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 مقدمة الكتاب 
 . ن الحمد هلل والصَّالة واتلسَّالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أجمعي

ة األولنى انانوي   يسّرنا أن نضع بين أيدي أبنائنا التالميذ وبناتنا التلميذات كتاب العلوم اإلسالمية للّسنن
 ديد لصياغة المناهج   الذي يعتمد على المقاربة بالكفاءات . وفق التصّور الج

ينذ فني هنذا المسنتو  المرحلة الحّساسة التي يمنر  بانا التلم باتوقد جاءت دروس الكتاب استجابة لمتطلّ 
لتحقينق العبودينة هلل تعنالى   والنتخلّ  ه طاقته اإلبداعينة   فاي ال تُلغي شخصيته   بل توّج  من التعليم 

تعتبنر فني منطلقنات العلنوم اإلسنالمية وسنيلة ألهنداج   تننتج عنانا من عبودية المكّوننات المادينة التني 
 والبيّنة. ناع نظرة االعتدال في كل شيء   معتمدة على الحجة واإلق

الكتنناب مجنناالت العقينندة والفقننه والقننرآن الكننريم والسنننة النبويننة والّسننيرة النبويننة واألخننال   ويتضننّمن
 والّسلوك . 

وهذه المجاالت كلّاا ترتكن  علنى منظومنة القنيم اإلسنالمية   التني منن شنتناا أن تكنون الموّجنه لسنلوك 
تفتّح   والنمو العقلي النذي يضنعه فني موقنع المسن ولية ورة العاطفية واللاّ التالميذ   خاصة في مرحلة ا

 والتكليج . 
ذلنك تحرينر اإلنسنان منن ففي القيم اإليمانية التعبّدية   حيث تمَّ التركي  على مفاوم وحدانية هللا   يقابل 

 كّل مظاهر العبودية لكّل مخلو  ماما عظم   معتمدين في ذلك على جملة من النّصو  الّشرعية . 
ننا القننيم    تننم التركينن  علننىلقننيم الفكريّننة والعلميّننة وفنني ا قننيم التفّكننر والتنندبّر والتتّمننل واالستبصننار   وأمَّ

منن حينث األسريّة واالجتماعية   فاي تماّنل الموّجنه للّسنلوك العنام داخنل المحنيط الصنغير   األسنرة   
 الواسع . جتماعي تنظيم العالقة بين أفراد األسرة الواحدة   حيث تتوسَّع إلى المحيط اال

والمال مال هللا   والنّناس   نظرية االستخالج  وفي القيم االقتصادية والمالّية   فقد أّسساا اإلسالم على
 مستخلفون فيه ... فاو بذلك أمانة هللا التي يستل النّاس عناا . 

ل المعننارج نقنوفني القنيم اإلعالمينة والتواصنليّة   وهننو مجنال حينوي لتجنّدده وتطننّوره وضنرورته فني 
كانر منن أّي وقنت مضنى إلنى تحقينق أن المسنلم فني حاجنة والقيم على مختلج أشنكالاا وأصنولاا   وأل

بندور القنيم اإلسنالمية فني ابنات الشخصنية المسنلمة الملت منة اليقظنة المتفتّحنة الذّات وتقوينة اإلحسناس 
 والمتفاعلة  .

بينمنا حنين تنرتبط بنالقيم اإلسنالمية تصنير جمناال   ذ أّن الفننون ينوفي القيم الفنّينة والجمالينة يُندرك التّلم
 عناا فإناا تتحّول إلى تجارة ترّسخ قيم العبث . تنفصل 

يفسند البيئنة أّما فني القنيم الصنّحية والبيئينة فينتعلّم  التلمينذ أن كنّل منا يضنّر بالصنّحة الجسنميّة والنّفسنيّة 
 تعالى .حَرمه اإلسالم تحريما قطعيًا   ألنّه خروج عن حدود هللا 

من آيات قرآنينة وأحادينث نبوينة  فقند جناء خادمنا للمجناالت التني سنبق ما تناول النصو  الشرعية أو
نبراًسنا بياناا   وهذا حتى تكون سندا لاا   وتجعل التلمينذ يتخنذ القنرآن الكنريم والسننّة النبوينة الشنريفة 

 يُنير طريق حياته . 
صنل إلنى مرحلنة منن النضنج الفكنري   بحينث نرقنى بنه منن وفيما يتعلق بدراسة الّسيرة النبوية   قند و

مرحلة تلقّي األحداث التاريخية مجّردة إلى تحليل منا وراء األحنداث   وبناألحر  الوانائق النبويّنة التني 
 ّمة . تنظم ش ون حياة األ

اسنننتخدام  وقننند اعتمننندنا فننني الكتننناب األسنننلوب الميّسنننر فننني طنننر  األفكنننار والمعنننارج   متجنّبنننين 
حات الغامضننة والعبنارات الُمبامننة   لتكنون االسننتفادة عاّمنة وشنناملة لجمينع التالميننذ نسننتل هللا المصنطل

 تعالى أن يوفقنا لخدمة دينه ...
 عن الفريق التربوي   

 موسى صاري     
 مفتش التربية والتكوين 
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 م 2005جذع مشترك آداب وعلوم  ولىألاالكتاب المدرسي  السنة  الفهرس
 الحجم الساعي الصفحة في المذكرة الصفحة في الكتاب الوحدات  الرقم
   01 الفغىف  
   02 الفهرس  
01 

من هدي 

القرآن 

 الكريم

 سا 02 03 08 (. 13 - 10الحجرات: سورة  ) الكريم  القرآن أخالقمن 
 سا 02 07 12 (.99إلى  95األنعام: من سورة )دالئل القدرة  02

 سا 02 11 16 (. 152و  151عام: األنسورة الوصايا العشر ) 03

 سا 02 16 22 (.77إلى  63الفرقان: منسورة صفات عباد الرحمن ) 04

05 

من هدي 

السنة 

 النبوية

 

أهمية الكسب  سا 02 21 28 )إن هللا طيب ... ( الحالل  ْ 

 سا 02 25 31 )إن هللا كتب الحسنات ( سعة فضل هللا و عدله و قدرته تعالى 06

 سا 01 28 34 ال يدخل الجنة..( عن التكبر  )النهي  07

 سا 01 30 36 ) مثل المؤمنين ..(  وحدة الشعور بين المؤمنين  08

 سا 02 32 38 ) مثل الجليس الصالح ( الصحبة الصالحة والصحبة السيئة. 09

 سا 01 34 40  .... (  علمكأ إني  من كمال اإليمان ) يا غالم 10

11 

القيم 

 اإليمانية

 والتعبدية

 سا 02 38 46 تعالى هللا ووحدانية الكون يشهد بوجود 
 سا 01 40 50 أثر اإليمان في حياة الفرد والمجتمع  12
 سا 02  56  تعالى أدب المؤمن مع هللا 13
 سا 03  62 في اإلسالمالعبادة  14
 سا 02  73 الحكم الشرعي وشروط التكليف  15
16 

القيم 

االجتماعية 

 رسريةواأل

 سا 01  79 المودة والسكينة ودورها في بناء األسرة 
 سا 01  83 العمل التطوعي وأثره في خدمة المجتمع  17
 سا 01  88 اآلفات والمفاسد االجتماعية  خطر 18
 سا 01  93 اإلسالم  الطفولة في رعاية 19
 سا 02  96 في بيته الرسول  20
21 

القيم 

الفكرية 

 والعقلية

 سا 01  102 سالم يدعو إلى إعمال العقل اإل
 سا 01  105 العلم وأخالقياته  22
 سا 02  109 مصادر التلقي ) القرآن والسنة(  23
 سا 01  117 خصائص الشريعة اإلسالمية  24
 سا 01  121 إسهامات المسلمين في الحضارة العالمية  25
القيم  26

االقتصادية 

 والمالية

 سا 01  128 في اإلسالم قيمة العمل 
 سا 01  132 اإلسالم يدعو إلى ترشيد االستهالك.  27
 سا 02  136 من آليات التكافل المالي  28
القيم  29

اإلعالمية 

 والتواصلية

 سا 01  142 التعارف والتواصل ضرورة بشرية ومطلب شرعي
 سا 01  147 اإلسالم يدعو إلى التعايش السلمي 30
31 

لفنية القيم ا

 سا 02  155 الجمال في اإلسالم والجمالية
32 

القيم 

الصحية 

 والبيئية

 سا 01  159 الصحة نعمة إلهية
 سا 01  163 أهمية التعاون في الحفاظ على البيئة  33
 سا 02  167 السلوكات الصحية للمسلم  34
 سا 01  173 االستعفاف وأثره على حياة الفرد والمجتمع  35
في  اتدرارس 36

السيرة 

 النبوي

 سا 02  182 مقدمة في السيرة النبوية )علم السيرة ..(
 سا 02  186   في المدينة المنورة.مجتمع ال تحليل الوثيقة التي نظم بها   37
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من هدي   : المجال
 الكريم  القرآن

 
 تهدفة سالكفاءات الم

 لمجال تكون قادًرا على : افي نهاية هذا 
 مقّررة استظاارا صحيحا .استظاار اآليات ال 
 تجنّب الخال  السيئة التي حذرت مناا اآليات 
 معرفة كيج دعا القرآن المسلمين إلى إعمال العقل 
 التحلي بصفات عباد الرحمان 
 تطبيق الوصايا التي جاءت باا آيات الوصايا العشر 

 

 من هدي القرآن
  . 13 - 10من أخال  القرآن الكريم    سورة الحجرات: 

  . 99إلى  95القدرة  سورة األنعام: من  دالئل
  .152و  151الوصايا العشر  سورة األنعام: 

  .77إلى  63صفات عباد الرحمن  سورة الفرقان: من
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 المجال : من هدي القرآن المحور : القرآن

 ) للتالوة والحفظ ( اآلياتنص  من أخالق القرآن الكريم

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 

نَُن إ ْخَوةُُ  فَتَْصل ُحوا بَْيَن  إ نََّما  -   : -هللا  يقول أََخَوْيُكمْ اْلُمْوم 
  

َ لَعَلَُّكنْم  َواتَّقُواْ    تُْرَحُمنونَ َّللاَّ
 
 

 يَن  يَـاي َاا نْنُاْم َوالَ  الَ  ءاَمنُواْ الَّذ  ن قَْوٍم َعَسى أَْن يَُكونُنواْ َخْينًرا م  نن ُ ن َسناءُ يَْسَخْر قَوُمُ  ّم  ن َسناٍء   م 
ْنُانَّ  َعَسى أَْن يَُّكنَّ َخْيًرا ّم 

 
ُ واْ أَنفَُسُكْم َوالَ تَنَابَُ واْ ب االَْلقَـب   َوالَ   تَْلم 

 
ْسُم اْلفُُسنوُ  بَْعنَد  بيسَ   اال 

يَمـن   اال 
 
ُهْم الظَّـل ُمونَ  ئكَ لَْم يَتُْب فَتُْولَ  َوَمنْ  

 
  يَن  يَا نْن الظَّنّن   ااْجتَن بُنو ءاَمنُواْ أَي َاا الَّذ  َكا ينًرا م 

 

 
بَْعننَ  الظَّنننّن  إ اْننُم  إ نَّ  

 ُُ
تََجسَُّسنننوا َوالَ  

 
تََجسَُّسننوا َوالَ يَْغتَنننْب بَْعُضننُكمْ  َوالَ  

 
بَْعًضنننا

 
نننب     أَيُح 

وأََحُدُكم يه  يَاَُكَل لَْحَم  أَنْ  ُُ ْهتُُموهُ  أَخ  تًا فََكر   ُ  ُ َمي ّ
 
َ  َواتَّقُوا  َّللاَّ

 
اُبُ  رَ  إ نَّ   َ تَوَّ ُُ َّللاَّ ُُ يُم ح 

  ُُ
 يَنا 

ننأَي َاا النَّاُس إ نَّا َخلَْقنَنـُكم  َذَكنٍر َوأُناَنى َوَجعَْلنَنـُكْم ُشنعُوبًا َوقَبَائ نَل ل تَعَناَرفُواْ  ّم 
 
ْننَد َّللاَّ   إ نَّ   أَْكنَرَمُكْم ع 

َ َعل يٌم َخب يُر ُ إ نَّ  وأَتْقَيـُكمُ  َّللاَّ
 
   13/  10 : الحجرات 

 

   مناسبة اآليات :

ن تجناه أي خنالج يقنع بنين فئتنين مننام   يموقنج المسنلم ذكر هللا تعالى ما ينبغني ان يكنون علينهلما 
وهو اإلصالح بينام   علّل ذلك بتن األصل في العالقنة بنين المسنلمين فيمنا بيننام هنو اإلخنوة   التني 

 هي أعظم عالقة إنسانية   ويجب المحافظة علياا من كل ما يادماا . 

    التعريف بالسورة :
ن لت بعند المجادلنة رقنم السنورة :  – 106ترتيباا في الن ول  18مدنية عدد آياتاا  سورة الحجرات  :

49  . 

 من أحكام التالوة : 
 

 الحكم الكلمة / الحرف

 قلقلة يَتُْب 

ْنُانَّ   إخفاء ّم 
ن قَْومٍ قوٌم ٌ   إدغام   ّم 

 تفخيم الظَّـل ُمونَ 

 ت حركا 6مد  أَي َاا النَّاسُ  يَا

 شرح المفردات
 

 معناها الكلمة
 المقصود إخوة في الدين   م تلفين إخوة

 اخشوا واتركوا وابتعدوا عن المحرمات واٌقبلوا على فعل المتمورات َواتَّقُوا  
يس     

  خر 
 السخرية وهي ي اال دراء واالحتقار .من 
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عس  
 ى 

 لعلَّ 

 تعيبوا أو تشيروا إلى عيوب اآلخرين تلمزوا
 .تنادي باأللقاب القبيحةال تنابزوا

 قَبُحَ  بيس
 الخروج عن طاعة هللا  الفسوق

 ابتعدوا اجتنبوا
 الشك الظن

   وخطيئة .ذنب  إثم
 عيوب اآلخرين وابعتتَّ  ال تجسسوا ال

   في غيابه .الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره  يغتب
َرَمُكم    أفضلكم أَك 

 

   اإليضاح والتحليل :
 والتذكير بأخوتهم: ؤمنين اإلصالح بين الم 

والتعناون ترتنب عنانا أن يكنون الحنب والسنالم أساس عالقنة المسنلمين فيمنا بيننام هنو األخنوة   التني ي
والوحدة هي األصنل   ويترتنب عنانا أيًضنا رأب كنل صندع وإصنالح كنل فسناد يظانر بنين أفنرادهم   

ين والمجتمع .وعدم التساهل في ذلك   ففساد ذات البين هو الحالقة التي تادم ا  لّد 
  : تحريم السخرية والتنابز واللمز 

إن المجتمع الفاضل الذي يقيمه اإلسالم بادي القرآن مجتمع له أدب رفيع   ولكل فرد فيه كرامته التني 
ال تمننس   وهنني مننن كرامننة المجتمننع   ومننن لمنن  أخنناه فكتنمننا لمنن  نفسننه   ألن الجماعننة كلاننا وحنندة   

 كرامتاا واحدة . 
 وء الظن والغيبة والتجسس: تحريم س 

ام تتمر اآلية الم منين باجتناب كاير من الظن   فال يتركنوا نفوسنام نابنا لكنل منات ياجنس فيانا حنول  
دام الناني منصنبا  اآلخرين من ظنون وشباات وشكوك   وتعلل  هذا األمر : إن بع  الظن إام   ومنا

اد هذا التعبير للضمير هو اجتناب الظن السيئ على أكار الظن   والقاعدة أن بع  الظن إام   فإن إيج
 أصال   ألنه ال يدري أي ظنونه تكون إاًما . 

  : تذكر الناس بأصلهم وإن التقوى أساس التفاضل 
يذكر هللا تعالى أنه خنالق بنني آدم منن أصنل واحند وجننس واحند ويرجعنون جمنيعام إلنى آدم وحنواء   

ا ونسنناء   وفننرقام وجعلاننم شننعوبًا وقبائننل   وذلننك ألجننل أن ولكننن هللا تعننالى بننثَّ منامننا رجنناالً كايننرً 
يتعننارفوا   فإنننه لننو اسننتقّل كننّل واحننٍد منننام بنفسننه   لننم يحصننل التعننارج الننذي يترتَّننب عليننه التناصننر 
والتعنناون والتننوارث   والقيننام بحقننو  األقننارب   ولكننن هللا تعننالى جعلاننم شننعوبًا وقبائننل   ألجننل أن 

مننا يتوقَّننج علننى التعننارج   ولحننو  األنسنناب   ولكننن الكننرم بننالتقو     تحصننل هننذه األمننور وغيرهننا ّم 
 فتكرم الناس عند هللا  أكاُرهم طاعةً وتقو  هلل تعالى   ال أكاُرهم قرابةً وال أشرفام نسبًا .

    الفوائد واإلرشادات:

 تقرير األخوة بين الم منين وجوب تحقيقاا بالقول والعمل     1
  . منينوجوب اإلصالح بين الم   2
 حرمة السخرية بين الم منين   3
 تحريم اإلشارة إلى عيوب اآلخرين   والطعن فيام بتي إشارة .  4
 عدم جوا  التداعي   التنادي   باأللقاب السيئة   القبيحة    .  5
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 وجوب اجتناب سوء الظن .  6
 حرمة التجسس والغيبة والنميمة .   7
 تقرير اإلسالم للتعارج اإلنساني .  8
  . والعمل  الصالح هو التقو بشر ال التفاضل بينأساس   9

 االستثمار السلوكي :    

 يجب علّي أن أحبَّ كل المسلمين وأُصلح بينام .  1
 ال أسخر منام أو ألم هم أو أتجسس عليام .  2
 ال أُسيئ الظن فيام وال أغتاب أحد .   3
 أساس التفاضل فيديننا هو تقو  هللا تعالى والعمل الصالح .   4

 تطبيقات :  
 ر األخوة في هللا ؟ ما هي اما  1
 لفساد األخوة أسباب   ما هي ؟ .   2
 اجمع ما استطعت من األحاديث النبوية الواردة في فضل األخوة .  3
 ماذا تعرج عن فساد ذات البين ؟   4
 للغيبة خطر عظيم كيج ذلك .   5
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 المجال : من هدي القرآن لمحور : القرآن

 اآلياتنص  دالئل القدرة

 الرجيماهلل من الشيطان  أعوذ ب

 

نَن   -   : -قال هللا  ُج اْلَميّ نت  م  نَن اْلَميّ نت  َوُمْخنر  ُج اْلَحنيَّ م  َ فَال ُق اْلَحنّب  َوالنَّنَو  يُْخنر  إ نَّ َّللاَّ
ُ فَتَنَّى تُْ فَُكنونَ  ُ   اْلَحّي  َذل ُكُم َّللاَّ بَانًا ْصنبَاح  َوَجعَنَل اللَّْينَل َسنَكنًا َوالشَّنْمَس َواْلقََمنَر ُحْسنفَنال ُق اإْل
ي   اْلعَل يم   يُر اْلعَ   ي َجعََل لَُكُم الن ُجوَم ل تَْاتَُدوا ب َانا ف ني ُظلَُمنات  اْلبَنّر   َذل َك تَْقد  َواْلبَْحنر  َوُهَو الَّذ 

ْلنَا االْ  نَدةٍ فَُمْسنتَقَر  وَ  يَات  ل قَْوٍم يَْعلَُمنوَن قَْد فَصَّ نْن نَْفنٍس َواح  ي أَْنَشنتَُكْم م  ْسنتَْوَدعٌ قَنْد مُ َوُهنَو الَّنذ 
ْلنَا اآلْ  نَن السَّنَماء  َمناًء فَتَْخَرْجنَنا ب نه  نَبَناَت ُكنّل  َشنْيٍء  يَات  ل قَْوٍم يَْفقَُاوَن فَصَّ ي أَْنَ َل م  َوُهَو الَّذ 

َانا ق ْننَواٌن  نْن َطْلع  َن النَّْخنل  م  بًا َوم  ْنهُ َحبًّا ُمتََراك  ُج م  ًرا نُْخر  ْنهُ َخض  نْن فَتَْخَرْجنَا م  َدان يَنةٌ َوَجنَّناٍت م 
ه  إ َذا أَاَْمَر وَ  اَن ُمْشتَب ًاا َوَغْيَر ُمتََشاب ٍه اْنُظُروا إ لَى اََمر  مَّ ْيتُوَن َوالر  ه  إ نَّ ف ني َذل ُكنْم أَْعنَاٍب َوال َّ يَْنع 

نُوَن الَ   . 99/  95األنعام :   يَاٍت ل قَْوٍم يُْ م 
 

 

 بين يدي اآليات : 
اية جعله هللا الفيصنل بنين اإلنسنان وسنائر المخلوقنات وامرننا أن نسنخره فني عبادتنه   العقل نعمة إل

بالنظر في هذا الكون الفسيح وما خلق هللا في السماوات واألر    وهذه اآليات بعن  ممنا يندعونا 
 إلى التفكير فيه واستعمال عقولنا للتتمل . 

 التعريف بالسورة :   
ن لت بعند الحجنر رقنم السنورة فني  – 55ترتيباا في الن ول  165ا مكية عدد آياتا سورة األنعام :
 . 06المصحج : 

 من أحكام التالوة :
  

 الحكم الكلمة / الحرف

ْلنَا  +    فَتَْخَرْجنَا  قلقلة قَْد فَصَّ

 إدغام  فَُمْستَقَر  َوُمْستَْوَدعٌ 
 حركات 6 - 4 – 2مد  يَْفقَُاونَ 

 حركات 6مد  السََّماء  

ه  اََمر    حركات 6مد  ه  إ َذا أَاَْمَر َويَْنع 
 

 شرح المفردات
 

 معناها الكلمة
 الذي شق الحب   كحب الشعير ليُخرج  منه ال رع . فَاِلقُ 

فَُكونَ   تصرفون عن اإليمان تُؤ 

 فَ                           اِلقُ 
بَاحِ  ص  ِِ  اإل 

 اإلصباح بمعنى الصبح وفلقه شقه ليتفجر منه النور والضياء . 
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بَانًا  وقات كاأليام والليالي والشاور والسنوات .تعرج  األحسابًا  ُحس 

تَُدوا  أي لياتدي باا النناس في معرفة طريقام في البر والبحر  ِلتَه 

تَقَر    في األرحام فَُمس 

َدٌع   تَو  ُمس   المستودع في أصالب الرجال َِ

 بعضه فو  بع  ُمتََراِكبًا

 يفامون . يَف قَُهونَ 

ُ  اللع  ق ْنو وهو ا قِن َوانٌ   عرجون .د 

 متدلية  َدانِيَةٌ  

يَن ِعهِ   نُْضجه َِ

 دالئل وبراهين اَيَات  

  

  : يضاح والتحليل  اإل
عدد هللا في هذه اآليات بع  مظاهر قدرته الباهرة وحكته الباهرة وحكمتنه هللا فالق الحب والنوى : 

او الذي يشقه بقدرته فني التنراب فينبنت البالغة   فبدأ بإنبات وأخبر أنه سبحانه فالق الحب والنو    ف
منننه النن رع علننى اخننتالج أصنننافه وأنواعننه مننن الحبننوب   والامننار علننى اخننتالج أنواعاننا وأشننكالاا 

 وطعوماا . 
 فالق اإلصباح وجاعل الليل سكنًاهللا 
هو خالق الضياء والظالم   فاو يفلق ظالم الليل عن غرة الصباح   فيضيء الوجود ويسنتنير  هللا 

 األفق ويضمحل الظالم ويذهب الليل بسواده ويجيء الناار بضيائه وإشراقه . 
 الحكمة من خلق الشمس والقمر 

والشمس والقمر بحسبان   أي جاعل نظام الشمس والقمر للحسناب وعندد الشناور والسننين    قال 
يسنلكاما فني  وكالهما يجري بحساب دقيق ومقتّن مقدر وال يتغير وال يضطرب بل لكل مناما مننا ل

 الصيج والشتاء فيترتب على ذلك اختالج الليل والناار طوال وقصًرا ...
 فائدة النجوم 

 أوجنننند هللا النجننننوم لالهتننننداء باننننا فنننني األسننننفار فيسننننتدل باننننا اإلنسننننان علننننى السننننير فنننني الطننننر  
 و يتمن من الضياع وقد ينجو بسبباا في البر والبحر . 

    أصل خلق اإلنسان
هو الذي خلقنا في األصل من نفس واحدة هي آدم عليه السالم وهو اإلنسنان األول النذي إن هللا تعالى 

تناسل منه سائر البشر بالتوالند والتن اوج   وخلنق جمينع البشنر ممنن نفنس واحندة يندل علنى قندرة هللا 
 ته ووحدانيته . متعالى وعلمه وحك

 وجعلنا من الماء كل شيء حي 
دالئنل قدرتنه وهني إنن ال المناء منن السنماء وجعلنه سنببا إلنبنات فانو ام ذكر هللا تعالى آية أخر  من 

الذي أن له بقدرته وحكته من السحاب ماء بقدر مبارًكا ور قًنا للعبناد وإحيناء لكنل شنيء ورحمنة مننه 
 سبحانه وتعالى بخلقه . 

أنواعنه  وأخرج هللا تعالى بالمطر  رًعا وشجًرا أخضًرا انم بعند ذلنك يخلنق فينه الحنب والامنر مختلفًنا
 كالنخل والعنب والرمان وال يتون .

  وجوب النظر والتامل في قدرة هللا تعالى
فني هنذه اآلينات بنراهين لنيمنان ودالئنل لقندرة هللا تعننالى وجنب علنى كنل مسنلم عاقنل أن يتتمنل فياننا 
وينظر في ملكنوت السنماوات واألر  حتنى يندرك قدرتنه وعظمتنه وبنديع صننعه سنبحانه وتعنالى   

 إيمانًا ويقينًا باهلل تعالى . في دادا 
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 دات : االفوائد واإلرش
 هللا خالق كل شيء   فاو رب كل شيء   لذا وجب أن يُعبد وحده دون سواه .  .1
 هللا قادر على كل شيء وعالم بكل شيء   حكيم في كل شيء .  .2
 فائدة النجوم هي اإلهتداء باا في السير   الكون مسخر لننسان .3
 ل العقل   إذ به يتم  إدراك ظواهر األمور وبواطناا .القرآن يحُث على إعما .4
 إعمال العقل يوصل إلى اإليمان .  .5
 اإليمان باهلل هو بمن لة الحياة والكفر به بماابة  الموت .  .6

 االستثمار السلوكي : 
 أنا أ من بتن هللا تعالى هو خالق كل شيء .  .1
  على أن أستمع عقلي في إدراك سّر  المخلوقات .2
 أن ي داد إيماني فعليَّ باستعمال العقل ... إذا أردت .3

 تطبيقات :  

 العقل نعمة عظيمة كيج ذلك .؟  .1
ذكرت اآليات بعًضا مما خلنق هللا فني هنذا الكنون هنل تعنرج آينات قرآنينة أخنر  تندل علنى أن هللا  .2

 تعالى هو الخالق .
 لنيمان براهين   أذكر بعضاا .  .3
 أبحث عن علماء أسلموا بسبب بحواام .  .4
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 المجال : من هدي القرآن لمحور : القرآنا

 اآلياتنص  صفات عباد الرحمن 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 

ْحَمن   بَنناُد الننرَّ َُ  َوع  يَن يَْمُشننوَن َعلَننى ااْل لُوَن قَننالُوا َسننالَ ْر   َهْونًننا َوإ َذا َخنناَطبَ الَّننذ   ًما ُاُم اْلَجنناه 
ْم ُسجَّ  يَن يَب يتُوَن ل َربّ ا  ْج َعنَّنا َعنَذاَب َجَاننََّم إ نَّ َعنَذابََاا  ًدا َوق يَاًما َوالَّذ  يَن يَقُولُنوَن َربَّنَنا اْصنر  َوالَّذ 

ا َوُمقَاًما  َكاَن َغَراًما  فُوا َولَْم يَْقتُنُروا َوَكناَن بَنْيَن  إ نََّاا َساَءْت ُمْستَقَرًّ يَن إ َذا أَْنفَقُوا لَْم يُْسر  َوالَّذ 
يَن الَ  َذل َك قََواًما  مَ  َع َّللاَّ  إ لًَاا َءاَخَر َوالَ يَْدُعوَن مَ  َوالَّذ  ُ إ الَّ ب ناْلَحّق  َوالَ  يَْقتُلُوَن النَّْفَس الَّت ي َحنرَّ  َّللاَّ

َمنْن  إ الَّ  يَُضاَعْج لَهُ اْلعََذاُب يَْوَم اْلق يَاَمة  َويَْخلُنْد ف ينه  ُمَاانًنا  َوَمْن يَْفعَْل َذل َك يَْلَق أَاَاًما  يَْ نُونَ 
ُ َغفُنوًرا َرح   ْم َحَسننَاٍت َوَكناَن َّللاَّ ُ َسنيّ ئَات ا  ُل َّللاَّ َل َعَمناًل َصنال ًحا فَتُولَئ نَك يُبَنّد   يًمنا تَاَب َوَءاَمَن َوَعم 

َل َصال ًحا فَإ نَّهُ يَتُوُب إ لَى َّللاَّ  َمتَابًا  يَن الَ  َوَمْن تَاَب َوَعم  ورَ  َوالَّذ  وا ب ناللَّْغو   يَْشَاُدوَن الن   َوإ َذا َمنر 
َراًما  وا ك  ا َوُعْميَانًنا َمر  وا َعلَْيَاا ُصمًّ ر  ْم لَْم يَخ  ُروا ب آيَات  َربّ ا  يَن إ َذا ذُّك  يَن يَقُولُنوَن   َوالَّذ  َوالَّنذ 

ةَ أَْعيٍُن َواْجعَْلنَا ل ْلمُ  يَّات نَا قُرَّ نَا َوذُّر  ْن أَْ َواج  أُولَئ َك يُْجنَ ْوَن اْلغُْرفَنةَ ب َمنا  تَّق يَن إ َماًما َربَّنَا َهْب لَنَا م 
يَّنةً َوَسناَلًما  ا َوُمقَاًمنا  َصبَُروا َويُلَقَّْوَن ف يَاا تَح  يَن ف يَانا َحُسننَْت ُمْسنتَقَرًّ ا يَْعبَنتُ ب ُكنْم قُنْل َمن َخال ند 

   77/  63الفرق ان :  اًماُدَعاُ ُكْم فَقَْد َكذَّْبتُْم فََسْوَج يَُكوُن ل  َ  َربّ ي لَْوالَ 
 

 

 بين يدي اآليات : 
هننذه اآليننات األخيننرة مننن سننورة الفرقننان تُبننر  ن عبنناَد الرحمننان ن بصننفاتام المميّنن ة   ومقومنناتام 
الخاصة   وكتنما هم خالصة البشرية في نااية المعركة الطويلة بين الاد  والضالل   بين البشنرية 

د  لاذه البشرية   وكتنما هم الامرة لذلك الجااد الشنا  الطوينل   الجاحدة والرسل الذين يحملون الا
 والع اء المريح لحملة الاد  فيما ال قوه من جحود وإعرا  . 

 التعريف بالسورة :   
 – 42ترتينب ن ولانا :   77  عندد آياتانا  70 – 69 – 68مكية منا عندا اآلينات  سورة الفرقان :

 .  25حج : ن لت سورة يس   رقم السورة في المص

 من أحكام التالوة : 
 

 الحكم الكلمة / الحرف

ا َوُمقَاًما  تَقَرًّ  إدغام ُمس 

 إدغام َوَمن  يَف عَل  
 قلقلة يَق تُُروا

 حركات  6مد  فَأُولَئِكَ 

 حركات  6 - 4 – 2مد  بِآيَاتِ 

يَانًا ا َوُعم   إدغام ُصمًّ

ةَ   تفخيم قُرَّ
 

 شرح المفردات
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 معناها الكلمة
 في سكينة ووقار نًاَهو  

 قوال يَْسلَمون به من اإلام قَالُوا َسالًما 

ًدا َوقِيَاًما  يَُصل ون ُسجَّ

 عذاب جانم كان ال ما ال يفار  صاحبه إِنَّ َعَذابََها َكاَن َغَراًما

ا َوُمقَاًما  تَقَرًّ  بئست مستقرا وموضع إقامة َساَءت  ُمس 

ِرفُوا روالَْم  لَم  يُس   يبذّ 

 يضيقوالَْم  م  يَق تُُروالَ 

 وسطا بين اإلسراج والتقتير َوَكاَن بَي َن َذِلَك قََواًما

 عقوبة شديدة يَل َق أَثَاًما

ورَ  َهُدوَن الزُّ  ال يشادون بالكذب والباطل الَ يَش 

 الكالم القبيح اللَّغ وِ 

وا ِكَراًما   مين أنفسام عن سماعه أو الم َمرُّ  شاركة فيه .معرضين عن اللغو ًمكر 

ا  وا َعلَي َه   ا ُص   مًّ لَ   م  يَِخ   رُّ
يَانًا    َوُعم 

أي لننم يْحنُننوا ر وسننام حننال سننماع اآليننات عميننا وال يبصننرون وال 
 صما وال يسمعون .

يُن   ةَ أَع   أعيننا . أي تقّر به قُرَّ

عَل نَا ِلل ُمتَِّقيَن إَِماًما  أي قدوة يقتد  بنا في الخير الذين آمنوا . َواج 

زَ  نَ يُج  فَةَ  و   الدرجة الرفيعة في الجنة ال غُر 

ا َوُمقَاًما تَقَرًّ  موضع استقرار وإقامة في الجنة . َحُسنَت  ُمس 

 ما يكترث وال يعتّد بكم وال يُبالي . يَع بَأُ بُِكم  َرب ِي

َف يَُكوُن ِلَزاًما  أي العذاب ال ما لغير الم منين فََسو 
 

   :يضاح والتحليل اإل
 الحمان إحد  عشرة صفة   هي :   صفات عباد

 والطاعة هلل  عالصفة األولى : التواض 
 . مه والخشية من عذابه وعقابهابالعلم باهلل والخوج منه والمعرفة بتحك كذل ويكون
  : الحلم والكالم الطي بالصفة الثانية 

يقابلوهم بماله بل يعفون  إساءتام باإلحسان   فإذا سفه عليام لمقابلوا  يءهم الجاال بالقول السّ ذافإذا آ
 ال ت يد شدة الجاهل عليه إال حلًما .  ويصفحون وال يقولون إال خيًرا كما كان رسول هللا 

 د ليالً الصفة الثالثة : ال  تهجُّ
ً هلل تعالى في جوج الليل بالقيالخالصة  أي العبادة ضبط معنى وأبعد أو ام للصَّالة   فإناا أكار خشوعا
 عن الرياء .

  الخوف من عذاب هللاالرابعة : الصفة 
  ألن عذاب جانم ال م دائم  أو قيامام أي أنام مع طاعتام مشفقون من عذاب هللا سواء في سجودهم

غير مفار  ورئس المستقر وبئس المقام   وهم يقولون ذلك عن علم   وإذا قالوه عن علم كانوا أعرج 
 بعظم قدر ما يطلبون فيكون ذلك أقرب إلى النجاح .

 اقتصادهم نموذج االعتدال والتوا ن   اقتصاد عباد الرحمان )لصفة الخامسة : ا 
  فاذه يطالب اإلنسان أال يفرط فياا حتى يضيع حقا آخر والمراد من النفقة نفقة الطاعات في المباحات

ي كل أو عياال   وأالّ يضيق أيًضا   حتى يُجيع العيال ويُفرط في الُشح   والحسن في ذلك هو القوام ف
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وسطاا   وهذه الوسطية خير لننسان أحد بحسب حاله وعياله وصبره على الكسب وخير األمور أو
 في دينه وصحته ودنياه وآخرته . 

  : البعد عن الش رك الصفة السادسة 
و عبادة غير هللا   وهو أكبر الجرائم   فال يجعلون معه في عبادتام شريكا أوهو عبادة أحد مع هللا 

 يخلصون له الطاعة والعبادة .آخر وغنما 
  : اجتناب القتلالصفة السابعة 

 حياة الذي هو أقدس حقو  اإلنسان خلق هللا وإهدار لحق ال ىوهو اعتداء عل وهو إ ها  النفس عمدا  
 عدم االقتراب من الزنىنة : مالصفة الثا 

لحقو    وإاارة وإشاعة األمرا    وهدم ا فال نا جريمة خطيرة ت دي إلى إختالط األنساب   
ًما .االعد  وات واألحقاد والبغضاء   لذلك كان مجّرد اإلقتراب منه مجرَّ
  عدم شهادتهم للزور وال اشتراكهم باللغو وتجنب الكذب والباطل:  التاسعةالصفة 

اللغو والكذب ونحوها   وال يشاد ال ور ماما كانت البواعث واألسباب    ر مجالسم ال يحضُ المسل
 ن ن تاب وحسنت حاله فتمره إلى هللا تعالىإ  لذا قال العلماء   : ن ال تقبل له شاادة أبدا و ألناا محرمة

  : قبول المواعظ والتفاعل مع آيات هللاالصفة العاشرة 
وال يتغافلون حتى يكونوا بمن لة من ال م   وه ذكروا آخرتام ومعادهأآن أو قرقرئ عليام القرفإذا 

 ة وقلوب مستوعبة . بآذان صاغية وُعيون مبصرة متفتحذكرهم بآيات هللايسمع   بل يُقبلون على من 
  : االبتهال إلى هللا تعالى ودعائهالصفة الحاديةعشرة 

وهم الذين يبتالون إلى هللا تعالى داعين أن ير قام  وجات صالحات و أوالدا م منين صالحين 
وتَُسر  بام نفوسام   ويْدُعون  أعينام بام خير   ويبتعدون عن الشر   تََقر  الاديين لنسالم يعملون مَ 

  أئمة يُقتد  بام في الخير .أيضا أن يجعلام هللا

 الفوائد واإلرشدات : 
 . بيان صفات عباد الرحمان .1
 في المشي والوقار. فضيلة التواضع والسكينة .2
 .  فضيلة رّد  السيئة بالحسنة والقول السليم من اإلام .3
 عذاب النار .فضل قيام الليل والخوج من  .4
 الدوام على العبادة . .5
 االعتدال والقصد في النفقة . فضيلة .6
 ُحْرمة الشرك وقتل النفس وال نا وأنّاا من أّماات الكبائر .7
 ان ما قبلاما .ياللجو إلى هللا تعالى والتوبة يمح .8
 التّرفُع عن اللّغو . .9
 االستعاذة باهلل من النار . .10
 تعظيم آيات هللا . .11
 أعلى منا ل الجنّة . ج اء عباد الرحمان  .12

 االستثمار السلوكي : 
 .  علياممتواضعًا مع جميع الخلق وال اتكبر ن كوأ أن .1
 أحافظ على صالتي واجتاد في قيام الليل ما استطعت . .2
 اقتصد في اإلنفا  في حياتي . .3
 أبتعد عن الذنوب وأكار من التوبية إلى هللا .  .4
 أشارك في اللغو . ال أشرك باهلل شيئًا   وال أشاد ال ور   وال .5
 أتفاعل مع آيات هللا . .6
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 تطبيقات :  

 .؟ ما هي صفات عباد الرحمان .1
 للوفاء صور واردة في اآليات   ما هي ؟  .2
 هل هناك صفات أخر  لعباد هللا   ما هي ؟  .3
 للدعاء فضائل كايرة   تكلم باختصار عن بعضاا . .4
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 المجال : من هدي القرآن المحور : القرآن

 اآلياتنص  في القرآن الكريم  الوصايا العشر

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 
َم َرب ُكْم َعلَْيُكمُ   -  :  -يقول هللا  نَدْين   وقُْل تَعَالَْوا أَتُْل َما َحرَّ ُكواْ ب ه  َشنْيئًا َوب اْلَوال  أاَلَّ تُْشر 
إ ْحَسانًا

 
ن إ ْملَـقٍ   ّ َوالَ تَْقتُلُواْ أَْولَـَدُكم م 

 
نَنْرُ قُُكْم َوإ يَّناُهمْ نَْحُن  

 
َ  َمنا   َوالَ تَْقَربُنوا اْلفَنَواح 

ْنَاا َوَمنا بََطننَ  َظَاَر م 
 
ُ إ الَّ ب ناْلَحّق    َم َّللاَّ َوالَ تَْقتُلُنواْ الننَّْفَس الَّت ني َحنرَّ

 
نـيُكْم ب نه      َذ ل ُكنْم َوصَّ

لَعَلَُّكْم تَْعق لُونَ 
 
   َّأَُشندَّهُ  َوالَ تَْقَربُوا َماَل اْليَت يم  إ ال ََ َي أَْحَسُن َحتَّى يَْبلُن ب الَّت ي ه 

 
َوأَْوفُنواْ  

يننَ اَن ب اْلق ْسننط   اْلَكْيننَل َواْلم 
 
الَ نَُكلّ ننُج نَْفًسننا إ الَّ ُوْسننعََاا  

 
لُوا َولَننْو َكنناَن َذا   َوإ َذا قُْلننتُْم فَاْعنند 

قُْربَى 
 
َوب عَْاد  َّللاَّ  أَْوفُوا ْ 

 
ـيُكْم ب ه    لَعَلَُّكْم تََذكَُّرونَ   َذ ل ُكْم َوصَّ

 
   نى نَر ط  َوأَنَّ َهنَذا ص 

ُمْستَق يًما فَاتَّب عُوهُ 
 
َ  ب ُكْم َعْن َسب يل ه    َّب عُواْ الس بَُل فَتَفَرَّ َوالَ تَت

 
نـيُكْم ب نه    لَعَلَُّكنْم   َذل ُكْم َوصَّ

تَتَّقُونَ 
 
   153 /151: األنعام . 

 
 

 بين يدي اآليات
قواعد يُبنى علياا المجتمع المسلم السليم   أمرنا هللا تعالى باا وأرشدنا إلياا   لنتخذ باا ... هي الوصايا

 إذا أردنا أن نكون من الفائ ين في الدنيا واآلخرة . 

 ام التالوة  من أحك
 

 الحكم الكلمة / الحرف

 قلقلة وتفخيم َوالَ تَق َربُوا

ـيُكم  بِهِ   مد حركتان   َوصَّ

َذكَُّرونَ   حركات 6 – 4 – 2 مد َِ
 

  شرح المفردات  
 معناها الكلمة

 اقرأ أتل

 فقر إمالق

 ما اشتد قُبحه   الكبائر والذنوب الفواحش

 والمقصود بلوغ سن الرشد قوته  أشده

 العدل القسط

 جمع سبيل وهي الطريق السبل

تََذكَُّرونَ 
 

 تتّعظون

 الّسبيل والطريق طِ اِصرَ 

قَ     التاءين   فتتفر    تخفيفا   أي تميلحدإفيه حذج  فَتَفَرَّ
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   :يضاح والتحليل اإل
 الوصية األولى : تحريم الشرك باهلل تعالى  

ب علينا أن نخصه وحده بالعبادة   وأن نترك جاوصانا هللا باا هي عدم اإلشراك به   فتو أول وصية
 الخرافات وأن نبتعد عن الّسحر والشَّعوذة .

 سان إلى الوالديناإلحالوصية الثانية : 
  ونابعة من باإلحسان إلى الوالدين ومعاملتام معاملة كريمة تليق بمفاهيماا بعدها مباشرة أمرنا 

الحب والعطج   بعدم إهانتاما وعقوقاما ألن ذلك ي ذياما   ولما فيه من مفاسد عظيمة في الدنيا 
 وعقاب في اآلخرة .

  الفقرقتل األوالد خشية تحريم الوصية الثالثة : 
األحفاد   و تبع ذلك بضرورة اإلحسان إلى األبناءألما أوصى ربنا تعالى بر الوالدين ومن في حكماما 
خشية الفقر فاهلل تعالى هو  –وهي عادة جاهلية  –فتوصى األباء بعدم قتل األوالد وخاصة البنات 

 الر ا  لجميع العباد .
  تحريم اقتراف الفواحشالوصية الرابعة : 

قبيحة سواء في الظاهر  هللا تعالى من اإلقتراب من الفواح  والكبائر واآلاام من أقوال وأفعالحذرنا 
 واقترافاا ؟ ! .المعلن أو الباطن السري   وقد ناانا بداية عن اإلقتراب من الفواح  فما بالك بفعلاا 

  تحريم قتل النفسالوصية الخامسة: 
على خلق  اا ألن ذلك جريمة كبر  في حق اإلنسانية واعتادءحّرم هللا تعالى قتل النفس واالعتداء علي

 هللا   وقتل النفس م منة كانت أو معاهدة ال يجو  شرًعا .
 ب المحافظة على مال اليتيموجوالوصية السادسة : 

ال يجو  أخذ شيء من أموال اليتامى   إال بما فيه مصلحة ونفع لام في حفظ المال وتنميته وحمايته 
واإلنقا  منه بحسب الحاجة   فتكل ما اليتامى ظلم واعتداء على حقو  الضعفاء  من المخاطر

 واستغالل لحاجتام وصغرهم
  إليفاء الكيل والميزان:  الثامنة و الوصية السابعة

فيه حفاظ على  عند البيع والشراءوعدل والبعد عن التطفيج في األخذ والعطاء لإتمام الكيلو المي ان با
ي العدل حال البيع والشراء بقدر  الحقو  المالية من الضياع بين الناس وعدم ظلمام لذلك وجب تحّر 
 المستطاع .

 العدل في القولالوصية التاسعة : 
بوجوب العدل والصد  في الشاادة أو الحكم أو الحديث   إذ به تصلح ش ون األمم  أوصانا هللا 

 له  عدة الحكم   ألن فيه إنصافًا للحق وإظااًرأواألفراد   والعدل هو أساس الًملك وركن العمران وقا
 ومن المعلوم أن اإلسالم هو دين الحق والعدل .

  الوفاء بالعهدالوصية العاشرة : 
لى عليه أو ما عاهد الناس به   ألنه يُوفّ ُر بين الناس الخير افي بما عاهد هللا تعيعلى المسلم أن ينج  و

 ترام المواعيد والوقت .والعطاء   ويحقّ ق معنى النظام واح
 واخيًرا :
وطريق اإلستقامة فتمر بإتباعه وعدم إتباع  الوصيا ببيان أن هذا هو مناج الحقهذه  ختم هللا 

عن دين هللا  نحراج  واإلختالج واإلإلىالتفرّ  ذات األهواء والظالالت في دي ذلك الطر  المختلفة
                                                                   راطه المستقيم .صو الحق ومناجه األمتل

 دات : االفوائد واإلرش
   وهي :تباعااينا بإلأرشدنا هللا تعالى إلى عشر وصايا ع

 . تحريم  الشرك .1
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 إلى الوالدين اإلحسان .2
 الوضية باألوالد  .3
 تحريم األقتراب من الفواخ  .4
 تحريم قتل النفس .5
 تحريم أكل مال اليتيم  .6
 ء في الكيلالوفا .7
 العدل في القول والفعل .8
 الوفاء بالعاد .9
 اتباع الضراط المستقيم .10

 نأعلي  :االستثمار السلوكي 

   ال أشرك باهلل تعالى . .1
 . إلى والدي سنَ حأ .2
 ال أقتل وال أكون سببا في قتل النفس .3
 .خد مال اليتيم بغير حق ألنه أمانة ال أ .4
 عاودي وفي القول و الكيل  أكون وفيا في .5
 اط هللا المستقيمرأتبع ص .6

 تطبيقات :  

 خ  الوصيا العشر بتسلوبك الخا  .ل .1
 اإلحسان إلى الوالدين واجب  فما هي النصو  األخر  التي تعرفاا وقد دلت على دلك ؟ .2
 ؟  فات الم منين . فكيج يكون دلكصالوفاء من  .3
 ؟ ماهي معلم الضراطالمستيم الذي أمرنا هللا تعالى باتباعه .4
 .  ؟ باما هللا تعالى   لماذ   وكيج اليتيم وماله أوضى  .5
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من هددي   المجال :
 النبوية السنة

 

 تهدفة سالكفاءات الم
 في نهاية هذا المجال تكون قادًرا على : 

  المقّررة استظاارا صحيحا . حاديث الشريفة األاستظاار 
 ْبر بكل مظاهره  ُ   تحّري  ُخلُق الك 
 .ومعرفة سعة فضل هللا تعالى ورحمته بعباده  
  ْبر بكل مظاهر  ُ  تجن ب ُخلُق الك 
  تجسيد مبدأ التكافل مع الغير 
  معرفة أار الص حبة في حياة اإلنسان 
 استشعار معية هللا   والل جوء إليه عند الحاجة 

 

 من هدي السنة
   أهمية الكسب الحالل    إن هللا طيب ...  ُْ
   سعة فضل هللا و عدله و قدرته تعالى  إن هللا كتب الحسنات  
  مال الم منين ..  وحدة الشعور بين الم منين   
  ..الناي عن التكبر    ال يدخل الجنة  
 .مال الجليس الصالح  الصحبة الصالحة والصحبة السيئة    
 إني أعلمك من كمال اإليمان   يا غالم    ....  
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 المجال : من هدي السنة المحور : الحديث
 نص الحديث أهمية الكسب الحالل

 

َ َطيّ نٌب الَ   :قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ   ْن أَب ي ُهَرْيَرةَ عَ  َ  يَْقبَنُل إ الَّ  أَي َاا النَّناُس إ نَّ َّللاَّ َطيّ بًنا َوإ نَّ َّللاَّ
نْن الطَّيّ بَنات  َوا ُسنُل ُكلُنوا م  ن يَن ب َما أََمَر ب ه  اْلُمْرَسل يَن فَقَاَل يَنا أَي َانا الر  ْعَملُنوا َصنال ًحا إ نّ ني أََمَر اْلُمْ م 

ُجن نْن َطيّ بَنات  َمنا َرَ ْقنَناُكْم اُنمَّ َذَكنَر الرَّ يَن آَمنُنوا ُكلُنوا م  ينُل ب َما تَْعَملُوَن َعل نيٌم َوقَناَل يَنا أَي َانا الَّنذ  َل يُط 
َحنَراٌم َوَمْشنَربُهُ َحنَراٌم َوَمْلبَُسنهُ  السَّفََر أَْشعََث أَْغبََر يَُمد  يََدْيه  إ لَنى السَّنَماء  يَنا َرّب  يَنا َرّب  َوَمْطعَُمنهُ 

َي ب اْلَحَرام  فَتَنَّى يُْستََجاُب ل َذل كَ   . رواه مسلم  َحَراٌم َوُغذ 
 

 بين يدي الحديث : 
ومبناني األحكنام   وعلينه العمندة فني تنناول  اإلسنالمالتي بنينت عليانا قواعند  األحاديثهذا الحديث من 

أعمَّ نفعَه وأعَظم في إيجاد المجتمع الم من الذي يحب  فيه الفرد ألخيه منا  الحالل وتجن ب الحرام   وما
ه   ويكره ألخيه ما يكره لنفسه   ويقج عند حدود الشَّنرع مكتفيًنا بنالحالل المبنارك الطينب   سيجّب لنف

 فيحيا هو وغيره في طمتنينة ورخاء . 

 صحابي راوي الحديث التعريف بال
بنتبي هرينرة  كنناه الرسنول   بناليمن  دوس قبيلة صخر الدوسي نسبة إلى  عبد الرحمن بنسيدنا هو 

غن وة خيبنر منع  وشنادفتسنلم عنام خيبنر   ل   قندم المديننة فني السننة السنابعة للاجنرة   ي  صحابي جل
أحفننظ الصننحابة   حتننى كننان بسنناولة الحفننظ    دعننا لننه النبنني اننم ال مننه المال مننة التامننة    النبنني 

 اوهنو بانذخمسنة آالج واالامائنة وأربنع وسنبعين حندياا   ي له روبذلك    له النبي للحديث   وشاد 
 .   دفن بالبقيع وُ المنورة المدينة ب هـ  57توفي سنة   رواية للحديث من أكبر الصحابة 

 

  كلمات شرح ال
 

 معناها الكلمة
َ َطي ِبٌ   أي من ه عن النقائ  إِنَّ َّللاَّ

 ال يقبل من األعمال واألموال إالّ ما كان حالالً خالًصا من المفسدة  بًاَطي ِ  يَق بَُل إِالَّ  الَ 

ِمنِيَن بَِم   ا أََم   َر بِ   ِه  أََم   َر ال ُم   ؤ 
َسِلينَ   ال ُمر 

 سوَّ بينام في الخطاب بوجوب أكل الحالل

عَثَ   جعد شعر الرأس لعدم تمشيطه أَش 

بَرَ   ج وجاادَغيَّر الغبار لون شعره لطول سفره في الطاعات كح أَغ 

تََجابُ  َِ  فَأَنَّى يُس   هذه صفته كانت من أين يستجاب لمن و كيج  لَهُ
  

 اإليضاح والتحليل : 
 الطي ب المقبول 

ن ا  فانو سنبحانه وتعنالى ال يقبنل منن العمنال إال منا كن تواالعتقنادايشمل األعمال واألمنوال واألقنوال 
ب   وال يقبل من األموال إال منا كنان طيبًنا حنالالً طيبًا طاهًرا من مفسدات األعمال كلاا كالرياء والعُج

ننُم الطَّيّ ننُب َواْلعََمننُل      وال يصننعد إليننه مننن الكننالم إال مننا كننان طيبًننا   قننال هللا تعننالى : إ لَْيننه  يَْصننعَُد اْلَكل 
ال ُح يَْرفَعُهُ   .   10ف اطر :  الصَّ
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كر   وعلنى ويظانر علنى لسنانه منن النذّ  والم من كله طيب قلبه وجسده بما يسكن في قلبه من اإليمنان 
 جوارحه من األعمال الصالحة التي هي امرة اإليمان . 

 كيف يكون العمل مقبوال طيبًا 
ه وحالله   وفي الحديث دلينل علنى أن العمنل  من أعظم ما يجعل عمل الم من طيبًا مقبوالً طيُّب ًمْطعَم 

 ل ويمنع قَبُوله . ال يُقبل إال بتكل الحالل   وأن الحرام يُفسد العم
نْن َطيّ بَنات  َمنا َرَ ْقنَناُكْم   إن هللا أمر الم منين بما أمر به المرسلين  فقال : يَن َءاَمنُنوا ُكلُنوا م  يَا أَي َانا الَّنذ 

َّ  إ ْن ُكْنتُْم إ يَّاهُ تَْعبُُدوَن     172البقرة :  َواْشُكُروا ّلِل 
 من أسباب إجابة الدعاء : 

رد السفر يقتضي إجابة الدعوة   فقد رو  أبو داود وابن ماجه والترمذي من حنديث مجإطالة السفر : 
قنال : انالث دعنوات مسنتجابات ال شنك فنيان    دعنوة المظلنوم   ودعنوة  عن النبي  أبي هريرة 

 واإلنكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء .  المسافر   ودعوة الوالد لولده 

 من آداب الدعاء :
 رو  اإلمام أحمد عن النبني إلى السماء :  مد  اليدين  :  إن هللا تعنالى حينّي كنريم   يسنتحي إذا

 . رفع الرجُل إليه أن يَُردَّهما صفًرا خائبتين 
  اإللحاح على هللا : . وذلك بتكرير ذكر ربوبيته سبحانه وتعالى وإعادة الّدعاء 
  : ع فني الحنرام مَمنا يمننع إجابنة الندعاء التوّسنأشار فني هنذا الحنديث إلنى انَّ ما يمنع إجابة الدعاء

 أكالً وشربًا ولبًسا وتغذية . 

 الفوائد واإلرشادات : 
 إن هللا طيب   .1
 عمال إال الطيّب .ال يقبل هللا تعالى من األ .2
 بُول الدعاء . تطييب المطعم والملبس شرط لقَ  .3
 الحر  على تغذية الجسم من الحالل .  .4
 الل . الحر  على إطعام األهل من الح .5
 التحقّق دائًما من توافر شروط الدعاء المقبول .  .6

 اإلستثمار السلوكي : 
 ب . يّ ال آكل إال طيبًا ألن هللا تعالى ال يقبل إال الطّ  .1
 إذا أردت أن يستجيب هللا لي في الدعاء فيجب ان يكون متكلي ومشربي وملبسي من حالل .  .2

 :  ات تطبيق
 ما الادج العام للحديث الشريج . .1
 النتائج المترتبة عن أكل الحرام ؟  ما .2
 المسافر دون غيره في عدم قبول الدعاء .  خ َّ النبي  لماذا .3
 أذكر شروط الدعاء المستجاب .  .4
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5.  

 المجال : من هدي السنة المحور : الحديث

 نص الحديث سعة فضل الله و عدله و قدرته 
 

ي َعننْن َربّ ننه  َعنن َّ َوَجننلَّ قَنناَل: ف يَمننا يَننرْ  َعننْن النَّب ننّي   َعننْن اْبننن  َعبَّنناٍس  َ َكتَننَب   و  قَنناَل إ نَّ َّللاَّ
ْنَدهُ  ُ لَهُ ع  لَةً فَنإ ْن ُهنَو اْلَحَسنَات  َوالسَّيّ ئَات  اُمَّ بَيََّن َذل َك فََمْن َهمَّ ب َحَسنٍَة فَلَْم يَْعَمْلَاا َكتَبََاا َّللاَّ َحَسنَةً َكام 

لََاا َكتَبَاَ  ْعٍج إ لَى أَْضعَاٍج َكا يَرةٍ َوَمْن َهنمَّ َهمَّ ب َاا فَعَم  ائَة  ض  ْنَدهُ َعْشَر َحَسنَاٍت إ لَى َسْبع  م  ُ لَهُ ع  ا َّللاَّ
لََاا َكتَبَاَ  لَةً فَإ ْن ُهَو َهمَّ ب َاا فَعَم  ْنَدهُ َحَسنَةً َكام  ُ لَهُ ع  ُ لَنهُ َسنيّ ئَ ب َسيّ ئٍَة فَلَْم يَْعَمْلَاا َكتَبََاا َّللاَّ نَدةً ا َّللاَّ  ةً َواح 

  رواه البخاري
 

 

 بين يدي الحديث : 
فو عن السيّئات   ويضع في ذلك مي انا ال عرحمة هللا واسعة وفَصله عميٌم   فاو يضاعج الحسنات وي

 يضلم به أحدا   وقد بيّن الحديث ذلك من خالل كتابة الحسنات والسيّئات . 
 صحابي راوي الحديث التعريف بال

منام التفسنير   ولند إحبنر الّمنة وفقياانا و م النبني بن عبد المطلنب بنن هاشنم بنن عن عبد هللا بن عباس
 هـ بالطائج. 68ن حديث   توفي سنة له ألفا وستمئة وستي يروببني هاشم قبل الاجرة باالث سنين   

 

 : كلمات شرح ال
 

 معناها الكلمة
 أراد وقصد   أو َشك مَّ هَ 

 و كبيرةأمعصية صغيرة كانت  سي ئة

 

 اإليضاح والتحليل 
 

َن الحديث عمل الحسنات والسيئات   والاّم بالحسنة والسيئة   وفيما يلي األنواع األربعة :   تضمَّ
 عمل الحسنات:
لاا العبند المن من لنه بانا عشنر حسننات   وذلنك ألنَّنه لنم يقنج بانا عنند الانّم  والعن م   بنل مكل حسنة ع

   ...  َمنْن َجناَء ب اْلَحَسننَة  فَلَنهُ َعْشنُر أَْماَال َانا  :  ىتعنال دان العمل   ودليل ذلنك قولنهأخرجاا إلى مي
 . 160األنعام : 

يَن يُْنف قُنوَن أَْمنَوالَُاْم    :العشر لمن شاء هللا أن يضاج له فندليلاا قولنه  ما المضاعفة علىأو َماَنُل الَّنذ 
نٌع ف ي َسب يل  َّللاَّ  َكَماَل  َحبٍَّة أَْنبَتَْت َسْبَع سَ  ُ َواس  ُج ل َمنْن يََشناُء َوَّللاَّ ُ يَُضناع  ائَنةُ َحبَّنٍة َوَّللاَّ نَاب َل ف ي ُكنّل  ُسنْنبُلٍَة م 

   261البقرة :    َعل يمٌ 

ومضاعفة الحسننات  ينادة علنى العشنر إنمنا تكنون بحسنب حسنن اإلسنالم   وكمنال اإلخنال  وفضنل 
 العمل وإيقاعه في محله المالئم . 
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الحسننات  ينادة  كتب سيئة منن غينر مضناعفة قنال ومضناعفةتُ سيئة يقترفاا العبد كل عمل السيئات  : 
اْلََانا َوُهنْم الَ يُْجن َمْن َجاَء ب السَّيّ ئَة  فَالَ وَ  ...    :من غير مضاعفة هللا  األنع ام :    يُْظلَُمنونَ  َ   إ الَّ م 

160 . 
 لفاعل   حيث أن : لكن السيئة تعظم أحيانًا بسبب شرج ال مان أو المكان أو ا

  . السيئة أعظم تحريًما عند هللا في األشار الحرم   لشرفاا عند هللا 
  . الخطيئة في الحرم أعظم لشرج المكان 
  السيئة من بع  عباد هللا أعظم   لشرج فاعلاا وقوة معرفته باهلل وقربه منه سبحانه وتعالى 
  : بالحسنات ُِ  الَهمُّ

د الخاطر   فمن هنمَّ بحسننة كتبانا هللا عننده حسننة الام  هو اإلرادة والقصد  وا لع م والتصميم   ال مجرَّ
واحدة   وذلنك ألن الانم  بالحسننة سنبب وبداينة إلنى عملانا   وسنبب الخينر خينر   وقند ورد تفسنير فني 

إذا تحندث  قنال : فيمنا يروينه عنن ربّ نه :  أن رسنول هللا  عن أبني هرينرة  رواه مس لمالحديث الذي 

 ن يعمل حسنة فتنا أكتباا له حسنة تبعبدي 
ُم بالسيئات :   الهَّ

جلني ن أن تركانا منن إن و البخ اريإذا همَّ العبد بسنيئة ولنم يعملانا   كتنب لنه حسننة كاملنة   وفني حنديث 

 لحسنة الكاملة   ألنه قصند عمنالً وهذا يدل على أن ترك العمل مقيد بكونه هلل تعالى   والتارك يستحق ا
بترك العمل السيء   أما من ترك السيئة بعند الانم بانا مخافنة المخلنوقين  إرضاء هللا  صالًحا   وهو

 أو رياء   فإنه ال يستحق أن تكتب له حسنة .
 اإلخالص سبٌب لقببول الطاعات : 

ترك المعصية هو األساس في ترتب الاواب   وكلما عظنم اإلخنال  كلمنا واإلخال  في فعل الطاعة 
 لاواب . تضاعج األجر وكار ا

 الفوائد واإلرشادات 
 هللا تعالى واسع الفضل . .1
 ال يظلم هللا تعالى عباده .2
 رحمة هللا بعباده الم منين واسعة   ومغفرته شاملة وعطاءه غير محدود . .3
 إال إذا صد  ذلك العمل بالنفيذ  ال ي اخذ هللا تعالى على حديث النفس والتفكير بالمعصية .4
 ر دائًما وأبًدا   لعله يكتب له أجره واوابه . على المسلم أن ينوي فعل الخي .5
  باا.اإلكاار من األعمال الطيبة التي أمرنا هللا تعالى  .6
 السيّئات.تجنب عمل  .7

 الفوائد واإلرشادات 
 تعالى.ذن هللا إب األجر والاوابأعمل الحسنات وأنوي القيام باا ولي في ذلك  .1
 فعلاا .  أجتنب السيئات وال أُْقب ُل على .2

 اتتطبيق
 إلى ماذا يدعو هذا الحديث الشريج ؟  .1
 ج اء من هم بحسنة فلم يعملاا ؟ ومن همَّ بحسنة وفعلاا ؟ . ما .2
 ما ج اء من همَّ بسيئة فلم يعملاا ؟ ومن همَّ بسيئة وفعلاا ؟  .3
 



 وتكنولوجيا علوم و السنة األولى ثانوي   جذع مشترك آداب                                                 الكتاب المدرسي

 عنابة -تي علي سيدي سالم ثانوية سدراإبراهيم نصير أستاذ علوم الشريعة                 

 

 المجال : من هدي السنة المحور : الحديث

 نص الحديث النهي عن التكبر 
 
 

ْن  قَاَل:  َعن  النّب ّي    عُودٍ َعْن  َعْبد  هللا ْبن  َمسْ  اْقَاُل َذّرةٍ م  الَ يَْدُخُل اْلَجنّةَ َمْن َكاَن ف ي قَْلب ه  م 
ْبرٍ  ّب أَْن يَُكوَن اَْوبُهُ َحَسنا  َونَْعلُهُ َحَسننَةً. قَناَل:  ك  نّب  قَاَل َرُجٌل: إ ّن الّرُجَل يُح  ينٌل يُح  إ ّن هللا َجم 

ْبُر: بَ   رواه مسلم .  َطُر اْلَحّق َوَغْمُط النّاس  اْلَجَماَل. اْلك 
     

 

 بين يدي الحديث : 
  فال يجو  لننسان أن يتّصج به   وهذا الحديث يبيّن لنا خطر التكبّنر  الكبرياء من صفات الخالق 

 على الناس   وانَّ مصير المتكبرين هو ناُر جانم والعياذ باهلل .
 صحابي راوي الحديث التعريف بال

عبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبيب أبو عبد الرحمن الاذلي المكي المااجري البندري   كنان منن  هو
وقد روي له امانمئة وأربعين حدياا   تنوفي بالمديننة سننة   مة   مناقبه كايرةالسابقين األولين   فقيه األ

 هـ ودفن باا .  32

 : كلمات شرح ال
 

 معناها الكلمة
 لو نمقدار من ا ِمث قَالُ 

ة    أصغر النّمل َذرَّ

 االحتقار والتعالي ِكب ر  

 دفع الحق وإنكاره . بطر

 االحتقار والتعالي غمط
 

 يضاح والتحليلاإل

الجنّة اليدخلاا من كان في قلبه ماقال ذّرة من كبر   ألن هللا تعالى تحريم الجنة على المتكبرين : 
 وال يعترفون بالحق وأصحابه . حّرماا على من يغمطون الناس حقوقام ويحتقرونام

الكبرياء ردائ والعظمة إ اري فمن نا عني    :: قال هللا  قال رسول هللا : الكبرياء هلل تعالى 
 رواه أبو داود . واحد مناما قذفته في النار 

فالمرء الذي يحب أن يكون اوبه حسنًا ونعله كذلك وال يجعل ذلك من : حسن المظهر ليس من الكبر
 .ي التكبّر   فإن ذلك يستحسنه ربَّنا سبجانه وتعالى دوع

فاو يحب التجمل ويحب ت يّن العبد في ايابه وفي بدنه وفي جميع ش ونه   : جميل يحب الجمال  هللاُ 
ألن التجمل يجذب القلوب إلى اإلنسان ويحبّبه إلى الناس   بخالج التشّوه الذي يكون فيه اإلنسان قبيح 

 المظار . 
خال  مطلوب في شريعتنا   قبل جمال المظار   فكن جميال في جمال األ: مال األخالقال تنس ج

 بدنك وفي سلوكك مع الناس حتى يحبوك . 
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 الفوائد واإلرشادات : 
 . تحريم الكبر .1
 .مظاهر الكبر كايرة   مناا بَْطر الحق وَغْمُط الناس . .2
 ج اء المتكبّرين دخول النار . .3
 .  وبجمال البدن والاالحر  على  .4
 .  خال  والّسلوكمن الجمال جمال األ .5
 هللا تعالى جميل يحب الجمال . .6

 اإلستثمار السلوكي : 
 ن الكبرياء من صفات هللا تعالى .ألبر على أحد   كتال آ .1
 تجّمل ما استطعت   ألن هللا جميل يحب الجمال .أأحسن هيئتي و .2

 تطبيق : 
 إلى ماذا يدعو هذا الحديث الشريج . .1
 تكبّرين ؟ ما ج اء الم .2
 الجمال جمال الباطن والمظار كيج ذلك ؟ .  .3
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 المجال : من هدي السنة المحور : الحديث

 نص الحديث وحدة الشعور بين المؤمنين 
 

ننيٍر  ْم  : قَنناَل: قَنناَل َرُسننوُل َّللاَّ   َعننْن الن ْعَمننان  ْبننن  بَش  ا  ْم َوتَننَراُحم  ه  ن يَن ف نني تَننَواّد  َماَننُل اْلُمننْ م 

ىَوتَ  ْنهُ ُعْضٌو تََداَعى لَهُ َسائ ُر اْلَجَسد  ب السََّار  َواْلُحمَّ ْم َماَُل اْلَجَسد  إ َذا اْشتََكى م   رواه مسلم. عَاُطف ا 
 

 

 بين يدي الحديث : 
  والمسنلم يشنعر بمنا يشنعر بنه إخواننه   فيفنرح لفنرحام الم منون جسد واحد فام يد علنى منن سنواهم 

حقيقنة األخنوة والمحبنة فني هللا   والحنديث النذي بنين أيندينا يظانر لننا هنذا  ويح ن لح نام   وهذه هني
 المفاوم لألخوة في هللا 

 صحابي راوي الحديث التعريف بال
أربعننة عشرشننارا مننن   كننان أّول مولننود لألنصننار   بعنند األنصنناري هننو النعمننان بننن بشننير بننن سننعد 
ْم  وبق امَّ الاجرة   جعله واليًا على الكوفة   65سننة  ي فياا إلى إمارة ي يند بنن معاوينة   مناتعلى ح 

 ا .وأربعة عشرة حديا  وكان شاعرا وخطيبا   رو  له مائة  هـ

 : كلمات شرح ال
 

 معناها الكلمة
ِهم    من المودة   و هي األلفة والمحبة والتواصل. تََواد ِ

 من الرحمة : بمعنى  الشفقة والرقق . تََراُحِمِهم  

 . التعاطج : وهو إعانة بعضام بعًضا كما يُعطج الاَّوب تقوية لهمن  تَعَاُطِفِهم  

 هي المر   : و من الشكاية اش تََكى
 

 يضاح والتحليلاإل

 المؤمنون متوادون ومتحابون: 
تصافحوا يذهب    :كالتّ اُور والتاادي   قال رسول هللا لمراد به التواصل الجالب للمحبة ا دالتواد

 رواه مالك   وتذهب الشَّحناُء ا الغل وتاادوا تحابو

 : المؤمنون متراحمون 
 إ نََّما يرحم الم منون بعضام بعًضا بتخوة اإليمان ال بسبب شيء آخر لقوله تعالى : ن أالتارحم هو 

نَُن إ ْخَوةُ ُ فَتَْصل ُحوا بَْيَن  أََخَوْيُكمْ اْلُمْوم 
 
َ لَعَلَُّكْم  َواتَّقُواْ    تُْرَحُمونَ َّللاَّ

 
     : 10الحجرات  . 

  رواه البخاري  َمْن الَ يَْرَحْم الَ يُْرَحمْ    :وقال رسول هللا 

َن اْلَولَد  َما  . فَقَاَل:  يُقَبُّل اْلَحَسنَ  َعْن أَب ي ُهَرْيَرةَ أَّن األَْقَرَع ْبَن َحاب ٍس أَْبَصَر النّب ّي  إ ّن ل ي َعَشَرةً م 
ْنُامْ  داً م   . مسلم و   رواه البخاري إ نّهُ َمْن الَ َيْرَحْم الَ يُْرَحمْ    : قَاَل َرُسوُل َّللّا  . فَ  قَبّْلُت َواح 

 :  المؤمنون متعاطفون
 المالي واالجتماعي ...إعانة الم منين بعضام بعًضا بالادايا والتعاون والتكافل  التعاطج هو

 : المؤمنون جسد واحد
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وكل فرد منام بالنسبة للمجموع كالعضو بالنسبة للجسد   كالجسد  الواحد    المسلمون في مجموعام
ن الجسد إذا مر  منه عضو تتلم له باقي األعضاء   فكذلك  الم منون إذا أصاب واحدا منام أوكما 

 مصيبة شعر بتلماا الباقون   فسعوا بما فيام من العواطج لدفع األلم عنه وجلب الخير إليه . 

 الفوائد واإلرشادات : 
 . ون كالجسد الواحدالمسلم .1
 .التواد  والتراحم والتعاطج من أبر  صفات الم منين .2
 ن لح ن بعضام ويفرحون لفرحام .والم منون يح ن .3

 عليَّ أن اإلستثمار السلوكي : 
 . أكوَن متعاطفا مع إخواني في هللا واحبائي وأصدقائي . .1
 أبذل كل األسباب للمحافظة على العالقات األخوية مع المسلمين . .2

 تطبيق : 
 ؟  إلى ماذا يدعو هذا الحديث الشريج .1
 ما هي صفات الم منين في هذا الحديث ؟ .  .2
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 المجال : من هدي السنة المحور : الحديث

  نص الحديث الصحبة الصالحة والصحبة

 

نل  اْلَجل نيس  الّصنال ح  َو الّسنوْ  َماَنلُ  قَناَل:    َعنن  النّب نّي  األشنعري   َعْن أَب ي ُموَسىَ  ء   َكَحام 
نَد  ْننهُ  َوإ ّمنا أَْن تَج  يََك  َوإ ّما أَْن تَْبتَناَع م  ْسك   إ ّما أَْن يُْحذ  ُل اْلم  . فََحام  ير  ْسك  َونَاف خ  اْلك  يحناً اْلم  ْننهُ ر  م 

يحاً َخب ياَةً  َد ر  َ  ا يَابََك  َوإ ّما أَْن تَج  ير   إ ّما أَْن يُْحر   مسلم . و البخاري  رواه َطيّبَةً. َونَاف ُخ اْلك 

     

 بين يدي الحديث : 
 عيننك علنى شنن ون ديننك ودنينناك يُ الصنحبة   الصنالحة مطلننب إسنالمي   ألن الصناحب قنند يكنون مّمننن 

 ونافخ الكير . الجليسين ومالاما بحامل المسك أو ممن يقودك إلى الاالك   لذلك صّور النبي 
 صحابي راوي الحديث التعريف بال

وأفقاانم أهل البصرة أقرأ  األشعري التميمي أبو موسى ار  ضبن سليم بن ح  ن قيسعبد هللا ب هو
 فني  عاند عمنر ن  الكوفنةن   ولنَي إمنارة في الّدين   ولم يكن أحد من الصحابة أحسن منه صنوتا 

 .بالكوفة  هـ 50سنة  توفي    360 االامائة وستون  حاديث من األ له روي

 : كلمات شرح ال
 

 اهامعن الكلمة
 بائع المسك . َحاِمِل ال ِمس كِ 

 آلة لنفخ النّار وإشعالاا . ال ِكيرِ 

ِذيَكَ   يعطيك يُح 

 تشتري تَب تَاعَ 

 كرياة ومنتنة . َخبِيثَةً 
 

 يضاح والتحليلاإل

ما أروعه من معنى وما أجمله من تصوير   تتجلى فيه روعة البيان   صورةً حيةً صادقةً للجليس   
 صالح وأخر  للجليس السيء نجسدها فيما يلي .صورة للجليس ال

سعد بصحبته   إنه ُعّدة في الرخاء و ينة في لسته وتاهو الذي تنعم بمج: الجليس الصالح ومنافعه
ببائع المسك والطيب الذي إَما أن ياديك وإما أن تجد عنده رائحة طيبة  الشدة   وقد شبّاه النبي 

 .  فتنت معه في ريح دائم وسعادة غامرة
أما الجليس السوء فليس هناك أبلَ من تشبياه بالحّداد   الذي : وأضراره  ( طالحسيء ) الالجليس ال

لم يحرقك بناره أحرقك بالشرر المتطاير   فصحبته  . ينفخ بكيره   فتنت معه في خسارة دائمة   فإن 
 هم  دائم وح ن وال م .

 الفوائد واإلرشادات : 
 ذ  بمجالسته في الدين والدنيا .الناي عن مجالسة من يُتت .1
 الترغيب في مجالسة من يُنتفع بمجالسته . .2
 بيان من لة الصاحب الصالح وفضله .  .3
 التحذير من الصاحب السيء وبيان خطره . .4
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 اإلستثمار السلوكي : 
 ال أصاحب إال م منًا . .1
 أتجنب صحبة األشرار والمفسدين . .2

 تطبيق : 
 ؟ إلى ماذا يدعو هذا الحديث الشريج  .1
الحة ؟ ما هي  .2  . فوائد الّصحبة الصَّ
 ما هي مفاسد وأضرار الص حبة السيئة ؟ .  .3
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 المجال : من هدي السنة المحور : الحديث
 نص الحديث اإليمان من كمال

 
 

َكل َمناٍت اْحفَنْظ  ُم إ نّ ني أَُعلّ ُمنكَ يَنا ُغنالَ  :  : يَْوًما فَقَالَ َعْن اْبن  َعبَّاٍس قَاَل ُكْنُت َخْلَج َرُسول  َّللاَّ  
نْ  َ َوإ َذا اْسننتَعَْنَت فَاْسننتَع  ننْدهُ تَُجاَهننَك إ َذا َسننتَْلَت فَاْسننتَْل َّللاَّ َ تَج  َ يَْحفَْظننَك اْحفَننْظ َّللاَّ ب نناّلِلَّ  َواْعلَننْم أَنَّ  َّللاَّ

ةَ لَْو اْجتََمعَْت َعلَى أَْن يَْنفَعُنوَك ُُ األْ  ُ لَنَك َولَنْو اْجتََمعُنوا  ب َشنْيءٍ  ب َشنْيٍء لَنْم يَْنفَعُنوَك إ الَّ مَّ قَنْد َكتَبَنهُ َّللاَّ
وكَ  وَك إ الَّ  َعلَننى أَْن يَُضننر  ُ َعلَْيننَك ُرف عَننْت األْ  ب َشننْيٍء قَننْد َكتَبَننهُ  ب َشننْيٍء لَننْم يَُضننر  ُم َوَجفَّننْت الَ ْقننَُ َّللاَّ

   رواه الترمذي. .ُُ  الص ُحج
 

 

 بين يدي الحديث : 
تندبّرت هنذا  حتنى قنال أحند العلمناء     منور الندين أهّم ة من أديث يتضمن وصايا وقواعد كليهذا الح
دُت أطيُ    فوا أسفي من الجال باذا الحديث   وقلَّة  التفام لمعناه الحديث   .   فتدهشني وك 
 : كلمات شرح ال

 

 معناها الكلمة
  َ فَظ  َّللاَّ  اعرج حدوده وقج عندها . اح 

َك  فَظ   أهلك   ودينك ودنياك .يصونك ويحميك في نفسك و  يَح 

 أي تجده معك بالحفظ والتتييد   والنصرة والمعونة حياما كنت . تَُجاَهَك  

ق الَمُ  َِ َر كل شيء في علم هللا تعالى  و ُرفِعَت  األَ  نتاىإتركت الكتابة باا   والمراد أنه قد قّد 

 َوَجفَّت  الصُُّحفُ 
للوح المحفنوظ   وجفافاننا : المنراد بالصنحج منا كتنب فينه مقنادير المخلوقنات كنا

 نتااء األمر واستقراره   فال تبديل فياا وال تغيير .إ

 

 يضاح والتحليلاإل

حريًصا أن  رسول هللا كان : بتوجي األمة ، وتنشئة الجيل المؤمن المثالي :  اهتمام النبي 
خلفه ابن عمه عبد في نفوس الم منين   وخاصة الشاب منام   حيث أرج مّرةً يغرس القعيدة السليمة 

  فوجه إليه تلك النصائح الرائعة   التي من شتناا أن تجعل المسلم يلت م رضي هللا عنهما  هللا بن عباس 

 أوامر هللا تعالى   ويستمد العون والنصرة منه وحده . 
 الت م أوامر هللا تعالى   فقج عند حدوده وال تقرباا   وقم بما فر  عليك وال: احفظ هللا يحفظك 

ا نااك عنه   وحيناا ستر  كيج يحفظ هللا تعالى عليك دينك   ويص ون عقيدتك تتااون به   وابتعد عمَّ
 من ال يَ   ويقيك من هواجس النفس األمارة بالسوء . 

من حفظ هللا تعالى كان معه   يُعينه وينصره ويحميه وي يده   ويوفقه   نصرة هللا تعالى وتأييده : 
تعالى نصره  جتناب نواهيه   فمن أطاع هللاإى وتتييده مرتبطان بطاعة أوامره وولكن نصرة هللا تعال

  وأيده   ومن عصاه خذله وأذله .
ه سبحانه يُطلب العطاء   وبه فمنه وحد: التوجه إلى هللا تعالى وحده بتاالستعانة واالدعاء والسؤال 

  غاث ويستعان   فال يستل سواه   وال يستمد العون من غيره .يست
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ن ال يمل العطاء:  من كمال التوحيد ترك س ال الناس   وأن يطلب المسلم من هللا وحده في السؤال مم 
ْن فَْضل ه   ن   ألنه سبحانه هو الذي ألحَّ على عباده أن يستلوه فقال : تكل ش َ م  النساء :   َواْستَلُوا َّللاَّ
32  . 

ما تكون بالقوي القادر   والعبد يحتاج إلى اإلعانة في كل االستعانة إن: االستعانة بالقوي الذي ال يُغ لَب
ا غيره فعاجٌ  عن   ن يدفع عن نفسه ضًرا أكبير وصغير   وال قادر على ذلك إال هللا سبحانه   أمَّ

 أو يجلب لاا تفعًا .
يه وحده عتماد عل تعالى وتتييده   واإلبحفظ هللا بعد الاقة اإليمان بالقضاء والقدر سكينة واطمئنان :  

نه يعلم أن النفع والضّر بإرادة هللا   وإنما في كل الش ون   ال يُبالي العبد الم من بما يُدبّره الخلق   أل
ةَ َلْو اْجتََمعَْت َعلَى ُُ َواْعلَْم أَنَّ األْ     :العباد أسباب لينالوا الاواب أو يستحقوا العقاب   حيث قال  مَّ

وكَ  َيْنفَعُوَك إ الَّ ب َشْيٍء لَْم أَْن يَْنَفعُوَك  ُ لََك َوَلْو اْجتََمعُوا َعلَى أَْن يَُضر  ب َشْيٍء لَْم  ب َشْيٍء قَْد َكتََبهُ َّللاَّ
وَك إ الَّ  ُ َعلَْيكَ  يَُضر  ُ ب ُضّرٍ فَالَ َوإ ْن   وقوله تعالى :   ب َشْيٍء قَْد َكتَبَهُ َّللاَّ َج لَهُ إ الَّ  َيْمَسْسَك َّللاَّ ُهَو  َكاش 

يرٌ َوإ     17األنعام :    ْن يَْمَسْسَك ب َخْيٍر َفُاَو َعلَى ُكّل  َشْيٍء قَد 
وٌم   ال ينال المرَء منه تُ بعد ما ابت أن النفع والضّر قَدٌر محاإليمان بالقضاء والقدر شجاعة وإقدام : 

ليقل الحق ولو ن يندفع إلى ما أمره هللا به   وأأنه مصيبة   فعلى الم من  إال ما سبق في علم هللا 
 على نفسه   وال يخاج في هللا لومة الئم . 

قد تتوالى على اإلنسان مصائب ومجحن ويتعر  لصنوج البالء   حتى يصل إلى الفرج مع الكرب: 
ختيار من هللا سبحانه بنفسه فيقع في الكرب .. وكل ذلك إن تجعل الح ن والغم يتخذان أحال من شتناا 

متحان صبر واحتسب   ولم يضجر ى الجنة بجدارة   فإذا نجح في اإلقه إل  وحتى يَُشّق الم من طري
ذلك بقضاء هللا تعالى وقدره   فرضي به واطمتنت إليه نفسه   تداركته ك أن كل رولم ييتس   وأد

عناية هللا تعالى   فكشج ما به من غّم    واْجلَْت من نفسه كل ح ن   وخلَّصته من كل ضيق   وكان 
 خرة . ن والفو  العظيم في الدنيا واآلبيالنصر الم

 الفوائد واإلرشادات : 
 هللا يحفظه في نفسه . كل من يحفظ .1
ُر الَخْلُق إال بما كتبه هللا .  .2  الخير كل ه بيد هللا   وال يُض 
 جتناب نواهيه .إحفظ هللا تبارك وتعالى يكون بالت ام أوامره و .3
 واالستعانة به . اللجوء إلى هللا تبارك وتعالى يكوُن بس اله  .4
 ال بد من الرضا بقضاء هللا تعالى وقدره .  .5
 مر بالمعروج والناي عن المنكر . وجوب القيام بالطاعات وترك المنكرات   واأل .6

 اإلستثمار السلوكي : 
 أحفظ هللا حتى يحفظني ويكون معي .  .1
 أ من بتن هللا هو الم يد والناصر والمعين   فال أستل غيره .  .2
  تعالى أّوالً . أستعين باهلل .3
 بالقضاء والقدر فيه سكينة واطمئنان .  أدرك أن اإليمان  .4
 موري . أأتوكل على هللا في كّل   .5

 تطبيق : 
 ما من لة هذا الحديث في اإلسالم ؟ .  .1
ْدهُ تَُجاَهَك    :وضح معنى قوله  .2 َ تَج     اْحفَْظ َّللاَّ
َ إ َذا َستَْلَت فَاْستَْل    :ما  المقصود بقوله  .3  ؟ . َّللاَّ
ْن ب اّلِلَّ     :ما  المقصود بقوله  .4  ؟ . َوإ َذا اْستَعَْنَت فَاْستَع 
 وضح حقيقة   قدر هللا تعالى   في ضوء الحديث الشريج .  .5
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 ماذا يجب على الم من تجاه المفاوم الحقيقي لقدر هللا تبارك وتعالى ؟ .  .6
 ماذا يجب عليك في حال الشّدة والكرب ؟ .  .7
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القيم  : لالمجا
 لتعبدية اإلميانية

 تهدفة سالكفاءات الم
 في نهاية هذا المجال تكون قادًرا على : 

 ىتوظيج الدالئل الكونية لالستدالل على وجود هللا تعال . 
 تمال آاار اإليمان في الحياة  
 تقوية الصلة باهلل تعالى من خالل معرفة مظاهر معينة في التَّتدب معه . 
 ع للعبادة   والغاية مناا   وتمي  شعائرها الكبر  معرفة المعنى الواس

 . وما تنطوي عليه من أسرار
 تميي  أنواع الحكم الشرعي  ومعرفة الغاية من التكليج وشروطه . 
 . استشعار معيَّة هللا   واللجوء إليه عند الحاجة 

 

  اإليمانية والتعبُّدّيةالقيم 
  تعالى هللا ووحدانية الكون يشاد بوجود  
  اإليمان في حياة الفرد والمجتمعأار  
 تعالى أدب الم من مع هللا  
  في اإلسالمالعبادة  
 الحكم الشرعي وشروط التكليج 
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 المجال : القيم اإليمانية والتعبدية المحور : العقيدة

 نص المؤطر الكون يشهد بوجود الله تعالى ووحدانيته

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 

ن يَن   -   : -هللا يقول  َل ل تَْعلَُموا َعَدَد الّس  يَاًء َواْلقََمَر نُوًرا َوقَدََّرهُ َمنَا   ي َجعََل الشَّْمَس ض  ُهَو الَّذ 
َساَب  ُ َذل َك إ الَّ َواْلح  ُل اآلْ  َما َخلََق َّللاَّ ار  ج  اللَّْينل  َوالنََّانإ نَّ ف ني اْخنت الَ  يَات  ل قَْوٍم يَْعلَُمنونَ ب اْلَحّق  يُفَّص 

ُ ف ي السََّمَوات  َواالْ   06/  05 :يونس  يَاٍت ل قَْوٍم يَتَّقُونَ ْر   آلَ َُ َوَما َخلََق َّللاَّ
 

 

   تمهيد :

مليون كلم   وهو البعد المناسب لتايئنة البيئنة الصنالحة لحيناة  150تبعد األر  عن الشمس بمقدار 
اة   ولنو بعندت الشنمس أكانر منن ذلنك اإلنسان علياا   إذ لو اقتربت األر  من ذلك ألنعندمت الحين
 م له خالق حكيم  ؟ .أألصاب األر  التجمد   فال هذا التنظيم الدقيق نشت مصادفة 

  شرح الكلمات  :   
 

 معناها الكلمة
 الضياء هو الذي ينباق مباشرة من جسم مشتعل مضيء بذاته . ِضيَاًء  

 حين يسقط الضياء على القمر ينعكس نوًرا . نُوًرا

ُل اآل يَاِت  يُ   يظار لكم براهين عظمته في الكون . فَص ِ

تِالَِف اللَّي ِل َوالنََّهارِ   تعاقب الليل والناار   أو اختالج الظلمة والن ور . اخ 

 

 وجود الخالق حقيقة ثابتة : 
ومنا  اإليمان بوجود هللا حقيقة مقّررة في فطنرة اإلنسنان مننذ ُخلنق كمنا نن  الحنديث الصنحيح   : 

 متفق عليه .  من مولود إال ويولد على الفطرة   فتبواه ياودانه وينصرانه ويمجسانه 
ومن األمور المتفق عليانا أن كنل شنيء لنه علّنة تُوجنُدهُ   أو صنانع يصننعه  فنإذا نظنر اإلنسنان إلنى  
نٍد  الكون واستعر  ما فيه من كائنات حصل له علم ضروري بتن هنذه الكائننات ال بند لانا منن ُموج 

 أوجدها .
 ما المقصود بالفطرة ؟ وما دور الوالدين في تنشئة األبناء على اإليمان ؟ . التقويم : 

 العلم يوصل إلى اإليمان بوجود الله وبوحدانيته :  
أي  عالم يبحث عن الحقلئق يجد نفسه في هذا الوجود في عالم ال حنّد لنه ن يسنوده نظنام دقينق ن وال 

ا مع نفسه  وعلمه   إالَّ أن يخر ساجًدا للقدرة اإللاينة التني أوجندت هنذا يجد بعد تتمله إذا كان مخلصً 
الكون العظيم   كمنا يندرك أننه لنو كنان فني السنماوات واألر  آلانة غينر هللا سنبحانه وتعنالى تندبر 

ُ لَفََسنَدتَا فَُسن ش وناما الختلَّ نظاماما قال تعالى :  َمنا َءال َانةٌ إ الَّ َّللاَّ ْبَحاَن َّللاَّ  َرّب  اْلعَنْر   لَنْو َكناَن ف يا 
فُوَن  ا يَص   .   22األنبياء :  َعمَّ

وقد سّجل القرآن أن العلم يُامر اإليمان   حيث حصر خشية هللا على وجااا األكمل في العلمناء فقنال  
يٌ  َغفُوٌر    :هللا  َ َع   ه  اْلعُلََماُء إ نَّ َّللاَّ بَاد  ْن ع  َ م   .  28ف اطر :  إ نََّما يَْخَشى َّللاَّ
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 منكرو وجود الله والردِّ عليهم :    
ُمنكرو وجود هللا عن الذين  لم يعترفوا بوجود إله لاذا الكون أصنالً   فقنال : األولنون مننام :   إنمنا 
نحن بطون تدفع وأر  تبلع ومنا يالكننا إالَّ الندَّهر     أي أنانم اّدعنوا أنَّ كنل شنيء يمشني بمحن  

 ود خالق يخلق أو صانع يصنع . الّصدفة وال ضرورة لوج
أمننا المعاصننرون منننام مننن يعلّلننون نشننوء الكننون ووجننود الحينناة بتعلننيالت فاسنندة   كايننًرا مننا ظاننر 
بطالناا واضًحا لكل ذي عقنل سنليم   حينث  عمنوا أن الخلنق تطنّور فني رحلنة طويلنة وجناء نتيجنة 

عم بعضنام أن الطبيعنة هني التني تفاعالت معيّنة   وقنالوا أن هنذا الكنون بمنا فينه وجند صندفة ! وين 
 تخلق المخلوقات . 

  فا الء أغمضوا أعيننام عنن دالئنل التوحيند فني هنذا الكنون البنديع   التني يقنول هللا تعنالى عنانا : 
ْم َءايَات نَا ف ي األْ  يا  ْم َحتَّى يَتَبَيََّن لَُاْم أَنَّهُ اْلَحنق  أََولَنْم يَْكنج  ب رَ َسنُر  ا  بّ نَك أَنَّنهُ َعلَنى ُكنّل  َشنْيٍء فَا   َوف ي أَْنفُس 

يٌد   .   53فصلت :  َشا 
لكنام استكبروا عن الحق   وما ذلك إال بسنبب فسناد الفطنرة فنيام وضنياع عقنولام   حينث نسنوا أن 
القول بالصدفة ينافي البداهة العقلية ! وعميت أبصارهم عّما يلمسونه منن حقيقنة سناطعة فني أنفسنام 

 فوا عند العالم المادي المحسوس واتخذوه إلًاا من دون هللا تعالى . وفي الكون واآلفا    فوق
 ما الذي يدفع المالحدة إلى إنكار وجود هللا ؟ وهل ُحَحجام مقنعة ؟ التقويم : 

 التنبيه القرآني إلى أن اإلتقان في الكون دليٌل على وجود الله :  
  أن هذا القرآن كالم هللا   لمنا يقنج علينه  يشعر من يقرأ آيات القرآن المتعلقة بخلق الكون واإلنسان

نَي تَُمنر  َمنرَّ السَّنَحاب  ُصنْنَع َّللاَّ   من إتقان الخالق   فقد هللا تعالى :  نَدةً َوه  بَناَل تَْحَسنبَُاا َجام  َوتََر  اْلج 
ي أَتْقََن ُكلَّ َشْيٍء إ نَّهُ َخب يٌر ب َما تَْفعَلُوَن   .  88النمل :   الَّذ 

مخلو  بدقة متناهية ال حندود لانا   ومّمنا يُنبّ اننا إلنى عظمنة الخنالق فني إتقاننه لخالقنه هنو فكل شيء 
َوالسَّننَماَء بَنَْينَاَهننا ب تَْيننٍد َوإ نَّننا   سننعة هننذا الكننون المترامنني األطننراج الننذي قننال عنننه القننرآن الكننريم : 

عُوَن  نُدونَ  لَُموس  نْن ُكنّل  َشنْيٍء َخلَْقنَنا َ ْوَجنْين  لَعَلَُّكنْم تَنَذكَُّروَن وَ  َواالْرَ  فََرْشنَاَها فَنن ْعَم اْلَماه    م 
 .  49/ 47الذاريات : 

نب  اإلنسنان  فمن يتفّكر في عظمة هذا الكون   ير  نفسه شيئًا في هذا الوجود الالّمحدود والذي يكس 
 التميّ  هو عبوديته لرب العالمين 

 ووحدانيته في خلقه لاذا الكون   مع الشرح . اذكر آيتين تدالَّن على عظمة هللا التقويم : 

 االستثمار السلوكي :  

 شيء بإتقان وتقدير دقيق . كل  الذي خلق يجب علينا أن ال نغفل عن حقيقة الخالق   1
إذا ما أقررنا بتنه تعالى وجدب علينا طاعته في كل ما أمر وناى   وشكره على نعمه التني ال تحصنى   2

 بعبادته . 

 تطبيقات :  
 تالج الليل والناار من دالئل عظمة هللا في هذا الكون   كيج ذلك ؟ اخ  1
 اإللحاد هو إنكار وجود هللا فكيج تتصور هذا الكون بدون خالق وال مسيّر ؟ .   2

 للبحث : 
كتنب سنيرة أأدلة وجود هللا في القرآن كانت سببا في دخول عدد منن العلمناء المعاصنرين إلنى اإلسنالم 

 كتشافاتام العلمية الم كدة للحقائق القرآنية ؟ .إد أحد العلماء الذين بع
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 المجال : القيم اإليمانية والتعبدية المحور : العقيدة

 النص المؤطر أثر اإليمان في حياة الفرد والمجتمع

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 

َ وَ   -   : -قال هللا  يَن َءاَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ يًدايَا أَي َاا الَّذ    . 70األحزاب :   قُولُوا قَْوالً َسد 
 

 

 :  تمهيد
ن أبحاًننا عننن السننعادة   ويرينندون أن يعيشننوا حينناتام بسننكينة النننفس   وطمانينننة القلننب و يلاننث الننناس

 يغمر جوانحام ... فما هو الطريق إلى السعادة الحقيقية ؟ يتمتعوا باألمن الداخلي 

  شرح الكلمات  :   
 

 معناها الكلمة
 َ  اعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته   حتى ال يحل عليكم غضب  . اتَّقُوا َّللاَّ

الً َسِديًدا  أي قولوا قوالً صادقًا وصوابًا قَو 

 

 محتوى اإليمان :  
َن ب ناهلل   َوَمالَئ َكت نه    َوُكتُب نه     بقولنه :  المقصود بمحتو  اإليمان أركانه التي بيناا النبي  أَْن تُنْ م 

ه  َوَشننّره  وَ  . وتفصننيل  م  ن ح  جير جبري    ال  ذي رواه مس  لم ُرُسننل ه    َواْليَننْوم  اآلخننر  َوتُننْ مَن ب اْلقَننَدر  َخْيننر 

 أركان اإليمان كما يلي :
 بتن يجعل الم من يشعر بتن هللا يراقبه في أفعاله .اإليمان باهلل : 

 أن المالئكة معه تحصي عليه أعماله .  يجعل الم من يستحي من معصية هللا لعلمهاإليمان بالمالئكة : 
 يجعل الم من يعت  بكالم هللا ويتقرب إليه بتالوته والعمل به . اإليمان بالكتب : 

فيتخننذهم أسننوة  يجعننل المنن من يننتنس بتخبننارهم وسننيرهم السننيما سننيرة المصننطفى اإليم  ان بالرس  ل : 
 وقدوة 

 خير ليلقى اوابه في الجنة . ينّمي في ننفس الم من حب الاإليمان باليوم اآلخر : 
 يجعل نفس الم من ترضى وتصبر .اإليمان بالقدر : 

  أُثر اإليمان في حياة الفرد :

 إذا استقر اإليمان في قلب أحد أامر صفات حميدة قل أن تجدها في غيره   ومن هذه اآلاار : 
ْمنَننا بَن نني َءاَدَم َوَحَمْلنَنناُهْم ف نني اْلبَننّر  َولَقَننْد َكرَّ   يقننول هللا تعننالى :  أوال : اإليم  ان وكرام  ة اإلنس  ان :

يالً  ْن َخلَْقنَا تَْفض  مَّ ْلنَاُهْم َعلَى َكا يٍر م  َن الطَّيّ بَات  َوفَضَّ  .  70اإلسراء :   َواْلبَْحر  َوَرَ ْقنَاُهْم م 
تحسننن فاإلنسننان مخلننو  كننريٌم عننند هللا   خلقننه فنني أحسننن تقننويم   وكّرمننه أعظننم تكننريم   واننّورهُ ف

صورته   وأسجد به مالئكته   وسّخر لنه منا فني السنماوات ومنا فني األر  ... لنذلك يْعتنّ  المن من 
 نتسابه إلى هللا تعالى   وارتباطه بكّل ما في الوجود   فيحيى ع ي  النّفس عالّي الّرأس .إب
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نفسنني فنني فقنندان السننعادة مننن قلننب المننرء   يعننني حلننول القلننق واالضننطراب الاإليم  ان والس  عادة : 
نسنان بغينر إيمنان مخلنو  ضنعيج   إذا اإلشخصه   فيجتمع عليه الانم والحن ن واألر  والّسنار   ف

ْنَسناَن ُخل نَق َهلُوًعنا أصابه شر ج ع   قنال تعنالى :   َوإ َذا َمسَّنهُ  إ َذا َمسَّنهُ الشَّنر  َجُ وًعنا إ نَّ اإل 
 .   22/  19المعارج :   إ الَّ اْلُمَصلّ يَن ...  اْلَخْيُر َمنُوًعا 

فالسعادة شيء معنوي ال ينر  بنالعين المجنردة   وال تحتوينه الخن ائن   وال يشنتري بالندينار  وهني 
 نشراح صدر وراحة ضمير .إشيء يشعر به الم من بين جوانحه ؛ صفاء نفس   وطمتنينة قلب   و

هللا   ألنننه رأ  فنني الكننون أاننر  المنن من بنناهلل أدرك سننّر الوجننود   فتحننبثالثً  ا : اإليم  ان وح  ب هللا : 
اإلبداع واإلتقان   فتحبه حبًا يفو  حنّب اإلنسنان ألبوينه وأوالده   بنل وحتنى لنفسنه   وأحنب كنل منا 
يجيء من ق بَله وكل ما يُحب ه سبحانه   أحب القرآن الذي أن لنه وحتنى لنفسنه   وأحنب كنل منا يجنيء 

لنذي أن لنه ليخنرج النناس منن الظلمنات إلنى الننور   من ق بله وكنل منا يُحب نه سنبحانه   أحنب القنرآن ا
الذي أرسله رحمة للعالمين   وأحّب كل إنسان من أهل الخير والصالح الذي يحنب ام  وأحب النبي 
 ويحبّونه .

اإليمنان هنو التصنديق المن دي إلنى الطمتنيننة   ولنن العبند إذا آمنن من النفسي : رابعًا : اإليمان واأل
يَن َءاَمنُوا َولَْم يَْلب ُسوا إ يَمانَُاْم ب ُظْلٍم أُولَئ َك لَُاُم اأْلَْمنُن َوُهنْم ُمْاتَنُدوَن    :قال  صار في آمان هللا   الَّذ 

  : 82األنعام . 
ن يَن ل يَنْ َداُدوا إ يَمانًنا َمنَع إ يَمنان   وقال : تعالى أيًضا :  ينَةَ ف ني قُلُنوب  اْلُمنْ م  ي أَْننَ َل السَّنك  َّ  ُهَو الَّنذ  ْم َوّلِل  ا 

يًما ُ َعل يًما َحك   .  4الفتح :   ُجنُوُد السََّمَوات  َوااْلْر   َوَكاَن َّللاَّ
بين هللا سبحانه وتعالى أن اإليمان هو الذي  يجعنل اإلنسنان  خامًسا : اإليمان والثبات في الشدائد : 

ال حنول وال وقنوة إال بناهلل  ل : اابتًا في وجه الشدائد لن الم من لما تحّل به نكبات أو مشكالت يقنو
   وينردد  إنننا هلل وإنننا إلينه راجعننون   وحسننبنا هللا ونعننم الوكينل  وإذا بقلبننه عننامُر بالطمتنينننة 
و السكينة   لذلك فالم منون هنم أصنبر النناس علنى النبالء   وأابنتام فني الشندائد   ألننم عرفنوا منن  

 ام   وتجارب نافعة لدينام ودنياهم .لُطج ربّ ام أن هذه الشدائد دروس قيّمة ل
نايناًرا أمنا شندائد الحيناة وقند إوأما الذين تخلو قلوبام من اإليمان فام أشد  النناس ج ًعنا   وأسنرعام 

َ َعلَنى َحنْرٍج فَنإ ْن  وصفام القنرآن الكنريم هنذا النمنوذج منن النّناس فقنال :  نَن النَّناس  َمنْن يَْعبُنُد َّللاَّ َوم 
نَر الند ْنيَا َواآلْ  أََصابَهُ َخْيرٌ  نه  َخس  نَرةَ َذل نَك ُهنَو اْلُخْسنَراُن اْطَمتَنَّ ب ه  َوإ ْن أََصنابَتْهُ ف تْنَنةٌ اْنقَلَنَب َعلَنى َوْجا  خ 

 .  11الحج :  اْلُمب يُن 
 لذلك فال عجب نجد االنتحار أكار ما يكون في البيئات التي ضعُج التدي ن عنده أبنائاا أو فقدوه . 

 عدد آاار اإليمان على المسلم ؟ واشرح كل واحدة مناا في سطرين .  التقويم :

 أثر اإليمان في حياة المجتمع :  
ألقننو  ال لألفضننل واألعلننم   وهننو مجتمننع تافننه   ل هن الحينناة فيننمجتمننع بننال إيمننان مجتمننُع غابننة   أل

يَن َكفَُروا يَتََمتَّ  غايات أهله ال تتجاو  شاواتام   قال تعالى :  ْنعَناُم َوالَّذ  َُ عُوَن َويَنتُْكلُوَن َكَمنا تَتُْكنُل األْ
 . 12محمج :  َوالنَّاُر َماًْو  لَُاْم 

 ومن هنا جاءت الحاجة الملحة للحديث عن اإليمان وآااره في المجتمع   والتي مناا : 
 الدين واألخال  عنصران متال منان متماسنكان   لنذلك حنّدد الرسنول  أوال : اإليمان واألخالق : 
  فنناألخال  مرتبطننة باإليمننان    إنمننا بعاننت ألتمننم مكننارم األخننال   الغايننة مننن رسننالته بقولننه : 

وهللا ال ينن من وهللا ال ينن من قيننل مننن يننا    :وضننعفاا دليننل علننى ضننعج اإليمننان   كمننا فنني قولننه 
ا منا تكنون والبوائنق هني الشنرور مامنا كاننت   غالبًن رسول هللا ؟ قال : الذي ال يآمن جاُره بوائقه 

أخالقية   وعليه فإن فالح المن من منرتبط بندمج الجاننب التعبندي منع الجاننب األخالقني فني اإلسنالم 
نُوَن   وهذا ما جاء واضًحا في قوله تعالى :  يَن ُهنْم ف ني َصنالَ  قَْد أَْفلََح اْلُمْ م  نعُوَن الَّنذ  ْم َخاش   ت ا 

ُضوَن  يَن ُهْم َعن  اللَّْغو  ُمْعر  لُوَن  َوالَّذ  َكاة  فَناع  يَن ُهْم ل ل َّ ْم َحناف ُظوَن  َوالَّذ  ا  يَن ُهنْم ل فُنُروج   َوالَّنذ 
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يَن  ننْم أْو َمننا َملََكننْت أَْيَمننانُُاْم فَننإ نَُّاْم َغْيننُر َملُننوم  ا  ننَك فَتُولَئ ننَك ُهننُم  إ الَّ َعلَننى أَْ َواج  فََمننن  اْبتَغَننى َوَراَء َذل 
يَن ُهْم  اْلعَاُدوَن  ْم َراُعوَن  َوالَّذ  ه  ْم َوَعْاد  ْم يَُحاف ُظوَن  ألََمانَات ا  يَن ُهْم َعلَى َصلََوات ا  أُولَئ نَك  َوالَّذ 

اُوَن  اُوَن اْلف ْرَدْوَس ُهْم ف يَاا َخال ُدوَن   ُهُم اْلَوار  يَن يَر   .   11/  1المؤمنون  :   الَّذ 
مننل بإيحنناء ينبعننث مننن داخلننه ال سننوًطا يسننوقه مننن المنن من يننندفع إلننى العثانيً  ا : اإليم  ان واإلنت  اج : 

الخارج   ذلنك الباعنث هنو اإليمنان بناهلل وإدراك أّن مامتنه هني عمنارة األر    فنالم من ينوقن أن 
السعادة في اآلخرة والنجاح في الندنيا موقوفنان علنى العمنل    ألن الجننة ليسنت جن اء ألهنل الفنراغ 

اْتُُموَهننا ب َمننا ُكْنننتُْم  لعمننل واإلتقننان : والكسننالى والبطننالين   بننل ألهننل الجننّد وا َوت ْلننَك اْلَجنَّننةُ الَّت نني أُور 
 . 72الزخرف :  تَْعَملُوَن 

إننا في عصر اضطربت فيه اآلراء   واختلطت فيه األهواء   وال شنك أن ثالثًا اإليمان واإلصالح : 
الح وال إصننالح ألحننوال   فنننحن نننوقن أنننه ال صنن الننذي يبعننث علننى اإلصننالح هننو اإليمننان بنناهلل 

 الخلق أجمعنين   إال منن منطلنق اإلٌيمنان بخنالق الخلنق والعنالم بمنا يُصنلح شن ونام   قنال تعنالى : 
ُدور   وا قَْولَُكْم أَو  اْجَاُروا ب ه  إ نَّهُ َعل يٌم ب َذات  الص  ر  يُج اْلَخب ينُر  َوأَس    أاَلَ يَْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَّط 

 .  14/  13:  الملك
ولو تتملنا آيات القرآن ؛ لوجدناها تربط بين اإليمنان واإلصنالح   وتجعنل اإليمنان مقدمنة لنه وسنابقًا 

نا يَنتْت يَنَُّكْم ُرُسنٌل  عليه   ألنه ال يمكن إصالح بغير الُمنطلنق اإليمناني   قنال تعنالى :  يَنا بَن ني َءاَدَم إ مَّ
ْنُكْم يَقُص وَن َعلَْيُكْم َءايَ  ْم َوالَ ُهْم يَْحَ نُوَن  فََمن  اتَّقَى َوأَْصلََح فَالَ  ات يم   .   35األعراف :    َخْوٌج َعلَْيا 

 ة وتقواه . يتَمر قلبه بخشغَ فال ينبعث إلى اإلصالح إال من اتقى هللا   و
 ذكر أمالة على ذلك . أما هي آاار اإليمان على المجتمع ؟  التقويم : 

 االستثمار السلوكي : 
 ما دمُت م منًا باهلل و خالقي فال بد أن تظار آاار إيماني في سلوكي اليومي .  .1
لغاينة التني منن أجلانا بُعنَث نبيننا صنلى هللا علّى أن أتصج باألخال  الحسنة التي باا أُحقّ ق ا .2

 .   عليه وسلم

 تطبيقات :  

 ما  الفر  بين الم من والفاسق والمنافق .؟  .1
 ما هي أركان اإليمان ؟ . .2

 حث : للب

 اكتب بحاًا تربط فيه بين اإليمان وهذا الحديث . إنما بعات ألتمم مكارم األخال     :قال 
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 المجال : القيم اإليمانية والتعبدية المحور : العقيدة

 اآلياتنص   آدب المؤمن مع الله

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 

  ََوقَاًرا  َما لَُكْم ال  َّ ُ َسنْبَع َسنَمَواٍت  َوقَْد َخلَقَُكْم أَْطَواًرا  تَْرُجوَن ّلِل  أَلَنْم تَنَرْوا َكْينَج َخلَنَق َّللاَّ
بَاقًا    .  14/  13نوح  :     ط 

 

 

 : تمهيد 

كملاا   إذ أن ن األدب ن هنو اجتمناع خصنال الخينر فني العبند   ألننه اعظم المنا ل وأمن من لة األدب 
دب   بل ال يتصنج أا يُحمد قوال وفعالً   واألدب مع هللا أصل كل األخذ بمكارم األخال    واستعمال م

َم ن األ  دب مع هللا ن أحد بتدب إن ُعد 

 شرح المفردات  
 

 معناها الكلمة
ِ َوقَاًرا الَ  ُجوَن ّلِِلَّ  ال تخافون عظمة هللا وسلطانه –أياا القوم  –مالكم  تَر 

  

عننُد البند للمسننلم  . وجووب التوبدب موع اللوه تعوالى :      1 ُُ  أن ينظنر إلنى منا هلل تعنالى علينه منن ن عَنم ال ُت

م  أمنه    وحينانا إوال تحصى     يجنب علينه أن يتنادَّب معنه سنبحانه كتنفته من ساعة علوقه نطفةً في ًرح 
ل ه   وبجوارحه بتسخيرها في طاعتنه ؛ إذ لنيس منن األدب يشكره بلسانه بحمده والاّناء عليه بما هو أهف

فَناْذُكُرون ي أَْذُكنْرُكْم َواْشنُكُروا ل ني  عم وجحنود فضنل المننعم   وهللا سنبحانه يقنول : في شيء كفران الن
 . 152البقرة :  َوالَ تَْكفُُرون   

 كيج يكون النظر إلى صفات هللا سببًا في تتدب الم من مع هللا سبحانه وتعالى ؟ التقويم : 

ربَّه على نعمه وحياءه مننه تعنالى عنند الَمينل  إلنى  عن شكر المسلم . لماذا التبدب مع الله تعالى ؟ : 2

معصيته   وصد  اإلنابة إليه   والتوّكل عليه   ورجناء  رحمتنه   والخنوج منن نقمتنه   وحسنن الظنّن 
به في إنجا  وعده وإنقاذ وعيده فيمن يشاء من عباده   وهو أدبه مع هللا   وبقدر تمسنكه بنه ومحافظتنه 

 قامه وتسمو مكانته   فيصبح من اهل والية هللا ورعايته   ومحّط رحمته ؟.عليه تعلو درجته ويرتفع م
 لماذا كان التادب ال ًما مه هللا ؟ وما هي المرتبة التي يصلاا الم دبون مع هللا ؟ .التقويم : 

أحسن النناس خلقًنا   وأكنرمام وأتقناهم    كان النبي  مع الله تعالى  : . من صور تبّدب الرسول  3

يٍم  الذي قال مادًحا إياه :   مع هللا سبحانه  خاصة  .4الق لم :  َوإ نََّك لَعَلى ُخلٍُق َعظ 
نه كان عبًدا هلل شكوًرا   حيث قام بواجب الشكر على أكمل وجه   وامتانل ألمنر أ ومن كريم أخالقه 

لفطَّنُر قندماه   فقلنت يقوم من الليل حتنى ا فتقول : كان النبي    رضي هللا عنه اربه   حيث تروي عائشة 

  ُ أفنال أكنون عبنًدا فقنال : تصنع هذا ينا رسنول هللا وقند ُغفنر لنك منا تقندم منن ذنبنك ومنا تنتخر ؟  مَ له ل 
 مسلم . رواه البخاري و شكوًرا 
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وهللا  فيقنول :  ورغم أنَّه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تتخر   إال أنه كان أشد النناس خوفًنا منن هللا 
  هلل واتقاكم له إني ألخشاكم 
: ألَن أقننول  بننتخال  القننرآن كننان يحننب ذكننر هللا وينتمر بننه ويحننّث عليننه   حيننث قننال  ومنن تخل قننه 

 رواه مسلم   سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا وهللا اكبر أحّب إليَّ مما طلعت عليه الشمس 
  وعده بالجنة ؟ .يكار قيام الليل رغم أن هللا لماذا كان الرسول التقويم : 

 . من مظاهر التبدب مع الله تعالى :  4
بننإخال  النيننة هلل فنني كننل عمننل نقننوم بننه   فاألعمننال الدنيويننة المباحننة تنقلننب بالنيَّننات أوال اإلخ  الص : 

 أخرجه الحاكم . أخل  دينَك يكفيك العمُل القليل    :الطيبة إلى عبادات   لذلك قال رسول هللا 
والعقوبنة  مي هو نقي  اإلخال    فإنه إذا داخَل العبنادات قلَبََانا إلنى أعمنال توجنب اللَّنوأما الرياء الذ
ْلُمَصلّ يَن  قال تعالى :  يَن ُهنْم َعنْن َصنالَ  فََوْيٌل ل  ْم َسناُهوَن الَّنذ  يَن ُهنْم يُنَراُءوَن  ت ا  َويَْمنَعُنوَن  الَّنذ 

 . 07/  04الماعون :   اْلَماُعونَ 
الم من إذ نظر إلى قُوته وجاا ضعيفة محدودة   أما إذا نظر إلى قدرة هللا فإنه يجدها وكل  : ثانيا : الت

قُنْل لَنْن  ال حّد لاا   لذلك فاو دائًما يفو  أمنوره إلنى هللا ويتوّكنل علينه فني كنل شنيء   قنال تعنالى  

يبَنَا إ الَّ  ُ لَنَا ُهَو َمْوالَ  يُص  نُوَن وْ  فَْليَتََوكَّل  اْلمُ نَا َوَعلَى َّللاَّ  َما َكتََب َّللاَّ  . 51التوبة :   م 
لو أنكم تتوكلّون على هللا حق توكله لر قكم كما يرُ   الطينر تغندو خماًصنا وتعنود بطانًنا    :وقال 
  نروناا   حتى الذين ال ي منون باهلل وال يتوّكلون عليه يُ منون بتّن هناك قوة وراء قنواهم   لكننام يفّس 

   باهلل ؟  وغير ذلك ... فكيج بالمسلم وهو يُ منبالطبيعة 
ولكن التوكل على هللا ال يعني التخاذل والكسل   بل البد من األخذ باألسباب ؛ فقد جاء رجل إلى النبني 

  أرسل ناقتي و أتوكل   فقنال النبني  :وأراد أن يترك ناقته فقال  :  أعقلانا وتوكنل  أي أربطانا
 أوال .

ب من األدب  مع هللا أن يصبر العبند علنى منا أصنابه وال يجن ع   ألننه يعلنم أن منا النذي ر : ثالثًا : الص 

ابٌ  أانى عليه بتحسن الاناء ألنه صبر     44ص :   إ نَّا َوَجْدنَاهُ َصاب ًرا ن ْعَم اْلعَْبُد إ نَّهُ أَوَّ

ُ    َواْلعَْصر     :وحكم هللا بالخسران على من لم يكن من أهل الصبر وقال  ْنَساَن لَف ي ُخْسٍر إ نَّ ااْل

   ْبر ال َحات  َوتََواَصْوا ب اْلَحّق  َوتََواَصْوا ب الصَّ لُوا الصَّ يَن َءاَمنُوا َوَعم     3/  01العصر :    إ الَّ الَّذ 
ْبر  َوالصَّالَ     :وقرن الصبر بالصالة فقال :  ينُوا ب الصَّ  .   45البقرة :   ة  َواْستَع 

 .م ُخلق الصبر ونعم الصابرون فنع
نانم ومنا يملكنون هلل   ومنا هنم أن اإليمان يُعلمانم الشكر ُخلق من أخال  الم منين   ألرابعًا : الشكر : 

فيه من نعم هو من فضل هللا   فكيج ال يشكرون ؟ ويعلّمام انام إذا شكروا هللا فإنما يشنكرون ألنفسنام 
ننْن َطيّ بَننات  َمننا    :غننني عنننام قننال ؛ ألن خينر الشننكر يعننود إلننيام   وهللا  يَن َءاَمنُننوا ُكلُننوا م  يَاأَي َاننا الَّننذ 

َّ  إ ْن ُكْنتُْم إ يَّاهُ تَْعبُُدونَ   . 172البقرة :   َرَ ْقنَاُكْم َواْشُكُروا ّلِل 
َّ  َوَمْن يَْشُكْر فَ    :قال  ْكَمةَ أَن  اْشُكْر ّلِل  َ َغن ني  َولَقَْد َءاتَْينَا لُْقَماَن اْلح  ه  َوَمْن َكفَنَر فَنإ نَّ َّللاَّ إ نََّما يَْشُكُر ل نَْفس 

يٌد   . 12 لقمان  :  َحم 
ينظننر المسننلم إلننى شنندة بطنن  ربننه   وإلننى سننرعة حسننابه فيتَّقيننه بطاعتننه   وبعنندم خامًس  ا : الخ  وف : 

ج العناج  للنرّب معصيته   فيكون هذا أدبًنا مننه منع هللا   إذ لنيس منن األدب أن يتعنّر  العبند الضنعي
يٌد إ نَّ    :الع ي  القادر بالمعصية والظلم . قال  يندُ  بَْطَ  َربّ َك لََشد  ُئ َويُع  الب روج :   إ نَّهُ ُهَو يُْبد 

12  /13   . 
فالخوج من هللا سبحانه يتناسب مع قوة اإليمان باهلل  وكلّما قوي اإليمان قنوي الخنوج منن هللا   وكلمنا 

 معه الخوج من هللا . اإليمان ضعجضعج 
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من لوا م األدب مع هللا أن ال ترجو أحًدا سواه   وذلك بتن ترجو الدار اآلخنرة وكنل سادًسا: الرجاء : 
 ما يُقرب إلياا من قول أو عمل .

والرجنناء بخننالج التمنننّي  الننذي هننو أن تتمنننى شننيء عظيًمننا دون أن تفّكننر فنني دفننع الننامن  كننان تتمنننى 
رجنناء مننا    أو أن تتمنننّى النجنناة مننن النننار دون أن تتّقياننا   لننذلك ربننط هللا  الجنننة دون أن تعمننل لاننا

بَناَدة  َربّ نه  أََحنًدا  اَء َربّ ه  فَْليَْعَمْل َعَمالً َصال ًحا َوالَ فََمْن َكاَن يَْرُجوا ل قَ    :عنده بالعمل   فقال  ْك ب ع  يُْشنر 
   : 110الكهف . 

ي يريد الوصول لمرتبة معينة فنال يتمننى بنل يرجنو  لنذلك كنان السنعي فالتمني بضاعة الحمقى  أما الذ
ٌن فَتُولَئ ننَك َكنناَن َسننْعيُُاْم    :مرافقننا للرجنناء   قننال  ننَرةَ َوَسننعَى لََاننا َسننْعيََاا َوُهننَو ُمننْ م  َوَمننْن أََراَد اآلخ 

 . 19اإلسراء  :   َمْشُكوًرا 
ما يتمتع به المنرء منن أدب وإيمنان   والحيناء منن هللا  الحياء دليل صاد  على مقدارسابعًا : الحياء : 

 اننه قنال ألصنحابه : أ أعلى درجات الحياء   بعندم التقصنير فني طاعتنه   وقند روي عنن الرسنول 
لنيس  فقنالوا ينا رسنول هللا   إنّنا لنسنتحي منن هللا والحمند هلل  قنال :  حقَّ الحيناء  استحيوا من هللا 

هللا حقَّ الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حو    وتذك ر المنوت  كذلك ولكن االستحياء من
  ُ والمراد  لى   ومن أراد اآلخرة ترك  ينة الدنيا   فمن فعل ذلك فقد استحيا من هللا حق الحياء والب 

أن يحفننظ اإلنسننان سننمعه وبصننره ولسننانه إال فنني طاعننة هللا   وأن يكننون متكلننه ومشننربه مننن الننر   
 ل . الحال

إذ ليس من األدب أن يسيء المنرء الظنن بناهلل فيعصنيه ويخنرج عنن طاعتنه ثامنًا : حسن الظن باهلل : 
ا تَْعَملُوَن    :غير مّطلٌع عليه ويقول : قال  هويظن أن مَّ َ الَ يَْعلَُم َكا يًرا م  ْن َظنَْنتُْم أَنَّ َّللاَّ َوَذل ُكنْم  َولَك 

ي َظنَْنتُْم ب   يَن َظن ُكُم الَّذ  ر  َن اْلَخاس     23/  22فصلت :   َربّ ُكْم أَْرَداُكْم فَتَْصبَْحتُْم م 
كما أنه ليس من األدب مع هللا أن يتقينه المنرء ويطيعنه ويظنن أن غينر مجا ينه بحسنن عملنه   وال هنو 

نْن َذَكنٍر أَْو أُْناَنى َوُهنوَ  يقنول:  قابل منه طاعته وعبادته   وهو  نَل َصنال ًحا م  ٌن فَلَنُْحي يَنَّنهُ  َمنْن َعم  ُمنْ م 
يَنَُّاْم أَْجَرُهْم ب تَْحَسن  َما َكانُوا يَْعَملُوَن   .  97النح  :   َحيَاةً َطيّ بَةً َولَنَْج  

:  ومن األدب مع هللا في اليمين    الحلج   أن ال تُقسم إالّ بنه سنبحانه   لقولنه تاسعًا : القَسَُّم باهلل : 
 باهلل أو ليصمت  من كان حالفًا فيحلج  إذ ال  يصح الحلج بتي شيء من مخلوقات هللا  أما هللا  

 تجلّت قدرته فله أن يحلج بما شاء من مخلوقاته ومن حلج باهلل عليه أن ال يحنث في يمنه .
 ما هي اآلداب الواجبة نحو هللا تعالى ؟ أذكرها مع االستشااد بدليل عن  كل مناا . التقويم : 

 لسلوكي : االستثمار ا
 أشكر هللا خالقي على نعمه   وأن أستحي منه تعالى عندما تُحداني نفسي بالمعصية . .  .1
 أتوكل على هللا في كل شون حياتي   وأن أخاج نقمته   وأحسن الظن به سبحانه ..  .2
 ال أحج إال باهلل وفي الحّق    وإذا حنات فعليَّ أن أعجل بالكفارة . .3

 تطبيقات :  

 مع هللا تعالى ؟  رسول كيج كان أدب ال .1
 ما هي اآلداب التي يجب علينا التتدب باا مع هللا تعالى ؟ . .2
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 المجال : القيم اإليمانية والتعبدية وووووووهقفالمحور : ال

 نص المؤطر العبادة في اإلسالم  

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 

ُ    -   : -هللا يقول  نَّ َواإْل ْ ٍ   ْننَس إ الَّ ل يَْعبُنُدون  َوَما َخلَْقُت اْلج  نْن ر  نْنُاْم م  ينُد م  َمنا أُر 
ُمون   يُد أَْن يُْطع  ة  اْلَمت نيُن  َوَما أُر  اُ  ذُو اْلقُنوَّ َ ُهنَو النرَّ َّ يَن َظلَُمنوا َذنُوبًنا  إ نَّ َّللاَّ لَّنذ  فَنإ نَّ ل 

لُون   ْم فَالَ يَْستَْعج  اَْل َذنُوب  أَْصَحاب ا  لَّ  م  ي يُوَعنُدوَن فََوْيٌل ل  ُم الَّنذ  ا  ْن يَْوم  يَن َكفَُروا م    ذ 
 . 57/ 56 :يونس

 

   تمهيد :

من الغبن أن يعي   اإلنسان في الدنيا غافال يتكل ويتمتع كالحيوان   وال يدري شيئًا عنن حقيقنة نفسنه 
عدادا لنه   وطبيعة دوره في هذه الحياة ؛ حتى يوافيه الموت بغتة   فيواجه مصيره المجانول دون اسنت

 ويجني امرة الغفلة والجال واالنحراج   وحينئذ يندم لكن حين ال ينفع الندم . 
  شرح الكلمات  :   

 

 معناها الكلمة
 . لعبادتي وحدي دون من سواي  ِليَع بُُدونِ 

ِة ال َمتِيُن    الّشديد الذي ال يُقار وال يغالب   فله القدرة والقوة كلّاا ذُو ال قُوَّ
 

 ة ُمهمة اإلنسان األولى في الوجود  :  العباد
خلق هللا اإلنسان لمامة عظيمة   هي طاعته وعبادته سبحانه   وقد جانل هنذه المامنة ميندان ابنتالء   

َب النَّاُس أَْن يُتَْرُكنوا أَْن يَقُولُنوا َءاَمنَّنا َوُهنْم اَل  وجعل ذلك االبتالء قدًرا ال ًما وأمًرا دائًما فقال :  أََحس 
  02العنكبوت :    تَنُوَن يُفْ 

فالحكمة من خلق اإلنسان هي أن يكنون عبنًدا هلل علنى األر  التني اسنتخلفه فيانا   وليَمتحننه أيطيعنه 
 ويعبده   أم يعصيه ويكفر به   ام ينقله بالموت من دار االمتحان والعمل إلى دار الج اء على قّدم . 

 هللا ؟ وما هي مرتبة الدنيا بالنسبة إلى اآلخرة؟ جلاا خلقنا أما هي الغاية التي من التقويم: 

 حقيقة  العبادة :   
العبادة هي كل منا يحب نه هللا تعنالى ويرضناه منن األقنوال واألفعنال الظناهرة والباطننة   وهني تتضنمن 
غايننة الننذل هلل تعننالى مننع المَحبّننة لننه   وهننذا المنندلول الشننامل للعبننادة فنني اإلسننالم هننو مضننمون دعننوة 

نْن قَْبل نَك   يام السالم جميعًا   فما من نبي إال أمر قومه بالعبادة ؟: قال تعالى الرسل عل َوَمنا أَْرَسنْلنَا م 
ي إ لَْيه  أَنَّهُ الَ إ لَهَ إ الَّ أَنَا فَاْعبُُدون   ْن َرُسوٍل إ الَّ نُوح   25األنبياء :   م 

 لاا من أمرين :  ومادامت العبادة هي غاية الخضوع هلل مع غاية الحب   فال بد
 بااللت ام بما شرعه هللا ودعا إليه رسلُه أمًرا وهيًا وتحليالً وتحريًما . الطاعة والخضوع هلل : 

 فمن عرج هللا أحبه   وبقدر درجته في المعرفة تكون درجته في المحبَة .حب هللا تعالى : 
 . ؟ هل العبادة هي صالة وصوم و كاة وحج فقط ؟ كيج ذلك التقويم : 
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 مجاالت العبادة :  
العبادة تََسُع الحياة كلَّاا   وهي حقيقنة هامنة ال  ال يجالانا كاينر منن المسنلمين   وبعضنام ال يفانم منن 

دعية واألذكار كلمة العبادة إذا ذكرت إال الصالة والصيام والصدقة والحج والعمرة   ونحو ذلك من األ
   وال يحسب أن  لاا عالقة باألخال  واآلداب ...

و أفكل  عمل اجتماعي نافع   ما دام قصَد فاعلُه الخينَر ووْجنهَ هللا   وُكنّل  عمنٍل يمسنح دمعنة محن ون ؟ 
يتخذ بيد فقير أو يدفع أذ  عن الطريق ... يعّده اإلسالم عبنادة   وحتنى الحاجنات الضنرورية منن أكنل 

 وشرب و واج عبادة و فربة إلى هللا إذا صّحت فياا النية . 
 دات   أعط أمالة على ذلك . اللنية دور في تحويل األعمال العادية المباحة إلى عبالتقويم : 

 لماذا نعبد الله ؟  :  
ق ه اآلخنر نفخنة منن روح هللا   وقند  ق  منه كتلة من طين  األر  وش  اإلنسان مخلو  معقّد التكوين   ش 

  وتحنّرره منن  خرة تصله باهلل شاء هللا أن يفر  على هذا اإلنسان عبادات مصلحته في الدنيا واآل
أْسر  المادة   حتنى ال يغتنَر بالحيناة   وهني مليئنة باألسنرار والحكنم البالغنات  التني يكتشنج كنل  منّنا منا 

 يستطيع مناا بحسب ما آتاه هللا من العلم والفام   وهي أكار من ذلك بكاير . 
ن يعلننم أن هللا غنني عننن أبحسنب  المن من متحنان لعبوديننة اإلنسنان لربّننه   وإواألصنل فني العبننادة أنانا 

نه  َوَمنْن َكفَنَر فَن العالمين إذ قال :  َّ  َوَمْن يَْشُكْر فَإ نََّمنا يَْشنُكُر ل نَْفس  ْكَمةَ أَن  اْشُكْر ّلِل  إ نَّ َولَقَْد َءاتَْينَا لُْقَماَن اْلح 
يٌد  َ َغن ي  َحم    . 12لقمان :  َّللاَّ

وحينة فاهلل تعالى إذا طلنب مننام عبا دتنه بشنيء   فيمنا يُلنح أنفُسنُام ويعنود علنيام بنالخير فني حيناتام الر 
والماديّة   الفرديّة واالجتماعية   والد نيويَّة واألخروية   غير أن اإلنسان بعلمه المحدود قند تخفنى عننه 

 حكمة هللا جل في عاله .
 .  فّصل القول في واحدة من األسرار والحكم التي سبق ذكرهاالتقويم : 

 شعائر اإلسالم الكبرى :  
الصالة وال كاة والصوم والحج   فاي مع شاادتي أن ال إله إال هللا وأن محمنًدا رسنول المقصود بها : 

فمال أركان اإلسالم الخمسة التي بُني علياا   وتعّد هذه األركان األربعة الحد األدنى من العبنادة  هللا 
ئر الذنوب   وقد ي دي إلى غضب هللا واإلخراج من  رحمته فني الذي يعتبر التقصير فيه كبيرة من كبا

الدنيا واآلخرة   لذلك حبّب الشرع في ال يادة على هذه الشنعائر   وجعنل ذلنك سنببا ل ينادة القُنرب منن 
ومنا تقنرب إلنيَّ عبندي بشنيء أحنّب إلنيَّ مّمنا افترضنته  فيما يرويه عن ربه :  هللا تعالى   كما قال 

 وفيما يلي تفصيل هذه العبادات  :  ال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحب ه .. عليه  وال ي َ 

 الصالة  
هني عبنادة تتضنمن أقنوال باللسنان وأفعناال بالبندن مفتتحنة بنالتكبير ومختتمنة بالتسنليم   أوال : حقيقتها: 

  اشترط هللا لاا طاارة الاوب   والبدن والمكان   وهي أهم أركان اإلسالم العملية
رأس األمنر  اإلسنالم  هي َعموُد الدين الذي ال يقوم إال به   كمنا جناء فني الحنديث : ثانيًا : منزلتها : 

  أخرجه الترمذي . وعُموده الصَّالة ... 

وهي أول ما أوجبه هللا تعالى من العبادات بعد الشاادتين   َول عظمتاا عند هللا تَوَلى إيجاباا ليلة 
  وهي أول ما يحاسب   من غير وساطة جبريل  العال ب ُمخاَطبة  َرُسوله اإلسراء في السماوات 

إن أول ما حياسب به العبد يوم  يقول :  قال سمعت رسول هللا عليه العبد يوم القيامة   فعن أبي هريرة 
 والحاكم .  رواه ابن ماجه القيامة من عمله صالته ، فإن صلحت فقد أفلح وجنح ، وإن فسدت فقد خاب وخسر .. 

إّن أوَل ما يَُحاَسُب به العبد يوَم القيامة  من عمله   ـ قال :   أن النبي ـ ـ ـ عن أبي هريرة 
 ن ماجه والحاكم والترمذي  ب رواه  ... َصالتُه  فإن َصلَُحْت فقد أفلَح وأنجَح  وإن فََسَدْت فقد خاَب وخسرَ 
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وكنان ينوم    مود الدين   كنان تاركانا مسنتحقا لغضنب هللالما كانت الصالة هي عثالثًا : إثم تاركها : 
أننه  عنن النبني  القيامة مع قارون وهامان والمشركين   لحديث عبند هللا بنن عمنر و بنن العنا  

َمْن حافََظ عليَاا كانَْت لهُ نوراً وبرهاناً ونجناةً منَن الننار  ينوَم القياَمنة   وَمنْن  ذكر الصالة يوما فقال : 
ً  لم يحافظْ    وكناَن ينوَم القيامنة  منع قناروَن وفرعنوَن َوالَ نََجاةً عليَاا لَْم تُكْن له نوراً وال نجاةً وال برهانا

 . َعْن عبِج اّللِه بِن عمرو    رواه أحمج وهاماَن وأبّي بن  خلجٍ 
في شنرح هنذا الحنديث : ن تنارك المحافظنة علنى الصنالة إمنا ان   -رحمه هللا تعالى  –وقال ابن القيم 

يشغله ماله أو عمله أو رياسته أو تجارته   فمن شنغله عنانا مالنه فانو منع قنارون   ومنن شنغله عنانا 
ومنن شنغله   ملكه فاو مع فرعون ومن شغله عناا رياسته وو ارته رياسته وو ارته فاو مع هامنان 

 عناا تجارته فاو مع أبَّْي بن خلج ن 
الصنلوات الخمنس والمحافظنة عليانا فني وقتانا    منن أهنم التقنو   إقامنةرابعًا : الصلوات الخم س : 

نُن ُوُضنوَءَها َوُخَشنوَعَاا َوُرُكوَعَانا. إ الّ    :لقوله ن  اْمر  ٍء ُمْسل ٍم تَْحُضُرهُ َصنالَةٌ َمْكتُوبَنةٌ. فَيُْحس  َما م 
َن الذّنُوب      ُعْثَمانَ َعْن  رواه مسلم   ّدْهَر ُكلّهُ . َما لَْم تُْ َت َكب يَرةٌ. َوَذل َك ال َكانَْت َكفّاَرةً ل َما قَْبلََاا م 
 فبالصالة  يمحو هللا الخطايا . 

الصننالة قننوة روحيننة ونفسننية تُعننين المنن من علننى مواجاننة متاعننب خامًس  ا : م  ن أس  رارها وحكمه  ا : 
نْبر  َوا    :الحياة ومصائب الدنيا   لنذا قنال  ينُوا ب الصَّ يَن َءاَمنُنوا اْسنتَع  َ َمنَع يَنا أَي َانا الَّنذ  ناَلة  إ نَّ َّللاَّ لصَّ

يَن  اب ر   .153البقرة :  الصَّ
كما أناا تعر  في القلب مراقبة هللا و رعاية حدوده   والحر  على المواقيت والدقنة فني المواعيند 

إ نَّ    والتغلننب علننى الكسننل والاننو    جوانننب الضننعج اإلنسنناني   وفنني هننذا يقننول القننرآن الكننريم 
ْنَسنناَن ُخل ننقَ   ُ  إ الَّ اْلُمَصننلّ يَن  َوإ َذا َمسَّننهُ اْلَخْيننُر َمنُوًعننا  إ َذا َمسَّننهُ الشَّننر  َجُ وًعننا  َهلُوًعننا  ااْل

ْم َدائ ُموَن  يَن ُهْم َعلَى َصالَت ا   . 23/  19المعارج    الَّذ 

قنوم بتمنارين كما أن الصالة تربية بدنية   فالمسلم حين ي دي الصالة فإنه وبدون أن يُلقي لذلك بناال  ي
تشمل جميع البدن   ونت أعلى الرأس إلى أخم  القدم   ففي كنل حركنة منن حركنات الصنالة هنناك 

 مما يننتج عننه تقويتانا وتنشنيطاا عضالت ومفاصل وأوتار وأربطة تشترك جميعًا في تتدية الحركة   
منن صنفوج الجماعنة  كما تعلمنا النّظام وتغرس فينا قيم الوحدة واإلخاء   وهل هنناك أجمنل أو أكمنل

 في المسجد وقد وقفت مستقيمة بال عوج   متالصقة بال فُرج ؟ . 

 الزكاة  
 حقيقتها :  -أوال 

ال كناة مشننتقة مننن  كننا التنني تعننني النَّمنناء والطانارة والبركننة   فننإخراج ال كنناة ُطاننرة  ألمننوال المسننلم 
وهني طانرة للمجتمنع منن التحاسند   وقُربة إلى هللا تعالى   وي داد بانا هنو ومجتمعنه بركنةً وصنالًحا 

 والتباغ    وعنصر هام ل يادة التكافل بين أفراد المجتمع .
هي فريضة على كنل مسنلم تتنوفر فينه شنروطاا   يجنب علينه إخراجانا لمسنتحقاا . منزلتها :  -ثانيا 
ال َحات  َوأَقَاُموا الصَّالَةَ    :قال  لُوا الصَّ يَن َءاَمنُوا َوَعم  نْم إ نَّ الَّذ  ْننَد َربّ ا  َكناةَ لَُانْم أَْجنُرُهْم ع  َوَءاتَنُوا ال َّ

ْم َوالَ ُهْم يَْحَ نُوَن   .  277البقرة :   َوالَ َخْوٌج َعلَْيا 
عندم إخنراج ال كناة منن الكبنائر التني يسنتحق صناحباا اللّعنن فني الند نيا   إث م ع دم مخرجه ا  : -ثالثًا 

 رواه ابن حبان . نع ال كاة لعن هللا آكل الربا وموكله وما واآلخرة 
اإلسالم ال كاة في الذهب والفضة   ويقناس عليامنا العمنالت  فر رابعًا : األموال التي تجب فيها : 

المختلفة وكذلك عرو  التجنارة والن روع والامنار والّركنا  والمعنادن   وهنذا تفصنيل األمنوال فيانا 
 ال كاة وقيمة النصاب فياا : 

ونصاب   غراما من الذهب الخال   85نصاب الذهب يبلَ  الورقية : الذهب والفضة والعمالت .1
علياا غراما من الفضة الخالصة   وتُستحق ال كاة فياا متى بلغت هذا النصاب حال  595الفضة 
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ينوم وجنوب  % من قيمتاا الخالصة حسنب سنعر النذهب والفضنة 2.5الحول   وقيمة ال كاة فياا 
 مالت الورقية ؛ بقياساا على قيمة الذهب . ال كاة   ونفس الشيء بالنسبة لعُ 

 ال كناة فني جمينع منا اشنتُري بنيّنة المتناجرة بنه   سنواء كنان عفنارا تجب  زكاة عروض التجارة : .2
أو منننواد غذائينننة أو غيرهنننا   وال تجنننب فننني أدوات  اإلنتننناج مانننل المبننناني واآلالت والسنننيارات 

 فياا .  والمعدات واألراضي التي ليس الغر  بيعاا والمتاجرة
 زكاة الزروع والثمار :  .3

ه  إ َذا أَاَْمَر َوَءاتُو يقول هللا تعالى :  ْن اََمر  فُوا إ نَّهُ الَ ُكلُوا م  ه  َوالَ تُْسر  ف يَن  ا َحقَّهُ يَْوَم َحَصاد  نب  اْلُمْسنر  يُح 
   : 141األنعام .  

تينار ال االضنطرار   مانل القمنح وهي واجبة فقط في كل منا يتّخنذه النناس قُوتنا يعيشنون بنه حنال االخ
 واألر  والذرة ونحوها . 

 كيلوغرامنا   منن القمننح  653أمنا نصناب المحاصنيل ال راعينة فاننو خمسنة أوسنق   تعنادل مننا و ننه 
لننيَس فيمننا أقننّل مننن خمسننة  أوُسننٍق  :  قننال  عننن النبننّي  أبنني سننعيٍد الُخنندرّي ونحننوه   لحننديث : 

 اإلبل  الذّود  صدقةٌ  وال في أقنّل منن خمنس  أواٍ  منَن النَور   صندقةصدقةٌ  وال في أقّل من خمسٍة من 
   رواه البخاري 

 بحسب الجاد المبذول في الري على النحو التالي : ال روع ويختلج مقدار  كاة 
 %   10بدون تكلفة يكون المقدار الواجب هو العشر   أي 

 %   5أي العشر   نصج هو  كاة لفة يكون مقدار الكُ سيلة فياا بو
 %   7.5العشر   أي االاة أرباع في حالة الّسقي المشترك بين النَّوعين   يكون المقدار الواجب 

 :  زكاة األنعام 
اننا   م   ال  كنناة فنني شننيء مننن الحيونننات عيرهننا   إالّ إذا كانننت للُمتنناجرة فيأي اإلبننل والبقننر واألنعننا

 ي يسننتخدماا صنناحباا فنني الحننرث أو السَّننقي العاملننة   وهنني التنن بقننروكننذلك ال  كنناة فنني اإلبننل وال
 أو الحمل وما شابه ذلك من األشغال .

  زكاة الركاز والمعدن
ذهب العلماء إلى وجنوب ال كناة بنسنبة الُخمنس فني الركنا  والمعندن المسنتخرج منن األر    لقولنه 

ْن َطيّ بَات  َما َكَسن : تعالى يَن َءاَمنُوا أَْنف قُوا م  نَن االْ يَا أَي َاا الَّذ  نا أَْخَرْجنَنا لَُكنْم م  مَّ ُمنوا  ْر   َوالَ َُ ْبتُْم َوم  تَيَمَّ
ْنهُ تُْنف قُ  يه  إ الَّ اْلَخب يَث م  ذ  يٌد  وَن َولَْستُْم ب آخ  َ َغن ي  َحم  ُضوا ف يه  َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ  .  267البقرة :   أَْن تُْغم 
 .   عن  أبي هريرَة  ه البخاري  روا  وفي الّركا   الُخمسُ    :ولقول النبي 

َ فكل ما استخرج من األر  ممّ  واليناقوت      و البتنرولله قيمة كالذهب والفضة والحديند والنحناس  ا
 والكبريت ونحو ذلك يجب إخراج خمسه . 

تخننرج ال كنناة مننن الغننني لتننوّ َع علننى امانيننة مصننارج   وهنني أصننناج خامًس  ا : مص  ارف الزك  اة : 
ل يَن َعلَْيَاا َواْلُمَ لَّفَنة  قُلُنوبُُاْم َوف ني  لى : محصورة في قوله تعا ين  َواْلعَام  ْلفُقََراء  َواْلَمَساك  َدقَاُت ل  إ نََّما الصَّ

يٌم   ُ َعل يٌم َحك  َن َّللاَّ  َوَّللاَّ يَضةً م  يَن َوف ي َسب يل  َّللاَّ  َوا ْبن  السَّب يل  فَر  م  قَاب  َواْلغَار    . 40التوبة :   الّر 
ال كناة طانارة لننفس الغننّي منن الشنّح  البغني    وهني طانارة .   سادًسا : م ن أس رارها وحكمه ا  :

لنننفس الفقيننر مننن الحسنند والحقنند علننى ذلننك الغننني   وطاننارةٌ للمجتمننع مننن عوامننل الانندم والتفرقننة 
ْم َصندَ  والصَّراع   ولعل هذا كله ما تادي إليه اآلينة الكريمنة :  نْن أَْمنَوال ا  ْم ُخنْذ م  يا  نُرُهْم َوتُنَ ّك  قَةً تَُطّا 

ْم إ نَّ َصالَ ب اَ  يٌع َعل يٌم ا َوَصّل  َعلَْيا  ُ َسم   . 103التوبة :   تََك َسَكٌن لَُاْم َوَّللاَّ
 تساع في صدره ؟إنشراح في نفسه وإوهي أيًضا نماء لشخصية الغني وكيانه بما يحّسه من  

 تنه ليس ضائعا في المجتمع وال متروًكا لضعفه وفقره . كما أناا نماء لشخصية الفقير   حيث يشعر ب
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 الصوم  
 اإلمساك عن الطعام والشراب والنّكناح وغيرهنا منن المفطنرات بنيّنة   منن طلنوعهي أوال : حقيقته: 

يَاُم كَ   تعالى :  الفجر إلى غروب الشمس   قال هللا يَن َءاَمنُوا ُكت َب َعلَْيُكُم الّص  َما ُكت َب َعلَنى يَا أَي َاا الَّذ 
ْن قَْبل ُكْم لَعَلَُّكْم تَتَّقُونَ  يَن م   . 40التوبة :   الَّذ 

الصيام عبادة خالصة هلل تعالى ال يعلم اواباا غيره    لذلك خ َّ الصيام بنسبته إليه ؛  ثانيًا : منزلته :
عَْن أَب ي فَ عبوًدا لام بالصيَّام   ألنه لم يُبَد بالصيام غير هللا تعالى   إذا لم يُعظَّم الكفار في  من ما م

قَاَل َّللّاُ َعّ  َوَجّل: ُكّل َعَمل  اْبن  آَدَم لَهُ إ الّ الّصيَاَم فَإ نّهُ ل ي َوأَنَا    :: قَاَل َرُسوُل َّللّاُ  يَقُولُ  ُهَرْيَرةَ 
ي ب ه   الج الصالة والحّج ألن الصوم بعيد عن الّرياء لخفائه   بخ.  رواه البخاري ومسلم . ... أَْج  

   ونحوهما . 
صنيام رمضنان وجوبنه معلنوم منن الندين بالضنرورة   فمنن جحند ثالثًا : إث م ت ارك ص يام رمض ان  : 

ذر عنفرضيته حّل عليه غضب هللا تعالى ونقمته في الدنيا واآلخنرة   أمَّ منن أفطنر فني رمضنان لغينر 
بقضاء األيام التي أفطنر فني رمضنان  شرعي وهو يعتقد وجوبه عليه   فاو عاٍ    وعليه المسارعة

فانو عناٍ    وعلينه المسنارعة بقضناء األينام التني أفطنر   وجوبه عليه ذر شرعي وهو يعتقد علغير 
 الكفارة .  مع

 رابعًا : من آداب الصوم  :
  تعجيننل الفطننر   عننند التحقننق مننن غننروب الشننمس لقولننه  :  الَ يَنن اُل النّنناُس ب َخْيننٍر َمننا َعّجلُننوا

    . رواه مسلم َعْن َسْهِ  ْبِن َسْعج    ْطرَ اْلف  
  الس حور ؛ لقوله   ًتََسّحروا  فإ ّن في الّسحور  بََركة    أَنَس بَن مالك   َعْن  رواه البخاري ومسلم   
  َغذ  البصر عن النظنر المحنّرم وصنون اللّسنان عنن الكنذب والغيبنة والكنالم البنذيء   والكنّج عنن

الّصيَاُم ُجنّةٌ فَإَذا َكاَن أَحُدُكْم َصائ ماً فَالَ يَْرفُنْث َوالَ يَْجَانْل فَنإن  اْمنُرٌ  قَاتَلَنهُ  :  الخصومة   للحديث
 َعْن أَِبي ُهَرْيرَةَ   مسلم رواه البخاري و   أَْو َشاتََمهُ فَْليَقُْل: إنّي َصائ ٌم  إنّي َصائ مٌ 

ّمانا هملناها لطال عجبُننا منانا ؛ أتة لو تللصيام معان ومقاصد عظيمخامًسا : من أسراره وحكمه :   
أنه قضية قلبية بين العبد وربه   فالّصائم يمتنع عن الكل والشرب وسنائر المفطنرات علنى النرغم منن 

  ألنه يتعامل مع رب يعلم أنه مّطلنع أنه يستطيع أن يصل إلياا في خلوة وبعٍد عن أعين الناس   ألنه 
وعال   ومن أسراره أنه يربى العبد علنى  ية لقوة اإليمان باهلل جلَ على سرائره وخفاياه   وفي هذا ترب

 التطلّع إلى الدار االخرة   فاو يتخلَّى عن بع  األشياء الدنيوية تطلّعا إلى ما عند هللا . 

 الحج
 هللا الحنرام   فني أينام معلومنات  رحلة إيمانية ينتقل فياا المسنلم منن بلنده إلنى بينتهي أوال : حقيقته: 

 . اء شعائر معيّنة تقّربا هلل تعالى   وهو إحياء لذكر  إبراهيم ألد
:  ُسئَل النبّي  قال عن  أبي هريرة فَ فضل األعمال بعد اإليمان والجااد ؛  هي ثانيًا : منزلته :

. قيل: اّم ماذا؟ قال: جااٌد في سبيل  َّللّا . ام ما ذا؟ قال: حّج أّي األعمال  أفضُل؟ قال: إيماٌن باّلِّل  ورسول ه 
 رواه البخاري   َمرور

ه مبروًرا قنال النبني  منن حنّج ّلِّل  فلنَم يَرفُنْث    :والحاج يعود من ذنوبه َكيَْوم  ولدته أمه إذا كان حج 
 َعْن أَِبي ُهَرْيرَةَ   مسلم رواه البخاري و  ولم يَفُسق َرَجع كيوم  ولَدتْهُ أّمه

حيث ببناء البيت الحرام رمً ا لتوحيده   ومكانا لعبادته  براهيم أمر هللا رسوله إثالثًا : كيفيته   : 
يَن   قال تعالى : ْلعَنالَم  ي ب بَكَّةَ ُمبَاَرًكا َوُهنًد  ل  َع ل لنَّاس  لَلَّذ  َل بَْيٍت ُوض  ف ينه  َءايَناٌت بَيّ نَناٌت َمقَناُم  إ نَّ أَوَّ

  َّ نًا َوّلِل  يَم َوَمْن َدَخلَهُ َكاَن َءام  َ َغن ني   إ ْبَراه  ج  اْلبَْيت  َمن  اْستََطاَع إ لَْيه  َسب ياًل َوَمْن َكفََر فَإ نَّ َّللاَّ َعلَى النَّاس  ح 
يَن   . 97/  96آل عمران :   َعن  اْلعَالَم 

 فإن مناسك الحج كلاا لاا عالقة به   حيث أّن :  كالن الحج إحياء لذكر   إبراهيم ولما 
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 إبنراهيم والمسناواة التني كنان  المسلم من ايابنه العادينة   فينه رمن  الوحندة ام الذي يتجّرد فيهاإلحر
 . رمً ا وداعيًا لاا 

منع ولندها إسنماعيل   واللّنذان تركمنا فني  السعي بنين الصنفا والمنروة فينه تنذكير بقضنة  وجنه هناجر
يَّت ني ب نَواٍد َربَّنَا إ نّ    الصحراء متوكالً على هللا تعالى   حيث قال هللا حاكيًا ذلك عنه : نْن ذُّر  ي أَْسَكْنُت م 

ْنَد بَْيت َك اْلُمَحرَّ  ي َ ْرعٍ ع  نَن م  َربَّنَا ل يُق يُموا الصَّالَ َغْير  ذ  ْم َواْرُ ْقُانْم م  ي إ لَنْيا  َن النَّاس  تَْاو  ةَ فَاْجعَْل أَْفئ َدةً م 
  37إبراهيم  :   الاََّمَرات  لَعَلَُّاْم يَْشُكُروَن 

 إبراهيم ت فيه تذكير بقضة رمي الجمرا   الذي أتاه يوسنوس لنه ليصندَّه عنن أمنر مع الشيطان
 هللا تعالى له بذبح ابنه   فتخذ يرجمه بالحجارة .

ليكنون للحج أداٌب عظيمة   يَحُسُن بالحناج أن يقنج عليانا ويتخنذ بانا    يتخذ باا   رابعًا : من آدابه: 
ة كامالً مبروًرا وسعيُه مقبوال  :را مناا مشكو حج 

  : ه رياء وال سمعة . إخالص النية هلل تعالى  فال يقصد في حّج 
  : لنك أرجنى المظنالم قبنل حّجنه ؛ ألّن ذ ن يتحلّنل مننأفحري بالحناج المبادرة إلى التوبة النصوح

ه   ورفعة درجاته   ومغفرة سيئاته   بل وتبديلاا حسنات .   لقبول حّج 
 فق والح الحناج فعلنى رص على راحة الحجاج ، والحذر من أذي تهم : لزوُم السكينة واستعمال الر 

  منن رفنعٍ للّصنوت   او أن ين احمام   او يضنيّق أن يبتعد عن كنّل منا فينه أذ  إلخواننه الحّجناج 
 عليام . 

  : يبعننث الحنناَج علننى أداء مناسننكه بخضننوع هلل تعننالى : فننذلكاستش  عار عظم  ة الزم  ان والمك  ان 
ْم َشعَائ رَ  ْن تَْقَو  اْلقُلُوب   َوَمْن يُعَّظ   . 32الحج :   َّللاَّ  فَإ نََّاا م 

فني أي مكنان منن  بتن يغتنم وقتَه بما يقربه إلى هللا منن ذكنر وقنراءة للقنرآن   وذلنكاغتنام األوقات : 
 تلك البقاع المباركة . 

 خامًسا : من أسراره وحكمه : 

َكٌم متنّوعة   مناا :   للحّج أسراٌر وح 
 ٌد لشعار اإلسالم الذي هو الوحدة والمساواة . إحياٌء وتوكي 
  : إعالٌن لتوحيد هللا تعالى بقول الحاج  لبيك اللام لبيك   لبيك ال شريك لك لبيك  
  بنتّن هنذه كبينرة تُنال م المن من طنوال المن من طنواَل حياتنه   حينث يتنذّكر ُشحنة روحيّة وعاطفية

 ق هللا تعالى . المشاعر هي األماكن التي وقج فياا أفاضُل خل
 ل هللا اقند م تمر عالمي جامع   فق :  ٍر َجنااًل َوَعلَنى ُكنّل  َضنام  ْن ف ني النَّناس  ب ناْلَحّج  يَنتْتُوَك ر  َوأَذّ 

يٍق  ْن ُكّل  فَّجٍ َعم   . 27الحج :   يَتْت يَن م 
 فاذا الجميع الحاشد للمسلمين في مكان واحد فرصة كبر  للتداول في قضاياهم .

 المنافع الدينية والدنيوية   فالنذي ينتتي إلنى الحنج   او يتنابع مسنيرته يقنج علنى هنذه المننافع  تبادل
ل يَْشَاُدوا َمنَناف َع لَُانْم َويَنْذُكُروا اْسنَم َّللاَّ  ف ني   وسياسيا   قال هللا تعالى : واجتماعيا االكبيرة اقتصادي

ْن بَا   ُموا اْلبَائ َس اْلفَق يَر أَيَّاٍم َمْعلُوَماٍت َعلَى َما َرَ قَُاْم م  ْنَاا َوأَْطع   . 28الحج :   يَمة  األَْنعَام  فَُكلُوا م 
 .  حكمه وأسًرا من أسرار كل شعيرةلشعائر اإلسالم الكبر  حكم بالغة وعظيمة   أذكر التقويم : 

 االستثمار السلوكي :  

ياء ما دمت أ من باهلل ربًّا فعليَّ أن أعبده بإخال  وان أبتعد عن  1  الّر 
 عليَّ أن أرّدي كل عباداتي خضوعا هلل تعالى وشكًرا لنعمه التي أنعم عليَّ .   2
 أ دي  كاة مالي وأعين الفقراء والمساكين .   3
 أصوم رمضان وأتادب بآدابه   وأحج البيت إن استطعت إليه سبيالً .   4

 تطبيقات :  
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 األساسية من تشريع العبادات على اإلنسان ؟ .ما هي الغاية   1
الة لاا فوائد مختلفة   والتي مناا الفوائد النّفسية .بيّن ذلك .   2 ُّ  الّ 
 لماذا جعل هللا الّصيام خالًصا له من دون العبادات األخر  ؟  .  3
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 المجال : القيم اإليمانية والتعبدية صولالمحور : األ

 اآلياتنص  الحكم الشرعي التكليفي

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 

 َوَعنن  اْلَمْجنُنون  َحتّنى   َعن  النّائ م  َحتّنى يَْسنتَيق ظَ : ُرف َع اْلقَلَُم عن ااَلَاَةٍ    : هللا  قال رسول

 .رواه أحمج  َوَعن  الّصب ّي َحتّى يَْحتَل مَ    أَ رَ بْ يَ 

 

الحكم إما عقلي وهو ما  يتوصل إليه بالعقل أو عادي وهو ما يتوصنل إلينه  بالعنادة والحنس  تمهيد :

 أو شرعي وهو ما يتوصل إليه عن طريق الشرع وهو محل بحانا ودراستنا .  
 شرح الكلمات :  
 معناها الكلمة

 أي أن المالئكة ال تكتب ما يفعل ويقول رفع القلم

 يشفى يبرأ

 يصل سّن البلوغ  يحتلم
  

   الحكم الشرعي – 1

 .  اأو وضعً  اأو تخييرً طلبًا فين هو خطاب هللا تعالى المتعلق  بتفعال المكلَّ  هو عند األصوليين :
واتفننق األصننوليون علننى تسننمية الحكننم المتعلننق بفعننل المكلّننج عننل ىجاننة الطلننب او التَّخييننر بننالحكم 

 التكليفي   وعلى تسمية الحكم المتعلق بفعل المكلج على جاة الَوضع بالحكم الوضعي .
 ما سبق يمكننا تقسيم الحكم إلى قسمين : وعلى ضوء 

الحكنم الشنرعي المتعلنق بتفعنال اإلنسنان   والموّجنه لسنلوكه مباشنرة فني وهو :  الحكم التكليفيأوال : 
مختلننج جوانننب حياتننه الشخصننية والعباديننة واالجتماعيننة   التنني عالجتاننا الشننريعة ونظمتاننا جميعًننا  

 كحرمة السرقة وشرب الخمر ووجوب الصالة والصيام .
ع وضنعًا معيّننا يكننون لنه تننتاير غينُر مباشننر فني سننلوك كننل حكنم يُ وهنو :  وض  عي الحك م الثانيً ا :  شننرَّ

ع بصنورة مباشنرة عالقنة معيننة بنين  اإلنسان   مال األحكام التي تنّظم العالقات ال وجينة   فإنانا تُشنرَّ
الرجل والمرأة وتن اّر بصنورة غينر مباشنرة فني السنلوك وتوّجانه   ألن المنرأة بعند أن تُصنبح  وجنة 

 تجاه  وجاا . ماال تُل م بسلوك معين
االرتباط بين األحكام الوضعية التكليفية وايق  إذ ال يوجد وضعي  : الالعالقة بين الحكم التكليفي و 

حكم وضعي إال ويوجد إلى جانبه حكم تكليفي   فال وجيَّةُ  حكم شرعي وْضعي توجد إلى جانبه أحكام 
  وجة ل وجاا .تكليفية   مال وجوب إنفا  ال وج على  وجته   ووجوب طاعة ال

 ما هو الفر  بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي ؟ وما هي العالقة بيناما ؟ التقويم : 

 ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام : أنواع الحكم التكليفي :   

  أوال  الواجب  ) الفرض ( :
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 تاركه العقاب . ويستحق  يااب فاعله وحكمه .جا ًمامن المكلج فعله طلبًا الشرع هو ما طلب 
 أنواع الواجب باعتبار الفاعل نوعان : 

 فعله من مكلج بعينه   مال الصلوات الخمس وهو ماطلب الشَّرع  واجب عيني :
خرين فين فلو قام به بعضام سقط عن االوهو ما طلب الشرع حصوله من جماعة المكلَّ  واجب كفائي :

 مال صالة الجنا ة   
 المندوب  :  -ثانيا 

  فاعلننه وال يعاقننب تاركننه  اننابُ يُ أنَّننهُ  هوحكُمنن جننا م   هننو مننا طلننب الشننرع فعلننه طلبًننا غيننر  ه :تعريف  
 ويسمى : سنة   ومستحبًا وتطوًعا ونفالً .

 الحرام    -

  ويسنتحق تاركنه ويعاقنب فاعلنه  انابُ يُ وحكمنه أنَّنه هو ماطلب الشرع تركنه طلبًنا جا ًمنا  تعريفه :ثالًثا 

 . فاعله العقاب

 المكروه: – رابًعا
 .فاعله ال يعاقب جا ًما   وُحكُمه أنَّه يُااب تاركه   وغير  هو ماطلب الشرع تركه طلبًا

 المباح ) الحالل أو الجائز ( : –خامًسا 
  إال إذا إقتننرن ال اننواب فنني فعلننه وال عتقنناب فنني تركننه أنَّننه وُحكُمننه بننه امننر وال نانني   مننا ال يتعلننق و 

 مناي عنه فحكمه حكم ما كان وسيلة إليه يااب على نيته   وإن كان وسيلة لفبغعله أو ترك نيّة صالحة 

 ما هي أقسام الحكم التكليفي وما هو حكم كلَّ مناما ؟  :قويم تال

 شروط التكليف وعوارضه :  
 أ ( شروط التكليف :  

 ناى المحي  .ومعناه بلوغ الذكر واالحتالم واألالبلوغ : 
 نَّافع . لوإدراكه   والتميي  بين الضار وا يراد به وعي اإلنسان العقل :

التي تجعل المكلَّج قادًرا علنى أدراء التكلينج  –سواء البّدنية مناا أو المالية  –وهي القوة  القدرة :
ُ نَْفًسا إ الَّ  الَ  الشرعي   وذلك لقول هللا تعالى :    . 286البقرة :   ُوْسعََاا يَُكلّ ُج َّللاَّ

ه الشروط صار أهالً لابنوت األحكنام فني حقّنه   فتل منه الواجبنات ويتنندب فني فمن اجتمعت فيه هذ
 حقه المكرمات وفضائل األعمال   وي اخذ على أقواله وأفعاله .

 عوارض األهلية  
كالصننغر والّصننرع   والنسننيان والفغلننة والنَّننوم واإلغمنناء والمننر  والحنني  :  ع  وارض طبيعي  ة 
 والنفاس والموت .
 كالجال والخطت  السفه والسفر والسكر واإلكراه .  :عوارض مكتسبة 

 ما هي شروط التكليج ؟ وما هي عوارضه . :التقويم

 لماذا التكليف ؟  
لشمول العبادة كل تصرفات اإلنسان   كانت األحكنام التكليفينة متعلقنة بنتي نشناط يقنوم بنه العبند   فمنن 

محنّرم فانو طاعنة هلل   وكنذا المكنروه   وأاابنه فعل الواجب كان امتاال ألمر هللا   وهكذا المندوب   وال
و تركنه أهللا على فعل ذلك كله   وهكذا إذا فعال لمباح فاصًدا شكر ربه عليه والتقوي به على طاعته   

خشية أن يوقعه في ما به بتس   فإنه يُااب عند هللا على فعله وتركه   وإن ترم الواجب أو فعل المحرم 
 كات آاًما .

 هي الغاية من التكليج ؟  ما :التقويم
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 االستثمار السلوكي : 
م نا فعليَّ أن أعرج كيج أميّ   بين األحكام الشرعية حتى ال أخلط بينانا   وال أقنع  ما دمتُ  .1

 في معصية هللا من حيث ال أعلم .
 عليَّ أن أحر  على القيام بكل ما طلبه منّي وأن أترك ما ابت على تركه . .2
 تي بقدر  المستطاع .عليَّ أن أجتاد في عبادا .3

 تطبيقات :  

 . من األولياء تعليم أبنائام الصالة في سبع رغم أنام لم يبلغوا ؟  لماذا طلب النبي  .1
 ما معنى الحكم التكليفي ؟ ولماذا يسمى تكليفًا ؟  .2
 ماهي الغاية من وراء تشريع األحكام التكليفية ؟ . .3



 وتكنولوجيا علوم و السنة األولى ثانوي   جذع مشترك آداب                                                 الكتاب المدرسي

 عنابة -تي علي سيدي سالم ثانوية سدراإبراهيم نصير أستاذ علوم الشريعة                 

 

القيم : المجال 
  واألسريةاإلجتماعية

 تهدفة سلمالكفاءات ا
 في نهاية هذا المجال تكون قادًرا على : 

  معرفة قُدسية األسرة في اإلسالم واألسس التي تقوم علياا مقارنة بما
 كانت عليه في الجاهلية والحضارات القديمة المختلفة

 المبادرة إلى العمل التطوعي الذي يخدم المجتمع 
 طارها وكيج تجنب اآلفات والمفاسد االجتماعية من خالل معرفة أخ

 حارباا اإلسالم
 تميي  حقو  الطفل في اإلسالم 
  تميي  بع  أسباب استقرار البيت واستمراره   من خالل االقتداء بادي

 في بيته المودة والسكينة ودورها في بناء األسرة النبي 
 

  القيم االجتماعية واألسرية
  المودة والسكينة ودورها في بناء األسرة 
 ره في خدمة المجتمع العمل التطوعي وأا 
  خطر اآلفات والمفاسد االجتماعية 
  رعاية الطفولة في اإلسالم 
  الرسول في بيته 
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 يةسرية واألعماجتالمجال : القيم اإل المحور : الفقوووووووه

 النص المؤطر المودة و السكينة ودورها في بناء األسرة

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 

نُكْم أَْ َواًجنا ل تَْسنُكنُوا إ لَْيَانا َوَجعَنَل بَْيننَُكْم   -   : -قال هللا  نْن أَْنفُس  ْن َءايَات ه  أَْن َخلََق لَُكنْم م  َوم 
  . 21الروم :   َمَودَّةً َوَرْحَمةً إ نَّ ف ي َذل َك آَليَاٍت ل قَْوٍم يَتَفَكَُّرونَ 

 

  

  :  تمهيد 
ل لامنا نظاًمنا يعيشنان علينه   ومنن هللا تعنالى بانذه خلنق لنه  وجنه   وجعن لما خلق هللا تعالى آدم 

العالقننة علننى الننناس   وجعلاننا أسنناس االمتننداد والنسننل والذريننة   علننى أن تكننون فنني كنننج المننودة 
 والسكينة في بناء األسرة . دور المودة والسكينة   فما هو 

  شرح الكلمات :  
 

 معناها الكلمة
 . عالمات الدالة على قدرتهال َءايَاتِهِ 

ُكنُوا  . سمون وهو االستقرار واراحة النفسيةالمن  ِلتَس 

 محبة والرحمةال  َمَودَّةً 
 

  العالقات األسرية في الحاضرات القديمة :  - 1
ممننا نقلننه التنناريخ عننن أحننوال األسننرة فنني الحضننارات القديمننة   أنننه وجنندت مجموعننة اوابننت فنني  

 وهي :  .   اإلنحراج عن شكل األسرة تتكرر مع كل حضارة 
طرفني كان الغالب علنى هنذه الحضنارات أن  سلب حق اإلختيار من الطرفين وخاصة المرأة : -أوال 

  خاصة المرأة   فاألب هو الذي يختار ال وج البنته   وهو الذي يختار ال وجنة ال واج ال رأي لاما 
ان يُنظنر إلنى المنراة البنه مالما حدث فني بابنل   وداخنل األسنرة للرجنل فني حضنارة اليوننان   بنل كن
 باعتبارها مخلوقًا منحًطا   وبعضام يعتبروناا بال روح   أو لعنة من السماء . 

فني المانر   بنل هني التني تدفعنه أحيانًنا   فقند سنجل  فنال حنق للمنرأة العقد نوع من االستعباد :: -ثانيا
بلَ من المنال يتخنذه أبوهنا   التاريخ أن ال واج في الحضارة البابلية كان يتم على شكل شراء للفتاة بم

 في م اد علني . بل كان هذا البيع يتم 
حيننث كننان لننألب أن يبيننع اوالده أو يننرهن  وجتننه لقضنناء ديننن عليننه فنني  س  لطة األب مطلق  ة : –ثالث  ا

حنندة د و  كمنا كننان األب فنني الحضنارة الرومانيننة لنه السننلطة المطلقننة   وكتننه  يقننو الحضنارة البابليننة
 أو  الموت أو البيع في األسوا  عبيدا . وجته وأبنائه حق الحياة عسكرية   وله على 

 هل تر  مال هذه الاوابت الاالث تحق ق المودة السكينة في األسرة ماذا تستنتج ؟ .  التقويم :
 العالقات األسرية في الجاهلية :   – 2

الحضارات القديمنة ومنن  لم تكن حالة األسرة في الجاهلية قبل اإلسالم أحسن حاال مما كانت عليه في
 الشواهد على ذلك . 
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فلم يكنن الن واج المعنروج هنو العالقنة الوحيندة التني تضنبط  نشوء األسرة من غير ضوابط : –أوال 
 حيث كان ما يعرج بنكاح المتعة ؛ الذي غرضه مجرد التمتع .  عالقة الرجل بالمرأة  

 وجته لآلخر   وكنان هنناك نكناح المقنت ؛  نيتنا ل كل واحد عن أكما كان هناك نكاح البدل ؛ وهو 
ُحننوا َمننا نََكننَح   :هللا لقننول  وهننو أن يتنن وج الولنند امننرأة أبيننه بعنند وفاتننه   وسننمي بالُمقننت َوالَ تَْنك 

َشةً َوَمْقتًا َوَساَء َسب يالً  َن النّ َساء  إ الَّ َما قَْد َسلََج إ نَّهُ َكاَن فَاح   . 22النساء :   َءابَاُ ُكْم م 
لم يكن للمرأة حق اختيار ال وج   بل كانت في بعن  األحينان  سلب حق المرأة حق االختيار: -ثانيا 

غاروهو    ت ّوج بالبدل  ؛ حيث أن الرجل ي وج ابنته أو أخته أو غيرها ممنن لنه  ما عرج بنكاح الّش 
َجه اآلخر ابنته أو أخته من غير صدا  بيناما .   الوالية علياما   على أن يُ ّو 

ناى في األسنرة اسنتقباال بعيندا عنن اإلنسنانية   حينث صنّور ذلنك كان استقبال األ َوأ ُد البنات :  –ثالثا 
نيٌم    :قولُه  ْناَى َظلَّ َوْجُاهُ ُمْسَودًّا َوُهَو َكظ  ُُ َر أََحُدُهْم ب ااْل نْن ُسنوء   َوإ َذا بُّش  نَن اْلقَنْوم  م  يَتَنَواَر  م 

َر ب ه  أَيُْمس    . 59/  58النح  :   ُكهُ َعلَى ُهوٍن أَْم يَُدس هُ ف ي الت َراب  أاَلَ َساَء َما يَْحُكُموَن َما بُّش 
فالبنت عندهم كانت مصدر هوان وآالم   وكانوا يَعُد ون وجودها مشكلة عظيمنة   ولانذا يلجنت النبع  

 منام إلى دفناا حية   خشية الفقر والعار . 
 تنشت باا األسرة في الجاهلية   وهل يحقق ذلك المودة والسكينة ؟ . ما هي الصور التي  التقويم:

 معنى األسرية والعالقة األسرية في اإلسالم  :   – 3
والت مننت األسننرة هنني الجماعننة التنني ارتننبط ركناهننا   أي النن وج وال وجننة   بننال واج الشننرعي   

 اتصل باما من أقارب . نتج عناا من ذرية   وما  بالحقو  والواجبات بين الطرفياا    وما
الَمننْدَخَل الوحينند لقيننام األسننرة فنني المجتمننع   ووضننع لننه  فننال أسننرة إال بننال واج   إذ جعننل هللا النن واج

شروطا وضوابط   حيث ألغى اإلسالم كل أشكال ال واج الجاهلي   وأبقى فقط على ال واج الواضنح 
 وجين   علننى أن يقنندم النن وج صننداقًا يُعنند  والشنناود   والننذي ال ينشننت إال برضننا النن  الجلننّي  أمننا الننناس

عربون وفاء   وصند  فني القصند   كمنا يشنارك المنرأة فني إبنرام العقند ولي انا   النذي يحنر  علنى 
 . ما يخفي عن كاير من النساء مصلحتاا   ويعلم من ش ون الرجال 

 ومن هذا النشوء السليم لألسرة   تتولد عالقة أسرية تتمي  بما يلي : 
ألن عقد ال واج في اإلسالم يتطلب أن يكون دون تحديند لمندة  عالقة طويلة األجل ومستمرة : –أوال 

العالقة ال وجية   وبعد قيامه أحاطه بجملة من الحقو  والواجبات المتبادلة بنين الن وجين منن جانة   
عرضنة  ومنن أجنل اسنتمراره جعلنه ميااقنا غليظنا   ال يكنون وبين اآلباء واألبنناء منن جانة أخنر    

ياَاقًا َغل يًظنا  :هللا للعبث أو التالعب الذي ي دي إلى انايار بناء األسرة   قال  ْنُكْم م    َوأََخْذَن م 
 . 21النساء : 

قطنع النروابط  نانى اإلسنالم عنن العالقنات السنلبية والادامنة   التني تعمنل علنى عالقة بنَّاءة : –ثانيا 
لتي تنمو في الخفاء   والتي تعد مصدرا لفسناد األخنال    وأداة ا بتن ناى عن العالقات االجتماعية   

 الرتكاب الجرائم   والتي بدورها ت دي إلى تفكيك العالقات االجتماعية في األسرة .
مننن خننالل أوصنناج النن واج الننذي أبقنناه اإلسننالم   اسننتنتج أركننان النن واج ؟ وكيننج السننبيل  التق  ويم:

 سالم ؟ .  العالقة األسرية في اإل للمحافظة على

 مقصد المودة والسكينة ودورها في بناء األسرة  :  – 4
نْن َءايَات نه  أَْن    :يقنول وهدفاا  هو االستقرار والسنكن   وهللا إن طابع األسرة هو االستمرار    َوم 

ننُكْم أَْ َواًجننا ل تَْسننُكنُوا إ لَْيَاننا َوَجعَننَل بَْينننَُكْم َمننَودَّ  ننْن أَْنفُس  ننَك الَيَنناٍت ل قَننْوٍم َخلَننَق لَُكننْم م  ةً َوَرْحَمننةً إ نَّ ف نني َذل 
 . 21النساء :   يَتَفَكَُّرونَ 

ُُ ويكندح  ُّ ُّ أن يفعنل شنيئًا   وال يمكنن ألن الحياة تغدو مستحيلة بدون هذا االسنتقرار   فالرجنل يكنّد
 ن تكون معه  وجة صالحة تساعده وتشاركه أفراحه و أتراحه .أدون 
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   هإلننى تحقيقاننا والمحافظننة علياننا   فننال وج يحتننرم  وجتنناد  األسننرة وهننذه السننكينة يسننعى كننل أفننر
ت في حقه ينصحاا ويصنبر علنى أذاهنا   وال وجنة كنذلك تراعني تويعاملاا بالمعروج   وإذا ما أخط

الفضننيلة   ويسننعون   وجاننا   واألبنناء يربّننون أبننناءهم علننى حننق  وجاننا   وتحننافظ علننى بيتاننا ومننال
نر صنفَو طاعوا بالحالل   واألبناء بدورهم يطيعون آباءهم   ويتجنبون كلليلب وا حاجاتام بما است منا يُعّك 

 األسرة . 
 من هم األطراج المعني ون بتحقيق المودة والسكينة في األسرة ؟ وكيج ذلك ؟ .   التقويم:

 االستثمار السلوكي : 
 األسرة في اإلسالم ال تنشت إال بال واج الشرعي . .1
بنى على السكينة والمودة   لذا علي أن أسنعى إلنى تحقيقانا فني أسنرتي األسرة في اإلسالم ت .2

 والمحافظة علياا بشتى السبل   فتطيع والديَّ   وأتجنّب كل ما يُغضبام .

 تطبيقات :  

 ضننع جنندوال تقننارن فيننه بننين أوضنناع األسننرة فنني الجاهليننة والحضننارات القديمننة وبننين أوضنناعاا  .1
 في اإلسالم .

 أسرتك . كيج تحقّق السكينة في .2

 للبحث
 أنج  بحاا حول انحراج بع  الشباب وعالقته بالوسط األسري الذي نشتوا فيه ؟ 
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 المجال : القيم اإلجتماعية واألسرية المحور : الفقوووووووه

 نص المؤطر رعاية الطفولة في اإلسالم 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 

ْم ؟ قَناَل : قَاَل : قُْلُت : يَا َعْن أَب ي َراف ْع  ْلَولَد  َعلَْينَا َحق  َكَحقّ نَا َعلَنْيا  نَعَنم  َحنق    َرُسوَل هللا    أَل 
اَهُ َطي بًت  ْي   َو أَن يُوّر  بَاَحة  َو الَرم  تَابَة َوالّس   رواه البيهقي الَولَد  َعلَى الَولَُد َعلَى الَوال د  أَْن يُعَلّ َمهُ الك 

 

 

  :تمهيد  
من مواجاة مصاعب الحياة   ويخدم أمتنه   البند   مستقبل    وحتى ينشت  سليما ويتمكنالطفل رجل ال

 التي قررها اإلسالم لحماية الطفل ؟  فما هي المبادئ  من توفر  رعاية كاملة له 

 شرح الكلمات
 

 معناها الكلمة
 واجب حق

 من الرماية   وهي تعلم رمي الساام الَرِمي  

ثَهُ    حالالً  .يترك له ماالً  يُور ِ

 

  : معني مرحلة الطفولة
ننعج  تمتنند مرحلننة الطفولننة مننن والدة الطفننل إلننى البلننوغ   وهنني المرحلننة التنني وصننفاا هللا تعننالى بالض 

 وتنقسم في منظور اإلسالم إلى طورين :
 المرحلة التي ال يمي  فياا الطفل على العموم بين ما يجلب له النفع  وهي الطفولة غير الممي ِزة : 

 وتمتد من الوالدة حتى سن السابعة
المرحلة التي يمي  فياا الطفل بين النافع والضار   وتمتد من سن السابعة وهي الطفولة المميزة : 

 إلى البلوغ . 
 لماذا وصج هللا تعالى مرحلة الطفولة بمرحلة الّضْعج ؟ وماذا يوجب ذلك ؟ التقويم: 

 حقوق الطفل قبل الوالدة :  – 2
د له جوا دافئا بالحنان   رعى اإلسال م حق الطفل من قبل أن يخرج إلى الحياة   وهذا لكي يماَّ

 وكامال بالحفظ   وتظار هذه الرعاية فيما يلي : 
فمن حق الطفل على أبيه من قبل أن يولد أن حسن اختيار كل من أبيه وأمه لبعضهما :  –أوال 

ث اإلسالم الرجال على اختيار ال وجة الصالحة   يختار له أما تحنو عليه وتربية الصالحة   ولاذا ح
على أمه أن ال ترضى من األ واج إال الصالحين في دينام وُخلقام   ولاذا كما انه من حق الطفل  

هَ اإلسالم للمرأة أن ترف  ال وج الصالح .   َكرَّ
والد   قال كما حث اإلسالم على التباعد في ال واج   حيث أن قوانين الورااة قد ت ار على األ

 :   أغربوا وال تضووا   أي ت وجوا الغريبات عن العائلة حتى ال يتتي النَّسل ضعيفًا . الرسول 
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فقد رخَّ  لاا اإلسالم أن تُفطر في رمضان   ونبَّه المجتمع إلى  م الحامل :رعاية األ –ثانيا 
ْنَساَن    :ال خطورة حالاا   ووجوب االهتمام باا في الحمل   فسماه وهنا وضعفا   ق ْينَا اإل  َوَوصَّ

هُ َوْهنًا َعلَى َوْهٍن   . 14لقمان :    ب َوال َدْيه  َحَملَتْهُ أُم 
ه :  –ثالثا  فقد حرم اإلسالم إسقاط الجنين أو إجااضه   بل عدَّ رعاية الطفل وهو جنين في بطن أم ِ

اه بع  الحقو  التي تابت لألحياء   االعتداء عليه بعد نفخ الروح فيه جريمة لاا عقوبة   كما أعط
 كالنسب واإلرث والوصية .

ع اإلسالم قبل ال واج لحسن اختيار كل من األب واألم ؟ كيج أابت اإلسالم حقو  التقويم : ماذا شرَّ
ه ؟ ماذا تستنتج ؟  الطفل وهو جنين في بطن أّم 

 حقوق الطفل بعد  الوالدة :  –3
بجملة لحسن من الحقو  التي تكفل نشوءه نشوءا سليما   بعد والدته رعى اإلسالم حق الطفل 

 األباء أداء هذه الحقو    وهي :  وأوجب على
فمن حّق األبناء على اآلباء أن يختاروا لام أسماء جميلة غير مستاجنة   حسن اختيار اسمه:  –أوال 

ا كان قبيحا ومنكرا ألن االسم الذي يضعه الوالدان للطفل يبقى معه إلى آخر لحظة من حياته   فإذ
س  بالفخر  ضه لسخرية األطفال والكبار واستا ائام به   وإن كان حسنا يُسر  به ويجعله يُح  عرَّ

 والعظمة . 
عاية :  –ثانيا  لاذا وجه اإلسالم ال وجين إلى التباعد بين الوالدات حين جعل مدة التفُّغ التَّام للر ِ

ْعَن أَْوالَ الْ وَ    :الرضاع حولين كاملين   قال  لَْين  َوال َداُت يُْرض   .  233البقرة :    َدُهنَّ َحْولَْين  َكام 
غ الوالدان لرعاية الطفل في سن هو أحوج ما يكون إلى ذلك  بخالج لو أتت له أمه  هذا حتى يتفرَّ

 بتخ أو أخت وهو لم يتم السنتين من عمره .
شريعة اإلسالمية أحكام الرضاعة والحضانة فقد وضعت الالرضاعة والحضانة والكفالة :  –ثالثا 

 والكفالة لتحافظ على األطفال في أسرة قد اناارت وتفرَّ  الوالدان فياا . 
هل تر  الختيار االسم أاًرا على الطفل ؟ كيج ذلك ؟ وهل تر  أنَّه من الضروري التباعد  التقويم :

 بين الوالدات ؟ ولماذا ؟ .

 مجاالت تربية الطفل  :  – 4
 قع في دائرة األسرة عدة مجاالت تربوية تستطيع الوصول فياا إلى أعلى مستو  تربوي ن وهي : ت

إن تربية الجسم واالهتمام به في مقدمات مجاالت التربية   واإلسالم ياتم التربية الجسدية :  –أوال 
كالحاجة للنوم  هتّم بإشباع الحاجات الجسمية   إبالجسد في إطار نظرته المتكاملة لننسان   حيث 
 والحاجة للغذاء   كما لاتم باللعب كوسيلة تربوية .

واألسرة تُنميفي الطفل العادات الغذائية السليمة التي دعا إلياا اإلسالم ؛ كالنظافة   واالعتدال في 
كما توّجاه إلى األلعاب الرياضية التي تنمي جسده وتكسبه الكمارات الجسدية   فقد قال عمر   األكل 
 . علّموا أوالدكم السابحة والرماية وركوب الخيل    :الخطاب بن 

تربية عقل الطفل ال تقل أهمية عن تربية جسده  بل يتكامالن وال غنى التربية العقلية:  –ثانيا 
العلوم النافعة   التي تجعلام ينظرون  حثَّ اإلسالم اآلباء على تعليم أبنائامألحدهما عن اآلخر  لذلك 

 ة نظرة سليمة   ويواجاون مشاكلاا بحلول مناسبة . إلى الحيا
 التربية النفسية : أهم حاجيات الطفل النفسية ثالث –ثالثا 

فاإلسالم حثَّ األسرة على أن تشبع حاجة األمن لد  الطفل في جميع مراحل الحاجة إلى األمن: 
م   ولتُعطي الطفل الشعوحياته   حين أمر األم أن ترضع ابناا لمد عامين  ر الدائم باألمان حرَّ

ْعُت رسوَل هللا  األنَصارْي  َعْن أبي أيّوبالتفريق بين األوالد وأّمااتام   فَ  َمْن  يَقُوُل  قَاَل: َسم 
بّت ه  يَْوَم الق يَاَمة   َها  فَّرَ  هللا َبْينَهُ َوَبْيَن أح  .  و ق ال هذَا حجير    رواه الترمذي فَّرَ  َبْيَن ال والَدةٍ َوَولَد   حسن  غريب 
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ا يجعله يشعر بتنه مرغوب فيه تماء: نالحاجة إلى التَّقب ِل واال   وهي حاجته الستجابة اآلخرين له  ممَّ
غير منبوذ أو مضطاد أو مكروه سواء أكان ولدا أو بنتا  ولذا عد اإلسالم قدوم الطفل بشارة ويَُانَّتُ 

 عليه.
ا يجعل الطفل دائم شبع أسلوب الاواب في التعامل  فجو األسرة يُ الحاجة إلى التحصيل والنَّجاح:  ممَّ

بناا بمكافتة دلّاا إمراة تعد إعندما رأ   الرغبة في التحصيل ليشبع حاجته إلى النجاح   والرسول 
د  حتى عند ولدها الحاجة إلى النجاح .  على الّص 

ٍر أَنّهُ قاَل: فَ  ً  عن َعْبد  هللا بن َعام  ٌد في بَْيت نا  فقالَْت َها تََعاَل  َوَرُسوُل هللا  َدَعتْن ي أُّمي َيْوما قاع 
يَك  فَقاَل لََاا َرُسوُل هللا  يه  تَْمراً  فقاَل لََاا َرُسوُل هللا  أُْعط  ؟ قالَْت أُْعط  يه  : أَُما  َوَما أََرْدت  أَْن تُْعط 

بَةٌ  ه  َشْيئاً ُكت َبْت َعلَْيَك َكذ   أبو داودرواه   إ نّك  لَْو لَْم تُْعط 

الاامة في حياة الطفل ونموه النفسي   إذ مناما يستمد العطج والحب  وللعالقة بين الوالدين آاارها
والدجء العاطفي واألمان   وكل ما يحدث أمامه يترك أاره وصداه في نفسه   فتبناء األسرة ليسوا 

 إال مستقبلين لمشاعر اآلباء وحبّ ام وطموحام وعاداتام . 
هي مجاالت تربية الطفل ؟ هل تر  للعالقة بين الوالدين أار على تربية الطفل ؟ وكيج  ما التقويم:
 ذلك ؟ .

 االستثمار السلوكي : 
 من حّق  الطفل في األسرة قبل الوالدة حسن اختيار أمه وأبيه ورعايته وهو جنين. .1
الحضنانة والكفالنة سمه والتفرغ التام لرعايته والرضاعة وإختيار إمن حق الطفل بعد الوالدة حسن  .2

 في حالة تفر  الوالدين 
 تربية الطفل معناها تربية جسده وعقله ونفسه. .3

 تطبيقات :  

هننل تننر  أن الجننو األسننري الننذي يسننوده الخننالج بننين النن وجين ينشننت فيننه الطفننل سننليًما مننن جميننع  .1
 النواحي ؟ 

 أار ذلك على المجتمع ؟  كيج ينشت الطفل إذا نال ما علمت من حقو  ؟ وما .2

 لبحثل
 قم ببحث تُبيّن فيه اآلاار الصحية للّ واج من األقارب . 
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 المجال : القيم اإليمانية والتعبدية المحور : األخالق والسلوك

 مؤطرالنص  اآلفات والمفاسد االجتماعية خطر

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

يَع اْلفَ     :قال هللا  ب وَن أَْن تَش  يَن يُح  يَن َءاَمنُنوا لَُانْم َعنذَ إ نَّ الَّذ  َشةُ ف ي الَّذ  اٌب أَل نيٌم ف ني الند ْنيَا اح 
َرة  وَ َواآل ُ يَْعلَُم َوأَْنتُْم الَ خ   . 19:  نور  ال    تَْعلَُمونَ  َّللاَّ

 

حد ما تواجاه المجتمعات في هنذا العصنر منن آفنات ومفاسند  ع عنت كينان أال يخفى على  تمهيد :

االقتصنادية و نانا تن ار علنى الحيناة السياسنية واالجتماعينة ى األمم   ألاألسر   وتوشك أن تقضي عل
 .؟ تتايًرا سلبيا   فما هو موقج اإلسالم من هذه اآلفات والمفاسد 

 شرح الكلمات  :
 

 معناها الكلمة
 تنتشر تَِشيَع  

نا ال فَاِحَشةُ   ما َعُظَم من الذَّنب كالّ  
 

  : معنى اآلفات والمفاسد االجتماعية
خال  الذميمة التي تضر بنالمجتمع   وتكنون سنببا ماعية هي تلك السلوكات واألاآلفات والمفاسد االجت

 في انتشار العداوة والبغضاء بين األفراد . 
 وفيما يلي بع  اآلفات والمفاسد : 

  :فساد ذات البَّْين 
وء الظنن   وقند حنر  وهو الخصومات والن اعات اتلي تنشت بين األفراد   والقائمنة علنى الباطنل سن

سنلمين أن يتنآخوا  ويتحنابوا   فنإن ذلنك يجعنل حيناتام متمر البناإلسالم علنى إ النة أسنباب الخصنام   
 جحيًما ال يطا    وقد ينتشر بسبباا القتل والجرائم . 

نّنه منن خينر أالبنين هنو اإلصنالح بنين النناس   النذي بنين هللا تعنالى ذات والسبيل الوحيند التقناء فسناد 
نننْن نَْجنننَواُهْم إ الَّ  َخْينننَر ف ننني الَ     :قنننال هللا ال وأفضنننلاا   حينننث األعمننن  قٍَة َمنننْن أََمنننَر ب َصننندَ  َكا ينننٍر م 

يًمناأَْو َمْعُروٍج أَْو إ ْصالَ    حٍ بَْيَن النَّاس  َوَمْن يَْفعَْل َذل نَك اْبت غَناَء َمْرَضناة  َّللاَّ  فََسنْوَج نُْ ت ينه  أَْجنًرا َعظ 
 . 19:  نور  ال
فعنن  أَب ني النّدْرَداء  قنال قناَل َرُسنوُل في مرتبة هي أعلى من مرتبة أعظم القربات    ل جعله النبي ب

: قنالُوا: بَلَنى يَنا َرُسنوَل هللا  قناَل:    :هللا  نْن َدَرَجنة  الّصنيَام  َوالّصنالَة  َوالّصنَدقَة  ْبُرُكْم ب تَْفَضَل م  أاَلَ أُخ 
 . رواه أبو داود والترمذي  اُد َذات  اْلبَْين  اْلَحال قَةُ إ ْصالَُح َذات  اْلبَْين  َوفَسَ 

 ؟ ولماذا ؟  فه النبي صما  معنى فساد ذات البين ؟ وكيج والتقويم : 
  : العنف

 هو الشدة والقسوة والفظاظة   عكس لين الجانب   والرحمة   والشفقة   واللطج   والعطج .
ني َعلَنَى الّرْفنق  َمنا    : والعنج مذموم في اإلسالم   لقول الرسول نّب الّرْفنَق. َويُْعط  إ ّن َّللّاَ َرف يٌق يُح 

ي َعلََى اْلعُْنج    .رضَي هللا عنهاعن عائشَة  والدرامي  البخاري رواه  الَ يُْعط 
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يَن َمعَنهُ   فاو ليس من صفات الم منين الذين وصفام هللا تعالى بقوله :  ٌد َرُسوُل َّللاَّ  َوالَّنذ  ندَّاُء  ُمَحمَّ أَش 
 . 29:  محمج     َعلَى اْلُكفَّار  ُرَحَماُء بَْينَُامْ 

رواح   وإذا والعنج في المجتمع آااره خطيرة جدا   فبسببه يعم الخنراب   وينعند األمنن   وت هنق األ
 كان العنج بشتى صوره مذموما   فاو مع الوالدين أشد ذًما . 

 وبين آاارها السلبية ؟  أعط بع  صور العنج في المجتمع  التقويم : 

  :السرقة 
   دل علنى تحريمانا هي أخذ ما الغير خفيةً منن غينر وجنه حنق   وهني منن اكبنر الكبنائر عنند هللا 

ن    :قول هللا  يٌ  َحك  ُ َع   َن َّللاَّ  َوَّللاَّ يَُاَما َجَ اًء ب َما َكَسبَا نََكااًل م  قَةُ فَاْقَطعُوا أَْيد  ُ  َوالسَّار   يمٌ َوالسَّار 
   38:  المائجة . 

 ولحديث
ِلمِ  ُكل   ...   :َعْن أَب ي ُهَرْيَرةَ. قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللّا   ِلمِ  َعلَىَ  ال ُمس  ُض هُ  َوَمالُ هُ  َدُمهُ  َحَراٌم. ال ُمس    َوِعر 

    رواه مسلم

ائم األخنر  منن   وتنتشنر الجنروالسرقة من أخطر اآلفات التي تصيب المجتمعات   فبسبباا ينعدم األ
 .من قتل وغيره   وتنعدم الاقة بين أفراد المجتمع   وألجل هذا شدد اإلسالم في عقوبتاا 

 كيج حارب اإلسالم آفة السرقة ؟ وما الحكمة من ذلك ؟ التقويم : 

  :العصبية 
بمعنى الدعوة إلى نصرة العشنيرة أو القبيلنة علنى الظلنم   وهني حنرام   فقند نانى القنرآن الكنريم عنن 

ُ  َوتَعَاَونُوا عَ     :قال هللا لتعاون على اإلام والعدوان   فا اْنم  لَى اْلب ّر  َوالتَّْقنَو  َوالَ تَعَناَونُوا َعلَنى ااْل
 َ  . 02:  المائجة     َواْلعُْدَوان  َواتَّقُوا َّللاَّ

ننٍم أَّن َرُسننوَل هللا  نّننا َمننْن َدَعننا إ لننى  قننال:  عننن َعْبنند  هللا ابننن  أَب نني ُسننلَْيماَن عننن ُجبَْيننر  بننن  ُمْطع  لَننْيَس م 
نّا َمْن َماَت َعلَى َعَصب يّةٍ  نّا َمْن قَاتََل َعلَى َعَصب يٍّة  َولَْيَس م   رواه أبو داود . َعَصب يٍّة  َولَْيَس م 

 ما معنى العصبية ؟ وما هو موقج اإلسالم مناا ؟ وعدد يع  آاارها على المجتمع ؟ التقويم : 

  :الظلم 
 لقنول هللا الشيء في غير موضعه   ومجاو ة الحد والميل عن القصد وهو من أكبنر الكبنائر الظلم 

 :    يَن َكفَُروا َوَظلَُموا لَْم يَُكن ُ ل يَْغف َر لَُاْم َوالَ  إ نَّ الَّذ  يقًا َّللاَّ يَُاْم َطر   . 168:  النساء    ل يَْاد 
ي ـ  فَنار  ه  َعنْن َربّ نه    ـ عنن النبني ـ  َعنْن أَبني  َذٍر الغ  بَناد  إ نّ ني    أَنَّنه قَناَل : ـ ف يَمنا يَنْرو  يَنا ع 

ي َو َجعَْلتُهُ بَْينَُكْم ُمَحَرًما فَال تََظلَُمواْ   رواه مسلم  ...َحَرْمُت اْلُظْلَم َعلَى نَْفس 

لنه عندة راده   وهنب األمنان   وانعندمت الاقنة بنين أفنالظلم إذا ظانر فني مجتمنع عنمَّ الفسناد فينه   وذف
صور   فاإلنسان الذي يتعد  على مال الغير ظالم   والقاضي الذي يخنرج فني حكمنه عنن الحنق هنو 
ظالم   والشريك الذي يخون شريكه هنو ظنالم   والن وج النذي يسنيء معاملنة  وجتنه وأوالده ظنالم   

السلعة ظنالم وال وجة التي ال تراعي حق  وجاا وتامل تربية أبنائاا ظالمة   والتاجر الذي يغ  في 
ُل مصالح الناس ظالم   فكّل عمنل فينه انتقنا  للحنق وعندوان علنى الغينر منن    والموظج الذي يُعّط 

 الظلم . 
د بع  صور الظلم ؟ وما هي آااره على المجتمع ؟  التقويم :   عّد 

  :حرص اإلسالم على صالح وطهارة المجتمع من اآلفات االجتماعية والمفاسد االجتماعية 
اسنند االجتماعيننة   ت والمفالشننريعة اإلسننالمية أي مننا عنايننة بصننالح وطاننارة المجتنمننع مننن اآلفننعنيننت ا

المجتمننع علننى أسنناس مننن الفضننيلة والعنندل والمسنناوة فنني الحقننو  والواجبننات    وألجننل هننذا نظمننت
وجاءت كل أحكاماا لتكوين مجتمع فاضل   وابتندأت فاتجانت إلنى تربينة المسنلم ليكنون عضنًوا نافعًنا 

مجتمعه   والعبادات اإلسالمية والفضائل التي دعنا إليانا اإلسنالم تتجنه نحنو تحقينق هنذا الاندج   في 
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وتوجيه إلياا   مال الصالة التي وصفاا القرآن الكريم بتنانا تنانى عنن الفحشناء والمنكنر   حينث قنال 
ننالَ   : سننبحانه  ننالَةَ إ نَّ الصَّ ُ يَْعلَننُم َمننا ةَ تَْنَاننى َعننن  اْلفَْحَشنناء  وَ َوأَق ننم  الصَّ ْكُر َّللاَّ  أَْكبَننُر َوَّللاَّ اْلُمْنَكننر  َولَننذ 
 . 45:  العنكبوت    تَْصنَعُونَ 

َمناح النَّن وات فقنال  نَن النّ   يَنا    :وأوجب من اآلداب منا يَْكنبَُح ج  َسناء  إ ن  ن َسناَء النَّب نّي  لَْسنتُنَّ َكتََحنٍد م 
ي ف ي  تَْخَضْعَن ب اْلقَْول   اتَّقَْيتُنَّ فَالَ   .32:  األحزاب    َمْعُروفًا قَْلب ه  َمَرٌ  َوقُْلَن قَْوالً فَيَْطَمَع الَّذ 

 كما شرع العقوبات ال اجرة التي تردع ذوي النفوس المريضة من االعتداء على حرمة المجتمع .
 كيج سعى اإلسالم إلى طاارة الكمجتمع من اآلفات ؟ التقويم : 

   :لمفاسد االجتماعيةكيف عالج اإلسالم اآلفات وا
مت الشريعة اإلسالمية رات   لضررها بالعقنل والننفس   تناول الخمور    حرَّ مت تناول المخّد  كما حرَّ

 والجسم والمال . 
وفرضت العقاب على متناولاا   حماية للصحة الفردية وللمجتمع   من شرور هذه اآلفات   وما تقنود 

سرقة   والعدوان على اآلخرين والمشاكل األسرية   واآلانار إليه من جرائم القتل   واالغتصاب   وال
 التربوية السيئة على اآلبناء الناشئين   في ظّل  المدمنين من متناولي الكحول والمخّدات األخر  .

جتنابننه   كمننا اعتبننر الخمننر مننن األسننباب الم ّديننة إلننى إواعتبننر القننرآن رجًسننا   وعمننالً شننريًرا يجننب 
يننُد     :هللا األمنيننة   التنني  َعبَّننر عناننا بالعننداوة والبغضنناء   فقننال  التنننا ع   والمشنناكل إ نََّمننا يُر 

ْكر  َّللاَّ   ر  َويَُصدَُّكْم َعْن ذ  ة  فََانْل  َوَعن  الصَّالَ الشَّْيَطاُن أَْن يُوق َع بَْينَُكُم اْلعََداَوةَ َواْلبَْغَضاَء ف ي اْلَخْمر  َواْلَمْيس 
 . 91:  المائجة    أَْنتُْم ُمْنتَُاونَ 
 رواه البخاري   كّل َشراٍب أْسَكَر فاَو َحرام قال:  عن عائشةَ عن  النبّي وروي 

م اإلسالم صناعة الخمر   وبيعه   وشربه بنل ولشدة الخطر المتتتّ   ي من تناول هذه المادة الفتاكة   َحرَّ
يَن  يَنا    :مناا الخمر فقنال هللا  وبيع المواد التي يُصنع مناا   إذا علم أناا ُمشتَراةٌ ليُصنع أَي َانا الَّنذ 

نننُر َواالْ  ْ الَ َُ َءاَمنُنننوا إ نََّمنننا اْلَخْمنننُر َواْلَمْيس  َُ نننْن َعَمنننل  الشَّنننْيَطان  فَننناْجتَن بُوهُ لَعَلَُّكنننْم ْنَصننناُب َواألْ ْجنننٌس م  ُم ر 
 . 90:  المائجة    تُْفل ُحونَ 

 اسد االجتماعية ؟ وما رأيك في ذلك ؟ لماذا حارب اإلسالم اآلفات والمفالتقويم : 

 االستثمار السلوكي :  

اآلفننات االجتماعيننة سننبب فنني خننراب األمننم   وسننقوطاا فنني هاويننة الضننياع لننذا علننيَّ أن أتجنباننا     1
 وأُسام في مكافحتاا .. 

فساد ذات البين والعنج والظلم والسرقة والعصبية من اآلفات والمفاسند االجتماعينة الخطينرة التني   2
 جب عليَّ أن أتجنّباا .ي

 تطبيقات :  
 كيج يسام الرأي العام في صالح الفرد أو فساده ؟ بين ذلك في فقرة .  1
 ؟كيج حارب اإلسالم كل آفة من اآلفات االجتماعية التي درست ؟ وما  أار ذلك على المجتمع   2
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 المجال : القيم اإلجتماعية واألسرية المحور : األخالق والسلوك

 مؤطرالنص  وأثره في خدمة المجتمععي الهمل التطو

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 

اْننم  َواْلعُننْدَوان  َواتَّقُننوا ُ  تَعَنناَونُوا َعلَننى االْ    َوالَ َوتَعَنناَونُوا َعلَننى اْلب ننّر  َوالتَّْقننوَ    : قننال هللا 
 َ  . 02المائجة :   َّللاَّ

 

الشنيء الكاينر   بالمقابنل فنإن نفعنه عظنيم فمنا هنو  العمل التطنوعي ال يكلنج مي انينة الندول تمهيد :

 موقع العمل التطوعي في اإلسالم ؟ وما هو أاره في خدمة المجتمع ؟ 

 شرح الكلمات : 
 

 معناها الكلمة
 الخير ال بِر ِ 

ث مِ  ِِ  الشر اال 

َوان  من التعدي وهو اخذ حق الغير ال عُد 
  

 :معنى العمل التطوعي 
نفعاا في المجتمع   وليست بواجبة علنى التعينين   أي ال يطالنب بتدائانا األفنراد ت التي يعم  السلوكاهو 

 بعينام   وإنما يطلب وجود الفعل من غير نظر إلى الفاعل
 ما هو العمل التطّوعي ؟ ومن المكطالب به ؟ التقويم : 

  :عالقة العمل التطوعي بالواجب الكفائي
ن هللا تعالى سيحاسنب الجمينع اية   ومقتضى هذا الواجب ألى الكففي اإلسالم واجب عالعمل التطوعي 

على ترك هذا العمل التطوعي يوم القايمة   والمسلم الذي يعظنم رضنا هللا تعنالى   ويسنعى إلينه   فإننه 
 ن   لم يرتب اإلسالم عليه عقوبة دنيوية .إالتطوعي  ويستجيب إلى العمل 

 ؟  ا هو موقفك نحوهب الكفائي ؟ ومما هو عالقة العمل التطّوعي بالواجالتقويم : 

  :مجاالت العمل التطوعي في المجتمع 
   عمنل تطنوعي ويجلب النفع على العموم للناس   ومال يطالنب بنه الفنرد علنى التعينين   فان كل سلوك

 ويمكن إجمال ذلك في مجالين هما : 

  :جاالت العبادات م -اوال
تعالى علينه ورتَّنب علينه أجنًرا عظيًمنا   وقند يفنو  فني  من العمل التطوعي   وقد حث هللا فاو ال يخلو

جنر بعن  الواجبنات العينينة   ويمكنن التماينل لانذا بالصندقات   فاني ليسنت بواجبنة   أبع  األحيان 
فَهُ لَنهُ َولَنهُ أَْجنٌر َكن   :ولكن هللا تعالى حث علياا فقا َ قَْرًضا َحَسننًا فَيَُضناع  ُ  َّللاَّ ي يُْقر  يمٌ َمْن َذا الَّذ   ر 

   : 11الحجيج . 
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يد  ْبن  يََسارٍ  َع  أَبَا ُهَرْيَرةَ   َعْن َسع  نْن    :: قَناَل َرُسنوُل َّللّا   يَقُولُ   أَنّهُ َسم  َمنا تََصنّدَ  أََحنٌد ب َصنَدقٍَة م 
. َوإ ْن َكانَننتْ  ين ننه  تَْمننَرةً. فَتَْربُننو ف نني َكننّج الّرْحَمننـَن   َطيّننٍب  َوالَ يَْقبَننُل هللا إ الّ الّطيّننَب  إ الّ أََخننَذَها الننّرْحَمُن ب يَم 

يلَهُ  . َكَما يَُربّي أََحُدُكْم فَلُّوهُ أَْو فَص  َن اْلَجبَل   رواه مسلم . َحتَّى تَُكوَن أَْعَظَم م 

منن    :قنال: قنال رسنوُل هللا   هرينرةَ  يأبنفعنن  كن التمايل لاذا المجال بصنالة الجننا ة  مكما ي 
َد الجنا ةَ حتّ  . قينل: ومنا القيراطنان؟ قنال: شا  ى يُصلَّي فله قيراٌط  ومن َشاَد حتّى تُدفََن كان له قيراطان 

 . رواه البخاري  ماُل الَجبَلين  العظيمين  
  :مجاالت المعامالت 

  وهذا قياًسا على منا ورد فني بالمساهمة في بناء المرافق العامة   سواء بالمال أو بالجادالتمايل  كنمي
 بناء المساجد    الحث على

ّ  َكَمْفَحن   قََطناةٍ  أَْو أَْصنغََر  بَنَنى  قَناَل:  أَّن َرُسوَل َّللّا   َعْن َجاب ر  ْبن  َعْبد  َّللّا   داً ّلِل  َمنْن بَنَنى َمْسنج 
 رواه ابن ماجه  َّللّاُ لَهُ بَْيتاً ف ي اْلَجنّة  

ي تن ين المحنيط   وتقلنل منن التلنوث   فقند الت  حمالت التشجير في  بالمساهمة  لهكما يمكن التمايل   
المصنابين  سنالم إغاانة عظم أعمنال التطنوع فني اإللك   ومن أعلى ذ وردت اآلاار الكايرة التي تحث 

علنى كنّل  مسنلٍم قنال  بُن أبي بُردةَ عن  أبيه  عن  َجّده  عن  النبّي  سعيد  فعن في الكوارث وغيرها   
ه  فينفَُع نفَسهُ ويتصنّد ُ صدقةٌ فقالوا: يا نبّي هللا فمَ  ْد؟ قال: يَعمُل بيد  نْد؟  : . قولنوا ن لم يَج   فنإ ن لنم يَج 

يُن ذا الحاجة الَملاوَج  قال:  ْد؟  . قالوا:  يُع  نْك عنن  : قال  فإ ن لم يَج  فَْليَعمْل بنالمعروج   وليْمس 
 رواه البخاري   الشّر  فإناا له صدقة

 تطّوعيةً أخر  ؟ أذكرها وبيّن المجال الذي تنتمي إليه . هل تعرج أعماالً التقويم : 

  :لماذا العمل التطّوعي 
ضروري لكل مجتمع متحضر   وال غننى ألي مجتمنع عننه واإلنسنان مامنا  عي ضروريالعمل التطوّ 

عننن غيننره   فننتولى بننه أن يسننام فنني نفننع غيننره   باإلضننافة إلننى أن هللا تعننالى يحننب عبننده الننذي  اسننتقل
يقنوُل َّللّا    :قال: قال النبي   أبي هريرةَ   فعن  وال يقتصر على آداء الواجبات العينيةيتطوع   
: أنننا عنننَد ظننّن عبنندي بنني  وأنننا معننه إذا ذكرننني  فننإ ن ذكرننني فنني نفسننه ذكرتننه فنني نفسنني  وإن  تعننالى

نبراً تقّربنُت إلينه ذ راعناً  وإن تقنرب إلنّي ذكَرني فني َمنأٍل ذكرتنه فني َمنأٍل خينٍر مننام  وإن تَقنّرب إلنّي ش 
راعاً تقّربُت إليه باعاً  وإن أتاني يَمشي أتيته َهْرَولة   .رواه البخاري    ذ 

 ما هي امار العمل التطوعي ؟  التقويم :  

 االستثمار السلوكي :  

 التطّوذعي ضروري لمل مجتمع   لذا علي أن أقوم به .  .العمل  1
واجبنات لهو أفضل من الواجب العيني   فكما أقوم با بل  للعمل التطّوعي فضل عظيم في اإلسالم   2

 العينية يجب أن أقوم بالواجبات الكفائية . 
 يشمل مجاالت العبادات والمعامالت   فال يصح ان أغفل أي جانب مناما . العمل التطّوعي   3

 تطبيقات :  
 ما يلي :  إقرأ  1

 التعليمينة   حتنى أصنبح  مفني الننظكان مالغرب    وأصبح لاا اقافة في  دخلت  التربية التطوعية
القنوانين العقابينة   فيكلنج للعمل التطنّوعي الواحد منام يقبل على العمل التطّوعي تلقائيًا   بل دخل 
عن مجلنة  عتدائه على المجتمع بجنحته إالمعاقب بساعات عديدة في الخدمة العمومية كتكفير عن 

 المعرفة   بتصرج   
 هذه المكانة؟ وهل له مكانة في اإلسالم ؟ . للعمل التطّوعي طاء ما الذي أوصل الغرب إلى إع

 ؟ ما  الفر  بين للعمل التطّوعي في التشريعات الوضعية وفي اإلسالم   2
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 :  للبحث 
التي قام باا المجتمع الج ائري في السنوات األخيرة مع  ببحث تذكر فيه أهم األعمال التطوعية  قم

 بيان آاارها اإليجابية . 
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 المجال : القيم اإلجتماعية واألسرية محور : السيرة النبويةال

 مؤطرالنص  في بيته الرسول 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 

َ َواْليَننْوَم اآلْ لَقَننْد َكنناَن لَُكننْم ف نني َرُسننول  َّللاَّ  أُْسننَوةٌ َحَسنننَةٌ ل َمننْن َكنناَن     :قننال هللا  ننَر يَْرُجننو َّللاَّ خ 
 َ  . 21: زاب  حاأل     َكا يًرا َوَذَكَر َّللاَّ

 

 

أهلنيام تختلنج قطعًنا عنن حيناتام فني  لعضماء بين الناس   فإن حياتام معماما علت سيرة ا تمهيد :

فلم تختلج سيرته  المجتمع   ألنام يتساهلون معام فيما ال يتساهلون فيه أمام الناس   وأما الرسول 
 مع الناس عن سيرته مع أهله .

 : شرح الكلمات 
 

 معناها الكلمة
َوةٌ    قُْدَوة أُس 

ُجو  ينتظر يَر 
 

   :ألهله   املة النبي مع
ماال ال وج الصالح واألب الحنون   ومّما تنقله لنا كتب السنيرة عنن معامالتنه ألهلنه  ان الرسول ك

    أنّه كان : 

   :يداعب زوجاته ويمزح معّهن :   -أوال 
َسنابَقَن ي  : قَالَنتْ  رض ي هللا عنه ا عَنْن َعائ َشنةَ فَ   بل كنان يمن ح وينداعب   فلم يكن ال وج المتسَّلط الجاج 

ه  بَت يكَ  الَ قَ ي  فَ قني فسبقن  ابَ سَ  مُ لحْ ي الّ ا َرَهقَن  ذَ ى إ  تَّ ا حَ نَاْ ب  لَ فَ  فََسبَْقتُهُ  النّب ّي    رواه أحمج   : َهذ 

 ؟   عنهارضي هللاماذا تستفيد من الحديث الذي روته عائشة التقويم : 

   :يرفه عن زوجاته  -ثانيا 
 عنه ا هللا رض يَ عائشنةَ  نْ عَنج عنان ضنغط الحيناة   فَ يخفّ فلم  يمنعه شرج النبّوة أن يرفّه عن  وجاته   

َُ  رأيُت النبي  قالت:    حتنَى أكنوَن أننا  د  ج  ْسنيَستُُرني بردائه  وأنا أنظُر إلَى الَحبَشة  يَلعبون في الَم
 . رواه البخاري و  اْ قُدروا قْدَر الجارية الحدياة  الّسّن  الحريصة  على اللَّ . فا التي أستَمُ 

 ؟  رضي هللا عنهامع عائشة  ماذا تستفيد من فعل النبي التقويم : 

   :ُيعين زوجاته   -ثالثا 
ت: منا أناا ُسنئل رضي هللا عنه ا   فعن عائشة هعين  وجته   وال يعتبرها خادمة عندفقد كان ماال ال وج ي

ي ف ن الُ َجنالّر   لُ َمنعْ ا يَ مَ  لُ مَ عْ يَ   وَ هُ لَ عْ نَ جُ ص  خْ يَ   وَ هُ بُ وْ اَ  طُ يْ خ  يَ  انَ : كَ تْ الَ ؟ قَ ه  ت  يْ ي بَ ف   لُ مَ عْ يَ  كان رسول هللا 
 . رواه أحمج   مْ ا  وت  يُ بُ 

 كيج يمكن لل وج أن يعين  وجته في العصر الحالي ؟ التقويم : 
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   :ينفق على أهله   -رابًعا   
عن َمال ك  بن  أْوس  بنن  اْلَحنَداَان  قنال: هله في النفقة   فلم يُْعف ْل حقَّ أ إالَّ أنَّ النبي م أعباء الرسالة رغ
   ْعُت ُعَمننَر بننَن الخّطنناب ّمننا لَننْم  َسننم  ّمننا أفنناَء هللا علننى َرُسننول ه  م  ننير  م  يقننوُل: كانَننْت أْمننواُل بَن نني النّض 

ْج الُمْسل ُموَن َعلَْيه   َكناٍب  وكانَنْت ل َرُسنول  هللا  يُوج  ُل   َخال صناً  وكناَن رسنوُل هللا  ب َخْينٍل والَ ر  يَْعن  
 رواه الترمذي . نَفَقَةَ أْهل ه  َسنَةً ام يَْجعَُل ما بَق َي في الكَراع  والّسالَح  ُعّدةً في َسبيل  هللا

 قال هذا حديٌث حسٌن صحيٌح و  
 ار على  استقرار الحياة ال وجية ؟ كيج ذلك ؟ . هل للنفقة على ال وجة أالتقويم : 

  ُيالعُب أبناءه ويحنو عليهم :   -خامًسا 
أبني قَتنادةَ  نْ عَنائه المادينة والمعنوينة   فَ ماال األب الرحيم   الذي يلبّي حاجات أبن كما كان الرسول 

ننٌل أُمامننةَ بنننَت َ ينننبَ  األنصننارّي أّن رسننوَل َّللّا   وألبنني   بنننت  رسننول  َّللّا   كنناَن يُصننلّي وهننو حام 
  رواه البخاري  العا   بن  َربيعةَ بن  عبد  شمٍس  فإذا َسجَد وضعَاا وإ ذا قاَم حملَاا

 . ؟ ما أار مالعبة األب ألبنائه وُحنّوه عليام في تربيتام التقويم : 

    :عوامل استقرار األسرة واستمرارها 
   :نية التعاون على أداء الواجبات الدي  -أوال 

 كار طلبًا وقند قنال هللا أالدين  مور المعا  فاو في أمورأإذا كان التعاون بين ال وجين مطلوبًا في 
 :   َة  َواْصَطب ْر َعلَْيَااَوأُْمْر أَْهلََك ب الصَّال   132:  طه . 

ينيننة   تعننالى يحفننظ الننود بننين النن وجين الننذين يحفظننان حقننه   وال يفرطننان فنني واجباتامننا الدوهللا 
قَناَل: قَناَل   عَنْن أَب ني ُهَرْينَرةَ فَ يعنر  لننا شنكال منن هنذا التعناون    ويتعاونان عليانا   والرسنول 

َاا    :َرُسوُل َّللّا   َن اللّْيل  فََصلّى اُّم أَْيقََظ اْمَرأَتَهُ فََصلّْت فَإن أَبَْت نََضَح ف ي َوْجا  َم َّللّاُ َرُجالً قَاَم م  َرح 
نه  اْلَماَء َورَ  نَن اللّْينل  فََصنلّْت اُنّم أَْيقََظنْت َ ْوَجَانا فََصنلّى فَنا ْن أَبَنى نََضنَحْت ف ني َوْجا  َم َّللّاُ اْمَرأَةً قَاَمْت م  ح 
 . داود وأبوئي  النسا رواه. اْلَماءَ 

 ؟ كيج يسام التعاون على أداء الواجبات الدينية في استقرار األسرة واستمرارهاالتقويم : 

   :اركة في أداء المسؤوليات المش  -ثانيا 
لكل من ال وج وال وجة دور ومس ولية في أداء األسرة ورسالتاا ومن مقتضيات العشرة بنالمعروج 

أن ولم يكنن يننق  منن قيمتنه   هله أفي خدمة  داء المس وليات   ولقد كان الرسول أتعاونماما في 
  هللا   ولُ ُسنرَ  انَ ا َكنَمن ُسنئلتُ  قالنت:  عنه ارض ي هللا  في بع  أعمال  النساء   فعن عائشة يعين  وجته 

 . رواه أحمج هُ سَ فْ نَ مُ دُ خْ يَ   وَ هُ اتَ شَ  لبُ ح  يْ   وَ هُ بَ وْ ي اَ لَ فْ يَ  ر  شَ بَ الْ  نْ م   ارً شَ بَ  انَ : كَ  تْ الَ ؟ قَ ه  ت  يْ ي بَ ف   لُ مَ عْ يَ 
امان فنني هننذه المسنن ولية يُسنن وأعظننم تعنناون علننى تربيننة األبننناء   فال وجننان اللننذان يتعاونننان علننى

 المس ولية على اآلخر .  المحافظة على استقرار البيت   ويغلقان باب إلقاء
 ؟  رضي هللا عنهامع عائشة  ماذا تستفيد من فعل النبي التقويم : 

   :ُحسن التعامل   -ثالثا 
  يرض َعْمنٍرو  َعْبند  َّللّا  ْبنن  فال بد لل وجين أن يتبادل المعاملة بالُخلق الحسن   في القول والفعنل لحنديث 

مْ    :قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللّا     هللا عنهما يَاُرُكْم ل ن َسائ ا  يَاُرُكْم خ    رواه ابن ماجه  خ 

  كيج يسام تبادل حسن التعامل  في استقرار األسرة واستمرارها ؟التقويم : 

   :الشورى   -رابًعا 
منناج   وجين فني أمورالعائلنة   فالشنور  من عوامنل اسنتقرار األسنرة واسنتمرارها التشناور بنين الن
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حياة في اإلسالم ووضعاا أعمق في حياة المسنلمين منن مجنرد أن تكنون نظامنا سياسنيا للدولنة   فاني 
 . 38:  الشورى      َوأَْمُرُهْم ُشوَر  بَْينَُامْ     :هللا طابع أساسي للجماعية كلاا   قال 

ال وجنة   ألنانا شنريكة الحيناة   وقند تندري منن شن ون  وأولى الناس بالمشاورة في ش ون البيت هي
الكايننر مننن المواقننج العلميننة حننول مشنناورته  ب   وفنني سنننة المصننطفى فننى عننن األخاألبننناء مننا ي
   .أل واجه

 ؟ كيج تسام الشور  في استقرار األسرة واستمرارها التقويم : 

 االستثمار السلوكي : 
 .الحنون   فعلينا اإلقتداء به . ماال ال وج الصالح واألب  كان الرسول  .1
داء المسنن وليات   أأداء الواجبننات الدينيننة   ويشنناركا فنني  ىنننا علننال بننّد علننى النن وجين أن يتعاو .2

 مور العائلة . أويتبادال حسن التعامل   ويتشاورا فيما بيناما في 

 تطبيقات :  

 تنشئة األطفال   وعلى المجتمع ككل ؟  ىما هو أار استقرار األسرة عل .1
 ؟ مااال تبيّن فيه األسباب التي ت دي إلى  ع عة استقرار البيت  اكتب .2
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القيم  :  المجال 
  العقلية الفكرية

 تهدفة سالكفاءات الم
 في نهاية هذا المجال تكون قادًرا على : 

 التفكير السَّليم من خالل معرفة مكانة العقل في القرآن 
 ااد في تحصيل العلم من خالل معرفة مكانة العلم و العلماء في االجت

 اإلسالم
  تعريج المصدرين األساسيين للتشريع في الدين اإلسالمي  وبيان

 مكانتاما في اإلسالم
 تميي  خصائ  الشريعة اإلسالمية و معرفة الغاية من التشريع 
 ا  اإلطالع على إساامات المسلمين في الحضارة العالمية  واالعت 

 بانتماء إلى األمة اإلسالمية

 فكرّية والعقلّيةالقيم ال
  اإلسالم يدعو إلى إعمال العقل 
  العلم وأخالقياته 
   مصادر التلقي   القرآن والسنة 
  خصائ  الشريعة اإلسالمية 
 إساامات المسلمين في الحضارة العالمية 



 وتكنولوجيا علوم و السنة األولى ثانوي   جذع مشترك آداب                                                 الكتاب المدرسي

 عنابة -تي علي سيدي سالم ثانوية سدراإبراهيم نصير أستاذ علوم الشريعة                 

   

  ليةالقيم الفكرية والعق : المجال  المحور : األخالق والسلوك

 مؤطرالنص   يدعو إلى إعمال العقلالم االس

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 

َّب ُع َما أَْلفَْينَا َعلَْيه  َءابَاَءنَا     :قال هللا  ُ قَالُوا بَْل نَت أََولَنْو َكناَن  َوإ َذا ق يَل لَُاُم اتَّب عُوا َما أَْنَ َل َّللاَّ
 .170:  بقرةال   يَْاتَُدونَ  ئًا َوالَ يْ يَْعق لُوَن شَ  َءابَاُ ُهْم الَ 

 

 

تسعا وأربعين مرة   وبما أن القرآن الكريم في القرآن الكريم .تكّررت مشتقات لفظ ن عقل ن تمهيد :

ن يكنون هنذا التكنرار لحكمنة أكالم هللا تعالى الذي ال يتتيه الباطل من بين يديه وال من خلفنه   فنال بند 
  مقصودة . 

 شرح الكلمات :
 

 معناها الكلمة
 وجدنا ررأَل فَي نَا  

 ال يدركون وال يفامون  يَع ِقلُونَ الَ 
 

  :نعمة العقل 
نله بنه علنى كاينر مّمنا خلنق تفضنيال   فبالعقنل َرَكنَب اإلنسنان البَنرَّ  كرم هللا تعالى اإلنسان بالعقل وفضَّ

ر لخدمتنه ا ْمنَنا بَن ني َءاَدَم َوَحَمْلنَناُهْم ف ني اْلبَنّر  َولَقَنْد     :قنال هللا لكنون ومنا فينه   والبحر   وسخَّ َكرَّ
ْلنَاُهْم َعلَى َكا   َن الطَّيّ بَات  َوفَضَّ يالً  َواْلبَْحر  َوَرَ ْقنَاُهْم م  ْن َخلَْقنَا تَْفض  مَّ  . 70:  اإلسراء  يٍر م 

علم الننافع   وإنمنا ينن ل يمة ما وهبه هللا تعالى من نعمنة العقنل   وال ينمينه بنالق نسان الذي ال يدركاإلو
أَْم تَْحَسننُب أَنَّ أَْكاَننَرُهْم     :ال هللا قننمننن علينناء تكننريم هللا لننه إلننى من لننة أحننط مننن الحيننوان حيننث 

 . 44:  الفرق ان  عَام  بَْل ُهْم أََضل  َسب يالً  نْ َُ َكاألْ  ْو يَْعق لُوَن إ ْن ُهْم إ الَّ يَْسَمعُوَن أَ 

 .؟  عقل بالنسبة لننسان ؟ وكيج نشكر هللا عليهقيمة ال ما هيالتقويم : 

  :العقل توجيه القرآن إلى إعمال 
وهام   ونعى على الذين ال يفقانون وال يعقلنون  أشاد القرآن بالعقل   ودعا إلى التحرر من التقاليد واأل

ننيُروا ف نني االْ     :قننال هللا وي منننون بالسَّننخافات والخرافننات   ف فَتَُكننوَن لَُاننْم قُلُننوٌب  ْر   َُ أَفَلَننْم يَس 
َُ  يَْعق لُوَن ب َاا أَْو َءاَذاٌن يَْسَمعُوَن ب َاا فَإ نََّاا الَ  نُدور  تَْعَمى ااْل ْن تَْعَمى اْلقُلُوُب الَّت ي ف ني الص     ْبَصاُر َولَك 

  
 . 46:  الحج              

تويالت العقنل بعينًدا عنن التن من أصحابه موقج العاقل الذي ي ن األمور بمي ان كما وقج الرسول 
: انكسننفت  فقننال بعنن  الصننحابة بنننه إبننراهيم   فقنند صننادج خسننوج الشننمسالخرافيننة   حننين مننات إ

قنال:    عن  المغيرة  بن  ُشنعبةَ الشمس لموت إبن رسول هللا   فلم بلَ ذلك رسول هللا لم ير  به    ف
يُم فقنال النناُس: كسنفت  الشنمس لمنوت  إ بنراهيَم يوَم مناَت إ بنراه َكسفَت  الشمُس على عاد  رسول  هللا  
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فان  لموت  أحٍد وال لحياته   فإ ذا رأيتم فصلّوا َوادعنوا    :فقال رسوُل هللا   إ ّن الشمَس والقمَر ال يَنكس 
 رواه البخاري هللاَ 

 دعا اإلسالم إلى تحرير العقل كيج ذلك ؟ . التقويم : 
  :؟  العقل لماذا علينا إعمال 

 انا اإلسالم إلى أعمال عقولنا لعايتين : وج
حكام التي تجلب لنا النَّفع وتدفع عنَّا الضّرر   وتُسال لنا صوله األأمن لنفام ديننا ونستخرج األولى : 

 أمور المعيشة على أُسس من الفضيلة والعدل والمساواة . 
الشمس والنجوم والرياح  ب إلينا العلُم أموررَّ قلنصل إلى كشج أسرار الوجود فقد الثانية : 

 واألمطار وال روع   كما فسَّر لنا ظواهر الش اب وال ال ل والبراكين واألعاصير واألمرا  . 
 ما هي نتائج عدم إعمال العقل ؟ التقويم : 

 االستثمار السلوكي : 
 .العقل نعمة من هللا   ويجب عليَّ أن أشكره علياا   بتوجيه عقلي للخير فقط  .1
دلتانا   كمنا أواجب شنرعا   ألننه يوصنل إلنى فانم الشنريعة   واسنتنباط  األحكنام منن ل إعمال العق .2

 يفتح لنا أسرار الكون .

 تطبيقات :  

 الذي جعل المسلمين في عصرهم الذهبي يتحولون إلى ريادة األمم ؟ وكيج ذلك ؟  ما .1
سنلمين ؟ ل حدث هذا عند الماالعلم والدين . فوربا صراع بين أشادت القرون الوسطى في  .2

 علّ ل لما تقول . 

 استخرج من القرآن الكريم عشر آيات تُشيد باستعمال العقل ؟  للبحث :

   

 
 
 



 وتكنولوجيا علوم و السنة األولى ثانوي   جذع مشترك آداب                                                 الكتاب المدرسي

 عنابة -تي علي سيدي سالم ثانوية سدراإبراهيم نصير أستاذ علوم الشريعة                 

 

 القيم الفكرية والعقلية : المجال  المحور : األخالق والسلوك

 نص المؤطر العلم وأخالقياته 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 

ْلماً  َسّاَل ...    :ُسول  َّللّا  قَاَل: قَاَل رَ  ْن أَب ي ُهَرْيَرةَ عَ  ُس ف يه  ع  يقاً يَْلتَم  َوَمْن َسلََك َطر 
يقاً إ لََى اْلَجنّة    .مسلم  رواه   .  َّللّاُ لَهُ ب ه  َطر 

 

 

انوا العلنم  تمهيد : انوا دينناًرا وال درهمنا   وإنمنا ورَّ   العلماء هم خلفناء األنبيناء  ألن األنبيناء لنم يُوّر 

سنتلت عائشنة عنن لمنا لصالة والسالم   ولاذا وسنة رسوله عليه ا ا دل عليه كتاب هللا والعلم هو م
 . عن الحسن أحمج رواه كان خلُقه القرآن  ؟ قالت:ُخلُق  رسول هللا 

قراءة وتندبرا وتعقنال فعلى جميع أهل العلم وطلبته أن يتصفوا باذا الخلق   وأن يقيموا على كتاب هللا 
 وعمال . 

 كلمات  :شرح ال
 

 معناها الكلمة
 َسار ومشى َسلَكَ 

 يطلب يَل تَِمسُ 

 

  : طلب العلم فريضة 
مسلم إلى ربنه  أعظم القربات التي يتقرب باا الطلب العلم على المسلمين   وجعله من  أوجب األسالم 

يضَ    :عَْن أَنَس  ْبن  َمال ٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللّا  ف ْلم  فَر  ْننَد َطلَُب اْلع  ْلنم  ع  نُع اْلع  ةٌ َعلَنى ُكنّل ُمْسنل ٍم. َوَواض 
ير  اْلَجْوَهَر َواللّْ لَُ  َوالذَّهبَ   . واللفظ له  ماجه ابن و الطبرانيرواه َغْير  أَْهل ه  َكُمقَلّد  اْلَخنَا  

وهنو قنادر علينه   فانو تنارك لفريضنة  أي أنه فريضة مال فريضة الصالة والصيام   ومن لم يطلبنه 
مرتبنة رائ  هللا تعالى   بل قند جعنل هللا العلنم السنبيل الوحيند لمعرفتنه   وجعلنه رسنول هللا فني من ف

ْلنم  كنان فني    :أَنَس  بن  َمال ٍك قناَل: قناَل َرُسنوُل هللا الجااد فقال فيما يرويه  َمنْن َخنَرَج فني َطلَنب  اْلع 
عَ     حسن  غريب    و ق ال هذا حجير  الترمذي   رواه َسب يل  هللا َحتّى يَْرج 

 ر   بل هو واجب   ومن لم يطلبه فاو عا  هلل تعالى . يفطلب العلم ليس حقا فقط كما يظنه الكا
 وماذا يعد الذي ال يطلب العلم وهو قادر عليه ؟؟ حكم طلب العلم ما التقويم : 

  :مكانة  العلم والعلماء  
ي الَّننذ     :هللا  قننال  ف مراتننب خلقننه علننىفنني أالعلننم  ونطلبننالننذين ي جعننل هللا  يَن قُننْل َهننْل يَْسننتَو 

يَن الَ   . 09:  الزمر  يَْعلَُمونَ  يَْعلَُموَن َوالَّذ 

َُ     :ريمننا واعترافننا بعلننو مكننانتام   فقنند قننال الرسننول كبننل  إن المالئكننة لتضننع أجنحتاننا لاننم ت ّن إ 
ضناً ب َمنا  ْلم  ر  ِِره ب ِن ُحبَ ْي   رواه احم ج   ...  يَْفعَنلُ الَمالَئ َكةَ تََضُع أَْجن َحتََاا ل َطال ب  الع   ق  الو   واللف ظ ل ه والترم ذي عَ ن 

  هذا حجير  حسن  صحيح  
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ينٌ    : القائل وما ذلك إالَّ ألنه  يُححقّ ق الخشية من هللا  َ َع   ه  اْلعُلََمناُء إ نَّ َّللاَّ بَناد  نْن ع  َ م  إ نََّما يَْخَشى َّللاَّ
 . 28:  ف اطر    َغفُورٌ 

 م ؟ ولماذا ؟ . لوماذا تفعل المالئكة لطالب الع ؟هي مكانة العلماء في اإلسالم ما يم : التقو

  :أخالقيات العلم  
  بل ال بد لصناحب العلنم منن  اإللتن ام في نظر اإلسالم  ليس مجرد َحْشو  الر وس بالمعلومات العلم 

 القيات :هذه األخ بالقيم الخلقية التي يفرضاا العلم على أهله   ومن أبر 

  : الشعور بالمسؤولية  –أوال 
ّي قناَل: قناَل َرُسنوُل هللا  وأَب: فيما يرويه  فقد قال رسول هللا  الَ تَنُ وُل قَنَدَما َعْبنٍد    :بَْرَ ةَ األَْسلَم 

ه  ف يَم فَعََل  وعن َمال   ْلم  ه  ف يَم أَْفنَاهُ  َوعن ع  ْن أَْيَن اْكتََسبَهُ َوفنيَم أَْنفَقَنهُ  يَْوَم الق يَاَمة  َحتّى يُْستََل َعْن ُعْمر  ه  م 
ه  ف يَم أَْبالَهُ  ْسم   .هذا حجير  حسن  صحيح   ق الو    الترمذي رواه وعن ج 

ى   وعنن تعميقنه وتحقيقنه حتنى عنن صنيانة علمنه وحفظنه حتنى يبقن مام هللا تعنالى أفاإلنسان مس ول 
 حتى ي كو   وعن نشره حتى يعمَّ نفعه .  وعن تعليمه لمن يطلبه  يرقى   وعن العمل به حتى يامر 

  :األمانة العلمية  -ثانيا 
ال أمانة له   كما أن الخيانة من لوا م النفا    ومن أعظم الخيانات هي الخيانة العلمينة  نفال إيمان لم

يَانَةَ أََحد     :قال رسول هللا  ْلم    فَإ نَّ خ  نه  أََشن مك  تَنَاَصُحواْ ف ي الع  ْلم  يَّانَنت  ج  َمل نه    َوإ نَّ ف ني ع  نْن خ  ُد م 
لُُكم يَْوَم الق يَّاَمة    رواه الطبراني .  هللاَ َسش 

أن  مانة العلم أن يعتنرج المنتعلم بالفضنل لمعلمنه   فيتنتدب معنه   ويحترمنه   ومنن أماننة العلنمأومن 
حصيله   فيفيد أبناء بلده من علمنه يردَّ المتعلم الجميل لوطنه   الذي تعلم فيه   وتايَّتت له كل الس بل لت

   ويسعى لتطوير بلده بالعلم الذي تخص  فيه . 

  :التواضع  -ثالثا 
  ألنه يدرك بيقين أن العلم بحر ال شطآن له   وال يصل أحد إلى قراره   وصند  العجب  هب دوال يستب

ْلم  إ الَّ قَل يالً   َوَما أُوت يتُمْ    :هللا إذ يقول  َن اْلع   . 85:  اإلسراء   م 

و ليس هناك من أحاط بكل شيء علًما إال هللا تعالى   أما اإلنسان فاو يعرج شيئا وتغينب عننه أشنياء 
ننه أ  وأكار الناس اّدعاء للعلم هم أنصاج المتعلمين   أم  من اتسع علمه   فاو يكتشج مع كل جديدة 

  م أكبر من أن يحاط به .ليجال أكار مما يعلم   وان الع

  : العلمالعمل بمقتضى  -رابعا 
يعلمنون وال يعلمنون   أو يعملنون بضند منا يعلمنون  كالطبينب النذي يعنرج كايرمن النناس أنانم  فتفة 

لننداعي الشنناوة أو العننادة   أو عننالم  ة بصننحته   وال يفتننت يتناولننه اسننتجا و التبننَ علننىأضننرر الخمننر 
وعالم الدين الذي ير  عمال منا منكنرا   وقند   ه خال  الذي ير  سلوكا معينًا رذيلة وهو مقيم علياأل

 النظري البحت ال يرضى عنه اإلسالم .   وهو يقترفه ... فاذا النوع من العلم يناى الناس عليه 

  : نشر العلم -خامًسا 
في علم يُكتم   وال خير في مال يكن    فإنما ُجعل العلم ليُنشر   كما جعل المنال لينفنق   وقند  فال خير
فيمنا على تبليَ ما يسمعونه منه   لينتفنع بنه غينرهم منن بعندهم   فقنال : يحُ  أصحابه  النبي  كان

بلّغوا عنني ولنو آينةً  وحنّداوا عنن بنني إسنرائيل وال  قال:   أّن النبّي  هللا  بن عمٍرو يرويه عبُد 
 ري .رواه البخا حرَج  ومن كَذَب علّي ُمتعَّمداً فليتَبّوأْ َمقعدهُ مَن النار

ينفنع النناس  وتوعند النذي الفقط بنل رّهنب منن كتماننه    نشر العلم بالحث على ولم يكتج الرسول 
ْعُت َرُسنوَل َّللّا   ا روي عنهشديد   فقال فيمبعلمه بوعيد  َمنْن ُسنئ َل  يَقُنوُل:  أَنََس ْبَن َمال ٍك يَقُوُل: َسم 

َم يَْوَم اْلق يَامَ  ْلٍم فََكتََمهُ  أُْلج  ْن نَارٍ َعْن ع   رواه الترمذي وابن ماجه   ة  ب ل َجاٍم م 
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 ما هي امار التخلق بتخالقيات العلم ؟التقويم : 

 االستثمار السلوكي : 
 .   كون عاصيًا هلل أالعلم واجب شرعي   فإذا لم أطلبه واجتادت فيه  .1
 إذا طلبُت العلم واجتادت فيه أنال مرتبة عالية عند هللا تعالى . .2
يننات يجننب علننيَّ أن أتخلَّننق باننا   وهنني الشننعور بالمسنن ولية واألمانننة العلميننة للعلننم اخالق .3

 والتواضع والعمل بمقتضى العلم ونشره .

 تطبيقات :
  : يلي إقرأ ما .1

 من الكفاءات العلمية العربية هاجرت من بالدها إلى البلدان الغربية تشير اإلحصائيات إلى أن اآلالج 
فنني مراكنن     وقنند توصنل تلتنناهم إلننى أرقننى المراتننب لفيننة الماضننيةعشننراألخيرة مننن األفني السنننوات ال
رفت صنهني أحنوج منا تكنون إلنى قندراتام العلمينة  وقند هناك وهذا في الوقت   بلدانام  البحت العلمي

       عن مجلة المعرفة بتصرف بسيط   .جل تعليمام المالير من الدوالراتأل

 . كيج دلك ؟الن  ه في هذاأهل تر  من األمانة العلمية ماتقر
 ؟وماذ تستننتجولماذ ؟هل تر  من الضروري التخلق بتخالقيات العلم .2

كتنب فقنرة تبنين فيانا أكلمنة علنم . ووردت فيانا استخرج من القرآن الكريم عشر آيات  للبحث :

 . خطر الجال على صاحبه وعلى المجتمع
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 القيم الفكرية والعقلية : المجال  المحور : األصول

 نص المؤطر القرآن الكريم والسنة النبويَّة -التلقي  مصادر

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 

 06/  05: يونس    َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدًِّقا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه  -   : -يقول هللا 

ْد    :قال قال رسول هللا  وعن أبي هريرة  َُ نلّوا بَْعنَدهُ َشنْيئَْين تََرْكنُت ف نيُكْم  إني َ  ما لَنْن تَض 
تَاُب َّللّا    رواه الحاكم .  َوُسنَّتي  ك 

 

   تمهيد :

هللا سبحانه وتعالى هو رب العالمين   وما كان ألحد إذا أمر هللا الخيرة إال إتباع ما أمر به فني كتابنه 
 . القرآن والسنّة هما المصدران الرئيسيان للتشريع وسنة رسوله   فكان

 معاني  الكلمات  :
 

 معناها الكلمة
 أي من الكتب السَّابقة بَي َن يََدي ِه ِمَن ال ِكتَابِ 

ُمَهي ِمنًا َعلَي هِ   حاكما عليه َِ

 ت يغوا   وتبتعدوا عن الصراط المستقيم تضل وا
 

 القرآن الكريم .1

  : القرآن  تعريف -أوال 

 يقرأ قراءة وقرآنا . قرأ مصدر  لغة :القرآن في ال 
 : المن ل على لمحمد هو كالم هللا  اصطالحا وأحكامه  تعبد بتالوتهننقل إلينا بالتواتر لو  . 

 ونقل إلينا بالتواتر لنتعبد بتالوته وأحكامه  هو كالم هللا المن ل على محمد 
 الصطالحي ؟ ما عالقة التعريج اللغوي بالتعريج االتقويم : 

 خصائص القرآن
 من خالل التعريج االصطالحي للقرآن يمكن استخال  خصائصه التالية : 

 . أنه كالم هللا تعالى لفًظا ومعنى بلسان عربي مبين  
 له هللا تعالى  على نبيّنه محمند أن  طة سنبوا  قنال هللا تعنالى :  َين ينُل َرّب  اْلعَنالَم   َوإ نَّنهُ لَتَْن  

َُ  نَننننَ َل ب ننننه   وُح األْ ننننينُ الننننر  ينَ  م  ر  ننننَن اْلُمْنننننذ    ب ل َسنننناٍن َعَرب ننننّيٍ ُمب ننننينٍ  َعلَننننى قَْلب ننننَك ل تَُكننننوَن م 
 . 195/  192الشعراء :                    
  َْرهُ َحتَّننى يَْسننَمَع َكننالََم َّللاَّ  اُننمَّ أَْبل ْغننهُ َمتْم يَن اْسننتََجاَرَك فَننتَج  ك  ننَن اْلُمْشننر  ننَك ب ننتَنَُّاْم قَننْوٌم الَ َوإ ْن أََحننٌد م  نَننهُ َذل 

 . 06التوبة :  يَْعلَُمونَ 
  أفرادهننا  يسنتحيل تواطن ههللا تعنالى بنان هينت نقلننه عبنر األجينال بنالتواتر   أي جماعننة كبينرة حفظنه

 تنقله عن مالاا على الكذب 
 حكامه واجب اتباعاا وتطبيقاا أتالوته تعتبر عبادة   ويقرأ في الصالة   و. 
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 واإلخبننار عننن الغيبيننات   والحقننائق العلميننة   وتشننريعاته      مننن عنندة وجننوه   كالبالغننة أنننه معجنن
ن  َعلَى أَْن يَتْتُواُ  قُْل لَئ ن  اْجتََمعَت  اإلْ     :قال هللا الحكيمة  اْل  َهنَذا اْلقُنْرَءان  الَ  ْنُس َواْلج  يَنتْتُوَن  ب م 

اْل ه  َولَْو َكاَن بَْعُضُاْم ل بَْعٍ  ظَ  يًراب م   . 88:  اإلسراء    ا 

 من خالل معرفتك لخصائ  القرآن الكريم   ما هو واجبك  نحوه .  التقويم : 

 حجيته   -ثالثا 
القرآن الكريم يعتبر المصدر األول للتشريع في اإلسالم   وهو حجة لنا أو علينا وقد ابتت هذه الحجينة 

 بـ : 
  : القرآن الكريم 

تَاَب ب اْلَحّق  ل تَْحُكَم بَْيَن النَّ إ نَّا أَ     :قال هللا  ُ َوالَ ْنَ ْلنَا إ لَْيَك اْلك  نيًما اس  ب َمنا أََراَك َّللاَّ ْلَخنائ ن يَن َخص    تَُكنْن ل 
    105:  النساء . 

  :السنة النبوية 
تَاُب هللا وَ    :كقوله  َما: ك  لّوا َما َمَسْكتُْم ب ا   رواه مالك . ُسنّةَ نَب يّه  تََرْكُت ف يُكْم أَْمَرْين  لَْن تَض 

  : ع له ما يجلب له النفع ويندفع أوهو المعقول ن هللا تعالى قد خلق اإلنسان   وتكفَّل بادايته بتن شرَّ
ل له كتابًا يجد فيه ما ياديه إلنى سنواء السَّنبيل  عن الضرر    فكنان أن أنن ل    وهذا يقتضي أن يُنّ  

 إلينا القرآن الكريم . 
ية القرآن الكريم   ماذا تستنتج ؟ مالتقويم :   ن خالل معرفتك ألدلة ُحّج 

 رابعًا : نزول القرآن : 
متننداد اننالث وعشننرين سنننة   بحسننب الوقننائع اُمفرقًننا علننى  أننن ل القننرآن الكننريم علننى رسننول هللا 

يالً ى َوقُْرَءانًننا فََرْقنَنناهُ ل تَْقننَرأَهُ َعلَننى النَّنناس  َعلَنن  واألسننباب   قننال هللا تعننالى :  ْلنَنناهُ تَْننن       ُمْكننٍث َونَ َّ
 . 106:  اإلسراء

 وفي ذلك حكم جليلة نُجملاا فيما يلي : 
  تثبيت قلب النبي :  فقد وجند منن قومنه نفنورا وقسنوة   وتعنّر  لنألذ  والعننت   رغنم رغبتنه

أنبيناء قبلنه خنر  نقن   علينه منا القناه أإليام   فكان تن ل الخبر الذي يحملام الصادقة في إبالغام 
يَن َكفَُروا لَْوالَ وَ   فقالوا :  من األذ    وقد تعجب الكفار من ن ول القرآن مفرقًا َل َعلَْينه   قَاَل الَّذ  نُنّ  

 . 32:  الفرق ان  اْلقُْرَءاُن ُجْملَةً 

َدةً َكَذل َك ل نُاَبّ َت ب ه  فُ َ    فرّد عليه هللا تعالى في نفس اآلية بقوله : :  الفرق  ان   َوَرتَّْلنَاهُ تَنْرت يالً  اَدكَ َواح 
32 . 
  : ن ل علنى أمنة أمينة ال تعنرج القنراءة والكتابنة   فمنا كنان لانا أن تحفنظ فقد تيسير حفظه وفهمه

ل جملة واحدة .   القرآن الكريم بيُسر لو نُّ  
 ج في التشريعيراسم نفنوس أصنول اإليمنان حتنى يستتصنل منن ول ابندأ يتننفقند : ة الحوادث والتدرُّ

البشر العقائد الوانية   ام تندرج فني عنالج منا تتّصنل فني النفنوس منن أمنرا  اجتماعينة   بعند أن 
 عامرة باإليمان . شّرع لام من فرائ  الدين وأركان اإلسالم ما يجعل قلوبام 

  سنننة   تننن ل فقنند ننن ل امتننداد اننالث وعشننرين  القاطع  ة عل  ى أن  ه تنزي  ل م  ن حك  يم حمي  د : الدالل  ة
النسننج   متننرابط  ى فتننرات مننن النن من   يقننرأه اإلنسننان   ويتلننو سننوره   فيجننده محكننماآليننات علنن

المعاني   رصين األسلوب   متناسق اآليات والسور   كتنه عقد فريد نظمت حباتنه بمنا لنم يُْعَاند لنه 
:  قنال هللا ول ما ن ل منه وبين آخنر منا نن ل مننه   أفي ذلك بين مايل في كالم البشر   ال فر  

   ٍيٍم َخب ير ْن لَُدْن َحك  لَْت م  َمْت َءايَاتُهُ اُمَّ فُّص  تَاٌب أُْحك   . 01:  هود    ك 

ه في التشريع  . التقويم :  ج   هات أمالة من القرآن الكريم تُابت باا مسايرته للحوادث وتدر 
 : الكريم  القرآنجمع  -خامسا 

 :  يطلق جمع القرآن الكريم ويراد به أحد معنيين   وهما
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ْك ب ننه  ل َسننانََك ل تَْعَجننَل ب ننه   الَ   حفظننه : وهننذا المعنننى ورد فنني قولننه تعننالى :  إ نَّ َعلَْينَننا َجْمعَننهُ   تَُحننّر 
 .17 / 16القيامة  :    َوقُْرَءانَهُ 

  انم تبعنه الصنحابة بنذلك أول الحفناظ فني صندرك انم نقنرأه   فكنان الرسنول أي إن علينا أن نجمعه 
 .دور   ووعته القلوب فحفظوه في الص

جننالّء أ  حيننث اتخننذ ُكتَّابننا للننوحي مننن  رسننول هللا فقنند كننان القننرآن يكتننب علننى عانند ه  : كل   كتابت  ه 
تكنن بكتابتانا   ولنم مرهم ت  تنن ل اآلينة فين الصحابة كعلي ومعاوية وأبي بنن كعنب و يند بنن اابنت 

  النذي خشني  بني بكنر الصنديق هذه الكتابة مجتمعة في مصحج واحد   إلى أن جناء عاند خالفنة أ
  بسنبب وفناة الكايننر منن القننّراء فني حنروب الننردة   فترسنل إلنى  ينند بنن اابننت علنى القنرآن الكننريم 
على المحفوظ في صدور القراء والمكتوب لند  الكتبنة في مصحج واحد   معتمدا وكلفه بجمع القرآن 

  وظلنت  ى عمنر بنن الخطناب حتى إذا توفي صارت بعنده إلن وبقيت تلك الصحج عند أبي بكر 
 مناا .  حتى طلباا عامان عنده حتى مات   ام كانت عنده حفصة ابنته رضي هللا عناا 
مصنار   وأخنذ كنل وتفر  القراء في األ ولما  اتسعت الفتوحات اإلسالمية في عاد عامان بن عفان 

ننن وفنند إلننيام  العننرب التنني نننَ ل علياننا   قراءتننه   ووجننوه القننراءة مختلفننة بنناختالج لاجننات مصننر عمَّ
ام مجمع أو موطن عجب البع  من وجوه هذا االختالج   حتى وصل األمنر بنالبع   فكانوا إذا ضمَّ

منن كبنار الصنحابة إلنى جمنع القنرآن ونسنخه ومنن معا إلى الخطت في القنراءة   حينئنذ فن غ عامنان 
 على القراءة الاابتة على حرج واحد بلسان قري  . 

 مراحل جمع القرآن الكريم   مع ذكر السبب في كل مرحلة . أذكر التقويم : 
 القرآن المكي والقرآن المدني :  –سادًسا 

ن كنان بغينر مكنة   والمندني  منا نن ل بعند الاجنرة    وإن إالقرآن المكي هو ما نن ل قبنل الاجنرة   و
 كان بغير المدينة . 

وإابنات الرسنالة والبعنث والجن اء   والنرّد  ويتمي  القنرآن المكني بدعوتنه للتوحيند وعبنادة هللا وحنده  
 لفضننائل التنني يقننوم علياننا المجتمننع علننى المشننركين ومجننادلتام   ووضننع األسننس العامننة للتشننريع وا
بقصنر الفواصنل منع قنوة اللفنظ وإيجنا  وذكر بع  قص  األنبياء واألمم السابقة   كما تتمين  آياتنه 

 العبارة . 
والمعامالت   ومسائل التشريع   ومخاطبة أهل الكتاب أحكام العبادات  أّما القرآن المدني فيتميّ  ببيان

ودعننوتام إلننى اإلسننالم   والكشننج عننن سننلوك المنننافقين وتحليننل نفسننياتام   كمننا تتمينن  آياتننه بطننول 
 المقاطع . 
بع  اآليات منن  اختبر معرفتك لخصائ  القرآن المكي والمدني من خالل إسقاطاما علىالتقويم : 
 آن الكريم   قبل أن تعرج كوناا مكية أو مدنية . سور القر

 السنة النبوية
 لسنة النبوية  ا  تعريف

  كانت أم ذميمة .دة ي  حم لسيرة اوالعادة والطريقة  لغة :السنة في ال
 من قول أو فعل أو تقرير . النبي  هي ما روي عن اصطالحا :

 والسنة بهذا المعنى ثالثة انواع :
 .  النبي هي أقوالو السنة القولية :

 .  وهي أفعاله  ة :السنة الفعلي  
 امه أو أُْخب ر به .مأ الصحابة إنكار ما فعله  عنكف ه وسكوته وهي  ة :السنة التقريري  

 هات أمالة للسنة القولية والسنة العملية والسنة التقريرية . التقويم : 

 حجية السنة  
 تشريع في اإلسالم  وحجيتاا ابتت بالقررآن والسنة نفساا : السنة النبويّة تاعتبر المصدر الااني لل
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 القرآن الكريم : 
ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََااُكْم َعْنهُ فَاْنتَُاوا    :قال هللا   . 105:  النساء     َوَما َءاتَاُكُم الرَّ

 السنة النبوية: 
لّوا َما    :كقوله  تَاُب هللا َوُسنّةَ نَب يّه  تََرْكُت ف يُكْم أَْمَرْين  لَْن تَض  َما: ك   رواه مالك . َمَسْكتُْم ب ا 

   أال إني أوتيت الكتاب وماله ومعه أال إني أوتيت القرآن وماله معه  ع ن المق جام ب ن مع جي     رواه أحم ج
 كرب الكنجي

 . ؟  من خالل معرفتك ألدلة حجية السنة النبوية   مذا تستنتجالتقويم : 

 : لنبويةاالسنة أقسام 
 تنقسم السنة النبوية من حيث وصولها إلينا إلى فسمين هما : 

وال يصنل عندد إلنى حند التنواتر ن عنن منالام     وهي التي نقلاا عدد قليل منن النرواة  : السنة اآلحاد
 . حتى المنقول إلى النبي 

  عنن جمنع منالام    يستحيل اتفاقام علنى الكنذبمن الرواة جمع غفير وهي التي نقلاا  السنة اآلحاد :
 . حتى يصل المنقول إلى النبي 

 . اآلحاد والسنة المتواترة ؟ ما الفر  بين السنة التقويم : 

 : بالنسبة للقرآن الكريمالنبويةمنزلة السنة 
 منن حينث وصنولاا إليننا إلنى فسنمين : هني أنّانا خادمة للقرآن الكنريم منن عندة وجنوه   والسنة النبوية 

 هما : 
ماال ذلك : الناي عن عقو  الوالدين وعن شاادة الن ور  :لها مؤكدة حكام القرآن الكريم ، وموافقة أل

   ونحو ذلك . 
َمِلهِ  من ذلك : الناي عن عقو  الوالدين وعن شناادة الن ور  :ُمبَيَّنَةً لمعاني القرآن الكريم ومفصلة لُمج 

   ونحو ذلك . 
  وأناا كنالقرآن الكنريم   جديدة لم ترد في القرآن الكريم  ألنّاا تتتي بتحكامبتشريع األحكام : مستقل ة 
 باع  أو ذي ذي مخلب من الطير . من السذلك أكل كل ذي ناب ومن 
  

 . أمالة من السنة النبوية تابت الوجوه الاالث لعالقتاا بالقرآن الكريم هاتالتقويم : 

 :جاء بها القرىن الكرسيم والسنة النبوية  جملة األحكام التي 
 يمكن إجمال األحكام الواردة في القرآن والسنة فيما يلي : 

خيره وشره   خر والقدر اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم األماال أحكام العقائد :  –أوال 

 . ياتبوما يتبع ذلك من الغي

 وهي الحكام المتعلقة بـ : أحكام العملية :  –ثانيا 

 من شروط وأركان وواجبات .  ا يتعلق باامو العبادات  : 

اء التي تتصل بنظام األسرة وحياة البيت   أو التي تتصل بتعامل الناس بعضام مع وسالمعامالت : 

 ع  ومعاوضاتام المالية . ب

لم والحرب . والقضاء :  محكالنظام   وما يتصل باا من عالقة الدولة بغيرها من الدول في الّس 

األحكام  ان هذوم  خالقية االجتماعية والفضائية األهي المتعلقة باآلداب و: خالقية األحكام األ  -ثالثا 

  المتعلقة بالطعام والشراب واللباس . 
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 حكام التي جاء باا القرآن الكريم والسنة التبوية . ماذا تسنتنتج ؟ من خالل معرفتك لجملة األالتقويم : 

 بوية :  حكام التي أبطلها القرآن الكريم والسنة النجملة األ
ه  جاء التشريع اإلسالمي   وللعرب عقائد ومعامالت   وأعراج وعادات   فمنا كنان منانا صنالًحا أقنرَّ

 وهذَّبه   وما كان مناا ضارا مفسدا ناى عنه وأبطله ن ومن اهم ما أبطله . ما يتتي :
 ومظاهر الشرك .   العقائد الوانية 

الفقنر   ووأد البننات مخافنة العنار   و الخمنر والميسنر والد خشنية كقتل  األاألعمال والعادات القبيحة 
 والّ نا . 

 المعامالت المالية الظالمة   مال الربا والغ  والتطفيج في المي ان . 
 الظلم االجتماعي بشتّى مظاهره . 

 .أخر  لجملة األحكام التي أبطلاا القرآن الكريم والسنة النبوية أمالة  هاتالتقويم : 

 وكي : االستثمار السل
ول للتشنريع   أكرمننا هللا تعنالى بنه لناتندي بانداه   ن الكريم هنو كنالم هللا تعنالى والمصندر األالقرآ .1

 ونطبّ ق أحكامه .
السنة النبوية  هي المصدر الااني للتشريع في اإلسالم   فعلنيَّ أن اتّبعانا   وأطبّنق األوامنر النواردة  .2

 فياا   وأجتنب نواهياا . 

 تطبيقات :
 يلي : إقرأ ما   .1

والسننة والننرأي   وهني فنني المصندرية علننى هننذا   مصنادر التشننريع فني اإلسننالم فني االاننة : القننرآن 
فيمنا  الترتيب   فما وجد في القرآن أخذ منه   وال يطلب له مصدر سواه   وما لم يوجد فيه بحث عننه

در سنواه     فإذا وجد فينه أخنذ مننه   وال يطلنب لنه مصن صحت روايته وابت وروده عن الرسول 
هنل ين   كنان مصندره البحنث والنظنر منن أصنريحوإذا لم يوجد له مصدر من كتاب هللا وال من سننة 

 العلم بالقرآن والسنة   وبروح التشريع وقواعده العامة . 
ماهي مصتدر الشريعة ؟ وما هي ترتيباا ؟ ومن هم المكلفون باالجتااد عند عدم الندليل الصنريح منن 

 ماذا ؟   الكتاب والسنة ؟ ول
  ما هو واجبك نحو القرآن الكريم و السنة النبوية ؟  .2
 أنواع األحكام التي جاء باا القرآن الكريم ؟ مع ذكر ماال عن  كل مناا .  ما هي .3
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 القيم الفكرية والعقلية : المجال  المحور : الفكر والثقافة

 نص المؤطر خصائص الشريعة اإلسالمية 

 رجيمأعوذ باهلل من الشيطان ال

 

نْينَا ب نه      :قال هللا  ي أَْوَحْينَنا إ لَْينَك َوَمنا َوصَّ نى ب نه  نُوًحنا َوالَّنذ  ين  َمنا َوصَّ نَن النّد  َشَرَع لَُكنْم م 
يَن َوالَ  يَسى أَْن أَق يُموا الّد  يَم َوُموَسى َوع  يَن َمنا تَنْدُعوُهْم إ لَ  إ ْبَراه  ك  قُوا ف يه  َكبَُر َعلَى اْلُمْشر  ْينه  تَتَفَرَّ
ي إ لَْيه  َمْن يُن يبُ  ُ يَْجتَب ي إ لَْيه  َمْن يََشاُء َويَْاد   . 13:  الشورى    َّللاَّ

 

 

لمنا كانننت الشنريعة  اإلسنالمية هنني خاتمنة الشننرائع السنماوية   ولمنا كانننت منن هللا سننبحانه  تمهيود : 

 ئع . كل الشرا وتعالى   فإنه ال بّد أن تتميّ  بخصائ  تجعلاا تسمو وتعلو على
 ؟ ائ صفما هي هي هذه الخ

 :  شرح الكلمات  
 معناها الكلمة

 بيَّن وسنَّ لكم َشَرَع لَُكم  

ينَ   أدوا حقوقه وواجباته  أَقِيُموا الد ِ

قُوا فِيِه    ال تتنا عوا فيه َوالَ تَتَفَرَّ

 

  مفهوم الشريعة اإلسالمية  

  الشريعة في اللغة :

 مننورد المنناء    ومنننه جنناء  لفننظ   الشننارع   وتطلننق أيًضننا علننى تطلننق علننى الطريننق الطريننق المسننتقيم
... ومعنناه هننا َسنن  ألنّاا تكون مغطاةً بالالوج في أغلب الشناور الّسننة ومنه سميت ن جبال الشريعة ن 

 عد للناس وإنشا ه  بعد أن لم تكن . ااألحكام والقو

  :والشريعة اإلسالمية هي 
لتنظننيم حينناة النّنناس الدينّيننة  والقواعنند التنني أن لاننا علننى نبيّننه محمنند  امكننمننا سنننّه هللا تعننالى مننن األح

 والدنيويّة . 
 . غة وفي اإلسالم ؟لّ ما هي العالقة بين مفاوم الشريعة في الالتقويم : 

  :لماذا التشريع ؟  
ال  نسنانمة إلى مبادئ تحّدد عالقاتاا وتحفظ حقو  أفرادها    لئال يكن أمُرها فوضى   فاإلأتحتاج آية 

نننه مننرتبط بحينناة غيننره   مننن خننالل تبننادل المنفعننة يسننتطيع أن يعنني  وحننده فنني معنن ل عننن الننناس   أل
 المشتركة . االجتماعية والمصالح 

لكن اإلنسان ماما بلَ علمه يبى علمه عرضة للخطا والجال وعدم العواقب في المستقبل فتتكدت لذلك 
طئ وال ينسى ويعلم ما في غد   فينظم حياة البشر على   ال يخحاجته إلى تشريع من عند حكيم خبير 

 من العدل والمساواة أسس متينة 
 ؟ .لماذا أن ل هللا تعالى شريعته على البشرالتقويم : 
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  الشريعة اإلسالمية :من خصائص .  3

تتمي  الشريعة اإلسالمية عن الشرائع األخر  بمجموعنة منن الخصنائ    نقتصنر علنى ذكنر بعضناا 
 ي : فيما يل

  الربانية :

 الغاية  أمران : ربانية المصدر وربانية  المراد بخاصية الربانية
نمنا جناءت بنإرادة هللا و شنعب   وإأنتيجنة إرادة فنرد ت تولم تمصدرها هو الوحي فالشريعة اإلسالمية 

ومبادئانا   فكاننت معصنومة منن التحيّن  والانو    وَحنّررت اإلنسنان منن  تعالى   النذي وضنع أسسناا
  عبوديته ألخيه اإلنسان .

 .   01القجر :    ُإ نَّا أَْنَ ْلنَاهُ ف ي لَْيلَة  اْلقَْدر   -  : -لقول هللا 
يَن   -  : -و قول هللا  َ ُمْخل ًصا لَهُ الّد  تَاَب ب اْلَحّق  فَاْعبُد  َّللاَّ  . 02الزمر :   إ نَّا أَْنَ ْلنَا إ لَْيَك اْلك 
هو الحصول علنى مرضناة هللا تعنالى   ففطنرة اإلنسنان  ن هدج الشريعة اإلسالمية أي أ: الغايةربانية 
إ نَّ  قُنلْ     :قال هللا   يمأله علم وال اقافة وال فلسفة   وإنما يمأله اإليمان باهلل والتوجه إليه فراغ ال 
ينَ َصالَ  َّ  َرّب  اْلعَالَم  ي َوَمْحيَاَي َوَمَمات ي ّلِل   . 162: نعام  ألا    ت ي َونُُسك 

الطمتنيننة فني وربانية الغاية ولدت في اإلنسنان احترامنه للنظنام وسناولة وانقيناده لألحكنام   ممنا يُشنيع 
 المجتمع   وينشر العدل والمساواة .

 ؟ . الشريعة اإلسالميةماذا اكسبت ربانية المصدر التقويم : 

  الوسطية :

نفخة من وهي توا ن بين الروح والجسد   ألن اإلنسان   ال إفراط فياا وال تفريط الشريعة اإلسالمية ف
روح وقبضة من تراب   فكما له رغبات جسندية لنه أشنوا  روحينة   لنذلك شنرع لنه اإلسنالم منا يلبني 

  له الفنراغ الروحني   وتشنعره بناألنس والطمتنيننة  تطلّعاته الروحية   من عبادات وأذكار   حتى تمأل
َ     :قننال هللا  يبُوا ل نني َوإ َذا َسننت يننُب َدْعننَوةَ النندَّاع  إ َذا َدَعننان  فَْليَْسننتَج  يننٌب أُج  ي َعنّ نني فَننإ نّ ي قَر  بَنناد  لََك ع 

نُوا ب ي لَعَلَُّاْم يَْرُشُدونَ   . 186:  البقرة    َوْليُْ م 

ُ  َوأََحنلَّ     :قنال هللا  وشرعت له ما يلبّي رغباته الجسندية   فتبناح التملّنك بنالبيع والّشنراء ونحنو َّللاَّ
بَا َم الّر   . 275: البقرة    اْلبَْيَع َوَحرَّ

َن النّ َساء  َماْنَى َواُنالَ     :هللا كما شرع ال واج   فقال  ُحوا َما َطاَب لَُكْم م   النس اء    َث َوُربَناعَ فَاْنك 
 حكام إلى غير ذلك من األ . 03: 

 لّغة وفي اإلسالم ؟ .ما هي العالقة بين مفاوم الشريعة في الالتقويم : 

  العالمية :

إن هللا تعالى يخاطب باذه الشنريعة جمينع األمنم وكنل األجنناس   فاني هداينةُ رّب  النّناس لكنل النّناس   
اَك َوَمنا أَْرَسنْلنَ    :قنال هللا عباده هللا   وهذا ما بيَّنه القرآن الكريم منذ بداية ن لنوه فورحمةٌ هللا لكل 

يًراَكافَّةً ل   إ الَّ  يًرا َونَذ  نَّ أَْكاََر النَّاس  الَ  لنَّاس  بَش    28:  سبأ    يَْعلَُمونَ  َولَك 

 ؟ .معنى عالميّة الّشريعة اإلسالمية ؟ وماذا تستنتج ما التقويم : 

  اليسر ورفع الحرج  :

  انا إن جميع أحكام الشريعة اإلسالمية متغيرة واابتة بخاصنية اليسنر ورفنع الحنرج وهنو مقصند هنام ل
 يسر الشريعة اإلسالمية يتشعّب إلى فرعين هما و

ع من األحاكم من أصله ميّسًرا ال عنَت فيه    اليسر األصلي :  وهو اليسر في ما ُشرَّ
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ُ نَْفًسا إ الَّ  الَ  ويقول هللا تعالى :   286: البق رة    ُوْسعََاا لََاا َما َكَسبَْت َوَعلَْيَاا َمنا اْكتََسنبَْت  يَُكلّ ُج َّللاَّ

 . 
 ن النبني أالتكليفية علياما    ومناا ومن اليسر األصلي إعفاء الصغير والمجنون من سريان األحكام 

تنرك السن ال لنئال كان يتفاد  ما يكون سببا لتكاليج قد تشق  على المسلمين   فكان يحث  أصحابه على 
لَْو قُْلُت: نَعَْم.  هو ؟ فقال :  أفي كل عامفقد ستله رجل عن الحج   بسبب س الام تفر  عليام فرائ

  رواه مسلم.  َذُرون ي َما تََرْكتُُكمْ    لََوَجبَْت. َولََما اْستََطْعتُمْ 

تخننّ  بعنن  المكللفننين ومننن  حنناول أهننو مننا يحنندث بسننبب ظننروج اسننتانائية   و اليس  ر التخفيف  ي :
َُ    : ل هللا وقنخذ به   قصر الصالة فني السنفر لالذي يندب األ التخفيج  ْر   َوإ َذا َضنَرْبتُْم ف ني ااْل

َن الصَّالَ  ا فَلَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَْن تَْقُصُروا م  يَن َكنانُوا لَُكنْم َعنُدوًّ يَن َكفَُروا إ نَّ اْلَكناف ر  ْفتُْم أَْن يَْفت نَُكُم الَّذ  ة  إ ْن خ 
 . 101: النساء    ُمب ينًا

 األحكام  واإلفطار في السفر والمر    ونحوه هذه
 .الشريعة اإلسالمية وما الفر  بين اليسر األصلي والتخفيفي ؟  يسرما التقويم : 

 االستثمار السلوكي : 
طية والعالمينة   وال تل مننا إال بمنا نسنتطيع  سنمن رحمة هللا تعالى أنه أكرمنا بشريعة تجمع بنين الو .1

   ماا . افعليَّ أن أعنّ  باا وألت م بتحك
 عن التعسير والتشديد في أمور الدين   ألن دين هللا يسٌر وليس بعسر  .تعد عليَّ أن أب .2

 تطبيقات :
إنها الرسالة التي امتدت طوال حتى ش ملت آب اد الزم ان ، وامت دت عرض ا    : ءال أحد العلماق .1

 .  حتى انتظمت أفاق األمم وامتدت عمقا حتى استوعبت شؤون الدنيا واآلخرة
 على ضوء ما درست من خصائ  الشريعة اإلسالمية .اشرح المقولة مع التمايل 

 . وماذ تستننتج هل تر  من الضروري التخلق بتخالقيات العلم؟ ولماذ؟ .2

 الشريعة اإلسالمية .  ائصقم ببحث تذكر فيه بقية خ للبحث :
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 القيم الفكرية والعقلية : المجال  المحور : الفكر والثقافة

 نص المؤطر عالمية إسهامات المسلمين في الحضارة ال

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 

َجننْت ل لنَّنناس  تَننتُْمُروَن ب نناْلَمْعُروج  َوتَْنَاننْوَن َعننن  اْلُمْنَكننر      :قننال هللا  ننٍة أُْخر  ُكْنننتُْم َخْيننَر أُمَّ
ْنُامُ  تَاب  لََكاَن َخْيًرا لَُاْم م  نُوَن ب اّلِلَّ  َولَْو َءاَمَن أَْهُل اْلك  نقُونَ  َوتُْ م  نُوَن َوأَْكاَنُرُهُم اْلفَاس      اْلُمْ م 

 . 110:  آل عمران
 

 

بلننَ العلننم فنني العصننر الحننديث أوجننه   إال أنننه لننم يكننن للمسننلمين اليننوم قسننط يننذكر فنني هننذا  تمهيوود :

م أم  الحضنارة ؟ ااألوائل علنى هن داخية وخارجية   ولكن هل كان المسلمون التطور   لعدة عوامل
 في وصول البشرية إلى ما وصلت إليه اآلن ؟ . كان لام فضل 

 : شرح الكلمات 
 

 معناها الكلمة
ة     أفضل أمة َخي َر أُمَّ

 الخير ال َمع ُروفِ 

 كل ما حرمته الشريعة ال ُمن َكرِ 

 

 العلوم عند المسلمين نوعان  أقسام العلوم عند المسلمين:

 واجبًا عينًا أو كفائيا : مية   وهي إما أن تكونوهي المتعلقة بالشريعة اإلسال أوال : علوم شرعية :

منان يمتنل علنم اإلة يتكناليج الشنرعالوهو القدر الضروري من العلوم الدينية المتعلقة ب واجب عيني :
 جناء بنه عنن فني جمينع مناه يوتصديق نب يليق به  وصفاته على مابه ذات هللا تعالى  عرجُ يُ  بمقدار ما

عملننه وإصننالحه . وعلننم الفقننه  وإخننال  يم هللا يحصننل بننه تعظنن قنندار مننابماألخننال  هللا تعننالى وعلننم 
فني حيناة  المتكنررةأحكنام المعنامالت  وبعن  بالقدر الذي تصح به وال تبطل للعباداتكام الكلية باألح

 ... لية لل واج والطال  والبيوعكالناس كاألحكام ال
م األصنول والتفسنير وعلنوم   كعلن اآللنةبتفاصي الفقه الفرعية   وعلوم  وهي المتعلق واجب كفائي  :

    : مصطلح الحديث ... إلخ     فيكفي أن يتعلماا بع  المسلمين   وفني هنذا يقنول هللاالقرآن و 
نُونَ  ْنُاْم َطائ فَةٌ ل يَتَفَقَُّاوا ف ني النّد   ل يَْنف ُروا َكافَّةً فَلَْوالَ  َوَما َكاَن اْلُمْ م  ْن ُكّل  ف ْرقٍَة م  ُروا قَنْوَمُاْم نَفََر م  ين  َول يُْننذ 

ْم لَعَلَُّاْم يَْحَذُرونَ   . 122:  التوبة    إ َذا َرَجعُوا إ لَْيا 

ْعُت النبنّي وعن  ينةَ َخطيبناً يقنول: َسنم  ْعُت  ُمعاو  د  َّللّاُ  يقنول:  ُحَميُد بُن عبد  النرحمن  َسنم  بنه َمنْن يُنر 
 .  .  رواه البخاري َخيراً يُفَقّْاهُ في الّدين 

النفنع   التني ابتكرهنا اإلنسنان ليسنُال معنا    ويجلنب لنفسنه وم وهني العلن : كونيوة  علوم  -ثانيا 

دارة والحقو  واالجتمناع ومنانا العلنوم إلويدفع عناا الضر   وهذه العلوم مناا العلوم اإلنسانية كعلم ا
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علنوم واجبنة علنى المسنلمين الدقيقة أو علوم المادة   كالرياضيات والطنب والفلنك والكيميناء   وهنذه ال
 ما إذا أهملاا جميع المسلمين   فإنام آامون جميعام لتركام الواجب .أوجوبًا كفائيًا   و

 وم الكونية غير واجب شرًعا ؟ لتعلم العمن علوم الشريعة ؟ وهل  عليك الواجبهو القدر  ما: التقويم 

  : العلوم النافعة واجبة شرًعا 
 المسنلمين   فقند روي فني األانر :  كنان منن عنند غينركنل علنم ننافع   ولو حثَّ اإلسالم على إقتباس

. َحْياَُما َوَجَدَها  فَُاَو أََحّق ب َاا ن  ْكَمةُ َضالّةُ اْلُمْ م   رواه ابن ماجة والترمذي اْلح 

يْ    :وقال اإلمام علي :  ك  ْي الُمْشنر  ْن أَْيد  ْلُم َضالةُ الم من    فَُخذُوهُ َولَْو م  وينطبنق هنذا أكانر  َن الع 
علننى نتننائج العلننوم الماديننة المحضننة   التنني ال تصننطبَ بعقائنند أصننحاباا وال بتفكننارهم   ألناننا قننوانين 

 كونية عامة   ويخضع لسنناا الم من وغير الم من . 
الدراسات األخر  التي تتصل بالدين والقيم والمفاهيم   وتن ار فني وجانة نظنر دراسناا وهذا بخالج 

  والطبيعة واإلنسان والتاريخ والمجتمع . إلى هللا
البشنر   ونلتمسنه  ما علوم الحياة وفنوناا   وما ياتد  إليه النَّاس بعقولام وتجاربام فاي ملك لعامنةأو

فني محنو األمينة وكنان  من أسر  المشركين في غن وة بندر من الشر  والغرب   فقد استفاد النبي 
منني   وقنند اسننتجاب عمننر بننن الخطنناب لمقترحننات بعنن  يخطننب علننى المنبننر وقنند صنننعه نجننار رو

 فتخذ بفكرة التاريخ   وفكرة تدوين الدواوين . أصحابه 
 .ما هو حكم تعلّم العوم النافعة من عند غير المسلمين ؟ وما دليلك على ما تقول ؟ التقويم : 

  :إسهامات المسلمين في شتَّى العلوم 
  حينث أنانم  سنانية ال يسنتطيع أن إنكناره أو تجاهلنه عاقنلٌ فضل العلماء المسلمين علنى الحضنارة اإلن

بفتوحنناتام العظيمننة اتصننلوا بالحضننارات المختلفننة   فجمعننوا هننذه الحضننارات وصنناروها   وقنندموا 
  الحضننارة اإلسننالمية تفننو  التنني سننبقتاا بنندرجات كبيننرة   وقنند كانننت فتننرة ناننوحضننارة إسننالمية 

القنرن وربا خاللاا غارقة في عصورها المظلمة   فمنذ أكانت هم فترات التاريخ   بينما العظيمة من أ
اني عشننر المننيالدي   سننيطرت الحضننارة األول وحتننى القننرن السننادس الاجننري   السننابع وحتننى الاَنن

اإلسننالمية علننى المعننارج الشننرقية والغربيننة   حيننث أُلفننت أعظننم الم لفننات قيمننة وأكارهننا أصننالة 
اللغة العربية لغة العلم   حتى أنه كان يسنتوجب علنى منن أراد  وأغ رها مادة باللغة العربية   وكانت

أن يلم باقافة عصره وبتحدث صورها أن يتعلم اللغة العربية   وفيمنا يلني بعن  إسناامات  المسنلمين 
 في بع  العلوم . 

  : اضيات ريالعلم  -أوال 
صندر اإلسنالم   وكنان ولنى منن خنالل السننوات األوجه المسلمون نشاطاتام الفكرية إلى الرياضنيات 

وراء اهتمامام هذا حرصام على تحديد المواقيت   فباسنتخدام الاندسنة اسنتطاعوا تحديند اتجناه القبلنة  
ويمكننن اعتبننار القننرنين الاالننث والرابننع الاجننريين   التاسننع والعشننر المننيالدي   القننرنين الننذهبيين 

م التننراث القننديم وتنميتننه   والبتكنناراتام للرياضنيين المسننلمين الننذين ينندين لاننم العننالم بنالكاير   لحفظانن
الجليلة   ويكفي فضنل المسنلمين علنى العنالم أنانم هنم النذين ابتكنروا األرقنام الحسنابية المسنتعملة فني 
العالم   وابتكروا طرقا جديدة في العمليسات الحسابية باستعمال وضنع المحفوظنات فني سنطر خنا   

ن نذكر في هنذا المجنال أي بما هو عليه اآلن   وال ننسى فضل في ابتداع الكسر العشرأكما يعود لام 
الخوار مي واضع علم الجبر   حيث لم يكن عند العلماء الرياضيين الذين سنبقوه فكنرة واضنحة عننه 

علمناء  الاندسة لعلماء اليونان   فنإن علنم حسناب المالانات ينسنب إلنى كعلم مستقل   وكما ينسب على
 المسلمين . 

 م علماء المسلمين في علم الياضيات ؟ كيج ذلك ؟ وما كان الباعث لام على ذلك ؟. هل أساالتقويم : 
  :الطب والجراحة علم   -ثانيا 
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قد نال تقديًرا رفيعًا بين اإلغربينق   إال أن المسنلمين قند سناروا بنه أشنواطا ن على الطب أال شك في 
منن حينث المبنادئ   فقلند أسَُّسنوا الحنديث  فنقلوه إلى مرحلة قريبة منن المسنتو  الحاضنر فني الطنب 

المستشننفيات العامننة وسننموا الواحنندة مناننا دار الشننفاء أو المارسننتان ن كمننا اخترعننوا علننى الصننيدلة   
هنتم ابنن البيطنار فني أسنفاره المتعنددة بنالعاور إوكانوا أول من أسنس مخنا ن تو ينع األدوينة   حينث 

كتابًنا شنامال   وكنان منن جرائنه أن دخلنت األعشاب النافعة في علم الطنب   انم صننج فني ذلنك  على
 في علم الصيدلة الحدياة .  بع  األعشاب والعُصارات النباتية 

وال ت ال أسماء األطباء المسلمين تمأل األسماع   وهنا هنو أبنو بكنر النرا ي يكتنب كتابنة ن الحناوي ن 
مختلنج األمنم   ـاما الذي استفاد منه في أطروحته في الجنذري والحصنبة كاينر منن أطبناء العنالم فني 

ظاهًرا طوال قرنين من ال من   حتنى  ابن سيناء فال شك أنه كان أبرع أطباء عصره   وقد ترك أاره
 طوطاليس الشر  ن سأطلق عليه  علماء الغرب اسم ن أر

 .؟ هل أسام علماء المسلمين في علم الطب ؟ كيج ذلك التقويم : 

  : الفيزياء علم  -ثالثا 
واالسنتننباطات  علنى الفلسنفة والطنر  التجريدينةمنم السنابقة يعتمند اء عند اليونان واألكان  علم الفي ي

ننت  العقليننة   وحننين اهننتم علمنناء المسننلمين درسننوه دراسننة مبنيننة علننى التجربننة واالسننتقراء   ومننن امَّ
 علنمبنن الاينام أعظنم علمناء العصنور الوسنطى فني إختاروا الطريقة التي يطبقاا علماء اليوم   فانذا إ

الفي ياء    وخاصة على البصريات   وبيعد واضع هذا العلم على أسسنه العلمينة الصنحيحة   وكاننت 
م لفاته المرجع المعتمد في أوربا حتنى القنرن السنادس عشنر المنيالدي   وهنو صناحب نظرينة   أتنن 

  وهنذا جسام هي التي ترسل أشنعتاا إلنى العنين     ولكن األالشعاع ال يصدر عن العين إلى األجسام 
الخاني الذي ابتكر معادلة تعطي الو ن المطلق لجسم مكون من منادتين   كمنا لنه دور جلينل فني علنم 

 ائل الساكنة  .والجاذبية   ويعد هذا العالم رائد علمي الحركة والس
 .؟ ؟ كيج ذلك علم الفي ياء  هل أسام علماء المسلمين في التقويم : 

  : الفلك علم  -ابعا ر
ل وقنمانل حرًصا منام علنى فانم اآلينات القرآنينة الكريمنة  المسليمن إلى دراسة علم الفلكاتجه علماء 

ي   اْلعَل نيم      :هللا  يُر اْلعَ   ي ل ُمْستَقَّرٍ لََاا َذل َك تَْقد  َل َحتَّنى َعناَد   َوالشَّْمُس تَْجر  َواْلقََمنَر قَندَّْرنَاهُ َمنَنا  
يم   نني لََاننالشَّنن الَ   َكنناْلعُْرُجون  اْلقَنند  َك اْلقََمننَر َوالَ ْمُس يَْنبَغ  اللَّْيننُل َسنناب ُق النََّاننار  َوُكننل  ف نني فَلَننٍك  ا أَْن تُننْدر 

 . 11:  سي    يَْسبَُحونَ 

عنايتام باذا العلم بإقامة المراصد التي انتشرت في البالد اإلسالية   فقند بننى واظار علماء المسلمين 
 وآخنر علنى قمنة جبنل قاسنيون بدمشنق  حي الشماسنية منن بغنداد  ا عظيما في الخليفة المتمون مرصدً 

كما ترجموا الكتب العلمية  الفلكية عن اليونان والكلدان والفرس والانود   وصنححوا بعضناا ونقحنوا 
العملينات  بعضاا اآلخر   و ادوا علياا   ولم يقفوا في علم الفلك عنند حند النظرينات بنل خرجنوا إلنى

رج أصول الرسم على سطح الكرة   وقالوا باستدارة الكنرة وبندورناه علنى والرصد   فام أول من ع
محورها   وهم الذين ضبطوا حركة أوج الشمس وتداخل فلكاا في أفالك أخر    وهم الذين اكتشنفوا 

 أنواع الخلل في حركة القمر .. إلخ . بع  
 .ذلك ؟  لام على الباعث ؟ وما هو ؟ كيج ذلكعلم الفلك هل أسام علماء المسلمين في التقويم : 

 االستثمار السلوكي : 
 العلم الشرعي الذي يتعلق بتركان اإليمان وأحكام العبادات الكلية واجب عليَّ تعلّمه وجوبا عينيا .  .1
 العلوم النافعة يجب تعلماا ماما كان مصدرها . .2
تحصنيل شنتى لقد أسام المسلمون قديما في تقدم البشرية   وعلىَّ أن اقتدي بام وأسنعى إلنى  .3

 والبشرية جمعاء . العلوم   وأسام في نقدم أمتى 
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 تطبيقات :
 :علماء الغرب المشاورين    أحد برينولت  ل  و قي .1

  العم هو أعظم مال قدمته الحضارة اإلس المية إل ى الع الم الح ديث عام ة ، والج دير بال ذكر أن ه ال
، وإن الحض  ارة اإلس  المية أث ر  يوج د ناحي  ة م ن ن  واحي النم و الحض  اري إال ويظه  ر ل نس ان فيه  ا

أعظم مؤثر  هو الدين اإلسالمي ، الذي كان المحرك للتطبيق العلمي على الحياة ، وان اإلدعاء بأن 
دعاء باطل وخال من الصحة وتفصيال ، فالفكر اإلس المي إأوربا هي التي اكتشفت المنهج التجريبي 

 .    إلى اليقين العلميل هو الذي قال : انظر ، وفكر ، واعمل ، وجرب  حتى تص

 عن كتاب توينم اإلنسانية " بتصرف بسيط . 
العنالم الحنديث ؟ ومنا هنو المحنرك لانم للتطبينق العلمني  أعظم ما قدمتنه الحضنارة العربينة إلنى ماهو 

 على الحياة ؟ وماذا قال المفكر اإلسالمي ؟ وما هو تعليقك ؟ 
 ين في شتى العلوم ؟ ماذا تُاير فيك معرفتك إلساامات علماء المسلم .2

  إساامات المسلمين في علم الفلسفة والجغرافيا والكيمياء . قم ببحث تذكر فيه  للبحث :
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القيم  :  المجال 
 االقتصادية

  املالية
 تهدفة سالكفاءات الم

 في نهاية هذا المجال تكون قادًرا على : 
 سد تقدير العمل من حيث كونه عبادة وضرورة حضارية  ومعرفة مفا

 البطالة وكيج حارباا اإلسالم
 اجتناب السلوكات غير الرشيدة في االستاالك  والت ام االعتدال 
 ممارسة التكافل من خالل معرفة الدور االجتماعي للمال في اإلسالم 

 القيم االقتصادية المالية
  قيمة العمل في اإلسالم 
 اإلسالم يدعو إلى ترشيد االستاالك  
 ي من آليات التكافل المال 
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 القيم االقتصادية والمالية :  المجال المحور : الفكر والثقافة

 نص المؤطر قيمة العمل في اإلسالم 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 

ألَْن يتُخنَذ أحنُدكم أحنباُلً فيتُخنَذ ُح منةً منن  قنال:  عنن  النبنّي  عن   الّ بَينر  بنن  العنّوام  

َي أم ُمن عَ  حطٍب فيَبيَع فيُكّج هللاُ باا  .البخاري  رواه     وجَاهُ خيٌر من أن يستَل الناَس أُعط 

 

دّي أسناس التقندم   فقند اسنَر المنسنالم إلنى الّرخناء االقتصنادي   ويعتبنر الغننى واليُ إليندعو ا تمهيد :

نجنده ن يكنون كفنًرا   أبالفقر ووصفه بتنَّه كاد  يكون الحرمان سببا في الرذيلة   وبقدر ما نّدد اإلسالم
الننر   بالعلمننل مننن  إلننىلمشننروعة   بننل يعتبننر الشَّننعي روة والغنننى بننالطر  ااننينندعوا إلننى تحصننيل ال

 .  أفضل ضروب العبادة . 

 شرح الكلمات  :
 

 معناها الكلمة
 الحبل أحبال

 يحميه من مذلة س ال الناس يكفَّ 

 

 :مفهوم العمل 
منل المسنلم كل نه عبنادة   ومنن أجنل عمنل الندنيا خنرة   فعتشمل عمل الندنيا واآل سالمالعمل في اإلكلمة 

ندَّ وينشنط انم يسنتعين  الُمااب  عليه من هللا الَكنْدُح فني سنبيل النر   الطيّنب   حينث ينبغني للمسنلم أن يج 
والمغفنرة   فنال بند أن يتحنّول المن من إلنى عامنل مننتج وطاقنة مبدعنة   بالعبادة والندعاء طلبنا للنّر   
ُ النندَّاَر َواْبتَننَ  ف يَمنن  : يننر والننّر   الحننالل   لقننول هللا تعننالى قائمننة علننى انتانناج طننر  الخ ا َءاتَنناَك َّللاَّ

َرةَ َوالَ  ُ إ لَْينَك وَ  ااْلخ  ْن َكَمنا أَْحَسنَن َّللاَّ َن الد ْنيَا َوأَْحس  يبََك م  َُ تَْنَس نَص  َ الَ الَ تَْبنَ  اْلفََسناَد ف ني ااْل  ْر   إ نَّ َّللاَّ
ينَ  د  ب  اْلُمْفس   . 77: قصص  ال    يُح 

 خرة فقط ؟ كيج ذلك ؟ . مل في اإلسالم يشمل عمل اآلالعهل التقويم : 

  العمل الفكري والعمل اليدوي  :
كندت علنى اخنتالج الطاقنات والمن هالت البشنرية   أالعمنل واإلنتناج   وإلنى  دعت الشريعة اإلسالمية

َوَرفَْعنَنا بَْعَضنُاْم فَنْوَ  بَْعنٍ      :هللا فقنال النّنوع البشنري   وعلى التكامل بتبادل المنافع بين أفراد 
ا يَْجَمعُونَ  مَّ يًّا َوَرْحَمةُ َربّ َك َخْيٌر م  َذ بَْعُضُاْم بَْعًضا ُسْخر   . 32: زخرف  ال    َدَرَجاٍت ل يَتَّخ 

مية ج اإلسالم في نظامه االقتصادي يُدرُك أنَّ كلمة العمنل فني مصنطلح الحضنارة اإلسنالايتبع من ومن
 خر  . قد تخلَّصت من مفاوم الّضعَة والاوان   الذي ارتبط باا لد  الشعوب واألمم األ

فقد كانوا يترفَّعون عن العمل وخاصَّة العمل اليدوي والحرفي   ويرونه عنارا ال يلينق إالَّ بطبقنة العبيند 
ا الحضارة اإلسالمية فقد استعملت العمنل بمفانوم شنامل يتسنع للوظنائج اإل دارينة الكبنر    ويمتند    أمَّ
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حتياجاتنه وحفنظ إ  فلكّل  من هذه األعمال أاُرهُ فني بنناء المجتمنع وتلبينة فيشمل العمل الحرفي واليدوي 
 :حفّ  الامم ويستن  الع ائم إلى العمل الماني في أحاديث كايرة مناا يُ  استقالله   ونجد النبي 

قدام  بن معدي يكرب  نن  ال: قن عن  النبنّي  عن   الم  نن أن يتكنَل م  منا أكنَل أحنٌد طعامناً قنّط َخينراً م 
ه ه     وإ ّن نبّي هللا داوَد  عَمل  يد  ن عَمل  يد   رواه البخاري واحمج كان يتكُل م 

مقابنل أجنرة  وامنال   وسنواء فالعمل في الحضارة اإلسالمية شامل لكل مسنلك اقتصنادي مشنروع فني 
 عمل الحرفي أو جادا فكريا كالوضائج اإلداالرية والتَّعليم . كال تطلََّب هذا المسلم جادا بدنيا

يٌد َوَمنَاف ُع ل لنَّاس      :قال هللا   يَد ف يه  بَتٌْس َشد   . 25الحجيج :   َوأَْنَ ْلنَا اْلَحد 

 .  ما هي نظرة اإلسالم إلى العمل البدني ؟ وهل هو أقل درجة من العمل الذّهني ؟ التقويم : 

 : ؟ االت العملما هي مج
فنني العمننل عننند مصنندر واحنند   بننل اتسننعت فشننملت كننل المصننادر   مننن تجننارة  سننالماإل مننة  ألننم تقننج 

من الننّ عم التني انعنم هللا بانا علنى و راعة وصناعة ... ففي مجال التجارة أشار القرآن الكريم إلى أنَّاا 
ينالَ     :قنال هللا قري  في رحلتي الشنتاء والّصنيج  حينث   ُ نتَاء  إ يالَ   قُنَرْيٍ   ج  ال  ْحلَنةَ الّش  نْم ر  ف ا 

ْن َخْوجٍ   فَْليَْعبُُدوا َربَّ َهَذا اْلبَْيت    َوالصَّْيج   ْن ُجوعٍ َوَءاَمنَُاْم م  ي أَْطعََمُاْم م  ذ 
 .  :01 / 04  الَّ

أن عبند وفي تاريخ الصَّحابة الكرام ما يدّل على نشاطاتام التجناري وذكنائام فني هنذا المجنال   حتنى 
طوينل حتنى كنان وقد ترك تجارته في مكة مااجًرا إلى المدينة   لم يم  وقت  الرحمن بن عوج 

لننه فنني أسننوا  المدينننة نشنناٌط تجنناري واسننع َدرَّ عليننه أرباحننا طائلننة   كانننت فنني ُجملتاننا خيننًرا لننه 
 وللمسلمين جميعًا . 

  قال ودعا األسالم أبناءه إلى إحياء األر  الَمَوات واستصالحاا ف
نَي لَننهُ  َومنا أََكلَنت  العاف يَننةُ فَُانَو لَننهُ  ن  قننال: قنال رسنول هللا  عنن جنابر  َمننْن أَْحيَنا أَْرضنناً َمْيتَنةَ فَا 

 .رواه أحمج   َصَدقَةٌ 

الكننرين بتوجيننه  أمننا الّصننناعة فانني أقننو  األعمنندة التنني تقننوم علياننا الحضننارات   لننذا اهنننّم القننرآن
التني ال بندَّ منانا للحيناة    أنناظرهم بإشنارات كاينرة إلنى جملنة منن الصنناعاتالمسلمين إلياا   ولْفنت  

ينَد ف ينه  بَنتٌْس    :قال ف فتشار إلى صناعة الحديد والتصنيع الاقيل المدني منه والحربي َوأَْنَ ْلنَنا اْلَحد 
يٌد َوَمنَاف ُع ل لنَّاس        25:  الحجيج  َشد 

 ؟ . ذكر مجاالت أخر  غير التي سبق ذكرها أتشعَبة   ومجاالت العمل واسعة ومالتقويم : 

 :يحارب البطالة ويحث على العمل  مسالاإل
 هي مشكلة نفسية   واجتماعية   ومن أضرارها    كما  قتصاديةالحارب اإلسالم البطالة ألناا مشكلة ا

 ت   ويشعرون بالفشل . اعن العمل يفتقدون تقدير الذَّ  نسبة كبيرة من العاطلين 
  . ُوجد أن القلق والكآبة وعدم االستقرار ت داد بين العاطلين 
  ُم البع منام على شنرب الخمنور وتعناطي  عند األشخا  الذين يفتقدون الوا ع الديني   يُْقد 

 المخدرات . 
  . نتيجة للتوتر النَّفسي ت داد نسبة الجريمة   كالقتل واالعتداء بين ه الء العاطلين 
البطالننة دعننا إلننى تعلننم الحننّرج كالتجننارة   والحنندادة   والنّ جننارة   والخياطننة  يكننافح اإلسننالم ولكنني

ه القرآن الكريم األنظار إلى العمل واإلنتاج   وطلب النر    وصناعة األقمشة   وال راعة ... فقد وجَّ
يَت  ال    :قال هللا ف َُ فَإ َذا قُض  ُروا ف ي ااْل نْ صَّالَةُ فَاْنتَش  َ َكا ينًرا  ْر   َواْبتَغُوا م  فَْضل  َّللاَّ  َواْذُكنُروا َّللاَّ

 . 10: جمعة  ال    لَعَلَُّكْم تُْفل ُحونَ 

ا  منا يَن اُل الرجنُل   قنال: قنال النبنّي  عبَد َّللّا  بَن عمَر  ما رواهُ بت في ذم البطالة والتسّول اوممَّ
 بخاريالرواه     يستُل الناَس حتى يتتَي يوَم القيامة  ليَس في َوجاه  ُمْ عةَ لحمٍ 
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ة البطالنة بحّجنة أن هللا هنو النرّ ا  . كاير من الشباب يخلط بين العبادة والعمل   فيقع فريسالتقويم : 
  كيج تبيّن له خطت سلوكه هذا ؟ 

 القرآن يحث على  العمل :
م العاملين   ومن َكَرم  هللا تعالى أنَّه ينتبى للمن منين اإلسالم الجعل  يكوننوا بطنالين   أن عمل واجبًا وكرَّ

وينانناهم أن يمنند و أيننديام    فحتننى أكننرم خلق ننه وهننم رُسننله جعلاننم جميعصننا يعملننون   ولنننا فنني القننرآن 
أمره رب ه بصنع السفينة التني حملنت الحيناة وخفظنت بقاءهنا  الكريم نماذج رائدة يُقتد  باا ؛ فنوح 

َ  َواْصنننَع  اْلفُْلننكَ     :هللا واسننتمرارها   إذ قننال  يَن َظلَُمننوا إ نَُّاننْم  ْعيُن نَننا َوَوْحي نَننا َوالَ ب ت ْبن ي ف نني الَّننذ  تَُخنناط 
 . 37د : هو     ُمْغَرقُونَ 

َوإ ْذ يَْرفَننُع     :وولننده إسننماعيل ببننناء بيننت هللا الحننرام   مصننداقا لقننول هللا   وكننذلك إبننراهيم
يُل َربَّ  َن اْلبَْيت  َوإ ْسَماع  َد م  يُم اْلقََواع  يُع اْلعَل يمُ إ ْبَراه  نَّا إ نََّك أَْنَت السَّم   . 127:  البقرة    نَا تَقَبَّْل م 

َوَعلَّْمنَناهُ     :هللا لوقاينة المحناربين وحمنايتام   مصنداقا لقنول  روعكان يجيند عمنل الند   وداود 
ُرونَ  ُكْم فََاْل أَْنتُْم َشاك  ْن بَتْس  نَُكْم م   . 80:  األنبياء    َصْنعَةَ لَبُوٍس لَُكْم ل تُْحص 

سول  وسيدنا محمد  وكذلك سيدنا موسى  في منال السنيدة  كانا راعيين لألغنام  كما تاجر الرَّ
  وكان يمكن أن يكفيام هللا ذلك بكلمة   كن   ولكنَّه سبحانه شناء أن يجعلانم قُندوة  رضي هللا عنهاخديجة 

 للبشريّة .
 .  ع كايرة منه   استخرج االث آيات تدّل على ذلك ؟ مواضمل في مّجد القرآن العالتقويم : 

 االستثمار السلوكي : 
 أكون م منا ملت ًما بعباداتي وطاعتي هلل .  .1
ّد في طلب الّر   حتى ال أُهين نفسي بس ال الناس . .2  أج 

 تطبيقات :
ي حُث اإلسنالم علنى طلنب الحنالل فنإن كاينرا منن النَّناس يعتقندون أن العلمنل لآلخنرة يقتضن رغم  .1

  فانل أمنَرهم ديننام  ر المسنلميناالنقطاع عن الّدنيا واعت ال العالم   وقد أدَّ  هذا األمنر إلنى تنتخّ 
 باذا وهل هذا المسلك يرضي هللا تعالى حقًا ؟ 

 ماهي المانة التي ترغب أن تمتاناا بعد تخّرجك ؟ ولماذا ؟  .2
هنو المحنرك لانم للتطبينق العلمني  أعظم ما قدمتنه الحضنارة العربينة إلنى العنالم الحنديث ؟ ومنا ماهو 

 على الحياة ؟ وماذا قال المفكر اإلسالمي ؟ وما هو تعليقك ؟ 
حارب اإلسالم تالبطالة بشّدة   ولنا في تاريخ الصحابة امالة رائعة عن ذّم هذه اآلفة   أذكنر حاانة  .3

 واحدة . 
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 القيم االقتصادية والمالية :  المجال المحور : الفقوووووووه

 نص اآليات م يدعو إلى ترشيد االستهالكاإلسال

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 
يًرا   -  :  -يقول هللا  ْر تَْبنذ  يَن َواْبَن السَّنب يل  َواَل تُبَنذّ  ْسك  إ نَّ  َوَءات  َذا اْلقُْربَى َحقَّهُ َواْلم 

ين  َوَكاَن الشَّْيطَ  يَن َكانُوا إ ْخَواَن الشَّيَاط  ر   .  27/  26اإلسراء :    اُن ل َربّ ه  َكفُوًرا اْلُمبَذّ 
 

 

   تمهيد

من األمور الغائبة في مجتمعاتننا فقنه ترشنيد االسنتاالك   النذي يعند منن صنميم شنريعتنا   إذا أرشندنا 
اإلسالم على ضرورة االقتصاد وعدم  التبذير وإلى االستاالك الحسن للمواد   فكيج أرشدنا اإلسنالم 

 إلى ذلك ؟ .  

 رح الكلمات :  ش
 

 معناها الكلمة
ِكينَ  ال ِمس   الذي ال يجد ما ينفق على نفسه وأهله َِ

 المسافر الذي انقطعت نفقته وليس له ما يوصله غلى وجاته . اب َن السَّبِيِل  

الَ  ر   َِ  ال تنفق في غير حق تُبَذ ِ

 شديد اإلنكار لنعم هللا َكفُوًرا
 

   اإلسالم دين االعتدال - 1

 تعنالى :هللا  قالفي اإلنفا  واالستاالك   ويناى عن اإلسراج   سالم على االعتدال والتوسطيحث اإل
  ٍُد َوُكلُنوا َواْشنَرب ْننَد ُكنّل  َمْسنج  ينَنتَُكْم ع  فُوا إ نَّنهُ الَ يَابَن ي َءاَدَم ُخذُوا    ف يَن  وا َواَل تُْسنر  نب  اْلُمْسنر    يُح 

 .  31األعراف : 
ين  َوَكاَن الشَّنْيَطاُن ل َربّ نه  َكفُنوًرا   :  ويحرم التبذير فقال يَن َكانُوا إ ْخَواَن الشَّيَاط  ر  اإلس راء :   اْلُمبَذّ 

27  . 
  : وبين القرآن مناج عباد الرحمان بتنام أصحاب اعتدال وتوسط   بال تفريط وال إفراط   فقنال 

فُوا َولَمْ  يَن إ َذا أَْنفَقُوا لَْم يُْسر   .  67الفرق ان :   يَْقتُُروا َوَكاَن بَْيَن َذل َك قََواًما  َوالَّذ 
 أذكر مظارا من مظاهر االعتدال الذي دعا إليه اإلسالم . التقويم :

  اإلسالم يدعو إلى ترشيد االستهالك   -2

 :  وضع اإلسالم عدًدا من المبادئ والضوابط الشرعية في مجال االستاالك   مناا 
ننا ف نني يَننا أَي َاننا   -  :  -بننادة وطاعننة مننن الطاعننات  يقننول هللا االسننتاالك عأوال :  مَّ النَّنناُس ُكلُننوا م 
 َُ َّب عُوا ُخُطَوات  الشَّْيَطان  إ نَّهُ لَُكْم َعُدو  ُمب يٌن  الً َطيّ بًا َوالَ ْر   َحالَ ااْل  .  168البقرة :    تَت

المحتاجين يتحدَّد بالقدرة المالية للشخ  فنال مستو  االستاالك واإلنفا  على النفس والعيال وثانيا : 
ْ قُُانَّ وَ   : يكلَّج هللا نفًسا إال وسعاا . فقال  ْسَوتُُانَّ ب اْلَمْعُروج  الَ َوَعلَى اْلَمْولُود  لَهُ ر  تَُكلَُّج نَْفنٌس  ك 

 .  233البقرة :   إ الَّ ُوْسعََاا
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 سواء كان ضنروريًا أو حاجيًنا أو تحسنينيًا قنال  ال يجو  أن يشتمل االستاالك على محرم  ثالثا : 
:  ا ف ي ا مَّ َّب عُوا ُخُطَوات  الشَّْيَطان  إ نَّنهُ لَُكنْم َعنُدو  ُمب نينٌ  أْلَْر   َحالاَلً َطيّ بًا َوالَ يَا أَي َاا النَّاُس ُكلُوا م   تَت
  : 168البقرة  . 

وناننى عننت التبننذير وجعننل المبننذرين فنني مقننام  ناننى هللا عننن اإلسننراج وإن كننان فنني الحننالل  رابعً  ا: 
 الشياطين 

 ما هي ضوابط االستاالك في الشريعة اإلسالمية ؟ . التقويم :

  من صور ترشيد االستهالك   -3

الدعوة إلى ترشيد االستاالك ال تنطلق من فراغ وإنما من ُحسن عبادة الم من لربّ ه   فيظار أار تلنك 
 عتداله في استاالكه للماء والغذاء والكارباء ...إخالل العبادة في حياته اليومية من 

نَن اْلَمناء  ُكنلَّ َشنْيٍء َحنّيٍ   -  :  -المناء عصنب الحيناة وعنصنر يقنول هللا الماء :  –أوال  َوَجعَْلنَنا م 
نُوَن   .  30األنبياء  :   أَفَاَل يُْ م 

ة ال غاينة   لانذا ال يلينق بالمسنلم أن ينن ل الغذاء البّد منه لحياة اإلنسنان   فانو وسنيلالغذاء :  –ثانيا 
يَن َكفَنُروا يَتََمتَّعُنوَن َويَنتُْكلُوَن َكَمنا تَتُْكنُل اأْلَْنعَناُم َوالنَّناُر َماْنًو    : إلى مسنتو  الحينوان   قنال  َوالَّنذ 

 . 12محمج :   لَُامْ 

َب واه فيمنا ر لذلك دعا اإلسالم إلى االعتدال في الطعام والشنراب  حينث يقنول  يَكر  ْقنَداَم ْبنَن َمْعند  اْلم 
ْعُت َرُسوَل َّللّا   : لَ اقَ  ُ  شَ  اءً عَ و   مَ دَ آَ  نُ ابْ أل ا مَ مَ   يَقُوُل:  َسم   نَ ْمنق  يُ  تٍ الَ كَ أَ  مَ دَ آَ  نُ ابْ  بُ سْ حَ  ن  طْ بَ  نْ راً م 
ُ  فَ نَل   ثٌ لُ اً وَ  ه  اب  رَ شَ ل   ثٌ لُ اُ وَ  ه  ام  عَ طَ ل   ثٌ لُ اُ فَ  ةَ الَ حَ مَ  الَ  انَ كَ  نْ إ  ف   ه  ب  لْ صُ   . رواه النسائي وأحمج  ه  س 

ّي لُقَْيَماٌت يُق ْمنَن  َما َمألَ  ابن ماجه والترمذي عنه  وفي رواية ْن بَْطٍن. َحْسُب االََدم  َعاًء َشّرا م  ّي و  آَدم 
ّي نَْفُسهُ  فَاُلٌُث ل لّطعَام   َواُلٌُث ل لّشَراب   َواُلٌُث ل ل  نّفَس  ُصْلبَهُ. فَإ ْن َغلَبَت  االََدم 

 لماذا كان من الال م االعتدال في استاالك الماء والغذاء ؟ .  التقويم :

  الحكمة من ترشيد االستهالك   -4

إن الدنيا هي كل يوم على حال   وعلى الم من أن يستعد في أوقات الرخناء لمواجانة أوقنات النبالء   
وقننال ابننن   ليسننوا بننالمتنعمين اخشوشنننوا فننإن النننعم ال تنندوم وإن عبنناد هللا   :قننال سننيدنا عمننر 

 خلنندون فنني مقدمتننه :ن الاننالكون فنني المجاعننات إنمننا قننتلام الشَّننبع المعتنناد السننابق ال الجننوع الحنناذُ 
 الالحق ن . 

والجدير بالذكر ان هذه الدعوة ال يقصد باا الحرمان منن التمتنع بملنذات الندنيا   وبقندر منا يقصند بانا 
َوَمنا  القينام بواجبنه االسنتخالج فني األر  وفقًنا لقولنه تعنالى :  تربية نفس المسلم حتنى ينتمكن منن

  ُ نَّ َواإل   . 56الذاريات  :   ل يَْعبُُدون   ْنَس إ الَّ َخلَْقُت اْلج 
 ما هي الغاية الكبر  التي من أجلاا يدعونا اإلسالم إلى ترشيد االستاالك ؟  التقويم : 

 االستثمار السلوكي :  على أن : 
 عتدال في حياتي كلاا  .أتصج باال .1
 ال أكون من المبذرين أو المسرفين  وان أجعل االقتصاد في المعيشة هو شعاري في الحياة .  .2

 تطبيقات :  

الماء هو عصب الحيناة  حناول أن تحسنب الكمينات المسنتالكة فني بينتكم فني نشناط معنين    .1
هل هنو الئنق او ال ؟ وإذا غسل المالبس  األواني ن واالستحمام..   قم قيّم ذلك االستاالك  

 كان فيه تبذير حاول أن تحّدد الكمية الال مة والمبذرة .
اشنرح هنذا الحنديث  نحن قوم ال نتكل حتى نجوع وإذا أكلنا فال نشنبع    :قال الرسول  .2

 على ضوء ما درست . 
 الخب  نعمة من هللا  كيج تفّسر مظاهر تراكمه في الشوارع ؟ وما هو الحل في رأيك ؟ . .3
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 القيم االقتصادية والمالية :  المجال المحور : الفقوووووووه

 نص اآليات من آليات التكافل المالي  

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 
ننيٍر. قَنناَل: قَنناَل َرُسننوُل َّللّا   ْم    :َعننن  النّْعَمننان  ْبننن  بَش  ا  ْم َوتَننَراُحم  ن يَن ف نني تَننَواّده  َماَننُل اْلُمننْ م 

ْنننهُ ُعْضننٌو  تَننَداَعَى لَننهُ َسننائ ُر اْلَجَسنند  ب الّسننَار  َواْلُحّمننىَ َوتَعَنناطُ  . إ َذا اْشننتََكَى م  ْم  َماَننُل اْلَجَسنند    ف ا 
 الشيخانرواه                                                                                                      

 

 

كالبطالننة أو مننوت عائننل األسننرة والشننيخوخة فننراد باأل مننات االقتصننادية تتننتار مننداخيل األتمهيوود :  

والعاهات المستديمة والمر  والوالدة واإلصنابات البدنينة والكنوارث ... فمنا هنو السنبيل لسند حاجنة 
عالج اإلسالم هنذه المشنكلة حتنى يسنتطيع المحتناج تنتمين دخنل أو تايئنة عمنل لنه المحتاجين ؟ وكيج 

 لمجتمع ؟ . ليتابع مع قافلة ا

 شرح الكلمات  :
 

 معناها الكلمة
 من الوّد وهو الحب توادهم

 تبعه في الشكو  تداعى  

ى  ارتفاع درجة حرارة الجسم الحمَّ

 

 :  معنى التكافل المالي في اإلسالم - 1

ا   بعندة المراد بالتكافل المالي في اإلسالم الت ام الدولة والقادرين في المجتمع بكفاينة المحتناجين ماديًن
حتى يشعر كنل فنرد فني المجتمنع أننه  والوقج .....  وسائل مناا : ال كاة   والصدقات   والمواريث 

أن يحقّقننوا كمننا أن لننه حقوقننا فننإن عليننه واجبننات نحننو اآلخننرين   وخاصننة الننذين لننيس باسننتطاعتام 
للمجتمننع   مننن حاجناتام الخاصننة   وقند سننخر اإلسنالم كننل اإلمكانينات للقضنناء علنى العوامننل المنّدرة 

جاننل وجننوع ومننر  ... مننن خننالل تعبئننة كننل المننوارد المتاحننة فنني المجتمننع ووضننع آليننات العدالننة 
االجتماعية وتو ينع الانروة بنين النّناس   بنل اعتبنر المجتمنع كالجسند الواحند   إذا اشنتكى عضنو مننه 

 تداعى له سائر الجسد بالسار والحمى . 
 في اإلسالم ؟  ما هو مفاوم التكافل الماليالتقويم : 

 بعض آليات التكافل المالي في اإلسالم : - 2

 من أجل تحقيق التكافل المالي في المجتمع شرع اإلسالم الوسائل التالية : 
من حيث شمولاا لمعظم أفراد المجتمع وهي كفيلة لو تّظمت بتن تحلَّ وتتتي أهميتاا الزكاة :  –أوال 

عن الفقر   ولاا تتايرها الحيوي في إشاعة التكافل   فضال عن  كايًرا من المشاكل االجتماعية الناتجة
حقاد والبغضاء الناتجة عن انقسام النّاس إلى مالكين ال معنوية ؛ حيث تنفي عن المجتمع األآاارها ال

 يعبتون بغيرهم ومحرومين ال يُعبت بام . 
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لم بان جاره جائع وال يجد الصدقة :  –ثانيا  ًُ َ بَ  نْ بي مَ َما آَمَن   ما يتكل من ذلك أنه يل م من َع  تَ ا
 َُ  رواه الطبراني .   ه  ب   مُ لَ عْ يَ  و  هُ وَ  ه  ب  نْ ى جَ لَ إ   عٌ ائ  جَ  هُ ارُ جَ وَ  انً عَ بْ َ 
مقدارها االتة كيلو غرام تقريبا من يوم عيد الفطر بعد شار رمضان و ة الفطر يجب إخراجااوصدق

ة   الصغير أالرجل والمرجبة على كل مسلم   يساوي قيبمتاا نقدا   وهي وا أو ماغالب قوت البلد 

 الطبراني والبراِ. أغنوهم عن هذا الس ال في هذا اليوم    :هدفاا كما قال الرسول والكبير . 

 هَعنْ فيما يرويه  عمال وذلك في قوله شرع اإلسالم الوقج وجعله من أفضل األالوقف :  –ثالثا 
ْنَساُن اْنقََطَع َعَملُهُ إالّ م   قَاَل:   أَب ي ُهَرْيَرةَ أَّن َرُسوَل َّللّا   يَةٍ إَذا َماَت اإل    ْن ااَلٍَث: َصَدقٍَة َجار 

ْلٍم يُْنتَفَُع ب ه   أَْو َولٍَد َصال حٍ يَْدُعو لَهُ   . رواه مسلم  أَْو ع 
ي لجاة معينة   شريطة عدم التصرج فوالوقج هو أن يتبرع المسلم بعين مال تبقى لمدة من ال من 

 العين مع االستفادة من منافعاا وَغالَّتاا   وذلك كعمارة سكنية أو أر  وراعية .
كل شوقد عرج الوقج في تاريخ المسلمين بكارته وتنّوع مصادره وتعّدد أهدافه وجااته  حيث 

ة َمرفَقا حيويا للمجتمع يقوم حتى اليوم بالوظائج العامة واألمن والرعاية االجتماعية للفئات المحتاج
. 

وهي تمكيُن الشخ  غيره من استخدام وسائله مجانًا   شريطة أن يردَّها له وقد اإلعارة  :  –رابعا 
حثَّ اإلسالم على هذا األسلوب من التعاون والتكافل لما لَهُ من آاار إيجابية وبنَّاءة في غرس المحبة 

مشاركة والتعاون   وأنكر على بين أفراد المجتمع وفي تقوية العالقات االجتماعية وإقامتاا على ال
من يمنع هذا الحق ما دام ال يلحق به ضرر   وقرنه بالتقصير في الصالة التي هي أهم أركان 

ْلُمَصلّ يَن  لى : ااإلسالم فقال تع ْم َساُهوَن  فََوْيٌل ل  يَن ُهْم َعْن َصاَلت ا  يَن ُهْم يَُراُءوَن  الَّذ   الَّذ 
  . 07/  04الماعون :    َوَيْمَنعُوَن اْلَماُعونَ 
واني ة كاأليطلق على االدوات والوسائل التي تستحدم في مختلج النشاطات الحياتي والماعون لفظ

 . وية المن لية واآلالت اليد
بين أبناء المجتمع   فيه االقترا  هو أحد أبر  وجوه التضامن  والتكافل المالي القرض :  –خامسا 

ياتام تجاه الفئات االجتماعية المحرومة   وهو من المستحبات الم ّكدة يتحمل الغنياء يع  مس ول
ن أطول آية في القرآن هي إهميته لذوي الحاجة   ويكفي داللة على أ في الشريعة اإلسالمية   خاصة

حيث امتناع الم من عن هذا العمل الصالح إذا كان قادًرا عليه  ن آية الدين ن وقد استنكر الرسول 
ُ  ُمْسل ماً قَْرضاً َمّرتَْين  إ الّ  قَاَل:  -  -اْبن  َمْسعُوٍد أَّن النّب ّي  ْنهعَ ما رواه في قال  ْن ُمْسل ٍم يُْقر  َما م 

 . رواه ابن ماجه َكاَن َكَصَدقَت َاا َمّرةً 

هي ما يعطى بقصد إظاار المودة وحصول اآلفة لألقرباء أ واألصدقاء أو العلماء :  الهدية –سادسا
َو  وال بََدل أو نحو ذلك .من يُحَسُن الظن  به  أو    بمعنى أناا تقّدم وال يُراد باا ع 

ا للقلوب ووسيلة من وسائل التكافل المالي بين المسلمين ؛ وقد قال كانت الادية مفتاحً ومن اّمة 
  تََااًدوا تََحابْوا    :المصطفى 

ادل بوتالتاادي بينكم فيه الفعل وأاره ؛ أي اجعلوا  وهذا من جوامع كلمه عليه الصالة والسالم لّخَّ 
 الادايا تحصل بينكم المحبَّةُ بإذن هللا تعالى .

 ما هو دور ال كاة في القضاء على الفقر ؟ وما هو الفر  بين العارية والقر  ؟ . التقويم : 

 الحكمة والغاية من التكافل المالي   - 3
 َوأَْنف قُننوا ف نني َسننب يل  َّللاَّ   ال للتالكننة   بقولننه سننبحانه وتعننالى : : عننّد القننرآن اإلمسنناك وعنندم اإلنفننا  سننبي

ن يَن  َوالَ  ب  اْلُمْحس  َ يُح  نُوا إ نَّ َّللاَّ يُكْم إ لَى التَّْالَُكة  َوأَْحس   . 195البقرة  :   تُْلقُوا ب تَْيد 
يَن   :ليم   حيث قنال كما عدَّ كن  المال ومَحجبه عن وظيفته االجتماعية مدعاةً للعذاب األ ... َوالَّنذ 

ةَ َوالَ يَْكن  ُ  ْرُهْم ب عََذاٍب أَل يٍم  وَن الذََّهَب َواْلف ضَّ  . 34التوبة :   يُْنف قُونََاا ف ي َسب يل  َّللاَّ  فَبَّش 
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العالقننات الماديننة ولعننلَّ مننن أهننم األسننس التنني وضننعاا اإلسننالم فنني التكافننل بننين المسننلمين هنني إقامننة 
ة لقوله نوية على والمع نُوَن إ ْخَوةٌ   :أساس األخوَّ  . 10الحجرات :   إ نََّما اْلُمْوم 

خوة الحب   فال ي من اإلنسان المسلم   وال ينجو بإيمانه   ما لم يحبَّ ألخينه األ كما رتَّب على رابطة
انار النذي هنو عكنس ما يحّب لنفسه   ويعي  معه كالبنيان يشّد بعضه بعًضا   ومن األسنس أيًضنا اإلي

بتفضيل اآلخر على النفس   من أجل إشاعة جو العفو والرحمة   وهني الغاينة   ويكون اآلار واألنانية
  التي جاءت من أجلاا الشريعة . 

   اآلاار السلبية الناجمة عن عدم إنفا  المال في سبل الخير   وماذا تستنتج ؟ . من هم  التقويم:

 االستثمار السلوكي : 
 كنننّل مننن أراه بحاجنننة إلننى مسننناعدتي بحسنننب طنناقتي المادينننة أو الجسنندي و سنننواء بصننندقة ين عننأ .1

 أو بقر   .
 ال أحتقر من المعروج شيئًا ولو كان صغيًرا . .2
 أهتّم بش ون إخوتي الم منين   وأفرح ألفراحام وأح ن ألح انام . .3

 تطبيقات :   .4

 قّق ؟ ما المقصود بالتكافل المالي بين أفراد المجتمع ؟ وبماذا يتح .1
 القر  دعا إليه اإلسالم ورغَّب فيه   لكنه حّدد له شروطا حتى ال يكون حراًما كيج ذلك ؟ .  .2
 هل آلية الوقج ما  الت قائمة في  ماننا ؟ ومن يشرج علياا ؟ .  .3
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القيم  :  المجال 
 اإلعالمية

  والتواصلية
 تهدفة سالكفاءات الم

 في نهاية هذا المجال تكون قادًرا على : 
 تواصل اإليجابي مع اآلخرين   واجتناب كل أسباب التنافرال 
 تحقيق مبدأ التعاي  السلمي 

  اإلعالمية والتواصليةالقيم 
 التعارج والتواصل ضرورة بشرية ومطلب شرعي 
  اإلسالم يدعو إلى التعاي  السلمي
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 القيم اإلعالمية والتواصلية : المجال المحور : الفكر والثقافة

 نص المؤطر صل ضرورة بشرية ومطلب شرعي التعارف والتوا

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 

نوَ  مْ اكُ بَ آَ  نَّ إ  وَ د ٌاح  وَ  مْ كُ بَّ رَ  نَ إ   الَ أَ  اسُ ا النَّ اَ ي  أَ  ايَ    : عن النبي  عن أبي نضرة   الَ   أَ  دٌ اح 

ننجَ ى عَ لَنني عَ ب ننرَ عَ ل   لَ ْضننفَ  الَ  ننجَ عَ ل   الَ   وَ  يٍ م  َُ  الَ   وَ  يْ ب ننر  ى عَ لَننعَ  يم   الَ   وَ  دٍ وَ ْسننى أَ لَننعَ  رَ َمننحْ ألَ

 .رواه أحمج  وَ قْ التَ ب   الَّ إ   رٍ مَ حْ ى أَ لَ عَ  دَ وَ سْ ألَ 

 

مننن أب واحنند وام واحنندة   وقنندر أن تختلننج ألننوانام ولغنناتام  لقنند خلننق هللا البشننر جميعًننا  تمهيوود :

وجنند هللا تعننالى هننذا ومعتقنداتام   ولننو شنناء لجعننل الننناس أمننة واحنندة   ولكننن شنناء أن يختلفننوا   فاننل أ

 ؟االختالج ألجل التصارع والتقاطع   ام للتعارج والتواصل 
 :  شرح الكلمات

 

 معناها الكلمة
لَ   ال أحسن الَ فَض 

 من اإلتقاء وهو االبتعاد عن المنكرات وفعل المتمورات  التَق َوى
 

 :  التعارف والتواصلمعنى

ا إليجابينا   قصند التعنارج واالنفتناح عليانا انفتاًحن خنر التعارج والتواصنل هنو : االتصنال بناألمم األ
 المنافع والخبرات معاا .وتبادل 

 ما معنى التعارج والتواصل ؟ وعلى ماذا يكون ؟ التقويم : 

 :  اإلسالم يدعوا إلى التعارف والتواصل

اخنتالج األلسننة وقبائل ليس للتناحر والخصام   بل للتعارج والوئام   فتما  لقد جعلنا هللا تعالى شعوبا 
وان   واخننتالج الطبنناع والخننال    واخننتالج المواهننب واالسننتعدادات   فتنننوع ال يقضنني الننن اع  واأل

التعاون للناو  بجميع التكاليج والوفناء بجمينع الحاجنات   بنل هللا تعنالى يعتبنر والشقا    بل يقضي 
ننْن َءايَ     : هننذا االخننتالج آيننة مننن آياتننه   وال يمكننن ألي شننخ  أن ي يلننه   قننال هللا ات ننه  َخْلننُق َوم 

 َُ نَت ُكْم َوأَْلَوان ُكْم إ نَّ ف ي َذل َك آلَ ْر   َواْخت الَ السََّمَوات  َوااْل ينَ ُج أَْلس   . 22:  رومال    يَاٍت ل ْلعَال م 

 لاذا فليس غريبا أن يدعوا اإلسالم المسلمين إلى التعارج والتواصل مع من يخالفام في اللغة والجننس
َمننَن َمننْن ف نني َولَننْو َشنناَء َرب ننَك آلَ     :قننال هللا والمعتقنند   إال لننو شنناء هللا لجعننل النَّنناس كلاننم مسننلمين 

ن ينَ َُ االْ  هُ النَّاَس َحتَّى يَُكونُوا ُمْ م  يعًا أَفَتَْنَت تُْكر   . 99:  ونسي    ْر   ُكل ُاْم َجم 

 . ؟ ما دليل على ذلك ل ؟ والتعارج والتواصهل يدعو اإلسالم إلى التقويم : 
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  أسس وأخالقيات التعارف والتواصل
 في اإلسالم له أسس واخالقيات   نجملاا في االتي :  التعارج والتواصل

 :  التعارف والتواصلأسس  –أوال 

 يقوم التعارج والتواصل على أسس هي : 
 ن البشنر أيقنوم علنى أسناس في اإلسنالم التعارج والتواصل إن :  تعالى هو خالق البشر جميعًا هللا

ُ َخلَقَُكنْم َوَمنا تَْعَملُنونَ      :قال هللا و لونام أو جنسام أجميعا خلق هللا   أيا كان دينام     َوَّللاَّ
 . 96: صاف ات  ال

ْمنَنا بَن ني َءاَدمَ      :قال هللا ومن مقتضى هذا الخلق أن هللا تعالى كرم اإلنسان   إلس راءال   َولَقَْد َكرَّ
 :70 . 

 الكرامة المقررة توب لكل إنسان حق االحترام .  وهذه
 أن البشنرية جمعناء منن تقرينر اإلسنالم لوحندة األصنل   أي : م واحدة أكلهم من أب واحد و البشر

  وهنذا يفنر  علنيام أن يتواصنلوا فيمنا ببيننام   كمنا م واحدة .أي أنام جميعصا اخنوةأب واحد وأ
ْنَانا َ ْوَجَانا ل يَْسنُكَن إ لَْيَانا    :قال هللا يتواصل األخوة  نَدةٍ َوَجعَنَل م  نْن نَْفنٍس َواح  ي َخلَقَُكْم م    ُهَو الَّذ 

  189:  عراف  األ   

  النذي إختالج النناس فني الندين وغينره واقنع بمشنيئة هللا تعنالى   : اإلختالف بين البشر سنة إلهية
نةً َولَْو َشاَء َرب َك لََجعََل     :هللا ال االختيار فيما يفعل ويدع   ق نسان الحرية فيإلمنح ا النَّاَس أُمَّ

َدةً َوالَ   . 118د : هو     يََ الُوَن ُمْختَل ف ينَ  َواح 

ن مشننيئة هللا ال راد لاننا   كمننا أنننه ال يشنناء إال مننا فيننه الخيننر والحكمننة   فننال يمنننع هننذا أوالمسننلم يننوقن 
 ليه . االختالج من التعارج والتواصل   بل يدعو إ

  ذا كننان الجننس واللنون واللسننان ال دور لانم فني تفضننيل البشنر بعضنام علننى إ: التفاض ل بالص الح
أَْكنَرَمُكْم     :هللا ل اللبشرية للتفاضل   فقوالنفع   فإن اإلسالم قد وضع معيار الصالح ‘ بع  

ْنَد َّللاَّ  أَتْقَاُكمْ   . 13:  الحجرات    ع 

 ؟ تي يقوم علياا التعارج والتواصل في اإلسالم هي األسس الما التقويم : 

 أخالقيات التعارف والتواصل   -ثانيا 
يقننوم علننى مكننارم الخننال  واالحتننرام والتواضننع وحسننن الظننن   ألن التعننارج والتواصننل فنني اإلسننالم 

ره ـ  ويحنب المقسنطين   ولنو منع المخنالفين فني العقيندة   ويكنالمسلم ي من بتن هللا تعالى يتمر بالعندل 
يَن َءاَمنُنوا ُكونُنوا  يَنا    :قنال هللا الظلم ويعاقنب الظنالمين   ولنو كنان الظلنم لغينر المسنلم    أَي َانا الَّنذ 

  َّ يَن ّلِل  ام  َمنَّ   ُشَاَداَء ب اْلق ْسط  َوالَ قَوَّ لُوا ُهَو أَْقَرُب ل لتَّْقنَو  َواتَّ  ُكْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَى أاَلَّ يَْجر  لُوا اْعد  َ إ نَّ تَْعد  قُنوا َّللاَّ
َ َخب يٌر ب َما تَْعَملُونَ   . 08:  المائجة    َّللاَّ

قنال هللا بل حتى في مجال الحوار وتبادل الرأي   فقد وضع اإلسالم ضوابط ال يجو  الخروج عناا   ف
  :   َّتَاب  إ ال لُوا أَْهَل اْلك  َي أَْحَسنُ  تَُجاد   . 46: عنكبوت  ال    ب الَّت ي ه 

 ماذا يجب عليك من أخالقيات عند التعارج والتواصل ؟ لتقويم : ا

 لماذا التعارف والتواصل  
المة اإلسالمية مع غيرها من األمم هنو اسنتجابة ألمنر هللا تواصل وإن تعارج أوال : مطلب شرعي  : 

نْن َذَكنٍر َوأُنْ  يَا    :لى   حيث قال تعا   اَنى َوَجعَْلنَناُكْم ُشنعُوبًا َوقَبَائ نَل ل تَعَناَرفُواأَي َاا النَّاُس إ نَّا َخلَْقنَناُكْم م 
  13: لحجراتء  ا . 
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بل هذا التعارج من مقتضى جعل األمة اإلسالميسة شاهدة على األمنم األخنر    وال يمكنن للشناهد أن 
نةً َوَسنًطا ل تَ     :قننال هللا  لنم يتعنرج علينه   أمنر  يشناد علنى ُكونُنوا ُشنَاَداَء َعلَننى َوَكنَذل َك َجعَْلنَناُكْم أُمَّ

يًدا ُسوُل َعلَْيُكْم َشا   . 143:  بقرة  ال    النَّاس  َويَُكوَن الرَّ

وهننذا التعننارج مننع اآلخننرين ال بنند أن يقننوم علننى أسنناس مننن البننر والعنندل   ال علننى أسنناس االسننتعالء 
يَن لَْم يُ  الَ     :قال هللا واالستعباد    ُ َعن  الَّذ  ُكْم أَْن يَْنَااُكُم َّللاَّ يَار  ْن د  ُجوُكْم م  ين  َولَْم يُْخر  قَات لُوُكْم ف ي الّد 

ينَ  ط  ب  اْلُمْقس  َ يُح  ْم إ نَّ َّللاَّ ُطوا إ لَْيا  وُهْم َوتُْقس   .08:  الممتحنة    تَبَر 

إن الشننعوب تتفنناوت فنني االسننتعدادات واإلمكانيننات   بالتعننالرج والتواصننل :  ض  رورة بش  رية:  ثاني  ا
هذهذ الشعوب من التعارج وتبادل المنافع والخبرات   وال يمكن ألي أمنة ان تسنتغني عنن بقينة  تتمكن

إلننى أوج الحضننارة   األمننم   فالمسننلمون قننديما لننوال تواصننلام مننع الحضننارات األخننر    لمننا وصننلوا 
وربننا     ولمننا طننوروا العلننوم   والتنني بنندورها وصننلت إلننى أمننم فنني العصننور الوسننطى فنني وقننادوا األ

 الناضة الحدياة   والتققدم العلمي الاائل في العصر الحديث . 
 وماذا تستنتج ؟  والتواصل ؟ هي الغاية من التعارج  ماالتقويم : 

 االستثمار السلوكي : 
خنرين   وال لقد دعا اإلسالم إلى التعارج والتواصل   لذا يجب علني أن أتعنارج وأتواصنل منع اآل .1

 معام . . أتصادم
 واصل أخالقيات تقوم على مكارم الخال    وال بد أن أتصج باا . للتعارج والت .2
 أهتّم بش ون إخوتي الم منين   وأفرح ألفراحام وأح ن ألح انام . .3

 تطبيقات :  

 إقرأ ما يلي :  .1
   وهكننذا تتننوار  جميننع أسننباب الن عننات والخصننومات فنني األر    وتننرخ  جميننع القننيم التنني

ضننخم لأللفننة والتعنناون : ألوهيننة هللا للجميننع   وخلقاننم مننن أصننل يتكالننب علياننا الننناس   ويظاننر سننبب 
واحد   كما يرتفع لواء واحد يتسابق الجميع  ليقفوا تحته : لواء التقو  في ظل هللا   وهنذا اللنواء النذي 

 .  يرفعه اإلسالم لينقذ البشرية من عقابيل العصبية للجنس .. والعصبية للقبيلة   والعصبية للبيت 
 القرآن للشهيج سيج قطب رحمه هللا  في ظالل

 فقرة على ضوء ما درست عالج مضمون ال    
 هي امار التعارج والتواصل ؟ما  .2
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 القيم اإلعالمية والتواصلية : المجال المحور : الفكر والثقافة

 نص المؤطر اإلسالم يدعو إلى التعايش السلمي 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 

ُكْم أَْن  الَ      :قال هللا  يَنار  نْن د  ُجنوُكْم م  ين  َولَنْم يُْخر  يَن لَْم يُقَنات لُوُكْم ف ني النّد  ُ َعن  الَّذ  يَْنَااُكُم َّللاَّ
ينَ  ط  ب  اْلُمْقس  َ يُح  ْم إ نَّ َّللاَّ ُطوا إ لَْيا  وُهْم َوتُْقس   . 11الحجيج :    تَبَر 

ْن أْبنَاء  أْصَحاب  َرُسول  هللا  ّدةٍ م  ْنيَةً َعْن  َرُسول  هللا  عن ع  ْم د  أالَ َمْن  قاَل:  عن آبَائ ا 
يجُ  يب  نَْفٍس فَتنَا َحج  ْنهُ َشْيئاً ب غَْير  ط  داً أْو اْنتَقََصهُ أْو َكلّفَهُ فَْوَ  َطاقَت ه  أْو أَخَذ م   هُ َيْومَ َظلََم ُمعَاه 

 رواه أبو داود اْلق يَاَمة  

 

ن العشرين من ويالت الحروب   إلنى أن وجندت نفسناا مرغمنة إلنى عانت البشرية في القر تمهيد :

بعيند عنن   إذا أردت أت ترقنى وت دهنر      الذي أصبح ضنروري لكنل المجتمعناتالتعاي  السلمي 
 الصراعات  والن اعات   وتر  ما هو اإلسالم من التعاي  السلمي ؟ 

 : شرح الكلمات
 

 معناها الكلمة
وُهم    تحسنوا إليام تَبَرُّ

تُق ِسُطوا  تعدلوا َِ

 مسالما غير محارب ُمعَاِهداً 

 خصمه َحِجيُجهُ 

 

 :يش السلمي معنىالتعا

والتعناون   مامنا اختلفنوا عننا فني الجننس والعقيندة  ةوالعدل معام ن واحتنرام حقنوقام   قبول اآلخرين
 معام على نشر األمان .

 ما معنى التعاي  السلمي ؟ و مع من يكون ؟ التقويم : 

 سالم يحث على التعايش السلمياإل

نْلم  َكافَّنةً َوالَ  يَنا    :قنال هللا التعناي  السنلمي فحثَّ اإلسنالم علنى  يَن َءاَمنُنوا اْدُخلُنوا ف ني الّس   أَي َانا الَّنذ 
َّب عُوا ُخُطَوات  الشَّْيَطان  إ نَّهُ لَُكْم َعُدو  ُمب ينٌ   . 208:  بقرة  ال    تَت

نفسه اشتق اسمه منن منادة ن السَّنالم ن ومنن أسنماء هللا سلم يغيره .  بل اإلسالم وجعله أساس عالقة الم
من من لنبينه ا ن السنالم علنيكم ن وهني تحينة الالمسلمين حين يلقى بعضام بعضً تعالى ن السالم ن وتحية 

 في الصالة   وشعار المسلم حين ينتاي من صالته عن يمنه ويساره ـ  بل الحرب فني اإلسنالم ال تقنوم
 ونصرة المستضعفين .   مين التعاي  السلمي تإال لت

 هل حث اإلسالم على التعاي  السلمي ؟ وما ذا تستنتج ؟التقويم : 

 التعايش السلمي نموذج في
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عندما هاجر إلى المدينة المنورة   فقد عقد مع الياود الذين كانوا  مبدا التعالي  السلمي لقد نفذ النبي 
 بيننام وبنين المسنلمين   ودفنع األذ  وإقامنة الحنق   كمنا كنان  وناه التعنيجاورونه عاندا كنان أساسن

مع القبائل العربية إليجاد تعاون إنساني   وإلعالء المعاني اإلنسانية   وكنان يحبنذ كنل يعقد المعاهدات 
ن قريًشنا تريند أإلى مكة حاجاً   فعلنم  ولقد ذهب   الشر  ىعلى الخير   ويمنع  كل تعاون عل تعاون

 منعه   فمد يد المسالمة إليام . 
 ؟ ماذا تستنتج و؟ التعاي  السلمي إلى  هل سعى النبي التقويم : 

 ومجاالته التعايش السلميأسس 

 أسس التعايش السلمي   –أوال 

 سالم فيما يلي : إلفي اجمال التعاي  السلمي يمكن إ
:  قنال هللا م واحدة أم أبناء أب واحد وخوة ماما اختلفت لغاتام وانسابام واوطانام  فاا االناس جميعً 

  ْنَانا َ ْوَجَان يَا نَدةٍ َوَخلَنَق م  نْن نَْفنٍس َواح  ي َخلَقَُكْم م  َجناالً أَي َاا النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَّذ  ْنُاَمنا ر  َكا ينًرا  ا َوبَنثَّ م 
 . 01:  النساء      َون َساءً 

خوة بنين النناس فنال يعتندي أخ بتام إلى آدم تذكيًرا بحق األكار في القرآن الكريم خطاب الناس بنس وقد
 على أخ . 

النذي يقبلنه هللا وبنه يتفاضنال النناس عنند ربانم قنال ا هو أساس اإليمان التعاون وبذل الخير للناس جميعً 
يَال ه    : الرسول  يَاُل هللا    فَتََحبُُاْم إ لَْيه  أَْنفَعُُاْم ل ع   .  واه البزارر  الَخْلُق ُكلُُام ع 

ومعاملة المسيء باإلحسان وغير ذلك من مكارم األخال    هني    الصفح والتسامح في حقو  األفراد 
 اس إلحرا  رضا هللا ودخول جنته . الميدان الذي يتسابق فيه النَّ 

هللا  نبيناء إال اخنوة بلغنوا رسناالتومنا الرسنل واأل  هدافاا العامنة أصلاا وأديان السماوية واحدة في األ
يَل َوإ ْسنَحاَ      :قال هللا إلى الناس    يَم َوإ ْسنَماع  َل إ لَى إ ْبنَراه  َل إ لَْينَا َوَما أُْن   قُولُوا َءاَمنَّا ب اّلِلَّ  َوَما أُْن  
يَسى َوَما أُوت َي اَُ َويَْعقُوَب َواألْ  ْم ال َْسبَاط  َوَما أُوت َي ُموَسى َوع  ْن َربّ ا  ْنُاْم َونَْحنُن نُفَ لنَّب ي وَن م  ُ  بَْيَن أََحٍد م  ّر 
 . 136:  بقرة  ال    لَهُ ُمْسل ُمونَ 

 مجاالت التعايش السلمي    -ثانيا 

بتربينة النفنوس إقامة التعاي  السلمي في داخنل المجتمنع    سالم إلىإلدع االتعايش السلمي الداخلي : 
منا ين دي إلنى اضنطراب األمنن واخنتالل  على الخلق الكريم   والتعاون اإلنساني  الجميل   ويمنع كنل

 ر . االنظم واشتجار العداوات   واورة النفوس واألفك
ما فيما يخ  غير المسلمين الذين يقيمون فني المجتمنع المسنلم فقند حفنظ اإلسنالم كنل حقنوقام وحمنى أ

لنى موالام وأعراضام وكرمتام   ومن يعتدي عليام يعاقنب بمانل منا يعاقنب بنه منن يعتندي عأأنفسام و
ه   وال يجبنر علنى تركنه إلنى والتعبند   فلكنل ذي دينن ديننه مذهبنالمسلمين   وأعناطام حرينة االعتقناد 

هُ النَّنناَس َحتَّننى يَُكونُننوا     :وأسنناس هننذا الحننق قولننه تعننالى   وال يضننغط عليننه  غيننره    أَفَتَْنننَت تُْكننر 
ن ينَ   . 99:  يونس    ُمْ م 

  السلمي الذي دعا إليه اإلسالم خارج حدود الدولة يتلخ  في أن التعايالتعايش السلمي الخارجي : 
يَن َءاَمنُنوا  يَنا    :هللا األصل في عالقتنا مع الشعوب جميعًا هنو المسنالمة والماادننة   قنال  أَي َانا الَّنذ 

ْلم  َكافَّةً   . 208:  بقرة  ال    اْدُخلُوا ف ي الّس 

موالانا أواحتنرام عقائند الشنعوب وحرياتانا  ىمنع ل   يقوم علن  ال سلم منكم   وهو سلم متعاون بناء
ين   الَ     :قال هللا   . 256:  بقرة  ال    إ ْكَراهَ ف ي الّد 

 لماذا التعايش السلمي

العالم اليوم قلق حائر ـ ما كد يالل طربنا النتاناء الحنروب العالمينة   حتنى بندات الحنروب فني جبانات 
ن كل البشر يحتاجون إلى أن يعيشوا في سالم وآمنان   وال أمع    ودوال   تكو  بنارها شعوبا خر  أ
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وهنني تناصننب العننداء لغيرهننا مننن األمننم    مننة أن ت دهننر وتطننور   وتحقننق رفاهننة العنني  أيمكننن ألي 
وتحيك لاا الدسائس   وألجل هذا أصبح التعاي  السلمي ضنرورة حضنارية لكنل الشنعوب   واإلسنالم 

أتباعه   بل يسنعى إلنى أن يعني  فني كننج هنذا السَّنالم كنال البشنرية   كًرا علىال يجعل العي  بسالم ح
ْننَد َّللاَّ      : ن كانوا ال يدينون بدين اإلسالم   قال هللاإو يَن َعْانٌد ع  ك  ْلُمْشنر  ْننَد َرُسنول ه  َكْيَج يَُكوُن ل   َوع 
د  اْلَحننَرام  فََمنن إ الَّ  ْنننَد اْلَمْسننج  يَن َعاَهننْدتُْم ع  ننينَ الَّننذ  ننب  اْلُمتَّق  َ يُح       ا اْسننتَقَاُموا لَُكننْم فَاْسننتَق يُموا لَُاننْم إ نَّ َّللاَّ
 . 07:  توبةال             

 ذكر امار التعاي  السلمي الداخلي والخارجي . ماذا تستنتج ؟ أالتقويم : 

 االستثمار السلوكي : 
ن تسنتغني عننه أوال يمكنن يحث على التعاي  السنلمي   وهنو ضنرورة حضنارية   اإلسالم  .1

 البشرية   لذا أعاي  من يخالفني في الجنس والعقيدة بسالم استجابة ألمر هللا تعالى .
لم في كّل  شيء . .2  كلمة اإلسالم مشتقة من السلم   لذا عليَّ أن أسعى للّس 

 تطبيقات :  

 إقرأ ما يلي :  .1
  ن أن السنلم يجنب الم ذاتنه   بنل ينر  أ دي إلنى السَّناإلسالم ال ير  أن مجرد الدعوة إلى السالم ت

التربينة وعنن طرينق التشنريع معنا   حتنى يغنرس السنلم فني يايت له في األفراد والجماعات عن طرينق 
دون كل بواعنث  نفوس النّاس غرًسا يجري من اخالقام وطباعام مجر  الدم من عروقام   وأن يحال

  وإقامة صرح العدالة االجتماعية في  ومنع الظلمالشر والخالج والفتنة في المجتمع   بإحقا  الحق   
  المجتمع على أساس التوا ن بين الحقو  والواجبات   وفي ذلك يقوم نظام السلم في داخل المجتمع 

 . هذا هو اإلسالم للجكتور : مصطفى السباعي           

 ب ؟ وماذا تستنتج ؟ في فكرة الن  ؟ وكبج السبيل إلى الوصول إلى السَّالم حسب الكاتما رأيك 
 مجاالت التعاي  السلمي ؟ اعط صوًرا لذلك ما هي  .2

 للتعاي  السلمي .   قم ببحث في السيرة النبوية   تابت فيه سعي النيبي  للبحث :
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 القيم  :  المجال
 الفنية

  واجلمالية
 تهدفة سالكفاءات الم 

 في نهاية هذا المجال تكون قادًرا على : 
 ين االعتناء بمظاه ر الجمال في شتّى المجاالت  وإدراك أّن اإلسالم د 

 الجمال

 فنية والجمالية القيم ال
 الجمال دين اإلسالم 
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القيم :  المجال 
  والبيئية الصحية

 تهدفة سالكفاءات الم
 في نهاية هذا المجال تكون قادًرا على : 

 ة  وإدراك أن اإلسالم يوجب االعتناء باا  تقدير نعمة الصحَّ
 أن اإلسالم يدعو إلى التعاون من أجل الحفاظ على البيئة    إدراك

 والوقوج على آاار ذلك في الحياة
 معرفة التوجياات اإلسالمية في حفظ صّحة العقل والبدن والنّفس 
 فّة ومعرفة أار ذلك في الحياة  التحلّي بُخلُق الع 

 

 صحية والبيئية القيم ال

 
 الصحة نعمة إلاية 
 فاظ على البيئةأهمية التعاون في الح 
 السلوكات الصحية للمسلم 
 االستعفاج وأاره على حياة الفرد والمجتمع 
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  المجال :  القيم الصحية والبيئية المحور : األخالق والسلوك

 مؤطرالنص   الصحة نعمة إلهية

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 

نَن النّناس  ن عْ   : عن  ابن عباٍس رضَي َّللّا عناما قال: قال النبّي  َما َكا ينٌر م   َمتَان  َمْغبُوٌن ف يا 
 .  رواه البخاري  : الّصّحةُ َواْلفََراغُ 

 

 

ومنن  وال أن توضح له قيمة الصنحة أعن التدخين   فعليك قالع دت إقناع شخ  باإلأرإذا   تمهيد :

املانا   فمنا فإن عناءك سيذهب سد    ألن من لم يعرج معنى الصحة أو يقتنع بتهميتاا سوج يذلك 
 المقصود بالصّحة ؟ وكيج اعتنى باا اإلسالم 

 شرح الكلمات :
 

 معناها الكلمة
 الذي ال يقّدر قيمة النعمة إال بعد فقداناا .  َمْغبُونٌ 

 مفهوم الصحَّة

ة هي حالة ماالية من التمتع بالعافية   وهي مفاوم يصل ألبعند منن مجنرد الشنفاء منن المنر     الصحَّ
 السليمة الخالية من األمرا وإنما تحقيق 

تينارات التني تقنوم بانا كنل ينوم   وإذا لنم الخاصنة   وهنذه المسن ولية هني االخ فصحتك هي مس وليتك
 في اختيارتك . تتبع العادات الصحية سليمة فإنك بذلك تكون أخطتت 

  هل الصحة هي مجرد الشفاء من المر  ؟ بين ذلك .التقويم : 

   عاة انووهي االا:  الصحَّةأنواع 
وهي التي تتعلق بالجانب الجسماني   ولتحقيقاا   حرم اإلسالم تناول كنل منا يلحنق الصحة الجسمية : 

 ضررا بالجسم كما حرم العادات التي من شتناا أن تتسبب في ضعفه ومرضه . 
الل منن خن  عتنى اإلسالم باا إوهي ما تعلق بالجانب  العقلي والفكري لننسان   حيث الصحة العقلية 

 فَِريَض ةٌ  ال ِعل  مِ  َطلَ بُ   :َعْن أَنَس  ْبن  َمال ٍك قَاَل: قَناَل َرُسنوُل َّللّا   االهتمام بالعلم وجعله واجبًا لقوله 
ِلم   ُكل   َعلَى ير  اْلَجْوَهَر َواللّْ لَُ  َوالذَّهبَ ُمس  ْنَد َغْير  أَْهل ه  َكُمقَلّد  اْلَخنَا   ْلم  ع  ُع اْلع    . َوَواض 
البد منن تحنريم كنل  نا كان حفظ العقل من المقاصد الكبر  التي حرصت الشريعة على تحقيقاا كاولم

 وكل الُمسكرات . و تعطيله   فُحْرم الخمر والمخدرات أما ي دي إلى إتالفه 
 الطعام هو غذاء الجسم   فما هو غذاء العقل ؟ التقويم : 

 ن عنن طرينق اإليمنان بناهلل وتقنواه نسنااإللروحني فني االجاننب  تقوية اإلسالم بهتم إالصحة النفسية  : 
ال تعنرج األمنرا  داء العبادات المختلفة   والتحلي باألخال  الفاضنلة   فنالم من الصناد  اإليمنان أو

 و المنوت أمصنائب الندهر و أالنفسية إليه طريقًا كاإلكتئاب ماال   ألننه ال يخناج منن الفقنر أو المنر  
 ا  هو هللا وأنه لن يصيبه إال ما هو ُمقدٌَّر له . ن الر أ  لعلمه و الناس أ
َ يَننا ُغنالَ  :  : يَْوًمنا فَقَننالَ عَنْن اْبننن  َعبَّناٍس قَنناَل ُكْنننُت َخْلنَج َرُسننول  َّللاَّ  فَ  ُم إ نّ نني أَُعلّ ُمنَك َكل َمنناٍت اْحفَننْظ َّللاَّ

 َ ننْدهُ تَُجاَهننَك إ َذا َسننتَْلَت فَاْسننت َ تَج  نْ يَْحفَْظننَك اْحفَننْظ َّللاَّ َ َوإ َذا اْسننتَعَْنَت فَاْسننتَع  ننةَ لَننْو ُُ ب نناّلِلَّ  َواْعلَننْم أَنَّ األْ  ْل َّللاَّ مَّ
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وكَ  ب َشنْيٍء لَنْم يَْنفَعُنوَك إ الَّ اْجتََمعَْت َعلَى أَْن يَْنفَعُوَك  ُ لَنَك َولَنْو اْجتََمعُنوا َعلَنى أَْن يَُضنر   ب َشنْيٍء قَنْد َكتَبَنهُ َّللاَّ
وَك إ   ُ َعلَْيَك ُرف عَْت األْ  ب َشْيٍء قَْد َكتَبَهُ  الَّ ب َشْيٍء لَْم يَُضر     رواه الترمذي. .ُُ  ُم َوَجفَّْت الص ُحجالَ قْ َُ َّللاَّ

 كيج  اعتنى اإلسالم بالتربية النفسية ؟التقويم : 

  هبة من الله : الصحَّة

إال المحافظنة  ى اإلنسنانيابانا هللا منن يشناء منن عبناده   ومنا علنالصحة نعمة من هللا ياباا منن يشناء  
و الضعج .؛ وما دامت الصحة هبنة منن هللا أمتناع عن كل ما ي دي إلى إصابتاا باألمرا  علياا باإل

 ن شكر هللا من أسباب دوام نعمه . فال بد من شكر الواهب بعبادته وطاعته   أل
 الصحة ر   وهبة هللا  لنا   فكيج يكون حفظاا ؟ وكيج يكون شكر الواهب ؟ التقويم : 

 لصحَّةاإلسالم يدوعو إلى اإلهتمام  با

والمقصنود بنالقوة هننا     اخرج ه مس لم  حنب إلنى هللا منن المن من الضنعيج أالم من القنوي      :لقا

هننتم اإلسننالم بالوقايننة اقننوة اإليمننان فقننط   بننل البنند معاننا مننن قننوة الجسنند والنننفس والعقننل   لننذلك لننيس 
داب فني أبنواب المنندوبات واآلنصنو  الشنريعة المنتاورة  الصحية جسديا وعقليا ونفسيا   وهناك فني

وانتاناٌء   وجة   والرضناع واختينار المرضنعة من التعاليم النافعة   ابتداًء من مقياس اختيار ال وج وال
ُث بمشننيئة هللا سننبحانه  بننآداب الطعننام والشننارب والمنننام والعشننرة واالسننتحمام؛ وهنني بمجموعاننا تُننور 

 سالمة الجسم وقوته . 
 ؟  الم من القوي احب إلى هللا من الم من الضعيج       :ماذ نفام من قوله التقويم : 

ة حة : صمظاهر العناية بال  فيما يلي : يظهر اهتمام اإلسالم بالصحَّ

   والسباحة وركوب الخيل . إلى ممارسة الرياضة بالدعوة  الجسمية : الصحة تنمية  –أوال 
 فنني الظننروج الطارئننة كننالمر  والسننفر تنني تضننر بالصننحة لاادات : عب  الاإلعف  اء م  ن بع  ض   -ثانيً  ا 

نْن     :هللا    ومن ذلنك قنولاو الحمل والنفاس عند المرأة  ندَّةٌ م  يًضنا أَْو َعلَنى َسنفٍَر فَع  َوَمنْن َكناَن َمر 
يدُ  ُ ب ُكُم اْليُْسَر َوالَ  أَيَّاٍم أَُخَر يُر  يُد ب ُكُم اْلعُْسرَ  َّللاَّ  . 185:  بقرةال    يُر 

اإلفنراط فني الطعنام  والطعنام والبيئنة   بعندمعتناء بنظافة الجسنم البا   الوقاية من األمراض :  –ثالثًا 
َمنْت     :ل هللا وقنوباالمتناع عن الطلعمنة المضنرة  بالصنحة كنالخن ير والخمنر والمخندرات  ل ُحّر 

ير   ْن   يَحنَعلَْيُكُم اْلَمْيتَةُ َوالدَُّم َولَْحُم اْلخ  يَنةُ َوالنَّط  نلَّ ل غَْينر  َّللاَّ  ب نه  َواْلُمْنَخن قَنةُ َواْلَمْوقُنوَذةُ َواْلُمتََرّد  ةُ َوَمنا َوَمنا أُه 
ْ الَ َما َذكَّْيتُْم َوَما ذُب َح َعلَى الن ُصب  وَ  أََكَل السَّبُُع إ الَّ  َُ ُموا ب األْ  . 03:  ةجمائال    م  َذل ُكْم ف ْسقٌ أَْن تَْستَْقس 

    بالوقاينة منن الحنوادث واألمنرا  الورااينة كقولنههل :  من األمراض المعدية  الوقاية –عًا راب
  تخيروا لنطفكم فإن العرق دسَّاس 

نْن بُُطون َانا َشنَراٌب ُمْختَل نٌج   : كدعوته للعالج بالحجامة والعسل قال تعالى :  عالجلاخامًسا :  يَْخُرُج م 
فَاٌء ل    . 11:   حنال    يَةً ل قَْوٍم يَتَفَكَُّرونَ لنَّاس  إ نَّ ف ي َذل َك آلَ أَْلَوانُهُ ف يه  ش 

طعمنة التني تضنر  الجسنم والعقنل متنناع عنن تنناول األاإلاإلسنالم بالصنحة عناينة من مظناهر التقويم : 
 . وبيّن ضررها . اذكر على األقل االاة مناأ

 االستثمار السلوكي : 
هنذه  نعمه بكارة العبادة والطاعنات وبالمحافظنة علنى ليَّ أن أشكره علىلذا ع. ة نعمة من هللاالصحَّ  .1

 اليومية .تباع السلوك الصّحي في شتى مجاالت حياتي إالنعمة ب
 " العقل السليم في الجسم السليم "  ن   أليعليَّ بممارسة الرياضة حتى أحافظ على لياقتي وصح .2

 تطبيقات :  

   بين هذه الخمس الصحة   أكمل الحديث ام بين مقصودهمن   اغتنم خمسا قبل خمس ن  قال  .1
 بالنوم على الجنب األيمن   لماذا ؟   النبي  أوصانا .2
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 .أكتب بحاًا تبيّن فيه مخاطر المخدرات على صحة الفرد والجسمية والعقلية والنفسية  للبحث :
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  المجال :  القيم الصحية والبيئية المحور : األخالق والسلوك

 مؤطرالنص  لتعاون في الحفاظ على البيئة أهمية ا

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 

َُ     :قال هللا  ي َجعََل لَُكُم ااْل نَن السَّنَماء  َمناًء فَنتَْخَرَج الَّذ  ْرَ  ف َراًشا َوالسََّماَء ب نَاًء َوأَْنَ َل م 
  َّ ْ قًا لَُكْم فَاَل تَْجعَلُوا ّلِل  َن الاََّمَرات  ر   . 22:  بقرةال    أَْنَداًدا َوأَْنتُْم تَْعلَُمونَ ب ه  م 

 

 

نسنان إلوجعلنه مسن والً فيانا   إال أنَّ ا  هللا اإلنسان وأوكل إليه مامنة  تعمينر األر   خلق  تمهيد :

  إلى بيئته   وبالتنالي إلنى نفسنه فكنان البند منن ا ؛ فيسئ بجاله وشاواتهتااتغلبه شاوات النفس ورغب
سم لننسان السبيل الذي يبقيه في إنسجام مع بيئته   فكينج حنافظ اإلسنالم علنى سنالمة قانون إلاي ير

 البيئة ؟ 
 شرح الكلمات :

 

 معناها الكلمة
ي خلق الَِّذي َجعََل لَُكمُ   الَّذ 

 سقفا السََّماَء بِنَاًء 

 جمع ند وهو الكجء أي شركاء هلل في العبادة أَن َداًدا

 

 : وجوب الحفاظ على البيئة 
ا كان تصّرج اإلنسان األناني أو المنطلق من الجانل والعدوانينة هنو النذي يدفعنه إلنى إفسناد المحنيط  لمَّ

َظَاَر اْلفََساُد ف ي اْلبَّر  َواْلبَْحر  ب َما َكَسبَْت   : الطبيعي   حّمله القرآن  الكريم مس ولية إفساد البيئة بقوله 
يقَُاْم بَْعَ   ي النَّاس  ل يُذ  عُونَ أَْيد  لُوا لَعَلَُّاْم يَْرج  ي َعم   . 41:  رومال    الَّذ 

ندُ  َوالَ   المة الحيناة فقنال : وسنا عنن البيئنة وخاطبه مندافعً  ْر   بَْعنَد إ ْصنالَ تُْفس  َُ َاا َواْدُعنوهُ وا ف ني ااْل ح 
ن ينَ  َن اْلُمْحس  يٌب م   . 56:  عراف  األ    َخْوفًا َوَطَمعًا إ نَّ َرْحَمةَ َّللاَّ  قَر 

 الطبيعة حتى ال يكون من المفسدين  كان البد على اإلنسان أن يمتال ألوامر هللا بالحفاظ علىومن هنا 
  حكم الحفاظ على البييئة ؟ وما هو الدليل الشرعي على ذلك ؟ ما التقويم : 

 على البيئة :  ةحفاظمال الوسائل

 ة التلوث ما يلي :  ة البيئة ومكافحلحمايمن الوسائل التي أّكد اإلسالم علياا 
منا منن مسنلم يغنرس    :علنى أنانا عبنادة   حينث قنال  ينظر اإلسالم إلنى ال راعنةالغرس :  -أوال 

رواه البخ اري   ا   فيتكل منه طير   أو إنسنان   أو بايمنة   إالَّ كنان لنه بنه صندقة غرًسا   او ي رع  رعً 
  وهو يغرس شجرة جو  فقال له أتغرس هنذه   وروي أن رجال مرَّ بتبي الدرداء . 06:  ة  جلمائ ومس لم  

ما علنيَّ أن يكنون لني  ؟ ن فقال : أبو الدرداء : وأنت شيخ كبير   وهي ال تامر إال في كذا وكذا عاًما 
كما وضع اإلسنالم قواعند إيجابينة فني اسنتامار األراضني واالنتفناع    كل مناا غيري ؟ !تجرها   ويأ

 رواه البخاري أر  فلي رعاا   او ليمنحاا أخاه  من كانت له    :ل باا   فقا
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و يتيح لغيره  راعتاا   وهكذا إذا احترم مبدأ الغنرس النذي أفالمسلم مطالب بتن ي رع أرضه بنفسه   
تعنناني منانا شننعوب كايننرة ؛ نتيجننة إهمننال  دعنا إليننه اإلسننالم فإنننه سيُقضننَى علنى مشننكلة التصننّحر التنني

 األراضي ال راعية .
حكم اإلسالم بوجوب التطانر منن النجاسنات ال سنتباحة الصنالة  من أجل تحقيق النظافة نظافة: ال -ثانيا

 .ووجوب اإلغتسال من الجناية ومن توقج دم الحي  
نَرُكْم     :ل هللا وقوقد جاءت دعوة الطاارة في  ينُد ل يَُطّا  نْن يُر  نْن َحنَرجٍ َولَك  ُ ل يَْجعَنَل َعلَنْيُكْم م  ينُد َّللاَّ يُر 

 . 06:  ة  جالمائ    يُت مَّ ن ْعَمتَهُ َعلَْيُكْم لَعَلَُّكْم تَْشُكُرونَ َول  

ننتّوَن ُشننْعبَةً      : بقننول رسننول هللا : ماط  ة األذى اإل –الث  ا ث يَمنناُن ب ْضننٌع َوَسننْبعُوَن   أَْو ب ْضننٌع َوس  اإل 

يَمان  فَتَْفَضلَُاا قَْوُل الَ إ لَهَ إ الّ هللا  َوأَْدنَاَها إ َماَطةُ األَ  َن اإل  يق   َواْلَحيَاُء ُشْعبَةٌ م  عَ ْن  علي ه    متف ق َذ  َعن  الّطر 
 .  أَِبي ُهَرْيرََة   

إينذاء للنناس مّمنن يسنتعملون الطرقنات   ومنن األذ  النجاسنات   وإماطة األذ  كلمة جامعة لكل ما فينه
 ب .فتنظيج الشوارع من القاذورات والقمامة من اإليمان وما ال يحصل الاوا

وإفسنادها     فإننه ينانى عنن تلنوث البيئنة علنى الطانارة اإلسنالم كمنا يحنث  مكافحة التل وث :  –رابعًا 
مننن نايننه عننن البصننا  علننى األر  لمننا فيننه مننن مّضننار صننحية   ومننن ذلننك مننا ابننت عننن الرسننول 

المينناه  ومنظننر يخننالج الننذو  ويايننر االشننمئ ا    وعننن التغننّوط تحننت األشننجار الُمامننرة   والتبننّول فنني
 فاًظا للطاارة والصحة . حالّراكدة والجارية وعلى الطرقات   وحماية للبيئة و

ماء سواء كان راكدا أو جارينا منن ق بَنل األفنراد  تلويث المنع اإلسالم  المحافظة على الماء :  –خامسا 
يُب ال ف ي الم اء  نه ى النب ي  ان ودينة   فقند : فما بالك بالمصانع التني ترمني نفاياتانا فني البحنار واأل

 رواه مسلم .   الراكدة 
فني المنوارد   وقارعنة   اراتقنوا المالعنن الناالث : البن : قنال قنال رسنول هللا   وعن معاذ بن جبل

 رواه الطبراني .  الطريق   وفي الظل 

إنمنا  من بيّن احترام مكونات البيئة الرفق بنالحيوان النذي اهنتم بنه اإلسنالمالرفق بالحيوان :  –سادسا 
بَينََمنا َرُجنٌل  ـ قنال :  ـ أّن رسول هللا ـ أبي هريرةَ ـ ذلك كايرة   مناا حديث دلة على اهتمام واأل

ْنَانا   اُنمَّ َخنَرَج فَنإ َذا ُهنَو ب َكْلنٍب يَْلَانُث يَتُكنُل الاّنرَ  َب م  ئراً فَشر   ُ ي فَاشتَدَّ ب ه  العََطُ    فنََ َل ب  نَن يَمش    م 
ن ي  فَمألَ ُخفّهُ اّم أمَسنَكهُ ب ف ينه  انّم َرق نَي فَسنقَى الكْلنَب  فَشنَكَر  العََط     فَقَالَ  ََ م  ي بَلَ اُْل الذ  ََ َهَذا م  : لَقَْد بَلَ

ه   كنل منا فينلهُ فغَفََر لَهُ  قَالُوا : يَا َرُسوَل هللا  َوإ ّن لَنَا ف ي البََاائ م  ألْجنراً ؟ قَناَل : ف ني ُكنّل  َكب نٍد َرْطبَنٍة  هللاُ 
 عليه .  متفق  أجٌر روح   

  دعا اإلسالم إلى حماية البيئة باتباع وسائل محّددة   ما هي ؟ .التقويم : 

 الحفاظ على البيئة مهمة الجميع : 

منن األمنور  تفاقُم المشكالت البيئية في العالم وما ترتنب عنانا منن مخناطر تانّدد كنل الكائننات   أصنبح
 الفاعلة فني الحفناظ علنى البيئنة منن خنالل مكافحنة التلنوث بتنواعنه التي تستوجب من الجميع المشاركة 

  تلننوث الاننواء   المنناء   التربننة   الغننذاء   التلننوث اإلشننعاعي   التلننوث الضوضننائي ...   ألن الكننل 
 أصبح معنيًا ومتتاًرا سلبا بتلوث البيئة .

 اذا ؟  م مامة الجميع ؟ ولمأهل الحفاظ على البييئة  مامة الفرد التقويم : 

   ظ على البيئة ؟الحفالماذا 
سنتغالل البيئنة عبنادة   إن حسن أداء الشعائر الدينية   إذ أالعبادة بمعناها الشامل   ال تقتصر فقط على 

وصيانتاا لتستمر إلى ما شاء هللا لتنتفع باا البشرية كافنة حتنى ينرث هللا األر  ومنن والمحافظة علياا
مننر هللا سننبحانه أق عبننادة   وعنندم تلننوث المنناء والاننواء عبننادة   فقنند ماطننة األذ  عننن الطريننإو  علياننا 
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ُ الدَّاَر االْ َواْبتََ  ف يمَ     :ه لوقوتعالى عباده باا ب نْن  َرةَ َوالَ خ  ا َءاتَاَك َّللاَّ نَن الند ْنيَا َوأَْحس  نيبََك م  تَنْنَس نَص 
ُ إ لَْيَك َوالَ تَْبَ  اْلفََساَد ف ي  َكَما َُ أَْحَسَن َّللاَّ َ الَ ااْل ينَ  ْر   إ نَّ َّللاَّ د  ب  اْلُمْفس   . 77:  القصص    يُح 

 فلاذا كله كان البد من االهتمام بحماية البيئة .
 ؟ وكيج يمكن اعتباره عبادة ؟  البييئةالغاية من الدعوة إلى العناية بهي ماالتقويم : 

 االستثمار السلوكي : 
 حرمة إفسادها .وهمية المحافظة على نظافة البيئة أأدرك  .1
عني  فيانا ؛ لتبقنى وتظنلَّ خالينة منن وسنائل األمنرا  التني تضنر أالتني  نظافنة البيئنة أحافظ علنى .2

 باألفراد والجماعات   ألن ديني يحب النظافة والجمال . 
وساخ في طريق أبصق في الطريق وال ألقي باأل   فالالسلوك اإلسالمي الماذَّب ألت م بالحفاظ على .3

 ألذ  عن الطريق . ميط اأالناس و
 تطبيقات :  

 ماهي مكانة البيئة في اإلسالم ؟  .1
 البيئة في رأيك ؟  ما هي األسباب التي ت دي بالنّاس إلى إفساد .2
 
 



 وتكنولوجيا علوم و السنة األولى ثانوي   جذع مشترك آداب                                                 الكتاب المدرسي

 عنابة -تي علي سيدي سالم ثانوية سدراإبراهيم نصير أستاذ علوم الشريعة                 

 

  المجال :  القيم الصحية والبيئية المحور : األخالق والسلوك

 مؤطرالنص  السلوكات الصحية للمسلم 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 

يقنول :  : الختنان واالسنتحداد وقنّ  الشنارب وتقلنيم  فال سمعت النبي  هريرة  عن أبي
 .رواه البخاري ومسلم   األظافر ونتج اإلبط 

 

 

معظم األمرا  التي تصيب النناس فني عصنرنا ترجنع إلنى سنلوكات سنلبية كاإلدمنان علنى  تمهيد :

فني الناظفنة واإلسنراج فني الغنذاء    التفنريط و ممارسة الفاحشة أو إلىأالخمر والمخدرات والتدخين 
 إتباع ما جاء به اإلسالم من سلوكات صحية سليمة .  مالللذلك كان من ا

 : شرح الكلمات 
 

 معناها الكلمة
 الطبيعة السليمة التي خلقنا هللا تعالى علياا . الفطرة

 وسمي استحداًدا الستعمال الحديد   الموس    هو حلق شعر العانة  االستحداد

 نتج اإلبط هو سنة باإلتفا  ويجو  بالحلق وغيره . نتف اإلبط  

 

 السُّلوكات الصّحية :  اإلسالم يدعو إلى

وإصالحاا   والم هالت التي منحانا  هللا لننسنان  بعمارتاا وحمايته نسان في األر  تتحققإلخالفة ا
ة وقوة البدن   وهذه نعم البند منن توظيفانا  حتنى تكنون فيمنا يرضني هللا تعنالى هي العقل واإلرادة الحرَّ

 عن النبني    فعن أبي بكر الصديق  ل ي نعمة الادايةتَ حياة الفرد عبادة   ألن  نعمة عافية الصّحة 
  وللحنافظ  رواه أحم ج  حند بعند اليقنين خينًرا منن العافينة أوتني أسلوا هللا اليقين والمعفات   فما  قال : 

 ات التي حثَّ علياا اإلسالم .على الصحة ال بد من إتباع السلوك
تنا ؟ ما التقويم :  ة بنعمة الاداية ؟ وما يجب نحو صحَّ  عالقة الصحَّ

 بعض السُّلوكات الصّحية : 

ركَّن  اإلسنالم عليانا   فناهتََّم بالغسنل لنذلك   ال تتحقنق إالَّ منع النظافنة  عافية الصحة: الطهارة  –اوال 
ننج   واللتنان الجسم وفتحاتنه المختلفنة   والتني أهّمانا فتحتنا األنظافة المحيط ... وبنظافة و والوضوء 

ع اإلسالم االستناار في الوضوء للجراايم الضارة   وفتحة الفرج تعتبران المصدر الرئيسي    لذلك شرَّ
 واالستنجاء بعد قضاء الحاجة . 

منن األمنرا  لمجموعنة  ألنانا سنبب   يعتبر اإلسالم تقلنيم األظنافر منن الفطنرة: تقليم األظافر –ثانيا 
 اريس .سكالكوليرا والتيفويد   بيو  دودة األ:  ي منااتالالتي تنتقل عن طريقاا و

وطاقنات جسندية   حتنى ينتم آدا هنا علنى  مامة الخالفنة فني األر  تحتناج إلنى جاند: الرياضة -ثالثا 
ُن    :قَناَل َرُسنوُل َّللّا   :  لَ قَا  َعْن أَب ي ُهَرْيَرةَ كمل   لذا حثَّ اإلسالم على القّوة   الوجه األ اْلُمنْ م 

ْ  َعلَنَى َمنا يَْنفَعُنَك َواْسنتَع   . َوف ي ُكَل َخْينٌر. اْحنر  يج  ن  الّضع  َن اْلُمْ م  ّي َخْيٌر َوأََحّب إ لََى َّللّا  م  ْن ب ناّلِّل . اْلقَو 
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ْ . َوإ ْن أََصابََك َشْيٌء فَالَ تَقُْل: لَْو أَنّي فَعَْلتُ  نْن قُنْل: قَنَدُر َّللّا . َوَمنا َشناَء  َوالَ تَْعج  كنذا لنم يُصنبني كنذا. َولَك 
 رواه مسلم   فَعََل. فَإ ّن لَْو تَْفتَُح َعَمَل الّشْيَطان  

قالنت ألبيانا كمنا جناء فني سنيا  القصنة فني  ولما رأت ابنة شعيب مظاهر القوة على سيدنا موسى 
ْرهُ إ نَّ َخْينننَر َمنننن  قَالَنننْت إ ْحنننَداُهَما يَاأَبَنننت    القنننرآن الكنننريم: َُ  اْسنننتَتْج  ي  األْ نننينُ اْسنننتَتَْجْرَت اْلقَنننو       م 

 . 26:  القصص             

 وهكذا نر  كيج ربط اإلسالم قوة اإليمان باالهتمام بقوة األبدان . 
يقنة بنآداب نّظنم بانا المسنلم تنناول الطعنام وكّمياتنه وطر جاء الادي النبوي: عتدال في الغذاءإلا -رابعا 

 ّحة   فالمسنلم ال يتكنل حتنى يجنوع تناوله فيما يتّفق مع ما وصل إليه الطب الحديث الوقنائي وعلنم الصن
 :  وإذا أكل ال يصل حد الت َخمة   لقوله 

بَ َعْن  يَكر  ْقَداَم ْبَن َمْعد  ْعُت َرُسوَل َّللّا   يَقُولُ   اْلم  َعاًء َشنرّ  :  يَقُولُ  : َسم  ّي و  نْن بَْطنٍن. َما َمألَ آَدم  ا م 
ننّي نَْفُسننهُ  فَاُلُننٌث ل لّطعَننام   ننّي لُقَْيَمنناٌت يُق ْمننَن ُصننْلبَهُ. فَننإ ْن َغلَبَننت  االََدم    َواُلُننٌث    َواُلُننٌث ل لّشننَراب   َحْسننُب االََدم 

 .والنسائي    رواه ابن ماجة ل لنّفَس  

ر -خامًسا  حينث  مبكنر فوائند صنحية عظيمنة  أن فني االسنتيقاظ الأابَت العلم الحنديث : االستيقاظ المبك ِ
دخنول وقنت  يبدأ في اال دياد وبحدة منعأن ن الكورتي ون ن الذي هو هرمون النشاط في جسم اإلنسان 

يستيقظون باكرا بالجد والنشاط   كما تكون في هذا الوقنت أعلنى نسنبة صالة الفجر   لذا يتصج الذين 
ا  العصنبي ولألعمنال الذهنينة والعظلينة لنذلك قنال ي له تتايٌر منشط للجانلغا  ن األ ون ن في الجو الذ

   : 
يّ  د  َهنا  قاَل: قاَل رسوُل هللا   عْن َصْخٍر اْلغَام  ْك ألّمت ني فني بُُكور  رواه الترم ذى واب ن ماج ه   الّلُانّم بَنار 

 واحمج
 ثيننور تننناول الخمننر والمشننروبات الحكوليننة: اجتنب  ا المخ  درات والمس  كرات واالت  دخين  –سادًس  ا 

هللا رجسنا  عديدة تصيب أجا ة الجسم بالخلنل   لنذلك اعتبرهنادمان علياا   كما يتسبَّب في أمرا  إلا
يَن َءاَمنُننوا إ نََّمنا اْلَخْمنُر َواْلَميْ  يَنا    :قنال هللا ف َُ أَي َاننا الَّنذ  ننُر َوااْل ْ الَ س  َُ نْن َعَمننل  ْنَصناُب َوااْل ْجننٌس م  ُم ر 

 . 90:  ةجالمائ    ُكْم تُْفل ُحونَ الشَّْيَطان  فَاْجتَن بُوهُ لَعَلَّ 

 الشنننعور بالواجنننب   وضنننعج اإلرادة  موعننند  فالمخننندرات واإلدمنننان عليانننا ينننورث صننناحباا الجنننبن 
 وضعج الذاكرة   إلى جانب األضرار الجسمية واالقتصادية .   والجنون 

منن األمنرا  يند سبب العدلصحي   حيث كشج الطب الحديث أنه يكما حرم الفقااء التدخين لضرره ا
 وج صنّحته أفيلنة بقتنل إنسنان فني ك  ومما أكده الطب أن كمية النيكوتين الموجنودة فني سنيجارة واحندة 

 لو أعطيت له بواسطة ُحقنة في الوريد . 
ة ؟ وما هي أضرار المخدرات على متعاطياا ؟ ما التقويم :    هي اآلاار اإلستيقاظ المبكر على الصحَّ

 ّحية ؟   لماذا السُّلوكات الص

ننه بندوناا ال يقنو  اإلنسنان علنى أداء التكناليج التني حر  اإلسالم على اإلهتمام بالصحة وحفظاا أل
كالشنناادة والصننالة والصننيام والحننج   كمننا أن االهتمننام بالسننلوكات  كلَّفننه هللا باننا   مننن اداء الفننرائ 

 الصحية ياتي ضمن : 
 ناس . حق هللا على العباد في حمياة أرواحام وأرواح ال

 حق المجتمع في وقايته من مصادر العدو  بالمرا  . 
 حق النّفس في الحفظ من التَّالكة . 

 ام   منانا إلنى نظرتنه ومن هنا كانت نظرة اإلسالم إلى إجراءات حفظ الصحة والوقاية أقرب إلى اإلل
 نحو العالج . 

 هتّم اإلسالم بالصّجة ؟ جلاا اأهي الحكمة التي من ما التقويم : 

 ر السلوكي :  االستثما
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تي باإلبتعاد عن كل مصادر .1  الجراايم والميكروبات .أحافظ على نظافة جسمي وصحَّ
 ا ألداء صالة الفجر في وقتاا   وألبدأ يومي بنشاط وجد .حر  على االستيقاظ باكرً أ .2

 تطبيقات :  

   فما هو واجبنا نحوها ؟ . الصحة نعمة من هللا  .1
باالمتننناع عنننه ن هننذه العبننارة نجنندها مكتوبننة علننى جميننع ننصننحك  التنندخين مضننر بالصننحة .2

 علب السجائر   فما الذي يجعل الناس يدخنوناا رغم ذلك حسب رأيك ؟ 

 للبحث  : 

الصالة مع كوناا عبادة فاي رياضة أيًضا . أكتب بحصا تبر  فيه أار الحركات التني نقنوم بانا 
تنا  .  في صالتنا يوميا على صحَّ
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  المجال :  القيم الصحية والبيئية الق والسلوكالمحور : األخ

 مؤطرالنص  االستعفاف وأثره على حياة الفرد والمجتمع 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 

َ     :قال هللا  ْم َويَْحفَُظنوا فُنُروَجُاْم َذل نَك أَْ َكنى لَُانْم إ نَّ َّللاَّ ه  ْن أَْبَصنار  ن يَن يَغُض وا م  ْلُمْ م  قُْل ل 
 . 30:  النور    َخب يٌر ب َما يَْصنَعُونَ 

 

 

باالسننتقراء بمجمننوع الوصننايا والنَّصننائح التنني تقنندَّم للمننراهقين فنني إطننار حمننالت التوعيننة   تمهيوود :

ا ن نجنندها تركنن  علننى وسننائل الوقايننة والحمايننة فقننط   متجاهلننة ّدور العفَّننة السننيدن لمواجاننة مننر  
 االستعفاج وأاره على الفرد والمجتمع . ى م التركي  علانية   كان من الالوالتربية اإليم

 شرح الكلمات :
 

 معناها الكلمة
ا ال يحل إليام بخفضه إلى األر  يَغُضُّوا    يكفّوها عمَّ

َكى ينام  أَز   أطار لقلوبام ود 

نا فُُروَجُهم    العورات أي أحفظوها من الّ  

 

 مفهوم االْسِتْعَفاف :

 ويُجلنب رضنا هللا  فَّة ؛ وهو خلق إيمناني رفينع   بنه يُحفنظ اإليمنان واالسنتقامة هو طلب الع ستعفاجالا
ةٌ.  وبه يُحفظ الشَّبَاُب والصحَّ

الجنسنية ومنا  عرا  الناس باالبتعاد عن القذج   وكذلك في اللسنان والغرين ةأواالستعفاج يكون عن 
 تسّول .موال الناس بترك الطَّمع والأكما يكون باالستعفاج عن   يايرها 

 قصود باالستعفاج في الغري ة الجنسية ؟ وما هي فوائده ؟ مالما التقويم : 

 االْسِتْعَفاف :اإلسالم يدعوا إلى 

حد  الطاقنات الفطرينة التني يجنب تصنريفاا إأناا  ىى الغري ة الجنسية في اإلنسان علينظر اإلسالم إل
 ج واإلفراغ : ومن أهداج هذا التصري  في الحدود الشرعية 

  . عقد اوصر المّودة والمحبّة بين الرجل والمراة في َكنَج  األسرة 
  .  استمرار النّوع وتكاار النَّسل وعمارة األر 
  تحقق النّفعين الحّسي والنّفسي 

نَنا إ نَّنهُ  َوالَ     :قنال هللا حذََّر اإلسالم منن إقتنراج الّ ننا   حينث لذلك  َشنةً َوَسناتَْقَربُنوا الّ   َء َكناَن فَاح 
 . 22:  سراء  اإل    َسب يالً 

  مننن خننالل تشننريع آداب  كمننا دعننا إلننى االسننتعفاج وتوعَّنند بالعننذاب المضنناعج مقتننرج الفاحشننة  
 االستئذان في البيت والنظر   وشّرع الحجاب ورّغب في ال واج وحذَّر من االختالط . 

َُ ل لُمتََحنناب يَن َخْينن ن  رسننول هللا قننال التق  ويم :  َواج  لَننْم أََر ننَن النن َّ   منناهي عالقننة هننذا الحننديث  ًرأ م 
 بموضوع االستعفاج ؟ 



 وتكنولوجيا علوم و السنة األولى ثانوي   جذع مشترك آداب                                                 الكتاب المدرسي

 عنابة -تي علي سيدي سالم ثانوية سدراإبراهيم نصير أستاذ علوم الشريعة                 

 :من نماذج االْسِتْعَفاف في القرآن و السنة 
 في القرآن :  –أوال 

ه  التني كاننت أمرإَشبَابًا وفُتوةً وجماال   حيث اْغَرتْاث   الذي امتأل   نجد نموذج النبي يوسج ة سيّ د 
منه أن يقع معاا في الفاحشة بعد ان هيّتت كنل الظنروج لنذلك   لكنن ذات منصب وجمال   بان طلبت 

 ومّمنا جناء فيانا :  منعاه   فجعله تعالى رمً ا للعفة وخّصه بسورة كاملة فني القنرآن إيمانه باهلل وعفّته 
   ََوَراَوَدتْهُ الَّت ي ُهَو ف ي بَْيت ا َُ ه  َوَغلَّقَت  األْ َت لََك قَاَل َمعَاَذ َّللاَّ  إ نَّهُ َربّ ي أَْحَسنَن ْبَواَب َوقَالَْت َهيْ ا َعْن نَْفس 

 . 23: يوسف      يُْفل ُح الظَّال ُمونَ  َماَْواَي إ نَّهُ الَ 

 تعالى لنا حتى نتَعظ به ونعتبر   حتنى يعلنم النناس أجمعنين أن العفّنة ال فاذا النّموذج الرائع يضربه هللا
 ن هّمة وإرادة . تكون هكذا بمجّرد الخاطرة ن وإلنما البد م

 في السنة :   –أوال 

غار فانطبقت عليام الصخرة ففّرج هللا عننام  عن االاة نفر آواهم المبيت إلى ما أخبر به رسول هللا 
هننذه الصننخرة بصننالح أعمننالام   وكننان مننن بننين هنن الء رجننل كننان يحننب ابنننة عننّم  لننه كتحننب مننا يحننب 

جننال النّ سنناء   فلمننا تمَكننن مناننا   قالننت لنن ننه    فتركاننا هلل   فننإذا الّر  ه : اتَّننق هللا وال تفُنن َّ الخنناتم إال بحقّ 
 .انفرجت بنصيبه هذا من اإلخال   بالصخرة 
 لو تبحث في السنة  ستجد نماذج كايرة للعفاج   إيت بواحد مناا .التقويم : 

 مظاهر االْسِتْعَفاف :

    :هللا  عننن قبننيح القننول   فقننال عنناده وإباهننتم اإلسننالم كايننًرا بعفَّننة اللسننان :  عف  ة اللس  ان  –أوال 
 . 83: بقرة  ال    َوقُولُوا ل لنَّاس  ُحْسنًا

نْن قَنْوٍل     :قنال هللا  يمتبان كّل ما ينطق به اإلنسان حينث وأحاط اللسان بملََكين كريمين َمنا يَْلف نُظ م 
 . 11:  ق    لََدْيه  َرق يٌب َعت يدٌ  إ الَّ 

ّس  اإلسالمي الن ْطق بتلفاظ فاحشة ؛ كتن تُذكر أعضاء التناسل للرجل  لاذا  كان غريبًا على ة أوالمرالح 
شنون الحيناء ..  و من يتعاركون فني الشنارع فيصنرحون ويُن ذونأبتسمائام الّصريحة    المسنامع ويخد 

ا يدور من حوارات يكون فياا الشتم نوًعا من االستمتاع .  . ناهيك عمَّ
بنن  هللا َعْبند   نْ عَنفَ   ننه مجنال العفّنة واالسنتعفاج على ال واج أل ح  النبي : العفة الجنسية  –ثانيا 
نْنُكُم البَناَءةَ  فَْليَتَنَ ّوْج  فَإ نّنهُ    :قَاَل لَنَا َرُسوُل هللا   : قال  عمر  يَا َمْعَشَر الّشبَاب  َمن  اْستََطاَع م 

ْلبََصر   َوأَْحَصُن ل ْلفَرج   َوَمْن لَ  يْع فَعَلَْيه  ب الّصْوم   فَإ نّهُ لَهُ َوَجاءٌ أََغّ  ل  مس لم  واخم ج  البخ اري  رواه    ْم يَْستَط 
 والترمذي والنسائي  

 .  الباءة : هي الرغبة الجنسية مع القدرة المالية   الوجاء هو الحماية والوقاية
ا: عف ة البصر   -ثالثا  ظنر المحنّرم بحند ذاتنه نّ إن ال منن مقدماتنه   بنلكان النظر بريَد ال نا ومقدمنة  لمَّ

ٌك َذل نَك الَ َمَحالَنةَ. فَاْلعَْينَنان     :يسمى  نا   كما في قوله  نَن الّ نَنى. ُمنْدر  نيبُهُ م  ُكت َب َعلََى اْبن  آَدَم نَص 
نَناهُ اْلَكنالَُم. َواْليَنُد  ْسنت َماعُ. َواللَّسناُن    نَاُهَمنا اال  نَاُهَما النَّظنُر. َواألُذُنَنان     نَاَهنا    نَاَهنا اْلنبَْطُ . َوالّرْجنُل      

 رواه مسلم َعْن أَِبي ُهَرْيرَةَ   اْلُخَطا. َواْلقَْلُب يَْاَوَ  َويَتََمنَّى. َويَُصّدُ  َذل َك اْلفَْرُج َويَُكذّبُهُ 

ننْن أَ     :ل هللا فقنند حننّرم القننرآن النظننر إلننى األجنبيننة   فنني قننو   ننوا م  ن يَن يَغُض  ْلُمننْ م  ْم قُننْل ل  ه  ْبَصننار 
َ َخب يٌر ب َما يَْصنَعُونَ   . 30:  النور    َويَْحفَُظوا فُُروَجُاْم َذل َك أَْ َكى لَُاْم إ نَّ َّللاَّ

نسان   ويجب على من وقعت له ن إرادة اإلأما نظرة الفجاة فال إام فياا وال م اخذة ؛ إذ هي خارجة ع
ال تُتْب ع  النظرةَ النظرةَ  فإّن األولَى   :قاَل رسوُل َّللّا   : قالَ    ّي  ل  عَ    فَعَنْ ن يصرج بصره سريعًا أ

 . ق ال: هذا حجير  حسن  غريب    ووأبو داود والجرامي والترمذي   رواه أحمج لََك واالَخرةَ عليكَ 
كاينرا منن الس نلوكات السنيئة البعيندة عنن العفَّنة منانا التني  –ولألسنج  –فني الشنارع  نالحنظالتقويم : 
  ا   لكن قد تالحظ غيرها . أذكرها ام بين ما الذي يجب نحوها ؟ . ذكرناه
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 لماذا االْسِتْعَفاف  ؟  

ن اإلسنتعفاج منا ُطلنب فني اإلسنالم إالَّ لتحقينق أهنادج وغاينات سنامية   إذ أالحنظ نمن خالل ما سبق 
 تحقّقت أامرت ما يلي : 

الجتماعينة والنفسنية والمرضنية رار ان العقوبنات الربّانينة واألضنمن؛ وبالتنالي  ح االنجاة منن الفنو .1
 . واآلخالقية

 ة الفرد ونقاء المجتمع .ارطا .2
 العفيج يكون في ظل هللا يوم الحشر العظم واوابُه مضاعج .  .3
واج الماالي   وَصْونٌ  .4  لألسرة . االستعفاج سبيل ال َّ

   الفرد وعلى المجتمع . ميّ  في جدول بين آاار االستعفاج علىالتقويم : 

 ما ر السلوكي : االستث
َ العفّة ُخلق ال يتّصج به إالَّ الم منون الصّ  .1 لحون   حتى أكون منام علنيَّ أن اغن َّ بصنري ا

 عن النّظر إلى ما حّرم هللا عليَّ . 
 ن أكبح غري ي   بالتعفّج وكارة العبادة والّصوم . أعليَّ أن احفظ لساني القول و .2

 تطبيقات :  

َاام  إ ْبل نيس  النَّظَرةُ    :رسول هللا قال  .1 ْن س    كينج يكنون للنظنرة المحرومنة ذور  َسْاٌم م 
 في وقوع ال نا ؟ 

 قنال:ف.أن ُعَمر بن الخطاب لما قندم الشنام قنام  عن ابن شااب ال هري قال رسول هللا  .2
وال يخلننون رجننل بننامرأة تحننل لننه فننإن ...  قننام فينننا كقيننامي فننيكم  فقننال:  إن رسننول هللا 
  رواه النسائي ماالشيطان االاُاُ 

  إشرح هذا الحديث 
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 القيم الفنية والجمالية :  المجال المحور : األخالق والسلوك

 مؤطرالنص   دين الجمال اإلسالم

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 

ْن َخلََق   : قال هللا  َُ أَمَّ َن السََّماء  َماًء فَ السََّمَوات  َوااْل تَْنبَتْنَنا ب نه  َحنَدائ َق ْرَ  َوأَْنَ َل لَُكْم م 
لُونَ   60النم  :    َذاَت بَْاَجٍة َما َكاَن لَُكْم أَْن تُْنب تُوا َشَجَرَها أَئ لَهٌ َمَع َّللاَّ  بَْل ُهْم قَْوٌم يَْعد 

 

 

يُعد الجمال في حياة اإلنسان قيمة كبنر  جناء بانا اإلسنالم بتعاليمنه وآدابنه وتشنريعاته يندعو تمهيد : 

ويحث النَّاس على التمسك باا والتنّعم باا    فإذا اختلت عالقة اإلنسنان بالجمنال فني الحيناة ويرغب   
او أناارت فاذا معناه أن اإلنسان فقد عنصًرا ماما من مقومات الحياة الطيّبة   وتخلى عن قيمنة علينا 

 من القيم التي تحكم العالقة بين اإلنسان والمخلوقات جميعًا . 
 شرح الكلمات  :

 

 معناها الكلمة
 بساتين وحقول َحَدائِقَ 

َجة    منظر حسن بَه 
 

 تعريف الجمال  - 1

ْبنرُ ال َجَمالَ  يُِحب   َجِميلٌ  هللا إِن    ضد القبح   وهو الًحسن والّ ينة   ومنه الحديث : الجمال لغة :  :  . اْلك 
 . عن ْبِن َمْسُعود    رواه مسلم  بََطُر اْلَحّق َوَغْمُط النّاس  

 حسن الشيء ونَْضرتُه وكمالُه على وجه يليق به . :  طالًحااص
ج الجمال وما هي حقيقته ؟التقويم :   عّر 

 أهميته    - 2

الجمال سمة واضحة في الصَّنعة األلاية   وحياما اتجه اإلنسان ببصنره   يجند منن ُصننع هللا منا يجذبنه 
ننعت ه المحكمنة   فانو بلونه   أو يستاويه بصوته   أو يمتلُك فن اده بدقتنه المتنا   -أي الجمنال  –هينة وض 

بع  آيات هللا   التي أودعاا في خلقه   وطلنب اإلنسنان أن ينظنر فينه   ويسنتجلي أسنراره   ويسنتقبل 
بريه   حيث قال هللا  َن السََّماء  َماًء فَتَْخَرْجنَا ب ه  نَبَناَت ُكنّل     : تتايراته   ويعتبر بع  ي أَْنَ َل م   َوُهَو الَّذ 

َاننا ق ْنننَواٌن َدان يَننةٌ وَ  ننْن َطْلع  ننَن النَّْخننل  م  بًننا َوم  ْنننهُ َحبًّننا ُمتََراك  ُج م  ننًرا نُْخننر  ْنننهُ َخض  ننْن َشننْيٍء فَتَْخَرْجنَننا م  َجنَّنناٍت م 
ه  إ َذا أَاَْمنَر وَ  اَن ُمْشنتَب ًاا َوَغْينَر ُمتََشناب ٍه اْنُظنُروا إ لَنى اََمنر  مَّ ْيتُوَن َوالر  نه  إ نَّ ف ني َذل ُكنْم آَليَناٍت أَْعنَاٍب َوال َّ يَْنع 

نُونَ   99األنعام :    ل قَْوٍم يُْ م 

ّمل فياا   بنل إن هنذا تفقد تضمنت اآلية جماال من الطبيعة ومظاهرها   ما يدعو المرء إلى النظر والت
فعنة المادينة الجمال ما ذكر هنا ليُحفظ ويُعلم فحسب   لكنه ذُكر أيًضا كي يَستمع به اإلنسان   ألن المن

كنذلك منفعنة الجم ال " ليست وحدها هي الغاية منن َخْلنق هنذه المخلوقنات علنى هنذا الوجنه   ولكنن ن 
ْجٌء َوَمنَناف ُع َُ َواألْ    : يستمتع به اإلنسان   لذلك قال هللا  األنه ممَّ   معنوية  ْنعَناَم َخلَقََانا لَُكنْم ف يَانا د 

ْنَاا تَتُْكلُونَ  يَن تَْسَرُحونَ َولَُكْم ف ياَ   َوم  يُحوَن َوح  يَن تُر   . 06/  05النم  :      ا َجَماٌل ح 
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فذكر هللا تعالى المنافع المادية وأعقباا بالمننافع المعنوينة   والمتمالنة فني الناحينة الجمالينة التني تحندااا 
 يره . غفي نفس صاحب األنعام أو 

 بين أهميَّة الجمال في اإلسالم ؟التقويم : 

 ات الجمال في اإلسالممقوم  - 3

 لكي يكون الشيء جميل البد أن يتضمن األمور األتية :
ه منن أّي  : السَّالمة من العيوب أ (  فكل شيء جميل يُدرك جماله وحاسنه بسالمته من العينوب   وُخلنّو 

خلل ونق    وفد لفت القرآن الكريم النظر إلى التاكيد منن وجنود هنذه السنمة فني الجمنال   وذلنك بعند 
أَفَلَنْم يَْنُظنُروا    : تسجيله بع  مظاهر الجمال في الكون   ففي الحديث عن جمال السماء قنال هللا 

ْن فُُروجٍ   06ق :    إ لَى السََّماء  فَْوقَُاْم َكْيَج بَنَْينَاَها َوَ يَّنَّاَها َوَما لََاا م 

ُشقو    وما ذلك إال نفيا للعيوب عناا   د نصَّْت اآلية على جمال السماء و ينتاا   وأناا سالمة من الفق
  كيدا على جمالاا . توت

التقندير والضنبط واألحكنام وتحديند  وهو سمة أخر  للجمال تقوم أساسنا علنى: التناسق والتنظيم ب ( 
نوت   وقند تحندَّث القنرآن  نسب األشياء بعضاا إلى بع    في الحجم والشنكل واللنون والحركنة والصَّ

را واعتبارها فني أصنل الخلقنة والتكنوين   قنال هللا الكريم عن هذه الّس   يُع السَّنَمَوات    : مة   ُمقرَّ بَند 
بَةٌ َوَخلََق ُكلَّ َشْيٍء َوُهَو ب ُكّل  َشْيٍء َعل يمٌ    . 101األنعام :   َواأْلَْر   أَنَّى يَُكوُن لَهُ َولٌَد َولَْم تَُكْن لَهُ َصاح 

اطقا او صامتا   متحركا أو ساكنا   إننا لو ألقيننا نظنرة فاحصنة علنى وسواء كان صغيًرا او كبيرا   ن
يَاأَي َانا    : ولعنل قنول هللا   اإلنسان   وألدركننا  التناسنق النذي يتَجَمنل بنه هنذا المخلنو  الصنغير 

يم  ُ  االْ  َك ب َربّ َك اْلَكر  اَك فَعََدلَكَ   ْنَساُن َما َغرَّ ي َخلَقََك فََسوَّ    ّي  ُصوَرةٍ َما َشاَء َركَّبَنكَ ف ي أَ   الَّذ 
 .  08/  06اإلنفطار نم  : 

حكام والتقدير والتسوية والتعنديل   فإننه يشنير إلنى دقنة التناسنق بنين اإلنسان إضافة إلى داللته على األ
عقل اإلنسان وروحه وجسنده ن والتناسنق بنين أعضناء جسنمه وبنين األعضناء األخنر  والتناسنق بنين 

 وبين سائر األجا ة .   عضائه أجا ة عضو من أ
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األشياء التي تنظم هذا الكونالفسيح   إما أن تكون أجساما لاا طول وعر  وعمق كاإلنسان والحينوان 
كناألقوال واألفعنال واألسنماء   ما أن تكنون معنان إو    والسماء واألر  ن والشمس والقمر ونحوها 

 ن تقسيم الجمال إلى قسمين : والصفات ونحوها وعلى هذا   يمك
ِ :( أ  هنو الننذي يُنندرك بنالحس   كجمننال الطبيعنة فنني سننمائان وأرضناا وشمسنناا وقمرهننا  جم ال ِحس ِ  ي 

ها وبحرها   وكجمال اإلنسان من حيث تكوينه   وفد ذكر القرآن الكنريم كاينرا منن  وليلاا وناارها وبَّر 
ني   كني ينت ر لنه مظاهر الكون مشنيًرا إلنى جمالانا الحّس  فنع بنه اإلنسنان   ويشنكر ربَّنه النذي النذي سنخَّ

َُ   : الكون وما فيه   قنال هللا  ْنَانا تَنتُْكلُونَ َواألْ ْجٌء َوَمنَناف ُع َوم  َولَُكنْم ف يَانا   ْنعَناَم َخلَقََانا لَُكنْم ف يَانا د 
يَن تَْسَرُحونَ  يُحوَن َوح  يَن تُر  ُل أَاْقَالَُكْم إ لَى بَ   َجَماٌل ح  ينه  إ الَّ َوتَْحم  نّق  االْ  لَنٍد لَنْم تَُكونُنوا بَال غ  ْنفُنس  إ نَّ َُ ب ش 

يمٌ  ينَر ل تَْرَكبُو  َربَُّكْم لََرُءوٌج َرح  ينَنةً َويَْخلُنُق َمنا الَ َواْلَخْينَل َواْلب غَناَل َواْلَحم  النم   :     تَْعلَُمنونَ  َهنا َو  
05  /08 . 

خنر    وهنو فني الحقيقنة آينة عظيمنة   تندل عينان األ  مالما هنو فني الفالجمال سمة بار ة في اإلنسان 
قدرة الخالق سبحانه وتعالى وإبداعه   إذ أنه لم يَْخل ق الَخلق فحسب   لكنَّنه خلنق فَنتحكم    وصنبَ  على

 أن ياتي بمال خلقه في الجمال واإلبداع  –ولو اعانه أهل األر  جميعًا  –وال يستطيع أحد   فتحسن 
ك بالحس والر ية   ولكنَّاا تُدرك بالعقنل النواعي   يتماجمال معنوي : ( ب  ل في امور كايرة   ال تدرَّ

 والبصيرة المفتوحة   ويُمكن تصنيفاا كاآلتي : 
 ة   قننال هللا يبننالجمننال المعنننوي موجننود فنني األقننوال الحسنننة   واأللفنناظ الط:  الق  واأل :   َوَمننْن

ْن َدَعا إ لَى َّللاَّ   أَْحَسُن قَْوالً  مَّ ينَ م  َن اْلُمْسل م  َل َصال ًحا َوقَاَل إ نَّن ي م   33فصلت  :    َوَعم 
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 فندل ذلنك علنى  حسنن األقنوال وأجملانا أوالنطق بكلمة الشاادة منن   جعل هللا الدعوة إلى اإلسالم فقد 
قولانا النناس   وفني األلفناظ التني ينطقونانا ال منن حينث تركيبانا ين الجمال موجنود فني األقنوال التني أ
 ني والمدلوالت . الفظي وصياغتاا البالغية   ولكن بالنظر إلى ما تحمله من المعال
 الفعل قرين القول   بنل إن القنول إذا لنم يقتنرن بالفعنل ال يبلنَ الكمنال فني الُحسنن   ولانذا : فعال األ

نَل َصنال ًحا ذكر هللا تعنالى فني اآلينة السنابقة قولنه :  ال  –يالً إذ القنول وحنده مامنا كنان جمن  َوَعم 
ورد أهنل العلنم تعريفنا جمنيال  عنن أيكفي صاحبه   إلعتباره مسلما   منا لنم ينضنم إلينه فعنل ولانذا 

وعلننى العمننوم   فننإن  هونطننق باللسننان   وعمننل باألركننان   وتصننديقًا بالجنننان  اإليمننان فقننالوا : 
 الجمال يوجد في الفعل كما يوجد في القول . 

د أنواع الجمالالتقويم :   بشكل مختصر .  عّد 
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ي ومعنوي   ونستطيع  ن تنطلق منه لمعرفنة مينادين أمن خالل ما سبق ذكره من تقسيم الجمال إلى حّس 
 الجمال ومجاالته وهي :  

الطبيعنة بكنل منا تحتوينه منن أر  وسنماء   وإنسنان وحينوان   ونبنات وجمناد   تصنلح : الطبيعة أ ( 
ن فسيًحا ن للجمال   والقرآن الكريم حين تناول ن الطبيعنة ن لفنت اإلنسنان إلنى  ميدانا ن رحًب ن ومجاال

 كاير من دقائقاا . 
إلنى مرحلنة نضنجه   اإلنسان ميدان آخنر للجمنال   يتخللنه الجمنال مننذ تكويننه ونشنتته : نسان اإلب ( 

للداللنة علنى قندرة هللا  وتكامله   بل إن الجمال من أبر  سنمات اإلنسنان التني ننّوه بانا القنرآن الكنريم  
ُ    : ن هللا بننه علننى عبنناده   فيقننول هللا تمننيتعننالى وإبداعننه    َُ َّللاَّ ي َجعَننَل لَُكننُم ااْل ْرَ  قَننَراًرا  الَّننذ 

ُ َرب ُكنْم فَتَبَنارَ  نَن الطَّيّ بَنات  َذل ُكنُم َّللاَّ َرُكْم فَتَْحَسَن ُصَوَرُكْم َوَرَ قَُكْم م  ينَ َوالسََّماَء ب نَاًء َوَصوَّ ُ َرب  اْلعَنالَم     َك َّللاَّ
   : 64غافر 

الفن  نتاج إنساني ـ استفاد من الطبيعة التي سخرها هللا له   ومنن عقلنه النذي وهبنه إيناه   : فن الج (  
نسان قائما على وجنه األر  وقند تماَّنل الجمنال إلويُعَد الفنّج مجاال خصبًا للجمال ال ينضب   ما دام ا

 مور كايره   أهماا ما يلي : أفي  الفني في اإلسالم
  : ن الفنن اإلسنالمي فنن إعنرج المسنلمون قنديما بانذا الفنن الجمنالي  حتنى قينل : النقش والزخرفة

وانتانناء بالبننناء   نننه ال يكنناد يخلننو أاننر إسننالمي   بنندءا بالخنناتم  ومننرورا بنناألواني أ خرفنني   ذلننك 
 .  الضخم

 دانا رحبًا للجمال الفنني   ولقند تبنّوأ الخنط والمتابنة مكاننة الكلمة وال  الت ميكانت : كتابة والخط ال
عظيمة   حظي بعناية فائقة من المسلمين   وتفنَّن الناس فيه   حين صنار أداة ضنرورية للمعرفنة   

والفارسننني   والنسنننخي والرقعننني   والمغربننني   جننند الخنننط الكنننوفي شنننكاال   فوُ أفتكسنننبوه ألواننننا و
 وا علياا فروًعا كايرة   ال يسع المجال لذكرها . ني والالث   كما فّرعاوالديو

 رت وسننائلاا عبننر القننرون : عم  ارة  والتخط  يط ال العمننارة قديمننة قنندم اإلنسننان    وتتطننور كلمننا طننوَّ
جيال   إال أن اإلسالم أحدث فياا ما لم يكن موجوًدا منن قبنل   ووضنعََاا أمنا معطينات مناجينة واأل

وقنند تركنن  هننذا الفننن الجمننالي علننى شننيئين   اليننة مضننبوطة تجعلاننا تنن دي وظيفتاننا   بطريقننة جم
 بار ين هما : 

 نسجام إللقد قطع الفن المعماري أشواطا بعيدة   حقَّق فياا التنوع الرائع وا: مساجد ودور العبادة ال
خر  التني ت كند الجميل   إذ ظل المسجد ذا طابع خا    وشكل  مميَّيٍ    إضافة إلى العناصر األ

 لتمي   . ا كعلى ذل
ايره على الفن المعماري للبيوت والمساكن التي يسنكناا كاينر كان لنسالم أيًضا تت: مساكن والبيوت ال

من الناس   والقصور التي يسكناا الخلفاء واألمراء    وأصحاب الجاه والمال   وقد بقني منن القصنور 
فني غرناطنة منن أهمانا   أمنا القصنور  ندالس ن إسبانيا ن بقية   يعد ن قصر الحمراء نالقديمة   في األ

الحدياة فكايرة ومتعدة   وال يحصياا العد كارة   يراها  كل الناس في البالد التي يقطناا المسنملمون   
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وستبقى تحكي ما وصل إليه المعماريون المسلمون من فن وعبقرية   وعلم عمينق بالاندسنة   علنى أن 
و خرفتانا   يجنب أن يكنون فني حندود المنناج اإلسنالمي    والعناية بنقشناا  عمارة البيوت والقصور 

نينَا  الذي ال يسمح باإلسراج والتبذير وال يرضى بالش ح والتَّْقتير   ولكننه بالتوسنط واالعتندال ؛ وال يُْنس 
الجمال ما حققه اإلسالم من الجمال المعنوي   الذي يجعل كنل إنسنان   يانتم بناألمور الضنرورية التني 

نصنافه وجمنال الحناكم بإهتمامنه بشن ون رعيَّتنه   إة من غيرها   فجمال القاضي بعدله وكار أهميأهي 
ه وعملنه لنذا قنال هللا إوجمال الغنني بصندقته و  منام وراحتام أوساره على  نفاقنه   وجمنال الفقينر بكنّد 

 :    ْْنَد ُكّل  َمس ينَتَُكْم ع  ٍد َوُكلُوا َواْشَربُويَابَن ي َءاَدَم ُخذُوا    فُوا إ نَّنهُ الَ ج  ف ينَ  ا َوالَ تُْسر  نب  اْلُمْسنر    يُح 
يَن َءاَمنُنوا  لَّنذ  نَي ل  ْ    قُنْل ه  نَن النّر  ه  َوالطَّيّ بَنات  م  بَناد  ينَنةَ َّللاَّ  الَّت ني أَْخنَرَج ل ع  َم    ف ني اْلَحيَناة  الند ْنيَا قُْل َمْن َحرَّ

ُل   . 32/  31األعراف  :    اآْليَات  ل قَْوٍم يَْعلَُمونَ َخال َصةً يَْوَم اْلق يَاَمة  َكَذل َك نُفَّص 

فني بتنك وعملنك   فني  الجمنال فني كنل شنيء   فكن جميالً تنر  الوجنود جمنيالً   ألن هللا جمينٌل يحنب  
بي أنفَسنا  على حب الجمال والتفاعل والتعامل معه   كذلك ننشئ أبناءنا علنى حنب  اوبك ونعلك   ولنُرَّ

 شتاا .هذه القيمة ومعاي
   ما هي مختلج ميادين الجمال في ديننا ؟التقويم : 

 االستثمار السلوكي : 
 انظر في ملكوت السماوات واألر    إذا أردت ان أدرك حقيقة الجمال .  .1
د الجمال في الظاهر والباطن .2  أجّس 
 أعتدل في تجميلي فال أسرج وأبالَ فيه .  .3

 تطبيقات :  

 ه ؟ عرج الجمال وما هي خقيقته واهميَّت .1
 للجمال في اإلسالم مقومات أذمرها باختصار .  .2
 مالة من عندك . تنواع الجمال بأعن  تّكلم .3
 ماهي مختلج ميادين الجمال ؟  .4

 للبحث : 

  ْبننر المقيننت عننند هللا وعننند الننناس ؛ فقنند أتننوهم بعضننام   ن الولننع بالجمننال يُنندخل صنناحبه فنني دائننرة الك 
ْبنرٍ  :  قَالَ  النّب ّي    َعن   َعْبد  هللا ْبن  َمْسعُودٍ رو   نْن ك  اْقَناُل َذّرةٍ م   الَ يَنْدُخُل اْلَجنّنةَ َمنْن َكناَن ف ني قَْلب نه  م 
  :ّب أَْن يَُكنوَن اَْوبُنهُ َحَسننا  َونَْعلُنهُ َحَسننَةً. قَناَل نّب اْلَجَمناَل.  قَاَل َرُجٌل: إ ّن الّرُجَل يُح  ينٌل يُح  إ ّن هللا َجم 

ْبُر: بََطُر اْلَحقّ   . روى مسلم َوَغْمُط النّاس   اْلك 
 ومنطلقًا من هذا الن   أكتب بحاًا تبيّ ُن فيه حقيقة الكبر وعالقته بالجمال 

     
 
 



 وتكنولوجيا علوم و السنة األولى ثانوي   جذع مشترك آداب                                                 الكتاب المدرسي

 عنابة -تي علي سيدي سالم ثانوية سدراإبراهيم نصير أستاذ علوم الشريعة                 

  دراسات:  المجال 
 ةريساليف 
 يةوبنوال

 تهدفة سالكفاءات الم
 في نهاية هذا المجال تكون قادًرا على : 

 ااشرح علم الّسيرة النبويّة  ومعرفة مصادرها وخصائص 
  معرفة أن اإلسالم دين ينظم المجتمع  والقدرة على ممارسة السلم من

 خالل تحليل وايقة المدينة المنورة

  دراسات في السيرة النبوية
   .. مقدمة في السيرة النبوية  علم السيرة 
    تحليل الوايقة التي نظم باا .المجتمع في المدينة المنورة 
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 دراسات في السيرة والنبوية: ل المجا المحور : السيرة النبوية

  تمهيد ..( وأهميته مقدمة في السيرة النبوية )علم السيرة
 

دراسننة السننيرة النبويننة أمننر لننه اهميتننه لكننل  مسننلم    فاننو يحقّ ننق عننّدة اهننادج   ولمننا كانننت 
بعن  المقندمات  السيرة النبوية العطرة مرجع كل مسلم بات من الامية تسنليط الّضنوء علنى

 اها ضرورية في دراستنا .التي نر
 

 

 النبوية  تعريف السيرة 

الس نة والطريقة   والحالة التي يكون عليانا اإلنسنان وغينره   يُقنال : فنالن لنه سنيرة حسننة  تعني لغة : 
ُُ  ومناا قوله تعالى :  يَرتََاا األْ يُدَها س   . 21طه :    ولَىَسنُع 

  وصفاته الُخلقية والَخلقية . حياة النبي  من وقائع عنهي مجموعة ما ورد إلينا  :شرًعا

 أهمية السيرة  

 إلنى فانم شخصنية الرسنول  السيرة النبوية هي السنبيل  منن خنالل معرفنة حياتنه وظروفنه التني  
ل هنو رسنول أينده هللا بنلنم يكنن مجنرد عبقنري  َسنَمْت بنه عبقريتُنهُ     عا  فياا   للتتكد من أنَّهُ 

 بوحي من عنده .
 كل شنتن منن شن ون الحيناة وظروفنه ة النبوية بين يدي اإلنسان سورة للمتل األعلى في السير تضع

قندوة لننسنانية كلانا   ويحنذو حنذوه   فقند جعنل هللا تعنالى الرسنول محمنًدا بنه  ليتمسنك  الفاضنلة 
َ َواْليَننْوَم اآلْ لَقَننْد َكنناَن لَُكننْم ف نني َرُسننول  َّللاَّ  أُْسنَوةٌ َحَسنننَةٌ ل َمننْن َكنناَن     :قننال هللا حينث  ننَر يَْرُجننو َّللاَّ خ 

َ َكا يًرا  .  21حزاب : األ     َوَذَكَر َّللاَّ

  مقاصنده   فكاينر منن آينات القنرآن الكنريم و السيرة النبوية تعين على فام كتناب هللا وتنذو  روحنه
 .  وتجلّ ياا األحداث التي مّرت برسول هللا نما تفسرها إ

 يرة النبوينة ن لند  دارسناا ة نيّ نرة لمجمنوع مبنادئ اإلسنالم صنورة مجسَّند الّس  واحاكمنه   فاني  تُكنّو 
 حكنننام أكبنننر قَنننْدر منننن الاقافنننة والمعنننارج اإلسنننالمية   سنننواء منننا كنننان منانننا متعلقًنننا بالعقيننندة او األ

 خال   أو األ
  قند السيرة النبوية نموذج حي عن طرائق التربية والتعلنيم   يسنتفيد مننه المعلنم والداعينة المسنلم . ف

نْس أجند  الطنر  الصنالحة فني  معلًما ناجًحا ومربيًا فاضالً   لنم ينتلُ  كان الرسول  ُجْانًدا فني تلم 
 التربية والتعليم   خالل مختلج مراحل دعوته . 

  نيرة نتعنَرج علنى جبنل الصنحابة الفريند   النذي كنان صنّد  للقنرآن   وكنان التطبينق من خنالل الّس 
 ا . ونايً العَملّي  لحكم هللا أمًرا 

  تمتننا  سننيرة الرسننول  نُقلننت إلينننا كاملننة فنني كلياتاننا وج ئياتاننا   وال تملننك اإلنسننانية اليننوَم بتناننا
 سيرةُ شاملة لنبّيٍ غير سيرة نبيّنا عليه صلوات هللا وتسليمه  . 

 خصائص  السيرة النبوية  

يرة النبوية عدة خصنائ  كمنا تجعنل هنذه   ينة تجعنل دراسنتاا ماتانةً روحينة وعقلينة وتاريخ تجمع الّس 
ليضنمنوا إبنالغ إلنى هللا والماتمنين باإلصنالح االجتمناعي   لعلماء الشريعة والدعاة  الدراسة ضرورة 

ويكون اإلصالح النذي يندعون إلينه أقنرب   الشريعة إلى الناس بتسلوب تتفتُّح به قلوب الناس وأفئدتام 
ل أبر  م ايا الّس    يرة النبوية : نُجًحا واكار سداداً   وفيما يلي تاجم 
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كمصا سنر  في بحث مصنادر  –عن أصح الطر  العلمية وأقواها ابوتًا وصلت إلينا ثبوتها :  –أوال 
نُر لننا معرفنة منا أمما ال يترك مجاالً للشك في وقائعاا البار ة و –السشيرة  حنداااا الكبنر    ومَمنا يُيَّس 

رة منن أحنداث او وقنائع  وحنى بانا العقنل الجاهنل الراغنب فني  ينادة أأضيج إلياا في العصنور المتنتّخ 
كار مما أراد هللا لرسنوله أن يكنون علينه منن جنالل المقنام أ إضفاء الصفة المدهشة على  رسول هللا 

 وقدسية الرسالة .
عبند هللا بتمنه  واضحة في جمينع مراحلانا   مننذ  واج أبينه ألن حياة رسول هللا : وضوحها  –ا ثاني

نحن نعرج  الشيء الكاير هم والدته   وطفولته وشنبابه   ومكسنبه قبنل النبنّوة     ف آمكنة إلى وفاته 
كمل كنل أحوالنه أونعرج بشكل أد  وأوضح و   إلى أن بعاة هللا رسوالً كريما   ته خارج مكة الحرو

 بعد ذلك . 
 لنم تلحنق  و    فلنم تخرجنه عنن إنسنانية  تحكي سيرة إنسان أكرمه  هللا بالرسنالة: إنسانيتها  –ا ثالث

سنعيًدا المانل النمنوذجي  افنسناني الكامنل لكنل منن أراد ان يعني   حياته باألساطير   فظل محمد 
لَقَنْد َكناَن لَُكنْم ف ني   كريماً في نفسه واسنرته وبيئتنه ظ  وهننا يقنول هللا تعنالى فني كتابنه الكنريم : : 

 َ َ َكا يًراَرُسول  َّللاَّ  أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ل َمْن َكاَن يَْرُجو َّللاَّ َر َوَذَكَر َّللاَّ  .  21حزاب : األ      َواْليَْوَم اآْلخ 

منين فاني تحكني  لننا سنيرة محمند الشناب األاإلنسنانية  شاملة لكل النواحي اإلنسانية: شمولها  –ا رابع
نانى الداعينة إلنى هللا البناذل م المستقيم قبل أن يكرمه هللا بالرسالة   كما تحكني لننا سنيرة رسنول هللا 

 أصنّجاا لدولتنه أقنوم الننظم و طاقته وجانده فني إبنالغ رسنالته   وتحكني لننا سنيرة كنرئيس دولنة يضنع 
األب الن وج و وتحكني لننا سنيرة الرسنول  الصه وصدقه بما يكفل لانا النجناح  خإبيقظته و ويحمياا
ن النن وج العاطفننة   وحسننن المعاملننة   والتميينن  الواضننح بننين الحقننو  والواجبننات لكننّل منن فنني حنننوّ 

المربّ ني المرشند النذي يشنرج علنى تربينة أصنجابه  واألوالد   وتحكي لننا سنيرة االرسنول  ال وجةو
 الرسنول وتحكي لننا سنيرة   تربية ماالية   بما يجعلام يحاولون االقتداء به في دقيق المور وكبيرها 

ل أصنحابه يحبوبننه كحنبام بواجبات الصحبة   ويفني بالت ماتانا وآدابانا   ممنا يجعنالصديق الذي يقوم 
وسننيرته تحكنني لنننا سننيرة المحننارب الشننجاع   والقائنند   ألنفسننام وأكاننر مننن حننبّ ام ألهلننيام وأقربننائام 

 مين   والمعاهد الصاد  . والسياسي الناجح   والجار األ  المنتصر 
نسنان إصد  رسالته ونبوتنه   فاني سنيرة  ىتعطينا الدليل عل وحدها سيرة محمد : صدقها –ا خامس

َي   وبلَّنَ فتصنبح لنه األنصنار   واضنط ر إلنى  كامل سار  بدعوته منن نصنر علنى نصنر   ودعنا فنتُوذ 
وموفقًننا فنني قيادتننه   ومننن عننرج مننا كننان عليننه العننرب مننن عننادات   وكننان حكيًمننا   الحننرب فحننارب 

م التكاف  بينه نواع المقاومة حتى تدبير اغتياله   ومن عرج عدأوعقائد وما قاوموا به دعوته من شتى 
نر المندة التني اسنتغرقتاا رسنالته حتنى وفاتنه   انالث  وبين محابيه فني كنل معركنة انتصنر فيانا   وق ص 

وتنتاير  حقًا   وأن ما كان يمنحه هللا إياه من ابات وقّوة ن محمًدا رسول هللا أوعشرون سنة     أيقن 
 ونصر ليس إال ألنّه نبي حقًا . 

َ َواْليَنْوَم اآلْ اَن لَُكنْم ف ني َرُسنول  َّللاَّ  أُْسنَوةٌ َحَسننَةٌ ل َمنْن َكناَن لَقَنْد َكن    :قال هللا  َ يَْرُجنو َّللاَّ نَر َوَذَكنَر َّللاَّ خ 
 .21:  زاب  حاأل     َكا يًرا

 مصادر السيرة النبوية

 في االث مصادر : ة النبوية تنحصر المصادر الرئيسة المعتمدة للسير

 القرآن الكريم -أوال 

 ي الذي نستمد منه مالمح السيرة النبوية   فقد تعر  القرآن لنشتته : سمصدر األساهو ال
ْدَك يَت يًما فَآَو     :قال هللا  : ض حى  ال    َوَوَجنَدَك َعنائ اًل فَنتَْغنَى  َوَوَجَدَك َضاالًّ فََاَد  أَلَْم يَج 

06  /08  . 
يمٍ َوإ نََّك لَعَلى   : كما تعر  ألخالقه العالية   . 04:  ق لمال    ُخلٍُق َعظ 
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ا لقيه  وقد تحدث القرآن منا كنان المشنركون ينعتوننه بنه منن من أذ  في سبيل دعوته   كما ذكنر  عمَّ
ولام المعارك التي خاضاا بعد هجرتنه   فتحندث لاجرته ن الكريم آوقد تعر  القر  الّسحر والجنون 
ن الكنريم عنن آوفتح مكة وغ وة حنين وتحدث القر  وصلح الحديبية   ح اب حد واألأعن معركة بد و

 نشقا  القمر . لمعراج وإمعج اته كاإلسراء وا دبع
يفّكنر  وانق كتناب علنى وجنه األر    وكنان فينه منن الابنوت المتنواتر منا الأكنان القنرآن الكنريم ولما 
يعتبنر أّصنح  فإن ما تعر  له من وقائع السيرة تشكيك في نصوصه وابوتاا التاريخي  عاقل الإنسان 

 مصدر لاا على اإلطال  . 

 الصحيحة السنة  النبوية  -ثانيا 

: البخناري ومسنلم   وأبنو داود : وهي الكتب الّستة  التي تضمناا كتب أئمة الحديث المعترج بصدقام 
ومسند اإلمام احمد    فانذه اإلمام مالك    تويضاج إلياا : موط  وابن ماجه   والنسائي   والترمذي   
    فقد روخاصة البخاري ومسلم في الذروة العليا من الصحة والاقة والتحقيق   أما الكتب األخكتب ال

 والحسن   وفي بعضاا الضعيج أيًضا .  حيح   تضمنت التص
ومما ي يند الاقنة   عماله وأ  ووقائعه وحروبه   ن هذه الكتب التي حوت القسم األكبر من حياة النبي  ف

ياننا أناننا رويننت بالسننند المتصنل إلننى الصننحابة رضننوان هللا علننيام   الننذين عاشننروا إل  مئنننانطبانا واإل
بالسند الصنحيح المتصنل يجنب أ ن نقبلنه حقيقنة  وال موه   فكل ما رووه عن الرسول    الرسول 
 تاريخية . 

 الشعر العربي المعاصر لعهد الرسال   –ثالثا 

ا ال شك فيه  ممنا اضنطر المسنلمين   دعوته على آلسنة شعرائام و ن المشركين هاجموا الرسول أممَّ
كحسننان بننن اابننت وعبنند هللا بننن رواحننة   وغيرهمننا   وقنند  علننى ألسنننة شننعرائام    إلننى الننرد علننيام

ن أ تضمنت كتب األدب وكتب الّسيرة التي ُصنّ فْت فيما بعد قسطا كبيًرا من هذه األشعار التي نسنتطيع 
 ي كان يعي  فياا الرسول  تة الئيبمناا حقائق  كايرة عن ال جنستنت

 
 
 
 
 



 وتكنولوجيا علوم و السنة األولى ثانوي   جذع مشترك آداب                                                 الكتاب المدرسي

 عنابة -تي علي سيدي سالم ثانوية سدراإبراهيم نصير أستاذ علوم الشريعة                 

 

 دراسات في السيرة والنبوية: المجال  المحور : السيرة النبوية

 مؤطرالنص   في المدينة المنورة.مجتمع ال النبيتحليل الوثيقة التي نظم  بها 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 

 

 

 :بنود الوثيقة 
  ناا.المسلمة من غير تفرقة بيوحدة األمة 
 . تساوي أبناء األمة في الحقو  والكرامة 
 والعدوان . مة دون الظلم واإلامتكاتج األ 
  وال يسالم م مٌن دون م من .   عدائاا أاشتراك األمة في تقدير العالقات مع 
 تتسيس المجتمع على أحسن النُظم وأهدافاا وأقوماا 
 اع عن نصرتام . مكافحة الخارجين عن الدولة ونظاماا العام   وجوب االمتن 
    واإلمتناع عن ظلمه والبَغْي عليه . حماية من أراد العي  مع المسلمين مسالًما متعاونًا 
  ال يُجبرون على دين المسلمين وال تُْ َخذُ  منام أموالُام . لغير المسلمين دينُام وأموالُام   
  كما يُسام المسلمونعلى غير المسلمين أن يُساموا في نفقات الدولة . 
  يتعاونوا معام لدرء الخطر عن كيان الّدولة ضّد كل ُعدوان .على غير المسلمين ان 
 في حالة حرب . ان يشتركوا في نفقات القتال ما دامت الّدولة  يام علو 
  ن تَْنُصَر من يُظلَم منام   كما تنصر كل مسلم يُعتد  عليه .أعلى الّدولة 
  ة أعداء الّدولة ومن يناصرهم ن يمتنعوا عن حمايأعلى المسلمين وغيرهم 
  نلح   وجنب علنى جمينع أبنائانا مسنلمين وغينر مسنلمين أن يَْقبلنوا إذا كانت مصلحةُ األّمنة فني الص 

لح .   بالص 
  نسان بذنب غيره   وال يَْجني جاٍن إال على نفسه وأهله . إال ي اخذ 
 ّدولة  . حريَّة االنتقال في داخل الّدولة  وإلى خارجاا َمصونةٌ بحماية ال 
  . ال حمايةَ آلام وال لظالم 
  . المجتمع يقوم على أساس التعاون على الب ّر  والتقو    ال على اإلام والعدوان 
 تنه لنه ورعاينة هللا لمنن بَنرَّ هذه المبادئ تحميانا : قنوة معنوينة   وهني : إيمنان الشَّنعب بناهلل ومراقب

 .  يماّ لُاا محمد  وَوفَّى   وقوة مادية   وهي : رئاسةُ الدولة التي

 معالم تنظيم اإلسالم للمجتمع في المدينة من خالل الوثسقة  

تضننمنت الصننحيفة مبننادئ عامننة درجننت دسنناتير الدولننة الحدياننة علننى   تحدي  د مفه  وم األم  ة : -أوال 
وضعاا فياا   وفي طليعة هذه المبادئ تحديد مفاوم المة   فاألّمة في الصنحيفة تضنم  المسنلمين جميعًنا 
  مااجريام وانصارهم ومن تبعام مّمنن لحنق بانم وجاهند معانم   وهنذا شنيء جديند فني تناريخ الحيناة 

قومه منن شنعا القبيلنة والتبعيَّنة لانا إلنى شنعار  األمنة  السياسية في الج يرة العربية   إذ نقل الرسول 
واحنندة ن وجنناء فنني مننة أناننم ن إالتنني تضننم  كننل مننن اعتنننق ديننن اإلسننالم   فلقنند قالننت الصننحيفة عنننام : 

َدةً َوأَنَا َرب ُكْم فَاْعبُُدون    القرآن الكريم قول هللا تعالى : ةً َواح  تُُكْم أُمَّ ه  أُمَّ  . 92: األنبياء      إ نَّ َهذ 

  . ّمة في عاد النبي حّدد مفاوم األالتقويم : 
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بالمديننة يعنود  كل األمنور جعلت الصحيفة الفصل في:  المرجعية العليا هلل تعالى ورسوله  –ا ثاني
وإنكنم مامنا اختلفنتم ن   فقد نّصت على مرجع فّ   الخنالج   حينث جناء فيانا :  إلى هللا  ورسوله 

وهنو تتكيند سنلطة  لنك واضنح  ن   والمغن   منن ذ   وإلى محمند رسنو ل هللا مرده إلى هللا فإن 
ن علننى المدينننة  عصننا لقيننام اضننطرابات فنني النندالخل مننن وتفصننل فنني الخالفننات َمنْ ُعليننا دينيننة   وتَُاننيم 

اء تعد د السلطات   وفي الوقنت نفسنه تتكيند   نمني  برئاسنة الرسنول  جرَّ علنى الدولنة   فقند حندَّدت  ض 
  فقنند حنندَّدت الصننحيفة مصنندر لننة وعلننى الد السننلطات   وفنني الوقننت نفسننه تتكيننٌد برئاسننة الرسننول 

 حريًصنا علنى تنفينذ أوامنر هللا  ذية   فكان الرسول السلطات الاالث التشريعية والقضائية والتنفي
 إلقامة الدين . 

: ن إن يارب حرام جوفلُاا ألهل هذه الصنحيفة ن وأصنل جاء في الصحيفة : إقليم الدولة تحديد  -ا ثالث
فني وال يُْقتَل طْيرها فإذا كان هذا هو الحكم في الشجر والطينر   فمنا بالنك ن ال يُْقَطع شجُرها أالتحريم 

: أمننة واحنندة   وإقلننيم هوالمنند ينننة   وُسننلطةٌ األمننوال واألنفننس ؟ ! فاننذه الصننحيفة حننّددت معننالم الدولننة 
 حاكمة يُرَجعث إلياا وتحكم بما أن ل هللا . 

 ؟ هو إقليم دولته ما التقويم : 
ي  ات وحق  وق اإلنس  ان  –رابع  ا   فنني صننياغةالرسننول تنندل الصننحيفة بوضننوح علننى عبقريننة : الحر ِ
دها وتحديد عالقات األطراج بعضاا ببع    فقد كانت موادها مترابطة وشناملة وتصنلح لعنالج موار

والمسناواة التّامنة بلنين   وفياا من القواعد والمبادئ ما يُحقّنق العدالنة المطلَّقنة نذاكآالوضاع في المدينة 
قو  والحرينات بتنواعانا   وأن يتمتّع بنو اإلنسان على إختالج ألنوانام  ولغاتاموادينانام لبنالح  البشر 

كحرية العقيدة والعبادة   وحق  األمنن   فحرينة الندين مكفولنة  فقد أعلنت الصحيفة ان الحريات َمُصونَة
: ن للمسلمين دينام وللياود دينام ن  وقد أنذرت الصحيفة بإن ال الوعيد وإهالك من يخالج هنذا المبندأ 

 . أو يكسر هذه القاعدة
 ؟  إلسالم معالم حقو  اإلنسان من خالل هذه الوايقةيج رسم اكالتقويم : 

نصت الوايقنة علنى تحقينق العدالنة ومبندأ : ق مبدأ العدل في الحقوق العامة والواجبات يقتح –خامسا 
سنالم قنائم إلوهذا ما ي كد جملة من األدلة التني ال تُنَرّد ن فاالمساواة والتعاون بين المسلمين وغيرهم   

ن مبنادئ أوأساس العالقات بنين المسنلمين وغينرهم هنو الّسنلم منا َسنالَموا   و  اعية على العدالة االجتم
هني  على البرو التّقو   والعمل لخير الناس   ودفع أذ  األشرار عن المجتمنع الحق والعدل والتعاون 

 أبر  الشعارات التي ينادي باا اإلسالم . 
  انظالقا من الوايق حدد مفاوم العدل .التقويم : 

تضنمنت الوايقنة مبندأ عامنا فني تحمنل المسن ولية الكاملنة منن الظلنم : ن والسَّ الماألم ق يقتح –ادسا س
والجريمننة لمرتكبياننا   وإعالنننا عامننا بنناألمن والسَّننالم لمننن خننرج مننن المدينننة ولمننن بقنني فياننا باسننتاناء 

م  ن آقع  د  وغن  ه ال يح  ول ه  ذا الكت  اب دون ظ  الم او آث  م ، وغن  ه م  ن خ  رج آم  ن ، وم  نالمجننرمين ن 
 ن هللا جار لمن بر  واتَّقَى " .م او أثم وإبالمدينة إال من ظل

س لم الم ؤمنين  :  ن  أيًضا أن إعالن حالة الّسنلم والحنرب هني منن اختصنا  النبني أعلنت الوايقة 
 واحدة ، ال يسالم مؤمن دود مؤمن في قتال في سبيل هللا إال على سواء وعدل بينهم ... " 

 ؟ عت الوايقة إلى تحقيق األمن كيج دالتقويم : 
خطوطننا عريضننة فنني الترتيبننات الدسننتورية خطننت الوايقننة ش  مولية الص  حيفة وميزته  ا :  –س  ابعا 

واإلدارية   وهي تعتبر قمة المعاهدات التي تحّدد صلة المسلمين بغيرهم منن الجاننب المقيمنين معانم   
ّممنا   فيانا منن المعناني الحضنارية الكاينر وكنان ل والمسناواة   دفكانت تحمل الكاير من التسنامح والعن

 على الجانبين المتعاقدين أن يلت ما ببنودها .  ال بُدَّ نسان وأنَّه إلتسميته اليوم بحقو  ا توافق الناس على
 ؟ بماذا تمي ت هذه الصحيفة التقويم : 

 االستثما ر السلوكي : 
 أعت  بانتمائي إلى اإلسالم . .1
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 . اب هللا وسنة رسوله أجعل  مرجعيتي العليا هي كت .2
 إ  العدل والمساواةأعت  بإسالمي   ألنه ضَمن الحريات وحقو  اإلنسان   وجاء لتحقيق مبد .3
 أسعى إلى تحقيق األمن والسالم في العالم .4

 تطبيقات :  

 ما هو تاريخ هذه الوايقة ؟  .1
 لّخ  أهم بنودها ؟  .2
 لعالم ؟ .حقو  اإلنسان في اهل يُمكننا اعتمادها كخلفيَّة لوايقة ل .3
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 م 2005وعلوم جذع مشترك آداب  ولىألاالسنة  الكتاب المدرسي  الفهرس
 الحجم الساعي الصفحة في المذكرة الصفحة في الكتاب الوحدات  الرقم
01 

من هدي 

القرآن 

 الكريم

 سا 02  08 (. 13 - 10الحجرات: سورة  ) الكريم  القرآن أخالقمن 
 سا 02  12 (.99إلى  95من  األنعام:سورة )دالئل القدرة  02

 سا 02  16 (. 152و  151األنعام: سورة الوصايا العشر ) 03

 سا 02  22 (.77إلى  63الفرقان: منسورة صفات عباد الرحمن ) 04

05 

من هدي 

السنة 

 النبوية

 

أهمية الكسب  سا 02  28 )إن هللا طيب ... ( الحالل  ْ 

 سا 02  31 )إن هللا كتب الحسنات ( لىسعة فضل هللا و عدله و قدرته تعا 06

 سا 01  34 ال يدخل الجنة..( النهي عن التكبر  ) 07

 سا 01  36 ) مثل المؤمنين ..(  وحدة الشعور بين المؤمنين  08

 سا 02  38 ) مثل الجليس الصالح ( الصحبة الصالحة والصحبة السيئة. 09

 سا 01  40  .... (  علمكأ إني  من كمال اإليمان ) يا غالم 10

11 

القيم 

اإليمانية 

 والتعبدية

 سا 02  46 تعالى هللا ووحدانية الكون يشهد بوجود 
 سا 01  50 أثر اإليمان في حياة الفرد والمجتمع  12
 سا 02  56  تعالى أدب المؤمن مع هللا 13
 سا 03  62 في اإلسالمالعبادة  14
 سا 02  73 الحكم الشرعي وشروط التكليف  15
16 

القيم 

االجتماعية 

 واألرسرية

 سا 01  79 المودة والسكينة ودورها في بناء األسرة 
 سا 01  83 العمل التطوعي وأثره في خدمة المجتمع  17
 سا 01  88 اآلفات والمفاسد االجتماعية  خطر 18
 سا 01  93 اإلسالم  الطفولة في رعاية 19
 سا 02  96 في بيته الرسول  20
21 

القيم 

الفكرية 

 والعقلية

 سا 01  102 اإلسالم يدعو إلى إعمال العقل 
 سا 01  105 العلم وأخالقياته  22
 سا 02  109 مصادر التلقي ) القرآن والسنة(  23
 سا 01  117 خصائص الشريعة اإلسالمية  24
 سا 01  121 إسهامات المسلمين في الحضارة العالمية  25
26 

قيم ال

االقتصادية 

 والمالية

 سا 01  128 قيمة العمل في اإلسالم 
 سا 01  132 اإلسالم يدعو إلى ترشيد االستهالك.  27
 سا 02  136 من آليات التكافل المالي  28
القيم  29

اإلعالمية 

 والتواصلية
 سا 01  142 التعارف والتواصل ضرورة بشرية ومطلب شرعي

 سا 01  147 تعايش السلمياإلسالم يدعو إلى ال 30
 سا 02  155 الجمال في اإلسالم  31

32 
القيم الفنية 

 والجمالية
 سا 01  159 الصحة نعمة إلهية

القيم  33

الصحية 

 والبيئية

 سا 01  163 أهمية التعاون في الحفاظ على البيئة 
 سا 02  167 السلوكات الصحية للمسلم  34
 سا 01  173 الفرد والمجتمع االستعفاف وأثره على حياة  35
في  اتدرارس 36

السيرة 

 النبوي

 سا 02  182 مقدمة في السيرة النبوية )علم السيرة ..(
 سا 02  186   في المدينة المنورة.مجتمع ال تحليل الوثيقة التي نظم بها   37
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الحجم 
 الساعي

 المحاور الصفحة الصفحة
 المجال رقم الدرس الوحدات

 01 01 (. 13 - 10الحجرات: سورة  ) الكريم  القرآن أخالقمن  آنالقر    سا 02
من هدي 

القرآن 

 الكريم

 02 02 (.99إلى  95األنعام: من سورة )دالئل القدرة  القرآن   سا 02

 03 03 (. 152و  151األنعام: سورة الوصايا العشر ) القرآن   سا 02

 04 04 (.77إلى  63ان: منالفرقسورة صفات عباد الرحمن ) القرآن   سا 02

أهمية الكسب الحديث   سا 02  05 01 )إن هللا طيب ... ( الحالل  ْ 

من هدي 

السننننننننننة  

 النبوية

 

 06 02 )إن هللا كتب الحسنات ( سعة فضل هللا و عدله و قدرته تعالى الحديث   سا 02

 07 03 ال يدخل الجنة..( النهي عن التكبر  ) الحديث   سا 01

 08 04 ) مثل المؤمنين ..(  وحدة الشعور بين المؤمنين  الحديث   سا 01

 09 05 ) مثل الجليس الصالح ( الصحبة الصالحة والصحبة السيئة. الحديث   سا 02

 10 06  .... (  علمكأ إني  من كمال اإليمان ) يا غالم الحديث   سا 01

 11 01 الىتع هللا ووحدانية الكون يشهد بوجود  العقيدة   سا 02

القيم 

اإليمانية 

 والتعبدية

 12 02 أثر اإليمان في حياة الفرد والمجتمع  العقيدة   سا 01

 13 03  تعالى أدب المؤمن مع هللا العقيدة   سا 02

 14 04 في اإلسالمالعبادة  الفقه   سا 03

 15 05 الحكم الشرعي وشروط التكليف  أصول    سا 02

 16 01 دة والسكينة ودورها في بناء األسرة المو  الفقه   سا 01

القيم 

االجتماعية 

 واألرسرية

 17 02 العمل التطوعي وأثره في خدمة المجتمع  األخالق    سا 01

 18 03 اآلفات والمفاسد االجتماعية  خطر األخالق    سا 01

 19 04 اإلسالم  الطفولة في رعاية فقه   سا 01

 20 05 في بيته الرسول  السيرة    سا 02

 21 01 اإلسالم يدعو إلى إعمال العقل  فكر    سا 01

القيم 

الفكرية 

 والعقلية

 22 02 العلم وأخالقياته  األخالق    سا 01

 23 03 مصادر التلقي ) القرآن والسنة(  أصول    سا 02

 24 04 خصائص الشريعة اإلسالمية  ْ  الفكر    سا 01

 25 05 مات المسلمين في الحضارة العالمية إسها الفكر    سا 01

القيم  26 01 قيمة العمل في اإلسالم  الفكر    سا 01

االقتصادية 

 والمالية

 27 02 اإلسالم يدعو إلى ترشيد االستهالك.  الفقه   سا 01

 28 03 من آليات التكافل المالي  الفقه   سا 02

القيم  29 01 شرية ومطلب شرعيالتعارف والتواصل ضرورة ب الفكر    سا 01

اإلعالمية 

 والتواصلية
 30 02 اإلسالم يدعو إلى التعايش السلمي الفكر    سا 01

 31 01 الجمال في اإلسالم األخالق   سا 02
القيم الفنية 

 والجمالية

 32 02 الصحة نعمة إلهية األخالق    سا 01
القيم 

الصحية 

 والبيئية

 33 03 لتعاون في الحفاظ على البيئة أهمية ا األخالق    سا 01

 34 04 السلوكات الصحية للمسلم  األخالق    سا 02

 35 05 االستعفاف وأثره على حياة الفرد والمجتمع  األخالق    سا 01

 اتدرارس 36 01 مقدمة في السيرة النبوية )علم السيرة ..( السيرة   سا 02

في السيرة 

 النبوية

   في المدينة المنورة.مجتمع ال ليل الوثيقة التي نظم بها  تح السيرة   سا 02
02 37 
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