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ـْحــــر ـْحــــرالـ�سِّ الـ�سِّ

حر لغًة: ما َخِفَي وَلُطَف �َسَبُبُه. ال�سِّ
ر يف االأب�سار ال حقيقَة لها. ر يف القل�ب واالأبدان، ومنه تخييالٌت ت�ؤثِّ واملراد به: عمٌل �سيطاينٌّ ي�ؤثِّ

حر المراد بال�سِّ

الدرس 
1األول

رابط الدر�س الرقمي

امل�بقات، فقال:  ال�سبع  ملسو هيلع هللا ىلص من  ر�س�ل اهلل  لذا عده  وتعلمه كفر باهلل عز وجل،  ال�سحر  11  اأن 
ْحُر...«)١(. ْرُك ِباهلِل، َوال�سِّ ْبَع املُ�ِبَقاِت«، َقاُل�ا: َيا َر�ُس�َل اهلِل َوَما هي؟ َقاَل: »ال�سِّ »اْجَتِنُب�ا ال�سَّ

ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ   بعلمه، قال تعاىل: {  ا�ستاأثر اهلل  الذي  الغيب،  لعلم  ال�سحر فيه ادعاء  ٢٢  اأن 
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  })٢(. 

خطورة ال�سحر

حكم ال�سحر
ال�سحر حمرم، وه� كبرية من كبائر الذن�ب، وه� من اأن�اع ال�سرك باهلل تعاىل الأمرين:

حر اإالَّ مبع�نة  احر ال يت��سل لل�سِّ االأول: اأنه ال يتو�سل اإليه اإال بال�سرك باهلل تعاىل. حيث اإن ال�سَّ
ال�سياطني، وهم ال ميكن اأن يعين�ه حتى يتقرب اإليهم مبا ير�سيهم من الكفر باهلل تعاىل وال�سرك به، 
كاأن يذبح لهم، اأو ياأمر غريه بالذبح لهم من دون اهلل تعاىل، اأو ي�سجد لهم، اأو يهني القراآن الكرمي. 
َحرَة ُيظهرون للنا�س اأن لهم القدرَة على الت�سرف يف الكون باأ�سباب خفيٍَّة غرِي  الثاين: اأنَّ ال�سَّ
ظاهرٍة، مثل: ال�سفاء واالإِمرا�ض، ومعرفة املغيبات، وم��سع املفق�دات، وهذه يف حقيقتها ال تك�ن 
د بها َمن �ساء من اأنبيائه ور�سله عليهم ال�سالم، لبيان �سدقهم يف ر�سالتهم،  اإالَّ هلل تعاىل، وي�ؤيِّ

فال�سحرة بدع�اهم هذه يّدع�ن م�ساركة اهلل تعاىل يف �سيء ِمن خ�سائ�ض رب�بيته.

)٢( �س�رة النمل، االآية: ٦٥.   )١(  اأخرجه البخاري برقم: )٢٧٦٦(.  
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ردع  كفلت  التي  االإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  وفق  ال�ساحر  معاقبة  ُيِنيُبه  َمْن  اأو  االأمر  َويِِلُّ  يت�ىل 
ال�ساحر وكفِّ اذاآُه و�سره عن النا�ض.

احر في الدنيا عقوبة ال�سَّ

بيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »اْجَتِنُب�ا  عق�بة ال�ساحر يف االآخرة كعق�بة امل�سرك، فعن اأبي ُهَرْيَرَة  اأنَّ النَّ
ْف�ِض الَِّتي  ْحُر، َوَقْتُل النَّ ْرُك ِباهلِل، َوال�سِّ ؟ َقاَل: »ال�سِّ ْبَع اْلـُم�ِبَقاِت«، َقاُل�ا: َيا َر�ُس�َل اهلِل، وَما ُهنَّ ال�سَّ
َناِت  اْلـُمْح�سَ َوَقْذُف  ْحِف،  الزَّ ي�َم  َوالتََّ�يِلِّ  اْلَيِتيِم،  َماِل  َواأَْكُل  َبا،  الرِّ َواأَْكُل   ، قِّ ِباحْْلَ اإالَّ  اهلل  َم  َحرَّ

اْلـُم�ؤِْمَناِت اْلَغاِفالِت«.)٣(

عقوبة ال�ساحر في ااًلآخرة

)٢(   �س�رة طه، االآية: ٦٩. )١(  �س�رة البقرة، االآية: ١٠٢.   
)٣(  اأخرجه البخاري برقم: )٦4٦٥(.

ما معنى السحر؟ وما حكمه؟ مع الدليل.

٣٣  اأن ال�سحر من عمل ال�سياطني وتعليمهم، قال اهلل تعاىل: { ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  
ٺ   ٺ})١(.

�سبحانه: {  ڌ   ڎ  ڎ            قال  االآخرة،  له ن�سيب يف  ولي�ض  الدنيا  يفلح يف  ال�ساحر ال  ٤٤  اأن 

ڈ  ڈ   })٢(.
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حرة2 حر وال�سَّ حرةالواجب ُتجاه ال�سِّ حر وال�سَّ الواجب ُتجاه ال�سِّ الدرس
الثاني

�س�ن على  ملعرفة عالمات ال�ساحر التي متيزه عن غريه اأهمية كبرية، حيث اإن بع�ض ال�سحرة ُيَلبِّ
قاة ال�سرعيني، ومن عالمات ال�ساحر ما يلي: النا�ض، وي�هم�نهم اأنهم من الرُّ

ه. 11  اأنه ي�ساأل املري�ض عن ا�سمه، وا�سم اأمِّ

٢٢  قد يخرب ال�ساحر املري�ض با�سمه، وا�سم بلده، وم�سكلته التي جاء من اأجلها.

٣٣  قد يطلب ِمن املري�ض تزويَده ب�سيء ِمن اآثاره املادية مثل: م�سطه، اأو ث�به، اأو �سعره.

٤٤  اإعطاء ما ي�سمى باحْلجاب، وغالب ما يكتب فيه طال�سم، وهي: كلمات واأ�سماء غري معروفة، 

اأو اأرقام، اأو خط�ط، اأو حروف مقطعة، اأو ر�س�م، اأو مربَّعات داخلها كتابة.
55  قراءة �سيء من القراآن ب�س�ت مرتفع، ثم قراءة كالم غري مفه�م ب�س�ت منخف�ض يخفيه عن 

املري�ض، وهذه ِمن حيلهم للتلبي�ض على النا�ض ي�هم�نهم اأنهم ِمن اأ�سحاب الرقية ال�سرعية.
66  اإعطاء املري�ض اأ�سياَء يدفنها يف االأر�ض، اأو اأوراًقا يتدخن بها. 

اأو ياأمره باأن ال مي�ض املاء  اأو ياأمره بذبحه،  77  قد يطلب ِمن املري�ض اإح�سار حي�ان ليذبحه، 

لفرتة يحددها.
َل عليه باأنهم يعرف�ن عنه  88  بع�ض ال�سحرة يتَّ�سل�ن ع�س�ائيًّا ببع�ض اله�اتف، وي�هم�ن املتَّ�سَ

اإال  هم  وما  حلها،  على  ي�ساعدونه  �س�ف  واأنهم  امل�ساكل،  بع�ض  لديه  واأن  املعل�مات،  بع�ض 
دجال�ن يريدون ابتزازه، فال�اجب ترك االن�سياق وراءهم، واحْلذر من اال�ستجابة لهم.

احر الَعالمات التي ُيعرف بها ال�سَّ

رابط الدر�س الرقمي
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حر؛ ملا فيه من اخلط�رة على الدين واملجتمع. 11  احْلذر من ال�سِّ

َحَرِة اأو االت�سال بهم. ٢٢  جتنُّب اإتيان ال�سَّ

٣٣  احْلذُر ِمن داللة اأحٍد عليهم للتعامل معهم.

َحَرِة. ْحِر وال�سَّ ٤٤  حتذيُر النا�ِض من ال�سِّ

ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َثالَثٌة ال َيْدُخُل�َن  55  عدم ت�سديقهم مهما قدم�ا من خدع وت�سليل على النا�ض لق�ل النَّ

ْحِر«)١(. ٌق ِبال�سِّ دِّ َة: ُمْدِمُن َخْمٍر، َوَقاِطُع َرِحٍم، َوُم�سَ نَّ اجْْلَ
66 عنَد الِعلم ب�ج�ِدهم يجُب تبليغ اجِْلهاِت امل�س�ؤوَلِة عنهم ِلَردِّ كيِدهم، ودرء اإف�سادهم.

َحَرِة حِر وال�سَّ الواجب َعلينا ُتجاَه ال�سِّ

)١( اأخرجه اأحمد برقم )١٩٥٦٩(.

11  �سالة الفجر يف وقتها، ومع جماعة للرجال.
٢٢  الت�كل على اهلل تعاىل، ودعائه واللج�ء اإليه.

ن الدائم باالأوراد واالأذكار ال�سرعية، ومن ذلك: ٣٣ التح�سُّ
ذات الثالث )�سَ�ر: االإخال�ض، والفلق، والنا�ض( ثالث مرات، يف ال�سباح، وامل�ساء،  �أ  قراءة املع�ِّ

وعند الن�م.
ب  قراءة اآية الكر�سي يف ال�سباح، وامل�ساء، وعند الن�م.

جـ  قراءة اآخر اآيتني من �س�رة البقرة كل ليلة.

د  ق�ل: )ب�سم اهلل الذي ال ي�سر مع ا�سمه �سيء يف االأر�ض وال يف ال�سماء، وه� ال�سميع 

العليم( ثالث مرات يف ال�سباح وامل�ساء.
هـ ق�ل )ال اإله اإال اهلل وحده ال �سريك له ، له امللك وله احْلمد وه� على كل �سيء قدير (   

يف الي�م )١٠٠( مرة.

حر �سبل الوقاية من ال�سِّ
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اإتيان ال�سحرة اأن�اع:
َبات، اأو العمل مبا ياأمرون به ِمن ذبح الذبائح اأو اال�ستغاثة  11 اإتيانهم مع ت�سديقهم يف العلم بالُمَغيَّ

بغري اهلل؛ فهذا كفر و�سرك، والدليل على ذلك حديث اأبي هريرة  قال: قال ر�س�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
قه مبا يق�ل فقد كفر مبا اأُْنِزل على حممد«)٢(. اًفا ف�سدَّ »من اأتى كاهًنا اأو َعرَّ

ا يف اال�ستطالع واملعرفة، اأو ملجرد الُفْرجة عليهم وم�ساهدتهم فهذا ال يج�ز، والدليل  ٢٢ اإتيانهم ُحبًّ

على ذلك حديث معاوية بن احَْلَكم  اأنه قال للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: اأم�ًرا كنا ن�سنعها يف اجْلاهلية كنا 
ان«)٣(. ان فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »فال تاأت�ا الُكهَّ ناأتي الُكهَّ

)٢( اأخرجه اأحمد برقم )٩٥٣٦(. )١(  اأخرجه البخاري برقم )٥44٥(.   
)٣( اأخرجه م�سلم برقم )٥٣٧(.

حرة والكهنة والعرافين اإتيان ال�سَّ

يق. ٤٤    اأكل �سبع مترات من متر العج�ة �سباًحا على الرِّ
ح ب�سبع مترات عج�ة  قال ر�س�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من ت�سبَّ

مل ي�سره ذلك الي�م �ُسمٌّ وال �ِسحر«)١(.

متر العجوة

تعر�ض بع�ض و�سائل االإعالم برامج يظهر فيها بع�ض ال�سحرة وامل�سع�ذين، ما 
م�قف امل�سلم من هذه الربامج؟

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

...........................................................................................   
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ع�ذة  حر وال�سَّ تعمد بع�ض القن�ات الف�سائية وبع�ض م�اقع الت�ا�سل اإىل تخ�سي�ض برامج لل�سِّ
م�نهم،  ويفخِّ واملنجمني،  وامل�سع�ذين،  حرة،  ال�سَّ من  الدجالني  بع�ض  فيها  رون  ي�سدِّ والتنجيم، 
يت�سيدون بهم اجَْلهلة و�سعيفي االإميان، وغر�سهم من ذلك ابتزاز النا�ض، واالإف�ساد في االأر�ض.
اإقرار الكفر باهلل تعاىل، واالإعانة عليه،  م، وجرمية كبرية، ملا يت�سمنه من  وهذا عمل حمرَّ
مقاطع  تبث  التي  الت�ا�سل  وم�اقع  الف�سائيات  من  ال�سديد  احْلذر  فال�اجب  الف�ساد،  ون�سر 

ال�سحرة؛ الأنها خمالفة للدين والعقل، وينبغي جتنب م�ساهدة هذه املقاطع اأو نقلها اأو تداولها.

حر عبر القنوات الف�سائية ومواقع التوا�سل ال�سِّ

العالج ال�سرعي لل�سحر

العالج ال�سرعي لل�سحر يك�ن بالرقية ال�سرعية، واالأدوية املباحة، والدع�ات امل�سروعة، باأن ُيقراأ 
وي�سقاه  ماء  يف  يقراأ  اأو  مبا�سرة،  عليه  وينفث  ال�سرعية،  واالأدعية  الكرمي  القراآن  امل�سح�ر  على 

املري�ض، اأو يف زيت ويدهن به، ومما يقراأ يف 
التي  واالآيات  ذات،  واملع�ِّ الكر�سي،  اآية  هذا: 
ورد فيها اإبطال ال�سحر، اأو ت�ؤخذ �سبع ورقات 
عليها  وي�سب   ، ُتَدقُّ ثم  االأخ�سر،  ال�سدر  ِمن 
ماء، ويقراأ فيه الرقية، ثم َي�سرب منه امل�سح�ر 
ثالث ح�س�ات، ثم َيغت�سل بالباقي )١(.  وحكم 

هذا الن�ع: جائز. 
والدليل على ذلك: عم�م االأدلة ال�سرعية االآمرة بالتداوي والرقية، ومنها: حديث َعْ�ِف ْبِن َماِلٍك 
َفَقاَل:  َذِلَك؟  يِف  َتَرى  َكْيَف  اهلِل،  َر�ُس�َل  َيا  َفُقْلَنا:  ِة،  اِهِليَّ اجْْلَ يِف  َنْرِقي  ا  ُكنَّ َقاَل:    االأَ�ْسَجِعيِّ 

َقى َما مَلْ َيُكْن ِفيِه �ِسْرٌك«.)٢( �ا َعَليَّ ُرَقاُكْم، اَل َباأْ�َض ِبالرُّ »اْعِر�سُ

�سجرة ال�سدر

ورق ال�سدر

)١(  ينظر: فتاوى ال�سيخ عبدالعزيز بن باز رحمه اهلل ١44/8.
)٢(  اأخرجه م�سلم برقم )٢٢٠٠(.
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ما عقوبة الساحر في اآلخرة؟ مع الدليل. 11

حر كفًرا وشرًكا باهلل تعالى؟ ملاذا كان السِّ ٢٢

َأذُكر خمًسا من العالمات التي يعرف بها الساحر. ٣٣

حرة؟ حر والسَّ ما الواجب علينا للقضاء على السِّ ٤٤

حر؟ ما سبل الوقاية من السِّ 55



الوحدة الثانيةالوحدة الثانية
الِكهانة والِعرافةالِكهانة والِعرافة
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الِكهانة والِعرافةالِكهانة والِعرافة٣ الدرس 
الثالث

�ض. ن، وه�: التََّخرُّ َماِن، ماأخ�ذة من التََّكهُّ الِكَهانة: هي االإخبار عما يك�ن يِف ُم�ْسَتْقَبل الزَّ
عي معرفَة ذلك. َواْلَكاِهُن: ه� الذي يدَّ

تعريف الِكَهانة

رابط الدر�س الرقمي

ُحكُم الِكَهاَنة والِعَراَفة

عاُء معرفِة االأم�ر اخَلِفيَّة، كامل�سروقاِت، وال�سيئ ال�سال اأو املختفي. الِعرافة: هي ادِّ

الِكَهاَنة والعرافة �سرُكُ اأكرُب ملا يلي: 
عاء علم الغيب الذي ا�ستاأثر اهلل تعاىل بعلمه، فمن ادعى معرفة املغيَّبات  اأواًل:  ما تت�سمنه من ادِّ

فقد نازع اهلل تعاىل يف خ�سائ�ض رب�بيته.
قال اهلل تعاىل: { ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ})١(.

ثانًيا:  اأن الكهنة والعّرافني ي�ستعين�ن بال�سياطني، وال�سياطني ال تعينهم حتى ي�سرك�ا باهلل تعاىل، 
باأن يذبح�ا لهم، اأو يهين�ا القراآن الكرمي، اأو غري ذلك.

ثالًثا:  اأن الر�س�ل ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن حل�ان الكاهن فعن اأبي م�سع�د االأن�ساري  اأن ر�س�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »نهى 
عن ثمن الكلب وَمْهر الَبِغيِّ وُحل�ان الكاهن«)٢(، واملراد بـ)حل�ان الكاهن( ما يعطاه على كهانته.

)٢(  اأخرجه البخاري برقم )٢٢٣٧(. )١( �س�رة النمل، االآية: ٦٥.  

معنى الِعَراَفة

اف. اأُقارن بني الكاهن والعرَّ 1
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افين و�سوؤالهم ان والَعرَّ ُحكُم اإتيان الُكهَّ

افين حكم َمن �ساأل الكهنة والعرَّ

افني و�س�ؤالهم؛ وذلك اأنه ال يعلم الغيب اإال اهلل تعاىل. ان والَعرَّ َيحُرُم اإتيان الُكهَّ

)١(  اأخرجه م�سلم برقم )٢٢٣٠(. 
)٢(  اأخرجه اأحمد برقم )٩٥٣٦(.

قه مل تقبل �سالته اأربعني ي�ًما؛ مبعنى اأنه ي�سليها وال  اأواًل: من اأتى كاهًنا اأو عّراًفا ف�ساأله ومل ي�سدِّ
يك�ن له ث�اب عليها.

اًفا َف�َساأََلُه َعْن �َسْيٍء  ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َمْن اأََتى َعرَّ ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص اأن النَّ  والدليل على هذا: حديث َبْع�ِض اأَْزَواِج النَّ
اَلٌة اأَْرَبِعنَي َلْيَلًة«.)١( مَلْ ُتْقَبْل َلُه �سَ

قه مبا يق�ل فقد كفر، والدليل على ذلك: حديث اأَِبي ُهَرْيَرَة  اًفا ف�ساأله و�سدَّ ثانًيا: من اأتى كاهًنا اأو عرَّ
ٍد«.)٢( مَّ ا اأُْنِزَل َعَلى حُمَ ا َيُق�ُل، َفَقْد َكَفَر مِبَ َقُه مِبَ دَّ اًفا، َف�سَ ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َمْن اأََتى َكاِهًنا، اأَْو َعرَّ  اأنَّ النَّ

ملسو هيلع هللا ىلص، وقد ت�سمن اأن  و�سبب ذلك: اأن يف ت�سديقهم تكذيًبا بال�حي الذي اأنزله اهلل تعاىل على ر�س�له 
نَة. ب القراآَن وال�سُّ قهم يف دع�اهم معرفَة الغيِب فقد كذَّ ِعلَم الغيب مما ا�ستاأثر اهلل تعاىل بِعلِمِه، فَمن �سدَّ

اف. اأَحتاور مع جمم�عتي عن اأ�سباب ذهاب بع�ض النا�ض اإىل الكاهن والعرَّ ٢
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دُقهم ان و�سِ كذُب الُكهَّ
اف باأ�سياء فت�افق ال�اقع: ُن الكاهن وقد يخرب العرَّ قد يتكهَّ

اف: فتعينه ال�سياطني على معرفة امل�سروقات ونح�ها. فاأما العرَّ
ال�سمع  ت�سرتق  التي  ال�سياطني  به  ُتْعِلُمه  ما  ب�سبب  ال�اقع  فاإنه قد يطابق كالمه  الكاهن:  واأما 
كما �سياأتي يف احْلديث، ثم تاأخذ كلمة من احْلق الذي تكلمت به املالئكة فت��سله للكاهن قبل اأن 

َها، في�سيب فيها ويخطئ. �سُ ت�سيبهم ال�سهب، ثم اإنه يكذب مع ذلك كذبات كثرية يتخرَّ
يدل لذلك ما ورد: عن عائ�سة  اأنها �سمعت ر�س�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يق�ل: »اإن املالئكة تنزل يف الَعنان: 
وه� ال�سحاب، فتذكر االأمر الذي ق�سي يف ال�سماء فت�سرتق ال�سياطني ال�سمع فت�سمعه، فتت�جه اإىل 

الكهان، فيكذب�ن معها مائة كذبة من عند اأنف�سهم«. )١(

)١(  اأخرجه البخاري برقم )٣٢١٠(.
)٢(  اأخرجه ابن اأبي �سيبة في م�سنفه برقم )٢٥٦48(.

تظهر يف تطبيقات الت�ا�سل االجتماعي االإلكرتونية وغريها مقاطع لت�قعات 
بع�ض الكهنة والعرافني من العرب وغريهم عن االأحداث يف كل عام. ما م�قف 

امل�سلم من م�ساهدة هذه املقاطع اأو تداولها اأو متابعة من يبث�نها؟

٣

ِمْن اأ�سهر الطرق التي يتكلم بها الكهان والعراف�ن عن املغيَّبات، واأكرثها انت�ساًرا ما يلي: 

باِت اِن والعرافيَن عن المغيَّ ُطُرُق تكلُّم الُكهَّ

ز11 النظر يف احلروف الهجائية بطريقة اأبجد هوَّ

ا�ٍض  يِف َقْ�ٍم َيْكُتُب�َن اأََبا َجاٍد، َوَيْنُظُروَن يِف النُُّج�ِم: »َما اأََرى مِلَْن َفَعَل  قال عبُداهلل ْبُن َعبَّ
َذِلَك ِعْنَد اهلِل َتَباَرَك َوَتَعاىَل ِمْن َخالٍق«)٢(.

ن�سيب
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قراءة الكف اأو قراءة اأ�سارير الكف٢٢

قراءة الفنجان٣٣

ال�سرب باحل�سى والودعات )القواقع(٤٤

االإخبار عن امل�ستقبل من خالل اال�سم اأو تاريخ امليالد ونحوه.55

ما معنى العرافة؟ وما الفرق بينها وبني الكهانة؟ 11

كيف أستدل بقوله تعالى: { ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  })١(  ٢٢

على أن الكهانة شرك أكبر؟

ما حكم إتيان الكهان والعرافني واملشعوذين؟ مع االستدالل. ٣٣

)١(  �س�رة النمل، االآية: ٦٥. 
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ـْنـجـيــــم٤ ـْنـجـيــــمالتَّ التَّ الدرس
الرابع

التنجيم لغًة: ماأخ�ذ من النجم، مفرد النج�م املعروفة يف ال�سماء.

ا�سطالًحا: ه� اال�ستدالل باالأح�ال الفلكية على احْل�ادث االأر�سية. 

النج�ِم من طل�عها  ي�ستدل�ن بحركات  اأنهم  يزعم�ن  التنجيم  اأهل  اأن  واملعنى: 
وغيابها، وافرتاقها واجتماعها، واأوقات ذلك على ما يقع على االأر�ض يف امل�ستقبل، 
ويزعم�ن اأن لذلك اأثًرا كبرًيا على احْل�ادث باأن�اعها، من االنت�سار يف احْلروب 

عد اأو ال�سقاء، واحْلياة وامل�ت، واملر�ض وال�سفاء، وغري ذلك. والهزمية، وِمن ال�سَّ

تعريف الَتّْنجيم

رابط الدر�س الرقمي

)١(  اأخرجه اأحمد برقم )٢٠٠٠(.

حر التنجيم نوع من ال�سِّ
ا�ٍض  َقاَل: َقاَل َر�ُس�ُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص:  التنجيم ن�ع من ال�سحر، والدليل على ذلك: حديث عبداهلل ْبِن َعبَّ

ْحِر، َزاَد َما َزاَد«.)١( »َمْن اْقَتَب�َض ِعْلًما ِمَن النُُّج�ِم، اْقَتَب�َض �ُسْعَبًة ِمَن ال�سِّ
ومعنى احلديث: اأن من تعلم �سيًئا من علم التنجيم فقد تعلم �سيًئا من علم ال�سحر، وكلما زاد يف 

تعلُّمه فقد زاد يف اإيغاله يف تعلم ال�سحر؛ الأنهما من باب واحد.
حر: اأنهما ي�سرتكان يف اأم�ر، اأهمها: ووجه الَعالقة بني التنجيم وال�سِّ

1  دع�ى علم االأم�ر املغيَّبة.

٢  التلبي�ض على النا�ض بادعاء اأم�ر خفية غري ظاهرة لالآخرين.

٣  الته�يل على النا�ض، باأنه �سيح�سل كذا وكذا مما قد يخافه النا�ض.

٤  اأنهما قد ي�سرتكان يف اال�ستعانة بال�سياطني ملعرفة املغيَّبات.
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المراد بِعلم النجوم
ِعلم النجوم: ه� العلم الذي ُتْعَرُف به اأ�سماء النج�م والك�اكب، وما يدور يف الَفَلِك من اأح�ال 
الك�اكب وال�سم�ض والقمر، وم�اقعها واأن�اعها، وي�ستدل به على معرفة اأوقات الزرع، و جهة الِقبلة، 

واأوقاِت ال�سالة، و وقت الك�س�ف واخل�س�ف، والف�س�ل االأربعة وغري ذلك. 
النا�ض  ا�ستقراأها  وقد  النا�ض،  مايحتاجه  بع�ض  ملعرفة  تعاىل  اهلل  جعلها  عالمات  والنج�م 

وعرف�ا بها ذلك.

حكم تعلم ِعلم النجوم َوالَفَلك
تعلم هذا العلم جائز، وقد يك�ن م�سروًعا اأحياًنا؛ ملا فيه من امل�سالح ال�سرعية املتن�عة، مثل: 

تعلم دالئل القبلة، والتفكر يف هذا الك�ن العظيم، ونح� ذلك.
وي�سّمى من يق�م بذلك فلكي اأو له علم بالنج�م، وه� خمتلف عن التنجيم املحرم الذي يعني 

تاأثري النج�م يف احْل�ادث االأر�سية.

)١(  �س�رة االأعراف، االآية: ٥4.

ــرة، الَكاِئنـة َبْعـَد اأَْن لـم تكــن، وهي  ـرة املدبَّ ـُل�َقـاِت اهلل تعـالـى امل�َسخَّ النُّـجـــ�م ِمـَن خَمْ
م�سب�قــة ِباْلعـَـَدِم امْلَْحـــ�ِض ومنتهاها 

ِثرٌي يِف اْلَكْ�ِن بَحَركة َوال  للعدم، َلْي�َض َلها َتاأْ
ها، ال يف  �ُسُك�ٍن، ال يِف َنْف�ِسها َوال يِف َغرْيِ

، وال يف �َسْعٍد وال يف �َسقاء،  خري وال يف �سرٍّ
وقد دل كتاب اهلل على ذلك:

ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ      } َتَعاىَل:  اهلُل  َقاَل 
گ  گ  گ   گ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   

ٌة هلِل  ادَّ ڻ})١(.  فاالعتقادات الباطلة يف النج�م حُمَ
ْيَطاِن. َباٌع ِلَزَخاِرِف ال�سَّ َوَر�ُس�ِلِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَتْكِذيٌب ِب�َسْرِعِه وكتابه، َواتِّ

رها اهلل تعالى الكواكب والنجوم مخلوقة �سخَّ

اإيجاد االأ�سياء 
من العدم

مذلالت 
خا�سعات



)٢(  �س�رة النحل، االآية: ١٦.28 )١(  �س�رة ال�سافات، االآيتان: ٦-٧.  

للنج�م ف�ائد بيَّنها اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي، وهي ثالث:
1  اأنَّها زينٌة لل�سماء.

٢  اأنَّها رج�ٌم لل�سياطني.
.)١({ والدليل عليهما: ق�له تعاىل: {

٣  اأنَّها عالماٌت ُيهتَدى بها يف الرَبِّ والَبْحِر.
.)٢({ والدليل: ق�له تعاىل:{

عاِء علم االأم�ر الغائبة على النا�ض، فه� من التكلف املحرم،  وما �س�ى هذه الف�ائد الثالث كادِّ
والق�ل بغري علم، والتلبي�ض على النا�ض، وادعاء علم اخت�ض اهلل تعاىل به فلم ُيْظِهر عليه اإال من 
�ساء من خا�سة عباده، وهم االأنبياء؛ ليك�ن �ساهًدا على �سدق ر�سالتهم، ويظهرهم على �سيء 

حمدد منه ال كله.

فوائد النجوم

معرفة اأحوال اْلُمَناخ الم�ستقبلية
اأح�ال  الأنه علم يبحث يف  امل�ستقبلية،  واملَُناِخ  ْق�ِض  الطَّ اأح�اِل  املباح: معرفة  النجوم  ِعلم  ِمن 
الطق�ض، من خالل املعرفة باأح�ال الرياح وحتركاتها، واأح�ال ال�سحب والغي�م، وما يقابل ذلك 
اأن يح�سل يف  ما ميكن  فيت�قع من خالل ذلك  والمنخف�سات وغريها،  واملرتفعات  من اجْلبال 

الي�م التايِل اأو االأيام التالية من: َحرٍّ اأو برٍد، اأو مطٍر اأو 
د ت�قعاٍت حمَتَمَلٍة،  حٍ�، اأو رياح اأو غريها، وهي جمرَّ �سَ
ت�سدق حيًنا، وتخطئ حيًنا اآخر، ولي�ض ِمن َدع�ى علم 

الغيب يف �سيء.
ِمن  يك�ن  حينئذ  الأنه  بذلك؛  اجْلزم  يج�ز  ال  ولكن 
َدع�ى ِعلم الغيب، واإمنا يت�قع ح�س�ل ذلك مب�سيئة اهلل 

تعاىل بح�سب ما ظهر من اأ�سباب قد تتم وقد ال تتم.
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اأَقراأ �س�رتي )النجم( و)ال�اقعة( واأَ�ستخِرج منهما اآيتني يق�سم اهلل تعاىل فيهما 
بالنج�م:

1  قال اهلل تعاىل:{..............................................................................................}

٢  قال اهلل تعاىل:{..............................................................................................}
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ما معنى التنجيم؟ 11

ما حكم االعتقاد بأن للنجوم تأثيًرا على الناس واألرض؟ مع الدليل. ٢٢

ُأقاِرن بني التنجيم والسحر. ٣٣

ز بني ما ُيعّد من علم النجوم املباح وما ُيعّد من التنجيم احملّرم: أميِّ ٤٤

�أ  معرفة درجات احلرارة املستقبلية.

ب  توقعات نزول األمطار مبشيئة اهلل.

جـ  ظهور النجم الفالني يرتبط مبوت زعيم.

د  االستدالل بالنجوم على جهة القبلة.

هـ  مولود جنم كذا يصبح َثَرّيا.
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اأبـــراُج الـحـــظِّاأبـــراُج الـحـــظ٥ِّ الدرس
الخامس

َماء، ُيْعَرف بها تنقُّالت ال�سم�ض على َمَدار ال�سنة، ُو�سعت  االأبراُج: هي اثنا ع�سر برًجا يف ال�سَّ
لها اأ�سماء و�س�ر رمزية، مثل: برج الث�ر، وبرج ال�سرطان، وبرج االأ�سد، وبرج العقرب.

وقد ربط بها املنجم�ن كثرًيا من اأحكام الغيب، وما يح�سل يف االأر�ض وال�سماء من ح�ادث، 
بزعمهم الفا�سد.

عاء باطل؛ اإذ ال يعلم الغيب اإال اهلل تعاىل، وال َعالقة لهذه االأبراج مبعرفة املغيَّبات. وهذا ادِّ
مني يف اأوقات هذه االأبراج حتت عن�ان:  َعاِت املنجِّ ثم �ساروا مع ظه�ر ال�سحافة ي�سع�ن ت�قُّ

.) )اأبراج احْلظِّ
ثم تط�ر االأمر اإىل اأن �سارت اأبراج احْلـظ تــنـ�سـر على ال�سبكة العنكب�تية )االإنرتنت( وو�سائل 

الت�ا�سل االإجتماعي. 

المراد باأبراج الحظِّ 

رابط الدر�س الرقمي

املجتمعات  يف  باالأبراج  التعامل  انت�سار  اأ�سباب  ما  جمم�عتي:  مع  بالتحاور 
امل�سلمة؟

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

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

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

.................................................................................................................................... ٤

1
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حكم التعامل بااًلأبراج
التعامل باالأبراج حرام، وه� على ن�عني:

املغيَّبات  على  تدل  اأنها  االأبراج  هذه  يف  اعتقد  اإذا:  وذلك  اأكرب،  كفًرا  يك�ن  اأن  االأول:  الن�ع 
مني يف دع�اهم علم الغيب، ملا يف  ق املنجِّ قها فيما دلت عليه ِمن املغيَّبات، اأو �سدَّ بنف�سها، اأو �سدَّ

هذا ِمن ن�سبة ِعلم الغيب لغري اهلل تعاىل.
ولكن  بنف�سها،  املغيَّبات  اإذا: مل يظن داللتها على  وذلك  اأ�سغر،  كفًرا  يك�ن  اأن  الثاين:  الن�ع 

َعات. يعتقد اأنها اأ�سباب، اأو اأن يتعامل بها ملجرد الت�سلية واختبار هذه الت�قُّ
وال يج�ز ن�سر االأبراج باأي و�سيلة كانت ملا فيها ِمن اإقرار للكفر باهلل تعاىل، والرتويج له، واإيهام 

اجْلاهلني والتلبي�ض عليهم، ون�سر ال�سالل بينهم. 

اِلع اِلع و�ُسوُء الطَّ ُح�سُن الطَّ
اِلع)١(واالإخبار عنهما اأمر حمرم، عائد اإىل علم التنجيم،  اِلع و�ُس�ء الطَّ البحث يف ُح�سِن الطَّ
الطالع  ل�س�ء  اإنه  كق�لهم:  مقاالتهم  يكتب�نه يف  اأو  النا�ض  بع�ض  به  يتكلم  ما  ندرك خطاأ  وبهذا 
رنا اأو َغلبنا ونح� ذلك، فين�سب  ُهزمنا اأو ُغلبنا اأو َف�سلنا ونح� ذلك، اأو يق�ل: حْل�سن الطالع انت�سَ

الف�سل والن�سر للطالع.
وقد جاء يف فتاوى اللَّجنة الدائمة: يحرم ا�ستعمال عبارتي )ِمن ح�سن الطالع(، و)ِمن �س�ء 
الطالع(؛ الأن فيهما ن�سبة التاأثري يف احْل�ادث الك�نية ُح�سًنـا اأو �س�ًءا اإىل املطالع، وهـي ال متـلك 

ِمن ذلـك �سيًئا، ولي�سـت �سبًبا يف �سع�د اأو نحـ��ض، قال اهلل تعاىل: 
})٢(، فاإن كان القائل يعتقد اأن هذه املطالع فاعلٌة بنف�سها من دون اهلل  }
ظ بذلك فقط فه�  تعاىل فه� �سرك اأكرب، واإن كان يعتقد اأن االأم�ر كلَّها بيد اهلل وحده ولكن تلفَّ

من �سرك االألفاظ الذي ينايف كمال الت�حيد ال�اجب.)٣(.

ُم ِمن اْلَحَ�اِدث ِبُطُل�ع َكْ�َكب مِعين )ينظر: تاج العرو�ض 4٧٥/٣٣،  مين: َما تنباأ ِبِه المنجِّ ِطالح المنجِّ ْجم والَكْ�َكِب، وِفي ا�سْ اِلُع يطلق على النَّ )١(   الطَّ
)٣(  ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة ٣٦٧/٢٦. )٢(  �س�رة االأعراف، االآية: ٥4.   والمعجم ال��سيط ٥٦٢/٢(.  
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بالتعاون مع جمم�عتي: اأُبنّي ملاذا ي�ستحيل اأن يك�ن لالأبراج تاأثري يف النفع 
اأو ال�سر.

متى يكون التعامل باألبراج كفًرا أكبر؟ 11

ًما؟ ملاذا كان نشر األبراج ُمحرَّ ٢٢

الع( وما السبب؟ الع( و)سوء الطَّ ما الُحْكم في عبارة )حسن الطَّ ٣٣
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ااًل�ْسِت�ْسَقاُء بااًلأَْنَواِءااًل�ْسِت�ْسَقاُء بااًلأَْنَواِء٦

ْجُم. االأَْنَواء: جمع َنْ�ٍء، وه� النَّ

ْقَيا، وه� الَغيث واملَطر. اال�ْسِت�ْسَقاُء: طلب ال�سُّ

املَطر  ِن�ْسبُة  اأو  النج�م  ِمن  املَطر  نزول  باالأَْنَواِء: طلُب  اال�ْسِت�ْسَقاء  فمعنى 
اإليها اإذا نزل.

تعريف ااًل�ْسِت�ْسَقاِء بااًلأنواء

الدرس
السادس

رابط الدر�س الرقمي

حكم ن�سبة نزول المطر اإلى النجوم

ن�سبة نزول املطر اإىل النج�م على ن�عني:
االأول:  اأن يعتقد اأن النج�م هي التي تنزل املطر، فين�سب ذلك لها على اأنها هي الفاعلة له، اأو 

يطلب من النج�م اإنزال املطر.
حكمه: هذا �ِسرٌك اأكرب؛ الأن ن�سبته اإليها �سرك يف الرب�بية، و�س�ؤالها �سرك يف االأل�هية.

الثاين:  اأن يعتقد اأن اهلل تعاىل ه� الذي يخلق املطر وينزله، ولكن يعتقد اأن النج�م �سبب يف ذلك.
حكمه: هذا �ِسرٌك اأ�سغر؛ الأنه ن�سب نعمة اهلل اإىل غريه.
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)١(  اأي: عقب مطرٍ كان في تلك الليلة، و�سمي المطر �سماًء لك�نه ينزل من جهة ال�سماء.       )٢(  اأخرجه البخاري برقم )٩٩١(. 

)٣(  اأخرجه م�سلم برقم )8٩8(.           )4(  اأخرجه البخاري برقم )١٠٣٢(.
)٥(  اأخرجه البخاري برقم )٩٩١(.           )٦(  اأخرجه الحاكم برقم )٢٥٣4(.

والدليل على ما تقدم:
َدْيِبَيِة على  ْبِح ِباحْْلُ الَة ال�سُّ لَّى لَنا ر�س�ُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص �سَ َهِنيِّ  قاَل: �سَ حديث َزْيِد بن َخاِلٍد اجْْلُ
ا�ِض فقاَل: »هل َتْدُروَن َماَذا  َرَف النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اأَْقَبَل عَلى النَّ ا اْن�سَ اإِْثِر �َسَماٍء كانْت ِمن اللَّْيَلِة)١(، َفلمَّ
ا َمن قاَل:  ِمٌن ِبي َوَكاِفٌر، َفاأَمَّ َبَح ِمن ِعَباِدي ُم�ؤْ اأَْعَلُم، قاَل: »اأَ�سْ قاَل َربُُّكْم؟«، قال�ا: اهلل َوَر�ُس�ُلُه 
ا َمن قاَل: ِبَنْ�ِء َكَذا َوَكَذا، َفَذِلَك  ِل اهلِل َوَرْحَمِتِه، َفَذِلَك ُم�ؤِْمٌن ِبي َكاِفٌر ِباْلَكْ�َكِب، َواأَمَّ ُمِطْرَنا ِبَف�سْ

َكاِفٌر ِبي ُم�ؤِْمٌن ِباْلَكْ�َكِب«.)٢(

ما ُي�َسنُّ عند نزول المطر
ي�سنُّ عند نزول املطر ما يلي:

البدن  بع�ض  وك�سف  نزوله،  َل  اأَوَّ له  التعر�ض    11
يكن  اإذا مل  بربه  الأنه حديث عهد  منه،  لي�سيبه 
يت�سرر بذلك لربد اأو نح�ه، فعن اأن�ض  قال: 
فَح�َسَر  مطر،  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�س�ل  مع  ونحن  اأ�سابنا 
ر�س�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َثْ�َبُه حتى اأ�ساَبُه من املطر، فقلنا 
نعَت هذا؟ قال: »الأّنه حديُث  مِلَ �سَ يا ر�س�ل اهلل 

َعْهٍد بَرّبِه تَعاىل« )٣(.
اللَّهمَّ اجعله  ات، ومعناه:  ًبا نافًعا«)4( يكرر ذلك ثالث مرَّ ٢٢  ق�ل الدعاء ال�ارد: »اللَّهمَّ �سيِّ

مطًرا نافًعا.
نعمته،  على  تعاىل  هلل  �سكر  وهذا  ورحمِته«)٥(،  اهلل  بف�سل  »ُمِطرنا  ال�ارد:  الدعاء  ق�ل    ٣٣

واعرتاف له باأنه ه� املنعم وحده ال �سريك له.
عاء مبا تي�سر عند نزول املطر، فاإنه من م�ا�سع اإجابة الدعاء، قال ر�س�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص :  ٤٤  الدُّ

»ثنتان ماتردان: الدعاء عند النداء، وحتت نزول املطر«)٦(.
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تـنق�سم  ن�سبة املطر اإىل النج�م اإىل ق�سمني. اأُقاِرن بينهما من خالل اجْلدول االآتي:

الق�سم الثاينالق�سم االأول

مثاله
حكمه

ما معنى االستسقاء باألنواء؟ 11

ماذا يسن للمسلم فعله وقوله عند نزول املطر؟ ٢٢
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الوحـدة الرابعةالوحـدة الرابعة
عظمة اهلل تعالى عظمة اهلل تعالى ))11((
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الدرس 
تعظيُم اهلل تعالىتعظيُم اهلل تعالىالسابع ٧

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

واأ�سُل التعظيم يك�ن بالقلب، وتعظيم امل�ؤمن لربه ال بد اأن يظهر على ل�سانه وج�ارحه.
ومثال ذلكومثال ذلك

، وتتذّكر قدرته  1  َتعظيُم اهلِل بالَقلب: باأن يك�ن اهلل اأجلَّ �سيٍء يف قلبك، فتخ�سع له وَتِذلَّ
رِّ والَعلِن،  على كل �سيٍء، فتتعلق به يف حاجاتك، وت�ست�سعر االفتقار اإليه، وتخ�ساه يف ال�سِّ

وتعظم �َسرعه.
َتعظيُم اهلِل باللِّ�سان: بِذكره، و�سكره وقراءة كتابه.   2

َتعظيُم اهلِل باالأعمال:    ٣
ِفعاًل: بطاعته وامتثال اأوامِره.  
وَترًكا: باجتناِب ما َنهى عنه.  

م�ه وَيْقُدُروه حقَّ قْدِره، فقال اهلُل  تعظيم اهلل تعاىل  واجٌب، وقد اأنكر اهلل تعاىل على الذين مل يعظِّ
تعاىل: { ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  

ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ})١(.

ُحكم تعظيم اهلل

تعظيم دين اهلل و�سعائره
م امل�سلم �سعائَر ِدين اهلل تعاىل كان ذلك دلياًل على تق�اه، وتعظيِمه لربه جلَّ وعال،     كلَّما عظَّ
بخالف الذي ينتهك �سعائر اهلل وال يبايِل بها، فهذا دليل على �سعف تق�اه و�سعف تعظيمه هلل، قال 

اهلُل تعاىل: {ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ})٢(.

اأمثلة لتعظيم اهلل

)٢( �س�رة الحج اآية ٣٢. )١( �س�رة الزمر اآية ٦٧.  
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تعظيُم ُحُرمات اهلل

حتاور مع جمم�عتك يف ال��سائل املعينة على تعظيم دين اهلل و�سرعه.

   يجُب على امل�سلم تعظيُم كل ماحرمه اهلل تعاىل؛ باجتنابه وترك مايفعله منه، 
قال اهلُل تعاىل:{ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ})١(.  

َمِلٍك  ِلُكلِّ  َواإِنَّ  َر�ُس�َل اهلِل  يق�ل: »اأاَل  َب�ِسرٍي  قاَل: �سمعت  ويف حديث النُّْعَماِن بن   
اِرُمُه«.)٣(.     ِه حَمَ ِحًمى، اأال اإِنَّ ِحَمى )٢( اهلِل يف اأَْر�سِ

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

ف�َق اأنفِه.)4(

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

2  تعلُّم العلِم؛ فه� ن�ر يهتدي به من تعلمه.  
والنج�م  والقمر،  وال�سم�ض  واالأر�ض،  كال�سماء  ُر يف ملك�ت اهلل وعظيم خمل�قاته،  َفكُّ التَّ  ٣  

.)٥({ والك�اكب، ويف احْلي�ان واجْلماد، ويف نف�ض االإن�سان {
٤  معرفة هدي النبي  واقتفاء اأثره والتم�سك ب�سنته.  

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

)4( اأخرجه البخاري برقم )٥٩4٩(.
)٥( �س�رة الذاريات اآية ٢١.  

)١(�س�رة الحج اآية ٣٠.  
)٢( ِحَمى: المكان المحمي المحظ�ر على غير �ساحبه.

)٣( اأخرجه البخاري برقم )٥٢(.



40

ما املراد بتعظيم اهلل جل وعال، وماحكمه؟   11

مثِّل على تعظيم اهلل بالقلب.  22

كيف يكون تعظيم اهلل باللسان، واألعمال؟  ٣٣
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من اأدلة عظمة اهلل تعالى

َيا  َفَقاَل:  اهلِل   َر�ُس�ِل  اإِىَل  اليه�د  ِمن  حرٌب  َجاَء  َقاَل:  م�سع�د   بن  َعْبِداهلِل  َعْن    11

َجَر َعَلى  َبٍع، َوال�سَّ نَي َعَلى اإِ�سْ َبٍع، َواالأََر�سِ َماَواِت َعَلى اإِ�سْ ُد اأَنَّ اهلَل َيْجَعُل ال�سَّ ا جََنِ ُد، اإِنَّ مَّ حُمَ
(، َفَيُق�ُل اأََنا  ُهنَّ َبٍع )ُثمَّ َيُهزُّ َبٍع، َو�َساِئَر اخَلاَلِئِق َعَلى اإِ�سْ ى )١( َعَلى اإِ�سْ َ َبٍع، َوامَلاَء َوالرثَّ اإِ�سْ
ُثمَّ   ، احَْلرْبِ ِلَقْ�ِل  ِديًقا  َت�سْ  )٢( َنَ�اِجُذُه  َبَدْت  َحتَّى  ِبيُّ   النَّ ِحَك  »َف�سَ امَلِلُك(،  امَلِلُك)اأََنا 

}  : اهلِل  َر�ُس�ُل  َقَراأَ 
   .)٣(»{

َماَواِت َيْ�َم  : »َيْطِ�ي اهلُل َعزَّ َوَجلَّ ال�سَّ 22  عن َعْبداهلِل ْبِن ُعَمَر  َقاَل: َقاَل َر�ُس�ُل اهلِل 

ُثمَّ  وَن؟  ُ اأَْيَن املَُتَكربِّ اُروَن؟  اأَْيَن اجَْلبَّ امَلِلُك،  اأََنا  َيُق�ُل:  ُثمَّ  ِبَيِدِه الُيْمَنى،  َياأُْخُذُهنَّ  ُثمَّ  الِقَياَمِة، 
وَن؟«.)4( ُ اُروَن؟ اأَْيَن الـُمَتَكربِّ نَي ِب�ِسَماِلِه، ُثمَّ َيُق�ُل: اأََنا امَلِلُك اأَْيَن اجَْلبَّ َيْطِ�ي االأََر�سِ

)٣( �س�رة الزمر االآية: ٦٧. )٢( الن�اجذ: اأواخر االأ�سنان.  )١( الثرى: التراب.  
)٥(  اأخرجه الطبراني في م�سند ال�ساميين برقم )٥٩١(. )4( اأخرجه م�سلم برقم )٢٧88(. 

الدرس 
اأدلة عظمة اهلل تعالىاأدلة عظمة اهلل تعالىالثامن ٨

: »اإذا اأراد اهلل تعاىل اأن ُي�حي باالأَمِر  وعن الن�ا�ض بن �سمعان  قال: قال ر�س�ل اهلل 
ماوات منه رْجَفٌة - اأو قال: ِرْعدٌة - �سديدٌة خ�ًفا من اهلل عّز وجّل فاإذا  َتَكلَّم بالَ�حي اأََخذِت ال�سَّ
�سمع ذلك اأهل ال�سماوات �سعق�ا، وخروا هلل �سجًدا، فيُك�ن اأوَل من َيْرَفُع راأَ�َسُه جربيل، فيكلمه 
اهلل من َوْحيه مبا اأََراَد، ثم ميّر جربيل على املالئكة، ُكلَّما َمرَّ ب�سماِء �ساأله مالئكتها: ماذا قال 
ربنا يا جربيل؟ فيق�ل جربيل: قال احْلق وه� العليُّ الكبري، فيق�ل�ن ُكلُّهم مْثل ما قال جربيل، 

فينتهي جربيل بال�حي اإىل حيث اأمره اهلل عز وجل« )٥(.

تعظيم المالئكة هلل عز وجل



)٢( اأخرجه اأب� داود برقم )4٧٢٦(.42 )١( �س�رة ن�ح اآية ١٣.   
)4( �س�رة ي�ض االآيات ٣8-4٠. )٣( �س�رة النازعات االآيات ٢٧-٢٩.  

تعظيم ااًلأنبياء هلل عّز وجّل
االأنبياء ياأتيهم ال�حي من اهلل عّز وجّل؛ فهم اأعلم النا�ض به، ولذا فاإنهم اأكرث النا�ض تعظيًما 

له �سبحانه وتعاىل.
اأنه قال  وكان�ا يدع�ن ق�مهم اإىل تعظيم اهلل عّز وجّل فيخربنا اهلل عّز وجّل عن ن�ح  

.)١({ لق�مـه: { 
قال ابن عبا�ض : ال ترج�ن هلل عظمة.

الِعَياُل،  َوَجاع  االأَْنُف�ُض،  جهدت  اهلِل،  َر�ُس�َل  يا  فقال:  اهلل   ر�س�ل  اإىل  اأعرابي  وجاء 
َن�ْسَت�ْسِفُع ِباهلِل َعَلْيَك، وِبَك على  ا  َفاإنَّ َوَهَلَكْت االأنعام، َفا�ْسَت�ْسِق اهلل لنا،  وُنِهَكْت االأَْمَ�اُل، 
ُح حتى  ، فما َزاَل ُي�َسبِّ : »ويحك اأتدري ما تق�ل؟« و�سّبح ر�س�ل اهلل  اهلِل. فقال النبي 
َحاِبِه، ثم قال: »َوْيَحَك اإنه اَل ُي�ْسَت�ْسَفُع ِباهلِل على اأََحٍد من َخْلِقِه �َساأُْن اهلِل  ُعِرَف ذلك يف ُوُج�ِه اأَ�سْ
اأَْعَظُم من ذلك« )٢(، اأي الأنه تعاىل رب كل �سيء ومليكه، واخللق وما يف اأيديهم ملكه يت�سرف 

فيهم كيف ي�ساء.

بالتعاون مع جمم�عتك: اأمامك جمم�عة من االآيات تدل على عظمة اهلل �سبحانه 1
وتعاىل، تاأمل فيها، ثم �سّنف االآيات ح�سب م��س�عاتها يف اجْلدول االآتي:

1.)٣(

قال اهلل تعاىل:

2

قال اهلل تعاىل:

}

.)4({



43 )١( �س�رة االأنعام االآية ٩٩.   

3

قال اهلل تعاىل:

}

.)١({

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

املوضوع
اآلية التي تدل عليه من اجلدول السابق 

123
اآيات تدل على خمل�قات

اآيات تدل على قدرة اهلل على خلقه

اآيات تدل على �سعة علم اهلل عز وجل

اآيات تدل على عظم خلق ال�سماوات

اآيات تدل على خ�س�ع املخل�قات له �سبحانه

اآيات تدل على االإتقان يف خلق اهلل

ملاذا ضحك النبي  من قول احَلْبر؟   11

اذكر مثااًل على تعظيم املالئكة لربهم جلَّ وعال.  22

اذكر مثااًل على تعظيم النبي  هلل تعالى.  ٣٣
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المراد بااًلإلحاد

الدرس 
ااًلإلحاد ااًلإلحاد التاسع ٩

اإنكار وج�د اخلالق �سبحانه وتعاىل واإنكار بقية اأركان االإميان.

ظاهرة ااًلإلحاد
�سريعة  ولذريته  له  اإليه، وجعل  واأوحى  نبيا،  الب�سر كلهم، وجعله  اأب�  اآدم وه�  تعاىل  خلق اهلل 

يعبدون اهلل بها. 
ثم بعد قرون حدث ال�سرك يف ق�م ن�ح فاأر�سل اهلل تعاىل ن�حا اإليهم يدع�هم اإىل الت�حيد، ثم 
ظهر االإحْلاد باإنكار اخلالق  واإنكار ما جاءت به ر�سل اهلل، واأ�سهر من عرف عنه تظاهره بذلك 
ه� فرع�ن وق�مه، فاأر�سل اهلل تعاىل اإليهم م��سى  ودعاهم اإىل اهلل وملا عاندوا وا�ستمروا 
يف الكفر والطغيان اأهلكهم اهلل، وا�ستمرت هذه الظاهرة تظهر بني احْلني واالآخر وتنت�سر عند 

غري امل�سلمني الأ�سباب كثرية، من اأعظمها العل� واال�ستكبار، كما قال اهلل تعاىل {ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ})١( وقال تعاىل {ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ})٢(. 

َبُعَد النا�ُض عن ال�حي الذي اأنزله اهلل على ُر�ُسلِه، ولهذا ينت�سر يف  وينت�سر االإحْلاد اأكرث كلما 
بالد غري امل�سلمني ب�سكل كبري، وله م�ؤ�س�سات تدعمه وت�سانده. 

واأما يف اأو�ساط امل�سلمني فيظهر نادرًا ب�سفة فردية �ساذة يف نف��ض ت�سلط عليها ال�سيطان ببث 
ال��ساو�ض وال�سك�ك الباطلة واالإعرا�ض عن هدي القراآن وال�سنة يف عالج هذه ال�سالالت، وهي 
نزعات غري م�ستقرة، ظهرت يف مراحل من حياتهم،  حتى اأ�سبح فكر االإحْلاد جمرد تقليد من 

غري دليل وال برهان.

)٢( �س�رة االأنعام اآية ٣٣. )١( �س�رة النمل اآية ١4.  
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اأهم اأ�سباب االإحْلاد:
 . 11 �سعف االإميان باهلل تعاىل، والبعد عن منهج الر�س�ل 

22 �سعف العلم ال�سرعي وعدم الرج�ع للعلماء امل�ث�قني بال�س�ؤال واال�ستفتاء عند عدم العلم. 
وتهز  الفكر  ت�سلل  التي  واملبطلني  امل�سككني  كتابات  قراءة  خالل  من  لل�سبهات  ٣٣      التعر�س 

ال�جدان بالفكر ال�سال، وخا�سة على و�سائل الت�ا�سل االجتماعي.
٤٤  جمال�سة اأهل االإحلاد والتوا�سل معهم، واإظهار االإعجاب بهم، حيث يبث�ن �سم�مهم الفكرية 

لدى املتلقي.
ت��سله  وت�سله حتى  االإن�سان  ت�سيطر على  ال�سيئة  االأفكار  التي جتعل  النف�سية  ٥٥  اال�سطرابات 

لل�سك واحْلرية.

اأ�سباب ااًلإلحاد

)٢( زاد الم�سير البن الج�زي ١/ ٣٦٢. )١( �س�رة الط�ر اآية ٣٥.  
)٣( انظر: �سرح العقيدة الطحاوية.

ُبَدّ له من خالق، قال اهلل تعاىل:  اأن املخل�ق ال   العقل ال�سحيح والفطرة ال�سليمة يدالن على 
{ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ})١(، ومن الثابت عقاًل اأّن امل�ج�د ال بدَّ له من م�ِجد، وقد 
اأدرك ذلك االإعرابي بفطرته، حينما قيل له: مب عرفت ربك ؟ قال: »البعرة تدّل على البعري، 
واالأثر يدّل على امل�سري، ف�سماء ذات اأبراج، واأر�ض ذات فجاج، اأال تدل على العليم اخلبري « )٢(.

ت�حيد  تقرير  يف  معه  البحث  اأرادوا  الكالم  اأهل  من  ق�مًا  اأن  حنيفة  اأبي  االإمام  عن  يحكى 
الرب�بية، فقال لق�مه: اأخربوين -قبل اأن نتكلم يف هذه امل�ساألة- عن �سفينة يف ِدجلة، تذهب، 
فتمتلىء من الطعام واملتاع وغريه بنف�سها، وتع�د بنف�سها، فرت�سي بنف�سها وترجع، كل ذلك من 
رها اأحد؟ فقال�ا: هذا حمال الميكن اأبدًا! فقال لهم: اإذا كان هذا حمال يف �سفينة،  غري اأن يدبِّ

ِه و�سفِله؟! )٣(. فكيف يف هذا العامل كله ُعلِ�ِ

داًللة العقل والفطرة على وجود اهلل تعالى
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خطر ااًلإلحاد على الفرد والمجتمع 
لالإحلاد خماطر عظيمة، منها:

22  اجْلراأة على نقد امل�سّلمات ال�سرعية، والقدح يف االآخرين. 11  البعد عن اهلل تعاىل ور�س�له ودينه. 
٤٤ هدم االأ�سرة وتخلخل كيانها وا�سطرابها.  ٣٣     ق�س�ة القلب، واالأنانية يف التعامل. 

٦٦ وج�د القلق وال�سراع النف�سي. ٥٥ انت�سار الف�ساد االأخالقي، وكرثة اجْلرمية يف املجتمع. 

وزارة الداخلية: بيان باملحظ�رات االأمنية والفكرية على امل�اطن واملقيم:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احْلمد هلل وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف االأنبياء واملر�سلني �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، اأما بعد:
فا�ستنادًا اإىل االأمر امللكي الكرمي رقم اأ / 44 وتاريخ ٣ / 4 / ١4٣٥هـ ، القا�سي يف الفقرة ) رابعًا ( ، بت�سكيل 
جْلنة من وزارة الداخلية ، ووزارة اخلارجية ، ووزارة ال�س�ؤون االإ�سالمية واالأوقاف والدع�ة واالإر�ساد ، ووزارة 
العدل ، ودي�ان املظامل ، وهيئة التحقيق واالدعاء العام ، تك�ن مهمتها اإعداد قائمة ـ حتدث دوريا ـ بالتيارات 

واجْلماعات امل�سار اإليها يف الفقرة ) ٢ ( من البند ) اأواًل ( من االأمر الكرمي ، ورفعها العتمادها.
فت�د اأن ت��سح وزارة الداخلية باأن اللجنة امل�سار اإليها اجتمعت وتدار�ست ذلك ورفعت للمقام الكرمي باأن ي�سمل 

ذلك كل م�اطن �سع�دي اأو مقيم عند القيام باأي اأمر من االأم�ر االآتية:
١- الدع�ة للفكر االإحْلادي باأي �س�رة كانت ، اأو الت�سكيك يف ث�ابت الدين االإ�سالمي التي قامت عليها هذه 

البالد.
اأو  اأو تيار،  اأو تنظيم،  اأي حزب،  اأو يبايع  ٢- كل من يخلع البيعة التي يف عنقه ل�الة االأمر يف هذه البالد، 

جماعة، اأو فرد يف الداخل اأو اخلارج.
٣- امل�ساركة، اأو الدع�ة، اأو التحري�ض على القتال يف اأماكن ال�سراعات بالدول االأخرى، اأو االإفتاء بذلك.

4- كل من يق�م بتاأييد التنظيمات، اأو اجْلماعات، اأو التيارات، اأو التجمعات، اأو االأحزاب، اأو اإظهار االنتماء 
لها، اأو التعاطف معها، اأو الرتويج لها، اأو عقد اجتماعات حتت مظلتها، �س�اء داخل اململكة اأو خارجها، 
الت�ا�سل  وو�سائل  املرئية،  اأو  املقروءة،  اأو  امل�سم�عة،  االإعالم  و�سائل  جميع  يف  امل�ساركة  ذلك  وي�سمل 
اأو املرئية، وم�اقع االإنرتنت،اأو تداول م�سامينها باأي  اأو املقروءة،  اأن�اعها، امل�سم�عة،  االجتماعي ب�ستى 
�س�رة كانت، اأو ا�ستخدام �سعارات هذه اجْلماعات والتيارات، اأو اأي رم�ز تدل على تاأييدها اأو التعاطف 

معها.
٥- التربع اأو الدعم، �س�اء كان نقديًا اأو عينيًا، للمنظمات، اأو التيارات، اأو اجْلماعات االإرهابية اأو املتطرفة، 

اأو اإي�اء من ينتمي اإليها، اأو يروج لها داخل اململكة اأو خارجها.

اإ�ساءة
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عالج ااًلإلحاد 
هناك و�سائل كثرية ملعاجْلة االإحْلاد، من اأهمها:

اأن اهلل ه� اخلالق، واحْلكمة من  االأ�سئلة الكربى، مثل:  اأجاب عن  القراآن الكرمي  باأن  11  اليقني 

اخللق، وماذا بعد احْلياة الدنيا.
فنحن نعلم يقيًنا اأن اهلل ه� الذي اأوجدنا من العدم، قال اهلل تعاىل: {  ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ})١(.
ون�ؤمن باأن اهلل خلقنا لعبادته وحده، قال اهلل تعاىل: {ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ})٢(.

 ون�ؤمن باأن اخللق راجع�ن اإىل اهلل بعد م�تهم؛ ليجزي كاًل بعمله، قال اهلل تعاىل: 
{  ڱ  ں  ں ڻ })٣(.

22 اجتناب ما يثري ال�سبهات وال�سك�ك امل�ؤثرة يف القلب والفكر.
٣٣      عدم اال�سرت�سال مع االأفكار التي تناق�ض االإميان، وما يخطر على االإن�سان من اأفكار عار�سة 

ا  نَّ ، َف�َساأَُل�ُه: اإِ ِبيِّ   َحاِب النَّ �سْ فاإنها ال ت�سره اإذا دفعها، قال اأب� هريرة : َجاَء َنا�ٌض ِمْن اأَ
�ُه؟« َقاُل�ا: َنَعْم، َقاَل: »َذاَك  َيَتَكلََّم ِبِه، َقاَل: »َوَقْد َوَجْدمُتُ اأَْن  اأََحُدَنا  َيَتَعاَظُم  اأَْنُف�ِسَنا َما  ُد يِف  جََنِ

مَياِن« )4(. ِريُح ااْلإِ �سَ
)٣( �س�رة العلق االآية 8. )٢(�س�رة الذاريات اآية ٥٦.  )١( �س�رة الرحمن اآية ١-٣. 

)4( اأخرجه م�سلم ١٣٢.

٦- االت�سال اأو الت�ا�سل مع اأي من اجْلماعات، اأو التيارات، اأو االأفراد املعادين للمملكة.
اململكة  اأمن  وا�ستقرار  ل�حدة  االإ�ساءة  بق�سد  معها  الت�ا�سل  اأو  بها،  االرتباط  اأو  اأجنبية،  لدولة  ال�الء   -٧

و�سعبها.
8- ال�سعي لزعزعة الن�سيج االجتماعي واللحمة ال�طنية، اأو الدع�ة، اأو امل�ساركة، اأو الرتويج، اأو التحري�ض 
على االعت�سامات، اأو املظاهرات، اأو التجمعات، اأو البيانات اجْلماعية باأي دع�ى اأو �س�رة كانت، اأو كل 

ما مي�ض وحدة وا�ستقرار اململكة باأي و�سيلة كانت.
٩- ح�س�ر م�ؤمترات، اأو ندوات، اأو جتمعات يف الداخل اأو اخلارج ت�ستهدف االأمن واال�ستقرار واإثارة الفتنة يف 

املجتمع.
١٠- التعر�ض باالإ�ساءة للدول االأخرى وقادتها.

١١- التحري�ض، اأو ا�ستعداء دول، اأو هيئات، اأو منظمات دولية �سد اململكة.

لالطالع على كامل البيان
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٤٤  طلب العلم ال�سرعي مبنهجية �سحيحة، وتلقيه عن العلماء الرا�سخني فيه، وهم يف اململكة العربية 
ال�سع�دية العلماء املعتربون، مثل: اأع�ساء هيئة كبار العلماء، واأع�ساء اللجنة الدائمة للفت�ى.

٥٥ تق�ى اهلل عز وجل وتعظيمه، ويتمثل ذلك فيما يلي: 
�أ  معرفة معاين اأ�سماء اهلل و�سفاته واالإميان مبا تدل عليه. 

وال  الدنيا  ي�سل يف  اأالَّ  لقارئه  تكفل  قد  فاإن اهلل  وفهم معانيه،  وتدبره،  الكرمي،  القراآن  ب   قراءة 

ي�سقى يف االآخرة، قال اهلل َتَعاىل: { ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی })١(.

جـ  اأداء ال�سل�ات املفرو�سة، واحْلر�ض على ن�افل العبادات.

د  التفكر يف خمل�قات اهلل وعظمتها، وجميل �سنع اهلل واإبداعه يف خلقه.

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

)١( �س�رة طه اآية ١٢٣-١٢4.

ل� قال لك �سخ�ٌض اإن وج�دنا يف هذه احْلياة لي�ض له غاية، فكيف ميكنك الرد عليه؟

ما تعريف اإلحلاد؟   11

اكتب عن داللة العقل والفطرة على وجود اهلل تعالى.  22

اذكرثالثة من أسباب اإلحلاد.  ٣٣

اذكر ثالث وسائل ملعاجلة اإلحلاد.  ٤٤



ثانًيا:ثانًيا:  التف�سريالتف�سري





الوحدة األأوىلالوحدة األأوىل
تف�سري �سورة الكهفتف�سري �سورة الكهف

)ق�سة مو�سى )ق�سة مو�سى  مع اخل�سر( مع اخل�سر(
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معاين الكلمات:

مكان اجتماعهما والتقائهما.
زمًنا طوياًًل.

َرب هو النفق يف األأر�ض.  ال�سَّ

تف�سري األآيات )تف�سري األآيات )٦٠٦٠--٦٤٦٤((الدر�س )١(
من �سورة الكهفمن �سورة الكهف

﴿ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  
ىئ   مئ     حئ   جئ   ی   ی   ی   ی    ىئ   ىئ    ىئ   ېئ   ېئ  
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   يئ   
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ         ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ             ڃڃ  چ  چ  چ   

چ  ڇ﴾
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تف�سري اآلآيات:

زبائ  ەئ  ەئ  وئ رب وهــــو يـــو�ســـع بــن نـــــون زب  وئ  ۇئ رب اأي: أل اأزال �ســــــائـًرا 
زب   ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ رب اأي: حتى اأ�سل ملتقى البحرين زب      ۈئ    ېئ  ېئرب 

اأي: اأي  لو اأ�سري زمًنا طوياًًل.

زبىئ  ىئ   ىئ  یرب اأي: بني البحرين مكان التقاء البحرين زبی  ی رب
نــــزأل عنـــد �سخــــرة فو�سعا روؤو�سهما عندها،  الــــذي كــانـــا قـــد حمــــاًله معهمــــا، وكــانـــــا قـــــد 
ونام مو�سى  ، فا�سطرب احلوت، وخرج من املِْكَتل، و�سقط يف البحر زب یرب اأي: احلوت 

زب جئرب اأي: طريقه زبحئ  مئ    ىئ  رب اأي: مثل ال�سرب، وهو النفق يف األأر�ض.
زبٻ  ٻ   زب ٻرب مو�سى  اأي: جــاوزا املكان الذي ذهب عنه احلوت  ٱ  ٻرب  زب 
پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀرب اأي: ال�سفر الذي جاوزا فيه املكان زبڀرب اأي: تعًبا 
اأخربك   اأن  ن�سيت  يو�سع:  قال  اأي:  زبٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   ٹرب 
اأذكر لك  اأن  اأن�ساين  زب  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ رب اأي: وما  باأمر احلوت وق�سته 
يا مو�سى ما ح�سل من احلوت اإأل ال�سيطان زب   ڦ  ڦ رب اأي: واتخذ احلوت طريقه 
زبڦ  ڦ         ڄرب اأي: �سيًئا يعجب منه، ومو�سع التعجب اأن يحيا احلوت وهو قد مات، واأكل 
بع�سه، ثم يثب اإىل البحر، ويبقى اأثر َجْرَيِته وم�سيته يف املاء، أل ميحو اأثرها جريان ماء البحر. 
رب  زبڃ  ڃ   ڃڃ   اأي: ما ذكرت من فقد احلوت  زبڄرب  اأي: قال مو�سى لفتاه  زبڄرب 
اأي: هو الذي نطلب؛ ألأنه العاًلمة على وجود الرجل الذي نريده زب    چ  چ  چرب 
اأي: رجعا من حيث جاءا زبچرب اأي: يتبعان اآثارهما حتى انتهيا اإىل ال�سخرة التي فعل 

احلوت عندها ما فعل. 
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التقومي

�ض1/ بيِّن معاين الكلمات األآتية: 

�ض2/ يف األآيات ذكر اآية عظيمة من اآيات اهلل الدالة على كمال قدرته، ما هذه األآية؟ 
�ض3/ عّلل مل�سروعية األ�ستعاذة باهلل من ال�سيطان الرجيم. 

من فوائد هذه اآلآيات:
، اإأل فيما يبلغون عن  1ـ الن�سيان من طبيعة األإن�سان، ولو �سلم منه اأحد ل�سلم منه األأنبياء 

اهلل فقد ع�سمهم اهلل من ن�سيانه. 
2ـ اأن الن�سيان قد يكون من ال�سيطان؛ وأل �سيما يف األأمور امل�سروعة؛ ولذا �سرعت األ�ستعاذة باهلل 

منه، واألإكثار من ذكر اهلل تعاىل لطرده واإبعاده.  
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تف�سري األآيات )تف�سري األآيات )٦٥٦٥--٧٣٧٣((الدر�س )٢(
من �سورة الكهفمن �سورة الكهف

  رب

زب

تف�سري اآلآية:

من فوائد هذه اآلآية:

باأر�سك  واأنَّى  وا�سمه اخل�سر، ف�سلم عليه مو�سى، فقال اخل�سر: 
ال�ساًلم؟ فقال: اأنا مو�سى، قال: مو�سى بني اإ�سرائيل؟ قال: نعم.

رب اأي: اأعطيناه علًما من علم الغيب. زب

ف�سيلة اخل�سر، وما خ�سه اهلل تعاىل به من النبوة والعلم. 
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 اأي: قال اخل�سر ملو�سى  اأي: اإنك أل تقدر على 
اإيــاه أل  اأين على علم علمني اهلل  اأمــور �ستنكرها علي؛ وذلــك  م�ساحبتي؛ ملا �سرتاه مني من 

تعلمه، كما اأنك على علم علمكه اهلل أل اأعلمه. 
 اأي: على اأمر مل تطلع على حكمته وم�سلحته الباطنة 

 اأي: علًما.
اأرى من   اأي: قال مو�سى للخ�سر  اأي: على ما 
اأخالفك يف  اأي: وأل  اأمــورك، واإن كان خمالًفا ملا هو �سواب عندي  

�سيء تاأمرين به.
فــاإن �سحبتني  اأي:  ملو�سى   قــال اخل�سر  اأي:   

 اأي: مما اأفعله  اأي: حتى اأكون اأنا الذي اأبينه لك. 

ن�ساط

 يف قول مو�سى  للخ�سر: اأدب من اآداب طالب العلم، ما هو؟

من فوائد هذه اآلآيات:
1ـ من األآداب ال�سرعية قول األإن�سان: )اإن �ساء اهلل( فيما أل يقطع بوقوعه. 

2ـ من اآداب طالب العلم عدم األ�ستعجال يف �سوؤال العامل عما يفعله من األأمور التي قد ي�ستنكرها  
حتى يتبني له وجه ذلك، فاإن مل يتبني ذلك �ساأله باأدب ولطف.

تف�سري اآلآيات:

تف�سري اآلآيات:

 اأي: هل ت�سمح يل باأن اأ�سحبك 
اأي: من العلم الذي علمك اهلل  اأي: ما هو ر�ساد اإىل احلق ودليل على الهدى.
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التقومي

اأي:  البحر   �ساحل  على  مي�سيان  ذهبا  اأي:   
�سقها اخل�سر وقلع منها لوًحا اأو لوحني  اأي: قال مو�سى منكًرا عليه 

 اأي: عظيًما منكًرا.
 اأي: قال اخل�سر ملو�سى  ملا اأنكر عليه خرق ال�سفينة 

بــاألأمــر  اأي:  للخ�سر  مو�سى  قــال  اأي:    ،
تكلفني  اأي: وأل  اأخــذتــه علي   الــذي  العهد  ن�سيته، وهــو  الــذي 

م�سقة يف �سحبتي لك واتباعي اإياك.

�ض1/ بنّي معاين الكلمات األآتية: 

�ض2/ ما ا�سم من لقيه مو�سى  ليتعلم منه؟ 
�ض3/  من األآداب ال�سرعية قول األإن�سان: )اإن �ساء اهلل( فيما أل يقطع بوقوعه، ما األآية الدالة 

على ذلك؟ 
. �ض٤/ ا�ستخرج فائدة من قوله تعاىل:

من فوائد هذه اآلآيات:
1ـ  اإف�ساد األإن�سان ملال غريه، منكر يجب الرفع فيه اإىل اجلهات املخت�سة؛ ألإنكاره ، ومن ذلك 

اإف�ساد املمتلكات العامة. 
2ـ  اأن النا�سي مرفوع عنه األإثم بن�سيانه، لكونه غري متعمد، ولكنه موؤاخذ. 

تف�سري اآلآيات:
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معاين الكلمات:

طاهرة من الذنوب.
ظاهر النكارة.

ت�ستطيع.

تف�سري األآيات )تف�سري األآيات )٧٤٧٤--٨٢٨٢((الدر�س )٣(
من �سورة الكهفمن �سورة الكهف
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تف�سري اآلآيات:

 اأي: بعد ذلك  يلعب مع الغلمان  اأي: قتل 
اخل�سر ذلك الغاًلم  اأي قال مو�سى للخ�سر منكًرا عليه هذا الفعل 

 اأي: �سغرية طاهرة من الذنوب  اأي: من غري اأن تقتل نف�ًسا حتى 
يقت�ض منها  اأي: ظاهر النكارة.

 فذكره بال�سرط الذي �سرطه عليه، وهو :
................................................................................................................................... 

هــذه  بــعــد  اأي:  بــ�ــســيء   عليك  اعــرت�ــســت  اإن  اأي:   
املرة اأي: فاًل ترتكني اأ�سحبك  اأي: بلغت مبلًغا 

تعذر به يف ترك م�ساحبتي.

)1( �سحيح م�سلم برقم )2380(. 

من فوائد هذه اآلآيات:
1ـ  حترمي قتل النف�ض بغري حق �سرعي �سادر من حمكمة �سرعية باأمر ويل األأمر، واأنه كبرية 

من كبائر الذنوب، ومنكر يجب تبليغ اجلهات املعنية عنه. 
2ـ من �سفات امل�سلم عدم األعتذار باألأعذار الواهية اإذا مل يكن له عذر �سحيح. 

من فوائد هذه اآلآية:
1ـ البخل وعدم القيام بواجب ال�سيافة من اأخاًلق اللئام.

2ـ الت�سامح، ومقابلة األإ�ساءة باألإح�سان من اأخاًلق املوؤمنني و�سفات اأولياء اهلل املتقني. 

الطعــام     اأي:�ســاأألهم 
اأي: فلــم يطعموهمــا؛ وذلــك اأنهــم قوم لئام كما اأخــرب بذلك النبي ملسو هيلع هللا ىلص)1( 
 اأي: قرب اأن ي�سقط ِلـَمَياًلِنه  اأي: فرده 
اخل�سر اإىل حالة األ�ستقامة؛  اأي: قال مو�سى للخ�سر  

اأي: على اإقامته  اأي: اأجرة؛ حيث اأبوا اأن يطعمونا. 

تف�سري اآلآية:
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اأي: اإنكارك عليَّ عدم اأخذ األأجر مع قولك: اإن   اأي: قال اخل�سر ملو�سى
ق بيني وبينك  اأي: ُمفرِّ �ساألتك عن �سيء بعدها فاًل ت�ساحبني 

اأي: �ساأخربك  اأي: بتف�سري  اأي: من األأمور التي فعلتها. 

بــاأجــرتــهــا  ويــنــتــفــعــون  يـــوؤجـــرونـــهـــا  اأي:   
ظـــامل  ــم   ــهـ ــامـ اأمـ عـــيـــب   ذات  اأجـــعـــلـــهـــا  اأي:   

.  اأي: �سفينة �ساحلة 

﴿ۀ  ہ      ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے﴾    اأي : فخفنا اأن 
يحملهما حبه على اأن يتبعاه يف دينه.

ــــرب  واأقـ اأي:  وديـــًنـــا   �ــســاًلًحــا   
رحمة وبًرا بوالديه. 

الــقــريــة  تــلــك  يف  اأي:   
 اأي: وكان حتته مال مدفون لهما، ولو �سقط اجلدار لظهر الكنـز، واأخذه اأهل القرية 

قـــوتـــهـــمـــا  اأي:  ــام  ــئــ ــ ــل الــ
اليتيمني  بهذين  اأي:  اأقمته   الــذي  اجلـــدار  حتــت  املكنوز  اأي: 
واإمنا  تلقاء نف�سي،  راأيــي ومن  الــذي فعلت عن  اأي: وما فعلت جميع   
به  ما �سقت  تف�سري  اأي: هذا  واإِلَهاِمه   اهلل  باأمر  فعلته 

ذرًعا ومل ت�سرب حتى اأخربك به ابتداًء. 

تف�سري اآلآيات:
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من فوائد هذه اآلآيات:
1ـ اأن الرجل ال�سالح ُيْحَفُظ يف ذريته، وت�سملهم بركة عبادته يف الدنيا واألآخرة.

2ـ اأن ما فعله اخل�سر من قتل الغاًلم، كان عن علم خ�سه اهلل تعاىل به، ووحي اأوحاه اهلل اإليه 
نبي  فهو  تعاىل:   ولقوله  ؛  تعاىل:  لقوله 

كرمي.

التقومي
اإذا مل يكن له عذر �سحيح، ما األآية  �ض1/  من �سفات امل�سلم عدم األعتذار باألأعذار الواهية 

الدالة على ذلك؟ 

ح معنى قوله تعاىل: زبٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹرب. �ض2/ و�سِّ

�ض3/ ا�ستخرج فائدة من قوله تعاىل: زب  خت  مت  ىت  يت        جثرب.
. �ض٤/ ا�ستخرج فائدة من قوله تعاىل: 
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الوحدة الثانيةالوحدة الثانية
تف�سري �سورة الكهفتف�سري �سورة الكهف
)من م�ساهد يوم القيامة()من م�ساهد يوم القيامة(



)1( �سحيح م�سلم برقم )2842(. 64

معاين الكلمات:

هو القرن الذي ينفخ فيه اإ�سرافيل للبعث.
بطلت.

تف�سري األآيات )تف�سري األآيات )٩٩٩٩--١٠٦١٠٦((الدر�س )٤(
من �سورة الكهفمن �سورة الكهف

تف�سري اآلآيات:
زب  ٿ  ٿ  ٹرب اأي: يوم يدك ال�سد، وتخرج قبيلتا ياأجوج وماأجوج زب ٹ  ٹ  ٹڤرب 
اأي: يختلط النا�ض بع�سهم يف بع�ض زب ڤ  ڤ  ڤرب اأي: يف اأثر ذلك اإعاًلًما بقيام ال�ساعة

زبڦ ڦرب اأي: يف �سعيد واحد للح�ساب واجلزاء.
 اأي: اأبرزناها واأظهرناها  اأي يوم القيامة  
لريوا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولها ليكون ذلك اأبلغ يف تعجيل الهم واحلزن لهم. 

�سبعون  لها  يومئذ  بجهنم  »يوؤتى  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�سول  قال  قال:   � م�سعود  بن  عن عبداهلل 
األف ملك يجرونها« )1(. ِزَماٍم �سبعون  ِزَماٍم، مع كل  األف 

  رب

زب
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 اأي: يف الدنيا  اأي: تغافلوا وتعاموا عن قبول 
الــهــدى واتــبــاع احلــق  اأي:وكــانــوا أل يــقــدرون على �سمع اآيــات 

القراآن، لبغ�سهم القراآن والر�سول.

من فوائد هذه اآلآية:
  بيان اأن من مل يكن اهلل له وليًّا ونا�سًرا، فاًل ويل له وأل نا�سر له. 

من فوائد هذه اآلآيات:
   بيان ما اأعده اهلل تعاىل للكافرين من العذاب. 

ــكــــة والـــ�ـــســـاحلـــني  ــاء واملــــاًلئــ ــ ــي ــ ــب ــ ــن يــعــبــد األأن ــن  ممــ ــل ظــ   هــ
اأعـــداًء لهم و يترباأون  اأربــابــا ؟ كاًل بل �سيكونون   هــوؤألء  اأي 

منهم  اأي: هياأناها لهم  اأي: منزأًل.

تف�سري اآلآية:

اأي:  اأهل ال�ساًلل  اأي: قل يا حممد للذين يجادلونك بالباطل من   
عملوا  فيما  خ�سراًنا  واأعظمهم  اخللق  اأ�سد  هم  بالذين  اأي:  نخربكم  
 اأي: هم الذين �ساع وبطل عملهم الذي عملوه يف الدنيا؛ 

ألأنهم مل يعملوه على وفق ما �سرع اهلل  اأي: عماًًل. 
 اأي: جحدوا اآيات اهلل الدالة على وحدانيته و�سدق ر�سله
 اأي: وكذبوا بالدار األآخرة  اأي: فبطلت اأعمالهم فلم يكن لها 
ثواب يف األآخرة  اأي: فاًل نثقل موازينهم ألأنها خالية عن اخلري. 

تف�سري اآلآيات:
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التقومي
�ض1/ بنيِّ معاين الكلمات األآتية: 

�ض2/ يف األآيات اإ�سارة اإىل عاًلمة من عاًلمات قرب ال�ساعة، ما هذه العاًلمة؟ 
�ض3/  دلت األآيات على اأن األإن�سان قد ي�سل وهو أل ي�سعر، ما األآية الدالة على ذلك؟ ومتى 

يكون ذلك؟ 

ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ   زب  تعاىل:  فائدة من قوله  �ض٤/  ا�ستخرج 
ھرب. 

اأي:  بـــاهلل   كــفــرهــم  ب�سبب  اأي:   
وب�سبب جعلهم القراآن الكرمي والر�سل حماًًل لل�سخرية واأل�ستهزاء.

من فوائد هذه اآلآيات:
1ـ اأن األإن�سان قد ي�سل وهو أل ي�سعر، وذلك اإذا مل يهتد بهدي الكتاب وال�سنة، بل اأعر�ض عنهما 

وا�ستخف بهما. 
2ـ اأن الكفر باهلل تعاىل �سبب حلبوط العمل. 

ن�ساط
اكتب مع جمموعتك عن اأبرز األأعمال التي يثقل بها ميزان احل�سنات يوم القيامة.
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معاين الكلمات:

اأعلى درجات اجلنة.
الُنـُزل هو ما يعد لل�سيف.

ما يكتب به.

تف�سري األآيات )تف�سري األآيات )١٠٧١٠٧--١١٠١١٠((الدر�س )٥(
من �سورة الكهفمن �سورة الكهف

  رب

زب

تف�سري اآلآيتني:

اأي: جمعوا بني األإميان والعمل ال�سالح 
 اأي: ما فيها من الثمار  اأي: �سيافة. 

عن اأبي هريرة � عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإذا �ساألتم اهلل َف�َسُلوُه الِفردو�َض، فاإنه اأو�سط اجلنة، 
ر اأنهار اجلنة«)1( .  واأعلى اجلنة، وفوقه عر�ض الرحمن، ومنه َتفجَّ

 اأي مقيمني فيها أل ينتقلون عنها اأبًدا  اأي: أل يطلبون 
 اأي: حتوأل عنها اإىل غريها.

)1( اأخرجه البخاري برقم )6987(. 
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من فوائد هذه اآلآية:

1ـ الدليل على اأن ما جاء به حممد ملسو هيلع هللا ىلص اإمنا هو وحي من اهلل تعاىل، ولي�ض من تلقاء نف�سه. 
2ـ بيان �سرطي قبول العمل، وهما: 

اأ ـ  األإخاًل�ض اإىل اهلل تعاىل.          ب ـ املوافقة لفعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص.   

من فوائد هذه اآلآية:
  بيان �سعة علم اهلل تعاىل وعجز الب�سر عن األإحاطة به. 

من فوائد هاتني اآلآيتني:
 بيان عظيم الثواب الذي اأعده اهلل تعاىل لعباده املوؤمنني الذين جمعوا بني األإميان والعمل ال�سالح. 

 اأي: ماء البحر  اأي: حرًبا للقلم الذي تكتب به 
كلمات اهلل وحكمه واآياته الدالة عليه  لفرغ البحر  
قبل اأن ُيْفَرغ من كلمات ربي  اأي: ولو جئنا مبثل البحر بحًرا اآخر 

ثم اآخر )اإىل ما أل نهاية له من بحور متده( ويكتب بها ملا نفدت كلمات اهلل.

تف�سري اآلآية:

 للم�سركني املكذبني بر�سالتك  فما كنت ألأخربكم عما �ساألتم 
اأطلعني اهلل عليه  اأ�سحاب الكهف وخرب ذي القرنني لوأل ما  عنه من ق�سة 

 الذي اأدعوكم اإىل عبادته  أل �سريك له 
ــه عـــلـــى طــاعــتــه  ــوابــ ــو ثــ ــرجــ ــه، ويـــراقـــبـــه عـــلـــى مــعــا�ــســيــه، ويــ ــائـ ــقـ ــوم لـ ــ ــه يـ ــ فـــمـــن يـــخـــاف ربـ
 اأي: موافًقا ل�سرع اهلل اأي: وأل يجعل 

له �سريًكا يف عبادته. 

تف�سري اآلآية:
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التقومي

�ض1/ بنيِّ معاين الكلمات األآتية: 

 . ح معنى قوله تعاىل:  �ض2/ و�سِّ

�ض3/ ما الدليل من األآيات ال�سابقة على اأن ما جاء به حممد ملسو هيلع هللا ىلص وحي من اهلل تعاىل، ولي�ض من 
تلقاء نف�سه؟
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الوحدة الثالثةالوحدة الثالثة
تف�سري �سورة مرميتف�سري �سورة مرمي

))pp ق�سة زكريا ومرمي واإبراهيم ق�سة زكريا ومرمي واإبراهيم((
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مو�ضوع اآلآيات:

. ق�سة نبي اهلل زكريا

معاين الكلمات:

هو اأحد األأنبياء، كان جناًرا ياأكل من عمل يده يف النجارة. پ
�سعف.ٿ

عقيم أل تلد.ڄ
النهاية يف الكرب.ڻ

قال اهلل تعاىل:

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

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

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

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

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

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

ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ

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

الدر�س )٦(
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تف�سري اآلآيـات:

تف�سري اآلآيـتني:

زب ٱ رب هذه األأحرف من احلروف املقطعة التي ابتداأ اهلل بها بع�ض ال�سور، مثل )ط�سم( 
و)ي�ض( و)ق( وغريها، ويف األبتداء بهذه األأحرف املقطعة اإ�سارة اإىل اإعجاز القراآن الكرمي، فمع اأنه 

مركب من هذه األأحرف التي يرتكب منها كاًلم العرب، فاإنهم عاجزون عن األإتيان مبثله. 
زب ٻ ٻ ٻ پ پ رب اأي: هذا ذكر رحمة اهلل بعبده زكريا.

زب  پ ڀ ڀرب اأي: دعا ربه زب ڀ ڀرب اأخفى دعاءه ألأنه اأ�سد اإخباًتا واأبعد عن الرياء.
زبٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿرب اأي: �سعفت قواي لكرب �سني زبٿ ٹ ٹرب اأي: 

انت�سر ال�سيب يف راأ�سي، واملراد من هذا: األإخبار عن �سعفه وكرب �سنه  زبٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤرب     اأي: ومل اأكن يا رب �سقيًّا بدعائي اإياك؛ ألأين مل اأعهد منك اإأل األإجابة يف الدعاء ومل َتُرّدين 

فيما �ساألتك قط.

زبڦ ڄرب اأي: بعد  اأن يتوىل على قومي من بعدي  زبڦ ڦ ڦرب اأي: من   
موتي، ووجه خوفه اأنه خ�سي اأن يت�سرفوا من بعده يف النا�ض ت�سرًفا �سيًئا، اأو اأن يف�سدوا يف الدين 
زبڄ ڄ ڄرب اأي: عقيًما أل تلد زب ڃ ڃ ڃ ڃ چرب  اأي: اأعطني من 

عندك ولًدا �ساحًلا.
. اأي: يرث نبوتي ونبوة اآل يعقوب، يعني يعقوب بن اإ�سحاق زبچ  چ   ڇ  ڇ  ڇرب 

ِبُبُه اإىل خلقك. زبڍ ڍ ڌرب اأي: مر�سيًّا عندك وعند خلقك حتبه وحُتَ

ن�ساط
اذكر ماتعرفه من اآداب الدعاء.

من فوائد هذه اآلآيـات:
1- اأف�سلية األإ�سرار بالدعاء.

2- اأن من اآداب الدعاء التذلل هلل تعاىل واإظهار ال�سعف بني يديه، و�سدة احلاجة اإليه.
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من فوائد هاتني اآلآيتني:

2ــــ م�سروعية الدعاء للولد بال�ساًلح.  1ــــ م�سروعية طلب الولد ال�سالح.   

من فوائد هاتني اآلآيتني:

2- اأن قدرة اهلل أل حدود لها. 1- اأهمية ح�سن الظن باهلل.   

من فوائد هاتني اآلآيتني:

1- بيان قدرة اهلل تعاىل على جعل العقيم ُينجب .
2- بيان اأن الدعاء من اأقوى األأ�سباب لعاًلج العقم. 

تف�سري اآلآية:

تف�سري اآلآيتني:

اأحد  ُي�َسمَّ  مل  اأي:  رب  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  زبڎ 
قبله بهذا األ�سم.

زبگ گ گ ڳ ڳ ڳ رب اأي: كيف يولد يل ولد زبڳ ڱ ڱ رب 
اأي: عقيًما أل تلد زبڱ ڱ ں ں ڻرب اأي: بلغت النهاية يف الكرب. 

زبڻرب اأي: قال اهلل تعاىل لزكريا  زب ڻ ۀ ۀ ہرب اأي: خلق يحيى مع 
ُعْقِم  زوجتك وِكرَبِ �سنك زبہ ہرب اأي: �سهل ي�سري علي زبہ ھ ھ ھ ھ 

ے ےرب بل كنت معدوًما أل وجود لك. 
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التقومي

�ض1: بني معاين الكلمات األآتية: 

�ض2: ا�ستخرج األآية الدالة على اأف�سلية األإ�سرار بالدعاء.
�ض3: يف األآيات اإ�سارة اإىل �سبب من اأ�سباب عاًلج العقم، ما هو؟ 

�ض٤: ا�سرح معنى قوله تعاىل: زب  ڑ ڑ ک ک ک ک رب.

اآثــار �ضلـوكــيــة:
اأُح�سن الظن باهلل تعاىل يف جميع اأموري. 	
اأدعو اهلل دائًما لق�ساء حاجاتي الدنيوية واألأخروية. 	
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معاين الكلمات:

ت.ڃ اعتزلت وَتَنحَّ
عاًلمة. ڭ

ال�سيء الب�سيط الذي من �ساأنه اأن ُيْن�سى وأل ُيْذَكر.وئ
نهًرا.ىئ

ا. ىئ طريًّ

تف�سري األآيات )تف�سري األآيات )١٦١٦--٢٦٢٦((
من �سورة مرميمن �سورة مرمي

الدر�س )٧(

قال اهلل تعاىل:

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

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

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

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

ۋ    ٴۇ   ۈ     ۆ   ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ     ڭ   ڭ   ۓ  

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

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

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

پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ
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تف�سري  اآلآيات:

زب ڄ ڄ ڄ رب اأي: القراآن زب ڃرب اأي: ق�سة مرمي بنت عمران زب ڃ ڃ 
ڃ چ چ چرب اأي: اعتزلتهم وتنحت عنهم يف مكان �سرقي بيت املقد�ض للعبادة. 

تف�سري  اآلآية:

اأنــه  اآدمـــــي، وظــنــت  ملــا ظــهــر لــهــا يف �ــســورة    اأي: قــالــت مـــرمي جلــربيــل  ژرب زب 
کرب  ک  ک   زب  مــنــك   بالرحمن  اأ�ستجري  اأي:  کرب  ڑ   ڑ   ژ         �سيظهرهازب   

 اأي: اإن كنت ذا تقوى هلل. 

ڍ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ اأي: جعلت بينها وبينهم �ساتًرا ي�سرتها عنهم 

ڍ      ڌ    اأي: فاأر�سل اهلل تعاىل اإليها جربيل   ڌ  ڎ  ڎ    اأي: ت�سور 

على �سورة اإن�سان     ڈ اأي: م�ستوي اخللق.

من فوائد هذه اآلآيـات:

بيان قدرة اهلل تعاىل يف متكني جربيل  من الت�سور بغري �سورته التي خلقه اهلل عليها.

من فوائد هذه اآلآيـة:
 وجوب اللجوء اإىل اهلل تعاىل وحده، واأل�ستعاذة به دون غريه لدفع الباًلء الذي أل يقدر على 

دفعه اإأل اهلل.
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اأي: قال جربيل ملرمي جميًبا لها ومزياًًل ملا ح�سل عندها من اخلوف  زبگ   گ   زبگرب 
باإذن اهلل  ڳ   ڳرب اأي: ل�ست مما تظنني ولكني مر�سل من اهلل اإليك زب ڳ  ڳرب 

تعاىلزبڱ  ڱ  رب  اأي: ولًدا �ساحًلا طاهًرا من الذنوب. 
زب ڱرب اأي: قالت مرمي متعجبة زب ں  ں  ڻ   ڻرب اأي: كيف يوجد هذا الغاًلم مني 
زب ڻ  ڻ  ۀرب اأي: ول�ست بذات زوج زب ۀ  ہ  ہ رب اأي: ومل اأكن ذات فاح�سة. 
َعلَيَّ وي�سرٌي  �سهل  اأب  باًل  الغاًلم  اإعطاوؤك  اأي: 

اأي:   اأي: دأللة وعاًلمة للنا�ض على قدرة اهلل 
وجنعل هذا الغاًلم رحمة منا بالنا�ض اإذ نبعثه اإليهم ر�سوأًل يدعوهم اإىل عبادة اهلل تعاىل 
وتوحيده   اأي: وجود عي�سى  على هذه احلالة اأمًرا قد ق�ساه 

 . اهلل، فلي�ض منه ُبدٌّ

اأي: تباعدت باحلمل  اأي: بعيًدا من قومها.
 اأي: فا�سطرها واأجلاأها  اأي: وجع الوألدة 

الوجع  �سدة  بها من  وتتم�سك  اإليها  ت�ستند  لكي  النخلة؛  �ساق  اإىل  اأي: 
ب�سيًطا �سيًئا  اأي:  فيه   اأنــا  الــذي  الكرب واحلــزن  هــذا  اأي: قبل   

 زب وئرب اأي: أل يذكره اأحد. 
زبۇئ ۆئ ۆئرب اأي: نادى عي�سى بن مرمي اأمه حني ولدته زب ۈئ ۈئرب اأي: قائاًًل لها 

أل حتزين زب ېئ ېئ ېئ ىئرب اأي: بقربك زب ىئرب اأي: نهًرا ت�سربني منه.
زب ی یرب اأي: حركي اإىل جهتك زب  ی ی جئ حئ مئ ىئرب اأي: طرًيا.

تف�سري اآلآيـات:

تف�سري اآلآيـات:

من فوائد هذه اآلآيـات:

ِعَظم قدرة اهلل حيث خلق عي�سى  من اأنثى باًل ذكر، كما خلق اآدم من غري ذكر وأل اأنثى، 
وخلق حواء من ذكر باًل اأنثى، وخلق بقية النا�ض من ذكر واأنثى.
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عن اأن�ض بن مالك  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أل يتمنني اأحدكم املوت ل�سر نزل به، فاإن كان أل 
بد متمنًيا للموت فليقل: اللهم اأحيني ما كانت احلياة خرًيا يل، وتوفني اإذا كانت الوفاة خرًيا يل« )1(. 

اآثــار �ضلـوكــيــة:

اأُْخل�ُض هلل تعاىل يف عبادته وطاعته. 	
ا�سكت اإذا مل يكن للكاًلم فائدة ونتيجة. 	
اأتوكل على اهلل تعاىل مع فعل األأ�سباب. 	

نف�ًسا  اأي: طيبي  ٻ ٻرب  زب   النهر  اأي: من  ٻرب  زب   الرطب  اأي: من  ٱرب  زب  
�ساأنك  عــن  ي�ساألك  النا�ض  مــن  اأحـــًدا  راأيـــت  مهما  اأي:  ڀرب  پ  پ  پ  پ  زب  مبــولــودك 
�سمًتا  هلل  نف�سي  على  اأوجــبــت  اأي:  ٺرب  ٺ  ڀ  ڀ  زب    بــاألإ�ــســارة  اأي:  زبڀرب 

واإم�ساًكا عن الكاًلم زب ٺ ٺ ٿ ٿرب.

التقومي

�ض1: بنيِّ معاين الكلمات األآتية: 

؟ �ض2: ما املراد بالروح يف قوله تعاىل:
 . �ض3: ا�ستخرج فائدة من قوله تعاىل:

       

من فوائد هذه اآلآيـات:
1ــــ عناية اهلل تعاىل بعباده ال�ساحلني، وم�ساندته لهم يف حال ال�سدة والباًلء. 

2ـــ  اأف�سلية ال�سكوت حني أل يكون هناك فائدة من الكاًلم، وترك اخل�سام واجلدال اإذا مل يكن 
له نتيجة مرجوة.
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تف�سري األآيات )تف�سري األآيات )٢٧٢٧--٣٧٣٧((
من �سورة مرميمن �سورة مرمي الدر�س )٨(

قال اهلل تعاىل:

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

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

معاين الكلمات:

عظيًما.ڦ
هو رجل �سالح عابد يف بني اإ�سرائيل، وهو غري هارون اأخي مو�سى .ڄ
يخت�سمون.ۆ

جمع حزب، واحلزب اجلماعة من النا�ض.ىئ
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تف�ضري اآلآيات:

يِّ الذي كانت فيه،  زب ٿ ٹ ٹ رب اأي: فلما فرغت من ِنفا�سها خرجت من املكان الَق�سِ
اأي: ملا راأوها وراأوا  وجاءت بعي�سى  اإىل قومها  اأي: وهي حاملة له 

الولد معها زبڤ ڤ ڤ ڦ ڦرب اأي: اأمًرا عظيًما.
زبڦ ڄرب اأي: يا �سبيهة هارون يف العبادة زبڄ ڄ ڄ ڃ ڃرب اأي: ما كان 
اأنك  اأبوك ياأتي الفواح�ض  اأي: ومل تكن اأمك ذات فاح�سة، واملعنى: 
من بيت طيب طاهر معروف بال�ساًلح والعبادة والتقوى فكيف �سدر هذا منك؟ وهذا تعري�ض 

منهم برميها بالفاح�سة. 
ذلك �سائمة  يومها  كانت  وقد  كلموه،  اأن  اإىل عي�سى  فاأ�سارت مرمي  اأي:  زبچ ڇرب 

�سامتة   متهكمني بها ظانني اأنها تهزاأ بهم 
اأي: كيف نكلم من هو �سغري أل يزال يف مهده.

األإجنيل،  وهــو  الكتاب  يوؤتيني  اأنــه  ق�سى  اأي:   
واأن يبعثني نبًيا، ويف كاًلمه هذا تنزيه لربه تعاىل عن الولد، واإثبات عبوديته هلل وتربئة ألأمه 

مما ن�سب اإليها من الفاح�سة.

من فوائد هذه اآلآيـات:

1ــــ اإظهار اآية من اآيات اهلل وهي نطق عي�سى  وهو ر�سيع.
2ـــ اإثبات عبودية عي�سى  هلل تعاىل.

3ـــ ن�سرة اهلل ت�ستوجب طاعته، فقد امتنعت مرمي  عن الكاًلم طاعة ألأمر ربها.
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واأمـــرين  اأي:  زبڳرب  مــكــان  اأي  يف  نــفــع  ذا  اأي:  ڳرب  گ  گ  گ  زبگ 
ا  بــارًّ وجعلني  اأي:  ںرب  ں  زب  حياتي  مـــدة  اأي: ڱرب  ڱ  ڱ  ڳ  زبڳ 
وطاعته  عبادته  عن  م�ستكرًبا  يجعلني  ومل  اأي:  ڻرب  ڻ  ڻ  ڻ  زب  بوالدتي 

وبّر والدتي فاأ�سقى بذلك.
 اأي وح�سل يل األأمان من اهلل تعاىل يوم وألدتي من اأن ينالني 

القرب  فتنة  من  موتي  عند  يل  واأماُنُه  ال�سيطان  
واأماٌن يل يوم البعث من اخلوف والفزع. 

زبے ۓ ۓ ڭ رب اأي: الذي بينت لكم �سفته واأخربتكم خربه هو عي�سى ابن مرمي 
زبڭ ڭ ۇ ۇ ۆرب اأي: يخت�سمون ويختلفون.

زبۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅرب اأي: ما ينبغي هلل اأن يكون له ولد زبۉېرب اأي: تنزيًها له 
عن ذلك زب  ې ې ېرب اأي: اأراد اأن يكون زبى ى ائ ائ ەئرب اأي: فاإمنا ياأمر به 

في�سري كما ي�ساء. 
اأي:  زب ۈئرب  وهــو يف مهده  به عي�سى قومه  كلم  هــذا مما  زب وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئرب 
زبۈئ ېئرب اأي: طريق قومي َمْن اتبعه َر�َسَد وُهــِدي، وَمْن  الذي جئتكم به عن اهلل 

خالفه �َسلَّ وَغَوى.

تف�ضري اآلآيات:

من فوائد هذه اآلآيـات:
1ــــ تنزيه اهلل تعاىل عن اأن يكون له ولد؛ ألأن ذلك �سفة نق�ض يف حقه �سبحانه، واهلل منـزه عن 

كل نق�ض وعيب. 
3ــــ بيان عظيم قدرة اهلل تعاىل يف قوله لل�سيء الذي يريده كن فيكون.
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اآثــار �ضلـوكــيــة:

اأوؤمن اأن نبي اهلل عي�سى  عبداهلل ور�سوله ولي�ض اإلًها. 	
اأحافظ على ال�ساًلة يف اأوقاتها. 	
اأََبرُّ والديَّ واأح�سن اإليهما. 	
ه اهلل تعاىل عن �سفات النق�ض. 	 اأُنزِّ

التقومي

�ض1: بنيِّ معاين الكلمات األآتية: 

 . �ض2: ا�سرح قوله تعاىل: 

 . �ض3: ا�ستخرج فائدة من قوله تعاىل: 

. �ض٤: ما املراد باليوم العظيم املذكور يف قوله تعاىل: 

تف�سري  اآلآية:

زبېئ ىئ ىئ ىئرب اأي اختلفوا يف عي�سى  فيما بينهم ف�ساروا ِفَرًقا زبی 
ی یرب وهم الذين اعتقدوا يف عي�سى  األعتقادات الباطلة زبجئ حئ مئ ىئرب 

اأي: من �سهود يوم عظيم، وهو يوم القيامة.
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تف�سري األآيات )تف�سري األآيات )٤١٤١--٥٠٥٠((
من �سورة مرميمن �سورة مرمي

الدر�س )٩(

قال اهلل تعاىل:

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

جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت

معاين الكلمات:

ق قوله بفعله.ڦ ال�سّديق: هو كثري ال�سدق، والذي ُي�سدِّ
ألأ�ستمنك.ۓۓ

زمًنا طوياًًل.ڭ
لطيًفا.ۅ
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تف�ضري اآلآيات:

تف�سري اآلآيتني:

اأي: واذكر ياحممد لقومك الذين يعبدون األأ�سنام خرب اإبراهيم 
عون اأنهم على ملته   اأي: كان  خليل الرحمن الذين هم من ذريته َويدَّ

من اأهل ال�سدق يف حديثه واأخباره ومواعيده  اأي: قد اأوحى اهلل اإليه ونباأه.
لــك  يــجــلــب  فــــاًل  اأي:   

نفًعا، وأل يدفع عنك �سرًرا.

زب ک ک ک گگ رب اأي: أل تطعه يف عبادتك هذه األأ�سنام زب گ گ ڳ ڳ 
ڳرب اأي: خمالفا م�ستكرًبا عن طاعة ربه؛ ولذا طرده واأبعده فاًل تتبعه فتكون مثله.

�سركك  على  اأي:  رب  ڻ  ڻ  ں  زب  يبك  ُي�سِ اأي:  رب  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  زب 
وع�سيانك ملا اآمرك به زب ڻ ڻ ۀ رب اأي تابًعا لل�سيطان.

زب ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈرب اأي: اإين قد اطلعت من العلم عن اهلل على 
ما مل تعلمه اأنت وأل اطلعت عليه وأل جاءك زبژ ژرب اأر�سدك زبڑ ڑ رب اأي: 

طريًقا م�ستقيًما مو�ساًًل اإىل نيل املطلوب والنجاة من املرهوب. 

من فوائد هذه اآلآيـات:
اأن الهداية والر�ساد يف اتباع املر�سلني و�سلوك طريقهم.

من فوائد هذه اآلآيتني:
التحذير من مواألة ال�سيطان؛ وذلك باتباعه وطاعته.



86

اأزاهــد  اأي:  ہ ہ ہ ھ ھھ  رب  زب  له  اإبراهيم جميًبا  اأبــو  اأي: قال  زب ہ رب 
فيها وتارك لعبادتها زبھ ے ےرب اأي: لئن مل ترجع عن مقالتك يف عيبها زبۓۓرب 

اأي: ألأرجمنك باحلجارة اأو ألأ�ستمنك زبڭ ڭۓرب اأي: زماًنا طوياًًل. 
زبڭرب اأي: قال اإبراهيم  ألأبيه زبۇ ۇۆ رب اأي: اأمان مني عليك، أل اأعاودك مبا 
تكره زبۆ ۈ ۈٴۇرب اأي: ولكن �ساأ�ساأل اهلل لك املغفرة، وهذا قبل اأن ينهاه اهلل تعاىل 

عن ذلك زبۋ ۋ ۅ ۅرب اأي: لطيًفا يجيبني اإذا دعوته.

تف�سري اآلآيتني:

األأ�ــســنــام  مــن  تــعــبــدون  مــا  واأفـــــارق  اأفــارقــكــم  اأي:  ىرب  ې  ې  ې  ې  زبۉ 
زبى ائرب اأي: واأعبد ربي وحده أل �سريك له زب ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئرب اأي: 

ع�سى اأن أل اأ�سقى بعبادتي هلل.
ابنه  لــه  وهبنا  اأي:  رب  یی  ىئ  ىئ  ىئ  زب  ېئرب  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  زب 
يف  زيـــادة  جئرب  ی  زب  ويعقوب  اإ�سحاق  مــن  زبیرب  اإ�سحاق  بــن  يعقوب  وحفيده  اإ�ــســحــاق، 

 . الكرامة ألإبراهيم
زبيئ جبرب ومن ذلك ما ب�سط اهلل لهم يف  زب مئ ىئرب اأي: ألإبراهيم واإ�سحاق ويعقوب 
عاجل الدنيا من �سعة الرزق ومن املال والولد زب حب خب مب ىبرب اأي: ثناًء ح�سًنا وذكًرا 

جمياًًل يف النا�ض زب يبرب اأي: رفيًعا. 

تف�سري اآلآيات:

من فوائد هذه اآلآيتني:
1ــــ مراعاة األبن ألأبيه برتك ما يكره، ولو كان م�سرًكا. 
2ــــ م�سروعية األإح�سان اإىل الوالدين ولو كانا م�سركني.

من فوائد هذه اآلآيات:
اأن من ترك �سيًئا هلل تعاىل عو�سه اهلل خرًيا منه.
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اآثــار �ضلـوكــيــة:
التعاون مع والدي واإخواين على اخلري. 	
اأقتدي مبنهج األأنبياء p يف احلر�ض على اخلري. 	
اأ�ساأل اأهل العلم املوثوقني يف باًلدي )هيئة كبار العلماء واأع�ساء اللجنة الدائمة للبحوث  	

العلمية واألفتاء(  عما ي�سكل علي من اأمور ديني.

التقومي

�ض1: بنيِّ معاين الكلمات األآتية: 

ح معنى قوله تعاىل: زب ژ ژ ڑ ڑرب. �ض2: و�سِّ
ح ذلك من خاًلل األآيات املف�سرة.  �ض3: من ترك �سيًئا هلل تعاىل عو�سه اهلل خرًيا منه، و�سّ

ح معنى قوله تعاىل: زب حب خب مب ىب يبرب. �ض٤: و�سِّ
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الوحدة الرابعةالوحدة الرابعة
 تف�سري �سورة طه تف�سري �سورة طه

)) ق�سة مو�سى )ق�سة مو�سى(
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تف�سري األآيات )تف�سري األآيات )١١--١٦١٦((
من �سورة طـهمن �سورة طـه

الدر�س )١٠(

قال اهلل تعاىل:

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

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

معاين الكلمات:

الرتاب الندي، واملراد به األأر�ض.ڳ
�سعلة من نار.ۋ

املطهر.ۆئ
 ا�سم الوادي املقد�ض.ۈئ

فتهلك. ڃ
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تف�ضري اآلآيات:

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

ما اأنزلناه اإأل عظة ملن يخ�سى عقاب اهلل فيتقيه باأداء فرائ�ض ربه واجتناب حمارمه.
زبڍ  ڍ   ڌ  ڌرب اأي: من اهلل الذي خلق األأر�ض زب   ڎ  ڎرب اأي: العالية 

الرفيعة. 

تف�ضري اآلآيات:

زب   ڈ     ژ  ژ  ڑرب اأي: عاًل وارتفع. 
زب    ک  ک  ک  ک  گ  گ   گرب اأي: هو مالك ذلك وُمَدِبرُه زب   گ  ڳرب اأي: من 

املوجودات زب   ڳ  ڳ  ڳرب اأي: وما حتت األأر�ض. 
زب   ڱ  ڱ    ڱرب اأي: تعلن به زب   ں  ں  ڻرب  اأي: ما اأ�سّره األإن�سان يف نف�سه فلم 
ُيْظِهْره ألأحد زبڻرب اأي: وما هو اأخفى من ال�سر: وهو ما أل يعلم األإن�سان مما هو كائن 

وملا يكن بعد.

من فوائد هذه اآلآيـات:
بيان بع�ض ِحكم اإنزال القراآن الكرمي.

من فوائد هذه اآلآيـات:
بيان �سعة ملك اهلل تعاىل، واإحاطته بكل �سيء.
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تف�سري اآلآيات:

زب ھ  ے رب يا حممد  زب ے  ۓ رب اأي: خربه وق�سته.
ۆ   زب   مكانكم   يف  اأقيموا  اأي:  رب  زبۇ  لزوجته   اأي:  رب  ۇ  ڭ   ڭ    ڭ   زبڭ    
ۆ رب اأي: اأب�سرت  زب   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ رب اأي: ب�سعلة من نار  زب   ۅ       ۅ  ۉ  

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

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

تف�سري اآلآيتني:

زب   ٱ  ٻرب اأي: ا�سطفيتك بر�ساألتي على جميع النا�ض  زب    ٻ  ٻ  ٻرب اأي: 
فا�ستمع األآن ما اأقول لك واأوحيه اإليك.

ٺ   زبٺ   بـــالـــعـــبـــادة   ــدين  ــ وحـ اأي:  ٺرب  ڀ    ڀ  ڀ    ڀ   پ   پ   پ   زب     
ٺرب اأي: لتذكرين فيها.

من فوائد هذه اآلآيـات:
1ــــ اإثبات �سفة الكاًلم هلل تعاىل - و�سفاً يليق بجاًلله وعظمته.

2ــــ وجوب رعاية الرجل ألأهل بيته كما فعل مو�سى  مع اأهله.

من فوائد هذه اآلآيتني:
وجوب اإقامة ال�ساًلة وبيان احلكمة من ذلك وهو ذكر اهلل تعاىل.
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اآثــار �ضلـوكــيــة:
اأحر�ض على األإكثار من قراءة القراآن الكرمي ألأنه �سبب الهداية وال�سعادة. 	
اأراقب اهلل تعاىل يف جميع اأعمايل. 	
اأحافظ على ال�سلوات املفرو�سة يف اأوقاتها. 	

التقومي

�ض1: بنّي معاين الكلمات األآتية: 

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

�ض2: ا�ستخرج فائدة من قوله تعاىل: زب   ڈ     ژ  ژ  ڑرب. 

�ض3: ملاذا اأمر اهلل تعاىل مو�سى  بخلع نعليه عندما كان يف الوادي املقد�ض؟ 
�ض٤: ما احلكمة من األأمر باإقامة ال�ساًلة؟ 

تف�سري اآلآيتني:

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

 زب   ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤرب اأي: مبا تعمل من خري و�سر  زب  ڦ  ڦ   ڦ  رب
ِرَفنَّك عن األإميان بال�ساعة والعمل لها  زب   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  رب اأي: أل ي�سدق بها    اأي: فاًل َي�سْ

زب     ڄ  ڃ  ڃ  رب اأي: واتبع ما ت�ستهيه نف�سه فتهلك.
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ثالًثا: ثالًثا: احلديثاحلديث



األحاديث المطلوب حفظها

يَحُة«، ُقْلَنا: ِلَمْن؟  يُن النَّ�صِ اِريِّ  اأَنَّ النَِّبّي  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »الدِّ يٍم الدَّ َعْن مََتِ

ِتِهْم«.  أخرجه مسلم ِة اْلُم�ْصِلِميَن َوَعامَّ َقاَل: »هلِِلِ َوِلِكَتاِبِه َوِلَر�ُصوِلِه َوأِِلأَِئمَّ

َيْدُخ���ُل  »أَِل  َق���اَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  ِب���يِّ  النَّ َع���ن    َم�ْص���ُعوٍد  ب���ِن  َعْب���ِداهلِِل  َع���ْن 
اإِنَّ  َرُج���ٌل:  َق���اَل  ِكْب���ٍر«،  ِم���ْن  ٍة  َذرَّ ِمْثَق���اُل  َقْلِب���ِه  ف���ي  َكاِن  َم���ْن  ���َة  الَجنَّ
ملسو هيلع هللا ىلص:  َق���اَل  َح�َص���َنًة،  َوَنْعُل���ُه  َح�َص���ًنا  َثْوُب���ُه  َيُك���وَن  اأَْن  ُيِح���بُّ  ُج���َل   الرَّ

»اإِنَّ اهلَِل َجِميٌل ُيِحبُّ الَجَماَل، الِكْبُر َبَطُر الَحقِّ َوَغْمُط النَّا�ِس«. 
أخرجه مسلم 

اأَِخيِه  َعلَى  اأََحُدُكْم  ُي�ِصيُر  »أَِل  َق����اَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيِّ  َعن    ُهَرْيَرَة  اأَِبي  َعْن   
ْيَطاَن َيْنِزُع ِفي َيِدِه َفَيَقُع ِفي ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر«.  اََلِح َفاإِنَُّه أَِل َيْدِري َلَعلَّ ال�صَّ ِبال�صِّ
متفق عليه

ال�صفحةالــدر�صالوحدةنـ�ص احلـديــث

الثانية

الثالثة

الثالثة

١٠٧

١٢٢

١١٩

الرابع 

التاسع 

الثامن



 الـوحـدة األأولى الـوحـدة األأولى
اأخالق و�سلوك رغب فيهااأخالق و�سلوك رغب فيها

األإ�سالماألإ�سالم



٩8

  الثََّقِفيِّ  اهلِِل  َعْبِد  ْبِن  �ُصْفَياَن  َعْن   
َقاَل:ُقْلُت َيا َر�ُص��وَل اهلِِل: ُقْل يِِل يِِف اأِْلإِ�ْص��������اََلِم َق��������ْوأًِل 

َك َقاَل: »ُقْل اآَمْنُت ِباهلِِل ُثّم ا�ْصَتِقْم«. )١( َحًدا َغرْْيَ ُل َعْنُه اأَ أَِل اأَ�ْصاأَ

 )١( �أخرجه م�سلم برقم: )38(.

  سفيان بن عبداهلل  �سفيان بن عبداهلل�

هو �ل�سحابي �جلليل �سفيان بن عبد �هلل �لثقفي, �أ�سلم مع وفد �لطائف, واله عمر  على �لطائف.  التعريفالتعريف
بالراويبالراوي

األ�سـِتقامـةاأل�سـِتقامـة

11  نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص �أوتي جو�مع �لكلم, حيث يتكلم بالكلمة و�جلملة �لو�حدة �لتي حتمل �ملعاين �لعظيمة �لكثرية.
22  من جو�مع �لكلم �إجابته ملسو هيلع هللا ىلص ل�سفيان �لثقفي  بقوله: » قل �آمنت باهلل ثم ��ستقم «.

33   جمعت هاتان �لكلمتان معاين �الإ�سالم و�الإميان كلها, فاأمر ملسو هيلع هللا ىلص بتجديد �الإميان بالل�سان مع مو�فقة �لقلب, 
و�أمر باال�ستقامة على �أعمال �لطاعات و�النتهاء عن جميع �ملخالفات.

من معاين احلديثمن معاين احلديث

الدر�س األأولالدر�س األأول



٩٩

�سلوكية �سلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

اأ�صلك اأِلأ�صباب التي تعني على اأِل�صتقامة والثبات على دين اهلِل تعاىل.
اأحذر من اأِلأ�صباب التي توؤدي اإىل ترك اأِل�صتقامة، واأ�صاأل اهلِل تعاىل اأن يجنبني اإياها.

اقراأ �سورة الفاتحة، ثم بيِّن العالقة بينها وبين و�سية النبي  ل�سفيان .نشاط
١

بعد درا�صتك للحديث ومعانيه، �صع تعريًفا منا�صًبا لاَل�صتقامة.

ح دأِللة احلديث على من�زلة اأِل�صتقامة.  و�صِّ

�س�س11

�س�س22

التقـويـم
التقـويـم
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١٠١

 الـوحـدة الثانية الـوحـدة الثانية
  الدأللة على الخير  الدأللة على الخير



١٠٢

  اأبو م�سعود األأن�ساري  اأبو م�سعود األأن�ساري

هو �ل�سحابي �جلليل عقبة بن عمرو بن ثعلبة �الأن�ساري, �سهد بيعة �لعقبة �لثانية مع �ل�سبعني وكان 
ا على �جتماع كلمة �مل�سلمني, كارهًا للفنت  ا, معدود يف علماء �ل�سحابة, كان حري�سً �أ�سغرهم �سنًّ

و�القتتال.
التعريفالتعريف
بالراويبالراوي

َعْن اأَِبي َم�ْصُعوٍد اأِْلأَْن�َصاِريِّ  َقاَل:َجاَء 
َفَقاَل:  َفاْحِمْلِني،  ِبي  اأُْبِدَع  اإِيِّنِّ  َفَقاَل:    النَِّبيِّ  اإِىَل   َرُجٌل 

 : ُه َعلَى َمْن َيْحِمُلُه، َفَقاَل َر�ُصوُل اهلِل َما ِعْنِدي، َفَقاَل َرُجٌل: َيا َر�ُصوَل اهلِِل اأََنا اأَُدلُّ
»َمْن َدلَّ َعلَى َخرْْيٍ َفلَُه ِمْثُل اأَْجِر َفاِعِلِه«. )١(

)١( �أخرجه م�سلم برقم: )١893(.

 الدأللة على اخلري الدأللة على اخلري

الدر�س الثاينالدر�س الثاين
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معناهاالكلمة
مر�ست ر�حلتي فاأ�سبحت غري �ساحلة للركوب.اأبدع بي

�أعطني ما �أركب عليه.فاحملني

يعطيه ما يركب عليه.على من يحمله

ي�سمل �لداللة على خريي �لدنيا و �الآخرة.خرْي

11   �أبو�ب �خلري كثرية, وو�سائل حت�سيل �الأجر عديدة, ومن �أعظمها: تعليم �لعلم, و�لداللة على �خلري. 

22  من دل على �خلري كان له مثل �أجر فاعله, ومن دعا �إىل هدى كان له مثل �أجر من عمل به �إىل يوم �لقيامة.

م يف �لداللة �إىل �خلري هم �الأهل, و�الأقارب, ومن له حق عليك. 33  �أول من ُيَقدَّ

٤٤  من �سفات معلم �خلري و�لد�عي �إليه: �حلكمة, و�لرحمة, و�لرفق.

من معاين احلديثمن معاين احلديث

الدعوة اإلى الخير من اأ�سباب ن�سر المحبة و األألفة في المجتمع.نشاط
اكتب مع مجموعتك كيف يتحقق ذلك. ١

�سلوكية �سلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

اأَْحِر�ُس على الدأِللة على طرق اخلرْي.

اأنقل ما تعلمته من العلم النافع واخُللق احل�صن اإىل اأهلي واأقاربي واأ�صدقائي.
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�س�س11  ا�صتنبط ثاَلث فوائد مل يرد ذكرها يِف اإر�صادات احلديث.

�س�س22  من خاَلل تعلمك للعلوم واملعارف ما هو الِعلم الذي ترغب يِف دأِللة زماَلئك واأ�صرتك اإليه.

التقـويـم
التقـويـم
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ْرَداِء  َقاَل: َقاَل َر�ُصوُل اهلِِل ملسو هيلع هللا ىلص:   َعْن اأَِبي الدَّ

َقاُلوا:  َدَقِة«  َوال�صَّ اََلِة  َوال�صَّ َياِم  ال�صِّ َدَرَجِة  ِمْن  َل  ِباأَْف�صَ ُكْم  اأُْخرِِبُ »اأَأَِل 
اِلَقُة«.)1( ، وَف�َصاُد َذاِت اْلَبنْيِ احْلَ اََلُح َذاِت اْلَبنْيِ َبلَى، َقاَل: »اإ�صَ

)١( �أخرجه �أبو د�ود برقم:)49١9(.

  اأبو الدرداء  اأبو الدرداء

  هو �ل�سحابي �جلليل عومير بن مالك �خلزرجي, �الأن�ساري, �أ�سلم  يوم بدر, من �أفا�سل �ل�سحابة
وفقهائهم وحكمائهم, �سيد �لقر�ء يف دم�سق.

التعريفالتعريف
بالراويبالراوي

األإ�سالح بني النا�ساألإ�سالح بني النا�س

الدر�س الثالثالدر�س الثالث

معناهاالكلمة

�ملر�د �لنافلة من هذه �لعباد�ت.درجة ال�صيام وال�صاَلة وال�صدقة

ذات البني 
حال �لعالقة بينكم �سو�ء كانت مودة �أو خالًفا, وتاأتي مبعنى 

�لقر�بة و�لن�سب.

احلالقة
�خل�سلة �لتي تف�سد �لدين, فكاأنها حتلق �لدين لعظمها عند 

�هلل تعاىل.
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11   �الإ�سالم دين يحر�ص على �الجتماع و�الئتالف, وينبذ �لُفْرقة و�خلالف.

22   �سرع �الإ�سالم �أمورً� تقوي عالقة �مل�سلمني ببع�سهم, مثل: �لت�سامح و�لبدء بال�سالم.

33   حينما حتدث �لقطيعة و�خلالف بني م�سلَمني �أو جماعتني من �مل�سلمني؛ فاإن �ل�سعي لالإ�سالح بينهما يعد من 

�أعظم �لعباد�ت و�أََجلِّ �لُقُربات.
٤٤   �مل�ســلم يحـذر من �أ�ســباب �لقطـيعة وف�ساد ذ�ت �لبني مثل: �سـوء �لظن, و�لتج�س�ص.

من معاين احلديثمن معاين احلديث

�سلوكية �سلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

اأَْحَت�ِصُب اأِلأجر يِف اأِلإ�صاَلح بني املتخا�صمني من زماَلئي واأقاربي.

اأَْبَتِعُد عن كل ما يوؤدي اإىل القطيعة واأِلختاَلف وف�صاد ذات البني.

العمل ذو النفع املتعدي اأف�صل من العم�����ل ذي النفع اخل�����ا�س، بني ما يدل على ذلك من ح���ديث 
. اأب���ي الدرداء

ما ال�صرر املرتتب على القطيعة وف�صاد ذات البني يِف الدنيا واأِلآخرة.

�س�س11

�س�س22

التقـويـم
التقـويـم

اكتب مع مجموعتك: عن �سبب كون اإ�سالح ذات البين اأف�سل من نوافل نشاط
ال�سالة وال�سدقة وال�سيام؟ ١
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  متيم الداري  متيم الداري

هو �ل�سحابي �جلليل �أبو رقية متيم بن �أو�ص �لد�ري, و�سفه عمر بن �خلطاب  باأنه: خري �أهل �ملدينة, 
وكان عابدً�, تاليًا لكتاب �هلل. التعريفالتعريف

بالراويبالراوي

يُن  َقاَل: »الدِّ ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبّي   اأَنَّ    اِريِّ  يٍم الدَّ َعْن مََتِ
ِة  يَحُة«، ُقْلَنا: ِلَمْن؟ َقاَل: »هلِِلِ َوِلِكَتاِبِه َوِلَر�ُصوِلِه َوأِِلأَِئمَّ النَّ�صِ

ِتِهْم«.)1( اْلُم�ْصِلِميَن َوَعامَّ

)١( �أخرجه م�سلم برقم: ) 674 (.

 الن�سيحــة الن�سيحــة

الدر�س الرابعالدر�س الرابع

معناهاالكلمة

عماد �لدين �لن�سيحة.الدين الن�صيحة

�سد �لغ�ص, وهي كلمة جامعة ت�سمل كل نفع و�سالح.الن�صيحة
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�لكمال,  ب�سفات  ِفه  َوَو�سْ عنه,  �ل�سريك  ونفي  به, وحمبته,  �الإميان  منها:  �أمور,  بعدة  تكون  11   �لن�سيحة هلل 

وتنـزيهه عن �لنقائ�ص.
22   �إذ� ن�سحت هلل , فاإن �لفائدة تعود �إليك, فاهلل غني عن خلقه.

33   كتاب �هلل هو �لقر�آن �لكرمي, و�لن�سيحة للقر�آن تكـون باالإميان به, وحمبته, وتعظيمه, وتالوته حق تالوته.

٤٤   �لن�سيحـة للر�سـول  ملسو هيلع هللا ىلص تكـون باالإميان به, وحمـبته, وطـاعـته يف �أمـره ونهــيه, وت�سديقه فيما �أخرب به.

٥٥   �لن�سيحة لويل �الأمر تكون بطاعتِه وعدم �خلروج عليِه وتنفيذ �أو�مره باأمانة و�خال�ص.

٦٦   �لن�سيـحة لعامـة �مل�سلميــن تكون بال�سفقة عليهم, وحب �خلري لهم, وكـف �الأذى عنهم, وترك غ�سهـم وح�سـدهـم.

حدد مع مجموعتك: العالقة بين الن�سيحة والمحبة.نشاط
١

من معاين احلديثمن معاين احلديث

�سلوكية �سلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

ُق الن�صيحة يِف اإميايِّن باهلِل وكتابه ور�صوله ملسو هيلع هللا ىلص. اأَُحقِّ

حقه  اهلِل-  -يحفظه  ال�صعودية  العربية  اململكة  ملك  ال�صريفني  احلرمني  خادم  اأِلأمر  لويِل  اأحفظ 

ال�صرعي يِف ال�صمع والطاعة وعدم اخلروج عليه.
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�س�س11  ما املراد بالن�صيحة؟

�س�س22       اخرت اأِلإجابة ال�صحيحة فيما ياأتي:   

            تعد الن�صيحة عماًَل من اأعمال:
2- الل�صان 1- القلب  

٤- القلب والل�صان واجلوارح 3- اجلوارح  

�س�س٣٣  كيف تكون الن�صيحة هلِل تعاىل ولكتابه ولر�صوله ملسو هيلع هللا ىلص؟

التقـويـم
التقـويـم
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قال:    ْدِريِّ  اخْلُ �َصِعيٍد  اأَِبي  َعْن   
َراأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا  َيُقوُل: »َمْن  �َصِمْعُت َر�ُصوَل اهلِِل  

ُه ِبَيِدِه َفاإِْن مَلْ َي�ْصَتِطْع َفِبِل�َصاِنِه َفاإِْن مَلْ َي�ْصَتِطْع َفِبَقْلِبِه  ْ َفْلُيَغرْيِّ
َعُف اأِْلإِمَياِن«)1(. َوَذِلَك اأَ�صْ

)١( �أخرجه م�سلم برقم: )49(.

  اأبو �سعيد اخلدري  اأبو �سعيد اخلدري

, حفظ عن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص �سننًا  هو �ل�سحابي �جلليل �سعد بن مالك بن �سنان �خلزرجي �الأن�ساري 
ا, وكان من جنباء �ل�سحابة. كثرية وعلًما جمًّ التعريفالتعريف

بالراويبالراوي

ن�سـُر اخلـرين�سـُر اخلـري

�أولت �حلكومة �لر�سيدة �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر �أهمية تتحقق معها �أهد�فه, من خالل تكليفها جلهات 
خمت�سة تتوىل هذ� �الأمر بطرق تتفق مع مقا�سدِه �ل�سرعية, وهي �جلهات �لر�سمية �ملخولة باالإنكار و�لتغيري. 

اإ�ســاءة

الدر�س اخلام�سالدر�س اخلام�س

معناهاالكلمة

��سم جامع لكل ما عرف من طاعة �هلل و�لتقّرب �إليه و�الإح�سان �إىل �لنا�ص.املعروف

 كل ما قبحه �ل�سرع وحرمه وكرهه.املنك����ر



١١١ )١( �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر, الأبي بكر �خلالل, �ص٢4.

من معاين احلديثمن معاين احلديث

11   لالأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر مر�تب ودرجات, �أعالها �لتغيري باليد, ثم �الإنكار بالل�سان )وهما للجهة 

�ملخت�سة �مل�سوؤولة عن ذلك(, ثم �الإنكار بالقلب. 
22  �الإنكار بالقلب, يكون بكر�هية �ملنكر ومفارقته, وال يعذر فيه �أحد.

33   �جلهات �ملعنية منوط بها �تخاذ �ل�سكل �ملنا�سب الإز�لة �ملنكر بالطرق �لنظامية و�لقانونية م�ستخدمة يف ذلك 

�حلكمة و�لقر�ر�ت �ملدرو�سة.
٤٤   يـتعيــن �لرفــق يف �الإنكــار, قـال �سفيان �لثـوري رحمه �هلل: )ال ياأمر باملعروف وينهى عن �ملنكر �إال من كان فيه 

خ�سال ثالث: رفيق مبا ياأمر, رفيق مبا ينهى, عدل مبا ياأمر, عدل مبا ينهى, عامل مبا ياأمر, عامل مبا ينهى()١(.

اكتب عن نتائج األأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.نشاط
١

�سلوكية �سلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

اأَْحِر�ُس على ن�صر اخلرْي باحلكمة واملوعظة احل�صنة.
اأقدم الن�صيحة أِلأهلي باحلكمة واللني.
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اذكر تعريًفا خمت�صًرا لكل من: املعروف - املنكر.

من امل�صوؤول عن اأِلإنكار باليد والل�صان؟
�س�س11

�س�س22

التقـويـم
التقـويـم
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 الـوحـدة الثالثة الـوحـدة الثالثة
اأخالق و�سلوكيات نهىاأخالق و�سلوكيات نهى

األإ�سالم عنهااألإ�سالم عنها
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معناهاالكلمة

رد و�الإبعاد عن رحمة �هلل تعاىل.لعن �للَّعن: هو �لطَّ

الدر�س ال�ساد�سالدر�س ال�ساد�س

اأحكام الت�سبهاأحكام الت�سبه

)١(  �أخرجه �لبخاري: برقم: )5885(. 
)٢( �أخرجه �لبخاري: برقم: )١43(.

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

, �بن عم ر�سول �هلل  َحرْبُ  هو �ل�سحابي �جلليل عبد�هلل بن �لعبا�ص بن عبد�ملطلب �لقر�سي 
: »�للهم علمه �لتاأويل وفقهه يف  �الأمة وترجمان �لقر�آن, دعا له �لنبي  باحلكمة مرتني قال

�لدين«)٢(.

التعريفالتعريف
بالراويبالراوي

َلَعَن  َقاَل:  َعبَّا�ٍس   اْبِن  َعن 
ِبالنِّ�َصاِء  َجاِل  الرِّ ِمن  الُمَت�َصبِِّهيَن  اهلِِل   َر�ُصوُل 

َجاِل.)1(  َوالُمَت�َصبَِّهاِت ِمن النِّ�َصاِء ِبالرِّ
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11   يحرم ت�سبه �لرجل باملر�أة يف لبا�سها �خلا�ص بها, �أو يف �سفاتها مثل: تقليد �سوتها.

22   يحرم على �ملر�أة �أن تت�سبه بالرجل يف لبا�سه �خلا�ص به.

33   للت�سبه بالن�ساء نتائج �سيئة على �لرجل حيث يعتاد �الأنوثة بخالف ما خلقه �هلل عليه من �لقوة و�لرجولة.

٤٤   �ملر�أة �إذ� �عتادت �أن تت�سبه بالرجل يف �مللب�ص؛ تركت ما ُفطرت عليه من �الأنوثة و�لعطف و�حلنان.

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�ساداتهواإر�ساداته

�سلوكية �سلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

  اأجتنب الت�صبه املحرم، واأعتز ب�صخ�صيتي التي اختارها اهلِل عّز وجّل يِّل.

التقـويـم
التقـويـم

�س�س11   دل احلديث على اأن ت�صبه الرجال بالن�صاء، وت�صبه الن�صاء بالرجال من كبائر الذنوب، بنيِّ وجه 

الدأِللة.

�س�س22  علل:

- اأِلإفراط واملبالغة يِف النعومة أِل تتنا�صب مع الرجل.
- اخل�صونة وال�صدة أِل تتنا�صب مع املراأة.
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الدر�س ال�سابعالدر�س ال�سابع

اخُلْدِريِّ  َعن  �َصِعيٍد  اأَِبي  َعْن   
َيا َر�ُصوَل اهلِِل  َقاُلوا:  ُرَقاِت،  اُكْم َواجُلُلو�َس يِِف الطُّ »اإِيَّ النَِّبيِّ  َقاَل: 

املَْجِل�َس  اإِأِلَّ  اأََبْيُتْم  َفاإَِذا   : َر�ُصوُل اهلِل  َقاَل  ِفيَها،  ُث  َنَتَحدَّ اِل�ِصَنا  ُبدٌّ ِمْن جََمَ َلَنا  َما 
اََلِم،  ال�صَّ َوَردُّ  اأِلأََذى،  َوَكفُّ  الَب�َصِر،  َغ�سُّ  َقاَل:  ُه؟  َحقُّ َوَما  َقاُلوا:  ُه،  َحقَّ ِريَق  الّطَّ َفاأَْعُطوا 

َواأِلأَْمُر ِباملَْعُروِف َوالنَّْهُي َعن املُْنَكِر«)1(.

حقوق الطريقحقوق الطريق

)١( متفق عليه.

معناهاالكلمة
�حذرو� من �جللو�ص يف �لطرقات.�إياكم و�جللو�ص يف �لطرقات

ال ن�ستغني عن �جللو�ص فيها.ما لنا بد من جمال�سنا
كفه عن �لنظر �إىل كل �سيء حرمه �هلل.غ�ص �لب�سر

منعه.كف �الأذى



١١٧

11 حر�ص حبيبنا حممد  على بيان كل خري يحتاجه �مل�سلم, وحّذر من كل �سر قد ي�سره.

22  من �الأمور �لتي حذر منها �لنبي  �جللو�ص يف �لطرقات, وذلك ملا يرتتب على �جللو�ص فيها من �أ�سر�ر على 

ة. �جلال�ص, و�ملارَّ
33 وي�سمل هذ� �لتحذير: �لتجمع و�لتجمهر يف �لطرقات بال حاجة, و�للعب يف �لطرقات.

, ومنها:  ٤٤ ي�سرتط الإباحة �جللو�ص يف �لطريق �أن يلتزم باآد�به �لتي بيَّنها �لنبي 

�إىل �لن�ساء غري  �أو �لنظر  �إىل ما نهينا عنه, مثل �لنظر د�خل �لبيوت,  ٥٥  غ�ص �لب�سر يعني حفظه عن �لنظر 

�ملحارم �أو ماال يرغب �لنا�ص يف �أن يطلع عليه �أحد ونحو ذلك.
٦٦ يدخل يف كف �الأذى �جتناب �لغيبة, وعدم �حتقار �ملارة, وعدم ت�سييق �لطريق. 

�أثناء �جللو�ص يف �لطرقات غري ما ذكر يف �حلديث: �إح�سان �لكالم, و�إعانة �ملحتاج,  ٧٧  ومن �الآد�ب �مل�سروعة 

وداللة �ل�سال عن �لطريق.

من اآداب الطريق

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

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�ساداتهواإر�ساداته

��ستنبط مع زمالئك داللة �حلديث على �أن من �ل�سنة �أن ي�سلم �ملا�سي على �جلال�ص, بنيِّ داللة نشاط
�حلديث على ذلك؟

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



١١8

�سلوكية �سلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

   اأحر�س على اجتناب اجللو�س يِف الطرقات اإأِل حلاجة.
   اأعطي الطريق حقه واأتاأدب باآدابه عند اجللو�س يِف الطريق.

التقـويـم
التقـويـم

ح ذلك. �س�س11   دل احلديث على اأن الدين اأِلإ�صاَلمي يوازن بني حق الفرد وحق املجتمع، و�صِّ

�س�س22  علِّل ملا ياأتي: حذر النبي  من اجللو�س يِف الطريق.

�س�س٣٣  حتدث عن اآداب اأخرى مل ترد يِف ن�ّس احلديث، مما رغب فيه اأِلإ�صاَلم يِف ن�صو�س اأُخرى.



١١٩

الدر�س الثامنالدر�س الثامن

اأبو هريرة الدو�سياأبو هريرة الدو�سي   

: كنــت �أرعى غنم  هــو �ل�سحابــي �جلليــل عبد �لرحمن بن �سخر �لدو�ســي, يكنــى باأبي هريرة, يقول 
�أهلــي, وكانــت يل هــرة �سغــرية فكنت �أ�سعها بالليل يف �ســجرة و�إذ� كان �لنهار ذهبت بهــا معي فلعبت بها, 

فكنوين �أبا هريرة)٢( .

)١( متفق عليه. 
)٢( �أخرجه �لرتمذي برقم: ) 3840(.

حمل ال�سالححمل ال�سالح

معناهاالكلمة

يغري بينهما حتى ي�سرب �أحدهما �الآخر ويوقع �ل�سرب بال�سالح.ينزع يف يده

َق����اَل:  اأَِبي ُهَرْيَرَة  َعن النَِّبيِّ    َعْن 
َلَعلَّ  َيْدِري  أَِل  َفاإِنَُّه  اََلِح  ِبال�صِّ اأَِخيِه  َعلَى  اأََحُدُكْم  ُي�ِصرُْي  »أَِل 

ْيَطاَن َيْنِزُع يِِف َيِدِه َفَيَقُع يِِف ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر«)1(. ال�صَّ

التعريفالتعريف
بالراويبالراوي



١٢٠

11   حرمة �لدماء عند �هلل عظيمة, و�لتهاون بها خطري, وقد حذر �الإ�سالم من �أ�سباب �لفتنة و�إر�قة �لدماء بني 

�لنا�ص, و�سد كل طريق يوؤدي �إليها.
�أكان ذلك عن طريق  �لنا�ص, �سو�ء  �إىل  به  و�الإ�سارة  �ل�سالح,  �لدماء, حمل  و�إر�قة  للقتل  �ملوؤدية  22   من �لطرق 

�لق�سد �أم عن طريق �لهزل.
33   �إذ� كان �لنهي من�سرًفا �إىل جمرد �الإ�سارة بال�سالح و�أن ذلك �سبب لدخول �لنار, فكيف مبن ي�ستبيح �لدماء 

ويقتل �الأبرياء ويروع �الآمنني ويف�سد يف �الأر�ص؟ فذلك �سر عظيم, وذنب كبري؛ و�ساحبه على خطر عظيم.
٤٤   �لعاقل يبتعد عن �سهر �ل�سالح ورفعه يف وجه �أي �أحد من �لنا�ص.   

٥٥   يدخل يف �لنهي �ملز�ح بال�سيار�ت و�لتالعب بها �أمام �الآخرين و�إطالق �لذخرية يف �الأعر��ص؛ ملا يورثه ذلك من 

قتل �الأنف�ص, و�إحد�ث �الإعاقات, وترويع �الآمنني.

 �ربط بني حديث �أبي هريرة  �ل�سابق, وبني قوله تعاىل: چ   نشاط

  چ )١(.

)١( �سورة �الإ�سر�ء �الآية: 53.

�سلوكية �سلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

  اأجتنب رفع ال�صاَلح يِف اجلد والهزل.
  اأحذر من كيد ال�صيطان وخطواته.

  اأجتنب اأي مزاح يِف اأي اآلة وأِل اأ�صتهني يِف ذلك.

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�ساداتهواإر�ساداته



١٢١

التقـويـم
التقـويـم

�س�س11  بنيِّ دأِللة احلديث على حر�س اأِلإ�صاَلم على زرع املودة واملحبة بني امل�صلمني.

�س�س22  عّلل: حترم اإ�صارة ال�صاَلح اإىل النا�س يِف حال الهزل.

�س�س٣٣  من اأي اأنواع الذنوب اأِلإ�صارة بال�صاَلح اإىل النا�س؟



١٢٢

عبد اهلل بن م�سعود  عبد اهلل بن م�سعود  
: »من �أحب �أن  هو �ل�سحابي �جلليل عبد�هلل بن م�سعود �لهذيل,  كان ح�سن �ل�سوت بالقر�آن قال 

ا كما �أُنزل فليقر�أ قر�ءة �بن �أم عبد« )3(. يقر�أ �لقر�آن َغ�سًّ

�سلمة بن األأكوع  �سلمة بن األأكوع  

مبايعة  على  حر�سو�  �لذين  �ل�سحابة  �أحد  �الأ�سلمي,  �الأكوع  بن  عمرو  بن  �سلمة  �جلليل  �ل�سحابي   هو 
. �لنبي 

الدر�س التا�سعالدر�س التا�سع

َعن  َم�ْصُعوٍد   بِن  َعْبِداهلِِل  َعْن 
ٍة ِمْن  النَِّبيِّ    َقاَل: »أَِل َيْدُخُل اجَلنََّة َمْن َكاِن يِف َقْلِبِه ِمْثَقاُل َذرَّ

 : ُجَل ُيِحبُّ اأَْن َيُكوَن َثْوُبُه َح�َصًنا َوَنْعُلُه َح�َصَنًة، َقاَل  «، َقاَل َرُجٌل: اإِنَّ الرَّ  ِكرِْبٍ
»اإِنَّ اهلَِل َجِميٌل ُيِحبُّ اجَلَماَل، الِكرِْبُ َبَطُر احَلقِّ َوَغْمُط النَّا�ِس« )1(.

»ُكْل   : َفَقاَل  ِب�ِصَماِلِه  اهلِِل   َر�ُصوِل  ِعْنَد  اأََكَل  َرُجاًَل  اأَنَّ  اأِلأَْكَوِع   ْبِن  �َصلََمَة  َعْن 
، َقاَل: َفَما َرَفَعَها اإِىَل ِفيِه)2(. ِبَيِميِنَك«، َقاَل: أَِل اأَ�ْصَتِطيُع، َقاَل: »أَِل ا�ْصَتَطْعَت« َما َمَنَعُه اإِأِلَّ الِكرِْبُ

التحذير من الِكرْبالتحذير من الِكرْب

)٢( �أخرجه م�سلم برقم: )٢0٢١(. )١( �أخرجه م�سلم برقم: )9١(.  
)3( �أخرجه �أحمد: ١/7.

التعريفالتعريف
بالراويبالراوي

التعريفالتعريف
بالراويبالراوي
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معناهاالكلمة

وزن منلة.مثقال ذرة

عدم قبول �حلق.بطر �حلق

�ال�ستهانة بهم و�حتقارهم.غمط �لنا�ص

11    �مللك و�لعظمة و�جلربوت و�لكمال هلل وحده ال �سريك له, فال يجوز الأحد من خلق �هلل �أن يتكرب على عباد �هلل 

ويتعاىل عليهم, وهو مثلهم عبد �سعيف.
22    �لكرب من كبائر �لذنوب.

33   �لتكرب و�لتعايل له عدة �أمثلة, منها: 

عينه  ينظر من طرف  �لذي  ومثل   ,� ً تكربُّ ب�سماله  وي�سرب  ياأكل  �لذي  مثل  و�الأفعال:  �ل�سلوك  ⚫    �لتكرب يف 
لالآخرين حمتقرً� لهم, ومثل من مي�سي ِبَزْهٍو وتعاٍل.

⚫  �لتكرب يف �للبا�ص و�لزينة: مثل من يلب�ص ثيابًا غالية �لثمن وغري ماألوفة؛ ليتفاخر بها. 
⚫  �لتكرب يف �حلديث: مثل من يتحدث عن بع�ص �أعماله متفاخًر� بها.

٤٤     من �أمثلة �لتكرب كذلك: �الإ�سر�ر على �خلطاأ, وعدم قبول �لن�سيحة, و�حتقار �لنا�ص الأجل مهنهم, �أو م�ستو�هم 

�ملعي�سي, �أو �نتمائهم لبالد, �أو قبيلة معينة, ونحو ذلك.   
٥٥    لي�ص من �لكرب �لظهور باملظهر �حل�سن و�لتجمل, بل ��ستعمال �لزينة �إن كان الإظهار نعمة �هلل فهو م�ستحب, 

ما مل يوؤثر على نف�ص �ساحبه باحتقار من هو �أقل منه, �أو �لفخر و�الإعجاب بحاله.

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�ساداتهواإر�ساداته



١٢4

�سلوكية �سلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

  اأتوا�صع للنا�س وأِل اأتكرِب عليهم.
  اآكل بيميني واأجتنب اأِلأكل بال�صمال.

  اأتراجع عن اخلطاأ اإذا تبني يِل ال�صواب.

التقـويـم
التقـويـم

�س�س11  ملاذا نهى النبي  عن اأِلأكل بال�صمال؟

�س�س22  اذكر اأربعة من اأمثلة الكرِب.

ح ذلك. �س�س٣٣  هل اللبا�س احل�صن واملركب احل�صن يعدان من التكرِب؟ و�صِّ



رابًعا: الِفْقهرابًعا: الِفْقه





 األْيَمــاُن األْيَمــاُن

الوحدة األأوىلالوحدة األأوىل
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         تعريف اليمين           تعريف اليمين  

اليمني في اللغة: احللف، سمي مييًنا ألن العرب كانوا إذا حلف بعضهم لبعض أخذ كل واحد 
بيمني صاحبه.

واليمني شرًعا: توكيد شيء بذكر اسم من أسماء اهلل تعالى أو صفة من صفاته؛ عقب حرف من 
حروف الَقَسم الثالثة، وحروف القسم هي: الواو، والتاء، والباء.

في  ويدخل  اليمني،  شأن  لعظم  وذلك   ،)1(  { فقال:{ اليمني  بحفظ  تعالى  اهلل  أمر 
حفظها أمور عديدة هي:

ُب احللف بغير اهلل. 1 احللف بأسماء اهلل وصفاته، وجتنُّ

ُب اإلكثار منها. ٢ اإلقالل من األميان، وجتنُّ

ُب احللف باهلل تعالى كذبًا. ٣ الصدق في اليمني، وجتنُّ

ُب احِلْنث فيها إال إذا كان احلنث خيًرا من االستمرار فيها. ٤ الِبر باليمني، وجتنُّ

٥  ترك احللف على اآلخرين في صغائر األمور، أو إحراجهم باحللف عليهم في أمور ال   

مصلحة فيها.
٦ اجتناب ما في حكم اليمني من حترمي احلالل أو احللف بالطالق.

)1( �سورة المائدة اآلآية 89.

اأَلْيمـاُناأَلْيمـاُن
الدر�س األأولالدر�س األأول

حـفـظ اليمين حـفـظ اليمين 
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النوع األول: األميان اجلائزة، وهي قسمان:

 
شــيء؛  عليها  يترتب  ال 

لقوله تعالى: {
)2 ( .{

تنقسم إلى قسمني:
قصد  غير  من  اللسان  على  يجري  أ.ما 
اليمني، مثل: ِإي واهلل، وبلى واهلل، وال واهلل.

يتبني  ثم  وجه،  على  األمر  يظن  يحلف  ب. 
على خالف ذلك.

اليمني٢
ْغو  اللَّ

جائزة، وإذا َحِنـــَث فيــها 
-وسيأتي تعريف احلنث- وجـبت 

علـيه الكـــفارة؛ لقـــوله تعالى:
)1(.{ } 

 
احللف ِباْسٍم من أسماء اهلل 

أمًرا  قاصًدا  أو صفة من صفاته،  تعالى 
والذي  كذا،  أفعل  ال  واهلل  مثل:  مستقباًل، 
أن  ــاهلل  ب أقــســم  كـــذا،  ألفعلن  بــيــده  نفسي 

تتعشى عندي الليلة.

اليمني 1
املنعقدة

الِقْسُم

)2( �سورة المائدة اآلآية 89. )1( �سورة المائدة اآلآية 89.  

حكمه توضيحه

   أ. اذكر أمثلة على اليمني بأسماء اهلل تعالى:

............................. -٣ 1- واهلل.   ٢- .............................   

ب. اذكر أمثلة على اليمني بصفة من صفات اهلل تعالى:

............................. -٣ 1- ورحمة اهلل.  ٢- .............................   

اأنواع اليميناأنواع اليمين
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سس11 قال  اهلل تعالى: { ىئ   ی} حفظ األيمان يتضمن أمورًا عديدة؛ فما هي؟

سس22       مثل عن اليمين الجائزة، واليمين المحرمة.

)1( اأخرجه البخاري برقم )٦8٧٠(.
)2( متفق عليه.

النوع الثاني: األميان احملرمة، وهي قسمان: 

 
حرام، وهي شرك أصغر، 

وال كفارة فيها؛ ألنها غير منعقدة، بل 
يجب فيها التوبة الصادقة.

عن عبد اهلِل بن ُعَمَر  َأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
ِلُفوا ِبآَباِئُكْم، من كان  »أال ِإنَّ اهلَل َيْنَهاُكْم َأْن حََتْ

َحاِلًفا َفْلَيْحِلْف ِباهلِل أو ِلَيْصُمْت«.)2(

 

أو  بالكعبة  أو  ملسو هيلع هللا ىلص،  بالنبي  كاحللف 
باآلباء، أو باألولياء، وغير ذلك.   

اليمني٢
 بغير اهلل

حرام، 
وهي من كبائر الذنوب وال كفارة 

فيها؛ألن إثمها عظيم، ويجب فيها التوبة 
الصادقة، عن عبداهلِل بن َعْمرو  أن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اْلَكَباِئُر: اإلْشَراُك ِباهلِل، َوُعُقوُق 

ْفِس، َواْلَيِمنُي اْلَغُموُس«.)1( اْلَواِلَدْيِن، َوَقْتُل النَّ

 
على  تعالى  باهلل  احللف 

واهلل  مثل:  عاِمًدا،  كاذبًا  ماٍض  أمر 
لم أفعل كذا، وهو كاذب، واهلل إن هذا 

الشيء لفالن، وهو كاذب.

الِقْسُم

اليمني 1
الَغُموس

حكمه
توضيحه
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الِحْنُث  الِحْنُث    

املراد باحِلْنُث: مخالفة اليمني، وذلك بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله.

مثِّل للحنث في اليمني:
املثال األول: فعل ما حلف على تركه:  

1- قال شخص: واهلل ال أركب السيارة، ثم ركبها.
  .................................................................................................-2

املثال الثاني: ترك ما حلف على فعله:    
1- قال شخص: واهلل ال أذهب معك إلى السوق، ثم يذهب معه.

.................................................................................................-2
  

الِحْنُث في اليمينالِحْنُث في اليمين
الدر�س الثاينالدر�س الثاين
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             حكم الِحْنِث في اليمين              حكم الِحْنِث في اليمين 

يختلف حكم احلنث في اليمني باختالف اليمني التي حلفها، وفيما يأتي بيان ذلك:

مثالهاحلالةحكم احلنث

 إذا حلف على ترك ِحْنٌث واجب1
واجب، أو فعل محرم.

 واهلل ال أصلي في املسجد.
..............................................

 إذا حلف على ترك ِحْنٌث مستحب٢
مستحب أو فعل مكروه.

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

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

إذا حلف على فعل ِحْنٌث محرم٣
واجب أو ترك محرم.

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

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

ِحْنٌث مكروه٤
 إذا حلف على فعل 

مستحب
أو ترك مكروه.

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

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

 إذا حلف على فعل مباح ِحْنٌث مباح٥
أو تركه.

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

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

               كفـارة اليمين             كفـارة اليمين

من حلف مييًنا منعقدة وهو بالغ عاقل، ثم حِنَث فيها وهو مختار ذاكر ليمينه وجبت عليه الكفارة.
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{ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   بـقــوله:  تعــالى  بينــها اهلل  قـد  الكفارة  وهذه 
ى ى   ې   ې    ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ٴۇۋ    ۈ    ۈ  

  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ         ېئ  ېئ  ىئىئ })1(.

نستفيد من هذه اآلية الكرمية أن كفارة اليمني: اختيار فعل واحد من ثالثة أمور:
.............................................................. -1  
.............................................................. -2  
.............................................................. -3  

ومن لم يجد شيًئا مما سبق فإنه: .........................، وال يلزم أن تكون هذه األيام متتابعة.
ويجوز أن يكفر عن ميينه قبل أن يحنث فيها حلديث َعْبِد الرحمن بن َسُمَرَة  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال 

ْر عن َيِميِنَك، َوْأِت الذي هو َخْيٌر« )2(.  له: » وإذا َحَلْفَت على َيِميٍن َفَرَأْيَت َغْيَرَها َخْيًرا منها َفَكفِّ

مقدار اآلإطعام: ن�سف �ساع من قوت البلد )اأي ما يعادل كيلو ون�ص(. ومعنى قوله تعالى: { وئ  وئ  ۇئ} لفقره. )1( �سورة المائدة اآية 89.   
)2( رواه م�سلم برقم )1٦52(. 

                اأهم اأحكام اليمين                اأهم اأحكام اليمين

123
فعٍل  على  اليمني  كــرر  من 
فال  فيه؛  حِنث  ثــم  واحــد 
ــارة  كــف إال  عــلــيــه  ــجــب  ي
واحــدة، كما لو قال: واهلل 
ال أذهب معك، ومن الغد 
قال: واهلل ال أذهب معك، 
ثم ذهب معه؛ فليس عليه 

إال كفارة واحدة.

مـــن حــلــف عــلــى شخص 
يكن  ولم  شيًئا؛  يفعل  أن 
إثــم، فيستحب  ذلــك  فــي 
للمحلوف عليه  إبرار قَسم 
عليه  حلف  كمن  أخــيــه؛ 
أعطيته،  يقبل  أن  صاحبه 

فيستحب إبرار قسمه.

مـــن حــلــف عــلــى شخص 
يفعل،  ولم  شيًئا  يفعل  أن 
وجــــب عــلــى احلـــالـــف أن 
يــكــفــر عـــن ميــيــنــه؛ كمن 
حــلــف عــلــى صــاحــبــه أن 
يقبل أعطيته، فلم يقبلها، 

لزم احلالف كفارة ميني.
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            األ�ستثناُء في اليمين            األ�ستثناُء في اليمين

املراُد باالْسِتْثَناِء في اَليمنِي: تعليُق الَيمنِي مبشيئِة اهلل تعالى.
مثال ذلك:

  واهلل ال أشتري هذا البيت إال أن يشاء اهلل.
   َأقِسُم باهلل ال أسافر َغداً إال أن يشاء اهلل.

عن ابن عمر  أن الرسول  قال: »من حلف على ميني، فقال: إن شاء اهلل فقد استثنى، فال حنث 
عليه« )1(.

راً في االلتزام باليمني أو تركها. ومن استثَنى في ميينِه فإنه يستفيُد: َعَدَم لزوِم اليمنِي له، فيكون ُمَخيَّ

)1(  رواه الترمذي برقم )15٣1(.

                      تحريم الحالل- حكمه وكفارته                      تحريم الحالل- حكمه وكفارته

أ. تأمل األمثلة التالية:
قال شخص: حرام عليَّ دخول بيت فالن.	 
ــا.	  ــاٍن: يــحــرم عــلــيَّ أن أكــلــم فــالًن ــ  وقـــال ث
 وقال ثالث: ما أحل اهلل عليَّ حراٌم إْن ذهبُت 	 

إلى املوضع الفالني.

ب. تأمل األمثلة التالية:
قال شخص: واهلل ال أدخل بيت فالن.	 
وقال ثاٍن: واهلل ال أكلم فالًنا.	 
وقال ثالث: واهلل ال أذهب إلى	 

    املوضع الفالني.

ما وجه التشابه بني األمثلة في املجموعتني؟
....................................................................................................
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وألجل هذا التشابه في النتيجة فإن اهلل تعالى قد جعل حترمي احلالل له حكم اليمني، وذلك في قوله 
} تعالى: 

م على  } )1(، فعلى هذا: ما الكفارة الواجبة على من َحرَّ

نفسه شيئا مما أباحه اهلل تعالى ثم أراد أن يفعله؟
...........................................................................................................................

)1( �سورة التحريم اآلآيتان 2-1. 

سس11 ما كفارة اليمين، مع الدليل؟

سس22 مثل لالستثناء في اليمين.

سس٣٣ ما كفارة تحريم الحالل؟
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الجــهــــــــادالجــهــــــــاد

الوحدة الثانيةالوحدة الثانية
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اجلهاد لغًة: بذل اجلهد واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل.
وشرًعا: يطلق على معنيني:

ى النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بعض العبادات جهاًدا، منها: ِبرُّ الوالدين  األول: بذل اجلهد في االستقامة على أمر اهلل، وَسمَّ
. و احلجُّ

الثاني: القتال في سبيل اهلل، وهو املعنى املقصود في هذا الدرس.

معنى الجهادمعنى الجهاد

الجـهــادالجـهــاد
الدر�س الثالثالدر�س الثالث

)1( �سورة البقرة، اآية 19٠.

اجلهاد اسم عام يشمل عدة معاٍن تدور حول مفهوم: "بذل اجلهد"، أيًا كان مجاله اإليجابي، فيدخل في ذلك 
طلب العلم، وحمل النفس على اخلير، وترك الشر، واإلنفاق من املال وبر الوالدين، كما يشمل أيضًا معنى 
القتال الذي شرعه اهلل تعالى للحماية وتوفير األمن للوطن، وليس لالعتداء، كما يزعم أهل الغلو والتطرف، 
وكما يعتقده كل َمْن جهل حقيقة اإلسالم الداعي للسلم والتعايش وحفظ احلقوق واحلريات املشروعة، قال 
 )1( .Lوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یM :اهلل تعالى

واجلهاد مرتبط بولي أمر املسلمني: خادم احلرمني الشريفني ملك اململكة العربية السعودية -يحفظه اهلل-.

�َسعة مفهوم الجهاد�َسعة مفهوم الجهاد
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ف�سل الجهادف�سل الجهاد

اجلهاد ذروة سنام اإلسالم، وهو من التجارة الرابحة مع اهلل، وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة في فضل اجلهاد 
والثناء على املجاهدين في سبيل اهلل، فمن فضائله:

 1-  أنه أعظم جتارة مع اهلل تعالى يحصل في مقابلها: مغفرة الذنوب، والنجاة من عذاب اهلل تعالى، ودخول 
اجلنة، قال تعالى: ژ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ 

ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ژ . )1(
 2-  أن املجاهد في سبيل اهلل تعالى له أجر قائم الليل الذي ال يفتر عن الصالة، والصائم بالنهار الذي ال 
اِئِم اْلَقاِئِم  يدع الصيام، عن أبي ُهَرْيَرَة   أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »َمَثُل اْلـُمَجاِهِد ِفي َسِبيِل اهلِل َكَمَثِل الصَّ

اْلَقاِنِت ِبآَياِت اهلِل، ال َيْفُتُر ِمْن ِصَياٍم، َوال َصالٍة، َحتَّى َيْرِجَع اْلـُمَجاِهُد ِفي َسِبيِل اهلِل َتَعاَلى«.)2( 

اجلهاد )القتال في سبيل اهلل( فرض كفاية، مبعنى إذا قام به َمن يكفي سقط اإلثم عن الباقني مع مراعاة 
جميع شروط اجلهاد.

حكم الجهـادحكم الجهـاد

)2( رواه البخاري )2٦٣5(. )1( �سورة ال�سف اآلآيات 1٠-1٣.   
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يكون اجلهاد فرض عني في حاالت ثالث:   
األولى: إذا حاَصَر العدو البلد أو دخلها. 

الثانية: إذا استنفر ولي األمر خادم احلرمني الشريفني ملك اململكة العربية السعودية -يحفظه اهلل- للجهاد 
يكون فرض عني على من استنفره، لقوله تعالى: زبڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍرب. )1(
الثالثة: إذا حضر املسلم ساحة القتال، فال يجوز له التراجع واالنهزام.

الحاألت التي يتعين فيها الجهادالحاألت التي يتعين فيها الجهاد

)1( �سورة التوبة، اآية ٣8.

�سروط الجهاد �سروط الجهاد 

يشترط للجهاد 
ما يأتي:

العقل، فاملجنون ال يجب عليه اجلهاد.٢

الذكورية، فاملرأة ال يجب عليها اجلهاد.٣

البلوغ، فالصبي ال يجب عليه اجلهاد.٤
إذن الوالدين مالم يتعني اجلهاد عليه بأمر ولي األمر.٥

خادم 1 الشرعي  احلاكم  األمــر:  بولي  واملــراد  باجلهاد  األمر  ولي  أمر 
احلرمني الشريفني ملك اململكة العربية السعودية -يحفظه اهلل-.
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مبادئ الجهادمبادئ الجهاد

للجهاد في اإلسالم مبادئ منها: 
  رب )1(، فعن أبي موسى األشعري األول: أن يكون في سبيل اهلل، لقوله تعالى: زب
قال: سئل رسول اهلل  عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياًء، أي ذلك في سبيل اهلل؟ فقال 
رسول اهلل  :»من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا فهو في سبيل اهلل«.)2( فال يجوز أن يكون هدف 

اجلهاد غير هذا الهدف النبيل، فال يجوز اجلهاد ألجل جماعات أو تنظيمات أو حركات حَتت أي شعار.
ومن اجلهاد في سبيل اهلل: 

  أ. القتال دفاعا عن الدين أو النفس أو األهل،  لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َمن ُقتل دون دينه فهو شهيد، وَمن 
ُقتل دون دمه فهو شهيد، وَمن ُقتل دون أهله فهو شهيد«.)3(. 

ب. القتال دفاًعا عن بلدنا املسلم اململكة العربية السعودية حماية لها وللمقدسات اإلسالمية، 
رب )٤(.   كما في قوله تعالى:  زب

الثاني: أن اجلهاد في سبيل اهلل تعالى حَتكمه قواعد أخالقية تضمن ُسُموَّ الهدف الدافع لها، وعدالة السلوك 

في أثنائها، فاملسلم في جهاده ال يتخلى عن قواعد األخالق والسلوك اإلسالمي بسبب احلرب، ومن ذلك:
رب)٥(،    أ. املعاملة باملثل وعدم االعتداء، لقوله تعالى: زب

فال يجوز تشويه جثث القتلى والتمثيل بهم.
ب. أن يكون القتال ضد من يقاتل، فال يجوز قتل من ال يشاركون في القتال، مثل: النِّساء واألطفال 

     و املنقطعني للعبادة في أماكن عباداتهم. 
 ج. أن يكون القتال بالوسيلة التي تهزم العدو احملارب دون أن تلحق الضرر باألنفس املعصومة التي لم 
تشارك في احلرب، واألموال احملترمة التي يحرم إتالفها، ما لم َتْدُع الضرورة إلى ذلك، ألنه ال يجوز 

رب)٦(.   الظلم واالعتداء في القتال، قال تعالى: زب

الثالث: اإلسالم دين السالم، دعا إلى العدل وحث عليه، وجعل عالقة املسلم مع غيره قائمة على العدل، 
فال يرضى باعتداء طرف قوي على آخر ضعيف، وال يجيز قتل الذمي وال املعاهد وال قتل األبرياء.

رب)٧(، قال تعالى: زب
ولتحقيق ذلك حّرم اإلسالم سفك الدماء بغير حق وجعله من اإلفساد في األرض، وحرم قتل من دخل بالدنا 

بعقد وأمان.

)٣( اأخرجه اأبو داود برقم )4٧٧2(. )2( اأخرجه م�سلم برقم )19٠4(.   )1( �سورة البقرة اآية 19٠. 
)٦( �سورة النحل اآية 12٦.   )5( �سورة البقرة اآية 19٠.   )4( �سورة البقرة اآية 24٦. 

)٧( �سورة النحل اآية 9٠.
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الجهاد بدون اإذن ولي األأمرالجهاد بدون اإذن ولي األأمر

)1( رواه م�سلم )1848(.

بنيِّ احلكم في احلاالت اآلتية:   

احلكماحلالة
اجلهاد بدون إذن ولي األمر خادم احلرمني الشريفني.

مشاركة املرأة في اجلهاد.
مشاركة الصغير في اجلهاد. 

اجلهاد بدون إذن الوالدين.

الشريفني ملك  ال يجوز ألحد أن يرفع راية اجلهاد إال ولي األمر أو من ينيبه وولي األمر هو خادم احلرمني 
اململكة العربية السعودية -يحفظه اهلل، فال يجوز آلحاد املسلمني أو طائفة منهم أن ينازع ولي األمر هذه 
املهمة بإعالن ذلك، ويجب احلذر من كل راية ترفع للجهاد ال يدعو إليها ولي األمر، مهما كانت مسوغات 

أصحابها، وخصوًصا اخلوارج والبغاة واملتآمرين واألحزاب والفرق واجلماعات املخالفة لهدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
ًة، َوَمْن  اَعِة، َوَفاَرَق اْلَجَماَعَة َفَماَت، َماَت ِميَتًة َجاِهِليَّ ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َمْن َخَرَج ِمَن الطَّ  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  أن النَّ
ٌة، َوَمْن َخَرَج  ٍة َيْغَضُب ِلَعَصَبٍة، َأْو َيْدُعو ِإَلى َعَصَبٍة، َأْو َيْنُصُر َعَصَبًة، َفُقِتَل، َفِقْتَلٌة َجاِهِليَّ يَّ َقاَتَل َتْحَت َراَيٍة ِعمِّ
َفَلْيَس ِمنِّي َوَلْسُت  َيَتَحاَشى ِمْن ُمْؤِمِنَها، َوال َيِفي ِلِذي َعْهٍد َعْهَدُه،  َها َوَفاِجَرَها، َوال  َبرَّ ِتي، َيْضِرُب  ُأمَّ َعَلى 

ِمْنُه«.)1(
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تهتم الدول بالدفاع عن حدودها ومواطنيها وثرواتها، وتسعى في تطوير وتدريب جيوشها 
ألجل ذلك. 

على  واملرابطني  بجيشها  العناية  في  جهدها  قصارى  تبذل  السعودية  العربية  واململكة 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  ومسجد  املشرفة  الكعبة  املسلمني  قبلة  حلماية  والبحرية  البرية  حدودها 

وأرواح املواطنني وثروات البالد. 
ومن هذا يتبني أن سياسة اململكة العربية السعودية  تنبذ االعتداء، امتثااًل لقوله تعالى: 

رب.)1(  زب

معلومات اإثرائية معلومات اإثرائية 

)1( �سورة البقرة اآية 19٠.

سس11 ما معنى كون الجهاد فرض كفاية؟

سس22 اذكر الحاالت التي يتعين فيها الجهاد في سبيل اهلل تعالى.

سس٣٣ اذكر الدليل على كون الدفاع عن النفس واألهل من الجهاد في سبيل اهلل. 

سس٤٤ اذكر بعض القواعد األخالقية التي شرعها اهلل تعالى عند الجهاد في سبيل اهلل.

سس٥٥ مالدليل على اشتراط إذن ولي األمر في الجهاد في سبيل اهلل تعالى؟
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بالتعاون مع زمالئك اكتب الِحكم التي يمكن أن تفهمها  من حث اإلسالم على العناية بسنن 
الفطرة.

1 نشاطنشاط  

اللباس والزينةاللباس والزينة

)2( اأخرجه م�سلم برقم )91(. )1( �سورة اآلأعراف اآلآية )٣1(.   
)٣( متفق عليه.

 
الزينة الم�ستحبةالزينة الم�ستحبة

1. التزين ألداء الصالة:
ژ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ژ    )1(. قال اهلل تعالى:

املؤمن في صالته يقف بني يدي ربه ويقبل بوجهه عليه، فما األشياء التي ينبغي للمسلم أن يقوم بها استعداداً 
للصالة؟

٢. التجمل حلضور املجالس:
كمجالس العلم وأماكن العمل، ومجامع الناس وأفراحهم كيوم العيد، ويكون التجمل باللباس احلسن ونظافة 

البدن، وطيب الرائحة. 
اجَلَمال«)2(. يحب  اهلل جميل  إن   « قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن    مسعود  بن  اهلل  عبد  في حديث  جاء  وقد 

٣. العناية بسنن الفطرة:
ومنها: نتف اإلبط، وتقليم األظفار، وقص الشارب، فهذه من السنن التي وردت في خصال الفطرة، ففي حديث 
أبي هريرة  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »الِفْطَرُة خمٌس: -وُذِكَر منها- )ونتف اإلبط، وقص الشارب(« )3(.

الدر�س الرابعالدر�س الرابع



147 )2( اأخرجه م�سلم برقم )225٣(. )1( اأخرجه الترمذي برقم )1٠8٠(.  
)٣( اأخرجه م�سلم برقم )444(.

٤. العناية بنظافة الشعر وَمْشطه: 
التشبه  عن  الرجل  ويترفع  األوســاخ،  فيه  جتتمع  حتى  يتركه  فال  َشْعِرِه،  بنظافة  العناية  للمسلِم  يستحبُّ 

بالنساء، ومن تقليد املنحرفني، فمن تشبه بقوم فهو منهم. 

ُر،  َعطُّ ٥. التطيب: التطيب من ُسنن املرسلني، قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْرَبٌع ِمْن ُسنَنِ املُْرَسِلنَي: احَلَياُء، َوالتَّ
َكاُح«)1(. َواُك، َوالنِّ َوالسِّ

والعيدين،  واجلمعة  اخلمس  كالصلوات  الناس،  ومجامع  العامة  األماكن  في  التطيب  للمسلم  فيستحب 
فالطيب من الزينة املندوب إليها في حق الرجل واملرأة، لذا يشرع للمسلم قبول هدية الطيب، قال رسول 
يِح؛ خفيُف احمَلَْمِل«.)2(، ويحرم على املرأة  أن  ُب الرِّ ه، فإنه َطيِّ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمن ُعِرَض عليه ِطيٌب فال يُردُّ
  تطيب إذا كانت ستمر على رجال أجانب ولو كان ذلك عند خروجها إلى املسجد، حلديث أبي هريرة

ا اْمَرَأٍة أصاَبْت َبُخوًرا فال َتْشَهْد معنا الِعشاَء اآلِخَرَة«. )3( قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َأمُيّ

بالتعاون مع زمالئك وبإشراف معلمك: اكتب بعض اآلثار التي تحصل من اهتمام اإلنسان بما 
سبق من التنظف، والتطيب، والعناية بنظافة الشعر وَمْشطه.

٢ نشاطنشاط  

لبا�س الـمـراأة الـمـ�سـلـمـة  لبا�س الـمـراأة الـمـ�سـلـمـة  

شرع اهلل للمرأة املسلمة االحتشام في لباسها حفظًا لها، وإبقاًء حليائها.
ومما ينبغي مراعاته في لباسها ما يلي: 

أن يكون ساتراً لبدنها. 1
أال يكون اللباس زينة في نفسه ملفًتا ألنظار األجانب عنها.     2

أن يكون اللباس غير شفاف. 3
أن يكون واسعًا ال يبني حجم أعضاء اجلسم.  4

أال يكون مشابهًا للباس الرجال. 5
أال تكون الثياب معطرة. 6
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سس11 ماذا تفهم من قوله تعالى: ﴿ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ ﴾؟

سس22 ما حكم التطيب مع ذكر الدليل.



149 )1( اأخرجه اأبو داود برقم )4٠5٧(. 
)2( اأخرجه م�سلم برقم )2128( ومعنى »مائالت«: يعني عن العفة واآل�ستقامة اإلى ال�سر والف�ساد، و»مميالت«: يعني لغيرهن، ومعنى »روؤ�سهن كاأ�سنمة البخت«: 

اأنهن يعظمن روؤو�سهن بما ي�سعن عليها  من �سعر ولفائف ونحوها حتى تكون مثل اأ�سنمة نوع من اآلإبل له �سنامان فيهما ميل.

 ما يحرم من اللباس والزينة ما يحرم من اللباس والزينة

هناك ألبسة محرمة إما بذاتها أو بوصفها وهيئتها، منها:

م ماأوأًل: اللبا�س الُمحرَّ اأوأًل: اللبا�س الُمحرَّ

1. لبس الذكور  للحرير والذهب:
عن علي بن أبي طالب  قال: إن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أخذ حريًرا فجعله في ميينه وأخذ ذهًبا فجعله في 

شماله، ثم قال: »إن هذين حرام على ذكور أمتي«. )1(
ويستثنى للرجال من الذهب و احلرير ما كان للضرورة ومن أمثلة ذلك:

أ. استعمال الذهب  في تركيبات األسنان إذا لم ينفع سواها.
ب. لبس احلرير ملن يشكو حساسية اجللد.

٢. اللباس الذي يصف العورة  أو يكشفها: 
يحرم من اللباس ما يصف العورة لِرقَِّتِه، كمن يلبس ثوبًا شفافًا يبدو منه لون البشرة، ويتأكد التحرمي في 

حق النساء عند الرجال.
عن أبي هريرة  قال: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »صنفان من أهل النار لم َأَرُهَما، قوم معهم سياط كأذناب البقر 
يضربون بها الناس، ونساء كاسياٌت عارياٌت، مميالت مائالت، رؤوسهن كأسنمة الُبخِت املائلة، ال 

يدخلن اجلنة وال يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا«.)2(

الدر�س اخلام�سالدر�س اخلام�س



)2( اأخرجه البخاري برقم )5885(.  150 )1( اأخرجه اأحمد برقم )5115(.  
)4( متفق عليه. )٣( اأخرجه اأبو داود برقم )4٠29(.  

٣. التشبه بغير املسلمني: 
ال يجوز للمسلم التشبه بغير املسلمني في ِزيِّهم وملبسهم اخلاص بهم، ويشتد التحرمي إذا كان التقليد في 
ه  شيء مما يختص بعباداتهم وطقوسهم، والدليل على ذلك: حديث ابن عمر  قال: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن تشبَّ

بقوم فهو منهم«. )1(

٤. تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء: 
يحرم على املرأة أو الرجل أن يتشبه أحدهما باآلخر فيما هو من خصائصه، من الكالم، واحلركات، والصوت، 
واللباس، واملظهر، وذلك كبيرٌة من كبائر الذنوب التي يستحق صاحبها اللعنة، كما في حديث ابن عباس 

 قال: » لعن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص املتشبهني من الرجال بالنساء، واملتشبهات من النساء بالرجال«. )2(

٥. لباس الشهرة: 
يحرم لباس الشهرة وهو الذي يخالف ما اعتاده الناس في البلد من اللباس ويتميز به عنهم، فعن ابن عمر 

 قال: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من لبس ثوب شهرة ألبسه اهلل يوم القيامة ثوب مذلة«.)3(

   ٦. من أنواع الزينة املنهي عنها: 

احلكمالتوضيحاملفردة

ثم الَوْشُم ــدم،  ال يخرج  حتى  باإلبرة  اجللد  غــرز 
ُيْحَشى  بالكحل أو غيره ليخضر أو يزرق.

محرم
ــه  أن   ــســعــود  م ــن  بـ اهلل  ــد  ــب ع حلـــديـــث 
واملتنمصات،  الــواشــمــات  اهلل  »لعن  قــال: 
اهلل«،  خلق  املغيرات  للحسن  واملتفلجات 
عبداهلل:  قــال  هــذا؟  ما  يعقوب:  أم  فقالت 
»وما لي ال ألعن من لعن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«.)٤(

إزالة الشعر من احلاجبني باحللق أو النتف.النَّْمص 
للضرورة كأن  ما كان  النمص  من  ويستثنى 
يوجد شعر غير معتاد في وجه املرأة، أو يكثر 
تكون  بحيث  فاحشة،  كثرة  حواجبها  شعر 

من العيوب اخللقية.



151

)1( متفق عليه.
)2( اأخرجه اأبو داود برقم )4195(.
)٣( اأخرجه البخاري برقم )58٣٧(.

)4( اأخرجه م�سلم برقم )2٠٦5(.

احلكمالتوضيحاملفردة

َوْصُل الشعر 
أو  أجمل  ليكون  آخر  بشعر  الشعر  وصل 

أكثر طواًل.

محرم
ــق    ــصــدي عـــن أســـمـــاء بــنــت أبـــي بــكــر ال
قالت: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لعن اهلل الواصلة 

واملستوصلة«. )1(

الَقَزع

وهو حلق بعض الشعر وترك بعضه.

مكروه 
 نهى عنه النبي ملسو هيلع هللا ىلص )2(

أما إذا كان تشبًها بغير املسلمني فيكون حراًما. 

استعمال 
أواني الذهب 

والفضة
الشرب واألكل في آنية الذهب أو الفضة.

محرم 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  نهانا  قــال:    حذيفة  حلديث   
آنية الذهب والفضة وأن نأكل  أن نشرب في 
فيها)3(، وعن أم سلمة  قالت: قال رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من شرب في إناٍء من ذهب أو فضة 

فإمنا يجرجر في بطنه ناًرا من جهنم«)٤(.
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)2( الجمة: ال�سعر ال�ساقط على المنكبين، وبرداه: تثنية »ُبرد« وهو نوع من الثياب. )1( �سورة الفرقان اآلآية   ٦٧.  

)4( اأخرجه م�سلم برقم )91(.              )5( متفق عليه. )٣( متفق عليه.   
)٧( اأخرجه اأبو داود برقم )4٠2٣(.   )8( اأخرجه اأبو داود برقم )4141(.  )٦( اأخرجه الن�سائي برقم )189٦(.  

)1٠( متفق عليه. )9( متفق عليه.   

آداب اللباس والزينةآداب اللباس والزينة

الدليلاألدب

ترك اإلسراف في امللبس 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ژېئ  تعالى:  اهلل  قال 

                                                                                                       ی ی ی ی جئ حئ ژ.)1(

اجتناب الِكبْر
ته وُبْرداه)2(،  عن أبي هريرة  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »بينما رجل ميشي قد أعجبته ُجمَّ

إذ ُخسف به، فهو يتجلجل في األرض حتى تقوم الساعة«.)3(

ل الَتَجمُّ
عن عبداهلل بن مسعود  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اهلل جميل يحب اجلمال«.)٤(

 التيامن في اللباس 
عن عائشة  قالت: »كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره، وفي 

شأنه كله«.)٥(

لُبس األبيض من الثياب
أطهر  فإنها  البياض،  ثيابكم  من  »البسوا  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن    جندب  بن  سمرة  عن 

وأطيب«. )٦(

قول الدعاء املأثور عند 
اللباس 

عن معاذ بن أنس  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من لبس ثوبًا فقال: احلمد هلل الذي كساني 
هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني وال قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه«.)٧(

أن يبدأ باجلانب األمين في 
اللبس واالنتعال واجلانب 

األيسر في خلعها

عن أبي هريرة  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أذا لبستم وإذا توضأمت فابدؤوا بأميانكم«.)٨(
عن أبي هريرة  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمني، وإذا نزع 

فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أولها ُتْنَعل وآخرها تنزع«.)٩(

النهي عن املشي في نعل 
واحدة

لَيْنَعْلهما  ملسو هيلع هللا ىلص: »ال ميِش أحدكم في نعٍل واحدة،   قال: قال رسول اهلل  عن أبي هريرة 
جميًعا أو ليخلعهما جميًعا«.)1٠(

الدر�س ال�ساد�سالدر�س ال�ساد�س



153 )1( الدباغ: اإزالة الريح والرطوبة من الجلد بمواد خا�سة.

اكتب مع مجموعتك عن النتائج المترتبة على التمسك بسنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص في استعمال آداب اللباس والزينة.

نشاطنشاط  

سس11 اذكر ثالثة من آداب اللباس.

سس22 ما اللون الذي يستحب لبسه للرجال، مع الدليل؟

سس٣٣ ما الدعاء الذي يقال عند لبس الثوب؟

االنتفاع باجللود: 
حكمهمثالهالنوع

جلد احليوان املذكى ذكاة شرعية 
من مأكول اللحم. 

ذكــاة  ذكــيــت  الــتــي  ــل  اإلبـ أو  كالغنم 
شرعية.

ينتفع به وإن لم ُيدبغ )1(.

ال يجوز االنتفاع به إال بعد دبغه.كشاة أو بقرة ماتت دون تذكية.جلد امليتة من احليوان املأكول.

ال يجوز االنتفاع بها مطلًقا.الكالب واخلنازير والسباع.جلد امليتة من غير املأكول.
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 األأغـ�سـال المـ�سـتحـبـة  األأغـ�سـال المـ�سـتحـبـة 

يستحب الغسل في احلاالت التالية: 

االغتسال لصالة اجلمعة، وهو آكدها.    1
االغتسال عند اإلحرام باحلج أو العمرة.    2

االغتسال بعد تغسيل امليت. 3
االغتسال لصالة العيد. 4

الُغْسـلالُغْسـل

 
تعريف الُغ�سل تعريف الُغ�سل 

هو: َغسل جميع البدن باملاء الطهور املباح.

 
موجبات الُغ�سل  موجبات الُغ�سل  

يجب الُغسل إذا ُوِجد أحد أسبابه، ومنها: 

افق.  خروج املنيِّ الدَّ 1

انقطاع دم احليض أو النفاس عن املرأة. 2
املوت، فيجب على املسلمني غسل امليت املسلم. 3

الدر�س ال�سابعالدر�س ال�سابع
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خلص أحكام الُغسل السابقة في املخطط التالي:
1 نشاطنشاط  

الُغسل

األغسال
املستحبة

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

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

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

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

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

11

3

3
4

2

2

من موجبات 
الُغسل

�سفـة الُغـ�سـل   �سفـة الُغـ�سـل   

للُغسل صفتان صحيحتان، ولكن إحداهما أفضل من األخرى وهما: 
1- الُغسل الكامل: وهو الغسل املوافق للسنة، وهو أفضل الصفتني، وكيفيته على الترتيب اآلتي:

ي.  يسمِّ 1
ثم يغسل كفيه ثالثًا. 2

ثم يغسل فرجه بيده اليسرى، ثم يغسل يده. 3
ثم يتوضأ وضوًءا كاماًل. 4

ثم يحثو املاء على رأسه ثالث مرات، يخلل أصول شعر الرأس في كل مرة.  5
ثم يعم جميع بدنه بالغسل، مبتدئًا باجلانب األمين ثم األيسر. 6



)1( المد ي�ساوي ٦8٧ مللتر، وال�ساع ي�ساوي 2٧48 مللتر.156

٢-الُغسل املجزئ: وكيفيته أن يعم جميع بدنه باملاء، مع املضمضة واالستنشاق.

 ما يحرم على المحـِدِث حدثًا اأكبر   ما يحرم على المحـِدِث حدثًا اأكبر  

يكره للمغتسل أن يسرف في استعمال املاء، فاملشروع التقليل مع اإلسباغ، فقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يتوضأ بالـُمدِّ 
ويغتسل بالصاع )1(، فينبغي االقتداء به في االقتصاد في استعمال املاء وعدم اإلسراف.

الصالة.  1
الطواف بالبيت.  2

مس املصحف بدون حائل. 3
قراءة القرآن.  4

اجللوس في املسجد دون وضوء. 5

⚫   تبذل الدولة رعاها اهلل جهوًدا كبيرة لتوفير المياه الصالحة لإلستخدام والشرب، تحدث مع 
زمالئك عن هذه الجهود، وكيف تستشعر تقديرها.

⚫   بالتعاون مع زمالئك اكتب خمسة أفكار إبداعية للمحافظة على المياه وعدم اإلسراف فيها.

٢ نشاطنشاط  

 كراهة األإ�سراف في الماء كراهة األإ�سراف في الماء
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سس11 عرف الغسل.

سس22 ما موجبات الغسل؟

سس٣٣ ما حكم الغسل في الحاالت التالية؟

 - الغسل لصالة الجمعة، الغسل بعد الحيض، الغسل لإلحرام بالحج.

سس٤٤ ِصْف الغسل الكامل.
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