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الدرس 
ـَطــيُّراألول ـَطــيُّرالـتَّ الـتَّ ١

تعريف التََّطيُّر

اأمثلة التََّطيُّر

�لتََّطريُّ هو: �لتَّ�َشاوؤُُم مبا يقع ِمن �لـَمْرئيات �أو �مل�شموعات �أو �ألأيام �أو �ل�شهور �أو غريها.
ي �لتطري بذلك: ألأن �أ�شل �لتَّ�َشاوؤُِم عند �لعرب �بتد�أ ِمن �لطيور. �ُشمِّ

ون   للتطري �أمثلة كثريٌة يف �لقدمي و�حلديث، ويف �لغالب �أنك أل جتد بلًد� �إألَّ وعندهم �أ�شياء يتطريَّ
بها، فِمن ذلك:

ة �ل�شود�ء. 1  �لت�شاوؤُم بروؤية بع�ض �لطيور �أو �حليو�نات، مثل: �لغر�ب، �أو �لبوم، �أو �لِقطَّ

2  �لت�شاوؤم بيوم ح�شلت فيه م�شيبة ل�شخ�ض �أو لبلد، فيت�شاءم بذلك �ليوم �إذ� تكرر كل عام.
٣  �لت�شاوؤُم ببع�ض �ألأرقام.

٤  �لت�شاوؤُم باألأبر�ج �أو �لنجوم، كالت�شاوؤم مبن يولد يف برج كذ�.
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َفَر«)1(. َة، َوأَل َهاَمَة، َوأَل �شَ ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »أَل َعْدَوى َوأَل ِطرَيَ َعن �أَِبي ُهَرْيَرَة h �أنَّ �لنَّ
بيُّ ملسو هيلع هللا ىلص �لطرَية كلَّها، ثم خ�ضَّ منها �أ�شياء مما كانت �لعرب يف جاهليتها تتطري بها، وهي: َفَنَفى �لنَّ

22

الت�شا�ؤم بالهامِة١١

َفَر الت�شا�ؤم ب�شهر �شَ

وهي طائُر �لبوَمة، فَنَفى �لنبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ما كان �أهل �لجاهلية يعتقدونه في �لبومة، من �أنها �إذ� وقعت 
منزله،  بخر�ب  يت�شاءم  �أو  د�ري،  �أهِل  ِمن  �أحًد�  �أو  نف�شي،  �إليَّ  َنَعْت  يقول:  �أحدهم  بيت  على 

ة بنفي ذلك و�إبطاله. نَّ فجاءت �ل�شُّ

�أهل �جلاهلية يعتقدونه يف �شهر �شفر، حيث كانو� أل يتزوجون فيه،  ملسو هيلع هللا ىلص ما كان  �لنبيُّ  َنَفى 
له يف  �أثر  أل  �ل�شهور  �شهر �شفر كبقية  ألأن  ملسو هيلع هللا ىلص ذلك؛  �لنبيُّ  فاأبطَل  َم�شوؤوم،  �شهٌر  �إنه  ويقولون: 

ق�شاء �هلل وقدره، وأل يف �ل�شعادة وأل �ل�شقاء.

َيرة اإبط�ل ااًلإ�سالم للطِّ

)1(  �أخرجه �لبخاري برقم )5425(. 
)2(  �أخرجه �أحمد برقم )7045(.

حكم التََّطيُّر
�لتطري �شوء ظن باهلل عز وجل، فهو حر�ٌم ملا يت�شمنه من �ألعتقاد �لفا�شد باأن غري �هلل تعاىل له 
رك �ألأ�شغر �ملنايف  تاأثري يف جلب �لنفع �أو دفع �ل�شر، �إما بذ�ته، �أو بكونه �شبًبا يف ذلك، وهو ِمن �ل�شِّ
لكمال �لتوحيد �لو�جب، و�لدليل على ذلك: حديث َعْبِد�هلِل ْبِن َعْمٍرو  َقاَل: َقاَل َر�ُشوُل �هلِل ملسو هيلع هللا ىلص: 

ُة ِمْن َحاَجٍة َفَقْد �أَ�ْشَرَك« )2(. رَيَ ْتُه �لطِّ »َمْن َردَّ
�أمر أل يالم عليه  �أو ي�شمع �شيًئا، فهو  �لتاأثرعندما يرى  �ألإن�شان يف نف�شه من  �أما ما قد يجده 

�ألإن�شان.
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الراأياملوقف م

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

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

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

قال ل�سديقه: )خري ياطري(.

األأول

الثالث

الثاين

الرابع

بالتعاون مع جمموعتي: اأتاأمل يف املواقف التالية، ثم اأبنِّيِّ هل هي تطرًيا اأم أل:

البديل ال�شرعي للتطّير

مما �سرعه اهلل تعالى بدأًل عن هذه اخلرافات اجلاهلية: 
بنِّي واأهل اخلربة. 1 �سالُة اال�ستخارة وا�ست�سارُة العقالء واملجرِّ

ا اأن األأمر كله بيد اهلل تعالى، واأنه أل  ٢ �سدق التوكل على اهلل تعاىل، باأن يعلم املوؤمن علًما يقينيًّ
تاأثري ل�سيء وأل ألأحد اإأل بتقدير اهلل وحده أل �سريك له، قال عبد اهلل بن م�سعود h ولكن اهلل 

يذهبه بالتوكل.
٣  تقوية االإميان بق�ساء اهلل وقدره، باأن يعلم املوؤمن اأن ما اأ�سابه مل يكن ليخطئه، واأن ما اأخطاأه 

مل يكن لي�سيبه.

ـَيَرِة ارُة الطِّ كفَّ
من وقع يف التطري املحرم، فالواجب عليه اأن يتوب اإلى اهلل تعالى، وُي�َسنُّ له اأن يقول: »اللَُّهمَّ أَل 

َك«.)1( َك، َوأل اإَِلَه َغرْيُ َك، َوأل َطرْيَ اإِأل َطرْيُ َخرْيَ اإِألَّ َخرْيُ

)1(  اأخرجه اأحمد برقم )7045(.
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الدرس
الـَفـ�أُْلالـَفـ�أُْلالثاني

تعريف الَف�أُْل

حكم الَف�أُْل

الَفاأْل هو: �ن�شر�ح �ل�شدر وُطَماأنينته ملا ي�شمعه �ألإن�شان من �خلري، وهو من �إح�شان ظن �لعبد بربه 
جلَّ وعال.

وأل ُيوِجب �لفاأل فعل �ل�شيء وأل تركه ألأن ذلك من جن�ض �لتطري �ملمنوع.
�أما قول )تفاءلو� باخلري جتدوه( فهو حديث باطل، أل �أ�شل له عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص.

اأمثلتهاأمثلته

ا جاَء �ُشَهْيُل بُن  ُه َلمَّ �أََنّ 1  ذكر �لبخاري في �شحيحه في ق�شة �لحديبية عن ِعْكِرَمَة رحمه �هلل: 
َعْمٍرو قاَل �لنبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َلَقْد �َشُهَل َلُكْم ِمْن �أَْمِرُكْم«)1(. 

ا في�شمع من ينادي: يا �شامل، فيتفاءل �أنه يرب�أ من مر�شه، وتفرح نف�شه.  2  �أن يكون مري�شً
ق، في�شتب�شر بالفالح و�لنجاح. 3  �أن يكون ذ�هًبا ألختبار من �أي نوع في�شمع َمن يقول: يا ُموفَّ

ليل على ذلك:   �لَفاأُْل م�شتحب، و�لدَّ
اِلُح: �لَكِلَمُة  َة، َوُيْعِجُبِني �لَفاأُْل �ل�شَّ ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »أَل َعْدَوى َوأَل ِطرَيَ حديُث �أََن�ٍض h �أنَّ �لنَّ

�حَل�َشَنُة« )2(.

)1(  ذكره �لبخاري برقم )2581(.
)2(  �أخرجه �لبخاري برقم)5424(.

بالتعاون مع جمموعتك: �ذكر ثالثة �أمثلة �أخرى على �لفاأل. 1

2
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ل �َسْرُط الَف�أْ
ِل: �أن أل يكون مق�شوًد�، بل يقع من غري ق�شد، أل كما يفعله �لبع�ض من �لتفاوؤل بامل�شحف،  �َسْرُط الَفاأْ
فيفتح �مل�شحف ثم يقر�أ ما ظهر له من �ألآيات ويتفاءل بها، فاإن هذ� نوع من �لتطري �ملنهي عنه، وبدعة 

مل ي�شرعها �هلل وأل ر�شوله ملسو هيلع هللا ىلص.

الحكمة من م�سروعية الف�أل
�شرع �هلل تعاىل �لفاأل ملا فيه من �ملحا�شن �ملتعددة، ومنها:

1  فيه ُح�شن ظن باهلل تعاىل.
2  فيه تعلُّق �لقلب باهلل تعاىل و�عتماده عليه.

3  ي�شرح �ل�شدر ويبعث على �ألإقبال على �لعمل بان�شر�ح و�شعادة.
4  يدفع �لت�شاوؤم و�لتطري �ملحرم.

بالتعاون مع جمموعتي: �أذكر �أمثلة للتفاوؤل يف �حلاألت �لتالية:  

�شورة �لفاأل�لطالب موجود في: م

 يدخل �لطالب يف ف�شله في�شمع ��شم زميله �لطالب )�شهل( 
فيتفاءل ب�شهولة �لدر��شة  �لف�شل

�لطريق
�لبيت
رحلة

1

2
3
4

2
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الوحـدة الث�نيةالوحـدة الث�نية
اإج�بُة َمن �س�أل ِب�هلل، اإج�بُة َمن �س�أل ِب�هلل، 

اأو ا�ستع�ذ بهاأو ا�ستع�ذ به
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�ؤَاِل ِباهلل حكُم ال�سُّ
ال�س�ؤال باهلل جائز، والدليل على هذا: 

كم  بع�سُ ي�ساأل  {ٹ   ٹ}:  ومعنى  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ})١(،   } تعالى:  اهلل  ق�ل    11
ا باهلل.  بع�سً

22  حديُث َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر k قال: قال ر�س�ُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمِن ا�ْسَتَعاَذ ِباهلِل َفاأَِعيُذوُه، َوَمْن 
َل ِباهلِل َفاأَْعُط�ُه...احلديث« )٢(.    �َساأَ

ولكن األأَولى: اأن أل ُي�ساأََل باهلل اإأل األأم�ر املهمة، اأو عند احلاجة، تعظيًما هلل تعالى وخ�ًفا من 
ه امل�س�ؤول به. اأن  َيُردَّ

�ؤَاُل ِباهلل مكروًها: اإذا كان �سيرتتب عليه اأحد اأمرين :  ويك�ن ال�سُّ
األأول: امتناع امل�س�ؤول باهلل عن األإجابة، ويف هذا اإ�ساءة اأدب مع اهلل تعالى.

الثاين: األإجابة مع ح�س�ل ال�سرر وامل�سقة على امل�س�ؤول.

اإجابُة َمن �ساأل ِباهلَلاإجابُة َمن �ساأل ِباهلَل

ال�س�ؤال باهلل تعالى
�ؤَاِل ِباهلل ه�: اأن يطلب �سخ�ص من اأحد �سيًئا، مت��ساًًل باهلل تعالى. املراد بال�سُّ

واإجابته هي: اإعطاوؤه ما �ساأل.

مثال ذلكمثال ذلك

1  اأ�ساألك باهلل اأن ت�ساعدين يف كذا.
2  باهلل عليك اأعطني كذا.

٣ الدرس
الثالث

)١(  �س�رة الن�ساء اآية ١.
)٢(  اأخرجه اأحمد برقم )5365(.
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�إجابُة َمن �ساأل ِباهلل

ُت�شتحب اإجابة من �شاأل باهلل تعالى؛ وذلك عند توفر ال�شروط التالية: 
11  اأن ال يت�شمن اإثًما، كما لو قال: اأ�شاألك باهلل اأن ت�شرتي يل �شجائًرا.

22  اأن ال يكون فيه �شرر على امل�شوؤول، كما لو قال: اأ�شاألك باهلل اأن َتَهَبِني منزلك.
33  اأن ال يت�شمن اإ�شقاَط حقٍّ واجٍب عليه، كما لو كان عليه َدين ل�شخ�ص، فقال: اأ�شاألك باهلل 

اأن ُت�شِقَط عني َدينك.

�لِحكمة من تاأكيد �إجابِة َمن �ساأل ِباهلل
تتلخ�ص احلكمة من تاأكيد اإجابِة َمن �شاأل ِباهلل فيما يلي:
11  تعظيم اهلل تعالى، فلي�ص ال�شوؤال باهلل كال�شوؤال بغريه.

22  ما فيه من ف�شل اإجابة حاجة اأخيه امل�شلم.

ما املقصود بالسؤال باهلل؟ مع التمثيل. 11

ـه؟ وما حكم إجابة السائل؟ ما حكم السؤال باللَّ 22

ما شروط إجابة من سأل باهلل؟ 33
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اإع�ذُة َمن ا�ستع�َذ ِب�هللاإع�ذُة َمن ا�ستع�َذ ِب�هلل٤ الدرس
الرابع

)1(  �شبق تخريجه يف �ض 20.

معنى ااًل�ستع�َذة ِب�هلل

حكم اإع�ذِة َمِن ا�ستع�َذ ِب�هلل

�أل�شتعاَذُة ِباهلل هي: �للجوء �إىل �هلل تعاىل، وطلب حمايته.
و�إعاذُته هي: �إجابته فيما ��شتعاذ باهلل منه.

مثال ذلكمثال ذلك

١  �أعوُذ باهلل منك �أن تاأخذ حقي.
2  �أعوُذ باهلل منك �أن توؤذيني.

ك. ٣  �أعوذ باهلل ِمنَ �شرِّ
٤  �أعوذ باهلل ِمن �أذى �أوألدك.

م؛  جتب �إعاذة َمن ��شَتَعاذ باهلل تعاىل، ويحرم �إيذ�وؤه، و�إذ� كان م�شتعيًذ� باهلل ِمن ِفعل حمرَّ
كان هذ� �مل�شتعاذ منه �أ�شدَّ حترمًيا.

الدليلالدليل  على هذ�: حديُث َعْبِد �هلِل ْبِن ُعَمَر  قال: قال ر�شوُل �هلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمِن ��ْشَتَعاَذ ِباهلِل 
ْعُطوُه، ... �حلديث«.)1( َفاأَِعيُذوُه، َوَمْن �َشاأََل ِباهلِل َفاأَ

وي�ستثنى من ذلك: �إَذ� ��شتعاَذ باهلل تعاىل فر�ًر� مما هو و�جب عليه، فال جتوز �إعاذته؛ ملا 
يرتب على ذلك ِمن: �شياع �حلقوق و�لو�جبات.
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الحكمة من اإيج�ب اإع�ذة من ا�ستع�ذ ب�هلل
ملا يف ذلك من تعظيم �هلل تعاىل، فهو جلَّ وعال �أعظم من كل عظيم.    ١١

ملا يف �إعاذته من �إجابة حاجة �أخيه �مل�شلم، و�إغاثة لهفته؛ ألأنه أل ي�شتعيذ باهلل تعاىل �إأل يف     22
�أمر عظيم عنده.

بالتعاون مع زمالئك: قارن بنِّي جمموعتنِّي من زمالئك: 
�أن  �أفر�ُدها �لطريق ونفد ز�دهم فا�شتغاثو� باهلل  لَّ  �ألأوىل: خرجْت �إىل �لرب َف�شَ

يفرج عنهم.
�لثانية: خرجْت �إىل �لرب فاعر�شهم رجاٌل يعتدون عليهم فا�شتعاذو� باهلل من �شرهم.
�أي �ملجموعتنِّي وقع لها �لكرب و�ل�شدة؟..........................................................................

ماذ� ُي�شمى فعل كل جمموعة؟ �ألأوىل: ...........................  �لثانية: ..............................

ما معنى االستعاذة باهلل؟ مع التمثيل. ١١

ما حكم إعاذة من استعاذ باهلل؟ وما احلكمة؟ 22
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تعظيم الَحِلِف ب�هلل وااًلإق�س�م عليهتعظيم الَحِلِف ب�هلل وااًلإق�س�م عليه٥ الدرس
 الخامس

اأواًًل: الَحلُف ب�هلل تع�لى
معنى �حَلِلف: �لَق�َشم بحرف من حروف �لق�شم �لثالثة )�لو�و، و�لباء، و�لتاء( و�ُشرع �حللف 

باهلل لتاأكيد �ألأمر �ملحلوف عليه، بذكر ��شم �هلل �لعظيم.)1(
فاِتِه. �حَلِلُف �مل�شروع هو: �حَلِلُف باهلل و�أ�شمائه و�شِ

َحاِلًفا  َكاَن  »َمْن  قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلِل  َر�ُشوَل  �أَنَّ    ُعَمَر  بن  �هلِل  عبِد  على هذ�: حديث  الدليلالدليل 
ُمْت«.)2( َفْلَيْحِلْف ِباهلِل �أو ِلَي�شْ

اأمثلتهاأمثلته

  �أمثلُة �حَلِلِف باأ�شماِء �هلل: و�هلل، وتاهلل، وباهلل، و�لرحمن، و�أق�شم باهلل �لعظيم.
  �أمثلُة �حَلِلِف ب�شفاِت �هلل: �أُق�شم بعظمة �هلل.

)2( �أخرجه �لبخاري برقم )6646(. )1( ل�شان �لعرب 53/9، مادة )حلف(. 
)4( �شورة �لقلم �آية 10.  )3( �شورة �ملائدة �آية 89.   

تعظيم الَحِلِف ب�هلل
َم �حَلِلَف باهلل تعاىل، ويت�شح تعظيم �مل�شلم ليمينه من خالل: �لو�جب على �مل�شِلم �أْن يعظِّ

ىئ   ی})3(، وحلفظ �ليمنِّي عدة �أمثلة، منها: قال �هلل تعاىل: {
١١  فال يحلف بغري �أ�شماء �هلل تعاىل و�شفاته.

ف:  })4(، و�حلالَّ تعاىل:{ �ألأمَيان، قال �هلل  ِمن  �ألإكثار  يتجنب  و�أن    22
كثرُي �حَلِلِف.

ِحفُظ اليمنِي١١



27 )1( �أخرجه �لبخاري )3836(.                          )2( �أخرجه �لبخاري برقم )6675(.  
)3( متفق عليه.

دق يف اليمني22 ال�شِّ

 ُدَق يف جميع كالمه، ويتاأكد �شدقه �إذ� َحَلَف باهلل تعاىل، فَعِن �ْبِن ُعَمَر يجب على �مل�شلم �أن َي�شْ
ُدْق«.)1( �أن �لنبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َمْن َحَلَف ِباهلِل َفْلَي�شْ

ى �ليمنُِّي �لكاذبة: )�ليمنَِّي �لَغمو�َض(، وقد  و�لَكِذُب يف �ليمنِّي حر�م، وهو مع�شية كبرية، وُت�شمَّ
ر �لنبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص منها، فعن عبد �هلِل بن َعْمٍرو  �أنَّ �لنبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »�ْلَكَباِئُر: �ألإِ�ْشَر�ُك ِباهلِل،  حذَّ

ْف�ِض، َو�ْلَيِمنُِّي �ْلَغُمو�ُض«.)2( َوُعُقوُق �ْلَو�ِلَدْيِن، َوَقْتُل �لنَّ

٣٣  �أن يتجنب نق�ض �ليمنِّي؛ �إألَّ �إذ� كان نق�شه خرًي� له، كمن حلف �أن أل يزور �أُخته، فيجب 
ر عن ميينه )�أي: يخرج كفارة مينِّي عنه(. عليه �أن يزور �أخته ويكفِّ

ى بيمينه، مامل يكن �حلالف معروًفا  َق َمن َحَلف له باهلل تعاىل، وير�شَ دِّ يجب على �مل�شلم �أن ُي�شَ
ُدْق، َوَمْن ُحِلَف  بالكذب يف �ليمنِّي، حلديث �بِن ُعَمَر  �أن �لنبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َمْن َحَلَف ِباهلِل َفْلَي�شْ

�َض، َوَمْن مَلْ َيْر�َض ِباهلِل، َفَلْي�َض ِمَن �هلِل«.)3( َلُه ِباهلِل َفْلرَيْ

ت�شديُق احلالف باهلل٣٣

فُة يمين النبيِّ  �سِ
كان ر�شول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص أل يحلف �إأل باهلل تعاىل: �إما با�شمه )�هلل(، �أو با�شم �آخر ِمن �أ�شمائه، �أو 

ب�شفة من �شفاته، فِمن ذلك:
١  َو�هلِل.

ٍد ِبَيِدِه، �أو: َو�لَِّذي َنْف�ِشي ِبَيِدِه. مَّ 2  َو�لَِّذي َنْف�ُض حُمَ
٣  أَل َوُمَقلِِّب �لُقُلوِب.

٤  َوَربِّ �لَكْعَبِة.
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ث�نًي�: ااًلإْق�َس�ِم َعلى اهلِل تع�لى
�ألإْق�َشاِم َعلى �هلِل هو: �حَلِلُف على �هلل تعاىل �أن يفعل �شيًئا، �أو �أألَّ يفعَلُه.

وهو على نوعنِّي:
النوع األأ�ل: �أْن يكوَن �لباعُث على �لَق�َشم ُح�شُن �لظن باهلل، و�لثقُة بعطائه، مع قوة �ألإميان، 

و�ألعر�ف بال�شعف، وعدم �إلز�ِم �هلل ب�شيء.

مثالهمثاله �أن يقول:

َر يل �أمري.   �أق�شمُت عليك يارب �أن تي�شِّ
  �أق�شمُت عليك يارب �أن تن�شر جنودنا �ملر�بطنِّي على حدود بالدنا.

حكمهحكمه جائز.
الدليلالدليل 

ُه«.)1( حديُث �أن�ض h �أَنَّ �لنبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »�إِنَّ ِمن ِعَباِد �هلِل َمن لو �أَْق�َشَم على �هلِل ألأََبرَّ

النوع الثاين: �أْن يكوَن �لباعُث على �لَق�َشم �لغروُر، و�ألإعجاُب بالنف�ض، و�أنه ي�شتحق على �هلل �أن 
يجيب له ق�شمُه، �أو حتجري ف�شِل �هلل تعاىل على عبَاده.

مثالهمثاله �أن يقول:

  �أق�شمُت عليك يارب �أن أل تغفر لفالن.
  و�هلل أل يغفر �هلل لفالن.

  و�هلل أل ُيْدخُل �هلُل فالًنا �جلنَة.
  و�هلل أل يهَتِدي فالٌن.

حكمهحكمه حمرم ملا فيه من �شوء �ألأدب مع �هلل تعاىل وغرور �حلالف.
الدليلالدليل 

َث: »�أَنَّ َرُجاًل َقاَل: و�هلِل أل َيْغِفُر �هلُل ِلُفالن،  حديث ُجْنَدِب بن عبد �هلل h �أَنَّ َر�ُشوَل �هلِل ملسو هيلع هللا ىلص َحدَّ
َو�أَْحَبْطُت  ِلُفالٍن،  َغَفْرٌت  َقْد  َفاإِينِّ  ِلُفالٍن،  �أَْغِفَر  �أَألَّ  َعَليَّ  َيَتاأَىلَّ  �لَِّذي  َذ�  َمْن  َقاَل:  َتَعاىل  �هلَل  َو�إِنَّ 

َعَمَلَك«.)2(
. «: يحلف عليَّ )2( �أخرجه م�شلم برقم )2621(، ومعنى »يتاأىل عليَّ )1( �أخرجه �لبخاري برقم )2703(.  
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بالتعاون مع زميلك: ما �لفرق بنِّي �ألإق�شام على �هلل و�لق�شم باهلل؟
...............................................................................................................................................

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

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

١١ الواجب على املسلم أن يعظم احللف باهلل تعالى.

وضح احلاالت التي يظهر تعظيمه فيها.  

22 متى يجوز اإلقسام على اهلل تعالى؟
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الَحِلُف ِبَغيِر اهلِل تع�لىالَحِلُف ِبَغيِر اهلِل تع�لى٦ الدرس
السادس

معنى الحِلِف بغيِر اهلل
�حلِلُف بغرِي �هلل هو:  �ألإق�شام بغري �هلل تعاىل، بحرٍف ِمن حروف �لَق�َشِم �لثالثة )�لو�و، و�لباء، و�لتاء(.

اأمثلتهاأمثلته

. ١  و�لنبيِّ
2  وحياتي.

٣  باأمانتي، �إذ� �أر�د بها �حَلِلف.
تي، �إذ� �أر�د بها �حَلِلف. ٤  ِبذمَّ

ي و�أبي. التي، �أو ِب�شالة �أمِّ ٥  ِب�شَ
اِدًقا.)1( ِه �شَ        قال عبد�هلل بن م�شعود h: ألأَْن �أَْحِلَف ِباهلِل َكاِذًبا، �أََحبٌّ �إِيَلَّ ِمْن �أَْن �أَْحِلَف ِبَغرْيِ

حكم الَحِلِف ِبَغيِر اهلِل تع�لى
رِك �ألأ�شغر. �حلِلُف بغرِي �هلل تعاىل حمرم، وهو ِمن �ل�شِّ

الدليلالدليل 
        حديُث عبِد �هلل بِن ُعَمَر  �أن �لنبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »َمْن َحَلَف ِبَغرْيِ �هلِل َفَقْد �أَ�ْشَرَك«.)2(، ألأنه 

�شاوى �ملحلوف به باهلل تعاىل.

)1( �أخرجه عبد �لرز�ق يف م�شنفه.                          )2( �أخرجه �أحمد برقم )5375(.  
)3( متفق عليه.

�رة الَحِلِف بغير اهلل كفَّ
ِفِه �أن يبادَر بقول: )أل �إَِلَه �إأل �هلل(، و�لدليل على هذ�: حديث  من حلف بغري �هلل تعاىل فكفارة حَلِ
ى؛ َفْلَيُقْل: أل �إَِلَه �إأل �هلل«.)3( ِت َو�ْلُعزَّ �أبي ُهَرْيَرَة h �أن �لنبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »َمْن َحَلَف فقاَل يف َحِلِفِه: ِبالالَّ
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ا.  ُيكرِِث بع�ض �لنا�ض من �حللف وخا�شة عند �للعب. وعندما ي�شتد غ�شبهم �أي�شً
ما �لعالج �لذي تقرحه لكي ت�شاعدهم على تعظيم �هلل تعاىل بعدم �ألإكثار من 

ة؟  �حللف، و�أأل يحلفو� �إألَّ يف �ألأمور �ملهمَّ
...............................................................................................................................................

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

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

ـه؟ مع التمثيل. ما معنى احللف بغير اللَّ ١١

ـه؟ مع الدليل. ما حكم احللف بغير اللَّ 22

ـه شرًكا؟ وما كفارته؟ ملاذا كان احللف بغير اللَّ ٣٣
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األف�ظ منهيٌّ عنه�األف�ظ منهيٌّ عنه�٧
الدرس 
السابع

اأواًًل: ااًلأمثلة

)1( �شورة �لبقرة �آية 22، �أند�د�: �أمثاأل و�أ�شباها كما ذكر �لبغوي يف �لتف�شري.
)2( �أخرجه �أحمد برقم )2561(.

قوُل:  لوأل �لطبيب مات فالن.
قوُل:  لوأل �ل�شائق لهلكنا.
قوُل:  ما يل �إأل �هلل و�أنت.

قوُل:  هذ� من بركات �هلل وبركاتك. 
قوُل: )َلوأَل �هلل وُفالن(، )ما �شاء �هلل و�شئت(.

حكم هذه �ألألفاظ: حترم هذه �ألألفاظ وهي من �ل�شرك �ألأ�شغر و�لدليل على هذ�: 
١١ قول �هلل تعاىل: { ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ})1(. 

ا�ٍض  �أَنَّ َرُجاًل َقاَل: َيا َر�ُشوَل �هلِل َما �َشاَء �هلل َو�ِشْئَت، َفَقاَل: »َجَعْلَتِني  22  حديث عبد �هلل بِن َعبَّ

هلِلِ َعْدأًل، َبْل َما �َشاَء �هلُل َوْحَدُه «)2(.

بالتعاون مع جمموعتك: �ذكر ثالثة �أمثلة على �مل�شاو�ة يف �للفظ، مع ذكر �لبديل 
�ل�شحيح.

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

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

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

١



35

َر �لذي  �أنعم  يغُفل بع�ُض �لنا�ض عند ح�شول نعمة لهم، �أو دفع �ل�شّر عنهم، فين�شون �خلالَق �ملدبِّ
أًل، فيقولون: لوأل �هلل ثم فالن ملا ح�شل كذ� وكذ�. ِب �أوَّ بها عليهم، و�لو�جب عليهم: ذكر �مل�شبِّ

اأهمية ترك ااًلعتم�د على ااًلأ�سب�ب

�شحح �ألألفاظ �لتالية:

�للفظ �ل�شحيح�للفظ

لوأل �هلل و�ل�شائق ألنقلبت �ل�شيارة

لوأل �لطبيب لهلك �شعيد

مايل �إأل �هلل و�أنت

2

ـه وشئت؟ وما احِلْكَمة؟ ما ُحْكم قول ماشاء اللَّ ١١

أللفاظ  أمثلة  وثالثة  عنها،  منهي  شركية  أللفاظ  أمثلة  ثالثة  22  اذكر 

صحيحة غير منهي عنها.
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ل٨ َع�ِء والتو�سُّ لالدُّ َع�ِء والتو�سُّ الدُّ الدرس
الثامن

)1( �أخرجه م�شلم برقم )1794(.

َع�ء اآداُب الدُّ
عاء ما يلي: ِمن �آد�ب �لدُّ

اأ�أًل: األآداب الواجبة

ة ثانًيا: األآداب امل�شتحبَّ

عاء هلل وحده أل �شريك له دون غريه. �إخال�ض �لدُّ    ١١
�لك�شب �حلالل، وجتنُب �لك�شِب �حلر�م.    22

عاء، وعدم �لغفلة فيه. ��شتح�شاُر �لقلب حنِّي �لدُّ    ١١

عاء. �ليقنِّي باألإجابِة �أو رجاوؤُها حنِّي �لدُّ    22

عاء بحمِد �هلل و�لثناِء عليه، و�ل�شالِة و�ل�شالم على ر�شوله ملسو هيلع هللا ىلص. �فتتاح �لدُّ    ٣٣

�أن يكون �لد�عي على طهارة.    ٤٤

عاء. ��شتقباُل �لقبلة �أثناء �لدُّ    ٥٥

رفُع �ليدين مك�شوفتنِّي، وب�شطهما �أمام �ل�شدر �أو �لوجه، وجعل بطونهما �إىل �ل�شماء، مع     ٦٦

هما مًعا، �أو �لتفريج �لي�شري بينهما. �شمِّ
َدَعا  َدَعا  �إَذ�  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبيُّ  »كاَن   :h َم�ْشُعوٍد  بُن  قاَل عبُد�هلل  فيه،  و�ألإحلاح  �لدعاء  َتْكَر�ُر     ٧٧

َل �َشاأََل َثالًثا«.)1( َثالًثا، و�إَذ� �َشاأَ
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٨٨     ُدعاُء �هلل تعاىل باأ�شمائه �حل�شنى �ملنا�شبة للمطلوب، مثال ذلك:

اأ عند �لدعاِء باملغفرة و�لرحمة: ُيدعى باأ�شمائه: �لغفوِر، و�لرحيِم.

اِب. ب عنَد �لدعاء بطلِب �ملال و�لولد: ُيدعى باأ�شمائه: �لكرمِي، و�لوهَّ

ل �إىل �هلل تعاىل ب�شفاته �لُعَلى، مثُل:  �لتو�شُّ    ٩٩

اأ برحمتك �أ�شتغيث.
ب �أعوذ بعظمتك.

ج  �أعوذ بكلمات �هلل.

بالتعاون مع جمموعتك �ذكر ق�شة وردت يف �حلديث �لنبوي فيها ��شتجابة 
�هلل لدعاء من دعاه.

1

ل ب�اًلأعم�ل ال�س�لحة التو�سُّ

ا هلل تعاىل  ل �إىل �هلل تعاىل باألأعمال �ل�شاحلة �لتي عِملها �ألإن�شان خمل�شً ُي�ْشَرع   يف �لدعاء �لتو�شُّ
فيها، مثل:

اأ �أ�شاألك ب�شالتي �أن توفقني.
ي ِبَو�ِلَديَّ �أن ترحمني. ب �أ�شاألك ِبرِبِّ
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اذكر آداب الدعاء الواجبة. 11

اذكر آداب الدعاء املستحبة. 22

ل باألعمال الصاحلة؟ ما حكم التوسُّ 33

٢
بالتعاون مع جمموعتك: مثِّل مبثالنِّي لكلٍّ مما يلي: 

 �لتو�شل �إىل �هلل تعاىل ب�شفاته �لُعَلى:
.............................................................................................................................. 1

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

 �لتو�شل �إىل �هلل تعاىل باألأعمال �ل�شاحلة:
.............................................................................................................................. 1

.............................................................................................................................. 2
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َع�ِء َع�ِءاإج�بُة الدُّ اإج�بُة الدُّ ٩
الدرس
التاسع

�َسعُة م� عند اهلل تع�لى، و�َسعُة عط�ئه
�هلل تعاىل مالك �مللك، وملكه و��شع عظيم، وكل �شيء بيده، وهو و��شع �لعطاء لعباده، وأل ي�شره 

ما يعطيهم منذ خلق �لدنيا، �إىل �أن يرث �هلل �ألأر�ض وَمن عليها.
١١   قال �هلل تعاىل: {ڃ  ڃ  ڃچ   چ  چ  چ  ڇ})1(.    

ُه قال: »َيا ِعَباِدي لو �أَنَّ  22   عن �أبي َذرٍّ h عن �لنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِفيَما َرَوى عن �هلِل َتَباَرَك َوَتَعاىَل �أَنَّ

لُويِن، َفاأَْعَطْيُت ُكلِّ �إِْن�َشاٍن َم�ْشاأََلَتُه،  ِعيٍد َو�ِحٍد َف�َشاأَ ُكْم َقاُمو� يف �شَ ْن�َشُكْم َوِجنَّ َلُكْم َو�آِخَرُكْم َو�إِ �أَوَّ
ا ِعْنِدي �إألَّ َكَما َيْنُق�ُض �مْلِْخَيُط �إَذ� �أُْدِخَل �ْلَبْحَر«.)2(  َما َنَق�َض ذلَك مِمَّ

)2( �أخرجه م�شلم برقم )2577(. )1( �شورة �لنحل �آية 96. 

يها، ومنها: �عي �ْغِتَناُم �أوقات �ألإجابة وحترِّ ي�شتحبُّ للدَّ

ااًلأوق�ت التي نتحرى فيه� ااًلإج�بة

اأوق�ت ااًلإج�بةاأوق�ت ااًلإج�بة

ُلُث األخير من الليل. ١١  الثُّ

٣٣   عند صعود اإلمام يوم اجلمعة على 
املنبر حتى تنقضي الصالة.

٤٤   آخر ساعة بعد العصر ِمن يوم 
اجلمعة.

٥٥  يوم عرفة.
٧٧   الصائـم عند 

فطره.
العشر األخيرة من رمضان  ٦٦   ليالي 

ى فيها ليلُة الَقْدِر. التي ُيَتَحرَّ

22  عند األذان واإلقامة، وبينهما.
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حاإلت إلإجابة الدعاء
عاء، مثل: اعي اْغِتَناُم األأحوال التي ي�ستجاب فيها الدُّ ي�ستحبُّ للدَّ

11   حال ال�سجود.

22   حال ال�سيام.
َفر. 33   حال ال�سَّ

موانع اإلإجابة
عاء كثري، منها:  موانع ا�ستجابة الدُّ

رام اأكاًل و�سرًبا ولب�ًسا.  �أ ا�ستعمال احْْلَ
عاء.)١( ب ا�ستعجال األإجابة، مما يوؤدي به اإلى ترك الدُّ

)١( اأما �سوؤال العبد ربه عز وجل اأن يعجل له األإجابة فال باأ�س به، فقد ثبت اأنه ملسو هيلع هللا ىلص قال يف دعاء األ�ست�سقاء: »َعاِجاًل غري اآِجٍل«، اأخرجه اأبو دواد برقم )١١69(.
)٣( متفق عليه.  )٢( املراد باأل�ستثناء هنا ال�سرط، فاإن ال�سرط ي�سمى ا�ستثناء.  

َعاِء اإل�سِتْثَناِء في الدُّ
عاء مب�سيئة اهلل تعالى.)٢( َعاِء هو: تعليق الدُّ اأِل�ْسِتْثَناُء يف الدُّ

مثالهمثاله

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

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

حكمهحكمه 

َعاِء، والدليل على هذا: حديث اأَِبي ُهَرْيَرَة  اأَنَّ ر�سوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل:  يحرم اأِل�ْسِتْثَناُء يف الدُّ
ُه أَل ُمْكِرَه  نَّ  » أَل َيُقوَلنَّ اأََحُدُكْم: اللهمَّ اْغِفْر يِل اإِْن �ِسْئَت، اللهمَّ اْرَحْمِني اإِْن �ِسْئَت، ِلَيْعِزِم امل�ساأََلَة، َفاإِ

َلُه «.)٣(
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َع�ِء الِحكمُة ِمن النهي عن ااًل�ْسِتْثَن�ِء في الدُّ

َعاِء ألأ�شباب، منها: ُنهي عن �أِل�ْشِتْثَناِء يف �لدُّ
ملسو هيلع هللا ىلص:  ُي�شعر باأن �هلل له ُمكِرٌه، تعاىل �هلل عن ذلك، فاإن �هلل �أعظم و�أجل، ولهذ� قال  �أنه    ١١
: �للُهم �إن �ِشْئَت فاأْعِطِني، فاإنَّه أل ُم�ْشَتْكِرَه له«.)1( »�إذ� َدعا �أَحُدُكْم َفْلَيْعِزِم �مَل�ْشاأَلَة، وأل َيُقوَلنَّ
22  �أنه ُي�شعر باأن هذ� �أمر عظيم على �هلل، وَيعجز عنه، �شبحان �هلل عن ذلك، ولهذ� قال ملسو هيلع هللا ىلص يف 
ْغَبَة، َفاإِنَّ �هلَل أل َيَتَعاَظُمُه �َشْيٌء �أَْعَطاُه«.)2(    ِم �لرَّ رو�ية للحديث: »َوَلِكْن ِلَيْعِزِم �مْلَ�ْشاأََلَة َوْلُيَعظِّ

٣٣  �أنه ُي�شعر با�ْشِتغناِء �لعبد عن ربه جل وعال، وعدم �فتقاره �إليه، ويف هذ� �إ�شاءة �أدب مع �هلل 
تعاىل.

َع�ِء العزُم في الدُّ
�لو�جب على �لد�عي �أن يعزم �مل�شاألة يف دعائه، ومعنى عزم �مل�شاألة: �ألإحلاُح يف طلبها، من 

ٍد يف طلبه من ربه جلَّ عال.  غري �شعف، وأل تعليٍق على م�شيئة، وأل تردُّ

)2( �أخرجه م�شلم يف �ملو�شع �ل�شابق. )1( �أخرجه �لبخاري )6338( و�للفظ له، وم�شلم )2678(.  

)4( �أخرجه �لبخاري برقم )5981(. )3( في�شتح�شر: ينقطع.     

م ع�ُء المحرَّ الدُّ
م، وهو �أنو�ع منها: عاء �ملحرَّ نُُّب �لدُّ يجب جَتَ

عاء باالإثم، مثل: �لدعاء ب�شالل �أحد من �لنا�ض، �أو �لدعاء على �شخ�ض مل يظلمك،   االأول: الدُّ
�أو دعاء �ألإن�شان على نف�شه �أو ماِلِه بالذهاب �أو �خل�شارة.

عاء على �لو�لدين فهو من �لعقوق وقطيعة �لرحم،  عاء مبا فيه قطيعة َرِحٍم، مثل: �لدُّ الثاين: الدُّ
عاء على �ألأوألد. عاء لهما، �أو �لدُّ وخالُف ما �أمر �هلل به من �لدُّ

و�لدليل على �لنهي عن هذين �لنوعنِّي: حديث �أبي هريرة h عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أنه قال: » أل َيَز�ُل 
ُي�ْشَتَجاُب ِلْلَعْبِد ما مل َيْدُع ِباإِْثٍم �أو َقِطيَعِة َرِحٍم؛ ما مل َي�ْشَتْعِجْل« ِقيَل: يا َر�ُشوَل �هلِل، ما �أل�ْشِتْعَجاُل؟، 

َعاَء«.)4( قال: »يقول: قد َدَعْوُت، وقد َدَعْوُت، فلم �أََر َي�ْشَتِجيُب يل، َفَي�ْشَتْح�ِشُر )3( ِعْنَد ذلك َوَيَدُع �لدُّ
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ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يردده يف �شالته بنِّي �ل�شجدتنِّي؟   ما �لدعاء �لذي كان �لنَّ
...............................................................................................................................................

 ما �لذي تالحظه يف هذ� �لدعاء مما يتَعلَّق بالدر�ض؟ 
...............................................................................................................................................

اذكر ثالثة من األوقات التي يستحب الدعاء فيها. ١١

مثِّل على الدعاء باإلثم. 22

اذكر أحوال اإلجابة التي يستحب للداعي اغتنامها. ٣٣

ما املراد باالستثناء في الدعاء؟ ٤٤

ما حكم االستثناء في الدعاء؟ ٥٥

ما معنى العزم في الدعاء؟ ٦٦



ثانًيا:ثانًيا:  التف�سريالتف�سري





الوحدة األأوىلالوحدة األأوىل
�سـورة الفرقان�سـورة الفرقان
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معـــاني الكلمـاتمعـــاني الكلمـات

معناهاالكلمة

Â.مالزم ل�صاحبه
Ï.ي�صيقوا يف النفقة

Ó.ًو�صطا

عقاًبا.7

ذلياًل حقرًيا.@

رجوًعا �صحيًحا.\

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

من سورة الفرقانمن سورة الفرقان

ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  ڭ    ڭ   ڭ   ڭ    ﴿ۓ   تعاىل:  قال 
ې   ۉ   ۉ   ۅ       ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ  
ې  ې      ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ      Â   ۇئ  
  Ï ی   ىئ   ىئ   ىئ    ېئ         ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ  
پ       پ   پ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    ٱ   مئ      Ó جئ   ی   ی  
پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    7  
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ     @ ڦ       ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ     ٹ   ٹ  
ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ   چ     ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ  

ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ   \  ڑ ﴾
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63    ﴿ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ     ۇ   ۇ﴾ ب�صكينة متوا�صعين ﴿ ۆ  ۆ  ۈ  

ۈ  ٴۇ﴾ واإذا خاطبهم الجهلة ال�صفهاء باألأذى, اأجابوهم بالمعروف من القول. 

اآلآية

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

● األأوىل: اأنهم مي�صون متوا�صعني ب�صكينة ووقار.
● الثانية: اأنهم اإذا تعدى عليهم ال�صفهاء بال�ّصب والتعيري, مل يقابلوهم اإأل بالطيب من القول. 

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

64     ﴿ۋ   ۅ  ۅ      ۉ  ۉ﴾  يكثرون من �صالة الليل, متذللين له بال�صجود والقيام. 
ومع اجتهادهم في العبادة فاإنهم يخافون من عذاب اهلل تعالى كما قال اهلل.

65     ﴿ې  ې      ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ      Â﴾ اإن عذاب جهنم مالزم 
ألأ�صحابها أل ينفك عنهم.

66    ﴿ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ﴾ اإن جهنم �صر قرار واإقامة.

67     ﴿ېئ  ېئ        ىئ   ىئ  ىئ  ی  Ï﴾ لم يتجاوزوا الحد في العطاء, ولم ي�صيِّقوا في النفقة, 

         ﴿ ی  ی  جئ  Ó﴾ وكان اإنفاقهم و�صًطا بين التبذير والت�صييق. 

اآلآية

اآلآية

اآلآية

اآلآية

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

●  حر�صهم على قيام الليل.

● خوفهم من ربهم ودعاوؤهم اأن ي�صرف اهلل عنهم عذاب جهنم.

● اإذا اأنفقوا من اأموالهم على اأنف�صهم اأو على اأ�صرهم, تو�صطوا بني األإ�صراف والتقتري. 
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وفي اآليات من صفات عباد الرحمن أنهم:وفي اآليات من صفات عباد الرحمن أنهم:

● أل ي�صركون يف عبادتهم مع اهلل اأحًدا.

● أل يقتلون النف�س التي حّرم اهلل قتلها اإأل باحلق, اأي بحكم �صرعي �صادر من ال�صلطة الق�صائية.

● أل يقعون يف الزنا بل يبتعدون عنه وعن مواطنه.

● اإذا وقعوا يف مع�صية تابوا اإىل اهلل, فندموا على ما �صنعوا واأح�صنوا العمل.

پ       پ   پ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    ﴿ٱ   بقوله:  تعالى  اهلل  ذك��ره  ما  الرحمن  عباد  �صفات  68       وم��ن 

اآخ��ر, فهم مخل�صون في  اإلًها  اهلل  اأنهم أليدعون مع  اأي   ﴾ پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ
دعائهم هلل تعالى, وأل يقتلون النف�س التي حرم اهلل قتلها األ بما يحل قتلها به من خالل حكم �صرعي 

﴾ أل يف�ع��لون ال�زن�ا وأل يقتربون من مواطنه ﴿  ٿ  ٿ    ٿ   من ال�صلطة الق�صائية, ﴿    ٺ   ٺ
﴾ ومن يفعل �صيًئا من هذه الكبائر َيْلَق في األآخرة عقاًبا.  ٹ    7

69      ﴿  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      @﴾ ذلياًل حقيًرا )والوعيد بالخلود لمن قتل 
النف�س المع�صومة معتقًدا حلَّها, اأو لمن اأ�صرك باهلل(.  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چ﴾ فاأولئك يمحو  ﴿     70
اهلل عنهم �صيئاتهم ويجعل مكانها ح�صنات؛ ب�صبب توبتهم وندمهم, وذلك اأنهم كلما تذكروا ما م�صى 

ندموا وا�صتغفروا, فيبدل اهلل �صيئاتهم ح�صنات ﴿  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ ﴾.

71      ﴿ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ   \﴾ من ندم على ذنبه, واأقبل على الطاعة وترك 
المع�صية, فاإنه هو التائب حقا, وهو الذي يقبل اهلل توبته, ويكفر ذنوبه. 

اآلآية

اآلآية

اآلآية

اآلآية

●  اأتجنب ما نهى اهلل عنه حتى أل اأقع في عذابه.آثار سلوكيةآثار سلوكية

●  اأدعو ربي اأن ي�صرف عني عذاب جهنم.
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)1( اأكمل ما ياأتي: من �صفات عباد الرحمن يف:

)اأ( امل�صي  ....................................................................

)ب( رد األأذى  ...............................................................

)ج( األإنفاق  .................................................................    

)2( ما معنى قوله تعاىل:﴿ ۅ  ۅ﴾؟

)3( بنيِّ معاين الكلمات األآتية: )غراًما - يقرتوا - قواًما(.

د �صفات عباد الرحمن املذكورة يف اآيات هذا الدر�س. )4( عدِّ
)5( بنيِّ معنى قوله تعاىل: ﴿ پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ﴾.

)6( �صع عالمة )( اأمام العبارة ال�صحيحة وعالمة )( اأمام العبارة
      اخلطاأ:                                                               

    .) ال��ت��ي ح���رم اهلل )      النف�س  اأن��ه��م أل يقتلون  ال��رح��م��ن  ع��ب��اد     )اأ( م��ن ���ص��ف��ات 
   )ب( ي�صاعف العذاب يوم القيامة ملن يفعل الكبائر                      )      (.
   )ج( التوبة ال�صادقة متحو الذنوب اإأل الكبائر                      )      (.                                               
   )د( من عالمات �صدق التوبة العمل ال�صالح بعدها                                    )      (.
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الدرس الثاني
تفسير اآليات من ) تفسير اآليات من ) ٧٢٧٢ -  - ٧٧٧٧((

من سورة الفرقانمن سورة الفرقان

قال تعاىل: ﴿ک  ک  ک    ک   گ  گ  گ      گ  ڳ  
ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ    ڱ   ڳ     ڳ   ڳ  
ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ      ۀ   ڻ   ڻ  
ھ   ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ    ڭ     ڭ  
ۅ   ۋ   ٴۇۋ   ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  
ەئ   ەئ   ائ   ىائ   ى   ې     ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ  

وئ  وئ  ۇئ ﴾

معـــاني الكلمـاتمعـــاني الكلمـات

معناهاالكلمة

بالكالم القبيح وما ألينفع.گ

عذاباً مالزماً.وئ
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ي�صهدون  والذين أل  ﴿ک  ک  ک    ک﴾ بقوله:  اهلل  ذك��ره  ما  الرحمن  عباد  72     ومن �صفات 

بالكذب وأل يح�صرون مجال�صه ﴿ گ  گ  گ      گ  ڳ﴾, واإذا مروا من غير ق�صد بالكالم القبيح 
وا معر�صين منكرين يتنزهون عنه, وأل ير�صونه لغيرهم.  والكالم الذي أل ينفع, مرُّ

اإذا ُوِعُظوا باآيات القراآن ودألئل  73     ﴿ ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ﴾
وحدانية اهلل لم يتغافلوا عنها, كاأنهم �صمٌّ لم ي�صمعوها, وُعْمٌي لم يب�صروها, بل َوَعْتها قلوبهم, وتفتَّحت 

وا هلل �صاجدين مطيعين.  لها ب�صائرهم, فخرُّ

ربنا هب لنا ِمن اأزواجنا وذريَّاتنا  74     ﴿ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ﴾

واجعلنا قدوة ُيقتدى بنا في الخير. ما َتَقرُّ به اأعيننا, وفيه اأُْن�ُصَنا و�صرورنا, ﴿ھ   ے    ے﴾

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

● أل ي�صهدون �صهادة الكذب.

● يعر�صون عن اللغو وأل يح�صرون جمال�صه.

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

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

اآلآية

اآلآية

اآلآية
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وقد دلت اآليات على أن:وقد دلت اآليات على أن:

● جزاء عباد الرحمن يف األآخرة, جنات عظيمة يخّلدون فيها, وأل يلقون فيها اأذى اأو خوًفا.

● من اأعظم األأ�صباب لدخولهم اجلنة -كما دلت عليه األآيات- بعد رحمة اهلل, �صربهم على 

طاعة اهلل, وثباتهم على دينهم حتى ماتوا.
● اخللق اأهون �صيء على اهلل, اإذا مل يعبدوه ويت�صرعوا اإليه وحده.

اأولئك الذين ات�صفوا بال�صفات ال�صابقة من عباد الرحمن,  75      ﴿ۓ  ڭ   ڭ    ڭ     ڭ﴾
يثابون اأعلى منازل الجنة؛ برحمة اهلل وب�صبب �صبرهم على الطاعات, ﴿ۇ  ۇ  ۆ  ۆ﴾

ْون في الجنة التحية والت�صليم من المالئكة, والحياة الطيبة وال�صالمة ِمَن األآفات.  و�َصُيلَقَّ

يبغون  به, أل  يقيمون  فيه ومقاًما  ون  َيِقرُّ ا  َح�ُصَنْت م�صتقرًّ 76      ﴿ۈ   ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ﴾
عنها تحوأًل.

أل يكترث وأل يبالي بكم, اإذا لم تعبدوه ولم توؤمنوا به وتدعوه  77       ﴿ۉ  ې  ې  ې  ې    ى  ى﴾

بتم -اأيها الكافرون - ف�صوف يكون تكذيبكم, �صبباً  فقد َكذَّ وحده ﴿  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ﴾
لعذاٍب يلزمكم وأل ينفك عنكم, ويهلككم في الدنيا واألآخرة.

اآلآية

اآلآية

اآلآية

)1( اأَت�صُف ب�صفات عباد الرحمن؛ ألأنال الفوز بالجنة.  آثار سلوكيةآثار سلوكية
)2( اأ�صتعين بدعاء اهلل لق�صاء حاجاتي.
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)1( ا�صتدل من األآيات على كل مما ياأتي:
)اأ( تدبر القراآن الكرمي من �صفات املوؤمنني. 

)ب( هوان اخللق على اهلل اإذا مل يعبدوه.                    

د �صفات عباد الرحمن الواردة يف اآيات هذا الدر�س. )2( عدِّ

)3( اأكمل العبارات األآتية:              

)اأ(  الذين ات�صفوا ب�صفات عباد الرحمن يثابون اجلنة برحمة اهلل, ثم 
. .....................

)ب(   من �صفات عباد الرحمن اأنهم يكرثون الدعاء ب�صالح .............. .
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الوحدة الثانيةالوحدة الثانية
�سورة ال�سعراء�سورة ال�سعراء
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معناهاالكلمة

î.ِفلة من النا�س ال�صَّ

فاحكم.چ

اململوء بالنا�س والدواب واملتاع.ژ

معـــاني الكلمـاتمعـــاني الكلمـات

الدرس الثالث
تفسير اآليات من ) تفسير اآليات من ) ١٠٥١٠٥ -  - ١٢٢١٢٢((

من سورة الشعراءمن سورة الشعراء

﴿ۇئ       ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی    قال تعاىل: 
ی      ی   ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب    مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  
  î  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث   حج  مج  مح  جخ  حخ  مخ
حس   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ        پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ   ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ   ٿ          ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ   ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    
ک   ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  
ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں     

ں  ڻ ﴾
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●  اأن امل�صلم يبداأ يف دعوته باألأهم من دين اهلل تعاىل, وهو توحيد اهلل.
● اأن على امل�صلم اأن يتلطف يف القول مع املدعوين ﴿ىئىئ﴾.

بهم جميًعا  ب بواحٍد من الر�صل فقد َكذَّ 105     ﴿ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾  ألأنهم كذبوا ر�صولهم, ومن َكذَّ
ألأن دعوة الر�صل واحدة ودينهم واحد.

106    ﴿ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ﴾ اأأل تخ�صون اهلل بترك عبادة غيره.

اآلآية

اآلآية

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

 107     ﴿ی      ی   ی  جئ﴾ فيما اأبلغكم اإياه من دين اهلل تعالى. 

 109     ﴿مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب    مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث﴾ أل اأطلب 
منكم اأجًرا على تبليغ الر�صالة بل اأجري على اهلل ربي.

 110   ﴿ىثيث   حج    ﴾ فاحذروا عقاب اهلل, واأطيعوني بامتثال اأوامره, واجتناب نواهيه.

اآلآية

اآلآية

اآلآية

● اأن من يدعو اإىل اهلل أليطلب على دعوته اأجًرا من النا�س اأو جزاًء اأو �صكوًرا.

مايستفاد من اآليات:مايستفاد من اآليات:

ونستفيد من اآليات:ونستفيد من اآليات:

108اآلآية
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ِلع على ال�صرائر  113      ﴿پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ﴾ ما ح�صابهم للجزاء على اأعمالهم وبواطنهم اإأل على ربي, المطَّ

﴿ ٺ   ٺ﴾ لو كنتم ت�صعرون بذلك لما قلتم هذا الكالم.
           ثم اأعلن قائاًل لقومه:

114     ﴿ٺ  ٿ   ٿ          ٿ﴾ تلبية لرغبتكم كي توؤمنوا بي مهما تكن حالهم. 

115     ﴿ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ﴾ فالمهمة التي كلفت بها هي دعوتكم واإنذاركم عذاب اهلل اإنذاًرا بيًنا.

اآلآية

اآلآية

اآلآية

● اخلطاأ يف احلكم على النا�س من خالل �صورهم واأج�صادهم واأموالهم واأن�صابهم.
.﴾ UTSRQ      ﴿ اأن منزلة األإن�صان يف األإ�صالم بالتقوى أل بح�صبه وأل ن�صبه  ●

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

قك ونتبعك, والذين اتبعوك هم اأراذل النا�س واأ�صافلهم؟   111     ﴿مح  جخ  حخ  مخ  î﴾ كيف ن�صِدّ
فاأجابهم:

األإيمان.  اإلى  اأدعوهم  اأن  ُكلفت  اإنما  اأعمالهم,  بمعرفة  مكلًفا  ل�صت  پ﴾  ٻ  ٻ   ٻ   ٻ   112     ﴿ٱ  
واألعتبار باألإيمان أل بالح�صب والن�صب والِحرف وال�صنائع.

اآلآية

اآلآية
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 116      لما  اأي�س قوم نوح n من اأن يترك نوح n دعوته للتوحيد هددوه ﴿ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ﴾ المقتولين رمًيا بالحجارة.

اآلآية

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

● اأن املوؤمن يلجاأ اإىل اهلل تعاىل, ويطلب منه الن�صر.

118      ﴿  ڄ   ڃ  ڃ   ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ﴾ فاحكم 
ب ر�صولك, ونجني وَمن معي من الموؤمنين  بيني وبينهم حكًما ُتهلك به َمن جحد توحيدك وكذَّ

مما تعذب به الكافرين. 

﴿ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴾ في ال�صفينة المملوءة  n فقال:  119     فا�صتجاب اهلل دعوته 
ب�صنوف المخلوقات التي حملها معه.

120    ﴿ڑ  ڑ  ک  ک﴾ ثم اأغرقنا بعد اإنجاء نوح ومن معه: الباقين, وهم الذين لم يوؤمنوا ِمن 
وا عليه الن�صيحة.  قومه وردُّ

اآلآية

اآلآية

َلعالمة  المكذبين,  واإه���الك  الموؤمنين  اإن��ج��اء  م��ن  ك��ان  وم��ا  ن��وح  نباأ  ف��ي  اإن  121       ﴿ک  گ  گ  گ﴾ 
وعبرًة عظيمة لمن بعدهم, ﴿ ڳ  ڳ   ڳ   ڳ﴾ وما كان اأكثر الذين �صمعوا هذه الق�صة 

موؤمنين باهلل وبر�صوله و�صرعه.

122      ﴿ڱ  ڱ  ڱ   ں     ں﴾ واإن ربك لهو العزيز في انتقامه ممن خالف اأمره, الرحيم بعباده 
الموؤمنين.

اآلآية

اآلآية

اآلآية

117اآلآية

● اأفعل الخير وأل اأبتغي جزاءه اإأل من اهلل تعالى.آثار سلوكيةآثار سلوكية
●  اأقول الحق وأل اأكذب في اأقوالي. 
●  األتجئ اإلى اهلل في جميع اأموري.
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)1( كيف زين ال�صيطان للنا�س ال�صرك باهلل؟
)2( متى دعا نوح n على قومه؟ 

)3( اخرت األإجابة ال�صحيحة فيما ياأتي:
)اأ( دعا نوح n ربه اأن ينجيه ومن معه من )اأهله  - اأقاربه  - املوؤمنني(.

)ب( عّذب اهلل عز وجل قوم نوح n ب� )ال�صيحة- الريح - الغرق(.
)4( ا�صتدل من األآيات على اأن العقوبات األإلهية فيها اآيات وعرب للمتعظني.
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الدرس الرابع
تفسير اآليات من ) تفسير اآليات من ) ١٩٢١٩٢ -  - ٢١٢٢١٢((

من سورة الشعراءمن سورة الشعراء

قال تعاىل: ﴿  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  
ھ    ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ      ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں  
ۆ   ۆ   ۇ      ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ         ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ  
ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ    ۈ  
ۇئ   ۇئ   وئ      وئ   ەئ   ەئ     ائ   ائ   ى   ى   ې   ې  
ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  
مب            خب   حب   جب   يئ   ىئ   مئ    حئ    جئ    ی   ی  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ىب  يب   
ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ      ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ﴾

معـــاني الكلمـاتمعـــاني الكلمـات

معناهاالكلمة

كتب األأنبياء ال�صابقني.ہ  ھ

الذين أليتكلمون العربية.ۈ

هلون موؤخرون.ىئ مُمْ
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بين اهلل تعالى لنا حقيقة هذا القراآن, الذي نزلت فيه هذه الق�ص�س العظيمة بقوله:

 192    ﴿گ  گ  گ  ڳ﴾ منزل من عند اهلل رب الخلق كلهم.

.n 193    ﴿ڳ  ڳ     ڱ     ڱ﴾ وهو جبريل 

 194     ﴿ڱ  ں﴾ فتاله عليك حتى وعيته بقلبك ﴿ں  ڻ  ڻ﴾ لتكون ِمن ر�صل اهلل الذين 
فون قومهم عقاب اهلل. يخوِّ

 195     ﴿ڻ  ۀ     ۀ﴾ نزل به جبريل عليك بلغة عربية وا�صحة. 

اآلآية

اآلآية

اآلآية

اآلآية

ومن هذا يتبين:ومن هذا يتبين:

له على ر�صوله ملسو هيلع هللا ىلص ليكون هداية للخلق, وحتذيًرا من العذاب. ●  اأن القراآن كالم اهلل, َنزَّ
●  �ُصمي جربيل بالروح, ألأنه ينزل بالوحي الذي هو غذاء األأرواح.

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

َقْته. دَّ َرْت به و�صَ   196      ﴿ہ  ہ  ہ  ھ﴾ واإنَّ ِذْكَر هذا القراآن َلمثبٌت في كتب األأنبياء ال�صابقين, قد َب�صَّ
اآلآية

ونستفيد من اآلية:ونستفيد من اآلية:

.p اأن خرب القراآن موجود يف كتب األأنبياء ال�صابقني  ●
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 198    ﴿  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ﴾ الذين أل يتكلمون بالعربية.

ا,    199     ﴿ٴۇۋ﴾ على كفار قري�س  ِقراءة عربية �صحيحة ﴿ۋۅۅۉ﴾ لكفروا به اأي�صً
وجاءوا بعذر يعتذرون به على عدم األإيمان.

 200     ﴿ېې ېېى﴾ كذلك اأدخلنا في قلوب المجرمين جحود القراآن, و�صار 
متمكًنا فيها؛ وذلك ب�صبب ظلمهم واإجرامهم.

ا هم عليه من اإنكار القراآن, حتى   201    ﴿ائائەئەئ وئوئۇئ﴾ فال �صبيل اإلى اأن يتغيروا عمَّ
يعاينوا العذاب ال�صديد الذي ُوِعدوا به. 

 202   ﴿ۆئۆئۈئۈئېئ﴾ فينزل بهم العذاب فجاأة, وهم أل يعلمون قبل ذلك بمجيئه.

رون؛ لنتوب اإلى اهلل ِمن �صركنا, ون�صتدرك ما فاتنا؟  203   ﴿ېئىئىئىئ﴾ هل نحن ُمْمَهلون ُموؤخَّ

اآلآية

اآلآية

اآلآية

اآلآية

اآلآية

اآلآية

وبهذا نعلم:وبهذا نعلم:

رَّ على الكفر والعناد, لن تنفع معه الدألئل والبينات, ولن يتعظ اإأل بالعذاب  ●   اأن من اأَ�صَ
ال�صديد من اهلل تعاىل, وحينئذ أل ينفعه األإميان.  
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   204     ﴿یی﴾ اأََغرَّ  هوؤألء اإمهالي,  في�صتعجلون نزول عذابي عليهم من ال�صماء؟!    

  205     ﴿جئ  حئمئىئ﴾ اأفعلمت - اأيها الر�صول - اإن َمتَّعناهم بالحياة �صنين طويلة.

  206      ﴿جبحبخبمبىب﴾ وهو العذاب الذي وعدوا به.

 207       ﴿ ٱٻٻٻٻپ﴾ ما اأفادهم وأل اأغنى عنهم تمتعهم بطول العمر, وطيب العي�س.  ثم 
بين �صبحانه اأنه لم يهلك قرية من األأمم ال�صابقة, اإأل بعد اأن ير�صل لهم ر�صوأل يخوفهم عذاب اهلل 

فقال:

  208      ﴿پپڀڀڀڀٺ﴾ اأي: ببعثة الر�صل اإليهم واإنذارهم.

  209     ﴿ٺٺٿٿ﴾ تذكرة لهم على ما فيه نجاتهم, وما كنا ظالمين فنعذب اأحًدا قبل اأن نر�صل  
اإليه ر�صوأًل.

اآلآيه

اآلآيه

اآلآيه

اآلآية

اآلآيه

اآلآية

وبهذا نعلم:وبهذا نعلم:

●  اأن اهلل حكم عدل أل يعذب اأحًدا حتى ينذره ويقيم عليه احلجة.

ثم بين اهلل تعالى كذب الكفار في دعواهم, اأن ال�صياطين نزلت بالقراآن على محمد ملسو هيلع هللا ىلص فقال:

 210    ﴿ٿ  ٹ  ٹ      ٹ﴾ اأي أليقدرون على تنزيله.

 211    ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ﴾ أل ي�صح من ال�صياطين ذلك, وما ي�صتطيعونه؛ثم بّين ال�صبب فقال:

 212   ﴿ڦ   ڦ  ڄ  ڄ﴾ قد ُحجبوا عن ا�صتماع القراآن, ألأنهم أل ي�صتطيعون الو�صول اإلى ال�صماء, 
وُيرمون بال�صهب اإذا دنوا منها.

اآلآية

اآلآية

اآلآية
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اأَتلو كتاب اهلل ففيه هدايتي و�صعادتي.  آثار سلوكيةآثار سلوكية

  )1( علِّل: 
)اأ( ت�صمية جربيل n بالروح.

)ب( أل تنفع الدألئل والبينات يف ت�صديق الكفار.
)ج( أل ميكن اأن يكون القراآن من كهانة ال�صياطني.

)2( ا�صتنبط من األآيات ثالًثا من خ�صائ�س القراآن الكرمي.

)3( ا�صتدل من األآيات على حكمة اهلل وعدله باأن أل يعذب اأحداً حتى 
يقيم عليه احلجة.
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الدرس الخامس
تفسير اآليات من ) تفسير اآليات من ) ٢١٣٢١٣ -  - ٢٢٠٢٢٠((

من سورة الشعراءمن سورة الشعراء

معناهاالكلمة

األن جانبك وكالمك توا�صعاً.ڍ   ڌ

ت�صلي الليل وحدك.ڳ  ڱ

معـــاني الكلمـاتمعـــاني الكلمـات

 213     ﴿ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ    چ  چ﴾ فال تعبد مع اهلل معبوًدا غيره, فينزل بك من 
العذاب ما نزل بهوؤألء الذين عبدوا مع اهلل غيره. 

اآلآية

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

چ   چ   چ     چ   ڃ       ڃ   ڃ   ڃ   ﴿ڄ   تعاىل:  قال 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  
ک   ک   ک    ک   ڑ      ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   
گ  گ  گ     گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ       ڻ   ۀ﴾
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وهذا يدلنا على:وهذا يدلنا على:

.pاأن ال�صرك اأعظم الذنوب, واأن اهلل حذر منه العباد حتى األأنبياء  ●

ر من عذابنا األأقرب فاألأقرب ِمن قومك.    214    ﴿ڇ  ڇ  ڇ﴾ وحذِّ

  215    ﴿ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ﴾ واأَِلْن جانبك وكالمك توا�صًعا ورحمة لمن ظهر 
لك منه اإجابة دعوتك.

اآلآية

اآلآية

●  وجوب لني اجلانب والتوا�صع ألأهل األإميان, وحترمي التعايل عليهم, وأل يعني هذا التعايل 

والتكرب على غري امل�صلمني اأو اأذيتهم.

واآليتان تدالن على:واآليتان تدالن على:

اأ من اأعمالهم, وما هم   216      ﴿ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک   ک﴾ فاإن خالفوا اأمرك ولم يتبعوك, فتبرَّ
عليه من ال�صرك وال�صالل.

�ْس اأمرك اإلى اهلل العزيز الذي أل يغاَلب وأل ُيْقَهر, الرحيم الذي أل   217     ﴿گ  گ  گ گ﴾ َفوِّ
يخذل اأولياءه وهو:

 218    ﴿ڳ   ڳ   ڳ  ڱ﴾ لل�صالة وحدك في جوف الليل.

 219     ﴿ڱ  ڱ  ں﴾ ويرى تقلُّبك مع ال�صاجدين في �صالتهم معك قائًما, وراكًعا, و�صاجًدا, وجال�ًصا,

 220    ﴿ڻ  ڻ   ڻ﴾ لتالوتك وذكرك ﴿ڻ﴾ بنيتك وعملك.

اآلآية

اآلآية

اآلآية

اآلآية

اآلآية
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●  اأن على املوؤمن اأن يفو�س اأم��ره اإىل اهلل, وأل يخاف من اأحد �صواه, وذلك أل يعار�س اأخذه 
باألأ�صباب.

وهذه اآليات ترشدنا إلى:وهذه اآليات ترشدنا إلى:

●  اأُخل�ُس اأعمالي هلل تعالى, وأل اأنظر للمخلوقين.
●  اأَ�صُل رحمي, ألأن حقهم اأعظم.

●  افو�س اموري اإلى اهلل واأعمل باألأ�صباب.

آثار سلوكيةآثار سلوكية

الفائدة

ا�ست�سعار امل�سلم مبراقبة اهلل له.

من اأعظم الذنوب ال�سرك باهلل.

اآلآية

﴿ڄڃڃڃڃچ﴾

﴿گگگگ﴾

﴿ڳڳڳڱ﴾

)1( مِِبَ  وجه اهلل عز وجل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف هذه األآيات؟
)2(  �صل الفائدة باألآية التي تدل عليها:
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الدرس السادس
تفسير اآليات من ) تفسير اآليات من ) ٢٢١٢٢١ -  - ٢٢٧٢٢٧((

من سورة الشعراءمن سورة الشعراء

ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ     ﴿ تعاىل:  قال 
ھ   ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭۇ   
ۅ     ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ  
ائ       ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ  
ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ   ۈئ  

ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی ﴾

معناهاالكلمة

كّذاب.ے

واٍد من اأودية ال�شعر.ۅ

يخو�شون.ۉ

معـــاني الكلمـاتمعـــاني الكلمـات
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ونستفيد من اآليتين:ونستفيد من اآليتين:

عون معرفة �لغيب, فمن �صدقهم فقد كفر مبا �أنزل �●���أنه ال يجوز لنا ت�صديق �لكهنة �لذين يدَّ
على حممد ملسو هيلع هللا ىلص, ومن �أتاهم مل تقبل له �صالة �أربعني يوما كما دلت عليه �الأحاديث.

●���أن م�صرتقي �ل�صمع من �ل�صياطني قد يخطفون كلمة من �ل�صماء -بحكمة �هلل - قبل �أن 
حترقهم �ل�صهب, فيلقونها �إىل �أوليائهم من �لكهنة, في�صيفون �إليها مئة كذبة.

لما بين �هلل تعالى �أن �ل�صياطين ال يمكن �أن تنزل بالقر�آن وال ت�صتطيع ذلك, بين من تنزل عليهم 
 �ل�صياطين من �لكهنة و نحوهم فقال:

  221    ﴿ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ﴾.

�ب كثير �الآثام, حيث �إنهم يتلقون �الأخبار   222     ﴿ھ  ھ   ے     ے  ۓ﴾  تتنزل �ل�صياطين على كل كذَّ
من �ل�صياطين �لتي ت�صترق �ل�صمع من �لمالأ �الأعلى.

 223     ﴿ڭ  ڭ    ڭ  ڭ﴾ بعدما َي�ْصَتِرُق �ل�صياطين �ل�صمع, يلقونه �إلى �لكهان, و�أكثر 
ُدق �أحدهم في كلمة, فيزيد فيها �أكثر ِمن مئة كذبة. هوؤالء كاذبون, َي�صْ

اآلآية

اآلآية

اآلآية

تفسير اآليات تفسير اآليات 
وما ُيستفاد منها:وما ُيستفاد منها:
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وبعد �أن نفى �هلل عز وجل عن ر�شوله �لكهانة و�ألأخذ من �لكهان, نفى �أن يكون �شاعر�ً, و�أن يكون �لقر�آن 
�شعر�ً فقال �شبحانه:

ويجاريهم  و�لكذب,  �لباطل  على  �شعرهم  يقوم  �لذين  و�ل�شعر�ء  ۆ﴾  ۆ    224      ﴿ۇ  
�ل�شالون �لز�ئغون ِمن �أمثالهم.

�ألم تر- �أيها �لنبي   22٦      ﴿ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى ى﴾
- �أنهم يذهبون كالهائم على وجهه, يخو�شون في كل و�ٍد من �أودية �ل�شعر, فتارة في مدح, وتارة 

في قدح, وتارة في �شدق, وتارة في كذب, فال ي�شتقر لهم قر�ر, وأل يثبتون على حال من �ألأحو�ل.

اآلآية

اآلآية اآلآية

وهذه اآليات تبين:وهذه اآليات تبين:

�لفرق �لكبري �لو��شح بني �لقر�آن و�ل�شعر, و�لر�شول و�ل�شاعر حيث �أن:
● �ل�شعر�ء يخو�شون يف كل و�ٍد من �أودية �لقول, ور�شول �هلل أل يقول �إأل حًقا.

● �ل�شعر�ء يقولون ما أل يفعلون, ور�شول �هلل أل يقول �إأل �شيًئا يفعله.

ثم ��شتثنى �هلل تعالى من �ل�شعر�ء قوًما و�شفهم بقوله:

 227     ﴿ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ﴾ لما و�شف �هلل 
�آمن باهلل, وعمل �شالحا,  �ل�شعر�ء بما و�شفهم في �ألآي��ات �ل�شابقة ��شتثنى منهم في هذه �ألآي��ة من 
و�أكثر من ذكر �هلل, و�نت�شر من �لظلم, ف�شار �شعرهم من �أعمالهم �ل�شالحة, و�لحث على �ألأخالق 
بغمط  غيرهم  وظلمو�  و�لمعا�شي,  بالكفر  �أنف�شهم  ظلمو�  �لذين  عاقبة  �شبحانه  بين  ثم  �لفا�شلة, 
�أّي مرجع يرجعون  ﴿ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی﴾  �لباطلة, فقال:  َهِم  بالتُّ �أو  حقوقهم 

�إليه؟ �إنَّه مرجع �شوء, ومنقلب �شر وهالك.

اآلآية

225
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وهذه اآلية تفيدنا ما يأتي:وهذه اآلية تفيدنا ما يأتي:

● اأن من ال�صعراء من يجعل �صعره يف ر�صي اهلل عز وجل. 
● اأن من اأ�صاء اإىل احلق اأو اخللق ب�صعره فهو ظامل, و�صيلقى جزاءه عند اهلل.

)1( ما الفرق بني الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص وال�صاعر؟
)2( متى يكون ال�صعر من األأعمال ال�صاحلة؟

)3(  ا�صتخرج فائدتني من قوله تعاىل: ﴿ې  ې  ې  ې  ى﴾. 

1- أل اأتعجل في الُحكم على األآخرين.آثار سلوكيةآثار سلوكية
2- أل اأ�صدق الكهان وأل الم�صعوذين وأل اأذهب اإليهم.



ثالًثا: ثالًثا: احلديثاحلديث



األحاديث المطلوب حفظها

ال�صفحةالــدر�صالوحدةنـ�ص احلـديــثم

َفَقاَل:  ِبَقْبَرْيِن  ملسو هيلع هللا ىلص   ِبيُّ  النَّ َمرَّ  قال:   k عن عبد اهلل بن عباس 
اََل  َفَكاَن  َأَحُدُهَما  ا  َأمَّ َكِبيٍر،  ِفي  َباِن  ُيَعذَّ َوَما  َباِن  َلُيَعذَّ »إنَُّهَما 
َأَخَذ  ُثمَّ  ِميَمِة«،  ِبالنَّ َيْمِشي  َفَكاَن  اآْْلَخُر  ا  َوَأمَّ اْلَبْوِل  ِمْن  َيْسَتِتُر 
َقاُلوا:  َواِحَدًة،  َقْبٍر  ُكلِّ  ِفي  َفَغَرَز  ِنْصَفْيِن  َها  َفَشقَّ َرْطَبًة  َجِريَدًة 
َلْم  َما  َعْنُهَما  ُف  ُيَخفِّ ُه  »َلَعلَّ َقاَل:  َهَذا؟  َفَعْلَت  ِلَم  اهلِل  َرُسوَل  َيا 

َيْيَبَسا«. أخرجه البخاري

عن عمار بن ياسر k قال: قد دعوت بدعوات سمعتهن من 
اْلَخْلِق  َعَلى  َوُقْدَرِتَك  اْلَغْيَب  ِبِعْلِمَك  ُهمَّ  »اللَّ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول 
اْلَوَفاَة  َعِلْمَت  إَذا  َوَتَوفَِّني  ِلي  َخْيًرا  اْلَحَياَة  َعِلْمَت  َما  َأْحِيِني 
َهاَدِة َوَأْسَأُلَك  ُهمَّ َوَأْسَأُلَك َخْشَيَتَك ِفي اْلَغْيِب َوالشَّ َخْيًرا ِلي اللَّ
اْلَفْقِر  ِفي  اْلَقْصَد  َوَأْسَأُلَك  َواْلَغَضِب  َضا  الرِّ ِفي  اْلَحقِّ  َكِلَمَة 
َتْنَقِطُع  اََل  َعْيٍن  َة  ُقرَّ َوَأْسَأُلَك  َيْنَفُد  اََل  َنِعيًما  َوَأْسَأُلَك  َواْلِغَنى 
اْلَمْوِت  َبْعَد  اْلَعْيِش  َبْرَد  َوَأْسَأُلَك  اْلَقَضاِء  َبْعَد  َضا  الرِّ َوَأْسَأُلَك 
َغْيِر  ِفي  ِلَقاِئَك  إَلى  ْوَق  َوالشَّ َوْجِهَك  إَلى  َظِر  النَّ َة  َلذَّ َوَأْسَأُلَك 
ِبِزيَنِة اإْْليَماِن َواْجَعْلَنا  ا  َزيِّنَّ ُهمَّ  ٍة اللَّ ِفْتَنٍة ُمِضلَّ ٍة َواََل  اَء ُمِضرَّ َضرَّ

ُهَداًة ُمْهَتِديَن«.أخرجه النسائي

ِبَأْكَبِر  ُئُكْم  ُأَنبِّ »َأاََل  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قال  قال:    بكرة  أبي  عن 
اْلَكَباِئِر؟« َثاََلًثا، َقاُلوا: َبَلى َيا َرُسوَل اهلِل، َقاَل: »اإْْلْشَراُك ِباهلِل 
وِر«  ِكًئا َفَقاَل: »َأاََل َوَقْوُل الزُّ َوُعُقوُق اْلَواِلَدْيِن« َوَجَلَس َوَكاَن ُمتَّ

ُرَها َحتَّى ُقْلَنا َلْيَتُه َسَكَت«. أخرجه البخاري َقاَل: َفَما َزاَل ُيَكرِّ

عن عبداهلل بن مسعود  قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا ُكْنُتْم َثاََلَثًة 
اِس ِمْن َأْجِل أّن  َفاََل َيَتَناَجى اْثَناِن ُدوَن اآْْلَخِر َحتَّى َتْخَتِلُطوا ِبالنَّ

ذلك ُيْحِزَنُه«. أخرجه البخاري

1
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  الـوحـدة األأوىلالـوحـدة األأوىل
اأخـالق و�سـلـوك نهـى اأخـالق و�سـلـوك نهـى 

عنـهـااألإ�سـالمعنـهـااألإ�سـالم



٧٨

هو الصحابي الجليل جابر بن عبد اهلل بن  عمرو األنصاري، وكان مفتي المدينة. 
kk  جابر بن عبد اهللجابر بن عبد اهلل

)1( أخرجه البخاري برقم: )2452(.
)2( أخرجه مسلم برقم: )2578(.

)3( أخرجه الترمذي: برقم: ) 3757 (.

الدر�س األأولالدر�س األأول

             
عن سعيد بن زيد  أن رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َمْن 

َقُه اهللُ  إيَّاُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن َسْبِع َأَرِضيَن«.)1(  اْقَتَطَع ِشْبًرا ِمَن اأْْلَْرِض ُظْلًما َطوَّ
ْلَم ُظُلَماٌت  ْلَم َفإنَّ الظُّ عن جابر بن عبد اهلل k أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اتَُّقوا الظُّ

حَّ َأْهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم َحَمَلُهْم َعَلى َأْن َسَفُكوا ِدَماَءُهْم  ، َفإنَّ الشُّ حَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة، َواتَُّقوا الشُّ
وا َمَحاِرَمُهْم«. )2( َواْسَتَحلُّ

ْلم عاقبُة الظُّ

هو الصحابي الجليل سعيد بن زيد بن عمرو، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة)3(، من السابقين األولين.
  صعيد بن زيد�صعيد بن زيد�
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معناهاالكلمة
وضع الشيء في غير موضعه. الظلم

جعل طوقًا في عنقه.طوقه

البخل بأداء الحقوق والحرص على ما ليس له، وجمع المال بحله وبغير حله.   الشح 

استباحوا الحرام.استحلوا محارمهم

 الظلم خلق ذميم ومعصية كبيرة،يحذرك الرسول ملسو هيلع هللا ىلص منه فيخبرك عن جزاء الظالم.

  أن من ظلم شيئًا من األرض فإنه ُيجعل في عنقه يوم القيامة طوقًا من سبع أرضين.
 احذر أن تظلم أحداً أبداً سواًء أكان من زمالئك أم من األطفال والعمالة و غيرهم، فدعوة المظلوم 

مستجابة و ليس بينها وبين اهلل حجاب.
 الظلم أنواع، منها:

)1(
  ظلمك لنفسك بتعدي حدود اهلل     

 ظلمك لغيرك من الناس، مثل:
  االعتداء على الغير بالضرب، أو القتل.

  أخذ أموال الغير.
 اتهام الناس في أخالقهم ودينهم. 

 احذر من أسباب الظلم، ومن أعظمها الشح.
 عود نفسك على الصدقة والبذل والكرم واإلحسان لآلخرين، ومحبة الخير لهم.

 دعوة المظلوم مسلمًا كان أو غير مسلم مستجابة ال ترد، ففي حديث ابن عباس k أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعث 
معاذاً إلى اليمن فقال: »اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين اهلل حجاب«.)2(

من معاين احلديثني من معاين احلديثني 
واإر�سـاداتـهمـاواإر�سـاداتـهمـا

)1( سورة الطالق آية )1(.
)2(   أخرجه البخاري برقم: ) 2448(.  
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التقـويـم
التقـويـم

11�ص�ص  يقع الظلم على الضعفاء واأْلجراء، اذكر بعض اأْلمثلة لذلك.

22�ص�ص بيِّن ضد الكلمتين التاليتين:

ضدهاالكلمة
الظلم  

الشح

33�ص�ص ما العاَلقة بين الظلم والشح؟

أجتنب ظلم أي أحٍد من الناس طاعة هلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص.   
أعود نفسي على اإْلحسان والكرم والجود.    

�سلوكية �سلوكيةتطبيقات  تطبيقات 
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الدر�س الثاينالدر�س الثاين

)2( أخرجه أبو داود برقم: )3635(. )1( أخرجه أبو داود برقم: )2675(.                      
)3( أخرجه أحمد: 114/1.

ا َمَع َرُسوِل         عن عبد اهلل بن  مسعود  قال: ُكنَّ
َرًة َمَعَها َفْرَخاِن َفَأَخْذَنا   اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ِفي َسَفٍر َفاْنَطَلَق ِلَحاَجِتِه َفَرَأْيَنا ُحمَّ
ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: »َمْن  َرُة َفَجَعَلْت َتْفِرُش َفَجاَء النَّ َفْرَخْيَها َفَجاَءْت اْلُحمَّ

وا َوَلَدَها إَِلْيَها«.)1( َفَجَع َهِذِه ِبَوَلِدَها؟ ُردُّ

عن أبي صرمة  أن رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َمْن َضارَّ َضارَّ اهلل ِبِه َوَمْن 
َشاقَّ َشاقَّ اهلل َعَلْيِه«.)2(

األإ�سـرار باألآخـريـن

هو الصحابي الجليل عبد اهلل بن مسعود الُهَذلي.
قــراءة  فليقرأ  ُأنــزل  كما  ــا  َغــّضً الــقــرآن  يقرأ  أن  أحــبَّ  »مــن  ملسو هيلع هللا ىلص:  قــال  بالقرآن  الصوت   كــان حسَن 

ابِن ُأمِّ عبد« )3(.

  عبد اهلل بن م�صعودعبد اهلل بن م�صعود
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هو الصحابي الجليل مالك بن قيس األنصاري.

  ْرمة ْرمةاأبو �صِ اأبو �صِ

معناهاالكلمة
طائر صغير يشبه العصفور.  ُحّمرة

الَفْرخ: ولد الطائر.فرخان

ترفرف بجناحها.تفرش

أوصل الضرر.ضار

أوصل المشقة.شاق

 دين اإلسالم دين عظيم بني على الرحمة والعدل.
 ال يجوز إيذاء أحد بغير حق، ولو كان حيواًنا، فقد دخلت امرأة النار في هرة.  

 أمثلة اإلضرار والمشقة باآلخرين متنوعة منها:
  االعتداء على الممتلكات.

  السخرية واالستهزاء.
  الغيبة.

   من وقع منه اإلضرار وألحق المشقة باآلخرين فإن اهلل يوقع به الضرر في ماله وممتلكاته ويلحق به المشقة 
في نفسه وبدنه، فالجزاء من جنس العمل، وقد يؤجل اهلل عقوبته إلى الدار اآلخرة. 

من معاين احلديثيـن من معاين احلديثيـن 
واإر�سـاداتـهمـاواإر�سـاداتـهمـا
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�سلوكية �سلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

 أجتنُب اإْلضرار باآْلخرين واَل ألحق بهم المشقة طاعة هلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص. 
 أحِرُص على ااَلتصاف بالرحمة مع كل أحد حتى مع الحيوان. 

11�ص�ص ضع عاَلمة  ) ( عند اإْلجابة الصحيحة وعاَلمة ) ×× ( عند اإْلجابة الخطأ مما يأتي:

)     ( أ. حبس الحيوان وجعله هدفًا للرماية يعد من التسلية المباحة.    
)     ( ب. جاء اإلسالم بحفظ مال المسلم.        
)     ( ج. صيد الحيوانات والطيور المباحة من أجل أكلها ال يجوز؛ ألن فيه تعذيًبا لها.  

22�ص�ص الرأفة بالحيوان ورحمته قد تكون سببًا في دخول الجنة، اذكر حديثًا يدل على ذلك.

التقـويـم
التقـويـم
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الدر�س الثالثالدر�س الثالث

)1(  أخرجه مسلم برقم: )2589 (. 

معناهاالكلمة
ُه ذكرته بما ليس فيه من الصفات الذميمة.َبَهتَّ

ذكر اإلنسان في َغيبته بما يكره من صفاته.الغيبة

عن أبي هريرة  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َأَتْدُروَن َما
اْلِغيَبُة؟« َقاُلوا: اهللُ َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل: »ِذْكُرَك َأَخاَك ِبَما َيْكَرُه«،

ِقيَل: َأَفَرَأْيَت إِْن َكاَن ِفي َأِخي َما َأُقوُل؟ َقاَل: »إْن َكاَن ِفيِه َما َتُقوُل َفَقْد اْغَتْبَتُه
ُه«. )1( َوإْن َلْم َيُكْن ِفيِه َفَقْد َبَهتَّ

الِغـيــبــــة
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   مع صغر حجم اللسان إال أنه من أكثر ما يسبب لصاحبه العقاب؛ وذلك لكثرة آفاته وآثامه التي منها 
الغيبة والنميمة، وقد نهى اهلل عن الغيبة ووصف المغتاب ألخيه بأبشع صورة فقال تعالى: ﴿ٺ  ٺ  

ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ﴾. 
    الغيبة من كبائر الذنوب، وهي سبب للُفْرقة والكراهية. 

   يتضاعف اإلثم إذا كان ما ذكرته ليس موجوًدا في أخيك،فتكون جمعت بين الغيبة والبهتان. 
      المواضع التي تباح فيها الغيبة:

التعريف مثل: )فالن األعرج( لمن اشتهر بهذا الوصف ولم يكرهه.. 1
االستفتاء مثل أن يقول المستفتي: )لي أبناء يتكاسلون عن الصالة(.. 2
المجاهر بالفسق )كالمجاهر بشرب الخمر( فيجوز ذكره بما يجاهر به.. 3
التحذير مثل أن يقول الرجل: )ال تشتروا بضاعة من فالن فإن بضاعته قديمة ومنتهية الصالحية(.. 4
التظلم مثل أن يقول عند القاضي: )فالن ظلمني(.. 5

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�ســاداتـهواإر�ســاداتـه

�سلوكية �سلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

 أحفظ لساني من الغيبة والبهتان لئاَل أقع في اإْلثم. 
 أجتنب مجالس الغيبة.
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11�ص�ص اذكر الفْرَق َبْيَن الغيبة والبهتان.

22�ص�ص في المواقف اآْلتية حدد ما هو من الغيبة وما ليس منها؟

ا بالطويل لشهرته بهذا الوصف وعدم كراهته له. - يدعو أحمُد صديقه َعِلّيً
ث سعداً بأعمال خاطئة يزعم أن عبداهلل فعلها وعبُداهلل منها بريء. - خالد ُيحدِّ
- سالم ينادي زميله عمر الضعيف في دراسته بالمتفوق إحراجًا له عند زمالئه. 
33�ص�ص شبه اهلل تعالى في سورة الحجرات من يغتاب بمن يأكل لحم أخيه الميت، 

ما وجه الشبه بينهما؟

التقـويـم
التقـويـم
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الدر�س الرابعالدر�س الرابع

)1(   أخرجه البخاري برقم: )218(.

ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص        عن عبد اهلل بن عباس k قال: َمرَّ النَّ
ا َأَحُدُهَما َفَكاَن اََل  َباِن ِفي َكِبيٍر، َأمَّ َباِن َوَما ُيَعذَّ ِبَقْبَرْيِن َفَقاَل: »إنَُّهَما َلُيَعذَّ
ِميَمِة«، ُثمَّ َأَخَذ َجِريَدًة َرْطَبًة  ا اآْْلَخُر َفَكاَن َيْمِشي ِبالنَّ َيْسَتِتُر ِمْن اْلَبْوِل َوَأمَّ

َها ِنْصَفْيِن َفَغَرَز ِفي ُكلِّ َقْبٍر َواِحَدًة، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلِل ِلَم َفَعْلَت  َفَشقَّ
ُف َعْنُهَما َما َلْم َيْيَبَسا«. )1( ُه ُيَخفِّ َهَذا؟ َقاَل: »َلَعلَّ

الــنـمـيـمـــة

معناهاالكلمة
سبب عذابهما كبير في الذنب، يسير على من يريد التوقي منه.وما يعذبان في كبير

ال يتقي منه.اَل يستتر من البول

نقل كالم اآلخرين بقصد اإلفساد.النميمة

عسيب النخل المجرد من ورقه.جريدة 
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النميمة أشد اآلفات في اإلفساد والتفرقة بين األصحاب، وأسرعها في قطع أواصر المحبة.
من الكبائر التي قد يتهاون بها بعض الناس عدم  التحرز والتوقي من إصابة البول والنجاسات للجسم أو 

الثوب،  فلتحرص على الطهارة والنزاهة لئال تعرض نفسك للعقاب. 
كما تحرص على تطهير نفسك من البول والنجاسات الحسية َفْلَتْسَع كذلك لتطهير لسانك من النميمة 

بين الناس واإلفساد بينهم.

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�ســاداتـهواإر�ســاداتـه

�سلوكية �سلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

 أحرص على الطهارة وأتجنب النجاسات الحسية والمعنوية. 
 أحذر من النميمة وأجتنبها.

11�ص�ص  ما المراد بالنميمة، وما الدليل على تحريمها؟

22�ص�ص  اذكر بعض النتائج المترتبة على النميمة.

33�ص�ص  ما واجبك تجاه من يسعى بين الناس لإلفساد بينهم؟

التقـويـم
التقـويـم
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الدر�س اخلام�سالدر�س اخلام�س

                                    
عن سليمان بن ُصَرد  قال: »ُكْنُت َجاِلًسا َمَع

اِن َفَأَحُدُهَما اْحَمرَّ َوْجُهُه  َواْنَتَفَخْت َأْوَداُجُه، ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَرُجاََلِن َيْسَتبَّ النَّ
ْعَلُم َكِلَمًة َلْو َقاَلَها َذَهَب َعْنُه َما َيِجُد، َلْو َقاَل َأُعوُذ ِباهلِل ِمْن  ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إنِّي أَْلَ َفَقاَل النَّ

ْيَطاِن  َذَهَب َعْنُه َما َيِجُد«.)1( الشَّ

ِديُد الَِّذي  َرَعِة، إنََّما الشَّ ِديُد ِبالصُّ عن أبي هريرة  أن رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص قال:»َلْيَس الشَّ
َيْمِلُك َنْفَسُه ِعْنَد اْلَغَضِب«.)2( 

)1( أخرجه البخاري برقم: ) 3382(.
)2( أخرجه مسلم برقم: )2609(.

ــب الــَغــ�سَ

ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  فسماه رسول  يساراً  الجاهلية  في  اسمه  الخزاعي، كان  ُصَرد  بن  الجليل سليمان  الصحابي  هو 
سليمان.

  َرد َرد�صليمان بن �صُ �صليمان بن �صُ
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معناهاالكلمة
الَوْدج: ِعْرٌق في الُعُنق ينتفخ عند الغضب.أوداجه

القوي.الشديد 

الذي يغلب كل من صارعه.الصرعة

    مداخل الشيطان على اإلنسان كثيرة، ومن أعظمها دخوله عليه في حال الغضب، فيعمل أعمااًل، 
ويتكلم بكلمات وهو غضبان يندم عليها عند ذهاب الغضب عنه.
    الغضب خلق مذموم تستطيع التخلص منه واجتنابه بالطرق اآلتية:

  سؤال اهلل تعالى أن يذهبه عنك.
  االستعاذة من الشيطان الرجيم أثناء الغضب فإنه هو الذي يوقد نار الغضب.

  الوضوء أثناء الغضب.
  َتْغِييُر الحال أثناء الغضب، مثاًل إن كان واقفًا فليجلس.

  تعويد النفس على الحلم وتذكيرها بفوائده، وتذكر مفاسد الغضب.

م ِفي تصرفاتك، َتْنُظر في عواقب األمور، فإن هذا هو االنتصار      عندما تسيطر على غضبك، وَتتَحكَّ
والقوة الحقيقية.

من معاين احلديثيـن من معاين احلديثيـن 
واإر�ســاداتـهمـاواإر�ســاداتـهمـا

مدح الله �ضبحانه وتعالى من يتحلى بالحلم وكظم الغيظ عند الغ�ضب، فما اآلآية التي نشاط
تدل على ذلك؟
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 أجتنب اأْلسباب المؤدية للغضب وأعمل اأْلعمال التي تزيله إذا غضبت. 
 أسيطر على تصرفاتي عند الغضب واَل أبطش باآْلخرين.

�سلوكية �سلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

�ص�ص ضع عاَلمة  )  ( عند اإْلجابة الصحيحة وعاَلمة ) ×× ( عند اإْلجابة الخطأ مما يأتي:

الغضب خلق ال يمكن التخلص منه.                  )      (     أ. 
من طرق التخلص من الغضب االستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم.          )      ( ب.    
عندما تسيطر عليك مشاعر الغضب فهذا دليل على قوتك.                 )      ( ج.   
من نتائج الغضب ظلم اآلخرين واالعتداء عليهم.              )      (    د. 

التقـويـم
التقـويـم
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الدر�س ال�ساد�سالدر�س ال�ساد�س

عن عمار بن ياسر k قال: قد دعوت بدعوات
ُهمَّ ِبِعْلِمَك اْلَغْيَب َوُقْدَرِتَك َعَلى اْلَخْلِق سمعتهن من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اللَّ

ُهمَّ َوَأْسَأُلَك َأْحِيِني َما َعِلْمَت اْلَحَياَة َخْيًرا ِلي َوَتَوفَِّني إَذا َعِلْمَت اْلَوَفاَة َخْيًرا ِلي اللَّ
َضا َواْلَغَضِب َوَأْسَأُلَك اْلَقْصَد َهاَدِة َوَأْسَأُلَك َكِلَمَة اْلَحقِّ ِفي الرِّ َخْشَيَتَك ِفي اْلَغْيِب َوالشَّ

َضا َبْعَد اْلَقَضاِء َة َعْيٍن اََل َتْنَقِطُع َوَأْسَأُلَك الرِّ ِفي اْلَفْقِر َواْلِغَنى َوَأْسَأُلَك َنِعيًما اََل َيْنَفُد َوَأْسَأُلَك ُقرَّ
ْوَق إَلى ِلَقاِئَك ِفي َغْيِر  َظِر إَلى َوْجِهَك َوالشَّ َة النَّ َوَأْسَأُلَك َبْرَد اْلَعْيِش َبْعَد اْلَمْوِت َوَأْسَأُلَك َلذَّ

ا ِبِزيَنِة اإْْليَماِن َواْجَعْلَنا ُهَداًة ُمْهَتِديَن«.)1( ُهمَّ َزيِّنَّ ٍة اللَّ ٍة َواََل ِفْتَنٍة ُمِضلَّ اَء ُمِضرَّ َضرَّ

)1( أخرجه النسائي برقم: ) 1305(.

جـوامــع الـدعــاء

هو الصحابي الجليل عمار بن ياسر  العنسي، أحد السابقين األولين في دخول اإلسالم.

kk  عمار بن يا�صرعمار بن يا�صر
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معناهاالكلمة
في السر والعالنية.في الغيب والشهادة

ال ينقضي. نعيما اَل ينفد

سعادة.قرة عين

العيش الهنيء الطّيب الخالي من الَكَدر.برد العيش 

شدة ال يصبر عليها.ضراء مضرة

هداة: هادين إلى الدين، مهتدين: ثابتين على الهداية.هداة مهتدين

ُهمَّ ِبِعْلِمَك اْلَغْيَب«.    الدعاء والتوسل يكون بأسماء اهلل احلسنى وصفاته الُعال كما في احلديث »اللَّ
   النهي عن متني املوت عند نزول املصائب وحلول النكبات.

  املؤمن الصادق يخشى اهلل تعالى في السر والعالنية.
  األمر بالعدل وقول احلق مع كل أحد.

  أن يكثر املسلم من سؤال اهلل اجلنة فهي أعظم مطلوب، وهو النعيم الذي ال ينفد.

  أن يسأل املسلم ربه السعادة احلقيقية، فهي قرة العني، باألمور الدنيوية واألخروية.
  وجوب الصبر على قضاء اهلل وقدره، بل يستحب أن يكون فوق ذلك راضًيا به.

   طيب العيش ال يكون إال باإلميان والعمل الصالح.
ا ِبِزيَنِة اإْْلمَياِن« يشمل تزيني القلب بخصال اإلميان وشعبه كالتوكل واإلخالص...،  ُهمَّ َزيِّنَّ    الدعاء بـ »اللَّ

وتزيني اللسان بالذكر والتسبيح والتالوة، وتزيني اجلوارح بطاعته والقيام بفرائضه.

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�ســاداتـهواإر�ســاداتـه
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 أتصف بصفة العدل وألتزم بقول الحق في جميع أحوالي. 
 أصبر على قضاء اهلل تعالى وقدره.

 أكثر من دعاء اهلل تعالى لتحصيل المطلوبات ودفع المكروهات.

�سلوكية �سلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

11�ص�ص ما حكم تمني الموت؟

22�ص�ص بأي شيء يطيب عيش اإْلنسان في الدنيا واآْلخرة؟

33�ص�ص ماهو النعيم الذي اَل ينفد؟

التقـويـم
التقـويـم

الر�ضا نشاط الحق في  ملسو هيلع هللا ىلص: »واأ�ضاألك كلمة  الغ�ضب والر�ضا في قوله  بين حال  لماذا جمع 
والغ�ضب«؟
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الدر�س ال�سابعالدر�س ال�سابع

ُئُكْم ِبَأْكَبِر اْلَكَباِئِر؟«       عن أبي بكرة  قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َأاََل ُأَنبِّ
َثاََلًثا، َقاُلوا: َبَلى َيا َرُسوَل اهلِل، َقاَل: »اإْْلْشَراُك ِباهلِل َوُعُقوُق اْلَواِلَدْيِن« 

ُرَها َحتَّى  وِر« َقاَل: َفَما َزاَل ُيَكرِّ ِكًئا َفَقاَل: »َأاََل َوَقْوُل الزُّ َوَجَلَس َوَكاَن ُمتَّ
ُقْلَنا َلْيَتُه َسَكَت«)١(.

)1( أخرجه البخاري برقم: )2654(.

كبـائــر الـذنــوب

هو الصحابي الجليل ُنفيع بن الحارث الثقفي ، قيل له أبو بكرة؛ ألنه تدلى إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص ببكرة من 
حصن الطائف فكني أبا بكرة.

  اأبو بكرةاأبو بكرة

معناهاالكلمة
ا في الدنيا الكبائر  ما توعد عليه الشرع بلعن أو غضب، أو رتب عليه َحّدً

أو عذاًبا في اآلخرة.    
عصيانهما، أو اإلساءة إليهما بالقول أو الفعل، أو عدم اإلحسان إليهما. عقوق الوالدين

الكذب.  قول الزور 
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 أجتنب اأْلسباب المؤدية إلى اإْلشراك باهلل وعقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور.
 أحرص على قول الصدق والشهادة على الحق.

�سلوكية �سلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

   حبيبك محمد ملسو هيلع هللا ىلص يحذرك من كبائر الذنوب التي ال تكفرها إال التوبة مثل: اإلشراك باهلل.

   خطورة شهادة الزور لذلك حذر منها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

األوراق  بتزوير  الفعل  في  ويكون  الباطل،  على  الشهادة  في  ويكون  بالكذب،  القول  في  يكون     الزور 
النقدية والمستندات الرسمية ونحوها.   

   قول الزور، والشهادة عليه، والتزوير، يترتب عليها مفاسد كثيرة، منها:
      اختالط الحق بالباطل.

      ضياع الحقوق وانتشار الظلم والتعدي.

   كرر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قوله: »أال أنبئكم بأكبر  الكبائر« ثالث مرات، ليلفت سمع الحاضرين ألهمية الكالم 
الذي سيذكره.

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�ســاداتـهواإر�ســاداتـه
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�س�س  نفى اهلل b في سورة الفرقان آية )72( عن عباد الرحمن صفة لها ارتباط بموضوع الدرس، 
11

فما هذه الصفة؟وما اآلية الكريمة؟
٢٢�س�س اذكر مثااًل على شهادة الزور.

٣٣�س�س ما مدى صحة هذه العبارات:
       أ. يجب طاعة الوالدين في كل شيء؛ ألن هذا من البر. 

     ب. أخذ حقوق الناس أو المعاونة على ذلك بالكذب من الظلم والزور.
     ج. إذا كانت هناك مصلحة من شهادة الزور فال مانع من ذلك.

لتقـويـم
ا

لتقـويـم
ا
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  الـوحـدة الثانيةالـوحـدة الثانية
َيب َيبالبعد عن موا�سع الرِّ البعد عن موا�سع الرِّ
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معناهاالكلمة
احذروا اخللوة بالنساء غير احملارم.إياكم والدخول على النساء

هم مؤمنو أهل املدينة الذين قاموا بنصرة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.اأْلنصار

قريب الزوج  كأخيه وابن عمه ونحوهما.احلمو

الدر�س الثامنالدر�س الثامن

عن عقبة بن عامر  أن رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص قال:
ْنَصاِر َساِء« َفَقاَل َرُجٌل ِمَن اأْْلَ ُخوَل َعَلى النِّ »ِإيَّاُكْم َوالدُّ
ْمُو امْْلَْوُت«)١(.  ْمَو؟ َقاَل: »احْلَ َيا َرُسوَل اهلِل َأَفَرَأْيَت احْلَ

)1( أخرجه البخاري برقم: )5232(.

  عقبة بن عامرعقبة بن عامر

اخللوة بغري املحارم

صوتًا  الناس  أحسن  من  وكان  مقرئًا،  عاملًا  ،كان  اجلهني  عامر  بن  عقبة  اجلليل  الصحابي  هو 
بالقرآن.
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   فتنة الرجل باملرأة، واملرأة بالرجل لها أسبابها التي تؤدي إليها، ومن تلك األسباب: اخللوة باملرأة التي 
ليست من محارمه.

   يحرم على الرجل الدخول على املرأة التي ليست من محارمه وهي وحدها، كما يحرم على املرأة اخللوة 
مع الرجل بدون محرم.

  خلوة الرجل باملرأة التي ليست من محارمه يترتب عليها التعرض للريبة والتهمة.
العم أو ابن العم على زوجة الرجل  التساهل في دخول األقارب مثل األخ أو ابن األخ أو     التحذير من 

واخللوة بها في بيت واحد دون وجود محرم.

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�شــاداتـهواإر�شــاداتـه

�شلوكية �شلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

  أجتنب اخللوة باملرأة التي لست محرًما لها ولو كانت زوجة أخي أو عمي.
  أحصن نفسي باالبتعاد عن األسباب املؤدية للفنت واملعاصي.

�س�س  اقرأ اآلية رقم )٥٨( من سورة النور وبني العالقة بينها وبني هذا احلديث.

لتقـويـم
ا

لتقـويـم
ا



)1( أخرجه البخاري  برقم: )6290(.1٠2

عن عبداهلل بن مسعود  قال: 
قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا ُكْنُتْم َثاََلَثًة َفاََل َيَتَناَجى اْثَناِن 

ذلك  أّن  َأْجِل  ِمْن  اِس  ِبالنَّ َتْخَتِلُطوا  َحتَّى  اآْْلَخِر  ُدوَن 
ُيْحِزَنُه«.)١(

الدر�س التا�سعالدر�س التا�سع

معناهاالكلمة 
يتحدث سراً.يتناجى

متتزجوا بهم فيختلط الثالثة بغيرهم.تختلطوا بالناس
ألن ذلك يؤذيه ويدخل احلزن في نفسه.من أجل أن ذلك يحزنه

اآداب التنـاجــي

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�ســاداتـهواإر�ســاداتـه

َم إيذاء املسلم، ومن ذلك ايذاء مشاعره، وهذا يدل على عظم حرمة املسلم    دين اإلسالم دين شامل َحرَّ
ومكانته عند اهلل.

  ينبغي عليك مراعاة شعور اآلخرين، فتجتنب ما يثير الشك أو الريبة في نفوسهم.
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  احملرم تناجي االثنني إذا كان معهما ثالث، أما لو كانوا أربعة فأكثر فتناجى اثنان دون البقية فجائز.
 على من وقع منه التناجي أن يعتذر من صاحبه، ويبني له ما كان منه من جنوى.

  شرع اإلسالم أحكامًا كثيرة يظهر فيها مراعاة املشاعر، ومن تلك األحكام: 
  مشروعية القول احلسن، واختيار الكلمات واأللفاظ املناسبة.

  مشروعية التهنئة في األعياد، وعند الزواج، وعند قدوم املولود.
   مشروعية التعزية في حال وفاة قريب أو صديق.

   استحباب زيارة املريض والدعاء له.
   مشروعية ابتداء السالم ورده.

   استحباب التبسم عند اللقاء باآلخرين.

�سلوكية �سلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

إذا كنا ثاَلثة فإني أجتنب التناجي مع صاحبي دون الثالث مراعاة مْلشاعره.   
  أجتنب احلديث بلغة أجنبية إلى صاحبي بحضور من اَل يعرف تلك اللغة، أْلن ذلك نوع من التناجي.

اإذا كنتم خم�ضًة فال يجوز اأن يتناجى اأربعة دون الخام�س، لماذا؟نشاط
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التقـويـم
التقـويـم

( عند اإْلجابة الصحيحة وعاَلمة )××( عند اإْلجابة اخلطأ مما يأتي: 11�ص�ص   ضع عاَلمة  )

أ. يحرم التناجي بني اثنني دون الثالث، ألن في ذلك أذية له       )        (.
ب. إذا كان في املجلس أربعة فال يجوز أن يتناجى اثنان دون البقية    )        (.

22�ص�ص على ماذا يدل حترمي اإْلساَلم للنجوى؟ 

33�ص�ص مراعاة مشاعر اآْلخرين أدب رفيع، اذكر بعض اأْلمثلة في مراعاة مشاعر اآْلخرين من حياتك 

اليومية.

44�ص�ص ما الواجب على من كان في مجلس هو ثالثهما فتناجيا دونه؟



رابًعا:رابًعا:  الِفْقه





الحج و العمرة فضلهما وشروط وجوبهماالحج و العمرة فضلهما وشروط وجوبهما

الوحدة األأوىل الوحدة األأوىل 



108 108

المحظور الرابع
ُل على قدر الَبَدِن؛ مثل: لبس الرجل اللباس المخيط، وهو الُمَفصَّ

المحظور الثالث

تغطية الرجل رأسه بمالصق له، مثل الطاقية والغترة، 
ووضع الرداء على رأسه.

المحظور الثانيالمحظور األأول
حلق الشعر أو قصه أو 
نتفه من أي موضع من 

بدنه. 

قص األظفار من يده 
أو رجله.

محظـورات اإلحـراممحظـورات اإلحـرام
الدر�س األأولالدر�س األأول

محظورات اإلإحرام: محظورات اإلإحرام: 

لإلحرام محظورات عدة، منها:
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المحظور الخام�س

ُب َطيُّ التَّ

َصيُد الَبرِّالمحظور ال�ساد�س

المرأة كالرجل في اإلحرام إال إنها تختص بما يلي:
1  تحرم المرأة فيما شاءت من الثياب، غير أنها تستر جميع بدنها،وال تتبرج في لباسها.

٢  ال يجوز أن تلبس النِّقاب أو الُبرقع، ولها أن تغطي وجهها، ولو مس الغطاء وجهها.

٣  ال يجوز أن تلبس القفازين على يديها، ويدل على ما تقدم حديث عبد اهلل بن عمر  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

اَزْيِن«)1(، ولم ينهها عن سوى ذلك. قال:»ال َتْنَتِقُب المرأة المحرمة وال تلبس الُقفَّ

�إحـر�م �لـمـر�أة�إحـر�م �لـمـر�أة

سس11 اكتب تعريًفا لمحظورات اإلحرام بأسلوبي.

سس22 أجيب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد:

)       (   أ( يجب على المرأة أن تحرم في ثوب أخضر.  
)      ( البدن.  دون  الثوب  تطييب  اإلحرام  عند  يستحب   ب( 

)1(  اأخرجه البخاري برقم )1741(.
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العمرةالعمرة
الدر�س الثاينالدر�س الثاين

اأركان العمرة وواجباتهااأركان العمرة وواجباتها

اأركان العمرةاأركان العمرة

حكم من ترك اأحد اأركان العمرةحكم من ترك اأحد اأركان العمرة

من ترك اإلحرام لم تنعقد عمرته أصاًل، ومن ترك الطواف أو بعضه، أو ترك السعي أو بعضه، لم تتم 
رب. )1(  عمرته وال يتحلل حتى يأتي به، قال اهلل تعالى: زب

)1(  �سورة البقرة اآية 1٩٦.

اأركان العمرة
ثالثة: الركن األول:

الركن الثالث:اإلحرام.
السعي.

الركن الثاني:
الطواف.
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�صفة العمرة�صفة العمرة

)1(  هذه ال�سفة ت�سّمى اال�سطباع.

واجبات العمرةواجبات العمرة

الواجب األول: اإلحرام من الميقات، فمن تجاوز ميقاته وهو مريد للحج أو العمرة وجب 
عليه الرجوع إلى الميقات لإلحرام منه.

ر أن يعيد لبس مالبس  الواجب الثاني: الحلق أو التقصير، فمن نسيه وجب عليه إذا تذكَّ
اإلحرام، ثم يحلق أو يقِصر.

   ومن ترك أحد هذين الواجبين فعليه )ذبح شاة داخل حدود الحرم، وتوزيعها على الفقراء في مكة(.

واجبات العمرة اثنان:

اأوإًل: الطواف بالبيتاأوإًل: الطواف بالبيت

أول ما يبدأ به المعتمر أن يطوف بالكعبة سبعة أشواط، كل شوط دورة كاملة على الكعبة؛ تبدأ 
من الحجر األسود وتنتهي به، وبيان صفة الطواف كما يلي:

1

2

    يكون الرجل في طوافه متطهرًا، ساترًا عورته من السرة إلى الركبة. 
    تكون المرأة متطهرة في طوافها ساترة لبدنها.

   يسن للرجل أن يكشف كتفه األيمن ويجعل رداءه تحت كتفه، وطرفي الرداء 
على الكتف األيسر)1(، وإذا أكمل الشوط السابع غطى كتفيه بردائه.



)1(  هذه ال�سفة يف اال�سراع يف الطواف ُت�سّمى )الرمل( اأي �سرعة امل�سي ومقاربة اخلطى.112 112

٣

7

8

٤

٥

٦

لم  وإن  اليمنى،  بيده  ومسحه  لُه  قبَّ تقبيله،  من  تمكن  إن  األسود،  الحجر     
يتمكن من تقبيله مسحه وقبل يده.

ر له مسح الحجر، أشار إليه رافًعا يده اليمنى قائاًل: »اهلل أكبر«      إذا لم يتيسَّ
)مرة واحدة(، وال يقبِّل يده، وال يقف.

َما حاذى الحجَر األسوَد قبَّله ومسحه، فإن لم يتيسر له أشار إليه رافًعا يده اليمنى قائال:      ُكلَّ
»اهلل أكبر« )مرة واحدة(، ويمضى وال يقف، و يمسح الركن اليماني إن تيسر في كل شوط 

ُلُه. وال ُيَقبِّ

    ليس للطواف ذكر خاص سوى ما تقدم، فيدعو ويذكر ويقرأ ما تيسر من القرآن.

   ثم يمضي في طوافه جاعاًل الكعبة عن يساره ويســن للرجال فقط االسراع 
في المشي ومقاربة الخطى في األشواط الثالثة األولى. )1(

   إذا مر بالركن اليماني وهو الركن الرابع للكعبة فإن تيسر له مسحه بيده 
اليمنى من غير تكبير وال تقبيل، وإن لم يتيسر له مسحه مضى ولم يشر 

إليه ولم ُيَكبِّر.

اآلخرة  وفي  الدنيا حسنة،  في  آتنا  »ربنا  واألسود:  اليماني  الركنين  بين      يقول 
حسنة، وقنا عذاب النار«.

بين الركنين الحجر األسود

الركن اليماني
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ثانيًا: �صالة ركعتي الطوافثانيًا: �صالة ركعتي الطواف

 n إذا انتهـى مـن الطـواف صلَّى ركعتين خلف مقـام إبراهيم
- إن تيسـر ذلـك- وإال صالهـا فـي أي موضـع مـن المسـجد 

الحرام.
سـورة   الفاتحـة  بعـد  األولـى  الركعـة  فـي  يقـرأ  أن  والسـنة   
سـورة  الفاتحـة  بعـد  الثانيـة  الركعـة  وفـي  )الكافـرون(، 

)اإلخـالص(. 

إذا انتهى من الطواف وركعتيه اتجه إلى المسعى، وصفة السعي كما يلي:

ثالثًا: ال�صعي بين ال�صفا والمروة ثالثًا: ال�صعي بين ال�صفا والمروة 

رب )1(،  1  يبدأ السعي من الصفا، فإذا اقترب منه قرأ قوله تعالى: زب

ثم يقول )أبدأ بما بدأ اهلل به( وهذا خاص بالشوط األول فقط.

عنده  يقف  أو  له-  تيسر  -إن  الصفا  على  يرقى    2

ويستقبل الكعبة، ويرفع يديه كما يرفعهما في الدعاء، 
ويقول: »اهلل أكبر، اهلل أكبر، اهلل أكبر، ال إله إال اهلل وحده 
شيء  كل  على  وهو  الحمد  وله  الملك  له  له،  شريك  ال 
أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم  الحمد هلل وحده  قدير، 
التكبير  يعيد  ثم  تيسر،  بما  يدعو  ثم  األحزاب وحده«، 
هذا  ويكرر  تيسر،  بما  يدعو  ثم  والتحميد،  والتهليل 

الذكر والدعاء ثالث مرات.

)1(  �سورة البقرة اآية 158.
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٣   ثم ينزل متجهًا إلى المروة، فيمشي حتى 
على  الخضراء  واألنوار  األعمدة  ُيحاذي 
اسُتِحب  حاذاها  فإذا  المسعى،  جانبي 
للرجل فقط أن يسعى سعيًا شديدًا حتى 
يصل إلى األعمدة واألنوار الخضراء التي 

تليها، ثم يكمل مشيه إلى المروة.

حدود العلمين 
االأخ�سرين

٤   إذا وصل المروة فقد أكمل شوًطا، ويفعل 

ال  أنه  غير  الصفا،  على  فعل  كما  عليها 
يقرأ اآلية.

  ليس للسعي ذكـــر خــاص 
سوى ما تقدم، فيدعو ويذكر 

ويقرأ ما تيسر من القرآن.

والذكر  للدعاء  يقف  ال    
لعدم  السابع؛  الشوط  بعد 

وروده عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

  يجوز السعي في الطوابق 
في  أو  للمسعى  الــعــلــيــا 

سطحه.

آخر،  والرجوع شوط  الذهاب شوط  أشواط،  تقدم في كل شوط، حتى يكمل سبعة  ما  يفعل    ٦

وينتهي السعي عند المروة.

٥   ثم يعـود إلى الصــفا، ماشيـًا في موضع 

المشي، مسرعًا في موضع اإلسراع.
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إذا أتم السعي خرج من المسعى وحلق الرجل رأسه، أو قصر من جميع الشعر، والحلق أفضل من التقصير 
قال:  وللمقصرين.  قالوا:  للمحلقين«  اغفر  »اللهم  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  قال:   h هريرة  أبي  لحديث 

»اللهم اغفر للمحلقين«، قالوا: وللمقصرين. قالها ثالثا، ثم قال: »وللمقصرين«.)1(
وإذا كان الحاج متمتعًا بالعمرة إلى الحج فإن التقصير أفضل، ويترك الحلق للحج.

وبهذا يكون قد انتهت عمرته وحل منها التحلل الكامل. 

رابعًا: الحلق اأو التق�صير رابعًا: الحلق اأو التق�صير 

)1(  اأخرجه البخاري برقم )1٦41(.

سس11 أعدد أركان العمرة.

سس22 ما حكم َتْرك أحد أركان العمرة؟

سس٣٣ بماذا يكون اكتمال الشوط في الطواف والسعي؟

سس٤٤ أعلل: تجوز صالة ركعتي الطواف في أي موضوع من المسجد الحرام.

  أما المرأة ال تحلق شعرها وتكتفي بالتقصير منه قدر َأْنُملة وهي رأس اإلصبع.
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الحجالحج
الدر�س الثالثالدر�س الثالث

اأركان الحج وواجباتهاأركان الحج وواجباته

اأركان الحج اأربعة:

الركن الرابع:الركن الثالث:الركن الثاني:الركن األول:

السعي.طواف اإلفاضة.الوقوف بعرفة.اإلحرام.

حكم من ترك اأحد األأركان:
1- من ترك اإلحرام لم ينعقد حجه أصال.

2- من ترك الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، ويلزمه أن يتحلل بعمرة.
3-  من ترك الطواف أو بعضه، أو ترك السعي أو بعضه؛ لم يتم حجه حتى يأتي به، ولو تأخر، فالواجب 

عليه المبادرة إلتمام حجه، كما قال تعالى: زب ۓ ڭ ڭ ڭڭ رب. )1( 

)1(  �سورة البقرة االآية 1٩٦.
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واجبات الحج �سبعة: 
األول    : اإلحرام من الميقات.

الـثـانــي: الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، لمن وقف بها نهارًا.
الثـالــث: المبيت بمزدلفة ليلة العاشر من ذي الحجة إلى نصف الليل.

الرابــع  : المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.
الخامس: رمي الجمار.

السادس: الحلق أو التقصير.
السـابــع: طواف الوداع.

حكم من ترك �سيئًا من الواجبات:
من ترك واجبًا من هذه الواجبات وجب عليه ما يجبر به هذا النقص، وهو: شاة يذبحها 

ويوزعها على فقراء الحرم.

واجبات الحجواجبات الحج

اإلفرادالقرانالتمتعم

وهو: حج فقط.وهو: عمرة وحج.وهو: عمرة ثم حج.1

2
ُيحـرم مرتيـن األولـى: للعمـرة ويحـل 
منهـــا، ثـم ُيحــرم الثـانيـــة للحـج يـوم 

الترويـة.
ُيحرم مرة واحدة.ُيحرم مرة واحدة.

٣

للعمرة؛  اإلحرام  عند  المتمتع  يقول 
بالحج  اإلحرام  ثم عند  لبيك عمرة، 

ا. يوم التروية يقول: لبيك حّجً
ــد  ــن ــارن ع ــ ــ ــقـ ــ ــ ــول الـ ــ ــقـ ــ يـ
ا. اإلحرام؛لبيك عمرة وحّجً

ــد  ــول الــــمــــفــــرد عــن ــ ــقـ ــ يـ
ا. اإلحرام؛لبيك حّجً

اأن�صاك الحج الثالثة اأن�صاك الحج الثالثة 

  وبينها فروقات أخرى يتم شرحها في المراجع التخصصية.
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ما الفرق بين الِقَران واإلفراد؟

١ نشاطنشاط  

موسم  في  إمكاناتها  كل  السعودية  العربية  المملكة  بالدي  في  الحكومية  القطاعات  تستنفر 
الحج؛ لخدمة حجاج بيت اهلل الحرام.

وخصصت قيادة بالدي حفظها اهلل وزارة مستقلة تعنى بخدمة الحجيج وهي وزارة الحج والعمرة 
أن  منذ  الداخل والخارج  بالحجاج والمعتمرين في  يتعلق  ما  المسؤولة عن كل  الجهة  بوصفها 
كوزارة  المعنية  الجهات  بمساندة  وذلك  المناسك،  أداء  بعد  يعودوا  أن  إلى  بالدهم  في  كانوا 

الداخلية ووزارة الشووؤن اإلسالمية والدعوة واإلرشاد

إضاءةإضاءة

النوعالعمل

- الوقوف بعرفة.

- رمي الجـمـــار.

- طواف الـوداع.
- طواف اإلفاضة.

ُن نوع كل عمل من أعمال الحج التالية )ركن، واجب(. سس  ُأبيِّ
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اأعمال اليوم الثامن من ذي الحجة )يوم التروية(اأعمال اليوم الثامن من ذي الحجة )يوم التروية(

هذا اليوم هو أول أيام الحج، ويشرع فيه ما يأتي: 
1  السنة لـمن يريد الحج  وهو من أهل مكة أن يحرم منها، وإن كان خارج مكه أحرم من الميقات الخاص 

ا(. به، وإن كان دون الميقات أحرم من بيته، ويقول في إحرامه )لبيك حّجً
وا ظهر هذا اليوم بِمنى، وَيْبَقوا فيها إلى صباح اليوم التاسع. 2  يسن للحجاج أن يصلُّ

3  يسن في هذا اليوم: اإلكثاُر من التلبية.

اأعمال اليوم التا�سع من ذي الحجة )يوم عرفة(اأعمال اليوم التا�سع من ذي الحجة )يوم عرفة(

ُة للحجاج أن يتوجهوا إلى َعَرَفَة ُملبِّين، وُيَسنُّ أن يخطب  نَّ إذا طلعت الشمُس من اليوم التاسع فالسُّ
ُمُهم  إمام الصالة قبل صالة الظهر ُخطبة واحدة، ُيَذّكر الناس فيها بأصول الدين ويقرر التوحيد، وُيَعلِّ

المناسك، ثم يصلون الظهر والعصر جمًعا وقصًرا بأذان واحد وإقامتين.

صفة الحج )أعمال اليوم الثامن والتاسع(صفة الحج )أعمال اليوم الثامن والتاسع(
الدر�س الرابعالدر�س الرابع
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الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ال يصح الحج بدونه لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: » الحج عرفة، فمن جاء قبل 
صالة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه«.)1(

ثانيًا:حكمه

معنى الوقوف بعرفة: هو بقاء الحاج في عرفة هذا اليوم، سواء أكان قائًما أم جالًسا أم مضطجًعا، راكًبا 
أم سائًرا على قدميه.

الوقوف بعرفةالوقوف بعرفة

اأوأًل: معناه

)1(  اأخرجه اأحمد برقم )18774(. 
)٢(  اأخرجه اأحمد برقم )1٦٢٠8(.

ثالًثا:وقته

الوقت المجزئ للوقوف: يبدأ وقت الوقوف بعرفة من طلوع الفجر يوم التاسع إلى طلوع الفجر من يوم 
العاشر، فمن وقف بعرفة في هذا الوقت ُمْحرما - ولو لحظة -فقد صح حجه، ومن فاته الوقوف في هذا 

الوقت فقد فاته الحج.
الوقت المستحب للوقوف: السنة الوقوف بها من بعد صالتي الظهر والعصر، إلى غروب الشمس.

حتى  معنا  ووقف  بَجْمٍع،  الغداة  صالة  معنا  صلى  »من  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  حديث  هذا:  على  والدليل 
ُنفيض، وقد أفاض قبل ذلك من عرفات لياًل أو نهاًرا فقد تم حجه وقضى َتَفَثُه«.)2( والمراد بـ )التََّفث( 

أعمال الحج.
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رابًعا:مكان الوقوف

ها موقف، لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف«)1(. عرفُة كلُّ
وال يصح الوقوف بالوادي الذي قبيل عرفة، واسمه: وادي ُعَرنة.

وقد وضعت الدولة -وفقها اهلل تعالى- عالماٍت واضحًة تبّين حدود عرفة من جميع الجهات.

خام�ًسا:ما ي�سرع اأثناء الوقوف بعرفة 

1   يستحب للحاج أن يستقبل القبلة، ويكثر من الدعاء رافعا يديه، ويظهر الخضوع والتضرع واالفتقار    
إلى اهلل تعالى، ويسأله من خيري الدنيا واآلخرة لنفسه وأهله والمسلمين، وُيِلّح في الدعاء ويكرره، 
ويكثر من قول: »ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير«.

٢  يستحب أن يهلل ويكبر، ويلبي.   



)1(  اأخرجه م�سلم برقم )1348( . 122 122

أستخرُج من الحديث التالي فضائل يوم عرفة:

نشاطنشاط  

الفضلالحديث

عن عائشة i أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما من يوٍم أكثر 
وإنه  يوم عرفة،  من  النار  من  عبًدا  فيه  اهلل  ُيعتق  أن  من 

َلَيْدُنو ثم يباهي بهم المالئكة ... الحديث« )1(.

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

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

سس   من لم يقف في عرفة، فهل حجه صحيح؟
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صفة الحج صفة الحج )أعمال اليوم العاشر()أعمال اليوم العاشر(

1  إذا غربت الشمس يوَم َعَرَفَة انصرف الحاج إلى ُمزدلفة، وال يجوز االنصراف من عرفة قبل غروب 

الشمس لمن وقف بها نهاًرا. 
يًا ذاكرًا هلل  ٢  يسن للحاج في انصرافه من عرفة أن يكون ُمَلبِّ

جل وعال.
٣  إذا وصل الحاج إلى ُمزدلفة بادر بصالة المغرب والعشاء، 

جمعًا وقصرًا للعشاء بأذان واحد وإقامتين.
٤  يبيت ليلته هذه في ُمزدلفة، ويبقى بها إلى صالة الفجر.

ا. ٥ يصلي الفجر مبكرًا إذا دخل وقتها، ثم يبقى في ذكر ودعاء مستقباًل القبلة إلى أن ُيْسِفَر جّدً

٦  يجوز للحاجِّ أن يخرج من مزدلفة بعد نصف الليل، واألولى لمن ليس معه َضَعَفٌة االنتظار إلى طلوع 

الفجر.
ها موقف «)1(. ها موقف؛  لحديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص: » وقفُت َها ُهنا وَجْمٌع كلُّ ٧ ُمزدلفة كلُّ

)1(  اأخرجه م�سلم برقم )1٢18(.

الدر�س اخلام�سالدر�س اخلام�س

السنة أن ينصرف الحاج من ُمزدلفة إلى ِمنى إذا أسفر الصبُح، وقبل شروق الشمس من هذا اليوم، ويسن 
أن يَلبَِّي في طريقه.

فإذا وصل إلى ِمنى قام باألعمال المشروعة في يوم العيد، وهي خمسة:

وبيانها بالتفصيل كما يلي:

اأعمال اليوم العا�صر من ذي الحجة )يوم العيد- يوم النحر(اأعمال اليوم العا�صر من ذي الحجة )يوم العيد- يوم النحر(

123

45

التقصيُر أو  الحلُق  العقبة َرْمُي جمرِة 

اإلفاضة طواُف 

الهدي نحر 

لسعُي ا
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ويسن  األول،  التحلل  الحاج  يتحلل  التقصير  أو  الحلق  بعد 
ويتنظف  المعتادة  ثيابه  ويلبس  اإلحرام  مالبس  يخلع  أن  له 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  ُأطّيب  »كنت   :i عائشة  لقول  ويتطيب؛ 
 ،)3( بالبيت«  يطوف  أن  قبل  ولحله  يحرم،  أن  قبل  إلحرامه 
ثم يخرج إلى المسجد الحرام لطواف اإلفاضة، وهو طواف 
الحج، ويطوف بالصفة السابقة في الطواف، إال إنه ال يسرع 
في األشواط الثالثة األولى كما مّر سابًقا في أعمال الطواف، 

ثم يصلي ركعتين. 

رابعًا: طواف اإلفاضة

ِمنى  إلى  الحاج  وصل  فإذا  اليوم،  هذا  في  األعمال  أول  وهو 
آخر  الكبرى، وهي  الجمرة  العقبة وتسمى:  إلى جمرة  اتجه 

الَجَمراِت الثالث؛ وبيان رميها وأحكامه فيما يلي: 
1 إذا وصل الحاج جمرة العقبة قطع التلبية.

واحدة  حصيات  بسبع  اليمنى-  -بيده  الجمرَة   ٢   يرمى 

واحدة، يرفع بذلك يده، ويكبر مع كل حصاة.
٣  الواجب أن تسقط الجمرات في الحوض المخصص للرمي وليس المراد أن يرمي الجدار الشاخص.

٤  من أي جهة رمى أجزأه، فإن تيسر له أن يستقبل الجمرة، ويجعَل منى عن يمينه، ومكة عن 

      يساره فهو أفضل؛ ألنه موقف النبي ملسو هيلع هللا ىلص.)1(
٥  يننبغي للحاج أن يستشعر أن الرمي عبادٌة، وإقامٌة لذكر اهلل تعالى، واتباٌع لسنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

٦  يجوز تأخير الرمي إلى المساء أو الليل حتى يخف الزحام. 

٧  يكون حصى الجمار أكبر من حبة الحّمص قلياًل.

)1( اأخرجه البخاري برقم )175٠(، وم�سلم برقم )1٢٩٦(.
)٢( الهدي: هو مايذبحه احلاج املتمتع اأوالقارن من بهيمة االأنعام يف حرم مكة.

)3(  اأخرجه البخاري وم�سلم وتقدم تخريجه.

إذا رمـى الجمـرَة  فـإن كان معـه هـدي 
ذبحـه، وأكل منـه وأطعـم المسـاكين.

بعد ذلك يحلق الرجل رأسه أو يقصر من جميعه، والحلق 
أفضل، وأما المرأة فتقصر من شعر رأسها قدر أنملة.

أواًل: رمي جمرة العقبة

ثالثًا: الحلق أو التقصيرثانيًا: نحر الهدي)2(
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بعد الطواف يتجه الحاج للمسعى فيسعى سعي الحج: 
فإن كان قد اختار نسك التمتع كان السعي في حقه الزم، 
بعد  سعى  قد  كان  فإن  مفرًدا  أو  قارًنا  نسكه  كان  وإن 

طواف القدوم فال يلزمه سعي آخر بعد طواف اإلفاضة.

َم بعضها على بعض فال بأس  السنة ترتيب أعمال يوم العيد على النحو السابق ذكره؛ فإن َقدَّ
َر في  َم وال ُأخِّ بذلك؛ لحديث عبداهلل بن عمرو بن العاص  »أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ما سئل عن شيء ُقدِّ

هذا اليوم إال قال: افعل وال حرج« )1(.

)1(  اأخرجه البخاري برقم )173٦(.

خامسًا: السعي

ترتيب أعمال يوم العيد

ِمنى إلى  الرجوع  وعليه  العيد،  يوم  أعمال  انتهت  فقد  والسعي  اإلفاضة  طواف  من  انتهى  فإذا   
     ليبيت بها  ليلة الحادي عشر.

ر الطواف والسعي عن يوم العيد خشية الزحام وطلبا للُيْسر.  للحاج أن يؤخِّ

أبرز  السعودية جهوًدا كثيرة في خدمة الحجاج والزائرين، اذكر  العربية  المملكة  تبذل 
الخدمات المبذولة للتسهيل على الحجاج والمعتمرين.

نشاطنشاط  
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التحــلُُّل من الحـجالتحــلُُّل من الحـج

للحـج َتَحـلُّالن ُهـمـا:         
ُل األول: يحصل هذا التحلل بفعل اثنين مما يلي: التحلُّ

السعي، لمن كان  التقصير. 3- طواف اإلفاضة مع  أو  الحلق  العقبة. 2-  1-  رمي جمرة 
عليه سعي.

ُل الثاني:  يحصل بفعل جميع األمور الثالثة السابقة. التحلُّ

سس11 اختر اإلجابة الصحيحة: متى ينصرف الحاج إلى مزدلفة:

)    ( - بعد صالة عصر يوم عرفة.     
)    ( - إذا غربت شمس يوم عرفة.    

سس22 اذكر األعمال التي يقوم بها الحاج في اليوم العاشر.
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   يجب على الحاج أن يبيت بمنى ليلة الحادي عشر، ومعنى البيات أن يبقى بها أكثر الليل.
    يستحب للحاج في اليوم الحادي عشر-وما بعده من أيام التشريق الثالثة- كثرُة ذكر اهلل تعالى بالتسبيح 

والتحميد والتهليل والتكبير؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر هلل« )1(.
    ويرمي الجمرات الثالث بعد زوال الشمس )أي بعد دخول وقت صالة الظهر(، وله أن يؤخر الرمي 

إلى الليل.

�صـفـة الـرمـي�صـفـة الـرمـي

1   يبدأ بالجمرة الصـغرى وهي األولى، فيرميها بسـبع 

حصــيات متتابعات، رافًعا يده مع كل حصاة قائاًل: 
اهلل أكـبر، ثـم يـتقدم قلياًل، ويأخذ جهة اليمين ثم 
ويطيل  يديه،  رافًعا  ويدعو  القبلة  مستقباًل  يقف 

الدعاء.

اأعمال اليوم الحادي ع�صر من ذي الحجة)اليوم اإلأول من اأيام الت�صريق(اأعمال اليوم الحادي ع�صر من ذي الحجة)اليوم اإلأول من اأيام الت�صريق(

)1( اأخرجه م�سلم برقم )1411(.

صفة الحج صفة الحج )أعمال أيام التشريق()أعمال أيام التشريق(
الدر�س ال�ساد�سالدر�س ال�ساد�س

أيـام التشـريق هـي األيـام الثالثـة التاليـة ليـوم عيـد األضحـى وهـي )11، 12، 13( وسـميت 
بأيـام التشـريق ألن النـاس كانـوا قديًمـا يقومـون بتشـريق لحـوم األضاحـي أي يقطعونهـا شـرائح 
ثـم يقومـون بتجفيفهـا وتمليحهـا لئـال يفسـد اللحم، وهو مـن الوسـائل القديمة لحفـظ اللحوم.

معنى اأيام الت�صريقمعنى اأيام الت�صريق
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٢  ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متتابعات، رافًعا يده مع 

كل حصاة قائاًل: اهلل أكبر، ثم يتقدم قلياًل، ويأخذ جهة اليسار، ثم 
يقف مستقباًل القبلة ويدعو رافعًا يديه، ويطيل الدعاء.

٣  ثم يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات - كما تقدم - وهي جمرة 

العقبة، والسنة أن يستقبل الجمرة ويجعل منى عن يمينه ومكة 
عن يساره، وال يقف بعدها للدعاء.

اأعمال اليوم الثاني ع�صر من ذي الحجة )اليوم الثاني من اأيام الت�صريق(اأعمال اليوم الثاني ع�صر من ذي الحجة )اليوم الثاني من اأيام الت�صريق(

اأعمال اليوم الثالث ع�صر من ذي الحجة )اليوم الثالث من اأيام الت�صريق (اأعمال اليوم الثالث ع�صر من ذي الحجة )اليوم الثالث من اأيام الت�صريق (

 يجب على الحاج أن يبيت بمنى ليلة الثاني عشر.
 إذا زالت الشمس رمى الجمرات الثالث.

  إذا أراد الحاج التعجل )في استكمال أعمال الحج( فإنه بعد أن يرمي الجـمار للـيوم الثـاني عـشر 
يخـرج مـن مـنى قـبل غــروب الشمـس، فـإن بـقي في مـنى إلى غروب الشمس فال يجوز له التعجل، 

ِإال ِإن كان قد نواه وتجهز له ومنعه الزحام فله الخروج، ولو بعد غروب الشمس.
   قـال اهلل تعـالى: زب پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹٹ رب )1(، والـمراد  
   باليومين: اليوم الحادي عشر، والثاني عشر من أيام التشريق، والمتأخر هو من يبقى إلى  اليوم الثالث عشر.

)1(  �سورة البقرة  االآية ٢٠3.

 من أراد التأخر إلى هذا اليوم فهو أفضل، فيبيت في ِمنى ليلة الثالث عشر من ذي الحجة.
 يبقى في ِمنى حتى إذا زالت الشمس رمى الجمرات الثالث، وال يؤخر الرمي في هذا اليوم إلى 

    غروب الشمس.
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طواف الوداعطواف الوداع
 إذا خــرج الحـاج من منى في اليوم الثاني عـشر أو الثالـث عشر لم يبق عـليه مـن أعـمال الحـاج إال  

   طواف الوداع.
 يصلي بعده ركعتين خلف المقام إذا تيسر له ذلك.

 ال يجب طواف الوداع على المرأة الحائض والنفساء.

الحاج  والمشقة عن  الحرج  رفع  تدل على  التي  األعمال  بعض  في ذكر  مع مجموعتك  تعاون 
والمعتمر.

نشاطنشاط  

اإلأخطاء في الحج والعمرةاإلأخطاء في الحج والعمرة

يقع بعض الناس في مخالفات شرعية أثناء حجهم أو عمرتهم، ويقلد بعضهم بعًضا في هذا، فمن أهم 
هذه المخالفات التي ينبغي اجتنابها ما يلي: 

األخطاء في الطواف

الوقوف مقابل الحجر األسود وقًتا يؤخر 2النطق بالنية.1
الناس فيه.

األسود 4التمسح بأستار الكعبة والتبرك بها.3 الحجر  عند  الشديدة  المزاحمة 
وبخاصة النساء.

تقبيل اليد إذا أشار للحجر األسود.6رفع اليدين كهيئة الصالة وتكرار ذلك.5

التزام أدعية معينة لكل شوط.8الذكر الجماعي ورفع الصوت به.7

اإلشارة إلى الركن اليماني أو تقبيله.9
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سس ماذا يستحب للحاج فعله أيام التشريق؟

األخطاء في السعي

الصفا 2االضطباع في السعي.1 على  المصلي  كهيئة  اليدين  رفع 
والمروة، وتكرار ذلك.

ســعي المرأة ســعًيا شــديًدا بين العلمين 3
تخصيص كل شوط بدعاء معين.4األخضرين.

ظن أن الذهاب واإلياب في السعي يعتبر 5
السعي تطوًعا في غير نسك.6شوًطا واحًدا.

األخطاء في الرمي

وضع الجمار وضًعا دون رمي. 2الرمي بالنعال والحصى الكبار. 1

تسمية الجمار بالشياطين األصغر 3
واألكبر واألوسط.

رمي الجمار السبع دفعة واحدة. 4

الرمي من موضع بعيد مع عدم التأكد من 5
وقوع الحصى في حوض المرمى. 

األخطاء في الحلق والتقصير

عدم تعميم الرأس بالتقصير. 2حلق بعض الرأس وترك بعضه. 1

الشعر 4تأخير الحلق، والتحلل من العمرة قبله. 3 ورمي  المسعى  داخل  التقصير 
فيه. 



الوحدة الثانية الوحدة الثانية 

األضحية األضحية 
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األضحيةاألضحية

حكمهاحكمها

تعريف اإلأ�صحيةتعريف اإلأ�صحية

ف�صلهاف�صلها

األضحية: ما يذبح من بهيمة األنعام في أيام عيد األضحى تقربًا إلى اهلل تعالى.

بكبشْيِن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيُّ  ى  »َضحَّ قال:   h أنس  هذا حديث  والدليل على  مؤكدة،  األضحية سّنة 
َأْمَلَحْيِن َأْقَرَنْيِن، َذَبَحُهَما بيده، ... الحديث«.)1(

)٢( �سورة احلج - االآية ٦3. )1(  اأخرجه البخاري برقم )8555(.  
)3( تف�سري ابن كثري 3 / ٢٢٢-3٢٢.

تعالى:  قال  مة،  المعظَّ دينه  وعالمات  تعالى  اهلل  شعائر  من  تعالى  اهلل  إلى  تقربًا  األضحية  ذبح 
زبۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھےرب)2(، والبدن: هي اإلبل والبقر.

 ومعنى: زبھ ھ ھرب، أي: ثواٌب في الدار اآلخرة)3(

ُلَها من بعد صالة العيد )يوم النحر(، إلى غروب الشمس من  وقت ذبح األضاحي أربعة أيام، أوَّ
آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.

وقت ذبحهاوقت ذبحها

الدر�س ال�سابعالدر�س ال�سابع



1٣٣  133

أواًل: من حيث المقدار: يجزئ عن الشخص الواحد وأهل بيته شاة واحدة، أو ُسْبع بدنة، أو 
ُسْبع بقرة، فيجوز لسبعة أشخاص االشتراك في بقرة أو َبَدَنٍة، فعن جابر h قال: »أمرنا رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن نشترك في اإلبل والبقر؛ كل سبعة منا في بدنة«)1(.
ستة  أتم  ما  وهو  فصاعًدا  الضأن  من  )الَجَذع(  األضحية:  في  يجزئ   : نِّ السِّ حيُث  من  ثانيًا: 

( من غيره من أنواع بهيمة األنعام وهي: الَمْعُز، والبقر واإلِبل. ِنيُّ أشهر، و)الثَّ

)1(  اأخرجه م�سلم برقم )31٢1(.
)٢(    اأخرجه اأبو داود برقم )٢٠8٢(، ومعنى )ُتْنِقي( اأي لي�س يف عظمها ُمخٌّ من �سدة الهزال.

المجزئ في اإلأ�صحية المجزئ في اإلأ�صحية 

ما إل يجزئ في اإلأ�صاحي ما إل يجزئ في اإلأ�صاحي 

قام  قال:    عازب  بن  البراء  حديث  في  وذلك  األضاحي،  في  يجزئ  ال  ما  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  َبينَّ 
ُن  ُن عورها، والمريضة الَبيِّ فينا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »أربع ال تجوز في األضاحي: العوراء الَبيِّ

ُن َضْلعها، والَعْجفاء التي ال ُتْنِقي«)2(. مرضها، والعرجاء الَبيِّ
اقرأ الحديث السابق ثم لخص منه ما ال يجزئ في األضاحي:

...........................................  ٣   .................................................. 1

...........................................  ٤   .................................................. ٢

ويلحق بهذه العيوب ماكان أشد منها، أما ما كان فيه عيب يسير ال يبلغ ما ذكر في الحديث 
هذه  من  والسالمة  ذلك،  ونحو  كسر،  بقرنه  وما  أوشق،  خرق  بأذنه  ما  مثل:  مجزئ،  فهو 

العيوب ولوكانت يسيرة أفضل. 

اأف�صل اإلأ�صاحياأف�صل اإلأ�صاحي

أفضل األضاحي اإلِبُل إن أخرجها الشخص كاملة عن نفسه؛ ألنها أنفع للفقراء، وأكثر َثَمًنا، ثم البقر 
إن أخرجها كاملة، ثم الغنم، )والضأن أفضل من الَمْعِز(، ثم ُسْبع بدنة، ثم ُسْبع بقرة.
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 معلومات اإثرائية معلومات اإثرائية

)1(  �سورة احلج  االآية 8٢.

ما ي�صرع في لحوم اإلأ�صاحي ما ي�صرع في لحوم اإلأ�صاحي 

ُيشرع لمن ذبح أضحيًة أن يأكل منها، ويجب أن يطعم الفقراء؛ لقوله تعالى: زب ہ ہ ہ ہ 
َھ رب )1(، وإذا أهدى لجيرانه وأقاربه فهو أفضل.

مشروع المملكة العربية السعودية لإلفادة من الهدي واألضاحي بإدارة البنك اإلسالمي للتنمية:
استشعاًرا من المملكة العربية السعودية بأهمية االستفادة مما يذبح في الحج من هدي وأضاٍح 

أنشأت مشروع اإلفادة من الهدي واألضاحي عام 1403 هـ، يتولى اإلشراف على 
ذبح الهدي واألضاحي ثم تخزينها ثم توزيعها على الفقراء في أنحاء العالم.



1٣٥  135 )1(  اأخرجه البخاري برقم )٩٦٩(.
)٢(  اأخرجه م�سلم برقم )77٩1(.

     ف�صلها     ف�صلها

األيام العشرة األولى من ذي الحجة هي أفضل أيام السنة، ففي حديث ابن عباس  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى اهلل من هذه األيام « - يعني أيام العشر- ... الحديث.)1(

ما ي�صرع فيها ما ي�صرع فيها 

يشرع في أيام عشر ذي الحجة ما يلي:
أواًل:  اإلكثار من األعمال الصالحة واالجتهاد في العبادة؛ مثل:

يوم  صيام  وبخاصة  والصيام،  والصدقة،  األرحام  وصلة  الوالدين  ِبرُّ 
عرفة لغير الحاج والجهر بالتكبير واإلعالن به في األسواق والمساجد 

وغيرهما.

ثانيا:  من أراد أن يضحي فال يأخذ من شعره أو ظفره أو بشرته في أيام عشر 
ذي الحجة؛ حتى يضحي تعبًدا هلل تعالى، وعماًل بما ثبت من حديث أم 
سلمة i أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي؛ فال 
ى عنهم فال يلزمهم ذلك. يمس من شعره وبشرته شيًئا«)2(، وأما الـُمَضحَّ

ع�سر ذي الحجةع�سر ذي الحجة

سس11 أعرف األضحية، وُأبّين حكمها.

سس22  هل يجوز أن يشرك المضحي أحًدا من أهله أو غيرهم في أجر أضحيته؟
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