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حقوق طباعة ونرش واستخدام هذا الكتاب وما يرتبط به من حمتوى تعليمي أو إثرائي أو داعم حمفوظة مجيعًا لوزارة التعليم باململكة العربية السعودية، 
وُيمنَع منعًا باتًا بيعه أو نسخه أو التربع به أو استخدامه أو إعادة طباعته أو إنتاجه أو مسحه ضوئيًا أو أي جزء منه بأي شكل وأية وسيلة كانت، ويقترص 

استخدامه عىل املدارس التابعة للوزارة واملرخصة باستخدامه فقط.
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المقدمة

�حلمد لله رب �لعاملني، و�صلى �لله و�صّلم على �ملبعوث رحمة للعاملني، نبينا حممد، وعلى �آله و�صحبه �أجمعني، 
�أما بعد:

فاإن علم �لتوحيد، وعلم �لتف�صري، وعلم �حلديث، وعلم �لفقه من �أهم �لدر��صات �لإ�صالمية، �لتي جاءت 
�لأدلة �ل�رشعية ببيان ف�صلها، وف�صل من تعلمها، كما قال �: »من يرد �لله به خرًي� يفقهه يف �لدين«، وقال � 
� من بلغ �رشيعته: »ن�رَشّ �لله �مرًء� �صمع مقالتي فوعاها، فاأد�ها �إىل من مل ي�صمعها، فرب حامل فقه غري فقيه،  مب�رّشً

ورب حامل فقه �إىل من هو �أفقه منه«.
�لعلوم �لأربعة �لتي تقرر تدري�صها لأهد�ف حمددة، حيث   وياأتي كتاب �لدر��صات �لإ�صالمية مت�صمًنا هذه 

ُي�ْصِهُم كل و�حد منها ببناء جانب من جو�نب �صخ�صية �مل�صلم يف �ملجال �لعلمي و�لرتبوي.
�أما �لتف�صري فهو ُيعني بكتاب �لله تعاىل، من حيث بيان معاين �ألفاظه، وتو�صيح دللته ومقا�صده، و�لإ�صارة 
و�لآثار  وفو�ئدها،  �لآيات  تف�صري  وف�صاحته،وبيان  وبالغته  �إعجازه  وجوه  على  و�لدللة  نزوله،  �أ�صباب  �إىل 

�ل�صلوكية �لتي ينبغي للطالب �لتحلي بها وتطبيقها.
وقد �عتني فيه ببيان معنى �لن�ص �لقر�آين كاماًل من حيث �ملفرد�ت و�لرتكيب، و�لرتكيز على �أبرز �لدللت �ملاأخوذة 
من �لآيات، وذكر �أ�صباب �لنزول �إن وجدت؛ من خالل �ختيار مقاطع من �جلزء �ملقرر تالوته وحفظه لتف�صريها ؛ ليكون 
ذلك عوًنا للطالب على فهم ما يتلوه �أو يحفظه، كما ُف�رشت بع�ص �صور ق�صار �ملف�صل مما يحفظه �لطالب غالًبا، وتكرر 
تالوتهم له يف �ل�صالة وغريها، وحر�ص يف بيان معـاين �لكلمــات على بيان �ملعنى �للغوي للكلمات �لغريبة �ملعنى فقط، 
و�إن مل يكن بال�رشورة هو معنى �لكلمة يف �ل�صياق �لقر�آين، كما ��صتحدثت فقرة خا�صة لتف�صري �لآيات �لقر�آنية تف�صرًي� 
كاماًل وخمت�رًش�، يو�صح فيه معنى �لكلمة  يف �صياق �لن�ص، ومعنى �جلملة �ملركبة مبا يك�صف عن معنى �لآية ويو�صح 

�ملر�د بها.
و�أما �حلديث، فهو يعتني ب�صنة �لنبي � وهديه، وما �أُثر عنه من �أقو�ل، �أو �أفعال، �أو تقرير�ت، يف خمتلف 
�ملجالت، ومنها جمال �لآد�ب �ل�رشعية، و�لأخالق �لكرمية �لتي ينبغي �أن يتحلى بها �مل�صلم ويتمثلها يف حياته.

وهذ� �لق�صم من �ملقرر يقّرب �إليك �ُصّنة �لنبي حممد �، ويعرفك ببع�ص �لآد�ب و�لعباد�ت �لو�ردة عنه عليه 
�ل�صالة و�ل�صالم.

�أما علم �لتوحيد فهو �لعلم �لذي يهتم بعقيدة �مل�صلم، وتقدميها يف �صورة نقية، خال�صة من �صو�ئب �ل�رشك 
و�لبدع و�خلر�فات.

و�صنة  تعاىل  �لله  ن�صو�ص خمتارة من كتاب  �لعتقادية من خالل  �لأحكام  تقدمي  ـ  �لق�صم  هذ�  ـ يف  وقد مت 
ر�صوله �، بتعظيم �لله تعاىل، وبيان ما يتناق�ص معه، و�أ�صماء �لله �حل�صنى، وح�صن �لظن بالله.

كما مت تق�صيم �ملقرر �إىل وحد�ت در��صية، بحيث ت�صّم كل وحدة مو�صوعات مرت�بطة، من خالل درو�ص 
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مت�صل�صلة ُيبتد�أ فيها بعنو�ن �لدر�ص، ثم �لتمهيد - عند �حلاجة �إليه -  وبعده عنا�رش �لدر�ص حتت عناوين فرعية.
�أما علم �لفقه فهو �لعلم �لذي يو�صح للم�صلم �لأحكام �ل�رشعية �ملتعلقة مبا كلف �لله به �مل�صلم من عباد�ت، وما 

ميار�صه يف حياته من معامالت ونحوها.
وقد مت -يف هذ� �لق�صم من �لكتاب- تناول �لأحكام �ل�رشعية �ملتعلقة باللبا�ص و�لزينة، و�ل�صتئذ�ن، و�لدماء 

�لطبيعية وخ�صائ�ص �لت�رشيع �ل�صالمي. 
وقد متت �صياغة �لدرو�ص و�ملو�صوعات ـ يف هذه �ملو�د �لأربع ـ �صياغة تتيح للطالب �أن يكون طالًبا ن�صًطا د�خل 
�ل�صف؛ ي�صارك يف �لدر�ص بفاعلية وروح متوثبة، مطبًقا ملا ميكن تطبيقه د�خل �ل�صف �أو �ملدر�صة، وي�صارك يف 
حل �لن�صاطات و�لأ�صئلة و�لتقومي �لتي تزيده علًما وفهًما و��صتيعابًا للدر�ص، وتنمي لديه �ملهار�ت �ملتنوعة؛ كما تعينه 
على �لبحث عن �ملعلومة بنف�صه؛ من خالل بع�ص �ملوجهات �أو �إر�صاد �ملعلم؛ كما تعينه على �لتعاون مع زمالئه يف 

�إثر�ء �ملادة ونفع �لآخرين.
وقد روعي يف تاأليف هذه �ملو�د ما يلي:

�أوًل: تنوع �لعر�ص للمادة �لدر��صية؛ لي�صهل فهمها و��صتيعابها بي�رش و�صهولة.
�لكتاب،  �لطالب ملطالعة  ت�صوق  �لتي  �ملتنوعة؛  �ملنا�صبة، و�لو�صائل  �لأ�صكال  �ملعلومة من خالل  تقريب  ثانًيا: 
وتعينه ـ باإذن �لله تعاىل ـ على فهمه، وتر�صخ لديه �ملعارف و�لأهد�ف �لرتبوية �لتي ير�د منه �إدر�كها و�لعمل بها.

ثالًثا: �حلر�ص على م�صاركة �لطالب يف �لدر�ص؛ تعلمًا وتطبيقًا وكتابًة، وبحًثا عن �ملعلومة، و��صتنباًطا لها؛ من 
خالل �أن�صطة تعليمية ي�صارك فيها باأمثلة من و�قع حياته ومعاي�صته.

دة، وبع�صها فيه م�صاحة للر�أي  ويح�صن �لتنبيه هنا �إىل �أن بع�ص �لأ�صئلة و�لن�صاطات لي�ص لها �إجابة و�حدة حمَدّ
و�لتفكري، فاملجال و��صٌع و�لق�صد من �إير�دها هو تنمية مهار�ت �لتعُلّم و�لتفكري لدى �ملتعلم، وتقوية ثقته بنف�صه 

للتعبري عن ر�أيه. 
ر�بًعا: تنمية مهار�ت �لتعلم و�لتفكري لدى �لطالب؛ من خالل م�صاحات للتفكري تتيح له �لتمرن على �ل�صتنباط 

و�رشب �لأمثلة و�مل�صاركة �لفاعلة.

�لتي جمعت لك يف كتاب و�حد، نقدمه  تاأليف هذه �لكتب  �أخي �لطالب! هذ� بع�ص �جلهد �لذي بذل يف 
�إليك، وكلنا �أمل يف �أن ت�صتفيد منه �لفائدة �ملرجوة، فنو�صيك بالعناية به، و�ملحافظة عليه، و�صوؤ�ل �ملعلم عما 
�أ�صكل عليك؛ ليكون لك نوًر� يف �لدنيا، وز�ًد� يف �لآخرة، ون�صاأل �لله تعاىل لنا ولك �لتوفيق و�لقبول، و�صلى 

�لله و�صلم على نبينا حممد، وعلى �آله و�صحبه.
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فهرس التوحيد 
ال�ضفحةالمو�ضوع

١٥الوحدة الأولى: عظمة الله تعالى

١٦الدر�س الأول: تعظيُم �لله تعاىل

١9الدر�س الثاين: �أدلة عظمة �لله تعاىل

23الدر�س الثالث: �لإحلاد

2٨الدر�س الرابع:�ل�ْصتِ�ْصَفاُع بِالله تعاىل على َخْلِقِه

ين 3١الدر�س اخلام�س: �ل�ْصتِْهَز�ُء بالدِّ

ين 3٤الدر�س ال�ضاد�س: �أمثلة من �ل�ْصتِْهَز�ء بالدِّ

37الوحدة الثانية:  َعَظمُة اأ�ضماِء الله تعالى

3٨الدر�س ال�ضابع: �أ�صماُء �للِه �حُل�ْصنى

ي باأَ�صماء �لَله تعاىل ٤١الدر�س الثامن:  �لتَّ�َصمِّ

نِّ ِبالله تعالى ٤٥الوحدة الثالثة:  الظَّ

نِّ بِالله تعاىل ٤٦الدر�س التا�ضع: ُح�صُن �لظَّ

نِّ بِالَله تعاىل ٥0الدر�س العا�رش: �ُصوُء �لظَّ

٥3الوحدة الرابعة:  الأمُن ِمن مكر الله تعالى والقنوط من رحمته

٥٤الدر�س احلادي ع�رش: �لأمُن ِمن مكِر �لَله و�لقنوط من رحمته
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٥7الوحدة اخلام�ضة:  الطاعة والتَّحاُكم

اعة �مل�رشوعة و�ملمنوعة ٥٨الدر�س الثاين ع�رش: �لطَّ

٦2الدر�س الثالث ع�رش: �لتحاكم �إىل �رشِع �لله تعاىل

٦٥الدر�س الرابع ع�رش: لزوم �جلماعة وذم �لفرقة

فهرس التفسير
ال�ضفحةالمو�ضوع

7١الوحدة الأولى: �ضورة مرمي

72الدر�س الأول: تف�صري �لآيات )١-9( من �صورة مرمي

7٦الدر�س الثاين: تف�صري �لآيات )١٦-2٦( من �صورة مرمي

٨١الدر�س الثالث: تف�صري �لآيات )27-37( من �صورة مرمي

٨٦الدر�س الرابع: تف�صري �لآيات )٤١-٥0( من �صورة مرمي

9١الوحدة الثانية: �ضـورة طــه

92الدر�س اخلام�س: تف�صري �لآيات )١-١٦( من �صورة طـه

97الدر�س ال�ضاد�س: تف�صري �لآيات )١7-3٦( من �صورة طـه

١0١الدر�س ال�ضابع: تف�صري �لآيات )37-٥0( من �صورة طـه

١0٦الدر�س الثامن: تف�صري �لآيات )٥١-٦٤( من �صورة طـه
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١١9الوحدة الثالثة: �ضورة الأنبياء
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١27الدر�س الثالث ع�رش: تف�صري �لآيات )٥9-٦7( من �صورة �لأنبياء

١30الدر�س الرابع ع�رش: تف�صري �لآيات )٦٨-73( من �صورة �لأنبياء

١33الدر�س اخلام�س ع�رش: تف�صري �لآيات )7٨-٨2( من �صورة �لأنبياء

فهرس الحديث
ال�ضفحةالمو�ضوع

١39الوحدة الأولى: اأخالق و�ضلوكيات نهى الإ�ضالم عنها

١٤0الدر�س الأول: �أحكام �لت�صبه

١٤2الدر�س الثاين: حقوق �لطريق

١٤٥الدر�س الثالث: حمل �ل�صالح

١٤٨الدر�س الرابع: �لرتهيب من �لِكرْب

١٥١الوحدة الثانية:  ِعــفــُة الـمــوؤمــن

١٥2الدر�س اخلام�س: �لِعفَّة

١٥٤الوحدة الثالثة: عناية الإ�ضالم بالعمل املِْهني

١٥٥الدر�س ال�ضاد�س: ف�صل �لزر�عة
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ب ١٥٨الدر�س ال�ضابع:  ف�صل �لتك�صُّ

١٦0الدر�س الثامن: �ل�صدق يف �لتجارة

١٦3الوحدة الرابعة: مكانة املراأة يف الإ�ضالم

١٦٤الدر�س التا�ضع: مكانة �لأم

١٦7الدر�س العا�رش:  حقوق �لزوجة

١70الدر�س احلادي ع�رش:  ف�صل تربية �لبنات و�لأخو�ت

١73الوحدة اخلام�ضة: عناية الإ�ضالم بال�ضحة

١7٤الدر�س الثاين ع�رش:  خطورة �ملُ�ْصكر�ت

١7٦الدر�س الثالث ع�رش: �لأمر بالتد�وي

١7٨الدر�س الرابع ع�رش:  خ�صــال �لــفـطــرة

فهرس الفقه
ال�ضفحةالمو�ضوع

١٨3الوحدة الأولى: اللبا�س والزينة و�ضنن الفطرة

١٨٤الدر�س الأول: �للبا�ص و�لزينة

١٨٦الدر�س الثاين: ما ي�صتحب من �للبا�ص و�لزينة 

١٨9الدر�س الثالث:  ما يحرم من �للبا�ص و�لزينة
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١92الدر�س الرابع: �آد�ب �للبا�ص و�لزينة

١9٤الدر�س اخلام�س:  �لُغ�ْصـل

١99الوحدة الثانية: الدماء الطبيعية

200الدر�س ال�ضاد�س: �حلي�ص

203الدر�س ال�ضابع: �ل�صتحا�صة و�لنفا�ص

20٥الوحدة الثالثة: ال�ضتئذان واآدابه

20٦الدر�س الثامن: �ل�ْصتِْئَذ�ِن و�آد�بُه

209الدر�س التا�ضع: �أحكاُم �لنَّظِر و�آد�بُه

2١3الوحدة الرابعة: خ�ضائ�س الت�رشيع الإ�ضالمي

2١٤الدر�س العا�رش: خ�صائ�ص �لت�رشيع �لإ�صالمي

2١7الدر�س احلادي ع�رش: خ�صائ�ص �لت�رشيع يف �لعباد�ت

220الدر�س الثاين ع�رش: خ�صائ�ص �لت�رشيع يف �ملعامالت

222الدر�س الثالث ع�رش: رفع �حلرج يف �ل�رشيعة �لإ�صالمية
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الدرس 
تعظيُم اهلل تعالىتعظيُم اهلل تعالىاألول 1

المراد بَتعظيِم اهلل
املراد بَتعظيِم اهلل: اإجالُل اهلِل جلَّ وعال بالَقلِب، واللِّ�ساِن، والأعماِل: ِفعاًل وَترًكا.

واأ�سُل التعظيم يكون بالقلب، وتعظيم املوؤمن لربه ل بد اأن يظهر على ل�سانه وجوارحه.
ومثال ذلكومثال ذلك

، وتتذّكر قدرته    َتعظيُم اهلِل بالَقلب: باأن يكون اهلل اأجلَّ �سيٍء يف قلبك، فتخ�سع له وَتِذلَّ
رِّ والَعلِن،  على كل �سيٍء، فتتعلق به يف حاجاتك، وت�ست�سعر الفتقار اإليه، وتخ�ساه يف ال�سِّ

وتعظم �َسرعه.
َتعظيُم اهلِل باللِّ�سان: بِذكره، و�سكره وقراءة كتابه.

َتعظيُم اهلِل بالأعمال: 
ِفعاًل: بطاعته وامتثال اأوامِره.
وَترًكا: باجتناِب ما َنهى عنه.

موه وَيْقُدُروه حقَّ قْدِره، فقال اهلُل  تعظيم اهلل تعالى  واجٌب، وقد اأنكر اهلل تعالى على الذين مل يعظِّ
تعالى: {

.)1({

ُحكم تعظيم اهلل

تعظيم دين اهلل و�سعائره
م امل�سلم �سعائَر ِدين اهلل تعالى كان ذلك دلياًل على تقواه، وتعظيِمه لربه جلَّ وعال،     كلَّما عظَّ
بخالف الذي ينتهك �سعائر اهلل ول يبايل بها، فهذا دليل على �سعف تقواه و�سعف تعظيمه هلل، قال 

اهلُل تعالى: {ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ})٢(.

اأمثلة لتعظيم اهلل

)٢( �سورة احلج اآية 3٢. )1( �سورة الزمر اآية 67.  
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   يجُب على امل�سلم تعظيُم كل ماحرمه اهلل تعالى؛ باجتنابه وترك مايفعله منه، 
قال اهلُل تعالى:{ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ})1(.  

َمِلٍك  ِلُكلِّ  َواإِنَّ  »اأَل  � يقول:  َر�ُسوَل اهلِل  َب�ِسرٍي  قاَل: �سمعت  النُّْعَماِن بن  ويف حديث   
اِرُمُه«.)3(.     ِه َمَ ِحًمى، األ اإِنَّ ِحَمى )٢( اهلِل يف اأَْر�سِ

تعظيُم ُحُرمات اهلل

حتاور مع جمموعتك يف الو�سائل املعينة على تعظيم دين اهلل و�سرعه.1

: اإن املوؤمَن َيرى ذنوَبه كاأنه قاعد حتَت َجَبٍل يخاف اأن يقَع عليه،  قال عبُداهلل بُن م�سعود 
واإن الفاِجَر َيرى ذنوَبه كُذباٍب َمرَّ على اأنفِه فقاَل به هكذا، )وو�سف الراوي ذلك فقال:( بيِده 

فوَق اأنفِه.)٤(

الأ�سباب المِعينُة على َتعظيم اهلل
1  معرفة معاين اأ�سماء اهلل و�سفاته، وتدبر كتابه الكرمي واإعجازه.

2  تعلُّم العلِم؛ فهو نور يهتدي به من تعلمه.
والنجوم  والقمر،  وال�سم�س  والأر�س،  كال�سماء  ُر يف ملكوت اهلل وعظيم خملوقاته،  َفكُّ التَّ  ٣

.)٥({ والكواكب، ويف احليوان واجلماد، ويف نف�س الإن�سان {
٤  معرفة هدي النبي � واقتفاء اأثره والتم�سك ب�سنته.

ُر يف نعم اهلل الكثرية، والثناء على اهلل بها. َفكُّ التَّ   ٥

)٤( اأخرجه البخاري برقم )٥٩٤٩(.
)٥( �سورة الذاريات اآية ٢1.  

)1(�سورة احلج اآية 30.  
)٢( ِحَمى: املكان املحمي املحظور على غري �ساحبه.

)3( اأخرجه البخاري برقم )٥٢(، وم�سلم برقم )1٥٩٩(.

الصلوات في أوقاتھا وأداء الزكاة وصوم رمضان وحج البیت والخوف من 
هللا واالستعانة بھ وصرف جمیع العبادات لھ سبحانھ وتعالى
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بالتعاون مع جمموعتك: اذكر ثالثة مظاهر يف حياة النا�س تدل على تعظيم اهلل 2
تعالى وثالثة مظاهر اأخرى تدل على �سعف تعظيم اهلل تعالى يف النفو�س.

مظاهر �ضعف تعظيم اهلل تعاىلمظاهر تعظيم اهلل تعاىل

1

2

3

ما املراد بتعظيم اهلل جل وعال، وماحكمه؟   11

مثِّل على تعظيم اهلل بالقلب.  22

كيف يكون تعظيم اهلل باللسان، واألعمال؟  ٣٣

طاعتھ تعالى واالمتثال ألوامره

كثرة ذكر هللا تعالى وذكر عظمتھ في خلقھ

اجتناب ما نھى هللا تعالى عنھ وترك ما 
یسخطھ

عدم االمتثال ألوامر هللا تعالى

الغفلة والبعد عن ذكر هللا

الوقوع في المعاصي والمحرمات

ً إجالل هللا تعالى بالقلب واللسان واألعمال فعالً وتركا

حكمھ واجب

تعظیم دین هللا وشعائره: كلما عظم المسلم شعائر دین هللا 
تعالى كان دلیالً على تقواه وتعظیمھ لربھ جل وعال

تعظیم هللا باللسان: بذكره وشكره وقراءة كتابھ
تعظیم هللا باألعمال: فعالً بطاعتھ وامتثال أوامره - تركاً 

باجتناب ما نھى عنھ
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من اأدلة عظمة اهلل تعالى
َيا  َفَقاَل:   � اهلِل  َر�ُسوِل  اإَِلى  اليهود  ِمن  حرٌب  َجاَء  َقاَل:  م�سعود   بن  َعْبِداهلِل  َعْن    11

َجَر َعَلى  َبٍع، َوال�سَّ نَي َعَلى اإِ�سْ َبٍع، َوالأََر�سِ َماَواِت َعَلى اإِ�سْ ُد اأَنَّ اهلَل َيْجَعُل ال�سَّ ا َنِ ُد، اإِنَّ مَّ ُمَ
(، َفَيُقوُل اأََنا  ُهنَّ َبٍع )ُثمَّ َيُهزُّ َبٍع، َو�َساِئَر اخَلاَلِئِق َعَلى اإِ�سْ ى )1( َعَلى اإِ�سْ َ َبٍع، َوامَلاَء َوالثَّ اإِ�سْ
ُثمَّ   ، احَلرْبِ ِلَقْوِل  ِديًقا  َت�سْ  )٢( َنَواِجُذُه  َبَدْت  َحتَّى   � ِبيُّ  النَّ ِحَك  »َف�سَ امَلِلُك(،  امَلِلُك)اأََنا 

}  :� اهلِل  َر�ُسوُل  َقَراأَ 
   .)3(»{

َماَواِت َيْوَم  22  عن َعْبداهلِل ْبِن ُعَمَر  َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهلِل �: »َيْطِوي اهلُل َعزَّ َوَجلَّ ال�سَّ

ُثمَّ  وَن؟  ُ اأَْيَن املَُتَكربِّ اُروَن؟  اأَْيَن اجَلبَّ امَلِلُك،  اأََنا  َيُقوُل:  ُثمَّ  ِبَيِدِه الُيْمَنى،  َياأُْخُذُهنَّ  ُثمَّ  الِقَياَمِة، 
وَن؟«.)٤( ُ اُروَن؟ اأَْيَن الـُمَتَكربِّ نَي ِب�ِسَماِلِه، ُثمَّ َيُقوُل: اأََنا امَلِلُك اأَْيَن اجَلبَّ َيْطِوي الأََر�سِ

)3( �سورة الزمر الآية: 67. )٢( النواجذ: اأواخر الأ�سنان.  )1( الثى: الرتاب املندى.  
} برقم )7٤1٢(. )٤( اأخرجه م�سلم برقم )٢788(، واأ�سله يف البخاري خمت�سًرا يف كتاب التوحيد، َباُب َقْوِل اهلِل َتَعاَلى: {

)٥(  �سورة �سباأ اآية ٢3.   

الدرس 
اأدلة عظمة اهلل تعالىاأدلة عظمة اهلل تعالىالثاني 2

 } تعالى:  فقال  وعال  جل  له  املالئكة  تعظيم  كتابه  يف  وعال  جل  ربنا  علينا  ق�س 
.)٥({

 اأي: لعظمته وجالله وكربيائه ل يجرتئ اأحد اأن ي�سفع عنده تعالى يف �سيء اإل من بعد اإذنه له يف 
ال�سفاعة. واإن من عظيم َقْدر اهلل عز وجل اأنه اإذا تكلم �سبحانه بالوحي ف�سمع اأهل ال�سماوات 
ا:  كالمه ا�ستد خوفهم، حتى يلحقهم مثل الَغ�ْسي، فاإذا زال الفزع عن قلوبهم �ساأل بع�سهم بع�سً

ماذا قال ربكم؟ قالت املالئكة: قال احلق، وهو العلي الكبري.

تعظيم المالئكة هلل عز وجل
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)3(  اأخرجه البخاري برقم )٤800(.20 ْفَوان: احلجر الأمل�س.  )٢( �سَ َعاًنا: اأي من اخل�سوع.   )1( ُخ�سْ
)٥( �سورة نوح اآية 13. )٤(  اأخرجه الطرباين يف م�سند ال�ساميني برقم )٥٩1(.  

)6( اأخرجه اأبو داود برقم )٤7٢6(.

ى  � قال: »اإذا َق�سَ اأورد البخاري يف �سحيحه عند تف�سري هذه الآية الكرمية اأن النبي  وقد 
ْفَواٍن )٢(  ُه �ِسْل�ِسَلٌة على �سَ َعاًنا )1( ِلَقْوِلِه، َكاأَنَّ َرَبْت امَلاَلِئَكُة ِباأَْجِنَحِتَها ُخ�سْ َماِء �سَ اهلل الأَْمَر يف ال�سَّ

َيْنُفُذُهْم ذلك«)3(.
وعن النوا�س بن �سمعان  قال: قال ر�سول اهلل �: »اإذا اأراد اهلل تعالى اأن ُيوحي بالأَمِر 
ماوات منه رْجَفٌة - اأو قال: ِرْعدٌة - �سديدٌة خوًفا من اهلل عّز وجّل فاإذا  َتَكلَّم بالَوحي اأََخذِت ال�سَّ
�سمع ذلك اأهل ال�سماوات �سعقوا، وخروا هلل �سجًدا، فيُكون اأوَل من َيْرَفُع راأَ�َسُه جربيل، فيكلمه 
اهلل من َوْحيه مبا اأََراَد، ثم ميّر جربيل على املالئكة، ُكلَّما َمرَّ ب�سماِء �ساأله مالئكتها: ماذا قال 
ربنا يا جربيل؟ فيقول جربيل: قال احلق وهو العليُّ الكبري، فيقولون ُكلُّهم مْثل ما قال جربيل، 

فينتهي جربيل بالوحي اإلى حيث اأمره اهلل عز وجل« )٤(.

تعظيم الأنبياء هلل عّز وجّل

الأنبياء ياأتيهم الوحي من اهلل عّز وجّل؛ فهم اأعلم النا�س به، ولذا فاإنهم اأكث النا�س تعظيًما 
له �سبحانه وتعالى.

اأنه قال  وكانوا يدعون قومهم اإلى تعظيم اهلل عّز وجّل فيخربنا اهلل عّز وجّل عن نوح  
.)٥({ لقومـه: { 

قال ابن عبا�س : ل ترجون هلل عظمة.

لقد كان نبينا ممد � يعظم اهلل عّز وجّل، ويربي اأمته على ذلك.
جاء اأعرابي اإلى ر�سول اهلل � فقال: يا َر�ُسوَل اهلِل، جهدت الأَْنُف�ُس، َوَجاع الِعَياُل، وُنِهَكْت 
ا َن�ْسَت�ْسِفُع ِباهلِل َعَلْيَك، وِبَك على اهلِل. فقال  الأَْمَواُل، َوَهَلَكْت الأنعام، َفا�ْسَت�ْسِق اهلل لنا، َفاإنَّ
ُح حتى ُعِرَف ذلك  النبي �: »ويحك اأتدري ما تقول؟« و�سّبح ر�سول اهلل �، فما َزاَل ُي�َسبِّ
ْعَظُم من  َحاِبِه، ثم قال: »َوْيَحَك اإنه َل ُي�ْسَت�ْسَفُع ِباهلِل على اأََحٍد من َخْلِقِه �َساأُْن اهلِل اأَ يف ُوُجوِه اأَ�سْ
ذلك« )6(، اأي لأنه تعالى رب كل �سيء ومليكه، واخلري كله بيده، ل مانع ملا اأعطى، ول معطي ملا 

منع، ول رادَّ ملا ق�سى، واخللق وما يف اأيديهم ملكه يت�سرف فيهم كيف ي�ساء. 

تعظيم نبينا هلل عّز وجّل
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21 )1( اأخرجه اأحمد يف م�سنده برقم )٢07/1(، واأبو داود )٤7٢3، ٤7٢٤،٤7٢٥(، والرتمذي )33٢0 (، وابن ماجه )1٩3(.
)٤( �سورة الأنعام الآية ٩٩.    )3( �سورة ي�س الآيات ٤0-38.  )٢( �سورة النازعات الآيات ٢7-٢٩. 

ال�سماء  بني  كم  تدرون  »هل   :� اهلل  ر�سول  قال  قال:  عبداملطلب   بن  العبا�س  وعن 
اإلى  اأعلم قال: »بينهما م�سرية خم�س مئة �سنة، ومن كل �سماء  والأر�س؟« قلنا: اهلل ور�سوله 
�سماء م�سرية خم�س مئة �سنة، وكثف كل �سماء خم�س مئة �سنة، وبني ال�سماء ال�سابعة والعر�س 
َبْحُرُ بني اأ�سفله واأعاله كما بني ال�سماء والأر�س، واهلل �سبحانه وتعالى فوق ذلك، ولي�س يخفى 

عليه �سيء من اأعمال بني اآدم« )1(.

بالتعاون مع جمموعتك: اأمامك جمموعة من الآيات تدل على عظمة اهلل �سبحانه 1
وتعالى، تاأمل فيها، ثم �سّنف الآيات ح�سب مو�سوعاتها يف اجلدول الآتي:

1.)٢(

قال اهلل تعالى:

2

قال اهلل تعالى:

}

.)3({

3

قال اهلل تعالى:

}

.)٤({
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�سع اإ�سارة )✓( اأمام اخليار املنا�سب:

املوضوع
اآلية التي تدل عليه من اجلدول السابق 

123
اآيات تدل على خملوقات

اآيات تدل على قدرة اهلل على خلقه

اآيات تدل على �سعة علم اهلل عز وجل

اآيات تدل على عظم خلق ال�سماوات

اآيات تدل على خ�سوع املخلوقات له �سبحانه

اآيات تدل على الإتقان يف خلق اهلل

ملاذا ضحك النبي � من قول احَلْبر؟   11

اذكر مثاًل على تعظيم املالئكة لربهم جلَّ وعال.  22

اذكر مثاًل على تعظيم النبي � هلل تعالى.  ٣٣

وما قدروا هللا حق واألرض جمیعا قبضتھ یوم القیامة 
والسماوات مطویات بیمینھ سبحانھ عما یشركون

ج۲: قال تعالى: (وال تنفع الشفاعة عنده إال لمن أذن لھ حتى إذا فزع 
عن قلوبھم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وھو العلي الكبیر)

وعن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول هللا: (ھل تدرون كم بین السماء واألرض؟) قلنا: هللا 
ورسولھ أعلم قال: (بینھما مسیرة خمس مئة سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسیرة خمس سنة؛ وكثف 

كل سماء خمس مئة سنة؛ وبین السماء السابعة والعرش بَحٌر بین أسفلھ وأعاله كما بین السماء واألرض 
وهللا سبحانھ وتعالى فوق ذلك؛ ولیس یخفى علیھ شىء من أعمال بني آدم)
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المراد بالإلحاد

الدرس 
الإلحاد الإلحاد الثالث ٣

لغة: امليل والنحراف عن احلق. 
ا�سطالحًا:  اإنكار وجود اخلالق �سبحانه وتعالى واإنكار بقية اأركان الإميان.

ظاهرة الإلحاد
اإليه، وجعل له ولذريته �سريعة  واأوحى  الب�سر كلهم، وجعله نبيا،  اأبو  اآدم وهو  خلق اهلل تعالى 

يعبدون اهلل بها. 
ثم بعد قرون حدث ال�سرك يف قوم نوح فاأر�سل اهلل تعالى نوحا اإليهم يدعوهم اإلى التوحيد، ثم 
ظهر الإحلاد باإنكار اخلالق  واإنكار ما جاءت به ر�سل اهلل، واأ�سهر من عرف عنه تظاهره بذلك 
هو فرعون وقومه، فاأر�سل اهلل تعالى اإليهم مو�سى  ودعاهم اإلى اهلل وملا عاندوا وا�ستمروا 
يف الكفر والطغيان اأهلكهم اهلل، وا�ستمرت هذه الظاهرة تظهر بني احلني والآخر وتنت�سر عند 

غري امل�سلمني لأ�سباب كثرية، من اأعظمها العلو وال�ستكبار، كما قال اهلل تعالى {ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ})1( وقال تعالى {ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ})٢(. 

وينت�سر الإحلاد اأكث كلما بعد النا�س عن الوحي الذي اأنزله اهلل على ر�سله، ولهذا ينت�سر يف 
بالد غري امل�سلمني ب�سكل كبري، وله موؤ�س�سات تدعمه وت�سانده. 

واأما يف اأو�ساط امل�سلمني فيظهر نادرًا ب�سفة فردية �ساذة يف نفو�س ت�سلط عليها ال�سيطان ببث 
الو�ساو�س وال�سكوك الباطلة والإعرا�س عن هدي القراآن وال�سنة يف عالج هذه ال�ساللت، وهي 
نزعات غري م�ستقرة، ظهرت يف مراحل من حياتهم،  حتى اأ�سبح فكر الإحلاد جمرد تقليد من 

غري دليل ول برهان.

)٢(�سورة الأنعام اآية 33. )1( �سورة النمل اآية 1٤. 
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٢٤

:OÉ◊E’G ÜÉÑ°SCG ºgCG
 .� ∫ƒ°SôdG è¡æe øY ó©ÑdGh ,≈dÉ©J ˆÉH ¿ÉÁE’G ∞©°V 11

 á«fhÎµdE’G  äÉHÉ°ù◊G  ™ÑàJh  ,á∏u∏°†ŸG  äÉjGhôdGh  ÖàµdG  IAGôb  ∫ÓN  øe  äÉ¡Ñ°û∏d  ¢Vô©àdG 22
.OÉ◊E’ÉH ôµØdG ô°ûæJ »àdG ,ágƒÑ°ûŸG

 ájôµØdG º¡eƒª°S ¿ƒãÑj å«M ,º¡H ÜÉéYE’G QÉ¡XEGh ,º¡©e π°UGƒàdGh OÉ◊E’G πgCG  á°ùdÉ›     33

.äÉªs∏°ùŸG QÉµfEGh OÉ◊E’G ≈dEG √Oƒ≤J »àdG á¡Ñ°ûdG ¬æe øµªààa ,IÒ◊G ºK ,∂°ûdÉH CGóÑ«a ,»≤∏àŸG iód
 ÖJôJ É‡ ,º∏©dGh øj uódG ÚH x»ªgh m±ÓN AÉ°ûfEG ádhÉfih ,»MƒdG ™e π≤©dG ¥ÉØJG ΩóY iƒYO 44

.¬JÉª∏°ùe ‘ ∂«µ°ûàdGh øjóàdG ∑Îd Qƒ°üàdG »Ø«©°V ¢†©H ìƒæL ¬«∏Y
.IÒ◊Gh ∂°û∏d ¬∏°UƒJ ≈àM ¬∏°†Jh ¿É°ùfE’G ≈∏Y ô£«°ùJ áÄ«°ùdG QÉµaC’G π©Œ »àdG á«°ùØædG äÉHGô£°V’G 55

OÉëdE’G ÜÉÑ°SCG

.35 ájBG Qƒ£dG IQƒ°S (2)   .362 /1 …Rƒ÷G øH’ Ò°ùŸG OGR (1)
.ájhÉë£dG Ió«≤©dG ìô°T :ô¶fG (3)

 ∫ƒ≤©dG ‘ Qô≤J óbh ,≥dÉN øe ¬d qnó oH ’ ¥ƒ∏îŸG ¿CG ≈∏Y ¿’ój áª«∏°ùdG Iô£ØdGh í«ë°üdG π≤©dG
 ? ∂HQ âaôY Õ :¬d π«b Éªæ«M ,¬Jô£ØH »Hô©dG ∂dP ∑QOCG óbh ,óLƒe øe ¬d sóH ’ OƒLƒŸG q¿CG
,êÉéa äGP ¢VQCGh ,êGôHCG äGP AÉª°ùa ,Ò°ùŸG ≈∏Y q∫ój ôKC’Gh ,Ò©ÑdG ≈∏Y q∫óJ Iô©ÑdG» :∫Éb

. (1) « ÒÑÿG º«∏©dG ≈∏Y ∫óJ ’CG
 óLƒj ¿CG øµÁ ’h ,óLƒe ÒZ øe mA»°T OƒLh øµÁ ’ ¬fCG ≈∏Y É kfÉgôH ËôµdG ¿BGô≤dG OQhCG óbh

.(2)|A @ ? > = < ; :} :≈dÉ©J ˆG ∫Éb ,¬°ùØf A»°ûdG
 ó«MƒJ  ôjô≤J  ‘  ¬©e  åëÑdG  GhOGQCG  ΩÓµdG  πgCG  øe  kÉeƒb  ¿CG  áØ«æM  »HCG  ΩÉeE’G  øY  ≈µëj
 ,ÖgòJ ,á∏L pO ‘ áæ«Ø°S øY -ádCÉ°ùŸG √òg ‘ º∏µàf ¿CG πÑb- ÊhÈNCG :¬eƒ≤d ∫É≤a ,á«HƒHôdG
 øe ∂dP πc ,™LôJh É¡°ùØæH »°SÎa ,É¡°ùØæH Oƒ©Jh ,É¡°ùØæH √ÒZh ´ÉàŸGh ΩÉ©£dG øe A≈∏àªàa
 ,áæ«Ø°S ‘ ∫Éfi Gòg ¿Éc GPEG :º¡d ∫É≤a !kGóHCG øµÁ’ ∫Éfi Gòg :GƒdÉ≤a ?óMCG Égô uHój ¿CG ÒZ

.(3) !?¬p∏Ø°Sh p√ ppƒ∏ oY ¬∏c ⁄É©dG Gòg ‘ ∞«µa

≈dÉ©J ˆG OƒLh ≈∏Y Iô£ØdGh π≤©dG ád’O
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خطر الإلحاد على الفرد والمجتمع 
لالإحلاد خماطر عظيمة، منها:

22  اجلراأة على نقد امل�سّلمات ال�سرعية، والقدح يف الآخرين. 11  البعد عن اهلل تعالى ور�سوله ودينه. 
٤٤ هدم الأ�سرة وتخلخل كيانها وا�سطرابها.  ٣٣     ق�سوة القلب، والأنانية يف التعامل. 

٦٦ وجود القلق وال�سراع النف�سي. ٥٥ انت�سار الف�ساد الأخالقي، وكثة اجلرمية يف املجتمع. 

وزارة الداخلية: بيان باملحظورات الأمنية والفكرية على املواطن واملقيم:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني �سيدنا ممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، اأما بعد:
فا�ستنادًا اإلى الأمر امللكي الكرمي رقم اأ / ٤٤ وتاريخ 3 / ٤ / 1٤3٥هـ ، القا�سي يف الفقرة ) رابعًا ( ، بت�سكيل جلنة 
من وزارة الداخلية ، ووزارة اخلارجية ، ووزارة ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد ، ووزارة العدل ، 
وديوان املظامل ، وهيئة التحقيق والدعاء العام ، تكون مهمتها اإعداد قائمة ـ حتدث دوريا ـ بالتيارات واجلماعات 

امل�سار اإليها يف الفقرة ) ٢ ( من البند ) اأوًل ( من الأمر الكرمي ، ورفعها لعتمادها.
فتود اأن تو�سح وزارة الداخلية باأن اللجنة امل�سار اإليها اجتمعت وتدار�ست ذلك ورفعت للمقام الكرمي باأن ي�سمل 

ذلك كل مواطن �سعودي اأو مقيم عند القيام باأي اأمر من الأمور الآتية:
1- الدعوة للفكر الإحلادي باأي �سورة كانت ، اأو الت�سكيك يف ثوابت الدين الإ�سالمي التي قامت عليها هذه البالد.
٢- كل من يخلع البيعة التي يف عنقه لولة الأمر يف هذه البالد، اأو يبايع اأي حزب، اأو تنظيم، اأو تيار، اأو جماعة، 

اأو فرد يف الداخل اأو اخلارج.
3- امل�ساركة، اأو الدعوة، اأو التحري�س على القتال يف اأماكن ال�سراعات بالدول الأخرى، اأو الإفتاء بذلك.

٤- كل من يقوم بتاأييد التنظيمات، اأو اجلماعات، اأو التيارات، اأو التجمعات، اأو الأحزاب، اأو اإظهار النتماء لها، 
اأو التعاطف معها، اأو الرتويج لها، اأو عقد اجتماعات حتت مظلتها، �سواء داخل اململكة اأو خارجها، وي�سمل 
ذلك امل�ساركة يف جميع و�سائل الإعالم امل�سموعة، اأو املقروءة، اأو املرئية، وو�سائل التوا�سل الجتماعي ب�ستى 
اأنواعها، امل�سموعة، اأو املقروءة، اأو املرئية، ومواقع الإنرتنت،اأو تداول م�سامينها باأي �سورة كانت، اأو ا�ستخدام 

�سعارات هذه اجلماعات والتيارات، اأو اأي رموز تدل على تاأييدها اأو التعاطف معها.
٥- التربع اأو الدعم، �سواء كان نقديًا اأو عينيًا، للمنظمات، اأو التيارات، اأو اجلماعات الإرهابية اأو املتطرفة، اأو 

اإيواء من ينتمي اإليها، اأو يروج لها داخل اململكة اأو خارجها.

اإ�ساءة
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عالج الإلحاد 
هناك و�سائل كثرية ملعاجلة الإحلاد، من اأهمها:

11 اليقني باأن القراآن الكرمي اأجاب عن الأ�سئلة الكربى، مثل: اأن اهلل هو اخلالق، واحلكمة من اخللق، 

وماذا بعد احلياة الدنيا.
فنحن نعلم يقيًنا اأن اهلل هو الذي اأوجدنا من العدم، قال اهلل تعالى: {  ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ})1(.
ونوؤمن باأن اهلل خلقنا لعبادته وحده، قال اهلل تعالى: {ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ})٢(.

ونوؤمن باأن اخللق راجعون اإلى اهلل بعد موتهم؛ ليجزي كاًل بعمله، قال اهلل تعالى: {  ڱ ں ں ڻ })3(.
22 اجتناب ما يثري ال�سبهات وال�سكوك املوؤثرة يف القلب والفكر.

٣٣     عدم ال�سرت�سال مع الأفكار التي تناق�س الإميان، وما يخطر على الإن�سان من اأفكار عار�سة فاإنها 

ُد يِف اأَْنُف�ِسَنا  ا َنِ ُلوُه: اإِنَّ ِبيِّ  �، َف�َساأَ َحاِب النَّ ل ت�سره اإذا دفعها، قال اأبو هريرة : َجاَء َنا�ٌس ِمْن اأَ�سْ
مَياِن« )٤(. ِريُح اْلإِ وُه؟« َقاُلوا: َنَعْم، َقاَل: »َذاَك �سَ َما َيَتَعاَظُم اأََحُدَنا اأَْن َيَتَكلََّم ِبِه، َقاَل: »َوَقْد َوَجْدُتُ

٤٤ طلب العلم ال�سرعي مبنهجية �سحيحة، وتلقيه عن العلماء الرا�سخني فيه، وهم يف اململكة العربية 
ال�سعودية العلماء املعتربون املاأذون لهم بذلك، مثل: اأع�ساء هيئة كبار العلماء، واأع�ساء اللجنة الدائمة 

للفتوى.

)3( �سورة العلق الآية 8. )٢(�سورة الذاريات اآية ٥6.  )1( �سورة الرحمن اآية 3-1. 
)٤( اأخرجه م�سلم 13٢.

6- الت�سال اأو التوا�سل مع اأي من اجلماعات، اأو التيارات، اأو الأفراد املعادين للمملكة.
7- الولء لدولة اأجنبية، اأو الرتباط بها، اأو التوا�سل معها بق�سد الإ�ساءة لوحدة وا�ستقرار اأمن اململكة و�سعبها.

8- ال�سعي لزعزعة الن�سيج الجتماعي واللحمة الوطنية، اأو الدعوة، اأو امل�ساركة، اأو الرتويج، اأو التحري�س على 
العت�سامات، اأو املظاهرات، اأو التجمعات، اأو البيانات اجلماعية باأي دعوى اأو �سورة كانت، اأو كل ما مي�س 

وحدة وا�ستقرار اململكة باأي و�سيلة كانت.
٩- ح�سور موؤترات، اأو ندوات، اأو جتمعات يف الداخل اأو اخلارج ت�ستهدف الأمن وال�ستقرار واإثارة الفتنة يف املجتمع.

10- التعر�س بالإ�ساءة للدول الأخرى وقادتها.
11- التحري�س، اأو ا�ستعداء دول، اأو هيئات، اأو منظمات دولية �سد اململكة.

لالطالع على كامل البيان
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٥٥ �سحبة الأخيار وال�ساحلني من اأهل العلم والفكر املعتدل.
٦٦ تقوى اهلل عز وجل وتعظيمه، ويتمثل ذلك فيما يلي: 

 معرفة معاين اأ�سماء اهلل و�سفاته والإميان مبا تدل عليه. 
 قراءة القراآن الكرمي، وتدبره، وفهم معانيه، فاإن اهلل قد تكفل لقارئه األَّ ي�سل يف الدنيا ول ي�سقى 

يف الآخرة، قال اهلل َتَعالى: { ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی })1(.

 اأداء ال�سلوات املفرو�سة، واحلر�س على نوافل العبادات.
 التفكر يف خملوقات اهلل وعظمتها، وجميل �سنع اهلل واإبداعه يف خلقه.

ع اإليه، وكثة ذكره وحتميده، وت�سبيحه وا�ستغفاره.  دعاء اهلل والت�سرُّ

)1( �سورة طه اآية 1٢3-1٢٤.

لو قال لك �سخ�ٌس اإن وجودنا يف هذه احلياة لي�س له غاية، فكيف ميكنك الرد عليه؟1

ما تعريف اإلحلاد؟   11

اكتب عن دللة العقل والفطرة على وجود اهلل تعالى.  22

اذكر أسباب اإلحلاد.  ٣٣

اذكر ثالث وسائل ملعاجلة اإلحلاد.  ٤٤

لغة: المیل واالنحراف عن الحق
اصطالحاً: إنكار وجود الخالق سبحانھ وتعالى وإنكار بقیة أركان اإلیمان

ج۲: العقل الصحیح والفطرة السلیمة یدالن على أن 
المخلوق ال ب لھ من خالق وقد تقرر في العقول أن 
الموجود ال بد لھ من موجد؛ وقد أدرك ذلك العربي 

بفطرتھ؛ حینما قیل لھ: بم عرفت ربك ؟ قال: (البعرة 
تدل على البعیر، واألثر یدل على المسیر، فسماء ذات 
أبراج؛ وأرض ذات فجاج، أال تدل على العلیم الخبیر)

وقد أورد القرآن الكریم برھانا على أنھ ال یمكن وجود 
شيء من غیر موجد؛ وال یمكن أن یوجد الشيء نفسھ، 
قال هللا تعالى: (أم خلقوا من غیر شيء أم ھم الخالقون)

ج۳: ضعف اإلیمان با� تعالى
ت التعرض للشبھا

م مجالسة أھل اإللحاد والتواصل معھ
االضطرابات النفسیة

رى الیقین بأن القرآن الكریم أجاب عن األسئلة الكب
ر اجتناب ما یثیر الشبھات والشكوك المؤثرة في القلب والفك

صحبة األخیار والصالحین من أھل العلم والفكر المعتدل
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الدرس 
ال�ْسِت�ْسَفاُع ِباهلل تعالى على َخْلِقِهال�ْسِت�ْسَفاُع ِباهلل تعالى على َخْلِقِهالرابع ٤

المراد بال�ْسِت�ْسَفاِع ِباهلَل على َخلِقِه

حكم ال�ْسِت�ْسَفاع ِباهلَل على َخلِقِه

)1( تقدم تخريجه �س٢0.

ال�ْسِت�ْسَفاُع ِباهلل على َخلِقِه هو: اتخاذ اهلل تعالى وا�سطًة، َي�سفُع لل�سخ�سِ عند اأحٍد ِمن اخللق، 
ِلَطَلب �سيء منه.

يحرم ال�ْسِت�ْسَفاُع ِباهلل على َخلِقِه، وهو منق�ٌس للتوحيد؛ ملا فيه من �سوء الأدب مع اهلل تعالى، 
ومنافاة تعظيمه.

، َفَقاَل:  والدليل على ذلك: حديث ُجَبرْيِ ْبِن ُمْطِعٍم  َقاَل: اأََتى َر�ُسوَل اهلِل � اأَْعَراِبيٌّ
اَعِت الِعَياُل، َوُنِهَكِت الأَْمَواُل، َوَهَلَكْت الأَْنَعاُم، َفا�ْسَت�ْسِق اهلَل َلَنا،  َيا َر�ُسوَل اهلِل، ُجِهَدِت الأَْنُف�ُس، َو�سَ
ا َن�ْسَت�ْسِفُع ِبَك َعَلى اهلِل، َوَن�ْسَت�ْسِفُع ِباهلِل َعَلْيَك، َقاَل َر�ُسوُل اهلِل �: »َوْيَحَك اأََتْدِري َما َتُقوُل؟«  َفاإِنَّ
ُه ل  اإِنَّ َحاِبِه، ُثمَّ َقاَل: »َوْيَحَك  اأَ�سْ ُح َحتَّى ُعِرَف َذِلَك يِف ُوُجوِه  ُي�َسبِّ �، َفَما َزاَل  َح َر�ُسوُل اهلِل  َو�َسبَّ
َتْدِري َما اهلُل؟! اإِنَّ َعْر�َسُه َعَلى  ُي�ْسَت�ْسَفُع ِباهلِل َعَلى اأََحٍد ِمْن َخْلِقِه، �َساأُْن اهلِل اأَْعَظُم ِمْن َذِلَك، َوْيَحَك اأَ

اِكِب«.)1( ْحِل ِبالرَّ ُه َلَيِئطُّ ِبِه اأَِطيَط الرَّ ِة َعَلْيِه، »َواإِنَّ اِبِعِه ِمْثَل الُقبَّ �سَ �َسَماَواِتِه َلَهَكَذا« َوَقاَل ِباأَ
ِبيُّ � ربه تنزيًها له عما ُتوهمه  َح النَّ لأن الرجل ذكر كلمة فيها �سيء من التنق�س هلل تعالى؛ َف�َسبَّ
تعالى عن كل  تنزيًها هلل  الأحوال  الت�سبيح يف مثل هذه  الكلمة، ويف هذا دليل على م�سروعية  هذه 

م، وذلك من تعظيم اهلل تعالى الواجب على كل م�سلم، وهو من تام التوحيد. نق�س ُمَتَوهَّ
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الِحكمة من النهي عن ال�ْسِت�ْسَفاِع ِباهلل على َخلِقِه

ُنهي عن ال�ْسِت�ْسَفاِع ِباهلل على َخلِقِه لأ�سباب منها:
ما فيه من اإ�ساءة الأدب مع اهلل تعالى، فاإن اهلل تعالى عظيم جليل، ل يجوز اأن ُيتَّخذ وا�سطة   11

عند اخللق.
ل اإليه، واهلل تعالى اأعظم �ساأًنا واأكرب واأجل  ل به غالًبا ما تكون دون رتبة املتو�سَّ اأن رتبة املتو�سَّ  22

ِمن كلِّ اأحد.
�ُس ملقام الربوبية. ما فيه ِمن ترك تعظيم اهلل جلَّ وعال، والتنقُّ  ٣٣

اأن اهلل تعالى ل يحتاج اإلى اأن ي�سفع لأحد عند اأحد،فاهلل تعالى هو القادر على كل �سيء، اإذا �ساء   ٤٤

.)1({ اأمًرا اأنفذه بال �سفاعة، كما قال تعالى: {

)1( �سورة النحل اآية٤0. 
)٢( �سورة فاطر الآيتان 13-1٤.

حكم ال�ْسِت�ْسَفاِع بالنبيِّ � في حياته

�، وطلب  � يف حياته، لأن ذلك من باب طلب الدعاء منه  يجوز طلب ال�سفاعة من النبي 
الدعاء ممن ترجى اإجابته من و�سائل اإجابة الدعاء، فكيف اإذا كان ر�سول اهلل �؟ ولهذا مل ينكر 

ِبيُّ � على الأعرابي قوله: ن�ست�سفع بك على اهلل. النَّ
اأما بعد موته � فال يجوز ذلك؛ لأنه من دعاء الأموات، وال�ستغاثة بهم، وهذا نوع من ال�سرك 

الأكرب، كما قال تعالى: {

.)٢({
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1
ز فيما ياأتي العبارات الداخلة يف ال�ست�سفاع باهلل على خلقه والتي ل تدخل: ميِّ

اللهم كن لنا ول تكن علينا - اللهم اأنت وا�سطتنا عند فالن - اللهم اأنت ن�سرينا 
على فالن - اللهم ا�سفع لنا عند فالن - اللهم اع�سمنا من فتنة فالن.

ما ال يدخلما يدخل يف اال�ضت�ضفاع باهلل على خلقه

ـه على خلقه؟ ما معنى الستشفاع باللَّ 11

ـه على خلقه؟ مع بيان احلكمة. ما حكم الستشفاع باللَّ 22

ما حكم الستشفاع بالنبي � في حياته؟ وما حكم الستشفاع  ٣٣

        به بعد مماته؟ 

ن اللھم انت واسطتنا عند فال
ن كن شفیعاً عند فال

اللھم تشفع لنا عند فالن

اللھم كن لنا وال تكن علینا 
اللھم انت نصیرنا

اللھم أعصمنا فالن 

 اتخاذ هللا تعالى واسطة، یشفع للشخص عند أحد من الخلق عند طلب شيء منھ

: محرم - الحكمة
ألنھ منقص للتوحید؛ لما فیھ من سوء األدب مع هللا تعالى ومنافاة تعظیمھ

أن رتبة المتوسل بھ غالباً ما تكون دون رثبة المتوسل إلیھ؛ وهللا تعالى أعظم 
د شأناً وأكبر وأجل من كل أح

 ما فیھ من ترك تعظیم هللا جل وعال
أن هللا تعالى ال یحتاج إلى أن یشفع ألحد عند أحد؛ إذ إنما یشفع العاجز، 

فیطلب من غیره أن یعین أو یفعل، وهللا تعالى ھو القادر على كل شيء ال 
یعجزه شيء

ج۲:

یجوز طلب الشفاعة من النبي صلى هللا علیھ وسلم في حیاتھ، ألن ذلك 
من باب طلب الدعاء ممن ترجى إجابة دعوتھ - أما بعد موتھ صلى هللا 

علیھ وسلم فال یجوز ذلك؛ ألنھ من دعاء األموات، واالستغاثة بھم؛ 
وھذا نوع من الشرك األكبر
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الدرس 
ينالخامس ينال�ْسِتْهَزاُء بالدِّ ال�ْسِتْهَزاُء بالدِّ ٥

ين المراد بال�ْسِتْهَزاِء بالدِّ

ين ُحكم ال�ْسِتْهَزاِء بالدِّ

خِرَيُة. ال�ْسِتْهَزاُء ماأخوذ من الُهْزِء، وهو: ال�سُّ
خِرَيُة باهلل تعالى، اأو بر�سوِله �، اأو ِبِديِن الإ�سالم، اأو ب�سيٍء ِمن �سعائره، اأو  واملراد به هنا: ال�سُّ

باملوؤمنني ب�سبب اإميانهم، �سواء اأكان ذلك بالقول اأو الفعل اأو الإ�سارة.

ين ُكفٌر اأكرب خمرج ِمن ملَّة الإ�سالم. ال�ْسِتْهَزاُء بالدِّ
} تعالى:  اهلل  قول  هذا:  على  والدليل 

.)1({ 

)٤( تف�سري ابن �سعدي �س86٥.       )3( �سورة الكوثر الآية 3.  )٢( �سورة الأنعام الآية 10.  )1( �سورة التوبة الآيات 66-6٤. 

من وقع يف ال�ستهزاء باهلل تعالى، اأو ب�سنة النبي ممد �، اأو ب�سعرية من �سعائر الدين، 
ا اأم مازًحا. فاإنه يكفر، �سواء اأكان جادًّ

ملا  الر�سل   لأعداء  ح�سل  كما  الدنيا،  يف  لهم  العقوبة  تعجيل  امل�ستهزئني  يف  اهلل  و�سنة 
كذبوا وا�ستهزوؤوا بالر�سل، اأ�سابهم العذاب يف الدنيا قبل الآخرة، قال تعالى:{

  .)٢({
واأعداء ر�سول اهلل � ا�ستهزوؤوا به، و�سخروا منه، وكذبوه، واآذوه، فاأ�سابهم القتل يف الدنيا 
مع ما ينتظرهم يف الآخرة من العذاب املهني، قال تعالى: { })3(. 
ك وُمنتق�سك وهو )الأبرت( اأي: املقطوع  قال ال�سيخ ال�سعدي: )اإن �سانئك( اأي: ُمبغ�سك وَذاَمّ

من كل خري)٤(. 

ين جزاء الم�ستهزئين بالدِّ
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اأهم ما يجب على امل�سلم جتاه امل�ستهزئني ما يلي:
اإنكار هذا الأمر بالقلب، وكراهيته، والنفور منه، والبعد عن روايته ونقله، والرباءة من   11

فعلهم.
تو�سيح احلكم ملن وقع منه ذلك باحلكمة والرفق، وبيان خطر ما وقع فيه.  22

البتعاد عن كل ما يعر�س �سور ال�ستهزاء، من: م�سموع، اأو مقروء، اأو مرئي.  ٣٣

موقف الم�سلم من الم�ستهزئين

بالتعاون مع جمموعتك بنيِّ موقف املوؤمن من امل�ستهزئني من خالل الآيات التالية: 1

)1( �سورة الن�ساء الآية 1٤0.  
)٢( �سورة الأنعام الآية 68.

وجه الداللةاملوقف الذي تدل عليهاآلية م

1

2

قال تعالى:{

تعالى:{  قال 

.)٢(   {

.)1(   {

حرمة الجلوس في 
المجالس التي 

یستھزأ ویكفر فیھا 
بآیات هللا تعالى

أن االستھزاء 
والكفر بآیات هللا 

سبب تحریم 
المجالس معھم

حرمة مجالسة أھل 
المنكر

االستھزاء 
بآیات هللا سبب 

للبعد 
واإلعراض 

عمن یقع في 
ھذا المنكر
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ما معنى الستهزاء بالدين؟  11

ما حكم الستهزاء بالدين؟ مع الدليل والتعليل. 22

ين؟ ٣٣ ما جزاء املستهزئني بالدِّ

وسائل  من  مجموعة  ضمن  أو  مجلس،  في  املسلم  كان  إذا   ٤٤

التواصل الجتماعي، وسمع أحًدا يسخر بالدين أو شيء من 

شعائره، فهل يجوز له البقاء في املجلس أو تلك املجموعة؟

السخریة با� تعالى أو برسولھ صلى هللا علیھ وسلم؛ أو بدین 
اإلسالم؛ أو بشيء من شعائره؛ أو بالمؤمنین بسبب إیمانھم

ج۲:  االستھزاء بالدین كفر أكبر مخرج اإلسالم، قال تعالى: 
(ولئن سألتھم لیقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبا� وآیاتھ 
ورسولھ كنتم تستھزئون * ال تعتذروا قد كفرتم بعد إیمانكم)

من وقع في االستھزاء با� أو برسولھ فإنھ یكفر سواء 
كان جاداً أم مازحاً

علیھ االبتعاد عن ھذا المجلس
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خِرَيُة باهلل تعالى، مثل: قول: اإنَّ يد اهلل مغلولة، اأو اأن هلل البنات ولهم البنون. ال�سُّ  11
خِرَيُة بالنبيِّ �، مثل: تنقُّ�س بع�س املنافقني املعا�سرين نبّي اهلل � بكثة زوجاته،  ال�سُّ  22

اأو اتهام اأحاديثه � بال�سدة اأو اجلفاء، والغلو والتطرف.
لهذا  ي�سلح  ل  اأنه  اأو  واجلمود،  والتخلف  جعية  بالرَّ و�سفه  مثل:  الإ�سالم،  بدين  خِرَيُة  ال�سُّ  ٣٣
ُد الإرهاب والت�سدد، اأو اأن فيه وح�سية وانتهاًكا حلقوق الإن�سان، و�سواًء �سخر  الع�سر، اأو اأنه يولِّ

، اأو �سخر بحكم من اأحكامه. بجميع �سرع اهلل عزَّ وجلَّ

الدرس 
ينالسادس يناأمثلة من ال�ْسِتْهَزاء بالدِّ اأمثلة من ال�ْسِتْهَزاء بالدِّ ٦

تمهيد

املؤمن يعظم اهلل جلَّ وعال، ويعظم رسوله �، ويعظم شعائر الدين 
َوُسَننه، فيستحيل أن يهزأ بشيء منها، سواء أكان جاًدا أو مازًحا. 

ين، مثل: الأذان، اأو ال�سالة، اأو احلج وغري ذلك، خِرَيُة ب�سعائر الدِّ ال�سُّ  ٤٤

 .)1({          قال اهلل تعالى:{
خِرَيُة بذكر اهلل تعالى وكتابه الكرمي، مثل: رمي امل�سحف يف القاذورات، اأو القدح فيه. ال�سُّ  ٥٥

ين اأمثلة من ال�ستهزاء بالِدّ

)٢( �سورة البقرة الآيات 13-1٥. )1( �سورة املائدة الآية ٥8. 

ين ِمن �سفاِت المنافقين ال�سِتْهزاُء بالدِّ
ين ِمن �سفاِت املنافقني كما اأخرب اهلل تعالى عنهم بقوله جّل وعال:  ال�سِتْهزاُء بالدِّ

}

.)٢({
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)1( �سورة التوبة الآيتان 66-6٥.

)٢( اأخرجه الطربي يف تف�سريه 333/1٤. 
)3( �سورة احلجرات الآية 11.

بالتعاون مع جمموعتك: اذكر ثالثة نتائج �سيئة لال�ستهزاء بالدين. 1

ِبيِّ � اأمثلة من ا�سِتْهزاء المنافقين بالنَّ
ژ   ژ   ڈ ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ      ورد يف �سبب نزول قول اهلل: {ڍ  
عن  ڳ})1(.  ڳ   گ  گ   گ   گ   ک  ک ک  ک   ڑ    ڑ  

هوؤلء،  ائنا  ُقرَّ مثل  راأينا  َما  َتبوك يف جمل�ٍس:  رجٌل يف غزوِة  قال  قال:  بن عمر   عبداهلل 
اأرغَب بطوًنا، ول اأكذَب األ�ُسًنا، ول اأجنَب عند اللِّقاء! فقال رجٌل يف املجل�ِس: كذبَت، ولكنك منافق! 
ابن عمر: فاأنا راأيُتُه  القراآن. قال عبداهلل  ونَزَل   � النبيَّ  فبَلَغ ذلك   ،� ر�سوَل اهلل  نَّ  لأُخرِبَ
ا نخو�ُس ونلعُب!  متعلًِّقا بَحَقب ناقِة ر�سوِل اهلل �  َتْنُكبه احِلجارُة، وهو يقول: يا ر�سوَل اهلل، اإمنا كنَّ

ور�سول اهلل � يقول: »اأباهلل واآياته ور�سوله كنتم ت�ستهزوؤن ل تعتذروا قد كفرمت بعد اإميانكم«.)٢(

ال�سِتْهزاُء بالموؤمنين
مة، والدليل على ذلك: قول اهلل تعالى:{  خريُة بامل�سلمني مرَّ ال�سُّ

.)3({

ويتاأكد حترمي ال�ستهزاء باملوؤمنني اإذا كان ال�ستهزاء بعلمائنا الأجالء اأهل الفتوى من اأع�ساء 
هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى ملا يحملونه من علم �سرعي يبلغونه عن اهلل تعالى.

استھانة با� تعالى وشریعتھ
ر سبب للخروج من الملة والكفر األكب

صفة من صفات المنافقین
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1

)1( �سورة التوبة الآيتان 66-6٥.

قال اهلُل تعالى: {
ڳ   گ  گ   گ   گ   ک 

ڳ })1(.

بالرجوع اإلى تف�سري ال�سيخ ال�سعدي »تي�سري الكرمي الرحمن« اأبنّي وجه الدللة 
من الآية الكرمية على اأنه ل ُيْعَذر اأحد ي�سخر من الدين واأهله ولو كان مازًحا.

اذكر بعض األمثلة لالستهزاء بالدين. 11

بني احلكم الشرعي في الستهزاء باملؤمنني. 22

٣٣ طبق امتثالك بعدم الستهزاء بأحد من املؤمنني، وأخبر معلمك مبا 

تشعر به بعد فترة من هذا التطبيق، ثم حدد السلوكات اليجابية 

في حياتك.

2

ال عذر ألحد یسخر من الدین وأھلھ ولو كان مازحاً فلم یقبل هللا عذر المنافقین بقولھم، 
قال تعالى: (ولئن سألتھم لیقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبا� وآیاتھ ورسولھ كنتم 

تستھزئون)، فحكم تعالى بكفرھم فقال تعالى: (ال تعتذروا قد كفرتم بعد إیمانكم)

السخریة با� تعالى - السخریة بالنبي - السخریة بدین اإلسالم

محرم
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الثاين:اأن اأ�سماء اهلل تعاىل ُح�ْسنى
ة عظيمة، بلغت يف احل�صن غاَيَته، وذلك لأنها مت�صمنة ل�صفات  ومعنى اأنها ُح�ْصنى: اأنها تامَّ

كاملة ل نق�ص فيها بوجٍه ِمن الوجوه.
}، وهذا  وعلى امل�صلم اأن يدعو اهلل تعالى باأ�صمائه احل�صنى كما اأمره اهلل تعالى: {

ي�صمل نوَعي الدعاء:

بالتعاون مع زميلك: احفظ الدعاءالوارد يف احلديث ال�صابق. ١

اأ�صماء اهلل تعالى غير مح�صورة في عدد، والدليل على ذلك: حديث َعْبِداهلِل بن م�صعود 
ي َعْبُدَك،  اَبُه َهمٌّ َوَحَزٌن: اللَُّهمَّ اإِنِّ  َقاَل: َقاَل َر�ُصوُل اهلِل �: »َما َقاَل َعْبٌد َقطُّ اإَِذا اأَ�صَ
ُلَك ِبُكلِّ  َك، اأ�ْصاأَ اوؤُ َيِتي ِبَيِدَك، َما�ٍص ِفيَّ ُحْكُمَك، َعْدٌل ِفيَّ َق�صَ َواْبُن َعْبِدَك، اْبُن اأََمِتَك، َنا�صِ
ِو ا�ْصَتاأَْثْرَت  َحًدا ِمْن َخْلِقَك، اأَ ْيَت ِبِه َنْف�َصَك، اأَْو اأَْنَزْلَتُه ِفي ِكَتاِبَك، اأَْو َعلَّْمَتُه اأَ ا�ْصٍم ُهَو َلَك، �َصمَّ
ْدِري، َوِجالَء ُحْزِني، َوَذَهاَب  ِبِه ِفي ِعْلم الَغْيِب ِعْنَدَك، اأَْن َتْجَعَل الُقْراآَن َرِبيَع َقْلِبي، َوُنوَر �صَ

ُه، َواأَْبَدَلُه َمَكاَن ُحْزِنِه َفَرًحا«.)٢( ي، اإِلَّ اأَْذَهَب اهلُل َعزَّ َوَجلَّ َهمَّ َهمِّ

الدرس 
اأ�سماُء اهلِل الُح�ْسنىاأ�سماُء اهلِل الُح�ْسنىالسابع ٧

هلل تعالى الأ�صماء احل�صنى، كما قال اهلل تعالى:{
})١(، وقد ا�صتملت الآية الكرمية على ثالثة اأمور:

)٢(  اأخرجه اأحمد برقم )43١8(، واأبو يعلى املو�صلي برقم )5٢97(. )١(  �صورة الأعراف اآية ١80.  

اأ�سماء اهلل كلها ُح�ْسنى

الأول:  اأ�سماء اهلل تعاىل كثرية غري حم�سورة
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باأن يتعبد هلل تعالى مبقت�صى اأ�صمائه احل�صنى، مثال ذلك:
د امل�صلُم هلل مبعرفة اأن اهلل ي�صمعه مهما قال، فيجتهد اأن ل  }: َيتعبَّ  ا�صم اهلل:{   

يقول اإل ماير�صي اهلل �صبحانه وتعالى.
د امل�صلُم هلل مبعرفة اأن اهلل يراه اأينما كان، فيجتهد اأن ل يراه  }: َيتعبَّ  ا�صم اهلل{   

اإل على ماير�صي اهلل �صبحانه وتعالى.

النوع الأول:  دعاء العبادة

)١(اأخرجه الرتمذي برقم)3434(، واأبوداود برقم )١5١٦(وابن ماجه برقم )38١4(.
)٢(  �صورة الأعراف اآية ١80.

وذلك يت�صمن ثالثة اأمور:
1  اأن َي�صاأل اهلل بها، مثل: يا رب، يا كرمي، يا رحيم، ثم ي�صاأل حاجته.

2  اأن َيتو�صل اإليه بها، مثل: 

 »رب اغفريل وتب علي، اإنك اأنت التواب الرحيم« )١(.
3  اأن ي�صاأَله ويتو�صَل اإليه بال�صم املنا�صب حلاجته، مثل: 

 اإذا اأراد طلب املغفرة قال: يا غفور اغفر يل.
 اإذا اأراد طلب ال�صفاء قال: يا �صايف ا�ْصفني.

النوع الثاين:  دعاء امل�ساألة

الثالث:  جزاء من اأحّلد يف ا�سماء اهلل احل�سنى
توعد اهلل تعالى الذين يلحدون يف اأ�صمائه بقوله تعالى:

{ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ})٢(، 
ومعنى الآية الكرمية: اأنه �صبحانه وتعالى �صوف يجازيهم ويعاقبهم ب�صبب اإحلادهم يف اأ�صمائه 

جلَّ وعال.

االعتقاد الواجب علينا في اأ�سماء اهلل تعالى
11  اإثبات ما اأثبته اهلل تعالى لنف�صه، وما اأثبته له ر�صوله � من الأ�صماء احل�صنى من غري ت�صبيه 

ول تعطيل ول تكييف ول متثيل. 
ى به نف�صه، اأو �صماه به ر�صوله �؛ لأن اأ�صماء اهلل تعالى توقيفية  22  عدم ت�صمية اهلل تعالى اإل مبا �صمَّ

ل ُتوؤَخذ اإل من الكتاب وال�صنة، ل جمال لالجتهاد فيها.
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ليل. هل أسماء اهلل تعالى محصورة؟ مع الدَّ 11

ليل على أن أسماء اهلل كلها ُحْسنى؟ ما الدَّ 22

مثِّل على دعاء العبادة، ودعاء املسألة فيما يتعلق بأسماء اهلل احلسنى. 33

ـه تعالى؟ ما االعتقاد الواجب على املسلم في أسماء اللَّ 44

بالرجوع اإلى م�صادر التعلم: اأبيِّ معاين اأ�صماء اهلل تعالى )الرحمن ـ الغفور ـ الكرمي ـ امللك(.

اال�سم

الرحمن

الغفور

الكرمي

امللك

معناه

٢

33  اإثبات معاين اأ�صماء اهلل تعالى، فاإن لها معاٍن مفهومة من لغة العرب.

44  اإثبات ما دلت عليـــه من �صفات الكمال، فـــا�صم {   ڳ } يدل على اإثبات �صفة ال�صمع، و

{   ٹ}على اإثبات �صفة الب�صر، و{ ڳ} على اإثبات �صفة القوة، وهكذا يف جميع الأ�صماء 
احل�صنى.

االسم الذي یدل على شمول رحمتھ كافة خلقھ

 الذي ال تنفذ مشیئتھ وإرادتھ في ملكھ فلھ مطلق التصرف

 الخیّر والنافع الذي ینعم على خلقھ ویتفضل علیھم
 تعني الصفح عن عباده ویغفر لھم

ج۱: أسماء هللا تعالى غیر محصورة - الدلیل: حدیث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ قال: قال رسول هللا 
صلى هللا علیھ وسلم: (ما قال عبد قط إذا أًابھ ھم وحزن، اللھم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك ناصیتي بیدك 

ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم ھو لك سمیت بھ نفسك أو أنزلتھ في كتابك أو علمتھ أحداً 
من خلقك أو استأثرت بھ في علم الغیب عندك أن تجعل القرآن ربیع قلبي ونور صدري وجالء حزني وذھاب 

ھمي إال ذھب هللا عز وجل ھمھ وأبدلھ مكان حزنھ فرحاً)

قال تعالى: (و� اٍألماء الحسنى فاعدھوھب ھا 
وذروا الذین یلحدون في أسمائھ)

ج۳: دعاء العبادة: اسم هللا السمیع
دعاء المسألة: أن یسأل هللا بھا یارب، یا كریم، یا رحیم

إثبات ما أثبتھ هللا تعالى لنفسھ وما أثبتھ لھ رسولھ من األسماء 
ل الحسنى من غیر تشبیھ وال تعطیل وال تكییف وال تمثی

عدم تسمیة هللا تعالى إال بما سمى بھ نفسھ أو سماه بھ رسولھ
رب إثبات معاني أسماء هللا تعالى، فإن لھا معان مفھومة من لغة الع

إثبات ما دلت علیھ من صفات الكمال
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ي ببع�ص اأ�صماء اهلل تعالى امل�صرتكة التي ل تخت�ص به �صبحانه وتعالى، مثل: العزيز،  يجوز التَّ�َصمِّ
وامللك، والقوي، والكرمي، واحلليم، وال�صميع، والب�صري، ولكن يجب العلم اأن ما اأ�صيف هلل تعالى من 

هذه الأ�صماء فاإنه مو�صوف بكل كمال، بخالف ما اإذا اأ�صيفت للمخلوق، فاإن املخلوق ناق�ص.
تعالى:  وقوله   ،)3({ تعالى: { اهلل  قول  ذلك:  على  يدل  ومما 
�صميع  لي�ص  ولكن  ال�صميع  هو  وجل  عز  واهلل  �صميع  باأنه  يو�صف  فالإن�صان   ،)4({ }
الإن�صان مثل و�صفه �صبحانه وتعالى باأنه �صميع ، قال تعالى: { ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ})5(.

ثانًيا: الأ�سماء امل�سرتكة:

الدرس 
ي باأَ�سماء اهلَل تعالىالثامن ي باأَ�سماء اهلَل تعالىالتَّ�َسمِّ التَّ�َسمِّ ٨

اأ�سماء اهلل تعالى نوعان: 

يحرم ت�صمية غري اهلل تعالى بالأ�صماء التي اخُت�صَّ اهلل بها، مثل: اهلل، والرّب، والرحمن، واخلالق، 
و�ص، وملك الأمالك. اق، واملتكرب، والبارئ، واحَلَكم، والقدُّ والرزَّ

والدليل على ذلك:
قول اهلل تعالى: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پپ   ڀ  ڀ   ڀ    ڀ})١(.    11

ى َمِلَك الأَْمالِك،  ِبيَّ � َقاَل: »اإِنَّ اأَْخَنَع ا�ْصٍم ِعْنَد اهلِل َرُجٌل َت�َصمَّ حديث اأَِبي ُهَرْيَرَة  اأن النَّ    22

»ِمْثُل �َصاَهاْن �َصاْه«)٢(، ومثله قا�صي الق�صاه و�صلطان  �ُصْفَياُن:  َقاَل   ،» َوَجلَّ َعزَّ  اإِل اهلُل  َماِلَك  ل 
ال�صالطي ونحو ذلك لأن فيها �صفات ل تليق ال باهلل تعالى الذي له احلكم املطلق. )ومعنى 

ع(. اأخنع: اأَْو�صَ
   وبناًء على ذلك فيجيب احرتام اأ�صماء اهلل تعالى، والتاأدب معها، وِمن احرتامها:

1 جتنب ت�صمية اأحد با�صم اخت�ص اهلل تعالى به.
2 تغيري ا�صم اأي �صخ�ص ت�صمى ب�صيء من اأ�صماء اهلل تعالى التي اخَت�صَّ اهلل بها.

)١(  �صورة مرمي اآية ٦5. 
« و�صاهان �صاه كلمة فار�صية    )٢(  اأخرجه البخاري برقم )٦٢0٦(، وم�صلم برقم )٢١43(، وهذا لفظه، ولي�ص يف البخاري قوله: »ل مالَك اإِل اهلل َعَزّ وجَلّ

تعني ملك امللوك.
)5(  �صورة ال�صورى اآية ١١. )4(  �صورة يو�صف اآية 50.  )3(  �صورة يو�صف اآية 5١. 

اأوًل: اأ�سماء اخت�ص اهلل بها:
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)١(  نقله ابن القيم يف حتفة املودود باأحكام املولود �ص١١٢.

)٢(  اأخرجه م�صلم برقم )٢١3٢(. 

الأَ�ْصَماء  ا�ْصِتْح�َصان  على  اتَّفُقوا  اهلل:  رحمه  حزٍم  ابُن  قال  م�صتحب،  تعالى  هلل  الأ�صماء  وتعبيد 
ْحَمن، َوَما اأ�صبه َذِلك)١(. امل�صافة اإِلى اهلل، َكعبِداهلل، وعبِدالرَّ

تعبيِد االأ�سماء هلَل

اأحبُّ االأ�سماء اإلى اهلل
ُعَمَر  بِن  عبِداهلِل  على هذا حديث  ليل  والدَّ وعبدالرحمن،  عبداهلل،  اهلل:  اإلى  الأ�صماء  اأحبُّ 

ِبيَّ � قاَل: »اإنَّ اأََحبَّ اأَ�ْصَماِئكْم اإلى اهلِل: َعبُداهلِل وَعبُدالرحمِن«.)٢(  اأن النَّ
و�صبُب كونها اأحبَّ الأ�صماء اإلى اهلل تعالى:

1 ن�صبتها ِلأَجلِّ اأ�صمائه تعالى.
ِتِه هلل تعالى، وُبعِده عن خ�صال الِكرب واخلروج عن الطاعة  ى بها بعبوديَّ 2 اأنها ُت�ْصِعر َمن َت�َصمَّ

كلَّما تفكر يف معنى ا�صِمه.

بالتعاون مع جمموعتك: اذكر ثالثة اأ�صباب تزيد احرتام اأ�صماء اهلل عزَّ وجل. ١

يحرم تعبيد الأ�صماء لغري اهلل تعالى.
مثالمثال  ذلكذلك

وعبُدالأمري،  وعبُداحُل�صي،  علي،  وعبُد  وعبُدامل�صيح،  وعبُدالر�صول،  وعبُدالكعبة،  عبُداحلارث، 
وعبُداملطلب. 

ُحكم تعبيِد االأ�سماء لغير اهلل

تجنب التسمیة بھا
االجتھاد فى تغیر اسم خص یسمى بأسماء هللا

نشر العلم واحترام العلماء
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ويدخل يف ُحكِمها: غالُم اأحمَد، وغالُم الر�صوِل، وُغالم احُل�صي؛ اإذ هي مبعنى عبِد الر�صول وعبِد 
احُل�صي)١(.

والدليل على التحرمي:
 ،)٢({ تعالى:{ اهلل  قول     11
ى، وعبَد الالِت، وعبَد مناة.)3( ْوا اأولَدهم: عبَد الُعزَّ اُر �َصمَّ قال اْبُن َكْي�َصاَن رحمه اهلل: هم الُكفَّ

َدَة لغري اهلل تعالى، فمنهم: ُ الأ�صماَء املعبَّ اأن النبيَّ � كان يغريِّ    22

، وكان ا�صُمه: عبَد َعْمٍرو.)4(   1 عبُدالرحمن بن عوف 
، وكان ا�صُمه: عبَد الكعبة.)5( 2 عبُدالرحمن بن �صمرة 

ى.)٦(   ، وكان ا�صُمه: عبَد الُعزَّ 3 عبُداهلل املزين ذو البجادين 
، وكان ا�صُمه: عبَد �صم�ص.)7( 4 عبُداهلل بن احلارث بن عبداملطلب 

، وكان ا�صُمه: عبَد �صم�ص.)8( 5 عبُداهلل بن اأبي عوف الَبَجلي 
، وكان ا�صُمه: عبَد احلجر.)9( 6 عبُداهلل بن عبد الَمدان احلارثي 

)١0(. ، وكان ا�صُمه: عبَد اجلانِّ 7 عبُداهلل بن �صهاب 

)٢(  �صورة الأعراف اآية ١90. )١(  ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 47٦/١١، وت�صمية املولود لل�صيخ بكر اأبو زيد �ص45.  
)3(  تف�صري البغوي ٢/٢58.

)4( انظر �صحيح البخاري، كتاب الوكالة، باب اإذا وكل امل�صلم حربيًّا يف دار احلرب اأو يف دار الإ�صالم، برقم )٢300(.
)٦( الإ�صابة يف متييز ال�صحابة ١39/4.  )5(  الإ�صابة يف متييز ال�صحابة 4/٢٦٢. 
)8( الإ�صابة يف متييز ال�صحابة ١74/4. )7(  الإ�صابة يف متييز ال�صحابة 4/4٢. 

)١0(  الإ�صابة يف متييز ال�صحابة ١١3/4. )9(  الإ�صابة يف متييز ال�صحابة ١37/4. 

م ال�صرُع التعبيَد لغري اهلل لأ�صباب، منها:  حرَّ
وا بهذه  ِة له، وقد ينطبُع يف نف�ِص الذين َت�َصمَّ َم غرُي اهلل بن�صبة العبوديَّ رك باأن يعظَّ �صدُّ ذريعِة ال�صِّ    11

ا هلل تعالى. دوا له، واتخاذه ِندًّ الأ�صماِء تعظيُم َمن ُعبِّ
نه ذلك ِمن �صورة العبادة لغري اهلل، حتى واإن مل يعبده. ما ت�صمَّ    22

ما فيه من الكذب، اإِذ الِعباُد عباُد اهلل تعالى وحده.    33

الحكمة من تحريم التعبيد لغير اهلل
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اأبيِّ حكم الت�صمي بالأ�صماء الآتية، و�صببه. ٢

ال�سببحكم الت�سمي بهاال�سم

ر وِّ عبداملُ�صَ

عبداحل�صي

عبدالر�صول

عبداملجيد

عبدامللك

عبداحل�صن

ـه تعالى؟ ـه باألسماء التي اختص بها اللَّ ما حكم تسمية غير اللَّ 11

ما معنى تعبيد األسماء هلل؟ 22

33 ما حكم تعبيد األسماء هلل؟

تعبید األسماء �مستحب

حرام

حرام

مستحب

مستحب

حرام

تعبید األسماء �
تعبید األسماء �

یحرم تعبید األسماء لغیر هللا
یحرم تعبید األسماء لغیر هللا

یحرم تعبید األسماء لغیر هللا

حرام

أي إضافة لفظ عبد اسم من أسماء هللا الحسنى لیصبح 
االسم عبد هللا أو عبد الجلیل أو غیرھا 

مستحب

https://hulul.online/


الوحـدة الثالثةالوحـدة الثالثة
نِّ ِباهلل تعالى نِّ ِباهلل تعالىالظَّ الظَّ
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نِّ ِباهلل تعالى نِّ ِباهلل تعالىُح�سُن الظَّ ُح�سُن الظَّ الدرس 
التاسع

نِّ ِباهلل تعالى: جميل االعتقاد باهلل تعالى  وب�سرعه وح�سن تدبريه وتوقع اخلري من عنده  ُح�سُن الظَّ
والثقة بف�سله ووعده.

نِّ ِباهلل تعالى المراد بح�سن الظَّ

٩

نِّ ِباهلل تعالى اأمثلة ُح�ْسن الظَّ
املثال املجال

اأن اهلل مل ياأمر ب�سيء اإال ملا فيه من احلكمة وامل�سلحة،
ومل ينه عن �سيء اإال ملا فيه من امل�سرة واملف�سدة.

االأحكام ال�سرعية.

واالإنفاق،  للطاعة  �سبٌب  والغنى  ال�سحة  اهلل  تقدير  اأن 
وابتالء للعبد لي�سكر وي�ساأل ربه دوام النعمة، واأن تقدير 
ال�سحة  ربه  وي�ساأل  لي�سرب  للعبد  ابتالء  واملر�ض؛  الفقر 
االآخرة  يف  يعو�سه  اأو  ويغنيه،  �سي�سفيه  اهلل  واأن  والغنى، 

على �سربه، ويكفر �سيئاته.

 االأحكام الكونية القدرية.

اأن اهلل تعالى �سادق يف وعده، واأن لهم الن�سر والتمكني 
اإذا عملوا باأ�سبابه، واإن تاأخر ذلك فب�سبب تق�سري امل�سلمني 

يف عمل االأ�سباب املو�سلة اإليه.

يف وعده للموؤمنني يف الدنيا بالن�سر 
والتمكني.
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نِّ ِباهلل تعالى: واجٌب. ُح�سُن الظَّ
ِبيُّ �: »َيُقوُل اهلُل َتَعاَلى: اأََنا ِعْنَد َظنِّ َعْبِدي ِبي، َواأََنا َمَعُه  َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة  َقاَل: َقاَل النَّ

ا فله«. )2( اإَِذا َذَكَرِن«.)1(، ويف رواية: »اأنا عند ظّن عبدي بي، اإن ظّن بي خرًيا فله، واإن ظن بي �سرًّ

نِّ ِباهلل تعالى حكم ُح�ْسِن الظَّ

)2( اأخرجه اأحمد، برقم )9076(. )1(  اأخرجه البخاري برقم )7405(، وم�سلم برقم )2675(. 

واأنه  باجلنة،  لهم  وعده  يف  �سادق  تعالى  اهلل  اأن 
�سيدخلهم اجلنة برحمته.

يف وعده للموؤمنني يف االآخرة بالفوز 
باجلنة والنجاة من النار.

اأن اهلل تعالى يخذلهم يف الدنيا، وين�سر امل�سلمني عليهم. يف وعيده للكافرين يف الدنيا.

اأن اهلل تعالى يجازيهم يف االآخرة على �سوء اأعمالهم. يف وعيده للكافرين يف االآخرة.

اأنه يجيب دعوتهم ويغيثهم، واأنه اإذا مل ي�ستجب لهم يف 
العاجل فاإنه ي�ستجيب لهم يف االآجل، اأو يعو�سهم ثواًبا 

يف االآخرة، اأو اأنهم مل يعملوا باأ�سباب االإجابة.

يف اإجابة دعاء الداعني، واإغاثة 
امل�ستغيثني.

بالتعاون مع جمموعتك: اذكر ثالثة اأمثلة اأخرى على ح�سن الظن باهلل تعالى.

بالتعاون مع جمموعتك: ا�ستنبط من احلديث ال�سابق ثالث فوائد:
.............................................................................................  1

.............................................................................................  2

.............................................................................................  3

1

2

هللا سبحانھ وتعالى غني عن عباده وھم محتاجون الیھ
ده نعم هللا یجب ان تصرف فیما یرضي هللا وح

نصرة الدین
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اأوجب اهلل تعالى ُح�سَن الظن به الأمور، منها:
11 اأن ذلك من كمال االأدب مع اهلل تعالى.

22  اأنه يدلُّ على معرفٍة باهلل تعالى واأ�سمائه و�سفاته وقدرته.
33  اأنه يدعو العبد اإلى التفاوؤل؛ ملا يرجوه من ربه، ب�سبب ح�سن ظنه به تعالى.

44  اأنه �سبٌب ملحبة اهلل تعالى للعبِد.
�سا بق�ساء اهلل وقدره. 55  اأنه �سبٌب للرِّ

66  اأنه �سبٌب لتعلق العبد بربه، ودوام ِذكره، ودعائه باأ�سمائه احل�سنى.

نِّ ِباهلل تعالى الحكمة من وجوِب ُح�ْسِن الظَّ

نِّ باهلل تعالى تتلخ�ض فيما يلي: االأ�سباُب املعينُة على ُح�سِن الظَّ
11  معرفة اهلل تعالى باأ�سمائه و�سفاته.

22  قوة االإميان بفعل الطاعات وترك املحرمات.
33  جتنُب ُخطواِت ال�سيطاِن، واحلذُر ِمن َو�ساو�ِسِه.

44  ال�سرب، وقوة اليقني.

نِّ ِباهلل تعالى اأ�سباُب ح�سِن الظَّ

نِّ ِباهلل تعالى ُد فيها ح�سُن الظَّ اأحواٌل يتاأكَّ

)1(  �سورة اآل عمران اآية 173.
)2(  اأخرجه م�سلم برقم )2877(.

يجب على املوؤمن اأن يح�سن ظنه بربه تعالى يف جميع االأحوال، واأن يدفع عنه و�ساو�ض ال�سيطان 
التي تدفعه الإ�ساءة الظن بربه، وِمن االأحوال التي يتاأكد فيها اإح�سان الظن باهلل تعالى ما يلي:

اأ  عند َتَكاُلِب الأعداء، قال اهلل تعالى:{ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب})1(.  
اِريِّ  قال: �سمعُت َر�ُسوَل اهلِل � قبل  ب  عند الحت�ضار، فعن َجاِبِر بن عبد اهلِل االأَْن�سَ

   .)2(» نِّ ِباهلِل عزَّ وجلَّ وَتنَّ اأحُدكم اإالَّ وهو ُيْح�ِسُن الظَّ اٍم يقول: »اَل مَيُ َمْوِتِه ِبَثالَثِة اأَيَّ
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ما معنى حسن الظن باهلل؟ مع التمثيل. 11

ما احلكمة من وجوب حسن الظن باهلل تعالى؟ 22

اذكر األسباب املعينة على حسن الظن باهلل. 33

اذكر بعض األحوال التي يتأكد فيها حسن الظن باهلل تعالى. 44

ده ج۱: ھو جمیل االعتقاد با� تعالى وبشرعھ وحسن تدبیره وتوقع الخیر من عنده والثقة بفضلھ ووع
مثال: أن هللا لم یأمر بشيء إال لما فیھ من الحكمة والمصلحة، ولم ینھ عن شيء إال فیھ من المضرة والمفسدة

: ج۲: ألمور منھا
أن ذلك من كمال األدب مع هللا تعالى - أنھ یدل على معرفة با� تعالى وأسمائھ وصفاتھ وقدرتھ - أنھ یدعو العبد إلى 

التفاؤل لما یرجوه من ربھ - أنھ سبب لمحبة هللا تعالى للعبد

ج۳: معرفة هللا تعالى بأسمائھ وصفاتھ
ت قوة اإلیمان بفعل الطاعات وترك المحرما
تجنب خطوات الشیطان والحذر من وساوسھ

الصبر وقوة الیقین

عند تكالب األعداء - عند االحتضار
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نِّ ِباهلَل تعالى نِّ ِباهلَل تعالى�ُسوُء الظَّ �ُسوُء الظَّ 1٠ الدرس 
العاشر

ا يف اأمٍر ِمَن االأمور التي حت�سل له. نِّ ِباهلل تعالى: اأن يظنَّ االإن�سان باهلل �َسرًّ �ُسوُء الظَّ

نِّ ِباهلل تعالى المراد ب�ُسوء الظَّ

نِّ ِباهلل تعالى اأمثلة �ُسوِء الظَّ

املثال املجال

اأن اهلل تعالى اأمر باأ�سياء ونهى عن اأ�سياء عبًثا لغري
م�سلحة وال لدفع مف�سدة. االأحكام ال�سرعية.

اأن اهلل قدرها لغري حكمة وال م�سلحة. االأحكام الكونية القدرية.

اأن اهلل خملف وعده لعباده، واأنه قد ال ين�سرهم.
بالن�سر  الدنيا  للموؤمنني يف  وعده  يف 

والتمكني.

اأن اهلل تعالى قد يخلف وعده لعباده باجلنة، واأنه قد 
ال يدخلهم اإياها.

بالفوز  االآخرة  يف  للموؤمنني  وعده  يف 
باجلنة.

اأن اهلل تعالى ال يخذلهم يف الدنيا، وال ين�سر امل�سلمني
عليهم. يف وعيده للكافرين يف الدنيا.

اأن اهلل تعالى قد ال يجازيهم يف االآخرة على �سوء اأعمالهم. يف وعيده للكافرين يف االآخرة.

اأن اهلل تعالى ال ي�ستجيب دعاءهم، وال يغيثهم. يف اإجابة دعاء الداعني، واإغاثة 
امل�ستغيثني.
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بالتعاون مع جمموعتك: اذكر ثالثة اأمثلة اأخرى على �سوء الظن باهلل جلَّ وعال. 1

نِّ ِباهلل تعالى حكم �ُسوِء الظَّ
نِّ ِباهلل تعالى نوعان: �ُسوُء الظَّ

م، ينق�ص كمال التوحيد الواجب، مثل: النوع الأول: حمرَّ
 َمن راأى رجاًل �ساحًلا اأُ�سيَب مب�سيبٍة فقال: فالٌن ال ي�ستحقُّ هذا. 

 َمن راأى غنيًّا فاجًرا فقاَل: فالٌن ال ي�ستحقُّ هذه االأموال.
والدليل على حترميه: قول اهلل تعالى:{  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ})1(، فجعل اهلل 

تعالى �سوَء الظنِّ به ِمن خ�سال اجلاهلية، والت�سبُّه باأهل اجلاهلية يف ِخ�سالهم املذمومة 
م. حمرَّ

ِة، مثل: ظنِّ املنافقني وامل�سركني اأن اهلل تعالى ال ين�سُر  النوع الثاين: ُكفٌر ينايف التوحيد بالُكلِّيَّ
ين �سينتهي ولن تقوَم له قائمٌة. ر�سوَله �، واأن هذا الدِّ

قال اهلل تعالى: {
.)2({

)3( �سورة البقرة اآية 268. )2(  �سورة الفتح اآية 6.   )1(  �سورة اآل عمران اآية 154. 

نِّ ِباهلل تعالى اأ�سباُب �سوِء الظَّ
يُة اإلى �سوء الظن ِباهلل تعالى تتلخ�ض فيما يلي: االأ�سباُب املوؤدِّ

11  اجلهُل باهلل تعالى واأ�سماِئه و�سفاِته.  

22  �سعُف االإميان برتك الطاعات وفعل املحرمات.

} تعالى:  اهلل  قال  وتخويِفه،  وَو�ساو�ِسِه  ال�سيطان  ُخطوات  باُع  اتِّ   33

.)3({
44  �سعُف ال�سرب، وِقلَُّة اليقني.

ودي الصحة والغنى ھي بسبب نجاحي في الحیاة ومجھ
رة النجاح باالختبار من المذاك

سندخل الجنة ألن قلوبنا بیضاء دون عمل للجنة
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بالتعاون مع جمموعتك: قارن بني نتائج ح�سن الظن باهلل تعالى و�سوء الظن به 

يف االأحوال االآتية:

نتائج �سوء الظن باهلل تعاىل نتائج ح�سن الظن باهلل تعاىلاحلال

عند قلة املال

عند وقوع م�سيبة

عند االإخفاق يف االختبار

عند االإ�سابة مبر�ض

2

ما املراد بسوء الظن باهلل؟  11

22 مثِّل بثالثة أمثلة على سوء الظن باهلل عزَّ وجل. 

متى يكون سوء الظن باهلل كفًرا يخرج من ملة اإلسالم؟ 33

44 مثِّل لسوء الظن باهلل احملرم.

التسخط وعدم الصبرالصبر واالحتساب

عد الرضا بالقضاء والقدرالیقین بأن هللا سیعوضھ

یظن با� بأنھ لن یشفیھلدیھ الیقین بأن هللا ھو الشافي

ندب حظھ على ضیق عیشھالیقین بأن هللا سیغنیھ من فضلھ

االعتماد على هللا في جمیع األمور الدینیة والدنیویة

رم ج۲: أن العبد ان هللا أن یرزقھ حكمھا مح
ر أن یظن العبد أن هللا لن ینص المؤمنین وحكمھا كف

أن یظن العبد أن الدین سینتھي ولن تقوم لھ قائمة وحكمھ كفر

عندما یظن أن هللا لن ینصر 
اإلسالم والمؤمنین

من رأى رجالً صالحاً أصیب بمصیبة، فقال: فالن ال یستحق ھذا
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الأمُن ِمن مكِر اهلَل والقنوط من رحمتهالأمُن ِمن مكِر اهلَل والقنوط من رحمته
الدرس
الحادي

عشر
١١

املراد مبكر اهلل عز وجل

الأمن ِمن مكر اهلل عز وجل

اأاأ

بب

عم اإذا ع�صى، واإمالوؤه له حتى ُينِزل به اهلل عز وجل العقوبة. ا�صتدراج اهلل العبد بالنِّ
قال الإمام حممد بن عبد الوهاب رحمه اهلل: مكر اهلل هو اأنه اإذا ع�صاه واأغ�صبه اأنعم عليه 

باأ�صياء يظن اأنها من ر�صاه عليه.اهـ

ا�صتمرار العا�صي يف مع�صيته، اأو الكافر يف كفره، وا�صتزادته من �صالله، اغرتاًرا بنعم اهلل 
عليه، َظانًّا اأن اهلل ل يعاقبه يف الدنيا، ول يف الآخرة.

بالتعاون مع زميلك: ما الفرق بني الأمن من مكر اهلل وح�صن الظن باهلل؟
١

اأول: الأمن من مكر اهلل

حكم الأمن ِمن مكر اهلل
الأمن من مكر اهلل تعالى حرام وكبرية من كبائر الذنوب، والدليل على هذا قول اهلل تعالى: 
يف  اخل�صارة  ي�صمل  })1( وهذا  ڍ  ڇ   ڇ     ڇ   ڇ     چ     چ   چچ   ڃ    ڃ     }

الدنيا والآخرة.
ِكًئا، َفَدَخَل َعَلْيِه َرُجٌل َفَقاَل: َما الَكَباِئُر؟  ا�ٍس  اأَنَّ َر�ُصوَل اهلِل � َكاَن ُمتَّ وعن عبداهلل بِن َعبَّ

ْرُك ِباهلِل، َوالإَِيا�ُس ِمْن َرْوِح اهلِل، َوالأَْمُن ِمْن َمْكِر اهلِل، َوَهَذا اأَْكَبُ الَكَباِئِر«.)2(. َفَقاَل: »ال�صِّ
)1(  �صورة الأعراف اآية 99. 

)2(  اأخرجه ابن اأبي حامت يف تف�صريه 931/3)5201(، وح�صنه ال�صيوطي يف الدر املنثور يف التف�صري باملاأثور 502/2، وال�صيخ �صليمان بن عبداهلل يف تي�صري 
العزيز احلميد �س 439.

حسن الظن با�: جمیل االعتقاد با� تعالى وبشرعھ وحسن 
تدبیره وتوقع الخیر من عند والثقة بفضلھ ووعده

بینما األمن من مكر هللا: استمرار العاصي في معصیتھ أو الكافر في كفره 
ظاناً أن هللا ال یعاقبھ في الدنیا وال في اآلخرة
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اإقامته على مع�صيته، وا�صتمراره فيما  بالنعم مع  له  ا�صتدراج اهلل  اأن يحذر من  امل�صلم  على 
ْنَيا َعَلى  ْيَت اهلَل ُيْعِطي اْلَعْبَد ِمَن الدُّ ِبيَّ � َقاَل: »اإَِذا َراأَ ُي�صخطه، فَعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر  اأن النَّ

ا ُهَو ا�ْصِتْدَراٌج، ُثمَّ َتال َر�ُصوُل اهلِل �: { َ ، َفاإِنَّ يِه َما ُيِحبُّ َمَعا�صِ
.)3( )2(»{ 

الحذر ِمن ال�ستدراج

وقد ورد عن جماعة من ال�صحابة  التاأكيد على اأنه من الكبائر، قال َعْبُداهلِل ْبُن عبا�ٍس 
: اأَْكَبُ الَكَباِئِر: الإِ�ْصَراُك ِباهلِل، َوالَياأْ�ُس ِمْن َرْوِح اهلِل، والأَْمُن ِمْن َمْكِر اهلِل.)1(

)1(  اأخرجه الطباين يف املعجم الكبري 253/12، والبيهقي يف �صعب الإميان 462/1)287(، وابن املنذر يف تف�صريه 672/2)1671(، قال الهيثمي يف جممع 
، واإ�صناده ح�صن. باينُّ الزوائد 116/7: اأخرجه الَطّ

)2(  �صورة الأنعام اآية 44.
)3(  اأخرجه اأحمد برقم )17311(.

َجاِء من رحمة اهلل، وا�صتبعاد فَرج اهلل وعطائه.  الياأ�ُس هو: اْنِقَطاُع الرَّ
ُة الياأ�ِس ومنتهاه.  والُقنوُط هو: �ِصدَّ

قال الإمام حممد بن عبدالوهاب رحمه اهلل: القنوط باأن يعتقد باأن اهلل ل يغفر له اإما بكونه اإذا تاب 
ل يقبل توبته، واإما اأن يقول: نف�صه ل تطاوعه على التوبة بل هو مغلوب معها، فهو يياأ�س من توبة نف�صه.اهـ

ثانًيا: الياأ�س والقنوط من رحمة اهلل 

الِحكمة ِمن تحريم الأمِن ِمن َمكِر اهلل
يحرم الأمن ِمن مكر اهلل تعالى؛ ملا فيه من املفا�صد، ومنها:

ته. ته وَجبوته وِعزَّ ١١ اإ�صاءُة الأدِب مَع اهلل تعالى، واجلهل به وباأ�صمائه و�صفاته، كُقدرته وقوَّ
مات. 22 التفريُط يف حق اهلل تعالى برتِك اأداء الواجبات، وال�صتمراِر يف فعل املحرَّ

جاء  ط يف اخلوف ِمن اهلل تعالى، وغاَل يف الرَّ 33 التق�صري يف ركنني ِمن اأركان الِعبادة: حيث فرَّ
جاء. فخرج به عن احلدِّ امل�صروع، وبهذا يرتك العتدال الواجب بني اخلوف والرَّ

44 الغرور والثقة الزائدة بالنف�س، والُعجب بها.
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الجمع بين الخوف والرجاء
يجب على املوؤمن اأن يجمع بني اخلوف من اهلل تعالى، ورجاء رحمته، وبهذا ي�صل اإلى درجة العتدال 
يف اخلوف والرجاء، فال يغلب عليه اخلوف فيياأ�س ِمن رحمة اهلل، ول يغلب عليه الرجاء فياأمن ِمن 

مكر اهلل، قال اهلل تعالى:{ې  ې     ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  
ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئېئ })3(.

)2( اأخرجه البزار )ك�صف الأ�صتار عن زوائد البزار 71/1)106((. )1( �صورة احلجر اآية 56. 
)3( �صورة احلجر اآية 56.

ـه؟  ١١ ما املراد مبكر اللَّ

ـه؟ 22 ما معنى األمن من مكر اللَّ

ـه تعالى؟  33 ما حكم األمن من مكر اللَّ

ـه تعالى، وما حكمه؟ مع الدليل. 44 ما معنى القنوط من رحمة اللَّ

٥٥ ما الواجب على املسلم فعله حتى اليكون من القانطني؟

القنوط من رحمة اهلل تعالى حرام وكبرية من كبائر الذنوب، والدليل على هذا قول اهلل تعالى 
يف ق�صة اإبراهيم ‹: {ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ})1(.وعن عبداهلل بِن 
ْرُك ِباهلِل، َوالإِيا�ُس ِمْن روِح اهلِل،  ا�ٍس  اأَنَّ َرُجاًل َقاَل: َيا َر�ُصوَل اهلِل! َما الَكَباِئُر؟ َقاَل: »ال�صِّ َعبَّ

َوالُقُنوُط ِمْن َرْحَمِة اهلِل«.)2(  

حكم الُقنوط من رحمة اهلل

استدراج هللا العبد بالنعم إذا عصى، وإمالؤه لھ حتى ینزل بھ هللا عز 
وجل العقوبة

استمرار العاصي في معصیتھ أو الكافر في كفره ظاناً أن 
هللا ال یعاقبھ في الدنیا وال في اآلخرة
حرام وكبیرة كم كبائر الذنوب

ج٤: ھو شدة الیأس ومنتھاه وھو حرام وكبیرة من كبائر الذنوب - قال تعالى: (قال ومن یقنط من 
رحمة ربھ إال الضالون)

یجب على المؤمن أن یجمع بین الخوف من هللا تعالى ورجاء 
رحمتھ وبھذا یصل إلى درجة االعتدال في الخوف والرجاء
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اعة الم�شروعة والممنوعة١٢ اعة الم�شروعة والممنوعةالطَّ الطَّ

اعُة: �صد املع�صية، ومعناها امتثال الأمر واجتناب النهي. الطَّ
اعِة المراد بالطَّ

الدرس 
الثاني
عشر

اأنواع الطاعة

الطاعة الم�شروعة

الطاعة ال�صركيةالطاعة املطلقة الطاعة املحرمةالطاعة املقيدة

الطاعة الممنوعة

)٣(  �صورة الن�صاء اآية 80.  )2( �صورة الأحزاب اآية ٣6.  )1( �صورة الأنفال اآية 1.  

تنق�صم الطاعة امل�صروعة اإلى ق�صمني:

الق�سم الأول:  الطاعة املطلقة:
وهي طاعة اهلل ور�صوله: وتعني ال�صتجابة والنقياد لأمر اهلل تعالى، واأمر ر�صوله  � والت�صليم 
والر�صى بذلك الأمر دون تردد اأو جدال، فهي طاعة مطلقة، ل يحل ملوؤمن اأن يفرط فيها، دلَّ على 

ذلك اآيات كثرية منها:

.)1( چ ١١  قول اهلل تعالى: چ

٢٢  قول اهلل تعالى: چ

چ)2(.
وطاعة الر�صول � من طاعة اهلل،  قال اهلل تعالى: { 

 .)٣({

اأوًل: الـطـاعــة الم�شروعة
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الق�سم الثاين:  الطاعة املقيدة:

وهي الطاعة التابعة لطاعة اهلل ور�صوله �، حيث يتبع طاعَة اهلل عّز وجّل، وطاعَة ر�صوله � 
طاعة من اأمرنا اهلل ور�صوله بطاعته مثل:

تعالى: { اهلل  قال  الأمر،  ١١  طاعة ويل 

ال�صريفني ملك  ال�صعودية هو خادم احلرمني  العربية  })1(، وويل الأمر يف اململكة 
اململكة العربية ال�صعودية -يحفظه اهلل-.

وعن اأبي هريرة � اأن ر�صول اهلل � قال: »من اأطاعني فقد اأطاع اهلل، ومن ع�صاين 
فقد ع�صى اهلل، ومن ُيِطِع الأمري فقد اأطاعني، ومن َيْع�صِ الأمري فقد ع�صاين«)2(.

٢٢  طاعة الوالدين وهي من الإح�صان اإليهما، قال اهلل تعالى:{  })٣(.
�: »ل يحل للمراأة اأن ت�صوم وزوجها �صاهٌد اإل باإذنه ول  ٣٣  طاعة الزوجة لزوجها: قال 

تاأذن يف بيته اإل باإذنه«)٤(.  
الزوج اأمر  فاإن  اأن ل تكون يف مع�صية  اهلل،  التابعة لطاعة اهلل ور�صوله  الطاعة  وي�صرتط يف    
 اأو الوالد مثاًل مبع�صية فال يحل اأن يطاع يف املع�صية، قال اهلل تعالى: {ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ
ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ     

ڻ  ۀ   ۀ  ہ ہ})٥(، وقال �: »اإمنا الطاعة يف املعروف«)6(.

)1( �صورة الن�صاء اآية ٥9.                 )2(  اأخرجه البخاري برقم: )29٥7(،  وم�صلم برقم: )18٣٥(.
)٣( �صورة الإ�صراء اآية 2٣.               )٤( رواه البخاري برقم: )٥19٥(، وم�صلم برقم: )1026(.

)٥( �صورة لقمان اآية 1٥.                  )6( اأخرجه البخاري برقم: )71٤٥(، وم�صلم برقم: )٤871(.

العربية  اململكة  للحكم يف  النظام اال�سا�سي  ال�ساد�سة من  املادة 
ال�سعودية  العربية  اململكة  ملك  املواطنون  "يبايع  ال�سعودية: 
وعلى  ر�سوله،  و�سنة  تعالى،  الله  كتاب  على  الله-  -يحفظه 

واملكره". واملن�سط  والي�رس  الع�رس  والطاعة يف  ال�سمع 
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بالتعاون مع جمموعتك: اذكر خم�ص فوائد لطاعة اهلل عزَّ وجلَّ وطاعة ر�صوله �
وويل الأمر -يحفظه اهلل- تعود على امل�صلم وجمتمعه.

١

تعالى،  اهلل  اأحكاِم  تغيري  يف  النا�ِص  ِمَن  اأحٍد  طاعُة  ومعناها:  الت�صريع،  يف  الطاعة  ى:  وت�صمَّ
م اهلل، وحترمِي َما اأحلَّ اهلل. بتحليِل ما َحرَّ

اإباحة  اأو  نا،  اإباحة الزِّ اأو يف  اإ�صقاط وجوِب �صالٍة ِمَن ال�صلوات اخلم�ص،  مثالها: الطاعة يف 
با. اخلمر، اأو اإباحة الرِّ

حكمها: �ِصرٌك اأكرب خمرج ِمن ِملَّة الإ�صالم؛ لأنها اتخاذ �صريك مع اهلل تعالى يف الت�صريع، قال 
})1(، وعن عدي بن حامت  اأنه �صمع النبي � يقراأ  اهلل تعالى: {
ُموَنُه،  ُموَن ما اأََحلَّ اهلُل َفُتَحرِّ الآية ال�صابقة، فقال للنبي �: اإنا َل�ْصَنا َنْعُبُدُهْم، فقاَل: »اأََلْي�َص ُيَحرِّ

َم اهلُل َفَت�ْصَتِحلُّوَنُه؟!«، قلت: َبَلى. قال: »َفِتْلَك ِعَباَدُتُهْم« )2(. َوُيِحلُّوَن ما َحرَّ

ثانًيا: الطاعة الممنوعة

ركيَّة الق�سم الأول:  الطاعة ال�سِّ

وهي طاعة غري اهلل فيما خالف ال�صرع، وهي على ق�صمني:

)1( �صورة الأنعام اآية 121.
)2( اأخرجه الرتمذي برقم )٣09٥(.

وهي الطاعة يف مع�صيِة اهلل تعالى.
با. مثالها: طاعة اأحٍد يف �صرب اخلمر، اأو يف ِفعل الفاح�صة، اأو يف اأكل الرِّ

رك الأكرب. ُل اإلى درجِة ال�صِّ حكمها: حرام، ولكنها ل ت�صِ

مة الق�سم الثاين:  الطاعة املحرَّ

تحقیق الفوز والفالح والدخول فى رحمة هللا
ر تھذیب اخالق افراد المجتمع وإبعادھم عن الش

ر الفوز بأمن هللا من یوم الفزع االكب
انتشار الود والرحمة والتكافل بین المجتمع

تحقیق البركة في الرزق والمال
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ما املراد بالطاعة؟  ١١

اذكر أنواع الطاعة.  ٢٢

ما الطاعة املطلقة؟ وملن تكون؟ مع الدليل. ٣٣

44 اذكر ثالثة أمثلة على طاعة َمن طاَعُته تابعة لطاعة اهلل ورسوله �، 

مع الدليل.

٥٥ ما حكم الطاعة في حتليل احلرام وحترمي احلالل؟ مع الدليل. 

ركيَّة ح�صب اجلدول الآتي: مة والطاعة ال�صِّ قارن بني الطاعة املحرَّ

دليلهاتعريفها

مة الطاعة املحرَّ

ركيَّة الطاعة ال�سِّ

٢

الطاعة في معصیة هللا

(وإن أطعتموھم إنكمالطاعة في التشریع
لمشركون)

ھي امتثال األمر واجتناب النھي

الطاعة المشروعة - الطاعة الممنوعة

ج۳: ھي طاعة هللا ورسولھ وتعني االستجابة ألمر هللا تعالى 
وأمر رسولھ الكریم والتسلیم والرضى بذلك األمر دون تردد 

دال أو ج
قال تعالى: (وأطیعوا هللا ورسولھ إن كنتم مؤمنین)

ج٤: طاعة ولي األمر، قال تعالى: (یا أیھا الذین آمنوا أطیعوا هللا وأطیعوا الرسول 
وأولي األمر منكم)

طاعة الوالدین وھي من اإلحسان إلیھما، قال تعالى: (وبالوالدین إحساناً)
طاعة الزوجة لزوجھا، قال رسول هللا: (إنما الطاعة في المعروف)

حرام لكنھا ال تصل إلى درجة الشرك األكبر
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التحاكم اإلى �سرِع اهلل تعالىالتحاكم اإلى �سرِع اهلل تعالى١٣ الدرس 
الثالث
عشر

المراد بتحكيم �سرع اهلل
اأن ُيجعل �صرع اهلل َحَكًما يف �صوؤون احلياة كلها، واأن ُيرجع اإليه عند النزاع والتخا�صم.

املادة ال�سابعة من النظام اال�سا�سي للحكم يف اململكة العربية ال�سعودية، تن�ّص على:
"ي�ستمد احلكم يف اململكة العربية ال�سعودية �سلطته من كتاب الله تعالى، و�سنة ر�سوله، 

وهما احلاكمان على هذا النظام وجميع اأنظمة الدولة".
اإ�ساءة

قال اهلل تعالى: { })٣(، 
بالتعاون مع جمموعتك: ا�صتنبط من الآية اأهمية حتكيم ال�صريعة.

)٣( �صورة املائدة اآية ٥0.     )2( �صورة ال�صورى اآية 10.  )1( �صورة الن�صاء اآية 10٥. 

١

وجوُب التَّحاُكم اإلى �سرع اهلل
اأنزل اهلل �صريعته ليعمل بها النا�ص يف جميع حياتهم ويتحاكموا اإليها يف جميع ق�صاياهم، وقد 

فر�ص اهلل تعالى احلكم ب�صريعته، واأوجب ذلك على عباده، وجعله الغاية من تنزيل الكتاب. 

فقال �صبحانه: چ ې  ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ         وئ  ۇئۇئ  چ)١(.
وقال �صبحانه: چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئېئ     چ)٢(.

ولأن دين اهلل الإ�صالم نا�صخ جلميع الأديان ومهيمن على جميع الكتب املنزلة ولأنه منزل من اهلل تعالى 

العامل مبا ي�صلح لعباده ولأنه �صالح لكل زمان ومكان فقد وجب التحاكم اإلى هذا ال�صرع املطهر. 

تقدیم المجتمع بانتشار المحبة واأللفة بین الناس - حفظ األنفس واألموال واألعراض - زیادة اإلنتاج والنمو 
االقتصادي - القضاء على البطالة
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63 )2( تي�صري الكرمي الرحمن ال�صعدي)�ص70٣(. )1(  �صورة ال�صورى اآية 21. 

التحليل والتحريم حق اهلل تعالى
التَّحليُل والتحرمُي هو حقيقة الت�صريع، وهو حقٌّ خا�صٌّ هلل تعالى ل يجوز اأن ُيْجَعل لغريه، وهو 

ِة اهلِل على عباِده، وطاعُة العباِد هلِل فيه هو مقت�صى توحيِد الألوهيَّة. مقت�صى ربوبيَّ
قــال   .)1({ ۆۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے  {ھ   تعالى:  اهلل  قال 
الـ�صـيـخ الـ�صـعـدي: اأي من ال�صرك والبدع وحترمي ما اأحل اهلل، وحتليل ما حّرم اهلل ونحو ذلك، 

مما اقت�صته اأهواوؤهم)2( .

متّيزت بالدنا اململكة العربية ال�صعودية بوجود املحاكم ال�صرعية التي حتكم ب�صرع 
اهلل، حتاور مع زمالئك عن اآثار هذه النعمة على الأفراد واملجتمع. ٢

١  حتقيق التوحيد، باإفراد اهلل تعالى بالطاعة، ومتام ال�صت�صالم له.
٢  حتقيق املتابعة لر�سول اهلل �، بطاعته فيما جاء به من ربه جلَّ وعال.

٣  حتقيق العدل والإن�ساف، ومنع الظلم والتعدي.
4  حتقيق الأمن، واملحافظة على املمتلكات العامة واخلا�صة.

٥  الوقاية من اجلرمية والغلو، حماية للمجتمع، و�صيانة لالأنف�ص، والأعرا�ص.
6  اإ�سالح الفرد واملجتمع يف جميع �صوؤون احلياة.

٧ املنع من الرذيلة و�صيانة الأخالق.
٨ ب�سط الأرزاق يف الأر�ص.

نتائج التحاكم اإلى �سرع اهلل
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اذكر ثالثة من الأ�صرار التي تعود على الفرد واملجتمع ب�صبب عدم حتكيم �صرع 
اهلل تعالى.

٣

ما املراد بتحكيم شرع اهلل؟ ١١

ـه. اذكر ثالثة أمور تدل على أهمية حتكيم شرع اللَّ ٢٢

ـه صاحلة لكل زمان ومكان؟ ح كيف كانت شريعة اللَّ وضِّ ٣٣

ـه؟ مع الدليل. ما ُحكُم التحاكم إلى شرع اللَّ 44

م ضیاع الحقوق بین الناس وانتشار الظل
س ضیاع المال واألوالد واألعراض واألنف

تأخر المجتمع وانتشار الفوضى

أن یجعل شرع هللا حكماً في شؤون الحیاة كلھا، وأن یرجع 
إلیھ عند النواع والتخاصم

ان تحكیم الشریعة مرتبط بتوحید الربوبیة
ان تحكیم الشریعة مرتبط بتوحید االلوھیة

النھا من عند هللا للعالم بجمیع أحوال عباده

ن حكمھ واجب على جمیع المسلمی
قال تعالى: (احكم بینھم بما أنزل هللا وال تتبع أھواءھم عما جاءك من الحق)
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لزوم الجماعة وذم الفرقةلزوم الجماعة وذم الفرقة١4

لزوم الجماعة

الدرس 
الرابع
عشر

املعنى: هو الجتماع على ال�صمع والطاعة لويل الأمر، وهو يف بالدنا اململكة العربية ال�صعودية ملك 
اململكة العربية ال�صعودية خادم احلرمني ال�صريفني -يحفظه اهلل-.

وقد وردت يف كتاب اهلل اآيات تاأمر املوؤمنني وحتثهم على لزوم اجلماعة والئتالف وتنهاهم عن 
الفرقة والختالف، منها قوله تعالى: چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ چ)١(، وقوله تعالى:

چہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ چ )٢(.
 : »اإن اهلل  كما ورد يف ال�صنة ما يدل على وجوب لزوم اجلماعة وذم الفرقة ومن ذلك قوله 

ير�صى لكم ثالثا: »وذكر منها« واأن تعت�صموا بحبل اهلل جميعا ول تفرقوا«)٣(.
 »ثالث ل يغل عليهن �صدر م�صلم: »وذكر منها« ولزوم جماعة امل�صلمني؛ فاإن دعوتهم  وقوله 

حتيط ِمن ورائهم«)٤(، ومعنى ليغل عليهن �صدر م�صلم، اأي: ليبقى يف �صدره حقد و�صغينة.
ِمَن  َخَرَج  َمْن  ُه  َفاإِنَّ  ْ رِبِ َفْلَي�صْ �َصْيًئا  اأَِمرِيِه  ِمْن  َكِرَه  »َمْن  َقاَل:    النَّبي  َعِن    ا�ٍص  َعبَّ اْبِن  وَعِن 

ا«)6(. َماَعَة �ِصرْبً ًة«)٥(، وجاء يف رواية »َمْن َفاَرَق اجَلْ ا َماَت ِميَتًة َجاِهِليَّ ْلَطاِن �ِصرْبً ال�صُّ

)٣( رواه مسلم برقم: ١٧١٥.  )2(  سورة آل عمران:١٠٥.  )١(  سورة آل عمران:١٠٣.     
)٦( رواه البخاري:٧٠٥4، ومسلم ١849. )4( رواه ابن ماجة برقم: 2٣٦ وأحمد برقم: )22٥/٣( )١٣٣٧4(.          )٥( رواه البخاري ٧٠٥٣. 

)٧(  سورة النساء آية: ٥9.

وجوب طاعة ولي االأمر
طاعة ويل الأمر خادم احلرمني ال�سريفني ملك اململكة العربية ال�سعودية -يحفظه اهلل- واجبة, 

 والأدلة على ذلك كثرية, منها:

قول اهلل تعالى: چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یچ )٧(.
ال�صمع والطاعة يف على    »بايعنا ر�صول اهلل  قال:    ال�صامت  ال�صنة حديث عبادة بن  ومن 

من�صطنا ومكرهنا وع�صرنا وي�صرنا واأثرة علينا واأل ننازع الأمر اأهله«.
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وعن اأبي هريرة  قال: قال ر�صول اهلل : »من خرج من الطاعة وفارق اجلماعة فمات مات 

ميتة جاهلية«)1(.

وعن اأبي هريرة  قال: قال ر�صول اهلل : »من اأطاعني فقد اأطاع اهلل ومن ع�صاين فقد ع�صى 

اهلل، ومن يطع الأمري فقد اأطاعني ومن يع�ص الأمري فقد ع�صاين«)2(.

وويل الأمر يف بالدنا هو خادم احلرمني ال�صريفني ملك اململكة العربية ال�صعودية -يحفظه اهلل- 

وهو الذي يجب له ال�صمع والطاعة، والحرتام والتقدير والدعاء بالتوفيق.

ويرى اأهل ال�صنة واجلماعة اأنه ل يجوز �صب ويل الأمر اأو �صتمه اأو انتقا�صه ملا يف ذلك من املفا�صد، 

بل اإن الواجب الدعاء له واحرتامه ومعرفة مكانته والعمل حتت وليته، قال الطحاوي يف عقيدته: 

)ول نرى اخلروج على اأئمتنا وولة اأمرنا واإن جاروا، ول ندعوا عليهم، ول ننزع يًدا من طاعتهم؛ 

فاإن طاعتهم من طاعة اهلل عز وجل فري�صة(.

)١( رواه مسلم: ١848.                     )2(  رواه البخاري: 29٥٧ ومسلم برقم: ١8٣٥.

التحذير من الجماعات المنحرفة

بالزيادة  خمالفتهما  من  ويحذر  و�صلوًكا،  منهًجا  وال�صنة  بالكتاب  يتم�صك  اأن  امل�صلم  على 
يوؤثر  ما  كل  اأن  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  العلماء  كبار  هيئة  بّينت  وقد  النق�صان،  اأو 
ال�صبه  وبث  الأمر،  ويل  حول  الكلمة  واجتماع  الوطنية،  واللحمة  ال�صف  وحدة  على 
بدللة  حمّرمًا  ُيعّد  والأحزاب   والطوائف  والتنظيمات  الـجماعات  وتـاأ�صي�ص   والأفكـار 

الكتاب وال�صنة.
ومن تلك الطوائف والأحزاب الإرهابية،  احلزب امل�صّمى بحزب اهلل، وتنظيم القاعدة، وتنظيم 
املجتمعات  تفريق  عن  تبحث  التي  والطوائف  الأحزاب  من  وغريها  التبليغ،  وجماعة  داع�ص، 
والتحري�ص عليها، وا�صتغالل الدين مل�صاحلها؛ والتي حذرت منها وزارة الداخلية وبينت عداءها 

وكرهها للمملكة العربية ال�صعودية.
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الإخوان  جماعة  نف�صها  على  اأطلقت  التي  اجلماعة  تلك  اأي�صًا  املنحرفة  اجلماعات  تلك  ومن   
رت فيه من هذه اجلماعة ب�صكل  امل�صلمني التي �صدر عن هيئة كبار العلماء يف اململكة بياًنا  حذَّ
اأهدافها  تتبع  واإمنا  الإ�صالم،  منهج  متثل  ل  التي  املنحرفة  اجلماعات  من  غريها  خا�ّص،  ومن 
احلزبية املخالفة لهدي ديننا احلنيف، وتت�صرت بالدين ومتار�ص ما يخالفه من الفرقة والتحري�ص 

على املجتمعات الآمنة واإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.

وقد جاء يف بيان هيئة كبار العلماء ما ن�سه: 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چڦ  تعالى:  قال 
ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ک ک گ گ گ گ چ )1( فُعلم من هذا: اأن كل ما يوؤثر على وحدة ال�صف حول ويل
اأمر امل�صلمني من بث �صبه واأفكار، اأو تاأ�صي�ص جماعات ذات بيعة وتنظيم، اأو غري ذلك، فهو حمرم 

بدللة الكتاب وال�صنة.
امل�سلمني، فهي جماعة منحرفة،  الإخوان  التي نحذر منها جماعة  ويف طليعة هذه اجلماعات 
التعاي�ص يف  الدول، وزعزعة  الفنت يف  واإثارة  الأمر واخلروج على احلكام،  ولة  قائمة على منازعة 
الوطن الواحد، وو�صف املجتمعات الإ�صالمية باجلاهلية، ومنذ تاأ�صي�ص هذه اجلماعة مل يظهر منها 
عناية بالعقيدة الإ�صالمية، ول بعلوم الكتاب وال�صنة، واإمنا غايتها الو�صول اإلى احلكم، ومن ثم كان 
تاريخ هذه اجلماعة مليًئا بال�صرور والفنت، وِمن َرِحمها خرجت جماعاٌت اإرهابية متطرفة عاثت يف 

البالد والعباد ف�صادًا مما هو معلوم وُم�صاهد من جرائم العنف والإرهاب حول العامل(.

)١(  سورة آل عمران آية: ١٠٣. 

ويمكنك الطالع على كامل بيان هيئة كبار العلماء من خالل:
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وا�صتخراج  كامال،  البيان  قراءة  منهم  ويطلب  جمموعات،  اإلى  الطالب  يوزع 
الأدلة التي ا�صتدل بها اأهل العلم على التحذير من الفرقة واخلروج عن جماعة 

امل�صلمني.

١

ما الدليل من القرآن والسنة على وجوب طاعة ولي األمر؟ ١١

ما الدليل على حترمي اخلروج على ولي األمر؟ ٢٢

٣٣ ما األسباب التي ألجلها حذرت هيئة كبار العلماء من جماعة اإلخوان 

املسلمني؟

44 ما األسباب التي ألجلها صنفت وزارة الداخلية عدًدا من التنظيمات 

بوصفها إرهابية، وحذرت املواطنني واملقيمني من التعامل معها؟

قال هللا تعالى : یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا هللا واطیعوا الرسول 
م وأولي االمر منك

قال رسول هللا: (بایعنا رسول هللا على السمع والطاعة في 
منشطنا ومكرھنا وعسرنا ویسرنا وأثرة علینا وأال ننازع األمر 

أھلھ)

قال رسول هللا: (من خرج من الطاعة 
وفارق الجماعة فمات مات میتة الجاھلیة)

النھا تتبع أھدافھا الحزبیة المخالفة لھدي دیننا الحنیف وتتستر بالدین 
وتمارس ما یخالفھ من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف
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الوحدة الأولىالوحدة الأولى
�سورة مرمي�سورة مرمي
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مــدخـــــل:

�صورة مكية، وعدد اآياتها )98(، و�صميت ال�صورة ب�صورة مرمي لذكر ق�صة مرمي  فيها، وافُتِتحت 
القراآن  اأن  لبيان  مقطعة  ح��روف  مطلعها  يف  ج��اء  حيث  الكرمي،  ال��ق��راآن  عن  باحلديث  ال�صورة 
 ، ٱ عربي يف حروفه وبيانه الذي اأعجز العرب عن الإتيان باآية مثله، قال تعالى: 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    واخُتِتمت بذكر احلكمة من نزول القراآن الكرمي، قال تعالى: 
. ٺ   ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ

من مو�سوعات �سورة مرمي: 

	 . ق�صة نبي اهلل زكريا
	 . وولدة عي�صى  ق�صة مرمي
	 . ق�ص�ص الأنبياء
الرد على منكري البعث. 	
مقارنة بني حال املوؤمنني وحال الكافرين. 	

تـمـهـيـــــد:
اهلل �صبحانه وتعالى له التدبري التام يف هذا الكون، وهو �صبحانه واإن كان قد جعل لكل �صيء �صبًبا، 
الأ�صباب، وتغيري  ق��ادر على تعطيل  اأن��ه  اإل  الكون وما فيه ي�صري وفق �صنن حم��ددة،  وجعل هذا 

ال�صنن، وخرق العادات؛ لأن له القدرة املطلقة، واحلكمة البالغة، ويف �صورة مرمي اأمثلة لذلك. 

تف�سري الآيات )تف�سري الآيات )١١--٩٩((
من �سورة مرميمن �سورة مرمي

الدر�س )١(
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مو�سوع الآيات:

. ق�صة نبي اهلل زكريا

معاين الكلمات:

پ
اإ�صرائيل، وك��ان جن��اًرا ياأكل من عمل اأنبياء بني  اأح��د  هو 

يده يف النجارة. 

�صعف.ٿ
عقيم ل تلد.ڄ
النهاية يف الكرب.ڻ

قال اهلل تعاىل:

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   

ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ  

ڎ    ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ   ڃ  

ڎ   ڈ  ڈ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں         ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ۀ  

ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ

تف�سري الآيات وماي�ستفاد منها:

 هذه الأحرف من احلروف املقطعة التي ابتداأ اهلل بها بع�ص ال�صور، مثل )ط�صم( 
و)ي�ص( و)ق( وغريها، ويف البتداء بهذه الأحرف املقطعة اإ�صارة اإلى اإعجاز القراآن الكرمي، فمع اأنه 

مركب من هذه الأحرف التي يرتكب منها كالم العرب، فاإنهم عاجزون عن الإتيان مبثله. 

 اأي: هذا ذكر رحمة اهلل بعبده زكريا.
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 اأي: دعا ربه  اأخفى دعاءه لأنه اأ�صد اإخباًتا واأبعد عن الرياء.

 اأي: �صعفت قواي لكرب �صني     اأي:

 انت�صر ال�صيب يف راأ�صي، واملراد من هذا: الإخبار عن �صعفه وكرب �صنه 

اأي: ومل اأكن يا رب �صقيًّا بدعائي اإياك؛ لأين مل اأعهد منك اإل الإجابة يف الدعاء ومل 
تردين فيما �صاألتك قط.

هذه الآيات تدل على: 
١- اأف�صلية الإ�صرار بالدعاء.

٢- اأن من اآداب الدعاء التذلل هلل تعالى واإظهار ال�صعف بني يديه، و�صدة احلاجة اإليه. 

 اأي: من يتولى على بني اإ�صرائيل من بعدي  اأي: بعد 
الدين  يف�صدوا يف  اأن  اأو  �صيًئا،  ت�صرًفا  النا�ص  بعده يف  يت�صرفوا من  اأن  اأن��ه خ�صي  ووج��ه خوفه  موتي، 

اأعطني من  اأي:  تلد  اأي: عقيًما ل      
عندك ولًدا �صاحًلا.

اإ�صحاق  اآل يعقوب، يعني يعقوب بن  اأي: يرث نبوتي ونبوة 
، لأن الأنبياء ل يورثون، وما تركوه من مال بعدهم يكون �صدقة، لقوله � »اإنا مع�صر 

الأنبياء ل نورث، ماتركنا فهو �صدقة«)١(.

ِبُبُه اإلى خلقك.   اأي: مر�صيًّا عندك وعند خلقك تبه وُتَ
وهاتان الآيتان تدلن على: 

٢���� م�صروعية الدعاء للولد بال�صالح.  ١���� م�صروعية طلب الولد ال�صالح.   

اأي: مل ي�صم اأحد قبله 
بهذا ال�صم.

وهذه الآية تدل على: 
٢- اأن قدرة اهلل ل حدود لها.  ١- اأهمية ح�صن الظن باهلل. 

ن�صاط
اذكر ماتعرفه من اآداب الدعاء.

)١( اأخرجه البخاري، برقم )٦٧٢9(، وم�صلم، برقم )١٧٦٠(، والن�صائي يف الكربى برقم )٦٢٧٥( واللفظ له. 

التذلل � تعالى، وإظھار الضعف بین یدیھ، وشدة الحاجة 
إلیھ، وعدم التعدي في الدعاء بطلب حصول المحال
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التقومي

�ص١: بني معاين الكلمات الآتية: 

�ص٢: ا�صتخرج الآية الدالة على اأف�صلية الإ�صرار بالدعاء.

�ص3: يف الآيات عالمة على متام قدرة اهلل تعالى، ما هذه العالمة؟

�ص4: يف الآيات اإ�صارة اإلى �صبب من اأ�صباب عالج العقم، ما هو؟ 

. �ص٥: ا�صرح معنى قوله تعالى: 

اآثــار �سلـوكــيــة:
اأُح�صن الظن باهلل تعالى يف جميع اأموري. 	
اأدعو اهلل دائًما لق�صاء حاجاتي الدنيوية والأخروية. 	

 اأي: كيف يولد يل ولد  اأي: 

عقيًما ل تلد  اأي: بلغت النهاية يف الكرب. 

ُعْقِم   مع  يحيى  خلق  اأي:  لزكريا   تعالى  اهلل  ق��ال  اأي:   

ع��ل��ي  ي�صري  �صهل  اأي:  �صنك   وِك����رَبِ  زوج��ت��ك 

 بل كنت معدوًما ل وجود لك. 
وهاتان الآيتان تدلن على: 

١- بيان قدرة اهلل تعالى على جعل العقيم ُينجب .
٢- بيان اأن الدعاء من اأقوى الأ�صباب لعالج العقم. 

وھن: ضعف - عاقراً: ال تلد - عتیاً: النھایة في الكبر - ھین: سھل ویسیر

قال تعالى: (إذ نادى ربھ نداء خفیاً)
خلق یحیى مع كبر سن زكریا وعقم 

زوجتھ
الدعاء

أي لم یسّم أحد من العالمین قبلھ باسمھ
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تف�سري الآيات )تف�سري الآيات )١٦١٦--٢٦٢٦((
من �سورة مرميمن �سورة مرمي

الدر�س )٢(

تـمـهـيـــــد:

مرمي بنت عمران  من �صاللة داود ، وكانت من بيت طاهر طيب يف بني اإ�صرائيل، وقد 
ولدتها اأمها ونذرت اأن جتعلها تخدم م�صجد بيت املقد�ص، وكانوا يتقربون بذلك، وكانت اإحدى 
العابدات امل�صهورات بالعبادة، وكانت يف كفالة زوج اأختها زكريا نبي بني اإ�صرائيل اإذ ذاك، وعظيمهم 
الذي يرجعون اإليه يف دينهم، وراأى لها زكريا من الكرامات الهائلة ما بهره، فذكر اأنه كان يجد 

عندها ثمر ال�صتاء يف ال�صيف وثمر ال�صيف يف ال�صتاء.

قال اهلل تعاىل:

ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڇ   ڍ   ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  

ک ک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

ےۓ   ے   ھ     ھ   ھ   ھ  ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ     ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   

ۋ    ٴۇ   ۈ     ۆ   ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ     ڭ   ڭ   ۓ  

ەئ   ائ   ائ   ى    ى   ې     ې   ې       ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  

ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   

ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  

پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ

مو�سوع الآيات:

.) ق�صة مرمي بنت عمران )اأم عي�صى
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تف�سري الآيات وماي�ستفاد منها:
 اأي: القراآن  اأي: ق�صة مرمي بنت عمران 

 اأي: اعتزلتهم وتنحت عنهم يف مكان �صرقي بيت املقد�ص للعبادة. 
وهذه الآية تدل على:

اأهمية ذكر الق�ص�ص لأخذ العربة والعظة منها.  	

معاين الكلمات:

ت.ڃ اعتزلت وَتَنحَّ

زانية.ہ

عالمة. ڭ

ال�صيء الب�صيط الذي من �صاأنه اأن ُيْن�صى ول ُيْذَكر.وئ

ال�َصِري: النهر.ىئ

ا. ىئ طريًّ

ن�صاط )١(

ا من فوائد الق�ص�ص يف القراآن الكرمي. اأعدد بع�صً

اأي: جعلت بينها وبينهم �صاتًرا ي�صرتها عنهم 
اأي: فاأر�صل اهلل تعالى اإليها جربيل                                 اأي: ت�صور 

على �صورة اإن�صان        اأي: م�صتوي اخللق.
وهذه الآية تدل على: 

١���� م�صروعية التخفي والبتعاد عن اأعني النا�ص عند اأداء نوافل العبادات؛ لأن ذلك اأدعى لالإخال�ص. 
٢���� بيان قدرة اهلل تعالى يف متكني جربيل  من الت�صور بغري �صورته التي خلقه اهلل عليها. 

3���� تقوى اهلل مفتاح اأفعال اخلري.

عبرة وموعظة للمسلمین ویزید من إیمانھم با� فھو 
یبین عظیم قدرتھ

یوضح للمسلمین شدة ابتالء السابقین والفرج بعد 
م العسر في شأنھ

التسریة عن المؤمنین فیما یحدث لھم من ابتالء
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اأي: قالت مرمي جلربيل  ملا ظهر لها يف �صورة اآدمي، وظنت اأنه يريدها 
على نف�صها اأي: اأ�صتجري بالرحمن منك اأن تنال مني ما حّرمه عليك 

 اأي: اإن كنت ذا تقوى هلل تتقي حمارمه وجتتنب معا�صيه.
وهذه الآية تدل على: 

١���� وجوب اللجوء اإلى اهلل تعالى وحده، وال�صتعاذة به دون غريه لدفع البالء الذي ل يقدر 
على دفعه اإل اهلل. 

٢���� التقوى من اأعظم الأ�صباب التي تول بني الإن�صان وارتكاب ما حرم اهلل تعالى عليه من 
الفواح�ص وغريها. 

اأي: قال جربيل ملرمي جميًبا لها ومزياًل ملا ح�صل عندها من اخلوف على نف�صها 

اأي: ل�صت مما تظنني ولكني مر�صل من اهلل اإليك     

باإذن اهلل تعالى  اأي: ولًدا �صاحًلا طاهًرا من الذنوب. 

     اأي: قالت مرمي متعجبة    اأي: كيف يوجد هذا الغالم 

مني  اأي: ول�صت بذات زوج  اأي: ومل اأكن زانية. 

اأي: اإعطاوؤك الغالم بال اأب �صهل وي�صرٌي َعلَيَّ

 اأي: دللة وعالمة للنا�ص على قدرة اهلل    

اأي: وجنعل هذا الغالم رحمة منا بالنا�ص اإذ نبعثه اإليهم ر�صوًل يدعوهم اإلى عبادة اهلل 

تعالى وتوحيده    اأي: وجود عي�صى  على هذه احلالة اأمًرا قد 
  . ق�صاه اهلل، فلي�ص منه ُبدٌّ

وهذه الآية تدل على: 
���� ِعَظم قدرة اهلل حيث خلق عي�صى من اأنثى بال ذكر، كما خلق اآدم من غري ذكر ول اأنثى، وخلق 

حواء من ذكر بال اأنثى، وخلق بقية النا�ص من ذكر واأنثى. 

 اأي: تباعدت باحلمل  اأي: بعيًدا من قومها.

 اأي: فا�صطرها واأجلاأها  اأي: وجع الولدة 

اأي: اإلى �صاق النخلة؛ لكي ت�صتند اإليها وتتم�صك بها من �صدة الوجع 

اأي: �صيًئا ب�صيًطا  اأن��ا فيه   ال��ذي  اأي: قبل هذا الكرب واحل��زن   

 اأي: ل يذكره اأحد. 
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عن اأن�ص بن مالك  قال: قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل يتمنني اأحدكم املوت ل�صر نزل به، فاإن
كان ل بد متمنًيا للموت فليقل: اللهم اأحيني ما كانت احلياة خرًيا يل، وتوفني اإذا كانت الوفاة 

خرًيا يل« )١(. 

)١( اأخرجه البخاري، برقم )٥٦٧١(، وم�صلم، برقم )٢٦8٠(. 

 اأي: نادى عي�صى بن مرمي اأمه حني ولدته  اأي: قائاًل لها 

ل تزين  اأي: بقربك  اأي: نهًرا ت�صربني منه.

 اأي: حركي اإلى جهتك  اأي: طرًيا.

 اأي: من الرطب  اأي: من النهر  اأي: طيبي نف�ًصا 

�صاأنك  ي�صاألك عن  النا�ص  اأح��ًدا من  راأي��ت  اأي: مهما  مبولودك  

�صمًتا  هلل  نف�صي  على  اأوجبت  اأي:  بالإ�صارة   اأي:   

. واإم�صاًكا عن الكالم 
وهذه الآيات تدل على: 

١���� عناية اهلل تعالى بعباده ال�صاحلني، وم�صاندته لهم يف حال ال�صدة والبالء. 
٢��� الأمر بفعل الأ�صباب مع التوكل على اهلل تعالى. 

3��� اأف�صلية ال�صكوت حني ل يكون هناك فائدة من الكالم، وترك اخل�صام واجلدال اإذا مل يكن 
له نتيجة مرجوة.  

طب طعام مبارك اختاره اهلل ملرمي بنت عمران. 4��� الرُّ

ن�صاط )٢(

حدد الآية التي ا�صُتنبطت منها تلك الفائدة؟ وما وجه ال�صتدلل بها على ذلك؟

اآثــار �سلـوكــيــة:

اأُْخل�ُص هلل تعالى يف عبادته وطاعته. 	
ا�صكت اإذا مل يكن للكالم فائدة ونتيجة. 	
اأتوكل على اهلل تعالى مع فعل الأ�صباب. 	

(فكلي واشربي وقري عینا فإما ترین من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن 
صوما فلن أكلم الیوم إنسیا)

وجھ االستدالل: إذا كان الجدال ال فائدة منھ فعدم الخوض في الكالم ھو األولى
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التقومي

�ص١: بنيِّ معاين الكلمات الآتية: 

؟ �ص٢: ما املراد بالروح يف قوله تعالى:

�ص3: يف الآيات املف�صرة ذكر اآية من اآيات اهلل الدالة على كمال قدرته، ونفاذ اإرادته، ما هذه  
          الآية؟

 . �ص4: ا�صتخرج فائدة من قوله تعالى:

 . ح معنى قوله تعالى:  �ص٥: و�صِّ

ج۱: انتبذت: اعتزلت - حجاباً: ساتراً - سویاً: صحیحاً - زكیاً: صالحاً طاھراً من الذنوب 
- بغیاً: زانیة - قصیاً: بعیداً - فأجاءھا: اضطرھا - المخاض: ألم الوالدة - سریاً: نھراً - 

ً جنیاً: طریا

جبریل علیھ السالم

خلق عیسى بال أب

ج٤: التقوى من أعظم األسباب التي تحول بین اإلنسان وارتكاب الفواحش

الشيء الحقیر ینسى وال یذكر
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تف�سري الآيات )تف�سري الآيات )٢٧٢٧--٣٧٣٧((
من �سورة مرميمن �سورة مرمي

الدر�س )٣(

تـمـهـيـــــد:
اأنه ابن فاجرة، ومن  ، بني من انتق�صوه وادع��وا  اختلف النا�ص يف �صاأن عي�صى ابن مرمي 
اأنه ثالث  ابن اهلل، ومنهم من زعم  اأنه  اأنه اهلل، ومنهم من زعم  رفعوه فوق منزلته فزعموا 
ثالثة، ومنهم من اعتقد فيه العتقاد ال�صحيح الذي دلت عليه الآيات ال�صابقة، وملا كان اعتقاد 
اإبن الطاهرة النقية البتول  الفرقة الأخ��رية هو احلق، واأن عي�صى اإمنا هو عبد اهلل ور�صوله 

مرمي بنت عمران ، اأكد اهلل تعالى ذلك يف الآيات الآتية:

قال اهلل تعاىل:

ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ           چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  ڌ ڌ   
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  
ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  
ڭڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉې   ې      ې  
ې  ى  ى  ائ    ائ        ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  

ېئ  ىئ  ىئ   ىئی  ی  ی  ی          جئ  حئ  مئ ىئ  يئ

مو�سوع الآيات:

. ولدة نبي اهلل عي�صى
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تف�سري وفوائد الآيات:
يِّ الذي كانت فيه،   اأي: فلما فرغت من ِنفا�صها خرجت من املكان الَق�صِ

وجاءت بعي�صى  اإلى قومها  اأي: وهي حاملة له  اأي: ملا راأوها وراأوا 

الولد معها  اأي: اأمًرا عظيًما.

 اأي: يا �صبيهة هارون يف العبادة  اأي: ما كان 

اأبوك رجل �صوء ياأتي الفواح�ص  اأي: ومل تكن اأمك زانية، واملعنى: اأنك 
من بيت طيب طاهر معروف بال�صالح والعبادة والتقوى فكيف �صدر هذا منك؟ وهذا تعري�ص 

منهم برميها بالزنا. 

ذلك �صائمة  يومها  كانت  كلموه، وقد  اأن  اإلى عي�صى  فاأ�صارت مرمي  اأي:   

�صامتة   متهكمني بها ظانني اأنها تهزاأ بهم 
اأي: كيف نكلم من هو �صغري ل يزال يف مهده.

الإجنيل،  الكتاب وهو  يوؤتيني  اأنه  اأي: ق�صى   
واأن يبعثني نبًيا، ويف كالمه هذا تنزيه لربه تعالى عن الولد، واإثبات عبوديته هلل وتربئة لأمه 

مما ن�صب اإليها من الزنا.
وهاتان الآيتان تدلن على: 

١���� بيان �صناعة فاح�صة الزنا.
٢���� اإعالء قيمة تربية الأ�صرة على معايل الأمور.

3���� اإظهار اآية من اآيات اهلل وهي نطق عي�صى  وهو ر�صيع.
4���� الرد على الذي يقول باأن عي�صى هو اهلل، اأو اأنه ابن اهلل.

٥���� ن�صرة اهلل ت�صتوجب طاعته، فقد امتنعت مرمي  عن الكالم طاعة لأمر ربها.

معاين الكلمات:

عظيًما.ڦ

هو رجل �صالح عابد يف بني اإ�صرائيل، وهو غري هارون اأخي مو�صى .ڄ

يخت�صمون.ۆ

جمع حزب، واحلزب اجلماعة من النا�ص.ىئ
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واأم���رين  اأي:  م��ك��ان   اأي  يف  ن��ف��ع  ذا  اأي:   

ا  ب��ارًّ وجعلني  اأي:  حياتي   م���دة  اأي:  

وطاعته  عبادته  عن  م�صتكرًبا  يجعلني  ومل  اأي:  بوالدتي  
وبّر والدتي فاأ�صقى بذلك.

 اأي وح�صل يل الأمان من اهلل تعالى يوم ولدتي من اأن ينالني 
القرب  فتنة  من  موتي  عند  يل  واأماُنُه  ال�صيطان  

واأماٌن يل يوم البعث من اخلوف والفزع
وهذه الآيات تدل على: 

١���� بيان عظم مكانة ال�صالة والزكاة.
٢���� وجوب بر الوالدين والإح�صان اإليهما.

3���� الدللة على اأن عي�صى  خملوق، ولي�ص اإلًها كما يزعم الن�صارى.

ن�صاط )١(

. ا�صتخرج من الآية التالية ما يدل على بطالن دعوى اإلهية عي�صى
. ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ    : قال اهلل تعالى: حكاية عن عي�صى

 اأي: الذي بينت لكم �صفته واأخربتكم خربه هو عي�صى ابن مرمي 

 اأي: يخت�صمون ويختلفون.

 اأي: ما ينبغي هلل اأن يكون له ولد  اأي: تنزيًها له 

عن ذلك  اأي: اأراد اأن يكون  اأي: فاإمنا ياأمر به 
في�صري كما ي�صاء. 

 هذا مما كلم به عي�صى قومه وهو يف مهده  اأي: الذي 

جئتكم به عن اهلل  اأي: طريق قومي َمْن اتبعه َر�َصَد وُهِدي، وَمْن خالفه 
�َصلَّ وَغَوى.

عیسى علیھ السالم بشر من البشر یولد ویموت ویبعث یوم القیامة
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وهذه الآيات تدل على: 
١���� تاأكيد عبودية عي�صى  هلل تعالى ونبوته، ونفي بنوته هلل تعالى. 

٢���� تنزيه اهلل تعالى عن اأن يكون له ولد؛ لأن ذلك �صفة نق�ص يف حقه �صبحانه، واهلل من�زه عن 
كل نق�ص وعيب. 

3���� بيان عظيم قدرة اهلل تعالى يف قوله لل�صيء الذي يريده كن فيكون. 

 اأي اختلفوا يف عي�صى  فيما بينهم ف�صاروا ِفَرًقا 

 وهم الذين اعتقدوا يف عي�صى العتقادات الباطلة  اأي: من 
�صهود يوم عظيم، وهو يوم القيامة. 

وهذه الآية تدل على: 
 الوعيد ال�صديد ملن كذب على اهلل وافرتى وزعم اأن له ولًدا.

ن�صاط )٢(

اأذكر مو�صًعا واحًدا من املوا�صع التي نفى اهلل تعالى عن نف�صه الولد يف القراآن الكرمي.

اآثــار �سلـوكــيــة:

اأوؤمن اأن نبي اهلل عي�صى  عبداهلل ور�صوله ولي�ص اإلًها. 	
اأحافظ على ال�صالة يف اأوقاتها. 	
اأََبرُّ والديَّ واأح�صن اإليهما. 	
ه اهلل تعالى عن �صفات النق�ص. 	 اأُنزِّ

قال تعالى: (وما ینبغي للرحمن أن یتخذ ولداً)

https://hulul.online/


85

التقومي

�ص١: بنيِّ معاين الكلمات الآتية: 

 . �ص٢: ا�صرح قوله تعالى: 

: رد على دعوى من قال باألوهيته.  �ص3: يف قوله تعالى حكاية عن عي�صى 
ح ذلك.  و�صِّ

 . �ص4: ا�صتخرج فائدة من قوله تعالى: 

�ص٥: يف الآيات اإظهار اآية من اآيات اهلل تعالى، اذكرها. 

. �ص٦: ما املراد باليوم العظيم املذكور يف قوله تعالى: 

ج۱: فریاً: أمراً عظیماً - صبیاً: صغیراً في المھد - مباركاً: نافعاً حیث كان - یمترون: 
یختصمون - األحزاب: جمع حزب والحزب الجماعة من الناس

ج۲: عیسى علیھ السالم بشر سلمھ هللا من العلل وطعن الشیطان عند والدتھ 
وسلمھ من ھول المطلع عند موتھ وسلم من الفزع عند البعث یوم القیامة

إثبات أن عیسى علیھ السالم وعبد هللا یعبده ویخضع لھ
بیان شناعة فاحشة الزنا ونفور

أصحاب الفطر السلیمة منھا

ج٥: كالم عیسى علیھ السالم في المھد صغیراً

یوم القیامة
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تف�سري الآيات )تف�سري الآيات )٤١٤١--٥٠٥٠((
من �سورة مرميمن �سورة مرمي

الدر�س )٤(

مو�سوع الآيات:

ق�صة نبي اهلل اإبراهيم  ومعار�صة قومه له.

تـمـهـيـــــد:

واجه النبي � من قومه عناًدا كبرًيا، ومعار�صة �صديدة حني دعاهم اإلى عبادة اهلل وحده ل 
�صريك له؛ وملا كان التاأ�صي بالأخيار مما ي�صلي الإن�صان ويهون عليه ما ي�صيبه من الآلم و�صدة 
وما  ي�صليه،  ما  ال�صابقني  الأنبياء  ق�ص�ص  � من  لنبيه حممد  تعالى  اهلل  ذكر  فقد  املعاناة 

يفيده يف م�صريته الدعوية، ومن ذلك ق�صة اإبراهيم  كما يف الآيات الآتية:

قال اهلل تعاىل:

ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ     ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ   
ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ ڳ ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے   ھ   ھھ   ھ    ہ   ہ   ہ  
ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  
ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ    ائ   ى   ى   ې   ې  
يئ   ىئ   مئ   حئ    جئ   ی   ی      یی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ     

جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت
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تف�سري وفوائد الآيات:
        اأي: واذكر لقومك الذين يعبدون الأ�صنام خرب اإبراهيم خليل 

عون اأنهم على ملته      اأي: كان من اأهل  الرحمن الذين هم من ذريته َويدَّ

ال�صدق يف حديثه واأخباره ومواعيده      اأي: قد اأوحى اهلل اإليه ونباأه.
وهذه الآية تدل على: 

. ١���� بيان منزلة نبي اهلل اإبراهيم
٢���� علو املكانة يرتتب عليه زيادة التكليف.

 اأي: فال يجلب لك 
نفًعا، ول يدفع عنك �صرًرا.

وهذه الآية تدل على: 
١���� اأن اأولى النا�ص بن�صح الإن�صان واإر�صاده اإلى اخلري وتذيره من ال�صر اأقرب النا�ص اإليه، 

ول �صيما والديه.
٢���� بيان �صدة �صالل امل�صركني يف عبادتهم لغري اهلل تعالى. 

3���� الإميان باهلل تعالى ُيْك�ِصب املوؤمن قوة احلجة والربهان.

معاين الكلمات:

ق قوله بفعله.ڦ ال�صديق: هو كثري ال�صدق، والذي ُي�صدِّ

لأ�صتمنك.ۓۓ

زمًنا طوياًل.ڭ

لطيًفا.ۅ

ن�صاط )١(

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ   بنّي وجه �صالل امل�صركني من خالل قوله تعالى: 
. ًڇ  ڇ   ھم یعبدون من دون هللا ما ال یجلب نفعاً  أو یدفع عنھم ضرا
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 اأي: اإين قد اطلعت من العلم عن اهلل على 

ما مل تعلمه اأنت ول اطلعت عليه ول جاءك  اأر�صدك  اأي: 
طريًقا م�صتقيًما مو�صاًل اإلى نيل املطلوب والنجاة من املرهوب.

وهذه الآية تدل على: 
١���� الأمر باتباع اأهل العلم باهلل ودينه. 

٢���� اأن الهداية والر�صاد يف اتباع املر�صلني و�صلوك طريقهم. 

 اأي: ل تطعه يف عبادتك هذه الأ�صنام 

 اأي: خمالفا م�صتكرًبا عن طاعة ربه؛ ولذا طرده واأبعده فال تتبعه فتكون مثله.

�صركك  على  اأي:  يبك   ُي�صِ اأي: 

وع�صيانك ملا اآمرك به  اأي تابًعا لل�صيطان.
وهاتان الآيتان تدلن على: 

١����  اأن من اأطاع ال�صيطان يف عبادة غري اهلل فقد عبده. 
٢���� التحذير من موالة ال�صيطان؛ وذلك باتباعه وطاعته. 

 اأي: قال اأبو اإبراهيم جميًبا له  اأي: اأزاهد 

فيها وتارك لعبادتها  اأي: لئن مل ترجع عن مقالتك يف عيبها 

اأي: لأرجمنك باحلجارة اأو لأ�صتمنك  اأي: زماًنا طوياًل. 
وهذه الآية تدل على: 

الهداية بيد اهلل وحده قال تعالى:  اأن   ����
 .

���� �صوت احلق هو الأقوى.

 اأي: قال اإبراهيم  لأبيه  اأي: اأمان مني عليك، ل اأعاودك مبا 

تكره  اأي: ولكن �صاأ�صاأل اهلل لك املغفرة، وهذا قبل اأن ينهاه اهلل تعالى 

عن ذلك  اأي: لطيًفا يجيبني اإذا دعوته. 

ن�صاط )٢(

ذكر اهلل تعالى يف اآية اأخرى اأن اإبراهيم  ترك ال�صتغفار لأبيه بعد اأن تبني له عداوته هلل 
تعالى، حدد الآية الدالة على ذلك.

(وما كان استغفار إبراھیم ألبیھ إال عن موعدة وعدھا إیاه فلما تبین لھ أنھ 
عدو � تبرأ منھ إن إبراھیم ألّواه حلیم)
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وهذه الآية تدل على: 
١���� مراعاة البن لأبيه برتك ما يكره، ولو كان م�صرًكا. 
٢���� م�صروعية الإح�صان اإلى الوالدين ولو كانا م�صركني.

الأ�صنام  من  تعبدون  ما  واأف���ارق  اأفارقكم  اأي:   

 اأي: واأعبد ربي وحده ل �صريك له 
اأي: ع�صى اأن ل اأ�صقى بعبادتي هلل، وذلك باأن يتقبل عبادتي ويثيبني عليها.

ال�صام  اأر���ص  اإل��ى  وذل��ك مبهاجرته   

 اأي: وهبنا له ابنه اإ�صحاق، وحفيده يعقوب بن اإ�صحاق؛ لي�صتاأن�ص بهما 

الكرامة  زي��ادة يف  اإ�صحاق ويعقوب   بعد مفارقته لقومه  من 
 . لإبراهيم

 اأي: لإبراهيم واإ�صحاق ويعقوب  ومن ذلك ما ب�صط اهلل لهم 

ثناء  اأي:  والولد   امل��ال  ال��رزق وم��ن  �صعة  الدنيا من  يف عاجل 

ح�صًنا وذكًرا جمياًل يف النا�ص  اأي: رفيًعا. 
وهاتان الآيتان تدلن على: 

١���� وجوب ترك ماعليه الكفار من عبادة غري هلل.
٢���� اأن من ترك �صيًئا هلل تعالى عو�صه اهلل خرًيا منه.

اآثــار �سلـوكــيــة:
التعاون مع والدي واإخواين على اخلري. 	
اأقتدي مبنهج الأنبياء  يف احلر�ص على اخلري. 	
اأ�صاأل اأهل العلم املعتربين يف بالدي عما اأ�صكل علي من اأمور ديني. 	
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التقومي

�ص١: بنيِّ معاين الكلمات الآتية: 

. �ص٢: ا�صتخرج فائدة من قوله تعالى: 

. ح معنى قوله تعالى:  �ص3: و�صِّ

ح ذلك من خالل الآيات املف�صرة.  �ص4: من ترك �صيًئا هلل تعالى عو�صه اهلل خرًيا منه، و�صّ

. ح معنى قوله تعالى:  �ص٥: و�صِّ

ج۱: صدیقاً: كثیر الصدق - عصیاً: مخالفاً ألمر هللا - ألرجمنك: ألشتمنك - 
واھجرني: اجتنبني - ملیاً: زمناً طویالً - حفیاً: لطیفاً - علیاً: رفیعاً

التحذیر من اتباع الشیطان

الزم ما أخبرك بھ من أمر واعتقده تھتدي ألمر هللا

ج٤: (فلما اعتزلھم وما یعبدون من دون هللا وھبنا لھ إسحاق ویعقوب وكالً جعلنا نبیاً) ٤۹

أن الناس یذكرونھم بخیر ویثنون علیھم ثناًء حسنا
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الوحدة الثانيةالوحدة الثانية
�سورة طــه�سورة طــه
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تـمـهـيـــــد:

عندما اأر�صل اهلل تعالى ر�صوله حممًدا � واأنزل عليه القراآن الكرمي، مبا يت�صمنه من الأحكام 
ُلهم ما  ال�صرعية، والتكاليف الربانية، فاإنه �صبحانه مل يفعل ذلك لي�صق على النا�ص، اأو ُيحمِّ
ل يطيقون، واإمنا فعل ذلك جل وعال رحمة للعاملني، وتذكرة للمتقني، ليكون قائًدا لهم اإلى 
جنات النعيم، وملا كان بع�ص النا�ص قد تغيب عنه هذه احلقيقة، اأنزل اهلل تعالى مطلع �صورة 

طه لتاأكيد هذه احلقيقة.

تف�سري الآيات )تف�سري الآيات )١١--١٦١٦((
من �سورة طـهمن �سورة طـه

الدر�س )٥(

مــدخـــــل:
�صورة مكية، وعدد اآياتها )١3٥(، و�صميت ب�صورة طه من اأجل افتتاح ال�صورة بها، وافُتِتحت ال�صورة 
واخُتتمت باحلديث  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  تعالى:  قال  الكرمي،  القراآن  باحلديث عن 

. عن القراآن الكرمي، قال تعالى:  ى ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ   وئ

من مو�سوعات �سورة طه: 

�صفات القراآن الكرمي والغاية من اإنزاله. 	
	 . ق�صة مو�صى
دعوة مو�صى  لفرعون وبيان عاقبته. 	
جزاء املعر�صني عن القراآن الكرمي. 	
من م�صاهد يوم القيامة. 	
ق�صة اآدم  مع اإبلي�ص. 	
اإنذار امل�صركني واإر�صاد النبي � لهم. 	
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قال اهلل تعاىل:

 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ      ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  
گ   گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ        ڻ  
ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  
ۉ      ۉ   ۅ   ۅ        ۋ       ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭ  
ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ   ائ     ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
ۈئ  ۈئ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ٺ  ٺ  
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ      ٹ   ٹ   ٹ    ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

مو�سوع الآيات:

. نزول القراآن الكرمي وق�صة مو�صى

معاين الكلمات:

الرتاب الندي، واملراد به الأر�ص.ڳ

�صعلة من نار.ۋ

املطهر.ۆئ

 ا�صم الوادي املقد�ص.ۈئ

فتهلك. ڃ
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تف�سري وفوائد الآيات:

زب ڄ رب احلروف املقطعة الدالة على اإعجاز القراآن الكرمي.
زبڃ  ڃ  ڃ  چ  چ رب اأي: لتتعنى وتتعب زبچ  ڇ   ڇ      ڇ رب اأي:

ما اأنزلناه اإل عظة ملن يخ�صى عقاب اهلل فيتقيه باأداء فرائ�ص ربه واجتناب حمارمه.

زبڍ  ڍ   ڌ  ڌرب اأي: من اهلل الذي خلق الأر�ص زب   ڎ  ڎرب اأي: العالية
الرفيعة. 

وهذه الآيات تدل على: بيان بع�ص ِحكم اإنزال القراآن الكرمي. 

زب   ڈ     ژ  ژ  ڑرب اأي: عال وارتفع.
من فوائد هذه الآية: 

���� اإثبات علو اهلل تعالى على خلقه، وا�صتوائه على عر�صه على الوجه الذي يليق به �صبحانه.

زب    ک  ک  ک  ک  گ  گ   گرب اأي: هو مالك ذلك وُمَدِبرُه زب   گ  ڳرب اأي:
من املوجودات زب   ڳ  ڳ  ڳرب اأي: وما تت الأر�ص.

وهذه الآية تدل على: 
���� بيان �صعة ملك اهلل تعالى، واإحاطته بكل �صيء. 

لكل ما يف  وامل��ال��ك  لأن��ه هو اخلالق  بكتابه؛  والعمل  تعالى  اإل��ى وج��وب طاعة اهلل  الإ���ص��ارة   ����
ال�صماوات وما يف الأر�ص، فكما اأن له اخللق، فكذلك له الأمر. 

زب   ڱ  ڱ    ڱرب اأي: تعلن به زب   ں  ں  ڻرب  اأي: ما اأ�صّره الإن�صان يف نف�صه
فلم ُيْظِهْره لأحد زبڻرب اأي: وما هو اأخفى من ال�صر: وهو ما ل يعلم الإن�صان مما هو

كائن وملا يكن بعد.  
وهذه الآية تدل على: 

���� ا�صتحقاق اهلل للعبودية وحده ل �صريك له.
���� الأمر مبراقبة الإن�صان لربه يف جميع اأعماله.

ن�صاط )١(

من یتقي هللا ویطمح إلى دخول الجنة وكسب رضى عرّب باأ�صلوبك لتو�صيح هذه احلكم من خالل فهمك لالآية.
هللا یفھم القرآن الذي أنزلھ هللا تذكرة وعظة لعباده
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 زب ھ  ے رب يا حممد  زب ے  ۓ رب اأي: خربه وق�صته.
ۆ   زب   مكانكم   يف  اأقيموا  اأي:  رب  زبۇ  لزوجته   اأي:  رب  ۇ  ڭ   ڭ    ڭ   زبڭ    
ۆ رب اأي: اأب�صرت  زب   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ رب اأي: ب�صعلة من نار  زب   ۅ       ۅ  ۉ  

ۉ     ې رب اأي: من يهديني ويدلني على الطريق.
 زبې  ې رب اأي: النار واقرتب منها  زبى  ىرب.

 زبائ     ەئ  ەئرب اأي: الذي يكلمك ويخاطبك  زبوئ  وئۇئ رب انزعهما؛ تعظيًما للبقعة 
زب  ۇئ  ۆئ  ۆئرب اأي: املطهر  زب  ۈئرب هو ا�صم للوادي.

وهذه الآيات تدل على: 
١���� اإثبات �صفة الكالم هلل تعالى - و�صفاً يليق بجالله وعظمته.

٢���� وجوب رعاية الرجل لأهل بيته كما فعل مو�صى  مع اأهله.
3����  الأخذ بالأ�صباب يوؤكد التوكل على اهلل ول ينافيه فاإن مو�صى  بحث عن الأ�صباب التي 

يح�صل بها الدفء.

 زب   ٱ  ٻرب اأي: ا�صطفيتك بر�صالتي على جميع النا�ص  زب    ٻ  ٻ  ٻرب اأي:
فا�صتمع الآن ما اأقول لك واأوحيه اإليك.

ٺ   زبٺ   ب���ال���ع���ب���ادة   وح�����دين  اأي:  ٺرب  ڀ    ڀ  ڀ    ڀ   پ   پ   پ   زب     
ٺرب اأي: لتذكرين فيها.

من فوائد هاتني الآيتني: 
١���� تقرير توحيد الألوهية، واأن الدعوة اإلى )ل اإله اإل اهلل( دعوة جميع الر�صل.

٢���� وجوب اإقامة ال�صالة وبيان احلكمة من ذلك وهو ذكر اهلل تعالى.

زب  ٿ  ٿ  ٿرب اأي: اإن يوم القيامة واقع ل حمالة  زب    ٹ   ٹرب اأي: ل اأطلع
عليها اأحًدا. 

 زب   ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤرب اأي: مبا تعمل من خري و�صر  زب  ڦ  ڦ   ڦ  رب
ِرَفنَّك عن الإميان بال�صاعة والعمل لها  زب   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  رب اأي: ل ي�صدق بها  اأي: فال َي�صْ

زب     ڄ  ڃ  ڃ  رب اأي: واتبع ما ت�صتهيه نف�صه فتهلك.
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وهاتان الآيتان تدلن على: 
١���� اإثبات يوم القيامة، وبيان احلكمة منه.

٢���� النهي عن الغفلة عن يوم القيامة، ووجوب ال�صتعداد له بالعمل ال�صالح. 

ن�صاط )٢(

من خالل فهمك لالآيات بني هذه احلكمة.

التقومي

�ص١: بنّي معاين الكلمات الآتية: 

زب ڄڍرب   - زب چرب   - زبڇرب    - زب   ڑرب   - زب  ڳرب
 زب ۋرب   - زبۆئرب   - زبۈئرب    - زب   ڃرب  

�ص٢:  يف الآيات اإ�صارة اإلى وجوب طاعة اهلل تعالى والعمل بكتابه، حّدد الآيات الدالة على ذلك، 
مع التو�صيح. 

�ص3: ا�صتخرج فائدة من قوله تعالى: زب   ڈ     ژ  ژ  ڑرب.

�ص4: ملاذا اأمر اهلل تعالى مو�صى  بخلع نعليه عندما كان يف الوادي املقد�ص؟ 

�ص٥: ما احلكمة من الأمر باإقامة ال�صالة؟ 

�ص٦: الدعوة اإلى )ل اإله اإل اهلل( دعوة جميع الر�صل، ما الآية الدالة على ذلك؟

اآثــار �سلـوكــيــة:
اأحر�ص على الإكثار من قراءة القراآن الكرمي لأنه �صبب الهداية وال�صعادة. 	
اأراقب اهلل تعالى يف جميع اأعمايل. 	
اأحافظ على ال�صلوات املفرو�صة يف اأوقاتها. 	

لكي یعلم اإلنسان أنھ سوف یعود ربع فیجازیھ بما عمل إن 
خیراً فخیر وإن شراً فشر

ج۱: طھ: الحروف المقطعة الدالة على إعجاز القرآن الكریم - لتشقى: 
لتتعنى وتتعب - یخشى: یتقي - استوى: عال وارتفع - الثرى: التراب 
الندي - بقبس: شعلة من نار- المقدس: المطھر - طوى: اسم وادي 

مقدس - فتردى: فتھلك

ج۲: (إال تذكرة لمن یخشى) فیھا أنزل هللا القرآن الكریم لیكون عظة للناس فیطیعون هللا خشیة لھ فیأتمرون بأمره 
وینتھون عن نواھیھ

(تنزیالً ممن خلق األرض والسماوات العلى): فیھا إشارة إلى أن الذي خلق الخلق ھو أعلم بما یصلحھم فوجبت طاعتھ 
فیما أمر

إثبات علو هللا تعالى على خلقھ واستوائھ على 
عرشھ على الوجھ الذي یلیق بھ سبحانھ

ركن من األركان الخمسة وھي تعتبر عمود الدین ففي الصالة الكثیر 
من الفوائد التي یكتسبھا اإلنسان عند تأدیتھا

قال تعالى: (إنني أنا هللا ال إلھ إال أنا فاعبدني وأقم الصالة لذكري)

ج٤: تعظیماً للبقعة والمكان الذي كان فیھ
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تف�سري الآيات )تف�سري الآيات )١٧١٧--٣٦٣٦((
من �سورة طـهمن �سورة طـه

الدر�س )٦(

تـمـهـيـــــد:

حني اأراد اهلل تعالى اأن يبعث مو�صى  اإلى فرعون لدعوته اإلى اهلل، اأراد �صبحانه اأن يهيئ 
مو�صى لهذه املهمة الكبرية، فرييه من الرباهني والآيات الدالة على عظمة اهلل وقدرته الباهرة 
ا  ما يجعله اأثبت جناًنا واأ�صلب يف احلق يف مواجهة جربوت فرعون وطغيانه، ولتكون له اأي�صً
عالمات تدل على �صدقه، واأنه نبي مر�صل من عند اهلل تعالى، ومن هذه الآيات والرباهني ما 

جاء يف الآيات الآتية:

قال اهلل تعاىل:

 ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  
گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ    ڻ  
ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ    ڭ  
ې      ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   
ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ    وئ   ەئ      ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې  
ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ىئ   ی ی  ی  ی جئ  حئ  مئ ىئ    يئ  جب  حب  

خب   مب  ىب  يب  جت

مو�سوع الآيات:

. معجزة نبي اهلل مو�صى
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تف�سري وفوائد الآيات:

 زب ڃ  چ   چ  چ رب ا�صتفهام تقرير، واملق�صود منه: تنبيه مو�صى  على
اأنها ع�صاه التي يعرفها، حتى اإذا قلبها حية علم اأنها معجزة عظيمة. 

زب  ڍ  ڌ  ڌ   اأعتمد عليها يف حال امل�صي   اأي:  زب ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍرب 
ڎ رب اأي: اأَُهزُّ بها ال�صجرة ليت�صاقط ورقها لرتعاه غنمي  زب    ڎ  ڈ  ڈ  ژ   رب

اأي: حاجات اأخرى غري ذلك.
وهاتان الآيتان تدلن على: 

١���� اأن مهنة رعي الغنم ونحوها لي�صت عيًبا، فما من نبيٍّ اإل وقد رعى الغنم)١(.
ب بالعمل املباح وترك البطالة والك�صل. ٢���� احلث على التك�صُّ

3���� م�صروعية الإح�صان اإلى احليوان.

 زبڑ  ڑ   ک  رب اأي: األق هذه الع�صا على وجه الأر�ص.
مت�صي اأي:  زبگرب  عظيمة   حية  احل���ال  يف  ���ص��ارت  اأي:  گرب  گ   ک   زبک    

وت�صطرب.

 زبڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  رب اأي: اإلى هيئتها الأولى التي كانت عليها.
ہ    ۀ   ۀ   ڻ   زب  ع�صدك   ت��ت  كفك  اجعل  اأي:  ڻرب  ڻ     ڻ    زبں    

ہرب اأي: من غري بر�ص اأو عيب  زب  ہ  ہرب اأي: عالمة اأخرى لك على �صدقك.
 زبھ   ھ  ھ  ے   رب اأي: من اأدلتنا الكربى على عظيم �صلطاننا وقدرتنا.

معاين الكلمات:

اأعتمد.ڇ

جناح الإن�صان: ع�صده اإلى اأ�صل اإبطه.ڻ

جاوز احلد.ڭ

ظهري.ۈئ

)١(  راجع �صحيح البخاري ٢٢٦٢.
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وهذه الآيات تدل على: 
١���� تاأييد اهلل تعالى لر�صله باملعجزات؛ هداية للنا�ص، واإقامة للحجة عليهم.

٢���� بيان عظيم قدرة اهلل تعالى يف تغيري طبيعة الأ�صياء، وت�صريفها كيف ي�صاء.

ن�صاط )١(

اكتب مع جمموعتك عن اأ�صباب ان�صراح ال�صدر وطماأنينته.

زب ۓ  ۓ    ڭ رب َفاْدُعُه اإلى عبادتي زب   ڭ   ڭرب اأي: جاوز احلد يف الع�صيان والتمرد
حيث ادعى الربوبية. 

وهاتان الآيتان تدلن على: 
التي  والتنظيمية  ال�صرعية  بال�صوابط  اللتزام  تعالى، مع  اإلى اهلل  النا�ص  ���� م�صروعية دعوة 

ت�صعها اجلهة امل�صوؤولة عن ذلك يف بالدي اململكة العربية ال�صعودية.

ْعُه للحق؛ حتى يحتمل الوحي وامل�صاقَّ ورديَء الأخالق زبۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈرب اأي: َو�صِّ
من فرعون وجنده. 

ل علي ما اأمرتني به من تبليغ الر�صالة اإلى فرعون. زب  ٴۇ  ۋ  ۋ رب اأي: �َصهِّ
زب  ۅرب اأي: اأَْطِلْق زب  ۉ  ۉ   ېرب وكانت يف ل�صانه ُلْثَغٌة ل ي�صتطيع معها الإف�صاح

يف كالمه زب  ې  ې  رب اأي: يفهموا كالمي.

.

:
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اآثــار �سلـوكــيــة:
اأحر�ص على العمل الذي يغنيني عن �صوؤال الآخرين. 	
التجئ اإلى اهلل يف جميع اأموري. 	
اأذكر اهلل تعالى يف جميع اأحوايل. 	

التقومي

�ص١: بنّي معاين الكلمات الآتية: 

زب ڇرب   - زب ڍرب   - زبڈرب    - زب     ڱرب      - زب    ڻرب
زب ڭرب   - زب ائرب   - زبۈئرب

�ص٢: اختار اهلل تعالى مو�صى  لر�صالته مع اأنه كان راعي غنم، ما الذي ت�صتفيده من ذلك؟ 

ح معنى قوله تعالى: زب ں  ڻ   ڻ    ڻرب. �ص3: و�صّ

�ص4: اذكر ا�صتخدامات مو�صى  لع�صاه. 

�ص٥: ملاذا �صاأل مو�صى  ربه اأن ي�صرح له �صدره؟

�ص٦: ي�صرع التو�صل اإلى اهلل تعالى باأ�صمائه و�صفاته، ما الآية الدالة على ذلك؟

وهذه الآيات تدل على:
١���� وجوب اللجوء اإلى اهلل تعالى يف كل ما ُيهم العبد.

٢��� ف�صيلة الت�صبيح والذكر، والتو�صل اإلى اهلل تعالى باأ�صمائه و�صفاته.

ج۱: أتوكؤا: أعتمد - وأھش: أھز - مآرب: حاجات - سیرتھا: ھیئتھا - جناحك: جناح 
اإلنسان وھو عضده إلى أصل إبطھ - طغى: جاوز الحد - وزیراً: معیناً - أزرى: ظھري

أن العمل رفعة لصاحبھ 
ولیس منقصة أو عیبا لھ

أي اجعل كفك تحت عضدك

ج٤: یعتمد علیھا في المشي ویھز بھا الشجرة لیتساقط ورقھا فتعى غنمھ ولھ فیھا حاجات أخرى

حتى یحتمل الوحي والمشاق وردئ االخالق من قرعون وجنده

قال تعالى: (إنك كنت بنا بصیراً) یشرع التوسل إلى هللا تعالى بأسمائھ
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تف�سري الآيات )تف�سري الآيات )٣٧٣٧--٥٠٥٠((
من �سورة طـهمن �سورة طـه

الدر�س )٧(

تـمـهـيـــــد:

َمنَّ اهلل تعالى على مو�صى  باإعطائه ما �صاأل كما يف الآيات ال�صابقة، وملا كان اهلل تعالى قد 
ره اهلل  منَّ عليه بنعم اأخرى؛ حيث َخلَّ�صه من املَِحن التي واجهته يف حياته قبل الر�صالة، َذكَّ
تعالى بذلك كما يف الآيات التالية؛ تثبيًتا لقلبه، وتذكرًيا له باأن الذي جناه من تلك املحن 

�صينجيه من فرعون وبط�صه.

قال اهلل تعاىل:

 حت  خت  مت  ىت  يت  جث   ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  
ڤ   ڤ   ٹ   ٹ    ٹٹ   ٿ     ٿ   ٿ      ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ       ڀ   ڀ   
ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  
ژ   ڈژ    ڈ   ڎ      ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ    چ  چ   چ    
ڳ   ڳ   ڳ     ڳ   گ    گ   گ   گ   ک   ک    ک   ک   ڑ   ڑ  
ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ ہ     ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   
ھ  ھ     ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ      ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ   
ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  
وئ    وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  
جئ  حئ     مئ  ىئ  يئ  جب  حب            خب   مب  ىب  يب  جت  حت     خت  مت  ىت  

يت  جث   مث   ىث  يث  حج   مج  جح

مو�سوع الآيات:

حفظ اهلل ملو�صى  واإر�صاله اإلى فرعون.
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معاين الكلمات:

ال�صندوق.ڀ

البحر.ٺ

لت�صعفا ولتفرتا. ڱ   ں

يعجل بالعقوبة.ۇ

زب حت  خت  مت رب اأي: اأنعمنا عليك زب   ىت  يترب اأي: قبل هذه املرة.
زب   ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پرب اأي: األهمناها ما يلهم الإن�صان من ال�صواب.

زب   پ  پ  ڀ  ڀرب اأي: األهمناها اأن اجعليه يف التابوت زبڀرب اأي: فاطرحيه
زبڀ  ٺرب اأي: نهر النيل زب  ٺ  ٺ  ٺرب اأي: حتى يلقيه النهر بال�صاطئ زبٿ  

ٿ     ٿ  ٿ    ٹٹ  رب يعني فرعون زب ٹ   ٹ  ڤ  ڤرب اأي: حّبّبتك اإلى عبادي.
قال عكرمة: ما راآه اأحد اإل اأحبه زبڤ  ڤ    ڦرب اأي: ولرتبى مبراآي ومنظر مني.

وهذه الآيات تدل على: 
���� عناية اهلل تعالى مبو�صى ولطفه به.

زب   ڄ  ڄ   اأم��رك  لتتعرف خ��ربك وم��ا يكون من  تتبعك  اأي:  زبڦ  ڦ  ڄرب 
ويربيه؛ وير�صعه  فيحفظه  اإليه  ي�صمه  من  على  اأدلكم  هل  اأي:  رب  ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ  
َفَقِبَل  اأم��ه-  اأنها  اأمه -وهم ل يعلمون  اأخته على  اأنه كان ل يقبل ثدي ام��راأة، فدلتهم  وذلك 

َثْدَيها زب     چ  چ    چ  چ          ڇ   ڇرب ب�صالمتك وجناتك من القتل والغرق يف اليم

زبڇ  ڇڍرب اأي: ولئال تزن عليك خوًفا من فرعون اأن يقتلك زب  ڍ  ڌرب يعني
القبطي الذي قتله مو�صى  حني ا�صتغاثه عليه ال�صرائيلي الذي من قومه زب   ڌ  ڎ  

ڎرب الذي ح�صل لك ب�صبب عزم اآل فرعون على قتلك زبڈ  ڈژ   رب اأي: اختربناك
اختباًرا مبا وقعت فيه من املَِحن زبژژ   رب اأي: فمكثت بعد خروجك من م�صر خوًفا من

القتل زب  ڑ  ڑ  ک  کرب ترعى الأغنام وكانت مدة ذلك ع�صر �صنني زب      ک   ک  

ر اهلل اأنه يوحي اإليك فيه بالر�صالة. گ  گ  گرب اأي: على املوعد الذي َقدَّ

تف�سري وفوائد الآيات:
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زب ڳ  ڳرب اأي: ا�صطفيتك واخرتتك لوحيي ور�صالتي.
وهاتان الآيتان تدلن على: 

١���� لطيف �صنع اهلل تعالى وجميل تدبريه، حيث جنى مو�صى  من فرعون وكيده. 
٢���� اأن ابتالء اهلل تعالى لعبده ل ينايف حمبته له.

ن�صاط )١(

كيف ت�صتدل على ذلك من الآيات؟

زب ڳ  ڱ  ڱ رب وهو...................... زبڱرب اأي: بحججي وبراهيني ومعجزاتي
اإلى فرعون زب ڱ   ں   ں  ڻرب اأي: ول ت�صعفا وَتْفرُتا يف ذكري، بل اأكرثا من ذكري؛ ليكون

عوًنا لكما يف مواجهة فرعون. 

زبڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہرب اأي:............................................  زبہ  ہ      ھ  ھرب
اأي: تكلما معه بكالم رقيق لني �صهل زب   ھ  ھ     ے       ےرب اأي: يتعظ اأو يخاف اهلل تعالى

فيوؤمن. 
وهاتان الآيتان تدلن على: 

١���� اأهمية ذكر اهلل تعالى يف ت�صهيل املهام والإعانة على م�صاق التكاليف. 
٢���� الأمر با�صتعمال اللني والرفق يف الدعوة اإلى اهلل تعالى حتى مع اأ�صد الطغاة.

زب  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    رب اأي: َيْعَجَل علينا بالقتل والعقوبة زب  ۆ      ۆ  ۈرب
اأي: يجاوز احلد يف الإ�صاءة اإلينا. 

زبٴۇ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  رب بالعون والن�صرة والتاأييد زبۉرب ما يجري بينكما
وبينه زبېرب ما تفعالن ويفعل، ل يخفى علي من ذلك �صيء.

وهاتان الآيتان تدلن على:
���� اإثبات معية اهلل تعالى لأوليائه و�صاحلي عباده بن�صرهم وتاأييدهم.

https://hulul.online/


104

َخلِّ �أي:  رب  زبائ  ەئ  ەئ  وئ   �إليك  �أَْر�َسلَنا  رب  زبې  ې  ى     ى  ائ  
فرعون عند  �إ�سر�ئيل  بنو  وك��ان  �لعمل،  يف  ُتْتِعْبهم  ال  �أي:  رب  زبوئ  ۇئۇئ   و�أَْطِلْقهم  عنهم 

زبۆئ   �أبناءهم، وي�ستحيي ن�ساءهم، ويكلفهم من �لعمل ما ال يطيقونه  ُيَذبِّح  يف عذ�ب �سديد؛ 

و�لع�سا �لبي�ساء،  �ليد  يعني:  رب��ك.  م��ن  ومعجزة  ب��دالل��ة  �أي:  ېئرب  ۈئ   ۈئ      ۆئ  
زبېئرب من عذ�ب �هلل زبىئ  ىئ  ىئ     ی  رب فاأ�سلم.

�هلل ب���اآي���ات  حبرب  جب   يئ   ىئ   زبمئ   ت��ع��ال��ى  �هلل  م��ن  رب  حئ      جئ   ی   زبی  
زبخبرب �أي: �أعر�ض عن �الإميان باهلل.

وهاتان �الآيتان تدالن على: 
���� �أن �ل�سالمة من عذ�ب �لدنيا و�الآخرة تكون ملن �تبع هدى �هلل تعالى.

زبىب  يب  جت  حترب قال ذلك فرعون ملو�سى �إنكاًر� منه لوجود �هلل �سبحانه وتعالى.
ينا�سب �ل��ذي  و�سكله  �سيء �سورته  �أعطي كل  �أي:  زبمت  ىت  يت  جث   مث   ىث  يثرب 

وظيفته؛ فاأعطى �لعني �لهيئة �لتي تنا�سب �الإب�سار، و�أعطى �الأذن �ل�سكل �لذي يو�فق �ال�ستماع، 

وهكذ� زب حج   مجرب �أي: ثم �أر�سد �إلى كيفية �النتفاع مبا �أعطى من ذلك.
وهاتان �الآيتان تدالن على: 

1���� ِكْب فرعون و�سلفه وطغيانه.
2���� معنى من معاين ربوبية �هلل تعالى خللقه.

ن�ساط )2(

ح هذ� �ملعنى من خالل تف�سري �الآيات. و�سّ

�آثــار �سلـوكــيــة:
�ألزم ِذكر �هلل تعالى و�أ�ستعني به على ت�سهيل �الأمور �ل�سعبة. 	
�أجتهد يف طاعة �هلل تعالى ليكون معي بالن�سر و�لتاأييد. 	
�أ�ستعمل �لرفق يف �لتعامل مع �لنا�ض و�أخالقهم بخلق ح�سن. 	
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التقومي

�ص١: بنّي معاين الكلمات التالية: 

زب پرب   - زب ڀرب   - زبٺرب    - زبڃرب 
زبںرب   - زب ۇرب   - زب  ۈئرب

زبڳ   ت��ع��ال��ى:  زبڤ  ڤ    ڦرب، وق��ول��ه  ت��ع��ال��ى:  ق��ول��ه  ��ح معنى  ����ص٢: و���صّ

ڳرب.
ح كيف اأعاد اهلل تعالى مو�صى  اإلى اأمه دون اأن يوؤذيه  �ص3:  من خالل فهمك لالآيات و�صّ

فرعون، مع اأنه ولد يف ال�صنة التي كان فرعون يقتل فيها من يولد من بني اإ�صرائيل. 

 . ص4: اقراأ الآيات بتمعن وا�صتخرج منها املحن التي َمرَّ بها مو�صى�

�ص٥: يف الآيات اإ�صارة اإلى فائدة من فوائد ذكر اهلل تعالى، اذكرها. 

�ص٦: كان بنو اإ�صرائيل عند فرعون يف عذاب �صديد، ما نوع هذا العذاب؟ 

�ص٧: ا�صرح قوله تعالى: زبمت  ىت  يت  جث   مث   ىث  يث  حج   مجرب.

�ص8: ا�صتخرج فائدة من قوله تعالى: زبٴۇ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉرب.

اقذفیھ: اجعلیھ - التابوت: الصندوق - الیّم: البحر - یكفلھ: یحفظھ 
ویرضعھ ویربیھ - تنیا: تضعفا - یفرط: یعجل بالعقوبة - بآیة: بحجة

(لتصنع على عیني): لتربى بمرآي ومنظر مني
(واصطنعتك لنفسي): أي اصطفیتك واخترتك لوحیي ورسالتي

ج۳: ألھم هللا والدة موسى أن اجعلیھ في التابوت وألقیھ فى نھر النیل وألقى هللا على موسى محبتھ وحبب عباده بھ فلقیھ 
جنود فرعون ولما رأتھ زوجة فرعون أصرت على أن تتخذه ولدا وطلبت لھ المراضع، لم یقبل موسى أیا منھن وتتبعھ أختھ 

وأخبرت آل فرعون أنھا تستطیع أن تدلھم على من یرعاة ففعلوا وھكذا عاد موسى إلى أمھ أرضعتھ وربتھ فأنجاه هللا من 
القتل والغرق وقر بھ عین والدتھ

ر ج٤: بعده عن أمھ حینما ابتلى الناس بملك یذبح أبناءھم حتى ألقت أم موسى ابنھا في النھ
ھروبھ وتوجھھ إلى مدینة مدین وشدة الحاجة واالضطراب في المعیشة واالكتساب اضطھاد فرعون لھ ولقومھ

تسھیل المھام واإلعانة على مشاق التكالیف

ج٦: كان فرعون یذبح أبناءھم ویستحیي نساءھم ویكلفھم من العمل ما ال یطیقون

ج۷: أي أعطى كل شيء صورتھ وشكلھ الذي یناسب وظیفتھ، فأعطى العین الھیئة التي 
تناسب اإلبصار، وأعطى األذن الشكل الذي یوافق االستماع ثم أرشد إلى كیفیة االنتفاع 

بما أعطى من ذلك

إثبات معیة هللا تعالى ألولیائھ وصالحي عباده بنصرھم وتأییدھم

https://hulul.online/


106

تف�سري الآيات )تف�سري الآيات )٥١٥١--٦٤٦٤((
من �سورة طـهمن �سورة طـه

الدر�س )٨(

تـمـهـيـــــد:

ل زال ال�صياق يف ذكر ما دار بني مو�صى  وبني فرعون من املحاورة بعد اأن ذهب اإليه لتبليغه 
ما اأر�صله اهلل تعالى به.

قال اهلل تعاىل:

 مح  جخ  حخ  مخ      جس  حس   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  
ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    ڇ   
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ         ژ  
ڑ  ڑ  ک  ک  ک     ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ ڳ  
ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ  
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ې   ې   ۉ   ۉ   ۅۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   
ۇئ  ۆئ   ۇئ   ې  ى  ى    ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ې  
ۆئ   ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ىئ   ىئ  ىئ   ی  ی  ی  

یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب

مو�سوع الآيات:

موقف فرعون من اآيات مو�صى  ومعجزاته.
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معاين الكلمات:

ما �صاأن وما حال؟جخ  حخ

ل.ٿ �صهِّ

اأ�صناًفا.ڤ

العقول.چ

منت�صًفا.ڻ   ڻ

في�صتاأ�صلكم.ۋ

ر.ائ ال�صِّ

زب مح رب اأي: قال فرعون ملو�صى زب جخ  حخ  مخ      جسرب اأي: فما �صاأن الأمم اخلالية الذين
مل يعبدوا ربك بل عبدوا غريه زبٱ  ٻ  ٻ  ٻرب اأي: علم هذه الأمم فيما فعلت من

املحفوظ وكتاب اللوح  اأي: مثبت يف كتاب وهو  رب  زبٻ  پپ  به  رب��ي، و�صيجازيهم  ذلك عند 

�صيًئا من زب ڀ  ڀرب  اأعمالهم  �صيًئا من  اأي: ل يخطئ ربي  زب پ  پ  ڀرب  الأعمال 
ذلك. 

وهاتان الآيتان تدلن على: 
١���� اأن امل�صروع ملن �صئل عما ل يعلم اأن يكل علمه اإلى عامله وهو اهلل جل وعال.

٢���� اأن جميع اأعمال بني اآدم حم�صاة عليهم، وحمفوظة عند اهلل تعالى، ل ي�صيع منها �صيء. 
3���� تنزيه اهلل جل وعال عن اخلطاأ والن�صيان.

ٿ   ٿ   زبٿ   عليها  ت�����ص��ت��ق��رون  ق�����راًرا  اأي:  ٿرب  ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   زب   
ٹرب اأي: وجعل لكم فيها طرًقا ت�صلكونها ومت�صون فيها زب ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  رب اأي:
مطًرا زبڤ  ڤرب اأي:  بذلك املاء زب ڤرب اأي: اأ�صناًفا زب ڦ  ڦ  ڦرب اأي: من

خمتلف الألوان والطعوم واملنافع.

زبڄرب منها زب ڄ  ڄرب فيها زب ڃ  ڃ  ڃ  ڃرب اأي: لدللت وعالمات
اأي: لذوي زب  چ  چرب  اإل��ه غ��ريه ول رب �صواه  واأن��ه ل  ت��دل على وحدانية اهلل تعالى 

العقول ال�صليمة. 

تف�سري وفوائد الآيات:
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بعد اأي:  زب ڇ  ڇرب  اآدم  اأباكم  اأي: خلقنا  زبڇرب  الأر���ص  اأي: من  زبڇرب 
املوت زب ڍ  ڍ  ڌرب مرة زب ڌرب يوم البعث.

وهذه الآيات تدل على: 
١���� ال�صتدلل بالآيات الكونية على اخلالق عّز وجّل وقدرته واألوهيته.

ر لهم اأنواع املطاعم وامل�صارب. ٢���� ِمنَّة اهلل تعالى على عباده ورحمته بهم حيث َي�صَّ
3���� بيان اأ�صل خلق الإن�صان.

زبڎ   ڈرب اأي: اأرينا فرعون زبڈ  ژ ژ  ڑرب اأي: ورف�ص اأن يقبل من
مو�صى وهارون ما جاءا به من عند ربهما من احلق ا�صتكباًرا وعناًدا. 

وهذه الآية تدل على: 
 . بيان موقف فرعون من اآيات اهلل تعالى وحججه الدالة على �صدق مو�صى ����

زب ک رب فرعون زب   ک  ک     ک  گرب يعني: م�صر زب     گ    گ رب.
ڱ   ڳ   زب      �صحرك  م��ث��ِل  ب�صحٍر  فلنعار�صنك  اأي:  رب  ڳ  ڳ  ڳ   زب  
ڱ  ڱ رب اأي: يوًما جنتمع فيه زب ڱ  ں  ں  ڻ  ڻرب اأي: ل يجاوزه اأحد

منا زبڻ   ڻرب اأي: مكاًنا منت�صًفا بيننا وبينك.

زبۀرب لهم مو�صى زب  ہ  ہ  ہرب وهو يوم عيد لهم يتزينون فيه ويجتمعون
كل �صنة زبہ  ھ           ھرب اأي: ي�صاق جميع النا�ص اإلى هذا املكان زبھرب اأي: يف

وقت ال�صحى من النهار. 
وهذه الآيات تدل على: 

١���� م�صروعية املناظرة لإظهار احلق واإبطال الباطل. 
٢���� ا�صتعمال احلكمة يف اختيار املكان والزمان املنا�صبني لإعالن احلق. 

زبے  ے  ۓ  ۓرب اأي: مكره وحيلته و�َصَحَرته زب ڭ  ڭرب اأي: ثم جاء
بهم اإلى املوعد الذي وعده مو�صى. 

زب ڭ  ۇ   ۇرب اأي: قال مو�صى لل�صحرة زب ۆ  ۆ  ۈرب اأي: ل تختلقوا
زبۈ  ٴۇ  ۋرب فتزعموا اأن ما جئت به �صحر زبۋ  ۅۅ  رب اأي: في�صتاأ�صلكم
من ومطلوبه  بحاجته  يظفر  اأي: مل  رب  ې   ې   ۉ   ۉ   زب  وُيِبيدكم  يهلككم  بعذاب 

افرتى الكذب على اهلل.
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وهاتان الآيتان تدلن على: 
١���� بيان ما عليه اأهل الباطل من العناد واملكابرة مع علمهم ببطالن ما هم عليه. 

٢���� خطورة الكذب على اهلل تعالى و�صوء عاقبته. 

زب ې  ى  ى  رب فقال بع�صهم هو �صاحر مثلنا، وقال بع�صهم لي�ص هذا بكالم
ا. �صاحر زب  ائ   ائرب اأي: تناجوا فيما بينهم �صرًّ

ۈئ   ۈئ    ۆئ    ۆئ   ۇئ   زبۇئ   وه���ارون  مو�صى  اأي:  وئرب  وئ   زبەئ  
ېئرب اأي: يريدان اأن يغلباكم ب�صحرهما فيتبعهما النا�ص، فيقاتالكم بهم، ويخرجاكم
ا بطريقتكم وهي ال�صحر. من اأر�صكم اأر�ص م�صر زب ېئ  ېئ    ىئرب اأي: وَي�ْصَتِبدَّ

اأمركم فيختلَّ  تختلفوا  ول  له  جمتمعني  كيده  على  اعزموا  اأي:  یرب  ىئ    زب  
زب   ی  ی  یجئ  رب اأي: م�صطفني جمتمعني ليكون اأ�صدَّ لهيبتكم زب حئ  مئ  ىئ  يئ  

جبرب  اأي: فاز وظفر مبطلوبه َمْن َغلََب يف هذا اليوم.
وهذه الآيات تدل على: 

١���� اأن احلامل لأهل الكفر على عدم قبول احلق، هو اخلوف على منا�صبهم ومكا�صبهم الدنيوية. 
٢���� اأهمية الجتماع واتاد الكلمة؛ لتحقيق الظفر؛ والن�صر على الأعداء. 

ن�صاط )١(

الوقاية  وط��رق  ال�صحرة،  اإل��ى  الذهاب  وخطورة  ال�صحر  معنى  عن  جمموعتي  مع  اأكتب 
والعالج منه.

اآثــار �سلـوكــيــة:
اأن اأقول »ل اأعلم« اإذا �صئلت عن �صيٍء ل اأعلمه. 	
اأحمد اهلل تعالى على تي�صري الرزق والنعم. 	
اأ�صتعمل احلكمة يف التعامل مع النا�ص. 	

https://hulul.online/


110

التقومي

�ص١: بنّي معاين الكلمات التالية: 

زب مخ      جسرب   - زب پرب   - زب  ٿرب     - زبٹرب   - زب  ڦرب   - زبچرب
زبڻرب   - زب ۓرب   - زب   ۈرب     - زبۋرب   - زب  ۉرب   

زبائرب  - زبجبرب
�ص٢: ا�صتخرج فائدة من قوله تعالى: زب پ  پ  ڀ  ڀ  ڀرب.

�ص3: ما املراد بالكتاب يف قوله تعالى: زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پرب؟

�ص4: ما موقف فرعون من اآيات اهلل تعالى وحججه الدالة على �صدق مو�صى ؟ 

�ص٥: ا�صرح قوله تعالى: زب ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  

ۅۅ   رب.
�ص٦: ما احلامل لأهل الكفر على عدم قبول احلق؟

�ص٧: ا�صتخرج فائدة من قوله تعالى: زبۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ   ھرب.

القرون األولى: األمم الخالیة - یضل: یخطئ - وسلك: سھل - سبالً: 
طرقاً - شتى: مختلف - النھى: العقول - سوى: منتصفاً - كیده: مكره - 

تفتروا: تختلفوا - فیسحتكم: فیستأصلكم - خاب: لم یظفر بحاجتھ - 
النجوى: السر - استعلى: فاز وظفر

أن جمیع أعمال بني آدم محصاة علیھم، 
ومحفوظة عند هللا تعالى ال یضیع منھا شيء

اللوح المحفوظ

ج٤: كذب بآیات هللا ورفض ما جاء بھ موسى وھارون من عند برھما من الحق وذلك استكباراً 
وعناداً

ج٥: قال موسى للسحرة ال تختلقوا الكذب فتزعموا أن ما جئت بھ سحر فیستأصلكم بعذاب 
یھللكم ویبیدكم

خافوا على مناصبھم وخافوا على أموالھم والمكاسب 
التي اكتسبوھا في الدنیا

مشروعیة المناظرة إلظھار الحق وإبطال الباطل
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تف�سري الآيات )تف�سري الآيات )٦٥٦٥--٧٦٧٦((
من �سورة طـهمن �سورة طـه

الدر�س )٩(

تـمـهـيـــــد:

ذكر اهلل تعالى يف الآيات ال�صابقة ما اأجمع عليه ال�صحرة من منازلة مو�صى ، وت�صميمهم 
على عمل ال�صحر بعد اأن حذرهم مو�صى منه، وذلك طمًعا منهم يف اأن تكون الغلبة لهم، ولكن 
اهلل �صبحانه وتعالى ن�صر مو�صى عليهم، فاأظهر دينه واأعلى كلمته، كما ُتبني ذلك الآيات الآتية:

قال اهلل تعاىل:

ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ    ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ    ٻ   ٻ   ٻ  ٻ   ٱ    
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ   ڑ   ڑ   ک  ک  ک      ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   
ڳ  ڳ  ڳ   ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې      ې  
ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   
ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ     حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب   مب  ىب   يب  جت   
حت  خت  مت  ىت       يت  جث  مث   ىث  يث  حج  مج  جح  محجخ  حخ  مخ  

جس  حس  خس

مو�سوع الآيات:

. اإميان �صحرة فرعون بعد روؤية معجزة مو�صى
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تف�سري وفوائد الآيات:
زب ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ رب  اأي: اإما اأن تلقي ع�صاك اأوًل زب  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀرب 

اأي: حبالهم وع�صّيهم.   

زبڀ   ٺ   ٺٺرب  اأي: بل األقوا اأنتم اأوًل زب    ٺ  ٿ  ٿرب  حني األقوها زب ٿ  
ٿرب  اأي: ي�صبه ملو�صى زبٹ  ٹ  ٹ  ٹرب  اأي: حيات تتحرك ومت�صي.

وهاتان الآيتان تدلن على:
١���� بيان ما اأعطاه اهلل تعالى ملو�صى ‹ من احلكمة يف اأمره لل�صحرة بالإلقاء اأوًل.

٢���� بيان نوع من اأنواع ال�صحر، وهو ال�صحر التخييلي. 

زبڤرب  اأي: فوجد زبڤ  ڤ  ڦ  ڦرب  اأي: خوًفا اأن يفتنت النا�ص ب�صحرهم
قبل اأن يلقي ما يف ميينه. 

زبڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃرب  اأي: الغالب.
اأنها �صارت وذل��ك  تبتلعه؛  اأي:  رب   زب چ  چ  ڇڇ   الع�صا  يعني  زب  ڃ  ڃ  چ  چرب  

ابتلعته  اإل  ُتبق منها �صيًئا  ثعباًنا عظيًما هائاًل فجعلت تبتلع تلك احلبال والع�صي حتى مل 

ڎ  ڎ   ڌ    زب  �صاحر  من  وخديعة  مكر  �صنعوا  ال��ذي  اأي:  رب   ڍڌ   ڍ  ڇ    زبڇ   
ڈ  ڈڌ  رب  اأي: ول يظفر ال�صاحر مبا طلب اأّياً كان.

معاين الكلمات:

وجد واأح�ص.ڤ

تبتلع.چ

خلقنا واأن�صاأنا من العدم.ۈۈ

تطهر.حس

ن�صاط )١(

ما وجه احلكمة يف ذلك؟
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زبژ   ڑ   ڑرب  اأي: خروا �صاجدين هلل تعالى زبک  ک  ک      ک  گ  رب؛
فعله  الذي  اأن هذا  اليقني  ال�صحر وطرقه ووجوهه علموا علم  بفنون  اأنهم خلربتهم  وذلك 

مو�صى لي�ص من قبيل ال�صحر واحليل، واأنه َحقٌّ ل ِمْرَية فيه.
وهذه الآيات تدل على: 

١���� اأن ال�صعور باخلوف والإح�صا�ص به عند معاينة اأ�صبابه ل يقدح يف الإميان. 
٢���� اأن من ال�صحر ما ل حقيقة له، واإمنا هو مكر وخداع.

3���� ترمي ال�صحر بجميع اأنواعه. 
4���� قوة تاأثري املعجزة يف نف�ص ال�صحرة ملا ظهر لهم من الفرق بني الآية وال�صحر.

زبگ رب  اأي: قال فرعون لل�صحرة زب   گ  ڳرب  اأي: �صدقتموه زب   ڳ  ڳ  ڳ   ڱڱ  ڱ  
ڱرب  اأي: رئي�صكم ومعلمكم زب  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  
ہ  رب اأي: اأقطع اليد اليمنى والرجل الي�صرى زبہ  ہ  ہ  ھ  رب  اأي:
اأ�صد اأينا  اأيها ال�صحرة  اأي: ولتعلمن  زبھ   ھ   ھ  ے  ےرب   على جذوع النخل 

عذاًبا لكم واأدوم؛ اأنا اأو رب مو�صى الذي اآمنتم به اأيها ال�صحرة. 
وهذه الآية تدل على: 

���� بيان بع�ص اأ�صاليب اأهل الباطل يف �صرف النا�ص عن احلق بعد ظهوره. 

احلجج م��ن  اأي:  ۆرب  ۇ    ۇ   ڭ   ڭ   زب  نختارك  ل��ن  اأي:  رب  ڭ  ڭ   ۓ   زب 
الذي خلقنا اأي: ول نختارك على  زب  ۆ  ۈۈرب  الدالة على �صدق مو�صى  والرباهني 

واأن�صاأنا من العدم زب  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  رب اأي: فا�صنع ما اأنت �صانع من التهديد والوعيد

زب   ۉ  ۉ  ې   ې  ې  رب اأي: يف هذه احلياة الدنيا فقط.

ن�صاط )٢(

التي بهرتهم واأذهلتهم، كيف ت�صتدل بها    موقف �صحرة فرعون من معجزة مو�صى 
على واقع الإن�صان اإذا تبنّيَ له اأنه على خطاأ فيما يعتقد اأو يعمل؟
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ۇئ   ۇئ   وئ    وئ   زب    الآث���ام  م��ن  منا  ك��ان  م��ا  اأي:  رب  ەئ  ەئ   ائ  ائ   ى   زبى  
يا منك  اأف�صل  اأي:  ۈئرب  ۈئ   زب      عليه  اأكرهتنا  ال��ذي  ال�صحر  لنا  وليغفر  اأي:  ۆئۆئرب 

فرعون جزاًء ملن اأطاعه زب   ېئرب نعيًما ملن اأطاعه، وعذاًبا ملن ع�صاه وخالف اأمره.
وهاتان الآيتان تدلن على: 

١���� اأثر الإميان باهلل تعالى واليوم الآخر يف تثبيت املوؤمن، وتقوية قلبه، وعدم رهبته من القتل 
وال�صلب. 

٢���� اأن الإميان باهلل تعالى �صبب ملغفرة الذنوب. 
3���� ف�صل نعيم الآخرة على نعيم الدنيا. 

مئرب حئ   جئ      ی   ی   ی   زب  جم��رم  وه��و  اهلل  يلقى  اأي:  یرب  ىئ   ىئ    ىئ   زبېئ  
في�صرتيح زبىئ  يئرب حياة ينتفع بها.

الرفيعة املنازل  اأي:  زبحب  خب   مب  ىب   يب  جت   حت  خت  مت  ىترب 
يف اجلنة. 

اأي: من تت زب   ىث  يث  حج  مجرب  انتقال منها  اإقامة ل  اأي: جنات  زبجث  مثرب 
اأ�صجارها زب   جح  محجخ  رب اأي: ماكثني فيها اأبًدا زب     حخ  مخ  جس  حس  رب اأي: ثواب من

طهر نف�صه من الذنوب مبا تلى به من الإميان وعمل ال�صاحلات. 
وهذه الآيات تدل على: 

���� بيان جزاء الكافرين واملوؤمنني يف الدار الآخرة.

ن�صاط )3(

اأكتب مع جمموعتي عن اأ�صباب زيادة الإميان وقوته.

اآثــار �سلـوكــيــة:
اأ�صعى اإلى تقوية اإمياين بالإكثار من الأعمال ال�صاحلة. 	
اأجتنب الذهاب اإلى ال�صحرة واأحذر من ت�صديقهم. 	

https://hulul.online/


115

التقومي

�ص١: بنّي معاين الكلمات الآتية: 

زبٿ  ٿرب   - زب ڤرب   - زب   ڦرب     - زبچرب   - زبڈ  ڈرب   -

زبۀ  ہرب     - زب ۈرب   - زب  حسرب     
�ص٢: ال�صعور باخلوف والإح�صا�ص به عند معاينة اأ�صبابه ل يقدح يف الإميان، ما الآية الدالة 

على ذلك؟

�ص3: ا�صتخرج فائدة من قوله تعالى: زب ڌ   ڎ  ڎ ڈ ڈ  رب.

�ص4: اأ�صارت الآيات اإلى نوع من اأنواع ال�صحر، فما هو؟

�ص٥: اذكر ثالثة من اآثار الإميان باهلل تعالى واليوم الآخر. 

�ص٦: ا�صتخرج فائدة من قوله تعالى: زب ى  ى  ائ  ائ ەئ  ەئرب.

�ص٧: ما معنى قوله تعالى عن اأهل جهنم: زب  جئ     حئ  مئ  ىئ  يئرب؟

یخیل إلیھ: یشبھ لموسى - فأوجس: وجد وأحس - خیفة: خوفاً - تلقف: 
تبتلع - حیث أتى: بما طلب أیاً كان - من خالف: قطع الید الیمنى والرجل 

الیسرى - فطرنا: خلقنا وأنشأنا من العدم - تزكى: تطھر

(فأوجس في نفسھ خیفة موسى)
أن السحر ھو مكر وخداع

السحر التحلیلي

إن اإلیمان با� سبب لمغفرة الذنوب

ج٥: تثبیت المؤمن وتقویة قلبھ وعدم رھبتھ من القتل والصلب

أن في نار جھنم ال یموت وال یرتاح من العذاب وال یحیا حیاة ینتفع بھا
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تف�سري الآيات )تف�سري الآيات )٧٧٧٧--٨٢٨٢((
من �سورة طـهمن �سورة طـه

الدر�س )١٠(

تـمـهـيـــــد:

حني اأبى فرعون اأن يقبل احلق الذي جاء به مو�صى ، ورف�ص اأن ير�صل معه بني اإ�صرائيل، 
اأمر اهلل تعالى نبيه مو�صى  اأن يخرج ببني اإ�صرائيل يف الليل دون اأن ي�صعر بهم فرعون، كما 

بني اهلل تعالى ذلك يف الآيات التالية:

قال اهلل تعاىل:

ٺ   ٺ    ڀ   ڀ     ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   زبٱ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
چ       چ    چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ     ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   
ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  
ژ  ڑڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  ںرب

مو�سوع الآيات:

خروج مو�صى  ببني اإ�صرائيل.

معاين الكلمات:

�ِصْر لياًل.پ

نوٌع من الطعام.ڇ

نوع من الطيور.ڇ
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تف�سري وفوائد الآيات:

زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ رب اأي: �ِصْر بهم لياًل من اأر�ص م�صر زب پ  
پ  ڀ   ڀ  ڀ    ڀ رب اأي: فاتخذ لهم يف البحر طريًقا ياب�ًصا زب ٺ   ٺ  ٺرب اأي:

ل تخاف اأن يدركك فرعون من ورائك زبٺ  ٿرب اأي: من الغرق يف البحر اأمامك.

زبٿرب اأي: فلحقهم زب ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤرب اأي: عال فرعون
وقومه من البحر وغمرهم ما غمرهم من مائه؛ فغرقوا جميًعا. 

اأي: وما زب ڦ  ڦرب  زبڤ  ڦ  ڦرب حيث �صلك بهم طريق ال�صالل والغواية 
�صلك بهم طريق ال�صتقامة، وهو الإميان باهلل. 

وهذه الآيات تدل على: 
١���� عناية اهلل تعالى مبو�صى ومن اآمن معه يف متكينهم من اخلروج من م�صر دون اأن ي�صعر 

بهم فرعون. 
٢���� ظهور اآية من اآيات اهلل تعالى الدالة على كمال قدرته ونفاذ اأمره على جميع خملوقاته.

اأي: زب  ڃ   چ  چ   چرب  زب  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃرب فرعون 
واعدنا مو�صى لإنزال التوراة عليه يف اجلانب الأمين من جبل الطور زبچ  ڇ  ڇ  

ڇرب يف التيه.
اأي: ول تتعدوا حدود اهلل فيما رزقناكم زبڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈرب 
ا زب  ژ  ژ  ڑرب اأي: فيجب فتنفقوه يف مع�صية اهلل، اأو يظلم فيه بع�صكم بع�صً

عليكم غ�صبي زب  ک  ک  ک  ک  گ  گ رب اأي: هلك وتردى يف النار.

نفاق اأو  مع�صية  اأو  ���ص��رك  اأو  كفر  م��ن  فيه  ك��ان  عما  رج��ع  اأي:  رب  ڳ  ڳ    ڳ   گ   زب  
زبڳرب اأي: بقلبه زب ڱ  ڱرب اأي: بجوارحه زب ڱ  ڱرب اأي: ثم لزم ذلك

فا�صتقام عليه. 
وهذه الآيات تدل على: 

١��� اأن الأ�صل يف الأطعمة الإباحة. 
٢���� ترمي تعدي حدود اهلل تعالى. 
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اآثــار �سلـوكــيــة:
اأحر�ص على ر�صا اهلل تعالى عليَّ بفعل اأوامره واجتناب نواهيه. 	
اأ�صكر نعم اهلل عليَّ الظاهرة والباطنة. 	
اأكرث من التوبة وال�صتغفار من جميع الذنوب. 	

التقومي

�ص١: بني معاين الكلمات التالية: 

زبپرب   - زب  ڀرب   - زب   ڤرب     - زبڇرب   - زبڇرب   - زبگرب  
�ص٢: ا�صتخرج فائدة من قوله تعالى: زب  گ  ڳ  ڳ   ڳ رب.

�ص3: اذكر ثالًثا من �صور تعدي حدود اهلل تعالى يف الأكل.

�ص4:  يف الآي��ات اإ�صارة اإلى اآية من اآيات اهلل تعالى الدالة على كمال قدرته ونفاذ اأمره على 
جميع خملوقاته، فما هذه الآية؟

�ص٥:  ا�صتخرج فائدة من قوله تعالى: زب ڱ  ڱرب.

ن�صاط )١(

اأكتب مع جمموعتي من خالل فهمي لالآيات عن اأ�صباب مغفرة الذنوب.

3���� احلذر من اأ�صباب غ�صب اهلل على العبد. 
4���� ف�صل التوبة ال�صادقة وظهور اأثرها على القلب والل�صان واجلوارح. 

٥�� من �صفات اهلل املوجبه خل�صيته واخلوف منه �صفة الغ�صب، فهي �صفة فعلية ثابتة بالكتاب 
وال�صنة فنثبتها على ما يليق باهلل �صبحانه. 

أسر: سْر لیال - یبساً: یابساً - غشیھم: غمرھم - المّن: نوع من 
الطعام - والسلوى: نوع من السلوى - ھوى: ھلك وتردى في النار

فضل التوبة الصادقة وظھور أثرھا على 
القلب واللسان والجوارح

ر ج۳: كثرة الطعام وتنوعھ في المناسبات للمفاخرة ولفت األنظا
ت رمي ما یتبقى من األكل في حاویات النفایا

من اإلسراف أنیأكل وسط الخبر ویدع حواشیھ زعماً بأنھ ألذ

خلق هللا عیسى بال أب وجعلھ آیة للناس

فضل التوبة الصادقة
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الوحدة الثالثةالوحدة الثالثة
�سورة الأنبياء�سورة الأنبياء
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تف�سري الآيات )تف�سري الآيات )٣٠٣٠--٣٥٣٥((
من �سورة الأنبياءمن �سورة الأنبياء

الدر�س )١١(

تـمـهـيـــــد:
اهلل �صبحانه وتعالى له القدرة التامة، وال�صلطان العظيم يف خلق الأ�صياء، وت�صريفها، وتدبريها 
على ما تقت�صيه حكمته، ويحيط به علمه؛ يظهر ذلك يف خلق ال�صماوات والأر�ص وما فيهما، 

ويف ق�صائه النافذ واإرادته املطلقة، ويف الآيات الآتية اإ�صارة اإلى �صيء من ذلك:

مــدخـــــل:
�صورة مكية، وعدد اآياتها )١١٢(، و�صميت ب�صورة الأنبياء ل�صتمالها على ق�ص�ص الأنبياء ودعوتهم 

ٱ  ٻ    ٻ   لقومهم، وافُتِتحت ال�صورة باحلديث عن اقرتاب ال�صاعة، قال تعالى: 
. ک  ک   ک ، واخُتِتمت بقرب الوعد احلق، قال تعالى:  ٻ  ٻ  پ  پ

من مو�سوعات �سورة الأنبياء: 

غفلة النا�ص عن يوم القيامة. 	
دلئل وحدانية اهلل تعالى. 	
ق�ص�ص الأنبياء مع اأقوامهم. 	
ُته. 	 �صفات الر�صول � وَمَهمَّ
اأحوال يوم القيامة. 	
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قال اهلل تعاىل:

ں   ں    ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ     زبگ  
ڻ  ڻ       ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ         ھ  ھ  ھ  ے  ے  
ٴۇ    ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ  
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ېى  ى           ائ  ائ  ەئ  
ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۆئۈئ   ۆئ    ۇئ   ۇئ        وئ   وئ   ەئ  

ی   یی  ی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حبرب

مو�سوع الآيات:
عظم خملوقات اهلل تعالى والتفكر فيها.

معاين الكلمات:

الرتق: ال�صد.ڱ

الفتق: ال�صق.ڱ

ت�صطرب وتتحرك.ھ

الفج: الطريق الوا�صع بني جبلني.ۓ

مدار النجوم.ائ

تف�سري وفوائد الآيات:

زب گ گ گ ڳ رب اأي: اأومل يعلم الذين جحدوا وحدانية اهلل فعبدوا معه غريه زبڳ 
اأي: كانت ال�صماء رتًقا ل متطر والأر�ص رب  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ  
رتقا ل تنبت، ففتق ال�صماء باملطر وفتق الأر�ص بالنبات زبں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀرب

اأفال اأي:  زبۀ ہرب  الإن�صان واحليوان والنبات  باملاء كل �صيء حي من  واأحيينا  اأي: 
ي�صدقون ويقّرون باألوهية من فعل ذلك ويفردونه بالعبادة. 
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وهذه الآية تدل على: 
���� بيان بع�ص مظاهر قدرة اهلل وعلمه وحكمته املوجبة لتوحيده والإميان به وطاعته.

ت�صطرب لئال  اأي:  ےرب  ھ  زبھ  ثوابت  جباًل  اأي:  ھرب  ھ  ہ  زبہ 
وتتحرك بالنا�ص زبے ۓ ۓ ڭرب اأي: طرًقا وا�صعة زبڭ      ڭرب

اأي: ليهتدوا اإلى ال�صري فيها.  
وهذه الآية تدل على: 

���� بيان احلكمة من خلق اجلبال الروا�صي. 

زبۇ ۇ ۆرب اأي: �صقًفا لالأر�ص زبۆۈرب اأي: حمفوًظا من ال�صياطني
اأي: ما خلق اهلل فيها من ال�صم�ص والقمر زبٴۇ ۋرب  اأي: الكفار  زبۈرب  بال�صهب 

والنجوم وغريها زبۋرب اأي: ل يتفكرون فيها ول يعتربون بها.

زبېرب واأُْن�����ِص��ه  ب�صيائه  زبېرب  و�صكونه  بظالمه  ېرب  ۉ  ۉ  زبۅ 
اأي: وخلق ال�صم�ص بنورها وَفلَكها وحركتها و�صريها زبېىرب بنوره وفلكه وحركته و�صريه

زبى ائ ائ ەئرب اأي: يجرون وي�صريون.
وهاتان الآيتان تدلن على: 

١���� بيان دقة النظام الكوين، وعظيم علم اهلل وحكمته �صبحانه وتعالى.
٢���� ذم املعر�صني عن التفكر يف خملوقات اهلل تعالى واآياته. 

زبوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئرب اأي: يا حممد زبۆئۈئرب اأي: دوام البقاء يف الدنيا زبۈئ 
ېئ ېئ ېئرب اأي: اأفيكون لهوؤلء امل�صركني بربهم اخللود يف الدنيا بعدك؟ ل يكون

هذا بل الكل اإلى الفناء. 

وال��رخ��اء، بال�صدة  ونختربكم  اأي:  رب  حئ  جئ  ی  یی  ی  ىئ  زبىئ 
وال�صقم وال�صحة، والفقر والغنى زبمئىئ رب اأي: اختباًرا وابتالًء لننظر كيف �صكركم فيما

ون فنجازيكم باأعمالكم. تبون، و�صربكم فيما تكرهون زبيئ جبرب اأي: ُتردُّ
وهاتان الآيتان تدلن على: 

١���� التذكري باملوت؛ ليكون الإن�صان دائم ال�صتعداد له.

ن�صاط )١(

»املاء َع�َصب احلياة« تاور مع جمموعتك عن اأهمية املاء يف حياة الإن�صان.
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ن�صاط )٢(

اكتب ثالًثا من ِحَكم ابتالء اهلل لعباده باخلري وال�صر.

اآثــار �سلـوكــيــة:
اأتفكر يف بديع خملوقات اهلل تعالى وعظمتها الدالة على ربوبيته. 	
اأتلى بال�صرب عند البالء وال�صكر عند النعماء. 	

التقومي

�ص١: بنّي معاين الكلمات التالية: 

زبڱرب   - زب  ڱڱرب   - زب   ھرب     - زبۓرب   - زبائرب 
�ص٢: ما املراد بكون ال�صماوات والأر�ص كانتا رتًقا؟

�ص3: ما احلكمة من خلق اجلبال الروا�صي؟

ح معنى قوله تعالى: زبی جئ حئ مئرب. �ص4: و�صّ

�ص٥: بنيِّ دقة النظام الكوين من خالل فهمك لآيات الدر�ص.

رتقاً: السد - ففتقناھما: الفتق ھو الشق - تمید: 
تضطرب وتتحرك - فجاجاً: الفج ھو الطریق الواسع 

بین جبلین- فلك: مدار النجوم

ج۲: أن السماء كانت طبقة رقیقة ال تمطر، واألرض كانت ورقة لم تنبت، 
فتقسیم السماء على بعضھا، المطر واألرض یفصالن عن الغطاء النباتي

ج۳: الحفاظ على سالمة األرض من خالل تماسك التربة
رض الحفاظ على التنوع الطبیعي لأل

عدم دخول المیاه على التربة

ج٤: نختبركم بالشدة والرخاء والسقم والصحة والفقر والغنى اختباراً وابتالء 
لننظر كیف شكركم فیما تحبون وصبركم فیما تكرھون
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تف�سري الآيات )تف�سري الآيات )٥١٥١--٥٨٥٨((
من �سورة الأنبياءمن �سورة الأنبياء

الدر�س )١٢(

تـمـهـيـــــد:

اإلى وه��داه  واجتباه،  اهلل خلياًل،  اتخذه  فقد  تعالى،  اهلل  ‹ مكانة عظيمة عند  لإبراهيم 
�صراط م�صتقيم، واأوحى اإلى ر�صوله حممد ملسو هيلع هللا ىلص اأن يتبع ملته، ويف حياته وق�ص�صه عرب وعظات

للموؤمنني؛ ولذلك كثرًيا ما يورد اهلل تعالى اأخباره يف القراآن الكرمي، ويف الآيات التالية وما 
بعدها ذكر ما قام به ملسو هيلع هللا ىلص من دعوة قومه اإلى التوحيد، وما تعر�ص له من البالء يف ذلك، وما

جعله اهلل تعالى له من العاقبة احلميدة. 

قال اهلل تعاىل:

زبڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 

پ پ پرب

مو�سوع الآيات:
دعوة نبي اهلل اإبراهيم  لقومه.
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معاين الكلمات:

ال�صور.ھ

خلقهن.ۆئ

لأمكرن.ىئ

ُحطاًما.ٻ

تف�سري وفوائد الآيات:

زب ڱ ں ں ڻ رب اأي: هداه وتوفيقه و�صالحه زبڻ ڻرب اأي: وهو �صغري
زبڻ ۀ ۀرب اأي: عاملني اأنه اأهل للهداية.

زبہ ہ ہ ھ ھ ھ ھرب  اأي: الأ�صنام  زب ے ے ۓ ۓرب اأي: مقيمون
على عبادتها.

زبڭ ڭ ڭ ۇ ۇرب اأي: فنحن نعبدها كما كانوا يعبدونها.
زبۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅرب اأي: على خطاأ بني بعبادتكم اإياها.

وهذه الآيات تدل على: 
١���� تقرير النبوة والتوحيد، والتنديد بال�صرك وامل�صركني. 

٢���� ذم التقليد واأنه لي�ص بدليل ول برهان للمقلد على ما يعتقد اأو يفعل.
اأم حُمّقاً اأي: هذا الكالم ال�صادر عنك تقوله هازًل  زبۉ ې ې ې ې ى ىرب 

فيه؟

اإله غريه هو رب ال�صماوات والأر�ص اأي: ربكم الذي ل  زبائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئرب 
زبۇئ ۆئرب اأي: خلقهن، يعني ولي�ص ربكم التماثيل التي اأنتم لها عاكفون زبۆئ 

ۈئ ۈئ ېئ ېئرب اأي: واأنا �صاهد على ذلك، فاعبدوه وحده دون هذه التماثيل.
زبىئ ىئ ىئرب اأي: لأمكرن بها زبی ی ی یرب اإلى عيدكم، وكان

لهم عيد يخرجون اإليه؛ ف�صمعه نا�ص منهم. 
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زب ٱ ٻرب اأي: حطاًما زب ٻ ٻ ٻرب اأي: اإل ال�صنم الكبري عندهم فاإنه
مل يك�صره زبپ پ پرب اأي: لعلهم يرجعون اإلى دينه واإلى ما يدعوهم اإليه اإذا

علموا �صعف الآلهة وعجزها. 
وهذه الآيات تدل على: 

���� م�صروعية دللة النا�ص على الإميان باهلل تعالى وتوحيده.

ن�صاط )١(

بالتعاون مع جمموعتك �صارك زمالءك بع�ص الأمور التي تعني الإن�صان على التن�صئة ال�صاحلة.

اآثــار �سلـوكــيــة:
اأجتهد يف طاعة اهلل تعالى يف وقت �صغري. 	
اأجتنب التقليد الأعمى. 	

التقومي

�ص١: بنّي معاين الكلمات التالية: 

�ص٢: يف الآيات اإ�صارة اإلى ذم التقليد، ما الآية الدالة على ذلك؟ 

�ص3: ملاذا ك�ّصر اإبراهيم  الأ�صنام؟ وما الذي ت�صتفيده من ذلك؟

�ص4: اذكر الآية الدالة على اأهمية تن�صئة ال�صغار على اخلري. 

�ص٥: حدد الآية الدالة على اأهمية حمبة اخلري للوالدين. 

رشده: ھداه - التماثیل: الصور - عاكفون: مقیمون 
على عبادتھا - فطرھن: خلقھن - جذاذاً: حطاماً

(لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضالل مبین)

ج۳: أن یثبت لھم أنھ ال یستحق العبادة، ألنھ ال یضر وال ینفع إذا كان مفیداً 
سیدافع عن نفسھ

ج٤: (ولقد آتینا إبراھیم رشده من قبل وكنا بھ عالمین)
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تف�سري الآيات )تف�سري الآيات )٥٩٥٩--٦٧٦٧((
من �سورة الأنبياءمن �سورة الأنبياء

الدر�س )١٣(

تـمـهـيـــــد:
ملا رجع قوم اإبراهيم من عيدهم و�صاهدوا ما ح�صل لأ�صنامهم من الإهانة والإذلل غ�صبوا 
لأجلها، وراحوا يبحثون عمن فعل بها ذلك؛ ليوقعوا به العقوبة، كما ق�ص اهلل تعالى ذلك يف 

الآيات التالية: 

قال اهلل تعاىل:

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  زبڀ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ھ ھرب

مو�سوع الآيات:
حماورة نبي اهلل اإبراهيم  لقومه.

معاين الكلمات:

ْلم: و�صع ال�صيء يف غري مو�صعه.ٺ الظُّ

رجعوا.ک
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تف�سري وفوائد الآيات:

زب رب اأي: الفاعلني بها ما مل يكن له فعله.
اأي: رب  زب اأ�صنامهم  ليكيدن  يحلف  وهو  اإبراهيم  �صمعوا  الذين  يعني  رب  زب
رب يعني فهو الذي نظن اأنه �صنع هذا رب يعيبهم وي�صبهم زب �صاًبا زب

باآلهتنا. 

زبڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦرب اأي: مبراأى منهم وبح�صرتهم زب ڦ ڄرب
عليه اأنه فعل ذلك. 

رب زب
زب رب يعني: ال�صنم الذي تركه ومل يك�صره زب

رب اأي: اإن كانوا يقدرون على النطق.
اأنتم الظاملون رب اأي:  زب رب باملالمة  زب
احلجة بقيام  رب  زب اآلهتكم  �صوؤال  وترككم  اإي��اه  ب�صوؤالكم  لإبراهيم 

رب اأي: فكيف تقول لنا �صلوهم واأنت تعلم اأنها عليهم زب
ل تنطق.  

وهذه الآيات تدل على: 

١���� اأن الظلم منكر عند كل النا�ص ويف جميع الأديان. 
٢���� عدم موؤاخذة الإن�صان باأمر حتى تقوم احلجة عليه، وبه جاءت �صريعة الإ�صالم. 

3���� تاأييد اهلل تعالى لنبيه اإبراهيم  حيث اآتاه احلجة القوية على قومه. 

زب اإن ع��ب��دمت��وه  رب  زب
رب اإن تركتم عبادته.

ن�صاط )١(

كيف ت�صتدل على ذلك من الآيات؟
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من تعبدونها  التي  ولآلهتكم  لكم  قبًحا  اأي:  رب  زب
رب اأي: اأفال ترجعون اإلى عقولكم فترتكون عبادة ما ل يجلب لكم دون اهلل زب

ول لنف�صه النفع، ول يدفع عنكم ول عن نف�صه ال�صر. 
وهاتان الآيتان تدلن على: 

ا.  رًّ ١��� بطالن عبادة الأ�صنام التي لجتلب نفًعا ول تدفع �صُ

٢��� توبيخ اأهل الباطل وتاأنيبهم على �صاللهم وا�صتمرارهم على باطلهم. 

ن�صاط )٢(

كيف ت�صتدل من الآيات على بطالن عبادة الأ�صنام؟

اآثــار �سلـوكــيــة:
اآجتنب الظلم واأُحّذر اأهلي واأ�صدقائي منه برفق ولني. 	
اأحذر من اتهام النا�ص بال بيِّنة وبرهان. 	

التقومي

�ص١: بنّي معاين الكلمات التالية: 

زب اإب��راه��ي��م:  ت��ع��ال��ى ح��ك��اي��ة ع��ن ق���وم  ����ص٢: يف ق��ول��ه 

رب اإ�صارة اإلى و�صيلة من و�صائل الإثبات، فما هي؟
رب اأن يثبت �ص3: اأراد قوم اإبراهيم ‹ بقولهم له: زب

عليه الفعل بو�صيلة من و�صائل الإثبات، ما هذه الو�صيلة؟ 

الظالمین: الظلم ھو وضع الشيء في غیر موضعھ - فتى: شاباً - أف 
لكم: قبحاً لكم

وسیلة اإلثبات ھي الشھادة

وسیلة اإلقرار واالعتراف
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تف�سري الآيات )تف�سري الآيات )٦٨٦٨--٧٣٧٣((
من �سورة الأنبياءمن �سورة الأنبياء

الدر�س )١٤(

تـمـهـيـــــد:
ملا قامت احلجة لإبراهيم  على قومه، وظهر احلق على يديه؛ عدلوا اإلى ا�صتعمال �صلطانهم 
وقوتهم، وعزموا على اإحراق اإبراهيم  بالنار، ولكن اهلل تعالى �صّلم نبيه، وجّناه من كيدهم 

ومكرهم، قال تعالى: 

قال اهلل تعاىل:

ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   زبے  
ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې    
ى   ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  
پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ېئ    ېئ  

پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺرب

مو�سوع الآيات:
جناة اإبراهيم  من نار قومه.

معاين الكلمات:

باردة.ۆ

ل اأذى فيها.ۈ

النافلة: الف�صل والزيادة. ۆئ

قدوة يف اخلري.ٻ
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تف�سري وفوائد الآيات:

زب رب اأي: اإن كنتم نا�صرين لها.
زب رب وذلك اأنهم ملا عزموا على اإحراقه جمعوا حطًبا 
ا، ثم جعلوه يف حفرة من الأر�ص واأ�صرموها ناًرا، فكان لها �صرر عظيم، ولهب مرتفع،  كثرًيا جدًّ
ة املِْنَجنيق ورموه يف النار؛ فقال  عند  مل توقد نار قط مثلها، وجعلوا اإبراهيم  يف ِكفَّ
ذلك: ح�صبي اهلل ونعم الوكيل، فجعلها اهلل برًدا و�صالًما عليه. قال ابن عبا�ص : لو مل يقل 

�صالًما لآذى اإبراهيم َبْرُدها. 

رب اأي: املغلوبني.  زب
هذه الآيات تدل على: 

١���� اإظهار اآية من اآيات اهلل تعالى، وهي اإبطال خا�صية النار وهي الإحراق. 
٢���� اأن من توكل على اهلل تعالى كفاه ون�صره وجناه. 

 . 3���� ف�صل هذه الكلمة )ح�صبي اهلل ونعم الوكيل( حيث كانت �صبًبا يف جناة اإبراهيم

زب العراق  اأر���ص  النمرود وقومه من  اأي: جنيناهما من  رب  زب
الأ�صجار وك��رثة  باخل�صب  فيها  اهلل  ب��ارك  ال�صام؛  اأر���ص  هي  رب 

والثمار والأنهار، وبعث منها اأكرث الأنبياء. 

رب اأي: رب ابن اإ�صحاق بن اإبراهيم زب رب ابن اإبراهيم زب زب
ف�صاًل من اهلل تف�صل به على اإبراهيم. 

اهلل بطاعة  عاملني  اأي  رب  زب ويعقوب  واإ�صحاق  اإبراهيم  من  رب  زب
جمتنبني حمارمه. 

ب��اإذن��ه اهلل  اإل����ى  ي���دع���ون  اأي  رب  زب اخل���ري  ق����دوة يف  رب  زب
و  ................ و   ................ و   ................ مثل:  رب  زب

رب اأي: موحدين. ................ زب
وهذه الآيات تدل على: 

١���� ف�صل الدعوة اإلى اهلل تعالى و�صرف القائمني بها.
٢���� الرتغيب يف بلوغ مرتبة ال�صاحلني. 

3���� ف�صل اإقامة ال�صالة واإيتاء الزكاة وفعل اخلريات.
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اآثــار �سلـوكــيــة:
اأتوكل على اهلل تعالى يف جميع اأموري. 	
اأكرث من قول »ح�صبي اهلل ونعم الوكيل« طلًبا لكفاية اهلل وحفظه. 	
اأحافظ على ال�صلوات املفرو�صة على الوجه امل�صروع. 	

التقومي

�ص١: بني معاين الكلمات التالية: 

رب  رب   - زب  رب   - زب زب 

�ص٢: ما فائدة قوله تعالى للنار زب ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇرب؟
�ص3: ما الأر�ص التي بارك اهلل فيها؟ وما املراد بهذه الربكة؟ 

رب. �ص4: ا�صتخرج فائدة من قوله تعالى: زب

األخسرین: المغلوبین - نافلة: الفضل والزیادة - أئمة: قدوة في الخیر

من توكل على هللا كفاه ونصره ونجاه
بالد الشام، أنعمت بالد الشام بالخصوبة ووفرة 

األشجار والثمار وأرسل منھم أكثر األنبیاء

الترغیب في بلوغ مرتبة الصالحین
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تف�سري الآيات )تف�سري الآيات )٧٨٧٨--٨٢٨٢((
من �سورة الأنبياءمن �سورة الأنبياء

الدر�س )١٥(

تـمـهـيـــــد:
داود ، وابنه �سليمان  نبيان عظيمان من اأنبياء بني اإ�سرائيل، ومن ذرية اإبراهيم اخلليل 
بها بني  تعالى كذلك احلكمة يق�سيان  واآتاهما اهلل  النبوة،  امللك مع  تعالى  اآتاهما اهلل   ،
النا�س، اإال اأن اهلل تعالى جعل ل�سليمان من الفهم ما مل يجعله لداود مع ما اأعطاه اهلل لداود 

من العلم.

قال اهلل تعاىل:

ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   زبڳ  
ے   ے    ھھ   ھ   ھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ  

ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ى    ائ   

ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ  پ  پ   پ  پڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺرب

مو�ضوع الآيات:
. ف�سل داود و�سليمان

معاين الكلمات:

النََّف�س: الرعي يف الليل.ں

اللَُّبو�س: ما يلب�س من الثياب وال�سالح، واملراد هنا الدروع.ۈ

الباأ�س: ال�سدة يف احلرب. ۋ
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تف�سري وفوائد الآيات:

رب اأي: يق�صيان زب رب املراد به هنا �صجر العنب زب
رب رب اأي: رعته ليال فاأف�صدته زب زب

اأي: كان ذلك بعلمنا ومراأى منا لي�ص بخاٍف علينا. 

و���ص��ل��ي��م��ان داود  م���ن  رب  زب ال��ق�����ص��ي��ة؛  ف��ه��م  اآت���ي���ن���اه  اأي:  رب  زب
زب اهلل  ب�����اأح�����ك�����ام  اأي:  رب  زب ال����ن����ب����وة  وه�������و  رب  زب  

رب اأي و�صخرنا اجلبال والطري ي�صبحن مع داود  اإذا �صبح
رب اأي: قادرين على فعل ذلك وغريه. زب

وهاتان الآيتان تدلن على: 
١���� اأهمية وجود احلكام والق�صاة يف حياة النا�ص. 

٢���� اأن هلل تعالى ُحْكًما يف كل م�صاألة، واأن اهلل يظهره على يد من �صاء من عباده. 
3���� ف�صل الت�صبيح.

اأي: لتحميكم رب  زب ال��دروع  رب يعني �صنعة  زب
اهلل نعم  �صاكرون  اأي:  رب  زب عدوكم  ح��رب  اأي  رب  زب ومتنعكم 

الكثرية عليكم، ومنها �صنعة الدروع. 
وهذه الآية تدل على: 

���� وجوب �صكر اهلل تعالى على نعمه الوافرة. 

ال���ه���ب���وب �����ص����دي����دة  رب  زب ال����ري����ح  ل�����ص��ل��ي��م��ان  و����ص���خ���رن���ا  اأي:  رب  زب
رب يعني: اأر�ص ال�صام؛ وذلك اأنه كان له ب�صاط من زب
خ�صب يو�صع عليه كل ما يحتاج اإليه من اأمور اململكة واخليل واجلمال واخليام واجلند، ثم 
اإلى حيث  اأن تمله، فتدخل تته، ثم تمله وترفعه وت�صري به، وتظله الطري  الريح  ياأمر 

رب ل يخفى علينا منه �صيء. ي�صاء من الأر�ص زب 

رب اأي: يف رب اأي: و�صخرنا ل�صليمان من ال�صياطني زب زب 
ڀرب اأي: غري ذلك املاء ي�صتخرجون الالآلئ واجلواهر زب

ن�صاط )١(

بالتعاون مع زمالئك يف املجموعة بنّي كيف يكون ال�صكر هلل تعالى.
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رب اأي: من اأن يخرجوا عن اأمر �صليمان. رب اأي: لل�صياطني زب زب
وهذه الآيات تدل على: 

١���� ف�صيلة نبي اهلل تعالى �صليمان  وبيان ما خ�صه به من امللك. 

تعالى وتقديره  بعلم اهلل  فاإمنا يحدث  اأح���داث،  الكون من  ه��ذا  اأن كل ما يحدث يف  ٢����  بيان 
وحلكمة تقت�صيه. 

ن�صاط )٢(

ذكر اهلل عّز وجّل يف �صورة �صباأ اآية بني فيها بع�ص الأعمال التي كان اجلن يعملونها 
ل�صليمان  فما هي؟  

اآثــار �سلـوكــيــة:
اأكرث من ت�صبيح اهلل تعالى وِذكره. 	
اأ�صكر نعم اهلل تعالى بقلبي ول�صاين وجوارحي. 	

التقومي

�ص١: بنّي معاين الكلمات التالية: 

رب   - رب   - زب رب   - زب رب   - زب زب
رب رب  - زب زب

رب . �ص٢: ا�صتخرج فائدة من قوله تعالى: زب

�ص3: ما الق�صية التي فّهَم اهلل تعالى �صليمان حكمها؟

رب، �ص4: قال اهلل تعالى: زب

. ح كيف �صخر اهلل تعالى الريح ل�صليمان و�صّ

یحكمان: یقضیان - نفشت: الرعي في اللیل - لبوس: ما یلبس من 
الثیاب والسالح - لتحصنكم: لتحمیكم - بأسكم: الشدة في الحرب - 

عاصفة: شدیدة الھبوب

وجوب شكر هللا تعالى على نعمھ الوافرة

الحرث الذي رعتھ الغنم لیالً

كان لسلیمان بساط من خشب كان یضع علیھ كل ما یشاء ویأمر الریاح 
ان تحملھ فتدخل تحتھة وتحملھ وتسیر بھ وتظلھ الطیور الى حیث یشاء 

من االرض
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طرف احلديثم
 رقم

ال�صفحة

145»َل ُي�ِشرُي �أََحُدُكْم َعَلى �أَِخيِه...«1

148»ل يدخل �جلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة...«2

155»ما من م�شلم يغر�س غر�ًشا...«3

164»يا ر�شول �هلل َمْن �أحق �لنا�س بح�شن �شحابتي؟...«4

178»�لفطرة خم�س...«5

الأحاديث املطلوب حفظهاالأحاديث املطلوب حفظها
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 الـوحـدة الأولـى الـوحـدة الأولـى
اأخالق و�سلوكيات نهىاأخالق و�سلوكيات نهى

الإ�سالم عنهاالإ�سالم عنها
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معناهاالكلمة

رد و�لإبعاد عن رحمة �هلل تعالى.لعن �للَّعن: هو �لطَّ

الدر�س الأولالدر�س الأول

اهلِل  َر�ُصوُل  َلَعَن  َقاَل:  َعبَّا�ٍس   اْبِن  َعن 

َجاِل ِبالنِّ�َصاِء َوالُمَت�َصبَِّهاِت ِمن النِّ�َصاِء  � الُمَت�َصبِِّهيَن ِمن الرِّ
َجاِل.)1(  ِبالرِّ

        عبد اهلل بن عبا�سعبد اهلل بن عبا�س    

, �بن عم ر�شول �هلل � َحْبُ  هو �ل�شحابي �جلليل عبد�هلل بن �لعبا�س بن عبد�ملطلب �لقر�شي �لها�شمي 
�لأمة وترجمان �لقر�آن, دعا له �لنبي � باحلكمة مرتني قال �: »�للهم علمه �لتاأويل وفقهه يف �لدين«)٢(.

اأحكام الت�سبهاأحكام الت�سبه

)1(  �أخرجه �لبخاري: برقم: )5885(. 
)٢( �أخرجه �لبخاري: برقم: )14٣(.

من حكمة �هلل تعالى �أن جعل خ�شائ�س للذكر و�لأنثى تنا�شب ُكّلً منهما, يف �للبا�س, و�لهيئة, وغريهما, 
وذلك غاية �لتكرمي, فمخالفة ذلك بت�شبه �أحد �جلن�شني بخ�شائ�س �لآخر خروج عن �لفطرة �لتي فطر 

�هلل عليها كل جن�س, فرتب �هلل على ذلك عقوبة �شديدة كما يتبني يف حديث �لدر�س. تـمـهـيـد تـمـهـيـد 
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و�أنثى يكمل بع�شهما �لآخر؛ وجعل لكل منهما خ�شائ�س  �لنا�س زوجني ذكًر�  �أن جعل   من حكمة �هلل يف خلقه 
و�شفات تنا�شب تكوينه ومهمته.

 مما يكون �لتميز به بني �لرجال عن �لن�شاء؛ �للبا�س و�لزينة, فللرجل لبا�شه وزينته �خلا�شة به, وللمر�أة لبا�شها 
وزينتها �خلا�شة بها.

 يحرم ت�شبه �لرجل باملر�أة يف لبا�شها �خلا�س بها, �أو يف �شفاتها مثل: تقليد �شوتها.
 يحرم على �ملر�أة �أن تت�شبه بالرجل يف لبا�شه �خلا�س به.

 للت�شبه بالن�شاء نتائج �شيئة على �لرجل حيث يعتاد �لأنوثة بخلف ما خلقه �هلل عليه من �لقوة و�لرجولة.
 �ملر�أة �إذ� �عتادت �أن تت�شبه بالرجل يف �مللب�س؛ تركت ما فطرت عليه من �لأنوثة و�لعطف و�حلنان.

�أجتنب �لت�شبه �ملحرم, و�أ�شتقل ب�شخ�شيتي.

التقوميالتقومي

دل احلديث على اأن ت�صبه الرجال بالن�صاء، وت�صبه الن�صاء بالرجال من كبائر الذنوب، بيِّ وجه الداللة.

علل:

- االإفراط واملبالغة يف النعومة ال تتنا�صب مع الرجل.

- اخل�صونة وال�صدة ال تتنا�صب مع املراأة.

�س�س11

�س�س22

وجھ الداللة قولھ لعن هللا فاللعن ھو الطرد من رحمة هللا 
تعالى وال یتم الطرد من رحمة هللا إال على كبیرة

أن الفطرة التي خلقھ هللا علیھا ھي القوة 
والخشونة لتتناسب المھام التي خلق من أجلھا

الن ذلك لیس من خصائص الرجل التي فطر علیھا من الخشونة 
والشدة والقوة
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الدر�س الثاينالدر�س الثاين

َقاَل:   � النَِّبيِّ  َعن  اخُلْدِريِّ   �َصِعيٍد  اأَِبي  َعْن   

اِل�ِصَنا  ُرَقاِت، َقاُلوا: َيا َر�ُصوَل اهلِل َما َلَنا ُبدٌّ ِمْن َمَ اُكْم َواجُلُلو�َس يِف الطُّ »اإِيَّ

ُه،  َحقَّ ِريَق  الّطَّ َفاأَْعُطوا  املَْجِل�َس  اإِالَّ  اأََبْيُتْم  َفاإَِذا   :� اهلِل  َر�ُصوُل  َقاَل  ِفيَها،  ُث  َنَتَحدَّ

َلِم، َواالأَْمُر ِباملَْعُروِف َوالنَّْهُي  ُه؟ َقاَل: َغ�سُّ الَب�َصِر، َوَكفُّ االأََذى، َوَردُّ ال�صَّ َقاُلوا: َوَما َحقُّ

َعن املُْنَكِر«)1(.

 اأبو �سعيد اخلدري  اأبو �سعيد اخلدري ��

ا,  , حفظ عن ر�شول �هلل � �شنًنا كثرية وعلًما جمًّ  هو �ل�شحابي �جلليل �شعد بن مالك �لأن�شاري 
وكان من جنباء �ل�شحابة وعلمائهم وف�شلئهم.

حقوق الطريقحقوق الطريق

)1( �أخرجه �لبخاري: برقم: )٢465(, وم�شلم: برقم: )٢1٢1(.

ن �أهمها:  ناق�س مع زملئك �لأخطاء �لتي حتدث يف �لطرقات ب�شبب �جللو�س و�لجتماع فيها, ثم دوِّ

......................................................................................................
�قر�أ �حلديث �لآتي؛ لتتعرف كيف عالج �لإ�شلم هذه �لأخطاء: تـمـهـيـد تـمـهـيـد 

عدم رد السالم، المعاكسات وعدم غض البصر، رمي القمامة في الطرقات وأذى الناس بھ
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معناهاالكلمة

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

ل ن�شتغني عن �جللو�س فيها.ما لنا بد من جمال�شنا

كفه عن �لنظر �إلى كل �شيء حرمه �هلل.غ�س �لب�شر

منعه.كف �لأذى

حر�س حبيبنا حممد � على بيان كل خري حتتاجه �أمته, وحّذر من كل �شر قد ي�شر باأمته.
من �لأمور �لتي حذر منها �لنبي � �جللو�س يف �لطرقات, وذلك ملا يرتتب على �جللو�س فيها من �أ�شر�ر على 

ة. �جلال�س, و�ملارَّ
وي�شمل هذ� �لتحذير: �لتجمع و�لتجمهر يف �لطرقات بل حاجة, و�للعب يف �لطرقات.

ي�شرتط لإباحة �جللو�س يف �لطريق �أن يلتزم باآد�به �لتي بيَّنها �لنبي �, ومنها: 

�لن�شاء غري  �إلى  �لنظر  �أو  �لبيوت,  �لنظر د�خل  نهينا عنه, مثل  �إلى ما  �لنظر  يعني حفظه عن  �لب�شر  غ�س 
�ملحارم �أو مال يرغب �لنا�س يف �أن يطلع عليه �أحد ونحو ذلك.

يدخل يف كف �لأذى �جتناب �لغيبة, وترك ظن �ل�شوء, وعدم �حتقار �ملارة, وعدم ت�شييق �لطريق. 
�جتناب �جللو�س يف �لطريق يحفظ �ملوؤمن من �لتعر�س للإثم.

ومن �لآد�ب �مل�شروعة �أثناء �جللو�س يف �لطرقات غري ما ذكر يف �حلديث: �إح�شان �لكلم, وت�شميت �لعاط�س, 
و�إعانة �ملحتاج, ودللة �ل�شال عن �لطريق, و�لإكثار من ذكر �هلل تعالى.

من اآداب الطريق

............................................................................................................................................ النھي عن المنكركف األذىغض البصررد السالم األمر بالمعروف
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نشاط

�أحر�س على �جتناب �جللو�س يف �لطرقات �إل حلاجة.
 �أعطي �لطريق حقه و�أتاأدب باآد�به عند �جللو�س يف �لطريق.

التقوميالتقومي

ح ذلك. دل احلديث على اأن الدين االإ�صلمي يوازن بي حق الفرد وحق املجتمع، و�صِّ

علِّل ملا ياأتي: حذر النبي � من اجللو�س يف الطريق.

ما نتائج اجتناب اجللو�س يف الطرقات؟

�س�س11

�س�س22

�س�س33

��شتنبط مع زملئك دللة �حلديث على �أن من �ل�شنة �أن ي�شلم �ملا�شي على �جلال�س, بنيِّ دللة 
�حلديث على ذلك؟

م"........................................................................................................................................... دل الحدیث على ذلك في قولھ صلى هللا علیھ وسلم: "رد السال
معناه أن الماشي في الطریق ھو الذي یلقي السالم والجالس ھو الذي یرد السالم

 حق الفرد في عدم االستغثاء عن الجلوس في الطرقات، 
وحق المجتمع في حفظ حقوق المارة ومراعاة حق الطریق

ألن الجلوس بال شروط یؤدي إلى الوقوع باألخطاء 
التي تؤثر على اآلخرین وتضر بالمجتمع

تجنب الوقوع في العدید من المنكرات والمعاصي من الغیبة، والنظر إلى 
المحرمات واالستھزاء والسخریة من المارة وتضییق الطرق

https://hulul.online/


145

الدر�س الثالثالدر�س الثالث

�� اأبو هريرة الدو�سياأبو هريرة الدو�سي

: كنت �أرعى غنم �أهلي, وكانت يل  هو �ل�شحابي �جلليل عبد �لرحمن بن �شخر �لدو�شي, يكنى باأبي هريرة, يقول 
هرة �شغرية فكنت �أ�شعها بالليل يف �شجرة و�إذ� كان �لنهار ذهبت بها معي فلعبت بها, فكنوين �أبا هريرة)٢( .

 َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة  َعن النَِّبيِّ � َقــــاَل: »اَل ُي�ِصرُي اأََحُدُكْم َعلَى 

ْيَطاَن َيْنِزُع يِف َيِدِه َفَيَقُع يِف ُحْفَرٍة  َلِح َفاإِنَُّه اَل َيْدِري َلَعلَّ ال�صَّ اأَِخيِه ِبال�صِّ

ِمَن النَّاِر«)1(.

)1( �أخرجه �لبخاري: برقم: )707٢(, وم�شلم: برقم: )٢617(. 
)٢( �أخرجه �لرتمذي برقم: ) ٣840(.

حمل ال�سالححمل ال�سالح

ون�شر �خلوف  �لأمن  زعزعة  �إلى  يوؤدي  فعل  كل  ويحذر من  و�أمان  �شلم  دين  ديننا �حلنيف 
و�لذعر بني �لنا�س, ويتبني ذلك من خلل هذ� �لدر�س.

تـمـهـيـد تـمـهـيـد 

معناهاالكلمة

يغري بينهما حتى ي�شرب �أحدهما �لآخر ويوقع �ل�شرب بال�شلح.ينزع يف يده
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�أ�شباب �لفتنة و�إر�قة �لدماء بني  حرمة �لدماء عند �هلل عظيمة, و�لتهاون بها خطري, وقد حذر �لإ�شلم من 
�لنا�س, و�شد كل طريق يوؤدي �إليها.

طريق  عن  ذلك  �أكان  �شو�ء  �لنا�س,  �إلى  به  و�لإ�شارة  �ل�شلح,  حمل  �لدماء,  و�إر�قة  للقتل  �ملوؤدية  �لطرق  من 
�لق�شد �أم عن طريق �لهزل.

�إن كانت �لإ�شارة للم�شلم بال�شلح عن طريق �لق�شد فتحرميه و��شح؛ لأنه يريد قتل م�شلم �أو جرحه, وكلهما 
ا؛ لأنه ترويع مل�شلم و�إخافة له. كبرية, و�أما �إن كان عن طريق �لهزل فمحرم �أي�شً

�إذ� كان �لنهي من�شرًفا �إلى جمرد �لإ�شارة بال�شلح و�أن ذلك �شبب لدخول �لنار, فكيف مبن ي�شتبيح �لدماء 
ويقتل �لأبرياء ويروع �لآمنني ويف�شد يف �لأر�س؟ فذلك �شر عظيم, وذنب كبري؛ و�شاحبه على خطر عظيم.

�لعاقل يبتعد عن �شهر �ل�شلح ورفعه يف وجه �أحد من �لنا�س, فقد يقع يف �لقتل لكلمة قيلت, �أو مفاخرة بن�شب, �أو 
�ختلف على َعَر�س من �لدنيا, �أو ��شتجابة لد�فع �لكره و�لغ�شب, فيخ�شر بذلك دنياه و�آخرته وي�شتحق نار جهنم.   
خطورة �ملز�ح بال�شيار�ت و�لتلعب بها �أمام �لآخرين �أو ��شتخد�م �ل�شلح و�إطلق �لذخرية يف �لأعر��س؛ ملا 

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

 �ربط بني حديث �أبي هريرة  �ل�شابق, وبني قوله تعالى: چ نشاط

  چ )1(.

اأجتنب رفع ال�صلح يف اجلد والهزل.

اأحذر من كيد ال�صيطان وخطواته.

)1( �شورة �لإ�شر�ء �لآية: 5٣.

أن الشیطان لكونھ عدو مبین لإلنسان فإنھ قد یوسوس وینزغ بین الناس حتى 
یوقعھم في المحرمات لذا یوجبھم سد ھذا األمر بترك ما یدعو إلى تلك المحرمات 

أو یكون ذریعة لھا من قول أو فعل كحمل السالح بغیر حاجة ورقعھ قاصدا أو 
ھازال واإلشارة بھ إلى المسلمین
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التقوميالتقومي

بيِّ داللة احلديث على حر�س االإ�صلم على زرع املودة واملحبة بي امل�صلمي.

عّلل: حترم اإ�صارة ال�صلح اإلى النا�س يف حال الهزل.

من اأي اأنواع الذنوب االإ�صارة بال�صلح اإلى النا�س؟

يعد اأبو هريرة  من اأكرث ال�صحابة  رواية للحديث، فكم بلغت مروياته؟

�س�س11

�س�س33

�س�س44

�س�س22

قولھ صلى هللا علیھ وسلم: " ال یشیر أحدكم على أخیھ بالسالح " 
فأوالً عبر بلفظ األخ الذي یبعث على المحبة واأللفة ثم نھى عن 

مجرد اإلشارة بالسالح ال استخدامھ وذلك لیحافظ على النفوس من 
الحقد والبغضاء والتشاحن الذي قد وقع في المحرمات وحفاظاً على 

المودة والمحبة بین المسلمین

ألن الشیطان قد ینزغ في النفس فیكبر األمر 
ویتحول إلى الوقوع في القتل جدیاً

ج۳: إذا كانت اإلشارة مؤدیة إلى قتل أو جرح فكالھما كبیرة أما إذا كان ھزالً فھو محرم لكن لیس بكبیرة

بلغت مرویات أبي ھریرة (٥۳۷٤ ) حدیثاً عن رسول هللا وھو أكثر الصحابة 
روایة عنھ على اإلطالق بإجماع أھل الحدیث
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الدر�س الرابعالدر�س الرابع

النَِّبيِّ  َعن  َم�ْصُعوٍد   بِن  َعْبِداهلِل  َعْن 

«، َقاَل َرُجٌل: اإِنَّ  ٍة ِمْن ِكْبٍ � َقاَل: »اَل َيْدُخُل اجَلنََّة َمْن َكاِن يف َقْلِبِه ِمْثَقاُل َذرَّ
ُجَل ُيِحبُّ اأَْن َيُكوَن َثْوُبُه َح�َصًنا َوَنْعُلُه َح�َصَنًة، َقاَل �: »اإِنَّ اهلَل َجِميٌل ُيِحبُّ اجَلَماَل، الِكْبُ  الرَّ

َبَطُر احَلقِّ َوَغْمُط النَّا�ِس« )2(.

َعْن �َصلََمَة ْبِن االأَْكَوِع  اأَنَّ َرُجًل اأََكَل ِعْنَد َر�ُصوِل اهلِل � ِب�ِصَماِلِه َفَقاَل �: »ُكْل ِبَيِميِنَك«، َقاَل: 

«، َقاَل: »َفَما َرَفَعَها اإَِلى ِفيِه« )3(. اَل اأَ�ْصَتِطيُع، َقاَل: »اَل ا�ْصَتَطْعَت، َما َمَنَعُه اإاِلَّ الِكْبُ

الرتهيب من الِكرْبالرتهيب من الِكرْب

)1( �أخرجه �لرتمذي برقم: )٢49٢(, وقال ح�شن �شحيح.
)٢( �أخرجه م�شلم: كتاب �لإميان باب حترمي �لكب وبيانه, برقم: )91(.

)٣( �أخرجه م�شلم: كتاب �لأ�شربة, باب �آد�ب �لطعام و�ل�شر�ب و�أحكامهما, برقم: )٢0٢1(.

عن �لنبي � �أنه قال: »يح�شر �ملتكبون يوم �لقيامة كاأمثال �لذر«)1(.
تاأمل قــــول �لنبي � و�ربط بينه وبني قــــول �حل�شـن �لب�شـري رحــمه 
�هلل: �إن �ملتكب مثل رجل فوق جبل, يرى �لنا�س �شــغاًر� ويرونه �شغــرًي�.

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

تـمـهـيـد تـمـهـيـد 
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عبد اهلل بن م�سعود  عبد اهلل بن م�سعود  

هو �ل�شحابي �جلليل عبد�هلل بن م�شعود بن غافل �لهذيل,  كان ح�شن �ل�شوت بالقر�آن قال �: »من �أحب �أن 
ا كما �أُنزل فليقر�أ قر�ءة �بن �أم عبد« )1(. يقر�أ �لقر�آن َغ�شًّ

�سلمة بن الأكوع  �سلمة بن الأكوع  

هو �ل�شحابي �جلليل �شلمة بن عمرو بن �لأكوع �لأ�شلمي, �شهد بيعة �لر�شو�ن حتت �ل�شجرة.

)1( �أخرجه �أحمد: 7/1, و�شححه �بن حبان: برقم )7066(

�مللك و�لعظمة و�جلبوت و�لكمال هلل وحده ل �شريك له, فل يجوز لأحد من خلق �هلل �أن يتكب على عباد �هلل 
ويتعالى عليهم وهو مثلهم عبد �شعيف. 

�لكب من كبائر �لذنوب.
�لتكب و�لتعايل له عدة �أمثلة, منها: 

�, ومثل �لذي ينظر من طرف عينه للآخرين  	 ً �لتكب يف �ل�شلوك و�لأفعال: مثل �لذي ياأكل وي�شرب ب�شماله تكبُّ
حمتقرً� لهم, ومثل من مي�شي ِبَزْهٍو وتعاٍل.

معناهاالكلمة

وزن منلة.مثقال ذرة
عدم قبول �حلق.بطر �حلق

�ل�شتهانة بهم و�حتقارهم.غمط �لنا�س

https://hulul.online/


150

�لتكب يف �للبا�س و�لزينة: مثل من يلب�س ثيابًا غالية �لثمن وغري ماألوفة؛ ليتفاخر بها.  	
�لتكب يف �حلديث: مثل من يتحدث عن بع�س �أعماله متفاخًر� بها.   	

من �أمثلة �لتكب كذلك: �لإ�شر�ر على �خلطاأ, وعدم قبول �لن�شيحة, و�حتقار �لنا�س لأجل مهنهم, �أو م�شتو�هم 
�ملعي�شي, �أو �نتمائهم لبلد, �أو قبيلة معينة, ونحو ذلك. 

لي�س من �لكب �لظهور باملظهر �حل�شن و�لتجمل, بل ��شتعمال �لزينة �إن كان لإظهار نعمة �هلل فهو م�شتحب, ما مل 
يوؤثر على نف�س �شاحبه باحتقار من هو �أقل منه, �أو �لفخر و�لإعجاب بحاله.

�ملتكبون يوم �لقيامة يجعلهم �هلل كاأمثال �لذر.

�أتو��شع للنا�س ول �أتكب عليهم. 
�آكل بيميني و�أجتنب �لأكل بال�شمال. 

�أتر�جع عن �خلطاأ �إذ� تبني يل �ل�شو�ب.

التقوميالتقومي

ملاذا نهى النبي � عن االأكل بال�صمال؟

اذكر اأربعة من اأمثلة الكب.

ح ذلك. هل اللبا�س احل�صن واملركب احل�صن يعدان من التكب؟ و�صِّ

�س�س11

�س�س33

�س�س22

ألنھ یعد من التكبر

التكبر في السلوك - التكبر في اللباس والزینة - 
التكبر في الحدیث - عدم قبول النصیحة

ال، اإلسراف في الزینة واللباس ھو الذي یعد من التكبر
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 الـوحـدة الثانية الـوحـدة الثانية
 ِعــفــُة الـمــوؤمــن ِعــفــُة الـمــوؤمــن
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الدر�س اخلام�سالدر�س اخلام�س

 :� َقاَل النَِّبيُّ  َقاَل:  ُهَرْيَرَة   اأَِبي  َعْن 

اِن ِحَي َيْزِن َوُهَو ُموؤِْمٌن َواَل َي�ْصِرُق ِحَي َي�ْصِرُق َوُهَو  »اَل َيْزِن الزَّ

ُموؤِْمٌن َواَل َي�ْصَرُب اخَلْمَر ِحَي َي�ْصَرُبَها َوُهَو ُموؤِْمٌن«)1(.

معناهاالكلمة

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

ة ةالِعفَّ الِعفَّ

)1( �أخرجه �لبخاري: برقم: )677٢(, وم�شلم: برقم: )57(.

َر من كل ما يخد�س �لعفة ويذهب �حلياء. حر�س �لإ�شلم على طهارة �ملجتمع وعفته, وَحذَّ
�لزنا كبرية من كبائر �لذنوب, حيث ورد �لوعيد لفاعلها بعدة عقوبات, منها: نفي �لإميان �لكامل عنه, وتوعده 

بالعذ�ب �مل�شاعف.
من �أ�شباب �لوقاية من �لفاح�شة: تربية �لنف�س على �لإميان باهلل و�خلوف منه, و��شت�شعار مر�قبته.
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)1( �أخرجه �بن ماجة برقم 4019, و�لبيهقي يف �ل�شعب رقم ٣04٢. 

مع�شر  »يا   :� �هلل  ر�شول  قال  �مل�شتع�شية,  و�لأوبئة  �لأمر��س  ح�شول  �أ�شباب  من  �ملجتمع  يف  �لفو�ح�س  �نت�شار 
: مل تظهر �لفاح�شة يف قوم َقطُّ حتى ُيْعِلنو� بها  �ملهاجرين خم�س خ�شال �إذ� �بُتليتم ِبِهنَّ و�أعوذ باهلل �أن ُتْدِرُكوُهنَّ

�إل ف�شا فيهم �لطاعون و�لأوجاع �لتي مل تكن م�شت يف �أ�شلفهم« )1(. 
من �لعفة �لتعفف عما يف �أيدي �لنا�س من �لأمو�ل �لعامة �أو �خلا�شة, وعدم �لعتد�ء عليها بال�شرقة �أو �لختل�س 

�أو �لنتهاب �أو �لحتيال.
�ل�شرقة من كبائر �لذنوب حيث ورد �لوعيد ملرتكبها.

من �لعفة �لبتعاد عن �شرب �خلمر, فهي تف�شد �لعقل وتذهبه, وت�شبب �لعد�وة و�لبغ�شاء.

ة, و�لآخر على �لعك�س من ذلك, من حيثنشاط قارن بني جممعتني: �أحدهما تظهر فيه جليًّا مظاهر �لِعفَّ
�لأمن, و�ل�شعادة, و�ل�شحة, و�لألفة, و�لبكة يف �لرزق وغري ذلك.

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

�أحر�س على �جتناب �لفاح�شة و�أ�شباب �لوقوع فيها.
�أبتعد عن �ل�شرقة ول �أطمع فيما يف �أيدي �لنا�س.

التقوميالتقومي

من خلل تعريف الكبرية؛ حتقق من دخول الزنا وال�صرقة يف كبائر الذنوب.

ما نتائج العفة عما يف اأيدي النا�س؟

�س�س11

�س�س22

الزنا والسرقة من الكبائر

العفة باعثة على العمل والكسب حتى یؤمن 
ره اإلنسان حاجاتھ ویسلم من الحاجة لغی

السالمة من اآلثام للعقوبات العاجلة واآلجلة 
العفة من أسباب دخول الجنة

https://hulul.online/


154

 الـوحـدة الثالثة الـوحـدة الثالثة
عناية الإ�سالم بالعمل امِلْهنيعناية الإ�سالم بالعمل امِلْهني

https://hulul.online/


155

 َعْن اأََن�ِس ْبِن َماِلٍك  َقاَل: َقاَل َر�ُصوُل اهلِل 
َفَياأُْكُل ِمْنُه  َيْزَرُع َزْرًعا  ْو  اأَ �: »َما ِمْن ُم�ْصِلٍم َيْغِر�ُس َغْر�ًصا 

َدَقٌة« )1(. ْو َبِهيَمٌة اإِالَّ َكاَن َلُه ِبِه �صَ َطرْيٌ اأَْو اإِْن�َصاٌن اأَ

)1( �أخرجه �لبخاري: برقم: )٢٣٢0(, وم�شلم: برقم: )155٣(.
)٢( �أخرجه م�شلم برقم: )٢481(.

الدر�س ال�ساد�سالدر�س ال�ساد�س

ف�سل الزراعةف�سل الزراعة

    اأن�ساأن�س  بنبن  مالكمالك

هو �ل�شحابي �جلليل �أن�س بن مالك بن  �لن�شر �لأن�شاري, دعا له �لنبي � فقال: »�للهم �أكرث ماله وولده 
و�أدخله �جلنة«, قال �أن�س: فقد ر�أيت �ثنتني و�أنا �أرجو �لثالثة )٢( .

معناهاالكلمة

�لَغْر�س: دفن جذور ف�شيلة �ل�شجر يف �لرتبة.يغر�س

رع: نرث �لبذور يف �لرتبة.يزرع �لزَّ

حيو�ن.بهيمة

https://hulul.online/


156

ها, قال تعال: چ  �لزر�عة من �لأعمال و�حلرف �ليدوية �لتي فطر �هلل �لنا�س على ُحبِّ

چ )1(.
�لزر�عة �شرورة للدورة �حلياتية حيث يوفر بها �لإن�شان ما يحتاجه من غذ�ء.

رتب �هلل �لأجر �لكثري للم�شلم �لذي يعمل يف �لزر�عة, حيث يكتب له �أجٌر وثو�ٌب بكل ثمرة �أو زرع ياأكله �إن�شان �أو 
حيو�ن �أو طائر, بل وي�شتمر �أجره ما ��شتمر ذلك �ل�شجر و�لزرع وما نتج عنه. 

رفع �لإ�شلم من �شاأن �لزر�عة؛ لتكون عمًل �أخرويًّا من �أعمال �لب, كما يف قوله �: »�إذ� قامت �ل�شاعة ويف يد 
�أحدكم ف�شيلة فليغر�شها« )٢(, ملا فيها من عمارة �لأر�س.

)1( �شورة �آل عمر�ن �لآية: 14.
ْخل )ل�شان �لعرب 519/11(. )٢(�أخرجه �أحمد: )18٣/٣(, و�لف�شيلة: �ل�شغرية من �لنَّ

ح دللة حديث �أن�س  على ذلك.نشاط هل يثاب �مل�شلم على ما �ُشرق �أو �أُتلف من ماله؟ و�شِّ
...................................................................................................................................

�أحرتم �لعمل يف �لزر�عة وغريها, ول �أحتقر �شيًئا منها.

تعم یثاب على ذلك قھي تعتبر صدقة كما جاء فى الحدیث
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التقوميالتقومي

ح كيف يدل حديث اأن�س  على ف�صل ال�صدقة. و�صِّ

ما الفوائد التي يجنيها املجتمع من الزراعة؟

علم يدل حديث )اإذا قامت ال�صاعة ويف يد اأحدكم ف�صيلة فليغر�صها(؟

�س�س11

�س�س22

�س�س33

یدل على ذلك من جھة كونھا نافعة للغیر حتى لو كان طیراً أو 
بھیمة فضالً عن اإلنسان

ذاء توفیر مایحتاجة االنسان من غ
ل توفیر مایحتاجھ االتسان من ملبس من خالل یحض المحاصی

اعمار االرض

التشجیع على العمل وأن اإلنسان ینبغي أن یعمل وفیھ حث على 
الزراعة والغراس
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    َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة  اأَنَّ َر�ُصوَل 

اًرا« )1(. اُء َنَّ اهلِل � َقاَل: »َكاَن َزَكِريَّ

)1( �أخرجه م�شلم: برقم: )٢٣79(.

الدر�س ال�سابعالدر�س ال�سابع

ب بف�سل التك�سُّ ف�سل التك�سُّ

حينما تعمل وت�شعى لك�شب �لرزق �شو�ًء �أكان بالزر�عة �أم �لنجارة �أم غريهما من �ملهن تبتغي �إعفاف نف�شك عن 
�ل�شوؤ�ل فاأنت يف عبادة توؤجر عليها. 

كان �أنبياء �هلل عليهم �ل�شلة و�ل�شلم -وهم �لقدوة - يك�شبون رزقهم بعمل �أيديهم, فعمل نبي �هلل د�ود ‹ 
�شانع دروع, وعمل نوح و زكريا  يف �لنجارة, وعمل نبينا حممد � يف رعي �لغنم و�لتجارة.  

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

وتلك هي عزة  و�أهله,  نف�شه  لينفق على  منها  يكت�شب  ومهنة  �إلى عمل  �لإن�شان حمتاج 
�لنف�س, بخلف من ميد يده للآخرين ويطلب م�شاعدتهم مع قدرته على كفاية نف�شه.

تـمـهـيـد تـمـهـيـد 
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حتدث مع جمموعتك عن بع�س �ملهن و�لأعمال �لتي ميكن لل�شاب �أو �ل�شاّبة �لعمل فيها.نشاط
.........................................................................................................................................

�أجتهد يف �لأكل من ك�شب يدي, �قتد�ًء بالأنبياء عليهم �ل�شلة و�ل�شلم.

التقوميالتقومي

ما اأعظم فائدة من ال�صعي لك�صب الرزق؟

ورد يف �صورة االأنبياء االآية رقم 80 ذكر �صنعة نبي اهلل داود  اقراأ االآية ثم ا�صتنبط منها هذه 

ال�صنعة.

�س�س11

�س�س22

عفة النفس

كان حداداً
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 عن حكيم بن حزام  َقاَل: َقـاَل َر�ُصــــوُل اهلِل �: 

قا، اأو قال: حتى يتفرقا - فاإن �صدقا وَبيَّنا ُبوِرك  »الَبيَِّعاِن باخليار ما مل يتفرَّ

َقْت بركُة بيِعهما«)1(. لهما يف بيعهما، واإن َكَتما وَكَذبا ُمِ

الدر�س الثامنالدر�س الثامن

ال�سدق يف التجارةال�سدق يف التجارة

حكيم بن حزامحكيم بن حزام  ��

هو �ل�شحابي �جلليل حكيم بن حز�م بن خويلد �لأ�شدي, ومن تو��شعه  �أنه ل ياأكل طعاًما وحده, بل يدعو 
من �أيتام قري�س على ِقْدِر طعامه.

�أخرجه �لبخاري: برقم )٢079(, وم�شلم: برقم )15٣٢(.

معناهاالكلمة

عان �لبائع و�مل�شرتي.�لَبيِّ
لهما حق يف �إم�شاء �لبيع �أو ف�شخه.باخليار

يعني من جمل�س �لعقد.ما مل يتفرقا
نا َبنيَّ كل منهما للآخر ما يحتاج �إلى بيانه من عيب ونحوه.َبيَّ

قت �مَلْحُق: هو �لُنْق�شان وذهاب �لبكة.حُمِِ
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فيندم  القيمة  يف  نظر  وال  ت�أمل  وال  تفكري  غري  من  بغتة  البيع  يقع  قد  اإذ  االإ�سالم،  حم��سن  من  البيع  يف  اخلي�ر 
اأثن�ءه� من  املتب�يع�ن  يتمكن  ت�سمى اخلي�ر،  ي  للرتوِّ االإ�سالم فر�سة  اأعطى  اأجل ذلك  اأحدهم�، من  اأو  املتب�يع�ن 

اختي�ر االأن�سب لهم� من اإم�س�ء البيع اأو ف�سخه.
ال�سدق واالأم�نة هم� اأ�س��س النج�ح يف الدني� واالآخرة، ومن ذلك النج�ح يف العمل والتج�رة.

التج�رة من االأعم�ل الف��سلة؛ فقد ا�ستغل النبي � ب�لتج�رة، وكذلك كب�ر ال�سح�بة ك�أبي بكر ال�سديق، وعثم�ن 
ابن عف�ن، وغريهم، وجنحوا ب�سدقهم واأم�نتهم، فلن� فيهم اأُ�سوة.

اإذا حتريت ال�سدق واالأم�نة يف اأعم�لك وجت�رتك وبيعك و�سرائك ف�إن ذلك يعود عليك بفوائد عديدة، منه�:
ح�سول الربكة يف البيع وال�سراء، وح�سول الربكة يف امل�ل. 	

الغ�س والكذب يف التج�رة قد يكون �سهاًل، ويجني منه الت�جر ربًح� وفرًيا يف البداية؛ لكن ع�قبة ذلك خطرية، حيث 
يفقد �سمعته وثقة الن��س به، ومتحق بركة جت�رته، وي�أثم بعمله، ويعر�س نف�سه لعق�ب اهلل يف االآخرة، خ��سة اإذا 

حلف ب�هلل ك�ذًب� لريوج ب�س�عته. 
ال�سدق يف التع�مل يكون مع جميع الن��س اأيًّ� ك�نت دي�نتهم.

التج�رة املحمودة هي فيم� ينفع الن��س،اأم� اإن ك�نت فيم� ي�سر الن��س يف دينهم اأو دني�هم فهي جت�رة حمرمة، حتى 
لو �سدق الت�جر فيه� فال يدخل يف الف�سل الوارد يف احلديث.

نشاط

اأمتثل بخلق ال�سدق واالأم�نة يف تع�ملي مع االآخرين.
اأجتهد يف حت�سيل الك�سب احلالل، اقتداًء ب�الأنبي�ء عليهم ال�سالة وال�سالم.

م� ال�سفة التي ُعلِّق عليه� ح�سول الربكة يف البيع؟ 
الصدق..............................................................................................................................................

https://hulul.online/


162

التقوميالتقومي

ما املراد باخليار يف احلديث؟ وما احلكمة من م�صروعيته؟

ما النتائج التي تعود على البائع اإذا روج لتجارته بالكذب والغ�س واخلداع؟

ما �صبب ح�صول البكة يف التجارة؟

�س�س11

�س�س33

�س�س22

الخیار أن یتمكن اإلنسان من اختیار شيء ما بین أمور متعددة 
داء رأي سواء كان ھذا الشيء بیع أو شراء أو في إب

الحكمة بأن یأخذ اإلنسان حقھ في اختیار ما یناسبھ

یققد سمعتھ وثقة الناس بھ 
وتمحق بركة تجارتھ ویاتم بعملھ 

ویحرض نفسھ لعقاب اال في 
االخرة الصدق واألمانة
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 الـوحـدة الرابعة الـوحـدة الرابعة
مكانة املراأة يف الإ�سالممكانة املراأة يف الإ�سالم
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  َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة  َقاَل: َجاَء َرُجٌل اإَِلى َر�ُصوِل 
َحاَبِتي؟ َقاَل:  اهلِل � َفَقاَل: َيا َر�ُصوَل اهلِل َمْن اأََحقُّ النَّا�ِس ِبُح�ْصِن �صَ

َك«، َقاَل: ُثمَّ َمْن؟  َك«، َقاَل: ُثمَّ َمْن؟ َقاَل: »ُثمَّ اأُمُّ َك«، َقاَل ُثمَّ َمْن؟ َقاَل:»ُثمَّ اأُمُّ »اأُمُّ

َقاَل:»ُثمَّ اأَُبوَك«)1(.

الدر�س التا�سعالدر�س التا�سع

)1( �أخرجه �لبخاري: برقم: )5971(, وم�شلم: برقم: )٢548(.

معناهاالكلمة

�أَولهم.�أحق �لنا�س

َلتي.�شحابتي ي و�شِ ِبرِّ

مكانة الأممكانة الأم

�شف معاناة �لأم يف حملها وولدتها ور�شاعها وتربيتها, ثم قارن بني ذلك وتقدمي حقها 
يف �حلديث �لآتي:

تـمـهـيـد تـمـهـيـد 
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نشاط

�لو�لد�ن هما �أولى �لنا�س بح�شن �ل�شحبة و�لع�شرة, و�لأم على �خل�شو�س لها مكانة عظيمة ومنـزلة كبرية, فقد 
�أعظم �لإ�شلم حقها وقدمها يف �لب و�لإح�شان على غريها.

و�لولدة  و�ملعاناة يف �حلمل  �لتعب  من  لها  كان  �لأم  لأن  مع عظم حقه؛  �لأب  ِبرِّ  على  م  وُقدِّ �لأم  ِبِبِّ  �لأمر  تكرر 
و�لر�شاع �ل�شيء �لكبري, ف�شبق حقها حق �لأب بذلك.

قد يت�شاهل بع�س �لنا�س ِبِبِّ �لأم �أو يق�شر يف ذلك؛ لغلبة �مل�شاحمة لديها, فكان �لتاأكيد على لزوم برها وزيادة 
�لأمر بذلك.

 �لأب له حقه �إل �أن حق �لأم مقدم, وحق �لو�لدين باجلملة مقدم على من �شو�هما من �لأقارب.
من ثمر�ت بر �لو�لدين:

من ثمرات بر الوالدين

يف �لآخرةيف �لدنيا

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

ما �لعلمات �لتي ت�شتدل بها على ر�شا �أمك عنك؟
..............................................................................................................................................
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التقوميالتقومي

ا، االأم اأو االأب؟ وملاذا؟ اأيهما اأعظم حقًّ

ملاذا يت�صاهل بع�س النا�س بب االأم؟

ك. اذكر ثلثة من االأعمال التي َتَبُّ بها اأُمَّ

�س�س11

�س�س33

�س�س22

هما. ُر لهما َحقَّ �أََبرُّ و�لديَّ و�أَُقدِّ

األم، ألن األم كان لھا من التعب والمعاناة في الحمل والوالدة 
والرضاع الشيء الكبیر فسبق حقھا حق األب بذلك

لغلبة المسامحة لدیھا

طاعتھا - الدعاء - الصدقة عنھا
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الدر�س العا�سرالدر�س العا�سر

َقاَل: »َمْن   � النَِّبيِّ  َعِن  ُهَرْيَرَة   اأَِبي  َعْن    

ا َفاإِنَُّهنَّ  وا ِبالنِّ�َصاِء َخرْيً َكاَن ُيوؤِْمُن ِباهلِل َوالَيْوِم االآِخِر َفَل ُيوؤِْذي َجاَرُه، َوا�ْصَتْو�صُ

ْن َتَرْكَتُه مَلْ َيَزْل  ْعَلُه َفاإِْن َذَهْبَت ُتِقيُمُه َك�َصْرَتُه َواإِ لَِع اأَ نَّ اأَْعَوَج �َصْيٍء يِف ال�صِّ لٍَع، َواإِ ُخِلْقَن ِمْن �صِ

ا« )1(. وا ِبالنِّ�َصاِء َخرْيً اأَْعَوَج َفا�ْصَتْو�صُ

ُكْم اِلأَْهِلي« )2(. ُكْم اِلأَْهِلِه َواأََنا َخرْيُ ُكْم َخرْيُ          َعْن َعْبِداهلِل ْبِن َعبَّا�ٍس  َعِن النَِّبيِّ � َقاَل: »َخرْيُ

معناهاالكلمة

�قبلو� �لو�شية يف �لقيام بحقوقهن.��شتو�شو�

لع �أحد عظام �ل�شدر.     �شِ

جاء مف�شًر� يف بع�س �لرو�يات بالطلق.ك�شرته

)1( �أخرجه �لبخاري: برقم: )5186(, وم�شلم: برقم: )1468(.
)٢( �أخرجه �بن ماجه: برقم: )1977(, و�شححه �بن حبان, برقم: )4٢60(.

حقوق الزوجةحقوق الزوجة
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التقوميالتقومي

ما �أثر قوة �لعاطفة عند �ملر�أة على ��شتقر�ر �لبيت وقوة �لرت�بط بني �أفر�د �لأ�شرة؟نشاط
..........................................................................................................................................

�خللق �حل�شن �شمة �مل�شلم و�شفة من �شفاته, فاإح�شانه ي�شمل �لقريب و�لبعيد, من �أهله وجري�نه, و�شره يق�شر 
ويغيب فل يوؤذي �أهله �أو جاره.

�أو�شى �لنبي � بالزوجة خرًي�, وكرر �لو�شية بذلك �إ�شارة �إلى �أهمية �لقيام بحقوقها, بل جعل �خلريية يف ح�شن 
معاملة �لزوجة فقال: »خريكم خريكم لأهله«)1(.

ومن حقوق �لزوجة: 

من حكمة �هلل يف خلق �ملر�أة �أن جعلها ذ�ت عاطفة وحنو و�شفقة �أكرث من �لرجل؛ لتكون �شكًنا للرجل و�أكرث قدرة 
على تربية �لأطفال و�ل�شب عليهم.

على �لرجال �أن يدركو� طبيعة �ملر�أة ويعاملوها بلطف وتقدير و�حرت�م مل�شاعرها.
�لتعامل مع �لزوجة باجلفاء و�لغلظة قد يجرح م�شاعرها ويوؤثر يف عاطفتها ويكدر نف�شيتها, مما قد يوؤدي �إلى 

هدم �لبيوت بالطلق و�لفر�ق.
 لقد كان ر�شول �هلل � �لقدوة يف ح�شن تعامله مع �أهل بيته, فكان � ي�شامر زوجاته, ورمبا �شهر مع �إحد�هن 

ي�شمع حديثها ويوؤ�ن�شها, و�إذ� دخل بيته � فاإنه يكون يف مهنة �أهله.

من حقوق الزوجة

....................................................................................�لإنفاق عليهاح�شن �لتعامل معها

)1( �أخرجه �لرتمذي: برقم: )٣895(.

توفیر السكن 
لھا

عدم اإلضرار 
بھا

ھذا یجعلھا مرفأ لكل أفراد األسرة توفر لھم جواً من الحنان 
والتعاطف الذي یوفر االستقرار النفسي ألفراد األسرة وھذا 
أیضاً یوطد العالقات التي تربط أفراد األسرة بعضھم ببعض
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�أح�شن تعاملي مع �أهل بيتي.
�أقدر مكانة �ملر�أة ودورها يف �ملجتمع.

التقوميالتقومي

للمراأة مكانة عظيمة لعظم الدور الذي تقوم به، بي دور املراأة يف املجتمع.

بّي االأ�صلوب االأمثل يف التعامل مع: 

 االأخت.  البنت.    الزوجة.    االأم.  

؟ ما اخلري الذي ميكن اأن تقدمه الأهلك، كي تنال اخلريية الواردة يف حديث ابن عبا�س 

؟ علم يدل تكرار الو�صية بالن�صاء يف حديث اأبي هريرة 

�س�س11

�س�س33

�س�س44

�س�س22

دور المرأة عظیم فھي األم الرؤوف واألخت الحانیة  والزوجة 
المحبة والبنت البارة العطوف وقد قیل المرأة نصف األمة فإذا 

ولدت أنجبت لنا النصف اآلخر فھي أمة بأسرھا

رام ج۲: األم : الحنان والبر والعطف وخفض الجناح واالحت
دل الزوجھ : الجنان والمشاركة في القرارات واالحترام المتبا

زم البنت : الحنان والعطف واللین مع الح
األخت : العطف واالحترام

ج۳: كل أبواب الخیر من مساعدة واھتمام وحنو واالقتداء في ذلك بمواقف النبي صلى 
هللا علیھ وسلم مع أھلھ 

یدل على عظم مكانة المرأة وأھمیتھا التي حفظھا اإلسالم لھا
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معناهاالكلمة

�لتقييد بثلث لي�س �شرًطا, لورود �أحاديث يف �ثنتني وو�حدة.ثلث بنات

فيح�شن �إليهن
و�ل�شقي  و�لإطعام  بـ)�ل�شب  �لرو�يات مف�شًر�  �لإح�شان يف بع�س  جاء 
هذه  ويجمع  و�لتزويج(  و�لتاأديب  و�لكفالة  و�لرحمة  و�لإيو�ء  و�لك�شاء 

كلها �لإح�شان. 

الدر�س احلادي ع�سرالدر�س احلادي ع�سر

َعْن اأَِبي �َصِعيٍد اخُلْدِريِّ  

اأَنَّ َر�ُصوَل اهلِل � َقاَل: »اَل َيُكوُن اِلأََحِدُكْم َثَلُث َبَناٍت اأَْو َثَلُث 

الَّ َدَخَل اجَلنََّة«)1(. َلْيِهنَّ اإِ اأََخَواٍت َفُيْح�ِصُن اإِ

ف�سل تربية البنات والأخواتف�سل تربية البنات والأخوات
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نشاط

ا �أم زوجًة �أم بنًتا �أم �أخًتا, و�أنزلها مكانتها و�أعطاها حقوقها.  عناية �لإ�شلم باملر�أة �شو�ء �أكانت �أمًّ
�لهتمام بالبنات و�لأخو�ت, و�لإح�شان �إليهن وحمبتهن فيه ف�شل عظيم وذلك �أنه طريق �إلى دخول �جلنة. 

�لعاقل يفرح بقدوم �لبنت وي�شر بذلك, ول يف�شل �لذكور على �لإناث يف �لرتبية و�لإح�شان, فاجلميع هبة من �هلل 
چ )1(. وف�شل, قال تعالى:  چ

�شرط �لإح�شان �أن يو�فق �ل�شرع, �أما ما خالف �ل�شرع فل يعد �إح�شاًنا, مثل: عدم تعليمهن ما ل ي�شع جهله من �أمور 
�لدين, و�لت�شاهل يف �للبا�س َفُيْلِب�ُشُهنَّ ما ينايف �لعفة و�حلياء.

�لإح�شان �ملو�شل للجنة هو �لإح�شان �مل�شتمر باأن تتم رعاية �لبنات �أو �لأخو�ت وي�شتمر �لإح�شان �إليهن.

 ما �أثر �لإح�شان للبنات و�لأخو�ت على �لأ�شرة؟
....................................................................................................................................

�أح�شن �إلى �أخو�تي و�أعتني بهن.
�أُ�َشّر بقدوم �ملولودة �لأنثى كما �أُ�َشّر بقدوم �ملولود �لذكر.

یساھم في ترابط األسر وبث المودة والتراحم بین أفراد األسرة یعود 
بالخیر على المجتمع كلھ حیث تشیع المودة والرحمة
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التقوميالتقومي

ما احلكمة من تخ�صي�س البنات واالأخوات بالف�صل يف هذا احلديث؟

 مثِّل لبع�س �صور االإح�صان للبنات واالأخوات.

ما العلقة بي هذا احلديث وحديث: »كلكم راع...«؟

�س�س11

�س�س33

�س�س22

رفعة لمكانة المرأة وتوصیة بھن ورعایة لحقھن الذي یھضمھ كثیر من الناس

ج۲:تربیتھم تربیة صالحة موافقة للشرع ؛ وتربیتھن على قواعد الدین، رعایة حقھن الذي 
یھضمھ كثیر من الناس؛ ورفع مكانتھن؛ والتوصیة بھن؛ التعامل معھن بأدب وخلق حسن ؛ 

تزویجھن ممن یتق هللا فیھن عند بلوغھن السن المناسب

رعایة البنات واألخوات من الرعایة الواردة في حدیث "كلكم 
راع ..." الواجبة على الراعي أي على األب واألخ
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 الـوحـدة اخلام�سة الـوحـدة اخلام�سة
عناية الإ�سالم بال�سحةعناية الإ�سالم بال�سحة
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 َعْن َجاِبِر ْبَن َعْبِداهلِل  
َقاَل: َقاَل َر�ُصوُل اهلِل �: »ُكلُّ ُم�ْصِكٍر َحَراٌم، اإِنَّ َعلَى اهلِل 

َعزَّ َوَجلَّ َعْهًدا مِلَْن َي�ْصَرُب املُ�ْصِكَر اأَْن َي�ْصِقَيُه ِمْن ِطيَنِة اخَلَباِل، َقاُلوا: َيا 

َر�ُصوَل اهلِل َوَما ِطيَنُة اخَلَباِل؟ َقاَل:َعَرُق اأَْهِل النَّاِر اأَْو ُع�َصاَرُة اأَْهِل النَّاِر«)1(.

)1( �أخرجه م�شلم: برقم: )٢00٢(.

الدر�س الثاين ع�سرالدر�س الثاين ع�سر

خطورة املُ�ْسكراتخطورة املُ�ْسكرات

هو �ل�شحابي �جلليل جابر بن عبد�هلل بن  عمرو �لأن�شاري �خلزرجي, �شهد بيعة �لعقبة مع �ل�شبعني وكان 
�أ�شغرهم, وكان مفتي �ملدينة يف زمانه. 

معناهاالكلمة

كل ما �أذهب �لعقل.كل م�شكر

      جابرجابر  بنبن  عبدعبد  اهللاهلل  
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ا �أو كليًّا. �عتنى �لإ�شلم بال�شحة فحرم كل ما يوؤدي �إلى �إتلف �لبدن �أو �لعقل جزئيًّ
من �أمثلة ما حرمه �لإ�شلم وقاية للبدن: حترمي تناول ما فيه �شم. 

من �أمثلة ما حرمه �لإ�شلم وقاية للعقل: حترمي �خلمور و�مل�شكر�ت. 
�مل�شكر�ت و�ملخدر�ت وما �شابهها تعد من �ملحرمات �لتي تفتك بالعقل وت�شر به, ولها �أ�شر�ر دينية و�شحية ونف�شية 

و�جتماعية و�قت�شادية. 
توعد �هلل متعاطي �مل�شكر�ت بعقوبة �شديدة يوم �لقيامة, وهي �أن ي�شقيه من طينة �خلبال وهي ع�شارة �أهل �لنار. 

�كتب �أبرز �لنتائج �لتي حت�شل ملتعاطي �مل�شكر�ت و�ملخدر�ت يف بدنه ونف�شه وعقله وماله وجمتمعه.نشاط
..........................................................................................................................................    

�أبتعد عن كل ما يذهب �لعقل وي�شر بالبدن.
حبة �أ�شدقاء �ل�شوء لأحافظ على ديني و�شحتي. �أبتعد عن �شُ

التقوميالتقومي

ما اأثر امل�صكرات على الفرد واملجتمع؟

اذكر بع�س م�صار �صرب الدخان.

�س�س11

�س�س22

المسكرات والمخدرات وما شابھھا لھا أضرار دینیة وصحیة ونفسیة 
واجتماعیة واقتصادیة على الفرد والمجتمع، فمن أضرارھا : ضیاع 
دین المتعاطي لھا؛ ھالك الصحة وإتالف العقل؛ ضیاع المال؛ اھتزاز 

الثقة بالنفس، نظرة المجتمع السیئة لھ

ارتفاع احتمالیة حدوث السكتات الدماغیة واألمراض القلبیة 
وظ بشكل ملح

خسارة حاسة الشم والتذوق - اصفرار األسنان - رائحة الفم 
الكریھة
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َر�ُصوَل  »َيا  االأَْعَراُب:  َقاَلْت  َقاَل:  �َصِريٍك   ْبِن  اأُ�َصاَمَة  َعْن 
ْع َداًء اإاِلَّ َو�َصَع  اهلِل اأَاَل َنَتَداَوى؟ َقاَل: َنَعْم َيا ِعَباَد اهلِل َتَداَوْوا؛ َفاإِنَّ اهلَل مَلْ َي�صَ

الَّ َداًء َواِحًدا، َقاُلوا: َيا َر�ُصوَل اهلِل َوَما ُهَو؟ َقاَل: الَهَرُم« )1(. َلُه �ِصَفاًء، اأَْو َقاَل َدَواًء اإِ

)1( �أخرجه �أبو د�ود: برقم: )٣855(, و�لرتمذي: برقم: )٢0٣8(, وقال: حديث ح�شن �شحيح.

الدر�س الثالث ع�سرالدر�س الثالث ع�سر

الأمر بالتداويالأمر بالتداوي

هو �ل�شحابي �جلليل �أ�شامة بن �شريك �لثعلبي, روى عن �لنبي � ب�شعة �أحاديث, وهو ممن �شكن �لكوفة.

اأ�سامة بن �سريك اأ�سامة بن �سريك ��

معناهاالكلمة

�ل�شيخوخة.�لهرم
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له علم بالطب وخو��س  �إلى من  بالذهاب  �إذ� وقع �ملر�س, وذلك  بالتد�وي  �أمر  �أنه  �لإ�شلم بال�شحة  من عناية 
�لعلج.

�لتد�وي ل يتنافى مع �لتوكل على �هلل, بل هو من �لأخذ بالأ�شباب �مل�شروعة.
�أن جعل لكل د�ء دو�ًء, ليفتح �ملجال لأهل �لخت�شا�س يف �لبحث و�لتجريب, ويفتح �لأمل  من رحمة �هلل بعباده 

و�لرجاء للمر�شى باإمكانية علج �لأمر��س �لتي يظن �أنها م�شتع�شية.
�لتد�وي يكون بالأدوية �ملعنوية مثل: �لرقية بالقر�آن, و�لأدعية و�لأذكار �ل�شرعية, ويكون كذلك بالأدوية �ملادية, 

مثل: �لعقاقري �لطبية.

�كتب مع جمموعتك عن رحمة �هلل ولطفه يف �إباحته �لتد�وي.نشاط
...........................................................................................................................................

�إذ� مر�شت �أتوكل على �هلل و�أتناول �لدو�ء �ملنا�شب �لذي يحدده �أهل �لخت�شا�س.

التقوميالتقومي

هل التداوي ينايف التوكل على اهلل؟ بيِّ ذلك.

باأي �صيء يكون التداوي وعلج االأمرا�س؟

�س�س11

�س�س22

التداوي ال یتنافى مع التوكل على هللا، بل ھومن األخذ باألسباب المشروعة

التداوى یكون باألدویة المعنویة مثل: الرقیة بالقرآن، واألدعیة 
واألذكار ویكون كذلك باألدویة المادیة مثل: العقافیر الطبیة
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َعــــــْن اأَِبي ُهَرْيَرَة  َقاَل: �َصِمْعــــُت النَِّبيَّ � 
َواال�ْصِتْحَداُد،  اخِلَتاُن،  الِفْطَرِة  ِمَن  َخْم�ٌس  اأَْو  َخْم�ٌس  َيُقــــوُل:   »الِفْطَرُة 

اِرِب«)1(. َوَنْتُف االإِْبِط، َوَتْقِليُم االأَْظَفاِر، َوَق�سُّ ال�صَّ

)1( �أخرجه �لبخاري: برقم: )5889(, وم�شلم: برقم: )518(.

معناهاالكلمة

من �ل�شنة.من �لفطرة

�إز�لة �شعر �لعانة.�ل�شتحد�د

الدر�س الرابع ع�سرالدر�س الرابع ع�سر

خ�ســال الــفـطــرةخ�ســال الــفـطــرة

�عتنى �لإ�شلم بنظافة �جل�شد وتطهريه من كل دن�س, حتى يكون �جل�شم نظيًفا ح�شن �ل�شورة, ومن ذلك ما �شرعه 
من خ�شال �لفطرة �خلم�س �لو�ردة يف �حلديث.

ختان �ملولود �لذكر و�جب, �ُشرع لوقاية �جل�شم من �لنجا�شات و�لأمر��س, ولأجل �إمتام �لطهارة.
�ل�شتحد�د ونتف �لآباط �ُشرعا للوقاية مما ي�شببه ذلك �ل�شعر من �لرو�ئح �لناجتة عن �لتعرق.

تقليم �لأظفار وق�س �ل�شارب �ُشرعا لتح�شني �لهيئة, ووقاية من جتمع �لو�شخ و�لأقذ�ر وما ت�شببه من �أمر��س.
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يتعلق بهذه �خل�شال م�شالح دينية ودنيوية �أخرى, منها:
�متثال �أمر �ل�شارع.  	
�لعناية بهذه �خل�شال من �أ�شباب �لتاآلف, لأن �لإن�شان �إذ� بد� يف �لهيئة �جلميلة كان �أدعى لنب�شاط �لنف�س �إليه,  	

فيقبل قوله, ويحمد ر�أيه. 
ت لنا يف  ترك حلق �لعانة وعدم تقليم �لأظفار �أكرث من �أربعني يوًما خلف لل�شنة, حلديث �أن�س  قال: )ُوقِّ

ق�س �ل�شارب, وتقليم �لأظفار, ونتف �لإبط, وحلق �لعانة, �أن ل نرتك �أكرث من �أربعني ليلة()1(.

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

�أزيل �ل�شعر �ملاأمور باإز�لته و�أقلم �أظفاري و�أتابع نف�شي يف ذلك.
�أحر�س على طهارتي ونظافتي وح�شن ر�ئحتي.

)1( �أخرجه م�شلم: )٢58(.

التقوميالتقومي

بيِّ احلكمة من م�صروعية كل من:

 تقليم االأظفار.  نتف �صعر االإبط. 

ح كيف تكون املحافظة على خ�صال الفطرة �صبًبا من اأ�صباب التاآلف. و�صِّ

ما املدة التي ال ينبغي اأن يتجاوزها امل�صلم يف ق�س االأظفار وحلق العانة

وق�س ال�صارب ونتف االإبط؟  

�س�س11

�س�س22

�س�س33

القیام بخصال الفطرة بقي من األمراض ألن فیھ إزالة النجاسات 
ومستقذرات تسبب األمراض 

نتف شعر اإلبط: شرع للوقایة مما یسببھ ذلك الشعر من 
رق الروائح الناتجة عن التع

تقلیم األظافر: شرع لتحسین الھیئة

ج۲: تكون المحافظة على خصال الفطرة سبباً من أسباب التألف؛ ألن اإلنسان 
إذا بدا في الھیئة الجمیلة كان أدعى النبساط النفس إلیھ فیقبل قولھ؛ ویحمد 

رأیھ؛ طیب رائحتھ تحسن عالقتھ مع الناس

السنة كل أسبوع وال یزید على أربعین یوماً لحدیث أنس رضي هللا عنھ 
قال : " وقت لنا في قص الشارب وتقلیم األظافر ونتف اإلبط وحلق 

العانة أن ال نترك أكثر من أربعین لیلة "
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اللباس والزينة وسنن الفطرةاللباس والزينة وسنن الفطرة

الوحدة الأولىالوحدة الأولى
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اللباس والزينةاللباس والزينة
الدر�س الأولالدر�س الأول

)1( سورة األعراف، اآلية: 32.

تـمـهـيـدتـمـهـيـد
الثياب؟  من  شئُت  ما  ألبس  أن  لي  يجوز  هل  والــده:  فسأل  للعيد،  جديًدا  ثوًبا  يشترى  أن  صالح  أراد 

فقال والده: من املعلوم يا ولدي أن جميع األلبسة التي يصنعها الناس يجوز لنا لبسها ألن اهلل يقول:

)1(.      
فقال صالح: وهل هناك شيء من األلبسة نهانا عنه اإلسالم؟

فقال الوالد: نعم يا صالح فقد نهى اإلسالم عن بعض األلبسة، وقد ورد في الكتاب والسنة أدلة ذلك.
كما أن اإلسالم قد جعل لأللبسة آدابًا خاصة بها، وأحكامًا ينبغي للمسـلم مراعاتها والعناية بها.

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

 بعد قراءتنا للحوار السابق ميكن أن نقول: 
األصل في اللباس والزينة هو احلل واإلباحة وينبغي علينا أن نلتزم بآداب اللباس والزينة؛ ألن اللباس يعبر عن 

شخصية صاحبه وعن مدى التزامه بدينه وقيمه.
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185 )1( أخرجه البخاري برقم )٥٨٩2( ومسلم برقم )2٥٩(.

اإعـفـاء اللحـيـة وقـ�سُّ الـ�شـارب اإعـفـاء اللحـيـة وقـ�سُّ الـ�شـارب 

من الزينة املشروعة للرجال: إعفاء اللحية وقصُّ الشوارب، فقد أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بذلك كما جاء في حديث
عــبد اهلل بن عمر  أنَّ رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »وفِّروا اللحى، وَأْحفوا الشوارَب« )1(.  

لبا�س الـمـراأة الـمـ�شـلـمـة وح�شمتها  لبا�س الـمـراأة الـمـ�شـلـمـة وح�شمتها  

شرع اهلل للمرأة املسلمة االحتشام في لباسها حفظًا لها وصيانًة لعرضها، وإبقاًء حليائها.
فعلى املرأة أن تراعي في لباسها ما يلي: 

أن يكون ساتراً لبدنها. 1
أال يكون اللباس زينة في نفسه ملفًتا ألنظار األجانب عنها.    2

أن يكون اللباس غير شفاف. 3
أن يكون واسعًا ال يبني حجم أعضاء اجلسم.  4

أال يكون مشابهًا للباس الرجال. 5
أال تكون الثياب معطرة. 6
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ما يستحب من اللباس والزينة ما يستحب من اللباس والزينة 
الدر�س الثاينالدر�س الثاين

)2( سورة األعراف اآلية )31(.  )1( أخرجه الترمذي برقم )2٨1٩(، وأحمد )1٩٩3٤(.   
)٤( أخرجه البخاري برقم )٥٨٨٩(، ومسلم برقم )٥1٨(. )3( أخرجه مسلم برقم )٩1(.    

الــدرس. مبوضوع  احلديث  هذا  عالقة  ما  عبده«)1(،  على  نعمته  أثر  يرى  أن  يحب  اهلل  »إن  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال 

الزينة الم�شتحبةالزينة الم�شتحبة

1. التزين ألداء الصالة:
ژ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ژ    )2(. قال اهلل تعالى:

بها  يقوم  أن  للمسلم  ينبغي  التي  األشياء  فما  عليه،  بوجهه  ويقبل  ربه  يدي  بني  يقف  في صالته  املؤمن 
استعداداً للصالة؟

2. التجمل حلضور املجالس:
احلسن  باللباس  التجمل  ويكون  العيد،  كيوم  وأفراحهم  الناس  ومجامع  العمل،  وأماكن  العلم  كمجالس 

ونظافة البدن، وطيب الرائحة. 
وقد جاء في حديث عبد اهلل بن مسعود  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: » إن اهلل جميل يحب اجَلَمال«)3(.

3. العناية بسنن الفطرة:
ومنها: نتف اإلبط، وتقليم األظفار، وقص الشارب، فهذه من السنن التي وردت في خصال الفطرة، ففي 
اإلبط، وقص منها- )ونتف  -وُذِكَر  »الِفْطَرُة خمٌس:  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن    هريرة  أبي  حديث 

الشارب(« )٤(.

تـمـهـيـدتـمـهـيـد

https://hulul.online/


187 )2( أخرجه مسلم برقم )22٥3(، وأبو داود برقم )٤1٧2(واللفظ له. )1( أخرجه الترمذي برقم )1٠٨٠(، وأحمد برقم )23٥٨1(. 
)3( أخرجه مسلم برقم )٤٤٤(، وأبو داود برقم )٤1٧٥(.

4. العناية بنظافة الشعر وَمْشطه: 
التشبه  عن  الرجل  ويترفع  األوســاخ،  فيه  جتتمع  حتى  يتركه  فال  َشْعِرِه،  بنظافة  العناية  للمسلِم  يستحبُّ 

بالنساء، ومن تقليد املنحرفني، فمن تشبه بقوم فهو منهم. 

ُر، َعطُّ 5. التطيب: التطيب من ُسنن املرسلني، قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْرَبٌع ِمْن ُسنَنِ املُْرَسِلنَي: احَلَياُء، َوالتَّ
َكاُح«)1(. َواُك، َوالنِّ َوالسِّ

والعيدين،  واجلمعة  اخلمس  كالصلوات  الناس،  ومجامع  العامة  األماكن  في  التطيب  للمسلم  فيستحب 
فالطيب من الزينة املندوب إليها في حق الرجل واملرأة، لذا يشرع للمسلم قبول هدية الطيب، قال رسول 
يِح؛ خفيُف امَلَْملِ«.)2(، ويحرم على املرأة  أن ُب الرِّ ه، فإنه َطيِّ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمن ُعِرَض عليه ِطيٌب فال يُردُّ
  تطيب إذا كانت ستمر على رجال أجانب ولو كان ذلك عند خروجها إلى املسجد، حلديث أبي هريرة

ا اْمَرَأٍة أصاَبْت َبُخوًرا فال َتْشَهْد معنا الِعشاَء اآلِخَرَة«. )3( قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َأمُيّ

بالتعاون مع زمالئك اكتب الِحكم التي يمكن أن تفهمها  من حث اإلسالم على العناية بسنن 
الفطرة.

1 نشاطنشاط  

بالتعاون مع زمالئك وبإشراف معلمك: اكتب بعض اآلثار التي تحصل من اهتمام اإلنسان بما 
سبق من التنظف، والتطيب، والعناية بنظافة الشعر وَمْشطه.

٢ نشاطنشاط  
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سس11 ماذا تفهم من قوله تعالى: ﴿ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ ﴾؟

سس22 ما حكم التطيب مع ذكر الدليل.

سس٣٣ متى تمنع المرأة من الطيب؟

أي التزین بالثیاب عند الذھاب 
إلى المسجد دون إسراف

مستحب، قال صلى هللا علیھ وسلم: (من عرض علیھ طیب 
فإنھ طیّب الریح، خفیف المحمل)

یحرم علیھا أن تطیب إذا كانت ستمر على رجال أجانب ولو كان 
ذلك عند خروجھا إلى المسجد
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189 )1( أخرجه أبو داود برقم )٤٠٥٧(، وابن حبان  برقم )٥٤3٤(. 
)2( أخرجه مسلم برقم )212٨( ومعنى »مائالت«: يعني عن العفة واالستقامة إلى الشر والفساد، و»مميالت«: يعني لغيرهن، ومعنى »رؤسهن كأسنمة البخت«: أنهن 

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

 ما يحرم من اللباس والزينة ما يحرم من اللباس والزينة
الدر�س الثالثالدر�س الثالث

قال محمد لزميله سامي: ماذا تعرف عن نعمة اللباس والزينة؟
قال سامي: اللباس والزينة نعمتان أنعم اهلل بهما علينا نتجمل بهما ونتخذهما للدفء في فصل الشتاء، قال 
محمد: وهل جميع األلبسة والزينة مباحة؟ قال سامي: منها املباح ومنها املمنوع، وفي هذا الدرس سنتعلم 

بعض ما يحرم من اللباس والزينة.

م ماأوًل: اللبا�س الُمحرَّ اأوًل: اللبا�س الُمحرَّ

هناك ألبسة محرمة إما بذاتها أو بوصفها وهيئتها، منها:

1. لبس الذكور  للحرير والذهب:
عن علي بن أبي طالب  قال: إن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أخذ حريًرا فجعله في ميينه وأخذ ذهًبا فجعله في شماله،

ثم قال: »إن هذين حرام على ذكور أمتي«. )1(
ويستثنى للرجال من الذهب و احلرير ما كان للضرورة ومن أمثلة ذلك:

أ. استعمال الذهب  في تركيبات األسنان إذا لم ينفع سواها.
ب. لبس احلرير ملن يشكو حساسية اجللد؛ ملا في احلرير من الليونة.

2. اللباس الذي يصف العورة  أو يكشفها: 
يحرم من اللباس ما يصف العورة لِرقَِّتِه، كمن يلبس ثوبًا شفافًا يبدو منه لون البشرة، ويتأكد التحرمي في حق 

النساء عند الرجال.
عن أبي هريرة  قال: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »صنفان من أهل النار لم َأَرُهَما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون
بها الناس، ونساء كاسياٌت عارياٌت، مميالت مائالت، رؤوسهن كأسنمة الُبخِت املائلة، ال يدخلن اجلنة 

وال يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا«.)2(

تـمـهـيـدتـمـهـيـد

https://hulul.online/


190
)1( أخرجه أحمد برقم )٥11٥(.

)2( أخرجه البخاري برقم )٥٨٨٥(.  
)3( أخرجه أبو داود برقم )٤٠2٩(.

)٤( أخرجه البخاري برقم )٤٨٨٦(، ومسلم برقم )212٥(.

3. التشبه بغير املسلمني: 
ال يجوز للمسلم التشبه بغير املسلمني في ِزيِّهم وملبسهم اخلاص بهم، ويشتد التحرمي إذا كان التقليد في 
شيء مما يختص بعباداتهم وطقوسهم، والدليل على ذلك: حديث ابن عمر  قال: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن تشبَّه

بقوم فهو منهم«. )1(

4. تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء: 
يحرم على املرأة أو الرجل أن يتشبه أحدهما باآلخر فيما هو من خصائصه، من الكالم، واحلركات، والصوت، 
واللباس، واملظهر، وذلك كبيرٌة من كبائر الذنوب التي يستحق صاحبها اللعنة، كما في حديث ابن عباس 

قال: » لعن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص املتشبهني من الرجال بالنساء، واملتشبهات من النساء بالرجال«. )2(

5. لباس الشهرة: 
يحرم لباس الشهرة وهو الذي يخالف ما اعتاده الناس في البلد من اللباس ويتميز به عنهم، فعن ابن عمر 

قال: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من لبس ثوب شهرة ألبسه اهلل يوم القيامة ثوب مذلة«.)3(

   ٦. من أنواع الزينة املنهي عنها: 

احلكمالتوضيحاملفردة

ثم الَوْشُم ــدم،  ال يخرج  حتى  باإلبرة  اجللد  غــرز 
ُيْحَشى  بالكحل أو غيره ليخضر أو يزرق.

محرم
أنــه    بــن مــســعــود  حلــديــث عــبــد اهلل 
واملتنمصات،  الواشمات  اهلل  »لعن  قــال: 
اهلل«،  خلق  املغيرات  للحسن  واملتفلجات 
عبداهلل:  قال  هذا؟  ما  يعقوب:  أم  فقالت 
ــول اهلل  ــعــن مــن لــعــن رســ ــا لــي ال أل ــ »وم

ملسو هيلع هللا ىلص«.)٤(

إزالة الشعر من احلاجبني باحللق أو النتف.النَّْمص 
للضرورة كأن  ما كان  النمص  من  ويستثنى 
يوجد شعر غير معتاد في وجه املرأة، أو يكثر 
تكون  بحيث  فاحشة،  كثرة  حواجبها  شعر 

من العيوب اخللقية.
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)1( أخرجه البخاري برقم )٥٩3٤(، ومسلم برقم )2122(.
)2( أخرجه أبو داود برقم )٤1٩٥(.
)3( أخرجه البخاري برقم )٥٨3٧(.

)٤( أخرجه مسلم برقم )2٠٦٥(.

احلكمالتوضيحاملفردة

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

محرم
الــصــديــق  بكر  أبــي  بنت  أســمــاء  عــن 

قالت: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لعن اهلل الواصلة
واملستوصلة«. )1(

مكروه وهو حلق بعض الشعر وترك بعضه.الَقَزع
نهى عنه النبي ملسو هيلع هللا ىلص )2(

فيكون  املسلمني  بغير  تشبًها  كان  إذا  أما 
حراًما. 

استعمال 
أواني الذهب 

والفضة

محرم الشرب واألكل في آنية الذهب أو الفضة.
حلديث حذيفة  قال: نهانا النبي ملسو هيلع هللا ىلص
وأن  والفضة  الــذهــب  آنية  فــي  نشرب  أن 
قالت:    سلمة  أم  وعن  فيها)3(،  نأكل 
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من شرب في إناٍء من

ذهب أو فضة فإمنا يجرجر في بطنه ناًرا من 
جهنم«)٤(.
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)1( سورة األعراف اآلية   2٦، ومعنى ﴿چ﴾ الريش هو ما يتجمل به ظاهًرا.
)2( سورة الفرقان اآلية   ٦٧.

)3( اجلمة: الشعر الساقط على املنكبني، وبرداه: تثنية »ُبرد« وهو نوع من الثياب.
)٤( أخرجه البخاري برقم )3٤٨٥( ومسلم برقم )2٠٨٨(.

)٥( أخرجه مسلم برقم )٩1(.
)٦( أخرجه البخاري برقم )1٦٨(، ومسلم برقم )2٦٨(.

)٧( أخرجه النسائي برقم )1٨٩٦(، وابن ماجه برقم )3٥٦٧(.
)٨( أخرجه أبو داود برقم )٤٠23(، وصححه األلباني في صحيح أبي داود برقم )٤٠23(.

آداب اللباس والزينةآداب اللباس والزينة
الدر�س الرابعالدر�س الرابع

اللباس من نعم اهلل تعالى على عباده، قال اهلل تعالى: ﴿ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  
چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ﴾)1(، ومن حق اهلل علينا أن نشكره على هذه النعمة وأن نتأدب باآلداب

الواردة فيها شرًعا.

الدليلاألدب

ترك اإلسراف في امللبس 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ژېئ  تعالى:  اهلل  قال 
                                                                            ی ی ی ی جئ حئ ژ.        )2(

اجتناب الِكبْر
ته وُبْرداه)3(، عن أبي هريرة  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »بينما رجل ميشي قد أعجبته ُجمَّ

إذ ُخسف به، فهو يتجلجل في األرض حتى تقوم الساعة«.)٤(

ل الَتَجمُّ
عن عبداهلل بن مسعود  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اهلل جميل يحب اجلمال«.)٥(

 التيامن في اللباس 
عن عائشة  قالت: »كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره، وفي

شأنه كله«.)٦(

لُبس األبيض من الثياب
أطهر فإنها  البياض،  ثيابكم  من  »البسوا  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن    جندب  بن  سمرة  عن 

وأطيب«. )٧(

قول الدعاء املأثور عند 
اللباس 

عن معاذ بن أنس  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من لبس ثوبًا فقال: احلمد هلل الذي كساني
هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني وال قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه«.)٨(

تـمـهـيـدتـمـهـيـد
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193 )2( أخرجه البخاري برقم )٥٨٥٥(، ومسلم برقم )2٠٩٧(. )1( أخرجه أبو داود برقم )٤1٤1(.    
)٤( الدباغ: إزالة الريح والرطوبة من اجللد مبواد خاصة. )3( أخرجه البخاري برقم )٥٨٥٦(، ومسلم برقم )2٠٩٧(. 

الدليلاألدب
أن يبدأ باجلانب األمين في 
اللبس واالنتعال واجلانب 

األيسر في خلعها

عن أبي هريرة  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أذا لبستم وإذا توضأمت فابدؤوا بأميانكم«.)1(
عن أبي هريرة  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمني، وإذا نزع

فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أولها ُتْنَعل وآخرها تنزع«.)2(

النهي عن املشي في نعل 
واحدة

لَيْنَعْلهما ملسو هيلع هللا ىلص: »ال ميِش أحدكم في نعٍل واحدة،   قال: قال رسول اهلل  عن أبي هريرة 
جميًعا أو ليخلعهما جميًعا«.)3(

اكتب مع مجموعتك عن النتائج المترتبة على التمسك بسنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص في استعمال آداب اللباس والزينة.

نشاطنشاط  

سس11 اذكر ثالثة من آداب اللباس.

سس22 ما اللون الذي يستحب لبسه للرجال، مع الدليل؟

سس٣٣ ما الدعاء الذي يقال عند لبس الثوب؟

االنتفاع باجللود: 
حكمهمثالهالنوع

جلد احليوان املذكى ذكاة شرعية 
من مأكول اللحم. 

ذكــاة  ذكــيــت  الــتــي  ــل  اإلبـ أو  كالغنم 
شرعية.

ينتفع به وإن لم ُيدبغ )٤(.

ال يجوز االنتفاع به إال بعد دبغه.كشاة أو بقرة ماتت دون تذكية.جلد امليتة من احليوان املأكول.

ال يجوز االنتفاع بها مطلًقا.الكالب واخلنازير والسباع.جلد امليتة من غير املأكول.

ترك اإلسراف في الملبس - اجتناب الكبر - التجمل - 
التیامن في اللباس

لبس األبیض من الثیاب، قال رسول هللا: 
(البسوا من ثیابكم البیاض فإنھا أطھر وأطیب)

قال رسولنا الكریم: (من لبس ثوباً فقال: الحمد � الذي كساني ھذا 
الثوب ورزقنیھ من غیر حول مني وال قوة، غفر لھ ما تقم من ذنبھ)
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الُغْسـلالُغْسـل

من الزينة املطلوبة شرعًا نظافة البدن، وقد أوجب اإلسالم الطهارة ألداء العبادات التي يشترط لها الطهارة، 
ومن ذلك:

1. الوضوء من احلدث األصغر. 
2. الُغسل من احلدث األكبر. 

تعريف الُغ�شل تعريف الُغ�شل 

هو: َغسل جميع البدن باملاء الطهور املباح.

موجبات الُغ�شل  موجبات الُغ�شل  

يجب الُغسل إذا ُوِجد أحد أسبابه، ومنها: 

الدر�س اخلام�سالدر�س اخلام�س

تـمـهـيـدتـمـهـيـد

افق.  خروج املنيِّ الدَّ 1

انقطاع دم احليض أو النفاس عن املرأة. 2
املوت، فيجب على املسلمني غسل امليت املسلم، إال الشهيد. 3
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 الأغـ�شـال المـ�شـتحـبـة  الأغـ�شـال المـ�شـتحـبـة 

يستحب الغسل في احلاالت التالية: 

االغتسال لصالة اجلمعة، وهو آكدها.   1
االغتسال عند اإلحرام باحلج أو العمرة.  2

االغتسال بعد تغسيل امليت. 3
االغتسال لصالة العيد. 4

خلص أحكام الُغسل السابقة في املخطط التالي:
1 نشاطنشاط  

الُغسل

األغسال
املستحبة

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

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

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

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

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

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

11

3
3

4

2
2

من موجبات 
الُغسل

خروج المني الدافق

انقطاع دم الحیض أو 
النفاس عند المرأة

الموت إال الشھید

االغتسال لصالة 
الجمعة

عند اإلحرام بالحج 
أو العمرة

عند تغسیل المیت

االغتسال لصالة 
العید
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)1( قال النووي عن التيامن في الغسل: هذا متفق على استحبابه ا.هـ  )املجموع 2/1٨٤ (.196
)2( املد يساوي ٦٨٧ مللتر، والصاع يساوي 2٧٤٨ مللتر. ينظر: معجم لغة الفقهاء ص 2٧٠، ٤1٧.

�شفـة الُغـ�شـل   �شفـة الُغـ�شـل   

 كراهة الإ�شراف في الماء كراهة الإ�شراف في الماء

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

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

ي.  يسمِّ 1
ثم يغسل كفيه ثالثًا. 2

ثم يغسل فرجه بيده اليسرى، ثم يغسل يده. 3
ثم يتوضأ وضوًءا كاماًل. 4

ثم يحثو املاء على رأسه ثالث مرات، يخلل أصول شعر الرأس في كل مرة.  5
ثم يعم جميع بدنه بالغسل، مبتدئًا باجلانب األمين ثم األيسر)1(. 6

 ما يحرم على المحـِدِث حدثًا اأكبر   ما يحرم على المحـِدِث حدثًا اأكبر  

يكره للمغتسل أن يسرف في استعمال املاء، فاملشروع التقليل مع اإلسباغ، فقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يتوضأ
بالـُمدِّ ويغتسل بالصاع )2(، فينبغي االقتداء به في االقتصاد في استعمال املاء وعدم اإلسراف.

الصالة.  1
الطواف بالبيت.  2

مس املصحف بدون حائل. 3
قراءة القرآن.  4

اجللوس في املسجد دون وضوء. 5
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٢ نشاطنشاط  
بالتعاون مع زمالئك وبإشراف معلمك: قارن بني الُغسل والوضوء ببيان أوجه االختالف بينهما: 

الُغسلالوضوء

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

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

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

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

سس11 عرف الغسل.

سس22 ما موجبات الغسل؟

سس٣٣ ما حكم الغسل في الحاالت التالية؟

 - الغسل لصالة الجمعة، الغسل بعد الحيض، الغسل لإلحرام بالحج.
سس٤٤ ِصْف الغسل الكامل.

سس٥٥ حدد ثالًثا مما يحرم على المحدث حدًثا أكبر.

الوضوء من الحدث األصغر یلتزم فیھ 
المسلم بغسل یدیھ إلى المرفقین ووجھھ 

ومسح رأسھ وغسل قدمیھ 
یلزم للمسلم الترتیب بین اعضاء الوضوء

الغسل یلزم من الحدث األكبر یعمم فیھ 
المسلم جسده كامال

ال یلزم الترتیب

ھو غسل جمیع البدن بالماء الطھور المباح

ج۲: خروج المنّي الدافق 
رأة انقطاع دم الحیض أو النفاس عن الم

الموت، فیجب على المسلمین غسل المیت المسلم، إال الشھید

مستحبواجبمستحب

ھو الغسل الموافق للسنة، وھو أفضل الصفتین

الصالة - الطواف بالبیت - قراءة القرآن
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يحرم على الحائض أمور، منها: 
أواًل: الصالة

اَلَة، َوِإَذا  يحرم على الحائض أن تصلي الصلوات، والدليل قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص:»ِإَذا َأْقَبَلِت الَحْيَضُة، َفَدِعي الصَّ
َم َوَصلِّي«. )1( َأْدَبَرْت، َفاْغِسِلي َعْنِك الدَّ

ما يحرم على الحائ�ضما يحرم على الحائ�ض

)1(  أخرجه البخاري برقم )331(.

الحيضالحيض

كتب اهلل على بنات آدم خروج دم الحيض )الدورة الشهرية( بعد بلوغهن في كل شهر مرة.
بالدماء  المتعلقة  الفقهية  تعلم األحكام  أهمية  للحيض، مما يدل على  بأحكام خاصة  الشريعة   وجاءت 

الطبيعية. 

أقلُّ سن تحيض فيه المرأة غالًبا تسع سنين، وال تحيض قبل ذلك السن، وينقطع عنها الحيض غالبًا بعد 
سن الخمسين. 

ًة وكثرًة.  مدة الحيض تختلف من امرأٍة ألخرى ِقلَّ
فأقلُّ الحيض: يوم وليلة، وأكثره: خمسة عشر يومًا، وغالبه: سبعة أيام. 

المراد بالحي�ض  المراد بالحي�ض  

الدر�ض ال�ساد�ضالدر�ض ال�ساد�ض

�سن الحي�ض �سن الحي�ض 

مدة الحي�ضمدة الحي�ض
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ثانيا: الصوم 
يحرم على الحائض أن تصوم فرضًا أو نفاًل، ويجب عليها قضاء صوم الفرض، ألن قضاَء الصوم غيُر شاقٍّ 

بخالف قضاء الصالة، قال اهلل تعالى: زب   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ رب )1(
ثالثًا: الطواف بالبيت

 : َعاِئَشَة  قول  والدليل  وتطوف،  تغتسل  ثم  تطهر  وتبقى حتى  بالبيت،  الطواف  الحائض  على  يحرم 
َلِك  َقاَل: »َما  َأْبِكي،  َوَأَنا  َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص  َعَليَّ  َفَدَخَل  ِبَسِرَف ِحْضُت،  ا  ُكنَّ ا  َفَلمَّ  ، الَحجَّ ِإالَّ  َنَرى  اَل  َخَرْجَنا 
، َغْيَر َأْن اَل  َأُنِفْسِت؟«. ُقْلُت: َنَعْم، َقاَل: »ِإنَّ َهَذا َأْمٌر َكَتَبُه اهلُل َعَلى َبَناِت آَدَم، َفاْقِضي َما َيْقِضي الَحاجُّ

َتُطوِفي ِباْلَبْيِت« )٢( 
رابعًا: المكث في المسجد

الُحيََّض،  َفُنْخِرَج  َنْخُرَج  َأْن  )ُأِمْرَنا   : َة  َعِطيَّ ُأمِّ  قول  والدليل  المسجد،  في  المكث  الحائض  على  يحرم 
ُهْم(. )3( ا الُحيَُّض: َفَيْشَهْدَن َجَماَعَة الُمْسِلِميَن، َوَدْعَوَتُهْم َوَيْعَتِزْلَن ُمَصالَّ َوالَعَواِتَق، َوَذَواِت الُخُدوِر، َفَأمَّ

يجب على الحائض إذا انقطع عنها الدم وطهرت أن تغتسل قبل أن تصلي، والدليل قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص:»َوِإَذا 
َم َوَصلِّي«. )٤( َأْدَبَرْت، َفاْغِسِلي َعْنِك الدَّ

ما يجب على الحائ�ض بعد الطهرما يجب على الحائ�ض بعد الطهر

)1( سورة البقرة اآلية: 185.
)٢( أخرجه البخاري برقم )٢9٤(.
)3( أخرجه البخاري برقم )981(.

)٤(  أخرجه البخاري برقم )331(.
)5( أخرجه مسلم برقم )335(.

ق�ساء الحائ�ض ال�سالةق�ساء الحائ�ض ال�سالة

اْلَحاِئِض  َباُل  َما   : ال تقضي الحائض ما تركت من الصلوات المفروضة أثناء حيضها، ولما سئلت عائشة
اَلِة( )5(  ْوِم، َواَل ُنْؤَمُر ِبَقَضاِء الصَّ اَلَة ؟ َقاَلْت:)َكاَن ُيِصيُبَنا َذِلَك، َفُنْؤَمُر ِبَقَضاِء الصَّ ْوَم، َواَل َتْقِضي الصَّ َتْقِضي الصَّ

لما في قضاء الصالة من الحرج والمشقة لتكرار الصالة وتعددها.
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سس١١ ما األمور التي تحرم على الحائض؟

سس٢٢ ما الحكمة من أمر الحائض بقضاء الصوم دون الصالة؟

بالتعاون مع مجموعتك ما الحكمة من عدم قضاء الحائض للصالة ؟

د الحكمة من إباحة قراءة القرآن للحائض. بالتعاون مع مجموعتك حدِّ

1 نشاطنشاط  

2 نشاطنشاط  

حكم قراءة القراآن للحائ�ض حكم قراءة القراآن للحائ�ض 

الصحيح أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن الكريم من غير مس للمصحف، فتقرأه حفظًا أو من خالل كتب 
التفسير، أو البرامج اإللكترونية والتطبيقات، أو تلبس قفازاً على يدها وتمسك المصحف.

لما في قضاء الصالة من الحرج والمشقة لتكرار الصالة وتعددھا

الصالة - الصوم - الطواف بالبیت - المكث في المسجد

ألن قضاء الصوم غیر شاق بخالف قضاء الصالة
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االستحاضة والنفاساالستحاضة والنفاس
الدر�ض ال�سابعالدر�ض ال�سابع

   يجب على المرأة أثناء استحاضتها: أن تصلي وتصوم، كسائر الطاهرات.

   يجوز لها الطواف.

   يجب عليها أن تتحفظ بما يمنع خروج الدم أثناء الصالة أو الطواف.

ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ ُأمَّ َحِبيَبَة ِبْنَت َجْحٍش ، اْسُتِحيَضْت َسْبَع ِسِنيَن َفاْسَتْفَتْت َرُسوَل  َعْن َعاِئَشَة ، َزْوِج النَّ
اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ِفي َذِلَك. َفَقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ َهِذِه َلْيَسْت ِباْلَحْيَضِة َوَلِكنَّ َهَذا ِعْرٌق َفاْغَتِسِلي َوَصلِّي«. )1( 

المراد بها
 دم مرض عارض يخرج من رحم المرأة في غير وقته. 

اأواًل: اال�ستحا�سةاأواًل: اال�ستحا�سة

دليل اال�ستحا�سةدليل اال�ستحا�سة

اأحكام الم�ستحا�سةاأحكام الم�ستحا�سة

)1( أخرجه مسلم برقم )33٤(.

المراد بها
دم يخرج من رحم المرأة الحامل بعد الوالدة  أو قبلها بيسير، ويستمر بعدها أيامًا. 

ثانيًا: النفا�ضثانيًا: النفا�ض
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   مدة النفاس أربعون يومًا غالبًا.
   إذا انقطع دم النفاس قبل األربعين أو في األربعين، فيجب على المرأة أن تغتسل وتصلي.

  إذا زاد دم النفاس على األربعين يومًا فإن صادف الحيَض فهو حيٌض، وإن لم يصادفه فهو استحاضة. 
   يحرم على الُنَفساء الصالة والصيام.

  يجب على الُنَفساء قضاء الصيام دون الصالة.
  يجب على الُنَفساء الغسل إذا انقطع عنها الدم.

اأحكام النفا�ضاأحكام النفا�ض

تقضي الصومتصومتصليالحالة

الحائض
المستحاضة

النفساء

نشاطنشاط  

سس١١ ما المراد بدم االستحاضة؟

سس٢٢ ما الفرق بين دم االستحاضة والنفاس؟

سس33 ما الفرق بين الحيض واالستحاضة فيما يتعلق بالطواف بالبيت العتيق؟

سس44 ماذا يجب على المرأة النفساء إذا انقطع عنها الدم قبل األربعين؟

سس55 ماذا يحرم على المرأة النفساء من العبادات؟

سس66 ما الذي يجب أن تقضيه الحائض والنفساء؟

نعمالال

النعمنعم
نعمالال

دم مرض عارض یخرج من رحم المرأة في غیر وقتھ

االستحاضة: دم مرض عارض یخرج من رحم المرأة في 
غیر وقتھ

النفاس: دم یخرج من رحم المرأة الحامل بعد الوالدة أو 
ً قبلھا بیسیر، ویستمر بعدھا أیاما

ج۲

ج۳: یحرم على الحائض الطواف بالبیت وتبقى حتى تطھر 
ثم تغتسل وتطوف بینما المستحاضة یجوز لھا الطواف

یجب أن تغتسل وتصلي

الصالة والصیام

الصیام
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الوحدة الثالثةالوحدة الثالثة
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االْسِتْئَذاِن وآداُبهاالْسِتْئَذاِن وآداُبه

شرع  ولذا  اآلخرون،  عليها  يطلع  أن  يحب  ال  التي  اإلنسان  لخصوصيات  مراعاتها  الشريعة  محاسن  من 
االستئذان.

ما رأيك فيمن يدخل عليك في بيتك بغير إذن منك؟  •
ما رأيك فيمن يدخل عليك في غرفتك بغير إذن منك؟  •

االْسِتْئَذاُن هو: طلب اإِلذِن بالدخول.

يجب االسِتئذاُن للدخول؛ وال يجوز ألحد أن يدخل بيَت غيره حتى يؤَذن له، قال اهلل تعالى: ﴿
﴾)1(، ومعنى تستأنسوا: تستأذنوا.

وعن أبي ُموسى األْشَعريِّ وأبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  أن النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »إَذا اْسَتْأَذَن أَحُدُكْم َثالًثا َفَلْم ُيْؤَذْن 
َفْلَيْرِجْع«.)٢( َلُه: 

إذا  األخ،  البنت، وغرفة  االبن، وغرفة  الوالدين، وغرفة  الخاصة؛ كغرفة  األماكن  االْسِتْئَذاُن لدخول  يجُب 
كانت غرفهم مغَلقة.

)1(  سورة النور اآلية: ٢7.
)٢(  أخرجه البخاري برقم )6٢45(، ومسلم برقم )٢153(.

معنى اال�ْسِتْئَذاِن معنى اال�ْسِتْئَذاِن 

حكم اال�ْسِتْئَذاِنحكم اال�ْسِتْئَذاِن

اال�ْسِتْئَذاُن لدخول االأماكن الخا�سةاال�ْسِتْئَذاُن لدخول االأماكن الخا�سة

الدر�س الثامنالدر�س الثامن

تـمـهـيـدتـمـهـيـد
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الرفق في اال�ْسِتْئَذاِن الرفق في اال�ْسِتْئَذاِن 

ماذا يقول الم�ستاأذن اإذا �سئل: من هو؟ماذا يقول الم�ستاأذن اإذا �سئل: من هو؟

ترك الوقوف اأمام البابترك الوقوف اأمام الباب

)1( أخرجه مسلم رقم )٢594(.
)٢( أخرجه البخاري في األدب املفرد )1080(، وقال األلباني: صحيح.

)3( أخرجه البخاري رقم )6٢50(، ومسلم رقم )٢155(.

)4( أخرجه البخاري رقم )6٢50(، ومسلم رقم )٢155(.

)5( أخرجه البخاري رقم )6٢50(، ومسلم رقم )٢155(.

ات، فإن ُأِذن له وإالَّ فليرجع، وليجعل بين كل استئذان وآخر وقًتا يسيًرا ُعرًفا،  ُة االْسِتْئَذاُن ثالث مرَّ نَّ السُّ
ومثل هذا االتصال بالهاتف الثابت والجوال. 

ُة أن يكون طرقه للباب، و مناداته لمن في البيت برفٍق وأدٍب، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »إن الرفق ال يكون في شيء  نَّ السُّ
إالَّ زانه، وال ينَزع ِمن شيء إالَّ شانه« )1(.

وعن أنس  قال: »كانت أبواب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُتقَرع باألظافير«)٢(. 

ى نفسه بما ُيعرف به، وال يقل: )أنا(،  ُة إذا قيل للطارق: َمن بالباب؟ أن يقول: فالن بن فالن، ُيَسمِّ نَّ السُّ
أو )شخص( أو )واحد(، ألن هذه الكلمات تصدق على كل أحد، فال ُيعرف َمن هو الطارق. 

وفي حديث جابر  أنه َطَرق على النبي ملسو هيلع هللا ىلص الباَب، فقال له: »َمن ذا«؟ فقلت: أنا، فقال: »أنا، أنا«، 
كأنه كرهها )3(.

ى عنه يميًنا أو يساًرا، حتى ال يّطلع على داخل الدار إذا  ُة أن ال يستقبل المستأذُن الباب، بل يتنحَّ نَّ السُّ
ُفتح الباب؛ فعن َسْهِل بن َسْعٍد  أن النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »ِإنََّما ُجِعَل االْسِتْئَذاُن ِمن َأْجِل اْلَبَصِر«)4(. وَعْن 
َوْجِهِه،  ِتْلَقاِء  ِمْن  اْلَباَب  َيْسَتْقِبِل  َلْم  َقْوٍم  َباَب  َأَتى  َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص »ِإَذا  َكاَن  َقاَل:  ُبْسٍر   ْبِن  َعْبِداهلِل 

ْيَسِر«)5(. ْيَمِن، َأِو اأْلَ وَلِكْن ِمْن ُرْكِنِه اأْلَ

ات اال�ْسِتْئَذاِن   ات اال�ْسِتْئَذاِن  عدد مرَّ عدد مرَّ
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م�سروعية ال�سالم عند اال�ستئذانم�سروعية ال�سالم عند اال�ستئذان

مما ي�سرع فيه اال�ستئذانمما ي�سرع فيه اال�ستئذان

 )١( سورة النور اآلية: 72
)2( أخرجه أبو داود برقم )68١5(، ورواه أحمد 632/92)2967١(، والبخاري في األدب املفرد ص073)870١(، وليس فيهما ذكر السالم.

)3( أخرجه أبو داود برقم )77١5(، والنسائي في السنن الكبرى 9/62١)5700١(.

في ضوء فهمك للدرس اذكر الحكمة من مشروعية االستئذان.

نشاطنشاط  

تعالـــى:﴿ اهلل  قـــال  أفــضـــــــل،  الســـــــالم  وتقديـــم  بالســـالم،  االستئـــــذاِن  يقـــــرن  أن  ُة  ـــنَّ السُّ
﴾)١(، وَعـــْن َعْبـــِد اهلِل ْبـــِن ُبْســـٍر

َقـــاَل: َكاَن َرُســـوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص »ِإَذا َأَتـــى َبـــاَب َقـــْوٍم َلـــْم َيْســـَتْقِبِل اْلَبـــاَب ِمـــْن ِتْلَقـــاِء َوْجِهـــِه، وَلِكـــْن ِمـــْن 
ـــَاُم َعَلْيُكـــْم«.)2( ـــَاُم َعَلْيُكـــْم، السَّ ْيَســـِر، وَيُقـــوُل: السَّ ْيَمـــِن، َأِو اْلَ ُرْكِنـــِه اْلَ

ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِلَخاِدِمِه:  ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وُهَو في َبْيٍت َفَقاَل: َأَأِلُج؟ َفَقاَل النَّ وَعْن َرُجٍل َمْن َبِني َعاِمٍر  َأنَُّه اْسَتْأَذَن َعَلى النَّ
َفَقاَل:  ُجُل،  الرَّ َفَسِمَعُه  َأَأْدُخُل؟«،  َعَلْيُكْم،  َاُم  السَّ ُقِل  َلُه:  َفُقْل  اِلْسِتْئَذاَن،  ْمُه  َفَعلِّ َهَذا  ِإَلى  »اْخُرْج 

ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص«، َفَدَخَل.)3( َاُم َعَلْيُكْم، َأَأْدُخُل؟ »َفَأِذَن َلُه النَّ السَّ

١- االْسِتْئَذاُن عند إرادة خروج الضيف ِمن منزل مضيفه.
2- االْسِتْئَذاُن في األشياء الخاصة باآلخرين، قبل النظر فيها، أو قراءتها، أو استعمالها، أو أخذها.

سس11 ماحكم دخول منازل اآلخرين بغير إذنهم مع الدليل ؟

سس22 كيف كان الصحابة  يستأذنون على النبي �؟

أن أھل البیت قد ال یناسبھم دخول أحد في ھذا 
ت البی

فیھ حفظ لعورات البیوت وستر على أھلھا
فیھ أمن لفزع أھل البیت من الدخول المفاجئ

یجب االستئذان للدخول وال یجوز ألحد أن یدخل بیت غیره 
حتى یؤذن بھ، قال تعالى: (یا أیھا الذین آمنوا ال تدخلوا بیوتاً 

غیر بیوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أھلھا)
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ظِر وآداُبه ظِر وآداُبهأحكاُم النَّ أحكاُم النَّ

النَّظُر نعمٌة ِمن أعظِم النِّعم التي أنعم اهلل تعالى بها على ِعباِده، قال اهلل تعالى: ﴿ې   ې  ې  ې  
ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ﴾)1(.

 وِمن الواجب: ُشكر هذه النِّعمة، وذلك بأن يستعمَلها العبُد في طاعة اهلل تعالى، ويحذَر ِمن استعمالها في 
معصيته.

﴿ وئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    تعالى:  فقال  لِنعِمه،  الشاكرين  ة  ِقلَّ عن  تعالى  اهلل  أخبر  وقد 
چ   چ   چچ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   البصر:﴿ڄ   نعمة  على  ًها  منبِّ وقال  ېئ﴾)٢(، 
ڇ﴾)3(، فيجب على المسلم أن يشكر نعم اهلل تعالى عليه بقلبه ولسانه وجوارحه، فشكرها بقلبه

أن يعترف بأنها من اهلل تعالى، وبلسانه أن يحمد اهلل عليها، وبجوارحه أن يستعملها في طاعته.

﴿ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ تعالى:  اهلل  قال  الحرام،  البصر عن  يجُب َغضُّ 
﴿ک  ک    گ  گ  گ   تعالى:  وقال  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک﴾)4(، 

گ  ڳ﴾ )5(.  

)٢(  سورة سبأ اآلية: 13. )1(  سورة النحل اآلية: 78.  
)4(  سورة النور اآلية: 30. )3(  سورة املؤمنون اآلية: 78.  

)5(  سورة النور اآلية: 31.

نعمة النَّظِر  نعمة النَّظِر  

حكم غ�س الب�سرحكم غ�س الب�سر

الدر�س التا�سعالدر�س التا�سع

   غض البصر عالمة على طهارة النفس، ونبل الُخلق، وحسن التعامل، وأمانة فاعله.
   يعظم اإلثم بالنظر إذا كان عن طريق التجسس واختالس النظر، وأعظم منه التجسس على الجيران.

   يستثنى من التحريم ما تدعو إليه الحاجة، كنظر الرجل للمرأة عند إرادة خطبتها، ونظر الطبيب إلى 
المرأة عندما تدعو الحاجة لذلك. 
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ضه اهلل عز وجل خيًرا منه( بموضوع الدرس بعد تحاورك مع  ما عالقة )من ترك شيًئا هلل عوَّ
زمالئك.

٢ نشاطنشاط  

َمن نظر إلى ما يجب غض البصر عنه ِمن غير قصٍد، فال حرج عليه، ويلزمه غضُّ بصره بعد ذلك، وهذه 
النظرة معفوٌّ عنها، ومما يدل على ذلك:

َأْصِرَف  َأْن  »َفَأَمَرِني  اْلُفَجاَءِة،  َنَظِر  عن  ِ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللَّ َرُسوَل  َسَأْلُت  قال:    ِ اهللَّ عبد  بن  َجِريِر  1-حديث 
َبَصِري«)1(. 

َلَك اأُلوَلى،  ْظَرَة، فإنها  النَّ ْظَرَة  النَّ ُتْتِبِع  النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال  اْلُحَصْيِب  أن  بِن  ُبَرْيَدَة  ٢-حديث 
التي  الثانية  النظرة  أما  التي من غير قصد معفوٌّ عنها،  األولى  النظرة  أن  اآلِخَرُة«)٢(. أي:  َلَك  وَلْيَسْت 

بقصد فهو مؤاخٌذ عليها.

لغض البصر فوائد، من أهمها: 
ذوق طعم اإليمان ولذته.  -1

قوة القلب وإقباله إلى طاعة اهلل تعالى.  -٢
راحة القلب من التعلق بما ال سبيل للوصول إليه.  -3

الحفظ من اقتراف المعاصي والذنوب.  -4

)1( أخرجه مسلم برقم )٢159(.
)٢( أخرجه أحمد 351،353/5، وأبو داود برقم )٢149(، والترمذي برقم )٢777(، وقال: هذا حديث حسن غريب.

بالتعاون مع مجموعتك اذكر ما تعرفه من أمثلة لما يجب غض البصر عنه.

نشاطنشاط  

حكم نظر الفجاأةحكم نظر الفجاأة

فوائد َغ�ِس الب�سرفوائد َغ�ِس الب�سر

١
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سس11 بأي شيء يكون شكُر نعمة البصر؟

سس22 ما الدليل على وجوب غض البصر؟

سس٣٣ ما المراد بـــ )نظر الُفجاءة( وما حكمه؟

سس٤٤ اذكر ثالًثا من فوائد غض البصر.

بأن یستعملھا العبد في طاعة هللا تعالى، ویحذر من 
استعمالھا في معصیتھ

قال تعالى: (وقل للمؤمنات یغضضن من أبصارھن ویحفظن فروجھن)

ج۳: من نظر إلى ما یجب غض البصر عنھ من غیر قصد فال حرج علیھ ویلزمھ غض بصره بعد 
ذلك وھذه النظرة معفو عنھا

ذوق طعم اإلیمان ولذتھ
قوة القلب وإقبالھ إلى طاعة هللا تعالى

راحة القلب من التعلق بما ال سبیل للوصول إلیھ
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خصائص التشريع اإلسالميخصائص التشريع اإلسالمي

الوحدة الرابعةالوحدة الرابعة
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خصائص التشريع اإلسالميخصائص التشريع اإلسالمي

يتميز التشريع اإلسالمي عن غيره من األحكام واآلراء والقوانين الوضعية بخصائص ومميزات فريدة، مما 
جعله يهيمن عليها، وتكون له السيادة والريادة في إيجاد الحل األمثل والجواب األشمل لكل ما تحتاجه 
البشرية في حياتها، وما يعرض في طريقها من حوادث ومشكالت؛ في أمورها الدينية والدنيوية، في 

كل زمان ومكان، مع تحقيقه للعدل والتوازن، والسعادة الحقيقية في الدراين.

األولى: ربانية املصدر
ومعنى ذلك أن مصدر التشريع اإلسالمي من اهلل تعالى، فهو مبني على كتاب اهلل تعالى وسنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 

فكالهما وحي معصوٌم وخبٌر صادٌق، قال اهلل تعالى: ﴿ې  ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ   ەئ  
وئ         وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ﴾)1(.

 ويلزم من ذلك أمور:
أن مصدر التلقي في التشريع اإلسالمي هو الكتاب والسنة.  -1

٢-  أنه النظام الوحيد الذي يتميز بالدقة والمتانة المتناهية، فال يمكن أن يكون فيه تناقض بوجه من 
الوجوه. 

أنه النظام الوحيد المعصوم من الخطأ والنقص.  -3

الثانية:التمام والكمال
﴿  چ  چ  چ  ڇ   تعالى:  قال  رسوله ملسو هيلع هللا ىلص،  على  تعالى  اهلل  أنزله  بما  كامل  اإلسالمي  التشريع 

ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴾)٢(.

 وهذا يقتضي أن الشريعة ال يمكن أن يكون فيها نقص بوجه من الوجوه، وما استجَدّ من مسائل فتردُّ إلى 
الكتاب والسنة واإلجماع والقياس الصحيح.

)1(  سورة النساء: اآلية 105.
)٢(  سورة املائدة: اآلية 3.

خ�سائ�س الت�سريع خ�سائ�س الت�سريع 

الدر�س العا�سرالدر�س العا�سر

تـمـهـيـدتـمـهـيـد
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)٢( أخرجه مسلم برقم )1718(. )1( أخرجه البخاري برقم )٢697(.   

)4( سورة سبأ: اآلية 8٢. )3( سورة األعراف: اآلية 158.   
)6( سورة األنعام اآلية:115.  )5( أخرجه البخاري برقم )3٢8( ومسلم برقم )5٢1(. 

)7(  سورة فصلت اآلية:4٢.

ومما يدل على كمال الشريعة وعدم نقصانها، التحذير من االبتداع في الدين، فعن عائشة  مرفوًعا: »من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«)1(، وفي رواية: »من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد«)٢(.

الثالثة: الشمول  
والمراد بشمول الشريعة اإلسالمية أنها ُتَنّظم كل ما يتعلق بحياة اإلنسان، فهي تشمل ما يلي:

ترك مثل:  أو  اهلل من فعل  إلى  بها  يتقرب  التي  بربه، ويدخل في ذلك جميع األعمال  العبد  1-  عالقة 
الصالة، والزكاة، والصوم، والحج، وأعمال القلوب من اإلخالص، والتوكل.

٢-  عالقة العبد بنفسه، كآداب األكل والشرب، وأحكام اللباس، وقضاء الحاجة، والنوم...
3-  عالقة العبد بغيره، مثل: أحكام البيوع، والعقود بأنواعها.

نظام الدولة في شؤون السياسة، واالقتصاد والتعليم والقضاء، وغيرها.   -4

الرابعة: العموم والصالحية لكل زمان ومكان  
أجناسهم  اختالف  على  الناس جميعًا  حاجات  لتلبية  وتشريعاتها  بأحكامها  اإلسالمية  الشريعة  جاءت   

وألوانهم، وتباين عاداتهم وتقاليدهم، واختالف أصولهم وتواريخهم، قال تعالى: ﴿ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  
﴿ۀ  ہ  ہ ہ  ہ    ھ  ھ﴾)4(، وعن ہ  ہ  ہ  ہ﴾)3(، وقال: 

جابر بن عبد اهلل  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال »أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد )من األنبياء( قبلي« وذكر من 
ذلك: »وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة«)5(.

اخلامسة: الثبات واالستقرار 
الشريعة اإلسالمية ثابتة مستقرة بثبات األصول التي اسُتِمدت منها، فهي غير خاضعة للتعديل والتغيير بتغير 

الظروف واألحوال، كما هو الحال في جميع القوانين واألنظمة الوضعية، قال اهلل تعالى: ﴿ھ  ھ ھ  
ھ   ےے  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ﴾)6(، وقال عن كتابه الكريم الذي هو األصل األول الذي
﴿گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں   الشريعة اإلسالمية قال اهلل تعالى:  تستمد منه 

ڻ﴾)7(.
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تحاور مع مجموعتك عن ما امتازت به المملكة العربية السعودية عن غيرها من الدول في قيام 
نظامها على تحكيم الشريعة اإلسالمية.

نشاطنشاط  

سس11 اذكر خصائص الشريعة اإلسالمية إجمااًل.

سس22 ما الدليل على كمال الشريعة اإلسالمية؟

سس٣٣ ما المراد بشمول الشريعة اإلسالمية؟

السادسة: موافقة الفطرة السليمة
قال اهلل تعالى: ﴿ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  

ې  ې  ى  ى  ائ             ائ  ەئ﴾)1(
فكل ما شرعه اهلل لنا من الدين في العبادات والمعامالت وغيرها موافق للفطرة.

)1( سورة الروم اآلية: 30 .

ول ربانیة المصدر - التمام والكمال - الشم
ن العموم والصالحیة لكل زمان ومكا

الثبات واالستقرار - موافقة الفطرة السلیمة

قال تعالى: (الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي 
ورضیت لكم اإلسالم دیناً)

المراد بشمول الشریعة اإلسالمیة أنھا تنظم كل ما یتعلق بحیاة اإلنسان
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217 )1( سورة البينة اآلية: 5.
)2( أخرجه مسلم برقم )2985(. 

خصائص التشريع في العباداتخصائص التشريع في العبادات
الدر�س احلادي ع�شرالدر�س احلادي ع�شر

للتشريع اإلسالمي خصائص عظمية متيزه عن غيره، وهذه اخلصائص مستمدة من خصائص اإلسالم العامة؛ 
ألن أحكام العبادات جزء من الشريعة اإلسالمية.

من أهم اخلصائص ما يلي:
األولى: بناء العبادات كلها على اإلخالص هلل تعالى وتوحيده:

وتنقيتها من جميع شوائب الشرك الظاهر واخلفي، قال اهلل تعالى: {ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  
ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ} )1(.

وكل عمل دخل فيه الشرك فإن اهلل تعالى ال يقبله، فعن أبي هريرة  قال: قال رسول اهلل � قال اهلل تبارك 
وتعالى: »أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عماًل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه«)2(.

الثانية: أن العبادات محددة بحدود الشرع:
فاألصل في العبادات التوقيف ومتابعة النبي � فيما شرعه فيها، وذلك في ستة أشياء: 

تـمـهـيـدتـمـهـيـد

خ�شائ�س الت�شريع في العباداتخ�شائ�س الت�شريع في العبادات

1

٤

2

5

٣

٦

جنسها

زمنها

صفتها

موضعها

عددها

سببها
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قال اهلل تعالى: {ھ  ے ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ} )1(.
وعن عائشة  قالت: قال رسول اهلل �: »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«)2( وفي رواية 

»من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد«)٣(.

ذاتها،  في  تنوعًا كثيرًا  بها  وأتى  الشرع  التي حث عليها  العبادات  تنوع  الثالثة: 
فمنها:

1 عبادات قلبية كالتفكير في آالء اهلل تعالى ومخلوقاته.

٢ عبادات لسانية كذكر اهلل تعالى.

٣ عبادات عملية كالصالة.

٤ عبادات مالية كالزكاة.

كما أنها متنوعة في أحكامها، فمنها: ما هو فرض، ومنها ما هو نفل، والنفل أيضًا درجات، فمنه املؤكد 
ومنه غير املؤكد. 

وهذا التنوع في حقائقها وصفاتها وأحكامها مما يدفع للعمل بها، ويطرد السآمة من مالزمة نوع منها، كما 
أن فيه مجااًل الختيار كل شخص ما يناسبه منها ِلُيْكِثَر منه، فمن الناس من يفتح له في الصالة، ومن الناس 
من يفتح له في الصيام، ومنهم من يفتح له في الذكر، ومنهم من يفتح له في قراءة القرآن، أو في طلب العلم، 
وكل منهم على خير ما دام أنه لم يترك شيئًا مما أوجبه اهلل تعالى عليه، ولذلك تعددت إجابات النبي � ملن 

كان يسأله عن أفضل األعمال، وما ذلك إال لتنوع الناس واألحوال.

الرابعة: بناء العبادات كلها على التوسط واالعتدال، وترك الغلو والتفريط:
فعن أبي هريرة  أن النبي � قال: »إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إال غلبه، فسددوا وقاربوا 

وأبشروا« )٤(.
وعن ابن عباس  قال: قال رسول اهلل � »يا أيها الناس، إياكم والغلو في الدين؛ فإنه أهلك من كان 

قبلكم الغلو في الدين« )5(. 

)2( أخرجه البخاري برقم )2٦9٧(.  )1( سورة الشورى اآلية: 21.  
)٤( أخرجه البخاري برقم )٣9(. )٣( أخرجه مسلم برقم )1٧18(.   

)5( أخرجه البخاري برقم )٣9(.
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 اخلامسة: عظم ثمرة العبادات في الدنيا واآلخرة. 
• ففي اآلخرة: رضى اهلل تعالى، ودخول اجلنة .

• وفي الدنيا لها ثمار كثيرة منها:
1 ارتباط املسلم بربه في جميع أوقاته حني يؤدي أي عبادة من العبادات.

٢ طمأنينة القلب وراحته وانشراحه بأداء العبادة.

٣ حصول السعادة بفعل الطاعات.

٤ زوال الهم والغم وتفريج الكربات. 

بالتحاور مع مجموعتك اذكر أثر التوسط واالعتدال في تماسك المجتمع وقوته واستباب 
األمن فيه. 

نشاطنشاط  

سس11 متابعة النبي � في العبادات ال يخرج عن ستة أمور اذكرها.

سس٢٢ مثل على تنوع العبادات.

سس٣٣ اذكر ثالثًا من ثمرات أداء العبادة.

جنسھا - صفتھا - عددھا - زمنھا - موضعھا - سببھا

عبادات قلبیة كالتفكیر فى آالء هللا تعالى 
ومیخلوقاتھ

عبادات لسانیة كذ كر هللا تعالى 
ة  عبادات عملیة كالصال

عبادات مالیة كالركاة 

ج۲:

دة طمانینة القلب وراحتھ وانشراحھ بأداء العبا
ت  حصول السعادة بفعل الطاعا

زوال الھم والغم وتفریج الكربات
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خصائص التشريع في المعامالتخصائص التشريع في المعامالت
الدر�س الثاين ع�شرالدر�س الثاين ع�شر

للتشريع اإلسالمي في املعامالت خصائص عظيمة متيزه عن غيره، وهذه اخلصائص مستمدة من خصائص 
التشريع اإلسالمي العامة، ألن أحكام املعامالت جزء من الشريعة اإلسالمية.

تـمـهـيـدتـمـهـيـد

من أهم هذه اخلصائص ما يلي:

األولى: أنها جزٌء من الدين اإلسالمي 
النظام  في  الرقابة  فليست  وإميانه،  دينه  متام  املشروع فذلك من  الوجه  اإلسالمي على  بالتشريع   فمن عمل 
الشرعي للمعامالت مقتصرة على املراقبة التي مصدرها السلطة احلاكمة، وليس اجلزاء فيها مقتصراً على اجلزاء 
الدنيوي، بل األساس فيها املراقبة النابعة من القلب، حيث يراقب العبد ربه تعالى فيحسن في عمله ويتقنه، 

وهذا من أعظم الدواعي النضباط الناس في تطبيق هذه األحكام.
الثانية: قيامها على العدل واملصلحة

التشريع اإلسالمي ُمَنّزٌل من خالق البشر العالم مبا يصلحهم وُيضُر بهم، وهي مبنية على العدل الكامل فال 
ميل فيها ألحد على حساب آخر، وقائمة على املوازنة بني مصلحة الفرد ومصلحة املجتمع.

الثالثة: أن الشرع وّسع على الناس بإباحة كل ما فيه مصلحة محضة أو راجحة،
فمن ذلك:

1 إباحة التعامل في كل ماال ضرر فيه وال مفسدة من املعامالت.

٢ إباحة العقود التي فيها مصلحة للناس، مثل: اإلجارة، والشركات بأنواعها.

٣ مشروعية كل ما فيه ضمان حلقوق الناس وحفظ لها، مثل: الرهن، واإلشهاد، والضمان.

٤ مشروعية كل ما فيه تعاون على اخلير، وتأليف لقلوب الناس، وتيسير عليهم، مثل: القرض، والعارية.

٥ مشروعية كل ما فيه مصلحة للمتعاقدين، مثل: اإلقالة، واخليار. 

خ�شائ�س الت�شريع في المعامالتخ�شائ�س الت�شريع في المعامالت
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الرابعة: مراعاة الشريعة ما فيه صيانة الناس من الوقوع في املآثم
 فقد منعت الشريعة اإلسالمية كل ما فيه مفسدة تؤثر على الفرد أو املجتمع، ومن ذلك:

1 حترمي كل ما يتضمن ظلم الناس، وأكل أموالهم بالباطل، مثل: الربا، والغصب، واالحتكار.

٢  حترمي كل ما يتضمن أكل املال بغير عمل وال كٍدّ وال تعب، وال عمل نافع مثمر؛ مثل: القمار، والربا.

٣  حترمي كل معاملة يغلب فيها اجلهالة والغرر، مثل: بيع ما ال مُيلك، وبيع الشيء املجهول.

٤  حترمي كل ما يشغل عن طاعة اهلل تعالى، مثل: البيع بعد النداء الثاني لصالة اجلمعة.

٥  حترمي كل ما يورث العداوة واألحقاد بني املسلمني، أو يوغر صدورهم على بعضهم، مثل: بيع الرجل 
على بيع أخيه. 

اخلامسة: احترام الشروط، وإيجاب الوفاء بالعقود والتزامها
 وهذا مما ينشر األمن والثقة بني الناس، ويجنبهم كثيراً من املشاكل التي تنتج من عدم التزام ذلك، قال اهلل 

تعالى: { ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک} )1(.

)1( سورة املائدة اآلية: 1.

تحاور مع مجموعتك في اآلثار المترتبة على الصدق في التجارة.

نشاطنشاط  

سس11 ما أعظم الدواعي النضباط الناس في تطبيق أحكام تشريع المعامالت؟

سس٢٢ اذكر بعض أمثلة التوسيع على الناس في المعامالت.

سس٣٣ ما األصل في المعامالت مع الدليل؟

أنھا جزء من الدین اإلسالمي فمن عمل بالتشریع اإلسالمي 
على الوجھ المشروع فذلك من تمام دینھ وإیمانھ

ج۲: إباحة التعامل فى كل ماال ضرر فیھ وال مفسدة من 
ت  المعامال

إباحة العقود التى فیھا مصلحة للناس، مثل : اإلجارة، 
والشركات بأنواعھا 

مشروعیة كل ما فیھ ضمان لحقوق الناس وحفظ لھا، 
مثل: الرھن، واإلشھاد، والضمان
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1 قوله تعالى: زبڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈرب.)2(

٢ قوله تعالى: زبۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ رب.)٣(

٣ قوله تعالى: زبۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈرب.)٤(

٤ قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إني ُأرِسلُت بحنيفية سمحة«.)5(

اأدلة رفع الحرج:اأدلة رفع الحرج:

رفع الحرج في الشريعة اإلسالميةرفع الحرج في الشريعة اإلسالمية

الحرج هو: الضيق والمشقة.
والمراد برفع الحرج: عدم إتيان الشريعة بما فيه مشقة زائدة عن المعتاد على المكلف، كما يطلق على 

رفع اإلثم وعدم المؤاخذة على الفعل.

من خصائص الشريعة اإلسالمية أنها مبنية على رفع الحرج عن المكلفين، قال اهلل تعالى: زب ھ  ھ   
ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ   رب   .)1(

الرخص الشرعية؛ كقصر الصالة، وجمعها، والفطر في رمضان للمسافر.

تعريف )الحرج(:تعريف )الحرج(:

مثال رفع الحرج:مثال رفع الحرج:

الدر�س الثالث ع�شرالدر�س الثالث ع�شر

تـمـهـيـدتـمـهـيـد

)٤(  سورة البقرة: اآلية 28٦. )٣( سورة البقرة: اآلية 185.  )2( سورة املائدة اآلية ٦.   )1(  سورة احلج: اآلية ٧8. 
)5( أخرجه أحمد 11٦/٦، واحلميدي في مسنده 12٣/1، قال احلافظ ابن حجر والسخاوي: إسناده حسن )تغليق التعليق2/٤٣(.
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سس11 ما المراد برفع الحرج في الشريعة اإلسالمية؟

سس٢٢ ما الدليل من السنة على رفع الحرج؟

سس٣٣ ما ضوابط رفع الحرج؟

ا، بأن يكون له سبب محدد معين؛ كالمرض، والسفر ونحوهما. 1 أن يكون الحرج حقيقّيً

ا، بأن تكون المشقة حاصلة عند مباشرة العبادة. ٢ أن يكون الحرج حالّيً

٣ أن يؤدي الحرج إلى حصول ضرر في البدن أو النفس. 

ا. ا شرعّيً ٤ أن ال يصادم رفع الحرج نّصً

�شوابط رفع الحرج�شوابط رفع الحرج

ثمرات رفع الحرج ثمرات رفع الحرج 

1   تحقيق عبادة اهلل عز وجل في جميع األحوال.

٢   تيسير أداء العبادات على المكلفين.

٣   بيان يسر الشريعة ومراعاتها ألحوال المكلفين.

قال اهلل تعالى: زبڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ    ژ  ژ      ڑرب.)1(
بالتحاور مع مجموعتك اذكر مظاهر رفع الحرج عن األعمى واألعرج والمريض.

نشاطنشاط  

)1( سورة النور اآلية : ٦1.

الرخص الشرعیة كقصر الصالة وجمعھا والفطر في رمضان للمسافر

قال تعالى: (ال یكلف هللا نفساً إال وسعھا)

أن یكون الحرج حقیقیاً، بأن یكون لھ سبب محدد 
معین؛ كالمرض، والسفر ونحوھما

أن یكون الحرج حالیَّا، بأن تكون المشقة حاصلة عند 
دة  مباشرة العبا

س  أن یؤدي الحرج إلى حصول ضرر في البدن أو النف
أن ال یصادم رفع الحرج نًصا شرعیًا
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