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�حلمد هلل و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صول �هلل، �أما بعد:

فن�صع بني يديك – بني �لعزيز – كتاب �لطالب ملادة �حلديث لل�صف �لثالث �ملتو�صط - �لف�صل �لثاين - وهذ� �لكتاب 

ب �إليك بع�س �صنة �لنبي مد � �لذي حتبه وجتله، تلك �ملحبة �لتي تدعوك لتعلم �صنته و�لعمل بها و�متثال �أمره  qيقر

و�جتناب نهيه، فبقدر طاعتك �إياه � يكون قربك منه يف �جلنة.

وقد روعي يف تاأليف �لكتاب �أن يوجه �خلطاب فيه �إليك فاأنت �مل�صتفيد �لأول من �لكتاب لذ� فاإن لغة �لكتاب �صهلة و�صل�صة، 

�أن�صطة تعليمية وفر�غات  و�أفكاره تنطلق من و�قعك و�حتياجاتك، كما حر�صنا �أن ت�صارك بفاعلية يف �لتعلم من خالل 

د�خل �ملحتوى تركت لتكتبها باأ�صلوبك وت�صرب �أمثلة من حياتك ومعاي�صتك.

ونود �أن ن�صري �إىل �أن بع�س �لأ�صئلة و�لفر�غات و�لن�صاطات – بطبيعتها – لي�س لها �إجابة ددة، فال ترتدد يف �لإجابة 

مبا تر�ه منا�صًبا، فاملجال و��صع، و�لق�صد من �إير�دها تنمية مهار�ت �لتعلم و�لتفكري لديك، وتقوية ثقتك بنف�صك.

ومن �لأمور �جلديدة يف �لكتاب: مر�عاته ملهار�ت �لتفكري، وتعزيز قدر�تك مبا ينا�صب مرحلتك �لعمرية، فنحن نرى �أنك 

�صن �لكالم ت�صتلزم مهار�ت  oللمعلومة مكرر ملا يلقى �إليك، بل �أنت ت�صتمع �لكالم فتتبع �أح�صنه، ومعرفة ح xد متلق sل�صت ‹ر

يف �لتفكري، و�أنت كذلك – �إن �صاء �هلل – تتجاوز ما در�صته من معرفة لتبني عليها معار± �أخرى وتبدع يف تركيب خرب�ت 

جديدة بناء على ما در�صته من خرب�ت �صابقة.

ويهد± �لكتاب �إىل حفز همتك للدعوة و�لإ�صالح، وتعريفك بالأعمال �لتي تزيد �لإميان لتتزود منها، كما يهد± �إىل �أن 

يغر�س يف نف�صك حتمل �مل�صوؤولية و �لأخالق �حل�صنة �لتي تزيدك قرًبا من �هلل. 

م لكل وحدة يف �لكتاب �أهد�± و�صعت يف مدخل �لوحدة ينبغي �أن تتاأملها وت�صعى لتحقيقها، فبقدر قربك من  pص� oوقد ر

حتقيق �لأهد�± تكون ��صتفادتك من �لكتاب كبرية ومثمرة.

وليكن بيتك عونًا لك يف تعلtمك وتربيتك، فمن �ملهم �أن ينعك�س ما تعلمته على حياتك و�صلوكك د�خل �لبيت، ودور و› 

لنِّفت به من �أن�صطة بيتية. oأمرك متابعتك و�إعانتك على تطبيق ما تعلمته و تنفيذ ما ك�

و�لذي ناأمله �أن يكون �لكتاب د�فًعا لك يف �لرتقاء يف مد�رج �لعلم و�لهد�ية، و�نطالقة خلري عظيم ترى �أثره يف حياتك 

ووطنك، نفع �هلل بك وجعلك قرة لعيون و�لديك وحفظك من كل مكروه.
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بع�س �لدرو�س عمل له مقدمة ي�صرية لتكون متهيًد� منا�صًبا ل�صد �لنتباه و�لت�صويق و�لدخول �إىل �لدر�س، و�أحياًنا يكون 

�لتمهيد عبارة عن �صورة تعلق عليها �أو ن�صاط ت�صارك فيه.

�لرو�ة هم �صحابة ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص �لذين نقلو� �إلينا حديثه، فيجب علينا �أن نقدرهم ونحرتمهم ونرت�صى 

عنهم، وننـزلهم �ملنـزلة �لالئقة بهم ونقتدي ب�صريتهم �حل�صنة.

تت�صمن بع�س �لأحاديث كلمات لها دللة �صرعية خا�صة، ولذ� �أفردت يف فقرة م�صتقلة، لأنها لي�صت ‹رد 

كلمة غري و��صحة �ملعنى، بل ملا لها من معنى �صرعي خا�س.

هي خطوة تثري تفكريك حول موقف من �صرية �ل�صحابي ر�وي �حلديث �أو فائدة من فو�ئد �لدر�س.

هي �لكلمات �لتي حتتاج �إىل بيان و�إي�صاح وقد روعي فيها �صياق �حلديث �أكرث من كونها معنى لغويًّا، وبع�س 

– على  – باإذن �هلل  قادًر�  لت�صبح  لك  �لتعبري عنها مرتوكة  فاإن مهمة  ولذ�  �ل�صياق،  تفهم من  �لكلمات 

�كت�صا± معنى هذ� �لنوع من �لكلمات.

هي خطوة تعنى باإبر�ز فو�ئد �حلديث، وقد روعي فيها �أن تكون ت�صرة لي�صهل فهمها، ومع ذلك تoركت م�صاحات فارغة 

لت�صارك يف ��صتنباطها مب�صاعدة معلنِّمك.

تعنى هذه �خلطوة مبا يجب عليك �أن تقوم به من قول �أو عمل بعد در��صتك لكل در�س من حديث �مل�صطفى ملسو هيلع هللا ىلص.
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 هذه �خلطوة تعنى باإعطاء بع�س �ملعلومات �لتي ت�صاعد على زيادة معلوماتك وتو�صيع �آفاقك �لذهنية و�ملعرفية.

تكون  �أن  فيها  روعي  وقد  منها  �ل�صتفادة  ميكنك  و�لتي  باملو�صوع  �ملتعلقة  �ملر�جع  بع�س  تت�صمن 

ت�صرة ومتنوعة.       

معـلƒمات اإKـراFيــة 

Ëƒ≤àdG

روعي يف هذه �خلطوة �أن تتاأكد �أنك فهمت حديث ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص و�إر�صاد�ته و�أ�صبحت قادًر� على تطبيق ما جاء 

به و�لتخلق باأخالقه.

موقع �إنرتنتكـتاب
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لعن ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص �ملت�صبهني من �لرجال بالن�صاء19

12

عبد�هلل بن عبا�س

عبد�هلل بن عمر�أن ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن �لقزع20

�أبو �صعيد �خلدري15�إياكم و�جللو�س يف �لطرقات، قالو�: يا ر�صول �هلل ما21�لثاين

�أبو هريرة18ل ي�صري �أحدكم على �أخيه بال�صالح; فاإنه ل يدري22�لثالث

�لر�بع

ل يدخل �جلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب23

21

عبد�هلل بن م�صعود

�صلمه بن �لأكوع�أن رجاًل �أكل عند ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص ب�صماله فقال ملسو هيلع هللا ىلص:24
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ما من م�صلم يغر�س غر�ًصا �أو يزرع زرًعا فياأكل منه27

39

�أن�س بن مالك

�أبو هريرةكان زكريا جناًر�28
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�أبو هريرة

خريكم خريكم لأهله و�أنا خريكم لأهلي31
عبد�هلل بن عبا�س

�أبو هريرة53جاء رجل �إىل ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا ر�صول �هلل من32�لعا�صر

56ل يكون لأحد ثالث بنات، �أو ثالث �أخو�ت، فيح�صن 33�حلادي ع�صر
�أبو �صعيد �خلدري
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كل م�صكر حر�م،  �إن على �هلل عز وجل عهًد� ملن34
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جابر بن عبد�هلل

�أ�صامة بن �صريكقالت �لأعر�ب: يا ر�صول �هلل �أل نتد�وى؟ قال: نعم35

36�لثالث ع�صر

�لفطرة خم�س �أو خم�س من �لفطرة �خلتان 

و�ل�صتحد�د
�أبو هريرة67

ملسو هيلع هللا ىلص
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ملسو هيلع هللا ىلص
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الوحدة األوىل
أخالق وسلوك نهى عنها اإلسالم

 و
ذم

ل
� 

تس
�ل

قال�  و�سل�

سويع �ل

ــــــــــــ �لــ

 ∑ƒال¥ و�سلNاأ
نهى عæها الإ�سالم
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ر �لإ�صالم من �صوء �خللق، وعدqn �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �صاحبه من �لأبعدين عنه منـزًل يوم �لقيامة، ويف هذه  qحذ

�لوحدة �صتتعر± على بع�س �لأخالق �ملذمومة �ملنهي عنها و�أثرها �ل�صيئ على �لفرد و�ملجتمع، ومن هذه 

رب.  pلأخالق: �لت�صبه �ملذموم �أو �لت�صبه باجلن�س �لآخر – �جللو�س يف �لطرقات – ترويع �مل�صلم – �لك�

ويتوقع منك بعد در��ستك لهذه �لوحدة �أن:

تت�صف بال�صفات �ملنا�صبة جلن�صك ول تت�صبه باجلن�س �لآخر.. 1

ت�صتقل ب�صخ�صيتك �لإ�صالمية وتعتز بها.. 2

تلتزم بالآد�ب �ل�صرعية يف حلق �ل�صعر �أو ق�صه.. 3

ت�صت�صعر �أهمية �ملظهر وما ينبغي �أن يكون عليه �مل�صلم و�مل�صلمة.. 4

جتتنب �جللو�س يف �لطرقات بغري حاجة وتتاأدب باآد�ب �لطريق.. 5

تبتعد عن �لأفعال �لتي قد يح�صل منها �صرر على �لآخرين.. 6

حتذر من �لكرب و�لإعجاب بالنف�س.. 7

   �أحاديث �لوحدة

: لعن ر�صول �هلل � �ملت�صبهني من �لرجال بالن�صاء...�حلديث. حديث �بن عبا�س 

: �أن ر�صول �هلل � نهى عن �لقزع.  حديث �بن عمر 

قول �لنبي �: »�إياكم و�جللو�س يف �لطرقات...« �حلديث.

قول �لنبي �: »ل ي�صري �أحدكم على �أخيه بال�صالح....« �حلديث.

قول �لنبي �: »ل يدخل �جلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب«.

حديث �صلمة بن �لأكوع ›: �أن رجاًل �أكل عند �لنبي � ب�صماله...�حلديث.

�ستدر�س يف هذه �لوحدة:
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الدر�س الأو∫

سل� يف �أ ت�در�س وا لا منا�س�نو ق�

 �  و س�ر  عل  : ا ق   ا�س   ب�     
  ا  ال ب ا سلن�  م ا ه ست ل� و ا سالن ب ا  ل�  م  ه ست ل� �

    ل�    ه � � و س�ر نأ�     ب � د              





(1(  �أخرجه �لبخاري: كتاب �للبا�س، باب �ملت�صبهني بالن�صاء و�ملت�صبهات بالرجال، برقم: )5885).

(2( متفق عليه: �لبخاري: كتاب �للبا�س، باب �لقزع، برقم: )5921(، وم�صلم: كتاب �للبا�س و�لزينة، باب كر�هة �لقزع، برقم: )2120).

      ÉÑY øH ˆG óÑY�س  

 o rرب nبن عم ر�صول �هلل � ح� ، هو �ل�صحابي �جلليل عبد�هلل بن �لعبا�س بن عبد�ملطلب �لقر�صي �لها�صمي 

، عن  �لأمة وترجمان �لقر�آن، ولد قبل �لهجرة ب�صنتني، �أمه هي �أم �لف�صل  �أخت �أم �ملوؤمنني ميمونة 

�أبي بكرة › قال: قدم علينا �بن عبا�س  �لب�صرة وما يف �لعرب مثله ج�صًما وعلًما وثياًبا وجماًل وكماًل، 

، كثري �لبكاء من خ�صية 
(2)

 قال �: »�للهم علمه �لتاأويل وفقهه يف �لدين«
(1)

دعا له �لنبي � باحلكمة مرتني

�هلل، ي�صوم �لإثنني و�خلمي�س، من �أ�صد �لنا�س تعظيًما حلرمات �هلل، كان عمر› �إذ� ذكره قال: ذلك فتى 

�(1660( حديًثا، مات يف  �لنبي  �لتي رو�ها عن  �أحاديثه  له ل�صان �صوؤول، وقلب عقول، وبل≠ عدد  �لكهول، 

�لطائف �صنة )68).

(1( �أخرجه �لبخاري برقم: )75(، و�لرتمذي برقم: )3824).

(2( �أخرجه �لبخاري برقم: )143(، وم�صلم برقم: )2477).
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�لآخر; وجعل لكل منهما خ�صائ�س  و�أنثى يكمل بع�صهما  �لنا�س زوجني ذكًر�  �أن جعل  من حكمة �هلل يف خلقه 

و�صفات تنا�صب تكوينه ومهمته.

مما يكون �لتميز به بني �لرجال عن �لن�صاء; �للبا�س و�لزينة، فللرجل لبا�صه وزينته �خلا�صة به، وللمر�أة لبا�صها 

وزينتها �خلا�صة بها.

�أو يف زينتها   ،....................،........................ �أن يلب�س  يحرم ت�صبه �لرجل باملر�أة يف لبا�صها �خلا�س بها، مثل: 

�خلا�صة بها، مثل: ..............................،..............................، �أو �لت�صبه باملر�أة يف �صفاتها مثل: تقليد �صوتها، 

و...........................

  يحرم على �ملر�أة �أن تت�صبه بالرجل يف لبا�صه �خلا�س به، مثل: �أن تلب�س ......................،....................
  للت�صبه بالن�صاء �أثر �صيء على �لرجل حيث يعتاد �لأنوثة بخال± ما خلقه �هلل عليه من �لقوة و�لرجولة.

�ملر�أة �إذ� �عتادت �أن تت�صبه بالرجل يف �مللب�س; تركت ما فطرت عليه من �لأنوثة و�لعطف و�حلنان.

من �لأمور �ملكروهة حلق بع�س �لر�أ�س وترك بع�صه، لنهي �لنبي � عن ذلك.

 �مل�صلم يعتز ب�صخ�صيته، وح�صن مظهره، ورفعة ذوقه، فال يقع يف �لت�صبه �ملذموم.

بt لفت �أنظار �لنا�س، ............................ oمن �أ�صباب �لوقوع يف تغيري �ل�صعر مبثل �لقزع: ح

معناها�ل

رد و�لإبعاد عن رحمة �هلل تعاىل.لعن sعن: هو �لطsلل�

حلق بع�س �ل�صعر وترك بع�صه.�لقزع
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؟ ما �لعالقة بني حديث �بن عبا�س و�بن عمر 

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

�أجتنب �لت�صبه �ملحرم، و�أ�صتقل ب�صخ�صيتي.

ل �أ�صوه خلقتي بالقزع. 

قال �صيï �لإ�صالم �بن تيمية ـ رحمه �هلل: فالفارق بني 

لبا�س �لرجال و�لن�صاء يعود �إىل ما ي�صلح للرجال وما 

�لرجال  به  يوؤمر  ما  ينا�صب  ما  وهو  للن�صاء.  ي�صلح 

بال�صتتار  ماأمور�ت  فالن�صاء  �لن�صاء.  به  توؤمر  وما 

�للبا�س  �أن  وذلك  و�لظهور،  �لتربج  دون  و�لحتجاب 

�إذ� كان غالبه لب�س �لرجال نهيت عنه �ملر�أة و�إن كان 

 �لتي جرت عادة بع�س �لبالد �أن 
(1)

�صاتًر� كالفر�جي 

يلب�صها �لرجال دون �لن�صاء، و�لنهي عن مثل هذ� بتغري 

�ل�صرت  نف�س  �إىل  عائًد�  �لفرق  كان  ما  و�أما  �لعاد�ت، 

فهذ� يوؤمر به �لن�صاء مبا كان �أ�صرت، ولو قدر �أن �لفرق 

يح�صل بدون ذلك، فاإذ� �جتمع يف �للبا�س قلة �ل�صرت 

و�مل�صابهة نهي عنه من �لوجهني، و�هلل �أعلم. )‹موع 

�لفتاوى 148/22).

معـلƒمات اإKـراFيــة  Ëƒ≤àdG

 سابالن  ال�  س �أن    �ديث   د
 ب وبلذ� ا م ابال سالن� سو

للد� و

: 
�� و�ال يف �لنعوم  تنا�س مع • 

ل�
 •أة�� مع تنا�س  سدةو�ل سو�
 •ا س وهم سبع أ�س و�س �لبع ح

 ال�  ب  سعل� قس   سامو  عدد
 ا م سعس �لون قي مت ب ساو�لن

ا احون مي ومت

�س1

�س3

�س2

 (1( نوع من �للبا�س يف ع�صر �صيï �لإ�صالم �بن تيمية.
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  ا ي� : ا ق �  لن�   ‹  ر د � د ع س� بأ�   
 ا ق ا ه   د ت ان س ال    م دا بنا ل م � و س�ا رو�: يال ق  ا ق  ل� يف و�س �و

   سل� س  : ا ق    ا ح م و�: وال ق    ح ي  و� �ل  اأ  س � � ت بأ� � ا  :� � و س�ر
   ن�    هلن� و و  عا ب  مأ� و    سل� د ر و أ�  و



 سل� يف �أ ت�و � ا�نو ق� ديثا ل�نو ون أن� نا�س ارةهذه �لع يل� اأح�

ن �أهمها:  ناق�س مع زمالئك �لأخطاء �لتي حتدث يف �لطرقات ب�صبب �جللو�س و�لجتماع فيها، ثم دونِّ

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

�قر�أ �حلديث �لآتي; لتتعر± كيف عالè �لإ�صالم هذه �لأخطاء: 

-  متفق عليه: �لبخاري: كتاب �ملظامل و�لغ�صب، باب �أفنية �لدور و�جللو�س فيها و�جللو�س على �ل�صعد�ت000، برقم: )2465(، وم�صلم: 

كتاب �للبا�س، باب �لنهي عن �جللو�س يف �لطرقات و�إعطاء �لطريق حقه، برقم: )2121).

‹ …QóÿG ó«©°S ƒHCG 

، ��صت�صغر يوم �أحد و��صت�صهد �أبوه   هو �ل�صحابي �جلليل �صعد بن مالك بن �صنان �خلزرجي �لأن�صاري 

يومئذ، وغز� بعد ذلك مع ر�صول �هلل � �ثنتي ع�صرة غزوة، �صهد بيعة �لر�صو�ن، قال: بايعت �لنبي � على 

ا، وكان من جنباء �ل�صحابة  �أن ل تاأخذنا يف �هلل لومة لئم، حفظ عن ر�صول �هلل � �صنًنا كثرية وعلًما جمًّ

وعلمائهم وف�صالئهم، روى عن �لنبي � (1170( حديًثا، مات ›  باملدينة �صنة )74( من �لهجرة.
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معناها�ل

�حذرو� من �جللو�س يف �لطرقات.�إياكم و�جللو�س يف �لطرقات

ل ن�صتغني عن �جللو�س فيها.ما لنا بد من ‹ال�صنا

كفه عن �لنظر �ملحرم.غ�س �لب�صر

�إز�لته.كف �لأذى

ر من كل �صر قد ي�صر باأمته، ودين �لإ�صالم  qعلى بيان كل خري حتتاجه �أمته، وحذ � حر�س حبيبنا مد 

ني ب�صغائر �لأمور وعظائمها. oصامل جلميع مناحي �حلياة، فقد ع�

من �لأمور �لتي حذر منها �لنبي � �جللو�س يف �لطرقات، وذلك ملا يرتتب على �جللو�س فيها من �أ�صر�ر على 

ة. sجلال�س، و�ملار�

وي�صمل هذ� �لتحذير: �لتجمع و�لتجمهر يف �لطرقات بال حاجة، و�للعب يف �لطرقات.

 ي�صرتط لإباحة �جللو�س يف �لطريق �أن يلتزم باآد�به �لتي بيsنها �لنبي �، ومنها: 

من �أ�صر�ر �إطالق �لب�صر: �لتعر�س للفتنة بروؤية �لن�صاء، وح�صول �مل�صايقة لهن; حيث تتحرج �ملر�أة من �ملرور 

�أمام �لرجال حياًء و�حت�صاًما.

يدخل يف كف �لأذى �جتناب �لغيبة، وترك ظن �ل�صوء، وعدم �حتقار بع�س �ملارة، وعدم ت�صييق �لطريق، ................. 

�جتناب �جللو�س يف �لطريق يحفظ �ملوؤمن من �لتعر�س لالإثم.

يد�ب �ل� م

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

Ëƒ≤àdG
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�أحر�س على �جتناب �جللو�س يف �لطرقات �إل حلاجة.

 �أعطي �لطريق حقه و�أتاأدب باآد�به عند �جللو�س يف �لطريق.

Ëƒ≤àdG

ن ب�يو مس�� أن �لدي�  ديث� د
لك  سو عت� د وحل� ح

:ا ياأ 
 •يو�س يف �ل� م � حذر �لن
دو� أ�سو� ب حا ل ح� و�س • 

ييف �ل
 • ال� �أنا و�س  �ور   أة م�� تج 

ييف �ل

قاو�س يف �ل� تناب� � ما

‹ در� دسع� أب� اس م تس �

�س1

�س2

�س3

�س4

على  ��صتملت  �أخرى  �أحاديث  �لطريق  حق  يف  ورد 

�آد�ب مل يرد ذكرها يف حديث �أبي �صعيد ›.

قال �حلافظ �بن حجر – رحمه �هلل -: و‹موع ما 

�أدًبا وقد نظمتها يف  �أربعة ع�صر  �لأحاديث  يف هذه 

�أربعة �أبيات وهي:

rجمعت �آد�ب من ر�م �جللو�س على �لطـ

ريـق من قـول خري �خللق �إن�صانا  nط

 rأف�س �ل�صالم و�أح�صن يف �لكالم و�صمـ�

ـتr عاط�صا و�صالًما رد �إح�صانا pم

يف �حلمل عاون ومظلوما �أعن و�أغث

دp حـري�نا rصبياًل و�ه� pد rلهفان �ه

فs �أذى oر وك rك oعن ن nه rو�ن rر oبالعر± م

رn مولنا rك pفًا و�أكرث ذ rر nط sس� oوغ

معـلƒمات اإKـراFيــة 

من �ل�صنة �أن ي�صلم �ملا�صي على �جلال�س، بنينِّ دللة �حلديث على ذلك؟

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



18

الدر�س الãالث

سس� ان� يف ت�در�س وا ل�نو ابتك� ن م و � حذر من لذ� وسما �ل



  - متفق عليه: �لبخاري: كتاب �لفÏ، باب قول �لنبي � من حمل علينا �ل�صالح فلي�س منا، برقم: )7072(، وم�صلم: 

كتاب �لرب و�ل�صلة و�لآد�ب، باب �لنهي عن �لإ�صارة بال�صالح �إىل م�صلم، برقم: )2617).

‹   »°ShódG Iôjôg ƒHCG

هو �ل�صـــحابي �جلليل عبد �لرحمن بن �صـــخر �لدو�صـــي، يكنى باأبي هريرة، يقول ›: كنت �أرعى غنم �أهلي، وكانت › 

�أ�صلم �صنة 
 (1)

هرة �صـــغرية فكنت �أ�صـــعها بالليل يف �صـــجرة و�إذ� كان �لنهار ذهبت بها معي فلعبت بها، فكنوين �أبا هريرة

.
(2)

�صبع عام خيرب، قال �أبو هريرة ›: )و�هلل ما خلق �هلل موؤمًنا ي�صمع بي �إل �أحبني...(

عـــدo �أبـــو هريرة › حافظ �لأمة، فعنه قال: قلت: يا ر�صـــول �هلل �إين لأ�صـــمع منك حديًثا كثرًي� �أن�صـــاه، فقال: »�ب�صـــط  oوي

 وقد �أجمع �أهل �حلديث على �أنه �أكرث 
(3)

رد�ءك« فب�صـــطته، ثم قال: »�صـــمه �إىل �صدرك« ف�صممته فما �أن�صيت حديًثا بعد.

�ل�صـــحابة حديًثا فمروياته تبل≠ )5374( حديًثا، ومن عبادته �أنه كان هو و�مر�أته وخادمه يق�صـــمون �لليل �أثالًثا، ي�صـــلي 

هذ� ثم يوقظ هذ�، وكان ي�صوم �لإثنني و�خلمي�س، مات › �صنة ) 57( باملدينة0

  أ�     د حأ�  س ي  : ــــا ق �  لن�   ‹ ة  ي  ه بأ�  

 ارلن�  م ة   ح يف ع   ه دي يف   ني ان  سل�  عل  ر دي  ا    سال ب

(1( �أخرجه �لرتمذي برقم: ) 3840).                 (2)  �أخرجه م�صلم برقم:) 2491).                   (3)  �أخرجه �لبخاري برقم: )119).
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�أ�صباب �لفتنة و�إر�قة �لدماء بني  حرمة �لدماء عند �هلل عظيمة، و�لتهاون بها خطري، وقد حذر �لإ�صالم من 

�لنا�س، و�صد كل طريق يوؤدي �إليها.

من �لطرق �ملوؤدية للقتل و�إر�قة �لدماء، حمل �ل�صالح لغري حاجة، و�لإ�صارة به على �مل�صلمني، �صو�ء �أكان ذلك 

عن طريق �لق�صد �أم عن طريق �لهزل.

�إن كانت �لإ�صارة للم�صلم بال�صالح عن طريق �لق�صد فتحرميه و��صح; لأنه يريد قتل م�صلم �أو جرحه، وكالهما 

ا; لأنه ترويع مل�صلم و�إخافة له. كبرية، و�أما �إن كان عن طريق �لهزل فمحرم �أي�صً

�إذ� كان �لنهي من�صرًفا �إىل ‹رد �لإ�صارة بال�صالح و�أن ذلك �صبب لدخول �لنار، فكيف مبن ي�صتبيح �لدماء 

ويقتل �لأبرياء ويروع �لآمنني ويف�صد يف �لأر�س؟ فذلك �صر عظيم، وذنب كبري; و�صاحبه على خطر عظيم.

�لعاقل يبتعد عن �صهر �ل�صالح ورفعه يف وجه �أخيه، فقد يقع يف �لقتل لكلمة قيلت، �أو مفاخرة بن�صب، �أو �ختال± 

�س من �لدنيا، �أو ��صتجابة لد�فع �لكره و�لغ�صب، فيخ�صر بذلك دنياه و�آخرته وي�صتحق نار جهنم.    nر nعلى ع

قة و�لعد�وة بتكبري �خلطاأ �ل�صغري، و��صتدر�ج �لإن�صان  rر oل�صيطان يرتب�س بامل�صلم �لأذى، وي�صعى �إىل ن�صر �لف�

ليقع يف �ملوبقات.

خطورة �ملز�ح بال�صيار�ت و�لتالعب بها �أمام �لآخرين �أو ��صتخد�م �ل�صالح و�إطالق �لذخرية يف �لأعر��س; ملا 

يورثه ذلك من قتل �لأنف�س، و�إحد�ث �لإعاقات، وترويع �لآمنني، وكل ذلك ممنوع �صرًعا.

معناها�ل

يغري بينهما حتى ي�صرب �أحدهما �لآخر.ينزع يف يده

يقع يف �ملع�صية �ملو�صلة �إىل �لنار.فيقع يف حفرة من �لنار
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   M :ربط بني حديث �أبي هريرة › �ل�صابق، وبني قوله تعاىل� 

  L [�لإ�صر�ء: 53].
..............................................................................................................................................

د و�له� يف سع �لر تنأ�

�وان وسد �ل أحذر م�

�أحاديث �أخرى يف مو�صوع �لدر�س:

»من   :� �لقا�صم  �أبو  قال  قال:   ‹ هريرة  �أبي  عن 

يدعها  تلعنه حتى  �ملالئكة  فاإن  �أخيه بحديدة  �إىل  �أ�صار 

.
(1)

و�إن كان �أخاه لأبيه و�أمه« 

�مل�صلمان  »�إذ�  قال:   � �لنبي  › عن  بكرة  �أبي  عن 

حمل �أحدهما على �أخيه �ل�صالح فهما على جر± جهنم 

.
(2)

فاإذ� قتل �أحدهما �صاحبه دخالها جميًعا« 

عن جابر ›: )�أن رجاًل مرqn يف �مل�صجد باأ�صهم قد �أبدى 

 .
(3)

مر �أن ياأخذ بن�صولها ل يخد�س م�صلًما(
o
ن�صولها فاأ

عن �أبي مو�صى �لأ�صعري ›: �أن ر�صول �هلل � قال: 

فلياأخذ  نبل  وبيده  �صوق  �أو  ‹ل�س  يف  �أحدكم   sمر »�إذ� 

 
(4)

بن�صالها ثم لياأخذ بن�صالها ثم لياأخذ بن�صالها« 0

(1( �أخرجه م�صلم برقم: )2616).

(2( �أخرجه م�صلم برقم: )2888).

بsبة يف طر± �ل�صهم. nد oل، وهي حديدة م rص�n3( متفق عليه: �لبخاري برقم: )7074(، وم�صلم برقم: )2614(، ومعنى )ن�صولها(: جمع ن)

(4( متفق عليه: �لبخاري برقم: )452(، وم�صلم برقم: )2615).

Ëƒ≤àdG

  س�� سح  ديث� لد ب
س� ب �ودة و� ر

 أ�  سبال س� سارة�  :
له� يف حا س�

  ســســارة بال� وبلذ� �ــوأ�  أ�  م
س�

  ابسل� أ� ة › مييعد �أبو ه
ويام ب  ديثل رو�ي

�س1

�س3

�س4

�س2

معـلƒمات اإKـراFيــة 
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�س4

فوق جبل،  رجل  مثل  �ملتكرب  �إن  �هلل:  رحــمه  �لب�صـري  �حل�صـن  يقـــول 

بينه  و�ربط  �حل�صن  قــــول  تاأمل  �صغــرًي�،  ويرونه  �صــغاًر�  �لنا�س  يرى 

.
(1)

وبني قــــول �لنبي �: »يح�صر �ملتكربون يوم �لقيامة كاأمثال �لذر «

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

 

(1( �أخرجه �لرتمذي برقم: )2492(، وقال ح�صن �صحيح.

™Hالدر�س الرا

سل�  أ� يف  منها   أو�  ت�    دي�  سوو  ولس  أ� حث   م  �  لعناوي�  ر
 ل� م هل�    أ� يف ل� م هل�    ا�سيف �ل ل� م هل� 

  لن�     ‹  ود ع س م  ب  � د     
 ن � :  ر ا ق      م ة ر ا   م   يف ق ان   م ن �   دي  : ا ق �

   ل�  ا  �  ي    � ن� :� ا ق  ن س ح  ع ا ون س ح ب و  ون ي نأ�  ي   ل�
  ا�سلن�    و  �  ب

 : ا ق  كن  ب   :� ا    ال  س ب � � و س�ر دن   أ�  ر نأ� ‹  و أ� ب   س�  
    � ا ه ع ا ر   : ا ق    ل� �  عن ا م م   ع ت س��  : ا ق  ع ت س�أ� 

�س�س44�س�س44�س�س





(1( �أخرجه م�صلم: كتاب �لإميان باب حترمي �لكرب وبيانه، برقم: )91).

(2( �أخرجه م�صلم: كتاب �لأ�صربة، باب �آد�ب �لطعام و�ل�صر�ب و�أحكامهما، برقم: )2021).
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‹  Oƒ©°ùe øH ˆG óÑY

، كان رجاًل 
(1)

هو �ل�صحابي �جلليل عبد�هلل بن م�صعود بن غافل �لهذ›، كناه �لر�صول � باأبي عبد �لرحمن

. �أ�صلم مبكة 
(2)

د«  oح
o
لo عبد�هلل �أثقل يف �مليز�ن يوم �لقيامة من �أ rج pر nنحيًفا ق�صرًي�، قال ر�صول �هلل �: »ل

قدمًيا وهاجر �لهجرتني، و�صهد بدًر� و�مل�صاهد كلها مع ر�صول �هلل � وهو �صاحب نعل ر�صول �هلل � كان 

 ،
(3)

مl معلsم« لينِّ oلب�صه �إياها �إذ� قام، فاإذ� جل�س �أدخلها يف ذر�عه، قال له �لر�صول �: »يرحمك �هلل �إنك غ oي

 ،
(4)

نزل فليقر�أ قر�ءة �بن �أم عبد«
o
ا كما �أ �صًّ nكان ح�صن �ل�صوت بالقر�آن قال �: »من �أحب �أن يقر�أ �لقر�آن غ

مع له دويw كدوينِّ �لنحل، مات �بن م�صعود › باملدينة ودفن بالبقيع  oوكان › �إذ� هد�أت �لعيون قام ف�ص

�صنة )32( وعا�س ب�صًعا و�صتني �صنة.

(1( �أخرجه �حلاكم:  313/3.

(3( �أخرجه  �أحمد: 379/3، و�صححه �بن حبان: برقم )7061).

(3( �أخرجه  �أحمد: 379/3، و�صححه �بن حبان: برقم )7061).

(4( �أخرجه �أحمد: 7/1، و�صححه �بن حبان: برقم )7066).

(5( �أخرجه م�صلم برقم: )1807).

(6( �أخرجه �لبخاري برقم: )4270(، وم�صلم برقم: )1815).

: �جلري �ل�صريع على �لأقد�م. tد s7( �ل�ص)

‹ ´ƒcC’G øH áª∏°S

هو �ل�صحابي �جلليل �صلمة بن عمرو بن �لأكوع �لأ�صلمي، �صهد بيعة �لر�صو�ن حتت �ل�صجرة، وبايع ر�صول �هلل � 

ثالث مر�ت يف �أول �لنا�س ويف �أو�صطهم ويف �آخرهم وبايعه يومئذ على �ملوت، �أول غزوة غز�ها مع ر�صول �هلل � 

غزوة �حلديبية، وكان من �ل�صجعان، وقيل �إنه �صهد موؤتة، قال ر�صول �هلل �: »خري فر�صاننا �أبو قتادة وخري 

، و�أعطاه � �صهم �لر�جل و�لفار�س جميًعا، قال: بايعت ر�صول �هلل � على �ملوت وغزوت 
(5)

التنا �صلمة«  sج nر

معه �صبع غزو�ت، قال: �أردفني ر�صول �هلل � مر�ًر� وم�صح على وجهي مر�ًر� و��صتغفر › مر�ًر� عدد ما يف يدي 

، حتى قيل �إنه كان ي�صبق �لفر�س  pو rد nومن �أ�صهر �صفاته �صرعة �لع ،� ً . كان �صجاًعا ر�مًيا �صًنا خرينِّ
(6)

من �لأ�صابع 

 على قدميه، مات › باملدينة �صنة )94( من �لهجرة.
(7)

 � دًّ nص�
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�مللك و�لعظمة و�جلربوت و�لكمال هلل وحده ل �صريك له، فال يجوز لأحد من خلق �هلل �أن يتكرب على عباد �هلل 

ويتعاىل عليهم وهو مثلهم عبد �صعيف. 

�لكرب من كبائر �لذنوب �لتي ي�صتوجب �صاحبها �لنار ما مل يتب منها، �أو يتد�ركه �هلل برحمته فيعفو عنه، و�إذ� 

ت�صمن �لكرب عدم قبول �لإ�صالم، وعدم �لنقياد هلل بالطاعة، فهذ� كفر �ل�صتكبار �لذي ل يدخل �صاحبه �جلنة.

�لتكرب و�لتعا› له عدة �صور، منها: 

�، ومثل �لذي ينظر من طر± عينه لالآخرين •  ً tلتكرب يف �ل�صلوك و�لأفعال: مثل �لذي ياأكل وي�صرب ب�صماله تكرب�

، ومثل من: .............................................  mوتعال mو rه nز pتقرً� لهم، ومثل من مي�صي ب

�، ويح�صن بيته بق�صد •  ً tوتفاخًر�، ومثل من يجمل �صيارته تكرب � ً tلتكرب يف �للبا�س و�لزينة: مثل من ي�صبل ثوبه تكرب�

�لإعجاب بنف�صه و�لتعا› على غريه، ومثل من: ................................................ 

�أكرث علًما وفهًما من •  �أنه  �أعماله متفاخًر� بها، ومثل من يظهر  �لتكرب يف �حلديث: مثل من يتحدث عن بع�س 

�لآخرين ومثل: ..................................  

من �أمثلة �لتكرب كذلك: �لإ�صر�ر على �خلطاأ، وعدم قبول �لن�صيحة، و�حتقار �لنا�س لأجل مهنهم، �أو م�صتو�هم 

�ملعي�صي، �أو �نتمائهم لبالد، �أو قبيلة معينة، ونحو ذلك. 

لي�س من �لكرب �لظهور باملظهر �حل�صن و�لتجمل، بل ��صتعمال �لزينة �إن كان لإظهار نعمة �هلل فهو م�صتحب، ما مل 

يوؤثر على نف�س �صاحبه باحتقار من هو �أقل منه، �أو �لفخر و�لإعجاب بحاله0

�ملتكربون يوم �لقيامة يجعلهم �هلل كاأمثال �لذر يطوؤهم �لنا�س باأقد�مهم.

معناها�ل

وزن ‰لة.مثقال ذرة

عدم قبول �حلق.بطر �حلق

�ل�صتهانة بهم و�حتقارهم.غمط �لنا�س

o �لذي ل يدخل �صاحبه �جلنة مطلًقا؟ rرب pما �لك 

..............................................................................................................................................
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�أتو��صع للنا�س ول �أتكرب عليهم. 

�آكل بيميني و�أجتنب �لأكل بال�صمال. 

�أتر�جع عن �خلطاأ �إذ� تبني › �ل�صو�ب.

Ëƒ≤àdG

اسبال أ�  � لن� ه �ا

ل� أم� م أربع� �

ه �لا�س �س و�� س يعد�ن 
لك  سو لت� م

 :م  سا م س �
‹ سعودم ب �د 

‹ وأ� ب س� 

�س1

�س3

�س4

�س2

من �حلكم �لتي قيلت يف ذم �لكرب:

ملهانة  �إل   � ً rرب pك نف�صه  يف   lأحد� وجد  ما   :‹ عمر  قال   

يجدها يف نف�صه.

�أزين  و�جلهل  �لبخل  مع  �لتو��صع  �إن   :‹ معاوية  وقال 

ح�صنة  من  لها  فيا  و�لعقل،  �لبذل  مع  �لكرب  من  بالرجل 

على  �صيئة غطت  لها من  ويا  �صيئتني كبريتني  على  غطت 

ح�صنتني عظيمتني.

وكان يقال: من جهل قدر نف�صه فهو بقدر غريه �أجهل، ومن 

�أنف من عمل نف�صه ��صطر �إىل عمل غريه.

ه. oب rج oعقله كرث ع sل nوقالو�: من ق

�أين  �إل ف�صل حمق مل يدر �صاحبه  �لكرب  وقال حكيم: ما 

ي�صعه ف�صرفه �إىل �لكرب.

 وقال �ل�صاعر

ا وذلة...  ر�أيت �لفتى يزد�د نق�صً

rرب pب و�لك rج oإذ� كان من�صوًبا �إىل �لع�...   

ومن ظن �أن �لعجب من كرب همة...

... فاإين ر�أيت �لعجب من �صغر �لقدر   

وقال �آخر:

تو��صع تكن كالنجم لح لناظر      

على �صفحات �ملاء وهو رفيع    

و ل تك كالدخان يعلو بنف�صه       

على طبقات �جلو وهو و�صيع    

معـلƒمات اإKـراFيــة 
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ما �لفكرة �مل�صرتكة بني درو�س �لوحدة؟

�أكمل �لفر�غات �لآتية:

من �آثار ت�صبه �ملر�أة بالرجل: ...........................، ..........................

من �آثار ت�صبه �لرجل باملر�أة: ...........................، ..........................

يدخل يف حكم �جللو�س يف �لطرقات: ...........................، ..........................

من �لأ�صر�ر �ملرتتبة على �جللو�س يف �لطريق: ...........................، ..........................

يزين �ل�صيطان للم�صلم قتل �أخيه لأ�صباب تافهة مثل: ...........................، ..........................

عك�س �لكرب: ................. ومن �أمثلة �لكرب ..........................

�ملتكربون يوم �لقيامة يجعلهم �هلل �أمثال...................... يطوؤهم �لنا�س باأقد�مهم.

�خرت �لإجابة �ل�صحيحة فيما ياأتي:

ما حكم لب�س �لرجل ما تلب�س �ملر�أة مما لي�س خا�صًا بالن�صاء؟

  مباح.                مكروه.                رم.

ما �ملر�د بالقزع؟

حلق �صعر �لر�أ�س كله.      

ترك �صعر �لر�أ�س دون حلق.        

حلق بع�س �صعر �لر�أ�س دون بع�صه.  

يف قوله ُ: »لعل �ل�صيطان ينـزع يف يده«، ما �ملر�د بينـزع يف يده؟

يقطع يده.  يجمد يده يف مكانها.            يوقع �ل�صربة بال�صالح.         

�ذكر �لأخالق و�ل�صلوكات �لتي حذرت منها �لوحدة، ثم �كتب �أمام كل و�حد منها ما يقابله من �خللق 

�حل�صن.

�س1

�س2

�س3

�س4

ج

ج

د

هـ
و



ب

ب

�أ

�أ
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بعد �أن در�س هذه 
 ــــــعــلـــوحـــدة و�
ما ها م و�د 
 نو  �مــا  د�ب�و

ع أن�
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 عفة المؤمن
الوحدة الثانية

سس �ل
جل� ح

øمDƒعفة املøمDƒعفة املøمDƒعفة املøمDƒعفة املøمDƒعفة املøمDƒعفة املøمDƒعفة املøمDƒعفة املøمDƒعفة املøمDƒعفة املøمDƒعفة املøمDƒعفة املøمDƒعفة املøمDƒعفة املøمDƒعفة املøمDƒعفة املøمDƒعفة املøمDƒعفة املøمDƒعفة املøمDƒعفة املøمDƒعفة املøمDƒعفة املøمDƒعفة املøمDƒعفة املøمDƒعفة املøمDƒعفة املøمDƒعفة املøمDƒعفة املøمDƒعفة امل
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�أ�صول  �لقيم رحمه �هلل  �بن  �أ�صاًل لكثري من �لأخالق، وقد جعل  �لتي تعد  �لفا�صلة  �لعفة من �لأخالق 

�أربعة: �لعفة، و�ل�صرب، و�ل�صجاعة، و�لعدل، فبقية �لأخالق �حل�صنة ل بد �أن تندرج �صمن  �لأخالق يف 

�أحدها، ولأهمية خلق �لعفة وعناية �لإ�صالم به، وكونه من �ل�صمات �لتي يتميز بها �ملجتمع �ملوؤمن، تلقي 

هذه �لوحدة �ل�صوء على هذ� �خللق. 

ويتوقع منك بعد در��ستك لهذه �لوحدة �أن:

تدرك �لآثار �ل�صيئة �لناجتة عن تتبع عور�ت �لنا�س.. 1

تدرك �أهمية غ�س �لب�صر وتعتاد عليه.. 2

حتذر من �لزنا و�ل�صرقة و�خليانة وتدرك �أنها من �لأعمال �لتي تنق�س �لإميان.. 3

ت�صت�صعر �صناعة عمل قوم لوط، وعظيم �صرره.. 4

   �أحاديث �لوحدة

حديث جرير ›: �صاألت ر�صول �هلل � عن نظر �لفجاءة...�حلديث.

قول �لنبي �: »ل يزين �لز�ين حني يزين وهو موؤمن...« �حلديث.

�ستدر�س يف هذه �لوحدة:
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   �  � و س�ر  لاأ س� : ا ق ‹  � د   ب ي      
  سب   سأ� نأ�   ماأ   ة ا  ل�  



�أخرجه م�صلم: كتاب �لآد�ب، باب نظر �لفجاءة، برقم: )2148).

الدر�س اÿام�س

�لفÏ �لتي يتعر�س لها �لإن�صان يف �لدنيا فÏ �صبهات وفÏ �صهو�ت، وقد �أمر �هلل �ملوؤمنني و�ملوؤمنات بغ�س �لب�صر ملا 

يورثه �إطالقه من مفا�صد و�أ�صر�ر، ومن �أعظم فÏ �ل�صهو�ت �لفتنة بالن�صاء، وبو�بة �لوقوع يف ذلك �إطالق �لب�صر، 

لذ� حرم �لإ�صالم �لنظر �إىل غري �ملحارم من �لن�صاء و�أمر بغ�س �لب�صر، لكن لو وقع نظر �لإن�صان من غري ق�صد �إىل 

�مر�أة فما �حلكم؟ وهل ياأثم بذلك؟ وما �لت�صر± �ل�صحيح حينئذ؟

تعر± على ذلك من خالل حديث جرير › �لآتي:

سل� يف �أ ت�در�س وا لا منا�س�نو ق�    ‹ ˆGóÑY øH ôjôL

 � �لنبي  �أ�صلم يف  �صنة ع�صر من �لهجرة، و�صفه  �أبو عمرو،  �لبجلي،  هو �ل�صحابي �جلليل جرير بن عبد�هلل 

، بعثه �لنبي �  �إىل ذي 
(1)

باأنه من خري �أهل �ليمن فقال: �إنه �صيدخل عليكم من هذ� �لفè من خري ذي مين 

ا، قال جرير بن عبد�هلل:  ًّqصة )�صنم لدو�س( فهدمها ودعا له حني بعثه، فقال: �للهم ثبته و�جعله هادًيا مهدي�nل nخل�

فا، وكان �صيًد�  rر nما حجبني ر�صول �هلل � منذ �أ�صلمت، ول ر�آين �إل تب�صم يف وجهي، كان من �أغ�س �لنا�س ط

يف قومه، �صارك يف فتح �لقاد�صية و كان له �أثر عظيم، وكان على ميمنة �صعد بن �أبي وقا�س، مات › �صنة 

(51( من �لهجرة.

(1(  �أخرجه �لن�صائي برقم: )8302(، و�صححه �بن خزمية برقم: )1798).



30

معناها�ل

�لنظر بغري ق�صد.نظر �لفجاءة

�أن �أبعد نظري عن �حلر�م.�أن �أ�صر± ب�صري

وجوب غ�س �لب�صر و�صرفه عن �لنظر �إىل ما حرم �هلل، وقد �أمر �هلل به يف �صورة �لنور حيث يقول تعاىل: 

.L........................................................................................................................................................................... M  

غ�س �لب�صر عالمة على طهارة �لنف�س، ونبل �خللق، وح�صن �لتعامل، و�أمانة فاعله; بخال± من يطلق ب�صره، فاإن 

ذلك عالمة على �خليانة، وخبث �لنف�س، و�صوء �خللق.

من ثمر�ت غ�س �لب�صر: �لبعد عن �ملعا�صي، ........................، .............................، .............................، ...............................

�إطالق �لب�صر يوؤدي �إىل مفا�صد كثرية، منها: �لفتتان بالن�صاء، ...........................، .................................، ...........................

�لنظر �إىل ما حرم �هلل �إن كان من غري ق�صد، فال �إثم فيه، لكن يجب غ�س �لب�صر مبا�صرة وعدم �ل�صتمر�ر يف 

�لنظر.

يعظم �لإثم بالنظر �إذ� كان عن طريق �لتج�ص�س و�ختال�س �لنظر، و�أعظم منه �لتج�ص�س على �جلري�ن.

�أو  �لإنرتنت،  �أو  �لتلفاز،  ًما لها عرب جهاز  nر r n لتي ل�صت� �ملر�أة  �إىل  �لنظر  �لب�صر ي�صمل غ�صه عن  �لأمر بغ�س 

�جلو�ل، �أو �ل�صحف، �أو غريها.

ي�صتثنى من �لتحرمي ما تدعو �إليه �حلاجة، كنظر �لرجل للمر�أة عند �إر�دة خطبتها، ونظر �لطبيب �إىل �ملر�أة عندما 

تدعو �حلاجة لذلك. 

 ما �صلة غ�س �لب�صر بالأمانة؟

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

Ëƒ≤àdG
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ديث� ها يد لت� اأح� م  �

  ان   ��  ��  بالن  �  يع  :
سسلت� ي

 سن�  ة معاة �ل  ‹ ي ساأ�
لك يد   

�س1

�س3

�س2

تعـــاىل:  قولـــه  يف  عبا�ـــس   �بـــن  قـــال 

[غافـــر:19]،     L M
»�لرجـــل يكون يف �لقوم فتمر بهم �ملر�أة فرييهم �أنه 

غ�س ب�صـــره عنها، فـــاإن ر�أى منهم غفلة نظر �إليها 

وحلـــظ �إليها، فاإن خا± �أن يفطنو� له غ�س ب�صـــره 

دs �أنه نظر �إىل عورتها. nوقد �طلع �هلل من قلبه �أنه و

قال حا” �لطائي- وهو جاهلي-:

ما �صر جاًر� › �أجـاوره

o rرت pيكـون لبـيته �ص sأل�

rت nز nر nي �إذ� ما جارتي ب pص� rغ
o
�أ

oر rد pو�ري جارتي �خل oحتى ي  

وقال �لآخر:

ي pـظ r nجارتي خيانة حل rت nـن pم
n
�أ

نtـها ماأو�هـا  pجoأبًد� �أو ي�            

ًظا r nللعني �حب�صي منك حل oقلت

مl �أن ير�ها  sر n o ظي r nحل sإن�    

ظn منها rحsق �لل pصـار�
o
�إن يوًما �أ

ماها nيكون فيه ع lذ�ك يوم    

معـلƒمات اإKـراFيــة 

�أتذكر د�ئًما �أن �هلل ير�ين فاأجتنب �لنظر �إىل �حلر�م.

�أجاهد نف�صي و�أ�صتعني باهلل على غ�س ب�صري عما حترم روؤيته.



32

الدر�س ال�ساO�س

  ي   :�   لن�  ا ق : ا ق ‹  ة  ي  ه بأ�   
  ح   � ب  سي و  مو م و ه و   سي  ح   سي و  مو م و ه و  ي  ح � ل�

  م و م و ه ا و هب  سي



�لإميان  نق�صان  بيان  باب  �لإميان،  كتاب  وم�صلم:   ،)6772( برقم:  �حلدود،  من  يحذر  ما  باب  �حلدود،  كتاب  �لبخاري:  عليه:  متفق 

باملعا�صي، برقم: )57).

معناها�ل

من يفعل �لفاح�صة من رجل �أو �مر�أة.�لز�ين

 سل� يف �أ ت�و � ا�نو ق� ديثا ل�نو ون أن� نا�س ارةهذه �لع جل� 

ناق�س مع زمالئك �أ�صباب �لوقوع يف �لزنا:
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رn من كل ما يخد�س �لعفة ويذهب �حلياء، ومن �أعظم ذلك �لوقوع  sذ nحر�س �لإ�صالم على طهارة �ملجتمع وعفته، وح

يف فاح�صة �لزنا، �أو عمل قوم لوط.

�لزنا كبرية من كبائر �لذنوب، حيث ورد �لوعيد لفاعلها بعدة عقوبات، منها: نفي �لإميان �لكامل عنه، وتوعده 

دنِّ عليه يف �لدنيا. nبالعذ�ب �مل�صاعف، كما ورد يف �صورة �لفرقان �آية )..........(، وثبوت �حل

من �أ�صباب �لوقوع يف �لفاح�صة: �صعف �لإميان، �إطالق �لب�صر، .................................، ..................................،

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

من �أ�صباب �لوقاية من �لفاح�صة: تربية �لنف�س على �لإميان باهلل و�خلو± منه، و��صت�صعار مر�قبته، و�لإكثار من 

�لعباد�ت خا�صة �ل�صيام، و�لت�صجيع على �لزو�ج �ملبكر، وتربية �لفتيات على �ل�صرت و�لحت�صام، .............................، 

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

من �لعفة �لتعفف عما يف �أيدي �لنا�س من �لأمو�ل �لعامة �أو �خلا�صة، وعدم �لعتد�ء عليها بال�صرقة �أو �لختال�س 

�أو �لنتهاب �أو �لحتيال.

�ل�صرقة من كبائر �لذنوب حيث ورد �لوعيد ملرتكبها بعدة عقوبات، منها: ...........................، ............................،

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

من �لعفة �لبتعاد عن �صرب �خلمر، فهي تف�صد �لعقل وتذهبه، وت�صبب �لعد�وة و�لبغ�صاء.

�ملوؤمن �لعفيف يجتنب فعل �لفاح�صة، و�ل�صرقة، و �صرب �خلمر، ويبتعد عن �أ�صباب �لوقوع يف ذلك، ويجعل بينه وبني 

�حلر�م حاجًز� بالبتعاد عن �ل�صبهات، و�لتو�صع يف �ملباحات خوًفا من �لوقوع يف �ملحرمات.

هل ي�صمل �لوعيد �لو�رد يف �حلديث من �صرق �صيًئا ي�صرًي�؟ وملاذ�؟

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

�أحر�س على �جتناب �لفاح�صة و�أ�صباب �لوقوع فيها.

�أبتعد عن �ل�صرقة ول �أطمع فيما يف �أيدي �لنا�س.
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ال�  م � ما

 ود  م    ةل�  يع    م
وبلذ� ا يف قسا و�لل�

لنا�س� ا يف �أيد لع� � ما

 ‹ ةيه أب� اس م تس �

�س1

�س3

�س4

�س2

عن �بن عمر  قال: )�أقبل علينا ر�صول �هلل � 

فقال: »يا مع�صر �ملهاجرين خم�س خ�صال �إذ� �بتoليتم 

�لفاح�صة  تظهر  مل   : sن oوه oك pر rد oت �أن  باهلل  و�أعوذ   sن pه pب

�لطاعون  فيهم  ف�صا  �إل  بها  لpنو�  rع oي حتى   tط nق قوم  يف 

من  �أ�صالفهم«(  يف  م�صت  تكن  مل  �لتي  و�لأوجاع 

�أو يعمل عمل  �لأمر��س �لتي ت�صيب من يقع يف �لزنا 

قوم لوط: )مر�س �لإيدز( نق�س �ملناعة لدى �لإن�صان، 

ي�صبب  وهو مر�س خطري   ،HIV �خت�صاًر�  و�ملعرو± 

مليون   37 نحو  ويحمل  حلامله،  �لتدريجية  �لوفاة 

�صخ�س يف جميع �أنحاء �لعامل فريو�س �لإيدز. 

ثالثة  كل  من  ا  �صخ�صً فاإن  �إ�صابة  �لدول  �أكرث  ويف 

�أ�صخا�س يحمل �لفريو�س.

معـلƒمات اإKـراFيــة 
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ما �لفكرة �مل�صرتكة بني درو�س �لوحدة؟ 

�أكمل �لفر�غات �لآتية:

يعظم �إثم نظر �لرجل لغري �ملحارم من �لن�صاء �إذ� كان عن طريق ..........................

من ثمر�ت غ�س �لب�صر: ...........................، ..........................

من �أ�صباب �لوقوع يف �لفاح�صة: ......................،.........................

من �لوعيد �لو�رد يف حق �لز�ين: ......................، .........................

من �ل�صور �ملخالفة لعفة �لنف�س عن �ملال �حلر�م: ............، ...................

ل �لآتية لتكون �صحيحة: nم oل �جل دنِّ nع

ياأثم من نظر �إىل ما حرم �هلل بغري ق�صد.

يجوز للرجل �لنظر للمر�أة من غري �ملحارم �إذ� كان عن طريق غري مبا�صر كالنظر للتلفاز.

ل يجوز للرجل �إذ� �أر�د خطبة �مر�أة �أن ينظر �إليها.

�لزنا و�ل�صرقة من �صغائر �لذنوب.

يقول �ل�صافعي ـ رحمه �هلل ـ:

pـبـو� مــا ل يـليــق بـمـ�صــلم sوتـجـن   
p
رم rحnن�صاوؤكم يف �مل tف oع nو� ت tف oع  

 pكان �لوفا من �أهل بيتك فاعــلم  oــه nفــاإن �أقـر�صـت lـن rي nنـا د �إن �لـزنِّ  

p
م sغري مكر nلـمـودة ع�صت� nـل oـب oلرجال وقاطًعا   �ص� nم nر oيا هاتًكا ح  

pــاًكـا حلرمة م�صلم sهـت nمــا كـنـت   mاللة ماجـد oمن �ص � رًّ oح nت rن oلو ك  

بعد قر�ءتك لهذه �لأبيات ��صتخرج منها ما ياأتي:

�صفات �لعفيف.

و�صيلة من و�صائل �لعفة.

�أثرين من �آثار �لزنا.

�أثر عفة �لرجل على �أهل بيته.

�س1

�س2

�س3

�س4

ج

ج

ج

د

د

د

هـ

ب

ب

ب

�أ

�أ

�أ
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بعد �أن در�س هذه 
 ــــــعــلـــوحـــدة و�
ما ها م و�د 
 نو  �مــا  د�ب�و

ع أن�
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�لر� و�لنارة
س �لسد يف �لتارة

عæاية الإ�سالم
»æهªال πªالعH

 الوحدة الثالثة
عناية اإلسالم بالعمل المهني
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�لإ�صالم دين يقدر �لعمل ويدعو �إليه، وبخا�صة �لعمل �ملهني �لذي يكدح �لإن�صان فيه بيده ليعف نف�صه 

وولده، و�مل�صلم يوؤجر على �لك�صب �حلالل، و�صعيه لعفة نف�صه، و�إطعام �أهله وولده، ما د�م �لعمل مباًحا، 

كما �أمر �لإ�صالم بال�صدق يف �لبيع و�ل�صر�ء، ورتب على ذلك ح�صول �لربكة يف �لدنيا، و�لأجر و�ملثوبة 

يف �لآخرة. 

ويتوقع منك بعد در��ستك لهذه �لوحدة �أن:

تدرك ف�صل �لعمل وفو�ئده. . 1

تدرك ف�صل �لزر�عة وفو�ئدها. . 2

تدرك ف�صل �لنفقة ومكانة �ملنفق.. 3

حترتم �لعمل �ملباح و�مل�صتغل به.. 4

ت�صت�صعر ف�صل �للتز�م بال�صدق و�لأمانة يف �لبيع و�ل�صر�ء.  . 5

حتر�س على �لعمل و�إتقانه. . 6

   �أحاديث �لوحدة

قول �لنبي �: »ما من م�صلم يغر�س غر�ًصا...« �حلديث. 

قول �لنبي �: »كان زكريا جناًر�«.

قول �لنبي �: »�لتاجر �لأمني �ل�صدوق �مل�صلم مع �ل�صهد�ء يوم �لقيامة«.

�ستدر�س يف هذه �لوحدة:
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رs رجل باأبي �لدرد�ء › وهو يغر�س �صجرة بدم�صق وكان ›  nم

كبري،   ïصي� و�أنت  هذه  �أتغر�س  �لرجل:  فقال  �ل�صن،  كبري  �صيًخا 

مo �إل يف كذ� وكذ� عام –يق�صد بعد عدة �صنو�ت فقد  pع rطoوهذه ل ت

�أن يكون ›   sي
nل nع ›: )ما  �لدرد�ء  �أبو  ل تدرك ثمرتها- فقال 

ها غريي(... �ربط بني عمل �أبي �لدرد�ء › 
n
اأ nن rه nها وياأكل م oأجر�

وحديث �أن�س › �لآتي:

سل� ها يف �أ دو  ديل سة �لد �ل ك حدم بالتعاون مع

 س�  ي  س م  ا م م :� � و س�ر ا ق : ا ق ‹ ك ال م ب سأ�  
   ق د س  ب ل ان  �   هب و أ� ان س � و أ�     ن م  اأ  ا  ر ر ي وا �أ س�  

 � ار   ا ي   ان  : ا ق � � و س�ر نأ� ‹ ة  ي  ه بأ�    
(1( متفق عليه: �لبخاري: كتاب �حلرث و�ملز�رعة، باب ف�صل �لزرع و�لغر�س �إذ� �أكل منه ...، برقم: )2320(، وم�صلم: كتاب �مل�صاقاة، باب 

ف�صل �لغر�س و�لزرع، برقم: )1553).

(2( رو�ه م�صلم: كتاب �لف�صائل، باب يف ف�صائل زكرياء ›، برقم: )2379).

™Hالدر�س ال�سا
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ليم  oص� oم
o
ه �أ tم

o
اه بذلك �لنبي �، و�أ sهو �ل�صحابي �جلليل �أن�س بن مالك بن  �لن�صر �لأن�صاري، �أبو حمزة كن

قامه باملدينة  oحان، �صحب �لنبي � �أ” �ل�صحبة ولزمه �أكمل �ملالزمة، وخدمه ع�صر �صنني مدة مrل pبنت م

�أن�س: فقد  � فقال: »�للهم �أكرث ماله وولده و�أدخله �جلنة«، قال  �أن مات، دعا له �لنبي  منذ هاجر �إىل 

 وكان ممن بايع حتت �ل�صجرة، �صهد بدًر� وما قاتل ل�صغره  بل بقي يف رحال 
(1) 

ر�أيت �ثنتني و�أنا �أرجو �لثالثة

و�لطائف، وخيرب، مازحه  و�لفتح، وحنيًنا،   ،èو�صهد �حلديبية وعمرتها، و�حل  ،� �لنبي  �جلي�س يخدم 

، وقال عنه 
(4)

، وله �أبو بكر �صدقات �لبحرين
(3)

، وناد�ه فقال: يا بني
(2) 

�لنبي � فقال له: يا ذ� �لأذنني

عمر: �إنه لبيب كاتب، وعن �أن�س بن �صريين قال: كان �أن�س �أح�صن �لنا�س �صالة يف �ل�صفر و�حل�صر، مات › 

�صنة )93هـ( بالب�صرة، وهو �بن )107( �صنني.

(1( �أخرجه م�صلم برقم: )2481). 

(2( �أخرجه �أبو د�ود برقم: )5002(، و�لرتمذي برقم: )1992).

(3( �أخرجه م�صلم برقم: )2151).

مان. o4( �لبحرين تطلق قدمًيا على �ملو�صع �ملمتد بني �لب�صرة وع)

معناها�ل

�س: دفن جذور ف�صيلة �ل�صجر يف �لرتبة.يغر�س rر nلغ�

رع: نرث �لبذور يف �لرتبة.يزرع sلز�

حيو�ن.بهيمة
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   M 8 7 ،ها بنِّ oلزر�عة من �لأعمال و�حلر± �ليدوية �لتي فطر �هلل �لنا�س على ح�

  
    L [�آل عمر�ن: 14].

�لزر�عة �صرورة للدورة �حلياتية حيث يوفر بها �لإن�صان ما يحتاجه من غذ�ء.

رتب �هلل �لأجر �لكثري للم�صلم �لذي يعمل يف �لزر�عة، حيث يكتب له �أجرl وثو�بl بكل ثمرة �أو زرع ياأكله �إن�صان �أو 

حيو�ن �أو طائر، بل وي�صتمر �أجره ما ��صتمر ذلك �ل�صجر و�لزرع وما نتè عنه. 

رفع �لإ�صالم من �صاأن �لزر�عة; لتكون عماًل �أخرويًّا من �أعمال �لرب، كما يف قوله �: »�إذ� قامت �ل�صاعة ويف يد 

، ملا فيها من عمارة �لأر�س.
(1)

�أحدكم ف�صيلة فليغر�صها« 

حينما تعمل وت�صعى لك�صب �لرزق �صو�ًء �أكان بالزر�عة �أم �لنجارة �أم غريهما من �ملهن تبتغي �إعفا± نف�صك عن 

�ل�صوؤ�ل فاأنت يف عبادة توؤجر عليها. 

كان �أنبياء �هلل عليهم �ل�صالة و�ل�صالم -وهم �لقدوة - يك�صبون رزقهم بعمل �أيديهم، فما من نبي �إل ورعى �لغنم، 

› �صانع دروع، وعمل نوح و زكريا  يف �لنجارة، وعمل نبينا مد � يف رعي  وعمل نبي �هلل د�ود 

�لغنم و�لتجارة.  

�حرت�م �لعمل باأنو�عه �ملختلفة وعدم �حتقار �أي عمل �أو مهنة �إذ� كانت مباحة. 

ح دللة حديث �أن�س › على ذلك. تلف من ماله؟ و�صنِّ
o
رق �أو �أ oهل يثاب �مل�صلم على ما �ص

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

�أحرتم �لعمل ول �أحتقر �صيًئا منه.

�أجتهد يف �لأكل من ك�صب يدي، �قتد�ًء بالأنبياء عليهم �ل�صالة و�ل�صالم.

ل )ل�صان �لعرب 519/11). rخ s1(�أخرجه �أحمد: )183/3(، و�لف�صيلة: �ل�صغرية من �لن)
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 س    ‹ �أس  حديث   يد     سو
سدقل�

 سنع   رق ي� اأ� ورد يف �سورة
منها   و��ستن  ي� �ق�أ   ‹ د�ود   �  

سنعهذه �ل

 دو� يف   هاان يع لت� هن� ت�
:�

�لنبي

زكريا 


نوح 


�إدري�س 


مو�صى 



�ملهنة

 �رل� ع مت� هاني د �لت�وما �ل    

�س1

�س4

�س2

�س3

معـلƒمات اإKـراFيــة 
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:� � ــــو س�ر ــــــــا ق : ــــــا ق ‹ �ح ب ح 
 اعها يف بله  ورنا بسدقا وب نا  قايت حت :أو قا� قا يت  ار مابا ان عل� 

اه عب ب     با ذ ا وت  ن�و

�لبيع  �ل�صدق يف  باب  �لبيوع،  كتاب  وم�صلم:  برقم )2079(،  ون�صحا،  يكتما  عان ومل  �لبينِّ  sبني �إذ�  باب  �لبيوع،  كتاب  �لبخاري:  �أخرجه 

و�لبيان، برقم )1532).

رs بي رجل فر�أى قلة �لنا�س عندي وكرثتهم عند غريي فقال: �أتريد �أن  nقال �لأ�صبح �ل�صيدلين-�أحد �لتجار-: م

يكرث زبائنك ويح�صن حالك؟ قلت: نعم. فقال: ��صدق و��صرب �صنة، فاإن �ل�صدق ي�صتحي لنف�صه �أن يبطئ عنك 

�أكرث من �صنة. ففعلت فكرث زحام �لنا�س عند دكاين، ثم مر بي فر�أى كرثة �لنا�س عندي فقال: �حذر ول تتكل على 

ما وهمتهم من �ل�صدق، فتدعوك نف�صك �إىل م�صاعفة ربحك �ليوم بالكذب، فاإنك �إن عدت �إىل �لكذب عاد عليك 

�لك�صاد، فلم �أزل قاباًل لو�صيته; ثم مر بي بعد �صنو�ت فقال: قليل �لربح مع كرثة �لزبائن �أربح من كثريه مع قلة 

ًتا فقد ن�صح. ينِّ nا وم nًّي nلزبائن. ثم مل �أره بعد ذلك فرحمه �هلل ح�

لقد �أثرت ن�صيحة ذلك �حلكيم يف جناح ذلك �لتاجر وقد �أر�صده �إىل �أمر قد بنيs �لنبي � ف�صله يف هذ� �حلديث:

øامãالدر�س ال

a†سπ الüسد¥ يف التéارة

 ‹ ΩGõM øH º«µM

هو �ل�صحابي �جلليل حكيم بن حز�م بن خويلد �لأ�صدي، �أ�صلم يوم �لفتح وكان من �أ�صر�± قري�س وعقالئها، 

، وما �أ�صبحت  sهلل علي�  pوكان كرمًيا جو�ًد� قال: ما �أ�صبحت يوًما وببابي طالب حاجة �إل علمت �أنها من م

يوًما ولي�س ببابي طالب حاجة �إل علمت �أنها من �مل�صائب �لتي �أ�صاأل �هلل �لأجر عليها، ومن تو��صعه › �أنه 

ل ياأكل طعاًما وحده، بل يدعو من �أيتام قري�س على قدر طعامه، مات › �صنة )54( هـ باملدينة.
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�خليار يف �لبيع من ا�صن �لإ�صالم، �إذ قد يقع �لبيع بغتة من غري تفكري ول تاأمل ول نظر يف �لقيمة فيندم �ملتبايعان �أو 

ي ت�صمى �خليار، يتمكن �ملتبايعان �أثناءها من �ختيار �لأن�صب لهما من  �أحدهما، من �أجل ذلك �أعطى �لإ�صالم فر�صة للرتونِّ

�إم�صاء �لبيع �أو ف�صخه.

�ل�صدق و�لأمانة هما �أ�صا�س �لنجاح يف �لدنيا و�لآخرة، ومن ذلك �لنجاح يف �لعمل و�لتجارة.

�لتجارة من �لأعمال �لفا�صلة; فقد ��صتغل �لنبي � بالتجارة، وكذلك كبار �ل�صحابة كاأبي بكر �ل�صديق، وعثمان بن عفان، 

�صوة.
o
و�لزبري بن �لعو�م، وعبد�لرحمن بن عو±  وجنحو� ب�صدقهم و�أمانتهم، فلنا فيهم �أ

�إذ� حتريت �ل�صدق و�لأمانة يف �أعمالك وجتارتك وبيعك و�صر�ئك فاإن ذلك يعود عليك بثمر�ت عديدة، منها:

  ح�صول �لربكة يف �لبيع و�ل�صر�ء.

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

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

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

�ل�صدق و�لأمانة يف �لبيع من �لن�صح �لو�جب للم�صلمني، وترك ذلك يعد من �لغ�س و�خلد�ع �ملحرم.

�لغ�س و�لكذب يف �لتجارة قد يكون �صهاًل، ويجني منه �لتاجر ربًحا وفرًي� يف �لبد�ية; لكن عاقبة ذلك خطرية، حيث يفقد 

�صمعته وثقة �لنا�س به، ومتحق بركة جتارته، وياأثم بعمله، ويعر�س نف�صه لعقاب �هلل يف �لآخرة. 

�ل�صدق يف �لتعامل يكون مع جميع �لنا�س �أيًّا كانت ديانتهم.

�لتجارة �ملحمودة هي فيما ينفع �لنا�س،�أما �إن كانت فيما ي�صر �لنا�س يف دينهم �أو دنياهم فهي جتارة رمة،  مثل: �ملتاجرة 

يف �خلمور، �أو .................، ..................، فلو �صدق �لتاجر فيها فال يدخل يف �لف�صل �لو�رد يف �حلديث.

معناها�ل
عان ينِّ nلبائع و�مل�صرتي.�لب�

لهما حق يف �إم�صاء �لبيع �أو ف�صخه.باخليار

يعني من ‹ل�س �لعقد.ما مل يتفرقا

نا sي nكل منهما لالآخر ما يحتاج �إىل بيانه من عيب ونحوه.ب sنيnب

قت pp o.صان وذهاب �لربكة� rق oهو �لن : oق rحnمل�
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�أمتثل بخلق �ل�صدق و�لأمانة يف تعاملي مع �لآخرين.

�أجتهد يف حت�صيل �لك�صب �حلالل، �قتد�ًء بالأنبياء عليهم �ل�صالة و�ل�صالم.

لنِّق عليها ح�صول �لربكة يف �لبيع؟  oما �ل�صفة �لتي ع

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

Ëƒ≤àdG

 م � وما ديث� ار يفد با�� ما
توسم

 ارروج لت �� عال�  عود ار �لت� ما
�د�س وذب و�لبال

ارةيف �لت ل� سوح ما �س

ديث� ا مدهست دا �

�س1

�س3

�س4

�س2

�لتابعني:  م�صاهري  �أحد  دي  rن pلك� ز�ذ�ن  قال 

�ل�صوق  ياأتي   ‹ طالب  �أبي  بن  علي  )كان 

 nلنِّم، ثم يقول: يا مع�صر �لتجار �إياكم وكرثة nص� oي nف

وميحق  �ل�صلعة   oق فنِّ nن oي فاإنه  �لبيع،  يف  �حللف 

�لربكة(.

معـلƒمات اإKـراFيــة 
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ما �لفكرة �مل�صرتكة بني در�صي �لوحدة؟ 

          

ما �لأجر �ملرتتب على عمل �مل�صلم يف �لزر�عة؟

يف قوله �: »ما من م�صلم يغر�س غر�ًصا �أو يزرع زرًعا...«، ما �لفرق بني �لغر�س و�لزرع؟

عمل �لنبي � يف �لتجارة، �ذكر من �صريته ما يوؤيد ذلك.

ما �لفو�ئد �لتي تعود على �لتاجر �إذ� �ت�صف بال�صدق و�لأمانة؟ 

�صع عالمة )✓( �أمام �لعبارة �ل�صحيحة، وعالمة )✘( �أمام �لعبارة �خلطاأ مع ت�صحيح �خلطاأ فيما ياأتي:

)  ( �لزر�عة من �لأعمال غري �ملحببة للنفو�س.        

)  ( �لعمل يف �لزر�عة من عمارة �لأر�س.        

)  ( يعد �حتقار �ملهن �ليدوية من �لكرب.         

)  ( �ل�صدق و�لأمانة يف �لتجارة من �لن�صح �مل�صتحب للم�صلمني.      

)  ( �ل�صدق و�لأمانة يف �لتجارة يكون عند �لتعامل مع �مل�صلمني فقط.     

 

�س1

�س2

�س3

�س4

�س5

�س6

ج

د

هـ

ب

�أ
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بعد �أن در�س هذه 
 ـــعو �لوحـــدة 
مـــا ها م و�د 
 نـــو �مـــا د�ب�و

ع أن�
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 الوحدة الرابعة
مكانة المرأة يف اإلسالم

أ� ام

ول
� 

حو
ب س

�وأ�و نال�

مكانة الªراأة 
a« الإ�سالم
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كانت �جلاهلية �لأوىل حتتقر �ملر�أة وت�صلبها حقها، وتوقع �لظلم بها، ونادت �حل�صارة �لغربية �ملعا�صرة 

بحقوق �ملر�أة مبفهوم يخالف فطرتها مما قو�س بناء �لأ�صرة و�أفقد �ملر�أة دورها يف تربية �أبنائها، وجعلت 

منها عر�صة للفتنة و�لفتتان عن طريق �لتربج و�ل�صفور، وجاء �لإ�صالم فحافظ على مكانة �ملر�أة و�صرع 

لها من �لأحكام و�حلقوق ما يحفظ تو�زن �ملجتمع لتوؤدي �ملر�أة و�لرجل دورهما يف �حلياة مبا يتنا�صب 

وطبيعة خلقتهما.

ويتوقع منك بعد در��ستك لهذه �لوحدة �أن:

1- تدرك مكانة �ملر�أة يف �لإ�صالم.

2- ترب و�لدتك وحت�صن �إىل �أخو�تك.

3- حت�صن �لتعامل مع �لأهل و�جلري�ن.

4- توؤدي دورك يف �إ�صالح �أفر�د �أ�صرتك.

   �أحاديث �لوحدة

قول �لنبي �: ».. و��صتو�صو� بالن�صاء خرًي�...« �حلديث.

قول �لنبي �: »خريكم خريكم لأهله و�أنا خريكم لأهلي«.

حديث �أبي هريرة ›: من �أحق �لنا�س بح�صن �صحابتي... �حلديث.

قول �لنبي �: »ل يكون لأحدكم ثالث بنات �أو ثالث �أخو�ت فيح�صن �إليهن �إل دخل �جلنة«.

�ستدر�س يف هذه �لوحدة:
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الدر�س التا�س™

�ء من �صلع �أبينا �آدم، فكان خلق �لب�صر من هذين �لأبوين، ولكل منهما �صفات يخت�س بها، و�حلديثان  sو nا ح nن tم
o
لpقت �أ oخ

�لتاليان ير�صد�ن �إىل كيفية �لتعامل مع �أحد �جلن�صني وهي �ملر�أة.

  مو ي ان   م : ا ق �  لن�   ‹ ة  ي  ه بأ�  
  ع س  م     ها  �    ا سالن و� ب س وت س�� و  هار   و ي    �  ول� و اب

 ا سالن و� ب س وت ا�س  ج و أ�  ي   ت   ن� و   س      ه ن ا  ه  أ� ع سل� يف   س ج و أ� ن� و
 �   

  هأ       اأ� و  هأ            : ا ق �  لن�    ا�س  ب � د            

سل� يف �أ ت�و � ا�نو ق� ديثا ل�نو ون أن� نا�س ارةهذه �لع ول� وح

معناها�ل

�قبلو� �لو�صية يف �لقيام بحقوقهن.��صتو�صو�

�أحد عظام �ل�صدر.     �صلع

جاء مف�صًر� يف بع�س �لرو�يات بالطالق.ك�صرته

(1( متفق عليه: �لبخاري: كتاب �لنكاح، باب �لو�صاة بالن�صاء، برقم: )5186(، وم�صلم: كتاب �لر�صاع، باب �لو�صية بالن�صاء، برقم: )1468).

(2( �أخرجه �بن ماجه: كتاب �لنكاح، باب ح�صن معا�صرة �لن�صاء، برقم: )1977(، و�صححه �بن حبان، برقم: )4260).
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ما �أثر قوة �لعاطفة عند �ملر�أة على ��صتقر�ر �لبيت وقوة �لرت�بط بني �أفر�د �لأ�صرة؟

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

�خللق �حل�صن �صمة �مل�صلم و�صفة من �صفاته، فاإح�صانه ي�صمل �لقريب و�لبعيد، من �أهله وجري�نه، و�صره يق�صر 

ويغيب فال يوؤذي �أهله �أو جاره.

�أو�صى �لنبي � بالزوجة خرًي�، وكرر �لو�صية بذلك �إ�صارة �إىل �أهمية �لقيام بحقوقها وعدم ��صت�صعافها و�إيقاع 

�لظلم عليها، بل جعل �خلريية يف ح�صن معاملة �لزوجة فقال: »خريكم خريكم لأهله«.

ومن حقوق �لزوجة: 

من حكمة �هلل يف خلق �ملر�أة �أن جعلها ذ�ت عاطفة وحنو و�صفقة �أكرث من �لرجل; لتكون �صكًنا للرجل و�أكرث قدرة 

على تربية �لأطفال و�ل�صرب عليهم.

على �لرجال �أن يدركو� طبيعة �ملر�أة ويعاملوها بلطف وتقدير و�حرت�م مل�صاعرها.

�لتعامل مع �لزوجة باجلفاء و�لغلظة قد يجرح م�صاعرها ويوؤثر يف عاطفتها ويكدر نف�صيتها، مما قد يوؤدي �إىل 

هدم �لبيوت بالطالق و�لفر�ق.

 لقد كان ر�صول �هلل � �لقدوة يف ح�صن تعامله مع �أهل بيته، فكان � ي�صامر زوجاته، ورمبا �صهر مع �إحد�هن 

ي�صمع حديثها ويوؤ�ن�صها، و�إذ� دخل بيته � فاإنه يكون يف مهنة �أهله.

ول� وح م

........................................................�ل�صرب على �أخطائها�لإنفاق عليهاح�صن �لتعامل معها

�أح�صن تعاملي مع �أهل بيتي.

�أقدر مكانة �ملر�أة ودورها يف �ملجتمع.
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 لدور �لذ� لع  اأة م�ل
عت� أة يف�� دور ب ب و

ب� أ�سوب �أم يف �لتعام مع: 
   ول�    أ� 

أ�    نل� 

 كأه دم أن�  لذ� � ما
 لو�ردة يف حديث �ب� ي� نا 

 ا�س 

 يد �ر �لوس بالنسا يف حديث 
‹ ةيه أب�

�س1

�س3

�س4

�س2

�إنq جميع �لكلمات �لتي ت�صري �إىل �لعوج يف �للغة �لعربية 

فـ"حدب" تعني  �لعاطفة،  �إىل  نف�صه  �لوقت  يف  ت�صري 

ا" تعني ثنى وتعني  nن nنحنى ظهره، وتعني �أ�صفق، و"ح�

�مل�صي  يف  �لنعطا±  تعني  و"عطف"  و�أ�صفق،  عطف 

وغريه وتعني �لإ�صفاق و�لرحمة، وهكذ�..

�إذن: لول �لعوج �لذي يعني �حلنان و�لعطف و�حلدب 

يف �ملر�أة، ملا �نطلق �لرجل يف �حلياة م�صتقيًما عاماًل 

مطمئًنا. 

وما �أجمل مثل �لقو�س و�ل�صهم يف بيان هذه �حلقيقة، 

فالقو�س عوجاء و�ل�صهم م�صتقيم، ولول عوج �لقو�س ملا 

�نطلق �ل�صهم قويًّا م�صتقيًما نحو �لهد± �مل�صوب �إليه 

هل ننجح لو جربنا �أن ن�صع قو�ًصا بدًل من �ل�صهم على 

قو�س �أخرى لنطلقها نحو �لهد±؟

�مل�صتقيم  �ل�صهم  من  جنعل  �أن  جربنا  لو  ننجح  وهل 

قو�ًصا ون�صع عليه �صهًما �آخر لنطلقه نحو �لهد±؟

�صهمان مًعا ل ي�صيبان �لهد±!

ا ل ي�صيبان �لهد±! وقو�صان مًعً

�إ‰ا ي�صيبه �صهم مع قو�س. 

�إذن �لعوج لي�س عيًبا مطلًقا. 

معـلƒمات اإKـراFيــة 
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  حأ�   م  � و س�ر يا   : ا    �  � و س�ر  �   ر  ا  : ا ق  ‹  ة  ي  ه  بأ�   
   : ا ق  ك مأ�   : ا ق   م   : ا ق  ك مأ�  : ا ق   م   ا ق  ك مأ� : ا ق تاب  س  س ب ا�سلن�

 وبأ�  : ا ق   م

الدر�س العاTسر

سس� ان� يف ت�در�س وا ل�نو ابتك� ن م و أ� ح لما من

- متفق عليه: �لبخاري: كتاب �لأدب، باب من �أحق �لنا�س بح�صن �ل�صحبة، برقم: )5971(، وم�صلم: كتاب �لرب و�ل�صلة و�لآد�ب، باب بر 

�لو�لدين و�أنهما �أحق به، برقم: )2548).

�صف معاناة �لأم يف حملها وولدتها ور�صاعها وتربيتها، ثم قارن بني ذلك وتقدمي حقها يف �حلديث �لآتي:

معناها�ل

ولهم.�أحق �لنا�س
n
�أ

لnتي.�صحابتي pي و�ص رنِّ pب





54

هما. sق nلهما ح oر دنِّ nق
o
رt و�لديs و�أ nب

n
�أ

�لو�لد�ن هما �أوىل �لنا�س بح�صن �ل�صحبة و�لع�صرة، و�لأم على �خل�صو�س لها مكانة عظيمة ومنـزلة كبرية، فقد 

�أعظم �لإ�صالم حقها وقدمها يف �لرب و�لإح�صان على غريها.

و�لولدة  �حلمل  و�ملعاناة يف  �لتعب  من  لها  كان  �لأم  لأن  مع عظم حقه;  �لأب  رنِّ  pب على  م  دنِّ oوق �لأم  نِّ  pرب pب �لأمر  تكرر 

و�لر�صاع �ل�صيء �لكبري، ف�صبق حقها حق �لأب بذلك.

نِّ �لأم �أو يق�صر يف ذلك; ل�صعفها، ولغلبة �مل�صاة لديها، فكان �لتاأكيد على لزوم برها  pرب pقد يت�صاهل بع�س �لنا�س ب

وزيادة �لأمر بذلك.

رنِّ �لأم: طاعتها يف غري مع�صية �هلل، �لإنفاق عليها، .....................، .......................، .................................. pمن �صور ب

 �لأب له حقه �إل �أن حق �لأم مقدم، وحق �لو�لدين باجلملة مقدم على من �صو�هما من �لأقارب.

من ثمر�ت بر �لو�لدين:

لو�لدي� ب � م

يف �لآخرةيف �لدنيا

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

ما �لعالمات �لتي ت�صتدل بها على ر�صا �أمك عنك؟

..............................................................................................................................................
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ري بن جابر قال: كان عمر بن �خلطاب ›  nص�
o
عن �أ

ي�س  nو
o
�إذ� �أتى عليه �أمد�د �أهل �ليمن �صاألهم �أفيكم �أ

�بن عامر؟ حتى �أتى على �أوي�س، فقال: �أنت �أوي�س 

ن؟  nر nر�د ثم من ق oبن عامر؟ قال: نعم، قال: من م�

�سl فرب�أت منه �إل مو�صع  nر nب nقال نعم، قال: فكان بك

درهم؟ قال نعم، قال: لك و�لدة؟ قال: نعم، قال: 

�صمعت ر�صول �هلل � يقول: »ياأتي عليكم �أوي�س بن 

ن  nر nعامر مع �أمد�د �أهل �ليمن من مر�د، ثم من ق

�سl فرب�أ منه �إل مو�صع درهم، له و�لدة  nر nكان به ب

رw لو �أق�صم على �هلل لأبره فاإن ��صتطعت �أن  nهو بها ب

.
(1)

ي�صتغفر لك فافعل فا�صتغفر › فا�صتغفر له000« 

عن عائ�صة  قالت: قال ر�صول �هلل �: »‰ت 

يقر�أ،   Çقار �صوت  ف�صمعت  �جلنة،  يف  فر�أيتني 

فقلت: من هذ�؟ فقالو�: حارثة بن �لنعمان«، فقال 

قال:  �لرب«  كذلك  �لرب،  »كذلك   :� �هلل  ر�صول 

.
(2)

وكان �أبرs �لنا�س باأمه 

(1( �أخرجه م�صلم، برقم: )2542).

(2( �أخرجه �أحمد، برقم: )36/6( و�صححه �بن حبان، برقم: )715).

Ëƒ≤àdG

�او أب� أو� أ� ا ح ا �أأيه�

أ� س �لنا�س ببع ساهيت �ا

ك مبها �أ   لت� اأ� م  �

 ‹ ةيه أب� ك ل�ق  م
ه باأم  ان ب  ب

�س1

�س3

�س4

�س2

معـلƒمات اإKـراFيــة 
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سل� منها  يف �أ أو� ت�  ديث� سوو ولس أ� ثح م � لعناوي� ر
 �وأ�و ناسان لح� س    �وأ�و نال� ب     ناسان لح� س 

-  �أخرجه �أبو د�ود: كتاب �لأدب، باب يف ف�صل من عال يتيًما، برقم: )5147(، و�لرتمذي: كتاب �لرب و�ل�صلة، باب ما جاء يف �لنفقة على 

�لبنات و�لأخو�ت، برقم: )1912(، وقال: حديث غريب.

ل ثالثًة منها. qما �ل�صبل �ملو�صلة �إىل �جلنة؟ تناق�س مع زمالئك و�صج

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

�قر�أ �حلديث �لآتي لتتعر± على �إحدى �ل�صبل �لتي يغفل عنها كثري من �لنا�س:

معناها�ل

�لتقييد بثالث لي�س �صرًطا، لورود �أحاديث يف �ثنتني وو�حدة.ثالث بنات

فيح�صن �إليهن

و�لإطعام  بـ)�ل�صرب  مف�صًر�  �لرو�يات  بع�س  يف  �لإح�صان  جاء 

 )èو�ل�صقي و�لك�صاء و�لإيو�ء و�لرحمة و�لكفالة و�لتاأديب و�لتزوي

ويجمع هذه كلها �لإح�صان. 

الدر�س احلاO…  عûسر

 ‹  ر د � د ع س� بأ�  
 س   � و أ�   وأ� انب     د حأ  ون ي  : ا ق � � و س�ر نأ�

 ن �  د �  ه ل� 
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ا �أم زوجًة �أم بنًتا �أم �أخًتا، و�أنزلها مكانتها و�أعطاها حقوقها.  �عتنى �لإ�صالم باملر�أة �صو�ء �أكانت �أمًّ

�لهتمام بالبنات و�لأخو�ت، و�لإح�صان �إليهن وبتهن فيه ف�صل عظيم وذلك �أنه طريق �إىل دخول ............. 

�لعاقل يفرح بقدوم �لبنت وي�صر بذلك، ول يف�صل �لذكور على �لإناث يف �لرتبية و�لإح�صان، فاجلميع هبة من �هلل 

وف�صل، L     M 8 7 [�ل�صورى: 49].

من �آثار تقدمي �لذكور على �لإناث يف �لرتبية و�لإح�صان: وقوع �لظلم على �لبنات و�لأخو�ت، ................................

من �صور �لإح�صان �إىل �لبنات و�لأخو�ت، �لتعامل معهن باأدب وح�صن خلق، وتربيتهن على �ل�صرت و�لعفا±، و�لنفقة 

عليهن،.....................، .......................، ......................

عدم  مثل:  و�خليانة،  �لإ�صاءة  من  بل  �إح�صاًنا  يعد  فال  �ل�صرع  خالف  ما  �أما  �ل�صرع،  يو�فق  �أن  �لإح�صان  �صرط 

نs ما ينايف �لعفة و�حلياء، ..........................،  oه oص� pبrل oي nتعليمهن ما ل ي�صع جهله من �أمور �لدين، و�لت�صاهل يف �للبا�س ف

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

�لإح�صان �ملو�صل للجنة هو �لإح�صان �مل�صتمر باأن تتم رعاية �لبنات �أو �لأخو�ت وي�صتمر �لإح�صان �إليهن. 

 ما �أثر �لإح�صان للبنات و�لأخو�ت على �لأ�صرة؟

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

�أح�صن �إىل �أخو�تي و�أعتني بهن.

�أ�صر بقدوم �ملولودة �لأنثى كما �أ�صر بقدوم �لذكر.
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 �وأ�و  نال� سس   م  � ما 
ديث� �يف هذ سبال

�وأ�و ناسان لح� سور سعل م 

  :ديث وحديث� �هذ ب قما �لع
�ر

نال� دوب ي أب �لعاق� :

�س1

قال مد بن �صليمان: �لبنون نعم، و�لبنات ح�صنات، 

على  ويجازي  �لنعم  على  يحا�صب  وجل   qعز و�هلل 

�حل�صنات 

وقال من�صور �لفقيه:

�أحب �لبنات وحب �لبنات 

                                فر�س على كل نف�س كرمية 

لأن �صعيًبا لأجل �لبنات  

                               �أخدمه �هلل مو�صــــى كليمه

قال قتادة ›: رب جارية خري من غالم قد هلك �أهله 

على يديه.

ولأبي مد �حل�صن بن عبيدة �لريحاين:

حبذ� من نعمة �للـ.... ه �لبنات �ل�صاحلات

هـن للن�صـــــل ولالأ.... ن�س وهــــن �ل�صجر�ت

وباإح�صـــــان �إليـهن.....تـــــكون �لربكـــــــــات

معـلƒمات اإKـراFيــة 

�س3

�س4

�س2
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ما �لفكرة �مل�صرتكة بني درو�س �لوحدة؟ 

�أكمل �لفر�غات �لآتية:

من حقــــــوق �لــزوجــــة: ...........................، ..........................  

مــــــــــن حـــــقــــــوق �لأم: ...........................، ..........................  

من حقوق �لبنات و�لأخو�ت: ......................، ........................  

��صتنبط من كل حديث من �أحاديث �لوحدة حكًما فقهيًّا.

ما �لفائدة �لتي جتنيها �لأ�صرة من وجود �لعاطفة و�ملودة و�لرحمة عند �لأم؟

بنينِّ ف�صيلة من ف�صائل ما ياأتي:

�لتعامل �حل�صن مع �لزوجة.  

بر �لو�لدين.  

�لإح�صان للبنات و�لأخو�ت.  

�ذكر مثاًل لكل مما ياأتي:

معاملة �لنبي � لأهل بيته.  

�لرب بالأم.  

�لإح�صان لالأخو�ت.  

�لإح�صان للبنات.   

�س1

�س2

�س3

�س4

�س5

�س6

ج

ج

د

ب

ب

�أ

�أ
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بعد �أن در�س هذه 
 ـــعو �لوحـــدة 
مـــا ها م و�د 
 نـــو �مـــا د�ب�و

ع أن�



61

 الوحدة الخامسة
عناية اإلسالم بالصحة 

عæاية الإ�سالم
Hالüسëة

و بالتد�و 
أم�

س لس �لن
يعةل� سا
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�ملوؤمن ماأمور بعبادة �هلل، و�إقامة �صرع �هلل، و�لدعوة �إليه، و�جلهاد يف �صبيله، وعمارة �لأر�س وهذه �ملاأمور�ت 

حتتاج �إىل �صالمة �لبدن وقوته، فاملوؤمن يعتني ب�صحته وقوة بدنه ليتمكن من عبادة �هلل و�لقيام ب�صريعته.

�إىل ما فيه  له تعري�صها  �لإن�صان عليها فال يجوز  �وؤمتن  �لتي  �لأمانات  �أمانة من  �لنف�س  ا  �أي�صً �لإ�صالم  وجعل 

�صررها �أو هالكها، و�إذ� �أ�صيب مبر�س �أو جر�ح ونحوها فعليه �ل�صعي يف �صفائها عن طريق �لتد�وي، ويف وحدة 

عنها  يبعد  مبا  و�هتمامه  �لب�صرية  بالنف�س  �لإ�صالم  عناية  مدى  لك  �صيتبني  بال�صحة  �لإ�صالم  عناية 

�لأمر��س، وعنايته بالتد�وي عند وقوع �لأمر��س. 

ويتوقع منك بعد در��ستك لهذه �لوحدة �أن:

1- تدرك �أهمية �ل�صحة و�لعافية و�لقوة �جل�صمية.

2- ت�صت�صعر عناية �لإ�صالم بالبدن.

3- تبتعد عن كل ما ي�صر بالبدن.

4- تدرك �أثر �مل�صكر�ت و�ملخدر�ت على �لفرد و�ملجتمع.

5- تدرك �أهمية �لعناية بخ�صال �لفطرة.

   �أحاديث �لوحدة

قول �لنبي �: »تد�وو� عباد �هلل فاإن �هلل مل ي�صع د�ًء...« �حلديث.

قول �لنبي �: »كل م�صكر حر�م...« �حلديث.

قول �لنبي �: »�لفطرة خم�س، �أو خم�س من �لفطرة: �خلتان،....« �حلديث.

�ستدر�س يف هذه �لوحدة:
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ت�و � ا�نو در�س �قا ل�نو ون أن� نا�س ارةهذه �لع د�و�ةبا أم�و �س� 
 سل� يف �أ 

 : ا ق   � د    ب   اب      
    � د ه    و     �     ن�   �  ح   س م     :�  �  و س�ر  ا ق

   : ا ق  ا � ن  ا م و � و س�ا رو�: يال ق  ا � ن   م   سي نأ�   س� ب  سي
(1) ارلن�  هأ� ة ار س  وأ� ارلن�  هأ�

 � و و� د � اد  اي  ع : ا ق و� دت أ� � و س�ا ري : ب�  أ� ال ق : ا ق ‹ يك  س ب  ام س�أ�    
(2)    له� : ا ق  و ا ه م و � و س�ا رو�: يال ق � د ح� و �د � � ود ا ق وأ�  ا  س ل ع سو � �د ع سي   � نا 

 

(1( �أخرجه م�صلم: كتاب �لأ�صربة، باب بيان �أن كل م�صكر خمر و�أن كل خمر حر�م، برقم: )2002).

(2( �أخرجه �أبو د�ود: كتاب �لطب، باب يف �لرجل يتد�وى، برقم: )3855(، و�لرتمذي: كتاب �لطب، باب ما جاء يف �لدو�ء و�حلث عليه، 

برقم: )2038(، وقال: حديث ح�صن �صحيح.

)�لوقاية خري من �لعالج( 

قاعدة تعار± عليها �لأطباء و�حلكماء، ولقد جاء �لإ�صالم مقرًر� لهذه �حلقيقة، مطبًقا لها يف �أحكامه وت�صريعاته، 

فتجده حرم ما ي�صر �لبدن و�لعقل �بتد�ء; و�أمر بالعالج و�ل�صتطباب �إذ� وقع �ملر�س كما يف �حلديثني �لآتيني:  

الدر�س الãاÊ  عûسر
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معناها�ل
كل ما �أذهب �لعقل.كل م�صكر

�ل�صيخوخة.�لهرم

 ˆG óÑY øH ôHÉL   

‹ ∂jô°T øH áeÉ°SCG

هو �ل�صحابي �جلليل جابر بن عبد�هلل بن  عمرو �لأن�صاري �خلزرجي، �صهد بيعة �لعقبة مع �ل�صبعني وكان 

ًد�، منعني �أبي  oح
o
�أ�صغرهم قال ›: غزوت مع ر�صول �هلل � �صبع ع�صرة غزوة، وقال: مل �أ�صهد بدًر� ول �أ

، عن عمرو 
(1)

د مل �أتخلف عن ر�صول �هلل � يف غزوة قط  oح
o
من �أجل �لبقاء عند �أخو�تي فلما قتل  يوم �أ

�أهل  �ليوم خري  �أنتم   :� لنا ر�صول �هلل   و�أربعمئة فقال  �ألًفا  قال: �صمعت جابًر� قال: كنا يوم �حلديبية 

، وكان له حلقة يف 
(4)

 خم�ًصا وع�صرين مرة
(3)

. وعنه قال: ��صتغفر › ر�صول �هلل  � ليلة �لبعري 
(2)

�لأر�س

�مل�صجد �لنبوي يوؤخذ عنه �لعلم، وكان مفتي �ملدينة يف زمانه، وبل≠ عدد �أحاديثه �لتي رو�ها عن �لنبي � 

(1540( حديًثا، مات › �صنة )78هـ(، وهو �بن )94( �صنة. 

هو �ل�صحابي �جلليل �أ�صامة بن �صريك �لثعلبي، روى عن �لنبي � ب�صعة �أحاديث، وهو ممن �صكن �لكوفة.

(1(  �أخرجه م�صلم برقم: )1813).

(2( �أخرجه �لبخاري برقم: )4154(، وم�صلم برقم: )1856).

(3( هي �لليلة �لتي باع فيها جابر › بعريه للنبي �.

(4( �أخرجه �لرتمذي برقم: )3852).
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ا �أو كليًّا. �عتنى �لإ�صالم بال�صحة فحرم كل ما يوؤدي �إىل �إتال± �لبدن �أو �لعقل جزئيًّ

من �أمثلة ما حرم وقاية للبدن: حترمي تناول ما فيه �صم، ...............................................................................................

من �أمثلة ما حرم وقاية للعقل: حترمي �خلمور و�مل�صكر�ت، ............................................................................................

دينية  �أ�صر�ر  ولها  به،  وت�صر  بالعقل  تفتك  و�لتي  �ملنت�صرة  �ملحرمات  من  تعد  �صابهها  وما  و�ملخدر�ت  �مل�صكر�ت 

...................  ،.......................................................................... �أ�صر�رها:  و�قت�صادية، فمن  و�جتماعية  ونف�صية  و�صحية 

........................................................................ ،......................................................................... ،...............................................

توعد �هلل متعاطي �مل�صكر�ت بعقوبة �صديدة يوم �لقيامة، وهي: ..................................................................................... 

يدخل يف �لتحرمي �صرب �لدخان و�إن كان ل يذهب �لعقل �إل �أن �صرره على �لبدن كبري، فمن م�صاره: ......................

................................................................ ،............................................................. ،.....................................

بالطب وخو��س  له علم  �إىل من  بالذهاب  �ملر�س، وذلك  وقع  �إذ�  �لتد�وي  �أباح  �أنه  بال�صحة  �لإ�صالم  من عناية 

�لعالج.

�لتد�وي ل يتنافى مع �لتوكل على �هلل، بل هو من �لأخذ بالأ�صباب �مل�صروعة.

�أن جعل لكل د�ء دو�ء، ليفتح �ملجال لأهل �لخت�صا�س يف �لبحث و�لتجريب، ويفتح �لأمل  من رحمة �هلل بعباده 

و�لرجاء للمر�صى باإمكانية عالج �لأمر��س �لتي يظن �أنها م�صتع�صية.

�لتد�وي يكون بالأدوية �ملعنوية مثل: قر�ءة �لقر�آن، و�لأدعية و�لأذكار �ل�صرعية، ويكون كذلك بالأدوية �ملادية، مثل: 

�لعقاقري �لطبية.

يف �حلديث ت�صجيع على �لبحث �لعلمي، بنينِّ ذلك.

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

�أبتعد عن كل ما يذهب �لعقل وي�صر بالبدن.

�إذ� مر�صت �أتناول �لدو�ء و�أتوكل على �هلل. 
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عت�د ول�  �س� ما �أ

 م  وقاي  دره  بلع�  � ا يف 
 م  � بهذ�  ��د  ما   ج قنار 

سل� اأح� م ا تسل

لك ب �  ينايف �لتو لتد�و� ه

حديث  دة ما ستن��

:م ل س �

 •  �د ب اب

 •‹ يكس ب أ�سام�

�س1

زماننا  يف  �نت�صرت  خطرية  جرمية  و�ملخدر�ت  �مل�صكر�ت  تعاطي 

هذ�، و�أ�صر�رها بالغة �خلطورة فمن ذلك:

�، فمنها: 1- �أ�صر�ر �صحية وهي كثرية جدًّ

�أ- هبوط عام يف �جلهاز �لع�صبي �ملركزي.

ب- ت�صلب �ل�صر�يني.

ج- �ل�صعف �جل�صمي.

د- ��صطر�ب �جلهاز �لتنف�صي وم�صالكه و�لتهاب �ل�صعب.

ا فمنها: 2- �أ�صر�ر نف�صية وهي كثرية �أي�صً

ت�صتد  �أعر��س  �ملدمن  تنتاب  �لتعاطي  موعد  �قرت�ب  عند  �أ- 

وهبوط  و�نقبا�س  �صديد  بقلق  و�صعور  توتtر  وهي  تدريجيًّا 

 tت�صل بكاء  حالة  يف  ويكون  معه  �ملدمن  ي�صتقر  ل  ع�صبي 

ر. �جل�صدn عن �حلركة حني جتيء �لنوبة �إىل �أن يتعاطى �ملخدنِّ

ب - �عتقاد متعاطيه �أنه قادر على كل �صيء ويعي�س يف �أفكار وهمية.

�صر�ئه  وتذلtل حتى يف   ètتهي ذلياًل يف  د�ئًما  يكون  �ملدمن  ج- 

ر، ويتاأمل �إذ� مل يتعاطه. للمخدنِّ

3- �أ�صر�ر �جتماعية ومنها:

ي  فيوؤدنِّ و�لنفعالت،  �مل�صاعر  تعمل على جت�صيم  �ملخدر�ت  �أ- 

ذلك �إىل عدو�نه على �لآخرين، فهي باعث للجرمية.

ب �لبعيد يف  ب- �لت�صبب يف حو�دث �ل�صيار�ت; لأن تناوله يقرنِّ

د �لقريب �أحياًنا،  فيقع �حلادث ول ي�صعر �ل�صائق. �لنظر ويبعنِّ

ك �لأ�صري ب�صبب ما يح�صل من �ملدمن من �لعدو�ن  qج- �لتفك

على �أهله و�أولده، بل رمبا و�لده وو�لدته، وهذ� �لتعدي قد 

ي�صل �إىل درجة  �لعدو�ن بالقتل �أو على �لعر�س بالهتك، 

ك �ملجتمع. qك �لأ�صر بذلك، فيوؤدي بدوره �إىل تفك sفتفك

معـلƒمات اإKـراFيــة 

�س3

�س4

�س5

�س2
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: ــــو ي �  لن� ــــ ع  س� : ا ق ‹ ة  ي  ه بأ� ــــــ   
  ار  أ�    و   ب�  ت و   د� د ت س�� و   انت �  ة   ل�   م  س    وأ�  س    ة   ل�

 ب ار سل� س ق و

  - متفق عليه، �لبخاري: كتاب �للبا�س، باب ق�س �ل�صارب...، برقم: )5889(، وم�صلم: كتاب �لطهارة، باب خ�صال �لفطرة، برقم: )518).

معناها�ل

من �ل�صنة.من �لفطرة

قطع �جللدة �لز�ئدة من ر�أ�س ذكر �ملولود.�خلتان

حلق �صعر �لعانة.�ل�صتحد�د

الدر�س الãالث  عûسر

üNســــــــــــا∫ الـــفــــ£ـــــرة





68

�ربط بني �لقيام بخ�صال �لفطرة و�لوقاية من �لأمر��س.

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

�عتنى �لإ�صالم بنظافة �جل�صد وتطهريه من كل دن�س، حتى يكون �جل�صم نظيًفا ح�صن �ل�صورة، ومن ذلك ما �صرعه 

من خ�صال �لفطرة �خلم�س �لو�ردة يف �حلديث.

رع لوقاية �جل�صم من �لنجا�صات و�لأمر��س، ولأجل �إمتام �لطهارة. oخلتان و�جب، �ص�

رعا للوقاية مما ي�صببه ذلك �ل�صعر من �لرو�ئح �لناجتة عن �لتعرق. oل�صتحد�د ونتف �لآباط �ص�

رعا لتح�صني �لهيئة، ووقاية من جتمع �لو�صï و�لأقذ�ر وما ت�صببه من �أمر��س. oتقليم �لأظفار وق�س �ل�صارب �ص

يتعلق بهذه �خل�صال م�صالح دينية ودنيوية �أخرى، منها:

�متثال �أمر �ل�صارع. • 

�لإح�صان �إىل �ملخالط و�ملجال�س بكف ما يتاأذى به من ر�ئحة كريهة.• 

�ملحافظة على �ملروءة. • 

�إليه، فيقبل قوله، •  �أدعى لنب�صاط �لنف�س  �إذ� بد� يف �لهيئة �جلميلة كان  �لتاآلف، لأن �لإن�صان  �أ�صباب  �أنها من 

ويحمد ر�أيه. 

ينبغي لك �أن تتعاهد نف�صك بالقيام بهذه �خل�صال، فكلما ‰ا �ل�صعر وطالت �لأظفار فبادر باإز�لتها; لتحافظ على 

نظافتك وح�صن مظهرك.

ت لنا يف ق�س  قنِّ oترك حلق �لعانة وعدم تقليم �لأظفار �أكرث من �أربعني يوًما خال± لل�صنة، حلديث �أن�س › قال: )و

.
(1)

�ل�صارب، وتقليم �لأظفار، ونتف �لإبط، وحلق �لعانة، �أن ل نرتك �أكرث من �أربعني ليلة(

(1( �أخرجه م�صلم: )258).

�أزيل �ل�صعر �ملاأمور باإز�لته و�أقلم �أظفاري و�أتابع نف�صي يف ذلك.

�أحر�س على طهارتي ونظافتي وح�صن ر�ئحتي.

Ëƒ≤àdG
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Ëƒ≤àdG أحد �أطباء �لغرب �أن 95% من �لتهابات� )Æوجد )جنز بر

�ملجاري �لبولية عند �لأطفال حتدث عند غري �ملختونني، 

ويوؤكد �أن جعل �خلتان �أمًر� روتينيًّا يجري لكل مولود يف 

�لوليات �ملتحدة منع حدوث �أكرث من 50 �ألف حالة من 

و�ملوؤكد  �لأطفال.  عند  �صنويًّا  و�لكلية  �حلوي�صة  �لتهاب 

عند  �لبولية  �ملجاري  للتهاب  بالغة  خطورة  هناك  �أن 

جترثم  �إىل  �حلالت  من   %35 يف  توؤدي  و�أنها  �لأطفال 

�لدم وقد توؤدي �إىل �لتهاب �ل�صحايا و�لف�صل �لكلوي.

ويقول �لربوف�صور )كلو دري( �أحد �أطباء �لغرب: "ميكن 

�لقول وبدون مبالغة باأن �خلتان �لذي يجري للذكور يف 

�ل�صرطان  حدوث  ن�صبة  من  كثرًي�  يخف�س  مبكرة  �صن 

عملية  �خلتان  يجعل  مما  لديهم،  �لتنا�صلي  �لع�صو  يف 

�صرورية ل بد منها للوقاية من حدوث �لأور�م �خلبيثة ".

معـلƒمات اإKـراFيــة 

:م  وسم م � ب
 ب� سع ت    تان� 

ارأ�  

 سا  ا� ون   سو
لاب �لتاأ�س� ا مة �سل�

يتاوها  �أن   ين    لت� �دة  ما 
لعا� ار وحأ� سيف ق س�

  ب� تسارب وس �لوق

�س1

�س2

�س3
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ما �لفكرة �مل�صرتكة بني درو�س �لوحدة؟ 

 �أكمل �لفر�غات �لآتية:

              �ل�صحة و�لعالج تق�صم �إىل: �لوقاية، و.........................................

              من �صور �لتد�وي �ملباحة: ................................، ..........................

              من �صور �لتد�وي �ملحرمة: ...............................، ..........................

              من حكم حترمي �مل�صكر�ت: ............................، ............................

              من خ�صال �لفطرة: ...............، .....................، .......................، ...................، .......................

��صتنبط من كل حديث من �أحاديث �لوحدة حكًما فقهيًّا.

ما �لفائدة �لتي يجنيها �ملجتمع من �نت�صار �لهتمام بال�صحة ونظافة �لبدن؟

بنينِّ �لأثر �ل�صيئ  لكل مما ياأتي:

عدم ق�س �ل�صارب.  

عدم تقليم �لأظفار.  

�إهمال نتف �أو حلق �صعر �لإبط.  

رتنِّب �ل�صحابة �لآتية �أ�صماوؤهم بح�صب �لأكرث رو�ية للحديث:

. جابر بن عبد�هلل  

�أ�صامة بن �صريك ›.  

�أبو هريرة ›.  

�س1

�س2

�س3

�س4

�س5

�س6

ج

ج

ب

ب

�أ

�أ

ب

ج

د

هـ

�أ



71

ëة
لüس

  Hا
الم 

لإ�س
ة   ا

æاي
ع

?IóMƒdG √òg »`a âª∏©J GPÉe

بعد �أن در�س هذه 
 ـــعو �لوحـــدة 
مـــا ها م و�د 
 نـــو �مـــا د�ب�و

ع أن�




