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الوحدة ااًلأوىلالوحدة ااًلأوىل
رك ركعباداٌت وقع فيها ال�شِّ عباداٌت وقع فيها ال�شِّ
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لغًة: َطَلُب الَعْون.
�َصرًعا: َطَلُب العون من اهلل جلَّ وعال يف احل�صول على املطلوب والنجاة من املكروه.

تعريف اال�ْسِتَعاَنِة

اال�صتعانُة ِمن اأََجلِّ العبادات التي يجب اإخال�صها هلل تعاىل، والدليل على ذلك:
})١(، واملعنى: ال ن�صتعني اإال بك وحدك. 11   قول اهلل تعاىل: {

22  حديث اأَِبي ُهَرْيَرة  قال: َقاَل َر�ُصوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »امْلُوؤِْمُن اْلَقِويُّ َخرْْيٌ َواأََحبُّ اإِىَلَ اهلِل ِمَن 

اَبَك  ، اْحِر�ْص َعَلَى َما َيْنَفُعَك َوا�ْصَتِعْن ِباهلِل َواَل َتْعِجْز، َواإِْن اأَ�صَ ِعيِف، َوفي ُكلٍّ َخرْْيٌ امْلُوؤِْمِن ال�صَّ
�َصْيٌء َفاَل َتُقْل: َلو اأيِّنِّ َفَعْلُت َكاَن َكَذا َوَكَذا، َوَلِكْن ُقْل: َقَدُر اهلِل َوَما �َصاَء َفَعَل، َفاإِنَّ َلو َتْفَتُح 

ْيَطاِن « )٢(. َعَمَل ال�صَّ

اال�ْسِتَعاَنُة ِعَباَدٌة يجب �سرفها هلل وحده

)٢( اأخرجه م�صلم برقم )٢664(. )١(  �صورة الفاحتة اآية 5.  

الدرس 
اال�ْسِتَعاَنُة َواال�ْسِتَعاذُةاال�ْسِتَعاَنُة َواال�ْسِتَعاذُةاألول ١

رابط الدر�س الرقمي

حكم اال�ْسِتَعاَنِة بغيِر اهلل

اال�ْصِتَعاَنُة بغرْي اهلل نوعان:
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مثالمثال  ذلكذلك

1  اال�ْصِتَعاَنُة باالأموات مطلًقا؛ كاال�ْصِتَعاَنِة بهم يف �ِصفاء املر�صى، اأو اال�ْصِتَعاَنِة بهم يف ح�صول 
زق، فامل�صتعني باالأموات يعتقد اأن لهم ت�صرفًا خفيًا يف الكون. الرِّ

2  اال�ْصِتَعاَنُة باالأحياء الغائبني؛ الأن الغائب اليعلم الغيب واليقدر على اإعانة من ي�صتعني به.
3  اال�ْصِتَعاَنُة باالأحياء احلا�صرين فيما ال يقدر عليه اإالَّ اهلل.

حـكـمـهاحـكـمـها �صرك اأكرب. 

الدليل على ذلكالدليل على ذلك اأن اال�ْصِتَعاَنَة باهلل تعظيٌم له جلَّ وعال؛ فَمن ا�صتعان بغرْي اهلل تعاىل فيما ال يقدر عليه اإال 

اهلل فقد �صاواه باهلل تعاىل يف التعظيم، وهذا �صرك اأكرب، وقد اأخربنا اهلل اأن امل�صركني يقولون يف النار 
)١( ملن كانوا يعبدونهم{ 

النوع االأول:  اال�ْسِتَعاَنُة بغري اهلل فيما ال يقدر عليه اإال اهلل

ِر النوع الثاين:  اال�ْسِتَعاَنُة باحليِّ القاِدِر احلا�سِ

2 اال�ْصِتَعاَنُة باملعلِّم َعلى َفهم الدر�ِص. 1 اال�ْصِتَعاَنُة ب�صديٍق على ق�صاء َديٍن.         مثال ذلكمثال ذلك 

حـكـمـهاحـكـمـها جائزة اإذا كانت يف املباحات، وحمرمة اإذا كانت يف اأمر حمرم.

)١(   �صورة ال�صعراء االآيتان 98-97.

اال�صتعانة باملوتى

اال�صتعانة ب�صديق يف اإ�صالح �صيارة

اال�صتعانة باحلي القادر احلا�صر يف 
دفع �صر اأو جلب نفع يقدر عليه

احلكمالفعل
اأُبنّي احلكم من حيث اجلواز وعدمه يف كل فعل من االأفعال التالية:

١
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اُم.  لغًة: االْلِتَجاُء واالعت�صَ
وٍف. ا�صطالحًا: االْلِتَجاُء اإىل اهلل تعاىل وحده ال �صريك له ِمن كل اأمر خََمُ

اال�ْصِتَعاَذُة ِعَباَدٌة وُقْرَبٌة، ولهذا يجب �صرفها هلل تعاىل وحده، وعدم اإ�صراك اأحد معه يف ذلك.
})١( اإىل اآخر  والدليل على ذلك قول اهلل تعاىل: { 

})٢( اإىل اآخر ال�صورة. ال�صورة، وقوله: { 
فقد اأمر اهلل تعاىل باال�صتعاذة به وحده، فدل ذلك على اأنها عبادة.

ااًل�ْشِتَعاَذُة ِعَباَدٌة هلل عز وجل

)٣(  �صورة املوؤمنون اآية 97. )١( �صورة الفلق اآية ١-٢.                                   )٢( �صورة النا�ص اآية ١.  

ِة �شفُة ااًل�ْشِتَعاَذِة ال�شرعيَّ

ما ُت�ْشَرُع ااًل�شتعاذة باهلل منه

اال�صتعاذة ال�صرعيَّة هي التي تكون باهلل تعاىل وباأ�صمائه و�صفاته.

ي�صرع للم�صلم اأن ي�صتعيذ باهلل تعاىل ِمن كلِّ ما يخافه يف الدنيا واالآخرة، وقد جاء يف القراآن 
ا، فمن ذلك: الكرمي وال�صنة النبوية االأمر باال�ْصِتَعاَذِة باهلل تعاىل ِمن اأ�صياَء كثرْيٍة جدًّ

11 اال�ْص��ِتَعاَذُة ب��اهلل م��ن ال�ص��يطان الرجيم - ق��ال اهلل تع��اىل: { ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڻ})٣(.

تعريف ااًل�ْشِتَعاَذِة
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)٣( اأخرجه م�صلم برقم )٢708(. 

22 اال�صتعاذة باهلل تعاىل ِمن ال�صيطان الرجيم عند قراءة القراآن )اأعوذ باهلل من ال�صيطان الرجيم(.

  } تعاىل:  قوله  وهما  ال�صرور،  جميع  من  تعاىل  باهلل  لال�ْصِتَعاَذِة  ذتني  املعوِّ قراءة   33

         } وقوله:  ال�صورة،  اآخر  })٢(اإىل 
اإىل اآخر ال�صورة.

44 اال�ْصِتَعاَذُة باهلل من الَهمِّ واحَلَزن.

55 اال�ْصِتَعاَذُة باهلل من عذاب القرب وعذاب النار.

اأَذُكر مو�صًعا اآخر ت�صرع فيه اال�صتعاذة باهلل. 
.............................................................................................................................................

ة  يَّ 66 اال�صتعاذة باهلل عند نزول اأي مكان، مثل: بيٍت اأو خيمٍة يف ح�صٍر اأو �صفٍر،  اأو مو�صٍع يف الرَبِّ

ِة k قالْت: �صمعُت َر�ُصوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل:  َلِميَّ اأو غرْيها، والدليل حديث َخْوَلَة ِبْنِت َحِكيٍم ال�صُّ
ُه �َصْيٌء َحتَّى  رَّ اِت ِمْن �َصرِّ َما َخَلَق، مََلْ َي�صُ »َمن َنَزَل َمْنِزاًل ُثمَّ قاَل: اأَُعوُذ ِبَكِلَماِت اهلِل التَّامَّ

َل ِمْن َمْنِزِلِه َذِلَك« )٣(. كالمه الكامل الذي لي�ص فيه نق�ص باأي وجه من الوجوهَيْرحَتِ

 )٣(

٢
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مثال ذلكمثال ذلك

�أ  اأن تقول لويل االأمر: اأعذيِّن من الرجل الفاليِّن فقد ظلمني.
ب  اأن تقول الأٍب: اأعذيِّن من ولدك فقد اآذايِّن.

حـكـمـهاحـكـمـها جائزة ب�صرط اأن يكون امل�صتعاذ به حيًّا حا�صًرا قادرًا. 
 ويجوز اأن تقول: )اأعذيِّن من كذا(، اأو تقول: )اأعوذ باهلل، ثم بك من كذا(. 

 وال يجوز اأن تقول: )اأعوذ باهلل وبك(، الأن هذا نوع من ال�صرك االأ�صغر، فاإنَّ الواَو تفيد 
امل�صاركة وهو من �صرك االألفاظ.

ااًل�ْشِتَعاَذُة بغير اهلل

النوع االأول:  اال�ْسِتَعاَذُة باحلي القادر احلا�سر

اال�ْصِتَعاَذُة بغرْي اهلل تعاىل نوعان:

مثال ذلكمثال ذلك

�أ اال�ْصِتَعاَذُة باجلن وال�صياطني، كما كان يفعل امل�صركون يف اجلاهلية.
ب اال�ْصِتَعاَذُة باالأموات ِمن االأنبياء اأو ال�صاحلني اأو االأولياء.

حـكـمـهاحـكـمـها  �صرك اأكرب.

النوع الثاين:  اال�ْسِتَعاَذُة باملخلوق فيما اليقدر عليه اإال اهلل

الدليل على ذلك:
 .)١({      قول اهلل تعاىل: { 

 فقد اأخرب اهلل تعاىل عن موؤمني اجلن اأنهم ذكروا اأ�صياء من ال�صرك الواقع يف اجلاهلية، من   
    جملتها: اال�صتعاذة بغرْي اهلل. 

يلجوؤون اإليهم مما يخافون

خوًفا وفزًعا وذعًرا

)١(  �صورة اجلن اآية 6.
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ما الدليل على أن االستعانة عبادة يجب صرفها هلل تعالى وحده؟ 11

ًنا حكم كل نوع. أوضح أنواع االستعانة بغير اهلل، مبيِّ 22

أذكر أنواع االستعاذة. 33
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ْبُح ِعَباَدٌة هلل عز وجل الذَّ

�لذبح ِعَباَدٌة وُقربة، ولهذ� يجب �شرفها هلل تعاىل، وعدم �إ�شر�ك �أحد معه يف ذلك.

ْبح تعريف الذَّ

ي، بقطع ُحلقومه وَمريِئِه و�أحِد وْدَجيِه. ْبح هو: َتْذِكيُة �حليو�ن �ملاأكول �لربِّ �لذَّ
ِعرقان في �لعنق

مجرى �لطعام و�ل�شر�ب

و�لدليل على ذلك:

)1(  �شورة �آلأنعام �آلآيات 163-162.
)2(  وقيل يف تف�شري �لن�شك: جميع �لعباد�ت، وكال �ملعنيني �شحيح.

 } تعاىل:  �هلل  قول     
.)1({

 ومعنى �آلآية �لكرمية: �أن عباد�تي كلَّها ـ ِمن �ل�شالة و�لذبح وغريهما ـ �أ�شرفها هلل عز وجل
     وحده، وآل �أ�شرفها لغريه.

ما �أعمله في حياتي

ما ُيقّدره علّي في �لموتذبحي)2(

الدرس 
ْبـُحالثاني ْبـُحالـذَّ الـذَّ ٢

رابط الدر�س الرقمي

اأق�سام الذبائح

وهي �لتي يكون �شبب ذبحها �لتقرب �إىل �هلل تعاىل.
وهي خم�سة اأنواع:

بائُح امل�شروعُة الِق�شم األأول: الذَّ

الذبائح ثالثة اأق�سام:
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وهي التي تذبح على ا�صم اهلل تعاىل. وال يكون �صببها التقرب اإىل اهلل اأو غرْيه، واإمنا ُيق�صد من ذبحها 
االأكل.

مثلمثل التي تذبح لياأكل منها االأهل، اأو ال�صيف.

حـكـمـهاحـكـمـها جائزة.

ى عليها غرْي اهلل. وهي التي تذبح تقربًا لغرْي اهلل تعاىل، اأو تذبح وُي�صمَّ
اأمثلتهااأمثلتها

�أ الذبح تقربًا لنبيٍّ اأو ويلٍّ اأو يذكر ا�صمه على الذبيحة.
ب الذبح للجنِّ وال�صياطني، مثل ما يفعله بع�ص اجلهال عندما ي�صكن بيًتا جديًدا يذبح على 

عتبته لل�صياطني حتى ال يوؤذوه. 

بائُح املُباحُة الِق�سم الثاين: الذَّ

ركيُة بائُح ال�سِّ الِق�سم الثالث: الذَّ

1 األأُ�سحيُة، وهي: التي تذبح اأيام عيد االأ�صحى.

2 الهدُي، وهو: الذي يذبح يف احلج اأو العمرة.

3 الَعقيقُة، وهي: التي تذبح عن املولود.

4 الِفديُة، وهي: التي تذبح ب�صبب فعل حمظور يف احلج اأو العمرة اأو ب�صبب ترك واجب ويطلق 

م(. ا )الدَّ عليها اأي�صً
با اإىل اهلل تعاىل يف اأي وقت. 5 املنذورة، وهي: التي ُتنذر تقرُّ



)١(  اأخرجه م�صلم برقم )١978(.20
)٢(  اأخرجه اأبو داود برقم )٣٣١٣(.

بائح حمرمة وذبحها �صرك اأكرب؛ وال يجوز االأكل منها، فعن َعِليِّ  حـكـمـهاحـكـمـها هذه الذَّ

الذبح هلل بمكان ُيْذَبُح فيه لغير اهلل 

ثني ر�صوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِبَكِلَماٍت اأَْرَبٍع، قاَل: »َلَعَن  بِن اأبي َطاِلٍب  قاَل: َحدَّ
اهلِل،  ِلَغرْْيِ  َذَبَح  َمْن  اهلل  َوَلَعَن  والَدْيِه(،  لفٍظ:  َواِلَدُه )ويف  َلَعَن  َمْن  اهلل 

َ َمَناَر االأر�ِص«.)١( ِدًثا، َوَلَعَن اهلل َمْن َغرْيَّ َوَلَعَن اهلل َمْن اآَوى حُمْ

الطرد واالإبعاد عن 
رحمة اهلل ن�صر جانًيا 

واآواه واأجاره 
من خ�صمه، 

وحال بينه وبين 
اأن يقت�ص منه

َغيَّر عالمات حدودها 
باأن قدم اأو اأخر؛ 

ليغت�صب من اأر�ص جاره

ففي هذا احلديث تنبيه اإىل اأنه لو كان يف املكان الذي نذر الذبح فيه وثن يعبد؛ لكان ذلك 
َنْذر مع�صية ال يجوز الوفاء به، فدل على اأن الذبح هلل تعاىل يف مكان يعبد فيه غرْي اهلل تعاىل 

- بالذبح اأو غرْيه - مع�صية هلل تعاىل.
واحلكمة من هذا النهي اأنه �صّد لذريعة ال�صرك باهلل تعاىل؛ حيث يظن النا�ص اأن هذا الذي 

يذبح هلل تعاىل يف هذا املكان اإمنا يذبح لغرْي اهلل تعاىل. 

َفاأََتى  ِبُبَواَنَة،  اإِِباًل  َيْنَحَر  اأَْن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َر�ُصوِل  َعْهِد  َعَلى  َرُجٌل  َنَذَر  َق�اَل: 
ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َهْل  ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: اإِيِّنِّ َنَذْرُت اأَْن اأَْنَحَر اإِِباًل ِبُبَواَنَة، َفَقاَل النَّ النَّ
ِة ُيْعَبُد؟« َقاُلوا: اَل، َقاَل: »َهْل َكاَن ِفيَها  اِهِليَّ َكاَن ِفيَها َوَثٌن ِمْن اأَْوَثاِن اجْلَ
ُه  ِعيٌد ِمْن اأَْعَياِدِهْم؟«، َقاُلوا: اَل، َقاَل َر�ُصوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »اأَْوِف ِبَنْذِرَك، َفاإِنَّ

ِلُك اْبُن اآَدَم«.)٢( َيِة اهلِل، َواَل ِفيَما اَل مَيْ اَل َوَفاَء ِلَنْذٍر يِف َمْع�صِ

امل�صركون  فيه  َيْذبح  مو�صع  يف  تعاىل،  اهلل  اإىل  بها  ُب  يتقرَّ ذبيحًة  امل�صلم  يذبح  اأن  به:  املراد   
  ِّاِك االأن�صاري حَّ ذبائحهم الآلهتهم الباطلة؛ وحكم هذا الفعل حمرم حلديث َثاِبِت ْبِن ال�صَّ

كل ما عبد من دون اهلل تعالى 
من �صنم اأو قبر اأو غيرهما

اإلزام المكلف نف�صه ب�صيء 
غير واجب عليه باأ�صل ال�صرع

باأي نوع من اأنواع العبادة، 
ومن ذلك: الذبح لها

ه�صبة على 
�صاحل البحر 
االأحمر بين 
ينبع واأُملج

فدلَّ احلديث على حترمي الذبح لغرْي اهلل تعاىل، وعظيم ُجرم َمن ذبح لغرْي اهلل حتى ا�صتحق 
لعنة اهلل تعاىل.
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ما أقسام الذبائح؟ 11

ما حكم الذبح لغير اهلل؟ مع الدليل. 22

ما احلكمة من حترمي الذبح هلل في مكان يذبح فيه لغير اهلل؟ 33
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َواِف معنى الطَّ
َوران. لغًة: الدَّ

َوران حول الكعبة على �صفة خم�صو�صة تعبًُّدا هلل. �صرًعا: الدَّ
 وهو ِمن اأف�صل العبادات واأجلِّ الُقربات، والدليل على ذلك : قوله تعاىل: 

)1({¤£¢ }

الدرس 
ـَواُف والـُعـُكـوفالثالث ـَواُف والـُعـُكـوفالـطَّ الـطَّ ٣

رابط الدر�س الرقمي

)2(  �صورة احلج اآية 26.   )1(  �صورة احلج اآية 29.  
)٤(  اأخرجه م�صلم برقم )1718(. )٣(  اأخرجه البخاري برقم )2550(، وم�صلم برقم )1718(، ولفظه: »ما لي�س منه«.  

حرمة الطواف بغير الكعبة
فة، وكل طواٍف بغريها فهو �صالل عظيم،  يحرم التعبد بالطواف ببقعة اأو بناء اإاَّلَّ بالكعبة امل�صرَّ

والدليل على ذلك:
11  قول اهلل تعاىل: {

 .)2({
ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »َمْن اأَْحَدَث يف اأَْمِرَنا َهَذا  22 حديث اأمِّ املوؤمننَي َعاِئ�َصَة i َزْوِج النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص اأَنَّ النَّ

.)٤( » «،)٣( ويف روايٍة: »َمْن َعِمَل َعَماًل َلْي�َس َعَليِه اأَْمُرَنا َفُهَو َردٌّ َما َلْي�َس ِفيِه َفُهَو َردٌّ

من ال�صرك والكفر و�صائر النجا�صات
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ح �صفة الطواف بالكعبة امل�صرفة. اأُو�صّ

هوا االأ�صرحَة  هوا املخلوَق باخلالق، و�ص��بَّ فالعاكف��ون عل��ى القبور واالأ�صرحة  بهذا الفعل قد �ص��بَّ
دون يف بيوت اهلل، ويطلبون من تلك االأ�صرحة واأربابها  ببيوت اهلل، وَعكفوا عنَدها كما يعكُف املوحِّ

ما ال يطلب اإال ِمن اهلل جلَّ وعال.

لغًة: لزوُم املكان والبقاء فيه.
ا�صطالًحا: البقاء عند القبور وغرْيها تعظيًما لها، اأو طلًبا للربكة ِمن اأ�صحابها.

الُعكوُف

هذا العكوف �صرك اأكرب اإذا كان العاكف متقربًا اإليها، قال اهلل تعاىل: { ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
ھ  ھ    ے    ے  ۓ  ۓ})١(، فَمن َعَكَف على االأ�صرحة والقبور فقد َفَعَل ِفْعَل امل�صركني 

الذين يعُكفون على التماثيل. 

حكم الُعكوِف على القبور واألأ�سرحة واألأ�سجار وغريها

)١(  �صورة االأنبياء اآية 5٢.                             )٢(  اأخرجه اأحمد برقم)٢١897(.
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ما معنى الطواف؟ 11

ما الطواف املشروع؟ 22

أوضح حكم الطواف بالقبور واألضرحة. 33

ما حكم العكوف على القبور وغيرها؟ مع ذكر الدليل. 44



الوحدة الثانيةالوحدة الثانية
ـَفـاَعـُة ـَفـاَعـُةالـ�شَّ الـ�شَّ
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ط لآلآخرين بجلب منفعة لهم، �أو دفع م�ضرة عنهم. ��ضطآلًحا: �لتو�ضُّ

هم، كاإلإذن  والمراد بها هنا:والمراد بها هنا:  �ل�ضفاعة عند �هلل تعاىل يف �إلآخرة ب�ضوؤ�له تعاىل منفعًة للعباد �أو بع�ضِ

يف �حل�ضاِب، �أو دخوِل �جلنة، �أو �خلروِج ِمن �لنار.

فاعة تعريف ال�شَّ

الدرس 
فَعاُء يوم القيامةالرابع َفاَعُة وال�شُّ فَعاُء يوم القيامةال�شَّ َفاَعُة وال�شُّ ال�شَّ ٤

رابط الدر�س الرقمي

ال�شرط األأول:   اإِْذُن اهلل تعالى لل�شافع اأن ي�شفع، و�لدليل عليه:
.)1({ قول �هلل تعاىل:  {

.)2({ قول �هلل تعاىل:  {

)2( �ضورة �إلأنبياء �آية 28. )1(  �ضورة �لبقرة �آية 255. 

�ل�ضفاعة عند �هلل تعاىل يوم �لقيامة إل تقبل �إإل ب�ضرطني:
فاعة �شروط ال�شَّ

ال�شرط الثاين:  ِر�شا اهلل تعاىل عن امل�شفوع له، و�لدليل عليه:



27 )٣(  �صورة املنافقون، اآية رقم )١(.   )٢( اأخرجه البخاري رقم )99(.    )١( �صورة مرمي اآية 87.  

ال�صفاعة يوم القيامة خا�صة باأهل التوحيد، الذين ر�صي اهلل تعاىل عنهم.
11 قال اهلل تعاىل:  { ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ   ھ   ھ      ھ })١(، واملراد بالعهد        

ُهنا: التوحيد، واملعنى: اأن ال�صفاعة ي�صتحقها اأهُل التوحيد الذين اتخذوا عند اهلل عهًدا 
بتوحيدهم اإياه.

ال�شفاعة اًل تكون اإاًل اًلأهل التوحيد خا�شة

1

ا�ِص ِب�َصَفاَعِتَك َيْوَم الِقَياَمِة؟  22 حديُث اأَِبي ُهَرْيَرَة  َقاَل: ُقْلُت: َيا َر�ُصوَل اهلِل، َمْن اأَ�ْصَعُد النَّ

ُل  وَّ اأَ اأََحٌد  َلِني َعْن َهَذا احَلِديِث  َي�ْصاأَ اَل  اأَن  ُهَرْيَرَة  اأََبا  َيا  ملسو هيلع هللا ىلص: »َلَقْد َظَنْنُت  َر�ُصوُل اهلِل  َقاَل 
ا�ِص ِب�َصَفاَعِتي َيْوَم الِقَياَمِة، َمْن َقاَل: اَل  َك َعَلى احَلِديِث، اأَ�ْصَعُد النَّ ِمْنَك؛ مِلَا َراأَْيُت ِمْن ِحْر�صِ

ا ِمْن َقْلِبِه، اأَْو َنْف�ِصِه«.)٢( �صهادة يقين ال ي�صوبها اإَِلَه اإالَّ اهلُل، َخاِل�صً
رياء وال �صمعة

ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ       ڱ     ڱ   قال اهلل تعاىل: { 
ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ})٣(، ما العالقة بني االآية وحديث اأبي هريرة ؟

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

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



)٢( اأخرجه البخاري رقم )6١4(.28 )١( اأخرجه البخاري رقم )99(.  
)4(  �صورة النجم اآية ٢6. )٣(  اأخرجه م�صلم برقم )١99(.  

بنيَّ النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اأعمااًل َمن عملها فهو حقيق اأن ي�صفع له ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم القيامة، منها:
ا�ِص ِب�َصَفاَعِتي َيْوَم الِقَياَمِة،  11 اإخال�س التوحيد هلل جل وعال، لقول الر�صول اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: » اأَ�ْصَعُد النَّ

ا ِمْن َقْلِبِه، اأَْو َنْف�ِصِه«.)١( َمْن َقاَل: اَل اإَِلَه اإِالَّ اهلُل، َخاِل�صً
22 قول الدعاء الوارد بعد األأذان، فعن َجاِبِر بن عبداهلِل k اأَنَّ َر�ُصوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »َمْن َقاَل 
اْلَو�ِصيَلَة  ًدا  مَّ حُمَ اآِت  اْلَقاِئَمِة،  الِة  َوال�صَّ ِة،  التَّامَّ ْعَوِة  الدَّ هذه  َربَّ  اللُهمَّ  َداَء:  النِّ َي�ْصَمُع  ِحنَي 

ُموًدا الذي َوَعْدَتُه؛ َحَلّْت له �َصَفاَعِتي يوم اْلِقَياَمِة«.)٢( يَلَة، َواْبَعْثُه َمَقاًما حَمْ َواْلَف�صِ

اأ�شباب اإدراك ال�شفاعة يوم القيامة

فَعاُء يوم القيامة ال�شُّ

ياأذن اهلل يف ال�صفاعة يوم القيامة لبع�ص عباده، ومنهم: 
، واأعظم ال�صفعاء منهم نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص. 11 األأنبيــاء 

َواإِيِّنِّ  َدْعَوَتُه،  َنِبيٍّ  ُكلُّ  َل  َفَتَعجَّ ُم�ْصَتَجاَبٌة،  َدْعَوٌة  َنِبيٍّ  »ِلُكلِّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  ر�صوِل اهلل  قول  والدليل :والدليل :   
ال  ِتي  اأُمَّ ِمْن  َماَت  َمْن  اهلل  �َصاَء  اإن  َناِئَلٌة  َفِهَي  اْلِقَياَمِة،  يوم  ِتي  الأُمَّ �َصَفاَعًة  َدْعَوِتي  اْخَتَباأُْت 

ُي�ْصِرُك ِباهلِل �صيًئا«.)٣(

. 22 املالئكة الكرام 

والدليل :والدليل : قول اهلل تعاىل: {حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  مت  ىت   يت  جث    
مث  ىث  يث  حج  مج  جح })4(.



29 )٢(  اأخرجه م�صلم برقم )٢6٣5(. )١(  جزء من حديث طويل اأخرجه م�صلم برقم )١8٣(.   
)٣(  اأخرجه م�صلم برقم )804(.

33  املوؤمنون.

اِر، َفَوالَِّذي َنْف�ِصي ِبَيِدِه، َما  والدليل :والدليل : قول النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َحتَّى اإَِذا َخَل�َص امْلُوؤِْمُنوَن ِمَن النَّ  
ِقّ ِمَن امْلُوؤِْمِننَي هلِلِ َيْوَم اْلِقَياَمِة الإِْخَواِنِهُم  اِء احْلَ �َصدَّ ُمَنا�َصَدًة هلِلِ يِف ا�ْصِتْق�صَ ِمْنُكْم ِمْن اأََحٍد ِباأَ
وَن، َفُيَقاُل َلُهْم: اأَْخِرُجوا  لُّوَن َوَيُحجُّ وُموَن َمَعَنا َوُي�صَ َنا َكاُنوا َي�صُ اِر، َيُقوُلوَن: َربَّ الَِّذيَن يِف النَّ
َعزَّ  »َفَيُقوُل اهلل  وفيه:  َكِثرًْيا«،  َخْلًقا  َفُيْخِرُجوَن  اِر،  النَّ َعَلى  َوَرُهْم  �صُ ُم  َفُتَحرَّ َعَرْفُتْم،  َمْن 

اِحِمنَي«.)١( ِبيُّوَن، َو�َصَفَع امْلُوؤِْمُنوَن، َومََلْ َيْبَق اإاِلَّ اأَْرَحُم الرَّ : �َصَفَعِت امْلَالِئَكُة، َو�َصَفَع النَّ َوَجلَّ
44 اأوألُد امل�سلمني الذين ميوتون قبل البلوغ، ي�صفعون الآبائهم واأمهاتهم.

 

اأََبَوْيِه-  اأَْو َقاَل  اأََباُه -  اأََحُدُهْم  ى  َيَتَلقَّ ِة،  نَّ َغاُرُهْم َدَعاِمي�ُص اجْلَ والدليل :والدليل :  قول النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »�صِ

َقاَل َفال  اأَْو  َيَتَناَهى -  َثْوِبَك َهَذا، َفال  ِنَفِة  اأََنا ِب�صَ اآُخُذ  َكَما  ِبَيِدِه -  َقاَل  اأَْو  ِبَثْوِبِه-  َفَياأُْخُذ 
َة«.)٢( نَّ َيْنَتِهي- َحتَّى ُيْدِخَلُه اهلُل َواأََباُه اجْلَ

55 القراآُن الكرمي، وبع�ُس �ُسَوٍر منُه َك�ُصَوِر: البقرة، واآل عمران، وتبارك.

َحاِبِه«)٣(. ُه َياأِْتي َيْوَم اْلِقَياَمِة �َصِفيًعا الأَ�صْ والدليل :والدليل :  قول َر�ُصوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »اْقَرُءوا اْلُقْراآَن َفاإِنَّ

�صغار اأهلها: واأ�صل الدعمو�ص دويبة تكون في الماء ال 
تفارقه اأي اأن هذا ال�صغير في الجنة ال يفارقها
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ما تعريف الشفاعة؟ وبنِّيِّ املراد بها. 11

ما شروط الشفاعة؟ 22

ملن تكون الشفاعة؟ واذكر اثننِّي من أسباب إدراكها يوم القيامة. 33

أذكر ثالثة ممن يأذن اهلل لهم في الشفاعة يوم القيامة. 44



الوحـدة الثالثةالوحـدة الثالثة
َقـى َمـاِئـُم والرُّ َقـىالتَّ َمـاِئـُم والرُّ التَّ
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الدرس 
ــــَمــاِئــُمالخامس ــــَمــاِئــُمالــتَّ الــتَّ ٥

َماِئِم تعريف التَّ
التََّماِئُم: جمع مََتيمٍة، وهي: َخَرز�ت �أو عظام �أو كتابات �أو �سيور �أو خيوط 
د، �أو على �لبيوت �أو �ل�سيار�ت،  �أو ِخرق �أو غريها، ُتَعلَُّق يف �لعنق، �أو يف �لَع�سُ

بغر�ض:
١ دفع �لبالء ِمن �لعني �أو �ملر�ض �أو �ل�سياطني.

٢ �أو رفِع ذلك بعد وقوعه.

َفاِء. و�ِء َو�ل�سِّ اُم �لدَّ َها مََتَ �سميت التمائم بذلك: ألأنَّ �لعرَب َكاُنو� َيْعَتِقُدوَن �أَنَّ

ـَمـاِئـِم ُحـكـم التَّ
�لتمائم نوعان:

النوع األأول:اأن يكون املعلَّق ِمن غري القراآن الكرمي

وهي ِق�سمان: �سرك �أكرب، و�سرك �أ�سغر.

الِق�سم األأول: �سرٌك اأكرب ينايف �لتوحيد بالُكلِّية، وله �أمثلة:
اأاأ تعليُق �لتمائم �لتي فيها ��ستعانٌة بال�سياطني.

ًفا بالنفع  بب �عتقاُد �أن هذه �لتمائم تدفع �لبالء �أو ترفعه بذ�تها، ألعتقاد ألب�سها �أن هناك مت�سرِّ

و�ل�سر مع �هلل تعاىل.



33 )١( يعني اأن الرجل بادر فقطع التميمة ملا �صمع كالم النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
)٢( اأخرجه اأحمد برقم )١74٢٢(.

)٣( العني الزرقاء: ر�صم لعني اإن�صان باللون االأزرق، يزعم وا�صعها اأنها تدفع العني عمن علقها عليه.

الِق�سم الثاين: �سرٌك اأ�سغر ينايف كمال التوحيد الواجب، اإذا اعتقد 
فيها  يكتب  التي  كالتمائم  رفعه،  اأو  البالء  دفع  يف  �صبب  لب�صها  اأن 
كالم ورموز غرْي مفهومة، والوَدَعات، واخليوط، واالأ�صاور، والقالئد 

التي تعلق بق�صد التربك ودفع ال�صر، وغرْيها.
ومن االأدلة على حترمي تعليق هذا النوع من التمائم، واأنه �صرك 
َهِنيِّ k اأَنَّ َر�ُصوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص اأَْقَبَل اإَِلْيِه  حديث ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر اجْلُ

ْم�َصَك َعْن َواِحٍد، َفَقاُلوا: َيا َر�ُصوَل اهلِل، َباَيْعَت ِت�ْصَعًة َوَتَرْكَت َهَذا؟ َقاَل: »اإِنَّ َعَلْيِه  َرْهٌط، َفَباَيَع ِت�ْصَعًة َواأَ
يَمًة َفَقْد اأَ�ْصَرَك«.)٢( يَمًة«، َفاأَْدَخَل َيَدُه َفَقَطَعَها )١(، َفَباَيَعُه، َوَقاَل: »َمْن َعلََّق مََتِ مََتِ

النوع الثاين:اأن يكون املعلَّق ِمن القراآن الكرمي

مثل: تعليق م�صحف، اأو �صورة معينة ك�صورة )ي�ص( اأو اآية معينة كاآية الكر�صي.
ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص منها �صيًئا، فيدخل  وال�صحيح اأن تعليقها ال يجوز، لعموم النهي عن التمائم، ومَل ي�صتثن النَّ

فيه ما كان من القراآن الكرمي وغرْيه.

َماِئِم اأمثلة ِمن التَّ
من اأمثلة واأ�صكال التمائم املنت�صرة ما يلي:

اأو  َخَرَزٍة  اأو يف  اليّد  لكف  الزرقاء)٣(يف منوذج  العني  ١١  و�صع �صورة 
ُحليٍّ  يف  تو�صع  وقد  ال�صيارة،  اأو  ال�صدر  على  وتعليقها  غرْيهما، 
تدفع  اأنها  يعتقدون  ال�صغرْيات،  تلب�صها  اأو  الن�صاء  بع�ص  يلب�صها 

العني.
٢٢ اأَ�ْصِوَرٌة ُتْلَب�ص يف اليد اأو الع�صد من خيوط اأو نحا�ص اأو حديد اأو غرْيهما 

بق�صد احلفظ من العني وال�صياطني.
ان، اأو  كَّ ، اأو �صورِة َنْعٍل، اأو َحْدوة فر�ٍص على ال�صيارة اأو واجهة البيت اأو الدُّ ٣٣  تعليق �صورِة كفٍّ

املحلِّ التجاري؛ بق�صد احِلفِظ ِمن العني وال�صياطني.



)١( �صورة الطالق اآية ٣.34

ما ُي�شرع ِفعله لرفع البالِء اأو دفِعه
 الواجب على امل�صلم اأن يعلق قلبه باهلل تعاىل ويتوكل عليه وحده ال �صريك له، وال يفعل لدفع 
البالء اأو رفعه اإال االأ�صباب امل�صروعة من االأدعية واالأذكار، اأو اجلائزة كاالأدوية املباحة باأنواعها، 

مع اعتقاد اأن اهلل تعاىل هو احلافظ الكايف وهو ال�صايف املُعاِف�ي �صبحانه وتعاىل.
.)١(  { ل على اهلل كفاه، قال اهلل تعاىل: {  وَمن توكَّ

ما معنى التمائم؟ ١١

ملاذا سميت التمائم بهذا االسم؟ ٢٢

بنِّيِّ أقسام التمائم. ٣٣

ما الغرض من تعليق التمائم؟ ٤٤

اذكر أمثلة للتمائم. ٥٥
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الدرس
َقــىالسادس َقــىالــرُّ الــرُّ ٦

قى تعريف الرُّ

رِّ عنه.  قى: جمع ُرْقَية، وهي: القراءة على املري�ض، لرفع ال�ضُّ الرُّ
ى: العزائم والتعاويذ.  وت�ضمَّ

واحل�ضد  العني  من  حلمايتهم  وغريهم  األأطفال  على  القراءة  على:  التعاويذ  ُتطلق  ما  واأكرث 
قية تكون بعد نزوِل البالء، والتعاويذ قبله للحماية من الوقوع فيه. حر وغريها، فالرُّ وال�ضياطني وال�ضِّ

قية: تكون بعد نزوِل البالء. التعاويذ: قبل نزوِل البالء.الرُّ

قية اأنواع الرُّ

ركيَّة١١ قية ال�شِّ النوُع األأول: الرُّ
رك، مثل: دعاء غري اهلل، واأل�ضتغاثة بغري اهلل، واأل�ضتعاذة بغري اهلل،  قى امل�ضتملة على ال�ضِّ وهي الرُّ

كالتي فيها ا�ضتغاثٌة باملالئكة، اأو األأنبياء، اأو اجلن وال�ضياطني.
مة، وهي �ِضرٌك اأكرُب. رَّ حكمهاحكمها  حُُمَ

َقى،  ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »اإِنَّ الرُّ اأنَّ النبيَّ    َعْبِد اهلِل بِن َم�ضعوٍد  مة و�ِضرٌك: حديث  اأنها حُمرَّ الدليلالدليل على 
رك ملا فيها من �ضرف العبادة لغري اهلل، وطلب دفع  َوَلَة �ِضْرٌك«)1(، واإمنا كانت ِمن ال�ضِّ َماِئَم، َوالتِّ َوالتَّ

امل�ضار، وجلب املنافع ِمن غري اهلل تعاىل.

حر يعملونه يزعمون اأنه يحبب املراأة اإىل زوجها والرجل اإىل امراأته، وي�ضمى: )العطف(. َولة: نوع من ال�ضِّ )1( اأخرجه اأحمد برقم)3615( والتِّ
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رعيَّة قية ال�سَّ النوُع الثاين: الرُّ

وهي ما كان بالقراآن الكرمي، وما اأثر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من االأذكار، وباالأدعية ال�صرعية.
قية بها جائزة. حكمهاحكمها الرُّ

َيا  َفُقْلَنا:  ِة،  اِهِليَّ اجْلَ يِف  َنْرِقي  ا  ُكنَّ َقاَل:   k االأَ�ْصَجِعيِّ  َماِلٍك  ْبِن  َعْوِف  الدليلالدليل على جوازها: حديث 

َقى َما مََلْ َيُكْن ِفيِه �ِصْرٌك« )١(. وا َعَليَّ ُرَقاُكْم، اَل َباأْ�َص ِبالرُّ َر�ُصوَل اهلِل، َكْيَف َتَرى يِف َذِلَك؟ َفَقاَل: »اْعِر�صُ
.)٢({ وقال تعاىل:{

وي�صرتط لها ثالثة �صروط هي:
١١  اأن تكون بكالم اهلل تعاىل، اأو بكالم ر�صوله ملسو هيلع هللا ىلص، اأو باالأدعية الوا�صحة امل�صتملة على دعاء اهلل 

تعاىل باأ�صمائه و�صفاته.
٢٢  اأن تكون بالل�صان العربي وما ُيعَرف معناه.

٣٣   االعتقاد باأن الرقية ال توؤثر بذاتها، بل بتقدير اهلل تعاىل.

واأي رقية ال تتوفر فيها هذه ال�صروط فهي رقية حمّرمة.  

)٢( �صورة االإ�صراء اآية 8٢.  )١( اأخرجه م�صلم برقم )٢٢00(.  
)٣( اأما كتابة االآيات على ال�صحون كتابة ثابتة فهذا ال يجوز ملا فيه من امتهان القراآن الكرمي، ولي�ص من الرقية اجلائزة.

رعيَّة قية ال�شَّ ُطرق الرُّ

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

٢٢  الِقراءة على النف�ص اأو املري�ص مع و�صع اليد على مو�صع االأمَل، اأو م�صحه باليد.

٣٣  النفُث يف ماء، ثم ي�صربه املري�ص، اأو َيغ�صل به مو�صع االأمَل، اأو َيغت�صُل به.

عفران ونحوه يف �صحن اأو ورقة نظيفة، ثم ُيغ�صل، ثم ي�صربه املري�ص اأو َيغ�صل به  ٤٤  الكتابة بالزَّ

مو�صع االأمَل، اأو َيغت�صل به، وي�صمى هذا العمل: )امْلَْحو( الأن الكتابة مَُتحى بغ�صِلها )٣(.



37

اذكر بع�ص االآيات واالأدعية واالأذكار التي ي�صتح�صن اأن تكون يف الرقية:
١  �صورة الفاحتة.

...............................  ٢
٣  اآية الكر�صي.

...............................  ٤

١

ِة اأن َترِقيه مبا ورَد مثل: نَّ ا اأو َح�صَر عندَك َمري�ٌص َفِمن ال�صُّ اإذا ُزرَت َمري�صً
َها ُرْقَيٌة« )١(. ١١  قراءة �صورة الفاحتة كاملة، مع النفث على املري�ص، َف� »اإِنَّ

يِه با�ْصِمِه.)٢( ات، وت�صمِّ ٢٢  »اللُهمَّ ا�ْصِف ُفالًنا، اللُهمَّ ا�ْصِف ُفالًنا، اللهمَّ ا�ْصِف ُفالًنا« َثالَث َمرَّ
اٍت: »اأَ�ْصاأَُل اهلل اْلَعِظيَم، َرَبّ اْلَعْر�ِص اْلَعِظيِم؛ اأَْن َي�ْصِفَيَك«. )٣( ٣٣  جتل�ص عند راأ�صه، وتقوُل �َصْبَع َمرَّ

ُيَغاِدُر  اَل  �ِصَفاًء  �ِصَفاوؤَُك،  اإِالَّ  �ِصَفاَء  اَل  ايِف،  ال�صَّ ْنَت  َواأَ ا�ْصِفِه  الَبا�َص،  اأَْذِهِب  ا�ِص،  النَّ َربِّ  »اللُهمَّ    ٤٤

�َصَقًما« )4(. 
ْو َعنْيِ َحا�ِصٍد، اهلُل َي�ْصِفيَك، ِبا�ْصِم  ِذيَك، ِمْن �َصرِّ ُكلِّ َنْف�ٍص اأَ ٥٥  »ِبا�ْصِم اهلِل اأَْرِقيَك، ِمْن ُكِلّ �َصْيٍء ُيوؤْ

�َصِعيٍد  اأَِبي  فَعْن  ملسو هيلع هللا ىلص.  حممد  نبينا   n جربيل  بها  رقا  التي  الرقية  وهي   .)5( اأَْرِقيَك«  اهلِل 
ُد ا�ْصَتَكْيَت؟ َفَقاَل: »َنَعْم« َقاَل: »ِبا�ْصم  مَّ يَل اأََتى النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َفَقاَل: َيا حُمَ اخلدري  اأَنَّ ِجرْبِ
اهلِل اأَْرِقيَك، ِمْن ُكلِّ �َصْيٍء ُيوؤِْذيَك، ِمْن �َصرِّ ُكلِّ َنْف�ٍص اأَْو َعنْيِ َحا�ِصٍد، اهلُل َي�ْصِفيَك، ِبا�ْصِم اهلِل 

اأَْرِقيَك«.)6(

)٢( اأخرجه اأحمد 40/4)٢١٣7(.  )١( اأخرجه البخاري برقم )5659(.   
)4( اأخرجه م�صلم برقم )٢١86(. )٣( اأخرجه البخاري برقم )574٣(.   
)6( اأخرجه م�صلم برقم )٢١86(.  )5( اأخرجه م�صلم برقم )٢٢0١(.     

قية ال�شرعية للغير َفُة الرُّ �شِ
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فُة رقيِة ااًلإْن�َشاِن نف�َشُه �شِ
مََلٍ يف اأَِيّ ُجْزٍء ِمْن َبَدِنه ي�صرع له اأن: ِعْنَد اإح�صا�ص االإن�صاِن َباأَ

َ ِمن َج�َصِده. ْع َيَده)الُيْمَنى( َعَلى الَِّذي َتاأَمَلَّ ١١  »ي�صَ

٢٢  َويُقوْل: »ِبا�ْصِم اهلِل« َثالًثا. 

ِة( اهلِل َوُقْدَرِتِه ِمن �َصرِّ َما اأَِجُد َواأَُحاِذُر«)١(. اٍت: »اأَُعوُذ ِب� )ِعزَّ ٣٣  َويُقوْل �َصْبَع َمرَّ

٢
ة.  رعيَّ بالتعاون مع زميلك، احفظ التعاويذ ال�صَّ

ي�صن للم�صلم اأن يعوذ نف�صه واأوالده واإن مَل يكن هناك مر�ص، ومما ُيتعوذ به ما يلي:
ذات الثالث )�صور: االإخال�ص، والفلق، والنا�ص(، وبخا�صة عند النوم. راَءُة املعوِّ ١١  ِقِ

راَءُة اآية الكر�صي، وبخا�صة عند النوم. ٢٢  ِقِ

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

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

ِة، ِمْن ُكلِّ �َصْيَطاٍن  ذ احل�صن واحل�صني، يقول: »اأعيذكما ِبَكِلَماِت اهلِل التَّامَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان ُيَعوِّ
ٍة«.)٢( ٍة، َوِمْن ُكلِّ َعنْيٍ المَّ َوَهامَّ

اأمثلة على التعاويذ ال�شرعية

)٢( اأخرجه البخاري برقم )٣١9١(. )١( اأخرجه م�صلم برقم )٢٢0٢(.   
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دين تتعلق  قية ال تنفع اإال ِمن اأ�صخا�ص حمدَّ ١١  ترُك بع�ص النا�ص رقية نف�صه، واعتقاُده اأن الرُّ
القلوب بهم، مع اأنهم جمرد اأ�صباب.

٢٢  عدُم اليقني يف اال�صت�صفاء بالقراآن الكرمي، واإمنا يرقي اأو ي�صرتقي جتربة.

قية ميكن اأن تفيد يف  قية اإذا مَل ُي�ْصَف مبا�صرة، مع اأن الرُّ ل بطلب ال�صفاء، وترُك الرُّ ٣٣  التعجُّ
املرة االأوىل، وقد تفيد بعد تكرارها اأكرث من مرة.
قية يف االأمرا�ص الع�صوية. ٤٤  اعتقاُد اأنه ال ت�صرع الرُّ

قية مفاهيم خاطئة عن الرُّ

رقية املريض بالقرآن واألذكار والدعوات النبوية الثابتة عنه ملسو هيلع هللا ىلص  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 معنى الرقية؟ واذكر ثالثًا من طرقها الشرعية. ١١

بنِّيِّ شروط الرقية الشرعية. ٢٢

٣٣ ماحكم الرقية املشتملة على اإلستعانة بغير اهلل تعالى؟

ما صفة الرقية الشرعية؟ ٤٤

هل يرقي اإلنسان نفسه؟ وما صفة رقيته لنفسه؟ ٥٥

د ثالثة مفاهيم خاطئة عن الرقية. عدِّ ٦٦
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                ﴿ ڻ  ڻ  ڻ ۀ  ۀ  ہ  ہہ  
ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ      ہ  
ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   
ى   ى   ې   ې   ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    
ېئ    ېئ     ۈئۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ     ائ   ائ   
مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   
حت   جت   يب   ىب   مب   خب   حب   جب   يئ   ىئ   
خت   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ﴾

)1(   اأخرجه الترمذي رقم )3475(

الدرس األول
تفسير اآليات )تفسير اآليات )٥١٥١--٦١٦١((
من سورة المؤمنونمن سورة المؤمنون

قال تعاىل:

معـــاني الكلمـاتمعـــاني الكلمـات

معناهاالكلمة

دينكم.ۓ

�شيعاً واأحزاباً.ۈ

�شاللتهم وجهلهم.ې
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ونستفيد من اآليتين:ونستفيد من اآليتين:

• اأكل الحالل عون على العمل ال�شالح, وعاقبة الحرام وخيمة, ومنها رد الدعاء. 

واعملوا  الالالحالالالل,  الالالالرزق  مالالن طيب  كالاللالالوا  ﴿ڻ ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ﴾      51
االأعمال ال�شالحة, ﴿   ہ  ھ     ھ  ھ﴾ ال يخفى عليَّ �شيء من اأعمالكم.

والخطاب في االآية عام للر�شل عليهم ال�شالم واأتباعهم.

52     ﴿ے  ے  ۓ ۓ   ڭ﴾  واإنَّ دينكم يا مع�شر االأنبياء  دين واحد وهو االإ�شالم, ﴿ ڭ  

ڭ   ڭ﴾ بامتثال اأوامري واجتناب زواجري. 

االآيه

االآيه

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

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

ق المنت�شبون اإلى اّتباع االأنبياء اإلى اأحالالزاب و�شيع, جعلوا دينهم اأدياًنا              ﴿ۇ  ۆ  ۆ  ۈ﴾ فتفرَّ

بعدما اأُمروا باالجتماع, ﴿    ٴۇ     ۋ  ۋۅۅ﴾ كل حزب معجب براأيه زاعم اأنه على الحق وغيره على الباطل. 

            ﴿ۉېېېې﴾   فاتركهم  اأيها الر�شول  في �شاللتهم وجهلهم بالحق اإلى اأن ينزل العذاب بهم. 

هم به من اأموال واأوالد في                  ﴿ى  ائ   ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ﴾ اأيظالالالن هالالالالالالالالوؤالء الكفار اأن ما نمدُّ

              الدنيا. 

ون بذلك.              ﴿ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ ﴾ نعجل لهم الخير فتنة لهم وا�شتدراًجا, ﴿  ېئ    ېئ   ېئ﴾ ولكنهم ال ُيِح�شُّ

االآيه

االآيه

االآيه

االآيه

53

54

55

56
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ومما نأخذه من اآليات:ومما نأخذه من اآليات:

• الخوف من اهلل واالإ�شفاق من عذابه, من اأجلِّ اأو�شاف المتقين, واأعظم ما يعين على الم�شارعة 
   في الخيرات.

• الم�شارعة في الخيرات طريقة ال�شالحين من عباد اهلل.

ومن فوائد اآليتين:ومن فوائد اآليتين:

ين. • التحذير من التفرق في الدِّ
• اأعظم الفتن فتنة اال�شتدراج, وهي اأن يغدق اهلل على العبد النعم وهو مقيم على المعا�شي, 

    ثم ياأخذه بغتة.

فهم اهلل تعالى به.  57      ﴿ ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ﴾ َوِجلون مما خوَّ

قون باآيات اهلل في القراآن, ويعملون بها. 58      ﴿مئىئ   يئ جب  َحب﴾  اأي ي�شدِّ

59      ﴿مب ىب  يب  جت  حت﴾  اأي يخل�شون العبادة هلل وحده وال ي�شركون به غيره.

60       ﴿ ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ پپ  پ  پ  ڀ﴾ والذين يجتهدون في اأعمال الخير والبر, 

وقلوبهم خائفة اأَالَّ ُتقبل اأعماُلهم, واأال تنجيهم من عذاب ربهم اإذا رجعوا اإليه للح�شاب. 

61      ﴿ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴾ اأولئك المجتهدون في الطاعة, داأبهم الم�شارعة اإلى كل عمل �شالح, 

﴿ ٺ  ٺ  ٿ﴾ وهم اإلى الخيرات �شابقون.

االآيه

االآيه

االآيه

االآيه

االآيه

تفسير اآليات تفسير اآليات 
وما ُيستفاد منها:وما ُيستفاد منها:
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 �س1:  ا�شتدل من االآيات على ما ياأتي:
 اأ- اأكل احلالل عون على العمل ال�شالح.

 ب - دين االأنبياء  واحد.
ج -ا�شتدراج الع�شاة بالنعم.

 �س2:  ما معنى قوله تعاىل:
﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ﴾؟

1(   اآُكل الطيبات, واأبتعد عن المحرمات وال�شبهات, حتى اأر�شي اهلل وي�شتجاب آثار سلوكيةآثار سلوكية
دعائي.

2(  اأمتثل �شفات الموؤمنين.
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معـــاني الكلمـاتمعـــاني الكلمـات

معناهاالكلمة

ل بالنَّْفخ. ى َقْرٌن َيْنُفخ فيه امللَك املَُوكَّ

ُتْحَرق.ىئ

عاب�سون َقلَ�ست �ِسَفاُههم وبرزت اأ�سنانهم.مب

ء.ڤ امكثوا اأَِذاَّلَّ

الدرس الثاني
تفسير اآليات )تفسير اآليات )١٠١١٠١--١١١١١١((

من سورة المؤمنونمن سورة المؤمنون

وئ     ەئ     ەئ     ائ   ائ   ى   ى   ې    ﴿ې   تعاىل:  قال 
ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ   
ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  
ٻ     ٻ   ٻ   ٱ   ىب    مب      خب   حب   جب      يئ   ىئ   مئ  
ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڤ   ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   
ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ  
ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  

ڑ  ک  ک  ک  ک  ﴾
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تفسير اآلياتتفسير اآليات
 وما ُيستفاد منها: وما ُيستفاد منها:

101   ﴿ې  ې   ى  ى﴾  فاإذا كان يوم القيامة, ونفخ الَملَك المكلَّف بالنفخ في »القرن«, وُبِعَث النا�س 

من قبورهم. ﴿  ائ  ائ ەئ ەئ  ﴾ فال تفاخر باالأن�شاب حينئذ كما كانوا يفتخرون بها في الدنيا, 

﴿وئ    وئ  ﴾  وال ي�شاأل اأحٌد اأحداً.

االآيه

• تنقطع في االآخرة ُكلُّ الَعالئق, واالأن�شاب, واالأ�شباب, وال يبقى اإال �شبُب االإيمان والعمل ال�شالح.

واآليات تفيدنا ما يأتي:واآليات تفيدنا ما يأتي:

عند  اأعماله  موازين  بها  وَثُقلَْت  ح�شناته  كثرت  102     ﴿  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ﴾ فمن 
الح�شاب, فاأولئك هم الفائزون  بالجنة. 

في  ح�شناته  َقالاللَّالالْت  ومالالن  103     ﴿ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ﴾ 
الميزان, ورجحت �شيئاته, واأعظمها ال�شرك, فاأولئك هم الذين خابوا وخ�شروا اأنف�شهم, في نار جهنم خالدون. 

104    ﴿ىئ  يئ  جب ﴾ ُتْحِرُق النار وجوههم, ﴿ حب  خب  مب﴾  وهم فيها عاب�شون.

تفسير اآلياتتفسير اآليات
وما ُيستفاد منها:وما ُيستفاد منها:

االآيه

االآيه

االآيه
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واآليات تفيدنا ما يلي:واآليات تفيدنا ما يلي:

• ُين�شب للعباد يوم القيامة موازين توزن بها اأعمالهم  و�شحائفهم, فمن ثقلت موازينه 
   نجا, ومن خفت موازينه خ�شر وهلك.

�����105﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ﴾ يقال لهم: األم تكن اآيات القراآن تتلى عليكم في 
الدنيا, فكنتم بها تكذبون؟ 

�����106﴿ڀ ڀڀڀ  ٺ ٺٺ  ٺ﴾اأي غلبت علينا ال�شقاوة النا�شئة عن االإعرا�س 
عن الحق واالإقبال على ما ي�شر, ربنا غلبت علينا لذاتنا واأهواوؤنا وكنا في فعلنا �شالين عن الهدى. 

�����107﴿ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ﴾�ن�شتحق العقوبة.�

االآيه

االآيه

االآيه

������108﴿ڤ  ڤ  ڤ   ڦ     ڦ  ﴾�قال اهلل عز وجل لهم: امكثوا في النار اأذالء وال تخاطبوني. فانقطع 
عند ذلك دعاوؤهم ورجاوؤهم. 

������109﴿ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ﴾�اإنالاله كالالالالان 
فريق من عبادي  وهم الموؤمنون- َيْدعون قائلين: ربنا اآمنا فا�شتر ذنوبنا, وارحمنا, واأنت خير الراحمين.

�����110﴿ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ﴾�فا�شتغلتم باال�شتهزاء بهم حتى ن�شيتم ذكر اهلل, فبقيتم على 
تكذيبكم,�﴿ ڌ  ڎ  ڎ﴾ �وقد كنتم ت�شحكون منهم �شخرية وا�شتهزاء.��

الموؤمنين  عبادي  الفريق من  هذا  اإني جزيت  � ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک﴾   ﴿�����111
الفوز بالجنة؛ ب�شبب �شبرهم على االأذى وطاعة اهلل. 

االآيه

االآيه

االآيه

االآيه

تفسير اآليات تفسير اآليات 
وما ُيستفاد منها:وما ُيستفاد منها:
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ونستفيد من اآليات:ونستفيد من اآليات:

•�يجازى�الموؤمنون�بالنعيم�المقيم,�ل�صبرهم�على�اإيمانهم�وطاعة�ربهم,�وعدم�اكتراثهم�بمن�
���ي�صخر�منهم.

•�دعاء�اهلل�وحده؛�من�اأف�صل�األأعمال�واأجلِّها.

 �س1:  ا�شتخرج فائدة من قوله تعاىل:

﴿  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ    وئ﴾
�س2:  مِبَ يعتذر العا�شي عن عمله ال�شيئ الذي اأدخله النار؟ ومب ُردَّ عليه؟

�س3: ما اأقبح اأعمال الكفار التي ي�شتحقون بها العذاب؟
�س4:  �شع عالمة ) ✔( اأمام العبارة  ال�شحيحة وعالمة ) x ( اأمام 

العبارة غري ال�شحيحة: 
      )       (  اأ- فاز املوؤمنون باجلنة ب�شبب �شربهم على اإميانهم. 
      )       ( ب- انقطع دعاء الكفار ورجاوؤهم عندما اأدخلوا النار. 
      )       (  ج- الدعاء من اأَجلِّ االأعمال التي يحبها اهلل. 

1ال  اأ�شالالتالعالد للقاء اهلل تعالى بالاالإيالمالالان الال�شالالادق والالعالمالالل ال�شالالالالالح.
2.  اأتدبر اأ�شباب دخول النار, واأحذر منها.

3.  اأكثر الدعاء باأن يغفر اهلل لي ويرحمني.

آثار سلوكيةآثار سلوكية
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الوحدة الثالثةالوحدة الثالثة
من اآداب األ�ستئذان )من اآداب األ�ستئذان )١١((
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ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ    ﴿ قال تعاىل: 
ىئ   ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ  
مئ    حئ   جئ   ی   ی   ی   ىئی   ىئ  
پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     ٱ  
پ  ڀڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ   ٿ  
ڤ      ڤ   ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ   ٿٿ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  

ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ﴾ 

الدرس الثالث
تفسير اآليات )تفسير اآليات )٢٧٢٧--٢٩٢٩((

من سورة النورمن سورة النور

معـــاني الكلمـاتمعـــاني الكلمـات

معناهاالكلمة

ت�ستاأذنوا اأهل البيت.ېئ

اأطهر.ٿ

فيها منفعة وم�سلحة لكم.   ڄ  ڄ  ڄ
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  28      ﴿   ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ﴾ ال يدخل البيت مالم يوؤذن له, ﴿ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  
وا, فلالإن�شان  ٺٺ  ٿ   ٿ  ٿ﴾ اأي فاإن لم ياأذن �شاحب البيت, بل قال لكم: ارجعوا فارجعوا, وال ُتلحُّ

في بيته اأمور يكره اطالع اأحد عليها, والرجوع عندئذ اأطهر لكم. 
           ﴿ٹ  ٹ  ٹ   ٹ﴾ فيجازي كل عامل بعمله.

االآيه

وتفيدنا اآلية ما يلي:وتفيدنا اآلية ما يلي:

• اال�شتئذان اأدب عظيم من اآداب اأهل االإيمان, وترافق مع ال�شالم الإدخال االأن�س والمحبة واالأمن.
• المراد بالبيوت التي يجب اال�شتئذان عند دخولها: كل مكان مخ�ش�س ل�شكنى اأحد من النا�س, �شواء 

كان غرفة, اأو �شقة, اأو بيًتا, اأو غير ذلك.

  27      ﴿ وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ﴾  
اأي ال تدخلوا بيوًتا غير بيوتكم حتى ت�شتاأذنوا اأهلها في  الدخول, وت�شلموا عليهم ﴿  ی  ی  ْی ﴾  

ذلكم  اال�شتئذان  خير لكم؛ ﴿  جئ  حئ﴾  بفعلكم الأوامر اهلل, فتطيعوه.

تفسير اآليات تفسير اآليات 

وما ُيستفاد منها:وما ُيستفاد منها:

تفسير اآليات تفسير اآليات 

وما ُيستفاد منها:وما ُيستفاد منها:

االآيه
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وتفيد اآليتان ما يلي:وتفيد اآليتان ما يلي:

•  ال يجوز للم�شلم دخول بيوت االآخرين, بل ال بد من ا�شتئذانهم في دخولها.
•  اإذا قيل للم�شتاأذن: ارجع, فعليه اأن يرجع بطيب نف�س.

•  البيوت التي لي�شت خا�شة باأحد, ولنا في دخولها منفعة؛ يجوز لنا اأن ندخلها بال ا�شتئذان.

  29        ﴿  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ   ﴾ اأي الحرج عليكم اأن تدخلوا بغير ا�شتئذان, 
بيوًتا لي�شت مخ�ش�شة ل�شكنى اأنا�س بذاتهم, بل ليتمتع بها من يحتاج اإليها, كالبيوت المعدة �شدقة البن 

ال�شبيل في طرق الم�شافرين,  ﴿  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ﴾ اأي يعلم اأحوالكم الظاهرة والخفية 
على حد �شواء, ال فرق في علمه بين ماتجهرون به وماتخفونه.

االآيه

1( اأطبق اآداب اال�شتئذان؛ الأكت�شب طهارة قلبي.
2(  اأ�شتاأذن عند الدخول على االآخرين؛ حفظاً الأعرا�شهم واحتراًما لخ�شو�شياتهم.

آثار سلوكيةآثار سلوكية

تفسير اآليات تفسير اآليات 
وما ُيستفاد منها:وما ُيستفاد منها:
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 �س1:  بني حكم اال�شتئذان فيما ياأتي:
  اأ- الدخول اإىل بيت جارك امل�شافر.

 ب- الدخول على غرفة والدك.
ج- الدخول اإىل احلدائق العامة.

 �س2:  �شع عالمة )✔( اأمام العبارة  ال�شحيحة وعالمة ) x ( اأمام
 العبارة   غري ال�شحيحة:

  )    (      اأ- �ُشرع اال�شتئذان حماية لالأب�شار وحفظاً لالأعرا�س.
  )    (      ب- يجوز الدخول يف البيت اخلايل من اأهله.

 )    (      ج- من اآداب اال�شتئذان الوقوف اأمام الباب.
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الوحدة الرابعةالوحدة الرابعة
َغ�ّضَغ�ّضْْ الب�سر الب�سر

وحت�سني النف�ضوحت�سني النف�ض
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معـــاني الكلمـاتمعـــاني الكلمـات

معناهاالكلمة

ي�صرفوا اأب�صارهم عما حرم اهلل اإما باإطباق الجفن اأو االن�صراف ڇ
بالب�صر يمنة اأو ي�صرة اأو غير ذلك.

الرجال الذين ال غر�ض لهم في الن�صاء كالمعتوهين.ې  ې  ې

ال علم لهم باأمور العورات. ەئ  ەئ

الخلخال الذي يلب�ض في الِرْجل.ېئ  ېئ  ېئ  ىئ

معناهاالكلمة

الدرس الرابع
تفسير اآليات )تفسير اآليات )٣٠٣٠--٣١٣١((

من سورة النورمن سورة النور

          ﴿ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  
ۀ    ۀ   ڻڻ    ڻ   ڻ   ں   ڱں   ڱ   ڱ   ڱ    
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  
ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ   
ۆ     ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ   
وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ    ى      ى   ې    ې   ې   ې  
وئ  ۇئۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  

ىئ   ی    ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   ﴾ 

قال تعاىل:
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﴿ڍ   الالالنالال�الالشالالاء والالالالعالالالورات,  لالالهالالم مالالن  يالالحالاللُّ  الالا ال  عالالمَّ ﴿ ڇ  ڇ ڇ  ڇ  ڍ﴾         30
م اهلل, ﴿   ڎ  ڎ  ڈ﴾ ذلك اأطهر لهم. ا َحرَّ ڌ﴾ عمَّ

﴿ ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک﴾   ذو ِعلم بما ت�شنعون اأيها النا�س.
ا ال يحلُّ لهن من العورات, ﴿ گ  ڳ﴾  31    ﴿  ک  ک    گ  گ  گ﴾  عمَّ

م اهلل. ا َحرَّ عمَّ

االآيه

االآيه

تفسير اآلياتتفسير اآليات
 وما ُيستفاد منها: وما ُيستفاد منها:

وتفيد اآليتان ما يلي:وتفيد اآليتان ما يلي:

• وجوب غ�س الب�شر وحفظ النف�س عن ما حرم اهلل.
• قدم اهلل تعالى االأمر بغ�س الب�شر؛ الأنه و�شيلة لحفظ الفرج. 

اإخفائها في  يجتهدن  بل  المحارم,  لغير  زينتهن  يظهرن  وال    ﴿   ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ﴾ 
 اإال الثياب الظاهرة التي جرت عادة الن�شاء بلب�شها, اأو مالا بالدا مالنالهالا ب�شبب الحالركة والريح ونالحالو ذلك. 

تفسير اآلياتتفسير اآليات
 وما ُيستفاد منها: وما ُيستفاد منها:



64

﴿ےھ  ھ   ھ   الأزواجهن  اإال  الزينة  ُيْظِهْرَن  وال  ﴿ۀ  ۀ   ہ  ہ  َہ﴾ 
َۇۈۆۈ﴾  ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ     ے   ے   ھ  
 وهوؤالء اأقارب المراأة الذين هم محارمها. كما يباح روؤية هذه الزينة الآخرين وهم المذكورون في بقية االآية:

من  التابعين  اأو  ى﴾  ې    ې   ې   ې   ۉ    ﴿ ۉ     الم�شلمات,  ن�شائهن  اأو  ﴿ ۈ   ٴۇ﴾ 
الرجال الذين ال حاجة لهم في الن�شاء, ﴿ ى     ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ﴾ اأو االأطفال 

ال�شغار الذين لي�س لهم علم باأمور عورات الن�شاء.

وتفيدنا اآلية ما يلي:وتفيدنا اآلية ما يلي:

•  نهي المراأة عن ال�شرب برجلها اأثناء الم�شي عند االأجانب اإذا كانت تلب�س الخلخال؛ لئال ُي�ْشَمَع 
�شوُت زينِتها الخفية.

﴿ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ﴾ وال ي�شرب الن�شاء عند �َشْيرهن باأرجلهن لُي�ْشِمْعن �شوت 
ما خفي من زينتهن كالَخْلخال)1( ونحوه, لكيال َيْلِفَت اأنظار الرجال.

﴿ ىئ   ی    ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ﴾        رجاء اأن تفوزوا بخيري الدنيا واالآخرة .

وار�تلب�صها�الن�صاء�في�اأرجلهن,�والجمع�خالخيل. )1(�و)الَخْلَخال(�ِحليٌة�كال�صِّ

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

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

تفسير اآليات تفسير اآليات 
وما ُيستفاد منها:وما ُيستفاد منها:
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وتفيدنا اآلية ما يلي:وتفيدنا اآلية ما يلي:

وجوب المبادرة بالتوبة من جميع الذنوب �شغيرها وكبيرها, لنظفر بالفوز في الدنيا واالآخرة.

�س1: اخرت االإجابة ال�شحيحة فيما ياأتي:
 -  غ�س الب�شر واجب على )الرجال فقط - الن�شاء فقط- 

الرجال والن�شاء(.
الفرج  وحفظ  الب�شر  غ�س  اأن  على  االآيالالالات  مالالن  �س2: ا�شتدل 

�شبب لطهارة القلب

آثار سلوكيةآثار سلوكية
  اأغ�س ب�شري عما حّرم اهلل النظر اإليه, اأَْطهُر لقلبي, واأَزكى لنف�شي.
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الوحدة اخلام�سةالوحدة اخلام�سة
عظمة اهلل �سبحانهعظمة اهلل �سبحانه
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معـــاني الكلمـاتمعـــاني الكلمـات

معناهاالكلمة

Ê.ي�سوق

Ó   .املطر

é .سوء�

الدرس الخامس
تفسير اآليات من ) تفسير اآليات من ) ٤١٤١ -  - ٤٦٤٦((

من سورة النورمن سورة النور

ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭ        ڭ       ڭ     ﴿ تعاىل:  ق��ال 
ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  ى  ائ  
   Ê  ائ  ەئ   ەئ   وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ     ېئ
يئ   ىئ    مئ     Ó جئ   ی   ی   ی   ی      ىئ   ىئ   ىئ  
مث   جث   يت       ىت   مت      خت   حت    جت   يب   ىب   مب   خب   حب   جب  
ىث  يثحج  مج  é  مح   جخ  حخ  مخ   ٱ  ٻ  ٻ   ٻٻ  
پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ          ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  
ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ   ڃ    چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  

ڍڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ   ﴾
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تفسير اآليات تفسير اآليات 
وما ُيستفاد منها:وما ُيستفاد منها:

اأجنَحتها في  ﴿ڭڭۇۇۆۆۈۈ ٴۇۋ﴾  النبي  اأيها  األم تعلم  41     ﴿ڭڭ﴾ 

اأر�شده اهلل كيف ي�شلي له وي�شبحه  ۅ ۅۉۉې﴾ كل مخلوق قد   ﴿ ال�شماء ت�شبح ربها 
ِلع على ما يفعله كل عابد وم�شبِّح, و�شيجازيهم بذلك. ﴿ېېىى﴾ ُمطَّ

األآية

42    ﴿ائ ەئەئوئوئۇئۇئۆئ﴾ واإليه المرجع يوم القيامة. 

يالال�الالشالالاء  حالاليالالث  اإلالالالالالى  الالال�الالشالالحالالاب  يالال�الالشالالوق  وتالالالعالالالالالالالى  �الالشالالبالالحالالانالاله  اهلل  اأن  تالال�الالشالالاهالالد  األالالالالالم   43     ﴿ۈئۈئېئېئÊىئ﴾ 
  ﴾Óىئ ىئی﴾  فيجمعه بعد تفرقه ﴿ ییی﴾ ثم يجعله متراكًما فوق بع�شه ﴿ جئ ﴿
﴿جبحبخبمبىبيبجتحت﴾  الالال�الالشالالحالالاب  بالاليالالن  مالالالن  اأي:  مئىئيئ﴾   ﴿ الالالمالالطالالر  حالالالبالالالات  اأي 
َبالالالالالالالالَرًدا, ﴿ خت  مت﴾  اأي الالالمالالطالالر اأوالالالالبالالالرد  ويالالالنالالالزل مالالالن الالال�الالشالالحالالاب الالالالالذي يالال�الالشالالبالاله الالالجالالبالالال فالالالي عالالظالالمالالتالاله 
﴿ ىت  يت جث  مث  ىث  يثحج  مج  é  مح   جخ  حخ  ﴾ يكاد �شوء ذلك البرق في ال�شحاب يذهب 

اأب�شار الناظرين اإليه ِمن �شدته.

األآية

األآية

وهذه اآليات تدل على:وهذه اآليات تدل على:

ويجعله مرتاكما  تفرقه,  بعد  ويجمعه  وي�شوقه,  ال�شحاب  يخلق  الالالذي  وحالالده  هو  تعاىل  اهلل  اأن 
د, وي�شّرفه بني عباده كيف ي�شاء. ليتكون منه املطر, ويجعل منه جباال يف ال�شماء لينزل منها الرَبَ
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ونستفيد من اآليتين:ونستفيد من اآليتين:

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

﴿ڌڎ﴾  اإلى الحق.  ﴿ڍڍ﴾ عالمات وا�شحات مر�شدات  القراآن  46       ﴿ڇڇ﴾ في 
يوفق ﴿ڎڈ﴾ من عباده  ﴿ ڈژژ﴾ اإلى الطريق الم�شتقيم, وهو االإ�شالم. 

األآية

44      ومن دالئل قدرة اهلل �شبحانه وتعالى اأنه ﴿ ٱٻٻَٻ﴾ بمجيء اأحدهما بعد االآخر, واختالفهما 
طوال وِق�َشًرا, ﴿ پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ﴾ اإن في ذلك َلداللة يعتبر بها كل َمن له ب�شيرة.

﴾ فالماء اأ�شل خلقه, ﴿ٿٿٹٹٹ﴾  45      ﴿ڀٺٺٺ﴾ كل ما يِدب على االأر�س ﴿ٺٿ
فمن هذه الدواب: َمن يم�شي زحًفا على بطنه كالحيَّات ونحوها, ﴿ ٹڤڤڤڤ﴾ كاالإن�شان 

والطير, ﴿ڦڦڦڦڄ ﴾ كالبهائم. ﴿ڄڄڃڃڃڃچچچچڇ﴾.

األآية

األآية

�شالبة� كهربائية� �شحنات� المتراكمة� ال�شحب� في� تتكون�
�شدة� يذهب� يكاد� الذي� البرق,� احتكاكها� عن� ين�شاأ� وموجبة,�
�شوئه�االأب�شار,�وهذه�حقيقة�اأثبتها�العلم�الحديث,�لم�تكن�

معروفة�من�قبل.

أضف

لمعلوماتك

أضف

لمعلوماتك

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

تفسير اآليات تفسير اآليات 
وما ُيستفاد منها:وما ُيستفاد منها:
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واآلية تدلنا على:واآلية تدلنا على:

اأن القراآن فيه الهداية والبيان لكل ما ي�شلح الب�شر, ولكن ال يهتدي لذلك اإال من وفقه اهلل تعاىل 
وهداه هداية خا�شة من عنده.

1- اأتفكر يف خملوقات اهلل وتدبريه يف هذا الكون, فاأزداد تعظيماً واإمياناً وخ�شوعاً 
هلل عز وجل. 

2- اأُكرث من ت�شبيح اهلل تعاىل الأنه من اأعظم العبادات. 

آثار سلوكيةآثار سلوكية

1- �شع عالمة )( اأمام العبارة ال�شحيحة وعالمة )( اأمام
     العبارة اخلطاأ: 

)اأ( الت�شبيح خا�س باالإن�س واجلن.          )      (
 )ب(  من اآيالات اهلل الكالالونيالالة الالالدالالالة 

على عظمته تقليب الليل والنهار.     )      (                                                                                                       
.﴾ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ 2- ا�شتخرج فائدة من قوله تعاىل: ﴿

3- اذكر ثالث اآيات كونية تدل على عظمة خلق ال�شماء.
.) Ê ,é ,ىئ ,Ó ( :4- بني معاين الكلمات االآتية
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الوحدة ال�ساد�سةالوحدة ال�ساد�سة
من اآداب األ�ستئذان )من اآداب األ�ستئذان )٢٢((
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الدرس السادس
تفسير اآليات من ) تفسير اآليات من ) ٥٨٥٨ -  - ٥٩٥٩((

من سورة النورمن سورة النور

معـــاني الكلمـاتمعـــاني الكلمـات

معناهاالكلمة

اأي دون �سن البلوغ.  ڭ  ڭ  ۇ

حرج.ۆئ 

قال تعاىل: ﴿ھ  ھ    ے   ے         ۓ  ۓ  
ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆۈ  ۈ   ٴۇ    ۋ  ۋ     
ىى   ې   ې   ې   ې     ۉ     ۉ    ۅ   ۅ  
ۆئۈئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ    وئ    ەئەئ   ائ   ائ  
ی   ی   ی     ىئ  ىئىئ   ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ  
ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   يئ    ىئ   مئ   حئ   یجئ  
ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀڀ  ڀ             

ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ   ٿ   ٿ  ٹ﴾
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وهذه اآلية تبين:وهذه اآلية تبين:

● اأن على االآباء اأن يربوا اأطفالهم على اال�شتئذان يف االأوقات التي يتخفف النا�س فيها من ثيابهم.
●  االأمر بحفظ العورات واالحتياط لذلك.

ڭ   ڭ    ۓ   ۓ    ﴿ عليكم   الالالدخالالول  عند  لي�شتاأذنوا  ے﴾  ے    ھ     58     ﴿ھ  

اأوقات  ﴿  ۆ   ۆ﴾ هي  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ﴾ فالذين لم يبلغوا الحلم هم االأطفال الذين دون �شن البلوغ 
﴿ۅ   اليقظة,  ثياب  ولب�س  النوم  ثياب  من  الالالخالالروج  وقالالت  الأنالاله  ۋ﴾  ۋ   ٴۇ     ﴿ۈ    الثالثة  عوراتكم 

ۅ  ۉ   ۉ    ې﴾ وقت خلع الثياب للقيلولة في الظهيرة, ﴿ې  ې  ې  ى﴾ الأنه 
وقت للنوم, ﴿ائ  ائ  ەئ﴾ الأنكم تتخففون فيها من ثيابكم التي ت�شتر عوراتكم ﴿  وئ   وئ   

ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ﴾ يعني: اأما فيما �شوى هذه االأوقات الثالثة فال حرج عليهم اإذا دخلوا بغير اإذن؛ 
﴿ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ﴾ يطوفون عليكم, والعادة جرت  الدخول عليكم  اإلى  لحاجتهم 

باأن يتردد فيها بع�شكم على بع�س لق�شاء الم�شالح ﴿ىئ  ىئ ی    ی  ی  ی﴾ وبمثل هذا التو�شيح, 

يو�شح اهلل لكم اآيات القراآن ﴿ٿ   ٿ﴾ بما ي�شلح خلقه ﴿ ٿ﴾  في تدبير اأمورهم. 

األآية

تفسير اآليات تفسير اآليات 
وما ُيستفاد منها:وما ُيستفاد منها:
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لال�شتئذان فوائد كثرية, منها.
..................................................................... )1
..................................................................... )2

پ ﴿پ  ال�شرعية  باالأحكالالام  والتكليف  البلالالوغ  �شن  ٻ﴾  ٻ  ٻ  ٻ   59       ﴿ٱ 
ي�شتاأذن  كما  االأوقالالات  كل  في  الدخول  اأرادوا  اإذا  ي�شتاأذنوا  اأن  فعليهم    پ    پ   ڀ     ڀ﴾ 
اآداب اال�شتئذان, يبيِّن اهلل تعالى لكم  ڀ ٺ ٺ    ٺ ٺ﴾ وكما يبيِّن اهلل   ﴿ الكبار, 

اآياته. ﴿ ٿٿٿ﴾ واهلل عليم بما ي�شلح عباده, حكيم في ت�شريعه. 

األآية

وتفيدنا اآلية أن:وتفيدنا اآلية أن:

● البالغون يلزمهم اأن ي�شتاأذنوا عند الدخول يف كل االأوقات.

نشاطنشاط:

آثار سلوكيةآثار سلوكية
)1( اأتعلم اآداب اال�شتئذان. 

)2( األتزم باآداب اال�شتئذان, واأحرتم خ�شو�شية االآخرين.

تفسير اآليات تفسير اآليات 
وما ُيستفاد منها:وما ُيستفاد منها:
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)1( علِّل:
)اأ( ت�شمية االأوقات املحددة لال�شتئذان بالعورات الثالث. 

)ب( تخ�شي�س اال�شتئذان باالأطفال دون غريهم. 

)2( اخرت االإجابة ال�شحيحة فيما ياأتي: 
  من االأوقات التي يتاأكد فيها اال�شتئذان )قبل الع�شاء - القيلولة - بعد الفجر(.
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الدرس السابع
تفسير اآليات من ) تفسير اآليات من ) ١١ -  - ٦٦((

من سورة الفرقانمن سورة الفرقان

معـــاني الكلمـاتمعـــاني الكلمـات

معناهاالكلمة

كرث خريه وعظمت بركته، وكملت �صفاته. ڭ

كذب اخرتعه من عند نف�صه.ڦ       ڦ

 اأحاديثهم امل�صطرة يف كتبهم. چ  چ 

ٴۇ   ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ﴿
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  
ٻ   ٻ   ٱ   ۇئ    ۇئ    وئ     وئ      ەئ   ەئ   ائ     ائ  
ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    
ڤ            ڤ  ڤ  ڤ        ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  
ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  
ڈ   ڈ      ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   

ژ   ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   ﴾
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اه على ما ينا�شبه من الخلق, َوْفق ماتقت�شيه حكمته, دون نق�س اأو خلل.            خلق كل �شيء, ف�شوَّ

                               واتخذ الم�شركون معبودات من دون اهلل
الت�شتطيع َخْلق �شيء, واهلل خلقها وخلقهم,                                                      اليملكون اإماتة حي

 وال اإحياء ميت, وال ي�شتطعون بعث الموتى من قبورهم.

﴾ َعُظَمْت بركات اهلل, وكثرت خيراته, وكملت اأو�شافه �شبحانه وتعالى, الذي نزَّل  ﴿      1 
﴾ ليكون ر�شواًل لالإن�س  القراآن الفارق بين الحق والباطل﴿             ﴾ محمد ملسو هيلع هللا ىلص؛ ﴿ 

ًفا لهم من عذاب اهلل.  والجن, مخوِّ

األآية

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

ويؤخذ من اآليات:ويؤخذ من اآليات:

● اأن بركات اهلل وخيراته على عباده كثيرة.
● اأن اهلل خالق كل �شيء ومليكه, ال �شريك له يف خلقه وملكه.

● اأن اأعظم الظلم, اأن ُيتََّخذ مع اهلل اآلهة, وهي ال َتْخُلق, وال حتيي وال متيت.

األآية

األآية
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﴾ اإال كذب وبهتان  اختلقه محمد ملسو هيلع هللا ىلص, ﴿ ﴿       4 

﴾ فقد ارتكبوا ظلًما فظيًعا, واأتوا زوًرا �شنيًعا؛ فالقراآن لي�س مما يمكن لب�شر اأن يختلقه.

﴾ وقالوا عن القراآن: هو اأحاديث االأولين الم�شطرة في كتبهم,      ﴿      5 
﴾  فهي ُتْقَراأ عليه �شباًحا وم�شاًء. ا�شتن�شخها محمد ملسو هيلع هللا ىلص, ﴿

﴾ اأي: اأنزل القراآن من اأحاط علمه بما  ﴿           
في ال�شموات ومافي االأر�س من الغيب وال�شهادة والجهر وال�شر.

األآية�

األآية

6األآية

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

● اأن القراآن كالم اهلل تعاىل اأنزله على ر�شوله ملسو هيلع هللا ىلص.
كذب على  دليل  مبثله؛  يالالاأتالالوا  اأن  عالالن  عجزهم  مالالع  الالالقالالراآن,  على  احلكم  يف  املعاندين  ا�شطراب   ● 

دعواهم.

آثار سلوكيةآثار سلوكية
اأتبع ما جاء في القراآن الكريم, الأنال الخير والهدى وال�شعادة.

تفسير اآليات تفسير اآليات 
وما ُيستفاد منها:وما ُيستفاد منها:
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)1(�ما�املراد�بقوله�تعاىل:�﴿�������������﴾�؟�
�)٢(�تاأمل�قوله�تعاىل:﴿�����������������������������������������������������﴾�وا�صتخرج

���������صفتني�من��صفات�القراآن�الكرمي.�
)٣(�اخرت�األإجابة�ال�صحيحة�مما�ياأتي:

)اأ(�اأجّل�اأو�صاف�حممد�ملسو هيلع هللا ىلص�التي�ذكرت�يف�األآيات�اأنه�]�نبي�-�ر�صول-
������عبداهلل�[.

)ب(�اأنزل�اهلل�تعاىل�القراآن�ليكون�نذيرًا�]�لالإن�س�-�للجن-�للثقلني[.
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الدرس الثامن
تفسير اآليات من ) تفسير اآليات من ) ٢٧٢٧ -  - ٣٤٣٤((

من سورة الفرقانمن سورة الفرقان

ڱ   ڱ       ڱ   ڱ   ڳ     ڳ   ﴿ڳ   تعاىل:  قال 
ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ  ہ  
ڭ   ڭ   ۓۓ    ے     ے   ھ       ھ   ھ     ھ  
ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ      ۆ   ۆ        ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   
ىى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ  
ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ         ۆئ  ۆئ  ۈئ  
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 ﴾

معـــاني الكلمـاتمعـــاني الكلمـات

معناهاالكلمة

طريقًا اإىل اجلنة.ڻ

كثري اخلذالن ملن يواليه.ڭ

مرتوًكا مهماًًل.ۅ
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27        ﴿ڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻ﴾ يقول الكافر متح�شراً يوم 
القيامة: يا ليتني �شاحبت ر�شول اهلل محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص , واتبعته في اتخاذ االإ�شالم طريًقا اإلى الجنة. 

28       ﴿ڻۀۀہہہ﴾ يعنى من حرفه عن الهدى وعدل به اإلى طريق ال�شالل والغواية.

ني عن القراآن ﴿ ڭ  ڭ  ڭ    دَّ 29        ﴿ھھھھے�إِْذ  ۓ﴾ اأبعدني و�شَ

ڭ﴾ يتركه في وقت ال�شدة فال ينفعه.

األآية

األآية

األآية

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

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

● م�شاحبة �شديق ال�شوء, تورث الندامة يوم القيامة.

● ال�شيطان يزين لالإن�شان م�شاحبة اأهل ال�شوء, فاإذا َجدَّ اجِلدُّ خذله ال�شيطان, وترباأ منهم.

●  عّدد ثالثة اآثار ل�شديق ال�شوء.

 ..............................  )3     ..............................  )2    .............................. )1

نشاطنشاط:
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 30      ﴿ۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ﴾  تركوا االإيمان به والعمل باأحكامه, 
ا ويتعظوا بما فيه. ولم يتدبروه حقًّ

األآية

  31      ﴿ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى﴾ وكما جعلنا لك  - اأيها الر�شول- اأعداًء من مجرمي 
ا من مجرمي قومه, فا�شبر كما �شبروا, ﴿ائ  ائ   قومك, جعلنا لكل نبيٍّ من االأنبياء عدوًّ

ەئ   ەئ﴾معيًنا ُيعينك على اأعدائك. 

األآية

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

●   خطورة هجر القراآن, والوعيد العظيم على ذلك.

واحالالدة  مالالرة  كله  الالالقالالراآن  اأنالالالزل  َهالالالَّ  يقولون  ېئ﴾  ۈئ  ېئ     ۆئ  ۈئ   ۇئ  ۇئ ۆئ    32    ﴿وئ  

فتفهمه  طماأنينة,  بالاله  وتالالالزداد  قلبك  بالاله  ي  لنقوِّ مالالفالالرًقالالا؛  اأنالالزلالالنالالاه  ی﴾  ىئ   ىئ   ىئ    ﴿
وَتْحِملَه, ﴿ی  ی﴾ وبيَّنَّاه لك في تثبت ومهلة.

األآية

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

تفسير اآليات تفسير اآليات 
وما ُيستفاد منها:وما ُيستفاد منها:
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وهذه اآلية تبين أن:وهذه اآلية تبين أن:

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

33     ﴿   ٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پ﴾ ال ياأتونك بحجة اأو �شبهة, اإال جئناك 

يا محمد بالجواب الحق وباأح�شن بيان له. 

األآية

ٺ    ﴿ٺ   جهنم  اإلالالى  وجوههم  على  ي�شحبون  ٺ﴾  ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ        ﴿     34 

ٿ﴾ �شر منزلًة  ﴿ٿ  ٿ﴾ واأبعدهم طريًقا عن الحق.

األآية

واآلية تفيدنا:واآلية تفيدنا:

اأن من مل يوؤمن باهلل ويقبل احلق يف الدنيا فاإنه ي�شحب يوم القيامة على وجهه اإىل جهنم, اإهانة 
له وجزاًء على ا�شتكباره عن االإميان.

- اأُكثر من قراءة القراآن, واأتدبر اآياته واأعمل بما فيه, حتى ال اأكون هاجراً له. آثار سلوكيةآثار سلوكية
- اأتعلم القراآن الكريم ِبُتوؤَدة حتى اأفهمه واأنتفع به.

تفسير اآليات تفسير اآليات 
وما ُيستفاد منها:وما ُيستفاد منها:
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)1( ا�شتخرج من االآيات ما يدل على: 
)اأ( �شاحب ال�شوء ي�شد عن طاعة اهلل. 

)ب( تربوؤ ال�شيطان من اأتباعه.
)ج( خطورة هجر القراآن الكرمي.

)2( ملاذا َيَع�سُّ الظامل على يديه يوم القيامة؟

)4( اذكر احلكمة من نزول القراآن الكرمي مفرقاً؟



ثالًثا:ثالًثا:  احلديثاحلديث



األحاديث المطلوب حفظها

ال�صفحةالــدر�صالوحدةنـ�ص احلـديــثم

عن النواس بن سمعان الكالبي  قال: سمعت 
النبي  �  يقول: »ُيْؤَتى ِباْلُقْرآِن َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَأْهِلِه 

الَِّذيَن َكاُنوا َيْعَمُلوَن ِبِه َتْقُدُمُه ُسوَرُة اْلَبَقَرِة َوآُل 
اِن َعْن َصاِحِبِهَما«. أخرجه مسلم ِعْمَراَن حُُتَاجَّ

عن عبد اهلل بن عمرو k قال: قال رسول اهلل �:
َعْن  ُنوٍر  ِمْن  َمَناِبَر  َعَلى  اهللِ  ِعْنَد  اْلُمْقِسِطيَن  »إِنَّ   
الَِّذيَن  َيِميٌن  َيَدْيِه  َوِكْلَتا  َوَجلَّ  َعزَّ  ْحَمِن  الرَّ َيِميِن 

َيْعِدُلوَن ِفي ُحْكِمِهْم َوَأْهِليِهْم َوَما َوُلوا«. أخرجه مسلم

1

2

األولى

الثالثة

األول

السادس

٩2

1٠٦



  الـوحـدة األأوىلالـوحـدة األأوىل
ال�صالة وقراءة القراآنال�صالة وقراءة القراآن
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الدر�س األأولالدر�س األأول

)1(  أخرجه مسلم برقم: ) 805 (.
)2( أخرجه البخاري برقم: ) 5033 (، ومسلم: برقم: )791  (.   

    عن النواس بن سمعان الكالبي  قال: سمعت 
               النبي    يقول: »ُيْؤَتى ِباْلُقْرآِن َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَأْهِلِه الَِّذيَن َكاُنوا َيْعَمُلوَن 

اِن َعْن َصاِحِبِهَما«.)1(        ِبِه َتْقُدُمُه ُسوَرُة اْلَبَقَرِة َوآُل ِعْمَراَن حُُتَاجَّ
   عن أبي موسى األشعري  عن النبي  قال: »َتَعاَهُدوا اْلُقْرآَن َفَوالَِّذي َنْفِسي   

ًيا ِمْن اإْْلِبِل ِفي ُعُقِلَها«.)2(     ِبَيِدِه َلُهَو َأَشدُّ َتَفصِّ

  النوا�س بن �سمعانالنوا�س بن �سمعان

وكان حريصا على    النبي  النواس بن سمعان األنصاري، صحب  الجليل  الصحابي   هو 
طلب العلم.

التعريفالتعريف
بالراويبالراوي

تعاهد القراآن وف�سل �سورتي 
البقرة واآل عمران



٩3

معناهاالكلمة 
ُتدافعان.حُتاجان
حافظوا على قراءته وال تهجروه.تعاهدوا
يًا تًا وتخلُّصًا.َتَفصِّ تفلُّ
جمع عقال، وهو احلبل الذي تربط به اإلبل.ُعُقلها

مـعـاين مـعـاين 
الكلماتالكلمات

)1( أخرجه البخاري: برقم 2884. ومسلم: برقم 2498.
)2( أخرجه البخاري: برقم 5048. ومسلم: برقم793.

  اأبو مو�سى األأ�سعرياأبو مو�سى األأ�سعري

هو الصحابي الجليل عبد اهلل بن قيس األشعري، دعا له الرسول  فقال: »اللهم اغفر لعبد اهلل 
ابن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة ُمْدَخاًل كريًما«)1(، كـان حسـَن الصوت بتـالوة القـرآن، قـال عـنه 

الرسول : »ُأْعِطـَي مـزمـاًرا مـن مـزامـيــر آل داود«.)2(

التعريفالتعريف
بالراويبالراوي

١  أهل القرآن من قرأه وعمل به.

٢  فضل قراءة القرآن، وبخاصة: سورتي البقرة وآل عمران.

٣  أن سورة البقرة وآل عمران تدافعان عن صاحبهما يوم القيامة.

٤  احلث على حفظ القرآن وتالوته.

من معاين احلديثمن معاين احلديث



٩4

�صلوكية �صلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

١١�س�س   ما املراد بأهل القرآن.

٢٢�س�س   ما الفضل الوارد في سورتي البقرة وآل عمران؟

التقـويـم
التقـويـم

  ُأكثر من تالوة القرآن واالستماع إليه والعمل به ألكون من أهله.
   أجتهد في حفظ القرآن الكرمي، وإتقان ما حفظته.

  أحفظ القرآن الكرمي رجاء أن يشفع لي عند اهلل عز وجل.
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١  القرآن الكرمي كالم اهلل، من قرأه أو استمع إليه وجد في نفسه من التأثر مبعانيه وألفاظه ما يقوده إلى اخلشوع 

واإلميان به.
. عند قراءة القرآن وسماعه، خاشعًا متدبراً، كما وصف ابن مسعود  ٢  كان الرسول

٣  هناك أمور تساعد على اخلشوع عند تالوة القرآن واالستماع إليه، منها:

�أ التالوة واالستماع بتدبر وحضور قلب.  
ب االستماع لقارٍئ حسن الصوت يرتل القرآن ترتياًل.  

٤ تأدبك بآداب تالوة القرآن الكرمي دليل على احترامك وتعظيمك لكتاب اهلل، وتزيد من حضور القلب وخشوعه.

من معاين احلديثمن معاين احلديث

الدر�س الثاينالدر�س الثاين

)١( سورة النساء اآلية: ٤١.
)2( أخرجه البخاري: برقم: )٤582(، ومسلم: برقم: )800 (. 

عن عبد اهلل بن مسعود  قال: قال لي  
 النبي : »اْقَرْأ َعَليَّ ُقْلُت آْقَرُأ َعَلْيَك َوَعَلْيَك ُأْنِزَل؟ َقاَل: َفإنِّي 
َساِء َحتَّى َبَلْغُت،  ُأِحبُّ َأْن َأْسَمَعُه ِمْن َغْيِري َفَقَرْأُت َعَلْيِه ُسوَرَة النِّ

﴿ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  
گ﴾ )١(،  َفَقاَل: )َأْمِسْك(، َفإَذا َعْيَناُه َتْذِرَفاِن«.)٢(

تالوُة القراآن الكرمي



٩٦

�صلوكية �صلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

  أقرأ القرآن بخشوع وتدبر.
 ألتزم بآداب تالوة القرآن تعظيًما له.

١١�س�س   عالَم يدل: طلب النبي  سماع القرآن من غيره؟

. ٢٢�س�س  استخرج من احلديث مايدل على توقير الصحابة للرسول

٣٣�س�س   »قراءة القرآن سبب في طرد الشياطني«  هل هذه العبارة صحيحة؟ وضح ذلك.

التقـويـم
التقـويـم



 الـوحـدة الثانية الـوحـدة الثانية
مكانة العمل يف األإ�صالممكانة العمل يف األإ�صالم
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معناهاالكلمة 
أبداً.قط

ما يحصل عليه بكسبه واجتهاده.عمل يده

مـعـاين مـعـاين 
الكلماتالكلمات

الدر�س الثالثالدر�س الثالث

)1( أخرجه البخاري: برقم: )2072(.
)2( أخرجه أبو داود برقم: )2933( وقواه املنذري في الترغيب والترهيب 159/3.

  المقدام بن معدي كربالمقدام بن معدي كرب

هو الصحابي الجليل المقدام بن معدي كرب الِكْندي، من صغار الصحابة، ضرَب النبيُّ � على منكبه، وعن 
سليم الَكالعي قال: قلنا للمقدام بن معد يكرب: يا أبا كريمة إن الناس يزعمون أنك لم تر النبي �! قال: 

بلى واهلل، لقد رأيته، ولقد أخذ بشحمة أذني وإني ألمشي مع عمٍّ لي)2(.
التعريفالتعريف
بالراويبالراوي

احلثُّ على العمل

عن املقدام  عن رسول اهلل �  
قال: »َما َأَكَل َأَحٌد َطَعاًما َقطُّ َخْيًرا ِمْن َأْن َيْأُكَل 

اََلم َكاَن َيْأُكُل  ِمْن َعَمِل َيِدِه َوِإنَّ َنِبيَّ اهلِل َداُوَد َعَلْيِه السَّ
ِمْن َعَمِل َيِدِه«.)1(



٩٩

١  ديننا العظيم يحث على العمل واالجتهاد، ونبذ البطالة والكسل.

٢  رتب اهلل على تكسبك وعملك واستغنائك عن سؤال الناس: األجر العظيم، واخلير الكثير، وجعله من خير 

ما أكلت.
والزراعة،   والشراء،  البيع  ومنها:  واملكان،  الزمان  حسب  وتختلف  ومتنوعة،  كثيرة  اليد  كسب  صور    ٣

والصناعة، وأعمال األسر املنتجة.

من معاين احلديثمن معاين احلديث

�صلوكية �صلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

  أحترم العمل وال أحتقر شيئًا منه إذا كان مباًحا.
  أجتهد في األكل من كسب يدي اقتداًء باألنبياء عليهم الصالة والسالم.

١١�س�س  هل الفضل في احلديث خاص باألكل من عمل اليد، أو يشمل اللبس والسكن ونحوهما؟ 

وملاذا النص على األكل دون غيره من أوجه االنتفاع.
٢٢�س�س  من خالل فهمك ملوضوع الدرس ما الشرط الذي يلزم توفره في املهنة التي يعملها اإْلنسان؟

٣٣�س�س  من خالل حديث املقدام، بنيِّ موقف الدين اإْلسالمي من عدم العمل والتكسب. 

التقـويـم
التقـويـم
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   عــــن حـــكـــيـــم بــــن حـــــــزام  
ْفَلى  عن النبي � قال: »اْلَيُد اْلُعْلَيا َخْيٌر ِمْن اْلَيِد السُّ

َدَقِة َعْن َظْهِر ِغًنى َوَمْن َيْسَتْعِفْف  َواْبَدْأ مِِبَْن َتُعوُل َوَخْيُر الصَّ
ُه اهلُل َوَمْن َيْسَتْغِن ُيْغِنِه اهلل «.)١( ُيِعفَّ

الدر�س الرابعالدر�س الرابع

)1(  أخرجه البخاري: برقم: ) 1428 (، ومسلم: برقم: ) 1034 (.

ف�سل ال�سرب عن امل�س�ألة

 حكيم بن حزام حكيم بن حزام

هو الصحابي الجليل حكيم بن حزام بن خويلد األسدي، أسلم يوم الفتح، وكان من أشراف قريش، 
وعقالئها، ونبالئها. كان كرميًا جواداً.

ومن تواضعه  أنه كان ال يأكل طعامًا وحده، بل يدعو من أيتام قريش واحداً أو اثنني على 
قدر طعامه.

التعريفالتعريف
ب�لراويب�لراوي



1٠1

١  املال نعمة من نعم اهلل ويجب شكرها، ومن شكرها الصدقة على املساكني واحملتاجني.

٢  أفضل الصدقة ما وقع بعد القيام بحقوق النفس والعيال، بحيث ال يصير املتصدق محتاًجا بعد صدقته إلى أحد. 

٣  العمل ولو بأجر قليل خير من سؤال الناس وطلبهم. 

٤  وعد اهلل املستغني عن الناس، بأن يرزقه الصبر ويغنيه من فضله.

الصدقة: ما يخرج من املال تقربًا هلل تعالى كالزكاة، لكن غلب استعماله على ما يكون تطوعًا.

من معاين احلديثمن معاين احلديث

معناهاالكلمة 
يد املتصدق، وهي الـُمْنِفَقة.اليد العليا

يد آخذ الصدقة، وهي السائلة.اليد السفلى
مبن جتب عليك نفقته.مِبن تعول

ما بقي صاحبها بعدها مستغنًيا مبا بقي معه.عن ظهر غنى
ميتنع عن السؤال.يستعفف
ُيْغِنه عن سؤال الناس واحلاجة إليهم.يعفه اهلل 
.يستغن  يقنع مبا عنده وإن َقلَّ
ُيْعِطِه ما يستغني به عن اخَلْلق.يغنه اهلل 

مـعـاين مـعـاين 
الكلماتالكلمات



1٠2

١١�س�س  أمأل اجلدول اآلتي مِبا يناسب:

٢٢�س�س  ملاذا فضل الرسول � يد املعطي على يد اآلخذ في احلديث؟

٣٣�س�س  سؤال الناس ليس مقتصرًا على طلب املال. اذكر ثالثًا من صور سؤال الناس.

التقـويـم
التقـويـم

ضدهاالكلمة 
 العفة

 االستغناء

�صلوكية �صلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

  أتصدق على احملتاجني، شكرًا هلل وطلبًا لرضاه. 
  أتأكد من حاجة السائل وأنه مستحق للمساعدة؛ كي ال أقع ضحية للمتسولني احملتالني.

  أتعاون مع اجلهات األمنية بعدم مساعدة املتسولني احملتالني.
  أتعفف عن سؤال الناس وأدرب نفسي على األخالق الفاضلة.
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الدر�س اخلام�سالدر�س اخلام�س

معناهاالكلمة 
كومة طعام.ُصبرة طعام

نزل عليه الـمطر.أصابته السماء 
فليس على طريقتي وسنتي.فليس مني

مـعـاين مـعـاين 
الكلماتالكلمات

)1( أخرجه مسلم: برقم: )102(.

عن أبي هريرة : »أن رسول اهلل � 
َمرَّ َعَلى ُصْبَرِة َطَعاٍم َفَأْدَخَل َيَدُه ِفيَها َفَناَلْت َأَصاِبُعُه َبَلاًًل 

َماُء َيا َرُسوَل  َعاِم؟ َقاَل: َأَصاَبْتُه السَّ َفَقاَل: َما َهَذا َيا َصاِحَب الطَّ
َفَلْيَس  َغشَّ  َمْن  اُس  النَّ َيَراُه  َكْي  َعاِم  الطَّ َفْوَق  َجَعْلَتُه  َأَفاًَل  َقاَل:  اهلِل، 

ِمنِّي«.)1(

حترمُي الِغ�س
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ويعرضه  في سمعة صاحبه  يؤثر  احلرام  فالكسب  يكون كسبك حالاًل،  أن  عليك  يوجب  اإلسالم  دين    ١

للعقاب في الدنيا واآلخرة.
٢  الغش في البيع والشراء من أمثلة الكسب احلرام.

٣  من أمثلة الغش في البيع املنتشرة عند بعض الناس أن يبيع السلع املقلدة على أنها من النوع األصلي.

٤  من مضار تفشي الغش على الفرد واملجتمع: انتشار البغضاء والكراهية.

من معاين احلديثمن معاين احلديث

�صلوكية �صلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

  أبيع وأشتري بصدق وأمانة.
  أبتعد عن الغش في كل تعامالتي.

  أنصح الذين يغشون وأنبههم إلى خطورة الغش وسوء عاقبته.
  أبلغ أهلي ليتصلوا بالرقم املجاني للجهات املسؤولة لألخذ على يد الغشاشني.

ـن موقف النبي � من الغش في البيع والشراء. ١١�س�س  بيِّ

٢٢�س�س  عالَم يدل قول الرسول  �: »أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس«؟

٣٣�س�س  ما واجبك جتاه من رأيته يغش؟

التقـويـم
التقـويـم



 الـوحـدة الثالثة الـوحـدة الثالثة
َب َباأخالق و�صلوك َرَغّ اأخالق و�صلوك َرَغّ

فيها األإ�صالمفيها األإ�صالم
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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 َوُلوا

الدر�س ال�ساد�سالدر�س ال�ساد�س

)1( أخرجه مسلم برقم: )1827(.

عن عبد اهلل بن عمرو k 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«. )1(

ُل الَعْدِل َف�سْ

kk   عبد اهلل بن عمرو عبد اهلل بن عمرو

 هو الصحابي الجليل عبد اهلل بن عمرو بن  العاص القرشي السهمي k كان غزير العلم 
حمل عن النبي � علمًا جمًا.

التعريفالتعريف
بالراويبالراوي
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من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�صــاداتـهواإر�صــاداتـه

   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

  أحب العدل وأهله وأبغض الظلم وأهله.
أمتثل العدل في تعاملي مع نفسي ومع الناس.  

�صلوكية �صلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

التقـويـم
التقـويـم

11�ص�ص تتعدد صور التكرمي والثواب في اآلخرة فما نصيب العادلني منها؟

ح ذلك. 22�ص�ص  هل العدل في التعامل مقتصر على التعامل مع املسلمني فقط؟ وضِّ



)1( أخرجه مسلم برقم: )2594(.108

الدر�س ال�سابعالدر�س ال�سابع

ْفَق اََل َيُكوُن عن عائشة   عن النبي � قال: »إِنَّ الرِّ
ِفي َشْيٍء إاَِلَّ َزاَنُه َواََل ُيْنَزُع ِمْن َشْيٍء إاَِلَّ َشاَنُه« )1(.

ْفــق الــرِّ

معناهاالكلمة 

الرفق
 هو لني اجلانب بالقول والفعل، واألخذ باألسهل واأليسر، 

واالقتصاد في جميع األمور، وهو ضد العنف

َله.زانه َزينَّه وَجمَّ
ني وهو العيب.شانه َعاَبُه من الشَّ

kk  عائ�صة بنت اأبي بكر ال�صديقعائ�صة بنت اأبي بكر ال�صديق

هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق i، ولدت بعد البعثة في بيت مسلم وتزوجها 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بعد الهجرة، وكانت من أحب زوجات النبي � إليه، 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.

التعريفالتعريف
بالراويبالراوي
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      اهلل تعالى رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما ال يعطي على غيره، والرفق من األخالق الكرمية التي حثك 
عليها نبيك محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

    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.

    عندما تتصف بالرفق وتعّود نفسك عليه فإنك حتصل على فوائد عديدة، ومنها:
    محبة اهلل تعالى، فاهلل يحب الرفق.

    حتقيق االقتداء بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص.
    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�صــاداتـهواإر�صــاداتـه

اكتب مع مجموعتك عن: األأمور التي تحتاج اإلى الرفق.نشاط
..............................................................................................................................
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�صلوكية �صلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

  أحُتلى بالرفق في تعاملي مع أهلي وأصدقائي.
  أستخدم الرفق واللني في التعامل مع املخطئ.

أثر  بني  قارن  وبالعنف،  بالرفق  الصغير  أخيك  عند  لك  على حاجة  احلصول  تستطيع  11�ص�ص  

استخدامك للطريقتني على أخيك وأسرتك.

22�ص�ص  ما نتائج الرفق بالوالدين واإْلخوان واألخوات على الطالب؟

التقـويـم
التقـويـم
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الدر�س الثامنالدر�س الثامن

عن عبد اهلل بن العباس   قال:  قال رسول اهلل  �
لألشج أشج عبد القيس: »إِنَّ ِفيَك َخْصَلَتْيِن

َناُة« )1(. ُهَما اهللُ اْلِحْلُم َواأْْلَ ُيِحبُّ

	 )1(	أخرجه	أخرجه	مسلم:		برقم:	)17(.	
)٢(	أخرجه	البخاري	برقم:	)75(.
)٣(	أخرجه	مسلم	برقم:	)٢477(.

احِلْلُم واألأناة

معناهاالكلمة 
صفتني	حسنتني.خصلتني

الَعْقل،	والصفح	عند	الغضب.احِلْلم
التثبت	وعدم	العجلة.اأْلناة

kk   عبد اهلل بن عبا�س عبد اهلل بن عبا�س

هـو	الصحابـي	اجلليـل	عبـد	اهلل	بـن	العبـاس	بـن	عبـد	املطلـب	القرشـي	الهاشـميk،	ابـن	عـم	
رسـول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص.	دعـا	لـه	النبـي	ملسو هيلع هللا ىلص	باحلكمـة	مرتـني)٢(	قـال	ملسو هيلع هللا ىلص:	»اللهـم	علمـه	التأويـل	وفقهـه	

فـي	الديـن«)٣(.	

التعريفالتعريف
بالراويبالراوي
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  احللم واألناة من األخالق والصفات احلميدة التي يحبها اهلل تعالى ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص.
  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 معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�صــاداتـهواإر�صــاداتـه

�صلوكية �صلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

 أحلم على من ظلمني وأكظم غيظي.
 أتثبت في ما ينقل إليَّ وال أتعجل في احلكم على اآلخرين.

ح ذلك. 11�س�س  هل احللم واألناة صفتان مكتسبتان ميكن أن تتحلى بهما؟ وضِّ

چ )١( أوجد عالقة بني  ٢٢�س�س  ٹ ٹ چ 

هذه اآلية وحديث أشج عبد القيس؟ 

التقوميالتقومي

)1( سورة آل عمران آية: 134.
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الدر�س التا�سعالدر�س التا�سع

)1(		أخرجه	النسائي	برقم:	)2559(.	

 عن عبد اهلل بن عمرو  قال:
ُقوا َواْلَبُسوا ِفي َغْيِر إِْسَراٍف َواََل َمِخيَلٍة«.)1( قال رسول اهلل  �: »ُكُلوا َوَتَصدَّ

التو�سط واالعتدال

معناهاالكلمة
مجاوزة	احلد.  اإلسراف
التكبر.  مخيلة

			التوسط	واالعتدال	هو	هدي	النبي	ملسو هيلع هللا ىلص،	فمن	اقتدى	بالرسول	ملسو هيلع هللا ىلص	فقد	سلك	طريق	التوسط	واالعتدال.
		أمر	النبي	ملسو هيلع هللا ىلص	بالتوسط	واالعتدال	في	األمور	كلها،ومن	ذلك	الطعام	واللباس	والعبادة.	

		من	االعتدال	في	األكل	والشرب	عدم	صنع	طعام	يزيد	عن	احلاجة.
			من	االعتدال	في	اللباس	والزينة	االبتعاد	عن	التكبر	واخليالء.

		من	االعتدال	في	العبادة	عدم	الزيادة	في	الدين	باالبتداع	أو	النقص	بالتقصير	في	أداء	الفرائض.

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�ســاداتـهواإر�ســاداتـه
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�صلوكية �صلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

ِبًعا هدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص في ذلك.   أفعل العبادة وفق منهج التوسط واالعتدال، ُمتَّ
  أجتنب اإْلسراف واخليالء في الطعام واللباس والصدقة.

اكتب مع مجموعتك عن:وجه ارتباط المخيلة باألأكل واللبا�س.نشاط

التقـويـمالتقـويـم

11 اذكر مضاّدًا للكلمات اآلتية:

ضدهاالكلمة
اإْلسراف

الكبر

22  ما األضرار الناجمة عن اإْلسراف في:

األضرار الناجمةاملوضوعم
األكل١
اللباس٢
الشرب3
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معناهاالكلمة

مُُتاِزُحنا.  تداعبنا

الدر�س العا�شرالدر�س العا�شر

)1( أخرجه الترمذي، برقم: )1990(. 
)٢( أخرجه أبو داود برقم )٤990(.

عن أبي هريرة  قال: قالوا:
ا«.)1( َيا َرُسوَل اهلِل إِنََّك ُتَداِعُبَنا َقاَل: »إِنِّي اََّل َأُقوُل إاَِّلَّ َحّقً

اآداب املزاح

  من آداب املزاح بأن تكون:
  صادًقا في مزاحك فال َتْكِذب من أجل إضحاك الناس، قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ويٌل للذي يحدث 

باحلديث ليضحك به القوم فيكذب، ويٌل له ويٌل له«)٢(.
 مجتنبًا للسخرية واالستهزاء باآلخرين. 

  تواضع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وإدخال السرور على أصحابه  مبزاحه معهم.

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�شــاداتـهواإر�شــاداتـه
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التقـويـمالتقـويـم

11   ما الوعيد ملن كذب في مزاحه إْلضحاك اآلخرين؟

22   هات ثالثة أمثلة ملواقف فيها مخالفة للضوابط الشرعية للمزاح.

٣٣   اذكر ثالثة من آداب املزاح.

)1(  صححه ابن حبان برقم: )5790(.

متاعه نشاط يبيع  � وهو  النبي  ،اأتاه  له زاهر بن حرام  يقال  البادية  اأهل  كان رجل من 
اإليه فلما عرف  فاحت�سنه من خلفه والرجل أل يب�سره فقال: اأر�سلني، من هذا؟ فالتفت 
اأنه النبي  � جعل يلزق ظهره ب�سدره فقال ر�سول الله �: »من ي�ستري هذا العبد فقال 
زاهر:  تجدني يا ر�سول الله كا�سًدا، قال: لكنك عند الله ل�ست بكا�سد اأو قال  �: بل 

اأنت عند الله غال«)١(.
ما عالقة الق�سة بمو�سوع الدر�س؟

�صلوكية �صلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

ا.   أقتدي بالنبي � في مزاحه فال أقول إال َحّقً



رابًعا:رابًعا: الِفْقه الِفْقه





الصيام وأحكامهالصيام وأحكامه

11الوحــــــــــــــدة الوحــــــــــــــدة 



120

مفسدات الصياممفسدات الصيام
الدر�س األأولالدر�س األأول

للصيام مفسدات كثيرة، منها:
األول: األكل أو الشرب؛ لقوله تعالى: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     

چ  ڇڇ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ﴾.)1(
الثاني: ما يكون في معنى األكل أو الشرب مما يحصل به تغذية البدن، ولذلك أمثلة؛ منها:

ية.  أ- اإلبر املغذِّ
ب- َحْقُن الدم، ملن احتاج إليه؛ ألن الدم خالصة الغذاء، فكان في معناه.

ج- إدخال محلول الطعام من خالل أنبوٍب من األنف إلى املَِعَدِة.

الثالث: إخراج املنيِّ عمًدا، أما لو احتلم بأن خرج منه املنيُّ نائًما فال ُيفِطُر بذلك.

الرابع: إخراج القيِء عْمًدا، أما من خرج منه القيء بغير قصد فصومه صحيح.
احلاجُم  »أفطر  قال:   � النبي  أن    أوس  بن  شداد  َجامة؛ حلديث  احْلِ طريق  عن  الدم  إخــراج  اخلامس: 

واحملجوُم«)٢(. 
ر الصائَم: سحب الدم للتبرع به إذا كان كثيًرا، وال يجوز فعل ذلك للصائم إال عند الضرورة؛ وإذا  ومما يفطِّ

فعله للضرورة وجب عليه القضاء، وأما القليل الذي يؤخذ ألجل التحليل مثاًل فال يفطر به الصائم. 

السادس: خروج دم احليض أو النِّفاس.

مف�صدات ال�صوممف�صدات ال�صوم

)٢( أخرجه أحمد برقم )1٧1٢٧(. )1(  سورة البقرة آية 18٧.   
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مثالهالشرطم

فال ُيفِطُر الجاهل مثل: من ابتلع الطعام الباقي بين أسنانه أْن يكوَن عاِلمًا1
يظنه ال يفّطر.

فال ُيفِطُر الناسي مثل: من أكل أو شرب ناسًيا.أْن يكوَن ذاِكرا٢ً

فال ُيفِطُر الُمكَرُه مثل: من سقاُه َشخٌص الماَء َرغًما عنه، أو أْن يكوَن عاِمدا٣ً
من تَمْضَمَض فنزل إلى جوِفه شيء من الماِء بغيِر اختياِرِه.

�صروط ف�صاد ال�صوم�صروط ف�صاد ال�صوم

املفِسداُت السابقة )1(، اَل ُيفِطُر الصائُم بَشيء منها إالَّ بثالثة شروٍط؛ بيانها فيما يأتي: 

)1( ماعدا احليَض والنِّفاس.

داِت داِتحكم من فعل �صيئا من الُمْف�صِ حكم من فعل �صيئا من الُمْف�صِ

ًدا من غير رخصة شرعية، ترتب على فعله أربعة أمور: من أتى بشيء من املُْفِسدات متعمِّ
األول: فساد الصيام.

رات في بقية يومه. الثاني: وجوب اإلمساك عن املفطِّ
الثالث: وجوب التوبة إلى اهلل تعالى من هذا الذنب العظيم املعدود من كبائر الذنوب.

الرابع: وجوب قضاء هذا اليوم الذي أفسده، ووجوب الكفارة فيما جتُب فيه شرًعا.
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اأمور أل تف�صد ال�صوماأمور أل تف�صد ال�صوم
َرٍة، وال تؤثر في الصيام، فمن ذلك: هناك أمور قد يفعلها الصائم، أو يحتاج إليها وهي غير ُمَفطِّ

املضادات  وإبــر  العالجية،  اإلبــر  مثل:  املغذية،  غير  اإلبــر  استعمال 
احليوية، وإبر األنسولني ملرضى السكر.

سحب الدم القليل للتحليل.
خروج الدم اليسير من أي جزء من أجزاء البدن.

استعمال الُفرَشاِة ومعجوِن األسناِن، بشرط عدم تعمد بلع املعجون.
السواك، الرطب أو اليابس، وسواء استعمله قبل الزوال أو بعده.

ُبو. استعمال بخاخ الرَّ
استعمال األكسجني أو البخار ِلْلَمْرَضى.

القطرة في العني، أو اأُلُذن.
يب والَبخور، لكن ال يستنشق البخور. استعمال الطِّ

َوقِّي من َبْلِع الدم أو الدواء. رس أو َحْفُره، مع التَّ َخْلُع الضِّ

أ

ب

د

ج

هـ

و
ز

ح

ط
ي

ا في طلوا في طلوع الفجر اأو في غروب ال�صم�سع الفجر اأو في غروب ال�صم�س من اأكل �صاكمن اأكل �صاكًًّّ

املسألة األولى: من أكل وهو شاكٌّ في طلوع الفجر، ثم تبنيَّ أنه قد طلع الفجر، 
فصيامه صحيح؛ ألن األصَل بقاُء الليل.

املسألة الثانية:من أكل أو شرب وهو شاكٌّ في غروب الشمس، ثم تبنيَّ له أنها 
لم تغرب؛ وجب عليه القضاء؛ ألن األصَل بقاُء النهار.

التقويمالتقويم

      قارن بني من أكل وهو شاكٌّ في طلوع الفجر، ومن أكل وهو شاكٌّ في غروب الشمس.
رات، فإنه ال يُفطِر ُإال بثالثة شروط:       من فعل شيًئا من املفطِّ

ب- اذكر مثااًل على كلٍّ منها. أ-  اذكر هذه الشروط.  

١١
٢٢



123

من يباح لهم الِفْطُر في رمضانمن يباح لهم الِفْطُر في رمضان

َفت األحكام الشرعية إذا ُوجد عذر يقتضي ذلك، ومن ذلك الصيام، ِمن ُيْسر هذه الشريعة املباركة أن َخفَّ
فقد أباح اهلل جل وعال الِفْطَر عند وجود العذر الشرعي، وفيما يأتي بيان من يباح لهم الفطر في رمضان،

وهم قسمان:
القسم األول: من ُيباح له الفطر في رمضان ويجب عليه القضاء، وهم:

أو يشق  الصيام  املريض مرًضا يتوقع شفاؤه -بإذن اهلل تعالى- ويتضرر من  أواًل: 
عليه.

ًة في  ثانيًا: املسافر، سواء سافر بالطائرة أو بالباخرة أو بالسيارة، وسواء َوَجَد َمَشقَّ
َسَفِرِه أو لم يجد.

والدليل عليهما: قول اهلل تعالى:  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ )1(.
املرأة احلامل واملرضع؛ إذا خافتا على نفسيهما، أو خافتا على أنفسهما وولدهما، فهما في حكم  ثالثًا: 

املريض.
فهوالء يجوز لهم الفطر، ولكن يجب عليهم قضاء الصوم في وقت آخر)٢(.

رابعًا: املرأة احلائض والنفساء، والفطر واجب عليهما، وال يصح صومهما، فعن عائشة  قالت: »كان يصيبنا 
ذلك؛ فنؤمر بقضاء الصوم، وال نؤمر بقضاء الصالة« )٣(.

القسم الثاني: من يباح له الفطر في رمضان ويجب عليه الكفارة، وهم:
أواًل: املريض مرًضا ال يتوقع شفاؤه.

ثانيًا:كبير السن الذي ال يستطيع الصيام.
•  فهؤالء يفطرون ويطعمون عن كل يوم من شهر رمضان مسكيًنا.

•  وأما إذا وصل الكبير إلى درجة اخلَرف فقد زال عنه التكليف، فُيفطر وال شيء عليه. 

)1( سورة البقرة آية 185.
)2( ألن هذا ما أفتت به اللجنة الدائمة كما في فتاواها املجموعة الثانية 6/95٣.

)٣( أخرجه مسلم رقم )٣٣5( وللبخاري معناه رقم )٣15(.

الدر�س الثاينالدر�س الثاين
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وقت الق�صاء وحكم تاأخيرهوقت الق�صاء وحكم تاأخيره

يجب قضاء صيام رمضان قبل بلوغ رمضان اآلتي، واألفضل املبادرة للقضاء، وال يجوز تأخير القضاء 
إلى ما بعد رمضان اآلتي، فعن عائشة  قالت: »كان يكون عليَّ الصوُم من رمضان فما أستطيع أن 

أقضَي إال في شعبان«.)1(
ر القضاَء َعِقَب رمضان اآلتي فله حالتان: فمن أخَّ

َره لُعذر شرعّي، مثل: أن يستمر به املرض إلى رمضان اآلخر، فهذا عليه القضاء فقط. 1- أن يؤخِّ
َره لغير عذر شرعّي، فهذا يأثم بالتأخير، ويجب عليه التوبة، والقضاء، وإطعام مسكنٍي  ٢-  أن يؤخِّ

عن كل يوم.

�صوم التطوع لمن عليه ق�صاء�صوم التطوع لمن عليه ق�صاء

من كان عليه قضاُء من رمضان فاألفضل املبادرة به قبل صيام التطوع.• 
إذا كان صيام التطوع مما َيُفوُت وقته: كصيام َعَرَفة، وعاشوراء، فيجوز له صيامهما قبل القضاء. )٢(• 

)1( أخرجه البخاري رقم ) 195٠(، ومسلم رقم ) 1146(.
)٢( ولكن ال يحصل له الفضل املرتَّب على صيام ست من شوال إال إذا صامها بعد القضاء.

التقويمالتقويم

عدد ثالثة من الذين يباح لهم الفطر في رمضان ويجب عليهم القضاء؟١١
٢٢ما لدليل على وجوب قضاء صوم رمضان؟
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عدم تحديد ليلة القدرعدم تحديد ليلة القدر

يها في  رِّ حََتَ فينبغي  ليلة منها،  العشر األواخر من رمضان، ولكنها غير محددة في أي  القدر في  ليلة 
جميع العشر األواخر، وهي في َأوَتارها آكُد، وَأْرَجاَها ليلة سبٍع وعشرين.

ليلَة سبٍع وعشرين،  إحدى وعشرين، وفي سنٍة  ليلَة  َسَنٍة  في  فقد تكون  الليالي،  بني  َلٌة  ُمَتَنقِّ  وهي 
وهكذا، فعن أبي سعيد اخلدري  أن النبي � قال: »التمسوها في العشر األواخر، في كلِّ ِوْتر«)3(.

واحلكمة من عدم حتديدها: أن يجتهد الناس في جميع أيام العشر، فيدركوا بذلك خيًرا كثيًرا، وقد 
أخبر النبي � أن في إخفائها خيًرا للمسلمني.

 ليلُة القدر ليلٌة شريفة، وهي أفضل الليالي، قال اهلل تعالى: ﴿  ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴾)1(، 
أي: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها َلْيَلُة الَقْدر.

وعن أبي هريرة  عن النبي � قال: »من قاَم َلْيَلَة الَقْدِر إمياًنا واحتساًبا ُغفر له ما تقدم من ذنبه«)2(.

مكانة ليلة القدر وف�ضلهامكانة ليلة القدر وف�ضلها

)1( سورة القدر آية 3.
)2( أخرجه البخاري رقم )1٩01(، ومسلم رقم )760(.

)3( أخرجه البخاري رقم )2027(، ومسلم رقم )1167(، وهذا لفظه.

ليلة القدر واالعتكافليلة القدر واالعتكاف
الدر�س الثالثالدر�س الثالث
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ما ي�صتحب في ليلة القدرما ي�صتحب في ليلة القدر
1- اإلكثار من الطاعات؛ فقد كان النبي � يجتهد في العشر األواخر طلًبا لليلة القدر، قالت عائشة 

: »كان رسول اهلل � يجتهد في العشر األواخر ما ال يجتهد في غيره«)1(.
ًيا ِلَليَلِة الَقْدر، قالت عائشة : »كان النبي  ٢- احلرص على قيام الليل في العشر األواخر من رمضان حَترِّ

� إذا َدَخَل الَعْشُر َشدَّ ِمْئَزَرُه، َوَأْحَيا َلْيَلُه، وَأْيَقَظ َأْهَلُه«)٢(.
٣- اإلكثار فيها من الدعاء، وأفضله ما ورد في حديث عائشة  أنها قالت: يا رسول اهلل، أرأيت إن 

وافقُت ليلة القدر مب أدعو؟ قال: »تقولني: الَّلُهمَّ إنك عفوٌّ حَُتِبُّ الَعفَو فاْعُف عنِّي«)٣(.

)٢( أخرجه البخاري رقم )٢٠٢4(، ومسلم رقم )11٧4(. )1( أخرجه مسلم رقم )11٧5(.  
)٣( أخرجه الترمذي رقم )٣51٣(.

األعتكافاألعتكاف
يحتاج اإلنسان في حياته إلى لحظات يخلو فيها مع نفسه؛ لتهذيبها، وزيادة إيمانها، ومحاسبتها. ومن أجل 

ذلك شرع للمسلم عبادة االعتكاف في المسجد؛ التي تعينه على الحصول على هذه المعاني اإليمانية.
فما االعتكاف؟

تعريف األعتكافتعريف األعتكاف
االعتكاف هو: لزوم المسجد لعبادة اهلل تعالى.
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حكم األعتكافحكم األعتكاف

االعتكاف سّنة في كل وقت، وفي رمضان أفضل، وأفضله في العشر األواخر منه، وقد داوم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
على االعتكاف في هذه العشر حتى توفاه اهلل، فعن عائشة  قالت: »كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يعتكف العشر 

األواخر من رمضان حتى توفاه اهلل تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده« )1(.

)1( أخرجه البخاري رقم )٢٠٢6(.

نشاطنشاط  
أناقش مع مجموعتي: ملاذا كانت العشر األواخر من رمضان هي أفضل أوقات االعتكاف؟ 

ثم أكتُب خالصة ذلك.

١١  ما الحكمة من إخفاء ليلة القدر؟

٢٢  ما حكم االعتكاف؟ وأين محله؟

33   أجب بعالمة )( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )( أمام العبارة غير الصحيحة:

  أ ـ ليلة القدر في العشر الوسطى من رمضان.    )     ( 
ب ـ يستحب للمعتكف االبتعاد عن كثرة الكالم.  )     ( 

التقويمالتقويم
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الدر�س الرابعالدر�س الرابع

نشاطنشاط  
ملاذا يستحب للصائم عندما يخاصمه شخص أن يقول: إني صائم؟

اُت الصوم وصيام التطوع اُت الصوم وصيام التطوعُمْسَتَحبَّ ُمْسَتَحبَّ

1   اإلكثار من العبادات بأنواعها؛ فإن العمل الصالح في رمضان أعظم منه في غيره. 
2   حفظ اللسان عن كثرة الكالم وكفه عن ما يكره، فإن شامته أحد فيسن أن يقول له جهراً: »إني صائم«؛ 
حلديث أبي هريرة  قال: قال رسول اهلل �: »إذا كان يوُم صياِم َأَحِدُكْم َفال يرُفث يومئذ وال َيْصَخْب، 

فإن َشامَتَه َأحٌد أو َقاَتَلُه َفليقل: إني امرٌؤ صائم« )1(. 
حور بركة«)2(، وهذه البركة تشمل:  روا فإن في السَّ حور، حلديث أنس  أن النبي � قال: »َتَسحَّ 3   السُّ

رِعيُة، من امتثال أمر الرسول � واالقتداء به واتباع سنته. أ -  الَبَرَكُة الشَّ
ُة، من تغذية البدن وتقويته على الصوم. ب -  الَبَرَكُة الَبَدِنيَّ

4    تأخير السحور وتعجيل الِفْطر؛ حلديث سهل بن سعد  أن رسول اهلل � قال: »ال يزال الناس بخير 
لوا الِفْطر« )3(. ما عجَّ

ْمُر«)4(. 5   أن يكون في َسُحوره مَتٌْر، فعن أبي ُهَرْيَرَة  أن النبي � قال: »ِنْعَم َسُحوُر اْلـُمــؤِمِن التَّ
6   اإلفطار على ُرطب، فإن لم يجد َفَعَلى مَتٍْر، فإن لم يجد َفَعَلى ماء.  

7   قوله إذا أفطر: »ذهب الظمُأ واْبَتلَّت الُعروق، وَثَبَت األجُر إن شاء اهلُل« )5(.

)2( أخرجه البخاري رقم )1٩23(. )1( أخرجه البخاري رقم )1٩٠4(.  
)4( أخرجه أبوداود رقم )2345( . )3( أخرجه  مسلم رقم )1٠٩8(.  

)5( أخرجه أبو داود رقم )2357(.
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)1( أخرجه البخاري رقم )65٠٢(، ومعنى احلديث أن اهلل تعالى يسدده في هذه األعضاء، فال يسمع وال يبصر وال يعمل بيده وال ميشي برجله إال فيما يرضي اهلل عز وجل.

)٢( أخرجه البخاري رقم )٢84٠(، ومسلم  رقم )115٣(.
)٣( أخرجه أحمد رقم )66٢6(. 

)4( أخرجه البخاري  رقم )1896(، ومسلم رقم )115٢(.

�صوم التطوع�صوم التطوع

قال اهلل تعالى في احلديث القدسي: »وما يزال عبدي يتقرب ِإليَّ  بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي ميشي بها، وإن سألني 

ألعطينه، ولئن استعاذني ألعيذنه«.)1(
من أسباب محبة اهلل للمؤمن: إكثاره من النوافل والتطوعات، ومداومته عليها، ومن تلك التطوعات، 

التطوع بالصيام.

أتعرف على فضائل الصوم من خالل ما أستنبطه من األحاديث اآلتية:

الفضيلةالدليل

عن أبي سعيد  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما من عبد يصوم يومًا في 
سبيل اهلل تعالى إال باعد اهلل بذلك اليوم وجهه عن النار سبعني خريًفا«.)٢(

عن عبد اهلل بن عمر  أن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »الصيام والقرآن يشــفعان 
عني  للعبد يوم القيامة يقول الصيام: أي ربِّ منعته الطعام والشــهوة؛ فشــفِّ

عني فيه، قال: فيشفعان«.)٣( فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل؛ فشفِّ

عن سهل بن سعد  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن في اجلنة باًبا يقال له الريان، 
فإذا دخلوا  غيرهم  أحٌد  منه  يدخل  القيامة؛ ال  يوم  الصائمون  منه  يدخل 

أغلق فلم يدخل منه أحد«.)4(

ف�صل �صيام التطوعف�صل �صيام التطوع
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اأف�صل �صيام التطوعاأف�صل �صيام التطوع

  أفضل صيام التطوع هو صيام داود ، كان يصوم يومًا ويفطر يومًا.
م،     وأفضل شهر يستحب الصوم فيه: شهر اهلل احملرم، وآكده يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من احمُلَرَّ
ُر السنَة التي قبله، كما قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »صوم يوم عاشوراء كفارة سنة«.)1( واألفضل  وصومه ُيَكفِّ

أن يصوم التاسع والعاشر، أو العاشر واحلادي عشر، أو صيام الثالثة فكله حسن.

ماُي�صّن �صومهماُي�صّن �صومه
ا من شوال كان كصيام الدهر«.)٢( ١  ستة أيام من شهر شوال؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من صام رمضان وأتبعه سّتً

ُر سنتني. ٢  تسعة أيام من أول شهر ذي احلجة، وآكدها يوم عرفة، إال للحاج فال يسن له صومه، وصيامه ُيَكفِّ

3  صيام ثالثة أيام من كل شهر، واألفضل أن يجعلها أيام البيض، وهي: الثالث عشر، والرابع عشر،    

     واخلامس عشر.
٤  صيام االثنني واخلميس من كل أسبوع؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يصومهما. فسئل عن ذلك؟ فقال: »إن  

     أعمال العباد ُتعرض يوم االثنني واخلميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم«.)٣(

)1(  أخرجه مسلم رقم )194(.
)٢(  أخرجه مسلم رقم )1164(.

)٣( أخرجه النسائي رقم )٢٣58(، وأحمد رقم )٢1٧5٣(.

١  ِإفراد شهر رجب بالصوم.

٢  ِإفراد يوم اجلمعة بالصوم للنهي عن ذلك،  فإن صام يوًما قبله أو بعده زالت الكراهة.

مايكره �صومهمايكره �صومه

مايحرم �صومهمايحرم �صومه
١  صوم يوم عيد الفطر، ويوم عيد األضحى، للنهي عنه.             

٢  صوم أيام التشريق، وهي: يوم احلادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي احلجة، إال             

      للمتمتع والقارن في احلج إذا لم يجدا الهدي.
3  يوم الشك، وهو يوم الثالثني من شعبان إذا كانت ليلته ليلة غيم أو غبار يحول دون رؤية الهالل.
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التقويمالتقويم

ُحور َبَرَكٌة عظيمة؛ اكتب - في حدود ثالثة أسطر - عن هذه الَبَرَكِة. ْكَلِة السَّ       أِلَ

      أجب بصح أو خطأ مع تصحيح اخلطأ - إن وجد- فيما يأتي:
)     ( أ- يجب السحور على كل شخص أراد الصيام.   
)     ( ب يجب على املسافر أن يفطر في رمضان ويقضي األيام التي أفطرها. 

١١

٢٢

 ُأصنُِّف الكلمات اآلتية في املكان املناسب لها: 33
االثنني  يومي  صيام  شوال،  من  اجلمعة، صيام ست  يوم  إفراد  الشك،  يوم  العيد، صوم  يوم  صوم 

واخلميس، صيام أيام التشريق، صيام ثالثة أيام من كل شهر، صوم يوم عرفة.

من الصيام احملرممن الصيام املكروهمن الصيام املستحب
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الحج و العمرة فضلهما وشروط وجوبهماالحج و العمرة فضلهما وشروط وجوبهما

٢٢الوحــــــــــــــدة الوحــــــــــــــدة 
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ُة الوداع(. ًة َواِحَدًة هي: )َحجَّ الحج أحد أركان اإلسالم، وحج النبي ملسو هيلع هللا ىلص َحجَّ

مكانة الحجمكانة الحج

الحج و العمرة وشروط وجوبهماالحج و العمرة وشروط وجوبهما

الدليلاحلكمالتعريف

فـــي احلج قصـــد مكـــة املكرمـــة، 
وقـــت معني، ألداء مناســـك 

مخصوصـــة.

واجبان فـــي العمر 
إذا  واحـــدة  مـــرة 
شـــروط  توافـــرت 

الوجـــوب.

عن ابن عمر  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»بنـي اإلسـالم على خمس: شـهادة أن ال 
ا رسـول اهلل، وإقـاِم  إلـه إال اهلل وأن محمـدً
الصـالة، وِإيتـاِء الزكاة، وصـوِم رمضان، 

وحـج البيت« )1(.

فـــي العمرة احلـــرام  البيـــت  زيـــارة 
مناســـك  ألداء  وقـــت  أي 

. صـــة مخصو

عن عائشـــة  قالـــت: قلت: يا رســـول 
اهلل، هـــل علـــى النســـاء من جهـــاد؟ قال: 
»نعـــم عليهن جهاد ال قتـــال فيه: احلج 

والعمرة«.)2(

)1(  أخرجه البخاري برقم )8(.
)2(  رواه أحمد برقم )25322(.

تعريف الحج والعمرة وحكمهماتعريف الحج والعمرة وحكمهما

الدر�س اخلام�سالدر�س اخلام�س
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ف�صل الحج والعمرةف�صل الحج والعمرة

)1(  متفق عليه.

)٢(  متفق عليه.

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(.

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

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

عن أبي هريرة  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »العمرُة إلى العمرِة 
اَرٌة ملا بينهما، واحلج املبرور ليس له جزاٌء إال اجلنة« )٢(. َكفَّ

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

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

�صروط وجوب الحج والعمرة�صروط وجوب الحج والعمرة

1٢

34

الشرط الثاني: العقلالشرط األول: اإلسالم

الشرط الرابع: االستطاعةالشرط الثالث: البلوغ

تتضمن أمرين:
األول: القدرة على الذهاب إلى مكة.

الثاني: القدرة على أداء المناسك.

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؟

1 نشاطنشاط  
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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:

�صروط من ت�صح نيابته في الحج اأو العمرة�صروط من ت�صح نيابته في الحج اأو العمرة

)1( أخرجه البخاري  برقم )1854(، ومسلم برقم )1٣٣4(.

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  

      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 بالسماح للسعوديين 
والمقيمين بالحج شريطة الحصول على تصريح للحج يمكنهم من دخل مكة والتنقل بين 
بعد  أخرى  مرة  بالحج  للشخص  يسمح  أنه  كما  الحج،  مناسك  ألداء  المقدسة  المشاعر 

مضي خمس سنوات.

١١  َأكتُب بأسلوبي تعريفًا لكل واحد مما يلي مستفيدًا من التعريفات السابقة:
ج( االستطاعة. ب( العمرة.    أ( الحج.  

22  ما الذي يدل عليه الحديث التالي:
عـن ابـن عبـاس  قـال: قـال رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »تعجلـوا إلـى الحـج -يعنـي الفريضـة- 

فـإن أحدكـم ال يـدري مـا يعـرض له«.

التقويمالتقويم



)1( أخرجه البخاري برقم )1(،  ومسلم برقم )1907(.138

المواقيت المكانية والزمانيةالمواقيت المكانية والزمانية
الدر�س ال�ساد�سالدر�س ال�ساد�س

المواقيت المكانيةالمواقيت المكانية

المواقيت التي يحرم منها الناس اليوم أربعة، بيانها فيما يلي: 
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دليل المواقيت ال�صابقة: 
حديث عبداهلل بن عباس ، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص »وقََّت ألهل المدينة ذا الُحليفة، وألهل الشام 
من  عليهن  أتى  ولمن  َلُهنَّ  هنَّ  َيَلْمَلم،  اليمن  وألهل  المنازل،  َقْرَن  نجد  وألهل  الُجحفة، 
ن أراد الحجَّ والُعمرَة، ومن كان دون ذلك فمن حيُث أنشأ، حتى أهُل مكة ِمْن  غيرهنَّ ممَّ

مكة«. )1(

)1(  متفق عليه. 

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�صابقةميقات من كان دون المواقيت ال�صابقة

يمر بمحاذات  إحرامه عندما  نية  يعقد  فإنه  الباخرة  و  الطائرة  في  اإلحرام وهو  أراد  ومن 
أقرب ميقات له.

فائدةفائدة
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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

1 نشاطنشاط  

التقويمالتقويم

إلى  أقربها  وأبنّّي  املكانية  املواقيت  ُأحدد  االلكترونية  اخلرائط  تطبيقات  خالل  من 
منطقتي.
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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 اإلإحرامتعريف اإلإحرام

َ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

1  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.

أو  أو بحًرا  ا  بّرً المذكورة،  المواقيت  بأحد  إلى مكة ال يمر  ٣  من كان طريقه 

 : ا، فإنه يحرم ِإذا حاذى أقرب المواقيت إليه؛ لقول عمر بن الخطاب جّوً
»انظروا حذوها من طريقكم«.)١( 

٤  من كان سفره ألداء مناسك الحج أو العمرة عن طريق الطائرة، فإنه يجب عليه 

ت الطائرة حذو الميقات الذي في طريقها، وال يجوز له أن يؤخر  اإلحرام إذا َمرَّ
اإلحرام إلى نزول الطائرة في مطار جدة.

اإلإحرام من الميقاتاإلإحرام من الميقات

من اأحكام اإلإحراممن اأحكام اإلإحرام

)١(  أخرجه البخاري )١٥٣١(. 

الدر�س ال�سابعالدر�س ال�سابع
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يستحب لمن أراد اإلحرام ما يلي:

دليلهاسنن اإلحرامم

عن عائشة  قالت: ُنِفَسـت أسماُء بنـت ُعَمـْيٍس مبـحمد بـن أبـي بكر االغتسال قبل اإلحرام.1
)1( .» َجَرِة، »فأمر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أبا بكر يأمرها أن تغتسل وُتِهلَّ بالشَّ

تطيب الرجل في بدنه ال في ٢
مالبس ِإحرامه.

ُب رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إلحرامه حنّي  عن عائشة : قالت: »كنت أطيِّ
ِه قبل أن يطوف بالبيت«)٢(. ُيحرم، وحِللِّ

ِإحرامه في ِإزار ورداء أبيضني ٣
ونعلني.

ورداٍء  إزاٍر  في  أحُدكم  »وْلُيْحِرم  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  ابن عمر  عن 
وَنْعلنّي« )3(.

وكونها 4 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«. )4(

أن يــحــرم حــال كــونــه راكــبــًا 5
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�صتحبات األإحرام م�صتحبات األإحرام 

)٢( أخرجه البخاري برقم )15٣9(. )1( أخرجه مسلم برقم )1٢٠9(.  

)4( أخرجه البخاري برقم )15٣4(. )٣( أخرجه أحمد برقم )4899(.   
)5( أخرجه البخاري برقم )155٣(.

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

األ�صتراط في الحج والعمرةاأل�صتراط في الحج والعمرة

من كان به مرض، أو خشي حدوث ما يعيقه عن إتمام نسكه، فُيستحب للمحرم أن يشترط عند اإلحرام، 
ًظا: )اللهم مِحلِّي حيث حبستني(، أو:) فإن حبسني حابس  فيلبي بالنسك الذي يريده ثم يقول متلفِّ
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.
ويدل على ذلك حديث عائشة  قالت:دخل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص على ُضباعَة بنِت الزبير فقال لها: »لعلِك 
مِحلِّي حيث  اللهم  قولي:  واشترطي،  ُحجي  لها:  فقال  وِجعة،  إال  أجدني  ال  واهلل  قالت:  الحج؟  أردت 

حبستني«. )1(

)1(  أخرجه البخاري برقم )5٠89(.

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.

�صفة األإحرام�صفة األإحرام
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التلبيةالتلبية

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.

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�صكاأنواع الن�صك

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.

وصفته: أن ُيحرم بالحج 
أشهر  في  معًا  والعمرة 

الحج.

ثانًيا:الِقَراُناأوأًل:التمتع

وصفته: أن ُيحرم بالحج 
َوْحَدُه في أشهر الحج.

ثالثًا:األإفراد

)1(  أخرجه مسلم برقم )1٢11(.



١١  اكتب تعريًفا لإلحرام بأسلوبي، وكيف يكون المسلم ُمْحِرًما؟
٢٢  ما هو أفضل أنواع النسك، ولماذا؟

التقويمالتقويم
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