛ ملا  اأحد عليهم  األقى عليهم املهابة بحيث ل يقع نظر  اأن اهلل تعاىل 

والذعر؛ لئا يدنو منهم اأحد ول ت�سهم يد لم�س حتى يبلغ الكتاب اأجله وتنق�سي رقدتهم التي 

�ساء اهلل تبارك وتعاىل فيهم؛ ملا له يف ذلك من احلكمة التامة، واحلجة البالغة، والرحمة الوا�سعة. 

من فوائد هذه الآية:
1� اأن الهداية يف الإميان باهلل تعاىل وطاعته واتباع �سبيله.

	� اأن الواجب على الإن�سان العت�سام باهلل تعاىل، وطلب الهداية منه. 

من فوائد هذه الآية:
1� بيان عناية اهلل تعاىل بعباده املوؤمنن، وحفظه لهم.

	� بيان فائدة �سحبة الأخيار؛ فاإنه �سار لهذا الكلب ذكر وخر و�ساأن ب�سبب �سحبته لهم.
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تف�سري الآيات:

�سحيحة  اأي��ق��ظ��ن��اه��م،  الأ���س��ي��اء   ه��ذه  بهم  فعلنا  كما  اأي: 

بع�سهم  لي�ساأل  اأي:  �سيًئا   وهياآتهم  اأحوالهم  من  يفقدوا  مل  اأبدانهم، 

ا  اأي: كم مدة بقائكم نائمن؟ بع�سً

 لأن دخولهم اإىل الكهف كان يف اأول نهار وا�ستيقاظهم كان 

يف اآخر نهار، ولهذا ا�ستدركوا فقالوا: اأو بع�س يوم  اأي: اهلل 

اآخر يهمكم، ولهذا قالوا:  اأم��ًرا  اأعلم مبدة لبثكم، فابحثوا 

ِتكم هذه  اأي مدينتكم التي خرجتم منها  اأي ِف�سَ

اأي: بقوت منه  اأطيُب واأح��لُّ طعاًما   ها  اأيُّ اأي:   

ال��ط��ع��ام  و���س��راء  امل��دي��ن��ة  ول��ي��رتف��ق يف دخ��ول��ه  اأي: 

    اأي: ول يخرن بكم ول مبكانكم اأحًدا من النا�س. 
 يعنون كفار قومهم  اأي: يعلموا مبكانكم  

اأي: يقتلوكم رجًما باحلجارة  اأي: يعذبوكم باأنواع العذاب 

اإىل اأن يعيدوكم يف ملتهم التي هم عليها  اأي: لن ت�سعدوا يف الدنيا 

ول يف الآخرة اإن عدمت اإىل دينهم.

ن�ساط )1(

اأبنِّ فوائد �سحبة ال�ساحلن الأخيار.

من فوائد هاتني الآيتني:
1� اأنه يجب على املوؤمن تفوي�س العلم اإىل اهلل تعاىل اإذا �سئل عما ل يعلم. 

	� امل�سروع للموؤمن حتري الطعام احلال، ومعاملة املعروفن بتجنب احلرام.  
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التقومي

�س1/ بنِّ معاين الكلمات الآتية: 

�س	/ ذكر اهلل تعاىل يف الآيات اآية من اآياته العظيمة الدالة على كمال قدرته وحكمته، ما هذه الآية؟

اأ � بقاء اأعن اأ�سحاب الكهف مفتوحة وهم نيام. �س	/ علِّل ملا ياأتي:  

ب � تقليب اهلل لأ�سحاب الكهف مييًنا و�سماًل.     

ج� � اإلقاء اهلل تعاىل املهابة على اأ�سحاب الكهف.    

ت��ع��اىل:  ق��ول��ه  م��ع��ن��ى  ��ح  و���سِّ �����س	/ 

.

. �س	/ ا�ستخرج فائدة من قوله تعاىل: 

ن�ساط )	(

 اأعدد بع�س الطرق املحرمة لك�سب املال لأكون على حذر منها.

 ..................................................... �	 1� ال�سرقة.     

..................................................... �	   ..................................................... �	



127

معاين الكلمات:

فا ُتاِدل.

فاأطلع اهلل  القيامة،  واأم��ر  البعث  النا�س يف  الكهف �سك من  اأ�سحاب  زم��ن  ك��ان قد ح�سل يف 

النا�س على حال اأهل الكهف ليكون حجة ودللة على ذلك، ويف ذلك يقول احلق جل وعا.

تف�سري الآيات )تف�سري الآيات )٢١٢١--٢٦٢٦((الدر�س )٧(
من �سورة الكهفمن �سورة الكهف

متهيد
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تف�سري الآيات:

 اأي: وكما بعثناهم  اأي: اأطلعنا عليهم النا�س 

فيها  �سك  اأي: ل   

 اأي: اأمر اأ�سحاب الكهف، ماذا يفعلون بهم بعد موتهم 

 اأي �سدوا عليهم باب كهفهم وذروهم على حالهم 

اأ�سحاب الكلمة والنفوذ فيهم  ي�سلى فيه،  اأي:    

وهذا �سال ليجوز فعله. 

من فوائد هذه الآية:
- اإثبات البعث يوم القيامة، واإقامة الدليل على ذلك. 

ن�ساط )1(

قال ملسو هيلع هللا ىلص: »األ واإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور اأنبيائهم و�ساحليهم م�ساجد، األ فا 

، ماعاقة احلديث مبو�سوع الدر�س؟
)1(

تتخذوا القبور م�ساجد؛ اإين اأنهاكم عن ذلك« 

)1( اأخرجه م�سلم برقم )			(.

الكهف  اأ���س��ح��اب  يف  امل��ت��ن��ازع��ون  اأي:   

 اأي: قوًل با علم، كمن يرمي اإىل مكان ل يعرفه، 

فاإنه ل يكاد ي�سيب، واإن اأ�ساب فِبا َق�سد 

الكهف  اأ�سحاب  اأي: فا ت��ادل يف   

 اأي: وا�سًحا غي متعمق؛ فاإن الأمر يف معرفة ذلك ل يرتتب عليه كبي فائدة 

اأهل  اأح��ًدا من  الكهف  اأ�سحاب  �ساأن  ت�ساأل يف  اأي: ل   

الكتاب، بعد الذي ق�س�سناه عليك يف �ساأنهم. 

من فوائد هذه الآية:
1� الإر�ساد اإىل عدم اخلو�س يف م�سائل العلم با دليل اأو برهان.

	� النهي عن ا�ستفتاء من لي�س من اأهل العلم. 
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تف�سري الآيات:

 اأي: لأجل �سيء �ستفعله يف امل�ستقبل اأي: 

فيما ي�ستقبل من الزمان.

 اأي: اإل اأن تقول معه: اإن �ساء اهلل  اأي: 

اأي: يوفقني  اإذا ذك��رت     اإن �ساء اهلل، فقلها  اإذا ن�سيت قول: 

ربي  اأي: ل�سيء هو اأقرب    اأي: من خر اأ�سحاب الكهف 

اأي: دللة على �سحة اأين نبي من عند اهلل، وقد فعل اهلل تعاىل به ذلك؛ حيث اآتاه من ق�س�س 

الأنبياء والإخبار بالغيوب ما هو اأعظم من ق�سة اأ�سحاب الكهف. 

 منذ دخلوه اإىل اأن بعثهم اهلل  اأي: ثاثمائة �سنة 

�سم�سية  اأي: ت�سع �سنن بالقمرية، فتكون مدة لبثهم )...( �سنة قمرية. 

 اأي: قل يا حممد � اإذا �سئلت عن لبثهم، ولي�س عندك فيه علم 

 اأي: ما غاب فيهما عن النا�س، ل يعلمه اإل هو �سبحانه ومن 

اأب�سر واأ�سمع باهلل، وهي �سيغة تعجب،  اأطلعه عليه من خلقه   اأي: 

مبعنى ما اأعظم �سمع اهلل وب�سره  يلي اأمرهم وتدبيهم 

اأي: يف ق�سائه  من خلقه؛ لِغَناُه �سبحانه عنهم.

من فوائد هاتني الآيتني:
1� م�سروعية قول اإن �ساء اهلل عند الإخبار عن فعل �سيء يف امل�ستقبل. 

	� م�سروعية ذكر اهلل تعاىل يف جميع الأحوال ومنها حال ن�سيان ال�سيء. 

	� من توفيق اهلل تعاىل لاإن�سان هدايته اإىل اأقرب الطرق التي تو�سله اإىل مق�سوده.

ن�ساط )	(

مثِّل لبع�س الآيات الدالة على �سدق النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
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التقومي

من فوائد هاتني الآيتني:
1� بيان مدة مكث الفتية نياًما يف الكهف؛ لا�ستدلل بذلك على قدرة اهلل تعاىل يف خرق العادات. 

	� اإثبات �سفتي ال�سمع والب�سر هلل �سبحانه وتعاىل.

	� بيان �سعف اخللق وفقرهم وحاجتهم اإىل اهلل �سبحانه وتعاىل. 

�س1/ بيِّن معاين الكلمات الآتية: 

�س	/ ا�ستخرج فائدة من قوله تعاىل:  . 

وه��و عمل حم��رم يف  الكهف  اأ�سحاب  فيه  م��ات  ال��ذي  املكان  عند  النا�س م�سجداً  اتخذ  ���س	/ 

الإ�سام، دلل على ذلك.

 . ر قوله تعاىل:  �س	/ ف�سِّ

�س	/ اأكمل: 

اأ �  �سيغة تعجب معناها: .........................................................

ب � كانت مدة لبث اأ�سحاب الكهف يف كهفهم ............................................ بال�سنن ال�سم�سية

     و ............................................ بالقمرية. 

ج� � دّل قوله تعاىل:   على اإثبات �سفتي .......................... هلل تعاىل.
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اأن يجل�س معهم وح��ده، ول ُيجل�س معهم �سعفاء  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأ�سراف قري�س من  طلب بع�س 

اأ�سحابه كبال وعمار و�سهيب وخباب وابن م�سعود، ر�سي اهلل تعاىل عنهم؛ فنهاه اهلل عن 

، كما يف الآيات الآتية:
)1(

ذلك واأمره اأن ي�سر نف�سه يف اجللو�س معهم

تف�سري الآيات )تف�سري الآيات )٢٧٢٧--٢٩٢٩((الدر�س )٨(
من �سورة الكهفمن �سورة الكهف

متهيد

)1( اأخرجه ابن ماجه برقم )		1	(.

معاين الكلمات:

ملجاأ.

�سورها.

الر�سا�س واحلديد املذاب.

متكاأ.
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 اأي: احب�سها  اأي: ي�ساألونه عفوه ومغفرته 

ها ونفُلها  اأول النهار  ب�سالح اأعمالهم من الذكر والدعاء واأداء العبادات َفر�سُ

 اآخ���������ر النه������ار، واملراد بذك�����ر الغ����داة والع�سي ال�ستمرار واملداومة على العبادة

الدنيا  اأغ��را���س  من  ا  غر�سً ل  تعاىل  اهلل  يري���دون  اأي:   

 اأي: ل ت�سرف ب�سرك اإىل غيهم من ذوي الهيئات 

 اأي: جمال�سة العظماء الأ�سراف      اأي: من 

جعلنا قلبه غافًا عن الذكر  اأي: واآثر هوى نف�سه على طاعة ربه  

 اأي: �سفًها وتفريًطا و�سياًعا.

من فوائد هذه الآية:
1� احلث على جمال�سة ال�ساحلن و�سر النف�س على مازمتهم وال�ستفادة منهم.

	� التحذير من م�ساحبة اأهل الغفلة والتفريط، واأ�سحاب الأهواء. 

 اأي: اق����راأ ال���ق���راآن وات��ب��ع م��ا ف��ي��ه 

 اأي: ل مغي لها    اأي: من دون اهلل اإن خالفت القراآن 

ومل تتبع ما فيه   اأي: ملجاأ تلجاأ اإليه. 

من فوائد هذه الآية:
1� الأمر بتاوة القراآن الكرمي، والعمل به، واتباع اأحكامه. 

	� التحذير من خمالفة القراآن الكرمي. 

تف�سري الآية:
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من فوائد هذه الآية:
1� اأن الواجب على الإن�سان اتباع احلق اإذا تبن له.

والكفر، واخلي  الإمي��ان  يقدر على  بهما  واختياًرا  لاإن�سان م�سيئة  تعاىل قد جعل  اهلل  اأن   �	

وال�سر، فمن اآمن فقد وفق لل�سواب، ومن كفر فقد قامت عليه احلجة.

	� التهديد والوعيد ملن كفر باهلل تعاىل بعد قيام احلجة عليه بالقراآن، وبيان ما اأعده اهلل له 

من العذاب يف الآخرة.

 اأي: قل يا حممد لهوؤلء الكفار  اأي: ما اأتيتكم به من القراآن 

اإمن��ا هو من ربكم، ول�ست بطارد من كان له متبًعا  اأي:   

اأي: هياأنا واأعددنا  اأمر تخيي   اأمر تهديد ووعيد، ل   هذا 

مما  اأي:  �سورها   اأي:  للكافرين   اأي:   

هم فيه من العذاب والعط�س  اأي: ي�سبه يف �سدة حرارته الر�سا�س 

النار   النار   امل��ذاب يف  واحلديد 

اأي: مكاًنا لاإقامة، والرتفاق هو التكاء. 

ن�ساط )1(

دل قوله تعاىل: زب   پ  ڀ رب على �سفة من �سفات اأهل الإميان ما هذه ال�سفة؟ 

هذه ال�سفة هي �سفة ................................... . 
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التقومي

�س1/ بيِّن معاين الكلمات الآتية: 

�س	/ الإخا�س من �سفات اأهل الإميان، ا�ستخرج من الآيات العبارة الدالة عليها. 

؟ �س	/ ما نوع الأمر يف قوله تعاىل: 

 . �س	/ ا�ستخرج فائدة من قوله تعاىل: 



الوحدة الثالثةالوحدة الثالثة
تف�سري �سورة الكهفتف�سري �سورة الكهف

)ق�سة �ساحب اجلنتني()ق�سة �ساحب اجلنتني(
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ع��ن جمال�سة  ا�ستنكفوا  ال��ذي��ن  الكفار  بع�س  م��ن  ك��ان  م��ا  ال�سابقة  الآي���ات  تعاىل يف  اهلل  ذك��ر 

ال�سعفاء من املوؤمنن، وافتخروا عليهم باأموالهم واأح�سابهم، وملا كانت عاقبة الدنيا اإىل زوال 

وفناء، وكانوا معر�سن لعقوبة اهلل تعاىل يف الدنيا والآخرة �سرب اهلل تعاىل مثًا يتبن منه 

عاقبة الكفر، واأن اهلل تعاىل قد يعجل العقوبة لهم يف الدنيا ف�سًا عما اأعده لهم من العذاب 

يف الآخرة، مما يزيد املوؤمنن ثباًتا، ويكون فيه عرة وعظة ملن اأراد اأن يعتر، قال اهلل تعاىل: 

تف�سري الآيات )تف�سري الآيات )٣٢٣٢--٤٤٤٤((الدر�س )٩(
من �سورة الكهفمن �سورة الكهف

متهيد
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تف�سري الآيات:

به  كافر  والآخ���ر  ب��اهلل،  م��وؤم��ن  اأحدهما  للم�سركن  اأي:   

 وهو الكافر  اأي: ب�ستانن  

اأي: جعلنا النخل يحيط بالب�ستانن من جوانبهما.

اأي ومل  ا   تامًّ اأخ��رج��ت ثمرها  اأي:   

تنق�س منه �سيًئا  اأي: واأخرجنا و�سطهما نهًرا.

 اأي: اأنواع كثية من ثمار هاتن اجلنتن  اأي: املوؤمن 

 اأي: يجادله ويخا�سمه ويفتخر عليه 

اأي: ع�سية وولًدا.

من فوائد هذه الآيات:
1� تنويع القراآن لاآيات والبينات التي تو�سح احلق وتبينه رحمة من اهلل بعباده، واإقامة للحجة 

عليهم، ومن ذلك �سرب الأمثال.  

	� ذم الغرتار بالدنيا.  

 اأي: بكفره وت��رده وتكره وت����ره واإنكاره املعاد 

 اأي: تفنى وتهلك  وذلك اغرتاًرا منه ملا راأى ما فيها 

من الزروع والثمار والأ�سجار والأنهار.

 اأي: واقعة  اأي: ولئن كان معاد 

ورجعة ومرد اإىل اهلل  اأي: مرجًعا ومرًدا، فكما اأعطاين هذا 

يف الدنيا �سيعطيني يف الآخرة اأف�سل منه.

معاين الكلمات:

اأحطناهما من جوانبهما.

تنق�س.

غائًرا ذاهًبا يف الأر�س.

جمع عر�س، وهو ال�سقف الذي ي�سنع من الأعمدة لتتمدد عليه اأغ�سان العنب.
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من فوائد هاتني الآيتني:
1� اأن الظلم اأنواع، ومنها ظلم الإن�سان لنف�سه. 

	� بيان ما عليه الكافر من اجلهل والغرتار بالدنيا.

اأي: قال املوؤمن واعًظا له وزاج��ًرا عما هو فيه من الغرتار   

والكفر باهلل  اأي: خلق اأباك اآدم من تراب 

والقامة  اأي: ثم جعلك معتدل اخللق  وامل��راأة   الرجل  اأي: ثم خلقك من نطفة 

 اأي: ذكًرا.

واملعنى: اأكفرت مبن فعل بك هذا اأن يبعثك بعد موتك، ويعيدك خلًقا جديًدا؟

من فوائد هذه الآية:
- الإ�سارة اإىل اأن �ساحب اجلنتن كان م�سرًكا.

من فوائد هذه الآية:
- اأن ال�سك يف البعث وعدم اجلزم بوقوعه كفر باهلل تعاىل.

 اأي لكن اأنا ل اأق����ول مبقالتك بل اأعرتف هلل بالوحدانية والربوبية 

 اأي: يف عبادته، بل اأعبده وحده ل �سريك له. 

ن�ساط )1(

باأي �سيء يكون ظلم الإن�سان لنف�سه؟
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تف�سري الآيات:

 اأي: هّا حن دخلت ب�ستانك واأعجبك ما فيه 

 اأي: اأيُّ �سيء �ساء اهلل كان، واملعنى اأن اجلنتن وكل ما فيهما اإمنا ح�سل مب�سيئة اهلل 

 اأي: على عمارة اجلنتن وتدبي اأمرهما  اأي: اإل مبعونته وتاأييده 

 اإن اأداة �سرط، وجواب ال�سرط: قوله تعاىل يف الآية 

. الآتية: 

  اأي: يف الدار الآخرة  اأي: 

على جنتك يف الدنيا التي ظننت اأنها ل تبيد ول تفنى  اأي: عذاًبا 

من ال�سماء من �ساعقة، اأومطر عظيم مزعج يقلع زرعها واأ�سجارها  اأي: 

ا جرداء ل نبات فيها  اأي: تزل فيها الأقدام.  اأر�سً

 اأي: ذاهًبا يف الأر�س  اأي: لن تقدر 

على طلبه، ول على رده بحيلة من احليل.

ن��اًرا  اأر���س��ل عليها  اأن اهلل تعاىل  ال��ع��ذاب بثمر جنته، وذل��ك  اأح��اط  اأي:   

فاأهلكتها وغار ماوؤها  اأي: ي�سرب بيده على الأخرى 

تاأ�سًفا وتلهًفا على الأموال التي اأنفقها عليها  اأي: �ساقطة 

من فوائد هذه الآية:
 - احلث على قول: )ما �ساء اهلل ل قوة اإل باهلل( ملن اأعجبه �سيء من حاله اأو ماله اأو ولده. 

ن�ساط )	(

اأذكر بع�س اأ�سباب الوقاية من الإ�سابة بالعن.
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التقومي

اأي: على �سقوفها  علم اأن ما حل به اإمنا هو ب�سبب جحوده 

وطغيانه فتمنى لو مل يكن م�سرًكا حتى ل يهلك اهلل ب�ستانه.

 اأي ع�سية اأو ولد  اأي: وما 

كان ممتنًعا بقوته عن انتقام اهلل.

 اأي: اإذا وقع العذاب  اأي: فاملوالة هلل احلق، فاجلميع يرجع 

اأي: عاقبة.  اإىل اهلل واإىل موالته واخل�سوع له  اأي جزاء 

من فوائد هذه الآيات:
1� العتبار بحال الذي اأنعم اهلل عليه نعًما دنيويًة، فاألهته عن اآخرته وع�سى اهلل فيها، اأن ماآلها 

النقطاع وال�سمحال.

	� اأن الأعمال التي تكون هلل عز وجل ثوابها خي، وعاقبتها كلها خي.

�س1/ بيِّن معاين الكلمات الآتية: 

 . ح معنى قوله تعاىل:  �س	/ و�سِّ

 . �س	/ ا�ستخرج فائدة من قوله تعاىل:

�س	/ ال�سك يف البعث كفر باهلل تعاىل، ما الآية الدالة على ذلك مع التو�سيح؟ 

 . �س	/ ا�ستخرج فائدة من قوله تعاىل: 

�س	/ ا�ستدل من الآيات لما ياأتي:

اأن التح�سر والندم على ما فات ل ينفع �ساحبه.



الوحدة الرابعةالوحدة الرابعة

تف�سري �سورة الكهفتف�سري �سورة الكهف
)حقيقة احلياة الدنيا()حقيقة احلياة الدنيا(
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معاين الكلمات:

ياب�ًسا متفتًتا.

قه. ه وُتفرِّ ُتطيِّ

ظاهرة لي�س عليها �سيء ي�سرتها.

تف�سري الآيات )تف�سري الآيات )٤٥٤٥--٤٩٤٩((الدر�س )١٠(
من �سورة الكهفمن �سورة الكهف

ا؛ لكي يوازن بن الأمور، ويراعي الأولويات يف حياته  معرفة الإن�س��ان بحقيقة الدنيا مهم جدًّ

فيقدم ما يدوم ويبقى؛ على ما يزول ويفنى، ولهذا اهتم القراآن الكرمي ب�سرب الأمثال للدنيا 

مبا يبنِّ حقيقتها يف اآيات كثية، ومنها الآيات الآتية:

متهيد
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تف�سري الآية:

 اأي: للم�ستكرين املغرتين بدنياهم  اأي: يف �سرعة 

زوالها وفنائها وانق�سائها  يعني املطر  اأي: 

مباء املطر  اأي: ما فيها من احلب  اأي: فتحول النبات بعد 

اأي: تفرقه وتطرحه ذات  اأي: ياب�ًسا متفتًتا   ح�سنه ون�سارته  

اليمن وذات ال�سمال  فا يعجزه �سيء. 

من فوائد هذه الآية:
- بيان حقيقة الدنيا، واأنها �سريعة الزوال، وعاقبتها اإىل فناء فا ينبغي الغرتار بها واإيثارها 

على الدار الآخرة. 

 امل���ال ج��م��ال ون��ف��ع، وال��ب��ن��ون ق��وة ودف���ع، ولكاهما نفع 

ال�سلوات اخلم�س، و�سبحان اهلل  ال�ساحلة ومنها:  الأعمال  هي  موؤقت 

واحلمد هلل ول اإله اإل اهلل واهلل اأكر، �سماها اهلل باقيات لبقاء ثوابها ودوامه  

يوؤمله  ما  اأن  اأي:  اأه���ل����ه�������ا   على  وعائدة  منفعة  والبنون  امل��ال  من  اأف�سل  اأي: 

الإن�سان من الأعمال ال�ساحلة اأف�سل مما يوؤمل من املال والبنون؛ لتحققه ودوامه، وعدم حتقق ما 

يوؤمل من املال والبنون اأو زواله وانق�سائه.

ن�ساط )1(

�سرب اهلل هذا املثل للحياة الدنيا يف اأكرث من مو�سع يف القراآن الكرمي، اكتب ماتعرفه منها.

من فوائد هذه الآية:
1� احلث على ال�ستكثار من الأعمال ال�ساحلة. 

	� اأن الأعمال ال�ساحلة هي التي ينبغي اأن يحر�س عليها امل�سلم لتحقيق ما يوؤمله من ال�سعادة 

والفاح يف الدنيا والآخرة. 
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         اأي: واذكر حن نزيل اجلبال من اأماكنها ون�سيها يف اجلو  

اأي: ظاهرة لي�س عليها �سيء ي�سرتها مما كان عليها من اجلبال والأ�سجار        

فلم  اأي:                                 اأي: جمعنا املوتى اإىل موقف احل�ساب                             

نرتك ومل نبق منهم اأحًدا حتت الأر�س. 

من فوائد هذه الآية:
��� بيان �سيء من اأحوال يوم القيامة، وهي: 

1� ت�سيي اجلبال. 

. ............................................................................................................................... �	

. ............................................................................................................................... �	

اأي: يقال للم�سركن لقد جئتمونا   اأي �سفوًفا 

اأح��ي��اء  اأي: حفاة ع��راة ف��رادى 

اأي: موعًدا للبعث واحل�سر  اأي كتاب الأعمال 

القبيحة  واأف��ع��ال��ه��م  ال�سيئة  اأع��م��ال��ه��م  م��ن  ف��ي��ه  ك��ت��ب  مم��ا  اأي:  خ��ائ��ف��ن   اأي: 

ه��اك��ن��ا  ي���ا  اأي:   

وح��ف��ظ��ه��ا  ه����ا  َع����دَّ اإل  اأي:  ك����ب����ًيا   ول  ����س���غ���ًيا  ذن����ًب����ا  ي�����رتك  ل  اأي: 

من  كتابهم   يف  مثبًتا  مكتوًبا  اأي:   

خلقه، فا ياأخذ اأحًدا بجرم اأحد، ول ينق�س ثواب اأحد.

من فوائد هاتني الآيتني:
1� بيان حال النا�س عند البعث، واأنهم يبعثون حفاة عراة كما خلقهم اهلل. 

	� اأن جميع اأعمال العباد حم�ساة عليهم، واأنها �ستعر�س عليهم يوم القيامة، و�سيحا�سبون عليها 

ا.  اإن خًيا اأو �سرًّ

ن�ساط )	(

ما الواجب عليك اإذا علمت اأن جميع اأعمال الإن�سان مكتوبة عليه؟
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التقومي

�س1/ بيِّن معاين الكلمات الآتية: 

�س	/ ما املراد بالباقيات ال�ساحلات؟ 

�س	/ ا�ستخرج فائدة من قوله تعاىل:                    . 

للحياة  الذي �سربه اهلل تعاىل  املثل  ح �سورة  �س	/ من خال فهمك لاآيات وتف�سيها و�سّ

الدنيا. 

�س	/ اذكر ثاثة من اأهوال يوم القيامة. 

 . ح معنى قوله تعاىل:                 �س	/ و�سِّ

�س	/ اأعمال العباد حمفوظة عند اهلل تعاىل، ما الآية الدالة على ذلك؟ 





الوحدة اخلام�سةالوحدة اخلام�سة
تف�سري �سورة الكـهفتف�سري �سورة الكـهف

)ق�سة مو�سى )ق�سة مو�سى  مع اخل�سر( مع اخل�سر(
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معاين الكلمات:

)1( اأخرجه البخاري برقم )8			(، وم�سلم برقم )80		(. 

مكان اجتماعهما والتقائهما.

زمًنا طويًا.

َرب هو النفق يف الأر�س.  ال�سَّ

تف�سري الآيات )تف�سري الآيات )٦٠٦٠--٦٤٦٤((الدر�س )١١(
من �سورة الكهفمن �سورة الكهف

عن اأبي بن كعب  اأنه �سمع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اإن مو�سى قام خطيًبا يف بني اإ�سرائيل، 

ف�سئل: اأي النا�س اأعلم؟ فقال: اأنا، فعتب اهلل عليه؛ اإذ مل يرد العلم اإليه، فاأوحى اهلل اإليه: اإن 

يل عبًدا مبجمع البحرين هو اأعلم منك، قال مو�سى: يا رب فكيف يل به؟ قال: تاأخذ معك 

 .
) 1(

حوًتا فتجعله يف مكتل، فحيثما فقدت احلوت فهو َثّم«

اإىل اخل�سر وهو عبد من عباد اهلل  الرحيل  التالية ذكر عزم مو�سى   على  الآي��ات   ويف 

؛ لا�ستفادة من علمه، قال اهلل تعاىل: وال�سحيح اأنه نبي لقوله 

متهيد
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تف�سري الآية:

 وه����و ي���و�س���ع ب��ن ن�����ون  اأي: ل اأزال �س������ائ�ًرا 

 اأي: حتى اأ�سل ملتقى البحرين 

اأي: اأي  لو اأ�سي زمًنا طويًا.

 اأي: بن البحرين مكان التقاء البحرين   

ن����زل عن���د �سخ����رة فو�سعا روؤو�سهما عندها،  ال����ذي ك��ان���ا ق���د حم����اه معهم����ا، وك��ان�����ا ق�����د 

ونام مو�سى  ، فا�سطرب احلوت، وخرج من املِْكَتل، و�سقط يف البحر  اأي: احلوت 

 اأي: طريقه  اأي: مثل ال�سرب، وهو النفق يف الأر�س.

اأي: ج��اوزا املكان الذي ذهب عنه احلوت  مو�سى   

 اأي: ال�سفر الذي جاوزا فيه املكان  اأي: تعًبا 

اأخرك   اأن  ن�سيت  يو�سع:  قال  اأي:   

اأذكر لك  اأن  اأن�ساين  باأمر احلوت وق�سته  اأي: وما 

يا مو�سى ما ح�سل من احلوت اإل ال�سيطان  اأي: واتخذ احلوت طريقه 

 اأي: �سيًئا يعجب منه، ومو�سع التعجب اأن يحيا احلوت وهو قد مات، واأكل 

بع�سه، ثم يثب اإىل البحر، ويبقى اأثر َجْرَيِته وم�سيته يف املاء، ل ميحو اأثرها جريان ماء البحر. 

اأي: ما ذكرت من فقد احلوت   اأي: قال مو�سى لفتاه    

اأي: هو الذي نطلب؛ لأنه العامة على وجود الرجل الذي نريده  

اأي: رجعا من حيث جاءا  اأي: يتبعان اآثارهما حتى انتهيا اإىل ال�سخرة التي فعل 

احلوت عندها ما فعل. 

من فوائد هذه الآية:

1� ف�سل الرحلة يف طلب العلم والزدياد منه.

	�  توجيه الطاب اإىل اغتنام لقاء العلماء امل�سهود لهم ب�سامة املنهج.
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التقومي

�س1/ بيِّن معاين الكلمات الآتية: 

�س	/ ما ا�سم فتى مو�سى  ؟ 

�س	/ يف الآيات ذكر اآية عظيمة من اآيات اهلل الدالة على كمال قدرته، ما هذه الآية؟ 

�س	/ عّلل مل�سروعية ال�ستعاذة باهلل من ال�سيطان الرجيم. 

من فوائد هذه الآيات:
، اإل فيما يبلغون عن  1� الن�سيان من طبيعة الإن�سان، ولو �سلم منه اأحد ل�سلم منه الأنبياء 

اهلل فقد ع�سمهم اهلل من ن�سيانه. 

	� عظيم قدرة اهلل تعاىل وعجيب �سنعه.  

	� اأن الن�سيان قد يكون من ال�سيطان؛ ول �سيما يف الأمور امل�سروعة؛ ولذا �سرعت ال�ستعاذة باهلل 

منه، والإكثار من ذكر اهلل تعاىل لطرده واإبعاده.  

ن�ساط )1(

 بالتعاون مع جمموعتك: اكتب ثاث و�سائل ُتعن على طلب العلم وِحفظِه.
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معاين الكلمات:

عظيًما منكًرا.

ذكر اهلل تعاىل يف الآي��ات ال�سابقة رجوع مو�سى   اإىل املكان الذي فقد فيه احل��وت؛ لأنه 

اأنه يجد فيه اخل�سر، ويف الآي��ات التالية ذكر اهلل تعاىل عثور مو�سى  املكان الذي اأخره اهلل 

عليه، قال اهلل تعاىل:

تف�سري الآيات )تف�سري الآيات )٦٥٦٥--٧٣٧٣((الدر�س )١٢(
من �سورة الكهفمن �سورة الكهف

متهيد
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 اأي: قال اخل�سر ملو�سى  اأي: اإنك ل تقدر على 

اإي��اه ل  اأين على علم علمك اهلل  �ستنكرها علي؛ وذل��ك  اأم��ور  ملا �سرتاه مني من  م�ساحبتي؛ 

تعلمه، كما اأنك على علم علمكه اهلل ل اأعلمه. 

 اأي: على اأمر مل تطلع على حكمته وم�سلحته الباطنة 

 اأي: علًما.

اأرى من   اأي: قال مو�سى للخ�سر  اأي: على ما 

اأخالفك يف  اأي: ول  اأم��ورك، واإن كان خمالًفا ملا هو �سواب عندي  

�سيء تاأمرين به.

ف��اإن �سحبتني  اأي:  ملو�سى   ق��ال اخل�سر  اأي:   

 اأي: مما اأفعله  اأي: حتى اأكون اأنا الذي اأبينه لك. 

ن�ساط )1(

 يف قول مو�سى  للخ�سر: اأدب من اآداب طالب العلم، ما هو؟

من فوائد هذه الآية:
- اأنه ل ينبغي لأحد اأن يرتك طلب العلم واإن كان قد بلغ فيه مبلًغا كبًيا. 

تف�سري الآيات:

باأر�سك  واأنَّى  وا�سمه اخل�سر، ف�سلم عليه مو�سى، فقال اخل�سر: 

ال�سام؟ فقال: اأنا مو�سى، قال: مو�سى بني اإ�سرائيل؟ قال: نعم.

رب اأي: اأعطيناه علًما من علم الغيب. زب
من فوائد هذه الآية: ف�سيلة اخل�سر، وما خ�سه اهلل تعاىل به من النبوة والعلم. 

 اأي: هل ت�سمح يل باأن اأ�سحبك 

اأي: من العلم الذي علمك اهلل  اأي: ما هو ر�ساد اإىل احلق ودليل على الهدى.
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التقومي

من فوائد هذه الآيات:
1� اأن من طبيعة الإن�سان عدم ال�سر على الأمور املخالفة ملا يعلمه. 

	� من الآداب ال�سرعية قول الإن�سان: )اإن �ساء اهلل( فيما ل يقطع بوقوعه. 

	� من اآداب طالب العلم عدم ال�ستعجال يف �سوؤال العامل عما يفعله من الأمور التي قد ي�ستنكرها  

حتى يتبن له وجه ذلك، فاإن مل يتبن ذلك �ساأله باأدب ولطف.

اأي:  البحر   �ساحل  على  مي�سيان  ذهبا  اأي:   

�سقها اخل�سر وقلع منها لوًحا اأو لوحن  اأي: قال مو�سى منكًرا عليه 

 اأي: عظيًما منكًرا.

 اأي: قال اخل�سر ملو�سى  ملا اأنكر عليه خرق ال�سفينة 

ب��الأم��ر  اأي:  للخ�سر  مو�سى  ق��ال  اأي:    ،

تكلفني  اأي: ول  اأخ��ذت��ه علي   ال��ذي  العهد  ن�سيته، وه��و  ال��ذي 

م�سقة يف �سحبتي لك واتباعي اإياك.

�س1/ بّن معاين الكلمات الآتية: 

�س	/ ما ا�سم من لقيه مو�سى  ليتعلم منه؟ 

�س	/ من خال فهمك لاآيات اذكر اأدبن من اآداب طالب العلم.

�س	/ من الآداب ال�سرعية قول الإن�سان: )اإن �ساء اهلل( فيما ل يقطع بوقوعه، ما الآية الدالة على ذلك؟ 

. �س	/ ا�ستخرج فائدة من قوله تعاىل:

من فوائد هذه الآيات:
1�  اإف�ساد الإن�سان ملال غيه بغي �سبب م�سروع، منكر يجب الرفع فيه اإىل اجلهات املخت�سة؛ 

لإنكاره ، ومن ذلك اإف�ساد املمتلكات العامة. 

	�  اأن النا�سي مرفوع عنه الإثم بن�سيانه يف حق اهلل ول يف حقوق العباد، لكونه غي متعمد، 

ولكنه موؤاخذ. 
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متهيد

معاين الكلمات:

ل زال ال�سياق يف ذكر ق�سة مو�سى مع اخل�سر، وما اأجراه اهلل على يد اخل�سر من الأمور التي 

مل ي�ستطع مو�سى ال�سر عليها؛ لأنها من الأم��ور املنكرة يف ظاهر الأم��ر، وقد َبنَّ اخل�سر 

املعنى الذي من اأجله فعل ذلك.

طاهرة من الذنوب.

ظاهر النكارة.

ت�ستطيع.

تف�سري الآيات )تف�سري الآيات )٧٤٧٤--٨٢٨٢((الدر�س )١٣(
من �سورة الكهفمن �سورة الكهف
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تف�سري الآيات:

 اأي: بعد ذلك  يلعب مع الغلمان  اأي: قتل 

اخل�سر ذلك الغام  اأي قال مو�سى للخ�سر منكًرا عليه هذا الفعل 

 اأي: �سغية طاهرة من الذنوب  اأي: من غي اأن تقتل نف�ًسا حتى 

يقت�س منها  اأي: ظاهر النكارة.

 فذكره بال�سرط الذي �سرطه عليه، وهو :

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

ه��ذه  ب��ع��د  اأي:  ب�����س��يء   عليك  اع��رت���س��ت  اإن  اأي:   

املرة اأي: فا ترتكني اأ�سحبك  اأي: بلغت مبلًغا 

تعذر به يف ترك م�ساحبتي.

)1( �سحيح م�سلم برقم )80		(. 

من فوائد هذه الآيات:
1�  حترمي قتل النف�س بغي حق �سرعي واأنه كبية من كبائر الذنوب، ومنكر يجب تبليغ اجلهات 

املعنية عنه. 

	� من �سفات امل�سلم عدم العتذار بالأعذار الواهية اإذا مل يكن له عذر �سحيح. 

الطع��ام     اأي:�س��األهم 

اأي: فل��م يطعموهم��ا؛ وذل��ك اأنه��م قوم لئام كما اأخ��ر بذلك النبي ملسو هيلع هللا ىلص)1( 

 اأي: قرب اأن ي�سقط ِل�َمَياِنه  اأي: فرده 

اخل�سر اإىل حالة ال�ستقامة؛  اأي: قال مو�سى للخ�سر  

اأي: على اإقامته  اأي: اأجرة؛ حيث اأبوا اأن يطعمونا. 

من فوائد هذه الآية:
1� البخل وعدم القيام بواجب ال�سيافة من اأخاق اللئام.

	� الت�سامح، ومقابلة الإ�ساءة بالإح�سان من اأخاق املوؤمنن و�سفات اأولياء اهلل املتقن. 
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اأي: اإنكارك عليَّ عدم اأخذ الأجر مع قولك: اإن   اأي: قال اخل�سر ملو�سى

ق بيني وبينك  اأي: ُمفرِّ �ساألتك عن �سيء بعدها فا ت�ساحبني 

اأي: �ساأخرك  اأي: بتف�سي  اأي: من الأمور التي فعلتها. 

من فوائد هذه الآية:
- اأن موافقة ال�ساحب ل�ساحبه، يف غي الأمور املحذورة، مدعاة و�سبب لبقاء ال�سحبة وتاأكدها، 

كما اأن عدم املوافقة �سبب لقطع املرافقة.

ب��اأج��رت��ه��ا  وي��ن��ت��ف��ع��ون  ي���وؤج���رون���ه���ا  اأي:   

ظ���امل  اأم���ام���ه���م   ع���ي���ب   ذات  اأج���ع���ل���ه���ا  اأي:   

.  اأي: �سفينة �ساحلة 

من فوائد هذه الآية:
1� ف�سل التك�سب والعمل لطلب الرزق. 

	� من قواعد ال�سريعة كما يف هذه الآية دفع اأعظم املف�سدتن بارتكاب اأخفهما. 

 اأي: واأما هو فقد كان كافًرا 

 اأي: فخفنا اأن يحملهما حبه على اأن يتبعاه يف دينه وهو الكفر.

واأق�����رب  اأي:  ودي���ًن���ا   ���س��اًح��ا   

رحمة وبًرا بوالديه من املقتول. 

ن�ساط )1(

بنِّ وجه دللة الآية على قاعدة )دفع اأعظم املف�سدتن(.
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من فوائد هاتني الآيتني:

اأن يقتدي به يف  اأنه يدفع ال�سر الكبي بارتكاب ال�سر ال�سغي، وهو لنبي كرمي، ولي�س لأحد 

. ذلك، لأنه يف �سريعة مو�سى

ال��ق��ري��ة  ت��ل��ك  يف  اأي:   

 اأي: وكان حتته مال مدفون لهما، ولو �سقط اجلدار لظهر الكن�ز، واأخذه اأهل القرية 

ق���وت���ه���م���ا  اأي:  ال����ل����ئ����ام 

اليتيمن  بهذين  اأي:  اأقمته   ال��ذي  اجل���دار  حت��ت  املكنوز  اأي: 

واإمنا  تلقاء نف�سي،  راأي��ي ومن  ال��ذي فعلت عن  اأي: وما فعلت جميع   

به  ما �سقت  تف�سي  اأي: هذا  واإِلَهاِمه   اهلل  باأمر  فعلته 

ذرًعا ومل ت�سر حتى اأخرك به ابتداًء. 

من فوائد هذه الآية:

1� اأن الرجل ال�سالح ُيْحَفُظ يف ذريته، وت�سملهم بركة عبادته يف الدنيا والآخرة.

	� رحمة اهلل تعاىل بعباده ولطفه بهم. 

	� اأن ما فعله اخل�سر من قتل الغام، كان عن علم خ�سه اهلل تعاىل به، ووحي اأوحاه اهلل اإليه 

ت��ع��اىل:  فهو  ؛ ول��ق��ول��ه  ت��ع��اىل:  لقوله 

نبي كرمي، ولذا فلي�س لأحد اأن يفعل مثل ما فعل اإل من كان نبياً يوحي اهلل اإليه.
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التقومي
�س1/ بيِّن معاين الكلمات الآتية: 

اإذا مل يكن له عذر �سحيح، ما الآية  �س	/ من �سفات امل�سلم عدم العتذار بالأعذار الواهية 

الدالة على ذلك؟ 

. ح معنى قوله تعاىل:  �س	/ و�سِّ

. �س	/ ا�ستخرج فائدة من قوله تعاىل: 

�س	/ التك�سب والعمل لطلب الرزق من الأمور التي ي�ستحق اأ�سحابها امل�ساعدة، ما الآية الدالة على ذلك؟ 

. �س	/ ا�ستخرج فائدة من قوله تعاىل: 

�س	/ ا�سرح قوله تعاىل:  .



الوحدة ال�ساد�سةالوحدة ال�ساد�سة
تف�سري �سورة الكـهفتف�سري �سورة الكـهف

)من اأهوال يوم القيامة()من اأهوال يوم القيامة(
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معاين الكلمات:

هو القرن الذي ينفخ فيه اإ�سرافيل للبعث.

بطلت.

متهيد

ذكر اهلل تعاىل يف الآيات ال�سابقة ق�سة بناء ذي القرنن لل�سد، وذلك ليمنع ياأجوج وماأجوج من 

اخلروج على النا�س، ب�سبب اإف�سادهم يف الأر�س، وذكر اأن هذا ال�سد �سيظل قائًما اإىل قرب قيام 

ال�ساعة؛ حيث ينهار هذا ال�سد باأمر اهلل تعاىل، كما اأ�سار اهلل اإىل ذلك بقوله يف الآية ال�سابقة:

ي���خ���رج  وح���ي���ن���ئ���ذ   ،

ياأجوج وماأجوج على النا�س، كما ذكر اهلل تعاىل ذلك يف الآيات الآتية:

تف�سري الآيات )تف�سري الآيات )٩٩٩٩--١٠٦١٠٦((الدر�س )١٤(
من �سورة الكهفمن �سورة الكهف
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تف�سري الآية:

 اأي: يوم يدك ال�سد، وتخرج قبيلتا ياأجوج وماأجوج  

اأي: يختلط النا�س بع�سهم يف بع�س  اأي: يف اأثر ذلك اإعاًما بقيام ال�ساعة

 اأي: يف �سعيد واحد للح�ساب واجلزاء.

من فوائد هذه الآية:
- اإثبات ال�سور والنفخ فيه لبعث النا�س من قبورهم. 

 اأي: اأبرزناها واأظهرناها  اأي يوم القيامة  

ليوا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولها ليكون ذلك اأبلغ يف تعجيل الهم واحلزن لهم. 

األف  �سبعون  لها  يومئذ  بجهنم  »ي��وؤت��ى  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�سول  قال  قال:   � م�سعود  بن  عن عبداهلل 

.
)1(

األف ملك يجرونها«  ِزَماٍم �سبعون  ِزَماٍم، مع كل 

 اأي: يف الدنيا  اأي: تغافلوا وتعاموا عن قبول 

ال��ه��دى وات��ب��اع احل��ق  اأي:وك��ان��وا ل ي��ق��درون على �سمع اآي��ات 

القراآن، لبغ�سهم القراآن والر�سول.

)1( �سحيح م�سلم برقم )		8	(. 

من فوائد هذه الآية:
��� بيان اأن من مل يكن اهلل له وليًّا ونا�سًرا، فا ويل له ول نا�سر له. 

من فوائد هاتني الآيتني:
1� بيان ما اأعده اهلل تعاىل للكافرين من العذاب. 

	� بيان �سبب �سال الكفار، وهو اإعرا�سهم عن ذكر اهلل وعن �سماع اآياته. 

  ه����ل ظ����ن  مم����ن ي��ع��ب��د الأن����ب����ي����اء وامل����ائ����ك����ة وال�������س���احل���ن 

اأع���داًء لهم و يتراأون  اأرب��اب��ا ؟ كا بل �سيكونون   ه��وؤلء  اأي 

منهم  اأي: هياأناها لهم  اأي: منزًل.
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التقومي
�س1/ بنِّ معاين الكلمات الآتية: 

�س	/ يف الآيات اإ�سارة اإىل عامة من عامات قرب ال�ساعة، ما هذه العامة؟ 

�س	/ دلت الآيات على اأن الإن�سان قد ي�سل وهو ل ي�سعر، ما الآية الدالة على ذلك؟ ومتى يكون ذلك؟ 

 . �س	/ ا�ستخرج فائدة من قوله تعاىل: 

اأي:  ب���اهلل   ك��ف��ره��م  ب�سبب  اأي:   

وب�سبب جعلهم القراآن الكرمي والر�سل حمًا لل�سخرية وال�ستهزاء.

من فوائد هذه الآيات:
1� اأن الإن�سان قد ي�سل وهو ل ي�سعر، وذلك اإذا مل يهتد بهدي الكتاب وال�سنة، بل اأعر�س عنهما 

وا�ستخف بهما. 

	� اأن الكفر باهلل تعاىل �سبب حلبوط العمل. 

	� بيان اأن جهنم م�سي املعر�سن عن اهلل تعاىل املبتغن الهدى من غي طريقه. 

اأي:  اأهل ال�سال  اأي: قل يا حممد للذين يجادلونك بالباطل من   

عملوا  فيما  خ�سراًنا  واأعظمهم  اخللق  اأ�سد  هم  بالذين  اأي:  نخركم  

 اأي: هم الذين �ساع وبطل عملهم الذي عملوه يف الدنيا؛ 

لأنهم مل يعملوه على وفق ما �سرع اهلل  اأي: عمًا. 

 اأي: جحدوا اآيات اهلل الدالة على وحدانيته و�سدق ر�سله

 اأي: وكذبوا بالدار الآخرة  اأي: فبطلت اأعمالهم فلم يكن لها 

ثواب يف الآخرة  اأي: فا نثقل موازينهم لأنها خالية عن اخلي. 

ن�ساط )1(

اكتب مع جمموعتك عن اأبرز الأعمال التي يثقل بها ميزان احل�سنات يوم القيامة.
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معاين الكلمات:

اأعلى درجات اجلنة.

الُن�ُزل هو ما يعد لل�سيف.

ما يكتب به.

اأعده  ذكر اهلل تعاىل يف الآي��ات ال�سابقة جزاء الكافرين، ويف الآي��ات الآتية بنَّ اهلل تعاىل ما 

لعباده املوؤمنن، قال اهلل تعاىل.

تف�سري الآيات )تف�سري الآيات )١٠٧١٠٧--١١٠١١٠((الدر�س )١٥(
من �سورة الكهفمن �سورة الكهف

متهيد
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 اأي: ماء البحر  اأي: حًرا للقلم الذي تكتب به 

كلمات اهلل وحكمه واآياته الدالة عليه  لفرغ البحر  

قبل اأن ُيْفَرغ من كلمات ربي  اأي: ولو جئنا مبثل البحر بحًرا اآخر 

ثم اآخر )اإىل ما ل نهاية له من بحور تده( ويكتب بها ملا نفدت كلمات اهلل.

من فوائد هذه الآية:
- بيان �سعة علم اهلل تعاىل وعجز الب�سر عن الإحاطة به. 

 للم�سركن املكذبن بر�سالتك  فما كنت لأخركم عما �ساألتم 

اأطلعني اهلل عليه  اأ�سحاب الكهف وخر ذي القرنن لول ما  عنه من ق�سة 

 الذي اأدعوكم اإىل عبادته  ل �سريك له 

ف���م���ن ي���خ���اف رب�����ه ي�����وم ل���ق���ائ���ه، وي���راق���ب���ه ع���ل���ى م��ع��ا���س��ي��ه، وي����رج����و ث����واب����ه ع���ل���ى ط��اع��ت��ه 

 اأي: موافًقا ل�سرع اهلل اأي: ول يجعل 

له �سريًكا يف عبادته. 

تف�سري الآيات:

اأي: جمعوا بن الإميان والعمل ال�سالح 

 اأي: ما فيها من الثمار  اأي: �سيافة. 

عن اأبي هريرة � عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإذا �ساألتم اهلل َف�َسُلوُه الِفردو�َس، فاإنه اأو�سط اجلنة، واأعلى 

 . 
)1(

ر اأنهار اجلنة« اجلنة، وفوقه عر�س الرحمن، ومنه َتفجَّ

 اأي مقيمن فيها ل ينتقلون عنها اأبًدا  اأي: ل يطلبون 

 اأي: حتول عنها اإىل غيها.

)1( اأخرجه البخاري برقم )	98	(. 

من فوائد هاتني الآيتني:
1� ف�سيلة الإميان باهلل تعاىل والعمل ال�سالح. 

	� بيان عظيم الثواب الذي اأعده اهلل تعاىل لعباده املوؤمنن الذين جمعوا بن الإميان والعمل ال�سالح. 
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التقومي

�س1/ بنِّ معاين الكلمات الآتية: 

 . ح معنى قوله تعاىل:  �س	/ و�سِّ

�س	/ ما الدليل من الآيات ال�سابقة على اأن ما جاء به حممد ملسو هيلع هللا ىلص وحي من اهلل تعاىل، ولي�س من 

تلقاء نف�سه؟

من فوائد هذه الآية:

1� الدليل على اأن ما جاء به حممد ملسو هيلع هللا ىلص اإمنا هو وحي من اهلل تعاىل، ولي�س من تلقاء نف�سه. 

	� بيان �سرطي قبول العمل، وهما: 

اأ � ...............................................................................................   

ب � ............................................................................................    





ثالًثا: ثالًثا: احلديثاحلديث



َعْن َعْبَد اهلِل ْبَن ُعَمَر ر�سي اهلل عنهما َقاَل: �َسِمْعُت َر�ُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص 

ِتِه؛ اْلإَِماُم َراٍع و َم�ْسوؤُوٌل  ُكْم َم�ْسوؤُوٌل َعْن َرِعيَّ ُكْم َراٍع َوُكلُّ َيُقوُل: »ُكلُّ

ِتِه؛ َواْلَمْراأَُة  ُجُل َراٍع ِف اأَْهِلِه َوُهَو َم�ْسوؤُوٌل َعْن َرِعيَّ ِتِه؛ َوالرَّ َعْن َرِعيَّ

َماِل  ِف  َراٍع  ��اِدُم  َواْلَ ِتَها؛  َرِعيَّ َعْن  َوَم�ْسوؤُوَلٌة  َزْوِجَها  َبْيِت  ِف  َراِعَيٌة 

ُجُل َراٍع  ْن َقْد َقاَل: َوالرَّ ِتِه, َقاَل: َوَح�ِسْبُت اأَ وٌل َعْن َرِعيَّ �َسيِِّدِه وَم�ْسوؤُ

ِتِه«  وٌل َعْن َرِعيَّ ُكْم َراٍع وَم�ْسوؤُ ِتِه, َوُكلُّ وٌل َعْن َرِعيَّ اأَِبيِه وَم�ْسوؤُ ِف َماِل 

أخرجه البخاري ومسلم

َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة  َعْن النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َمْن اأََطاَعِني َفَقْد اأََطاَع 

اأََطاَعِني  َفَقْد  اْلأَِم��َر  ُيِطْع  َوَمْن  اهلَل  َفَقْد َع�َسى  ِني  َيْع�سِ َوَمْن  اهلَل 

َوَمْن َيْع�ِص الأَِميَر َفَقْد َع�َساِن« أخرجه البخاري ومسلم

َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة  َعْن النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »اإِنَّ اْلَعْبَد َلَيَتَكلَُّم ِباْلَكِلَمِة 

َواِن اهلِل َل ُيْلِقي َلَها َباًل َيْرَفُعُه اهلُل ِبَها َدَرَجاٍت, َواإِنَّ اْلَعْبَد  ِمْن ِر�سْ

َلَيَتَكلَُّم ِباْلَكِلَمِة ِمْن �َسَخِط اهلِل َل ُيْلِقي َلَها َباًل َيْهِوي ِبَها ِف َجَهنََّم« 

أخرجه البخاري ومسلم

َع�ْن ِع�َي�ا�ِص التميمي  َقاَل: َق�اَل َر�ُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص »اإِنَّ اهلَل اأَْوَحى 

اأََحٌد َعلَى  اأََحٍد َوَل َيْفَخَر  اأََحٌد َعلَى  اأَْن َتَوا�َسُعوا َحتَّى َل َيْبِغي  اإَِلَّ 

اأََحٍد« أخرجه مسلم

ُقْلَنا:  يَحُة«,  النَّ�سِ يُن  »الدِّ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبّي   اأَنَّ    اِريِّ  الدَّ يٍم  َتِ َعْن 

ِتِهْم«.  أخرجه  ِة اْلُم�ْسِلِميَن َوَعامَّ ِلَمْن؟ َقاَل: »هلِلِ َوِلِكَتاِبِه َوِلَر�ُسوِلِه َوِلأَِئمَّ

مسلم

ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َر�ُسوُل  َقاَل:اأََخَذ  َعْنُهَما  اهلُل  َي  َر�سِ ُعَمَر  ْبِن  اهلِل  َعْبِد  َعْن 

َوَكاَن  �َسِبيٍل«  َعاِبُر  اأَْو  َغِريٌب  َكاأَنََّك  ْنَيا  الدُّ ِف  »ُكْن  َفَقاَل:  ْنِكِبي,  ِبَ

َبْحَت َفَل  �سْ
َباَح َواإَِذا اأَ اْبُن ُعَمَر َيُقوُل: )اإَِذا اأَْم�َسْيَت َفَل َتْنَتِظْر ال�سَّ

ِلَمْوِتَك(.  َحَياِتَك  َوِمْن  َك  ِلَمَر�سِ ِتَك  حَّ �سِ ِمْن  َوُخْذ  اْلَ�َساَء  َتْنَتِظْر 

أخرجه البخاري

األحاديث المطلوب حفظها

ال�صفحةالــدر�صالوحدةنـ�ص احلـديــثم
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 الـوحـدة الأولـى الـوحـدة الأولـى

من اأعمال القلوبمن اأعمال القلوب

تنق�سم �لأعمال �إىل ق�سمني:

�لأول: �أعمال �جلو�رح، وهي �لأعمال �لظاهرة، كال�سالة، و�ل�سيام، و�لزكاة، ونحوها.

�لثاين: �أعمال �لقلوب، وهي �لأعمال �لباطنة، كالإخال�ص، و�خلوف، و�لرجاء، ونحوها، ومنزلة �أعمال 

�لقلوب عظيمة و�أهميتها كبرية، ملا لها من �أثر كبري يف �سالح �لعبد و��ستقامته، ويف هذه �لوحدة نذكر 

من �أعمال �لقلوب: �لإخال�ص، و�لتفكر، و�لر�سا.



١٧٠

عن �سليمان بن ي�سار رحمه �هلل قال: تفرق �لنا�ص عن �أبي هريرة  فقال له ناتل �ل�سامي: �أيها �ل�سيخ: 

حدثني حديثًا �سمعته من ر�سول �هلل ، قال: نعم، فيا ترى مباذ� حدثه �أبو هريرة ؟

اقراأ احلديث الآتي لتعرف ذلك:

  11 َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة

ى  َل النَّا�ِص ُيْق�سَ وَّ
اأَ »اإِنَّ  قال: �َسِمْعُت َر�ُسوَل اهلِل � َيُقوُل: 

َفُه ِنَعَمُه َفَعَرَفَها, َقاَل: َفَما َعِمْلَت  َيْوَم اْلِقَياَمِة َعلَْيِه َرُجٌل ا�ْسُت�ْسِهَد َفاأُِتَي ِبِه َفَعرَّ

ِفيَها؟ َقاَل: َقاَتْلُت ِفيَك َحتَّى ا�ْسُت�ْسِهْدُت, َقاَل: َكَذْبَت َوَلِكنََّك َقاَتْلَت ِلأَْن ُيَقاَل: َجِريٌء, َفَقْد 

ِقيَل ُثمَّ اأُِمَر ِبِه َف�ُسِحَب َعلَى َوْجِهِه َحتَّى اأُْلِقَي ِف النَّاِر, َوَرُجٌل َتَعلََّم اْلِعْلَم َوَعلََّمُه َوَقَراأَ اْلُقْراآَن َفاأُِتَي 

اْلُقْراآَن, َقاَل:  َوَقَراأُْت ِفيَك  َوَعلَّْمُتُه  اْلِعْلَم  َتَعلَّْمُت  َفَما َعِمْلَت ِفيَها؟ َقاَل:  َفَعَرَفَها, َقاَل:  ِنَعَمُه  َفُه  َفَعرَّ ِبِه 

َكَذْبَت َوَلِكنََّك َتَعلَّْمَت اْلِعْلَم ِلُيَقاَل َعاِلٌ َوَقَراأَْت اْلُقْراآَن ِلُيَقاَل ُهَو َقاِرٌئ, َفَقْد ِقيَل ُثمَّ اأُِمَر ِبِه َف�ُسِحَب َعلَى َوْجِهِه 

َفُه ِنَعَمُه َفَعَرَفَها, َقاَل: َفَما  َناِف اْلَماِل ُكلِِّه َفاأُِتَي ِبِه َفَعرَّ �سْ
َع اهلُل َعلَْيِه َواأَْعَطاُه ِمْن اأَ َحتَّى اأُْلِقَي ِف النَّاِر, َوَرُجٌل َو�سَّ

بُّ اأَْن ُيْنَفَق ِفيَها اإِلَّ اأَْنَفْقُت ِفيَها َلَك َقاَل: َكَذْبَت, َوَلِكنََّك َفَعْلَت ِلُيَقاَل  َعِمْلَت ِفيَها؟ َقاَل: َما َتَرْكُت ِمْن �َسِبيٍل ُتِ

)1(
ُهَو َجَواٌد, َفَقْد ِقيَل ُثمَّ اأُِمَر ِبِه َف�ُسِحَب َعلَى َوْجِهِه ُثمَّ اأُْلِقَي ِف النَّاِر«.

)1( �أخرجه م�سلم برقم: ) 1905(.

أول أولالدر�س ال الدر�س ال

تمهيدتمهيد

الإخـال�سالإخـال�س



١٧١

  اأبوهريرة الدو�سي  اأبوهريرة الدو�سي
هو �ل�سحابي �جلليل  عبد �لرحمن بن �سخر �لدو�سي، يكنى باأبي هريرة، يقول : كنت �أرعى غنم �أهلي، 

ة �سغرية فكنت �أ�سعها بالليل يف �سجـرة و�إذ� كـان �لنهــار ذهبت بــهــا معـي فلعبـت بها، فكنونـي  وكانت يل ِهرَّ

. �أ�سلم �سنة �سبع عام خيرب.
)1(

 �أبا هريرة

 وُيعُد �أبو هريرة  حافظ �لأمة، قال: قلت: يا ر�سول �هلل �إين لأ�سمع منك حديًثا كثرًي� �أن�ساه، فقال: 

. وقد �أجمع 
)2(

ـه �إىل �ســدرك ف�سممتـه فمـا �أن�سيـت حديًثا بعد مَّ �ب�سط رد�ءك فب�سطته، ثم قـال: �سُ

�أهل �حلديث على �أنه �أكرث �ل�سحابة حديًثا فمروياته تبلغ )5374( حديًثا، ومن عبادته �أنه كان هو 

و�مــر�أته وخــادمـه يق�سمـون �لليل �أثالًثا ي�سلـي هذ� ثـم يوقظ هذ�، وكان ي�سوم �لثنيـن و�خلمي�ص، 

مات  �سنة )57( باملدينة0

معناهاالكلمة

ى عليه يوم القيامة �أول من يحا�سب يوم �لقيامة.اأول النا�ص ُيْق�سَ

فه نعمه  ره بنعمه عليه يف �لدنيا.فعرَّ َذكَّ

َقرَّ بها.فعرفها
َ
َفاأ

قاتلت يف �سبيلك.قاتلت فيك

قر�أت �لقر�آن �بتغاء ر�ساك وثو�بك.قراأت فيك القراآن

بذلت مايل يف �سبل �خلري طاعًة لك.اأنفقت فيها لك

�لكرمي كثري �لإح�سان.جواد

)2( �أخرجه �لبخاري برقم: )119(. )1( �أخرجه �لرتمذي برقم: )3840(.  

التعريفالتعريف

بالراويبالراوي



١٧٢

�سلوكية �سلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

�إخال�ص �لعمل هلل �أ�سا�ص يف قبول �لعباد�ت، فكل عبادة ل يخل�ص �لعبد فيها هلل ف�ساحبها �آثم، وعمله عليه مردود 

.
)1(

قال تعاىل: چ   چ 

لغريه  كان  و�إن  عليه،  فاأقدم  كان هلل  فاإن  فيه،  نيتك  ومر�جعة  بالعمل،  �لقيام  قبل  نف�سك  �حر�ص على حما�سبة 

فلت�سحح �لنية �أوًل ولتخل�ص هلل �سبحانه وتعاىل.

من مف�سد�ت �لنية �أن يعمل �لإن�سان �لعمل �ل�سالح من �أجل روؤية �لنا�ص له؛ طلًبا لثنائهم و�رتفاع �ملكانة عندهم، 

وهذ� هو �لرياء.

من مف�سد�ت �لنية: ........................................، .............................................

من �لأمثلة على �لرياء: �أن يقاتل �لإن�سان وهو ل ينوي بذلك �إعالء كلمة �هلل، و�إمنا ليقال ....................................

من �لأمثلة على �لرياء: .............................................................................

و�ل�سجاعة  �لقوة  فنعمة  �هلل،  طاعة  يف  عم  �لنِّ من  �هلل  حباه  ما  في�سّخر  تعاىل،  �هلل  لوجه  �لعبادة  يوؤدي    �ملوؤمن 

�ململكة  �ل�سريفني دفاعًا عن دينه ووطنه  �لأمر خادم �حلرمني  ي�سخرها يف طاعة �هلل و�لنقياد حتت ر�ية ويل 

�لعربية �ل�سعودية ونعمة �لعلم ي�سخرها يف طاعة �هلل بـ.......................................... ونعمة �ملال ي�سّخرها يف طاعة 

�هلل بـ...............................................

11

22

33

44

55

66

77

اأجتهد ف الإخل�ص ف جميع الأعمال واأبتعد عن الرياء.

اأتعلم ف الدر�سة ابتغاء مر�ساة اهلل ولرفع اجلهل عن نف�سي؛ لأعمل لديني ودنياي با ير�سي اهلل.

اأجتهد ف ال�ستعداد للآخرة, ول اأن�سى ن�سيبي من الدنيا.

من معاين احلديثمن معاين احلديث

اكتب مع مجموعتك ثالثة اأ�سباب تعين على الإخال�ص في العمل.نشاط
١

)1( �سورة �لبينة �آية: )5(.



١٧٣

عرف الرياء, واذكر مثالني له.

متى يكون العمل �ساحًلا مقبوًل؟

كيف تقق الإخل�ص ف تعلمك ف الدر�سة؟

�س�س11

�س�س33

�س�س22

الرائيالخل�صوجه القارنةم

حمبة �لنا�ص له1

�أثر عمله على نف�سه2

�لأجر يف �لآخرة3

التقـويـم
التقـويـم

قارن بين المخل�ص والمرائي من حيث: نشاط
٢



١٧4

 

َي اهلُل َعْنُهَما َق�اَل: )ِب�تُّ ِف َب�ْي�ِت  22  َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعبَّا�ٍص َر�سِ    

َث  َلُة َر�ُسوِل اهلِلِ ملسو هيلع هللا ىلص ِباللَّْيِل َفَتَحدَّ َخاَل�ِت�ي َم�ْيُم�وَنَة� َل�ْيلًَة َوالنَِّبيُِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِعْنَدَها ِلأَْنُظَر َكْيَف �سَ

َم�اِء َف�َق�َراأَ:  �ُه َقَع�َد َفَنَظ�َر اإَِل ال�سَّ ا َكاَن ُثُل�ُث اللَّْيِل اْلآِخ�ُر اأَْو َبْع�سُ  َر�ُسوُل اهلل ِملسو هيلع هللا ىلص َمَع اأَْهِلِه �َساَعًة ُثمَّ َرَقَد َفلَمَّ

ُثمَّ  َوا�ْسَتَّ  اأَ  َفَتَو�سَّ َقاَم  ُثمَّ   ,
چ)1( چ   

 
)2(

ْبَح (. َلِة َف�َسلَّى َرْكَعَتنْيِ ُثمَّ َخَرَج َف�َسلَّى ِللنَّا�ِص ال�سُّ َن ِبَلٌل ِبال�سَّ لَّى اإِْحَدى َع�ْسَرَة َرْكَعًة ُثمَّ اأَذَّ �سَ

)2( �أخرجه �لبخاري برقم: )7452(، وم�سلم برقم: ) 763(. )1( �سورة �آل عمر�ن �آية: )190(.  

الدر�س الثاينالدر�س الثاين

ماذ� تالحظ؟

ـر ـرالَتفـكُّ الَتفـكُّ
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عبداهلل بن عبا�س عبداهلل بن عبا�س 

، �بن عم ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص،  هو �ل�سحابي �جلليل عبد �هلل بن �لعبا�ص بن عبد �ملطلب �لقر�سي �لها�سمي 

، عن �أبي بكرة  قال:  ولد قبل �لهجرة ب�سنتني، �أمه هي �أم �لف�سل  �أخت �أم �ملوؤمنني ميمونة 

قدم علينا �بن عبا�ص   �لب�سرة وما يف �لعرب مثله ج�سًما وعلًما وثياًبا وجماًل وكماًل، دعا له �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص 

، كثري �لبكاء من خ�سية �هلل، ي�سوم �لثنني 
)2(

 قال ملسو هيلع هللا ىلص: »�للهم علمه �لتاأويل وفقهه يف �لدين«
)1(

باحلكمة مرتني

و�خلمي�ص، من �أ�سد �لنا�ص تعظيمًا حلرمات �هلل، كان عمر  �إذ� ذكره قال: ذلك فتى �لكهول -�أي هو  يف �لقدر 

ملسو هيلع هللا ىلص )1660(  �لنبي  رو�ها عن  �لتي  �أحاديثه  وبلغ عدد   ،
)3(

»وقلب عقول« �سوؤول،  ل�سان  له   ،- كاأنه كهل  و�ملنزلة 

حديًثا، مات بالطائف �سنة )68(.

معناهاالكلمة

منت لياًل.ِبتُّ

.ميمونة �أم �ملوؤمنني زوج �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، وهي خالة �بن عبا�ص 

نظف �أ�سنانه بال�سو�ك.ا�ْسَتَّ

�لأذ�ن هو �لإعالم بدخول �لوقت، و�ملر�د به هنا �أذ�ن �لفجر.اأذن بلل

�ملر�د هنا ر�تبة �لفجر.ف�سلى ركعتني

)2( �أخرجه �لبخاري برقم: ) 143(، وم�سلم برقم: ) 2477(. )1( �أخرجه �لبخاري برقم: )75(.   

)4( �سورة �آل عمر�ن �آية: )191-190(.  )3( �سري �أعالم �لنبالء.   

التعريفالتعريف

بالراويبالراوي

�لتفكر من �لعباد�ت �لقلبية �لتي تدل على يقظة �لقلب وتعلقه بخالقه، فاحر�ص على هذه �لعبادة.

�أمر �هلل بالتفكر حيث قال �سبحانه:چڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  

.
ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھچ )4(

قد �متثل �لنبي  �لأمر بالتفكر، فلما ��ستيقظ نظر �إىل �ل�سماء متفكرً�، م�سبحًا ومعظمًا هلل تعاىل، ثم �سلى �سالة 

�لليل متهجدً�. 

�ملوؤمن يتعبد �هلل بالتفكر يف: نف�سه حيث خلقه �هلل فاأح�سن �سورته، ويف ..........................................................، ويف 

...........................................، ويف ..................................................  

�لتفكر طريق لتعظيم �خلالق وتنزيهه عن �ل�سريك، و�ل�سالة و�لتذلل بني يدي �هلل، فالتفكر يقود �إىل �لتعظيم بالقلب 

و�إىل �لت�سبيح بالل�سان و�إىل �لعمل باجلو�رح.

�لتفكر يف �لدنيا و�أحو�لها يبني لك �أنها لي�ست د�ر ��ستقر�ر، فيجتهد �ملوؤمن فيها متطلًعا للد�ر �لآخرة.
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من معاين احلديثمن معاين احلديث



١٧٦

�سلوكية �سلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

اأ�ْسَتِغُل بالت�سبيح والتعظيم للخالق عند التفكر. اأْحِر�ُص على التفكر ف خلق اهلل.    

اأ�ستثمر ِنَعُم اهلل علي ف طاعته وابتغاء مر�ساته. اأوؤِدي العبادة تعظيًما وخ�سوًعا هلل تعال.   

من خلل درا�ستك حلديث ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما, �سع تعريفاً منا�سباً للتفكر.

ما الفرق بني من يوؤدي العبادة نتيجة للتفكر, ومن يوؤديها على �سبيل العادة؟

تاأمل ف ال�سماء, واذكر ثلثًة من الأمور التي تدل على عظم خلقها.

ف اجلدول التال فوائد دل عليها احلديث, حدد الو�سع الذي ا�ستنبطت منه كل فائدة.

�س�س11

�س�س33

�س�س44

�س�س22

مو�سعها من احلديثالفائدةم

1
چ �لآية  ي�ستحب قر�ءة چ

عند �ل�ستيقاظ من نوم �لليل مع �لنظر يف �ل�سماء.

2
ح�سن معا�سرة �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص لأهله.

��ستحباب �ل�سو�ك قبل �سالة �لليل.3

حر�ص �بن عبا�ص  على �لعلم.4

التقـويـم
التقـويـم

اأحدد مع مجموعتي العالقة بين عبودية التفكر وعبودية الجوارح؟نشاط
١



١٧٧

َقاَل:اأََخَذ   k ُعَمَر  ْبِن  َعْبِداهلِل  َعْن   33       

ْنَيا َكاأَنََّك َغِريٌب  ْنِكِبي, َفَقاَل: »ُكْن ِف الدُّ َر�ُسوُل اهلِلِ ملسو هيلع هللا ىلص ِبَ

َباَح  اأَْو َعاِبُر �َسِبيٍل« َوَكاَن اْبُن ُعَمَر َيُقوُل: )اإَِذا اأَْم�َسْيَت َفَل َتْنَتِظْر ال�سَّ

َك َوِمْن َحَياِتَك  ِتَك ِلَمَر�سِ حَّ َبْحَت َفَل َتْنَتِظْر اْلَ�َساَء َوُخْذ ِمْن �سِ َواإَِذا اأَ�سْ

)2(
ِلَمْوِتَك(.

)2( �أخرجه �لبخاري برقم: )6416(. )1( �سورة �لق�س�ص �آية )77(.  

الدر�س الثالثالدر�س الثالث

دين �لإ�سالم دين �لرحمة، و�لعدل، و�لإح�سان، و�لو�سطية، فجمع بني متطلبات �لروح 

ومتطلبات �جل�سد، وبني �لعمل للدنيا و�لآخرة، فال �إفر�ط ول تفريط ول غلو 

ول جفاء قال �هلل تعاىل: چ 

چ )1(

تمهيدتمهيد

ا�ستغالُل اأوقاِت الفراغا�ستغالُل اأوقاِت الفراغ
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معناهاالكلمة

�ملنكب : جمتمع  �لكتف و�لع�سد.بنكبي

م�سافر.عابر �سبيل

�عمل �ل�ساحلات زمن �سحتك قبل �أن متر�ص فال ت�ستطيع �لعمل.خذ من �سحتك لر�سك

�عمل يف حياتك ما ينفعك يف �آخرتك.ومن حياتك لوتك

حر )تهذيب �للغة( لالأزهري 172/4 . )2( معنى )�أ�سحرنا( دخلنا يف وقت �ل�سَّ )1( �أخرجه �لبخاري برقم: )3740 (.   

عبداهلل بن عمر عبداهلل بن عمر 
، �أبو عبد �لرحمن، �أحد �ملكرثين من رو�ية �حلديث  هو �ل�سحابي �جلليل  عبد�هلل بن عمر بن �خلطاب �لقر�سي 

ُحًد� ل�سغر 
ُ
عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، روى )2630(حديًثا، �أ�سلم قدميًا مع �أبيه وهو �سغري مل يبلغ �حللم، وهاجر معه، مل ي�سهد �أ

�سنه، و�سهد �خلندق وما بعدها من �مل�ساهد مع ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص، و�سهد فتح م�سر، قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: » �إن عبد�هلل 

 قال عبد�هلل بن م�سعود : �إن من �أملك �سباب قري�ص لنف�سه عن �لدنيا عبد�هلل بن عمر،  وقيل لنافع 
)1(

 رجل �سالح «

) خادمه (: ما كان �بن عمر ي�سنع يف منـزله؟ قال: �لو�سوء لكل �سالة، و�مل�سحف فيما بينهما، وكان يحيي �لليل �سالة 

؟ فاأقول: ل، فيعاود، فاإذ� قال: نعم، قعد ي�ستغفر �هلل حتى ي�سبح، وكان كثري �لإنفاق يف 
)2(

ثم يقول: يا نافع �أ�ْسَحْرنا

�سبيل �هلل، �إن كان لينفق يف �ملجل�ص �لو�حد ثالثني �ألفًا ثم ياأتي عليه �سهر ما ياأكل مزعة حلم، وكان �إذ� ��ستد �إعجابه 

ب�سيء من ماله ت�سدق به، كان متو��سًعا ل يلقى �سغرًي� ول كبرًي� �إل �سلم عليه، مات مبكة  �سنة )73( من �لهجرة.

التعريفالتعريف

بالراويبالراوي

حال �ملوؤمن يف �لدنيا كالغريب عن بلده فهو ل ياأن�ص ول ي�ستقر حتى ي�سل �إىل منزله يف �لآخرة، بل هو كامل�سافر 

فهو يقطع �لطريق ول يتوقف حتى ي�سل �إىل منزله يف �لآخرة. 

�لغريب و�مل�سافر هما على �أهبة �ل�ستعد�د للرحيل، بخالف من يوؤمل يف �لبقاء فهو على غري ��ستعد�د، حتى �إذ� 

جاء �ملوت متنى �لعودة �إىل �لدنيا لياأخذ �أهبته وي�ستعد لالآخرة.  

من ثمر�ت �لتفكر: زيادة �لإميان، و.............................، و...................................
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من معاين احلديثمن معاين احلديث



١٧٩

�سلوكية �سلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

عن َعبُْد اللَِّه ْبُن َعْمِرو ْبِن الَعا�ِصk، َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اللَِّه : »َيا َعبَْد اللَِّه، اأََلْم اأُْخَبْر نشاط

ْم َواأَْفِطْر،  وُم النََّهاَر َوَتُقوُم اللَّْيَل؟« ُقلُْت: َبَلى َيا َر�ُسوَل اللَِّه، َقاَل: »َفاَل َتْفَعْل، �سُ اأَنََّك َت�سُ

ا(. ا، َواإِنَّ ِلَزْوِجَك َعَلْيَك َحقًّ ا، َواإِنَّ ِلَعْيِنَك َعَلْيَك َحقًّ َوُقْم َوَنْم، َفاإِنَّ ِلَج�َسِدَك َعَلْيَك َحقًّ

 بالتعاون مع مجموعتك: ما العالقة بين الحديث ومو�سوع الدر�ص.

١

بنيِّ اأوجه ال�سبه بني حال الوؤمن ف الدنيا وحال الغريب.

ح ذلك. دل حديث ابن عمر  على اأهمية ا�ستغلل اأوقات الفراغ, و�سِّ

�س�س11

�س�س22

التقـويـم
التقـويـم

 .k لبن عمر  اأعمل بو�سية النبي

اأحر�ص ف حياتي على التوازن والو�سطية.



١٨٠

َر�ُسوُل  َقاَل:َقاَل    َن�ٍص 
َ
اأ َعْن   44

ْنَيا  َل َلُه اْلُعُقوَبَة ِف الدُّ ْرَ َعجَّ َراَد اهلُل ِبَعْبِدِه اْلَ
َ
اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإَِذا اأ

 
)3(

ْم�َسَك َعْنُه ِبَذْنِبِه َحتَّى ُيَواِفَ ِبِه َيْوَم اْلِقَياَمِة«.
َ
رَّ اأ َراَد اهلُل ِبَعْبِدِه ال�سَّ

َ
َواإَِذا اأ

َحُدُكم الموَت ِمْن 
َ
َن�ِص ْبِن َماِلٍك  َق�اَل: َقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: » َل َيَتَمنََّينَّ اأ

َ
55   َعْن اأ

ِني  ا ِل َوَتَوفَّ َياُة َخْرً ْحِيِني َما َكاَنْت احْلَ
َ
اَبُه َفاإِْن َكاَن َل ُبدَّ َفاِعًل َفْلَيُقْل اللَُّهمَّ اأ �سَ

َ
رٍّ اأ �سُ

 
)4(

ا ِل«. اإَِذا َكاَنْت اْلَوَفاُة َخْرً

الدر�س الرابعالدر�س الرابع

تمهيدتمهيد

 قال �أبو بكر �ل�سديق  يا ر�سول �هلل: كيف �ل�سالح بعد هذه �لآية:

وكل �سيء عملنا جزينا به؟ فقال: غفر �هلل لك يا �أبا بكر 
 )1(

چ   چ 

  .
)2(

َزْوَن به �أل�ست متر�ص �أل�ست حتزن �أل�ست ت�سيبك �لالأو�ء؟ قال: قلت: بلى، قال: هو ما ُتْ

)2( رو�ه �أحمد)68(، و�سححه �بن حبان)2910(. )1( سورة �لن�ساء �لآية: )123(.       

)4(�أخرجه �لبخاري برقم: )5671(، وم�سلم برقم: )2680(. )3( �أخرجه �لرتمذي برقم: ) 2396(، وقال ح�سن غريب من هذ� �لوجه. 

طريُق الِر�ساطريُق الِر�سا



١٨١

معناهاالكلمة

�لبتالء باملكاره.العقوبة ف الدنيا

�أخر عنه ما ي�ستحقه من �لعقوبة.اأم�سك عنه بذنبه

ياأتي به يوم �لقيامة.يواف به

رٍّ اأ�سابه من �ل�سرر �لدنيوي.ِمْن �سُ

  اأن�س بن مالك  اأن�س بن مالك

ه  مُّ
ُ
اه بذلك �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، و�أ هو �ل�سحابي �جلليل �أن�ص بن مالك بن  �لن�سر �لأن�ساري، �أبو حمزة كنَّ

ملسو هيلع هللا ىلص �أمت �ل�سحبة ولزمه �أكمل �ملالزمة، وخدمه ع�سر  ِحب �لنبي  ، �سَ مُّ �ُسليم بنت ملحان 
ُ
�أ

�سنني مدة مقامه باملدينة منذ هاجر �إىل �أن مات، دعا له �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال : �للهم �أكرث ماله وولده 

 وكان ممن بايع حتت �ل�سجرة، �سهد 
)1(

و�أدخله �جلنة، قال �أن�ص: فقد ر�أيت �ثنتني و�أنا �أرجو �لثالثة

بدًر� وما قاتل ل�سغره  بل بقي يف رحال �جلي�ص يخدم �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، و�سهد �حلديبية وعمرتها و�حلج 

، وله �أبو بكر �سدقات �لبحرين، وقال عنه 
)2(

و�لفتح وحنينا و�لطائف وخيرب، وناد�ه فقال: يا بني

عمر: �إنه لبيب كاتب، وعن �أن�ص بن �سريين قال: كان �أن�ص �أح�سن �لنا�ص �سالة يف �ل�سفر و�حل�سر، 

مات  �سنة)93(، بالب�سرة، وهو �بن )107( �سنني.

)2( �أخرجه م�سلم برقم: ) 2151(. )1( �أخرجه م�سلم برقم: ) 2481(.   

التعريفالتعريف

بالراويبالراوي

ْفُوَها ل يدوم، و�لأمل  �مل�سائب تعر�ص لالإن�سان يف �لدنيا، فحياته فيها بني فرح وحزن، وبني �سعادة و�سقاء، َف�سَ

فيها منقطع، و�لأجل فيها حمتوم.

من �أمثلة �مل�سائب �لتي تعر�ص لالإن�سان يف �لدنيا: �لفقر، و...................، و......................، و...................

بالق�ساء، وي�سرب على  ِحَكًما عظيمة، فري�سى  و�أن هلل فيها  �أنها من قدر �هلل،  يعلم  يبتلى مب�سيبة  �ملوؤمن حني 

�لبالء، فتكون عاقبته �حل�سنى.
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من معاين احلديثمن معاين احلديث



١٨٢

44   من حكمة �هلل فيما ي�سيب �ملوؤمن من �مل�سائب: �أن يكفر �هلل �سيئاته بتلك �مل�سيبة، و ........................................، 

و....................................

55   عليك �أن تر�سى بقدر �هلل �إذ� وقع، ول تقابل �مل�سيبة بال�سجر و�ل�سخط، فاإن كان يف ظاهرها �ل�سر؛ فاإنها حتمل 

للموؤمن خريً� كثريً�، فاإن �هلل تعاىل �إذ� �أحب عبدً� �بتاله بامل�سائب متحي�سًا له وتطهريً�، ول ينايف ذلك �أن ي�ساأل 

.
)1(

�لعبُد �هلَل �لعافية، كما قال ملسو هيلع هللا ىلص: » �للهم �إين �أ�ساألك �لعافية «

66   من ثمر�ت �لر�سا بق�ساء �هلل وقدره: ح�سول �لأجر و�لثو�ب وطمئنينة �لنف�ص ور�حتها، و.......................................

77   �حذر من �لعرت��ص على قدر �هلل، �أو �لت�سجر عند �مل�سيبة، فاإن ذلك قد يحرمك �أجر �ل�سرب عليها، ويوقعك يف 

عدم �لر�سا بالق�ساء و�لقدر.

٨٨   من �سور عدم �لر�سا بالقدر متني �ملوت ل�سر نزل به و�لدعاء على �لنف�ص باملوت، و�أ�سد من ذلك �ل�سعي �إليه بالنتحار 

وقتل �لنف�ص.

٩٩   عند ��ستد�د �لكرب، و�نغالق �لأمر، يلجاأ �لعبد �إىل �هلل ليفرج ما به، ول يتمنى �ملوت، فاإن كان لبد فاعاًل فليفو�ص 

�لأمر لربه ليختار له ما هو �أ�سلح له باأن يقول: .......................................................

1٠1٠   �ملوؤمن عند �مل�سيبة ير�سى وي�سلم، وتدعوه �إىل �لعمل �لإيجابي وبذل �جلهد فيما ينفعه وميالأ حياته بالأمل و�لتفاوؤل.

)1( �أخرجه م�سلم برقم: ) 2712(. 

�سلوكية �سلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

اأحر�ص على التحلي بال�سرب والحت�ساب والر�سا بالقدر عند ال�سيبة رجاء ح�سول الثواب من اهلل تعال.

عند ا�ستداد الكروب اأجلاأ اإل اهلل واأدعوه واأ�ستغيث به واأرجع اإليه فهو اأعلم با ي�سلحني ) يا حي يا قيوم 

برحمتك اأ�ستغيث اأ�سلح ل �ساأن كله ول تكلني اإل نف�سي طرفة عني(  .

اكتب مع مجموعتك عن العالقة بين تمني الموت وعدم الر�سا بق�ساء الله وقدره.نشاط
١



١٨٣

ما علقة اإرادة اهلل بعبده الر و�سده م�ستفيًدا من حديث الدر�ص؟ 

بنيِّ كيف يكون الر�سا بالق�ساء والقدر عند ال�سيبة.

ما الأ�سباب التي تعني على الر�سا بالق�ساء والقدر؟

د الو�سع الذي ا�ستنبطت منه كل فائدة. ف اجلدول الآتي فوائد دلَّ عليها احلديث, حدِّ

مو�سعها من احلديثالفائدةم

ار�ت.1 �لم�سائب �لتي ت�سيب �لموؤمن كفَّ

2

و�سيلة  خــري  �هلل  �إىل  و�لــلــجــوء  �لــدعــاء 

لتخفيف �مل�سائب.

�س�س11

�س�س33

�س�س44

�س�س22

التقـويـم
التقـويـم





د  اإن جمتمع وطننا الغايل اململكة العربية ال�سعودية جمتمع اإ�سالمي قائم على التعاون والتكافل، حيث حدَّ

الإ�سالم ما يقوم به كل فرد؛ ليتحقق بذلك الت�سارك يف بناء املجتمع، ولي�سري وفق �سرع اهلل.

 الـوحـدة الثانية الـوحـدة الثانية

امل�س�ؤولية يف الإ�سالمامل�س�ؤولية يف الإ�سالم
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 k ُعَمَر  ْبَن  اهلِل  َعْبَد  َعْن   66

َم�ْس�ؤُوٌل  ُكْم  َوُكلُّ َراٍع  ُكْم  »ُكلُّ َيُق�ُل:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َر�ُس�َل  �َسِمْعُت  َقاَل: 

ُجُل َراٍع ِف اأَْهِلِه َوُهَ� َم�ْس�ؤُوٌل َعْن  ِتِه؛ َوالرَّ ِتِه؛ اْلإَِماُم َراٍع و َم�ْس�ؤُوٌل َعْن َرِعيَّ َعْن َرِعيَّ

اِدُم َراٍع ِف َماِل �َسيِِّدِه وَم�ْس�ؤُوٌل  ِتَها؛ َواْلَ ِتِه؛ َواْلَمْراأَُة َراِعَيٌة ِف َبْيِت َزْوِجَها َوَم�ْس�ؤُوَلٌة َعْن َرِعيَّ َرِعيَّ

وٌل  ُكْم َراٍع وَم�ْس�ؤُ ِتِه, َوُكلُّ وٌل َعْن َرِعيَّ ُجُل َراٍع ِف َماِل اأَِبيِه وَم�ْس�ؤُ ِتِه, َقاَل: َوَح�ِسْبُت اأَْن َقْد َقاَل: َوالرَّ َعْن َرِعيَّ

 .
)1(

ِتِه« َعْن َرِعيَّ

ِني َفَقْد َع�َسى اهلَل َوَمْن           َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة  َعْن النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َمْن اأََطاَعِني َفَقْد اأََطاَع اهلَل َوَمْن َيْع�سِ

.
)2(

ُيِطْع اْلأَِمرَي َفَقْد اأََطاَعِني َوَمْن َيْع�ِص الأَِميَر َفَقْد َع�َساِن«

77

⁎ �سبق التعريف بالراويني.

)1( اأخرجه البخاري برقم: )893(، وم�سلم برقم: )1829(.       )2( اأخرجه البخاري برقم: )2957(، وم�سلم برقم: )1835(واللفظ له.

الدر�س اخلام�سالدر�س اخلام�س

معناهاالكلمة

كلكم موؤمتن. كلكم راع

رعيته
الرعية: عامة النا�س الذين عليهم واٍل يرعى 

م�ساحلهم واأمورهم.

احلاكم وهو خادم احلرمني ال�سريفني حفظه اهلل.الإمام

حق�ق الراعي والرعيةحق�ق الراعي والرعية



187 )1( اأخرجه م�سلم برقم: )1851(.

11  ي�سلح المجتمع بطاعة الحاكم، لأن طاعته من طاعة اهلل ور�سوله ملسو هيلع هللا ىلص.

22   اأطيع ولي الأمِر خادم الحرمين ال�سريفين واْحَت�ِسب الأجر في اأداء ما ُوِكل اإلي من م�سوؤولية، وا�ستعين باهلل في ذلك. 

ط الم�سلم في ما ُوِكل اإليه من م�سوؤولية، فاإن اهلل �سي�ساأله عنها ويجازيه على تفريطه فيها، فكفى بالمرء  ٣٣   اإذا َفرَّ

اإثمًا اأن ي�سيع من هو م�سوؤول عنهم.

ورعاية م�سالحهم  العدل  وتحقيق  رعيته  في  �سرع اهلل  لإقامة  الحاكم  م�سوؤولية  الم�سوؤوليات  اأعظم هذه  ٤٤   من 

العامة والخا�سة، وهذا ما ن�ساهده وهلل الحمد في قيادتنا الر�سيدة التي تحّكم �سرع اهلل في كل �سوؤون الحياة.

٥٥   في طاعة الحاكم، اجتماع الكلمة، وح�سول الأمن، و.................................... .

66   من حقوق الراعي على رعيته:

- ال�سمع والطاعة والجتماع على كلمته، وعدم الخروج عليه اأو نق�س بيعته، قال  ملسو هيلع هللا ىلص: »َمن َماَت َولي�َس في ُعُنِقِه 

؛ ِلَما في الخروج عليه من اختالل الأمن وتفكك المجتمع وانق�سامه وتناحره. 
)1(

ًة« َبْيَعٌة، َماَت ِميَتًة َجاِهِليَّ

- ن�سرته والجهاد تحت رايته والدعاء له. 

عالم يدل �لجمع بين طاعة �لله ور�سوله ملسو هيلع هللا ىلص، وطاعة ولي �لأمر، ودلل على ر�أيك من نشاط

�لقر�آن �لكريم.
١

من معاين احلديثمن معاين احلديث

�سل�كية �سل�كيةتطبيقات  تطبيقات 

اأحر�ص على القيام مبا كلفني اهلل من م�س�ؤولية دون تفريط.

اأطيع ويل الأمر واأحت�سب الأجر ف ذلك.
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ا�ستنبط احلكمة من �سم�لية امل�س�ؤولية ف الإ�سالم.

ما الفائدة من تكرار جملة )كلكم راع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته(؟

ملاذا ُقرنت طاعة اهلل ور�س�له بطاعة ويل الأمر؟ اذكر الدليل من القراآن الكرمي.

ما النتيجة املت�قعة عند قيام كل م�س�ؤول باأمانته؟

�س�س11

�س�س33

�س�س44

�س�س22

التقـويـم
التقـويـم
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ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيِّ  َعْن    ُهَرْيَرَة  اأَِبي  َعْن   88

َ�اِن اهلِل َل ُيْلِقي  َقاَل: »اإِنَّ اْلَعْبَد َلَيَتَكلَُّم ِباْلَكِلَمِة ِمْن ِر�سْ

ِباْلَكِلَمِة ِمْن  َلَيَتَكلَُّم  اْلَعْبَد  َواإِنَّ  َدَرَجاٍت,  ِبَها  َيْرَفُعُه اهلُل  َباًل  َلَها 

)1(
�َسَخِط اهلِل َل ُيْلِقي َلَها َباًل َيْهِ�ي ِبَها ِف َجَهنََّم«. 

)1( اأخرجه البخاري برقم: )٦1٤٠(.

معناهاالكلمة

فيما ير�سي اهلل.من ر�س�ان اهلل 

ل يبايل بها ول يهتم.ل يلقي لها باًل 

منازل اجلنة.درجات

فيما يغ�سب اهلل.من �سخط اهلل

ي�سقط.يه�ي

⁎ �سبق التعريف بالراوي.

الدر�س ال�ساد�سالدر�س ال�ساد�س

حفظ الل�سانحفظ الل�سان

تمهيدتمهيد
اإليه:  تو�سلتم  ما  واكتب  ْيه(  َفكَّ بني  الرجل  )مقتل  املثل:  بهذا  احلديث  ارت��ب��اط  زمالئك  مع  ناق�س 

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

  اإن الإن�سان لريتفع مقامه اأو ينخف�س عند النا�س ب�سبب كالمه، وكذلك يرتفع مقام العبد 

اأو ينخف�س عند اهلل ب�سبب كالمه كما ف احلديث الآتي:
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الل�سان نعمة عظيمة من ِنَعم اهلل، به تتكلم وتبني ما يف نف�سك، قال تعاىل يف �سورة البلد: چ  

.
  چ)1(

الل�سان من اأكرث اجلوارح حركة، فالإن�سان يتكلم كثرًيا بال م�سقة ول تعب، وقد ي�ستعمل الل�سان يف اخلري اأو يف ال�سر. 

ا�ستعمال الل�سان فيما ير�سي اهلل �سبٌب يف رفع درجتك ومكانتك عند اهلل، ومن اأمثلة ذلك: 

.......................................     ا�ستعمال الل�سان يف ذكر اهلل تعاىل.    

.......................................     ا�ستعمال الل�سان يف ن�سر اخلري.     

  ا�ستعمال الل�سان يف الدفاع عن املظلوم.  

ا�ستعمال ل�سانك فيما يغ�سب اهلل ويكرهه �سبٌب يف �سقائك ودخولك النار، ومن اأمثلة ذلك: 

.......................................      ا�ستعمال الل�سان يف ال�سب وال�ستم.     

.......................................      ا�ستعمال الل�سان يف الكذب وال�سخرية.    

  ا�ستعمال الل�سان يف اتهام الآخرين والفرتاء عليهم. 

د ل�سانك قول اخلري وترك الباطل، ول حتتقر من الكلمات �سيئًا؛ �سواًء يف اخلري اأو ال�سر، فاهلل تعاىل يكتب ذلك  َعوِّ

.
ويجازيك به، قال تعاىل: چ   چ)2(

حاذر اأن يكون كالمك �سببًا  يف خ�سارة احل�سنات، وك�سب العداوات.

11

22

٣٣

٤٤

٥٥

66

�سل�كية �سل�كيةتطبيقات  تطبيقات 

اأ�سغل ل�سان بالذكر والكالم النافع الذي ير�سي اهلل تعاىل. 

اأحفظ ل�سان عن التلفظ مبا ي�سخط اهلل تعاىل. 

)2( �سورة ق اآية: )18(. )1( �سورة البلد اآية: )9-8(. 

من معاين احلديثمن معاين احلديث
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ين", بيِّ �سحة العبارة من خالل درا�ستك للحديث ال�سابق. "الكلمة �سالح ذو َحدَّ

مثِّل لكلمة اأدخلت �ساحبها النار, وكلمة اأدخلت �ساحبها اجلنة.

ح دللة الآية الكرمية على  چ، و�سِّ قال تعاىل: چ     

وج�ب حفظ الل�سان.

علِّل: يعدُّ اأب� هريرة  من اأكرث ال�سحابة رواية للحديث.

�س�س11

�س�س33

�س�س44

�س�س22

التقـويـم
التقـويـم





لالأخالق الفا�سلة مكانة كبرية يف حياة الأمم، ولأهمية الأخالق ُعني الإ�سالم بها واأثنى على من تاأدب 

التي  وال�سلوك  الأخالق  الآخرة، ومن  ملسو هيلع هللا ىلص يف  نبينا حممد  اإىل  النا�س منزًل  اأقرب  بل جعله من  بها، 

تناق�سها هذه الوحدة خلق: التي�سري، وال�سدقة، والتوا�سع، وال�ستقامة.

 الـوحـدة الثالثة الـوحـدة الثالثة

اأخالق و�سل�ك رغب فيها الإ�سالماأخالق و�سل�ك رغب فيها الإ�سالم
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َ َر�ُس�ُل  99 َعْن َعاِئ�َسَة  اأَنََّها َقاَلْت: )َما ُخريِّ

اإِْثًما  َيُكْن  َلْ  َما  اأَْي�َسَرُهَما  اأََخَذ  اإِلَّ  اأَْمَرْيِن  َبْيَ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل 

ْبَعَد النَّا�ِص ِمْنُه, َوَما اْنَتَقَم َر�ُس�ُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص  َفاإِْن َكاَن اإِْثًما َكاَن اأَ

 
)1(

ِلَنْف�ِسِه اإِلَّ اأَْن ُتْنَتَهَك ُحْرَمُة اهلِل َفَيْنَتِقَم هلِلِ ِبَها(.

)1( اأخرجه البخاري برقم: )35٦٠(، وم�سلم برقم: )2327(.

الدر�س ال�سابعالدر�س ال�سابع

تمهيدتمهيد

اأم���ام���ك  ���س��ف��رك  اأث����ن����اء   يف 

مق�سدك،  اإىل  لت�سل  ط��ري��ق��ان 

والآخ��ر  وط��وي��ل،  �ساق  اأحدهما 

�سه��ل وخم�ت�س�ر، فاأيهما ت�سلك؟

اأمامك  وم��ب��داأ،  بفكرة  زميلك  اإق��ن��اع  اأردت 

طريقان لت�سل اإىل مق�سدك اأحدهما باللني 

ال�سوت،  ورف���ع  بالعنف  والآخ����ر  وال��رف��ق، 

فاأيهما ت�سلك؟

بع�س  تف�سله  قد  والغلظة  العنف  م�سلك  اإن 

الطباع الب�سرية، ولكن ماذا كان يف�سل نبينا 

لتتعرف  الآت���ي  اق���راأ احل��دي��ث  ملسو هيلع هللا ىلص،  حممد 

على ذلك :

الُي�سر وال�َسماَحةالُي�سر وال�َسماَحة
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عائ�شة بنت اأبي بكر عائ�شة بنت اأبي بكر 
، ولدت بعد البعثة، كانت من اأحب الن�ساء اإىل  هي اأم املوؤمنني عائ�سة بنت اأبي بكر ال�سديق 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص، متيزت بالعلم والذكاء وقوة احلفظ، وكانت من اأفقه النا�س واأعلمهم، حتى كان كبار 

اأحاديثها عن  بلغ عدد  للحديث  ال�سحابيات رواية  اأكرث  العلم، وهي  ي�ساألونها عن    ال�سحابة 

ملسو هيلع هللا ىلص تويف يف حجرتها ودفن فيها، كانت حمبة  اأن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص )221٠( حديًثا، ومن ف�سلها  النبي 

لالإنفاق يف �سبيل اهلل، بعث لها معاوية  مرة ) 1٠٠،٠٠٠ ( درهم فما اأم�ست اإل وقد ت�سدقت 

بها، توفيت  باملدينة �سنة ) 57 ( من الهجرة.

11   من �سفات نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، ال�سماحة وحب الي�سر وال�سهولة يف الأمر، وكراهة الت�سديد على النف�س، فلنا فيه اأ�سوة 

ح�سنة، فاحر�س على انتهاج منهجه يف اختيار اأ�سهل الأمور ما مل يكن اإثمًا.

22   من اأمثلة الأخذ بالأي�سر: حتمل اأذى النا�س وعدم النت�سار للنف�س، والر�سا بالربح القليل عند البيع وال�سراء، والأخذ 

باملتي�سر يف املاأكل وامل�سرب وامللب�س واملركب، و ...............................................

٣٣  الت�سديد على النف�س، وق�سد امل�سقة، لي�س من اأخالق الإ�سالم، فقد دعا النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالهالك على املت�سددين.

٤٤   من اأمثلة الت�سدد وعدم الأخذ بالأ�سهل: ال�سيام يف ال�سفر ال�ساق، ..............................................، ........................

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

معناهاالكلمة

بني اأمرين من اأمور الدنيا.بي اأمرين

هما.اأي�سرهما َخفَّ
َ
اأ

ما عاقب اأحدًا انت�سارًا لنف�سه.وما انتقم لنف�سه

ما حرم اهلل فعله.حرمة اهلل

باإقامة حدوده.فينتقم هلل بها

التعريفالتعريف

بالراويبالراوي

من معاين احلديثمن معاين احلديث
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�سل�كية �سل�كيةتطبيقات  تطبيقات 

اأختار الأي�سر من الأم�ر ما ل يكن اإثماً.

اأبتعد عما فيه اإثم ول� َرِغَبْتُه نف�سي.

دلَّ احلديث على بع�ص اأخالق النبي ملسو هيلع هللا ىلص و�سفاته, اذكر ثالثاً منها.  

ا�ستنبط من احلديث حكماً فقهيًّا.

كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص ل ينت�سر لنف�سه, مثِّل مبثال من م�اقفه ملسو هيلع هللا ىلص يدل على ذلك.

هل ي�سح و�سف اأحكام الإ�سالم بالت�سدد؟ وملاذا؟ 

�س�س11

�س�س33

�س�س44

�س�س22

٥٥

66

77

الإ�سالم دين ُي�سر، واأحكامه فيها تي�سري وتلبية حلاجات النا�س، فالعمل بها وتطبيقها اأخذ بالتي�سري.

لي�س من التي�سري التهاون يف اإقامة احلدود، و ترك النت�سار حلرمات اهلل اإذا انتهكت، لأن ذلك يف�سي اإىل الوقوع 

يف الإثم وانت�سار الف�ساد.

النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان اأبعد النا�س عن الإثم، فال ي�سح التهاون بالوقوع يف الإثم بحجة التي�سري وعدم الت�سدد.

التقـويـم
التقـويـم

 حدد مع مجموعتك متى يكون ترك �لنت�سار للنف�س �سماحة ورفعة؟ ومتى نشاط

يكون ذلة ومهانة؟
١
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1010 َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة  َقاَل:َقاَل 

َرٍة ِمْن َك�ْسٍب َطيٍِّب  َق ِبَعْدِل َتْ  ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َت�َسدَّ
ِ
َر�ُس�ُل اهلل

ُلَها ِبَيِميِنِه ُثمَّ ُيَربِّيَها ِل�َساِحِبِه  يَِّب َواإِنَّ اهلَل َيَتَقبَّ َوَل َيْقَبُل اهلُل اإِلَّ الطَّ

.
)1(

َبِل« ُه َحتَّى َتُك�َن ِمْثَل اجْلَ َكَما ُيَربِّي اأََحُدُكْم َفُل�َّ

ناق�س مع زمالئك �سور التكافل والتاآزر يف املجتمع الإ�سالمي واكتب ما تو�سلتم اإليه: 

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

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

ثم اقراأ احلديث الآتي لتكت�سف اإحدى �س�ر التكافل التي اأمر الإ�سالم بها: 

)1( اأخرجه البخاري برقم: )1٤1٠(، وم�سلم برقم: )1٠1٤(.

الدر�س الثامنالدر�س الثامن

تمهيدتمهيد

معناهاالكلمة

ما ي�ساوي مترة.ِبَعْدل ترة

َعَمل.ك�سب 

يها.ُيَربِّيها ُيَنمِّ

ه الُمْهر وهو ولد الفر�س الذي ُفِطم عن اأمه.َفُل�َّ

َدقة َدقةف�سُل ال�سَ ف�سُل ال�سَ
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�سل�كية �سل�كيةتطبيقات  تطبيقات 

من ثمرات ال�سدقة

...............................................................................................................طهرة للمال

٥٥ ،.............................. باملباح،  التجارة  مثل:  حالل  ك�سب  من  كانت  اإذا  اأجرها  وي�ساعف  ال�سدقة  اهلل  يقبل 

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

م�ساعفة اهلل لل�سدقة وتربيته لها دليل على كرم اهلل �سبحانه، وعظيم ف�سله. 66

اأَْحِر�ُص على الك�سب احلالل واأُْكرِثُ من ال�سدقة �سكراً هلل على نعمه.

الدين الإ�سالمي يدعو اإىل التكافل والتعاون بني اأتباعه، ليحققوا مبداأ الأخوة، ويكونوا كاجل�سد الواحد.

مبادرة ال�سحابة  لطلب النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

ال�سدقة اإحدى �سور التكافل والتعاون يف املجتمع، حيث يعطف الغني مباله على الفقري. 

من ثمرات ال�سدقة وفوائدها: 

11

22

٣٣

٤٤

�كتب مع مجموعتك كيف يكون �إظهار �ل�سدقة �سبًبا لم�ساعفة �لأجر؟نشاط
١

دلَّ احلديث على ف�سل اهلل تعاىل وكرمه, اذكر وجه دللته على ذلك.

ُه(. ماملراد ب�)َعْدل التمرة(؟, وما معنى )َفُل�َّ

ا�ستنبط ثالثاً من ف�ائد احلديث. 

�س�س11

�س�س33

�س�س22

التقـويـم
التقـويـم

من معاين احلديثمن معاين احلديث
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ْب�ِن  َجِري�ٍر  َع�ْن   1111

�ْدِر  ملسو هيلع هللا ىلص ِف �سَ َر�ُس��ِل اهلِل  ِعْن�َد  �ا  َقاَل:ُكنَّ   َعْب�ِداهلِل 

َتاِب�ي النَِّم�اِر اأَْو اْلَعَب�اِء ُمَتَقلِّ�ِدي  النََّه�اِر َق�اَل: َفَج�اَءُه َق�ْ�ٌم ُحَف�اٌة ُع�َراٌة ُمْ

َر َوْجُه َر�ُس��ِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِلَما َراأَى  َر َفَتَمعَّ ُهْم ِمْن ُم�سَ َر َبْل ُكلُّ ُتُهْم ِمْن ُم�سَ �ُي�ِف َعامَّ ال�سُّ

َن َواأََقاَم َف�َسلَّى ُث�مَّ َخَطَب َفَقاَل: چ   ذَّ ِبِه�ْم ِم�ْن اْلَفاَق�ِة َفَدَخ�َل ُث�مَّ َخ�َرَج َفاأََم�َر ِب�اَلًل َف�اأَ

َواْلآَي�َة   
چ)1( چ اْلآَي�ِة  اآِخ�ِر  اإِىَل 

چ  
َق َرُج�ٌل ِم�ْن ِديَن�اِرِه ِم�ْن   َت�َس�دَّ

چ )2( �ْس�ِر چ ِت�ي ِف احْلَ الَّ

ٍة َكاَدْت  رَّ َرٍة, َفَجاَء َرُجٌل ِمْن اْلأَْن�َساِر ِب�سُ ِرِه َحتَّى َقاَل: َوَلْ� ِب�ِس�قِّ َتْ اِع َتْ ِه ِمْن �سَ اِع ُبرِّ ِدْرَهِمِه ِمْن َثْ�ِبِه ِمْن �سَ

�ُه َتْعِج�ُز َعْنَه�ا َب�ْل َق�ْد َعَج�َزْت, ُث�مَّ َتَتاَب�َع النَّا��ُص َحتَّ�ى َراأَْي�ُت َكْ�َمْيِ ِم�ْن َطَعاٍم َوِثَياٍب َحتَّى َراأَْيُت َوْجَه َر�ُس��ِل اهلِل  َكفُّ

�ُه ُمْذَهَب�ٌة َفَق�اَل َر�ُس��ُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َم�ْن �َس�نَّ ِف اْلإِ�ْس�اَلِم �ُس�نًَّة َح�َس�َنًة َفلَ�ُه اأَْجُرَه�ا َواأَْج�ُر َم�ْن َعِم�َل  ملسو هيلع هللا ىلص َيَتَهلَّ�ُل َكاأَنَّ
َئًة َكاَن َعلَْي�ِه ِوْزُرَه�ا َوِوْزُر َم�ْن  �ْن اأُُج�ِرِه�ْم �َس�ْيٌء, َوَم�ْن �َس�نَّ ِف اْلإِ�ْس�اَلِم �ُس�نًَّة �َس�يِّ

ِ
ْن َيْنُق��َص م ِبَه�ا َبْع�َدُه ِم�ْن َغ�رْيِ اأَ

 .
)٣(

َعِم�َل ِبَه�ا ِم�ْن َبْع�ِدِه ِم�ْن َغ�رْيِ اأَْن َيْنُق��َص ِم�ْن اأَْوَزاِرِه�ْم �َس�ْيٌء«

)1( �سورة الن�ساء اآية: )1(.                     )2( �سورة احل�سر اآية: )18(.            )3( اأخرجه م�سلم برقم: )1٠17(.

الدر�س التا�سعالدر�س التا�سع

مدح اهلل املت�سدقني واملت�سدقات واأخرب ر�سوله  باأن ال�سدقة تكفر اخلطيئة وتبارك يف 

املال. وبني اأيدينا حديث عظيم القدر جليل ال�ساأن  يف قوم قدموا على ر�سول اهلل  وقد 

اأ�سابهم من الفقر ما تعّرت معه اأج�سامهم. 

تاأمل هذا احلديث من خالل املواقف التالية:

موقف ر�سول اهلل  منهم اأول واآخًرا  	

موقف اأولئك القوم الذين ل يح�سدون على حالهم. 	

	 . موقف ذلك ال�سحابي الأن�ساري

تمهيدتمهيد

التكاُفل الإجِتماعيالتكاُفل الإجِتماعي
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معناهاالكلمة

ل النهار.�سدر النهار اأوَّ

لب�سي.متابي

  ال�سوف املخطط كاأنه جلد منر.النمار
)2(

جمع منرة وهي اإزار

قبيلة من قبائل العرب.م�سر

فتغري وجهه من الإ�سفاق عليهم.فتمعر وجه ر�س�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

ال�ساع : مكيال معروف ي�سع 3 كغم تقريًبا، والرُبُّ هو احلنطة.�ساع بره

ة رَّ بكي�س النقود.ِب�سُ

تثنية »َكوم« وهو ا�سم للمكان املرتفع كالرابية، واملراد ال�سيء الكثري.ك�مي

ي�سيء من الفرح والبتهاج.يتهلل

ال�سيء املطلي بالذهب.ُمْذَهبة

من عمل عماًل تبعه عليه غريه.من �َسنَّ

  جرير بن عبداهلل  جرير بن عبداهلل
هو ال�سحابي اجلليل جرير  بن عبد اهلل البجلي ، اأبو عمرو، اأ�سلم يف  �سنة ع�سر من الهجرة، و�سفه 

، بعثه النبي 
)1(

النبي ملسو هيلع هللا ىلص باأنه من خري اأهل اليمن فقال: اإنه �سيدخل عليكم من هذا الفج من خري ذي مين

ملسو هيلع هللا ىلص اإىل ذي اخَلَل�سة )�سنم لدو�س( فهدمها ودعا له حني بعثه، فقال: اللهم ثبته واجعله هادًيا مهدّيًّا.
قال جرير بن عبداهلل : ما حجبني ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص منذ اأ�سلمت، ول راآين اإل تب�سم يف وجهي.

كان من اأغ�س النا�س َطْرفا، وكان �سيدًا يف قومه، �سارك يف فتح القاد�سية و كان له اأثر عظيم و كان على 

ميمنة �سعد بن اأبي وقا�س ، مات  �سنة )51( من الهجرة.

)1( اأخرجه الن�سائي يف الكربى برقم:)83٠2 ( و�سححه ابن خزمية برقم: )1798(.

)2( الإزار: هو ما يلب�س على ن�سف اجل�سم الأ�سفل، كمثل لبا�س املحرم بالعمرة اأو احلج.

التعريفالتعريف

بالراويبالراوي
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�سل�كية �سل�كيةتطبيقات  تطبيقات 

و�سفقتك  لهم،  لتقدمي اخلري  املحتاجني، وحبك  اهتمامك بحال  دليل على  بالقليل  ولو  والبذل  بال�سدقة  قيامك 

عليهم.

كلما كنت مبادرًا للخري �سابًقا اإليه كان ذلك اأعظم لأجرك واأجزل لثوابك؛ حيث يكتب اهلل لك مثل اأجور من اقتدوا 

بك يف هذا العمل.

احر�س على اأن تكون قدوة يف اخلري، ول تكن قدوة يف ال�سر؛ فتتحمل اأوزار من عمل مبثل عملك اقتداًء بك.

11

22

٣٣

اأُ�َساِبُق اإىل فعل الري ابتغاء مر�ساة اهلل تعاىل ولأحظى باأجر من اقتدى بي ف ذلك.

عن �أبي هريرة  قال: قال ر�سول �لله : »�أيها �لنا�س �إن �لله طيب ل يقبل �إل طيًبا نشاط

و�إن �لله �أمر �لموؤمنين بما �أمر به �لمر�سلين فقال تعالى: چ

چ،  چ تعالى  چ وقال 

ثم ذكر �لرجل يطيل �ل�سفر �أ�سعث �أغبر يمد يديه �إلى �ل�سماء يا رب يا رب، ومطعمه 

نَّى ي�ستجاب لذلك« )١( ي بالحر�م، َفاأَ حر�م، وم�سربه حر�م، وملب�سه حر�م، وُغذِّ

بالتعاون مع مجموعتك: ��ستنبط ثالثة �آد�ب من �آد�ب �ل�سدقة. 

١

)1( اأخرجه م�سلم برقم: ) 1٠15(.

من معاين احلديثمن معاين احلديث
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. اذكر ف�سيلتي لل�سحابي اجلليل: جرير بن عبداهلل

كيف تك�ن ال�سدقة اإحدى �س�ر التكافل ف املجتمع؟

اذكر �س�رتي من �س�ر القدوة احل�سنة.

اإظهار ال�سدقة قد يك�ن �سبًبا مل�ساعفة الأجر, وقد يك�ن �سبباً للعق�بة, بيِّ ذلك.

�س�س11

�س�س33

�س�س44

�س�س22

التقـويـم
التقـويـم
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َع�ْن ِع�َي�ا�ِص التميمي  َقاَل: 

َتَ�ا�َسُع�ا  اأَْن  اإِيَلَّ  اأَْوَحى  اهلَل  »اإِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َر�ُس�ُل  َق�اَل 

)1(
َحتَّى َل َيْبِغي اأََحٌد َعلَى اأََحٍد َوَل َيْفَخَر اأََحٌد َعلَى اأََحٍد«.

1212

  عيا�س التميمي  عيا�س التميمي

هو ال�سحابي اجلليل عيا�س التميمي املجا�سعي، كان �سديًقا لر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قدمًيا، وفد على النبي ملسو هيلع هللا ىلص قبل 

 ،
)2(

اأن ي�سلم ومعه جنيبة يهديها اإليه، فقال: »اأ�سلمت ؟« قال: ل. قال: »اإن اهلل نهاين اأن اأقبل َزْبد امل�سركني«

فاأ�سلم فقبلها منه، �سكن الب�سرة وتويف فيها.

)1( اأخرجه م�سلم برقم: )28٦5(.

)2(  اأخرجه اأبو داود برقم: )3٠57(، والرتمذي برقم: )1577(، ومعنى ) زبد امل�سركني (: هداياهم، واأما رد هدية عيا�س حال �سركه وقبول هدية 

بع�س امل�سركني كاملقوق�س والنجا�سي، فالمتناع من قبول الهدية يف حق من يريد بهديته التودد واملوالة، وقبول الهدية يف حق من يرجى بذلك 

تاأني�سه وتاأليفه على الإ�سالم )فتح الباري 231/5(.

التعريفالتعريف

بالراويبالراوي

 قال ال�ساعر:

توا�سع تكن كالنجم لح لناظر

 على �سفحات املاء وهو رفيع

ول َتُك كالدخ�ان يعلو بنف�س�����ه

اإىل طبق�ات اجلو وهو و�سيع

الدر�س العا�سرالدر�س العا�سر

تمهيدتمهيد

ع عف�سُل الت�ا�سُ ف�سُل الت�ا�سُ
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م�سطلحاتم�سطلحات

11  املُْلك والعظمة واجَلرَبوت والكمال هلل وحده ل �سريك له، واخللق عبيٌد هلل اأذلُء بني يديه.

22   من علم حقيقة خالقه �سبحانه وما يت�سف به من الكمال والعلم، وعلم حقيقة نف�سه وما تت�سف به من اجلهل 

ع خللقه. والظلم؛ عرف افتقاره اإىل ربه، وَتَوا�سَ

٣٣  خلق التوا�سع من الأخالق العظيمة حيث اأمر اهلل به، واأوحى لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص اأن ياأمر النا�س بالت�ساف به.

ه، وعدم ال�سعور بالف�سل على النا�س، ومعاملتهم برفق ولني ل بعلو وا�ستكبار. ٤٤      التوا�سع يكون بقبول احلق وعدم ردِّ

من اأمثلة التوا�سع: ...................................، ....................................

٥٥  التوا�سع له ثمرات عظيمة يف الدنيا والآخرة منها:

معناهاالكلمة

اأعلمني، والوحي: الإعالم اخلفي.اأوحى اإيلَّ

يتجاوز احلد وي�ستطيل على النا�س بغري حق.يبغي

يباهي بنف�سه ويدعي العظمة وال�سرف.يفخر

التواضع: هو ُخُلٌق حسن يبعث على لني اجلانب، واخلضوع للحق، وعدم االغترار بالنفس. 

من ثمرات الت�ا�سع

حمبة اهللاملحبة بني النا�س املنع من الظلم والبغي

يف الدنيا

رفعة املنزلة

يف الآخرة

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

من معاين احلديثمن معاين احلديث
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مما ينتج عن ترك التوا�سع: الفخر والبغي، وهما من الأخالق املذمومة التي ت�سبب القطيعة والختالف.

وخدمتهم، النا�س  اإىل  والإح�سان  معهم،  والأك��ل  وامل�ساكني،  الفقراء  خمالطة  واللني:  التوا�سع  على  يعينك  مما 

 و.......................................................

الفخر والتباهي له �سور كثرية، منها: الفخر بالأن�ساب، الفخر باملال واجلاه، .....................................

البغي هو التعدي على اخللق، ومن �سوره: الطعن يف الأن�ساب، اأكل اأموال النا�س بالباطل، .........................

من الآثار املرتتبة على الفخر والبغي: ظهور احلقد، انت�سار الظلم، ...............................................

66

77

88

99

�سل�كية �سل�كيةتطبيقات  تطبيقات 

اأت�ا�سع للنا�ص ول اأتكرب عليهم.

اأبتعد عن البغي و الفخر.

1010

�أكتب مقارنة مع مجموعتي عن �لتو��سع، و�لذلة و�لمهانة؟نشاط
١

الت�ا�سع خلق نب�ي كرمي, كيف دل حديث الدر�ص على ف�سل الت�ا�سع وعل� منزلته؟ 

اذكر اأمرين من الأم�ر التي تعي على الت�ساف بخلق الت�ا�سع.

اذكر عملي من الأعمال التي تدل على الت�ا�سع, وعملي من الأعمال التي تناف الت�ا�سع.

ما ق�سة اإ�سالم ال�سحابي عيا�ص التميمي ؟

�س�س11

�س�س33

�س�س44

�س�س22

التقـويـم
التقـويـم
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  الثََّقِفيِّ  اهلِل  َعْبِد  ْبِن  �ُسْفَياَن  َعْن   

َقاَل:ُقْلُت َيا َر�ُس���َل اهلِل: ُقْل يِل ِف اْلإِ�ْس��������اَلِم َق��������ْ�ًل 

َك َقاَل: »ُقْل اآَمْنُت ِباهلِل ُثّم ا�ْسَتِقْم«.  َحًدا َغرْيَ ُل َعْنُه اأَ َل اأَ�ْساأَ

 )1( اأخرجه م�سلم برقم: )38(، واأحمد: )٤13/3(واللفظ له.

1٣1٣

  شفيان بن عبداهلل  �شفيان بن عبداهلل�

هو ال�سحابي اجلليل �سفيان بن عبد اهلل الثقفي، اأبو عمرو، اأ�سلم مع وفد الطائف، وله عمر  على 

الطائف. 

التعريفالتعريف

بالراويبالراوي

الدر�س احلادي ع�سرالدر�س احلادي ع�سر

تمهيدتمهيد
ال�سوؤال اجليد املفيد يدل على ع��ق��ل �ساح�ب��ه وحر�س�ه على ما ينفعه، وقد كان ال�سحابة 

 يحر�سون على العلم، وانتقاء ال�سوؤال الذي يجمع لهم خ�سال اخلري كما ف �س�ؤال 

ال�سحابي اجلليل �سفيان بن عبداهلل k للنبي ملسو هيلع هللا ىلص الذي ورد ف احلديث الآتي:

ال�سـِتقامـةال�سـِتقامـة
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نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص اأوتي جوامع الكلم، حيث يتكلم بالكلمة واجلملة الواحدة التي حتمل املعاين العظيمة الكثرية.

من جوامع الكلم اإجابته ملسو هيلع هللا ىلص ل�سفيان الثقفي  بقوله: » قل اآمنت باهلل ثم ا�ستقم «.

جمعت هاتان الكلمتان معاين الإ�سالم والإميان كلها، فاأمر ملسو هيلع هللا ىلص بتجديد الإميان بالل�سان مع موافقة القلب، واأمر 

بال�ستقامة على اأعمال الطاعات والنتهاء عن جميع املخالفات.

وافق جواب النبي ملسو هيلع هللا ىلص قوله تعاىل:......................................................................... �سورة ف�سلت اآية رقم )3٠(.

يدخل يف معنى ال�ستقامة: ا�ستقامة القلب على التوحيد وعدم ال�سرك باهلل، وال�ستقامة بفعل الطاعات الظاهرة 

والباطنة وترك املنهيات.

ال�ستقامة على العمل ال�سالح وال�ستمرار على ذلك يحتاج اإىل جماهدة النف�س وجماهدة ال�سيطان.

من الأمور التي تعينك على ال�ستقامة: ال�سحبة ال�ساحلة ..............................، و .........................  

مما ينتج عن ترك ال�ستقامة: الوقوع يف املعا�سي، .................................، و ................................

11

22

٣٣

٤٤

٥٥

�سل�كية �سل�كيةتطبيقات  تطبيقات 

اأجتهد ف ال�ستقامة على دين اهلل.

اأ�سلك الأ�سباب التي تعي على ال�ستقامة والثبات على دين اهلل تعاىل.

اأحذر من الأ�سباب التي ت�ؤدي اإىل النتكا�ص, واأ�ساأل اهلل تعاىل اأن يجنبني اإياها.

77

88

66

نشاط
. ل�سفيان  قر�أ �سورة �لفاتحة، ثم بيِّن �لعالقة بينها وبين و�سية �لنبي�

١

من معاين احلديثمن معاين احلديث
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بعد درا�ستك للحديث ومعانيه, �سع تعريًفا منا�سًبا لال�ستقامة.

ح دللة احلديث على من�زلة ال�ستقامة.  و�سِّ

ٱ  چ  ٹ  ٹ  الآي��ت��ي  هاتي  من  ال�ستقامة  ثمرات  من  اثنتي  ا�ستنبط  ع��دي��دة,  ثمرات  لال�ستقامة 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ.

�س�س11

�س�س33

�س�س22

التقـويـم
التقـويـم



الدعوة اإىل اهلل والإ�سالح وظيفة الر�سل والأنبياء عليهم ال�سالة وال�سالم، فكل نبي كان يدعو قومه 

اإىل توحيد اهلل وعبادته، وتطهري املجتمعات من الف�ساد، وذلك باحلكمة، والبيان، والأمر باملعروف، 

والنهي عن املنكر، وهذه الوحدة ُتربز لك اأهمية امل�ساركة والتعاون يف الدعوة اإىل اهلل.

 الـوحـدة الرابعة الـوحـدة الرابعة

  الداللة على اخلري  الداللة على اخلري
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خرج اأحمد مع عائلته يف رحلة برية وَنِفَذ ما معهم من املاء فرجع اأحمد ليطلب لهم املاء ف�سلَّ طريقه فوجد 

راعيًا ف�ساأله عن الطريق فاأخربه واأر�سده، رجع اأحمد لعائلته وقد اأو�سكوا على الهالك ظماأً.

لقد كان يف جلب اأحمد املاء لعائلته اإنقاٌذ لهم، ولكن هل للراعي الذي دل اأحمد على الطريق م�ساركة يف ذلك؟

 اقراأ احلديثني التاليني لتتعرف على ذلك.  

  اْلأَْن�َصاِريِّ  َم�ْصُعوٍد  اأَِبي  َعْن 

َقاَل:َجاَء َرُجٌل اإَِل النَِّبيِّ  َفَقاَل: اإِنِّ اأُْبِدَع ِبي َفاْحِمْلِني, َفَقاَل: 

ُه َعلَى َمْن َيْحِمُلُه, َفَقاَل َر�ُصوُل اهلل : »َمْن  َما ِعْنِدي, َفَقاَل َرُجٌل: َيا َر�ُصوَل اهلِل اأََنا اأَُدلُّ

)1(

َدلَّ َعلَى َخْيٍ َفلَُه ِمْثُل اأَْجِر َفاِعِلِه«. 

ِعْنَدُه  َفاأََقْمَنا  ُمَتَقاِرُبوَن  َوَنْحُن �َصَبَبٌة  اإَِل النَِّبيِّ  اأََتْيَنا  قال:    عن مالك بن احلويرث            

اأَْو َقْد ا�ْصَتْقَنا �َصاأََلَنا  اأَْهلََنا  اأَنَّا َقْد ا�ْصَتَهْيَنا  ا َظنَّ  ِع�ْصِريَن َيْوًما َوَلْيلًَة َوَكاَن َر�ُصوُل اهلِل َرِحيًما َرِفيًقا َفلَمَّ

ْحَفُظَها  َناُه, َقاَل: »اْرِجُعوا اإَِل اأَْهِليُكْم َفاأَِقيُموا ِفيِهْم َوَعلُِّموُهْم َوُمُروُهْم َوَذَكَر اأَ�ْصَياَء اأَ ْن َتَرْكَنا َبْعَدَنا َفاأَْخَبْ َعمَّ

)2(

ُكْم«. ْكَبُ ُكْم اأَ ْن َلُكْم اأََحُدُكْم َوْلَيوؤُمَّ َلُة َفْلُيوؤَذِّ َرْت ال�صَّ لِّي َفاإَِذا َح�صَ �صَ
ْيُتُموِن اأُ لُّوا َكَما َراأَ اأَْو َل اأَْحَفُظَها َو�صَ

1414

1515

)2( اأخرجه البخاري برقم: )631(، وم�سلم برقم: )674(. )1( اأخرجه م�سلم برقم: )1893(.  

الدر�س الثاين ع�شرالدر�س الثاين ع�شر

تمهيدتمهيد

 الداللة على اخلري الداللة على اخلري
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معناهاالكلمة

مر�ست راحلتي فاأ�سبحت غري �ساحلة للركوب.اأبدع بي

اأعطني ما اأركب عليه.فاحملني

يعطيه ما يركب عليه.على من يحمله

ي�سمل الدللة على خريي الدنيا و الآخرة.خي

�سباب متقاربون يف ال�سن.�صببة متقاربون

تركنا يف اأهلنا.تركنا بعدنا

وذكر اأ�صياء

اأحكاًما وم�سائل من العلم، جاء يف بع�ض الروايات اأنها اأوقات 

ال�سالة، فلم يذكرها ال�سحابي لنت�سار العلم بها.

  اأبو م�صعود الأن�صاري  اأبو م�صعود الأن�صاري
مع  الثانية  العقبة  بيعة  �سهد  البدري،  الأن�ساري  ثعلبة  بن  عمرو  بن  عقبة  اجلليل  ال�سحابي  هو 

ا، و�سارك يف غزوة اأحد وما بعدها من الغزوات مع ر�سول اهلل ، روى  ال�سبعني وكان اأ�سغرهم �سنًّ

ا على اجتماع كلمة امل�سلمني، كارهًا للفنت  اأحاديث كثرية، معدود يف علماء ال�سحابة، كان حري�سً

قال:  اأو�سنا،   : لأبي م�سعود  قلنا  بن عمرو:  ب�سري  له  قال  اأنه  لأ�سحابه  و�ساياه  والقتتال، من 

، اأو ي�سرتاح من فاجر. مات  عليكم باجلماعة فاإن اهلل لن يجمع الأمة على �ساللة؛ حتى ي�سرتيح َبرٌّ

 �سنة )40( من الهجرة.

  مالك بن احلويرث  مالك بن احلويرث

هو ال�سحابي اجلليل مالك بن احلويرث  الليثي، اأبو�سليمان، وفد على النبي  واأقام عنده اأياًما 

ا بتعليم النا�ض �سفة �سالة النبي ، فعن اأبي  وتعلم منه ثم اأذن له يف الرجوع اإىل اأهله،كان مهتمًّ

قالبة قال: جاءنا مالك بن احلويرث  فقال: اإين لأ�سلي بكم وما اأريد ال�سالة ولكني اأريد اأن 

، مات  بالب�سرة �سنة )74( من الهجرة.
)1(

  اأريكم كيف �سالة ر�سول اهلل

)1( اأخرجه البخاري برقم: )677(، وم�سلم برقم: )674(.

التعريفالتعريف

بالراويبالراوي

التعريفالتعريف

بالراويبالراوي
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والدللة على  العلم،  وتعليم  اإىل اهلل،  الدعوة  اأعظمها:  الأجر عديدة، ومن  وو�سائل حت�سيل  اأبواب اخلري كثرية، 

اخلري، وامل�ساندة لفاعله. 

من دل على اخلري كان له مثل اأجر فاعله، ومن دعا اإىل هدى كان له مثل اأجر من عمل به اإىل يوم القيامة.

الدللة على اخلري تكون بالدعوة اإليه، واإعانة فاعله، و..........................................

من ثمرات الدعوة والدللة على اخلري: انت�ســــار املعـــــروف، وزوال املنكـــــر، ون�ســر املحــــبة والألفــــة يف املجتمــع،

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

قلة  و  الأوقات،  ق�سر  وتعوي�ض  الأجور،  مل�ساعفة  فر�سة  اخلري،  على  والدللة  العلم،  وتعليم  اهلل،  اإىل  الدعوة  يف 

الأعمال، وذلك لأن الداعي اإىل اخلري......................................................................................

م يف الدعوة والدللة اإىل اخلري هم الأهل، والأقارب، ومن له حق عليك. اأول من ُيَقدَّ

اأول ما ُيبداأ به يف التعليم والدعوة، هي الفرائ�ض الكبار، مثل: ............................................................................، 

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

من �سفات معلم اخلري والداعي اإليه: احلكمة، والرحمة، والرفق، ...................................................

للدعوة اإل اهلل ف�صائل عظيمة منها:

ٹ ٹ چ      ــقــربــات،  ال ــم  ــظ واأع الــطــاعــات  ــل  اأجـ ــهــا  اأن  -1

.
چ)1(

 2-اأنها وظيفة الأنبياء: ومن �سار على نهجهم واقتفى اأثرهم من العلماء الرا�سخني امل�سهود لهم بالعلم واملعرفة .

3- يف الدعوة اإىل اهلل الأجر العظيم واخلري العميم: فقد دل النبي ملسو هيلع هللا ىلص �سهره و ابن عمه علي بن اأبي طالب على ذلك 

.
)2(

َعم«  بقوله: »لأن ُيْهَدى بك رُجٌل واحٌد خري لك من ُحْمر النَّ

4-اأن الدعوة اإىل اهلل من الأعمال امل�ساعفة الدائمة التي يبقى اأجرها و اإن مات �ساحبها، قال ملسو هيلع هللا ىلص: » اإذا مات الإن�سان 

.
)3(

انقطع عنه عمله اإل من ثالثة: �سدقٍة جاريٍة، اأو علٍم ينتفع به، اأو ولد �سالح يدعو له« 

11

22

33

44

55

66

77

88

٩٩

الدعوة اإلى الخير من اأ�شباب ن�شر المحبة و الألفة في المجتمع.نشاط

اكتب مع مجموعتك كيف يتحقق ذلك.
١

)3( اأخرجه م�سلم برقم: )1631(. )2( اأخرجه البخاري برقم: )2942(، وم�سلم برقم: )2406(.  )1( �سورة ف�سلت اآيه: )33(. 

من معاين احلديثمن معاين احلديث
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�شلوكية �شلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

ْحِر�ُص على الدعوة اإل اهلل والدللة على طرق اخلي.
َ
اأ

اأنقل ما تعلمته اإل اأهلي واأقاربي واأ�صدقائي.

ا�صتنبط من حديث مالك بن احلويرث  اأهم ما ينبغي للعاِل اأن ُيَعلِّمه اجلاهل.

ا�صتنبط ثلث فوائد ل يرد ذكرها يف اإر�صادات احلديث.

يف اجلدول التايل فوائد دل عليها احلديثان, حدد املو�صع الذي ا�صتنبطت منه كل فائدة.

�س�س11

�س�س33

�س�س22

مو�صعها من احلديثنيالفائدةم

ف�سل الرحلة يف طلب العلم. 1

فائدة العلم: العمل والتعليم.2

البدء بالعلم قبل العمل.3

احلر�ض على اأخذ العلم من م�سادره ال�سحيحة.4

عظم كرم اهلل ورحمته.5

تنوع و�سائل الدللة على اخلري.6

ف�سيلة القيام بفرو�ض الكفاية العامة.7

بها  الأن�صاري ومالك بن احلويرث  خ�صلة يهتم  اأبي م�صعود  ال�صحابيني  كان لكل من 

ويعلمها للنا�ص, اذكرها.

�س�س44

التقـويـم
التقـويـم
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تاأمل يف ال�سورة اأمامك. 

؟ اربط بني ذلك وبني مو�سوع احلديث الآتي: عالَم تدلُّ

ْرَداِء  َقاَل: َقاَل َر�ُصوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص:  1616 َعْن اأَِبي الدَّ

َدَقِة« َقاُلوا: َبلَى,  َلِة َوال�صَّ َياِم َوال�صَّ َل ِمْن َدَرَجِة ال�صِّ ْف�صَ
َ
ُكْم ِباأ ْخِبُ

ُ
َل اأ

َ
»اأ

)1(
اِلَقُة«. , وَف�َصاُد َذاِت اْلَبنْيِ احْلَ َلُح َذاِت اْلَبنْيِ َقاَل: »اإ�صَ

)1( اأخرجه اأبو داود برقم:)4919(، والرتمذي برقم: )2509(، وقال حديث �سحيح.

  اأبو الدرداء  اأبو الدرداء
هو ال�سحابي اجلليل عومير بن مالك اخلزرجي، الأن�ساري، اأ�سلم  يوم بدر، ثم �سهد اأحدًا، كان عابدًا 

ملسو هيلع هللا ىلص، �سيد  القراآن يف حياة ر�سول اهلل   وفقهائهم وحكمائهم، جمع  اأفا�سل ال�سحابة  زاهدًا من 

القراء يف دم�سق، عن م�سلم بن م�سكم: قال يل اأبو الدرداء : اعدد من يف جمل�سنا، قال: فجاءوا 

األًفا و�ست مئة ونيًفا، فكانوا يقروؤون ويت�سابقون ع�سرًة ع�سرًة، فاإذا �سلى ال�سبح، انفتل وقراأ جزًءا؛ 

فيحدقون به ي�سمعون األفاظه. ويل الق�ساء بدم�سق، يف خالفة عثمان ، كان كثري العبادة، قال عون 

بن عبداهلل: قلت لأم الدرداء : اأي عبادة اأبي الدرداء كانت اأكرث؟ قالت: التفكر والعتبار.

تويف  يف اآخر خالفة عثمان  �سنة )32( من الهجرة.

التعريفالتعريف

بالراويبالراوي

الدر�س الثالث ع�شرالدر�س الثالث ع�شر

االإ�شالح بني النا�ساالإ�شالح بني النا�س
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الإ�سالم دين يحر�ض على الجتماع والئتالف، وينبذ الُفْرقة واخلالف.

�سرع الإ�سالم اأمورًا تقوي عالقة امل�سلمني ببع�سهم، مثل: ..........................................

حينما حتدث القطيعة واخلالف بني م�سلَمني اأو جماعتني من امل�سلمني؛ فاإن ال�سعي لالإ�سالح بينهما يعد من 

َجلِّ الُقُربات.
َ
اأعظم العبادات واأ

من اأمثلة اإ�سالح ذات البني: الإ�سالح بني املتخا�سمني، الإ�سالح بني الزوجني، ..........................................

و�سائل اإ�سالح ذات البني كثرية، منها: ..........................................، ..........................................

امل�ســــــلم يحــــذر من اأ�ســـــــباب القطـــيـعة وف�ســــاد ذات البني مثل: �ســـوء الظن، ..........................................، 

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

11

22

33

44

55

66

من ثمرات اإ�صلح ذات البني

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

معناهاالكلمة

املراد النافلة من هذه العبادات.درجة ال�صيام وال�صلة وال�صدقة

ذات البني 

حال العالقة بينكم �سواء كانت مودة اأو خالًفا، وتاأتي 

مبعنى القرابة والن�سب.

احلالقة

اخل�سلة التي تف�سد الدين، فكاأنها حتلق الدين لعظمها 

عند اهلل تعاىل.

من معاين احلديثمن معاين احلديث
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�شلوكية �شلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

ْحَت�ِصُب الأجر يف الإ�صلح بني املتخا�صمني من زملئي واأقاربي.
َ
اأ

ْبَتِعُد عن كل ما يوؤدي اإل القطيعة والختلف وف�صاد ذات البني.
َ
اأ

 يف �صوء ما در�صت بنيِّ اأثر اإ�صلح ذات البني على املجتمع.

العمل ذو النفع املتعدي اأف�صل من العمـــــل ذي النفع اخلـــــا�ص, بني ما يدل على ذلك من حـــديث 

. اأبـــي الدرداء

ما ال�صرر املرتتب على القطيعة وف�صاد ذات البني يف الدنيا والآخرة؟

كان اأ�صحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقولون: اأْتَبُعَنا للعلم والعمل اأبو الدرداء, بنيِّ من �صيته  ما يدل على 

كرثة عبادته وعمله.

�س�س11

�س�س22

�س�س33

�س�س44

التقـويـم
التقـويـم

اكتب مع مجموعتك: عن �شبب كون اإ�شالح ذات البين اأف�شل من نوافل نشاط

ال�شالة وال�شدقة وال�شيام؟
١
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  متيم الداري  متيم الداري
هو ال�سحابي اجلليل اأبو رقية متيم بن اأو�ض بن حارثة الداري، اأ�سلم �سنة ت�سع، حدث عنه النبي ملسو هيلع هللا ىلص على 

ا�سة يف اأمر الدجال، و�سفه عمر بن اخلطاب  باأنه: خري اأهل املدينة، وكان عابدًا، تاليًا  املنرب بق�سة اجَل�سَّ

لكتاب اهلل، كثري التهجد؛ قام ليلة باآية حتى اأ�سبح وهي قوله تعاىل: چ   

�سكن  �سبع،  القراآن يف   يختم  كان متيم  املهلب:  اأبو  وقال   .
چ)2(

بيت املقد�ض ومات بها  �سنة )40( من الهجرة.

التعريفالتعريف

بالراويبالراوي

الدر�س الرابع ع�شرالدر�س الرابع ع�شر

تمهيدتمهيد

ح�سر الإمام اأبو داود ال�سج�ستاني 

الإ�سالم  اأحاديث  اهلل  رحمه 

الجامعـة التي تجمـع اأحكـام الـــديــن في اأربعــة 

ٌن  َبيِّ الحالل  »اإن  حــديــث  هــي:  اأحــاديــث 

»اإنما  وحديث  الحديث،   »... ٌن  َبيِّ الحرام  واإن 

»من  وحديث  الحديث،   ».... بالنيات  الأعمال 

رد«،  فهو  منه  لي�ض  ما  هذا  اأمرنا  في  اأحدث 

وحديث تميم الداري التالي:  

اِريِّ  اأَنَّ النَِّبّي  ملسو هيلع هللا ىلص  يٍم الدَّ 1717 َعْن َتِ

َوِلِكَتاِبِه  »هلِلِ  َقاَل:  ِلَمْن؟  ُقْلَنا:  يَحُة«,  النَّ�صِ يُن  »الدِّ َقاَل: 

)1(
ِتِهْم«. ِة اْلُم�ْصِلِميَن َوَعامَّ ِئمَّ َوِلَر�ُصوِلِه َوِلأَ

)2( �سورة اجلاثية اآيه: )21(. )1( اأخرجه م�سلم برقم: ) 674 (. 

 الن�شيحــة الن�شيحــة
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معناهاالكلمة

عماد الدين الن�سيحة.الدين الن�صيحة

الن�صيحة
اإىل ما  �سد الغ�ض، وهي كلمة جامعة ت�سمل دعوة املن�سوح 

فيه نفعه و�سالحه، ونهيه عما فيه �سرره وف�ساده.

ِفه ب�سفات الكمال، وتنـزيهه عن النقائ�ض،  الن�سيحة هلل تكون بالإميان به، وحمبته، ونفي ال�سريك عنه، َوَو�سْ

و................................، و...........................

اإذا ن�سحت هلل ، فاإن الفائدة تعود اإليك، فاهلل غني عن خلقه ل تنفعه طاعة املطيع، ول ت�سره مع�سية العا�سي،  

فمن ن�سح واأخل�ض هلل فاإمنا ين�سح لنف�سه.

د بتالوته نزل به جربيل عليه ال�سالم على حممد ملسو هيلع هللا ىلص، والن�سيحة  كتاب اهلل هو القراآن الكرمي، وهو كالم اهلل املعجز املتعبَّ

للقراآن تكـون بالإميان به، وحمبته، وتعظيمه، وتالوته حق تالوته، و ................................. ، و...................................

الن�سيحــة للر�ســـول  ملسو هيلع هللا ىلص تكــــون بالإميــان به، وحمــبته، وطـاعــته يف اأمـــــره ونهـــــيه، وت�سديقه فيما اأخرب به.

الن�سيحة لأويل الأمر تكون باإعانته وطاعتِه وعدم اخلروج عليِه.

لهم،  اخلري  وحب  والآخرة،  الدنيا  يف  مل�ساحلهم  واإر�سادهم  عليهم،  بال�سفقة  تكون  امل�سلميــن  لعامــة  الن�سيــحة 

 وكـــف الأذى عنهم، وترك غ�سهــم وح�ســدهــم، و..........................................................................................، 

و..........................................................، و.......................................................................................

11
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66

حدد مع مجموعتك: العالقة بين الن�شيحة والمحبة.نشاط
١

من معاين احلديثمن معاين احلديث
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�س�س11  ما املراد بالن�صيحة؟

�س�س22       اخرت الإجابة ال�صحيحة فيما ياأتي:   

           اأ- تعد الن�صيحة عمًل من اأعمال:

4- القلب والل�صان واجلوارح 3- اجلوارح  2- الل�صان             1- القلب  

          ب- و�صف عمر بن اخلطاب  تيًما الداري  باأنه:

2- خي اأهل املدينة.           1- عابد اأهل املدينة.  

4- اأعلم اأهل املدينة.           3- اأفقه اأهل املدينة.  

�س�س33  ما اأثر انت�صار الن�صيحة على املجتمع؟  

�س�س44  كيف تكون الن�صيحة هلل تعال ولكتابه ولر�صوله ملسو هيلع هللا ىلص؟

�شلوكية �شلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

ُق الن�صيحة يف اإميان باهلل وكتابه ور�صوله ملسو هيلع هللا ىلص. َحقِّ
ُ
اأ

اأحفظ لويل الأمر خادم احلرمني ال�صريفني حقه ال�صرعي يف ال�صمع والطاعة وعدم اخلروج عليه.

التقـويـم
التقـويـم
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ال�سيارة  راكًبا  خالد  كان 

اأحدهم  وكان  اأ�سدقائه  مع 

يك�سر املمتلكات العامة يف احلديقة، علم 

خالد اأن ذلك خطاأ ومنكر واأراد تغيريه، 

فكيف يغري خالد هذا املنكر؟ هل يغريه 

بيده؟ اأو بل�سانه؟ اأو يكتفي بكراهة ذلك 

مراتب  اأعلى  وما  ال�سيارة؟  بقائه يف  مع 

اأبي  حديث  اقراأ  الإنكار؟ 

اأر�صد  ثم  الآتي,    �صعيد 

طريقة  لأف�صل  خالًدا 

لتغيي املنكر: 

قال:    ْدِريِّ  اخْلُ �َصِعيٍد  اأَِبي  َعْن   

�َصِمْعُت َر�ُصوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »َمْن َراأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا 

ُه ِبَيِدِه َفاإِْن َلْ َي�ْصَتِطْع َفِبِل�َصاِنِه َفاإِْن َلْ َي�ْصَتِطْع َفِبَقْلِبِه  ْ َفْلُيَغيِّ

.
)1(

َعُف اْلإِمَياِن« َوَذِلَك اأَ�صْ

1818

  اأبو �صعيد اخلدري  اأبو �صعيد اخلدري

أحد  يوم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  رّده   ، الأن�ساري  �سنان اخلزرجي  بن  مالك  بن  �سعد  اجلليل  ال�سحابي  هو 

بيعة  �سهد  غزوة،  ع�سرة  اثنتي  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  مع  ذلك  بعد  وغزا  يومئذ،  اأبوه  وا�ست�سهد  سنه،  لصغر 
الر�سوان، قال: بايعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص على األ تاأخذنا يف اهلل لومة لئم، حفظ عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص �سننًا كثرية 

ا، وكان من جنباء ال�سحابة وعلمائهم وف�سالئهم، روى عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص )1170( حديثًا، مات  وعلًما جمًّ

 باملدينة �سنة )74( من الهجرة.

التعريفالتعريف

بالراويبالراوي

)1( اأخرجه م�سلم برقم: )49(.

الدر�س اخلام�س ع�شرالدر�س اخلام�س ع�شر

املعروف: اسم جامع لكل ما عرف من طاعة اهلل والتقّرب إليه واإلحسان إلى الناس.م�شطلحاتم�شطلحات
املنكــــر: كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه.

تمهيدتمهيد

ن�شـُر اخلـرين�شـُر اخلـري

اأولت احلكومة الر�سيدة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر اأهمية تتحقق معها 

اأهدافه، من خالل تكليفها جلهات خمت�سة تتوىل هذا الأمر بطرق تتفق مع 

مقا�سدِه ال�سرعية، وهي اجلهات الر�سمية املخولة بالإنكار والتغيري. 

اإ�شــاءة
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من معاين احلديثمن معاين احلديث

الإنكار بالقلب، ويكون بكراهية املنكر ومفارقته، ول يعذر فيه اأحد.

ذلك  يف  م�ستخدمة  والقانونية  النظامية  بالطرق  املنكر  لإزالة  املنا�سب  ال�سكل  اتخاذ  بها  منوط  املعنية  اجلهات 

احلكمة والقرارات املدرو�سة.

اإل من كان فيه  يـتعيــن الرفــق يف الإنكــار، قـال �سفيان الثـوري رحمه اهلل: )ل ياأمر باملعروف وينهى عن املنكر 

.
)1(

خ�سال ثالث: رفيق مبا ياأمر، رفيق مبا ينهى، عدل مبا ياأمر، عدل مبا ينهى، عامل مبا ياأمر، عامل مبا ينهى(

ــرات، ــك ــن ــفــنت وامل ــنــهــي عـــن املــنــكــر كـــثـــرية، مــنــهــا: حــمــايــة املــجــتــمــع مـــن ال ــروف وال ــع ــامل ــــــــر ب ـــ ـــ فـــوائـــد الأمـــ

 و................................ ، و...........................، و......................................

لالأمر باملعروف والنهي عن املنكر مراتب ودرجات، اأعالها التغيري باليد، ثم الإنكار بالل�سان )وهما للجهة املخت�سة 

امل�سوؤولة عن ذلك(، ثم الإنكار بالقلب. 

33

44

11

22

55

�شلوكية �شلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

ْحِر�ُص على ن�صر اخلي باحلكمة واملوعظة احل�صنة.
َ
اأ

اكتب عن اأثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حماية المجتمع.نشاط
١



222

اذكر تعريًفا خمت�صًرا لكل من: املعروف - املنكر.

متى يكون الإنكار باليد اأو بالل�صان حمرًما؟

ما اأف�صل درجات الإنكار؟ وملاذا؟

من امل�صوؤول عن الإنكار باليد؟

�س�س11

�س�س22

�س�س33

�س�س44

التقـويـم
التقـويـم



رابًعا: الِفْقهرابًعا: الِفْقه





قال اهلل تعالى: 

)چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

                   ڍ ڌ ڌ ڎ(

الوحدة الأولى

واألشربة واألشربةاألطعمة  األطعمة 

 )1( سورة البقرة، اآلية: 172.

)1(
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نعمة الطعامنعمة الطعام

امنت اهلل تعالى على عباده بأن خلق لهم ما في األرض، وجعله مباًحا لهم، ليستعينوا به على طاعته، 
()1( ، ومن ذلك نعمة الطعام والشراب. قال تعالى: )

خلق اهلل اخللق ليعبدوه، وتفضل عليهم بالرزق وهيأه لهم، وجعل مآكلهم ومشاربهم منافع يسوقها لهم 
مبا يشاء، فهم يتقلبون في فضله، ويتغذون بنعمه، وقد أوجب عليهم أن يشكروه فال يكفروه، ويذكروه 

فال ينسوه، ومعرفة أحكام األطعمة واألشربة باب ملعرفة حاللها وحرامها، وباب لشكر اهلل عليها.

أحكام األطعمة واألشربةأحكام األطعمة واألشربة

)1( سورة البقرة، اآلية: 29. 

تمهيدتمهيد

١١

هذه  من  ثالثًا  حدد  وشرابه،  بطعامه  يتعلق  ما  ومنها  تميزه  خصائص  للمسلم 
الخصائص: 

حال غير املسلمنيما يختص به املسلم
1
2
٣

الدر�س الأول



227 )2( سورة األنعام، اآلية: 145. )1( سورة البقرة، اآلية: 168.  
)4( سورة األنعام، اآلية: 119. )٣( سورة البقرة، اآلية: 172.  

    الأ�شل في الأطعمة والأ�شربة     الأ�شل في الأطعمة والأ�شربة 

اإلباحة، إال ما جاء دليل شرعي على  القاعدة الشرعية: أن األصل في جميع األطعمة واألشربة 
حترميه، واألدلة على هذه القاعدة كثيرة، منها:

1ـ  قوله تعالى: ﴿ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴾ )1(، فدلت اآلية الكرمية على 
أن جميع املخلوقات النافعة مباحة، ومنها األطعمة واألشربة.

2 – قوله تعالى:      
.)2(            

الأحكام ال�شرعية العامة المتعلقة بالأطعمة والأ�شربة الأحكام ال�شرعية العامة المتعلقة بالأطعمة والأ�شربة 

شرع اهلل تعالى لعباده أحكاًما تتعلق مبآكلهم ومشاربهم، إذا التزموها كانت حياتهم عبودية 
التشريعات  هذه  من  يتركونه  ما  بقدر  ربهم  عن  ُبعدهم  كان  بعَضها  أو  تركوها  وإن  لربهم، 

احلكيمة، ومن أهم هذه التشريعات ما يأتي:
أوًل: وجوب شكر اهلل تعالى على نعمة الطعام والشراب:    

أباح اهلل تعالى لعباده أن يأكلوا من الطيبات، وأوجب عليهم أن يشكروه عليها، وَبيَّ لهم أن 
هذا  الشكر هو مقتضى العبودية هلل تعالى؛ فقال تعالى:            

.)٣(

ثانًيا: بيان احلالل واحلرام من األطعمة واألشربة:     
لقد بيَّ اهلل تعالى في شريعته الكاملة ما يجب على املسلم التمسك به، فيما يأكله ويجتنبه مــن 
فيأكل  بدينه،  يتمسك  واملسلم   ،)4( تعالى: فقال  األطعمة، 

م اهلل تعالى عليه. ويشرب ما أحله اهلل له، ويجتنب ما حرَّ



)2( سورة األعراف، اآلية: ٣1.228 )1( أخرجه مسلم برقم )2569(.  
)٣( أخرجه البخاري برقم )56(، ومسلم برقم )1628(.

ثالًثا: مشروعية إطعام الطعام:        
جاءت الشريعة باحلث على اإلكرام، وإطعام الطعام، ويدخل في ذلك اإلطعام الواجب، كإطعاِم الرجِل 
أهَل بيته، وإغاثِة امللهوِف اجلائع، والضيافِة الواجبة، كما يدخل في ذلك اإلطعام املستحب؛ كإطعام 
الفقراء واملساكي، فعن أبي ُهَرْيَرَة  قال: قال رسول اهلِل : »ِإنَّ اهلَل عز وجل يقول يوم الِقياَمِة: 
قال:  اْلَعامَلنَِي؟  َربُّ  َوَأْنَت  ُأْطِعُمَك  َوَكْيَف  َربِّ  يا  قال:  ُتْطِعْمِني،  فلم  اْسَتْطَعْمُتَك  آَدَم  يابن 
َأَما َعِلْمَت َأنَُّه اْسَتْطَعَمَك َعْبِدي ُفالٌن فلم ُتْطِعْمُه، َأَما َعِلْمَت َأنََّك لو َأْطَعْمَتُه َلَوَجْدَت ذلك 
ِعْنِدي، يابن آَدَم اْسَتْسَقْيُتَك فلم َتْسِقِني، قال: يا َربِّ َكْيَف َأْسِقيَك َوَأْنَت َربُّ اْلَعامَلنَِي؟ قال: 

اْسَتْسَقاَك َعْبِدي ُفالٌن فلم َتْسِقِه، َأَما ِإنََّك لو َسَقْيَتُه َوَجْدَت ذلك ِعْنِدي«. )1(

رابًعا: حترمي اإلسراف:                        
جاءت الشريعة بتحرمي اإلسراف في الطعام والشراب، واإلسراف: مجاوزة احلدِّ فيهما، قال اهلل 

تعالى:            )2(.

٢٢

من اإلسراف احملرم املبالغة في األطعمة في والئم األعراس ونحوها، ناقش مع مجموعتك ما يأتي:

طرق الستفادة من فائض الولئمطرق احلد من هذه الظاهرة

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

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

خامًسا: مشروعية النية الصاحلة في األكل والشرب:     
َمْن َأَكَل أو شرب احلالل ونوى به تقوية بدنه على طاعة اهلل تعالى فهو مأجور، ومما يدل على ذلك 
حديث سعد بن أبي وقاص  أن رسول اهلل  قال له: »إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اهلل 

إل ُأِجْرَت عليها حتى ما تضع في ِفي امرأتك« )٣(. 
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مّيز التصرف الصحيح والتصرف غير الصحيح في املواقف التالية:
    أ- أكُل بعض الفطور ورمي الباقي في سلة املهمالت.

    ب- جمُع بقية اخلبز، ثم إعطاؤه للماشية، أو نثره في البر بعيًدا عن أماكن تنزه 
الناس؛ لتأكله الدواب.

    جـ- عند وجود طعام في الشارع نضعه في سلة املهمالت.

٣٣

من الوسائل املساعدة على حفظ النعمة:
والتي  النعمة،  حفظ  مجال  في  املرخصة  اخليرية  اجلمعيات  من  االستفادة  ميكن 
هدفها األساس هو حفظ النعمة من الهدر؛ بحيث ُيجمع الزائد من الطعام وُيوصل إلى 
املستفيدين بطرق احترافية، حتفظ فيها خصوصية املجتمع واملستفيد، وال تقتصر هذه 
اجلمعيات على األجر بل يتعداه لغرس قيم نبيلة في املجتمع ركازها التطوع والذي ميثل 
أحد أهداف رؤية 20٣0، ومن هذه اجلمعيات اجلمعية اخليرية للطعام »إطعام« وهي 

مؤسسة غير ربحية متخصصة في هذا املجال.

ما األصل في األطعمة واألشربة؟ سس11 

سس22  متى يكون اإلطعام واجًبا، ومتى يكون مستحًبا؟ 

ما الواجب تجاه نعمة الطعام؟ سس33 

متى يؤجر اإلنسان على األكل والشرب، مع الدليل. سس44 
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تنقسم األطعمة إجمااًل إلى قسمي رئيَسْي، هما:

أوًل: األطعمة النباتية.                      ثانًيا: األطعمة احليوانية.
واألصل في هذه األطعمة أنها مباحة، وكذا ما اسُتخرج أو ُصنع منها، ما لم يدل دليل شرعي خاص أو 

عام على حترمي بعضها، كما لو كان يترتب على تناولها ضرر بدني أو عقلي.
وأمثلة األطعمة املباحة كثيرة:

أوًل: أمثلة لألطعمة النباتية املباحة:
)أشارك زمالئي في ذكر األمثلة لكلِّ صنف(

أمثلتهالصنف النباتي
1-  القمح          2- ................           ٣- ................       4- ................احلبوب
1-  التفاح          2- ................           ٣- ................      4- ................الفواكه
1-  الفول           2- ................           ٣- ................      4- ................البقول

1-  الَخّس          2- ................           ٣- ................      4- ................اخَلْضَراوات

أنواع األطعمة وأحكامها )أنواع األطعمة وأحكامها )١١((

من مقاصد الشريعة اإلسالمية احملافظة على بدن املسلم من كل ما يضره أو يتلفه، واحلفاظ على عقله 
مما قد يذهبه، فأباح اهلل تعالى من الطعام والشراب كل طيب. قال تعالى: ﴿ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ  تعالى:  وقال  ڱ﴾)1(  ڱ 

ڈ ژ﴾)2(.

تمهيدتمهيد

اأق�شام الأطعمةاأق�شام الأطعمة

)1( سورة املائدة، اآلية: 4.      )2( سورة البقرة، اآلية: 172.

الدر�س الثاين
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ثانًيا: أمثلة لألطعمة احليوانية املباحة:
)أشارك زمالئي في ذكر األمثلة لكلِّ صنف(

أمثلتهالصنف احليواني
ي 1-  اإلبل         2- ................           ٣- ................       4- ................احليوان الَبرِّ

1-  السمك     2- ................           ٣- ................       4- ................احليوان البحري
1-  احلمام       2- ................           ٣- ................       4- ................الطير

َمُة َمُةالأطعمُة المحرَّ     الأطعمُة المحرَّ

كل ما كان في تناوله ضرر على البدن فهو محرم، ومن أمثلة ذلك:
أوًل: احليوانات السامة؛ كاحليات، والعقارب، وما يستخرج منها. 

ثانًيا: النباتات الضارة؛ كالنبــاتات، والزهور، والثمــــــار السامة، ومنهـــا التبغ: الذي يصنع منه 
الدخان )السجائر(، وهو يحتوي على مادة )النيكوتي( التي يبلغ ضررها حد اإلماتة إذا 
ا أن التدخي سبب ألمراض كثيرة، منها: سرطان الرئة،  تركزت في البدن، وقد ثبت طبّيً

وتصلب الشرايي، والذبحة الصدرية.
ومن األدلة على حترمي األطعمة الضارة بالبدن:

.)1( 1- قــولـه تعالى:
2- حديث أبي سعيد اخلدري  أن النبي  قال: »ل ضرر ول ضرار«)2(.

1- األطعمة الضارة بالبدن

)1( سورة النساء، اآلية: 29.
)2( أخرجه احلاكم في املستدرك رقم )2٣45(، والبيهقي رقم )11٣84(، وأخرجه أحمد رقم )2865(، وابن ماجه برقم )2٣41(، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة )250(.
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شارك مع معلمك ومجموعتك في احلوار حول ما يلي:  

أسباب الوقوع في التدخني
سبل الوقاية من الوقوع 

اآلثار السيئة للتدخنيفي التدخني
وسائل اإلقالع

عن التدخني

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

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

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

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

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

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

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

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

١١

والقمل،  كالذباب،  واحلشرات؛  اش،  واخُلفَّ واجُلَرذ،  الفأرة،  أمثلته:  ومن  م،  محرَّ فهو  كل حيوان خبيث 
واخلنفساء، واجُلَعل، والصرصور، والبرغوث، وغيرها.

.)1( ودليل حترميها قوله تعالى:

)1( سورة األعراف، اآلية: 157.

2- األطعمة اخلبيثة

اشُجَرذفأرة ذبابُخفَّ

برغوثصرصورخنفساء
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م، ولذلك أمثلة عديدة بيانها في اجلدول التالي: كلُّ طعاٍم أو شراٍب جنس فهو محرَّ

دليل حترميهبيانه وتوضيحهاملثالم

امليتة1

كاَة الشرعيَة، مثل: هي كلُّ حيواٍن لم يذكَّ الذَّ
1- املقتول بالصعق الكهربائي. 

2- ما ُتركت التسمية عليه عمًدا.
٣- املقتول رمًيا بالرصاص مع القدرة على تذكيته.
4- ما ذكر عليه اسم غير اهلل من األولياء وغيرهم.

5- ما ذبح عند القبور.

الدُم املسفوح2
هو الدم السائل؛ كالذي يخرج من الذبيحة حي 
ذبحها؛ أما غير املسفوح - وهو القليل- كالذي 

يبقى في العروق فال بأس به.

اخلنزير٣
وفضالت  النجاسات  يأكل  مستقذر  حيوان  هو 
اإلنسان واحليوان، بل يأكل فضالت نفسه، وأكل 

حلمه سبب ألمراض كثيرة.

٣- األطعمة النجسة

.)1(

وهو احلمار املستأنس، وأما احلمار الوحشي فهو احلمار األهلي4
حالل.

عــن جابــر بــن عبداهلل 
 قال: »َذَبْحَنا يوم 
َواْلِبَغــاَل  ْيــَل  اخْلَ َخْيَبــَر 
ِميــَر َفَنَهاَنا رســوُل  َواحْلَ
اْلِبَغــاِل  َعــنِ    اهلِل 
َيْنَهَنــا  ولــم  ِميــِر،  َواحْلَ

ْيِل«.)2( َعِن اخْلَ
البغل5

وهو املتولُِّد من اخليل واحلماِر األهلي.
وغيره؛  مأكول  من  َتَولََّد  ما  كل  حكمه  وفي 

ُبع. مع، وهو املتولد من الذئب والضَّ كالسِّ



)٣( سورة األعراف، اآلية: 234.157 )2( سورة املائدة، اآلية: ٣.   )1( رواه أحمد برقم )572٣(. 

ما يستثنى من امليتة:	 
يستثنى من امليتة ما يأتي: 

2- اجلراد. 1- ميتة البحر. 

َفاْلـحـُوُت  اْلـَمْيَتَتاِن:  ا  َفَأمَّ َوَدَماِن،  َمْيَتَتاِن  لنا  ْت  »ُأِحلَّ قال:  عمر   ابن  حديث  والدليل: 
َحاُل« )1(. َماِن: َفاْلَكِبُد َوالطِّ ا الدَّ َواْلـَجَراُد، َوَأمَّ

1- قال اهلل تعالى:           
 ،)2(                            

بالرجوع إلى أحد مصادر التعلم بنيِّ معنى مايلي:
أ- معنى أنواع امليتة الواردة في اآلية الكرمية:  

............................. :{ }   ............................. :{ }      
 ............................. :{ }     ............................. :{ }      

ب- معنى قوله تعالى: )                   (.  

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

 2- أكل حلم اخليل مباح؛ استخرج مما تقدم من األدلة الدليَل على ذلك.

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

َخم، والكالب، وغيرها. كلُّ حيواٍن آكٍل للِجَيِف فهو حرام، ومن أمثلتها: النَّسر، والرَّ
.)٣( ودليل حترميها: قوله تعالى:

4- احليواناُت اآلكلُة للجيف

٢٢
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الصرف  مياه  في  يعيش  الذي  السمك  أمثلته:  ومن  حرام،  فهو  النجاسة  أكِلِه  أكثُر  يكون  كلُّ حيواٍن 
الصحي ويتغذى على النجاسات، والدجاج الذي يكون غالب أكله النجاسة.

 : َلة(، ودليل حترميه: حديث عبداهلل بن عمر  أن رسول اهلل ويسمى هذا النوع من احليوانات: )اجَلالَّ
َلِة« )1(. »َنَهى عن أكل الَجالَّ

 وسبب حترميها: ُخْبُث حلمها، وتغيره بسبب ما تأكله من النجاسات؛ فإذا ُأطعمت الطعاَم الطاهر مدة 
يطيب فيها حلمها؛ جاز أكلها.

احليوانات املفترسة نوعان، بيانهما فيما يلي:

الدليلحكمهمثالهالنوعم

الــتــي لها 1 الــســبــاع 
أنياب تفترس بها

الذئب، والفهد، والدب، 
والثعلب والقط، و ............، 

و.............
يحرم 
أكلها

ابن عباس  قال: »َنَهى  عن 
ذي  ُكلِّ  عن    اهلل  رسوُل 
باع، وعن كلِّ ذي  السِّ ناٍب من 

ِمْخَلٍب من الطير«)2(. الــتــي لها 2 الــطــيــور 
مخالب تصيد بها

ــســر  ــاِزي والــنَّ ــ ــَب ــ الـــُعـــقـــاب، وال
والشاهي، و......................، 

و......................... .
ُبِع: صيٌد  ُبُع ، فيباح أكَلها حلديث ابن أبي عمار قال: سألت جابًرا  عن الضَّ باع: الضَّ ويستثنى من السِّ

هو؟ قال: نعم. قال: قلُت: آُكُلها؟ قال: نعم. قلُت: أقاله رسوُل اهلل ؟ قال: نعم)٣(.

)2( رواه مسلم برقم )19٣4(. )1( رواه أبو داود برقم )٣785(، والترمذي برقم )1824(. 
)٣( رواه الترمذي برقم )1791(، وصححه البخاري وابن حبان وابن خزمية والبيهقي )التلخيص احلبير 152/4(.

5- احليواناُت اآلكلُة للنجاسات

6- احليواناُت املفترسة

النسرالذئب

الثعلبالفهد الدب

الشاهني

القط

الضبع
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مثل لما يأتي بمثالين: سس11 

أ. األطعمة النباتية.
ب. األطعمة الحيوانية.

ج. األطعمة الضارة.

د. األطعمة النجسة.

سس22  ما حكم أكل الضبع مع الدليل؟ 

ما سبب تحريم الحيوانات اآلكلة للنجاسة؟ سس33 
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اْلـُمْسِكَرات: جمع ُمْسِكٍر، وهو اسم لكل ما يزيل العقل أو يغطيه، بحيث ال مييز شاربه بي
 احلسن والقبيح، وال بي النافع والضار، ويهذي في كالمه.

واملسكراُت حرام بجميع أنواعها، سواء أكانت على صورتها الطبيعية؛ كأنواع من النبات يسكر 
يت باسم آخر،  يت خمًرا، أو ُسمِّ أكله، أم كانت مصنعة، أم مستخرجة من مواد أخرى، وسواء ُسمِّ

وسواء تناول قلياًل منها أو كثيًرا.
ويدل على حترمي املسكرات بجميع أنواعها:

1- قوله تعالى:              
.)1(                 

2- حديث أبي موسى األشعري  أن النبي  قال: »كلُّ مسكر حرام« )2(.

الضروريات  أحكاًما حلفظ  للبشرية، فسن  واملصلحة  احلكمة  احلنيف تشريعاته هي عي  ديننا 
ومنها حفظ العقل والبدن، فأباح ما ظهرت مصلحته، وحرم ما ظهرت مضرته، فكان رائًدا في حفظ 

اجلوانب الصحية والنفسية، وفي هذا الدرس نستكمل بقية األطعمة واألشربة احملرمة:

ر، وهي مواد نباتية أو كيماوية لها تأثيرها العقلي والبدني على من يتعاطاها،  رات: جمع مخدِّ املخدِّ
فتصيب جسمه بالفتور واخلمول، وتشل نشاطه، وتغطي عقله كما يغطيه املسكر. 

 أنواعها: 
رات أنواٌع كثيرة ميكن تصنيفها إلى نوعي:  املخدِّ

أمثلتهالنوعم
رات الطبيعية النباتية1 1-احلشيش. 2-األفيون.      ٣-القات.املخدِّ
رات التصنيعية2 1-الهيروين. 2- الكوكايي. ٣- الكبتاجون.املخدِّ

)1( سورة املائدة، اآلية: 90.     )2( رواه البخاري برقم )4٣4٣(، ومسلم برقم )1999(.

7- اْلـُمْسِكَرات 

رات   8- املخدِّ

أنواع األطعمة وأحكامها )أنواع األطعمة وأحكامها )٢٢((

تمهيدتمهيد

الدر�س الثالث
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رات:   أضرار تعاطي املخدِّ
يترتب على تعاطي املخدرات آثار ومفاسد أشد من آثار املسكرات، وقد أثبتت التحاليل الطبية والتجارب 

العلمية والواقع احملسوس: أن املخدرات بأنواعها سبٌب لكثير من األضرار واملفاسد، من أهمها ما يلي:

يةأضرار اقتصاديةأضرار اجتماعيةأضرار دينية أضرار ِصحِّ
ــن  1-الـــــتـــــكـــــاســـــل ع

العبادات.
ــدُّ عــن ذكــر اهلل  2- الــصَّ

والصالة.
أصــحــاب  مــجــالــســة   -٣

السوء.
........................ -4
........................ -5

املـــشـــاكـــل  ــرة  ــ ــث ــ ك  -1
األسرية.

2- الوقوع في اجلرمية.
الــــعــــداوة  إثــــــــارة   -٣

والبغضاء.
4- العنف وسوء اخللق.
........................ -5

1- ضعف اإلنتاج.  
2-  استنزاف املال.

........................ -٣

........................ -4

........................ -5

والتوتر  االضــطــراب   -1
والقلق.

2- الغثيان والقيء.
وغشاء  الفم  التهاب   -٣

املعدة.
4-تلف خاليا الدماغ.

........................ -5

أ- شارك في احلوار مع أستاذك حول: 
سبل الوقاية من املخدرات واملسكرات.	 
وسبل العالج ملن وقع فيها.	 

واكتب خالصة ذلك.

)1( فتاوى ابن تيمية ٣4/224.

١١

رات   حكم املخدِّ
مة بجميع أنواعها، وبأي صفة كان تعاطيها، عن طريق األكل أو الشــرب، أو التدخي،  رات محرَّ املخدِّ

أو الشم، أو االستنشاق، أو احلقن، أو غير ذلك.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية - رحمه اهلل - في احلشيش: وهي بالتحرمي أولى من اخلمر؛ ألن ضرر أكل 

احلشيشة على نفسه أشد من ضرر اخلمر. اهـ  )1(.
رات: هي األدلة املتقدمة في حترمي املسكرات، ألنها مثلها في تغطية العقل  الدليل على حترمي املخدِّ

والتأثير عليه.



239

رات وآخر ل يتعاطاها. ب- قارن بني شخص يتعاطى املخدِّ  

شخص يتعاطى وجه املقارنة
املخدرات

شخص ل يتعاطى 
املخدرات

االستقامة على الدين

االستقرار األسري

الصحة

احلالة االقتصادية

ُم األكِل، ولذلك أمثلة؛ منها: أوًل:كلُّ حيواٍن َأَمَر الشرُع بقتله فهو محرَّ  

احليوان املأمور م
يلبقتله الدل

من احِلَدأة1 »خُمُسٌ   : اهلل  رسول  قال  قال:  عمر   بن  عبداهلل  عن 
: الغراُب، واْلـِحَدُأة، والفأرُة،  الدوابِّ ل َحَرَج على َمْن قتلهنَّ

والعقرُب، والكلُب العقوُر«. )1( 
الغراب األسود2

الفأرة٣

العقرب4

الكلب العقور5

عن ُأمِّ َشِريٍك العامرية  َأنَّ َرُسوَل اهلِل : »َأَمَر ِبَقْتِل اْلَوَزِغ«.)2(الَوَزغ6

)1( رواه البخاري برقم )1828،1829(، ومسلم برقم )1199(، ومعنى الكلب العقور: الذي يعدو على الناس ويخيفهم، ويدخل في معنى احلديث جميع السباع العاِدَية.
)2( رواه البخاري برقم )٣٣70(، ومسلم برقم )22٣7(.

9- احليوانات التي ُأِمْرنا بقتلها والتي ُنهينا عن قتلها
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ُم األكِل، ولذلك أمثلة؛ منها: ثانًيا:كلُّ حيواٍن َنَهى الشرُع عن قتله فهو محرَّ

م
احليوان املنهي 

يلعن قتله الدل

النمل1

النملة،  دواب:  أربع  قتل  عن    اهلل  رسول  »نهى  قال:  عباس   ابن  عن 
َرد« )1 (. والنحلة، والهدهد، والصُّ

النحل2

الهدهد٣

َرد4 الصُّ

ْفَدع5 الضِّ
َقْتِل  عن    اهلِل  رسول  »َنَهى  قال:    التيمي  ُعْثَماَن  بن  عبدالرحمن  عن 

ْفَدع«)2(. الضِّ

ما تعلق به حقٌّ هلل تعالى، أو حقٌّ للناس فال يجوز تناوله؛ إل بإذِن َمْن َلُه احلقُّ في ذلك، وهو حرام على 
غيره، وله أنواع منها:

أمثلتهالنوعم

م حلق اهلل تعالى1 احملرَّ
1- اإلطعام في الكفارات، فيحرم على األغنياء؛ ألنه حق للفقراء.

2-   ................ ؛ فتحرم على غير املستحق لها؛ ألنها حق 
لألصناف الثمانية.

مة2 املكتسب بالطرق احملرَّ
1- مال الرشوة.

2- األموال الناجتة عن بيع احملرمات، مثل: ............... 
و.................... و .................... .

اململوك لآلخرين٣
1- املغصوب.

......................... -2

َرد: طائر أكبر من العصفور ضخم الرأس واملنقار. )1( رواه أحمد برقم )٣066(، وابن ماجة برقم )1074(، وصححه ابن حبان برقم )5646( ، والصُّ
)2( رواه أحمد برقم )16069(، وأبو داود برقم  )5269(، و النسائي برقم )4٣55(، والدارمي برقم )2041(.

10- ما تعلق به حق اهلل أو حق اآلخرين من األطعمة
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قد يحدث أن يشتبه الطعام املباح بالطعام احملرم بحيث يخفى املباح، وال ميكن متييزه عن احملرم؛ أو 
الطعام  املباح عن احملرم؛ ففي هاتي احلالتي يحرم تناول  َيْخَتِلطا بحيث ال ميكن فصل  يحصل أن 
املتصف بذلك؛ ألنه في احلال األولى سوف يكون عرضة لتناول احلرام، فال ميكن جتنب احلرام إال 

باجتنابهما جميعا، وفي احلال الثانية سوف يتناول الطعام احملرم قطعًا.
َكْلِبي  ُأْرِسُل  إني  اهلِل،  َرُسوَل  يا  قلت:  قال:    َحاِتٍ  بن  َعِديِّ  حديث  األصل:  هذا  على  ويدل 
ْيَت على َكْلِبَك ولم ُتَسمِّ على  َا َسمَّ ُهَما َأَخَذُه؟ فقال: »ال َتْأُكْل؛ َفإنَّ فأجد معه َكْلًبا آَخَر ال َأْدِري َأيُّ

َغْيِرِه«)1(.

أمثلة على املشتبه 
م باحملرَّ

1- اشتباه حلم شاة مذكاة، بشاة ميتة.  2- اشتباه العصير باخلمر.
.......................................................... -٣

أمثلة على املختِلِط 
م باحملرَّ

1- حلم شاة قلي بدهن جنس.
2- بسكويت دخل في تصنيعه دهن مستخرج من اخلنزير أو من 

ى. حيوان غير مذكَّ
.......................................................... -٣

)1( رواه البخاري برقم )5486(، ومسلم برقم )1929(. 

11-األطعمة املشتبهة باحملرم

صمم مع مجموعتك مشجًرا يتضمن أنواع األطعمة احملرمة مع املثال.

٢٢
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سس11  ما الفرق المسكرات والمخدرات؟

مع    الخطأ،  العبارة  أمام   )O( وعالمة  الصحيحة،  العبارة  أمام   )P( عالمة  ضع  سس22 

تصحيحها، فيما يأتي:
أ- جميع املسكرات محرمة.      )      (  
ب-إذا كان املشروب ال يسكر إال الكثير منه فقليله مباح.              )      (  

سس33 لخص أضرار تعاطي المخدرات.

سس44 َمثِّل بمثال على ما يأتي:

ب - حيوان منهي عن قتله.    أ- حيوان مأمور بقتله.   
د -طعام مختلط.   ج - طعام مشتبه بحرام.  



قال اهلل تعالى: 

الوحدة الثانية

كاة كاةالذَّ الذَّ

 )1( سورة األنعام، اآلية: 118.

)1(
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ْحَساَن َعَلى  ِثْنَتاِن َحِفْظُتُهَما َعْن َرُسوِل اهلِل ، َقاَل: »ِإنَّ اهلَل َكَتَب اإْلِ  : اِد ْبِن َأْوس قال َشدَّ
ْبَح، َوْلُيِحدَّ َأَحُدُكْم َشْفَرَتُه، َفْلُيِرْح  ُكلِّ َشْيٍء، َفِإَذا َقَتْلُتْم َفَأْحِسُنوا اْلِقْتَلَة، َوِإَذا َذَبْحُتْم َفَأْحِسُنوا الذَّ

َذِبيَحَتُه«)1(.
فمن متام رحمة اهلل تعالى باحليوان في التشريع اإلسالمي أن جعل إزهاق روحه قبل أكله بصفة 

جتمع بي: رحمة احليوان، وتطييب حلمه آلكله مراعاة لصحته، وذلك بـ )الذكاة الشرعية(.

قطع حلقوم احليوان ومريئه وأحد ودجيه.

اجلراد، وحيوان البحر؛ كالسمك ونحوه.

ا بإخراج الدم الفاسد الذي يضر اإلنسان إذا أكله. ّيً تطييب الذبيحة وتطهيرها ِحسِّ

واجبة.

كاة: حقيقتها - حكمها - أنواعها كاة: حقيقتها - حكمها - أنواعهاالذَّ الذَّ

)1( أخرجة مسلم برقم )1955(.

تمهيدتمهيد

كاة كاةتعريف الذَّ تعريف الذَّ

كاة كاةالحيوانات الم�شتثناه من الذَّ الحيوانات الم�شتثناه من الذَّ

كاة كاةالحكمة من م�شروعية الذَّ الحكمة من م�شروعية الذَّ

كاة كاةحكم الذَّ حكم الذَّ

الدر�س الرابع
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أكله  تشترط حلل  الذي  احليوان  بيِّ  معلمك  وبإشراف  مع زمالئك  بالتعاون 
كاة، واحليوان الذي ال تشترط له من اجلدول اآلتي: الذَّ

 
حكم ذكاتهاحليوان

اإلبل

السمك

احلَمام

١١

كاة  اأنواع الذَّ كاة   اأنواع الذَّ  

كاة نوعان: ذكاة اختيارية، وذكاة اضطرارية، وإليك بيان كل نوع منها: الذَّ

كاَة: وهو جلميع احليوانات ما عدا اإلبل. 1. الذَّ
مجرى  وهو  احللقوم،  يقطع  أن  كاة:  الذَّ وكيفية 
النفس، ويقطع املريء، وهو مجرى الطعام، ويقطع 
بالعنق،  احمليطان  الغليظان  العرقان  وهما  الودجان، 

ولو قطع أحدهما مع احللقوم واملريء كفى.     
ُتْطعن  بأن  خاصة،  اإلبل  في  ويكون  النحر:   .2
بُة هي املوضع الذي يكون في  اإلبل في لبتها، واللَّ

أسفل العنق.

عليه  املقدور  غير  احليوان  قتل  الَعْقُر، وهو: 
بجرحه في أي موضع من جسده غير موضع 
آلة  أو  برصاصة  يرميه  كأن  النحر  أو  كاة  الذَّ
حادة في رأسه أو ظهره أو بطنه أو غير ذلك. 
وال يصح عقر احليوان إال عند العجز عن ذكاته 
االضطرارية. كاة  الذَّ يسمى:  ولذا  نحره،  أو 

األول
الثاني

كاة الختيارية، وتشمل:  الذَّ

كاة الضطرارية، ويقصد بها:  الذَّ
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ما الذي يجوز أكله وما الذي ال يجوز أكله من احليوانات اآلتية: 
احلكماحلالة

1. احليوان املقتول بالصعق الكهربائي.

2. الدجاج الذي يوضع في املاء حتى ميوت ثم يذكى. 

٣. الشاة التي سقطت من مكان مرتفع فماتت. 

4.الشاة املريضة التي ذكيت قبل أن متوت.

٢٢

كاة.  ف الذَّ عرِّ سس11 

كاة الضطرارية؟  كاة الختيارية، و الذَّ سس22  ما الفرق بين الذَّ

كاة؟ سس33  ما الحكمة من مشروعية الذَّ

، مع الدليل؟ سس44  ماحكم الحيوان الذي لم يذكَّ

     حكم الحيوان الذي لم ُيَذكَّ   حكم الحيوان الذي لم ُيَذكَّ   

)1( سورة املائدة، اآلية: ٣.

ي ميتة، وحّرم على املسلم أكله لقوله  كاة دون أن يذكى ُسمِّ إذا مات احليوان الذي يشترط حلله الذَّ
)1(. تعالى:

لكن لو ُأدركت قبل موتها، وفيها حياة مستقرة، ثم ذكيت جاز أكلها حينئذ. 
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كاة - سننها ومكروهاتها كاة - سننها ومكروهاتهاشروط الذَّ شروط الذَّ
األطعمة المستوردةاألطعمة المستوردة

يشترط للذكاة أربعة شروط، إذا اختل شرط منها َحُرَم أكل احليوان وصار َمْيَتًة: 
ا )يهودًيا أو نصرانًيا(. ي عاقاًل، مسلًما أو كتابّيً الشرط األول: أن يكون الـُمذكِّ

 فال تصح ذبيحة:
1. غير العاقل مثل: ...................

2. غير املسلم أو غير الكتابي مثل: الوثني)1(، واملرتد.
وإن ذبح أحد هوالء فتكون ذبيحته ...............

وتصح ذبيحة:
2 - و ...............   1  - الطفل املميز.  

حادٍّ  وحجر  سكني  من  الــدم،  ينهر  حد  لها  أي:  دة،  محدَّ بآلة  كاة  الذَّ تكون  أن  الثاني:  الشرط 
و............................ و ...........................

والدليل: عن رافع بن خديج  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما أنهر الدم وُذكر اسم اهلل عليه فكل، 
 ليس السن أو الظفر، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم وأما الظفر فمدى احلبشة«)2(.

من سماحة الدين اإلسالمي أن شرع أحكاًما تفصيلية في جميع شؤون حياتنا، ومن ذلك ما يتعلق 
به  إلى احليوان والرأفة  الذكاة عبادة يتحقق فيها اإلحسان  بذكاة احليوان حيث سنَّ أحكاًما جتعل 

ويطيب بها حلمه، وهذا ما ستعرفه في هذا الدرس.

)1( الوثني: هو املشرك من غير اليهود والنصارى.
)2( رواه البخاري برقم )٣075(، ومسلم برقم )1968(.

تمهيدتمهيد

كاة كاة�شروط الذَّ �شروط الذَّ

الدر�س اخلام�س
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كاة بـ : فال يصح الذَّ
٣ - أو الظفر. 2 - أو السن)*(.   1 - الصعق الكهربائي. 

، في احليوان املقدور عليه، وإذا لم ُيقدر عليه  الشرط الثالث: َقْطُع احللقوِم واملريء، وَأَحِد الَوْدَجنْيِ
فُيشترط َجْرُحُه في أيِّ موضٍع من جسِمِه. 

فال يصح: 
٣ - أو أحد الَوْدَجْيِ فقط.  2 - أو ...................فقط.   1 - قطع احللقوم فقط.   

بل ال بد ِمْن َقْطِع ثالثِة أشياَء وهي: ......................  و ......................  و ........................

كاة وال يجزئ غيرها.  كي: »بسم اهلل« عند الذَّ الشرط الرابع: قول املذَّ
 .)1( والدليل على اشتراط التسمية: قول اهلل تعالى:

)2(.  وإن تركها سهًوا أبيحت لقوله تعالى:

كاة بالسن وسائر العظام.  )✱( يحرم الذَّ
)1( سورة األنعام، اآلية: 118.
)2( سورة البقرة، اآلية: 286.

      مركز حالل:
ت إنشاء "مركز حالل" وهو مركز تابع للهيئة العامة للغذاء والدواء، يهدف إلى منح شهادات حالل 

الشعار  في احلصول على  الراغبة  واجلهات  للمنتجات  ومنح شعار حالل  واملنتجات،  للمنشآت 

)املطاعم ، الفنادق(، وتدريب املنشآت الراغبة في التحول إلى اإلنتاج احلالل، وذلك حسب تعاليم 

الشريعة اإلسالمية لتحقيق الريادة إقليميًا وعامليًا في هذا املجال، وإلبراز مكانة اململكة الدينية.
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بالتعاون مع معلمك صنِّف العبارات التي أمامك في اجلدول اآلتي:
كُي /  ى املالُك ولم يسمِّ املذَّ ى على شاة وذّكى أخرى / سمَّ ترك التسمية سهًوا / سمَّ

ترك التسمية عمًدا / قال عند التذكية: احلمد هلل ولم يسمِّ / قال: بسم اهلل.  

كاة  كاة تصح الذَّ ل تصح الذَّ

١١
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كاة ما ُيكره في الذَّ
كاة سنن الذَّ

كُي السكين والذبيحة  1. أن يحدَّ المذَّ
تنظر إليه.

عنقه  يكسر  أو  الحيوان  يسلخ  أن   .2
في ذلك  أن تخرج روحه، ألن  قبل 

تعذيًبا له.
تنظر  واألخــرى  البهيمة  يذكي  أن   .٣

إليها، ألن في ذلك تعذيًبا لها.

كاة ما يحُرم في الذَّ
هدًفا  وجعله  الحيوان  حبس   .1

للرماية.
2. ذكاة الحيوان المباح األكِل لغير 

أكله أو لغير َغَرٍض شرعي.

كاة  كاة؛ ألن الذَّ 1. َسنُّ السكين قبل الذَّ
بغير المسنون فيه تعذيب للحيوان.

2. التكبير بعد التسمية.
٣. الرفق بالذبيحة عند ذبحها.

عند  القبلة  إلــى  الذبيحة  توجيه   .4
ذبحها. 

كاة بقوة  5. أن يمر اآللة على محل الذَّ
خروج  في  أسرع  ليكون  وسرعة؛ 

الروح فال يتعذب الحيوان.

كاة وما يكره فيها وما يحرم  �شنن الذَّ كاة وما يكره فيها وما يحرم   �شنن الذَّ  

عن عبداهلل بن عمرو  أن رسول اهلل  قال: »من قتل عصفوًرا فما فوقها بغير 
حقها، سأله اهلل عز وجل عنها يوم القيامة« قيل: يا رسول اهلل فما حقها؟ قال: 

»حقها أن تذبحها فتأكلها، وال تقطع رأسها فيرمى بها«.)1(
دلَّ احلديث السابق على خطأ يقع فيه بعض الناس، فما هو؟ وعلى ماذا يدل الوعيد 

الوارد لفاعله؟
....................................................................................................

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

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

٢٢

)1( رواه النسائي رقم )4445(.
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      الطعام الم�شتورد من غير الم�شلمين      الطعام الم�شتورد من غير الم�شلمين

الطعام املستورد من غير املسلمني على نوعني: 
األول: ما ل يحتاج إلى ذكاة.

        مثاله: اخَلْضراوات والسمك، .............................
مات؛ كالكحول، وشحم اخلنزير، وغير ذلك.        حكمه: حالل ما لم يخالطه شيء من احملرَّ

الثاني: ما يحتاج إلى ذكاة.
       مثاله: الدجاج والغنم،  .............................

      حكمه: يجوز أكله إذا ذكي ذكاة شرعية بالشروط املعروفة للذكاة.
ون احليوانات بل يقتلونها بالصعق الكهربائي أو بالضرب على الرأس مثاًل، أو كان  فإن علمنا أنهم ل ُيذكُّ

كاة الشرعية. كي لها غير كتابي حرم أكلها، لنتفاء شروط الذَّ املذَّ

      الصيد اجلائر: هو الصيد غير النظامي والذي تعاقب عليه القواني الدولية، 
سواء كان الصيد اجلائر للحيوانات البرية أو البحرية وذلك ألنه ُيِخلُّ في التوازن 
البيئي، وقد يؤدي إلى هجرة احليوانات من موطنها األساسي إلى مكان آخر، ورمبا 

يتسبب في انقراض بعض احليوانات ويعتبر الصيد جائًرا في احلاالت اآلتية:
1- صيد احليوانات في موسم التكاثر والتزاوج.

2- عدم امتالك رخصة تؤهل صاحبها ملمارسة الصيد.
٣- الصيد خارج األوقات والساعات احملددة للصيد.

4- استخدام أسلحة غير مشروعة للصيد.
5- صيد حيوانات موجودة في مناطق محظورة مثل احملميات.

6- صيد حيوانات تعود ملكيتها ألشخاص آخرين.
7- صيد حيوانات مهددة باالنقراض.

8- صيد حيوانات تقع ضمن البحوث العلمية.
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مع  الخطأ،  العبارة  أمام   )O( وعالمة  الصحيحة،  العبارة  أمام   )P( عالمة  ضع  سس11 

تصحيح الخطأ إن وجد:

.)       ( كاة من الصبي غير املميز             أ- ال تصح الذَّ

.)       (         ب- من أمسك عصفوًرا بيده، ثم قطع رقبته بأظفاره لم تصح ذكاته 

.)       (         ج- جتوز ذبيحة الكتابي إذا ذكاها بالطريقة الشرعية   

فيه: سمك،  متنوع،  طعام  لك  وقدم  وثنيون،  أهله  بلد  إلى  أبيك  مع  لو سافرت  سس22 

ولحم ضأن، وفواكه متنوعة، ولبن بقر.
         فما الذي يحل لك تناوله؟ وما الذي يحرم؟ وملاذا؟ 

إذا كنت مع أهلك في مزرعة، وانطلق عيار ناري فأصاب إحدى الغنم، فماتت، فما  سس33 

حكم أكلها؟ ولماذا؟
كاة من األمور اآلتية:  ز ما هو شرط، وما هو سنة، وما هو مكروه، وما هو محرم، في الذَّ سس44  َميِّ

احلكماملسألة

ذكاة احليوان املباح لغير أكله.

إحداد الشفرة والذبيحة تنظر إليها.

كاة.  زيادة التكبير بعد التسمية عند الذَّ

قطع احللقوم واملريء وأحد الودجي.

توجيه الذبيحة للقبلة.

سلخ الذبيحة أو كسر عنقها قبل أن تخرج روحها.



الوحدة الثالثة

الضيافة وآداب الطعام والشرابالضيافة وآداب الطعام والشراب

 )1( سورة األعراف، اآلية: ٣1.

قال اهلل تعالى: 

)1(
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بني  احملبة  وتنشر  التعاون  حتقق  التي  األعمال  ومحاسن  األخالق،  مكارم  على  اإلسالم  يحث 
في  تزيد  عامة؛  حقوًقا  املسلم  على  للمسلم  جعل  أنه  كما  بينهم،  اجلفوة  وتزيل  املسلمني، 

ترابطهم وتآخيهم؛ من خالل دراساتك السابقة، مثِّل على هذه املكارم واحلقوق.
................................. -2                          ..................................-1

...................................-4                           ................................. -٣

يافِة   يافِةال�شِّ                                     ال�شِّ

تعريفها: إكرام الضيف بإطعامه وإيوائه وتقدمي ما يحتاج إليه.

يافة  يافة        حكــم ال�شِّ        حكــم ال�شِّ

الضيافة منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، وبيان ذلك فيما يأتي:

دليلهابيانهانوع الضيافةم
الــــضــــيــــافــــة 1

على  الــواجــبــة 
الكفاية

وهي ضيافة املسلم املسافر ملدة 
يوم وليلة؛ إذا لم يكن في البلد 

الذي َنَزَلُه موضع يقيم فيه.

  اهلِل  َرُسوَل  َأنَّ    اْلَكْعِبيِّ  ُشَرْيٍح  أبي  عن 
قال: »َمْن كان ُيْؤِمُن ِباهلِل َواْلَيْوِم اآْلِخِر َفْلُيْكِرْم 

َضْيَفُه َجاِئَزَتُه؛ َيْوٌم َوَلْيَلٌة« )1(.

الــــضــــيــــافــــة 2
املستحبة

كل  على  الطعام  إطعام  وهــي 
الشدة  أوقــات  وبخاصة  حال، 

واأَلَزَمات.

 : َّعن عبد اهلِل بن َعْمٍرو   َأنَّ َرُجاًل َسَأَل النبي
َعاَم، َوَتْقَرُأ  َأيُّ اإلْسالِم َخْيٌر؟ قال: »ُتْطِعُم الطَّ
.)2( َتْعِرْف«  لم  َوَمن  َعَرْفَت  َمْن  الَم على  السَّ

َياَفُة حكمها - آدابها َياَفُة حكمها - آدابهاالضِّ الضِّ

)1( أخرجه البخاري برقم )5784( ، ومسلم برقم )48( .
)2( أخرجه البخاري برقم )12(، ومسلم برقم )٣9(.

تمهيدتمهيد

الدر�س ال�شاد�س
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١

٢

4

 أن ينوي في قيامه بالضيافة فعل السنة وأداء حق أخيه؛ ال املباهاة واملفاخرة.

 املبادرة إلطعام الضيف في الوقت املناسب.

 الترحيب بالضيف؛ وحسن استقباله، والبشاشة في وجهه.

 خدمة الضيف وتقدمي الطعام والشراب له، ودعوته لتناوله.

١

٣

5

٢

4

عدم إطالة البقاء عند املضيف بحيث ميل منه أو يحرجه.

الدعاء للمضيف، ومن ذلك ما ثبت في حديث عبداهلل بن ُبْسر : أن رسول اهلل  قال:»اللهم 
بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم«.)1(

السؤال عما ال يعنيه، وعدم اإلضرار مبنزل  البصر، وترك  العامة، مثل: غض  التأدب باآلداب 
املضيف، ونحو ذلك.

موافقة مضيفه إذا قدم له الطعام، وعدم االعتذار منه بشبع أو غيره.

الرضا مبا يقدم له من طعام، والبعد عن املشقة على املضيف.

)1( رواه مسلم برقم )2042(.

يافِة   اآداب ال�شِّ يافِة     اآداب ال�شِّ   

      للضيافة آداب شرعية لكل من املضيف والضْيف، بيانها فيما يأتي:

اآداب الم�شيف  اآداب الم�شيف      

اآداب ال�شْيف	 اآداب ال�شْيف     

٣
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 بالتعاون مع مجموعتك: استنتج فائدة أو أكثر لكل أدب من اآلداب اآلتية:

الفائدة منهاألدب

الترحيب بالضيف وحسن استقباله
إيناس الضيف وإظهار االرتياح لزيارته

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

.........................................املبادرة إلطعام الضيف في الوقت املناسب

.........................................موافقة مضيفه إذا قدم له الطعام

.........................................الدعاء للمضيف

إلى ٣0  ما يصل  استقبال  اململكة 20٣0  رؤية  السعودية من خالل  العربية  اململكة  تستهدف 
فرص  تذكر  أن  زمالئك  مع  حاول  الضيافة  درس  في  درسته  ما  من خالل  سنويًا،  سائح  مليون 

االستضافة التي ستعامل  بها هؤالء السياح.

٢٢

١١

سس11     دلِّل على كل مما يأتي:

ب- استحباب الدعاء للمضيِّف.   أ- استحباب الضيافة.  
د ثالثة من آداب الضيافة. سس22  عدِّ

سس33  ما األثر الحسن الذي يتركه دعاء الضيف في نفس المضيِّف؟

سس44  متى تكون الضيافة واجبة، ومتى تكون مستحبة؟



257

آداب الطعام والشرابآداب الطعام والشراب

تمهيدتمهيد

الدين اإلسالمي هو دين يعنى كثيًرا باآلداب في جميع مناحي احلياة، ومن ذلك اآلداب الَقْبلية والبعدية التي 
شرعها عند األكل والشرب، وهذا من كمال الشريعة وسموها.

الدر�س ال�شابع

آداب الطعام قسمان:
القسم األول: ما ينبغي فعله

                                  اآداب الطعام وال�شراباآداب الطعام وال�شراب

دليلهاألدبم

غسل اليدين قبل األكل وبعده1

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

عن ُعَمَر بِن أبي َسَلَمَة  أن النبيَّ  قال له: »يا غالم، سّم اهلل، وُكْل 
بيمينك، وُكْل مما يليك«)1(.

٣...................................................

4...................................................

5...................................................
ال  »إنكم  وقال:  ْحَفِة،  والصَّ األصابع  ِبَلْعق  َأَمَر    النبيَّ  أن    جابر  عن 

ِهِ الَبَرَكَة«)2(. تدرون في أيِّ 6...................................................

 بالتعاون مع مجموعتي أستخرج أدًبا من آداب الطعام من كل دليل من األدلة اآلتية:

)1( رواه البخاري برقم )5٣76(، ومسلم برقم )2022(.
)2( رواه مسلم برقم )20٣٣(.



)1( رواه مسلم برقم )20٣4(.258
)2( رواه مسلم برقم )27٣4(.

)٣( رواه أبو داود برقم )٣767(، والترمذي برقم )1858(، وابن ماجة برقم )٣264(، والنسائي في السنن الكبرى برقم )10112(.
)4( رواه أحمد برقم ٣/4٣9.

أحفُظ هذا الدعاء:
عن معاذ بن أنس الجهني  َأنَّ َرُسوَل اهلل  قال: »من َأَكَل َطَعاًما ُثمَّ قال: اْلَحْمُد هلِلِ 
َم ِمْن َذْنِبِه«)4(. ٍة، َغَفَر اهلل له ما َتَقدَّ الذي أطعمني هذا َوَرَزقِنيِه من َغْيِر َحْوٍل مني َواَل ُقوَّ

١١

عنها ...................................................7 فلُيِمط  أحِدكم  لقمُة  »إذا سقطت  قال:    النبيَّ  أن    أنس  عن 
األذى، وليأكلها، وال يَدْعها للشيطان«)1(.

8...................................................
عن أنس  أن النبيَّ  قال: »إن اهلل ليرضى عن العبد أن يأكَل األكلَة 

فيحمده عليها، أو يشرب الشربَة فيحمده عليها«)2(.

9...................................................

عن عائشة  أن رسوَل اهلل  قال: »إذا أكل أحُدكم فليذكر 
اسم اهلل تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم اهلل تعالى في أوله فليقل: 

َلُه وآخَرُه«)٣(. بسم اهلل أوَّ

10
يسّن لشارب املاء أال يشربه دفعة واحدة؛ بل يتنفس أثناء شربه ثالث مرات خارج اإلناء، وذلك بأن يشرب، ثم يبعد 

اإلناء عن فيه، ويتنفس، ثم الثانية، ثم الثالثة، وينتهي.
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القسم الثاني: ما ينبغي اجتنابه
1- النفخ في اإلناء، أو التنفس فيه.

2- الشرب أو األكل قائًما.
٣- اإلكثار من األكل.

بالتعاون مع مجموعتي ُأْكِمل ما ينبغي اجتنابه مستفيًدا من األدلة اآلتية:

دليلهما ينبغي اجتنابهم

4
.............................................

عن جابر  أن النبيَّ  قال: »ال تأكلوا بالشمال، فإن 
الشيطان يأكل بالشمال« )1(.

5
.............................................

قال أبو هريرة : »ما َعاَب الرسوُل  طعاًما َقّط، كان إذا 
اشتهى شيًئا َأَكَلُه، وإن كرهه َتَرَكُه«)2(.

6
.............................................

عن أبي ُجحيفَة  أن النبيَّ  قال: »إني ال آكل مّتكًئا«) 
.)٣

)2( رواه البخاري برقم )5409(، ومسلم برقم )2064(. )1( رواه مسلم برقم )2019(.  
)٣( رواه البخاري برقم )5٣98(.  

٢٢

بالتعاون مع مجموعتك: اذكر ثالث ممارسات حسنة وأخرى سيئة أثناء تناول الطعام:

ممارسات سيئةممارسات حسنة
1 ........................................

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

٣ ...........................................

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

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

٣ ...........................................
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سس11  ضع عالمة )P( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )O( أمام العبارة الخطأ مع تصحيحها 

فيما يأتي:
أ- يجوز للمسلم األكل بالشوكة وامللعقة إذا كان يستعملها بيمينه.        )      (  
ب- يكره النفخ في الطعام أو الشراب.       )      (  
جـ- من حكمة النهي عن األكل بالشمال: عدم التشبه بالشيطان.     )      (  
د- ال يستحب ملن نسي التسمية أول الطعام أن يسمي في أثناء الطعام.    )      (  

سس22  عن عمر بن أبي سلمة  أن النبي  قال له: »يا غالم، سّم اهلل، وكل بيمينك، وكل 

مما يليك«، يستدل بهذا الحديث على عدد من آداب الطعام؛ فما هي؟

ه يتضمن عدة مساوئ؛ استنتج ما ل يقل عن ثنتين منها. سس33  عيُب الطعام وذمُّ

سس44  ما الذي ينبغي اجتنابه في الطعام والشراب؟



الوحدة الرابعة

 االضطرار والتداوي االضطرار والتداوي

 )1( سورة األنعام، اآلية: 119.

قال اهلل تعالى: 

وقد
)1(
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ملساعدتهم،  أحد  يأت  ولم  سيارتهم،  وقود  ونفد  أصحابه،  بعض  مع  برية  نزهة  في  أحمد  كان 
ومضت عدة أيام وهم على هذه احلال، ونفد طعامهم، واشتد بهم اجلوع، حتى أشرفوا على الهالك.

من  أنفسهم  لينقذوا  منهم،  بالقرب  وجدوها  ميتة  شاة  من  يأكلوا  أن  أصحابه  على  أحمد  فأشار 
املوت، فامتنع أصحابه عن ذلك.

1 ما املتوقع حي رفض أصحاب أحمد هذا االقتراح؟ 

2 ماذا تسمى احلالة التي وصل إليها أحمد وأصحابه؟ 

من خالل إجابتك عن هذه األسئلة، اكتب تعريًفا مناسًبا للمضطر:
.......................................................................................................................

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

  أحكام المضطر وحكم التداوي  أحكام المضطر وحكم التداوي

)1( سورة األنعام، اآلية: 119.

تمهيدتمهيد

اأحكام الم�شطراأحكام الم�شطر

     حكــم اأكــل الم�شــطر      حكــم اأكــل الم�شــطر 

     للمحرم ومقدار ما ياأكل     للمحرم ومقدار ما ياأكل

من اضـــطر إلى محــــرم بأن خاف على نفسه املرض أو املوت إن لم يأكل منه وجب عليه أن يأكل 
بقدر ما يذهب عنه الضرر، ويأمن معه من املوت، وليس له أن يأكل منه حتى يشبع.

ر بَقْدِرها(:  ِة: )الّضرورُة ُتَقدَّ وفي القاعدة الشرعيَّ
والدليل قوله تعالى:                  )1(.

اأ

الدر�س الثامن
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هل يجوز لإلنسان أن يأكل من طعام اآلخرين دون إذن منهم؟ 
األصل أن مال املسلم من ملبس ومطعم ملك له ال يجوز ألحد من الناس أن يأخذ منه شيًئا إال برضاه.

• ولكن قد يقع املسلم في ضرورة يحتاج معها أن يأكل من طعام غيره، ففي هذه احلالة يجوز له أن يأكل 
منه ولو لم يؤذن له، بالشروط اآلتية:

ا إليه. أال يكون صاحب الطعام مضطّرً 1  
2 أن يأكل منه بقدر حاجته.  

ض صاحب الطعام متى تيسر له ذلك. أن يعوِّ 3  
• ويجب على مالك الطعام غير املضطر إليه أن يطعم أخاه املضطر إنقاًذا حلياته. 

        ال�شطرار اإلى طعام الآخرين         ال�شطرار اإلى طعام الآخرين 

١١

تناول  إباحة  من  الحكمة  حول  وزمالئك  معلمك  مع  الحوار  في  شارك 
المحرم عند الضرورة، واكتب خالصة ذلك.

املراد بالتداوي: طلب العالج من األمراض التي تصيب اإلنسان أو احليوان باألدوية احلسية أو املعنوية.
أن  اعتقد  ملن  اهلل  التوكل على  ينافي  وال  بها،  املأمور  األسباب  فعل  من  وهو  التداوي: جائز،  حكم 

السبب نافع بإذن اهلل وتقديره، والدليل على ذلك:
َ َعزَّ وَجلَّ َلْم َيَضْع َداًء ِإالَّ َوَضَع َلُه َدَواًء، َغْيَر  ● عن أسامة بن َشريك  قال: قال : »َتَداَوْوا، َفِإنَّ اهللَّ

َداٍء َواِحٍد: اْلَهَرُم«)1(.
  .)2( » اِء َبَرَأ ِبِإْذِن اهلِل َعزَّ وَجلَّ ● عن جاِبٍر  َأنَّ َرُسوَل اهلِل  َقاَل: »ِلُكلِّ َداٍء َدَواٌء، َفِإَذا ُأِصيَب َدَواُء الدَّ

الـتــــداويالـتــــداوي ب

)2( أخرجه مسلم برقم )2204(. )1( أخرجه أبو داود برقم )٣855(، والترمذي برقم )20٣8(. 
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        التداوي بنقل الدم           التداوي بنقل الدم   

         نقل الدم عن طريق الوريد ألجل العالج يجوز بشرطي: 
1 أالَّ يتضرر َمْن ُسِحب منه الدم.

2 أن يكون املريض الذي ُنقل إليه الدم محتاًجا إليه. 

)2( أخرجه ابو داود برقم )45٣8(.   )1( سورة الشعراء، اآلية: 80.   

ر في التداوي   ر في التداوي          ا�شتعمال المخدِّ         ا�شتعمال المخدِّ

ر )البنج( جائز في حالتني: استعمال املخدِّ
1 استعماله في العمليات اجلراحية، ملا فيه من رفع الضرر عن املريض. 

2 استعماله مع األدوية بقدر يسير ال يترتب عليه ضرر، عن طريق متخصص موثوق به.

لقد كثرت األحاديث النبوية التي تصف بعض األدوية لبعض اأَلْدَواء، سواء ِمن أقوال النبي  أو 
ِمن أفعاله، وقد حِرص العلماء على جمع هذه األحاديث في كتب احلديث اجلوامع، ومن أهمها: 

● كتاب )الّطب( من صحيح البخاري.
● كتاب )الطب النبوي(، لإلمام ابن قيم اجلوزية.
● كتاب )الّطب الّنبوي(، ألبي نعيم األصبهاني.

الطبُّ النبوي والتََّداوي في ال�شنة النبويةالطبُّ النبوي والتََّداوي في ال�شنة النبوية

شروط جواز التداوي: 
1 أن يعتقد أن الدواء مجرد سبب.

2 أن يعتقد اعتقاًدا جازًما أن الشافي من جميع األمراض هو اهلل تعالى، قال جل وعال ﴿ۇئ ۇئ 

ۆئ ۆئ﴾ )1(.
3 أن يكون الدواء مباًحا، فال يجوز التداوي باحملرم لقول النبي  »إن اهلل أنزل الداء والدواء، وجعل 

لكل داء دواء فتداووا وال تتداووا بحرام« )2(.



265

قيِة الشرعية، أو يأذن ملن يعاجله بها، سواٌء أكان ذلك ِمن األمراض  نَّة: أن يعالَج املرُء نفَسه بالرُّ ِمن السُّ
قية الشرعية: استعمال آياٍت ِمن القرآن الكرمي أو ِمن  ة أم ِمن األمراض املعنوية، وحقيقة الرُّ يَّ البدنية احلسِّ
األدعية املأثورة في عالج املريض، إما بطريق النفث املباشر مع القراءة، أو بالقراءة في ماء ونحوه وَسقيه 

قية مبا يلي: للمريض، أو َغسله به، ومما ورد في ذلك الرُّ
ات. ة، أو ثالَث مرَّ 1 قراءُة الفاحتة مرَّ

ات. ة، أو ثالَث مرَّ ذات الثالث )اإلخالص، والفلق، والناس(، مرَّ 2 قراءُة املعوِّ

3 قول: »ِباْسِم اهلِل َأْرِقيَك، ِمْن ُكلِّ َشْيٍء ُيْؤِذيَك، ِمْن َشرِّ ُكلِّ َنْفٍس َأْو َعْيِ َحاِسٍد، اهلُل َيْشِفيَك، ِباْسِم 

اهلِل َأْرِقيَك«.)4(
اٍت:  َمرَّ َسْبَع  وُقْل  َثالًثا.   -  ِ اهللَّ ِباْسِم  وُقْل:  َجَسِدَك.  ِمن  َتَألََّم  الَِّذي  َعَلى  )الُيْمَنى(  َيَدَك  »َضْع   ٤

ِ وُقْدَرِتِه ِمن َشرِّ َما َأِجُد وُأَحاِذُر«.)5(    ِة( اهللَّ َأُعوُذ ِبـ )ِعزَّ

ومن أمثلة الطب النبوي الثابتة ما يلي:
ْوَداِء ِشَفاٌء ِمْن ُكلِّ َداٍء، ِإالَّ  ِة السَّ ● حديُث أبي ُهَرْيَرَة  َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل اهلِل  َيُقوُل: »ِفي احَلبَّ

اِم: املوت. اَم«)1(، واملراد بالسَّ السَّ
بّي  َنَفٌر ِمن ُعْكٍل َفَأْسَلُموا، َفاْجَتَوْوا امْلَِديَنَة،  ● حديُث َأَنِس بِن مالٍك  قاَل: َقِدَم على النَّ

وا.)2( َدَقِة، َفَيْشَرُبوا ِمن َأْبَواِلَها، وَأْلَباِنَها«، َفَفَعُلوا، َفَصحُّ »َفَأَمَرُهْم َأْن َيْأُتوا ِإِبَل الصَّ
اِم؟ َفَقاَل: اْحَتَجَم َرُسوُل اهلِل ، َحَجَمُه َأُبو َطْيَبَة،  ● ُسِئَل َأَنُس ْبُن َماِلٍك ، َعْن َكْسِب احْلَجَّ
َم َأْهَلُه، َفَوَضُعوا َعْنُه ِمْن َخَراِجِه، َوَقاَل: »ِإنَّ َأْفَضَل َما َتَداَوْيُتْم  َفَأَمَر َلُه ِبَصاَعْيِ ِمْن َطَعاٍم، َوَكلَّ

َجاَمُة«، َأْو »ُهَو ِمْن َأْمَثِل َدَواِئُكْم«)٣(. ِبِه احْلِ

)٣( أخرجه مسلم برقم )1577(. )2( أخرجه البخاري برقم )6802(، ومسلم برقم )1671(.  )1( أخرجه البخاري برقم )5688(، ومسلم برقم )2215(. 
ُد، اْشَتَكْيَت؟ فقال: »َنَعْم«، َفَرقاه بها. )4( أخرجه مسلم برقم )2186(، وهي رقيُة جبريل n للنبيِّ ، قال له: يا ُمحمَّ

)5( أخرجه مسلم برقم )2202(، وأحمد 217/4، والزيادتان بي معقوفي منه.

اأمثلة من الطبُّ النبوياأمثلة من الطبُّ النبوي

قية ال�شرعية قية ال�شرعيةالعالج بالرُّ العالج بالرُّ
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م؟ وما الدليل على ذلك؟  سس11  ما حكم أكل المضطر للمحرَّ

سس22  دخلَت متجًرا لبيع المواد الغذائية وكنت جائًعا، فهل يجوز لك أن تأكل منه بدون 

علم صاحب المتجر؟ انقل من الدرس العبارة التي تدل على ما تقول.

فاء من األمراض. سس33  ما رأيك في العتقاد بأن مجّرد تناول الدواء كاف في الشِّ

سس44  مثل بمثال عن الطب النبوي.

٢٢

اكتب مع مجموعتك عن التداوي غير المشروع في الوقت الحاضر.



الوحدة الخام�سة

الصيد والتعامل مع الحيواناتالصيد والتعامل مع الحيوانات

 )١( سورة املائدة، آية:٩٦.

قال اهلل تعالى:

)١(
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الدر�س التا�سعالدر�س التا�سع

ـــْيد ـــْيدالصَّ الصَّ

خرج خالد وصديقه أحمد في رحلة للصيد، فكان أحمد يرمي الصيد، 
ي اهلل عّز وجل، فقال له خالد: لم ال تسمي على الصيد؟ فقال  وال ُيسمِّ
أحمد: الذي أعرفه أن التسمية واجبة عند الذبح، أما الصيد فال جتب فيه 

التسمية، قال خالد: بل التسمية واجبة عند رمي الصيد كما هي 
واجبة عند الذبح.

 يجب عليك يا أخي قبل أن متارس الصيد أن تتعلم أهم أحكامه 
الشرعية حتى ال تقع في املنهي عنه وأنت ال تعلم.

     قتل احليوان احلالل غير املقدور على ذبحه؛ بَجرحه 
في أي موضع من بدنه. )1(

  تعــريف ال�صـيد  تعــريف ال�صـيد

تـمــهـيـــدتـمــهـيـــد

الصيد جائز، وقد دّل على ذلك ما يلي:
)2( .{ 1- قوله تعالى: {

2- حديث عدي بن حامت  أنه قال: قلت: يا رسول اهلل، إنا نرسل الكالب املعلَّمة، قال: »ُكْل ما 
أمسكن عليك«، قلت: وإن َقَتْلَن؟ قال: »وإن َقَتْلَن«.)3(

  حكــــم ال�ســيد   حكــــم ال�ســيد 

)١( الصيد في حقيقته نوع من الذكاة االضطرارية السابق ذكرها في وحدة الذكاة، ويطلق الصيد على مجرد إمساك احليوانات وإن لم تقتل عن طريق الفخاخ والشباك ونحوهما، وليس هذا مراًدا هنا.
)3( رواه البخاري برقم )5477(، ومسلم برقم )١٩2٩(. )2( سورة املائدة، اآلية: 2.  

من  الصيد  عمليات  الدولة  نظمت 
تتضمن  ولوائح  أنظمة  إصدار  خالل 
االشتراطات الالزمة والغرامات ملخالفي 
تلك األنظمة واللوائح، وميكن اإلطالع 
عليها من خالل زيارة املوقع اإللكتروني 
للمركز الوطني لتنمية احلياة الفطرية.

معلـومـة اإثرائيـةمعلـومـة اإثرائيـة
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 ويحرم الصيد في عدة أحوال، هي:

أمثلةاحلالةم

في منطقة حرم مكة املكرمة واملدينة النبوية.1
 صيد حمام احلرم

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

2
 إذا كان الشخص محرمًا بحج أو عمرة وإن لم يكن 
البحر  أما صيد  البر،  بصيد  وهذا خاص  احلــرم،  في 

فجائز للمحرم.

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

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

 إذا كان احليوان مملوكًا آلخرين.3
صيد احَلَماِم اململوك في املدن

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

 الصيد في احملميات الطبيعية.4
ألن املنع من الدولة للمصلحة العامة 

وحفاًظا على احلياة الفطرية
............................................

5
الصيد ضرر أو مفسدة، أو كان  إذا كان يترتب على   
............................................بشكل عشوائي وغير منظم وما ُيعرف بـ )الصيد اجلائر(.

............................................إذا كان احليوان مقدوراً على تذكيته.6

بالتعاون مع مجموعتك: استنتج بعض احلكم الشرعية من إباحة الصيد.

....................................................................................... -١

....................................................................................... -2

....................................................................................... -3

١١
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  �صــروط اإباحـة ال�صـيد   �صــروط اإباحـة ال�صـيد 

يشترط إلباحة الصيد شروط تتعلق بالصائد، وشروط تتعلق مبا ُيصاد به )آلة الصيد( وتفصيلها 
على النحو اآلتي:

الصائد  يــكون  أن 
مسلمًا  عاقاًل  مميًزا 

أو كتابيًا.

التسمية عند رمي 
إطالق  أو  الصيد 

اجلارح.

 1
قصُد الرمِي وإرساِل اجلارح على الصيد.

 فلو كان يصلح بندقيته فانطلقت رصاصة من 
غير قصد فأصابت طيرًا لم يحل، أو استرسل 

اجلارح بنفسه فصاد حيوانًا لم يحل.

23

أواًل: شروط الصائد:

ز فيما يأتي َمْن يحل صيده، ومن ال يحل، مع بيان السبب:       ميِّ

السببحكم صيدهاحلالة
مسلم ترك التسمية عمداً عند الصيد.

صبي غير مميز صاد عصفوراً.

مسلم انطلق صقره دون علمه فصاد أرنًبا.

امرأة مسلمة صادت أرنبًا برّيًا.
رجل محرم بعمرة صاد طائًرا قبل أن يدخل 

حدود احلرم.

٢٢
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 ثانيًا: شروط ما يصاد به:

وإليك بيان شروط هذين النوعني:
أ ـ شروط احليوان اجلارح:

بيانهالشرطم

مًا1 أن يكون معلَّ

 )١(.{ لقوله تعالى:{
واملعتبر في تعليم احليوان اجلارح ما يأتي:

أن يجرح الصيد2
ألنه إذا قتله بضربه أو بخنقه أو بُثقله دون َجرحه كان في حكم امليتة 

احملرمة.

جــارح 3 يشاركه  ال  أن 
آخر ال يحل صيده

حلديث عدي بن حامت  قال: إني أرسل كلبي وأجد معه كلًبا آخر 
يَت على  ال أدري أيهما أخذه. فقال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال َتْأُكْل، فإمنا سمَّ

كلبك، ولم ُتَسمِّ على غيره«.)2(

)١( سورة املائدة  اآلية 4.
)2( رواه البخاري برقم )548٦(، ومسلم برقم )١٩2٩(.

  أ.  أن يسترسل إذا ُأرسل.     ب. أن ينزجر إذا ُزجر.
ج. أال يأكل من الصيد؛ إال ما يصطاد مبخلبه؛ كالصقر فال يعتبر فيه

      أن ال يأكل من الصيد.
د. ال ُيباُح صيد الكلب األسود البهيم.

النوع األول: احليوان اجلارح ومن 
النوع الثاني: اآللة احملددة.أمثلته الكلب والصقر. 

أن يكون معلَّمًا.. ١
أن يجرح الصيد.. 2
أن ال يشاركه جارح آخر ال . 3

يحل صيده.

أن جترح البدن وُتْنهر الدم، . ١
بثقلة كاحلجارة   قتل  لو  أما 

والعصا فال يحل.
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عرف الصيد، واذكر حكمه. سس11

سس22 ماشروط الحيوان الذي يجوز الصيد به؟

سس33 بيِّن حكم أكل الصيد في الحاالت اآلتية مع بيان السبب:

السبباحلكماحلالة
مسلم صاد أرنبًا بكلبه الذي لم يعَلّم.

ولكن  الـُمعلَّم،  بكلبه  غزااًل  مسلم صاد 
الكلب أكل من الصيد. 

يعلم؛  لم  الذي  بكلبه  غزااًل  مسلم صاد 
وذكــاه  مستقرة  حياة  حًيا  ــه  أدرك لكنه 

الذكاة الشرعية.

مسلم صاد ُحَباَرى بصقره الـُمعلَّم، ولكن 
الصقر أكل من احُلَباَرى.

ب ـ شروط اآللة احملددة:
دليلهبيانهالشرط

1
الــبــدن  جتـــرح  أن 

وُتْنهر الدم.
حديث رافع بن خديج  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما مثل: السهام والرصاص.

أنهر الدم وذكر اسم اهلل عليه فكل«.)١(

2
الــبــدن  جتـــرح  أن 
بحّدها ال بثقلها.

برأس  الصيد  قتل  إذا  كما 
السهم احملدد، ال بَعرضه.  

قال:  ملسو هيلع هللا ىلص   النبي  أن    حامت  بن  عدي  حديث 
»كْل ما َخَزَق، وما أصاب بعرضه فال تأكل«.)2(

)١( رواه البخاري برقم )54٩8(، ومسلم برقم )١٩٦8(، ومعنى أنهر الدم: أَساَله.
)2( رواه البخاري برقم )5477(، ومسلم برقم )١٩2٩(، واملعراض: خشبة محددة األطراف، واخلْزق: الطعن والنفوذ في البدن.
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الدر�س العا�صرالدر�س العا�صر

من اأحكام ال�صيدمن اأحكام ال�صيد

عليه  وجب  مستقرة)1(،  حياة  وفيه  أدركه  ثم  اجلوارح،  بأحد  أو  برميه  حيوانًا  صاد  من   -1
تذكيته الذكاة الشرعية.

2- ال يصح الصيد باحلجر أو العصا؛ سواء أطلقت باليد مباشرة، أو عن طريق آلة من اآلالت، 
ولكن من رمى صيدًا بحجر أو عصا، ثم أدركه وفيه حياة مستقرة، ذّكاه الذكاة الشرعية، 

وحل أكله بذلك.
3- يجوز وضع الشباك أو الِفخاخ)2( لإلمساك بالصيد، ولكن ال يحل أكله لو مات في هذه 
الشباك والفخاخ؛ إال أن يدرك وفيه حياة مستقرة، ويذكى الذكاة الشرعية، وأما إذا كانت 

الفخاخ جترح الصيد مثل الفخاخ احلادة فإنه يجوز أكل الصيد الذي فيها.
4- يحرم قتل الصيد باألظفار؛ أو باليد مباشرة؛ كما قد يفعله بعض الناس بالطيور الصغيرة.

تمهيدتمهيد

من كمال الشريعة اإلسالمية مراعاتها حلقوق احليوان، فبينت األحكام التي البد للمسلم أن 
يراعيها في الصيد واألحكام املتعلقة بالتعامل مع احليوان.

ال�صيد باالآالت الحديثة ال�صيد باالآالت الحديثة 

الصيد بالبنادق املتنوعة جائز؛ ألن الرصاص الذي يستعمل فيها تتوفر فيه شروط آلة الصيد 
جوازه  على  واألدلة  الدم،  فيخرج  يجرحه  أو  فيه  وينفذ  اجلسم  يخرق  فهو:  سابقًا،  املذكورة 
هي األدلة السابقة في شروط آلة الصيد. وينبغي احلذر من املبالغة في الصيد بسبب سهولته 

باستخدام البنادق احلديثة.

ن الروح من البدن، وأما احلياة غير املستقرة فهي عندما تكون الروح على وشك مفارقة البدن. كحياة املذبوح بعد ذبحه، وقبل خروج روحه. )١( احلياة املستقرة: هي متكُّ
)2( الِفخاخ جمع فخ، وهو املصيدة التي يصاد بها )لسان العرب 3/4١(.

من أحكام الصيد والتعامل مع الحيوانمن أحكام الصيد والتعامل مع الحيوان
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ز ما يحل صيده، وما جتب تذكيته مما يأتي؛ مع بيان السبب:          * ميِّ

السبباحلكماحلالة

غزال داخل َقَفص.

أرنب برِّي.

احلمام املوجود في البيوت.

١١

             قتل الحيوان              قتل الحيوان 

أواًل: ما يجوز قتله من احليوان:
أمثلتهوصف احليوان الذي يجوز قتله

كل حيوان مؤذ من احلشرات وغيرها.١
١- الوزغ.                      2- ................
................ -4                 ............. -3

كل حيوان يخاف ضرره.2
غنمه.                       أو  الشخص  على  يهجم  الذي  الذئب   -١
           ................ -3             ................ -2

................ -4

كل حيوان هائج ال ميكن دفعه إال بالقتل.3
١- اجلمل إذا هاج وآذى.    2- ................
................ -4                  ............. -3
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ثانًيا: ما يحرم قتله من احليوان:
١- احليوانات التي ُيباح أكلها إذا ُقتلت لغير قصد األكل، كقتل العصافير للهو واللعب.

       •  أمثلة أخرى: .......................................................................................
2- احليوانات التي ال أذى فيها وال ضرر منها؛ كالقطط ونحوها.

       •  أمثلة أخرى: .......................................................................................
3- احليوانات التي نهى الشرع عن قتلها، كالنمل والهدهد.

       •  أمثلة أخرى: .......................................................................................

           اقتناء الحيوان اقتناء الحيوان

اقتناء احليوان على حالتني:
أواًل: ما يجوز اقتناؤه من احليوان: 

يجوز اقتناء احليوانات األليفة مثل:
.................................... -١
.................................... -2
.................................... -3

ثانًيا: ما يحرم اقتناؤه من احليوان:
1- اخلنازير.

2-الكالب؛ إال ما كان للصيد أو حراسة املاشية أو املزارع ونحوها؛ حلديث  أبي ُهَرْيَرَة  قال: قال 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:»َمِن اتََّخَذ َكْلًبا إال َكْلَب َماِشَيٍة أو َصْيٍد أو َزْرٍع؛ اْنَتَقَص ِمْن َأْجِرِه ُكلَّ َيْوٍم ِقيَراٌط«.)١(

وفي رواية للبخاري )قيراطان()2(.

)3(  صحيح البخاري برقم )33١8(. )2(  أخرجه البخاري برقم )548٠(.  )١( رواه البخاري برقم )3324(، ومسلم برقم )١575(، وهذا لفظه.  

  اإيذاء الحيوان    اإيذاء الحيوان  

يحرم إيذاء احليوانات، ويستحب الرفق بها ورحمتها، ويجب على من كان حتت يده بهائم محبوسة 
عنده أن يطعمها ويسقيها وال يدعها حتى تهلك، وإال لزمه بيعها أو إعطاؤها ملن يقوم بالواجب 
جُتاهها، فعن ابن عمر  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم 

تدعها تأكل من خشاش األرض«.)3(
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إليذاء احليوانات صور متعددة منها:            
1- ضربها أو حتميلها ما ال تطيق.

2- حبسها في أحواش أو استراحات أو في البيوت والسفر عنها دون توفير طعامها وشرابها.
................................................................................................................ -3
................................................................................................................ -4

�صور اإيذاء الحيوان�صور اإيذاء الحيوان

اكتب مع مجموعتك عن أضرار الصيد اجلائر، مستعيًنا بفتوى لهيئة 
كبار العلماء في بيان حكمه.

٢٢

سس11 بّين حكم الصيد باآلالت التالية مع التعليل:

احلجارة – السوط – العصا – الرمح.  

سس22 ماحكم الصيد بالبندقية مع التعليل؟ 

سس33 مثل بمثالين لما يجوز قتله وما ال يجوز قتله من الحيوان. 

سس٤٤ ما حكم اقتناء الكالب مع الدليل؟ 



الوحدة ال�ساد�سة

ــُذوُر ــُذوُر األْيَمــاُن والنُّ  األْيَمــاُن والنُّ

 )١( سورة النحل اآلية )٩١(.

)١(

قال اهلل تعالى: 
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الدر�س احلادي ع�صرالدر�س احلادي ع�صر

         تعريف اليمين           تعريف اليمين  

اليمني في اللغة: احللف، سمي مييًنا ألن العرب كانوا إذا حلف بعضهم لبعض أخذ كل واحد 
بيمني صاحبه.

واليمني شرًعا: توكيد شيء بذكر اسم من أسماء اهلل تعالى أو صفة من صفاته؛ عقب حرف من 
حروف الَقَسم الثالثة، وحروف القسم هي: الواو، والتاء، والباء.

تمهيدتمهيد

موسى وسلطان صديقان، حدث في أحد لقاءاتهما في بيت سلطان أن تخاصما، واشتد النزاع 
بينهما، فخرج موسى من بيت صديقه غاضبًا، وقال: واهلل ال أدخل بيتك بعد اليوم.

وبعد زمن تصالح الصديقان، ودعا سلطان صديقه موسى إلى العشاء في بيته مبناسبة عقيقة ولده.
فتذكر موسى ميينه، واحتار هل يلبي دعوة صديقه، أم ال؛ بسبب اليمني التي قطعها على نفسه؟

  ما احلل الشرعي السليم في مثل هذه احلالة؟

اأَلْيماُناأَلْيماُن

  حــفــــظ اليمين   حــفــــظ اليمين 

} )١(، وذلك لعظم شأن اليمني، ويدخل في  أمر اهلل تعالى بحفظ اليمني فقال:{
حفظها أمور عديدة هي:

ُب احللف بغير اهلل. 1 احللف بأسماء اهلل وصفاته، وجتنُّ

ُب اإلكثار منها. 2 اإلقالل من األميان، وجتنُّ

ُب احللف باهلل تعالى كذبًا. 3 الصدق في اليمني، وجتنُّ

ُب احِلْنث فيها إال إذا كان احلنث خيًرا من االستمرار فيها. 4 الِبر باليمني، وجتنُّ

5 ترك احللف على اآلخرين في صغائر األمور، أو إحراجهم باحللف عليهم في أمور ال   

مصلحة فيها.
6 اجتناب ما في حكم اليمني من حترمي احلالل أو احللف بالطالق.

)١( سورة املائدة اآلية 8٩.
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األميان من حيث حكمها وما يترتب عليها نوعان:
النوع األول: األميان اجلائزة، وهي قسمان:

 
شــيء؛  عليها  يترتب  ال 

لقوله تعالى: {
)2 ( .{

تنقسم إلى قسمني:
قصد  غير  من  اللسان  على  يجري  أ.ما 
اليمني، مثل: ِإي واهلل، وبلى واهلل، وال واهلل.

يتبني  ثم  وجه،  على  األمر  يظن  يحلف  ب. 
على خالف ذلك.

اليمني2
ْغو  اللَّ

جائزة، وإذا َحِنـــَث فيــها 
-وسيأتي تعريف احلنث- وجـبت 

علـيه الكـــفارة؛ لقـــوله تعالى:
)١(.{ } 

 
احللف ِباْسٍم من أسماء اهلل 

أمًرا  قاصًدا  أو صفة من صفاته،  تعالى 
والذي  كذا،  أفعل  ال  واهلل  مثل:  مستقباًل، 
أن  ــاهلل  ب أقــســم  كـــذا،  ألفعلن  بــيــده  نفسي 

تتعشى عندي الليلة.

اليمني 1
املنعقدة

الِقْسُم

)2( سورة املائدة اآلية 8٩. )١( سورة املائدة اآلية 8٩.  

حكمه توضيحه

   أ. اذكر أمثلة على اليمني بأسماء اهلل تعالى:

............................. -3 1- واهلل.   2- .............................   

ب. اذكر أمثلة على اليمني بصفة من صفات اهلل تعالى:

............................. -3 1- ورحمة اهلل.  2- .............................   

١١

اأنواع اليميناأنواع اليمين
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عن عبد اهلل بن ُعَمَر  َأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َمْن َحَلَف ِبَغْيِر اهلل َفَقْد َأْشَرَك«)3(. 
ى؛  ِت َواْلُعزَّ وعن أبي ُهَرْيَرَة  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من َحَلَف فقال في َحِلِفِه: ِبالالَّ

َفْلَيُقْل: ال ِإَلَه إال اهلل«)4(.
   أ. يبني احلديث األول أن احللف بغير اهلل تعالى:.......................................
ب. مـن كفــارة احلــلف بغــير اهلل تعــالى قـــول:.......................................

)2( أخرجه البخاري برقم )٦٦4٦(، ومسلم برقم )١٦4٦(. )١( أخرجه البخاري برقم )٦87٠(.  
)3( أخرجه أحمد برقم )5375(، وأبو داود برقم )325١( وصححه ابن حبان برقم )4358(، واحلاكم في املستدرك على الصحيحني ٦5/١، واملناوي في التيسير بشرح اجلامع الصغير 4١4/2. 

)4( أخرجه البخاري برقم )48٦٠(، ومسلم برقم )١٦47(.

٢٢

النوع الثاني: األميان احملرمة، وهي قسمان: 

 
حرام، وهي شرك أصغر، 

وال كفارة فيها؛ ألنها غير منعقدة، بل 
يجب فيها التوبة الصادقة.

عن عبد اهلِل بن ُعَمَر  َأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
ِلُفوا ِبآَباِئُكْم، من كان  »أال ِإنَّ اهلَل َيْنَهاُكْم َأْن َتْ

َحاِلًفا َفْلَيْحِلْف ِباهلِل أو ِلَيْصُمْت«.)2(

 

أو  بالكعبة  أو  ملسو هيلع هللا ىلص،  بالنبي  كاحللف 
باآلباء، أو باألولياء، وغير ذلك.   

اليمني2
 بغير اهلل

حرام، 
وهي من كبائر الذنوب وال كفارة 

فيها؛ألن إثمها عظيم، ويجب فيها التوبة 
الصادقة، عن عبداهلِل بن َعْمرو  أن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اْلَكَباِئُر: اإلْشَراُك ِباهلِل، َوُعُقوُق 

ْفِس، َواْلَيِمنُي اْلَغُموُس«.)١( اْلَواِلَدْيِن، َوَقْتُل النَّ

 
على  تعالى  باهلل  احللف 

واهلل  مثل:  عاِمًدا،  كاذبًا  ماٍض  أمر 
لم أفعل كذا، وهو كاذب، واهلل إن هذا 

الشيء لفالن، وهو كاذب.

الِقْسُم

اليمني 1
الَغُموس

حكمه
توضيحه
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مع  الخطأ  العبارة  أمام   )O( وعالمة  الصحيحة،  العبارة  أمام   )( بعالمة  أجب  سس11 

تصحيحها، فيما يأتي:
)  ( احللف بغير اهلل شرك أصغر.            أ. 
)  ( احلنث هو: مخالفة ما حلف عليه.     ب.   
)  ( الصغير إذا حنث وجبت عليه الكفارة.    ج.   
)  ( من أكره على احلنث فليس عليه كفارة.       د. 

سس22 قال اهلل تعالى: { 

:{

ما الذي تدل عليه هذه اآلية الكرمية مما يتعلق مبوضوع الوحدة؟     أ. 
اذكر  مثااًل يوضح ما تقول. ب.   

} حفظ األيمان يتضمن أمورًا عديدة؛ فما هي؟ سس33         قال  اهلل تعالى: { 

سس٤٤       مثل عن اليمين الجائزة، واليمين المحرمة؟
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      الِحْنُث       الِحْنُث 

املراد باحِلْنُث: مخالفة اليمني، وذلك بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله.

١١

الِحْنُث في اليمينالِحْنُث في اليمين
الدر�س الثاين ع�صرالدر�س الثاين ع�صر

تمهيدتمهيد

يكثر من الناس احللف على أمور كثيرة وقد يصعب عليهم أو يتعذر حتقيقها والوفاء بها، وقد 
شرع الشارع احلكيم مخرًجا من ذلك، وذلك من كمال الشريعة وسماحتها ومراعاتها لطبيعة 

الناس البشرية.

مثِّل للحنث في اليمني:
املثال األول: فعل ما حلف على تركه:  

١- قال شخص: واهلل ال أركب السيارة، ثم ركبها.
  .................................................................................................-2

املثال الثاني: ترك ما حلف على فعله:    
١- قال شخص: واهلل ألذهنب معك إلى السوق، ثم لم يذهب معه.

.................................................................................................-2
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             حكم الِحْنِث في اليمين              حكم الِحْنِث في اليمين 

يختلف حكم احلنث في اليمني باختالف اليمني التي حلفها، وفيما يأتي بيان ذلك:

مثالهاحلالةحكم احلنث

 إذا حلف على ترك ِحْنٌث واجب1
واجب، أو فعل محرم.

 واهلل ال أصلي في املسجد.
..............................................

 إذا حلف على ترك ِحْنٌث مستحب2
مستحب أو فعل مكروه.

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

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

إذا حلف على فعل ِحْنٌث محرم3
واجب أو ترك محرم.

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

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

ِحْنٌث مكروه4
 إذا حلف على فعل 

مستحب
أو ترك مكروه.

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

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

 إذا حلف على فعل مباح ِحْنٌث مباح5
أو تركه.

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

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

               كفـارة اليمين             كفـارة اليمين

من حلف مييًنا منعقدة وهو بالغ عاقل، ثم حِنَث فيها وهو مختار ذاكر ليمينه وجبت عليه الكفارة.
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وهذه الكفارة قـد بينــها اهلل تعــالى بـقــوله: {

.)١(
{

نستفيد من هذه اآلية الكرمية أن كفارة اليمني: اختيار فعل واحد من ثالثة أمور:
.............................................................. -١  
.............................................................. -2  
.............................................................. -3  

ومن لم يجد شيًئا مما سبق فإنه: .........................، ويلزم أن تكون هذه األيام متتابعة.
ويجوز أن يكفر عن ميينه قبل أن يحنث فيها حلديث َعْبِد الرحمن بن َسُمَرَة  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
َوْأِت الذي هو  َيِميِنَك،  ْر عن  َفَكفِّ َغْيَرَها َخْيًرا منها  َفَرَأْيَت  َيِميٍن  قال له: » وإذا َحَلْفَت على 

ْر عن َيِميِنَك«. )3(  َخْيٌر« )2(، وفي رواية: »َفْأِت الذي هو َخْيٌر َوَكفِّ
مقدار اإلطعام: نصف صاع من قوت البلد )أي ما يعادل كيلو ونص(. ومعنى قوله تعالى )فمن لم يجد(: لفقره. )١( سورة املائدة آية 8٩.       

)3( رواه البخاري برقم )7١47(. )2( رواه البخاري برقم )٦٦22(، ومسلم برقم )١٦52(.  

٢٢

تضمنت هذه الفقرة الشروط التي يلزم توفرها حتى جتب الكفارة، استخرجها مع 
ذكر ضدها:

ضدهالشرط
أن تكون اليمني منعقدة. ١
أن يكون احلالف ..............2
أن يكون احلالف ..............3
أن يحنَث في ميينه.4
أن يكون احلالف ..............5
أن يكون احلالف ..............٦
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                اأهم اأحكام اليمين                اأهم اأحكام اليمين

123
فعٍل  على  اليمني  كــرر  من 
فال  فيه؛  حِنث  ثــم  واحــد 
ــارة  كــف إال  عــلــيــه  ــجــب  ي
واحــدة، كما لو قال: واهلل 
ال أذهب معك، ومن الغد 
قال: واهلل ال أذهب معك، 
ثم ذهب معه؛ فليس عليه 

إال كفارة واحدة.

مـــن حــلــف عــلــى شخص 
يكن  ولم  شيًئا؛  يفعل  أن 
إثــم، فيستحب  ذلــك  فــي 
للمحلوف عليه  إبرار قَسم 
عليه  حلف  كمن  أخــيــه؛ 
أعطيته،  يقبل  أن  صاحبه 

فيستحب إبرار قسمه.

مـــن حــلــف عــلــى شخص 
يفعل،  ولم  شيًئا  يفعل  أن 
وجــــب عــلــى احلـــالـــف أن 
يــكــفــر عـــن ميــيــنــه؛ كمن 
حــلــف عــلــى صــاحــبــه أن 
يقبل أعطيته، فلم يقبلها، 

لزم احلالف كفارة ميني.

      بنيِّ حكم الكفارة فيما يأتي مع بيان السبب:

حكم احلالة
السببالكفارة

رجل حلف أن ال يشرب عصيًرا،فأشربه 
صديقاه بالقوة. 

شخص حلف أنه لم يأخذ أدوات زميله 
باألمس وهو كاذب.

رجل حلف أن يزور قريبه اليوم، ولم يزره.

صديقه  بيت  يــدخــل  أاّل  حلف  رجــل 
فدخله ناسًيا ميينه.

٣٣
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            اال�صتثناُء في اليمين            اال�صتثناُء في اليمين

املراُد باالْسِتْثَناِء في اَليمنِي: تعليُق الَيمنِي مبشيئِة اهلل تعالى.
مثال ذلك:

  واهلل ال أشتري هذا البيت إال أن يشاء اهلل.
   َأقِسُم باهلل ال أسافر َغداً إال أن يشاء اهلل.

ٌة، والدليل على ذلك قوله تعالى: زب واالْسِتْثَناُء في الَيمنِي ُسنَّ
رب    )١(.     

عن ابن عمر  أن الرسول  قال: »من حلف على ميني، فقال: إن شاء اهلل فقد استثنى، فال حنث 
عليه« )2(.

راً في االلتزام باليمني أو تركها، وإذا  ومن استثَنى في ميينِه فإنه يستفيُد: َعَدَم لزوِم اليمنِي له، فيكون ُمَخيَّ
اَرُة. َفَعَل ما َحَلَف على ترِكِه، أو َتَرَك ما َحَلَف على ِفِعلِه َلْم ُيْعَتَبْر َحاِنثًا، وَلْم َتْلَزْمُه الَكفَّ

)2( رواه الترمذي برقم )١53١(، وصححه األلباني. )١( سورة الكهف اآليتان 24-23. 

                      تحريم الحالل- حكمه وكفارته                      تحريم الحالل- حكمه وكفارته

أ. تأمل األمثلة التالية:
بيت 	  دخول  عليَّ  حرام  قال شخص: 

فالن.
 وقال ثاٍن: يحرم عليَّ أن أكلم فالًنا.	 
 وقال ثالث: ما أحل اهلل عليَّ حراٌم إْن 	 

ذهبُت إلى املوضع الفالني.

ب. تأمل األمثلة التالية:
قال شخص: واهلل ال أدخل بيت فالن.	 
وقال ثاٍن: واهلل ال أكلم فالًنا.	 
وقال ثالث: واهلل ال أذهب إلى	 

    املوضع الفالني.

ما وجه التشابه بني األمثلة في املجموعتني؟
....................................................................................................
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وألجل هذا التشابه في النتيجة فإن اهلل تعالى قد جعل حترمي احلالل له حكم اليمني، وذلك في قوله 
} تعالى: 

م على  } )١(، فعلى هذا: ما الكفارة الواجبة على من َحرَّ

نفسه شيئا مما أباحه اهلل تعالى ثم أراد أن يفعله؟
...........................................................................................................................

)١( سورة التحرمي اآليتان١-2. 

سس11 ما كفارة اليمين، مع الدليل؟

سس22 نذر أحد الطالب أن يصوم ثالثة أيام إن نجح هذا العام:

    أ. ما حكم إنشاء هذا النذر؟
ب.  ما الدليل على ما تقول؟  

ما حكم الوفاء به إذا جنح؟ ج.   
ما الدليل على ما تقول؟    د. 

سس33 مثل لالستثناء في اليمين؟

سس٤٤ ما كفارة تحريم الحالل؟
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الدر�س الثالث ع�صرالدر�س الثالث ع�صر

اشتد املرض على عثمان فدعا اهلل تعالى أن يشفيه، وقال: لئن شفاني اهلل عّز وجّل؛ ألصومنَّ 
شهًرا كاماًل، وبعد فترة من الزمن شفى اهلل سلمان.

• ماذا يسمى فعله هذا؟  
.......................................................................................

• ما حكم هذا القول منه؟  
.......................................................................................

• ما حكم الوفاء بهذا االلتزام الذي التزمه وهو صوم شهر كامل؟  
.......................................................................................

                    تعـــريف الــنذرتعـــريف الــنذر

النذر في اللغة: اإليجاب.
وفي الشرع: إيجاب الشخص على نفسه شيًئا هلل تعالى ليس واجًبا عليه بأصل الشرع.

         وهذا اإليجاب يكون بعدة صيغ، مثل: هلل علي أن أفعل كذا، أو نذر علي أن أفعل  
                    كذا، أو لئن حصل لي كذا ألفعلن كذا.

ـــــْذُر ـــــْذُرالنَّ النَّ

تمهيدتمهيد

١١

اذكر أمثلة ألمور ليست واجبة شرعًا:
  ..................... -2 1- صيام االثنني.    

اجعل كل واحد من األمثلة السابقة في صياغة تدل على إيجابه هلل عّز وجل:
املثال األول: نذر َعَليَّ أن أصوم االثنني القادم.

املثال الثاني: .....................................................................
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            حكــــم الـــنذر             حكــــم الـــنذر 

األصل في النذر أنه مكروه، والدليل على ذلك: حديث أبي ُهَرْيَرَة  َأَنّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قـــال: 
َا ُيْسَتْخَرُج ِبِه من اْلَبِخيِل«.)1( ْذَر ال ُيْغِني من اْلَقَدِر شيًئا، َوِإمنَّ »ال َتْنِذُروا، فإن النَّ

مثاله: 

1- نذر شخص إن وجد سيارته املسروقة أن يتصدق بألف ريال.   

........................................................................... -2

             النذر لغير اهلل               النذر لغير اهلل  

النذر لغير اهلل تعالى شرك؛ وذلك أن النذر عبادة يجب صرفها هلل تعالى، فمن صرفها لغير اهلل 
تعالى فقد أشرك. 

مثاله: 

بًا لصاحب القبر.   1- نذر شخص إن رزق مبولود أن يذبح شاة عند قبر أحد الصاحلني تَقرُّ

 ........................................................................................................... -2

)3( رواه البخاري برقم )٦٦٩٦(. )2( سورة احلج آية 2٩،   )١( رواه مسلم برقم )١٦4٠(.   

          اأنــــواع الـــنذر           اأنــــواع الـــنذر 

النذر املنعقد ستة أنواع؛ بيانها فيما يأتي:
حكمه من حيث الوفاء به والكفارةبيانهنوع النذرم

نذر الطاعة1

كقول:  طاعة،  فعل  نذر  وهو 
نذر علي أن أصوم كل خميس، 
هلل علي أن أتصدق بألف ريال، 
إذا جنحت فلله علي أن أعتمر، 

لئن شفاني اهلل ألذبحن شاة.

يجب الوفاء بهذا النذر؛ لقوله تعالى: 
َعاِئَشَة  وحلديث   ،)2(

{ }

رضي اهلل عنها أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من َنَذَر 
َأْن ُيِطيَع اهلَل َفْلُيِطْعُه، َوَمْن َنَذَر َأْن َيْعِصَيُه فال 

َيْعِصِه«.)3(
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حكمه من حيث الوفاء به والكفارةبيانهنوع النذرم

نذر املعصية2
وهو نذر فعل محرم، مثل: 
الفالني،  للقبر  الذبح  نذر 
العيد. يـــوم  صــيــام  ــذر  ونـ

َعاِئَشَة  الوفاء بهذا النذر؛ حلديث  يحرم 
عليه  ويجب  السابق،  عنها  اهلل  رضــي 

كفارة ميني.

نذر املباح3

ــنــذر فــعــل شــيء  هــو أن ي
مــــبــــاح، فـــيـــقـــول: نـــذر 
ــل حلــًمــا، هلل  عــلــي أن آكـ
بالسيارة. آتيك  أن  علي 

يكفر  أو  قاله  ما  فعل  بني  الناذر  يخّير 
كفارة ميني إن لم يفعله.

نذر املكروه4

ــنــذر فــعــل شــيء  هــو أن ي
شــيء  ــرك  ــ ت أو  ــروه،  ــكــ ــ م
مستحب، مثل: نذر علي 
أن أطّلق زوجتي، نذر علي 
أن ال أصلي السنة الراتبة.

يستحب له مخالفة النذر، ويكفر كفارة 
ميني.

5
نذر 

اللَّجاج)1( 
والغضب

أمر  على  النذر  تعليق  هو 
بقصد احلث على الفعل أو 
التصديق  االمتناع عنه، أو 
إن  مــثــل:  الــتــكــذيــب،  أو 
إن  شهًرا،  ُصْمُت  كلمتك 
جئتك فعلي صدقٌة بألف.

يكفر  أو  قاله  ما  فعل  بني  الناذر  يخّير 
كفارة ميني إن لم يفعله.

هــو: مــا لــم يسم املــنــذور النذر املطَلق6
يجب فيه كفارة ميني.فيه، مثل: هلل علي نذر.

)١( اللجاج: التمادي في اخلصومة.
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سس11 عرف النذر وبين حكمه.

سس22 مالمراد بالنذر المكروه، وماذا يفعل إذا نذره؟

سس33         ما الفرق بين األيمان والنذور؟

سس٤٤ نذر أحد الطالب أن يصوم ثالثة أيام إن نجح هذا العام:

    أ. ما حكم إنشاء هذا النذر؟
ب.  ما الدليل على ما تقول؟  

ما حكم الوفاء به إذا جنح؟ ج.   
ما الدليل على ما تقول؟    د. 

بنيِّ احلكم الشرعي في احلاالت اآلتية مع ذكر السبب:

السبباحلكماحلالة

جنح فارس في االمتحان النهائي فقال: هلل علي نذر. 

اختلف صالح وعبداهلل، فقال صالح: إن كلمتك 
فإنَّ هلِل علي صوم شهر، ثم كلمه فيما بعد.

نذر فهد أن يسافر هذا العام إلى الطائف.

نذر هشام أن يسافر في اإلجازة ألداء العمرة.

٢٢





الوحدة ال�سابعة

الجــهــــــــادالجــهــــــــاد

 )١( سورة العنكبوت اآلية )٦٩(.

)١(

قال اهلل تعالى: 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ 

ۀۀ ہ ہ ہ ہ ژ
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الدر�س الرابع ع�صرالدر�س الرابع ع�صر

اجلهاد لغًة: بذل اجلهد واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل.
وشرًعا: يطلق على معنيني:

M :األول: بذل اجلهد في االستقامة على أمر اهلل، وهذا النوع يشمل الرجال والنساء، قال تعالى 
َسِمْعُت  َقاَل:    ُعَبْيٍد  ْبِن  َفَضاَلَة  وَعْن   ،)3(L

َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »الـُمَجاِهُد َمْن َجاَهَد َنْفَسُه هلِلِ«، َأْو َقاَل: »ِفي اهلِل«.)4( 
. ى النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بعض العبادات جهاًدا، منها: ِبرُّ الوالدين و احلجُّ وَسمَّ

الثاني: القتال في سبيل اهلل.

)3( سورة العنكبوت آية ٦٩. )2( سورة البقرة آية 2٠8.   )١( سورة األنبياء آية ١٠7.  
)4( أخرجه أحمد ط الرسالة 374/3٩)23٩5١(، والترمذي )١٦2١(، والنسائي )١١7٩4(، قال الترمذي: َحَسٌن َصِحيٌح، وصححه ابن حبان ١٠/484)4٦24(.

)5( سورة الصف اآليات ١٠-١3.

معنى الجهادمعنى الجهاد

الجهاد حقيقته - فضله - حكمهالجهاد حقيقته - فضله - حكمه

تمهيدتمهيد

لذا  أجمعني،  للناس  فالدين اإلسالمي رحمة   )١( ﴿ک ک گ گ گ﴾  تعالى  اهلل  قال 
شرع اهلل دعوة جميع الناس إلى الدخول في اإلسالم، والتزام أحكامه رحمًة بهم، ودخولهم فيه 

كافة، قال اهلل تعالى ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴾ )2(.

ف�صل الجهادف�صل الجهاد

اجلهاد ذروة سنام اإلسالم، وهو من التجارة الرابحة مع اهلل، وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة في فضل اجلهاد 
والثناء على املجاهدين في سبيل اهلل، فمن فضائله:

 ١- أنه أعظم جتارة مع اهلل تعالى يحصل في مقابلها: مغفرة الذنوب، والنجاة من عذاب اهلل تعالى، ودخول 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ژ  تعالى:  قال  اجلنة، 
ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائائ 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ژ . )5( 
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اجلهاد )القتال في سبيل اهلل( فرض كفاية، مبعنى إذا قام به َمن يكفي سقط اإلثم عن الباقني مع مراعاة 
جميع شروط اجلهاد.

حكم الجهادحكم الجهاد

)2( سورة البقرة، آية ١٩٠. )١( رواه البخاري )2٦35(، ومسلم )١878(، وهذا لفظه.  

اجلهاد اسم عام يشمل عدة معاٍن تدور حول مفهوم: "بذل اجلهد"، أيًا كان مجاله اإليجابي، فيدخل 
أيضًا  يشمل  كما  املال،  من  واإلنفاق  الشر،  وترك  اخلير،  على  النفس  وحمل  العلم،  طلب  ذلك  في 
معنى القتال الذي شرعه اهلل تعالى للحماية وتوفير األمن وملواجهة الظلم واالضطهاد والفوضى، وليس 
لالعتداء، كما يزعم أهل الغلو والتطرف، وكما يعتقده كل َمْن جهل حقيقة اإلسالم الداعي للسلم 

والتعايش وحفظ احلقوق واحلريات املشروعة، قال اهلل تعالى: Mوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
اململكة  في  وهو  املسلمني  أمر  بولي  مرتبط  )2( واجلهاد   .Lېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

العربية السعودية : خادم احلرمني الشريفني حفظه اهلل .

�َصعة مفهوم الجهاد�َصعة مفهوم الجهاد

  2- أن املجاهد في سبيل اهلل تعالى له أجر قائم الليل الذي ال يفتر عن الصالة، والصائم بالنهار الذي ال 
اِئِم اْلَقاِئِم  يدع الصيام، عن أبي ُهَرْيَرَة   أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »َمَثُل اْلـُمَجاِهِد ِفي َسِبيِل اهلِل َكَمَثِل الصَّ

اْلَقاِنِت ِبآَياِت اهلِل، ال َيْفُتُر ِمْن ِصَياٍم، َوال َصالٍة، َحتَّى َيْرِجَع اْلـُمَجاِهُد ِفي َسِبيِل اهلِل َتَعاَلى«.)١(
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) ب () أ (

احلرمني  ــادم  خـ ــر  األمـ ولــي  استنفر  ١-   إذا 
الشريفني من له قدرة على القتال

)  ( وجب عليهم قتاله حتى يخرج من 
بلدهم.

)  ( وجب عليه اخلروج للقتال.2-  إذا ُوِجَد من يكفي للقتال

بقية 3-  إذا نزل العدو ببلد وقاتل أهله عــن  الــقــتــال  وجـــوب  ( سقط    (
املسلمني.

  * اربط بني احلالة من املجموعة )أ( وما يناسبها من األحكام في املجموعة )ب(: 

١١

الحكمة من م�صروعية الجهادالحكمة من م�صروعية الجهاد

للجهاد في سبيل اهلل عدة حكم ومن أهمها: 
أن تكون كلمة اهلل هي العليا، ويكون الدين كله هلل، وأن ال يعبد إال اهلل وحده.. ١
حماية املسلمني ورد العدوان عنهم.. 2
الفوز مبرضاة اهلل، وجنته، ونيل الشهادة والنجاة من عذاب اهلل وسخطه. . 3
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ف الجهاد، واذكر إطالقاته. سس11 عرِّ

سس22 ما معنى كون الجهاد فرض كفاية؟ 

سس33 ما الحكمة من مشروعية الجهاد في سبيل اهلل؟

سس٤٤ اذكر أجر المجاهد في سبيل اهلل.
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الدر�س اخلام�س ع�صرالدر�س اخلام�س ع�صر

يكون اجلهاد فرض عني في حاالت ثالث:   
األولى: إذا حاَصَر العدو البلد أو دخلها. 

الثانية: إذا استنفر ولي األمر للجهاد يكون فرض عني على من استنفره، لقوله تعالى: زبڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍرب. )١(

الثالثة: إذا حضر املسلم ساحة القتال، فال يجوز له التراجع واالنهزام.

اجلهاد في سبيل اهلل تعالى من مبادئ الدين العظيمة، ففيه رحمة بجميع اخللق ودعوة لهم للدخول في 
دين اهلل الذي ال يقبل اهلل ديًنا سواه، وال شك أن اجلهاد املشروع له شروط وضوابط وأنواع البد من التعرف 

عليها.

الحاالت التي يتعين فيها الجهادالحاالت التي يتعين فيها الجهاد

)١( سورة التوبة، آية 38.

   �صروط الجهاد �صروط الجهاد 

2
3

4
5

1

العقل، فاملجنون ال يجب عليه اجلهاد.

يشترط للجهاد 
ما يأتي:

الذكورية، فاملرأة ال يجب عليها اجلهاد.
البلوغ، فالصبي ال يجب عليه اجلهاد.

إذن الوالدين مالم يتعني اجلهاد عليه.

أمر ولي األمر باجلهاد واملراد بولي األمر: احلاكم الشرعي ملك 
اململكة العربية السعودية خادم احلرمني الشريفني.

الجهاد شروطه - مبادئه - أنواعهالجهاد شروطه - مبادئه - أنواعه

تمهيدتمهيد



299

مبادئ الجهادمبادئ الجهاد

للجهاد في اإلسالم مبادئ منها: 
رب )١(، فعن أبي موسى األشعري  قال:  األول: أن يكون في سبيل اهلل، لقوله تعالى: زب
سئل رسول اهلل  عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياًء، أي ذلك في سبيل اهلل؟ فقال رسول اهلل 
 :»من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا فهو في سبيل اهلل«.)2( فال يجوز أن يكون هدف اجلهاد غير هذا الهدف 

النبيل، فال يجوز اجلهاد ألجل جماعات أو تنظيمات أو حركات تت أي شعار.
ومن اجلهاد في سبيل اهلل: 

  أ. القتال دفاعا عن الدين أو النفس أو األهل،  لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َمن ُقتل دون دينه فهو شهيد، وَمن ُقتل 
دون دمه فهو شهيد، وَمن ُقتل دون أهله فهو شهيد«.)3(. 

ب. القتال دفاًعا عن بلدنا املسلم اململكة العربية السعودية حماية لها وللمقدسات اإلسالمية، كما في 
رب )4(.   قوله تعالى:  زب

الثاني: أن اجلهاد في سبيل اهلل تعالى تكمه قواعد أخالقية تضمن ُسُموَّ الهدف الدافع لها، وعدالة السلوك في 
أثنائها، فاملسلم في جهاده ال يتخلى عن قواعد األخالق والسلوك اإلسالمي بسبب احلرب، ومن ذلك:

رب)5(، فال    أ. املعاملة باملثل وعدم االعتداء، لقوله تعالى: زب
يجوز تشويه جثث القتلى والتمثيل بهم.

ب. أن يكون القتال ضد من يقاتل، فال يجوز قتل من ال يشاركون في القتال، مثل: النِّساء واألطفال 
     و املنقطعني للعبادة في صوامعهم. 

 ج. أن يكون القتال بالوسيلة التي تهزم العدو احملارب دون أن تلحق الضرر باألنفس املعصومة التي لم تشارك 
في احلرب، واألموال احملترمة التي يحرم إتالفها، ما لم َتْدُع الضرورة إلى ذلك، ألنه ال يجوز الظلم واالعتداء 

رب)٦(.   في القتال، قال تعالى: زب
الثالث: اإلسالم دين السالم، دعا إلى العدل وحث عليه، وجعل عالقة املسلم مع غيره قائمة على العدل، فال 

يرضى باعتداء طرف قوي على آخر ضعيف، وال يجيز قتل الذمي وال املعاهد وال قتل األبرياء.
رب)7(، قال تعالى: زب

زب تعالى:  وقال 
رب)8(، ولتحقيق ذلك حّرم اإلسالم سفك الدماء بغير حق وجعله من اإلفساد في األرض، 

وحرم قتل من دخل بالدنا بعقد وأمان.

)3( أخرجه أبو داود برقم )4772(، والترمذي برقم )١4١8(، وقال: حسن صحيح. )2( أخرجه البخاري برقم )١23(، ومسلم برقم )١٩٠4(.  )١( سورة البقرة آية ١٩٠. 
)٦( سورة النحل آية ١2٦.   )5( سورة البقرة آية ١٩٠.    )4( سورة البقرة آية 24٦. 

)8( سورة املائدة آية 8. )7( سورة النحل آية ٩٠. 
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الجهاد بدون اإذن ولي االأمرالجهاد بدون اإذن ولي االأمر

بنيِّ احلكم في احلاالت اآلتية:   

احلكماحلالة
اجلهاد بدون إذن ولي األمر خادم احلرمني الشريفني.

مشاركة املرأة في اجلهاد.
مشاركة الصغير في اجلهاد. 

اجلهاد بدون إذن الوالدين.

)١( رواه مسلم )١848(.

١١

ال يجوز ألحد أن يرفع راية اجلهاد إال ولي األمر أو من ينيبه وولي األمر هو خادم احلرمني الشريفني ملك 
اململكة العربية السعودية، فال يجوز آلحاد املسلمني أو طائفة منهم االفتئات على اإلمام بإعالن ذلك، 
األمر، مهما كانت مسوغات أصحابها،  ولي  إليها  للجهاد ال يدعو  ترفع  راية  احلذر من كل  ويجب 

وخصوًصا اخلوارج والبغاة واملتآمرين وبعض اجلماعات املخالفة لهدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
ًة،  اَعِة، َوَفاَرَق اْلَجَماَعَة َفَماَت، َماَت ِميَتًة َجاِهِليَّ ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َمْن َخَرَج ِمَن الطَّ  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  أن النَّ
ٌة،  ٍة َيْغَضُب ِلَعَصَبٍة، َأْو َيْدُعو ِإَلى َعَصَبٍة، َأْو َيْنُصُر َعَصَبًة، َفُقِتَل، َفِقْتَلٌة َجاِهِليَّ يَّ َوَمْن َقاَتَل َتْحَت َراَيٍة ِعمِّ
َها َوَفاِجَرَها، َوال َيَتَحاَشى ِمْن ُمْؤِمِنَها، َوال َيِفي ِلِذي َعْهٍد َعْهَدُه، َفَلْيَس  ِتي، َيْضِرُب َبرَّ َوَمْن َخَرَج َعَلى ُأمَّ

ِمنِّي َوَلْسُت ِمْنُه«.)١(
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           مــن اأنـــواع الجـــهاد            مــن اأنـــواع الجـــهاد 

َذَكَر العلماء للجهاد أنواعًا أخرى منها: 

النوع األول: جهاد  النفس ويكون بأربعة أمور:
١ - تعلم العلم النافع.  

2 - العمل به.  
3 - دعوة الناس إليه.  

4 - والصبر على األذى في سبيل الدعوة إليه.  

ُذكرت هذه املراتب األربع في سورة العصر، ضع حتت كل مرتبة ما يدل عليها 
من السورة في اجلدول اآلتي: 

الصبرالدعوةالعملالعلم

………………………………………………………………………{ }

النوع الثاني: جهاد الشيطان:
وهو عدو اإلنسان األكبر، الذي سخر نفسه لكيد اإلنسان والسعي في غوايته، فيجاهده بعصيانه فيما 

يأمر به  وينهى عنه، وترك االستماع إلى وساوسه، واتباع خطواته. 

النوع الثالث: جهاد العصاة واملخالفني:
 وذلك بأمرهم باملعروف، ونهيهم عن املنكر، ودعوتهم للخير باحلكمة واملوعظة احلسنة.

النوع الرابع: جهاد املنافقني:
تعــالى:  قـــال  افتراءاتـهـم،  عــلى  والرد  شبههم  ودحـــض  منهم،  واحلذر  ومناصـــحتهم،  مبوعظتــهم    

)١( .{ }

)١( سورة النساء األية )٦3(.

٢٢
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عليها، خلص  التعرف  لك  م  َتَقدَّ واملنافقني صور  واملخالفني،  والعصاة  الشيطان،  ملجاهدة 
هذه الصور في اجلدول اآلتي: 

صور مجاهدة الشيطان
صور مجاهدة العصاة 

صور مجاهدة  املنافقنيواملخالفني

 ……………………………

……………………………

 ……………………………

……………………………

 ……………………………

……………………………

وتدريب  تطوير  في  وتسعى  وثرواتها،  ومواطنيها  عن حدودها  بالدفاع  الدول  تهتم 
جيوشها ألجل ذلك. 

واململكة العربية السعودية تبذل قصارى جهدها في العناية بجيشها واملرابطني على 
حدودها البرية والبحرية حلماية قبلة املسلمني الكعبة املشرفة ومسجد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

وأرواح املواطنني وثروات البالد. 
ومن هذا يتبني أن سياسة اململكة العربية السعودية  تنبذ االعتداء، امتثااًل لقوله تعالى: 

رب.)١(  زب
وإذا كانت القوة عند املعتدين دافعًا للعدوان والتسلط على ثروات الشعوب وحرياتهم؛ 
فإن من أجلِّ مقاصد اجلهاد في سبيل اهلل دفع الظلم والعدوان وحماية العقيدة واألرواح 

واملقدسات والثروات.

   معلومات اإثرائية معلومات اإثرائية 

)١( سورة البقرة آية ١٩٠.

٣٣
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سس11 اذكر الحاالت التي يتعين فيها الجهاد في سبيل اهلل تعالى.

سس22 اذكر الدليل على كون الدفاع عن النفس واألهل من الجهاد في سبيل اهلل. 

سس33 اذكر بعض القواعد األخالقية التي شرعها اهلل تعالى عند الجهاد في سبيل اهلل.

سس٤٤ مالدليل على اشتراط إذن ولي األمر في الجهاد في سبيل اهلل تعالى؟




