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   مقدمة
على  والــســالم  والــصــالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

أشرف األنبياء واملرسلني، وبعد:

فإن دور التربية يف هنضة املجتمعات وتنميتها كبري 
جًدا، وبقدر االهتمام هبا بقدر ما حتصل من آثار 
األفــراد؛ مبا حيقق  على  ووجدانية  وعقلية  سلوكية 

تقدًما ملموًسا يف جماالت احلياة كافة.

األخــرى  نظرياهتا  عن  اإلسالمية  التربية  وتتميز 
للفرد؛  والشاملة  املتكاملة  بالتنمية  باهتمامها 
الستهدافها عمارة الدنيا، وصالح اآلخرة، وطبيعة 
مصدرها وفلسفتها النابعة من القرآن الكرمي والسنة 
النبوية املطهرة، مما جيعلها منوذًجا ُيحتذى به يف 

نظريات التربية والفلسفات احلديثة.

وللتربية اإلسالمية أهداف عامة يشترك فيها مجيع 
املسلمني، وأخرى خاصة ختتلف باختالف املرحلة 
املناهج  ي  مــعــدِّ أمــام  حتــدًيــا  ل  شكَّ ممــا  العمرية؛ 
احلديثة ومطوريها يف كيفية ترمجة هذه األهداف 

يف صورة حمتوى قابل للتحقق.

ولألثر السليب الذي خّلفته احلرب على بعض الشعوب 
العربية يف شىت جماالت احلياة، ومنها التعليم؛ مما 
 أدى إىل ضعف عملياته يف أغلب املناطق أو توقفها

بالكلية، إضافة إىل تسرب الطالب عن املدارس، 
من  التعليم  يعْد  فلم  التحصيل؛  عن  وانقطاعهم 

أولويات األسرة.

ومشاريع  مــبــادرات  قامت  األزمـــة  هــذه  إثــر  وعلى 
على  للتغلب  حماولة  يف  ومجاعية  فردية  تعليمية 
مشكلة التعليم؛ مما اضطر بعض املعنيني بالعملية 
التعليمية إىل إعداد مقررات مبسطة مل تعتمد يف 
الغالب على املعايري احلديثة يف بناء املناهج، أو نقل 
جتارب واسترياد مناهج مل ُتعْد خصيًصا للطالب يف 
الدول العربية، فكانت غري مناسبة لثقافته العربية 

واإلسالمية، وعاداته االجتماعية.

 - تعليمية  مناهج  إعــداد  إىل  احلاجة  تــأيت  وهنا 
الطريقة  وفــق   - اإلسالمية  التربية  يف  وخبــاصــة 
العلمية واملْهنية يف صناعة املناهج؛ ُتسهم يف تعّلم 
فّعال لدى الطالب يف الدول العربية يف مجيع املجاالت 
املعرفية واملهارية والوجدانية، وُتحقق لديه أهداف 
العمرية، حيث  التربية اإلسالمية املناسبة ملرحلته 
بإعداد  للتعليم(  إسطنبول  )التنمية  شركة  قامت 
"مناهج التربية اإلسالمية لطالب التعليم العام يف 
توزيع األهــداف  العربية". وقد مت  الــدول  مــددارس 
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العامة للتربية اإلسالمية هلذه املناهج على خمتلف 
الصفوف الدراسية مبا يتناسب مع املراحل العمرية 
والتربوي  العلمي  التتابع  يضمن  ومبــا  للطالب، 

للجوانب املعرفية واملهارية والوجدانية كافة.

ولكي تتحقق هذه األهداف مت اختيار حمتوى متنوع 
ينطلق من أصول التربية اإلسالمية، متت صياغته 
يف موضوعات مترابطة تنسجم مع طبيعة األهداف 
للتربية اإلسالمية، وتراعي تنوع الطالب،  العامة 
واختالف ميوهلم وقدراهتم، وتسمح بتنوع أساليب 

التدريس وطرقها.

املوضوعات مبا حيقق  عــرض  جــاءت طريقة  وقــد 
التعلُّم احلديث املعتمد على دور الطالب يف التعليم؛ 
فقد مت تزويدها بأنشطة صفية )فردية - مجاعية( 
تربط الطالب ببيئته املدرسية، وأنشطة غري صفية 
بالبيئة  التعلُّم  بيئة  تربط  مجاعية(   - )فــرديــة 
اليت  التعلُّم  مصادر  يعدد  مما  بالطالب  املحيطة 

حتقق أهداف التربية اإلسالمية.

وتنوعت أساليب التقومي لتراعي الفروق الفردية بني 
الطالب، وحتدد نقاط القوة، والنقاط اليت حتتاج 
إىل حتسني لتكون مرشًدا للمعلم يف رحلته لتحقيق 

هذه األهداف.

وجاء مقرر التربية اإلسالمية للصف احلادي عشر 
متضمًنا  الثانوي  التعليم  مــن  الثالثة  احللقة  يف 
واحلديث  والتفسري،  والــتــالوة،  احلفظ  جمــاالت 
معتنًيا  والفقه،  والتوحيد،  اإلسالمية،  والثقافة 
النحو  على  املسلم  الطالب  شخصية  باستكمال 

التايل:

جمال احلفظ والتالوة؛ جاء لريبط الدارس بكتاب 
اهلل عز وجل حفًظا وتالوًة من خالل منهج مرتبط 
مبجال التفسري؛ ليعزز األهداف املخطط هلا، ويعد 
اإلسالمية؛  التربية  جمــاالت  أهم  من  املجال  هذا 
ألنه يربط الطالب بكتاب اهلل  تالوة، وتعلًما، 

وتدبًرا.

وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:

بناء موضوعات املجال بناًء ترابطًيا وتصاعدًيا.  )1

التدرج يف مستوى احلفظ والتالوة وفق املراحل   )2
العمرية.

ربـــط مــوضــوعــات جمـــال احلــفــظ والـــتـــالوة   )3
مبــوضــوعــات جمـــال الــتــفــســري، ومــوضــوعــات 

جمال التوحيد، وموضوعات جمال الفقه.

وجل  عز  اهلل  بكتاب  ليعتين  جاء  التفسري؛  جمال 
دالالتــه  وتوضيح  ألفاظه،  معاين  بيان  حيث  مــن 
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والداللة  ومقاصده، وباإلشارة إىل أسباب نزوله، 
إلكساب  وذلــك  وفصاحته؛  وبالغته  إعجازه  على 
الطالب القدرة على فهم معاين القرآن الكرمي؛ لكي 
رضا  ونيِل  الصاحِل،  للعمِل  االهتداء  على  ُتساعُده 

اهلل سبحانُه وتعاىل، والفوز جبناتِه.

وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:

ــاء مــوضــوعــات جمـــال الــتــفــســري على  ــن مت ب  )1
تيسرًيا  والــتــالوة؛  احلفظ  جمــال  موضوعات 

على الطالب.

تقسيم جمال التفسري إىل موضوعات مترابطة.  )2

مبوضوعات  التفسري  جمــال  موضوعات  ربــط   )3
جمال الفقه.

ليعتين  جــاء  اإلسالمية؛  والثقافة  احلديث  جمــال 
أو  ــوال،  ــ أق مــن  ُأثـــر عنه  ومــا   ، الــنــيب  بسنة 
أفعال، أو تقريرات يف خمتلف جماالت احلياة، مع 
االهتمام باملبادئ والنظم وكليات املعارف اإلسالمية 
التيارات  من  أن حتميه  شأهنا  من  اليت  األساسية 
العام؛  ولنظامه  اإلسالم  ملفاهيم  املخالفة  الفكرية 
وذلك لتعريف الطالب مبزنلة السنة النبوية، واليت 
، واالقتداء  من شأهنا إكسابه حب رسول اهلل 
ضد  الفكرية  احلصانة  وحتقيق   ، وهبديه  به 

هجمات املستشرقني.

وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:

العمرية  املرحلة  تناسب  موضوعات  اختيار   )1
ــب مـــن الــســلــوكــات  ــاول جــان ــن ــت ــلــطــالب، وت ل
الــيت حث عليها اإلســالم؛ كأمهية  واألخــالق 
اهلل  إىل  والدعوة  اإلسالمية،  األخوة  الوقت، 

عز وجل...إخل.

تساهم يف عالج مشكالت  اختيار موضوعات   )2
املــجــتــمــع احلـــديـــثـــة؛ كــمــشــكــالت الــشــبــاب، 
احلياة  ومشكالت  األوالد،  تربية  ومشكالت 

الزوجية...إخل.

املعرفة  طبيعة  تــتــنــاول  مــوضــوعــات  اخــتــيــار   )3
بالطالب؛  املحيطة  والتكنولوجيا  العصرية 

كآداب التعامل مع التقنية احلديثة وغريها.

املناعة  تكوين  يف  تساهم  موضوعات  اختيار   )4
الفكرية لدى الطالب ضد هجمات املستشرقني 
املــرآة يف  كمكانة  التنصري وغريها،  ودعــاوى 

اإلسالم، وحتديات الثقافة اإلسالمية.

والثقافة  احلــديــث  مــوضــوعــات جمـــال  ربـــط   )5
اإلسالمية مبوضوعات جمال الفقه.

املسلم،  بعقيدة  ليعتين  جـــاء  الــتــوحــيــد؛  جمـــال 
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وتقدميها يف صورة نقية خالصة؛ مما يرسخها يف 
قلوب الطالب.

وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:

البدء باملفاهيم األساسية يف العقيدة اإلسالمية   )1
الصحيحة.

مبسطة  صــورة  يف  األساسية  املفاهيم  عرض   )2
القضايا  عن  االبتعاد  مع  التعقيد،  من  خالية 

اخلالفية.

البناء الترابطي يف جمال التوحيد؛ فما يدرسه   )3
الطالب يف الصف احلايل ينبين على ما سبق 

دراسته يف الصف السابق.

جمال الفقه؛ جاء ليعتين بتوضيح األحكام الشرعية 
املتعلقة ببعض ما كلَّف اهلل به املسلم من عبادات، 
وما ميارسه يف حياته من معامالت وحنوها؛ وذلك 
اليت متكنه  الفقهية  امللكات  الطالب بعض  إكساب 

من عبادة اهلل عز وجل كما شرع.

وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:

مت اعتماد املذهبني الشافعي واحلنفي فيما مل   )1
خيالف صحيح األدلة وصرحيها.

العمرية  املرحلة  تناسب  موضوعات  اختيار   )2
للطالب.

ترتيب املوضوعات ترتيًبا متسلساًل متدرًجا من   )3
السهل إىل الصعب، ومن العام إىل اخلاص.

موضوعات  مع  الفقه  جمال  موضوعات  ربط   )4
احلفظ والتالوة.

تعليمية  وحــدات  شكل  على  املجاالت  هذه  وُنظمت 
تتضمن جمموعة دروٍس تعليمية. 

ويتم تدريس هذا املقرر يف حصص دراسية تتراوح 
بني )2-3( حصة أسبوعًيا.

فاحرص - أيها الطالب - على االستفادة من هذا 
اجلهد الذي ُبذل يف تأليف الكتاب، وحافظ عليه، 
واسأل معلمك عّما أشكل عليك؛ ليكون لك زاًدا يف 

الدنيا واآلخرة.

فّعال؛  تعلُّم  تقدمي  على   - املعلم  أيها   - واحــرص 
األهــداف املخطط هلا  بــإذن اهلل يف حتقق  يسهم 

لدى الطالب.

واحرص – يا ويل األمر - على متابعة تقدم ابنك/ 
حتقيق  يف  للمدرسة  ُمعيًنا  لتكون  تعلُّمه  يف  ابنتك 

رسالتها.

نسأل اهلل تعاىل لنا ولكم التوفيق والقبول، وصلى 
وصحبه  آلــه  وعلى  حممد،  نبينا  على  وسلم  اهلل 

وسلم.
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فهرس الموضوعات

الفصل الدراسي األول
الوحدة األوىل: احلفظ والتالوة:

##17 سورة الذاريات. 
##17 سورة الطور. 

الوحدة الثانية: التفسري:
##21 الدرس األول: تفسري سورة الذاريات )14-1(. 
##24 الدرس الثاين: تفسري سورة الذاريات )23-15(. 
##28 الدرس الثالث: تفسري سورة الذاريات )37-24(. 
##32 الدرس الرابع: تفسري سورة الذاريات )46-38(. 
##36 الدرس اخلامس: تفسري سورة الذاريات )60-47(. 
##40 الدرس السادس: تفسري سورة الطور )16-1(. 
##43 الدرس السابع: تفسري سورة الطور )28-17(. 
##47 الدرس الثامن: تفسري سورة الطور )43-2٩(. 
##51 الدرس التاسع: تفسري سورة الطور )44-4٩(. 

الوحدة الثالثة: احلديث:
##57 الدرس األول: السنة: مكانتها وحجيتها. 
##63 الدرس الثاين: التبديل يف الدين. 
##66 الدرس الثالث: النشأة يف عبادة اهلل. 
##6٩ الدرس الرابع: سنن الفطرة. 
##71 الدرس اخلامس: هداية القرآن الكرمي. 
##75 الدرس السادس: القلوب وأمراضها. 
##7٩ الدرس السابع: خطر اللسان. 
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الوحدة الرابعة: التوحيد:
##85 الدرس األول: اإلميان باليوم اآلخر.  
##8٩ الدرس الثاين: املوت واحلياة الربزخية. 
##٩3 الدرس الثالث: عالمات الساعة. 
##٩8 الدرس الرابع: البعث وأهوال يوم القيامة. 

الوحدة اخلامسة: الفقه:
##105 الدرس األول: حفظ الشريعة للضرورات اخلمس )1(. 
##110 الدرس الثاين: حفظ الشريعة للضرورات اخلمس )2(. 
##114 الدرس الثالث: اجلناية على النفس. 
##121 الدرس الرابع: االنتحار واجلناية على ما دون النفس. 
##126 الدرس اخلامس: احلدود وحكم السحرة والعرافني واملشعوذين. 
##133 الدرس السادس: الزنا، وعمل قوم لوط. 
##13٩ الدرس السابع: القذف واملسكرات. 
##147 الدرس الثامن: السرقة واحلرابة ودفع الصائل. 

الفصل الدراسي الثاين
الوحدة األوىل: احلفظ والتالوة:

##157 سورة النجم. 
##157  سورة القمر. 

الوحدة الثانية: التفسري:
##161 الدرس األول: تفسري سورة النجم )18-1(. 
##165 الدرس الثاين: تفسري سورة النجم )26-1٩(. 
##168 الدرس الثالث: تفسري سورة النجم )32-27(. 
##172 الدرس الرابع: تفسري سورة النجم )62-33(. 
##176 الدرس اخلامس: تفسري سورة القمر )8-1(. 
##17٩ الدرس السادس: تفسري سورة القمر )٩-22(. 
##183 الدرس السابع: تفسري سورة القمر )40-23(. 
##187 الدرس الثامن: تفسري سورة القمر )55-41(. 
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الوحدة الثالثة: احلديث والثقافة اإلسالمية:
##1٩3 الدرس األول: احفظ اهلل حيفظك. 
##1٩6 الدرس الثاين: املفلس. 
##200 الدرس الثالث: احذر الغضب. 
##203 الدرس الرابع: اإلسالم حيارب الغش. 
##207 الدرس اخلامس: االخوة الصاحلة واختيار الصحبة. 
##211 الدرس السادس: الدعوة إىل اهلل. 
##21٩ الدرس السابع: آداب التعامل مع التقنية. 

الوحدة الرابعة: التوحيد:
##221 الدرس األول: الشفاعة واحلوض. 
##224 الدرس الثاين: احلساب وامليزان والصراط. 
##227 الدرس الثالث: اجلنة والنار. 
##230 الدرس الرابع: مثرات اإلميان باليوم اآلخر. 

الوحدة اخلامسة: الفقه:
##235 الدرس األول: التعزير. 
##238 الدرس الثاين: االحتكار والتسعري وبيع السلم.  
##243 مان والكفالة.  الدرس الثالث: الضَّ
##24٩ الدرس الرابع: الرهن واحلوالة. 
##255 لح والشفعة.  الدرس اخلامس: الصُّ
##261 الدرس السادس: اجَلَعالة والغصب. 
##266 الدرس السابع: اهلبة والوقف والوصية. 
##275 الدرس الثامن: الوكالة والعارية واللقطة. 
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األهداف العامة ملقرر التربية اإلسالمية يف الصف احلادي عشر    
)احللقة الثالثة – التعليم الثانوي(

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذا املقرر أن:
حيفظ السور املقررة حفًظا متقًنا.  )1(

يشرح املعىن اإلمجايل لآليات املقررة يف الصف.  )2(

حيفظ األحاديث النبوية الشريفة املقررة يف الصف.  )3(

يناقش بعض املوضوعات املتعلقة بالثقافة اإلسالمية.  )4(

يشرح بعض املفاهيم األساسية املتعلقة باإلميان.  )5(

يشرح بعض أحكام العبادات املناسبة ملرحلته العمرية.  )6(

الوحدات التعليمية ودروسها:

عدد الدروسالوحدات التعليمية
4 سور قرآنيةاحلفظ والتالوة

17التفسري
14احلديث والثقافة اإلسالمية

8التوحيد
16الفقه 

عدد احلصص الدراسية األسبوعية )2- 3 حصة(





احلفظ والتالوة
# سورة الذاريات.#
# سورة الطور.#
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أهداف الوحدة:
  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

# حيفظ اآليات املقررة حفًظا متقًنا.#

# يتلو اآليات املقررة تالوة متقنة.#
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أهداف الوحدة:
  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

# يتلو اآليات تالوة سليمة.#

# حيفظ اآليات املقررة.#

# يفسر اآليات تفسرًيا سليًما.#

# يستشعر فضل اآليات.#
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الدرس األول:  تفسير سورة الذاريات )14-1(

يل ىل  مل  خل 

حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  ىمحٱ 

جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  خك  حك  جك  مق 

زئ  رئ  ٰى   ٌّ   ٍّ    َّ       ُّ   ِّ    ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه 

يمح ]سورة الذاريات: 1 - 14[. رب  يئ  ىئ  نئ  مئ 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
الرياح تذروا التراب. مص

ثقاًل عظيًما.مض

السفن.مظ

اخللق احلسن.ىل

ُيصَرف.يم

ابون املتقولون.ين الكذَّ



22

نشاط )1(:
  

من خالل اطالعك يف مصحفك، هذه السورة مكية أم مدنية؟

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

املعنى اإلجمالي:

أقسم اهلل تعاىل بالرياح املثريات للتراب، فالسحب احلامالت ثقاًل عظيًما من املاء، فالسفن اليت جتري 
يف البحار جرًيا ذا يسر وسهولة، فاملالئكة اليت تقسم أمر اهلل يف خلقه.

إن الذي توعدون به -أيها الناس- من البعث واحلساب لكائن حق يقني، وإن احلساب والثواب على األعمال 
لكائن ال حمالة، وأقسم اهلل تعاىل بالسماء ذات اخللق احلسن، إنكم -أيها املكذبون- لفي قول مضطرب يف 
هذا القرآن ويف الرسول  يصرف عن القرآن والرسول  من ُصرف عن اإلميان هبما؛ إلعراضه عن أدلة 

اهلل وبراهينه اليقينية فلم يوفق إىل اخلري.

لعن الكذابون الظانون غري احلق، الذين هم يف جلة من الكفر والضاللة غافلون متمادون، ويسأل هؤالء 
الكذابون سؤال استبعاد وتكذيب: مىت يوم احلساب واجلزاء؟ يوم اجلزاء، يوم يعذبون باإلحراق بالنار، ويقال 

هلم: ذوقوا عذابكم الذي كنتم به تستعجلون يف الدنيا.

الدروس املستفادة من اآليات:

اهلل سبحانه وتعاىل يقسم مبا شاء من خلقه.  -1

تقرير عقيدة البعث واجلزاء حيث أقسم تعاىل على ذلك.  -2

يمح. خن  حن  جن  يم  تقرير عقيدة القضاء والقدر يف قوله: ىمحٱ   -3

اصني الذين يقولون باخلرص والكذب، ويسألون استهزاء وسخرية ال طلًبا للعلم واملعرفة  لعن اهلل اخلرَّ  -4
للعمل.
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..........................................................................................................................  -5

..........................................................................................................................  -6

نشاط )2(:
  

بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب حكم القسم بغري اهلل.

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

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

نشاط )3(:
  

استخرج من اجلزء التاسع والعشرين سورة بدأت بآيات مماثلة هلذه السورة.

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

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

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

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

التقويم
س1: ما سبب انصراف القلب عن اإلميان؟  

س2: مباذا أجاب اهلل املنكرين للبعث؟

س3: ما معىن الكلمات اآلتية: 

)الذاريات، يؤفك، اخلراصون(.

س4: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.
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الدرس الثاني:  تفسير سورة الذاريات )23-15(

يل ىل  مل  خل 

ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  ىتيت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  ىمحٱ 

ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق 

حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ميني  زي  ري  ٰى 

يمح ]سورة الذاريات: 15 - 23[. حج  مث  هت   مت  خت 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
ينامون ويرتاحون.لك

مجع َسَحر، وهو آخر الليل.ىك

.......................................................رن

......................................................ٰى
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نشاط )1(:
  

ناقش مع زمالئك سبب جزاء املتقني يوم القيامة باجلنات والعيون.

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

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

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

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

املعنى اإلجمالي:

إن الذين اتقوا اهلل يف جنات عظيمة، وعيون ماء جارية، أعطاهم اهلل مجيع مناهم من أصناف النعيم، 
فأخذوا ذلك راضني به، فرحة به نفوسهم، إهنم كانوا قبل ذلك النعيم حمسنني يف الدنيا بأعماهلم الصاحلة.

كان هؤالء املحسنون قلياًل من الليل ما ينامون، يصلون لرهبم قانتني له، ويف أواخر الليل قبيل الفجر 
يستغفرون اهلل من ذنوهبم، ويف أمواهلم حق واجب ومستحب للمحتاجني الذين يسألون الناس، والذين ال 

يسألوهنم حياء.

ويف األرض عرب ودالئل واضحة على قدرة خالقها ألهل اليقني بأن اهلل هو اإلله احلق وحده ال شريك له، 
. واملصدقني لرسوله

ويف خلق أنفسكم دالئل على قدرة اهلل تعاىل، وعرب تدلكم على وحدانية خالقكم، وأنه ال إله لكم يستحق 
العبادة سواه، أغفلتم عنها؟! أفال تبصرون ذلك، فتعتربون به؟

ويف السماء رزقكم وما توعدون من اخلري والشر والثواب والعقاب، وغري ذلك كله مكتوب مقدر.

أقسم اهلل تعاىل بنفسه الكرمية أن ما وعدكم به حق، فال تشكوا فيه كما ال تشكون يف نطقكم.
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الدروس املستفادة من اآليات:

بيان ما للمتقني من نعيم مقيم يف الدار اآلخرة.  -1

كانوا  اليت  بعض صفاهتم  بني  النعيم، مث  القيامة يف جنات  يوم  وهم يف اجلنة  املتقني  ذكر اهلل حال   -2
يعملوهنا يف الدنيا، فذكر أهنم كانوا:

# اخللق # إىل  وحيسنون  وأقواهلم،  ونياهتم،  وأعماهلم،  وطاعاهتم،  عباداهتم،  حيسنون  حمسنني: 
باجلميل واملعروف.

# ال ينامون يف الليل إال قلياًل؛ فيقومون هلل ركًعا وسجًدا يتضرعون، ويرجون رمحته، ويسألونه من فضله.#

# ويف أوقات السَحر يستغفرون اهلل، ويدعونه، ويطلبون عفوه.#

# واملتعفف مما # السائل  فمنحوا  كفارة،  أو  كزكاة  نفوسهم،  به  طيبًة  به  تربعوا  نصيب  أمواهلم  ويف 
زرقهم اهلل واستخلفهم عليه.

بيان أن يف األرض كما يف األنفس آيات أي دالئل وعالمات على قدرة اهلل على البعث واجلزاء.  -3

بيان أن يف السماء رزق العباد فال يطلب إال من اهلل تعاىل، وأن ما نوعده من خري وشر أمره يف السماء،   -4
ومنها يزنل بأمره تعاىل؛ فليكن طلبنا اخلري من اهلل دائًما، وتعوذنا من الشر باهلل وحده.

دعا اهلل سبحانه وتعاىل عباده إىل التفكر يف خملوقاته الدالة على قدرته وحكمته مما يف األرض واإلنسان   -5
والسماء.

نشاط )2(:
  

بالتعاون مع زمالئك؛ وضح كيف تستطيعون تقدمي عون للمحتاجني، وكيف تتعرفون على املحروم 
الذي يتعفف عن السؤال؟

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

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

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

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

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

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

التقويم
س1: اذكر ثالًثا من الصفات اليت تقرب إىل اجلنة.  

س2: يف النفس آيات تدل على عظمة اهلل ووجوب عبادته وضح ذلك.

س3: بني معاين الكلمات: اآلتية: 

)السائل، املحروم، األسحار(.

س4: اشرح اآليات بأسلوبك.

س5: اكتب الدروس املستفادة من اآليات السابقة. 
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الدرس الثالث:  تفسير سورة الذاريات )37-24(

يل ىل  مل  خل 

مظ  حط  مض  خض  حض  مصجض  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  ىمحٱ 

هلجم  مل  خل  جلحل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع 

مئ  هي  مي  خي  حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن  جن  مم  خم  حم 

من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  هث  مث  هت  مت  هب  هئمب 

ٰى   ٌّ         ٍّ   َّ   ُّ      ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين   ىن 

يمح  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ   ّٰ  ِّ    

]الذاريات: 24 - 37[.

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
ماَل إىل أهله سًرا.جع

جلحل مك  أضمر يف نفسه خوًفا منهم.لك 

هن يف صرخة وصيحة.من 

ضربت بيدها على جبينها.جه

..................................................................جي
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نشاط )1(:
  

. احبث يف كتب التفسري عن اسم الولد الذي بشرت به امرأة إبراهيم

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

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

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

املعنى اإلجمالي:

هل أتاك -أيها الرسول- حديث ضيف إبراهيم -من املالئكة الكرام- الذين أكرمهم حني دخلوا عليه يف 
بيته، فحيوه قائلني له: سالًما، فرد عليهم التحية قائاًل: سالم عليكم، أنتم قوم غرباء ال نعرفكم.

فعدل ومال خفية إىل أهله، فعمد إىل عجل مسني فذحبه، وشواه بالنار، مث وضعه أمامهم، وتلطف يف 
دعوهتم إىل الطعام قائاًل: أال تأكلون؟ فلما رآهم ال يأكلون أحس يف نفسه خوًفا منهم، قالوا له: ال ختف إنا 
 ، رسل اهلل، وبشروه بأن زوجته »سارة« ستلد له ولًدا، سيكون من أهل العلم باهلل وبدينه، وهو إسحاق
فلما مسعت زوجة إبراهيم  مقالة هؤالء املالئكة بالبشارة أقبلت حنوهم يف صيحة، فلطمت وجهها تعجبا 
من هذا األمر، وقالت: كيف ألد وأنا عجوز عقيم ال ألد؟ قالت هلا املالئكة: هكذا قال ربك كما أخربناك، وهو 
القادر على ذلك، فال عجب من قدرته؛ إنه سبحانه وتعاىل هو احلكيم الذي يضع األشياء مواضعها، العليم 

مبصاحل عباده.

قال إبراهيم  ملالئكة اهلل: ما شأنكم وفيم أرسلتم؟ قالوا: إن اهلل أرسلنا إىل قوم قد أجرموا لكفرهم 
والعصيان،  الفجور  املتجاوزين احلد يف  معلَّمة عند ربك هلؤالء  لنهلكهم حبجارة من طني متحجر،  باهلل؛ 
فأخرجنا من كان يف قرية قوم لوط من أهل اإلميان، فما وجدنا يف تلك القرية غري بيت من املسلمني، وهو 

. بيت لوط

وتركنا يف القرية املذكورة أثًرا من العذاب باقًيا عالمة على قدرة اهلل تعاىل وانتقامه من الكفرة، وذلك 
عربة ملن خيافون عذاب اهلل املؤمل املوجع.
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الدروس املستفادة من اآليات:

اآلداب الشرعية املستفادة من ضيافة خليل اهلل إبراهيم ، ومنها:  -1

# البدء بالسالم.#

# رد السالم.#

# املبادرة إىل إكرام الضيف مبا تيسر عنده يف البيت.#

# حسن خدمة الضيف ومباشرة ذلك.#

# التلطف مع الضيوف.#

يأتون  كانوا  الذين  لوط  قوم  ليخربوه هبالك  زاروه  فاملالئكة  ؛  إبراهيم  اهلل  خليل  وفضيلة  مكانة   -2
الفاحشة.

آداب الضيافة وإكرام الضيف، ومن املناسبة: ذكر قصة الكرم النبوي وحفاوته بضيوفه بعد ذكر صفات   -3
املتقني وأخالقهم مع اهلل وإنفاقهم للمال على املساكني، ملا يف ذلك من الترابط اخُلُلقي البني.

قدرة اهلل تعاىل وحكمته فوق ما اعتاده قانون احلياة، وهذا تأييد لألنبياء، ودعوة إىل اإلميان باهلل رًبا   -4
ومعبوًدا ال شريك له سبحانه.

..........................................................................................................................  -5

نشاط )2(:
  

اكتب بعض األخطاء اليت تقع يف الضيافة هذه األيام.

............................................................................................................... )1(

............................................................................................................... )2(

............................................................................................................... )3(
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............................................................................................................... )4(

............................................................................................................... )5(

نشاط )3(:
  

بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب سبب إرسال احلجارة على القوم املسرفني يف اآلية.

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

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

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

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

التقويم
س1: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.  

س2: اشرح اآليات بأسلوبك.

س3: وضح معىن الكلمات اآلتية:

)صكت، عقيم، مسومة(.
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الدرس الرابع:  تفسير سورة الذاريات )46-38(

يل ىل  مل  خل 
 

مك   لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  ىمحٱ 

يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك 

جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ 

جغ  مع  جع  حطمظ  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح 

يمح  ]سورة الذاريات: 38 - 46[. جف  مغ 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
طرحناهم.ىك

مستحق اللوم بكفره وعتوه.يل

البايل املتفتت.خئ
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نشاط )1(:
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب أسباب هالك األمم استناًدا إىل اآليات.

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

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

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

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

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

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

املعنى اإلجمالي:

ويف إرسالنا موسى إىل فرعون وَمَلئِه باآليات واملعجزات الظاهرة آية للذين خيافون العذاب األليم، فقد 
أعرض فرعون مغتًرا بقوته وجانبه، وقال عن موسى: إنه ساحر أو جمنون، فأخذناه وجنوده، فطرحناهم يف 

البحر، وهو: مذنب طاغ، عات على اهلل، فأخذه اهلل أخذ عزيز مقتدر؛ بسبب كفره وجحوده وفجوره.

ويف شأن عاد وإهالكهم آيات وعرب ملن تأمل؛ إذ أرسلنا عليهم الريح اليت ال بركة فيها وال تأيت خبري، ما 
تدع شيًئا مرت عليه إال صريته كالشيء البايل.

ويف شأن مثود وإهالكهم آيات وعرب؛ إذ قيل هلم: انتفعوا حبياتكم حىت تنتهي آجالكم، فعصوا أمر رهبم؛ 
فأخذهتم صاعقة العذاب، وهم ينظرون إىل عقوبتهم بأعينهم، فما أمكنهم اهلرب وال النهوض مما هم فيه 

من العذاب، وما كانوا منتصرين ألنفسهم.

وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤالء؛ إهنم كانوا قوًما خمالفني ألمر اهلل، خارجني عن طاعته.
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الدروس املستفادة من اآليات:

تقرير كل من التوحيد والنبوة والبعث ملا يف اآليات من دالئل على ذلك.  -1

قوة اهلل تعاىل فوق كل قوة إذ كل قوة يف األرض هو الذي خلقها ووهبها.  -2

اهتام املبطلني ألهل احلق دفًعا للحق، وعدم قبوهلم له يكاد يكون سنة بشرية يف كل زمان ومكان.  -3

من عوامل اهلالك العتو عن أمر اهلل أي عدم اإلذعان لقبوله، والفسق عن طاعته وطاعة رسله.  -4

..........................................................................................................................  -5

نشاط )2(:
  

. بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب قصة ناقة صاحل

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

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

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

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

نشاط )3(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب قصة غرق فرعون وجنوده.

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

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

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

.................................................................................................................................................................
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التقويم
س1: كيف نستدل باآليات املاضية على قدرة اهلل وقوته؟  

س2: ما اجلامع املشترك بني األمم اليت قص اهلل هالكها يف اآليات؟

س3: ما معىن الكلمات اآلتية:

)مليم، تذر، رميم(.

س4: اكتب الدروس املستفادة من اآليات السابقة.
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الدرس الخامس:  تفسير سورة الذاريات )60-47(

يل ىل  مل  خل 
 

هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  ىمحٱ 

مت  مبهب  هئ  مئ  هي  مي  خي  حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  خنمن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  

ىن  من  خن   حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  هس  مس  هث  مث  هت 

رئ  ٰى   ٌّ     ٍّ    َّ       ُّ   ِّ   ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  ينجه 

نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ 

مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث 

]سورة الذاريات: 47 - 60[. يمح  نن  من  زن  رن 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
قوة.مف

املهيئون.مك

يستحق اللوم.ٰذ

نصيب.لك
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نشاط )1(:
  

بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب معىن الفرار إىل اهلل  وكيفيته.

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

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

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

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

املعنى اإلجمالي:

والسماء خلقناها وأتقناها، وجعلناها سقًفا لألرض بقوة وقدرة عظيمة، وإنا ملوسعون ألرجائها وأحنائها.

واألرض جعناها فراشا للخلق لالستقرار عليها، فنعم املاهدون حنن، واملعىن إصالح األرض وهتيئتها.

ومن كل شيء من أجناس املوجودات خلقنا نوعني خمتلفني؛ لكي تتذكروا قدرة اهلل، وتعتربوا.

ففروا -أيها الناس- من عقاب اهلل إىل رمحته باإلميان به وبرسوله، واتباع أمره والعمل بطاعته، إين 
لكم نذير، وكان رسول اهلل  إذا حزبه أمر فزع إىل الصالة، وهذا فرار إىل اهلل، وال جتعلوا مع اهلل معبوًدا 

آخر، إين لكم من اهلل نذير.

كما كذبت قريش نبيها حممًدا ، وقالوا: هو شاعر، أو ساحر، أو جمنون، فعلت األمم املكذبة رسلها 
من قبل قريش، فأحل اهلل هبم نقمته.

أتواصى األولون واآلخرون بالتكذيب بالرسول حني قالوا ذلك مجيًعا؟ بل هم قوم طغاة تشاهبت قلوهبم 
وأعماهلم بالكفر والطغيان، فقال متأخروهم ذلك، كما قاله متقدموهم.

فأعرض -أيها الرسول- عن املشركني حىت يأتيك فيهم أمر اهلل، فما أنت مبلوم من أحد، فقد بلغت ما 
أرسلت به.

ومع إعراضك -أيها الرسول- عنهم، وعدم االلتفات إىل ختذيلهم، داوم على الدعوة إىل اهلل، وعلى وعظ 
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من أرسلت إليهم؛ فإن التذكري واملوعظة ينتفع هبما أهل القلوب املؤمنة، وفيهما إقامة احلجة على املعرضني.

وما خلقت اجلن واإلنس وبعثت مجيع الرسل إال لغاية سامية؛ هي عباديت وحدي دون من سواي.

ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون؛ فأنا الرزاق املعطي، فهو سبحانه غري حمتاج إىل اخللق، بل 
هم الفقراء إليه يف مجيع أحواهلم، فهو خالقهم ورازقهم والغين عنهم.

إن اهلل وحده هو الرزاق خللقه، املتكفل بأقواهتم، ذو القوة املتني، ال يقهر وال يغالب، فله القدرة والقوة 
كلها.

 نصيًبا من عذاب اهلل نازاًل هبم مثل نصيب أصحاهبم  فإن للذين ظلموا بتكذيبهم الرسول حممًدا 
الذين مضوا من قبلهم، فال يستعجلون بالعذاب، فهو آتيهم ال حمالة.

يوم  وهو  العذاب هبم،  بزنول  فيه  يوعدون  الذي  يومهم  من  ورسوله  باهلل  كفروا  للذين  وشقاء  فهالك 
القيامة. 

الدروس املستفادة من اآليات:

تقرير التوحيد والبعث مبظاهر القدرة اإلهلية اليت ال يعجزها شيء ومظاهر العلم واحلكمة املتجلية يف كل   -1
شيء.

التحذير من الشرك؛ فإنه ذنب عظيم ال يغفر إال بالتوبة الصحيحة النصوح.  -2

إىل خالف  يدعوهم  جاءهم  من  لكل  احلقائق  وقلب  بالباطل  واالهتــام  التكذيب  وهي  بشرية  سنة  بيان   -3
احلرب  وهي  بالفعل  دفعوا  ذلك  أعياهم  فإذا  بالقول  فيدفعون  وشٍر  باطٍل  من  اعتادوه  وما  مألوفهم، 

والقتال.

بيان أن طغيان النفس يتولد عنه كل شر والعياذ باهلل.  -4

مشروعية التذكري، وأنه ينتفع به من أراد اهلل إميانه ممن مل يؤمن، ويزداد به إميان املؤمنني احلاليني.  -5

بيان علة خلق اإلنس واجلن وهي عبادة اهلل وحده.  -6
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بيان غىن اهلل تعاىل عن خلقه، وعدم احتياجه إليهم حبال من األحوال.  -7

توعد الرب تبارك وتعاىل الكافرين، وأن نصيبهم من العذاب نازل هبم ال حمالة.  -8

نشاط )2(:
  

بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب أسباب زيادة الرزق.

............................................................................................................... )1(

............................................................................................................... )2(

............................................................................................................... )3(

............................................................................................................... )4(

............................................................................................................... )5(

التقويم
س1: اكتب الدروس املستفادة من اآليات السابقة.  

س2: اشرح اآليات بأسلوبك.

س3: اذكر معاين الكلمات: اآلتية:

)أْيد، ملوم، َذنوب(.
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الدرس السادس:  تفسير سورة الطور )16-1(

يل ىل  مل  خل 

حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ   يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  ىمحٱ 

مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب 

حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص 

يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق 

يمح ]سورة الطور: 1 - 16[. جي  يه  ىه  مه  جه  ين  منىن  خن  حن  جن 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
اجلبل الذي كلم اهلل عز وجل عليه موسى .ىن

مكتوب.ري

جلد رقيق أو ورق.ني

تتحرك وتدور.جخ

يدفعون بعنف.جف
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نشاط )1(:
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اذكر عدد مرات ذكر لفظ جهنم يف القرآن الكرمي.

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

املعنى اإلجمالي:

أقسم اهلل بالطور -وهو اجلبل الذي كلَّم اهلل سبحانه وتعاىل موسى  عليه-، وبكتاب مكتوب -وهو 
القرآن- يف صحف منشورة، وبالبيت املعمور يف السماء باملالئكة الكرام الذين يطوفون به دائًما، وبالسقف 

املرفوع وهو السماء الدنيا، وبالبحر املسجور اململوء باملياه.

إن عذاب ربك -أيها الرسول- بالكفار لواقع، ليس له من مانع مينعه حني وقوعه، يوم تتحرك السماء 
فيختل نظامها وتضطرب أجزاؤها، وذلك عند هناية احلياة الدنيا، وتزول اجلبال عن أماكنها، وتسري كسري 

السحاب.

فاهلالك يف هذا اليوم واقع باملكذبني الذين هم يف خوض بالباطل يلعبون به، ويتخذون دينهم هزًوا ولعًبا.

يوم ُيدفع هؤالء املكذبون دفًعا بعنف ومهانة إىل نار جهنم، ويقال توبيًخا هلم: هذه هي النار اليت كنتم 
هبا تكذبون.

أفسحر ما تشاهدونه من العذاب أم أنتم ال تنظرون؟ ذوقوا حر هذه النار، فاصربوا على أملها وشدهتا، 
أو ال تصربوا على ذلك، فلن خيفف عنكم العذاب، ولن خترجوا منها، سواء عليكم صربمت أم مل تصربوا، 

إمنا جتزون ما كنتم تعملون يف الدنيا.

الدروس املستفادة من اآليات:

هلل تعاىل أن يقسم مبا يشاء من خلقه، وقسمه سبحانه بالشيء يدل على تشريفه ومكانته، وليس للعبد   -1
أن يقسم بغري اهلل تعاىل.
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تقرير البعث واجلزاء.  -2

عرض سريع ألهوال القيامة وأحوال املكذبني فيها.  -3

تقرير قاعدة اجلزاء من جنس العمل.  -4

..........................................................................................................................  -5

..........................................................................................................................  -6

نشاط )2(:
  

بالتعاون مع زمالئك، اذكر بعض أهوال يوم القيامة.

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

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

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

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

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

التقويم
س1: وضح مراد اهلل  من القسم يف أول السورة.  

س2: بني جزاء الذين يتخذون دينهم هلًوا ولعًبا.

س3: اذكر معاين الكلمات: اآلتية:

) الطور، مسطور، متور(.

س4: اشرح اآليات بأسلوبك.
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الدرس السابع:  تفسير سورة الطور )28-17(

يل ىل  مل  خل 

مئ  زئ  رئ  ٰى      ٌّ     ٍّ       َّ     ُّ     ِّ       ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  ىمحٱ 

زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  يبرت  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ 

رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  مكىك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث 

حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن 

حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب 

يمح   مف  خف  حف  جف  مغ  معجغ  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس 

]سورة الطور: 17 - 28[.

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
أنقصناهم.ىق

خائفني.حس

..................................................................حض
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نشاط )1(:
  

استخرج من آيات الدرس آية تدل على فضل اإلميان والعمل الصاحل.

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

املعنى اإلجمالي:

إن املتقني يف جنات ونعيم عظيم يتفكهون مبا آتاهم اهلل من النعيم من أصناف املالذ املختلفة، وجناهم 
اهلل من عذاب النار.

كلوا طعاًما هنيًئا، واشربوا شراًبا سائًغا؛ جزاًء مبا عملتم من أعمال صاحلة يف الدنيا، وهم متكئون على 
سرر متقابلة، وزوجناهم بنساء واسعات العيون حساهنن.

والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم يف اإلميان، أحلقنا هبم ذريتهم يف مزنلتهم يف اجلنة، وإن مل يبلغوا عمل 
آبائهم لتقر أعني اآلباء باألبناء عندهم يف منازهلم، فيجمع بينهم على أحسن األحوال، وما نقصناهم شيًئا 

من ثواب أعماهلم، كل إنسان مرهون بعمله، ال حيمل ذنب غريه من الناس.

وزدناهم على ما ذكر من النعيم فواكه وحلوًما مما يستطاب وُيشتهى، ومن هذا النعيم أهنم يتعاطون يف 
اجلنة كأًسا من اخلمر، يناول أحدهم صاحبه؛ ليتم بذلك سرورهم، وهذا الشراب خمالف خلمر الدنيا، 
فال يزول به عقل صاحبه، وال حيصل بسببه لغو، وال كالم فيه إمث أو معصية، ويطوف عليهم غلمان معدون 

خلدمتهم، كأهنم يف الصفاء والبياض والتناسق لؤلؤ مصون يف أصدافه.

وأقبل أهل اجلنة يسأل بعضهم بعًضا عن عظيم ما هم فيه وسببه، قالوا: إنا كنا قبل يف الدنيا -وحنن 
بني أهلينا- خناف ربنا، مشفقني من عذابه وعقابه يوم القيامة؛ فمن اهلل علينا باهلداية والتوفيق، ووقانا 

عذاب مسوم جهنم، وهو نارها وحرارهتا.

إنا كنا من قبل نضرع إليه وحده ال نشرك معه غريه أن يقينا عذاب السموم ويوصلنا إىل النعيم، فاستجاب 
لنا وأعطانا سؤالنا؛ إنه هو الرب الرحيم، فمن بره ورمحته إيانا أنالنا رضاه واجلنة، ووقانا من سخطه والنار.
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الدروس املستفادة من اآليات:

فضل التقوى وكرامة أهلها.  -1

بيان منة اهلل وفضله على أهل اإلميان والتقوى وهم أولياء اهلل تعاىل.  -2

اإلميان واألعمال الصاحلة سبب يف دخول اجلنة وليست مثنا هلا؛ ألن اجلنة أغلى من عمل اإلنسان، وإمنا   -3
العمل الصاحل يزكي النفس فيؤهل صاحبها لدخول اجلنة.

وصف أهل اجلنة، وهو تقرير يف نفس الوقت للبعث واجلزاء بذكر ما يكون فيه.  -4

فضل اإلميان وكرامة أهله عند اهلل بإحلاق األبناء قليلي العمل الصاحل بآبائهم الكثريي العمل الصاحل.  -5

تقرير قاعدة أن املرء يوم القيامة يكون رهني كسبه ال يفكه إال اهلل عز وجل؛ فمن استطاع أن يفك رقبته   -6
فليفعل، وذلك باإلميان واإلسالم واإلحسان.

فضيلة اإلشفاق يف الدنيا من عذاب اآلخرة.  -7

فضل الدعاء والتضرع إىل اهلل تعاىل.  -8

نشاط )2(:
  

قارن بني جزاء املؤمنني والكافرين يف اآلخرة استناًدا إىل اآليات الواردة من أول السورة.

جزاء الكافرينجزاء املؤمنني 
.......................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................
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نشاط )3(:
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اذكر بعض ما أعده اهلل لعباده الصاحلني يف اآلخرة.

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

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

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

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

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

التقويم
س1: بني احلكمة من بيان النعيم الذي أعده اهلل لعباده الصاحلني.  

س2: اشرح اآليات السابقة بأسلوبك. 

س3: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.
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الدرس الثامن:  تفسير سورة الطور )43-29(

يل ىل  مل  خل 

خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  ىمحٱ 

ين  ىن  خنمن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  يلجم  ىل  مل  خل  ٰه  مه  جه  هن  من 

ٰى     ٌّ  ٍّ    َّ        ُّ   ِّ   ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه   جه 

رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  مئنئ  زئ  رئ   ّٰ 

ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  مثنث  زث 

حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  ىييي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم 

يمح ]سورة الطور: 2٩ - 43[. مث  هت  مت  خت  حت  هبجت  مب  خب 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
املوت.مم

اختلقه وادعاه.خنمن

غرامة مالية.رن
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نشاط )1(:
  

د احلجج اليت وردت إلبطال دعاوى الكفار ومربرات كفرهم. عدِّ

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

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

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

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

املعنى اإلجمالي:

فذكر -أيها الرسول- من أرسلت إليهم بالقرآن، فما أنت بإنعام اهلل عليك بالنبوة ورجاحة العقل بكاهن 
خيرب بالغيب دون علم، وال جمنون ال يعقل ما يقول كما يدعون.

أم يقول املشركون لك -أيها الرسول-: هو شاعر ننتظر به نزول املوت؟! قل هلم: انتظروا مويت فإين معكم 
من املنتظرين بكم العذاب، وسترون ملن تكون العاقبة.

بل أتأمر هؤالء املكذبني عقوهلم هبذا القول املتناقض؟! ذلك أن صفات الكهانة والشعر واجلنون ال ميكن 
اجتماعها يف آن واحد، بل هم قوم متجاوزون احلد يف الطغيان.

بل أيقول هؤالء املشركون: اختلق حممد القرآن من تلقاء نفسه؟! بل هم ال يؤمنون؛ فلو آمنوا مل يقولوا ما 
قالوه.

فليأتوا بكالم مثل القرآن إن كانوا صادقني -يف زعمهم- أنَّ حممًدا اختلقه.

باطل  األمرين  وكال  ألنفسهم؟!  اخلالقون  هم  أم  وموجد؟!  هلم  خالق  غري  من  املشركون  هــؤالء  أخلق 
ومستحيل، وهبذا يتعني أن اهلل سبحانه هو الذي خلقهم، وهو وحده الذي ال تنبغي العبادة وال تصلح إال له.

أم خلقوا السماوات واألرض على هذا الصنع البديع؟! بل هم ال يوقنون بعذاب اهلل، فهم مشركون.
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أم عندهم خزائن ربك يتصرفون فيها؟! أم هم اجلبارون املتسلطون على خلق اهلل بالقهر والغلبة؟! ليس 
األمر كذلك، بل هم العاجزون الضعفاء.

أم هلم مصعد إىل السماء يستمعون فيه الوحي بأن الذي هم عليه حق؟! فليأت من يزعم أنه استمع ذلك 
حبجة بينة تصدق دعواه.

أم هلل سبحانه البنات ولكم البنون؟! كما تزعمون افتراًء وكذًبا.

أتسأل -أيها الرسول- هؤالء املشركني أجًرا على تبليغ الرسالة؛ فهم يف جهد ومشقة من التزام غرامة 
تطلبها منهم؟!

الغيب يف  يعلم  ال  فإنه  كذلك؛  األمر  ليس  به؟!  للناس وخيربوهنم  يكتبونه  فهم  الغيب  علم  عندهم  أم 
السماوات واألرض إال اهلل.

بل يريدون برسول اهلل وباملؤمنني مكًرا، فالذين كفروا يرجع كيدهم ومكرهم على أنفسهم.

أم هلم معبود يستحق العبادة غري اهلل؟ تزنه وتعاىل عما يشركون، فليس له شريك يف امللك، وال شريك 
يف الوحدانية والعبادة.

الدروس املستفادة من اآليات:

وجوب التذكري والوعظ واإلرشاد على أهل العلم بالكتاب والسنة؛ ألهنم خلفاء الرسول  يف أمته.  -1

ذم الكهانة بل حرمتها؛ ألهنا من أعمال الشياطني، والكاهن من يقول بالغيب.  -2

ذم الطغيان؛ فإنه منبع كل شر، ومصدر كل فتنة وضالل.  -3

حرمة الكذب عموًما وال سيما على اهلل ورسوله ملا ينشأ عنه من فساد الدين والدنيا.  -4

تقرير التوحيد بذكر دالئله.  -5

تقرير النبوة املحمدية.  -6

تسفيه عقول املشركني.  -7

ال يعلم الغيب إال اهلل.  -8
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نشاط )1(:
  

حك  جك  مق  بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب آيات من كتاب اهلل عز وجل وردت هبذا املعىن: ىمحٱ 
يمح. جل  مك  لك  خك 

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

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

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

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

نشاط )1(:
  

لك  اك  يق  بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب آيات من كتاب اهلل عز وجل وردت هبذا املعىن: ىمحٱ 
يمح. ىك  مك 

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

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

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

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

التقويم
س1: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.  

س2: اشرح اآليات بأسلوبك.

س3: بني مناسبة اآليات السابقة ملا قبلها.
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الدرس التاسع:  تفسير سورة الطور )49-44(

يل ىل  مل  خل 

مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  ىمحٱ 

حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط 

مي  خي  حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  جنحن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل 

يمح ]سورة الطور: 44 - 4٩[.  مئ  هي 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
قطًعا.جح

متراكم بعضه فوق بعض.خس

يهلكون.مض

نشاط )1(:
وضح مناسبة اآليات السابقة باآليات اليت قبلها.  

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

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

.................................................................................................................................................................
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املعنى اإلجمالي:

وإن ير هؤالء املشركون قطًعا من السماء ساقًطا عليهم عذاًبا هلم مل ينتقلوا عما هم عليه من التكذيب، 
ولقالوا: هذا سحاب متراكم بعضه فوق بعض، فدعهم حىت يالقوا يومهم الذي فيه يهلكون، وهو يوم القيامة.

ويف ذلك اليوم ال يدفع عنهم كيدهم من عذاب اهلل شيًئا، وال ينصرهم ناصر من عذاب اهلل.

وإن هلؤالء الظلمة عذاًبا يلقونه يف الدنيا قبل عذاب يوم القيامة من القتل والسيب وعذاب الربزخ، وغري 
ذلك، ولكن أكثرهم ال يعلمون ذلك.

واصرب -أيها الرسول- حلكم ربك وأمره فيما محلك من الرسالة، وعلى ما يلحقك من أذى قومك؛ فإنك 
مبرأى منا وحفظ واعتناء، وسبح حبمد ربك حني تقوم إىل الصالة، وحني تقوم من نومك، ومن الليل فسبح 

مه، وصلِّ له، وافعل ذلك عند صالة الصبح وقت إدبار النجوم. حبمد ربك وعظِّ

الدروس املستفادة من اآليات:

بيان عناد كفار قريش ومكابرهتم يف احلق وجماحدهتم فيه.  -1

تسلية الرسول  وهي للدعاة بعده أيًضا.  -2

تقرير خامتة وعاقبة الظلم يف الدنيا قبل اآلخرة.  -3

وجوب الصرب على قضاء الرب وعدم اجلزع.  -4

مشروعية التسبيح عند القيام من املجلس واالستيقاظ من النوم.  -5

..........................................................................................................................  -6
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نشاط )2(:
دعا اهلل عز وجل رسوله  للصرب على إيذاء املشركني يف أكثر من موضع، بالرجوع إىل مصادر   

التعلم؛ اذكر بعضها.

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

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

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

نشاط )3(:
د موضوعات سورة الطور.   بالتعاون مع زمالئك؛ عدِّ

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

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

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

التقويم
س1: اكتب اآليات الدالة على عناد الكفار، وعدم رغبتهم يف اإلميان حىت لو نزل عليهم عذاب؟  

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات السابقة.

س3: اشرح اآليات بأسلوبك. 

        





احلديث والثقافة 
اإلسالمية
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أهداف الوحدة:
  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

# حيفظ األحاديث املقررة.#

# يشرح األحاديث املقررة.#

# يستخرج الدروس املستفادة من األحاديث املقررة.#

# يتحلى مبا ترشد إليه األحاديث من الفضائل واألحكام واآلداب.#

# يؤمن مبكانة السنة النبوية.#

# يدرك أمهية النشأة يف عبادة اهلل.#

# يتمسك بسنن الفطرة.#

# يبني أمهية القرآن الكرمي.#

# حيذر أمراض القلوب.#

# يناقش أمراض القلوب.#
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الدرس األول:  السنة 
                            )مكانتها وحجيتها(: 

خب  حب  جب  مئهئ  خئ  جئحئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ىمحٱ 

يمح ]احلرش: ٧[. هب  مب 

: تعريف السنة:
ً
أوال

رية، حسنًة كانت أم قبيحة. السنة لغة: الطريقة والسِّ

واصطالًحا:ماكان عليه رسول اهلل  قواًل أو فعاًل أو تقريًرا أو صفة َخْلقية أو ُخُلقية.

فنجمع بني املعىن اللغوي واالصطالحي يف أن السنة هي: طريقة النيب  وسريته اليت تلقاها الصحابة 
رضي اهلل عنهم من أقواله وأعماله وحركاته وسكتاته وسكناته وصفاته.

فما ورد من ذلك كله فهو شرع لنا؛ مثال ذلك:

والسالم  الصالة  عليه  يقوهلا  كان  اليت  كاألذكار  والسالم؛  الصالة  عليه  قاله  ما  هي  القولية:  السنة 

»إمنا  مثل:  ؛  عنه  ثبتت  اليت  األحاديث  وأيًضا  واملساء وحنوها،  والصباح  واخلروج  الدخول  واألدعية يف 

األعمال بالنيات ...«)1(.
السنة الفعلية: هي ما فعله النيب  على سبيل التشريع؛ ومن ذلك: حركات الصالة كلها، وإمنا علمنا 

رسول اهلل  بأفعاله، وقال: »صلوا كما رأيتموين أصلي«)2(.
السنة التقريرية: هي ما أقره  على حالته أو فعله من قبل الصحابة رضي اهلل عنهم، كإقراره عليه 
الصالة والسالم خلالد بن الوليد رضي اهلل عنه يف أكل الضب على مائدته، فدل هذا على جواز أكل الضب.

1 ( أخرجه البخاري )1(، ومسلم )10٩7(.
2 ( أخرجه البخاري )631(.
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ومن ُخُلقه عليه الصالة والسالم: اجلود والكرم؛ فقد كان أجود من الريح املرسلة)1(.

عليه  النيب  الصحابة  وقد وصف  بالقصري،  وال  البائن  بالطويل  ال  وسًطا    كان  أنه   : َخلقه  ومن 
الصالة والسالم وبينوا خلقته وهيئته.

ثانًيا: مكانة السنة من الدين:

من  خن  حن  جن  السنة قرينة القرآن الكرمي، وهي وحي من اهلل سبحانه وتعاىل؛ قال سبحانه: ىمحٱ 

يمح ]انلجم: ٣ - ٤[، وقال عليه الصالة والسالم: »أال إين أوتيت الكتاب  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن 

ومثله معه، أال إين أوتيت القرآن ومثله معه، أال يوشك رجل ينثين شبعانا على أريكته يقول: عليكم 
بالقرآن، فما وجدمت فيه من حالل فأحلوه، وما وجدمت فيه من حرام فحرموه، أال ال حيل لكم حلم 
احلمار األهلي، وال كل ذي ناب من السباع، أال وال لقطة من مال معاهد إال أن يستغين عنها صاحبها، 
ومن نزل بقوم، فعليهم أن يقروهم ]أي: يضيفوهم[، فإن مل يقروهم، فلهم أن يعقبوهم]أي يطالبوهم[ 

مبثل ِقَراهم«)2(.
ٰى         ٌّيمح  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  وقال سبحانه وتعاىل: ىمحٱ 
]انلحل: ٤٤[؛ إال أن السنة ختتلف عن القرآن بعدم التعبد بألفاظها، فال تقل أمهيتها عن أمهية القرآن الكرمي 

من حيث التشريع، فهما مصدران أساسيان هلذا الدين.

ا: أحوال السنة مع القرآن الكريم:
ً
ثالث

للسنة مع القرآن الكرمي ثالثة أحوال:
تكون موافقة للقرآن الكرمي ومؤكدة ملا ثبت فيه من أحكام؛مثل: كل األحاديث الدالة على وجوب الصالة - 1

والزكاة والصوم واحلج وغري ذلك، وكذا األحاديث اليت تنهى عن عقوق الوالدين، وشهادة الزور، وقتل 

1 ( رواه البخاري )6(، ومسلم )2308(.
2 ( رواه أمحد )17174(.
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النفس بغري حق وحنو ذلك.

ومقادير - 2 ورواتبها  ركعاهتا  وعدد  الصالة  كيفية  تبيني  الكرمي؛مثل:  القرآن  ملجمل  ومفصلًة  مبينًة  تكون 
الزكاة، ومقدار املال املسروق الذي تقطع فيه يد السارق.

تضيف أحكاًما جديدة مل يذكرها القرآن الكرمي؛ وليست بياًنا له، وال تأكيًدا ملا ثبت فيه من أحكام. مثل - 3
حترمي احلمر األهلية، وكل ذي ناب من السباع، وحترمي نكاح املرأة على عمتها، أو على خالتها.

إذن فالسنة حجٌة ال جيوز خمالفتها وال ردها وال التهوين من شأهنا.

فيجب العمل هبا ملا دلت عليه األدلة الصرحية؛ منها:

يمح - 1 مب  خب  حب  جب  مئهئ  خئ  جئحئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى   ىمحٱ 

احلرش: ٧.

يمح ]انلور: ٦٣[.- 2 ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف   ىمحٱ 

رئيمح - 3 ٰى     ٌّ      ٍّ    َّ   ُّ       ِّ     ّٰ  ٰذٰر  يي  ىي  مي  خي   ىمحٱ 

]املائدة: ٩٢[.

من - 4 خن  حن  جن  مم  خم  حم  هلجم  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك   ىمحٱ 

يمح ]النساء: ٥٩[. هب  مب  هئ  مئ  هي  خيمي  حي  جي  ٰه  مه  جه  هن 

مظ - 5 حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ   ىمحٱ 

يمح ]النساء: ٦٥[. جف  مغ  جغ  مع  جع 

واألدلة كثرية على وجوب اتباع ما جاء عن النيب ، وألجل ذلك فالسنة حمفوظة من التحريف والتبديل 
ننيمح  من  زن  رن  مم  ام  يل  واخلطأ كما ُحفظ القرآن الكرمي، وقد تعهد اهلل حبفظ وحيه: ىمحٱ 

]احلجر: ٩[.
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السنة سخر اهلل سبحانه وتعاىل علماء اإلسالم -منذ الصحابة رضي اهلل عنهم إىل  ويف سبيل حفظ 
عصرنا هذا- فدونوا السنة، وضبطوا ألفاظها، واعتنوا هبا يف السطور والصدور، وحرصوا على تنقيتها من 
كل راٍو يرويها ويقدم ويؤخر فيها أو يزيد وينقص فيها أو يبدل أو حيرف، فوضعوا موازين دقيقة يف علم 

متكامل )علوم احلديث( وبينوا ما أدخله املنتحلون على السنة النبوية أميا بيان.

نشاط )1(:
  

باملشاركة مع زمالئك؛ اكتب ما تعرف من أمساء الكتب اليت حفظت السنة النبوية.

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

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

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

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

رابًعا: مقارنة بين القرآن والسنة:

السنة النبويةالقرآن الكرميوجه املقارنة
وحي من اهللوحي من اهللاملصدر
بعضها بالتواتر وبعضها بغريهبالتواترالثبوت

حجة، وهي املصدر الثاينحجة، وهو املصدر األولاحلجية
العلماء حمفوظ مجلًة وتفصياًلالسالمة من التغيري جبهد  وتفصياًل  اهلل  من  مجلًة  حمفوظة 

واملحدثني
مل يتعبدنا اهلل بتالوهتاتعبدنا اهلل بتالوتهاللفظ والتالوة
مبينة للقرآن ومؤكدة ومفسرة وقد تضيف أحكاًمامؤسس لألحكامالعالقة بينهما
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خامًسا: الكتب التي ألفت في حفظ السنة:

من الكتب اليت ألفت يف حفظ السنة:
مسند اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل )ت241هـ(.- 1

اجلامع الصحيح لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري )ت256هـ(.- 2

املسند الصحيح لإلمام مسلم بن احلجاج القشريي )ت261هـ(.- 3

السنن - سنن أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين )ت275هـ(.- 4

العمل - سنن - 5 واملعلول وما عليه   ، ومعرفة الصحيح  السنن عن رسول اهلل   اجلامع املختصر من 
الترمذي حممد بن عيسى بن َسْورة )ت27٩هـ(.

املجتىب من السنن - السنن الصغرى للنسائي أمحد بن شعيب اخلراساين النسائي )ت303هـ(.- 6

السنن - سنن ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين )ت273هـ(.- 7

وغري هذه كثري، وقد ألَّف العلماء يف مجع احلديث وحصره كتبا بعدة طرق:

# باعتبار املسائل الفقهية، واألحكام وحنوها.#

# باعتبار الرواة.#

# باعتبار درجة احلديث من الصحة والضعف، وغريها.#

سادًسا: األحاديث التي يحتج بها:

احلديث الصحيح: وهو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل ليس فيه علة وال شذوذ.- 1

احلديث احلسن: ما رواه عدٌل خفيف الضبط بسند متصل ليس فيه علة وال شذوذ.- 2
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سابًعا: طرق معرفة الحديث الصحيح:

أن يكون احلديث يف أحد الكتب اليت اقتصرت على األحاديث الصحيحة فقط، وتلقى العلماء تلك الكتب - 1
بالقبول .

أن يصرح أحد األئمة الثقات بأن احلديث صحيح، كالبخاري وأمحد بن حنبل.- 2

أن يبحث عن رواة احلديث وطرق روايته وتعرض على شروط صحة احلديث اخلمسة كما هي مبينة يف - 3
كتب مصطلح احلديث.

ا: األحاديث التي ال يحتج العلماء بها:
ً

ثامن

احلديث الضعيف: وهو ما سقط أحد الرواة من سنده، أو كان بعض الرواة ضعيًفا يف عدالته أو حفظه 
أو تدينه أو صدقه.

. احلديث املوضوع: وهو املكذوب على النيب

التقويم:
س1: عرف السنة لغًة واصطالًحا.  

س2: ضع مقارنة بني األحاديث اليت حيتج هبا واليت ال حيتج هبا.

س3: ضع عالمة )( أو )( أمام اجلمل مبا يناسبها:

# #)      ( السنة النبوية مصدر من مصادر التشريع    

# #)      ( السنة توضح ما ورد يف القرآن الكرمي وال تزيد عليه  

س4: كيف تعرف احلديث أنه صحيح أو ضعيف؟ 
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الدرس الثاني:  التبديل في الدين: 

بعد انقطاع الوحي مبوت النيب  ليس ألحد أن يستدرك شيًئا من الدين،  فيزيد فيه أو ينقص منه، 
وقد بني النيب  املوقف الشرعي من ذلك.

عن أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل : »من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس 

منه فهو رد«. ويف رواية: »من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد«)1(.

التعريف بالراوي:

هي عائشة بنت أيب بكر الصديق رضي اهلل عنهما، أم املؤمنني، زوج النيب ، وأحب الناس إليه، ومل 
يتزوج بكًرا سواها، واهتمها املنافقون بالفاحشة، فربأها اهلل من فوق سبع مساوات، توفيت سنة )58هـ(، 

ودفنت يف البقيع.

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
أنشأ، واخترع من ِقبل نفسه وهواه.أحدث

 يف ديننا وشرعنا الذي ارتضاه اهلل لنا.يف أمرنا
ما ليس له دليل وسند يف القرآن أو السنة.ما ليس منه

مردود على فاعله.ردٌّ

1 ( رواه البخاري )26٩7(، ومسلم )1718(.
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شرح الحديث الشريف:

 من أحدث يف أمرنا؛ أي: من ابتدع يف ديننا ما مل ُيشرع، وأحدثه هو، فليس من الدين بل هو مردود ال - 1
يقبله اهلل سبحانه وتعاىل.

ال حيق ألحٍد أن يضيف يف الدين أي حكم من األحكام، أو عبادة من العبادات على أهنا من الدين.- 2

الزيادة يف الدين مما ليس مشروًعا مردودة على صاحبها.- 3

الزيادة يف الدين بدعوى التعبد كالنقص فيه.- 4

الشرع هو ما جاء به الكتاب والسنة فقط.- 5

الدين هو الذي حيدد األمور التالية:- 6

# سبب العبادة: كدخول الوقت ودخول املسجد.#

# زمان العبادة: كأوقات الصلوات واحلج والصوم.#

# مكان العبادة: كاملساجد للصالة وعرفة للحج.#

# قدر العبادة: كعدد الركعات وأيام الصيام.#

# كيفية العبادة: كهيئة الصالة وطريقة الصيام واحلج.#

فمن ربط عبادة من العبادات -وإن كانت مشروعة يف أصلها- بسبب أو زمان أو مكان أو ... غري ما حدده 
الشرع؛ فقد زاد يف الدين، مثله مثل من زاد أصاًل جديًدا.

نشاط )1(:
  

باملشاركة مع زمالئك؛ اكتب بعض األعمال اليت أحدثت بسبٍب أو زماٍن أو كيفية غري مشروعة.

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

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

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

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

التقويم:
س1: ما املقصود باإلحداث يف الدين؟  

س2: بني حكم الزيادة يف الدين والنقص منه مستنرًيا بإرشاد هذا احلديث.

س3: اذكر حكًما ملا يلي معلاًل ذلك:

# تطويل الصيام إىل صالة العشاء.#

# الصالة على النيب  كثرًيا. #

# االعتكاف يف غري املساجد.#

س4: بني الدروس املستفادة من احلديث.
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الدرس الثالث : النشأة في عبادة اهلل 

قال رسول اهلل  »َسْبَعٌة ُيِظلُُّهُم اهلل يف ِظلِِّه يوَم ال ِظلَّ ِإال ِظلُُّه: ِإماٌم عاِدٌل، وشابٌّ 

َنَشَأ يف ِعبادة اهلل تعاىل، وَرُجٌل َقْلُبه ُمَعلٌَّق باملساجد، وَرُجالِن َتَحابَّا يف اهلل، اْجَتَمَعا 
َقا عليه، ورجٌل َدَعْته ْامرأٌة ذاُت َمْنِصٍب وَجَماٍل فقال: ِإين َأخاف اهلل، ورجٌل  عليه وَتَفرَّ
ق بَصَدَقٍة، فَأْخَفاَها حتِّى ال َتْعَلَم ِشَماُله ما ُتْنِفُق َيِميُنه، ورجٌل ذكر اهلل خالًيا،  تصدَّ

َفَفاَضْت َعْيَناُه«)1( .

نشاط )1( 
  

اختر عنواًنا آخر للحديث الشريف

............................................................................................
نشاط )2( 

  
ج احلديث الشريف خرِّ

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

معاني الكلمات:: 

معناهاالكلمة
سبعة أصنافسبعة

املقصود يوم القيامةيوم ال ظل إال ظله
أي الذي يتبع أمر اهلل بوضع كل شيء يف موضعهإمام عادل

وهو احلدث الذي شب وقوي وبلغ مبلغ الرجالشاب
ترىبنشأ

شديد احلب للمسجدقلبه معلق يف املساجد
1 ( أخرجه البخاري )660(، ومسلم )1031(.
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اشتركا يف جنس املحبة ألجل اهلل ال لغرض دنيويحتابَّا يف اهلل
ذات أصل أو شرف أو سلطةذات منصب

شرح الحديث الشريف:

مون ِبِظِلّ اهلل  يف ذِلك اليوِم الَّذي َتدنو فيه  ة الذين َيتنعَّ ُيَبيِّن النَّيبُّ  الَسبعَة أصناٍف ِمن هذِه اأُلمَّ
ها، فال َيِجد أَحٌد ِظالًّ إالَّ َمن أَظلَّه اهلُل يف ِظِلّه، أوَّهلم: احلاِكم  مُس ِمن ُرؤوِس الِعباِد، وَيشَتدُّ عليهم حرُّ الشَّ
العاِدل، والثَّاين: شابٌّ ُمجتِهٌد يف ِعبادِة َرِبّه، ُملتِزٌم بطاعِته يف أمِره وهنِيه، والثَّالُث: رُجل َشديد احُلِبّ والتَّعلُِّق 
ابُع: َرُجالِن أحبَّ ُكلٌّ منهما اآلَخَر يف ذاِت اهلِل تعاىل ويف  د عليها وُيالِزم اجَلماعَة فيها، والرَّ باملساجِد َيتَردَّ
َحَسٍب  ذاُت  َحْسناُء  امرأٌة  لَنْفِسها  دَعته  َرُجل  واخلاِمُس:  عليه،  َقا  وَتفرَّ ذِلك  على  واجَتَمَعا  َمرضاِته،  َسبيِل 
ق صدقَة  ادس: َرُجل َتصدَّ وَنَسٍب، وماٍل وجاٍه، وَمركٍز َمرموٍق، فَيمنُعه خوُف اهلِل عن اقتراِف ما ُيغِضبه، والسَّ
ابع:  اِس، وَسَتَرها عن ُكِلّ َشيء حتَّى ولو كاَن ِشماُله َرجاًل ما َعِلمها، والسَّ التَّطوُِّع فباَلَغ يف إخفاِء َصدقِته على النَّ
اِس  ر َعَظمَة اهلِل تعاىل وِلقاَءه، ووقوَفه َبنَي َيَديه، وُمحاسبَته على أعماِله حاَل كوِنه ُمنفِرًدا عن النَّ وَرُجل تذكَّ

َفساَلت ُدموُعه َخوًفا ِمن اهلِل تعاىل أو شوًقا للقائه أو طمًعا يف رمحته وفضله.

الدروس المستفادة من الحديث الشريف: 

بظل - 1 االستظالل  سبٌب يف حصول  أعماهلم  وأن  ذكرهم،  ورد  الذين  السبعة  مكانة  على    النيب  دل 
الرمحن حني تدنو الشمس من رؤوس العباد.

ال تصلح حياة الناس يف عدم وجود إمام عادل حيكم بينهم بالعدل وينصر مظلومهم.- 2

من نشأ يف طاعة اهلل عز وجل استحق أن يظله اهلل بظله يوم ال ظل إال ظله.- 3

4 -...............................................................................................................
...............................................................................................................
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نشاط )3( 
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم، اذكر فيما تشارك املرأة الرجل يف هذا احلديث وما ال تشاركه فيه، وملاذا؟

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

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

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

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

التقويم : 
  

د السبعة الذين يظلهم اهلل يوم ال ظل إال ظله. س1: عدِّ

س2: اشرح كيف تتحقق النشأة يف طاعة اهلل.

س3: وضح كيف يكون التعلق باملساجد.

س4: وضح األسباب املعينة على البكاء من خشية اهلل عز جل.

        



69

الدرس الرابع : سنن الفطرة

اِرِب، َوِإْعَفاُء  عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل : »َعْشٌر ِمْن اْلِفْطَرِة: َقصُّ الشَّ

اإِلِبِط،  َوَنْتُف  اْلَبَراِجِم،  َوَغْسُل  اأَلْظَفاِر،  َوَقصُّ  اْلَماِء،  َواْسِتْنَشاُق  َواُك،  َوالسِّ اللِّْحَيِة، 
َوَحْلُق اْلَعاَنِة، َواْنِتَقاُص اْلَماِء، َقاَل َزَكِريَّاُء: َقاَل ُمْصَعٌب: َوَنِسيُت اْلَعاِشَرَة، ِإال َأْن َتُكوَن 

اْلَمْضَمَضَة«)1(.

معاني الكلمات:: 

معناهاالكلمة
السنة، واملقصود سنن األنبياء عليهم الصالة الفطرة

والسالم
التركإعفاء
كل ما ينبت على اخلدين والذقناللحية

عقد األصابع اليت يف ظهر الكفالرباجم
االستنجاءانتقاص املاء

شرح الحديث الشريف:

ُح النَّيبُّ  ِخصاَل الِفْطَرِة اليت هي َأْصُل اخِلْلَقِة الَّيت يكوُن عليها كلُّ مولوٍد، وهي عشر خصال:  ُيوضِّ
فاِت، وَغْسُل  واِك وما َشاَبَهه ِمن امُلنظِّ اِرِب، وَتْرُك َشعِر اللِّحيِة، وَتنظيُف الَفِم واألْسناِن بالسِّ َتْهذيُب َشْعِر الشَّ
األْنِف بامَلاِء باالْسِتنشاِق؛ لَيخُرَج ما فيه ِمن َأًذى وَقَذٍر، وتقليم األظافر وعدُم َتْرِكها َطويلًة، وَغْسُل َمفاِصِل 

ُر باملاِء بعد قضاِء احَلاَجِة. عِر الَّذي على الَفْرِج والَعْورِة، والتَّطهُّ األصاِبِع، وإزالُة َشعِر اإلبِط، وإَزالُة الشَّ

1 ( أخرجه مسلم )ح261(.
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نشاط )1( 
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب الُسنة العاشرة خالف املضمضة املذكورة يف احلديث الشريف.

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

الدروس المستفادة من الحديث الشريف: 

عناية اإلسالم بأمر النظافة وحسن املظهر.- 1

دين اإلسالم دين الفطرة اليت ارتضاها اهلل عز وجل لعباده.- 2

شخصية املسلم شخصية متميزة يف مظهرها، يف ظاهرها وباطنها.- 3

املحافظة على سنن الفطرة حتافظ على املروءة.- 4

نشاط )3( 
  

التزام املسلم هبذه السنن والعناية هبا على حسن سرية اإلنسان  ناقش مع زمالئك كيف ميكن أن يؤثر 
وقبوله وتأثريه ودعوته لغري املسلمني.

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

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

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

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

التقويم : 
  

ما معىن الفطرة، الرباجم؟- 1

 اذكر من األحاديث النبوية ما يدعم هذا احلديث.- 2
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الدرس الخامس : هداية القرآن الكريم

: هداية القرآن:
ً
أوال

القرآن الكرمي هو أفضل الكتب اليت أنزهلا اهلل تعاىل، وجعله اهلل حاكًما ملا قبله من الكتب، وحمفوًظا 

جه  ين  ىن  من التحريف والتبديل، وهو دستور النجاة القومي، وطريق اهلداية املستقيم، قال تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]اإلرساء: ٩[. ٰى     ٌّ   ٍّ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه 

أنزل اهلل القرآن الكرمي ليكون منهج حياة هي خري حياة وأسعُدها، ومرشًدا إىل سبيٍل هو أقوم سبيل 

م األخالق ويعليها، يقوُد من اتبعه إىل سعادة الدارين، وينجيه من  وأجنُحه، يهذُب النفوس ويزكيها، ويقوِّ

جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  شقاوة احلياتني، قال جل وعال: ىمحٱ 

يمح ]طه: ١٢٣ - ١٢٤[. جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك 

ثانًيا: حقوق القرآن الكريم:

حقوق القرآن الكرمي علينا كثرية، من أبرزها:

نب - 1 مب  زب  حق اإلميان به، ومبا فيه من تشريع وأخبار، وأن اهلل أنزله على رسوله حممد : ىمحٱ 

ىف  ىثيث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب 

يمح ]النساء: ١٣٦[. ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف 

ٰى     ٌّ    ٍّ     َّ      ُّ     ِّ         - 2 ٰر  ٰذ   حق التالوة، واإلكثار من قراءته، قال تعاىل: ىمحٱ 

ىت  نت  مت  رتزت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  مئنئ  زئ  رئ   ّٰ     
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يمح ]انلمل: ٩١ - ٩٢[، ويقول : »اقرؤوا  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  رثزث  يت 

القرآن؛ فإنه يأيت يوم القيامة شفيًعا ألصحابه« )1(.
ربيمح ]ص: ٢٩ [- 3 يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  حق التدبر، قال تعاىل: ىمحٱ    ِّ    ّٰ 

مت  زت  رت  يب  نبىب  مب  زب  وقد جاء التوبيخ ملن غفل عن التدبر؛ يقول جل وعال:ىمحٱ 

يمح ]النساء: ٨٢[، قال الشوكاين: "دلت هذه اآلية على وجوب  مث  زث  رث  يت  ىت  نت 

التدبر للقرآن ليعرف معناه")2( .

حق العمل به، بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، والعمل به من أهم غايات إنزاله، واحلقوق األخرى - 4

رت  يب  ىب  تبع هلذا احلق، إذ ال ميكن أن يعمل بالقرآن إال من تاله وتدبره وعّظمه، قال تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]آل عمران: ٣٢[. ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  زتمت 

حق تعلُّمه وتعليمه، والعناية به تعلًما وتعليًما هي من أسباب نيل اخلريية للفرد واملجتمع؛ ففي احلديث: - 5

»خريكم من تعلم القرآن وعلمه«)3( .
ا: آداب تالوة القرآن:

ً
ثالث

من أهم آداب تالوة القرآن الكرمي:

حس - 1 جس  مخ  أن يبتغى بتالوته وجه اهلل تعاىل، ال ألجل جاه وال مال وال ثناء الناس، قال تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]ابلينة: ٥[. جض  مص  خص  حص  مس  خس 

ًدا(، ويكون ذلك حبسب قواعد التجويد املعروفة، فقد أمرنا اهلل تعاىل هبذا؛ - 2 أن يقرأه ُمَرتَّاًل )أي: ُمَجوَّ
يمح ]املزمل: ٤[؛ فذلك أقرب إىل التوقري واالحترام، وأشد تأثرًيا يف  يه  ىه  مه  إذ قال: ىمحٱ 

القلب.

1( أخرجه مسلم )804(.
2( فتح القدير لإلمام الشوكاين )1/ 741(.

3( أخرجه البخاري )5027(.
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 االستعاذة والبسملة، فعند البدء بالقراءة فإنه يستحب له أن يستعيذ باهلل من الشيطان؛ لقول اهلل تعاىل: - 3
يمح ]انلحل: ٩٨[، ويستحب أن يقول  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  ىمحٱ 

بعد االستعاذة: بسم اهلل الرمحن الرحيم يف أول كل سورة سوى براءة.

تستحب الطهارة عند تالوته، وللمحدث حدًثا أصغر تالوته من غري مس املصحف، خبالف اجلنب فال - 4
جيوز له قراءة القرآن؛ يقول علي رضي اهلل عنه: »كان رسول اهلل  يقرُئنا القرآن على كل 

حال ما مل يكن جنًبا«)1(.

نشاط )1(:
  

ْد مع زمالئك أربعة جماالت لتعلُّم القرآن الكرمي وتعليمه: عدِّ

......................................................................................... - 1

......................................................................................... - 2

......................................................................................... - 3

......................................................................................... - 4

نشاط )2(:
  

من خالل الدرس بني ثالث وسائل لتعظيم القرآن الكرمي:

......................................................................................... - 1

......................................................................................... - 2

......................................................................................... - 3

1( أخرجه أمحد وأصحاب السنن.
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التقويم:
  

س1: اذكر مع الدليل جانبني من جوانب احلياة اليت يهدي فيها القرآن لليت هي أقوم.

ْد مخًسا من احلقوق الواجبة حنو القرآن الكرمي. س2: عدِّ

س3: خلص آداب تالوة القرآن.
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الدرس السادس : القلوب وأمراضها

: مكانة القلب:
ً
أوال

تكمن أمهية القلب يف أنه أشرف عضو يف اإلنسان، فإن استقام استقامت كل أعضاء اجلسد، فحياته 
ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  حياة هلا، وموته موت هلا، قال تعاىل: ىمحٱ 

ٰىيمح ]ق: ٣٧[. ٰر 

وقال النيب : »إال وإن يف اجلسد مضغة، إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت 

فسد اجلسد كله، أال وهي القلب«)1(.

ثانًيا: القلوب والدعاء:

مع  جع  إن أحوج ما حيتاج إىل الدعاء هو القلب؛ فإمنا ُسمَي القلب قلًبا من كثرة تقلبه، قال تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]آل عمران: ٨[، وكان من دعاء النيب : »يا مقلب القلوب ثبت قليب  خف  حف  جف  مغ  جغ 

على  قلوبنا  القلوب صرف  »اللهم مصرف  والسالم:  الصالة  عليه  قوله  وأيًضا  دينك«)2(،  على 
طاعتك«)3( . 

ا: أنواع القلوب:
ً
ثالث

القلب الصحيح: وهو القلب السليم الذي صارت السالمة صفة ثابتة له، قد سلم من كل شهوة ختالف - 1
أمر اهلل وهنيه، ومن كل شبهة تعارض خربه، وقد سلم مما سوى اهلل عز وجل، فإذا أحب أحب يف اهلل، 
وإذا كره كره يف اهلل، وإذا أعطى أعطى يف اهلل، وإذا منع منع يف اهلل، وال يدخل اجلنة إال من أتى اهلل 
نئيمح   مئ  زئ  رئ  ٰى   ٌّ    ٍّ   َّ   ُّ   ِّ   ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  عز وجل بقلب سليم، قال تعاىل: ىمحٱ 

]الشعراء: ٨٨ - ٨٩[.
1( أخرجه البخاري )52(، ومسلم )15٩٩(.

َنه. 2( أخرجه الترمذي )2140(، وَحسَّ
3( أخرجه مسلم )2654(. 



76

القلب السقيم: وهو القلب املريض، وهو قلب فيه حياة من حمبة اهلل، واإلميان به، واإلخالص له، وفيه - 2
علة ومرض من حمبة الشهوات وآثارها، واحلرص على حتصيلها، واحلسد والكرب والعجب، والظلم، 

فقد تزيد عليه احلياة والصحة فيكون صحيًحا، وقد تزيد عليه العلة واملرض فيكون مريًضا.

القلب امليت: وهو الذي ال حياة به، فهو ال يعرف ربه، وال يعبده باتباع أوامره واجتناب نواهيه، بل هو - 3
واقف مع شهواته ولذاته، ولو كان فيها سخط ربه وغضبه، فيحافظ املسلم على قلبه من هذه الصفات، 

ويبتعد عن أصحاب القلوب امليتة؛ حىت ال ميوت قلبه بسببهم.

رابًعا: أقسام أمراض القلوب:

مرض الشبهة: هو ما خيطر يف القلب من تساؤالت قد توقعه يف االعتقادات الباطلة، فيقع إما يف كفر أو - 1
يمح ]ابلقرة: ١٠[، وتتجنب  مثنث   زث  رث  يت  ىت  نت  نفاق، أو شك وريبة، قال تعاىل: ىمحٱ 

الشبهات بالتزام الكتاب والسنة، وما كان عليه السلف الصاحل، وسؤال العلماء عما يشكل عليه.

مرض الشهوة: هو مرٌض يورث تقدمي اهلوى على أمر اهلل، ودوافع غريزية تدفعه إىل الوقوع يف احلرام، - 2
يمح ]األحزاب:  ٰى    ٌّ  ٍّ     َّ     ُّ  ٰر  ٰذ  يي  كالزنا، والنظر املحرم، قال تعاىل: ىمحٱ 

٣٢[، والنجاة من مرض الشهوة هو االلتزام باألوامر الشرعية، واجتناب ما هنى عنه الشرع.  

خامًسا: صالح القلب:

ولصالح القلب وحياته أسباب، أمهها:

اإلميان باهلل تعاىل وتوحيده، والعمل بأوامره، واالبتعاد عما هنى عنه.- 1

حيخي - 2 جي  ٰه  مه  جه  هن  كثرة اللجوء إىل اهلل ودعاؤه، واإلكثار من ذكره، قال تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]الرعد: ٢٨[. هب  مب  هئ  مئ  هي  مي 

يمح ]حممد: ٢٤[.- 3 يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك   قراءة القرآن بتدبر، والعمل به، ىمحٱ 

تذكر اآلخرة، واالستعداد هلا، والسعي إىل نيل أعلى املراتب فيها.- 4

أعمال الرب كإطعام الطعام، وزيارة املرضى، وصلة األرحام، وكفالة اليتيم. - 5
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مفارقة الذنوب واملعاصي؛ ألهنا سبب موت القلوب ومرضها، يقول عبداهلل بن املبارك رمحه اهلل:- 6

وقد يورث الــذل إدماهنـا رأيت الذنوب متيت القـلوب     
فخري لنفســك عصياهنـــا وترك الذنوب حياة القلوب      

سادًسا: صالح الظاهر وصالح القلب:

باجلوارح  وعمل  باللسان  وقول  بالقلب  اعتقاد  فاإلميان  القلب،  وصالح  الظاهر  بني صالح  انفصال  ال 
واألركان؛ بل كلما زاد صالح الباطن زاد صالح الظاهر.

وال شك أن صالح القلوب أهم وأعظم، فهي حمل التقوى، كما يف احلديث: »التقوى ها هنا«، وقد 
أشار النيب  إىل صدره ثالث مرات)1( ، لكن الدين أيًضا مبين على أعمال ظاهرة كإقامة الصالة، وترك 

املحرمات الظاهرة والباطنة، وال ينفك هذا عن هذا.

وهلذا فنظر اهلل تعاىل ال يكون إىل القلوب فقط بل إىل القلوب واألعمال، جاء يف احلديث: »إن اهلل ال 

ينظر إىل صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم«)2( .

نشاط )1(:
  

ْد مخسة منها مع بيان سبل عالجها: أمراض القلوب كثرية، بالتعاون مع زمالئك عدِّ

عالجهاأمراض القلوبم
1
2
3
4
5

1( أخرجه مسلم )2564(.

2( أخرجه مسلم )2564(.
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نشاط )2(:
  

لصالح القلوب آثار عظيمة على املجتمع، بيِّن مع زمالئك أربعة منها.

......................................................................................... - 1

......................................................................................... - 2

......................................................................................... - 3

......................................................................................... - 4

التقويم:
س1: اذكر أنواع القلوب، مع بيان توضيح كل قسم.  

س2: هل صالح الباطن يستلزم صالح الظاهر؟ اشرح ذلك.

س3: ملاذا تعترب أمراض الشبهات أخطر من أمراض الشهوات؟

د سببني من أسباب حياة القلب وصالحه مع الدليل. س4: عدِّ
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الدرس السابع: خطر اللسان

امنت اهلل على بين آدم بنعم كثرية، فخلق هلم جوارح هبا يقضون حوائجهم دون أن مين عليهم أحد، ومن 
أعظم هذه النعم نعمة اللسان، مفتاح اإلنسان إىل احلياة، وأداة التعبري عن النفس، يظهر آراءه وأفكاره، 

وباللسان يعبد ربه، فيقرأ القرآن، ويذكر اهلل تعاىل، وبه يعلم ويتعلم، فما أعظمها من نعمة.

: األمر بحفظ اللسان:
ً
أوال

ٰى    ٰر  ٰذ  يي   اللسان قد يورد صاحبه املهالك؛ لذلك جاءت الشريعة باألمر حبفظه، قال تعاىل: ىمحٱ 
ر وتقيَّد، بل قد تكون كلمات يراها صاحبها هينة  يمح ]ق: ١٨[، فكل كلمة خيرجها اللسان ُتَسطَّ  ُّ    َّ    ٍّ   

هي اليت تورده النار والعياذ باهلل، فبعد أن أوصى نبينا الكرمي معاذ بن جبل رضي اهلل عنه بأن حيفظ لسانه، 
قال: »كفَّ عليك هذا«، فقال معاذ: يا نيب اهلل، وإنا ملؤاخذون مبا نتكلم به؟ فقال : »ثكلتك أمك يا معاذ، 
 وهل يكب الناس يف النار على وجوههم – أو على مناخرهم - إال حصائد ألسنتهم«)1(  ، ويف  حديث آخر: 

»إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبني ما فيها؛ يهوي هبا يف النار أبعد ما بني املشرق واملغرب«)2( .

ثانًيا: استثمار اللسان:

جم  يل  ىل  مل  خل  الستثمار اللسان أبواب كثرية، ومن ذلك ما ذكره اهلل تعاىل يف كتابه بقوله: ىمحٱ 
جي   يه  ىه  جهمه  ين  ىن  من  خن  حن  جن   يم  ىم  مم  خم  حم 

يمح ]النساء: ١١٤[، وغريها من جماالت اخلري كالتعلم  ٰى  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي 

والتعليم، وذكر اهلل تعاىل، وقراءة القرآن، وغري ذلك.

فُيعمل املسلم لسانه يف اخلري وإال فال يطلقه يف الشر، كما يف احلديث: »من كان يؤمن باهلل واليوم 

اآلخر فليقل خرًيا أو ليصمت« )3(.
1( أخرجه الترمذي )2616(، وقال: حسن صحيح.

2( أخرجه البخاري )6478(، ومسلم )2٩88(، واللفظ له.
3( أخرجه البخاري )6475(، ومسلم )48(.
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ا: آفات اللسان:
ً
ثالث

الكفر باهلل تعاىل:- 1
فقد يتكلم اإلنسان بكلمة توبق دنياه وآخرته، كألفاظ الشرك األكرب، أو االستهزاء بالدين أو بالقرآن أو 
برسول اهلل ، أو سب الدين، أو غري ذلك ولو مازًحا، فقد قال أناس حنو ذلك وادعوا أهنم ميزحون لكن 

مل ينفعهم هذا العذر؛ ألن األلسنة إمنا ُتخِرج ما يف القلوب، قال تعاىل:ىمحٱ      َّ           ُّ  ِّ      ّٰ 
نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  يئرب  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ 

مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  نثىث  مث  زث  رث  يت  ىت 

زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  يلام  ىل  مل  يك  ىك 

يمح  ]اتلوبة: ٦٤ - ٦٦[. مي 

القذف:- 2
ويكون برمي شخص بالفاحشة كالزنا أو اللواط، كقوله: يا لوطي، أو يا ابن الزاين، أو غري ذلك من قبيح 

رن  مم  ام  يل  ىل  القول، وهو كبرية من الكبائر، لعن اهلل من تلبس هبا، قال تعاىل:ىمحٱ 
  يمح ]انلور: ٢٣[، وجاء يف احلديث أن النيب مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن 

قال: »اجتنبوا السبع املوبقات«، وذكر منها: »قذف املحصنات املؤمنات الغافالت«)1( .

الكذب والغيبة والنميمة:- 3
الكذب هو: خمالفة القول للواقع.

والغيبة هي: ذكرك أخاك مبا يكره.

1( أخرجه البخاري )2766(، مسلم )8٩( واللفظ للبخاري.
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والنميمة هي: نقل كالم الناس لبعضهم على سبيل اإلفساد بينهم.

ومجيعها حمرمة ورد التحذير منها، ونتائجها سيئة على الفرد واملجتمع، وتورث األحقاد والبغضاء، وغري 
خل  حل  جل  مك  لك  خك  جكحك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  ذلك من صور الفساد، قال تعاىل:ىمحٱ 

يمح ]اإلرساء: ٣٦[، فليتثبت املسلم من أقواله قبل أن يتكلم هبا. حم  جم  هل  مل 

ٰذٰر  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  مهىه  جه  ين  ىن  ويقول جل وعال:ىمحٱ 
يمح ]اهلمزة: ١[. جي  يه  ىه  مه  يمح ]احلجرات: ١٢[، وقال سبحانه:ىمحٱ  ٰى   ٌٍّّ     َّ   ُّ     ِّ     ّٰ 

قول الزور:- 4
مع  جع  مظ  الزور هو: وصف الشيء خبالف حقيقته، وكل كالم باطل يعد زوًرا، قال تعاىل:ىمحٱ 
يمح ]احلج: ٣٠[، وعن أيب بكرة رضي اهلل عنه قال:  قال النيب : »أال  خف  حف  جف  مغ  جغ 

أنبئكم بأكرب الكبائر؟ ]ثالًثا[، قالوا: بلى يا رسول اهلل، قال: اإلشراك باهلل، وعقوق الوالدين. وجلس 
وكان متكًئا، فقال: أال وقول الزور.، فما زال يكررها حىت قلنا: ليته سكت« )1(.

السب والشتم:- 5
وهي من اآلفات اليت يترفع عنها املسلم، ويزنه لسانه عنها، عن أيب موسى األشعري رضي اهلل عنه قال: 
»قلت: يا رسول اهلل، أي اإلسالم أفضل؟ قال: من سلم املسلمون من لسانه ويده«)2( ، وعن ابن مسعود 
ان، وال باللعان، وال بالفاحش، وال البذيء«)3( .   رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل : »ليس املؤمن بالطعَّ

1( أخرجه البخاري )6273(، ومسلم )87(.
2( أخرجه البخاري )11(، ومسلم )42(.

3( أخرجه الترمذي )1٩77(، وقال: حسن غريب.
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نشاط )1(:
  

حتاور مع معلمك وزمالئك يف بيان خطورة سب الدين واالستهزاء به، من حيث األسباب والعالج.

العالجأسباب سب الدين واالستهزاء بهم

1

2

3
 

نشاط )2(:
  

بني آثار آفات اللسان التالية على املجتمع:
آثارهاآفات اللسانم

الكذب1

النميمة2
القذف3

التقويم:
  

س1: ما أوجه استثمار اللسان يف اخلري؟

د آفات اللسان باختصار. س2: عدِّ

س3: ما الفرق بني الغيبة والنميمة؟

س4: ما معىن: "ما يتبني ما فيها" من قول النيب : »إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبني ما فيها؛ 
يهوي هبا يف النار أبعد ما بني املشرق واملغرب«؟
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أهداف الوحدة:
  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

# يشرح مفهوم اإلميان.#

# يؤمن باليوم اآلخر.#

# يناقش عالمات الساعة.#

# يشرح أهوال يوم القيامة.#
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الدرس األول : اإليمان باليوم اآلخر

نشاط )1(:
تعلمنا يف الصفوف السابقة أركان اإلميان، اكتبها بالتعاون مع زمالئك، واكتب مثرة اإليـمان بكل   

ركن منها.

مثرة اإلميان بهالركن

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جعل اهلل الدنيا دار اختبار وعمل؛ فأهل السعادة يعبدون اهلل ويرجون الثواب، وهناك من فرط وأسرف 
املقابل هناك  والعدوان، ويف  والقتل  الظلم  أناًسا وقع منهم  الدنيا  باملعاصي، كما أن يف احلياة  على نفسه 
من عاىن من االستضعاف واهلوان، وكان من عدل اهلل ورمحته أن جعل داًرا بعد الدنيا يكافئ فيها املحسن 
وينتصر للمظلوم، ويزنل العقاب بالظامل املسيء، تلك الدار اآلخرة؛ حيث يكون زمن الثواب والعقاب، وينتهي 

زمن العمل واالختبار. 



86

معنى اإليمان باليوم اآلخر:

التصديق اجلازم بأن الساعة آتية ال ريب فيها، ومبا ثبت يف الكتاب والسنة مما يكون بعد املوت يف حياة 
الربزخ، وأحوال يوم القيامة، والبعث، واحلشر، واحلساب، وامليزان، والصراط، وغري ذلك مث دخول اجلنة 

أو النار. 

األدلة على اليوم اآلخر:

وردت اآليات الدالة على اإلميان باليوم اآلخر؛ ومنها:
خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  )1(  قال  تعاىل: ىمحٱ 

يمح  ] البقرة: 62[. مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من 

ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  )2( قال تعاىل:ىمحٱ 

ٰى          ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه   ين 

زب  رب  ىئيئ  نئ  مئ  زئ  رئ   ّٰ     ِّ       ُّ      َّ        ٍّ    ٌّ        

يمح ]البقرة: 177[. زث  رث  يت  نتىت  مت  زت  يبرت  ىب  نب  مب 

خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  )3( قال تعاىل:ىمحٱ 
يمح ]آل عمران: 114[. مع  جع  مظ  مضحط 

.............................................................................................................................................................. )4(

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

.............................................................................................................................................................. )5(

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

كما دلت األحاديث املطهرة على اإلميان باليوم اآلخر؛ ومنها:
)1( عن عمر بن اخلطاب  قال: بينما حنن عنَد رسوِل اهلِل  إذ طلَع علينا رجٌل شديُد بياِض الثياِب، 
ركبتيه  فأسنَد    النيبِّ  إىل  جلَس  حىت  نعرُفه،  وال  َفِر،  السَّ أثُر  عليه  ُيرى   ال  َعِر،  الشَّ سواِد  شديُد 
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 : إىل ركبتيه، ووَضَع كفيه على َفِخَذْيه، وقال : يا حممُد، أخربين عن اإلسالِم ؟ فقال رسوُل اهلِل
»اإلسالُم أن َتْشَهَد أن ال إلَه إال اهلُل وأن حممًدا رسوُل اهلل، وُتقيَم الصالَة، وُتْؤِتَي الزكاَة، وَتصوَم 
ُقه،  رمضاَن، وَتُحجَّ البيَت إن استطْعَت إليه سبياًل«، قال : صدْقَت، قال: فعِجْبنا له َيْسأَُله وُيَصدِّ
قال: فأخرْبين عن اإلمياِن؟ قال: «أن ُتْؤِمَن باهلِل، ومالئكته، وكتِبه، ورسِله، واليوِم اآلخِر، وتؤمَن 
ه«، قال : صَدْقَت، قال: فأخرْبين عن اإلحساِن؟ قال : »أن َتْعُبَد اهلَل كأنك تراه،  بالقدِر خرِيه وشرِّ
فإن مل َتُكْن تراه فإنه يراك«، قال: فأخرْبين عن الساعِة؟  قال: »ما املسؤوُل عنها بأعلَم ِمن السائِل«، 
قال: فأخرْبين عن أَماراِتها؟ قال : »أن َتِلَد اأَلمُة ربََّتها، وأن ترى احُلَفاَة الُعراَة العالَة رعاَء الشاِء 
َيَتطاولون يف الُبْنياِن«، قال: مث انطلََق، فلبْثُت ثالًثا، مث قال : »يا عمُر، هل تدري َمن السائُل«؟ 

قْلُت: اهلُل ورسوُله أعلُم، قال : »فإنه جربيُل أتاكم ُيَعلُِّمكم ديَنكم«)1(.
..........................................................................................................................)2 (
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

كما ورد ذكر ما يكون يف اآلخرة يف آيات وأحاديث كثرية، ابتداء بأشراط الساعة وعالماهتا اليت تسبق 
وقوعها إىل دخول أهل اجلنة اجلنة، ودخول أهل النار النار، وبينهما أحداث عظام تشيب هلا الولدان.

نشاط )2(:
بالتعاون مع زمالئك؛ عدد بعض عالمات الساعة.  

...................................................................................................... )1(

...................................................................................................... )2(

...................................................................................................... )3(

1( أخرجه أبو داود )46٩5(.
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التقويم:
س1: وضح املقصود باليوم اآلخر.  

س2: تكلم عن أركان اإلميان؛ موضًحا املقصود باإلميان باليوم اآلخر.
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الدرس الثاني : الموت والحياة البرزخية:

ينتقل اإلنسان يف هذه احلياة يف مراحل عدة، يبدأها بالوالدة فيعيش ما شاء اهلل له أن يعيش حىت يأيت 
أجله، وتقبض روحه؛ فيدخل يف مرحلة املوت اليت تعترب بداية الربزخ اليت هي مرحلة ما بني الدنيا واآلخرة، 

فيوَدع يف قربه حىت ينفخ يف الصور، ويكون البعث والنشور.

الموت:

نت  مت  رتزت  يب  ىب  نب  املوت قدر حتمي يف هذه الدنيا على مجيع اخلالئق، قال تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]العنكبوت: ٥٧[، ولكل حي أجل تنتهي عنده احلياة، إال اهلل فإنه حي ال ميوت، قال عز وجل:   ىت 

ينيمح  ىن  نن  من  رنزن  مم  ام  يل  ىل  يكمل  ىك  مك  لك  يقاك  ىق  يف  ىف  يث  ىث  ىمحٱ 

]القصص: ٨٨[.

متى الموت؟

حم  جم  ملهل  خل  حل  جل  مك  لك  املوت من أمور الغيب اليت ال يعلمها إال اهلل تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]لقمان: ٣٤[، فلكي يكون اإلنسان مستعًدا بالعمل الصاحل مل حيدد اهلل للموت سًنا  حن  جن  مم  خم 

جن  مم  خم  حم  جم  ملهل  خل  حل  جل  مك  لك  معيًنا وال زمًنا حمدًدا، يقول جل وعال: ىمحٱ 
يمح لقمان: ٣٤، فيحُسن باملسلم أن يتأهب للموت، ويعمل ملا بعده، وال يغتر بقوة جسد، وال بصغر سن،  حن 

بل جد واجتهاد، وعمل واستعداد، فعن عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال: أخذ رسول اهلل   مبنكيب 
فقال: »كن يف الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل«)1(  .

1( أخرجه البخاري )6416(.
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نشاط )1(:
  

 ]يقسم الطالب إىل جمموعات وتعرض النتائج على اجلميع[

استخرج من احلديث ثالث فوائد:

......................................................................................... - 1

......................................................................................... - 2

......................................................................................... - 3  

حياة البرزخ:

وهي ما بعد موته، وإدخاله القرب، والقرب إما روضة من رياض اجلنان، وإما حفرة من حفر النريان، 
وهو فظيع مظلم، بكى منه العقالء، وخاف من هوله العلماء، وقد بكى عثمان بن عفان رضي اهلل عنه عندما 
وقف على القرب حىت بلَّ حليته، مث قال: إين مسعت رسول اهلل  يقول: »القرب أول مزنل من منازل اآلخرة، 
فإن جنا منه فما بعده أيسر منه، وإن مل ينج منه فما بعده أشدُّ منه« )1( ، وقال : »إن هذه القبور 

رها هلم بصاليت عليهم«)2( . مليئة ظلمة على أهلها، وإن اهلل عز وجل منوِّ

فتنة القبر:

وهي سؤال امليت إذا وضع يف قربه، فعن الرباء بن عازب رضي اهلل عنهما قال: قال النيب  عن املؤمن 
إذا أدخل القرب: »فتعاد روحه يف جسده فيأتيه ملكان، فيجلسانه، فيقوالن له: من ربك؟ فيقول ريب اهلل، 
فيقوالن له: ما دينك؟ فيقول: ديين اإلســالم، فيقوالن له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: 
هو رسول اهلل، فيقوالن له: وما ِعلمك؟ فيقول: قرأت كتاب اهلل فآمنت به، وصدقت، فينادي مناد من 
السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من اجلنة، وافتحوا له باًبا إىل اجلنة. قال: فيأتيه من َروحها وطيبها، 
ويفسح له يف قربه مّد بصره«، وأما الكافر، فيقول عنه النيب : »فتعاد روحه يف جسده، ويأتيه ملكان 

1(أخرجه الترمذي )2308(.

2( أخرجه أبو داود )4753(.
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فيجلسانه، فيقوالن له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه ال أدري، فيقوالن له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، 
فيقول: هاه هاه ال أدري، فينادي مناد من السماء: أن كذب، فأفرشوه من النار، وافتحوا له باًبا إىل النار، 

ها ومسومها، ويضيق عليه قربه، حىت ختتلف فيه أضالعه«)1( . فيأتيه من حرِّ
ومع سهولة األسئلة اليت يسأل عنها امليت يف قربه، لكن الذي جييب هو من يثبته اهلل تعاىل مبا قدم من 
الصاحلات، وأطاع ربه، واتبع نبيه ، وآمن بالقرآن الكرمي وعمل به، ومما يثبته عند السؤال: الدعاء له 
بعد أن يوضع يف القرب، فقد كان النيب  إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال: »استغفروا ألخيكم وسلوا 

له التثبيت؛ فإنه اآلن يسأل«)2( .

نشاط )2(:
  

]ُيجيب كل طالب مبفرده، مث خيتار املعلم مناذج لعرضها على اجلميع[:

يف حديث الرباء بن عازب رضي اهلل عنهما مل جيب الكافر عن األسئلة اليت وجهت إليه مع سهولتها يف 
الظاهر، بني أسباب ذلك، مستعيًنا بكالم املفسرين عند اآلية )27( من سورة إبراهيم عليه السالم.

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

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

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

نعيم القبر وعذابه:

عن عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهما قال: مر النيب  على قربين فقال: »إهنما ليعذبان، وما يعذبان 
يف كبري«، مث قال: »بلى، أما أحدمها فكان يسعى بالنميمة، وأما اآلخر فكان ال يستتر من بوله«)3(  .

1( أخرجه أبو داود )4753(.
2(أخرجه أبو داود )3221(.
3(أخرجه البخاري )1378(.
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فنعيم القرب وعذابه على الروح والبدن مما جيب اعتقاد ثبوته، وجيب اإلميان به، وليس لنا أن نصف 
كيفيته ألنه من الغيب الذي ال تدركه العقول.

وعذاب القرب ونعيمه ليس خاًصا مبن ُقرب، بل هو عام لكل من يف احلياة الربزخية سواء ُقرب أم مل ُيقرب.

نشاط )3(:
  

اكتب األعمال اليت يفعلها املسلمون عند دفن امليت املسلم.

......................................................................................... - 1

......................................................................................... - 2

......................................................................................... - 3

......................................................................................... - 4

......................................................................................... - 5

......................................................................................... - 6

    

التقويم:
س1: ال يدري اإلنسان مىت أجله، ما احلكمة من ذلك؟  

س2: وضح كيف نستعد للموت.

س3: وضح ما املقصود باحلياة الربزخية.

س4: اذكر سببني من أسباب عذاب القرب.
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الدرس الثالث: عالمات الساعة :

جعل اهلل تعاىل لعباده عالمات حتذرهم وتنذرهم، ومن الغفلة توقظهم، وهذا من رمحته هبم؛ فالشيب 
مثاًل نذير بكرب السن، وموت من حولنا نذير أيًضا بقرب أجلنا، وليوم القيامة وما فيه من أهوال وأحداث 

عظيمة جعل اهلل عالمات تنذر بقدومه، وأمارات خترب بقربه.

معنى عالمات الساعة:

عالمات الساعة هي عالمات يوم القيامة وأماراته اليت تدل على قرب جميئه، وتنقسم عالمات الساعة 
إىل:

عالمات صغرى.- 1

عالمات كربى.- 2

عالمات الساعة الصغرى:

وهي تسبق عالمات الساعة  الكربى، وتأيت قبل يوم القيامة بأزمنة بعيدة، وهي كثرية، منها:

كثرة ظهور الفنت:- 1
فنت عظيمة تنقلب عندها احلقائق، ويظهر احلق باطاًل والباطل حًقا، فعن أيب موسى األشعري رضي 
اهلل عنه قال: قال رسول اهلل : »إن بني يدي الساعة فتًنا كقطع الليل املظلم، يصبح الرجل فيها مؤمًنا 
وميسي كافًرا، وميسي مؤمًنا ويصبح كافًرا، القاعد فيها خري من القائم، والقائم فيها خري من املاشي«)1( 

، فبقدر تفاعل اإلنسان مع الفنت فهو يتضرر منها، وبقدر بعده عنها بقدر جناته منها.

1(أخرجه أبو داود )4262(.
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ظهور الدجالني الكذابني:- 2
سواء بادعاء النبوة كما يف حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب  أنه قال: »ال تقوم الساعة 
حىت يبعث دجالون كذابون قريب من ثالثني، كلهم يزعم أنه رسول اهلل«)1( . أو باختالق الكذب واألخبار 
الغريبة، كما يف حديث: »يكون يف آخر الزمان دجالون كذابون، يأتونكم من األحاديث مبا مل تسمعوا أنتم 

وال آباؤكم؛ فإياكم وإياهم، ال يضلونكم، وال يفتنونكم«)2( .

تضييع األمانة بإسناد األمر إىل غري أهله:- 3
الساعة«، قال:  »إذا ضيعت األمانة فانتظر   : فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 
كيف إضاعتها يا رسول اهلل؟ قال: »إذا أُسنَد األمُر إىل غري أهله فانتظر الساعة«)3( ، فإسناد أمور الناس 
من قضاء ووظائف على اختالفها إىل غري أهلها القادرين على تسيريها واملحافظة عليها فيه تضييع حلقوق 

الناس، واستخفاف مبصاحلهم, وإيغار لصدورهم، وإثارة للفنت بينهم.

كثرة القتل:- 4
فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل ، قال: »ال تقوم الساعة حىت يكثر اهلرج« ، قالوا: وما 

اهلرج يا رسول اهلل؟ قال: »القتل، القتل«)4(.

نشاط )1(:
  

ْد ثالث عالمات صغرى ليوم القيامة غري ما ذكر. عدِّ
......................................................................................... - 1

......................................................................................... - 2

......................................................................................... - 3
1(أخرجه البخاري )7121(.

2(أخرجه مسلم )7(.
3( أخرجه البخاري )64٩6(.

4( أخرجه مسلم )157(.
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عالمات الساعة الكبرى:

وهي بعد العالمات الصغرى للساعة، ويكون ظهورها قرب قيامة الساعة، وهي عشر عالمات، وردت 
يف حديث حذيفة بن ُأسيد الغفاري رضي اهلل عنه قال: اطلع علينا رسول اهلل  وحنن نتذاكر، فقال: »ما 
تذاكرون؟« قالوا: نذكر الساعة، فقال : »إهنا لن تقوم حىت ترون قبلها عشر آيات« فذكر: »الدخان، 
ال، والدابة، وطلوع الشمس من مغرهبا، ونزول عيسى بن مرمي، ويأجوج ومأجوج، وثالثة خسوف:  جَّ والدَّ
خسف باملشرق، وخسف باملغرب، وخسف جبزيرة العرب، وآخر ذلك نار خترج من اليمن تطرد الناس إىل 

حمشرهم«)1(.

نتحدث عن عالمتين منها، وهما:

مث  زث  رث  يت  ىت  نت  األوىل: خروج يأجوج ومأجوج: قال اهلل سبحانه وتعاىل: ىمحٱ 
ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  ىفيف  يث  ىث  نث 

يمح ]األنبياء: ٩٦ - ٩٧[، ويف حديث  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل 

النواس بن مسعان رضي اهلل عنه يقول النيب : »ويبعث اهلل يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، 
فيمر أوائلهم على حبرية طربّية، فيشربون ما فيها، ومير آخرهم فيقولون: لقد كان هبذه مّرة ماء«)2(.

نشاط )2(:
  

اذكر الدعاء الذي استعاذ فيه النيب  من فتنة املسيح الدجال.

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

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

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

1( أخرجه مسلم )2٩01(.

2( أخرجه مسلم )2٩37(.
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الثانية: طلوع الشمس من مغرهبا: عن أيب ذر رضي اهلل عنه أن النيب  قال: »أتدرون أين تذهب هذه 
الشمس؟« قالوا: اهلل ورسوله أعلم، قال: »إن هذه جتري حىت تنتهي إىل مستقرها حتت العرش، فتخّر 
تــزال كذلك حىت يقال هلا: ارتفعي، ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من  ساجدة، فال 
مطلعها، مث جتري حىت تنتهي إىل مستقرها حتت العرش، فتخر ساجدة، وال تزال كذلك حىت يقال 
هلا: ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، مث جتري ال يستنكر الناس منها شيًئا 
حىت تنتهي إىل مستقرها ذلك حتت العرش، فيقال هلا: ارتفعي، أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح 
طالعة من مغرهبا، أتدرون مىت ذاكم؟ حني ال ينفع نفًسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف 

إمياهنا خرًيا«)1(.
الشمس من  تطلع  الساعة حىت  تقوم  »ال  قال:    أن رسول اهلل  وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه، 
مغرهبا، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أمجعون، فذلك حني ال ينفع نفًسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل، 
أو كسبت يف إمياهنا خرًيا«)2( ، فال تقبل توبة، وال ينفع ندم عند ذلك، فما زالت الشمس تطلع من مشرقها، 
فوقت التوبة مفتوح، واهلل باسط يده لكل تائب، فعن أيب موسى األشعري رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 
: »إن اهلل عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، 

حىت تطلع الشمس من مغرهبا«)3(.

نشاط )3(:
  

اذكر بعض احلاالت اليت ال تقبل عندها التوبة؟

......................................................................................... - 1

......................................................................................... - 2

......................................................................................... - 3

1( أخرجه مسلم )15٩(.
2( أخرجه البخاري )6506(، ومسلم )157(.

3( أخرجه مسلم )275٩(.
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التقويم:
  

س1: ما معىن عالمات الساعة؟ وإىل كم تنقسم؟

س2: كيف يكون إسناد األمر إىل غري أهله من تضييع األمانة؟

س3: كم عدد عالمات الساعة الكربى؟ اذكرها.
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الدرس الرابع : البعث وأهوال يوم القيامة :

معنى البعث:

الصعق( فيصعق مجيع  النفخة األوىل )نفخة  فينفخ  السالم،  الصور هو عمل إسرافيل عليه  النفخ يف 
من يف السماوات واألرض إال من شاء اهلل، مث ينفخ مرة أخرى )نفخة البعث( فيقوم الناس من قبورهم، 

وحيشرون إىل رهبم.

يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  وقد ذكر اهلل تعاىل النفختني يف قوله: ىمحٱ 
يمح ]الزمر: ٦٨[. مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  منىن  خن  حن  جن 

 وذكرمها النيب  كما يف حديث عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل : »مث ينفخ 
يف الصور فال يسمعه أحد إال أصغى ليًتا، ورفع ليًتا ]يعين أصغى للصوت[ مث ال يبقى أحد إال صعق، 
مث يزنل اهلل مطًرا كأنه الطل أو الظل ]شك الراوي، والطل: أضعف املطر[، فتنبت منه أجساد الناس، 
فــإذا هم قيام ينظرون«)1( ، فالناس ينصتون لصوت النفخة األوىل مثل من يسمع  مث ينفخ فيه أخــرى، 
لصفارات اإلنذار فيفزع، لكن صوت الصور أعظم من ذلك بكثري، فال يزال الصوت يقوى ويقوى، أوله فزع، 

وآخره صعق وموت.

نشاط )1(:
  

ما النفخة اليت تكون لألحياء واألموات؟ وضح ذلك.

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

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

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

1( أخرجه مسلم )2٩40(.
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أدلة البعث:

 يوقن املؤمن بأن اهلل يبعث كل اخلالئق يوم القيامة، ويعيد إليهم أرواحهم، ليقوموا بني يديه، قال تعاىل: 

يمح ]املؤمنون: ١٥ - ١٦[، ورد سبحانه  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  ىمحٱ 

جح  مج  حج  مث  هت  ختمت  حت  جت  هب  مب  خب  على من أنكر البعث فقال عز من قائل عليم: ىمحٱ 

يمح  ]اتلغابن: ٧[، وإنكار البعث كفر باهلل تعاىل، قال سبحانه:  خص  حص  مس  خس  حس  مخجس  جخ  مح 

جع  مظ  حط  خضمض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  ىمحٱ 

يمح ]الرعد: ٥[،  مك  لك  خك  جكحك  مق  حق  خفمف  حف  جف  مغ  معجغ 

ومع كفر من أنكر البعث فإنه قد أساء الظن باهلل تعاىل حني ظن أن اهلل لن جيازي املحسن على إحسانه وال 

املسيء على إساءته.

وإلثبات البعث أيًضا مع األدلة الشرعية أدلة عقلية، منها:

أن الذي أنشأ اخللق من العدم قادر على أن يعيدهم مرة أخرى، قال تعاىل يف الرد على من أنكر بعث - 1

مئ  خئ  حئ  ييجئ  ىي  ني  مي  زي  ري  رفات العظام وردها إىل ما كانت عليه: ىمحٱ 

يمح ]يس: ٧٩[. جب  هئ 

مما نراه ونشاهد؛ األرض امليتة كيف أن اهلل حيييها بعد أن كانت ميتة، وهو دليل على قدرة اهلل على - 2

جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  إحياء املوتى، يقول جل وعال: ىمحٱ 

يمح ]فصلت: ٣٩[. ىي  مي  خي  حي  جي  يه  مهىه  جه  ين  ىن  من  حنخن 

ميوت الظامل ومل يقتص للمظلوم منه، وميوت املحسن ومل جيد مقابل إحسانه بل عاش يف تعب ونصب، - 3
وميوت املسيء وقد كان متنعًما ومل يعاقب، فمقتضى احلكمة الربانية والعدل اإلهلي أن يبعثهم اهلل مجيًعا 

ليجزي كل واحد منهم مبا يستحق.
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نشاط )2(:
  

لإلميان بالبعث والنشور أثر على حياتنا، بني ذلك.

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

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

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

أهوال يوم القيامة:

جع  مظ  حط  مض  خض  حض  يتغري الكون كله يوم القيامة، فاألرض تقبض والسماوات تطوى، ىمحٱ 

خكيمح ]الزمر: ٦٧[. حك  جك  مق  مفحق  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع 

وهذه اجلبال العظيمة الشاخمة الراسية تدك وتنسف، قال عز وجل: ىمحٱ   ٌّ   ٍّ  َّ     ُّ    ِّ     ّٰ 

مك  لك  اك  يمح ]احلاقة: ١٣ - ١٤[، وقال سبحانه: ىمحٱ  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ 

يمح ]طه:  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك 

.]١٠٥ - ١٠٧

وغريها من األهوال العظيمة مما ال يعلم قدره إال اهلل تعاىل، فمن شدة أهواله وعظيم أحواله، قال عنه 

من  خن  حن  جن  يم  ىم   مم  خم  حم  يلجم  ىل  مل  خل  املوىل جل وعال: ىمحٱ 

ٰى       ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين   ىن 

جن  يم  ىم       ٌّ     ٍّ   َّ      ُّيمح ]احلج: ١ - ٢[، ووصفه بأنه ثقيل من شدة ما فيه، فقال: ىمحٱ 

يمح ]اإلنسان: ٢٧[. جه  ين  ىن  من  خن  حن 

كل  عرًقا  فيتصببون  يكون،  ما  أقــرب  منهم  الشمس  دنو  بسبب  القيامة  يوم  احلر  الناس  على  ويشتد 

حبسبه، فعن املقداد بن األسود رضي اهلل عنه قال: مسعت رسول اهلل  يقول: »ُتدىن الشمس يوم القيامة 
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من اخللق حىت تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعماهلم يف الَعَرق، فمنهم من يكون 
إىل كعبيه، ومنهم من يكون إىل ركبتيه، ومنهم من يكون إىل حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إجلاًما«، 

قال: وأشار رسول اهلل  بيده إىل فيه«)1( .

نشاط )3(:
  

ماذا حيصل للشمس يوم القيامة؟ أسند إجابتك بالدليل.

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

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

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

التقويم:
س1: البعث والنشور من مقتضى احلكمة اإلهلية والعدل الرباين، وضح ذلك.  

س2: اذكر دلياًل شرعًيا وآخر عقلًيا على البعث والنشور.

س3: ما الذي حيدث إذا رأى الناس يوم القيامة، كما يف اآليات السابقة من سورة احلج؟

 

         

1( أخرجه مسلم )2864(.
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أهداف الوحدة:
  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

# يؤمن بأمهية الفقه يف اإلسالم.#

# يكتسب بعض امللكات الفقهية.#

# يؤمن حبفاظ اإلسالم على الضرورات اخلمس.#

# يناقش بعض احلدود.#

# يؤمن بأمهية تطبيق احلدود.#
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الدرس األول : حفظ الشريعة للضرورات الخمس )1(:

يف اإلسالم مخسة أمور اعتربها الشرع غاية يف األمهية ليحافظ عليها.

مساها العلماء ضروريات، فما معىن هذا االسم؟ وما الضروريات؟

باحلفاظ على هذه اخلمس يتحقق اخلري الشامل، فكيف كان ذلك احلفظ؟

معنى الضروريات:

هي املقاصد اليت البد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا، حبيث لو فقدت فسدت مصاحل الدنيا وفاتت 

النجاة يف اآلخرة.

الضروريات الخمس:

حفظ النسلحفظ النفسحفظ الدين  حفظ املالحفظ العقل

الضروريات اخلمس
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نشاط )1(:
  

خسمس  حس  مخجس  جخ  مح  جح  حجمج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  قال تعاىل:ىمحٱ 

مفحق  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  حطمظ  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص 

مل  خل  مم  خم  حم  جم  هل  مل  حلخل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق 

يه  ىه  مه  ينجه  ىن  من  خن  جنحن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل 

نئ  مئ  زئ  رئ  ٰى    ٌٍّّ       َّ    ُّ    ِّّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  حيخي  جي 

يمح ]األنعام:152-151[. يئ  ىئ 

استخرج من هاتني اآليتني الضروريات اخلمس.
....................................................................................................... )1
....................................................................................................... )2
....................................................................................................... )3
....................................................................................................... )4
....................................................................................................... )5

حفظ اإلسالم للضروريات الخمس:

جعل اإلسالم محاية الدين ُأوىل دعوة الرسل، حىت وصل اإلسالم إىل هذه األمة على لسان نبينا حممد 

، فحمى الدين من كل ما يؤثر فيه زيادًة أو نقًصا، أو احنراًفا فيه بالفهم أو السلوك أو االعتقاد.

مث يف تفاصيل الشرائع السماوية حرم اهلل القتل وإزهاق النفس بغري حق، وحرم ما ُيذهب العقول أو يضر 

هبا كاملسكرات وحنوها، وحرم الزنا حفاًظا على النسل، وحفظ املال بسياج اقتصادي وأمين ال مثيل له؛ تزنيل 

من حكيم محيد.
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وقد ذكر العلماء أن مجيع الشرائع السماوية متفقة على حفظ هذه الضروريات اخلمس.

فهذه »املقاصد اخلمسة اليت مل ختل من رعايتها ملة من امللل والشريعة من الشرائع –وهي: حفظ الدين 

والنفس والعقل والنسل واملال- فإن حفظ هذه املقاصد اخلمسة من الضروريات«)1(.

أهمية الحفاظ على الضروريات الخمس:

لو مل حتفظ األمــوال ألكل القوي الضعيف وأهــدرت األمــوال بالباطل، وانتشبت حروب وخصومات بني 

الفحش  وانتشر  النخاسة،  سوق  يف  الشرف  وضاع  األنساب،  اختلطت  لو  فكيف  عواقبها،  حتمد  ال  الناس 

والفسوق، وأعظم من ذلك بلية لو ذهبت العقول بأم الكبائر، لكانت هذه جالبة إلضاعة ما قبلها وما بعدها 

من الضروريات، وال يستريب أحد يف أن نفوس الناس ودماءهم لو أهدرت بعضها حلل باملجتمع من الشر 

ما اهلل به عليم، فألجل ذلك حرم اهلل الفساد يف األرض، وقتل النفس اليت حرم اهلل، وأكل أموال الناس 

بالباطل، والقرب من الزنا، وأمر باجتناب اخلمر إذ إهنا رجس من عمل الشيطان، وفوق كل ذلك أمر بصيانة 

الدين الذي سيحرس تلك املقاصد كلها، ويقي من النار يوم احلساب.

فترتيب الضروريات اخلمس حبسب األمهية: الدين مث النفس مث العقل مث النسل مث املال، فيفدى األول 

بالثاين والثاين مبا بعده، وترتب املصاحل واملفاسد حبسب هذه األمهية، فاملفاسد املالية ال قيمة هلا إذا قورنت 

مبفاسد يف الدماء أو العقول، وهكذا يكون مقياس املوازنة.

وأحيطت الضروريات اخلمس مبصاحل هامة يؤدي غياهبا إىل مشاق وصعوبات يف النظام العام للحياة 

لكنها ال تؤدي إىل زواله، مثل أحكام املعامالت االجتماعية واملالية وحنوها، فاحلفاظ عليها يؤدي إىل احلفاظ 

على الضروريات اخلمس، فيزيدنا األمر يقيًنا بكمال هذا الدين ومراعاته لشؤون البشرية اليت أراد اهلل هلا 

احلياة اخلرية يف الدنيا واآلخرة.

1( اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي )300/3(.
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حفظ الدين:  )1
جعل اهلل سبحانه وتعاىل الدين أعلى مصاحل العباد، فكل مصلحة معتربة فالدين أعلى منها، يقدم عليها 

عند تعارض احلفاظ عليهما، وذلك أن الدين عماد احلياة يف الدنيا واآلخرة، وديننا اإلسالمي هو ما جاء يف 

كتاب اهلل وسنة رسوله ، فوجب التمسك هبما والعمل مبا فيهما والذود عنهما.

طريقة حفظ الشريعة للدين:

للحفاظ على مصلحة الدين ومحايتها، جاءت الشريعة بأمرين:

األول: األمر بإقامة الدين وثوابته وأركانه، والعمل به والتمسك مبا جاء به، والدعوة إليه ونشره وتبيني 

مب  زب  رب  يئ  ىئ  حماسنه واحلفاظ على ما فيه من املعروف باألمر به واحلث عليه، كما قال سبحانه: ىمحٱ 

يق  ىق  يف  ىف  يث  نثىث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب 

يمح ]الشورى:13[. اك 

الثاين: دفع االختالل الواقع يف الدين واملتوقع، بترك كل ما يؤدي إىل النقص أو الضعف يف الدين لدى 

األفراد واملجتمع، ونبذ كل ما هو منكر شرًعا بالنهي عنه والنصح والوعظ والسعي يف منع ما خيل بالدين.

نشاط )2(:
بالتعاون مع زمالئك؛ اذكر ما يلي:  

1- طريقتني تعينان على احلفاظ على مصلحة الدين.

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

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

أمًرا ما يهدد احلفاظ على مصلحة الدين، مع عالجه.  -2

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

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

حفظ النفس:  )2
خلق اهلل اإلنسان وكرمه وأمره أن يعبده يف حياته حىت ميوت، فنهى عن قتله وإزهاق روحه أو إتالف جزء 

من جسده إال باحلق، وجاءت الشريعة بأمرين للحفاظ على النفس:

األول: األمر باحلفاظ على النفس واحلث على التكاثر بالزواج وطلب الولد وحنو ذلك.

الثاين: حترمي قتل النفس املعصومة والنهي عن اإلضرار هبا أو بأي جزء منها بأي وجه. فكان القتل من 

الكبائر املوبقات، وفيها من الوعيد الشديد للقاتل عمًدا بغري حق، عالوة على القصاص؛ قال سبحانه: ىمحٱ 

ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك 

يمح ]النساء:٩3[. زي  ري  ٰى 

نشاط )2(:
حترمي قتل النفس املعصومة أمر معلوم يف الدين، اذكر ثالثة أمور تعزز اإلميان هبذه احلرمة وتؤكده.  

....................................................................................................... )1

....................................................................................................... )2

....................................................................................................... )3

التقويم:
س1: وضح املقصود بالضروريات اخلمس، مع ذكر دليل على كل ضرورية منها.  

س2: بني املقصد الشرعي لترتيب املصاحل. 
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الدرس الثاني : حفظ الشريعة للضرورات الخمس )2(:

حفظ النسل:  )3
بعد  ويأيت اجليل  ويتوالدون  يتناسلون  البشر  الساعة جعل اهلل  بقيام  أمر اهلل  يأيت  لتدوم احلياة حىت 

اجليل، فجعل اهلل يف الذكر واألنثى غرائز وطبائع لتتحقق حكمته، وإزاء ذلك ضبط عالقة اجلنسني ببعضهما 

ليدوم الطهر والعفاف والنقاء مع دوام البشرية، فحافظ على النسل بأمرين:

األول: احلث على التناسل، والزواج، ويف ذلك إرشادات وسنن وآداب وأحكام يتحقق هبا اخلري واملودة 

والذرية مطلب نفسي  األنبياء،  بل ومن سنن  الفطرة،  الزواج من مقتضيات  وكان  الزوجني،  والرمحة بني 

وحبها غريزة بشرية يهفو إليها كل أحد.

الثاين: أحاط اهلل النسل بالعناية واحلفظ ليحافظ على طهارة ساللته بنهيه عن النظر إىل غري املحارم، 

وعن اخللوة باألجنبية وعن اختالط النساء بالرجال، وحترمي التربج والسفور، وحنو ذلك، وحرم سبحانه 

وتعاىل القذف والزنا واللواط مجيًعا، وجعل هلا عقوبات رادعة؛ ليسلم العرض والنسل، ويأمن العفاف.

ىق  ىفيف  يث  ىث  فلم يرد يف القرآن الكرمي النهي عن الزنا فقط، بل عن القرب منه، قال تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]اإلسراء:32[، ومن القرب منه: إطالق النظر يف العورات واملحرمات فلذلك  مك  لك  اك  يق 

يث  ىث  مثنث  زث  رث  ىتيت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  أمر سبحانه بغض البصر؛ فقال: ىمحٱ 

مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك   اك  يق  ىق  يف  ىف 

حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  زيمي   ري  ٰى  ين  ننىن  من  زن  رن 

مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب 

مق  حق  مف  حفخف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص 
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يمح ]النور:31-30[. جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  مكجل  لك  خك  حك  جك 

نشاط )1(:
احلفاظ على النسل حفاظ على أعراض كل فرد يف املجتمع، فسر أثر ذلك على وجود األمن.  

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

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

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

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

)4( حفظ العقل:
العقل نعمة عظيمة كرم اهلل به اإلنسان، وعلَّق عليه التكليف، فاحلفاُظ عليه حفاٌظ على حكمة الوجود يف 

خن  حن  جن  يمح ]الذاريات:56[، وقال سبحانه: ىمحٱ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  هذه احلياة، ىمحٱ    ّٰ 

يمح ]امللك:2[. حي  جي  يه  مهىه  جه  ين  ىن  من 

وحلفظ العقل: أثىن اهلل على أهله الذين يوظفونه يف ما أراد اهلل سبحانه، ومدح أويل األلباب وخاطبهم 

دون غريهم يف آيات عديدة.

وأيًضا: محى الشرُع العقَل من خطرين يفتكان به:

خف  حف  جف  )1(  خطر حسي، كاخلمور وما يف حكمها من املسكرات كاملخدرات وحنوها؛ قال سبحانه: ىمحٱ 

يمح ]املائدة:٩0[. مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف 

)2( خطر معنوي، وهو كل ما يفسد العقل الصحيح من شبهات وتصورات فاسدة واعتقادات باطلة، ودعوة 

الرسل مجيًعا حتمي العقل من هذا اخلطر بأنواعه.
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ويدخل يف هذه احلماية: الدعوة إىل العلم واالعتبار والتفكر، واآليات الداعية إىل ذلك كثرية يف القرآن الكرمي.

نشاط )2(:
احبث عن ثالث آيات من كتاب اهلل تعاىل متدح أهل العقول، أو تدعو إىل توظيف العقل يف جماله   

الصحيح.

............................................................................................................................................... )1(
................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... )2(
 ................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... )3(
 ................................................................................................................................................

)5(  حفظ املال:
لقد جاءت الشريعة حبفظ املصلحة املالية ومحاية املال ذاته؛ ألن عموم مصاحل الناس ال تقوم إال به، 

فحمى الشرع املال بطريقتني:

األوىل: احلث على االكتساب وحتري احلالل والعمل وترك البطالة وسؤال الناس، واألمر بإنفاق املال يف 
أوجه اخلري وما فيه نفع يف الدنيا واآلخرة، وإباحة التملك الفردي واجلماعي يف املجتمع، ومشروعية الدفاع 

عن املال، وكل هذه حتفظه من الضياع.

الثانية: حترمي الربا والكسب احلرام واالعتداء بالغصب أو السرقة أو احليل أو النهب أو العقود الباطلة 
أو أخذه بدون وجه حق شرعي، أو إتالفه فيما ال خري فيه، مع فرض حدٍّ للسرقة وتعزيرات وحجر لكثري من 

املخالفات املالية.
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مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ــاىل: ىمحٱ  ــع ــال ت قـ
يمح   حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  محجخ  جح  مج  حج  مث  هت 

حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  ]البقرة:278-27٩[، وقال تعاىل:ىمحٱ 
يمح ]النساء:5[. خص  حص  مس  خس 

وفرض اهلل الزكاة يف املال وشرع الصدقات ليتوازن املجتمع وينمو املال، ولو جعل اهلل الناس أغنياء مجيًعا 
تعطلت كثري من األعمال إذ ال حاجة ألحد عند أحد، فكيف ينمو املال؟!

نشاط )3(:
  

بعض  سجل  زمالئك:  مع  بالتعاون  إنفاًقا،  أو  كسًبا  املالية  تصرفاهتم  يف  الشباب  بعض  خيطئ 
املخالفات يف ذلك، ومقابلها بعض احللول.

....................................................................................................... )1

....................................................................................................... )2

....................................................................................................... )3

التقويم:
س: قارن بني الضروريات اخلمس، موضًحا كيف حافظ اإلسالم على كل منها.  
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الدرس الثالث : الجناية على النفس:
 

حفظ الشرع الضروريات اخلمس، ومن ضمنها ضرورية حفظ النفس؛ فحُرم االعتداء عليها بأي جناية 
من اجلنايات، فما اجلناية؟

- اجلناية لغة: الذنب أو املعصية، أو كل ما جينيه املرء من شر اكتسبه.
- اجلناية اصطالًحا: هي االعتداء الواقع على نفس اإلنسان أو أعضائه، وهو القتل واجلرح والضرب.

الجناية على النفس:

يقصد باجلناية على النفس: القتل، وهو ثالثة أقسام باعتبار قصد القاتل:

 

القتل اخلطأالقتل شبه العمدالقتل العمد

أقسام القتل

1(    تعريف قتل العمد:
أن يكون القاتل: تعمد االعتداء على معصوم الدم بسالح قاتل كالسيف والسكني والرصاص، أو ما يقوم 

مقام السالح يف تفريق أجزاء اجلسد، كاملحدد من اخلشب، واحلجر، والنار، واإلبرة يف مقتل.

املعصوم: 
املسلم.  -1

الذمي: هو الكتايب )من أهل الكتاب( يقيم يف بالد املسلمني على الدوام.  -2

املعاهد: من كان بني دولته وبني املسلمني صلح.  -3

املستأمن: هو غري املسلم إذا دخل بالد املسلمني بعقد أمان من اإلمام أو من ينوب عنه.  -4
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حكم القتل العمد:
يك  ىك  يعترب قتل العمد بشروطه كبرية من الكبائر، وقد ورد فيه الوعيد الشديد قال تعاىل: ىمحٱ 
ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل 

  يمح ]النساء:٩3[، وقد جاء يف احلديث مقروًنا بالشرك والسحر والعياذ باهلل، فعن أيب هريرة زي 

قال: قال رسول اهلل : »اجتنبوا السبع املوبقات« قالوا: يا رســول اهلل، وما هن؟ قــال: »الشرك باهلل، 
والسحر، وقتل النفس اليت حرم اهلل إال باحلق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتويل يوم الزحف، وقذف 

املحصنات املؤمنات الغافالت«)1(.
وقد وردت أحاديث كثرية يف التحذير من الوقوع يف الدماء وقتل النفس اليت حرم اهلل إال باحلق، فأول ما 
يقضى بني الناس يوم القيامة يف الدماء، وحرمة دم املؤمن أعظم عند اهلل من حرمة الكعبة، وزوال الكعبة 

أهون على اهلل من قتل رجل مسلم.

نشاط )1(:
  

مما سبق يتبني أن قتل العمد له شروط جتعله قتل عمد، استخرج مع زمالئك هذه الشروط.

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

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

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

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

من صور القتل العمد:
الطعن املباشر.  -1

إطالق الرصاص املباشر.  -2

أن يلقيه يف نار أو ماء مغرق ال ميكنه النجاة.  -3

1( أخرجه البخاري )6465(، ومسلم )8٩(.
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أن خينقه حببل أو يغطي فمه وأنفه فال يقدر على التنفس.  -4

أن يسقيه مًسا أو حيقنه بإبرة سامة.  -5

أن يتعمد صدام شخص بالسيارة ودهسه حىت املوت.  -6

ما يترتب على قتل العمد:
حق اهلل تعاىل: فالقتل كبرية من الكبائر، وال يسقط حق اهلل تعاىل إال بالتوبة النصوح.  -1

حق أولياء الدم: إما القصاص من القاتل، أو الدية من ماله، أو العفو عنه. وأولياء الدم هم ورثة املقتول   -2
مجيًعا، وال كفارة على القاتل املتعمد.

حق للقتيل: وهو أن يأخذ من حسناته يوم القيامة بقدر ما يستحقه، فإن كان القاتل قد تاب يف الدنيا،   -3
فإن اهلل سبحانه إذا شاء أن يرضي املقتول من عنده أرضاه، وإذا عفا املقتول قبل أن ميوت ُقبل عفوه.

2(   تعريف القتل شبه العمد:
هو قصد ضرب الشخص عدواًنا مبا ال يقتل غالًبا كالعصا.

حكم القتل شبه العمد:
حل  جل  مك  لك  حكخك  جك  ىمحٱ  حيرم القتل شبه العمد؛ ألنه من العدوان والظلم، وقد قال تعاىل: 

يمح ]البقرة:1٩0[. خل 

من صور القتل شبه العمد:
أن يلكمه فيموت.  -1

أن يضربه بعصا أو حجر صغرية يف غري مقتل.  -2

أن يلقيه يف ماء قليل فيموت.  -3
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ما يترتب على القتل شبه العمد:
وجوب الدية املغلظة على عاقلة القاتل.  -1

القتل  وليس يف كفارة  الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني،  وجوب   -2
إطعام ستني مسكيًنا.

العاقلة: هم الذكور من عصبة القاتل، ال يدخل اإلناث وال الزوج وال اإلخوة ألم.
الدية: املال الواجب بسبب اجلناية للمجين عليه.

الدية املغلظة: هي مائة من اإلبل، والتغليظ يكون يف أعمارها: فيدفع )25( بنت خماض، و)25( بنت 
ة، و)25( َجَذعة. لبون، و)25( ِحقَّ

الدية املخففة: مائة من اإلبل؛ )20( من كل ما سبق، و)20( بين خماض.
واحلكمة يف حتمل العاقلة الدية عن القاتل شبه عمد؛ نوع من التكافل والتعاون، وأيًضا حني يعلم الناس 

أهنم سيدفعون دية من قتل من أقارهبم فإهنم سيمنعونه ويردعونه، فيقل العدوان املفضي إىل القتل.

مقارنة بني قتل العمد وشبهه:
يتفقان يف:

وجود القصد.  -1

2- تغليظ الدية.

وخيتلفان يف: 
القتل شبه العمدالقتل العمدم
القاتل مل يقصد القتلالقاتل قصد القتل1
اآللة ال تقتل غالًبااآللة تقتل غالًبا2
الدية على عاقلة القاتل مغلظةالدية من مال القاتل خاصة مغلظة3
الدية مؤجلة ثالث سنواتالدية فورية4
جتب الكفارةال كفارة على القاتل5
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3(   تعريف قتل الخطأ:
هو القتل احلادث بغري قصد االعتداء ال للفعل، وال للشخص.

وهو نوعان: 
األول: قتل اخلطأ املحض: وهو قصد الفعل دون الشخص، مثل استهداف صيد، فيخطئ فيصيب آدمًيا.

الثاين: قتل شبه اخلطأ: وهو ما ال قصد للجاين يف الفعل وال يف الشخص، سواء بالتسبب مثل أن حيفر 
بئًرا يف مكان ال حيل له أن حيفر فيه فيقع فيها إنسان فيموت، أو املباشرة، مثل أن يسقط منه شيء كان 

حيمله فيقع على إنسان فيقتله.

ومن صور القتل اخلطأ أيًضا:
عمد الصيب واملجنون.  -1

إذا نامت امرأة فانقلبت على طفلها فمات.  -2

إذا تويف أحد الركاب نتيجة حادث انقالب السيارة، يف حال تفريط من السائق وتقصريه.  -3

نشاط )2(:
  

قارن بني قتل اخلطأ وقتل العمد من حيث السبب.
قتل العمدقتل اخلطأ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................
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ما يترتب على قتل اخلطأ:
يترتب على قتل اخلطأ ثالثة أمور:

حتمل العاقلة الدية املخففة وجوًبا، وتكون مؤجلة ثالث سنوات.  )1

وجوب الكفارة على القاتل خاصة، وهي عتق رقبة فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني، وال يطعم إذا مل   )2
يقدر على الصوم.

واحلكمة من وجوب الكفارة: 
تطهري للقاتل.	 

واحتراًما لنفس املقتول.	 

وليتحمل القاتل شيًئا جزاء جنايته، حيث ال يتحمل شيًئا من الدية.	 

نشاط )3(:
  

ىن  من  خن  حن  جن  يم  ممىم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  قال تعاىل: ىمحٱ 
ٰى      ٌّ    ٍّ        ٰر  ٰذ  يي  ىي  خيمي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه   ين 

يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ       َّ      ُّ     ِّ      ّٰرئ 

يق  ىق  ىفيف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  متنت  زت  رت 

يمح ]النساء:٩2[، استخرج من اآلية ما يتعلق بالدية من أحكام. لك  اك 

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

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

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

................................................................................................................................................................. 
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مقارنة بني الديات:
دية قتل اخلطأدية قتل شبه العمددية قتل العمد

خمففةمغلظةمغلظة

على العاقلةعلى العاقلةعلى اجلاين

مؤجلة ثالث سنواتمؤجلة ثالث سنواتمعجلة

التقويم:
س1:  عرف كاًل مما يلي: )القتل شبه العمد، والقتل اخلطأ، والعاقلة(.  

س2: ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة اخلطأ فيما يلي:

)    ( - إذا مل يقصد القاتل قتل الشخص بذاته وقصد شخًصا آخر فهذا قتل عمد  

)    ( - القاتل جتب عليه الدية مطلًقا       

ستني  فإطعام  يستطع  مل  فــإن  متتابعني،  شهرين  فصيام  جيد  مل  فــإن  رقبة،  عتق  الكفارة:   -
)    ( مسكيًنا          

س3: وضح ملاذا تتحمل عاقلة القاتل الدية عنه.
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الدرس الرابع : االنتحار والجناية على ما دون النفس:

مسع يف عدة حاالت أهنم عثروا على شخص معلق برقبته يف سقف غرفته، وال أمارة على مشاركة أحد يف 
ذلك، ما يعين أنه فعل ذلك بنفسه، ما الدواعي اليت محلته على ذلك؟

: االنتحار:
ً
أوال

تعريف االنتحار:
هو قتل اإلنسان نفسه عمًدا.

حكم االنتحار:
اإلنسان ال ميلك نفسه، فهو ملك هلل تعاىل الذي خلقه، فهو مسؤول أمام اهلل عن نفسه وجسمه، وعقله 
وروحه، وعن سائر أعضائه، فلذلك حرم اهلل على اإلنسان أن يظلم نفسه أو يؤذيها أو يضر بنفسه بأي وجه، 

ىي  ومن باب أوىل االنتحار وقتل النفس، فذلك حمرم، ويعدُّ كبرية من الكبائر، وقد هنى اهلل عنه فقال: ىمحٱ 

يئ  نئىئ  مئ  زئ  رئ  ٰى        ٌّ       ٍّ      َّ   ُّ  ِّ    ّٰ  ٰر  ٰذ  يي 

نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  زبمب  رب 

]النساء: 2٩-30[، وعن أيب هريرة  قال: قال رسول اهلل  يمح  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  ىثيث 

ى  : »من تردى من جبل فقتل نفسه، فهو يف نار جهنم يتردى فيه خالًدا خملًدا فيها أبًدا، ومن حتسَّ
ه يف يده يتحساه يف نار جهنم خالًدا خملًدا فيها أبًدا، ومن قتل نفسه حبديدة  ا فقتل نفسه فسمُّ مسًّ

فحديدته يف يده جيأ هبا يف بطنه يف نار جهنم خالًدا خملًدا فيها أبًدا«)1(.

1( أخرجه البخاري )5442(، ومسلم )10٩(.
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أسباب االنتحار:
ضعف اإلميان باهلل واليوم اآلخر، فمن قوي إميانه صرب على مصائب الدنيا، واحتسب األجر عليها ليلقاه   )1

وافًيا يف اآلخرة.

التربية والتصور للحياة، فاحلياة فرح وترح، وحزن وسعادة وآالم وآمال، والصرب مطلب شرعي  سوء   )2
نؤجر عليه، واحلياة الدنيا مزرعة اآلخرة.

ضعف اإلميان بالقضاء والقدر، واليقني بأن ما جيري مكتوب ومقدر وال مفر منه.  )3

األمراض النفسية وعدم معاجلتها بشكل مبكر لدى املتخصصيني.  )4

نشاط )1(:
  

ٰذ  ىييي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  قــال تــعــاىل: ىمحٱ 

يمح ]البقرة:156-155[.  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ٰى    ٌّ    ٍّ      َّ      ُّ    ِّ   ّٰ   ٰر 

استخرج من اآلية السابقة كيف ميكن مواجهة التفكري باالنتحار.

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

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

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

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

عالج قضية االنتحار:
اإلميان باهلل وبالقضاء والقدر، وتعميق هذا املفهوم والرسوخ يف اعتقاده.  -1

العيش مع القرآن الكرمي وقراءته وتدبر ما فيه من الوعد والوعيد والقصص والعظات، والزواجر عن   -2
اقتراف الكبائر.

التربية على الصرب واحتساب األجر.  -3
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اإلقبال على املواعظ وما يرقق القلوب يف زمن املحن.  -4

قراءة سرية النيب  وقصص األنبياء مجيًعا، وكيف أوذوا وصربوا.  -5

القناعة بأن ما من مشكلة إال وهلا حل، فيكون البحث عن احللول ومعاجلة املصائب هو السبيل املتبع يف   -6
احلياة.

تربية األوالد على السراء والضراء والتحمل والتصرب.  -7

استشارة الثقات من أهل اخلري والصالح يف املشكالت واألزمات النفسية واحلياتية عموًما.  -8

عدم الوحدة واالنعزال، واالنسياق وراء وساوس الشيطان ومكايده.  -٩

10-  استشارة األخصائيني النفسيني عند الشعور باالكتئاب الشديد واالضطراب النفسي.

ثانًيا: الجناية على ما دون النفس:

من حفظ الشرع للنفس تقريره لعقوبات جتب على من جىن على أي جزء من أجزاء النفس، حبسب نوع 
اجلناية.

تعريف اجلناية على ما دون النفس:
االعتداء على معصوم، مبا يفقد عضًوا أو أكثر، وال يصل إىل القتل.

أنواع اجلناية على ما دون النفس:
 النوع األول: اجلناية على األعضاء وله ثالث حاالت:

إتالف عضو من اجلسد؛ كاليد، أو اللسان، أو األذن، أو السن.  -1

إتالف منفعة عضو من اجلسد؛ كالسمع، أو البصر، أو الذاكرة.  -2

اجلرح يف الرأس، أو الوجه، أو غريه.  -3
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النوع الثاين: اجلناية على العظم بكسره عدا عظم الرأس والوجه:

نشاط )2(:
  

مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  قال تعاىل: ىمحٱ 

حط  مض  خض  جضحض  مص  خص  حص  مس  خس  جسحس  مخ  جخ  مح  جح 

يمح ]املائدة:45[، عن أي نوع من أنواع اجلناية تتحدث اآلية،  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ 

وما خالصتها؟

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

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

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

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

ما يترتب على اجلناية على ما دون النفس:
إذا كانت اجلناية يف إتالف عضو فإما القَود؛ العني بالعني واألنف باألنف واألذن باألذن والسن بالسن   -1

واليد باليد، وهكذا فيما كان االستيفاء ممكًنا باملماثلة، وإما الدية والتعزير.

وإذا كانت اجلناية يف إتالف منفعة العضو فالدية حبسب ما هو مفصل يف كتب الفقه.  -2

وإذا كانت اجلناية جبرح يف الرأس، أو الوجه، أو كسر عظم، وحنو ذلك فاألرش حبسب ما هو مقدر   -3
يف تفاصيل كتب الفقه.

إذا كان العضو املتلف يف اجلسد منه واحد؛ كاألنف واللسان فالدية، وإن كان منه اثنان كاليدين واألذنني   -4
ففيهما الدية، ويف الواحد منهما نصف الدية، وإن كان منه أربعة يف اجلسد كأشفار العني مثاًل ففي كل 
واحد منها ربع الدية، وإن كان منه عشرة يف اجلسد كاألصابع يف اليدين، ففي كل أصبع عشر الدية، 

ويف كل أمنلة ثلث دية األصبع الواحدة.
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وال بد من قاٍض يقضي يف ذلك كله، ويقدر ويقرر احلكم بعد النظر يف اجلناية وشروط تطبيق احلكم 
يف اجلاين واملجين عليه.

التقويم:
س1: اذكر حكم االنتحار مع الدليل.  

س2: ناقش سببني من أسباب االنتحار، مع وضع عالجات ممكنة من خالل ما درست.

س3: القرآن الكرمي عاجل قضية االنتحار، بعدة أساليب، استخرج ثالثة منها.

س4: ما معىن اجلناية على ما دون النفس؟

س6: اذكر آية دالة على القصاص يف اجلنايات على ما دون النفس.
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الدرس الخامس : الحدود وحكم السحرة والعرافين والمشعوذين:

ا على أمواله وأعراضه ونظامه،  أثبت التاريخ أن املجتمع اإلسالمي عندما طبق احلدود، عاش آمًنا مطمئنًّ
حىت إن املجرم نفسه كان يسعى إلقامة احلد عليه، رغبة يف تطهري نفسه، والتكفري عن ذنبه.

تعريف الحدود:

احلد لغة: املنع. #

احلد اصطالًحا: عقوبات مقدرة شرًعا على معاٍص معينة، ملنع الوقوع يف مثلها. #

شروط إقامة الحدود:

ال يقام احلد إال إذا توافرت عدة شروط يف اجلاين، وهي:

أن يكون املرتكب للمعصية مكلًفا أي: بالًغا، عاقاًل. فلو كان صبًيا أو جمنوًنا ال يقام عليه احلد.  -1

أن يكون الفعل باختياره؛ فلو كان مكرًها فال يقام عليه احلد.  -2

علمه  يشترط  وال  احلد،  عليه  يقام  ال  بالتحرمي  جاهاًل  كان  فلو  اجلرمية.  تلك  بتحرمي  عاملًا  يكون  أن   -3
بالعقوبة ومقدراها.

وخيص بعض احلدود شروط إضافية إىل هذه الشروط، فال بد من توفرها إلقامة احلد.

وليعلم أن احلدود يف اإلسالم ليست مقصودة لذاهتا، بل هي وقائية أكثر من كوهنا تطبيقية؛ فدورها 
الوقائي وأثرها إذا طبقت ينعكس على سائر املجتمع فال يتكرر الفعل إال نادًرا، والصرامة يف قانون العقوبات 

يف أي نظام حيدُّ من الوقوع يف املخالفات. فلذلك شرعت احلدود مع مراعاة هذه الشروط وغريها.
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أنواع الحدود:

تتعدد احلدود؛ فمنها:

3 - حد السرقة. 2 - حدالقذف.    1 - حد الزنا.   

6 - حد القصاص. 5 - حد املسكرات.   4 - حد احلرابة.   

  7 - حد الردة.

ويتنبه إىل أن احلدود قد يدخل بعضها يف بعض فيتغري العدد بسبب ذلك، وهذا ما جيده الطالب متنوًعا 
يف كتب الفقه اإلسالمي.

من يقيم الحد؟

يقيم احلد ويل األمر أو نائبه، وهو يف عصرنا متمثل يف املحاكم والقضاء، فال يقيم احلد أحٌد من الناس 
وال ينبغي له.

نشاط )1(:
  

بني كيف أن احلدود الشرعية متس الضروريات اخلمس.

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

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

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

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

الحكمة من مشروعية الحدود:

كفارة وتطهري ملن ارتكب الذنوب املرتب عليها حٌد من احلدود.  )1

الردع من الرجوع إليها من قبل الشخص نفسه.  )2
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الزجر من الوقوع يف مثلها من قبل اآلخرين.  )3

اتقاء غضب اهلل تعاىل، واستجالب رمحته.  )4

مراعاة حق املجتمع ومصاحل الناس وحقوقهم.  )5

فـمن رمحة اهلل سبحانه وتعاىل أن شرع العقوبات يف اجلنايات الواقعة بني الناس بعضهم على بعض يف 
النفوس واألبدان واألعراض واألموال والقتل واجلراح والقذف والسرقة، فأحكم سبحانه وتعاىل وجوه الزجر 
الرادعة عن هذه اجلنايات غاية اإلحكام، وشرعها على أكمل الوجوه املتضمنة ملصلحة الردع والزجر، مع عدم 
املجاوزة ملا يستحقه اجلاين من الردع، فلم يشرع يف الكذب قطع اللسان وال القتل، وال يف الزنا اخلصاء، 
وال يف السرقة إعدام النفس، وإمنا شرع هلم يف ذلك ما هو موجب أمسائه وصفاته من حكمته ورمحته، 
ولطفه وإحسانه وعدله، لتزول النوائب وتنقطع األطماع عن التظامل والعدوان، ويقتنع كل إنسان مبا آتاه مالكه 

وخالقه، فال يطمع يف استالب غريه حقه.

واإلسالم قبل تشريع احلدود، شرع تشريعات واقية من الوقوع يف اجلرمية، فأمر بالستر واحلجاب وهنى 
ووفر لإلنسان  والفتنة،  اإلغــراء  الــزواج، ومنع كل وسائل  بالتبكري يف  وأمر  باملرأة،  عن االختالط واخللوة 
التكافل سبياًل  وجعل  العمل،  ورّغب يف  والتعطل  العجز  عند  املجتمع  وتكافل  العمل،  بتهيئة فرص  حاجياته 

للتوجه حنو العمل واإلنتاج، ال اإلبقاء يف دائرة العوز والكسل واالعتماد على اآلخرين.

تعريف السحر:

السحر لغة: اخلفاء واللطف. #
السحر اصطالًحا: أعمال شيطانية يطلبها الساحر من الشياطني ويتقرب إليهم لينفذوها، ومنه  #

التخييالت البصرية.

أنواع السحر:

 السحر أنواع، والذي هو منها كفر نوعان:

)1(  سحر التأثري: وهو السحر الشيطاين، يؤثر يف الواقع، ويكون بواسطة الشياطني، وطلب الساحر منهم 
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فعله، مع تقدميه هلم قرابني، وعقده بعض العقد، ونفثه فيها؛ فيؤثر يف األجسام والنفوس، وميرض 
مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  ويقتل، ويفرق بني األحبة، ويبغِّض وحيبِّب، قال تعاىل: ىمحٱ 

زثيمح ]البقرة:102[. رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  نبىب 

بالشياطني، فيوهم،  التأثري على األبصار، باالستعانة  وهو ما يقوم به الساحر من  التخييل:  سحر    )2(
جه  ىنين  من  خن  ويهول، وخييل أشياء ال حقيقة هلا، ومنه ما كان من سحرة فرعون، قال تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]طـه:66[. ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه 

حكم السحر:

يم  ىم  خممم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  هذان النوعان من السحر كفر، قال تعاىل: ىمحٱ 

ميىي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن 

مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  رئزئ  ٰى    ٌّ     ٍّ    َّ     ُّ     ِّ   ّٰ  ٰر  ٰذ  يي 

اك  يق  يفىق  ىف  يث  ىث  نث  زثمث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  نبىب 

يمح ]البقرة:102[ زي  ري  ٰى  ىنين  نن  من  زن  رن  اممم  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك 

فهذه اآلية تثبت أن السحر واقع، وأنه كفر، وأنه يتم بواسطة الشياطني، وأنه يفرق بني الزوجني.

فالسحر كفر ألسباب منها: 
وينجسها  # اهلل  آيات  ويدنس  اهلل،  دون  من  ويسأهلم  إليهم  ويتقرب  بالشياطني  يستعني  الساحر  أن 

ويسجد هلم أو يذبح هلم.

أن الساحر يدعي أنه يشارك اهلل يف أفعاله، فيزعم أنه يشفي، أو ميرض، أو يقذف مودة وحمبة يف  #
قلب، أو بغًضا يف آخر، بأسباب خفية لديه، وهذا ما ال يكون إال هلل تعاىل مدبر الكون كله.

أن الساحر يعلم أن ما يفعله ال جيوز، والدليل أنه يربر لفعله أمام الناس ويبطن ما ال يظهر، ويعلم  #
أنه يرتكب الكبائر فيستحلها ليقضي رغبته، وحيصل على مطلوبه.
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نشاط )2(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب بعض األعراض اليت تصيب املسحور.

....................................................................................................... )1

....................................................................................................... )2

....................................................................................................... )3

حكم الساحر:

الساحر الذي يعمل هذين النوعني من السحر كافر باهلل العظيم، فيقام عليه حد القتل؛ الرتداده عن 
اإلسالم بسحره، وهلذا فقد ثبت عن عدد من الصحابة قتل بعض السحرة، عماًل حبديث: »من بدل دينه 

 . عن رسول اهلل  فاقتلوه«)1(؛ مما روي عن ابن عباس
وروي عن جبالة بن عبدة قال: أتانا كتاب عمر بن اخلطاب  قبل موته بسنة: »أن اقتلوا كل ساحر 

وساحرة«، فقتلنا ثالثة سواحر)2(.

العراف والمشعوذ:

من قبيل السحر والسحرة: ما يقوم به العراف واملشعوذ.

العراف: هو الذي يدعي علم الغيب وينبئ الناس بأخبار مستقبلية، ويسمى كاهًنا. #
املشعوذ: من ميارس بعض األسحار الناجتة عن حركات خفيفة خيادع هبا الناس وخييل إليهم أشياء مل تقع. #

وهذان حكمهما التعزير، مبا يراه احلاكم كافًيا لردعهم.

التعزير: عقوبة غري مقدرة شرًعا جيتهد يف مقدارها وتطبيقها احلاكم )احلاكم يف كتب الفقه يراد  #
به القاضي( لردع اجلناة والعصاة وحنوهم.

1( أخرجه البخاري )6524(.
2( أخرجه أمحد )1657(، وأبو داود )3045(.
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كيف حيذر اإلنسان من السحر وأعمال السحرة؟
ونفثها  عقدها  السحرة  وتولت  الشياطني،  هبا  تسلطت  اليت  السحر  من  بأنواع  الناس  من  كثري  ابتلي 
 : وتدبريها، ويلجأ بعض الناس إىل ساحر أو كاهن ليفك عنه السحر؛ وهذا خطأ عظيم، قال عنه النيب

.)1(» ٍد َقُه ِبَما َيُقوُل َفَقْد َكَفَر ِبَما ُأْنِزَل َعَلى ُمَحمَّ اًفا َفَصدَّ »َمْن َأَتى َكاِهًنا َأْو َعرَّ

والصواب يف هذه احلالة: 
اللجوء إىل اهلل تعاىل باالستعاذة باهلل من شر الشيطان وشركه. #

واإلكثار من العبادات والطاعات والذكر؛ فإهنا أشد على الشيطان من أي عمل. #

األذكار املرتبة يف الصباح واملساء، والدخول واخلروج، وقبل األكل وبعده، وحنوها. #

االلتزام بالسنن القولية والعملية يف اليوم والليلة. #

الرقية الشرعية بنية فك السحر وحتصني اجلسم والروح، والدعاء بفك السحر وإخراج الشيطان. #

ويف ذلك كله اليقني باهلل تعاىل. #

كما ال ينبغي إمهال األسباب الطبية، فينبغي استشارة طبيب نفسي قبل احلكم بأن املرض سببه  #
السحر.

فإن علم مكان السحر إن كان خمبوًءا، أو استفرغ املسحور إن كان مسحوًرا بأكل أو شرب، فإن ذلك يعني 
على إزالته، وال يستغىن عن أهل اخلربة والتجربة يف الرقية الشرعية واستشارهتم، لكن ليحرص على رقية 

نفسه بنفسه فهو أوىل وأحرى أن يستجاب له.

1( أخرجه أمحد )٩532(.
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التقويم:
س1: أكمل الفراغ بكلمة من الكلمات املتاحة لديك أمام كل عبارة مما يأيت:  

شرع حد القصاص حفاًظا على ضرورية ............. )الزنا، النفس، املال(. #

من ال يردعه عن العدوان أدبه وأخالقه ردعته........... )احلدود، األمال، املناصب(. #

.............. من شروط إقامة احلد )اجللد ، التكليف ، الفقر(. #

س2:  اكتب مخسة أسطر عن أثر الوعظ يف وقاية املجتمع من اجلرائم.

س3: اذكر بعض احِلَكم من تشريع احلدود.

س4: وضح من وجهة نظرك ملاذا يكفر الساحر.

س5: وضح املقصود بالسحر لغة واصطالًحا.

اف.  س6: بني حكم كل من الساحر والعرَّ
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الدرس السادس : الزنا وعمل قوم لوط:

حفظ النسل والعرض من الضروريات اخلمس، ومن احلفظ الوقائي له حترمي الزنا واللواط والعقوبة 
عليه.

تعريف الزنا:

كل وطء يف ُقُبٍل وقع يف غري نكاح صحيح، وال شبهة نكاح، وال ملك ميني.

تعريف عمل قوم لوط:

وطء الذكر يف الدبر، وهو أفحش من الزنا.

نشاط )1(:
  

بالتعاون مع زمالئك؛ استخرج من التعريفني شروط إقامة احلد على الزاين، والعامل عمل قوم لوط.

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

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

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

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

أسباب ودواعي هذه الفواحش:

ضعف اإلميان، والبعد عن اهلل وعن طاعته.  -1

التعرض للفنت بالنظر إىل الصور املحرمة والعورات وحنوها.  -2

التربج والسفور، وكثرة الكاسيات العاريات وانتشارهن يف األماكن العامة واخلاصة.  -3
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االختالط والعالقات الثنائية بني اجلنسني.  -4

احلرية املطلقة عند بعض النساء يف تنقالهتا وسفرياهتا، وخلوهتا مع األجانب.  -5

اإلعجاب بني الذكور أو بني اإلناث.  -6

التمايل يف الكالم واأللفاظ.  -7

اخللوة املحرمة.  -8

سوء التربية وانفتاح املجتمعات.  -٩

االنفتاح اإللكتروين واستخدامه السيء.  -10

رفقة السوء.  -11

تأخري الزواج.  -12

تحذير الشرع من الفاحشة:

حذر اهلل سبحانه وتعاىل من الزنا أميا حتذير؛ وذلك ألمور: 

اجتناب غضب اهلل تعاىل. #

وحفاًظا على النسل. #

وصوًنا للعرض. #

ومحاية لألنساب.  #

ووقاية من األمراض والرذيلة. #

نبيمح  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  فنهى النساء عن التربج والسفور، فقال: ىمحٱ 

رت  يب  ىب  ]األحزاب:33[، وأمر الرجال والنساء على السواء بغض البصر عن املحرمات؛ فقال: ىمحٱ 

ىك  مك  لك   اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  مثنث  زث  رث  ىتيت  نت  مت  زت 
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ىي  ني  زيمي   ري  ٰى  ين  ننىن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك 

مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي 

جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح 

جم  هل  مل  خل  حل  مكجل  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  حفخف  جف  مغ  جغ  مع 

يمح ]النور:31-30[. جن  مم  خم  حم 

نشاط )2(:
  

استخرج من اآلية ما يدل على املبالغة يف ستر املرأة وعدم فتنتها للرجال.

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

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

  .................................................................................................................................................................
وحرم اهلل سبحانه وتعاىل كل ما يوصل إىل الزنا، فنهى عن القرب منه، فضاًل عن ارتكابه، فقال: ىمحٱىث 

يمح ]اإلسراء:32[. مك  لك  اك  يق  ىق  ىفيف  يث 

عن ابن عباس  عن النيب  قال: »ال خيلون رجل بامرأة إال ومعها ذو حمرم)1(«)2(. واملحرم: زوج 
املرأة وكل ذكر بالغ عاقل ممن حيرم عليه الزواج هبا مؤبًدا.

وعن عقبة بن عامر  أن النيب  قال: »إياكم والدخول على النساء« فقال رجل من األنصار: يا رسول 
اهلل، أفرأيت احلمَو؟ قال: »احلمو)3( املوت«)4(.

1( املحرم: زوج املرأة وكل ذكر بالغ عاقل ممن حيرم عليه الزواج هبا مؤبًدا.
2( أخرجه مسلم )1341(.

3( احلمو: أقارب الزواج.
4( أخرجه البخاري )4٩34(، ومسلم )2172(. 
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النظر، واألذنــان زنامها  »العينان زنامها  الزنا بأي وسيلة فقال:  القرب من   من  وحذر رسول اهلل 
السماع، واللسان زناه الكالم، واليد زناها البطش، والرجل زناها اخلطى، والقلب يهوى ويتمىن، ويصدق 

ذلك الفرج أو يكذبه«)1(، وُسمي أفعال هذه اجلوارح زًنا؛ ألنه مقدمات ووسائل توصل إليه والعياذ باهلل.

يه  مهىه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  وأنزل اهلل عقوبات شديدة يف احلد من الزنا؛ فقال:ىمحٱ 
يمح  ]النور:2[. مئ  زئ  رئ  ٰى    ٌّ     ٍّ     َُّّ      ِّ      ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي 

وحرم اهلل سبحانه وتعاىل عمل قوم لوط، وأرسل نبيًّا إىل قوٍم كانوا يعملون هذه الفاحشة، فحذرهم 
جح  مج  حج  مث  هت  مت  وهناهم، فلما مل يستجيبوا أهلكهم اهلل شر هالك، قال سبحانه: ىمحٱ 
مع  جع  حطمظ  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح 

يمح ]األعراف:80-81([، وعن ابن عباس  قال: قال رسول اهلل : »لعن اهلل من عِمل  جف  مغ  جغ 

عَمَل قوم لوط، ولعن اهلل من عِمل عَمَل قوم لوط، ولعن اهلل من عِمل عَمَل قوم لوط«)2(، وأمجع املسلمون على 
حترميه.

نشاط )3(:
  

يعد عمل قوم لوط أشد من الزنا، علل ذلك مستعيًنا بزمالئك وحماورهتم.

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

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

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

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

1( أخرجه مسلم )2657(.

2( أخرجه أمحد )2817(.
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الحكم الشرعي لمن فعل هذه الفواحش:

حد الزاين:
املحصن)1(: يرجم حىت ميوت، كما رجم النيب  ماعًزا والغامدية. #

غري املحصن: جلد مائة جلدة كما بينت ذلك آية سورة النور. #

وال يقام احلد حىت يثبت الفعل بأحد أمرين: 

)1( اإلقرار.

)2( شهادة أربعة شهود عدول بشهادة دقيقة.

حد من يفعل فعل قوم لوط:
عن ابن عباس  أن رسول اهلل  قال: »من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل واملفعول 

به«)2(.

طرق النجاة وحماية الفرد والمجتمع من هذه الفواحش:

التربية اإلميانية، والتذكري باهلل واليوم اآلخر، وما أعد اهلل للمتقني الذين خيشون رهبم بالغيب، وهذا   -1
يفوق الرقابة األسرية ويتجاوز صالحياهتا.

السوء  وأماكن  للنفوس  املثريات  واجتناب  البصر  وغض  والستر  احلشمة  من  العفاف  بأسباب  األخــذ   -2
واالختالط املحرم.

التوعية مبخاطر العالقات اخلاطئة بني اجلنسني وبني اجلنس الواحد.  -4

تعزيز مفهوم العفة والعفاف والطهارة والشرف.  -5

يعقبها،  وما  البلوغ  مرحلة  التمييز، مث  كمرحلة  القيم،  الفاصلة يف حتول  النمو  مراحل  على  التركيز   -6
وترسيخ القيم فيها.

ا ذكًرا أو أنثى، ومتكن من الوطء املباح. 1( املحصن: هو من تزوج بزواج صحيح بالًغا عاقاًل حرًّ
2( أخرجه الترمذي )1456(.
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االهتمام ببيئات العيش والتعليم والعمل واللعب والتزنه والترفيه.  -7

احلماية من املغريات اإللكترونية: مسلسالت، صور أفالم، مقاطع، اجلوال، الكمبيوتر... إخل.  -8

املراقبة األسرية وتفعيل دورها يف اختيار األصدقاء وهتذيب العالقات.  -٩

السعي يف أسباب العفاف كالزواج وتيسري شؤونه.  -10

التقويم:
س1: اكتب مخًسا من دواعي الفواحش، وطرق عالجها.  

س2: وضح كيف ميكن أن حنصن شباب املسلمني من الوقوع يف الفنت.

س3: كيف السبيل إىل ضبط سلوكيات األبناء مع صعوبة الرقابة األسرية؟

س4: وضح كيف محت الشريعة النسل والعرض كضرورية من الضروريات اخلمس، وبني إجيابية 
ذلك.
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الدرس السابع : القذف والمسكرات:

 تنتشر يف املجتمعات ألفاظ سب ولعن قبيحة، حيسبها قائلها هينة وهي عند اهلل عظيمة، ومن هذه 
األلفاظ ما ال يطهر صاحبها منها إال باجللد، كالكالم يف األعراض!

تعريف القذف:

القذف لغة: الرمي. #
القذف اصطالًحا: اهتام مكلَّف ملكلَّف بالزنا أو اللواط. #

ألفاظ القذف:

 الصرحية: مثل: يا زاين، يا زانية، فال يقبل تفسريها وتأويلها بغري معناها املعروف. #
املومهة: وتسمى كناية، مثل: يا خبيث، يا فاجرة، فهي كناية يقبل تفسريها بغري القذف، وتدرأ  #

احلدود بالشبهات.

شروط تحقق القذف ووقوعه:

الشروط املتعلقة بالقاذف:
التكليف: أن يكون عاقاًل بالًغا، ومثله: من التزم بأحكام الشريعة كالذمي واملعاهد.  )1

االختيار والقصد.  )2

العلم بالتحرمي.  )3

الشروط املتعلقة باملقذوف به:
1( أن يقذف بوطء يلزمه فيه احلد، وهو الزنا وعمل قوم لوط.

 2( أن ينفيه من أبيه.
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الشروط املتعلقة باملقذوف:
1( التكليف: بأن يكون مسلًما بالًغا عاقاًل. 

2( اإلحصان.

 3( احلرية.

 4( العفة عن الفاحشة اليت رمي هبا، ولو مل يكن عفيًفا يف غريها.

نشاط )1(:
  

بالتأمل يف الشروط: ضع مقترحات وبدائل لو سقط شرط من الشروط فما سيكون احلكم.

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

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

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

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

حكم القذف:

نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  القذف كبرية من الكبائر؛ قال تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]النور:23[. زي  ري  ٰى  ين  ىن 

وعن أيب هريرة  قال: قال رسول اهلل : »اجتنبوا السبع املوبقات« قالوا: يا رسول اهلل، وما هن؟ 
قال: »الشرك باهلل، والسحر، وقتل النفس اليت حرم اهلل إال باحلق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتويل 

يوم الزحف، وقذف املحصنات املؤمنات الغافالت«)1(.

1( أخرجه البخاري )6465(، ومسلم )8٩(.



141

ما يترتب على القذف:

يترتب على القذف ما يلي:

بينهما،  واملالعنة  أمام احلاكم،  يترتب على ذلك احلضور  فإنه  زوًجا وقذف زوجته؛  القاذف  كان  إن   -1
ويترتب على ذلك أحكام: نفي الولد، والتفريق بني الزوجني، وعدم احلد على القذف.

إذا كان القذف لغري الزوجة: فإذا توفرت الشروط السابقة، وطالب املقذوف حبقه، وثبت القذف بإقرار   -2
اك  يق  ىق  يف  ىف  أو شهادة عدلني، ومل يأت بأربعة شهداء جلد مثانني جلدة، قال تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]النور:4[. ين  ىن  نن  زنمن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك 

عقوبة القاذف في اآلخرة:

مم  ام  يل  ىل  تقام احلدود يف الدنيا، أما يف اآلخرة فجزاؤه آخر، كما بينه قوله تعاىل: ىمحٱ 
خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي   زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن 

يمح ]النور:25-23[. جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ 

نشاط )2(:
بالتعاون مع زمالئك؛ ضع حلواًل ملعاجلة قضية القذف، وانتشار السباب املحرمة واملتضمنة للقذف،   

واحلد منها يف املجتمع.

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

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

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

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

الحكمة من تحريم القذف:

محت الشريعة املطهرة األعراض كوهنا ضرورية من الضروريات اخلمس، فالقذف افتراء واهتام بالفحش 
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والفجور، وهو نوع من األذى، وقد قال : »كل املسلم على املسلم حرام: دمه وماله وعرضه«)1(.

والقذف سبب من أسباب املشاكل واخلصومات، ورمبا أدى إىل القتل والثارات واالنتقام الدموي، وبه 
تنحل أواصر املجتمع، وهي كلمة قيلت بتساهل أو بغريه، نتيجة التربية السيئة لإلنسان.

وألجل سالمة املجتمع وصفاء عالقات أفراده، حرم اهلل الطعن يف األنساب، والنيل من األعراض، واللعن 
 والسباب، وأمر بالعفو والتصافح واإلغضاء وكظم الغيظ والقول احلسن.

المسكرات

كان يف اجلاهلية قبل اإلسالم من جيتنب شرب اخلمر، ليس ألهنا حراٌم، بل ألهنا تنقص العقل وهو 
يبحث عما يزيد فيه ويرفع منه.

تعريف المسكر:

ر  هو ما تسبب يف اختالط العقل وخلله، من مشروب أو مأكول أو مشموم. ومسيت اخلمر مخًرا ألهنا ختمِّ
العقل، أي تغطيه. فكل مسكر مخٌر.

واخلمر: أم اخلبائث كلها، وقد روي عن أمري املؤمنني عثمان بن عفان  أنه قال: »اجتنبوا اخلمر؛ 
فإهنا أم اخلبائث؛ إنه كان رجل ممن خال قبلكم تعبد فعلقته)2( امرأة غويَّة، فأرسلت إليه جاريتها، فقالت له: 
إنا ندعوك للشهادة، فانطلق مع جاريتها، فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه، حىت أفضى إىل امرأة وضيئة 
عندها غالم وباطية مخر، فقالت: إين واهلل ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع عليَّ أو تشرب من هذه 
اخلمرة كأسا، أو تقتل هذا الغالم، قال: فاسقيين من هذا اخلمر كأًسا، فسقته كأًسا، قال: زيدوين فلم 
يِرم)3(حىت وقع عليها وقتل النفس، فاجتنبوا اخلمر؛ فإهنا واهلل ال جيتمع اإلميان وإدمان اخلمر إال ليوشك أن 

1( أخرجه مسلم )2564(.
2( َعِلَقته: أي أحبته، وتعلقت به.

3( مل يرم: أي مل يربح، ومل يزل يشرب اخلمر.
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خيرج أحدمها صاحبه«)1(.

تحريم الخمر:

أمجع العلماء على حترمي اخلمر وكل مسكر؛ فاخلمر حرام ال جيوز شرهبا ال للذة، وال لتداٍو، وال لعطٍش، 
وال لغريه.

جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  )1( قال سبحانه وتعاىل: ىمحٱ 

يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  هل  مل  خل  حل 

يمح ]املائدة:٩0-٩1[. حي  جي  يه  ىه  جهمه  ين  ىن  من  خن  حن  جن 

فقرن اخلمر بالشرك، وبني أهنا من رجس الشيطان وأمر باجتناهبا، وربط اجتناهبا بالفالح، فيفهم أن 
من مل جيتنبها ال يفلح، مث بني أن الشيطان يريد أن يغري العداوة والبغضاء بني املسلمني هبا، ويسعى يف 

الصد عن ذكر اهلل وعن الصالة بتزيينها.

)2( عن أيب موسى األشعري  قال: قال رسول اهلل : »كل مسكر حرام«)2(.

)3(  روى مسلم يف صحيحه قوله : »إنه ليس بدواء، ولكنه داء«)3(.

)4( عن جابر بن عبداهلل  قال: قال رسول اهلل : »ما أسكر كثريه، فقليله حرام«)4(.

)5( عن ابن عمر  قال: قال رسول اهلل : »َلَعَن اهلُل اْلَخْمَر، َوَشاِرَبَها، َوَساِقَيَها، َوَباِئَعَها، َوُمْبَتاَعَها، 
َوَعاِصَرَها، َوُمْعَتِصَرَها، َوَحاِمَلَها، َواْلَمْحُموَلَة ِإَلْيِه«)5(.

1( أخرجه ابن حبان يف صحيحه )5348(.
2( أخرجه البخاري )5773(، ومسلم )٩77(.

3( أخرجه مسلم )1٩84(.
4( أخرجه أبو داود )3681(.
5( أخرجه أبو داود )3676(.
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نشاط )3(:
خلص ما دلت عليه األحاديث من أحكام.  

 ............................................................................................................. )1(

............................................................................................................. )2(

 .............................................................................................................  )3(

............................................................................................................. )4(

............................................................................................................. )5(

المخدرات ونحوها:

هي مواد مفسدة للعقل واجلسم، وثبت أن ضررها أشد من اخلمر املنصوص على حرمتها، فمن تعاطاها 
على قسمني:

إذا وصلت به إىل حد اإلسكار عوقب كعقوبة اخلمر.  -

ر مبا يراه احلاكم. إذا مل تصل به حد اإلسكار عزِّ  -

الحكمة من تحريم المسكرات وتناولها:

ما حرم اهلل شيًئا إال حلكم عظيمة تنفعنا وتقينا مضراهتا، فمن حكم حترمي املسكرات:

احلفاظ على الدين واإلميان: قال رسول اهلل : »وال يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن«)1(.  -

حفظ العقل من االختالط والنقص والتشويش، فذلك ضرورية من الضروريات اخلمس.  -

والنفسية اليت تتسبب فيها املسكرات، وقد ثبت  والعقلية والعصبية  البدنية  البدن من األمراض  حفظ   -

1( أخرجه البخاري )4٩٩2(، ومسلم )57(.
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أهنا من أسباب تليف الكبد وتصلب الشرايني، وسرطان املريء واملعدة وغريها من األمراض. إضافة إىل 
مراحل اإلدمان واالهنيار النفسي عند فقدها.

حفظ املجتمع؛ وذلك حبفظ دمائهم وأعراضهم وأمواهلم، فقد يفعل السكران ما ال حتمد عقباه من   -
اجلنايات واالعتداءات يف الدماء أو األعراض أو األموال أو غري ذلك.

حفظ املال، فاملسكرات ال تشترى جماًنا، وعالج أمراضها ال يكون جماًنا، وما قد يتلفه السكران حال   -
سكره ليس مااًل مهدًرا.

ما يترتب على تعاطي المسكرات:

من تناول مسكًرا من املسكرات يترتب عليه: 

العقوبة يف الدنيا:
يقام عليه احلد، وهو جلد مثانني جلدة عند مجهور العلماء، وقال علي : »جلد رسول اهلل  يف   -
«)1(، فلو جلد احلاكم أربعني  ة، وهذا أحب إيلَّ اخلمر أربعني، وأبو بكر أربعني، وعمر مثانني، وكٌل ُسنَّ

جاز، ولو زاد ملصلحة يراها إىل مثانني جاز.

العقوبة يف اآلخرة: 
من مات ومل يتب من شرب اخلمر، حرمها يف اآلخرة، فعن ابن عمر  قال: قال رسول اهلل : »من   -

شرب اخلمر يف الدنيا، مث مل يتب منها حرمها يف اآلخرة«)2(.

   ومن مل يتب من شرهبا فمات سقاه اهلل من طينة اخلبال يوم القيامة، -والعياذ باهلل- فعن جابر  -
أن النيب  قال: »كل مسكر حرام، إن على اهلل عز وجل عهدا ملن يشرب املسكر أن يسقيه من طينة 

اخلبال » قالوا: يا رسول اهلل، وما طينة اخلبال؟ قال: »عرق أهل النار» أو «عصارة أهل النار«)3(.

1( أخرجه مسلم )1707(.
2( أخرجه البخاري )5253(، ومسلم )2003(.

3( أخرجه مسلم )2002(.
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التقويم:
س1: عرف القذف لغة واصطالًحا.  

س2: بني ألفاظ القذف، وشروط حتققه القذف ووقوعه.

س3: بني احلكمة الشرعية من حترمي القذف، من وجهة نظرك.

س4: وضح حكم القذف، وما يترتب عليه القذف.

س5: ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )( أمام العبارة اخلطأ فيما يلي:

)     ( ر العقل ويغطيه     - أي مسكر يسمى مخًرا ألنه خيمِّ

)     ( - جيلد شارب اخلمر تسعني جلدة    

)     ( - من شرب اخلمر جيلد يف الدنيا ويعذب يف اآلخرة  

س6: اذكر دلياًل على حرمة بيع اخلمر.

س7: اذكر بعض األضرار الناجتة عن تعاطي املخدرات.
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الدرس الثامن : السرقة والحرابة ودفع الصائل:

حفظت الشريعة أموال الناس فمنعت كل أوجه إنفاقه فيما ال نفع فيه، ومنعت كل أوجه كسبه مما ال جيوز.

 تعريف السرقة:

السرقة: هي أخذ مال الغري من حرز املثل على وجه اخلفية واالستتار بال شبهة.

حكم السرقة:

السرقة حمرمة بالكتاب والسنة واإلمجاع. 

يي  ميىي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه   ين  ىن  قال تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]املائدة:38[، وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل : »لعن اهلل السارق«)1(.  ٰر  ٰذ 

وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل : »إمنا أهلك من كان قبلكم أهنم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه«)2(.

حد السارق:

بينت اآلية الكرمية حد السرقة وأنه قطع يد السارق ذكًرا كان أو أنثى، فكيف يكون القطع وما شروطه؟

تقطع يد السارق اليمىن، من الرسغ، فإذا سرق ثانية تقطع رجله اليسرى.  -

ال يقوم بقطع يد السارق أي أحد من الناس، بل جيب رفع األمر إىل احلاكم.  -

حد السرقة حق خالص هلل تعاىل، فال حيتمل العفو والصلح واإلبراء بعد ثبوته، فلو أمر احلاكم بقطع   -
ا للعايف، والقطع  السارق، فعفا عنه املسروق منه، كان عفوه باطاًل؛ ألن صحة العفو إذا كان العفو عنه حقًّ

حق خالص هلل سبحانه وتعاىل.

1( أخرجه البخاري )6401(، ومسلم )1687(.

2( أخرجه البخاري )3526(، ومسلم )1688(.
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نشاط )1(:
ضع مقارنة بني السارق وكل مما يأيت:  

- الغاصب)1(.
- املنتهب)2(.

- املختلس)3(.
- اجلاحد)4(.

وجه 
اجلاحداملختلساملنتهبالغاصبالسارقاملقارنة

التعريف
 ..................
 ..................
..................

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

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

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

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

احلكم
 ..................
 ..................
..................

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

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

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

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

1( الغاصب: من أخذ الشيء قهًرا وعدواًنا.
2( املنتهب: من يأخذ املال جهرة مبرأى من الناس، فيمكنهم أن يأخذوا على يديه وخيلصوا حق املظلوم، أو يشهدوا له عند 

احلاكم.
3( املختلس: من يستخفي يف أخذه للمال، ويأخذه بسرعة على غفلة من صاحبه..

4( اجلاحد: من أخذ املال على وجه حالل، مث أنكره..
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الحكمة من مشروعية حد السرقة:

شرع اهلل حد السرقة حلكم عظيمة منها:

اق. حفظ الضرورية اخلامسة وهي املال، وصوهنا عن أيدي السرَّ  -1

ردع من تسول له نفسه أن يسرق مال غريه.  -2

نشر األمان يف املجتمع.  -3

كفارة للسارق وتطهري له من ذنبه.  -4

الحرابة

من رمحة اهلل تعاىل ومنته تيسري السُبل والطرقات لقضاء حوائج الناس وأعماهلم وِصالهتم وقيامهم 

بشؤوهنم، فإذا حتولت النعمة إىل حمل خوف فإن الشريعة املطهرة قد كفلت طرق الردع املناسبة ملنع ذلك 

كله.

تعريف الحرابة:

هي قطع الطريق واعتراض الناس يف الصحراء أو البنيان لغصب املال جماهرًة)1(، ال سرقة، على وجه 

تتعذر معه االستعانة عادة.

حكم الحرابة:

رت  يب  ىب  نب  مب  زب  قطع الطريق حرام، وكبرية من الكبائر، قال تعاىل: ىمحٱ 

يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت 

يمح ]املائدة:33[. ىن  نن  من  زن  رن  اممم  يل  ىل  مل  يك  مكىك  لك  اك 

1( املجاهرة: أن يأخذ قطاع الطريق املال جهًرا فإن أخذوه خمتفني فهم سراق، وإن اختطفوا وهربوا فهم منتهبون، وال قطع 
عليهم.



150

حد قطاع الطريق وشروطه:

يشترط لتطبيق احلد على قطاع الطريق ما يلي:

1( التكليف وااللتزام بأحكام الشريعة.

 2( أن يبلغ ما أخذوه نصاب السرقة.

3( أن يأخذوه من حرز، بأن يأخذوا املال من يد صاحبه وهو يف القافلة.

4( أن يثبت قطعهم للطريق بإقرارهم أو بشهادة عدلني.

عقوبة املحارب حد من حدود اهلل ال تقبل اإلسقاط وال العفو

نشاط )2(:
بالتعاون مع زمالئك، ناقش كيف يتصور النفي يف عصرنا هذا مع سهولة العيش يف أي بلد؟  

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

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

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

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

دفع الصائل:

حيق لإلنسان أن يدفع عن نفسه وماله وعرضه كل من اعتدى عليه، فكيف يتفق دفاعه مع قواعد حفظ 

الضروريات اخلمس؟
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تعريف الصائل:

الصائل: اسم فاعل من صال يصول صيااًل؛ أي: اعتدى على غريه.

ودفع الصائل: هو رد العدوان والتخلص من شره.

الصائل قد يعتدي على الغري لقتله، أو هلتك عرضه أو ألخذ ماله أو غري ذلك.

حكم الصيال:

يمح ]البقرة:1٩0[. خل  حل  جل  مك  لك  حكخك  جك  ال جيوز حبال، فهو حرام؛ لقوله تعاىل: ىمحٱ 

حكم دفع الصائل:

نث  مث  زث  جيب دفع املعتدي، مع االنضباط يف الدفع خشية أن يصري عدواًنا آخر؛ قال تعاىل: ىمحٱ 

من  زن  رن  مم  ام  ىليل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  ىفيف  يث  ىث 

يمح ]البقرة:1٩4[، فبعد األمر بالدفاع عن النفس، جاء األمر بالتقوى لئال يطغى املدافع يف دفاعه. ىن  نن 

كيفية دفع الصائل:

عليه  حرم  بالناس  واستغاثة  بكالم  املعتدي  دفع  أمكن  فإن  أمكن،  إن  فاألخف  باألخف  املدافع  يبتدئ 

الضرب، وإن أمكن الدفع بضرب اليد حرم استخدام السوط، وإن أمكن الدفع بالسوط حرم استعمال العصا، 

وإن أمكن الدفع بقطع عضو حرم القتل، وإن مل ميكن الدفع إال بالقتل أبيح للمدافع القتل؛ ألنه من ضرورات 

الدفع، فإن شهر عليه سيًفا أبيح للمدافع أن يقتله؛ ألنه ال يقدر على الدفع إال بالقتل، إذ لو استغاث بالناس 

لقتله، قبل أن يلحقه الغوث، ألن تأثري السالح فوري.

وإن متكن املعتدى عليه )املصول عليه( من اهلرب أو االلتجاء حلصن أو مجاعة، فيجب عليه ذلك.
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نشاط )3(:
  

عن أيب هريرة  قال: جاء رجل إىل رسول اهلل ، فقال: يا رسول اهلل، أرأيت إن جاء رجل 
يريد أخذ مايل! قال: »فال تعطه مالك«، قال أرأيت إن قاتلين! قال: »قاتله«، قال: أرأيت إن قتلين! 

قال: »فأنت شهيد«، قال: أرأيت إن قتلته! قال: »هو يف النار«)1(.
بالتعاون مع زمالئك، اكتب الدروس املستفادة من احلديث الشريف:

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

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

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

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

التقويم:
س1:  ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )( أمام العبارة اخلطأ فيما يلي :  

)    ( -  يعد سارًقا من أخذ املال بالقوة   

)    ( - تقطع يد من سرق السيارة من الشارع   

)    ( - يعد من سرق من مال أبيه خائًنا ال سارًقا  

س2:  وضح السبب يف عدم قطع يد الغاصب.

س3: بني العقوبة يف احلاالت التالية وما السبب:

- اقتحام حمل جتاري وأخذ أشياء مثينة أثناء الدوام.

- اقتحام حمل جتاري وأخذ أشياء مثينة لياًل.

1( أخرجه مسلم )140(.
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- رجل دخل إىل أمني صندوق، ووجد مبلًغا على الطاولة فأخذه.

- رجل أخذ مبلًغا كان يف يد طفل )مصروف شخصي(.

س4: عرف احلرابة، وشروط إقامة حد احلرابة.

س5: عرف الصائل لغة، موضًحا احلكمة من دفع الصائل.

        





الفصل الدراسي الثاين





احلفظ والتالوة
# سورة النجم.#
# سورة القمر.#
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أهداف الوحدة:
  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

# حيفظ اآليات املقررة حفًظا متقًنا.#

# يتلو اآليات املقررة تالوة متقنة.#
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أهداف الوحدة:
  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

# أن يتلو اآليات تالوة سليمة.#

# أن حيفظ اآليات املقررة.#

# أن يفسر اآليات تفسرًيا سليًما.#

# أن يستشعر فضل اآليات.#
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الدرس األول:  تفسير سورة النجم )18-1(

يل ىل  مل  خل 

جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ىمحٱ 

يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ٰى    ٌّ     ٍّ     َّ   ُّ   ِّ   ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي 

يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب 

ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك 

]سورة النجم: 1 - 18[. يمح  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
غاب.ىل

الغواية.من

قوة.ٰذ

ىئ .............................................................نئ 
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نشاط )1(:
بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب مناسبة اآليات السابقة ألواخر سورة الطور.  

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

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

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

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

املعنى اإلجمالي:

أقسم اهلل تعاىل بالنجوم إذا غابت، ما حاد حممد  عن طريق اهلداية واحلق، وما خرج عن الرشاد، 

بل هو يف غاية االستقامة واالعتدال والسداد، وليس نطقه صادًرا عن هوى نفسه، ما القرآن وما السنة إال 

حق  وحي من اهلل إىل نبيه حممد ، فدل هذا على أن السنة وحي من اهلل لرسوله ، كما قال تعاىل: ىمحٱ 

]النساء: ١١٣[، وأنه معصوم فيما خيرب به عن اهلل تعاىل وعن شرعه؛ ألن  يمح  خك  حك  جك  مق 

كالمه ال يصدر عن هوى، وإمنا يصدر عن وحي يوحى.

علم حممًدا  ملك شديد القوة، ذو مرة أي سالمة عقل وبدن، وكان بذلك قوًيا روحًيا وعقلًيا وذاتًيا 

يمح  ، ومعىن استوى استقر ىمح  ِّ   ّٰ  ٰريمح أي جربيل  ىمحٱ         ٌّ     ٍّ     َّ  وهو جربيل  وقوله: ىمحٱ 

رئيمح أي تدىل، فدنا أي قرب شيًئا فشيًئا حىت كان من الرسول  قاب قوسني أي قدر قوسني، والقوس 

يمح أي من قاب قوسني. رب  يئ  معروف آلة للرمي، ىمح 

  ما كذب قلب حممد  ما أوحى بواسطة جربيل  فأوحى اهلل سبحانه وتعاىل إىل عبده حممد

ما رآه بصره.
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بون حممًدا ، فتجادلونه على ما يراه ويشاهده من آيات ربه؟ ولقد رأى حممد  جربيل على  أتكذِّ

ما  إليها  ينتهي  السابعة،  السماء  نبق-، وهي يف  املنتهى - شجرة  صورته احلقيقية مرة أخرى عند سدرة 

يعرج به من األرض، وينتهي إليها ما يهبط به من فوقها، عندها جنة املأوى اليت وعد هبا املتقون، إذ يغشى 

السدرة من أمر اهلل شيء عظيم، ال يعلم وصفه إال اهلل عز وجل، وكان النيب  على صفة عظيمة من الثبات 

والطاعة، فما مال بصره مييًنا وال مشااًل، وال جاوز ما أمر برؤيته.

لقد رأى حممد  ليلة املعراج من آيات ربه الكربى الدالة على قدرة اهلل وعظمته من اجلنة والنار وغري 

ذلك.

نشاط )2(:
بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اذكر أول سورة يف القرآن أنزلت فيها سجدة.  

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

الدروس المستفادة من اآليات:

تقرير النبوة ملحمد ، وإثباهتا مبا ال جمال للشك واجلدال فيه.  -1

تزنيه الرسول  عن القول باهلوى، أو صدور شيء من أفعاله أو أقواله من اتباع اهلوى.  -2

. وصف جربيل  -3

إثبات رؤية النيب  جلربيل على صورته - اليت يكون يف السماء عليها - مرتني.  -4

. تقرير حادثة اإلسراء واملعراج، وإثباهتا للنيب  -5

بيان حقيقة سدرة املنتهى.  -6



164

نشاط )3(:
بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب ملخص رحلة اإلسراء واملعراج.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

التقويم:
س: اكتب الدروس املستفادة من اآليات السابقة.  

س2: اشرح اآليات بأسلوبك.

س3: تكلم عن رحلة اإلسراء واملعراج، والدروس املستفادة منها.
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الدرس الثاني:  تفسير سورة النجم )26-19(

يل ىل  مل  خل 

مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  ىمحٱ 

حف  جف  مغ  معجغ  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس 

مم  خم   حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  مقجك   حق  مف  خف 

هت  مت  هب  مب  هئ  مئ  هي  مي  خي  حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  من  حن  جن 

]سورة النجم: 1٩ - 26[. يمح  مس  هث  مث 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
صنم يعبد من دون اهلل.خب

.........................................مب

.........................................جت

جائرة.جس
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نشاط )1(:
بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اذكر كيف دخلت عبادة األصنام شبه اجلزيرة العربية.  

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

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

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

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

نشاط )2(:
بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اذكر بعض أمساء األصنام اليت كان يعبدها العرب يف اجلاهلية.  

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

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

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

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

املعنى اإلجمالي:

أفرأيتم -أيها املشركون- هذه اآلهلة اليت تعبدوهنا: الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى، هل نفعت أو 
ضرت حىت تكون شركاء هلل؟

أجتعلون لكم الذكر الذي ترضونه، وجتعلون هلل بزعمكم األنثى اليت ال ترضوهنا ألنفسكم؟ تلك إذا قسمة 
جائرة غري مستوية، ناقصة غري تامة، ألنكم جعلتم لربكم من الولد ما تكرهون ألنفسكم ]األنثى[, وآثرمت 
أنفسكم مبا ترضونه ]الذكر[، وتعاىل اهلل عن أن يكون له صاحبة أو ولد، ذكر أو أنثى. ما هذه األوثان إال 
أمساء ليس هلا من أوصاف الكمال شيء، إمنا هي أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم مبقتضى أهوائكم الباطلة، 
ما أنزل اهلل هبا من حجة تصدق دعواكم فيها، ما يتبع هؤالء املشركون إال الظن، وهوى أنفسهم املنحرفة عن 
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الفطرة السليمة، ولقد جاءهم من رهبم على لسان النيب  ما فيه هدايتهم، فما انتفعوا به.

ليس لإلنسان ما متناه من شفاعة هذه املعبودات أو غريها مما هتواه نفسه، فلله أمر الدنيا واآلخرة.

وكثري من املالئكة يف السماوات مع علو مزنلتهم، ال تنفع شفاعتهم شيًئا إال من بعد أن يأذن اهلل هلم 
بالشفاعة، ويرضى عن املشفوع له.

الدروس المستفادة من اآليات:

إذ تسميتهم  لعبادهتم أمساء ال مسميات هلا يف اخلارج  وتسفيه أحالمهم  واملشركني  بالشرك  التنديد   -1

حجًرا إهًلا لن جتعله إهًلا.

بيان أن املشركني يف كل زمان ومكان ما يتبعون يف عبادة غري اهلل إال أهواءهم.  -2

بيان أن اإلنسان ال يعطى بأمانيه، ولكن بعمله وصدقه وجده فيه.  -3

بيان أن الدنيا كاآلخرة هلل فال ينبغي أن يطلب شيء منها إال من اهلل مالكها.  -4

كل شفاعة ترجى فهي ال حتقق شيًئا إال بتوفر شرطني األول أن يأذن اهلل للشافع يف الشفاعة والثاين أن   -5

يكون اهلل قد رضي للمشفوع له بالشفاعة واخلالصة هي: اإلذن للشافع والرضا عن املشفوع.

التقويم:
س1: اشرح اآليات بأسلوبك.  

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات بأسلوبك.

س3: قارن بني موضوع اآليات السابقة وموضوع اآليات اليت قبلها.
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الدرس الثالث:  تفسير سورة النجم )32-27(

يل ىل  مل  خل 

حي  يهجي  ىه  مه  جه  ىنين  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ىمحٱ 

زب  رب  يئ  ىئ  نئ   مئ  زئ  رئ  ٰى      ٌّ   ٍّ   َّ   ُّ   ِّ     ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي 

مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  نبىب  مب 

زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك 

جح  مج  مثحج  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  حئخئ  جئ  يي  ىي  ميني 

]سورة النجم: 27 - 32[. يمح  مس  خس  حس  جس  مخ  محجخ 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
مجع فاحشة وهي الذنوب القبيحة.ري

صغائر الذنوب.ميني

مجع جنني، وهو اإلنسان يف بطن أمه.خت

محجخ تفخروا ومتدحوا أنفسكم.جح 
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نشاط )1(:
بالتعاون مع زمالئك؛ اذكر املوضوعات اليت تضمنتها اآليات السابقة.  

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

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

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

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

نشاط )2(:
بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اذكر عدد مرات ذكر املالئكة يف القرآن الكرمي.  

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

املعنى اإلجمالي:

اإلناث؛  تسمية  املالئكة  ليسمون  يعملون هلا  وال  العرب  كفار  من  اآلخرة  باحلياة  يصدقون  ال  الذين  إن 
العتقادهم جهاًل أن املالئكة إناث، وأهنم بنات اهلل، وما هلم بذلك من علم صحيح يصدق ما قالوه، ما 

يتبعون إال الظن الذي ال جيدي شيًئا، وال يقوم أبًدا مقام احلق.

فأعرض عمن توىل عن ذكرنا -وهو القرآن-، ومل يرد إال احلياة الدنيا، ذلك الذي هم عليه هو منتهى 
علمهم وغايتهم، إن ربك هو أعلم مبن حاد عن طريق اهلدى، وهو أعلم مبن اهتدى وسلك طريق اإلسالم. 
ويف هذا إنذار شديد للعصاة املعرضني عن العمل بكتاب اهلل، وسنة رسوله ، املؤثرين هلوى النفس وحظوظ 

الدنيا على اآلخرة.

واهلل سبحانه وتعاىل ملك ما يف السماوات وما يف األرض؛ ليجزي الذين أساءوا بعقاهبم على ما عملوا 
من السوء، وجيزي الذي أحسنوا باجلنة، وهم الذين يبتعدون عن كبائر الذنوب والفواحش إال اللمم، وهي 
الذنوب الصغار اليت ال يصر صاحبها عليها، أو يلم هبا العبد على وجه الندرة، فإن هذه مع اإلتيان بالواجبات 
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وترك املحرمات، يغفرها اهلل هلم ويسترها عليهم، إن ربك واسع املغفرة، هو أعلم بأحوالكم حني خلق أباكم 
آدم من تراب، وحني أنتم أجنة يف بطون أمهاتكم، فال تزكوا أنفسكم فتمدحوها وتصفوها بالتقوى، هو أعلم 

مبن اتقى عقابه فاجتنب معاصيه من عباده.

نشاط )3(:
بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب اآليات اليت وردت يف مراحل تكون اجلنني يف بطن أمه، واشرحها.  

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

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

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

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

الدروس المستفادة من اآليات:

أكثر األمراض مردها إىل قلب ال يؤمن باآلخرة.  -1

أكثر الفساد يف األرض هو نتيجة اجلهل وعدم العلم اليقيين.  -2

التحذير من املاديني فإهنم شر وخطر وواجب اإلعراض عنهم ألهنم شر اخلليقة.  -3

تقرير إرادة اهلل املطلقة؛ يهدي من يشاء ويضل ويعذب من شاء ويرحم من شاء، إال أن ذلك تابع حلكمٍة   -4

مث  متهت  هب  مب  مئهئ  هي   مي  خي  ربانية عالية، وعدل تام هلل تعاىل مع خلقه،     ٱٱُّٱ 

مش  َّ ]فصلت: 46[. هس  مس  هث 

اجلزاء من جنس العمل.  -5

حرمة تزكية النفس وهي مدحها والشهادة عليها باخلري والفضل والكمال والتفوق.  -6



171

نشاط )4(:
بالتعاون مع زمالئك؛ اذكر بعض الكبائر.  

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

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

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

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

التقويم:
س1: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.  

س2: اشرح اآليات بأسلوبك.

س3: اذكر مناسبة اآليات ملا قبلها.
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الدرس الرابع:  تفسير سورة النجم )62-33(

يل ىل  مل  خل 

جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  ىمحٱ 

مه  جه  هن  من  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك 

هش  مش  هس  مس  هث  مث  هت  مت  هب  مب  هئ  مئ  هي  مي  خي  حي  جي  ٰه 

خن  حن   جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  مي  هن  من  مل  مك  لك 

ٰى      ٌّ   ٍّ      َّ    ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن   من 

نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  نئىئ  مئ  زئ  رئ   ّٰ   ِّ     ُّ  

ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  ىتيت 

جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن   مم 

يمح   ]النجم: 33 - 62[. حب  هئ  خئ 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
خبل ومنع.مض

حم جم  هل  ال حتمل نفس مذنبة ذنب غريها.مل 

من االقتناء وهو التملك.يه

كوكب خلف اجلوزاء عبده املشركون.ىي
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معناهاالكلمة 
تتشكك.نث

ال هون مشتغلون بالباطل.ىي

نشاط )1(:
بالتعاون مع زمالئك، اذكر املوضوعات اليت تضمنتها اآليات السابقة.  

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

املعنى اإلجمالي:

أيها الرسول، أفرأيت الذي أعرض عن طاعة اهلل، وأعطى قلياًل من ماله، مث توقف عن العطاء وقطع 
معروفه؟ أعند هذا الذي قطع عطاءه علم الغيب أنه سينفد ما يف يده حىت أمسك معروفه، فهو يرى ذلك 

عياًنا؟ ليس األمر كذلك، وإمنا أمسك عن الصدقة واملعروف والرب والصلة خباًل وشًحا.

أم مل خيرب مبا جاء يف أسفار التوراة وصحف إبراهيم الذي وىف ما ُأمر به وبلَّغه؟ 

أنه ال تؤخذ نفس مبأمث غريها، ووزرها ال حيمله عنها أحد، وأنه ال حيصل لإلنسان من األجر إال ما 
كسب هو لنفسه بسعيه.

وأن سعيه سوف ُيرى يف اآلخرة، فيميز حسنه من سيئه؛ تشريًفا للمحسن، وتوبيًخا للمسيء.

مث جيزى اإلنسان على سعيه اجلزاء املستكمل جلميع عمله، وأن إىل ربك -أيها الرسول- انتهاء مجيع 
ه. ه، وأبكى من شاء بأن غمَّ خلقه يوم القيامة، وأنه سبحانه وتعاىل أضحك من شاء يف الدنيا بأن سرَّ

وأنه سبحانه أمات من أراد موته من خلقه، وأحيا من أراد حياته منهم، فهو املتفرد سبحانه باإلحياء 
واإلماتة.
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وأنه خلق الزوجني: الذكر واألنثى من اإلنسان واحليوان، من نطفة تصب يف الرحم.

وأن على ربك -أيها الرسول- إعادة خلقهم بعد مماهتم، وهي النشأة األخرى يوم القيامة.

وأنه هو أغىن من شاء من خلقه باملال، وملكه هلم وأرضاهم به.

وأنه سبحانه وتعاىل هو رب الشعرى، وهو جنم مضيء، كان بعض أهل اجلاهلية يعبدونه من دون اهلل.

وأنه سبحانه وتعاىل أهلك عاًدا األوىل -وهم قوم هود-، وأهلك مثود -وهم قوم صاحل-، فلم يبق منهم 
أحًدا، وأهلك قوم نوح قبل، هؤالء كانوا أشد مترًدا وأعظم كفًرا من الذين جاؤوا من بعدهم، ومدائن قوم 
لوط قلبها اهلل عليهم، وجعل عاليها سافلها، فألبسها ما ألبسها من احلجارة، فبأي نعم ربك عليك -أيها 

اإلنسان املكذب- تشك؟

هذا حممد  نذير باحلق الذي أنذر به األنبياء قبله، فليس ببدع من الرسل.

قربت القيامة ودنا وقتها، ال يدفعها إًذا من دون اهلل أحد، وال يطلع على وقت وقوعها إال اهلل.

أفمن هذا القرآن تعجبون -أيها املشركون- من أن يكون صحيًحا، وتضحكون منه سخرية واستهزاء، 
وال تبكون خوًفا من وعيده، وأنتم الهون معرضون عنه؟ فاسجدوا هلل وأخلصوا العبادة له وحده، وسلموا له 

أموركم.

نشاط )2(:
بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب مناسبة نزول اآليات.  

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

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

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

...................................................................................................................................................
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الدروس المستفادة من اآليات:

تقرير ربوبية اهلل تعاىل، وإثبات ألوهيته بالرباهني واحلجج اليت ال ترد حبال.  -1

تقرير عدالة اهلل تعاىل يف حكمه وقضائه.  -2

مظاهر قدرة اهلل تعاىل وعلمه وحكمته.  -3

بنفسه  املرء  يباشره  الذي  ذاك  هو  يدنسها  أو  النفس  يزكي  الذي  العمل  أن  وهي  علمية  حقيقة  تقرير   -4

وباختياره وقصده ونيته.

حتذير الظلمة والطغاة من أهل الكفر والشرك من أن يصيبهم ما أصاب غريهم من الدمار واخلسران.  -5

بيان قرب الساعة، وخفاء ساعتها عن كل خلق اهلل حىت تأيت بغتة.  -6

ذم الضحك مع االنغماس يف الشهوات.  -7

الترغيب يف البكاء من خشية اهلل.  -8

٩-مشروعية السجود عند تالوة هذه اآلية، وهي من عزائم السجدات يف القرآن الكرمي، ومن خصائص هذه 

السجدة أن املشركني سجدوها مع رسول اهلل  حول الكعبة كما يف الصحيح.

التقويم:
س1: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.  

س2: اشرح اآليات بأسلوبك.

س3: اذكر سبب نزول اآليات.
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الدرس الخامس:  تفسير سورة القمر )8-1(

يل ىل  مل  خل 

خس  جسحس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  ىمحٱ 

حك  مقجك  حق  مف  خف  حف  جف  جغمغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس 

جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  خل  حل  جل  مك  لك  خك 

يمح  ]سورة القمر 1- 8[.  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  حنخن 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
زاجر، ورادع.مظ

القبور.جم

مسرعني.يم

نشاط )1(:
بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ وضح هل سورة القمر مكية أم مدنية.  

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

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

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

..........................................................................................................................................
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املعنى اإلجمالي:

دنت القيامة، وانفلق القمر فلقتني، حني سأل كفار »مكة« النيب  أن يريهم آية، فدعا اهلل، فأراهم 
تلك اآلية.

وإن ير املشركون دلياًل وبرهاًنا على صدق الرسول حممد  يعرضوا عن اإلميان به وتصديقه مكذبني 
منكرين، ويقولوا بعد ظهور الدليل: هذا سحر باطل ذاهب مضمحل ال دوام له.

وكذبوا النيب ، واتبعوا ضاللتهم وما دعتهم إليه أهواؤهم من التكذيب، وكل أمر من خري أو شر واقع 
بأهله يوم القيامة عند ظهور الثواب والعقاب.

ولقد جاء كفار قريش من أنباء األمم املكذبة برسلها، وما حل هبا من العذاب، ما فيه كفاية لردعهم عن 
كفرهم وضالهلم.

هذا القرآن الذي جاءهم حكمة عظيمة بالغة غايتها، فأي شيء تغين النذر عن قوم أعرضوا وكذبوا هبا؟

فأعرض -أيها الرسول- عنهم، وانتظر هبم يوًما عظيًما، يوم يدعو امللك بنفخه يف »القرن« إىل أمر فظيع 
منكر، وهو موقف احلساب.

ذليلة أبصارهم خيرجون من القبور كأهنم يف انتشارهم وسرعة سريهم للحساب جراد منتشر يف اآلفاق، 
مسرعني إىل ما دعوا إليه، يقول الكافرون: هذا يوم عسر شديد اهلول.

الدروس المستفادة من اآليات:

تقرير عقيدة البعث واجلزاء.  -1

. وانشقاق القمر معجزة له ، ذكر بعض عالمات الساعة؛ كبعثة النيب  -2

التنديد باتباع اهلوى، والتحذير منه؛ فإنه مهلك.  -3

عدم جدوى النذر ملن يتنكر لعقله، ويتِّبع هواه.  -4
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نشاط )2(:
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اذكر بعض املعجزات اليت أيد اهلل  هبا رسله.

املعجزاتالرسول 

 نوح............................................................................................................... 

 إبراهيم................................................................................................................

 موسى................................................................................................................

 عيسى................................................................................................................

.......................................
)1( معرفة لغة الطري.

......................................................................................................... )2(

التقويم:
س1: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.  

س2: اشرح اآليات بأسلوبك.

. س3: عدد بعض املعجزات اليت أيد اهلل هبا رسوله

 



179

الدرس السادس:  تفسير سورة القمر )22-9(

يل ىل  مل  خل 

مئ  زئ  ٰى  ٌّ    ٍّ    َّ   ُّ      ِّ      ّٰرئ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  ىمحٱ 

مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ 

زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث 

خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من 

حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب 

يمح  ]سورة القمر: ٩- 22[.  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
زجر عن التبليغ بأنواع األذى من السّب وغريهٰى

َمْقـهوٌر...............................................

َمَسامرَي ُتـشّد هبا األلواحنث

ُمعترب، مّتـِعٍظ هبايل

........................................................................جت
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نشاط )1(:
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب ملخص قصة نيب اهلل نوح   مع قومه.
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

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

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

 

املعنى اإلجمالي:

كذبت قبل قومك -أيها الرسول- قوم نوح فكذبوا عبدنا نوًحا، وقالوا: هو جمنون، وانتهروه متوعدين 

إياه بأنواع األذى، إن مل ينته عن دعوته، فدعا نوح ربه أين ضعيف عن مقاومة هؤالء، فانتصر يل بعقاب من 

عندك على كفرهم بك.

فأجبنا دعاءه، ففتحنا أبواب السماء مباء كثري متدفق، وشققنا األرض عيوًنا متفجرة باملاء، فالتقى ماء 

السماء وماء األرض على إهالكهم الذي قدره اهلل هلم؛ جزاء شركهم.

ومحلنا نوًحا ومن معه على سفينة ذات ألواح ومسامري شدت هبا، جتري مبرأى منا وحفظ، وأغرقنا 

املكذبني؛ جزاء هلم على كفرهم وانتصاًرا لنوح ، ويف هذا دليل على إثبات صفة العينني هلل سبحانه 

وتعاىل، كما يليق به.

ولقد أبقينا قصة نوح مع قومه عربة ودلياًل على قدرتنا ملن بعد نوح؛ ليعتربوا ويتعظوا مبا حل هبذه األمة 
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اليت كفرت برهبا، فهل من متعظ يتعظ؟ فكيف كان عذايب ونذري ملن كفر يب وكذب رسلي، ومل يتعظ مبا 

جاءت به؟ إنه كان عظيًما مؤملًا.

ولقد سهلنا لفظ القرآن للتالوة واحلفظ، ومعانيه للفهم والتدبر، ملن أراد أن يتذكر ويعترب، فهل من 

متعظ به؟

كذبت عاد هوًدا فعاقبناهم، فكيف كان عذايب هلم على كفرهم، ونذري على تكذيب رسوهلم، وعدم 

اإلميان به؟ إنه كان عظيًما مؤملًا.

إنا أرسلنا عليهم رحًيا شديدة الربد، يف يوم شؤم مستمر عليهم بالعذاب واهلالك، تقتلع الناس من 

مواضعهم على األرض فترمي هبم على رؤوسهم، فتدق أعناقهم، تفصل رؤوسهم عن أجسادهم، فتتركهم 

كالنخل املنقلع من أصله، فكيف كان عذايب ونذري ملن كفر يب، وكذب رسلي، ومل يؤمن هبم؟ إنه كان عظيًما 

مؤملًا.

ولقد سهلنا لفظ القرآن للتالوة واحلفظ، ومعانيه للفهم وللتدبر، ملن أراد أن يتذكر ويعترب، فهل من 

متعظ به؟ ويف هذا حث على االستكثار من تالوة القرآن، وتعلمه، وتعليمه.

الدروس المستفادة من اآليات:

. تسلية الرسول  -1

حتذير قريش من االستمرار يف الكفر واملعاندة.  -2

تقرير حادثة الطوفان.  -3

فضل اهلل على هذه األمة بتسهيل القرآن للحفظ والتذكر.  -4

بيان عقوبة املكذبني لرسل اهلل، وما نزل هبم من العذاب يف الدنيا قبل اآلخرة.  -5
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بيان أن قوة اإلنسان مهما كانت أمام قوة اهلل تعاىل هي ال شيء، وال ترد عذاب اهلل حبال.  -6

ليكملوا ويسعدوا يف  روا به، ويعملوا مبا جاء فيه؛  للناس ليحفظوه، ويذكِّ بيان تسهيل اهلل تعاىل كتابه   -7

احلياتني.

التقويم:
  

س1: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.

س2: اشرح اآليات بأسلوبك.

س3: قارن بني مصري قوم نوح  وقوم عاد. 
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الدرس السابع:  تفسير سورة القمر )40-23(

يل ىل  مل  خل 

هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  ىمحٱ 

مئ  هي  مي  خي  حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم 

مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  جمحم  يل  ىل  مل  خل  مب  هئ 

زئ  رئ  ٰى    ٌّ    ٍّ     َّ    ُّ    ِّ   ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه 

ىث  مثنث  زث  رث  يت  ىت  نت  زتمت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ 

زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث 

جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من 

يمح ]سورة القمر: 23 - 40[.  هب  مب  خب  حب 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
شّدة عذاب، جنون...............................................
َبِطٌر ُمـتكّبْر...............................................

حْيضره صاحبه يف نَـوبتهىم

.......................................................................................................من

ٰر .......................................................................................................ٰذ 
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نشاط )1(:
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب املوضوعات اليت تتضمنها اآليات السابقة.

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

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

املعنى اإلجمالي:

كذبت قوم صاحل  باآليات اليت أنذروا هبا، فقالوا: أبشًرا منا واحًدا نتبعه حنن اجلماعة الكثرية 

وهو واحد؟ إنا إًذا لفي بعد عن الصواب وجنون.

أأنزل عليه الوحي وخص بالنبوة من بيننا، وهو واحد منا؟ بل هو كثري الكذب والتجرب، سريون عند نزول 

العذاب هبم يف الدنيا ويوم القيامة من الكذاب املتجرب؟

إنا خمرجو الناقة اليت سألوها من الصخرة؛ اختباًرا هلم، فانتظر -يا صاحل- ما حيل هبم من العذاب، 

واصطرب على دعوتك إياهم وأذاهم لك.

وأخربهم أن املاء مقسوم بني قومك والناقة؛ للناقة يوم، وهلم يوم، كل شرب حيضره من كانت قسمته، 

وحيظر على من ليس بقسمة له.

فنادوا صاحبهم باحلض على عقرها، فتناول الناقة بيده، فنحرها فعاقبتهم، فكيف كان عقايب هلم على 

كفرهم، وإنذاري ملن عصى رسلي؟ إنا أرسلنا عليهم جربيل، فصاح هبم صيحة واحدة، فبادوا عن آخرهم، 

فكانوا كالزرع اليابس الذي جيعل حظاًرا على اإلبل واملواشي.

ولقد سهلنا تالوة القرآن وحفظه، وتدبره وفهم معانيه ملن أراد أن يتذكر ويعترب، فهل من متعظ به؟



185

كذبت قوم لوط بآيات اهلل اليت أنذروا هبا، إنا أرسلنا عليهم حجارة إال آل لوط، جنيناهم من العذاب 

يف آخر الليل، نعمة من عندنا عليهم، كما أثبنا لوًطا وآله، وأنعمنا عليهم، فأجنيناهم من عذابنا، نثيب من 

آمن بنا وشكرنا.

ولقد خوف لوط قومه بأس اهلل وعذابه، فلم يسمعوا له، بل شكوا يف ذلك، وكذبوه، ولقد طلبوا منه أن 

يفعلوا الفاحشة بضيوفه من املالئكة، فطمسنا أعينهم فلم يبصروا شيًئا، فقيل هلم: ذوقوا عذايب وإنذاري 

الذي أنذركم به لوط ، ولقد جاءهم وقت الصباح عذاب دائم استقر فيهم حىت يفضي هبم إىل عذاب 

اآلخرة، وذلك العذاب هو رمجهم باحلجارة وقلب قراهم وجعل أعالها أسفلها، فقيل هلم: ذوقوا عذايب الذي 

. أنزلته بكم؛ لكفركم وتكذيبكم، وإنذاري الذي أنذركم به لوط

ولقد سهلنا لفظ القرآن للتالوة واحلفظ، ومعانيه للفهم والتدبر ملن أراد أن يتذكر، فهل من متعظ به؟

الدروس المستفادة من اآليات:

بيان سنة اهلل يف إهالك املكذبني.  -1

بيان أن اآليات ال تستلزم اإلميان وإال فآية صاحل من أعظم اآليات ومل يؤمن هبا قوم مثود.  -2

أشقى أمة اإلسالم عقبة بن أيب معيط الذي وضع سلى اجلزور على ظهر الرسول  وهو يصلي حول   -3

الكعبة، وعاقر ناقة صاحل غدار - أو قدار - بن سالف  كما جاء يف احلديث.

. تقرير ربوبية اهلل تعاىل وألوهيته بااللتزام وتقرير التوحيد، وإثبات النبوة ملحمد  -4

بيان جزاء الشاكرين هلل تعاىل باإلميان به، وطاعته، وطاعة رسله.  -5

مشروعية الضيافة، وإكرام الضيف.  -6
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نشاط )2(:
  

بالرجوع إىل معلمك؛ اذكر مناسبة اآليات ملا قبلها.
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

التقويم:
  

س1: اشرح اآليات بأسلوبك.

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.
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الدرس الثامن:  تفسير سورة القمر )55-41(

يل ىل  مل  خل 

خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  ىمحٱ 

حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص 

جه  هن  من  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك 

ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  هئ  مئ  هي  مي  خي  حي  جي  ٰه  مه 

يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم 

يمح  ]سورة القمر: 41 - 55[.  مئ  زئ  رئ  ٰى     ٌّ  ٍّ  َّ     ُّ     ِّ    ّٰ  ٰر  ٰذ 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
مض يف الكتب الّسماوّيةخض 

ُمـْمـَتـِنٌع، ال ُنغلبمغ

أعظم داهية وأفظعمك

أشّد مرارةجل

نريان مسّعرة، أو ُجـُنـونحم

أمثالكميم

مسطور مكتوب يف اللوح املحفوظمي
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نشاط )1(:
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب املوضوعات اليت تناولتها اآليات السابقة.
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

املعنى اإلجمالي:

ولقد جاء أتباع فرعون وقومه إنذارنا بالعقوبة هلم على كفرهم.

كذبوا بأدلتنا كلها الدالة على وحدانيتنا ونبوة أنبيائنا، فعاقبناهم بالعذاب عقوبة عزيز ال يغالب، مقتدر 

على ما يشاء.

أكفاركم -يا معشر قريش- خري من الذين تقدم ذكرهم ممن هلكوا بسبب تكذيبهم، أم لكم براءة من 

عقاب اهلل يف الكتب املزنلة على األنبياء بالسالمة من العقوبة؟

بل أيقول كفار »مكة«: حنن أولو حزم ورأي، وأمرنا جمتمع، فنحن مجاعة منتصرة ال يغلبنا من أرادنا 

بسوء؟

سيهزم مجع كفار »مكة« أمام املؤمنني، ويولون األدبار، وقد حدث هذا يوم »بدر«.

والساعة موعدهم الذي جيازون فيه مبا يستحقون، والساعة أعظم وأقسى مما حلقهم من العذاب يوم 

»بدر«.

إن املجرمني يف تيه عن احلق وعناء وعذاب، يوم جيرون يف النار على وجوههم، ويقال هلم: ذوقوا شدة 

عذاب جهنم.

إنا كل شيء خلقناه مبقدار قدرناه وقضيناه، وسبق علمنا به، وكتابتنا له يف اللوح املحفوظ.
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وما أمرنا للشيء إذا أردناه إال أن نقول قولة واحدة وهي »كن«، فيكون كلمح البصر، ال يتأخر طرفة عني.

ولقد أهلكنا أشباهكم يف الكفر من األمم اخلالية، فهل من متعظ مبا حل هبم من النكال والعذاب؟

وكل شيء فعله أشباهكم املاضون من خري أو شر مكتوب يف الكتب اليت كتبتها احلفظة.

وكل صغري وكبري من أعماهلم مسطر يف صحائفهم، وسيجازون به.

إن املتقني يف بساتني عظيمة، وأهنار واسعة يوم القيامة، يف جملس حق، ال لغو فيه وال تأثيم عند اهلل 

امللك العظيم، اخلالق لألشياء كلها، املقتدر على كل شيء تبارك وتعاىل. 

الدروس المستفادة من اآليات:

بيان حقيقة يغفل عنها الناس وهي أن الكفر كله واحد ومورد للهالك.  -1

ال قيمة أبًدا لقوة اإلنسان إزاء قوة اهلل تعاىل.  -2

صدق القرآن يف إخباره بغيب مل يقع، مث وقع كما أخرب وهو آية أنه وحي اهلل وكالمه.  -3

القيامة موعد لقاء البشرية كافة حبيث ال يتخلف عنه أحد.  -4

بيان مصري املجرمني وضمنه ختويف وحتذير من اإلجرام املوبق لإلنسان.  -5

تقرير أن أعمال العباد مدونة يف كتب الكرام الكاتبني ال يترك منها شيء.  -6

بيان مصري املتقني مع الترغيب يف التقوى إذ هي مالك األمر ومجاع اخلري.  -7
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نشاط )2(:
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب املوضوعات اليت تناولتها سورة القمر.
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

نشاط )3(:
  

قارن بني كل مما يأيت:

قوم فرعونقوم مثودقوم عادقوم نوح

النبي المرسل

كيفية اهلالك

التقويم:
  

س1: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.

س2: اشرح اآليات بأسلوبك.

س3: وضح املناسبة بني هذه اآليات واآليات السابقة.

س4: اذكر املوضوعات اليت تضمنتها سورة القمر.



احلديث والثقافة 
اإلسالمية
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أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:  

# حيفظ األحاديث املقررة.#

# يشرح األحاديث املقررة.#

# يستخرج الدروس املستفادة من األحاديث املقررة.#

# يتحلى مبا ترشد إليه األحاديث من الفضائل واألحكام واآلداب.#

# يؤمن بأمهية حفظ اهلل.#

# يناقش اإلفالس يف اآلخرة.#

# حيذر أسباب الغضب.#

# يتخلق بأخالق اإلسالم.#
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الدرس األول:  احفظ اهلل يحفظك

مل يكن الصغري بعيًدا عن وعظ النيب  وتعليمه، بل كان أحد الذين يعتين هبم كلما سنحت فرصة.

عن عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهما أنه قال كنت خلف رسول اهلل  يوما فقال: »يا 
غالم، إين أعلمك كلمات: احفظ اهلل حيفظك، احفظ اهلل جتده ُتجاهك، إذا سألت فاسأل اهلل، 
وإذا استعنت فاستعن باهلل، واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال 
بشيء قد كتبه اهلل لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه 

اهلل عليك، ُرفعت األقالم وجفت الصحف«)1(.

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
واهي.احَفِظ اهلَل ِق اهلَل يف األواِمِر والنَّ املقصود هنا: اتَّ

اِتك.َتِجْده ُتجاَهك املقصود هنا: َيحَفُظك وَينُصُرك يف ُمِهمَّ
املقصود هنا: طلبت.سألَت

َفَقْت.اجَتَمَعت اتَّ
املقصود هنا: ُكِتَبت َمقاديُر اخلالئِق مجيًعا.رفعت األقالم 

املقصود هنا: ال َتْبديَل وال َتْغيرَي، فكلُّ شيٍء قد ُكِتَب جفت الصحف
يف اللَّوِح املحفوِظ.

شرح الحديث الشريف:

كان ابن عباس رضي اهلل عنهما راكًبا خلف النيب  على دابته، فقال له: يا بين، احفظ أوامر اهلل 
فأدها ونواهيه فاجتنبها جتد اهلل سبحانه وتعاىل معك يف كل أحوالك بالتوفيق والتسديد والنصر والتأييد، 
فال تسأل إال اهلل وال تدع إال اهلل وال تستعن بغري اهلل، واعلم أن العاملني لن ينفعوك ولن يضروك إال مبا قدره 

1 ( أخرجه الترمذي )2516(؛ وقال: حديث حسن صحيح.
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اهلل سبحانه وتعاىل لك أو عليك، فال تبتئس وال تقلق وال تعلق قلبك بغري اهلل. فكل شيء قد قضاه اهلل وقدره.

الدروس المستفادة من الحديث الشريف:

يدعو احلديث إىل وجوب التزام حدود اهلل ومراعاة حقوقه بامتثال األوامر اليت جاء هبا الشرع كالصالة - 1
والصيام وطاعة الوالدين وإحسان اجلوار، واجتناب النواهي كالكذب والغيبة والفواحش والسحر وأكل الربا.

حفظ اهلل تعاىل للعبد يف أمرين: - 2

- دينه: فيحفظه من الضالل وختطف الشبهات، وضعف اإلميان.

- دنياه: فيحفظه يف بدنه وأهله وماله.

جيب أن ال يتوجه العبد بسؤال الرزق واحلاجة وجلب النفع ودفع الضر وسائر دعائه إال إىل اهلل سبحانه - 3
وحده، وال يستعني يف أموره كلها إال به وحده ال شريك له.

لن يستطيع النفع أو الضر أي خملوق، بل حىت اخلليقة كلها، إال بتقدير من اهلل، كما قال سبحانه: ىمحٱمب - 4

خص  حص  مس  حسخس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب 

جضيمح ]احلديد: ٢٢[. مص 

جيب اإلميان بالقضاء والقدر، فذلك من أركان اإلميان؛ فإن اهلل قد علم ما كان وما سيكون، وكتب - 5
ذلك يف اللوح املحفوظ قبل خلق السماوات واألرض، وكل ما هو كائن إمنا حصل مبشيئة اهلل، وال يقع 
يف ملك اهلل إال ما أراده اهلل، فما شاء اهلل كان، وما مل يشأ مل يكن، وأنه سبحانه أوجد كل ما هو كائن 

وخلقه مبشيئته.

يفيد احلديث حرص النيب صلى اهلل عليه وسلم على أمته ببيان أمور دينها، وما ينفعها، وما يضرها، - 6
وما يهديها.

اهتمام النيب صلى اهلل عليه وسلم بتربية األطفال، وتنشئتهم على التوحيد، وسالمة املعتقد، ونصحهم، - 7
وتعليمهم.

تواضع النيب صلى اهلل عليه وسلم .- 8
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نشاط )1(:
  

استخرج مما سبق أسباب حفظ اهلل تعاىل للعبد.
 ............................................................................................

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

نشاط )2(:
  

اكتب يف سطرين ما يوضح تواضع النيب  باالستفادة من هذا احلديث. 
 ............................................................................................
............................................................................................

التقويم:
س1: وضح معىن قوله : »احفظ اهلل حيفظك«.  

س2: اختر اإلجابة الصحيحة من بني األقواس:

# إذا سألت فاسأل اهلل معناه: )الدعاء – االستفهام – كل ما سبق(.#

# بدون #  – املعاصي  باستثناء   – والضر  النفع  )باستثناء  تعاىل:  اهلل  من  مقدر  شــيء  كل 
استثناء(.

س3: ما املوقف الصحيح جتاه اإلميان بالقدر: هل يعد سعينا يف حتصيل أهدافنا الدينية والدنيوية 
خمالًفا للقدر أم موافًقا له؟

        



196

الدرس الثاني : المفلس

به األمر إىل السجن وحنوه، فهو ال  الدنيا فهي قد تعوض، وإن وصل  مهما كانت خسائر اإلنسان يف 
يزال ينتظر الفرج بعفو من هلم حقوق عليه أو مبعاونة الناس له، أما يف اآلخرة فإن اخلسارة ال تعوض، وال 
تتدارك، يوم أن توزع حسناتك على الناس حىت تنفد فتحمل من خطاياهم، من هذا؟ وماذا فعل؟ هو ما 

سنعلمه من خالل احلديث التايل:

عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  قال: »أََتْدُروَن َما اْلُمْفِلُس؟« َقاُلوا: اْلُمْفِلُس 
ِتي َيْأِتي َيْوَم اْلِقَياَمِة ِبَصاَلٍة َوِصَياٍم  ِفيَنا َمْن اَل ِدْرَهَم َلُه َواَل َمَتاَع، َفَقاَل: »ِإنَّ اْلُمْفِلَس ِمْن أُمَّ
َوَزَكاٍة، َوَيْأِتي َقْد َشَتَم َهَذا، َوَقَذَف َهَذا، َوأََكَل َماَل َهَذا، َوَسَفَك َدَم َهَذا، َوَضَرَب َهَذا؛ َفُيْعَطى َهَذا 
ِمْن َحَسَناِتِه، َوَهَذا ِمْن َحَسَناِتِه، َفِإْن َفِنَيْت َحَسَناُتُه َقْبَل أَْن ُيْقَضى َما َعلَْيِه أُِخَذ ِمْن َخَطاَياُهْم 

َفُطِرَحْت َعلَْيِه، ُثمَّ ُطِرَح ِفي النَّاِر«)1( .

نشاط )1(:
  

تعاون مع زمالئك يف اختيار عنوان مناسب للدرس.

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
فاعل من َأْفَلَس؛ وَتاِجٌر ُمْفلس: َتاِجٌر ُمَصاٌب املفلس

ِباإِلْفاَلِس، َأْي َمْن َخِسَر ِتَجاَرَتُه.
أفىن الشيء: باد، وانتهى وجوده.َفِنَيْت

1(  أخرجه مسلم )2581(.
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شرح الحديث الشريف:

سأَل النيب  أصحاَبُه: َأتعَلموَن ما اْلُمفِلُس؟ َفأجابوا: اْلُمفِلُس ِفيما َبيننا َمن ال ميلُك مااًل، وال َما َيحُصُل 
قُد وُيتمتَُّع به ِمَن األقمشِة واجلواهِر واْلَمواشي والعبيِد، وأمثاِل ذلك، فقال : إنَّ اْلُمْفِلس يف اآلخرِة،  به النَّ
نا وحنِوه، َوأكَل ماَل  َمن يأيت يوَم القيامِة ِبصياٍم وصالٍة وزكاٍة، وقد َوقَع له َشْتٌم وسبٌّ أِلحٍد، وقَذَف هذا ِبالزِّ
، وضَرَب هذا ِمن غرِي استحقاٍق؛ َفُيْعَطى املظلوُم ِمن حسناِته، وُيعَطى  هذا ِبالباطِل، وَأراَق دَم هذا ِبغرِي حقٍّ
ئاِت  َي ما عليه ِمَن احلقوِق، َأَخَذ الظاِلُم ِمن سيِّ املظلوُم اآلَخُر بعَض َحسناِته، فإْن َنِفَدْت حسناته َقْبَل أنَّ ُيؤدِّ

اِر.  أصحاِب احلقوِق؛ َفُوضَعْت عليه، ُثمَّ ُأْلِقَي وُرِمَي يف النَّ

الدروس المستفادة من الحديث الشريف:

األساليب النبوية التعليمية والتربوية أساليب راقية ومتنوعة حبسب املتريب، وهي من أجنع األساليب اليت - 1
تتناسب والطبيعة البشرية مبا حيصل به التأثري، ويف احلديث عدد من األساليب هي:

# احلوار مع املتعلم.#

# ضرب األمثلة لزيادة التوضيح.#

# ذكر املراد بوضوح وتفصيل.#

# أسلوب الترهيب من فعل القبيح.#

# سؤال املتعلم مبا يظن أنه يعلمه فيثري انتباهه، وحيفز مهته، مث يبادره مبعىن آخر يرسخ معناه يف #
ذهنه، وجيعله أسرع إىل فهمه، وأثبت للمعلومة عند املتعلم.

إيذاء اآلخرين حمرم، أًيا كان شكل هذا اإليذاء، وحسن التعامل هو ما حيث عليه اإلسالم ويرغب فيه، - 2
فيعيش الناس يف سالم وأمان، يف احلديث: »املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده«)1( متفق عليه.

آفات اللسان من أخطر ما توقع صاحبها يف خسارة الدنيا واآلخرة، ومن ذلك القذف بالزنا أو اللواط، أو - 3
سب الناس وشتمهم، فقد ُيسب املرء ويقذف وال يستطيع أن يأخذ حقه لضعف أو لغريه، لكنه يأيت اليوم 

1(   أخرجه البخاري )10(، ومسلم )41(.
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ليقتص له القوي العزيز ممن قذفه أو سبه، فيأخذ من حسنات القاذف يوم يبحث اإلنسان عن حسنة 
واحدة لعلها تنجيه؛ لذلك حيرص كل عاقل على التحلل وطلب العفو قبل فوات األوان.

ض القاتل نفسه لغضب اهلل وسخطه، فإن مل يقتص - 4 من أعظم الذنوب: سفك الدماء بغري حق، فيعرِّ
للمقتول يف الدنيا فوراء القاتل يوم عسري، تذهب فيه حسناته، وحيمل أوزار خصومه.

الظلم أًيا كان صغرًيا أو كبرًيا ينبغي للمسلم أن يتحلل منه، فلن تفوت حىت اللطمة وما حتتها، فكيف - 5
اَس ُعراًة ُغْراًل ُبْهًما«،  مبا هو أعظم وأكرب، يقول النيب : »حيُشُر اهلُل العباَد يوَم القيامِة«، أو قال: »النَّ
يقول الراوي: "قلنا: وما ُبهًما؟" قال: »ليس معهم شيٌء، مّث يناديهم بصوٍت يسمُعه َمن بُعد كما يسمُعه َمن 
ِة حقٌّ  اَر وله عند أحٍد من أهِل اجلنَّ اِر أن يدُخَل النَّ اُن، أنا املِلُك، ال ينبغي ألحٍد من أهِل النَّ يَّ قُرب: أنا الدَّ
ه  اِر عنده حقٌّ حتَّى أُقصَّ َة وألحٍد من أهِل النَّ ِة أن يدُخَل اجلنَّ ه منه، وال ينبغي ألحٍد من أهِل اجلنَّ حتَّى أُقصَّ

ئاُت«)1(. يِّ نا نأيت ُعراًة ُغراًل ُبهًما؟ قال: »احلسناُت والسَّ منه، حتَّى اللَّطمَة«، قلنا: كيف وإنَّ

غنًيا - 6 الظاهر  بالباطل وعاش يف  أمــوااًل  أخذ  وهو حال من  القيامة،  يوم  الدنيا مفلس  كم من غين يف 
ميسوًرا، ويأيت يوم القيامة ليتنازع املظلومون حسناته، وحيملونه من سيئاهتم، بسبب ما اعتدى على 
أمواهلم، وأكل حقوقهم، فبئس الزاد زاده كما قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل: "بئس الزاد إىل املعاد 

العدوان على العباد")2(.

حيرص املسلم ما دام يف فسحة من العمر على ترك الظلم، وإن أخطأ يف حق الغري باللسان، أو باليد، - 7
أو بأكل ما ليس له، أو غري ذلك؛ فليتحلل من أصحاب املظامل، وليعطهم حقوقهم قبل أال يستطيع أن 
يردها إال من حسناته، يوم تشرئب األبصار إىل ما متلكه من حسنات تشفع هلم عند اهلل، والظامل يرى 
 : حسناته تتوزع على من ظلمهم، حىت تنفد فيبدأ رصيد السيئات يزيد عنده. يف البخاري يقول النيب
»َمْن َكاَنْت َلُه َمْظَلَمٌة أِلَِخيِه ِمْن ِعْرِضِه َأْو َشْيٍء، َفْلَيَتَحلَّْلُه ِمْنُه الَيْوَم، َقْبَل َأال َيُكوَن ِديَناٌر َواَل ِدْرَهٌم، ِإْن َكاَن 

َئاِت َصاِحِبِه َفُحِمَل َعَلْيِه«)3( . َلُه َعَمٌل َصاِلٌح ُأِخَذ ِمْنُه ِبَقْدِر َمْظَلَمِتِه، َوِإْن َلْم َتُكْن َلُه َحَسَناٌت ُأِخَذ ِمْن َسيِّ

1(  أخرجه أمحد )16042(.
2(  تاريخ مدينة دمشق )441/51(.

3(  أخرجه البخاري )244٩(.
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مع حرص اإلسالم على حفظ حقوق الناس وأعراضهم، فهو حيث على العفو، ويرغب فيه، وجعل األجر - 8
يمح ]الشورى: 40[. مث  هت  مت  خت  حت  جت  الكبري ملن حتلى به، قال تعاىل: ىمحٱ 

نشاط )2(:
  

اذكر مع زمالئك ستة من مظاهر الظلم املوجودة يف املجتمعات.
......................................................................................... - 1
......................................................................................... - 2
......................................................................................... - 3
......................................................................................... - 4
......................................................................................... - 5
......................................................................................... - 6

نشاط )3(:
  

ْد ثالثة منها. لتجنب اإلفالس يوم القيامة وسائل. عدِّ
......................................................................................... - 1
......................................................................................... - 2
......................................................................................... - 3

التقويم:
  

. س1: عرف املفلس كما عرفه الصحابة، مث عرفه كما عرفه النيب

س2: اذكر األساليب التعليمية املوجودة يف احلديث.

ْد الذنوب املذكورة يف احلديث.  س3: عدِّ
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الدرس الثالث : احذر الغضب

ال خيفى علينا ما نراه من آثار سيئة إذا اشتد الغضب عند البعض، مما قد يؤدي إىل مآالت ال حتمد 
عقباها كالقتل والطالق وغريه، مما خيل بتماسك املجتمع، ويدمر حياة الفرد واألسرة، فكان األمر بترك 

الغضب أمًرا مهًما أوصى به النيب  أحد أصحابه حلاجة ذلك الرجل هلذه الوصية، ففي احلديث:

َد  عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رجاًل قال للنيب : »أَْوِصِني، َقاَل: )اَل َتْغَضْب(، َفَردَّ
ِمَراًرا، َقاَل: )اَل َتْغَضْب(«)1( .

نشاط )1(:
  

تعاون مع زمالئك يف اختيار عنوان آخر للدرس.

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 
دلين على عمل ينفعين.أوصين

جتنب أسباب الغضب.ال تغضب

شرح الحديث الشريف:

أْوَصى النَّيبُّ  أصحاَبه؛ أالَّ َيغَضبوا، فَيحكي أبو ُهَريرَة  أنَّ رجاًل قال للنَّيبِّ : َأوِصين، فأوصاه 
َض ِلما جيِلُبه؛ ألنَّ نفَس  جُل أسباَب الَغضِب، وال َيتعرَّ دها له ِمراًرا،  فيجب أن َيجتِنَب الرَّ  أالَّ يغَضَب، وردَّ

الغضِب مطبوٌع يف اإلنساِن، ال ميِكُن إخراُجه ِمن ِجِبلَِّته .

1(  أخرجه البخاري )6116(.
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الدروس المستفادة من الحديث الشريف:

من الغرائز اليت ُجبل عليها اإلنسان الغضب، وتظهر لدى املسلم إذا انتهكت حمارم اهلل، وعند الدفاع - 1
عن نفسه وإخوانه، وهو من الغضب املحمود.

الغضب املذموم هو ما يكون من إثارة الشيطان الذي جيري من ابن آدم جمرى الدم، وهو ما جيب تركه - 2
وبذل كل ما يضعفه ويذهب به.

الوقوع يف - 3 قبل  نفسه  الغضب عن  يدفع  أن  هو  وأقل شيء  تكلًفا،  ولو  باحِلْلم،  املسلم  يتحلى  أن  ينبغي 
العواقب الوخيمة، ومن أسباب دفع الغضب:

# التعوذ باهلل من الشيطان الرجيم.#
# الوضوء.#
# تبديل الغاضب هليئته؛ فإن كان قائًما فليقعد، وإن كان قاعًدا فليضطجع.#
# ترك حمل الغضب وما يزيد منه.#
# ذكر اهلل تعاىل، واإلكثار من االستغفار والتسبيح، فبذكر اهلل تطمئن القلوب وهتدأ.#

النهي عن الغضب يشمل تركه إذا وقع، والتحلي باألخالق احلسنة كاحللم والعفو وكظم الغيظ.- 4
الغضب ليس عادة الزمة لإلنسان؛ فبإمكانه جماهدة نفسه والتخلق باألخالق احلسنة، ومن استعان باهلل - 5

أعانه، ومن أمهل نفسه أوردته املهالك.
كلها، - 6 للشرور  باب  فالغضب  واآلخــرة،  الدنيا  بتركه مجع خلريي  والوصية  كله"،  الشر  "الغضب جيمع 

وتركه سبب خلريي الدنيا بالسالمة واآلخرة باألجر واملثوبة.
الشجاعة احلقيقية هي قدرة اإلنسان على التحكم يف زمام نفسه عند الغضب، وهي قوة القلب وثباته، - 7

وليس الشجاعة قوة البدن، وال صرع الرجال، وال التهور يف املواقف واألعمال، ففي احلديث: »َلْيَس 
ِديُد الَِّذي َيْمِلُك َنْفَسُه ِعْنَد الَغَضِب«)1( . َما الشَّ َرَعِة، ِإنَّ ِديُد ِبالصُّ الشَّ

طلب الوصية والنصيحة من أهل العلم والفضل هو مما ينبغي أن حيرص عليه املسلم، ليسلك أحسن - 8
املسالك، ويهدى إىل أفضل السبل يف الدنيا واآلخرة.

1(  أخرجه البخاري )6114(، ومسلم )260٩(.
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خيتصر الناصح نصيحته مبا ينفع املنصوح ومبا يناسب حاله، وال يتململ من نصيحة من استنصحه، - ٩
بل إن احتاج األمر إىل التكرار فال ضري، مما حيقق نفع املنصوح يف دينه ودنياه.

الناس - 10 ، فقد كان أحلم  نبينا  الناصح على أن يكون قدوة فيما ينصح، وهو ما كان عليه  حيرص 
وأبعدهم عن الغضب لنفسه، وإمنا يغضب إذا انتهكت حمارم اهلل تعاىل.

نشاط )2(:
  

للغضب آثار سيئة على الفرد واملجتمع، بني مع زمالئك أربعة منها.

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

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

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

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

نشاط )3(:
  

للغضب نوعان حممود ومذموم، هات مثالني لكل واحد منهما.
 ............................................................................................ - 1

.........................................................................................
 ............................................................................................ - 2

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

التقويم:
  

س1: كيف تستثمر: »أوصين«، »فردد مراًرا« يف بيان أمهية ترك الغضب؟

س2: ما الشجاعة احلقيقية كما بينها النيب ؟

س3: من خالل ما درست اذكر بعض مسات النصيحة والناصح.
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الدرس الرابع:  اإلسالم يحارب الغش

يعتمد بعض الباعة يف تسويق بضاعته وإنفاقها يف السوق على بعض احليل، ولكن ديننا سد الطريق أمام 
تلك األالعيب كلها.

عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب  مرَّ على ُصربة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت 
أصبعه بلاًل، فقال: »ما هذا يا صاحب الطعام؟« قال: أصابته السماء يا رسول اهلل، قال: »أفال 
جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مين«، ويف رواية: »من غشنا فليس منا«)1(.

التعريف بالراوي:

ة. هو: عبدالرمحن بن صخر الدوسي، كنيته أبو هريرة، تصغري: هرَّ

أوقاته، وكان من أحرص الصحابة رضي اهلل عنهم على  أكثر   يف  النيب  أسلم عام خيرب، فالزم 
احلديث، ويعد من أحفظ الصحابة وأكثرهم رواية للحديث.

تويف عام 57 هـ، رضي اهلل عنه وأرضاه.

معاني الكلمات::

معناهاالكلمة 
كومةُصربة

رطوبة من أثر املاء أو الندىبلاًل
بائع الطعامصاحب الطعام
أصابه مطرأصابته السماء

1 ( أخرجه مسلم )101، 102(.
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شرح الحديث الشريف:

كان النيب  يزنل إىل السوق، ويتفقد أحوال املسلمني يف بيعهم وشرائهم وغريها ليبني هلم ما يتقون، 
فوجد بائًعا يبيع سلعة، خيفي معيبها يف أسفلها، ويظهر اجليد منها، فطلب منه رسول اهلل  أال يفعل ذلك، 

فأنه من غش املسلمني فليس ذلك من أفعال املسلمني. 

الدروس المستفادة من الحديث الشريف:

كان رسول اهلل   حريًصا على أمته، وكان يذهب إليهم يف الطرقات واألسواق ؛ ليعلمهم أمور دينهم.- 1

أسلوب النيب  يف اإلنكار على صاحب الطعام كان حكيًما فبدأ باكتشاف اخللل، مث السؤال عنه لتقرير - 2
صاحبه أو إعذاره، مث تبيني احلل يف حال اخللل، مث بيان احلكم الشرعي ملرتكب ذلك اخلطأ.

الغش حمرم يف اإلسالم جبميع صوره، يف مجيع املعامالت املالية وغريها، ويعد من الكبائر؛ ألن النيب - 3
 تربأ من صاحبه، وقال: »ليس منا«.

أرشد احلديث إىل الصدق يف املعامالت مع الناس.- 4

من أنواع الغش:- 5

# كتمان العيب وتغطيته، فيجب ذكر العيب للمشتري وعدم إخفائه.#

# الترويج للبضاعة بأهنا ذات جودة عالية أو أهنا أرخص من غريها، أو حنو ذلك، وهي خبالف #
ذلك.

# إظهار بعض مميزات البضاعة وإبرازها حبيث تشغل الفاحص عن العيوب.#

# تغيري تاريخ اإلنتاج يف املنتجات الصناعية.#

# التالعب يف امليزان.#

# أوراق # أو  االختبارات  كنتائج  الواقع  من  أجود  صورة  إلعطاء  واالستحقاقات  االختبارات  يف  الغش 
املوظفني أو تقريرات األعمال.
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# الغش يف وصف اخلاطب أو املخطوبة.#

قوله : فليس منا، أي من املسلمني، ولكن الغش ليس خمرًجا من اإلسالم، فاملعىن: أنه ال يعد ذلك - 6
الفعل من أفعال املسلمني، فليحذر فاعله.

نشاط )1(:
  

باملشاركة مع زمالئك اكتب بعض آثار الغش على الفرد واملجتمع.

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

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

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

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

دل احلديث على جواز بيع املعيب بشرط أن يعلم املشتري ذلك، فقد قال عليه الصالة والسالم: »أفال - 7
جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟«، فإذا اطلع عليه املشتري ورضيه فال بأس. وورد يف احلديث عن 
عان باخليار ما مل يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما وإن كتما وكذبا  النيب  أنه قال: »البيِّ

حمقت بركة بيعهما«)1(.

املال الناتج عن الغش يف البيع حرام، وممحوق الربكة.- 8

نشاط )2(:
  

الربكة زيادة معنوية يف املال والشخص وغري ذلك، قد ال تدرك باحلس، اذكر من معلوماتك بعض أسباب 
الربكة.

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

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

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

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

1 ( أخرجه البخاري )1٩73(، ومسلم )1532(.
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التقويم:
س1: كيف تستدل من احلديث على أن الغش من الكبائر؟  

س2: اذكر بعض صور الغش يف: التعليم، واإلجيار.

س3: كيف نتعامل مع العيب يف السلعة إذا كنا بائعني وإذا كنا مشترين؟

س4: ضع مقارنة بني بائعني أحدمها يغش واآلخر ال يغش؛ من حيث: اجلزاء الدنيوي، واألخروي، 
وقـيمة املال شرًعا، .... إخل.
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ة واختيار الصحبة:  الدرس الخامس:  األخوَّ

ُربَّ أٍخ مل تلده أمك

حقيقة األخوة اإلسالمية:

# اإلخاء # قوة  وتقواه سبًبا يف  تدينه وصالحه  وتعترب  املرء؛ ألنه مسلم،  تؤاخي  أن  األخــّوة اإلسالمية هي 
يمح  جس  مخ  جخ  ة فوق كّل أخــّوة، وربط املؤمنني هبا ىمحٱ  بينكما، وقد جعل اإلســالم تلك األخــوَّ
]احلجرات:١٠[، وقد جعل اإلسالم هذا الّتآخي من كمال اإلميان، حيث جعله رابطة قوّية بني املسلم وأخيه 

املسلم، ومن كمال اإلميان أن حيّب املسلم ألخيه ما حيّب لنفسه.

# وجعل اإلسالم الّتآخي يف اهلل مسؤولية يتقّلدها كل مسلم وحيافظ عليها بأمر اهلل تعاىل، وبقدر املحافظة #
على هذه األخّوة تكون قّوة اإلميان.

# وأول ما وصل النيب  املدينة آخى بني املهاجرين واألنصار، حىت إن األنصاري ليعطي أخاه املهاجري #
أحسن ماله ورمبا طلق إحدى نسائه ليتزوجها، وكان هذا اإلخاء منوذًجا فريًدا يف تاريخ البشرية.

# باملكارم # وتعاماًل  واملعروف،  والرب  اخلري  على  وتعاوًنا  حبًّا صادًقا  النفوس  تبعث يف  الدين  واألخــوة يف 
والفضائل فينشأ الصدق واإليثار واحلب والرمحة والتضحية والعفو والتسامح وغري ذلك من الفضائل.

# املصاحل # كل  وتنبذ  اإلخــاء  أساس  الصادق  والتدين  واألخــالق  الصاحلة  العالقة  تعترب  الدين  األخــوة يف 
والرغبات والعالقات القابلة للزوال.
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نشاط )1(:
  

قارن بني أخوة الدين وأخوة املصاحل من حيث األسباب والنتائج.

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

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

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

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

صفات الصاحب:

يكون حمافًظا على دينه وتقواه، حريًصا على صالح قلبه وعمله؛ فيحافظ على الصلوات وحسن العالقة - 1
باهلل، وبالوالدين وباجلريان والناس أمجعني. 

يكون ذا خلق وأدب، يعلو به إىل الفضائل، فال يغدر وال يكذب وال يغش وال خيدع، وحيفظ العهد ويؤدي - 2
األمانة ويصدق يف احلديث، ويكون حممود األخالق، مرضّي الفعال، مؤثًرا للخري، آمًرا به،كارًها للّشّر 
ناهًيا عنه، ذلك أّن مؤاخاة الّشّرير تكسب العداء، وتفسد األخالق وال خري يف موّدة جتلب عداوة، وتورث 

مذّمة ومالمة، فإّن املتبوع تابع صاحبه.

حَسَن الطباع وليِّن اجلانب، وسليم الصدر ال سيما مع تقلب املواقف وجتدد األحداث والتعامالت.- 3

يكون ذا عقل جّيد، يهدي به إىل مراشد األمور، ألّن فاقد العقل ال تثبت معه موّدة، وال تدوم لصاحبه - 4
استقامة.

معنى الحب في الله وثمرته:

احلب يف اهلل هو عالقة محيمة بني الناس بسبب الطاعات والتقرب إىل اهلل وصالح العمل، فتكون تلك 
ب إىل اهلل. هي أسباب املحبة بينهم، ال يريدون من بعضهم مصلحة وال نفًعا إال ما قرَّ
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وللحب يف اهلل فوائد عظيمة تعود على املجتمع باخلري يف الدنيا واآلخرة، منها:

# احلب يف اهلل يدوم، وما سواه من احلب يزول.#

# باحلب يف اهلل تصلح املجتمعات واألسر والعالقات لصفاء النفوس وبذل األخالق، وتصبح األمة كاجلسد #
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى.

# حمّبة الّناس مع الّتوّدد إليهم؛ حتّقق الكمال اإلنسايّن ملن يسعى إليه.#

# املحبة يف اهلل سبب يف حمبة اهلل تعاىل؛ ففي احلديث القدسي: »قال اهلل تعاىل: وجبت حمّبيت للمتحاّبني #
.)1(» ، واملتزاورين يفَّ واملتباذلني يفَّ ، واملتجالسني يفَّ يفَّ

# تقوية لإلميان، فعن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل  قال: »أوثق عرى اإلميان، املواالة يف #
اهلل واملعاداة يف اهلل، واحلّب يف اهلل، والبغض يف اهلل«)2(.

# املتحابون يف اهلل حتت ظل اهلل يوم ال ظل إال ظله؛ ففي احلديث: »إن اهلل يقول يوم القيامة: أين املتحابون #
جباليل؟ اليوم أظلهم يف ظلي يوم ال ظل إال ظلي«)3(.

حقوق األخوة:

هنى اإلسالم عن اإلتيان بأسباب الّتنازع والفرقة بني اإلخوان، كالّسخرية واهلمز والّلمز والّتنابز باأللقاب - 1
الّسّيئة، وكّل ما يؤذي كالّتجّسس والغيبة والّنميمة.

لألخ على أخيه أن يشّمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، وينصحه، ويسّلم عليه إذا لقيه، وجييبه إذا - 2
وّجه إليه دعوة ما، ويطعمه إذا جاع، ويسقيه إذا عطش، ويرّد عن عرضه إذا انتهك أمامه، ويرّد عليه 

ما ضاع منه إذا وجده، وحيوطه من ورائه، ويتبع جنازته إذا مات.

ا وكرامة، وأن - 3 لألخ على أخيه أن يبدأه بالّسالم، ويدعوه بأحّب أمسائه إليه، وأن يوّسع له يف املجلس حبًّ
حيمل كّل تصّرفاته على حسن الّنّية.

1 ( أخرجه مالك يف املوطأ بإسناد صحيح )٩53/2(.
2 ( أخرجه الطرباين )215/11(،)11537(.

3 ( أخرجه مسلم )2566(.
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يف - 4 والسعي  والزيارة،  واهلدية،  كاالبتسامة،  وواجبها،  مستحبها  األخــوة؛  بآداب  القيام  احلقوق  ومن 
نفعه، وإخباره حببه له، وعونه، والستر عليه، وحفظه وصونه.

نشاط )2(:
  

باملشاركة مع زمالئك اكتب أهم الصفات اليت ينبغي جتنب مؤاخاة صاحبها.

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

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

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

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

التقويم:
س1: وضح أمهية األخوة اإلميانية يف اإلسالم.  

س2: استدل حبديث على فضل املحبة يف اهلل.

س3: اذكر بعض آداب األخوة اإلسالمية.

س4: كيف نبحث عن أخ يف اهلل؟

س5: من أحب اهلل أحب الذين يطيعون اهلل. وضح ذلك.
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الدرس السادس :  الدعوة إلى اهلل 

أهمية الدعوة إلى الله:

الدعوة إىل اهلل سبحانه من أعظم األعمال وأمهها، فألجلها أرسل اهلل الرسل وأنزل الكتب، وتتجلى هذه 
األمهية يف عدة أمور، منها:

# إرسال اهلل الرسل واصطفاؤهم وتكليف مالئكة بالزنول بالوحي والتأييد هلم كل ذلك ألجل أن يدعوا إىل #

يمح ]احلج:75[،  زث  رث  يت  ىت  متنت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  اهلل تعاىل. ىمحٱ 

يمح  ىبيب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  وقال سبحانه: ىمحٱ 

]انلحل: ٣٦[.
# نن # من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  هبا تستحق األمة الفالح، قال سبحانه: ىمحٱ 

يمح ]آل عمران: ١٠٤[، وتطبيًقا ألمر رهبا فقوله: ولتكن: أمر،  ني  مي  زي  ٰىري  ين  ىن 

أي كونوا أمة داعية إىل اخلري.

# ىن # من  هذه األمة خري األمم إذا استمرت يف الدعوة إىل اهلل، وهبذا وصفها اهلل سبحانه يف قوله: ىمحٱ 

يمح ]آل عمران: ١١٠[. ىييي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين 

نشاط )1(:
  

استخرج من اآليات حقيقة الدعوة إىل اهلل وحكمها.

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

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

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

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



212

كيف ندعو إلى الله:

# ندعو إىل اهلل باألهم فاألهم، فأول ما نبدأ به الدعوة إىل عبادة اهلل وحده ال شريك له، ونبذ كل ما يعبد #

من دونه، مث نتدرج يف الدعوة إىل تفاصيل الشريعة.

# يمح  ]الشعراء: ٢١٤[.# مت  زت  رت  يب  نبدأ بدعوة األقرب فاألقرب، ىمحٱ 

# ندعو إىل األخالق واآلداب، والفضائل وتعاليم اإلسالم احلميدة.#

# خئ # حئ  جئ  يي  ىمحٱ  تعاىل:  بقول اهلل  الطيب عماًل  واألســلــوب  واملوعظة احلسنة  باحلكمة  ندعو 

يمح  ]انلحل: ١٢٥ [. جتحت  هب  مب  خب  جبحب  هئ  مئ 

# للناس # قدوة  ونكون  غالًبا،  باألقوال  الدعوة  تأثرًيا من  أكثر  باألعمال  والدعوة  وأقوالنا،  بأعمالنا  ندعو 

ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  فيما ندعو إليه؛ ألن اهلل زجر عن خمالفة العمل للقول: ىمحٱ 

يمح  ]الصف: 2 - 3[. جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري 

# نبذل من أوقاتنا وأموالنا وأنفسنا يف سبيل الدعوة إىل اهلل طيبة هبا نفوسنا.#

نشاط )2(:
  

باملشاركة مع زمالئك اكتب أهداًفا للدعوة إىل اهلل.

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

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

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

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



213

صفات الداعي إلى الله:

التحلي باألخالق الشرعية كالصدق واألمانة والرمحة وحب اخلري للغري والكرم وحنوها.- 1

الصرب يف كل احلاالت، فيصرب على صعوبة الدعوة وعلى ما يالقيه من الناس.- 2

املثابرة، فال يتكاسل وال يتواىن، بل يظل صاحب همٍّ متناٍم وحرص متزايد على نفع الناس وتقريبهم إىل اهلل.- 3

واحلاالت - 4 البيئة  كفهم  دعوته  له  امليسرة  املعلومات  بعض  الدعوة، ومجع  وبكيفية  إليه  يدعو  العلم مبا 
نت  مت  زت  رت  املناسبة والوسائل النافعة وغريها، فهذه من البصرية اليت يف قوله تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]يوسف: ١٠٨[. مك  لك  اك  يق  ىق  يف  يثىف  ىث  نث  مث  زث  يترث  ىت 

احتساب األجر عند اهلل يف كل أقواله وأفعاله.- 5

اللني يف الطبع وحسن التعامل وبذل النفس وعدم اعتبار شخصه يف دعوته، فال جيعل نفسه مقدمة على - 6
ا مسًحا. اآلخرين وال يكون شحيًحا يف حقوق نفسه، بل عُفوًّ

ثمرات الدعوة إلى الله:

بالدعوة إىل اهلل ننال األجر العظيم، بعدد كل من عمل العمل الذي دعونا إليه، قال : »من دعا إىل 

هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيًئا، ومن دعا إىل ضاللة كان عليه 

من اإلمث مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيًئا«)1(.

# ٰذ # يي  ىي  مي  خي  حي  الدعوة إىل اهلل سبب للنجاة من العذاب يف الدنيا واآلخرة، قال سبحانه:ىمحٱ 

يمح ]األعراف: 165[ . نئ  مئ  زئ  رئ  ٰى   ٌّ    ٍّ      َّ     ُّ     ِّ      ّٰ  ٰر 

# بالدعوة إىل اهلل تصلح املجتمعات وحيل السالم والوئام بني الناس.#

# وبالدعوة إىل اهلل ينتشر اإلسالم.#

# بالدعوة إىل اهلل نوظف كثرًيا من النعم فنؤجر ونسلم وزرها كاجلوال والقنوات وغريها.#

1 ( أخرجه مسلم )2674(.
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نشاط )3(:
  

وسيلة مقترحةجماالت للدعوة
اصطحابه معكالدعوة إىل الذهاب إىل املسجد

إعطاؤه ُكتيًبا عن بر الوالدينالدعوة إىل بر الوالدين
............................................الدعوة إىل الصدق

............................................الدعوة إىل حسن اجلوار

............................................الدعوة إىل الصدقة واإلحسان

التقويم:
س1: من خالل الدرس: ما هي الدعوة إىل اهلل؟  

س2: بني حكم الدعوة إىل اهلل.

س3: اذكر ثالث صفات من صفات املسلم الداعي إىل اهلل.

س4: اقترح ثالث وسائل للدعوة إىل اهلل عرب اجلوال.
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الدرس السابع:  آداب التعامل مع التقنية: 

الشبكة العنكبوتية وخدماتها:

الشبكة العنكبوتية أو ما يسمى بنظام الويب )World Wide web( كربنامج يساعد املستخدم للحصول 
على معلومات كتابية، أو مسموعة، أو مرئية عرب صفحات إلكترونية يتصفح فيه املستخدم عرب حاسبه اآليل.

وتعد خدماهتا من أكثر اخلدمات حضوًرا اليوم يف جماالت احلياة، فأبرزها:
نشر املعلومات: فالشبكة العنكبوتية تتيح لكل أحد يف أي مكان أن ينشر ما يشاء على أبعد نطاق.- 1

خدمة الربيد اإللكتروين: خدمة للتراسل بني الناس وتبادل األخبار واملواد املقروءة واملسموعة واملرئية.- 2

ا كبرًيا من البيانات اليت تتيح - 3 فتح املواقع واحلسابات الرمسية والشخصية على اإلنترنت وتتضمن كمًّ
مشاهدهتا من أي مكان يف العامل.

إجراء املحادثات املباشرة صوًتا وصورًة وكتابًة.- 4

أيًضا - 5 وميكن  النت،  عرب  وغريها  للمنتجات  والبيع  الشراء  اآلن  فيمكن  والتسوق:  والتجارة  االستثمار 
متابعة األسواق املالية املختلفة والبنوك والتأمني والضرائب واالستثمار والتمويل وإدارة املنشآت الصغرية 

واالستشارات املالية واملحاسبية والتحليالت االقتصادية عن طريق املواقع املخصصة لذلك.

متابعة األخبار املحلية والعاملية.- 6

خدمات عديدة للباحثني والكتاب، فالشبكة أصبحت خمزن املعلومات املتعددة، ومن املتاح أيًضا التعلم - 7
عرب النت بطرق شىت.

اإلعالنات اخلدمية والتجارية للطلبات والعروض وغريها.- 8

الدعوة إىل اهلل تعاىل وتوصيل اإلسالم إىل كل بالد، ونشر حماسنه، إضافة إىل العديد من اخلدمات - ٩
الشرعية كتطبيقات مواقيت الصالة واجتاه القبلة ومواقع الفتاوى والصوتيات واملرئيات اإلسالمية وغريها.

اخلدمات املتنوعة كحجوزات الرحالت والفنادق وطلبات العقارات والسيارات وحنوها.- 10
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التعامل مع الشبكة وحسابات التواصل:

الشبكة العنكبوتية مبا حتتويه من مواقع ومنتديات إضافة إىل حسابات التواصل االجتماعي اليت انطلقت 
يف اآلونة األخرية - كالفيس بوك، والتويتر، والواتس آب وغريها - هلا مميزات عديدة وهلا سلبيات، فينبغي 

ترشيد استخدامها وضبط التعامل معها بتعاليم وآداب شرعية، من ذلك:
مراقبة اهلل تعاىل أثناء التصفح والتواصل، فاهلل سبحانه وتعاىل مطلع على ما نسمع وما نرى، وسيحاسبنا - 1

جميمح  ]اإلرساء:  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  على ذلك كله، قال سبحانه: ىمحٱ 
.]٣٦

احلرص على االنتفاع من الوقت ومن النت ومن األشخاص، فنحدد ما نريد فعله ونقتصر عليه، وحنققه - 2
يف أقرب وقت دون استرسال يف غريه.

احلرص على النفع لآلخرين وتوصيل اخلري للغري عرب النت ونشر األخالق والفضائل والسعي يف احلد - 3
من الفساد واإلفساد.

احلذر من العالقات املشبوهة واملجهولني وصفحات التعارف العشوائية واخلوض فيها.- 4

التثبت يف نقل املعلومات .- 5

نشاط )1(:
  

ناقش مع زمالئك كيف تتعرف على مواقع مفيدة ونافعة.

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

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

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

...................................................................................................................................................
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إيجابيات التقنية:

إجيابيات التقنية كثرية من أبرزها:
# اختصار الكثري من األوقات يف البحث والتفتيش عن املعلومات. إضافة إىل غزارة النتائج ملن يريد.#

# تقريب الكثري من اخلدمات وتسهيل احلصول عليها.#

# تيسري التواصل االجتماعي مبا يتحقق يف ذلك صلة األرحام والتواصل األخوي والدعوي.#

# نشر الثقافات الطيبة وتعميم اخلري يف وقت يسري.#

# خدمات اإلنترنت املتعددة يف التعامل احلكومي واالجتماعي واالقتصادي وغريها.#

# توفر فرص عمل؛ فسبب من أسباب الدخل العام واخلاص.#

سلبيات التقنية: 

# األضرارالعقدية: وجود مواقع للخرافات والفرق الضالة واالبتداع يف الدين، ومواقع التشكيك يف العقيدة #
اإلسالمية وإثارة الشبهات واإلساءة إىل اإلسالم، ومواقع التنصري.

# الفساد األخالقي مثل املواقع اإلباحية، ومواقع القمار واخلمور، ونشر الشذوذ اجلنسي، والدعوة إىل #
االحنراف السلوكي واملقاطع الفاضحة.

# العزوف عن اقتناء الكتب العلمية والرجوع إليها ومطالعتها.#

# األخطار االجتماعية: مثل مواقع املخدرات ومواقع تعليم االنتحار، ومواقع العنف، وكذا ما حيصل من #
االنقطاع األسري والعزلة بسبب التواصل االجتماعي، ورمبا مع شخصيات جمهولة عابثة مفسدة، وما 

يتبع ذلك كله من ضياع الوقت واملال ورمبا ما هو أغلى منها.
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نشاط )2(:
  

قارن بني إجيابيات التقنية وسلبياهتا.
السلبياتاإلجيابياتوجه املقارنة

التقويم:
س1: ماذا تعرف عن الشبكة العنكبوتية؟  

س2: كيف يكون توظيف اإلنترنت يف الدعوة إىل اهلل؟

س3: اذكر ثالث مفاسد من مفاسد استخدام النت، واقترح هلا حلواًل.

س4: ما الطريقة املناسبة الستخدام النت؟
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أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:  

# #. يؤمن مبكانة النيب

# يؤمن بالشفاعة.#

# يناقش أنواع الشفاعة.#

# يبني مثرات اإلميان باليوم اآلخر.#
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الدرس األول : الشفاعة والحوض

حني يشتد األمر على الناس يوم القيامة مما يعانونه من أهوال، فإهنم يطلبون من نيب اهلل آدم عليه 
السالم ومن أويل العزم من الرسل ليشفعوا هلم بأن يرحيهم اهلل من تلك األهوال، ويعجل اهلل بفصل القضاء.

الشفاعة:

وهي سؤال اخلري للغري، سواء جبلب منفعة أو دفع مضرة.

زن  رن  مم  يلام  ىل  مل  يك  وهي ملك هلل وحده ال تطلب إال منه، قال تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]الزمر: ٤٤[، فإن كنت تريد شفاعة النيب  فقل: اللهم ال حترمين  ٰى  ين  ىن   مننن 

شفاعة نبيك، فتطلب من مالكها، وهو مالك اإلذن والرضا. فللشفاعة شرطان:

اإلذن للشافع أن يشفع.- 1

الرضا عن املشفوع له.- 2

مت  هب  مب  هئ  مئ  هي  مي  خي  حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  من  قال جل وعال: ىمحٱ 
يمح ]انلجم: ٢٦[. هث  مث  هت 

وتنقسم الشفاعة إىل قسمني:

أ -    شفاعة خاصة بنبينا حممد ، وهي نوعان:

ىب - 1 نب  ىمحٱ  تعاىل:  قوله  إياه يف  الذي وعده اهلل  املحمود  املقام  العظمى: وهي من  الشفاعة 
يمح ]اإلرساء: ٧٩[، هي أن  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب 

يشفع جلميع اخللق حني يؤخر اهلل احلساب، فيطول هبم االنتظار يف أرض املحشر يوم القيامة، 
فيبلغ هبم من الغم والكرب ماال يطيقون فيشفع هلم يف فصل القضاء، جاء عن ابن عمر رضي 
اهلل عنهما أنه قال: »إن الناس يصريون يوم القيامة ُجًثا – مجاعات - كل أمة تتبع نبيها، يقولون: 

يا فالن اشفع، حىت تنتهي الشفاعة إىل النيب ، فذلك يوم يبعثه اهلل املقام املحمود«)1(  .
1( أخرجه البخاري )4718(.
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شفاعته  ألهل اجلنة أن يدخلوا اجلنة، عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل - 2
: »آيت باب اجلنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول اخلازن: من أنت؟ فأقول: حممد، فيقول: بك 

أمرت ال أفتح ألحد قبلك«)1(  .

شفاعة عامة لسائر الشفعاء من األنبياء واملالئكة والشهداء واألطفال وحنوهم، وهي الشفاعة يف  ب - 
إخراج عصاة املوحدين )مرتكيب الكبائر( من النار.

السبيل إلى نيل الشفاعة يوم القيامة:

للحصول على الشفاعة سبل، وهي:

توحيد اهلل تعاىل، واإلخالص له، فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  قال: »أسعد الناس - 1
بشفاعيت يوم القيامة من قال: ال إله إال اهلل خالًصا من قلبه«)2( .

املداومة على الدعاء بعد األذان، فعن جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل  قال: »من قال - 2
حني يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصالة القائمة آت حممًدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه 

مقاًما حمموًدا الذي وعدته، حلت له شفاعيت يوم القيامة«)3(  .

3 -  اإلكثار من قراءة القرآن، والعمل به، فعن أيب أمامة الباهلي رضي اهلل عنه قال: مسعت رسول اهلل
يقول: »اقرؤوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيًعا ألصحابه«)4( .

الحوض:

وهو حوض املاء اخلاص بنبينا حممد  يوم القيامة.

نؤمن به وجنزم بوجوده، وبأن األمة َتِرد عليه لتشرب منه؛ فمنها من يشرْب، ومنها من ُيمنع، فعن أمساء 

بنت أيب بكر رضي اهلل عنهما قالت: قال رسول اهلل : »إين على احلوض حىت أنظر من يرد علّي منكم، 

1( أخرجه مسلم )1٩7(.
2( أخرجه البخاري )٩٩(.

3( أخرجه البخاري )614(.
4( أخرجه مسلم )804(.



223

وسيؤخذ أناس دوين، فأقول: يا رب مين ومن أميت، فيقال: أما شعرت ما عملوا بعدك؟ واهلل ما برحوا بعدك 

يرجعون على أعقاهبم«)1( .

فيشرب الذين استقاموا على الصراط املستقيم، وثبتوا على اتباع هدي النيب ، ويرد غريهم من أهل 
األهواء والضالالت، والبدع واخلرافات.

صفة الحوض:

طوله مسرية شهر، وعرضه كذلك، وزواياه سواء، وآنيته كنجوم السماء، وماؤه أبيض من اللنب، وأحلى 
من العسل، وأطيب من ريح املسك، فيه ميزابان ميدانه من اجلنة، أحدمها من ذهب، والثاين من فضة، 

يرده املؤمنون من أمة حممد، ومن يشرب منه شربة ال يظمأ بعدها أبًدا.

نشاط )1(:
باحلوار مع معلمك اذكر ثالث فوائد من قول النيب  عن الذين مينعون من الشرب من حوضه:   

»واهلل ما برحوا بعدك يرجعون على أعقاهبم«.

......................................................................................... - 1

......................................................................................... - 2

......................................................................................... - 3

التقويم:
  

س1: عرف الشفاعة.

س2: كيف تنال الشفاعة؟

س3: صف حوض النيب  من خالل ما درست.

1( أخرجه البخاري )65٩3(، ومسلم: )22٩3(.
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الدرس الثاني : الحساب والميزان والصراط

احلساب هو املراد ببعث الناس وقيامهم من قبورهم، وحشرهم إىل رهبم، وبه يتميز الناس فيسعد من 
يسعد,  ويشقى من يشقى, حينما يفصل اهلل بني خلقه يف أكمل صور العدل وأجلها، فإذا انقضى احلساب 

وزنت األعمال، ليكون اجلزاء حبسبها.

الحساب:

وما  عملوها،  اليت  بأعماهلم  ويعرفهم  يديه  بني  عباده  وتعاىل  تبارك  احلق  يوقف  أن  باحلساب  ويــراد 

مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يستحقونه على ما قدموه من إثابة وعقوبة، قال تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]الغاشية: ٢٥ - ٢٦[, ولو مل يكن هناك حساب لكان ما أنزله اهلل من شرائع، وأوجبه من أعمال عبًثا -  ىه 

تعاىل اهلل وتزنه اهلل عن ذلك -، فاحلساب ثابت ألنه مقتضى حكمة اهلل تعاىل.

وأمة حممد هي أول من حياسب؛ لقول النيب : »حنن اآلخرون السابقون يوم القيامة«)1( ، أي: املقضي 

بينهم قبل اخلالئق.

وألمهية الصالة ومكانتها العالية يف اإلسالم فهي أول ما حياسب عليه العباد، فعن أيب هريرة رضي اهلل 

عنه قال: إين مسعت رسول اهلل  يقول: »إن أول ما حياسب به العبد املسلم يوم القيامة، الصالة املكتوبة، 

فإن أمتها، وإال قيل: انظروا هل له من تطوع؟ فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه«)2( .

وخلطورة الدماء وتعظيمها؛ فإهنا أول ما يقضى فيه بني الناس، يقول النيب : »أول ما يقضى بني الناس 

يوم القيامة يف الدماء«)3( .

وخيتلف الناس يف احلساب، فمنهم من تستر ذنوهبم بعد أن تعرض عليهم ويقرون هبا، وهم املؤمنون، 
1( أخرجه البخاري )6887(، ومسلم )855(.

2( أخرجه ابن ماجه )1425(.
3( أخرجه البخاري )6864(، ومسلم )1678(، واللفظ له.
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كما يف حديث عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل  قال: »من نوقش احلساب عذب«، قالت: قلت: أليس 

يمح ]االنشقاق: ٨[؟ قال: »ذلك العرض«)1( . يث  ىث  نث  مث  زث  يقول اهلل تعاىل: ىمحٱ 

ربيمح   يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  وأما الكفار فليس عندهم حسنات؛ قال تعاىل: ىمحٱ      ِّ    ّٰ 

]الفرقان: ٢٣[، وإمنا تعرض عليهم أعماهلم، ويقرون هبا، وحياسبون عليها حساًبا عسرًيا.

نشاط )1(:
  

من خالل السابق وضح خطورة االستهانة بالدماء.

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

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

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

الميزان:

ٰذ   يي  هو ميزان حقيقي يزن اهلل تعاىل به األعمال، وهو ثابت يف كتاب اهلل تعاىل يف قوله: ىمحٱ 

نب  زبمب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ   رئ  ٰى      ٌّ   ٍّ     َّ    ُّ     ِّّٰ  ٰر 

يمح ]األنبياء: ٤٧[. رت  يب   ىب 

ويف السنة املطهرة من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل : »كلمتان خفيفتان على 

اللسان، ثقيلتان يف امليزان، حبيبتان إىل الرمحن: سبحان اهلل وحبمده، سبحان اهلل العظيم«)2( .

1( أخرجه البخاري )6864(، ومسلم )1678(، واللفظ له.
2( أخرجه البخاري )6682(، ومسلم )26٩4(.
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الصراط:

هو جسر ممدود على منت جهنم ليعرب املؤمنون عليه إىل اجلنة.

ويكون املرور على الصراط ألهل اإلسالم، أما الكفار واملشركون فتتبع كل فرقة منهم ما كانت تعبد يف 
الدنيا من األصنام واألوثان والشياطني، وغريها من اآلهلة الباطلة، فترد النار مع معبودها، مث يبقى بعد 

ذلك من كان يعبد اهلل وحده يف الظاهر، سواء أكان صادًقا أم منافًقا، وهؤالء الذين ينصب هلم الصراط.

عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل : »إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل 
أمة ما كانت تعبد، فال يبقى أحد كان يعبد غري اهلل سبحانه من األصنام واألنصاب إال يتساقطون يف النار...« 
إىل أن قال: »مث يضرب اجلسر على جهنم، وحتل الشفاعة، ويقولون: اللهم سلم، سلم«. قيل: يا رسول اهلل، 
وما اجلسر؟ قال: »دحض مزلة ]تزل فيه األقدام[، فيه خطاطيف وكالليب وَحَسك تكون بنجد فيها شويكة 
يقال هلا السعدان، فيمر املؤمنون كطرف العني، وكالربق، وكالريح، وكالطري، وكأجاويد اخليل والركاب، 

فناج مسلم، وخمدوش مرسل، ومكدوس يف نار جهنم«)1(  .

نشاط )2(:
  

من خالل احلديث السابق بني بالتعاون مع زمالئك أحوال املارين على الصراط.

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

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

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

التقويم:
س1: من خالل فهمك حلديث: ))من نوقش احلساب ُعذب(( ما الذي أشكل على أمنا عائشة رضي   

اهلل عنها؟ وكيف أزال النيب  ذلك؟

س2: مىت يكون املرور على الصراط؟

1( أخرجه البخاري )743٩(، ومسلم )183(، واللفظ له.
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الدرس الثالث : الجنة والنار

الناس بني مؤمن وكافر، حىت يتوقف سعيه  بالتوحيد واإلميــان، فكان  بعد أن أرسل اهلل تعاىل الرسل 
يف هذه الدنيا، ويضع رحاله يف آخر مراحل حياته، فإما جنة عرضها السماوات واألرض، وإما ناًرا حامية 

من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  تلظى، قال تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]الشورى: ٧[. ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ىنين  نن 

الجنة:

دار اخللود والكرامة اليت أعد اهلل عز وجل لعباده املؤمنني، وأكرمهم فيها بالنظر إىل وجهه الكرمي، 
وفيها من النعيم املقيم األبدي ماال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر، قال سبحانه وتعاىل: 

يمح ]السجدة: ١٧[. مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ىمحٱ 

جم  يل  ىل  مل  خل  وجيب التصديق بأهنا موجودة اآلن؛ فقد أعدها اهلل تعاىل وهو القائل: ىمحٱ 
يمح ]آل عمران: ١٣٣[. خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم 

جنحن  يم  ىم  مم  حمخم  جم  يل  ىل  مل  خل  ونعيمها دائم ال ينقطع، قال تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]الرعد: ٣٥[. ىي  مي  خي  حي  يهجي  ىه  مه  جه  ىنين  من  خن 

رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  يفىق  ىف  ويقول جل وعال: ىمحٱ 
هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن 

يمح ]ص: ٤٩ - ٥٤[. هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب 
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أعظم النعيم:

أعظم نعيم يف اجلنة، وغاية الغايات اليت من أجلها بذلت املهج، وهلا تنافس املتنافسون، هي رؤية اهلل 
يمح ]القيامة: ٢٢ - ٢٣[. ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  جل جالله، قال تعاىل: ىمحٱ 

وجاء عن صهيب رضي اهلل عنه عن النيب  قال: »إذا دخل أهل اجلنة اجَلنة، قال: يقول اهلل تبارك وتعاىل: 
تريدون شيًئا أزيدكم؟ فيقولون: أمل تبيض وجوهنا؟ أمل تدخلنا اجلنة، وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف احلجاب، 

جمحم  يل  ىل  مل  خل  فما أعطوا شيًئا أحب إليهم من النظر إىل رهبم عز وجل«، مث تال هذه اآلية: ىمحٱ 
يمح ]يونس: 26[ )1(. جي  يه  ىه  مه  ينجه  ىن  من  حنخن  جن  يم  ىم  مم  خم 

نشاط )1(:
  

اذكر مخسة أمساء للجنة.

......................................................................................... - 1

......................................................................................... - 2

......................................................................................... - 3

......................................................................................... - 4

......................................................................................... - 5

النار:

 هي دار العذاب اليت أعدها اهلل يف اآلخرة للكافرين الذين كفروا باهلل، وعصوا رسله، قال اهلل سبحانه: 

يمح ]ابلقرة: ٣٩[، وقال تعاىل: ٰى      ٌّ   ٍّ  ٰر  ييٰذ  ىي  مي  خي  حي  جي  يه   ىمحٱ 

يمح ]األحزاب: ٦٤[. يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه   ىمحٱ 

اك  يق  ىق  ىمحٱ  النار موجودة اآلن، وأهنــا دائمة ال تفىن، قال تعاىل:  فيجب التصديق اجلــازم بأن 

حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  يمح ]النساء: 102[، وقال تعاىل: ىمحٱ  ىك  مك  لك 

1( أخرجه مسلم )181(.
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يمح ]فاطر: ٣٦[. جح  مج  حج  مث  هت  ختمت  حت  جت  هب  مب  خب 

ٰر  يمح ]حممد: ١٥[، وقال عز وجل:ىمحٱ  مت  خت  حت  جت  هب  أكل أهل النار وشراهبم، قال تعاىل: ىمحٱ 
زب  رب  يئ  ىئ   نئ  مئ  زئ  رئ  ٰى     ٌّ   ٍّ     َّ      ُّ   ِّ        ّٰ 

يث  ىث   نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت   رت  يب  ىب  نب  مب 

يمح ]ادلخان: ٤٣ - ٤٩[. ىق  يف  ىف 

وجاء يف قدرها وعظيم هليبها، عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل ، قال: »ناركم جزء 
من سبعني جزًءا من نار جهنم«، قيل: يا رسول اهلل إن كانت لكافية. قال: »فضلت عليهن بتسعة 

وستني جزًءا، كلهن مثل حرها«)1( .

نشاط )2(:
  

اذكر مستعيًنا بزمالئك أربعة أسباب لدخول النار.

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

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

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

التقويم:
س1: عرف اجلنة.  

س2: عرف النار.

س3: هل اجلنة والنار موجودتان اآلن؟ اذكر الدليل. 

س4: كم تبلغ نار اآلخرة بالنسبة لنار الدنيا؟

1( أخرجه البخاري )3265(، ومسلم )2843(، واللفظ للبخاري.
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الدرس الرابع : ثمرات اإليمان باليوم اآلخر

تعرفنا على اليوم اآلخر من خالل فهم معناه ومعرفة ما يسبقه من حوادث، وما حتدث خالله من أهوال، 
ومنتهى الناس إما إىل جنة وإما إىل نار، ومعرفة ذلك له مثرات عظيمة تظهر آثارها يف احلياة، فيسعى 

العارف هبا إىل نيل سعادة الدنيا واآلخرة.

ثمرات اإليمان باليوم اآلخر:

لإلميان باليوم اآلخر مثار عظيمة وفوائد كرمية أمهها:
اإلخالُص هلل عز وجل واملتابعُة للرسول ؛ فاملوقن بلقاء اهلل عز وجل حيرص كل احلرص على أن يكون - 1

. عمله مقبواًل، وال يكون مقبواًل إال إن كان خالًصا هلل متابًعا فيه لرسول اهلل
احلذُر من الدنيا والزهُد فيها، والصرُب على شدائدها، وطمأنينُة القلب وسالمُته.- 2
التزوُد باألعمال الصاحلة وأنواع القرباِت، واجتناُب املعاصي واملبادرُة بالتوبة واالستغفار.- 3
حصوُل األمن واالستقراِر واأللفِة بني الناس باحلكِم بشريعة اهلل.- 4
قصر األمل، وعدم الركون إىل الدنيا، واالغترار مبتاعها الزائل.- 5
اكتساب األخالق احلسنة كالتواضع مللك يوم الدين، واإلنفاق ليوم ال بيع فيه.- 6
تسليُة املؤمِن عما يفوته يف الدنيا، حىت يعلم أن ثوابه األعظم إمنا هو يف اآلخرة.- 7
زيادة اخلوف من اهلل تعاىل يف السر والعالنية، فما هو خاف على الناس يف الدنيا ُيعلن به يوم تبلى السرائر، - 8

يوم نعرض على اهلل ال ختفى عليه خافية، فعن ثوبان رضي اهلل عنه عن النيب  أنه قال: »ألعلمن أقواًما 
ِبْيًضا، فيجعلها اهلل عز وجل هباء منثوًرا«،  القيامة حبسنات أمثال جبال هتامة  يأتون يوم   من أميت 
قال ثوبان: يا رسول اهلل، صفهم لنا، َجلِّهم لنا؛ أالَّ نكون منهم وحنن ال نعلم، قال: »أما إهنم إخوانكم، 

ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا مبحارم اهلل انتهكوها«)1( .

1( أخرجه ابن ماجه )4245(.
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زيادة الرجاء يف ثواب اهلل تعاىل الذي أعده لعباده املحسنني املتقني، ولسعة رمحته يوم الدين.- ٩

يك - 10 ىك  مك  لك  اك  املؤمن باآلخرة قلبه منشرح لقبول املواعظ واالستسالم للشرع، قال تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]الطالق: ٢[. ين  ىن  نن  من  زن  رن  اممم  يل  ىل  مل 

البعد عن ظلم الناس، أو االعتداء عليهم، والتكلم يف أعراضهم، فقصاص يوم القيامة إمنا هو حسنات - 11
وسيئات، فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل ، قال: »أتدرون ما املفلس؟« قالوا: املفلس فينا 
من ال درهم له وال متاع، فقال: »إن املفلس من أميت يأيت يوم القيامة بصالة، وصيام، وزكاة، ويأيت قد 
شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا؛ فيعطى هذا من حسناته، وهذا 
من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، مث طرح يف 

النار«)1(.

نشاط )1(:
  

اختصر أبرز مخس مثرات لإلميان باليوم اآلخر.

......................................................................................... - 1

......................................................................................... - 2

......................................................................................... - 3

......................................................................................... - 4

......................................................................................... - 5

1( أخرجه مسلم )2581(.
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التقويم:
س1: بني أثر اإلميان باليوم اآلخر على صاحب املال والسعة.  

س2: ما الفرق بني من يؤمن باليوم اآلخر ومن ال يؤمن باليوم اآلخر يف مواجهة املصائب واالبتالء؟

س3: كيف يكون اإلميان باليوم اآلخر سبًبا لترك ذنوب اخللوات؟
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أهداف الوحدة:
  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

# يؤمن بأمهية الفقه.#

# يكتسب بعض امللكات الفقهية.#

# يناقش بعض أحكام املعامالت يف اإلسالم.#

# يقارن بني بعض املعامالت يف اإلسالم.#
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الدرس األول : التعزير

ماذا يفعل القاضي إن رفعت إليه جرمية ليس فيها حد من حدود اهلل؟ وهل احلبس -مثاًل- حد شرعي؟

تعريف التعزير:

مص  التعزيرلغة: التعزير لغة: املنع والرد ويأيت مبعىن النصرة مع التعظيم، كما يف قوله تعاىل: ىمحٱ 
به على  جضيمح ]الفتح: ٩[، فإنه مينع املعادي من اإليذاء. كما يأيت مبعىن اإلهانة، يقال: عزره مبعىن أدَّ

ذنب وقع منه، فهو بذلك من األضداد، واألصل فيه املنع.

التعزير اصطالًحا: التأديب يف كل معصية ال حد فيها وال كفارة.

أسباب التعزير:

التعزير يكون يف كل جرمية ال حد فيها وال كفارة، سواء أكانت اعتداء على حق اهلل تعاىل، كاألكل يف 
هنار رمضان بغري عذر، والربا، والتهاون يف أداء الصالة، أم على حق األفراد أو العباد، كتقبيل األجنبية، 
وسرقة ما دون النصاب الشرعي والسرقة من غري حرز، وخيانة األمانة، والرشوة، والقذف والسب واإليذاء 

بغري ألفاظ القذف. وغري ذلك.

مشروعية التعزير:

ٰى       ٌّ         ٍَّّ    ُّ         ِّ    ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  ىمحٱ   - 
يمح ]النساء:34[ مب  زب  رب  يئ  ىئ  مئنئ  زئ  رئ   ّٰ  

هجر النيب  الثالثة الذين خلفوا.  -

وعن معاوية بن حيدة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  قال يف مانع الزكاة: »ومن منعها فإنا آخذوها   -
وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل«)1( .

1( أخرجه أبو داود )1577(.
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فدل على أن العقوبات قد تقع باهلجر أو الضرب أو املال وحنو ذلك، وهناك أدلة كثرية على مشروعية 
التعزير.

أنواع التعزير:

نشاط )1(:
تقدم يف مشروعية التعزير ثالثة أنواع هي:  

.......... كما يف ..........  -1

.......... كما يف ..........  -2

.......... كما يف ..........  -3
وهذه أمثلة فقط، وال حد لألنواع، فما رآه احلاكم مناسًبا للردع فعله، حبسب اختالف حاالت الناس 

وبقدر اجلناية ومراتب اجلاين حبسب تقدير احلاكم.
ومن التعزير ما يقع:

على البدن فقط مثل: اجللد.  -
أو على املال مثل التغرمي أو اإلتالف.  -

أو على البدن واملال مًعا مثل جلد السارق ألقل من النصاب مع مضاعفة تغرميه.  -
أو بوقف احلرية واإلرادة كاحلبس.  -

أو بغري ذلك كالزجر والتشهري.  -

شرط التعزير:

يشترط العقل فقط لوجوب التعزير بارتكاب جناية ليس هلا حد مقدر يف الشرع، فيعزر كل عاقل، ذكر 
أو أنثى، مسلم أو كافر، بالغ أو صيب عاقل؛ ألن هؤالء غري الصيب من أهل العقوبة، أما الصيب فيعزر تأديًبا 

ال عقوبة.
فكل من ارتكب منكًرا أو آذى غريه بغري حق بقول أو فعل أو إشارة - سواء أكان املعتدى عليه مسلًما أم 

كافًرا - عزر.
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الحكمة من التعزير:

أحاطت الشريعة اإلسالمية الضروريات اخلمس باحلماية من كل جانب، وفرضت عقوبات إزاء ذلك، منها 
ما هو حد مقدر، ومنها ما ليس مبحدد يف كميته وال كيفيته وال سببه إال عموم اجلناية واألذى مما ليس له حد، 

كل ذلك حلماية املجتمع مبا فيه: األنفس واألعراض والعقول واألموال وصيانة الدين قبل كل شيء ومحايته.

فالتعزير يغطي ما مل تشرع له احلدود من أنواع اجلرائم، لتظهر بذلك صالحية الشريعة املطهرة لكل 
اجلرمية  انتشار  من  واحلد  العامة  باملصلحة  يقوم  مبا  وظروفهم،  الناس  حاالت  اختالف  مع  ومكان  زمان 

 والفواحش والعدوان.

الفرق بين الحد والتعزير:

التعزيراحلدم
غري مقدرمقدر شرًعا1
خيتلف باختالف الفاعليستوي كل من وجب عليه فيه2
يقام وال تنفع الشبهةيدرأ بالشبهة3
يفعله احلاكم وكل من له والية تأديب كاألب وحنوهينفذه احلاكم أو من ينوبه4
إقامته حبسب اجتهاد احلاكمإقامته واجبة إال القذف فبمطالبة املقذوف5
تقبل فيه الشفاعة ولو بلغ احلاكمال تقبل فيه الشفاعة بعد بلوغه احلاكم6

التقويم:
س1: عرف التعزير، مبيًنا حكمه.  

س2: ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )( أمام العبارة اخلطأ فيما يلي:

)   ( -  التعزير هو اجللد مثانني جلدة    

)   ( قد يكون التعزير يف البدن أو يف املال     -

)   ( خيتلف التعزير عن احلد بأنه مقدر يف كل جرمية    -
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الدرس الثاني : االحتكار والتسعير وبيع السلم:

 

االحتكار

االحتكار:

هو حبس السلع اليت حيتاج إليها الناس واالمتناع عن بيعها، ليزداد الطلب عليها، مث يبيعها بسعر مرتفع.

حكم االحتكار:

االحتكار حرام، والعلة يف حترميه أن فيه إضراًرا بالناس، واستغالاًل حلاجتهم.

الدليل على ذلك: حديث: »مِن احتكر فهو خاطٌئ«)1(.

ما العمل إذا أىب املحتكر أن يبيع بالسعر املعتاد؟

إذا أىب املحتكر أن يبيع بالسعر املعتاد أجربه احلاكم على ذلك، ليدفع الضرر عن الناس.

الشروط التي ينبغي أن تتوفر في االحتكار حتى يكون محرًما:

ال يكون االحتكار حمرًما إال بشرطني:

األول: أن يكون يف وقت شدة حاجة الناس إىل تلك السلعة.

الثاين: أن يكون االحتكار يف السلع اليت حيتاج إليها الناس، ويتضررون حببسها عنهم، كأقوات اآلدميني، 
والبهائم، والوقود، ومواد البناء األساسية وحنو ذلك.

1( أخرجه مسلم )1605(.
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نشاط )1(:
وضح بذكر السبب أًيا من هذه السلع حبسها عن الناس ُيَعدُّ احتكاًرا:  

- األلعاب النارية يف يوم العيد:

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

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

- املشتقات النفطية وقت حاجة الناس هلا:

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

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

التسعري
التسعير:

التسعري: حتديد أسعار بيع السلع من قبل اإلمام أو نائبه، حبيث ال يبيع التجار إال به.

حكم التسعير:

األصل يف التسعري هو احلرمة، فلكل صاحب سلعة أن يبيع بالسعر الذي يرتضيه، وذلك ملا يلي:

ٰى       ٌّ       ٍّ      َّ    ٰر  ٰذ  يي  ىي   القرآن الكرمي: قوله تعاىل: ىمحٱ 
نئيمح ]النساء: 2٩[. مئ  زئ  رئ   ّٰ    ِّ  ُّ  

والتسعري ال يتحقق به التراضي.

السنة: ما روى أنس : أنَّه غال السعر يف املدينة على عهد رسول اهلل  فقال الناس: يا رسول اهلل، 
ْر لنا، فقال رسول اهلل : »إنَّ اهلَل هو املسعُر القابُض الباسُط الرازُق. وإين ألرجو أن ألقى  على السعر فسعِّ

اهلَل وليس أحٌد منكم يطالُبِني مبظلمٍة يف َدٍم وال ماٍل«)1(.

1( أخرجه أبو داود )3451(، والترمذي )1314(.
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ما يستثنى من تحريم التسعير:

يستثىن من حترمي التسعري ما إذا ترتب على عدمه مفسدة تلحق عموم الناس، وال تندفع إال بالتسعري، 
فيكون التسعري دافًعا للضرر عن العامة، فعلى اإلمام حينها أن يسعر على التجار تسعري عدل ال يضرهم وال 

يضر املستهلكني، ومن صور ذلك:

1- تسعري السلع الضرورية، وهي اليت يتضرر الناس من غالئها، كاألدوية والوقود.

2- احتكار التجار للسلع، حبيث يتواطؤون مجيعهم أو بعضهم على حبسها أو رفع مثنها.

3- اإلغراق، وهو بيع التاجر بضاعته املستوردة بأقل من السعر العادل هلا يف السوق على وجه يضر باملنتجني؛ 
تاجر  بألف ومائتني، فيستوردها  السوق  وتباع يف  ألف لرية  إنتاج كيس اإلمسنت مثاًل  تكلفة  كأن تكون 
بتكلفة أقل ويبيعها بألف أو بتسعمائة، فلإلمام أن يلزمه بسعر السوق محايًة لإلنتاج، ولئال يؤول األمر 
إىل االحتكار، إذ مآل ذلك إىل القضاء على التنافس، وهلذا يعمد بعض كبار التجار إىل اإلغراق عندما 

يظهر يف السوق منافسون هلم حىت يضطروهم إىل اخلروج منه، ومن رفع األسعار مرة أخرى.

َلم بيع السَّ  

م:
َ
ل

َ
بيع الّس

هو عقد على موصوف يف الذمة مؤجل بثمن مقبوض يف جملس العقد.

م:
َ
ل

َ
أركان الّس

1 - الصيغة؛ وهي اإلجياب والقبول.

2 - العاقدان؛ ومها املسِلم )وهو املشتري( واملسلَّم إليه )وهو البائع(.

3 – واملحل؛ وهو: رأس املال )الثمن املعجل(، واملسَلم فيه )وهو املبيع املؤجل(.
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م:
َ
ل

َ
حكم الّس

َلم جائز، ودليل ذلك الكتاب، والسنة، واإلمجاع. السَّ
يميمح ]البقرة: 282[  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  الكتاب: قال تعاىل: ىمحٱ 
قال ابن عباس رضي اهلل عنه: »أشهد أن السلف املضمون إىل أجل مسمى قد أحله اهلل يف كتابه وأذن فيه«، 

مث قرأ هذه اآلية.
 السنة: روى ابن عباس رضي اهلل عنه عن رسول اهلل  أنه قدم املدينة والناس يسلفون يف التمر السنتني 

والثالث. فقال : »من َأْسَلَف يف َتْمٍر َفْلُيْسِلْف يف كيٍل معلوٍم ووزٍن معلوٍم إىل أجٍل معلوٍم«)1(.
وأما اإلمجاع: فقد ُنقل إمجاع العلماء على جواز عقد السلم.

شروط السلم:

السلم من أنواع البيع فيشترك معه يف شروط ويزيد عليها شروًطا خاصة به، وهي كاآليت:
1 – أن يكون املسلم فيه مما ينضبط بالصفات اليت خيتلف الثمن باختالفها ظاهًرا بأن يذكر جنسه ونوعه 
وجودته ولونه وبلده؛ لئال يؤدي إىل املنازعة، كاحلبوب والثمار وحنومها، وأما ما ال ميكن ضبطه فال 

يصح السلم فيه كاألجهزة املستعملة.
2 – العلم بالثمن.

3 – قبض الثمن يف جملس العقد، فإن تفرقا قبل ذلك بطل العقد.
ا من  4 – أن يكون املسلم فيه موصوًفا يف الذمة، وليس معيًنا، فاملوصوف يف الذمة مثل أن يسلم يف ستني طنًّ
الذرة، ويذكر صفاهتا، واملعني كأن يسلم يف مثار هذه الشجرة، فال يصح الحتمال تلف املسلم فيه قبل 

حلول األجل.
5 – أن يكون مؤجاًل أجاًل معلوًما، فال يصح أن يسلم إىل نزول املطر مثاًل، وحنو ذلك.

6 – أن يغلب على الظن وجود املسلم فيه وقت تسليمه، فال يصح التسليم يف سيارات موديل 2016 ليقبضها 
يف عام 2025م الحتمال انقطاعها من األسواق.

1( أخرجه البخاري )223٩(، ومسلم )1604(، واللفظ له.
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حكمة مشروعية السلم:

أجازته الشريعة اإلسالمية توسيًعا على أفرادها، فاملزارع مثاًل قد ال ميلك نقًدا ينفقه يف إصالح أرضه 
َلم حىت ال تفوته مصلحة استثمار أرضه. وزراعته، وال جيد من يقرضه، فأبيح له السَّ

نشاط )2(:
من خالل ما سبق دراسته بني احلكم يف الصورة التالية، مع ذكر السبب:  

اشترى رجل من آخر سيارة موصوفة يف الذمة، على أن يستلمها منه بعد ثالثة أشهر، واتفقا خبصوص 
الثمن أال يتم دفعه إال عند استالم السيارة.

احلكم: ........................................................................................................................................

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

السبب: ......................................................................................................................................

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

التقويم:
  

س1:   عرف كاًل من:

)االحتكار - التسعري - بيع السلم(.

س2: قارن بني كل من: 

االحتكار والتسعري وبيع السلم؛ موضًحا ذلك بأمثلة.

س3: بني احلكمة اإلهلية لتحرمي االحتكار.
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مان والكفالة الدرس الثالث : الضَّ

الضمان
الضمان: هو التزام شخص مبا وجب على غريه من احلقوق املالية.

مثال يوضح الضمان:

أراد علي أن يشتري من سامل سيارة مبائة ألف لرية مؤجلة إىل سنة، فطلب منه ضماًنا، فقال عمر: بعه 
وأنا أضمن الثمن.

ففي هذا املثال:

الضامن: عمر.

صاحب احلق: سامل.

املضمون عنه: علي.

املضمون به: املائة ألف.

حكم الضمان:

الضمان جائز، ودليل ذلك الكتاب، والسنة، واإلمجاع.

يمح ]يوسف: 72[. ٰى    ٌّ    ٍّ   َّ   ُّ     ِّ  ٰر  ٰذ  الكتاب: قال تعاىل: ىمحٱ 

السنة: قال رسول اهلل : »الزعيم غارم«)1(.

اإلمجاع: أمجع العلماء على جوازه؛ ألن احلاجة تدعو إليه، وهو من باب قضاء احلاجات والتعاون املأمور 
به شرًعا.

والضمان مندوب للضامن؛ إذا ظن من نفسه القدرة على الوفاء ملا فيه من اإلحسان.

1( أخرجه أبو داود )3565(، والترمذي )1265(، وقال: حسن غريب.
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ما يصح ضمانه ولزوم الضمان:

مما يصح ضمانه: الديون، مثل القرض، ومثن املبيع املؤجل، وإجيار البيت، ومىت ثبت احلق يف ذمة 
املضمون عنه فإن الضامن يلزمه الضمان وليس له الرجوع فيه، وحيق له الرجوع قبل أن يثبت احلق.

مثال على ذلك:

أراد صاحل شراء مزنل بثمن مؤجل من خالد، فقال حممد: بعه وأنا أضمن الثمن، فلمحمد هنا أن يتراجع 
عن الضمان قبل متام عقد البيع، فإذا مت البيع فقد لزمه الضمان وال حيق له التراجع عنه.

نشاط )1(:
بالتعاون مع زمالئك؛ اذكر مثااًل آخر:  

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

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

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

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

ما ال يشترط في الضمان:

1-  ال يشترط يف الضمان معرفة الضامن باملضمون عنه، أو بصاحب احلق:

فيصح أن يضمن جمهواًل كأن يقول: زوج ابنتك من شئت وأنا أضمن املهر.

ويصح أن يضمن ملجهول كأن يقول: من زوج زيًدا فأنا أضمنه.

2-  ال يشترط العلم باملضمون به:

فيصح ضمان املجهول إذا كان مما سُيعلم مستقباًل، كأن يقول: ما أعطيت عبد اهلل فأنا أضمنه.
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متى ينتهي الضمان؟

معىن انتهاء الضمان هو براءة الضامن، والضامن يربأ يف حالتني:

1- احلال األوىل: أن يربأه صاحب احلق من الضمان.

2- احلال الثانية: أن يربأ املضمون عنه من احلق، وهذا يكون بأحد أمرين:

-  أن يؤدي احلق الذي عليه.

-  أن يربأه صاحب احلق.

حكم أخذ األجرة على الضمان:

وإحسان،  إرفاق  فالضمان عقد  مقابل ضمانه،  أجًرا  عنه  املضمون  على  يشترط  أن  للضامن  ال جيوز 
وعقود اإلرفاق ال جيوز أخذ العوض عنها.

كذلك أيًضا ألن الضامن يف حال أدائه عن املضمون عنه يكون مقرًضا له، فإذا رجع على املضمون عنه 
مبثل ما أدى فقد استرد منه مثل ما أقرضه وزيادة، وهي األجر الذي شرطه، وهذا من الربا، وهو حرام.

نشاط )2(:
من خالل درس الضمان، هل يصح الضمان يف الصور التالية؟ معلاًل ملا تقوله:  

1- أتى وليد إىل صاحب بقالة احلي، وقال له: من استدان منك من أصحاب احلي فأنا أضمنه.

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

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

2- ذات يوم جاء عبد اهلل إىل السوق بصحبة ماجد، ونادى بأعلى صوته: أيها الباعة: من باع ماجًدا 
أي شيء يريده فأنا أضمنه.

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

............................................................................................................................
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الكفالة

الكفالة:

هي االلتزام بإحضار بدن من عليه مال إىل صاحبه.

أركان الكفالة:

للكفالة أربعة أركان:

1- الكفيل.

2- صاحب احلق.

3- املكفول.

4- الصيغة.

مثال يوضح الكفالة:

أراد فراس أن يقترض من زياد مااًل، فطلب كفياًل، فقال عمر: أنا كفيل ببدن فراس، أو بنفسه، وحنو 
ذلك من العبارات.

ففي هذا املثال:

الكفيل: هو عمر.  •

صاحب احلق: هو زياد.  •

املكفول: هو فراس.  •

العبارة: )أنا كفيل ببدنه أو بنفسه( هي الصيغة.  •
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تنبيه مهم:

لو قال الكفيل: أنا كفيل مباله، بدل: أنا كفيل ببدنه فهو »ضمان«، وليس كفالة.

حكم الكفالة:

الكفالة جائزة، وهي مشروعة بالكتاب والسنة واإلمجاع.

ٰى    ٌّ    ٍّ   َّ   ُّ     ِّيمح  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  الكتاب: قال تعاىل: ىمحٱ 
]يوسف: 72[. أي كفيل.

السنة: قال رسول اهلل  : »العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي«)1(، فالزعيم هو الكفيل، 
والزعامة الكفالة.

اإلمجاع: أمجع العلماء على جواز الكفالة حلاجة الناس إليها ودفع الضرر عن املدين.

والكفالة: مندوبة للكفيل؛ ملا فيها من اإلحسان، وبذل املعروف.

األمور التي تصح فيها الكفالة:

تصح الكفالة ببدن من عليه دين، أو من بيده عني مضمونة.

أمور ال تصح فيها الكفالة:

، وال من عليه حق مرتبط بشخصه، كالشاهد وحنوه؛ ألن هذه حقوق  ال تصح الكفالة ببدن من عليه حدٌّ
ال ميكن أن تستوىف من الكفيل إذا تعذر إحضار املكفول.

ما يترتب على الكفالة:

ال خيلو ما يترتب على الكفالة من حالتني:

- احلالة األوىل: إذا أحضر الكفيُل املكفوَل إىل صاحب احلق يف الوقت املحدد، ففي هذه احلالة تربأ ذمة 
الكفيل، سواء متكن صاحب احلق من استيفاء حقه منه، أم مل يتمكن.

1( أخرجه أبو داود )3565(، والترمذي )1265( وقال: حديث حسن.
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- احلالة الثانية: إذا تعذر على الكفيل إحضار املكفول يف املوعد املحدد، فإن الكفالة تنقلب ضماًنا مالًيا؛ 
فيغرم الكفيل ما على مكفوله من الدين: لقول الرسول : »الزعيم غارم«.

هل يجوز أخذ األجر على الكفالة:

الكفالة عقد من عقود اإلرفاق اليت ال جيوز أخذ األجر عليها؛ وذلك ألن الكفالة ليست مااًل وال عماًل، 
واألجر إمنا يستحق يف مقابل أحدمها.

نشاط )3(:
الضمان والكفالة عقدان لتوثيق الديون، واملحافظة على احلقوق، جتمعها أوجه شبه، وخيتلفان يف بعض   

األمور، فمن خالل دراستك هلذين العقدين، قارن بينهما بذكر أوجه الشبه، واالختالف بينهما:
أوجه االختالفأوجه الشبه

الضمان
الكفالة

التقويم:
  

س1: عرف الضمان مبيًنا حكمه.

س2: عرف الكفالة، مبيًنا حكمها.

س3: قارن بني الضمان والكفالة. 
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الدرس الرابع : الرهن والحوالة:

الرهن

تعريف الرهن: جعُل عنِي ماليٍة وثيقًة بديٍن؛ ليستوىف منها أو من مثنها إذا تعذر الوفاء.

مثال يوضح الرهن:

اشترى زيد مكنسة كهربائية من عمرو مببلغ 350 ألف لرية، ورهن هاتفه املحمول لدى البائع حىت يأتيه 
بثمن املكنسة الكهربائية.

ففي هذا املثال:

- املرهتن: عمرو )البائع والدائن(.

- الراهن: زيد )املشتري واملدين(.

- املرهون أو الرهن: )اهلاتف املحمول(.

- املرهون به: )الثمن املؤجل(.

حكم الرهن:

الرهن جائز، بدليل الكتاب والسنة واإلمجاع.

يميمح ]البقرة: 283[. ىم  الكتاب: قال تعاىل: ىمحٱ 

السنة: حديث عائشة  أن رسول اهلل  »اشترى من يهوديٍّ طعاًما إىل أجل ورهنه درَعه«)1(.

اإلمجاع: أمجع العلماء على جوازه.

1( أخرجه البخاري )250٩(، ومسلم )1603(.
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ما يصح رهنه:

هناك قاعدة يف معرفة ما يصح رهنه، وهي: »كل ما يصح بيعه جاز رهنه، وما ال يصح بيعه ال جيوز 
رهنه«؛ وعلى هذا ال يصح رهن البطاقة الشخصية أو ما يشبهها.

نشاط )1(:
بناًء على قاعدة ما يصح رهنه، بني مدى صحة الرهن يف هذه األمثلة:  

1- اشترى سلعة من بائع، مث ترك ولده عند البائع كرهن، حىت يأيت باملبلغ من البيت:

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

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

2- اشترى زيد هاتًفا حممواًل، ولكونه ال حيمل مااًل يف تلك اللحظة رهن رخصة القيادة عند البائع:

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

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

 3- اشترى سيارة، ورهن عند البائع أرًضا موقوفة، تبقى معه حىت يسدد له كامل الثمن.

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

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

لزوم الرهن:

ليس للراهن فسخ الرهن، بل يلزمه، إال إذا أذن املرهتن، سواء كان املرهون يف يده أو يف يد املرهتن، 
وذلك يعين أنه ال جيوز له بيع املرهون أو التصرف فيه مبا يؤدي إىل تلفه وفساده.

أما بالنسبة للمرهتن فالرهن يف حقه عقد جائز، جيوز له فسخه مىت شاء.
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حفظ الرهن:

على املرهتن وجوًبا أن حيافظ على الرهن إذا قبضه، فهو أمانة عنده، ويف حالة تلفه فال يضمن إال يف 
حال تعديه أو تفريطه.

مؤونة الرهن ونماؤه:

مؤونة الرهن على الراهن ألنه ملكه، ومناؤه املتصل واملنفصل له.

من له االنتفاع بالرهن:

منافع الرهن للراهن؛ ما دام مقبوًضا بيده ولو بال إذن املرهتن ألنه ملكه، وأما املرهتن فليس له االنتفاع 
بالرهن إال بإذن الراهن، ويستىن من ذلك إذا أذن الراهن للمرهتن يف االنتفاع بغري عوض، وكان ديًنا لرهن 

ناجًتا من قرض، فإنه يف هذه احلالة ال جيوز له االنتفاع مع اإلذن؛ ألنه يكون قرًضا جير منفعة وهو ربا.

فكاك الرهن وتسليمه:

ينفك الرهن إذا سدد الراهن ما عليه من الدين كاماًل، ووجب حينها تسليم الرهن للراهن.

االستيفاء من الرهن:

إذا حل الدين فقد لزم الراهن أن يؤدي دينه الذي عليه رهن، كالدين الذي ال رهن به، فإذا امتنع فله 
حالتان:

زاد منه شيء  فإن  دينه،  ويستويف  يبيعه  فإنه  الرهن،  بيع  للمرهتن يف  الراهن  أذن  إذا  األوىل:  احلال 
فللراهن، وإن بقي من الدين شيء مل يِف به الرهن فعلى الراهن.

احلال الثانية: إذا مل يأذن الراهن ببيع الرهن أجربه القاضي على الوفاء أو بيع الرهن والوفاء للمرهتن، 
فإن امتنع باعه القاضي ووىف دينه، وليس للمرهتن بيع الرهن إال بإذن صاحبه أو يتوىل القاضي بيعه.
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احلوالة

 تعريفة احلوالة: نقل الدين من ذمة املحيل إىل ذمة املحال عليه.

مثال يوضح احلوالة:

ثامر مدين لطارق مببلغ مخسني ألف لرية، وزيد مدين لثامر خبمسني ألف لرية، فأحال ثامر طارًقا على 
زيد ليقتضي منه دينه.

ففي هذا املثال املذكور:

- املحيل: ثامر.

- املحال: طارق.

- املحال عليه: زيد.

- املحال به: الدين الذي لطارق على ثامر.

- الدين املحال عليه: الدين الذي لثامر على زيد.

حكم الحوالة:

احلوالة جائزة ومشروعة، ودليل ذلك السنة واإلمجاع:

السنة: عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب  قال: »َمْطُل الَغِنيِّ ُظْلٌم؛ وإذا ُأتبَع أحُدكم على مليٍء 
فليتبع«)1(.

اإلمجاع: أمجع أهل العلم على جواز احلوالة يف اجلملة وحاجة الناس داعية هلا.

1( أخرجه البخاري )2287(، ومسلم )1564(.
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الحكمة من تشريع الحوالة:

احلوالة فيها تيسري على الناس، وإرفاق هبم، فمن حييل خيف عنه مسؤولية الدين وثقله، ومن حيال ال 
يضيع حقه ويأخذ ماله، واملحال عليه يقضي ما عليه من دين، وتربأ ذمته.

شروط الحوالة:

للحوالة حىت تصح شروط ثالثة:

الشرط األول: رضا املحيل:

- املحال عليه ال يشترط رضاه.

وأما املحال فله حالتان.

- احلالة األوىل: أن حيال على قادر على الوفاء غري مماطل، فال يشترط رضاه.

- احلالة الثانية: أن حيال على غري قادر على الوفاء كاملعسر، أو مماطل، فهنا يشترط رضاه، فإن رضي 
صحت احلوالة ولزمته، وإن مل يرض فال تلزمه.

الشرط الثاين: أن يكون املحيل مديًنا للمحال، واملحال عليه مديًنا للمحيل.

املقاصة بني  إمكانية  والقدر واألجل، حىت حتصل  يتفقا يف اجلنس  بأن  الثالث: متاثل احلقني  الشرط 
هذين الدينني.

إذا تمت الحوالة بشروطها فما الذي يترتب عليها:

يترتب على احلوالة إذا متت بشروطها ما يأيت:

تربأ هبا ذمة املحيل من الدين.    -1

2- جيب على املحال قبول احلوالة؛ إذا كان املحال عليه قادًرا على الوفاء غري مماطل، وحينها ال حيق له 
الرجوع على املحيل.

3- جيب على املحال عليه قبول احلوالة، وأداء الدين الذي عليه للمحال.
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نشاط )2(:
الصور غري    هذه  من  كل صورة  الذي جعل  السبب  بيِّن  احلوالة غري صحيحة،  فيها  التالية  األمثلة  هذه 

صحيحة:
سبب عدم صحتهااحلوالة

مائة  دين مبقدار  آخر  على  له  شخص 
ألف لرية، فأحال عليه شخص يطالبه 

مببلغ مائيت ألف لرية
زيد له على سامل دين مؤجل إىل سنة، 
بقيمة  يطالبه  الذي  ماجد  عليه  فأحال 

سلعة اشتراها منه بثمن حالٍّ

التقويم:
  

س1: وضح املقصود بكل مصطلح من هذه املصطلحات بتعبري من إنشائك مستفيًدا مما درسته:

-  الرهن.

- احلوالة.

س2: إذا متت احلوالة بشروطها ترتب على ذلك أمور، اذكر اثنني منها.

س3: اذكر مثااًل حلوالة صحيحة. 
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لح والشفعة الدرس الخامس : الصُّ

الصلح
لح: عقد يتوصل به إىل موافقٍة بني متخاصمني إهناًء للزناع. تعريف الصُّ

لح:
ُ

حكم الّص

الصلح جائز ومشروع بالكتاب والسنة واإلمجاع:

ينيمح ]احلجرات: ٩[، وقوله  ىن  نن  من  زن  رن  مم  الكتاب: قال تعاىل: ىمحٱ 
يمح  ]النساء: 128[. مه  جه  تعاىل: ىمحٱ 

السنة: عن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب  قال: »الصلُح جائٌز بنَي املسلمني إال صلًحا َأَحلَّ حراًما 
َم حالاًل«)1(. أو َحرَّ

اإلمجاع: فقد أمجعت األمة على جواز الصلح.

أقسام الصلح:

القسم األول: صلح على إقرار:
َعى عليه مِقًرا حبق خصمه، ومن صوره: وذلك بأن يكون املدَّ

1 – الصلح عن الدين احلالِّ ببعضه: وهو أن يدعي شخص على آخر ديًنا، فيقر املدعي، فيصح ذلك؛ ألنه 
جائز التصرف وله حق التنازل عن بعض حقه.

2 – الصلح عن الدين املؤجل ببعضه حاالًّ: وهو أن يكون لشخص على آخر دين مؤجل، فيعجل املدين قضاءه؛ 
مقابل أن يضع الدائن بعضه، وهذا الصلح جائز؛ ألن األصل يف املعامالت احلل، وال دليل على املنع منه، 

بشرط أال يكون مشروًطا يف العقد.

1( أخرجه الترمذي )1352(، وقال: حديث حسن صحيح.
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القسم الثاين: صلح على إنكار:
وهو ادعاء شخص على آخر عيًنا أو ديًنا أو منفعة فينكر ما ادعاه مث يتصاحلا على أن يدفع املدعى عليه 

للمدعي مبلًغا من املال إلهناء اخلصومة.

وحكم هذا الصلح خيتلف حبسب حال الشخص:

فإن كان أحدمها يعلم أنه على غري احلق فالصلح حمرم يف حقه، وحيرم عليه ما أخذ من املال، ويعد 
هذا من أكل مال الغري بالباطل.

وإن كان كل منهما يعتقد أنه على حق، فال إمث على أي منهما، والصلح جائز بينهما، لعموم قول النيب 
: »الصلح جائز بني املسلمني«)1(.

نشاط )1(:
بالتعاون مع زمالئك؛ وضح ما نوع الصلح يف كل مثال من هذه األمثلة:  

نوع الصلحاحلالة
ادعى ماجد على صاحل ديًنا مقداره عشرون 
أنه  إال  الدين  فأقر صاحل هبذا  لــرية،  ألف 
عاجز عن سداد ذلك املبلغ كاماًل، فتصاحلا 
ــؤدي لــه مخــســة عــشــر ألـــف لــرية  عــلــى أن يـ

ويسقط عنه الباقي
ادعى علي على رضوان ديًنا مقداره مخسون 
ألف لرية، فأنكر رضوان هذا الدين، فأراد 
أن  رضــوان  فعرض  للقاضي،  الشكوى  علي 
يعطيه ثالثني ألف لرية، وينهي اخلصومة، 

فوافق علي على ذلك.

1( أخرجه الترمذي )1352(، وقال: حديث حسن صحيح.
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نشاط )2(:
وأنت عائد من املسجد، وجدت جارين من جريانك يتخاصمان حول دين ألحدمها على اآلخر مقداره مثانية   

آالف لرية، وكان املدين مقًرا باملبلغ لكنه ال ميلك كل هذا املبلغ للسداد، فما احللول اليت ميكن أن تطرحها 
إلهناء اخلصومة بني جاريك؟

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

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

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

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

نشاط )3(:
األمر    ينتهي  أن  زميلك  فــأراد صديق  لزميلك،  احلق  وكان  له،  مع صديق  مالية  مشكلة  لزميلك  وقعت 

باملصاحلة، فطلب صديقك نصيحتك يف هذا األمر، فبماذا ستنصحه؟

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

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

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

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



258

الشفعة

تعريف الشفعة: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مايل، بثمنه الذي 
استقر عليه العقد.

مثال يوضح الشفعة:
اشترك زياد وخالد يف أرض، حبيث كان لكل شخص منهما نصف تلك األرض، وكانت حصة كل واحد 
منهما مشاعة - أي غري معينة - فباع زياد نصيبه إىل عمرو بثالمثائة ألف لرية، فلخالد يف هذه احلالة أن 

يأخذ هذا النصيب املباع بالثمن الذي بيع به من خالد، وهو ثالمثائة ألف لرية.

ففي هذا املثال:
- الشفيع: خالد.

- املشفوع له: زياد.

- املشفوع فيه: نصيب خالد من األرض.

حكم الشفعة:
الشفعة حق ثابت بالسنة واإلمجاع.

ْفَعِة يف كلِّ ما مل ُيْقَسْم،  السنة: حديث جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنه قال: »قضى رسوُل اهلل  بالشُّ
فإذا وقعِت احلدوُد وصرفت الطرُق فال شفعَة«)1(.

وأما اإلمجاع: فقد أمجع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك يف اجلملة.

فيما تثبت الشفعة:

الشفعة تثبت فقط يف العقار غري املقسوم، وما اتصل به، كاألرض والدار والبستان املشترك بني شخصني 
فأكثر إذا كان نصيب كل من الشريكني مشاًعا )أي غري معني(.

1( أخرجه البخاري )2257(.
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شروط الشفعة:

أن يكون انتقال نصيب املشفوع عليه إىل اآلخر عن طريق عقد معاوضٍة، وهو البيع وما يف معناه، فإن   -1
انتقل بغري عوض كاهلبة فال تصح شفعة.

2- أن يبادر الشفيع إىل طلب الشفعة حبسب اإلمكان من حني علمه ببيع شريكه لغريه.

أن يشتري الشفيع كل احلصة من شريكه، وأما إذا أراد أن يشتري بعض احلصة مل يكن له حق الشفعة.  -2

نشاط )4(:
من خالل دراستك للشفعة، بني مدى ثبوت الشفعة من عدمها يف احلاالت التالية، مع بيان السبب:  

السببحكم الشفعةاحلالة

شخصان مشتركان يف خيت سياحي، 
يشعر  أن  دون  نصيبه  أحــدمهــا  بـــاع 

صاحبه، فلما علم طلب الشفعة.

إحدامها  أرض  قطعتا  هلما  شخصان 
جبوار األخرى، لكن كل واحدة مستقلة 
عــن األخـــرى، فباع أحــدمهــا أرضــه، 

فلما علم اآلخر طلب الشفعة.

باع  بينهما،  مشتركة  أرض  لشخصني 
شريكه  كــان  بينما  نصيبه،  أحــدمهــا 
يوًما  بعد عشرين  فلما رجع  مسافًرا، 

علم بأمر البيع، فطلب الشفعة.
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التقويم:
  

س1: عرف كاًل من: )الصلح( و)الشفعة( بتعريف من إنشائك مستفيًدا من التعريفات املوجودة يف 
الدرس.

س2: اذكر مثالني على الصلح على اإلقرار.

س3: اذكر مثااًل للشفعة، مبيًنا من املثال الشفيع، واملشفوع عليه، واملشفوع فيه.
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الدرس السادس : الَجَعالة والغصب

اجلعالة
تعريف اجَلَعالة: هي التزام ِعَوض معلوم على عمل مباح معني أو جمهول.

مثال يوضح اجلعالة:
أن يقول من أضاع ساعة: من وجد يل ساعيت فله ألف لرية.

حكم الجعالة:

اجلعالة جائزة ومشروعة، ودليل ذلك الكتاب والسنة:

ٰى    ٌّ   ٍّ   َّ   ُّ     ِّيمح ]يوسف: 72[. ٰر  ٰذ  الكتاب: قال تعاىل: ىمحٱ 
السنة: عن أيب سعيد اخلدري  : أن ناًسا من أصحاب رسول اهلل  أتوا حًيا من أحياء العرب فلم 
ُيْقُروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك، فقالوا: هل فيكم راٍق؟ فقالوا: مل تقرونا فال نفعل حىت جتعلوا 
لنا ُجْعاًل، فجعلوا هلم قطيع شياه، فجعل رجل يقرأ بأم القرآن، وجيمع بزاقه ويتفل، فربأ الرجل، فأتوهم 
بالشاء، فقالوا: ال نأخذها حىت نسأل عنها رسول اهلل ، فسألوا النيب ، فقال: »وما أدراك أهنا رقيٌة؟! 

خذوها، واضربوا يل معكم بسهٍم«)1(.

حكمة مشروعية الجعالة:

من أجل التوسيع على الناس أباح اهلل اجلعالة، فإنَّ حاجة الناس قد تدعو إليها لرد ما ضاع، أو للقيام 
بعمل ال يقدر عليه اجلاعل وال جيد من يتطوع به، وال جيوز اإلجارة عليه جلهالته، فأجازت الشريعة اجلعالة 

توسعة وختفيًفا على الناس.

1( أخرجه البخاري )5736(، ومسلم )2201(.
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الفرق بين الجعالة واإلجارة:

تتشابه اجلعالة مع اإلجارة يف عدة وجوه، وتفارقها يف وجوه أخرى، وإليك ما ختتص به اجلعالة وتفارق 
فيه اإلجارة:

1 - صحة اجلعالة على عمل جمهول يعسر ضبطه وتعيينه كرد مال ضائع، خالًفا لإلجارة.

2 - صحة اجلعالة على عامل غري معني.

3 - كون العامل ال يستحق اجلعل إال بعد متام العمل.

4 - ال يشترط يف اجلعالة تلفظ العامل بالقبول.

5 - اجلعالة عقد غري الزم، خالًفا لإلجارة.

بعض أحكام الجعالة:

1- اجلعالة عقد جائز، لكل واحد منهما فسخها قبل الشروع يف العمل، فإذا شرع يف العمل، فإن كان الفسخ 
من العامل مل يستحق شيًئا؛ ألنه مل يأت مبا شرط عليه، وإن كان الفسخ من اجلاعل فال خيلو األمر من 

ثالث حاالت:

احلالة األوىل: أن يكون الفسخ قبل شروع العامل يف العمل؛ فال شيء للعامل.  •

احلالة الثانية: أن يكون الفسخ بعد شروع العامل وقبل انقضاء العمل؛ فللعامل هنا أجرة املثل.  •

احلالة الثالثة: أن يكون الفسخ بعد انقضاء العمل فال يصح، وللعامل اجلعل كاماًل.  •

2- يصح أن يكون اجلعل مبلًغا حمدًدا، كما جيوز أن يكون نسبة معلومة.

مثال األول: أن جيعل ملن وجد حمفظته 200 لرية.  •

مثال الثاين: أن جيعل ملن وجدها ربع ما فيها.  •
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نشاط )1(:
هذه ثالث صور، عليك التمييز منها بني من يستحق العوض، ومن ال يستحق العوض، مع بيان السبب:  

السبباحلكماحلالة

فله  الضائع  هاتفه  وجد  من  أن  أعلن شخص 
ألفا لرية، فسمعه زياد فبحث فلم جيده.

املفقودة  دراجته  وجــد  من  أن  يعلن  من  مسع 
فوجدها  عنها  فبحث  لــرية،  آالف  عشرة  فله 

حمطمة، وسلمها لصاحبها.

مكتبيت  نظفت  إذا  ــارق،  طـ يــا  شــخــص:  قــال 
أعطيتك ألف لرية، فقام ونظفها.

 

الغصب

تعريف الغصب: االستيالء على مال الغري قهًرا بغري حق.

حكم الغصب:

الغصب حرام، وهو كبرية من كبائر الذنوب.

ودليل حترمي الغصب الكتاب والسنة واإلمجاع:

يمح ]النساء: 2٩[. ٰى       ٌّ       ٍّ      َّ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  الكتاب: قال تعاىل: ىمحٱ 

َقُه من  السنة: عن  سعيد بن زيد  قال: مسعت رسول اهلل  يقول: »من أخذ شرًبا من األرِض ُطوِّ
َقه من سبِع أرضنَي«)1(. سبِع َأَرِضنَي«، و»من ظلم قْيَد شرٍب من األرِض طوِّ

اإلمجاع: أمجع املسلمون على حترمي الغصب يف اجلملة.

1( أخرجه البخاري )2453(، ومسلم )1612(.
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رد المغصوب:

جيب على الغاصب رد املغصوب ملالكه يف املحل الذي غصبه فيه إن قدر عليه، وال جيرب املالك على قبول 
عوضه ولو بذل الغاصب أكثر من قيمته.

كيفية ضمان املغصوب:
1- جيب على الغاصب رد املغصوب بعينه؛ فإن تلف يف يده فإن كان له ِمْثل رده كالثالجات اجلديدة، وإال فريد 

قيمته يوم تلفه كاألشياء املستعملة.

2- إذا كان املغصوب مما يؤجر يف العادة كالبيوت فيضمن الغاصب أجرة املغصوب مدة بقائه عنده - بغض 
النظر هل انتفع به أم ال - وذلك لكونه فوَّت منفعته على صاحبه.

3- يلزم الغاصب رد املغصوب بزيادته ومنائه، سواء أكانت هذه الزيادة والنماء منفصلة أم متصلة.

فلو غصب نقوًدا فربح فيها، أو غصب بقرة فسمنت أو ولدت فيجب رد املغصوب مع زيادته املتصلة به أو 
املنفصلة عنه.

4- عند حصول العيب باملغصوب وهو عند الغاصب، فيجب رده مع ضمان النقص احلاصل يف قيمته بسبب 
العيب.

نشاط )2(:
بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب ما احلكمة من حترمي الغصب.  

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

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

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

نشاط )3(:
بني ما الواجب أن يرد الغاصب يف هذه احلاالت:  
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أ- غصب سيارة جديدة فأتلفها.

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

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

ب- غصب ثالجة مستعملة فتلفت يف يده.

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

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

ج- غصب سيارة خمصصة لإلجيار، واستمرت معه شهًرا كاماًل؟

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

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

التقويم:
س1: عرف كاًل مما يلي بتعريف من عندك مستفيًدا من التعريف املعطى:  

أ  - اجلعالة.

ب- الغصب.

س2:  اذكر ثالثة أشياء مما ختتص به اجلعالة، وتفارقها هبا اإلجارة.

س3: من إنشائك ومستفيًدا مما ذكر يف الدرس ما احلكمة من إباحة اجلعالة؟
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الدرس السابع : الهبة والوقف والوصية

اهلبة
تعريف اهلبة: هي متليك املال من جائز التصرف يف احلياة بال عوض.

حكم الهبة:

اهلبة مستحبة إذا قصد هبا وجه اهلل.

والدليل على ذلك من السنة: عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أنَّ رسول اهلل  قال: »هتادوا حتابوا«)1(.

حكم قبول الهدية:

قبول اهلدية جائز، وأما صدقة التطوع فيكره أخذها لغري املحتاج.

حكم الهبة لغير المسلم، وحكم قبولها منه:

ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  اإلهداء لغري املسلم جائز، كما جتوز الصدقة عليه، قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 
يمح  ىق  يف  ىف  يث  نثىث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب 

]املمتحنة: 8[.

وإن كانت اهلدية منه فيستحب قبوهلا، فعن علي  قال: »أهدى كسرى لرسول اهلل  فقبل منه، 
وأهدى له قيصر فقبل منه، وأهدت له امللوك فقبل منها«)2(.

هبة الوالدين ألوالدهما:

على األب واألم وجوًبا العدل يف أوالدمها يف اهلبة؛ ذكورهم وإناثهم، فلو خصَّ بعضهم هبا، أو فاضل 
1( أخرجه البخاري يف األدب املفرد )5٩4(، قال ابن حجر يف بلوغ املرام: إسناده حسن )٩62(.

2( أخرجه الترمذي )1576(.
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النعمان بن بشري رضي اهلل عنه، حيث قال:  بينهم يف العطاء دون رضاهم مل يصح ذلك، وذلك حلديث 
أعطاين أيب عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: ال أرضى حىت ُتشهد رسول اهلل ، فأتى رسوَل اهلل ، فقال: 
إين أعطيت ابين من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتين أن ُأشهدك يا رسول اهلل، قال: »أعطيت سائر ولدك 

مثل هذا؟«، قال: ال، قال: »فاتقوا اهلل واعدلوا بني أوالدكم«، قال: فرجع فرد عطيته)1(.

نشاط )1(:
بالتعاون مع زمالئك؛ وضح ما احلكمة من إجياب الشرع للعدل بني األوالد؟  

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

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

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

الرجوع في الهبة:

إذا قبض املوهوب اهلبة، فال جيوز للواهب الرجوع فيها، إال الوالد فيجوز له الرجوع فيما يعطي ولده، 
والدليل على عدم جواز الرجوع يف اهلبة قوله : »العائد يف هبته كالكلب يقيء مث يعود يف قيئه«)2(.

الهبة في مرض الموت:

اهلبة يف هذه احلالة تسمى عطية.

فإذا كان املرء يف مرض املوت املخوف وأراد أن يهب فإن عطيته هلا حكم الوصية، فال يصح أن يعطي 
وارًثا من ورثته إال إذا رضي بقية الورثة، وال يصح أن يعطي عطية تزيد على ثلث ماله، ولو لغري وارث إال إذا 

أجازها الورثة.

1( أخرجه البخاري )2587(.
2( أخرجه البخاري )258٩(، ومسلم )1622(.
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نشاط )2(:
دوا بعض احلكم من إباحة اإلهداء لغري املسلم، وجواز قبول هديته.   بالتشارك مع زمالئك، عدِّ

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

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

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

الوقف
تعريف الوقف: هو حبُس عني ميكن االنتفاع هبا مع بقائها، تقرًبا إىل اهلل تعاىل.

حكم الوقف:

هو من األعمال املستحبة، واألصل فيه، ما ورد عن عمر ، أنه أصاب أرًضا خبيرب، فقال: يا رسول 
اهلل، أصبُت أرًضا خبيرب، مل أصب مااًل قط أنفس عندي منه، فما تأمرين؟ قال: »إن شئَت حبست أصلها، 

قت هبا«، فتصدق هبا عمر أنه ال يباع أصلها وال يوهب وال يورث«)1(. وتصدَّ

وعن أيب هريرة  أن النيب  قال: »إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو 
علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له«)2(، فاملقصود بالصدقة اجلارية: الوقف.

مثال الوقف:

من األمثلة اليت توضح الوقف:

العقارات اليت يوقفها أصحاهبا لُيستفاد من َريعها يف وجوه الرب، كمن يوقف مبًنى ُيؤجر على الناس، 
وتصرف أجرته ملدرسة حتفيظ القرآن الكرمي.

1( أخرجه البخاري )2772(، ومسلم )1632(، واللفظ للبخاري.
2( أخرجه مسلم )1631(.
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أنواع الوقف:

ينقسم الوقف من حيث استحقاق منفعته إىل نوعني رئيسني وكالمها مشروع:

ري أو األهلي أو العائلي: النوع األول: الوقف الذُّ

وهو ما جعل استحقاق ريعه للواقف نفسه أو ذريته وأحفاده وأسباطه وحنوهم من قرابته، فمصرف الوقف 
حمصور على الواقف وقرابته، وليس على جهة بر عامة.

النوع الثاين: الوقف اخلريي أو العام:

واملساكني،  كالفقراء،  معينني  أشخاص  على  أكان  سواء  والــرب،  اخلري  وجوه  يف  ريعه  يصرف  ما  وهو 
واملستشفيات،  واملــدارس،  العامة، كاملساجد،  الرب  أم كان على جهة من جهات  العلم،  واليتامى، وطالب 

واملكتبات، واألربطة، والدعوة، ومتهيد الطرق وغريها مما ينتفع به عامة الناس.

نشاط )3(:
هذان احلديثان كل واحد منهما دليل على نوع من نوعي الوقف املذكورين آنًفا، أرجع كل دليل للنوع الذي   

يدل عليه:

1- عن ابن عمر : أن عمر بن اخلطاب أصاب أرًضا خبيرب، فأتى النيب  يستأمره فيها، فقال: 
يا رسول اهلل، إين أصبت أرًضا خبيرب مل أصب مااًل قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: »إن شئت 
حبست أصلها، وتصدقت هبا«، قال: فتصدق هبا عمر، أنه ال يباع، وال يوهب، وال يورث، وتصدق هبا يف 

الفقراء، ويف القرىب ويف الرقاب، ويف سبيل اهلل، وابن السبيل، والضيف)1(.

 هذا احلديث دليل على الوقف ..........................................................................

2- عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال: كان أبو طلحة أكثر األنصار باملدينة مااًل من خنل، وكان أحب 

أمواله إليه بريحاء، وكانت مستقبلة املسجد، وكان رسول اهلل  يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، قال 
خميمح ]آل عمران: ٩2[، قام  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  أنس: فلما أنزلت هذه اآلية: ىمحٱ 

1( أخرجه البخاري )2737(، ومسلم )1632(.
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يل  ىل  مل  خل  أبو طلحة إىل رسول اهلل  فقال: يا رسول اهلل، إن اهلل تبارك وتعاىل يقول: ىمحٱ 
خميمح ]آل عمران: ٩2[، وإن أحب أموايل إيل بريحاء، وإهنا صدقة هلل؛ أرجو برها  حم  جم 

وذخرها عند اهلل، فضعها يا رسول اهلل حيث أراك اهلل، قال: فقال رسول اهلل: »بخ! ذلك مال رابح، 
ذلك مال رابح! وقد مسعت ما قلت، وإين أرى أن جتعلها يف األقربني«، فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول اهلل، 

فقسمها أبو طلحة يف أقاربه وبين عمه)1(.

هذا احلديث دليل على الوقف ..........................................................................

شروط الوقف:

لصحة الوقف ثالثة شروط:

1- كون الوقف من مالك جائز التصرف، وهو املكلف الرشيد.

2- أن يكون الوقف على جهة بر، كاملساكني واملساجد واألقارب املسلمني.

3- أن يكون الوقف يف عني جيوز بيعها وميكن االنتفاع هبا مع بقاء عينها.

انعقاد الوقف:

الوقف ينعقد بكل قول أو فعل يدل عليه، وال يفتقر الوقف إىل حكم قاض، وهو عقد الزم ال حيق للواقف 
أن يرجع فيه بعد انعقاده.

التصرف في الوقف:

بعد انعقاد الوقف فإنه خيرج من ملك الواقف، فال جيوز له وال لغريه التصرف فيه ببيع أو هبة، أو 
حنومها.

كما جيب أن يعمل يف الوقف بشرط الواقف، فلو وقف أرًضا لُيبىن عليها مسجٌد فال جيوز أن يبىن عليها 
مدرسة، وال جيوز إبدال الوقف بغريه إال إذا كان يف ذلك مصلحة، مثل مسجد هجر الناس موضعه فيجوز أن 

1( أخرجه البخاري )1461(، ومسلم )٩٩8(.
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تباع أرضه وُيشترى هبا أرض يف مكان آخر لتكون مسجًدا.

ناظر الوقف:

ناظر الوقف هو من يتوىل رعاية الوقف ويشرف عليه، ويصرف ريعه للمستحقني، وإذا اشترط الواقف 
ناظًرا بعينه وجب العمل بشرطه، كما جيب العمل بشرط الواقف يف األجر املستحق على النظارة، وجيب على 

الناظر أن يتقي اهلل وحيسن الوالية على الوقف ألنه أمانة.

أهمية األوقاف وأثرها:

البالغ يف استمرار املسرية العلمية،  األوقاف من أهم مصادر الدخل يف املجتمع اإلسالمي، وهلا األثر 
والربامج الدعوية إىل اهلل، ورعاية األيتام واألرامل، والفقراء واملساكني، وبناء اجلامعات واملدارس واملكتبات 
العامة، وكفالة املعلمني وطالب العلم، وبناء املساجد، وغري ذلك مما يعترب شريان احلياة الذي ال ينقطع، 
وروحها اليت تنبض؛ وهلذا حث عليها اإلسالم، وهي أحد أبرز معامل احلضارة اإلسالمية اليت أدهشت العامل. 

 

الوصية

تعريف الوصية: متليك مضاف ملا بعد املوت بطريق التربع.

حكم الوصية:

األصل فيها أهنا مستحبة، فيشرع للمسلم أن يتربع بشيء من ماله وصيًة، ينفق يف وجوه الرب بعد موته، 
ليصل إليه ثواب ما وصى به.

هذا هو األصل، لكن قد تكون الوصية واجبة، أو مكروهة، أو حمرمة، وبيان ذلك فيما يأيت:

الوصية الواجبة:

جتب الوصية إذا كان على اإلنسان حقوق واجبة مل يؤدها، كمن عليه دين ال بينة عليه وال أحد يعرفه إال 
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اهلل سبحانه وتعاىل وصاحب الدين، فهنا جيب على املوصي أن يوصي بسداد دينه، أو زكاة مل يدفعها، أو 
حنو ذلك، فيجب عليه أن يوصي بأداء تلك احلقوق الواجبة.

الدليل:
عن عبد اهلل بن عمر : أن رسول اهلل  قال: »ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتني 

إال ووصيته مكتوبة عنده«)1(.

الوصية المكروهة:

وتكون هذه الوصية إذا كان مال املوصي قلياًل وكان ورثته حمتاجني؛ ألنه بوصيته سيضيق على الورثة.
الدليل:

قول رسول اهلل  لسعد بن أيب وقاص رضي اهلل عنه حني أراد أن يوصي: »إنك أن تدع ورثتك أغنياء 
خري من أن تدعهم عالة يتكففون الناس يف أيديهم«)2(.

الوصية المحرمة:

واملراد هبا ما ال جتوز، ويأمث صاحبها، وهي اليت اشتملت على أمور منهي عنها، ومن ذلك:
- أواًل: أن يوصي بزيادة عن ثلث ماله، فإنه ال جيوز له ذلك.

الدليل:
قول رسول اهلل  يف حديث سعد: »فالثلث، والثلث كثري«)3(.

. ثانًيا: أن تكون الوصية لوارث، فهنا تصري حمرمة؛ ألهنا معصية هلل ورسوله -
الدليل:

عن عمرو بن خارجة   أن النيب  خطب على ناقته فسمعته يقول: »إن اهلل أعطى كل ذي حق حقه، 
فال وصية لوارث«)4(.

1( أخرجه البخاري )2738(، ومسلم )1627(.
2( أخرجه البخاري )2742(، ومسلم )1628(، واللفظ للبخاري.

3( أخرجه البخاري )2742(، ومسلم )1628(.
4( أخرجه أبو داود )2870(.
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العمل يف هاتني احلالتني:
ال تنفذ الوصية يف القدر املحرم إال إذا أجازها الورثة بعد موته.

مباذا تثبت الوصية:
تثبت الوصية بشيئني:

 1- اإلشهاد.

2- الكتابة املعروفة خبط املوصي.

من أحكام الوصية:
1- ال تصح الوصية ألحد من الورثة.

2- الوصية ال تصح بأكثر من ثلث ما ميلك ملن له وارث، إال إذا أجاز الورثة ذلك، أما إذا مل يكن له وارث 
فتصح باملال كله.

هئيمح ]النساء: 12[. مئ  3- حترم الوصية إذا كان قصد املوصي املضارة بالورثة؛ لقوله تعاىل: ىمحٱ 

4- جيوز للموصي أن يرجع يف وصيته أو بعضها، وله نقضها؛ ألهنا ال تلزم إال باملوت.

5- يستحب للموصي أال يصل إىل الثلث يف وصيته.

نشاط )4(:
قارن بني كل من الوقف والوصية.  

الوصيةالوقف
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التقويم:
س1: عرف ما يلي بتعبري من إنشائك، حبسب فهمك ملا جاء يف الدرس:  

- الوقف.

-  اهلبة.

- الوصية.

س2: وضح حكم اهلبة يف مرض املوت للوارث، وهل يصح أن يعطي املريض مرض املوت عطية تزيد 
على ثلث ماله؟

س3: قارن بني الوصية الواجبة، والوصية املكروهة.
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َقطة الدرس الثامن : الوكالة والعاريَّة واللُّ

الوكالة
تعريف الوكالة: تفويض شخٍص غرَيه ليقوم مقامه فيما تدخله النيابة، من حقوق اهلل تعاىل، وحقوق 

اآلدميني.

مثال يوضح الوكالة:
أراد حممٌد شراء بيت يف مسقط رأسه، ولكنه كان مسافًرا، فوكل أخاه عامًرا لشراء البيت.

- املوكل: حممد.

- الوكيل: عامر.

- املوكل فيه: شراء البيت.

حكم الوكالة:

الوكالة مشروعة وجائزة، ودليل ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع :

خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  الكتاب: قال تعاىل: ىمحٱ 
مظيمح]الكهف: 1٩[. حط  مض 

السنة: وكل النيب  عروة الباِرِقيَّ يف شراء الشاة)1(.
اإلمجاع: أمجعت األمة على جواز الوكالة.

الحكمة من مشروعية الوكالة:

الناس، وسد حاجاهتم، ودفع احلرج عنهم، فقد  الوكالة من حماسن اإلسالم، ففيها رعاية مصاحل 
تتوفر القدرة واخلربة والكفاءة عند إنسان دون غريه.

1( أخرجه البخاري )3642(.
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وكل إنسان حبكم ارتباطه بغريه قد تكون له حقوق، أو تكون عليه حقوق، فإما أن يباشرها بنفسه أخًذا 
وعطاًء، أو يتوالها عنه غريه، وليس كل أحد قادًرا على مباشرة أموره بنفسه لعجزه، أو مرضه، أو شغله، 
أو غيبته وحنو ذلك من األعذار. ألجل هذه األمور وغريها شرع اهلل الوكالة، وأباح لإلنسان توكيل غريه يف 

أموره، ليقوم هبا نيابة عنه.

شروط الوكالة:

1- يشترط يف كل من الوكيل واملوكل أن يكون جائز التصرف، بالًغا، عاقاًل، رشيًدا. فال تصح وكالة املجنون 
والصيب.

ل. ل فيه ملًكا للموكِّ 2- أن يكون الشيء املوكَّ

3- أن يكون العمل املوكل فيه عماًل مباًحا، فال جيوز التوكيل يف األمور املحرمة.

4- أن يكون العمل املوكل فيه عماًل تدخله النيابة، فال تصح الوكالة فيما ال تدخله النيابة من حقوق اهلل تعاىل، 
كالطهارة والصالة.

نشاط )1(:
هذه أمثلة لوكاالت غري صحيحة، بسبب فقدها لشرط أو أكثر من شروط الوكالة، تعاون مع زمالئك يف   

ذكر الشرط الذي ُفِقَد حىت استحالت الوكالة غري صحيحة:
الشرط املفقودمثال لوكالة غري صحيحة

ل عمر ساملًا يف بيع سيارة غصبها من جاره وكَّ

ل زيدـ  والذي يبلغ العاشرة من عمرهـ  عامًرا يف  وكَّ
بيع مزنله الذي ورثه من والده

ل حممًدا علًيا يف بيع مزنل أخيه بدون علمه  وكَّ
وال إذنه

ل زياد بكًرا يف بيع زجاجات من مخر  وكَّ
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حكم توكيل الوكيل:

ل، سواء أكان اإلذن لفظًيا؛ كأن يقول: )أذنت لك  ل فيه إال إن أذن له املوكِّ ل فيما ُوكِّ ال جيوز للوكيل أن يوكِّ
أن توكل غريك يف العمل(، أو عرفًيا؛ كأن يكون من عادة الناس التوكيل يف هذا العمل، وعدم قيام الشخص 

نفسه بالعمل.

نشاط )2(:
اذكر مثااًل على اإلذن العريف يف التوكيل.  

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

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

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

ما يدخل في عقد الوكالة:

يدخل يف عقد الوكالة كل األعمال التابعة عرًفا للعمل املوكل فيه، فلو وكله ببيع دراجته النارية فله أن 
يركبها، وله أن يقودها إىل موضع بيع الدراجات، وله إعطاؤها ملن يريد شراءها ليجرهبا، وله أن يضعها يف 
أحد املعارض املوثوقة لعرضها للبيع، وحنو ذلك من األعمال اليت تدخل يف العرف تبًعا للعمل املوكل فيه، ما 
مل ينص املوكل على عدم القيام ببعض األعمال، كما لو قال: بع دراجيت، ولكن ال تعرضها يف حمل للبيع، بل 

بعها بنفسك.

أخذ األجرة على الوكالة:

تلك  واملوكل، لكن يشترط يف  الوكيل  الوكالة؛ ألهنا مقابل عمل وبرضا كل من  جيوز أخذ األجرة على 
األجرة أن تكون معلومة، سواء أكانت معينة، وذلك كأن يقول: وكلتك لشراء مزنل يف البلد الفالنية، ولك 
عشرون ألف لرية، أو كانت نسبة مئوية، كأن يقول: وكلتك لبيع حمصويل من القمح على أن لك مخًسا يف 

املائة من القيمة.
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نوع عقد الوكالة:

الوكالة عقد جائز، لكٍل من الطرفني فسخه مىت شاء، بشرط أال يترتب على ذلك الفسخ ضرر على 
الطرف اآلخر.

متى تبطل الوكالة:

تبطل الوكالة مبوت أحد الطرفني، أو جنونه، أو فسخه هلا، أو عزله ِمْن ِقَبل املوكل، أو احلجر عليه 
لسفهه.

ضمان الوكيل:

ط أو تعدى. ل فيه، ال يضمن، إال إذا فرَّ الوكيل أمني فيما وكِّ

نشاط )3(:
بالتعاون مع زمالئك؛ اذكر مثااًل على تعدي الوكيل، وآخر على تفريطه:  

مثال على تفريط الوكيلمثال على تعدي الوكيل
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العاريَّة

ة: هي إباحة االنتفاع بالشيء مع بقاء عينه. تعريف العاريَّ

مثال يوضح العارية:

أن يستعري حممد من خالد كتاًبا يقرأه ويعيده له.

ة:
َ
حكم العارّي

العارية مستحبة ومندوب إليها، وهي مشروعة بالكتاب والسنة واإلمجاع.

ىتيمح ]املاعون: 7[ ؛ قال ابن عباس وابن مسعود: هي العواري؛  الكتاب: قال تعاىل: ىمحٱنت 
وهي مجع عاريَّة.

د؟  السنة: عن صفوان بن أمية  أن النيب  استعار منه أدرًعا يوم حنني، فقال: أغصًبا يا حممَّ
قال: »بل عاريٌة مضمونٌة«)1(.

اإلمجاع: أمجع الفقهاء على مشروعيتها.

صيغة العارية التي تصح بها:

العارية تصح بكل قول أو فعل يدل عليها.

حكمة مشروعية العارية:

ليدفع  مــااًل  ميلك  وال  يتملكها،  أن  يستطيع  ال  وهو  األعيان،  من  بعني  االنتفاع  إىل  اإلنسان  قد حيتاج 
أجرهتا، وبعض الناس قد ال تقوى نفسه على اهلدية أو الصدقة.

هلذا شرع اهلل العارية قضاًء حلاجة املستعري، مع حصول األجر للمعري ببذل املنفعة ألخيه مع بقاء العني له.

1( أخرجه أبو داود )3562(، وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة )2/20٩(.
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شروط صحة العارية:

1- أن تكون العني املعارة ملًكا للمعري.

2- أن يكون املعري خمتاًرا غري مكره.

3- أن تكون العني املعارة فيها منفعة مباحة.

نشاط )4(:
اذكر أربعة أمثلة لعارية صحيحة بناء على التعريف، وشروط العارية:  

................................................................................. -1

.................................................................................  -2

.................................................................................  -3

.................................................................................  -4

نوع عقد العارية:

العارية عقد جائز، فيجوز لكل واحد من الطرفني فسخها، إال إذا ترتب على ذلك ضرر على الطرف 
اآلخر.

ضمان العارية:

إذا تلفت العارية بيد املستعري فعليه ضماهنا، لكن ال يدخل يف الضمان التلف الناشئ عن االستعمال املعتاد 
الذي رضيه املعري.
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اللَُّقطة
 تعريف اللقطة: هي املال الضائع من صاحبه يلتقطه غريه.

حكم االلتقاط:

إذا وجد الشخص مااًل ال يعرف صاحبه، فإن األمر ال خيلو من ثالث حاالت:
األوىل: وهي حالة يستحب فيها االلتقاط، وذلك أن يعلم هذا الشخص من نفسه األمانة إذا أخذ اللقطة، 

والقدرة على تعريفها، فإنه يستحب له التقاطها، وإيصاهلا لصاحبها.
الثانية: وهي حالة حيرم فيها االلتقاط، وذلك أن يعلم الشخص من نفسه عدم القدرة على حتمل األمانة.
الثالثة: حالة جيب فيها االلتقاط، وذلك إذا ما كان هذا املال يف مكان خموف، كأن يكون يف مكان يكثر 
فيه اللصوص، فإنه يف هذه احلالة جيب عليه أخذ املال إذا استطاع؛ ألنه من حفظ املال الذي أمرنا اهلل به، 
ولكن ال جيب عليه أن يعرفه، بل له أن يعطيه من يثق فيه ليعرفه، أو يعطيه اجلهات املسؤولة عن حفظ املال، 

وإرجاعه إىل أصحابه.

أنواع المال الملتقط، وحكم كل نوع:

النوع األول:
ماٌل يعلم أن صاحبه تركه رغبة عنه، كاألثاث القدمي الذي يرمي به صاحبه، فهذا جيوز أخذه وال حيتاج 

إىل تعريفه.

النوع الثاين:
ماٌل ال تتبعه مهة أوساط الناس، كمبلغ مايل يسري، فهذا النوع جيوز أخذه وال جيب تعريفه.

وأوساط الناس يقصد هبم: أوساط الناس خلًقا ومااًل، فال يعترب بالبخيل، وال املبذر بأمواله، كما ال يعترب 
بالفقري وال بذوي الغىن الفاحش.

النوع الثالث:
ماٌل مل يتركه أصحابه، وتتبعه مهة أوساط الناس، وهذا له صورتان:
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الصورة األوىل: احليوان الذي ميتنع بنفسه من صغار السباع كاإلبل، فهذا ال جيوز التقاطه.

الصورة الثانية: غري ما سبق، كاحللي من الذهب والفضة، والغنم، فهذا حكمه جواز التقاطه، وعلى من 
التقطه أن يعرفه سنة كاملة، يف املوضع الذي وجده فيه، أو قريًبا منه. فإذا مضت سنة ومل يأت من يطلبها 
فللملتقط أن يتصرف فيها كما يتصرف يف ملكه، ولكن عليه أن يضبط أوصافها، فإن جاء من يطلبها بعد 

ذلك، ووصفها وصًفا صحيًحا فإنه يدفعها إليه إن كانت موجودة أو بداًل عنها إن مل تكن موجودة.

بعض أحكام اللقطة:

1- اللقطة أمانة يف يد امللتقط، فإن ضاعت أو تلفت بغري تفريطه أو نقصت فال ضمان عليه.

2- إنشاد الضالة ال جيوز يف املساجد، كما ال جيوز تعريفها فيه؛ ألن املساجد مل تنب لذلك، إمنا بنيت 
ًة ِفي اْلَمْسِجِد َفْلَيُقْل:  إلقامة ذكر اهلل، عن أيب ُهَرْيَرَة   قال: َقاَل َرُسوُل اهلِل : »َمْن َسِمَع َرُجاًل َيْنُشُد َضالَّ

َها اهلُل َعَلْيَك؛ َفِإنَّ اْلَمَساِجَد َلْم ُتْبَن ِلَهَذا«)1(. اَل َردَّ

3- إذا وجد شخص مااًل غري مرغوب عنه، وهو يعرف صاحبه فإنه جيب رده إليه، كأن جيد طالٌب قلم 
أحد زمالئه فيجب عليه رده له.

لقطة الحرم المكي:

أما لقطة احلرم املكي فإنه ال جيوز له أخذها إال ملن  أراد حفظها وتعريفها، وال ميلكها أبًدا، فإن وجد 
ف«)2(. صاحبها وإال يسلمها للجهات املسؤولة. ودليل ذلك، قوله  عن مكة: »وال تلتقط لقطتها إال ملعرِّ

هل األفضل يف لقطة احلرم أخذها لتعريفها أو تركها؟!

األفضل تركها إذا مل خيف واجد اللقطة عليها، وأما إن خاف عليها فإنه يأخذها ويعرفها، فإن استطاع 
الوصول إىل صاحب املال أعطاها له، وإال فاألحسن أن يعطيها اجلهات املسؤولة عن األموال الضالة يف مكة 

املكرمة؛ ألن من فقد مااًل فإنه يف العادة يتوجه إىل هذه اجلهات باحًثا عن ضالته.

1( أخرجه مسلم )568(.
2( أخرجه البخاري )134٩(.
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التقويم:
س1: عرف كاًل من اآليت، بتعريف من إنشائك بناء على ما فهمته من الدرس:  

-  العارية.

- اللقطة.

د شروط العارية. س2: عدِّ

س3: ما حكم إنشاد الضالة يف املسجد، مع ذكر الدليل؟

س4: عقد العارية عقد جائز، ما معىن كونه عقًدا جائًزا؟

س5: بني احلكم يف التقاط اللقطة يف احلرم.
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