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اأَنـزَل اهللُ تعالى القراآَن الكريَم هـدايًة للنـا�ِس ورحمـًة للعالميـَن، قـاَل اهللُ تعالى: {
َل القراآُن                                              } )�سورُة الإ�سراِء، الآيُة 82(، واقت�سْت حكمُتُه تعالى اأْن ُينزَّ
ًقا في ثالٍث وع�سريَن �سنًة، فمْنُه ما نزَل مْن غيِر �َسبٍب معيٍن، ومْنُه ما نزَل ب�سبٍب معيٍن، وهذا  ُمفرَّ

ي�سمى �سبَب النزوِل.

وهذِه بع�ُس الأمثلِة على اأ�سباِب النزوِل:
ورَد في �سبِب نزوِل قوِل اهلِل َتعالى: {             - 1

ا اأُِمَر ر�سوُل اهلل  بتبليِ≠                           } )�سورُة الم�سِد، الآيتاِن1- 2(، ما رواُه ابُن عبا�ٍس ، قاَل: َلمَّ
َيْهِتُف؟  الَِّذي  َهَذا  َمْن  َفَقاُلوا:  َباَحاْه.  َيا �سَ قائاًل:  َفَهَتَف  َفا،  ال�سَّ ِعَد  َحتَّى �سَ َخَرَج  عوِة،  الدَّ

ْر فكِّ

ُة اأ�سحاِب الفيِل الَّتي ح�سَلْت في العاِم الذي ُوِلَد فيِه النَّبيُّ  �سبًبا لنزوِل  لماذا ل ُتعدُّ ِق�سَّ
�سورِة الفيِل؟

اأْو توجيِه   ُيعرُف �سبُب النزوِل باأنَُّه الأمُر الذي نزَل قراآٌن ب�ساأِنِه وقَت وقوِعِه كوقوِع حادثٍة، 
�سوؤاٍل اإلى النَّبيِّ ، فينزُل الوحُي ببياٍن يتَّ�سُل بذلَك ال�سبِب. 

  النَّبيِّ  بعثِة  قبَل  حدثْت  لأنَّها  النزوِل؛  اأ�سباِب  مْن  ال�سابقِة  والأمِم  الأنبياِء  ق�س�ُس  ُتعدُّ  ول 
ونزوِل الوحِي علْيِه. 

pºjôµdG p¿BGô≤dG p∫hõf oÜÉÑ°SCG

الدرُس

 األوُل

اأْو توجيِه   ُيعرُف �سبُب النزوِل باأنَُّه الأمُر الذي نزَل قراآٌن ب�ساأِنِه وقَت وقوِعِه كوقوِع حادثٍة، 

Jعريُ∞ �سبÖِ النُّزوِل
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ٌد، َفاْجَتَمُعوا اإَِلْيِه، َفَقاَل:»َيا َبِني ُفالٍن، َيا َبِني ُفالٍن، َيا َبِني ُفالٍن، َيا َبِني َعْبِد َمَناٍف،  َقاُلوا: ُمَحمَّ
ْفِح َهَذا  ْخَبْرُتُكْم اأَنَّ َخْياًل َتْخُرُج ِب�سَ ْيَتُكْم َلْو اأَ ِلِب«، َفاْجَتَمُعوا اإَِلْيِه، َفَقاَل: »اأََراأَ َيا َبِني َعْبِد اْلُمطَّ
ْبَنا َعَلْيَك َكِذًبا، َقاَل: »َفاإِنِّي َنِذيٌر َلُكْم َبْيَن َيَدْي َعَذاٍب  ؟« َقاُلوا: َما َجرَّ ِقيَّ دِّ اْلَجَبِل، اأَُكْنُتْم ُم�سَ
�َسِديٍد«، َفَقاَل اأَُبو َلَهٍب: َتبًّا َلَك اأََما َجَمْعَتَنا اإِلَّ ِلَهَذا؟ َفَنَزَلْت الآيُة)1(، فكانْت هذِه الحادثُة �سبًبا 

ِلنُزوِل �سورِة الم�سِد.
ورَد في �سبِب ُنزوِل قوِل اهلِل َتعالى: {        - 2

اأََنا           } )�سـورُة الإ�سـراِء، الآيُة 85(، ما رواُه عبُد اهلِل بُن م�سعـوٍد ، قـاَل: َبْيَنَما 
لوُه  اأَ َف�سَ وِح.  الرُّ َعِن  �َسُلوُه  ِلَبْع�ٍس:  ُهْم  َبْع�سُ َفَقاَل  اْلَيُهوِد،  ِمَن  ِبَنَفٍر  َمرَّ  اإِْذ    النَِّبّيِ  َمَع  ي  اأَْم�سِ
وؤاِل الَّذي  َعْنها، َقاَل: َف�سكَت النَِّبيُّ ، َفَلْم َيُردَّ َعَلْيِه �َسْيًئا)2(، ثمَّ نَزَلِت الآيُة ُتجيُب َعِن ال�سُّ

. َِّه اإِلى النَّبي ُوجِّ

حابِة ، ولي�َس لالجتهاِد  حيحِة الواردِة عِن ال�سَّ وايِة ال�سَّ تنح�سُر معرفُة اأ�سباِب النُّزوِل في الرِّ
يرِة  ال�سِّ اأحداَث  القراآِن الكريِم، وعا�ُسوا   عا�سُروا ُنزوَل  حابَة  الّراأِْي مجاٌل فيها؛ لأنَّ ال�سَّ اأِو 
َنَزَلْت، وفي َمْن  النَّبويَِّة، فكانْت الحوادُث تقُع والآياُت تنِزُل، فيعرُفوَن المق�سوَد منها، وِلماذا 

اأُنِزَلْت.

اإنَّ معرفَة �سبِب نزوِل الآيِة القراآنيِة، لُه اأهمّيٌة كبيرٌة؛ فهَو يوؤّدي اإلى:
َفْهـِم الآيِة َفْهًما �َسِليًما، واإزالـِة الإِ�سكـاِل الَّذي يح�سـُل في َفْهِمها عنَد اْلُوقوِف َعَلى ظاهِرها،   
َلَهــا:      َفُقْلُت   ، ـَة  َعـاِئ�سَ ْلُت  �َساأَ قــاَل:    َبْيـِر  الزُّ بُن  ُعْرَوُة  َرواُه  مـا  ذلـَك  اأَمثلـِة  َوِمـْن 

)1(  متفٌق عليِه.
)2(   متفٌق عليِه.

Kانيkا

Kالثkا

ريُق اإل≈ معرفِة اأَ�سباِب النُّزوِل الطَّ

اأهميqُة معرفِة اأَ�سباِب النُّزوِل
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ْيِت َقْوَل اهلِل َتَعـاَلى: { اأََراأَ
                                                            } )�سورُة اْلَبقرِة، الآيُة 158(، فَما َعَلى اأََحٍد ُجَناٌح اأَْن َل َيُطوَف 
َف ِبِهَما. اإنَّما  ُة : َل، َلْو َكاَنْت َكَما تقوُل لَكاَنْت َل ُجَناَح َعَلْيِه اأَلَّ َيَتَطوَّ بِهما )1(، َقاَلْت َعاِئ�سَ
فا  َنِم )اأُ�ساٍف( الَّذي َعَلى ال�سَّ اِر ، َكاُنوا َقْبَل اأَْن ُي�ْسِلُموا ُيِهلُّوَن بيَن ال�سَّ اأُْنِزَلْت ِفي الأَْن�سَ
ا اأَ�ْسَلُموا �َساأَُلوا َر�ُسوَل اهلِل َعْن  َنِم )نائلَة( الَّذي عَلى المروِة، الَِّتي َكاُنوا َيْعُبُدوَنَها، َفَلمَّ وال�سَّ
ُرنا بعبادِة  ا ُيذكِّ َفا َوالَمْرَوِة ممَّ ُج اأَْن َنُطوَف َبْيَن ال�سَّ َذِلَك، َقاُلوا: َيا َر�ُسوَل اهلِل، اإِنَّا ُكنَّا َنَتَحرَّ

ْنَزَل اهللُ َتَعاَلى الآيَة الكريمَة )2(. ناِم، َفاأَ الأَ�سْ

ومْن الأمثلِة كذلَك، ما َرواُه اْبُن َعبَّا�ٍس  عْن �سبـِب نزوِل َقْوِلـِه تعالى:   
                                            }  

اأَقرباُء  ُجُل في الجاهليَِّة يكوُن  اإَِذا َماَت الرَّ َقاَل: َكاُنوا  النِّ�ساِء، الآيُة 19(،   } )�سورُة 
َجها لغيِرِه، َفَنَزَلْت َهِذِه  َجَها اأْو زوَّ وِج َتَزوَّ وِج اأََحقَّ ِبَزْوَجِة اْلَميِِّت مْن اأَْهلها، اإِْن �َساَء قريُب الزَّ الزُّ
ُم ُحقوِق الَمراأِة َكما َكاَن َعَلْيِه العمُل  الآَيُة ِفي َذِلَك )3(، فتبيََّن ِمْن �َسَبِب ُنزوِل الآيِة اأَنَُّه َيْحُرُم َه�سْ

في الجاهليَِّة، وهَذا َيُدلُّ َعلى عنايِة الإِ�سالِم بالمراأِة والُمحافظِة َعلى ُحقوِقها. 

)1(  اأي ل اإثَم عليِه اإْن لْم يُطْف بال�سفا والمروِة، مَع العلِم باأنَّ ال�سعَي بيَن ال�سفا والمروِة واجٌب.
)2(  متفٌق عليِه.

. حيُح البخاريِّ )3( �سَ

ْر فكِّ

ُرنا  ا ُيذكِّ َفا َوالَمْرَوِة ِممَّ ُج اأَْن َنُطوَف َبْيَن ال�سَّ حابِة : اإِنَّا ُكنَّا َنَتَحرَّ ماذا ت�ستفيُد ِمن َقْوِل ال�سَّ
َنام؟ ِبِعبادِة الأَ�سْ
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1 - اأعتزُّ بالقراآِن الكريمِ.
حيحِة الثَّابتِة  2 - اأَحر�ُس عَلى معرفِة اأَ�سباِب النُّزوِل ال�سَّ

حابِة   لفهِم الآياِت اْلُقراآنيَِّة الكريمِة. عِن ال�سَّ
اآياِت القراآِن  َمْعَنى  الُعلَماِء عْن  اأَحر�ُس عَلى �ُسوؤاِل   - 3

الكريِم.

 

نشاٌط بيتيٌّ

ا َنَزَل قوُل اهلِل َتعالى: {   َعْن اأَبي ُهريرَة  قاَل: َلمَّ
                            } )�سورُة اْلَبقرِة، الآيُة 284(، ا�ستدَّ ذلَك على اأ�سحاِب َر�سـوِل اهلل ، ُثمَّ اأََتْوا 
دقَة، وَقْد  ياَم واِلجهاَد وال�سَّ الَة وال�سِّ ُنِطيُق: ال�سَّ َما  ِمَن الأَْعماِل  ُكلِّْفَنا   فَقاُلوا:  َر�سوَل اهلل 
اأَنزَل اهللُ عليَك هِذِه الآيَة الكريمَة ول ُنطيقها، فقاَل َر�سوُل اهلِل : اأَُتريُدوَن اأَْن َتقوُلوا َكما قاَل 

ْينا، ولكْن ُقولوا: {             مْعنا وع�سَ اأهُل الِكتاَبْيِن ِمن َقبِلُكْم: �سِ
ا قراأََها القوُم ذلَّْت بَها األ�سنُتُهْم، فاأنزَل اهللُ َتعالى اْلَفَرَج            } )�سورُة اْلَبقرِة، الآيُة 285(، فلمَّ
احَة بقولِه َتعالى: {                  } )�سورُة  والرَّ

ابقِة. اْلَبقرِة، الآيُة 286()1(. ا�ْسَتْنِتِج الَفاَئدَة ِمْن �َسبِب النُّزوِل الوارِد في الآيِة ال�سَّ

حيُح م�سلٍم. )1( �سَ

ابحْث في �َسَبِب ُنزوِل َقوِلِه َتعالى: {
                                                                                                            } )�ســورُة الكهــِف، 

. فِّ ُه َعلى زمالِئَك ِفي ال�سَّ الآيتاِن 23-24(، واعر�سْ

استنتْج

معلومٌة إثرائيٌة

اأَ�سباَب  اأفردْت  الَّتي  اْلُموؤلََّفاِت  ِمَن 
النَّزوِل  اأَ�سباُب  بالتَّ�سنيِف:  النُّزوِل 
وُلباُب   ، الواحديِّ اْلَح�سِن  لأبي 
ِلَجالِل  النُّزوِل  اأَ�سباِب  في  النُّْقوِل 

. يوطيِّ يِن ال�سُّ الدِّ

القيُم المستفادُة مَن الدرِس
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َبيِّْن مفهوَم �َسبِب النُّزوِل.  - 1
هاِت مثاًل لحادثٍة وقعْت َفَنَزَل اْلُقراآُن اْلكريُم ِلَبياِن اْلُحْكِم فيها.  - 2

اذُكْر فائدَة معرفِة اأَ�سباِب النُّزوِل.  - 3
:
ِ
حيحِة، واإ�سارَة )✗( اأماَم الِعبارِة الَخطاأ 4 - �سْع اإِ�سارَة )✓( اأماَم الِعبارِة ال�سَّ

اأ    - )       ( ُتَعدُّ َق�س�ُس الأَنبياِء  ِمن اأَ�سباِب النُّزوِل.
ب - )       ( كلُّ اآيٍة في القراآِن اْلَكريِم لَها �سبُب ُنزوٍل.

. حابِة وايُة الثَّابتُة َعِن ال�سَّ ريُق اإِلى معرفِة اأَ�سباِب النُّزوِل هَي الرِّ جـ - )        ( الطَّ
يوطيِّ » ُلباُب النُّقوِل« ورَد ِفيِه اأَ�سباُب النُُّزوِل. د   - )       ( كتاُب ال�سُّ

األسئلُة
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»�ُسورِة  ا�ُسم  عليَها  وُيْطلُق  اآيًة،  َع�ْسَرَة  َثماني  اآياِتها  عدُد  مدنيٌَّة،  �ُسورٌة  الُحجراِت  �ُسورُة 
الأَخالِق« ل�ستماِلها على العديِد مَن الآداِب الَحميدِة الَّتي َتدوُر َحوَل اْلَمحاوِر الآتيِة:

1 - َتوقيُر النَّبيِّ  ، وُح�ْسُن اْلِخَطاِب معُه.
2 - المحافظُة على َوْحَدِة الُمجتمِع، والإ�سالُح بيَن اأفرادِه.

3 - التَّحذيُر من العتداِء عَلى ُحُرَماِت النَّا�ِس.
ادِق. 4 - بياُن حقيقِة الإِيماِن ال�سَّ

 )اأٌب واحٌد، واأمٌّ واحدٌة(.
ِ
5- وحدُة النَّا�ِس جميًعا في الأ�سِل والمن�ساأ

6- ميزاُن التفا�سِل بيَن النا�ِس هو تقوى اهلِل �سبحانُه وَتعالى، والعمُل ال�سالُح.

بيَن يدِي السورِةبيَن يدِي السورِةبيَن يدِي السورِةبيَن يدِي السورِةبيَن يدِي السورِةبيَن يدِي السورِةبيَن يدِي السورِةبيَن يدِي السورِةبيَن يدِي السورِةبيَن يدِي السورِةبيَن يدِي السورِةبيَن يدِي السورِةبيَن يدِي السورِةبيَن يدِي السورِةبيَن يدِي السورِةبيَن يدِي السورِةبيَن يدِي السورِة

päGôéëdG oIQƒ°S
(5-1) oáªjôµdG oäÉjB’G

 سوِل� اأدُب الخطاِب مَع الرَّ

الدرُس

 الثاني    
Jف�سيٌر 
ßٌَوِحف
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موا اأمًرا ُيخالُف ما اأمَرُكم ِبِه اهللُ تعالى وَر�سوُلُه. : ل تقدِّ
: تبطَل اأعماُلُكْم.

وَن. : ُيخف�سُ
. ُِّبيوُت زوَجاِت النَّبي :

النُّوِر، فكاَن  اإلى  لماِت  الظُّ النَّا�ِس واإِخراِجِهْم مَن   لهدايِة  ًدا  �َسيَِّدنا محمَّ َتعالى  اأَر�سَل اهللُ 
ا عليِهْم، قـاَل اهللُ َتعالى: {  ًحا اأميًنا َلهْم، رحيًما بِهْم، َحِري�سً نا�سِ

 {
 ، سورُة التَّوبِة، الآيُة 128(، وَعَلى الموؤمنيَن اأَن ُيقاِبُلوا ذلَك بالتَّوقيِر والتَّعظيِم والحتراِم لر�سوِل اهلِل�(

ُه اْلُم�سلميَن َنْحَو ذلَك ِبما ياأتي: وهذِه الآياُت الكريمُة مْن �سورِة الحجراِت ُتَوجِّ
  َعال≈ واأمِر َر�ُسولِهJ ِ̂ J - 1قديُم اأمِر ا

وذلَك باتباِع اأمِر اهلِل تعالى واأمِر ر�سوِلِه الكريِم، وعدِم مخالَفِة اأمِرِهما.
 ِّوقيُر النَّبيJ  - 2

يكوُن ذلَك باتباِع �سنَّتِه وال�سيِر على هديِه ، وهذا اأَدٌب محموٌد يتعيُن على الُم�سلِم اأَْن يتحلَّى 
بِه دائًما في كلِّ �سوؤوِن حياِتِه، �سواٌء اأكاَن ذلَك في الم�ساجِد، اأْو َمجال�ِس الِعلِم، اأِو المدار�ِس، اأِو 
البيوِت، اأِو ال�سوارِع، وفي الحديِث والتعامِل مَع الأهِل والأقارِب والنا�ِس جميًعا، وغيِر ذلَك، 
 ، وفيهُم الأقرُع بُن َحاب�ٍس  وَقْد ذكرْت كتُب ال�سيرِة ق�سَة الوفِد الذي جاَء اإَِلى َر�ُسوِل اهلِل
يُق  عَلى َر�ُسوِل اهلل  اأْن يجعَلُه حاكًما على َقْومِه، واأ�ســـاَر عمُر بُن  دِّ فاأ�ساَر اأبو بكٍر ال�سِّ
اِب  عـلـى َر�ْسوِل اهلِل بَغيرِه، فتجــاَدل، وارتَفَعْت اأَ�سواُتُهمـا، فاأنــزَل اهللُ َتعـالى فـــي  الَخطَّ
ذلَك قوَلُه:{                                                                      } )�سورُة الُحُجَراِت، الآيُة 2(، ف�ساَر 
اأَبُو بكٍر وُعَمـُر  بعَد ذلَك ل ُيخاطباِن النَّبيَّ  اإلَّ ب�سوٍت ُمنخف�ٍس)1(؛ دللًة على �ُسرعِة 

  . ِبِهْم َمَع َر�ُسوِل اهلِل حابِة  لأمِر اهلِل َتعالى، وُح�ْسِن َتاأدُّ ا�ستجابِة ال�سَّ

المفرداُت والتراكيُب

تفسيُر اآلياِت الكريمِة

. )1(  �سحيُح البخاريِّ



12

بخف�ِس  لأمِرِه  ا�ستجابُوا  يَن  الذَّ عَلى  َتعالى  اهللُ  اأثْنَى  وقْد 
واِتِهْم عنَد َر�سوِل اهلل ، لأنَّ �سرعَة ال�ستجابِة دليٌل عَلى   اأَ�سْ
َتقوى قلوِبِهم، فغفَر اهللُ َتعالى َلُهْم، فنالوا بذلَك الأجَر العظيَم. 
َويناُل هذِه المغفرَة وهذا الأجَر العظيَم  كلُّ َمْن َي�ستجيُب لأمِر 

هْم. ُب في مجاِل�سِ اهلِل َتعالى فيوقُر العلماَء ويتاأدَّ
ِذْكُر النَّبيِّ  بما يليُق بمقامِه  - 3

َفتِه َر�سوًل اأو نبيًّا، واأن ُي�سلَِّي عليِه عنَد ذكِر ا�سِمِه،  ينبغي لْلُم�سلِم اأَْن يوقَِّر النَّبيَّ  فَيذُكُرُه ِب�سِ
فال يذكُرُه كما يذكُر غيَرُه مَن النَّا�ِس، ومْن ل ُيح�سُن الأدَب مَع َر�ُسوِل اهلِل  ل ُيدِرُك مقاَم 
ِة وما َينبغي َلها مْن َتكريمٍ، وعدُم توقيِر النَّبيِّ  ِفعٌل ُيْبطُل ثواَب الأَعماِل مْن غيِر اأن  النُّبوَّ
ين نادوا َر�ُسوَل اهلِل  مْن َوراِء الُحجراِت باأ�سواٍت  َي�سُعَر �ساحُبها، وقْد عاَتَب اهللُ َتعالى الذَّ

عاليٍة، وكاَن الأَولى ِبِهْم اأن ينتظُروُه حتَّى يخرَج اإِليِهْم.
يََّة هذِه الآداِب الجليلِة، وتعاَملوا ِبها مع ُكلِّ عالٍم؛ فَلم يدخلوا عليِهْم  اأدرَك الم�سلموَن اأهمِّ
ُينادوَنُهْم  اإِليِهْم، وكاُنوا  اأَبواِبِهْم حتَّى يخُرجوا  َعلى  َينتظروَن  ا�ستئذاٍن، واإنَّما كاُنوا  َغيِر  ِمْن 

ِهْم.  واَتُهْم في َمجاِل�سِ باأف�سِل الأَلقاِب، ول َيرفعوَن اأَ�سَ

اأتجنَُّب كثرَة الجدِل مَع الآخريَن.  - 1
رعيِّ لأيِّ م�ساألٍة، واأرجُع اإلى اأهِل العلِم والجهاِت المخت�سِة  ُع في اإعطاِء الحكِم ال�سَّ ل اأَت�سرَّ  - 2

. كدائرِة الإفتاِء العامِّ
اأُ�سّلي على النَّبيِّ  كّلما جاَء ذكُرُه.  - 3

ُن مخاطبَتُهْم. ُب في مجال�ِس العلماِء، واأُح�سِ اأتاأدَّ  - 4
اأُوّقُر معّلمي واأحترُمُه.  -5

6-  ل اأذكُر العلماَء ب�سوٍء، ول اأنتق�ُس مْن قيمِتِهْم.

القيُم المستفادُة مَن اآلياِت الكريمِة

نشاٌط بيتيٌّ

معلومٌة إثرائيٌة

وِت  قاَل الفقهاُء: ُيكَرُه رفُع ال�سَّ
ُيكَرُه  كاَن  كَما   ، َقِبرِه  عنَد 

. في َحَياِتِه

ْف َمعنى » َحِبَطْت« في قولِه َتعالى: ارجْع اإِلى اأََحِد ُكْتِب َمعاني ُمفرَداِت اْلُقراآِن اْلَكريِم وَتعرَّ
 {                               } )�سورُة البقرِة، الآيُة 217(.
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ُيطلق على �سورِة الحجراِت ا�سُم �سورِة الأَخالِق، علَّْل ذلَك.  - 1
. سوِل� اذُكْر اأدَبْيِن مْن اآداِب ُمخاطبِة الرَّ  - 2

بعـَد ُنـزوِل َقـولِه َتعالى: {                                                                }، كـاَن عمـُر بُن   - 3
اِب  ل يخاِطُب النَِّبيَّ  اإلَّ اإ�سراًرا، ما دللُة ذلَك؟ الَخطَّ

ْوِء ما تعلِّْمَتُه ِمَن الآياِت اْلَكريمِة. ُب ِبها مَع معلِِّمَك، في �سَ هاِت ثالثَة اآداٍب تتاأدَّ  - 4
ُف ِفي اْلَمواِقِف الآتيِة: رَّ كيَف اأََت�سَ  - 5

اأ    - �ساأَلني َزميلي َعن حكمٍ �سرعيٍّ ِلَم�ساألٍة ما.
. ِّب - ُزْرُت الَم�سجَد النَّبويَّ فمرْرُت اأماَم َقبِر النَّبي

جـ - �َسِمْعُت ُزمالِئي يتجادُلوَن اأَماَم الُمعلُِّم ِب�سوٍت ُمرتفٍع.

األسئلُة
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َرZَِم اأَنُْ∞: اأ�ساَبُه الذلُّ والُخ�سراُن.

انْ�َسَلïَ: انتهى.

، وهَو حديٌث �سحيٌح. )1(  �سنُن الترمذيِّ

َيحِر�ُس اْلُم�سلُم َعَلى اأَْعَماِل الَخْيِر وُم�ساعفِة الَح�سناِت َطَمًعا في ُدُخوِل الَجنَِّة، قاَل اهللُ َتعاَلى: 
  {                                                                                                                              }

)�سورُة اآِل ِعمراَن، الآيُة 133(.

شرُح الحديِث الشريِف

ْر َفكِّ

ريِف، َفَما ِدلَلُة َذلَك؟ اٍت في اْلَحديِث ال�سَّ َتكّرَرْت ِعبارُة » َرِغَم اأَنُف« ثالَث مرَّ

المفرداُت والتراكيُب

 الْحديَث النبويَّ ال�سريَ∞
ِ
اقراأ

 ، لِّ َعَليَّ َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة ، َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهلِل : َرِغَم اأَْنُف َرُجٍل ُذِكْرُت ِعْنَدُه َفَلْم ُي�سَ
َلَخ َقْبَل اأَْن ُيْغَفَر َلُه، َوَرِغَم اأَْنُف َرُجٍل اأَْدَرَك ِعْنَدُه  اُن ُثمَّ اْن�سَ َوَرِغَم اأَْنُف َرُجٍل َدَخَل َعَلْيِه َرَم�سَ

اأََبَواُه الِكَبَر َفَلْم ُيْدِخاَلُه اْلَجنََّة«.)1(

التعريُف براوي الحديِث

حمِن  حابيُّ الجليُل اأَبو ُهريرَة  ا�ْسمُه عبُد الرَّ ال�سَّ
، جاَء النَِّبيَّ  م�سلًما عاَم َخْيَبَر  يُّ ْو�سِ ابُن �سخٍر الدَّ
عْنُه،  وروى  ولزَمُه  للهجرِة،  ابِعِة  ال�سَّ نِة  ال�سَّ ِفي 
وهَو مْن اأكثِر ال�سحابِة روايًة للحديِث، ُتوفَِّي �سنَة 
�سبٍع وخم�سيَن للهجرِة، وُدِفَن في اْلبقيِع في المدينِة 

المنورِة.

 الْحديَث النبويَّ ال�سريَ∞
ِ
 الْحديَث النبويَّ ال�سريَ∞اقراأ
ِ
 الْحديَث النبويَّ ال�سريَ∞اقراأ
ِ
 الْحديَث النبويَّ ال�سريَ∞اقراأ
ِ
 الْحديَث النبويَّ ال�سريَ∞اقراأ
ِ
 الْحديَث النبويَّ ال�سريَ∞اقراأ
ِ
 الْحديَث النبويَّ ال�سريَ∞اقراأ
ِ
 الْحديَث النبويَّ ال�سريَ∞اقراأ
ِ
 الْحديَث النبويَّ ال�سريَ∞اقراأ
ِ
اقراأ

الدرُس

 pô«îdG oº°SGƒe الثالُث         
فهٌم 

ßٌوحف

حديٌث نبويw �سريٌ∞



15

)1( �سحيُح م�سلمٍ.
، وهَو �سحيٌح. )2( �سنُن الترمذيِّ
)3( �سنُن اأبي داوَد، وهَو �سحيٌح.

قبَل  ِفيها  اْلُم�سارِعِة  اإِلى  ِللم�سلِم  َتوجيٌه  وفيِه  اْلَخْيِر،  َموا�سِم  لَبع�ِس  بياٌن  الحديِث  في هذا    
�ُسوِل  عنَد ِذْكِر ا�ْسِمِه، والإِكثاُر من اأعماِل اْلَخْيِر في رم�ساَن،  الُة َعَلى الرَّ فواِتها، َوِهَي: ال�سَّ

يِتها: وِبرُّ الَواِلَدْيِن. وهذا بياٌن لأهمِّ
�سوِل  عنَد ذْكِرِ√ Óُة عل≈ الرَّ ال�سَّ  - 1

ُه بمعجزِة الُقراآِن الَكريِم،  النَّبيِّيَن، وخ�سَّ اليكوَن َخاَتَم  َتعالى �سيَِّدنا محمدًّ ا�سطفى اهللُ 
ا ِبِعَظِم الَمثوبِة ِبقوِلُه:  واأْر�َسَلُه َرحمًة َوهدايًة للعاَلميَن، لذا وَعَدُه اهللُ �سبحاَنـُه وَتعالى َوْعًدا عامًّ
َحى، الآيُة 5(، وظهَر هذا الوعُد في َمواقَف كثيرٍة،  {                                          } )�سورُة ال�سُّ
 ، ُه اهللُ �سبحاَنُه وتعاَلى مَن الأجِر والثَّواِب ِلَمْن ُي�سلِّي علْيِه، فَعْن اأَبي ُهَرْيَرَة ِمْنها ما اأَعدَّ
لَّى اهللُ َعَلْيِه َع�ْسًرا«)1(،  وقــد اأمَر اهللُ َتعالى  لَّى َعَليَّ َواِحـَدًة �سَ اأَنَّ َر�ُسـوَل  َقاَل: »َمْن �سَ
َتعالى:                           اهللُ  فقـاَل  بمالئكِتِه،  وثنَّى  ـِه  بنف�سِ بداأَ  اأَْن   َبعَد  عليـــِه  الِم  وال�سَّ ـالِة  بال�سَّ الموؤمنيَن 

{                                                                                                                                }
 )�سورُة الأحزاِب، الآيُة 56(.

الُة عَلى النَّبيِّ  اإِذا ُذِكَر  واأَوَجُب ما َتُكوُن ال�سَّ
ا�سمُه في اْلَمجِل�ِس.

الِة  َف َر�سوُل اهلِل  َمْن َلْم ُيبادْر َبال�سَّ وَقد َو�سَ
ُذِكْرُت  َمْن  الَِّذي  َقاَل:»الَبِخيُل  اإْذ  بالَبخيِل؛  عليِه 
  سوِل� الُة َعَلى الرَّ «)2(. وال�سَّ لِّ َعَليَّ ِعْنَدُه َفَلْم ُي�سَ
َتُكوُن في كلِّ ِحيٍن ولم ُيجعْل لها وقٌت ُمعيٌَّن، ومَن 

المواطِن التي ُي�ستحبُّ فيها ال�سالُة على النبيِّ : قبَل الدعاِء، وعنَد دخوِل الم�سجِد، ويوَم 
.)3(» ٌة َعَليَّ الَتُكْم َمْعُرو�سَ الِة ِفيِه، َفاإِنَّ �سَ الجمعِة، قاَل :»اأَْكِثُروا َعَليَّ ِمَن ال�سَّ

معلومٌة إثرائيٌة

    َر�ْسولِه  َعَلى  َتعالى  اهلِل  �سالُة 
الُة الَمالِئَكِة عليه  رحمٌة وثناٌء، َو�سَ
ا�ستغفاٌر وُدعاٌء، و�سالُة الم�سلميَن 

. عليِه ُدعاٌء لُه
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اِن الإكثاُر من اأََعماِل الَْخْيِر ِفي َرَم�سَ  -2
 ، عاِءِ الدُّ وا�ْستجابِة  والتَّوَبِة  حمِة  بالرَّ ِعباِدِه  َتعالى عَلى  اهللُ  ُل  يتف�سَّ المبارِك  َرم�ساَن  �سهِر  في 
طاعاِتِه،  منُه  َتعالى  اهللُ  تقّبَل  وقْد  منُه  َخرَج   َمْن  عيُد  فال�سَّ الأَعماِل،  على  الأَجِر  وم�ساعفِة 

ْد منُه لآخرِتِه.  قيُّ َمْن دخَل عليِه رم�ساُن وانَتهى ولْم  يتزوَّ و�ساعَف لُه ح�سناِتِه، وال�سَّ
، بالإكثاِر  اَن الُمبارِكِ ريِف دعوٌة  اإلى الم�سارعِة في اغتناِم  �َسهِر َرَم�سَ وفي الَحديِث ال�سَّ
دقِة، وقراءِة الُقراآِن، و�سلِة الأرحاِم،  وحقوِق الجيراِن، والتَّو�سعِة  اأَعماِل الَخْيِر؛ َكال�سَّ مْن 
، فعْن اأَبي ُهريرَة ، َقاَل: �َسِمْعُت  عَلى الفقراِء، وقياِم اللَّيِل، وغيِر ذلَك مَن الأعماِل ال�سالحِةِ

َم ِمْن َذْنِبِه«)2(. اًبا، ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ اَن: »َمْن َقاَمُه اإِيَماًنا َواْحِت�سَ َر�ُسوَل اهلِل  َيُقوُل عْن َرَم�سَ
ك�سائِر  ِفيِه جزاًء  ْد  ُيحدِّ َلْم  َتعالى  اهللَ  فاإنَّ  المبارِك  َرَم�ساَن  �َسْهِر  في  ياِم  ال�سِّ ُل  َف�سْ ا  واأمَّ  
: »ُكلُّ  الُقُد�سيِّ اْلَحديِث  الثَّواِب والمغفرِة كَما جاَء في  ِلِعَظِم  اإليِه  الأمَر  َترَك  العباداِت، بل 

َياَم، َفاإِنَُّه ِلي َواأََنا اأَْجِزي ِبِه«)3(. َعَمِل اْبِن اآَدَم َلُه، اإِلِّ ال�سِّ

، وهَو حديٌث ح�سٌن. )1( �سنُن الترمذيِّ
. )2(  �سحيُح البخاريِّ

)3(  متفٌق عليِه. 

وقْد كاَن النَّبيُّ  اأُ�سوًة ِللم�سلميَن في ذلَك ُكلِِّه، قاَل اهللُ َتعالى:{                     
        } )�سـورُة الأحـزاُب، الآيـُة 21(؛ اإِْذ 
دقاِت وتالوَة القراآِن الَكريِم، فقْد جاَء َعِن اْبِن  كاَن َهْدُيُه  في �َسهِر َرم�ساَن الإكثاَر ِمَن ال�سَّ

ريِف: »اأَْوَلى النَّا�ِس ِبي َيْوَم الِقَياَمِة اأَْكَثُرُهْم  �سوِل   ِفي اْلَحديِث ال�سَّ الِة عَلى الرَّ  ف�سَل ال�سَّ
الًة« )1(. َعَليَّ �سَ

استنتْج

ْر َفكِّ

ياَم َلُه؟ ِلماذا َجعَل اهللُ َتعالى ال�سِّ
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اأَْبَواُب َجَهنََّم،  َماِء، َوُغلَِّقْت  اأَْبَواُب ال�سَّ ُفتَِّحْت  اَن   قاَل َر�ُسوُل اهلِل : »اإَِذا َدَخَل �َسْهُر َرَم�سَ
َياِطيُن«)2(. َلِت ال�سَّ َو�ُسْل�سِ

ريِف َف�ساِئَل �َسهِر َرم�ساَن اْلُمباَرِك.  ا�ستخرْج مَن اْلَحديِث ال�سَّ

. )1( �سحيُح البخاريِّ
)2( متفٌق علْيِه.

ٌن. ، واإ�سناُدُه َح�سَ )3(  الأدُب المفرُد للبخاريِّ

3-  ِبرُّ الَواِلَديْن
اأمرَنا اهللُ �سبحاَنُه َوَتعالى بالبرِّ والإح�ساِن اإلى الواِلَدْيِن؛ فُهما �سبُب ُوجوِدنا بعَد اهلِل َتعالى، 
ُهما والإح�ساَن اإِليهما بعباَدِته، وعدَّ ذلَك من اأف�سِل اْلُقُرباِت واأعظِمها،  وقْد قرَن اهللُ َتعالى ِبرَّ

وَبيََّن اأَنَّ عقوَقُهما كبيرٌة من الكبائِر التي ي�ستحقُّ فاِعُلها العقاَب. 
ريِف حثٌّ عَلى الإح�ساِن اإليِهما ل �سيَّما عنَد الِكَبِر، وذلَك لَعْجِزِهما  وِفي اْلَحديِث ال�سَّ
الَقْدَر  هذا  الُح  ال�سَّ لُف  ال�سَّ اأدرَك  وقْد  واْلُم�ساعدِة،  الَعْوِن  اإلى  وحاَجِتِهما  ْعِفِهما  و�سَ
ريِف كاَن  للوالديِن، واأولوُه ُجلَّ الهتماِم في حياِتِهْم؛ فهذا اأَبو هريرَة  َراِوي اْلَحديِث ال�سَّ
ِه ُكلَّ َيْوٍم قائاًل: »َجَزاِك اهلُل َيا اأُمِّ َخْيًرا َكَما َربَّْيِتِني  ِه، وقِد اعتاَد اأْن َيْدُخَل َعَلى اأُمِّ �سديَد البرِّ باأمِّ

ِغيًرا. َقاَل: َوَتُقوُل ِهَي: َجَزاَك اهللُ َيا ُبَنيَّ َخْيًرا َكَما َبَرْرَتِني َكِبيًرا« )3(. �سَ
ولِبرِّ الوالَديِْن فوائُد كثيرٌة، ِمنها:

عاِء، ورفُع الَبالِء، ودخوُل الجنِة.  نيُل ر�سا اهلِل وتوفيِقِه وا�ستجابُة الدُّ

اَن ِحيَن  َعبَّا�ٍس ، َقاَل: »َكاَن النَِّبيُّ  اأَْجَوَد النَّا�ِس ِبالَخْيِر، َوَكاَن اأَْجَوَد َما َيُكوُن ِفي َرَم�سَ
  ُِّلَخ، َيْعِر�ُس َعَلْيِه النَِّبي اَن، َحتَّى َيْن�سَ َيْلَقاُه ِجْبِريُل، َوَكاَن ِجْبِريُل  َيْلَقاُه ُكلَّ َلْيَلٍة ِفي َرَم�سَ

يِح الُمْر�َسَلِة«)1(. ْجَوَد ِبالَخْيِر ِمَن الرِّ َذا َلِقَيُه ِجْبِريُل ، َكاَن اأَ الُقْراآَن، َفاإِ

ْل واستخرْج تأمَّ
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الِة عليِه. 1 - اأُحبُّ ر�سوَل اهلِل ، واأَِحر�ُس َعَلى ُمداومِة ال�سَّ
الحِة. 2 - اأَغتنُم �سهَر َرم�ساَن الُمبارَك بالأعماِل ال�سَّ

ُهما. 3 - اأُحبُّ والَديَّ واأَدُعو لُهما واأبرُّ

القيُم المستفادُة مَن الحديِث الشريِف

ْل تأمَّ

قاَل اهللُ َتعالى: {   

                       } )�سورُة الإ�سراِء، الآيتاِن 24-23(.
اقراأ الآيَتْيِن الَكريمَتْيِن ثمَّ َبيِِّن:

1 - الحكمَة مْن َربِط الإح�ساِن اإِلى اْلَواِلَدْيِن بعبادِة اهلِل َتعالى.
فاِت المنهيَّ َعنها في التُّعامِل مَع الواِلَدْيِن. رُّ 2 - الت�سَّ
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اذكْر ف�سيلًة واحدًة لكلٍّ ِمَن:  - 1
. سوِل� الِة على الرَّ اأ    - ال�سَّ

اأعماِل اْلَخيِر في َرم�ساَن. ب - 
جـ - برِّ اْلواِلَدْيِن.

ريُف وجوَب برِّ الوالديِن ِعْنَد الِكَبِر، علِّْل ذلَك. َد الحديُث ال�سَّ اأكَّ  - 2
ما َراأُيَك في اْلَمواِقِف الآَتِيِة:  - 3

.)( بورِة َبَدًل ِمْن �سوِل: )�س، �سلعم( على ال�سَّ اأ    - اكتَفى َزميُلَك ِبِكتابِة ا�سِم الرَّ
باَدَر �سديُقَك اإِلى َترِك اللَّعِب حيَن راأَى واِلَدُه يحمُل اأ�َسياَء فقبََّل يَدُه، وَحَمَلها َمَعُه. ب - 

وِم �َسهِر رم�ساَن، ولْم يبادْر اإِلى اأَعماِل الَخْيِر فيِه.  جـ - اكتَفى جاُرَك ِب�سَ
حيحٍة: �سنِِّف المواقَف الآتيَة اإِلى �سحيحٍة وَغيِر �سَ  - 4

اأ    - اأ�سهُد مَع َواِلدي �سالَة التَّراويِح.
�سوِل  يوَم اْلُجمَعِة. الِة عَلى الرُّ اأُكثُر مَن ال�سَّ ب - 
جـ - اأتناوُل َطعاَم الَغداِء َقْبل َواِلديِّ في ح�سورِهما.

ريَف َغْيًبا. اكتِب اْلحديَث النَّبويَّ  ال�سَّ  - 5

األسئلُة
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ُل وأالحُظ أتأمَّ

األفُظ َحرَف الّراِء في الموا�سِع الآتيِة:
.          ،            ،         - 1

.                           ،             ،             - 2
.                      ،                    - 3

.          ،             ،          - 4
ًما.  اِء في اْلَموا�سِع ال�سابقِة جميِعها ُيلفُظ ُمفخَّ اأُلحُظ اأَنَّ َحْرَف الرَّ

اِء. ُم تارًة اأُخرى، ومْن هذِه الُحروِف حرُف الرَّ ُق تارًة وُتفخَّ عرْفُت �سابًقا اأنَّ َبْع�َس اْلُحروِف ُترقَّ

ُم أتعلَّ

ها:  ٍة، اأهمُّ ُم في حالٍت عدَّ اَء ُتفخَّ اأ�سَتْنِتُج اأنَّ الرَّ
اُء مفتوحًة اأْو َم�سمومًة، كما في المثاِل الأوِل. اأَْن تكوَن الرَّ  - 1

اُء �ساكنًة وقبَلها حرٌف مفتوٌح اأْو م�سموٌم، كَما في المثاِل الثاني. اأَْن تكوَن الرَّ  - 2
ا في نهايِة الكلمِة، مثُل الُوقوِف على َكلَمِة »اْلقمُر«  اُء �ساكنًة �سُكوًنا عار�سً اأَْن تكوَن الرَّ  - 3
بِب الوُقوِف عليها، فُتقراأُ »الَقَمْر«،  ُن ِب�سَ كَّ اء ُت�سَ في قولِه تعالى: {                     }؛ فاإِنَّ الرَّ

اُء، كما في المثاِل الثالِث.  ُم الرَّ وعندئٍذ ُتفخَّ
�S Aُش�كنًة وبعَده� �أحُد ُحروِ± �لSشتعالAِ: ( خ، Uض، �ض، Æ، ط، ¥، ®);  �أَْن µJوَن �لرَّ  - 4

اَء حرٌف مك�سوٌر، كما في المثاِل الرابِع. ُم، حتى لْو �سبَق الرَّ فاإِنَّها ُتفخَّ

pAGôdG pº«îØJ oä’ÉM
الدرُس 

الرابُع
التÓوُة 

والتجويُد 
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�سورُة يو�سَ∞ عليِه ال�سÓُم

الآياäُ الكريمُة )1 - 18(

ُق أتلو وُأطبّ

قاَل اهللُ َتعالى: 
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د

ُم تعلُّمي وأداِئي أقوِّ

ًما في الموا�سِع الآتيِة: اِء مفخَّ اأَْلِفُظ َحرَف الرَّ  - 1
اأ    - {                                               }. 

ب - {                                                  }.
جـ - {                                                        } .

د   - {                          } .
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التالوُة البيتيُة 

: ريِف )�سورِة يون�َس(، ثمَّ اأرجُع اإلى الم�سحِف ال�سَّ
اأتلو الآياِت اْلَكريَمَة )1-20(، ُمراعًيا اأَحكاَم التِّالوِة والتَّجويِد.  - 1

مًة في ما ياأتي:  اِء ُمفخَّ األحُظ نطَق الرَّ  - 2
.{                               } ،{                    }  ،{                 }  

اِء في المَوا�سِع الآتيِة: 2 -اأُبيُِّن �سبَب تفخيِم الرَّ
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كاَن لآِل َبيِت َر�ُسوِل اهلِل  َدوٌر كبيٌر في ِخدمِة الإ�ْسالِم وَحْمِل َرايتِه منُذ بدايِة َدعوِة الإ�سالِم. 
واآُل البيِت هم اأبناوؤُه وبناُتُه واأحفاُدُه وزوجاُتُه واأقاِرُبُه الذيَن اآمنوا بر�سالِة الإ�سالِم مْن بني ها�سٍم 

َي اهللُ عنُهْم َجميًعا. وبني عبِدالمّطلِب َر�سِ
َي اهللُ عنُهما،  وقْد مرَّ بَك �سابًقا َبع�ُس اأَْعالِم اآِل البيِت، مثُل عليِّ بِن اأَبي طالٍب، وفاطمَة َر�سِ
َي اهللُ عنُهما، وحف�سَة بنِت عَمَر بِن الخطاِب  وزوجاِت النَّبيِّ ، مثِل عائ�سَة بنِت اأبي بكٍر َر�سِ
ِلِب، والَح�سُن واْلُح�سيُن  ِهْم، وهْم: العبَّا�ُس بُن َعْبِد الُمطَّ َي اهللُ عنُهما، وفي ما ياأتي تعريٌف ببع�سِ َر�سِ

َي اهللُ َعْنُهم َجميًعا. يِن بِن عليٍّ َر�سِ ابنا عليِّ بِن اأَبي طالٍب، و�ُسَكينُة بنُت اْلُح�سَ

ًة: اأيُُّهما اأكبُر اأَْنَت اأَْم َر�ُسوُل اهلِل؟ فقاَل:  هَو عمُّ النَّبيِّ ، ُولَد قبَلُه ب�سنَتْيِن، وقْد �ُسِئَل العبَّا�ُس َمرَّ
»ُهَو اأكبُر منِّي ولكنِّي ُوِلْدُت قبَلُه«)1(.

 : النَّبيُّ  فيِه  قاَل  اِج، وقْد  الُحجَّ اْلَحراِم، و�سقايِة  الم�سجِد  َة عَلى ِعمارِة  َيُقوُم في مكَّ كاَن 
»الَعبَّا�ُس ِمنِّي َواأََنا ِمْنُه«)2(.

)1( الم�ستدَرُك على ال�سحيَحْيِن للحاكِم، كتاُب معرفِة ال�سحابِة.
، وهو حديٌث ح�سٌن. )2( �سنُن الترمذيِّ

ْر َفكِّ

ما دللُة قوِل العبَّا�ِس  عْن ر�سوِل اهلِل  : »ُهَو اأكبُر ِمنِّي ولكنِّي ُوِلْدُت قبَلُه«؟

pâ«ÑdG p∫BG pΩÓYCG røe

الدرُس

 الخامُس

َي اˆُ َعْنُه ِلÖ َرVسِ العبَّا�ُس بُن َعْبِد الُْمطَّ
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ِمْن َمواقِ∞ الَعبَّا�ِس  في ِخدمِة الإِ�سÓِم
َر العبَّا�ُس  َر�سوَل اهلِل  ِفي َبيعِة اْلَعقبِة الثَّانيِة ِباأخِذ اْلَعْهِد لُه مَن الأَن�ساِر. َن�سَ  - 1

َمع�سَر  يا  ْوِتِه:  �سَ باأعلى  فَنادى   ، العدوُّ فاجاأَُهُم  ا  لمَّ ُحنيٍن  َيْوَم    النَّبيِّ  َمَع  َثبَت  ْن  ممَّ كان   - 2
ُر. َق َلُهُم النَّ�سْ َجرِة، فالَتفَّ اْلُم�سلموَن َحوَل َر�سوِل اهلِل ، وتحقَّ الأَن�ساِر، يا اأ�سحاَب ال�سَّ

اَن ، وُدِفَن في اْلبقيِع. ُتُوفَِّي الَعبَّا�ُس  �َسَنَة اثَنتيِن وثالثيَن ِللهجرِة في ِخالفِة ُعثماَن ْبِن عفَّ

نِة  ال�سَّ ُوِلَد الح�سُن في  ، وقْد   مْن فاطمَة بنِت َر�سوِل اهلل  اأَبي َطالٍب  بِن  اْبَنا َعليِّ  ُهما 
ابعِة للهجرِة. نِة الرَّ الثَّاِلثِة للهجرِة، وُوِلَد اْلُح�سيُن في ال�سَّ

ُهما  ِة على مكارِم الأخالِق والتَّربيِة الح�سنِة، وكاَن َجدُّ ن�ساأَ الح�سُن واْلُح�سيُن في َبيِت النُّبوَّ
ْنَيا«)1(. النَّبيُّ  �سديَد الحبِّ َلُهما، يالطُفُهما وُيالِعُبُهما وُيقبُِّلُهما، ويقوُل: »ُهَما َرْيَحاَنَتاَي ِمَن الدُّ
َيخُطُب    اهلِل  ر�سوُل  كاَن  اأْن  وحَدَث  الَم�ْسِجِد،  اإِلى  وَي�سَحُبُهما  عليهما،  َيحُنو    كاَن 
َفَحَمَلُهَمـا،  اْلِمْنَبِر  ِمَن    اهلِل  َر�ُسوُل  َفَنَزَل  َوَيْعُثَراِن،  َياِن  َيْم�سِ ْيُن  َوالُح�سَ ُن  الَح�سَ فَجاَء  باأ�سحاِبِه 
ِبْر َحتَّى َقَطْعُت َحِديِثي َوَرَفْعُتُهَما)2(.  َياِن َوَيْعُثَراِن َفَلْم اأَ�سْ ِبيَّْيـِن َيْم�سِ وَقـاَل: َنَظـْرُت اإَِلى َهـَذْيـِن ال�سَّ

�سباِبهمـا،  فـي  الجنَِّة  ِبدُخوِل    النَّبيُّ  َرُهمـا  ب�سَّ وقْد 
ْيُن �َسيَِّدا �َسَباِب اأَْهِل اْلَجنَِّة«)3(. ُن َوالُح�سَ فَقاَل:»الَح�سَ

. )1( �سحيُح البخارَيِّ
، اأبواُب المناقِب، وهَو حديٌث �سحيٌح. �سنُن الترمذيِّ  )2(
، اأبواُب المناقِب، وهَو حديٌث �سحيٌح. �سنُن الترمذيِّ  )3(

الَْح�َسُن والُْح�َسيُن Kانيkا

معلومٌة إثرائيٌة

َيْقـَطــَع  اأْن  للخطيـِب  يجــوُز 
في  َلُه  َتْعِر�ُس  ِلحاجٍة  ُخطبَتُه 

اأثناِء اْلُخطبِة.
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هَي اآمنُة بنُت اْلُح�سيِن، حفيدُة عِليِّ بِن اأَبي َطالٍب وفاطمَة ، و�ُسكينُة  لقٌب اأطلقُتُه عليَها 
ِة َكالِمها وعُذوبِة األفاِظها،  روَر عَلى اأهِل بيِتها ِلَظراَفِتها وخفَّ ها؛ لأنَّها كاَنت ُتدِخل الأُن�َس وال�سُّ اأُمُّ
ْت  غيرٌة َتبكي، فقاَلْت َلها: َما َلِك؟ فقالْت: » َمرَّ ها وِهَي �سَ ًة اإِلى اأُمِّ وِمن اأمثلِة ذلَك اأنَّها جاءْت َمرَّ

عِتْني باأُبيَرٍة«. ِبَي ُدَبيَرٌة، َفَل�سَ
اأهِلها، وَكانْت  ها ودعاَبِتها مَع  اأُْن�سِ ِمْن  �سيًئا  تفقْد  ِة، ولْم  النُّبوَّ َبيِت  باأخالِق  �ُسكينُة  تخلَّقْت 

: بيِر عرها ِفي ِرثاء َزْوِجها م�سعِب بِن الزُّ عَر وَتنُقُدُه، وِمْن �سِ ذاَت ِح�سٍّ ُمرَهٍف َتقوُل ال�سِّ
ُيوِف َحَراَما َيَرى اْلَمْوَت اإِلَّ ِبال�سُّ َفاإِْن َتْقُتُلوُه َتْقُتُلوا اْلَماِجَد الَِّذي      

اأُِحبُّ اآَل بيِت النَّبيِّ  واأقتدي ِبِهْم.  - 1
ُر اإ�سهاَم اآِل الَبيِت  في ِخْدَمِة الإ�سالِم. اأُقدِّ  - 2

روَر عَلى اأُ�ْسَرِتي. اأُدِخُل ال�سُّ  - 3
. ُِّف معُهْم اقتداًء ِبالنَّبي ُن رعايَة الأَطفاِل واأَتلطَّ اأُح�سِ  - 4

قــاَل اهللُ َتعـالى: {                                                                                                          }
)�سورُة الأحزاِب، الآيُة 33(، ما دللُة هذِه الآيِة الَكريمِة عَلى مَنِزلِة اآِل اْلَبْيِت؟

نشاٌط ختاميٌّ

�ُسكينُة Kالثkا

القيُم المستفادُة مَن الدرِس
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1 - َمْن ُهْم اآُل اْلَبْيِت؟
2 - اذُكْر موقَفْيِن للعبَّا�ِس  ِفي ِخْدَمِة الإِ�سالِم.

ْيُن �َسيَِّدا �َسَباِب اأَْهِل الَجنَِّة«؟ ُن َوالُح�سَ �ُسوِل :»الَح�سَ 3 - ما دللُة َقوِل الرَّ
ْيِن، فَما َمْعَنى هذا اللَّقِب؟ 4 - »�ُسكينُة« َلَقٌب لل�سيَّدِة اآمنَة بنِت اْلُح�سَ

فولِة. 5 - هاِت دلياًل عَلى تقديِر الّنبيِّ  ِلعاَلِم الطُّ
6- ا�ستنتْج در�َسْيِن ا�ستفدَتُهما مْن �سيرِة اآل بيِت ر�سوِل اهلِل  ، غيَر ما ُذِكَر في الدر�ِس.

األسئلُة
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جوِع اإَلْيِه طاعًة  نِب والإِقالُع عنُه، والنََّدُم َعلى ِفْعِلِه، والعْزُم َعلى َعَدِم الرُّ ِهَي اْلعتراُف بالذَّ
هلِل َتعالى.

نِب، َقـاَل اهلل َتعالى: {                           التوبُة واِجبٌة َعلى الم�سلِم بعَد ارتكاِب الذَّ
ُرها؛ لأنَُّه                                           } )�سورُةُ النُّوِر، الآيُة 31(، وَعـلى الم�سلِم اأَْن ُيبادَر بالتوبِة َفال ُيوؤخِّ

َعُظَم  التوبِة مفتوٌح مهما  َموِتِه، وباُب  ل َيدري متى يكوُن موِعُد 
َر ِفعْلُه، َفال َيْياأ�ُس ِمْن عفِو اهلِل َتعالى عْنُه، َقاَل اهللُ  ْنُب، واإْن تكرَّ الذَّ

َتعالى:{                
 {          

اُب، َقــاَل اهللُ َتعالى:{    َمِر، الآيُة 53(، واهللُ َتعــالى ِمْن اأَ�سمـاِئِه التَّوَّ )�سورُةُ الزُّ

اِب اإِلَّ خيًرا.                      } )�سورُةُ التَّوبِة، الآيُة 104(، فال َيظنُّ اْلُم�سلُم بربِِّه التَّوَّ

)1( �سحيٌح م�سلٍم، كتاُب التوبِة.
وِح. )2( م�ستدرُك الحاكِم، وهَو حديٌث ح�سٌن. والغرغرُة ما ي�سبُق خروُج الرُّ

مْن �َسَعِة َرحمِة اهلِل َتعالى اأنَُّه َيقَبُل التوبَة َعْن ِعباَدِه، َقـاَل اهلل َتعـالى: {                                                
ـا َكـاَن ِمـْن َطبيعـِة  ـورى، الآيـُة 25(، ولمَّ                                                                } )�سـورُةُ ال�سُّ
الإن�ساِن اأَنَُّه ُيخِطÅُ وَيْع�سي، جعَل اهلُل َتعالى باَب التوبِة َمفتوًحا َلُه، َقاَل َر�سوُل اهلِل : »َوالَّذي 

ي ِبَيِدِه َلْو َلْم ُتْذِنُبوا َلَذَهَب اهللُ ِبُكْم، َوَلَجاَء ِبَقْوٍم ُيْذِنُبوَن، َفَي�ْسَتْغِفُروَن اهللَ َفَيْغِفُر َلُهْم«)1(.  َنْف�سِ

مْن �َسَعِة َرحمِة اهلِل َتعالى اأنَُّه َيقَبُل التوبَة َعْن ِعباَدِه، َقـاَل اهلل َتعـالى: {                                                مْن �َسَعِة َرحمِة اهلِل َتعالى اأنَُّه َيقَبُل التوبَة َعْن ِعباَدِه، َقـاَل اهلل َتعـالى: {                                                مْن �َسَعِة َرحمِة اهلِل َتعالى اأنَُّه َيقَبُل التوبَة َعْن ِعباَدِه، َقـاَل اهلل َتعـالى: {                                                مْن �َسَعِة َرحمِة اهلِل َتعالى اأنَُّه َيقَبُل التوبَة َعْن ِعباَدِه، َقـاَل اهلل َتعـالى: {                                                مْن �َسَعِة َرحمِة اهلِل َتعالى اأنَُّه َيقَبُل التوبَة َعْن ِعباَدِه، َقـاَل اهلل َتعـالى: {                                                مْن �َسَعِة َرحمِة اهلِل َتعالى اأنَُّه َيقَبُل التوبَة َعْن ِعباَدِه، َقـاَل اهلل َتعـالى: {                                                مْن �َسَعِة َرحمِة اهلِل َتعالى اأنَُّه َيقَبُل التوبَة َعْن ِعباَدِه، َقـاَل اهلل َتعـالى: {                                                مْن �َسَعِة َرحمِة اهلِل َتعالى اأنَُّه َيقَبُل التوبَة َعْن ِعباَدِه، َقـاَل اهلل َتعـالى: {                                                مْن �َسَعِة َرحمِة اهلِل َتعالى اأنَُّه َيقَبُل التوبَة َعْن ِعباَدِه، َقـاَل اهلل َتعـالى: {                                                مْن �َسَعِة َرحمِة اهلِل َتعالى اأنَُّه َيقَبُل التوبَة َعْن ِعباَدِه، َقـاَل اهلل َتعـالى: {                                                مْن �َسَعِة َرحمِة اهلِل َتعالى اأنَُّه َيقَبُل التوبَة َعْن ِعباَدِه، َقـاَل اهلل َتعـالى: {                                                

oáHƒàdG
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السادس

kَمعن≈ التوبِةاأول

نِب، َقـاَل اهلل َتعالى: { التوبُة واِجبٌة َعلى الم�سلِم بعَد ارتكاِب الذَّ

ُحْكُم التوبِةKانيkا

َقاَل َر�سوُل اهلِل : »اإنَّ اهللَ يقبُل 
َتْوَبَة اْلَعْبِد َما َلْم ُيغْرِغْر«)2(.

إضاءٌة
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ْر فكِّ

َكيَف َيُكوُن َحاُل الإِْن�ساِن َلْو َكاَن َباُب التوبِة ُمغلًقا؟

التوبُة �ُسلوٌك ُمالِزٌم ِلحياِة الُم�ْسِلِم؛ �َسواٌء اَأاأَْذَنَب اأْم َلْم ُيْذِنْب؛ لأنَُّه َقْد ُيخطÅُ مْن غيِر اأَْن َي�ْسُعَر 
ًبا اإلى اهلِل َتعالى، وَلُه الأجُر  ُل عْن طاعٍة، فالتَّوبِة عبادٌة يوؤديها الم�سلُم تقرُّ بذلَك، اأْو يتهاوُن، اأْو َيْك�سَ
علْيها؛ لأنَّها ت�سوُقُه اإِلى ا�ْسِت�سعاِر ُمراقبِة اهلِل َتعالى َلُه، فيزداُد ِبها اإِيماًنا، ويزداُد اإلى اهلِل خ�سيًة وقرًبا.

اأمَر اهللُ َتعاَلى الموؤمنيَن بالتوبِة، ليطّهَرُهْم من المعا�سي، ويغفَر لهم ذنوَبُهم، وكْي تكوَن التوَبُة 
مقبوَلًة يجب اأن تكوَن توبًة ن�سوًحا، ، َقاَل اهللُ َتعالى: {

                               } )�سورُةُ التحريِم، الآيُة 8(. و�شروُط �لتوبِة �لنَّ�شوìِ هَي:
�سعوُر الُمذنِب بذنبِه وا�ستعظامُه َلُه َمهما كاَن �سغيًرا، والندُم َعلى فعِلِه.  - 1

َط في جنِبِه. � فرَّ Wلُب �لم¨Øرِة مَن �هلِل Jَع�لى عمَّ  - 2
َر فيها.  الإقالُع عِن المع�سيِة، والقياُم بالواجباِت الَّتي ق�سَّ  - 3

حاِبها اإذا كاَنْت ماًل اأْو متاًعا، وبياُن الحقِّ الَّذي اأخفاُه.  ردُّ الحقوِق اإِلى اأَ�سْ  - 4
ُنوَب.  المبادرُة اإلى عمِل ال�سالحاِت حتَّى َيمُحَو اهللُ َتعالى ِبها الذُّ  - 5

KpádƒÑ≤ªdG páHƒàdG o•hô°Tالثkا
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�سغيٌر،  وهَو  البئِر  في    يو�سَف  اأخاُهْم    يو�ُسَف  اإخوُة  األقى   : يو�سَف  اإِخوِة  توبُة 
اُه اهلل َتعالى مْن كرِبِه، و�ساَر  ئَب قْد اأكَلُه، وبعَد اأْن َنجَّ وكذبوا على اأبيِهْم يعقوَب  وادعوا اأنَّ الذِّ
وزيًرا في م�سَر، وانك�سَف اأمُر اإخوِتِه وَخطوؤُُهْم مَعُه، جاوؤوا اأَباهم ُمعترفيَن َلُه بَذْنِبِهْم، وطلبوا اإلْيِه اأَْن 

ي�ستغفَر لُهْم ففعَل، َقاَل اهللُ َتعالى: {  
               } )�سورُةُ يو�سَف، الآيتاِن 97 - 98(.

للتوبِة اآثاٌر كثيرٌة، مْنها:
نيُل َمحبَِّة اهلِل �ُسبحاَنُه وَتعالى.  - 1

نوِب. تزكيُة النَّف�ِس وَتْطهيُرها ِمَن الذُّ  - 2
اعاِت لمحِو اآثاِر المعا�سي. الم�سارعُة اإلى فعِل الطَّ  - 3

د اأمَنُه مَن الآفاِت. ا ُيهدِّ تطهيُر الُمجتمِع ممَّ  - 4
نِّ بِه. جاِء في َرحمِة اهلِل َتعالى وُح�ْسِن الظَّ فتُح باِب الأمِل والرَّ  - 5

اإعادُة الحقوِق اإلى اأ�سحاِبها.  - 6
معالجُة القلِق وال�سطراباِت النف�سّيِة.  -7

ا kمْن ق�س�ِس التائبيَنرابع

ا kاُر التوبِةخام�سKاآ

ُه ثمَّ اأراَد اأْن يتوَب، ناق�ْس زمالَءَك في كيفيِة توبِتِه. اأنكَر �سخ�ٌس مبلًغا مَن الَماِل اقتر�سَ

ناِقْش
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على  ها  وُق�سَّ تبوٍك،  يوِم  عْن  تخلَُّفوا  يَن  الذَّ الثَّالثِة  توبَة  ِمنها  وا�ستخرْج  التوبِة،  �ُسورَة  اتُل 
. فِّ زمالِئَك في ال�سَّ

نشاٌط بيتيٌّ

ُن الظنَّ باهلِل َتعالى باأْن يقبَل توبتي. اأُح�سِ  - 1
اأُكِثُر مَن ال�ستغفاِر بالقَلِب واللِّ�ساِن.   - 2

اأ�ست�سعُر َرقابَة اهلِل َتعالى في كلِّ �ُسوؤوني.  - 3
اأُقلُع َعِن المعا�سي؛ �سغيِرها، وكبيِرها.  - 4

اأُعيُد الحقوَق اإلى اأ�سحاِبها.  - 5

القيُم المستفادُة مَن الدرِس
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ما معنى التوبِة؟  - 1
علِّْل ما ياأتي:  - 2

اأ    - التَّوبُة �سلوٌك مالِزٌم للم�سلِم.
ب - يباُدر التائُب اإلى عمِل ال�سالحاِت.

�Pْكر �شرWيِن مْن �شروِط bَبوِل �لتوبِة.  - 3
هاِت مثاًل على التوبِة مْن ق�س�ِس ال�سابقيَن.  - 4

كيَف يتوُب:  - 5
اأ    - تارُك ال�سالِة.   

ب - �سخ�ٌس عقَّ والدْيِه.
َر منُه الوقوُع في الذنِب. جـ - �سخ�ٌس تكرَّ  
�سوَة مَن المراجعيَن. ٌف ياأخُذ الرِّ د   - موظَّ  

األسئلُة
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ُل وأالحُظ أتأمَّ

ًقا اأخرى في الكلماِت الآتيِة: ًة ومرقَّ ًما َمرَّ اِء مفخَّ اأقراأُ حرَف الرَّ
.»          « -1

.»          ،        « -2

 : اأُلحßُ اأنَّ
اَء في كلمِة »         « �ساكنٌة ب�سبِب الوقِف، وَما قبَلها حرُف ا�ستعالٍء �ساكٌن وقبَلُه حرٌف  الرَّ  - 1

مك�سوٌر، وتفخيَمها اأي�سُر في النُّطِق.
اَء في كلمتي: »       ،           « جاءْت مك�سورًة،  وتفخيَمها اأي�سُر في النُّطِق. الرَّ  - 2

َحرَكِتها ومو�سِعها في  َب  َح�سَ التَّفخيَم والتَّرقيَق، وذلَك  اِء  الرَّ اأنَّ مْن حالِت  �سابًقا  عرفُت 
الكلمِة، و�ساأتعرُف الآَن بع�َس الحالِت الَّتي ي�سحُّ فيها الوجهاِن، والتَّفخيُم فيها اأَْولى.

ُم أتعلَّ

اِء اأَْولى مْن َترقيِقها في الحالِة الآتيِة: اأ�ستنتُج اأَنَّ تفخيَم الرَّ
اِء، وقبَلها حرٌف �ساكٌن مْن ُحروِف ال�ْستعالِء )ُخ�سَّ �سغِط ِقْظ(، وقبَل  عنَد الوقِف على الرَّ

ِل، َكما في كلمِة »          «.  اُء مفتوحٌة في َحالِة الَو�سْ اكِن ك�سٌر، والرَّ هذا ال�سَّ

َحرَكِتها ومو�سِعها في  َب  َح�سَ التَّفخيَم والتَّرقيَق، وذلَك  اِء  الرَّ اأنَّ مْن حالِت  �سابًقا  َحرَكِتها ومو�سِعها في عرفُت  َب  َح�سَ التَّفخيَم والتَّرقيَق، وذلَك  اِء  الرَّ اأنَّ مْن حالِت  �سابًقا  َحرَكِتها ومو�سِعها في عرفُت  َب  َح�سَ التَّفخيَم والتَّرقيَق، وذلَك  اِء  الرَّ اأنَّ مْن حالِت  �سابًقا  َحرَكِتها ومو�سِعها في عرفُت  َب  َح�سَ التَّفخيَم والتَّرقيَق، وذلَك  اِء  الرَّ اأنَّ مْن حالِت  �سابًقا  َحرَكِتها ومو�سِعها في عرفُت  َب  َح�سَ التَّفخيَم والتَّرقيَق، وذلَك  اِء  الرَّ اأنَّ مْن حالِت  �سابًقا  َحرَكِتها ومو�سِعها في عرفُت  َب  َح�سَ التَّفخيَم والتَّرقيَق، وذلَك  اِء  الرَّ اأنَّ مْن حالِت  �سابًقا  َحرَكِتها ومو�سِعها في عرفُت  َب  َح�سَ التَّفخيَم والتَّرقيَق، وذلَك  اِء  الرَّ اأنَّ مْن حالِت  �سابًقا  َحرَكِتها ومو�سِعها في عرفُت  َب  َح�سَ التَّفخيَم والتَّرقيَق، وذلَك  اِء  الرَّ اأنَّ مْن حالِت  �سابًقا  َحرَكِتها ومو�سِعها في عرفُت  َب  َح�سَ التَّفخيَم والتَّرقيَق، وذلَك  اِء  الرَّ اأنَّ مْن حالِت  �سابًقا  َحرَكِتها ومو�سِعها في عرفُت  َب  َح�سَ التَّفخيَم والتَّرقيَق، وذلَك  اِء  الرَّ اأنَّ مْن حالِت  �سابًقا  َحرَكِتها ومو�سِعها في عرفُت  َب  َح�سَ التَّفخيَم والتَّرقيَق، وذلَك  اِء  الرَّ اأنَّ مْن حالِت  �سابًقا  عرفُت 
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�سورُة يو�سَ∞ عليِه ال�سÓُم
الآياäُ الكريمُة )19 - 35(

قاَل اهللُ تعالى:

أتلو وأطبُق
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ُم تعلُّمي وأدائي أقوِّ

اِء الُمَرقَِّق في الآياِت الآتيِة: ْيِن تحَت حرِف الرَّ ِم، وَخطَّ اِء الُمفخَّ ا َتْحَت حرِف الرَّ اأ�سُع َخطًّ  -
اأ   - {                                      }.   

ب - {                                   }.  
جـ - {                                  }.  

د   - {                                           }.  

التالوُة البيتيُة 

: ريِف )�سورِة يون�َس (، ثمَّ اأرجُع اإلى الم�سحِف ال�سَّ
اأَتلو الآياِت اْلَكريَمَة )21-46(، ُمراعًيا اأحكاَم التالوِة والتجويِد.  - 1

مًة في ما ياأتي:  اِء مفخَّ األأحُظ نطَق الرَّ  - 2
.»               « ،»              «  ،»                   «  
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َم َحياَة الم�سلِم في مختلِف َجواِنِبها، وِمْن ذلَك توجيُهُه  الإ�سالُم �َسرٌع �سامٌل وديٌن كامٌل، نظَّ
اِنِه.  لْلُم�سلِم اأَْن َيْكوَن َنظيًفا في َثوِبِه َعفيًفا ِفي ِل�سَ

ي ِب�ساِحِبها  ريِف بياٌن لبع�ِس الأفعاِل الَّتي يتهاوُن فيها بع�ُس النَّا�ِس، فتوؤدِّ وفي اْلَحديِث ال�سَّ
اإلى الهالِك اإِن ا�ستمرَّ علْيها وَلْم َيُتْب َقبَل اأَْن َيموَت، ولهذِه الأفعاِل اأثٌر �َسّيÅٌ في الَفْرِد واْلُمجتمِع 

)1( متفٌق عليِه.
)2( �سحيُح م�سلٍم.

. )3( �سحيُح البخاريِّ

َشرُح الحديِث الشريِف

 الْحديَث النبويَّ ال�سريَ∞
ِ
 الْحديَث النبويَّ ال�سريَ∞اقراأ
ِ
 الْحديَث النبويَّ ال�سريَ∞اقراأ
ِ
 الْحديَث النبويَّ ال�سريَ∞اقراأ
ِ
 الْحديَث النبويَّ ال�سريَ∞اقراأ
ِ
 الْحديَث النبويَّ ال�سريَ∞اقراأ
ِ
 الْحديَث النبويَّ ال�سريَ∞اقراأ
ِ
 الْحديَث النبويَّ ال�سريَ∞اقراأ
ِ
 الْحديَث النبويَّ ال�سريَ∞اقراأ
ِ
 الْحديَث النبويَّ ال�سريَ∞اقراأ
ِ
اقراأ

É¡«a o¿hÉ¡àj läÉØdÉîe
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حديٌث نبويx �سريٌ∞

ي�ست�سغُر  اأَمٍر  في  ُيعّذباِن  اأْي   : mَكِبير ِفي  بَاِن  َّòيَُع َوَما 

النَّا�ُس �ساأَنُه.
ل ي�ستتُر: ل ي�ستُر عورَتُه عِن النَّا�ِس.

ُر. ل يَ�ْستْنِزُ√: ل يتطهَّ

ر�سوِل  َعمِّ  اْبُن    َعبَّا�ٍس  ْبُن  اهلِل  َعْبُد 
اْلِهْجَرِة  َقْبَل  ُوِلَد  حابيٌّ جليٌل،   �سَ اهلِل 
ِبَثالِث �سنيَن، كاَن ُمالزًما للنَّبيِّ ، َودعا 
يِن«)3(. ُلقِّب  ْهُه ِفي الدِّ : »اللَُّهمَّ َفقِّ لُه النَِّبيُّ
عِة  ِل�سَ القراآِن  وبُتْرُجَماِن  ِة،  اْلأُمَّ بَحْبِر 

اِئِف. علِمِه، توفَي �سنة 68هـ ِبالطَّ

المفرداُت والتراكيُب
التعريُف براوي الحديِث

َباِن  َي اهللُ َعْنُهما َقاَل: َمرَّ َر�ُسوُل اهلِل  َعَلى َقْبَرْيِن َفَقاَل: »اأََما اإِنَُّهَما َلُيَعذَّ َعِن اْبِن َعبَّا�ٍس َر�سِ
ِمْن  َي�ْسَتِتُر  َفَكاَن ل  اْلآَخُر  ا  َواأَمَّ ِبالنَِّميَمِة،  ي  َيْم�سِ َفَكاَن  اأََحُدُهَما  ا  اأَمَّ َكِبيٍر،  ِفي  َباِن  ُيَعذَّ َوَما 

َبْوِلِه«)1(، وجاَء في لفٍظ اآخَر: »ل َي�ْسَتْنِزُه ِمَن اْلَبْوِل« )2(.
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بالنَّميمِة وعدُم  الَم�ْسُي  وِمْنَها:   اأراَد،  اإذا  ب�سهولٍة  تجنُِّبها  على  قادٌر  الإن�ساَن  اأَنَّ  مْن  الّرغِم  على 
التَّ�ستُِّر اأو ال�ستنزاِه مَن اْلَبْوِل.

النَّميمُة  -1
ِد الإف�ساِد بيَنُهْم،  وِهَي َطريٌق ُمو�سٌل اإلى النَّاِر؛  فعْن ُحَذْيَفَة بِن    ِهي َنْقُل َكالِم النَّا�س ِبَق�سْ
مٌة  اٌم«)1(، والنميمُة محرَّ اليماِن ُ، قاَل: �َسِمْعُت َر�ُسوَل اهلِل  َيُقوُل: »ل َيْدُخُل اْلَجنََّة َنمَّ
ي اإلى اإف�ساِد العالقاِت بيَن النَّا�ِس، واإِلى �سيوِع الحقِد  باإجماِع ُعلماِء الم�سلميَن؛ لأنَّها ُتوؤدِّ

والكراهيِة َبيَنُهْم.
والنَّميمُة ُت�سعُل ناَر الْعَداوِة بيَن الإِخوِة المتاآلفيَن، فقْد جاَء في الأثِر اأنَّ رجاًل نقَل لعمَر ْبِن   
عبِد �لعزيِز -رحمُه �هللُ - خبًر� عْن �أخٍ لُه، فق�َل عمُر: �إْن �شْئَت نظْرَن� في �أمِرَك، ف�إْن كنَت 
كاذًبا فاأنَت مْن اأهِل هذِه الآيِة: {                                        } )�سورُة الحجراِت، الآيُة 6(،     
واإْن كنَت �سادًقا فاأنَت مْن اأهِل هذِه الآيِة:{                             } )�سورُة القلِم، الآيُة 11(، واإْن 

�سَئَت عفْونا عْنَك؛ قاَل: العفَو يا اأميَر الموؤمنيَن، ل اأعوُد اإليِه اأبًدا.

2- طهارُة الِج�ْسِم والثَّْوِب
اٍت، فاإنَّ علْيِه اأْن يحافَظ َعلى َنَظاَفِتِه  ا كاَن الُم�سلُم ِفي ِلقاٍء مَع اهلِل َتعالى ُكلِّ َيوٍم خم�َس َمرَّ   لمَّ
وَطهاَرِتِه، وَيحِر�َس عَلى الُبعِد عن النََّجا�ساِت، ومْن ذلَك الحتراُز مَن البوِل، الذي اأجمَع 

ِه منُه.  العلماُء على َنجا�َسِتِه،  وعَلى وُجوِب ال�ستتاِر والتَّنزُّ
األ ُيري  اأَْن يق�سَي حاَجَتُه وجَب علْيِه  اأراَد  ذا  اأْن يحفَظ َعْوَرَتُه؛ فاإِ ا  اأي�سً يتعيُن َعلى الم�سلِم   

اأَخبرَك ِبَخبِر  قاَل الخليُل بُن اأحمَد الفراهيديُّ -رحمُه اهللُ -: »مْن نمَّ لَك نمَّ َعلْيَك، وَمْن 
ْن نقَل لَك نميمًة َعن اأخيَك  ْوِء هذا الَقوِل، ما موُقُفَك ِممَّ غيِرَك اأخبَر غيَرَك بخبِرَك«. في �سَ

ديقَك؟ اأَْو �سَ

ْل اقرْأ وتأمَّ

)1( �سحيُح م�سلٍم.
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  ِّقاَل: ُكْنُت َمَع النَِّبي  اأحًدا عورَتُه واأن ي�ستتَر عْن اأنظاِر النا�ِس. فعِن المغيرِة ْبِن �ُسعبَة
ى َحتَّى َتَواَرى  َلْيَلٍة ِفي �َسَفٍر، َفَقاَل: »اأََمَعَك َماٌء«؟ ُقْلُت: َنَعْم، َفَنَزَل َعْن َراِحَلِتِه، َفَم�سَ َذاَت 

َعنِّي ِفي �َسَواِد اللَّْيِل«)1(. وهذا يدلُّ َعلى اأْن �َسْتَر العورِة واجٌب.
الَبَدِن والثَّوِب  ِة، لأنَّ طهارَة  النَّجا�سِ َن تطهيَر بدِنِه وَثوِبِه مَن  ْن ُيح�سِ اأَ ا  اأي�سً وينبغي للم�سلِم   
الِة، وِهَي كذلَك حم�يٌة مَن �لأَمر��ِض، وحتَّى يبَقى �لم�شلُم جميَل �ْلمظهِر  ِة �ل�شَّ حَّ �شرٌط  ِل�شِ

اِئحِة. والرَّ

. )1( �سحيُح البخاريِّ

1 - اأبغ�ُس النميمَة واإف�ساَد العالقِة بيَن النَّا�ِس.
2 - اأحر�ُس على نظافِة ج�سِدي وثوبي وطهارِتِهما.

ُب اهللَ تعالى. 3 - اأبتعُد عْن كلِّ مع�سيٍة ُتغ�سِ
4 - األتزُم خلَق الحياِء.

. فِّ ابحْث عْن َحديِث �ُسَنِن الْفِطرِة في �سبكِة الإنترنْت، ثمَّ اكتْبُه على َلوحٍة، وَعلِّْقها في ال�سَّ

القيُم المستفاَدُة مَن الحديِث الشريِف

نشاٌط بيتيٌّ
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ريِف. اذْكُر اأفعاًل َيتهاَوُن فيها النَّا�ُس ورَدْت في اْلَحديِث ال�سَّ  - 1
ِه مَن اْلَبْوِل. تُِّر والتَّنزُّ َبِيّْن ُحكَم التِّ�سَ  - 2

3 - َعلِّْل: َعلى اْلُم�سلِم اأْن يهتمَّ بطهارِة بدِنِه وَثْوِبِه.
ما راأُيَك في اْلَمواِقِف الآتيِة:  - 4

فِّ اأّنُه �ستَمَك. ديِقَك في ال�سَّ اأ     - َنقَل اإليَك زميُلَك خبًرا  عْن �سَ  
خ�سيَِّة. ب - طلَب اإليَك واِلُدَك الِحفاَ® على َنَظاَفِتَك ال�سَّ  

األسئلُة
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ِة اْلَخْبِر. حَّ ُدوا مْن �سِ : فتاأكَّ
ُة. قَّ اَبْتُكُم الَم�سَ : لأَ�سَ

: اْعَتَدْت.

المفرداُت والتراكيُب

قاَل اهللُ َتعالى:قاَل اهللُ َتعالى:قاَل اهللُ َتعالى:قاَل اهللُ َتعالى:قاَل اهللُ َتعالى:قاَل اهللُ َتعالى:قاَل اهللُ َتعالى:

päGôéëdG oIQƒ°S
(10-6) oáªjôµdG oäÉjB’G

ُة الإيماِن اأُخوَّ

الدرُس
 التاسُع

Jف�سيٌر 
ßٌوحف
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ْفَو اْلَعالقاِت بيَن اأبناِئِه،  ُر �سَ َيحِر�ُس الإ�سالُم على َبقاِء اْلُمجتمِع ُمتما�سًكا ُدوَن ُوجوِد ما ُيعكِّ
فاِت التَّي ُتوقُع الخالفاِت بيَن النَّا�ِس فيتنازعوَن ب�سبِبها، فجاَءْت هذِه  ولكْن َقد َتحُدُث َبْع�ُس التَّ�سرُّ
َرًة  فاِت، وَتْدعُو اْلُموؤمنيَن اإِلى اإِ�سالِح ما وقَع بيَنُهْم مْن خالٍف، ُمذكِّ ُر مْن ِتْلَك التَّ�سرُّ الآياُت تحذِّ

ِة الإِيماِن الَّتي تجَمُعُهْم، وقْد َتناوَلِت الآياُت الكريمُة ذلَك ِمْن ِخالِل َما ياأتي: اإيَّاُهْم باأُخوَّ

ْدِق الأخباِر قبَل نَِقْلها ُد ِمْن �سِ 1- التَّاأكُّ
الأ�سُل في الموؤمِن اأْن يكـوَن �سـادًقا، قـاَل تعالى: {             

ْدِقها، ول �سيَّما  ِد مْن �سِ                } )�سورُة التوبِة، الآيُة 119(، واأَْن ل َيْنُقَل الأخباَر اإلَّ بعَد التَّاأكُّ
رِت  حذَّ ولذلَك  ُعْقباها،  ُيحمُد  ل  عظيمٍة  اأخطاٍر  في  المجتمَع  ُتوِقُع  قْد  التَّي  الأخباُر  تلَك 
الإِ�ساعاِت  َت�سديِق  التثبُِّت مْن �سّحِتِه ومْن  الكالِم مْن دوِن  نقِل  َخَطِر  مْن  الكريمُة  الآياُت 
وَنْقِلها وبناِء الأَحكاِم علْيها، لأنَّها غيُر َمبنيٍَّة على َدلئَل ثابتٍة، واإذا َتهاَوَن النا�ُس في َت�سديِق 

حيحٍة. خباُر َغيَر �سَ فعاٍل َقْد َيْنَدُموَن عَلْيها اإذا كاَنِت الأَ الإِ�ساعِة قاَدُهْم ذلَك اإِلى ُردوِد اأَ
َكـاَة واأرادوا  وقْد ورَد ِفي ذلَك اأنَُّه َجـاَء النَّبيَّ  َخَبٌر عْن َبِني اْلُم�سطلـِق، اأنَُّهـْم َمَنُعـوا الزَّ
َب النَّبيُّ ، ثمَّ جاَءُه  قتَل ر�سوِل ر�سوِل اهلِل  الذي اأر�سَلُه اإلْيِهْم لأخِذ الزكاِة منُهْم، فَغ�سِ
َقْوُلُه  اإلَّ ل�ستقبـاِلِه، فنزَل  الأَْمِر واأنَُّهْم ما خرجوا  لُه حقيقَة  الَخبَر، وُيَبيُِّن  ينفي  وفٌد مْنُهْم 

َتعالى: {                                                                                                            
ْدِق اْلَخْبِر َقْبَل اأَْن َنتَِّهَم            } )�سـورُة الحجــراِت، الآيُة 6()1(، لذلـَك َيِجُب التَّاأكـدُّ ِمـْن �سِ

بريًئا ُدوَن َذنٍب.

)1(  م�سنُد اأحمَد بِن جنبٍل، وهَو حديٌث �سحيٌح.

: َترجَع.
: اْعِدُلوا.    

َتفسيُر اآلياِت الكريمِة
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مَع ُزمالِئَك العبارَة القائلَة: » الأ�سُل ِفي الإن�ساِن الَبَراَءُة مَن التَُّهِم«.
ناقْش

قـوَله تعـاَلى: { 
                 } )�سورُة الأنفاِل، الآيُة 46(، ثمَّ ا�ستخرْج مْنها اأثَر التَّناُزِع بيَن الُم�سلميَن.

ِك والنزاِع 2 -  حمايُة الُْمجتمِع مْن َمظاهِر التَّْفكُّ
اأَْن يعاملوا بع�سُهْم  اأَنَّ عليِهْم  ِة القائمِة بيَن اأفراِد المجتمِع، وبّيَن  حافَظ الإ�سالُم على الأخوَّ
ا بُحبٍّ ووئاٍم، وفي حاِل وقَع ِخالٌف بينُهْم فال َيْنبغي لُهُم القتتاُل، واإذا َح�سَل اقتتاٌل  بع�سً
بيَن فئَتْيِن منُهْم فال بدَّ لبقيِة الُمجتمِع اأَْن َي�سَعى اإِلى َف�سِّ ذلَك النِّزاِع، والإِ�سالِح بيَنُهما، َواإِْن 
ْت اإحَدى الِفَئَتْيِن ذلَك َفعَلى المجتمِع اأْن يحمَلها بكلِّ اْلَو�ساِئِل َعَلى الَقبوِل بالإِ�سالِح  َرَف�سَ

حتَّى َلِو ا�ْسَتْدَعى الأمُر قتاَلها، وبعَد ُقبوِلها يكوُن الإ�سالُح بيَنُهما بالَعْدِل.

تدبَّْر

التَّي تجمُعُهْم  الإيماِنيَِّة  َة  الأخوَّ برابطِة  الم�سلميَن  تذكيُر  العظيمِة جاَء  التَّوجيهاِت  بعَد هذِه 
َرْتُهُم الآياُت الكريمُة مْن خطِر الخ�سومِة والنِّزاِع؛ لأنَّ َرحمَة اهلِل  وُتوؤلُِّف بيَن قلوِبِهْم، وقْد حذَّ
ُل َعلْيِهْم ما داَم التَّراحُم فيهم والِوئاُم بيَنهْم، قاَل اهللُ َتعالى:{                                   }  َتعالى تتنزَّ

)�سورُة الحجراُت، الآيُة10(.
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ُد مَن اْلَخْبِر َقْبَل َت�سديقِه ونقِلِه، فكْم مْن اإن�ساٍن بريٍء ُظلَم ب�سبِب خبٍر كاذٍب اأِو اتهاٍم  1 - اأتاأكَّ
باطٍل.

2 - اأتجنَُّب اتِّهاَم الآخريَن؛ لأنَّ ذلَك اإثٌم وحراٌم.
3 - اأحر�ُس عَلى َدواِم َعالقِة الُحبَّ والِوئاِم ِبيَن اأفراِد المجتمِع. 

ها  �سُ ِة، ويعرِّ ميَن؛ لأنَّ النِّزاَع ُيقلُِّل مْن َهيبِة الأمَّ 4 - اأتعاوُن مَع زمالِئي في الإ�سالِح َبْيَن المتخا�سِ
لل�سعِف والفرقِة.

، وهَو �سحيٌح. )1(  الأدُب المفرُد للبخاريِّ

بلى.  قالوا:  دقِة؟«  ياِم وال�سَّ الِة وال�سِّ ال�سَّ مَن  اأف�سَل  اأُنبُئُكْم بدرجٍة  »اأََل   : اهلِل  قاَل ر�سوُل 
قاَل: »�سالُح ذاِت الَبْيِن، وف�ساُد ذاِت الَبْيِن هَي الحالقُة، ل اأقوُل لُكْم: تحِلُق ال�سعَر، ولكْن 

يَن«)1(. تحلُق الدِّ
يِن  والُخُلِق، ثمَّ اقَراأُْه في الإِذاعِة   اكتْب مقاًل ُتبيُِّن ِفيِه اأَثَر ف�ساِد اْلَعالقاِت الجتماعيِة في الدِّ

المدر�سيَِّة.

نشاٌط بيتيٌّ

القيُم المستفادُة مَن اآلياِت الكريمِة
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هِت الآياُت الكريمُة الموؤمنيَن حتَّى يحافظوا على عالقِة المحبَِّة بينُهْم؟ اإلَم وجَّ  - 1
ما �سبُب ُنزوِل الآيِة الكريمِة: {                                                                  }؟  - 2

ِة؟ ما اأثُر النَّزاِع والتَّفُكِك في الأمَّ  - 3
علَّْل ما ياأتي:  - 4

ُق مْن �سحِة الأَخباِر قبَل َنقِلها. اأ    - التحقُّ  
ة الإيماِن بيَن اأفراِد المجتمِع الواحِد. ب - اْلحر�ُس عَلى اأخوَّ  

اِء فـي المـوا�سـِع الآِتَيـِة: {                          }،  مـا ُحـكُم التَّْجـويـِد فـي َحـرِف الــرَّ  - 5
       {                         }، {                      }؟

األسئلُة
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ائُن( لالآخِر )اْلَمديِن( ماًل ِلَيُردَّ َلُه ِمثَلُه.  ُم ِبُموجِبِه اأحُدُهما )الدَّ القر�ُس: اتِّفاٌق بيَن طَرَفْيِن ُيقدِّ
والقر�ُس نوعاِن: َم�سروٌع، وغيُر م�سروٍع.

Jعريُ∞ القرVِس الم�سروِع
هَو اأَْن ياأُخَذ �َسخ�ٌس ِمْن اآخَر ماًل على اأَْن َيُردَّ مثَلُه ُدوَن زيادٍة. وقْد �َسَرَع الإِ�سالُم هذا النَّوَع 

مَن القرو�ِس لِحَكٍم َعديدٍة، مْنها:
ُه، والُمِقر�ُس  ُج همُّ تفريُج الَكْرِب َعِن الُمْقِر�ِس والُمْقَتِر�ِس، فالمقتر�ُس بح�سوِلِه على الماِل ُيفرَّ  -  1
ُج اهللُ َتعالى َكْرَبُه، َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة ، قاَل: قاَل َر�ُسوُل اهلِل : »َمْن  ِباإح�ساِنِه اإلى المحتاجيَن ُيفرِّ
َر َعَلى  �َس اهللُ َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب َيْوِم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َي�سَّ ْنَيا َنفَّ �َس َعْن ُموؤِْمٍن ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب الدُّ َنفَّ

ْنَيا َواْلآِخَرِة، َواهللُ ِفي َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد ِفي َعْوِن اأَِخيِه«)1(. َر اهللُ َعَلْيِه ِفي الدُّ ٍر َي�سَّ ُمْع�سِ
َتعالـى:  اهللُ  قاَل  المحتاجيَن،  عَلى  تو�سيًعا  فيِه  لأنَّ  وَتعاَلى؛  �ُسبحـاَنُه  اهلِل  اإِلى  العبـِد  ُب  تقرُّ  - 2

 }
                            } )�سورُة البقرِة، الآيُة 245(.

)1(  �سحيُح م�سلٍم.

قْد يقُع الإن�ساُن في حاجٍة �سديدٍة ل ي�ستطيُع دفَعها اإلَّ اإذا اقتر�َس مْن غيِرِه،  فما القر�ُس؟ وما 
اأحكاُمُه؟
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. )1(  �سحيُح البخاريِّ
)2(  متفٌق عليِه.

مْن اأحكاِم القرVِس الم�سروِع
اِحبِه ِفي الَوْقِت الُمتََّفِق عليِه، َفَعْن اأَِبي  ْيِن اإلى �سَ حثَّ الإ�سالُم الَمديَن )الُمقتِر�َس( َعلى اأداِء الدَّ
ى اهللُ َعْنُه، َوَمْن اأََخَذها ُيِريُد  ُهَرْيَرَة ، َعِن النَِّبيِّ  قاَل: »َمْن اأََخَذ اأَْمَواَل النَّا�ِس ُيِريُد اأََداَءَها اأَدَّ

اإِْتاَلَفَها اأَْتَلَفُه اهللُ«)1(.
ائَن )الُمْقِر�َس( َعلى ما ياأتي: داِد؛ فقْد حثَّ الإ�سالُم الدَّ ِن الَمديُن ِمَن ال�سَّ واإذا لْم يتمكَّ

داِد.  ُن فيها ِمَن ال�سَّ مِن يتمكَّ ًة ِمَن الزَّ اإمهاُل الَمديِن مدَّ  - 1
ُق بالماِل اأْو بجزٍء منُه، قاَل اهللُ َتعالى: { الت�سدُّ  - 2

                                       } )�سورُة البقرِة، الآيُة 280(.
َرَفْيِن، قاَل اهللُ َتعالى: َماًنا ِلُحقوِق الطَّ وُي�سَتَحبُّ توثيُق الَقْر�ِس بكتابِتِه، والإ�سهاُد عليِه �سَ

{                                                                                             } )�سورُة البقرِة، الآيُة 282(. 

Jعريُ∞ القرVِس Zيِر الَْم�سُروِع 
هَو الزيادُة الم�سروطُة َعلى القر�ِس ياأخُذها الُمقِر�ُس ُدوَن مقابٍل، وهذا القر�ُس الُمقتِرُن 

ب��شتر�ِط Rي�Oٍة هو رًب�.
َم الإ�سالُم الربا، قاَل اهللُ َتعالى: {                                     } )�سورُة البقرِة، الآيُة 275(. وقْد حرَّ
ْبَع الُموِبَقاِت«،  ُه النبيُّ  ِمَن الَكبائِر، فَعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة ، َعِن النَِّبيِّ  قاَل: »اْجَتِنُبوا ال�سَّ وَعدَّ
 ، َم اهللُ اإِلَّ ِبالَحقِّ ْحُر، َوَقْتُل النَّْف�ِس الَِّتي َحرَّ ْرُك ِباهلِل، َوال�سِّ ؟ َقاَل:»ال�سِّ َقاُلوا: َيا َر�ُسوَل اهلِل، َوَما ُهنَّ
ْحِف، َوَقْذُف اْلُمْح�سَناِت اْلَغاِفالِت اْلُموؤِْمَناِت« )2(. َبا، واأكُل ماِل اليتيِم، َوالتََّولِّي َيْوَم الزَّ َواأَْكُل الرِّ

القرVُس Zيُر الم�سروِعKالثkا
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مْن  لُه  ِلما  بالربا،  التَّعاُمِل  عِن  الإِ�سالُم  َنَهى  وقْد 
اأَ�سراٍر َكثيرٍة، مْنها:

اْلُمجتمِع؛  اأفراِد  بيَن  والكراهيَة  الحقَد  ن�سُرُه   - 1
ِد  لإدراِكِهْم اأنَّ الُمرابَي َي�ستغلُّ حاجاِتِهْم، ِلُمجرَّ

امتالِكِه الماَل. 
َعلى  َيح�سُل  فالُمرابي  والإِنتاِج؛  الَعمِل  تعطيُل   - 2

الماِل بال َعَمٍل اأَْو ُجْهٍد. 
الح�سِن؛  باْلَقر�ِس  النَّا�ِس  بيَن  المعروِف  انقطاُع   -3
فالمرابي ل ي�ساعُد محتاًجا بال فوائَد تعُود عليِه 

بالنفِع.

معلومٌة إثرائيٌة

راِء  ل بدَّ للم�سلِم الَّذي َيتعاَمُل ِباْلَبْيِع وال�سِّ
والــَحــراِم؛  الــَحــالِل  بَم�سائِل  ُه  التفقُّ
ِمَن  وغيِرِه  الربا  في  الُوقوِع  لتجنُِّب 
الُمعامالِت غيِر ال�سرعيِة، فقْد ُروَي َعْن 
َعِليِّ ْبِن اأَِبي َطاِلٍب ، اأَنَُّه َقاَل : »َمِن 
يِن، َفَقِد اْرَتَطَم  َه ِفي الدِّ اتََّجَر َقْبَل اأَْن َيَتَفقَّ

َبا، ُثمَّ اْرَتَطَم ُثمَّ اْرَتَطَم«. ِفي الرِّ

عقوبُة اآكِل الربا
با ِبَحـرٍب مْنُه وِمْن َر�سـوِلِه ، قاَل  اهللُ َتعاَلى: {                                      َد اهللُ �ُسبحاَنُه وَتعاَلى اآكَل الرِّ تـوعَّ  - 1

   
 .{             

)�سورُة البقرِة، الآيتاِن 278- 279(.

 ما المق�سوُد ِبَحرٍب مَن اهلِل وَر�سوِلِه في الآيِة الَكريمِة ال�سابقِة ؟

نشاٌط

، قـاَل  اهللُ َتعـاَلى:  يطاُن ِمَن اْلَمـ�سِّ ُه ال�سَّ يعيـ�ُس في ُدنيـاُه وُيبَعـُث ِفي اأُخـراه َكالَّـذي يتخَبطَّ  -2
 {                                                                                                                                 }  

)�سورُة البقرِة، الآيُة 275(.
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حيُح م�سلٍم، كتاُب الُم�ساقاِة. )1(  �سَ

1 - اأَمدُّ يَد اْلَعوِن اإلى المحتاجيَن. 
ى الَحالَل، واأَبتعُد عِن الَحراِم في ُمعاَمالتي. 2- اأتحرَّ

َر اأحواُلُه. َر حتَّى تتي�سَّ 3 - اأُْمهُل الُمْع�سِ
. 4 - اأُوثُِّق الَقر�َس �سماًنا للحقِّ

َبا، َوُموؤِْكَلُه،  ْرِد ِمْن َرْحمِة اهلِل َتعاَلى، فقْد: »َلَعَن َر�سوُل اهلِل  اآِكَل الرِّ ا�ْسِتْحقاُق اللَّْعِن والطَّ  -3
َوَكاِتَبُه، َو�َساِهَدْيِه، َوَقاَل : ُهْم �َسَواٌء«. )1(

با كبيرٌة ِمَن اْلَكباِئِر، َي�ستحقُّ فاِعُلها العذاَب الأليَم في الآخرِة. اأَْكُل الرِّ  -4

القيُم المستفادُة مَن الدرِس
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ِف القر�َس. 1 - َعرِّ
2 - ما الفرُق بيَن القر�ِس الم�سروِع والَقر�ِس غيِر الم�سروِع؟

3 - اذكْر حكَمَتْيِن لكلٍّ مما ياأتي:
اأ    - القر�ُس الم�سروُع.                  ب - تحريُم الربا.

عالَم يُدلُّ قوُلُه تعاَلى:{  - 4
.{                                     

حيِح،  ال�سَّ ِف  التَّ�سرُّ اأَماَم   ) حُّ )َي�سِ كلمِة  ِع  ِبو�سَ الآتيِة،  المواقِف  في  رعيَّ  ال�سَّ الُحْكَم  بيِِّن   - 5
ِف الخطاأَ:  ( اأماَم التَّ�سرُّ حُّ وكلمِة )ل َي�سِ

ها في الَوْقِت المتَّفِق َعَلْيِه. اأ     - )            ( اقتر�َس اأحمُد مْن �سديِقِه مئَة ديناٍر، ثمَّ ردَّ
ها اأَلًفا وِمئًة بعَد �سنٍة. ا اأَْلَف ديناٍر َعلى اأَْن َيُردَّ ب - )            ( اأقر�َس رجٌل �َسخ�سً

جـ - )            ( طلَب عمٌرو اإلى �سديِقِه توثيَق القر�ِس الَّذي اأَخذُه ِمْنُه. 
داِد. ْين الَِّذي َعَلْيِه على الرغِم مْن ُقدَرِتِه َعَلى ال�سَّ د    - )            ( ماطَل �سخ�ٌس ِفي اإرجاِع الدَّ

با ِمَن الن�سو�ِس ال�سرعيِة الآتيِة: ا�ستنتِج العقوبَة المترتبَة على اآكِل الرِّ  - 6
اأ     - قـاَل  اهللُ َتعـاَلى: {                                                                                                 

. {                  
ب - »لعَن ر�سوُل  اهلِل  اآكَل الربا، وموؤكَلُه، وكاتَبُه، و�ساهدْيِه«، وقاَل : »ُهْم �َسَواٌء«.

األسئلُة



51

ُل وأالحُظ أتأمَّ

اِء فيها: اأقراأُ الآياِت الآتيَة واأُلِحُظ ُنطَق الرَّ
1 - قاَل تعاَلى: {                              } )�سورُة يُو�سَف، الآيُة31(.

2 - قاَل تعاَلى: {                                                              } )�سورُة البقرِة، الآيُة 25(.
3 - قاَل تعاَلى: {                                    } )�سورُة هوٍد، الآيُة 17(.

4 - َقاَل تعاَلى:{                                      } )�سورُة البقرِة، الآيُة 61(.
5 - قاَل تعاَلى: {                       } )�سورُة ال�سعراِء، الآيُة 50(.

6 - قاَل تعاَلى: {                             } )�سورُة النحِل، الآيُة 44(.
اَء ُلِفَظْت مرققًة في الأمثلِة ال�سابقِة جميِعها. اأُلحُظ اأنَّ الرَّ

وِت الحرِف عنَد النطِق بِه، وعرفُت الحروَف المرقَّقَة  تعلمُت �سابًقا اأنَّ التَّرقيَق ُهَو َتنحيُف �سَ
اِء. دائًما، وفي هذا الدر�ِس �ستتعرُف حالِت ترقيِق الرَّ

ُم أتعلَّ

اَء ُتلَفُظ مرققًة اإِذا كانْت: اأ�ستنتُج اأَنَّ الرَّ
1- مك�سورًة وكانْت ك�سرُتها اأ�سليًة، كما ِفي المثاِل الأوِل.

ا ب�سبِب التقاِء ال�ساكنيِن، كما في المثاِل الثاني. 2- مك�سورًة ك�سًرا عار�سً
3- �ساكنًة وكاَن الحرُف الَّذي قبَلها مك�سوًرا ك�سًرا اأ�سليًّا مت�ساًل، ولي�َس بعَدها حرُف ا�ستعالٍء مت�سٌل 

مفتوٌح، كما في المثاِل الثالِث.
المثاِل  في  كما  مك�سوًرا،  قبَلها  الَّذي  الحرُف  وكاَن  علْيَها،  الَوْقِف  بِب  ِب�سَ َنْت  و�ُسكِّ متحركًة   -4

الرابِع.

وِت الحرِف عنَد النطِق بِه، وعرفُت الحروَف المرقَّقَة  وِت الحرِف عنَد النطِق بِه، وعرفُت الحروَف المرقَّقَة تعلمُت �سابًقا اأنَّ التَّرقيَق ُهَو َتنحيُف �سَ وِت الحرِف عنَد النطِق بِه، وعرفُت الحروَف المرقَّقَة تعلمُت �سابًقا اأنَّ التَّرقيَق ُهَو َتنحيُف �سَ وِت الحرِف عنَد النطِق بِه، وعرفُت الحروَف المرقَّقَة تعلمُت �سابًقا اأنَّ التَّرقيَق ُهَو َتنحيُف �سَ وِت الحرِف عنَد النطِق بِه، وعرفُت الحروَف المرقَّقَة تعلمُت �سابًقا اأنَّ التَّرقيَق ُهَو َتنحيُف �سَ وِت الحرِف عنَد النطِق بِه، وعرفُت الحروَف المرقَّقَة تعلمُت �سابًقا اأنَّ التَّرقيَق ُهَو َتنحيُف �سَ وِت الحرِف عنَد النطِق بِه، وعرفُت الحروَف المرقَّقَة تعلمُت �سابًقا اأنَّ التَّرقيَق ُهَو َتنحيُف �سَ وِت الحرِف عنَد النطِق بِه، وعرفُت الحروَف المرقَّقَة تعلمُت �سابًقا اأنَّ التَّرقيَق ُهَو َتنحيُف �سَ وِت الحرِف عنَد النطِق بِه، وعرفُت الحروَف المرقَّقَة تعلمُت �سابًقا اأنَّ التَّرقيَق ُهَو َتنحيُف �سَ وِت الحرِف عنَد النطِق بِه، وعرفُت الحروَف المرقَّقَة تعلمُت �سابًقا اأنَّ التَّرقيَق ُهَو َتنحيُف �سَ وِت الحرِف عنَد النطِق بِه، وعرفُت الحروَف المرقَّقَة تعلمُت �سابًقا اأنَّ التَّرقيَق ُهَو َتنحيُف �سَ تعلمُت �سابًقا اأنَّ التَّرقيَق ُهَو َتنحيُف �سَ
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َأتدرَُّب

اَء مرققًة واأُلحُظ نطَقها في ما ياأتي: اأَتُلو الرَّ  ●

{                                   } )�سورُة الفاتحِة، الآيُة 7(.
{                                           } )�سورُة البقرِة، الآيُة 49(.

{                           } )�سورُة الأعراِف، الآيُة 123(.

اِء في الآياِت الكريمِة الآتيِة:  اأُبيُِّن �سبَب َترقيِق الرَّ  ●

{                                              } )�سورُة الإن�ساِن، الآيُة 25(...............................

{                                                        }  )�سورُة ق، الآيُة 41(.............................

{                                                           } )�سورُة المائدِة، الآيُة 48(........................

بِب الَوْقِف علْيها، وكاَن الحرُف الَّذي قبَلها ياًء �ساكنًة، كما في المثاِل  َنْت ِب�سَ 5- متحركًة و�ُسكِّ
الخام�ِس.

وقبَلُه  مرقًقا،  �ساكًنا  قبَلها حرًفا  الَّذي  الحرُف  علْيها، وكاَن  الَوْقِف  بِب  ِب�سَ َنْت  6- متحركًة و�ُسكِّ
ك�سٌر، كما في المثاِل ال�ساد�ِس.
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�سورُة يو�سَ∞ عليِه ال�سÓُم
الآياäُ الكريمُة )36 - 49(

قاَل اهللُ تعالى:

أتلو وأطبُق
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ُم تعلُّمي وأدائي أقوِّ

اِء. اأ�ستخرُج مَن الآياِت ال�سابقِة اأمثلًة على ترقيِق الرَّ  - 1
اِء في الآيتيِن الكريمتيِن الآتيتيِن: اأُبيُِّن �سبَب ترقيِق الرَّ  - 2

اأ    -  {                        }.  
ب - {                           }.  

التالوُة اْلبيتيُة 

: ريِف )�سورِة يون�َس(، ثمَّ اأرجُع اإلى الم�سحِف ال�سَّ
اأَتلو الآياِت اْلَكريَمِة )47-70(، ُمراعًيا اأَحكاَم التالوِة والتجويِد.  - 1

اُء، ثمَّ اأنطُقها جيًدا. اأ�ستخرُج مْنها حالٍت ُترقَُّق فيها الرَّ  - 2
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  ُّى النَّبي في ال�سنِة ال�ساد�سِة للهجرِة راأَ
ِفي اْلَمناِم اأنَُّه َدَخـَل هَو واأَ�سحاُبُه  اْلَبيَت 
؛  اْلَحـراَم اآمنيَن. والثابُت اأنَّ روؤيا الأنبياِء حقٌّ
طلـَب  لذا  اْلَوْحِي،  َوِر  �سُ من  �سورٌة  لأنَّها 
يتجهزوا  اأْن    اأَ�سحاِبِه  اإلى    النَّبـيُّ 
ولب�سوا  الَهْدَي،  معُهـُم  ف�ساقوا  لِلعمرِة، 
في  ال�سيوَف  واأخـذوا  الإحـراِم،  مالب�َس 
وكانوا  الحرَب،  يريدوَن  ل  لأنَُّهْم  اأْغماِدها؛ 

األًفا واأربَعمئٍة.
ريـِق  الطَّ غيَر  طريًقا  الم�سلمـوَن  �سلَك 
المعتـادِة؛ حيُث �سلكوا طريَق ال�ساحِل تجنًُّبا 

للقـاِء ُمقـاتلـي قري�ٍس، وَتاأكيـًدا مـَن الم�سلميَن اأَنَُّهم ل يريدوَن الِقتاَل، واإنَّما جاوؤُوا ُمعتمريَن.

َد لها  لى الحديبيِة اأر�سَل النَّبيُّ  عثماَن بَن عفاَن  اإلى قري�ٍس ليوؤكِّ عندما و�سَل الم�سلموَن اإِ
 ، ْت، واحتب�سْت عثماَن رغبَة الم�سلميَن في دخوِل البيِت الحراِم معتمريَن فح�سُب، لكنَّها َرَف�سَ

. واأُ�سيَع خبُر مقتِلِه
َب ر�سوُل  اهلِل  لذلَك الخبِر، وَدعا الم�سلميَن اإلى البيعِة  لقتاِل الم�سركيَن، فاأقبَل الم�سلموَن  َغ�سِ

يبايعوَنــه، قــاَل اهللُ تعالى فيهـم: {                                                          
                                                           } )�سـورُة الفتِح، الآيـُة 18(. وقـْد اأُطِلــَق على هذِه 

ُح َخطَّ �َسْيِر الُم�سلميَن اإِلى الحديبيِة. خريطٌة تو�سِّ

 ُّى النَّبي ى النَّبيُّ في ال�سنِة ال�ساد�سِة للهجرِة راأَ ى النَّبيُّ في ال�سنِة ال�ساد�سِة للهجرِة راأَ ى النَّبيُّ في ال�سنِة ال�ساد�سِة للهجرِة راأَ ى النَّبيُّ في ال�سنِة ال�ساد�سِة للهجرِة راأَ ى النَّبيُّ في ال�سنِة ال�ساد�سِة للهجرِة راأَ ى النَّبيُّ في ال�سنِة ال�ساد�سِة للهجرِة راأَ ى النَّبيُّ في ال�سنِة ال�ساد�سِة للهجرِة راأَ ى النَّبيُّ في ال�سنِة ال�ساد�سِة للهجرِة راأَ ى النَّبيُّ في ال�سنِة ال�ساد�سِة للهجرِة راأَ ى النَّبيُّ في ال�سنِة ال�ساد�سِة للهجرِة راأَ في ال�سنِة ال�ساد�سِة للهجرِة راأَ

 pá«ÑjóëdG oí∏°U

الدرُس 

الثاني عشَر

)درو�ٌس وعبٌر( 

kسواِناأولVبيعُة الر
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مِر اْلَبيعِة، ظهَر لَها اأَنَّ ال�سلَح مَع الم�سلميَن خيٌر لها مَن الِعناِد، فاأر�سَلْت  عندما َعِلَمْت قرَي�ٌس ِباأَ
�سهيَل بَن عمٍرو اإلى الر�سوِل  ليعقَد مَعُه ال�سلَح، فوافَق النَّبيُّ  ودعا عليًّا  ليكتَب التفاَق، 
اأَدْري ما ِهَي،  َما  حمُن« فَواهلِل  ا »الرَّ اأمَّ الَرْحمِن الّرحيِم«، فقاَل �ُسهيٌل:  قائاًل: )اكتْب »ِب�ْسِم اهلِل 
حيِم«، فقاَل  لُموَن: واهلِل ل نكتُب اإِلَّ »ِب�ْسِم اهلِل الّرْحمِن الرَّ ، فقاَل الُم�سِ ولكِن اكتْب ِبا�ْسِمَك اللَُّهمَّ
ٌد َر�ُسوُل اهلِل. فقاَل �سهيٌل: واهلِل  ى عليِه ُمحمَّ ، هذا ما قا�سَ النَّبيُّ  لعليٍّ : اكتْب با�سمَك اللَُّهمَّ
ُد بُن َعْبِد اهلِل. فاأمَر النَّبيُّ  َدْدَناَك َعِن اْلَبيِت، ولِكِن اكتْب: ُمحمَّ َلْو ُكنَّا نعلُم اأَنََّك َر�سوُل اهلِل َلَما �سَ

ُد بُن َعْبِد اهلِل()1(.   عليًّا  اأَْن َيْكُتَب: ُمَحمَّ

. )1( �سحيُح البخاريِّ

موافقُة النَّبيِّ  ل�سهيِل ِبِن عمٍرو ل ُتعدُّ تنازًل غيَر م�سروٍع.

ناقْش

ْح ذلَك. اأظهرْت بيعُة الر�سواِن ِقيمَة الم�سلِم في الإ�سالِم، و�سّ

استنتْج

البيعــِة ا�سـُم بيعِة الر�سواِن؛ لأنَّ اهللَ تعالى ر�سَي عْنُهْم على �سرعِة ا�ستجابِتِهْم لأمِر ر�سوِل  عندما 
ِت البيعُة علَم الم�سلموَن اأنَّ خبَر مقتِل عثماَن  غيُر �سحيٍح. ا تمَّ دعاُهْم اإلى البيعِة، ولمَّ

تمَّ التفاُق على البنوِد اْلآتيِة:
َة ع�سِر �َسَنواٍت. رَفْيِن ُمدَّ َوْقُف الحرِب بيَن الطَّ  - 1

رجوُع الم�سلميَن في عاِمِهْم هذا، ولُهْم اأْن يعودوا للعمرِة العاَم القادَم.  - 2

مفاوVساäُ ال�سلِحKانيkا
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قا�سيٌة،  ال�سلِح  بنوِد  بع�َس  اأَنَّ  الم�سلميَن  ِلَبْع�ِس  َتراَءى 
و�سقَّ عَلْيِهم اأْن يرجعوا دوَن دخوِل اْلبيِت اْلَحراِم، فبيََّن لُهُم 
النَّبيُّ  اأنَُّه عبُد اهلل وَر�سوُلُه، واأنَّ اهللُ تعالى َلْن ُي�سيَِّعُه اأبًدا، 
مًة ِلخيٍر َكثيٍر يناُله الم�سلموَن، لكنَُّهْم  واأنَّ ال�سلَح �سيكوُن مقدِّ
روا  اأُْح�سِ التي  الحديبيِة  في  الإحراِم  مَن  التَّحلِل  في  تباطوؤوا 
اأمِّ  زوجتِه  على    النَّبيُّ  فدخَل  الهدِي،  وذبِح  بالحلِق  فيها 

�سلمَة مهموًما، فاأ�سارْت عليِه اأْن يخرَج اإِلْيِهْم، فينحَر الهدَي، َويْحِلَق َراأْ�َسُه، ففعَل النَّبيُّ  ذلَك، 
لى القتداِء بِه. ف�سارَع الم�سلموَن اإِ

ٌة، مْنها: كاَن ل�سلِح الحديبيِة نتائُج عدَّ
زيادُة هيبِة الم�سلميَن في نفو�ِس اأعداِئِهْم.  - 1

�سالُم، ودخَل  هيَّاأَ ال�سلُح فترَة اأماٍن للم�سلميَن، فانت�سَر الإِ  - 2
دخلوا  الذيَن  عدَد  اإِنَّ  حتَّى  النا�ِس،  مَن  كبيٌر  عدٌد  فيِه 

الإ�سالَم بعَد ال�سلِح اأكثُر ِمْن عدِد َمْن دخلوا فيِه قبُل.

وُه.  ُه اإلْيِهْم، وَمْن جاَء قري�ًسا مَن الم�سلميَن لْم َيردُّ َمْن اأتى محمًدا مْن قري�ٍس بغيِر اإذِن وليِِّه ردَّ  - 3
ٍد  َمْن اأَراد مَن اْلقَبائِل العربيَِّة الدخوَل ِفي ِحْلِف قري�ٍس فَلُه ذلَك، وَمْن اأَراَد الدخوَل ِفي ِحْلِف ُمحمَّ  - 4

ا، فدخَلْت ُخزاعُة في ِحْلِف الر�سوِل  ، وَدَخَلْت بنو َبكٍر في ِحْلِف قري�ٍس.  فَلُه ذلَك اأي�سً

ْم تعلَّ

الإِح�ساُر هَو اأَْن َيُحوَل مانٌع 
من ُدُخوِل الُمْحرِم بعمرٍة اأو 
فيكوَن  اْلحراَم  اْلبيَت  حجٍّ 

التَّحلُُّل في مكاِن اإح�ساِرِه.

ْر فكِّ

ِهْم، َعلِّْل ذلَك. حابِة  اأنَّ البنَد الثالَث ُمجِحٌف بحقِّ �َسَعَر َبع�ُس ال�سَّ

معلومٌة إثرائيٌة

الحديبيِة  ْلَح  �سُ قري�ٌس  ْت  نق�سَ
في العاِم الثامِن للهجرِة باإِعاَنِتها 
بني بكٍر على ُخزاعَة بال�سالِح، 

وكاَن ذلَك �سبًبا لفتِح مكَة.

استنتْج

دللَة ا�ست�سارِة النَّبيِّ  لزوجِتِه اأمِّ �سلمَة  في هذا الَمو�سِع.
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بكلِّ حريٍة  العمرَة  الم�سلموَن  ى  اأدَّ فقْد  الحراِم،  البيِت  بدخوِل  الم�سلميَن  َحقَّ  ال�سلُح  اأَقرَّ   - 3
َيْت ُعمرَة الَق�ساِء. واأماٍن في العاِم ال�سابِع للهجرِة، بدًل مْن تلَك الَّتي تحلَّلوا منها، و�ُسمِّ

ى اإلى دخوِل بع�ِس القبائِل العربيِة في حلِف  ا اأدَّ اإِ�سعاُف هيبِة قري�ٍس في الجزيرِة العربيِة، ممَّ  - 4
الر�سوِل  دوَن خوٍف.

ِل�سلِح الحديبيِة درو�ٌس واأحكاٌم م�ستفادٌة كثيرٌة، مْنها:
1 - م�سروعيُة ال�سلِح مَع الأعداِء اإذا كاَن ذلَك في م�سلحِة الم�سلميَن.

2 - لل�شلِح �شروٌط معلومٌة يجُب �للتز�ُم ِبه� مَن �لطرفيِن.
3 - الم�سلموَن ل ي�سعوَن اإلى الحرِب، فاإذا وجدوا �سبياًل م�سروًعا لتجنُِّبها �سلكوها.

ِة.  4 - يتَّخُذ القائُد القراَر المنا�سَب، اإذا راأَى اأنَُّه في م�سلحِة الأُمَّ
5 - لالإن�ساِن في الإ�سالِم قيمٌة عظيمٌة ل بدَّ مَن المحافظِة علْيها.

6 - الم�سلُم يحترُم مواثيَقُه وعهوَدُه، ويلتزُم بها.
7 - وحدُة الم�سلميَن هَي الأ�سُل، وتزداُد قّوًة عنَد ال�سدائِد.

اأبي  ق�سَة  ا  م�ستعر�سً ذلَك  بيِّْن  ال�سيرِة  كتِب  اأحِد  اإلى  بالرجوِع  للطرفيِن(  ُملزٌم  ال�سلِح  )َعْقُد 
ا بديِنِه اإلى الم�سلميَن بعَد كتابِة ال�سلِح مبا�سرًة. جندِل بِن �سهيِل بِن عمٍرو حيَنما جاَء فارًّ

نشاٌط بيتيٌّ

دروٌس وعبٌر مْن صلِح الحديبيِة
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لى الحديبيِة في العاِم ال�ساد�ِس للهجرِة؟ ما �سبُب خروِج الم�سلميَن اإِ  -1
َة عاَم الحديبيِة كاَن ِلْلعمرِة فقْط؟ الَُّة على اأنَّ خروَج الم�سلميَن اإِلى مكَّ واهُد الدَّ ما ال�سَّ  -2

علِّْل َما َياأْتي:  -3
َيْت بيعُة الم�سلميَن للر�سوِل يوَم الحديبِة با�سم بيعِة الر�سواِن. - �ُسمِّ اأ 

ب - كاَن �سلُح الحديبيِة �َسبًبا لفتِح مكَة في ال�سنِة الثامنِة للهجرِة.
ريَق المعتادَة حتَّى ل ُيالقَي قري�ًسا. - َتغييُر النَّبيِّ  الطَّ جـ 

4 - اذكْر بنوَد �سلِح الحديبيِة.
5 - اذكْر ثالثَة درو�ٍس وعبٍر ا�ستفدَتها مْن �سلِح الحديبيِة.

األسئلُة
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النَّبيُّ  طلَب  للهجرِة  ابعِة  ال�سَّ نِة  ال�سَّ ِفي 
 اإلى اأ�سحابِه الخروَج اإلى خيبَر؛ لمعاقبِة  
قري�ٍس  م�سركي  مَع  تاآمروا  الذيَن  يهوِد خيبَر 
على  قريظَة  بني  �سوا  وحرَّ الأحزاِب  يوَم 

. نق�ِس عهِدِهْم مَع الر�سوِل

خيبــَر  اإلـى    النَّبـيِّ  ــُة  ُخطَّ اتَّ�سمــْت 
قبَل  اليهوَد   Åَُيفاِج لكْي  وال�سرعِة؛  بال�سريِة 

اأْن ي�ستعدوا للقتاِل.
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. خريطُة م�سيِر النَّبيِّ  اإلى خيبَرَ

 nôÑ«N oíàa

الدرُس 

الثالَث عشَر

)درو�ٌس وعبٌر( 

ماِل  َتبُعــُد منطقــُة َخْيبـَر )160كم( اإِلـى ال�سَّ
اأَر�ٌس  باأنَّها  وتتَّ�سُف  رِة،  الُمنوَّ اْلَمدينِة  ِمَن 

ذاُت نخيٍل ومزارَع، وح�سوٍن وقالٍع.

معلومٌة إثرائيٌة

خيبَر  مزارِع  اإلى  الم�سلموَن  و�سَل 
�سباًحا، فاختباأَ اأهُلها في ح�سونِهم المنيعِة، 
وابتداأَ الح�ساُر، وا�ستدَّ الرمُي، وا�ستمرَّ ب�سعَة 

ع�سَر يوًما.

فتُح ح�سوِن خيبَر
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ناِقْش

)1(  متفٌق عليِه.

)2(  متفٌق عليِه.

ايَة غًدا َرُجاًل  عندما ا�ستع�سى على الم�سلميَن فتُح َبع�ِس الح�سوِن، قاَل النَّبيُّ : »لأُْعِطَينَّ الرَّ
اأْن يحظى  َيَدْيِه، ُيِحبُّ اهللَ وَر�سوَلُه، ويحبُُّه اهللُ وَر�سوُلُه« )1(، فتمنى كلُّ �سحابيٍّ  َعَلى  يفتُح اهللُ 

بهذِه المنزلِة.
اُه بقوِلِه: »اْنُفْذ َعَلى  وفي ال�سباِح نادى النَّبيُّ  عليَّ بَن اأبي طالٍب ، واأعطاُه الرايَة، وو�سَّ

ْخِبْرُهْم  اَحِتِهْم، ُثمَّ اْدُعُهْم اإَِلى الإِ�ْساَلِم، َواأَ ِر�ْسِلَك حتَّى َتْنِزَل ِب�سَ
ِبَك  اهللُ  َيْهِدَي  لأَْن  َفَواهلِل  ِفيِه،  اهلِل  َحقِّ  ِمْن  َعَلْيِهْم  َيِجُب  ِبَما 
َرُجاًل َواِحًدا َخْيٌر َلَك ِمْن اأَْن َيُكوَن َلَك ُحْمُر النََّعِم«)2(، فاأخَذ 
تعالى  اهللُ  ففتَحُه  اأحِد ُح�سوِنِهْم  اإِلى  َم  ، وتقدَّ الرايَة عليٌّ 

علْيِه، ثمَّ اأخذْت باقي ح�سوِنِهْم ت�سقُط تباًعا.  

جاَء الإ�سالُم لهدايِة النَّا�ِس ل ِلحرِبِهْم.

ْر َفكِّ

قـاَل اهللُ تعالى عِن اليهـوِد: {                                                                                     } 
)�سورُة الح�سِر، الآيُة 14(، ما دللُة احتماِء اليهوِد بالح�سوِن والُجُدِر؟

ْم تعلَّ

الحمُر،  الإبُل  النََّعِم:  ُحْمُر 

وهي اأنف�ُس اأمواِل العرِب.

ــى اهللُ َتعـاَلى ذلـك َفْتًحـا، فقـاَل: {      وَقـْد �سمَّ

                      } )�سورُة الفتِح، الآيتاِن 19-18(.
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كان ِلفتِح خيبَر نتائُج عديدٌة، مْنها:
ا�ست�سالُم َبقيِة القبائِل اليهوديِة في الجزيرِة العربيِة، وطلُبها ال�سلَح، مثُل: يهوِد َفَدَك، وتيماَء،   - 1

ووادي الُقرى.
زيادُة هيبِة الم�سلمين داخَل الجزيرِة العربيِة وخارَجها.  - 2

بعَد فتِح الح�سوِن ا�سطرَّ اليهوُد اإلى َطلِب ال�سلِح؛ 
لُهْم  ي�سمَح  واأْن  دماَءُهْم،    �سوُل  الرَّ َيْحِقَن  اأْن  على 
ُثمَّ جاوؤوا   على ذلَك،  َخْيبَر، فوافَق  ِمْن  بالخروِج 
البقاَء على زراعِة الأر�ِس، وعلى  اأخرى  ًة  يرجوَنُه مرَّ
النَّبيُّ  فوافَق  المح�سوِل،  ن�سُف  للم�سلميَن  يكوَن  اأْن 

 على ذلَك.

�سرورُة اأخِذ الحيطِة والحذِر مْن مكِر الأعداِء.  - 1
ال�ستعانُة على ق�ساِء الحوائِج بال�سريِة والكتماِن.  - 2

قبوُل ال�سلِح مَع الأعداِء اإذا كان فيِه نفٌع للم�سلميَن.  - 3
ْلٌم على مْن �سالَمُهْم، وحرٌب على مْن حارَبُهْم. الم�سلموَن �سِ  - 4

اإر�ساُل اهلِل تعالى النَّبيَّ داعًيا للنا�ِس، وهاديًا لُهْم، ولي�َس لحرِبِهْم وقتِلِهْم.   - 5

كان ِلفتِح خيبَر نتائُج عديدٌة، مْنها:

نتائèُ فتِح خيبَرKانيkا

موافقُة النَّبيِّ  على اأَْن َيزرَع الَيهوُد 
الأر�َس ُمقابَل ِن�سِف اْلَمح�سوِل دليٌل 

على م�سروعيِة الُمزارعِة.

معلومٌة إثرائيٌة

ْر َفكِّ

بعَد فتِح خيبَر اأر�سَل النَّبيُّ  عمَر بَن م�سعوٍد الثقفيَّ وغيالَن بَن �سلمَة  اإِلى اليمِن لتعلُِّم 
�سناعِة المنجنيِق. َما الدر�ُس الذي ت�ستفيُدُه مْن ذلَك؟

دروٌس وعبٌر مْن فتِح خيبَر
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1- ما �سبُب فتِح خيبَر؟ 
2- ماذا عمَل النَّبيُّ  لمفاجاأِة يهوِد خيبَر؟

3- اذُكْر نتيجتيِن لفتِح َخْيبَر.
حيحِة، واإ�سارَة )✗( اأماَم العبارِة الَخطاأَ في َما َياأْتي: ْع اإ�سارَة )✓( اأماَم العبارِة ال�سَّ 4- �سَ

( كاَن فتُح خيبَر �َسبًبا في ُهروِب اْلقَبائِل اليَهوديَِّة الأُخرى مَن اْلَجزيرِة العربيَِّة.  ( - اأ 
ا عنَد َغيِرهم ِمْن ُعلوٍم. ( اْلم�سلموَن َي�ستفيدوَن ممَّ  (  - ب 

( َرف�َس النَّبيُّ  طلَب يهوِد َخْيبَر الم�سالحَة َمَع اإبقاِئِهْم َعَلى زراعِة الأر�ِس.  ( - جـ 
ريِق الم�ستقيِم. ( الم�سلُم يحر�ُس َعَلى دعوِة النَّا�ِس اإلى الخيِر وهدايِتِهْم اإلى الطَّ  ( - د 

األسئلُة



65

هذا  في  ُف  و�ستتعرَّ َترقيِقها،  مْن  اأَْولى  اِء  الرَّ تفخيُم  فيها  يكوُن  الَّتي  الحالِت  �سابًقا  تعّرْفَت 
الدر�ِس الحالِت الَّتي يكون فيها التَّرقيُق اأَْولى.

ِع الآِتيِة: اِء في اْلَموا�سِ ُل ُنطَق الرَّ اأَتاأمَّ
)        -          -           -        (

َم، ولكنَّ ترقيَقها اأي�سُر على اللِّ�ساِن. ابقِة يمكُن اأْن ُتفخَّ اَء ِفي اْلَموا�سِع ال�سَّ اأُلحُظ اأَنَّ الرَّ

َأتدرَُّب
ِع الآتيِة: مًة وُمرقَّقَة في اْلَموا�سِ اِء ُمفخَّ اأتدرُب على ُنْطِق الرَّ

}
                                                         } )�سورُة الَفْجِر، الآياُت 7-1(.

ُم أتعلَّ

ِع الآتيِة: اَء يكوُن ترقيُقها اأَْولى مْن َتفخيِمها في الموا�سِ اأ�ستنتُج اأنَّ الرَّ
{           } )�سورُة ال�سعراِء، الآيُة 63(: يُجوُز ِفيها التَّرقيُق والتََّفخيُم وقًفا وو�ساًل، والتَّرقيُق   - 1

اأَْولى.
الَوْجَهاِن،  ا وقًفا ففيها  اأمَّ ِر،  اْلَك�سَ بِب  ِب�سَ ُترقَُّق و�ساًل  {         } )�سورُة �سباأً، الآيُة 12(:   - 2

والتَّرقيُق اأَْولى.
تَِّة الأُخرى في اْلقراآِن اْلكريِم. ِعها ال�سِّ {         } )�سورُة القمِر، الآيُة 16(: في َموا�سِ  - 3

{         } )�سورُة الفجِر، الآيُة 4(: ُتَرقَُّق وقًفا وو�ساًل.  - 4

ُل وأالحُظ أتأمَّ

 røe ≈d rhnCG É¡«a pAG sôdG o≥«bôJ lä’ÉM 
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الدرُس 

الرابَع عشَر
التÓوُة 

والتجويُد 
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�سورُة يو�سَ∞ عليِه ال�سÓُم
الآياäُ الكريمُة )50 - 66(

قاَل اهللُ َتعالى:

ُق أتلو وأطبِّ
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ُم تعلُّمي وأداِئي ُأقوِّ

اُء. ُم فيها الرَّ اأ�ستخرُج من �سورِة يو�سَف ثالثَة موا�سَع ُتفخَّ  - 1
ًقا في حالة الوقِف َعلْيِه في المو�سعيِن الآتييِن:  اِء مرقَّ اأنطُق حرَف الرَّ  - 2

 .)          -         (  
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التالوُة البيتيُة 

: ريِف )�سورِة يون�َس(، ثمَّ اأرجُع اإلى الم�سحِف ال�سَّ
اِء وترقيِقها. 1 - اأتلو الآياِت اْلَكريمَة )71-89(، ُمراعًيا اأحكاَم َتفخيِم الرَّ

اُء واأَنُطُقها جيًدا. 2- اأ�ستخرُج ثالثَة موا�سَع ُترقَُّق فيها الرَّ
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)1(  متفٌق عليِه.
)2( �سنُن اأبي داوَد، وهَو �سحيٌح.

ِة الَّتي ن�سترُك فيها مَع غيِرنا؛  ريُق مَن المرافِق العامَّ الطَّ
ريِق؛  الطَّ في  الجلو�ِس  مَن    اهلِل  ر�سوُل  حّذَر  لذلَك، 
لأنَُّه َمِظّنٌة لإعاقِة الطريِق واإيذاِء النا�ِس، فالنَّا�ُس �ُسركاُء في 
لهذِه  الإ�سالُم  و�سَع  لذَلك  عليَها؛  ي�سيروَن  الَّتي  ُطُرِقهم 
رِق ُحقوًقا َتحفُظ َعَلى النَّا�ِس اأَخالَقُهْم، وُتديُم المَودة  الطُّ

ِهْم اأِو الت�سييَق عليِهْم، والمراُد بالجلو�ِس في الطرقاِت، فعُل كلِّ ما يوؤّدي اإلى  َبيَنُهْم، وتمنُع اإيذاَء بع�سِ
اإعاقِة ال�سيِر فيها اأْو اإيذاِء النا�ِس، �سواًء اأكاَن بالجلو�ِس اأو با�سطفاِف ال�سياراِت في الأماكِن الممنوعِة، 

شرُح الحديِث الشريِف

ْر فكِّ

ريِق؟ حابِة  ِلَر�ُسوِل  اهلِل  بخ�سو�ِس اْلُجلو�ِس في الطَّ َعالَم يَدلُّ ِحَواُر ال�سَّ

p≥jô s£dG oÜGOBG

الدرُس 

الخامَس عشَر
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 الْحديåَ النبو…َّ الûسريَ∞
ِ
اقراأ

التعريُف براوي الحديِث

اِريِّ  الأَْن�سَ َناٍن  �سِ ْبِن  َماِلِك  ْبُن  �سعُد   
الأَن�ساِر،   �َساداِت  ِمْن  جليٌل  �سحابيٌّ 
ومْن رواِة الحديِث، ُتُوفَِّي �َسَنَة 74هـ.

ُرَقاِت« َفَقاَلوا:  َعْن اأَِبي �َسِعيٍد الُخْدِريِّ ، َعِن النَّبيِّ  َقاَل: »اإِيَّاُكْم َوالُجُلو�َس في الطُّ
ُث ِفيَها، َفَقاَل: »اإِْذ اأََبْيُتْم اإِلَّ الَمْجِل�َس، َفاأَْعُطوا  َنا ُبدٌّ َنَتَحدَّ َيا َر�سوُل  اهلِل، َما َلَنا ِمْن َمَجاِل�سِ
ِر، َوَكفُّ الأََذى، َوَردُّ  ِريِق َيا َر�سوُل  اهلِل؟ َقاَل: »َغ�سُّ الَب�سَ ُه« َقاَلوا: َوَما َحقُّ الطَّ ِريَق َحقَّ الطَّ
فيها:  جاَء  زيادٌة  اأخرى  روايٍة  وفي   )1( الُمْنَكِر«  َعِن  َوالنَّْهُي  ِباْلَمْعُروِف،  َوالأَْمُر  اَلِم،  ال�سَّ

بيِل، وتغيثوا الملهوَف« )2(. »اإر�ساُد ال�سَّ
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)1( �سحيُح م�سلٍم.

اأو و�سِع الب�سائِع على الأر�سفِة، فاإْن ُوجدْت �سرورٌة للجلو�ِس في الطريِق، فيجُب مراعاُة الآداِب 
الآتيِة:

ِر غ�سُّ اْلَب�سَ  -1
ها مَن ال�سكِر، و�ُسكُرها يتمثَُّل    َيجُب َعَلى ُكلِّ ُم�سلٍم َرَزَقُه اهللُ َتعاَلى نعمَة الب�سِر الِقياُم بحقِّ
َم اهللُ َتعاَلى النَّظَر اإليِه، َقاَل  ا حرَّ ها عمَّ في ا�ستعماِلها في ما ُخِلَقْت َلُه ِمْن َطاعِة اهلِل َتعاَلى، وكفِّ

اهللُ تعالى:{                                                    } )�سورُةُُ النُّوِر، الآيُة 30(.
ْرَقاِت، ِلَما يترتَُّب َعَلى اإِطالِق  ِر عنَد الُجُلو�ِس ِفي الطُّ ريِف تاأكيُد َغ�سِّ اْلَب�سَ وِفي اْلَحديِث ال�سَّ  
، واإِلى ما ُيوؤذي النَّا�َس، ومْن ذلَك عادُة بع�ِس  ُر اإِلى َما ل َيِحلُّ ِر مْن اآثاٍر َكثيرٍة مْنَها  النَّظَّ الْب�سَ
ا ل م�سلحَة لُهم ِفي معِرَفِتِه وَك�ْسِفِه،  ُل في ُخ�سو�سيَّاِت النَّا�ِس ممَّ ريِق التَّدخُّ اْلَجاِل�سيَن ِفي الطَّ

ُة باأيدِيِهْم مْن اأمتعٍة ونحِوها. فيتتبَّعوَن باأب�ساِرِهْم ما َيحمُل المارَّ
يَّارات؛ لمعرفِة َما ِفيها، ول  الِع َعَلى َما بداخِل ال�سَّ وكذلَك ما يفعُلُه بع�ُس النَّا�ِس مَن الطِّ
َتعاَلى:     َقـاَل اهللُ  اأب�سَر بعيَنْيِه،  ا  حاِم والُوقوِف، والعبُد م�سوؤوٌل يوَم القيامِة عمَّ �سيَّما عنَد الزِّ
{                                                                                                   } )�سورُةُ الإ�سراِء، الآيُة 36(.

كفُّ الأَذى  - 2
باْلِفْعِل،  ا  واإمَّ لئٍق،  غيِر  بكالٍم  ِفهم  َكو�سْ باْلَقْول  ا  اإمَّ بالأَذى،  لأحٍد  �ِس  التَّعرُّ بعدِم  وذلَك   
ريِق عليهم، اأِو العتداِء َعلى الأر�سفِة مَن  ِة، كت�سييِق الطَّ رِر ِبالمارَّ وي�سمُل ذلَك اإلحاَق ال�سَّ
ِة، اأْو اإلقاِء الَقاذوراِت والنُّفاياِت في  ريِق العامِّ في المنا�سباِت الخا�سَّ اْلَباعِة، اأِو ا�ستغالِل الطَّ

�سِة لها. َغْيِر اأماكِنها المخ�سَّ
 . ُب بها الم�سلُم اإلى اهلِل عزَّ وجلَّ ريِق ِمْن اأََنَفِع الأعماِل الَّتي يتقرَّ   وُيعدُّ َكفُّ الأَذى َعِن الطَّ
َفعْن اأَبي َبْرَزَة ، َقاَل: ُقْلُت: »َيا َنِبيَّ اهلِل َعلِّْمِني �َسْيًئا اأَْنَتفُع ِبِه، َقاَل: »اْعِزِل اْلأَذى َعْن َطِريِق 

اْلُم�ْسِلِميَن«)1(.
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)1( �سحيُح م�سلٍم.
)2( متفٌق عليِه.
)3( متفٌق عليِه.

ريِق من الإِيماِن، فَعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة ، َقاَل: َقاَل َر�سوُل اهلِل : »الإِيَماُن  واإماطُة الأَذى عن الطَّ  
ِريِق«)1(، ونظًرا  َذى َعِن الطَّ َماَطُة الأَ َلَه اإِلَّ اهللُ، َواأَْدَناَها اإِ ُلَها َقْوُل ل اإِ ٌع َو�َسْبُعوَن �ُسْعَبًة، َفاأَْف�سَ ِب�سْ
ماطِة الأَذى؛ فقْد جعَل اهللُ تعالى لفاعِلها الثَّواَب الجزيَل ومغفرَة الذنوِب، عْن  اإلى اأهميِة اإِ
َن �َسْوٍك َعَلى  ي ِبَطِريٍق، َوَجَد ُغ�سْ اأَِبي ُهَرْيَرَة ، اأَنَّ َر�سوُل اهلِل ، َقاَل: »َبْيَنَما َرُجٌل َيْم�سِ

َكَر اهللُ َلُه َفَغَفَر َلُه«)2(. َرُه َف�سَ ِريِق، َفاأَخَّ الطَّ

الِم َعَلى َمْن ُيْلِقيِه َردُّ ال�سَّ  - 3
  َمْن َجَل�َس ِفي َطريٍق َيمـرُّ بِه النَّـا�ُس ُي�سلُِّموَن علْيِه، فعلْيِه اأَن َيـردَّ ال�سـالَم على َمْن �سلََّم علْيـِه، َقـاَل 
اهلل َتعاَلى: {                                                                                                                         } 
)�سورُةُ النِّ�ساِء، الآيُة 86(.

ومْن ُح�سِن الأََدِب واكت�ساِب الأجِر ردُّ ال�سالِم َعَلى َمْن ُيلقيِه بغ�سِّ النظِر عْن منِزَلِتِه، اأْو 
ِه، اأْو دينِه، فَعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمٍرو ، اأَنَّ َرُجاًل �َساأََل َر�سوَل اهلِل : اأَيُّ الإِ�ْساَلِم َخْيٌر؟  ِجن�سِ

اَلَم َعَلى َمْن َعَرْفَت َوَمْن َلْم َتْعِرْف«)3(. َعاَم، َوَتْقَراأُ ال�سَّ َقاَل: »ُتْطِعُم الطَّ
الِم: ومَن الآثاِر المترتبِة َعَلى َردِّ ال�سَّ

ِة  غائِن بيَنهم، وُهَو �سبٌب ِمن اأَ�سباِب اْلَمحبَِّة َواْلَمودَّ �سيوُع الأمِن بْيَن النَّا�س، واإزالُة ال�سَّ اأ    - 
 : َقاَل: َقاَل َر�سوُل  اهلِل ، اأَِبي ُهَرْيَرَة ع، فَعْن  في المجتمِع، ودليٌل َعَلى التَّوا�سِ

ُرقاِت في ُمجتَمِعَك. اأَمَرْيِن اآخرَيِن َيظَهُر فيهما الأَذى َعَلى الطُّ
استنتْج
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)1( �سحيُح م�سلٍم.
، وهَو حديٌث �سحيٌح. )2( �سنُن الترمذيِّ

. )3( �سحيُح البخاريِّ

اإَِذا  اأَُدلُُّكْم َعَلى �َسْيٍء  اأََول  »ل َتْدُخُلوَن اْلَجنََّة حتَّى ُتوؤِْمُنوا، َول ُتوؤِْمُنوا حتَّى َتَحابُّوا، 
الَم بينكم«)1(. وا ال�سَّ َفَعْلُتُموُه َتَحاَبْبُتْم؟ اأف�سُ

َلى النَّبيِّ  َفَقاَل:  اإِ ْيٍن  »اأَنَّ َرُجاًل َجاَء  ُم�ساعفُة الَح�سَناِت، فَعْن ِعْمَراَن ْبِن ُح�سَ ب - 
الُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة  الُم َعَلْيُكْم، َقاَل: َقاَل النَّبيُّ : »َع�ْسٌر« ُثمَّ َجاَء اآَخُر َفَقاَل: ال�سَّ ال�سَّ
الُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اهلِل َوَبَرَكاُتُه،  اهلِل، َفَقاَل النَّبيُّ : »ِع�ْسُروَن«. ُثمَّ َجاَء اآَخُر َفَقاَل: ال�سَّ

َفَقاَل النَّبيُّ : »َثالُثوَن«)2(.
الأَْمُر ِباْلَمْعُروِف َوالنَّْهُي َعِن اْلُمْنَكِر  - 4

ينبغي لْلَجاِل�ِس اإذا راأى اأمًرا اأو �سلوًكا خارًجا عِن قيِم الإ�سالِم واأحكامِه اأْن يخاطَب النَّا�َس   
وين�سحُهم ب�ساأِنِه بالحكمِة والموعظِة الح�سنِة. 

بيِل اإر�ساُد عابِر ال�سَّ  - 5
ِة(  )المارَّ النَّا�ِس  مَن  يطلُبها  لَمْن  الم�ساعدِة  تقديِم  اإلى  المبادرُة  الطريِق  في  بالجال�ِس  يجدُر   
ُجَل ِفي َدابَِّتِه، ُيَحاِمُلُه  قدَر ا�ستطاعتِه؛ عْن اأبي هريرَة ، َقاَل: َعِن النَّبيِّ ، َقاَل : » ُيِعيُن الرَّ

َدَقٌة«)3(. ِريِق �سَ َدَقٌة، َوَدلُّ الطَّ َعَلْيَها، اأَْو َيْرَفُع َعَلْيَها َمَتاَعُه �سَ

اإغاثُة الَملهوِف  -6
ريِق،  الطَّ في  اعتداٌء  عليِه  وَقَع  وَمْن  الُم�سيبِة  والم�سطرُّ و�ساحُب  والمكروُب  المظلوُم  اأَِي   

فَعَلى الجال�ِس المبادرُة اإِلى َنْجِدَة هوؤلِء وتقديِم الم�ساعدِة الالزمِة.

ريِق. ُم فيها الم�ساعدَة للنَّا�ِس في الطَّ وًرا اأُخرى ُتقدِّ مع ُزمالِئَك �سُ

ناِقْش
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ريِق عنَد الجلو�ِس فيها. 1 - األتزُم اآداَب الطَّ
2 - اأحترُم ُخ�سو�سيَّاِت الآخريَن.

المروِر، والوقوُف  واأولوياُت  ال�سوئيُة،  الإ�ساراُت  �سيَّما  المروِر وال�سيِر، ول  قوانيَن  األتزُم   - 3
والتوقُف.

4 - اأراعي العبوَر مَن الأماكِن المخ�س�سِة للم�ساِة.

ورِة؟   اهِر في ال�سُّ لوِك الظَّ َما راأُيَك في ال�سُّ

القيُم المستفادُة مَن الحديِث الشريِف

اإ�سعاَفُهْم، ناق�ْس ذلَك في  ُيعيُق  ا  النَّا�ُس حوَل الم�سابيَن في حوادِث ال�سياراِت، ممَّ يتجمُع 
ريِف. وِء اْلحديِث ال�سَّ �سَ

ناِقْش

نشاٌط ختاميٌّ
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ْح ذلَك. ريِق َكفُّ الأَذى، و�سِّ ِمْن حقوِق الطَّ  - 1
 . الِم؟ اْدَعْم اإجابَتَك ِبدليٍل �َسرعيٍّ ما حكُم َردِّ ال�سَّ  - 2

علِّْل ما ياأتي:  - 3
ُرقاِت. �سوِل  َعِن الُجلو�ِس في الطُّ اأ    - َنهُي الرَّ

ريِق. ب - الأمُر بغ�سِّ الب�سِر في حاِل الُجلو�ِس في الطَّ
ما راأُيَك في المواقِف الآتيِة:  - 4

ِة. ريِق لُروؤيِة اْلَمارَّ اأ    - َطلَب اإليَك زميُلَك الجلو�َس َعَلى َقارعِة الطَّ
ب - مرَّ والُدَك قرَب عامِل وطٍن ف�سلََّم علْيِه.

. ريِق اْلعامِّ جـ - األقى اأخوَك النُّفاياِت مْن نافذِة ال�سيَّارِة في الطَّ
الِة جماعًة. ريِق اإلى ال�سَّ د   - َدعا �سديُقَك الجال�سيَن في الطَّ

نِّ ليقطَع ال�سارَع. ريِق، اإِلى م�ساعدِة َرجٍل كبيٍر في ال�سِّ هـ  - بادَر �سقيُقَك، وُهَو جال�ٌس في الطَّ
ريَف َغيًبا. اكتِب اْلحديَث ال�سَّ  - 5

األسئلُة
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البيئُة: هَي المحيُط الَّذي تعي�ُس فيِه الكائناُت الحيَُّة جميُعها )الإن�ساُن، والحيواُن، والنباُت(، 
وغيُر الحيَِّة مثُل: الهواِء، والتراِب، والمباني، والطرقاِت.

في  ذلَك  تمثََّل  وقْد  بالبيئِة،  الإ�سالُم  اعتنى 
ها: توجيهاٍت �سلوكيٍة متنوعٍة، اأهمُّ

الحًة؛  �سَ البيئِة  موارِد  بقاِء  َعلى  الحر�ُس   - 1
لأنَّ ا�ستمراَر حياِة الإِن�ساِن قائٌم عليها.

الإن�ساِن،  لدى  الَجَماليِّ  الِح�سِّ  تعزيُز   - 2
»اإِنَّ اهللَ جميٌل يحبُّ   : اهللُ  َر�سوُل  َقاَل 

الجماِل«)1(.   
التوازُن والعتداُل في ا�ستهالِك الموارِد البيئيَِّة.   - 3

َقاَل   مـاِت الحياِة وا�ستمراَرها،  لُه مقوِّ فيِه الإن�سـاَن، وهيَّاأَ  الَكْوَن وا�ستخلَف  َتعاَلى  خلَق اهللُ 
اهللُ َتعاَلى: {                                                                                                                  } )�سورُةُ

َرُه  ماِت اأمانًة لدى الإن�ساِن، واأمَرُه بالمحافظِة علْيها، وحـذَّ اْلَجاثيِة، الآيُة 13(، وجعـَل كلَّ ِتْلَك المقوِّ

من اأيِّ اإف�ساٍد لها، َقاَل اهللُ َتعاَلى:{                                                                       
                           } )�سورُةُ الأعراِف، الآيُة 85(.

)1( �سحيُح م�سلٍم.

páÄ«ÑdÉH pΩÓ°SE’G oΩÉªàgG

الدرُس

 السادَس عشَر

مØهوُم البيئِة
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عِة، ومْنها ما ياأتي: َه الإ�سالُم الإن�ساَن اإلى كيفيَِّة المحافظِة َعَلى البيئِة في مجالِتها المتنوِّ وجَّ
ُة النظافُة العامَّ  - 1

ِة، فَقاَل النَّبيُّ : »اإماطُة الأذى عِن الطريِق �سدقٌة«)1(.  حثَّ الإ�سالُم َعلى نظافِة الأماكِن العامَّ
ِة  رِق والحدائِق العامَّ ويدخُل في ذلَك اإزالُة الأَذى عِن البيوِت ودوِر العبادِة والمدار�ِس والطُّ
والموؤ�س�ساِت والم�ست�سفياِت، وو�سائِل النَّقِل، وغيِرها. وعدَّ النَّبيُّ  اإلقاَء القاذوراِت في 
اَنْيِن«، َقاَلوا: َوَما  ِة �سبًبا لَجْلِب اللَّعنِة لَمْن ُيِلقيها، َقاَل َر�سوُل اهلِل : »اتَُّقوا اللَّعَّ الَمرافِق العامَّ

اَناِن َيا َر�سوُل اهلِل؟ َقاَل: »الَّذي َيَتَخلَّى)2( في طِريِق النَّا�ِس اأَْو في ِظلِِّهْم«)3(.  اللَّعَّ
ُه  َدقِة، فاإنَّ الإهماَل بالنَّظافِة ُي�سوِّ وقْد جعَل الإ�سالُم لإزالِة الأذى عن الطريق اأَْجًرا كاأجِر ال�سَّ

المظهَر العامَّ َلَها، ويكوُن �سَبًبا في تلويِث البيئِة اْلُمحيطِة، وانتَقاِل الأمرا�ِس المعديِة.

)1( متفٌق عليِه. 
)2( يتخلَّى : اأي يق�سي حاجَته.

)2( �سحيُح م�سلٍم.

ِمْن َمجالäِ اgتماِم الإِ�سالِم ِبالبيئِةKانيkا

ْر فكِّ

اقترْح َحالًّ ِلُم�سكلِة النُّفاياِت المنزليَِّة اليوميَِّة وتراُكِمها اأماَم المنازِل.

للبيئِةبُمخلَّفاِتها، وذلَك  ًثا  تلوُّ ُت�سبُِّب  قد  الم�سانَع، وال�سيَّاراِت، والقطاراِت، والبواخَر،  اإن 
الحيَِّة  الكائناِت  َعلى  ُل خطًرا  ُي�سكِّ الهواِء والماِء والتراِب؛ وهذا  ِة في  امَّ ال�سَّ الموادِّ  ن�سبِة  بزيادِة 

جميِعها، مّما يوجُب النتباَه لذلَك والهتماَم بِه للحدِّ منُه واإنهاِئِه.
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)1( متفٌق عليِه.

العنايُة بالثَّروِة النَّباتيَِّة  - 2
ي الَجوَّ  النَّباتاُت م�سدٌر ِلغذاِء الإِن�ساِن، وهَي ُتنقِّ
مْن ثاني اأُك�سيِد الكربوِن، وُت�سفي لم�سًة جماليًة 
على البيئِة؛ لذا، حثَّ الإ�سالُم َعَلى زراعِة الأَر�ِس 
وا�ستثماِرها، َقاَل َر�سوُل اهلِل : »ما ِمْن ُم�سلٍم 
طيٌر،  مْنُه  فياأكُل  زرًعا،  يزرُع  اأْو  َغْر�ًسا،  يغر�ُس 
اأْو اإن�ساٌن، اأْو بهيمٌة، اإلَّ كاَن لُه بِه �سدقٌة« )1(، 

َع َعَلى المزارعِة والُم�ساقاِة، واإحياِء الأر�ِس الَمواِت الَّتي ل يملُكها اأحٌد. و�سجَّ
ا عْن ِزراعِة ما يف�سُد التُّربَة  وَنَهى الإ�سالُم عْن ُكلِّ ما ُيِف�سُد الأر�َس ويوؤذي النَّا�َس، ونهى اأي�سً
خاِن، وما �سابَهُهما، وكذلَك نهى عْن قطِع الأ�سجاِر الحرجيَِّة؛ واإف�ساِد  َراِت، والدُّ كالمخدِّ
التربِة باإلقاِء القاذوراِت والنفاياِت الكيماويِة اأو الذريِة فيها؛ فاإنَّ ذلَك ُيخلُّ بتوازِن موارِد البيئِة 
وتوزيِعها،  َقاَل اهلل َتعاَلى: {                                                     } )�سورُةُ الأعراِف، الآيُة 56(.

ْم تعلَّ

اأَر�ٍس  �ساحُب  ُي�سلَِّم  اأَْن  المزارعُة: 

يزَرُعها،  لمْن  المزروعِة  غيَر  ُه  اأر�سَ
مقابَل ِن�سبٍة ِمَن الإنتاِج.

اأر�ٍس  �ساحُب  ي�سلَِّم  اأَْن  الم�ساقاُة: 

َيهتمُّ  لَمْن  جِر  بال�سَّ المغرو�سَة  ُه  اأر�سَ
بها، ُمقابَل ن�سبٍة من الإنتاِج.

المحافظُة َعلى الثروِة المائيِة  - 3

اهلل  َقـاَل  جميُعها،  الحيَّـُة  الكائنـاُت  عْنـُه  ت�ستغنـَي  اأَْن  يمكـُن  ول  الحيـاِة،  اأ�سـا�ُس  المـاُء 
َعلى  اْلُمحافظُة  لذا يجُب  الآيُة 30(،  الأنبياِء،  )�سورُةُ  َتعالى:{            } 
يٍَّة، ويتعيُن َعلى الإن�ساِن التَّوقُُّف عن َهْدِرِها  َم�ساِدِر المياِه �سالحًة، وَتجميُعها في اأماكَن �سحِّ
المياِه  كفتِح  بالقاذوراِت،  الماِء  َتلويِث  عْن  الإ�سالُم  َنهى  وقْد  ا�ستخداِمِها،  في  والإ�سراِف 

ْر فكِّ

ْر مع ُزمالِئَك في َكيفيَِّة التَّخلُّ�ِس  ثاِت الُمحيطِة بالإِن�ساِن انت�ساًرا، فكِّ التَّدخيُن هَو من اأكثِر الُملوِّ
يِّئِة. ِمْن هذِه العادِة ال�سَّ



78

ْر فكِّ

ُق ِمْنها؟ ليُم عندما ت�ساهُد ما�سورَة ماٍء مك�سورًة والمياُه تتدفَّ ُف ال�سَّ ما التَّ�سرُّ

اأِو الأَنهاِر، واإلقاِء المخلفاِت في المياِه؛ لأنَّ المياَه -اأيَنما ُوجِدَت-  دوِد  العادمِة َعَلى ال�سُّ
َثْت �ساَرْت �َسبًبا في اإيذاِئِها. تنفُع الكائناِت الحيَة، فاإذا تلوَّ

لطعاِم  م�سدٌر  فِهَي  بها؛  لالنتفاِع  �سالحًة  البحاِر  َعَلى  المحافظِة  اإلى  النَّظَر  الإ�سالُم  لفَت 
الإن�ساِن وزينِتِه وترويِحِه، وهَي و�سيلٌة ِللنَّقِل، ومكاُن عي�ِس الأحياِء البحريَِّة، َقاَل  اهلل َتعاَلى: 

                                         }
                       } )�سورُةُ النحِل، الآيُة 14(، 
ترُك  اأْو  الم�سانِع،  وُمَخلَّفاِت  البواِخر،  ِمن  المتدفِق  كالنفِط  فيها  ثاِت  الملوَّ اإلقاُء  ينبغي  فال 

واِطىِء اأِو في الأماكِن العامِة. مخلفاِت الرحالِت  َعلى ال�سَّ

4-ِرعايُة الثَّروِة الحيوانيَِّة
عٌة، َقاَل اهللُ َتعالى:{   للحيواناِت منافُع متنوِّ

                     } )�سورُةُ النحِل، الآيُة 5(، َففِيها يجُد الإن�ساُن طعاَمُه، وِمْنَها ي�سنُع لبا�َسُه واأثاَثُه، 
وعلَيها ُي�ساِفُر، َقاَل اهللُ َتعالى: {                                   

                                                                                                            } )�سورُةُ النحِل، الآيُة 80(. 
فِق بالحيواناِت ورعاَيِتها، َقاَل َر�سوُل اهلل : »اتقوا اهللَ في هذِه البهائِم،  وقْد اأمَر الإ�سالُم بالرِّ
، وُكُلوها �سالحًة«)1(، واأر�سَد اإِلى اإطعاِم الحيواناِت و�سقايِتها، والنَّفَقِة عَلْيَها،  فاْرَكُبوها �سالحَةً
ها،  واإقامِة الحظائِر لَها، وَنهى النَّبيُّ  عْن اإيذاِء الَحيواناِت، ومْن ذلَك نهُيُه عْن قتِلها، وَحْب�سِ
ِعاِم، وتعذيِبها، وَتْحميِلها ما ل ُتطيق، وقْد َجعَل اهللُ َتعالى اإيذاَءها �سبًبا في ُدخوِل  وَمْنِعها مَن الطَّ

)1( �سنُن اأبي داوَد، وهَو حديٌث �سحيٌح.
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ٍة بالغٍة، َقاَل اهلل َتعالى:{                                          خلَق اهللُ �سبحاَنُه وَتعالى الَكْون، َواأحكَم �سنَعُه ِبدقَّ
نـاِتِه، َقـاَل اهللُ َتعالى عـِن الأر�ِس:       } )�سـورُةُ النمـِل، الآيُة 88(. وَحِفـَظ لُه التَّـواُزَن بيَن ُمَكوِّ

{                                      }  )�سـورُةُ الِحجـِر، الآيُة 19(. واإنَّ ال�ستخـداَم الجـائَر للمـوارِد ي�سـرُّ 
بهذا التَّواُزِن، وُهو ما َنهى عنُه اهللُ َتعالى بقْوِلِه: {                                                              } )�سورُةُ 

الأعراِف، الآيُة 31(.

َن ال�ستفادَة مْن هذِه الموارِد، فال ي�سرُف في الُمباِح ِمْن َطعاٍم، اأْو لبا�ٍس،  فَعَلى الم�سلِم اأَْن ُيْح�سِ
اأْو َم�سكٍن، اأْو اأثاٍث من َغيِر حاجٍة، ول ُيتِلُفها، َقاَل  َر�سوُل اهلل : »ُكُلوا، وا�ْسَربوا، والب�سوا، 

قوا، في غير اإ�سراٍف ول َمْخِيَلٍة« )2(، ويتعيُن على الم�سلِم  دَّ وَت�سَ
ا اأْن يتجنََّب كلَّ ما يوؤُذِيِه، فال يتعاطى المخدراِت، اأْو ي�سرُب  اأي�سً
الخمَر، اأِو الدخاَن، اأْو يتناوُل اأيَّ اأطعمٍة فا�سدٍة، اأْو يعتدي َعَلى 

ْوِت على نحٍو ي�سرُّ الآخريَن  ا َرفُع اأجهزِة ال�سَّ ِهْم، ومْن اأوجِه الإ�سراِف اأي�سً اأمواِل الآخريَن واأنُف�سِ
ويقلُق راحَتُهْم؛ فاإنَّ ذلك كلَُّه يمثُل َخلاًل في النظاِم البيئيِّ الَّذي هيَّاأُه اهللُ َتعاَلى لالإِن�ساِن.

ديًقا ُمحبًّا للبيئِة، ُم�ستمتًعا ِبجَماِلها، َقاَل َر�سوُل اهلِل : »اإنَّ  يجُب على الم�سلِم اأَْن يكوَن �سَ
مَع  يتعامَل  اأْن  )3(، وعلْيِه  َتعملوَن«  َكْيَف  فينظُر  فِيها،  ُم�ْسَتْخِلُفُكم  اهللَ  واإنَّ  رٌة،  َخ�سِ ُحْلوٌة  نيا  الدُّ
فَق ل يكوُن في �َسْيٍء اإلَّ َزاَنُه ول ُيْنَزُع ِمْن �َسْيٍء اإلَّ  بيئِتِه بُلطٍف ورفٍق، َقاَل َر�سوُل اهلِل : »اإنَّ الرِّ

�َساَنُه«)4(.

لوُ∑ البيئيُّ المتواRُنKالثkا ال�سُّ

)1( متفٌق عليِه.
. )2( �سحيُح البخاريِّ

)3( �سحيُح م�سلٍم.

)4( �سحيُح م�سلٍم.

النَّاَر، ل هَي  فِيها  �َسجَنْتها حتَّى ماتْت، فدخَلْت  امراأٌة في هّرٍة،  بِت  : »ُعذِّ َقاَل  َكما  النَّاِر، 
ا�ِس الأَْر�ِس«)1(. ْتَها، ول هَي َتَرَكْتها تاأُكُل مْن ُخ�سَ اأَْطَعمْتَها ول �َسَقْتَها، اإْذ َحَب�سَ

ْم تعلَّ

المخيلُة: الِكْبُر.



80

اقترْح طرًقا للمحافظِة على البيئِة في ما ياأتي:

الكريمِة،  الآيِة  وبيَن  بينُهما  واأربُط  المائيِة،  البيئِة  تلويِث  لمظاهِر  معلوماٍت  عْن  اأبحُث 
ها اأماَم ُزمالئي:  واأعر�سُ

 {                                                                                                                             }
)�سورُةُ الروم، الآيُة 41(

ُأْثـري خبـراتـي
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بيِّْن َمفهوَم اْلِبيئِة.  - 1
اذكْر ثالثَة طرٍق اأو�سى بها الإ�سالُم للمحافظِة َعلى اْلِبيئِة.   - 2

ا ياأتي: هاِت دلياًل �سرعيًّا َعَلى وجوِب الِعنايِة بكلٍّ ممَّ  - 3
اأ    - الثروُة النباتيُة.       ب - النظافُة العامُة.         جـ - الثروُة الحيوانيُة.    

ا ياأتي: ما الحكمُة مَن النَّهِي عْن كلٍّ ممَّ  - 4
اأ    - تلويُث موارِد البيئِة.  

ب - الإِ�سراُف في ا�ستخداِم موارِد البيئِة.   
لوِك الَخَطاأَ في المواقِف الآتيِة: حيَح مَن ال�سُّ لوَك ال�سَّ َميِِّز ال�سُّ  - 5

اأ     - )        ( اأتلَف بع�ُس الطلبِة مقاعَد اْلَمدر�سِة.  
دوِد والأَنهاِر. ب - )        ( فتَح مواطنوَن خطوَط المياِه العادمِة َعلى ال�سُّ  

ـُة َعَلى جدراِنهـا لوحــاٍت مكتـوًبا عليهـا: )ممنـوٌع  �سـاُت العامَّ جـ - )        ( علََّقـِت الُموؤ�سَّ  
          التَّدخيُن(.

الٌح اآثاَر ناِر �سواٍء ُم�ستعٍل تْحَت �َسجرٍة، فاأْطفاأَها. د   - )        ( راأى �سَ  
ا بالماِء.  هْم بع�سً هـ - )        (  ر�سَّ الطالُب بع�سُ  

األسئلُة
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ا بالكالِم اْلخفيِّ اأْو بالإ�سارِة. ُكم بع�سً : ل يعْب بع�سُ
ا. ُكْم بع�سً : ل يذمَّ بع�سُ

: ل تتَِّبُعوا َعوراِت النَّا�ِس.
: ل َيذُكْر اأحٌد اأخاَه بما يكَرُه في اأثناِء َغْيَبتِه.

قاَل اهللُ َتعالى:

المفرداُت والتراكيُب

päGôéëdG ooIQƒ°S
(13-11) oáªjôµdG oäÉjB’G

المحافظُة َعلى Mرماäِ الم�سلميَن

الدرُس 

السابَع عشَر
 lسير�Øت
lßØMو
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ْر فكِّ

ِة والتراحِم والتعاوِن والعدِل والم�ساواِة، فال يعاِمُل  َتقوُم العالقُة بيَن اأفراِد المجتمِع َعلى الأُخوَّ
َقاَل  ًما،  ذلَك محرَّ الإ�سالُم  وقْد جعَل  فعٍل،  اأْو  بكلمٍة  علْيِه  يعتدي  با�ستعالٍء، ول  اأخاُه  مْنُهْم  اأحٌد 
يُر اإَِلى  َر�سوُل  اهلل : »اْلُم�ْسِلُم اأَُخو اْلُم�ْسِلِم، ل َيْظِلُمُه َول َيْخُذُلُه، َول َيْحِقُرُه، التَّْقَوى َهُهَنا، ُي�سِ
اْلُم�ْسِلِم  َعَلى  اْلُم�ْسِلِم  ُكلُّ  اْلُم�ْسِلَم،  اأََخاُه  َيْحِقَر  اأَْن  رِّ  ال�سَّ ِمَن   Çٍاْمِر ِبَح�ْسِب  اٍت،  َمرَّ َثالَث  ْدِرِه  �سَ
ُد حرمَة اأعرا�ِس النَّا�ِس، وحفَظ  ُه« )1(، وقْد جاَءْت هِذه الآياُت الكريمُة توؤكِّ َحَراٌم: َدُمُه َوَماُلُه َوِعْر�سُ

َكراَمِتِهْم، مْن خالِل ما ياأتي:
خريِة مَن النَّا�ِس تحريُم ال�سُّ  - 1

ِمْنُهْم  وال�سخريِة  بالآخريَن  ال�ستهزاِء  مَن  ون�ساًء  الم�سلميَن رجاًل  الكريمُة  الآياُت  َرِت  حذَّ  
ا ُي�سبُِّبُه  اًل عمَّ قوًل وفعاًل؛ لأنَّ ذلَك اعتداٌء َعلى ما َخ�سَّ بِه اهللُ َتعالى الإن�ساَن مْن تكريٍم، َف�سْ
مْن فتنٍة وعداوٍة بيَن النَّا�ِس، فالَخْيريَُّة بيَن النَّا�ِس تكوُن بالتقوى والعمِل ال�سالِح، ولي�َس بغيِر 

ذلَك.
تحريُم اللَّْمِز   - 2

، اأْو باإ�سارٍة باليِد اأِو العيِن، وهذا �سلوٌك  يتهاوُن بع�ُس النَّا�ِس بالإ�ساءِة اإلى َغيِرهم بكالٍم خفيٍّ  
ٌم لما فيِه مْن َتقليِل �ساأِن الآخريَن، واإف�ساِد العالقاِت بيَنُهْم، ويوَم القيامِة يلقوَن جزاَءُهْم،  ُمحرَّ

َقاَل اهللُ َتعالى: {                                  } )�سورُةُ اْلُهَمَزِة، الآيُة 1(.

)1( �سحيُح م�سلٍم.

ي اإلى َوْحَدِة الم�سلميَن. امتثاُل قولِه َتعالى: {                           } )�سورُة الحجراِت، الآيُة 11( ُيوؤدِّ

Üِتحريُم التَّنابِز بالأَلقا  -3
الإ�سالُم  الآخريَن، وقْد �ساَن  اأماَم  ُيْحِرُجُه  اأْو  يكَرُهُه  بلقٍب  اأحٌد  ينادَيُه  األَّ  الإن�ساِن  مْن حقِّ   
لالإن�ساِن هذا الحقَّ بتحريِم اإيذاِء النَّا�ِس بالألقاِب، وكاَن النَّبيُّ  قْد غيََّر األقاًبا واأ�سماًء كاَن 

تفسيُر اآلياِت الكريمِة
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)1( م�سنُد الإماِم اأحمَد بِن حنبَل، وهَو �سحيٌح.
)2( متفٌق عليِه.

. )3( �سحيُح البخاريِّ

ُينادى بها اأ�سحاُبُه  قبَل الإِ�سالِم؛ مراعاًة ل�سعوِرِهْم، وحفاًظا َعلى كرامِتِهُم الإن�سانيِة.
وقـْد ورَد في �َسبِب ُنزوِل قوِله َتعاَلى: {                                                                                       }   
جُل الَّذي لُه  لى َر�سوُل اهلل  وكاَن منُهُم الرَّ )�سورُةُ الحجراِت، الآيُة 11(، اأنَُّه جاَء وفُد َبني �َسَلَمَة اإِ

ا�سماِن اأْو ثالثٌة، فكاَن اإذا ُدِعَي اأحٌد مْنُهْم با�سٍم مْن تلَك الأ�سماِء يكَرُه ذلَك، فنزلِت اْلآيُة)1(. 

ُر هذِه الآيُة ِمْن َتعييِر الم�سلِم بذنٍب  َقاَل اهلل َتعالى: {                                                 }. ُتَحذِّ
كاَن قِد ارتكَبُه َقبَل توَبِتِه، ما ِدللُة ذلَك؟

ء يىِّ نِّ ال�سَّ تحريُم الظَّ  -4
ا  بهِة، وعلْيِه األَّ يظنَّ باإخواِنِه اإلَّ خيًرا، اأمَّ ِع ال�سكِّ وال�سُّ ُه في موا�سِ ل ينبغي للم�سلِم اأْنَ ي�سَع نف�سَ  
اأَحكامٍ  اإطالِق  اإلى  ي  يوؤدِّ َدليٍل، وقْد  َغيِر  الإن�ساِن مْن  ٌم؛ لأنَُّه تعري�ٌس بكرامِة  ال�سيُئ فُمحرَّ الظنُّ 
ُل في الإِن�ساِن اأَنَُّه بريٌء مَن التَُّهِم، وَعلى الم�سلِم اأْن يترَك الريبَة  ظالمٍة عليِه مْن غيِر دليٍل، فالأ�سْ
�سوا،  نَّ اأكذُب الحديِث، ول تح�سَّ ، فاإنَّ الظَّ نَّ وال�سكَّ في النا�ِس، َقاَل َر�سوُل اهلِل : »اإياُكْم والظَّ

�سوا، ول تباغ�سوا، ول تدابروا، وكونوا عباَد اهلِل اإخواًنا«)2(.  ول تج�سَّ
�ِس تحريُم التَّج�سُّ  -5

ي اإلى انتهاِك  ا يوؤدِّ يعمُد بع�ُس النَّا�ِس اإلى تتبُِّع َعوراِت الآخريَن لك�ْسِف ما َخِفَي مْنها، ممَّ  
ِح اأ�سراِرِهْم، لذا يجُب َعلى الم�سلِم ترُك ما �ُسِتَر علْيِه مَن النَّا�ِس، والكتفاُء  حرماِتِهْم، وف�سَ
َعلى  �ِس  التَّج�سُّ مَن    النَّبيُّ  َر  حذَّ وقْد  ال�سرائَر،  يتولَّى  واهللُ  الظاهُر  فلنا  مْنُهْم،  َظهَر  بما 
بَّ في اأُُذَنْيِه الآنُُك  اأَخباِر النَّا�ِس، بقوِلِه : »مِن ا�ْسَتمَع اإلى َحديِث َقوٍم وُهم َلُه َكاِرُهوَن �سُ

�سا�ُس الُمذاُب( َيْوَم اْلِقيامِة«)3(. )الرَّ
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)1( �سنُن اأبي داوُد، وهَو حديٌث �سحيٌح.

ِل بيَن النَّا�ِس ُهَو التَّقوى، َقاَل  ثمَّ ُختمِت الآياُت الكريمُة بقاعدٍة �سموليٍَّة هَي اأنَّ ِمعياَر التَّفا�سُ
اَء،  اهلل َتعالى: {                                        } )�سورُةُ الحجراِت، الآيُة 13(، فالنَّا�ُس كلُُّهْم مْن اآدَم َوَحوَّ

فـال تفاُخَر بيَنُهْم، وما جعَلَهُم اهللُ َتعالى مْن منابَت �سّتى اإلَّ ِمْن اأَجِل التَّعاُرِف في ما َبيَنُهْم.

اأحترُم كرامَة الإِن�ساِن، فال اأعتدي علْيها.  - 1
ل اأتفاخُر على اأحٍد ب�سيٍء.  - 2

اأحِر�ُس على دواِم الأُلفِة والمحبَِّة بيَن النا�ِس.  - 3
ِه، واأطُلُب اإليِه اأَْن ُي�ساِمَحني. اأعتذُر ِلَمْن اأَْخَطاأُْت ِبحقِّ  - 4

تحريُم الِْغيبِة  -6
ِت  ُر بها اأماَم النَّا�ِس، وقْد َعر�سَ هِّ الُم�سلُم يحِر�ُس َعَلى �َسْتِر َعوراِت النَّا�ِس وزلِتِهْم، فال ُي�سَ  
ليمُة، في م�سهِد َمْن ينتهُك ُحرمَة اأخيِه  ى مْنها النُّفو�ُس ال�سَّ الآياُت الكريمُة الِغيبَة ب�سورٍة تتاأذَّ
عْن  فاَع  الدِّ ي�ستطيُع  الغائَب ل  بالمْيِت؛ لأنَّ  الغائَب  و�َسبََّهِت  لحِمِه،  باأكِل  الَميِِّت  الم�سلِم 
اأَْن  النَّا�َس  يغتاُب  َمْن  فَعَلى  النَّا�ِس؛  بيَن  الثَّقِة والمحبَِّة  �َسبٌب لنعداِم  ِه كالمْيِت، والِغيبُة  نف�سِ

َيُتوَب اإِلى اهلِل َتعالى.

تدبَّْر

اِنه وَلْم َيْدُخِل الإيماُن قلَبُه: ل َتغتاُبوا الم�سلميَن، ول  َقاَل َر�سوُل اهلل : »َيا َمع�سَر َمْن اآمَن ِبل�سَ
تتَِّبُعوا َعوراِتِهْم، فاإنَُّه مِن اتَّبَع عوراِتِهْم يتَّبُع اهللُ عورَتُه، ومْن يتَّبُع اهللُ عورَتُه يف�سُحُه في بيِتِه« )1(، 

�ِس في الإِيماِن. ابَق، َوا�ستخرْج ِمنُه اأثَر الِغيبِة والّتَج�سُّ تدبَِّر اْلَحديَث ال�سَّ

واهَد على ُحرمِة التَّفاُخِر بيَن  ِة اْلَوداِع، وا�ستخرْج منَها ال�سَّ ارِجْع اإلى ُخطبِة النَّبيِّ  في َحجَّ
النَّا�ِس على َغْيِر اأَ�سا�ِس التَّقوى.

نشاٌط بيتيٌّ

القيُم المستفادُة مَن اآلياِت
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ْح ذلَك. الأ�سُل في العالقِة بيَن النَّا�ِس اأنَّها تقوُم َعلى المحبَِّة والأُلفِة، و�سِّ  - 1
فاٍت ل تليُق ِبَكرامِة الإِن�ساِن، حذَرْت مْنها الآياُت اْلكريمُة. اذكْر ثالَثَة ت�سرُّ  - 2

ْتها الآياُت للِغيبِة؟ ورُة الَّتي عر�سَ ما ال�سُّ  - 3
ما الحكمُة ِمْن َتحريِم ما ياأتي:  - 4

جـ- الظنُّ ال�سيُئ. ب - اللَّمُز.   خريُة.    اأ    - ال�سُّ  
ما الآيُة الَّتي ُت�سيُر اإِلى كلٍّ ِمَن اْلِقَيِم الآتيِة:  - 5

ي َنف�سي، ول اأُقلُِّل مْن �ساأِن الآخريَن.  اأ    - ل اأُزكِّ
ب - ل اأتتبَُّع َعَوراِت النَّا�ِس. 

جـ - ل اأَُعيُِّر اأَحًدا بذنٍب ارتكَبُه ثمَّ َتاَب َعْنُه.           
مًة. اُء ُمفخَّ هاِت مو�سَعْيِن مَن الآياِت الَكريمِة تكوُن فيهما الرَّ  - 6

األسئلُة
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َعزَّ  َمع�سيِتِه  في  الوقوِع  ِمَن  وَيحَذُر  ُحُرماِتِه،  وَتعظيِم  َتعالى،  اهلِل  َطاعِة  عَلى  الم�سلُم  َيحِر�ُس 
اِئيَن  اٌء َوَخْيُر الَخطَّ ُه فيخطُئ، قاَل َر�سوُل اهلِل : »ُكلُّ اْبِن اآَدَم َخطَّ ، ولكْن قْد تِزلُّ اأحياًنا نف�سُ َوجلَّ
غيرُة، ومْنها الكبيرُة، والُم�سلُم  اُبوَن«)1(، وتتفاوُت تلَك اْلأخطاُء في ِعَظِمها؛ فمْنها الذنوُب ال�سَّ التَّوَّ
ماأموٌر بَتَجنُِّبها جميِعها، قاَل اهللُ َتعاَلى: {                                                               } )�سورُة النَّجِم، 

ُف اْلكبائَر، وحكَم مرتكِبها، وخطورَتها. ر�ِس �سنتعرَّ الآيُة 32(، وفي هذا الدَّ

َر النَّبيُّ  ِمْن َجميِع  ِهَي الذنوُب العظيمُة التي اقترنْت بالوعيِد ال�سديِد مَن اهلِل تعالى، وقد حذَّ
ناِر  في  �ساحَبها  توقُع  لأنها  والمهِلكاِت؛  الموبقاِت  اها  و�سمَّ ْكِر  بالذِّ منَها  �سبًعا  واأفرَد  الكبائِر، 
؟  ُهنَّ َوَما  اهلِل،  َر�ُسوَل  َيا  َقاُلوا:  اْلُموِبَقاِت«،  ْبَع  ال�سَّ »اْجَتِنُبوا  فقاَل:  �سبًبا في هالكِه،  جهنََّم وتكوُن 
الَيِتيِم،  َماِل  َواأَْكُل  َبا،  الرِّ َواأَْكُل   ، ِبالَحقِّ اإِلَّ  اهللُ  َم  َحرَّ الَِّتي  النَّْف�ِس  َوَقْتُل  ْحُر،  َوال�سِّ ِباهلِل،  ْرُك  َقاَل:»ال�سِّ

َناِت اْلُموؤِْمَناِت اْلَغاِفاَلِت«)2(. ْحِف، َوَقْذُف اْلُمْح�سَ َوالتََّولِّي َيْوَم الزَّ
َيا  َبَلى  ُقْلَنا:  اْلَكَباِئِر؟«  ْكَبِر  ِباأَ اأَُنبُِّئُكْم  فقاَل:)»اأََل  الكبائِر،  باأكبِر  ها  بع�سَ   النَّبيُّ  َف  و�سَ وقْد 
وِر،  َر�ُسوَل اهلِل، َقاَل:»اْلإِ�ْسَراُك ِباهلِل، َوُعُقوُق اْلَواِلَدْيِن«، َوَكاَن ُمتَِّكًئا َفَجَل�َس، َفَقاَل:»اأََل َوَقْوُل الزُّ

وِر«، َفَما َزاَل َيُقوُلَها، َحتَّى ُقْلُت: َل َي�ْسُكُت()3(. وِر، َو�َسَهاَدُة الزُّ وِر، اأََل َوَقْوُل الزُّ َو�َسَهاَدُة الزُّ
م، ومثاُل ترِك الواجِب: ترُك ال�سالِة،  ومن هذِه الكبائِر، ما يكوُن ترًكا لواجٍب اأْو فعاًل ِلمحرَّ

راِت. ومثاُل فعِل المحّرِم: �سرُب الخمِر اأْو تعاطي المخدِّ
)1( م�ستدرُك الحاكِم، وهَو حديٌث �سحيٌح.

)2( متفٌق عليِه. 
)3( متفٌق عليِه.

oôFÉÑµdG

الدرُس

 الثامن عشر

َر النَّبيُّ  ِهَي الذنوُب العظيمُة التي اقترنْت بالوعيِد ال�سديِد مَن اهلِل تعالى، وقد حذَّ

 الكبائُر
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ُب اإلْيهـــا، قاَل اهللُ تعــاَلى:  َيجُب عَلى الم�سلِم اجتنـاُب الكبائِر، والبتعــاُد عْن كلِّ مــا يقرِّ
{                                                               } )�سورُة الإ�سراِء، الآيُة 32(، واإذا وقَع الم�سلُم في مع�سيٍة؛ 
اإلى التوبِة مْنها، واأْن ل ي�ستخفَّ بال�سغيرِة؛ لأنَّ  اأْن ي�سارَع  اأْم كبيرًة، فعليِه  غيرًة  �سواٌء اأكانْت �سَ

الإ�سراَر عليها قْد يوؤدي اإِلى الُوقوِع في الكبيرِة.

قوَلُه تعالى:{                    
                               } )�سورُة الزمِر، الآيُة 53(، ُمبيًِّنا اأثَر التَّوبِة في َت�سحيِح �ُسلوِك اْلُم�سلِم.

تدبَّْر

َبُه، واإْن  اإنَّ الذي يرتكُب الكبيرَة عا�ٍس يجُب عليِه التوبُة، واأمُرُه بعَد ذلَك اإلى اهلِل؛ اإْن �ساَء عذَّ
�ساَء غفَر َلُه.

ْر َفكِّ

وِر مْن اأْكَبِر الَكبائِر؟ ِلماذا َعدَّ النَّبيُّ  ُعقوَق الَواِلَدْيِن، وَقوَل الزُّ

Mكُم مرتكÖِ الكبيرِةKانيkا

ناقُشْ

ُه مَن الزلِل في ظلِّ متغيراِت الحياِة الحديثِة، والنفتاِح  اأْن يحفَظ نف�سَ ِللم�سلِم  كيَف يمكُن 
؟ ِل الجتماعيِّ على و�سائِل التوا�سُ
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�سوُل  ِمَن ارتكاِب الكبائِر لخطورِتها على ُمرتِكِبها وعَلى المجتمِع، وِمْن هذِه  َر الرَّ حذَّ
الأخطار:

اهللُ  قاَل  بهـا،  َير�سى  الَّذي  المجتمـِعِ  وعَلى  ُمـرتِكِبهـا،  َعَلى  تعـاَلـى  اهلل  �ُسْخـَط  تجِلـُب  اأنَّها   - 1
تعاَلى: {                                                                                                     } 
)�سورُة الأنفاِل، الآيُة 25(.

بُِّب النِّزاعاِت والخ�سوماِت بيَن اأَْفراِد المجتمِع، وَتزَرُع البغ�َس والعداوَة فيِه. اأنَّها ُت�سَ  - 2
َد اأمَن المجتمِع وا�ستقراَرُه؛ لوجوِد اأفراٍد فيِه َيعتدون على اأَْنُف�ِس النَّا�ِس، واأمواِلِهْم،  اأنَّها ُتهدِّ  - 3

ِهْم، وعقوِلِهْم. واأعرا�سِ
رَر والأذى ِبَمْن َيفَعُلها في ِج�ْسِمِه وَعْقِلِه و�ُسُلوِكِه. اأنَّها ُتلِحُق ال�سَّ  - 4

�سرَع الإ�سالُم ِمَن الأحكاِم ما تكفُل ِللمجتمِع اأمَنُه و�سالَمَتُه، وفَق منهجيِن، هما:

المنهُج الوقائيُّ  - 1

يقوُم على منِع ُحدوِث الكبائِر قبَل ُوقوِعها، ومْن ذلَك ما ياأتي:  
تعزيُز تقوى اهلِل عزَّ َوجلَّ وطاَعِتِه في اْلمجتمِع. اأ    - 

اختيـاُر الأ�سـدقاِء ذوي الأخـالِق الح�سنـِة الذيَن يحافظـوَن عَلى عمـِل الخيِر وتـرِك  ب - 
ماِت. المحرَّ

َغـر�ُس النتمـاِء اإلى المجتمـِع َوُحبِِّه والمحافظـُة على قيِمـِه، حتَّى يكوَن كـلُّ فرٍد فيِه  جـ - 
ُعن�سًرا اإيجابيًّا.

ت�سويُر الكبائِر والمنكراِت ب�سورٍة قبيحٍة للتَّحذيِر مْنها. د   - 

اأخ£اُر ارتكاÜِ الكبائِر على الØرOِ والمجتمِ™Kالثkا

ا kمايِة المجتمِ™ مَن الكبائِررابعM πُُُسب�
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ناقْش

2-  المنهُج العالجيُّ

يقوُم على عالِج الكبائِر بعَد وقوِعها، وذلَك بما ياأتي:  
المعا�سي، والأخُذ  َتْرِك  المذنبيِن علْيها، وم�ساعدُتُهْم على  التَّوبِة وت�سجيُع  باِب  فتُح  اأ    - 

باأيدِيِهْم حتَّى يكونوا اأفراًدا �سالحيَن في المجتمِع.
د ذلَك ما ُرِوَي عِن اْبِن َم�ْسُعوٍد  ت�سجيُع اْلمذنبيَن على القياِم بالأعماِل ال�سالحِة، ُيوؤكِّ ب - 
 : ـاَب ذنًبا، َفــاأََتى النَِّبيَّ ، َفـاأَْخَبـَرُه َفـاأَْنــَزَل اهللُ َعـزَّ َوَجــلَّ  اأنَّـُه قـاَل:»اإِنَّ رجاًل اأَ�سَ
{                                                                                                  } )�سورُة هوٍد، الآيُة 114(

ِتي ُكلِِّهْم«)1(. ُجـُل: َيا َر�ُسوَل اهلِل، اأَِلَي َهَذا؟ َقاَل: »ِلَجِميِع اأُمَّ          َفَقـاَل الرَّ

)1(  متفٌق عليِه.

مَع مجموعِتَك اأثَر العمِل ال�سالِح ومخاطبِة النا�ِس بالكلمِة الطيبِة والموعظِة الح�سنِة في  اإر�ساِء 
القيِم والأخالِق الحميدِة في المجتمِع ووقايِتِه مَن الأخالِق ال�سيئِة.

ت�سريُع الُعقوبِة على اْلُمجرميَن؛ حمايًة لأمِن الفرِد َوالمجتمـِع، قاَل اهللُ َتعالى:{ جـ - 
   } )�سورُة اْلبقرِة، الآيُة 179(. 

قاَل اهللُ تعالى: {

                        } )�سورُة البقرِة، الآيتاِن 278-279(، اكتْب َتقريًرا ُتبيُِّن فيِه ُخطورَة التعامِل بالربا 
. َعَلى الفرِد والمجتمِع في �سوِء الآياِت الكريمِة، ثمَّ اقراأُْه على زمالِئَك في ال�سفِّ

نشاٌط بيتيٌّ
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ْح حكَم مرتكِب الكبيرِة. و�سِّ  - 1
اذكْر ثالًثا مَن الكباِئِر.  - 2

اذكْر اأثريِن مْن اآثاِر ارتكاِب الكبيرِة في الفرِد والمجتمِع.  - 3
ْحُه. �سرَع الإ�سالُم منهًجا وقائيًّا لمنِع ارتكاِب الكبائِر، و�سِّ  - 4

لوكاِت الآتيَة اإلى كبيرٍة و�سغيرٍة: �سَنفِّ ال�سُّ  - 5
الَة؛ لأنَُّه يعتقُد اأَنَّها لي�سْت فري�سًة. اأ    - ترَك �سخ�ٍس ال�سَّ

ب - اأفطَر خالٌد في رم�ساَن متعمًدا.
م�ِس تهاوًنا بها. جـ - �سلَّى م�سلٌم �سالَة اْلفجِر بعَد طلوِع ال�سَّ

األسئلُة
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�سورُة يو�سَ∞ عليِ¬ ال�سالُم
الBياäُ الكريمُة )67 - 81)

قاَل اهللُ تَعالى:

(1) pAG sôdG pΩÉµMCG ≈∏ nY läÉ≤«Ñ£J

الدرُس 

التاسَع عشَر
التالوُة 

والتجويُد 

ُق َأْتُلو َوُأَطبِّ
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اِء فيها؛ تفخيًما، اأْو ترقيًقا: اأُ�سنُِّف الكلماِت الآتيَة ح�سَب حاِل الرَّ  - 1
)             ،            ،                         ،                   ،            ،               ،        ،             (  

اِء تØخيُم الرَّ

اِء ترقيُ≤ الرَّ

اِء مْن حيُث التَّفخيُم اأِو التَّرقيُق في الكلماِت الآتيِة؛ و�ساًل، ووقًفا: اأُبيُِّن حاَل الرَّ  - 2
.)            (          ،)            (           ،)            (           ،)            (           ،)            (               

اأَْنِطُق الكلماِت الآتيَة جيًِّدا:  - 3
.)            ،           ،               ،                   ،              ،             ،            ،            ،            (  

: ريِف )�سورِة يون�َس(، ثمَّ اأرجُع اإلى الم�سحِف ال�سَّ
1 - اأتلو الآياِت الكريمَة )90-109(، ُمراعًيا اأَْحَكاَم التَّفخيِم َوالتَّرقيِق. 

ا ياأتي: اِء َوترقيِقها في كلٍّ ممَّ 2 - اأَنطُق موا�سَع تفخيِم الرَّ
.)           ،        ،      ،            ،              ،                 ،        ،            (      

ُم تعلُّمي وأدائي أقوِّ

التالوُة البيتيُة
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الإيماِن،  اإلى  قوِمِه  دعوِة  في    يون�ُس  اهلِل  نبيُّ  ا�ستمرَّ 
وا على كفِرِهْم وعناِدِهْم وتكذيِبِهْم،  لكنَُّهْم لْم ي�ستجيبوا، واأ�سرُّ
فلْم يياأ�ْس مْن اإيماِنِهْم، ووا�سَل دعوَتُهْم، وتحذيَرُهْم ِمْن عذاِب 
َب  َغ�سِ الكُفِر  على  َقوِمِه  اإ�سراِر  وبعَد  وعقوبِتِه.  َلُهْم  تعالى  اهلِل 

يون�ُس  مْنُهْم، ورحَل عْنُهْم َقاطًعا الأمَل مْن اإِيماِنِهْم.
اُبها ل�سبٍب ما بعمِل  ركَب يون�ُس  �سفينًة، ف�سارْت في ُعر�ِس البحِر بَمْن فيها، فقام ُركَّ

الُم بناًء عَلى قـوِلِه تعـاَلى: { مع زمــالئَك العالقَة بْيَن ر�ســالِت الأنبيــاِء علْيُهُم ال�سَّ
 

.{                                                                                                     
 )�سورُةُ الن�ساِء، الآيتان 164-163(.

فدعاُهْم  العراِق،  في  المو�سِل  اأر�ِس  في  نينوى  اأهِل  اإلى  نبيًّا    يون�َس  َتعالى  اهللُ  اأر�سَل 
ُروا في خلَق ال�سماواِت  اأْن يتفكَّ اإلْيِهْم  َتعالى وْحَدُه وترِك عبادِة الأ�سناِم، وطلَب  اإلى عبادِة اهلِل 
ِهْم، ليدركوا اأنَّ لهذا الكوِن خالًقا عظيًما هَو اهللُ عزَّ وجلَّ الَّذي ي�ستحقُّ  والأر�ِس، وفي خلِق اأنف�سِ

اأْن ُيعبَد وحَدُه ُدون �سواُه.

ناِقْش

معلومٌة إثرائيٌة

الأنبيــــاُء ل يهاجـروَن عـْن 
بلداِنِهــــْم واأقـواِمِهــــْم اإلَّ 

بَوحٍي مَن اهلِل تعالى.

oΩÓ°ùdG p¬«∏Y o¢ùfƒj p̂ G t»Ñnf
( p¿ƒ qædG hP)

الدرُس 

العشروَن

 موِقُ∞ َقوِم النبيِّ يون�َس  مْن Oعوِتِ¬
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ِهْم في البحِر، فكـاَن ا�سُم يون�َس  مْن بيِن الَّذين وقَعِت علْيِهُم القرعُة )الختياُر(،  ُقرعٍة لإِلقاِء بع�سِ
فاأُْلِقـَي في البحـِر، فـاأر�سَل اهللُ تعاَلى حوًتا فابتلَع يون�َس ، قــاَل اهللُ تعالى: {

{           
) �سورُةُ ال�سافاِت، الآياُت 142-139(.

َل على قوِمِه ولْم ي�سبْر  اأدرَك يون�ُس  وهَو في بطِن الحوِت اأنَُّه في �سيٍق �سديٍد، واأنَُّه تعجَّ
واإخال�ٍس حتى  ب�سدٍق  ويدعوُه  اإِلْيِه  ويتوُب  وي�ستغفُرُه  وي�سبُِّحُه  تعالى  اهللَ  يذكُر  فاأخَذ  علْيِهْم، 
اُه  الُم�سبِّحيَن، فنجَّ ؛ لأَنَُّه كاَن مَن  َتعالى لدعاِء �سيِدنا يون�َس  الفرُج،  وا�ستجاَب اهللُ  جاَءَه 
مَن ال�سيِق والظلماِت والخوِف الذي يعانيه، واألقاُه الحوُت على ال�ساطىءِ  في العراِء، واأنبَت اهللُ 
َتعالى عليِه نبتَة اليقطيِن، َفبقَي َتحَت ظلِّها ياأكُل مْن َثمِرها حتَّى عافـاُه اهلُل َتعالى، َقاَل اهللُ تعالى: 

}
                                           } )�سورُةُ ال�سافاِت، الآياُت 146-143(.

فوقَع  اأهِلها،  مْن  تقترُب  بداأَْت  نينوى  مِن    يون�َس  ُخروِج  بعد  العذاِب  ُنُذُر  وكاَنْت 
ْهم واأ�ساَبُهُم الهلُع، فاأدركوا اأنَّ يون�َس  كاَن �سادًقا في اإنذاِرِه لُهْم، وعادوا  الخوُف في نفو�سِ

َى اهللُ َتعالى اأْن يغفَر َلُهْم. قوا وَنِدموا وتابوا ع�سَ دَّ اإلى الحقِّ فاآمنِوا و�سَ
ا �سَدقوا في َتوَبِتِهْم واإيماِنِهْم، قاَل اهللُ تعالى: { عندئٍذ ك�سَف اهللُ َتعالى عْنُهُم العذاَب لمَّ

 
     } )�سورُةُ يون�َس، الآيُة 98(.

ناِقْش

)1( م�ستدرُك الحاكِم، وهَو �سحيٌح.

نيا َدَعا ِبِه ُيفّرُج  قاَل ر�سوُل : »األ اأخبُرُكُم ب�ْسيٍء اإذا َنَزَل َبرُجٍل مْنُكْم َكرٌب اأْو َبالٌء مْن بالَيا الدَّ
َعْنُه؟ فقيَل لُه : َبَلى. فقاَل : ُدعاُء ِذي النُّوِن )يون�َس (:« ل اإِلَه اإِلَّ اأَْنَت �ُسبحاَنَك اإنِّي كْنُت ِمَن 

ريِف. الظالميَن« )1(، ناق�ْس زمالَءَك في اأَثِر الدعاِء في تفريِج الَكْرِب وفَق هدِي الحديِث ال�سَّ
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تعالى  اهللَ  يعبدوَن  فوجَدُهْم  باإيماِنِهْم،  العذاِب  مَن  نجوا  الذيَن  َقوِمِه  اإلى    يون�ُس  عاَد 
�ساِد، وعا�سـوا  يَن ويهِديِهْم �َسبيَل الرَّ دونُه، وكاَن عددُهْم اأكثَر مْن مئِة األٍف، فاأخَذ يعلُِّمُهُم الدِّ ويوحِّ

حيـاًة َكريمــًة في ِظـلِّ الإيماِن، قـال اهللُ تعـالَى: {                                                     
                         } )�سورُةُ ال�سافاِت، الآيتاِن 147- 148(. 

لى الخيِر. اأَ�سبُر على النَّا�ِس عنَد دعوتِهْم اإِ  - 1
اأَتوُب اإلى اهلِل تعالى دائًما، واأُكثُر مَن ال�ستغفاِر.  - 2

اأَذكُر اهللَ تعالى في اإ�سراري واإْعالني.  - 3
اأَدعو اهللَ تعالى في الرخاِء وال�سدِة.  - 4

ُم ما ُيحّبُه اهللُ تعالى على هوى النف�ِس. اأُقدِّ  - 5

وموقِف  دعوِتِه  مْن  قوِمِه  موقِف  بيَن  وقارْن  قوِمِه،  مَع    يون�َس  ق�سَة  باأ�سلوِبَك  لخ�ْس 
الأقواِم الأخرى مْن دعوِة اأنبياِئِهْم علْيُهُم ال�سالُة وال�سالُم.

نشاٌط بيتيٌّ

القيُم الم�ستØاOُة مْن قüسِة يون�َس K الثkا

عوOُة يون�َس  اإِلى قوِمِ¬Kانيkا
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�ُسُل جميًعا؟ اإِلَم دعا الرُّ  - 1
َر يوُن�ُس  الخروَج مْن نينوى؟ لماذا قرَّ  - 2

ِح التغيَُّر الذي حدَث في موقِف قوِم النبيِّ يون�َس  مْن دعوِتِه. َو�سِّ  - 3
حيحِة: �سْع دائرًة حوَل رمِز الإِجابِة ال�سَّ  - 4

: ُب ِبذي النُّوِن هَو النبيُّ )1( الُمَلقَّ  
  . ب - مو�سى   . عي�سى - اأ 
  . يون�ُس - د                       . سالٌح� - جـ 

)2( ال�سجرُة التي كاَن �سيُدنا يون�ُس  ي�ستظلُّ بها وياأكُل مْنها هَي:  
ب - اليقطيُن.              يتوُن.              - الزَّ اأ 

- الرماُن. د  - النخيُل.                     جـ 

: 3( كاَن م�سيُر قوِم يون�َس(  
يِح. ب - العذاَب بالرِّ - النجاَة مَن العذاِب بعَد اإيماِنِهْم.   اأ  
- العذاَب بالغرِق. د  - اإمهاَل عذاِبِهْم اإلى يوِم القيامِة.  جـ 

األسئلُة
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ومعامالِتِهْم،  في حياِتِهْم  النا�ُس  اإليها  يحتاُج  التي  المعامالِت  مَن  كثيٍر  اأحكاَم  الإ�سالُم  نظَم 
ومْنها الإجارُة،  َفما الإجارُة؟ وما اأحكاُمها؟

ُم فيِه اأحدُهما لالآخِر منفعًة م�سروعًة مقابَل اأجٍر معلوٍم. الإجارُة: َعقٌد بيَن طرفيِن يقدِّ
والإجارُة مَن العقوِد الم�سروعِة،  لقوِلِه تعـالى: {                                     

             } )�سـورُةُ الق�س�ِس، الآيـُة 26(. وقِد ا�ستـاأجَر النَّبُي  َرجاًل مْن قري�ٍس 
ليدّلَُّه على طريِق الهجرِة مْن مكَة اإلى المدينِة المنورِة )1(.

زِق والمعا�ِس  ِة عْنُهْم، وتوفيِر �ُسبِل الرِّ �ُسِرَعِت الإجارُة للتي�سيِر على النا�ِس َوَرْفِع الحرِج والم�سقَّ
لُهْم، فالنَّا�ُس يحتاُج بع�سُهم اإلى بع�ٍس لق�ساِء حوائِجِهْم، فالطبيُب مثاًل يحتاُج اإلى ال�سائِق، والمعلُِّم 

اِد، ومْن ل يملُك بيًتا! يحتاُج اإلى اأن ي�ستاأجَر بيًتا، وهكذا... يحتاُج اإلى الحدَّ

تنق�سُم الإجارُة اإلى نوعيِن:

النوُع الأوُ∫: اإجارُة الأ�سياِء
كوِب، وتاأجيُر  راعِة، وال�سياراِت للرُّ ْكنى، والأَْر�ِس للزِّ ومْن �سوِرها: ا�ستئجاُر المنازِل لل�سُّ

الأدواِت المتنوعِة لالنتفاِع ِبها.

)1( م�ستدرُك الحاكِم، وهَو �سحيٌح.

oIQÉLE’G

الدرُس

 الحادي والعشروَن

kسروعيتُهااأولûهوُم الإجارِة ومØم

اأنواُع الإجارِةKانيkا
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ِة الإجارِة،  ِر والُم�ستاأِجِر( اللتزاُم ِبما اتَّفقا علْيِه في الَعْقِد كُمدَّ  يجُب على طرَفي الَعْقِد )الموؤجِّ
ِد وعدِم  الوقِت المحدَّ ِر في  بِه، ودفِع  الأجرِة للموؤجِّ لينتفَع  للُم�ستاأِجِر  الماأجوِر  ال�سيِء  وت�سليِم 
اإلَّ في حدوِد  ي�ستعمَلُه  واأْن ل  الماأجوِر،  المحافظُة على  الُم�ستاأِجِر  دفِعها، وعلى  المماطلِة في 

المنفعِة المن�سو�ِس عليها في الَعْقِد.
ا ِكتابُة َعْقِد الإجارِة والإ�سهاُد علْيِه وفَق الأ�سوِل؛ حفاًظا على ُحقوِق الطرفيِن. ُي�ستَحبُّ اأي�سً

النوُع الثانـي: اإجارُة الأ�سخا�ِس
مْن �سوِرها: ا�ستئجاُر العامِل، والخيَّاِط، والطبيِب، والخادِم، والموظِف للقياِم على خدمِة 

النَّا�ِس ورعايِة �سوؤوِنِهْم وم�سالِحِهْم.

َقاَل  َقاَل:    ُعَمَر  ْبِن  اهلِل  َعْبِد  فعْن  ُه،  الأجيِر حقَّ اإعطاِء  �ُسرعِة   على  �سوُل  الرَّ  وقْد حثَّ 
َر�ُسوُل اهلِل : »اأَْعُطوا الأِجيَر اأَْجَرُه َقْبَل اأَْن َيِجفَّ َعَرُقُه«)1(.

معاملًة  الخدِم  ُمعاملِة  على  ُه، وحثَّ  حقَّ اإعطاِئِه  وعدِم  الأجيِر  ُظْلِم  ِمْن  الإ�سالم  َر  وقْد حذَّ  
ذرٍّ  اأَِبي  فعْن  يِن،  الدِّ اأِو  الإن�سانيِة  في  لنا  اإخواٌن  فُهْم  ح�سنًة؛ 
الغَفاريِّ ، َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهلِل : »اإِنَّ اإِْخَواَنُكْم َخَوُلُكْم 
َجَعَلُهُم اهللُ َتْحَت اأَْيِديُكْم، َفَمْن َكاَن اأَُخوُه َتْحَت َيِدِه، َفْلُيْطِعْمُه 
َفاإِْن  َيْغِلُبُهْم،  َما  ُتَكلُِّفوُهْم  َوَل  َيْلَب�ُس،  ا  ِممَّ َوْلُيْلِب�ْسُه  َياأُْكُل،  ا  ِممَّ

َكلَّْفُتُموُهْم َما َيْغِلُبُهْم َفاأَِعيُنوُهْم«)2(. 

)1( �سنُن ابِن ماجه، وهَو �سحيٌح.
. )2( �سحيُح البخاريِّ

ْم تعلَّ

َخَولُُكْم: َخَدُمُكُم.        

تَْحَت اأَيِْديُكُم : ِفي ِرعاَيِتُكْم.       

َعِن  َيْعَجُزوَن  َما  يَْغِلبُُهْم:  َما 

اْلِقياِم ِبِه.

ْر فكِّ

. مَع زمالِئَك في الأ�ساليِب الح�سنِة التي ينبغي اأْن ُيعاَمَل بها الخدُم وفَق توجيهاِت الر�سوِل
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ْل َعْقَد  الإيجاِر الآتي وامالأُْه. تاأمَّ
نشاٌط بيتيٌّ

اأعِط اأمثلًة مْن واقِع حياِتَك العمليِة على الإجارِة.
نشاٌط ختاميٌّ

عقـد اإيجـار
املـ�ؤجـــــــــــــــــر: 

امل�ستـ�أجــــــــــر:  

جن�س امل�أج�ر:  

م�قع امل�أجـ�ر:   

كيفية ا�ستعم�ل امل�أج�ر:

ت�ريـخ ابتــداء الإيجـــ�ر:

مـدة الإيج�ر:

بدل الإيج�ر: 

كيفيــة اأداء البـدل: 

ت�ابع امل�أج�ر التي ا�ستلمه� امل�ست�أجر:

مبوجب هذا العقد املوقع من الطرفني بر�شائنا واتفاقنا و على الوجه املحرر اأعاله ومبوجب ال�شروط الآتية فقد 

مت هذا العقد:
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ما معنى الإجارِة؟  -1
هاِت دلياًل على م�سروعيِة الإجارِة.  -2
بيِِّن الحكمَة مْن م�سروعيِة الإجارِة.  -3

( اأَماَم الت�سرِف ال�سحيِح، وكلمِة  بيِِّن الحكَم ال�سرعيَّ َفي المواقِف الآتيِة، بو�سِع كلمِة )ي�سحُّ  -4
( اأماَم الت�سرِف الخطاأَ: )ل ي�سحُّ

رِة لح�ساٍم مَع اأَنَّه دَفَع الأُجرَة َلُه. ُر َت�سليَم الأر�ِس الموؤجَّ اأ     - )          ( رَف�َس الموؤجِّ
ْكنى فَجَعَلُه َمْخَبًزا. ب - )          ( ا�ستاأجَر اأحمُد بيًتا لل�سُّ

جـ  - )          ( دفَع عمٌرو اأُْجرَة المحلِّ الَّذي ا�ستاأجَرُه مْن �سعيٍد ح�سَب اتِّفاِقِهما. 
َنٍع عماًل مْن بلِدِهْم  للعمِل معُه واتََّفَق مَعُهْم على اأَْجٍر  د    - )          ( ا�ستقدَم  �ساحُب م�سْ

�َس مْن اأُجوِرِهْم.           ُمَعيَِّن، وبعَد ُمبا�سرِتِهُم العمَل َنقَّ
هـ  - )          ( َوثََّق زيٌد َعْقَد ا�ستئجاِر اْلَمكتِب الَّذي ا�ستاأَجَرُه مْن �سعيٍد.

و   - )          ( اأََمَرْت امراأٌة خادَمَتها  ِبعمٍل َفوَق طاقِتها.
�سنِِّف الأمثلَة الآتيَة اإِلى اإِجارِة الأ�سياِء اأْو اإِجارِة الأ�سخا�ِس، كما في الجدوِل التالي:  - 5

اأ     - ا�ستاأجَر خالٌد عاماًل فنِّيًّا لإ�سالِح �سيارِتِه.
فِّ التا�سِع لزيارِة داِر الم�سنيَن. ب - ا�ستاأجَر المديُر حافلًة لطلبِة ال�سَّ

جـ  - ا�ستاأَجَرْت فاطمُة خادمًة لتنظيِف البيِت.
د    - ا�ستاأجَر �سعيٌد محا�سًبا لتدقيِق ح�ساباِتِه.

هـ  - ا�ستاأجَر محموٌد خاّلطَة اأ�سمنٍت لبناِء �ُسوٍر.

اإجارُة الأ�سخا�ِساإجارُة الأ�سياِء

األسئلُة
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�سورُة يو�سَ∞ عليِ¬ ال�سالُم
الBياäُ الكريمُة )82 - 98)

قاَل اهللُ تعالى:

(2) pAG sôdG pΩÉµMCG ≈∏Y läÉ≤«Ñ£J

الدرُس 

الثاني والعشروَن
التالوُة 

والتجويُد 

ُق أتلو وُأطبّ
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اِء مْن حيُث التفخيُم اأِو الترقيُق في الكلماِت الآتيِة: ُق بيَن اأْحواِل الرَّ 1 - اأُفرِّ
.            ،       ،                ،     ،           

اَء جيًدا في الكلماِت الآتيِة: اأنطُق الرَّ  - 2
.            ،         ،             ،     

اِء تفخيًما وترقيًقا في حالتي الو�سِل والوقِف في الكلماِت الآتيِة: اأُبيُِّن حاَل الرَّ  - 3
.)         (            ،)         (       ،)         (           

التالوُة البيتيُة 

: اأرجُع اإلى الم�سحِف ال�سريِف )�سورِة اإبراهيَم(، ثمَّ
1 - اأتلو الآياِت الكريمَة )1-23(، ُمراعًيا اأحكاَم التالوِة والتجويِد. 

ا ياأتي: 2 - اأ�ستخرِج مثاًل واحًدا على كلٍّ ممَّ
اأ    - راٌء مرققٌة.  

ب - راٌء مفخمٌة.  
جـ - راٌء مرققٌة في حالِة الو�سِل، ومفخمٌة في حالِة الوقِف علْيها.   

ُم تعلُّمي وأدائي أقوِّ
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يحثُّ ر�سوُل اهلِل  على فعِل اْلَخيِر والدعوِة اإلْيِه، 
واأْن ُيفّكَر الإن�ساُن في و�سائَل جديدٍة لفعِل الخيِر؛ لما لُه 
مْن اأثٍر وا�سٍح في حفِظ المجتمِع وتحقيِق م�سالِح اأفراِدِه، 
فالم�سلُم يحر�ُس على اأعماِل الخيِر؛ ليكوَن قدوًة واأ�سوًة 
وين�سُر  وَيْقَبُلُه،  الخيَر  يفعُل  اإيجابيٌّ  وهَو  النَّا�ُس،  يتبعُه 
اإلى  َر  ُم�سَ مْن  َقوٌم  فقْد جاَء   اأبناِء مجتمِعِه،  بيَن  الف�سيلَة 
المدينِة فتغيََّر وجُه ر�سوِل اهلِل  ِلَما َراأَى ِبِهْم ِمَن اْلَفاَقِة، 
لَّى ُثمَّ َخَطَب  َن َواأََقاَم، َف�سَ َفَدَخَل ُثمَّ َخَرَج، َفاأََمَر ِبالًل َفاأَذَّ

)1(  �سحيُح م�سلٍم.

مناسبُة الحديِث الشريِف

مَن الحديِث ال�سريِف الكلمَة الدالَة على معنى الإثِم.

استخرْج

 الْحديåَ النبو…َّ الûسريَ∞
ِ
 الْحديåَ النبو…َّ الûسريَ∞اقراأ
ِ
 الْحديåَ النبو…َّ الûسريَ∞اقراأ
ِ
 الْحديåَ النبو…َّ الûسريَ∞اقراأ
ِ
 الْحديåَ النبو…َّ الûسريَ∞اقراأ
ِ
 الْحديåَ النبو…َّ الûسريَ∞اقراأ
ِ
 الْحديåَ النبو…َّ الûسريَ∞اقراأ
ِ
 الْحديåَ النبو…َّ الûسريَ∞اقراأ
ِ
 الْحديåَ النبو…َّ الûسريَ∞اقراأ
ِ
 الْحديåَ النبو…َّ الûسريَ∞اقراأ
ِ
 الْحديåَ النبو…َّ الûسريَ∞اقراأ
ِ
اقراأ

 oáÄ«°ùdG oá sæ t°ùdGh oáæ°ùëdG oá sæ t°ùdG

الدرُس

 الثالُث والعشروَن
 lفهم
lßØMو

l∞سري� w…نبو låديM

التعريُف براوي الحديِث

جريُر بُن عبِد اهلِل الُبَجِليُّ ، �سّماُه 
ِة   اِب يو�سَف هذِه الأمَّ ُعمُر بُن الخّطَّ
توفَي  التي  نِة  ال�سَّ اأ�سلَم في  لو�سامتِه، 
ذكيًّا،    كان   ، اهلِل  ر�سوُل  فيها 
ًثا، عاِلًما باأموِر دينِه، توفَي �َسنَة  ُمحدِّ

51هـ.

َنًة،  َعْن جريِر ْبِن عبِد اهلِل الُبجليِّ  َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهلِل : »َمْن �َسنَّ ِفي اْلإِ�ْسالِم �ُسنًَّة َح�سَ
ِفي  �َسنَّ  َوَمْن  �َسْيٌء،  اأُُجوِرِهْم  ِمْن  َيْنُق�َس  ْن  اأَ َغْيِر  ِمْن  َبْعَدُه،  ِبَها  َعِمَل  َمْن  َواأَْجُر  اأَْجُرَها،  َفَلُه 
ِمْن  َيْنُق�َس  اأَْن  َغْيِر  ِمْن  َبْعِدِه،  ِمْن  ِبَها  َعِمَل  َمْن  َوِوْزُر  ِوْزُرَها  َعَلْيِه  َكاَن  �َسيَِّئًة،  �ُسنًَّة  اْلإِ�ْسالِم 

اأَْوزاِرِهم �َسْيٌء«)1(.
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اِع َتْمِرِه - َحتَّى َقاَل -  ِه، ِمْن �سَ اِع ُبرِّ َق َرُجٌل ِمْن ِديَناِرِه، ِمْن ِدْرَهِمِه، ِمْن َثْوِبِه، ِمْن �سَ دَّ َفَقاَل: »َت�سَ
ُه َتْعِجُز َعْنَها، ُثمَّ َتَتاَبَع النَّا�ُس، َحتَّى جمعوا  ٍة َكاَدْت َكفُّ رَّ اِر ِب�سُ قِّ َتْمَرٍة« َفَجاَء َرُجٌل ِمَن اْلأَْن�سَ َوَلْو ِب�سِ

َعاِم والثَياِب، فتهلََّل َوْجُه َر�ُسوِل اهلِل  َكاأَنَُّه ُمْذَهَبٌة«)1( فذكَر الحديَث.  َكْوَمْيِن ِمَن الطَّ

)1(  �سحيُح م�سلٍم.

)2(  �سحيُح م�سلٍم.

نَُّة ال�سيئُة والتحذيُر  نَُّة الح�سنُة والحثُّ علْيها، وال�سُّ يتناوُل الحديُث ال�سريُف م�ساألتيِن، هما: ال�سُّ
مْنها، وفي ما ياأتي بياُن ذلَك: 

نَُّة الح�سنُة ال�سُّ  - 1

 هي كلُّ عمٍل اأْو طريقٍة ُتر�سي اهللَ تعالى يتَِّبُعها النَّا�ُس،  ومْنها: ما جاَء في منا�سبِة هذا الحديِث؛ 
اإْذ بادَر ال�سحابيُّ  اإلى طاعِة اهلِل تعالى واإلى امتثاِل اأمر ر�سوِل اهلِل  بالبتداِء بالخيراِت، 
ثمَّ َتِبَعُه ال�سحابُة  في ذلَك، فكاَن الف�سُل للبادىءِ  بهذا الخيِر، قاَل ر�سوُل اهلِل : »َمْن 

َدلَّ َعَلى َخْيٍر َفَلُه ِمْثُل اأَْجِر َفاِعِلِه« )2(.
ِع ببناِء المدار�ِس، وبناِء دوِر  ومْنها اإحياُء بع�ِس ال�سنِن التي ن�سَيها النَّا�ُس اأْو تهاونوا فيها، كالتبَّرُّ

الأيتاِم، والم�ست�سفياِت، وغيِر ذلَك مما فيِه منفعٌة لأفراِد المجتمِع.
ا البتداُء في فعِل الخيِر وخدمِة النا�ِس، ومْن اأمثلِة ذلَك: ومْنها اأي�سً

لُف ال�سالُح مْن َنْقِط الم�سحِف ال�سريِف، و�َسْكِلِه، وكتابِتِه، ون�سِخِه؛  ما قاَم بِه ال�سَّ  -
حفًظا لُه.

المعا�سرُة مْن و�سِع الإ�ساراِت وال�سواخ�ِس المروريِة؛ ت�سهياًل  الدوُل  بِه  ما تقوُم   -
لحركِة المركباِت وحفًظا لالأرواِح.

شرُح الحديِث الشريِف

نشاٌط

ْث عْن مبادرٍة لفعِل َخْيٍر �سمْعَت عْنها. تحدَّ
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نَُّة ال�سيئُة ال�سُّ  - 2

هَي كلُّ فعٍل  يخالُف ما جاَء بِه الإ�سالُم، وَمْن جاِء بها ي�ستحقُّ اإثَمها واإثَم َمْن َتِبَعُه بها؛ لأنَُّه 
َلهـا على مرتكبيها، قاَل اهللُ َتعـالى: {  ابتدَعها و�سهَّ

الآيُة 25(، وقاَل  النحِل،  )�سورُةُ   {          
.)1( » : »َمْن اأَْحَدَث في اأَْمِرَنا هذا ما َلْي�َس فيِه، َفُهَو َردٌّ

ومْن اأمثلِة ال�سنِن ال�سيئِة في المجتمِع:
اإطالُق العياراِت الناريِة في الأفراِح.  -

المبالغُة في الإنفاِق في الحفالِت والمنا�سباِت.  -
مواكُب التخريِج التي تغلُق الطرقاِت.  -

)1( متفٌق عليِه.

1 - اأُ�سارُع اإلى ِفعل الخيراِت.
2 - اأبتعُد عن الت�سرفاِت الم�سيئِة.

3 - اأدعو النَّا�َس اإلى فعِل الخيِر.

القيُم المستفادُة مَن الحديِث الشريِف

؟ ما راأُيَك في ن�سِر ال�سوِر والكالِم الم�سيِء لالآداِب العامِة في و�سائِل التوا�سِل الجتماعيِّ
نشاٌط ختاميٌّ
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ما الفكرُة الأ�سا�سيُة التي يت�سمُنها الحديُث ال�سريُف؟  - 1
نَِّة الح�سنِة؟ ما معنى ال�سُّ  - 2

َ؟
لماذا يتحمُل الإن�ساُن اإثَم َمْن َتِبَعُه بالعمِل ال�سيى ء  - 3

نَِّة ال�سيئِة. نَِّة الح�سنِة، ومثاًل اآخَر علىال�سُّ هاِت مثاًل على ال�سُّ  - 4
�سنِِّف المواقَف الآتيَة اإلى �ُسنٍَّة ح�سنٍة، و�سنٍَّة �سيئٍة:  - 5

َم طالٌب �سيجارًة ل�سديِقِه. اأ    - قدَّ
فِر. َة عياراٍت ناريٍة فرًحا بقدوِم ابِنِه مَن ال�سَّ ب - اأطلَق جاُرَك ِعدَّ

جـ - عمَل والُدَك وليمًة دعا اإلْيها الفقراَء في َحيَِّك.
ريَف غْيًبا. اكتِب اْلحديَث ال�سَّ  - 6

األسئلُة
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عْنَدُه،  وداِئَعها  َتحفُظ  كانْت  لذا  الأميِن؛  ال�سادِق  �سفَة    النبيِّ  على  ُتطِلُق  قري�ٌس  كاَنْت 
وعندما اأراَد النبيُّ  الهجرَة اإلى المدينِة المنورِة كلََّف عليَّ بَن اأبي طالٍب  بردِّ الودائِع اإلى 

اأهِلها. فما الوديعُة، وما اأحكاُمها؟

ُه اإلْيِه عنَد طلبِه. الوديعُة: ما ي�سُعُه �سخ�ٌس عنَد غيِرِه اأمانًة ليحفَظُه لُه دوَن مقابٍل، ثمَّ يردُّ
لأنَُّه  لُهْم؛  العوِن  وتقــديِم  النَّا�ِس  حوائِج  لق�ساِء  وحفَظها  الوديعِة  َقبوَل  الإ�سالُم  �سرَع  وقْد 
تعالى:  قاَل اهللُ  لُهْم،  َمْن يحَفُظها  اإلى  باأنف�سِهْم، فيحتاجوَن  اأمواِلِهـْم  ِهـْم حفُظ  ُر على بع�سِ يتعذَّ

{                                      } )�سورُةُ المائدِة، الآيُة 2(. 
َر الإ�سالُم مْن  ي اإلى انت�ساِر الثِّقِة والمحبِة بيَن النَّا�ِس، وقْد َحذَّ ها اإلى اأهلِها يوؤدِّ وحفُظ الوديعِة وردُّ
خيانـِة الأمانِة، قاَل اهللُ تعالى: {                                                                                                    }.  
)�سورُةُ الأنفاِل، الآيُة 27(.  

ْر فكِّ

َحِفَظْت قري�ٌس اأمواَلها عنَد ر�سوِل اهلِل ، على الرغِم مْن َعداوِتها َلُه.

kاأول

ْر فكِّ

لماذا ُيْطِلُق النَّا�ُس على الودِيعة ا�سَم الأمانِة؟ 

عْنَدُه،  وداِئَعها  َتحفُظ  كانْت  لذا  الأميِن؛  ال�سادِق  �سفَة   

oá©jOƒdG

الدرُس 

الرابُع والعشروَن

kسروعيَّتُهااأولûيعِة ومOتعريُ∞ الو
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للوديعِة اأحكاٌم عديدٌة، مْنها:
علْيِه  وَيحُرَم  �ساحُبها،  طَلَبها  متى  َيَها  يوؤَدِّ اأْن  علْيِه  ويجُب  َقِبَلها،  َمْن  يِد  في  اأمانٌة  الوديعُة   - 1

اإنكاُرها.
فاإذا  باإذِن �ساحِبها،  اإلَّ  ا�ستخداُمها  لُه  يجوُز  الوديعِة، ول  عنَدُه حفُظ  الموَدِع  يجُب على   - 2
هلَكْت دوَن َتعدٍّ اأْو تق�سيٍر مْنُه فال �سيَء علِيه، َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمٍرو  َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهلِل 

َر في حفِظها فعلْيِه �سماُنها. َماَن َعَلْيِه«)1(، واإذا ق�سَّ : »َمْن اأُوِدَع َوِديَعًة فال �سَ
تنتهي الوديعُة في الحالِت الآتيِة:  - 3
- طلُب �ساحِب الوديعِة وديعَتُه.  

- اإعادُة الوديعِة اإلى �ساحِبها.  
- وفاُة اأحِد الطرفيِن.  

)1( �سنُن ابِن ماجة، وهَو حديٌث ح�سٌن.

Kانيkا

ْم تعلَّ

م�سوؤوليَة  ُل  يتَحمَّ يَء:  الûسَّ يَ†سَمُن 

ف�ساِدِه، فيلَزُمُه ثمُنُه اأْو ِمْثُلُه.

اأَقبُل الوديعَة اإذا كنُت قادًرا على حفِظها.  - 1
اأُحافُظ على الأمانِة.  - 2

اأَردُّ الوديعَة اإلى اأ�سحاِبها .  - 3

للوديعِة اأحكاٌم عديدٌة، مْنها:

اأMكاُم الوOيعِةKانيkا

القيُم المستفادُة مَن الدرِس

نشاٌط بيتيٌّ

ا�ستعْن باأحِد تفا�سيِر القراآِن الكريِم لبياِن �َسبِب ُنزوِل قولِه تعالى: {
    } )�سورُةُ الن�ساِء، الآيُة 58(.
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ما معَنى الوديعِة؟  -1
هات دلياًل على م�سروعيِة الوديعِة.  - 2

اأكمِل الفراÆَ بما ينا�سُبُه في ما ياأتي:  - 3
اأ   - حكمُة م�سروعيِة الوديعِة هَي: .......................

ب - ينتهي َعقُد الوديعِة بـ :  
........................1       
........................ 2      
........................ 3     

بيِِّن الحكَم ال�سرعيَّ في الحالِت الآتيِة:  - 4
َر في حفِظِه فَتِلَف. اأ    - اأودَع محمٌد كتاَبُه عنَد زيٍد، فق�سَّ

ها اإلى �ساحِبها. ب - خاَف محمٌد على الوديعِة التي عنَدُه، فردَّ
ِرَقْت جميُعها. جـ - حفَظْت خديجُة خاتَم عائ�سَة في مكاٍن اآمٍن مَع اأمواِلها، ف�سُ

ها باإذٍن مْن زيٍد. - اأودَع زيٌد �ساعَتُه عنَد �سعيٍد، َفلب�سَ د 
- طلَب عمٌرو وديعَتُه مْن َزميِلِه فاأنكَرها. هـ 

األسئلُة
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ُكْم. : ل َيْنِق�سُ
وا. كُّ : َلْم َي�سُ

ٍل عليَك. َحاُب ف�سْ : ُيظِهروَن اأنَُّهْم اأَ�سْ

المفرداُت والتراكيُب
ْم تعلَّ

ا: كلمٌة تدلُّ على عدِم حدوِث  لَمَّ

الفعِل حتَّى زمِن الكالِم.

päGôéëdG ooIQƒ°S
(18-14) oáªjôµdG oäÉjB’G

¥ُOساüالإيماُن ال

الدرُس

الخامُس والعشروَن
 lسير�Øت
lßØMو

قاَل اهللُ تعالى:
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الإيماُن والإ�سالُم
عى نفٌر مَن الأعراِب الذين ي�سكنوَن اأطراَف الباديِة في زمِن النبيِّ  الإيماَن، فبيََّن اهللُ تعالى  ادَّ
لُهْم اأنَّ كماَل الإيماِن يقت�سي منُهْم الت�سديَق الجاِزَم باأمِر الوحي، والقياَم بالأعماِل ال�سالحة، واأنَُّه 
ل يكفي اأْن ُيظِهَر الم�سلُم �سعائَر الإ�سالِم كْي يكوَن موؤمًنا، فالإيماُن ال�سادُق يكوُن بالإخال�ِس 
وبالعمِل ال�سالِح، وقْد بّينِت الآياُت الكريمُة عالمَتْيِن ل�سدِق الإيماِن، الأولى: الت�سديُق الجازُم 
بالإيماِن باهلل تعالى ور�سوِلِه الكريِم، والثانيُة: بذُل الماِل والنف�س لخدمِة الديِن والوطِن والدفاِع 
عنُه.  فاإْن فعَل الم�سلُم ذلَك، كاَنْت اأعماُلُه مقبولًة، وي�ستحقُّ عليها الأجَر الكامَل مْن غيِر نق�ساٍن؛ 

لأنَّ اهللَ تعالى غفوٌر رحيٌم لَمْن تاَب.

)1( �سحيُح م�سلٍم.

تناوَلْت هذِه الآياُت الكريمُة مفهوَم الإيماِن ومفهوَم الإ�سالِم، وبيََّنْت اأنَّ لكلٍّ مْنُهما دلئَل، 
واأنَّ الم�سلَم لْن ي�سَل اإلى مقاِم الإيماِن اإلَّ بعَد اأْن يكوَن �سادًقا فيِه.

ْر تذكَّ

ُد: اأخبْرني  اِب قاَل: بيَنما نحُن عنَد ر�سوِل اهلِل  اإْذ جاَء َرجٌل، فقاَل يا ُمحمَّ عْن عمَر ْبِن الخطَّ
ًدا ر�سوُل اهلِل،  لَّ اهللُ واأَنَّ ُمحمَّ َعِن الإ�سالِم. فقاَل ر�سوُل اهلِل : »الإ�سالُم اأَْن َت�ْسَهَد اأَْن ل اإَِلَه اإِ
كاَة، َوت�سوَم َرَم�ساَن، وَتُحجَّ البيَت اإِن ا�ْستطْعَت اإليِه �َسبياًل«. ثمَّ �ساأَلُه  الَة، وُتوؤتَي الزَّ وُتقيَم ال�سَّ
عِن الإيماِن، فقاَل ر�سوُل اهلِل : »اأَْن ُتوؤِْمَن باهلِل، وَمالِئَكِتِه، وُكُتِبِه، وُر�ُسِلِه، واليوِم الآخِر، 
ِه«)1(. ُم�ستعيًنا بالحديِث ال�سريِف ال�سابِق، اذكِر الفرَق بيَن الإيماِن  وُتوؤمَن ِبالْقَدِر خيِرِه و�سرِّ

والإ�سالِم.

َتفسيُر اآلياِت الكريمِة
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مْن قوِل اهلِل تعالى: {                                                                                    
      

                                                                                           } )�سورُة الأنفاِل، الآيتاِن 4-2(.
عالماِت الإيماِن التي ت�سمَنْتها الآياُت ال�سابقُة.

أستخرُج

عي اأنَّ الإيماَن بالقْلِب فقْط في �سوِء العبارِة الآتيِة: »الإيماُن ما وقَر في القلِب  زمالَءَك فيَمْن يدَّ
و�سدقُه العمُل«.

ناقْش

√ِOِتعالى على عبا ِ̂ πُ ا تØ†سُّ
لى ر�سوِل اهلِل  موؤمنيَن، واأخذوا يمنُّوَن علْيِه اأنَُّهْم اآَمنوا دوَن قتاِلِه، بقوِلِهْم:  قِدَم وفُد بني اأ�سٍد اإِ

»اإنَّنا لْم نقاتْلَك، واأَتْيَناَك ِبالماِل والعياِل« )1(، فاأنزَل اهللُ تعالى: {                 
                                                                                                  } )�سورُةُ الحجراِت، الآيُة 17(.

اهللُ  َم  َكرَّ عظيمٌة  نعمٌة  الإ�سالَم  اأنَّ  اإلى  الآيُة  ت�سيُر 
تعالى بها عباَدُه، واأنَُّه ل ينبغي للم�سلِم اأْن َيُمنَّ على 
اهلِل تعالى وعلى ر�سوِله  بما يقوُم ِبِه مَن الطاعاِت؛ 
نيا  الدَّ في  عليِه  يعوُد  نْفَعها  واأنَّ  علْيِه،  واجبٌة  لأنَّها 
وفي الآخرِة، واأنَُّه �ُسبحاَنُه وتعالى �ساحُب الف�سِل 
طاعِتِه،  اإلى  َقُه  ووفَّ لالإِيماِن،  هداُه  باأْن  علْيِه  والِمنَِّة 

فعَلْيِه اأْن ي�سكَرُه على ذلَك.

إضاءٌة

المنُّ ُيْبِطُل اأجَر الأعماِل ال�سالحِة، قاَل اهللُ 
تعالى: {     

. {                                  
)�سورُةُ البقرِة، الآيُة 264(.

)1( ال�سنَن الكبرى للن�سائي.



116

1 - اأكوُن موؤمًنا �سادًقا في اإيماني.
اأحر�ُس على �ُسكِر اهلِل تعالى على اأْن هداني لالإ�سالِم.  - 2

اأ�ست�سعُر مراقبَة اهلِل تعالى في حياتي؛ فاهللُ تعالى وحَدُه عالُم غيِب ال�سماواِت والأر�ِس.  - 3
، وعلى مجتمعي. اأُْكِثُر مَن الأعماِل ال�سالحِة؛ لأنَّ نفَعها عائٌد عليَّ  - 4

القيُم المستفادُة مَن اآلياِت الكريمِة

تدبَّْر �سورَة الحجراِت، وحاوْل اأن تجَد عالقًة بيَن الأخالِق الواردِة في ال�سورِة وخاتمِتها.
نشاٌط بيتيٌّ

اهلِل  علِم  ب�سموِل  بالتذكيِر  ال�سورُة  ُختَمِت 
تعالى الذي يعلُم دقائَق الأ�سياِء وعظاِئِمها، وغاِئـِبها 
تعالى  اهلِل  مراقبَة  الإن�ساُن  لي�ست�سعَر  وحا�سِرها، 
يكفُرُه،  ول  وي�سكُرُه  يع�سيُه،  ول  فيطيُعُه  الدائمَة، 

ويذكُرُه فال ين�ساُه.

معلومٌة إثرائيٌة

اهللُ �سبحاَنُه وتعالى وحَدُه الَّذي لُه الحقُّ 
مْن  بالإيماِن  النَّا�ِس  على  الحكمِ  في 
الب�سُر  ا  اأمَّ عدِمِه؛ لأنَُّه بكلِّ �سيٍء عليٌم، 

فال يحقُّ لُهْم ذلَك؛ لق�سوِر علِمِهْم.
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ما �سبُب نزوِل قولِه تعالى: {                                                                   }؟  - 1
ا ياأتي: علِّْل ُكالًّ ممَّ  - 2

اأ     -  ل يكفي باأْن ُيظِهَر الم�سلُم �سعاَئر الإ�سالِم حتى يكوَن موؤمًنا.  
ب - ل ينبغي للم�سلِم اأْن َيُمنَّ على اهلِل تعالى بالأعماِل ال�سالحِة.  

3 - تدبَّْر قوَلُه تعالى: {                                  }، ُمبيًِّنا اأثَر مراقبِة اهلِل تعالى في �سلوِك الم�سلِم.  
اُء مرققًة في حالِة الوقِف: في اأيِّ الموا�سِع الآتيِة ُتلَفُظ الرَّ  - 4

اأ    -           .              ب -              .        جـ -          .              د   -               .  

األسئلُة
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القائُم على حدوِد اهلِل  : الآمُر بالمعروِف والنَّاهي  
       عِن المنكِر.

: المخاِلُف لأمِر اهلِل تعالى. الواقُع فيها               
: َطلبوا القرعَة. ا�ستهُموا                  

ا اأرادوا فعَلُه. : منعوُهْم عمَّ اأخُذوا على اأيديِهْم   

بناُء المجتمِع واأمُنُه و�سالمُتُه م�سوؤوليٌة اجتماعّيٌة م�ستركٌة، تقُع على عاتِق كلِّ فرٍد يعي�ُس فيِه، 
ي اإلى  ا ُيوؤدِّ �ُس اأمَن  المجتمِع كلَُّه لِلخطِر؛ ممَّ وذلَك  بقياِم كلِّ فرٍد بواجباِتِه واأيُّ تق�سيٍر فيها ُيعرِّ

المفرداُت والتراكيُب

. ُّالحديَث ال�سريَف، وَعبِّْر باأ�سلوِبَك الخا�سِّ عِن الَمَثِل الذي �سَرَبُه النَّبي

ْل تأمَّ

. )1( �سحيُح البخاريِّ

شرُح الحديِث الشريِف

اقراأَ الحديåَ النبو…َّ الûسريَ∞

عِن النُّْعَماِن ْبِن َب�سيٍر  َعِن النَِّبيِّ  َقاَل: »َمَثُل الَقاِئِم َعَلى ُحُدوِد اهلِل َوالَواقِع ِفيَها، َكَمَثِل 
َذا  �ْسَفَلَها، َفَكاَن الَّذيَن ِفي اأَ�ْسَفِلَها اإِ ُهْم اأَ ُهْم اأَْعاَلَها َوَبْع�سُ اَب َبْع�سُ َقْوٍم ا�ْسَتَهُموا َعَلى �َسِفيَنٍة، َفاأَ�سَ
يِبَنا َخْرًقا َوَلْم ُنوؤِْذ َمْن َفْوَقَنا،  وا َعَلى َمْن َفْوَقُهْم، َفَقاُلوا: َلْو اأَنَّا َخَرْقَنا ِفي َن�سِ ا�ْسَتَقْوا ِمَن الَماِء َمرُّ

َفاإِْن َيْتُرُكوُهْم َوَما اأََراُدوا َهَلُكوا َجِميًعا، َواإِْن اأََخُذوا َعَلى اأَْيِديِهْم َنَجْوا، َوَنَجْوا َجِميًعا«)1(.

اقراأَ الحديåَ النبو…َّ الûسريَ∞اقراأَ الحديåَ النبو…َّ الûسريَ∞اقراأَ الحديåَ النبو…َّ الûسريَ∞اقراأَ الحديåَ النبو…َّ الûسريَ∞اقراأَ الحديåَ النبو…َّ الûسريَ∞اقراأَ الحديåَ النبو…َّ الûسريَ∞اقراأَ الحديåَ النبو…َّ الûسريَ∞اقراأَ الحديåَ النبو…َّ الûسريَ∞اقراأَ الحديåَ النبو…َّ الûسريَ∞

oá«YÉªàL’G oá«dhDƒ°ùªdG

الدرُس

السادُس والعشروَن
 lفهم
lßØMو

l∞سري� w…نبو låديM

التعريُف براوي الحديِث
�سحابيٌّ  الأن�ساريٌّ  ب�سيٍر  بُن  النعماُن 
بعَد  لالأن�ساِر  مولوٍد  اأوَل  كاَن  جليٌل، 
اأميَر  وكاَن  المدينَة،    النبيِّ  قدوِم 
�سفياَن  اأَبي  بِن  معاويَة  عهِد  في  الكوفِة 
توفَي  �ساعًرا وخطيًبا،  ا  اأي�سً ، وكاَن 
�سنَة اأربٍع و�ستيَن للهجرِة في بالِد ال�ساِم.
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�سخِط اهلِل تعالى وعقـوبِتـِه، قــاَل اهللُ تعالـى: {       
                            } )�سورُةُُ الأنفاِل، الآيُة 25(.

فِمْن واجِب  اأفراِدِه جميًعا؛ كلٌّ ح�سَب طاقِتِه وعلِمِه،  المجتمِع على  اإ�سالِح  تقُع م�سوؤوليُة 
كلِّ  في وجِه  الوقوُف  واجِبهم  وِمْن  وازِدهاِرها،  ِمها  تقدُّ وتحقيِق  موؤ�س�ساِتِه  بناِء  في  الإ�سهاُم  اأبناِئِه 
قاَل  قاَل:    ُعمَر  ْبِن  اهلِل  َعبِد  فَعْن  واإمكاناِتِه،  راتِه  مقدَّ وت�سييُع  اإف�ساُدُه  �ساأِنها  مْن  التي  الأعماِل 
ُجُل َراٍع َعَلى اأَْهِلِه َوُهَو  َر�سوُل اهلِل  »ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َم�ْسوؤُوٌل، َفالإَِماُم َراٍع َوُهَو َم�ْسوؤُول، َوالرَّ
وَلٌة، َوالَعْبُد َراٍع َعَلى َماِل �َسيِِّدِه َوُهَو َم�ْسوؤُوٌل،  وٌل، َوالَمْراأَُة َراِعَيٌة َعَلى َبْيِت َزْوِجَها َوِهَي َم�ْسوؤُ َم�ْسوؤُ
ماِت الم�سوؤوليَِّة الجتماعيَِّة نحَو المجتمِع، الأمُر  اأََل َفُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َم�ْسوؤُوٌل«)1(. وِمْن اأهمِّ مقوِّ

بالمعروِف والنهُي عِن المنكِر.
ومْن �سوِر الم�سوDوليِة الجتماعيِة:

باإقامِة   )2 الآيُة  المائدِة،  )�سورُة   { ، قاَل تعالى: {       التعاوُن على البرِّ  -1
الموؤ�س�ساِت الخيريِّة واإعانِة المحتاجيَن ومحاربِة الفقِر باأداء الزكاِة وال�سدقاِت والأ�سهاِم في 

الجمعياِت الخيريِة واإقامِة الأوقاِف الخيريِة.
محاربُة الإثِم والعدواِن، قاَل تعالى {              } )�سورُة المائدِة، الآيُة 2(   -2

راِت، وكلِّ اأ�سباِب الف�ساِد في المجتمِع. وذلَك بمحاربِة المنكِر والمخدِّ
الإ�سالُح بيَن الخ�سوِم، فاأبناُء المجتمِع اأخوٌة كالج�سِد الواحِد، ي�سعُر ب�سعوِر اإخواِنِه ويتاألُّم   -3

لألِمِهم، وي�سعى لدفِعِ المعاناِة عنُهْم.
طريِق  َعْن  وذلك  �سالحيَن.  مواطنيَن  ليكونوا  واإعدادهْم،  المجتمِع  اأبناِء  تربيِة  في  التعاوُن   -4
وو�سائُل  والمجتمُع  والمدر�سُة  فالأ�سرُة  الهدِف،  هذا  تحقيِق  في  التربويِة  المحا�سراِت 

التوا�سِل وغيُرها، ُتوؤّثُر في بناِء فكِرِهْم وتقويِم �سلوكِهم. 

)1( متفٌق عليِه.
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قـاَل اهللُ تعـالـى: {         
                                           } )�سـورُةُ اآِل عمـراَن، الآيـُة 110(، مـا دللـُة الآيِة الكريمـِة على 

م�سموِن الحديِث ال�سريِف؟

ويتــمُّ ذلـَك بالحكمِة والموعظـِة الح�سنـِة، قـاَل اهللُ تعـالى: {                                    
            

               } )�سورُةُُ النْحِل، الآيُة 125(.

ْر فكِّ

1 - اأحر�ُس على �سالمِة مجتمعي و�سالِحِه.
2 - اأُحبُّ الخيَر للنَّا�ِس جميًعا كما اأحبُُّه ِلنف�سي.

القيُم المستفادُة مَن الحديِث الشريِف

ي�سيُر الحديُث ال�سريُف اإلى ا�ستخداِم الر�سوِل  اأ�ساليَب تعليميًة لتقريِب بع�ِس المفاهيِم، 
هاِت اأمثلًة اأخرى على تلَك الأ�ساليِب.

نشاٌط ختاميٌّ
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ْح ذلَك. بناُء المجتمِع واأمُنُه و�سالمُتُه م�سوؤوليٌة اجتماعيٌة م�ستركٌة، و�سّ  -1
ا�ستنتْج دللَة الن�سو�ِس الآتيِة على الم�سوؤوليِة الجتماعيِة:  -2

{ اأ   -  قاَل اهللُ تعالى: {                  
ُجُل َراٍع َعَلى اأَْهِلِه  ول، َوالرَّ ب-  قال : »ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َم�ْسوؤُوٌل، َفالإَِماُم َراٍع َوُهَو َم�ْسوؤُ  
وَلٌة، َوالَعْبُد َراٍع َعَلى َماِل �َسيِِّدِه َوُهَو  وٌل، َوالَمْراأَُة َراِعَيٌة َعَلى َبْيِت َزْوِجَها َوِهَي َم�ْسوؤُ َوُهَو َم�ْسوؤُ

وٌل« وٌل، اأََل َفُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َم�ْسوؤُ َم�ْسوؤُ
ما راأُيَك في المواِقِف الآتيِة:  - 3

اأ    - دعا  َعْمٌرو اأ�سدقاَءُه  اإلى حملٍة لت�سجيِر حديقِة المدر�سِة.  
ب - اأ�سلَح اإماُم الم�سجِد بيَن اأخَوْيِن متخا�سَمْيِن.  

. جـ - ن�سَر �سديُقَك �سوًرا م�سيئًة في و�سائِل التوا�سِل الجتماعيِّ  
ْح كيَف تتحّقُق الم�سوؤوليُة الجتماعيُة في كلٍّ ِمَن ال�سورَتيِن الآتيَتين: و�سّ  -4

اأ    - الإ�سالُح بيَن الخ�سوِم.  
ب - التكامُل في تربيِة اأبناِء المجتمِع.  

5 - اكتِب الحديَث ال�سريَف غيًبا.

األسئلُة
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�سورُة يو�سَ∞ عليِ¬ ال�سالُم
الBياäُ الكريمُة )99 - 111)

قاَل اهللُ تعالى:

(3) pAG sôdG pΩÉµMCG ≈∏ nY läÉ≤«Ñ£J

الدرُس 

السابع والعشروَن
التالوُة 

والتجويُد 

ُق أتلو وُأطبِّ
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:É kª«∏°S É k≤£f ná«JB’G ná«fBGô≤dG päÉª∏µdG o≥£fCG  - 1

        -                  -                -               –            

: p¬ p≤«bôJ rhCG pAG sôdG p±ôM  pº«îØJ nÖÑ°S oøu«HCG  - 2

  -                -                   -             –            –              –           

ُم تعل�مي وأدائي أقوِّ

التالوُة البيتيُة 

: sºK ,( nº«gGôHEG pIQƒ°S) p∞jô°ûdG p∞ë°üªdG ≈dEG o™LQCG
 . pójƒéàdGh pIhÓàdG nΩÉµMCG Ék«YGô oe ,(52-24) náªjôµdG päÉjB’G ƒ∏JCG - 1

:É¡«a káª∏c É¡ræe oêôîà°SCG - 2

1.mAÓ©à°SG o±ôM
2. m∫ÉØà°SG o±ôM
3.láªîØe lájóe l∞dCG
4.lá≤bôe lájóe l∞dCG
5.láªîØe lAGQ
6.lá≤bôe lAGQ
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 o√ nô«Z oπ uc nƒ«a , n∂dP røe ÉkfÉ«MCG oø sµªàj ’ rób o¬sæµd , p¬ p°ùØæH p¬ pdÉªYCÉH nΩƒ≤j r¿CG p¿É°ùfE’G »a oπ°UC’G 
?É¡ oeÉµMCG Éeh ? oádÉcƒdG Éªa , pπª©dG n∂dòH pΩÉ«≤∏d

 rhCG x»dÉe m¢Vƒ©H o¿ƒµjh , mΩƒ∏©e mõFÉL mπª©H o¬ræY pΩÉ«≤∏d nôNBG ÉkaôW l±ôW ¬H o¢V uƒØoj ló r≤ nY : oádÉcƒdG 
. m¢VƒY pô«¨H

  } :≈dÉ©J oˆG n∫Éb , pΩÓ`°SE’G nπÑb pádÉcƒdG pó r≤ n©H o¢SÉsædG nπ`eÉ©J
 

. rº o¡d mΩÉ©W pAGô°ûH rº og nóMCG p∞¡µdG oÜÉë°UCG nπ sc nh ró≤a ,(19 oájB’G , p∞¡µdG ooIQƒ°S) |        
 o¬d n…ôà°ûj r¿CG � pó©édG pøH nIhôY � p̂ G o∫ƒ°SQ nπ sc nh rPEG ; pádÉcƒdG nó r≤ nY sôbCG oΩÓ°SE’G nAÉL É sªdh

.(1) o¬d ÉgGôà°TÉa , kIÉ°T mQÉæjóH
:≈dÉ©J oˆG n∫É`b , rº` o¡ræY pêô``ë∏d É k©aQ ; rº p¡ pJÉLÉM uó`°Sh p¢SÉsædG ≈∏Y pô«°ù«à∏d oá`dÉcƒdG pâ` nYô o°T
 m¢üî°T uπc ≈∏Y oQ sò©àj rób rPEG  ;(185 oájB’G , pIô≤ÑdG ooIQƒ°S) |                                                                 }
 oáaô©ªdGh oIôÑîdG p¬rjód oôaGƒàJ ’ róbh , pôØ°ùdG phCG p¢VôªdÉc p¬H má s°UÉN m±hô¶d p¬ p°ùØæH p√ pQƒeCG nIô°TÉÑe
 Ée nƒgh ,iƒ≤àdGh uô pÑdG ≈∏Y p¿hÉ©àdG pÜÉH øe oádÉcƒdG tó©Jh , p¬H o√ nô«Z oπ uc nƒo«a ,Ée mπª©H pΩÉ«≤∏d oáeRÓdG

 . p™ªàéªdG pAÉæHCG nø«H pºMÓàdGh pºMGôàdGh pIOƒªdG pIOÉjR ≈dEG … uODƒj

. u…QÉîÑdG oí«ë°U (1)

 o√ nô«Z oπ uc nƒ«a , n∂dP røe ÉkfÉ«MCG oø sµªàj ’ rób o¬sæµd , p¬ p°ùØæH p¬ pdÉªYCÉH nΩƒ≤j r¿CG p¿É°ùfE’G »a oπ°UC’G  o√ nô«Z oπ uc nƒ«a , n∂dP røe ÉkfÉ«MCG oø sµªàj ’ rób o¬sæµd , p¬ p°ùØæH p¬ pdÉªYCÉH nΩƒ≤j r¿CG p¿É°ùfE’G »a oπ°UC’G  o√ nô«Z oπ uc nƒ«a , n∂dP røe ÉkfÉ«MCG oø sµªàj ’ rób o¬sæµd , p¬ p°ùØæH p¬ pdÉªYCÉH nΩƒ≤j r¿CG p¿É°ùfE’G »a oπ°UC’G  o√ nô«Z oπ uc nƒ«a , n∂dP røe ÉkfÉ«MCG oø sµªàj ’ rób o¬sæµd , p¬ p°ùØæH p¬ pdÉªYCÉH nΩƒ≤j r¿CG p¿É°ùfE’G »a oπ°UC’G  o√ nô«Z oπ uc nƒ«a , n∂dP røe ÉkfÉ«MCG oø sµªàj ’ rób o¬sæµd , p¬ p°ùØæH p¬ pdÉªYCÉH nΩƒ≤j r¿CG p¿É°ùfE’G »a oπ°UC’G  o√ nô«Z oπ uc nƒ«a , n∂dP røe ÉkfÉ«MCG oø sµªàj ’ rób o¬sæµd , p¬ p°ùØæH p¬ pdÉªYCÉH nΩƒ≤j r¿CG p¿É°ùfE’G »a oπ°UC’G  o√ nô«Z oπ uc nƒ«a , n∂dP røe ÉkfÉ«MCG oø sµªàj ’ rób o¬sæµd , p¬ p°ùØæH p¬ pdÉªYCÉH nΩƒ≤j r¿CG p¿É°ùfE’G »a oπ°UC’G  o√ nô«Z oπ uc nƒ«a , n∂dP røe ÉkfÉ«MCG oø sµªàj ’ rób o¬sæµd , p¬ p°ùØæH p¬ pdÉªYCÉH nΩƒ≤j r¿CG p¿É°ùfE’G »a oπ°UC’G  o√ nô«Z oπ uc nƒ«a , n∂dP røe ÉkfÉ«MCG oø sµªàj ’ rób o¬sæµd , p¬ p°ùØæH p¬ pdÉªYCÉH nΩƒ≤j r¿CG p¿É°ùfE’G »a oπ°UC’G  o√ nô«Z oπ uc nƒ«a , n∂dP røe ÉkfÉ«MCG oø sµªàj ’ rób o¬sæµd , p¬ p°ùØæH p¬ pdÉªYCÉH nΩƒ≤j r¿CG p¿É°ùfE’G »a oπ°UC’G 

oádÉ`cƒdG

الدرُس 

الثامُن والعشروَن

É¡oàs«Yhô°ûeh pádÉcƒdG o∞jô©J
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)1( �سنُن اأبي داوَد، وهَو �سحيٌح.
)2( �سحيُح م�سلٍم.

)3( متفٌق عليِه.

للوكالِة �سوٌر كثيرٌة، مْنها:
َل طرٌف طرًفا اآخَر باأْن يبيَع اأْو ي�سترَي لُه �سيًئا ما. 1 -  التَّوكيُل في البيِع وال�سراِء، وهَو اأْن ُيوكِّ

َل طرٌف طرًفا اآخَر باأْن يقوَم مقاَمُه في اإجراِء َعْقِد زواِجِه،  التَّوكيُل في الزواِج، وهَو اأْن ُيوكِّ  - 2
َجها َلُه.)1( َجُه اأُمَّ حبيبَة بنَت اأبي �سفياَن، فَزوَّ َل النَّبيُّ  النَّجا�سيَّ )َمِلَك الحب�سِة( لُيزوِّ فقْد َوكَّ

َل النَّبيُّ  عليَّ بَن اأَبي طالٍب  في ذبِح الهدِي  التَّوكيُل في الأ�ساحي والهدي، فقَد َوكَّ  - 3
ِق بها.)2( والت�سدُّ

َمْن يحجُّ عْنُه،  ال�سَفَر  ي�ستطيُع  الذي ل  الهرِم   ïِال�سي ، ومْن ذلَك توكيُل  الحجِّ التَّوكيُل في   - 4
ا ل يرجى �سفاوؤُه مْن يحجُّ عْنُه، وتوكيُل اأحِد ورثِة الميِت مْن يحجُّ  وتوكيُل المري�ِس مر�سً
ِة الَوَداِع، َقاَلْت: َيا  ٌة ِمْن َخْثَعَم َعاَم َحجَّ عِن الميِت، عِن ابِن عبا�ٍس ، َقاَل: َجاَءِت اْمَراأَ
َة اهلِل َعَلى ِعَباِدِه ِفي الَحجِّ اأَْدَرَكْت اأَِبي �َسْيًخا َكِبيًرا، َل َي�ْسَتِطيُع اأَْن َي�ْسَتِوَي  َر�ُسوَل اهلِل اإِنَّ َفِري�سَ

ي َعْنُه اأَْن اأَُحجَّ َعْنُه؟ َقاَل: »َنَعْم«)3(. اِحَلِة، َفَهْل َيْق�سِ َعَلى الرَّ
اإذا  الق�ساِء، وهَي جائزٌة  اأماَم  عْنُه  للدفاِع  َل طرٌف محامًيا  ُيَوكِّ اأْن  المحاماِة، وهَي  في  الِوكالُة   - 5

. كاَنْت بق�سِد الدفاِع عِن الحقِّ

ْر فكِّ

َل اأحًدا بال�سالِة عْنَك، علِّْل ذلَك. ل ي�سحُّ اأْن ُتوكِّ

مْن �سوِر الوcالِةKانيkا
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1 - اأقوُم بالأعماِل الموكلِة اإليَّ على اأكمِل وجٍه.
ًبا اإِلى اهلِل تعالى. 2 - اأُبادُر بق�ساِء حوائِج الآخريَن تقرُّ

3 - اأكوُن اأميًنا على اأمواِل غيري.

ُر ُخُلَق التعاوِن بيَن النَّا�ِس. 4 - اأَُقدِّ

اذكْر �سوًرا اأخرى للوكالِة في ع�سِرنا الحا�سِر.
نشاٌط

َل طالٌب زميَلُه اأْن يحلَّ الواجَب المدر�سيَّ نيابًة عْنُه«.  ما راأُيَك في الت�سرِف الآتي: »َوكَّ

نشاٌط ختاميٌّ

القيُم المستفادُة مَن الدرِس
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1 - ما مفهوُم الوكالِة ؟
2 - هاِت دلياًل على م�سروعيِة الوكالِة.
3 - ما الحكمُة مْن م�سروعيِة الوكالِة؟

( اأماَم الت�سرِف ال�سحيِح، وكلمِة  4 - َبيِِّن الحكَم ال�سرعيَّ في الحالِت الآتيِة، بو�سِع كلمِة )ي�سحُّ
( اأماَم الت�سرِف الخطاأَ:  )ل ي�سحُّ

َل �سالٌح عليًّا اأْن يحجَّ عْن والِدِه المتوفى. اأ    - )     ( َوكَّ
َل محمٌد �سديَقُه با�ستئجاِر بيٍت لُه، فطلَب مْنُه اأجًرا على ذلَك. ب - )        (  َوكَّ

ِه. جـ - )     ( طلَب اأحمُد اإلى �سديِقِه �سراَء �سيارٍة معينٍة لُه، فا�ستراها لنف�سِ
َل مالٌك �سديَقُه �سعيًدا ب�سراِء اأر�ٍس معينٍة بخم�سيَن األًفا، فا�ستراها لُه بثمانيٍة   د   - )     ( َوكَّ

         واأربعيَن األًفا، واأعاَد لُه الباِقَي. 

األسئلُة
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تدبَّْر

قوَلُه تعالى: {                             
                                                } )�سورُةُ اآل ِعمراَن، الآيُة134(،  وا�ستنتْج مْنُه َمظهًرا للِحلِم. 

، الآيُة 59(، ُه بالِحلِم،  فقاَل تعالى: {                                      } )�سورُة الحجِّ و�سَف اهللُ تعالى  نف�سَ
ُل لُهُم العقوبَة على الرغِم مْن كثرِة معا�سيِهْم، ول يحرُمُهُم  فهَو �سبحاَنُه وتعالى حليٌم على عباِدِه، ل ُيَعجِّ
النِّعَم اإذا لْم ي�سكروُه علْيها، واأمَر الم�سلَم اأْن يتحلَّى بهذِه ال�سفِة في حياِتِه ومعامالِتِه، ومدَح مْن يت�سُف 

ِبها، فقاَل في نبيِِّه اإبراهيَم :{                                } )�سورُةُ التوبِة، الآيُة 114(. 

الِحلُم: �سبُط النف�سَّ ِعند مواطِن الغ�سِب، والتاأني عنَد اإ�سداِر الأحكاِم.
وقْد تمَثََّل النبيُّ  بُخُلِق الِحلِم  في تعاُمِلِه مَع النَّا�ِس، فعْن اأن�ِس بِن مالٍك ، قاَل: »ُكْنُت 
ُه( َجْذَبًة �َسِديَدًة، َحتَّى  ، َفَجَذَبُه )�َسدَّ ْعَراِبيٌّ ْدَرَكُه اأَ َيِة، َفاأَ ي َمَع النَِّبيِّ  َوَعَلْيِه ثوٌب َغِليُظ اْلَحا�سِ اأَْم�سِ
ِة َجْذَبِتِه، ُثمَّ َقاَل: ُمْر لي  دَّ َداِء ِمْن �سِ َيُة الرِّ ْفَحِة َعاِتِق ر�سوِل اهلل  َقْد اأَثََّرْت ِبِه َحا�سِ َنَظْرُت اإَِلى �سَ
ِحَك، ُثمَّ اأََمَر َلُه ِبَعَطاء«)1(، فلْم يعنِّْفُه النبيُّ  على الرغِم  ِمْن َماِل اهلِل الَّذي ِعْنَدَك، َفاْلَتَفَت اإَِلْيِه، َف�سَ

مْن اأنَّ الرجَل اأ�ساَء في تعامِلِه مَعُه.
ومدَح نبيُّ اهلل  ُخُلَق الِحلِم في ال�سحابيِّ اأَ�سجِّ َعْبِد َقْي�ٍس ، عندما قاَل َلُه : »اإنَّ فيَك 

خ�سلتيِن ُيِحبُُّهما اهللُ: الِحْلَم  والأناَة«)2(.

)1( متفٌق عليِه.
)2( �سحيُح م�سلٍم.

ُه بالِحلِم،  فقاَل تعالى: { ُه بالِحلِم،  فقاَل تعالى: {اهللُ تعالى  نف�سَ ُه بالِحلِم،  فقاَل تعالى: { تعالى  نف�سَ ُه بالِحلِم،  فقاَل تعالى: { تعالى  نف�سَ ُه بالِحلِم،  فقاَل تعالى: { تعالى  نف�سَ ُه بالِحلِم،  فقاَل تعالى: { تعالى  نف�سَ اهللُ تعالى  نف�سَ
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الدرُس 

التاسُع والعشروَن

معنى الِحلِم  ومûسروعيَّتُُ¬
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مًة بارزًة في حياِتِهْم، ومْن اأمثلِة ذلَك: َتمثََّل ال�سلُف ال�سالُح بُخُلِق الِحلِم، وكاَن �سِ
ا فرÆَ الرجُل مَن ال�ستِم، قاَل ابُن عبا�ٍس  �ستَم رجٌل ال�سحابيَّ الجليَل عبَد اهلِل بَن عبا�ٍس ، ولمَّ  - 1
ا بدَر منُه.    لخادِمِه: هْل للرجِل حاجٌة فنق�سَيها لُه؟ فا�ستحى الرجُل وطاأطاأَ راأ�َسُه معتذًرا عمَّ
دخَل اأميُر الموؤمنيَن عمُر بُن عبِد العزيِز -رحَمُه اهللُ - الم�سجَد في ليلٍة مظلمٍة، فعثَر برُجٍل   - 2
نائٍم في الم�سجِد، فرفَع الرجُل راأ�سُه، وقاَل لعمَر: اأمجنوٌن اأنَت؟ فقاَل عمُر: ل. فاأراَد َمْن كاَن 
مَعُه �سرَبُه لأنَُّه اأ�ساَء الأدَب مَع اأميِر الموؤمنيَن، فقاَل عمُر: َدعوُه، اإنَّما �ساأَلني اإْن كنُت مجنوًنا 

اأْم َل، فاأَجْبُتُه. 
اأهِل  مْن  عنَدُه  كاَن  َمْن  فَغ�سَب  �سديًدا،  َكالًما    �سفياَن  اأبي  بَن  معاويَة  ًة  مرَّ اأ�سمَع رجٌل   - 3
معاويَة، فقيَل لُه: لْو �سطوَت علْيِه، فقْد اأ�ساَء كثيًرا، قاَل: اإنِّي لأ�ستحيي اأْن ي�سيَق ِحلمي عْن 

ذنِب اأحٍد مْن رعيتي.

للِحلِم  اآثاٌر عظيمٌة تعوُد على الفرِد والمجتمِع بالخيِر والنفِع في الدنيا والآخرِة، مْنها: 
. نيُل ر�سا اهلِل تعالى ومحبتِه ومحبِة ر�سوِلِه محمٍد  - 1

العاِلُم  بال�سغيِر، وي�سبُر  الكبيُر  فيرفُق  المجتمِع،  اأفراِد  بيَن  التاآلِف والتوادِّ والتراحِم  انت�ساُر   - 2
على الجاهِل، ويعفو المح�سُن عِن الُم�سيِء، قاَل تعـالى: {    

                                                                 }  )�سورُةُ ف�سلْت، الآيُة 34(.
ِع النَّا�ِس عْن ردِّ الإ�ساءِة. �سيوُع الأمِن في المجتمِع، وانح�ساُر الخ�سوماِت والنزاعاِت، لترفُّ  - 3

القوَل الآتَي: »ل يعدُّ الِحلُم ُجْبًنا«.
ناقْش

اKBاُر الِحلِمKالثkا

نماêُP َمْن Mِلِم ال�سلِ∞ الüسالKíِانيkا
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اأتحلَّى بُخُلِق الِحلِم.  - 1
اأ�ستعمُل الألفاَظ المهذبَة في كالمي.  - 2

اأ�سبُر على اأذى النَّا�ِس، ول �سيَّما عنَد قدرتي على الردِّ علْيِهْم.  - 3

)1( المعجُم الأو�سُط للطبراني، وهُو ح�سٌن.

قاَل ر�سوُل اهلِل :»اإنَّما العلُم بالتَّعلُّم، واإنَّما الِحْلُم بالتََّحلُِّم، وَمْن َيَتَحرَّ الخيَر ُيْعَطُه، وَمْن َيتَِّق 
رَّ ُيوَقُه«)1(، تحاوْر مَع زمالِئَك في كيفيِة تدريِب النف�ِس على الِحلِم. ال�سَّ

تحاوْر

ا�سُتِهَر الأحنُف بُن َقْي�ٍس -رحَمُه اهللُ - بالِحْلم، وُحِكَي عْنُه اأنَُّه قاَل: »ما ناَزَعِني اأََحٌد اإلَّ 
ْمُت  ْن كاَن َفْوقي َعَرْفُت َلُه َقْدَرُه، َواإِْن كاَن ُدوني َكرَّ اأََخْذُت في اأَْمِرِه ِباإِْحدى َثالِث ِخ�ساٍل: اإِ
ْلُت َعَلْيِه«، اكتْب تقريًرا تبيُِّن فيِه كيَف ُيعاِمُل الحِليُم َمْن اأ�ساَء  ْن كاَن ِمْثلي َتَف�سَّ َنْف�سي َعْنُه، َواإِ

اإليِه في �سوء عبارِة الأحنِف بِن قي�ٍس ال�سابقِة.

نشاٌط ختاميٌّ

القيُم المستفادُة مَن الدرِس
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ما معنى الِحلِم؟  - 1
هات دلياًل على م�سروعيِة الِحلِم.  - 2

ي الِحلُم  اإلى �سيوِع الأمِن في المجتمِع. علِّل: يوؤدِّ  - 3
هات �ساهًدا على تحلِّي الر�سوِل  بالِحلِم.  -4

ا�ستنتـْج ُخُلـَق الِحلـِم مـْن قـوِلِه تعـالـى: {         - 5
 .{                               

كيف تكوُن حليًما في الموقفيِن الآتييِن:  - 6
اأ    - �َسْتُم اأحِد زمالِئَك لَك.

ب - تمزيُق �سقيِقَك الأ�سغِر دفتَرَك.

األسئلُة
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