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آله  نبينا محمد وعلى  والمرسلين  األنبياء  والسالم على أشرف  والصالة  العالمين  الحمد هلل رب 
وصحبه أجمعين: 

أما بعد:     
فنضع بين يديك ـ  ابننا العزيز  ـ كتــاب الطــالب للصـــف الثــالث المتوسط - الفصل الدراسي 

الثاني - وهو أحد المنتجات التي تضمنها المشروع الشامل لتطوير المناهج.
وهو كتاب يقرب إليك األحكام الشرعية المتعلقة بالموضوعات اآلتية:

3- األيمان والنذور.  4- الجهاد. 2- اللباس والزينة.   1- الصيد.  
وبقدر علمك وعملك بأحكامها ودعوتك إليها وتعليمها لآلخرين، تكون بإذن اهلل تعالى ممن 
أراد اهلل بهم الخير وسعادة الدارين؛ حيث أخبرنا رسولنا الكريم  أن: »من يرد اهلل به خيرًا يفقهه 
في الدين«)1(، وبشـــر مـــن بـــلغ شريعــته، ودعـــا له بأن يــــرزقه اهلل البهـــجة بقــوله : »نضر اهلل 
امرءًا سمع مقالتي فوعاها، فأداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه 

إلى من هو أفقه منه«)2(. 
المقرر بطريقة تتيح لك أن تكون طالبًا نشطًا داخل  وقد يسر اهلل تعالى صياغة موضوعات هذا 
الصف، تشارك في الدرس بفاعلية وروح متوثبة، مطبقًا لما يمكن تطبيقه داخل الصف أو المدرسة، 
لديك  وتنمي  للدرس،  واستيعابًا  وفهمًا  علما  تزيدك  التي  والتمارين  النشاطات  حل  في  وتشارك 

المهارات المتنوعة.
 كما تعينك صياغة المقرر على البحث عن المعلومة بنفسك، مع مساعدتك في البحث عنها من 
خالل بعض الموجهات أو إرشاد معلمك المبارك؛كما تعينك على التعاون مع زمالئك في إثراء المادة 
ونفع اآلخرين، وقبل ذلك وبعده تعينك ـ إن شاء اهلل تعالى ـ في تمثل األحكام الشرعية في عبادتك، 

وتقربك إلى ربك وخالقك؛ مما يقودك بإذن اهلل للسعادة في الدنيا والنعيم في اآلخرة.

المقدمة

 )1( رواه البخاري برقم )271( ومسلم برقم )1037(.
)2( رواه الترمذي برقم )2656(، وأبو داود برقم )3660(، وابن ماجه برقم )3056(.



وقد راعينا في هذا التأليف ما يأتي: 
أواًل: تنوع العرض للمادة الدراسية؛ ليسهل عليك فهمها، وتتمكن من استيعابها بيسر وسهولة. 
ثانيًا: التقديم لكل وحدة بأهداف وضعت في مدخلها، من أجل أن تتأملها وتسعى لتحقيقها، 

فبقدر قربك من تحقيق األهداف تكون استفادتك من الكتاب كبيرة، ومثمرة.
ثالثًا: تقريب المعلومة من خالل: األشكال المناسبة، والوسائل المتنوعة، التي تشوقك لمطالعة 
الكتاب وتعينك ـ بإذن اهلل ـ على فهمه، وترسخ لديك المعارف واألهداف التربوية التي يراد منك 

إدراكها والعمل بها.
رابعًا: الحرص على مشاركتك في الدرس، تعلمًا وتطبيقًا وكتابة، وبحثًا عن المعلومة، واستنباطًا 
لها، من خالل أنشطة تعليمية وفراغات داخل المحتوى تركت لتكتبها بأسلوبك، وتضرب عليها 
أمثلة من واقع حياتك ومعايشتك، ومن ثم تعرضها على معلمك للتأكد من مدى صحة ما توصلت 

إليه.
خامسًا: تنمية مهارات التعلم والتفكير لديك؛ من خالل مساحات للتفكير تتيح لك التمرن على 

االستنباط وضرب األمثلة والمشاركة الفاعلة، مع توجيه معلمك لك، وعنايته بك. 
سادسًا: ختم كل وحدة بخرائط للمفاهيم؛ ويراد بها المخطط التوضيحي؛ الذي يعطيك تصوراً 

إجماليًا عن كل وحدة؛ بربط مفاهيمها الرئيسة بمفاهيمها الفرعية.
والذي نؤمله أن يكون الكتاب دافعًا لك لالرتقاء في مدارج العلم والهداية، وانطالقة خير عظيم 

ترى أثره في حياتك ومجتمعك ووطنك. 
نفع اهلل بك، وجعلك قرة عين لوالديك وحفظك من كل مكروه.
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الصيد والتعامل مع الحيوانات

á°�eاÿدة اMƒال

1 حكم الصيد، والحكمة من إباحته.

2 شروط حل الصيد.

3 حكم الصيد با�الت الحديثة.

4 ما يجوز قتله من الحيوان وما ال يجوز.

5 ما يجوز اقتناؤه من الحيوان وما ال يجوز.

6 صور إيذاء الحيوان.

حكم الصيد، والحكمة من إباحته.حكم الصيد، والحكمة من إباحته.حكم الصيد، والحكمة من إباحته.حكم الصيد، والحكمة من إباحته.حكم الصيد، والحكمة من إباحته.حكم الصيد، والحكمة من إباحته.حكم الصيد، والحكمة من إباحته.حكم الصيد، والحكمة من إباحته. 1111111111111

شروط حل الصيد.شروط حل الصيد. 2222222

حكم الصيد با�الت الحديثة.حكم الصيد با�الت الحديثة. 333333333333333333

ما يجوز قتله من الحيوان وما ال يجوز.ما يجوز قتله من الحيوان وما ال يجوز.ما يجوز قتله من الحيوان وما ال يجوز.ما يجوز قتله من الحيوان وما ال يجوز. 444444444444444444

ما يجوز اقتناؤه من الحيوان وما ال يجوز.ما يجوز اقتناؤه من الحيوان وما ال يجوز. 555555555555

صور إيذاء الحيوان.صور إيذاء الحيوان. 6666666

سورة املائدة، آية:6٩.

قال اهلل تعالى:
1 تعريف الصيد.

2 حكم الصيد، والحكمة من إباحته.

3 شروط إباحة الصيد.

4 الصيد با�الت الحديثة.

5 قتل الحيوان.

6 اقتناء الحيوان.

7 إيذاء الحيوان وصوره.
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ـــْيد الصَّ

يرمي  أحمد  فكان  للصيد،  رحلة  في  أحمد  وصديقه  البراء  خرج 
لم ال تسمي على  البراء:  له  فقال  اهلل عّز وجل،  ي  ُيسمِّ الصيد، وال 
الصيد؟ فقال أحمد: الذي أعرفه أن التسمية واجبة عند الذبح، أما 
الصيد فال جتب فيه التسمية، قال البراء: بل التسمية واجبة عند رمي 

الصيد كما هي واجبة عند الذبح.
أهم  تتعلم  أن  الصيد  متــارس  أن  قبل  أخي  يا  عليك  يجب   

أحكامه الشرعية حتى ال تقع في املنهي عنه وأنت ال تعلم. 

  تعــري∞ الü°ـيد 

     قتل احليوان احلالل غير املقدور على ذبحه؛ بَجرحه في أي موضع من بدنه. (١)

عبِّر عن تعريف الصيد بألفاظ أخرى تؤدي املفهوم نفسه.

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

  Mكــــم الü°ــيد  

الصيد جائز، وقد دّل على ذلك ما يأتي:
(٢) .| ١- قوله تعالى: {

إنا نرسل الكالب املعلَّمة، قال: «ُكْل ما   أنه قال: قلت: يا رسول اهلل،  ٢- حديث عدي بن حامت 
أمسكن عليك»، قلت: وإن َقَتْلَن؟ قال: «وإن َقَتْلَن».(٣)

)1( الصيد في حقيقته نوع من الذكاة االضطرارية السابق ذكرها »الفصل الدراسي األول« في وحدة الذكاة، ويطلق الصيد على مجرد إمساك احليوانات وإن لم تقتل عن طريق الفخاخ والشباك ونحوهما، وليس هذا مراًدا هنا.
)2( سورة املائدة، اآلية: 2.

)3( رواه البخاري برقم )5477(، ومسلم برقم )1٩2٩(.
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 ويحرم الصيد في عدة أحوال هي:

أمثلةاحلالةم

في منطقة حرم مكة املكرمة واملدينة النبوية.١
 صيد حمام احلرم

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

٢
 إذا كان الشخص محرمًا بحج أو عمرة وإن لم يكن 
البحر  أما صيد  البر،  بصيد  وهذا خاص  احلــرم،  في 

فجائز للمحرم.

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

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

 إذا كان احليوان مملوكًا آلخرين.٣
صيد اَحلَماِم اململوك في املدن

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

 الصيد في احملميات الطبيعية.٤
ألن املنع من الدولة للمصلحة العامة 

وحفاًظا على احلياة الفطرية
............................................

٥
الصيد ضرر أو مفسدة، أو كان  إذا كان يترتب على   
............................................بشكل عشوائي وغير منظم وما ُيعرف بـ (الصيد اجلائر).

............................................إذا كان احليوان مقدوراً على تذكيته.٦

         
 ó«°üdG áMÉHEG øe áªµëdG         

بإشراف معلمك، وبالتعاون مع مجموعتك: استنتج بعض احلكم الشرعية من إباحة الصيد.
....................................................................................... -١
....................................................................................... -٢
....................................................................................... -٣

á°ùeÉÿG IóMƒdG
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يشترط إلباحة الصيد شروط تتعلق بالصائد، وشروط تتعلق مبا ُيصاد به (آلة الصيد) وتفصيلها 
على النحو اآلتي:

 

ز فيما يأتي َمْن يحل صيده، ومن ال يحل، مع بيان السبب:       ميِّ

السببحكم صيدهاحلالة
مسلم ترك التسمية عمداً عند الصيد.

صبي غير مميز صاد عصفوراً.

مسلم انطلق صقره دون علمه فصاد أرنًبا.

امرأة مسلمة صادت أرنبًا برّيًا.
رجل محرم بعمرة صاد ضبًا قبل أن يدخل 

حدود احلرم.

الصائد  يــكون  أن 
مسلمًا  عاقًال  مميًزا 

أو كتابيًا.

رمي  عند  التسمية 
إطــالق  أو  الصيد 

اجلارح.

 ١
على  اجلارح  وإرساِل  الرمِي  قصُد 

الصيد.
 فلو كان يصلح بندقيته فانطلقت 
فأصابت  قصد  غير  من  رصاصة 
طيرًا لم يحل، أو استرسل اجلارح 

بنفسه فصاد حيوانًا لم يحل.

٢٣

أوًال: شروط الصائد:
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 ثانيًا: شروط ما يصاد به:

وإليك بيان شروط هذين النوعني:
أ ـ شروط احليوان اجلارح:

بيانهالشرطم

مًا١ أن يكون معلَّ

 )1(.| لقوله تعالى:{
واملعتبر في تعليم احليوان اجلارح ما يأتي:

أن يجرح الصيد٢
ألنه إذا قتله بضربه أو بخنقه أو بُثقله دون َجرحه كان في حكم امليتة 

احملرمة.

جــارح ٣ يشاركه  ال  أن 
آخر ال يحل صيده

حلديث عدي بن حامت  قال: إني أرسل كلبي وأجد معه كلًبا آخر 
يَت على  ال أدري أيهما أخذه. فقال له النبي : «ال َتْأُكْل، فإمنا سمَّ

كلبك، ولم ُتَسمِّ على غيره».)2(

النوع األول: احليوان اجلارح ومن 
النوع الثاني: اآللة احملددة.أمثلته الكلب والصقر. 

أن يكون معلَّمًا.. 1
أن يجرح الصيد.. 2
أن ال يشاركه جارح آخر ال . 3

يحل صيده.

أن جترح البدن وُتْنهر الدم.. 1
ال . 2 بحّدها  الــبــدن  جتــرح  أن 

بثقلها.

)1( سورة املائدة  اآلية 4.
)2( رواه البخاري برقم )54٨6(، ومسلم برقم )1٩2٩(.

á°�eاÿدة اMƒال

  أ.  أن يسترسل إذا ُأرسل.     ب. أن ينزجر إذا ُزجر.
ج. أال يأكل من الصيد؛ إال ما يصطاد مبخلبه؛ كالصقر فال يعتبر فيه

      أن ال يأكل من الصيد.
د. ال ُيباُح صيد الكلب األسود البهيم.
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ب ـ شروط اآللة احملددة:
دليلهبيانهالشرط

١
أن جترح البدن 

وُتْنهر الدم.
حديث رافع بن خديج  أن النبي  قال: »ما مثل: السهام والرصاص.

أنهر الدم وذكر اسم اهلل عليه فكل«.)1(

٢

أن جترح البدن 
بــــحــــّدهــــا ال 

بثقلها.

كما إذا قتل الصيد برأس 
السهم ال بَعرضه احملدد.  

حديث عدي بن حامت  أن النبي  قال: »كْل 
ما َخَزَق، وما أصاب بعرضه فال تأكل«.)2(

 
        بنيِّ حكم أكل الصيد في احلاالت اآلتية مع بيان السبب:

السبباحلكماحلالة
لم  الذي  أرنبًا بكلبه  مسلم صاد 

يعَلّم.
مسلم صاد غزااًل بكلبه الـُمعلَّم، 

ولكن الكلب أكل من الصيد. 

الــذي  بكلبه  غـــزااًل  صــاد  مسلم 
حياة  حًيا  أدركه  لكنه  يعلم؛  لم 

مستقرة وذكاه الذكاة الشرعية.
مسلم صاد ُحَباَرى بصقره الـُمعلَّم، 

ولكن الصقر أكل من اُحلَباَرى.

 
)1( رواه البخاري برقم )54٩٨(، ومسلم برقم )1٩6٨(، ومعنى أنهر الدم: أَساَله.

)2( رواه البخاري برقم )5477(، ومسلم برقم )1٩2٩(، واملعراض: خشبة محددة األطراف، واخلْزق: الطعن والنفوذ في البدن.
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 áãديëت ال’B’اH يد°üال

الصيد بالبنادق املتنوعة جائز؛ ألن الرصاص الذي يستعمل فيها تتوفر فيه شروط آلة الصيد 
جوازه  على  واألدلة  الدم،  فيخرج  يجرحه  أو  فيه  وينفذ  اجلسم  يخرق  فهو:  سابقًا،  املذكورة 
هي األدلة السابقة في شروط آلة الصيد. وينبغي احلذر من املبالغة في الصيد بسبب سهولته 

باستخدام البنادق احلديثة.

øe اMCكاΩ الü°يد

١- من صاد حيوانًا برميه أو بأحد اجلوارح، ثم أدركه وفيه حياة مستقرة، وجب عليه تذكيته 
الذكاة الشرعية.

٢- ال يصح الصيد باحلجر أو العصا؛ سواء أطلقت باليد مباشرة، أو عن طريق آلة من اآلالت، 
ولكن من رمى صيدًا بحجر أو عصا، ثم أدركه وفيه حياة مستقرة، ذّكاه الذكاة الشرعية، 

وحل أكله بذلك.
٣- يجوز وضع الشباك أو الِفخاخ(١) لإلمساك بالصيد، ولكن ال يحل أكله لو مات في هذه 
الشباك والفخاخ؛ إال أن يدرك وفيه حياة مستقرة، ويذكى الذكاة الشرعية، وأما إذا كانت 

الفخاخ جترح الصيد مثل الفخاخ احلادة فإنه يجوز أكل الصيد الذي فيها.
٤- يحرم قتل الصيد باألظفار؛ أو باليد مباشرة؛ كما قد يفعله بعض الناس بالطيور الصغيرة.

 
ز ما يحل صيده، وما جتب تذكيته مما يأتي؛ مع بيان السبب:          * ميِّ

السبباحلكماحلالة

غزال داخل َقَفص.

أرنب برِّي.

احلمام املوجود في البيوت.

  
)1( الِفخاخ جمع فخ، وهو املصيدة التي يصاد بها )لسان العرب 41/3(.

á°�eاÿدة اMƒال

الصيد بالبنادق املتنوعة
جوازه  على  واألدلة  الدم،  فيخرج  يجرحه  أو  فيه  وينفذ  اجلسم  يخرق  فهو:  سابقًا،  املذكورة 
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      التعامل مع الحيوان

 ¿Gƒ«ëdG πàb   

أوًال: ما يجوز قتله:
أمثلتهوصف احليوان الذي يجوز قتله

كل حيوان مؤذ من احلشرات وغيرها.١
١- الوزغ.                      ٢- ................
................ -٣- .............                 ٤

كل حيوان يخاف ضرره.٢
غنمه.                       أو  الشخص  على  يهجم  الذي  الذئب   -١
           ................ -٢- ................             ٣

................ -٤

كل حيوان هائج ال ميكن دفعه إال بالقتل.٣
١- اجلمل إذا هاج وآذى.    ٢- ................
................ -٣- .............                  ٤

ثانًيا: ما يحرم قتله من احليوان:
١- احليوانات التي ُيباح أكلها إذا ُقتلت لغير قصد األكل، كقتل العصافير للهو واللعب.

       •  أمثلة أخرى: .......................................................................................

٢- احليوانات التي ال أذى فيها وال ضرر منها؛ كالقطط ونحوها.

       •  أمثلة أخرى: .......................................................................................

٣- احليوانات التي نهى الشرع عن قتلها، كالنمل والهدهد.

       •  أمثلة أخرى: .......................................................................................
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 اقتæاA الëيƒا¿

اقتناء احليوان على حالتني:
أوًال: ما يجوز اقتناؤه من احليوان: 

يجوز اقتناء احليوانات األليفة مثل:
.................................... -1
.................................... -2
.................................... -3

ثانًيا: ما ال يجوز اقتناؤه من احليوان:
١- اخلنازير.

٢-الكالب؛ إال ما كان للصيد أو حراسة املاشية أو املزارع ونحوها؛ حلديث  أبي ُهَرْيَرَة  قال: قال 
رسول اهلل :«َمِن اتََّخَذ َكْلًبا إال َكْلَب َماِشَيٍة أو َصْيٍد أو َزْرٍع؛ اْنَتَقَص ِمْن َأْجِرِه ُكلَّ َيْوٍم ِقيَراٌط».)1(

  اEيذاA الëيƒا¿  

يحرم إيذاء احليوانات، ويستحب الرفق بها ورحمتها، ويجب على من كان حتت يده بهائم محبوسة 
عنده أن يطعمها ويسقيها وال يدعها حتى تهلك، وإال لزمه بيعها أو إعطاؤها ملن يقوم بالواجب 
ُجتاهها، فعن ابن عمر  عن النبي  قال: «دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم 

تدعها تأكل من خشاش األرض».)2(

ƒ°Uر اEيذاA الëيƒا¿
إليذاء احليوانات صور متعددة منها:            

١- ضربها أو حتميلها ما ال تطيق.
٢- حبسها في أحواش أو استراحات أو في البيوت والسفر عنها دون توفير طعامها وشرابها.
................................................................................................................ -٣
................................................................................................................ -٤

á°�eاÿدة اMƒال

)1( رواه البخاري برقم )21٩7(، ومسلم برقم )1575(، وهذا لفظه. 
)2(  صحيح البخاري برقم )331٨(.
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مع  الخطأ،  العبارة  أمــام   () وعالمة  الصحيحة،  العبارة  أمــام   () عالمة  ضع  س١

تصحيحها، فيما يأتي:
)         ( يحرم على احملرم صيد السمك.          أ. 
)         ( يحرم اصطياد الطيور اململوكة لآلخرين.     ب.   
)         ( يجوز األكل مما صاده الصقر وإن أكل منه.      ج.   
)         ( إذا أرسل الصائد كلبه دون تعيني للصيد حل أكل صيده.      د. 

س٢ أكمل الفراغ بما يناسبه:

صيد الصبي ال يحل لفقده شرط .......................................     أ. 
إذا أدرك الصيد حيًا فذكاه فإنه ال اعتبار .............................. ب.   
إذا خنق اجلارح الصيد فـ ................. صيده؛ ألنه ................ ج.   
يجوز الصيد بالبنادق ألنها ........................... جسم الصيد.    د. 

س٣ بّين حكم الصيد باآلالت اآلتية مع التعليل:

احلجارة – السوط – العصا – الرمح.  

س٤ عّلل ما يأتي: 

حترمي أكل ما قتلته آلة الصيد بثقلها.     أ. 
وجوب تذكية احليوان املصيد إذا أدركه وفيه حياة مستقرة. ب.   

س٥ ابحث أضرار الصيد الجائر، مستعيًنا بفتوى لهيئة كبار العلماء في بيان حكمه. 
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á°�eاÿدة اMƒال

 الü°يد والتعاe πe™ الëيƒانات

صيد هو: قتل الحيوان غير المقدور على ذبحه بجرحه في أي موضع من بدنه.
ال

1- في حرم مكة والمدينة.
حـــــــــال اإلحـــــــــــرام 

 -2
عــــــمــــــرة.

أو 
بــــــحــــــج 

كـــــان الـــحـــيـــوان 
3- إذا 

مــــمــــلــــوكــــًا آلخـــــريـــــن.
ب 

كــــــان يــتــرتــ
4- إذا 

ضــــرر أو مــفــســدة.
عــلــيــه 

كـــــان الـــحـــيـــوان 
5- إذا 

مـــقـــدوراً عــلــى تــذكــيــتــه.

صائد مميًزا 
1- أن يكون ال

كتابيًا.
عــاقــال مسلًما أو 

صــُد الــرمــِي وإرســـاِل 
2- قــ

صــيــد.
الــــجــــارح عــلــى الــ

صــيــد.
3- تــعــيــيـــــــــــن الــ

4-الـــــــتـــــــســـــــمـــــــيـــــــة.

صيــــد
ال

ت
التعامل مع الحيوانا

صيد
شروط إباحة ال

صيد جائز في األصل، 
ال

ويحرم في أحوال هي: 

صائد
أوُال: ال

صاد به 
ثانيًا: ما ُي

ما يجوز قتله 
ما يحرم قتله

ما يجوز اقتناؤه

ت األلــيــفــة
الــحــيــوانــا

ما يحرم اقتناؤه

شروط الحيوان الجارح: 
ًما. 1- أن يكون معَلّ
صيد.

2- أن يجرح ال
3- أن ال يشاركه جارح 
صيده.

ال يحل 
آخــر 

شروط اآللة المحّددة: 
1- أن تجـــــــــــــــــرح 
الــبــدن وُتــْنــهــر الـــدم.
2- أن تــجــرح البدن 
ال بثقلها.

بــحــّدهــا 

الــــخــــنــــزيــــر.
 -1

صيد 
ب، إال ل

2-الكل
ٍث.

أو حــراســة أو َحـــْر

1- كــل حــيــوان مــؤذ 
ت وغيرها.

من الحشرا
حــــيــــوان 

كــــــل 
 -2

ف ضـــــــــرره.
يــــــخــــــا

3- كل حيوان هائج ال 
يمكن دفعه إال بالقتل.

ت المأكولة 
1- الحيوانا

صــد أكــلــهــا.
لــغــيــر قــ

ت التي ال 
2- الحيوانا

أذى فيها وال ضرر منها.
ت التي 

3- الــحــيــوانــا
نــهــيــنــا عــــن قــتــلــهــا.





ا�صل في اللباس والزينة. 1  

أحكام عورة الرجل والمرأة. 2

أحكام الغسل. 3  

خصال الفطرة. 4

ما يستحب وما يحرم من اللباس والزينة. 5

á°SOدة ال�°اMƒدة الMƒدة الMƒال

اللباس والزينة وسنن الفطرة. 

ا�صل في اللباس والزينة.ا�صل في اللباس والزينة. 1111111111

أحكام عورة الرجل والمرأة.أحكام عورة الرجل والمرأة. 222222222222222222222

أحكام الغسل.أحكام الغسل. 3333333333333

خصال الفطرة. 44444444

ما يستحب وما يحرم من اللباس والزينة.ما يستحب وما يحرم من اللباس والزينة. 55555555555

 سورة األعراف، آية:32.

قال اهلل تعالى:
1 ا�صل في اللباس والزينة. 

2 أحكام عورة الرجل والمرأة. 

3 الطهارة الواجبة، وما يحرم على 

المحدث حدثاً أكبر . 

4 خصال الفطرة. 

5 ما يستحب من اللباس والزينة. 

6 ما يحرم من اللباس والزينة. 

7 مسائل متنوعة في اللباس والزينة.
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أحكام اللباس والزينة

أراد صالح أن يشترى ثوًبا جديًدا للعيد، فسأل والده: هل يجوز لي أن ألبس ما شئُت من الثياب؟ 
فقال والده: األصل يا ولدي أن جميع األلبسة التي يصنعها الناس يجوز لنا لبسها ألن اهلل يقول:

(١).      
فقال صالح: وهل هناك شيء من األلبسة نهانا عنه اإلسالم؟

فقال الوالد: نعم يا صالح فقد نهى اإلسالم عن بعض األلبسة، وقد ورد في الكتاب والسنة 
أدلة ذلك.

كما أن اإلسالم قد جعل لأللبسة آدابًا خاصة بها، وأحكامًا ينبغي للمسـلم مراعاتها 
والعناية بها.

فقال صالح: وهل ال بد لنا من األخذ بهذه اآلداب؟ 
فقال الوالد: أجل يا صالح ألن اللباس ُيعبِّر عن شخصية صاحبه وعن مـدى التزامه 

بدينه وقيمه.
 بعد قراءتنا للحوار السابق ميكن أن نقول: 

األصل في اللباس والزينة هو:

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

وينبغي علينا أن نلتزم بآداب اللباس والزينة ألن:
.........................................................................................

 

)1( سورة األعراف، اآلية: 32.
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....................

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

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

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

             

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

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

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

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

ها الـذ… يـéـS Ö°ـتـر√  tـد nMرة, وƒتعريـ∞ الع 

تعريف العورة: هي ما يجب ستره من جسم الرجل أو املرأة.
جل تختلف عن عورة املرأة وبيان ذلك في اجلدول اآلتي:  • وعورة الرَّ

جل عورة الرَّ
عورة املرأة

ــام  أم املــــرأة  ـــورة  ع  .١
الرجال األجانب 

ــام  أم املــــرأة  ـــورة  ع  .٢
احملارم والنساء

عورة الرجل من السرة إلى الركبة. 
والدليل على ذلك حديث علي  أن الرسول 
 رأى رجاًل كاشفًا عن فخذه فقال له: »َغطِّ 

َفِخَذَك فإنها من العورة«. )1(
فال تدخل السرة أو الركبة في العورة بل العورة 
بينهما، وال يعني ذلك أن يتساهل املسلم  ما 

في كشف بدنه أمام الناس بغير حاجة.

بالنسبة  عورة  كلها  املرأة 
للرجال األجانب والدليل 
عـــلـــى ذلــــــك حـــديـــث 
»املـــرأة    مسعود  ــن  اب

عورة«)2(.

لهم:  بالنسبة  وعورتها 
جميع جسمها ما عدا ما 
يظهر منها غالبًا كالوجه، 
ـــــــــــرأس، والــــرقــــبــــة،  وال

والكفني، و القدمني. 

          خلص أحكام عورة املرأة فيما يأتي:
عــورة املــرأة

                عند الرجال األجانب                                  عند محارمها

á°SOدة ال�°اMƒال

)1( ذكره البخاري معلقًا برقم )4014(، والترمذي برقم )27٩٨(، وقال: حديث حسن.
)2( رواه الترمذي.
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Mـكـم cـû°ـ∞ الـعـƒرة  

 
يجب على املسلم أن يحفظ عورته من نظر اآلخرين إليها،  ويحرم عليه كشفها،  والدليل على ذلك: 
زوجتك».(١) ِمْن  إال  عورتك  «احفظ   : قال  قال:    الُقشيري  َحْيَدَة  بِن  معاويَة  حديث   

 وحديث أبي سعيد اخلدري  أن رسول اهلل  قال: «ال ينظر الرجُل إلى عورة الرجل، وال 
املرأُة إلى عورة املرأة». (٢)

بنيِّ احلكم في احلاالت اآلتية:  

احلكماحلالة

إظهار الرجل ركبته أمام رجل آخر.

إظهار املرأة وجهها أمام أخيها من الرضاع.

إظهار املرأة شعرها أمام والدها.

إظهار الرجل فخذه أمام رجل آخر.

)1( رواه أبو داود برقم )4071(، والترمذي برقم )27٩4(، وقال حديث حسن.
)2( رواه مسلم برقم )33٨(.
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  áـªـ�°ـلـªة الـCـراªـاب الـéـM                  

 
شرع اهلل احلجاب للمرأة املسلمة حفظًا لها وصيانًة لعرضها، وإبقاء حليائها، وفيه متيز لها عن 

غيرها من النساء غير املسلمات.
واألدلة على وجوبه كثيرة، منها:

(١) .Z�sr�q�p�o [ :١- قوله تعالى
�p�o [ :ا َأْنَزَل اهلل ٢- وعن عائشة   َقاَلْت:  َيْرَحُم اهلل ِنَساَء اْلـُمَهاِجَراِت اُألَوَل، َلـمَّ

ْقَن ُمُروَطُهنَّ َفاْخَتَمْرَن ِبها. (٢) q�sr�Z    َشقَّ

• ويجب على املرأة أن تراعي في حجابها اآلتي: 
أن يكون ساترًا جلميع بدنها. ١

أال يكون احلجاب زينة في نفسه فال يجوز لبس العباءة امللونة بألوان جذابة، أو ُلبس العباءة  ٢
..................، أو ..................    

أن يكون احلجاب صفيقًا متينًا، فال يجوز لبس ............ ٣
أن يكون واسعًا فضفاضًا فال يجوز لبس .......... الذي يبني حجم أعضاء اجلسم.  ٤

أال يكون مشابهًا للباس الرجال، أو اللباس اخلاص بالنساء غير املسلمات. ٥
أال تكون الثياب معطرة.  ٦

اEعـفـاA اللëـيـá وقـüسt الـû°ـارب 

من الزينة املشروعة للرجال: إعفاء اللحية وقصُّ الشوارب، فقد أمر النبي  بذلك كما جاء في 
حديث عــبد اهلل بن عمر  أنَّ رسوَل اهلل  قال: «وفِّروا اللحى، وَأْحفوا الشوارَب». (٣)

للتوسع ومزيد من املعلومات النافعة 
بقراءة  ننصحك  احلــجــاب  حــول 
«رسالة احلجاب» للشيخ محمد بن 

عثيمني رحمه اهلل تعالى.

)1( سورة النور اآلية )31(.
)2( رواه البخاري برقم )475٨(.

)3( رواه البخاري برقم )56/7( ومسلم برقم )52(.

á°SOدة ال�°اMƒال
                  

  áـªـ�°ـلـªة الـCـراªـاب الـéـM                    áـªـ�°ـلـªة الـCـراªـاب الـéـM                    áـªـ�°ـلـªة الـCـراªـاب الـéـM                    áـªـ�°ـلـªة الـCـراªـاب الـéـM                    áـªـ�°ـلـªة الـCـراªـاب الـéـM                    áـªـ�°ـلـªة الـCـراªـاب الـéـM                    áـªـ�°ـلـªة الـCـراªـاب الـéـM                    áـªـ�°ـلـªة الـCـراªـاب الـéـM                    áـªـ�°ـلـªة الـCـراªـاب الـéـM                    áـªـ�°ـلـªة الـCـراªـاب الـéـM                    áـªـ�°ـلـªة الـCـراªـاب الـéـM                    áـªـ�°ـلـªة الـCـراªـاب الـéـM                    áـªـ�°ـلـªة الـCـراªـاب الـéـM                    áـªـ�°ـلـªة الـCـراªـاب الـéـM                    áـªـ�°ـلـªة الـCـراªـاب الـéـM                  
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  áبLاƒال£هارة ال

من الزينة املطلوبة شرعًا نظافة البدن، وقد أوجب اإلسالم الطهارة في بعض األحوال، ومن ذلك: 
الة ومسِّ املصحف والطواِف. (١) ١. الوضوء من احلدث األصغر للصَّ  

الة ونحوها، وإليك بيان بعض أحكامه:  ٢. الُغسل من احلدث األكبر للصَّ  

 π°� ö تعري∞ ال
 

هو: َغسل جميع البدن باملاء الطهور املباح.

  π°� ö Lƒeبات ال
 

يجب الُغسل إذا ُوِجد أحد األسباب اآلتية: 

افق.  خروج املنيِّ الدَّ ١   
اجلماع.  ٢   

انقطاع دم احليض أو النفاس عن املرأة.(٢) ٣   
املوت، فيجب على املسلمني غسل امليت املسلم إال الشهيد. ٤   

)1( تقدم الكالم عن الوضوء في مقرر الصف األول املتوسط.
)2( احليض: دم يخرج من رحم املرأة في كل شهر ويستمر معها عدة أيام، وهو عالمة من عالمات بلوغ املرأة، فإذا انقطع وجب عليها االغتسال.

والنفاس: دم ينزل من رحم املرأة بعد والدتها ويجب عليها االغتسال بعد انقطاعه.
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 áـبـëـ�°ـتªـ�°ــا∫ الZC’ا 

االغتسال لصالة اجلمعة، وهو آكدها.    ١  
االغتسال عند اإلحرام باحلج أو العمرة.    ٢  

االغتسال بعد تغسيل امليت.      ٣  
    

خلص أحكام الُغسل السابقة في املخطط اآلتي:
 

 

الُغسل

األغسال
املستحبة

موجبات 
الُغسل

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

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

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

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

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

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

١١

٣
٣

٢
٢

٤

á°SOدة ال�°اMƒال
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   π`°ù` ö dG á`Ø°U

للُغسل صفتان صحيحتان، ولكن إحداهما أفضل من األخرى وهما: 
١- الُغسل الكامل: وهو الغسل املوافق للسنة، وهو أفضل الصفتني، وكيفيته على الترتيب اآلتي: 

ي.  يسمِّ ١  
ثم يغسل كفيه ثالثًا. ٢  

ثم يغسل فرجه بيده اليسرى، ثم يغسل يده. ٣  
ثم يتوضأ وضوًءا كامًال. ٤  

ثم يحثو املاء على رأسه ثالث مرات، يخلل أصول شعر الرأس في كل مرة.  ٥  
ثم يعم جميع بدنه بالغسل، مبتدئًا باجلانب األمين ثم األيسر(١). ٦  

 ٢-الُغسل املجزئ: وكيفيته أن يعم جميع بدنه باملاء، مع املضمضة واالستنشاق.

AÉªdG »a ±Gô°SE’G ágGôc 
  ينبغي على املغتِسِل أّال يسرف في صبِّ املاء، فاملشروع التقليل مع اإلسباغ، فقد كان النبي

يتوضأ بالـُمدِّ ويغتسل بالصاع، فينبغي االقتداء به في تقليل املاء وعدم اإلسراف. 

  ôÑcCG kÉKóM pç póëªdG ≈∏Y Ωôëj Ée 

الصالة.  ١  
الطواف بالبيت.  ٢  

مس املصحف بدون حائل. ٣  
قراءة القرآن.  ٤  

اجللوس في املسجد دون وضوء. ٥  

(١) قال النووي عن التيامن في الغسل: هذا متفق على استحبابه ا.هـ ( املجموع ٢١٣/٢ )، وقال املرداوي: بال نزاع ا.هـ ( اإلنصاف ٢٥٣/١).
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    بالتعاون مع زمالئك وبإشراف معلمك: قارن بني الُغسل والوضوء  ببيان أوجه االختالف بينهما: 

الُغسلالوضوء

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

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

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

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

áæيõس والSاللبا ΩكاMCا   
للزينة واللباس عدد من األحكام، منها ما هو مستحب ومنها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه، 

وبيان ذلك في احلاالت اآلتية.

 áæيõس والSاللبا øe Öëا ي�°تe   

١. التزين ألداء الصالة:
.(١)    Z ( ' & % $ # " [ قال اهلل تعالى:

املؤمن في صالته يقف بني يدي ربه ويقبل بوجهه عليه، فال بد أن يستعد ملثل هذا املوقف العظيم 
فما األشياء التي ينبغي للمسلم أن يقوم بها استعدادًا للصالة؟

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

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

٢. التجمل حلضور املجالس:
كمجالس الذكر وحلق العلم، ومجامع الناس وأفراحهم كيوم العيد ويكون التجمل باللباس احلسن 

ونظافة البدن، وطيب الرائحة. 
وقد جاء في حديث عبد اهلل بن مسعود  أن رسول اهلل  قال: « إن اهلل جميل يحب اجلمال»(٢). 

٣. العناية بسنن الفطرة:
ومنها: اخلتان، ونتف اإلبط، وحلق العانة، وتقليم األظفار، وقص الشارب، فهذه اخلمس من السنن

)1( سورة األعراف اآلية )31(. 
)2( رواه مسلم برقم )147(.

á°SOدة ال�°اMƒال
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التي وردت في خصال الفطرة، ففي حديث أبي هريرة  أن رسول اهلل  قال: «الِفْطَرُة خمٌس: 
اخلتان، واالستحداد، وتقليم األظفار، ونتف اإلبط، وقص الشارب» (١).

 
العناية  بالتعاون مع زمالئك اكتب اِحلكم التي ميكن أن تفهمها  من حث اإلسالم على 

بسنن الفطرة.
...............................................................................................................

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

٤. العناية بنظافة الشعر وترجيله:
فيه  جتتمع  حتى  يتركه  فال  َشْعِرِه،  بنظافة  العناية  للمسلِم  يستحبُّ 
همه  ويكون  ذلك  يشغله  بحيث  تسريحه  من  ُيْكِثُر  وال  ــاخ،  األوس

ومقصوده، بل عليه بالتوسط. 
وليحذر في ذلك من التشبه بالنساء، أو من تقليد املنحرفني، فمن تشبه 

بقوم فهو منهم، كما عليه أن يحذر من اتباع املوضات. 
٥. التطيب: 

يستحب للمسلم التطيب في األماكن العامة ومجامع الناس، كالصلوات اخلمس واجلمعة والعيدين، 
فالطيب من الزينة املندوب إليها في حق الرجل واملرأة، ولكنه يحرم على املرأة إذا كانت ستمر على 
 قال: قال  أبي هريرة  إلى املسجد، حلديث  الرجال األجانب حتى ولو كان ذلك عند خروجها 

رسول اهلل : «أميا امرأة أصابت بخورًا فال تشهد معنا العشاء اآلخرة». (٢)

سنن الفطرة

االستحداداخلتان 
وهو حلق شعر العانة

نتف اإلبطتقليم األظفارقص الشارب 

)1( رواه البخاري برقم )5٨٨٩(، ومسلم برقم )275(.
)2( رواه مسلم برقم )444(، وأبو داود برقم )4175(.
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بالتعاون مع زمالئك وبإشراف معلمك: اكتب بعض اآلثار التي حتصل من اهتمام 
اإلنسان مبا سبق من التنظف، والتطيب، والعناية بنظافة الشعر وترجيله والعناية 

بسنن الفطرة وغير ذلك.
...................................................................................................

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

 
áæيõس والSاللبا øe Ωرëا يe 

١. لبس الذكور  للحرير والذهب:
عن علي بن أبي طالب  قال: إن رسول اهلل  أخذ حريًرا فجعله في ميينه وأخذ ذهًبا فجعله في 

شماله، ثم قال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي». (١)
وعن ابن عباس  قال: رأى رسول اهلل  خاًمتا من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه، وقال: «يعمد 

أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده». (٢)
ويستثنى للرجال من الذهب و احلرير ما كان للضرورة ومن أمثلة ذلك:

أ. استعمال الذهب  في تركيبات األسنان إذا لم ينفع سواها، وأما إذا قام غيرها مقامها فال يجوز.
ب. لبس احلرير ملن يشكو حساسية اجللد؛ ملا في احلرير من الليونة.

٢. اللباس الذي يصف العورة  أو يكشفها: 
البشرة، ويتأكد  لون  يبدو منه  ثوبًا شفافًا  يلبس  ِتِه، كمن  لِرقَّ العورة  اللباس ما يصف  يحرم من 

التحرمي في حق النساء عند الرجال.
عن أبي هريرة  قال:  قال : «صنفان من أهل النار لم َأَرُهَما، قوم معهم سياط كأذناب البقر 
يضربون بها الناس، ونساء كاسياٌت عارياٌت، مميالت مائالت، رؤوسهن كأسنمة الُبخِت املائلة، 

ال يدخلن اجلنة وال يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا».(٣)
)1( رواه أبو داود برقم )4057(، وابن حبان  برقم )5432(، وحسن النووي إسناده في املجموع )420/4(.

)2( رواه مسلم برقم )20٩0(.
)3( رواه مسلم برقم )212٨( ومعنى »مائالت«: يعني عن العفة واالستقامة إلى الشر والفساد، و»مميالت«: يعني لغيرهن، ومعنى »رؤسهن كأسنمة البخت«: أنهن يعظمن رؤوسهن مبا يضعن 

عليها  من شعر ولفائف ونحوها حتى تكون مثل أسنمة البخت املائلة، والبخت: نوع من اإلبل له سنامان فيهما ميل.

á°SOدة ال�°اMƒال
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٣. إسبال الثياب:
  مما يحرم على الرجال إسبال الثياب أسفل من الكعبني، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة

أن رسول اهلل  قال: «ما أسفل من الكعبني من اإلزار ففي النار ». (١)
ومثل اإلزار كل ما يلبسه اإلنسان من الثياب: كالعباءة  «املشلح»، والسراويل، والقميص وغير ذلك. 
قــال:  عمــر   ابن  فعن  القدم،  يستر  حتى  الثوب  إطالة  حقهن  في  فاملشروع  النساء  وأما 
 : سلــمة  أم  فقالت  القيامة»  يوم  إليه  اهلل  ينظر  لم  خيالء  ثوبه  َجرَّ  «من   : اهلل  رسول  قال 
قال:  أقدامهن،  تنكشف  إذًا  فقــالت:  ِشْبرًا»  «ُيرِخَني  قـال:  بذيولهن؟  النساء  يصنع  فكيف 

«فُيرِخينه ذراعًا، ال يزدن عليه». (٢)

٤. التشبه بغير املسلمني: 
إذا كان  التحرمي  بهم، ويشتد  اخلاص  وملبسهم  زيهم  في  املسلمني  بغير  التشبه  للمسلم  يجوز  ال 

التقليد في شيء مما يختص بعباداتهم وطقوسهم كألبسة العبادة، والصليب وغير ذلك. 
والدليل على ذلك: حديث ابن عمر  قال: قال : «َمْن تشبَّه بقوم فهو منهم». (٣)

من  نهينا  التي  اِحلكم  بعض  استنبط  معلمك  وبإشراف  زمالئك  مع  بالتعاون 
أجلها عن التشبه بغير املسلمني.

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

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

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

)1( رواه البخاري برقم )5450(، والنسائي برقم )5331(.
)2( رواه أبو داود برقم )4031(، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل إسناده جيد »انظر: اقتضاء الصراط املستقيم 1/ 240«.

)3( رواه البخاري برقم )5٨٨5(.
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٥. تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء: 
يحرم على املرأة أو الرجل أن يتشبه أحدهما باآلخر فيما هو من خصائصه، من الكالم، واحلركات، 
والصوت، واللباس، واملظهر، وفعل ذلك من األمور احملرمة املنكرة التي يستحق صاحبها اللعنة، 
كما في حديث ابن عباس  قال: « لعن رسول اهلل  املتشبهني من الرجال بالنساء، واملتشبهات 

من النساء بالرجال». (١)

٦. لباس الشهرة: 
يحرم لباس الشهرة وهو الذي يخالف ما اعتاده الناس في البلد من اللباس، ويتميز به عنهم، 
فعن ابن عمر  قال: قال : «من لبس ثوب شهرة ألبسه اهلل يوم القيامة ثوب مذلة».(٢)

)1( رواه البخاري برقم )5٨٨5(.
)2( رواه أبو داود برقم )402٩(، وحسنه جمع من األئمة منهم ابن القطان واملنذري، وابن مفلح، وقال العراقي في تخريج اإلحياء )4/ 2٨6(: »إسناده جيد«.

á°SOدة ال�°اMƒال
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٧. من أنواع الزينة املنهي عنها:    

احلكمالتوضيحاملفردة

الَوْشُم
الدم،  يخرج  حتى  باإلبرة  اجللد  غرز 
ثم ُيْحَشى  بالكحل أو غيره ليخضر 

أو يزرق.

محرم
أنه    مسعود  بــن  اهلل  عبد  حلديث 
قال: »لعن اهلل الواشمات واملتنمصات، 
خلق  املغيرات  للحسن  واملتفلجات 
هــذا؟  مــا  يعقوب:  أم  فقالت  اهلل«، 
قال عبداهلل: »وما لي ال ألعن من لعن 

)1(.» رسول اهلل
الصديق  بكر  أبــي  بنت  أسماء  وعــن   
: »لعن  اهلل  قال رسول  قالت:    

اهلل الواصلة واملستوصلة«. )2(

وصل الشعر بشعر آخر ليكون أجمل َوْصُل الشعر 
أو أكثر طواًل.

النَّْمص 
أو  باحللق  احلاجبني  من  الشعر  ــة  إزال

النتف )3(.

وهو حلق بعض الشعر وترك بعضه.الَقَزع 

مكروه 
)4(. نهى عنه النبي 

أما إذا كان تشبهًا بغير املسلمني فيكون 
حراًما.

)1( رواه البخاري برقم )55٨7(، ومسلم برقم )120(.

)2( رواه البخاري برقم )5٩35(، ومسلم برقم )115(.
)3( يستثنى من النمص ما كان للضرورة كأن يوجد شعر غير معتاد في وجه املرأة، أو يكثر شعر حواجبها كثرة فاحشة، بحيث تكون من العيوب اخللقية.

)4( رواه أبو داود برقم )41٩5(.
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)1( سورة الفرقان اآلية   67 .
)2( اجلمة: الشعر الساقط على املنكبني، وبرداه: تثنية »ُبرد« وهو نوع من الثياب.

)3( رواه البخاري برقم )20٨٨(.
)4( رواه مسلم برقم )147(.

)5( رواه البخاري برقم )166(، ومسلم برقم )67(.
)6( رواه النسائي، وابن ماجه برقم )3567(.

)7( رواه أبو داود برقم )4016(، وصححه األلباني في صحيح أبي داود برقم )4023(.

  áæيõس والSاب اللباOBا                    

أكمل اجلدول اآلتي بكتابة اآلداب املناسبة: 

الدليلاألدب

ترك اإلسراف في امللبس 

                                                                                                       

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

عن أبي هريرة  قال: قال رسول اهلل  »بينما رجل ميشي 
ته وُبْرداه)2(، إذ ُخسف به، فهو يتجلجل في  قد أعجبته ُجمَّ

األرض حتى تقوم الساعة«.)3(

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

عن عبداهلل بن مسعود  قال: قال رسول اهلل : »إن اهلل 
جميل يحب اجلمال«.)4(

 التيامن في اللباس 
عن عائشة  قالت: »كان رسول اهلل  يعجبه التيامن في 

تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله«.)5(

...................................................
من  »البسوا  قــال:    النبي  عن    جندب  بن  سمرة  عن 

ثيابكم البياض، فإنها أطهر وأطيب«. )6(

قول الدعاء املأثور عند اللباس 

عن معاذ بن أنس  أن رسول اهلل  قال: »من لبس ثوبًا 
غير  من  ورزقنيه  الثوب  الذي كساني هذا  احلمد هلل  فقال: 

حول مني وال قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه«.)7(

á°SOدة ال�°اMƒال

                                   

 Í  Ì  Ë  Ê  É[ تعالى:  اهلل  قال 
(١)        .Z Ó Ò Ñ Ð Ï Î
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١. التزين بأدوات التجميل احلديثة: 
يباح للمرأة التزين بأدوات التجميل احلديثة بشرطني: 

الشرط األول: أال يكون في املستحضر ضرر. 
م. الشرط الثاني: أال يكون في استعمالها َتشّبٌه ُمَحَرّ

٢. االنتفاع باجللود: 
 

حكمهمثالهالنوع

جــلــد احلـــيـــوان املــذكــى ذكــاة 
شرعية من مأكول اللحم. 

ذكيت  التي  ــل  اإلب أو  كالغنم 
ذكاة شرعية.

ينتفع به وإن لم ُيدبغ )1(.

دون جلد امليتة من احليوان املأكول. مــاتــت  بــقــرة  أو  كــشــاة 
تذكية.

بــه إال بعد  االنــتــفــاع  يــجــوز  ال 
دبغه.

áæيõال πFا°�e øe

)1( الدباغ: إزالة الريح والرطوبة من اجللد مبواد خاصة.



37 

س١ ما األصل في حكم اللباس؟ وما الدليل على ذلك؟

س٢ اذكِر الشروط التي يجب أن تتوفر في حجاب المرأة المسلمة. 

س٣ ما صفة الغسل الكامل؟

س٤ صنِّف ما يأتي من العبارات في الجدول اآلتي:

كشف الفخذ للرجل / حلق اللحية / قراءة القرآن للجنب / تقليم األظفار / النمص / التيامن 

في اللباس / تغطية املرأة لوجهها عند الرجال األجانب / لبس الثوب األبيض.

مستحبواجبمحرم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

á°SOدة ال�°اMƒال
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التي تناسبها في المجموعة (ب)  اربط بين كل عبارة في المجموعة (أ) والعبارة  س٥ 

وذلك بوضع رقمها بين القوسين:
( ب )( أ )

)    ( جلد غزال ميت. 
)    ( عورة املرأة عند محارمها.

)    ( القزع.

1- حلق بعض الرأس وترك بعضه.
2- جميع جسمها عدا ما يظهر غالبًا.

3- يجوز بشرط عدم الضرر.
4- يجوز استعماله بعد دبغه.

س٦ اذكر الحكم والدليل على ما يأتي: 

إسبال الثياب للرجال.     أ. 
تشبه املرأة بالرجل أو الرجل باملرأة. ب.   
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á°SOدة ال�°اMƒال

 اللباSس والõيáæ وøæ°S الف£رة

حد العورة

ســـرة 
مــــن الـــ

إلــى الركبة.

ب:
أمــام الرجال األجان

ب عـــلـــيـــهـــا ســتــر 
يـــجـــ

جـــــمـــــيـــــع بـــــدنـــــهـــــا.

ســـل:
ت الـــغـــ

مـــوجـــبـــا
خـــــروج الــمــنــي.

 -1
الــــــجــــــمــــــاع. 

 -2
ض 

3- انقطاع دم الحي
عن المرأة.

س 
أو النفا

ت.
الـــمـــــــــــــــــــــــــــو

 -4 

ث 
مــا يــحــرم على المحد

حدثًا أكبر:
صالة.

1-ال
ت.

ف بالبي
2-الطوا

ف.
صح

س الم
3-م

4-قراءة القرآن.
سجد 

س في الم
5-الجلو

ضوء.
دون و

ستحبة:
سال الم

األغ
صالة الجمعة.

سال ل
1-االغت

صالة العيد.
سال ل

2-االغت
سال عند اإلحــرام 

3- االغت
بالحج أو العمرة.

سيل 
سال بعد تغ

4- االغت
ت.

المي

ساء:
أمام المحارم والن

جميع بــدنــهــا مــا عــدا 
غالبًا.

منها 
مــا يظهر 

جلود الحيوان 
الــــمــــذكــــى:
يــنــتــفــع بــهــا 
مــــطــــلــــقــــًا.

شـــــــرطـــــــيـــــــن:
يــــــــــــبــــــــــــاح بـــــــ

ضرر.
ضر 

ستح
1- أال يكون في الم

ّم.   شّبٌه ُمَحَر
2- أال يكون في استعمالها َت

ب 
جلود الكال

والـــخـــنـــازيـــر 
سباع:

وال
ال يجوز 

استعمالها 
مطلقًا.

جلود الميتة 
من الحيوان 

المأكول:
ينتفع بها بعد 

الدبغ.

الرجل:

االنتفاع بالجلود

تزّين المرأة بأدوات التجميل الحديثة

الطهارة الواجبة

المرأة

ث األكبر
الُغْسل من الحد

ث األصغر
الوضوء من الحد

سلمة:
ب الــمــرأة الم

حــجــا
ب أن يراعى فيه ما يأتي:

يج
ساتراً للبدن.

1-أن يكون 
سه.

2-أال يكون زينة في نف
صفيقًا متينًا.

3-أن يكون 
ضًا

ضفا
4-أن يكون واسعًا ف

شــابــهــًا 
مــ

5-أال يـــكـــون 
س الـــــــــرجـــــــــال.

لــــــلــــــبــــــا
ب معطرة. 

6-أال تكون الثيا

ب مــن 
ســتــحــ

مــــا ُيــ
س والـــزيـــنـــة

الـــلـــبـــا
صالة.

لل
1-التزين 

2-الــــــتــــــجــــــمــــــل 
س.

ضور المجال
لح

3-الـــــــعـــــــنـــــــايـــــــة 
ســـنـــن الـــفـــطـــرة.

بـــ
4-الــعــنــايــة بنظافة 
شــعــر وتــرجــيــلــه.

الــ
ب.

5-الـــــتـــــطـــــيـــــ

س والــزيــنــة
مـــا يــحــرم مـــن الــلــبــا

ب.
س الذكور  للحرير والذه

1-لب
ف 

صــ
ي يــ

س الـــــــــذ
2-الـــــلـــــبـــــا

شـــفـــهـــا.
الــــــــعــــــــورة  أو يـــكـــ

ب.
3-إســـــــــــبـــــــــــال الــــــثــــــيــــــا

سلمين.
شــبــه بــغــيــر الم

4-الــتــ
ســـاء بـــالـــرجـــال 

شـــبـــه الـــنـــ
5-تـــ

ســـــاء.
والـــــــــــرجـــــــــــال بـــــالـــــنـــــ

شــــــهــــــرة.
س الــــــ

6-لـــــــــــبـــــــــــا
ص والقزع.

صل والنم
7-الوشم والو

والــــزيــــنــــة
س 

الـــــلـــــبـــــا
ب 

آدا
س.

ف فــي الملب
1-تـــرك اإلســــرا

الـــــــــحـــــــــذر مـــــــن الــــكــــبــــر. -2
3-الـــتـــجـــمـــل وأخــــــذ الـــزيـــنـــة.
س.

4-الــــتــــيــــامــــن فـــــي الـــلـــبـــا
ب.

ض مـــن الــثــيــا
س األبـــيـــ

5-لـــبـــ
س.

6-قول الدعاء المأثور عند اللبا
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المراد باليمين وأنواعها.
 

1

أهم أحكام اليمين.
 

2

أهمية تعظيم اليمين وحفظها.
 

3

المراد بالنذر وأنواعه.
 

4

ا�ثار المترتبة على النذر.
 

5

أهمية الوفاء بالنذر.
 

6

الفرق بين اليمين والنذر.
 

7

1 تعريف اليمين، وأنواعها، وحكم 

كل نوع.

2 تعــريف الحــنث فــي اليمين 

وحكمه.

3 كفارة اليمين.

4 أهم أحكام اليمين.

5 تحريم الحالل وحكمه وكفارته.

6 حفظ اليمين.

7 تعريف النذر، وأنواعه، وحكم كل 

نوع.

   سورة النحل اآلية )٩1(.

قال اهلل تعالى: 

áعHدة ال�°اMƒدة الMƒدة الMƒال

ــُذوُر  ا�ْيَمــاُن والن�
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اَ�ْيماُن

موسى وسلطان صديقان، حدث في أحد لقاءاتهما في بيت سلطان أن تخاصما، واشتد النزاع 
بينهما، فخرج موسى من بيت صديقه غاضبًا، وقال: واهلل ال أدخل بيتك بعد اليوم.

وبعد زمن تصالح الصديقان، ودعا سلطان صديقه موسى إلى العشاء في بيته مبناسبة عقيقة ولده.
فتذكر موسى ميينه، واحتار هل يلبي دعوة صديقه، أم ال؛ بسبب اليمني التي قطعها على نفسه؟

  ما احلل الشرعي السليم في مثل هذه احلالة؟

  øيªتعري∞ الي    

اليمني في اللغة: احللف، سمي مييًنا ألن العرب كانوا إذا حلف بعضهم لبعض أخذ كل واحد 
بيمني صاحبه.

واليمني شرًعا: توكيد شيء بذكر اسم من أسماء اهلل تعالى أو صفة من صفاته؛ عقب حرف من 
حروف الَقَسم الثالثة.

وحروف القسم هي: الواو، والتاء، والباء.

   أ. اذكر أمثلة على اليمني بأسماء اهلل تعالى:

............................. -3 1- واهلل.   2- .............................   

ب. اذكر أمثلة على اليمني بصفة من صفات اهلل تعالى:

1- ورحمة اهلل.  2- .............................  3- .............................  



43 

øيªا´ اليƒنCا     

األميان من حيث حكمها وما يترتب عليها نوعان:
النوع األول: األميان اجلائزة، وهي قسمان:

النوع الثاني: األميان احملرمة، وهي قسمان: 

 
شــيء؛  عليها  يترتب  ال 

لقوله تعالى: {
)2 ( .|

   أ- ما 
غير  من  اللسان  على  يجري 

ِإي واهلل، وبلى واهلل،  اليمني، مثل:  قصد 
وال واهلل.

يتبني  ثم  وجــه،  على  األمــر  يظن  يحلف  ب. 
على خالف ذلك.

اليمني٢
ْغو  اللَّ

جائزة، وإذا َحِنـــَث فيــها 
-وسيأتي تعريف احلنث- وجـبت 

علـيه الكـــفارة؛ لقـــوله تعالى:
)1(.| } 

 
احللف ِباْسٍم من أسماء اهلل 

أمًرا  قاصًدا  أو صفة من صفاته،  تعالى 
والذي  كذا،  أفعل  ال  واهلل  مثل:  مستقباًل، 
أن  ــاهلل  ب أقــســم  كـــذا،  ألفعلن  بــيــده  نفسي 

تتعشى عندي الليلة.

اليمني ١
املنعقدة

 
حرام، وهي شرك أصغر، وال 

كفارة فيها؛ ألنها غير منعقدة، بل يجب 
فيها التوبة الصادقة.

عن عبد اهلِل بن ُعَمَر  َأنَّ َرُسوَل اهلل  قال: »أال 
َحاِلًفا  كان  من  ِبآَباِئُكْم،  ِلُفوا  َحتْ َأْن  َيْنَهاُكْم  اهلَل  ِإنَّ 

َفْلَيْحِلْف ِباهلِل أو ِلَيْصُمْت«.)4(

 

كاحللف بالنبي ، أو بالكعبة أو 
باآلباء، أو باألولياء، وغير ذلك.   

اليمني٢
 بغير اهلل

حرام، 
وهي من كبائر الذنوب وال كفارة 

فيها؛ألن اثمها عظيم، ويجب فيها التوبة 
  الصادقة، عن عبداهلِل بن َعْمرو  أن النبي
قال: »اْلَكَباِئُر: اإلْشَراُك ِباهلِل، َوُعُقوُق اْلَواِلَدْيِن، 

ْفِس، َواْلَيِمُني اْلَغُموُس«.)3( َوَقْتُل النَّ

 
أمر  تعالى على  باهلل  احللف 

ماٍض كاذبًا عاِمًدا، مثل: واهلل لم أفعل 
كــذا، وهــو كــاذب، واهلل إن هــذا الشيء 

لفالن، وهو كاذب.

الِقْسُم

الِقْسُم

اليمني ١
الَغُموس

)2( سورة املائدة اآلية ٨٩. )1( سورة املائدة اآلية ٨٩.  
)3( رواه البخاري برقم )62٩٨(.

)4( رواه البخاري برقم )6270(، ومسلم برقم )1646(.

áعHدة ال�°اMƒال

حكمه

حكمه

توضيحه

توضيحه
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عن عبد اهلل بن ُعَمَر  َأنَّ َرُسوَل اهلل  قال: »َمْن َحَلَف ِبَغْيِر اهلل َفَقْد َأْشَرَك«)1(. 
ِت َواْلُعزَّى؛  وعن أبي ُهَرْيَرَة  أن النبي  قال: »من َحَلَف فقال في َحِلِفِه: ِبالالَّ

َفْلَيُقْل: ال ِإَلَه إال اهلل«)2(.

 øيªالي »a oåræ pëال

اِحلْنُث هو: مخالفة اليمني، وذلك بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله.

 

مثِّل للحنث في اليمني:
املثال األول: فعل ما حلف على تركه:  

1- قال شخص: واهلل ال أركب السيارة، ثم ركبها.
  .................................................................................................-2

املثال الثاني: ترك ما حلف على فعله:    
1- قال شخص: واهلل ألذهنب معك إلى السوق، ثم لم يذهب معه.

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

)1( رواه أحمد 6٩/2، وأبو داود برقم )3251( وصححه ابن حبان برقم )435٨(، واحلاكم في املستدرك على الصحيحني 65/1، واملناوي في التيسير بشرح اجلامع الصغير 414/2. 
)2( رواه البخاري برقم )6274(، ومسلم برقم )1647(.

)

يبني احلديث األول أن احللف بغير اهلل تعالى:...............................................     أ. 

مـن كفــارة احلــلف بغــير اهلل تعــالى قـــول:.................................................. ب.   
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 øيªالي »a påræ pëكم الM    

يختلف حكم احلنث في اليمني باختالف اليمني التي حلفها، وفيما يأتي بيان ذلك:

مثالهاحلالةحكم احلنث

ِحْنٌث واجب١
 إذا حلف على ترك 

واجب، أو فعل محرم.
 واهلل ال أصلي في املسجد.

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

ِحْنٌث مستحب٢
 إذا حلف على ترك 

مستحب أو فعل مكروه.
..............................................

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

ِحْنٌث محرم٣
إذا حلف على فعل 

واجب أو ترك محرم.
..............................................

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

ِحْنٌث مكروه٤
 إذا حلف على فعل 

مستحب
أو ترك مكروه.

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

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

ِحْنٌث مباح٥
 إذا حلف على فعل مباح 

أو تركه.
..............................................

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

  

áعHدة ال�°اMƒال
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øيªفـارة اليc       

ليمينه وجبت عليه  ذاكر  فيها وهو مختار  ثم حِنَث  بالغ عاقل،  منعقدة وهو  مييًنا  من حلف 
الكفارة.

تضمنت هذه الفقرة الشروط التي يلزم توفرها حتى جتب الكفارة، استخرجها مع 
ذكر ضدها:

ضدهالشرط
أن تكون اليمني منعقدة. 1
أن يكون احلالف ..............2
أن يكون احلالف ..............3
أن يحنَث في ميينه.4
أن يكون احلالف ..............5
أن يكون احلالف ..............6

وهذه الكفارة قـد بينــها اهلل تعــالى بـقــوله: {

.)1(|

نستفيد من هذه اآلية الكرمية أن كفارة اليمني: اختيار فعل واحد من ثالثة أمور:
.............................................................. -1  
.............................................................. -2  
.............................................................. -3  

ومن لم يجد شيًئا مما سبق فإنه: .........................، ويلزم أن تكون هذه األيام متتابعة.
)1( سورة املائدة آية ٨٩. 
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      فيصل رجل تاجر، حلف مييًنا باهلل تعالى أاّل يأكل احللويات، ثم أكلها، وبادر إلى صيام  
      ثالثة أيام متتابعات كفارة ليمينه.

             ما اخلطأ الذي ارتكبه فيصل في كفارة اليمني؟ .........................................
ملاذا؟  .....................................................................................

 

        
øيªالي ΩكاMCهم اCا                

123
فعٍل  على  اليمني  كــرر  من 
فال  فيه؛  حِنث  ثــم  واحــد 
ــارة  كــف إال  عــلــيــه  ــجــب  ي
واحــدة، كما لو قال: واهلل 
ال أذهب معك، ومن الغد 
قال: واهلل ال أذهب معك، 
ثم ذهب معه؛ فليس عليه 

إال كفارة واحدة.

مـــن حــلــف عــلــى شخص 
يكن  ولم  شيًئا؛  يفعل  أن 
إثــم، فيستحب  ذلــك  فــي 
للمحلوف عليه  إبرار قَسم 
عليه  حلف  كمن  أخــيــه؛ 
أعطيته،  يقبل  أن  صاحبه 

فيستحب إبرار قسمه.

مـــن حــلــف عــلــى شخص 
يفعل،  ولم  شيًئا  يفعل  أن 
وجــــب عــلــى احلـــالـــف أن 
يــكــفــر عـــن ميــيــنــه؛ كمن 
حــلــف عــلــى صــاحــبــه أن 
يقبل أعطيته، فلم يقبلها، 

لزم احلالف كفارة ميني.

áعHدة ال�°اMƒال
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بنيِّ حكم الكفارة فيما يأتي مع بيان السبب:   

حكم احلالة
السببالكفارة

رجل حلف أن ال يشرب عصيًرا،فأشربه 
صديقاه بالقوة. 

أدوات  يأخذ  لم  أنــه  حلف  شخص 
زميله باألمس وهو كاذب.

رجل حلف أن يزور قريبه اليوم، ولم 
يزره.

بيت صديقه  يدخل  أاّل  رجل حلف 
فدخله ناسًيا ميينه.

øيªالي »a oAاæãت°S’ا       

املراُد باالْسِتْثَناِء في اَليمِني: تعليُق الَيمِني مبشيئِة اهلل تعالى.
مثال ذلك:

  واهلل ال أشتري هذا البيت إال أن يشاء اهلل.
   َأقِسُم باهلل ال أسافر َغداً إال أن يشاء اهلل.

ٌة، والدليل على ذلك قوله تعالى: زب واالْسِتْثَناُء في الَيمِني ُسنَّ
رب    )1(.     

اَجِتِه« )2(. ا َذَكَر قصًة لسليمان ِ: »َلْو َقاَل: إن َشاَء اهلل َلْم َيْحَنْث، وَكاَن َدَركًا ِحلَ وقوُل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َلـمَّ
راً في االلتزام باليمني أو تركها، وإذا  ومن استثَنى في ميينِه فإنه يستفيُد: َعَدَم لزوِم اليمِني له، فيكون ُمَخيَّ

اَرُة. َفَعَل ما َحَلَف على ترِكِه، أو َتَرَك ما َحَلَف على ِفِعلِه َلْم ُيْعَتَبْر َحاِنثًا، وَلْم َتْلَزْمُه الَكفَّ
)1( سورة الكهف اآليتان 24-23.       

)2( رواه البخاري برقم )6341(، ومسلم برقم )1654(.
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 øيªالي ßــفــــM  

| )1(، وذلك لعظم شأن اليمني، ويدخل  أمر اهلل تعالى بحفظ اليمني فقال:{
في حفظها أمور عديدة هي:

ُب احللف بغير اهلل. ١- احللف بأسماء اهلل وصفاته، وجتنُّ
ُب اإلكثار منها. ٢- اإلقالل من األميان، وجتنُّ

ُب احللف باهلل تعالى كذبًا. ٣- الصدق في اليمني، وجتنُّ
ُب اِحلْنث فيها إال إذا كان احلنث خيًرا من االستمرار فيها. ٤- الِبر باليمني، وجتنُّ

٥- ترك احللف على اآلخرين في صغائر األمور، أو إحراجهم باحللف عليهم في أمور ال     
       مصلحة فيها.

٦- اجتناب ما في حكم اليمني من حترمي احلالل أو احللف بالطالق.

 عن َعْبِد الرحمن بن َسُمَرَة  أن النبي  قال له: « وإذا َحَلْفَت على 
ْر عن َيِميِنَك، َوْأِت الذي هو َخْيٌر» )2(،  َيِميٍن َفَرَأْيَت َغْيَرَها َخْيًرا منها َفَكفِّ

ْر عن َيِميِنَك». )3( وفي رواية: «َفْأِت الذي هو َخْيٌر َوَكفِّ
ماذا تستفيد من هذا احلديث؟

................................................................................................. -١  
٢- يجوز تقدمي الكفارة على اِحلنث في اليمني، كما يجوز ............................  

 

)1( سورة املائدة اآلية ٨٩.
)2( رواه البخاري برقم )624٨(، ومسلم برقم )1652(. 

)3( رواه البخاري برقم )6343(.

áعHدة ال�°اMƒال
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وألجل هذا التشابه في النتيجة فإن اهللا تعالى قد جعل حترمي احلالل له حكم اليمني، وذلك في قوله 

} تعالى: 
م على  | (١)، فعلى هذا: ما الكفارة الواجبة على من َحرَّ

نفسه شيئا مما أباحه اهللا تعالى ثم أراد أن يفعله؟
...........................................................................................................................

١- من خالل ما سبق: اكتب صياغة مناسبة للمقصود بتحرمي احلالل.
..........................................................................................

م ما أحل اهللا تعالى؟ ٢- هل يحق ألحد أن ُيحرِّ
..........................................................................................

٣- ملاذا؟
.........................................................................................                  

أ. تأمل األمثلة التالية:
بيت •  دخول  عليَّ  حرام  قال شخص: 

فالن.
 وقال ثاٍن: يحرم عليَّ أن أكلم فالًنا.• 
 وقال ثالث: ما أحل اهللا عليَّ حراٌم إْن • 

ذهبُت إلى املوضع الفالني.

ب. تأمل األمثلة التالية:
قال شخص: واهللا ال أدخل بيت فالن.• 
وقال ثاٍن: واهللا ال أكلم فالًنا.• 
وقال ثالث: واهللا ال أذهب إلى• 

    املوضع الفالني.

ما وجه التشابه بني األمثلة في املجموعتني؟
....................................................................................................

(١) سورة التحرمي اآليتان١-٢. 
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ـــــْذُر  النَّ  

اشتد املرض على سلمان فدعا اهلل تعالى أن يشفيه، وقال: لئن شفاني اهلل عّز وجّل؛ ألصومنَّ شهًرا 
كامًال، وبعد فترة من الزمن شفى اهلل سلمان.

• ماذا يسمى فعله هذا؟  
..........................................................................................

• ما حكم هذا القول منه؟  
..........................................................................................

• ما حكم الوفاء بهذا االلتزام الذي التزمه وهو صوم شهر كامل؟  
..........................................................................................

   تعـــري∞ الــæذر

النذر في اللغة: اإليجاب.
وفي الشرع: إيجاب الشخص على نفسه شيًئا هلل تعالى ليس واجًبا عليه بأصل الشرع.

         وهذا اإليجاب يكون بعدة صيغ، مثل: هلل علي أن أفعل كذا، أو نذر علي أن أفعل   
        كذا، أو لئن حصل لي كذا ألفعلن كذا.

áعHدة ال�°اMƒال
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ô qµaôôµaô
اذكر أمثلة ألمور ليست واجبة شرعًا:

  ..................... -٢ ١- صيام االثنني.    
وجل: عّز  هلل  إيجابه  على  تدل  صياغة  في  السابقة  األمثلة  من  واحد  كل  اجعل 

املثال األول: نذر َعَليَّ أن أصوم االثنني القادم.
املثال الثاني: .....................................................................

  Mكــــم الـــæذر 

األصل في النذر أنه مكروه، والدليل على ذلك: حديث أبي ُهَرْيَرَة  َأَنّ َرُسوَل اهلل  قـــال: 
َا ُيْسَتْخَرُج ِبِه من اْلَبِخيِل».(١) ْذَر ال ُيْغِني من اْلَقَدِر شيًئا، َوِإمنَّ «ال َتْنِذُروا، فإن النَّ

مثاله: 

١- نذر شخص إن وجد سيارته املسروقة أن يتصدق بألف ريال.   

........................................................................... -٢

  الæذر ل¨ير اˆ  

النذر لغير اهلل تعالى شرك؛ وذلك أن النذر عبادة يجب صرفها هلل تعالى، فمن صرفها لغير اهلل 
تعالى فقد أشرك. 

مثاله: 

بًا لصاحب القبر.   ١- نذر شخص إن رزق مبولود أن يذبح شاة عند قبر أحد الصاحلني تَقرُّ

 ............................ -٢

)1( رواه مسلم برقم )1640(. 
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  اCنــــƒا´ الـــæذر 

النذر املنعقد ستة أنواع؛ بيانها فيما يأتي:
حكمه من حيث الوفاء به والكفارةبيانهنوع النذرم

نذر الطاعة١

كقول:  طاعة،  فعل  نذر  وهو 
نذر علي أن أصوم كل خميس، 
هلل علي أن أتصدق بألف ريال، 
إذا جنحت فلله علي أن أعتمر، 

لئن شفاني اهلل ألذبحن شاة.

يجب الوفاء بهذا النذر؛ لقوله تعالى: 
َعاِئَشَة  وحلديث   ،)1(| }
َنَذَر   قال: »من  النبي  رضي اهلل عنها أن 
َأْن ُيِطيَع اهلَل َفْلُيِطْعُه، َوَمْن َنَذَر َأْن َيْعِصَيُه فال 

َيْعِصِه«.)2(

نذر املعصية٢
مثل:  مــحــرم،  فعل  ــذر  ن ــو  وه
الــفــالنــي،  للقبر  ــح  ــذب ال نـــذر 
ــد. ــي ــع ـــام يـــــوم ال ونــــــذر صـــي

َعاِئَشَة  حلديث  الــنــذر؛  بهذا  الــوفــاء  يحرم 
رضي اهلل عنها السابق.

نذر املباح٣
مباح،  فعل شيء  ينذر  أن  هو 
فيقول: نذر علي أن آكل حلًما، 
بالسيارة. آتــيــك  أن  علي  هلل 

يخّير الناذر بني فعل ما قاله أو يكفر كفارة 
ميني إن لم يفعله.

نذر املكروه٤

هو أن ينذر فعل شيء مكروه، 
مثل:  ترك شيء مستحب،  أو 
نذر علي أن أطّلق زوجتي، نذر 
علي أن ال أصلي السنة الراتبة.

كفارة  ويكفر  النذر،  مخالفة  له  يستحب 
ميني.

٥
نذر 

اللَّجاج)3( 
والغضب

هو تعليق النذر على أمر بقصد 
االمتناع  أو  الفعل  على  احلث 
عنه، أو التصديق أو التكذيب، 
مثل: إن كلمتك ُصْمُت شهًرا، 
بألف. فعلي صدقٌة  إن جئتك 

يخّير الناذر بني فعل ما قاله أو يكفر كفارة 
ميني إن لم يفعله.

النذر املطَلق٦
فيه،  املنذور  يسم  لم  ما  هــو: 

مثل: هلل علي نذر.
يجب فيه كفارة ميني.

)1( سورة احلج آية 2٩،
)2( رواه البخاري برقم )631٨(.

)3( اللجاج: التمادي في اخلصومة.

áعHدة ال�°اMƒال
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١- بنيِّ احلكم الشرعي في احلاالت اآلتية:

السبباحلكماحلالة

جنح فارس في االمتحان النهائي فقال: هلل علي نذر. 

اختلف صالح وعبداهلل، فقال صالح: إن كلمتك 
فإنَّ هلِل علي صوم شهر، ثم كلمه فيما بعد.

نذر فهد أن يسافر هذا العام إلى الطائف.

نذر هشام أن يسافر في اإلجازة ألداء العمرة.

  
   ٢- بالتعاون مع مجموعتك: اذكر ما ميكنك استخالصه من الفروق بني األميان والنذور:

...........................................................................................     أ. 

........................................................................................... ب.   

........................................................................................... ج.   

...........................................................................................    د. 
   ٣- بالتعاون مع مجموعتك: استنتج بعض احلكم الشرعية من النهي عن النذر.
...........................................................................................     أ. 
........................................................................................... ب.   
........................................................................................... ج.   
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مع  الخطأ  العبارة  أمام   () وعالمة  الصحيحة،  العبارة  أمام   () بعالمة  أجب  س١ 

تصحيحها، فيما يأتي:
)  ( احللف بغير اهلل شرك أصغر.            أ. 
)  ( احلنث هو: مخالفة ما حلف عليه.     ب.   
)  ( الصغير إذا حنث وجبت عليه الكفارة.    ج.   
)  ( من أكره على احلنث فليس عليه كفارة.       د. 

س٢ قال اهلل تعالى: { 

:|
ما الذي تدل عليه هذه اآلية الكرمية مما يتعلق مبوضوع الوحدة؟     أ. 

اذكر  مثااًل يوضح ما تقول. ب.   

| حفظ األيمان يتضمن أمورًا عديدة؛ فما هي؟ س٣     قال  اهلل تعالى: { 

س٤ نذر أحد الطالب أن يصوم ثالثة أيام إن نجح هذا العام:

    أ. ما حكم إنشاء هذا النذر؟
ب.  ما الدليل على ما تقول؟  

ما حكم الوفاء به إذا جنح؟ ج.   
ما الدليل على ما تقول؟    د. 

áعHدة ال�°اMƒال
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 ا’Cيªا¿ والæذور 

ف القسم الثالثة (الواو، التاء، الباء)
ف من حرو

ب حر
األيمان هي: توكيد شيء بذكر اسم من أسماء اهلل تعالى أو صفة من صفاته عق

األيمان

أنواعها

ف بغير اهلل
الحل

الجائزة
المحرمة

س
الغمو

النذور

أنواعه
حكمه

الــــمــــنــــعــــقــــدة:
صداً 

ف باهلل قا
الحل

ســتــقــبــال.
أمـــــراً مــ

فيها 
ث 

حــنــ
إذا 

ت عــلــيــه 
وجـــــبـــــ

الــــــــكــــــــفــــــــارة.

الــــــــــلــــــــــغــــــــــو:
ي عــلــى 

مــــا يـــجـــر
ســان مـــن غير 

الــلــ
ف.

صـــد الــحــلــ
قـــ

ب 
يــــتــــرتــــ

وال 
عــــلــــيــــه شــــــيء.

ث في اليمين:
الحن

ب.
ث واجــ

1- حن
ب.

ستــــــــح
م

 -2
محـــــــــــــــــرم.

 -3
مكـــــــــــــــروه.

 -4
5- مبـــــــــــــــــــاح.

كفارة اليمين:
التخيير بين واحــد من 

ثالثة:
ساكين.

*إطعام 10 م
ساكين.

سوة 10 م
*ك

*عتق رقبة مؤمنة.
صوم ثالثة 

إذا لم يجد ي
أيام.

ب الكفارة
شروط وجو

1-أن تكون اليمين منعقدة.
ف

2-أن يكون الحال
.

..................
َث في يمينه.

3-أن يحن
ف

4-أن يكون الحال
.

..................
ف

5-أن يكون الحال
.

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

محرم:
إذا كان لغير اهلل أو لفعل محرم

مكروه:
النذر هلل تعالى

الطاعة

صية
المع

المباح
المكروه

اللجاج
ب

ض
 والغ

المطلق 
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1 تعريف الجهاد وحكمه.

2 الحكمة من مشروعية الجهاد، وفضله.

3 مبادئ الجهاد.

4 شروط الجهاد.  

الجهــــــــــــاد

áæeاãدة الMƒال

1111111111111111 تعريف الجهاد وحكمه تعريف الجهاد وحكمه تعريف الجهاد وحكمه تعريف الجهاد وحكمه تعريف الجهاد وحكمه تعريف الجهاد وحكمه تعريف الجهاد وحكمه تعريف الجهاد وحكمه تعريف الجهاد وحكمه تعريف الجهاد وحكمه تعريف الجهاد وحكمه تعريف الجهاد وحكمه.

222222 الحكمة من مشروعية الجهاد الحكمة من مشروعية الجهاد الحكمة من مشروعية الجهاد الحكمة من مشروعية الجهاد الحكمة من مشروعية الجهاد الحكمة من مشروعية الجهاد الحكمة من مشروعية الجهاد الحكمة من مشروعية الجهاد،، وفضله وفضله وفضله وفضله وفضله وفضله.

مبادئ الجهاد.مبادئ الجهاد.مبادئ الجهاد.مبادئ الجهاد. 33333333

شروط الجهاد.شروط الجهاد. 4444444

   سورة العنكبوت اآلية )6٩(.

قال اهلل تعالى: 
 s  r  q  p  [

Z y x w v ut

 تعريف الجهاد.
1

 حكمه، وفضله.
2

 الحكمة من مشروعيته.
3

 مبادئ الجهاد.
4

 شروط الجهاد.
5
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اجلهاد لغًة: بذل اجلهد واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل.
وشرًعا: يطلق على معنيني:

M :األول: بذل اجلهد في االستقامة على أمر اهلل، وهذا النوع يشمل الرجال والنساء، قال تعالى
)1( .L

   وَعْن َفَضاَلَة ْبِن ُعَبْيٍد  َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ  َيُقوُل: »الـُمَجاِهُد َمْن َجاَهَد َنْفَسُه هلِلِ«، َأْو َقاَل: »ِفي 
اهلِل«.)2( 

ى النبيُّ  بعض العبادات جهاًدا، منها:   وَسمَّ

الثاني: القتال في سبيل اهلل، وهذا املعنى هو املقصود.

اجلهاد اسم عام يشمل عدة معاٍن تدور حول مفهوم: "بذل اجلهد"، أيًا كان مجاله اإليجابي، فيدخل في 
ذلك طلب العلم، وحمل النفس على اخلير، وترك الشر، واإلنفاق من املال، كما يشمل أيضًا معنى القتال 
الذي شرعه اهلل تعالى لنشر الدعوة اإلسالمية وليتمكن الناس من الدخول في دين اإلسالم للحماية وتوفير 

)1( سورة العنكبوت آية 6٩.
)2( رواه أحمد ط الرسالة 374/3٩)23٩51(، والترمذي )1621(، والنسائي )117٩4(، قال الترمذي: َحَسٌن َصِحيٌح، وصححه ابن حبان 4٨4/10)4624(.

Oهاéال Ωƒفهe áع n°S

Oهاéى الæعe

تªهيد
 ما حقيقة اجلهاد في سبيل اهلل؟

 ما أهدافه ومبادؤه؟
 ما احلكمة من مشروعية اجلهاد؟

الجهــــــــــــاد

    أ.  ِبرُّ الوالدين.
. احلجُّ ب.   
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األمن وملواجهة الظلم واالضطهاد والفوضى، وليس لالعتداء، كما يزعم أهل الغلو والتطرف، وكما يعتقده 
تعالى:  اهلل  قال  املشروعة،  واحلريات  احلقوق  وحفظ  والتعايش  للسلم  الداعي  اإلسالم  َمْن جهل حقيقة  كل 
LÎ Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â ÁM. )1( واجلهاد في العصر 

احلاضر لم يعد مرتبطًا باجلماعات واألفراد وإمنا مرتبط مبؤسسات الدولة السياسية والعسكرية.

اجلهاد فرض كفاية، مبعنى إذا قام به َمن يكفي سقط اإلثم عن الباقني مع مراعاة جميع شروط اجلهاد.

يكون اجلهاد فرض عني في حاالت ثالث:   
األولى: إذا حاَصَر العدو البلد أو احتله. 

زب تــعــالــى:  لقوله  بــاجلــهــاد،  األمـــر  ــي  ول ــر  أم إذا  الثانية: 
)2( .� 

الثالثة: إذا حضر املسلم ساحة القتال، فال يجوز له التراجع واالنهزام.

Oهاéكم الM

Oهاéيها الa øا’ت الت« يتعيëال

)1( سورة البقرة، آية 1٩0.
)2( سورة التوبة، آية 3٨.

áæeاãدة الMƒال

 OÉ¡édG •hô°T   

١
٢

٣
٤

٥

العقل، فاملجنون ال يجب عليه اجلهاد. للجهاد  يشترط 
الذكورية، فاملرأة ال يجب عليها اجلهاد.ما يأتي:

البلوغ، فالصبي ال يجب عليه اجلهاد.
إذن الوالدين.

إذن ولي األمر، وهو احلاكم الشرعي للبالد، ألن اجلهاد فرض 
كفاية وفروض الكفاية منوطة باإلمام.
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( ب )( أ )

قدرة على  له  األمر من  ولي  استنفر  إذا    -1
القتال

من  يخرج  حتى  قتاله  عليهم  وجــب   )   (
بلدهم.

)  ( وجب عليه اخلروج للقتال.2-  إذا ُوِجَد من يكفي للقتال

بقية 3-  إذا نزل العدو ببلد وقاتل أهله عـــن  الــقــتــال  وجـــــوب  ســقــط   )   (
املسلمني.

اجلهاد الذي مبعنى القتال ال يجب على املرأة.
والدليل على هذا: حديث أم املؤمنني عائشة ، قالت: قلت: يا رسول اهلل، على النساء جهاد؟ 

قال: »نعم، عليهن جهاد، ال قتال فيه: احلج والعمرة« )1(.
ما يجوز للمرأة من املشاركة في اجلهاد عند احلاجة:

األصل في املرأة هو القـرار في بيتـها، وعلى الرجـال أن يجاهـدوا في سبيل اهلل تعالى، ويـدافعوا عن دينهم 
وأعـراضهم وبالدهم، ويجوز للمرأة القيام مبا تستطيعه من مداواة اجلرحى ومتريضهـم، وجتهيز الطـعام واملـاء 

للجيش: إذا دعت احلاجة لذلك، ولم يكن في الرجال من يقوم بهذه األعمال.
والدليل على هذا: حديث عائشة بنت أبي بكر وأم سليم رضي اهلل عنهما: أنهما كانتا تنقالن الِقرب على 

متونهما، ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتمآلنها، ثم جتيئان فتفرغانها في أفواه القوم )2(. 

Aا°�æعلى ال Oهاéكم الM

  * اربط بني احلالة من املجموعة (أ) وما يناسبها من األحكام في املجموعة (ب): 

)1( رواه ابن ماجه برقم )2٩01(.
)2( رواه البخاري برقم )2٨٨0(.
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Oهاéال π°†a

Oهاéال áروعي°ûe øe áªكëال

الرابحة مع اهلل، وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة في فضل اجلهاد  التجارة  اجلهاد ذروة سنام اإلسالم، وهو من 

والثناء على املجاهدين في سبيل اهلل، فمن فضائله:

تعالى، ودخول  اهلل  والنجاة من عذاب  الذنوب،  تعالى يحصل في مقابلها: مغفرة  اهلل  أنه أعظم جتارة مع   -1 

اجلنة، قال تعالى: ] z y x w v u t s r q p o } | { ~ ے ¡ ¢ £ 

 ¿ ¾ ½¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥¤
 )1( . Z Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À

  2- أن املجاهد في سبيل اهلل تعالى له أجر قائم الليل الذي ال يفتر عن الصالة، والصائم بالنهار الذي ال يدع 

اِئِم اْلَقاِئِم اْلَقاِنِت ِبآَياِت اهلِل،  الصيام، عن أبي ُهَرْيَرَة   أن النبي  قاَل: »َمَثُل اْلـُمَجاِهِد ِفي َسِبيِل اهلِل َكَمَثِل الصَّ
ال َيْفُتُر ِمْن ِصَياٍم، َوال َصالٍة، َحتَّى َيْرِجَع اْلـُمَجاِهُد ِفي َسِبيِل اهلِل َتَعاَلى«.)2(

للجهاد في سبيل اهلل عدة حكم ومن أهمها: 
أن تكون كلمة اهلل هي العليا، ويكون الدين كله هلل، وأن ال يعبد إال اهلل وحده.. 1
حماية املسلمني ورد العدوان عنهم.. 2
الفوز مبرضاة اهلل، وجنته، ونيل الشهادة والنجاة من عذاب اهلل وسخطه. . 3

)1( سورة الصف اآليات 13-10.
)2( رواه البخاري )2635(، ومسلم )1٨7٨(، وهذا لفظه.

áæeاãدة الMƒال
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Oهاéال ÇOباe
للجهاد في اإلسالم مبادئ منها: 

� )1(، فال يجوز أن يكون هدف اجلهاد غير  األول: أن يكون في سبيل اهلل، لقوله تعالى: زب
هذا الهدف النبيل، فال يجوز اجلهاد ألجل جماعات أو تنظيمات أو حركات حتت أي شعار.

ومن اجلهاد في سبيل اهلل: 
  أ. القتال دفاعا عن الدين أو النفس أو األهل،  لقول النبي : »َمن ُقتل دون دينه فهو شهيد، وَمن ُقتل 

دون دمه فهو شهيد، وَمن ُقتل دون أهله فهو شهيد«.)2(. 
ب. القتال دفاًعا عن البلد املسلم اململكة العربية السعودية حماية لها وللمقدسات اإلسالمية، كما في 

  .)3(�� قوله تعالى:  زب
الثاني: أن اجلهاد في سبيل اهلل تعالى حتكمه قواعد أخالقية تضمن ُسُموَّ الهدف الدافع لها، وعدالة السلوك في 

أثنائها، فاملسلم في جهاده ال يتخلى عن قواعد األخالق والسلوك اإلسالمي بسبب احلرب، ومن ذلك:
�)4(، فال    أ. املعاملة باملثل وعدم االعتداء، لقوله تعالى: زب

يجوز تشويه جثث القتلى والتمثيل بهم.
ب. أن يكون القتال ضد من يقاتل، فال يجوز قتل من ال يشاركون في القتال، مثل: النِّساء واألطفال ورجال 

ين املنقطعني للعبادة في صوامعهم.  الدِّ
 ج. أن يكون القتال بالوسيلة التي تهزم العدو احملارب دون أن تلحق الضرر باألنفس املعصومة التي لم تشارك 
في احلرب، واألموال احملترمة التي يحرم إتالفها، ما لم تدعو الضرورة إلى ذلك، ألنه ال يجوز الظلم واالعتداء 

  .)5(�� في القتال، قال تعالى: زب
الثالث: اإلسالم دين السالم، دعا إلى العدل وحث عليه، وجعل عالقة املسلم مع غيره قائمة على العدل، فال 

يرضى باعتداء طرف قوي على آخر ضعيف، وال يجيز قتل الذمي وال املعاهد وال قتل األبرياء.
،)6(� قال تعالى: زب

زب تعالى:  وقال 
�)7(، ولتحقيق ذلك حّرم اإلسالم سفك الدماء بغير حق وجعله من اإلفساد في األرض، 

وحرم قتل من دخل بالدنا بعقد وأمان.
)1( سورة البقرة آية 1٩0.   )2( رواه أبو داود برقم )4772(، والترمذي برقم )141٨(، وقال: حسن صحيح.
)4( سورة البقرة آية 1٩0.                )5( سورة النحل آية 126.   )3( سورة البقرة آية 246.  

)6( سورة النحل آية ٩0.                                )7( سورة املائدة آية ٨.
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الéهاH Oدو¿ اPE¿ ول« ا’eCر

بنيِّ احلكم في احلاالت اآلتية:   

احلكماحلالة
اجلهاد بدون إذن ولي األمر امللك سلمان بن عبد العزيز.

مشاركة املرأة في اجلهاد.
مشاركة الصغير في اجلهاد. 

اجلهاد بدون إذن الوالدين.

  

ال يجوز ألحد أن يرفع راية اجلهاد إال ولي األمر أو من ينيبه وولي األمر هو خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فال يجوز آلحاد املسلمني أو طائفة منهم االفتئات على اإلمام 
بإعالن ذلك، ويجب احلذر من كل راية ترفع للجهاد ال يدعو إليها ولي األمر، مهما كانت مبررات 

. أصحابها، وخصوًصا اخلوارج والبغاة واملتآمرين وبعض اجلماعات املخالفة لهدي النبي
ِميَتًة  َماَت  َفَماَت،  اْلَجَماَعَة  َوَفــاَرَق  اَعِة،  الطَّ ِمَن  َخَرَج  »َمْن  َقاَل:    ِبيَّ  النَّ أن    ُهَرْيَرَة  َأِبي  َعْن   
ٍة َيْغَضُب ِلَعَصَبٍة، َأْو َيْدُعو ِإَلى َعَصَبٍة، َأْو َيْنُصُر َعَصَبًة، َفُقِتَل،  يَّ ًة، َوَمْن َقاَتَل َتْحَت َراَيٍة ِعمِّ َجاِهِليَّ
َها َوَفاِجَرَها، َوال َيَتَحاَشى ِمْن ُمْؤِمِنَها، َوال َيِفي ِلِذي  ِتي، َيْضِرُب َبرَّ ٌة، َوَمْن َخَرَج َعَلى ُأمَّ َفِقْتَلٌة َجاِهِليَّ

َعْهٍد َعْهَدُه، َفَلْيَس ِمنِّي َوَلْسُت ِمْنُه«.)1(

)1( رواه مسلم )1٨4٨(.

áæeاãدة الMƒال
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 Oـــهاéا´ الƒنـــCا øــe               

َذَكَر العلماء للجهاد أنواعًا أخرى منها: 

النوع األول: جهاد  النفس ويكون بأربعة أمور:
1 - تعلم العلم النافع.  

2 - العمل به.  
3 - دعوة الناس إليه.  

4 - والصبر على األذى في سبيل الدعوة إليه .  

ُذكرت هذه املراتب األربع في سورة العصر، ضع حتت كل مرتبة ما يدل عليها من 
السورة في اجلدول اآلتي: 

الصبرالدعوةالعملالعلم

………………………………………………………………………………………| }

النوع الثاني: جهاد الشيطان:
وهو عدو اإلنسان األكبر، الذي سخر نفسه لكيد اإلنسان والسعي في غوايته، فيجاهده بعصيانه فيما 

يأمر به  وينهى عنه، وترك االستماع إلى وساوسه، واتباع خطواته. 

النوع الثالث: جهاد العصاة واملخالفني:
 وذلك بأمرهم باملعروف، ونهيهم عن املنكر، ودعوتهم للخير باحلكمة واملوعظة احلسنة.

النوع الرابع: جهاد املنافقني:
تعــالى:  قـــال  افتراءاتـهـم،  عــلى  والرد  شبههم  ودحـــض  منهم،  واحلذر  ومناصـــحتهم،  مبوعظتــهم   

)1( .| }
)1( سورة النساء األية )63( .
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عليها، خلص  التعرف  لك  م  َتَقدَّ واملنافقني صور  واملخالفني،  والعصاة  الشيطان،  ملجاهدة 
هذه الصور في اجلدول اآلتي: 

صور مجاهدة الشيطان
صور مجاهدة العصاة 

صور مجاهدة  املنافقنيواملخالفني

 ……………………………

……………………………

 ……………………………

……………………………

 ……………………………

……………………………

  
 

بالدفاع عن حدودها ومواطنيها وثرواتها، وتسعى في تطوير وتدريب  الدول  تهتم 
جيوشها ألجل ذلك. 

واململكة العربية السعودية تبذل قصارى جهدها في العناية بجيشها واملرابطني على 
  حدودها البرية والبحرية حلماية قبلة املسلمني الكعبة املشرفة ومسجد رسول اهلل

وأرواح املواطنني وثروات البالد. 
ومن هذا يتبني أن سياسة اململكة العربية السعودية  سياسية تنبذ االعتداء، امتثااًل لقوله تعالى: 
 )1(.� زب
وإذا كانت القوة عند املعتدين دافعًا للعدوان والتسلط على ثروات الشعوب وحرياتهم؛ 
فإن من أجلِّ مقاصد اجلهاد في سبيل اهلل دفع الظلم والعدوان وحماية العقيدة واألرواح 

واملقدسات والثروات.

 áيFراKEات اeƒعلe   

)1( سورة البقرة آية 1٩0.

áæeاãدة الMƒال
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ف الجهاد. س١ عرِّ

س٢ متى يكون الجهاد فرض عين؟ 

مع  الخطأ  العبارة  أمام   () وعالمة  الصحيحة،  العبارة  أمام   ()بعالمة أجب  س٣ 

تصحيحها، فيما يأتي :

س٤ جاهد النبي  في غزوات كثيرة، اذكر ثالثًا منها.

    أ. ال يجوز إقامة اجلهاد إال مع ولي أمر املسلمني.              )       (
)       ( ب.  ال يجب اجلهاد على النساء.       
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حكمه
ضل الجهاد

ف
..........................-١
.

........................-٢

مبادئ الجهاد:
..........................-١
.

........................-٢
.

........................-٣

شروط الجهاد:
١- العقل، فالمجنون 
ب عليه الجهاد.

ال يج
٢- الذكورية، فالمرأة 
ب عليها الجهاد.

ال يج
صبي ال 

٣- البلوغ، فال
ب عليه الــجــهــاد.

يــجــ
٤- إذن الـــوالـــديـــن.

٥- إذن ولي األمر، ألن 
كفاية 

ض 
الــجــهــاد فـــر

ض الكفاية منوطة 
وفرو

باإلمام.
صــاة

جـــهـــاد الــعــ
ف 

بأمرهم بالمعرو
ونــــــهــــــيــــــهــــــم 
عــــــن الـــمـــنـــكـــر 
ودعــــــوتــــــهــــــم.

س
جهاد النف

بالعلم والعمل 
والدعوة 
صبر.

وال

جهاد المنافقين
ض شبههم 

بدح
والرد على 
افتراءاتهم.

شيطان
جهاد ال

صيته 
بمع

وترك 
وساوسه.

من انواع الجهاد

áæeÉãdG IóMƒdG

ض كفاية
فر

ض عين في 
ويــكــون فــر

ت:
حاال

حضر المسلم 
١- إذا 

ساحة القتال، فال يجوز 
له التراجع واالنهزام.

٢- إذا نزل العدو ببلد 
وحاصره.

٣- إذا استنفر ولي األمر 
الناس.




