
لل�سف الثاين املتو�سط
الف�سل الدرا�سي الثاين

الدراسات اإلسالميةالدراسات اإلسالمية
) التوحيد - التفسير - الحديث - الفقه () التوحيد - التفسير - الحديث - الفقه (

ق�م ب�لت�أليف واملراجعة
فريق من املتخ�ص�صني

طبعة  ١٤٤٣ - ٢٠٢١

المملكة العربية السعودية

https://hulul.online/


FB.T4EDU.COM

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين"

تواصل بمقترحاتك لتطوير الكتاب المدرسي

IEN.EDU.SA

FB.T4EDU.COM

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين"

تواصل بمقترحاتك لتطوير الكتاب المدرسي

IEN.EDU.SA

www.moe.gov.sa
حقوق الطبع والن�صر حمفوظة لوزارة التعليم

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.

وزارة التعليم، 1443 هـح

رقم الإيداع: ١٤59/ ١٤٤٣
ردمك: ٣ - ٠٢7 - 5١١ - 6٠٣ - 978

فهرسـة مكتبة امللك فهد الوطنيـة أثنـاء النشـر
الدراسات اإلسالمية - للصف الثاين املتوسط: الفصل الدرايس الثاين / 

وزارة التعليم، الرياض، ١٤٤3هـ.
   320 ص ؛ 2١ × 25.5 سم  

   ردمـك: 3 - 027 - 511 - 603 - 978
السعودية املتوسط-  التعليم   -2 دراسية   كتب   - اإلسالمية    ١ -   الثقافة 

 أ. العنوان 
١٤٤3 / ١٤59          ديـوي 2١٤     

https://hulul.online/


https://hulul.online/


https://hulul.online/


المقدمة

�آله  نبينا حممد، وعلى  للعاملني،  �ملبعوث رحمة  �لله و�سّلم على  �لعاملني، و�سلى  لله رب  �حلمد 
و�سحبه �أجمعني، �أما بعد:

فاإن علم �لتوحيد، وعلم �لتف�سري، وعلم �حلديث، وعلم �لفقه من �أهم �لدر��سات �لإ�سالمية، 
�لتي جاءت �لأدلة �ل�رشعية يف بيان ف�سلها، وف�سل من تعلمها، كما قال �: »من يرد �لله به خرًي� 
� من بلغ �رشيعته: »ن�رَشّ �لله �مرًء� �سمع مقالتي فوعاها، فاأد�ها  يفقهه يف �لدين«، وقال � مب�رّشً

�إلى من مل ي�سمعها، فرب حامل فقه غري فقيه، ورب حامل فقه �إلى من هو �أفقه منه«.
تدري�سها لأهد�ف  تقرر  �لتي  �لأربعة  �لعلوم  مت�سمًنا هذه  �لإ�سالمية  �لدر��سات  وياأتي كتاب   
حمددة، حيث ُي�ْسِهُم كل و�حد منها ببناء جانب من جو�نب �سخ�سية �مل�سلم يف �ملجال �لعلمي 

و�لرتبوي.
دللته  وتو�سيح  �ألفاظه،  معاين  بيان  حيث  من  تعالى،  �لله  بكتاب  يعتني  فهو  �لتف�سري  �أما 

ومقا�سده، و�لإ�سارة �إلى �أ�سباب نزوله، و�لدللة على وجوه �إعجازه وبالغته وف�ساحته.
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�سباب �لنزول �إن وجدت؛ من خالل �ختيار مقاطع من �جلزء 
�ملقرر تالوته �أوحفظه لتف�سريها ؛ ليكون ذلك عوًنا للطالب على فهم ما يتلوه �أويحفظه، 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�سياق �لقر�آين، كما ��ستحدثت فقرة خا�سة لتف�سري �لآيات �لقر�آنية تف�سرًي� كاماًل وخمت�رًش�، 
يو�سح فيه معنى �لكلمة  يف �سياق �لن�ص، ومعنى �جلملة �ملركبة مبا يك�سف عن معنى �لآية ويو�سح �ملر�د 

بها.
و�أما �حلديث، فهو يعتني ب�سنة �لنبي � وهديه، وما �أثر 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�سلم ويتمثلها يف حياته.
وهذ� �لق�سم من �لكتاب يقّرب �إليك �ُسنّة �لنبي حممد �، ويعرفك ببع�ص �لآد�ب و�لعباد�ت 

�لو�ردة عنه عليه �ل�سالة و�ل�سالم.
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من  خال�سة  نقية،  �سورة  وتقدميها يف  �مل�سلم،  بعقيدة  يهتم  �لذي  �لعلم  فهو  �لتوحيد  علم  �أما 
�سو�ئب �ل�رشك و�لبدع و�خلر�فات.

وقد مت ـ يف هذ� �لق�سم ـ تقدمي �لأحكام �لعتقادية من خالل ن�سو�ص خمتارة من كتاب �لله 
تعالى و�سنة ر�سوله �، مما له عالقة بتوحيد �لعبادة �لذي هو �لغاية من خلق �خللق، مع معاجلة 

�مل�سائل �مل�ستجّدة مما له �سلة بتحقيق �لتوحيد وحمايته.
�أما علم �لفقه فهو �لعلم �لذي يو�سح للم�سلم �لأحكام �ل�رشعية �ملتعلقة مبا كلف �لله به �مل�سلم 

من عباد�ت، وما ميار�سه يف حياته من معامالت ونحوها.
وقد مت �سياغة �لدرو�ص و�ملو�سوعاتـ  يف هذه �ملو�د �لأربعـ  �سياغة تتيح للطالب �أن يكون طالًبا 
ن�سًطا د�خل �ل�سف؛ ي�سارك يف �لدر�ص بفاعلية وروح متوثبة، مطبًقا ملا ميكن تطبيقه د�خل �ل�سف 
للدر�ص،  و��ستيعاًبا  وفهًما  علًما  تزيده  �لتي  و�لتمارين  �لن�ساطات  حل  وي�سارك يف  �ملدر�سة،  �أو 

وتنمي لديه �ملهار�ت �ملتنوعة؛ كما تعينه على �لتعاون مع زمالئه يف �إثر�ء �ملادة.
دة، وبع�سها فيه  ويح�سن �لتنبيه هنا �إلى �أن بع�ص �لأ�سئلة و�لن�ساطات لي�ص لها �إجابة و�حدة حمَدّ
م�ساحة للر�أي و�لتفكري، فاملجال و��سٌع و�لق�سد من �إير�دها هو تنمية مهار�ت �لتعُلّم و�لتفكري لدى 

�ملتعلم، وتقوية ثقته بنف�سه للتعبري عن ر�أيه. 

�أخي �لطالب! هذ� بع�ص �جلهد �لذي بذل يف �إعد�د هذه �لكتب �لتي جمعت لك يف كتاب 
و�حد، نقدمه �إليك، وكلنا �أمل يف �أن ت�ستفيد منه �لفائدة �ملرجوة، فنو�سيك بالعناية به، و�ملحافظة 
عليه، و�سوؤ�ل �ملعلم عما �أ�سكل عليك؛ ليكون لك نوًر� يف �لدنيا، وز�ًد� يف �لآخرة، ون�ساأل �لله 

تعالى لنا ولك �لتوفيق و�لقبول، و�سلى �لله و�سلم على نبينا حممد، وعلى �آله و�سحبه.
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فهرس التوحيد 
�ل�سفحة�لمو�سوع

َقـى ١٥�لوحدة �لأولى: �لتََّمـاِئـُم و�لرُّ

١٦�لدر�ص �لأول: �لــتَّــــَمــاِئــُم

َقــى ٢٠�لدر�ص �لثاين: �لــرُّ

عيَّة قية �ل�رشَّ ٢٤�لدر�ص �لثالث: �لرُّ

٢٩�لوحدة �لثانية: �لتََّطريُّ و�لَفاأُل

٣٠�لدر�ص �لر�بع: �لـتَّـَطــريُّ

ـارتـهـا ِة وكــفَّ ــرَيَ ٣٥�لدر�ص �خلام�ص: عـالُج �لطِّ

٣٨�لدر�ص �ل�ساد�ص: �لـَفـاأُْل

٤١�لوحدة �لثالثة: �إجابُة َمن �ساأل ِبالله، �أو ��ستعاذ به

٤٢�لدر�ص �ل�سابع: �إجابُة َمن �ساأل ِبالَله

٤٥�لدر�ص �لثامن: �إعاذُة َمن ��ستعاَذ ِبالله

٤٧�لوحدة �لر�بعة: �لأَيـمــان

٤٨�لدر�ص �لتا�سع: تعظيم �حَلِلِف بالله و�لإق�سام عليه

٥٣�لدر�ص �لعا�رش: �حَلِلُف ِبَغرِي �للِه تعالى

ك يف �لألفاظ ٥٧�لوحدة �خلام�سة: �ل�رشِّ

٥٨�لدر�ص �حلادي ع�رش: �ألفاظ منهيٌّ عنها
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عـاء ٦١�لوحدة �ل�ساد�سة: �لدُّ

ل َعاِء و�لتو�سُّ ٦٢�لدر�ص �لثاين ع�رش: �لدُّ

َعاِء ٦٥�لدر�ص �لثالث ع�رش: �إجابُة �لدُّ

فهرس التفسير
�ل�سفحة�لمو�سوع

٧٣�لوحدة �لأولى: �سورة �لنور

٧٤�لدر�ص �لأول: تف�سري �لآيات من ) ٤١ - ٤٦( من �سورة �لنور

٧٩�لدر�ص �لثاين: تف�سري �لآيات من ) ٥٨ - ٥٩( من �سورة �لنور

٨٣�لوحدة �لثانية: �سـورة �لفرقان

٨٤�لدر�ص �لثالث: تف�سري �لآيات من ) ١ - ٦( من �سورة �لفرقان

٨٩�لدر�ص �لر�بع: تف�سري �لآيات من ) ٢٧ - ٣٤( من �سورة �لفرقان

٩٥�لدر�ص �خلام�ص: تف�سري �لآيات من ) ٦٣ - ٧١( من �سورة �لفرقان

١٠٠�لدر�ص �ل�ساد�ص: تف�سري �لآيات من ) ٧٢ - ٧٧( من �سورة �لفرقان

١٠٥�لوحدة �لثالثة: �سورة �ل�سعر�ء

١٠٦�لدر�ص �ل�سابع: تف�سري �لآيات من ) ١٠٥ - ١٢٢( من �سورة �ل�سعر�ء

١١٢�لدر�ص �لثامن: تتف�سري �لآيات من ) ١٢٣ - ١٤٠( من �سورة �ل�سعر�ء

١١٨�لدر�ص �لتا�سع: تف�سري �لآيات من ) ١٦٠ - ١٧٥( من �سورة �ل�سعر�ء

١٢٤�لدر�ص �لعا�رش: تف�سري �لآيات من ) ١٧٦ - ١٩١( من �سورة �ل�سعر�ء
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١٣٠�لدر�ص �حلادي ع�رش: تف�سري �لآيات من ) ١٩٢ - ٢١٢( من �سورة �ل�سعر�ء

١٣٥�لدر�ص �لثاين ع�رش: تف�سري �لآيات من ) ٢١٣ - ٢٢٠( من �سورة �ل�سعر�ء

١٣٩�لدر�ص �لثالث ع�رش: تف�سري �لآيات من ) ٢٢١ - ٢٢٧( من �سورة �ل�سعر�ء

فهرس الحديث
�ل�سفحة�لمو�سوع

َب فيها �لإ�سالم ١٤٧�لوحدة �لأولى: �أخالق و�سلوك َرَغّ

ُل �لَعْدِل ١٤٨�لدر�ص �لأول: َف�سْ

ْفــق ١٥١�لدر�ص �لثاين: �لــرِّ

١٥٤�لدر�ص �لثالث: �حِللُْم و�لأناة

١٥٧�لدر�ص �لر�بع: �لتو�سط و�لعتد�ل

١٦٠�لدر�ص �خلام�ص: �آد�ب �ملز�ح

١٦٣�لوحدة �لثانية: �أخالق و�سلوك نهى عنها �لإ�سالم

لْم ١٦٤�لدر�ص �ل�ساد�ص: عاقبُة �لظُّ

١٦٧�لدر�ص �ل�سابع: �لإ�رش�ر بالآخرين

١٧٠�لدر�ص �لثامن: �لِغـيــبــــة

١٧٣�لدر�ص �لتا�سع: �لــنـمـيـمـــة

ــب ١٧٥�لدر�ص �لعا�رش: �لــَغــ�سَ
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١٧٨�لدر�ص �حلادي ع�رش: جـو�مــع �لـدعــاء

١٨١�لدر�ص �لثاين ع�رش: كبـائــر �لـذنــوب

َيب ١٨٥�لوحدة �لثالثة: �لبعد عن مو��سع �لرِّ

١٨٦�لدر�ص �لثالث ع�رش: �خللوة بغري �ملحارم

ـــنِّ ١٨٨�لدر�ص �لر�بع ع�رش: �ُســوُء �لـظَّ

١٩١�لدر�ص �خلام�ص ع�رش: �آد�ب �لتنـاجــي

فهرس الفقه
�ل�سفحة�لمو�سوع

١٩٧�لوحدة �لأولى: �حلج و �لعمرة ف�سلهما و�رشوط وجوبهما

١٩٨�لدر�ص �لأول: �حلج و �لعمرة و�رشوط وجوبهما

٢٠٣�لدر�ص �لثاين: �ملو�قيت �ملكانية و�لزمانية

٢٠٦�لدر�ص �لثالث: �لإحــــــر�م

٢١٠�لدر�ص �لر�بع: حمظـور�ت �لإحـر�م

٢١٢�لدر�ص �خلام�ص: �سفة �لعمرة

٢١٧�لدر�ص �ل�ساد�ص: �أركان �لعمرة وو�جباتها
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٢٢٠�لدر�ص �ل�سابع: �سفة �حلج )�أعمال �ليوم �لثامن و�لتا�سع(

٢٢٥�لدر�ص �لثامن: �سفة �حلج )�أعمال �ليوم �لعا�رش(

٢٢٩�لدر�ص �لتا�سع: �سفة �حلج )�أعمال �أيام �لت�رشيق(

٢٣٢�لدر�ص �لعا�رش: �أركـان �حلج وو�جباته

٢٣٧�لوحدة �لثانية: �لأ�سحية و �لعقيقة

٢٣٨�لدر�ص �حلادي ع�رش: �لأ�سحية

٢٤٣�لدر�ص �لثاين ع�رش: �لعقيقة
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الوحـدة الأولىالوحـدة الأولى
َقـى َمـاِئـُم والرُّ َقـىالتَّ َمـاِئـُم والرُّ التَّ
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الدرس 
ــــَمــاِئــُماألول ــــَمــاِئــُمالــتَّ الــتَّ ١

تمهيد

ما الذي تراه في الصور؟
ملاذا تعلق هذه األشياء؟

ما حكم تعليق هذه األشياء في العنق أو اليد أو غيرهما؟

َماِئِم تعريف التَّ
اأو  �سيور  اأو  كتابات  اأو  عظام  اأو  َخَرزات  وهي:  َتيمٍة،  جمع  التََّماِئُم: 
اأو  البيوت  اأو على  د،  الَع�سُ اأو يف  العنق،  ُتَعلَُّق يف  اأو غريها،  ِخرق  اأو  خيوط 

ال�سيارات، بغر�ض:
١ دفع البالء ِمن العني اأو املر�ض اأو ال�سياطني.

٢ اأو رفِع ذلك بعد وقوعه.

َفاِء. واِء َوال�سِّ اُم الدَّ َها َتَ �سميت التمائم بذلك: لأنَّ العرَب َكاُنوا َيْعَتِقُدوَن اأَنَّ

ـَمـاِئـِم ُحـكـم التَّ
التمائم نوعان:

النوع الأول:اأن يكون املعلَّق ِمن غري القراآن الكرمي
وهي ِق�سمان:

الِق�سم الأول: �سرٌك اأكرب ينايف التوحيد بالُكلِّية، وله اأمثلة:
اأاأ تعليُق التمائم التي فيها ا�ستعانٌة بال�سياطني، اأو ا�ستعانٌة باملالئكة، فهذا �سرٌك اأكرب.

اأن  اأكرب؛ لعتقاد لآب�سها  اأو ترفعه بذاتها، فهذا �سرك  اأن هذه التمائم تدفع البالء  بب اعتقاُد 

ًفا بالنفع وال�سر مع اهلل تعالى. هناك مت�سرِّ
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ُجُل التَِّميَمَة. )1( يعني اأن الرجل بادر فقطع التميمة ملا �سمع كالم النبي ، كما يف رواية احلاكم: َفَقَطَع الرَّ
)2( اأخرجه اأحمد برقم )17422(.

ْفٍر: ُنحا�ٌض. )3( �سُ
)4( اأخرجه اأحمد برقم )20000(، وابن ماجه برقم )3531(.

الِق�سم الثاين: �سرٌك اأ�سغر ينايف كمال التوحيد الواجب، اإذا 
اعتقد اأن لب�سها �سبب يف دفع البالء اأو رفعه، كالتمائم التي 
يكتب فيها كالم ورموز غري مفهومة، والوَدَعات، واخليوط، 
ال�سر،  ودفع  التربك  بق�سد  تعلق  التي  والقالئد  والأ�ساور، 

وغريها.
واأنه  التمائم،  من  النوع  هذا  تعليق  حترمي  على  والأدلة 

�سرك كثرية، منها:
َهِنيِّ  اأَنَّ َر�ُسوَل اهلِل  اأَْقَبَل اإَِلْيِه َرْهٌط، َفَباَيَع ِت�ْسَعًة َواأَْم�َسَك  ١ حديث ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر اْلُ

يَمًة«، َفاأَْدَخَل َيَدُه  َعْن َواِحٍد، َفَقاُلوا: َيا َر�ُسوَل اهلِل، َباَيْعَت ِت�ْسَعًة َوَتَرْكَت َهَذا؟ َقاَل: »اإِنَّ َعَلْيِه َتِ
يَمًة َفَقْد اأَ�ْسَرَك«.)2( َفَقَطَعَها )1(، َفَباَيَعُه، َوَقاَل: »َمْن َعلََّق َتِ

ْفٍر)3(،  ِد َرُجٍل َحْلَقًة ِمْن �سُ َر َعَلى َع�سُ ِبيَّ  اأَْب�سَ نْيٍ  اأَنَّ النَّ عن ِعْمَران ْبِن ُح�سَ

َها ل َتِزيُدَك اإِلَّ َوْهًنا، اْنِبْذَها  اإِنَّ َفَقاَل: »َوْيَحَك َما َهِذِه؟«، َقاَل: ِمَن اْلَواِهَنِة، َقاَل: »اأََما 
َك َلْو ِمتَّ َوِهَي َعَلْيَك َما اأَْفَلْحَت اأََبًدا«.)4( َعْنَك، َفاإِنَّ

يدل هذا احلديث على حترمي لب�ض التميمة، بالتعاون مع جمموعتك بني ذلك:
................................................................................. اأ  اأنه 
................................................................................. ب  اأنه 

................................................................................. ج  اأنه 

٢

مر�ض ياأخذ بالع�سد

 بین عظم خطر ھذه التمائم بقولھ ( ویحك ما ھذا )
ر   أمره بخلعھا بمجرد معرفتھ األم

 بین أنھ من مات وھي علیھ لن یفلح أبداً
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النوع الث�ين:اأن يكون املعلَّق ِمن القراآن الكرمي

)1( العني الزرقاء: ر�سم لعني اإن�سان باللون الأزرق، يزعم وا�سعها اأنها تدفع العني عمن علقها عليه.

مثل: تعليق م�سحف، اأو �سورة معينة ك�سورة )ي�ض( اأو اآية معينة كاآية 
الكر�سي.

وال�سحيح اأن تعليقها ل يجوز، ملا يلي:

�سيًئا،  منها  ِبيُّ   النَّ ي�ستثن  ومل  التمائم،  النهي عن  ١١  عموم 
فيدخل فيه ما كان من القراآن الكرمي وغريه.

قيِة، فلو كان تعليق تائم القراآن جائًزا لفعله اأو  ٢٢  اأنه  قد كان َيرِقي وُيرَقى، واأَمَر بالرُّ
اأمر به.

َماِئِم اأمثلة ِمن التَّ
من اأمثلة واأ�سكال التمائم املنت�سرة ما يلي:

غريهما  اأو  َخَرَزٍة  يف  اأو  َكفٍّ  الزرقاء)1(يف  العني  �سورة  و�سع    ١١

مرتبطة ب�سل�سلة، وتعليقها على ال�سدر اأو ال�سيارة، وقد تو�سع 
تلب�سها ال�سغريات، يعتقدون  اأو  الن�ساء  يلب�سها بع�ض  ُحليٍّ  يف 

اأنه تدفع العني.
٢٢  كتابة تعاويذ يف قطع ذهبية اأو ف�سية اأو معِدنية، ت�سنع باأ�سكال 

�سغرية، ثم تو�سع يف عقود، وتعلق على الرقبة، اأو تو�سع يف خوامت.
٣٣  اأَ�ْسِوَرٌة ُتْلَب�ض يف اليد اأو الع�سد من نحا�ض اأو حديد اأو غريهما بق�سد احلفظ من العني وال�سياطني.

ان، اأو املحلِّ  كَّ ، اأو �سورِة َنْعٍل، اأو َحْدوة فر�ٍض على ال�سيارة اأو واجهة البيت اأو الدُّ ٤٤  تعليق �سورِة كفٍّ
التجاري؛ بق�سد احِلفِظ ِمن العني وال�سياطني.

جل؛ بق�سد احلفظ من العني وال�سياطني. ٥٥  َخْيٌط يربط يف اليد اأو الع�سد اأو الرِّ
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19 )1( �سورة الطالق اآية 3.

ما ُي�شرع ِفعله لرفع البالِء اأو دفِعه
 الواجب على امل�سلم اأن يعلق قلبه باهلل تعالى ويتوكل عليه وحده ل �سريك له، ول يفعل لدفع 
البالء اأو رفعه اإل الأ�سباب امل�سروعة من الأدعية والأذكار، اأو الائزة كالأدوية املباحة باأنواعها، 

مع اعتقاد اأن اهلل تعالى هو احلافظ الكايف وهو ال�سايف املُعاِفـي �سبحانه وتعالى.
.)1(  { ل على اهلل كفاه، قال اهلل تعالى: {  وَمن توكَّ

ما معنى التمائم؟ ١١

ملاذا سميت التمائم بهذا االسم؟ ٢٢

بيِّ أقسام التمائم. ٣٣

ما الغرض من تعليق التمائم؟ ٤٤

اذكر أمثلة للتمائم. ٥٥

جمع تمیمة وھي خرزات أو عظام أو كتابات أو سیور أو خیوط أو خرق أو 
غیرھا، تعلق في العنق أو في العضد أو على البیوت أو السیارات بغرض دفع 

البالء من العین أو المرض أو الشیاطین أو رفع ذلك بعد وقوعھ
ألن العرب كانوا یعتقدون أنھا تمام الدواء والشفاء

م ج۳: أن یكون المعلق من غیر القرآن الكری
أن یكون المعلق من القرآن الكریم

ن دفع البالء من العین أو المرض أو الشیاطی
أو رفع ذلك بعد وقوعھ

وضع صورة العین الزرقاء في كف أو في خرزة أو غیرھما 
رة مرتبطة بسلسلة وتعلیقھا على الصدر أو السیا

كتابة تعاویذ في قطع ذھبیة أو فصیة أو معدنیة، تصنع بأشكال 
صغیرة ثم توضع في عقود وتعلق على الرقبة أو توضع في 

خواتم
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تمهيد

الدرس
َقــىالثاني َقــىالــرُّ الــرُّ ٢

تصيب املسلم في حياته أمراض مختلفة يكون بحاجة إلى التداوي منها، 
وقد أبدل اهلل أهل اإلسالم املوحدين بداًل عن التمائم والتعاويذ الشركية 
وذلك  وقوعه،  بعد  رفعه  أو  وقوعه،  قبل  البالء  لدفع  شرعية  بدائل 

قية الشرعية. باستعمال الرُّ
قى؟ فما حقيقة الرُّ

قى تعريف الرُّ
رِّ عنه.  قى: جمع ُرْقَية، وهي: القراءة على املري�ض، لرفع ال�سُّ الرُّ

ى: العزائم والتعاويذ.  وت�سمَّ
العني  الأطفال وغريهم حلمايتهم من  القراءة على  التعاويذ على:  اأو  الُعوَذُة  ُتطلق  واأكرث ما 
قية تكون بعد نزوِل البالء، والُعوذة قبله للحماية من  حر وغريها، فالرُّ واحل�سد وال�سياطني وال�سِّ

قية: تكون بعد نزوِل البالء.الوقوع فيه. الُعوذة: قبل نزول البالء.الرُّ
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قية ُطرق الرُّ

قية اأنواع الرُّ

َدٌه منها: قية ُطُرٌق متعدِّ للرُّ
١١  الِقراءة على املري�ض مبا�سرة مع النفث. 

٢٢  الِقراءة على النف�ض اأو املري�ض مع و�سع اليد على مو�سع الأمل، اأو م�سحه باليد.

٣٣  النفُث يف ماء، ثم ي�سربه املري�ض، اأو َيغ�سل به مو�سع الأمل، اأو َيغت�سُل به.

عفران ونحوه يف �سحن اأو ورقة نظيفة، ثم ُيغ�سل، ثم ي�سربه املري�ض اأو َيغ�سل  ٤٤  الكتابة بالزَّ

به مو�سع الأمل، اأو َيغت�سل به، وي�سمى هذا العمل: )امْلَْحو( لأن الكتابة ُتحى بغ�سِلها )1(.

قى ثالثة اأنواع: الرُّ

رعيَّة١١ قية ال�صَّ النوُع الأول: الرُّ

وهي ما كان بالقراآن الكرمي، وما اأثر عن النبي  من الأذكار، وبالأدعية ال�سرعية.
قية بها جائزة. حكمه�حكمه� الرُّ

ِة، َفُقْلَنا: َيا  اِهِليَّ ا َنْرِقي يِف اْلَ الدليلالدليل على جوازها: حديث َعْوِف ْبِن َماِلٍك الأَ�ْسَجِعيِّ  َقاَل: ُكنَّ
َقى َما مَلْ َيُكْن ِفيِه �ِسْرٌك« )2(. وا َعَليَّ ُرَقاُكْم، َل َباأْ�َض ِبالرُّ َر�ُسوَل اهلِل، َكْيَف َتَرى يِف َذِلَك؟ َفَقاَل: »اْعِر�سُ

وي�سرتط لها ثالثة �سروط هي:
، اأو بالأدعية الوا�سحة امل�ستملة على دعاء  ١١  اأن تكون بكالم اهلل تعالى، اأو بكالم ر�سوله 

اهلل تعالى باأ�سمائه و�سفاته.
٢٢  اأن تكون بالل�سان العربي وما ُيعَرف معناه.

٣٣  اأن يعتقَد اأن الرقية ل توؤثر بذاتها، بل بتقدير اهلل تعالى.

)1( اأما كتابة الآيات على ال�سحون كتابة ثابتة فهذا ل يجوز ملا فيه من امتهان القراآن الكرمي، ولي�ض من الرقية الائزة.
)2( اأخرجه م�سلم برقم )2200(.
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ركيَّة٣٣ قية ال�صِّ النوُع الث�لث: الرُّ
رك، مثل: دعاء غري اهلل، وال�ستغاثة بغري اهلل، وال�ستعاذة بغري  قى امل�ستملة على ال�سِّ وهي الرُّ

اهلل، كالتي فيها ا�ستغاثٌة باملالئكة، اأو الأنبياء، اأو الن وال�سياطني، اأو الأولياء.
مة، وهي �ِسرٌك اأكرُب. رَّ حكمه�حكمه�  ُمَ

َقى،  مة و�ِسرٌك: حديث َعْبِد اهلِل بِن َم�سعوٍد  اأنَّ النبيَّ  قاَل: »اإِنَّ الرُّ الدليلالدليل على اأنها مرَّ
رك ملا فيها من �سرف العبادة لغري اهلل، وطلب دفع  َوَلَة �ِسْرٌك«)1(، واإمنا كانت ِمن ال�سِّ َماِئَم، َوالتِّ َوالتَّ

امل�سار، وجلب املنافع ِمن غري اهلل تعالى.

حر يعملونه يزعمون اأنه يحبب املراأة اإلى  َولة: نوع من ال�سِّ )1( اأخرجه اأحمد برقم)3615(، واأبو داود برقم )3883(، وابن ماجه برقم )3530(، والتِّ
زوجها والرجل اإلى امراأته، وي�سمى: )العطف(.

مة٢٢ قية املحرَّ النوُع الث�ين: الرُّ
قية امل�سروعة، ولكنها ل ت�سل اإلى حدِّ ال�سرك، مثل:  قية التي ل تتوفر فيها �سروط الرُّ وهي الرُّ

الرقية بالكالم غري املفهوم.
رك. مة، وهي ِمن و�سائل ال�سِّ حكمه�حكمه� مرَّ

اذكر بع�ض الآيات والأدعية والأذكار التي ي�ستح�سن اأن تكون يف الرقية:
١  �سورة الفاحتة.

...............................  ٢
٣  اآية الكر�سي.

...............................  ٤

١

سورة اإلخالص

سورة الفلق
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ما معنى الرقية؟ واذكر ثالثًا من طرقها. ١١

بيِّ شروط الرقية الشرعية. ٢٢

بيِّ املراد بالرقية احملرمة والرقية الشركية، وحكم كل منهما. ٣٣

٤٤ ماحكم الرقية املشتملة على اإلستعانة بغير اهلل تعالى؟

امالأ الفراغات يف ال�سكل الآتي:

اأنواع الرقية

قية ال�صرعية الرُّ

وهيوهي م� ك�ن بـ:

مة قية املحرَّ قية ال�ّصركيَّةالرُّ الرُّ

٢

الرقیة: ھي القراءة على المریض لرفع الضر عنھ

ث القراءة على المریض مباشرة مع النف
القراءة على النفس أو المریض مع وضع الید على موضع األلم 

د أو مسحھ بالی
النفث في ماء ثم یشربھ المریض أو یغسل بھ موضع األلم أو 

یغتسل بھ

ج۲: أن تكون بكالم هللا تعالى أو بكالم رسولھ أو باألدعیة الواضحة المشتملة على دعاء هللا تعالى بأسمائھ وصفاتھ
ه أن تكون باللسان العربي وما یُعّرف معنا

أن یعتقد أن الرقیة ال تؤثر بذاتھا بل بتقدیر هللا تعالى
ج۳: الرقیة المحرمة: وھي الرقیة التي ال تتوفر فیھا شروط الرقیة ولكنھا ال تصل إلى حد الشرك مثل الرقیة بالكالم 

رك غیر المفھوم، حكمھا: محرمة وھي من وسائل الش
الرقیة الشركیة: ھي الرقى المشتملة على الشرك مثل دعاء غیر هللا واالستغاثة بغیر هللا، حكمھا: محرمة وھي شرك 

أكبر

ج٤: محرمة، شرك أكبر
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الدرس
رعيَّةالثالث قية ال�شَّ رعيَّةالرُّ قية ال�شَّ الرُّ ٣

تمهيد

ما صفة الرقية الشرعية؟
؟ وما صفة رقية النبي 

وما املفاهيم اخلاطئة املتعلقة بالرقية الشرعية؟

)3( اأخرجه م�سلم برقم )2186(. )2( �سورة الإ�سراء اآية 82.   )1( �سورة يون�ض اآية 57. 

القراآُن الكريُم �شفاٌء
اأن ي�ست�سفي بالقراآن  القراآُن الكرمُي �سفاٌء من الأمرا�ض النف�سية والع�سوية، في�سرع للم�سلم 
الكرمي مما ي�سيبه من الأمرا�ض باأنواعها، مع عدم اإهمال ال�ست�سفاء بالأدوية املباحة النافعة، 

وقد دل على ذلك اأدلة كثرية، منها:
} تعالى:  قوله    ١١

.)1({
قوله تعالى:{   ٢٢.)2({

ِبي    رقاه جبريل النَّ
يَل اأََتى النبيَّ    ، فَعْن اأَِبي �َسِعيٍد اخلدري  اأَنَّ ِجرْبِ ثبت عن النبيِّ  اأنه رقاه جربيل 
ُد ا�ْسَتَكْيَت؟ َفَقاَل: »َنَعْم« َقاَل: »ِبا�ْسم اهلِل اأَْرِقيَك، ِمْن ُكلِّ �َسْيٍء ُيوؤِْذيَك، ِمْن �َسرِّ ُكلِّ  مَّ َفَقاَل: َيا ُمَ

َنْف�ٍض اأَْو َعنْيِ َحا�ِسٍد، اهلُل َي�ْسِفيَك، ِبا�ْسِم اهلِل اأَْرِقيَك«.)3(
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قية ال�شرعية َفُة الرُّ �شِ
ِة اأن َترِقيه مبا ورَد مثل: نَّ ا اأو َح�سَر عندَك َمري�ٌض َفِمن ال�سُّ اإذا ُزرَت َمري�سً
َها ُرْقَيٌة« )1(. ١١  قراءة �سورة الفاحتة كاملة، مع النفث على املري�ض، َفـ »اإِنَّ

يِه با�ْسِمِه.)2( ات، وت�سمِّ ٢٢  »اللُهمَّ ا�ْسِف ُفالًنا، اللُهمَّ ا�ْسِف ُفالًنا، اللهمَّ ا�ْسِف ُفالًنا« َثالَث َمرَّ

)2( اأخرجه اأحمد 40/4)2137(،)2138(.  )1( اأخرجه البخاري برقم )5659(، وم�سلم برقم )1628(   
ُذ َبْع�َض اأَْهِلِه، َيْم�َسُح ِبَيِدِه الُيْمَنى َوَيُقوُل: فَذَكَرته. )3( اأخرجه البخاري برقم )5743(، عن َعائ�َسَة  قالت: َكاَن النبيُّ  ُيَعوِّ

ُد، ا�ْسَتَكْيَت؟ َفَقاَل: »َنَعْم«، َفَرَقاه بها. )4( اأخرجه م�سلم برقم )2186(، وهي رقيُة جبريل  للنبيِّ ، َقاَل له: َيا ُمَحمَّ
)6( اأخرجه م�سلم برقم )2202(، واأحمد 217/4، والزيادتان منه. )5( كما قاله النبي  اأخرجه البخاري برقم )2276(، وم�سلم برقم )2201(.  

اٍت: »اأَ�ْساأَُل اهلل اْلَعِظيَم، َرَبّ اْلَعْر�ِض اْلَعِظيِم؛ اأَْن َي�ْسِفَيَك«. )3( ٣٣  جتل�ض عند راأ�سه، وتقوُل �َسْبَع َمرَّ

ايِف، َل �ِسَفاَء اإِلَّ �ِسَفاوؤَُك، �ِسَفاًء َل ُيَغاِدُر  ْنَت ال�سَّ ا�ِض، اأَْذِهِب الَبا�َض، ا�ْسِفِه َواأَ ٤٤  »اللُهمَّ َربِّ النَّ

�َسَقًما« )4(. 
َي�ْسِفيَك،  ْو َعنْيِ َحا�ِسٍد، اهلُل  اأَ َنْف�ٍض  ِذيَك، ِمْن �َسرِّ ُكلِّ  ُيوؤْ ُكِلّ �َسْيٍء  اأَْرِقيَك، ِمْن  ٥٥  »ِبا�ْسِم اهلِل 

ِبا�ْسِم اهلِل اأَْرِقيَك« )5(.

١
ة.  رعيَّ اأ�سارك يف امل�سابقة التي يجريها املعلم يف حفظ هذه الأذكار ال�سَّ

فُة رقيِة الإْن�َشاِن نف�َشُه �شِ
مَلٍ يف اأَِيّ ُجْزٍء ِمْن َبَدِنه ي�سرع له اأن: ِعْنَد اإح�سا�ض الإن�ساِن َباأَ

َ ِمن َج�َسِده. ْع َيَده)الُيْمَنى( َعَلى الَِّذي َتاأَملَّ ١١  »ي�سَ

٢٢  َويُقوْل: »ِبا�ْسِم اهلِل« َثالًثا. 

ِة( اهلِل َوُقْدَرِتِه ِمن �َسرِّ َما اأَِجُد َواأَُحاِذُر«)6(. اٍت: »اأَُعوُذ ِبـ )ِعزَّ ٣٣  َويُقوْل �َسْبَع َمرَّ
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٢
ة.  رعيَّ بالتعاون مع زميلك، احفظ التعاويذ ال�سَّ

ُذ َح�َسًنا َوُح�َسْيًنا، َفَذَكَرُه، َوَكاَن  ا�ٍض  اأَنَّ َر�ُسوَل اهلِل  َكاَن ُيَعوِّ )1( اأخرجه البخاري برقم )3191(، واأحمد برقم )2112(، وهذا لفظه، َعِن ابِن َعبَّ
ُذ ِبِهَما اإِ�ْسَماِعيَل َواإِ�ْسَحاَق«. َيُقوُل: »َكاَن اإِْبَراِهيُم اأَِبي ُيَعوِّ

دين تتعلق  قية ل تنفع اإل ِمن اأ�سخا�ض مدَّ ١١  ترُك بع�ض النا�ض رقية نف�سه، واعتقاُده اأن الرُّ
القلوب بهم، مع اأنهم جمرد اأ�سباب.

٢٢  عدُم اليقني يف ال�ست�سفاء بالقراآن الكرمي، واإمنا يرقي اأو ي�سرتقي جتربة.

قية ميكن اأن تفيد يف  قية اإذا مل ُي�ْسَف مبا�سرة، مع اأن الرُّ ل بطلب ال�سفاء، وترُك الرُّ ٣٣  التعجُّ
املرة الأولى، وقد تفيد بعد تكرارها اأكرث من مرة.
قية يف الأمرا�ض الع�سوية. ٤٤  اعتقاُد اأنه ل ت�سرع الرُّ

قية مفاهيم خاطئة عن الرُّ

ي�سن للم�سلم اأن يعوذ نف�سه واأولده واإن مل يكن هناك مر�ض، ومما ُيتعوذ به ما يلي:
ذات الثالث )�سور: الإخال�ض، والفلق، والنا�ض(، وبخا�سة عند النوم. راَءُة املعوِّ ١١  ِقِ

راَءُة اآية الكر�سي، وبخا�سة عند النوم. ٢٢  ِقِ

٣٣  قول: اأعوذ بكلمات اهلل التامات من �سر ما خلق، عند نزول اأي مكان.

، يف احلديث  اأِعيُذُكنَّ اأو  اأِعيُذُكْم  اأو  اأُِعيُذُكَما  اأو  اأُِعيُذَكِ  بننَي وبناٍت بقول:  الأولِد  تعويذ    ٤٤

ِة، ِمْن ُكلِّ  ِبَكِلَماِت اهلِل التَّامَّ ذ احل�سن واحل�سني، يقول: »اأعيذكما  ُيَعوِّ اأن النبي  كان 
ٍة«.)1( ٍة، َوِمْن ُكلِّ َعنْيٍ لمَّ �َسْيَطاٍن َوَهامَّ

اأمثلة على التعاويذ ال�شرعية
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رقية املريض بالقرآن واألذكار والدعوات النبوية الثابتة عنه  أمر مشروع، أما الذهاب 
إلى املشعوذين الذين رمبا قرأ أحدهم بشيء من القرآن لكنه يأمر املريض بذبح شاة أو 
غيره فهذا ال يجوز ألن ذلك رقية بدعية، وأكل للمال بالباطل، وقد يكون شركا إذا 

ذبح ماُذكر للجن أو لألموات ونحو ذلك لدفع ضر أو جللب نفع منهم.

ما صفة الرقية الشرعية؟ ١١

هل يرقي اإلنسان نفسه؟ وما صفة رقيته لنفسه؟ ٢٢

د ثالثة مفاهيم خاطئة عن الرقية. عدِّ ٣٣

إذا زرت مریض أو حضر عندك مریض فمن السنة أن 
ترقیھ بما ورد

ج۲:نعم، عند إحساس اإلنسان بألم في أي جزء من بدنھ یشرع لھ أن یضع یده الیمنى 
على الذي تألم من جسده ویقول باسم هللا ثالثاً ویقول سبعاً (أعوذ بــ عزة هللا وقدرتھ من 

شر ما أجد وأحاذر)

عدم الیقین في االستشفاء بالقرآن الكریم وإنما یرقي أو یسترقي تجربة
رة التعجل بطلب الشفاء، وترك الرقیة إذا لم یشف مباش

اعتقاد أنھ ال تشرع الرقیة في األمراض العضویة
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الدرس 
الـتَّـَطــيُّرالـتَّـَطــيُّرالرابع

تمهيد

٤

كان من عادات اجلاهلية أنه إذا قرر أحدهم السفر وسمع صياح غراب 
فإنه يرجع وال ميضي في سفره تشاؤًما بصياح الغراب، وهذا مما نهى 

الشرع عنه، خلطره على عقيدة املسلم وُيسمى التطير.

تعريف التََّطيُّر

اأمثلة التََّطيُّر

التََّطريُّ هو: التَّ�َساوؤُُم مبا يقع ِمن الـَمْرئيات اأو امل�سموعات اأو الأيام اأو ال�سهور اأو غريها.
ي التطري بذلك: لأن اأ�سل التَّ�َساوؤُِم عند العرب ابتداأ ِمن الطيور. �ُسمِّ

اأنك ل جتد  الغالب  ويف  واحلديث،  القدمي  كثريٌة يف  اأمثلة   للتطري 
ون بها، فِمن ذلك: بلًدا اإلَّ وعندهم اأ�سياء يتطريَّ

اأو  الغراب،  مثل:  احليوانات،  اأو  الطيور  بع�ض  بروؤية  الت�ساوؤُم    1
ة ال�سوداء. البوم، اأو الِقطَّ

انه، فريى رجاًل اأعور، فيرتك  2  الت�ساوؤُم بروؤية اإن�سان ذي َعاَهة، كاأن يذهب �سخ�ض لفتح دكَّ
انه ذلك اليوم ت�ساوؤًما مبن راآه، وخ�سية اأن حتل عليه اخل�سارة ب�سببه. فتح ُدكَّ
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3  الت�ساوؤم بيوم ح�سلت فيه م�سيبة ل�سخ�ض اأو لبلد، فيت�ساءم الهال بذلك اليوم اإذا تكرر 
كل عام.

4  الت�ساوؤُم ببع�ض ال�سهور، ك�سهر �سفر. 
5  الت�ساوؤُم ببع�ض الأرقام.

6  الت�ساوؤُم بالأبراج اأو النجوم، كالت�ساوؤم مبن يولد يف برج كذا.

7  الت�ساوؤُم ببع�ض امل�سموعات، كمن ي�سمع: يا خ�سران، اأو يا خائب، فيت�ساءم.

تركها،  فيجب  ال�سركي،  التطري  اآثار  من  بقية  حقيقتها  يف  وهي  طري(،  يا  )خري  عبارة    ٨

وال�ستعا�سة عنها بقولنا: )خري اإن �ساء اهلل(، اأو نحوها.

َفَر«)1(. َة، َوَل َهاَمَة، َوَل �سَ ِبيَّ  َقاَل: »َل َعْدَوى َوَل ِطرَيَ َعن اأَِبي ُهَرْيَرَة  اأنَّ النَّ
بيُّ � الطرَية كلَّها، ثم خ�ضَّ منها اأ�سياء مما كانت العرب يف جاهليتها تتطري بها، وهي: َفَنَفى النَّ

٢٢

الت�ص�وؤم ب�له�مِة١١

َفَر الت�ص�وؤم ب�صهر �صَ

وهي طائُر البوَمة، فَنَفى النبيُّ  ما كان اأهل الجاهلية يعتقدونه في البومة، وذلك اأنهم كانوا 
اأو يت�ساءم  اأهِل داري،  اأحًدا ِمن  اأو  اإليَّ نف�سي،  َنَعْت  اأحدهم يقول:  البومة على بيت  اإذا وقعت 
ة بنفي ذلك واإبطاله، وبيان �سالل اأهل الجاهلية في اعتقادهم ذلك. نَّ بخراب منزله، فجاءت ال�سُّ

فَنَفى النبيُّ  ما كان اأهل الاهلية يعتقدونه يف �سهر �سفر، حيث كانوا يت�ساءمون به، فال 
يتزوجون فيه، ويقولون: اإنه �سهٌر َم�سوؤوم، فاأبطَل النبيُّ  ذلك؛ لأن �سهر �سفر كبقية ال�سهور ل 

اأثر له يف ق�ساء اهلل وقدره، ول يف ال�سعادة ول ال�سقاء.

ما يتطيَّر به الم�شركون

)1(  اأخرجه البخاري برقم )5425(، وم�سلم برقم )2220(. 

ر من خلق اهلل  و�سبب ذلك: اأن الطيور وغريها ل َعالقة لها باخلري وال�سر، واإمنا هي خلق م�سخَّ
تعالى، فال يجوز العتماد عليها يف الت�سرف يف احلياة تفاوؤًل اأو ت�ساوؤًما؛ بل يجب العتماد على 

اهلل تعالى وحده ل �سريك له، مع فعل الأ�سباب املمكنة ل�سالح الأمر، وجتنب ف�ساده.
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رًكا؟ ر �شِ لماذا كان التََّطيُّ
 ُيعّد التطري �سرًكا ملا يت�سمنه من العتقاد الفا�سد باأن غري اهلل تعالى له تاأثري يف جلب النفع اأو دفع 
ال�سر، اإما بذاته، اأو بكونه �سبًبا يف ذلك، فاإن حركة الطري اأو غريه ل اأثر لها يف ملكوت اهلل ول يف 

ق�سائه وقدره، فقد َنَفى اهلل تعالى اأن يكون لغريه تدبرُي �سيٍء يف الكون:

قال اهلل تعالى: { ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  
گ  گ   گ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  

ۀ  ہ})3(.

حكم التََّطيُّر
رك الأ�سغر املنايف لكمال التوحيد الواجب،  التطري �سوء ظن باهلل عز وجل، فهو حراٌم، وهو ِمن ال�سِّ
ُة ِمْن رَيَ ْتُه الطِّ والدليل على ذلك: حديث َعْبِداهلِل ْبِن َعْمٍرو  َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َردَّ

َحاَجٍة َفَقْد اأَ�ْسَرَك« )2(.

)1(  اأخرجه البخاري برقم )5421(، وم�سلم برقم )2225(. 
)2(  اأخرجه اأحمد برقم )7045(. 

)3(  �سورة النحل اآية 79. 

َيرة اإبطال الإ�شالم للطِّ
وترفع عنه �ساللت  بربه جلَّ وعال،  املوؤمن  تربط  التي  ال�سحيحة  بعقيدته  الإ�سالم  ملا جاء 
الهل واخلرافة، نهى ر�سول اهلل  عن التطري، ونفى اأثره، فَعن عبد اهلل ْبِن ُعَمَر  اأَنَّ 

ِة واأنه ل حقيقة لها. رَيَ َة«)1(، ففي هذا اإبطال للطِّ َر�ُسوَل اللَّـه  َقاَل: »َل َعْدَوى َوَل ِطرَيَ
ر من خلق اهلل  و�سبب ذلك: اأن الطيور وغريها ل َعالقة لها باخلري وال�سر، واإمنا هي خلق م�سخَّ
تعالى، فال يجوز العتماد عليها يف الت�سرف يف احلياة تفاوؤًل اأو ت�ساوؤًما؛ بل يجب العتماد على 

اهلل تعالى وحده ل �سريك له، مع فعل الأ�سباب املمكنة ل�سالح الأمر، وجتنب ف�ساده.
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َيَرِة المنهي عنها ما هي الطِّ

)1(  اأخرجه م�سلم برقم )537(. 

ة املنهي عنها، هي: ما يحمل الإن�سان على ال�ستمرار فيما اأراده، اأو مينعه من ال�ستمرار  رَيَ الطِّ
فيه، اأما ما قد يجده الإن�سان يف نف�سه من التاأثرعندما يرى اأو ي�سمع �سيًئا، فهو اأمر ل يالم عليه 

الإن�سان؛ اإلَّ اإذا ا�سرت�سل معه، اأو ترتب عليه ا�ستمراره اأو رجوعه.
ٍة وَقْد جاَء  َلِميِّ  قاَل: قلُت: يا َر�ُسوَل اللَّـه اإين َحِديُث َعْهٍد ِبَجاِهِليَّ َكِم ال�سُّ 1  عن ُمَعاِوَيَة بن احْلَ
وَن،  ُ ا ِرَجاٌل َيَتَطريَّ اَن، قاَل: »َفاَل َتاأِْتِهْم«. قاَل: َوِمنَّ ا ِرَجاًل َياأُْتوَن اْلُكهَّ اهلل ِبالإِ�ْسالِم، َواإِنَّ ِمنَّ
ُكْم(«)1(، فبنيَّ  نَّ دَّ ُهْم«، )ويف لفٍظ: َفاَل َي�سُ نَّ دَّ ُدوِرِهْم فاَل َي�سُ قاَل: »َذاَك �َسْيٌء َيِجُدوَنُه يف �سُ
النبيُّ  اأن ما يجده الإن�سان يف �سدره فال �سيء عليه فيه اإذا مل مينعه من ال�ستمرار يف 

مق�سده.
اأن  ِل، فبنيَّ ابُن م�سعود   َوكُّ ِبالتَّ ُيْذِهُبُه  َوَلِكنَّ اهلل   ، اإِلَّ ا  ِمنَّ َوَما  قال ابن م�سعود      2
ذلك ل يكاد ي�سلم منه اأحد، لكن على من وجد �سيًئا من ذلك اأن يتوكل على اهلل تعالى، 
ول يبني عليه �سيًئا ِمن ِفعل اأو عدمه، قال ال�سيخ ممد بن عبد الوهاب رحمه اهلل: فيه اأن 

الواقع يف القلوب مع كراهته ل ي�سر، بل ُيذهبه اهلل بالتوكل.

احلكم مع بيان ال�سبباملوقف م

قال لزميله: ) من راأى وجهك مل ير اخلري (!!

وجد حادث �سري يف طريقه اإلى عمله ؛ فعاد اإلى بيته وغاب عن عمله.

خرج من منزله فراأى عا�سفة رعدية �سديدة فعاد اإلى منزله �سريًعا.
الأول

الثاين

الثالث

بالتعاون مع جمموعتي: اأتاأمل يف املواقف التالية، ثم اأبنيِّ احلكم فيها من حيث 
كونها تطرًيا اأم ل:

نعم تطیر ألنھ اعتقد أنھ تشاؤم

ال

نعم تطیر ألنھ تشاؤم
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بيِّ معنى التطير، مع األمثلة. 11

ما حكم التطير؟ مع االستدالل. 22

ملاذا كان التطير شرًكا؟ 33

اذكر أمثلة ملا يتطير به الناس. 44

ما البديل الشرعي للتطير؟ 55

مما �سرعه اهلل تعالى بدًل عن هذه اخلرافات الاهلية: �سالُة ال�ستخارة وا�ست�سارُة العقالء 
بني واأهل اخلربة. واملجرِّ

البديل ال�شرعي للتطّير

التطیر ھو التشاؤم بمرئي أو مسموع من الطیور وغیرھا
مثل التشاؤم بالغراب والبوم وبنباح الكلب وبالثور المكسور 

قرنھ وبعض األرقام كالثالث عشر

ج۲: حكم التطیر إن اعتقد أن حركة الطیر أو غیره مجرد سبب لجلب الخیر ودفع الشر 
ر فیكون شركا أصغ

الطیرة إن أعتقد تأثیر الطیرة بنفسھا دون تقدیر هللا سبحانھ كان ھذا من الشرك األكبر

لما یتضمنھ من االعتقاد الفاسد بأن غیر هللا تعالى لھ تأثیر ف یجب 
النفع أو دفع الضر إما بذاتھ أو بكونھ سبباً في ذلك

ج٤:التشاؤم بیوم حصلت فیھ مصیبة لشخص أو لبلد فیتشاءم الجھال بذلك 
م الیوم إذا تكرر كل عا

ر التشاؤم ببعض الشھور كشھر صف
التشاؤم ببعض األرقام

صالة االستخارة واستشارة العقالء والمجربین وأھل الخبرة
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الدرس
ـارتـهـاالخامس ــَيَرِة وكــفَّ ـارتـهـاعـالُج الطِّ ــَيَرِة وكــفَّ عـالُج الطِّ

تمهيد

مّر بك قول ابن مسعود  في الطيرة: »وما منا إال، ولكن اهلل 
يذهبه بالتوكل« فهل ميكنك ربطه بالدرس؟

ُة باأمور، منها: رَيَ ُتدفع الطِّ
ا اأن الأمر كله بيد اهلل تعالى، واأنه ل  1 �سدق التوكل على اهلل تعالى، باأن يعلم املوؤمن علًما يقينيًّ
تاأثري ل�سيء ول لأحد اإل بتقدير اهلل وحده ل �سريك له، وكلما قوي توكل املوؤمن على ربه اندفع 

، ولكن اهلل يذهبه بالتوكل. عنه التطري والت�ساوؤم، قال عبد اهلل بن م�سعود  وما منا اإلَّ
2  تقوية الإميان بق�ساء اهلل وقدره، باأن يعلم املوؤمن اأن ما اأ�سابه مل يكن ليخطئه، واأن ما اأخطاأه 
مل يكن لي�سيبه، فيم�سي يف اأمره الذي يق�سده عاملا باأن اهلل كتب مقادير اخلالئق قبل اأن 

)1(. يخلق ال�سماوات والأر�ض بخم�سني األف �سنة كما اأخرب بذلك النبي 

واأن هذه  اأثر لها يف ملكوت اهلل ول يف ق�سائه وقدره،  اأو غريه ل  باأن حركة الطري  الِعلم    3
الأ�سياء التي يتطري بها بع�ض النا�ض حت�سل اآلف املرات ول يح�سل عندها �سيء مما يتوقعه 

املتطريون الاهلون. 

ـَيَرِة عالُج الطِّ

)1(  رواه م�سلم برقم 2653.

هات اآية وحديًثا يدلن على الإميان بق�ساء اهلل وقدره.1

٥

قال تعالى: (إنا كل شيء خلقناه بقدر)
عن جابر بن عبدهللا، أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال: (ال یؤمن عبد حتى یؤمن بالقدر خیره وشره حتى یعلم 

أن ما أصابھ لم یكن لیخطئھ وأن ما أخطأه لم یكن لیصیبھ) رواه الترمذي

https://hulul.online/


36

اإلَّ ما كتب اهلل له، وكلَّما كان  فاملوؤمن ل ي�سره  اإل �ساحبه،  4  العلم باأن التطري ل ي�سر 
املوؤمن غافاًل عن هذه الأ�سياء غري ملتفت لها فاإنها ل ت�سره ول توؤثر يف حياته كما هو حال 

عامة املوؤمنني املوحدين.
ا هو بقدر  5  العلم باأنه اإذا وقع اأي اأمر �سديد عند حدوث ما يتطري به بع�س النا�س فاإنَّ
اهلل تعالى، ل ب�سبب هذا احلادث، وقد يكون اهلل تعالى اأوقعه عقوبة منه للُمتطريِّ ب�سبب 

ه، فجازاه على تطريه و�سوء ظنه بربه. ِ تطريُّ
. ارة التطريُّ 6  ا�ستعمال ما اأر�سد اإليه النبي � ِمن كفَّ

ـَيَرِة ارُة الطِّ كفَّ
من وقع يف التطري املحرم، فالواجب عليه اأن يتوب اإلى اهلل تعالى، وُي�َسنُّ له اأن يقول ما َعلَّمه 
النبيُّ  لأ�سحابه  من كفارة للتطري، كما يف حديث َعْبِداهلِل ْبِن َعْمٍرو  َقاَل: َقاَل 
اَرُة َذِلَك؟  ُة ِمْن َحاَجٍة َفَقْد اأَ�ْسَرَك«، َقاُلوا: َيا َر�ُسوَل اللَّـه، َما َكفَّ رَيَ ْتُه الطِّ : »َمْن َردَّ َر�ُسوُل اللَّـِه 

َك«.)1( َك، َول اإَِلَه َغرْيُ َك، َول َطرْيَ اإِل َطرْيُ َقاَل: »اأَْن َيُقوَل اأََحُدُهْم: اللَُّهمَّ َل َخرْيَ اإِلَّ َخرْيُ

)1(  اأخرجه اأحمد برقم )7045(.
)2(  اأخرجه ابن اأبي �سيبة يف م�سنفه 311/5)26399(، ومعمر بن را�سد يف جامعه 404/10)19506(، وعبد اهلل بن اأحمد يف ال�سنة 361/1)777(.

)3(  ذكره ابن حجر يف فتح الباري 215/10 وعزاه للطربي.

مواقف لل�شلف في النهي عن التطير
َباُء  ا�ٍض  يِف �َسَفٍر َعَلى َجْي�ٍض ِمْن ُجُيو�ِض املُ�ْسِلِمنَي َغاِزًيا، َفاأَْقَبَلِت الظِّ 1  َخَرَج �َسْعُد ْبُن اأَِبي َوقَّ

يِن ِمْن  َنْحَوُه، َحتَّى اإَِذا َدَنْت ِمْنُه َرَجَعْت، َفَقاَل َلُه َرُجٌل: اأَيَُّها الأَِمرُي، اْرِجْع، َفَقاَل َلُه �َسْعٌد: »اأَْخرِبْ
َت؟ اأَِمَن ُقُروِنَها ِحنَي اأَْقَبَلْت، اأَْم ِمْن اأَْذَناِبَها ِحنَي اأَْدَبَرْت؟« ُثمَّ َقاَل �َسْعٌد ِعْنَد َذِلَك:  ْ اأَّيَها َتَطريَّ

ْرِك« )2(. َة َل�ُسْعَبٌة ِمَن ال�سِّ رَيَ »اإِنَّ الطِّ
اَح، َفَقاَل َرُجٌل: َخرْيٌ خرٌي! َفَقاَل ابن  ا�ٍض  َفَمرَّ َطاِئٌر َف�سَ 2  َقاَل ِعْكِرَمُة: كنُت ِعْند ابِن َعبَّ

ا�ٍض: َما ِعْنَد َهَذا ل َخرْيَ َول �َسرَّ )3(. َعبَّ

بالتعاون مع زميلك: احفظ كفارة التطري.2
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ما كفارة التطير؟ 11

اذكر موقفا ألحد السلف في النهي عن التطير. 22

من وقع في التطیر المحرم فالواجب علیھ أن یتوب إلى هللا تعالى 
ویسن لھ أن یقول ما علمھ النبي ألصحابھ من كفارة التطیر كما 
في حدیث عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنھ قال: قال رسول هللا: 
(من ردتھ الطیرة من حاجة فقد أشرك) قالوا: یا رسول هللا، ما 

كفارة ذلك؟ قال: (أن یقول أحدكم: اللھم ال خیر إال خیرك وال طیر 
إال طیرك وال إلھ غیرك)

قال عكرمة: كنت عند ابن عباس رضي هللا عنھما فمر طائر فصاح، 
فقال رجل: خیر خیر! فقال ابن عباس: ما ھذا ال خیر وال شر
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الدرس
الـَفـاأُْلالـَفـاأُْلالسادس

تمهيد

َفاُؤل ضد التََّطير؛ فَما هو الـَفـْأُل؟ التَّ
وما حكُمه؟
وما فائدُته؟

تعريف الَفاأُْل

حكم الَفاأُْل

الَفاأْل هو: ان�سراح ال�سدر وُطَماأنينته ملا قد ي�سمعه من اخلري، فهو من اإح�سان ظن العبد بربه جلَّ 
وعال، ول ُيوِجب فعاًل ول ترًكا، لأن ذلك من جن�ض التطري املمنوع، ولكنه قد يفيد الإن�سان ال�ستمرار يف 
الطريق الذي �سلكه لل�سيء الذي يريده مع الن�سراح والرتياح، اأما قول )تفاءلوا باخلري جتدوه( فهو 

حديث باطل، ل اأ�سل له عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
اأمثلتهاأمثلته

ا في�سمع من ينادي: يا �سامل، فيتفاءل اأنه يرباأ من مر�سه، وتفرح نف�سه.  1  اأن يكون مري�سً
ق، في�ستب�سر بالفالح والنجاح. 2  اأن يكون ذاهًبا لختبار من اأي نوع في�سمع َمن يقول: يا ُموفَّ

ليل على ذلك:   الَفاأُْل م�ستحب، والدَّ
اِلُح: الَكِلَمُة احَل�َسَنُة« )1(. َة، َوُيْعِجُبِني الَفاأُْل ال�سَّ ِبيَّ  َقاَل: »َل َعْدَوى َوَل ِطرَيَ حديُث اأََن�ٍض  اأنَّ النَّ

)1(  اأخرجه البخاري برقم)5424(، وم�سلم برقم )2224(.

بالتعاون مع جمموعتك: اذكر ثالثة اأمثلة اأخرى على الفاأل.
1

٦

رآن  ختم الق
ل  سعادة األھ
معرفة األھل
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39 )2(  ذكره البخاري برقم )2581(. )1(  اأخرجه م�سلم برقم )2270(. 

ل �َشْرُط الَفاأْ

اأمثلة ِمن َفاأِل النبيِّ 

ِل: اأن ل يكون مق�سوًدا، بل يقع من غري ق�سد، ل كما يفعله اأهل الاهلية من ق�سد  �َسْرُط الَفاأْ
موا�سع الطري وزجرها ليح�سل لهم ما يريدون بزعمهم، ولهذا ل يجوز التفاوؤل املق�سود كما قد يفعله 
البع�ض من التفاوؤل بامل�سحف، فيفتح امل�سحف ثم يقراأ ما ظهر له من الآيات ويتفاءل بها، فاإن هذا 

نوع من التطري املنهي عنه، وبدعة مل ي�سرعها اهلل ول ر�سوله ملسو هيلع هللا ىلص.

ا يِف نَّ اِئُم، َكاأَ ْيُت َذاَت َلْيَلٍة، ِفيَما َيَرى النَّ 11  َعْن اأََن�ِض ْبِن َماِلٍك  َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َراأَ

ْنَيا، َواْلَعاِقَبَة يِف  ْفَعَة َلَنا يِف الدُّ ْلُت الرِّ وَّ َداِر ُعْقَبَة ْبِن َراِفٍع، َفاأُِتيَنا ِبُرَطٍب ِمْن ُرَطِب اْبِن َطاٍب، َفاأَ
الآِخَرِة، َواأَنَّ ِديَنَنا َقْد َطاَب« )1(.

ا جاَء �ُسَهْيُل بُن  ُه َلمَّ اأََنّ 22  ذكر البخاري في �سحيحه في ق�سة الحديبية عن ِعْكِرَمَة رحمه اهلل: 

َعْمٍرو قاَل النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َلَقْد �َسُهَل َلُكْم ِمْن اأَْمِرُكْم«)2(.

الحكمة من م�شروعية الفاأل
�سرع اهلل تعالى الفاأل ملا فيه من املحا�سن املتعددة، ومنها:

1  فيه ُح�سن ظن باهلل تعالى.
2  فيه تعلُّق القلب باهلل تعالى واعتماده عليه.

3  ي�سرح ال�سدر ويبعث على الإقبال على العمل بان�سراح و�سعادة.
4  يدفع الت�ساوؤم والتطري املحرم.

https://hulul.online/


40

ما معنى الفأل؟ وما ضده؟ 11

اذكر حكم الفأل، مع التمثيل له مبثالي. 22

بيِّ احلكمة من مشروعية الفأل. 33

بالتعاون مع جمموعتي: اأذكر �سوًرا للتفاوؤل يف احلالت التالية:  

�سورة الفاألحالة الطالب في: م

 يدخل الطالب يف ف�سله في�سمع ا�سم زميله الطالب )�سهل(
فيتفاءل ب�سهولة الدرا�سة  الف�سل

الطريق
البيت
رحلة

در�ض القراآن

1

2
3
4

5

2

وجد أحمد في الطریق أشجار جمیلة

سمع في الدرس آیات عن رحمة عز وجل
ذھب عمر مع أصحابھ ولبس غترة بیضاء

دخل المنزل وجد زھور بیضاء

ھو الكلمة الطیبة یسمعھا اإلنسان فیسر ویقوى رجاءه وثقتھ 
با�، وال یكون إال فیما یسر، ضده التطیر

ب ج۲: مستح
عن أنس بن مالك رضي هللا عنھ قال: قال رسول هللا: (رأیت ذات لیلة، فیما یرى 
النائم، كأنا في دار عقبة بن نافع، فأتینا برطب من رطب ابن طاب، فأولت الرفعة 

لنا في الدنیا، والعاقبة في اآلخرة وأن دیننا قد طاب)
ذكر البخاري في صحیحھ في قصة الحدیبیة عن عكرمة رحمھ هللا: أنھ لما جاء 

سھیل بن عمرو قال النبي صلى هللا علیھ وسلم: (لقد سھل لكم من أمركم)

فیھ حسن ظن باّ� تعالى
نیھ تعلق القلب باّ� تعالى واعتماده علیھ

دة یشرح الصدر ویبعث على اإلقبال على العمل بانشراح وسعا
یدفع التشاؤم والتطیر المحرم

https://hulul.online/


الوحـدة الثالثةالوحـدة الثالثة
اإجابُة َمن �شاأل ِباهلل، اإجابُة َمن �شاأل ِباهلل، 

اأو ا�شتعاذ بهاأو ا�شتعاذ به
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وؤَاِل ِباهلل حكُم ال�شُّ
ال�سوؤال باهلل جائز، والدليل على هذا: 

كم  بع�سُ ي�ساأل  {ٹ   ٹ}:  ومعنى  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ})2(،   } تعالى:  اهلل  قول    ١١
ا باهلل.  بع�سً

تمهيد

اإجابُة َمن �شاأل ِباهلَلاإجابُة َمن �شاأل ِباهلَل

ال�شوؤال باهلل تعالى

»دخل رجل على القاسم بن محمد بن أبي بكر وهو في بستانه، 
فقال: ما أدخلك علي؟ اخرج، فسأله الرجل باهلل أن يعطيه من 
التمر، فأمر القاسم بإعطائه، وقال: إنه سأل مبسألة، ال يفلح َمن 

ه«. )1( دَّ َرَ
 ما الذي جعل القاسم بن محمد يعطي الرجل ما سأله؟

وؤَاِل ِباهلل هو: اأن يطلب �سخ�ض من اأحد �سيًئا، متو�ساًل باهلل تعالى. املراد بال�سُّ
واإجابته هي: اإعطاوؤه ما �ساأل.

مث�ل ذلكمث�ل ذلك

١  اأ�ساألك باهلل اأن ت�ساعدين يف كذا.

٢  اأن�سدك باهلل اأن تخربين عن كذا.
٣  باهلل عليك اأعطني كذا.

٧ الدرس
السابع

)1(  انظر �سرح اأ�سول اعتقاد اأهل ال�سنة لاللكائي برقم )577(.
)2(  �سورة الن�ساء اآية 1.
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)1(  اأخرجه اأحمد برقم )5365(.

اإجابُة َمن �شاأل ِباهلل

ُت�ستحب اإجابة من �ساأل باهلل تعالى. 
ا تاأكد ا�ستحبابه. واإذا كان ال�سائل باهلل يطلب �سيًئا واجًبا على امل�سوؤول تاأكد وجوبه، واإذا كان م�ستحبًّ

الدليلالدليل على هذا: حديُث َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر  ال�سابق.

: »َمِن ا�ْسَتَعاَذ ِباهلِل َفاأَِعيُذوُه، َوَمْن  ٢٢  حديُث َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر  قال: قال ر�سوُل اهلِل 
ُدوا  َنَع اإَِلْيُكْم َمْعُروًفا َفَكاِفُئوُه، َفاإِْن مَلْ جَتِ ِجيُبوُه، َوَمْن �سَ َل ِباهلِل َفاأَْعُطوُه، َوَمْن َدَعاُكْم َفاأَ �َساأَ

ُكْم َقْد َكاَفاأْتوُه« )1(.    َما ُتَكاِفُئوَنُه، َفاْدُعوا َلُه َحتَّى َتَرْوا اأَنَّ
ولكن الأَولى: اأن ل ُي�ساأََل باهلل اإل الأمور املهمة، اأو عند احلاجة، تعظيًما هلل تعالى، واإجالًل له، 

ه امل�سوؤول به. ولئال ُيحتقر ال�سوؤاُل به، اأو َيُردَّ
وؤَاُل ِباهلل مكروًها: اإذا كان فيه �سرر اأو م�سقة على امل�سوؤول باهلل تعالى، لأنه يرتتب  ويكون ال�سُّ

عليه واحد من اأمرين:
الأول: عدم اإجابة امل�سوؤول باهلل، ويف هذا اإ�ساءة اأدب مع اهلل تعالى، والذي ت�سبب يف ذلك هو ال�سائل.
الثاين:  الإجابة مع ح�سول ال�سرر اأو امل�سقة على امل�سوؤول، ويف هذا اإ�سرار باأخيك امل�سلم، ومن 

حقه عليك: اأن حتب له ما حتب لنف�سك، وتكره له ما تكره لنف�سك.

الِحكمة من تاأكيد اإجابِة َمن �شاأل ِباهلل
تتلخ�ض احلكمة من تاأكيد اإجابِة َمن �ساأل ِباهلل فيما يلي:
١١  تعظيم اهلل تعالى، فلي�ض ال�سوؤال باهلل كال�سوؤال بغريه.

٢٢  ما فيه من اإجابة حاجة اأخيه امل�سلم؛ لأنه ل َي�ساأل باهلل تعالى اإل يف اأمر عظيم عنده.
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ما املقصود بالسؤال باهلل؟ مع التمثيل. ١١

ـه؟ وما حكم إجابة السائل؟ مع الدليل. ما حكم السؤال باللَّ ٢٢

ما شروط إجابة من سأل باهلل؟ ٣٣

ما املراد بإجابة من سأل باهلل؟ وما مثال ذلك؟ ٤٤

�شروط اإجابة من �شاأل باهلل
ي�سرتط لإجابة من �ساأل باهلل ثالثة �سروط: 

١١  اأن ل يت�سمن اإثًما، كما لو قال: اأ�ساألك باهلل اأن ت�سرتي يل خمًرا.
٢٢  اأن ل يكون فيه �سرر على امل�سوؤول، كما لو قال: اأ�ساألك باهلل اأن َتَهَبِني منزلك.

٣٣  اأن ل يت�سمن اإ�سقاَط حقٍّ واجٍب عليه، كما لو كان عليه َدين ل�سخ�ض، فقال: اأ�ساألك باهلل 
اأن ُت�سِقَط عني َدينك.

قارن بني �سوؤال اهلل تعالى، وال�سوؤال باهلل. ٢
سؤال هللا تعالى یكون وھو أن یسأل هللا في شيء مثالً سؤال هللا تعالى بالقرآن في الحدیث " 

س من قرا القرآن فلیسأل هللا بھ، فإنھ سیجئ أقوام یقرؤون القرآن یسألون بھ النا
بینما السؤال با�: ھو التوسل با� تعالى بأن یطلب شخص من شخص شيء

ھو أن یطلب شخص من أحد شیئاً متوسالً با� 
تعالى، مثل: أسألك با� أن تساعدني في كذا

ج۲:جائز، تشتحب إجابة من سأل با�
الدلیل على ھذا حدیث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھماقال: قال رسول هللا: (من استعاذ با� فأعیذوه 

ومن سأل با� فأعطوه، ومن دعاكم فأجیبوه، ومن صنع إلیكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما 
تكافئوه، فادعوا لھ حتى تروا أنكم قد كافأتموه)

ا ج۳: أن ال یتضمن إثماً كما لو قال: أسألك با� أن تشتري لي خمًر
ك أن ال یكون فیھ ضرر على المسؤول، كما لوقال: أسألك با � أن تھبني منزل

أن ال یتصمن إسقاط حق واجب علیھ

إذا كان السائل با� یطلب شیئاً واجباً على المسؤول تأكد وجوبھ، وإذا كان مستحباً تأكد استحبابھ
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تمهيد

اإعاذُة َمن ا�شتعاَذ ِباهللاإعاذُة َمن ا�شتعاَذ ِباهلل٨

.)1({ قال اهلُل تعالى: { 
؟    مبن استعاذت مرمي 

   وملاذا؟

الدرس
الثامن

)1(  �سورة مرمي اآية 18.
)2(  �سبق تخريجه يف �ض 43.

معنى ال�شتعاَذة ِباهلل

حكم اإعاذِة َمِن ا�شتعاَذ ِباهلل

ال�ستعاَذُة ِباهلل هي: اللجوء اإلى اهلل تعالى، وطلب حمايته.
واإعاذُته هي: اإجابته فيما ا�ستعاذ باهلل منه.

مث�ل ذلكمث�ل ذلك

١  اأعوُذ باهلل منك اأن تاأخذ حقي.
٢  اأعوُذ باهلل منك اأن توؤذيني.

ك. ٣  اأعوذ باهلل ِمنَ �سرِّ
٤  اأعوذ باهلل ِمن اأذى اأولدك.

م؛  جتب اإعاذة َمن ا�سَتَعاذ باهلل تعالى، ويحرم اإيذاوؤه، واإذا كان م�ستعيًذا باهلل ِمن ِفعل مرَّ
كان هذا امل�ستعاذ منه اأ�سدَّ حترمًيا.

: »َمِن ا�ْسَتَعاَذ ِباهلِل  الدليلالدليل على هذا: حديُث َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر  قال: قال ر�سوُل اهلِل 
ْن مَلْ  َلْيُكْم َمْعُروًفا َفَكاِفُئوُه، َفاإِ َنَع اإِ ْعُطوُه، َوَمْن َدَعاُكْم َفاأَِجيُبوُه، َوَمْن �سَ َفاأَِعيُذوُه، َوَمْن �َساأََل ِباهلِل َفاأَ

ُكْم َقْد َكاَفاأْتوُه«.)2( ُدوا َما ُتَكاِفُئوَنُه، َفاْدُعوا َلُه َحتَّى َتَرْوا اأََنّ جَتِ
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الحكمة من اإيجاب اإعاذة من ا�شتعاذ باهلل

وي�ستثنى من ذلك: اإَذا ا�ستعاَذ باهلل تعالى فراًرا ِمن حقٍّ واجب عليه، اأو َهَرًبا من باطل فعله 
وا�ستحق العقوبة عليه، فال جتوز اإعاذته؛ ملا يرتتب على ذلك ِمن: اإبطال احلقوق وت�سييعها على 

اأهلها، ولأنه مبِطٌل َفال ُيعان على باطله، بل يوؤاَخذ بجرميته.

ملا يف ذلك من تعظيم اهلل تعالى، فهو جلَّ وعال اأعظم من كل عظيم.    ١١
ملا يف اإعاذته من اإجابة حاجة اأخيه امل�سلم، واإغاثة لهفته؛ لأنه ل ي�ستعيذ باهلل تعالى اإل يف     ٢٢

اأمر عظيم عنده.

بالتعاون مع زمالئك: قارن بني جمموعتني من ال�سباب: 
اأن  اأفراُدها الطريق ونفد زادهم فا�ستغاثوا باهلل  لَّ  اإلى الرب َف�سَ الأولى: خرجْت 

يفرج عنهم.
الثانية: خرجْت اإلى الرب فاعرت�سهم رجاٌل يعتدون عليهم فا�ستعاذوا باهلل من �سرهم.
اأي املجموعتني وقع لها الكرب وال�سدة؟..........................................................................

ماذا ُي�سمى فعل كل جمموعة؟ الأولى: ...........................  الثانية: ..............................

١

ما معنى االستعاذة باهلل؟ مع التمثيل لها مبثالني. ١١

ما حكم إعاذة من استعاذ باهلل؟ وما احلكمة؟ ٢٢

ھي اللجوء إلى هللا تعالى وطلب حمایتھ وإعاذتھ ھي 
ك: إجابتھ فیما استعاذ با� منھ، ومثال ذل

أعوذ با� منك أن تأخذ حقي
أعوذ با� منك أن تؤذیني

تجب إعاذة من استعاذ با� تعالى، ویحرم إیذاؤه؛ وإذا كان مستعیذا با� من 
فعل محّره؛ كان ھذا المستعاذ منھ تحریًما

م الحكمة: لما في ذلك من تعظیم هللا تعالى فھو جل وعال أعظم من كل عظی
لما في إعاذتھ من إجابة حاجة أخیھ المسلم، وإغاثة لھفتھ، ألنھ ال یستعیذ با� 

تعالى إال في أمر عظیم عنده

https://hulul.online/


الوحـدة الرابعةالوحـدة الرابعة
الأَيـمــانالأَيـمــان

https://hulul.online/


48

تعظيم الَحِلِف باهلل والإق�شام عليهتعظيم الَحِلِف باهلل والإق�شام عليه٩ الدرس
 التاسع

اأوًل: الَحلُف باهلل تعالى

تمهيد

اهلل سبحانه وتعالى عظيم في ذاته وصفاته وأفعاله فيجب تعظيمها، 
ومن تعظيمه أالَّ يحلف إال بأسمائه وصفاته، وأن حتفظ اليمني وتصان 

عن احللف بغيره.

معنى احَلِلف: الَق�َسم بحرف من حروف الق�سم الثالثة )الواو، والباء، والتاء( و�ُسرع احللف 
باهلل لتاأكيد الأمر املحلوف عليه، بذكر ا�سم اهلل العظيم.)1(

فاِتِه. احَلِلُف امل�سروع هو: احَلِلُف باهلل واأ�سمائه و�سِ
الدليلالدليل على هذا: حديث عبِد اهلِل بن ُعَمَر  اأَنَّ َر�ُسوَل اهلِل  قاَل: »َمْن َكاَن َحاِلًفا 

ُمْت«، ويف روايٍة: »َمْن َكاَن َحاِلًفا َفال َيْحِلْف اإِلَّ ِباهلِل«.)2( َفْلَيْحِلْف ِباهلِل اأو ِلَي�سْ
اأمثلتهاأمثلته

  اأمثلُة احَلِلِف باأ�سماِء اهلل: واهلل، وتاهلل، وباهلل، والرحمن، واأق�سم باهلل العظيم.
  اأمثلُة احَلِلِف ب�سفاِت اهلل: اأُق�سم بعظمة اهلل.

)1( ل�سان العرب 53/9، مادة )حلف(.
)2( اأخرجه البخاري برقم )6646(، وم�سلم برقم )1646(، والرواية الثانية املذكورة مل�سلم.

فُة يمين النبيِّ � �شِ
كان ر�سول اهلل  ل يحلف اإل باهلل تعالى: اإما با�سمه )اهلل(، اأو با�سم اآخر ِمن اأ�سمائه، اأو 

ب�سفة من �سفاته، فِمن ذلك:
١  َواهلِل.

ٍد ِبَيِدِه، اأو: َوالَِّذي َنْف�ِسي ِبَيِدِه. مَّ ٢  َوالَِّذي َنْف�ُض ُمَ
٣  َل َوُمَقلِِّب الُقُلوِب.

٤  َوَربِّ الَكْعَبِة.
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)2( �سورة القلم اآية 10.  )1( �سورة املائدة اآية 89.   

)3( اأخرجه البخاري )3836(، وم�سلم )1646(، والن�سائي )3764(، واأحمد )4703( اأوله يف اأثناء حديث، وابن ماجه )2101( واللفظ له.
)4( اأخرجه البخاري برقم )6675(.

تعظيم الَحِلِف باهلل
َم احَلِلَف  �ُسرعت اليمني للتاأكيد، وهذا ل يكون اإل يف الأمور املهمة، والواجب على امل�سِلم اأْن يعظِّ

باهلل تعالى، ولهذا التعظيِم عدة اأْوُجه، بياِنها فيما يلي:

ىئ   ی})1(، وحلفظ اليمني عدة اأمثلة، منها: قال اهلل تعالى: {
١١  اأن يحفظ ميينه عن احللف بغري اأ�سماء اهلل تعالى و�سفاته.

ف:  واحلالَّ  ،)2({ تعالى:{ اهلل  قال  الأَميان،  ِمن  الإكثار  يتجنب  اأن    ٢٢
كثرُي احَلِلِف.

٣٣  اأن يتجنب احِلنث اأي نق�ض اليمني؛ اإلَّ اإذا كان احِلنث خرًيا له، ويكون احلنث خرًيا له اإذا 
ر عن ميينه. حلف اأن يرتك فعل اخلري، فينبغي له اأن يحَنث، ويكفِّ

َر عن ميينه اإذا حِنث فيها. ٤٤  اأن يكفِّ

ِحفُظ اليمنِي١١

دق يف اليمني٢٢ ال�صِّ

ُدَق يف جميع كالمه، ويتاأكد هذا اإذا َحَلَف باهلل تعالى، فَعِن اْبِن ُعَمَر  يجب على امل�سلم اأن َي�سْ
ُدْق«.)3(  اأن النبيَّ  َقاَل: »َمْن َحَلَف ِباهلِل َفْلَي�سْ

ى اليمنُي الكاذبة: )اليمنَي الَغمو�َض(، وقد  والَكِذُب يف اليمني حرام، وهو مع�سية كبرية، وُت�سمَّ
ر النبيُّ  منها، فعن عبد اهلِل بن َعْمٍرو  اأنَّ النبيَّ  قاَل: »اْلَكَباِئُر: الإِ�ْسَراُك ِباهلِل،  حذَّ

ْف�ِض، َواْلَيِمنُي اْلَغُمو�ُض«.)4( َوُعُقوُق اْلَواِلَدْيِن، َوَقْتُل النَّ
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ثانًيا: الإْق�َشاِم َعلى اهلِل تعالى
الإْق�َساِم َعلى اهلِل هو: احَلِلُف على اهلل تعالى اأن يفعل �سيًئا، اأو األَّ يفعَلُه.

مث�ل ذلكمث�ل ذلك

١  اأق�سمُت عليك يا رب اأن تن�سَرنا.
٢  واهلل ل يغفر اهلل لفالٍن.

)1( اأخرجه البخاري )3836(، وم�سلم )1646(، والن�سائي )3764(، واأحمد )4703( اأوله يف اأثناء حديث، وابن ماجه )2101( واللفظ له.

ى بيمينه، مامل يكن معروًفا بالكذب  َق َمن َحَلف له باهلل تعالى، وير�سَ دِّ يجب على امل�سلم اأن ُي�سَ
ُدْق، َوَمْن ُحِلَف َلُه  يف اليمني، حلديث ابِن ُعَمَر  اأن النبيَّ  َقاَل: »َمْن َحَلَف ِباهلِل َفْلَي�سْ

�َض، َوَمْن مَلْ َيْر�َض ِباهلِل، َفَلْي�َض ِمَن اهلِل«.)1( ِباهلِل َفْلرَيْ
�َض«، يدل على وجوب ت�سديق من حلف باهلل تعالى، لأن  وقوله  »َوَمْن ُحِلَف َلُه ِباهلِل َفْلرَيْ

ذلك من تعظيم اهلل وتعظيم احللف به.

م�شاوئ الإكثار ِمن الأَيمان
يف الإكثار من الأميان م�ساوئ، منها:

١١  تعر�ض للكذب فيها.
٢٢  الت�ساهل يف اليمني وتعري�ض نف�سه للحنث.

٣٣  عدم الثقة فيمن يكرث احللف.

ت�صديُق احل�لف ب�هلل٣٣
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اأنواع الإْق�َشاِم َعلى اهلِل
الإْق�َساِم َعلى اهلِل نوعان:

النوع الأول: اأْن يكوَن الباعُث على الَق�َسم ُح�سُن الظن باهلل، والثقُة بعطائه، مع قوة الإميان، 
والعرتاف بال�سعف، وعدم اإلزاِم اهلل ب�سيء.

مث�لهمث�له اأن يقول:

َر يل اأمري.   اأق�سمُت عليك يارب اأن تي�سِّ
  اأق�سمُت عليك يارب اأن تن�سر جنودنا املرابطني على حدود بالدنا.

حكمهحكمه جائز.
الدليلالدليل

ُه«.)1( حديُث اأن�ض  اأَنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »اإِنَّ ِمن ِعَباِد اهلِل َمن لو اأَْق�َسَم على اهلِل لأََبرَّ
لته باهلل تعالى. ولكن مثل هذا ل يكون اإلَّ ملن َقِوَيْت �سِ

النوع الث�ين: اأْن يكوَن الباعُث على الَق�َسم الغروُر، والإعجاُب بالنف�ض، واأنه ي�ستحق على اهلل 
كذا وكذا، اأو حتجري ف�سِل اهلل تعالى على عبَاده.

مث�لهمث�له اأن يقول:

  اأق�سمُت عليك يارب اأن ل تغفر لفالن.
  واهلل ل يغفر اهلل لفالن.

  واهلل ل ُيْدخُل اهلُل فالًنا النَة.
  واهلل ل يهَتِدي فالٌن.

حكمهحكمه مرم.
الدليلالدليل

َث: »اأَنَّ َرُجاًل َقاَل: واهلِل ل َيْغِفُر اهلُل ِلُفالن،  حديث ُجْنَدِب بن عبد اهلل  اأَنَّ َر�ُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َحدَّ
َواأَْحَبْطُت  ِلُفالٍن،  َغَفْرٌت  َقْد  َفاإِينِّ  ِلُفالٍن،  اأَْغِفَر  اأَلَّ  َعَليَّ  َيَتاأَلَّى  الَِّذي  َذا  َمْن  َقاَل:  َتَعالى  اهلَل  َواإِنَّ 

َعَمَلَك«.)2(

)1( اأخرجه البخاري برقم )2703(. 
. «: يحلف عليَّ هي َعن َتْقنيِط الإن�ساِن مْن رحمِة اهلِل تعالى برقم )2621(، ومعنى »يتاألى عليَّ )2( اأخرجه م�سلم يف كتاب الرب وال�سلة والآداب، َباب النَّ
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وهذا النوع مرم لأ�سباب، منها:
١  �سوء الأدب مع اهلل تعالى.

٢  حتجري رحمة اهلل الوا�سعة، واإ�ساءة الظن به جلَّ وعال.
عاء �سيٍءِ الغيِب. ٣  ادِّ

٤  غرور احلالف، وتطاوله على اهلل تعالى.

بالتعاون مع زميلك: ما الفرق بني الإق�سام على اهلل والق�سم باهلل؟
...............................................................................................................................................

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

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

االقسام على هللا ھي الحلف على هللا تعالى ان یفعل شیئا أو ان ال یفعلھ وھو 
جائز اذا كان باعثھ الثقة في هللا والتمني وحرام اذا كان باعثھ الغرور والكبر 

والقسم با� یمین لفعل شئ أو التأكید على فعلھ وھذا واجب القسم بھ
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الَحِلُف ِبَغيِر اهلِل تعالىالَحِلُف ِبَغيِر اهلِل تعالى١٠ الدرس
العاشر

معنى الحِلِف بغيِر اهلل
احلِلُف بغرِي اهلل هو:  الإق�سام بغري اهلل تعالى، بحرٍف ِمن حروف الَق�َسِم الثالثة )الواو، والباء، 

والتاء(.

اأمثلتهاأمثلته

. ١  والنبيِّ
٢  واحل�سنِي.

٣  وحياتي.
٤  باأمانتي، اإذا اأراد بها احَلِلف.
تي، اإذا اأراد بها احَلِلف. ٥  ِبذمَّ

ي واأبي. التي، اأو ِب�سالة اأمِّ ٦  ِب�سَ

حكم الَحِلِف ِبَغيِر اهلِل تعالى
رِك الأ�سغر. احلِلُف بغرِي اهلل تعالى مرم، وهو ِمن ال�سِّ

الدليلالدليل 
        حديُث عبِد اهلل بِن ُعَمَر  اأن النبيَّ  قاَل: »َمْن َحَلَف ِبَغرْيِ اهلِل َفَقْد اأَ�ْسَرَك«.)1(

واحلكمة يف حترمي احللف بغري اهلل:  
اأن احللف تعظيم للمحلوف به، فمن َحَلَف بغري اهلل تعالى فقد �ساواه يف التعظيم باهلل تعالى.

ْو اأَ�ْسَرَك«، بالرتدد، قال الرتمذي: َهَذا َحِديٌث  )1( اأخرجه اأحمد برقم )5375( واأبو داود برقم )3251(، والرتمذِي برقم )1535(، ولفظه: »َفَقْد َكَفَر اأَ
َح�َسٌن.
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)١( تعال اأقامرك: اأي دعاه للعب القمار.

)2( اأخرجه البخاري برقم )6274(، وم�سلم برقم )١647(.
)٣( اأخرجه عبد الرزاق يف م�سنفه.

رًكا �أكبر؟ متى يكون �لَحِلُف ِبَغيِر �هلِل �شِ
يكون احللف بغري اهلل تعالى �ِسركا اأكرب اإذا �ساَحَبه تعظيُم املحلوف به كتعظيم اهلل تعالى، بل  
موا املخلوق اأ�سد من تعظيم اخلالق، كمن يحلف  باهلل كاذًبا، وال  رمبا بلغ ببع�ض اجلاهلني اأن يعظِّ

يجروؤ على اأن يحلف بغريه من االأولياء كاذًبا.

ارة �لَحِلِف بغير �هلل كفَّ
والدليل على هذا:  اإال اهلل(،  اإَِلَه  يبادَر بقول: )ال  اأن  ِفِه  تعالى فكفارة حَلِ من حلف بغري اهلل 
ى؛ َفْلَيُقْل: ال اإَِلَه  ِت َواْلُعزَّ حديث اأبي ُهَرْيَرَة  اأن النبيَّ  قاَل: »َمْن َحَلَف فقاَل يف َحِلِفِه: ِباللَّ

ْق«.)2( دَّ اِحِبِه: َتَعاَل اأَُقاِمْرَك)١(، َفْلَيَت�سَ اإال اهلل، َوَمْن قال ِل�سَ

�إثم �ل�شرك �أعظم من �إثم �لكذب

اِدًقا، وهذا  ِه �سَ قال َعْبُد اهلِل بُن م�سعود : الأَْن اأَْحِلَف ِباهلِل َكاِذًبا، اأََحبٌّ اإَِلَّ ِمْن اأَْن اأَْحِلَف ِبَغرْيِ
يدل على: اأن اإثَم ال�سرك اأعظُم ِمن اإثِم الكذب )٣(.

ا.  ُيكِث بع�ض النا�ض من احللف وخا�سة عند اللعب. وعندما ي�ستد غ�سبهم اأي�سً
ما العلج الذي تقرتحه لكي ت�ساعدهم على تعظيم اهلل تعالى بعدم االإكثار من 

ة؟  احللف، واأال يحلفوا اإالَّ يف االأمور املهمَّ
...............................................................................................................................................

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

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

2

النصح لھم وأعرفھم األحكام المترتبة على الحلف بغیر هللا
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ـه؟ مع التمثيل. ما معنى احللف بغير اللَّ ١١

ـه؟ مع الدليل. ما حكم احللف بغير اللَّ ٢٢

ـه شرًكا؟ وما كفارته؟ ملاذا كان احللف بغير اللَّ ٣٣

أيهما أشد إثًما الشرك أم الكذب؟ ٤٤

ـه؟ مع التمثيل. ما معنى اإلقسام على اللَّ ٥٥

ـه، وأيهما احملرم؟ مع الدليل. بنيِّ أنواع اإلقسام على اللَّ ٦٦

ھو توكید الشيء بذكر معظم بأحد حروف القسم الثالثة: الباء أو التاء أو الواو

تعظیمھ جل وتعالى، ألن القسم بھذه المخلوقات تعظیم 
لھا ؛ ورفع شأنھا متضمن للثناء على هللا بما تقتضیھ 

من الداللة على عظمتھ

ج۳:یكون الحلف بغیر هللا تعالى شركا أكبر إذا صاحبھ تعظیم المحلوف بھ كتعظیم هللا تعالى
كفارتھ: أن یبادر بقول: (ال إلھ إال هللا)

إثم الشرك أعظم من إثم الكذب

الحلف على هللا أن یفعل شیئاً أو أن ال یفعلھ، 
مثل: وهللا لیفعلن هللا كذا

أن یقسم على ربھ لقوة رجائھ وحسن ظنھ بربھ، فھذا جائز، كما قال صلى هللا علیھ وسلم: 
(إن من عباد هللا من لو أقسم على هللا ألبّره)

أن یقسم على ربھ إلعجابھ بنفسھ وغروره أو سوء ظنھ با� تعالى، فھذا محرم، قال صلى 
هللا علیھ وسلم: (قال رجل: وهللا ال یغفر هللا لفالن، فقال هللا عز وجل: من ذا الذي یتألى 

علّي أن ال أغفر لفالن؟ إني قد غفرت لھ وأحبطت عملك)
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األفاظ منهيٌّ عنهااألفاظ منهيٌّ عنها١١
الدرس 

الحادي
عشر

اأوًل: الأمثلة

اإلميان قول وعمل واعتقاد، وال بد أن تكون أقوال املسلم وأعماله     

واعتقاداته موافقة للشريعة اإلسالمية ومما ينهى عنه املسلم قول بعض 
هذا  في  ستعرفه  ما  وهو  األصغر  الشرك  في  توقعه  قد  التي  األلفاظ 

الدرس.

تمهيد

)2( �سفاة: وهو احلجر الأمل�ض. )1( �سورة البقرة اآية 22، اأندادا: اأمثال واأ�سباها كما ذكر البغوي يف التف�سري.  
)4( اأخرجه اأحمد برقم )2561(، والن�سائي برقم )10759(، وابن ماجه برقم )2117(. )3( اأخرجه ابن اأبي حامت يف تف�سريه 62/1)229(. 

فاٍة �َسْوَداَء يِف ُظلَمِة اللَّيِل. مِل على �سَ رُك، اأَخَفى ِمن َدِبيِب النَّ ا: املفردة من كلمة الأنداد وهو ال�سِّ )5( ِندًّ
)6( اأخرجه البخاري يف الأدب املفرد برقم)783(.

قوُل:  لول الطبيب مات فالن.
قوُل:  لول ال�سائق لهلكنا.
قوُل:  ما يل اإل اهلل واأنت.

قوُل:  هذا من بركات اهلل وبركاتك. 
قوُل: )َلوَل اهلل وُفالن(، )ما �ساء اهلل �سئت(.

حكم هذه الألفاظ: حترم هذه الألفاظ وهي من ال�سرك الأ�سغر والدليل على هذا: 
١١ قول اهلل تعالى: { ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ})1(. 

مِل على  النَّ َدِبيِب  ِمن  اأَخَفى  رُك،  ال�سِّ ُهَو:  الأَْنَداُد  الآية:  تف�سري  يِف  ا�ٍض   َعبَّ ابُن  قال   
فاٍة )2( �َسْوَداَء يِف ُظلَمِة اللَّيِل، وهو اأَن َيقوَل: واهلِل، وَحياِتَك َيا ُفالُن، وَحياِتي، ويقوُل: َلول  �سَ
ُجِل ِل�ساحِبِه: ما  اِر لأََتى اللُّ�سو�ُض، وقوُل الرَّ َكْلبُة هذا لأَتانا اللُّ�سو�ُض، ولول اْلَبطُّ يف الدَّ
ُجِل: لول اهلُل وفالٌن، ل جتعْل فيها ُفالًنا؛ فاإنَّ هَذا ُكلَُّه ِبِه �ِسْرٌك)3(.  �ساَء اهلُل و�ِسْئَت، وقوُل الرَّ
ا�ٍض  اأَنَّ َرُجاًل َقاَل: َيا َر�ُسوَل اهلِل َما �َساَء اهلل َو�ِسْئَت، َفَقاَل: »َجَعْلَتِني  ٢٢  حديث عبد اهلل بِن َعبَّ

ا)5(، َما �َساَء اهلُل َوْحَدُه «.)6( هلِلِ َعْدًل، َبْل َما �َساَء اهلُل َوْحَدُه «)4(، ويف روايٍة: »َجَعْلَت هلِلِ ِندًّ
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َر الذي املدبِّ ال�سّر عنهم، فين�سون اخلالَق  اأو دفع  النا�ض عند ح�سول نعمة لهم،  يغُفل بع�ُض 
دون:  ره لدفع النقمة عنهم، فريدِّ اأنعم بها عليهم، ول يذكرون اإل ال�سبَب الظاهَر القريَب الذي �سخَّ
ًل، وهو اهلل جلَّ  ِب اأوَّ لول فالن حل�سل كذا، ولول فالن ما ح�سل كذا، والواجب عليهم: ذكر امل�سبِّ
ره اهلل ملا فيه خريهم، فيقولون: لول اهلل ثم فالن  وعال، ثم بعد ذلك يذكرون املخلوَق الذي �سخَّ

ملا ح�سل كذا وكذا.

ترك العتماد على الأ�شباب

بالتعاون مع جمموعتك: اذكر ثالثة اأمثلة على امل�ساواة يف اللفظ، مع ذكر البديل 
ال�سحيح.

............................................................................................. ١

............................................................................................. ٢

............................................................................................. ٣

١

بنيِّ �سبب النهي عن التلفظ بالألفاظ التالية:

اللفظ ال�سحيح�سبب النهياللفظ

لول اهلل وفالن

لول الطبيب لهلك �سعيد

مايل اإل اهلل واأنت

٢

لوال هللا وحضرتك لم أستطع حفظ القرآن (الصحیح: لوال هللا ثم حضرتك لم أستطع حفظ القرآن)
ھذا من بركات هللا وبركاتك ( الصحیح : ھذا من بركات هللا ثم بركاتك )

مالي إال هللا وأنت : ( الصحیح : ما لي إال هللا ثم أنت )

لوال هللا ثم فالنو

لوال هللا ثم الطبیب لھلكك سعیدالطبیب

مالي إال هللا ثم أنتو
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ـه وشئت؟ وما احِلْكَمة؟ ما ُحْكم قول ماشاء اللَّ ١١

ـه وشئت؟ ما العبارات املشروعة بداًل عن قول ما شاء اللَّ ٢٢

محرم، مافیھ من سوء األدب مع هللا سبحانھ وتعالى

ما شاء هللا كما جاء في روایة لحدیث الطفیل: (ال تقولوا: ماشاء هللا وشاء 
محمد، قولوا ما شاء هللا وحده)
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ل١٢ َعاِء والتو�شُّ لالدُّ َعاِء والتو�شُّ الدُّ
الدرس

الثاني
عشر

)1( اأخرجه اأحمد، والرتمذي.

  مــن العبــادات العظيمة التعبــد هلل تعالى بدعائه والتضــرع إليه، وكل َمْن 
دعــا اهلَل مخلصًا في دعائه فقد ُوفق خليٍر عظيــم، يوضح ذلك احلديث التالي 
: »ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم وال قطيعة رحم، إالَّ أعطاه  قال 
خرها له في اآلخرة،  ا أن يدَّ ل له دعوته، وإمَّ ا أن ُيعجِّ اهلل بهــا إحــدى ثالث: إمَّ
ــا أن يصرف عنه من الســوء مثلهــا« )1(، والعبد املؤمــن يدعو ربه في كل  وإمَّ
صالة أن يهديه الصراط املســتقيم، فكم مرة ســيدعو بهــذا الدعاء في اليوم 

الواحد؟ ...............................................................
وما الذي يستشعره املسلم وهو يدعو بهذا الدعاء؟ .......................................

تمهيد

َعاء اآداُب الدُّ
عاء ما يلي: ِمن اآداب الدُّ

اأوًل: الآداب الواجبة

ة ث�نًي�: الآداب امل�صتحبَّ

عاء هلل وحده ل �سريك له دون غريه. اإخال�ض الدُّ    ١١
الك�سب احلالل، وجتنُب الك�سِب احلرام.    ٢٢

عاء، وعدم الغفلة فيه. ا�ستح�ساُر القلب حني الدُّ    ١١
عاء. اليقني بالإجابِة اأو رجاوؤُها حني الدُّ    ٢٢

. عاء بحمِد اهلل والثناِء عليه، وال�سالِة وال�سالم على ر�سوله  افتتاح الدُّ    ٣٣
اأن يكون طهارة.    ٤٤

عاء. ا�ستقباُل القبلة اأثناء الدُّ    ٥٥
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ل اإلى اهلل تعالى ب�شفاته الُعَلى التو�شُّ
ل اإلى اهلل تعالى ب�سفاته الُعَلى، مثُل:  ي�ستحبُّ التو�سُّ

ج  اأعوذ بكلمات اهلل. ب اأعوذ بعظمتك.  اأ برحمتك اأ�ستغيث. 

)1( اأخرجه م�سلم برقم )1794(.

رفُع اليدين مك�سوفتني، وب�سطهما اأمام ال�سدر اأو الوجه، وجعل بطونهما اإلى ال�سماء، مع     ٦٦
هما مًعا، اأو التفريج الي�سري بينهما. �سمِّ

َدَعا  َدَعا  اإَذا  : »كاَن النبيُّ   َم�ْسُعوٍد  َتْكَراُر الدعاء والإحلاح فيه، قاَل عبُد اهلل بُن     ٧٧
َل �َساأََل َثالًثا«.)1( َثالًثا، واإَذا �َساأَ

دعاُء اهلل باأ�شمائه المنا�شبة للمطلوب
 ي�ستحبُّ ُدعاُء اهلل تعالى باأ�سمائه احل�سنى املنا�سبة للمطلوب، مثال ذلك:

اأ يف الدعاِء باملغفرة والرحمة: ُيدعى باأ�سمائه: الغفوِر، والغفاِر، والرحيِم، والرحمِن.
اِب. اِن، والوهَّ ب عنَد الدعاء بطلِب املال والولد: ُيدعى باأ�سمائه: الكرمِي، واملنَّ

احلديث  يف  وردت  ق�سة  اذكر  التعلم:  م�سادر  اإلى  والرجوع  جمموعتك  مع  بالتعاون 
النبوي فيها ا�ستجابة اهلل لدعاء من دعاه.

١

ل بالأعمال ال�شالحة التو�شُّ
ا هلل تعالى  ل اإلى اهلل تعالى بالأعمال ال�ساحلة التي عِملها الإن�سان خمل�سً ُي�ْسَرع يف الدعاء التو�سُّ

فيها، مثل:
ي ِبَواِلَديَّ اأن ترحمني. ب اأ�ساألك ِبرِبِّ اأ اأ�ساألك ب�سالتي اأن توفقني.  
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اذكر آداب الدعاء الواجبة. 11

اذكر آداب الدعاء املستحبة. 22

ل باألعمال الصاحلة؟ ما حكم التوسُّ 33

اذكر مثااًل على الدعاء بأسماء اهلل احلسنى. 44

بالتعاون مع جمموعتك: مثِّل مبثالني لكلٍّ مما يلي: ٢

 التو�سل اإلى اهلل تعالى ب�سفاته الُعَلى:

.............................................................................................................................. 1

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

 التو�سل اإلى اهلل تعالى بالأعمال ال�ساحلة:

.............................................................................................................................. 1

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

بعفوك اعفو عني
بعزتك اعز أمتنا

أسألك بصدقتي على الفقراء أن ترزقني
أسألك بصومي أن تدخلني الجنة من باب الریان

ره إخالص الدعاء � وحده ال شریك لھ دون غی
الكسب الحالل.؛ وتجنب الكسب الحرام

ج۲: استحضار القلب حین الدعاء وعدم الغفلة فیھ
رة الیقین باإلجابة أو رجاؤھا حین الدعاء - أن یكون طھا

ء استقبال القبلة أثناء الدعا
افتتاح الدعاء بحمد هللا والثناء علیھ والصالة على النبي

رفع الیدین مكشوفتین وبسطھما أمام الصدر أو الوجھ  - تكرار الدعاء واإللحاح فیھ

مشروع

الدعاء بالمغفرة والرحمة: یدعى بأسمائھ: الغفور، والغفار، 
والرحیم والرحمن
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َعاِء َعاِءاإجابُة الدُّ اإجابُة الدُّ

تمهيد

تعالــى:{ اهلل  قــال 
.)1({

 اذكر فائدة من اآلية متعلقة مبوضوع الدرس.
.............................................................................................................................  

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

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

١٣
الدرس

الثالث
عشر

�َشعُة ما عند اهلل تعالى، و�َشعُة عطائه
اهلل تعالى مالك امللك، وملكه وا�سع عظيم، وكل �سيء بيده، وهو وا�سع العطاء لعباده، ول ي�سره 

ما يعطيهم منذ خلق الدنيا، اإلى اأن يرث اهلل الأر�ض وَمن عليها.
    .)2({ ١١   قال اهلل تعالى: {

ُه قال: »َيا ِعَباِدي لو اأَنَّ  ٢٢   عن اأبي َذرٍّ  عن النبيِّ  ِفيَما َرَوى عن اهلِل َتَباَرَك َوَتَعاَلى اأَنَّ

لُويِن، َفاأَْعَطْيُت ُكلِّ اإِْن�َساٍن َم�ْساأََلَتُه،  ِعيٍد َواِحٍد َف�َساأَ ُكْم َقاُموا يف �سَ ْن�َسُكْم َوِجنَّ َلُكْم َواآِخَرُكْم َواإِ اأَوَّ
ا ِعْنِدي اإلَّ َكَما َيْنُق�ُض امْلِْخَيُط اإَذا اأُْدِخَل اْلَبْحَر«.)3(  َما َنَق�َض ذلَك مِمَّ

)3( اأخرجه م�سلم برقم )2577(. )2( �سورة النحل اآية 96.  )1( �سورة البقرة اآية 186. 

يها، ومنها: اعي اْغِتَناُم اأوقات الإجابة وحترِّ ي�ستحبُّ للدَّ

الأوقات التي نتحرى فيها الإجابة

هللا قریب من عباده ویجیب دعواتھم
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حالت لإجابة الدعاء
عاء، مثل: اعي اْغِتَناُم الأحوال التي ي�ستجاب فيها الدُّ ي�ستحبُّ للدَّ

١١   حال ال�سجود.

٢٢   حال ال�سيام.
َفر. ٣٣   حال ال�سَّ

اأوقات الإجابةاأوقات الإجابة

ُلُث األخير من الليل. ١١ الثُّ

٣٣ عند صعود اإلمام يوم اجلمعة على 

املنبر حتى تنقضي الصالة.
يوم  ِمن  العصر  بعد  آخر ساعة   ٤٤

اجلمعة.

الصائم عند ٥٥ يوم عرفة.  ٧٧

فطره.
٦٦ ليالي العشر األخيرة من رمضان 

ى فيها ليلُة الَقْدِر. التي ُيَتَحرَّ

٢٢ عند األذان واإلقامة، وبينهما.

حتاور مع زميلك يف اأ�سباب ا�ستحباب هذه الأحوال التي ي�ستجاب فيها الدعاء. ١

ألن العبد یكون قریب إلى هللا في ھذه األوقات
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موانع الإجابة
عاء كثري، منها:  موانع ا�ستجابة الدُّ

رام اأكاًل و�سرًبا ولب�ًسا وتغذيًة.  اأ ا�ستعمال احْلَ
عاء.)3( ب ا�ستعجال الإجابة، مما يوؤدي به اإلى ترك الدُّ

م عاُء المحرَّ الدُّ
م، وهو اأنواع منها: عاء املحرَّ نُُّب الدُّ يجب جَتَ

عاء بالإثم، مثل: الدعاء ب�سالل اأحد من النا�ض، اأو الدعاء على �سخ�ض مل يظلمك، اأو  الأول: الدُّ
دعاء الإن�سان على نف�سه اأو ماِلِه بالذهاب اأو اخل�سارة.

عاء على الوالدين فهو من العقوق وقطيعة الرحم،  عاء مبا فيه قطيعة َرِحٍم، مثل: الدُّ الثاين: الدُّ
عاء على الأولد. عاء لهما، اأو الدُّ وخالُف ما اأمر اهلل به من الدُّ

والدليل على النهي عن هذين النوعني: حديث اأبي هريرة  عن النبي  اأنه قال: » ل َيَزاُل 
ُي�ْسَتَجاُب ِلْلَعْبِد ما مل َيْدُع ِباإِْثٍم اأو َقِطيَعِة َرِحٍم؛ ما مل َي�ْسَتْعِجْل« ِقيَل: يا َر�ُسوَل اهلِل، ما ال�ْسِتْعَجاُل؟، 

َعاَء«.)2( قال: »يقول: قد َدَعْوُت، وقد َدَعْوُت، فلم اأََر َي�ْسَتِجيُب يل، َفَي�ْسَتْح�ِسُر )1( ِعْنَد ذلك َوَيَدُع الدُّ

)2( اأخرجه البخاري برقم )5981(، وم�سلم برقم )2735( وهذا لفظه. )1( في�ستح�سر: ينقطع.  
)3( اأما �سوؤال العبد ربه عز وجل اأن يعجل له الإجابة فال باأ�ض به، فقد ثبت اأنه  قال في دعاء ال�ست�سقاء: »َعاِجاًل غير اآِجٍل«، اأخرجه اأبو دواد برقم 

)1169(. )ينظر: تحفة الذاكرين بعدة الح�سن الح�سين لل�سوكاني �ض39(.
)4( املراد بال�ستثناء هنا ال�سرط، فاإن ال�سرط ي�سمى ا�ستثناء.

َعاِء ال�شِتْثَناِء في الدُّ
عاء مب�سيئة اهلل تعالى.)4( َعاِء هو: تعليق الدُّ اِل�ْسِتْثَناُء يف الدُّ

مث�لهمث�له

١  اأن يقوَل يف دعاِئِه لنف�ِسه: اللهمَّ اغفر يل اإن �سئت، اللهمَّ ارحمني اإن �سئت، اهلل يهدينا اإن 
�ساء اهلل.

٢  اأن يقوَل يف دعاِئِه لغريه: اهلل يغفر لك اإن �ساء اهلل، اهلل ي�سفيك اإن �ساء اهلل.
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حكمهحكمه

َعاِء، والدليل على هذا: حديث اأَِبي ُهَرْيَرَة  اأَنَّ ر�سوَل اهلِل  َقاَل:  يحرم اِل�ْسِتْثَناُء يف الدُّ
ُه َل  نَّ َفاإِ ِلَيْعِزِم امل�ساأََلَة،  اإِْن �ِسْئَت،  اإِْن �ِسْئَت، اللهمَّ اْرَحْمِني  اأََحُدُكْم: اللهمَّ اْغِفْر يِل   » َل َيُقوَلنَّ 

ُمْكِرَه َلُه «.)1(

)1( اأخرجه البخاري برقم )6339(، وم�سلم برقم )2679(.
)2( اأخرجه البخاري )6338( واللفظ له، وم�سلم )2678(.

)3( اأخرجه م�سلم يف املو�سع ال�سابق.

اذكر ثالث فوائد من احلديث. ٢

َعاِء الِحكمُة ِمن النهي عن ال�ْشِتْثَناِء في الدُّ
َعاِء لأ�سباب، منها: ُنهي عن اِل�ْسِتْثَناِء يف الدُّ

: » اإذا  ١١  اأنه ُي�سعر باأن اهلل له ُمكِرٌه، تعالى اهلل عن ذلك، فاإن اهلل اأعظم واأجل، ولهذا قال 
: اللُهم اإن �ِسْئَت فاأْعِطِني، فاإنَّه ل ُم�ْسَتْكِرَه له«.)2( َدعا اأَحُدُكْم َفْلَيْعِزِم امَل�ْساأَلَة، ول َيُقوَلنَّ

٢٢  اأنه ُي�سعر باأن هذا اأمر عظيم على اهلل، وَيعجز عنه، �سبحان اهلل عن ذلك، ولهذا قال  
ْغَبَة، َفاإِنَّ اهلَل ل َيَتَعاَظُمُه �َسْيٌء اأَْعَطاُه«.)3(    ِم الرَّ يف رواية للحديث: »َوَلِكْن ِلَيْعِزِم امْلَ�ْساأََلَة َوْلُيَعظِّ
٣٣  اأنه ُي�سعر با�ْسِتغناِء العبد عن ربه جل وعال، وعدم افتقاره اإليه، ويف هذا اإ�ساءة اأدب مع 

اهلل تعالى.

َعاِء العزُم في الدُّ
الواجب على الداعي اأن يعزم امل�ساألة يف دعائه، ومعنى عزم امل�ساألة: الإحلاُح يف طلبها، من 

ٍد يف طلبه من ربه جلَّ عال.  غري �سعف، ول تعليٍق على م�سيئة، ول تردُّ

سوء الظن با� عالمة على الجھل بھ؛ ویؤدي 
س إلى اإلكثار من المعاصي، أو التشدید على النف

كلما كان العید حسن الظن یا� وحسن الرجاء بما 
عنده لم یحیب هللا أملھ؛ ولم یضیّع عملھ

على المسلم أن یرجو رحمة هللا وعفوه في حیاتھ 
وعند مماتھ
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ِبيُّ  يردده يف �سالته بني ال�سجدتني؟   ما الدعاء الذي كان النَّ

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

 ما الذي تالحظه يف هذا الدعاء مما يتَعلَّق بالدر�ض؟ 

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

٣

اذكر ثالثة من األوقات التي يستحب الدعاء فيها. ١١

مثِّل على الدعاء باإلثم. ٢٢

اذكر أحوال اإلجابة التي يستحب للداعي اغتنامها. ٣٣

ما املراد باالستثناء في الدعاء؟ مع التمثيل. ٤٤

ما حكم االستثناء في الدعاء؟ ٥٥

ما معنى العزم في الدعاء؟ ٦٦

اللھم اغفر لي

العزم والشدة واإللحاح فى طلب الدعاء والجزم بذلك من غیر ضعف وال 
تعلیق على مشیئة وال تردد في طلبھ من ربھ جل وعال

یوم الجمعة - قبل الفجر - قبل اإلفطار للصائم

الدعاء بضالل أحد من الناس

حال السجود - حال الصیام - حال 
السفر

ھو تعلیق الدعاء بمشیئة هللا تعالى

ج٤:مثال: أن یقول في دعائھ لنفسھ: اللھم اغفر لي إن 
شئت، اللھم ارحمني إن شئت، هللا یھدینا إن شاء هللا

محرم

الواجب على الداعي أن یعزم المسألة في دعائھ
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الدرس األول
تفسير اآليات من ) تفسير اآليات من ) ٤١٤١ -  - ٤٦٤٦((

من سورة النورمن سورة النور

قال تعالى:

تمهيدتمهيد

سورة مدنية، وعدد آياتها )64(، وسميت السورة بسورة النور لكثرة ذكر النور فيها، 
وبدأت السورة بفرض أحكامها وإعالنها بقوة، قال تعالى: زبٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ       پ  پرب وفي ختامها تذكير الناس بأن اهلل مطلع على أحوال الناس وأعمالهم 
وسيجازيهم على أعمالهم، قال تعالى: زبڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ    ھ  ھ  ھھ  ے  ے      ۓ  ۓرب.

يبني اهلل تعالى عباده على عظمته، وكمال سلطانه، وافتقار جميع املخلوقات إليه.

مدخلمدخل

https://hulul.online/


75

اأج��ن��َح��ت��ه��ا  ﴾ ﴿ ال��ن��ب��ي  اأي���ه���ا  ت��ع��ل��م  األ�����م   ﴾  ﴿    ٤١

وي�سبحه ل��ه  ك��ي��ف ي�سلي  اأر����س���ده اهلل  ق��د  م��خ��ل��وق  ك��ل   ﴾ ﴿ رب��ه��ا  ت�سبح  ال�����س��م��اء  ف��ي 

بذلك. و�سيجازيهم  ���س��يء،  عليه  يخفى  ل  وم�سبِّح،  عابد  ك��ل  يفعله  م��ا  على  ��ِل��ع  ُم��طَّ  ﴾ ﴿

الآية

معـــاني الكلمـاتمعـــاني الكلمـات

معناهاالكلمة

ي�سوق.

املطر.  

�سوء. 

تفسير اآليات تفسير اآليات 
وما ُيستفاد منها:وما ُيستفاد منها:

موضوع اآليات موضوع اآليات 
من اآيات اهلل الكونية الدالة على .......................................

اأُكمل مو�سوع الآيات.
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﴾ واإليه المرجع يوم القيامة.  ﴿    ٤٢

 ﴾ ﴾ األم ت�ساهد اأن اهلل �سبحانه وتعالى ي�سوق ال�سحاب اإلى حيث ي�ساء ﴿  ﴿    ٤٣

﴾  اأي حبات المطر ﴾ ثم يجعله متراكًما فوق بع�سه ﴿  فيجمعه بعد تفرقه ﴿

الذي ي�سبه  ال�سحاب  ﴾ وينزل من  ﴿ ال�سحاب  اأي: من بين   ﴾  ﴿

﴾  اأي المطر اأوالبرد ﴿ َب��َرًدا، ﴿  الجبال في عظمته 

  ﴾ يكاد �سوء ذلك البرق في ال�سحاب يذهب اأب�سار الناظرين اإليه ِمن �سدته.

الآية

وهاتان اآليتان تدالن على:وهاتان اآليتان تدالن على:

اأن اهلل تعالى هو وحده الذي يخلق ال�سحاب وي�سوقه، ويجمعه بعد تفرقه، ويجعله مرتاكما 
د، وي�سّرفه بني عباده كيف  ليتكون منه املطر، ويجعل منه جبال يف ال�سماء لينزل منها ال��رَبَ

ي�ساء.

الآية

 اأُرتب مراحل تكوين املطر واإنزاله كما بينها اهلل تعالى يف الآيات:

يرتاكم ال�سحاب - يجتمع ال�سحاب - ينزل املطر - ت�سوق الرياح ال�سحاب

.......................)١(.......................  ٢(........................  ٣(.....................  ٤

نشاطنشاط:

ینزل المطریتراكم السحابیجتمع السحاب تسوق الریاح السحاب
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واآلية تدلنا على:واآلية تدلنا على:

ونستفيد من اآليتين:ونستفيد من اآليتين:

اأن القراآن فيه الهداية والبيان لكل ما ي�سلح الب�سر، ولكن ل يهتدي لذلك اإل من وفقه اهلل 

تعالى وهداه هداية خا�سة من عنده، ومن اأراد الهداية من غري القراآن، فال �سك اأنه قد �سل 

�سالًل بعيًدا ولن يذوق طعم ال�سعادة.

اأن اهلل تعالى يقلب الليل والنهار ليكون ذلك عربة ملن كان له ب�سرية يعترب بها.

الآخ��ر،  بعد  اأحدهما  ﴾ بمجيء  ﴿ اأن��ه  �سبحانه وتعالى  ق��درة اهلل  ٤٤     وم��ن دلئ��ل 

﴾ اإن في ذلك َلدللة يعتبر بها كل َمن له ب�سيرة. واختالفهما طول وِق�َسًرا، ﴿

﴾ فمن  ﴾ فالماء اأ�سل خلقه، ﴿ ﴾ كل ما يِدب على الأر�س ﴿ ﴿     ٤5

﴾ كالإن�سان والطير،  هذه الدواب: َمن يم�سي زحًفا على بطنه كالحيَّات ونحوها، ﴿

.﴾ ﴾ كالبهائم. ﴿ ﴿

﴾ يوفق  ﴾ عالمات وا�سحات مر�سدات اإلى الحق. ﴿ ﴾ في القراآن ﴿ ﴿       ٤6

﴾ اإلى الطريق الم�ستقيم، وهو الإ�سالم.  ﴾ من عباده  ﴿ ﴿

الآية

الآية

الآية

https://hulul.online/


78

١- اأتفكر يف خملوقات اهلل وتدبريه يف هذا الكون، فاأزداد تعظيماً واإمياناً وخ�سوعاً هلل عز وجل. 

٢- اأُكرث من ت�سبيح اهلل تعالى لأنه من اأعظم العبادات. آثار سلوكيةآثار سلوكية

١- �سع عالمة )( اأمام العبارة ال�سحيحة وعالمة )( اأمام
     العبارة اخلطاأ: 

.)      ( )اأ( الت�سبيح خا�س بالإن�س واجلن   
)ب(  من اآيات اهلل الكونية الدالة على عظمته

                                                                                                       .)      (         تقليب الليل والنهار    
.﴾ ٢- ا�ستخرج فائدة من قوله تعالى: ﴿

٣- اذكر ثالث اآيات كونية تدل على عظمة خلق ال�سماء.
.) ٤- بني معاين الكلمات الآتية:  )

�سالبة  كهربائية  �سحنات  المتراكمة  ال�سحب  في  تتكون 
�سدة  يذهب  يكاد  الذي  البرق،  احتكاكها  عن  ين�ساأ  وموجبة، 
�سوئه الأب�سار، وهذه حقيقة اأثبتها العلم الحديث، لم تكن 

معروفة من قبل.

أضف

لمعلوماتك

أضف

لمعلوماتك

ج۲:أن كل الدواب خلقت من ماء التناسل، وخلقھم بأشكال مختلقة رغم تشابھ أو 
اتحاد خلقتھم

ج۳:ان تدبر االنسان وتفكره في خلق االرض والسماء وایمانھ الیقین الن هللا ھو 
المدبر والمتحكم بھذا الكون كلھ وبالكراكب الموجودة في السماع والتي لم یستطیع 

اإلنسان  معرفتھا كلھا حتى اآلن

الودق: المطر - یؤلف: یجمع - سنا: ضوء - یزجى: یسوق
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موضوع اآليات موضوع اآليات 
الأوقات التي ي�ستاأذن فيها ....................................... و .........

.............................. عند الدخول على اأهليهم.
اأخي الطالب / اأكمل مو�سوع الآيات.

قال تعالى:

الدرس الثاني
تفسير اآليات من ) تفسير اآليات من ) ٥٨٥٨ -  - ٥٩٥٩((

من سورة النورمن سورة النور

تمهيدتمهيد

ذكر اهلل تعالى في اآليات )27 و 28 و 29( من سورة النور حكم دخول الناس لبيوت 
غيرهم، وفي هذه اآليات ذكر اهلل تعالى األوقات التي يجب فيها استئذان األطفال واخلدم 

عند الدخول على أهل البيت، لئال يطلعوا على العورات ويكشفوا األسرار.

األطفال
الخدم
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وهذه اآلية تبين:وهذه اآلية تبين:

اأن على الآباء اأن يربوا اأطفالهم ومن يقوم على خدمتهم على ال�ستئذان يف الأوقات التي  ●

يتخفف النا�س فيها من ثيابهم، وهذا يبني �سمولية الإ�سالم وتنظيمه لنواحي احلياة.
●  الأمر بحفظ العورات والحتياط لذلك من كل وجه.

﴾ ﴿ عليكم   ال��دخ��ول  عند  لي�ستاأذنوا   ﴾ ﴿     58

﴾ ﴾ هي اأوقات عوراتكم الثالثة ﴿ فالذين لم يبلغوا الحلم هم الأطفال الذين دون �سن البلوغ ﴿

﴾ وقت خلع الثياب للقيلولة لأنه وقت الخروج من ثياب النوم ولب�س ثياب اليقظة، ﴿

﴾ لأنكم تتخففون فيها من ثيابكم التي ﴾ لأنه وقت للنوم، ﴿ في الظهيرة، ﴿

﴾ يعني: اأما فيما �سوى هذه الأوقات الثالثة فال حرج عليهم اإذا ت�ستر عوراتكم ﴿

﴾ يطوفون عليكم، والعادة جرت دخلوا بغير اإذن؛ لحاجتهم اإلى الدخول عليكم ﴿

﴾ وبمثل هذا التو�سيح، يو�سح اهلل باأن يتردد فيها بع�سكم على بع�س لق�ساء الم�سالح ﴿

﴾  في تدبير اأمورهم. ﴾ بما ي�سلح خلقه ﴿ لكم اآيات القراآن ﴿

الآية

معـــاني الكلمـاتمعـــاني الكلمـات

معناهاالكلمة

اأي دون �سن البلوغ. 

حرج.

تفسير اآليات تفسير اآليات 
وما ُيستفاد منها:وما ُيستفاد منها:
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لال�ستئذان فوائد كثرية، منها.

..................................................................... )١

..................................................................... )٢

﴿ ال�سرعية  بالأحك��ام  والتكليف  البل�������وغ  �سن   ﴾ ﴿       59

﴾ فعليهم اأن ي�ستاأذنوا اإذا اأرادوا الدخول في كل الأوقات كما ي�ستاأذن الكبار، ﴿

﴾ واهلل  ﴾ وكما يبيِّن اهلل اآداب ال�ستئذان، يبيِّن اهلل تعالى لكم اآياته. ﴿

عليم بما ي�سلح عباده، حكيم في ت�سريعه. 

الآية

وتفيدنا اآلية أن:وتفيدنا اآلية أن:

من به  يخت�سون  ما  على  ويربوهم  يعلموهم  اأن  الكبار  فعلى  تخ�سهم،  اأحكام  لل�سغار   ● 

الأحكام ال�سرعية. 

● البالغون يلزمهم اأن ي�ستاأذنوا عند الدخول يف كل الأوقات.

نشاطنشاط:

)١( اأتعلم اآداب ال�ستئذان حتى ل اأنظر اإلى عورات الآخرين. آثار سلوكيةآثار سلوكية

)٢( األتزم باآداب ال�ستئذان.

حفظ عورات المسلمین
الطمأنینة في المنزل
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)١( علِّل:

)اأ( ت�سمية الأوقات املحددة لال�ستئذان بالعورات الثالث. 

)ب( تخ�سي�س ال�ستئذان بالأطفال ومن يقومون باخلدمة دون غريهم. 

)٢( اخرت الإجابة ال�سحيحة فيما ياأتي: 

)اأ(  من الأوقات التي يتاأكد فيها ال�ستئذان )قبل الع�ساء - القيلولة - بعد 

الفجر(.

)ب( اآداب ال�ستئذان وردت يف �سورة ) احلج – النور– املوؤمنون (.

ورات أ- ألنھ وقت یتخفف فیھا الناس من الثیاب التي تستر الع
ب- لحاجتھم في الدخول إلى أھالیھم
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الوحدة الثانيةالوحدة الثانية
�شـورة الفرقان�شـورة الفرقان
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الدرس الثالث
تفسير اآليات من ) تفسير اآليات من ) ١١ -  - ٦٦((

من سورة الفرقانمن سورة الفرقان

 سميت سورة الفرقان لورود هذا االسم في أول آية من السورة، وتعظيًما ألمر القرآن 
الذي نزل فارقًا بني احلالل واحلرام، والهدى والضالل، والرد على املشركني الذين كذبوا 

به واعترضوا عليه.

أواًل: سبب التسمية:أواًل: سبب التسمية:

ثانيًا: زمن نزول السورة:ثانيًا: زمن نزول السورة:

نزلت هذه السورة في مكة قبل الهجرة، وهذا واضح من موضوعاتها. 
وهي السورة اخلامسة والعشرون في ترتيب املصحف، وعدد آياتها )77( آية. 

سورة مكية، وعدد آياتها )77(، وسميت بسورة الفرقان لذكر لفظ الفرقان في أولها، 
وتعظيًما للقرآن الذي نزل فارقًا بني احلالل واحلرام، والهدى والضالل، وافُتِتحت السورة 
بلفظ )تبارك( قال تعالى: زبڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
ۈرب وقال تعالى في أوآخر السورة: زبڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ں  ں  ڻ  ڻرب.

مدخلمدخل
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موضوع اآليات موضوع اآليات 
ن مو�سوعاً منا�سباً لالآيات:  رتب الكلمات الآتية لتكوَّ

)ف�سل القراآن الكريم - مزاعم الم�سركين - والرد على -  حوله(. 
...................................................................

)1( أخرجه الترمذي برقم )29٠6(.

معـــاني الكلمـاتمعـــاني الكلمـات

معناهاالكلمة

كرث خريه وعظمت بركته، وكملت �سفاته. 

كذب اخرتعه من عند نف�سه.

 اأحاديثهم امل�سطرة يف كتبهم.

فضل القرآن الكریم والرد على مزاعم المشرین حولھ
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الآية

الآية

اه على ما ينا�سبه من الخلق، َوْفق ماتقت�سيه حكمته، دون نق�س اأو خلل.           خلق كل �سيء، ف�سوَّ

واتخذ الم�سركون معبودات من دون اهلل

ليملكون اإماتة حي لت�ستطيع َخْلق �سيء، واهلل خلقها وخلقهم،
 ول اإحياء ميت، ول ي�ستطعون بعث الموتى من قبورهم.

● ال�سورة التي افتتحت بقوله تعالى: )تبارك( هي �سورة:

امللك. التغابن.      املجادلة.  

نشاطنشاط:

ونستفيد من اآليةونستفيد من اآلية

● اأن بركات اهلل وخيراته على عباده كثيرة، واأعظمها اإنزال القراآن عليهم فارقاً بين الحق 

والباطل، والنور والظالم ، والخير وال�سر، والإيمان والكفر.

اأن من اأَجلِّ اأو�ساف محمد ملسو هيلع هللا ىلص اأنه عبٌد هلل تعالى ور�سول. ●

﴾ َعُظَمْت بركات اهلل، وكثرت خيراته، وكملت اأو�سافه �سبحانه وتعالى، الذي نزَّل ﴿      ١

﴾ ليكون ر�سوًل لالإن�س القراآن الفارق بين الحق والباطل﴿             ﴾ محمد ملسو هيلع هللا ىلص؛ ﴿ 

ًفا لهم من عذاب اهلل.  والجن، مخوِّ

الآية

تفسير اآليات تفسير اآليات 
وما ُيستفاد منها:وما ُيستفاد منها:
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﴾ اإل كذب وبهتان  اختلقه محمد ملسو هيلع هللا ىلص، ﴿ ﴿       ٤ 

﴾ فقد ارتكبوا ظلًما فظيًعا، واأتوا زوًرا �سنيًعا؛ فالقراآن لي�س مما يمكن لب�سر اأن يختلقه.

﴾ وقالوا عن القراآن: هو اأحاديث الأولين الم�سطرة في كتبهم، ﴿     5 

﴾  فهي ُتْقَراأ عليه �سباًحا وم�ساًء. ا�ستن�سخها محمد ملسو هيلع هللا ىلص، ﴿

﴾ اأي: اأنزل القراآن من اأحاط علمه بما  ﴿        

في ال�سموات ومافي الأر�س من الغيب وال�سهادة والجهر وال�سر.

الآية

الآية

الآية

ويؤخذ من اآليتين:ويؤخذ من اآليتين:

اأن اهلل خالق كل �سيء ومليكه، ل �سريك له يف خلقه وملكه. ●

اأن اأعظم الظلم واأ�سد الفرتاء، اأن ُيتََّخذ مع اهلل اآلهة، وهي ل َتْخُلق، ول تنفع ول ت�سر،  ●

ول حتيي ول متيت.

6

وقد دلت هذه اآليات على ما يأتي:وقد دلت هذه اآليات على ما يأتي:

اأن القراآن كالم اهلل تعالى اأنزله على ر�سوله ملسو هيلع هللا ىلص، فمن اأعظم الظلم والكذب ادعاء اأن القراآن ●

قد اختلقه الر�سول من عند نف�سه واأعانه عليه قوم اآخرون واأنه ماخوذ من كتب الأولني.
 ● ا�سطراب املعاندين يف احلكم على القراآن، مع عجزهم عن اأن ياأتوا مبثله؛ دليل على كذب

دعواهم.
 ● عظم  حلمه على عباده ، حيث كذبوا بالقراآن والر�سول  ملسو هيلع هللا ىلص،  ومل يعاجلهم بالعقوبة،  بل دعاهم

اإلى التوبة.

                  اأتبع ما جاء في القراآن الكريم، لأنال الخير والهدى وال�سعادة.
آثار سلوكيةآثار سلوكية
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)1( ما املراد بقوله تعالى: ﴿             ﴾ ؟ 
 )2( تاأمل قوله تعالى:﴿                                                     ﴾ وا�ستخرج

        �سفتني من �سفات القراآن الكرمي. 
)3( اخرت الإجابة ال�سحيحة مما ياأتي:

)اأ( اأجّل اأو�ساف ممد ملسو هيلع هللا ىلص التي ذكرت يف الآيات اأنه ] نبي - ر�سول-
      عبداهلل [.

)ب( ظلم الكفار اأنف�سهم بدعواهم اأن القراآن ] منزل - كذب - خملوق[.
)جـ(  اأنزل اهلل تعالى القراآن ليكون نذيرًا ] لالإن�ض - للجن- للثقلني[.

كثر خیره وعظمت بركتھ وكملت صفاتھ

ج۲: القرآن منزل من عند هللا - القرآن ھو الذكر الحكیم والصراط 
المستقیم الذي یفرق بین الحق والباطل
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الدرس الرابع
تفسير اآليات من ) تفسير اآليات من ) ٢٧٢٧ -  - ٣٤٣٤((

من سورة الفرقانمن سورة الفرقان

تمهيدتمهيد

ں   ڱ   ڱ       ڱ   ڱ   ڳ     ڳ   ﴿ڳ   تعالى:  قال 

ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  
ھ    ھ  ھ      ے  ے    ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭ   
ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ      ۆ   ۆ        ۇ   ۇ   ڭ  
ائ   ىى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ  
ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ          ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ    ائ  
ی   ی   یی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئېئ   ېئ     ۈئ  
پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ      ٻ    ٻ   ٱ   جئ   
ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    

ٿ  ٿ  ٿ ﴾

كان عقبة بن أبي ُمَعيط يكثر مجالسة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فدعاه إلى ضيافته فأبى أن يأكل 
من طعامه حتى ينطق بالشهادتني ففعل، وكان أَُبيُّ بُن َخَلٍف صديقه فعاتبه وقال: 
صبأت. فقال: ال، ولكن آلى أن ال يأكل من طعامي وهو في بيتي فاستحيت منه 
فشهدت له، فقال: ال أرضى منك إال أن تأتيه فتطأ قفاه، وتبصق في وجهه، فوجده 

ساجًدا في دار الندوة ففعل ذلك، فأنزل اهلل تعالى قوله ﴿ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  
ڱ ﴾.)1(

)1( تفسير السراج املنير ج1 ص ٥٣82.
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معـــاني الكلمـاتمعـــاني الكلمـات

معناهاالكلمة

طريقًا اإلى اجلنة.

كثري اخلذلن ملن يواليه.

مرتوًكا مهماًل.

﴾ يقول الكافر متح�سراً يوم القيامة: يا ﴿       ٢7

ا نادًما على ليتني �ساحبت ر�سول اهلل محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص ، واتبعته في اتخاذ الإ�سالم طريًقا اإلى الجنة، ويقول اأي�سً

م�ساحبته  الكافر:  

﴾ يعنى من حرفه عن الهدى وعدل به اإلى طريق ال�سالل والغواية. ﴿       ٢8

﴾ ني عن القراآن ﴿ دَّ ﴾ اأبعدني و�سَ ﴿       ٢9

            يتركه في وقت ال�سدة فال ينفعه.

الآية

الآية

الآية

تفسير اآليات تفسير اآليات 
وما ُيستفاد منها:وما ُيستفاد منها:

اختر مو�سوعاً منا�سباً لالآيات: 
)  ( خطورة ال�سحبة ال�سيئة.

)  ( هجر القراآن الكريم.
)  ( خطورُة هجر القراآن الكريم، وال�سحبُة ال�سيئة.

موضوع اآليات موضوع اآليات 
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﴾  تركوا الإيمان به والعمل باأحكامه، ولم يتدبروه  ﴿      ٣٠ 

ا ويتعظوا بما فيه. حقًّ

الآية

﴾ وكما جعلنا لك - اأيها الر�سول - اأعداًء من مجرمي قومك،  ﴿       ٣١  

﴾ ﴿ ا من مجرمي قومه، فا�سبر كما �سبروا،  الأنبياء ع��دوًّ جعلنا لكل نبيٍّ من 

معيًنا ُيعينك على اأعدائك. 

الآية

وهذه اآلية تبين:وهذه اآلية تبين:

●   خطورة هجر القراآن، والوعيد العظيم على ذلك.

● هجر القراآن اأنواع اأ�سدها  ترك الإميان به وترك العمل به، و هجر حتكيمه والتحاكم اإليه، 

و هجر �سماعه وتالوته وتدبره.

وهذه اآليات تدل على أن:وهذه اآليات تدل على أن:

●  عّدد ثالثة اآثار ل�سديق ال�سوء.

 ..............................  )١( .............................. ٢(  ..............................  ٣

● م�ساحبة �سديق ال�سوء الذي ي�سد الإن�سان عن الإميان واتباع احلق، تورث الندامة يوم القيامة.

● ال�سيطان يزين لالإن�سان م�ساحبة اأهل الباطل، فاإذا َجدَّ اجِلدُّ خذل ال�سيطان اأتباعه، وترباأ منهم.

نشاطنشاط:

یصد عن اإلیمان واتباع الحق - السمعة السیئة في الدنیا - تورث صداقتھ الندامة یوم 
القیامة
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كالتوراة  واح���دة  م��رة  كله  ال��ق��راآن  اأن���زل  َه��الَّ  يقولون   ﴾ ﴿    ٣٢

﴾ اأنزلناه مفرًقا؛ لنقوِّي به قلبك وتزداد به طماأنينة، فتفهمه وَتْحِملَه،  والإنجيل ﴿

﴾ وبيَّنَّاه لك في تثبت ومهلة. ﴿

الآية

وهذه اآلية تبين أن:وهذه اآلية تبين أن:

●  القراآن نزل مفرقاً يف ثالثة وع�سرين عاًما، ومل ينزل جملة واحدة كالكتب ال�سابقة.

من حكمة اإنزال القراآن مفرقاً تثبيت قلب الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص، فاإذا وعاه قوى به قلبه وحفظه.  ●

إضاءة
قال ابن القيم - رحمه اهلل تعالى -: هجر القراآن اأنواع:

اأحدها: هجر �سماعه والإميان به والإ�سغاء اإليه.
والثاين: هجر العمل به والوقوف عند حالله وحرامه واإن قراأه واآمن به. 

والثالث: هجر حتكيمه والتحاكم اإليه يف اأ�سول الدين وفروعه.
والرابع: هجر تدبره وتفهمه.

واخلام�س: هجر ال�ست�سفاء والتداوي به يف جميع اأمرا�س القلب، فيطلب  
           �سفاء دائه من غريه، ويهجر التداوي به)١(.

)١( كتاب الفوائد )8٢/١(.

وهذه اآلية فيها:وهذه اآلية فيها:

ت�سلية لر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، حيث بينت اأن ما اأ�سابه قد اأ�ساب من قبله من الأنبياء فلي�سرب 
كما �سربوا.
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﴾ ل ياأتونك بحجة اأو �سبهة، اإل جئناك يا محمد  ﴿    ٣٣

بالجواب الحق وباأح�سن بيان له. 

الآية

وهذه اآلية تدل على:وهذه اآلية تدل على:

اأن حجج القراآن واأجوبته هي اأف�سل احلجج لو�سوحها وقوة دللتها.

اإل���ى جهنم  وج��وه��ه��م  ع��ل��ى  ُي�سحبون  ال��ذي��ن  ه��م  اأول���ئ���ك   ﴾ ﴿     ٣٤  

﴾ واأبعدهم طريًقا عن الحق. ﴾ �سر منزلًة  ﴿ ﴿

 عن اأن�س  اأن رجاًل قال: يا ر�سول اهلل كيف يح�سر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ 

فقال: » اإن الذي اأم�ساه على رجليه قادر على اأن مي�سيه على وجهه يوم القيامة «)١(.

الآية

)١( رواه البخاري )٤76٠(، وم�سلم )٢8٠6(.

واآلية تفيدنا:واآلية تفيدنا:

اأن الكفار ي�سحبون يوم القيامة على وجوههم اإلى جهنم، اإهانة لهم وجزاًء على ا�ستكبارهم 
عن الإميان.

- اأُكثر من قراءة القراآن، واأتدبر اآياته واأعمل بما فيه، حتى ل اأكون هاجراً له. آثار سلوكيةآثار سلوكية

- اأتعلم القراآن الكريم ِبُتوؤَدة حتى اأَعَيه واأنتفع به.
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)١( ا�ستخرج من الآيات ما يدل على: 
)ب( تربوؤ ال�سيطان من اأتباعه. )اأ( �ساحب ال�سوء ي�سد عن طاعة اهلل.  

)د( ت�سلية الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص. )ج( خطورة هجر القراآن الكرمي.  
)٢( علِّل: الظامل َيَع�سُّ على يديه يوم القيامة.

)٣( �سع عالمة )( اأمام العبارة ال�سحيحة وعالمة )( اأمام العبارة
      اخلطاأ: 

                                                                                                       .)      ( )اأ( ال�سحبة ال�سيئة تنفع �ساحبها يف الدنيا والآخرة  
                                                                                                       .)      ( )ب( هجر القراآن الكرمي اأنواع واأخطرها هجر تالوته  

)ج�( من اأ�سابه اأذى وهو يدعو اإلى اهلل فُلي�سل نف�سه
.)      ( مبا اأ�ساب ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص      

)٤( اذكر احلكمة من نزول القراآن الكرمي مفرقاً؟
)5( ا�ستدل من الآيات على ما ياأتي:

)اأ( القراءة املرتلة للقراآن الكرمي تعني على تدبره. 
)ب( اإهانة الكافرين يوم القيامة. 

)ج�( رّد اهلل - عز وجل - على �سبهات الكافرين ودح�سها.
)6(  �سع عالمة )( اأمام العبارة ال�سحيحة وعالمة )( اأمام العبارة غري 

ال�سحيحة: 
)اأ( نزل القراآن الكرمي مفرقاً يف ع�سرين عاماً                       )      (.                                                                                                       
)ب( احلكمة من نزول القراآن الكرمي مفرقاً تثبيت قلوب املوؤمنني        )      (.                                                                                                    

)ج�( على امل�سلم اأن يتعلم القراآن الكرمي �سيئاً ف�سيئاً حتى يعيه وينتفع به         )      (.

أ: قولھ تعالى: (یا ویلتي یا لیتني لم أتخذ فالناً خلیالً لقد أضلني عن الذكر 
بعد إذ جاءني)

ب: قال تعالى: (وكان الشیطان لإلنسان خذوالً)
ج: قال تعالى: (وقال الرسول یا رب إن قومي اتخذ ھذا القرآن مھجوراً)

د: قال تعالى: (وكفى بربك ھادیاً ونصیراً)

ج۲: ندماً وتحسراً ویقول یا لیتني صاحبت النبي واتبعتھ في اتخاذ اإلسالم طریقاً إلى 
الجنة

ج٤:لتقویة القلوب وازدیاد الطمأنینة للفھم وتحملھ
م لتسھیل فھمھ وحفظھ على الرسول وصحابتھ رضوان هللا علیھ

ن التدرج في تشریع األحكام والتدرج في تربیة الصحابة الكرام على أحكام الدی
تثبیت قلب الرسول صلى هللا علیھ وسلم

قال تعالى: (كذلك لنثبت بھ فؤادك ورتلناه ترتیال)

(الذین یحشرون على وجوھھم إلى جھنم)
(وألیأتونك بمثل ما جئناك بالحق وأحسن تفسیراً)
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موضوع اآليات موضوع اآليات 
من �سفات ...................................... الرحمن.

اأخي الطالب /اأكمل العبارة حتى تكون مو�سوعاً منا�سباً لالآيات. 

الدرس الخامس
تفسير اآليات من ) تفسير اآليات من ) ٦٣٦٣ -  - ٧١٧١((

من سورة الفرقانمن سورة الفرقان

قال تعالى: ﴿ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  ۆ  ۆ  

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  
وئ   ەئ   ائەئ   ائ   ى   ى   ې   ې       ې   ې  
وئ      ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ        ىئ   ىئ  
ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ٱ  ٻ   ٻ  
ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  
ڤ  ڦ   ڤ    ڤ  ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ     ٿ    ٿ   ٿ  
ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ      
ڌ     ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ   چ    

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ   ڑ  ڑ ﴾

تمهيدتمهيد

ذكر اهلل تعالى في منته على عباده الصاحلني، أن سماهم عباد الرحمن، وبني حسن 
صفاتهم، ووفقهم لألعمال الصاحلة التي أكسبتهم الفوز  باجلنة.

عباد
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معـــاني الكلمـاتمعـــاني الكلمـات

معناهاالكلمة

مالزم ل�ساحبه.

ي�سيقوا يف النفقة.

و�سطاً.

عقاًبا.

ذلياًل حقرًيا.

رجوًعا �سحيًحا.

﴾ ﴾ ب�سكينة متوا�سعين ﴿ ﴿    6٣

واإذا خاطبهم الجهلة ال�سفهاء بالأذى، اأجابوهم بالمعروف من القول، وخاطبوهم خطاًبا َي�ْسلَمون فيه من الإثم، 

ومن مقابلة الجاهل بجهله. 

الآية

ونستفيد من اآلية صفتين من صفات عباد الرحمن:ونستفيد من اآلية صفتين من صفات عباد الرحمن:

الأولى: اأنهم مي�سون متوا�سعني ب�سكينة ووقار. ●

اإل بالطيب من اإذا تعدى عليهم ال�سفهاء بال�ّسب والتعيري، مل يقابلوهم  اأنهم  الثانية:   ● 
القول. 

تفسير اآليات تفسير اآليات 
وما ُيستفاد منها:وما ُيستفاد منها:
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﴾  يكثرون من �سالة الليل مخل�سين فيها لربهم، متذللين له ﴿    6٤

بال�سجود والقيام. ومع اجتهادهم في العبادة فاإنهم يخافون من عذاب اهلل تعالى كما قال اهلل.

﴾ اإن عذاب جهنم مالزم لأ�سحابها ل  ﴿    65

ينفك عنهم.

﴾ اإن جهنم �سر قرار واإقامة. ﴿    66

﴾ لم يتجاوزوا الحد في العطاء، ولم ي�سيِّقوا في النفقة، ﴿    67

﴾ وكان اإنفاقهم و�سًطا بين التبذير والت�سييق. ﴿

الآية

الآية

الآية

الآية

ونستفيد من اآليات ثالث صفات لعباد الرحمن:ونستفيد من اآليات ثالث صفات لعباد الرحمن:

●  حر�سهم على قيام الليل لقول ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن يف الليل ل�ساعة  ل يوافقها رجل م�سلم 

ي�ساأل اهلل تعالى خرياً من اأمر الدنيا والآخرة، اإل اأعطاه اإياه، وذلك كل ليلة« )١(.
خوفهم من ربهم ودعاوؤهم اأن ي�سرف اهلل عنهم عذاب جهنم. ●

اإذا اأنفقوا من اأموالهم على اأنف�سهم اأو على اأ�سرهم، تو�سطوا بني الإ�سراف والتقتري.  ●

الفائدة من جعل الدعاء بعد قيام الليل:

 اأن يكون الدعاء بعد عمل �سالح.
 اأن يكون الدعاء يف الثلث الأخري من الليل.

 كل ما �سبق.

نشاط)نشاط)١١((:

)١(  م�سلم )757(.
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وفي اآليات من صفات عباد الرحمن أنهم:وفي اآليات من صفات عباد الرحمن أنهم:

� ال ي�شركون يف عبادتهم مع اهلل اأحًدا.
� ال يقتلون النف�س التي حّرم اهلل قتلها اإال باحلق، اأي بحكم �شرعي �شادر من ال�شلطة الق�شائية.

� ال يقعون يف الزنا بل يبتعدون عنه وعن مواطنه.
� اإذا وقعوا يف مع�شية تابوا اإلى اهلل، فندموا على ما �شنعوا واأح�شنوا العمل.

عن عبداهلل بن م�شعود  اأن َر�ُشوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإِنِّ الأَْعِرُف اآِخَر اأَْهِل النَّاِر ُخُروًجا 
نََّة  نََّة، َقاَل َفَيْذَهُب َفَيْدُخُل اْلَ ِمَن النَّاِر، َرُجٌل َيْخُرُج ِمْنَها َزْحًفا َفُيَقاُل َلُه: اْنَطِلْق َفاْدُخِل اْلَ
َماَن الَِّذي ُكْنَت ِفيِه؟ َفَيُقوُل: َنَعْم. َفُيَقاُل  َفَيِجُد النَّا�َس َقْد اأََخُذوا اْلََناِزَل، َفُيَقاُل َلُه اأََتْذُكُر الزَّ
ْنَيا، َقاَل: َفَيُقوُل: اأََت�ْشَخُر  َعاِف الدُّ نَّْيَت َوَع�َشَرُة اأَ�شْ . َفَيَتَمنَّى، َفُيَقاُل َلُه: َلَك الَِّذي َتَ نَّ َلُه:َتَ

ِبي َواأَْنَت اْلَِلُك« َقاَل: َفلََقْد َراأَْيُت َر�ُشوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص �َشِحَك َحتَّى َبَدْت َنَواِجُذُه )١(. 

�شبب �شحك النبي ملسو هيلع هللا ىلص هو: ●

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

نشاط)نشاط)٢٢((:

)١( اأخرجه م�شلم ) ١86(. 

68      ومن �شفات عباد الرحمن ما ذكره اهلل تعالى بقوله: ﴿

﴾ اأي اأنهم اليدعون مع اهلل اإلًها اآخر، فهم مخل�شون في دعائهم هلل تعالى، وال يقتلون النف�س
﴾ ال يفـعــلون التي حرم اهلل قتلها اال بما يحل قتلها به من خالل حكم �شرعي من ال�شلطة الق�شائية، ﴿

﴾ ومن يفعل �شيًئا من هذه الكبائر َيْلَق في االآخرة عقاًبا. الـزنـا وال يقتربون من مواطنه ﴿

﴾ ذلياًل حقيًرا )والوعيد بالخلود لمن قتل النف�س ﴿     69
المع�شومة معتقًدا حلَّها، اأو لمن اأ�شرك باهلل(.  

﴾ فاأولئك يمحو اهلل عنهم ﴿    70
�شيئاتهم ويجعل مكانها ح�شنات؛ ب�شبب توبتهم وندمهم، وذلك اأنهم كلما تذكروا ما م�شى ندموا وا�شتغفروا، 

.﴾ فيبدل اهلل �شيئاتهم ح�شنات ﴿

﴾ من ندم على ذنبه، وظهر اأثر ذلك في اإقباله على الطاعة ﴿     7١
واجتنابه المع�شية، فاإنه هو التائب حقا، وهو الذي يقبل اهلل توبته، ويكفر ذنوبه. 

الآية

الآية

الآية

الآية
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آثار سلوكيةآثار سلوكية

)5( ا�ستنبط من الآيات ما يجب اأن يتجنبه عباد الرحمن.
)6( ما اجلزاء املرتتب على �سدق التوبة؟

)7( بنيِّ معنى قوله تعالى: ﴿                                                        ﴾
)8( �سع عالمة )( اأمام العبارة ال�سحيحة وعالمة )( اأمام العبارة

      اخلطاأ:
 )اأ(  من �سفات عباد الرحمن اأنهم ل يقتلون النف�س التي حرم اهلل )     (.    
     )ب( ي�ساعف العذاب يوم القيامة ملن يفعل الكبائر               )      (.
)ج( التوبة ال�سادقة متحو الذنوب اإل الكبائر               )      (.
)د( من عالمات �سدق التوبة العمل ال�سالح بعدها              )      (.

)١( اأكمل ما ياأتي: من �سفات عباد الرحمن يف:

)اأ( امل�سي  ....................................................................

)ب( رد الأذى  ...............................................................

)ج( الإنفاق  .................................................................

﴾؟ )٢( ما معنى قوله تعالى:﴿

)٣( بنيِّ معاين الكلمات الآتية: )غراًما - يقرتوا - قواًما(.

د �سفات عباد الرحمن املذكورة يف اآيات هذا الدر�س.  )٤( عدِّ

● اأتجنب ما نهى اهلل عنه حتى ل اأقع في عذابه.

اأتدبر �سفات عباد الرحمن واجتهد في الت�ساف بها. ●

اأدعو ربي اأن ي�سرف عني عذاب جهنم. ●

أنھم یمشون متواضعین بسكینة ووقار ال متكبرین وال متموتین

متوسطین بین اإلشراف والتقتیر

إذا تعدى علیھم السفھاء لم یقابلوھم إال بالطیب من القول

ھم الذین یكثرون من صالة اللیل مخلصین فیھا
لربھم؛ متذللین لھ بالسجود والقیام

ً ج۳: غراماً: مالزم لصاحبھ - یقتروا: یضقوا في النفقة - قواماً: وسطا

ن ج٤: انھم یمشون متواضعین بسكیّنة ووقار، ال متكبرین وال متماوتی
ول أنھم إذا تعدى علیھم السفھاء بالسب والتعییر لم یقابلوُھم إال بالطیب من الق

ن یقومون اللیل ویجتھدون في التعبد � بالنوافل فضالً عن الفرائض وھذا ھو اإلحسا
ذاب یخافون ربھم ویدعونھ أن یصرف عنھم الع

إذا أنفقوا من أموالھم على أنفسھم أو أسرھم؛ توسطوا بین اإلسراف والتقتیر

الشرك با� - قتل النفس التى حرم هللا 
إال بالحق - الزنا

ج٦: یمحو هللا عنھم سیئاتھم ویجعل مكانھا حسنات

ج۷:  أي ال یقتل النفس إال بالحق الموجب للقتل وحقھا أن ال تقتل إال بكفر 
بعد إسالم؛ او زنا بعد إحصان؛ أو قود نفس وإن كانت كافرة لم یتقّدم كفرھا 

إسالم؛ فان ال یكون تقدم قتلھا لھا عھد وامان
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قال تعالى:

موضوع اآليات موضوع اآليات 

عباد الرحمن وجزاوؤهم عند اهلل.

الدرس السادس
تفسير اآليات من ) تفسير اآليات من ) ٧٢٧٢ -  - ٧٧٧٧((

من سورة الفرقانمن سورة الفرقان

تمهيدتمهيد

جعل اهلل تعالى اجلنة لعباده الصاحلني، وبني صفاتهم التي كانوا عليها في الدنيا، وكيف 
نالوا هذا الفوز العظيم.
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معـــاني الكلمـاتمعـــاني الكلمـات

معناهاالكلمة

بالكالم القبيح وما لينفع.

عذاباً مالزماً.

والذين ل ي�سهدون بالكذب ﴾a`_^﴿ :7٢    ومن �سفات عباد الرحمن ما ذكره اهلل بقوله

﴾، واإذا مروا من غير ق�سد بالكالم القبيح والكالم الذي ل ول يح�سرون مجال�سه ﴿
وا معر�سين منكرين يتنزهون عنه، ول ير�سونه لغيرهم.  ينفع، مرُّ

اإذا ُوِعُظوا باآيات القراآن ودلئل وحدانية  ﴾ ﴿    7٣

اهلل لم يتغافلوا عنها، كاأنهم �سمٌّ لم ي�سمعوها، وُعْمٌي لم يب�سروها، بل َوَعْتها قلوبهم، وتفتَّحت لها ب�سائرهم، 

وا هلل �ساجدين مطيعين.  فخرُّ

ربنا هب لنا ِمن اأزواجنا وذريَّاتنا ما َتَقرُّ ﴾ ﴿   7٤

واجعلنا قدوة ُيقتدى بنا في الخير. ﴾ به اأعيننا، وفيه اأُْن�ُسَنا و�سرورنا، ﴿

الآية

الآية

الآية

دلت اآليات على أن من صفات عباد الرحمن أنهم:دلت اآليات على أن من صفات عباد الرحمن أنهم:

● ل ي�سهدون �سهادة الكذب، ول يح�سرون جمل�ًسا يع�سى اهلل فيه.

● يعر�سون عن اللغو ول يح�سرون جمال�سه.

● اإذا وعظوا اأو تليت عليهم اآيات اهلل قبلوها وا�ستجابوا لها مذعنني.
● يكرثون الدعاء ب�سالح اأهليهم وذرياتهم.

● اأ�سحاب ِهَمم عالية، ولذلك يدعون اهلل اأن يكونوا اأئمة يف اخلري.

تفسير اآليات تفسير اآليات 
وما ُيستفاد منها:وما ُيستفاد منها:
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وقد دلت اآليات على أن:وقد دلت اآليات على أن:

● جزاء عباد الرحمن يف الآخرة، جنات عظيمة يخلدون فيها، ول يلقون فيها اأذى اأو خوًفا.

● من اأعظم الأ�سباب لدخولهم اجلنة -كما دلت عليه الآيات- بعد رحمة اهلل، �سربهم على 

طاعة اهلل، وثباتهم على دينهم حتى ماتوا.
● اخللق اأهون �سيء على اهلل، اإذا مل يعبدوه ويت�سرعوا اإليه وحده.

اأولئك الذين ات�سفوا بال�سفات ال�سابقة من عباد الرحمن، يثابون ﴾ ﴿     75

ْون في الجنة و�َسُيلَقَّ ﴾ اأعلى منازل الجنة؛ برحمة اهلل وب�سبب �سبرهم على الطاعات، ﴿
التحية والت�سليم من المالئكة، والحياة الطيبة وال�سالمة ِمَن الآفات. 

ون فيه ومقاًما يقيمون به، ل يبغون عنها ا َيِقرُّ َح�ُسَنْت م�ستقرًّ ﴾ ﴿     76

           تحوًل.

الآية

الآية

ل يكترث ول يبالي بكم، اإذا لم تعبدوه ولم توؤمنوا به وتدعوه ﴾ ﴿      77

بتم -اأيها الكافرون - ف�سوف يكون تكذيبكم، �سبباً لعذاٍب فقد َكذَّ ﴾ وحده ﴿
يلزمكم ول ينفك عنكم، ويهلككم في الدنيا والآخرة.

الآية

نشاطنشاط:
 قارن بني �سفات املوؤمنني يف �سورة املوؤمنون و�سفات عباد الرحمن يف �سورة الفرقان من 

د ال�سفات املت�سابهة وعدد ال�سفات املختلفة.  حيث:عدِّ
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)١( اأَت�سُف ب�سفات عباد الرحمن؛ لأنال الفوز بالجنة.  

)٢( اأ�ستعين بدعاء اهلل لق�ساء حاجاتي.

)١( ا�ستدل من الآيات على كل مما ياأتي:
)اأ( تدبر القراآن الكرمي من �سفات املوؤمنني. 

)ب( همة املوؤمن عالية. 
)ج( هوان اخللق على اهلل اإذا مل يعبدوه.                    

د �سفات عباد الرحمن الواردة يف اآيات هذا الدر�س. )٢( عدِّ
)٣( اأكمل العبارات الآتية:              

)اأ( الذين ات�سفوا ب�سفات عباد الرحمن يثابون اجلنة برحمة اهلل، ثم 
.......................................................................................
)ب( يلزم الكافرين العذاب الأليم ب�سبب .................................

)ج( من �سفات عباد الرحمن اأنهم يكرثون الدعاء ب�سالح   ..............
.......................................................................................

آثار سلوكيةآثار سلوكية

أ: قال تعالى: (والذین إذا ذكروا بآیات ربھم لم یخروا علیھا صماً وعمیاناً)
ب: قال تعالى: (وجعلنا للمتقین إماماً)

ج: قال تعالى: (قل ما یعبؤا بكم ربي لوال دعاؤكم)

ج۲: ال یشھدون شھادة الكذب؛ وال یحضرون مجلساً یعصى هللا فیھ
یعرضون عن اللغو وال یحضرون مجالسھ

ن إذا وعظوا او تلیت علیھم ایات هللا قبلوھا واستجابوا لھا مذعنی
م  یكثرون الدعاء بصالح اھلیھم وذریاتھ

أصحاب ھّمم عالیة؛ ولذلك یدعون هللا أن یكونوا ائمة الخیر

صبرھم على طاعة هللا وثباتھم على دینھم حتى ماتوا
تكذیبھم

أھلیھم وذویھم
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مـالحظـ�تي
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الدرس السابع
تفسير اآليات من ) تفسير اآليات من ) ١٠٥١٠٥ -  - ١٢٢١٢٢((

من سورة الشعراءمن سورة الشعراء

تمهيدتمهيد

سورة مكية، وعدد آياتها )227(، وسميت بسورة الشعراء ألنه ذكر فيها 
الشعراء دون غيرها من السور؛ لبيان دورهم في املجتمع وأنهم قد يكونون 
قادة في اخلير والهداية، أو الشر والغواية، وافُتِتحت السورة باحلديث عن 
واخُتِتمت  پرب  ٻ   ٻ   زبٻ   تعالى:  قــال  املبني،  الــقــرآن 

أوآخرها بذكر تنزيل القرآن من رب العاملني، قال تعالى: زبگ  گ  گ  
ڳرب.

مدخلمدخل

كان الناس على التوحيد منذ هبط آدم � من اجلنة، وكان فيهم قوم 
زين  ماتوا  فلما  ونسر(،  ويعوق،  ويغوث،  صاحلون وهم )ود، وســواع، 
إبليس للناس أن يصوروا صوًرا على هيئة أولئك الصاحلني، حتى يتذكروهم 
فينشطوا للعبادة، فلما مات أولئك زين الشيطان ملن بعدهم أن يعبدوهم، 
وكانوا ُجهاال ال يعرفون ملاذا ُصّور هؤالء الصاحلون، فعبدوهم، فبعث اهلل 

نوًحا � يدعوهم إلى التوحيد، ويحذرهم من الشرك.

قال تعالى: ﴿ۇئ       ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی      ی   

ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب    مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  
ٱ   جث  مث  ىث  يث   حج  مج  مح  جخ  حخ  مخ  جس  حس   
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ        پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   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  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ        ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  

گگ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں     ں  ڻ ﴾
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معناهاالكلمة

ِفلة من النا�س. ال�سَّ

فاحكم.

اململوء بالنا�س والدواب واملتاع.

بهم جميًعا. ب بواحٍد من الر�سل فقد َكذَّ ﴾  لأنهم كذبوا ر�سولهم، ومن َكذَّ ﴿    ١٠5
الآية

ونستفيد من اآلية:ونستفيد من اآلية:

اأن من كذب بر�سول فقد كذب بجميع ر�سل اهلل  لأن دعوة الر�سل واحدة ودينهم واحد.  ●

معـــاني الكلمـاتمعـــاني الكلمـات

تفسير اآليات تفسير اآليات 
وما ُيستفاد منها:وما ُيستفاد منها:

موضوع اآليات موضوع اآليات 
حقيقة دعوة ................................... �.

اأخي الطالب/اأكمل العبارة حتى تكون مو�سوعاً منا�سباً لالآيات.

https://hulul.online/


108

﴾ فيما اأبلغكم اإياه من دين اهلل تعالى. ﴿     ١٠7

﴾ ل اأطلب منكم اأجًرا على ﴿    ١٠9

تبليغ الر�سالة بل اأجري على اهلل ربي.

﴾ فاحذروا عقاب اهلل، واأطيعوني بامتثال اأوامره، واجتناب نواهيه. ﴿   ١١٠

الآية

قك ونتبعك، والذين اتبعوك هم اأراذل النا�س واأ�سافلهم؟ ﴾ كيف ن�سِدّ ﴿     ١١١

فاأجابهم:

﴾ ل�ست مكلًفا بمعرفة اأعمالهم، اإنما ُكلفت اأن اأدعوهم اإلى الإيمان. ﴿    ١١٢

والعتبار بالإيمان ل بالح�سب والن�سب والِحرف وال�سنائع.

الآية

الآية

الآية

الآية

● اأن من يدعو اإلى اهلل ليطلب على دعوته اأجًرا من النا�س اأو جزاًء اأو �سكوًرا.

● على امل�سلم اأن يبلغ دين اهلل بكل اأمانة، فال يتكلم بغري بينة اأو يفتي بغري علم.

مايستفاد من اآليات:مايستفاد من اآليات:

﴾ األ تخ�سون اهلل بترك عبادة غيره. ﴿    ١٠6
الآية

ونستفيد من اآلية:ونستفيد من اآلية:

●  اأن امل�سلم يبداأ يف دعوته بالأهم من دين اهلل تعالى، وهو تقوى اهلل وخ�سيته وتوحيده.
.﴾ ● اأن على امل�سلم اأن يتلطف يف القول مع املدعوين ﴿

الآية
١٠8
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ِلع على ﴾ ما ح�سابهم للجزاء على اأعمالهم وبواطنهم اإل على ربي، المطَّ ﴿     ١١٣

﴾ لو كنتم ت�سعرون بذلك لما قلتم هذا الكالم. ال�سرائر ﴿

ثم اأعلن قائاًل لقومه:

﴾ تلبية لرغبتكم كي توؤمنوا بي مهما تكن حالهم. ﴿     ١١٤

١١5     ﴿   ﴾ فالمهمة التي كلفت بها هي دعوتكم واإنذاركم عذاب اهلل اإنذاًرا بيًنا.

الآية

الآية

الآية

● خطاأ املنهج القائم على احلكم على النا�س من خالل �سورهم واأج�سادهم واأموالهم واأن�سابهم.
.﴾ ●  اأن منزلة الإن�سان يف الإ�سالم بالتقوى ل بح�سبه ول ن�سبه ﴿

وهذه اآليات تفيدنا ما يأتي:وهذه اآليات تفيدنا ما يأتي:

 طلب امل�سركون من ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأن يطرد ال�سعفاء من املوؤمنني حتى يجل�سوا 

اإليه وي�ستمعوا منه. والآية التي تدل على ذلك يف �سورة: 

الكهف اآية )     ( قال تعالى: )......................................................(.

نشاطنشاط:

﴾ ١١6     لما  اأي�س قوم نوح � من اأن يترك نوح � دعوته للتوحيد هددوه ﴿

المقتولين رمًيا بالحجارة.

الآية

وهذه اآلية تبين أمرين مهمين:وهذه اآلية تبين أمرين مهمين:

اأع��داء الر�سل  ل يقابلونهم باحلجج وال��رباه��ني، لأنهم ل ي�ستطيعون ذل��ك، واإنا  اأن    ●
يلجوؤون اإلى القوة والبط�س، وهذا دليل �سعفهم و�ساللهم.

● اأن امل�سلم اإيجابيٌّ يدعو النا�س اإلى اخلري ويحب نفعهم.
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١١8      ﴿ڄ  ڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍ﴾ فاحكم بيني وبينهم حكًما

ب ر�سولك، ونجني وَمن معي من الموؤمنين مما تعذب به الكافرين.  ُتهلك به َمن جحد توحيدك وكذَّ

١١9     فا�ستجاب اهلل دعوته � فقال: ﴿ڌڎڎڈڈژ﴾ في ال�سفينة المملوءة ب�سنوف

المخلوقات التي حملها معه.

١٢٠    ﴿ڑڑکک﴾ ثم اأغرقنا بعد اإنجاء نوح ومن معه: الباقين، وهم الذين لم يوؤمنوا ِمن قومه

وا عليه الن�سيحة.  وردُّ

اإنجاء الموؤمنين واإه��الك المكذبين، َلعالمة وعبرًة اإن في نباأ نوح وما كان من   ﴾ ﴿       ١٢١

باهلل موؤمنين  الق�سة  ه��ذه  �سمعوا  الذين  اأكثر  ك��ان  وم��ا   ﴾ ﴿ بعدهم،  لمن  عظيمة 

وبر�سوله و�سرعه.

﴾ واإن ربك لهو العزيز في انتقامه ممن كفر به وخالف اأمره، الرحيم بعباده ﴿     ١٢٢

الموؤمنين.

الآية

الآية

الآية

الآية

الآية

●  لبث نوح عليه ال�سالة وال�سالم يدعو قومه مدة:

 ❍9٠٠ عام                             ❍95٠ عاًما                       ❍١٠5٠عاًما 

نشاطنشاط:

وهذه اآليات تفيد ما يأتي:وهذه اآليات تفيد ما يأتي:

اأن املوؤمن يلجاأ اإلى اهلل تعالى، ويطلب منه الن�سر. ●

● اأن العقوبات اآيات وعرب ل ينتفع بها اإل املوؤمنون.

الآية
١١7
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)٤( متى دعا نوح � على قومه؟ 

)5( اخرت الإجابة ال�سحيحة فيما ياأتي:

)اأ( ُهدد نوح � من قومه ب� )الطرد - الرجم  - ال�سجن(.

)ب( دعا نوح � ربه اأن ينجيه ومن معه من )اأهله  - اأقاربه  - املوؤمنني(.

)ج�( عّذب اهلل عز وجل قوم نوح �   ب� )ال�سيحة- الريح - الغرق(.

)6( ا�ستدل من الآيات على ما ياأتي:

)اأ( اأعداء الر�سل ل يقابلونهم باحلجج والرباهني واإنا بالقوة والبط�س.

)ب( العقوبات الإلهية فيها اآيات وعرب للمتعظني.

آثار سلوكيةآثار سلوكية
● اأدعو اإلى اهلل تعالى بالحكمة والتلطف بالقول.

● اأفعل الخير ول اأبتغي جزاءه اإل من اهلل تعالى.

●  اأقول الحق واأدعو اإليه بالحكمة ول اأخاف في اهلل لومة لئم. 

●  األتجئ اإلى اهلل في جميع اأموري.

)١( كيف زين ال�سيطان للنا�س ال�سرك باهلل؟
)٢( علِّل: كذب قوم نوح � املر�سلني مع اأنه مل ير�سل اإليهم اإل ر�سول واحد.

)٣( �سل الفائدة بالآية التي ا�ستنبطت منها من اجلدول الآتي:

الفائدة

من كذب بر�سول فقد كذب بجميع 
الر�سل

على امل�سلم اأن يبداأ بالأهم يف دعوته

الأمانة يف تبليغ الدين

خطاأ املنهج القائم على احلكم على النا�س 
من خالل مظاهرهم واأموالهم واأن�سابهم

الآية

كان الناس على التوحید من آدم حتى قبل نوح ؛ وكان فیھم رجال صالحون ( ود و 
سواع و یغوث ویعوق و نسرا )؛ لما ماتوا زین الشیطان لقومھم أن یصوروا لھم 

تماثیل لتذكیرھم یھم فینشطوا للعبادة ثم مات ھذا الجیل و جاءت أجیال جھال ال 
یعرفون سبب تصویر ھذه التماثیل فعبدوھم من دون هللا 

۳

ج۲: ألنھم كذبوا رسلھم فصاروا 
مكذبین لجمیع الرسل

عندما یأس من ھدایتھم

(قالوا لئن لم تنتھ یا نوح لتكونن من المرجومین)

(إن في ذلك آلیة وما كان أكثرھم مؤمنین)
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م��ع ق��وم��ه، ث��م ذك��ر بعدها ق�سة   � ف��ي الآي���ات ال�سابقة ذك��ر اهلل ق�سة ن��وح 
هود � مع قومه عاد، وقد كانوا في الترتيب التاريخي بعد قوم نوح، وكانوا 
ي�سكنون الأحقاف، وا�ستهروا بقوة الأج�سام و�سدة البط�س. وقد بّينت الآيات كيف 

دعاهم هود �، وتكذيبهم به، وعقوبة اهلل لهم لتكون عظة وعبرة.

موضوع اآليات موضوع اآليات 
................................... � يدعو قومه ويبين بع�س منكراتهم.

اأخي الطالب /اأكمل العبارة حتى تكون مو�سوعاً منا�سباً لالآيات.

الدرس الثامن
تفسير اآليات من ) تفسير اآليات من ) ١٢٣١٢٣ -  - ١٤٠١٤٠((

من سورة الشعراءمن سورة الشعراء

تمهيدتمهيد

ے     ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ         ﴿ تعالى:  قال 

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  
ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې    ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ  
ېئ   ېئ    ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ    ەئ  
ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی    جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  
يث    ىث   مث   جث    يت   ىت   مت   خت   حت   جت   يب    ىب    مب   خب  
ٺ   ٺ    ڀڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ      ٻ   ٱ   حج   

ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ           ٿ    ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ ﴾
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ائ

اأعطاكم واأنعم عليكم.

دين وعادة.

بين لجميع الر�سل؛ لتحاد بت قبيلة عاد ر�سولهم هوًدا � فكانوا بهذا مكذِّ ١٢٣   ﴿ڻڻڻ﴾ كذَّ

دعوة الر�سل في اأ�سولها وغايتها. 

١٢٤    ﴿ۀہہہہھھ﴾ األ تخ�سون اهلل فتخل�سوا له العبادة.

الآية

الآية

معـــاني الكلمـاتمعـــاني الكلمـات

      ضع المعنى أمام الكلمة المناسبة:ضع المعنى أمام الكلمة المناسبة:  )بناًء عالياً - ق�سوراً منيعة وح�سوناً م�سيدة - مكان مرتفع(

ونستفيد من هذه اآلية:ونستفيد من هذه اآلية:

اأن اهلل يبعث للنا�س اأنبياء منهم ولي�سوا اأجانب عنهم، ليعرفوا لغتهم وليثقوا بهم.  ●

● اأن الأنبياء  يبدوؤون الدعوة اإلى اهلل بالتوحيد.

تفسير اآليات تفسير اآليات 
وما ُيستفاد منها:وما ُيستفاد منها:

مكان مرتفع

قصور منیعة

بناء عالیاً
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﴾ حفيظ على ر�سالة اهلل، اأبلِّغها لكم كما اأمرني ربي. ﴿     ١٢5

﴾ اأي اعبدوا ربكم واأطيعوا ر�سولكم. ﴿    ١٢6

﴾ وما اأطلب على اإر�سادكم اإلى التوحيد اأيَّ نوع من اأنواع الجزاء الدنيوي ﴿    ١٢7

.﴾ ﴿

ثم بين لهم بع�س اأفعالهم المنكرة فقال:

﴾ اأتبنون بكل مكان مرتفع بناء عالًيا ت�سرفون منه فت�سخرون ِمَن ﴿      ١٢8

ين اأو الدنيا. المارة؟ وذلك عبث واإ�سراف ل يعود عليكم بفائدة في الدِّ

﴾  وتتخذون ق�سوًرا منيعة وح�سوًنا م�سيَّدة، كاأنكم تخلدون في ﴿    ١٢9

الدنيا ول تموتون.

﴾  واإذا بط�ستم باأحد من الخلق قتاًل اأو �سرًبا، فعلتم ذلك على وجه ﴿    ١٣٠

القهر والظلم.

الآية

الآية

الآية

الآية

الآية

الآية

وهذه اآليات تبين أن:وهذه اآليات تبين أن:

●  امل�سلم يبني هدفه وحقيقة دعوته للنا�س ول يخفي �سيًئا.

● املوؤمنون اإلى اهلل ل يطلبون بدعوتهم ماًل ول جاهاً ول متاعاً من النا�س.
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●  كانت ت�سكن قبيلة عاد:

 ❍ مكة                             ❍ املدينة                        ❍ الأحقاف 

وهذه اآليات تدل على أن:وهذه اآليات تدل على أن:

 ●  اهلل ا�ستخلفنا يف هذه الأموال ليبتلينا فينظر ما ن�سنع بها؟ اأجنعلها للهو والعبث؟ اأم ن�سرفها
     يف اخلري واملعروف؟

●  اتخاذ الق�سور امل�سيدة والن�سغال بها من الغفلة عن الدار الآخرة.
●  الق�سوة و�سدة البط�س والعلو على اخللق من اأفعال الظاملني.

نشاطنشاط:

﴾ واخ�سوا اهلل الذي اأعطاكم من اأنواع النعم ما ل خفاء فيه عليكم، ثم ﴿    ١٣٢

ل نعم اهلل عليهم فقال: ف�سَّ

﴾ اأعطاكم الأنعام: من الإبل والبقر والغنم، واأعطاكم الأولد. ﴿   ١٣٣

ر لكم الماء من العيون الجارية. ﴾ واأعطاكم الب�ساتين المثمرة، وفجَّ ﴿   ١٣٤

الآية

الآية

الآية

وهذه اآليات تدل على: وهذه اآليات تدل على: 

اأن من مهمات امل�سلم: التذكري بنعم اهلل على النا�س ليعرفوا ف�سل اهلل عليهم، في�سكروه ول  ●

يكفروه.
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ثم قال هود � محذًرا قومه اإن اأ�سروا على التكذيب

﴾ فاأجابوه بكبر وا�ستعالء: ﴿   ١٣5

﴾ ي�ستوي عندنا تذكيرك وتخويفك لنا وتركه، فلن ﴿   ١٣6

نوؤمن لك. وقالوا:

﴾ ما هذا الذي نحن عليه اإل دين الأولين وعاداتهم، و�سنبقى عليها ولن نغير ﴿   ١٣7

منها �سيًئا.

﴾ لن ينزل بنا عذاب كما هددتنا. ﴿   ١٣8

الآية

الآية

الآية

الآية

﴾ َلعبرة وا على  تكذيبه، فاأهلكهم اهلل بريح  باردة  �سديدة  ﴿ ﴾  فا�ستَمرُّ ﴿   ١٣9

﴾ وما كان اأكثر الذين �سمعوا ق�ستهم موؤمنين بك يا محمد. لمن بعدهم ﴿

﴾ بالموؤمنين. ١٤٠   ﴿ ﴾  الغالب  على ما يريده من  اإهالك المكذبين ﴿

الآية

الآية

وهذه اآليات تدل على:وهذه اآليات تدل على:

اأن املكذبني ياأبون اأتباع الأنبياء حمتجني بتقليد الآباء، وهذه حجة واهية فاحلق اأحق اأن يتبع. ●

وهذا يبين لنا:وهذا يبين لنا:

اأن اهلل تعالى ل يعذب قوما حتى ير�سل اإليهم ر�سوًل ياأمرهم بتوحيد اهلل وطاعته. ●
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آثار سلوكيةآثار سلوكية
)١( اأتفكر بنعم اهلل تعالى واأ�سكره عليها.

)٢( اأترك الإ�سراف في الأكل والملب�س، لأن اهلل ل يحب الم�سرفين. 

● العقوبة التي اأنزلها اهلل بقوم عاد هي:

 ❍ ال�سيحة                             ❍ الريح                        ❍ الغرق

نشاطنشاط:

)١( تاأمل الآيات ال�سابقة وا�ستخرج اأبرز �سفتني لقبيلة عاد.
)٢( ا�ستنبط  فائدة من الآيات الآتية:

)٣(  ما وجه دللة الآية ﴿                                    ﴾ على النهي عن العبث 
والإ�سراف؟

الفائدةالآية

﴿﴿
﴿﴿

﴿﴿

)٤( ما الأ�سلوب الذي فعله هود � ليبني لقومه ف�سل اهلل عليهم؟ 

 )5( ما املراد بقول قوم هود �: ﴿                               ﴾؟

)6( ا�ستدل من الآيات اأن الأنبياء يقدمون الن�سح لقومهم مع الإ�سفاق عليهم.

العبث واإلسراف في البناء - القسوة والظلم وشدة البطش

یبعث هللا للناس أنبیاء منھم

القسوة وشدة البطش من أفعال الظالمین
حفظ هللا الرسالة وتبلیغھا من الرسل للناس عامة

بناء األبنیة والمرتفحات فى كل مكان فقط 
للسخریة من المارة وفي ذلك عبث كبیرة إسراف 

ذكرھم بنعم هللا علیھم لیعرفوا ال یعود علیھم بفائدة في الدین أو الدنیا
فضل هللا علیھم

الذي نحن علیھ دین األولین

(إني أخاف علیكم عذاب یوم عظیم)
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الدرس التاسع
تفسير اآليات من ) تفسير اآليات من ) ١٦٠١٦٠ -  - ١٧٥١٧٥((

من سورة الشعراءمن سورة الشعراء

قال تعالى: ﴿     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  ڤڤ  ڤ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ     ڦ   ڦ   ڦ         ڦ  
ژ       ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ    ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ  
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  
ۇ        ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھھ   ہ    ہ   ہ  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ  ۅ ﴾

تمهيدتمهيد

ملا عزم إبراهيم  على الهجرة إلى األرض املباركة بعد تكذيب قومه له، هاجر 
معه لوط ، فأرسله اهلل إلى قرى سدوم شرقي بيت املقدس، ليدعوهم إلى اهلل 
وكانوا مع كفرهم يأتون الذكران من العاملني، ولم يسبقهم أحد إلى هذا العمل 
القبيح، ويقطعون السبيل ويأتون في ناديهم املنكر، فدعاهم لوط  وصبر 

عليهم لكنهم كذبوه وهموا بطرده، فأنزل اهلل بهم عذاًبا أليًما.
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متجاوزون ما اأباحه اهلل لكم من احلالل اإلى احلرام.

معـــاني الكلمـاتمعـــاني الكلمـات

موضوع اآليات موضوع اآليات 
   دعوة ..................... � لقومه.

اأخي الطالب/ اأكمل مو�سوع الآيات. 

؛ لأنهم لما كذبوا ر�سولهم كانوا بهذا مكذبين ل�سائر ر�سل اهلل  ﴾  ﴿    ١6٠

فدين الأنبياء ودعوتهم واحدة.

﴾ األ تخ�سون عذاب اهلل. ﴿   ١6١

حفيظ على تبليغ ر�سالته اإليكم. ﴾ ﴿   ١6٢

﴾ ل اأطلب منكم اأجًرا على الدعوة اأيَّ اأجر،﴿ ﴾ ﴿   ١6٤

الآية

الآية

الآية

الآية

تفسير اآليات تفسير اآليات 
وما ُيستفاد منها:وما ُيستفاد منها:

.

الكلمة
      صل الكلمة بمعناها المناسب:صل الكلمة بمعناها المناسب:

معناها
الباقني يف العذاب

َقُبَح
ا �سديًدا املبغ�سني له بغ�سً

لوط

۳
۱

۲
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ا فقال:  ثم ذكرهم ب�ضناعة ما يفعلون, وهو نكاح الرجال بع�ضهم بع�ضً

خلقهن اللواتي  الن�ضاء  تتركون  و  ﴾  ﴿   165

متجاوزون ﴾ اهلل لكم ل�ضتمتاعكم )بالزواج منهن زوجاً �ضرعياً(, وبقاء ن�ضلكم الإن�ضاني ﴿

ما اأباحه اهلل لكم من الحالل اإلى الحرام. 

الآية

وهذه اآليات تبين أن:وهذه اآليات تبين أن:

●  من اأقبح املنكرات: فعل الفاح�ضة التي حرمها اهلل يف كل ال�ضرائع, واإذا كانت مع الذكور ازداد 
فح�ضها وعظمت عقوبتها. 

● فعل قوم لوط خمالف للفطرة, ويوؤدي اإلى هجر الن�ضاء, وهذا ظلم عظيم لهن, كما يوؤدي اإلى 

فناء بني اآدم, ويت�ضبب يف الأمرا�ض الفتاكة.

وهذه اآلية تبين لنا أمورًا:وهذه اآلية تبين لنا أمورًا:

●  اأن �ضاحب الباطل ل يقارع احلجة باحلجة. 
ا. ● اأن الإن�ضان اإذا تعود فعل ال�ضوء, فاإنه ي�ضت�ضيغه وينكر ما عداه ولو كان حقًّ

لما وعظ لوط � قومه اأجابوه باأ�ضواأ جواب واأقبــح رد: 

لئن لم تترك يا لوط َنْهَينا عن اإتيان الذكور وتقبيِح ﴾ ﴿    167
فعله لنطردنك من بالدنا. فاأجابهم:

ا �ضديًدا. من المبغ�ضين له بغ�ضً ﴾ وهو فعل الفاح�ضة بالذكور﴿ ﴾ ﴿   168

الآية

الآية
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ثم دعا لوط ربه حينما يئ�س من ا�ستجابتهم له قائاًل:

اأنقذني واأنقذ اأهلي مما يعمله قومي ِمن هذه المع�سية القبيحة، وِمن ﴾ ﴿   ١69

عقوبتك التي �ست�سيبهم. فا�ستجاب اهلل دعاءه فقال: 

اأهل بيته والم�ستجيبين لدعوته اأجمعين. ﴾ ﴿   ١7٠

وهي امراأته، لم ت�ساركهم في الإيمان، فكانت من الباقين في العذاب والهالك. ﴾ ﴿   ١7١

الآية

الآية

الآية

وهذه اآليات تبين أن:وهذه اآليات تبين أن:

●  اهلل يجيب دعوة الداعي وين�سر املظلوم. 
.)١( ﴾ ● الهداية بيد اهلل تعالى ﴿

فَقُبَح ﴾ واأنزلنا عليهم حجارة من ال�سماء كالمطر اأهلكتهم، ﴿ ﴾ ﴿    ١7٣

مطُر من اأنذرهم ر�سلهم ولم ي�ستجيبوا لهم؛ فقد اأُنزل بهم اأ�سدُّ اأنواع الهالك والتدمير.

وما كان يا محمد اأكثر ﴾ َلعبرة وموعظة يتعظ بها المكذبون ﴿ ﴾ ﴿   ١7٤

الذين �سمعوا ق�ستهم بموؤمنين بك.

بعباده الموؤمنين. ﴾ الغالب الذي يقهر المكذبين ﴿ ﴾ ﴿   ١75

الآية

الآية

الآية

)١( �سورة الق�س�س الآية )56(.
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)١( القمر اآية )٣7(.         )٢( هود اآية )8٢(.         )٣( هود اآية )8٢(.         )٤( �سورة الحاقة اآية )9(.122

وهذه اآليات تبين أمرين مهمين:وهذه اآليات تبين أمرين مهمين:

﴿ اأعينهم  العقوبات لعظم جرمهم حيث طم�س اهلل  اأبلغ  اأن عقوبة قوم لوط من   ●
 ﴾ )١(، ثم نزل جربيل فاقتلع ُقراهم من الأر�س، ثم اأهوى بها اإلى الأر�س

﴾ )٢(، ثم اأمطرهم اهلل باحلجارة فقال  ﴿ 
.)٣( ﴾    ﴿

�سميت ُقرىقوم لوط � يف القراآن املوؤتفكات قال اهلل: ﴿

)٤(. وال�سبب: ﴾

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

نشاطنشاط:

)١( اأحفُظ جوارحي من فح�س القول والعمل.آثار سلوكيةآثار سلوكية

)٢( اأحر�س على محبة الخير لالآخرين وتقديم العون لهم.

ألنھا انفتكت بھم، أي انقلبت
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)٤( �سل العبارة ال�سحيحة يف العمود )اأ( مع ما ينا�سبها من العمود )ب(.

)5( علِّل:
)اأ( جّنى اهلل تعالى لوطاً � واأهله اإل امراأته.

)ب( عقوبة قوم لوط � من اأبلغ العقوبات.

)اأ(

عذاب قوم نوح

عذاب قوم لوط

عذاب قوم عاد

عذاب قوم ثمود

)ب(

ال�سيحة.

الغرق.

ُمٍطـروا باحلجارة.

الريح.

)١( اخرت الإجابة ال�سحيحة مما ياأتي:
)اأ( �سكن قوم لوط � يف ) ال�سام �� م�سر �� اليمن (.

)ب( اأول ما دعا لوط � قومه اإلى )ترك الفواح�س �� فعل الطاعات �� التوحيد(.
)ج( اأقبح ما كان يفعل قوم لوط � بعد كفرهم باهلل ) الزنا �� فعل قوم لوط ��

�سفك الدماء (.
)٢( ما الآثار املرتتبة على فعل قوم لوط �؟

)٣( بنيِّ معاين الكلمات الآتية:
        ) تذرون  ��  عادون (.

ھجر النساء - فناء بني آدم - األمراض الفتاكة 
- مخالفة الفطرة

رام عادون: متجاوزون ما أباحھ هللا لكم من الحالل إلى الح
تذرون: تتركون

۱
۲
۳

٤

ألنھا لم تشاركھم في االیمان فكانت من الباقین 
في العذاب والھالك

ذلك لعظم جرمھم
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موضوع اآليات موضوع اآليات 
دعوة ................. � لقومه.

اأخي الطالب/ اأكمل مو�سوع الآيات. 

الدرس العاشر
تفسير اآليات من ) تفسير اآليات من ) ١٧٦١٧٦ -  - ١٩١١٩١((

من سورة الشعراءمن سورة الشعراء

ُذك��روا  � في المكان وال��زم��ان، ولهذا  ق��وم مدين قريبون من ق��وم ل��وط 
بعدهم، وكانوا م�سهورين بتطفيف المكاييل والموازين، وقد بعث اهلل لهم نبيا 
باأنه  واتهموه  � فوعظهم وذكرهم، ولكنهم عاندوا  �سعيب  اأنف�سهم وهو  من 

م�سحور، وطلبوا منه اأن ياأتيهم بالعذاب، فاأحل اهلل بهم باأ�سه.

تمهيدتمهيد

قال تعالى: ﴿ۅ  ۉ     ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  

ەئ  وئ     وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ىئ  ىئىئ  ی  
جت   يب   ىب   مب   خب   حب     جب   يئ   مئ     حئ    جئ   ی   ی       ی  
حت  خت   مت   ىت  يت  جث  مث  ىث    يث  حج  مج      جح  
ڀ   ڀ   پ    پ      پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   مح   
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ     ٺ   ڀ   ڀ  
ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ       
ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ   ڍ      ڌ  ڌ  

ڎڎ  ڈ  ڈ       ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک     ک   گ ﴾

شعیب
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معناهاالكلمة

اأ�سحاب ال�سجرة اأو ال�سجر امللتف.

بامليزان.

الأمم.

من اأ�سابهم �سحر �سديد فذهب بعقولهم.

قطعًا من العذاب.

�سحابة اأظلتهم.

معـــاني الكلمـاتمعـــاني الكلمـات

﴾ اأ�سحاب الب�ساتين الملتفة اأ�سجارها وهم اأ�سحاب مدين. ﴿     ١76

﴾ األ تخ�سون عقاب اهلل على  �سرككم  ومعا�سيكم. ﴿     ١77

﴾ حفيظ على ما اأوحى اهلل به اإليَّ من الر�سالة.  ﴿     ١78

﴾ فاتقوا اهلل بامتثال اأوامره واجتناب نواهيه، واأطيعوني فيما اآمركم به، وفيما  ﴿     ١79
اأنهاكم عنه .

﴾ وما اأطلب منكم على دعائي لكم  اإلى الإيمان باهلل اأيَّ جزاء  ﴿ ﴿    ١8٠

.﴾

الآية

الآية

الآية

الآية

الآية

تفسير اآليات تفسير اآليات 
وما ُيستفاد منها:وما ُيستفاد منها:

https://hulul.online/


126

 ثم قال لهم محذرا من التطفيف  في المكاييل والموازين، فقد كانوا يفعلون هذه المع�سية القبيحة. 

وا الكيل للنا�س وافًيا لهم، ول تكونوا ممن ُيْنِق�سون النا�س ﴾ اأتمُّ ﴿   ١8١

حقوقهم.

﴾  بالميزان العدل الم�ستقيم.  ﴿   ١8٢

﴾ ول تنق�سوا النا�س �سيًئا ِمن حقوقهم في كيل اأو وزن اأو غير ذلك ﴿   ١8٣

﴾ ول تكثروا في الأر�س الف�ساد، بال�سرك، والقتل، والنهب، وتخويف النا�س، ﴿
وارتكاب المعا�سي.

الآية

الآية

الآية

وهذه اآليات تبين:وهذه اآليات تبين:

اأن التطفيف يف املكاييل واملوازين من اأعظم الظلم، واأخطر الذنوب.  ●

﴾ واحذروا عقوبة اهلل الذي خلقكم وخلق الأمم ال�سابقة عليكم. ﴿    ١8٤
الآية

إضاءة
ملا ن�سب قوم مدين اإلى عبادة الأ�سجار مل يجعل �سعيًبا اأخاهم كما 
يف هذه الآيات، لأنه لي�س اأًخا لهم يف عبادتها، وملا ن�سبهم اإلى القبيلة 
﴾ لأنه  جعله اأًخا لهم كما يف �سورة هود اآية )8٤( ﴿

من القبيلة نف�سها. 
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وتبين هذه اآلية:وتبين هذه اآلية:

 ● اأن �سّنة الأنبياء  اأن يذكروا اأممهم بتقوى اهلل، ويخوفوهم عقوبة اهلل، التي وقعت بال�سابقني

من املكذبني.

رد اأ�سحاب الأيكة على �سعيب موعظته:

﴾  ِمَن  الذين اأ�سابهم ال�سحر اإ�سابة �سديدة، فذهب بعقولهم. ﴿      ١85

﴾  وما اأنت اإل واحد مثلنا  في الب�سرية، فكيف تخت�س دوننا بالر�سالة؟ ﴿      ١86

عيه من الر�سالة. ﴾ واإن اأكبر ظننا اأنك من الكاذبين فيما تدَّ ﴿

﴾ فادع اهلل اأن ي�سقط علينا قطع عذاب من ال�سماء. ﴿     ١87

﴾ في دعوى النبوة، فاأجابهم �سعيب: ﴿

﴾ ربي اأعلم بما تعملونه ِمَن ال�سرك والمعا�سي، وبما ت�ستوجبونه من العقاب. ﴿     ١88

الآية

الآية

الآية

الآية

وهذه اآليات تفيدنا:وهذه اآليات تفيدنا:

●  اأن الكفار ي�سارعون يف اتهام الأنبياء  بالتهم الباطلة، لي�سدوا النا�س عن متابعتهم والإميان بهم. 

● ي�ستعجل الكفار بطلب العذاب، لأنهم ل يوؤمنون باهلل ول باليوم الآخر.

● رحمة الأنبياء  باأقوامهم، فلم ي�ساألوا ربهم اإيقاع العذاب بهم ملا طلبوه، بل �سربوا عليهم، 

حتى اأعذروا منهم.

● اأدب الأنبياء   مع مقام اهلل تعالى، حيث وكلوا نزول العذاب باأقوامهم اإلى اهلل وحده.

https://hulul.online/


128

﴾ فاأ�سابهم  الحر  ال�سديد، و�ساروا يبحثون عن مالذ ي�ستظلون به، ﴿     ١89

فاأظلتهم �سحابة، وجدوا لها برًدا ون�سيًما، فلما اجتمعوا تحتها، التهبت عليهم ناًرا فاأحرقتهم، فكان هالكهم 

.﴾ جميًعا ﴿

الآية

﴾  اإن في ذلك العقاب الذي نزل بهم، َلدللة وا�سحة على قدرة اهلل في موؤاخذة ﴿    ١9٠

﴾ وما كان اأكثرهم موؤمنين متعظين بذلك.  المكذبين، وعبرة لمن يعتبر، ﴿

﴾ بعباده الموؤمنين. ﴾ الغالب الذي يقهر المكذبين ﴿ ﴿    ١9١

الآية

الآية

ومن هذا يتبين:ومن هذا يتبين:

● اأن  تكذيب احلق وال�ستهزاء باأهله واإيذاءهم؛ �سبب لوقوع العقاب البليغ.

بع�س التهم التي قيلت يف حق نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص هي:  ●

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ��١�� . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢�� . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣

نشاط )نشاط )١١((:

● قارن بني ق�س�س الأنبياء التي ذكرت يف �سورة ال�سعراء من حيث: 

.) )املع�سية - العقوبة - التهم املوجهة لالأنبياء 

نشاط )نشاط )٢٢((:

مجنونكاذبساحر
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)١( من هم قوم �سعيب �؟

)٢( علِّل: 

اأ �� مل ُين�سْب �سعيب � اإلى قومه يف هذه الآيات.  

ب �� تطفيف املكيال وامليزان من اأقبح املعا�سي.  

)٣( ما اجلزاء املرتتب على من ُيطفف املكيال وامليزان؟

)٤( بنيِّ معاين الكلمات الآتية:

) الأيكة  ��  تعثوا  ��  اجلبلة (.  

آثار سلوكيةآثار سلوكية

الآية

َهُم التي قيلت ل�سعيب �؟ )5( ما التُّ
)6( ا�ستدل من الآيات على ما ياأتي:

)7( ِبَ  عّذب اهلل عز وجل قوم �سعيب �؟

املو�ضوع

توجيه التهم الباطلة لالأنبياء  لي�سد 
النا�س عنهم.

اأدب الأنبياء  مع مقام اهلل عز وجل.

تكذيب اأهل احلق وال�ستهزاء بهم �سبب 
لوقوع العذاب.

)١( ل اأبخ�س النا�س اأ�سياءهم واأفي بحقوقهم.

)٢( اأقتدي باأ�سلوب الأنبياء  في دعوتهم اإلى اهلل و�سبرهم على الأذى.

أھل مدین

ج۲: أ: لما نسب قوم مدین إلى عبادة االشجار لم یجعل شعیبا اخاھم كما في ھذه اآلیات ألنھ لیس أخا لھم في 
عبادتھم ولما نسبھم إلى القبیلة جعلھ أخا لھم في سورة ھود آیة ۸٤

ب: ألنھ من أعظم صیغ الظلم وأخطر الذنوب

الویل وھو واد في جھنم

األیكة: الشجر - تعثوا: تكثروا - الجبلة: األمم

أنھ مسحور وأنھ كاذب في دعوى النبوة

(قالوا إنما أنت من المسحرین)

(قال ربي اعلم بما تعملون)

(فكذبوه فأخذھم عذاب یوم الظلة أنھ كان عذاب یوم عظیم)

أصابھم الحر الشدید فأظلتھم سحابة فلما اجتمعوا تحتھا التھبت 
علیھم ناراً فأحرقتھم
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﴿قال تعالى:

﴾

موضوع اآليات موضوع اآليات 
اأخي الطالب/ رتب الكلمات الآتية حتى تكون مو�سوًعا منا�سًبا لالآيات. 

)من عند اهلل وموقف �� القراآن منزل �� الكفار منه( 
...................................................................

الدرس الحادي عشر
تفسير اآليات من ) تفسير اآليات من ) ١٩٢١٩٢ -  - ٢١٢٢١٢((

من سورة الشعراءمن سورة الشعراء

تمهيدتمهيد

جعل اهلل لكل نبي معجزة تدل على صدقه، وكانت معجزة نبينا �، هي هذا 
القرآن الكرمي الذي لم ُينّزل اهلل على اخلالئق كتاًبا أعظم منه، ولذا حتدى اخللق 
كلهم أن يأتوا مبثله، أو بعشر سور من مثله، أو بسورة، أو بحديث مثله، فلم 
يستطيعوا مع أنه نزل على أمراء البيان وملوك البالغة وهم العرب، فدل عجزهم 

على أنه من عند اهلل، وهناك دالئل أخرى بّينتها اآليات فلنصغ لها.

القرآن منزل من عند هللا وموقف الكفار منھ
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معـــاني الكلمـاتمعـــاني الكلمـات

بين اهلل تعالى لنا حقيقة هذا القراآن، الذي نزلت فيه هذه الق�س�س العظيمة بقوله:

﴾ منزل من عند اهلل رب الخلق كلهم. ﴿    ١9٢

﴾ وهو جبريل �. ﴿    ١9٣

فون ﴾ لتكون ِمن ر�سل اهلل الذين يخوِّ ﴾ فتاله عليك حتى وعيته بقلبك ﴿ ﴿    ١9٤

قومهم عقاب اهلل.

﴾ نزل به جبريل عليك بلغة عربية وا�سحة، مبيَِّنًة ما يحتاجونه ل�سالح ﴿    ١95

 معا�سهم ومعادهم. 

الآية

الآية

الآية

الآية

ومن هذا يتبين:ومن هذا يتبين:

له على ر�سوله ملسو هيلع هللا ىلص ليكون هداية للخلق، وحتذيًرا من العذاب. ●  اأن القراآن كالم اهلل، َنزَّ
●  �ُسمي جربيل بالروح، لأنه ينزل بالوحي الذي هو غذاء الأرواح.

يدعوهم  من  ل�سان  يعرف  اأن  امل�سلم  فعلى  لهم،  ليبني  قومه  بل�سان  اإل  ا  نبيًّ اهلل  بعث  ما    ●

ليفهمهم اأمر اهلل.

معناهاالكلمة

كتب الأنبياء ال�سابقني.

الذين ليتكلمون العربية.

هلون موؤخرون. مُمْ

تفسير اآليات تفسير اآليات 
وما ُيستفاد منها:وما ُيستفاد منها:
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َقْته. دَّ َرْت به و�سَ ﴾ واإنَّ ِذْكَر هذا القراآن َلمثبٌت في كتب الأنبياء ال�سابقين، قد َب�سَّ ﴿     ١96

﴾ اأولم َيْكِف قومك الذين كذبوك ِعْلُم علماء بني اإ�سرائيل ﴿    ١97
بنبوتك، واأن ما جئت به من القراآن حق. 

الآية

الآية

وهاتان اآليتان تدالن على:وهاتان اآليتان تدالن على:

ا. ، واأن علماء اأهل الكتاب يعرفونه حقًّ ●  اأن خرب القراآن موجود يف كتب الأنبياء ال�سابقني 

ثم بين �سدة عنادهم فقال:

١98    ﴿§¨©ª«﴾ الذين ل يتكلمون بالعربية.

ا،  ١99    ﴿®¯﴾ على كفار قري�س  ِقراءة عربية �سحيحة ﴿°±³²﴾ لكفروا به اأي�سً

             وجاءوا بعذر يعتذرون به على عدم الإيمان.

٢٠٠    ﴿º¹¸ ¶µ﴾ كذلك اأدخلنا في قلوب المجرمين جحود القراآن، و�سار متمكًنا

            فيها؛ وذلك ب�سبب ظلمهم واإجرامهم.

ا هم عليه من اإنكار القراآن، حتى ٢٠١   ﴿¼½¾¿ ÂÁÀ﴾ فال �سبيل اإلى اأن يتغيروا عمَّ

            يعاينوا العذاب ال�سديد الذي ُوِعدوا به. 

٢٠٢   ﴿ÈÇÆÅÄ﴾ فينزل بهم العذاب فجاأة، وهم ل يعلمون قبل ذلك بمجيئه.

رون؛ لنتوب اإلى اهلل ِمن �سركنا، ون�ستدرك ما فاتنا؟ ٢٠٣   ﴿ÍÌËÊ﴾ هل نحن ُمْمَهلون ُموؤخَّ

الآية

الآية

الآية

الآية

الآية

الآية

وبهذا نعلم:وبهذا نعلم:

رَّ على الكفر والعناد، لن تنفع معه الدلئل والبينات مع �سدة ظهورها، ولن  ●  اأن من اأَ�سَ
يتعظ اإل بالعذاب ال�سديد، وحينئذ ل ينفعه الإميان.  
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٢٠٤     ﴿ÐÏ﴾ اأََغرَّ  هوؤلء اإمهالي،  في�ستعجلون نزولي عذابي عليهم من ال�سماء؟!

٢٠5     ﴿ÕÔÓ  Ò﴾ اأفعلمت - اأيها الر�سول - اإن َمتَّعناهم بالحياة �سنين طويلة.

٢٠6      ﴿×ÛÚÙØ﴾ وهو العذاب الذي وعدوا به.

٢٠7      ﴿ !"#$%&﴾ ما اأفادهم ول اأغنى عنهم تمتعهم بطول العمر، وطيب العي�س.

  ثم بين �سبحانه اأنه لم يهلك قرية من الأمم ال�سابقة، اإل بعد اأن ير�سل لهم ر�سول يخوفهم عذاب اهلل فقال:

٢٠8     ﴿()*+,-.﴾ اأي بالإعذار اإليهم والإنذار لهم وبعثة الر�سل اإليهم وقيام الحجة عليهم.

٢٠9    ﴿3210﴾ تذكرة لهم وتنبيًها على ما فيه نجاتهم، وما كنا ظالمين فنعذب اأمة قبل اأن نر�سل

              اإليها ر�سوًل.

الآيه

الآيه

الآيه

الآية

الآيه

الآية

وبهذا نعلم:وبهذا نعلم:

●  اأن اهلل حكم عدل ل يعذب اأحًدا حتى يقيم عليه احلجة.

ثم بين اهلل تعالى كذب الكفار في دعواهم، اأن ال�سياطين نزلت بالقراآن على محمد ملسو هيلع هللا ىلص فقال:

﴾ اأي ليقدرون على تنزيله. ﴿    ٢١٠

﴾ ل ي�سح من ال�سياطين ذلك، وما ي�ستطيعونه؛ثم بّين ال�سبب فقال: ﴿    ٢١١

﴾ قد ُحجبوا عن ا�ستماع القراآن، لأنهم ل ي�ستطيعون الو�سول اإلى ﴿   ٢١٢

ال�سماء، وُيرمون بال�سهب اإذا دنوا منها.

الآية

الآية

الآية
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بينت اآليات:بينت اآليات:

●  اأن القراآن ل ميكن اأن يكون من ِكهانة ال�سياطني، لأنه هدى ونور، وال�سياطني ل ي�سعون اإل 
اإلى  بالف�ساد والإ�سالل، ولأن ال�سياطني ل ت�ستطيع حمل القراآن واإنزاله، ول ت�ستطيع الو�سول 

اأ�سل القراآن وم�سدره؛ لأنهم معزولون عن ا�سرتاق ال�سمع.

اأَتلو كتاب اهلل ففيه هدايتي و�سعادتي.  آثار سلوكيةآثار سلوكية

الفائدة

ب�سرت الر�سل ال�سابقة بالقراآن الكرمي.

حكمة اهلل وعدله باأن ليعذب اأحًدا حتى يقيم 
عليه احلجة.

على امل�سلم معرفة ل�سان من يدعوهم ليفهمهم 
اأمر اهلل.

الآية

  )١( علِّل: 
)اأ( ت�سمية جربيل � بالروح.

)ب( ل تنفع الدلئل والبينات يف ت�سديق الكفار.
)ج( ل ميكن اأن يكون القراآن من كهانة ال�سياطني.

)٢( ا�ستنبط من الآيات خ�سائ�س القراآن الكرمي.
)٣(  ا�ستدل من الآيات على ما ياأتي:

ألنھ ینزل بالوحي الذي ھو غذاء الروح
لشدة عنادھم وألنھم عزموا على الكفر والعناد

ج: ألن القرآن الكریم ھدى ونور والشیاطین ال یسعون إال بالفساد واإلضالل

ج۲: القرآن ھدى ونور - إن القرآن یقرأه العربي واألعجمي - القرآن فیھ إصالح المعاش والمعاد

(وإنھ لفي زبر األولین)

(وما أھلكنا من قریة إال لھا منذرین)

(بلسان عربي مبین)
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﴾ تعالى:﴿ ن��زل قوله  لما  ق��ال:  اب��ن عبا�س   عن 
ع���دي«، حتى  بني  ي��ا  ف��ه��ر،  بني  »ي��ا  ي��ن��ادي:  ال�سفا، فجعل  اإل���ى  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  �سِعَد 

اجتمعوا. فجعل الرجل اإذا لم ي�ستطع اأن يخرج اأر�سل ر�سوًل لينظر ما هو! 
اأكنتم  عليكم،  تغير  اأن  ت��ري��د  ب��ال��وادي  خ��ي��اًل  اأن  اأخبرتكم  ل��و  »اأراأي���ت���م  ف��ق��ال: 
م�����س��دق��ي؟« ق���ال���وا: ن��ع��م. م��ا ج��رب��ن��ا ع��ل��ي��ك اإل ���س��دًق��ا. ق����ال: »ف���اإن���ي ن��ذي��ر لكم 
��ا ل��ك �سائر ال��ي��وم، األ��ه��ذا جمعتنا؟  بين ي��دي ع���ذاب ���س��دي��د!«. ف��ق��ال اأب���و ل��ه��ب: ت��بًّ

﴿ ت��ع��ال��ى:  ق��ول��ه  اهلل   ف���اأن���زل 

.)١( ﴾ 

قال تعالى:

)١( البخاري )٤77٠ (. 

موضوع اآليات موضوع اآليات 

البدء بدعوة الأقربين.

الدرس الثاني عشر
تفسير اآليات من ) تفسير اآليات من ) ٢١٣٢١٣ -  - ٢٢٠٢٢٠((

من سورة الشعراءمن سورة الشعراء

تمهيدتمهيد
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معناهاالكلمة

األن جانبك وكالمك توا�سعاً.

ت�سلي الليل وحدك.

معـــاني الكلمـاتمعـــاني الكلمـات

﴾ فال تعبد مع اهلل معبوًدا غيره، فينزل بك من العذاب ما ﴿    ٢١٣

نزل بهوؤلء الذين عبدوا مع اهلل غيره. 

الآية

وهذا يدلنا على:وهذا يدلنا على:

، بل قال لر�سوله:  ●  اأن ال�سرك اأعظم الذنوب، واأن اهلل حذر منه العباد حتى الأنبياء 
﴿ ﴾ �سورة الزمر اآية )65(.

تفسير اآليات تفسير اآليات 
وما ُيستفاد منها:وما ُيستفاد منها:

ر من عذابنا الأقرب فالأقرب ِمن قومك. ﴾ وحذِّ ﴿    ٢١٤

﴾ واأَِلْن جانبك وكالمك توا�سًعا ورحمة لمن ظهر لك منه ﴿   ٢١5

اإجابة دعوتك.

الآية

الآية

اآمنوا دافعوا عن اإذا  اأوج��ب، ولأنهم  اأعظم و�سلتهم  البدء يف الدعوة بالأقارب، لأن حقهم   ●

      الداعي بقوة.
● وجوب لني اجلانب والتوا�سع لأهل الإميان، وحترمي التعايل عليهم.

واآليتان تدالن على:واآليتان تدالن على:
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اأ من اأعمالهم، وما هم عليه ﴾ فاإن خالفوا اأمرك ولم يتبعوك، فتبرَّ ﴿     ٢١6

من ال�سرك وال�سالل.

الآية

اأن اهلل ل يكلف امل�سلم اإل البالغ واإقامة احلجة،  فاإن رف�س النا�س القبول فليرباأ اإلى اهلل من   ●

عملهم، ول ُجناح عليه.

وهذا يدل على:وهذا يدل على:

اأذكر الآية التي تدل على التوا�سع للموؤمنني والذلة لهم.

قال اهلل تعالى يف �سورة املائدة اآية )    (. 

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

نشاطنشاط:

�ْس اأمرك اإلى اهلل العزيز الذي ل يغاَلب ول ُيْقَهر، الرحيم الذي ل يخذل ﴾ َفوِّ ﴿    ٢١7

اأولياءه وهو:

﴾ لل�سالة وحدك في جوف الليل. ﴿    ٢١8

﴾ويرى تقلُّبك مع ال�ساجدين في �سالتهم معك قائًما، وراكًعا، و�ساجًدا، وجال�ًسا، ﴿    ٢١9

﴾ بنيتك وعملك. ﴾ لتالوتك وذكرك ﴿ ﴿    ٢٢٠

الآية

الآية

الآية

الآية

(یا أیھا الذین آمنوا من یرتد منكم عن دینھ فسوف یأتي هللا یقوم یحبھم ویحبونھ أئلة على 
المؤمنین أعزة على الكافرین یجاھدون فى سبیل هللا وال یخافون لومة الئم ذلك فضل هللا 

یؤتیھ من یشاء وهللا واسع علیم)
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اإلى اهلل، ول يخاف من اأحد �سواه، وذلك ل يعار�س اأخذه  اأن على املوؤمن اأن يفو�س اأمره   ●

بالأ�سباب.

●  اأن يحر�س املوؤمن املوفق على قيام الليل ليزداد قرًبا من ربه، �سواء كان وحده اأو مع امل�سلني.

● اأن ي�ست�سعر امل�سلم مراقبة اهلل له يف كل حال.

وهذه اآليات ترشد إلى ما يأتي:وهذه اآليات ترشد إلى ما يأتي:

- اأُخل�ُس اأعمالي هلل تعالى، ول اأنظر للمخلوقين.

- اأَ�سُل رحمي، واأخ�سهم بالخير اأكثر من غيرهم، لأن حقهم اأعظم.

- اأُكثر من �سالة الليل، ليزداد قربي من ربي.

آثار سلوكيةآثار سلوكية

الفائدة

ا�ست�سعار امل�سلم مبراقبة اهلل له.

على امل�سلم البالغ واإقامة احلجة.

من اأعظم الذنوب ال�سرك باهلل.

الآية

)١( ماذا فعل النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  ملا نزل عليه قوله تعالى: ﴿                                  ﴾؟
)٢(  ِبَ  وجه اهلل عز وجل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف هذه الآيات؟

)٣(  ا�ستنبط من الآيات الأ�سلوب الأمثل يف دعوة الآخرين.
)٤(  �سل الفائدة بالآية التي تدل عليها:

بدأ في الدعوة باألقارب ألن حقھم أعظم وصلتھم واجب

ج۲: امر هللا الرسول بھدایة قومھ الى عبادتھ وان لم یؤمنوا ویستمعوا إلیھ فال یقربھم 
وال یتعامل معھم ویتبرأ منھم

أمر هللا الرسول بھدایة قومھ إلى عبادتھ 
وأن لم یؤمنوا ویستمعوا إلیھ فال یقربھم 

وال یتعامل معھم ویتبرأ منھم
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ينزل  محمًدا  اإن  قالوا:  الذين  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�سول  مكذبي  على  تعالى  اهلل  اأج��اب 
عليه �سيطان، واأنه �ساعر، فبين اهلل البيان الحقيقي، الذي ل �سك فيه ول �سبهة، 
وبّراأ  ال�سعراء،  حال  وكذلك  ال�سياطين،  عليهم  تتنزل  الذين  الأ�سخا�س  ب�سفة 

الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص منهم.

قال تعالى:

الدرس الثالث عشر
تفسير اآليات من ) تفسير اآليات من ) ٢٢١٢٢١ -  - ٢٢٧٢٢٧((

من سورة الشعراءمن سورة الشعراء

موضوع اآليات موضوع اآليات 
١. ال�سياطين تنزل على الكذابين الفجار.

٢. �سفات ال�سعراء.

تمهيدتمهيد
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      صل الكلمة بمعناها المناسب:صل الكلمة بمعناها المناسب:
معناهاالكلمة

فن من فنون الكذب.

يخو�سون.

كّذاب.

لما بين اهلل تعالى اأن ال�سياطين ل يمكن اأن تنزل بالقراآن ول ت�ستطيع ذلك، بين من تنزل عليهم ال�سياطين 

 من الكهنة و نحوهم فقال:

.﴾ ﴿    ٢٢١

اب كثير الآثام من الكهنة، حيث اإنهم يتلقون الأخبار ﴾  تتنزل ال�سياطين على كل كذَّ ﴿    ٢٢٢

من ال�سياطين التي ت�سترق ال�سمع من المالأ الأعلى.

﴾ بعدما َي�ْسَتِرُق ال�سياطين ال�سمع، يلقونه اإلى الكهان، واأكثر هوؤلء ﴿    ٢٢٣
ُدق اأحدهم في كلمة، فيزيد فيها اأكثر ِمن مئة كذبة. كاذبون، َي�سْ

الآية

الآية

الآية

ونستفيد من اآليتين:ونستفيد من اآليتين:

عون معرفة الغيب، فمن �سدقهم فقد كفر مبا اأنزل  ● اأنه ل يجوز لنا ت�سديق الكهنة الذين يدَّ
على حممد، ومن اأتاهم مل تقبل له �سالة اأربعني يوما كما دلت عليه الأحاديث.

 ● اأن م�سرتقي ال�سمع من ال�سياطني قد يخطفون كلمة من ال�سماء قبل اأن حترقهم ال�سهب، 
فيلقونها اإلى اأوليائهم من الكهنة، في�سيفون اإليها مئة كذبة.

معـــاني الكلمـاتمعـــاني الكلمـات

تفسير اآليات تفسير اآليات 
وما ُيستفاد منها:وما ُيستفاد منها:

https://hulul.online/


141

وبعد اأن نفى عن ر�سول اهلل الكهانة والأخذ من الكهان، نفى اأن يكون �ساعراً، واأن يكون القراآن �سعراً فقال:  

﴾ وال�سعراء يقوم �سعرهم على الباطل والكذب، ويجاريهم ال�سالون ﴿     ٢٢٤

الزائغون ِمن اأمثالهم.

األم تر- اأيها النبي - اأنهم يذهبون كالهائم على وجهه، يخو�سون ﴾ ﴿     ٢٢5

في كل فن ِمن فنون الكذب والزور، وتمزيق الأعرا�س، والطعن في الأن�ساب وتجريح الن�ساء العفائف.

﴾ واأنهم يقولون ما ل يفعلون، يبالغون في مدح اأهل الباطل، وينتق�سون ﴿      ٢٢6

اأهل الحق.  

الآية

الآية

الآية

وهذا اآليات تبين:وهذا اآليات تبين:

● )الفرق بني القراآن وال�سعر، والر�سول وال�ساعر(

 فال�سعراء يتبعهم الغاوون من النا�س، ور�سول اهلل يتبعه املهتدون، ومن راأى هوؤلء وهوؤلء عرف
     الفرق الكبري بينهم.

● وال�سعراء يخو�سون يف كل واٍد من اأودية القول، ور�سول اهلل ل يقول اإل حًقا.

● وال�سعراء يقولون ما ل يفعلون، ور�سول اهلل ل يقول اإل �سيًئا يفعله.

)١( اأخرجه البخاري برقم )756١(.

إضاءة

: �ساأل نا�س النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن الكهان، فقال: »اإنهم  عن عائ�سة 
لي�سوا ب�سيء«.  قالوا: يا ر�سول اهلل، فاإنهم يحدثون بال�سيء يكون 
الكلمة من احلق يخطفها اجلني،  »تلك  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  ا؟ فقال  حقًّ
اأكرث  معها  فيخلطون  الدجاجة،  كَقْرَقرة  وليه  اأذن  يف  َفُيَقرِقرها 

من مئة كذبة« )١(.
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ثم ا�صتثنى اهلل تعالى من ال�صعراء قوًما و�صفهم بقوله:

بما ال�����ص��ع��راء  اهلل  و���ص��ف  ل��م��ا   ﴾ ﴿     227

و�صفهم في الآيات ال�صابقة ا�صتثنى منهم في هذه الآية من اآمن باهلل, وعمل �صالحا, واأكثر من ذكر اهلل, وانت�صر 

اأعمالهم ال�صالحة, وتبيينا للعلوم النافعة, والحث على الأخالق الفا�صلة, ثم بين  من الظلم, ف�صار �صعرهم من 

َهِم الباطلة, فقال:  �صبحانه عاقبة الذين ظلموا اأنف�صهم بالكفر والمعا�صي, وظلموا غيرهم بغمط حقوقهم اأو بالتُّ

﴾ اأّي مرجع يرجعون اإليه؟ اإنَّه مرجع �صوء, ومنقلب �صر وهالك. ﴿

الآية

وهذه اآلية تفيدنا ما يأتي:وهذه اآلية تفيدنا ما يأتي:

● اأن العدل والإن�صاف عدم تعميم احلكم يف ال�صعراء, فن�صيئ الظن بال�صعراء ال�صاحلني.

ين, ون�صر احلق, وبيانه للنا�س.قال ر�صول اهللملسو هيلع هللا ىلص حل�صان  ●  اأن ال�صعر من و�صائل الدفاع عن الدِّ

بن ثابت: »اهُجوا قري�ًصا, فاإنه اأ�صدُّ عليها من َر�ْصِق النَّبل«, فقال ح�صان: والذي بعثك باحلق, 

لأفرينَُّهْم بل�صاين فْرَي الأدمي, فقال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »فكيف بن�صبي منهم؟« فقال: والذي بعثك 

باحلق, لأ�ُصلَّنََّك منهم كما ُت�َصلُّ ال�صعرة من العجني, قالت عائ�صة: ف�صمعُت ر�صوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول 

 حل�صان: »اإن ُروَح الُقُد�س ل يزال ُيوؤيُِّدَك ما َنافحَت عن اهلل ور�صوله«, وقالت عائ�صة: �صمعت 

ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: يقول: »َهجاُهم ح�صان, ف�َصفى وا�ْصَتفى«, قال ح�صان: َهَجْوَت حممًدا فاأجْبُت 

عنه وعنَد اهلل يف ذاَك اجَلَزاُء )1(.  

● اأن من اأ�صاء اإلى احلق اأو اخللق ب�صعره فهو ظامل, و�صيلقى جزاءه عند اهلل.

)1( اأخرجه م�صلم برقم )2٤٩٠(.
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١- ل اأتعجل في الُحكم على الآخرين.

٢- ل اأ�سدق الكهان ول الم�سعوذين ول اأذهب اإليهم.

  )١( علِّل: 
)اأ( الكهان من اأكذب النا�س.

)ب( اتهام الكفار الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص بالكهانة وال�سعر.
)ج( اأكرث ال�سعراء غاوون.

)٢( ما الفرق بني الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص وال�ساعر؟
)٣( متى يكون ال�سعر من الأعمال ال�ساحلة؟

)٤( ا�ستخرج فائدتني من قوله تعالى: ﴿                                       ﴾. 

آثار سلوكيةآثار سلوكية

أ: كذب المنجمون ولو صدقوا وھذا قول الرسول محمد صلى هللا علیھ وسلم للكھانة والعرافة وان حدث صدفة تصدیقاً لكالمھم 
فإنھ یكون كذب ومن یذھب الى العراف حتى یعرف امراً من أمور الغیب قال عنھ الرسول ال تقبل صالتھ اربعون یوما

ب: العتقادھم أن ھناك إنساناً یقوم بتعلیمھ
ج:ألنھم یقولون ما ال یفعلون وشعرھم یقوم على الكذب واألباطیل

دون ج۲: الشعراء یتبعھم الغاوون والرسول یتبعھ المھت
الشعراء یخوضون في كل واد من القول ورسول هللا ال یقول إال حقاً

ج۳:الشعر ھو أقرب وسیلة یمكن من خاللھا الوصول إلى الجمھور عام من خالل العدید من الكلمات التي 
یمكن ترددھا والشعر یكون صالحاً في حال كان یدافع عن الدین ونصر الحق وبیانھ للناس

طل  یبالغون في مدح أھل البا
ینتقصون أھل الحق 
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ثالًثا: ثالًثا: احلديثاحلديث
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الأحاديث املطلوب حفظهاالأحاديث املطلوب حفظها
ال�صفحةطرف احلديثم

1٤٨)إن املقسطني عند اهلل على منابر من نور....(1

1٧٣)مر النبي � بقبرين فقال: إنهما ليعذبان....(2

1٧٨)اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على .....( ٣

1٨1)أال أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثالثًا قالوا ....(٤

1٩1)إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان دون اآلخر..(5
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)1( أخرجه الترمذي برقم )2٠1٨(.

 الـوحـدة الأولـى الـوحـدة الأولـى
َب فيها الإ�شالم َب فيها الإ�شالماأخالق و�شلوك َرَغّ اأخالق و�شلوك َرَغّ

ألهمية األخالق ُعني اإلسالم بها وأثنى عليها، واألخالق التي تناقشها هذه الوحدة 
ملسو هيلع هللا ىلص »أقربكم مني  قال  والرفق، واحللم، واألناة، واالعتدال، ولذلك  العدل،  خلق: 

مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخالقًا«)1(.
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الدر�س الأولالدر�س الأول

فضــل العــدل والقســط كما حث عليــه اهلل تعالــى بقولــه: )    چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ( )1(، قال ابن مسعود : أجمع آية في القرآن هذه اآلية. وهذه اآلية جمعت

أصــول الشــريعة مــن حيــث إنها أمرت بثالثة أمــور، هي: العدل، واإلحســان، وإيتــاء ذي القربى، ونهت عن ثالثــة أمور، هي: 
الفحشاء، واملنكر، والبغي. وبهذه األوامر الثالثة والنواهي الثالثة، تستقيم حياة الناس في الدنيا ويفوزون في اآلخرة.

عبد اهلل بن عمروعبد اهلل بن عمرو  

هو الصحابي الجليل عبد اهلل بن عمرو بن  العاص القرشي السهمي  كان غزير العلم حمل عن 
النبي � علمًا جمًا.

)1( سورة النحل  آية: ٩٠. 
)2( أخرجه مسلم برقم: )1٨2٧(.

عن عبد اهلل بن عمرو قال: قال رسول اهلل �:
ْحَمِن َعزَّ َوَجلَّ   )إِنَّ اْلُمْقِسِطيَن ِعْنَد اهللِ َعَلى َمَناِبَر ِمْن ُنوٍر َعْن َيِميِن الرَّ

َوِكْلَتا َيَدْيِه َيِميٌن الَِّذيَن َيْعِدُلوَن ِفي ُحْكِمِهْم َوَأْهِليِهْم َوَما َوُلوا (. )2(

ُل الَعْدِل َف�شْ
تمهيدتمهيد
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معناهاالكلمة 
جمع ُمْقِسط، املُْقِسط: العادل.املقسطني

جمع منبر، واملنبر: منصة، يصعد عليها اخلطيب من إمام وغيره ليسمعه ويراه الناس.منابر

وما تولوه من مسؤوليات ووظائف.وما َولُوا

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�شــاداتـهواإر�شــاداتـه

 العدل خلق عظيم رغب فيه اإلسالم وحث عليه املسلمني.
  يحب اهلل تعالى العادلني ويكرمهم يوم القيامة فيجعلهم عن ميينه على منابر من نور جزاء عدلهم.

 العادل هو الذي يتبع أمر اهلل بوضع كل شيء في موضعه من غير زيادة أو نقص.
ا باحلاكم فقط، بل واجب على كل مسلم؛ وخاصة من تولى مسؤولية كاألب، واملعلم.  العدل ليس خاّصً

�لعدل �سبب لنت�سار �لأمن، و�سح كيف يكون ذلك.نشاط
..............................................................................................................................

  أحب العدل وأهله وأبغض الظلم وأهله.
أمتثل العدل في تعاملي مع نفسي ومع الناس.

�شلوكية �شلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

ھناك قاعدة أساسیة في المعادلة االجتماعیة ؛ فالدولة ال تحكم شعبھا إال إذا 
وفرت العدل واألمن لھ ؛ فاألمن ھو أساس التنمیة بنوعیھا الوطن واإلنسان
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التقـويـم
التقـويـم

11�س�س تتعدد صور التكرمي والثواب في اآلخرة فما نصيب العادلني منها؟

22�س�س  ما األمور التي تأخذها بعني االعتبار لتحقق العدل وتتخلص من الظلم؟

ح ذلك. 33�س�س هل العدل في التعامل مقتصر على التعامل مع املسلمني فقط؟ وضِّ

یجعلھم عن یمینھ على منابر من نور

ج۲: اتباع أمر هللا بوضع كل شيء في موضعھ من غیر زیادة أو نقص

ال ألن األصل في معاملة الناس جمیعاً والكفار
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معناهاالكلمة 
َله.زانه َزينَّه وَجمَّ
ني وهو العيب.شانه َعاَبُه من الشَّ

الدر�س الثاينالدر�س الثاين

ْفَق اَل َيُكوُن عن عائشة   عن النبي � قال: »إِنَّ الرِّ
ِفي َشْيٍء إاِلَّ َزاَنُه َواَل ُيْنَزُع ِمْن َشْيٍء إاِلَّ َشاَنُه« )1(.

كانت عائشة  بصحبة النبي � في سفر، فركبت البعير وكان فيه صعوبة فلم يتحرك من مكانه فأخذت 
؟ ومباذا أمرها؟  عائشة  تضربه وتزجره بغية أن يسير، فما كان موقف النبي � من تصرف عائشة 

ْفــق الــرِّ

الرفق: هو لني اجلانب بالقول والفعل، واألخذ باألسهل واأليسر، واالقتصاد في جميع م�شطلحاتم�شطلحات
األمور، وهو ضد العنف.

، ولدت بعد البعثة في بيت مسلم وتزوجها الرسول   هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق 
� بعد الهجرة، وكانت من أحب النساء إلى النبي � تميزت بالعلم والذكاء وقوة الحفظ، وكانت من 
أفقه الناس وأعلم الناس، حتى كان كبار الصحابة  يسألونها عن العلم، وهي أكثر الصحابيات رواية 

للحديث، توفي النبي �  في حجرتها ودفن فيها.

ع�ئ�صة بنت اأبي بكر ال�صديقع�ئ�صة بنت اأبي بكر ال�صديق  

تمهيدتمهيد

https://hulul.online/


152

   اهلل تعالى رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما ال يعطي على غيره، والرفق من األخالق الكرمية التي حثك عليها 
نبيك محمد �.

احرص على تربية نفسك على الرفق وتعويدها على اللني، ومن وسائل ذلك:  
التفكير في األمر والنظر في العواقب قبل اإلقدام على الفعل.   

تذكر فضل الرفق وآثاره.   
القيام باألعمال التي تكسب القلب الرفق واللني؛ كإطعام املسكني، واملسح على رأس اليتيم.   

عندما تتصف بالرفق وتعّود نفسك عليه فإنك حتصل على فوائد عديدة، ومنها:  
محبة اهلل تعالى، فاهلل يحب الرفق.   

حتقيق االقتداء بالنبي �.   
تتيسر لك األمور وتتذلل لك الصعاب.   

ابتعد عن العنف في التعامل ملا له من النتائج السلبية، ومنها:
بغض اهلل وبغض الناس.   

القطيعة واخلصام بني الناس.   
الندم واحلسرة، في الدنيا واآلخرة.   

 

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�شــاداتـهواإر�شــاداتـه

�كتب مع مجموعتك عن: �لأمور �لتي تحتاج �إلى �لرفق.نشاط
الرفق باألھل - الرفق بالحیوان..............................................................................................................................
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�شلوكية �شلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

  أحتلى بالرفق في تعاملي مع أهلي وأصدقائي.
  أستخدم الرفق واللني في التعامل مع املخطئ.

11�س�س  ما العالقة بني الرفق وكل من: الرحمة  - الغضب - العدل؟

22�س�س تستطيع احلصول على حاجة لك عند أخيك الصغير بالرفق وبالعنف، قارن بني 

أثر استخدامك للطريقتني على أخيك وأسرتك.

33�س�س  ما نتائج الرفق بالوالدين واإلخوان واألخوات على الطالب؟

التقـويـم
الرفق والرحمة : أن یعالج اإلنسان كل قضایاه في نفسھ وفي التقـويـم

ل  عالقاتھ مع اآلخرین باألسلوب الطیب، اللین في الكلمة وفي العم
 الرفق والغضب : الغضب ال یحقق الرفق 

 الرفق والعدل : الرفق یحقق العدل 

ج۲: في ظل الرفق أنال رضا والدي وحب أخي الصغیر ویسود المودة والرحمة بیننا
في ظل العنف یكرھني أخي الصغیر ویغضب على أبي وأمي وأصبح مكروھا 

محبة ومودة الطالب لوالدیھ واخوانھ واخواتھ واجتھاده في دروسھ
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الدر�س الثالثالدر�س الثالث

� عن عبد اهلل بن العباس   قال:  قال رسول اهلل 
لألشج أشج عبد القيس: »إِنَّ ِفيَك َخْصَلَتْيِن

َناُة« )1(. ُهَما اهللُ اْلِحْلُم َواأْلَ ُيِحبُّ

، ابن عم رسول اهلل �.  هو الصحابي اجلليل عبد اهلل بن العباس بن عبد املطلب القرشي الهاشمي 
دعا له النبي � باحلكمة مرتني)2( قال �: »اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين«)٣(. 

عبدعبد  اهللاهلل  بنبن  عبا�سعبا�س  

)1( أخرجه أخرجه مسلم:  برقم: )1٧(. 
)2( أخرجه البخاري برقم: )٧5(، والترمذي برقم: )٣٨2٤(.
)٣( أخرجه البخاري برقم: ) 1٤٣(، ومسلم برقم: )2٤٧٧(.

احِلْلُم والأناة

معناهاالكلمة 
صفتني حسنتني.خصلتني

الَعْقل، والصفح عند الغضب.احِلْلم
التثبت وعدم العجلة.األناة
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  احللم واألناة من األخالق والصفات احلميدة التي يحبها اهلل تعالى ورسوله �.
  ما أجمل أن تكون هاتان الصفتان سجية لك في تعاملك مع اآلخرين.

  بإمكانك اكتساب هذا اخللق العظيم وذلك باآلتي:
  التعود على ضبط النفس وكظم الغيظ حتى يصبح لك خلقًا )فإمنا احللم بالتحلم(.

  النظر في العواقب واآلثار وموازنة املصالح قبل اإلقدام على الفعل.

  ضبطك لنفسك وحلمك على من ظلمك أو أغضبك له ثمار كثيرة، منها: 
  محبة اهلل لك.

  محبة الناس لك وعدم نفرتهم منك.

  االستعجال - في غير طاعة اهلل - خلق مذموم لطاملا أورث صاحبه الندم.
  من أمثلة االستعجال:

  تصديق األخبار والظنون دون تثبت.
  االستجابة لداعي الغضب دون نظر وتعقل.

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�شــاداتـهواإر�شــاداتـه

�شلوكية �شلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

 أحلم على من ظلمني وأكظم غيظي.
 أتثبت في ما ينقل إليَّ وال أتعجل في احلكم على اآلخرين.
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ح ذلك. تان؟ وضِّ ١١�س�س  هل احللم واألناة صفتان مكتسبتان أم َخْلِقيَّ

٢٢�س�س متى يكون االستعجال محمودًا؟

بني  عالقة  أوجد   )١( چ چ  ٹ  ٹ  ٣٣�س�س

هذه اآلية وحديث أشج عبد القيس؟ 

؟ ٤٤�س�س  ما نتائج دعاء النبي � لعبداهلل بن عباس 

التقوميالتقومي

)1( سورة آل عمران آية: 1٣٤.

 منھا خلقي ؛ ومنھا مكتسب بالتعلم حیث أخبر النبي صلى هللا 
علیھ وسلم أن الحلم بالتحلم

إذا كان في طاعة هللا تعالى

التحلي بالصبر وكتم الغیظ والعفو على من ظلمھم 
وھكذا یكون اإلحسان الذي یحبھ هللا عز وجل فھذا 

الصبر والعفو من الحلم واألناة
صار حبر األمة وترجمان القرآن واحد رواة 
الحدیث المكثرین في الروایة عن رسول هللا
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الدر�س الّرابعالدر�س الّرابع

)1(  أخرجه النسائي برقم: )255٩(. 

 عن عبد اهلل بن عمرو  قال:
ُقوا َواْلَبُسوا ِفي َغْيِر قال رسول اهلل  �: »ُكُلوا َوَتَصدَّ

إِْسَراٍف َواَل َمِخيَلٍة«.)1(

لهما وجبة عشاء 	  فقدم  نجاحه  فرحة  لمشاركته  اثنين من زمالئه  أحمد  دعا 
تحتوي على ذبيحتين وأنواًعا من المأكوالت الشعبية والغربية والشرقية.

خالد ال يمتلك إال مئتي ريال، ورأى بعض المالبس الفخمة في أحد المعارض 	 
فأعجبته، فأراد شراءها وكانت قيمتها ألف ريال فاستدان ألجل ذلك.

هل تصرف أحمد وخالد صحيح؟ اربط ذلك بحديث عبد اهلل بن عمرو  اآلَتي:

التو�شط والعتدال

تمهيدتمهيد

معناهاالكلمة
مجاوزة احلد.  اإلسراف

التكبر.  مخيلة

https://hulul.online/


158

   التوسط واالعتدال هو هدي النبي �، فمن اقتدى بالرسول � في عبادته ولباسه وأكله وشربه ونومه ومزاحه وجميع 
شؤونه فقد سلك طريق التوسط واالعتدال.

  أمر النبي � بالتوسط واالعتدال في األمور كلها،ومن ذلك الطعام واللباس والعبادة. 
  فمن االعتدال في األكل والشرب:

  عدم صنع طعام يزيد عن احلاجة.

   من االعتدال في اللباس والزينة:
  االبتعاد عن التكبر واخليالء.

  من االعتدال في العبادة:
  االعتدال في الصدقة بإبقاء ما يغني األهل واألوالد.

  عدم الزيادة في الدين باالبتداع أو النقص بالتقصير في أداء الفرائض.

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�شــاداتـهواإر�شــاداتـه

�شلوكية �شلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

ِبًعا هدي النبي � في ذلك.   أفعل العبادة وفق منهج التوسط واالعتدال، ُمتَّ
  أجتنب اإلسراف واخليالء في الطعام واللباس والصدقة.

�كتب مع مجموعتك عن:وجه �رتباط �لمخيلة بالأكل و�للبا�ص و�ل�سدقة؟نشاط
إن اإلسراف في الملبس والمأكل یؤدي إلى الكبر والسخریة واالستھزاء باآلخرین
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التقـويـمالتقـويـم

11 اذكر مرادفًا ومضاّدًا للكلمات اآلتية:

ضدهامرادفهاالكلمة
اإلسراف

الكبر

22  ما األضرار الناجمة عن اإلسراف في:

األضرار الناجمةاملوضوعم
األكل1
اللباس2
الشرب3

االعتدالالتبذیر
التواضعالغطرسة

البدانة
التكبر

الجفاف
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الدر�س اخلام�سالدر�س اخلام�س

)1( أخرجه الترمذي، برقم: )1٩٩٠( وقال: حسن صحيح، والبخاري في األدب املفرد برقم: ) 265 (. 
)2( أخرجه الترمذي برقم )٣٨٤٠( وقال:حسن غريب.

عن أبي هريرة  قال: قالوا:
ا«.)1( َيا َرُسوَل اهلِل إِنََّك ُتَداِعُبَنا َقاَل: »إِنِّي اَل َأُقوُل إاِلَّ َحّقً

اآداب املزاح

طبيعة النفس البشرية الجد في العمل لتجويد النتائج والثمرات، وتحتاج النفس بين الحين 
واآلخر للترويح بالمزاح والدعابة التي تبعث على استئناف العمل ومتابعته بنشاط وحيوية، 
وقد سنت الشريعة اإلسالمية ضوابط وشروًطا للمزاح المباح، ستتعرف عليها في هذا الدرس.

تمهيدتمهيد

هو الصحابي الجليل عبدالرحمن بن صخر الدوسي، يكنى بأبي هريرة، يقول : كنت أرعى غنم أهلي، 
وكانت لي هرة صغيرة فكنت أضعها بالليل في شجرة، وإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها، فكنوني 

أبا هريرة.)2( أسلم سنة سبع عام خيبر.

  اأبواأبو  هريرةهريرة  الدو�شيالدو�شي
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معناهاالكلمة

ُتاِزُحنا.  تداعبنا

  من آداب املزاح بأن تكون:
  صادًقا في مزاحك فال َتْكِذب من أجل إضحاك الناس.

 مجتنبًا للسخرية واالستهزاء باآلخرين. 
  تواضع الرسول � وإدخال السرور على أصحابه  مبزاحه معهم.

  يجب جتنب الكذب ولو كان على سبيل املزاح، فقد توعد رسول اهلل � على ذلك فقال: »ويٌل 
للذي يحدث باحلديث ليضحك به القوم فيكذب، ويٌل له ويٌل له«)1(.

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�شــاداتـهواإر�شــاداتـه

)1( أخرجه أبو داود برقم )٤٩٩٠( والترمذي بلفظه برقم )2٣15(.
)2(  صححه ابن حبان برقم: )5٧٩٠(.

متاعهنشاط يبيع  � وهو  �لنبي  ،�أتاه  له ز�هر بن حر�م  يقال  �لبادية  �أهل  كان رجل من 
�إليه فلما عرف  فاحت�سنه من خلفه و�لرجل ل يب�سره فقال: �أر�سلني، من هذ�؟ فالتفت 
�أنه �لنبي  � جعل يلزق ظهره ب�سدره فقال ر�سول �لله �: »من ي�ستري هذ� �لعبد فقال 
ز�هر:  تجدني يا ر�سول �لله كا�سًد�، قال: لكنك عند �لله ل�ست بكا�سد �أو قال  �: بل 

�أنت عند �لله غال«)٢(.
ما عالقة �لق�سة بمو�سوع �لدر�ص؟
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�شلوكية �شلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

ا.   أقتدي بالنبي � في مزاحه فال أقول إال َحّقً

التقـويـمالتقـويـم

11   ما الوعيد ملن كذب في مزاحه إلضحاك اآلخرين؟

22   هات ثالثة أمثلة ملواقف فيها مخالفة للضوابط الشرعية للمزاح.

33   اذكر ثالثة من آداب املزاح.

قال رسول هللا (ویل لھ ویل لھ)

الكذب في المزاح - المزاح بالدین - 
المزاح بتبادل الشتائم بالوالدین

ذب الصدق في المزاح وتجنب الك
ن تجنب السخریة واالستھزاء باآلخری

معرفة قدر الناس
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 الـوحـدة الثانية الـوحـدة الثانية
اأخالق و�شلوك نهى عنها الإ�شالماأخالق و�شلوك نهى عنها الإ�شالم

حذر اإلسالم من سوء الخلق، وعدَّ النبي � صاحبه من األبعدين عنه منزاًل يوم القيامة 
وفي وحدة أخالق وسلوك نهى عنها اإلسالم ستتعرف على بعض األخالق المنهي عنها 
باآلخرين،  اإلضرار  الظلم،  والمجتمع، ومن هذه األخالق:  الفرد  السيئ على  وأثرها 

الغيبة والنميمة، الغضب، شهادة الزور. 

https://hulul.online/


)1( أخرجه البخاري برقم: )2452(، ومسلم برقم: )1610(  واللفظ له.164
)2( أخرجه مسلم برقم: )2578(.

)3( أخرجه الترمذي: برقم: ) 3757 (، فضائل الصحابة لإلمام أحمد:برقم:)85(.

الدر�س ال�شاد�سالدر�س ال�شاد�س

             
عن سعيد بن زيد  أن رسول اهلل  � قال: »َمْن 

َقُه اهللُ  إيَّاُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن َسْبِع َأَرِضيَن«.)1(  اْقَتَطَع ِشْبًرا ِمَن اْلَْرِض ُظْلًما َطوَّ
ْلَم ُظُلَماٌت  ْلَم َفإنَّ الظُّ عن جابر بن عبد اهلل  أن رسول اهلل � قال: »اتَُّقوا الظُّ

حَّ َأْهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم َحَمَلُهْم َعَلى َأْن َسَفُكوا ِدَماَءُهْم  ، َفإنَّ الشُّ حَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة، َواتَُّقوا الشُّ
وا َمَحاِرَمُهْم«. )2( َواْسَتَحلُّ

ْلم عاقبُة الظُّ

اّدعت امرأة على الصحابي الجليل سعيد بن زيد  أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم فقال 
سعيد: ما كنت آخذ من أرضها شيًئا بعد الذي سمعُت من رسول اهلل �، قال: وما سمعَت من رسول اهلل � 
َنًة بعد هذا، فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة َفَأْعِم بصرها  قال:..............، فقال له مروان: ال أسألك َبيِّ

واقتلها في أرضها، فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت.
ما الحديث الذي منع سعيًدا من الظلم؟ وما عاقبة الظلم في اآلخرة؟ لنقرأ الحديثين التاليين َحتَّى نتعرف على 

ذلك:

تمهيدتمهيد

هو الصحابي الجليل سعيد بن زيد بن عمرو، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة)3(، من السابقين األولين.

�صعيد بن زيد�صعيد بن زيد  �
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معناهاالكلمة
وضع الشيء في غير موضعه. الظلم
جعل طوقًا في عنقه.طوقه

البخل بأداء الحقوق والحرص على ما ليس له، وجمع المال بحله وبغير حله.   الشح 

استباحوا الحرام.استحلوا محارمهم

هو الصحابي الجليل جابر بن عبد اهلل بن  عمرو األنصاري، شهد بيعة العقبة مع السبعين وكان أصغرهم.

ج�بر بن عبد اهللج�بر بن عبد اهلل  

 الظلم خلق ذميم ومعصية كبيرة،يحذرك الرسول � منه فيخبرك عن جزاء الظالم، فمن جزائه:
 أن يكون في................ يوم القيامة.

 أن من ظلم شيئًا من األرض فإنه ُيجعل في عنقه يوم القيامة طوقًا من سبع أرضين.
 احذر أن تظلم أحداً أبداً سواًء أكان من زمالئك أم من األطفال والخدم و غيرهم، فدعوة المظلوم 

مستجابة و ليس بينها وبين اهلل حجاب.
 الظلم أنواع، منها:

)1(
 ظلمك لنفسك بتعدي حدود اهلل     

 ظلمك لغيرك من الناس، وهو أنواع كثيرة، منها:
 الظلم في الجسد، مثل: االعتداء على الغير بالضرب، أو القتل.

 الظلم في المال.
 الظلم في العرض، مثل: أن يتهمه في أخالقه أو في عفته دون بّينة. 

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�شــاداتـهواإر�شــاداتـه

)1( سورة الطالق آية )1(.  
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التقـويـم
التقـويـم

11�س�س  يقع الظلم على الضعفاء والجراء، اذكر بعض صور ذلك في المجتمع.

22�س�س بيِّن ضد الكلمتين التاليتين:

ضدهاالكلمة
الظلم  

الشح

33�س�س اذكر ثالثة أمثلة على الشح.

44�س�س ما العالقة بين الظلم والشح؟

 احذر من أسباب الظلم، ومن أعظمها الشح.
 عود نفسك على الصدقة والبذل والكرم واإلحسان لآلخرين، ومحبة الخير لهم.

 دعوة المظلوم مسلمًا كان أو كافراً مستجابة ال ترد، ففي حديث ابن عباس  أن النبي � بعث معاذاً 
إلى اليمن فقال: »اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين اهلل حجاب«.)1( 

)1(   أخرجه البخاري برقم: ) 2448(، مسلم برقم: ) 19(

�كتب مع مجموعتك عن: كيف يوؤدي �ل�سح �إلى �سفك �لدماء؟نشاط
..............................................................................................................................

أجتنب ظلم أي أحٍد من الناس طاعة هلل ورسوله �. 
أعود نفسي على اإلحسان والكرم والجود.  

�شلوكية �شلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

من خالل منع األغنیاء البخالء زكاة مالھم فیعم الفقر ویصیبھم حقد ضعاف 
النفوس من الفقراء وینشر العنف في المجتمع

أن یعتدي شخص على الخدم بالضرب أو الشتم - عدم إعطاء 
العامل أو الخادم أوقاتا للراحة

العدل
الجود

ج۳: عدم إعطاء العامل أجره - عدم إخراج الزكاة مع وجود المقدرة 
على ذلك - عدم إكرام األھل والضیوف

الحرص على الدنیا إذا اجتمع مع الشح فإنھ یجعل 
اإلنسان ال یفكر إال في نفسھ وفي ھذا المال الذي جمعھ 

وقد یضطر إلى سفك الدماء والوقوع في الحرام

https://hulul.online/


167

الدر�س ال�شابعالدر�س ال�شابع

)2( أخرجه أبو داود برقم: )3635(، والترمذي برقم: )1940(. )1( أخرجه أبو داود برقم: )2675(.                      
)3( أخرجه الحاكم:  313/3.                              )4( أخرجه أحمد: 114/1، وصححه ابن حبان: برقم )7069(.

ا َمَع َرُسوِل         عن عبد اهلل بن  مسعود  قال: ُكنَّ
َرًة َمَعَها َفْرَخاِن َفَأَخْذَنا   اهلِل � ِفي َسَفٍر َفاْنَطَلَق ِلَحاَجِتِه َفَرَأْيَنا ُحمَّ
ِبيُّ � َفَقاَل: »َمْن  َرُة َفَجَعَلْت َتْفِرُش َفَجاَء النَّ َفْرَخْيَها َفَجاَءْت اْلُحمَّ

وا َوَلَدَها إَِلْيَها«.)1( َفَجَع َهِذِه ِبَوَلِدَها؟ ُردُّ

عن أبي صرمة  أن رسول اهلل  � قال: »َمْن َضارَّ َضارَّ اهلل ِبِه َوَمْن 
َشاقَّ َشاقَّ اهلل َعَلْيِه«.)2(

الإ�شرار بالآخرين

هو الصحابي الجليل عبد اهلل بن مسعود الُهَذلي،كناه الرسول � بأبي عبدالرحمن)3(.
ــا كما ُأنـــزل فليقرأ قــراءة  ــّضً ــقــرآن َغ  كــان حــســَن الــصــوت بــالــقــرآن قــال �: »مــن أحـــبَّ أن يــقــرأ ال

ابِن ُأمِّ عبد« )4(، وكان  إذا هدأت العيون قام فُسمع له دويٌّ َكَدِويِّ النحل.

عبد اهلل بن م�صعودعبد اهلل بن م�صعود  
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هو الصحابي الجليل مالك بن قيس األنصاري، شهد بدراً وما بعدها من الغزوات مع رسول 
اهلل �.

ْرمة  � ْرمةاأبو �صِ اأبو �صِ

معناهاالكلمة
طائر صغير يشبه العصفور.  ُحّمرة
الَفْرخ: ولد الطائر.فرخان
ترفرف بجناحها.تفرش

أوصل الضرر.ضار
أوصل المشقة.شاق

دين اإلسالم دين عظيم بني على الرحمة والعدل فرحمة اإلسالم شملت المسلم والكافر، والكبير والصغير، 
والغني والفقير، والصحيح والمريض، والحي والميت، بل شملت حتى الحيوان.

ال يجوز إيذاء أحد بغير حق، ولو كان حيواًنا، فقد دخلت امرأة النار في هرة.  
صور اإلضرار والمشقة باآلخرين متنوعة منها:

  اإلضرار المالي مثل: االعتداء على الممتلكات.
  اإلضرار النفسي مثل: السخرية واالستهزاء.

  اإلضرار في العرض والسمعة مثل: القذف، الغيبة.
من وقع منه اإلضرار وألحق المشقة باآلخرين فإن اهلل يوقع به الضرر في ماله وممتلكاته ويلحق به المشقة في 

نفسه وبدنه، فالجزاء من جنس العمل، وقد يؤجل اهلل عقوبته إلى الدار اآلخرة. 

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�شــاداتـهواإر�شــاداتـه
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قارن بين �ل�سرر و�لم�سقة؟نشاط

�شلوكية �شلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

 أجتنُب اإلضرار باآلخرين وال ألحق بهم المشقة طاعة هلل ورسوله �. 
 أحِرُص على االتصاف بالرحمة مع كل أحد حتى مع الحيوان. 

11�س�س ضع عالمة  ) ( عند اإلجابة الصحيحة وعالمة ) ×× ( عند اإلجابة الخطأ مما يأتي:

)     ( أ. حبس الحيوان وجعله هدفًا للرماية يعد من التسلية المباحة.    
)     ( ب. جاء اإلسالم بحفظ عرض المسلم وماله ودمه.  
)     ( ج. صيد الحيوانات والطيور المباحة من أجل أكلها ال يجوز؛ ألن فيه تعذيًبا لها.  
)     ( د. الحيوان المؤذي ال يجوز قتله؛ ألن ذلك ينافي الرحمة.     

22�س�س الرأفة بالحيوان ورحمته قد تكون سببًا في دخول الجنة، اذكر حديثًا يدل على ذلك.

التقـويـم
التقـويـم

ن الضرر : ھو وقع األذى على اإلنسا
المشقة : ھي بذل المجھود للوصول للھدف

عن أبي ھریرة أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال بینما رجل یمشي 
بطریق اشتد علیھ العطش فوجد بئرا فنزل فیھا فشرب ثم خرج فإذا كلب 
یلھث یأكل الثّرى من العطش فقال الرجل لقد بلع ھذا الكلب من العطش 

مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فمأل خفھ ماء ثم أمسكھ بفیھ حتى رق 
فسقى الكلب فشكر هللا لھ فغفر لھ قالوا یا رسول هللا وإن لنا في ھذه 

البھائم ألجراً فقال في كل كبد رطبة أجر
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الدر�س الثامنالدر�س الثامن

هل هناك من يحب أن يأكل لحم جيفة ميتة؟ 
هل هناك من يحب أن يأخذ الناس من حسناته في اآلخرة؟
هل هناك من يحب أن يحمل سيئات اآلخرين في اآلخرة؟

إن هذا هو نتيجة عمل الذي يقع في أعراض الناس بالغيبة.

)1(  أخرجه مسلم برقم: )2589 (. 

معناهاالكلمة
ُه ذكرته بما ليس فيه من الصفات الذميمة.َبَهتَّ

عن أبي هريرة  أن رسول اهلل � قال: »َأَتْدُروَن َما
اْلِغيَبُة؟« َقاُلوا: اهللُ َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل: »ِذْكُرَك َأَخاَك ِبَما َيْكَرُه«،

ِقيَل: َأَفَرَأْيَت إِْن َكاَن ِفي َأِخي َما َأُقوُل؟ َقاَل: »إْن َكاَن ِفيِه َما َتُقوُل َفَقْد اْغَتْبَتُه
ُه«. )1( َوإْن َلْم َيُكْن ِفيِه َفَقْد َبَهتَّ

الِغـيــبــــة

تمهيدتمهيد

الغيبة: ذكر اإلنسان في َغيبته بما يكره من صفاته.م�شطلحاتم�شطلحات
النميمة: نقل كالم اآلخرين بقصد اإلفساد.
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 مع صغر حجم اللسان إال أنه من أكثر ما يسبب لصاحبه العقاب؛ وذلك لكثرة آفاته وآثامه التي منها الغيبة 
والنميمة، وقد نهى اهلل عن الغيبة ووصف المغتاب ألخيه بأبشع صورة فقال تعالى: ) 

 .) 
الغيبة من كبائر الذنوب، وهي سبب للُفْرقة والكراهية. 

تكون الغيبة بذكرك أخاك بما يكرهه سواء كان ذلك في بدنه، أو دينه، أو دنياه، أو نفسه، أو غير ذلك 
يتضاعف اإلثم إذا كان ما ذكرته ليس موجوًدا في أخيك،فتكون جمعت بين الغيبة والبهتان. 

المواضع التي تباح فيها الغيبة:
التعريف مثل: )فالن األعرج( لمن اشتهر بهذا الوصف ولم يكرهه.. 1
االستفتاء مثل أن يقول المستفتي: )لي أبناء يتكاسلون عن الصالة(.. 2
المجاهر بالفسق )كالمجاهر بشرب الخمر( فيجوز ذكره بما يجاهر به.. 3
التحذير مثل أن يقول المستشار: )ال تنكحوا فالنًا فإنه ال يصلي، سيء الخلق(.. 4
التظلم مثل أن يقول عند القاضي:  )فالن ظلمني(.. 5

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�شــاداتـهواإر�شــاداتـه

�شلوكية �شلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

 أحفظ لساني من الغيبة والبهتان لئال أقع في اإلثم. 
 أجتنب مجالس الغيبة.
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11�س�س اذكر الفْرَق َبْيَن الغيبة والبهتان.

22�س�س في المواقف اآلتية حدد ما هو من الغيبة وما ليس منها؟

ا بالطويل لشهرته بهذا الوصف وعدم كراهته له. - يدعو أحمُد صديقه َعِلّيً
ث سعداً بأعمال خاطئة يزعم أن عبداهلل فعلها وعبُداهلل منها بريء. - خالد ُيحدِّ
- سالم ينادي زميله عمر الضعيف في دراسته بالمتفوق إحراجًا له عند زمالئه. 

الشبه  ما وجه  الميت،  أخيه  يأكل لحم  يغتاب بمن  الحجرات من  تعالى في سورة  33�س�س شبه اهلل 

بينهما؟

التقـويـم
التقـويـم

الغیبة : ذكر اإلنسان في غیبتھ بم یكره بما ھو فیھ - البھتان : ذكر اإلنسان 
في غیبتھ بما یكره وھو لیس فیھ - النمیمة: نقل كالم الغیر بقصد اإلفساد

لیس غیبة
بھتان

لیس غیبة وإنما سخریة

فكما أنكم تكرھون أكل لحمھ میتاً فاقد الروح فكذلك ( فلتكرھوا ) غیبتھ 
ً وأكل لحمھ میتا
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الدر�س التا�شعالدر�س التا�شع

)1(   أخرجه البخاري برقم: ) 218 (، ومسلم برقم: )292 (.

ِبيُّ �        عن عبد اهلل بن عباس  قال: َمرَّ النَّ
ا َأَحُدُهَما َفَكاَن اَل  َباِن ِفي َكِبيٍر، َأمَّ َباِن َوَما ُيَعذَّ ِبَقْبَرْيِن َفَقاَل: »إنَُّهَما َلُيَعذَّ
ِميَمِة«، ُثمَّ َأَخَذ َجِريَدًة َرْطَبًة  ا اآْلَخُر َفَكاَن َيْمِشي ِبالنَّ َيْسَتِتُر ِمْن اْلَبْوِل َوَأمَّ

َها ِنْصَفْيِن َفَغَرَز ِفي ُكلِّ َقْبٍر َواِحَدًة، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلِل ِلَم َفَعْلَت  َفَشقَّ
ُف َعْنُهَما َما َلْم َيْيَبَسا«. )1( ُه ُيَخفِّ َهَذا؟ َقاَل: »َلَعلَّ

الــنـمـيـمـــة

الذنوب قسمان: صغائر وكبائر، وفي هذا الدرس ذكر كبيرتين من كبائر الذنوب يقع التساهل فيها.
تمهيدتمهيد

معناهاالكلمة
سبب عذابهما كبير في الذنب، يسير على من يريد التوقي منه.وما يعذبان في كبير

ال يتقي منه.ال يستتر من البول

عسيب النخل المجرد من ورقه.جريدة 

م�شطلحاتم�شطلحات
ميمة. الُبهتان: ذكر اإلنسان في َغيبته بما ليس فيه من الصفات الذَّ
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النميمة أشد اآلفات في اإلفساد والتفرقة بين األصحاب، وأسرعها في قطع أواصر المحبة.
من الكبائر التي قد يتهاون بها بعض الناس عدم  التحرز والتوقي من إصابة البول والنجاسات للجسم أو الثوب،  

فلتحرص على الطهارة والنزاهة لئال تعرض نفسك للعقاب. 
كما تحرص على تطهير نفسك من البول والنجاسات الحسية َفْلَتْسَع كذلك لتطهير لسانك من النميمة بين الناس 

واإلفساد بينهم.

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�شــاداتـهواإر�شــاداتـه

�شلوكية �شلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

 أحرص على الطهارة وأتجنب النجاسات الحسية والمعنوية. 
 أحذر من النميمة وأجتنبها.

11�س�س  في حديث ابن عباس  داللة على إثبات عذاب القبر والشفاعة، وضح ذلك.

22�س�س  ما المراد بالنميمة، وما الدليل على تحريمها؟

33�س�س  اذكر بعض اآلثار المترتبة على النميمة.

44�س�س  ما واجبك تجاه من يسعى بين الناس لإلفساد بينهم؟

التقـويـم
 الدلیل على إثبات عذاب القبر - مر النبي صلى هللا علیھ وسلم بقبرین التقـويـم

ر فقال : إنھما لیعذبان وما بعذبان في كبی
والدلیل على إثبات الشفاعة - فعل الرسول صلى هللا علیھ وسلم بشق 

الجریدة نصفین لعلھ یخفف عنھما ما لم ییبسا

النمیمة أشد األفات في اإلفساد والتفرقة بین األصحاب، 
وأسرعھا في قطع أواصر المحبة

انتشار البغضاء بین الناس - اكتساب الذنوب واآلثام

أنصحھ باالبتعاد عن ھذا التصرف ألنھ ال یرضي هللا
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الدر�س العا�شرالدر�س العا�شر

ما النتيجة إذا لم تطفأ النار؟
وكذلك يفعل الغضب.

عن سليمان بن ُصَرد  قال: »ُكْنُت َجاِلًسا َمَع
اِن َفَأَحُدُهَما اْحَمرَّ َوْجُهُه  َواْنَتَفَخْت َأْوَداُجُه، ِبيِّ � َوَرُجاَلِن َيْسَتبَّ النَّ

ْعَلُم َكِلَمًة َلْو َقاَلَها َذَهَب َعْنُه َما َيِجُد، َلْو َقاَل َأُعوُذ ِباهلِل ِمْن  ِبيُّ �  إنِّي َلَ َفَقاَل النَّ
ْيَطاِن  َذَهَب َعْنُه َما َيِجُد«.)1( الشَّ

ِديُد الَِّذي َيْمِلُك  َرَعِة، إنََّما الشَّ ِديُد ِبالصُّ عن أبي هريرة  أن رسول اهلل  � قال:»َلْيَس الشَّ
َنْفَسُه ِعْنَد اْلَغَضِب«.)2( 

)1( أخرجه البخاري برقم: ) 3382(، ومسلم برقم: )2610(.

)2( أخرجه البخاري برقم: )6114 (، ومسلم برقم: )2609(.

تمهيدتمهيد

ــب الــَغــ�شَ

هو الصحابي الجليل سليمان بن ُصَرد الخزاعي، كان اسمه في الجاهلية يساراً فسماه رسول اهلل 
� سليمان.

َرد  � َرد�صليم�ن بن �صُ �صليم�ن بن �صُ
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معناهاالكلمة
الَوْدج: ِعْرٌق في الُعُنق ينتفخ عند الغضب.أوداجه

القوي.الشديد 
الذي يغلب كل من صارعه.الصرعة

يحرص الشيطان على إغوائك وتعريضك للعقوبة من خالل إيقاعك في الذنوب والمعاصي.
ويتكلم            أعمااًل،  فيعمل  الغضب،  حال  في  عليه  دخوله  أعظمها  ومن  كثيرة،  اإلنسان  على  الشيطان  مداخل 

بكلمات وهو غضبان يندم عليها عند ذهاب الغضب عنه.
مما يترتب على األعمال واألقوال التي يعملها اإلنسان حال غضبه:

الظلم واالعتداء على اآلخرين بغير حق.
إفساد العالقات وذهاب المودة بين األقارب واألصدقاء.

الغضب خلق مذموم تستطيع التخلص منه واجتنابه بالطرق اآلتية:
سؤال اهلل تعالى أن يذهبه عنك.

االستعاذة من الشيطان الرجيم أثناء الغضب فإنه هو الذي يوقد نار الغضب.
الوضوء أثناء الغضب.

َتْغِييُر الحال أثناء الغضب، مثاًل إن كان واقفًا فليجلس.
تعويد النفس على الحلم وتذكيرها بفوائده، وتذكر مفاسد الغضب.

م ِفي تصرفاتك، وَتْنُظر في عواقب األمور، وال َتْجَعل الغضب يتالعب بك،  عندما تسيطر على غضبك، وَتتَحكَّ
فإن هذا هو االنتصار والقوة الحقيقية.

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�شــاداتـهواإر�شــاداتـه

https://hulul.online/


177

 أجتنب السباب المؤدية للغضب وأعمل العمال التي تزيله إذا غضبت. 
 أسيطر على تصرفاتي عند الغضب وال أبطش باآلخرين.

�شلوكية �شلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

11�س�س ضع عالمة  )  ( عند اإلجابة الصحيحة وعالمة ) ×× ( عند اإلجابة الخطأ مما يأتي:

الغضب خلق ال يمكن التخلص منه.                 )      (    أ. 
من طرق التخلص من الغضب االستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم.         )      ( ب. 
عندما تسيطر عليك مشاعر الغضب فهذا دليل على قوتك.                )      ( ج. 
من اآلثار التي تنتج عن الغضب ظلم اآلخرين واالعتداء عليهم.           )      (   د. 

22�س�س  مدح اهلل سبحانه وتعالى من يتحلى بالحلم وكظم الغيظ عند الغضب، فما اآلية التي تدل 

على ذلك؟

التقـويـم
التقـويـم

قال تعالى : ( والكاظمین الغیض والعافین عن الناس وهللا یحب 
المحسنین ) سورة آل عمران ۱۳٤
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الدر�س احلادي ع�شرالدر�س احلادي ع�شر

عن عمار بن ياسر قال: قد دعوت بدعوات
ُهمَّ ِبِعْلِمَك اْلَغْيَب َوُقْدَرِتَك َعَلى اْلَخْلِق سمعتهن من رسول اهلل �: »اللَّ

ُهمَّ َوَأْسَأُلَك َأْحِيِني َما َعِلْمَت اْلَحَياَة َخْيًرا ِلي َوَتَوفَِّني إَذا َعِلْمَت اْلَوَفاَة َخْيًرا ِلي اللَّ
َضا َواْلَغَضِب َوَأْسَأُلَك اْلَقْصَد َهاَدِة َوَأْسَأُلَك َكِلَمَة اْلَحقِّ ِفي الرِّ َخْشَيَتَك ِفي اْلَغْيِب َوالشَّ

َضا َبْعَد اْلَقَضاِء َة َعْيٍن اَل َتْنَقِطُع َوَأْسَأُلَك الرِّ ِفي اْلَفْقِر َواْلِغَنى َوَأْسَأُلَك َنِعيًما اَل َيْنَفُد َوَأْسَأُلَك ُقرَّ
اَء  ْوَق إَلى ِلَقاِئَك ِفي َغْيِر َضرَّ َظِر إَلى َوْجِهَك َوالشَّ َة النَّ َوَأْسَأُلَك َبْرَد اْلَعْيِش َبْعَد اْلَمْوِت َوَأْسَأُلَك َلذَّ

ا ِبِزيَنِة اإْليَماِن َواْجَعْلَنا ُهَداًة ُمْهَتدِيَن«.)1( ُهمَّ َزيِّنَّ ٍة اللَّ ٍة َواَل ِفْتَنٍة ُمِضلَّ ُمِضرَّ

)1( أخرجه النسائي برقم: ) 1305(.

جـوامــع الـدعــاء

من كرامة اهلل تعالى لرسوله محمد � أن أعطاه جوامع الكلم، وهو الهداية إلى ألفاظ قليلة إال أنها تحمل المعاني 
الجليلة العظيمة، فكانت هذه آية له �  بهر بها فصحاء العرب وُبلغاهم، ومن أمثلة ذلك حديث الدرس.

تمهيدتمهيد

هو الصحابي الجليل عمار بن ياسر  العنسي، أحد السابقين األولين شهد بدراً وبقية الغزوات مع 
رسول اهلل �.

عم�ر بن ي��صرعم�ر بن ي��صر  
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معناهاالكلمة
في السر والعالنية.في الغيب والشهادة

ال ينقضي. نعيما ال ينفد
سعادة.قرة عين

العيش الهنيء الطّيب الخالي من الَكَدر.برد العيش 
شدة ال يصبر عليها.ضراء مضرة

هداة: هادين إلى الدين، مهتدين: ثابتين على الهداية.هداة مهتدين

ُهمَّ ِبِعْلِمَك اْلَغْيَب«. الدعاء والتوسل يكون بأسماء اهلل احلسنى وصفاته الُعال كما في احلديث »اللَّ
  النهي عن متني املوت عند نزول املصائب وحلول النكبات، ويجوز أن يقول: »اللهم أحييني ماكانت احلياة 

خيًرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيًرا لي«، وقال �: »وإذا أردت فتنة في قوٍم فتوفني غير مفتون«)1(.
 املؤمن الصادق يخشى اهلل تعالى في السر والعالنية.

 األمر بالعدل وقول احلق مع كل أحد.
األمر بالتوسط واالعتدال في اإلنفاق وعدم اإلسراف فيه، قال اهلل تعالى: )ېئ  ېئ        ىئ   ىئ  ىئ  ی

ی  ی  ی  جئ  حئ(.)2(
 أن يكثر املسلم من سؤال اهلل اجلنة فهي أعظم مطلوب، وهي النعيم الذي ال ينفد.

 أن يسأل املسلم ربه السعادة احلقيقية، فهي قرة العني، وفي املراد بـ »قرة العني« ثالثة أقوال:
َبْرد دمعها؛ ألنه دليل السرور، كما أن َحرَّ الدمع دليل احلزن والغم.. 1
نوم العني؛ ألنه يكون مع ذهاب احلزن وفراغ اخلاطر من الشواغل.. 2
حصول الرضى؛ كأن العني قرَّت فيما رضيت بحصوله فلم تفارق مكانه فرًحا به.. 3

     وقرة العني تكون باألمور الدنيوية واألخروية.
 وجوب الصبر على قضاء اهلل وقدره، بل يستحب أن يكون فوق ذلك راضًيا به.

  طيب العيش ال يكون إال باإلميان والعمل الصالح، بخالف من عصاه وخالف أمره فيضيق صدره ويتكدر 
عيشه.

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�شــاداتـهواإر�شــاداتـه

)1( أخرجه الترمذي برقم: )3235( واللفظ له، وأحمد برقم: )22162(.  
)2( سورة الفرقان آية: 67.
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ْوَق إَلى  َظِر إَلى َوْجِهَك َوالشَّ َة النَّ   قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى: جمع اهلل في هذا الدعاء »َوَأْسَأُلَك َلذَّ
ٍة« بني أطيب مافي الدنيا وهو الشوق إلى لقائه، وأطيب ما في  ٍة َواَل ِفْتَنٍة ُمِضلَّ اَء ُمِضرَّ ِلَقاِئَك ِفي َغْيِر َضرَّ

اآلخرة وهو النظر إليه.
ا ِبِزيَنِة اإْلمَياِن« يشمل تزيني القلب بخصال اإلميان وشعبه كالتوكل واإلخالص ...،  ُهمَّ َزيِّنَّ   الدعاء بـ »اللَّ

وتزيني اللسان بالذكر والتسبيح والتالوة، وتزيني اجلوارح بطاعته والقيام بفرائضه.
 قول »َواْجَعْلَنا ُهَداًة ُمْهَتِديَن« يشمل ثالثة أمور: معرفة احلق، واتباعه، والدعوة إليه.

 أتصف بصفة العدل وألتزم بقول الحق في جميع أحوالي. 
 أصبر على قضاء اهلل تعالى وقدره.

 أكثر من دعاء اهلل تعالى لتحصيل المطلوبات ودفع المكروهات.

�شلوكية �شلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

11�س�س متى تكون الحياة خيًرا لإلنسان؟

22�س�س  ما حكم تمني الموت؟

33�س�س ما المراد بـ »قرة العين«؟

44�س�س ماذا يشمل الدعاء بـ »واجعلنا هداة مهتدين«؟

55�س�س بأي شيء يطيب عيش اإلنسان في الدنيا واآلخرة؟

66�س�س ماهو النعيم الذي ال ينفذ؟

التقـويـم
التقـويـم

�لر�سا نشاط في  �لحق  كلمة  »و�أ�ساألك   :� قوله  في  و�لر�سا  �لغ�سب  حال  بين  جمع  لماذ� 
الغضب یحمل صاحیھ على العدول والمیل عن الحق وقول الحق حال و�لغ�سب«؟

الغضب أمر عزیز ال یقدر علیھ إال من مّن هللا علیھ بتوفیقھ وقد أمر أمر هللا 
بالعدل قي حق كل أحد الجمع بین النقیضین یفید العموم فى كل حال فالنبى 

یسأل هللا أن یثبتھ على الحق في كل حال 

عندما یكون اإلنسان یخشى هللا في السر والعالنیة
ال یجوز

یشمل ثالثة أمور: معرفة الحق، واتباعھ، والدعوة إلیھ

ال یكون إال باإلیمان والعمل الصالح

م  ج۳: برد دمعھا؛ ألنھ دلیل السرور، كما أن حر الدمع دلیل الحزن والغ
ل  نوم العین؛ ألنھ یكون مع ذھاب الحزن وفراغ الخاطر من الشواغ

حصول الرضى ؛ كأن العین قرت فیما رضیت بحصولھ فلم تفارق مكانھ فرحا بھ
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الدر�س الثاين ع�شرالدر�س الثاين ع�شر

ُئُكْم ِبَأْكَبِر       عن أبي بكرة  قال: قال النبي �: »َأاَل أَُنبِّ
اْلَكَباِئِر؟« َثاَلًثا، َقاُلوا: َبَلى َيا َرُسوَل اهلِل، َقاَل: »اإْلْشَراُك ِباهلِل 
وِر«  ِكًئا َفَقاَل: »َأاَل َوَقْوُل الزُّ َوُعُقوُق اْلَواِلَدْيِن« َوَجَلَس َوَكاَن ُمتَّ

ُرَها َحتَّى ُقْلَنا َلْيَتُه َسَكَت«)١(. َقاَل: َفَما َزاَل ُيَكرِّ

)1( أخرجه البخاري برقم: )2654(، ومسلم برقم: )87(.

كبـائــر الـذنــوب

وقد  الصغائر،  ومنها  الكبائر  فمنها  وتختلف،  تتفاوت  ولكنها  تعالى،  اهلل  يكرهها  الذنوب  كل 
حذر النبي � من جميع الذنوب، وخص بعضها بمزيد من التحذير والتشنيع؛ لعظمها، كما في 

الحديث التالي:

تمهيدتمهيد

هو الصحابي الجليل ُنفيع بن الحارث الثقفي ، قيل له أبو بكرة؛ ألنه تدلى إلى النبي � ببكرة من 
حصن الطائف فكني أبا بكرة.

اأبو بكرةاأبو بكرة  �

معناهاالكلمة
عصيانهما، أو اإلساءة إليهما بالقول أو الفعل، أو عدم اإلحسان إليهما. عقوق الوالدين

الكذب    قول الزور 
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الدنيا أوم�شطلحاتم�شطلحات ا في  َحّدً أو رتب عليه  بلعن أو غضب،  الشرع  الكبائر:  ما توعد عليه 
عذاًبا في اآلخرة.

ــاهلل،  ب ــراك  ــ اإلشـ مــثــل:  الــتــوبــة  إال  تــكــفــرهــا  ال  ــتــي  ال الـــذنـــوب  كــبــائــر  ــن  م ــحــذرك  ي  �    حبيبك محمد 
و......................، و....................، و.......................

   خطورة شهادة الزور لذلك حذر منها رسول اهلل �.

   الزور يكون في القول بالكذب، ويكون في الشهادة على الباطل، ويكون في الفعل بتزوير األوراق النقدية 
والمستندات الرسمية ونحوها.   

   قول الزور، والشهادة عليه، والتزوير، يترتب عليها مفاسد كثيرة، منها:
      اختالط الحق بالباطل.

      ضياع الحقوق وانتشار الظلم والتعدي.

   كرر الرسول � قوله: »أال أنبئكم بأكبر  الكبائر« ثالث مرات، ليلفت سمع الحاضرين ألهمية الكالم الذي 
سيذكره.

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�شــاداتـهواإر�شــاداتـه

�كتب عن عالج م�سكلة �سهادة �لزور و�لتهاون بها.نشاط

أكل الربا الزنا عقوق الوالدین
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 أجتنب السباب المؤدية إلى اإلشراك باهلل وعقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور.
 أحرص على قول الصدق والشهادة على الحق وال أخاف في اهلل لومة الئم.

�شلوكية �شلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

11�س�س  في الحديث داللة على محبة الصحابة   للنبي �، وضح الشاهد من الحديث على ذلك.

22�س�س نفى اهلل في سورة الفرقان آية ) 72 ( عن عباد الرحمن صفة لها ارتباط بموضوع الدرس، 

فما هذه الصفة؟وما اآلية الكريمة؟
33�س�س اذكر مثااًل على شهادة الزور.

44�س�س ما مدى صحة هذه العبارات مع تصحيح الخطأ إن وجد:

       أ. يجب طاعة الوالدين في كل شيء؛ ألن هذا من البر. 
     ب. أخذ حقوق الناس أو المعاونة على ذلك بالكذب من الظلم والزور.

     ج. إذا كانت هناك مصلحة من شهادة الزور فال مانع من ذلك.

التقـويـم
التقـويـم

قولھ: (فما زال یكررھا حتى قلنا لیتھ سكت)

ج۲:  صفة الزور؛ قال تعالى : ( والذین ال یشھدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً )

 أن یشھد شخص بالكذب من أجل كتمان الشھادة وإبطال الحق

خاطئة یجب طاعة الوالدین في غیر معصیة هللا
صحیحة

خاطئة ؛ ألنھ ال بد من قول الحق

https://hulul.online/


184

مـالحظـ�تي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://hulul.online/


الوحدة الثالثةالوحدة الثالثة
َيب َيبالبعد عن موا�شع الرِّ البعد عن موا�شع الرِّ

المسلم يحذر من الوقوع في األمور القبيحة مما يخالف الخلق الحسن، وال يحب أن 
يظهر بمظهر السوء ولو كان ذلك بمجرد ظن الناس واتهامهم، لذا فهو حريص على البعد 
عن األسباب التي تسيئ إلى سمعته وتعرضه لالتهام وظن السوء، ومن ذلك عدم التعرض 

لمواطن الريب.
األجنبية،  بالمرأة  الرجل  مثل: خلوة  الريب،  مواطن  بعض  إلى  نشير  الوحدة  وفي هذه 
وتناجي االثنين دون الثالث، وموقف المسلم حينما يجد نفسه في موضع يظن به ريبة 

بأن يوضح األمر ويبينه لمن رآه ليغلق على الشيطان وساوس ظن السوء.
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معناهاالكلمة
احذروا اخللوة بالنساء غير احملارم.إياكم والدخول على النساء

هم مؤمنو أهل املدينة الذين قاموا بنصرة رسول اهلل �.األنصار
قريب الزوج  كأخيه وابن عمه ونحوهما.احلمو

الدر�س الثالث ع�شرالدر�س الثالث ع�شر

يحرص الشيطان على إغواء اإلنسان وإيقاعه في الذنوب والمعاصي، وله في ذلك طرق ومداخل، ولذا حرص 
اإلسالم على منع أسباب المعاصي والبعد عن مواضع الريب كما في الحديث التالي:

عن عقبة بن عامر أن رسول اهلل  � قال:
ْنَصاِر َساِء« َفَقاَل َرُجٌل ِمَن اْلَ ُخوَل َعَلى النِّ »ِإيَّاُكْم َوالدُّ
ْمُو اْلَْوُت«)١(.  ْمَو؟ َقاَل: »اْلَ َيا َرُسوَل اهلِل َأَفَرَأْيَت اْلَ

)1( أخرجه البخاري برقم: )5232(، ومسلم برقم: )2172(.

هو الصحابي اجلليل عقبة بن عامر اجلهني ،كان عاملًا مقرئًا، وكان من أحسن الناس صوتًا بالقرآن.

عقبة بن ع�مرعقبة بن ع�مر  

اخللوة بغري املحارم
تمهيدتمهيد
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 حترص الشريعة اإلسالمية على منع وقوع الفتنة والفساد مبنع األسباب املؤدية إليها.
 فتنة الرجل باملرأة، واملرأة بالرجل لها أسبابها التي تؤدي إليها، ومن تلك األسباب:

 اخللوة باملرأة التي ليست من محارمه.
 يحرم على الرجل الدخول على املرأة التي ليست من محارمه وهي وحدها، كما يحرم على املرأة اخللوة 

مع الرجل بدون محرم.
 خلوة الرجل باملرأة التي ليست من محارمه يترتب عليها التعرض للريبة والتهمة.

 التحذير من التساهل في دخول األقارب مثل األخ أو ابن األخ أو العم أو ابن العم على زوجة الرجل واخللوة 
بها في بيت واحد دون وجود محرم.

املنزل،  في  اخلدمة  تقدمي  على  يقومون  كمن  البيوت  دخول  منهم  يكثر  من  احلكم  في  اْلـَحْمَو  يشبه   
والسائقني.

 يشمل التحذير خلوة الرجل بأخت زوجته أو عمتها أو خالتها بدون محرم.

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�شــاداتـهواإر�شــاداتـه

مـعـاين مـعـاين 
الكلماتالكلمات

�شلوكية �شلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

 أجتنب اخللوة بالرأة التي لست محرًما لها ولو كانت زوجة أخي أو عمي.
  أحصن نفسي باالبتعاد عن السباب الؤدية للفنت والعاصي.

11�س�س  بيِّ كيف يدل الديث على أن كل أمر يوصل إلى حرام فهو حرام.

22�س�س أوجد العالقة بي هذا الديث وحديث: )أال ال يخلون رجل بامرأة إال كان ثالثهما الشيطان(.)١( 

التقـويـم
التقـويـم

)1(  أخرجه الترمذي، برقم: )2165(.

ایاكم والدخول على النساء وھي الخلوه بالنساء االجنبیات

التحذیر من االختالط لوجود فتنة وما اجتمع رجل وامرأة أال وكان 
معھم الشیطان یوسوس لھما ویوقعھما في المحظور
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الدر�س الرابع ع�شرالدر�س الرابع ع�شر

 عن صفية بنت ُحَييٍّ   قالت:
ْثُتُه ُثمَّ ُقْمُت َكاَن َرُسوُل اهلِل � ُمْعَتِكًفا، َفَأَتْيُتُه َأُزوُرُه َلْياًل َفَحدَّ

 َفاْنَقَلْبُت َفَقاَم َمِعي ِلَيْقِلَبِني، َوَكاَن َمْسَكُنَها ِفي َداِر ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد، َفَمرَّ 
ِبيُّ �: »َعَلى ِرْسِلُكَما  ِبيَّ � َأْسَرَعا، َفَقاَل النَّ ا َرَأَيا النَّ ْنَصاِر، َفَلمَّ َرُجاَلِن ِمْن اْلَ
ْيَطاَن  «، َفَقااَل: ُسْبَحاَن اهلل َيا َرُسوَل اهلِل، َقاَل: »ِإنَّ الشَّ ُة ِبْنُت ُحَييٍّ ِإنََّها َصِفيَّ
ِم َوِإنِّي َخِشيُت َأْن َيْقِذَف ِفي ُقُلوِبُكَما ُسوًءا َأْو  َيْجِري ِمْن اْلْنَساِن َمْجَرى الدَّ

َقاَل َشْيًئا«.)١(

)1( أخرجه البخاري برقم: ) 3281 (، ومسلم برقم: ) 2175 (.

ـــنِّ �ُشــوُء الـظَّ

خالد مسؤول عن املشتريات في الشركة التي يعمل بها، وأعجب مديره بحاسبه احملمول وطلب تأمينه جلميع موظفي 
الشركة، أصبح مع خالد جهازان مما أثار الريبة في نفوس بقية املوظفني، ماذا يفعل خالد إلبعاد تلك الريبة؟    

األصل حسن الظن باملسلمني، ولكن من تعرض ملواقع الريب فإن الشيطان يحرص على قذف التهمة في قلب من رآه، 
فعلى من وقع في مثل ذلك أن يبعد عن إخوانه وساوس الشيطان، بإيضاح األمر وبيانه، كما في احلديث اآلتي:

تمهيدتمهيد
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معناهاالكلمة
فرجعت.فانقلبت
ليرجعني إلى بيتي.ليقلبني

. وكان مسكنها في دار أسامة الدار التي صارت بعد ذلك ألسامة بن زيد 
ال ُتسرعا في املشي.    على ِرْسِلكما

تعجبًا مبعنى: كيف نظن السوء برسول اهلل؟!.سبحان اهلل يا رسول اهلل

م�شطلحاتم�شطلحات
االعتكاف: لزوم املسجد بنية التعبد هلل تعالى.

، تزوجها النبي � سنة سبع من الهجرة، كانت  صفية بنت حيي  بن أخطب النَِّضيريَّة أم املؤمنني 
. ومن صفاتها: الكرم. عاقلة ذات حسب وجمال ودين 

�صفية بنت ُحَييٍّ�صفية بنت ُحَييٍّ  

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�شــاداتـهواإر�شــاداتـه

  الشيطان الرجيم عدوك ويسعى للكيد لك وإيقاعك في الذنوب واملعاصي، ومن ذلك: التهمة، وظن السوء 
بإخوانك املسلمني، فكن على حذر.

  سوء الظن واالتهام بغير دليل يسبب مفاسد عديدة، منها:
  انتشار العداوة والبغضاء بني الناس. 

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

.....................................................
ن یؤدي إلى مداخل الشیطا

عدم الثقة باآلخرین
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  من وسائل وطرق إبعاد سوء الظن وإغالق بابه على الشيطان:
َيب والتهم.             االبتعاد عن مواطن الرِّ

 على من تعرض ملوطن ريبة أن يوضح األمر ملن شاهده، فإن ذلك يذهب ما يلقيه الشيطان ويبعد التهمة، 
ويسلم املشاهد من إثم سوء الظن.

�شلوكية �شلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

َيب وأبيِّ للناس حقيقة المر إذا تعرضت لوقف ريبة.   أبتعد عن مواطن الرِّ
  أحسن الظن بالسلمي وال أجعل للشيطان مجااًل لقذف الظن السيئ في نفسي.

ح ذلك.نشاط في �لحديث دللة على ح�سن تعامل �لنبي � مع �أهله، و�سِّ

11�س�س بيِّ كيف يسبب سوء الظن انتشار العداوة والبغضاء.  

33�س�س  استنبط من الديث ما يلي: 

أ - جانبًا من هدي النبي � في العبادة.
ب - أدبًا اجتماعيًا.

التقـويـم
التقـويـم

عندما قام رسول هللا لیرجع صفیة إلى بیتھا

عندما یكون سوء الظن بغیر دلیل فإنھ یسبب مفاسد ومنھا 
انتشار العداوة والبغضاء

االعتكاف

حسن الظن باآلخرین والبعد عن الریبة ومواطن الشك
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  مسعود  بن  اهلل  عبد  عن 
َفاَل  َثاَلَثًة  ُكْنُتْم  »ِإَذا   :� النبي  قال  قال: 

اِس  ِبالنَّ َتْخَتِلُطوا  َحتَّى  اْلَخِر  ُدوَن  اْثَناِن  َيَتَناَجى 
ِمْن َأْجِل أّن ذلك ُيْحِزَنُه«. )١(

الدر�س اخلام�س ع�شرالدر�س اخلام�س ع�شر

معناهاالكلمة 
يتحدث سراً.يتناجى

متتزجوا بهم فيختلط الثالثة بغيرهم.تختلطوا بالناس
ألن ذلك يؤذيه ويدخل احلزن في نفسه.من أجل أن ذلك يحزنه

مراعاة  على  اإلسالم  يحرص 
مشاعر اآلخرين وعدم اإلساءة 
عن  النهي  ذلك  ومن  إليهم 

التناجي.

تمهيدتمهيد

اآداب التنـاجــي

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�شــاداتـهواإر�شــاداتـه

املسلم  على عظم حرمة  يدل  وهذا  مشاعره،  ايذاء  ذلك  ومن  املسلم،  إيذاء  حرم  شامل  دين  اإلسالم    دين 
ومكانته عند اهلل.

ينبغي عليك مراعاة شعور إخوانك املسلمني، فتجتنب ما يثير الشك أو الريبة في نفوسهم.
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احملرم تناجي االثنني إذا كان معهما ثالث، أما لو كانوا أربعة فأكثر فتناجى اثنان دون البقية فجائز.
  الشيطان يحرص على أن يوقع في نفس من استثني من النجوى األوهام والشكوك، فعلى من وقع منه التناجي 

أن يعتذر من أخيه، ويبني له ما كان منه من جنوى.
شرع اإلسالم أحكامًا كثيرة يظهر فيها مراعاة املشاعر، ومن تلك األحكام: 

  مشروعية القول احلسن، واختيار الكلمات واأللفاظ املناسبة.
  مشروعية التهنئة في األعياد، وعند الزواج، وعند قدوم املولود.

   مشروعية التعزية في حال وفاة قريب أو صديق.
   استحباب زيارة املريض والدعاء له وتذكيره بالصبر واالحتساب.

   مشروعية ابتداء السالم ورده، والتصافح ودعوة املسلم ألخيه بأحب األسماء إليه.
   استحباب التبسم عند التقاء املسلم بأخيه املسلم، واإلفساح له في املكان، واحلذر من  القطيعة والتهاجر.

   احلث والترغيب في قضاء املسلم حاجة أخيه املسلم.

�شلوكية �شلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

إذا كنا ثالثة فإني أجتنب التناجي مع صاحبي دون الثالث مراعاة لشاعره.
  أجتنب التناجي بالغيبة والنميمة والضرار بالخرين. 

 أجتنب الديث بلغة أجنبية إلى صاحبي بحضور من ال يعرف تلك اللغة، لن ذلك نوع من التناجي.

�إذ� كنتم خم�سًة فال يجوز �أن يتناجى �أربعة دون �لخام�ص، لماذ�؟نشاط
مراعاة لمشاعره وحتى ال ینزغ الشیطان بینھم فید فیظنھم یتحدثون عنھ 

حدیثاً یكرھھ
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التقـويـم
التقـويـم

( عند الجابة الصحيحة وعالمة )××( عند الجابة اخلطأ مما يأتي: 11�س�س   ضع عالمة  )

أ. يحرم التناجي بني اثنني دون الثالث، ألن في ذلك أذية له       )        (.
ب. إذا كان في املجلس أربعة فال يجوز أن يتناجى اثنان دون البقية    )        (.
.)        (        ج. صاحب وضوء النبي � هو عبداهلل بن مسعود

22�س�س على ماذا يدل حترمي السالم للنجوى؟ 

33�س�س مراعاة مشاعر الخرين أدب إسالمي، مثِّل لبعض الصور في مراعاة مشاعر الخرين من 

حياتك اليومية.

44�س�س ما الواجب على من كان في مجلس هو ثالثهما فتناجيا دونه؟

یدل على مراعاة شعور اآلخرین من إخواننا المسلمین

التبسم عند لقاء أخي واإلفساح لھ في المكان

السماح لھم بھذا وعدم الشك
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مـالحظـ�تي
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الحج و العمرة فضلهما وشروط وجوبهماالحج و العمرة فضلهما وشروط وجوبهما

الوحدة الأولى الوحدة الأولى 

)1( سورة آل عمران اآلية )97(.
)2(  سورة احلج اآلية )72(.

قال اهلل تعالى:
زب

رب.)1(

قال اهلل تعالى:
زب

رب.)2(
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الحج و العمرة وشروط وجوبهماالحج و العمرة وشروط وجوبهما

لقد درسُت الحج والعمرة في المرحلة السابقة، وبإمكاني أن أذكر ثالث معلومات عن كلٍّ من الحج 
والعمرة من خالل َمَعاِرفي السابقة؟

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

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

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

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

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

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

11

22

33

العمرةاحلج

الدليلاحلكمالتعريف

لغة: القصد.احلج
شرًعا: قصد مكة املكرمة، في

مناســك  ألداء  معــن،  وقــت 
مخصوصة.

واجبان في العمر 
مرة واحدة إذا 
توافرت شروط 

الوجوب.

عن ابن عمر  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»بني اإلسالم على خمس: شهادة أن ال 
إله إال اهلل وأن محمًدا رسول اهلل، وإقاِم 
الصالة، وِإيتاِء الزكاة، وصوِم رمضان، 

وحج البيت« )1(.

لغة: الزيارة.العمرة
احلــرام  البيــت  زيــارة  شــرًعا: 
فــي أي وقــت ألداء مناســك 

مخصوصة.

عن عائشة  قالت: قلت:
 يا رسول اهلل، هل على النساء من جهاد؟ 
فيه:  قتال  ال  جهاد  عليهن  نعم   « قال: 

احلج والعمرة «.)2(

)1(  أخرجه البخاري برقم )8(، ومسلم برقم )16(، والترمذي برقم )2609(، وهذا لفظه.
)2(  رواه أحمد برقم )25322( املجموع 4/7، وابن ماجه برقم )2901(.

تعريف الحج والعمرة وحكمهماتعريف الحج والعمرة وحكمهما

الدر�س الأولالدر�س الأول

تـمـهـيـدتـمـهـيـد

الحج ركن من أركان اإلسالم الخمسة
قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص
وجب على المسلم البالغ المستطیع الحج 

مرة 

ت زیارة المسجد الحرام في مكة ألداء مناسك خاصة في أي وق
العمرة نوعان مفردة وتمتع

أركانھا اإلحرام والطواف والسعي بین الصفا والمروة
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ف�شل الحج والعمرةف�شل الحج والعمرة

)1(  أخرجه البخاري برقم )1521(، ومسلم برقم )1350(.

)2(  أخرجه البخاري برقم )1773(، ومسلم برقم )1349(.

ُة الوداع(. ًة َواِحَدًة هي: )َحجَّ الحج أحد أركان اإلسالم، وحج النبي ملسو هيلع هللا ىلص َحجَّ

استخرج من الحديثين التاليين فضل الحج والعمرة:

الفضلالنص

عن أبي هريرة  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من حجَّ هلل فلم يرُفْث ولم 
يفسق؛ رجع كيوَم ولدته أمه«)1(.

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

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

العمرِة  إلى  »العمرُة  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن  هريرة   أبي  عن 
اَرٌة ملا بينهما، واحلج املبرور ليس له جزاٌء إال اجلنة« )2(. َكفَّ

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

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

مكانة الحجمكانة الحج

يجب الحج والعمرة بشروط هي:

�شروط وجوب الحج والعمرة�شروط وجوب الحج والعمرة

12

34

الشرط الثاني: العقلالشرط األول: اإلسالم

الشرط الرابع: االستطاعةالشرط الثالث: البلوغ

تكفیر جمیع الذنوب كبیرھا 
وصغیرھا

ن  یغفر هللا ما بین العمرتی
كافئ هللا الحاج صاحب الحج المبرور بالجنة
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شاب عمره سبع وعشرون سنة، وهو بصحة جيدة، ولديه مال يمكنه من الحج، ومع هذا لم يحج؛ ألنه 
يرى أنه ال يزال صغيراً، ما رأيك في عمله هذا؟ ما الدليل على قولك؟

١ نشاطنشاط  

ولوجوب الحج والعمرة على المرأة شرط خامس وهو: وجود َمْحَرٍم لها.
لما َروى ابُن عباس  أنه سمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ال َيْخُلَونَّ رجل بامرأة، وال تسافرنَّ امرأة 
اكُتِتْبُت في غزوة كذا وكذا وخرجت  يا رسول اهلل،  فقال:  فقام رجل  َمْحَرٌم«،  إال ومعها 

امرأتي حاجة؟ قال: »اذهب فحج مع امرأتك«.)1(

تف�شير الم�شطلحات
أمثلةمعناهاملصطلح

االستطاعة تتضمن أمرين:االستطاعة
األول: القدرة على الذهاب إلى مكة.

الثاني: القدرة على أداء املناسك.

أمثلة على عدم االستطاعة: 
املثال األول: .......................
املثال الثاني: .......................

الـَمْحَرُم واحد من هؤالء:الـَمْحَرُم
1- الزوج.

2- َمْن يحرم عليه الزواج باملرأة ُحرمة أبديًة بأحد 
األسباب اآلتية:

أ- القرابة، مثل: االبن واألب واألخ والعم واخلال.
ب- املصاهرة، مثل: زوج البنت، وأب الزوج.

ضاع، مثل: األخ من الرضاع. ج- الرَّ

أمثلة على من ليس مبحرم للمرأة: 

املثال األول: ....................

املثال الثاني: ....................

املثال الثالث: ....................

)2(  أخرجه أحمد برقم )2867(، وحسنه األلباني في إرواء الغليل 168/4 )990(.  )1(  أخرجه البخاري برقم )3006(، ومسلم برقم )1341(.  

فمن توفَّرت فيه هذه الشروط وجب عليه المبادرة إلى الحج فوًرا في أقرب حجٍّ إليه؛ وذلك 
ألن اهلل تعالى أمر بالحج عند االستطاعة، وتنفيذ أمره تعالى واجب فوًرا، وقد روى ابن عباس 
ُلوا إلى الحج - يعنى الفريضة- فإن أحدكم ال يدري ما   قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »تعَجّ

يعرض له«.)2(

الفقر وعدم امتالك المال

المرض والضعف والشیخوخة

ابن العم

زوج األخت

أخو الزوج

عملھ غیر صحیح والحج واجب علیھ على الفور؛ ألنھ بالغ عاقل مستطیع

قول الرسول صلى هللا علیھ وسلم: تعجلوا إلى الحج یعني الفریضة فإن أحدكم ال یدري ما یعرض لھ
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من كان قادرًا على الحج والعمرة ِبَماِلِه؛ ولكن يمنعه ضعف َبَدِنِه عن أدائهما بسبب مرضه الذي ال 
ُيرجى شفاؤه، أو كبر ِسّنه؛ فإنه يجب عليه أن ينيب من يعتمر ويحج عنه.

والدليل على ذلك: حديث عبد اهلل بن عباس  أن امرأة من خثعم قالت: »يا رسول اهلل، إن فريضة 
اهلل على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا ال يثبت على الراحلة؛ أفأحج عنه؟ قال: »نعم««. )1(

ويجوز للمرأة أن تنوب عن الرجل، والرجل عن المرأة.

النيابة في الحج والعمرةالنيابة في الحج والعمرة

يشترط فيمن تصح نيابته في الحج أو العمرة شرطان:

�شروط من ت�شح نيابته في الحج اأو العمرة�شروط من ت�شح نيابته في الحج اأو العمرة

)1( أخرجه البخاري  برقم )1854(، ومسلم برقم )1334(.

الشرط األول:

أن يكون مسلمًا عاقاًل بالغًا.

الشرط الثاني:
أن يكون قد حج الفريضة

 عن نفسه.
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 )ال حج إال بتصريح(
أحاول مع زمالئي الكالم عن معنى هذا الشعار الذي تطلقه الجهات الحكومية كل عام، ونذكر 

األضرار المترتبة على مخالفة ذلك.

٣ نشاطنشاط  

سس11 َأكتُب بأسلوبي تعريفًا لكل واحد مما يلي مستفيدًا من التعريفات السابقة:

د( َمْحرم المرأة. ب( العمرة.   ج( االستطاعة.     أ( الحج. 
سس22 على أيِّ شيء يستدل بالحديثين التاليين؟

  أ( عن عائشة  قالت: قلت يا رسول اهلل هل على النساء من جهاد؟ قال: 
»نعم عليهن جهاد ال قتال فيه: الحج والعمرة«.

ب( عن ابن عباس  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »تعجلوا إلى الحج -يعني
له«. يعرض  ما  يدري  أحدكم ال  فإن  الفريضة- 

      معلومات اإثرائية      معلومات اإثرائية

العربية السعودية في المسجد الحرام  العمل الذي تقوم به حكومة المملكة  نظًرا لحجم 
والمسجد النبوي وفي المشاعر المقدسة، فقد صدرت التوجيهات بعدم السماح للسعوديين 
والمقيمين للحج، إال بعد الحصول على تصريح للحج، يمكنهم من دخول مكة المكرمة 
والمشاعر المقدسة ألداء المناسك. كما أنه ال يسمح للشخص الحج إال بعد مضي خمس 

سنوات على آخر حجة أداها، إفساحا لمن لم يؤد نسكه.

الحج: زیارة مكة المكرمة في وقت معین ألداء مناسك الحج
رة  العمرة. زیارة البیت الحرم في أي وقت ألداء العم

االستطاعة: أن یستطیع الذھاب إلى مكة ویكون قادر على أداء مناسك الحج
محرم المرأة. من یحرم علیھ الزواج بالمرأة ابدیاً باإلضافة إلى زواجھا محرمھا

جھاد المرأة اإلكثار من الحج والعمرة

تأدیة واجب فریضة الحج قبل الموت
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المواقيت المكانية والزمانيةالمواقيت المكانية والزمانية

عن عمر بن الخطاب  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إنما األعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى«)1(.
يفيدنا هذا الحديث أن جميع العبادات ال بد لها من النية، والحج أو العمرة عبادتان البد لهما من 
نية ينويها اإلنسان في وقت محدد ومكان محدد، فما هي هذه المواقيت؟ هذا ماسنعرفه في الدرس 

الحالي:

الدر�س الثاينالدر�س الثاين

المواقيت المكانيةالمواقيت المكانية

المواقيت التي يحرم منها الناس اليوم أربعة، بيانها فيما يلي: 

تـمـهـيـدتـمـهـيـد
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دليل المواقيت ال�شابقة: 
حديث عبداهلل بن عباس ، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص »وقََّت ألهل المدينة ذا الُحليفة، وألهل الشام

َلُهنَّ ولمن أتى عليهن من  َيَلْمَلم، هنَّ  َقْرَن المنازل، وألهل اليمن  الُجحفة، وألهل نجد 
ن أراد الحجَّ والُعمرَة، ومن كان دون ذلك فمن حيُث أنشأ، حتى أهُل مكة ِمْن  غيرهنَّ ممَّ

مكة«. )1(

)1(  أخرجه البخاري برقم )1٥٢٤(، ومسلم برقم )1181(.

بقي أن نعرف من أين يحرم من كان منزله بين المواقيت والمسجد الحرام كأهل مكة وجدة ونحوهم، 
وبيان ذلك فيما يلي:

ميقاتهمأهل البلد

أهل مكة
1- يحرمون للحج من مكة نفسها.

٢- يحرمون للعمرة من أيِّ مكان خارج حدود الحرم، 
كالتنعيم، أو عرفات أو غيرهما.

ــحــرم الــمــكــي ودون  مــن كـــان خـــارج حـــدود ال
ة وَبْحَرة والشرائع، وغيرها. المواقيت، كأهل ُجدَّ

يحرمون من البلد الذي هم فيه، وال يتجاوزون البلد 
أو القرية التي هم فيها من غير إحرام إذا أرادوا الحج 

والعمرة.

ميقات من كان دون المواقيت ال�شابقةميقات من كان دون المواقيت ال�شابقة

مستفيدًا مما سبق: َأكتب تعريفًا لمواقيت الحج والعمرة المكانية.

١ نشاطنشاط  

ومن أراد اإلحرام وهو في الطائرة و الباخرة فإنه يعقد نية إحرامه عندما يمر بمحاذات 
أقرب ميقات له.

فائدةفائدة

ھي المواقیت التي یحرم منھا من أراد الحج أو العمرة
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المواقيت الزمانيةالمواقيت الزمانية

والمراد بها: الزمان الذي يحرم فيه المسلم بالحج أو العمرة، وهي:

أواًل

ثانيًا

ميقات الحج الزماني:

ميقات العمرة الزماني:

ة. هو: أشهر الحج، وهي: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الِحجَّ

جميع أيام السنة.

ُد الموضع الذي ُأحرُم منه إذا أردُت الحج أو العمرة. بعد معرفتي للمواقيت: ُأحدِّ

٣ نشاطنشاط  

سس11 اذكر المواقيت المكانية وأحدد أقربها إلى منطقتي.

ذو الحلیفة - الجحفة - قرن المنازل - یلملم
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اإلحرام: في العمرة هو نية الدخول في العمرة، وفي الحج هو نية الدخول في الحج.
وال يكون ُمحِرمًا إال إذا نوى بقلبه الدخول في العمرة أو الحج.

تعريف الإحرامتعريف الإحرام

َدَها النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ليحرم الناس من أراد الحج والعمرة فال بد أن يحرم بهما من أماكن مخصوصة حدَّ
منها، وتسمى: )المواقيت المكانية(، فال يجوز لمن أراد الحج أو العمرة تجاوز الميقات الذي 

َدُه   النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إال ُمْحِرمًا. حدَّ

اإلحــــــراماإلحــــــرام

عبادة الحج والعمرة عباداتان مهمتان لهما مزايا وخصائص، ومن ذلك توحيد لباس جميع من 
يريد أداء هاتي الفريضتين فال فرق بين الغني والفقير وال غيرهما.

١  ال يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات من غير إحرام.

٢  كل من مر على هذه المواقيت من غير أهلها فإنه يحرم منها.

ا أو بحًرا أو  بّرً ٣  من كان طريقه إلى مكة ال يمر بأحد المواقيت المذكورة، 

 : ا، فإنه يحرم ِإذا حاذى أقرب المواقيت إليه؛ لقول عمر بن الخطاب جّوً
»انظروا حذوها من طريقكم«.)1( 

الإحرام من الميقاتالإحرام من الميقات

من اأحكام الإحراممن اأحكام الإحرام

)1(  أخرجه البخاري )1٥٣1(. 

تـمـهـيـدتـمـهـيـد

الدر�س الثالثالدر�س الثالث
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يستحب لمن أراد اإلحرام ما يلي:

دليلهاسنن اإلحرامم

عن عائشة  قالت: ُنِفَسـت أسماُء بنـت ُعَمـْيٍس مبـحمد بـن أبـي االغتسال قبل اإلحرام.1
)1( .» َجَرِة، »فأمر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أبا بكر يأمرها أن تغتسل وُتِهلَّ بكر بالشَّ

تطيب الرجل في بدنه ال في ٢
مالبس ِإحرامه.

ُب رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إلحرامه حني عن عائشة : قالت: »كنت أطيِّ
ِه قبل أن يطوف بالبيت«)٢(. ُيحرم، وحِللِّ

ِإحرامه في ِإزار ورداء أبيضني ٣
ونعلني.

عن ابن عمر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »وْلُيْحِرم أحُدكم في إزاٍر ورداٍء
وَنْعلني« )٣(.

وكونها ٤ صالة،  بعد  اإلحرام 
فريضة هو األولى.

عن ابن عباس  أنه سمع عمر � يـقول: سـمـعت الـنبــي ملسو هيلع هللا ىلص
بوادي العقيق يقول: »أتاني الليلَة آت من ربي، فقال َصلِّ في هذا 

الوادي املبارك، وقل: ُعمرة في حجة«. )٤(

أن يــحــرم حــال كــونــه راكــبــًا ٥
مستقباًل القبلة.

ألن ابن عمر  كـان إذا ركب راحـلته واستوت به استـقبـل الـقبـلـة 
قائًما ثم يلبي، ثــم يقول: »هكذا رأيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يفعل«.)٥(

م�شتحبات الإحرام م�شتحبات الإحرام 

)1( أخرجه مسلم برقم )1٢09(.
)٣( أخرجه أحمد برقم )٤899(، وصححه ابن خزيمة 16٣/٤.  )٢( أخرجه البخاري برقم )1٥٣9(، ومسلم برقم )1189(.   
)٥( أخرجه البخاري برقم )1٥٥٣( وأخرجه ابن خزيمة ٤/169. )٤( أخرجه البخاري برقم )1٥٣٤(. 

فإنه  الطائرة،  طريق  عن  العمرة  أو  الحج  مناسك  ألداء  سفره  كان  ٤  من 

طريقها،  في  الذي  الميقات  حذو  الطائرة  ت  َمرَّ إذا  اإلحرام  عليه  يجب 
جدة. مطار  في  الطائرة  نزول  إلى  اإلحرام  يؤخر  أن  له  يجوز  وال 

اكتب مع مجموعتك عن أبرز اآلثار اإليجابية المترتبة على التقاء المسلمين في صعيد واحد.

نشاطنشاط  
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إذا استعد الشخص لإلحرام بفعل ما تقدم، فإنه ينوي الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، 
ُة أن يتلفظ بالنسك الذي نواه، وبيان ما يقوله فيما يلي: والُسنَّ

ال�شتراط في الحج والعمرةال�شتراط في الحج والعمرة

عند  يشترط  أن  للمحرم  فُيستحب  نسكه،  إتمام  عن  يعيقه  ما  أو خشي حدوث  مرض،  به  كان  من 
فإن  أو:)  حبستني(،  حيث  مِحلِّي  )اللهم  ًظا:  متلفِّ يقول  ثم  يريده  الذي  بالنسك  فيلبي  اإلحرام، 
حبسني حابس فمِحلِّي حيث حبستني(، فإذا قال ذلك عند اإلحرام جاز له إذا أصابه عائق عن إتمام 

نسكه أن يتحلل من اإلحرام بغير شيء، فال يلزمه هدي يذبحه، وال قضاء.
لها:  فقال  الزبير  بنِت  ُضباعَة  على  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  قالت:دخل    عائشة  حديث  ذلك  على  ويدل 
»لعلِك أردت الحج؟ قالت: واهلل ال أجدني إال وِجعة، فقال لها: ُحجي واشترطي، قولي: اللهم مِحلِّي 

حيث حبستني«. )1(

)1(  أخرجه البخاري برقم )٥089(، ومسلم برقم )1٢07(.

ا. ا، أو اللهم لبيك حّجً أواًل: إذا كان ُمْفِرًدا للحج فيقول: لبيك حّجً

ا. ا، أو اللهم لبيك عمرة وحّجً ثانيًا: إذا كان قارنًا للحج مع العمرة فيقول: لبيك عمرة وحّجً

ًعا بها إلى الحج فيقول: لبيك عمرة، أو اللهم لبيك  ثالثًا: ِإذا كان معتمًرا عمرة ُمْفَرَدًة أو ُمَتَمتِّ
عمرة.

�شفة الإحرام�شفة الإحرام
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التلبية واأحكامهاالتلبية واأحكامها

التلبية شعار الحج والعمرة، وبيان أحكامها فيما يلي: 
صفة التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك؛ ال شريك لك.
معنــــــــاها: أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك وحدك، ال شريك لك في ربوبيتك وال في ألوهيتك وال في 

أسمائك وصفاتك، وأحمدك وحدك ال شريك لك، وأعترف بأن النعمَة كلَّها منك وحدك ال شريك لك.
حكمهــــــا: التلبية ُسنة، ويستحب اإلكثار منها، ويجهر بها الرجل، وُتِسرُّ بها المرأة.

وقتــهــــــــا: يبدأ وقتها من بعد اإلحرام، وآخر وقتها فيه التفصيل التالي:
أواًل: يقطعها المعتمر قبل أن يبدأ الطواف.

ثانيًا: يقطعها الحاج إذا بدأ في رمي جمرة العقبة يوم العيد.

اأنواع الن�شكاأنواع الن�شك
يشرع الحج على ثالث صفات، فعلى من أراد الحج أن يختار واحدة منها، وهي:

وأفضل األنساك الثالثة: التمتُع؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أمر به أصحابه )1(، ثم الِقَراُن؛ ألنه حجٌّ
وُعمرة، ثم اإلفراد.

وصفته: أن ُيحرم بالعمرة في أشهر 
من  ويتحلل  منها  ينتهي  ثم  الحج، 
العام  في  بالحج  ُيحرم  ثم  إحرامه، 

نفسه.

ــحــرم  ُي أن  ــه:  ــت ــف وص
في  معًا  والعمرة  بالحج 

أشهر الحج.

ثانًيا:الِقَراُناأوًل:التمتع

وصفته: أن ُيحرم بالحج 
َوْحَدُه في أشهر الحج.

ثالثًا:الإفراد

)1(  أخرجه مسلم برقم )1٢11(.

سس11 اكتب تعريًفا لإلحرام بأسلوبي، وكيف يكون المسلم ُمْحِرًما؟

التمتعسس22 ما هو أفضل أنواع النسك، ولماذا؟
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المحظور الرابع
ُل على قدر الَبَدِن؛ مثل: لبس الرجل اللباس المخيط، وهو الُمَفصَّ

المحظور الثالث

تغطية الرجل رأسه بمالصق له، مثل الطاقية والغترة، 
ووضع الرداء على رأسه.

المحظور الثانيالمحظور الأول
أو قصه  الشعر  حلق 
أو نتفه من أي موضع 

من بدنه. 

قص األظفار من يده 
أو رجله.

محظـورات اإلحـراممحظـورات اإلحـرام
الدر�س الرابعالدر�س الرابع

محظورات الإحرام: محظورات الإحرام: 

الجواربالمعطفالقفازات الثوب
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المحظور الخام�س
ُب َطيُّ التَّ

َصيُد الَبرِّالمحظور ال�شاد�س

َعْقُد النكاحالمحظور ال�شابع

الِجماُع ودواعيهالمحظور الثامن

المرأة كالرجل في اإلحرام إال إنها تختص بما يلي:
١  تحرم المرأة فيما شاءت من الثياب، غير أنها تستر جميع بدنها،وال تتبرج في لباسها.

٢  ال يجوز أن تلبس النِّقاب أو الُبرقع، ويجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال األجانب بالغطاء 

المعتاد للوجه، ولو مس الغطاء وجهها.
٣  ال يجوز أن تلبس القفازين على يديها، ويدل على ما تقدم حديث عبد اهلل بن عمر  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

اَزْيِن«)1(، ولم ينهها عن سوى ذلك. قال:»ال َتْنَتِقُب المرأة المحرمة وال تلبس الُقفَّ

اإحـرام الـمـراأةاإحـرام الـمـراأة

سس11 اكتب تعريًفا لمحظورات اإلحرام بأسلوبي.

سس22 أجيب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد:

)       (   أ( يجب على المرأة أن تحرم في ثوب أخضر.  
)      ( البر.     للمحرم صيد  يجوز   ب( ال 
)      ( البدن.  دون  الثوب  تطييب  اإلحرام  عند  يستحب  ج( 

)1(  أخرجه البخاري برقم )17٤1(.
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)٢(  االستالم: مسح احلجر باليد.212 )1(  سنن البيهقي الكبرى )9600(.  

اأوًل: الطواف بالبيتاأوًل: الطواف بالبيت

أول ما يبدأ به المعتمر أن يطوف بالكعبة سبعة أشواط، كل شوط دورة كاملة على الكعبة؛ تبدأ من 
الحجر األسود وتنتهي به، وبيان صفة الطواف كما يلي:

123

متطهرًا،  طوافه  في  يكون   
إلى  السرة  من  عورته  ساترًا 

الركبة. 

  يسن أن يكون ُمْضَطِبًعا في 
جميع الطواف.

يكشــف  أن  واالضطبـــــاع:   
الرداء  منكبه األيمن، ويجعل 
تحت منكبــه، ويجعل طرفي 

الرداء على المنكب األيسر.
وإذا أكمل الشوط السابع ترك 
االضطبــاع، وغطــى منكبيــه 

بردائه.

  فإن تمكــن من تقبيله قبله 
واســتلمه بيــده اليمنــى، وإن 
لم يتمكن من تقبيله اســتلمه 

وقبل يده )٢(.
ر له استالم الحجر  إذا لم يتيسَّ
أشار إليه رافًعا يده اليمنى قائاًل: 
وال  واحدة(،  )مرة  أكبر«  »اهلل 

يقبِّل يده، وال يقف.

صفة العمرةصفة العمرة
الدر�س اخلام�سالدر�س اخلام�س

عنِّي »ُخُذوا  قال:  حيث  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  شرعها  التي  الصفة  على  عليها  تؤدي  صفة  عبادة  لكل 
مناِسَككم«)1(، وستأخذ في هذا الدرس صفة عبادة العمرة.

تـمـهـيـدتـمـهـيـد
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حدد الحكمة من األمر بتقبيل الحجر األسود مع أنه حجر ال ينفع وال يضر.

نشاطنشاط  

5 46

اليمانــي  بالركــن  مــر  إذا   
وهو الركن الرابع للكعبة فإن 
تيسر له اســتلمه بيده اليمنى 
من غير تكبير وال تقبيل، وإن 
لــم يتيســر له اســتالمه مضى 

ولم يشر إليه ولم ُيَكبِّر.

 ثــم يمضي في طوافه جاعاًل 
الكعبــة عــن يســاره ويســــن 
أن يرُمــل في األشــواط الثالثة 

األولى.
مع  المشي  ُسرعة  َمل:  والرَّ  

مقاربة الُخطى.

اليماني  الركنين  بين  يقول   
الدنيا  في  آتنا  »ربنا  واألسود: 
حسنة، وفي اآلخرة حسنة، وقنا 

عذاب النار«.

َما حاذى الحجَر األسوَد قبَّله و استلمه، فإن لم يتيسر له أشار إليه رافًعا يده اليمنى قائال: »اهلل    ُكلَّ
ُلُه. أكبر« )مرة واحدة(، ويمضى وال يقف، و يستلم الركن اليماني إن تيسر في كل شوط وال ُيَقبِّ

  ليس للطواف ذكر خاص سوى ما تقدم، فيدعو ويذكر ويقرأ ما تيسر من القرآن.

7

8

بين الركنين
الحجر األسود

الركن اليماني
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ثانيًا: �شالة ركعتي الطوافثانيًا: �شالة ركعتي الطواف

إذا انتهـى مـن الطـواف صلَّى ركعتيـن خلف مقـام إبراهيم  
- إن تيسـر ذلـك- وإال صالهـا فـي أي موضـع مـن المسـجد 

الحرام.
سـورة   الفاتحـة  بعـد  األولـى  الركعـة  فـي  يقـرأ  أن  والسـنة   
سـورة  الفاتحـة  بعـد  الثانيـة  الركعـة  وفـي  )الكافـرون(، 

)اإلخـالص(. 

إذا انتهى من الطواف وركعتيه اتجه إلى المسعى، وصفة السعي كما يلي:

ثالثًا: ال�شعي بين ال�شفا والمروة ثالثًا: ال�شعي بين ال�شفا والمروة 

رب )1(،  1  يبدأ السعي من الصفا، فإذا اقترب منه قرأ قوله تعالى: زب

ثم يقول )أبدأ بما بدأ اهلل به( وهذا خاص بالشوط األول فقط.

عنده  يقف  أو  له-  تيسر  -إن  الصفا  على  يرقى    2

ويستقبل الكعبة، ويرفع يديه كما يرفعهما في الدعاء، 
ويقول: »اهلل أكبر، اهلل أكبر، اهلل أكبر، ال إله إال اهلل وحده 
شيء  كل  على  وهو  الحمد  وله  الملك  له  له،  شريك  ال 
أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم  الحمد هلل وحده  قدير، 
التكبير  يعيد  ثم  تيسر،  بما  يدعو  ثم  األحزاب وحده«، 
هذا  ويكرر  تيسر،  بما  يدعو  ثم  والتحميد،  والتهليل 

الذكر والدعاء ثالث مرات.

)1(  سورة البقرة آية 1٥8.
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4  إذا وصل المروة فقد أكمل شوًطا، ويفعل عليها 

دنا من  إذا  اآلية  يقرأ  أنه ال  الصفا، غير  كما فعل على 
المروة وال إذا َصِعَد عليها لعدم وروده.

فيمشي  المروة،  إلى  متجهًا  ينزل  ثم    3
حتى ُيحاذي األعمدة واألنوار الخضراء على 
جانبي المسعى، فإذا حاذاها اسُتِحب للرجل 
أن يسعى سعيًا شديدًا حتى يصل إلى األعمدة 
واألنوار الخضراء التي تليها، ثم يكمل مشيه 

إلى المروة.

حدود العلمين 

الأخ�سرين

  ليس للسعي ذكـر خــاص 
سوى ما تقدم، فيدعو ويذكر 

ويقرأ ما تيسر من القرآن.

  ال يقف للدعاء والذكر 
لعدم  السابع؛  الشوط  بعد 

وروده عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

في  ــي  ــع ــس ال يـــجـــوز    
الطوابق العليا للمسعى أو 

في سطحه.

6  يفعل ما تقدم في كل شوط، حتى يكمل سبعة أشواط، الذهاب شوط والرجوع شوط آخر، 

وينتهي السعي عند المروة.

موضع  في  ماشيًا  الصفا،  إلى  يعود  5   ثم 

المشي، مسرعًا في موضع اإلسراع.
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إذا أتم السعي خرج من المسعى وحلق رأسه، أو قصر من جميع الشعر، والحلق أفضل من التقصير 
لحديث أبي هريرة  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اللهم اغفر للمحلقين« قالوا: وللمقصرين. قال: 

»اللهم اغفر للمحلقين«، قالوا: وللمقصرين. قالها ثالثا، ثم قال: »وللمقصرين«.)1(
وإذا كان الحاج متمتعًا بالعمرة إلى الحج فإن التقصير أفضل، ويترك الحلق للحج.

وبهذا يكون قد انتهت عمرته وحل منها التحلل الكامل. 

رابعًا: الحلق اأو التق�شير رابعًا: الحلق اأو التق�شير 

)1(  أخرجه البخاري برقم )16٤1(، ومسلم برقم )1٣0٢(.

سس11 بماذا يكون اكتمال الشوط في الطواف والسعي؟

سس22 أعلل لما يلي:

   أ ( تجوز صالة ركعتي الطواف في أي موضوع من المسجد الحرام.
السابع. الشوط  بعد  والذكر  للدعاء  المحرم  يتوقف  ال   ب( 
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اأركان العمرةاأركان العمرة

حكم من ترك اأحد اأركان العمرةحكم من ترك اأحد اأركان العمرة

من ترك اإلحرام لم تنعقد عمرته أصاًل، ومن ترك الطواف أو بعضه، أو ترك السعي أو بعضه، لم تتم 
رب. )1(  عمرته وال يتحلل حتى يأتي به، قال اهلل تعالى: زب

)1(  سورة البقرة آية 196.

اأركان العمرة
ثالثة: الركن األول:

الركن الثالث:اإلحرام.
السعي.

الركن الثاني:
الطواف.

أركان العمرة وواجباتهاأركان العمرة وواجباتها
الدر�س ال�شاد�سالدر�س ال�شاد�س

العمـرة كغيرهـا مـن العبـادات لهـا أركان وواجبـات ال تصـح إال بتوافرهـا، وهذا ما سـتعرفه 
فـي درس اليوم.

تـمـهـيـدتـمـهـيـد
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ما الفرق بين قولنا في أركان العمرة: اإلحرام، وقولنا في واجباتها: اإلحرام من الميقات؟

نشاطنشاط  

واجبات العمرةواجبات العمرة

الواجب األول: اإلحرام من الميقات، فمن تجاوز ميقاته وهو مريد للحج أو العمرة وجب 
عليه الرجوع إلى الميقات لإلحرام منه.

ر أن يعيد لبس مالبس  الواجب الثاني: الحلق أو التقصير، فمن نسيه وجب عليه إذا تذكَّ
اإلحرام، ثم يحلق أو يقِصر.

   ومن ترك أحد هذين الواجبين فعليه دٌم )ذبح شاة داخل حدود الحرم، وتوزيعها على الفقراء في مكة(.

واجبات العمرة اثنان:

ما تخت�س به المراأة في العمرة ما تخت�س به المراأة في العمرة 

َمُل وال االضطباع في الطواف.   المرأة ال ُيشرع لها الرَّ

  تطوف ساترة لجميع بدنها.

  يحرم عليها مزاحمة الرجال للوصول إلى الحجر األسود، كما يحرم على وليها تمكينها من ذلك.

  ال تسرع في السعي بين العالمتين الخضراوين.

  ال تحلق شعرها وتكتفي بالتقصير منه قدر َأْنُملة وهي رأس اإلصبع.

اإلحرام: ھو نیة الدخول في النسك وھو ركن من أركان الحج والعمرة فلو أحرم في أي 
مكان صح إحرامھ

وأما اإلحرام من المیقات: فالمراد بھ أنھ ال یجوز لمرید الحج أو العمرة أن یحرم من أي 
مكان شاء بل یجب علیھ أن یحرم من أحد المواقیت المحددة فمن أحرم من غیر المیقات 

صح إحرامھ وعلیھ دم لترك الواجب الذي ھو اإلحرام: اإلحرام من المیقات
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سس11 أعدد أركان العمرة.

سس22 ما حكم َتْرك أحد أركان العمرة؟

سس33  حدد فيما يلى ما يختص بالمرأه المحرمة:

)عدم السعي بين العالمتين الخضراء - االضطباع - تقصير الشعر - تقبيل 
الحجر األسود(.

اإلحرام - السعي - الطواف
من ترك اإلحرام لم تنعقد عمرتھ أصال؛ ومن ترك  الطواف أو بعضھ؛ 

أو ترك السعي أو بعضھ؛ لم تتم عمرتھ وال یتحلل حتى یأتي بھ
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صفة الحج صفة الحج )أعمال اليوم الثامن والتاسع()أعمال اليوم الثامن والتاسع(
الدر�س ال�شابعالدر�س ال�شابع

بعد عمرته،  إحرامه  من  َحلَّ  قد  فالمتمتع  ُمفرد،  أو  قارن  أو  ٌع  ُمَتَمتِّ إما  فهو  الحج  قاصدًا  من جاء 
والقارن والُمفرد مستمران في إحرامهما.

بيانها  وهذا  الثالث عشر،  اليوم  في  وتنتهي  الحجة،  ذي  من  الثامن  اليوم  من  الحج  أعمال  وتبدأ 
حسب األيام:

اأعمالاأعمال اليوم الثامن من ذي الحجة )يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة )يوم التروية((

هذا اليوم هو أول أيام الحج، ويشرع فيه ما يأتي: 
١  السنة للُمِحلِّين ولـمن يريد الحج من أهل مكة أن يحرم بالحج من مكانه في هذا اليوم قبل الظهر، ويقول 

ا(.  في إحرامه: )لبيك حّجً
فإن كان بمكة أحرم منها، وإن كان في غيرها أحرم من الميقات الخاص به، وإن كان دون الميقات أحرم 

من بيته.
وا ظهر هذا اليوم بِمنى، وَيْبَقوا فيها إلى صباح اليوم التاسع. ٢  يسن للحجاج أن يصلُّ

٣  يسن في هذا اليوم: اإلكثاُر من التلبية.

تـمـهـيـدتـمـهـيـد
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الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ال يصح الحج بدونه، فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، لحديث 
يلي  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: » الحج عرفة، فمن جاء قبل صالة الفجر من ليلة  عبدالرحمن بن َيْعَمر الدِّ

جمع فقد تم حجه«.)1(

ثانيًا:حكمه

معنى الوقوف بعرفة: هو بقاء الحاج فيها هذا اليوم، سواء أكان قائًما أم جالًسا أم مضطجًعا، راكًبا أم 
سائًرا على قدميه.

اأحكام الوقوف بعرفةاأحكام الوقوف بعرفة

اأوًل: معناه

اأعمال اليوم التا�شع من ذي الحجة )يوم عرفة(اأعمال اليوم التا�شع من ذي الحجة )يوم عرفة(

ُة للحجاج أن يتوجهوا إلى َعَرَفَة ُملبِّين، وُيَسنُّ أن يخطب  نَّ إذا طلعت الشمُس من اليوم التاسع فالسُّ
اإلمام قبل صالة الظهر ُخطبة واحدة تناسب الحال، ُيَذّكر الناس فيها بأصول الدين ويقرر التوحيد، 

ُمُهم المناسك، ثم يصلون الظهر والعصر جمًعا وقصًرا بأذان وإقامتين. وُيَعلِّ

)1(  أخرجه أحمد برقم )1877٤(، وأبو داود برقم )19٤9(.
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)1(  أخرجه أحمد برقم )16٢08(، و أبو داود برقم )19٥0(.222
)٢(  أخرجه مسلم برقم )1٢18(.

رابًعا:مكان الوقوف

ثالًثا:وقته
الوقت المجزئ للوقوف: يبدأ وقت الوقوف بعرفة من طلوع الفجر يوم التاسع إلى طلوع الفجر من 
يوم العاشر، فمن وقف بعرفة في هذا الوقت ُمْحرما - ولو لحظة -فقد صح حجه، ومن فاته الوقوف 

في هذا الوقت فقد فاته الحج.
الوقت المستحب للوقوف: السنة الوقوف بها من بعد صالتي الظهر والعصر، إلى غروب الشمس.

س  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من صلى معنا صالة الغداة  والدليل على هذا: حديث عروة بن مضرِّ
بَجْمٍع، ووقف معنا حتى ُنفيض، وقد أفاض قبل ذلك من عرفات لياًل أو نهاًرا فقد تم حجه وقضى 

َتَفَثُه«.)1( والمراد بـ )التََّفث( أعمال الحج.

ها موقف، لحديث جابر  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف«)٢(. عرفُة كلُّ
وال يصح الوقوف بالوادي الذي قبيل عرفة، واسمه: وادي ُعَرنة.

واآلن قد وضعت الدولة -وفقها اهلل تعالى- عالماٍت واضحًة تبّين حدود عرفة من جميع الجهات.
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)٤(  أخرجه مسلم برقم )1٣٤8(.   )٣(  أخرجه ابن حبان برقم )٣8٥٣(.  

خام�ًشا:ما ي�شرع اأثناء الوقوف بعرفة 

١  يستحب للحاج أن يصلي الظهر والعصر في هذا اليوم جمًعا وقصًرا.

٢   يستحب للحاج أن يستقبل القبلة، ويكثر من الدعاء رافعا يديه ويجتهد فيه، ويظهر الخضوع 

والتضرع واالفتقار إلى اهلل تعالى، ويسأله من خيري الدنيا واآلخرة لنفسه وأهله وأمته، ويلح في 
الدعاء ويكرره، ويكثر من قول: »ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد وهو على 

كل شيء قدير«.
٣  يستحب أن يهلل ويكبر، ويلبي؛ »ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة«. )1(

٤  يبقى الحاج في ذكر ودعاء حتى تغرب الشمس، وينبغي له أن يحرص على األدعية المأثورة الجامعة.

أستخرُج من الحديثين التاليين فضائل يوم عرفة:

نشاطنشاط  

الفضلالحديث

يوم  من  ما   « ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  قال:  جابر   عن 
أفضل عند اهلل من يوم عرفة، ينزل اهلل إلى السماء الدنيا 
إلى  انظروا  فيقول:  السماء،  أهَل  األرض  بأهل  فيباهي 
عبادي ُشعًثا ُغْبًرا ضاحين )٢( جاؤوا من كلِّ فجٍّ عميق 
يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ُير يوٌم أكثر ِعْتًقا 

من النار من يوم عرفة«.)٣(

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

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

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

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

عن عائشة  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما من يوٍم أكثر من 
أن ُيعتق اهلل فيه عبًدا من النار من يوم عرفة، وإنه َلَيْدُنو ثم 

يباهي بهم المالئكة فيقول: ما أراد هؤالء« )٤(.

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

............................................
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سس11  على أي شيء يدل قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »الحج عرفة، فمن جاء قبل صالة الفجر من ليلة

جمع فقد تم حجه«.
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صفة الحج صفة الحج )أعمال اليوم العاشر()أعمال اليوم العاشر(

َعَرَفَة انصرف الحاج إلى ُمزدلفة، وال يجوز االنصراف من عرفة قبل غروب  إذا غربت الشمس يوَم 
الشمس لمن وقف بها نهاًرا، فمن فعل لزمه الرجوع 

ليقف بعرفة جزًءا من الليل ولو يسيرًا. 
يًا  ُمَلبِّ أن يكون  انصرافه من عرفة  للحاج في  ١  يسن 

ذاكرًا هلل جل وعال.
٢ يسن للحاج أن يمشي بَسِكيَنٍة وَوَقاٍر.

المغرب  بصالة  بادر  ُمزدلفة  إلى  الحاج  وصل  ٣  إذا 

والعشاء، جمعًا وقصرًا للعشاء بأذان وإقامتين.
٤  يبيت ليلته هذه في ُمزدلفة، ويبقى بها إلى صالة الفجر.

ا. ٥ يصلي الفجر مبكرًا إذا دخل وقتها، ثم يبقى في ذكر ودعاء مستقباًل القبلة إلى أن ُيْسِفَر جّدً

٦  يجوز للحاجِّ أن يخرج من مزدلفة بعد نصف الليل، واألولى لمن ليس معه َضَعَفٌة االنتظار إلى طلوع 

الفجر.
ها موقف «)1(. ها موقف؛  لحديث جابر  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: » وقفُت َها ُهنا وَجْمٌع كلُّ ٧ ُمزدلفة كلُّ

)1(  أخرجه مسلم برقم )1٢18(.

الدر�س الثامنالدر�س الثامن

السنة أن ينصرف الحاج من ُمزدلفة إلى ِمنى إذا أسفر الصبُح، وقبل شروق الشمس من هذا اليوم، 
ويسن أن يَلبَِّي في طريقه.

فإذا وصل إلى ِمنى قام باألعمال المشروعة في يوم العيد، وهي خمسة:

وبيانها بالتفصيل كما يلي:

اأعمال اليوم العا�شر من ذي الحجة )يوم العيد- يوم النحر(اأعمال اليوم العا�شر من ذي الحجة )يوم العيد- يوم النحر(

1٢٣

٤٥

التقصيُر أو  الحلُق  العقبة َرْمُي جمرِة 

اإلفاضة طواُف 

الهدي نحر 

لسعُي ا
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بعد الحلق أو التقصير يتحلل الحاج التحلل األول، ويسن 
له أن يخلع مالبس اإلحرام ويلبس ثيابه المعتادة ويتنظف 
ويتطيب؛ لقول عائشة  : »كنت ُأطّيب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
إلحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت« )٤(، 
ثم يخرج إلى المسجد الحرام لطواف اإلفاضة، وهو طواف 
السابقة  بالصفة  ويطوف  الزيارة،  طواف  ويسمى  الحج، 
ثم يصلي  رَمٌل وال اضطباع،  فيه  إنه ليس  إال  الطواف،  في 

ركعتين. 

رابعًا: طواف اإلفاضة

وهو أول األعمال في هذا اليوم، فإذا وصل الحاج إلى ِمنى 
اتجه إلى جمرة العقبة وتسمى: الجمرة الكبرى، وهي آخر 

الَجَمراِت الثالث؛ وبيان رميها وأحكامه فيما يلي: 
١ إذا وصل الحاج جمرة العقبة قطع التلبية.

اليمنى- بسبع حصيات واحدة  الجمرَة  -بيده  ٢   يرمى 

واحدة، يرفع بذلك يده، ويكبر مع كل حصاة.
المخصص  الحوض  في  الجمرات  تسقط  أن  الواجب   ٣

للرمي وليس المراد أن يرمي الجدار الشاخص.
٤  من أي جهة رمى أجزأه، فإن تيسر له أن يستقبل الجمرة، ويجعَل منى عن يمينه، ومكة عن 

      يساره فهو أفضل؛ ألنه موقف النبي ملسو هيلع هللا ىلص.)1(
٥  ينبغي للحاج أن يستشعر أن الرمي عبادٌة، وإقامٌة لذكر اهلل تعالى، واتباٌع لسنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

٦  يجوز تأخير الرمي إلى المساء أو الليل حتى يخف الزحام.

)1( أخرجه البخاري برقم )17٥0(، ومسلم برقم )1٢96(.
)٢( وحصى اخلذف: حصى صغار يجعل بني السبابتني يرمى به، وقد نهي عن اخلذف، واملراد هنا التمثيل ألنه معروف عندهم.

)٣( الهدي: هو مايذبحه احلاج املتمتع أوالقارن من بهيمة األنعام في حرم مكة.
)٤(  أخرجه البخاري ومسلم وتقدم تخريجه.

هدي  معه  كان  فإن  الجمرَة   رمى  إذا 
المساكين. وأطعم  منه  وأكل  ذبحه، 

بعد ذلك يحلق الرجل رأسه أو يقصر من جميعه، والحلق 
أفضل، وأما المرأة فتقصر من شعر رأسها قدر أنملة.

أواًل: رمي جمرة العقبة

ثالثًا: الحلق أو التقصيرثانيًا: نحر الهدي)٣(

)٢(. ٧  يكون حصى الجمار في حجم حصى الَخْذف، أكبر من حبة الحّمص قلياًل
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بعد الطواف يتجه الحاج للمسعى فيسعى سعي الحج، 
فإن كان ُمَتَمتِّعًا لزمه السعي، وإن كان قارًنا أو مفرًدا فإن 
كان قد سعى بعد طواف القدوم فال يلزمه سعي آخر بعد 

طواف اإلفاضة.

َم بعضها على بعض فال بأس  السنة ترتيب أعمال يوم العيد على النحو السابق ذكره؛ فإن َقدَّ
َر في  َم وال ُأخِّ بذلك؛ لحديث عبداهلل بن عمرو بن العاص  »أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ما سئل عن شيء ُقدِّ

هذا اليوم إال قال: افعل وال حرج« )1(.

)1(  أخرجه البخاري برقم )17٣6(، ومسلم برقم )1٣06(.

خامسًا: السعي

ترتيب أعمال يوم العيد

ِمنى إلى  الرجوع  وعليه  العيد،  يوم  أعمال  انتهت  فقد  والسعي  اإلفاضة  طواف  من  انتهى  فإذا   
     ليبيت بها  ليلة الحادي عشر.

ر الطواف والسعي عن يوم العيد خشية الزحام وطلبا للُيْسر.  للحاج أن يؤخِّ

أبرز  السعودية جهوًدا كثيرة في خدمة الحجاج والزائرين، اذكر  العربية  المملكة  تبذل 
الخدمات المبذولة للتسهيل على الحجاج والمعتمرين.

نشاطنشاط  
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التحــلُُّل من الحـجالتحــلُُّل من الحـج

للحـج َتَحـلُّالن ُهـمـا: 
التحلل  هذا  ويحصل  ودواعيه،  الجماع  إال  المحظورات  جميع  إباحة  ُل األول:  وهو  التحلُّ

بفعل اثنين مما يلي:
السعي، لمن كان  التقصير. ٣- طواف اإلفاضة مع  أو  الحلق  العقبة. ٢-  1-  رمي جمرة 

عليه سعي.
األمور  جميع  بفعل  ويحصل  الحاج،  على  المحظورات  جميع  إباحة  ُل الثاني:  وهو  التحلُّ

الثالثة السابقة.
عشر  الثاني  أو  عشر  الحادي  اليوم  إلى  النحر  أخر  فلو  بالتحلل،  الهدي  لنحر  َعالقة   وال 

أو الثالث عشر وَعِمل أعمال يوم العيد األخرى، فإنه يتحلل ولو لم ينحر.

سس11 اختر اإلجابة الصحيحة: متى ينصرف الحاج إلى مزدلفة:

)    ( - بعد صالة عصر يوم عرفة.     
)    ( - إذا غربت شمس يوم عرفة.    

سس22 اذكر األعمال التي يقوم بها الحاج في اليوم العاشر.

سس33  ما الفرق بين التحلل األول والتحلل الثاني، وبماذا يحصل كل منهما؟

صح
رمي جمرة العقبة - نحر الھدي - الحلق أو التقصیر 

- طواف اإلفاضة - السعي

التحلل األول: ھو إباحة جمیع المحظورات إال الجماع ودواعیھ، 
ویحصل ھذا التحلل بفعل اثنین مما یلي: رمي جمرة العقبة - الحلق 

أو التقصیر - طواف اإلفاضة مع السعي، لمن كان علیھ سعي
التحلل الثاني: ھو إباحة جمیع المحظورات على الحاج ویحصل بفعل 

جمیع األمور الثالثة السابقة
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 يجب على الحاج أن يبيت بمنى ليلة الحادي عشر، ومعنى البيات أن يبقى بها أكثر الليل.
  يستحب للحاج في اليوم الحادي عشر-وما بعده من أيام التشريق الثالثة- كثرُة ذكر اهلل تعالى 

.)1( ﴾ بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير؛ لقوله تعالى: ﴿
ولحديث ُنَبيشة الهذلي  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر هلل« )٢(.

 ويرمي الجمرات الثالث بعد الزوال، وله أن يؤخر الرمي إلى الليل.

�شـفـة الـرمـي�شـفـة الـرمـي

األولى،  وهي  الصـغرى  بالجمرة  ١   يبدأ 

فيرميها بسـبع حصــيات متتابعات، رافًعا 
ثـم  أكـبر،  اهلل  قائاًل:  حصاة  كل  مع  يده 
يـتقدم قلياًل، ويأخذ جهة اليمين ثم يقف 
مستقباًل القبلة ويدعو رافًعا يديه، ويطيل 

الدعاء.

اأعمالاأعمال اليوم الحادي ع�شر من ذي الحجة)اليوم  اليوم الحادي ع�شر من ذي الحجة)اليوم الأول من اأيام الت�شريق(الأول من اأيام الت�شريق(

)1( سورة البقرة، اآلية ٢0٣.
)٢(  أخرجه مسلم برقم )11٤1(.

صفة الحج صفة الحج )أعمال أيام التشريق()أعمال أيام التشريق(
الدر�س التا�شعالدر�س التا�شع

أيـام التشـريق هـي األيـام الثالثـة التاليـة ليـوم عيـد األضحـى وهـي )11، 1٢، 1٣( وسـميت 
بأيـام التشـريق ألن النـاس كانـوا قديًمـا يقومـون بتشـريق لحـوم األضاحـي أي يقطعونهـا شـرائح 
ثـم يقومـون بتجفيفهـا وتمليحهـا لئـال يفسـد اللحم، وهو مـن الوسـائل القديمة لحفـظ اللحوم.

تـمـهـيـدتـمـهـيـد
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رافًعا  متتابعات،  بسبع حصيات  الوسطى  الجمرة  يرمي  ٢  ثم 

قائاًل: اهلل أكبر، ثم يتقدم قلياًل، ويأخذ  يده مع كل حصاة 
يديه،  رافعًا  ويدعو  القبلة  مستقباًل  يقف  ثم  اليسار،  جهة 

ويطيل الدعاء.

٣  ثم يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات - كما تقدم - وهي 

عن  منى  ويجعل  الجمرة  يستقبل  أن  والسنة  العقبة،  جمرة 
يمينه ومكة عن يساره، وال يقف بعدها للدعاء.

ْفر  الأول(الأول( اأعمالاأعمال اليوم الثاني ع�شر من ذي  اليوم الثاني ع�شر من ذي الحجة )اليوم الثاني من اأيام الت�شريق - يوم الحجة )اليوم الثاني من اأيام الت�شريق - يوم النَّْفرالنَّ

اأعمالاأعمال اليوم الثالث ع�شر من ذي  اليوم الثالث ع�شر من ذي الحجة )اليوم الثالث من اأيام الت�شريق - يوم النفر الثانيالحجة )اليوم الثالث من اأيام الت�شريق - يوم النفر الثاني((

 يجب على الحاج أن يبيت بمنى ليلة الثاني عشر.
 إذا زالت الشمس رمى الجمرات الثالث.

 إذا أراد الحاج التعجل فإنه بعد أن يرمي الجـمار للـيوم الثـاني عـشر يخـرج مـن مـنى قـبل غــروب  
   الشمـس، فـإن بـقي في مـنى إلى غروب الشمس فال يجوز له التعجل، ِإال ِإن كان قد نواه وتجهز له  

   ومنعه الزحام فله الخروج، ولو بعد غروب الشمس.
   قـال اهلل تعـالى: زب پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹٹ رب )1(، والـمراد  
 باليومين: اليوم الحادي عشر، والثاني عشر من أيام التشريق، والمتأخر هو من يبقى إلى  اليوم الثالث عشر.

)1(  سورة البقرة  اآلية ٢0٣.

 من أراد التأخر إلى هذا اليوم فهو أفضل، فيبيت في ِمنى ليلة الثالث عشر من ذي الحجة.
 يبقى في ِمنى حتى إذا زالت الشمس رمى الجمرات الثالث، وال يؤخر الرمي في هذا اليوم إلى 

    غروب الشمس.

ََّّْْ
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طواف الوداعطواف الوداع

 إذا خــرج الحـاج من منى في اليوم الثاني عـشر أو الثالـث عشر لم يبق عـليه مـن أعـمال الحـاج إال  
   طواف الوداع، إذا كان قد طاف لإلفاضة وسعى، وطواف الوداع واجب إذا أراد الخروج من مكة.

 يصلي بعده ركعتين خلف المقام.
 ال يجب طواف الوداع على المرأة الحائض والنفساء.

ر الحاج طواف اإلفاضة وأتى به بعد الرمي األخير، ثم خرج من مكة، فإنه يجزئه عن طواف   إ ذا أخَّ
الوداع ولو سعى بعده سعي الحج.

الحاج  والمشقة عن  الحرج  رفع  تدل على  التي  األعمال  بعض  في ذكر  مع مجموعتك  تعاون 
والمعتمر.

نشاطنشاط  

سس11 ماذا يستحب للحاج فعله أيام التشريق؟

سس22 أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد فيما يلي:

  أ( يقوم الحاج برمي الجمرة الكبرى فقط في اليوم الحادي عشر.
غروب  بعد  الخروج  عشر  الثاني  اليوم  في  التعجل  أراد  لمن  ب(  يجوز 

الشمس.
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اأركان الحجاأركان الحج

اأركان الحج اأربعة:

الركن الرابع:الركن الثالث:الركن الثاني:الركن األول:

السعي.طواف اإلفاضة.الوقوف بعرفة.اإلحرام.

حكم من ترك اأحد الأركان:
1- من ترك اإلحرام لم ينعقد حجه أصال.

٢- من ترك الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، ويلزمه أن يتحلل بعمرة.
٣-  من ترك الطواف أو بعضه، أو ترك السعي أو بعضه؛ لم يتم حجه حتى يأتي به، ولو تأخر، فالواجب 

عليه المبادرة إلتمام حجه، كما قال تعالى: زب ۓ ڭ ڭ ڭڭ رب. )1( 

)1(  سورة البقرة اآلية 196.

أركـان الحج وواجباتهأركـان الحج وواجباته
الدر�س العـا�شـرالدر�س العـا�شـر
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واجبات الحج �شبعة: 
األول    : اإلحرام من الميقات.

الـثـانــي: الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، لمن وقف بها نهارًا.
الثـالــث: المبيت بمزدلفة ليلة العاشر من ذي الحجة إلى نصف الليل.

الرابــع  : المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.
الخامس: رمي الجمار.

السادس: الحلق أو التقصير.
السـابــع: طواف الوداع.

حكم من ترك �شيئًا من الواجبات:
من ترك واجبًا من هذه الواجبات وجب عليه ما يجبر به هذا النقص، وهو: شاة يذبحها 

ويوزعها على فقراء الحرم.

واجبات الحجواجبات الحج

بعد دراسة صفة الحج، يمكن أن نوجز الفروق بن أنواع النسك الثالثة فيما يلي:

اإلفرادالقرانالتمتعالعنصرم

حج فقط.عمرة وحج.عمرة ثم حج.وصفه1

٢
ُيحرم مرتين األولى: للعمرة اإلحرام

ــحــرم  ــحــل مــنــهــا، ثـــم ُي وي
الثانية للحج يوم التروية.

ُيحرم مرة واحدة.ُيحرم مرة واحدة.

الفرقالفرق بين اأن�شاك  بين اأن�شاك الحج الثالثة الحج الثالثة 
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اإلفرادالقرانالتمتعالعنصرم

٣
التلبية  لــفــظ 

عند اإلحرام
ثـــم عند  عـــمـــرة،  ــيــك  ــب ل
التروية  يوم  بالحج  اإلحــرام 

ا. يقول: لبيك حّجً

أو  ا،  لبيك عمرة وحّجً
ا وعمرة. حّجً

ا. لبيك حّجً

مستحب.واجب.واجب.الَهدي٤

٥

األول الطواف ــان:  ــبـ واجـ طـــوافـــان 
للحج،  ــي  ــان ــث وال لــلــعــمــرة 
ــن أركـــان  ــان م ــن وهــمــا رك

الحج والعمرة.

طــواف واجــب للحج، 
الحج،  أركان  من  وهو 
وآخـــــــــــر مـــســـتـــحـــب 
وصوله. أول  للقدوم 

وهو  للحج،  واجــب  طــواف 
ــان الـــحـــج، وآخـــر  ــ مـــن أركـ
أول  ــقـــدوم  ــلـ لـ مــســتــحــب 

وصوله.

6

األول السعي واجـــبـــان:  ســعــيــان 
للحج،  ــي  ــان ــث وال لــلــعــمــرة 
ــن أركـــان  ــان م ــن وهــمــا رك

الحج والعمرة.

للحج   واجــــب  ســعــي 
الحج  أركــان  وهــو من 
بعد  مــه  قــدَّ ــاء  شـ وإن 

طواف القدوم.

سعي واجب للحج وهو من 
مه  قدَّ شاء  وإن  الحج  أركــان 

بعد طواف القدوم.

ما الفرق بين الِقَران واإلفراد؟

١ نشاطنشاط  
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الأخطاء في الحج والعمرةالأخطاء في الحج والعمرة
يقع بعض الناس في مخالفات شرعية أثناء حجهم أو عمرتهم، ويقلد بعضهم بعًضا في هذا، فمن أهم 

هذه المخالفات التي ينبغي اجتنابها ما يلي: 

األخطاء في الطواف

الوقوف مقابل الحجر األسود وقًتا يؤخر٢النطق بالنية.1
الناس فيه.

األسود٤التمسح بأستار الكعبة والتبرك بها.٣ الحجر  عند  الشديدة  المزاحمة 
وبخاصة النساء.

تقبيل اليد إذا أشار للحجر األسود.6رفع اليدين كهيئة الصالة وتكرار ذلك.٥

التزام أدعية معينة لكل شوط.8الذكر الجماعي ورفع الصوت به.7

اإلشارة إلى الركن اليماني أو تقبيله.9

األخطاء في السعي

الصفا٢االضطباع في السعي.1 على  المصلي  كهيئة  اليدين  رفع 
والمروة، وتكرار ذلك.

ســعي المرأة ســعًيا شــديًدا بين العلمين٣
تخصيص كل شوط بدعاء معين.٤األخضرين.

ظن أن الذهاب واإلياب في السعي يعتبر٥
السعي تطوًعا في غير نسك.6شوًطا واحًدا.

األخطاء في الحلق والتقصير

عدم تعميم الرأس بالتقصير. ٢حلق بعض الرأس وترك بعضه. 1

الشعر٤تأخير الحلق، والتحلل من العمرة قبله. ٣ ورمي  المسعى  داخل  التقصير 
فيه. 
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النوعالعمل

- الوقوف بعرفة.

- رمي الجـمـــار.

- طواف الـوداع.
- طواف اإلفاضة.

ُن نوع كل عمل من أعمال الحج التالية )ركن، واجب(. سس11  ُأبيِّ

األخطاء في الرمي

وضع الجمار وضًعا دون رمي. 2الرمي بالنعال والحصى الكبار. 1

تسمية الجمار بالشياطين األصغر 3
واألكبر واألوسط.

رمي الجمار السبع دفعة واحدة. 4

الرمي من موضع بعيد مع عدم التأكد من 5
وقوع الحصى في حوض المرمى. 

موسم  في  إمكاناتها  كل  السعودية  العربية  المملكة  بالدي  في  الحكومية  القطاعات  تستنفر 
الحج؛ لخدمة حجاج بيت اهلل الحرام.

وخصصت قيادة بالدي حفظها اهلل وزارة مستقلة تعنى بخدمة الحجيج وهي وزارة الحج والعمرة 
أن  منذ  الداخل والخارج  بالحجاج والمعتمرين في  يتعلق  ما  المسؤولة عن كل  الجهة  بوصفها 
كوزارة  المعنية  الجهات  بمساندة  وذلك  المناسك،  أداء  بعد  يعودوا  أن  إلى  بالدهم  في  كانوا 

الداخلية ووزارة الشووؤن اإلسالمية والدعوة واإلرشاد

إضاءةإضاءة

ركن

ركن
ركن

واجب
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)1(  سورة احلج، آية 34.

الوحدة الثانية الوحدة الثانية 

األضحية و العقيقةاألضحية و العقيقة

ڇ  ڇ  زبڇ  تعالى:  قال 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ک  ڑ   ڑ  ژژ  ڈ  ڈ 

.)1(
ک کک گ گرب
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األضحيةاألضحية

عـن  أعرفهـا  معلومـات  ثـاث  أذكـر  المبـارك:  األضحـى  عيـد  فـي  مشـاهداتي  مـن خـال 
األضاحـي.

حكمهاحكمها

تعريف الأ�شحيةتعريف الأ�شحية

ف�شلهاف�شلها

األضحية: ما يذبح من بهيمة األنعام في أيام عيد األضحى تقربًا إلى اهلل تعالى.

ى النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بكبشْيِن  األضحية سّنة مؤكدة، والدليل على هذا حديث أنس � قال: »َضحَّ
ى وكبَّر، َوَوَضَع ِرْجَلُه على ِصَفاِحهما«.)1( َأْمَلَحْيِن َأْقَرَنْيِن، َذَبَحُهَما بيده، وسمَّ

)1(  أخرجه البخاري برقم )5558(، ومسلم برقم )1966(، والصفاح هي اجلوانب، واملراد جانب ُعنق الضحية.
)4( تفسير البغوي 288/3. )3( تفسير ابن كثير 3 / 223-222.   )2( سورة احلج - اآلية36.  

تعالى:  قال  مة،  المعظَّ دينه  وعامات  تعالى  اهلل  شعائر  من  تعالى  اهلل  إلى  تقربًا  األضحية  ذبح 
زبۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھےرب)2(، والبدن: هي اإلبل والبقر.

  قال ابن كثير: زبھ ھ ھرب، أي: ثواٌب في الدار اآلخرة، وقال مجاهد: أجٌر نافٌع  )3(، وقال
البغوي: النفع في الدنيا، واألجر في الُعقبى.)4(

تـمـهـيـدتـمـهـيـد

ُلَها من بعد صاة العيد )يوم النحر(، إلى غروب الشمس من  وقت ذبح األضاحي أربعة أيام، أوَّ
آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.

وقت ذبحهاوقت ذبحها

الدر�س احلادي الدر�س احلادي 
ع�شـرع�شـر
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بدنة،  ُسْبع  أو  واحدة،  شاة  بيته  وأهل  الواحد  الشخص  عن  يجزئ  المقدار:  من حيث  أواًل: 
أو ُسْبع بقرة، فيجوز لسبعة أشخاص االشتراك في بقرة أو َبَدَنٍة، فعن جابر  قال: »أمرنا 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن نشترك في اإلبل والبقر؛ كل سبعة منا في بدنة«)1(.
 وله أن يشرك معه في أجر أضحيته من شاء من أهل بيته لحديث أبي أيوب األنصاري  
ي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون،  قال: »كان الرجل في عهد النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يضحِّ

ثم تباهى الناس فصار كما ترى«. )2(
ستة  أتم  ما  وهو  فصاعًدا  الضأن  من  )الَجَذع(  األضحية:  في  يجزئ   : نِّ السِّ حيُث  من  ثانيًا: 
( من غيره من أنواع بهيمة األنعام وهي: الَمْعُز، والبقر واإلِبل، وَثِنيُّ الَمْعِز ما  ِنيُّ أشهر، و)الثَّ

أتم سنًة، وَثِنيُّ البقر ما أتم سنتين، وَثِنيُّ اإلبِل ما أتم خمس سنوات.

)1(  أخرجه مسلم برقم )1213(.
)2(  أخرجه مالك في املوطأ 486/2)1033(، والترمذي برقم )1505(، وابن ماجه برقم )3147( وهذا لفظه، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

)3(   أخرجه أبو داود برقم )2802(، والنسائي برقم )4369(، والترمذي برقم )1497(، وقال: حديث حسن صحيح، ومعنى )ُتْنِقي( أي ليس في عظمها ُمخٌّ من 
شدة الهزال.

المجزئ في الأ�شحية المجزئ في الأ�شحية 

ما ل يجزئ في الأ�شاحي ما ل يجزئ في الأ�شاحي 

قام  قال:    عازب  بن  البراء  حديث  في  وذلك  األضاحي،  في  يجزئ  ال  ما  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  َبينَّ 
ُن  ُن عورها، والمريضة الَبيِّ فينا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »أربع ال تجوز في األضاحي: العوراء الَبيِّ

ُن َضْلعها، والَعْجفاء التي ال ُتْنِقي«)3(. مرضها، والعرجاء الَبيِّ
اقرأ الحديث السابق ثم لخص منه ما ال يجزئ في األضاحي:

...........................................  ٣   .................................................. ١

...........................................  ٤   .................................................. ٢

ويلحق بهذه العيوب ماكان أشد منها، أما ما كان فيه عيب يسير ال يبلغ ما ذكر في الحديث 
هذه  من  والسالمة  ذلك،  ونحو  كسر،  بقرنه  وما  أوشق،  خرق  بأذنه  ما  مثل:  مجزئ،  فهو 

العيوب ولوكانت يسيرة أفضل. 
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اأف�شل الأ�شاحياأف�شل الأ�شاحي

 معلومات اإثرائية معلومات اإثرائية

)1(  سورة احلج  اآلية 28.

أفضل األضاحي اإلِبُل إن أخرجها الشخص كاملة عن نفسه؛ ألنها أنفع للفقراء، وأكثر َثَمًنا، ثم البقر 
إن أخرجها كاملة، ثم الغنم، )والضأن أفضل من الَمْعِز(، ثم ُسْبع بدنة، ثم ُسْبع بقرة.

ما ي�شرع في لحوم الأ�شاحي ما ي�شرع في لحوم الأ�شاحي 

ُيشرع لمن ذبح أضحيًة أن يأكل منها، ويجب أن يطعم الفقراء؛ لقوله تعالى: زب ہ ہ ہ ہ 
ھَ رب )1(، وإذا أهدى لجيرانه وأقاربه فهو أفضل.

مشروع المملكة العربية السعودية لإلفادة من الهدي واألضاحي بإدارة البنك اإلسامي للتنمية:
استشعاًرا من المملكة العربية السعودية بأهمية االستفادة مما يذبح في الحج من هدي وأضاٍح 

اإلشراف  يتولى  عام 1403 هـ،  واألضاحي  الهدي  من  الإلفادة  مشروع  أنشأت 
على ذبح الهدي واألضاحي ثم تخزينها ثم توزيعها على الفقراء في أنحاء العالم.
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241 )1(  أخرجه البخاري برقم )969(، وأبو داود برقم )2438( واللفظ له.
)2(  أخرجه مسلم برقم )1977(.

     ف�شلها     ف�شلها
األيام العشرة األولى من ذي الحجة هي أفضل أيام السنة، ففي حديث ابن عباس  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى اهلل من هذه األيام « - يعني أيام العشر- فقالوا: يا رسول اهلل، 
وال الجهاد في سبيل اهلل؟ قال: » وال الجهاد في سبيل اهلل، إال َرُجٌل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من 

ذلك بشيء «.)1(

ما ي�شرع فيها ما ي�شرع فيها 

يشرع في أيام العشر اإلكثار من األعمال الصالحة واالجتهاد في العبادة؛ ومن ذلك:
أواًل: الحرص على أداء الواجبات، مثل: ِبرُّ الوالدين وصلة األرحام،  و...................، و ..................، 

و ...................
ثانيا: الصدقة، والصيام في هذه األيام، وبخاصة صيام يوم...................  لغير الحاج، ويحرم صيام 

يوم ...................
ثالثًا: اإلكثار من ذكر اهلل تعالى بالتهليل والتسبيح والتكبير، و...................، و ..................

رابعًا: الجهر بالتكبير واإلعان به في األسواق والمساجد وغيرهما، والتكبير المشروع هذه األيام نوعان:
ِد بأدبار الصلوات، فيكبر في جميع األوقات، ويبدأ وقته من أول  أ-: التكبير المطلق، وهو غير المقيَّ
ليلة من ليالي عشر ذي الحجة، ويستمر إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث 

عشر من شهر ذي الحجة.
ب- التكبير الُمقيد، وهو التكبير المقيد بأدبار الصلوات، ويبدأ وقته لغير الحاج عقب صاة الفجر 

من يوم عرفة، وللحاج عقب صاة الظهر من يوم النحر، ويستمر لهما إلى 
صاة العصر من آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.

أيام  أو بشرته في  أو ظفره  أراد أن يضحي فا يأخذ من شعره  خامًسا: من 
عشر ذي الحجة؛ حتى يضحي تعبًدا هلل تعالى، وعمًا بما ثبت من حديث أم 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي؛ فا  النبي  سلمة  أن 
يمس من شعره وبشرته شيًئا« وفي رواية: »فليمسك عن شعره وأظفاره«.)2(، 

ى عنهم فا يلزمهم ذلك. وأما الـُمَضحَّ

ع�شر ذي الحجةع�شر ذي الحجة
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سس11 أعرف األضحية، وُأبّين حكمها.

ُز ما يجزئ وما ال يجزئ في الهدي واألضحية مما يلي: سس22  ُأميِّ

الغزال- الشاة السمينة- الدجاجة السمينة- ثُمن بقرة- البدنة المريضة مرًضا 
خفيًفا- بقرة لها سنة ونصف- بدنة لها ست سنوات- شاة عوراء عوًرا غير 
ظاهر - التي ال قرن لها- مكسورة القرن- عنز لها عشرة أشهر- بدنة لها أربع 

سنوات.
سس33 هل يجوز أن يشرك المضحي في أجر أضحيته؟

األضحیة: ما یذبح من یھیمة األنعام في أیام عید األضحى 
تقرباً إلى هللا تعالى - سنة مؤكدة 

ج۲:المجزئ في األضحیة: الشاة - عنزة لھا عشر أشھر- بدنة لھا ست سنوات- شاة عوراء عوراً غیر 
رن ظاھر- البدنة المریضة مرضاً خفیفاً- الشاة السمینة- مكسورة الق

التي ال یجزئ: الدجاجة السمینة- التي ال قرن لھا- الغزال- بدنة لھا أربع سنوات- بقرة لھا سنة ونصف- 
ثمن بقرة
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243 )1(  معنى مرتهن بعقيقته: أي مينع من الشفاعة لوالديه حتى يُعق عنه، وقيل غير هذا.
)2(   أخرجه أحمد برقم )20139(، و أبو داود برقم )2838(.

     حـكــمــها     حـكــمــها

     مايقال لمن رزق بمولود:     مايقال لمن رزق بمولود:

ُمْرَتَهٌن  ُغاٍم  »كلُّ  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن    جندب  بن  سمرة  لحديث  مؤكدة؛  سّنة  العقيقة  ذبح 
ى«.)2( بعقيقته )1(، ُتذبح عنه يوم السابع، وُيحلق رأسه، وُيَسمَّ

الطيبة مثل جعله اهلل مباركًا، وجعله اهلل من حفظة  تسن تهنئة من ولد له ولد والدعاء له باألدعية 
كتابه ونحو ذلك.

تعريف العقيقة تعريف العقيقة 

ًبا إلى اهلل تعالى. هي ما يذبح عن المولود َتَقرُّ

العقيقةالعقيقة
الدر�س الثاين الدر�س الثاين 

ع�شـرع�شـر

للعقيقة عند الناس أسماء أخرى، بالتعاون مع مجموعتي: أذكُر ما أعرفه منها:
.  ........................................................................................................-1

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

١ نشاطنشاط  

النسیكة

التمیمة
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ما يجزئ في العقيقة ما يجزئ في العقيقة 

نُّ والُخُلوُّ من العيوب التي ال تجزئ في األضاحي،  يجزئ في العقيقة ما يجزئ في األضحية من حيُث السِّ
إال إنه ال يجزئ في العقيقة ُسبع َبَدَنٍة، وال ُسبع بقرٍة؛ إذ ال يجزئ فيها االشتراك.

شكر اهلل تعالى على نعمة الولد.  ١

إظهار الفرح والسرور بهذه النعمة.  ٢

 ......................................................................................  ٣

)1(  ينظر: حتفة املودود في أحكام املولود البن قيم اجلوزية ص69.
)2(  أخرجه أحمد برقم )6713(، وأبو داود برقم )2834(، وهذا لفظه، والترمذي برقم )1516( وقال: هذا حديث حسن صحيح.

الحكمة من م�شروعيتهاالحكمة من م�شروعيتها

ُمَكاِفَئَتاِن، وعن الجارية  ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »عن الغام شاتان  النبي   قالت: سمعت  الَكْعبية  ُكْرز  عن أم 
شاة«.)1(

ُد ما يشرع في العقيقة: من خال هذا الحديث ُأَحدِّ
أ- عن الغام )االبن( ................................  

ب- عن الجارية )البنت( ..........................

ما ي�شرع في العقيقة عن البن والبنتما ي�شرع في العقيقة عن البن والبنت

وقت ذبح العقيقة وقت ذبح العقيقة 

السّنة ذبح العقيقة في اليوم السابع من والدة المولود؛ لحديث سمرة السابق وفيه: »تذبح عنه يوم 
السابع« )2(، فإن فات اليوم السابع فيذبحها في الرابع عشر، أو الحادي والعشرين، فإن فات ففي أي 

يوم بعده ويبادر بذلك في أقرب وقت أمكنه الذبح فيه.

أن یكون ذبح العقیقة سببا لحسن اثبات الولد ودوام سالمتھ وطول حیاتھ في حفظھ من 
ضرر الشیطان حتى یكون كل عضو منھا فداء كل عضو منھ

شاتان
شاة
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)2(  أخرجه مسلم برقم )2139(. )1(  أخرجه مسلم برقم )2315(.  
)3(  ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 476/11، وتسمية املولود للشيخ بكر أبو زيد ص45.
)5(  أخرجه مسلم برقم )2132(. )4(  أخرجه الترمذي برقم )2839(.  

)6(  سورة احلجرات اآلية 11.

ه؛ فلذلك يستحب اختيار اسٍم حسن له، وقد ُعنيت الشريعة بأحكام  التسمية حقٌّ للمولود على َوِليِّ
تسمية المولود، ويمكن تلخيص أهم أحكامها فيما يلي:

أواًل: يستحب تسمية المولود في يوم والدته، لحديث: أنس  قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ُوِلَد لي الليلَة 
يته باسم أبي: إبراهيم«)1(، أو في اليوم السابع من والدته لحديث سمرة بن جندب السابق  غاٌم فسمَّ

في العقيقة.
ثانيًا: تستحب التسمية باْسم ُمَعبَّد هلل تعالى، وأفضلها: عبد اهلل وعبد الرحمن؛ لحديث عبد اهلل بن 

عمر  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن أحب أسمائكم إلى اهلل عبد اهلل وعبد الرحمن«.)2(
ثالثًا: تحرم التسمية بأسماَء معبَّدٍة لغير اهلل تعالى؛ مثل: عبد الكعبة، وعبد الرسول، وعبد النبي، 
...................، ومما يحرم أيضا التسميةبـ: غام  وعبد علي، وعبد الحسين، و....................، و 

الرسول، وغام أحمد ونحوها؛ إذ هي بمعنى عبد الرسول. )3(
رابًعا: اجتناب التسمية باألسماء القبيحة.

: »كان النبي  م، ويستحب تغيير االسم المكروه؛ قالت عائشة  خامًسا: يجب تغيير االسم الُمَحرَّ
ملسو هيلع هللا ىلص يغير االسم القبيح«)4(، وعن ابن عمر  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص غير اسم عاصية، وقال: » أنت جميلة «.)5(

ت�شمية المولودت�شمية المولود

قال اهلل تعالى: زبى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  
ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     یی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  

حب  خب   مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جثرب.)٦( 

يستفاد من هذه اآلية الكريمة أدب شريف من اآلداب اإلسامية، وهو: استحباب مناداة 
الناس بأسمائهم التي يحبونها، واجتناب تلقيبهم باأللقاب السيئة التي يكرهونها، أكتُب 
توجيهًا لشخص اعتاد مخالفة هذا األدب اإلسامي الرفيع، واعتاد تلقيب أصحابه بأسوأ 

األلقاب التي يكرهونها؛ أنصحه بالتأدب مع زمائه، والتمسك بهذا األدب اإلسامي.

٢ نشاطنشاط  
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سس11   هل يجب تغيير االسم المعبد لغير اهلل تعالى.

ُل ما درسُتُه من أحكام األضحية والعقيقة، ثم َأذُكُر ثاثة من الفروق بينهما. سس22   َأتأمَّ
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