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التsربَِيُة اإلسْسÓمِsيُة
الفصسل الدراسسي األول

الطبعة األولى
 ١٤٣٥هـ ـــ  ٢٠١٤م

٨
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أإُّلف هذإ إلكتاب Ãوجب إلقرإر
إلوزإري رقم ٣٠٠٢/١٣١

لوزإرة إلÎبية وإلتعليم
لخرإج ‘
“ت عمليات إإدخال إلبيانات وإلتدقيق إللغوي إلتصصميم وإ إ
مركز إإنتاج إلكتاب إŸدرسصي وإلوسصائل إلتعليمية
باŸديرية إلعامة لتطوير إŸناهج
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ت
اÙتويا ُ
قائمُة اÙتؤيا ِ
ت

٥

تقدË

٧

اŸقدمة

٩

مقرر التÓوة وا◊فظ

١١

الوحدة األو : ¤توحيد الله تعا¤

١٥

الدرسس األول  :اŸؤؤمنؤن ( - )٩٢-٨٤فهمٌ
الدرسس الثا : ÊاإلخÓصُس للهِ تعا - ¤حدي ٌ
ث قدسسwي
الدرسس الثالث  :خطؤرُة الشسركِ بالsلهِ

١٦
٢٣

الدرسس الرابع  :السستعانُة بالsلهِ عsزوجsل

٢٥

الوحدة الثانية  :اtŸد
الدرسس اÿامسس  :اtŸد الطبيعtي واtŸد الفرعtي

٣١

الدرسس السسادسس

 :اtŸد اŸتصسُل

٢٠

٣٢
٣٥

الدرسس السسابع  :اtŸد اŸنفصسُل

٣٧

الوحدة الثالثة  :ا◊tج

٤١

الدرسس الثامن  :ا◊tج ( - )٣٣-٢٦تÓوة وفهٌم
ث شسري ٌ
الدرسس التاسسع  :ا◊ج tاÈŸوُر  -حدي ٌ
ف

٤٢
٤٦

الدرسس العاشسر  :شسروطُ ا◊ج ِو أاركاُنهُ

٤٩

الدرسس ا◊ادي عشسر  :منافُع ا◊ج ِ

٥٢
٥
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اÙتوياتُ
الوحدة الرابعة  :عنايُة اإلسسِÓم باإلنسسانِ

٥٥

الدرسس الثا Êعشسر  :اŸائدةُ ( - )٩٢-٨٧تÓوة وفهمٌ
ث شسريفٌ
الدرسس الثالث عشسر  :نعمُة العقل ِ -حدي ٌ

٥٦
٦٠

الدرسس الرابع عشسر  :األطعمُة اÙرمُة

٦٣

ت اŸسسلم ِ
الوحدة اÿامسسة  :صسفا ُ

٦٧

ت ( - )١٣-٦تÓوة وفهٌم
الدرسس اÿامسس عشسر  :ا◊جرا ُ
ث شسري ٌ
الدرسس السسادسس عشسر  :اجتنابُ الغيبةِ  -حدي ٌ
ف
الدرسس السسابع عشسر  :حسسُن اŸعاملةِ

٦٨
٧٥

ب ا◊سسدِ
الدرسس الثامن عشسر  :اجتنا ُ

٧٨

الدرسس التاسسع عشسر  :اجتنابُ السtسخريةِ

٨١

الوحدة السسادسسة  :تنظيُم اÛتمع ِاإلسسÓمuي
الدرسس العشسرون  :ا◊شسر ُ( - ) ١٠-٦تÓوة وفهٌم

٨٥
٨٦

الدرسس ا◊ادي والعشسرون  :اŸسسلُم أاخؤ اŸسسلم ِ -حديثٌ شسري ٌ
ف

٨٩

 ÚاŸهاجريَن واألنصساِر
الدرسس الثا Êوالعشسرون  :اŸؤؤاخاُة ب َ
 Úبغِ Òهم
الدرسس الثالث والعشسرون  :تنظيمُ عÓقةِ اŸسسلم َ

٨٢

الدرسس الرابع والعشسرون  :تنظيُم اŸال ِ‘ اإلسسÓم ِ
اŸراجع العلمية
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تقدË
الحمد لله نحمده تمام الحمد ،ونصسلي ونسسلم على خير خلقه سسيدنا محمد وعلى آاله وصسحبه
أاجمعين ...وبعد
تحرصص وزارة التربية والتعليم على تجويد العملية التعليمية من خÓل إارسساء قواعد منظومة تعليمية متكاملة
تلبي احتياجات البيئة العمانية وتتناسسب مع متطلباتها الحالية.
وبعد مراجعة النظام التعليمي للسسلطنة وقياسص مسستوى أادائه وتحديد أاهم التحديات التي تواجهه ،قامت وزارة
التربية والتعليم بإاعادة ترتيب أاولوياتها ،وتنظيم جهودها إلحداث التطوير بما يتماشسى مع توجهات السسلطنة
ورؤويتها المسستقبلية ،حيث جرى تطوير األهداف العامة للتربية ،والخطة الدراسسية التي أاولت اهتماما أاكبر للمواد
ال ˘ع ˘ل ˘م ˘ي ˘ة وت ˘دريسص ال ˘ل ˘غ ˘ات ،واسس ˘ت ˘ح ˘دثت م ˘واد دراسس ˘ي ˘ة ج ˘دي ˘دة ل ˘م ˘واك ˘ب˘ة ال˘مسس˘ت˘ج˘دات ع˘لى صس˘ع˘ي˘دي تك˘ن˘ول˘وج˘ي˘ا
المعلومات واحتياجات سسوق العمل من المهارات ،هذا فضس Óعن التطوير الذي أادخل على أاسساليب واسستراتيجيات
تدريسص المناهج الدراسسية التي أاصسبحت تعنى بالمتعلم باعتباره محور العملية التعليمية التعلمية.
إان النقلة النوعية التي نشسهدها حاليا في العملية التعليمية أاحدثت الكثير من التغييرات الجذرية  ،فجاءت
الكتب الدراسسية متسسمة بالحداثة والمرونة ،والتوافق في موضسوعاتها مع مسستويات أابنائنا الطلبة والطالبات،
وخصسائصص نموهم العقلي والنفسسي ،وثقافتهم الجتماعية ،واهتمت بالجوانب المهارية والفنية والرياضسة البدنية
تحقيقا لمبدأا أاصسيل من مبادئ فلسسفة التربية في السسلطنة الداعي إالى بناء الشسخصسية المتكاملة للفرد ،وعززت
دور المتعلم في عملية التعلم من خÓل إاكسسابه مهارات التعلم الذاتي والتعلم التعاوني ،ولم يعد الكتاب المدرسسي
بما يحويه من معارف ومهارات وقيم واتجاهات -إال دلي Óيسسترشسد به الطالب للوصسول إالى ما تختزنه مصسادرالمعلومات المختلفة كالمراجع المكتبية ومصسادر التعلم اإللكترونية األخرى من معارف ،وعلى الطالب القيام
بعملية البحث والتقصسي للوصسول إالى ما هو أاعمق وأاشسمل .فإاليكم أابنائي وبناتي الطÓب والطالبات نقدم هذا
الكتاب راجين أان يجد عين الهتمام منكم ،ويكون لكم خير معين؛ لتحقيق ما نسسعى إاليه من تقدم ونماء هذا الوطن
المعطاء تحت ظل القيادة الحكيمة لمولنا حضسرة صساحب الجÓلة السسلطان قابوسص بن سسعيد المعظم حفظه الله
ورعاه.

والله ولي التوفيق ،،
د .مديحة بنت أاحمد الشسيبانية
وزيــرة الـتربيـة والتعلــيم
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اŸقدمة
الحمد لله رب العالمين والصسÓة والسسÓم على خاتم األنبياء والمرسسلين ،وبعد :
فهذا هو الجزء األول من كتاب التربية اإلسسÓمية المقرر للصسف الثامن األسساسسي نقدمه ألبنائنا
وبناتنا  ،لدراسسته وفهمه والسستفادة مما جاء فيه  .وقد حرصص مؤولفو الكتاب على مراعاة المنطلقات
التالية :
@ تنمية التفكير والتعلم الذاتي لدى الطÓب وهذا مطلب أاسساسسي ل غنى عنه ؛ ويتحقق من خÓل
تنفيذ أانشسطة بنائية وختامية متنوعة ،واسستخدام البرامج المحوسسبة في دروسص القرآان الكريم
والسسيرة النبوية ،والفقه.
@ تفاوت الطÓب في قدراتهم واسستعداداتهم ؛ لذلك فقد جاءت األنشسطة التعليمية وأاسساليب التقويم
متنوعة تراعى الفروق الفردية بين الطÓب .
@ البعد الجتماعي للتربية ؛ ومن هنا أاعطي التعلم ضسمن مجموعات مزيدا من الهتمام .
@ التأاكيد على منحى التطبيق والممارسسة العملية ؛ لتظهر وظيفة التربية اإلسسÓمية في حياة
الطÓب ؛ داخل المدرسسة وخارجها.
@ بناء الشسخصسية اإلسسÓمية المتوازنة هو المحصسلة النهائية للعملية التربوية ؛ فالتربية تأاخذ في
الحسسبان الجانب العقلي  ،والجانب القلبي  ،والجانب الجسسمي .
وبناء على ما تقدم ؛ فإان هذا الكتاب يهدف إالى توثيق صسلة الطÓب بكتاب الله تعالى  :تÓوة وفهما
وحفظا  ،وبحديث الرسسول ﷺ  :قراءة وفهما وحفظا  .كما يحرصص على تنمية اإليمان بالله تعالى
ومÓئكته وكتبه ورسسله  ،ويعرف الطÓب بجانب من السسيرة النبوية العطرة بعد الهجرة مثل المؤواخاة
وبعضص األحكام الفقهية الخاصسة بالحج والعمرة واألطعمة المحرمة في القرآان والسسنة واليمين بأانواعه
وبعضص اآلداب اإلسسÓمية كحسسن المعاملة  .ويربط الكتاب بين العقيدة والعبادات حتى تكون مؤوثرة في
السسلوك .

9
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وقد اشستمل الكتاب على سست وحدات باإلضسافة إالى سسورة التحريم واآليات من( )٥-١من سسورة الطÓق
كمقرر للتÓوة  ،وهذه الوحدات هي  :توحيد الله تعالى  ،و المد  ،والحج  ،وعناية اإلسسÓم باإلنسسان ،
وصسفات المسسلم  ،وتنظيم المجتمع اإلسسÓمي على مدار الفصسل الدراسسي األول  .وجاءت الدروسص في
الوحدات السست شساملة لدروسص من القرآان الكريم والحديث النبوي الشسريف ودروسص أاخرى تناسسب
موضسوع الوحدة ؛ بحيث تأاتي الدروسص ذات الموضسوع الواحد في وحدة واحدة.
وأاعطى الكتاب عناية خاصسة لأÓنشسطة والتقويم والوسسائل التعليمية المتنوعة ،وتوظيف التقنيات
التربوية المتوافرة في مركز مصسادر التعلم بالمدرسسة والتي يؤومل من الطالب أان يصسبح أاكثر قدرة على
التعلم الذاتي فيسستفيد من مصسادر التعلم في كتابة البحوث وغيرها ويسستخدم بفعالية البرامج المحوسسبة
في مجال التربية اإلسسÓمية ؛ تحقيقا ألهداف المنهاج المنبثقة من المنطلقات التي سسبق ذكرها .وتتضسمن
بعضص دروسص الكتاب أانشسطة بنائية ،وما يتطلبه كل نشساط بنائي ماثل في الموقف التعليمي ،ول يحتاج
تنفيذه إالى إاجراءات أاو مادة علمية غير متوافرة في الصسف  .والغرضص من هذا النوع من األنشسطة إافسساح
المجال أامام الطÓب كي يتعلموا من خÓل الفهم والسستقراء والسستنتاج  .فاألنشسطة البنائية تنمي التعلم
الذاتي وتزيد من مشساركة الطالب في العملية التعليمية التعلمية .
واألمل معقود على الزمÓء المعلمين والمعلمات أان يكونوا القدوة الحسسنة لطÓبهم  ،وأان يدركوا أاهمية
الوظائف والواجبات التي يقومون بها ؛ لتحقيق أاهداف التربية اإلسسÓمية  .ويمكن أان يتحقق هذا بالجهد
المخلصص  ،والعمل الدؤووب  ،والتعاون المثمر مع المعلم األول والزمÓء في المدرسسة  ،والمشسرفين
التربويين والمعنيين في المنطقة التعليمية  .فعليهم حسسن اختيار األسساليب التعلمية التعليمية الفاعلة ،
وتوظيف المعرفة واألنشسطة والخبرات المتنوعة ؛ لتحقيق أاهداف المنهاج.
نسسأال الله تعالى السسداد والتوفيق  ،إانه نعم المولى ونعم النصسير  ،والحمد لله رب العالمين .
المؤؤلفؤن
١٠
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ُيَتوsقُع تحقيق األهداف التالية:
 .١تأاكيد ارتباط الطالب بالقرآان الكر Ëكونه كتاب الله اÿالد الذي ل يأاتيه الباطل من بÚ
يديه ول من خلفه.
“ .٢ك Úالطالب من تÓوة الكم اŸقرر تÓوة جيدة خالية من األخطاء مراعيًا أاحكام التÓوة
األسساسسية.
ن لِلuذكِر َفه َْل مِن tمsدكِ ِر “ ،
 .٣حفظ الطلبة الكم اŸقرر عم Óبقول الsله تعا ” : ¤وَلَقْد َيسsسرَنا اْلُقرَءا َ
وتدريبا Ÿلكة ا◊فظ لديهم ،وإاسسهاما ‘ خدمة اŸسسابقات القرآانية التي –ظى بالهتمام
السسامي من لدن جÓلة السسلطان يحفظه الله.
 .٤معا÷ة بعضض الصسعوبات القرائية التي يعا Êمنها بعضض الطلبة ،وتشسكل عائقا ‘ –قيق
األهداف الÎبوية اŸنشسودة.
 .٥اإلسسهام ‘ معا÷ة بعضض السسلوكات النفسسية والجتماعية لدى الطلبة ،من خÓل تأاثÒ
ُمقرر التÓوة  :سسورة يسس
القرآان الكر ËاŸعنوي على النفسض البشسرية.
11
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ُمقرر التÓوة  :سسورة التحريم  +سسورة الطÓق اآليات ()٥-١
12
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ُمقرر التÓوة  :سسورة التحريم  +سسورة الطÓق اآليات ()٥-١
13
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ُمقرر التÓوة  :سسورة التحريم  +سسورة الطÓق اآليات ()٥-١
14
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توحيد الله تعالى

األهدافُ التعليميُة

ب أانْ:
ُيَتوsقُع مَِن الطال ِ

 -١سسورةالمؤومنون اآليات (.) ٩٢ - ٨٤
 -٢الإخÓصص لله تعالى .
 -٣خطورة الشسرك بالله .
 -٤السستعانة بالله عزوجل .

يتلو اآليا ِ
ن.
ت منْ ( )٩٢ - ٨٤مْن سسورةِ المؤومنو َ

-١
 -٢يفهَم الحدي َ
ث الشسريفَ  ،وموضسوعُه » :اإلخÓصُص لsلهِ تعالى« ويحفظُه .
 -٣يتعsر َ
ف بعضَص أانواع ِالسستعانةِ المحsرمةِ .
 -٤يعدَد اآلثاَر السسلبيَة المترتبَة على الشسركِ بالsلهِ تعالى .
ث الشسري ُ
ت المقررةُ في الوحدةِ  ،وما يرشسُد إاليهِ الحدي ُ
ف.
 -٥يسستنتَج ما ترشسُد إاليهِ اآليا ُ
 -٦يدرَك معنى اإلخÓصِص لsلهِ تعالى وحقيقتَُه .
 -٧يحرصَص على اإلخÓصِص للsهِ تعالى في أاعماِلهِ .
ب جميَع مظاهِر الشسركِ .
 -٨يتجsن َ
توحيُد اللsهِ تعالى
15
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1

الدرسُس األوُsل

م
سسورةُ المؤومنوَن اآليا ُ
ت ( ) ٩٢- ٨٤تÓوة وفه ٌ

فطَر اللُsه سسبحاَنه وتعالى الناسَص على التوحيدِ  ،ولكsن كثيًرا منهْم ضسلّوا عنْ توحيدِ
اللsهِ عsزوجل sوأاشسركوا معه آالهًة يعبدونَها مَن األصسنام ِوالكواكبِ وغيِرها .
فبعثَ اللُsه سسبحانَه وتعالى جميَع أانبياِئهِ ورسسِلهِ يدعوَن الناسَص إالى توحيدِهِ  ،وأاقامَ
لهُم الدليلَ الواضسَح على أانُه واحٌد ل شسريكَ لُه .

قاَل الsلُه تعالى :
﴿

﴾

توحيُد الsلِه تعالى
16
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معاني الكلماتِ :

:
:

الملُك الواسسعُ العظيُم.
يغي ُ
ث ويحمي .

:

فكي َ
ف ُتْخَدعوَن .

:

ترsفَع وتنsزَه .

لياتِ الكريمةِ
يل آ
المعنى ا إ
لجمال t

توحيُد الsلهِ تعالى :
أامَر الsلُه سسبحاَنُه وتعالى نبsيُه محمًدا ﷺ بمحاورةِ المشسركينَ إلقامَةِ الحُsجةِ عليهمْ
ت َلهمُ ْ أاsن الsلَه سسبحاَنه وتعالى هَو وحَدُه
وإاقناِعه ِْم بتوحيدِ الsلهِ سسبحانَه وتعالى  ،وُيْثِب ُ
المسستحtق للعباَدةِ  ،ولكي يصسuحَح لهْم ذلَك الضسطرابَ في العقيدةِ  ،ويرsدُهْم إالى التوحيدِ
ص ()١
الخالص ِ

فيبدأاُ بسسؤواِلهم عْن هذهِ األرضِص وما فيها منْ حيواناتٍ ونباتاتٍ وغيِرها مَن الكائناتِ ،
َمْن هَو موجُدها وخالُقها ومالُكها ؟ فإاsن المشسركيَن سسوفَ يجيبوَن إانُه الsلُه  ،وكذلَك يسسأالهم
ب العرشص ِومالكِ كل uشسيٍء فإانsه ُْم يقولون هَو الsلُه .
ب السسماواتِ ور u
عْن ر u
النشساطُ البنائtي األَsولُ :

المشسركونَ ُيقّروَن بوجوِد الsلهِ ولكsنه ُْم معَ
ذلكَ َيعبدوَن غيَر الsلهِ  .ماذا َتسْستنتُج منْ
ذلكَ ؟

افتراءُ المششركينَ على الsلِه :
يأامُر الsلُه نبيُه محمًدا ﷺ أانْ يدعَو المشسركيَن إالى التدtبِر والتفtكِر بقولِهِ ﴿:
﴾  .ترغيًبا لهُْم في إامعاِن النظِر في هذا الوجوِد  ،لعsل ذلَك يقوُدُهْم إالى اتباع ِ
﴾.
الحuق وترِك الباطل ِ( . )٢كما يحtثهْم كذلك على الsتقوى بقولِهِ ﴿ :
( )١سسيد قطب  :في ظÓل القرآان  ،ج ، ٤صص١٩٨٥ ، ٢٤٧٨م .
( )٢محمد بن علي الشسوكاني  ،فتح القدير  ،ج ، ٣صص. ٤٩٦

توحيُد اللsهِ تعالى
17

15-30 sch bk 20 txt mz:19-34.qxp 4/27/14 1:38 PM Page 18

والمسسلمُ يوصسلُ حجَة وحدانيةِ اللهِ تعالى إالى اآلخريَن بدعوتهِم وإاقناعِهم بالِتْي هَي
أاحسس ˘ُن م ˘ب ˘ي ˘ًن ˘ا ب ˘ط ˘Óنَ ع ˘ب˘ادت˘هِ˘م وم˘وضس˘حً˘ا ب˘األدل˘ِة أاsن ال˘sل˘َه واح˘ٌد أاح˘ٌد ل شس˘ريَك ل˘ُه وه˘و
المسستحقُ للعبادِة .

دلئُل الوحدانيةِ :
إاsن المؤومَن الذي يسستخدُم عقلَُه في التفtكِر والتدبِtر والتأاtمل ِفي خْلق ِالsلِه تعالى  ،يتوصsسُل
جُه
إالى أاsن الذي خلقَ هذا الكونَ هَو الsلُه تعالى  ،فيْؤوِمُن بالsلِه إايماًنا صسادًقا  ،ول يتو s
بالعبادةِ إال إاليه عsزوجل. s
فإاsنُه يسستحيُل أانْ يكوَن هناَك إالٌه لهذا الكوِن غيُر اللِه سسبحاَنُه تعالى  ،فهَو عsز وجsل
الذي خلقَ الخلَق وبسسطَ الرزَق  ،وهَو الذي بيِدِه كtل شسيٍء  ،إاْذ كيفَ يمكُن أاْن يكونَ هناكَ
إالٌه غيُر الsلِه ونحنُ نرى أاsن هذا الكونَ وما فيِه منْ مخلوقا ٍ
ت مسستمٌر ويسسيُر بنظام ٍواحٍد ل
يختل ُ
ف ول يتبّدُل ول يتغيُر  ،وكذلكَ نرى ونشساهُد أاsن الحياَة مسستمرٌة ومسستقيمٌة وهذا يدtل
على أاsن رب sالكونِ هَو إالهٌ واحٌد ول يوجُد إالٌه غيُرُه .
(أا) اذكْر بعضصَ مظاهِر النظام ِالذي يسسيُر عليهِ هذا الكوُن مsما تشساهُدُه
في واقع ِالحياةِ  ،ومsما درسْسَتُه في منهاج ِالعلوم ِ .
(ب) تأاsمْل في معنى قول الشساعِر وبuيْن عÓقته بمفهوم ِالوحدانيةِ .

النشسا ُ
ط
البنائtي
الثاني:

قاَل الشساعُر :
فيا عجًبا كيفَ يُْعصسى اإللُه
وفي كـــuل شســــيٍء لُه آايــــــٌة

أاْم كيفَ يجحُدُه الجاِحُد
تدل tعــــلى أاsنهُ الواحـــُد

وبهذا يتبيُsن أاsن الذي خلقَ هذا الكونَ وبيِدهِ كtل شسيٍء هَو اللُsه سسبحانَُه وتعالى وهَو اإللُه
الحق tوحَدُه ل شسريكَ لَُه .
توحيُد الsلِه تعالى
18
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األنشسطُة والتقويُم
أاولً  :ضسْع عÓمَة ( )4أاماَم العبارِة الصسحيحةِ فيما يلي :
 -١المشسركوَن يعلموَن أان sاللَsه هَو رب tالسسماواتِ واألرضِص .
 -٢طاعُة الرسسول ِﷺ إايماٌن بوحدانيةِ اللsهِ تعالى .
 -٣نظاُم هذا الكوِن دليلٌ على وحدانيةِ اللsهِ تعالى .
 -٤عالَُم الغيبِ دليلٌ على وحدانيةِ اللsهِ تعالى .
ثانًيا  :ل يمكنُ أانْ يكوَن لهذا الكوِن أاكثُر مْن إالهٍ  .علْuل ذلَك من خÓل ِاآليةِ ()٩١
من النصص .
ثالًثا  :بيْuن بُطَÓن عبادةِ المشسركين لغيِر الsلهِ تعالى .
ب الموؤمن ِ؟
رابًعا  :ما العÓقة بين وحدانيِة اللsهِ وطمأانينةِ قل ِ
خامسًسا  :اسستخرْج مَن اآليات القرآانيةِ الكريمةِ ثÓثَة مواضسَع للمuد الطبيعي .
ب م˘ل˘خصًس˘ا ع˘ن ف˘ائ˘دةِ الع˘ت˘ق˘اِد ب˘وح˘دان˘ي˘ةِ ال˘sل˘هِ ت˘ع˘الى ف˘ي ال˘tدن˘ي˘ا
سس˘ادسًس˘ا  :اك˘ت ْ
واآلخرةِ .

توحيُد اللsهِ تعالى
19
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٢

الدرسُس الثاني

ث قدسسwي
اإلخÓصُص للsهِ تعالى حدي ٌ

ال˘مسس˘ل˘ُم ي˘ؤوuدي ج˘م˘ي˘َع أاع˘مالِهِ بنsيةِ
ب لsلهِ سسبحانَه وتعالى وحَدُه  ،ول
التقtر ِ
ُيشسرُك به كما جاء في الحدي ِ
ث القدسسي :

ال˘حديث القدسسي  :ه ˘و م ˘ا ي ˘روي ˘ه
الرسسول ﷺ عن الله تبارك وتعالى
بواسسطة جبريل عليه السسÓم ويكون
لفظه من عند الرسسول ﷺ .

أابو عبيدَة عْن جابِر بن ِزيدٍ عْن أابي هريرَة عن ِالsنبuي ﷺ قاَل  » :يقوُل الsلُه
تبارَك وتعالى :مَْن َعِمَل َعَمً Óأاَشسرْ َ َك فيهِ َغْيري  ،فُهَو َلُه كلُtه وأانا أاغنى الشtسركاِء
عن ِالشuسركِ « ()١

ْ

ي للحديثِ الششريف :
المعنى ا إ
لجمال t

اإلخÓصُص في العمل ِ :
اإلخÓصُص هَو أاْن يقصسَد المسسلُم بجميع ِأاعمالِهِ وجَه اللsهِ تعالى .
فاإلخÓصُص أاسساسُص األعمال ِ التي يؤوديها المسسلُم لsلهِ سسبحاَنه وتعالى مِْن صسÓةٍ
ب أاْن يسستحضسَر النsيَة
وصسيام ٍوزكاٍة وغيِرها  ،ولذلَك فإاsنُه في جميع ِهذهِ األعمال ِمطاَل ٌ
لsلهِ سسبحاَنه وتعالى .
يقوُل اللُsه عsز وجsل ﴿ :

﴾

سسورة البينة  ،اآلية . ٥

ب
فينوي بهذه األعمال امتثاَل أامِر الsلهِ تعالى وطاعتِهِ عsز وجل sلكي ينالَ رضساُه ويتجsن َ
سسخَطُه  ،فتكوَن بذلَك أاعماُلُه مقبولًة عنَد اللهِ سسبحاَنُه وتعالى .
ول يصسلُح عمٌل بدوِن نsيةٍ للsهِ َتعالى  ،قالَ رسسولُ الsلهِ ﷺ »:إانsما األْعماُل بالنuياتِ وإاsنما
ئ ما َنوى « (. )٢
لكuل اْمر ٍ
توحيُد الsلِه تعالى
٢0

( )١مسسند اإلمام الربيع  ،الجامع الصسحيح  ،باب في ذكر الشسرك والكفر  ،رقم الحديث . ٦٠
( )٢البخاري  :الصسحيح  ،كتاب بدء الوحي  ،رقم الحديث . ١
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واإلخÓصُص بهذا المعنى هَو جوهُر العبادةِ  ،وبدونِهِ ُتصسبُح العقيدةُ في نفسِص
اإلنسسانِ ل أاثَر لَها على حياتِهِ  ،وتصسبُح العبادةُ حركاتٍ ل روحَ لها ؛ ولذلَك فاإsن مِْن
دلئِل ِاإلخÓصِص أاْن يسسعى المؤومُِن إالى مرضساةِ الsلهِ وليسَص إالى مرضساةِ الناسِص  ،ولذلَك
فهو يعملُ كما أامره الsلُه تعالى ()١

َ

َ َ

.

النشساطُ البنائtي اَألsوُل :

وضuسْح معنى قولِهِ ﷺ :
» وإانsما لكل uامرىٍء ما نوى «.

مظاِهُر الششرِك في العمل ِ :
مِْن مظاهِر الشسرِك في العمل ِ أاْن ينوَي اإلنسساُن بعبادتِه الحصسوَل على غرضٍص
دنيوxي مِْن أاغراضِص الدنيا الفانيةِ مثَل الثناِء والَمْدح ِمَن الناسِص أاو غيِر ذلَك .
فإاsنُه عندما يتظاهُر بالخشسوع ِ في صسِÓتهِ  ،فإانُsه يفعُل ذلَك لُيقاَل خاشسٌع في
صسÓتِهِ  ،وهذا هَو الرياءُ الذي حsذَر منُه الرسسوُل ﷺ وسسsماُه الشسرَك الخفَي ومsثَل لُه
بالرجل الذي يقوُم فيصسّلي فيزّيُن صسَÓتُه لِما يرى مْن نظِر الرجل ِ ( ، )٢وكذلَك عنَدما
يتصسsدُق فإاsنُه يتصسsدُق لكي يقالَ عنُه فٌÓن كريٌم وهذا يتنافى َمع إاخÓصِص العبادِة للهِ .

أاثُر الرياِء على العمل ِ :
إاذا أاشسرك اإلنسسانُ في نsيِتِه غيَر الsلِه تعالى  ،ونوى أاْن يعملَ ذلَك العملَ لكي يقالَ
عْنُه كذا وكذا  ،فإاsن جزاَءُه أاsن عمَلُه يكوُن باطً Óول يثيُبُه الsلُه تعالى عليِه وإانما ُيقال
ت لهُ .
لُه :خْذ أاجَرَك مsمْن عمل َ
قاَل جندبُ بُن زهيٍر  :يا رسسوَل اللِsه إاّني ألعمُل العمَل لsلِه فإاذا ا sطَلَع عليِه أاحٌد سسsرني
فقاَل رسسـوُل الsلِه ﷺ  :إان sاللَsه ل يقبُل ما شس ُوِرَك فيِه  ،فنزَل قوله تعالى ﴿ :
﴾.

سسورة الكهف  :اآلية )٣( . ١١٠

( )١جمعة أامين  :اإلخÓصص صص ١١بتصسرف .
( )٢سسنن ابن ماجه  :كتاب الزهد  ،رقم الحديث .٤١٩٤
( )٣سسبل السسÓم  ،محمد بن إاسسماعيل الصسنعاني ،ج ، ٤صص . ٣٥٥

توحيُد اللsهِ تعالى
٢1
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وهذا ما يشسيُر إاليهِ قوُلُه عsز وجsل في الحديثِ القدسسuي » فهَو لُه كtلُه « يعني أانs
ب إالى الsلهِ تعالى ؛ألsن اللَsه غنwي عن ِ
الsلَه تعالى ل يتقبُلُه منُه ول يثيُبُه عليهِ إال إاذا تا َ
العالميَن .
ونظًرا لُخطورةِ الuرياِء فقْد جعلُه الرسسوُل ﷺ نوًعا منْ أانواع ِالشسركِ  ،وهَو الشسرُك األصسغُر ،
فقْد جاَء عنُه عليهِ الصسُÓة والسسُÓم أانُه قالَ » :اsتقوا الشسرَك األصسغَر « قالوا وما الشسرُك األصسغُر ؟
قاَل » :الرياُء ( . «)١وهَو صسفٌة تؤوuدي بصساحبِها إالى أان يكوَن مَن المنافقيَن الذيَن ذsمه ُُم الsلُه َتعالى
في القرآاِن الكريم ِفقالَ ﴿ :

﴾سسو.رة النسساء  :اآلية . ١٤٢

كما إان العاقَل ل يجعلُ عملَُه لغيِر الsلهِ سسبحاَنه وتعالى  ،فالsلُه عsز وجsل هَو الخالُق والرازُق وهَو
وحَدهُ المسستحtق للعبادةِ  .وعلى المسسلم ِ أاْن يحرصَص على اإلخÓصِص في العمل ِ وأاْن يحذَر مَن
ب واألجَر مَن الsلهِ عsزوجsل .
الرياِء  ،حَتى يكونَ مقبولً عنَد الsلهِ سسبحانَه وتعالى فيناَل الثوا َ

اقرأاْ وتدsبْر :
وعُÓج الرياِء ألجل ِالحذِر منُه  ،التمسtسُك باإلخÓصِص  ،وأاْن ندعَو بما عsلمنا بهِ رسسوُل اللsهِ ﷺ:
» اللُهsم إاsنا نعوُذ بَك أاْن نشسرَك بَك شسيًئا نعلمُه ونسستغفُرَك لما ل نعلُمُه « (. )٢

األنشسطُة والتقويُم
أاولً  :كيفَ يكونُ العمُل مقبولً عنَد الsلهِ تعالى ؟
ثانًيا  :هاتِ مثالً واحًدا على الرياِء .
ثالثًا  :إاذا عمَل المسسلُم عم ًÓيريُد بهِ ثناءَ الناسِص عليهِ  ،فإان sالsلَه عsز وجل sل يقبُله منُه  .عuلل ذلَك .
ب ملخصًسا توضuسُح فيه مدى إاحسساسِص المسسلم ِبالuرضسا كثمرةٍ من ثماِر اإلخÓصِص .
رابًعا  :اكت ْ
خامسًسا  :سسsمى الرسسوُل ﷺ الرياَء باسسم ٍآاخر  .اذكْره .
سسادسًسا  :وضuسْح عÓقَة اإلخÓصِص في العمل ِوالعبادةِ بتوحيدِ الsله تعالى .
( )١مسسند أاحمد  ،مسسند األنصسار  ،رقم الحديث . ٢٢٥٢٣

توحيُد الsلِه تعالى
٢٢

( )٢مسسند أاحمد  ،مسسند المكثرين  ،رقم الحديث . ١٨٧٨١
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٣

الدرسُس الثالثُ

خطورةُ الشuسركِ باللsهِ

حsذَر اللُsه سسبحاَنُه وتعالى من الشسركِ بهِ وبsيَن خطورَتُه وأاsكَد أاsن الشسرَك بالsلهِ ظلمٌ
عظيٌم .
م ف ه و مُ ا ل ش ش ر كِ ب ا ل ل sه :

الشسرُك بالsلهِ هو أاْن يعبَد النسساُن معَ اللsهِ إالًها آاخَر .
فجميُع ما ُيْعَبُد مْن دوِن الsلهِ مَن األصسنام ِواألوثاِن واألشسجاِر وغيِرها هَو باطٌل ،
والsلُه عsزوجsل هَو وحَدُه المسستحtق للعباَدةِ وهَو المنsزُه عن ِ المثل ِ والشسريِك قاَل
تعالى ﴿ :

﴾.

سسورة األنبياء  ،اآلية . ٢٢

ت على وحدانيةِ الsلهِ تعالى ،
في الكوِن دلل ٌ
مْن خÓل ِ فهِمكَ لآÓياتِ السسابقةِ اسستنتْج ما
يدtل على أاsن الsلَه واحٌد ل شسريَك لُه .

النشسا ُ
ط البنائtي اَألsوُل :

مظاهُر الششركِ بال s
لهِ :

للششرك عدة مظاهر  ،منها :
أاْن يسساوَي بينَ الsلهِ تعالى وغيِرهِ في ذاتِهِ أاو أافعالِهِ أاو صسفاتِهِ أاو عبادتِهِ  ،ومْن
أامثلتِهِ المظاهُر التاليُة :
 العتقاُد بوجوِد إالهٍ غيِر الsلهِ تعالى  ،وقد نفى الsلُه عsزوجsل ذلَك بقولِهِ ﴿ :﴾.

سسورة المؤومنون  ،اآلية . ٩١

 عبادةُ غيِر الsلهِ عsز وجsل مثلُ األصسنام ِواألوثاِن وغيِرها  ،قاَل الsلُه تعالى ﴿ :﴾  .سسورة األنبياء  ،اآلية ٦٦

 وصسفُ الsلهِ تعالى بصسفٍة منْ صسفا ِت النقصِص مثلُ الجهل ِ أاو العجِز .
ب لغيِر الsلهِ .
 -الsنذُر والدعاُء والتقر ُ

توحيُد الsلِه تعالى
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ومن مظاهِر الشuسركِ باللsهِ تعالى كذلَك إانكاُر وجوِد الsلهِ تعالى  ،أاو صسفةٍ
ب من كتِبهِ ،
مْن صسفاتِهِ عsز وجل ، sأاو إانكاِر رسسول ٍمْن رسُسل ِاللsهِ تعالى أاو كتا ٍ
أاو إانكاِر آايةٍ  ،أاو حرفٍ  ،أاو حكم ٍأاو خبٍر منَ القرآاِن  .فجميُع هذهِ األموِر تؤوuدي باإلنسساِن
إالى الوقوع ِفي الشسركِ .
التحذيُر منَ الششر ِ
ك:

الشسرُك بالsلهِ تعالى ظلٌم عظيمٌ وجرمٌ كبيٌر  ،وهَو أاكبُر الكبائِِر التي ُتهلكُ اإلنسساَن ،
ولذلكَ حsذَر منُه الرسسوُل ﷺ فقاَل  » :اجتنبوا السسبَع الموبقا ِ
ت  « ...وذكَر منها الشسرَك
بالsلهِ ،وحsذَر اللُsه منُه كما ورَد في وصسيِة لقمانَ لبنهِ  ،قالَ تعالى ﴿ :
﴾.
سسورة لقمان  ،اآلية . ١٣
ت عاقبُة المشسركيَن في الحياةِ الدنيا عاقبًة وخيمًة  ،وفي اآلخرةِ أان الsلَه
ولذلكَ كان ْ
تعـالى لعـنَهمُ ْ وجـعَل جـزاَءُهُم الناَر بقـولِهِ تعـالى ﴿ :
﴾.
سسورة الحزاب  ،اآلية . ٧٣

فاحرصْص أاْن تكوَن جميُع أاعمالِكَ خالصسًة للsهِ تعالى  ،ولْيُكْن إايمانُكَ باللsهِ قوvيا ويقينُكَ
راسسًخا ثابتًا .

األنشسطُة والتقويُم
أاsولً  :وضسَح المقصسوَد بالشسرِك باللsهِ .
ثانيًا  :الشسرُك بالsلهِ ظلٌم عظيٌم  .اشسرْح هذِه العبارَة .
ثالثًا  :صس ْ
ف حالَة منْ يشسرُك باللsهِ في حياتِهِ .
رابًعا :بيuنْ جزاَء َمنْ يشسرُك باللsهِ في الداِر اآلخرةِ .
خامسًسا  :ما رأايُكَ في السسلوكياتِ التاليةِ مع التعليل ِ:
 -١يصسفُ اللُsه تعالى بالعجِْز وعدم ِالقدَرةِ على البْعثِ ؟
 -٢يؤومُن بالله تعالى ول يصسuدقُ برسسالةِ أاحدِ الtرسسل ِ؟
توحيُد اللsهِ تعالى
٢4
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4

الدرسُس الرابعُ

السستعانُة باللsهِ عsز وجsل

المسسلمُ يعتمُد على الsلهِ سسبحاَنه وتعالى في
جميع ِ أاحوالِهِ ؛َألsنه وحَدُه الذي بيدِهِ النفعُ
والضسtر  ،واإلنسساُن ل يقِدُر على دفع ِالضسuر أاْو
ب ال ˘ن˘ف˘ع ِلِ˘ن˘فسِس˘هِ ول ل˘غ˘ي˘ِره إال ب˘إاذِن ال˘sل˘هِ
ج ˘ل ِ
تعالى .

فuكْر فيما تفعْل لو كانت:
ت˘ ˘واج˘ ˘ه ُ˘ ˘َك صس˘ ˘ع˘ ˘وب˘ ˘ٌة ف˘ ˘ي م ˘ادٍة م ˘َن ال ˘م ˘واِد
الدراسسيةِ وقْد بقَي عن الختباِر أاسسبوٌع .

ال s
ه المعينُ :
ل ُ
د ُ
ه وح َ

خلقَ الsلُه عsز وجsل الكوَن بما فيهِ منْ كائناتٍ مختلفةٍ  ،وهَو سسبحانَه وتعالى يتصسsرفُ كيَفما
ت  ،ويعطي ويمنُع  ،ويملُك الضسsر والنفَع  ،قاَل الsلُه تعالى:
يشساءُ في مخلوقاتِهِ  ،فهَو يحيي ويمي ُ
﴾.

﴿

سسورة األنعام :اآلية ١٧
.

والsلُه سسبحانَه وتعالى إاذا أاراَد أامًرا فإاsنُه يكوُن  ،يقوُل الsلُه عsز وجsل ﴿ :
﴾.

سسورة يسص  :اآلية . ٨٢

ب شسيًئا فإانُه
جُه المسسلُم في كuل أاموِرهِ بطل ِ
ب العوِن مَن الsلهِ تعالى  ،فإاذا أاراَد أان يطل َ
يتو s
يطلبُه منَ الsلهِ  ،ويسسأاُل اللَsه عsز وجsل ويسستعينُ بهِ تعالى ،فقْد قاَل رسسوُل الsلهِ ﷺ لبن ِعباسص
١
جُه بالدعاِء اإل
ت فاسسأال ِالsلَه وإاذا اسستعْن َ
وهَو غÓمٌ  » :إاذا سسأال َ
ت فاسستعْن بالsله « ( )  ،ف Óيتو s
إالى الsلهِ سسبحانَه وَتعالى  ،ول يرجو إال اللَsه عsز وجsل  ،ول يخافُ إال الsلَه تعالى ألنُه سسبحانَه
بيدِهِ كtل شسيٍء والناسُص جميًعا ل يملكون شسيًئا .

جُه إالى الsلِه تعالى في أاوقاتِ الشسsدِة وفي أاوقاتِ الرخاِء فيسستعينُ باللِsه تعالى
فالمسسلمُ يتو s
ب الدعاَء ويقضسي الحـاجاتِ  ،قـاَل اللُsه
في قضساِء حوائِجِه  ،وهَو عsز وجsل يسستجي ُ
( )١الترمذي  ،سسنن الترمذي  :كتاب صسفة القيامة والرقائق والورع  ،رقم الحديث . ٢٤٤٠

توحيُد اللsهِ تعالى
٢5

15-30 sch bk 20 txt mz:19-34.qxp 4/27/14 1:38 PM Page 26

﴾

تعالى ﴿ :
وقالَ سسبحانَُه وتعالى ﴿ :

﴾.

سسورة البقرة
 :اآلية . ١٣٧

سسورة غافر  :اآلية .٦٠

ب الذي يدعو اللsهَ
فعلى اإلنسسانِ أانْ يأاُخَذ باألسسبا ِ
ب المؤوّديةِ إالى ما يريُد  ،فمث ًÓالطال ُ
تعالى أاْن يوفَقُه إالى التفّوِق  ،فإانُه يذاكُر دروسَسُه والمريضصُ الذي يدعو اللَsه بالشسفاِء فإاsنُه
يتناوُل العَÓج وسسائقُ المركبةِ الذي يسسأاُل اللَsه السسÓمَة عليه أان يحترسَص في قيادتِه ويلتزَم
حه وأارواَح اآلخرين من المخاطِر فيأاخُذ أاسسبابَ النجاةِ
بالسسرعةِ المحددةِ حتى يحف َ
ظ رو َ
حتى يَسْسلَم .
يقوُل الsلُه تعالى َ ﴿ :وِإإَذإ َمِرضْضُت َفهَوُ َيشْضِف﴾ِ Ú
كي َ
ب
ف توفْق بيَن هذهِ اآليةِ وأاهميةِ ذها ِ
ب إاذا مِرضَص ؟
المسسلم ِإالى الطبي ِ

النشساطُ البنائtي
اَألsوُل :

الشسعراء اآلية٨٠

حكمُ السشتعانةِ بغيِر اللsهِ :

ينحرفُ بعضصُ الناسِص عن ِالطريق ِالصسحيح ِالذي وض sسَحُه لهْم رtبهْم سسبحانَُه وتعالى
وبَsينَُه لهمْ رسسوُلُه ﷺ  ،ويسسلكوَن مسسالكَ خاطئًة عندما يقُع أاحُدُهْم في أامٍر يهمُه
ب  ،وذلكَ مْن
ويحزُنُه فيسستعينوَن بالعsرافين  :وهُم الذيَن يزعموَن أاsنهْم يعلموَن الغي َ
خÓل ِنظِرهِْم في النجوم ِأاو غيِر ذلكَ ثم sيتنsبأاوَن للناسِص بحظوِظه ِْم وما سسيحدثُ لهْم في
المسستقبل ِ.
وقد أاعلَن السسُÓم أاsن الكهاَن والعsرافيَن والسsسَحرَة وجميَع الناسِص ل يعلمونَ الغيبَ،
وإانما الذي يعلمُ الغيبَ هَو الsلُه سسبحانَه وَتعالى وحَده قاَل تعالى ﴿ :
﴾ .سسورة األنعام :اآلية . ٥٩

ب الخرافا ِ
ت واألوهاَم  ،وحsرَر
لذا أابطلَ اإلسسُÓم جميَع المعتقداتِ الزائفةِ  ،وحار َ
ب ويملكُ
العقَل اإلنسسانsي منها  ،حينَ غرسَص في نفوسِص أاتباِعهِ أان الsلَه وحَدُه يعلُم الغي َ
الضسsر والنفَع .
توحيُد الsلِه تعالى
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فالناسُص جميًعا ل يقدروَن على نفع ِأاحٍد أاو ضسuرهِ سسواٌء كانوا أاحياًء أامْ أامواتًا
إال بإاذِن الsلهِ  ،يقوُل عليهِ الصسُÓة والسسُÓم  »:واعلْم أاsن األمَة لو اجتمعوا على أان
ينفعوَك بشسيٍء لْم ينفعوكَ إال بشسيٍء قد كتَبُه اللُه لَك  ،ولو اجتمعوا على أان يضسّروَك
بشسيٍء لْم يضسّروك إال بشسيٍء قد كَتَبُه اللُsه عليكَ « (. )١
ب
وكذلَك فإاsن هذهِ الظاهرةَ تؤودي إالى أاكل ِ أاموال ِ الناسِص بالباطل ِ  ،فعنَدما يذه ُ
الُجه sاُل منَ الناسِص إالى العsرافيَن والكهنةِ  ،فإاsنه ُْم يأاكلوَن أامواَلهمُ ْ بالباطل ِ ،ألsن هذا العملَ
وسسيلٌة مْن وسسائل ِخداع ِالناسِص .
ولذلَك حـsرَم الرسسوُل عليهِ الصسُÓة والسسُÓم السستعانَة بالكهsاِن تحـريًما قاطـًعا ،
فقْد قالَ ﷺ َ » :مْن أاتى كاهنًا أاو عsراًفا فصسsدَقُه بما يقوُل  ،فقْد كفَر بما ُأاْنِزَل على
محمدٍ ﷺ « (. )٢
وموق ُ
ف اإلسسÓم ِ منَ الدجل ِ حديثهِ وقديمهِ موقف ٌ ل يتغsير  ،فجميعُ ذلكَ محsرٌم ؛ ألsنُه
ينافي اإليماَن باللsهِ تعالى  .فإاذا اسستعاَن النسساُن بغيِر الsلهِ معتقًدا النفَع والضسsر  ،فقْد
كفَر بالsلهِ عsز وجsل .
(أا) يلجأاُ بعضصُ الناسِص إالى العsرافيَن لمعرفةِ
مسس˘ ˘ت˘ ˘ق˘ ˘ب˘ ˘ل أاي˘ ˘ام˘ ˘ه˘ ˘م  .ن ˘اقشْص م ˘ع زم ˘Óئَك
النشسا ُ
ط البنائtي
خطورَة هذا العمل .
الsثاني :
(ب) ن ˘اقشص م ˘ع زم ˘Óئك ب ˘عضص م ˘ظ ˘اه ˘ر ال˘sدج˘ل ِ
الحديثِ .
آاثار السشتعانة باللsهِ تعالى :

المؤومنُ الحtق هَو الذي يسستعيُن بالsلهِ عsز وجsل في كل شسؤووِن حياتِهِ ؛ألsنُه يعلمُ
أاsن الsلَه تعالى بيدِهِ ُكtل شسيٍء .
وعندما يسسلُك اإلنسساُن هذا المنهَج  ،فإاsنُه يشسعُر باألماِن والطمئناِن بالتجائِهِ إالى
( )١الترمذي  :سسنن الترمذي  ،كتاب صسفة القيامة والرقائق والورع  ،رقم الحديث . ٢٤٤٠
( )٢مسسند أاحمد  :مسسند المكثرين . ٩١٧١

توحيُد اللsهِ تعالى
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اللsهِ تعالى  ،فهَو يوقُن أاsن اللَsه معهُ وأاsنه قادٌر على دفع ِ الضسرِر عنهُ  ،كما أانُsه
ب الخيِر لُه .
تعالى قادٌر على جل ِ
فالفطرةُ البشسريُة األصسيلُة ل تجد سسكينَتها وأامَنها وسسعادَتها إال في ظuل اإليماِن باللsهِ
تعالى  ،واللتجاِء إاليهِ والحتماِء بهِ (. )١
والسستعانُة بالsلهِ تعالى تبع ُ
ث اإلنسسانَ إالى العمل ِ والجتهاِد  ،كما أاsنها تدفُعُه إالى
ب الموصسلةِ إالى السسعادةِ التي ينشسُدها .
األخِذ باألسسبا ِ

األنشسطُة والتقويُم
أاوًل  :فيما يلي مجموعُة مواق َ
ف ا ُنقلَها على دفترَك  ،ثم ضَسْع أامامها رقًما ؛ فإاذا كانت
ب أامامها الرقَم ( ، )١وإان كانت تُْبرُز ضَسْع َ
ف
ُتْبرُز اإليماَن الصسحيَح فاكتُ ْ
ب
ب أامامها الرقَم ( ، )٢وإان كانت مظهًرا من مظاهر الشسرك فاكتُ ْ
اإليماِن  ،فاكُت ْ
أامامها الرقَم (: )٣
 -١يغفلُ عن العبادِة في السsسراِء  ،ويجتهُد فيها عنَد المصسيبةِ .
 -٢يداومُ على قيام ِالليل ِوقراءةِ القرآانِ .
 -٣يتَصسدُق أامامَ الناسِص ويُمtن بصسدقتهِ على المتصسsدِق عليه .
ب أاجَرُه على اللهِ .
 -٤يفعلُ الخيَر ويحتسس ُ
ثانًيا  :اذكْر دليً Óمَن القرآانِ الكريم ِعلى أان sالsلَه سسبحاَنُه وَتعالى هَو وحَدُه الذي بيدِهِ
النفُع والضسtر .

توحيُد الsلِه تعالى
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ثالثًــا  :ماذا َتسْسَتْنتُِج مْن قول ِ الرسسول ِ ﷺ في الحدي ِ
ث الشسـريفِ  » :لمْ
ينفعـوَك « و » لْم يضسّروَك « ؟
ب أامثلًة على مظاهِر السستعاَنةِ بغيِر الsلهِ تعالى .
رابًعا  :اضسر ْ
خامسًسا :متى تكوُن السستعانُة بغيِر الsلِه شسرًكا ؟
سسادسًسا :وضuسح الحُْكَم الشسرعي في الحال ِ
ت التاليةِ :
s
ب منُه الشسفاَء .
أا  -مرضَس ْ
ت ابنتُُه فذه َ
ب بها إالى أاحدِ العsرافيَن يطل ُ
ب  -أاصسيبَ رجلٌ بصسداع ٍفتناوَل دواءً مهuدًئا .
ج  -لح َ
ظ والٌد على ولدِهِ سسلوًكا غيَر طبيعxي فذهبَ ليعالَجُه لدى
أاخصسائxي نفسسvي .
سسابًعا  :حuدْد عدَد المراتِ التي تردد فيها قــوُلُه تعـالى ﴿:
في اليوم ِالواحدِ في الصسلوا ِ
ت الخمسِص  ،واسستْنتِْج دللَة ذلَك .

﴾

توحيُد اللsهِ تعالى
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المــtد
األهدا ُ
ف التعليميُة

 -١المد الطبيعي .
 -٢المد المتصصل .
 -٣المد المنفصصل.

ُيَتوsقُع مَِن الطالبِ أاْن :
 - ١يعّرفَ المفاهيَم التاليَة  :المtد  ،المtد الطبيعtي  ،المtد المتsصصُل  ،المtد المنفصصُل .
 - ٢يأاتَي بأامثلةٍ على كxل مَِن  :المuد الطبيعuي  ،والمuد المتصصل ِ ،والمuد المنفصصل ِ.
 - ٣يوضuصَح حكمَ المuد في كل xمَن  :المuد الطبيعuي  ،والمuد المتصصل ِ ،والمuد المنفصصل ِ .
 - ٤يميَز بينَ كل xمَن  :المuد الطبيعuي  ،والمuد المتصصل ِ ،والمuد المنفصصل ِ.
ُ - ٥يتقَن تطبيقَ كل xمَن  :المuد الطبيعuي  ،والمuد المتصصل ِ ،والمuد المنفصصل ِمبينًا مقدار
حركةِ المuد في كل xمنها .
-٦

يحِرصَص على تطبيق ِأاحكام ِالمuد عنَد تÓوةِ القرآا ِ
ن الكريم ِ.

المُد
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٥

الدرسُس الخامسُس ُ

المtد الطبيعtي و المtد الفرعtي

ت اأنسَص بن مالك كي َ
ف
تعلم ُ
ت فيما سصبَق عدًدا مْن أاحكام ِ عن قتادَة قاَل سصأال ُ
التجويدِ  ،وفي هذا الصص u
ت قراءُة رسصول ِاللهِ ﷺ قاَل  (:كاَن
ف سصأاتعلُم أاحكاًما كان ْ
يمtد صصوتَه مvدا ) )١(.
أاخرى  ،ومن بينها  :المtد .
ماذا تسصتنتُج مِْن هذِه الروايةِ ؟
ت ( اأ’لِف ) فـــي كلمِة ( قاَل )
أاَسصتمُع جيًدا إالى تÓوِة اآ’ياتِ التاليةِ  ،وأانتبُه كيفَ ُنِطَق ْ
ت
ت ( الواو ) في كلمةِ ( يقول ُ) من اآ’يةِ الثانيةِ  ،وكيفَ ُنِطَق ْ
مـَن اآ’يةِ اأ’ولى  ،وكيفَ نُِطَق ْ
( الياء ) في كلمةِ ( قيلَ ) مَن اآ’يةِ الثالثةِ .

قاَل اللُsه تعالى:
﴿ -١
اÛموعُة
األو¤

﴾

﴿ -٢
﴿ -٣

سصورة آال عمران  ،من اآ’ية .٣٨

﴾
﴾

سصورة اأ’حزاب  ،من اآ’ية.٤

سصورة الزمر  ،من اآ’ية . ٧٥

َأاتلو اآ’يا ِ
ت كما سصمعتُها ’ ،سصsيما النطقُ بحروفِ المuد الثÓثةِ  :ا’ألِفِ ،والواِو ،والياِء ،
ت طبيعvيا دونَ زيادةٍ في المuد  ،وُن ْطُق هذهِ
المرسصومُة باللونِ اأ’حمِر وأا’ح ُ
ظ أانsها ُنِطَق ْ
الحروفِ بهذهِ الكيفية يسصsمى مvدا .
َأاتعِر ُ
ف بمَ يُسصsمى هذا النوع ِمنَ المuد ؟ إانه  :المtد الطبيعtي .
32
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أاسصتمعُ إالى تÓوِة اآ’ياتِ التاليةِ  ،وأاتأامُل جيًدا كي َ
ت حرو ُ
ف المuد المرسصومِة
ف ُنِطَق ْ
باللوِن اأ’حمِر ؟

قاَل اللُsه تعالى :
﴾ سصورة النصصر ،من اآ’ية.١

﴿ )١
﴿ )٢
اÛموعُة
الثانية

﴾
سصورة النسصاء ،من اآ’ية . ١٧

﴿ )٣
﴿ )٤
﴿ )٥

﴾
﴾

سصورة الكوثر  ،من اآ’ية.١

سصورة اأ’على  ،من اآ’ية.٤

﴾

سصورة الفاتحة  ،من اآ’ية. ٧

ظ  :إاطالَة الصصوتِ عنَد النطق ِبتلَك الحرو ِ
أاْتلو اآ’يا ِ
ت بعَد سصماعي  ،كي أا’ح َ
ف خًÓفا لنطِقها
عنَد تÓوِة آايا ِ
ت المجموعةِ اأ’ولى َ ،أاتلو آايا ِ
ت المجموعةِ الثانيِة مرّكًزا على المدوِد فيها ،
ب إاطالةِ الصصوتِ فيها .
وَأاسصتنتُج سصب َ
ظ أاsن حرو َ
أا’ح ُ
ف المuد(في اأ’مثلةِ اأ’ربعةِ اأ’ولى) جاَء بعَدها همزٌة  ،وفي المثال ِ(الخامسِص)
جاءَ بعَد حـــر ِ
ف المuد سصكوٌن .
أاتعرفُ بَم يُسصsمى هذا النوُع من ِالمuد ؟ ُيسصsمى المtد الفرعtي .

َأاَتَعلsـــــــــمُ :

 -١المtد هو  :إاطالُة الصصوتِ بحر ٍ
ف مْن حروفِ المuد .
 -٢المtد الطبيعtي  :هو الذي ’ يكونُ بعَد حرفِ المuد همَزٌة و’ سصكوٌن .
 -٣المtد الفرعي  :هو الذي يقُع بعَد حر ِ
ف المuد همَزٌة أاو سصكونٌ .
t
المُد
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األنششطُة والتقويُم
أاو’ً  :ضصعْ دائرًة حولَ رمِز اإ’جابةِ الصصحيحةِ لِما يمuثُل حرو َ
ف المuد الطبيعuي
في قولِهِ تعالى﴿ :
﴾  .سصورة النسصاء  ،من اآ’ية . ٨٠
أا  -اأ’ل ُ
ف والهمزُة .
ب  -الواُو والهمزُة .
ج  -الواُو واأ’ل ُ
ف.
د  -الياءُ واأ’لفُ .
ثانًيا  :ما الفرُق بيَن المuد الطبيعuي و المuد الفرعuي ؟
ثالًثا  :أاتلو اآ’ياتِ منْ ( )٧-١مْن سصورةِ يسص  ،وأاسصتخرُج منها ثÓثَة مدوٍد
طبيعيةٍ ومsديْن ِفرعييْن ِ.

34
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٦

الدرسُس السسادسُس

المtد المتصشلُ
ت في الدرسِص السصابق ِأاsن المsد ينقسصمُ إالى قسصمين ِ:
تعلم ُ
المtد الطبيعtي والمtد الفرعtي  ،وفي هذا الدرسِص أاحُد أانواع المuد الفرعuي .
ت جيًدا إالى تÓوةِ اآ’ياتِ التاليِة  ،وأانتبُه إالى كيفيةِ الtنطق ِ بحروفِ المuد ذاتِ اللوِن
أانصص ُ
اَأ’حمر .

قالَ الsلُه تعالى :
﴿ )١

﴾

سصورة النصصر  ،اآ’ية .١

﴾

﴿ )٢
﴿ )٣

سصورة القصصصص  ،من اآ’ية . ٧٦

﴾
سصورة الزمر  ،من اآ’ية .٦٩

ف ( اأ’ل ِ
َأاتلو اآ’يَة الكريمَة الواردَة في المثال ِاأ’sول ِ وَأانتبُه إالى الtنطق ِ بحر ِ
ف ) الذي تحتَُه خ w
ط.
َاأتلو اآ’يَة الكريمَة الواردَة في المثال ِالثاني وَأانتبُه إالى الtنطق ِ بحر ِ
ف ( الواِو ) الذي تحَتُه خ w
ط.
َأاتلو اآ’يَة الكريمَة الواردَة في المثال ِالثال ِ
ث وأانتبُه إالى الtنطق ِ بحرفِ ( الياءِ ) الذي تحَتُه خ w
ط.

النششاطُ البنائtي األَsولُ :

ت المsد الطبيعsي  ،قاِرْن بيَن مسصتوى
سصبَق أان تعلم َ
إاطالةِ الصصو ِ
ت في المuد المsتصصل ِ والمuد الطبيعuي .

ظ أاsن الهمزةَ وحرو َ
أاُ’ح ُ
ب،
ف المuد جاءتْ في الكلمةِ نفسصها  ،ويسصsمى هذا النوُع من المuد  :بالمuد الواج ِ
وذلك لوجوبِ مuدهِ أاثناَء التÓوةِ .
ب َمtدُه أارَبع حركات على اأ’قل .
ولكنْ  ،ما مقداُر هذا المuد ؟ يِج ُ

المُد
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َأاَتَعلsـــــــــمُ :

 -١المtد المتصصُل هو  :أان تأاتي الهمزة بعد حر ِ
ف المuد في الكلمةِ نفسِصها.
ب أان ُيَمsد بمقداِر أاربع ِحركاتٍ على ا’أقل.
 -٢يج ُ
 -٣تقاسُص الحركُة  :بمقداِر الفترةِ الزمنيةِ للنtطق ِ بالحرفِ أاو بمقداِر
قبضصِ ا’إِصصبع ِأاوبسصطه .

األنششطُة والتقويُم

أاو’ً  :لماذا سُصuمَي المtد المتصصُل بهذا ا’سصم ِ؟
ثانًيا  :انقل النصصوصَص القرآانيَة التاليَة إالى دفتِرَك بالخ u
ط اإ’مÓئuي ،وضَصْع خvطا
تحتَ المuد الطبيعuي وخطْين ِ تحتَ المuد المتsصصل ِ.
قاَل الsلُه تعالى :
﴾.

أا ﴿ -

سصورة اإ’سصراء  ،اآ’ية . ٨١

ب﴿-
ج﴿-

﴾.

سصورة غافر  ،من اآ’ية. ٦٠

﴾.
سصورة العصصر  ،اآ’يتان . ٢،١

د﴿-
﴾ (. )٤
سصورة البقرة  ،من اآ’ية . ٨١

جْع إالى اآ’ياتِ (  )٣٠ -١٣منْ سصورةِ يسص  ،واسصتخرجْ منها ثÓثَة أامثلةٍ
ثالثًا  :ار َ
للمuد المتsصصل ِ.

36
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٧

الدرسُس السسابُع ُ

المـــtد المْنَفـــصشِلُ

في هذا الدرسِص نوٌع ثاٍن مْن أانواع ِالمuد الفرعuي وهَو المtد المنفصصُل  .فما مفهومُه ؟ وما الفرقُ
بينَُه وبيَن المuد المتصصل ِ؟
أاسصتمُع جيًدا إالى تÓوةِ اآ’ياتِ التاليةِ  ،وأانتبُه إالى كيفيةِ نُ ْطق ِالقارئِ لحروفِ المuد الملsونَةِ :

قاَل اللُsه تعالى :
﴿ -١

﴾.

سصورة الكوثر  ،اآ’ية . ١

﴿ -٢
﴿ -٣

﴾.

سصورة النور  ،اآ’ية . ٣١

﴾  .سصورة يسص  ،اآ’ية . ٢٥

ظ عنَد الtن ْطق ِبالحرو ِ
ماذا أا’ِح ُ
ف الملsوَنةِ ؟
أاتلو اآ’يَة الكريمَة الواردَة في المثال ِاأ’sول ِ  ،وأانطُق بحر ِ
ف اأ’ِلفِ الملsوِن ممدوًدا
كما سصمْعُتُه .
اأتلو اآ’يَة الكريمَة الواردَة في المثال ِ الثاني  ،وأانطُق بحر ِ
ف الواِو الملsوِن ممدوًدا
كما سصمْعُتُه .
اأتلو اآ’يَة الكريمَة الواردَة في المثال ِ الثالثِ  ،وأانطُق بحرفِ الياِء الملsوِن ممدوًدا
كما سصمْعُتُه .
أا’ح ُ
ظ في كل uمثال ٍأاsن حرفَي المuد والهمزةِ جاَءا في كلمتْين ِمنفصصلتْين ِ  ،وهذا ما ُيسصsمى
بالمuد المنفصصل ِ ،أاو المuد الجائِِز ؛ وذلَك لجواِز مuدهِ أاثناءَ التÓوةِ .
المُد
37
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أامثلة تطبيقية  :أاتلو اآ’ياتِ الكريمَة التاليَة مطبًuقا فيها أاحكاَم المuد المنفصصل ِ

قالَ اللُsه تعالى :
﴾  .سصورة اإ’نشصقاق  ،اآ’ية .١٥

﴿ -١

﴾.

﴿ -٢

سصورة البقرة  ،اآ’ية .٢٦٧

﴾.

﴿-٣

َأاَتَعلsـــــــــُم :

سصورة الحشصر  ،اآ’ية .٢٠

 -١المtد المنفصصُل هَو  :أانْ يأاتَي حرفُ المuد في كلمٍة والهمزةُ في كلمٍة ُأاخرى .
 -٢مقداُر المuد المنفصصل ِ  :أاربعُ أاو خمسُص حركا ٍ
ت.

األنششطُة والتقويُم
ت المuد المتصصل ِ
أاوً’  :اتُل اآ’ياتِ التاليَة وانقْلها إالى دفتِرَك بالخ u
ط اإ’مÓئuي  ،وضصعْ خvطا تح َ
ت المuد المنفصصل ِ.
وخطْين ِتح َ

قاَل اللُsه تعالى :
﴾.

أا ﴿ -

سصورة اأ’نبياء ،اآ’ية .٦١

﴾.

ب﴿ -

سصورة النسصاء  ،اآ’ية . ٤

﴾

ج﴿-

 .سصورة مريم  ،اآ’ية . ٤٤

د﴿ -
﴾.
هـ ﴿ -
38
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﴾.

سصورة البروج  ،اآ’ية .١

سصورة هود  ،اآ’ية . ٢٩
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ثانًيا  :انقْل الجدوَل التالي في دفتِرَك  ،ثم ضصْع إاشصارَة ( )Pفي المكانِ المناسصبِ لتحديدِ نوع ِ المuد
الوارِد في اآ’يةِ:
اآ’ية

م
١

﴿

٢

﴿

٣

﴿

٤

﴿

٥

﴿

طبيعي

متصصل

منفصصل

﴾ اأ’نعام ()٨
﴾ يسص ()٤٢

﴾
﴾

يسص ()٣٨

اأ’نعام ()٢٢

﴾

اأ’نعام ()٣٢

ثالًثا  :ارجْع إالى اآ’يا ِ
ت (  ) ٨٣-٦٠من سصورةِ يسص واسصتخرْج منها المsد المنفصصَل .
رابًعا  :قارْن بيَن المuد المتصصل ِوالمuد المنفصصل ِمن حي ُ
ث الُحْكم ومْقدار الحركةِ .
خامسًصا َ :أاَتَعsلـــــــــُم
فرعي

أاصسلي (طبيعي)

وهو ماكان بسصبب
همزة أاوسصكون

وحروفه ا  ،و  ،ي
ويمtد حركتين
الهمزة

متصسل

اإذا ك ˘ان ح ˘رف ال˘م˘uد وال˘ه˘مزة في
كلمة واحدة مثل جاء  ،سصوء ( يمد
اأربع حركات وجوبًا على اأ’قل ).

السسكون

منفصسل

إاذا ك ˘ان ح ˘رف ال ˘م ˘uد ف ˘ي ن ˘ه ˘اي ˘ة ك˘ل˘م˘ة
والهمزة في أاول كلمة أاخرى مثل إانا
أاعطيناك  ( ،يمد أاربع حركات أاوخمسص
حركات ) .

المُد
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الَحـــtج

األهدافُ التعليميُة

ُيَتوsقُع مَِن الطالبِ أانْ:

 -١سسورة الحج اآليات (. ) ٣٣ - ٢٦
 -٢الحج المبرور .
 -٣شسروط الحج وأاركانه .
 -٤منافع الحج .

 -١يتلَو اآلياتِ من (  ) ٣٣ - ٢٦من سسورةِ الحuج .
ث الشسري َ
 -٢يفهَم الحدي َ
ف  ،وموضسوعُه الحtج المبروُر  ،ويحفَظُه .
 -٣يتعsر َ
ف إالى منافع ِالحuج اإليمانيةِ والجتماعيةِ .
 -٤يوضuسَح مظاهَر البِuر في الحuج .
 -٥يسستنتَج أاهميَة أاركانِ الحج. u
 -٦يسستشسعَر فضسلَ اللsهِ تعالى على ا ُلأsمةِ اإلسسÓميةِ .
 -٧يع ّظَم حرماتِ اللsهِ تعالى .
 -٨يسستشسعَر أاهميَة أاداِء مناسسكِ الحuج والُعْمرةِ .

الحtج
41
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8

الدرسُس الثامُن ُ

سسورةُ الحuج ،

اآليا ُ
ت (  ٢٦ـ  ) ٣٣تÓوة وفهمٌ

الحtج هَو الركنُ الخامسُس مْن
أاركاِن اإلسسÓم ِ  ،فرضسُه اللُه تعالى
على من ِاسستطاَع إاليهِ سسبيً.Ó

قاَل اللُsه تعالى :
﴿

﴾
42
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معاني الكلماتِ :

:
:
:
:
:

جعلناُه َمْرِجًعا للعباَدةِ والعمارةِ.
ُمشساًة ذكوًرا وإاناًثا.
طريق ٍبعيٍد.
أاوسساَخهْم.
مسسلميَن عادليَن عْن كل uدين ٍسسوى دينِهِ.

لياتِ الكريمةِ:
لجمالي ل آ
المعنى ا إ

الدعوُة إالى الحuج :
ت الكريمُة عن بياِن الsلهِ تعالى لنبuيهِ إابراهيَم عليه السسÓم مكانَ البي ِ
تتحsد ُ
ت الحرام ِ،
ث اآليا ُ
ودعوتِهِ عليهِ السسÓمُ إالى توحيِد اللهِ تعالى  ،وتطهيِر البيتِ وتهيئتِهِ للطائفيَن بهِ امتثال لsله
ت
تعالى  ،والقائمينَ الذيَن يداومونَ على ذكِر اللهِ وعبادتِهِ،والsراكعيَن السsساجدينَ الذينَ صسَف ْ
حه ُْم للهِ وحدَه ل شسريَك لُه .
ت قلوُبه ُم وخضسع ْ
حه ُْم وَخشَسع ْ
ت جوار ُ
أاروا ُ
ت الكريمُة أامَر الsلهِ تعالى لنبuيهِ إابراهيَم عليهِ السسُÓم بإاعÓم ِالناسِس بالحuج
ثsم تذكُر اآليا ُ
إالى البي ِ
ت الحرام ِ  ،فيأاتوَن إاليهِ مْن كuل فxج عميق ٍ ومكانٍ سسحيق ٍُ ،مشساًة وركباًنا ،جماعاتٍ
وأافراًدا ،ل يبالون بطول ِ الطريق ِ  ،وُبْعِد المسسافةِ  ،ومشسsقةِ السسفِر ،متجردينَ عن ُمَتع ِ الدنيا
ح˘ه ُ˘ْم
ال˘زائ˘ل˘ةِ وم˘ظ˘اه˘ِره˘ا ال˘زائ˘ف˘ةِ  ،ف˘ي˘ؤوّدون ت˘لَك ال˘ع˘ب˘ادَة ف˘ي أاي˘ام ٍم˘ع˘ل˘وم˘اتِ  ،ف˘تصسْ˘ف˘و أاروا ُ
ونفوسُسه ُْم وهْم يطوفوَن حوَل البيتِ العتيق ِويؤوّدون شسعائَر الsلهِ تعالى.

مِْن منافع ِ الحuج :
ثsم تتحد ُ
ت الكريمُة عن بعضسِ تِلكَ الشسعائِر التي أامَر اللُه تعالى بتعِظيمها ،فيعظموَن
ث اآليا ُ
تــــلَك المشســـــاعر ،بذكـــِر اللهِ وتسسبيـِحهِ وشسكِرهِ  ،ويؤودوَن مناسســَك الحuج  ،وينالوَن المنافَع
الحtج
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األخرويَة والدنيويَة التي تفضsسلَ الsلُه بها عليهْم في تلكَ األماكن ِالطاهرةِ  ،ومنها  :األكُل مَن
األنعام ِالتي يتقsربون بها إالى الsله تعالى خًÓفا لما كان عليهِ المشسركون الذيَن يحّرموَن على
أانفسِسه ِْم األكَل من األنعام ِالتي يتقّربوَن بها في موسسم ِالحج. u
وقْد أاكد ِ
ت الكريمُة في األنعام ِ التي يسسوُقها الحجاج tمعهم إالى الحج uلنحِرها
ت اآليا ُ
وذبِحها في مِنى بعَد أاداِء مناسِسكِ الحuج تقtرًبا للهِ تعالى ،والمنافع ِ التي ينالونَها مْن هذهِ
اإلبل ِقبَل النحِر وبعَده .
ب المعاصسي في أاقوالِهِ
كما بينت اآلياتُ الكريمُة عاقبَة كuل َمْن يشسرُك باللهِ تعالى ،ويرتك ُ
َ
وأافعالِهِ ،فهَو يهوي في عذابِ اللهِ وغضسبهِ كَمْن يهوي مَِن السسماِء إالى األرضِس فتمّزَقُه الطيوُر
أاو يسسَق ُ
ط في بئٍر عميقٍة ل يسستطيُع الخروَج منها .

النشساطُ البنائtي :

اسس ˘ت ˘ن ˘ت ˘ْج م ˘َع م ˘ج ˘م ˘وع ˘ةٍ م˘ن زم˘Óئِ˘َك  ،م˘ن اآلي˘اتِ
الكريمِة بعضَس المناِفع ِ الدنيويِة واألخرويِة التي
يحصُسُل عليها الحاtج .

تعظيُم الششعاِئِر دليُل التقوى :
ت الكريمُة األسساسَس الذي ينطلُق منُه الحاtج في تعظيم ِشسعائِِر اللهِ  ،وهو
ثم تبuيُن اآليا ُ
ب إالى المؤومن ِ
ب  ،وت uطهُر النفسَس مَن الذنو ِ
التقوى التي َتْعُمُر القل َ
ب والمعاصسي  ،وتحب ُ
التوبَة ،وتدعوُه إالى السستقامةِ والصسÓح ِ.
فالحtج عمٌل جليٌل وثواُبُه عظيٌم ،ولهذا ينبغي لإÓنسساِن الsذهابُ إاليهِ ،والمسسارعُة إالى
أادائِهِ إاذا اسستطاَع إاليهِ سسبيً. Ó

44
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األنشسطُة والتقويُم
أاولً  :اسستخرْج مَن اآليِة الكريمةِ األولى مvدا طبيعvيا ،ومدا ً متصس. ًÓ
ثانًيا  :ضسْع عÓمَة ( * ) أاماَم العبارةِ الخطأا وأاِعْد كتابتَها صسحيحًة:
أا ) خصsس اللُsه تعالى إابراهيَم بالدعوةِ إالى الحuج إالى البيتِ دونَ غيِرهِ.
ب ) المقصسوُد بالبيتِ الحرام ِالمسسجُد األقصسى.
ج ) للحاuج أاْن يأاكَل من الَهدِي ِالذي ذبََحُه تقtرًبا للsهِ تعالى .
ثالًثا  :علْuل ما يلي :
ـ بناَء البيتِ الحرام ِ.
ـ األمَر باألكل ِمَن األنعام ِالتي ُتْنَحُر في الحج. u
رابًعا  :اسستنتْج أامرين اسستفدتهما من اآليا ِ
ت الكريمةِ .
ب التفسسـيِر مقـالًة عن دللةِ اآليِة
ب بالرجـوع ِ إالى كــت ِ
خامسًسـا  :اكتـ ْ
﴾.
القــرآانـيةِ ﴿

الحtج
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9

الدرسُس التاسسع

الحج tالمـبروُر

حديثٌ ششريفٌ

شسرعَ الsلُه سسبحاَنُه وتعالى لعباِدهِ أاعماًل يتقربوَن بها إاليهِ  ،ورsغبُهم في القيام ِِبها ،ومْن
تلَك األعمال ِالحtج والُعْمرُة .

أابو عبيدَة عْن جابِر بن ِ زيدٍ عن أابي هريرَة قاَل  :قاَل
رسسوُل الsلهِ ﷺ » :الُعْمَرُة إالى الُعْمرةِ كsفارٌة لما َبْيَنهما ،
والحج المبرور ليسس لُه جزاء إال الجنة « )١(.
ٌ
َ
t
ُ َ
لجمالي للحديثِ الششريفِ:
المعنى ا إ

أاو’ً  :الحـــtج :
هو َقصْسُد بيتِ اللِsه الحرام ِ ألداِء أاعمال ٍ مخصسوصسٍة في أاماكنَ مخصسوصسةٍ وأاوقا ٍ
ت
معينٍة مَع النsuيِة .
ت في الدرسِس السسابق َِ أاsن الحج sعباَدٌة فرضَسها الsلُه تعالى ،توحيًدا لهُ ،وذكًرا
وقْد علم َ
ث النبوuي الشسري ِ
لسسِمِه سسبحاَنُه وتعالى ،وفي هذا الحدي ِ
ف بsيَن لنا رسسوُل اللِsه ﷺ أاsن
جزاَء الحuج المبروِر الجنُة .

ثانًيا  :الُعــْمَرةُ :
هي زيارُة البيتِ الحرام ِمُْحِرًما مَن الميقاتِ  ،وال sطوافُ بالكعبةِ المشسsرَفةِ ،والسسعُي
بين الصسفا والَمْرَوةِ  ،ثsم التحّلل ِبالحلق ِأاو بالتقصسيِر للرجل ِوالتقصسيِر للَمْرأاَةِ.
ب جزيٌل ،إاذا كان ْ
ت خالصسًة للهِ تعالى ،فهَي تمحو الذنوبَ
وللُعْمَرةِ َفضْسٌل عظيٌم  ،وثوا ٌ
والخطايا ،لذلكَ ح s
ث النبtي ﷺ المسسلَم على تكراِر الُعْمَرةِ .
46
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النشسا ُ
ط البنائtي :

ناقشْس مَع مجموعةٍ مْن زمÓئِكَ دللَة قول ِ
رسسول ِاللsهِ ﷺ :
»ُعْمَرٌة في رمضساَن تعدُِل حجًة « (. )٢

ثالًثا :مظاهُر الِبuر في الحuج :
تتجsلى في الحuج المبروِر المظاِهُر التالية :
n

ب ل يقبلُ إال طيًبا ،فَمْن حج sبمال ٍ
أان تكوَن نفقُة الحج uمَن المال ِال ّطي ِ
ب الحÓل ِ؛ ألن sاللَsه طي ٌ
حرام ٍل يَْقبُل الsلُه حsجُه ول ُيَثيُبُه عليِه .

n

حسْسن ِالُخُلق ِ :إافشساءُ
التخtلُق بُحسسن ِالُخُلق ِفي التعامل ِمَع الحsجاج ِوغيِرهْم ،ومنْ مظاهِر ُ
السس˘Óم ِ ،واإلن˘ف˘اُق ع˘لى ال˘ف˘ق˘راِء وال˘م˘ح˘ت˘اج˘ي˘نَ ،وع˘دُم مضس˘اي˘ق˘ِة ال˘ن˘اسِس  ،وع˘دُم شستِمه ِْم،
جها ،وتعليمُ الجاهل ِ.
وتقديُم النصسيحِة لَمْن يحتا ُ

n

ب ما نهى الsلُه عنُه مْن
أاداُء المناسسِك كما شسَرَعها الsلُه تعالى دوَن زيادةٍ أاو نقصسانٍ ،واجتنا ُ
١
ت األفعال ِ ،وزل ِ
منكرا ِ
ب ( ).
ت اللسساِن كالغيبِة والنميمِة والكذ ِ
فَمْن تحققتْ في حجِuه هذِه المظاهُر  ،اسستحق sاألجَر العظيمَ الذي أاعsدُه الsلُه تعالى لعباِدهِ،
وهَو الجنُة.

فتلَك نعمٌة عظيمٌة وفرصسٌة على المسسلم ِ أانْ ل يفuوَتها إاذا تمsكَن مْن ذلَك ،لكي يتطsهَر مْن
ب والمعاصسي ،ويكونَ مقبوًل عند رّبِه تبارَك
ذنوِبِه ويعوَد إالى أاهِلِه ووطِنِه طاهًرا من الذنو ِ
وتعالى.

( )١ابن ماجه :سسنن ابن ماجه  ،كتاب المناسسك ،باب  ٤٥العمرة في رمضسان ،رقم الحديث. ٢٩٩١
( )٢د /سسالم بن محمد الرواحي و آاخرون  :قبسس من الحديث الشسريف ،الجزء الثاني،صسفحة٧٧ـ. ٧٨

الحtج
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األنشسطُة والتقويُم
أاوًل  :اختر اإلجابَة الصسحيحَة :
 -١أاعماُل العمرِة ( :ثÓثٌة  -أاربعٌة  -سستٌة  -ثمانيٌة ) .
ت محدٍد ِمَن السسنةِ  -في أاuي وق ٍ
ُ -٢يؤودي المسسلُم العمرَة  ( :في وق ٍ
ت
مَن السسنةِ  -في غيِر موسسم ِالحuج َ -مَع ُخروِجهِ إالى الحuج فقط) .
ثانًيا  :عuرف ك vÓمَن الحuج والُعْمَرةِ .
ثالًثا  :علْuل  :ح s
ث النبtي ﷺ على تكراِر الُعْمَرةِ .
رابًعا  :اذكْر مظاهَر الِبuر في الحuج .
ب ألداِء الُعْمَرةِ  ،فما موقُِفكَ ؟
خامسًسا ُ :عِرضَس عليكَ الذها ُ
سسادسًسا  :أاجِر مقابلًة مع َمن أاsدى فريضسَة الحuج من أاقارِبكَ أاو جيرانِكَ وسسجuلْ
في دفتِر المÓحظاتِ لديَك وصسَفُه لطريقةِ أاداِء مناسسكِ الحuج  .ثsم
ت إاليهِ مع ُمعلuمكَ .
ناقِشْس ماتوصسل َ

48
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٠١

الدرسُس العاشسُر

شسروطُ الحuج وأاركانُهُ

الحtج فريضسٌة منْ فرائضسِ اإلسسÓم ِ ،لهُ شسروطٌ ل بsد مْن توافِرها ،وأاركاٌن ل يتحُقُق
إال بها:
ج :
ششـــــرو ُ
ط الح u

ب الحج uشسروطٌ ،مِنْها :البلوغُ ،والعقلُ ،والسستطاعُة.
لوجو ِ

الششرطُ اأ’sوُل  :البلوُغ
ف Óيجبُ الحج tعلى الصسغيِر حsتى يبلَغ ،لقولِهِ ﷺ ُ » :رفَِع القلُم عْن ثÓثةٍ :عن ِالمجنوِن
حّتى يُفيَق  ،وعن النائَم حsتى يسستيق َ
ظ ،وعن ِالصسبuي حتى يحتِلَم « ( ، )١وإاذا حsج الصسغيُر
﴾.
كان حtجُه صسحيًحا  ،لقـولِهِ تعالى﴿ :
سسورة آال عمران  ،اآلية.١٩٥

الششرطُ الثاني  :العقُل
ب عليهِ الحج t؛ ألsنُه ل يعِقُل .
فالمجنوُن ل يج ُ

الششرطُ الثالثُ  :ا’سشتطاعُة
ب إالى الحuج وأاداِء مناسسِكِه ،و تكونُ بالمال ِو البدِن ،لقولِهِ
ومعناهُ القدرُة على الsذها ِ
تعـالى﴿ :

﴾

سسورة آال عمران  ،اآلية٩٧

 ،فَمْن لم

يجدِ الماَل أاو الراحلَة أاو أامَن الطريق ِأاو الصuسحَة في البدِن أاو جميَعها ل يجبُ عليهِ الحtج .
َ
أاركان الحج: u

وهَي اإلحراُم  ،والوقو ُ
ف بعرَفةِ  ،وطوافُ اإلفاضَسةِ .

الركنُ اأ’sوُل  :اإ’حراُم مَن الميقاتِ
اإلحرامُ هَو أاْن يتجsرَد الرجلُ من ثياِبهِ المخيطةِ ،ويلبسَس مÓبسَس اإلحرام ِ ،وتبقى المرأاُة
بثيابِها العاديةِ ثم ينوَي الحsج قائ ( : ًÓلبيكَ اللهsم لبيكَ  ،لبيكَ ل شسريَك لَك لبيكَ  ،إاsن
الحtج
( )١البخاري،الصسحيح  ،كتاب الحدود،باب لرجم على المجنون والمجنونة .
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الحمَد والنعمَة لَك والملَك  ،ل شسريَك لَك ،لبيَك بحجةٍ ) ومعنى لبيَك  :أاsنا مقيمونَ
على طاعتَِك إاقامًة بعَد إاقامةٍ  ،فالُملuبي كأاsنُه يعاهُد رsبُه أاsنُه ل يخرُج عْن طاعتِهِ،
وأاْن يسستقيمَ عليها .
ت اإلحرام ِكما هَو موض sسٌح في الجدول ِ.
ويكوَن اإلحراُم مَن أاماكَن حsددها النبtي ﷺ ُتسسsمى مواقي َ

الميقات

للقادم من

بعده عن مكة

ذي الحليفة (آابار علي)

المدينة

٤٥٠كم

الجحفة حاليًا ( رابغ )

الشسام ومصسر والمغرب

٢٠٤كم

قرن المنازل ( وادي السسيل)

نجد

٩٤كم

ذات عرق

العراق

٩٤كم

يلملم

اليمن

٤٥كم

الركنُ الثاني  :الوقو ُ
ف بعرَفَة
وُيْقصَسُد بهِ الُمْك ُ
ت  ،وهَو أاهـم tأاركانِ الحـج ، uقال عـليهِ الصســÓةُ والسســُÓم :
ث بعـرفا َ
» الحtج َعَرَفُة « ( ، )١تأاكيًدا وبياًنا ألهميةِ الوقوفِ بعرفَة ،ويبدأاُ الوقو ُ
ف بعرَفَة من زوال ِ
ب على الحاuج أاْن يبقى
الشسمسِس في اليوم ِالتاسسع ِمن ذي الحجةِ حتى غروب الشسمسِس ،ويج ُ
في عرفَة يصسuلي فيها الظهَر والعصسَر جمًعا وقصسًرا جمع تقديم  ،ثم يتفرغُ لذكِر الsلهِ تعالى،
ول يخرُج من عرفَة حتى تغربَ الشسمسُس .

النشساطُ البنائtي :

فuكر في الموقفِ التالي :
ت ب˘ ˘عضَس زم˘ ˘ِÓئ˘ ˘َك
إاذا ك ˘ ˘نت ف ˘ ˘ي ع ˘ ˘رف˘ ˘َة ورأاي َ
ب  ،بَم تنصسُحه ُْم ؟
يغادرون قبل الغرو ِ
( )١ابن ماجة  ،سسنن ابن ماجة  ،رقم الحديث.٣٠١٥
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ث  :طوافُ اإ’فاضشةِ
الركُن الثال ُ
وهَو الطوا ُ
ف بالكعبةِ المشسsرَفةِ سسبعَة أاشسـواطٍ  ،ويبدُأا َوْقُتُه مَن اليوم ِالعـاشسِر ،قال تعالى:
﴾.
﴿
ول يتحقُق الحtج إال بأاداِء هذهِ الأركاِن ،فَمْن تركَ ركًنا مْن هذهِ الأركاِن الثÓثةِ ف Óحsج َلُه .
سسورة الحج  ،من اآلية . ٢٩

األنشسطُة والتقويُم
أاوًل  :ضسْع عÓمَة ( * ) أامامَ العباراتِ الخطأا وصسuحْحها:
 طوافُ اإلفاضسةِ آاخُر أاركاِن الحuج. يُْحِرُم المسسلمُ القادُم إالى مكَة بالحuج عند دخولِها. يجبُ وقو ُف الحاج ِبعرفَة قبَل زوال ِالشسمسِس .
ب على المجنونِ الحج tإاذا أافاَق مْن جنونِهِ .
 يج ُ اإلحرامُ هَو التلبيُة بالحuج . مْن محظوراتِ إاحرام ِالمرأاِة لبسُس المخيطِ .ثانًيا  :ما الدليُل على الطوافِ بالبيتِ الحرام ِ؟
ثالًثا  :متى يبدُأا وقتُ طوافِ اإلفاضسةِ ؟
رابًعا  :علْuل :
ب الشسمسِس .
 -١يبطُل حtج منْ خرجَ مْن عرفَة قبلَ غرو ِ
 -٢حtج المرأاةِ بمÓبسِسها العاديةِ .
ب رأايَك ح ˘وَل ال ˘ح ˘ج ˘اج ِال ˘ذي ˘ن ي ˘قضس˘وَن ي˘وَم ع˘رف˘َة ف˘ي ال˘ح˘ديثِ
خ˘امسًس˘ا  :اك ˘ت ْ
والتسسtوِق .
الحtج
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١١

الدرسُس الحادي عشسر

منافعُ الحجu

شسرعَ اللُه تعالى الحـsج لِحَكم ٍكثيرةٍ ،
وم˘ن˘اف˘َع ع˘ظ˘ي˘م˘ةٍ  ،ت˘فضsس˘ل ب˘ه˘ا  -سس˘ب˘حـاَنه
وَتعالى -على عباِدهِ  ،ومْن هذهِ المنافع ِ:

أاو ً
لِ يمانيُة :
عا إ
ل  :المناف ُ

وهَي المقصَسُد األسساسُس من الحج ، uومْنها :
 -١غرسُس التقوى في القلوبِ وتنميُتها  :ففي تعظيم ِ شسعاِئِر اللِه وإاتياِنها على الوجِه
المشسروع ِغرسُس التقوى في قلبِ الحاج ، uقال تعالى ﴿ :
﴾

 .سسورة الحج  ،اآلية . ٢٣

ب مَن الsلِه تعالى  :فأاعماُل الحuج وسسيلٌة لتقويِة صسلِة المؤومن ِ برuبِه ليفوَز بمحبِتهِ
 -٢القر ُ
ت والوقو ِ
ورضساُه بما يقوُم بِه من مناسِسَك وأاعمال ٍ كالطوا ِ
ف بالبي ِ
ف بعرفَة وسسائِر
األعمال ِاألخرى .
 -٣محُو الخطايا والسسيئا ِ
ب ومحٌو للسسيئاتِ  ،فيعوُد المؤومُن إالى
ت :ففي الحuج تكفيٌر للذنو ِ
ب َ ،قْد ُغـِفَر لَُه ما َتقsدَم مْن ذنبِِه  ،كـيوم ِولـدْتُه
بِÓدِه وأاهِلِه بعَد حَuجِه طاهًرا منْ كuل ذن ٍ
أاtمُه  ،قال ﷺ َ » :مْن حsج فلْم يرف ْ
ث ولم يفسسْق رجعَ من ذنوِبِه كيوم ِولدْتُه أاtمُه « (. )١
 -٤تذكيُر اُألsمِة اإلسسÓميِة بصسلِتها بأابي األنبياِء إابراهيَم وولِدِه اإسسماعيَل عليهما السسُÓم
ت الحـراَم ،وذلَك بالصسِÓة خـل َ
ف مقـام ِ
اللذين ِ جاءا بدعوِة التوحيِد  ،وبناِئهـما البي َ
ب ماِء زمزمَ  ،وبالسسعي بينَ الصسفا والَمْرَوِة ،ورمي الجمرا ِ
ت.
إابراهيَم  ،وشس ُْر ِ
52
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ففي هذهِ األعمال ِ وغيِرها  ،تقويٌة لتلَك الصسلِة ،وتذكيٌر بسسيرِة خاتم ِ األنبياِء
والمرسسليَن نبيuنا محمدٍ ﷺ .
ول َيخفى ما في هذِه المنافع ِاإليمانيِة ِمْن أاثٍر كبيٍر في تقويةِ صسلةِ المؤومن ِباللِه
ورسسوِلِه ﷺ  ،والسستقامِة على منهج ِاللهِ تعالى .
النشسا ُ
ط البنائtي :

ارج˘ ˘ْع إالى درسِس سس˘ ˘ورةِ ال˘ ˘ح ˘uج واسس ˘ت ˘خ ˘رْج م ˘ن ˘ُه
اآلياتِ التي تشسيُر إالى المنافع ِاإليمانيةِ للحuج .

ع الجتماعيُة:
يا :المناف ُ
ثان ً

في الحuج منافُع اجتماعيٌة ،ومن هذهِ المنافِع ِ:
 -١تعميُق الوحدةِ بيَن المسسلميَن :فالحtج منْ مظاهِر الوحدةِ اإليمانيةِ بيَن المسسلمينَ ،حي ُ
ث
يجتمعونَ من أاقطاِر األرضِس ومْن مُختِلفِ اللغاتِ  ،والجنسسياتِ  ،ذكوًرا وإاناًثا .
 -٢تذكيُر المسسلميَن بمفهوم ِالمسساواةِ بيَنهمُ ْ ،ف Óتفاضسَل بيَن الحكام ِوالمحكوميَن ،واألغنياِء
والفقراِء  ،واألقوياِء والضسعفاِء  ،فالجميُع يجتمعوَن في صسعيدٍ واحدٍ ،ويؤوّدون جميعَ
الشسعائِر دوَن تمييٍز وتفِرَقةٍ في المظهِر ،والuرجاُل يلبسسوَن ثوبين ِغيِر مَخيطين ِ ،حاسسري
ب ،ول موقفٍ ،ول تقديم ٍول تأاخيٍر .
الرؤووسِس ،ل يتميّز أاحٌد عْن غيِرهِ بثو ٍ
 -٤التsعار ُ
ف بيَن المسسلميَن :فموسسُم الحuج يوuفُر لهْم لقاًء سسنوvيا ،فيلتقي فيهِ الحجاُج،
ويتدارسُس فيهِ العلماءُ مسسائَِل الدين ِوالفقهِ ،ويأاتي طلبُة الِعْلم ِفينالوَن نصسيًبا مَن العلم ِ
في حلقاتِ الذكِر والعلم ِ.
ثالثًا  :المنافعُ الماديُة :

في الحuج فرصسٌة للتباُدل ِالتجارuي  ،والنتفاع ِبلحوم ِاألضساحي التي تُْذَبُح وُتْنَحُر؛ فيأاكُل مِنها
الحجاُج والفقراُء والسسائلونَ وغيُرُهْم.
قاَل تعالى ﴿ :
﴾.

سسورة الحج  ،اآلية. ٢٨,١٢

الحtج
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األنشسطُة والتقويُم

أاولً  :اسستنتْج المنفعَة التي يشسيُر إاليها قولُُه تعالى﴿ :
ثانًيا :اسستخلصْس بعضسَ مظاهِر المسساواةِ بيَن المسسلميَن في موسسم ِالحuج .
ثالًثا  :كيفَ تتحقُق المسساواُة بيَن الناسِس في موسسم ِالحuج ؟
رابًعا  :كي َ
ف يكوُن الحtج موسسًما للsتعارفِ بيَن المسسلميَن ؟
خامسًسا  :اشسرح العبارَة التاليَة  :موسسمُ الحuج فرصسٌة للتباُدل ِالتجارuي .
سسادسًسا  :مما قاله ﷺ في حجsةِ الوداع ِ:
(ل فرق بين عربي وأاعجمي إال بالتقوى) .
اسستنتْج :
دللَة الحدي ِ
ث الشسريفِ على وحدةِ المجتمع ِالمسسلم ِوترابِطهِ .

54
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عنايُة اإلسسÓم ِ باإلنسسانِ

األهدافُ التعليميُة

ُيَتوsقُع مَِن الطالبِ أانْ:

 -١سسورة المائدة اآليات (.)٩٢ -٨٧
 -٢نعمة العقل .
 -٣الأطعمة المحرمة .

 -١يتلَو اآلياتِ مْن (  ) ٩٢ - ٨٧مْن
سسورةِ المائدةِ .
 -٢يفهمَ الحدي َ
ث الشسريفَ  ،وموضسوعُه  « :نعمُة العقل ِ» ويحفَظُه .
 -٣يسستشسهَد بأادلsةٍ شسرعيٍة على المفاهيم ِالَعَقدِيةِ والفقهيةِ الواردةِ في الوحدةِ .
 -٤يسستخلصصَ الحكمَ مْن تحريم ِاإلسسÓم ِلكل xمَن  :الميتةِ  ،الخنزيِر  ،السسباع ِ ،الجوارح ِ،
الدم ِالمسسفوح ِ ،ما أاُهِل sلِغَيِْر اللهِ بهِ .
 -٥يمuيَز بينَ  :اليمين ِاللغِو واليمين ِالمنعقدِة .
ب الحلفِ باللهِ تعالى إال للضسsرورةِ  ،والمحافظةِ على نعمةِ العقل ِ.
 -٦يحرصَص على  :تجنِ t
الوحدةُ الرابعة  :عنايُة اإلسسِÓم باإلنسساِن
 -٧يلتزمَ بما أاحلsه اللsه من الطيباتِ ويتجنبَ ما نهى عنه.
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١٢

الدرسُس الثاني عششر

سسورةُ الــمائدةِ اآلياتِ ( ٩٢-٨٧

م
) تÓوة وفه ٌ

جَعَل اللُsه تعالى أامَر الحÓل ِو الحرام ِإاليهِ فuكْر في السسؤوالين ِ التاليين ِ :
سسبحاَنُه ،فأاحــل sللناسِص كsل طيبٍ  ،وحsرَم عليهم  -١أاباحَ اللهُ الطيبا ِ
ت وحsرَم الخبائ َ
ث ،بuيْن
ت التاليُة مْن سسورةِ المائدةِ
مدلولَ كل xمْنهما .
كsل خبيثٍ  ،واآليا ُ
 -٢كيفَ يحاف ُ
ظ المسسلُم على يمينِهِ ؟
تبuيُن ذلَك .

قالَ الsلُه تعالى :
﴿

﴾
الوحدُة الرابعة  :عنايُة اإلسسِÓم باإلنسساِن
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معاني الكلماتِ :

:

جمعُ يمين ٍوهي :الحَْل ُ
ف بالsلهِ تعالى .

:

القماُر .

:

حجارٌة حوَل الكعبةِ كاَن أاهُل الجاهليةِ يذبحوَن عنَدها تقtرًبا إالى الsلهِ .
كtل خبي ٍ
ث مُسْسَتْقَذٍر .

:

لياتِ الكريم ِ
ة
لجمالي ل آ
المعنى ا إ

إاباحُة الطيباتِ :
نهى اللُsه سسبحانَه وتعالى المؤومنيَن أان يحuرموا على أانفسِسه ُِم الطيباتِ التي أاحلsها لَهمُ ْ ،من
ب إالى اللsه تعالى و طاعتِهِ أاو بقصسدِ الtزْهدِ
مأاْكل ٍو مشْسَر ٍ
ب و َملْبسٍص  ،ولو كان ذلكَ بقصسدِ التقtر ِ
ب المعتدينَ الذين يحّرمون حÓلَُه ،
في الدنيا ورْفع ِالنفسِص عن شسهواتِها  ،و بsين لهْم أانsه ليح t
ب تقوى اللهِ و العتصسام ِبحدوِدهِ .
ويحللوَن حراَمُه ثم أامَرُهم بوجو ِ
عن أانسٍص قاَل  :جاَء ثÓثُة َرْه ٍ
ط إالى بيوتِ أازواج ِ النبuي ﷺ يسسأالون عنْ عبادِتِه ؛ فلsما
ُأاْخبروا كأاsنه ُْم َتقالوها  ،فقالوا  :وأايَن نحُن مَن النبuي ﷺ ؟ قْد غفَر اللُه لهُ من ذنبِِه ماتقsدَم وما
تأاsخَر  ،فقاَل أاحدُهْم  :أاما أانا  ،فإاني أاصسuلي الليلَ أابًدا  ،وقال آاخُر  :أانا أاصسوُم الدهَر ول ُأافطْر.
وقاَل آاخُر  :أاما أانا فأاْعتزُل النسساَء ول أاتزsوْج أابًدا  ،فجاَء رسسوُل الsلِه ﷺ فقالَ  »:أانُتْم الذيَن
ُقْلتُم كذا وكذا ؟ أاما و اللِه إاني ألْخشساُكْم لّلِه وأاتقاُكْم لُه  ،لكuني أاصسوُم و أافطُر  ،وأاصسuلي و
ن سسنتي  ،فليسص مuني «)١(.
بع ْ
أارُقُد  ،و أاتزsوُج النسساءَ  ،فَمْن رغ َ
َ
( )١اإلمام البخاري  ،الصسحيح  ،كتاب النكاح  ،باب الترغيب في النكاح  ،رقم الحديث . ٤٧٧٦

الوحدةُ الرابعة  :عنايُة اإلسسِÓم باإلنسساِن
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قاَل تعالى ﴿ :
النشسا ُ
ط البنائtي
األول:

﴾

سسورة المؤومنون ،
من اآلية . ٥١

هناَك أامٌر ُمشْسَتَرٌك بيَن هذهِ الآيةِ واآليةِ رقم ( )٨٧من
سسورةِ المائدةِ وضuسْحُه .

األيمانُ :
لقد أاوضسَح الحtق سسبحاَنه و تعالى في هذهِ اآلياتِ نوعين ِمَن اليمين ِهما :
 : ƒo¨∏dG øo«ª«dGوهي الَحلفُ باللهِ تعالى دوَن قصسدٍ  ،ول يتعsلُق بها حكٌم ،ول يأاَثُم الحالفُ على
يمينِهِ  ،مثُل قول ِالرجل ِ :ل واللهِ  ،بلى واللهِ  ،فقد سسئلت السسيدة عائشسُة عن قوله تعالى :
﴾  ،قالت أاُنِزَلت في قول ِالرجل ِ :ل واللهِ  ،وبلى واللهِ )١( .
﴿
 : Ioó≤©æªdG øo«ª«dGوهَي التي يقصسُدها الحالفُ و يصسuمُم على تحقيِقها في المسستقبل ِ فيحلفُ
على فعل ِأامٍر أاو تركِهِ  ،مثَل قولِهِ  :واللهِ ألََتصسsدَقَن غًدا  ،ثم ل يفعُل  ،أاو قولِهِ واللِه لْن أادخَل
ت الكريمُة تدعو إالى حفظِ اليمين ِتنزيهًا لsله تعالى  ،ففي كثرِة
داَر جاري  ،ثsم يَْدخُل  .واآليا ُ
اإليمان جرأاٌة على الsلهِ تعالى .
ب الحلفِ باللهِ تعالى إال للضسرورةِ  ،والحَذُر مَن الوقوع ِفي اليمين ِالمنعقدةِ .
فعليكَ تجtن ُ
اتُل اآليَة رقم ( )٨٩ثم ناقشْص مَع زمِÓئَك ما يلي :

النشساطُ البنائي
ّ ُالثاني :

ب فيها الَكsفاَرُة .
 -١اليميَن التي تج ُ
 -٢كيفَ ُيكuفُر المسسلُم عن تلَك اليمين ِ؟

من انحرافاتِ الجاهليةِ:
ت الكريمُة عدًدا مْن رذائل ِ الجاهليِة و انحرافاتِها التي ُتفسسُد العقلَ  ،والمالَ،
تذكُر اآليا ُ
والديَن  ،مثل الخمِر  ،و الَمْيسسِر  ،واألَنصسابِ  ،و األزلم ِ ،وهي التي أامَر اللُه سسبحاَنُه وتعالى
المؤومنيَن باجتناِبها و البتعاِد عنها  ،بما ُتْحِدُثُه مْن أاضسراٍر كثيرٍة على الفرِد والمجتمع ِ.
الوحدُة الرابعة  :عنايُة اإلسسِÓم باإلنسساِن
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ب علينا  ،طاعُة ما أامَر بِه اللُه تعالى  ،واجتنابُ كuل ما نهى عنُه ِ ،لنناَل خيَر
لذا يج ُ
الدنيا و اآلخرةِ .

األنشسطُة والتقويُم
حْكم ٍمْن أاحكام ِالتجويدِ اآلتيةِ :
أاوًل  :اسستخرْج مَن اآلياتِ الكريمةِ مثاًل لكuل ُ
 -١المuد المتصسل ِ.
 -٢المuد المنفصسل ِ.
 -٣إاظهاِر النونِ السساكنةِ.
 -٤إادغام ٍبغيِر غنٍة .
ب كفارَة اليمين ِالمنعقدةِ حسسب أاولويتها في الأداِء على دفتِرَك :
ثانيًا  :رuت ْ
 -١تحرير ُ رقبةٍ
 -٢صسياُم ثÓثَة أايام ٍ.
 -٣إاطعاُم عشسرَة مسساكين .
ثالثًا  :لماذا دعتِ اآليُة إالى حفظِ اليمين ِ؟
ت إالى تحريم ِرذائل ِالجاهليةِ و انحرافاتِها .
ب التي أاsد ْ
رابًعا  :اسستنتْج األسسبا َ
خامسًسا  :اذكْر أامرْين ِاسستفْدَتهمُ ا مَن اآلياتِ الكريمةِ .
سسادسًسا  :عuبْر عن مشساِعرَك وأانت ترى أاحًدا يترنsح في الشsسارع من شسدةِ السsسكِر .
سسابًعا  :اتلُ اآلياتِ الكريمةِ غيًبا في الصس u
ف مراعًيا أاحكامَ التÓوةِ التي درسسَتها
سسابًقا .
الوحدةُ الرابعة  :عنايُة اإلسسِÓم باإلنسساِن
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١٣

الدرسُس الثالثَ عششَر

نعمُة العقل ِ حدي ٌ
ث ششري ٌ
ف

ذهبَ محمٌد وأاحمُد إالى حلقةِ علم ٍ
ب ˘م˘ج˘لسِص ال˘ب˘ل˘دِة  ،وف˘ي أاث˘ن˘اِء ط˘ري˘ِق˘هِ˘م˘ا

فuكْر في مدلول ِقولِهِ تَعالى ﴿

ت بها
وجدا األشسجاَر الكثيفَة وقدِ اسستظsل ْ

﴾.

سسورة النحل  ،اآلية . ١٨

ت  ،فقال  :ما شساَء الsلُه ل قsوة
الحيوانا ُ
إال باللهِ ! ثم تابعا سسيَرُهما فوصس Óإالى مجلسِص البلدةِ فسسِمعا الشسيَخ يقوُل :

عن ابن ِعباسٍص رضسَي الsلُه عنُهما قاَل  :قاَل رسسوُل اللِه ﷺ :
» تَفـــــــــsكروا في الـــَخْلق ِول تتفـــــsكروا في الــــخالق ِ« (. )١
ثم شسرَح قائً : Óأانعَم الsلُه علينا بنعم ٍكثيرةٍ ل ُتْحصسى  ،ومِْن هذِه الuنَعم نِعمُة العقل ِالتي
بها يسستطيُع اإلنسساُن أاْن يفكَuر  ،ولذلَك فالتفكيُر عنَد النسساِن هَو إاعماُل العقل ِفي الشسيِء لَفهمْ ِ هِ .
أاحمُد  :إاًذا العقلُ أاداُة التفكيِر يا شسيَخنا .
ت يا أاحمُد  ،فالعقُل في المدلول ِالعاuم هَو القدرُة التي يسستطيُع بها اإلنسساُن أاْن
الشسيُخ  :أاحسسن َ
ب العلوَم ويميَuز فيما بيَنها  ،وهَو نعمٌة مْن نَِعم ِاللهِ تعالى علْينا  ،ولذا حsثنا الرسسوُلﷺ
يكتسس َ
ث الشسري ِ
ف على الsتأاtمل ِ والتفtكِر والبح ِ
في الحدي ِ
ث في أارجاِء الكونِ بما فيهِ منْ مخلوقا ٍ
ت
كاألرضِص والجبال ِوالسسماِء وغيِرها  ،قال تعالى ﴿
﴾ سسورة آال عمران ،
فنحُن ننظُر إالى المخلوقاتِ بعقولِنا  ،فندرُك قدرَة اللهِ تعالى .

اآلية.١٩١

محsمٌد  :وهل اهتsم اإلسسُÓم بالعقل ِ؟
الشسيُخ َ :نَعْم يا محمُد  ،فقدِ اهتsم بهِ اهتماًما كبيًرا نظًرا لِعَظم ِ شس َْأانهِ  ،فنسستطيُع أاْن نمuيَز بهِ
بيَن الخيِر والشسuر والنافع ِوالضساuر  ،والحÓل ِوالحرام ِ؛ ولذلَك جعَلُه اإلسسُÓم أاسساسًسا للsتكلي ِ
ف
فُ Óيَكsل ُ
ف باألحكام ِالشسرعيةِ إال البالُغ العاقُل ،أاsما َمْن ل يعِقُل كالمجنوِن وغيرِه فقْد ُرفَِع عنُْه
الوحدُة الرابعة  :عنايُة اإلسسِÓم باإلنسساِن
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الsتكليفُ  ،قاَل رسسوُل اللِه ﷺ ُ » :رفَِع القلمُ عنْ ثÓثةٍ  :عن ِالنائم ِحتى يسستيق َ
ظ،
وعن ِالصسبuي حتى يبلَغ  ،وعن ِالَمْعتوهِ حتى يعِقَل « (. )١
ناصسٌر  :هل لَك أاْن تُعطَينا مزيًدا مَِن األدلsةِ على عنايِة القرآاِن بالعقل ِيا شسيَخنا ؟
ت كثيرٌة تح t
ت مرادفاتٌ للعقل ِفي
ت آايا ٌ
ث اإلنسساَن على اسستخدام ِالعقل ِفورَد ْ
الشسيُخ  :وَرد ْ
ب  .ومsما يدل tأايضسًا على عنايتِهِ
ب والtنهى والفؤواُد والقل ُ
آاياتِ القرآاِن الكريم ِ  ،منها  :األلبا ُ
بالعقل ِ ،تكريُمُه للعلماِء الذيَن يسستْخدِموَن عقولَهمُ ْ في نفع ِأانفسِسه ِْم ونفع ِالبشسريةِ .
سسالٌم  :جزاَك اللُه خيًرا يا شسيَخنا  ،ولكsننا نطمُع أانْ َتزيَدنا معرفًة بفوائِدِ العقل ِالسسليم ِ.
الشسيُخ  :اعلموا يا أابنائي أان sللعقل ِفوائَد كثيرةً منْها :
ب المعارفِ والمعلوماتِ التي ينتفُع بها الفرُد في حياتِهِ ؛ مْن علوم ِ
 -١اسستيعا ُ
ب والهندسسةِ والفلكِ  ،كما يوصِسُل اإلنسسانَ إالى سسداِد
الشسريعةِ والطبيعةِ والط ِ
الرأاي والحكمةِ في األموِر .
 -٢يعuرفُ اإلنسسانَ الخيَر والشسsر .
 -٣يوصسُل اإلنسساَن إالى معرفةِ اللهِ تعالى وقدرتِهِ عن طريق ِالتفtكِر .
عبُد اللِه  :وفيم يكوُن التفtكُر يا شسيَخنا ؟
الشسيُخ  :يكوُن في مخلوقاتِ الsلهِ تعالى كالسسماواتِ والنجوم ِ واألرضِص والجبال ِ والبحاِر
واألشسجاِر والحيواناتِ وهذا يسسsمى عالَُم الشسهاَدةِ .
ث النبuي ﷺ الذي َذَكْرَتُه سسابًقا وقْد َورَد فيهِ نهٌي عن ِالتفكِtر في ذاتِ
أاحمُد  :لقد سسِمْعنا حدي َ
اللهِ تعالى فلماذا هذا النهُي ؟
ت اللهِ تعالى ولذا
الشسيُخ  :ألن sاإلنسساَن بقدرتِهِ العقليةِ المحدودةِ ل يسستطيُع أاْن يدركَ ذا َ
يعtد ذلَك من األموِر الغيبيةِ .
وهكذا يا أابنائي عليُكم المحافظُة على نعمةِ العقل ِ  -باسستخدامِها فيما أامَر اللُه تعالى
ب إاتَÓفُه .
والبتعاِد عْن كل uما يسسب ُ
ثsم قاَم الشسيُخ ووsدَع المسستمعيَن  ،فشسَكَر المسستمعوَن الشسيَخ وانصسرفوا جميًعا .
( )١الترمذي  :سسنن الترمذي  ،كتاب الحدود  ،رقم الحديث . ١٤٢٣
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األنشسطُة والتقويُم
أاوًل  :فuرْق بينَ لفظي الَخْلق ِوالخالِق ِمنْ حي ُ
ث المعنى .
ثانًيا  :ارجْع إالى القرآاِن الكريم ِوحuدْد خمسسَة مواضِسَع ُذكَِر فيها العقلُ ومرادفاُتُه ودuوْنها في
دفتِرَك .
ثالًثا  :قاَل تعالى ﴿
﴾.

سسورة الجاثية  ،اآلية . ٥

ارجْع إالى مصسادِر التعلtم ِواسستخرْج تفسسيَر اآليِة السسابقةِ .
رابًعا  :قاَل تعالى ﴿

﴾.

سسورة فاطر  ،اآلية ٢٨

.

ت وزمÓءك اآليَة الكريمَة قراَءًة صسحيحًة ثsم عuلل ِ الحقيقَة التاليَة  :العلماُء
اقرأا أان َ
أاشسtد الناسِص خشسيًة للهِ تعالى .
خامسًسا  :ماذا تسستنتُج من قولِهِ تعالى ﴿
﴾  .سسورة الذاريات  ،من اآليتان .٢١ - ٢٠
سسادسًسا  :ناقشْص مع زمÓئَك بعضصَ األنشسطِة التي ُتنuمي العقل .
ب  ،وأاخرى تنتمي إالى عاَلم ِ
سسابًعا  :صسuنفِ األموَر التاليَة إالى أاموٍر تنتمي إالى عالم ِ الغي ِ
الشسهادةِ ( الجن  -النمل  -المÓئكة  -األرضص  -الكواكب  -النبات) وأاضسف أاموًرا
ب وُأاخرى إالى عالم ِالشسهادةِ .
تنتمي إالى عالم ِالغي ِ
الوحدُة الرابعة  :عنايُة اإلسسِÓم باإلنسساِن
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١٤

الدرسُس الرابعَ عششَر

األطعمُة المحsرمة

ب مْن مطالبِ
إاsن سسÓمَة جسسم ِ اإلنسسانِ مطل ٌ
الشسريعةِ اإلسسÓميةِ  ،ولذلكَ وجبتِ المحافظُة
على صسحةِ اإلنسساِن بالبتعاِد عنْ كuل ما يضسtرهُ
ويؤوذيِه  ،ومْن هذِه األموِر المضسsرِة األطعمُة
المحرمُة في القرآاِن والسtسنةِ ومنها الواردُة في
قولِهِ تعالى ﴿

فكْuر في دللةِ اآليِة الكريمةِ التاليةِ
قاَل تعالى ﴿
﴾
سسورة األعراف  ،من اآلية .١٥٧

﴾.
تُة :
الْمي َ

سسورة األنعام  ،اآلية ١٤٥

ت حتفَ أانِفهِ سسواءٌ أاكانَ موًتا عادvيا أام بمرضٍص أام بالذبح ِ دونَ اللتزام ِ بالsذكاةِ
وهَي ما ما َ
الشسرعيةِ ومنها :
 المنخنقُة وهَي ما مات خنًقا .ب حتى الموتِ .
 الموقوذُة وهَي التي ُتضْسَر ُ المترديُة وهي التي تسسق ُت.
ط منْ على جبل ٍأاو غيِرهِ فتمو ُ
ت.
 النطيحُة وهَي التي ُتْنَطُح فتمو ُ ما أاكلَ السَسُبُع مَن األنعام ِ.ت
ب أاْن يكونَ قْد ما َ
إان الطبعَ السسليمَ يعافُ الميتَة ويسستقِذُرها ألن sما مات حتفَ أانِفهِ يغل ُ
لعsلةٍ مزمنةٍ أاو طارَئةٍ أاو أاَكَل نباتًا سساvما وكل tذلكَ ل ُيوؤَْمُن ضسرُرُه .
الدمُ المسسفوحُ :

وهو الدُم الذي سساَل من الذبيحِة وغيِرها ويُعtد مْن أافضسـل ِ البيئا ِ
ت لنـمuو الجـراثيم ِ
الضساsرِة  ،ولذلَك فهَو مسستقَذٌر يعاُفُه ال sطْبُع اإلنسسانtي النظي ُ
ف  ،كما أاsنُه مَظsنٌة للضسرِر كالميتِة،

الوحدةُ الرابعة  :عنايُة اإلسسِÓم باإلنسساِن
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وتناوُلُه يؤوuدي إالى بعضصِ األمراضِص في دم ِ اإلنسساِن  ،األمُر الذي يؤوuثُر على المuخ
ب الغيبوبَة المفاجَئَة .
ويسسuب ُ

النشسا ُ
ط البنائtي :

ت لكم ميتتانِ  ،ودمانِ  :فالميتتاِن
قال رسسوُل اللهِ ﷺ  « :أاُحsل ْ
ك  ،والدمانِ  :الكِبد والطحالُ » ()١
 :الجراُد والسsسم ُ
ُ
ث الشس˘ري˘ َ
اق ˘رأا م ˘ع م ˘ج ˘م ˘وع ˘ةٍ م˘ْن زم˘Óئك ال˘ح˘دي َ
ف ُث˘sم ب˘يْ˘uن
عَÓقَته باآليةِ .

م الخنزيِر :
لح ُ

والتحريُم في الشسريعةِ اإلسسÓميةِ ل يتعsلُق بأاكل ِاللحم ِفقط  ،إانما يشسمُل الشسحَم والَع ْظَم
وكsل المتعuلقا ِ
ت بالخنزيِر .
ما أاُ ِ
ه s
ل لغيِر اللهِ بهِ :

أاي ما ُذبَح وُذكَِر عليِه اسسمُ غيِر اللهِ تعالى  ،كاألصسنام ِفقْد كاَن الوثنيون إاذا ذبَحوا َذكروا
ب إالى غيِر اللهِ تعالى  ،وتعtبٌد بغيِر
على ذبيحِته ِم أاسسماءَ أاصسنامِه ِم كالÓت والُعزى فهذا تقtر ٌ
ب إالى العيونِ والقبوِر واألشسجاِر
اسسِمهِ العظيم ِ  ،وذلك كما يفعُل بعضُص الناسِص مَن التقtر ِ
فيذبحوَن عنَدها ويتبsركون بها ،وهذا كفٌر َيْأاثُم صساحُبُه َ ،فِعsلُة التحريم ِ هنا ِعsلٌة دينيٌة
ث إان اللهَ سسsخَر هذهِ
لحمايةِ التوحيِد وتطهيِر العقائِِد  ،ومحاربةِ الشسركِ ومظاهِر الوثنيِة  ،حي ُ
األنعاَم لإÓنسسانِ يذبُحها بإاذِن اللهِ  ،فإاْن ُأابِطَل هذا اإلذُن ،اسستحsق أانْ يحرَم مْن هذا الحيواِن
المذبوح ِ .
ح :
السسبا ُ
ع و الجواِر ُ

جْمُع سَسُبع ٍوهَو الحيوان المفتِرسُص،
إان sمsما حsرَمتُه السtسنُة السسباُع مَن البهائِم ِ ،و السسباعُ َ
ب و الفهدِ و النمِر و الهuر  ،فَعْن أابي هريرةَ
عن النبuي ﷺ أانُsه
ب و األسسدِ و الكل ِ
كالذئ ِ
ب مَن السسباع ِحرامٌ « (. )٢
قاَل  » :أاكُل كل uذي نا ٍ
الوحدُة الرابعة  :عنايُة اإلسسِÓم باإلنسساِن
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وأاsما الجواِرُح فيْقصَسُد بها الطيـوُر الجـارحُة التي َتعـدو بمخالِبـها على
ب والsنسسِر ونحِو
فريسستِـها فتق sطُعها وتشسّقها  ،مثَل الصسقِر والشساهين ِوالعقا ِ
ب
ذلَك  ،فعن ِ ابن ِعباسص ٍ أاsنُه قال  » :نهى رسسوُل اللهِ ﷺ  ،عن كuل ذي نا ٍ
ب من الطيِر« (. )١
مَن السسباع ِوكuل ذي مخل ٍ
ب أاكِلها للِجَيفِ التي تضسtر باإلنسسانيةِ
فلحوُم هذهِ الحيواناتِ َتأاْباها النفسُص اإلنسسانيُة بسسب ِ
جها .
ب عُ Ó
ب لها العديَد مَن األمراضِص الفتاكةِ التي يصسع ُ
و تجل ُ

األنشسطُة والتقويُم
أاوًل  :اختر اإلجابَة الصسحيحَة من بين البدائل:
الموقوَذُة من الحيواناتِ التي  (:تسسُق ُ
ب
ط من أاعلى الجبل ِفتمو ُ
ت  -تخَنُق حsتى الموت ُ -تضسر ُ
حsتى الموت ُ -تذبُح لغيِر اللهِ تعالى ) .
ثانًيا  :وضuسح ِالحكمَة من تحريم ِما أاكَل السسبعُ .
ثالًثا  :بuين ِالحكَم الشسرعsي في أاكل ِاألطعمةِ التاليةِ :
 ) ١طعاٌم ُمكّون ٌمن لحم ِذبيحةٍ لمْ يذكْر عليها اسسمَ اللهِ تعالى .
ت في البئِر فماتتْ .
 ) ٢شساةٌ ترsد ْ
 ) ٣بقرةٌ الت s
ت َقْبَل موتِها .
ف حوَل عنِقها الحبلُ َفُذِبَح ْ
 ) ٤طعاٌم ُخِل َ
ط بهِ شسحمُ خنزيٍر .
 ) ٥طعاٌم ُمكّوٌن مِْن طحال ٍمطبوخ ٍ.
رابًعا  :ما الفرقُ بيَن الدم ِالمسسفوح ِوالدم ِالموجوِد بالكبدِ .
خامسًسا  :اسستخرْج مِْن سسورةِ المائدةِ آايا ٍ
ت كريمًة أاخرى تحّرُم أاكَل األطعمةِ المذكورةِ في الدرسِص .
سسادسًسا  :مارأايكَ فيمن يأاكلُ لحومَ السسباع ِبعsلةِ أانsه لم يرْد َتْحريمها في القرآاِن الكريم ِ؟
ب فقرًة عْن بعضصِ الِبَدع ِ المنتشسرةِ بيَن الناسِص عند الذِبح ِ تقtرًبا للعيوِن أاِو القبوِر أاو
سسابًعا  :اكت ْ
غيِرهما .
( )١اإلمام مسسلم  ،كتاب الصسيد والذبائح  ،ج ، ١٣رقم الحديث . ٤٩٧٠

الوحدةُ الرابعة  :عنايُة اإلسسِÓم باإلنسساِن
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ِ
ا
ف
س
ت الُمسْسِلم ِ
ص ُ

األهدافُ التعليميُة

ب أاْن:
ُيَتوsقُع ِمَن الطال ِ

ت (. )١٣-٦
 -١سسورُة الحجراتِ ،اآليا ُ
ب الِغيبةِ .
 -٢اجتنا ُ
 -٣حُسسُن المعاملة ِ.
ب الحسسِد .
 -٤اجتنا ُ
ب السtسخريةِ .
 -٥اجتنا ُ

ت مِْن (  ) ١٣- ٦مِْن سسورةِ الحجرا ِ
 -١يفهَم اآليا ِ
ت.
 -٢يفهَم الحديثَ الشسريفَ وموضسوعه » :اجتناب الِغيبة« ويحفظُه .
 -٣يعّر َ
ف المفاهيَم التاليَة  :الِغيبَة  ،والبهتاَن  ،والحسسَد  ،والسtسخريَة .
 -٤يبيَuن أاثَر كل xمَِن  :الِغيبةِ  ،والسtسخريةِ  ،والحسسدِ على الفرِد والمجتمع ِ.
حسْسن ِالمعاملةِ على الفرِد والمجتمع ِ.
 -٥يسستنتَج أاثَر ُ
 -٦يحرصَص على اتباع ِأامر الsلهِ تعالى واجتنابِ نهيهِ .
 -٧يقّوَم بعضَص المفاهيم ِالخاطئةِ التي تتعsلُق بالِغيبةِ  ،والحسسِد  ،والسtسخريةِ .
 -٨يحرصَص على معاملةِ الناسِص بالحسسنى .
الوحدُة الخامسسُة  :صسفات المسسلم
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١٥
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سسورةُ الحُُجرات ،ا آ
لياتُ (  )١٣ -٦تÓوة وفهمٌ
ِ

ديُننا اإلسسÓمtي يدعونا إالى الفضسيلةِ  ،والتحuلي باألخِÓق النبيلةِ  ،التي تقuوي أاواصسَر
ت القرآانيُة الكريمُة
المحsبةِ والتآاُلفِ بيَننا  ،ويحtثنا على التعايشِص بسسÓم ٍوطمأانينٍة  .واآليا ُ
المعروضَسُة أاماَمَك تبيُuن لكَ بعضَص الصسفا ِ
ب اأن تبتعَد عْنها .
ت الذميَمةِ التي يج ُ

قالَ الsلُه تعالى :
﴿

الوحدُة الخامسسُة  :صسفات المسسلم
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﴾
معاني الكلماتِ :

:
:
:
:
:
:
:

خارٌج عنْ طاعةِ الsلهِ تعالى .
َلهَلْكُتم .
َتجاوزتْ حsدها في الtظلم ِ.
ترِجَع .
ل يهزأاُ .
ل َتعيبوا .
ب.
ل تsتبعوا العيو َ

لياتِ الكريمةِ
يل آ
المعنى ا إ
لجمال t

ت ِمَن األخباِر :
التثtب ُ
في هذهِ السسورةِ الكريمةِ دعوٌة صسريحٌة للمؤومنيَن إالى ضسرورةِ التثtبتِ مَِن الخبِر  ،حتى ل
ب خبٍر
ت بسسب ِ
يقعوا في المزالق ِ ،وظلم ِاآلخريَن  ،فيندموا على صسنيِعه ِْم  .فكْم مِْن فتنٍة حصسل ْ
ب فتنةٍ عمياَء  .وقْد خصsص الsلهُ تباركَ وتعالى الفاسسَق بالuذكِر
كاذبٍ  ،وكمْ مِنْ دماٍء أاُريقتْ بسسب ِ
ب  ،حتى ل يشسيعَ الشسtك بيَن المسسلميَن فيما ينقلوَنُه من أاخباٍر ،فاألصسلُ
في اآليِة ألsنُه مظsنُة الكذ ِ
في المسسلمينَ أانْ تكونَ أاخباُرُهْم صسادقًة  ،ألsن مْن صسفةِ المؤومن ِالصuسدَق .
ب سسماَع الشسائعا ِ
ت  ،والوقوَع في شسراِكها أاو نقِلها  ،ففي ذلكَ خيٌر لَك وللمجَتَمع ِ.
فلنجتِن ْ
النشسا ُ
ط البنائtي
اَألsوُل :

ب  :كي َ
ف يتيsقُن المسسلُم مْن صسsحةِ الخبِر
فuكْر وأاِج ْ
المنقول ِإاليهِ ؟
الوحدُة الخامسسُة  :صسفات المسسلم
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أاهمsيُة اإلصسÓح ِ :
ُتْحِد ُ
ث األخباُر الكاذبُة والشسائعاتُ الباطلُة فتنًة بيَن المسسلميَن  ،فَيَقُع صسراٌع
ف يتعاملوَن مَع هذا الموق ِ
بيَنهمُ ْ  ،ولهذا جاء ِ
ت الكريمُة تبuيُن للمسسلمينَ كي َ
ف المؤولِم ِ،
ت اآليا ُ
فالsلُه تباَرَك وتعالى يأامُر المؤومنينَ باإلصسÓح ِبالعدل ِواإلنصسا ِ
ف بينَ إاخوانِه ِْم في الدين ِحينَ
ث خٌ Ó
يحُد ُ
ت على الفئةِ األُخرى  ،فإانُه
ت فئٌة حsدها  ،وبغ ْ
ف بيَن فئتْين ِمؤومنتْين ِ ،فإاذا تجاوز ْ
ب ردُعها  ،حsتى يتحsقَق العدلُ  ،ويسسوَد األمُن والسستقراُر .
يج ُ

آافا ٌ
ت اجتماعيٌsة :
وتتابُع السسورُة الكريمُة توجيَهها للمؤوْمنيَن  ،فتنهاُهْم عن ِ السسلوكِ الذميم ِ  ،والعاداتِ
السسيئةِ التي توّلُد الخصسومَة بيَن أافراِد المجتمع ِ ،وتوقُِعه ُْم في شسراكِ العداوةِ والبغضساِء ،
ب البذيئةِ  ،كما تنهاُهْم عن ِ
ومِْن ذلَك السtسخريُة مَِن الناسِص والسستهزاُء بِهْم  ،ورميُهْم باأللقا ِ
الظنوِن السسيئِة بإاخوانِه ِم المؤومنيَن  ،وعْن تتtبع ِعوراتِه ِْم والبحثِ عن عيوبِهم  ،وذكرهِم بما
َيْكَرهوَن في غياِبه ِْم .

النشسا ُ
ط البنائtي
الثانُي :

ناقشْص مَع مجموعةٍ مِْن زمÓئَِك  :بعضَص صسوِر السستهزاِء
والسtس ˘خ ˘ري ˘ةِ ال ˘ت ˘ي ت ˘ح ˘د ُ
ب ف˘ي ال˘م˘درسس˘ةِ ،
ث ب˘ي˘َن ال˘ط˘ِ Ó
وبuينوا موقَفُكْم منها .

التقوى َأاسساسُس التفاضُسل ِ :
يقّرُر الsلُه تبارَك وتعالى في هذِه السسورةِ مبدَأا العدالةِ الجتماعيةِ  ،والمسساواِة بيَن البشسِر
دون تمييٍز بيَن جنسٍص  ،أاو لوٍن  ،أاو لغةٍ  ،فالكtل مْن آادَم  ،وآادُم مْن ترابٍ  ،والجميُع عباُد الsلِه
تعالى  ،وأاsن الحكمَة مْن تعtدِد األجناسِص هي  :تحقيُق التعارفِ بيَن الناسِص  ،وأاsن تقوى الsلِه عsز
وجsل معياُر التفاض ُسل ِ بيَنهمُ ْ  ،ف Óفضسَل ألحٍد على أاحٍد إال بالعمل ِ الصسالح ِ الذي يُرضسي الsلَه
تعالى .
الوحدُة الخامسسُة  :صسفات المسسلم
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فما أاعظَم اإلسسَÓم ! وما أاجمَل تعاليَمُه ! وما أانبَل مبادَئُه ! َفحِرwي بَك التمسtسكُ
ئ  ،وممارسسُة تلَك التعاليم ِ في واقع ِ الحياةِ  ،وبذلَك يتحقُق التآال ُ
بتلَك المباد ِ
ف
والتعاوُن  ،وتسسوُد المحبُة بينَ أافراِد المجتمع ِ.

األنشسطُة والتقويُم
أاsوًل  :اسستخرجْ من اآلياتِ الكريمِة نصvسا يتضسsمُن حكًما منْ أاحكام ِالتجويِد اآلتيِة :
أا  -المtد المتصسُل .
ب  -المtد المنفصسُل .
ج  -القلقلُة .
د  -إاخفاُء الميم ِالسساكنِة .
ثانيًا  :بuيْن كي َ
ف تتصسرفُ عندما يحد ُ
ث خÓفٌ بيَن اثنْين ِمْن أاصسدقائَِك .
ثالًثا  :نهى اإلسسـُÓم المؤومنيَن عْن كثيٍر مَن السسلـوكاتِ السسيـئِة كالسtسـخريةِ  ،والتجسtسـسِص ،
اسستخلصصِ الِحكمَة منْ ذلَك .
رابًعا  :ارجعْ إالى اآليتين ِ(  ) ٨ , ٧واسستنتْج ما تسستفيُدُه مْنها .
خامسًسا  :ارجْع إالى أاحِد كتبِ التفسسيِر المتوافرةِ في مركِز مصسادِر التعلtم ِ ،أاو في مكتبةِ بيتَِك ،أاو
في مكتبةِ المسسجدِ  ،واسستخرْج منُه معانَي مايلي :
﴾.
﴿
ب في اآلياتِ الكريمةِ ؟ وماذا تبع ُ
ث تلك الصسورة في نفسِسك ؟
سسادسًسا  :بم شسsبَه اللهُ تعالى المغتا َ

الوحدُة الخامسسُة  :صسفات المسسلم
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اجتنابُ الِغيبةِ
ب السسلوكِ  ،يحــترُم
ُكْن مسسلًما عفيفَ اللسساِن  ،مهّذ َ
ال˘ ˘ن˘ ˘اسَص ف˘ ˘ي حضسـورهِ ˘ْم وغ ˘ي ˘اب ˘هِ ˘ْم  ،وي ˘ح ˘اف ˘ ُ
ظ ع ˘لى
مشس ˘اع ˘ِرِه ˘ْم  ،ف ˘ Óي ˘ذك ˘ُرُه˘م بسس˘وٍء  ،ام˘ت˘ث˘اًل ألم˘ِر ال˘sل˘هِ

حدي ٌ
ث ششريفٌ

ابح ْ
ث َعْن :
حلول ٍلظاهرةِ الِغيبةِ في المجتمع ِ.

تعالى ونبuيهِ ﷺ .
أاsن رسسوَل اللِsه ﷺ قاَل » :أاتدروَن ما الغيبُة ؟ قالوا :الsلُه
عْن أابي هريرة َ
ت إاْن كاَن في أاخي
ورسسوُلُه أاعلُم  ،قال  « :ذكُرَك أاخاَك بما يكَرُه  ،قيل أارأاْي َ
ن فقْد بَهsتُه «)١( .
ما أاقوُل  ،قال إانْ كانَ فيه ما تقوُل فقْد اغَتبتُه  ،وإاْن لْم يُك ْ
ي للحديثِ الششريفِ :
المعنى ا إ
لجمال t

ب النبوtي في التعليم ِ :
األسسلو ُ
تأاsمل ِ األسسلوبَ النبوsي في التعليم ِ  ،فالرسسولُ ﷺ عندما أاراَد أان يعuلَم أاصسحاَبُه مفهوَم
الِغيبةِ  ،لْم ُيْلق ِعليهُم المعنى مباشسرةً  ،وإانما طرَح عليُهْم سسؤوالً  ،بهدفِ اسستثارةِ خبراِته ِْم ،
وتشسجيِعه ِْم على التفكيِر وشسuد انتباهِه ِْم إالى ما سسيلقى إاليهْم  ،وفي ذلَك دللٌة على أاهuمsيةِ
الموضسوع ِوخطورتِهِ .

مفهوُم الِغيبِة :
ث الشسري ِ
ف الرسسوُل ﷺ في هذا الحدي ِ
عsر َ
ف الِغيبَة بأاsنها ذكُر المسسلم ِ أاخاُه بما يكرهُ في
غيبِتِه ،سسواًء أاكانَ ذلكَ في بدِنِه أام دينِِه أام في ُخلِقِه أام أاهِلِه  .ومثاُل ذلَك كأاْن يكوَن لَك أاٌخ
قصسيُر القامِة فتذكُرُه معَ زمِÓئَك واصسًفا إاياُه بأاsنُه شسخصٌص قصسيٌر  .بقصسدِ العيبِ عليِه .
الوحدُة الخامسسُة  :صسفات المسسلم
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مفهوُم البهتاِن :
البهـتاُن يكـونُ في الباطـل ِ ،وفي ذلَك يقـوُل الsلُه تعــالى ﴿ :
﴾ سسورة األحزاب  :اآلية  . ٥٨هــذِه
ب الُمْفَتَرى  ،وهَو أاْن تذكَر اأخاَك المسسلَم بما ليسص فيهِ ،
اآليُة الكريمُة تبuيُن أان sالبهتاَن هَو الكذ ُ
سسواٌء أاكاَن ذلَك في حضسرتِهِ أام في غياِبهِ  .وذلَك كأاْن تقوَل عْن أاخيَك المسسلم ِبأاsنه بخيٌل  ،وهو ليسَص
كذلَك  ،فهذا السtسلوُك ُيَعtد بهتانًا .
النشسا ُ
ط البنائtي :

اسستخلصْص معَ مجموعةٍ من زمÓئَِك الفرَق بيَن
الِغيبةِ والبهتاِن مَع اإعطاِء مثال ٍلكل xمنهُما .

حكُم الِغيبةِ :
ب لما جاَء فيها منَ الوعيدِ الشسديدِ في القرآاِن الكريم ِوالسtسنةِ النبويِة
الِغيبُة مِْن كبائِر الذنو ِ
المطsهرةِ .
فالsلُه سسبحاَنُه وتعالى يقوُل ﴿ :
ت
﴾  .سسورة الحجرات  :اآلية  . ١٢فهذِه اآليُة الكريمُة تضسsمن ْ
نهًيا صسريًحا عن الِغيبةِ  ،وتشسبيًها فظيًعا لها  ،فاللُsه تعالى شسsبَه الِغيبَة بَأاْكل ِلحم ِاألخ ِحاَل كونِهِ
ميًتا  ،ومعلوٌم أاsن لحَم اإلنسساِن محظوٌر أاكلُُه حvيا وميتًا  ،وبذلَك ُيفهُم بأاsن الِغيبَة حرامٌ .
حسْسُبَك من صسفيَة أاsنها امرأاٌة
وفي السtسنةِ النبويِة تقولُ السسيدُة عائشسُة  :قل ُ
ت للنبuي ﷺ َ :
قصسيرٌة  ،فقاَل  » :لقد قل ِ
جْتُه « ( )١أاي ألفسسدْتُه وغيرته  ،وفي
ج ْ
ت بماِء البحِر لمز َ
ت كلمًة لو مُِز َ
هذا بياٌن لبشساعةِ الِغيبةِ وُقْبحِها .

( )١أابو داود  :سسنن أابي داود  ،كتاب األدب  ،باب الغيبة  ،رقم الحديث . ٤٨٧٥
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أاثُر الِغْيَبةِ على الفرِد والمجتمع ِ :
إاsن الذي يتتsبُع عيوبَ المسسلميَن  ،ويتحد ُ
ث بها أاماَم اآلخريَن يبغضُسُه الsلُه تعالى  ،ويتوعُدُه
بفضسح ِأامرهِ في الدنيا  ،ومعاقبتهِ في اآلخرةِ  ،كما أانُه يكوُن ذا منزلةٍ وضسيعةٍ في المجتمع ِ،
ل يحtبُه الناسُص  ،ول يجلسسونَ مَعُه  ،ول يرغبوَن في صسحبتِهِ .
وإاذا أاصسبحتِ الِغيبُة سسلوًكا شسائًعا بيَن الناسِص  ،أاsدى ذلَك اإلى بغضصِ بعضِسه ِْم بعضسًا ،
ب الثuقةِ فيما بينَهمُ ْ  ،فتتفكُك أاواصسُر المحبةِ واألُلفةِ  ،وتنتشسُر العداوةُ والبغضساءُ بيَنهمُ ْ،
وغيا ِ
فيصسيُر مجتمًعا مَُمsزًقا ضسعيًفا.
ب اجتناُبها  ،والحذُر مَِن الجلوسِص في مجالسِسها  ،ونُصْسُح
ولsما كانتِ الِغيبُة مسستقبََحًة ُ ،وِج َ
إاخوانَِك بالبعدِ عن هذهِ الصسفةِ الذميمةِ .

األنشسطُة والتقويُم
ب اختياِرَك له :
ب اتجاَهَك مما يلي  ،ثم عuلْل سسب َ
أاsوًل  :اختر السtسلوَك الذي يناسِس ُ
 شساركَ مع أاصسدقائِه في اغتيابِ أاحدِ الناسِص .ب الناسِص .
 غادَر مجلسًسا بدأا أاصسحابُُه في اغتيا ِ جلسَص مع أاصسدقائِهِ فسسِمَعهمُ يغتاُبوَن أاحَد الناسِص فلم يشساركهم . قsدَم نصِسيحًة ألصسدقاِئِه عندما بدأاوا في اغتيابِ أاحِد الناسِص .ثانًيا  :عuر ْ
ف مفهومَ الِغيبةِ .
ثالًثا  :وضuسْح أاثَر الِغيبةِ على الفرِد والمجتمع ِ.
ب مسسلًما َوسسأالكَ كيفَ ُيكuفر َعْن
رابًعا َ :لْو جاءَك صسديُقَك ُيْخبرَك أان sالشsسيطاَن اسستزلُه فاغتا َ
غيَبتِهِ  ،فماذا تقول َلُه ؟
خامسًسا  :اشستركْ معَ مجموعةٍ ِمنْ زمÓئَِك في الصسف uفي عمل ِبرنامج ٍإاذاعي مدرسسي عن ِالِغيبةِ
x
x
وموقفِ اإلسسÓم ِمْنها .
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١٧

الدرسُس السشابعَ عششَر

حسْسُن المعاملةِ
ُ
في ندوةٍ مَُتْلَفَزةٍ اسْسُتضسيفَ فيها أاحُد علماِء اإلسسÓم ِ  ،وكان موضسوعُ الندوةِ حسسَن معاملِة
اآلخريَن  ،داَر فيها الحواُر التالي .

ِ
مقّدُم البرنامج ِ :فضسيلَة الشسيخ ِ ،انطًÓقا مِْن مبدأا (الدينُ المعاملُة)  ،فماذا َيْعني ذلكَ ؟
حسْسن ِتعاُمل ِالمسسلم ِمَع غيِرهِ قولً
الشسيُخ  :إان هذا مبدأاٌ أاسساسٌص في الدين ِاإلسسÓمuي يتجsلى في ُ
وعم. ًÓ
مقّدُم البرنامج ِ  :شسكَر اللُsه لُكْم  ،هّ Óبsيْنُتم لنا  -فضسيلَتُكْم  -كيفَ يكوُن حسسُن المعاملةِ في
القول ِ؟

ب اآلخريَن بالقول ِالحسَسن ِ ،فالsلُه سسبحاَنُه وتعالى
الشسيُخ  :نعْم  ،إان المسسلَم مأاموٌر أان يخاط َ
﴾ سسورة البقرة  :اآلية  . ٨٣وهذا يعني أان sعلى المسسلم ِفي تعامِلهِ
يقوُل ﴿ :
مَع اآلخرينَ أانْ يختاَر األلفاظَ الحسسنَة  ،والكلماتِ الطيبَة  ،وأانْ يعظَ الناسَص بالحُسسنى ،
ويجادلَهمُ ْ بالتي هي أاحسسُن  ،وفي ذلكَ يقوُل الsلُه تعالى﴿ :
﴾ فـفي ذلَك تأالـيـ ٌ
ب  ،وتوطـيٌد للعÓقاتِ .
ف للـقلـو ِ
سسورة النحل  :اآلية . ١٢٥

مقّدُم البرنامج ِ  :جزاُكْم اللُsه خيًرا  ،فضسيلَة الشسيخ ِ  :يظنُ بعضُص الناسِص أاsن حسسنَ المعاملةِ
يقتصسُر على القول ِفقط  ،فما توجيُهُكْم لهْم ؟
الشسيُخ  :إان حسسَن المعاملةِ ليسَص مقصسوًرا على القول ِ ،وإانما يشسمُل كذلكَ اإلشسارةَ كالبشساشسةِ،
والبتسسامةِ في وجوهِ اآلخريَن  ،لِما لُهما مْن أاثٍر كبيٍر في غرسِص األلفةِ والمحبةِ بيَن الناسِص .
ب المعرو ِ
ف  ،يقوُل
والنبtي ﷺ جعَل مقابلَة المسسلم ِ لآÓخريَن بوجهٍ بشسوشص ٍ ضسرًبا مِْن ضسرو ِ
النبtي ﷺ » :تبسسُمَك في وجهِ أاخيَك لَك صسدقٌة « ( . )١فالمسسلمُ الذي يلقى إاخوانَُه بوجهٍ
بشسوشص ٍ ،يناُل األجَر مَِن الsلهِ تعالى  ،وفي الوقتِ نفسِسهِ يوuطُد ُعرى المودةِ والمحبةِ معُهْم .
( )١اإلمام الترمذي  :السسنن  ،باب ما جاء في صسنائع المعروف  ،رقم الحديث . ١٩٥٦
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إاحدى المشساهداتِ  :فضسيـلَة الشسيخ ِ ،هل يقتصسُر حسسـُن المعاملِة علـــى تعامــــل ِ
المسسلميَن بعضسِه ِْم مَع بعضصٍ ؟
الشسيُخ  :إان حسسَن المعاملةِ ليسَص محصسوًرا بيَن المسسلميَن بعضسِه ِْم لبعضصٍ  ،وإانما يكوُن كذلكَ مِنَ
ال ˘مسس ˘لـم ˘ي ˘َن م ˘ع غ ˘ي ˘ِرهِ ˘ْم مِ ˘ْن ك ˘uل األج ˘ن˘اسِص والشسـع˘وبِ م˘ا داَم هـؤولِء ل ُي˘ج˘اه˘روَن ب˘ال˘ع˘داوةِ
للمسسلميَن  ،فالناسُص جميًعا قد خلَقهمُ ْ الsلُه تعالى مِْن نفسٍص واحدةٍ  ،بصسرفِ الsنظِر عن أاعراقِه ِْم ،
ومعتقداتِه ِْم  ،وأالوانِه ِْم .
مشساهدٌة أاخرى  :أاtيها الشسيخُ  ،ما الحكمُة من دعوةِ اإلسسÓم ِ المسسلميَن إالى حسسن ِ معاملةِ غير
المسسلميَن ؟
الشسيُخ  :نعْم  ،إان sاإلسسَÓم يبادُر في التعامل ِالحسسن ِمَع اآلخرينَ  ،بهدفِ غرسِص الثقةِ المتبادلةِ
بين الناسِص  ،وتوثيق ُِعرى األلفةِ بيَنهمُ ْ  ،وتبصسيِرهِْم بما يحقُق لهْم السسعادَة  ،وبذلَك يتمكنونَ
من إايجاِد مجتمع ٍمتآالفٍ يسسوُده العدلُ والسسÓمُ .
مشساهدٌة ثالثٌة  :فضسيلَة الشسيخ ِ ،قد يواِجُه المسسلُم اعتداءً مَِن اآلخرينَ  ،فما توجيُه اإلسسÓم ِلُه
في مثل ِهذهِ المواقفِ ؟
الشسيُخ  :سسؤواٌل وجيٌه  ،في الحقيقةِ إاsن اإلسسَÓم يرفضُص الtظلمَ في كuل أاشسكاِلهِ وصسوِرهِ  ،ويبيحُ
دفعَ الظلم ِوالعتداِء  ،وهَو في نفسِص الوقتِ يسسعى إالى إازالةِ النزعةِ العدوانيةِ من نفوسِص
جـههم إالى حسسن ِ المعامـلةِ  ،يقول تعالى ﴿ :
اآلخريَن  ،فيو ّ
﴾

سسورة فصسلت  ،اآلية . ٣٤

ففي ذلَك أاثٌر كبيٌر في تحّول ِالعداوةِ إالى محبةٍ  ،فيصسيُر العدtو صسديًقا .
ب من فضسيلتُِكْم ذكَر مثال ٍمن سسيرةِ النبuي
مقّدُم البرنامج ِ :مشسارٌك عبَر البريدِ اإللكترونuي يطل ُ
ﷺ على حسسن ِمعاملتِهِ لآÓخريَن .
ب لنا الرسسوُل ﷺ أاروَع المَثَل في ذلَك  ،فقْد كاَن لُه جاٌر ُمشْسِرٌك يضسُع لُه األذى
الشسيُخ  :يضسر ُ
ت يوم ٍخرَج ولْم يجْد ما كاَن يجُدُه
أاماَم دارهِ كsل صسباح ٍ ،والرسسوُل ﷺ صسابٌر على أاذاه  ،وذا َ
ب ﷺ لزيارتِهِ  ،ولما رأاى الُمشْسِرُك صسنيَع الرسسول ِ
مِْن أاذ ً
ى  ،فسسأاَل عنُه فأاُْخِبَر بأاsنُه مريضٌص  ،فذه َ
ﷺ دخَل في اإلسسÓم ِ.
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مقّدُم البرنامج ِ :شسكَر الsلُه لكمْ فضسيلَة الشسيخ ِ ،ونسسأاُل الsلَه تعالى أان يجّمَل المسسلميَن بُحسْسن ِ
األخِÓق  ،وأاْن يجعَلهمُ ْ قدوًة في التعامل ِ الحسسن ِ معَ اآلخرينَ  ،حتى تسسوَد األلفُة  ،ويعtم
الخيُر بينَ الناسِص .

األنشسطُة والتقويُم
ت تَْمشسي في
أاsوًل  :ضسعْ دائرًة حوَل رمِز البديل ِالذي يعبُuر عن موقِِفَك مع التعليل ِ( إاذا كن َ
ت أاحَد األولِد يسسخُر منكَ ) .
الطريق ِ ،فسسمع َ
أا  -أارtد عليهِ بالمثل ِ.
ب  -ل أاهتtم بِه .
ج  -أاصسفُح عنهُ .
د  -أاشستكيهِ إالى والدْيهِ .
ثانيًا  :بuيْن صسورتين ِمِْن صسوِر حسسن ِالمعاملةِ في الَعÓقةِ مَع الآخريَن .
ثالًثا  :قارْن مِْن حيثُ األثُر بيَن شسخصصٍ يعامُل الناسَص بُخُلق ٍ حسسن ٍ  ،وآاخَر يسسيُء
معاملَتهمُ .
رابًعا  :علْuل دعوةَ اإلسسÓم ِالمسسلميَن إالى معاملةِ غيِرهِْم بالُحسسنى .
خامسًسا  :كيفَ توفُق بيَن إاباحةِ اإلسسÓم ِدفَع الظلم ِوالعتداِء  ،وبيَن دعوتِهِ إالى معاملةِ
اآلخريَن بالُحسسنى ؟

الوحدُة الخامسسُة  :صسفات المسسلم
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١٨

الدرسُس الثامنَ عششَر

اجْتِنابُ الحسسدِ

ب ألخيهِ المسسلم ِ  ،يتمنى لُه
إان المسسلَم مح w
دوًما التوفيَق والنجاَح في حياتِهِ  ،ويدعو لَُه
بالبركةِ في رزقِهِ  ،ول يحسسُدُه على ما آاتاُه الsلهُ
تعالى مِْن فضسِلهِ .

صِس ْ
ف شس ُعوَرَك في الموقفِ اآلتي :
تsم تكريُم زميل ٍلكَ نظًرا ِلُمسساهمِته
في أانشسطةِ المدرسسةِ .

ذم tالحسشدِ :

الحسسُد داٌء ذميٌم قبيٌح  ،ينكُuد على اإلنسساِن عيشَسُه ؛ ألsن الحاسِسَد عنَدما يتمsنى الشsسقاَء لغيرهِ
حين يدعو عليهِ بزوال ِ النuعمةِ عنُه  ،إانما هَو في حقيقةِ األمِر ُيشسقي نفسَسُه  ،فهو بدلً مْن أاْن
ْيشسعَر بالفرح ِوالسسروِر مsما ُأاوتي غيُرُه من خيٍر نجُدُه يعيشص في شسقاٍء وعذابٍ وحسسرةٍ وأالم ٍ،
يقوُل الsلُه تعـــالى ﴿:
﴾.
سسورة النسساء  ،اآلية . ٣٢

النشساطُ
البنائtي األَsولُ :

ب التي تجعُل الإنسساَن يحسسُد غيَرُه في رأايك ؟
 -ما األسسبا ُ

ُ النشساطُ
ناائلtيحاالثساشندُِي: :
م المبن
موقف المسشل
ِ

َ

إان الحاسسَد إانسساٌن فقَد الثقَة في نفسِسهِ  ،واسستشسعَر العجَز عن تحقيق ِ غايتِهِ  ،لذا فهَو
يسستحق tالuرثاَء  ،والشsسفقَة مما ُيÓقيهِ مِْن أالم ٍ  ،فما أاحرى بالمسسلم ِ أان يُقابلَ حسسَد الحاسسدينَ
بالعفِو عنُهْم  ،وعدم ِمؤواخذتِه ِْم على حسسدِهِْم الذي ل يضسّر إال أانفسَسهمُ ْ  ،وهذا ما يأاُْمرنا بهِ ربنا
سسبحاَنُه وَتعالى في قولِهِ ﴿ :
﴾.
الوحدُة الخامسسُة  :صسفات المسسلم
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وفي موضسع ٍآاخَر يْأاُمرنا الsلُه تبارَك وتعالى بالسستـعاذةِ بِه مْن شسـuر الحاسسـديَن  ،حي ُ
ث يقوُل :
﴾.

﴿

سسورة الفلق ،اآلية ٥

كي َ
ف توuفُق بيَن أامِر الsلهِ َتعالى بالعفِو عن ِ الحاسسديَن ،
وبين أامِرهِ سسبحانَُه بالسستعاذةِ به مِْن شسuرهِْم ؟

النشسا ُ
ط البنائtي
الثانُي :

وهناَك وسسائُل متعددٌة تعيُن الحاسسَد في التخtلصصِ من هذا المرضِص  ،منها  :القناعُة بما آاتاهُ
الsلُه تعالى من خيٍر في هذِه الحياةِ  ،وعدم ِمقارنةِ حـالهِ بمنْ هو أاسسعُد منهُ حvظا  ،وأاوفُر نعمًة
وخيًرا  ،وإانما عليهِ أان ينظَر إالى َمْن هَو دونُه في الفضسل ِ والخيِر ؛ ليدركَ فضسلَ الsلهِ تعالى
ونعمَتُه عليهِ  ،وفي هذا يقوُل نبtينا الكريُم ﷺ :
» إاذا نظَر أاحُدُكْم إالى َمْن فضsسَل عليهِ في المال ِوالُخُلق ِ ،فلينظْر إالى َمْن هَو أاسسفَل مْنُه مِsمْن ُفضّسل
عليهِ « ()١

اقرأاْ وتدبْsر
ت ما ُيعجبَك برْكتَ ؟ «
قاَل النبtي ﷺ لعامِر بن ِربيعَة  » :ه Ósإاذا رأاْي َ
ّ
( )٢أاي يقول  :تبارك الsله  ،ما شسآاء الsله .

( )١اإلمام مسسلم  :صسحيح مسسلم  ،كتاب الزهد والرقائق  ،رقم الحديث .٢٩٦٣ :
¯ عفيف عبدالفتاح طباره  -روح الدين اإلسسÓمي  ، -سسنة ١٩٨٨م  ،صص  ،٢٣٩بتصسtرف .
( )٢اإلمام أاحمد العسسقÓني  ،فتح الباري شسرح صسحيح البخاري  ،ج ، ١صص. ٢٠٤

الوحدُة الخامسسُة  :صسفات المسسلم
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األنشسطُة والتقويُم
أاsولً  :عuرفِ الحسسَد .
ثانًيا  :بuيْن معنى العبارِة اآلتيةِ ( :الحاسسُد ل يضسtر إال نفسَسُه ) .
ثالثًا  :وضuسْح أاثَر اإليماِن بأان sالsلَه تعالى هَو المتفضسُuل بالنعمةِ في نفسِص المسسلم ِ.
رابًعا  :كي َ
ف تتصسsر ُ
ب تفtوقِكَ.
ف حيَن َتشسعُر بأاsن شسخصًسا ما قْد حسسَدَك في دراسستَِك بسسب ِ
خامسًسا  :علْuل لجوَء اإلنسساِن إالى حسسِد اآلخريَن .
سسادسًسا  :حuدِد الحكَم الشسرعي في التصسtرفا ِ
ت اآلتيِة :
s
أا  -تمني زوال ِنعمِة المال ِعن ِالمسسلم ِ.
ب  -المنافسسةِ في الحصسول ِعلى مثل ِما عنَد اآلخريَن .
ب اإلنسساِن انتقاَل نعمِة اآلخريَن إاليِه .
ج -ح u

الوحدُة الخامسسُة  :صسفات المسسلم
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١٩

الدرسُس التاسشَع عششَر

اجتنابُ السtسخريةِ

ب أاْن
يحرصُص المسسلُم دائًما على معاملةِ اآلخريَن بالُحسْسنى في أاقوالهِ وأافعالِهِ  ،فهَو يتجsن ُ
يذكَر إاخواَنُه بقبيح ٍ ،أاو أاْن يسسخَر مِْن ُخُلِقه ِْم  ،أاو أاعماِله ِْم  ،أاو فكِرِهْم  ،أاو ُأاسَسِرِهْم  ،امتثاًل ألمِر
الsلهِ تعالى وأامِر رسسوِلهِ ﷺ .
عها :
سشخريُة ودواف ُ
ال t

السtسخريُة تعني أاْن ينظَر اإلنسساُن إالى اآلخريَن نظرَة احتقاٍر واسستهانةٍ  ،بقصسِد التشسهيِر
بِهْم  ،واإلنزال ِ مِْن َقْدِرِهْم  .والسtسخريُة ل تنبع ُ
ب والتكtبِر ،فهَي
ث إاّل من نفسٍص مريضسةٍ بالُعْج ِ
تعمُل على إايذاِء َمْن حوِلها بدافع ِالشسعوِر بالفوقيةِ المتغلغلةِ في اأعماقِها المريضسةِ  ،وذلك كما
اسستهاَن إابليسُص بآادَم عليهِ السسُÓم وسسخَر منُه قائً : Óأانا خيٌر مْنُه  ،فباَء بالخسساَرةِ والخذلنِ،
ولو أاsنُه أامعنَ النظَر في صسفا ِ
ت آادَم ألْدرَك أان الsلَه َتعالى كsرَم آادَم وميَsزُه بصسفاتٍ كثيرةٍ .
ف مْن سسخريتِهِ باآلخريَن تحقيَق أاهدا ٍ
كما أان sالسsساِخَر يهد ُ
ف دنيئٍة في نفسِسهِ  ،ومِْن ذلكَ:
مقاومُة أافكاِرِهْم وأاعمالِه ِْم بالباطل ِ ؛ ليصسsد الناسَص عْن تقديِرها اأو األخِذ بها  ،أاو رغبًة في
ب آالم ِاآلخريَن .
التسسليةِ والضسحكِ على حسسا ِ
سشخريُة ؟
فيمَ تكو ُ
ن ال t

قْد يسسخُر بعضصُ الناسِص مَِن اآلخريَن في أاموٍر عsدةٍ  ،منْها :
 : pájpó°nùnédG pá≤∏rîpdG øe áojôî°tùdGفاللُsه عsز وجل sيبتلي بعضصَ عباِدهِ بابتÓءاتٍ  ،كالعرج ِ أاو
العمى  ،أاو العَوِر  ،وحيَن يسسخُر اإلنسساُن مْن أاخيهِ اإلنسساِن في شسيٍء من هذِه األموِر  ،فإانُه إانsما
يسسخُر مْن أامٍر ل يملكُ المبتلى بهِ تعديلُه أاو تغييَرُه  ،ولو أاsن اللَsه عsز وجsل ابتلى هذا السsساِخَر
بشسيٍء مْن ذلكَ لما اسستطاَع أاْن يدفَع عنْ نفسسِه شسيًئا .
الوحدُة الخامسسُة  :صسفات المسسلم
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 : pájô£ØdG päÉµ∏nªdG øe áojôî°ùdGوذلكَ كأاْن يسسخَر الشسخصُص الذكي من زميِلهِ
t
n
t
الذي هو أاقل tمنهُ ذكاًء  ،ومثُل هذا السsساخِر تجاهَل حقيقًة عظيمًة اقتضستْها حكمُة
الsلهِ تعالى مِْن جعل ِالناسِص متفاوتينَ في القدرا ِ
ت  ،واإلمكاناتِ .
النشسا ُ
ط البنائtي :

اسستخلصْص مَع مجموعةٍ مْن زمÓئَِك الحكمَة مْن جعل ِ
اللsهِ تعالى الناسَص متفاوتيَن في القدراتِ والطاقاتِ .

 :p ∫ÉªdG pá∏b øe áojôî°tùdGقد يسسخُر الغنtي الذي آاتاهُ الsلُه تعالى سسعًة في المال ِوالرزِق مَن
الفقيِر  ،أاو ممْن هَو دونَُه ثراًء  ،وفي ذلكَ يقصص tاللُsه تباركَ وتعالى علينا في سسورةِ الكهفِ
قصسَة الرجلين ِ اللذين ِ آاتى اللُsه تعالى أاحدُهما جنتْين ِ كبيرتيْن ِ  ،وبسساتيَن فيها مْن أاصسنافِ
ب الثراِء على اآلخِر  ،واحتقَر منزلََتُه  ،وقال لهُ أانا أاكثُر منكَ مالً وولًدا
الثuماِر  ،فتفاخَر صساح ُ
وعًزا  ،يقوُل الsلُه تعالى ﴿ :
ب
ولْم يتذكْر نعمَة اللsهِ تعالى عليهِ  ،فعاقَبُه اللُsه تعالى بأاْن حَرَمُه تلَك النuعمَة  ،وكاَن الواج ُ
عليهِ أاْن يشسكَر اللَsه تعالى عليها ،ول يسستغلsها ليحتقَر بها الناسَص .
﴾،

سس˘ورة الك˘ه˘ف ،
اآلية . ٣٤

سشخري ِ
ة:
حكمُ ال t

ب تجنُtبُه  ،والبعُد عنُْه  ،وخصسوصًسا عنَد
إان السtسخريَة داءٌ منْ أادواِء الجاهليةِ يج ُ
الُمشساحنَةِ والخصسومةِ  ،وهَِي مِْن سسماتِ الكفاِر والمنافقيَن َ ،ومِنْ شسأاْنِها أانْ ُتفuككَ ُعرى
المجتمع ِ ،ويكفي أانها مخالفٌة صسريحٌة ألمِر اللsهِ عsز وجل ، sومبعدةٌ مِْن رضسوانِهِ سسبحانَُه ،
ب بهِ  ،ولذلكَ
ب حلول ِالعذا ِ
تنسسي اإلنسساَن ذكَر رِبهِ  ،وهي نذيُر شسؤوم ٍلصساحِبها َ ،ومِْن أاسسبا ِ
نهى اللُsه تعالى عنها في قولِهِ ﴿ :
﴾.

سسورة الحجرات  ،اآلية . ١١

ب السtسخريةِ ؛ نظًرا لُِقْبِحها  ،وما تحمُل في مضسمونِها مِْن اعتراضٍص على الخالق ِ
فعليكَ تجنَ t
سسبحانَُه وتعالى  ،وما ينُتُج عنها مِْن آاثاٍر سسيئةٍ في المجتمع ِ.
الوحدُة الخامسسُة  :صسفات المسسلم
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اقرْأا وتدبْsر
أامَر النبtي الكريُم ﷺ المسسلَم حيَن يلقى أاحًدا ابتُÓه الsلُه عsز وجsل بشسيٍء أان
يقوَل في سِسuرهِ  » :الحمُد لsلهِ الذي عافاني مsما ابتَÓك بِه « (. )١

األنشسطُة والتقويُم
أاsولً  :عuرفِ السtسخريَة .
ثانًيا  :وضuسح ِالدوافعَ التي تجعلُ بعضصَ الناسِص يسسخروَن ِمْن غيِرِهْم .
ثالًثا  :بيْuن كيفَ تتصسرفُ حيَن تسسمُع زمي ًÓلَك يسسخُر مِْن آاخَر .
رابًعا  :حuدْد موضسَع الشساهَد الداَل على حرمِة السtسخريِة ِمَن اآلخرينَ في قول ِالsلِه تعالى :
﴿

﴾.

سسورة الحجرات  ،اآلية . ١١

ب موضسوًعا عن ِ السtسخريِة مبuيًنا فيه آاثاَرها في الفرِد والمجتمع ِ  ،ومقuدًما
خامسًسا  :اكت ْ
ب السtسخريِة ِمَن اآلخريَن .
بعضَص النصسائح ِلزمÓئَِك تحtثهم فيها على تجtن ِ

( )١ابن ماجة  ،سسنن ابن ماجة  ،باب ما يدعو به الرجل إاذا نظَر إالى أاهل ِالبِÓء  ،رقم الحديث. ٣١٤٠ :

الوحدُة الخامسسُة  :صسفات المسسلم
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تنظيُم المجتمع ِاإلسسÓمuي

األهدافُ التعليميُة

ب أاْن:
ُيَتوsقُع ِمَن الطال ِ

ت (. )١٠-٧
 -١سسورُة الحشسِر ،اآليا ُ
 -٢المسسلُم أاخو المسسلم ِ.
 -٣المؤواخاُة بيَن المهاجريَن واألنصساِر .
 -٤تنظيُم عÓقةِ المسسلميَن بغيِرهم .
 -٥تنظيُم المال ِفي اإلسسÓم ِ.

 -١يَْفه ََم اآلياتِ مِْن (  ) ١٠ - ٧مِْن سسورةِ الحشسِر .
ث الشسري َ
 -٢يَْفه ََم الحدي َ
ف  ،وموضسوعُه المسسلمُ أاخو المسسلم ِويحفَظُه .
 -٣يعuر َ
ف المفاهيَم التاليَة  :المؤواخاَة  ،والماَل  ،وكنَز المال ِ.
 -٤يتعsر َ
ف صسوَر التكافل ِالجتماعuي .
 -٥يبيَuن أاهميَة التآاخي على الفرِد والمجتمع ِ.
 -٦يدركَ أاهميَة األخوةِ بيَن المهاجرينَ واألنصساِر .
 -٧يسستنتَج ضسرورَة رفع ِالظلم ِعن ِالمسسلم ِ.
ب إاخوانِهِ المسسلميَن .
ح u
ب الصsسحابَة ويقتدي بهْم في ُ
 -٨يُح s
 -٩يقuدَر حاجَة المسسلم ِللتآاخي .
 -١٠يطبَق أاحكاَم اإلسسÓم ِفي المعامÓتِ الماليةِ .

85-104 sch bk 20 txt mz:89-107.qxp 4/27/14 1:41 PM Page 86

الدرسُس العششروَن

٢٠

سسورُة الحشسِر،

م
اآليا ُ
ت ( )١٠-٧تÓوة وفه ٌ

يبني اإلسسÓمُ المجتمَع على أاسساسِس التكاُفل ِالقائم ِعلى المحبةِ والتعاوِن بيَن أافراِدهِ مهما
ت لغاتُه ُْم وأاوطانُه ُْم .
اختلف ْ

قاَل الsلُه تعالى :
﴿

﴾
معاني الكلما ِ
ت:

:

صسsير مَِن األموال ِ.

:

متداوًل .

الوحدُة السسادسسُة  :تنظيمُ المجتمع ِ اإلسسÓمuي
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:
:

بخَل وحرصَس .
حسَسًدا .
ُبغضًسا و َ

لياتِ الكريمةِ
يل آ
المعنى ا إ
لجمال t

التكافلُ الجتماعtي:
ت الكريمُة األولى صسورةً مِْن صسوِر التكاُفل ِالجتماعuي في اإلسسÓم ِ ،وهَي
تضسsمنتِ اآليا ُ
أامُر الsلهِ تعالى رسسوَلُه ﷺ بتوزيع ِاألموال ِالتي تصسيُر إالى الدولِة اإلسسÓميةِ على مصسالح ِ
المسسلمينَ .

طاعُة الرسسول ِ ﷺ واجبٌة:
ب طاعةِ النبuي ﷺ في فِْعل ِما أامَر بهِ  ،واجتنابِ ما نهى
تبuيُن اآليا ُ
ت الكريمُة وجو َ
عنُه  ،فإانُه يأامُر بكuل خيٍر وصسÓح ٍ ،وينهى عن كuل شسxر وفسساٍد  ،وأاsن في طاعةِ النبuي ﷺ
تقوى الsلهِ عsزوجل ، sوفي مخالفتِهِ التعtرضَس لعذابِ الsلهِ تعالى الشsسديدِ .
النشسا ُ
ط البنائtي

ت عنُه تْحسَسُبه طاعًة
ت بهِ أاو أامًرا انتهي َ
اذكر عم ًÓقم َ
للنبuي ﷺ .

األخsوُة بيَن المهاجريَن واألنصساِر:
ت بيَن المهاجرينَ واألنصساِر ،
ُتبuيُن اآليا ُ
ت الكريمُة أاواصسَر األخوةِ الحميمِة التي ربط ْ
ت صسوًرا مشسرقًة ِمْن معاني
هذِه ا أُلخsوُة التي عsمَق جذوَرها اإليمانُ القوtي باللِه تعالى  ،فآات ْ
ت في ما اsتصس َ
ب الصسادِق لآÓخِر
األخوِة اإلسسÓميِة التي تمثsل ْ
ف بِه كلِ wمَن الفريقين ِ ِمَن الُح u
وإايثارِه على نفسسِه والدعاِء لُه بالمغفرِة والuرضسا مَن الsلِه عsز وجsل .

ثناءُ الsلهِ تعالى على المهاجريَن واألنصساِر:
ت الكريمُة على كxل من المهاجرينَ واألنصساِر ؛ ِلما اsتصس َ
ف بِه كwل منْه ُم ِمَن
تثني اآليا ُ
الصسفاتِ الحقيقيِة ِبأانْ يأاخَذ منها المسسلموَن الدرسَس والعبرَة في كuل زمانٍ ومكاٍن  ،وِمْن
هذِه الصسفا ِ
ت:

الوحدُة السسادسسُة  :تنظيُم المجتمع ِ اإلسسÓمuي
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 -١الsتضسحيُة في سسبيل ِالحفا ِ
ظ على دينهِم بأاموالِهم وممتلكاِتهم .
 -٢ابتغاُء فضسل ِالsلهِ تعالى ورضسوانِهِ .
 -٣نصسرُة دين ِ الsلهِ تعالى بالsنفسِس والمال ِ بتطبيق ِ أاوامِرهِ والنتهاِء َعْن نواهيهِ ،
ونصسرتِهم للنبuي ﷺ باتباع ِما أامَرُهْم بهِ والنتهاِء عsما نهاُهْم عْنُه .
 -٤صسدُق اإليماِن وذلَك بتحملهم شسدائَد األذى في سسبيل ِالsلهِ تعالى .
 -٥نقاُء القلوبِ مَِن الِحْقـدِ والحسسـدِ تجاَه بعضسِهم  ،والتحـuلي بصسـفِة اإليثاِر فيما بيَنهم.

األنشسطُة والتقويُم
أاوًل  :ضسْع دائرًة حولَ الحرفِ الموجوِد أاماَم العبارةِ الصسحيَحِة مِْن معاني »اإليثاِر « :
أا -تقديُم الsنفسِس على الغيِر .
ب -التبtرُع بالمال ِمَع الحاجةِ إاليِه .
ج -التصسtدُق بالجزِء اليسسيِر ِمَن المال ِ .
ث˘ان˘ًيا  :اسس˘ت˘خ˘رْج م˘ث˘الً لك˘uل حك˘م ٍمِ˘َن األحك˘ام ِال˘ت˘ج˘وي˘دي˘ِة ال˘ت˘ال˘ي˘ةِ مِ˘َن اآلي˘اتِ الك˘ريمِة
السسابقةِ :
ب  ،المtد المنفصسُل  ،إاخفاُء النوِن السساكنةِ .
المtد المsتصسلُ  ،إاظهاُر النوِن السساكنِة  ،اإلقُ Ó
ثالثا  :اذكْر أامرين ِاسستفدَتهمُ ا مَِن اآليا ِ
ت القرآانيةِ الكريمِة .
رابًعا  :ابح ْ
ث َعْن معاني الكلماتِ التاليةِ مسستعيًنا بأاحدِ مصسادِر التعلم ِ:
.
، ،
خامسًسا  :اتلُ اآلياتِ الكريمَة أامامَ المعلم ِفي الصس u
ف.
الوحدُة السسادسسُة  :تنظيمُ المجتمع ِ اإلسسÓمuي
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٢١

الدرسُس الحادي والعششرونَ

المسسلمُ أاخو المسسلم ِ

حدي ٌ
ث ششري ٌ
ف

المعلمُة  :سسنتناقشُس اليوَم في شسرح ِالحديثِ الشسريفِ الذي اتفقنا أاْن تبح َ
ث ُكtل مجموعةٍ َعْن
شسرح ِجزٍء منُه .

َعن ِابن ِعمَر رضسَي اللُsه عنُهما أاsن رسسوَل الsلهِ ﷺ قاَل  » :المسسلُم أاخو المسسلم ِل
يظلُمُه ول يسسلُمُه  ،وَمْن كاَن في حاجةِ أاخيهِ كاَن الsلُه في حاجتِهِ وَمْن فsرَج َعْن
مسسلم ٍكربًة فsرَج الsلُه عْنه كربًة ِمْن كربا ِ
ت يوم ِالقيامِة  ،وَمْن سَسَتَر ُمسسلًما سسَتَرُه
الsلُه يومَ القياَمةِ « (. )١
المجموعُةاألولى  :لقْد اختْرنا العبارةَ األولى مَِن الحديثِ الشسريفِ  ،وَفهْمنا منها أانs
ال˘مسس˘ل˘م˘ي˘نَ إاخ˘وٌة ف˘ي˘م˘ا ب˘ي˘َن˘ه˘ْم ت˘ج˘م˘ُع˘ه ُ˘ْم راب˘ط˘ُة ال˘دي˘ن ِاإلسس˘Óم˘uي  ،م˘ه˘م˘ا اخ˘تلفتْ لغاتُه ُْم
ت أاوطاُنه ُْم  ،فكtلهم آامنوا بالsلهِ رًبا وباإلسسÓم ِديًنا وبمحمٍد ﷺ نبvيا ورسسوًل ،إال أانُه
وتباعد ْ
اسستشسكلَ علينا معنى قولِهِ ﷺ » ل يسسلُمه « .
ب  ،ومَْعنى ل يسسلُمُه  :أاْي ل ُيعيُن اآلخريَن على
المعلمُة  :أاحسسنُتن على هذا الجهدِ الطuي ِ
ظلِمهِ ،وإانما يدفُع عنُه الtظلَم وينصسُرُه وهذهِ ثمرٌة مِْن ثماِر األخوةِ اإلسسÓميةِ  ،كما أاsن مِْن
حُه بها  ،أاو فعل ٍيْؤوذيهِ  ،أاو وشسايةٍ
هذهِ الثماِر أاْن ل يظلَم المسسلُم أاخاهُ المسسلَم بكلمةٍ يجر ُ
تضسّرُه.
المجموعُة الثانيُة  :أاما نحُن فُقمنا بتحضسيِر العبارةِ الثانيةِ مَِن الحديثِ  ،وتوصsسْلنا إالى
معنى الُجزِء األsول ِ مْنها وهَو قولُُه ﷺ » ِمْن كاَن في حاجِة أاخيهِ «  ،أاي أان sمَْن سسعى
لمسساعدةِ أاخ ٍ مِْن إاخوانِهِ المسسلميَن في قضساِء شسأاٍن مِْن شسؤوونِهِ  ،كأاْن يسسعى إلعاَنتِهِ في
ب الرزِق  ،أاو مسساعدتِهِ على القيام ِبأامٍر ل يسستطيعُ القياَم بهِ بمفرِدهِ ،
ب العلم ِأاو كسس ِ
طل ِ
أاما قولُُه » كان الsلُه في حاجتِهِ « ،فإاننا بحاجٍة فيه إالى مزيٍد مَِن التsوضسيح ِ.
( )١اإلمام البخاري  ،الصسحيح  ،كتاب المظالم  ،رقم الحديث . ٢٣١٠
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المعلمُة  :بارَك الsلُه فيكن  ،ومعنى قولِهِ ﷺ » كاَن الsلُه في حاجِتهِ « أاي :أان sالعبَد الذي يسسعى
إلعانةِ إاخوانِهِ المسسلمينَ ،كأاْن يتصسsدَق عليِهْم إاْن كانوا فقراَء  ،أاو يسسعى لقضساِء حوائجهمْ إاْن
كانوا ض ُسعفاَء  ،فإاsن اللَsه تعالى يكافُئُه بأاْن يعيَنُه على قضساِء حوائِجهِ ،وُييسuسَر له أاموَرُه في دنياُه
وآاخرتِهِ ؛ كأاْن ُييسuسَر َلُه أامَر الرزِق  ،ويُخف َ
ف مِْن حسساِبهِ في يوم ِالقيامةِ .والعبُد أاحوُج إالى عونِ
الsلهِ تعالى مِْن َعوِن إاخوانِهِ المسسلميَن  ،ألsن عوَن إاخوانِهِ جزٌء مِْن عونِ الsلهِ تعالى لُه .

المجموعُة الثالثُة  :لقْد َبَحْثنا في َمعنى العبارةِ الثالثةِ مَِن الحديثِ الشسري ِ
ف  ،وتوصsسلنا إالى
ب مشسكلةٍ أاو ضسائقةٍ
أاsن المسسلَم الذي ينuفسُس َعْن أاخيهِ المسسلم ِ ما يجُدُه مِْن َهxم أاو حزٍن بسسب ِ
ب عليها  ،فإاsن الsلَه تعالى ينّفسُس عنهُ ما يجُده مِْن أاهوال ٍ
تعترض ُسُه في حياتِهِ  ،فيسساعُدُه في التغلِ t
يوَم القيامةِ وشسدائدِهِ .ولكن كيفَ ينuفسُس الsلُه َعن ِالعبدِ يوَم القيامةِ ؟
جزيُتْم خيًرا  ،إان تنفيسَس الsلهِ تعالى للعبدِ يوَم القيامةِ إانما يكون بأاْن يقيهِ مَن
المعلمُة ُ :
الحسسرةِ والندامةِ  ،ويخففَ عليهِ في ذلكَ اليوم ِالعظيم ِ ،ويُؤوْمنَُه مَِن الخوفِ والفزع ِ  ،ويكافَئُه
َ
ِ
بمغفرةِ ذنوِبهِ  ،ويحشسَرُه في زمرِة السtسعداِء الذينَ يبشسرونَ بدخول ِالجنةِ والنsجاة مَن الناِر .
المجموعُة الرابعُة  :أامsا العبارُة األخيرُة مَِن الحديثِ الشسري ِ
ف  ،ففهْمنا مْنها أاsن المسسلَم الذي
يسستُر عوَرةً مِْن َعْورا ِ
ت أاخيهِ المسسلم ِ؛ فإان sالsلَه تعالى يسستُر عليهِ في يوم ِالقيامةِ  ،ف Óيفضسَُحُه
ب عليهِ.
بكشسفِ كتاِبهِ ليرى الsناسُس ما بهِ مِْن ذنو ٍ
ب وسسuيئاتٍ  ،وإانما يسستُرُه بأانْ يعفَو عنهُ ويتو َ
ب ويثابُ عليهِ المسسلمُ  ،وهَو اأنْ تسستَر على مسسلم ٍوَقَع في أامٍر
المعلمُة  :أاحسسْنُتن فالسsستُر واج ٌ
ألsول ِ مsرةٍ  ،في حين ِ أان sالمجرميَن الذين يقومونَ بإايذاِء المسسلمينَ والعتداِء على أاعراضِسه ِْم
وأاموالِه ِْم وأانفسِسه ِْم ل يسستحّقوَن السsستَر .
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األنشسطُة والتقويُم
أاولً  :اختِر الحرفَ الدال sعلى معنى » كربٍة « :
أا ُ -مسساعدة.
ب  -خدمة.
ج  -إاعانة .
د  -ضسائِقة .
ث الشسري ُ
ثانيًا  :اذكْر أامرْين ِأارشسَد إاليهما الحدي ُ
ف.
ثالًثا  :اذكْر ثÓثَة أامثلةٍ على عوِن اللsهِ تعالى لعباِدهِ في أاموِر الtدنيا  ،وثÓثَة أامثلةٍ أاُخرى
على عوِن الsلهِ لعباِدهِ في أاموِر اآلخرةِ .
رابًعا  :وضuسْح بمثال ٍلكل xمsما يلي :
أا  -مُسساهمتَك في عمل ٍخيرxي بالبلدةِ التي تسسُكن فيها .
ب  -عونكَ ألخ ٍمِْن إاخوانَِك المسسلميَن .
ج -اهتمامكَ بالحفاظِ على مرافق ِالمدرسسِة .
خامسًسا  :عuدْد ثÓثَة سسلوكاتٍ قْد يظلُم فيها الُمسْسلُم أاخاهُ المسسلمَ  .وما موقفك ِمْن ذلَك ؟
سسادسًسا  :بuيْن موقَفَك تجاهَ ما يلي :
ب إاليَك زميلَُك أانْ توضuسَح لُه مسسأالًة لمْ يفهْمها .
أا َ -طل َ
ب َ -طلبَ إاليَك أاحُد ُزمÓئَِك ُمسساعدًة ماليًة .
ت أاsن أاحَد ُزمÓئَِك يغشtس في المتحاناتِ .
ج  -عرف َ

الوحدُة السسادسسُة  :تنظيُم المجتمع ِ اإلسسÓمuي
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٢٢

الدرسُس الsثاني والعششرونَ

المؤواخاةُ بينَ المهاجرينَ واألنصساِر

مِْن أاsول ِاألعمال ِالتي قامَ بها النبtي ﷺ بعَد هجرتهِ إالى المدينةِ المنsورةِ بناُء مسسجدِ
قباَء  ،والمؤواخاُة بينَ المهاجريَن واألنصساِر ،فما معنى المؤواخاةِ ؟
ؤاخاةِ :
تعريفُ الم ؤ

هِي نوٌع مَِن األخsوةِ اإلسسÓميةِ التي دعا إاليها اإلسسُÓم  ،طsبقها النبي ﷺ بعَد هجرتهِ
َ
t
إالى المدينةِ المنsورةِ  ،حي ُ
ث آاخى بينَ المهاجريَن واألنصساِر  ،فجعَل لكuل واحٍد مِنَ
المهاجريَن أاًخا مَِن األنصساِر يعيُنُه على مواجهةِ أاعباِء الحياةِ سسواًء كاَن عوًنا مادvيا أاو
رعايًة ونصسيحًة وتزاوًرا ومحبًة .
ؤاخاةِ :
ن الم ؤ
نماذجُ مِ َ

وِعتباَن بن ِ مالكٍ
وكاَن ُعَمُر
 -١آاخى النبtي ﷺ بيَن عمَر بن ِ الخطاب ِ
ب مَع أاخيهِ ِعتبانَ  ،في حضسوِر مجلسِس النبuي ﷺ  ،بحي ُ
ث يحضسُر عمُر يوًما
يتناو ُ
ب أاخيهِ (. )١
وِعتباُن يومًا  ،وينقُل الواحُد منهُما لآÓخِر ما اسستفاَدُه في غيا ِ
 - ٢كما آاخى النبtي ﷺ بيَن عبدِ الرحمن ِبن ِعوفٍ وسسعدِ بن ِالربيع ِ
سسعٌد على عبدِ الرحمن ِأاْن يسساعَدُه فيعطيهِ نصسفَ ما يملُك  ،فقالَ عبُد الرحمن ِبنُ عوفٍ
 ،وقْد عرضَس

ق « ()٢
 » :بارَك اللُsه لَك في أاهلكَ ومالَك  ،دsلني على السسو ِ

ُ

الsنشسا ُ
ط البنائtي

الوحدُة السسادسسُة  :تنظيمُ المجتمع ِ اإلسسÓمuي
92

بuيْن ما يدtل عليهِ موقفُ عبِد الرحمن ِ بن ِ
عوفٍ  ،عندما عرضَس عليهِ سسعٌد
أاْن يعطيهِ نصس َ
ف ما يملُك .
( )١ابن كثير  ،السسيرة النبوية  ،جـ ، ٢دار المعرفة  ،بيروت  ،لبنان ط ١٩٨٣ ١م  -صس . ٣٢٥
( )٢اإلمام البخاري  ،الصسحيح  ،كتاب بدء الخلق  ،باب مناقب األنصسار  ،صس. ٤٣
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ؤاخاةِ :
آاثاُر الم ؤ

 -١تقّوي قاعدةَ األخوِة القائمِة على أاسساسِس العقيدِة اإلسسÓميِة .
 -٢تؤوuكُد أاهميَة التكافل ِالجتماعuي والتضسامن ِبيَن أافراِد المجتمع ِاإلسسÓمuي .
 - ٣تعمُل على تحقيق ِالتوازِن القتصسادuي بينَ المسسلمين ِ.
أاهميُة التآاخي في اللsهِ :

لأÓخوةِ في الsلهِ فوائُد ومنافُع عظيمٌة تعوُد على المتآاخيَن  ،مِْن بينِها ما يلي :
 -١حاجُة المسسلم ِ إالى عوِن أاخيهِ في أاموِر الطاعةِ والعبادِة حيثُ يذuكُر الموؤمُن أاخاُه إاذا نسسَي
وُيعينهُ إاذا َذَكَر  ،ويُقuدُم إاليهِ المشسورَة والنsصسيحَة  ،ويتنافسُس مَعهُ في صسنوفِ العباداتِ
والطاعاتِ .
 -٢حاجُة المسسلم ِ إالى أاخيهِ في مجال ِ العلم ِ والعمل ِ حيثُ يتعاونُ معهُ في طلبِ العلم ِ النافع ِ
وكسسبِ العمل ِالمعين ِعلى توفيِر العيشِس الكريم ِ.
ث يعينهُ اإذا احتاَج  ،وُيَخuف ُ
 -٣حاجُة المسسلم ِإالى أاخيِه عنَد الشسدائدِ والمحن ِ ،حي ُ
ف عنُه إاذا مِرضَس
أاو ابتلَي .
 -٤حاجُة المسسلم ِ إالى عوِن أاخيهِ في أاموِر الحياةِ المختلفةِ القتصساديةِ والصسحيةِ والجتماعيِة
وغيِرها .
فإاذا تحsققتْ هذه المنافُع العظيمُة بينَ األفراِد انعكسَس َأاَثُرها على المجتمع ِ ،فيصسبُح مجتمًعا
قويvا مُتماسسًكا تسسوُد بين أافراِدهِ المحبةِ واأللفةِ والتعاوِن .
فعليَك أانْ تتآاخى معَ زمِÓئَك الطÓبِ وتؤوuدَي حقوَق األخوةِ تجاَههْم  ،فإان sالمسسلَم في أامسuس
الحاجةِ إالى إاخَوةٍ يسستعينُ بهْم في أاموِر الtدنيا والuدين ِ ،ولذلكَ وعَد اللsهُ المتآاخيَن بالفضسل ِالعظيم ِ
يوَم القيامةِ .

اقرأاْ وتدsبْر :
أان sالنبsي ﷺ قاَل » سسبعٌة يظtله ُمُ الsلهُ في ظّلِه يومَ ل ظsل اإل
عنْ أابي هريرة َ
ظtلهُ  -وذَكَر منُهمْ  : -رجِÓن تحابsا في الsلِه اجتمعا وتفsرقا على ذلَك « (. )١
الوحدُة السسادسسُة  :تنظيُم المجتمع ِ اإلسسÓمuي
( )١اإلمام الربيع  ،الجامع الصسحيح  ،باب  :في الولية واإلمارة  ،رقم الحديث . ٤٨
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األنشسطُة والتقويُم

أاsوًل  :اختِر الحر َ
ف الداsل على الهدفِ من تشسريع ِنظام ِالمؤواخاةِ في عهدِ النبuي ﷺ :
أا  -تنظيم ِالمجتمع ِالمسسلم ِبتقويةِ الروابطِ بيَن أافراِدهِ .
ب  -المسساواةِ بينَ المهاجرينَ واألنصساِر في الحقوِق والواجبا ِ
ت.
ج  -اختباِر موق ِ
ف األنصساِر مِْن إاخوانهِم المهاجريَن .
د  -اختباِر موق ِ
ف المهاجريَن مِْن إاخوانهِم األنصساِر.
ثانيًا َ :عuدْد ثَÓثَة أاموٍر تقوُم بها في مدرسستِكَ مsما يُقuوي أاواصِسَر األخوةِ بينكَ وبينَ زميل ٍ
لكَ آاخيَتُه في اللsهِ .
ثالًثا  :وضuسْح أاهميَة التآاخي في الsلهِ .
ث َعْن نماذجَ ُأاخرى للُمؤواخاةِ بيَن الصsسحابةِ
جْع إالى مصساِدِر التعtلم ِ وابح ْ
رابًعا  :ار َ
ِ
ِرضسوان الsلهِ َعَلْيهم .

الوحدُة السسادسسُة  :تنظيمُ المجتمع ِ اإلسسÓمuي
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٢٣

الدرسُس الثالثُ والعششرونَ

تنظيمُ عÓقةِ المسسلمينَ بغيِرهِمْ

نظًرا لدعوةِ الدين ِ اإلسسÓمuي إالى تنظيم ِ العÓقاتِ  ،اهتم sرسسوُل الsلهِ ﷺ منُذ األيام ِ
األولى لسس˘ت˘ق˘راِرهِ ف˘ي ال˘م˘دي˘ن˘ةِ ال˘م˘ن˘sورةِ ب˘ت˘ن˘ظ˘ي˘م ِال˘َع˘Óق˘ةِ ب˘ي˘َن ال˘مسس˘لميَن وغيِرهِْم داِخل ِ
المدينِة وخاِرِجها .
أاولً  :داخلُ المدينةِ

لما قدَم النبtي ﷺ إالى المدينةِ المنsورةِ قاَم بتنظيم ِالعÓقةِ بينَ المسسلميَن واليهوِد في
ق على أاْن يكوَن لكxل طر ٍ
ف حقو ٌ
ق وعليِه
المدينِة  ،وعرضَس عليِهْم توقيَع عهٍد وميثا ٍ
ت بنوُد العهدِ على ما يلي :
واجبا ٌ
ت  ،وقد اشستمل ْ
 -١شسريعُة الsلهِ تعالى هَِي الحاكمُة بينَ طوائِفِ الناسِس في المدينِة المنsورةِ .
 -٢ما يختلفُ فيِه أافراُد الناسِس مرtدُه إالى الsلهِ ورسسولِهِ ﷺ .
 -٣لليهوِد ِديُنه ُْم وأامواُله ُْم  ،ول تؤوخُذ منُهْم أامواُلهم ،كما أاsنُه ل حمايَة آلثم ٍول لظالم ٍ.
 -٤على اليهوِد أاْن ُيسسهموا في نفقا ِ
ت الدولةِ كما يسسهُم المسسلموَن  ،وعلى الدولِة أانْ
تنصُسَر مَن ُيظلُم منهْم  ،كما تنصسَر كsل مسسلم ٍُيْعتدى عليه .
 -٥على اليهوِد أانْ يتعاونوا مَع المسسلميَن لدرِء الخطِر عْن كياِن الدولةِ ضسsد كل uعدواٍن .
 -٦على المسسلميَن واليهوِد أاْن يمتنِعوا َعْن حمايةِ أاعداِء الدولِة وَمْن ُيناصسُرهْم .
 - ٧حريُة النتقال ِفي داخل ِالدولةِ وإالى خارِجها مصسونٌة بحمايةِ الدولةِ .
 -٨المجتمُع يقومُ على أاسساسِس التعاوِن بالِبuر والsتقوى  ،ل على اإلثم ِوالعدواِن .

النشسا ُ
ط البنائtي

اسستنتج ِ الحكمَة مِْن كتابةِ النبuي ﷺ العهَد بينَُه وبيَن
اليهوِد في المدينةِ المنsورةِ .
الوحدُة السسادسسُة  :تنظيُم المجتمع ِ اإلسسÓمuي
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ثانيًا  :خارجُ المدين ِ
ة

بعد أان قاَم النبtي ﷺ بتنظيم ِ المجتمع ِ اإلسسÓمuي  ،وإارسساِء قواعدِ النظام ِ بينَ
أافراِدهِ َومْن يعيشُس معُهْم ِمْن طوائفِ اليهوِد  ،شسرَع عليهِ الصسÓة والسسُÓم في تنظيم ِ
ط ب˘ال˘مسس˘ل˘م˘ي˘َن داخ˘َل ال˘جزيرةِ العربيةِ
ال˘ع˘Óق˘اتِ ال˘خ˘ارج˘ي˘ةِ م˘َع ال˘ق˘وى ال˘ت˘ي ت˘ح˘ي˘ ُ
جها  ،وذلَك بعَد صسلح ِ الحديبيةِ في العام ِ السسادسِس الهجرuي  ،وقْد قامتِ
وخار َ
ت بيَن المسسلمينَ وتلكَ القوى على المبادئِ واألسسسِس التاليةِ :
العÓقا ُ
 -١الكرامُة اإلنسسانيُة  :فاإلنسساُن مهما كاَن لونُُه أاو جنسُسُه أاو ديُنُه فهَو مكرٌم
﴾  ،سسورة اإلسسراء  ،اآلية . ٧٠
إلنسسانيتِهِ  .قالَ اللُsه تعالى ﴿ :
ولذلَك فإانُه ل وجوَد للتمييِز العنصسرuي  ،ول ألفضسليةِ جنسٍس على آاخَر في إاطاِر
العÓقاتِ بينَ المسسلمينَ وغيِرهِْم .
 -٢وحدُة األصسل ِالبشسرuي بيَن الناسِس  :فكtلهم آلدم  ،وآادُم مْن ترابٍ  ،وهذهِ الوحدُة
تقتضسي المسساواَة بيَن الناسِس والتعاوَن فيما بيَنهمُ ْ لمنفعةِ الجنسِس البشسرuي .
 -٣حريُة الدعوةِ إالى اللsهِ  :لكuل مسسلم ٍ حق إايصسال ِ دعوةِ اإلسسÓم ِ إالى أاuي إانسساٍن
يسستطيُع أاْن يبلَuغ إاليهِ هذهِ الدعوةِ ؛ ألsن اإلسسÓمَ هدايٌة وخيٌر  ،ول يجوُز منُع
الخيِر عن ِاآلخريَن .
 -٤المعاملُة بالمثل ِ  :فإاsن المسسلـميَن في عÓقاتِه ِْم بغيِرهِْم يعتمدوَن مبدَأا المعاملةِ
بالمثل ِ ،وذلَك حsتى ل يطمعَ فيهمْ غيرهْم .
ثالثًا  :نتائجُ وثماُر تنظيم ِالعلقاتِ :

كاَن لحرصِس النبي ﷺ على تنظيم ِالعÓقاتِ بينَ المسسلميَن وغيرهِم في داخل ِالمدينةِ
u
المنsورةِ وخارِجها  ،ولِما اsتصسفَ بهِ المسسلموَن مَِن الصسفا ِ
ت العظيمةِ في تَعاُملهْم مَع اآلخريَن
األثُر الكبيُر في دخول ِالناسِس في دين ِاللهِ أافواجًا  ،وتوافدتِ القبائلُ على النبuي ﷺ للدخول ِ
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في اإلسسÓم ِ  ،األمُر الذي أاsدى إالى تكوين ِ دولةٍ إاسسÓميةٍ قوsيةٍ لها مهابُتها بيَن
الtدول ِاُألخرى  ،وكاَن أاهلُ عماَن مsمْن دخلوا في دين ِالsلهِ طواعيًة .

اقرْأا وتدsبْر :
ب  ،ولما مث Óللقضساء بين يدي أاميِر المؤومنيَن
اشستكى يهودwي على علxي ْبن ِأابي طال ٍ
ت يا
نادى علvيا ِبُكنيتِهِ  ،واليهودsي باسسِمهِ  ،فقاَل علwي
ب
عمَر ْبن ِالخطا ِ
ما أانصسف َ
عمُر دَعْوَتني بكنيتي ودعوَتُه باسسِمهِ َفَمsيْزتني عنُه  ،وكاَن عليَك أاْن تسساوَي بيَننا فتدعوني
باسسمي كما دعوَتُه باسسِمهِ .

األنشسطُة والتقويُم
أاوًل  :ضسْع دائرةً حوَل البديل ِالمناسسبِ مِْن بين ِالبدائِل ِالمعطاةِ  :اهتsم النبtي ﷺ بتنظيم ِالعÓقِة
بيَن المسسلمينَ وغيِرهِم بسسببِ :
أا  -رغبةِ غيِر المسسلميَن في تنظيم ِالعÓقةِ مَع المسسلميَن .
ب  -الرغبةِ المشستركةِ مَِن المسسلميَن وغيِرهِْم في تنظيم ِهذهِ العÓقاتِ.
ج  -دعوةِ اإلسسÓم ِإالى تنظيم ِعÓقةِ المسسلميَن بغيِرهِْم .
د  -خوفِ المسسلميَن مِْن أاْن يسسبقهْم غيُرُهْم في تنظيم ِهذهِ العÓقا ِ
ت.
ثانًيا  :اقرأا البنَد التاسسَع مَِن البنوِد الوارَدِة في تنظيم ِعÓقةِ المسسلميَن وغيرِهْم  ،وبuيْن أاثَره في
حال ِتمسtسكِ كxل مَِن المسسلميَن وغيِرهِْم بتطبيِقهِ .
ت إاليها بعَد اطِÓعكَ على المبادئِ األربعةِ الواردةِ في
ب عباَرةً تبuيُن فيها نتيجًة توصسل َ
ثالثًا  :اكت ْ
تنظيم ِالعÓقةِ بيَن المسسلمينَ وغيِرهِْم خارَج المدينةِ المنsوَرةِ .
رابًعا  :عuلْل :كاَن مِْن آاثاِر تنظيم ِالعÓقةِ بينَ المسسلميَن وغيِرهِْم قوُة المسسلميَن ومهابُته ُْم .
خامسًسا  :ارجْع إالى بنوِد الوثيقةِ المكتوبةِ بيَن النبuي ﷺ واليهوِد الذين كانوا يسسكنوَن المدينَة
المنsوَرةَ ثم sاسستخرجْ منها الكلماتِ الصسعبَة وناقِشْسها معَ المعلم ِفي الصسف. u
الوحدُة السسادسسُة  :تنظيُم المجتمع ِ اإلسسÓمuي
97

85-104 sch bk 20 txt mz:89-107.qxp 4/27/14 1:41 PM Page 98

٢٤

الدرسُس الرابُع والعششرونَ

تنظيمُ المال ِفي اإلسسِÓم
المالُ عصسبُ الحياةِ  ،بهِ تقوى األُمُم َ ،وَتْنَتِعشُس بسسببهِ الحياُة ،ومِْن هنا شسرَع
اإلسسُÓم ما ينظُم التعامِ Ó
ت الماليَة بينَ الناسِس .
تعريفُ المال ِوأاهميته :

الماُل لغًة  :ما ملكتَُه مِْن كل uشسيٍء  ،وجمُعُه أامواٌل .

()١

والماُل شسرًعا هَو ما مالَ إاليهِ طبُع اإلنسساِن  ،وأاذَن اللُsه تعالى في تملِtكهِ سسواًء كانَ
أاموالً نقديًة أاو عينيًة  ،فجهاُز الحاسسوبِ الذي تقتنيِه مالٌ والدراجُة والسسيارُة والمنزلُ
وغيرها  ،وكل tشسيٍء سسمَح الشسارُع بتملِtكهِ ويمكنُ أان ُيباَع وُيشسترى مالٌ .وقْد فَطَر اللُsه
تعالى الناسَس على حُب uالمال ِ؛ لكي َتْعمَر األرضُس َ ،فِمْن دون المال ِل يتقsدمُ علمٌ ول تزَدهُِر
معيشسٌة  .ومsما يدل tعلى أاهمsيةِ المال ِ تعtدُد ذكِرهِ في القرآاِن الكريم ِ  ،حيثُ ُذكَِر سسvتا
وسسبعيَن مرةً  ،ومِْن ذلَك قولُه تعالى ﴿ :
﴾  .سسورة الفجر  ،اآلية (. )٢٠
ق الكسسبِ المشسروعُة وغيُر المشسروعةِ :
طر ُ

وَمع أاsن المسسلَم مكل ٌ
ف بالسسعي لكتسسابِ الرزِق  ،والحصسول ِعلى المال ِ ،لتوفيِر الحياِة
ب أاْن يكوَن مَِن الtطرِق المشسروعةِ التي
الكريمةِ لِنفسسهِ وأاهِلهِ  ،إال أان sاكتسساَبُه للمال ِيج ُ
حsددها اإلسسُÓم كالبيع ِ والشسراِء والزراعةِ والصسناعِة والتجارةِ وغيِرها ،قال الsلُه تعالى:
﴿

﴾.

سسورة البقرة  ،اآلية (. )١٦٨

أاما ما حsرَمُه اإلسسÓمُ مَِن الكسسبِ  ،فإاsن المسسلَم يأاثَُم على َكسْسبهِ أاو التعامل ِبهِ  ،ومِْن
ذلَك الuربا والقماُر والغشtس والuتجـاُر بكuل ُمحـّرم ٍ قاَل الsلُه تعالى ﴿ :
﴾  .سسورة البقرة  ،اآلية (. )١٨٨
الوحدُة السسادسسُة  :تنظيمُ المجتمع ِ اإلسسÓمuي
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النشساطُ
البنائtي اَألsوُل :

اسس˘ ˘ت ˘ع ˘رضْس وم ˘ج ˘م ˘وع ˘ًة مِ ˘ْن زم ˘Óئِ ˘كَ ُط ˘رقَ الكسسبِ
المشسروَعةِ  ،ثم بuينوا أاهميَة المهن ِالتاليةِ كطريقةٍ مِنْ
ُط˘ ˘رِق الكسسبِ ال˘ ˘مشس˘ ˘روع ِ.ال˘ ˘ن˘ ˘ج ˘ارُة  ،ال ˘خ ˘ي ˘اط ˘ُة ،
صِسناعُة الفخاِر  ،الuزراعُة .

م تبذيِر ِ
ه:
المحافظُة على المال ِوعد ُ

شسرَع اإلسسُÓم مَِن األحكام ِما يحاف ُ
ظ بهِ على المال ِ ،ومِْن مظاهِر محافظةِ اإلسسÓم ِ
على المال ِ:
 -١أاsنُه أامَر بتنميتِهِ بالtطرِق التي أاقsرها الشسرُع الحكيم ِ.
 -٢نهى َعن ِ الsتبذيِر والتsرفِ ودعا إالى العتدال ِفي اإلنفاِق قاَل اللsهُ تعالى :
﴿
﴾ سسورة اإلسسراء  ،اآلية . ٢٧
النشساطُ
البنائtي الsثاني :

عuدْد بعضًسا مِْن مظاهِر اإلسسرافِ في إانفاقِ المال ِالتي حsرَمها
اإلسسُÓم ُ،ثsم بuيْن ضسَررها على الفرِد والمجتمع ِ.

لمؤال ِوتعطيِلها :
نِز ا أ
ك ْ
حرمُة َ

نهى اإلسسُÓم عنْ َكْنِز الثروِة وتكديسِسها في أايدي فئةٍ قليلةٍ مِْن أابناِء المجتمع ِألسسبابٍ
منها أاsنه :
 -١يؤوuدي إالى ظهوِر الطبقيةِ التي حارَبها اإلسسُÓم .
 -٢يور ُ
حسَسًدا مَِن الفقراِء المعوزينَ تجاَه األغنياِء المترفيَن .
ث في النفوسِس ِحقًدا و َ
 -٣يضسعفُ كيانَ األُsمةِ  ،ويحرمُها مِْن إاقامِة المشساريع ِالقتصساديةِ النافعةِ  ،ولذلَك فقْد
هsدَد القرآاُن الكريُم أاولئَك الذين يجمعونَ الثرواتِ الطائلَة ويكنزوَنها ويحرموَن
األُsمَة مِْن نفِعها قال تعالى ﴿
﴾

 .سسورة التوبة  ،اآلية . ٣٤
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األنشسطُة والتقويُم

أاوًل  :ضسْع عÓمَة ( ) Pأاماَم رقم ِالعبارِة الصسحيحِة :
 -١دعا اإلسسُÓم إالى عدم ِالهتمام ِبالمال ِألنُsه شسيٌء زائلٌ .
ب المشسروُع ل يختل ُ
ب غيِر المشسروع ِ.
ف كثيًرا عن ِالكسس ِ
 -٢الكسس ُ
 -٣كنُز األموال ِيؤوuدي إالى ظهوِر الطبقيِة في المجتمع ِ.
ثانًيا  :عuدْد ثÓثًة مِْن أانواع ِ الكسسبِ المشسروع ِ ،وثÓثًة أاُخرى مِْن أانواع ِ الكسسبِ غيِر
المشسروع ِ.
ث َعْن آايةٍ أاو حدي ٍ
ثالًثا  :ارجْع إالى مصسادِر التعtلم ِ  ،وابح ْ
ث تدلن على حرمةِ نوع ٍ مِنْ
ب.
أانواع ِالكسس ِ
ب مقالً في حدوِد نصسفِ صسفحٍة تنصسحُ فيهِ أابناءَ مجتمِعَك المحجميَن َعْن
رابًعا :اكت ْ
ُممارسسةِ بعضسِ المهن ِ تحببهم فيه باختياِر مهنةٍ تناسسبهم .
ث مْن مضساuر اإلسسرا ِ
ب عْن ثٍ Ó
خامسًسا  :تحsد ْ
ف.
ث أاماَم ُزمِÓئَك الطِ Ó
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اŸراجعُ العلميُة
الوحدُة األو¤
جمعة أام Úعبدالعزيز :اإلخÓصس  ،الإسسكندرية  ،دار الدعوة  ،ط ١٤١٢ ،١هـ  ١٩٩٢ ،م .
الربيع بن حبيب  :مسسند اإلمام الربيع بن حبيب  ،سسلطنة عمان  ،مكتبة السستقامة .
سسيد قطب  ‘ :ظÓل القرآان  ،بÒوت  ،دار الشسروق ط ١٤٠٥ ، ١١هـ  ١٩٨٥ ،م .
يوسسف بن إابراهيم السسرحني  ،لتكونوا أامة وسسطا ،مكتبة ا÷يل الواعد  ،ط ١٤٢٤ ، ١هـ  ٢٠٠٣ ،م .
موسسوعة ا◊ديث الشسريف  :برنامج حوسسب من إانتاج شسركة صسخر  ،اإلصسدار األول ١٩٩٦ ،م .
الوحدُة الثانيُة
أاحمد حمود عبد السسميع الشسافعي  ،اŸسستنبط ا÷ديد ‘ قواعد التجويد  ،دار الكتب العلمية  ،بÒوت  ،الطبعة
األو٢٠٠٠ ¤م .
عبد البديع السسيد صسقر  ،التجويد وعلوم القرآان  ،وزارة الÎبية والتعليم  /دولة قطر ١٩٧٥ ،م .
عبدالله بن سسعيد القنوبي  ،القبسس ‘ علم التجويد  ،مطابع النهضسة  /سسلطنة عمان ٢٠٠٢ ،م .
عطية قابل نصسر  ،غاية اŸريد ‘ علم التجويد  ،الطبعة الرابعة  /القاهرة ١٩٩٤ ،م .
حـمود علي بسسة  ،فتح اÛيد شسرح كتاب العميد ‘ علم التجويد  ،اŸكتبة األزهرية للÎاث  ،الطبعة الثانية،
١٩٧٩م .
الوحدُة الثالثُة
اإلمام أاحمد بن حنبل  ،العدة ‘ شسرح العمدة  ،اŸكتبة العلمية ا÷ديدة .
الشسيخ جاعد بن خميسس الخروصسي  ،كتاب الحج  ،مكتبة الغبيراء  ،مخطوطة مصسورة .
الشسيخ خميسس بن سسعيد الشسقصسي  ،منهج الطالب ÚوبÓغ الراغب ، Úا÷زء السسابع  ،وزارة الÎاث القومي والثقافة
 ،سسلطنة عمان .
السسيد سسابق  ،فقه السسنة  ،دار الكتاب العربي  ،بÒوت  ،الطبعة الثانية ١٩٧٣ ،م .
حـمد بن أاحمد القرطبي  ،بداية اÛتهد ونهاية اŸقتصسد  ،دار الكتب العلمية  ،بÒوت  ،الطبعة العاشسرة ١٩٨٨ ،م.
الشسيخ حـمد بن شسامسس البطاشسي  ،إارشساد ا◊ائر ‘ أاحكام ا◊اج والزائر  ،وزارة الÎاث القومي والثقافة .
الشسيخ حـمدبن يوسسف أاطفيشس  ،شسرح النيل وشسفاء العليل  ،دار الفتح  ،بÒوت  ،ا÷زء اÿامسس .

المراجع العلميُة
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الوحدُة الرابعُة
د .ا÷يطا‹  ،قناطر اÒÿات  ،دار الكتب العلمية  -بÒوت ١٩٨٣ ،م .
السسيد سسابق  ،فقه السسنة  ،دار الكتاب العربي  -بÒوت  ،الطبعة الثالثة ١٤٠٣ ،هـ ١٩٩٨٣ /م .
سسيد قطب  ‘ ،ظÓل القرآان الكر ، Ëدار الشسروق  ،الطبعة ١٤١٢ ، ١٧هـ ١٩٩٢ /م .
اŸن Òأاحمد لوكه  ،أاحكام شسرب اÿمر ‘ الشسريعة اإلسسÓمية  /دراسسة مقارنة  /الطبعة األو، ¤
دار ا÷ماهÒية للنشسر والتوزيع ١٩٩٤ ،م .
موسسوعة ا◊ديث الشسريف  :برنامج حـوسسب من إانتاج شسركة صسخر  ،الإصسدار األول ١٩٩٦ ،م .
وهبة الزحيلي  :التفسس ÒاŸن ، Òدار الفكر اŸعاصسر  ،الطبعة األو١٤١١ ¤هـ ١٩٩١/م .
يوسسف القرضساوي  ،ا◊Óل وا◊رام ‘ اإلسسÓم  ،مكتبة وهبة ١٩٨٠ ،م .

الوحدُة اÿامسسُة
أابو ا◊سسن علي اŸاوردي  ،كتاب أادب الدنيا والدين  ،بÒوت  ،مكتبة ا◊ياة ١٩٨٧ ،م .
أابو عيسسى حـمد بن عيسسى الÎمذي  ،الصسحيح  ،باب ما جاء ‘ صسنائع اŸعروف  ،بÒوت  ،دار
الكتب العلمية١٩٨٧ ،م.
أاحمد بن حنبل  ،مسسند اإلمام أاحمد  ،ا÷زء ( ، )٥بÒوت  ،دار إاحياء الÎاث العربي .
اŸكتبة األلفية للسسنة النبوية .
عفيف عبد القادر طبارة  ،روح الدين اإلسسÓمي  ،بÒوت  ،لبنان  ،دار العلم للمÓي١٩٨٨ ، Úم .
مواقع من اإلنÎنت :
Htt://www. Mara.gov.om/ library
Htt://www. Islam-online.net
Htt://www. Annabaa.org/ nabenwes

الوحدُة السسادسسُة
أاحمد األسسمر  ،النبي اŸربي  ،دار الفرقان  /عمان  -األردن.
حـمد علي الصسابو ، Êصسفوة التفاسس، Òدار إاحياء الÎاث اإلسسÓمي  ،بÒوت لبنان .
موسسوعة ا◊ديث الشسريف  :برنامج حـوسسب من إانتاج شسركة صسخر  ،الإصسدار األول ١٩٩٦ ،م .
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مزون للطباعة والنششر واإلعÓن (شش.م.م) ٢٤٨١٧٠٠٤ -
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