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مقدمة

 احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسـالم على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه 

ومن اهتدى ديه إىل يوم الدين ، أما بعد . . .

 فهذا كتاب الصف السابع من مرحلة التعليم األساسي ، نضـعه بني أيدي أبنائنا 

وبناتنا، جيل املستقبل ، ليكون هلم عوًنا على استيعاب اللبنات األوىل من أساسيات 

ديننا احلنيف ، حبيث يكون بني أيديهم وأيدي أولياء أمورهم كتاٌب ُيـــرَجُع إليه ، 

وُيسَتَند عليه يف الفهم واحلفظ واملراجعة .

 وقد توخينا فيه اإلجياز يف العبارة ، واليســــــر يف األسلوب ؛ ليناسب املرحلة 

العمرية ألوالدنا ، كما حرصنا على تذييل بعض الدروس مبعلومات عامة ، وأذكار 

نبوية شـريفة ، وُنَبٍذ عن أشــهر كتب الُسنَّة ؛ لينتفع ا طالبنا ، ويزدادوا معرفًة 

وثقافًة بأمور دينهم ، باإلضافة إىل أننا أعددنا قرًصا مضــــغوط� حيوي التالوة 

الصــــحيحة لآليات القرآنية املقررة ؛ كي يتحقق أكرب قدر من االطمئنان على أن 

يكون النطق سليًما واحلفظ قوًميا .

وقد اشتمل الكتاب على الفروع اآلتية :

القرآن الكرميـ  السنة النبويةـ  العقيدة اإلسالميةـ  العباداتـ  السرية النبويةـ  

التهذيب واألخالق .

واهللا من وراء القصد

جلنة التأليف
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ِمَن السََّوِر اْلُقْرآِنيَِّة اْلُمَقرََّرِة

اْلُجْزُء اَألوَُّل اآلَياُت ِمْن (1) ِإَلى (6)

مكية و آياا ست وثالثون

َمَعاين اُملْفَرداِت:

َمْعناَها الَكِلَمُة

َعَذاٌب وَهالٌك

الَِّذيَن ُيْنِقصوَن الَكْيَل والَوْزَن

اْشَتُروا بالَكْيِل أِو الَوزِن

َباُعوا ِبالَكيِل أِو الَوْزِن
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اَملْعَنى اِإلْجماِليُّ :

َيقوُل اُهللا- َتَعاَلـــــــــــى-: ُتَبُني َهِذِه اآلَيُة َأنَّ اَهللا َأَعدَّ الَعَذاُب اَألِليُم واَهلالُك 

ِلْلُمَطفِِّفَني، وُهُم الَِّذيَن إَذا اْشَتَروا ِمَن النَّاِس ِبالَكْيِل َأِو الَوْزِن ُيوُفـوَن َألنُفِسِهم، َوِإَذا 

َباُعوا ِلَغْيِرِهم ُينِقٌصوَن الَكْيَل َأِو الَوْزَن، َيطُلُبوَن الرِّْبَح َوَلو كاَن ِمن َطِريٍق َحَراٍم.

     َأال َيْعــتِقُد َهُؤالِء اُملَطفُِّفوَن َأنَُّهم َسُيْبَعُثوَن َبعَد َموِتِهم ِلَيْوِم َعِظــيِم اَخلْوِف، ُهَو 

َيوُم الِقَيامِة ِلُيَحاَسُبوا َعَلـــــــى َأْعَماِلِهم، َوهَو َيوٌم َيقوُم ِفيِه النَّاُس َبْيَن َيَدي اِهللا 

َفُيحاِسُبُهم َعلى ُكلِّ ما َعِمُلوُه.

من األذكار النََّبويَّة :

َما ُيَقاُل 

سنن الترمذي ( ح . 2035 )

ِلَمْن َصَنَع َمْعُروًفا َلَك َأْو ِلُكلِّ النَّاِس َأْو َبْعِضِهْم : 

( َمْن ُصِنَع ِإَلْيِه َمْعُروٌف َفَقاَل ِلَفاِعِلِه : َجَزاَك اُهللا َخْيًرا، َفَقْد 

َأْبَلَغ ِفي الثََّناِء ) .

أسئلٌة َتْقوِمييٌَّة :

1. َمِن اُملَطفِّفوَن؟ وما َهَدُفُهْم ِمن اْرِتكاِب َهِذِه اجلََّرائِم الَبِشَعِة؟

2. َما التَّْهِديُد الَِّذي َوجََّهُه اُهللا َتعاَلى ِلُكلِّ َمن َيْأُكُل َأْمواَل النَّاِس ِبالَباِطِل؟

3. ِلماَذا َيْبَعُث اُهللا النَّاَس ِمن ُقُبوِرِهم َيْوَم الِقَياَمِة؟
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ِمن ُدروِس السُّنَِّة النََّبِويَِّة

َمَعاِني اْلُمْفَرَداِت :

اْلَحِديُث اَألوَُّل

الّنهُي عِن التَشدُِّق يف اْلَكالِم

( ِإنَّ ِمْن َأَحبُِّكْم ِإَليَّ َوَأْقَرِبُكْم ِمنِّي َمْجِلًسا َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْحَسُنُكْم 

َأْخالًقا ، َوِإنَّ َأْبَغَضُكْم ِإَليَّ َوَأْبَعَدُكْم ِمنِّي َمْجِلًسا َيْوَم اْلِقَياَمِة 

الثَّْرَثاُروَن ، اْلُمَتَشدُِّقوَن ، اْلُمَتَفْيِهُقوَن ، َقاُلوا : َيا َرُسوَل اللَِّه ، 

َقْد َعِلْمَنا الثَّْرَثاُروَن َواْلُمَتَشدُِّقوَن ، فما اْلُمَتَفْيِهُقوَن ؟ َقاَل : 

رواه الترمذي"اْلُمَتَكبُِّروَن " ) . 

َعْن َجاِبٍر ْبِن َعْبِد اِهللا ـ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ـ َقاَل : 

: J َقاَل َرُسوُل اللَِّه

ِمْن َأَحبُِّكْم  ُأِحبُّ َوُأَسرُّ ِبِه َوَأنَشِرُح لُه .

َوَأْقَرِبُكْم  َقِريٌب منِّى يف اجلنَِّة .

َأَحاِسُنُكْم َأْخالًقا اّلذيَن يْأُمروَن باْملعُروِف َوَيْأَتِمُروَن بِه، َوُمْنَتُهوَن عن املنَكِر .

َأْبَغَضُكْم  َأكَرُهُه َوأَتَأذَّى منُه وَال أنَشِرُح لُه .

َأْبَعَدُكْم  َبعيٌد عنِّي وَسَيكوُن يف النَّاِر .

الثَّْرَثاُروَن  َكثُريو اْلَكالِم  ِفيَما َال َيْنَفُع.

اْلُمَتَشدُِّقوَن  اُملَتَطاِوُلون يف الَكالِم َعلى النَّاِس .

اْلُمَتَفْيِهُقوَن  املتَكبُِّروَن َمبا ِعنَدُهم .



ِمن آَداِب اإلْسالِم : ُحْسُن اُخلُلِق، والتَّـواُضُع، والرَّْأَفُة، والرَّْحَمُة، واَألْمُر ِباْلَمْعُروِف 

والنَّْهُي َعِن املْنَكِر، وِصَلُة الرَّحِم، واْلِبرُّ ِباْلــــــــــواِلَدْيِن، وِإطَعاُم اْلَفقِري َواملْحَتاِج، 

والرَّْأَفُة بالضَّعـــــيِف، وَصْوُن اللَِّساِن، وِحْفُظ اْلَعْهِد واَألماَنِة، والتَّْضِحَيُة ِمن َأْجِل 

اآلَخريَن .

َفال َيتَطاوُل إنَساٌن على اآلَخـريَن َمبا عنَدُه، َوَال َيْطَغـى َعليِهم ِبُقوَِّتِه، َوال َيْبَخُسُهم 

َحقَُّهم، َوَال ُيَضيُِّع َأمانَة اِهللا يف الِقَياِم بالَواِجـباِت الدِّيــنيَِّة ِمن َصالٍة وَصْوٍم َوزَكاٍة 

وَحجٍّ وَصدَقٍة وِصَلٍة َلَذِوى الرَِّحم، َوال ُيزِعُج اآلخريَن ِبَهْمٍز أْو َلْمٍز، َأْو َكْثـرِة َكالٍم، 

َأْو َأْكٍل َألْمواِل النَّاِس بالَباِطِل، ِبُحجَِّة أنَّ لُه ُقوََّة اْلَبياِن .

َوْلَيْعَلِم اجلِميُع أنَّ الثَّْرَثَرَة َوالتََّشدَُّق والتَّكبَُّر ِمن ُسوِء اُخلُلِق، َفْلَيبتَعِد املسـِلُم املَؤدَُّب 

عنَها، فاْلُمَتَخلُِّق ِبَهذه الصِّفاِت َأْبعُد النَّاِس َعن َشَفاعِة النَِّبيِّ J ، َوَأْبعُد النَّاِس َعن 

ُمَجاَلَسِتِه َيْوَم القَيامِة، فُهم أْهُل السُّــــوِء،ِمَن املَتَكبِِّريَن،واْلُمْبِخِسَني النَّاَس َحقَُّهم، 

والَّذيَن َيخوُضون يف َأْعراِض النَّاِس، َوَيْأُكُلوَن َأْمَواَلَهم ِبَغِري َحقٍّ، َفُهم َأْهُل النَّاِر .

َوأنَّ السُّلوَك اْلَحِمــيَد؛ ِمن َصْوِن اللَِّساِن، َوِصَيانِةاُحلُقوِق، والتُّواُضِع وَعدِم التََّكبُِّر، 

وِصَلِةالرَِّحم وَذِوى الُقْرَبى، وِإَعانِةالضَِّعيِف واْلَمْلُهوِف، والتََّكلُِّم ِبَأَدٍب مع اآلَخِرين، 

َوَعدِم التََّفاُخِر ِباَألْمَواِل َواَألنَساِب، ُهَو ُحْسُن اْلُخُلِق، الَّذي َيكـوُن َجَزاُؤُه اْلُقْرَب ِمَن 

النَِّبيِّ J َيوَم القَياَمِة، وَنْيَل َشَفاَعِتِه، َوُمراَفقَتُه يف اْلجَّنَِّة .

املعَنى اإلْجَمايل :
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1. ُحبُّ الرَّسوِل J ِمْن َكَماِل اإلَمياِن َوُحْسِن اْلُخُلِق .

2. ُحبُّ الرَّســـــوِل ُيؤثُِّر يف اَألْخـَالِق َفُيَحوُلَها ِإَلى َأْخَالٍق َحَسَنٍة َواتَِّباِع السُّـنَِّة 

َوالَعـَمِل ُمبْقَتَضى َشْرِع اِهللا.

3. َمِن اتََّبَع الشَّْرَع َوَأَحبَّ الرَّسوَل َوأَطاَعُه َفقْد َأَطاَع اَهللا :

4. َمْن َأَحبَّ الّرسوَل  Jيف الدُّنَيا َأَحبَُّه الّرسوُل Jيف اآلِخَرِة، َوَكاَن َقِريًبا ِمنُه.

5. التََّكبُُّر ِصفٌة َمْذُموَمٌة َوَتَجرٌُّؤ َعلى اَخلاِلِق، يقول اهللا يف اَحلِديِث الُقُدِسيِّ : 

َواْلَعَظمُة ِإَزاِري  َفَمْن َناَزَعِني َواِحد� منُهَما  َأْدَخْلتُه َجَهنََّم (  ) .  واْلِكْبرَياُء ِرَداِئي

6. التََّشدُُّق والتََّفاُخُر َتَطاُوٌل َعلى َخْلِق اِهللا َوُظْلٌم ُهلم؛ ألنَُّه َردٌّ للنَّصيَحِة.

7. التََّفـْيُقُه َوَكْثَرُة الَكـالِم والثَّْرَثـَرُة َدليٌل َعَلى َنْقِص الَعقِل َوَضْعِف اإلَمياِن .

8. ُسوُء اُخلُلِق َمبِعٌد َعن اْلُقْرِب ِمْن َرُسوِل اِهللا J َواُجلُلوس ِإَلى ِجَواِرِه َيوَم 

القَياَمِة .

التَّْوِجيُه واِإلْرَشاُد :

( رواه أمحد يف مسنده عن أيب هريرة)
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1. َكْيَف َيُكوُن اْلُحبُّ للّرُسوِل J ؟

2. َما ُحْسُن اُخلُلِق ؟

3. َمن األقَرُب للّرسوِل J يوَم القَيامِة ؟

) أماَم العـبارِة اخلاِطَئِة يف  ) أماَم العبارِة الصَّحـيَحِة وَعالمَة ( 4O. َضع َعالَمَة ( P

ُكلِّ َما َيْأِتي :

 أ .  التََّواُضُع ِصَفٌة َمْذُموَمٌة (     ) .

 ب . التََّكبُُّر والتََّرفُُّع ِمن ِصَفاِت املَناِفِقَني واَجلاِحِديَن للنِّْعَمِة  (     ) .

 ج .  َأْحَسُنُكم َأْخالًقا َمن ُيَؤدُّوَن اْلِعَباداِت َو َيَتَعاَمُلَوَن ِبُحْسِن ُخُلٍق  (     ) .

 د.  َكْثَرُة الَكالِم َدِليٌل َعلى اإلَمياِن والَعَمِل الصَّاِلِح (     ) .

5. َأْكِمْل َما َيْأِتي :

  أ.  ِصَلُة الرَِّحِم . . . . . . . . . . . . . . . . اْلُخُلِق .

  ب. الثَّْرَثَرُة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اْلَعْقُل .

  ج.  التََّفْيُقُه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 د.  ِمْن ُسوِء اْلُخُلِق :

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

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

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

أسئلٌة َتْقوِمييٌَّة :

إَلى َمعلوَماِتك :أِضْف 

الصدقُة اَخلِفيَُّة وِصَلُة الرَِّحِم جناٌة يوَم الِقياَمِة من الَعَذاِب .
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من ُدُروِس الَعقيَدِة

َمْدَخُل اْلَمْوُضوِع :

اِإلَمياُن ِباِهللا َتَعاَلى

َلْو َنَظْرَنا ِإَلـى اَألْشَياِء ِمْن َحْوِلَنا ، َكاْلَقَلِم الَِّذي َنْكُتُب ِبِه ، َواْلَوَرِق الَِّذي َنْكُتُب َعَلْيِه ، 

َواْلَمْقَعِد الَِّذي َنْجِلُس َعَلْيِه ، َوالثَِّياِب الَِّتـي َنْرَتِديَها ، َوَغْيِرَها ِمَن اْلَمْصُنوَعاِت الَِّتـي 

َنْسَتْخِدُمَها َأْو َنْسَتْعِمُلَها ِفـــي َحَياِتَنا ، َلَوَجْدَنا َأنَّ ُهَناَك ُأَناًسا َقاُموا ِبُصْنِعَها ، َوَلْيَس 

ِمَن الصَّْعِب َتَعلُُّم ِصَناَعِتَها؛ َبْل َوَتْطِويُرَها ، َوُمَعاَلَجُة َما ِفـــيَها ِمْن َأْخَطاِء الصَِّناَعِة 

ِإَذا َمـا َتَواَفَرْت اُملَقوَِّمـاُت اْلَمـاّديَُّة َواْلَمْعَنِويَُّة؛ َألنَّ َمْن َقـاَم ِبِصَنــاَعِتَهــا ِإْنَســاٌن ، 

َوِصَناَعُة اِإلْنَساِن َقاِبَلٌة ِللتََّعلُِّم َوالتَّْطِويِر .

َأمَّا ِإَذا َنَظْرَنا ِإَلـــى اْلَكْوِن َوَما ِفيِه ِمْن َمْخُلوَقاٍت، َكاِإلْنَساِن الَِّذي ُخِلَق ِفــــي َأْحَسِن 

ُصـوَرٍة، َوالسََّماِء اْلَمْرُفـوَعِة ِبَغْيِر َعَمٍد ، َواَألْرِض اْلَمْبُسـوَطِة ، َواْلِجَباِل الرَّاِسَيِة ، 

َوالنُُّجوِم َواْلَكَواِكِب اْلُمَعلََّقِة ِفـــي السََّماِء ، َواللَّْيِل َوالنََّهاِر اللََّذْيِن َيَتَعاَقَباِن ِبِنَظاٍم ، 

َوَغْيِرَها ِمَن املَظاهِر واملخُلــــوقاِت، َوَما اْمَتاَز ِبِه َهَذا اْلَكْوُن ِمْن ِنَظاٍم َوِإْحَكاٍم َوِدقٍَّة 

َوَتْرِتـيٍب ُمْنُذ َأْن ُوِجَد َوُخِلَق ، َألْدَرْكَنا َأنَّ َخْلَقُه َكاِمٌل َوُمْتَقٌن ، َفَال ُيوَجُد ِبَها َعْيٌب َأْو 

َخَلٌل ، َوَيْعُجُز اِإلْنَساُن َعْن ِصَناَعِة ِمْثِلَها ؛ َألنَّ الَِّذي َخَلَقُه َلْيَس ِإْنَسـاًنـا ، َفَمِن الَِّذي 

ُصْنُعُه َكاِمٌل ُمْتَقٌن ؟ َوِإَذا َكاَن اِإلْنَساُن الَِّذي ُهَو َأْفَضُل اْلَمْخُلوَقاِت َال َيْسَتِطـــــيُع َأْن 

َيْصَنَع َشْيًئا ِمْنَها؛ َألنَُّه َيْعَتِريِه ِمْن َعَواِمِل الضَّْعِف َما َيْعَتِريَهـا ، َفَال َشكَّ َأنَّ َصـاِنَعَهـا 

ُمَغاِيٌر َلَها ، َوُمْخَتِلٌف َعْنَها .

ِإنَّ َمْن َفَعَل َذِلَك َيتَِّصُف ِباْلَكَماِل التَّامِّ، َوُهَو اُهللاـ  َتَباَرَك َوَتَعاَلىـ  َيُقوُل ُسْبَحاَنُه : 
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َوَيُقوُل - َعزَّ َوَجلَّ -:

ِإنَّ َمْن َقاَم ِبَذِلَك َيْسَتِحقُّ ِمنَّا َأْن ُنْؤِمَن ِبِه، َوَنَتَوجََّه ِإَلْيِه ِبالطَّاَعِة َواْلِعَباَدِة ، َوَنُخصَُّه 

ِبالتَّْعِظـــــيِم َوالتَّْقِديِس َوْحَدُه ُدوَن ِسَواُه، َفُهَو اإلَلُه احلقَّ اَملْعُبوُد، املَتِصُف ِبِصَفاِت 

اْلَكَماِل، اَملْنُعوُت ِبُنُعوِت اَجلَالِل، َلُه األَمساُء اُحلْسَنى، َوالصَِّفاُت الُعَلى .

َحِقيَقُة اِإلَمياِن ِباِهللا َتَعاَلى :

اِإلَمياُن ِباِهللا - َتَعاَلــــى - ُهَو الرُّْكُن اَألوَُّل ِمْن َأْرَكاِن اِإلَمياِن ، َوُهَو اْلَغاَيُة ِمْن َخْلِق 

اِهللا َتَعاَلـــى ِلْلَمْخُلوَقاِت ، وَعَلـــى َرْأِسَها اِإلْنَساُن ، َوُهَو اْلَمْبَدُأ الَِّذي َجاَء ِبِه َجِميُع 

الرُُّسِل ، َواِإلَمياُن ِباِهللا - َتَعاَلـــــــــــى - َيُكوُن ِبالتَّْصديـِق اْلَجـاِزِم ِبُوُجـوِد اَهللا، 

َوَوْحــــــ داِنيَِّتِه ، َواالْعِتَراِف اْلَكاِمِل ِبَأْفَضاِلِه ، َوالتَّـَوجُِّه اْلُمـَباِشِر ِإَلْيِه ِباْلِعـَباَدِة 

َوالطَّاَعِة ِباتَِّباِع َأَواِمِرِه ، َواْلُوُقــوِف ِعْنَد ُحدوِدِه ، َوالتَّْصِديِق اْلُمْجَمِل ِبُكلِّ َما َجاَء 

. J ِبِه َرُسوُلَنا ُمَحمٌَّد

َواِإلَمياُن ِباِهللا َمْعَناُه الَتْصِديُق التَّـامُّ ِبَوْحـَداِنيَِّة اِهللا ِفـــــي َذاِتِه َوِصـَفاِتِه ، َوَأنَُّه 

ُمتَِّصـٌف ِبُكلِّ َكَماٍل، َوُمَنزٌَّه َعْن ُكلِّ َنْقٍص، َواِإلَميـاُن ِباِهللا َتَعـاَلـــــــى ُهَو اتَِّباُع ِديِن 

 : J اِإلْسَالِم ، َفَقْد ُسِئَل الرَُّسوُل

)َأيُّ اِإلْسَالِم َأْفَضُل ؟ َقاَل : اِإلَمياُن   )

مسند أمحد : 16579

( 18. الرعد )

( 90 . النمل )
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َقاَل اُهللا َتَعاَلى :

َواِجُبَنا َنْحَو اِهللا َتَعاَلى :

 1. َأْن ُنْؤِمَن ِبِه ِإَمياًنا َراِسًخا َال َيْعَتِريِه َأْدَنـى َشكٍّ ِفــي ُأُلوِهيَِّتِه ، َوَأنَّ ِإْشَراَك 

َغْيِرِه َمَعُه ُكْفٌر َوَضَالٌل .

 2. َأْن َنْعَتِقَد اْعِتَقاًدا َجاِزًما ِبَأنَّه ُمتَِّصٌف ِبُكلِّ َكَماٍل ، َوُمَنزٌَّه َعْن ُكلِّ َنْقٍص .

 3. َأْن َنتَِّجَه ِإَلْيِه َوْحَدُه ِبالتَّْعِظــيِم َوالتَّْقِديِس َواْلِعَباَدِة َوالطَّاَعِة ، َوَنْسَتِعَني 

ِبِه ِفي ُكلِّ ُأُموِرَنا ، َوَنَتَوكََّل َعَلْيِه ِفي ُكلِّ َأْعَماِلَنا .

 4. َأْن َنْلَتِزَم ِبَأَواِمِرِه ، َوُنَطبَِّق َشَراِئَعُه ، َوَنْجَتِنَب َنَواِهَيُه، َوَنِقَف ِعْنَد ُحُدوِدِه.

 5. َأْن ُنَراِقَبُه ِفي ُكلِّ َما َيْصُدُر َعنَّا ِمْن َأْعَماٍل ِفـي السِّرِّ َواْلَعَلِن ، َوَنْسَتْغِفَرُه ِمن 

ُكلِّ َما َيَقُع ِمنَّا ِمْن ُذُنوٍب َوَأْخَطاٍء .

َثَمَرُة اِإلَمياِن ِباِهللا َتَعاَلى :

 1. ُيْشِعُر اِإلْنَساَن ِبالرَّاَحِة َوالطَُّمْأِنيَنِة َوالسَِّكيَنِة َواَألْمِن َواالْسِتْقَراِر .

 2. َطِريُق السََّعاَدِة ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة .

 3. َلُه َأَثٌر َعِظيٌم ِفي ُسُلوِك اِإلْنَساِن َوَتَصرَُّفاِتِه .

 4. َيْجَعُل اِإلْنَساَن َيُحسُّ ِبُمَراَقَبِة اِهللا َتَعاَلى َلُه ِفي السِّرِّ َواْلَعَلِن .

 5. َيْجَعُل اِإلْنَساَن َيَتَمتَُّع ِبَطَهاَرِة اْلَقْلِب َوُحْسِن اْلُخُلِق .

 6. َيِزيُد اِإلْنَساَن ِثَقًة ِباِهللا ، َواْعِتَماًدا َعَلْيِه .

 7. ُيَقوِّي َعَالَقَة اِإلْنَساِن ِبَربِِّه ، َوَيِزيُد اْلَمَحبََّة َلُه ، َوالتََّقرَُّب ِمْنُه .

 8. َشْرٌط ِلَقُبوِل اَألْعَماِل الصَّاِلَحِة ، َوَأَساٌس ِلَتْزِكَيِة النُُّفـوِس َوَتْهِيَئِتَها ِلَيْوِم 

اْلِقَياَمِة .

( 103 . األنعام )
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من األذكار النََّبويَّة :

ِعْنَد اْلِقَياِم ِمَن اْلَمْجِلِس :َما ُيَقاُل 

َمْن َجَلَس ِفي َمْجِلٍس َفَكُثَر ِفيِه َلَغُطُه َفَقاَل َقْبَل َأْن َيُقوَم ِمْن َمْجِلِسِه 

َذِلَك : ُسْبَحاَنَك اللُهمَّ َوِبِحْمِدَك ، َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت َأْسَتْغِفُرَك 

َوَأُتوُب ِإَلْيَك ، ِإالَّ ُغِفَر َلُه َما َكاَن ِفي َمْجِلِسِه َذِلَك ) 

( وُتَسمَّى كفَّارَة اَملجِلِس ) .

سنن الترمذي ( ح . 3433 )

إَلى َمعلوَماِتك :أِضْف 

َسْتُرَك ِلُعيوِب ِإْخواِنك َضماٌن ِلَستِرَك يوَم الِقياَمِة .

اَألْسئَلُة التقومييُة :

1. َهْل َيْسَتِطيُع اِإلْنَساُن َأْن ُيَطوَِّر َما َصَنَعُه َغْيُرُه ِمَن اْلَبَشِر ؟ َوَمَتى ؟

2. َعَالَم َيُدلُّ ُوُجوُد اْلَمْخُلوَقاِت الَِّتي ِمْن َحْوِلَنا ؟

3. َما اْلَغاَيُة ِمْن َخْلِق اِهللا ِلْلَمْخُلوَقاِت ؟

4. َما َمْعَنى اِإلَمياِن ِباِهللا َتَعاَلى ؟

5. اْذُكْر َبْعًضا ِمْن َواِجَباِتَك َنْحَو اِهللا - َتَعاَلى -.

6. ِلِإلَمياِن ِباِهللا - َتَعاَلى - ِثَماٌر َعِظيَمٌة . اْذُكْر َبْعًضا ِمْنَها .
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ِمْن ُدُروِس اْلِعَباداِت

الطََّهاَرُة َوَأْحَكاُمها

الطََّهاَرُة ِهَي النََّظاَفُة ِمَن اَألْقَذاِر َواَألْوَساِخ، َوِهَي َتْحَفُظ َعلــــــــى اْلَمْرِء ِصّحَتُه، 

َوُتْبِعُدُه َعن اَألْمَراض، َوَتُعوُد َعلى اْلِجْسم ِبالَفاِئَدِة، َفُيَؤدِّي َعَمَلُه ِفي ُقوٍَّة َوَنَشاٍط .

َكَما ُتْكِسُب اْلَمْرَء ُحْسَن اْلَمْظهِر، َوَجَماَل اَهلْيَأة، ِلَذا َحثَّ َعلــيها اِإلْسَالُم َوَجَعَلَها ِمَن 

اِإلَيمِان، َكَما َجَعَلَها َشْرط� الِزًما ِفــي ِصحَِّة الصََّالِة َيْسَتِعدُّ ِبَها اِإلْنَساُن ِلُيَناِجَي َربَُّه 

ِفي َأْحَسِن ُصوَرٍة َوَأْكَرِم َهْيَأة .

قالـ  تعاىلـ  :

وقالـ  ُسبًحاَنُهـ  :

“ رواه الترمذي  “ : J ِمْفَتاُح الصََّالِة الطُُّهوُر وقال

َوالطََّهاَرُة ِقْسَماِن :

1. َطَهاَرُة اْلَخَبِث : َوَتُكـــــــوُن بِإَزاَلِة النََّجـاَسِة َعْن َبَدِن اْلُمْسـِلِم َوَثْوِبه، َوَمَكاِن 

َصَالِتِه ِباْلَماِء الطَُّهوِر ( اْلُمطَلق ) .

2. َطَهاَرُة اْلَحَدِث : َوِهَي الُوُضوُء َوالتَّــيمُُّم َوالُغْسُل. َوَتُكوُن الطََّهاَرُة ِبَأَحِد َشْيَئِني 

اْثَنْيِن :

َتْمِهيد :

( 4 . املدثر )

( 220. البقرة )
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: ( اْلُمْطلَـِق ) َكمِـَياِه اآلَبـاِر َواْلُعـُيـــــوِن َواَألْنَهاِر  باْملَاِء الطَّهُــــــوِر  أ. 

َواْلِبَحاِر، َواَألْمَطاِر .

     :J َوْهَو َوْجُه اَألْرِض ِمْن ُتَراٍب َأو َحَجٍر لَقوِلِه : بالصَّـِعـــــيِد الطَّـاِهِر  ب. 

 .( ُجِعَلْت ِلَي اَألْرُض َمْسِجد� َوُتْرَبُتَها َطُهور� ( 

رواه البخاري .

َوَلمَّا َكاَنِت اْلِمَياُه ِهَي الَوِسيَلُة اُألوَلى ِللطََّهاَرِة َوالنََّظاَفِة ِمْصَداًقا ِلَقوِلِهـ  تعاىلـ  : 

ِلَذا َوَجَب َأْن َنَتعرَّف علــى اْلِمَياِه الَّيت َيِصحُّ اْسِتْعَماُلَها ِفـــي الطََّهاَرِة َوالَّيت ال َيْصحُّ 

اْسَتْعَماَلَها .

اْلِمَياُه َوأْقَساَمَها :

:الِقْسُم اَألوَُّل  ـ 

اْلَماُء اُملْطَلُق : وهَو الَِّذي ُيَتَطهَُّر به ِمَن اْلَحَدِث كالُوُضــوِء َوالُغْسِل، َواْلَخَبِث َكِإَزاَلِة 

النََّجاَسِة ِمْن َبدِن اِإلْنَساٍن وَثوِبِه َوَمَكاِنِه .

َوُحْكُمُه : َطاِهٌر يف َنْفِسِه ُمطهٌِّر ِلَغْيِرِه، َوَتْنَدرُج َتْحَتُه ِمَن اَألْنَواِع ما َيْأيت :

 1. اْلَماُء النَّاِزُل ِمَن السََّماِء َكاَملَطِر َوالّثْلِج والبَـرِد لقوِلِهـ  تعاىلـ  : 

 2. ِمَياُه العيوِن والينابيُع واآلباُر، َوِمْنَها َماُء زمزَم َفَقْد َدَعا J بســجل  من 1

ماِء زمزَم فَشِرَب منُه وتوضَّأ .

 3. ِمَياُه األاِر : ألنََّها ِمْن َماِء السََّماِء .

 4. ِمَياُه الّبَحار: ُسئل َرُسوُل اِهللا J َعْن َماِء اْلَبْحِر َفَقاَل : ( ُهَو الّطهُوُر َماُؤُه 

اِحللُّ َمْيَتُتُه ) رواه األربعة .

( 11 . األنفال )

( 48 . الفرقان )

1. سجل : دلو مملوءة ماء
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:القسم الثاين  ـ 

املاُء املقيَُّد : َوُهَو الذي ُيْسَتْخَرُج ِمن األشَياِء بالّتحضِري َكَماِء َاَألْشَجاِر َوالِثَماِر َوَماِء 

اْلَوْرِد َوالزَّْهِر َوَنْحِو َذِلك .

ُحكُمه : ال َيِصحُّ التطهُُّر بشـــــيٍء من ذلَك، كما ال َيجوُز أيًضا التطهُُّر باملاِء املطلِق 

َكَماِء اْلَمَطِر َواْلَبَحِر َوالُعُيوِن َواآلَباِر ِإَذا َخاَلَطَه َشْيٌء ِمَن السََّوائِل الطاِهرِة كاللََّبِن 

واَخللِّ، ولِكْن ُجيوُز اْسَتْعمِاُلُه يف َغْيِر التطهُِّر، كالطبِخ والشرِب وغِريِهما .

كمَا أن املياَه اليت َتَغيََّر َلْوُنها، أْو َطْعُمها َأْو َراِئَحُتهَا نـتـيَجَة اْخِتالِطَها بـنَجاَسٍةُتَعدُّ 

َغْيَر َطاِهَرٍة، َوَغْيَر ُمَطهِّــرٍة، َفَال َيُجوُز اْستْعَماُلها ِفــي الّطَهاَرِة، َوال ِفـــي اْلَحاَجاِت 

الضَُّروِريَِّة األْخَرى، ِحْرًصا ِمَن اإلْسالِم على َنظافِة وِصحَِّة اُملْسِلمَني .

َوأمَّا إذا كاَن االْمِتَزاُج َأو االْخِتالُط َبَقدِر َمْحُدوٍد مل َيَتغيَِّر املاُء يف طعِمِه أو لـوِنِه أو 

رائحِتِه، َوَكاَن اَملاُء َكثَري� َفْهَو باٍق على َحاِلِه األْصِلي ِمْن اإلطالِق .

َواِملَياُه اُملْسَتْعَمَلُة ِفــــي الطَّهاَرة ِإَذا َلْم َتَتغْري َفْهــــي َطَاِهــــرٌة ُمَطهَِّرٌة، َوَلِكْن ُيْكَرُه 

اْسِتْعَماُلها ِفي الّطَهارِة َمّرًة ُأْخَرى، ِإَذا ُوِجَد غُريها الَّذي ْمل ُيْسَتْعَمْل .

من األذكار النََّبويَّة :

ِعْنَد االْنِتَهاِء ِمَن اْلُوُضوِء :َما ُيَقاُل 

: Jَعْن ُعَمَر بِن اَخلطَّاِب َرِضي اُهللا َعْنُه َقاَل: َقاَل 

( َمْن َتَوضََّأ َفَقاَل : َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َال َشِريَك َلُه ، َوَأْشَهُد 

َأنَّ ُمَحمَّد� َعْبُدُه َوَرُسوُلُه ، ُفتَِّحْت َلُه َأْبَواُب اْلَجنَِّة الثََّماِنَيُة َيْدُخُل ِمْن 

صحيح مسلم ( ح . 234 )َأيَِّها َشاَء )
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1. َحضَّ اإلْسالُم َعَلـــى الطََّهاَرِة والنََّظاَفِة. اْذُكْر َبْعَض اُألُموِر الّتـــي َيْظَهُر ِفْيَها 

ِحْرُص اإلْسَالِم َعَلى النََّظاَفِة .

2. اْذَكْر نوَع املاٍء الَِّذي َيْصَلُح للُوُضوِء .

3. َما اْلَمْقُصوُد ِبَطَهاَرِة اْلَحَدِث، َوَطَهارِة اَخلَبِث يف الّشِريَعِة اإلْسالِميَِّة؟

4. ِإذا َرَأْيَت َمَاًء َقليًال َتَوضََّأ ِبه َأَحٌد قبَلك ووَجـدَت مـاًء ْمل ُيســــــــَتعَمْل. َفِبَم 

َتَتوضََّأ ؟

5. َبيِّن حكَم ُكلٍّ ِمَن املياِه اآلِتيِة :

 ـ ماٌء اختلَط بشيٍء طاهٍر كاخللَّ والزهِر حىت تغريَّ لوُنه أو طْعُمه َأْو راِئَحُتُه.

 ـ ماٌء طهوٌر اْسُتْعِمَل مرًة يف الطَهاَرِة .

 ـ ماٌء اختلَط بنجاَسٍة غَريْت طعَمه أو َلوَنُه َأْو َراِئَحَتُه .

 ـ ماٌء كثٌري اختَلَط بَقْدٍر من النََّجاسِة مل تغّيْرُه .

 ـ ماٌء تغَري لوُنُه بُتربٍة َصْفراَء .

اَألْسئَلُة التقومييُة :

من 

ُكُتِب 

السُّنَِّة
صحيُح الُبَخاِريِّ :

مؤلُِّفه أبو عبد اِهللا حممَُّد بُن إمساعيل البخارّي اُملتوفَّى ســــنة 256 هـ ، واســــُم 

الِكتاِب بالَكامِل : اجلاِمُع اُملْسَنُد الصَّحيُح اُملْخَتَصر من أموِر رسـوِل اهللا J ، وُسَنِنه 

وأيَّاِمِه ، وهو أَصحُّ كتاٍب بعد ِكتاِب اِهللا ، شـــرحه كثري من العلماء حىت بلغت عدد 

شروحه أكثر من 300 شرٍح.
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ُصَوٌر َومواقُف
J من حَياِة الرَّسوِل

ِمن ُدُروِس السَِّريِة

اجلزء األول

ِفـي ِسَيَرِةَسيِِّدنا ُمَحمٍَّد J َما َيْهَتِدي ِبِه اْلُمْسلُم ِفـي َحْياِتِه، َفَيْرَبُح ِفـي ُدْنياُه َوِفـي 

آِخَرِتِه ، َوِلَذِلَك َفَقْد َأْرَشَدَنا اُهللا - َتَباَرَك َوَتَعاَلــــى - ِإَلــــى ِاتَِّخاِذ الرَُّسوِل ُأْسوًة 

َحَسَنًة :

كَما َأَمَرنا -ُسْبَحاَنه- َأْن َنْأُخَذ َمبا َأتاَنا ِبِه الرَُّســـوُل J َوَأْن َنْنَتِهَي َعمَّا َنَهاَنا َعْنه ، 

َقال َتَعاىل :

َوَسَبُب َذِلَك :

1. َأنَّ الرَُّسوَل J َال َيْنِطُق َعْن اْلَهَوى، َوَال َيْنَحِرُف َعْن ِصَراِط اِهللا اْلُمْسَتِقيِم .

2. َكاَن J ِفي َجِميِع َأْحَواِلِه: َحَرَكًة َوُسُكوًنا، ِإشــاَرًة َوُنْطًقا ، َقْلًبا َوَقالًبا ، ُيَطبُِّق 

اْلُقْرآَن اْلَكِرَمي َتْطِبــــيًقا تاما َظاَهًرا َوباِطًنا، َوَقْد َوَصَفْتُه السَّْيَدُة ( َعاِئَشُة )   

- َرِضَي اللَُّه َعْنَها- َوْصًفا َدِقـــــيًقا ، ِحــــــيَنما ُسِئَلْت َعْن ُخُلِقِه  J   فَ قَ ا ل   تْ  : 

" رواه أمحد يف مســــــــــنده. َوَمْن َكاَن ُخُلُقُه اْلُقْرآَن َكاَن ُخُلُقُه  كاَن ُخُلُقُه الُقرآَن " 

َتْمِهيٌد :

( 21 . األحزاب )

( 7 . احلشر )
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َعِظيًما، َوَكاَن ُأْسَوًة، َوِمْن ُهَنا َوَصَفُه اُهللاـ  ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىلـ  ِبَقْوِلِه :

 :    J      َ3. َوَقْد َأدََّبُه َربُُّه َفَأْحَسَن تْأِديَبُه، َوَبَعَثُه ِلُيَتمَِّم َمَكـــــاِرَم اَألْخالِق َقـــــا ل

) رواه أمحد يف مســــــــــــنده ، َوَكاَن J َيتَِّصـُف  ِإنََّماُبِعْثُت ُألَتمَِّم َمَكاِرَم اَألْخالِق ( 

ِبَفَصاَحِة اللَِّسـاِن َوَبَياِن اْلَمْنِطِق، والُقْدَرِة َعَلـــى الصَِّرب َوالثَّباِت َعَلـــى املْبَدأ 

َوالّشَجاَعِة ، َواْلُقْدَرِة َعَلــى َتأِليِف اْلُقُلوِب ، َواْلُمَؤاَخاِة َبْيَنَها َواْلَوَفاِء ِباْلَعْهِد . 

َوَسُنْقدُِّم َبْعًضا ِمْن َهِذِه اْلَمَواِقِف ِمْن َحّياِتِه J، ِمْنَها :

Jأوًال: َصُربُه َوثَباُتُه َعَلى اَملْبَدأ  :

 َكاَن الرَُّسـوُل J َواْلُمْؤِمُنــوَن األوَُّلــون ُيْخُفــوَن ِديَنُهْم ، َفإَذا َأَراُدوا الصََّالَة ، 

َخَرُجوا ِإَلى ِشَعاِب َمّكَة َفصَُّلوا َخْوًفا ِمْن ُمَراَقَبِة املشرِكني َلُهْم واِإلَساَءِة ِإَليِهْم، َوَقِد 

J ( َداَر األْرَقِم ْبِن َأِبي األْرَقِم ) َمَقرا ِللدَّْعَوِة ، َوِعَباَدِة اِهللا َتَعاَلـى،  اتََّخَذ الرَُّسوُل 

َيْجَتِمُع ِفيَها َسًرا ِبَمْن َسْبَق ِإَلى اإلسالِم ِلَتَباُدِل الّرْأِي، والتََّحّدِث ِفيَما ُيِفيُد الدَّْعَوَة، 

ِوَدرِاَسِة َما َيْنِزُل ِمَن اْلُقْرآِن اْلَكِرِمي .

J َأْن ُيْظِهَر َما  َوِاْسَتَمرَّْت َهِذِه الدَّْعَوُة ِسًرا َثالَث َسَنـواٍت، َأَمَر الّلُه َبْعَدَها الرَُّسـوَل 

َخِفَي ِمْن َأْمِرِه، َوَأْن َيْجَهَر ِبالدَّْعَوِة إىل ِديِن اِهللا تعاىل :

َبْعَد ُنُزوِل َهِذِه اآليِة َتَطوََّرْت َطِريَقُة الدَّْعَوِة، َوِاتََّخَذْت َمْظَهَر اْلَجْهِريَِّة الصَِّرَحيِة، 

واِإلْعالِن اْلَعامِّ، َحْيُث َأَخَذ J َيْدُعو النَّاَس َأْن اعُبُدوا اَهللا َوْحَدُه، َواْتُرُكـوا ِعَباَدَة 

اَألْصَناِم، الَِّتي َال َتْمِلُك َلَنْفِسـَها ُضرا َوَال َنْفـًعا، َوَال َمْوًتا َوَال َحياًة َوَال ُنُشوًرا .

َفِزَعْت ُقَرْيُش من َهِذِه الدَّْعَوِة اجلَِّديَدِة ، َوَهاَلَها األمُر، َوَتَفجََّرْت ِفـــــــيَها َمَشاِعُر 

اْلَغَضِب َعَلـــــى َرُسوِل اِهللا J ِإْذ َكاَنْت َتَرى ِفيه اْلخَطَر الّداِهَم، الَِّذي ُيَهدُِّد ِكَياَنَها 

اْلَمـادِّيَّ واَألَديبَّ، َفَوَقَفـْت ِفي َوْجِهِه ُمْنُذ السَّـاَعاِت اُألوَلـى ، َوَجرََّبْت َمَعه ُكلَّ أْلَواِن 

( 4 . القلم )

( 94 . احلجر )
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السُّْخِرَيِة واالْسِتْهَزاِء، َوُكلَّ َأْلــواِن اإليَذاِء والّتْعِذيِب، َوَلِكنَّ الرَُّســوَل َصَبَر َوَثَبَت 

َعَلى املْبَدأ الَِّذي اْخَتاَرُه اُهللا َلُه ، َواْسَتَمرَّ ِفـي َدْعَوِتِه ِإَلـى اِهللا ، َوَتْحِقِري َما ِسَواُه ِمَن 

اَألْصَناِم الَِّتــــــي َخصَّْتَها ُقَرْيُش ِلْلِعَباَدِة ، َواْعَتَقَدْت َأنََّها آِهلًة ُتْجُلُب اْلَخْيَر َوَتْدَفُع 

الضَّرَّ .

َوِمْن َبْعِض اْلَمَواِقِف الَِّتــي َتَصوُِّر َصْبَر الرَُّسوِلJ َوثَباَتُه َعَلــى املْبَدأ ، َوُتعدُّ َدْرًسا 

َعَمِليا ُيَعلُِّم النَّاَس َكْيَف َيُكوُن الصَّْبُر َعَلـــــــــــى الَبأَساِء َوالضَّرَّاِء ؟ َوَكْيَف َتُكُوُن 

التَّْضِحَيُة اْلُمْخِلَصُة ِمْن َأَجِل املْبَدأ َواْلَعِقيَدِة ؟

1. لَّما َنزَل َقوُلُه َتَعاَلى :

 َصعَد النَِّبيُّ J الّصَفا َوَناَدى : يا َمْعَشَر ُقَرْيش، َفَأْقَبُلوا َعَلــــــــــيه َيْسَأُلوَنُه 

َحـاَجَتُه. َفَقـاَل: َأَرَأْيُتم َلْو َأْخْبَرُتُكْم َأنَّ َخْيًال ِبَسْفِح َهَذا اْلَجَبِل ُتِريُد َأْن ُتِغَري 

َفِإّنِي  ؟ َقاُلـــوا : َنْعَم ، َما َجرَّْبَنا َعَلْيَك َكِذًبا َقطُّ . َقاَل: َعَلْيُكْم َأُكْنُتم ُمَصدِِّقيَّ 

َنِذيٌر َلُكْم َبْيَن َيَدي َعَذاٍب َشِديٍد، ِإنَّـــــي َال َأْمِلُك َلُكْم ِمَن الدُّْنيا َمْنَفَعًة َوَال ِمَن 

اآلِخِرِة َنِصيًبا إالَّ َأْن ُتَقوُلوا: َال إلَه إالَّ اُهللا .

 َوُهَنا َصاَح َأُبــــــو َلَهب، َوَكاَن َرَجَال َبِذيًئا: تبا َلَك َساِئَر اْلَيْوِم َأِلَهَذا َجَمْعَتَنا ؟ 

J، َوَنَظَر ِإَليه َنْظَرًة َتُدلُّ َعَلى َعَدُم الرِّضــــــا َعَلى َتَصرُِّفِه اَألَمحِق،  َفَسَكَت 

َفَنَزَل َقْوُلُه َتَعاَلى :

( 213 - 214 . الشعراء )
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 َوَهَكـَذا َدَمَغـُه اْلَوْحُي ِبَهِذِه اآلَياِت اْلَبيَِّناِت، الَِّتي َكاَنْت ِبَمَثاَبِة التَّشِجيِع ِلْلَنِبيِّ 

J َوُمَقدَِّمَة ِبشـــــاَرٍة ِبَأنَّ اَهللا َسَيْنُصُر اْلَحقَّ َعَلى اْلَباِطِل َوُيِتمَّ َنَوَرُه َوَلْو َكِرَه 

الـُمْشرُكوَن .

2. َوَذاَت َيْوٍم طلَع الرَُّسوُل J َعَلـــى َبْعِض ُكفَّاِر ُقَرْيِش اْلُمْجَتِمِعَني ِفـــي اِحلْجِر     

-ِحْجِر ِإْسَماِعيل َعِليِه السََّالم-، َفَوَثُبوا َعَليه وثـبَة َرُجِل َواِحِد، َوَأَحاُطوا ِبِه 

ِمْن ُكلِّ َجاِنٍب، َيُقوُلوَن: َأْنَت الَِّذي َتُقُوُل َكَذا َوَكَذا ِفــــي آهلِتَنا، َفَيُقوُل الرَُّسوُل 

، َفَوَضَع ُعَقَبُة بُن َأِبـــي ُمَعيٍط َثْوَبُه ِفــــي ُعُنِق   : Jَنَعْم، َأَنا الَِّذي َأقوُل َذِلَك

J َفَخْنَقُه َخْنًقا َشِديًدا، َفَأْقَبَل َأُبـو َبْكٍر الصَِّديُقـ  َرِضَي اللَُّه َعْنهـ  ،  الرَُّسوِل 

؟ َأتْقُتُلوَن َرُجًال َأْن يَقوَل ِربَِّي اُهللا، َوَقْد َجاَءُكْم ِباْلَبيَِّناِت ِمْن َربُِّكْم َوَقاَل: 

3. َوَقْد ُرِوَي َعْن َطـاِرِق اْلُمَحاِرِبِي َأنَّه َقـاَل: َرأَّْيُت َرُسـوَل اِهللا J ِفــــــي السُّوِق 

" . َوَرجٌل َيْتَبُعُه َيْرِمــــــيِه  َأيَُّها النَّاُس ُقوُلوا " َال إله إالَّ اُهللا ُتْفِلُحوا َيَقوُل : ( 

ِباْلِحجاَرِة، َوَقْد َأْدَمــــى َكْعَبْيِه َوُعْرُقوَبْيِه ، َوَيُقوُل : " َيأيَُّها النَّاُس َال ُتِطيُعوُه 

َفإنَُّه َكذَّاٌب " . َفُقْلُت : َمْن َهَذا ؟ َقاُلوا : ُغَالُم َبِنـي َعْبِد املطَّلِب، َفُقْلُت: َمْن َهَذا 

الذِّي َيْتَبُعُه َيْرِميِه ِباِحلَجاَرِة؟ َقاُلوا: َعْبُد الُعزَّى َأُبو َلَهٍب. ) .

 َوَكَذِلَك َما َفَعلْتُه َزْوُج َأَبِي َلَهٍب، َوِهـــي ُأمُّ َجِميٍل ( َأْرَوى ِبْنُت َحْرِب ) ُأْخُت َأِبـــي 

ُسْفيان، َفَكِثًريا َما َكاَنْت َتْرِمـــي الشَّْوَك ِفــــي َطِريِق َرُسوِل اِهللاJ، َوُتْلِقــــي 

اْلَقاُذوَراِت النَِّجَسَة َأَماَم َبْيِتِه، َوَلْم َتْتُرْك َعَمًال ِفــــــيه إيذاٌء ِلْلَرُسوِل J إالَّ 

َفَعَلْتُه، َفَأْنَزَل اُهللا ِفي شأِنَها قوَلُه َتَعاَلى :

24
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4. َوَلمَّا َلْم ُيْفَلْح إيذاُؤُهم ِلْلَرُسوِل J َعَمُدوا ِإَلى أساليَب ِدَعاِئيٍَّة، َوِإَلى َحْمَلٍة ِمَن 

الَتشــــــكيِك ِفي اْلُقْرآِن اْلَكِرِمي، َوِفي ِرَساَلِة اإلسالِم اْلَخاِلَدِة، َفَرَمْوُه ِبالشِّْعِر 

َوالسِّْحِر َتاَرًة َوِباْلَكَهاَنِة َواْلُجُنوِن َتاَرًة أخـرى، ِفــي اْلَوْقِت الَِّذي َكاَن ِفيه َأَحُد 

ُزعمـاِئِهم اْلَوِلــــيـُد بُن اْلُمِغـــــيـَرِة َوُهَو ِمْن َأَكـاِبِر اْلُمْجــِرِمَني الَِّذيَن َكاُدوا 

J َيْنِفي َعْنه اْلَكَهاَنَة َواْلُجـــُنوَن َوالِسـْحَر َوالشِّـْعَر، ِإْذ َقاَل ِلَقوِمِه :  ِلْلَرُسوِل 

" َواِهللا، َلَقْد َسَمْعُت ِمْن ُمَحمٍَّد َكَالًمــــا َمـــــا ُهَو َكَالُم اإلنِس َوَال اْلِجنِّ، َوِإنَّ َلُه 

ِلَحَالَوًة، َوِإنَّ َعَليه َلطالَوًة، َوِإنَّ َأعالُه َلُمْثِمٌر ، َوِإنَّ َأُسْفَلُه َلُمْغِدٌق، َوِإنَّه َيْعُلو َوَما 

ُيْعَلى َعَليه " .

واإلغراِء، َلَعلَُّهْم ِبَذِلَك َيْسَتِطيُعوَن التأثَري َعَلى  5.  َثمَّ َلَجُؤوا ِإَلى أسـلوِب املزاَيَدِة

َنْفِسِه J ، َوَلِكْن َهْيَهاَت َهْيَهاَت، َوُهَو اْلَمْعُصوُم ِمَن اخلَطأ، َفَعَرُضوا َعَلــــــــيه 

ُعُروًضا َسِخيًَّة؛ ِلَيَرْوا ِإَلـــــى َأيٍّ ِمْنَها َتِميُل َنْفُسُه، َفَجاَءُه َأُبو اْلَوِليِد َعَتَبُة بُن 

َرِبيَعَة، َوُهَو ِمْن ُزعماِء ُقَرْيٍش َوكباِر ِرَجاَالِتَها، َوُهَو َجاِلٌس ِفي اْلَمْسِجِد َوْحَدُه. 

َفَقاُل َلُه : يا بَن َأِخـي، ِإنَّ ُكْنَت ُتِريُد ِبَما ِجْئَت ِبِه ِمْن َهَذا األمِرَماًال َجمْعَنا َلَك 

ِمْن َأَمواِلَنا َحتَّـى َتُكوَن َأْغَناَنا ، َوِإْن ُكْنَت ُتِريُد ِبِه َشَرًفا َسوَّْدَناَك َعَليَنا ، َحتَّـى 

َال َنْقَطَع َأمًرا ُدوَنَك، َوِإْن ُكْنَت ُتِريُد ِبِه ُملًكا َملَّْكَناَك َعَلـيَنا، َوِإنَّ َكاَن َهَذا األمُر 

1الَِّذي َيْأِتيَك ُرِئًيا  ِمْن اْلِجنِّ َتَراُه َوَال َتْسَتِطيُع َردَُّه َعْن َنْفِسَك ، طَلْبَنا َلَك الطِّبَّ 

َوَبَذْلَنا ِفيه َأمَواَلَنا َحتَّى ُنْبِرَئَك ِمْنه .

 َوَيْصُمُت ســيُدنا ُمَحمٌَّد J َحتَّى َفَرَغ الرَُّجُل ِمْن َحديِثِه، َثمَّ َقاَل : َلَقْد َسِمْعُت 

ِمْنَك يا َأَبا اْلَوِليِد، َفاْسَمْع ِمنِّي اآلَن ، َفَبَدَأ ِبِتالَوِة سوَرِة ُفصَِّلْت، َفَقاَل :

1. ُرِئًيا : ما يتراءى لإلنسان من اجلن.
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 َظلَّ َيْقَرُؤَها َعَليه ، َوُهَو ُمْنِصٌت ِإَلـــــى َكَالٍم َلْم ُيْعَهْدُه ِمْن َكَالِم اْلَعَرِب َفَصاَحًة 

َوَبالَغًة َوإعَجاًزا ، َوَيَرى َأَماَمه َرَجًال َلُه ِمَن اَخلصـــــــاِئِص َوالصِّفاِت َما َلْيَس 

ِلَغْيِرِه ، َال َمْطَمَع َلُه ِفـي َماٍل، َوَال ِفـي َتْشِريٍف، َوَال ِفـي ُمْلٍك، َوَال ُهَو ِباْلَمِريِض ، 

َوِإنََّما ُيَلِقـــــي ِباْلِحجَِّة َواْلُبْرَهاِن ِفـــــي ِعَباَرِة َيْعَجُز َعْنَها ُفْرَساُن اْلَفَصاَحِة 

َواْلَبَياِن.

 َثمَّ َرَجَع َأُبو اْلَوِليد ِإَلــى َقوِمِه، َوَقاَل : يا َمْعَشَر ُقَرْيِش َخلُّوا َبْيَن الرَُّجِل َوَبْيَن 

َما ُهَو ِفيه ، َفاْعَتِزُلوُه، َفِإْن ُتِصْبُه اْلَعَرُب َفَقْد ُكِفيُتُموُه ، َوِإْن َيْظَهْر َعَلـى اْلَعَرِب 

َفُمْلُكُه ُمْلُكُكْم َوِعزُُّه ِعزُُّكْم . َقاُلوا : َسَحَرَك َواِهللا، يا َأَبا اْلَوِلـيِد َبِلَساِنِه . َقاَل: 

َهَذا َرأِيِي َفاْصَنُعوا َما َبَدا َلُكْم .

6. َوَلمَّا ِاْشَتدَّ إيذاُء ُقَرْيٍش ِلْلَرُسوِل J وأصحاِبِه، َلجَأ ِإَلى الطَّاِئِف ِلَيْدُعَو َقِبيَلَة 

َثِقيٍف ِإَلـى ِعَباَدِة اللَِّه، َوَلمَّا َعَرَض َعَليِهْم َما َأْوَحـى ِإَليِه َربُُّه ، َأْنَكُروا َدْعَوَتُه ، 

َوَطَلُبوا ِإَلــــــيِه اْلُخُروج ِمْن َبَلِدِهْم، وَأْغَروا ِبِه ُسفَهاَءُهْم َوِصْبَياَنُهْم، َيُسبُّوَنُه 

J ِفــي َقَدَميِه، َوَساَلْت الدِّماُء ِمْنَها ، َفَتَوجََّه  َوَيْرُموَنُه ِباْلِحجاَرِة، َوَقْد ُأِصيَب 

ِإَلى اِهللا ُمتَضرًِّعا ِبَهَذا الدَُّعاِء : 

"اللَُّهمَّ ِإَليَك َأْشُكو َضْعَف ُقوَِّتي ، َوِقلََّة ِحيَلِتي ، وَهَواِني َعَلى النَّاِس ، َأْنَت َأْرحُم 

الّراِحِمَني ، َأْنَت َربُّ اُملسَتضَعِفَني ، َوَأْنَت َربِّي ، ِإَلى َمْن َتِكُلِني ؟ ِإَلى َبعيٍد 

َيَتجهَُّمِني ، َأْم ِإَلى َعُدوٍّ ُملَّْكَتُه َأْمِري ؟ ِإْن َلْم َيُكْن ِبَك َغَضٌب َعَليَّ َفَال ُأَباِلي ، 

( 1 ، 2 . فصلت )
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َغْيَر َأنَّ َعاِفَيَتَك ِهي َأْوَسُع ِلي ، َأُعوُذ ِبُنوِر َوْجِهَك الَِّذي َأْشَرَقْت َلُه الظُُّلَماُت ، 

َوَصَلَح َعَليه َأْمُر الدُّنيا واآلِخرِة ِمْن َأْن ُتْنِزَل ِبي َغضَبَك َأْو ُتِحلَّ َعَليَّ َسَخَطَك ، 

".َلَك الُعْتَبى َحتَّى َتْرَضى ، َوَال َحْوَل َوَال ُقوََّة ِإالَّ ِبَك

7. َوَلمَّا َأْعَيتُهْم اْلِحَيُل، َوَعَجُزوا َعْن َتْحِقيِق َأهداَفُهْم َذَهُبوا ِإَلـى َعمِِّه َأِبـي َطاِلب 

َيْشُكوَنُه ، َوَطَلُبوا ِمْنه َأْن َيُكفَّ ابَن َأِخيِه َعْنُهْم، َأْو َأْن ُيَخلَِّي َبْيَنُهْم َوَبْيَنه ، َفَكلََّم 

َأُبو َطاِلب ابَن َأِخيِه ِفـــي األْمِر ، َوطلَب ِإَليِه َأالَّ ُيَحمَِّلُه َما َال ُيِطيُق ، َفَردَّ َعَليه 

الرَُّسوُل J ِفي َعْزٍم وإصَراٍر ، َوَقاَل َقْوَلَتُه اْلَمْشُهوَرَة :

"يا َعمِّ ، َواِهللا ، َلْو َوَضُعوا الّشمَس ِفي َيِميِنِي َواْلقمَر ِفي َيَساِري َعَلى َأْن َأْتُرَك 

" ، َهَذا األمَر ، َما َتَركُتُه َحتَّى ُيْظِهَرُه اُهللا َأْو َأَهَلَك ُدوَنُه

َفَقاَل َعمُُّه :"اْذَهْب َفُقْل َما َأْحَبْبَت ُفواِهللا ، َال ُأْسِلُمَك ِلَشيٍء َأَبًدا" .

J عنَدما َيَرى َأصحاَبُه ُيَعذَُّبوَن َوُيَقتَُّلوَن، َوُخُصوًصا املسَتْضَعِفَني ِمْنُهْم،  8. َوَكاَن 

الَِّذيَن َال َيِجُدوَن َمْن ُيَداِفُع َعْنُهْم، َيُبثُّ الثَِّقَة ِفـــي ُنُفوِسِهْم ، َوَيْدُعوُهْم ِإَلـــى 

الصَّْبِر َوُيَبشُِّرُهْم ِبالنَّْصِر . َوَهَكَذا َنَرى َأْن الرَُّســــــــوَل J َقِد اْحَتَمَل األَذى 

َواْلَمَتاِعَب، َوَثَبَت َعَلـــى َمْبَدِئِه، َوَمَضـــى ِفــــي َأَداِء ِرَساَلِتِه ُمْعَتِصًما ِباِهللا َال 

َيْخَدُعُه َوْعٌد، َوَال َيْرَهُبُه َوِعيٌد .



1. َمَتى َجَهَر الرَُّسوُل J ِبالدَّْعَوِة ؟ َوَكْيَف َبلََّغَها ِللنَّاِس ؟

"  َأِلَهَذا َجَمْعَتَنا َتبا َلَك !  َمْن َقاِئُل َهِذِه اْلِعَباَرِة ؟ َوِلَمْن ؟ َوَما اْلُمَنـاَسَبُة ؟ وَمب  " .2

َردَّ َعَليِه ؟

3. ِبَم َكاَن الرَُّسوُل J ُيَصبُِّر َأْصحاَبُه الَِّذيَن َكاُنوا ُيَعذَُّبوَن ِفي اِهللا ؟

"  َأَتْقُتُلوَن َرُجًال َأْن ُيَقوَل َربَِّي اُهللا َوَقْد َجاَءُكْم ِباْلَبيَِّناِت ِمن َربُِّكْم  . " .4

 أ.   َمْن َقاِئُل َهِذِه اْلِعَباَرِة ؟ َوِلَمْن َقاَلَها ؟ َوَما اْلُمَناَسَبُة الَِّتي ِقيَلْت ِفيَها ؟

 ب. َماَذا َتْفَهُم ِمَن اْلِعَباَرِة ؟ وِبَم َتِصُف  َقاِئَلَها ؟

5. َكْيَف َقاَبَل الرَُّسوُل J ِإيَذاَء ُقَرْيٍش َلُه َوِلْلُمْسِلِمَني ؟

J ِإَلــــــــى الطَّاِئِف ؟ َوَما َمْوِقُف َقِبيَلِة َثِقيف ِمَن الدَّْعَوِة  6. َملاذا َلَجَأ الرَُّسوُل 

اإلْسَالِميِِّة؟

" 7.  َيا َعمُّ ، َواِهللا َلْو َوَضُعوا الّشْمَس ِفي َيِميِنِي َواْلقمَر ِفي َيَساِري ، َعَلى َأْن َأْتُرَك 

" َهَذا األْمَر َما َتَرْكُتُه َحتَّى ُيْظِهَرُه اُهللا َأْو َأْهَلَك ُدوَنُه  .

 أ.  َمِن اْلَقاِئُل ؟ َوَما اْلَمْبَدُأ الَِّذي َيَتَضمُُّنُه َهَذا اْلَقْوُل ؟

 ب. َماَذا َكاَن َردُّ َأِبي َطاِلٍب ؟

. J 8. اْذكُّْر ُصَوًرا َوَمَواِقَف ِلَوَفاِء الرَُّسوِل

9. َما َمْعَنى اْلَوَفاِء ِباْلَعْهِد ؟ َوِلَماَذا َدَعا ِإَلْيِه ِديُنَنا اإلْسَالِميُّ ، َوَرغََّب ِفيِه ؟

اَألْسئَلُة التقومييُة :

28
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حبُّ الَوَطِن ِمَن اإلمياِن

ِمْن ُدُروِس التَّْهِذيِب َواَألْخَالِق

َتْمِهيٌد :

الوطُن هو ذلك املكاُن أو البقعُة اليت ُوِلَد عليها اإلنساُن، وَيعيُش عليها طوَل حِياتِه 

أو جزًءاأســـاســـيا ِمن حياِته مع آخرين،فِهَي أَحبُّ الِبقاِع إَليِه؛ ألنَّه َتربَّى عليّها، 

وتعلََّم وقَضى ا ُمعَظَم حياِتِه،أخرج الِتْرِمِذيُّ يف َجاِمعِه َعن ابِن عباٍس َرِضَي اُهللا 

عْنُهما قال: َقال رســـــــوُل اِهللا J ملكة حَني َخَرَج منها ُمهاِجر� إىل اَملِديَنِة : (ما 

أطيَبِك من بلٍد ، وَما أحبَِّك ِإيلَّ ، وَلوَال أنَّ َقوِمي أْخَرُجوين منِك َما َسكْنُت غَريك ) .

وبعد هجــرته إىل املدينِة أحبَّها، كما أحبَّ مكَة، وقال: ( اللُهمَّ َحبِّْب إلينا املدينَة 

كُحبِّنا َمكَة أو أشدَّ ) . صحيح البخاري

ِلذلك وَجَب عَلى كلِّ إنساٍن :

 ـ أْن يْشُعَر باالنِتماِء إىل َوَطِنِه .

 ـ وأن َيَضَعُه يف قلِبِه .

 ـ وأْن يكوَن َحِريًصا على سالَمِة مؤسَّسـاِتِه ِمن َمداِرَس وُمسـتشــَفياٍت وَمَراِفَق 

عامٍَّة .

 ـ َوأْن يكوَن ُمواِطًنا َصاِلًحا يسَعى إىل الرُِّقي ِبَوَطِنِه، ُمْعَتِقًدا ِبَحقٍّ وَطِنِه يف أْن 

يكوَن يف َمصافِّ الدَُّوِل اُملَتَقدَِّمِة .

 ـ وأْن يكوَن ذا أْخالٍق عاليٍةُمتأسًِّيا برسوِلنا J ، الذي قال -تعاىل- فيه :

( 4 . القلم )
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وِليكوَن اِإلنساُن َناِفًعا ِلَوَطِنِه عَلْيِه اآليت :

 ـ أن يتخلََّق باألخالِق اإلسالميِة اليت ُأِمَر ا .

 ـ أن يتخلََّق باألخالِق الفاضلِة، فيصـــبَح للمواِطِن وازٌع ديينٌّ خمتِلٌط بالوازِع 

اُخلُلِقي .

 ـ عَلى الطاِلِب يف هذا الوطِن أن َيِجدَّ وجيتهَد يف ِدراسِتِه وينَجَح ِبكَفاَءٍة عاليٍة 

حىت ُيْسِهَم يف بناِء ُمسَتقَبِل وَطِنِه .

 ـ أْن َيهَتمَّ اُملواِطُن ِبعَمِلِه وَيحِرَص على التََّفاِني فيِه ِبِجدٍّ واجتهاٍد .

 ـ أْن يداِفَع عْن ُتَراِبِه ِبُكلِّ ما َيمِلُك إذا ُهوِجَم، وَيغضــــــــــُب له إذا انُتِقَصت 

كرامُتُه، كما ضحَّى من أجِلِه يف السَّاِبِق اآلباُء واألجداُد .

من 

ُكُتِب 

السُّنَِّة

مؤلُِّفُه ُمْسِلُم بُن اَحلجَّاِج الُقَشْيِريُّ ، اُملتوفَّى ســــــــــنة 261 هـ أحُد تالميٍذ اإلماِم 

الُبخاري ، وصحيح مســــلم يأيت يف املرتبِة الثانيِة بعد صحيح البخاري يف ِصحَِّة 

األحاديِث ، له شروح عديدة ، أشهرها شرح اإلماِم النََّوِويِّ عليِه .

َصحيح ُمسلم :
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1. ما معىن " حٌب الوطِن من اإلمياِن " ؟

2. املؤمُن القويُّ خٌري وأحبُّ إىل اِهللا من املؤمِن الضــــعيِف، أين جند ذلك يف حبِّ 

الوطن ؟

3. ملاذا أحبَّ رسوُل اِهللا J مكَة ؟

) أمام الِعَبارِة اَخلاِطَئِة  ) أمام الِعبارِة الصـــحيحِة، أوإشارَة ( 4O. ضْع إشارَة ( P
اآلِتَيِة :

 أ.  التلميُذ الذَّي ِجيدُّ وجيتهُدوَيْنَجح ُيحبُّ وَطَنُه (      ) .

 ب. املواطُن الصاُحل هو الذي يقوُم بعَمِلِه على أَتمِّ وجٍه (      ) .

 ج.  الذي ُيهاِجُر ويترُك بالدَه هو مواطٌن صاٌحل (      ) .

 د.  حبُّ الوطِن غـريزٌة متأصِّلَـٌة يف النفــوِس فتجـــعُل املواطـَن َيحـنُّ إىل 

َبلِدِه (      ) .

5. أكمل النقط التالية بالكلمة اليت ُتكمل املعىن :

 1.  قال J خماطًبا مكة ( ما أطـــيـــبك من بلد وما . . . . . . . إيلَّ ولوال أن 

قومي   . . . . . . . . . . . . منك ما سكنت . . . . . . . . . . ) .

 2.  الوطن هو ذلك املكان الذي  . . . . . . . . . فيه اإلنسـان و . . . . . . . . . .  

فيه طول . . . . . . . . . . . . أو جزًءا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اَألْسئَلُة التقومييُة :

ُحسُن اُخلُلِق ُيَؤهُِّلَك ِلَنْيِل أعَظِم اَحلَسَناِت ، وُسوُء اُخلُلِق ُيَعرُِّضَك ِللسُّقوِط يف 

أكَبِر السَّيئاِت .

إَلى َمعلوَماِتك :أِضْف 
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ِمَن السََّوِر اْلُقْرآِنيَِّة اْلُمَقرََّرِة

اْلُجْزُء الثَّاِني اآلَياُت ِمْن (7) ِإَلى (17)

مكية و آياا ست وثالثون

قال تعاىل :

َمَعاين اُملْفَرداِت:

َمْعناَها الَكِلَمُة

َما ُيْكَتُب ِمن أْعماِل الُكفَّاِر وُمْرَتِكيب اَملَعاِصي

َلُمْثَبٌت ِفي ِديواِن الشَّرِّ الضَّيِِّق

ُمَسجٌَّل ِفيِه ُكلُّ َشْيٍء ال ُيزاُد ِفيِه وال ُينَقُص

أَباِطيُلُهم اُملَسطََّرُة ِفي ُكُتِبِهم

َغطَّى وَسَتَر

َلَداِخُلوَها
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اَملْعَنى اِإلْجماِليُّ :

َحقَّا ِإنَّ َأْعماَل الُفجَّاِر ِمَن الُكفَّاِر واُملناِفقَني والُعَصاِة َلُمْثَبَتٌة وُمَسجََّلٌة ِفـــــي ِديَواِن 

الشَّرِّ َفُهم ِفـــي ِضيٍق، َوَما َأْدَراَك َما ّهَذا الضِّيُق؟ ِإنَُّه ِسْجٌن َداِئٌم َوَعَذاٌب َأِليٌم، َوّهَذا 

َمكُتوٌب َمْفروٌغ ِمنُه ال ُيـزاُد ِفيِه َشْيٌء وَلا ُينَقُص. الَعَذاُب واَهلَلاُك َيوَم الِقياَمِة ِلَمن 

ُيَكذِّبـــوَن ِبَيــــوِم الِقَياَمِة، وَما ُيَكذُِّب ِبَذِلَك اْلَيــــوِم ِإالَّ ُكلُّ ُمَتجاُوٍز ِلُحدوِد الُكْفِر 

والضَّالِل، ُمَباِلٍغ ِفي اْرِتَكاِب اِإلْثِم واَملَعاِصي، َوِإَذا ُتْتَلـى َعَلْيِه آَياُت الُقـرآِن َأنَكَر َأنََّها 

ِمن ِعنِد اِهللا، َوَزَعَم َأنَّها َأَباِطيُل وأْخَباُر اَألْقواِم السَّاِبَقِة.

     َلْيَس اَألْمُر َكَما َزَعموا، َبْل ُهَو َكالُم اِهللا وَوْحُيُه، َوِإنَّما َغطَّـى عَلـى ُقُلوِبِهم َكْثَرُة 

َخَطاَياُهم، َبْل ِإنَُّهم َيوَم الِقَياَمِة َعن ُرْؤَيِة َربِِّهم (ســْبَحاَنُه) َلَمْمُنوُعوَن، وَمْحروُموَن 

ِمن َهَذا الشََّرِف الَعِظيِم الَّذي َيفوُز ِبِه اُملْؤِمُنوَن َوْحَدُهم.

     ُثمَّ ِإنَُّهم َلَداِخُلو اَجلِحــيِم َيَتّعذَّبوَن ِفـــيِها، ُثمَّ ُيَقاُل َلُهم ِمَن اَملالِئَكِة ِإَهاَنًة َلُهم 

َوَتْوِبيًخا: ّهَذا اَجلَزاُء الَِّذي ُكنُتم ُتَكذِّبوَن ِبِه.

1. اَجلَزاُء ِمن ِجْنِس الَعَمِل، َأْيَن َتِجُد َهَذا اَملْعَنى ِفي اآلياِت السَّاِبَقِة؟ َوضِّْح َذِلَك.

2. َيقوُل َتَعاَلى: ﴿                   ﴾، َمِن اُملَكِذُبوَن؟ َوَما ِصَفاُتُهم اَملْذُكوَرُة ِفـــي 

اآلَياِت؟ َوما َسَبُب َتَجرُِّئِهْم َعَلى َهِذه اَجلَراِئِم؟

3. ِلَماَذا ُيْحَجُب اُملَكذِّبوَن َعْن رَّبِِّهم؟ وَما َجَزاُؤُهم َبْعَد َذِلَك؟

 ما معىن: َمْرُقوٌم- أَساِطُري- َراَن؟4.

أسئلٌة َتْقوِمييٌَّة :
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من ُدُروِس الَعقيَدِة

ِصَفُة اْلُقْدَرِة

َعَلــى اُملْسِلِم أْن َيْعَتِقَد أنَّ اَهللاـ  َتَعاَلــى ـ  ُمتَِّصٌف ِبُكلِّ ِصَفاِت اْلَكَماِل، َوُمَنزٌَّه َعْن ُكلِّ 

ـ  ُسْبَحاَنُهـ  َيْسَتِحقَُّها َوْحَدُه، َال ُيْشِبُهُه َأَحٌد ِمْن  ِصَفاِت النَّْقِص، َوَعَليه أْن ُيؤِمَن ِبَأنَُّه

َخْلِقِه ِفي ِصَفٍة ِمْن ِصَفاِتِه، وِمْن َهِذِه الصَِّفاِت:ِصَفُة اْلُقْدَرِة .

َمْدَخُل اْلَمْوُضوِع :

اْلَكْوُن اْلَفِسـيُح َوَما ُيوَجُد ِفـيِه ِمْن َمْخُلوَقاٍت َكاْلَحَيَواِن َوالنََّباِت َواْلَجَماِد َواْلَكَواِكِب 

َوالنُُّجوِم َوَغْيِرَها، َوَما َيِسُري َعَلْيِه ِمْن ِنَظاٍم ُمْحَكٍم ِبَقَواِنَني َواِحدٍة َال اْضِطَراَب ِفيَها، 

َوَال َتَفاُوَت ِفي ِإْحَكاِمَها َوِإْبَداِعَها، َيُدلُّ َعَلى َأنَّ َهَذا اْلَخاِلَق اْلَعِظيَم َال َشِريَك َلُه ِفـي 

اُألُلوِهيَِّة . َوُتَؤكُِّد اتَِّصاَفُه ِباْلُقْدَرِة، َقاَل َتَعاَلى: 

َمَظاِهُر اْلَكْوِن َوَعَجاِئُب املخُلوَقاِت َدِليٌل َعلى ُقْدَرِة اِهللا َتَعاَلى :

النُُّجـوُم َواْلَكَواِكُب الَِّتـي َال َحْصـَر َلَها َتِسـُري ِفــي اْلَفَضـاِء ِبُدوِن َأْن َيَتَصاَدَم َبْعُضَها 

ِبَبْعٍض ؛ َألنَّ اَهللا اْلَقاِدَر َوَضَع َلَها ِنَظاًما َدِقيًقا َتِسُري ُكلٌّ ِمْنَها ِفــي َمَداِرَها ِبُمْقَتَضاُه، 

َيُقوُلـ  َتَعاَلىـ  : 

( 19. العنكبوت )
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َواَألْرُض الَِّتـي ُتْسَقـى ِبَماٍء َواِحٍد ، َوُتْخِرُجـ  َعَلــى الرَّْغِم ِمْن َذِلَكـ  ُمْخَتِلَف اَألْنَواِع 

َواَألْشَكاِل ، ُمَتَعدَِّد اَألْلَواِن َوالثَِّماِر ، َوِلُكلٍّ ِمْنَها َطْعُمُه الَِّذي َال ُيَماِثُلُه ِفــــيِه َغْيُرُه ، 

 : َيُقولُ ـ َتَعاَلىـ 

واَحلَيَواُن الَِّذي َيْأُكُل َطَعاَمُه ، َفَيَتَخمَُّر اْلِغَذاُء ِفــــي َمِعَدِتِه ، َوَيِصيـُر َكِريَه اللَّْوِن ، 

ـ  َتَعاَلــــــــىـ  َلَبًنا َساِئَغ الطَّْعِم ، َلِذيَذ  َتَعاُف النَّْفُس َراِئَحَتُه ُثمَّ َيْخُرُج ِبُقْدَرِة اِهللا

الشُّْرِب ، ُمِفيد� ِلْلِجْسِم ، َيُقوُلـ  َتَعاَلىـ  : 

َواِإلْنَساُن َوَما َزوََّدُه اُهللاـ  َتَعاَلـىـ  ِبِه ِمْن َحَواسَّ ، َوَما َميََّزُه ِبِه ِمْن َعْقٍل َوِإْدَراٍك ، َوَما 

َأْوَجَدُه ِفيِه ِمْن َأْجِهَزٍة َدِقيَقٍة ، َيجُب أْن يشـُكَر اَهللاـ  تعاىلـ  على هِذِه النَِّعِم، َيُقوُل      

 : ـ َتَعاَلىـ 

( 40 . يس )

( 4 . الرعد )

( 66 . النحل )
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ـ ، َوِهَي ِصَفٌة َيَتَأتَّــى ِبَها  ُكلُّ َهِذِه اْلَمَظاِهِر َوَغْيِرَها َتُدلُّ َعَلــى ُقْدَرِة اهللاِ ـ َتَعاَلــى 

اْلِفْعُل َوالتَّْرُك ، ُتَؤكُِّدُحْسَن ِإْبَداِعِه ِفـــي َخْلِقِه ، َوَتْسَتْوِجُب اْلِعَباَدَة َلُه َوْحَدُه ُدوَن 

ِسَواُه .  َفَقْد َنظََّم اُهللاـ  َتَعاَلـــى ـ  َهَذا اْلَكْوَن َعَلـــى َأْحَسِن ِنَظاٍم الَِّذي ُيَؤكُِّد َكَماَل 

ُقْدَرِتِه ، َوَكَماَل ِعْلِمِه ، َوَكَماَل ِحْكَمِتِه ، َوَكَماَل ُلْطِفِه . َفِبُقْدَرِتِه َأْوَجَد اْلَمْوُجوَداِت ، 

َوَدبََّرَها َوَسوَّاَها ، َوَأْحَكَمَها ، َوِبُقْدَرِتِه ُيْحِيــــــــــي َوُيِميُت َوَيْبَعُث اْلِعَباَد ِلْلَجَزاِء ، 

َوِبُقْدَرِتِه ُيَقلُِّب اْلُقُلوَب َعَلى َما َيَشاُء َوُيِريُد .

َواِجُبَنا َنْحَو اِهللا اْلَواِحِد اْلَقاِدِر :

َيِجُب َعَلْيَنا َأْن ُنْؤِمَن ِإَمياًنـا َراِسًخـا ِبَأنَّ اَهللا ُمتَِّصٌف ِبـاْلُقْدَرِة ، َوَأنَّ ُقْدَرَتُه َكـاِمَلٌة َال 

ُيْشِبُهُه َأَحٌد ِمْن َخْلِقِه ِفــيَها، َوَأنَُّه ُمتَِّصٌف ِبُكلِّ ِصَفاِت اْلَكَماِل ، َوُمَنزٌَّه َعْن ُكلِّ ِصَفاِت 

النُّْقَصاِن .

( 78 . النحل )
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1. َعَالَم َتُدلُّ َمَظاِهُر اْلَكْوِن َوَعَدُم اْضِطَراِبِه َواْخِتَالِلِه ؟

2. َما َيْخُرُج ِمَن اَألْرِض ِمْن َنَباٍت َيُدلُّ َعَلى ُقْدَرِة اِهللا . َوضِّْح َذِلَك .

ِفي َعاَلِم اْلَحَيَواِن ؟ َتَعاَلى ـ 3.   َماَذا َتْعِرُف َعْن َبِديِع ُصْنِع اِهللا ـ

َتَعاَلى ـ :  4.  َقاَل ـ

َتَعاَلى ـ ؟   َكْيَف َتْسَتِدلُّ ِبَهِذِه اآلَيِة اْلَكِرَميِة َعَلى ُقْدَرِة اِهللا ـ

5. َماَذا َيِجُب َعَلْيَنا َنْحَو اِهللا اْلَواِحِد اْلَقاِدِر  ؟

َنَشاٌط َتْعِليِميٌّ َتْقِوِميي :

( 78 . النحل )

ِعْنَد ُدُخوِل اْلَخَالِء :

من األذكار النََّبويَّة :

َما ُيَقاُل 

صحيح البخاري ( ح . 1120 ) ، صحيح مسلم ( ح . 769 )

( اللُهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُخْبِث َواْلَخَباِئِث )

إَلى َمعلوَماِتك :أِضْف 

اجتناُب أكِل اَحلراِم َيْكُفُل َلك استجاَبَة ُدعاِئك.
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الُوُضوُء ُلغًة : هو اُحلسُن والنظافُة .

َوَشْرًعا : طهارٌة مائيٌة تتعّلُق بأعضـــاَء خمصـــوصٍة، بعُضها ُيْغَسل وبعُضها ُيْمَسُح 

بنيٍة، وهِذه األعضــــــاُء هي: الَوجُه والَيداِن والرأُس والرجالِن، وكلهُّا ُتْغَسُل إال 

الرأَس فإنه ُيْمَسُح .

ُحْكُمُه : الوجوُب لكلِّ عبادٍة ال َتِصحُّ إال ِبِه .

دليُل وجوِبِه : الوضوُء للصالِة واجٌب بالكتاِب والسُّنِة واإلمجاِع .

أما الكتاُب : فقوُلهـ  تعاىلـ  :

 : J وأمَّا السنُة : فقولُه

) وأمجعِت األمُة على وجوبه .ال يقبُل اُهللا صالَة أحِدَكم إذا أحدث حىت يتوضَأ   )

ِحْكَمُة َمْشروعيِتِه :

الوضوُء جبانِب أنَّه ِعبادٌة واستجابٌة ألمِر اِهللا، وأنَّه َنظافٌة لإلنســـــــاِن، وُحْسٌن 

ملظَهِرِه، ُيَكفُِّر الذنوَب، وَيمُحو اَخلطاَيا، وأساٌس البدَّ منُه ِلكلَّ صَالٍة، وَيْمَنُع َوسوَسَة 

الشيطاِن، وُيقرُِّب املسلَم من ربِِّه .

ِمْن ُدُروِس اْلِعَباداِت

الُوُضوُء

( 7 . املائدة )
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 : J عن ُعثماَن بِن عفاِنـ  َرِضَي اهللا عـنهـ  قـال: قـاَل رسـوُل اِهللا

( َمْن توضَّأ فأْحَسَن الوضوَء َخَرجْت خطاياه من َجَسِدِه ، حىتَّ َتْخُرَج من حتِت 

) رواه مسلم .أظفاِرِه 

فرائُض الوضوِء سبعٌة :

: ومعناها يف اللغة: القصُدـ  َوشَّرًعا القصـُد إىل الشـيء ُمْقَترًنا ِبِفْعِلِه،  النيُة 1. 

وحملُّها القلُب، وكيفيُتها أن َيْنوَي املتوضــــُئ ِبَقْلِبِه رفَع احلَدِث األصــــغِر أو 

استباحَة َما مَنَعه احلدُث، أو أدَاَء َفرِض الُوُضوِء .

: وَحدُُّه ُطوًال ِمن َمَناِبِت َشعِر الرأِس املْعَتاِد، إىل أســــَفِل الَذَقِن،  ُغْسُل الوجِه 2. 

َوَعْرًضا ما بني َوَتَدْي اُألُذَنني .

وختِليِل األصاِبِع  .َغْسُل اليديِن مع اَملْرَفَقني   ،  .3

: ِمن َمناِبِت الشَّعِر املعَتاِد   ، وإن مل يُكْن عَليِه َشعٌر، وَحدُُّه 4.  مســـُح َجميِع الرأِس 

إىل ُنْقَرِة الَقَفا .

.غسُل الرِّْجَلِني مَع الَكْعَبني   .5

: وهي اإلتياُن بأْفعاِل الوضوِء يف َزَمٍن مّتِصٍل. من غِري َتفريٍق طويٍل . املواالُة 6. 

: وهو ِإمَراُر الَيِد على الُعضـِو مَع املاِء، أو بعَدُه قبَل َجفاِفِه، واألفضــُل  الّدلُك 7. 

كوُنُه مع املاِء .

ُسَنُن الُوضوِء :

ُسنُن الُوُضوِء َثماٍن هي :

1. غْسُل اليدين إىل الُكوَعِني .

2. اَملْضَمضُة : وهي إدخاُل املاِء يف الَفِم وَمجُُّه وَطرُحُه .

3. االسِتنَشاُق : وهَو َجْذُب املاِء َداِخَل األنِف .

4. االسِتنثاُر : وهو َطرُح املاِء ِمَن األنِف .

5. َمسُح اُألُذَنني : ظاهُرمها وباطُنهُما .
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6. جتديُد املاِء ملسِح األذنِني .

7. ردُّ مسِح الرأِس .

8. التَّرِتيُب بَني الَفـراِئِض، بأْن ُيقدَِّم الَوجَه عَلـى الَيَديِن، والَيَديِن عَلـى الرَّأِس، 

والرأَس على الرِّْجلِني .

نواِقُض الُوضوِء :

للوضوِء َنواِقُض ُتبطُلُه وُتخِرُجُه عْن ِإفاَدِة املْقصوِد ِمنه، وهي :

1. كلُّ ما خرَج مَن السِبيَلني ( الُقُبِل والُدُبِر ) كالَبْوِل والغائِط والريِح .

2. زواُل العقِل ُجبُنوٍن أو ِبإغماٍء أو ُسكٍر .

3. النوُم الطويُل الثقيُل أو القصُري الثقيُل .

4. الشــــــكُّ يف اَحلَدِث بعَد الوضوِء، َكَأْن َيُشكَّ املتوضُِّئ بعَد حتقُِّق الوضوِء، هل 

أْحَدَث أم ال ؟ فإنَّ ذلك َيْنُقُض وضوَءُه .



41

1. الوضوُء نوٌع من الطهارِة، فما ِحْكَمُة مشروعيَِّتِه ؟

2. ما هي: فرائُض الوضوِء؟ وهل َتِصحُّ الصــــــالُة بدوِن هِذه الفرائِض ؟ وضَّْح 

ذلك.

3. بنيَّ أقساَم النَّوِم اليت َتْنُقُض الوضوَء .

4. للوضوِء ُسَنٌن، عدَّدها .

5. بيِّْن ما َينُقُض الوضوَء وَما ال يَنُقُضُه من األموِر اآلتيِة :

  أ.  َتَيقََّن الُوضوَء، مث شكَّ يف ُحصوِل اَحلَدِث قبَل الصالِة .

  ب. ُوُضوٌء َحَصَل بعَدُه نوٌم خفيٌف .

  ج.  وضوٌء طرأ بعَدُه نوٌم قصٌري ثقيٌل .

اَألْسئَلُة التقومييُة :

من األذكار النََّبويَّة :

َما ُيَقاُل 

إَلى َمعلوَماِتك :أِضْف 

كلَّما أكثرَت ِمَن االستغفاِر َقلَّْت ُذُنوُبك .

ِعْنَد اْلُخُروِج ِمَن اْلَخَالِء :

رواه الترمذي( ُغْفَراَنَك)   

(اْلَحْمُد ِهللا الَِّذي َأْذَهَب َعنِّي اَألَذى َوَعاَفاِني )
سنن أيب داود ( ح .17 ) ، سنن ابن ماجه ( ح . 350 )
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ُصَوٌر َومواقُف
J من حَياِة الرَّسوِل

ِمن ُدُروِس السَِّريِة

اجلزء الثاين

َوَفاُؤُه J ِباْلَعْهِد :

J  َبْيَن َقْوِمِه ِبِصَفاٍت إْنَسانّيٍة َكِرَميٍة، َوِمْن َهِذِه الصَِّفاِت النَِّبـــــيَلِة،  ُعِرَف النَِّبيُّ 

ِصَفُة اْلَوَفاِء ، َفَقْد َكاَن َوِفيا ِفـــــي َبْيِتِه ، َوُيْخِلُص ِلَزْوَجاِتِه ، َوُيْحِسُن ُمَعاَشَرَتُهنَّ ، 

: J ا َألْوَالِدِه ، َوَيْعِطُف َعَلْيِهْم َوُيَؤنُِّسُهْم َوُيَماِزُحُهْم ، َقاَلَوَكاَن َوِفي

 . رواه الترمذي"َخْيُرُكْم َخْيُرُكْم َألْهِلِه َوَأَنا َخْيُرُكْم َألْهِلي"

َوَكاَن َوِفيا َألْصَحاِبِه َيَتَفقَُّد َأْحَواَلُهْم ، َوَيْسَأُل َعْن َغاِئِبِهْم َوَيُعوُد َمِريَضُهْم ، َوُيَساِعُد 

ُمْحَتاَجُهْم. َوَكاَن َوِفيا ِبَعْهِدِه ، َفإَذا َأَخَذ َعْهًدا َعَلـى َنْفِسِه َأْوَفـى ِبِه، َوَما َذِلَك إالَّ َألنَّ 

: J ُخُلَقُه الُقْرآُن، الَِّذي َيْدُعوُه ِإَلى اْلَوَفاِء ِباْلَعْهِد . َوَقاَل

" َأْرَبٌع َمْن ُكنَّ ِفيه َكاَن ُمَناِفًقا َخاِلًصا ، َوَمْن َكاَنْت ِفيه َخْصَلٌة ِمْنُهنَّ َكاَنْت ِفيه 

َخْصَلٌة ِمَن النَِّفاِق َحتَّى َيَدَعَها ، إَذا اْؤُتِمَن َخاَن ، َوإَذا َحدََّث َكِذَب ، َوإَذا َعاَهَد 

 . متفق عليهَغَدَر َوإَذا َخاَصَم َفَجَر "

Jُصَوٌر ِمْن َوَفاِئِه ِباْلَعْهِد  :

1. َلْم َيْنَس ُمْرِضَعِتِه ( َحِلــيَمَة السَّْعِديََّة ) َوَظلَّ َيْذُكُرَها ِطــيَلَة َحَياِتِه ، ِاْعِتَزاًزا 

ِبَها، ووفاًء َلَها ، َوَتْقديًرا ِلَصِنيِعَها . َفَرَش ِرَداَءُه َلَها َوَناَداَها َقاِئًال : 

) .ُأمِّي ، ُأمِّي   )

2. َكَما َكاَن َوِفيا ِلَزْوَجِتِه ( َخِدجيَة ) ِفــــي َحَياِتَها َيْحَتِرُمَها َوُيوقُِّرَها َوَلْم َيَتَزوَّْج 

َعَلْيَها َحتَّـــى َماَتْت، َفَحِزَن َعَليَها ُحْزًنا َشِديًدا ، َواْسَتَمرَّ َهَذا اْلَوَفاُء َبْعَد َمْوِتَها 

َفَكاَن َيْذُكُرَها َوَيْذُكُر َأّياَمَها َمَعُه ، َوَكْيَف َكاَنْت َعْوًنا َلُه ِفي الّشَدائِد واَألَزَماِت .
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3. ِعْندَما َعَقَد الرَُّسوُل J ِفـــي السََّنِة الّسادَسِة ِلْلِهْجَرِة ُصْلَح اْلُحَدْيِبيَِّة َوالَِّذي 

َكاَن ِمْن ُشُروِطِه َأنَُّه َمْن َأَتــى ُمَحَمًدا ِمْن ُقَرْيٍش ِبَغْيِر ِإْذِن َوِليِِّه َردَُّه َعَليِهْم، َوَمْن 

َجاَء ُقَرْيًشا ِممَّْن َمَع ُمَحمٍَّد َلْم ُيَردُّوُه َعَليِه، َوَحَدَث َأْن َفرَّ ِمْن ُقَرْيٍش ( َأُبو َبصٍري 

ُعَبيُد ْبُن َأَسٍد ) َوَكاَن ِمَن اْلُمْسِلِمَني اْلُمَعذَِّبَني ِفــي َمّكَة، َوَهاِجَر ِإَلـــى اْلَمِديَنِة 

ِلُيِقـــيَم ِفــــيَها َمَع اَألْنَصاِر، َفَأْرَسَلْت ُقَرْيٌش وَراَءُه اْثَنْيِن ِمْن ِرَجاِلَها إلْرَجاِعِه 

 : J َتْنِفيًذا ِلُنُصوِص اْلُمَعاَهَدِة، َفَقـاَل َرُسولُّ اِهللا

" يا َأَبا َبصٍري إنا َقْد َأْعَطْيَنا َهُؤَالِء اْلَقْوَم َما َقْد َعِلْمَت َوَال َيْصُلُح َلَنا ِفي ِديِنَنا 

اْلَغْدُر، َوِإنَّ اَهللا جاعٌل َلَك َوَلِمْن َمَعَك ِمَن اْلُمْسَتْضَعِفَني َفَرًجا َوَمْخَرًجا َفاْنَطِلْق 

 . ِإَلى َقْوِمَك "

      َفَحِزَن َأُبو َبصــٍري َوَقاَل : ( يا َرُسوَل اِهللا َأَتُردُِّني ِإَلى اْلُمشــِركَني ِلَيْفِتُنوِني َعْن 

ِديِني ؟ َفَلْم َيِزِد الرَُّسوُل J َعْن َتْكراِر َرَجاِئِه ِفي اْلَفْرِج اْلَقِريِب . ُثمَّ َأْرَسَل َأبا 

َبصـــــــٍري َمَع الرَُّجَلْيِن  ، َوَهَكَذا َكاَن َوَفاُء الرَُّسوِل مَع الَيُهوِد َحتَّى َبَدَأ اْلَيُهوُد 

ِباْلَغْدِر َواْلِخَياَنِة، َفَحاَق ِبِهْم َغْدُرُهْم َوَمْكُرُهْم . َكَما َظلَّ َعَلــى َعْهِدِه َمَع ُقَرْيٍش 

َحتَّـى َبَدَأْت ِباْلَغْدِر َوَحاَرَبْت َقِبيَلَة ( ُخَزاَعَة ) اُملَحاِلَفَة ِلْلُمْسِلِمَني ، َوَجاَء َنْصُر 

اِهللا َواْلَفْتُح اْلُمِبُني، َوَخَضَعْت ُقَرْيٌش َواْسَتْسَلَمْت .

َتَذكَّْر َيا ُبَنّي . .

J َصَرب َعَلـــــى الّتْكِذيِب َواَألَذى َوالّتْعِذيِب َوالسُّْخِرَيِة َوِسياَسِة  1. َأّن الرَُّسوَل 

:J التَّْجِويِع َواْلِحَصـاِر َثالَثَة َعشَـَر َعـاًما ِفي مّكَة ، َوَكاَن َيُقوُل

ِإنَّ النَّْصَر َمَع الصَّْبِر ، َوِإنَّ اْلَفَرَج َمَع اْلَكْرِب ، َوِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا "   . رواه أمحد"

2. َأنَّ الرَُّسوَل J علََّمَنا اُألُخوََّة َواْلَمَحبََّة َوالتَّكاُفَل َفَقاَل :

َال َتَجسَُّسوا َوَال َتَحاَسُدوا ، َوَال َتَباَغُضوا ، َوَال َتَقاَطُعوا ، َوُكوُنوا ِعَباَد اللَِّه  " 

ِإْخواًنا  . متفق عليه"
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: J  َوَقاَل

َما آَمَن ِبي َمْن َباَت َشْبَعاَن َوَجاُرُه َجاِئٌع ِإَلى َجْنِبِه َوُهَو َيْعَلُم ِبِه" . رواه الطرباين         "  

 َحْيُث َأنَّ التََّعاُطَف َوالتََّساُمَح َوالتََّراُحَم َواْلَعْفَو ُهَو الَِّذي ُيَؤلُِّف اْلُقُلوَب ، َوَيْجَمُع 

اْلَكِلَمَة ، َوُيوحُِّد الصُُّفوَف .

3. َعلَّْمَنا الرَُّسوُل J األَمانَة َوالصِّْدَق َواْلَوَفاَء ِباْلَعْهِد َوالتََّساُمَح ، َحْيُث َقاَل :

َال إَمياَن ِلَمْن َال أَماَنَة َلُه ، َوَال ِديَن ِلَمْن َال َعْهَد َلُه "   . رواه أمحد       "

4. َأنَّ الرَُّسوَل J َعلََّمَنا الّشَجاَعَة واِإلْقداَم َواْلِعزََّة َواْلَكَراَمَة ، َحْيُث َصَمَد ِفـــي 

َغْزَوِة ُأُحٍد َبْعَد َأْن َفرَّ اْلُجْنُد، َوَبِقَي َصاِمًدا َكالطَّْوِد اَألَشمِّ ِحَني َفرَّ اْلُمْسِلُمــوَن 

ِفي ُحَنْيٍن ، َفَلْو َعِمَل اْلُمْسِلُموَن ِبَهِذِه األْخَالِق اْلَعِظيَمِة، َوَهَذا السُُّلوِك الرَّاِئِع ، 

َما َضاَعِت اْلُمَقدََّساُت ، َوَما اْنُتِهَكِت اْلُحُرَماُت، َوَما َكاَن ُهَناَك َيُهــــوِديٌّ ُمَتَطرٌِّف 

ُيَدنُِّس اْلَمْسِجَد اَألْقَصى ُأوَلى اْلِقْبَلَتْيِن َوَثاِلَث اْلَحَرَمْيِن الشَِّريَفْيِن .

إَلى َمعلوَماِتك :أِضْف 

ُكْنَيُة الّرُسوِل J ( َأُبو اْلَقاِسِم ) ، َوَال َيُجوُز َألَحٍد َأْن َيَتكنَّى ِبُكْنَيِتِه .
متفق عليه
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اْذُكْر َبْعًضا ِمْن ِصَفاِت النَِّبي  J ِفي َبيِتِه َوَمَع َزْوَجاِتِه.1. 

2. َكْيَف َكاَن َحاُل النَِّبيِّ J َمَع َأْصَحاِبِه ؟

ِإَلى َأيِّ َشْيٍء َيْدُعو َهَذا اَحلِديُث ؟ " َكاَن ُخُلُقُه الُقْرآَن " .3

اْذُكْر ُصوَرَتِني ِمْن ُصَوِر َوَفاِئِه  J ؟4. 

5. َكْم َصَبَر النَِّبُي J َعَلى اَألَذى ِفي َمَكَة ؟ َوَماَذا َكاَن َيُقوُل؟

6. َهاِت َمْوِقًفا َيُدلُّ َعَلى َأنَّ النَِّبيَّ J َعلََّمَنا الَشجَّاَعَة َواِإلْقَداَم؟

َماَذا َنْكِسُب َلْو َأنََّنا َعِمْلَنا ِبَأْخَالِق َنِبيَِّنا  J ؟7. 

اَألْسئَلُة التقومييُة :

إَلى َمعلوَماِتك :أِضْف 

َقاَل سيُدنا خالُد بُن الَواليِد َرِضَي اُهللا عنُه، َوْهَو َعَلى ِفَراِش َموِتِه ِبَمِديَنِة 

ِحْمَص الَِّتي َسَكَنَها، َقْوَلَتُه الشَِّهَريِة: (َما ِفي َجَسِدي ُبْقَعٌة ِإال َوِفيَها َطْعَنُة ُرْمٍح 

َأو َرْمَيُة َسْهٍم َأو َضْرَبُة َسيٍف، َوَها َأَنا َأُموُت َعَلى ِفَراِشي َكَما َيُموُت الَبعُري،

 َفال َنامْت أْعُيُن اْلُجَبَناِء)  .
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ِمَن السََّوِر اْلُقْرآِنيَِّة اْلُمَقرََّرِة

اْلُجْزُء الثَّالث اآلَياُت ِمْن (18) ِإَلى (36)

مكية و آياا ست وثالثون

قال تعاىل :
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َمَعاين اُملْفَرداِت:

َمْعناَها الَكِلَمُة

َما ُيْكَتُب ِمن َأْعَماِل اُملْؤِمنَني َفاِعِلي اَخلْيِر

َلُمْثَبٌت ِفي ِديَواِن اَخلْيِر َعَمُل الَطائُعون ُيوَضُع ِفي َأْعَلى اَألْمِكَنِة

َيطَِّلُع َعَلْيِه اُملَقرَُّبوَن ِمْن اَملالِئَكُة

اَألِسرَِّة الَفْخَمِة

َبْهَجَتُه َوَبَهاَءُه

َأْجَوِد اَخلْمِر َوَلِكنَُّه َغْيُر ُمْسِكٍر

ُمْقَفٍل

ُيْمَزُج ِبِه َوُيْخَلُط

ُمَتَلذِِّذيَن ِباْسِتْخَفاِفِهم ِباُملؤِمِنَني

من 

ُكُتِب 

السُّنَِّة

مؤلُِّفُه أبو عبد الرمحن أمحُد بُن ُشـَعيٍب النََّسـائيِّ ( بفتح النون ) ، اُملتوفَّى ســــنة 

303 هـ ألََّف ِكَتاًبا قبله هو الُسَنُن الكربى ، مث اختصـره ، ُمْخَتاًرا منه ما رآه صَِّحيًحا 

ِفي السَُّنِن الصُّغَرى ، الذي مسَّاه " اُملْجَتَبى " ، وهو ِمن أَصحِّ ُكُتِب السَُّنِن، وقد اْعَتَنـى 

ِبِه العلماء َشْرًحا َوِدَراَسًة .

ُسَنُن النََّساِئيِّ : ( الُسَنُن الصٌّْغَرى ) :
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اَملْعَنى اِإلْجماِليُّ :

     َحقَّا ِإنَّ َأْعماِل اَألْبَراِر اُملتَِّقَني ُمَسجََّلٌة وُمْثَبَتٌة ِفي ِديَواٍن ِفـي َأْعَلـى اَألْمِكَنِة، وَما 

َأْعَلَمَك –َأيُّها النَِّبيُّ- َما ّهَذا اَملَكاُن الَعاِلــي اَملِرتَلِة والَقْدِر؟ َلَقد ِكَتَبْت َأْعَماُلُهم ِفــي 

ِسِجلٍّ ال ُيزاُد ِفيِه وال ُينَقُص، َيطَِّلُع َعَليِه اَملالِئَكُة اُملَقرَّبوَن َتْشريًفا َلُهم وَتْعِظيًما.

     ِإنَّ اُملتَِّقَني اُملِطيعَني ِلَربِِّهم َلِفــــي َنِعيِم اَجلنَِّة الدَّاِئِم، َعَلـــــى اَألِسرَِّة الَفْخَمِة 

َينُظُروَن ِإَلى َما ُأِعدَّ َلُهم ِمن النَِّعيِم، َتَرى ِفـي ُوُجوِهِهم الَبَهاَء والَبْهَجَة، َيْشَرُبوَن ِمن 

َخْمِر اَجلنَِّة الَِّذي ال َيْذَهُب ِبالُعُقوِل، ِفــــي آِنَيٍة ُمْقَفَلٍة ال ُتْفَتُح ِإالَّ ِعنَدَما َيْشَربوَن 

ِمنَها، وآِخُر الشََّراِب ُتَشمُّ ِمْنُه َراِئَحُة اِملْسِك، وِإَلـــى َهذا النَِّعيِم َفْلَيَتَساَبِق اُملْؤِمنون، 

أيُُّهم َيْعَمُل الصَّاِلحاِت َأْكَثُر؟

     َوَهَذا الشََّراُب َمْخلوٌط ِبَعٍني يف اَجلنَِّة ُتْعَرُف "بــِـَتْسِنيٍم"، ُأِعدَّْت ِلَيْشَرَب ِمـنَها 

اُملَقرَُّبوَن ِمْن َربِِّهم ِبَأْعماِلِهُم الصَّاِلَحِة.

     ِإنَّ الَِّذيَن َأْجَرُموا ِبُكْفِرِهم ِبَربِِّهم وَمْعِصَيِتِهم َلُه َوِلَرُسوِلِه، َكاُنوا ِفـــــــي الدُّنَيا 

َيْسَتْهِزُئوَن ِباُملْؤِمِنَني، َوِعـــــنَدَما َيُمرُّوَن ِبِهم َيْغِمُز َبْعُضُهم َبْعًضا ُسْخِرَيًة ِبِهم، وِإَذا 

َرَجُعوا ِإَلــــى َأْهِلِهم َرَجُعوا َفِرِحَني ُمْعَجِبَني ِبما َفَعُلوُه ِباُملْؤِمنَني، وإَذا َرَأى اُملْجِرُموَن 

اُملْؤِمنَني ِبرَساَلِة النَِّبيِّ J َقاُلوا: ِإنَّ َهُؤالِء َلَتاِئُهوَن باتَِّباِعِهم ِلَهَذا الدِّيِن.

     َوَما ُبِعَث َهُؤالِء اُملْجِرموَن ُرَقَباَء َعَلـى اُملْؤِمِنَني، وَلِكنَّ النَِّهاَيَة السَّيِّئَة َتْنَتِظُرُهم، 

َفَيوَم الِقَياَمِة َيْسَعُد اُملْؤِمُنـوَن، وَيْضَحُكـوَن ِمن َحاِل الُكفَّاِر اُملْجِرِمَني، َكَما َفَعُلـوا ِبِهم 

ِفي الدُّْنَيا، َوُهم ُمتَِّكئوَن َعلى األِسرَِّة ُمَنعَِّمَني، َفَهْل ُجوِزَي الُكفَّاُر ِبَهَذا اَجلَزاِء َعَلى َما 

َفَعُلوه ِفي الدُّْنَيا ِمن الشُّروِر واآلثاِم؟
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أسئلٌة َتْقوِمييٌَّة :

1. َمِن األْبراُر؟ َوَما َمَكاَنُتُهم ِعنَد اِهللا؟

2. ِصْف َبْعَض َما َأَعدَُّه اُهللا ِلَألْبَراِر، وَهْل َيْظَهُر َعَلْيِهم َأَثُر النَِّعـــيِم؟ اْذُكْر ِمَن 

اآلَياِت َما ُيَؤيُِّد َقْوِلَك.

3. َذَكَر اُهللا َحاَل الُكفَّاِر وَأْخالَقُهم َمَع اُملْؤِمنَني ِفــي الدُّْنيا. بيِّْن ذِلَك، َذاِكـــر� 

اآلَياِت اُملَتَعلَِّقِة ِبَهَذا اَملْعَنى، مث بيِّْن َجَزاَءُهم ِفي اآلِخَرِة.

من األذكار النََّبويَّة :

ِعْنَد َخْلِع الثَّْوِب ِلغْسٍل َأْو َنْوٍم َأْو َنْحِوِهَما :َما ُيَقاُل 

( ِسْتُر َما َبْيَن َأْعُيِن اْلِجنِّ َوَعْوَراِت َبِني آَدَم َأْن َيُقوَل الرَُّجُل اْلُمْسِلُم ِإَذا 

َأَراَد َأْن َيْطَرَح ِثَياَبُه : ِباْسِم اِهللا الَِّذي َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو ) .

سنن الترمذي ( ح . 4141 )
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من ُدُروِس الَعقيَدِة

َمْدَخُل اْلَمْوُضوِع :

ِصَفُة اِإلَراَدِة

اْلَكْوُن اْلَفِسيُح َوَما ُيوَجُد ِفيِه ِمْن َمْخُلوَقاٍت َكاْلُبُذوِر الَِّتي ُتْلَقى ِفي اَألْرِض ، َوُتْسَقـى 

ِبَماٍء َواِحٍد ، َفَتْخُرُج َنَباًتا ُمْخَتِلَف اَألْشَكاِل َواَألْلَواِن ، َواْلَحْجِم َوالطَّْعِم ، َواِإلْنَسـاُن 

َقْد َيْأُخُذ ِبَأْسَباِب اِالْجِتَهاِد ِفـــــي َبْعِض اَألْعَماِل ، َوَيْنَتِظُر ِمْن َوَراِئَها النَّْفَع ِلَنْفِسِه 

َوِلُمْجَتَمِعِه َفَال َيُكوُن َلُه َذِلَك ، َوَقْد َيُقوُم اِإلْنَساُن ِبَعَمٍل َيَتَوقَُّع ِمْنُه الرِّْزَق اْلَكِثَري َفَال 

َيْحُصُل َعَلْيِه . َيُقوُلـ  َتَعاَلىـ  : 

َمَظاِهُر اْلَحَياِة َدِليٌل َعلى ِإَراَدِة اِهللا َتَعاَلى :

ِفي َحَياِة اِإلْنَساِن َمَظاِهُر َكِثَريٌة ُتْثِبُت َأنَّ اَهللاـ  َتَعاَلـىـ  ُمتَِّصٌف ِباِإلَراَدِة ، َفَما ُيَساُق 

ِإَلْيِه ِمْن ِنَعٍم َلْم َيُكْن ُيَقدُِّرَها ، َوَما ُيَصاُب ِبِه ِمْن ِمَحٍن َال َيْمِلُك َدْفَعَها ، َوَما َيُقــــوُم ِبِه 

ِمْن َأْعَماٍل َال َيْضَمُن َنَجـاَحَهـا ، َوَمـا َيْأُخُذُه ِمْن َأْسَبـاِب اِالْجِتَهـاِد َال َيْعَلُم َجْدَوَتَهـا ، 

َوَغْيُر َذِلَك ِمْن َهِذِه اْلَمَظاِهِر َتُدلُّ َعَلى َأنَّ َهَذا اْلَخاِلَق اْلَعِظيَم َال َشِريَك َلُه . َوُتَؤكُِّد 

( 107 . يونس )
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ـ اْلُمتَِّصُف ِباِإلَراَدِة ، َفُكلُّ َشْيٍء ِبَيِدِه َيَتَصرَُّف ِفيِه  اتَِّصاَفُه ِباِإلَراَدِة . َفُهوَ ـ ُسْبَحاَنُه 

َكْيَفَما َشاَء ، َوُيَقلُِّبُه َكَما ُيِريُد .َوَال َيْعِنــــــــي َذِلَك َأْن َنْمَتِنَع َعِن اْلِقَياِم ِباَألْعَماِل ، 

َوُنْحِجَم َعِن اَألْخِذ ِباَألْسَباِب . َفـاِإلْنَسـاُن ُمَطـاَلٌب ِبـالسَّْعِي َواَألْخِذ ِبـاَألْسَبـاِب ُثمَّ 

ُيَفوُِّض اَألْمَر ِهللاـ  َتَعاَلىـ  .

َواِجُبَنا َنْحَو اِهللا اْلَواِحِد اْلُمِريِد :

َأْن ُنْؤِمَن ِباِهللا اْلَواِحِد اْلَقاِدِر الَِّذي َيْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغْيِر ِحَساٍب ، َوَال َيَقُع ِفـــي ُمْلِكِه 

ِإالَّ َما ُيِريُد ، َيُقوُل ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى :

( 107. هود )

من األذكار النََّبويَّة :

ِعْنَد الّدُخوِل ِإَلى الَبْيِت :َما ُيَقاُل 

رواه أبو داود . 

( ِإَذا َوَلَج الرَُّجُل َبْيَتُه َفْلَيُقْل : اللُهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلُك َخْيَر اْلَمْوِلِج َوَخْيَر 

اْلَمْخَرِج ، ِباْسِم اِهللا َوَلْجَنا ، َوِباْسِم اِهللا َخَرْجَنا ، َوَعَلى اِهللا َربََّنا 

َتَوكَّْلَنا ، ُثمَّ ِلُيَسلِّْم َعَلى َأْهِلِه ) .
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1. َعاَلُم النََّباِت ِفيِه َدَالِئُل َقِويٌَّة ُتَؤكُِّد اتَِّصاَف اِهللاـ  َتَعاَلـــــىـ  ِبِصَفِة اِإلَراَدِة . 

َوضِّْح َذِلَك .

2. َكْيَف ُتَؤكُِّد َأنَّ َما ُيَساُق ِلِإلْنَساِن ِمْن ِنَعٍم َدِليٌل َعَلــــــى ُثُبوِت ِصَفِة اِإلَرادَ  ةِ      ِهللا 

ـ َتَعاَلىـ  ؟

3. َهْل ِإَميـاُنَنا ِبَأنَّ اَهللاـ  َتَعاَلـــــــىـ  ُمتَِّصـٌف ِباِإلَراَدِة َيْجـَعُلَنا َنْمَتِنُع َعِن اَألْخِذ 

ِباَألْسَباِب ؟

 : 4. َقاَلـ  ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلىـ 

 َعَالَم َتْسَتِدلُّ ِبَهِذِه اآلَيِة اْلَكِرَميِة ؟

5. َما َواِجُبَنا َنْحَو اِهللا اْلَواِحِد اْلُمِريِد ؟

اَألْسئَلُة التقومييُة :

( 107 . هود )

إَلى َمعلوَماِتك :أِضْف 

أْرَبعٌة َتْجِلُب الّرْزَق ( ِقياُم اللَّيِل ـ وَكْثَرُة اِالْسِتغَفاِر ِباَألْسَحاِر ـ وَتَعاُهُد 

الصََّدَقِة ـ والذِّْكُر أوََّل النََّهاِر وآِخَرُه ) .
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ِمْن ُدُروِس التَّْهِذيِب َواَألْخَالِق

اِلربُّ َوِصَلُة الرَِّحِم

اَألْرَحـاُم ُهْم َذُوو اْلَقَرابِة ِمْن ِجَهِة اَألِب َواُألمِّ، َوُيَسمَّْوَن َذِوي اَألْرَحـاِم، َوَقْد َأَمَرَنــا 

اُهللا ِبِصَلِتِهْم، َفِصَلُة اَألْرَحـــــــاِم ِهَي َحقٌّ ِلُكلِّ َمْن َيُمتُّ ِإَلْيَك ِبِصَلِة َنَسٍب أْو َقَراَبٍة، 

َوُكلََّما َكاَن َأْقَرَب ِمْنَك َكاَن حقُُّه َأْلَزَم َوَأْوَجَب .

َفَرِحُم اإلنَساِن ُهْم َأْوَلــــى الّناِس ِبالرَِّعاَيِة َوَأَحقُُّهم ِباْلِعَنايِة َوَأْجَدُرُهم ِباإلْكَراِم 

َواْلَمحّبِة .

َفَأَسـاُس التََّواُصِل ُهَو الّتَوادُّ َوالتََّراُحُم، َوإَذا ُفِقَد َذلَك ُقِطَعِت اَألْرَحـاُم َواَألْوَصـاُل، 

 : قالـ  تعاىلـ 

َوَقاَل J: "الرَِّحُم ُمعلََّقٌة ِباْلَعْرِش َتُقوُل : َمْن َوَصَلِنــي َوَصَلُه اُهللا ، َوَمْن َقَطَعِنـــي 

َقَطَعُه اُهللا " ُمّتَفٌق َعَلْيِه .

ِصَلُة الرَِّحِم َمَحّبٌة ِفــي اَألْهِل، َومْثَراٌة ِفـــي اْلَماِل، َوَمْنَسَأٌة ِفـــي األَثِر، وَبَركٌة يف 

الرِّْزِق، َوَتْوِفيٌق ِفي اْلَحياِة، َوِعَمارٌة للدَِّياِر، َوَكتَب ِبَها اُهللا اْلِعّزَة، َوَتْمَتِلُئ ِبَها اْلُقُلوُب 

 :J ِإْجالًال َوَهْيبًة. َيُقوُل

 ُمتََّفٌق َعَلْيه  ."َمْن َسرَُّه َأْن ُيْبَسَط َلُه ِفي ِرْزِقِه َأْو ُيْنّسَأ َلُه ِفي َأَثِرِه َفْلَيِصْل َرِحَمُه "

َوالنََّفَقُة َعَلى اَألَقاِرِب َوالتََّصدُُّق َعَلْيِهْم َأْمٌر َأَمَرَنا ِبِه الدِّيُن اْلَقِوُمي، َقاَل َتَعاَلى: 

( 26 . الرعد )
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َفِإْعَطاُء ِذي اْلُقْرَبـــــــى َلْيَس َفْضًال ِمْنَك، َوِإنََّما ُهَو اْلَحقُّ الَّذي َفَرَضُه اُهللا َعَلْيَك، 

َوالصََّدَقُة َعَلـــى اْلِمْسِكِني َصَدقٌة، َوَعَلــــى َذِوي الرَِّحِم َصَدقٌة َوِصَلٌة، َفالصََّدقُة 

َعلْيِهْم َثَواُبها َمْبُروٌر َوَأْجُرها ُمَضاَعٌف .

َقَرابُتَك ِإْن َأْحَسنَت ِإَلْيِهْم َفِإنََّما ُتْحِسُن ِإَلــى َنْفِسَك، َوِإْن َبِخْلَت َعَلْيِهْم َبِخْلَت َعَلـــى 

َنْفِسَك، َوإْن َلْم َيِجِد اإلْنَساُن َما َيَتَفضََّل ِبِه َعَلـى َقَراَبِتِه َفْلَيُقْل َقْوًال َلْيًنا�، َفِبِصَلِتِهْم 

َتْقَوى اْلَمَوّدُة َوَتِزيُد اْلَمـــحّبُة َوَتَتَوّثُق ُعَرى اْلَقَراَبِة َواْلَمــــحّبِة َوَتُزوُل اْلَعَداوُة 

َوالشَّْحَنـــاُء، َوِصلُة الّرِحِم َواِإلْحَســــاُن ِإَلْيِهْم َوَتفّقُد َأْحَواِلِهْم ُتِدُمي ِعزَّ اْلَقَراَبِة 

َوِصَلَة الّرِحِم .

ِصَلُة الّرِحِم َأَماَرٌة َعَلى َكَرِم الّنْفِس َوُحْسِن اْلَوَفاِء، َسَأَل َرُجٌل َرُسوَل اِهللاـ  صلى اهللا 

"عليه وسـلمـ  َفَقاَل :  َيا َرُسوَل اِهللا َأْخِبْرِني َعْن َعَمٍل ُيْدِخُلِني اْلَجّنَة َوُيْبِعُدِني َعِن 

َتْعُبُد اَهللا َال ُتْشِرْك ِبِه َشْيًئا ، َوُتِقيُم الصََّالَة َوُتْؤِتـــــــي الّزَكاَة  "  :J الّناِر  َقاَل"

َوَتِصُل الّرِحَم " . ُمّتَفٌق َعَلْيِه

َوَلِكْن ِمَن اْلُمْسِلِمَني َمْن َتُموُت ُقُلوُبُهم، َوَتْغَفُل َعِن اْلَحّق والرُّْشِد، َفَال َيْلَتِفُت ِإَلـى أهٍل 

َوَال َيْسَأُل عْن َقِريٍب، َوُيَساِرُعوَن ِإَلى َقِطيَعِة أْرَحاِمِهْم، َفَتَراُه ُيَقاِطُعُهْم َعَلى ِنَزاٍع ِفي 

اْلَوِصّيِة، َأْو َعَلى ِشْبٍر ِمَن اَألْرِض، َأْو ِلَكِلَمٍة َتَفّوَه ِبَها أَحُد َأْقِرَباِئِه، فإنَّ َذِوي الّرِحِم 

َلْيُسوا َمْعُصوِمَني ِمَن اْلَخَطِأ َوَتْصُدُر ِمْنُهُم اْلَهْفـوُة، َفِإْن َبَدَر ِمْنُهم َشْيٌء ِمْن َذِلَك َفاْلَزْم 

َجاِنَب اْلَعْفِو َمَعُهْم، َفِإنَّ اْلَعْفَو َعَلْيِهْم ِمْن ِشَيِم اْلُمْحِسِنَني، َوَما زاَد اُهللا َعْبد� َيْعُفـو ِإالَّ 

ِعزا .

( 213. البقرة )
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1. َمْن ُهْم َذِوي اَألْرَحاِم ؟

 : J 2. َما َمْعَنى اْلَحِديِث التَّاِلي : َقاَل

) ؟َمْن َسرَُّه َأْن ُيْبَسَط َلُه ِفي ِرْزِقِه َأْو ُيْنّسَأ َلُه ِفي َأَثِرِه َفْلَيِصْل َرِحَمُه   )

3. َما َمْعَنى ( الصََّدَقُة َعَلـى اْلِمْسِكِني َصَدقٌة َوَعَلـى الرَِّحِم ِصَلٌة َوَصدَقٌة ) اْشَرْح 

ِبِإَجياِز ؟

4. اْشَرِح اْلِعَبارَة التَّاِلَيَة : ( ِإَذا َأْحَسْنَت ِلَقَراَبِتَك َأْحَسْنَت ِلَنْفِسَك ) .

) َأَماَم اْلِعَباَراِت اآلتَية : ) َأْو ِإَشاَرَة ( 5O. َضْع ِإَشارَة َصْح ( P

  أ.  َذُوو اَألْرَحاِم هْم َأَقاِرُبَك ِمْن ِجَهِة اَألِب َأِو اُألمِّ (     ) .

  ب. َقِطيَعُة الرَِّحِم ِهَي َعَدُم اِإلْحَساِن ِإَلى اَألْرَحاِم َوَعدُم ِزَياَرِتِهم (     ) .

  ج.  َقاِطُع الّرِحِم ُيِحبُُّه الّناُس َجِميًعا (     ) .

اَألْسئَلُة التقومييُة :

من األذكار النََّبويَّة :

َما ُيَقاُل 

صحيح مسلم ( ح . 2723 )

( َأْمَسْيَنا َوَأْمَسى اْلُمْلُك ِللِه ، َواْلَحْمُد ِللِه َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َال َشِريَك َلُه، 

َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ، َربِّ َأْسَأُلَك َخْيَر َما ِفي َهِذِه 

اللَّْيَلِة َوَخْيَر َما َبْعَدَها ، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما ِفي َهِذه اللَّْيَلِة َوَشرِّ َما َبْعَدَها، 

َربِّ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَكَسِل َواْلَهَرِم َوُسوِء اْلِكَبِر ، َربِّ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاٍب ِفي 

النَّاِر َوَعَذاٍب ِفي اْلَقْبِر ، َوِإَذا َأْصَبَح َقاَل َذِلَك َأْيض� : َأْصَبْحَنا َوَأْصَبَح 

اْلُمْلُك ِللِه ، َواْلَحْمُد ِللِه َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َال َشِريَك َلُه )

ِعْنَد اْلَمَساِء َوالصََّباِح :

من األذكار النََّبويَّة :

َما ُيَقاُل 

صحيح مسلم ( ح . 2723 )

( َأْمَسْيَنا َوَأْمَسى اْلُمْلُك ِللِه ، َواْلَحْمُد ِللِه َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َال َشِريَك َلُه، 

َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ، َربِّ َأْسَأُلَك َخْيَر َما ِفي َهِذِه 

اللَّْيَلِة َوَخْيَر َما َبْعَدَها ، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما ِفي َهِذه اللَّْيَلِة َوَشرِّ َما َبْعَدَها، 

َربِّ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَكَسِل َواْلَهَرِم َوُسوِء اْلِكَبِر ، َربِّ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاٍب ِفي 

النَّاِر َوَعَذاٍب ِفي اْلَقْبِر ، َوِإَذا َأْصَبَح َقاَل َذِلَك َأْيض� : َأْصَبْحَنا َوَأْصَبَح 

اْلُمْلُك ِللِه ، َواْلَحْمُد ِللِه َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َال َشِريَك َلُه )

ِعْنَد اْلَمَساِء َوالصََّباِح :
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ِمَن السََّوِر اْلُقْرآِنيَِّة اْلُمَقرََّرِة

اْلُجْزُء األول اآلَياُت ِمْن (1) ِإَلى (12)

مكية و آياا تسع عشرة

َمَعاين اُملْفَرداِت:

َمْعناَها الَكِلَمُة

اْنَشَقْت

َتَساَقَطت وَتَفرََّقْت

ُقِلَب ُتَراُبَها وُأْخِرَج َمن ِفيَها ِمن اَملْوَتى
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اَملْعَنى اِإلْجماِليُّ :

ِإَذا السَّماُء اْنَشقَّْت َوَتَغيََّر ِنَظاُمَها، وِإَذا الَكَواِكُب تســــــاَقَطْت وَتَفرََّقْت ِفي الَفَضاِء 

الَفِسيِح، وِإَذا الِبَحاُر ُفِتَح َبْعُضها َعَلى َبْعٍض واْخَتَلَط املاُء الَعْذُب ِباَملاِلِح، وِإَذا الُقُبوُر 

ُقِلَب ُتَراُبَها وُأْخِرَج َمن ِفيَها ِمن اَملْوَتى َأْحياًء ِلَيوِم اِحلسـاِب، ِعند ُكلِّ َهِذه الَتَغيَُّراِت 

الَكْوِنيَِّة َتْعَلُم ُكلُّ َنْفٍس ما َقدََّمْتُه ِمن َطاَعٍة ِللَِّه، وَما َأخََّرْت َتَكاُسال َعن َأداِئــــــــه، 

َوُجوِزَيْت َعَلْيِه.

     َيَأيَُّها اِإلْنســاُن، اُملَقصُِّر يف َحقِّ َربَِّك، الَِّذي َأْكَرَمَك، وَأْنَعَم َعَلْيَك، ما الَِّذي َجَعَلَك 

َتْغَترُّ ِبِه، َوْهَو اجلَِّديُر ِبالشُّْكِر والطَّاَعِة؟

     َأَلـــــيَس ُهَو الَِّذي َخَلَقَك َفَسوَّى َأْعَضاَء َجَسِدَك، َفَجَعَلَك ُمْعَتِدال وُمَتـــــناِسَب 

اِخلْلَقِة؟ وَركََّبَك َربَُّك َألَداِء َوَظاِئِفَك َتْرِكيًبا َعجيًبا َكَما َأراَدَها ُسْبحاَنُه؟

     َينَبِغي َألَّا َيْغَترَّ اِإلنَساُن َبْعَد َهِذِه النَِّعِم وُيَكذُِّب ِبَيوِم اِحلسـاِب، َيِجُب َأْن َتْحَذروا 

ـ َأيُّها النَّاُسـ  ِمن ِدقَِّة اُملَراَقَبِة اِإلَلِهيَِّة الَِّتــي ُتِحيُط ِبُكم، َحْيُث َجَعَل َعَلْيُكم ُرَقَباَء 

ِمن اَملالِئَكِة ِكَراًما َعلـــــــى اِهللا،  َتْحَفُظ َعلْيُكم َأْعَماَلُكم، وُيْحُصوَن َأْعماَل النَّاِس 

َوَيْكُتُبوَنها، َفِلُكلِّ ِإنَساٍن َمَلٌك َعن َيِمـــــيِنِه َيْكُتُب اَحلَسَناِت، وآَخُر َعِن الشِّماِل َيْكُتُب 

السَّيِّئاِت.

أسئلٌة َتْقوِمييٌَّة :

1. اُذُكْر َبْعَض َما َيْحُدُث ِللَكْوِن ِعنَد ِقَياِم السَّاَعِة.

2. َأْكَرَم اُهللا ُسْبَحاَنُه اِإلنَساَن. اْذُكْر َبْعًضا ِمن ِنَعِمِه َعَلْيِه، ِمن ِخالِل َما َدَرْسَت يف 

َهِذه السُّوَرِة.

3. َعَلى اإلْنســـاِن َأن َيْحَذَر ِفي َكالِمِه وَتَصرَُّفاِته، َفَعَلْيِه َمن ُيَسجُِّل ُكلَّ َما َيْصُدُر 

َعنُه. َأيَن َتِجُد ّهذا اَملْعَنى؟ وَما َتْأثُري َذلَك عَلى َحَياِة الَفرِد واُملجَتَمِع؟

4.  هاِت مَعين الَكِلماِت اآلِتَيِة: انَفَطَرْت- انَتَثَرت- ُبْعِثرْت.
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ِمن ُدروِس السُّنَِّة النََّبِويَِّة

َمَعاِني اْلُمْفَرَداِت :

اْلَحِديُث الَثاِني

ِمْن َأَدِب اْلَحِديِث

: J َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اُهللا َعْنُه قال : َقاَل َرُسوُل الّلِه

 "ِإَذا ُكْنُتْم َثالَثًة َفَال َيَتَناَجى اْثَناِن ُدوَن اآلَخِر َحّتى 

َتْخَتِلُطوا ِبالّناِس ِمْن َأْجِل َأنَّ َذِلَك ُيْحِزُنُه " .
متفق عليه

َيَتناَجى :   يَتَحدَُّث ِبَكالٍم َغْيِر َمْسُموٍع ِلآلَخِريَن .

ُيحِزَنُه :   َيُسوُؤُه َذلَك اْلَحِديُث .

َتخَتِلُطوا ِبالّناِس :  َيْكُثُر اْلَعَدُد َوَيِجُد َمْن ُيَحاِدُثُه َفال َيلَتِفُت إَلْيُكَما .

اْلَمْعَنى اإلْجَمايل :

إّن ِمْن آَداِب اإلْسَالِم اْحِتَراَم اآلَخــــــريَن، وَتْقديَر ُشُعوِرهْم، َوعَدَم اإلَساَءِة إَلْيِهْم 

ِباِالْنِفَراِد َعنُهم ِفي اْلَحِديِث حتَّـى َوَلْو َلْم َيُكْن ِفـي اْلَحديِث َما َيُخصُّهْم ِبَذلَك، َفإَذا 

كاُنوا َثالثًة َفال َيــتَحّدِث اْثَناِن ُدوَن اآلَخِر َال ُيْشِركاُه يف اْلَحِديِث؛ أي: َيــتحّدَثاِن 

ِسرا َأْو َيتَكّلَماِن َكالًما ِبالرُُّموِز واإلَشاراِت َغْيَر َمفُهوٍم، حتَّـــــى َال َيُظنَّ أنَّ َصاِحَبْيِه 

ُيـــــــــريَداِن ِبِه َمْكًرا، َأْو َيَتَجاَدالِن يف اْلَحِديِث ِلَعَدِم َأْهِليَِّتِه َوَعدِم َتْقِديِرِه َوَعَدِم 

اِالْهتَماِم ِبِه، َوَذِلَك ُيْحزُنُه َوَيُسوُؤُه؛ َوُيْشِعُرُه ِبَعَدِم َأمهِّيِتِه َمَعُهْم .
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َفِإَذا ُكنُتْم َثالَثًة َفَأْشِرُكوا اْلَحاِضــريَن ِفـــي اْلَحِديِث َجِميًعا، َوَذِلَك ِبَصْوٍت َوِبَكالٍم 

َيفَهُمُه اْلَجِميُع، َوُتتَرُك اْلُحـريَُّة ِلْلَمَشاَركِة وَلْو ِباِالْستَماِع، َفال َينَفِرُد اْثَناِن حتَّــى 

َتْخَتِلُطوا ِبالّناس، واآلَخُر ِعْنَدُه َمْن ُيحاِدُثُه وَمْن َيســـَمُعُه َفال َيْعَبُأ ِبَحِديِثُكما، وال 

َيِجُد َنفَسُه ُمْنَعِزًال َوَغْيَر َمْرُغوٍب ِفيِه .

اإلْرَشاُد والتَّْوِجيُه :

1. اإلْسـالُم ُيحـاِفُظ َعَلــــى اْلَعـالَقِة اْلجـيََّدِة َبَني النَّــاس، وُيْبِعُد اإلَساَءَة ِبَأّي 

َنْوٍع َكاَن .

2. اْلَهْمُز َواللَّْمُز َنْوٌع ِمْن أْنَواِع التَّناِجي اْلَمْنِهيِّ َعْنُه .

3. اْحِتَراُم اآلَخِريَن وَتقِديُر ُشعوِرِهم َوإْشَراُكُهم ِفـــــي اْلَحِديِث َوَعَدُم ِإْشَعاِرِهْم 

ِبَعَدِم الرَّْغَبِة ِفيِهْم َأْو َعَدِم التَّحدُِّث َمَعُهم .

4. اْلَجَماَعُة َبَركٌة َفال َيُجوُز اِالْنِفَراُد وَتْرُك اآلَخِريَن َمْعُزولَني حتَّــى ال َيَتَسبََّب 

َذِلَك ِفي ُحْزِنِهم .

5. عــنَد اِالْخِتَالِط بالنَّاِس ُيْمِكُن اتَِّخاُذ َمْجُموَعاٍت ُمَعيََّنٍة ِلْلَحِديِث َمَعُهْم، َوَعَدُم 

ِإْشَعاِر اآلَخــريَن ِبالُعــزلِة، َوإالَّ َوَجَب اِالْشِتــراُك مَع اْلَجَماعِة يف اْلُمَحاَدَثِة 

َوالسََّماِع .

إَلى َمْعُلوَماِتَك :أِضْف 

النيب الذي نسبه كله أنبياء هو يوسف ـ عليه السالم ـ فهو :

يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم ـ عليهم الصالة والسالم ـ .
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1. َما ِهَي آَداُب اْلَحِديِث مَع اْلَجَماَعِة ؟

2. َهْل َيُجوُز اِالْنِفراُد ِباْلَحِديِث َمَع َرِفيٍق َوَتْرُك آَخَر َوْحَدُه ؟ وِلَماَذا ؟

3. َما النَّْجَوى ِفي اْلِكالِم ؟

4. َماَذا َيُكوُن ُشُعوُر الّشْخِص اّلِذي ِفي اْلَحِديِث ؟

5. ِلَماَذا َنَهى النَِّبيُّ J أْن َيَتَناَجى اْثَناِن ُدوَن اآلَخِر ِعْنَدَما َيُكوُن اْلَعَدُد َثَالثًة ؟

) أماَم اْلعَبارِة اْلَخاِطَئِة  ) َأماَم اْلِعَبارِة الصَِّحـــيَحِة َوَعالمَة ( 6O. َضع َعالمَة ( P

ِفي ُكّل َما َيْأِتي :

 أ.  إَذا ُكنُتم َثـَالثًة َفإنَُّه ِبإْمَكـاِنَك اِالْنِفـَراُد ِفـــــي اْلَحِديِث َمَع َزِميٍل وَتْرِك 

اآلَخِر (     ) .

 ب  الّنْجَوى ِفي اْلَحِديِث ِهَي اْلَكالُم اْلَواِضُح اْلَمْسُموُع ِلآلَخِريَن َجِميًعا (     ) .

 ج.  اإلْنَساُن الِذي َيْنَفِرُد َعْنُه ُزَمالُؤُه ِباْلَحِديِث َال ْحيِزُنُه َذِلَك (     ) .

7. اْشَرِح اْلَحِديَث َشْرًحا َواِفًيا .

8. َبّيْن َما ِفي اْلَحِديِث ِمْن إْرَشاَداٍت َوَتْوِجيَهاٍت .

9. اْخَتِر اإلَجابَة الصَِّحيَحَة ِمْن َبْيِن اَألْقَواِس :

 أ.  َيْحُزُنُه ( َيُسوُؤُهـ  ُيْفِرُحُه ) .

 ب. النَّْجَوى ( اْلَكالُم اْلَجْهُر اْلَمْسُموُعـ  اْلَكَالُم السِّّري َوَغْير اْلَمْفُهوم ) .

 ج.  ِإَذا َكــاَن اْلَعـَدُد َكِثــــــري� ( ُيْمِكُن الّتَحـدُُّث َمَع َزِمـــــيـٍل لَكـ  َال ُيْمِكـــُن 

التَّحدُُّث َمَعُه ).

اَألْسئَلُة التقومييُة :

إَلى َمْعُلوَماِتَك :أِضْف 

ال َيجُوُز أن يَتسمَّى أحٌد باسٍم ِمْن أمساِء اِهللا عزَّ وجلَّ .
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اِإلَمياُن ِباْلَمَالِئَكِة 

من ُدُروِس الَعقيَدِة

َمْدَخُل اْلَمْوُضوِع :

اِإلَمياُن ِباْلَمَالِئَكِة ُرْكٌن ِمْن َأْرَكاِن اِإلَمياِن الَِّتي َيِجُب َعَلـى اْلُمْسِلِم َأْن ُيْؤِمَن ِبَها ، َقاَل   

ـ َتَعاَلىـ  : 

َوَقْد َجَعَل اُهللاـ  َتَعاَلىـ  َعَدَم اِإلَمياِن ِباْلَمَالِئَكِة ُكْفر� ، َيُقوُلـ  ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلىـ  : 

ِصَفاُت اْلَمَالِئَكِة :

ـ  ِفي ِكَتاِبِه اْلَعِزيِز اْلَمَالِئَكَة ِفي اْلَعِديِد ِمَن اآلَياِت اْلُقْرآِنيَِّة ، ِمْنَها  ـ  َتَعاَلى َذَكَر اُهللا

: َقْوُلُهـ  َتَعاَلىـ 

ـ  َتَعاَلـــىـ  ، َمْخُلوَقاٌت ُنوَراِنيٌَّة ، َال َيْأُكُلوَن َوَال َيْشَرُبوَن ، َوَال َيَناُموَن ،  َفُهْم ُرُسُل اِهللا

( 284 . البقرة )

( 135. النساء )

( 26. األنبياء )
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َوَال َيَتَزوَُّجوَن َوَال َيَتَواَلُدوَن ، َوَال ُيوَصُفوَن ِبُذُكوَرٍة َوَال ُأُنـوَثٍة ، َوَال َيْعَلُم َعَدَدُهْم ِإالَّ 

: J ِّاُهللا، َخَلَقُهُم اُهللا ِمْن ُنوٍر ِلَقْوِل النَِّبي

)ُخِلَقِت اْلَمَالِئَكُة ِمْن ُنوٍر َوُخِلَق اْلَجانُّ ِمْن َماِرٍج ِمْن َناٍر   )

رواه مسلم

ِلَهَذا َفُهْم َيْخَتِلُفوَن َعِن اِإلْنَساِن ، َوَطِبـيَعُتُهْم َتْخَتِلُف َعْن َطِبـيَعِة اْلَبَشِر ، َوَعْن َساِئِر 

اْلَمْخُلـــوَقاِت ، َفَأْجَساُمُهُم النُّــــوَراِنيَُّة َال ُتَمكُِّن اَألْعُيَن ِمْن ُرْؤَيِتِهْم ، َوَال اآلَذاَن ِمْن 

ـ َتَعاَلى ـ  ُقْدَرًة َعَلى التََّصوُِّر ِبُصوَرِة اْلَبَشِر ، َفِفـي ِقصَِّة  َسَماِعِهْم ، َوَقْد َمَنَحُهُم اُهللا 

: َمْرَيَم َأنَّ َمَلًكا َقْد َجاَءَها ِفي ُصوَرِة اْلَبَشِر ، َقاَلـ  َتَعاَلىـ 

َوَقْد َثَبَت ِفــي اْلَحِديِث َأنَّ َسيَِّدَنا ِجْبِريَلـ  َعَلْيِه السََّالُمـ  َكاَن َيَأِتــي ِإَلـــى الرَُّسولِ      

Jَأْحَياًنا َعَلـى ُصوَرِة ِإْنَساٍن، َيْسَأُلُه َعْن َبْعِض ُأُموِر الدِّيِن ، َوَكاَن الرَُّسوُل J َيُقوُل 

) رواه مسلم َفِإنَُّه ِجْبِريُل َأَتاُكْم ُيَعلُِّمُكْم ِديَنُكْم َألْصَحاِبِه َبْعَد اْنِصَراِفه ِ: ( 

َأْعَماُل اْلَمَالِئَكِة :

 َخَلَق اُهللاـ  َتَعاَلىـ  اْلَمَالِئَكَة َوَجَعَلُهْم أْطَهاًرا َأْبَراًرا ، َوَكلََّفُهْم ِبَأْعَماٍل َكِثريٍة ِمْنَها :

1. َيَتَوجَُّهوَن ِإَلْيِه ِبالتَّْقِديِس َوالتَّْعِظيِم ، َيُقوُلـ  ُسْبَحاَنُهـ  : 

2. ُيَسبُِّحوَن َربَُّهْم َوَال َيْنَقِطُعوَن َعْن ِعَباَدِتِه ، َيُقوُلـ  ُسْبَحاَنُهـ  : 

( 16 . مرمي )

( 29 . البقرة )

( 20. األنبياء )
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 : 3. َيْخَشْوَن َربَُّهْم َوُيِطيُعوَنُه ، َيُقوُلـ  ُسْبَحاَنُهـ 

: 4. َيْعَمُلوَن ِبَأْمِرِه ، َوُيَنفُِّذوَن َتْوِجيَهاِتِه ، َيُقوُلـ  ُسْبَحاَنُهـ 

5. ُيِعيُنوَن اْلُمْؤِمِنَني َعَلى اْلَخْيِر ، َوَيْدُعوَن اَهللا َلُهْم ، َوَيْطُلُبوَن اْلَمْغِفَرَة ِللتَّاِئِبَني . 

 : َيُقوُلـ  ُسْبَحاَنُهـ 

 : 6. َيَتَنزَُّلوَن ِباْلَوْحِي َعَلى ُرُسِلِه ، َيُقوُلـ  ُسْبَحاَنُهـ 

7. َيْحَفُظوَن اِإلْنَساَن ، َوُيَالِزُموَنُه ِفـــــــــي ُكلِّ َأْحَواِلِه ، َوَيْكُتُبوَن َأْعَماَلُه ، َيُقوُل         

ـ ُسْبَحاَنُهـ  : 

 : 8. َيْقِبُضوَن ُروَح  اِإلْنَساِن ِإَذا اْنَتَهى َأَجُلُه ، َيُقوُلـ  ُسْبَحاَنُهـ 

( 28 . األنبياء )

( 6 . التحرمي )

( 7 . غافر )

( 193 . الشعراء )

( 10- 12 . االنفطار )

( 11 . السجدة )
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من األذكار النََّبويَّة :

َما ُيَقاُل 

1. َما ُحْكُم َمْن ُيْنِكُر ُوُجوَد اْلَمالِئَكِة ؟

2. اْذُكْر َبْعَض ِصَفاِت اْلَمَالِئَكِة .

3. ِلَماَذا َال َنْسَتِطيُع ُرْؤَيَة اْلَمَالِئَكِة ؟

َتَعاَلىـ  اْلَمَالِئَكَة اْلُقْدَرَة َعَلـى التََّصوُِّر ِبُصوَرِة اْلَبَشِر . َهاْت َما ُيَؤكُِّد  4.  َمَنَح اُهللاـ 

َذِلَك .

 : 5. َقاَل اُهللاـ  َتَعاَلىـ 

ِفي َهِذِه اآلَياِت َذَكَر اُهللاـ  َتَعاَلىـ  َبْعَض َأْعَماِل اْلَمَالِئَكِة . َوضَّْحَها .

اَألْسئَلُة التقومييُة :

( 10 - 12 . االنفطار )

ِعْنَد اْلَغَضِب :

( ِإنِّي َألْعَلُم َكِلَمًة َلْو َقاَلَها َلَذَهَب َعْنُه َما َيِجُد ، َلْو َقاَل : 

َأُعوُذ ِباِهللا ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجيِم ، َذَهَب ِمْنُه َما َيِجُد ) .

صحيح البخاري ( ح . 3282 ) ، وصحيح مسلم ( ح . 2610 )
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الُغْســـُل

ِمْن ُدُروِس اْلِعَباداِت

الُغسُل : هو َتْعِميُم َجِميِع َظاِهِر اَجلَسِد ِباَملاِء ِبِنيَِّة استباحِة الصالِة مع الدَّلِك.

ُحكُمُه : الُوجوُب عنَد حصوِل ما ُيوِجُبُه لقوِلِهـ  تعاىلـ  : 

ُموِجَباُتُه أو أْسَباُبُه :

: إذا َدخَل الكاِفُر يف اإلسالِم وَجَب عليِه الُغْسُل ِإْن َكاَن َعَلْيِه َجَناَبة. اِإلسالُم 1. 

: ِعنَد ُحدوِث اجلنابِة للذَّكِر أِو األنَثى قاَلـ  تعاىلـ  :  اَجلَنابُة 2. 

3. انقطاُع دِم احليِض والنِّفاِس .

4. الِوالدُة َولَو ِبدون َدٍم .

5. إذا ماَت املسلُم َغَري شهيٍد َوجَب َتغِسيُلُه .

َفَراِئُضُه أو أْركاُنُه :

: وهي قصــــــُد َرْفِع ُموجٍب ِمْن ُموِجَباِت الُغْسِل، َبأْن َيْنوَي اُملْغَتِسُل َرْفَع  النِّيُة 1. 

احلدِث األكِرب، أو إباَحَة مَا ِمنَعُه اَحلدُث األكُرب، وتكوُن عْنَد أوَِّل ُعضـــٍو َيبَدُأ 

ِبِه .

( 7 . املائدة )

( 43. النساء )
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2. َتعميُم َظاِهِر اَجلَسِد باملاِء .

3. َتخِليُل الشَّعِر ولو َكِثيًفا مع َحلِّ الضَّفاِئِر الَّيت ال َيِصُل إليها املاُء .

4. الدَّلُك ِبأي ُعضٍو َكاَن .

5. اُملَواالُة ، وهَي أالَّ َيقوَم املغَتِسُل بَني أفَعاِل الُغْسِل بَعَمٍل ليَس ِمْنُه .

ُسَنُنُه :

سنُن الُغسِل هي :

1. َغْسُل الَيَديِن إىل الكوعِني قبَل ِإْدخاِلِهَما يف اإلناِء .

2. اَملْضَمَضُة .

3. االْسِتْنَشاُق .

4. االْسِتْنَثاُر .

5. مسُح ِصَماِخ اُألُذَنِني، وهو اَخلْرق الَباِطُن الذي ُيْفِضي إىل الرأِس .

َفَضاِئُل الُغْسِل كثريٌة منها :

1. التَّسميُة .

2. الَبْدُء ِبإزالِة النَّجاسِة عن َجَسِدِه .

3. َغْسُل أعضاِء الُوضوِء قبَل الُغسِل .

4. َغْسُل َأَعايل البدِن قبَل أساِفِلِه .

5. تقدُمي الشَّقِّ األْيمِن على األْيسِر .

6. َغْسُل اَملياِمِن قبَل املَياِسِر .

7. تقليُل املاِء مع ِإْحكاِم الَغْسِل .

8. َتْثليُث الرأِس بالَغسِل .
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1. ما َمْعَنى الُغسِل يف الشريعِة اإلسالميِة ؟

2. َبيِّْن ُموجباِت الُغسِل .

3. ما َفرائُض الُغسِل ؟

4. َما ُسَنُن الُغسِل؟

5. فَضائُل الُغسِل كثريٌة. اذكْر َثَالًثا منها ؟

6. وضِّْح ُحْكَم الُغسِل. فيما يأِيت مَع ِذكِر السَّبِب :

  أ.  ُغْسٌل َترَك َصاِحُبُه املَواالَة .

  ب  ُغسٌل َترَك صاِحُبه النِّيََّة فيِه .

  ج.  ُغسٌل مل ُتْذَكْر فيه التسمٍيُة .

  د.  ُغسٌل بدَأ صاحُبه بالشِّقِّ األْيسِر َقبَل األَميِن .

  هـ. ُغسٌل مل َيِتمَّ فيه َغْسُل الَيَديِن قْبَل ِإدَخاِلِهما يف اِإلناِء .

اَألْسئَلُة التقومييُة :

إَلى َمعلوَماِتك :أِضْف 

ُسورُة النُّور َحثَّ الرسوُل J النَساَء على تعلِِّمَها ؛ ألنَّها ْحتِوي كثري� ِمن 

األحكاِم اخلاصَِّة ِبهنَّ .
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ِمن ُدُروِس السَِّريِة

َتْمِهيٌد :

السَّيَِّدُة َخِدِيْجُة ِبْنُت ُخَويِلٍد 
ـ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ـ

السَّيَِّدُة َخِدِيْجُة ِمْن ِنْعَم اللَِّه َعَلــــــى َرُسوِلِه  J، َعاَشْت َمَعه َرْبَع َقْرِن ْحتُنو َعَليه 

َساَعَة َقَلِقِه، وُتَؤاِزُرُه ِفـي َأْحَرِج َأوَقاِتِه، َوُتَواِسيِه ِبَنْفِسَها َوَماِلَها ِلُتِعيَنُه َعَلـى ِإبَالِغ 

ِرَساَلِة َربِِّه .

َنَسُبَها :

ِهــــي َأمُّ اْلُمْؤِمِنَني َخِدجيُة ِبْنُت ُخَويِلد بِن َأَسٍد بِن َعْبِد اْلُعزَّى بِن ُقَصيِّ اْلَقَرِشيَُّة، 

َأوَُّل امـرأٍة َتَزوََّجَها َرُسوُل اِهللا J، َوِهــي َسيَِّدٌة َشِريَفٌة َكِرَميٌة َغِنيـَّـٌة، ِمْن َأعَظِم 

بُيوِت ُقَرْيِش َمَكاَنًة َوَمْنِزَلًة، َوَقِد اْشَتَهَرْت َبْيَن َقْوِمَها ِبِعفَِّة اللَِّساِن، َوُنَقاِء السَِّريَرِة، 

َحتَّى َسمَّاَها َقوُمَها الطَّاِهَرَة .

َوَقِد اتََّخَذْت ِمَن التَِّجاَرِة َوِسـيَلًة ِلَتْنِمَيِة َماِلَها، َفَكاَنْت َتْسَتْأِجُر ِمَن الرِّجَّاِل َمْن َتَراُه 

َصاِدًقا َوَأِميًنا؛ ِلُيَتاِجَر َلَها ِفــي َأْمواِلَها َعَلـــى َعاَدِة اْلَعَرِب، َحْيُث َكاَنْت َلُهْم ِرْحالٌت 

ِتَجاِريٌَّة ِإَلى اْلَيَمِن والشاِم َوَفاِرَس .

 Jُمَتاَجَرُة الرَُّسوِل ِفي َماِلَها :

َلمَّا َعرََّفْت َما اْشَتَهَر ِبِه الرَُّسوُل J ِمْن ِصْدٍق وأَماَنٍة، َوَكَرِم َأْخالٍق، َوُحسـِن ُمَعاَمَلٍة، 

َرِغَبْت َأْن ُيَتاِجَر َلَها ِفي َماِلَها، َوَعَرَضْت َعَليه َذِلَك، َفَقِبَل ِباألمَر، َوَتاِجَر ســــــيُِّدنا 

ُمَحمٌَّد J ِفي َماِلَها ِإَلى الشاِم، َوِبِرْفَقِتِه ُغالُمَها ( َمْيَسَرُة )، َحتَّى َقِدَم الشاَم َوُهَناَك 

َباَع َواْشَتَرى، َوَعاَد ِإَلــى مكَة ِبِرْبٍح َوِفٍري، َوَأْقَبَل ( َمْيَسَرُة ) َيْرِوي ِلَسيَِّدِتِه َما َرَأى ِمْن 
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َشَماِئِل الرَُّســــــــــوِل اْلَكِرِمي َوَجماِل َنْفِسِه، وأماَنِتِه َوِصْدِقِه، َومساَحِتِه، َوُحْسِن 

ُمَعاَمَلِتِه، َفزاَد إعجاُبها ِبِه، َوَتْقديُرَها َلُه .

:  النَِّبيِّ Jَزواُجَها ِمن

ِعنَدما َسِمَعْت ما َقاَلُه ُغالُمَها ( َمْيَسَرُة ) َعِن النَِّبيِّ َوَجَدْت َما َتتَمنَّاه ِفــــــي َشْخِص 

الرَُّسوِل J، َوَكَذِلَك َما َتَناُقَلْتُه َألِسَنُة َأْهِل مكََّة ِمْن ُحْسِن ِسَيَرِتِه، َفَرِغَبْت ِفـــــــي 

الزَّواِج ِمْنــــه َعْن َقَناَعٍة، َمَع َأنََّها َرَفَضِت الزَّواَج ِمْن َأْعَظِم ِرَجاِل َمكَة َحَسًبا َوَشَرًفا 

َوَماًال ؛ َألنََّها َلْيَسْت ِفي حاَجٍة ِإَلـى َماٍل، َوَال َيْنُقُصَها الشَُّرُف ، َفِهـي الطَّاِهَرُة ِبَشَهاَدِة 

اجلميِع، َوَلِكنََّها َرَأْت َسَماَحَة الرَُّسوِل اْلَكِرِمي ِفــــي اْلَبيِع َوالشَِّراِء، َوالصِّدَق ِفــــي 

اْلَقْوِل، َوُحْسَن اْلُمَعاَمَلِة، َوالذُّكاَء ِفي التَّصرُِّف، ِلَهَذا َرِغَبْت ِفي الزَّواِج ِمْنه .

َكْيَف َتمَّ الزَّواُج ؟

َأْرَسَلْت ِإَلــى الرَُّسوِل J َصِديَقَتَها ( َنِفيَسَة ِبْنَت ُعَليََّة ) َتْسَتْطِلُع رأَيُه، َفاتََّصَلْت ِبِه، 

 . َما ِبَيِدي َما َأَتَزوَُّج ِبــــــــهِ َوَقاَلْت َلُه: يا ُمَحمَُّد، َما َيمَنُعَك َأْن َتَتَزوََّج ؟ َفَقاَل َلَها: 

َفَقاَلْت: َفِإنَّ ُكِفيَت َذِلَك، َوُدِعيَت ِإَلــى الشَّرَِّف َواْلَكَفاءِة َواْلَجَماِل َواملاِل َأَال ُتِجيُب ؟ 

؟ َقاَلْت : َعَليَّ  ؟ َقاَلْت: َخِدِيْجُة ِبْنُت ُخَويِلٍد. َقاُل :  َوَكْيَف ِلـي ِبَذِلَك َقاُل:  َفَمْن ِهي 

َذِلَك. َوَعَرَف ســـيُِّدنا ُمَحمٌَّد J َرْغَبَة َخِدِيْجَة، َوَوَجَد ِمْنَها اْرِتَياًحا َوِرًضا ِلَما َكاَن 

َيْعِرُفُه َعْنَها، وأخَبَر َعمَُّه َأَبا َطاِلٍب ِبُمَواَفَقِتِه، َفَذَهَب َمَعــــــه ِلَيْخِطَبَها َلُه. َوَقاَلْت 

َخِدجيُة ِلُمَحمٍَّد J: ِإنَِّي َقْد َرِغبُت ِفيَك َلُحْسِن ُخُلِقَك َوصدِق َحديِثَك .

َثمَّ ُعِقَد الزَّواُج، َوَكاَنْت ِفــــي ِسنِّ األرَبعَني، َوُمَحمٌَّد J الصَّاِدُق اَألِمُني َكاَن ِفـــــي 

اْلخامَسِة َواْلِعشِريَن ِمْن ُعُمِرِه .

:َخِدجي Jُة ِفي َبْيِت النَِّبيِّ 

َكاَنْت َخْيَر َزْوَجٍة َألْعَظِم َزْوٍج، اْلَتَقَيا َعَلــــــى َمَودٍَّة َصاِدَقٍة َوَوَفاٍء َكاِمٍل، وإخالٍص 
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ُمَتَباَدٍل. َوِبَهَذا الزَّواِج اْلُمَباَرِك َتَوفََّرْت ِلُمَحمَِّد J الطمأنــيـــنُة َواَألمُن واألَماُن، 

َوَكاَنْت َخِدجيُة َتْمُأل َحياَتُه َسَعاَدًة َوُهُدوًءا، َوَلْم َيَتَزوَّْج َعَليَها َغْيَرَها َحتَّـــى َماَتْت، 

َوَأْنَجَبْت َلُه ُكلَّ َأَوالِدُه َما َعَدا إبــراهيَم، َأْنَجَبْت َلُه اْلَقاِسَم َوِبِه ُيَكنَّـــى، َوَعْبَد اِهللا 

امللقََّب ِبالطَّاِهِر َوالطَّيِِّب، َوَزْيَنَب، َوُرَقيََّة، َوَأمَّ ُكْلُثوٍم، َوَفاِطَمَة الزَّْهراَء الَِّتي َتَزوََّجِت 

اْبَن َعمِِّه َعِليا بَن َأِبي َطاِلٍب .

 َوَمَواِقُف ِمْن ِجهاِدَهاـ  َرِضَي اُهللا َعْنَهاـ  :ُصَوٌر

1. َأَعاَنْت الرَُّسوَل J ِبَنْفِسَها َوَماِلَها، َوَتَحمََّلْت َمَعه َأعباَء اْلَحَياِة، َحتَّـــى َيْخُلَص 

ِللتَّْفِكِري والتأمُِّل ِفـــــــي َمَلُكوِت السَّمواِت واألْرِض، َفَكاَنْت َقْبَل بْعَثِتِه J ُتَيسُِّر َلُه 

الِقياَم ِبَما ُجِبَل َعَليِه ِمْن ِصْدِق اِهلمَِّة ، َواْلَوَفاِء ، َواُجلوِد؛ َحتَّـــــــى َكاَن َبْيَن َقَوِمِه 

َساِمَي املْنِزَلِة َرفيَع اْلَقْدِر .

2. وِعنَدما َكاَن النَِّبيُّ J َيْنَقِطُع ِللتََّعبُِّد ِفي َغاِر ِحراَء، ِطَواَل َشْهِر َرَمضـاَن ِمْن ُكلِّ 

َعاٍم َكاَنْت ُتِعدُّ َلُه الطََّعاَم، َفإَذا اْنَقَضى الشَّْهُر َوَرَجَع، تتلقَّاُه ِفـي َسَماَحٍة َوِرًضا، َوإَذا 

َتَأخََّر ِفي ُرُجوِعِه َساَوَرَها اْلَقَلُق َعَليِه َفَتْخُرُج ِإَلى ِشَعاِب مكَة َتْبَحُث َعْنه، َأْو ُتـرِسُل 

ُرُسَلَها ِفي َطَلِبِه .

3. َلمَّا اْصَطَفـى اُهللا ُمَحمَّد�J ِلَحْمِل ِرَساَلِتِه، َوَبَدَأ ُنُزوُل اْلَوْحِي َعَليِه ِفـي اْلَغاِر، 

َرَجَع ِإَلـــى َخِدَجيَة َوُهَو ِفـــي حاَلِة َفَزٍع َوُرْعٍب، َظنا ِمْنه َأنَّ َشيًئا َقْد َأَصاَبُه ِبَقوِلِه 

" ، َفَتْأُخُذ َخِدَجيُة ِفـي َطْمَأَنِتِه َقاِئَلًة َلُه : " َأْبِشْر يا َأَبا  َزمُِّلوِني َزمُِّلوين َخلِدَجيَة: " 

اْلَقاِسِم، ُفَواِهللا َال ُيْخِزيَك اُهللا َأَبًدا، َواِهللا، ِإنَِّك َلَتِصُل الرَِّحَم، َوَتْصدُُّق اْلَحـــديَث، 

َوُتَؤدِّي األماَنَة، َوَتْحِمُل الَكلَّ، َوَتْقِري الضَِّعيَف، َوُتِعْيُن َعَلـــى َنَواِئِب اْلَحقِّ، َوِإنَّـــي 

َألْرُجو َأْن َتَكوَن َنِبيَّ َهِذِه اُألمَِّة " .

 َثمَّ َذَهَبْت ِإَلـى اْبِن َعمَِّها َوَرَقَة ْبِن َنْوَفٍل، ُتخِبُرُه ِبَما َحَدَث َفُيَطْمِئُنَها، َوُيَبشُِّرَها ِبَأنَّ 

ُمحمَّد�J َنِبيُّ َهِذِه األمِة، َوالَِّذي َجاَءُه ِفي اْلَغاِر ُهَو ِجِربيُل الَِّذي َنَزَل َعَلى ُموســى  
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، َفَيْغُمُرَها اْلَفــــرُح َوالسُُّروُر، َوَتْرِجُع ِبَهِذِه اْلُبْشَرى ِإَلـــــى َزْوِجَها،  ـ  ـ َعَليه السََّالُم

َفَيْنَشِرُح َصْدُرُه، َوَيْمَتِلُئ ُقلُبُه اْطِمْئناًنا، وِعنَدما َدَعاَها الرَُّسوُل اْلَكِرُمي ِإَلى اإلمياِن 

ِباِهللا، َكاَنْت َأوََّل َمْن آَمَن ِبِه، َوَصدََّقْت ِبِرَساَلِتِه .

4. َوَكاَن إذا َسِمَع ِمَن املشــــرِكني َما ُيْحِزُنُه َوُيؤِلُمُه، َيْرِجُع ِإَلى السَّيَِّدِة َخِدَجيَة ، 

َفُتَفرُِّج َعْنُه، َوَتَهوُِّن َعَليه َأْمَر النَّاِس َوَتْدُعوُه ِإَلى الصَِّرب والتحمُِّل .

5. َلْم َتْبَخْل السَّيَِّدُة الطَّاِهَرُة ِبَماِلَها، َبْل َوَضعْتُه َتْحَت َتَصرُِّفِه، َوِهــــــــي َطيَِّبُة 

اْلَخاِطِر َراِضَيُة النَّْفِس، َوَقِد اْشَتَرْت ِمْن َماِلَها َخاِدًما ِلْلَرُســــوِل J ، َوُهَو ( َزْيُد بُن 

حاِرَثَة ) .

َهِذِه اْلَمَواِقُف اْلَعِظيَمُة ِللسَّيَِّدِة َخِدَجيَةـ  َرِضَي اللَُّه َعْنَهاـ  ينَبِغــــي َأْن َتْقَتِدَي ِبَها 

اْلَمْرَأُة اْلُمْسِلَمُة، َفَقْد َوَقَفْت ِبَجاِنِب َزْوِجَها َوْقَت الشِّدَِّة، َوَأَعاَدْت َلُه الُطَمأنــــــيَنَة 

َوالسَّكيَنَة .

: َوَفاُتَهاـ  َرِضَي اللَُّه َعْنَهاـ 

ِفـــي اْلَعاِم اْلَعاِشِر ِلْلِبْعَثِة النَّبِويَِّة، ُتُوفََّيْت خدجيُة السَّيَِّدُة الطَّاِهَرُة، الَِّتـــي َكاَنْت 

َسَنًدا َقِوًيا ِللنَِّبيِّ J ، َوَقْد َحِزَن َعَليَها ُحْزًنا َشِديًدا، َحتَّـــــــى ُخِشَي َعَليه، َوَكاَنْت 

َوفاُتَها َوَوَفاُة َأِبــي َطاِلٍب ِفـــي َعاٍم َواِحٍد، َوُعمُرَها َخْمٌس َوِستُّوَن َسَنًة، َوُسمَِّي َهَذا 

اْلَعامُّ َعاَم اْلُحْزِن .

َوِبَمْوِتَها َفَقَد النَِّبيُّ J َأكَرب ُمِعٍني َوَأْحَنـــــــــــى َقْلٍب. َرِحَم اُهللا َخدجيَة السَّيَِّدَة 

الطَّاِهَرَة اْلُمَسِلَمَة اْلُمَجاِهَدَة َرْحَمًة َواِسَعًة، َفَقْد َكاَنْت َخْيَر َزْوَجٍة َألْعَظِم َزْوٍج .

ا : Jُسوِل  َلَهَوَفاُء الرَّ

َكاَن J َشِديَد اْلُحبِّ خلدجيَةـ  َرِضَي اللَُّه َعْنَهاـ  ِفـــــــــي َحَياِتَها، فقد َكاَن ُيِجلَُّها 

َوَيْحَتِرُمَها، َوَيِقُف ِعْنَد رأِيَها، َوَبْعَد َمَماِتَهـا َكـاَن َشِديَد اْلَوَفـاِء َلَهـا، َوَكـاَن َكِثًريا َمـا 

 : J َيْذُكُرَها ِبِعَباَراٍت َتِفيُض َحَناًنا، َوَذِلَك ِلَفَضاِئِلَها اْلُخُلِقيَِّة اْلُكْبَرى، َقاَل
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"َآَمْنْت ِبي ِإْذ َكفَر ِبي النَّاُس ، وَصدَّقْتِني ِإْذ َكذََّبِني النَّاُس ، وَواَستِني ِبَماِلَها ِإْذ 

". مسند األمام أمحدَحَرَمِني النَّاُس، ورَزَقِني ِمْنَها اُهللا اْلَوَلَد ُدوَن َغْيِرَها ِمْن النِّساِء

َوَكاَن J إَذا َذَبح الشَّاَة ُيْهِدي ِإَلى أصدقاِئها وفاًء ِلِذْكَراَها، َوَيُقوُل: 

". صحيح مسلم َأرِسُلوا ِإَلى أصِدَقاِء َخدجيَة   "

من األذكار النََّبويَّة :

ِإَذا َحَدَث ِلْلُمْسِلِم َكْرٌب َأْو ِشدٌَّة :َما ُيَقاُل 

( َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا اْلَعِظيُم اْلَحِليُم ، َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، 

َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا َربُّ السََّمَواِت َوَربُّ اَألْرِض َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِرُمي ) .

صحيح البخاري ( ح . 6345 ) ، وصحيح مسلم ( ح . 2730 )
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1. َمِن السَّيَِّدُة خدجيُة ؟ وملاذا َطلَبْت ِمْن ســـــيِدنا ُمَحمٍَّد J َأْن ُيَتاجَر ِفي َماِلَها 

َوُتْعِطيِه َأْكَثَر ِممَّا ُتْعِطي َغْيَره ؟ 

2. ِبَم اْشَتَهَرْت السَّيَِّدُة خدجيُة َقْبَل اإلسالِم ؟ َوَكْيَف َتمَّ َزواُج ُمَحمٍَّد ِبَها ؟ 

3. َكاَنْت خدجيُة السَّاِعَد اْلَقِويَّ ِلْلَرُسوِل J ُتَثبُِّتُه ، َوَتُهّوُن َعَلـــــيه َأْمَر النَّاِس، 

َوُتِعيُنُه ِبَنْفِسَها َوَماِلَها . هاِت َبْعَض اْلَمَواِقِف الَِّتي َتَوضُِّح َذِلَك ؟

J َكِثَري اْلَحبِّ خلدجيـَة ِفي َحَياِتَها َوَشِديَد اْلَوَفاِء َلَها َبْعَد َمَماِتَها . اْذُكر  4. َكاَن 

ِمْن ِسَيَرِتُه J َما ُيَؤيُِّد َذِلَك ؟

5. هاِت َمْوِقًفا َأَعَجَبَك ِمْن ِخَالِل ِدَراَسِتَك ِلِسَريِة السَّيَِّدِة خدجيَة ، وملاذا ؟

6. أكُتِب اْلِعَباَرَة التَّاِلَيَة ِبَخطِّ َجِميٍل َوَعلِّْقَها ِفي ُمَصلَّى َمْدَرَسِتَك .

) .آمنُت ِباِهللا ِرَبا ، َوِبُمَحمٍَّد ُنِبَيا ، وباإلسالِم ِديَنا   )

7. َما الدُُّروُس اُملْسَتَفادُة ِمْن ِسَريِة السَّيَِّدِة خدجيَةـ  َرِضَي اللَُّه َعْنَهاـ  ؟

اَألْسئَلُة التقومييُة :

إَلى َمعلوَماِتك :أِضْف 

من قال ( ال إله إالَّ أنَت سبحاَنَك إنِّي كنُت مَن الظاملني ) وهو يف ِشدٍَّة 

َفرََّج اُهللا عنه َكَما َفرََّج عن سيِدَنا يوُنَس عليِه السالُم ِعنَدما قاَل َهِذِه 

الَكِلماِت وهو يف َبطِن اُحلوِت .
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ِمْن ُدُروِس التَّْهِذيِب َواَألْخَالِق

الَتَناُبُز ِباَألْلَقاِب

َخَلَق اُهللا اإلنســـــــــــــاَن يف أحَسِن َتقوٍمي، وَوهَبُه ِمن املَزايا َما ُيَفضُِّلُه عْن سائِر 

خمُلوقاِتِه اُألخَرى، فَمنَحُه العقَل ِليتدبََّر ِبِه الكوَن، وَيْكَتِشَف أسـَراَرُه ِلَيْحَيا َحياًة 

َتليُق به، وجَعَلُه َخلـيفًة يف األرِض، وعلََّمُه األمساَء كلَّها، ِلـيكوَن َجِديًرا بأن َيْحِمَل 

ِمَن الصَِّفاِت اَحلميدِة واألخالِق الَفاضلِة ما يؤهُِّلُه ِلذلك .

وعَلى هذا َكاَن اإلنسـاُن يَتخيَُّر األمساَء ألبناِئِه اليت َتليُق ِم باعتباِرِهم آَدِميِّني، 

فَأَخَذها ِمن ُمِحيِط َحياِتِه، وكاَن َحِريًصا عَلــــــــــى اخِتياِرها ِبِدقٍَّة، فاتَّجَه إىل 

الطبيعِة، وأطلَق أمساَء الظََّواهِر الطبيعيَِّة عَلـــى أبَناِئِه جلَماِلَها وُقوتِِّها، َوَأْحَياًنا 

ِلفاِئدِتَها َلُه، وَأطَلَق أمساَء احليواناِت القِويَِّة علـــــــــى أبَناِئِه ِلقوَِّتَها وَشَراَسِتها، 

َوَأْحَياًنا ُيسـمِّى َعلى الصَّْخِر ِلصــَالَبِتِه وعَدِم ِليِنِه؛ ألنَُّه كاَن ال َيَتعدَّى َتفكُريُه ِإىل 

َأْبعَد ِمْن َذلَك .

وِلألمساِء أَهميٌة َكبريٌة بالنِّسـَبِة ألصحاِبها، فهي َرمٌز ِمن ُرموِز السُّلوِك املَحبَِّب َلَدى 

املجَتمِع اِإلنســـــاِني َعَلى َمرِّ السِِّنني، َوِلَذا َنِجُد الُقرآَن الَكرَمي َينهانا عِن اسِتعَماِل 

اَألمساِء َغِري املحبَّبِة، وَعْن ُمناَداِة اِإلنساِن ِبَألقاٍب َيكَرُه أْن َيسمَعَها، وَيعَتِبَرها َنوًعا 

ِمَن السُّخِرَيِة، الَّيت ال َتِليُق ِباإلنســـــاِن؛ ألنَُّه ال َيعَلُم اَخلَفايا، َفتْقِوُميُه ِلألموِر ِمن 

ِخالِل الظَّاِهِر، أمَّا اخلفايا َفال َيعَلُمها إال اُهللا .

يقوُل اُهللاـ  تعاىلـ  يف كتاِبِه اَحلِكيِم يف َهذا الشَّأِن :
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لَقْد ركََّز القرآُن الكرُمي َعَلى ُسلوِك املْسِلِم، وتـربيِتِه عَلـى األْخالِق الَفاِضلِة؛ ألنََّها 

ِعماُد املجتمِع اإلنَساين، وَأَساُس التعاُمِل فيه، ِلَذا َنجُد القرآَن الكـرَمي َيهَتمُّ ِبأْدَنـى 

األشياِء وأَدقَِّها، وُيعِطيَها أمهيًَّة ُكَربى ِلَما هلا ِمن َتأِثٍري َعَليِه .

َفاملجتمُع النَّاجُح هو املجَتمُع الَِّذي َتســــوُدُه األْخالُق الَفاِضلُة، ا حيَيا وَيتَحابُّ، 

وا َيَتوحَُّد، وا َيبِني َحضــــارَتُه، وُيحقُِّق َرفاِهيََّتُه وَتقدَُّمُه، أمَّا املجتمُع الفاِشُل 

فهو الَِّذي َيسوُدُه السُُّلوُك الذَِّميُم والصَِّفاُت السَّيَئُة اليت ِمن َشأِنَها َتحِطيُم املجتمِع، 

وِمْنَها الَتنابُز ِباألْلقاِب والسُّخرَيُة، َفُهما ُيؤثَِّراِن َعَلى َحياِة اإلنســاِن، ألنَّ ذلك ِمَن 

الِقَيِم، فإَذا ما َوَصَفُه إنســــــــــــــاٌن آخُر باسٍم أو َلَقٍب َيكَرُهُه ُيَولُِّد َلَديِه اِحلقَد 

والَكَراِهَيَة، فإذا ما َساَدْت هِذه العادُة بَني النَّاِس أدَّْت ِإىل َتَفتُِّت املجتمِع اإلنسـاين؛ 

ألنَّه ُيْبَنـــى َعَلـــى جمُموَعٍة ِمَن الِقَيِم واألخَالِق، إَذا َفَقَدَها َفَقَد َتَماُسَكُه، َوَساَدِت 

الكراِهَيُة بَني صـــــــُفوِفِه، أَما املجَتمُع الَِّذي ًيَحاِفُظ على ِقَيِمِه وأخَالِقِه، َفَنِجُدُه 

ُمَتَماِسًكا َتُسوُدُه املحبَُّة، وُيَحقُِّق ألفراِدِه السَّعاَدَة .

لذلك َنهاَنا اُهللاـ  ُسبحاَنُه وَتعاىلـ  يف اآليِة السَّاِبقِة عِن السُّخـــريِة، وَعِن الَتَناُبِز 

باألْلقاِب، واعَتَبَرُهما أمر� َمْرُفوًضا  يف الِقَيِم اإلســـــــــالميِة، َبْل َوَصَف األلقاَب 

السَّيِّئَة بأمساِء الِفسِق، وال جيوُز ِللمؤِمِن أْن َينِطَق ا؛ ألنَّها ُتسـبُِّب اِحلقَد واَألَمل، 

َوَوَصَف فاِعِليَها بأنَّهم قوٌم ظاملون، وسوَف ُيَعاَقُبون َعَلى ُظْلِمهم هذا .

وقد َنهاَنا الرســـــــــوُل الكرُمي J عْن هِذِه الصَِّفِة الذَِّميَمِة، وأوَصاَنا بأْن َنَتخيََّر 

( 11 . احلجرات )
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األمساَء احلســـــنَة ألوالِدنا، وَقد غيََّر الرسوُل J أمساًء َوَأْلَقاًبا كاَنْت َسائدًة يف 

اجلَّاِهليِة َمْنًعا إلْغَضاِب أصــــَحاِبَها، َوَتَجنًُّبا ِحلقِدِهم وَكَراِهيَِّتِهم إلخَواِنِهم، َفَلقد 

ـ  َيبِني ُمْجَتَمًعا ِإســَالِميا فاِضًال ُمَراعًيا فيِه أَوامَر اِهللا  ـ  صـلَّى اُهللا عَليِه وَسلََّم كاَن

وَنواِهَيُه؛ ِليكوَن ُمَتماِسًكا قويا، َتسوُدُه احلريَُّة والسعادُة .

فِمْن حقِّ املؤمِن على أِخيِه املؤمِن أالَّ َيســــــــَتْهِزَئ ِبِه، وأالَّ ُيَنادَيُه َبَلَقٍب َيْكَرُهُه أو 

َيسَخُر ِمْنه. فهِذِه الصِّفاُت ليَسْت ِمن أْخالِق اإلسالِم؛ ألنَّها ُتؤدِّي إىل َفساِد املجَتَمِع 

اِإلسالِميِّ وَتَفرُِّقِه، بل ينَبِغي أْن ُيْبَنى على الَفضيلِة، وعلى األخالِق اَحلِميدِة .

فَما أحوَجَنا اليوَم إىل التَّحلِّـــــــــــي باألخالِق الفاِضَلِة، واالبِتعاِد عِن الصِّفاِت 

الذَّميمِة، حتَّى َيُسوَد يف جمتَمِعَنا االســـــــــــتقراُر والطُّمأِنينُة؛ ِلُنَحقَِّق املجتمَع 

اإلســالميَّ الفاضـــَل، وذلك بأْن َنكوَن إخوًة ُمتحابِّني ُمتعاِوِنَني ُمبَتِعدين عن ُكلِّ ما 

ُيسبُِّب اِحلقَد والَكَراِهيَة متَِّبِعَني أَواِمَر اِهللا سبحاَنُه وَتعاىل وُمجَتِنِبَني َنَواِهيِه .
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1. امأل الفراغاِت اآلتيَة بكلماٍت مناسبٍة :

  َخَلَق اُهللا اإلنســـاَن يف أحســــِن . . . . . . . . . . . . . . ووهَبُه من املزايا مبا 

يْفُضُله عن سـائِر . . . . . . . . . . . . . األخرى فمنَحُه . . . . . . . . . . . . . . 

ليتدبَر به  . . . . . . . . . . . ويكشف . . . . . . . . . . ليحيا . . . . . . . . . . . 

تليق به وجعله . . . . . . . . . . . . . يف األرِض .

2. ملاذا اَختاَر اإلنســــــاُن أمساَء الظواهِر الطبيعيِة وبعَض احليواناِت مّسَمياٍت 

ألبناِئِه ؟

3. ينهانا اُهللاـ  تعاىلـ  عن مناداِة غِرينا بألَقاٍب قبيحٍة. هاِت اآليَة الـيت تـنصُّ 

على ذلك .

4. ملاذا ركََّز القرآُن الكرُمي على َتقِوِمي ُسلوِك املســـــــلِم وتربيِتِه على األخالِق 

الفاضلِة ؟

5. ما الفرُق بني املجتمِع الناجِح واملجتمِع الفاشِل ؟

6. ملاذا كان الرسوُل الكرُمي J يغيُِّر بعَض أمساِء املسلمني؟ وِبَم أوَصانا J عند 

اختياِر األمساِء ألوالِدنا ؟

 .7

ما الفسوُق الذي تذمُّه هذه اآليُة الكرميُة ؟

اَألْسئَلُة التقومييُة :

إَلى َمْعُلوَماِتَك :أِضْف 

 الصالة اليت يركع فيها املصلي أربع مرات ويسجد أربع مرات هي :

صالة الكسوف واخلسوف .
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ِمَن السََّوِر اْلُقْرآِنيَِّة اْلُمَقرََّرِة

اْلُجْزُء الثَّاِني اآلَياُت ِمْن (13) ِإَلى (19)

مكية و آياا تسع عشرة

قال تعاىل :

َمَعاين اُملْفَرداِت:

َمْعناَها الَكِلَمُة

اُملْؤِمنَني َفاِعِلي اَخلْيِر

الُكفَّاِر وُمْرَتِكيب اَملَعاِصي

َيْدُخُلوَنها

َيوُم اِحلَساِب واَجلَزاِء
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من 

ُكُتِب 

السُّنَِّة

ُمَؤلُِّفه اإلمام مالُك بُن َأَنٍس ، إماُم دار اِهلجَرِة ، وعاِلُم املديــــنِة اُملَنوََّرِة يف 

زماِنِه ، اُملَتَوفَّى سـنة 179 هـ ، وقد احتَوى اُملَوطَّأ على أحاديِث رســوِل اِهللا 

J ، وأقواِل الصَّحاَبِة وَفــــتاَوى التَّاِبعــــني ، ومسَّاه باُملوطََّا ألنَّه َوطَّأ بِه 

احلديَث ، أْي َيسََّره للناِس ، وألنَّه َعرَضه على ســـــــبعني َعاِلًما من ُعلماِء 

املدينة ، فواَفُقوه عليه ، وللُموطَّأ شروح كثرية .

ُمَوطَُّأ اإلَماِم ماِلٍك :

اَملْعَنى اِإلْجماِليُّ :

     إنَّ َمِصَري اِإلنَساِن َيُكوُن َنــــتـــــيَجَة َما ُيَسجُِّلُه اَملالِئَكُة ِمن َأْعَماِلِه، َفاألْتِقَياُء 

الَعاِمُلوَن َيَتَنعَُّموَن ِبما َأْعطاهُم اُهللا ِمن َنِعيٍم، والُفجَّاُر الَّذيَن َقصَّروا َلفـي اجلَّحيِم، 

َيدُخلوَنها َيوَم اِحلَساِب واَجلـــــــزاِء، وَما ُهم َعن َهَذا الَعذاِب ِبَغائِبَني ال ِبَموٍت وال 

ِبُخُروٍج ِمنُه.

     وَما َأْعَلَمَك –َأيُّها النَِّبيٌّ- َما َعَظَمُة َيوِم اِحلســـاِب؟ ُثمَّ ما َأْعَلَمَك ما َعَظَمُة َهَذا 

الَيوِم؟ َيوُم اِحلســــاِب َفوَق َما َيَتَصوَُّرُه اإلْنســــاُن، ال َيْسَتِطيُع َأَحٌد َأن َيْنَفَع َأَحًدا، 

واألْمُر ٍفي َذِلَك الَيوِم للَِّه َوْحَدُه، ال ُيناِزُعُه َأَحٌد، وال َيْغِلُبُه َغاِلٌب.
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َمِن الُفجَّاُر؟ وَما َجزاُؤُهم؟ وَمِن األْبراُر؟ وَما َجَزاُؤهم؟1. 

2. هل ُيْمِكُن َأن ُيَساِعُد َبْعُضَنا َبعًضا َيـــــــــوَم الِقَياَمِة؟ َوِلَمن السُّْلطاُن ُكلُُّه َيْوَم 

الِقَياَمِة؟

) أماَم اْلعَبارِة اْلَخاِطَئة : ) َأماَم اْلِعَبارِة الصَِّحيَحِة َوَعالمَة ( 3O. َضع َعالمَة ( P

 أ.  اإلنَساُن املغروُر ال حيبُُّه أحٌد (     ) .

 ب. املُؤِمُن الصَّاِدُق الَِّذي َيْعَمُل اَخلْيَر ُيِحبُّه النَّاس (     ) . 

 ج.  َيْوَم الِقَياَمِة َحقٌّ َالَشكَّ فيه (     ) .

 د.  َيْنَفُع اإلنَساَن َيْوَم الِقَياَمِة َأْقِرَباَؤُه َوَأْصِدَقاَؤُه (     ) .

 هـ. التََّعاِلي َعَلى النَّاِس ِمَن الصَِّفاِت اْلَحِميَدِة (     ) .

 و.  ِلُكلِّ إنَساٍن َمَالِئَكٌة ُتْحِصي َحَسَناِتِه (     ) .

اَألْسئَلُة التقومييُة :

إَلى َمْعُلوَماِتَك :أِضْف 

 الصحايب الذي ذكر امسه يف القرآن الكرمي صرحيا هو :

زيد بن حارثة .
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من ُدُروِس الَعقيَدِة

َمْدَخُل اْلَمْوُضوِع :

اِإلَمياُن ِباْلُكُتِب السََّماِويَِّة

اْلُكُتُب السََّماِويَُّة ِهَي : ُكُتٌب ُمَنزََّلٌة ِمْن ِعنِد اِهللاـ  َتَعاَلىـ  َعَلى ُرُسِلِهـ  َعَلْيِهُم الصََّالُة 

َوالسََّالُمـ  ُمَؤكَِّدٌة َعَلـى ِصْدِق ِرَساَالِتِهْم، ُمْشَتِمَلٌة َعَلـى اْلَعِقيَدِة َوالشَِّريَعِة الَِّتـي ُأِمَر 

ُكلُّ َرُسوٍل ِبَتْبِليِغَها ِإَلى َمْن ُأْرِسَل ِإَلْيِهْم، َطاِلَبٌة ِمْنُهُم اْلَعَمَل ِبُمْقَتَضاَها ، َوالسَّْيَر َعَلـى 

ِمْنَهاِجَها ؛ َحْيُث َجاَءْت َجِميُعَها َتْدُعو ِإَلى ِعَباَدِة اِهللا اْلَواِحِد ، َوَتْمِجيِدِه َوَتْعِظيِمِه، 

َوَتْأُمُر ِباِالتَِّجاِه ِإَلْيِه ِفي ُكلِّ اُألُموِر، َواالْسِتَعاَنِة ِبِه َعَلى ُكلِّ اَألْعَماِل ؛ َألنَّ ِفـي َذِلَك 

َسَعاَدَتُهْم ِفـي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة ، َوُتَبيُِّن َأنَّ ُهَناَك َيْوًما آَخَر ُيَحاَسُب النَّاُس ِفيِه َعَلــى 

َأْعَماِلِهْم ، َوُيْجَزْوَن َعَلْيَها اْلَجَزاَء اَألْوَفى . َوِمْن َهِذِه اْلُكُتِب الَِّتـي ُذِكَرْت ِفـي اْلُقْرآِن 

اْلَكِرِمي :

1. الصُُّحُف الَِّتـي َأْنَزَلَها اُهللاـ  َتَعـاَلـىـ  َعَلـى ِإْبَراِهيَم وُموَسـىـ  َعَلْيـِهَما الصَّـَالُة 

: َوالسََّالُمـ  . َقاَلـ  َتَعاَلىـ 

2. التَّْوَراُة الَِّتـي َأْنَزَلَها اُهللاـ  َتَعـاَلـىـ  َعـَلـى ُموَســـىـ  َعَلْيِه الصَّـَالُة َوالسَّــَالُم . 

 : َقاَلـ  َتَعاَلىـ 

( 18 ، 19 . األعلى )

( 46 . املائدة )
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3. اِإلْنِجيُل الَِّذي َأْنَزَلُه اُهللاـ  َتَعاَلىـ  َعَلى ِعيَسىـ  َعَلْيِه الصََّالُة َوالسََّالُمـ  . َقاَلـ  

: َتَعاَلىـ 

4. الزَُّبوُر الَِّذي َأْنَزَلُه اُهللاـ  َتَعاَلــىـ  َعَلـــى َداُوَدـ  َعَلْيِه الصََّالُة َوالسََّالُمـ  .َقاَلـ  

َتَعاَلىـ  :

 : 5. اْلُقْرآُن اْلَكِرُمي الَِّذي َأْنَزَلُه اُهللاـ  َتَعاَلىـ  َعَلى ُمَحمٍَّد J . َقاَلـ  َتَعاَلىـ 

َواِإلْسَالُم َيْعَتِبُر اِإلَميـاَن ِبـالُكُتِب السَّمـاِويَِّة ُرْكًنــا ِمْن َأْرَكــاِن اِإلَميــاِن َوُجْزًءا ِمَن 

اْلَعِقيَدِة اِإلْسَالِميَِّة، دوَن ِإنَكاِر ِكَتاٍب ِمنها؛ َألنََّها ُكلََّها ِمْن ِعْنِد اِهللاـ  َتَعاَلـــىـ  ، َوَيُعدُّ 

اِإلْسَالُم اْلُكْفَر ِبَها َأِو التَّْفِرَقَة ِفي اِإلَمياِن ِبَها َضَالًال ُمِبيًنا، َيُقوُلـ  ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى ـ  : 

َكْيِفيَُّة اِإلَمياِن ِباْلُكُتِب السََّماِويَِّة :

َأْن َنْعَتِقَد اْعِتَقاًدا َجاِزًما� َال َشكَّ ِفيِه َأنََّها ُمَنزََّلٌة ِمْن ِعْنِد اِهللاـ  َتَعاَلـىـ  َحقا ،ُيَصدُِّق 

َبْعُضَها َبْعًضا َوَتْدُعو النَّاَس ِلِعَباَدِة اِهللا اْلَواِحِد، َأْوَحــــى ِبَها ِإَلـــــى ُرُسِلِهـ  َعَلْيِهُم 

الصََّالُة َوالسََّالُمـ  ؛ ِلَيُقوُموا ِبَتْبِليِغَها ِإَلــى النَّاِس ؛ َألنَّ ِفــي َذِلَك َصَالَح َأْمِرِهْم ِفــي 

الدُّْنَيا َواآلِخَرِة .

( 26 . احلديد )

( 162 . النساء )

( 1 ، 2 . فصلت )

( 135 . النساء )
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1. َما اْلُكُتُب السََّماِويَُّة ؟

2. ِإِالَم َتْدُعو اْلُكُتُب السََّماِويَُّة َجِميُعَها ؟

3. َما َأْسَماُء اْلُكُتِب السََّماِويَِّة الَِّتي ُذِكَرْت ِفي اْلُقْرآِن اْلَكِرِمي ؟ َوَعَلى َمْن ُأْنِزَلْت ؟

4. َما َمْوِقُف اِإلْســَالِم ِمَن اِإلَميـاِن ِبَها ؟ َوَما ُحْكُم َمْن َكَفَر ِبَها َأْو َفرََّق ِفـي اِإلَمياِن 

ِبَها ؟

5. َكْيَف َيُكوُن اِإلَمياُن ِباْلُكُتِب السََّماِويَِّة ؟

اَألْسئَلُة التقومييُة :

إَلى َمْعُلوَماِتَك :أِضْف 

. ( فأسقيناكموه أطول كلمة يف القرآن الكرمي هي ( 
( 22 . احلجر )
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ِمْن ُدُروِس اْلِعَباداِت

التََّيمُُّم

التيمُُّم لغًة: القصــــــُد، َوَشْرًعا: طهارُة ترابيٌة تقوُم مقاَم الطهارِة املائيِة ِمن ُكلِّ 

َوجٍه، ويكوُن بَضربِتني: َضربٍة للوْجِه وَضربٍة لليدين .

دليُل مشروعيَِّتِه :

التيمُُّم َثَبَت بالكتاِب والسنِة واإلمجاِع .

أما الكتاُب : فَقوُلهـ  تعاىلـ  :

وأمَّا السنُة: فقوُلُه J ِلَمْن أصاَبْتُه جنابٌة وال ماَء َلُه: 

"  . صحيح البخاريعليَك بالصَّعيِد ، َفإنَّه َيْكِفيَك    "

وأمجعِت اُألمَُّة على َمشروعيَِّتِه، فَمْن َجَحَدُه أو شكَّ فيِه فقد كَفَر .

ِحْكَمُة مشروِعيَِّتِه :

التيمُُّم من ُلْطِف اِهللا بعباِدِه، وتيســِري األمِر عليِهْم، َحَتى ال ُيَؤخَّروا الصـــالَة َعن 

َوْقِتها لسبٍب من األسباِب كاملرِض وغِريه، َقال اهللاـ  تعاىلـ  : 

( 7 . املائدة )

( 184 . البقرة )
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ُموِجَباُت التيمُِّم أو أسَباُبُه :

1. َفْقُد املاِء الكايف للوضوِء أو الُغسِل .

2. َفقُد الُقدرِة على اســِتعماِل املاِء كُوجوِد مرٍض يزيُدُه اســتعماُل املاِء أو ُيؤخُِّر 

الُبْرَء ( الشِّفاَء ) .

3. الُبعُد عْن مكاِن املاِء ِمبقداِر ميٍل َشرعيٍّ َفأكَثَر. ( أي حنو 1680 متر� ) .

4. وجوُد حائٍل مينُع الوصوَل إىل مصـــــاِدِر املاِء كحيواٍن مفترٍس أو َسدٍّ َمِنيٍع أو 

َنحِوِه .

5. الواِجُد للماِء، ومل َيجْد َمن ُيَناوُله ِإياُه، أو مل َيجْد آلًة ِمن َحْبٍل أو َدلٍو .

6. اَخلوُف ِمن ُخروِج الَوقِت، واَخلوُف على َضَياٍع َماٍل له باٌل .

فرائُض التيمُِّم :

فرائُضه َخمٌس وهي :

1. النيُة ، وهي قصُد َرْفِع اَحلَدِث، أو استباَحِة الصالِة .

2. الصعيُد الطاهُر، وهو كلُّ ما َصَعَد على َوْجِه األرِض كالرَّْمِل واحلجارِة مثًال .

3. الضربُة األوىل بأن َيَضَع الكفَِّني على الصَِّعيد الطاهِر .

4. تعميُم الوجِه واليديِن إىل الكوعِني باَملْسِح .

5. اُملَواالُة بني أجزاِئِه وبني ما ُفِعَل لُه من صالٍة وحنِوَها .

ُسَنُن التيمُِّم :

ترتيُب الفرائِض بأْن َيْمَسَح اليديِن بعَد الَوْجِه، وجتديُد ضربِة اليدين، واملســــُح 

إىل املرفقني، وَنقُل ما َيعَلُق بالَيَديِن ِمَن الُغباِر إىل الَوْجِه والَيَديِن ِعنَد املسِح .

ما يِصحُّ به التيمُُّم :

يِصحُّ التيمُُّم علــى التـــراِب والـــرمِل، واَجلصَّ ( الطِِّني ) الذي مل ُيْطَبْخ، واَحلَجِر 

الطبيعيَّ، والطُّوِب النَّْيِء وكلِّ ما َصَعد على األرِض من أنواِعها .
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ما ُيسَتباُح بالتَّيمُِّم :

ُيسـَتباُح بالتيمُِّم ما ُيســتباُح بالطَّهارِة باملاٍء ُغســًال َوُوضوًءا، ولكْن ال ُتؤدَّى به إال 

َصالٌة واحدٌة مكـــــتوبٌة، وال َيِصحُّ ِفعُلُه قـــــبَل ُدخوِل الَوقِت بْيَنما َيِصحُّ ذلك يف 

الُوضوِء  َوُيْشَترُط ِفيِه َأْن َيُكوَن ُمتَِّصًال ِبالصََّالِة ُدوَن َفاِصٍل.

َنواٍقُض التيمِم :

َينَتِقُض التيمُُّم مبا ينَتِقُض به الوضوُء والُغســُل، وَينَتِقُض كذلك ِبُطوُل الَفصـــِل 

بيَنُه وبَني الصَّالِة، وِبُوجوِد املاِء قبَل الدخوِل يف الصالِة مَع الُقْدرِة على اسِتعماِلِه، 

وبَتَذكُِّر املاِء يف َأثناِء الصالِة ِلَمْن َنِسَيُه .

إَلى َمْعُلوَماِتَك :أِضْف 

َزْوَجاُت الّرسوِل J حسب َترتيِب َزواِجِه ِبِهّن : 

َخدَجيُة بنُت ُخَوْيِلد ، َسْودُة بنُت َزْمَعة ، عائشُة بنُت أيب َبكر ، حفَصُة 

بنُت ُعمَر بِن اخلّطاب ، َزينُب بنِت ُخزمية ، أمُّ َسَلمة ِهنُد بنُت َأيب 

ُأّمية ، زينُب بنُت َجَحش ، ُجَوْيِرّية بنُت احلارث ، أمُّ َحبيبة َرْمَلة بنُت 

َأِبي ُسْفَياَن ، َصِفّية بنُت ُحَيي ، َمْيُموَنة بنُت اَحلاِرِث .
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1. عرِِّف التيمََّم لغًة َوَشْرًعا. وما دليُل مشروعيَِّتِه ؟

2. للتيمِم أسباٌب اْذُكْرها مفصَلًة .

3. َتخيَِّر اإلجابَة الصحيحَة ممَّا يأيت :

 أ.  تيمََّم بعـد أن َوجـَـَد حـــائًال مينــٌعُه من الُوصوِل إىل َمصـــــــادِر املاِء 

فالتيمُُّم ( جائٌزـ  مندوٌبـ  باطٌل ) .

 ب. َتعميُم الَوجِه والَيديِن إىل الكوعني باملســــِح ِمن ( ُسَنِن التيمُِّمـ  فرائِض 

التيمُِّمـ  نواقِض التيمُِّم ) .

 ج.  التيمُُّم ال يِصحُّ فعُلُه ( بعد دخوِل الوقِتـ  قبل دخوِل الوقِت ) .

4. ما هي ُسّنُن التيمُِّم ؟ وما نواِقُضه ؟

5. ُيستباُح بالتيمُُّم ما ُيستباُح باملاِء. وضَّْح ذلك .

6. اإلسالُم ديُن يسٍر، فما مظاهُر هذا الُيسِر يف التيمُِّم ؟

اَألْسئَلُة التقومييُة :

إَلى َمْعُلوَماِتَك :أِضْف 

ُيلّقب نيب اهللا إبراهيم خليل اهللا ، وموسى كليم اهللا ، وشعيب خطيب 

األنبياء ، ويونس ذو النون ، وإمساعيل أبوالعرب ، وحممد سّيد 

األولني واآلخرين ـ عليهم الصالة والسالم ـ .
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ِمن ُدُروِس السَِّريِة

J زوجاُتُه
J كان َيمَتاُز َعْن أمَِّتِه ِبِحلِّ التـــــــــــزوُِّج بأكثَر ِمن َأربِع َزوجاٍت  معلوٌم أنَّ النيبَّ 

ألغَراٍض ُمتعدَِّدِة، َفَكاَن عدُد َمْن َعَقَد َعلِيهنَّ ثالَث عشرَة امرأًة .

ِمْنُهنَّ تسـٌع ماَت َعْنُهنَّ، واثنتاِن ُتُوفَِّيَتا يف حياِتِه، اُألوَلى خدجيُة بنُت ُخويلٍد، اليت 

مل َيتزوْج َعَليها حتَّى ُتوفَِّيْت، والثانيُة أمُّ املســـاكِيِن زينُب بنُت ُخَزميَة، واثنتاِن مل 

َيْدُخْل ِبِهَما .

وإَلْيُكم أمساَءُهنَّ بشيٍء من التفصيِل :

1. خدجيُة بنُت خويلٍد .

2. َسْوَدُة بنُت َزْمَعة تزّوَجها رسوُل اِهللا J يف َشوَّاٍل سنَة عشـــٍر من النبوَِّة ، بعد 

وفـاِة خدجيَة بأيـاٍم وكانْت َقْبلُه عـند ابِن عـــمِّ هلا يقاُل له ( الســـكراُن بُن 

عمرٍو ) فماَت َعْنها .

3. عائشُة بنُت أيب َبْكٍر الصدِّيق، تزوََّجها يف شواَل سنَة إحَدى عشرَة من النبوِة، 

أي بعد زواِجِه بسودَة بسـنة وكانت ِبْكًرا ومل يتزوَّج ِبْكًرا غَريها، وكانْت أحبَّ 

اخللِق إليِه. كما كانت أفَقَه نساِء األمِة، وأَعلَمُهنَّ على اإلطالِق .

4. حفصــــُة بنُت ُعمَر بِن اخلطاِب تزوَّجَها رسوُل اِهللا J  يف الســــنِة الثالثِة 

للهجرِة .

5. زينُب بنُت ُخَزميَة، وهي ِمن َبِنى ِهالِل بِن عامٍر بِن َصْعَصعَة، تزوََّجها الرسـوُل 

J  يف السنِة الرابعِة للهجرِة ، وماَتْت بعد الزواِج ِبَشهَرين أو ثالثِة أشهٍر .
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J يف الســـنِة الرابعِة للهجرِة  6. أمُّ َسَلمَة هنُد بنُت أيب أميََّة، تزوََّجها الرسوُل 

بعد وفاِة زوِجَها أيب َسَلَمَة .

J وكاَنت زوجَة زيٍد بن  7. زينُب بنُت َجْحٍش بُن رباٍب، وهي بنُت عمِّ الرســــوِل 

حارثَة فطلََّقها زيٌد، فأنزَل اُهللاـ  تعاىلـ  خياطُب الرســــــوَل الكرَمي بقوِلِهـ  

: تعاىلـ 

 حيث تزوََّجها الرسوُل J يف شهِر ذي الَقْعدِة سنَة مخٍس من اهلجرِة .

8. ُجَوْيِريَُّة بنُت احلاِرِث، وَكاَنْت يف َسيب َبِنـي اُملْصَطَلِق يف َسهِم ثاِبِت بِن قيِس بِن 

مشاٍسـ  فَكاَتَبها، فَقَضى رســــوُل اِهللا J كتابَتَها، وتزوََّجها يف َشعباَن للَسَنِة 

السَّاِدسِة للهجرِة .

9. أمُّ َحبيبَة َرملُة بنُت أيب ســفياَن، كانت زوجَة ُعبيِد اِهللا بِن َجحٍش، وهاَجَرت 

َمَعه إىل احلبشـــــــــِة، فارتدَّ عن ديِنِه، وماَت هناك، وَثَبَتْت هي على ِدِينها، 

وتزوَجها الرسوُل J  يف السنِة السابعِة للهجرِة .

 J 10. َصفيُة بنُت ُحَيّي بِن أْخَطِب، كانت من َسْبي خيَرب، فاصــَطَفاها الرســـوُل

لنفِسِه ، فأعَتَقها وتزوََّجها بعَد فتِح َخْيَرب سنَة سبٍع للهجرة .

11. ميمونُة بنُت احلارِث، تزوََّجها يف شهِر ذي الَقْعَدِة من السـنِة السـابعِة للهجرِة، 

يف ُعْمرِة القضاِء .

وأما السََّراِري فاملعروُف أنَّه َتَسرَّى باثَنَتِني مها :

1. ماريُة الِقبِطيَُّة اليت أهداها له املَقْوِقُس، وهي أمُّ ابِنِه إبراهيَم .

2. رحيانُة بنُت زيٍد الُقَرظيُة، كانت من ســـــبايا قريظَة، اصـــــطفاها لَنْفِسِه، 

وأَعَتَقها وتزوََّجها .

( 37. األحزاب )
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: J اِحلْكَمُة ِمن َتَعدُِّد َزْوَجاتِ الرَُّسوِل

ـ اّتجه الرسوُل J إىل ُمصـاهرِة أيب بكٍر وعمَر بزَواِجِه بعائشــَة وحفصــَة، 

وكذلك تـزويُج ابنِته لعلّي ابن أيب طالٍب، وتــزوُجيُه ابنِتِه رقيَة مث أمِّ ُكلثوٍم 

بعثماَن بِن عفَّاَن، ُيشــُري إىل توثيِق الصـــالِت بالرجاِل األربعِة الذين ُعرَف 

بالُؤُهم وِفَداُؤهم لإلسالِم .

ـ كما كان ِمن َتقاليِد العرِب االحتراُم للمصــاهرُة، فقد كاَن الصِّهُر عنَدهم َباًبا 

من أبواِب التقرُِّب بَني الُبطوِن املختلفِة، وكانوا َيَرون حماربَة األصـــهار َعاًرا 

عليهم .

 فأراَد رســـوُل اِهللا أن َيْكِسَر صــــورَة عداِء القبائِل لإلســــالِم وُيْطِفَئ ٍحدَة 

بغضاِئها، فكانْت أمُّ سَلَمَة َمن بىن خمزوٍم وهو حّي أيب جهٍل وخالٍد بن الوليِد، 

فلمَّا تزوََّجها الرســـــــوُل J أْسَلَم خالٌد بُن الوليِد َطاِئًعا َراِغًبا، وكذلك أبو 

ســفيان مل ُيواِجِه الرســـوَل J َبْعَد زواِجِه بابَنِتِه أمِّ حبيبَة كما ال نرى من 

قبيليت بىن املصــطِلق وبين النَِّضري أيَّ استفزاٍز بعد زواِج الرسوِل الكرِمي من 

جويريَة وصفيَة .

ـ كما أن نســاَء النيبِّ شاَرْكَن يف تثقيِف املســـلماِت باملبادِئ اإلسالميِة السَّمَحِة 

ولنشِر مبادِئ اإلسالِم بَني النساِء املسلماِت .

: Jأوالُدُه 

ُرِزَق الـنيبُّ J ِمن زوجِتِه خدجيَة بأربِع بـناٍت، وابـنِني اثـنـني. وكان أكُرب أوالِده 

) ، ولكنَّه ُتُوفَِّي ِطفًال يف  بأيب القاســم َجِميًعا القاسـَم، َوِبِه ُكنَِّي الرسـوُل الكرُمي ( 

الثانيِة من ُعُمِرِه .

وكانت ُكْبَرى بناِتِه زينُب اليت َتـــزوجَّْت من أيب العاص بِن الرَّبيِع بِن َعبِد َشمٍس، 

َتليَها ُرقيُة اليت تزوجَّها عثماُن بُن عفاَن، وتوفيِّْت يوَم َنَصَر اُهللا املســـلمني يف بدٍر، 

وكانت ابنُتُه الثالثُة أمُّ ُكلثوم اليت تـــــزوجَّها عْثماُن بُن عفان بعد وفاِة رقيَة، أما 
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ُصْغرى بناِتِه فكانت فاطمُة الزهراُء اليت تزوجت َعِلًيا بَن أيب طالٍب، وصــارت ُأًما 

لَسيَِّدْي شباِب اجلنِة : احلسَن واحلسني .

وقد احَتَسَب الرســــوُل الكرُمي وهو على قيِد احلياِة مجيَع أوالِدِه ِمن خدجيَة، ما 

عدا فاطمَة اليت مل تِعْش بعَده غَري ِستَِّة أشهٍر، وقد ُرِزَق الرسـوُل الكرُمي J ِبَوَلٍد 

َواحٍد من ( ماِرَيَة ) وهو إبراهيُم، الذي ُتُوفَِّي وهو طفٌل دون السَّنتِني .

إَلى َمعلوَماِتك :أِضْف 

ُأرسل نيب اهللا شعيب إىل َمدَين ، وصاحل إىل مثود ، وهود إىل عاد ، 

ويونس إىل نينوى ، ولوط إىل سدوم ، وموسى وعيسى إىل بين 

إسرائيل ، وحممد للناس كاّفة ـ عليهم الصالة والسالم ـ .



92

1. رتِِّب األمساَء اآلتيَة َحْسَب األسَبق َزَمًنا :

:  Jِمن َزوجاِت الرَّسوِل 

 ( صفية بنت ُحَييِّـ  َزينُب ِبنُت َجْحٍشـ  َحْفصُة ِبنُت ُعَمَرـ  ُأمُّ َسَلمَة ) .

 إماُؤُه : 

 ( َرْيحانُة ِبنُت َزيٍدـ  ماريَُّة الِقْبِطيَّة ) .

 أْوالُده :

 ( إبراهيُمـ  زينُبـ  أم ُكلُثومـ  َفاِطمُة ) .

2. َمن ِمن أوالِدِه J َبِقَي ًحًيا َبعَد َوَفـاِته ؟ وَمن ِمــــــــنهم ْمل َتِلـْدُه َله السَّـيِّدُة 

َخدجيُة ؟

. J 3. اذُكر أمساَء أزواِج بَناِت َرسوِل اِهللا

4. ِلماذا َتزوَّج J ِبهذا الَعَدِد ِمن النِّسـاِء ؟ وَمن ِمنُهَن َتزوََّجها ِبْكًرا ؟ وَعالَم َيُدلُّ 

ّهذا ؟

اَألْسئَلُة التقومييُة :

إَلى َمعلوَماِتك :أِضْف 

قال J : " كلمتـان ثقـيلتان يف اِملـيَزاِن َحبيـَبَتاِن ِإىل 

الرَّْحَـمِن : ُسبحاَن اِهللا َوِبَحْمِدِه ُسْبَحاَن اِهللا الَعِظيِم " .
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