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 الفهرس

 

 علوم القرآن

 وسلم هدى عليه على رسوله محمد صلى هللا كافة انزلهورسالته الى الناس  تعالى،القران كالم هللا 

وتبيانا لكل شيء وشفاء لما في  النور، موعظةرج الناس من الظلمات الى يخل للمؤمنين،مة ورح

 الصدور.

وخير االنظمة التي تكفل سعادة االنسان في  ،واقوم المناهج المبادئ ألسمىالقران كتاب جامع 

 ،فات الكمالن ما هلل سبحانه من صويبي ،ويشرح للناس العقيدة الحقة ،ينتظم جوانب الحياة ،الدارين

 .ت الجاللعوون

 يضع لكل ،تنزيل الحكيم الحميد ألنهشتى مرافق الحياة  االنسانية، فيالقران يعالج المشكالت 

 .دين الخلود ألنهخطاها، مشكلة بلسمها الشافي في اسس عامة تترسم االنسانية 

 اسماؤه وصفاته:

 ،تاب العزيزهذا الك ند اسماءصيرة عوقفة قبد ان نقف  القران، القبل ان نمضي في دراستنا لعلوم 

 :تعالى لقا "القرآنهو " وأشهرها كثيرة، اولها بأسماءفقد سماه هللا تعالى 

 )هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذي يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا(

 و))الكتاب((:

 2 أسماؤه وصفاته - الكريمف القرآن يرتع

 4 الوحي - نزول القرآن الكريم   كيفية .6

 6 مالقرآن الكريجمع    جمع .7

 9 من القران سور

 19 امتحان تقييم
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 م افال تعقلون*(اليكم كتابا فيه ذكرك أنزلنا)لقد 

 ((:فرقانو))ال

 الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا( أنزلنا)لقد 

 ))موعظة(( ))رحمة(( ))هدى(( ))شفاء(( ))فهو برهان ونور(( و))الذكر(( ))التنزيل((

 ))مجيد(( ))مبارك((

 ))بشير ونذير((

 المعنى االصطالحي:

 عليه مد صلى هللاالنبي مح ل علىالمنز المعجز هللا مبانه: "كالعلماء الشريعة يعرفون القرآن 

 المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتالوته". )بواسطة جبريل عليه السالم( وسلم

 هذا التعريف جامع مانع يتسم بالدقة والشمول يقتضينا ان نقف مع الخصائص التالية:

 انه كالم هللا: .1

سلم عن طريق  عليه وول صلى هللاالرس ل علىعز وجل نزن القرآن بلفظه ومعناه كالم هللا ا

 سنة. 23الوحي وقد نزل القرآن منجما أي مفرقا حسب الحوادث في مدى 

 انه المعجز: .2

لقرآن كتاب هداية واعجاز فهو معجزة خالدة باقية على مر االيام تخاطب العقل والروح فضال ا

 آيته. آية من ت في كلال تفاويع نظمه بعن بالغته وفصاحته ورعة بيانه واتساق حروفه وبد

 ان القرآن هو المتعبد بتالوته: .3

 ال تصح الصالة اال بقراءة شيء من القرآن قال تعالى:ف

 ))فاقرءوا ما تيسر من القرآن علم((

ونجد في اآليات حضا للمؤمنين على ان يعيشوا في رحاب القرآن وان يعكفوا على تالوته وتدبر 

 نجاته.سبيل بهم   وتسلكبهم الى هللاعبادة تقر أفضلمعانيه فتلك 
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 كيفية نزول القرآن الكريم

القرآن الكريم نعمة السماء إلى األرض، وحلقة الوصل بين العباد وخالقهم، نزل به الروح 

األمين، على قلب رسوله الكريم بالحق ليكون للعالمين نذيراً، وهادياً ونصيراً، قال تعالى: }يا 

 (.174النساء: { )نورا مبينا مأنزلنا إليكو مربك جاءكم برهان منأيها الناس قد 

وكيفية نزول القرآن على خير خلق هللا محمد صلى هللا عليه وسلم من األمور التي تستوقف 

المؤمن وتلح عليه بالسؤال، كيف نزل القرآن الكريم، وما هي المراحل التي استغرقها نزوله، 

ل على فترات متباعدة. نز عليه وسلم أم رسول هللا صلى هللاوهل نزل جملة واحدة، على قلب 

 في هذا المقال نحاول أن نتلمس اإلجابة عما أثرناه من أسئلة، فنقول:

الذي عليه أهل العلم أن القرآن الكريم نزل من عند هللا سبحانه وتعالى على قلب رسوله على 

لى نزوله جملة ار قريش يتشوفون إفترات متقطعة، ولم ينزل عليه جملة واحدة. وقد كان كف

ل عليه القرآن جملة واحدةحوا { دة، كما أخبر عنهم هللا تعالى، فقال: }وقال الذين كفروا لوال نز ِّ

أراد أن ينـزل  -وهو أعلم بما هو أوفق لرسالته وأصلح لعباده-( إال أن هللا سبحانه 32الفرقان:)

َكم متعددة، منها ما  }كذلك لنثبت به  ية نفسها، فقال:ذكره سبحانه في اآلالقرآن مفرقاً؛ وذلك لحِّ

(، فتثبيت قلب النبي صلى هللا عليه وسلم كان حكمة بالغة 32الفرقان:{ )فؤادك ورتلناه ترتيالً 

َكم الذي نزل ألجلها القرآن مفرقاً.  من الحِّ

فة لآلية السابقة إضا -ومن اآليات التي تبين أن القرآن نزل على نبينا صلى هللا عليه وسلم مفرقاً 

( وفي 106اإلسراء:{ )رآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيالقوله تعالى: }وق -

هذه اآلية حكمة أخرى من نزول القرآن مفرقاً، وهي نزوله على تمهل؛ ليكون ذلك أدعى إلى 

 فهم من يسمعه ويستمع إليه.

الذي  حعليه وسلم فالصحي سول هللا صلى هللاأما عن القدر الذي كان ينزل من القرآن على ر

دلت عليه األحاديث أنه كان ينزل على حسب الحاجة أو الواقعة، فقد كان ينـزل عليه خمس 

آيات أو عشر أو أكثر من ذلك أو أقل، وربما نزل عليه آية واحدة أو بعض آية. وقد صح في 

له تعالى: }إن هي عشر آيات من قوالحديث المتفق عليه نزول آيات قصة اإلفك جملة واحدة، و

{ إلى قوله تعالى: }ولوال فضل هللا عليكم ورحمة وأن هللا رؤوف رحيم{ جاؤوا باإلفك نيالذ

 (.20-11النور:)

 وصح في الحديث نزول بعض آية عليه صلى هللا عليه وسلم، كما ثبت في "الصحيح" من حديث

ستوي القاعدون من قوله تعالى: }ال يرضي هللا عنه أنه قال: لما نزل  البراء بن عازب
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فشكا  ابن أم كلثوم ( دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زيداً فكبتها، فجاء95النساء:{ )منينمؤال

 .البخاري ( رواه95النساء:{ )ضرارته، فأنزل هللا: }غير أولي الضرر

 يفيات نزول الوحيك

ر ت، نذكذلك عدة كيفياذكر العلماء للم فقد عليه وسأما عن كيفيات نزول الوحي عليه صلى هللا 

 ما يلي: منها

 عن لبخاري أن يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس وهو أشد ما يكون عليه، كما ثبت عند ا -

رضي هللا عنه سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  الحارث بن هشام رضي هللا عنها أن عائشة

أشده وهو  ل صلصلة الجرس،يانا يأتيني مثال: )أحوحي، فقفقال: يا رسول هللا كيف يأتيك ال

رضي هللا عنها: ولقد رأيته ينزل عليه  عائشة ، قالت(علي، فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال

الوحي في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقاً. و"الصلصلة" كل صوت له 

 ي.طنين، وقوله "فيفصم" أي يُقلع وينجل

البخاري، وقد  كما في الحديث السابق عند ،رجل يلقي إليه كالم هللاد يأتيه الوحي بصورة قو -

سئل صلى هللا عليه وسلم عن كيفية الوحي، فقال: )وأحيانا يتمثل لي الملك رجالً، فيكلمني، 

كما في فإن الَملَك قد تمثل رجالً في صور كثيرة، ولم ينفلت منه ما أتاه به، ( فأعي ما يقول

ك من الصور، وكلها ابي، وغير ذلوفي صورة أعر الكلبيية ُدح ئه في صورةقصة مجي

 ثابتة في الصحيح.

 وقد يأتيه الوحي بطريق كالم هللا في اليقظة، كما في حديث اإلسراء الطويل، الذي رواه -

في "صحيحه" وفيه: )فلما جاوزُت نادى مناٍد: أمضيُت فريضتي وخففُت عن  البخاري

 (.عبادي

مان به، أن جبريل عليه السالم نزل اإليده ولسياق، الذي يجب اعتقاواألمر المهم في هذا ا

بألفاظ القرآن المعجزة من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس، وأن تلك األلفاظ هي 

برنا كالم هللا سبحانه، ال مدخل لجبريل وال لنبينا في إنشائها وال في ترتيبها، بل هي كما أخ

لت من حكمت آياته ثله: }كتاب أُ عنها بقو هللا (، فاأللفاظ 1هود:{ )لدن حكيم خبيرم فُص ِّ

القرآنية المقروءة والمكتوبة هي من عند هللا سبحانه، ليس لجبريل فيها سوى نقلها لرسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم، وليس للرسول فيها سوى وعيها وحفظها وتبليغها ثم بيانها والعمل 

على قلبك لتكون من  *األميننزل به الروح * ب العالمينإنه لتنزيل رتعالى: }وبها، قال 

( فالمتكلم هو هللا، والناقل هو جبريل، والمتلقي هو رسول 194-192 الشعراء:{ )المنذرين
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رب العالمين، ومن اعتقد غير ذلك، فقد ضل سواء السبيل، نسأله تعالى العصمة والثبات 

 يم.ن ورسوله الكرابه المبيعتصام بكتعلى الحق واال

 مع القرآنج

تطلق تارة ويراد منها حفظه واستظهاره في الصدور، وتطلق تارة أخرى مع القرآن فإن كلمة ج

ويراد منها كتابته كله حروفاً وكلمات وآيات وسوراً، هذا جمع في الصحائف والسطور وذاك 

 األول ثالث مرات، في الصدر تابته حدثجمع في القلوب والصدور، ثم إن جمعه بمعنى ك

 أبي بكر، والثالثة على عهد ه وسلم، والثانية في خالفةهللا علينبي صلى األولى في عهد ال

وفي المرة األخيرة وحدها نسخت المصاحف وأرسلت إلى اآلفاق.. وكان صلى هللا عليه  عثمان،

سلمين في كل ما عصره، ومرجع الموسلم جامع القرآن في قلبه الشريف وسيد الحفاظ في 

الناس على مكث، وكان يحيي به الليل كان يقرؤه على علوم القرآن، ومر القرآن ويعنيهم من أ

ويتلوه في الصلوات، وكان جبريل يدارسه إياه يعارضه في رمضان وعارضه إياه في العام 

 األخير )الذي توفي فيه( مرتين.

ي يتنافسون ف من عنايتهم،في المحل األول كان كتاب هللا  وأما الصحابة رضوان هللا عليهم فقد

كان حفاظ القرآن في حياة الرسول جما غفيراً منهم األربعة ظه... ومن هنا استظهاره وحف

 ... أبي حذيفة وأبو هريرة وابن عمر مولى وطلحة وسعد وابن مسعود وحذيفة وسالم الخلفاء

إلى أول األمر  ابه كانت منصرفةعليه وسلم وأصح وأما جمعه كتابة فإن همة الرسول صلى هللا

ه لضرورة أنه نبي أمي بعثه هللا في األميين، أضف بحفظه واستظهاررآن في القلوب جمع الق

إلى ذلك أن أدوات الكتابة لم تكن ميسورة لديهم في ذلك العهد، ومن هنا كان التعويل على الحفظ 

جعل صفحات لعرب أيامئذ من طور، على عادة افي الصدور يفوق التعويل على الحفظ بين الس

ومفاخرهم وأيامهم... ولكن القرآن حظي بأوفى ارهم وأنسابهم هم دواوين ألشعدورهم وقلوبص

نصيب من عناية النبي وأصحابه فلم تصرفهم عنايتهم بحفظه واستظهاره عن عنايتهم بكتابته 

ليه اتخذ صلى هللا عفي عصرهم، فقد  ونقشه، ولكن بمقدار ما سمحت به وسائل الكتابة وأدواتها

بكتابته مبالغة في تسجيله وتقييده، وزيادة  ن القرآن أمرهمكلما نزل شيء ماباً للوحي وسلم كت

في التوثق والضبط واالحتياط في كتاب هللا تعالى حتى تُظاهر الكتابة الحفظ ويعاضد النقش 

وكان يدلهم ... وعلي بكر وعمر وعثمانأبو  اللفظ، وكان هؤالء الكتاب من خيرة الصحابة فيهم
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ى ما تيسر من قطع األديم والقماش واللخاف... تبونه علرته، فيكضوع المكتوب من سوعلى مو

 ثم يوضع المكتوب في بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

وهكذا انقضى العهد النبوي السعيد والقرآن مجموع على هذا النمط، مرتب اآليات حسب إرشاد 

يه السالم، فقد ورد لع جبريل جاء بهمر من هللا الترتيب بأ ه وسلم وكان هذابي صلى هللا عليالن

عليه السالم كان يقول: ضعوا كذا في موضع كذا... أما الصحابة رضوان هللا تعالى  جبريل أن

عليهم فقد كان منهم من يكتبون القرآن ولكن فيما تيسر لهم من قرطاس أو كتف أو عظام أو 

السور يلتزموا توالي عليه وسلم ولم  صلى هللا عن رسول هللاذي يبلغ الواحد ذلك بالمقدار النحو 

وترتيبها وذلك ألن أحدهم كان إذا حفظ سورة أنزلت على رسول هللا أو كتبها ثم خرج في 

سرية.. مثالً فنزلت في وقت غيابه سورة فإنه كان إذا رجع يأخذ في حفظ ما ينزل بعد رجوعه 

له فيقع فيما  لى حسب ما يسهله ويتتبعه عغيابه فيجمعكان قد فاته في ه ثم يستدرك ما وكتابت

يكتبه تقديم وتأخير بسبب ذلك، وقد كان من الصحابة من يعتمد على حفظه فال يكتب جرياً على 

 عادة العرب، فلم يلتزموا توالي السور وترتيبها.

ظتهم في راء الصحابة وحفتشهاد كثير من قأبي بكر، فكان سببه اس في عهد أما الجمع الثاني

 أبي بكر على عمر بعضهم إلى خمسمائة، فاقترحلسبعين وأنهاه هي عددهم إلى اب الردة ينتحرو

أول األمر خشية  أبو بكر أن يجمع القرآن خشية الضياع بموت الحفاظ وقتل القراء.. فتردد

فقبلها  دره للفكرةشرح هللا ص عمر الوقوع في مهاوي الخروج واالبتداع... وبعد المحاورة مع

رضي هللا  زيد بن ثابت يرة رجاالت الصحابة هوجالً من ختحقيقها رر هللا أن يندب لورأى بنو

عنه ألنه اجتمع فيه من المواهب ذات األثر في جمع القرآن ما لم يجتمع في غيره من الرجال إذ 

لقرآن في ختام لعرضة األخيرة لكان من حفاظ القرآن ومن كتاب الوحي لرسول هللا وشهد ا

عظم أمانته وكمال خلقه واستقامة له وشدة ورعه ووفاً بخصوبة عقفوق ذلك معرياته، وكان ح

في تنفيذ هذه المهمة العظيمة بإشراف كبار الصحابة ومعاونتهم حتى أتمها  زيد دينه، فشرع

ن طريقة لقرآفي ا زيد انتهج على أكمل وجه، ويأبى هللا إال أن يتم نوره ولو كره الكفرون.. وقد

لحياطة كتاب هللا بما يليق به من تثبت بالغ ضمان فيها  أبو بكر وعمر عها لهدقيقة محكمة وض

وحذر دقيق وتحريات شاملة فلم يكتف بما حفظ في قلبه وال بما كتب بيده وال بما سمع بأذنه 

ما كتب  ين اثنين أحدهمافجعل يتتبع ويستقصي آخذاً على نفسه أن يعتمد في جمعه على مصدر

ً وته، والثاني ولم تنسخ تالرسول هللا  بين يدي في صدور الرجال، فكانت هذه  ما كان محفوظا

حفصة بنت عمر، حتى طلبها  حياته ثم عند عمر حتى توفاه هللا ثم عند أبي بكر الصحف عند

  استنساخ مصاحف األمصار.رضي هللا عنه حيث اعتمد عليها في  عثمان منها خليفة المسلمين



8 
 

.. وكان تفرق المسلمين في األمصار.كان سببه اتساع الفتوحات و عثمان في عهد جمع الثالث:لا

أهل كل إقليم من أقاليم اإلسالم يأخذون بقراءة من اشتهر بينهم من الصحابة، فكان بينهم 

اع في قراءة القرآن، اختالف في حروف األداء ووجوه القراءة بطريقة فتحت باب الشقاق والنز

 فاً...من األمصار أشد اختالتختلفون فمن نأى عني عندي أنتم  فخطب فقال: عثمان ذلكفبلغ 

بثاقب رأيه وصادق نظره أن يتدارك الخرق قبل أن  عثمان ولهذه األسباب واألحداث رأى

ساخ يتسع... فجمع أعالم الصحابة وذوي البصر منهم واستشارهم فأجمعوا أمرهم على استن

وا سواه، ق كل ما عداها وأال يعتمدارألمصار وأن يؤمر الناس بإحمصاحف يرسل منها إلى ا

زيد بن  في تنفيذ هذا القرار فكون لجنة من خيرة الصحابة وثقات الحفاظ وهم عثمان وشرع

وعهد إليهم  ثابت وعبد هللا بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام

عندها  بالصحف التيفبعثت إليه  حفصة بنت عمر ناحف، وأرسل إلى أم المؤمنيبنسخ المص

رضي هللا عنه، وعهد إليهم أال يكتبوا  أبي بكر قرآن فيها على عهدحف التي جمع الوهي الص

في هذه المصاحف إال ما تحققوا أنه قرآن وعلموا أنه قد استقر في العرضة األخيرة وما أيقنوا 

 عثمان ة ألنددسخ... وقد كتبوا مصاحف متعهللا عليه وسلم مما لم ين صحته عن النبي صلى

ا وقع اإلجماع عليه إلى أقطار بالد المسلمين وهي األخرى متعددة قصد إرسال م رضي هللا عنه

وكتبوها متفاوتة في إثبات وحذف وبدل وغيرها ألنه رضي هللا عنه قصد اشتمالها على 

 رآن.األحرف السبعة التي نزل بها الق

كلمات يقرأ رسمها أيضاً، فكانت بعض الحتمال ذا االقط والشكل تحقيقاً لهوجعلوها خالية من الن

كثر من وجه عند تجردها من النقط والشكل، والذي دعا الصحابة إلى انتهاج هذه الخطة في بأ

وفه رسم المصاحف وكتابتها أنهم تلقوا القرآن عن رسول هللا بجميع وجوه قراءاته وبكافة حر

حتى ال يقال  ة بالقرآن على وجوهه كلهاطاهذه الطريقة أدنى إلى اإلحالتي نزل عليها فكانت 

شيئاً من قراءاته أو منعوا أحداً من القراءة بأي حرف شاء على حين أنها كلها  إنهم أسقطوا

 منقولة نقالً متواتراً عن النبي صلى هللا عليه وسلم.

خط  حفظ القلوب والصدور ال علىعتماد في نقل القرآن على ثم إن اال ابن الجزري: قال المحقق

 المصاحف والكتب.

م عثمان نسخ المصاحف بالصورة المذكورة رد الصحف إلى حفصة وأمر بما سواه أن أتوبعد  

من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق.. وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا 

 ىفي كتاب هللا من ناحية أخريحمل المسلمين على الجادة وذلك ليقطع عرق النزاع من ناحية ول
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انتهى ملخصاً  لمزايا ما لم يتوافر في غيرها.احف التي توافر فيها من افال يأخذوا إال بتلك المص

 من مناهل العرفان.

لما جمع من القرآن  عثمان وبهذا نرجو أن تكون صورة جمع القرآن الكريم وكتابته وسبب حرق

حت لديك، وأما رضي هللا عنه قد اتض مسعود عبد هللا بن ة فردية كمصحفأو كتب بطريق

فهذا لم  حفصة ثم عمر وبقي عند أبو بكر قصد به المصحف الذي جمعهلعلك تحفصة فمصحف 

 .رد عثمان الصحف إلى حفصة يحرق كما جاء في صحيح البخاري وغيره قال:

كتاب هللا نطلع عليها، ولكننا نطمئنك أن وأما المخطوطات التي وجدت في جامع صنعاء فلم  

ْن  .. :لىتعاور وفي السطور، قال لصدتعالى محفوظ في ا ن بَْينِّ يََدْيهِّ َواَل مِّ ُل مِّ اَل يَأْتِّيهِّ اْلبَاطِّ

يدٍ  يٍم َحمِّ ْن َحكِّ يٌل م ِّ {(، وال تلتفت إلى ما يروج له األعداء قديماً وحديثاً 42فصلت:} َخْلفِّهِّ تَنزِّ

يُدوَن لِّيُْطفِّ  هللا عنهم:فهؤالء قال  ْم وَ  بِّأَْفوَ ُؤوا نُوَر ّللَاِّ يُرِّ هِّ هِّ َولَوْ  ّللَاُ ُمتِّم  اهِّ هَ اْلَكافُِّرونَ  نُورِّ  َكرِّ

 {(.8الصف:}

وإذا كان لديك اهتمام أكثر بهذا الموضوع فبإمكانك أن ترجع إلى كتاب مناهل العرفان في  

 .للزرقاني علوم القرآن

 ( من سورة االنعام.153-151اآليات ) -

 من سورة الفرقان. (77-36) اآليات -

 من سورة المؤمنون.( 11-1) اآليات -

 ( من سورة النور.31-27اآليات ) -

 ورة األنعامس

 (151-153االيات : ) 

ُكوا بِّهِّ َشْيئًا     قُْل تَعَالَْوا أَتُْل َما َحَرَم َرب ُكْم َعلَْيُكمْ  ْن  انًا   إِّْحسَ َوبِّاْلَوالَِّدْينِّ   أاََل تُْشرِّ َواَل تَْقتُلُوا أَْواَلَدُكم م ِّ

ْنَها َوَما بََطَن   َواَل تَْقتُلُوا النَْفَس الَتِّي إِّْماَلٍق   نَْحُن نَرْ  َش َما َظَهَر مِّ ُزقُُكْم َوإِّيَاُهْم   َواَل تَْقَربُوا اْلفََواحِّ

لِّ َحرَ  ِّ ۚ َذَٰ َي أَْحَسُن ْعقِّلُونَ ُكْم تَ ُكْم َوَصاُكم بِّهِّ لَعَلَ َم ّللَاُ إِّاَل بِّاْلَحق  َواَل تَْقَربُوا َماَل اْليَتِّيمِّ إِّاَل بِّالَتِّي هِّ

يَزاَن بِّاْلقِّ َحتَىَٰ يَْبلَُغ أَُشَدهُ   َوأَْوفُ  لُوا َولَْو ُوْسعََها   َوإَِّذا قُْلتُْم فَ  ا إِّالَ ْسطِّ   اَل نَُكل ُِّف نَْفسً وا اْلَكْيَل َواْلمِّ اْعدِّ
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لُِّكْم َوَصاُكم بِّهِّ لَعَلَُكْم تَذََكُرونَ  َكاَن ذَا َراطِّ قُْربَىَٰ   َوبِّعَْهدِّ ّللَاِّ أَْوفُوا ۚ َذَٰ َذا صِّ ي ُمْستَقِّيًما َوأََن َهَٰ

لُِّكْم َوَصاُكم بِّهِّ لَعَلَُكْم تَتَقُونَ عُوهُ   َواَل تَتَبِّعُوا الس بَُل فَاتَبِّ   فَتَفََرَق بُِّكْم َعن َسبِّيلِّهِّ ۚ َذَٰ

 معاني االيات

 وأقص.أقرأ  أتل:

 فقر. امالق:

 المعاصي.ما قبح واشتد قبحه من  كل الفواحش:

 وسرها.عالنيتها  بطل:منها وما  ظهرما 

 وتنميته.اال بما فيه صالحه  أحسن:اال بالتي هي 

 نقصان.بالعدل من دون  بالقسط:

 عليه.طاقتها وما تقدر  وسعها:

 تتعظون. تذكرون:

 واألهواء.طرق الضالل  السبل:

  وتضلكم.تميل بكم  بكم:فتفرق 

 اإلسالم.عن طريق هللا المستقيم وهو  سبيله:عن 

  اآلياتالوصايا العشر في هذه 

  .تحريم الشرك .1

َوقََضى َرب َك  األمر باإلحسان إلى الوالدين فدل ذلك على أن حقهما عظيم ألن هللا قرنه بحقه .2

[ وهنا كذلك قرنهما بتحريم الشرك، والشرك 23اإلسراء: ] اأاََل تَْعبُُدوا إِّاَل إِّيَاهُ َوبِّاْلَوالَِّدْينِّ إِّْحَسانً 

 وقهما وعدم اإلحسان إليهما من أقبح السيئات والجرائم.قعظم الذنوب، فدل ذلك على أن أع

ْن إِّْماَلٍق نَْحُن نَْرُزقُُكْم َوإِّيَاُهمْ  .3 [ واإلمالق الفقر، كان بعض 151 األنعام:] َواَل تَْقتُلُوا أَْواَلَدُكْم مِّ

وأخبر أن عن ذلك،  العار فنهاهم هللا بما قتل البنات خوفالجاهلية إذا افتقر قتل بعض أوالده، ور

 ، هو الذي يرزقهم ويرزق أوالدهم. الرزق بيده
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ْنَها َوَما بََطنَ  .4 َش َما َظَهَر مِّ [ الفواحش المعاصي، سميت فواحش 151 األنعام:] َواَل تَْقَربُوا اْلفََواحِّ

عقوق، وقطيعة الرحم، ليم والفطرة السليمة تنكرها وتراها فاحشة وتراها خبيثة كاألن العقل السل

 والزنا، واللواط، وظلم الناس في أموالهم ودمائهم، وغير ذلك مما حرم هللا. ،والربا

5 . ِّ وباطنها كلها [ والفواحش ظاهرها 151 األنعام:] َواَل تَْقتُلُوا النَْفَس الَتِّي َحَرَم ّللَاُ إِّاَل بِّاْلَحق 

، والزنا، والسرقة، بةلغيوالباطنة من النميمة، وا حش، جميع المعاصي الظاهرةمحرم، جميع الفوا

 األنعام:] َذلُِّكْم َوَصاُكْم بِّهِّ لَعَلَُكْم تَْعقِّلُونَ  والكبر، والخيالء، والرياء كلها محرمة ظاهرها وباطنها

حذروا الشرك، وصاهم بأن يحسنوا للوالدين، [ وصاكم بهذه األشياء لتعقلوها، وصاهم بأن ي151

بأن يبتعدوا عن الفواحش ظاهرها وباطنها، وصاهم هم تلوا أوالدهم من إمالق، وصاقوصاهم بأال ي

 [151 األنعام:] َذلُِّكْم َوَصاُكْم بِّهِّ  بأال يقتلوا نفًسا بغير حق

تهاك هذه الحرمات المقصود هنا أن هللا جل وعال أوجب عليهم هذه األمور، وحرم عليهم ان

 ل.ليلتزموها بما أعطاهم هللا من العقو

َي أَْحَسُن َحتَى يَْبلَُغ أَُشَدهُ  الْ َواَل تَْقَربُوا َمالَ  .6 [ اليتيم: هو الذي ما 152 األنعام:] يَتِّيمِّ إِّاَل بِّالَتِّي هِّ

، فاهلل أوصى له أب، مات أبوه وهو صغير قبل أن يحتلم، يقال له: يتيم فإذا بلغ زال عنه اليتم

ا بما هو أصلح حتى يبلغوا فيهيفسد فيها، بل يعمل  وأالم، باأليتام، واإلحسان إليهم، وحفظ أمواله

 أشدهم، حتى يرشدوا.

َي أَْحَسنُ  [ التي أحسن التجارة فيها والعمل فيها بما 152 األنعام:] َواَل تَْقَربُوا َماَل اْليَتِّيمِّ إِّاَل بِّالَتِّي هِّ

 .[152 األنعام:] َحتَى يَْبلَُغ أَُشَدهُ  ينفع اليتيم

يزَ أَْوفُوا اْلَكْيَل وَ  . 7+8 [ بالعدل، ال يبخسوا الناس ميزانهم وال 152 األنعام:] قِّْسطِّ اَن بِّالْ َواْلمِّ

مكاييلهم، ال يظلموهم، أوصاهم هللا بأن يعدلوا في الكيل والميزان، وأال يظلموا الفقير والمغفل 

 جب أن يوفوا الكيل والميزان للجميع، والقسط العدل.والذي ال ينتبه، بل ي

 [ الواجب تحري الحق والحرص على الوفاء.152 األنعام:] اُوْسعَهَ  ا إِّالَ اَل نَُكل ُِّف نَْفسً 

لُوا َولَْو َكاَن َذا قُْربَى9 [ ومعنى ذلك وجوب العدل بين العدو 152 :األنعام] . َوإَِّذا قُْلتُْم فَاْعدِّ

واجب ع العدو ال، الاس قد يعدل في حق القريب والصديق، لكن ما يعدل موالصديق، بعض الن

لُوا َولَْو َكاَن ذَا  ًوا لك، ولو كان بينك وبينه شحناء، الواجب العدلكان عدل ولو العد َوإَِّذا قُْلتُْم فَاْعدِّ

ريب [ فعلى الحاكم والمصلح وغيرهما العدل في أقوالهم وأعمالهم مع الق152 األنعام:] قُْربَى

 والصديق، ومع العدو والبغيض.
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عهد هللا ما أوصى به عباده، وما أمرهم به من طاعته وتوحيده،  [152 األنعام:] ا أَْوفُوَوبِّعَْهدِّ ّللَاِّ 

ُكمْ  واإلخالص له وترك معاصيه، هذا عهد هللا ي أُوفِّ بِّعَْهدِّ [ عهد إلى 40 البقرة:] َوأَْوفُوا بِّعَْهدِّ

، فعليهم أن يوفوا اهيهقوه ويعبدوه، ويطيعوا أوامره، وينتهوا عن نوالعباد على أيدي الرسل أن يت

 د.عهالبهذا 

[ وصاهم بهذه الوصايا ليتذكروا هذه الوصية ويعملوا 152 األنعام:] َذلُِّكْم َوَصاُكْم بِّهِّ لَعَلَُكْم تََذَكُرونَ 

 بها ويلتزموها.

ي ُمْستَقِّيًما فَاتَبِّعُ  ثم قال: َراطِّ ترك هذه [ يعني فعل هذه األوامر و153 األنعام:] وهُ َوأََن َهَذا صِّ

اإلخالص هلل، واالستقامة على أمره، وترك ما حرم هو صراط هللا  ،النواهي هو صراط هللا

ي ُمْستَقِّيًما  المستقيم، فعلى العباد أن يلتزموه ويستقيموا عليه حتى يموتوا َراطِّ َوأََن َهَذا صِّ

 يه.عليه واستقيموا عل يعني الزموه وسيروا فَاتَبِّعُوهُ 

 " لو بعد حينمن قتل يقتل و. "10

 الفرقانورة س

 (63-77: )ياتاآل

يَن  يَن يَْمُشوَن َعلَى األرض َهْوناً َوإَِّذا َخاَطبَُهُم الجاهلون قَالُواْ َسالَماً* َوالَذِّ بَاُد الَرْحَمنِّ الَذِّ َوعِّ

ْم ُسَجداً َوقِّيَاماً* َوا ْف َعنَا عَ يِّبِّيتُوَن لَِّرب ِّهِّ يَن يَقُولُوَن َربَنَا اْصرِّ اماً* َها َكاَن َغرَ  إَِّن َعَذابَ َذاَب َجَهنَمَ لَذِّ

فُواْ َولَْم يَْقتُُرواْ َوَكاَن بَْيَن َذلَِّك قَ  يَن إذا أَنفَقُواْ لَْم يُْسرِّ اً َوُمقَاماً* َوالَذِّ يَن إِّنََها ساءت ُمْستَقَر  َواماً* َوالَذِّ

ِّ َوالَ يَْزنُوَن َوَمن يَْفعَْل ذلَِّك  إِّالَ بِّ ى َحَرَم ّللَاُ النَْفَس الَتِّ َع ّللَاِّ إِّلَـَها آَخَر َوالَ يَْقتُلُوَن الَ يَْدُعوَن مَ  اْلَحق 

لَ  َعَمالً  يَْلَق أَثَاماً* يَُضاَعْف لَهُ اْلعََذاُب يَْوَم اْلقِّياَمةِّ َويَْخلُْد فِّيهِّ ُمَهاناً* إِّالَ َمن تَاَب َوآَمَن َوَعمِّ

ُل ّللَاُ  ِّنَهُ َوَكاَن ّللَاُ ْم َحَسنَاٍت  َسي ِّئَاتِّهِّ َصالِّحاً فَأُْولَئَِّك يُبَد ِّ َل َصالِّحاً فَإ يماً* َوَمن تَاَب َوَعمِّ  َغفُوراً َرحِّ

واْ  واْ بِّاللَْغوِّ َمر  وَر َوإَِّذا َمر  يَن الَ يَْشَهُدوَن الز  ُرواْ يَتُوُب إِّلَى ّللَاِّ َمتاباً* َوالَذِّ يَن إَِّذا ذُك ِّ راماً* َوالَذِّ كِّ

ْم لَ  َرب ِّ ايَاتِّ بِّ  واْ عَ هِّ ر  ً ْم يَخِّ ا يَاتِّنَا قَُرةَ  لَْيَها ُصم  ْن أزواجنا َوذُر ِّ يَن يَقُولُوَن َربَنَا َهْب لَنَا مِّ َوُعْميَاناً* َوالَذِّ

ْلُمتَقِّيَن إَِّماماً* أُْولَئَِّك يُْجَزْوَن ا يَةً وَ ْلغُْرفَةَ بَِّما َصبَُرواْ َويُلَقَْوَن فِّيهَ أَْعيٍُن َواْجعَْلنَا لِّ سالماً* خالدين ا تَحِّ

اً ومقاماً* قل َما يَْعبأ بُِّكْم َرب ِّي لَْوالَ دعاؤكم فَقَْد َكذَْبتُْم فََسْوَف يَُكوُن لَِّزاماً{  فِّيَها َحُسنَتْ  ُمْستَقَر 

 .(77ـ63)

 معاني المفردات

 ووقار.بسكينة  بتواضع، هونا:
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 عنا.أبعد  عنا:اصرف 

 مالزما.هالكا  غراما:

 وإقامة.مكان استقرار  ومقاما: مستقرا

 االنفاق.لم يبالغوا في  يسرفوا:لم 

 يبخلوا. يقتروا:

 عذابا. أثاما:

 ذليال. مهانا:

 القبيح.الكالم الباطل  اللغو:

 به.أعرضوا عنه مكرمين أنفسهم عن التلوث  كراما:مروا 

 فيها.ين بما غير متبصر عنها،لم يعرضوا  وعميانا:يخروا عليها صما  مل

 قدوة. ا:امام

 الجنة.يا في الدرجة العل الغرفة:

 بكفركم.فهو غني عنكم ال يبالي  بأمركم،ما يكترث  يعبؤا:مت 

 لكم.فسوف يكون العذاب مالزما  لزاما:فسوف يكون 

 التواضع: .1

اضعين من ومت ووقار،نهم يمشون على األرض بسكينة ت عباده المؤمنين بأبين هللا تعالى صفاي

 .تكبرغير افتخار أو 

 :ليهمإ يسيئالحلم والصفح عمن  .2

ثناء مشيتهم في الطرقات قد يتعرض لهم الجاهلون ويتطاولون عليهم بما يكرهون من قول أو أ

 فعل.
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بل يكظمون غيظهم ويصفحون عمن يسيء  باإلساءة،فكان من صفاتهم بأنهم ال يقابلون اإلساءة 

 واالثم.ردون بكالم سديد يسلمون به من األذى وي ،إليهم

 الليل:كثار من الصالة في الا .3

 العظيم.لنيل الثواب  بالليل،حرصون على الصالة ي همف

 النار:الخوف من عذاب  .4

مؤمن يحرص دائما على أن ولذلك فال االيمان،ن الخوف من عذاب هللا تعالى هو من درجات ا

 يستحقه.والذي هو هالك دائم لكل عاص  النار،عذاب  إلهيجنبه 

 االنفاق:االعتدال في  .5

كذلك ال يبخلون في االنفاق على  الحاجة،حد في االنفاق فوق من صفاتهم أنهم ال يجاوزون الف

م وسطا في توازن فهم يحرصون على أن يكون انفاقه وضيوفهم،أنفسهم أو أهلهم وأبنائهم 

 واعتدال.

  .الشرك والقتل والزنا ومنها:ائر الذنوب البعد عن ارتكاب كب .6

كما يتجنبون  حق، لنفس عمدا بغيرويتجنون قتل ا له،مخلصين  شريك،هم يعبدون هللا وحده ال ف

 فمن يفعل تلك المعاصي يستحق مضاعفة العذاب والخلود فيه األعراض،فاحشة الزنا وانتهاك 

وندم واستغفر وأقلع  صالحا،وعمل عمال  نصوحا،اال من تاب منهم توبة  قار،واالحتمع اإلهانة 

كرما منه  بالحسنات،دلها ئاتهم ويبويمحو سي توبتهم،ويقبل  عنهم، فأولئك يعفو هللا السيئات،عن 

 والرحمة.فهو عظيم المغفرة  وفضال،

 الزور:انهم ال يشهدون  .7

لما ينشأ عنها من تضييع  الكبائر،وهي من أكبر  الشهادة،دا في هي الكذب عم شهادة الزورو

 بالباطل.واتهام الناس  الحقوق،

 ل:باطوالال يحضرون مجالس السور  .8

أو األماكن التي فيها  القبيح،الكالم الباطل السوء التي يتحدث فيها باذا مروا مصادفة بمجالس ف

فانهم يتركونها  المحرم،كمجالس القمار وشرب الخمر والغناء  المنكرات،العمل القبيح من فعل 

 هللا.ويبتعدون عنها ليجنبوا أنفسهم سماع أو رؤية ما يغضب 
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 الموعظة:قبول  .9

 لها.وخشعت قلوبهم  بها،سهم وعظوا سمعوا للموعظة وتأثرت نفو إذا

 الخير:االبتهال الى هللا تعالى أن يرزقهم ذرية صالحة تعمل . 10

باهلل  يمانباإلم وذرياتهم بنين وبنات يمتازون هم الذين يسألون ربهم أن يهب لهم من أزواجهف

فان  ين،المؤمن باءهمألالبنات قرة أعين ليكون هؤالء البنون و األخالق،ويتحلون بمكارم  تعالى،

 عينه.بهم وقرت  قلبه،شاركه أهل بيته في طاعة هللا سر بهم  إذاالمؤمن الصادق االيمان 

 

 سورة المؤمنون

 (1-11) يات:اآل

نُوَن )} عُوَن )1قَْد أَْفلََح اْلُمْؤمِّ ْم خاشِّ يَن ُهْم فِّي َصالتِّهِّ يَن ُهْم َعنِّ اللَ 2( الَذِّ ُضوَن )( َوالَذِّ ( 3ْغوِّ ُمْعرِّ

ينَ  لُوَن )َوالَذِّ ْم حافُِّظوَن  (4 ُهْم لِّلَزكاةِّ فاعِّ هِّ يَن ُهْم لِّفُُروجِّ ْم أَْو ما َملََكْت  (5)َوالَذِّ هِّ إِّالَ َعلى أَْزواجِّ

يَن )أَ  ِّنَُهْم َغْيُر َملُومِّ ْم ( وَ 7( فََمنِّ اْبتَغى َوراَء ذلَِّك فَأُولئَِّك ُهُم العاُدوَن )6ْيمانُُهْم فَإ َماناتِّهِّ يَن ُهْم ألِّ الَذِّ

ْم راُعوَن ) هِّ ْم يُحافُِّظوَن )( َوالَ 8َوَعْهدِّ يَن ُهْم َعلى َصلَواتِّهِّ ثُوَن )( 9ذِّ يَن 10أُولئَِّك ُهُم اْلوارِّ ( الَذِّ

 (.11) {ثُوَن اْلفِّْرَدْوَس ُهْم فِّيها خالُِّدونَ يَرِّ 

 اآلياتشرح 

نُوَن{قَْد أَْفلََح } منوا ام المؤمنون الذين آا، وأدركوا كل ما يروسعدوا ونجحو أي: قد فازوا اْلُمْؤمِّ

ْم  }فِّي نهمباهلل وصدقوا المرسلين الذين من صفاتهم الكاملة أ عُوَن{َصاَلتِّهِّ  َخاشِّ

والخشوع في الصالة: هو حضور القلب بين يدي هللا تعالى، مستحضرا لقربه، فيسكن لذلك 

ا جميع ما فاته، متأدبا بين يدي ربه، مستحضرقلبه، وتطمئن نفسه، وتسكن حركاته، ويقل الت

الوساوس واألفكار الردية، من أول صالته إلى آخرها، فتنتفي بذلك  يقوله ويفعله في صالته،

لصالة، والمقصود منها، وهو الذي يكتب للعبد، فالصالة التي ال خشوع فيها وال وهذا روح ا

 ب على حسب ما يعقل القلب منها.حضور قلب، وإن كانت مجزئة مثابا عليها، فإن الثوا
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ينَ ا}وَ  {ُهْم َعنِّ  لَذِّ ُضوَن{} ة،وهو الكالم الذي ال خير فيه وال فائد اللَْغوِّ وتنزيها رغبة عنه،  ُمْعرِّ

ألنفسهم، وترفعا عنه، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا كانوا معرضين عن اللغو، فإعراضهم 

مالكا كان  -خيرإال في ال -لك العبد لسانه وخزنه عن المحرم من باب أولى وأحرى، وإذا م

أخبرك أال ل حين وصاه بوصايا قال: "ألمره، كما قال النبي صلى هللا عليه وسلم لمعاذ بن جب

فالمؤمنون  كف عليك هذا، فأخذ بلسان نفسه وقال: ""بلى يا رسول هللا"قلت:  "بمالك ذلك كله؟

 ."والمحرمات من صفاتهم الحميدة، كف ألسنتهم عن اللغو

ينَ  لُوَن{اةِّ لَزكَ ُهْم لِّ  }َوالَذِّ س األموال، مزكين أي مؤدون لزكاة أموالهم، على اختالف أجنا فَاعِّ

دناس األخالق ومساوئ األعمال التي تزكو النفس بتركها وتجنبها، فأحسنوا في ألنفسهم من أ

 اة.عبادة الخالق، في الخشوع في الصالة، وأحسنوا إلى خلقه بأداء الزك

ينَ  هِّ  }َوالَذِّ ك، كالنظر عن الزنا، ومن تمام حفظها تجنب ما يدعو إلى ذل َحافُِّظوَن{ْم ُهْم لِّفُُروجِّ

ْم أْو َما َملََكْت  }إِّالَ  ظوا فروجهم من كل أحدواللمس ونحوهما. فحف هِّ من  أَْيَمانُُهْم{َعلَى أَْزَواجِّ

يَن{َغْيُر  }فَإِّنَُهمْ  اإلماء المملوكات  ما، ألن هللا تعالى أحلهما.ربهبق َملُومِّ

الذين تعدوا ما أحل هللا إلى  اْلعَاُدوَن{ُهُم  }فَأُولَئِّكَ  غير الزوجة والسرية َذلَِّك{اْبتَغَى َوَراَء  نِّ مَ }فَ 

على محارم هللا. وعموم هذه اآلية، يدل على تحريم نكاح المتعة، فإنها  المتجرئونما حرمه، 

 لذلك.وال مملوكة، وتحريم نكاح المحلل  ليست زوجة حقيقة مقصودا بقاؤها،

ون كلها في ملكه، فلو كان له نه يشترط في حل المملوكة أن تكأ أَْيَمانُُهْم{َما َملََكْت  }أوْ  ويدل قوله

مما ملكت يمينه، بل هي ملك له ولغيره، فكما أنه ال يجوز أن  ليست ألنهابعضها لم تحل، 

 دان.وز أن يشترك في األمة المملوكة سييشترك في المرأة الحرة زوجان، فال يج

ْم َوَعْهدِّ } ََمانَاتِّهِّ يَن ُهْم ألِّ ْم َراُعونَ َوالَذِّ ا، ضابطون، حافظون، حريصون على أي: مراعون له {هِّ

القيام بها وتنفيذها، وهذا عام في جميع األمانات التي هي حق هلل، والتي هي حق للعباد، قال 

ْلنَْرضِّ وَ اتِّ َواأْلَ انَةَ َعلَى الَسَماوَ إِّنَا َعَرْضنَا اأْلَمَ } تعالى: بَالِّ فَأَبَْيَن أَْن يَْحمِّ ْنَها اْلجِّ َها َوأَْشفَْقَن مِّ

ْنَسانُ َوحَ  فجميع ما أوجبه هللا على عبده أمانة، على العبد حفظها بالقيام التام بها، وكذلك  {َملََها اإْلِّ

رار ونحوهما، فعلى العبد مراعاة يدخل في ذلك أمانات اآلدميين، كأمانات األموال واألس

 {انَاتِّ إِّلَى أَْهلَِّهاُرُكْم أَْن تَُؤد وا اأْلَمَ إَِّن ّللَاَ يَأْمُ } ألمرين، وأداء األمانتينا
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وكذلك العهد، يشمل العهد الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين العباد، وهي االلتزامات 

ط فيها ا والوفاء بها، ويحرم عليه التفريوالعقود، التي يعقدها العبد، فعليه مراعاته

ينَ  وإهمالها، ْم ُهْم َعلَى  }َوالَذِّ أي: يداومون عليها في أوقاتها وحدودها  يَُحافُِّظوَن{َصلََواتِّهِّ

وأشراطها وأركانها، فمدحهم بالخشوع بالصالة، وبالمحافظة عليها، ألنه ال يتم أمرهم إال 

افظة عليها، ير خشوع، أو على الخشوع من دون محباألمرين، فمن يداوم على الصالة من غ

 فإنه مذموم ناقص.

ثُوَن  }هم ن بتلك الصفاتالموصوفو أُولَئَِّك{} يَن يَرِّ ثُوَن* الَذِّ الذي هو أعلى الجنة  اْلفِّْرَدْوَس{اْلَوارِّ

ووسطها وأفضلها، ألنهم حلوا من صفات الخير أعالها وذروتها، أو المراد بذلك جميع الجنة، 

ال  َخالُِّدوَن{يَها فِّ  }ُهمْ  كل بحسب حاله، مراتبهموم ل بذلك عموم المؤمنين، على درجاتهليدخ

نها، وال يبغون عنها حوال الشتمالها على أكمل النعيم وأفضله وأتمه، من غير مكدر يظعنون ع

 وال منغص.

 سورة النور

 (27-31) اآليات

 لآلياتالمعنى اإلجمالي 

 أحكام االستئذان

يجب عليه ان ال فمن أراد الدخول اليها فانه  ت،البيودعوة الى صيانة كرامة  اآلياتفي هذه  .1

 بل يستأذن وال يدخل حتى يعلم أن صاحب البيت قد أذن له بالدخول. بالدخول،أهلها يباغت 

 نفوسهم.وذلك ليبعث الطمأنينة في  اإلسالم،أن يسلم على أهل البيت بتحية  اآلدابومن  .2

كن قد يعرض ل له،فان األصل أن يأذن  ور،المزالى حسن الظن بأخيه م المسلم يوجه اإلسال .3

وفي هذه الحالة يجب الرجوع من غير  بالدخول،وال يأذن للزائر  ذلك،وال ما يمنع له من األح

 قطيعة.غضب وال نية 

 س،ناالأو األماكن العامة التي فيها مصالح لجميع  المسكونة،أن البيوت غير  اآلياتبينت  .4

 اليها.خول يجب االستئذان عند الدق والمحالت التجارية ال كالمطاعم والمستشفيات والفناد

 الفرج:غض البصر وحفظ 
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يتبع هللا األمر بغض  البيوت،بعد أمر هللا تعالى بوجوب االستئذان قبل الدخول الى  .1

 .البصر ألن االستئذان انما جعل من أجل البصر

ف عفة وذلك بخفض الطر ،يهالالنظر لنساء بغض البصر عما يحرم يأمر هللا تعالى الرجال واف

 :غض البصر منافع كثيرة منهاففي  وحياء،

ألن النظر قد يكون  المؤمن،والسد ألبواب الشيطان من النفاذ الى قلب  تعالى،االمتثال ألمر هللا 

 عليه.فهو يريد الزنا ووسيلته والباعث  للفجور،مدخال 

تزكية لهم وتطهيرا ون ذلك يكل والنساء،جال ظ الفروج من قبل الريأمر هللا تعالى بحف .2

وحفظا لمجتمعاتهم وأسرهم من انتشار ما يفسدها ويقضي  والرذائل،من الفواحش 

ويقل  األنساب،اذ به تضيع  المجتمعات،ذلك ألن الزنا من أخطر األمراض على  عليها،

 األسر.ترابط 

 حارم:هي النساء عن ابداء الزينة لغير المن

فقد  الرجل،من نظرة المرأة الى  جال الى النساء أشدلرلما كان من تأثير النظر من ا .1

 بها.زينتها التي تدعو الى التعلق  بإخفاءأمرت المرأة 

كالوجه والكفين ما لم  اظهاره،ال يجوز للنساء أن يظهرن زينتهن اال ما تدعو الضرورة الى ف

لها ئل التي يستغوساال ومنع اإلسالمي،ي المجتمع نينة فالطمأ إلشاعةوذلك  فتنة،يفض ذلك الى 

 الزينة،وقد رفع هللا الحرج عن النساء فيما ال يمكن اخفاؤه من  الفاحشة. إلشاعةالشيطان 

 الثياب.كظاهر 

كانت  إذاوخاصة  صدرها،على المرأة المسلمة أن تسدل خمارها على  اآلياتأوجبت  .2

اال على المرأة و وصدورهن،منها نحورهن ترتدي مالبس ذات فتحات واسعة تبدو 

ومن ذلك لبس الخلخال الذي يصدر صوتا عند  اليها،تقوم بحركات تلفت نظر األجانب 

 مشيتها.

فباب التوبة مفتوح لمن  ،رجاال ونساء ،دعوة الى التوبة لكل من أخطأ اآلياتوفي نهاية  .3

  .االخرةأراد لنفسه الفالح في الدنيا و
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 رح معانيها؟ر خمسة منها مع شيرة اذكيم اسماء كثللقرآن الكر

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 سميات؟عدد بعض اوصاف القرآن وبين العالقة بين االسماء والم

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ))قرآن((؟ ما هو االصل اللغوي لكلمة

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 هل؟المعلم الحازم ام المتسا أفضلفي نظرك ايهما 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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 حاالت ما هي؟ 3جاء جبريل على الرسول في 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 رآن في عهد ابي بكر؟االسباب التي عجلت بمهمة جمع الق ام

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ثمان؟ما االسس التي قام عليها جمع القرآن في عهد ع

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 لماذا؟ بأي طريق من طرق الوحي نزل القرآن الكريم؟

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 لماذا كان القرآن الكريم معجزة الرسول صلى هللا عليه وسلم؟

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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 تعريف الحديث الشريف

 د الذي حدث بعد أن لم يكن.في اللغة: بمعنى الشيء الجدي

 أو فعل أو تقرير أو صفة. عليه وسلم من قول ي صلى هللاعن النب إثرفي االصطالح: ما 

في مجال تبليغ رسالته ومثاله قوله  عليه وسلمصلى هللا أما القول: فهو ما كان ينطق به رسول هللا 

 عليه السالم:

هللا ورسوله ومن كانت من كانت هجرته الى لكل امرئ ما نوى ف نماإو)انما االعمال بالنيات 

 ا هاجر أليه(يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته الى م هجرته الى لدنيا

 

والسلوك في دائرة العمل  تصرفات وسلم منيه اما الفعل: فهو ما كان يصدر عنه صلى هللا عل

 .والتشريع

 أو يسمع قوال فيسكت عنه وال أما التقرير: فهو أن يرى الرسول صلى هللا عليه وسلم بنفسه عمال

 .نكرهأللو كان امرا غير مشروع  ألنهبه  موافقته والرضالى ينكره فيكون سكوته دليال ع

 والخلقية.أما الصفة: فهي ما روي من صفاته الخلقية 

 رواية الحديث وتدوينه

 الحديثواية ر

والرسول  حياته،م في عنهم يرون حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسل رضي هللاكان الصحابة 

شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ اوعى من  اءا سمع مننضر هللا امر" ويقول:يحثهم على ذلك 

 ".سامع

شره واذاعته بن يأمروكان  وسلم،الرسول صلى هللا عليه فالحديث الشريف كان متداوال في حياة 

 .باوآدظم . وما اخذهم به من نونواهيهفي الناس حتى يقفوا على او امر الدين 

وهو حفظ متين  مكتوبا،منه  أكثرمحفوظا وظل الحديث في عصر الرسول صلى هللا عليه وسلم 

وكان  ورفق،ليه وسلم كان يتحدث بانه وكيف يشك فيه والرسول صلى هللا ع شك. ال يرقى اليه

واصحابه من حوله في اعلى درجات الصدق  وتعقل،د الكلمة ثالث مرات حتى تحفظ يعي

 وقوة الحافظة. الذهن،بصفاء يتسلمون 
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  كتابة الحديث في عهد الرسول

. وفي حتى ال يختلط بالقران الحديثةنهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اول االمر عن كتابة  .1

"ال  وسلم قالصلى هللا عليه  هللا عنه ان رسول هللاصحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي 

متعمدا  علىن فليمحه وحدثوا عني وال حرج ومن كذب تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرا

 ".مقعده من النار فليتبوا

ما  أكثر العناية بكتابةحملهم على  النفيسة مامن الصاحبة وجدوا من البواعث  ولكن افرادا .2

  عليه. وأقرهما سمعوه عن رسول هللا سمعوه وربما كل م

الكثيرون وأمن التباس السنة  وحفصه الوحي أكثركتابة الحديث حين نزل بعاما  ثم أذن أذنا .3

 بالقرآن.

 

 ثعلوم الحدي

 .وعلم الحديث دراية ،علم الحديث رواية :تشمل علوم الحديث على علمين رئيسيين وهما

 علم الحديث رواية: .1

نقل ما أضيف الى النبي صلى هللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو و علم يقوم على ه

 صفة نقال دقيقا محررا.

 علم الحديث دراية: .2

بها موعة من القواعد والمسائل التي يعرف ويسمى ايضا )علم اصول الحديث( وهو مج .3

 ألقوالو عبارة عن دراسة تحليلية حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. ه

 رسول العصيم وأفعاله..ال

 .ومتناسندا هتم علم الدراية بأحوال الحديث ي

قلوا الحديث لى نص الحديث أنه ثبت بأسماء الرواة الذين نلذي يوصلنا افهو الطريق ا: أما السند

 ل الى الرسول.واحدا عن االخر بالتسلسل حتى يص

 لنص".الحديث ويسمى احيانا "اأما المتن: فهو كلمات و

ولما شاع التدوين وكثر التصنيف في الحديث انبثقت عن هذه الدراسات التحليلية علوم كثيرة 

علم الجرح ها تحت اسم واحد وهو علم الحديث ومن اهم فروع هذا العلم: جميع وتضوان

 والتعديل وعلم رجال الحديث.
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 ديث اركان االسالمح

اال هللا وأن  إلهشهادة ان ال  لى خمس:السالم ع علبيه وسلم:)بني اال رسول هللا صلى هللاق

 ضان(.محمدا رسول هللا وأقام الصالة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رم

 راوي الحديث:

 القرشي.الحصاب بن عمرو بن  الصحابي الجليل عبد هللا

 شرح الحديث:

، فهي "رسول هللا، محمد ال إله إال هللاكلمة التوحيد بطرفيها: "  أول هذه األركان وأعظمها

، أما الطرف ، ويكون به مستحقاً لجنات النعيمالمفتاح الذي يدخل به العبد إلى رياض الدين

 هللا انك بأنه ال يستحق أحد العبادة إال" فمعناه أن تشهد بلسانك مقرا بجنال إله إال هللال منها "األو

ال نتوكل إال عليه ، فإذا آمن العبد بهذه ، و ، وال نرجو غيره، فال نعبد إال هللاتبارك وتعالى

نه حتى تكون آخر الكلمة ملتزًما بما تقتضيه من العمل الصالح، ثبته هللا وقت الموت، وسدد لسا

 . (ةت له الجن إله إال هللا وجبمن كان آخر كالمه ال(ما يودع به الدنيا، و

عوث رحمة للعالمين ، بشيراً ونذيراً إلى ، فتعني أن تؤمن بأنه مبأما شهادة أن محمداً رسول هللا 

جميعا الذي له ملك قل يا أيها الناس إني رسول هللا إليكم  : {الخلق كافة ، كما يقول هللا سبحانه

ه النبي األمي الذي يؤمن باهلل ت فآمنوا باهلل ورسولإله إال هو يحيي ويميالسماوات واألرض ال 

، ومن مقتضى هذه الشهادة أن تؤمن بأن (58: عرافاأل}  (عوه لعلكم تهتدونوكلماته واتب

والذي نفس  : لم فقال؛ ولذلك أقسم النبي صلى هللا عليه وسشريعته ناسخة لما سبقها من األديان

، ثم يموت ولم يؤمن بالذي ، يهودي وال نصرانية، ال يسمع بي أحد من هذه األممحمد بيده

، ومن مقتضاها أن تؤمن وتعتقد أن كل من ) ممسل رواه (ر، إال كان من أصحاب الناأرسلت به

، وال يقبل هللا اآلخرة، فإنه خاسر في الدنيا ولم يصد ق بالنبي صلى هللا عليه وسلم ولم يت بع دينه

، أم كان غير متدين حرفة أخرىلديانة منسوخة أو م، سواء أكان متبعا منه صرفا وال عدال

 . ، واتباع خير األنام عليه الصالة والسالمإال بدين اإلسالم ، فال نجاة في اآلخرةينبد

وفي ذلك إشارة منه  ؛ومن المالحظ هنا أن النبي صلى هللا عليه وسلم جعل الشهادتين ركنا واحد

، إال هللا : وهو ما تضمنته شهادة أن ال إلهاإلخالص هلل :، هماإلى أن العبادة ال تتم إال بأمرين

 . ، وهو مقتضى الشهادة بأنه رسول هللارسول هللا صلى هللا عليه وسلموالمتابعة ل

، ومناجاة د وربه، فالصالة صلة بين العبالمفروضة على العبد إقامة الصالة: الركن الثاني

تنير ، فر هللالظى النفوس المتعطشة إلى نو يطفئ، وهي الزاد الروحي الذي لخالقه سبحانه
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 . الصدر، وتشرح القلب

، وأول ما يحاسب عنه ؛ إذ هي الركن الثاني من أركان اإلسالممكانة عظيمة في ديننا وللصالة

، بشر  عليه وسلم في أعلى مكان وصل إليه، وقد فرضها هللا على نبيه صلى هللاالعبد يوم القيامة

، فكانت لهي بوجوبها، جاء األمر اإلبعةي ليلة اإلسراء في السماء السافف، وفي أشرف الليالي

، وال تسقط عنه أبداً إال ، والصحة والمرض، في السلم والحربواجبة على المسلم في كل حاالته

 . بزوال العقل

رضي  جابر ، يدل على ذلك ما جاء في حديثن المسلم والكافروكذلك فإنها العالمة الفارقة بي

 إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصالة : عليه وسلم قال ، أن النبي صلى هللا عنههللا

 ) . مسلم رواه (

، وهي عبادة مالية فرضها هللا سبحانه وتعالى على عباده ،إيتاء الزكاة :األركانوثالث هذه 

ه وتعالى في ؟ وقد قال هللا سبحان، كيف ال، ولصحائفهم من الخطايان البخلطهرة لنفوسهم م

، كما أن فيها (103التوبة : )} والهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهاذ من أمخ} : الكريمكتابه 

 . ، وإعفافا للناس عن ذل السؤال، وسدا لحاجتهم، وتأليفا بين قلوبهمإحسانا إلى الخلق

اقاً موالهم كان ذلك سببا لمحق البركة من األرض ، مصدلناس زكاة أ: إذا منع اوفي المقابل

 ما منع قوم الزكاة إال حبس هللا عنهم : هرضي هللا عن بريدة ثلحدي

، وقد توعد هللا سبحانه وتعالى مانعي الزكاة بالعذاب الشديد في ) يوالبيهق الحاكم رواه (القطر

 من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لون بما آتاهم هللاخبوال يحسبن الذين ي : {اآلخرة ، فقال تعالى

في  مسلم ( ، وقد جاء في صحيح180: آل عمران}  (ةبخلوا به يوم القيامقون ما لهم سيطو

والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونها في سبيل هللا فبشرهم بعذاب  : {شرح قوله تعالى

ما من  : نه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قالع رضي هللا أبي هريرة ( ، عن34التوبة : ) } أليم

، صفحت له صفائح من نار، ، إال إذا كان يوم القيامةمنها حقهافضة ال يؤدي  الصاحب ذهب و

، كلما بردت أعيدت له ، في يوم كان فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره

فكان  فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ،العباد ، حتى يقضى بينمقداره خمسين ألف سنة

 . اله الذي بخل به على العبادبم هللاقابه من ع

، ويجدد فيه عهده مع ، يصقل فيه المسلم إيمانهوهو موسم عظيم، صيام رمضان : الركن الرابع

، ولصيام عد رمضان، وهو زاد إيماني قوي يشحذ همته ليواصل السير في درب الطاعة بهللا

انا واحتسابا بغفران ما مضى ميعالى لمن صامه إ، فقد تكفل هللا سبحانه وتئل عد ةرمضان فضا

 . ، وحسبُك من فضله أن أجر صائمه غير محسوب بعددمن ذنوبه
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، وقد فرض في السنة التاسعة للهجرة، فهو الحج إلى بيت هللا الحرام : أما خامس هذه األركان

د ( ، وق97: آل عمران  } (بيت من استطاع إليه سبياللناس حج الوهلل على ا : {ل هللا تعالىيقو

، وتربية لها على معاني العبودية والطاعة، فضالً على أنه هللا تعالى تزكية للنفوس فرضه

 ،من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق : ، فقد جاء في الحديثفرصة عظيمة لتكفير الذنوب

 . (ومسلم البخاري رواه (رجع كيوم ولدته أمه

، نسأل هللا سبحانه أن يوفقنا لكل ما فيه رح اإلسالم العظيم، قام صالخمسة وعلى هذه األركان

 . ، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يصلح أحوالنارضاه

 

 الماء الطهور

شيء اال ما غلب على ريحه أو طعمه أو  ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )ان الماء ال ينجسهق

 لونه(.

 راوي الحديث:

 بتدوين الحديث.و امامة وهو من الذين اهتموا عجالن رضي هللا عنه وكنيته ابصدي بن ابي الصح

 

 شرح المفردات:

 القته نجاسة وغيرت لونه أو طعمه أو رائحته فلم يعد طاهرا. يالنجس: الذالماء 

 .. والماء طهور بطبعهرغلب: ظه

حين اذن ال يجوز يصبح نجسا واوصافه الثالثة فانه  أحدسقطت نجاسة في الماء وغيرت  إذاأما 

 ،اوصافه فال يعتبر نجسا كعصير الليمون أحدوقعت في الماء مادة طاهرة وغيرت  إذا امك استعماال

 الزهر ... 

 ا يؤخذ من الحديث:م

 ل النجاسة.طاهر في نفسه ومصهر لغيره وبه تزا والطهور: وهالماء  .1

 .غير مطهرا لغيره ي نفسهاهرا فطكان  االطاهر: مالماء  .2

اوصافه الثالثة اللون أو  أحدت فيه نجاسة فغيرت وهو الماء الذي سقط الماء المتنجس: .3

 الطعم أو الرائحة.

 الدين النصيحة

 تهم.يا رسول هللا؟ قال: هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين وعام نقلنا: لملدين النصيحة ا
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 راوي الحديث:

 ضي هللا عنه.تميم بن اوس الداري ر

 المفردات:

 الخير للمنصوح له. رادةاالنصيحة: 

 واخالص النية في عبادته. وحضنيتهاالعتقاد في  ةهلل: صحنصيحة لا

 اعة له.طوأحياء سنته وبذل ال بنبوءته قلرسوله: التصديالنصيحة 

 امورهم وعلمائهم. ةالمسلمين: والأئمة 

 سلمين.الم ةوعامتهم: عام

عنه  ونفي الشرك يتهوحدانعتقاد في تعالى وصحة االباهلل  نيمااإل تعالى:لنصيحة هلل ا .1

 بصفات الكمال ونعوت الجالل.ووصفه 

من  أحدعلى مثله  بان القرآن كالم هللا تعالى وتنزيله فال يقدر نلكتابه: االيماالنصيحة  .2

 آليات.لخشوع وفهم اآداب التالوة وا اهعومراالخلق ثم تعظيمه وتالوته 

ما جاء به  االيمان بجميعبنبوته و قوسلم: التصدي عليه هللا ول هللا صلىالنصيحة لرس .3

صرته في حياته وأحياء سنته بعد وفاته والتأدب بآدابه والتخلق بأخالقه ومحبة اهل ون

 بيته وأصحابه.

د الطاعة النصيحة ألئمة المسلمين: وهي معاونتهم على الحق وصاعتهم فيه وفي حدو .4

 هلل تعالى.

ن النصيحة سالمية وتكوور من االمة االعدا والة االم من مالناس: وهامة النصيحة لع .5

 لمصالحهم في دنياهم وآخرتهم وكف االذى عنهم. بإرشادهمم له

 ول الزورق

ن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس هلل حاجة في ا (قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

 يدع طعامه وشرابه(.

 راوي الحديث:

 هريرة رضي هللا عنه ابو
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 ح:شر

ئم في هذه العبادة سلم صائما أو غير صائم وأولى للصاقد حرم االسالم قول الزور على الم

 ذألكالخالصة والشهر العظيم ان يتأثر بهذا الجو االيماني وأن يدع قول الزور والعمل به لما في 

 رة للفتن وأماتة الحقوق.من تهديم للمجتمع وأثا

 

 للحفظ أحاديث

 :فضيلة الحفظ والتبليغ .1

ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من  ))نضر هللا امرءا سمع مقالتي فوعاها.

 سامع((.

 عدم الخوض فيما ال يعني: .2

 ))من حسن اسالم المرء تركه ماال يعنيه((

 كمال االيمان: .3

 بخلق حسن((سنة تمحها وخالق الناس ))اتق هللا حيثما كنت وأتبع السيئة الح

 الى البر: يهدي لصدقا .4

ى الجنة وأن الرجل ليصدق حتى يهدي الى البر وأن البر يهدي ال الصدق))أن 

ب عند هللا صديقا وأن الكذب يهدي الى الفجور وأن الفجور يهدي الى النار وأن يكت

 الرجل ليكذب حتى يكتب عند هللا كذابا((

 التعاون على الخير: .5

 ا((يان يشد بعضهم بعض))المؤمن للمؤمن كالبن

 بر الوالدين: .6

يا رسول هللا هل بقي من بر  لم فقال:رجل الى رسول هللا صلى هللا عليه وساء ))ج

عليهما واالستغفار لهما وانفاذ  ةالصال ،نعم ((قال ابوي شيء ابرهما به بعد وفاتهما؟

 صديقهما((ا واكرام عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي ال توصل اال بهم

 د المجتمع:التراحم بين افرا .7

 ا ولم يرحم صغيرنا((لم يوقر كبيرن))ليس منا من 
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 اختيار الجلساء: .8

 ))المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل((

 الحياء من االيمان: .9

اال هللا وأدناها اماطة االذى عن  إله))االيمان بضع وسبعون شعبة فأفصلها قول ال 

 شغبة من االيمان(( ق والحياءالطري
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 ما معنى علم حديث الرواية؟

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ما معنى حديث الدراية؟

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 متن في الحديث الشريف؟السند وال نما الفرق بي

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ماء الطهور وما الفرق بينه وبين الطاهر؟ما هو ال

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 سة؟ذا وقعت فيه نجاإثير ي في الماء الكما الحكم الشرع

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ة وكيف تكون النصيحة لكتاب هللا؟حمعنى الدين النصيما 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 المسلمين؟ ألئمةحة لنصيكون اكيف ت

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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 االيمان باهلل تعالى:

آمن به فقد فاز وسعد ومن كفر به خاب  نفم ،كلهيمان باهلل تعالى هو الركن االعظم الذي يقوم عليه الدين اإل

صنعه  يوالكرس ،البناءبناه  تالبييصنعه: فصانع تأملت ما حولك وجدت أن كل مصنوع بحاجة الى  ذاإ وشقي.

 النجار وهكذا...

تدور في افالكها ومداراتها  يوه ،أعمدةالكون الفسيح تجد فيه شمسا ونجوما معلقة في الفضاء من غير ذا هو

ه فعل هذا الكون وما في لى؟انه هللا تبارك وتعا ا؟ومن وضع لها نظام دورته من علقها؟ اوجدها؟ نفم ،بانتظام

ن أحدا غير هللا ما ادعى أنه خلق الكون وما فيه أل وذألك أحد،خالقه سوى هللا؟؟!! ال فاعل فمن يكون  محتاج الى

نَّ ِف )) قال تعالى:
ِ
َماَوإِت  إ ِض  إلسَّ َرأ ِمِنيَ  َْلآََيت   َوإْلأ  3 سورة الجاثية:( (ِللأُمؤأ

ِض آياٌت ِللأُموِقِنيَن ))) :وقال سبحانه َرأ  21-20 سورة الذاريات:(( ِسُكمأ َأَفال ُتبأِصُرونَ ( َوِفي َأنأفُ 20َوِفي اْلأ

القادر على  ،الذي ال شبيه له دالواح ،سبحانها ان ما في األرض وما في السماء يدل على وجود هللا علمنلقد 

تعد وال تحصى وهو المهيمن الذي ال  خلقه بنعم الالمنعم على  ،شيء فال يجهل شيئا العالم بكل ،كل شيء

فال  ،األشرارصالحين ويعاقب ال يكافئوهو العادل الذي  ،انه شيء في االرض وال في السماءيفلت من سلط

آمن باهلل وبصفاته فقد  حقاق فاهلل تعالى يتصف بصفات الكمال فمناست ينقص هللا احدا حقه وال يعاقبه بغير

 ومن كفر فعليه غضب من هللا واستحق الخلود في النار. ،جنةنال رضاه وفاز بال

 

 يمان بالمالئكة:الا

بعض اوصافهم وقد تحدث القرآن الكريم عن المالئكة وعن  االيمان،االيمان بالمالئكة ركن من اركان 

 تعالى:وأن عددهم كثير ال يعلمه اال هللا قال  اوامره،أنهم جنود هللا يطيعون وينفذون  رفذك ،وأعمالهم

لَُ  َوَما)) َّلَّ ُهو َرب ِكَ ُجنُودَ  يَعأ
ِ
  31ر:المدثسورة  ((إ

ُصونَ  ََّل )) وقال تعالى: َ  يَعأ َعلُونَ  َأَمَرُهأ  َما إّللَّ َمُرونَ  َويَفأ  6 يم:سورة التحر ((َما يُؤأ

على دائمون  ماليه، وهد أكرمهم هللا وقربهم ر وقوالمالئكة عباد مكرمون أبرار أطهار تتجه أعمالهم الى الخي

 هللا وتعظيمه وتسبيحه  عبادة
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حُ يُس َ )) قال تعالى: َّيألَ  ونَ ب ِ َارَ  إلل ونَ  َوإلَّنَّ ُُتُ   20 سورة االنبياء: ((ََّل يَفأ

 وظائف وأعمال المالئكة:

 تبليغ الرسل دين هللا وأوامره. .1

 ناس وأعمالهم.قوال التسجيل أ .2

 تعيين المؤمنين التائبين. .3

 الموت.أثناء واح االرالقبض على  .4

 حضور مجالس الذكر وتالوة القرآن. .5

 

 سماوية: االيمان بالكتب ال

اإليمان بالكتب السماوية ركن من أركان عقيدة اإلسالم، دل على ذلك قوله تعالى: } يا أيها الذين آمنوا آمنوا 

ه وكتبه ورسله باهلل ومالئكت ن يكفرقبل ومرسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من باهلل و

أن  -في حديث جبريل  -( وقد أخبر صلى هللا عليه وسلم 136 )النساء: واليوم اآلخر فقد ضل ضالال بعيدا {

( رواه مان أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبهاإلي، وذلك بقوله: )، جزء من حقيقة اإليماناإليمان بالكتب السماوية

  .البخاري ومسلم

  :أمور نذكر منها اإليمان بالكتب عدة ضمنويت

 .أراديقة كما شاء، وعلى الوجه الذي م غيره، وأن هللا تعالى تكلم بها حقاإليمان بأنها كالم هللا تعالى ال كال . 1

لى ال تعافيها كما ق والحكم بما لها،ت عليهم تلك الكتب االنقياد اإليمان بأنه كان واجباً على األمم الذين نزل  .2

أهل  }وْليْحُكمْ  وقال:(، 44دة: المائ)الكافرون{ لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم  }ومن اة:التورذكر إنزال  بعد

فدلت اآليتان على  (47 المائدة:) الفاسقون{اإلنجيل بما أنزل هللا فيه ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأُولئك هم 

 .الكتبنسخ على تلك وذلك قبل أن يطرأ ال عليهم، أنزل هللاوجوب أن يحكم أهل كل ملة بما 

 تعالى:قال  سبحانه،فكلها من عند هللا  يكذبه،ق بعضها بعضــــــاً وال اعتقاد أن جميع الكتب السماوية يصد . 3

ق يل مصدفاإلنج(. 82 النساء اآلية:)كثيرا{ غير هللا لوجدوا فيه اختالفا يتدبرون القرآن ولو كان من عند  }أفال

التوراة{ ن يديه من على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بي }وقفيناقال تعالى  لما تقدمه من كتب كالتوراة،

يك من الكتاب هو أوحينا إل }والذي تعالى:( والقرآن مصدق لجميع الكتب السماوية السابقة قال 46 :)المائدة

في التوراة واإلنجيل وإنما حصل االختالف  (،31)فاطر: بصير{ لخبير الحق مصدقا لما بين يديه إن هللا بعباده

 .دخلهمابسبب التحريف الذي 
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كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها  }والذينكما قال تعالى:  كفر،من كذ ب بها أو بشيء منها فقد  أن كل اعتقاد . 4

 (36 األعراف:) خالدون{النار هم فيها   أصحاب  أولئك

5 .  َ ، كما نسخت بعض شـــــرائع الكتب السابقة حق لكتب السماوية الالحقة لغيرها منَن نسخ ااإليمان بأ

ومصدقا لما بين يدي من التوراة وألحل لكم : في حق عيسى عليه السالم }، قال هللا تعالىيلالتوراة باإلنج

ا نسخ القرآن كثيرا ( ، وكم50 :)آل عمران {رم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا هللا وأطيعونبعض الذي ح

ذي يجدونه مكتوبا عندهم في الذين يتبعون الرسول النبي األمي ال، قال تعالى: }واإلنجيل من شرائع التوراة

ت ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم واإلنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيباالتوراة 

الذي أنزل معه أولئك هم آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور هم فالذين ي كانت عليإصرهم واألغالل الت

 (157 األعراف:) {المفلحون

  األنبياءبالرسل واإليمان 

 ماذا يقصد باإليمان بالرسل واألنبياء؟

 إليه وكلفه بتبليغ م يكلفه برسالة والرسول أوحى هللاالنبي رجل أوحى هللا إليه فقط ول -1

 اس.الوحي للن

باده لهدايتهم إلى الخير ونهيهم عن نؤمن بالرسل معناه نصدق يقينا بأن هللا بعثهم إلى ع -2

 الشر.

 موا الحجة على الناس.غوا رساالتهم وأقانؤمن بأن الرسل بل -3

 نبياء والرسل.نبيا أو رسوال فكأنما أنكر كل األ من أنكر -4

 وعيسى ونوح عليهم السالم. أولو العزم من الرسل هم محمد وإبراهيم وموسى -5

ا جميع الناس وخاتمة الرساالت ومهيمنة عليهرسالة محمد صلى هللا عليه وسلم كانت إلى  -6

 علينا العمل بها.وناسخة لها فيجب 

  رسله؟ إالم دعا كل الرسل؟بم كلف هللا :وظيفة الرسل

شركين والمنافقين ير المؤمنين برضوان هللا عنهم ودخول جنته وتحذير الكفار والمبشت -1

 من غضب هللا ودخول النار.

 وحيده وإخالص العبادة له.إثبات وجود هللا والدعوة إلى ت -2

 التعامل فيما بينهم. تعليم الناس العبادة الصحيحة وطرق -3

 ى مكارم األخالق.الحث عل -4

 يتصف الرسل؟ مب صفات الرسل:

  .الصدق -1
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  .األمانة في التبليغ -2

  .الفطانة والحكمة -3

 .ريةبشال -4

 القدوة في القول والعمل. -5

 بم أيد هللا رسله؟ معجزات الرسل:

هما كانت ث بإرادة هللا ال يستطيع الناس اإلتيان به مخارق للعادة يحدالمعجزة هي حدث  -1

 ليه.رسل فيما يدعون إلهم قدرة والهدف منها إثبات صدق ال

 :المعلومةمن المعجزات  -2

 .ارراهيم من الننجاة سيدنا إب .أ

 .تحول عصا سيدنا موسى إلى أفعى .ب

 .إحياء سيدنا عيسى للموتى .ت

 القرآن الكريم لسيدنا محمد. .ث

 ماذا يجب علينا تجاه الرسل واألنبياء؟ :تجاه الرسل بناواج

 هم.بهم وبأن دعوتهم حق وأنهم بلغوا رساالتمان اإلي .1

 حبهم واحترامهم وعدم ذكرهم بسوء. .2

 م.اننا بهم ومحبتنا لهعدم التفريق في إيم -3

 ماذا نستفيد من اإليمان بالرسل؟ اإليمان بالرسل:ثمرات 

صحيح عن طريق األنبياء ه العقل وهدايته إلى الطريق الإدراك رحمة هللا باإلنسان بمنح -1

 .والرسل

 .نيل محبة هللا -2

 

 االخر ليوماب االيمان

 باهلل تؤمن ان االيمان) له فقال نماياال عن ليخبره وسلم عليه هللا صلى الرسول السالم عليه جبريل سأل

 مسلم اهور( وشره خيره بالقدر وتؤمن ةاألخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته

 

 اتينا خردل من حبة مثقال ناك وان شيئا نفس لمظت فال امةالقي ليوم القسط الموازين ونضع) وجل عز هللا وقال

 47 اآلية اءاالنبي سورة( حاسبين بنا وكفى بها
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 االيمان: تعريف

 .وشره خيره والقدر االخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهلل الجازم التصديق هو االيمان

 على ليحاسب رةاالخ الدار الى انتقل اذا حتى الصالح بالعمل ويتزود عمره من يستفيد ان االنسان على بجي

 .صالح عمل من عمل بما انتفع اعماله

 :القيامة يوم مظاهر من

 .والصراط الحساب الحشر البعث

 :منها واجتماعية نفسية اثار االخر لليوم ان كما

 .هللا رضوان وهي اليها يسعى غاية له يرتص حيث معنى االنسان لحياة يجعل

 يجتهد فأنه الدنيا في اعماله على سيحاسب انه عرف ااذ االنسان فان االخر باليوم اال الحياة تستقيم لن

 .الشر فعل عن والبعد يرالخ فعل على

 .الشر نوازع وتضعف الخير دوافع االنسان في فتقوى باهلل اليقين النفس في يزكي

 .اليهم يسيء وال الناس الى يحسن االنسان يجعل

 به. لتزامالاو الحالص العمل الى االنسان يوجه
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 ن بالمالئكة؟لينا أن نؤملماذا يجب ع

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 أذكر أوصاف المالئكة:

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 اذكر وظائف المالئكة:

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ئكة؟كر وجود المالما جزاء من ين

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 أذكر بعض اسماء المالئكة:

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ن عن المالئكة؟بماذا يختلف االنسا

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ل هللا الكتب على رسله؟لماذا انز
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_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ما هي أهم التعاليم التي اشتملت عليها الكتب السماوية؟

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ما جزاء من ينكر كتب هللا؟

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 فظون((؟ا))انا نحن نزلنا الذكر وانا له لح الىعتل هللا اشرح قو

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

  بتلك الصفات؟ما الصفات التي يمتاز بها الرسل ولماذا خصهم هللا

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 لماذا خصهم هللا بتلك الصفات؟و ؟متاز بها الرسلما الصفات التي ي

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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 الجبيرة:على سح الم

" فمن افتصد، أي أخرج دماً من جسمه، أو الجبيرةلمسح على اأيها األخوة الكرام، موضوع قصير عنوانه "

 ِّ اد، أو بأي  حادث، وأي  كسر إذا ُشَد بضماد، أو جبيرة، وكان بجرح، أو بكسر عضٍو فشَده بخرقٍة، أي الضم 

اليد مكسورة ومجبَرة  به العضو أكثر ما شدَ ب المسح على ال يستطيع غسل العضو، وال يستطيع مسحه وج

، مجروحة عليها شاش ومادة معقمة، فصد دمه ربط مكان الفصادة بشاش، أي جبيرة أو أي صين وقماشبجب

إن لم يستطع غسله أوالً، وإن لم يستطع مسحه كذلك فماذا يفعل؟ وجب المسُح  ضماد شده اإلنسان على جسمه

ت متعددة فيمسح بيرة طبقاالمسح على ما ظهر، وإذا كانت الج لى القماش وكفىد  به العضو، ععلى أكثر ما ش

المسح الطبقة األخيرة فقط، والمسح كالغسل، معنى كالغسل هناك فرق كبير بين المسح على الجبيرة وبين 

يام مقيم، وثالثة أعلى الخفين، المسح على الخفين مسح بدل، بدل من غسل الرجلين، وله مدة يوم وليلة لل

كالغسل فال يتوقف بمدة، وال يشترط شد الجبيرة على الجبيرة  لمسافر، وله نواقض، لكن المسح علىبلياليها ل

َذ بحالة إسعاف إلى المستشفى ولم يكن متوضئً  ا، فماذا نفعل؟ هل نفك  الضماد؟ ال، إْذ ال يشترط طهر، رجل أُخِّ

ْجل والين، أما بالخفبيرة إحدى الرجشد  الجبيرة على ُطهر، ويجوز مسُح ج حدة ين فيمسح االثنتين معاً، رِّ

دة والثانية معافاة، تَغسل واحدة وتَمسح على الثانية، وال يبطل المسح بسقوطها قبل البرء، وإن سقطت مضمَ 

 يبطل بل تصلي ولو سقطْت، ويجوز تبديلها بغيرها، وال يجب إعادة المسح عليها، فالمريض فالمسح ال

 .يضهذا المر بيرة، والشرعُ َسمٌح في تعامله معالشرع ُوسعةٌ كجروح، ولهُ في م

ل عليه دواء أو مادة عازل  ر أال  يغسل عينه، ماذا يفعل؟ أو انكسر ظفره، وُجعِّ ة ثم إذا رَمد اإلنسان وأُمِّ

ع لها الدواء، والم ه نزُعه، جاز له المسح، ال يوجد جبيرة للعيون، عيٌن رمداء وضِّ  اء يضرها، يمسحويضر 

ضرها الماء يمسح على ظفره، اآلن ال يوجد ة معقمة يون غسيل، ظفره انكسر وضع عليه مادعلى جفنه من د

أن تتيمم، ولك أن تمسح على الجبيرة، أو أي جبيرة، فلتَعلْم إذًا أن  الدين يسر، فلك أن تمسح على الخفين، ولك 

 .ضماد ضماد، ولك أن تمسح على عضو يضره الماء من دون

 



54 
 

 :جبيرة ال يفتقر إلى نية وال توقيت وال زمنعلى الالمسح 

ر وأقول:  والمسح  ه الماء جاز له ترُك المسح، أكر ِّ على الجبيرة ال يفتقر إلى نية، حتى لو كان العضُو يضر 

شترط أن ر المُسح على الجبيرة إلى نية كما في المسح على الخف، فال نية وال توقيت وال زمن، وال يوال يفتق

ا وتغيرها، وال يشترط النية، فقْد ُرفِّع وز تبديله، وإذا سقطت ال ينتقض الوضوء، ويجلجبيرة على طهرتكون ا

 .عن أمتي كل  ما يبعث على الضيق والتبرم من الشرع، فالدين يُْسرٌ 

ي ّللَاُ َعْنَها أَنََها قَالَْت: َما ُخي َِّر َرُسوُل ّللَاِّ )) َذ أَْيَسَرُهَما َما خَ أَ لََم بَْيَن أَْمَرْينِّ إِّال  َعلَْيهِّ َوسَ َصلَى ّللَاُ  َعْن َعائَِّشةَ َرضِّ

ْنهُ َوَما اْنتَقََم رَ  ِّْن َكاَن إِّثًْما َكاَن أَْبعََد النَاسِّ مِّ هِّ إِّال أَْن تُْنتََهَك لَْم يَُكْن إِّثًْما فَإ ُسوُل ّللَاِّ َصلَى ّللَاُ َعلَْيهِّ َوَسلََم لِّنَْفسِّ

ِّ َمةُ ّللَاِّ ُحرْ  َ  ))  بَِّهافَيَْنتَقَِّم لِلِّ

ي ّللَاُ ائِّ عَ َعْن  يالبخار [  ] َعْنَهاَشةَ َرضِّ

* * * 

 الصالة:

ممن ترك شرًطا من شروط  وليس جزًءا منه، فال تصح الصالة الشيءالشرط: هو ما كان الزًما لصحة 

 ح بدونه.صالة لكن الصالة ال تصالصالة، كالوضوء مثاًل فإنه ليس جزًءا من ال

 أربعة: الصالة وجوب ائطوشر

لكن تجب عليه وجوب عقاب اإلسالم: فال تجب الصالة على كافر أصلي وجوب مطالبة في الدنيا، و -1

وع ون بفرر، ألن الكفار مخاطبى الزنى وشرب الخمفي اآلخرة. كما يعاقب على ترك الصيام وعل

 الشريعة.

صبية اللذين هما دون البلوغ، ولكن يجب على ولّي الصبّي لصالة على الصبي أو الوالبلوغ: فال تجب ا -2

ضربهما على تركها إذا بلغا عشًرا، والمراد بالسنة والصبية أن يأمرهما بالصالة إذا بلغا سبع سنين، وي

 قضاء ما فاتهما إذا بلغا. الشمسية(. وال يجب عليهماالسنة القمرية ال الرومية )

 جب الصالة على المجنون وال يجب عليه القضاء.ل: فال توالعق -3

ب عليهما تجب الصالة على المرأة الحائض والمرأة النفساء، وال يج النفاس: فالمن الحيض و الطهارة -4

 القضاء.

 :صحة الصالة وشرائط

الكفر بمسبة  الذي خرج من اإلسالم إلى لمرتدا صالة، وكذلكاألصلي ال تصح منه الاإلسالم: فالكافر . 1 

 الشهادتين.الم بالنطق به إال بعد الرجوع إلى اإلسنبي أو القرءان أو غير ذلك، ال تصح صالتهللا أو ال

  

http://www.sunna.info/audio/islamic_view_info__nid5_18-2
http://www.sunna.info/audio/islamic_view_info__nid5_18-2
http://www.sunna.info/islamic/tahara.html
http://www.sunna.info/islamic/tahara.html
http://www.sunna.info/audio/islamic_view_info__exnid6_3-7
http://www.sunna.info/audio/islamic_view_info__exnid6_3-7


55 
 

 ال تصح منه الصالة، وهو غير مكلف.فالمجنون  والعقل:. 2

، بل يقال له انظر . 3 كيف والتمييز: فالولد غير المميز ال تصح منه الصالة، فال يقال لغير المميز صل 

 الصالة. ويمي ز الصبي إذا صار يفهم الخطاب ويرد  الجواب.

 لى السماء السابعة أو األرض السابعة،ا إأو ما يحاذي جرمهالكعبة أي جرمها واستقبال القبلة: أي . 4

. والمراد بالكعبة القدر القائم اآلن الذي كان قائًما  فلو استقبل ببعض بدنه وبعُض بدنه خارج عنها لم يكفِّ

مراد ذه القبلة" متفق عليه. والزمن الرسول صلى هللا عليه وسلم، وقد قال حين صلى إليها: "ه في

 كوع والسجود.القيام والقعود وبمعظم البدن في الر في أن يستقبل بالصدرباالستقبال 

ودخول وقت الصالة: أي أن من شروط صحة الصالة معرفة دخول الوقت يقينًا كأن يعاين الزوال . 5

شرق بعد يُعاين تحوله إلى جهة الم ة زيادة الظل عما كان عليه عند بلوغ الشمس وسط السماء، أوبرؤي

رد. فال يشمس في وسط السماءأن كانت ال كفي القيام للصالة والدخول فيها ، أو ظنًّا باجتهاد بنحو وِّ

الحال فهؤالء ال  بمجرد التوهم، بل تلك الصالة فاسدة ولو صادفت الوقت، وما أكثر من يصلي على هذه

إلسناد الصحيح قد روى الطبراني بااء بالوقت واالهتمام له، فصالة لهم عند هللا تعالى. فينبغي االعتن

قال: "إن خيار عباد هللا الذين يراعون الشمس والقمر  تصل أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلمالم

خٌل في أمر الوقت، فقد صح في الحديث أن واألظلة لذكر هللا" رواه الطبراني، وفي ذلك أن القمر له دَ 

الثة من الشهر القمري،  يعني الليلة الثلسقوط القمر لثالثةٍ ليه وسلم كان يصلي العشاء النبي صلى هللا ع

 رواه الترمذي.

والعلم بفرضيتها: أي أن يعتقد أن هذه الصالة التي يصليها فرض، فلو كان يتردد فيها أو اعتقد أن . 6

 فتصح منه.روضة نفل ليست فرًضا لم تنعقد صالته حتى يعرف أنها فرض الصالة المف

ة وغير اجب كالركوع والسجود والقراءة للفاتحة، أي غير وقد أن فرًضا من فروضها سنيعت وأال. 7

ذلك مما هو فرض متفق عليه في مذهب الشافعي.، فإن اعتقد أن قراءة الفاتحة غير واجبة ال تصح 

ومن اعتقد أن بعض  ن اعتقد أن أفعالها أو أقوالها كلها فروض صحت صالت.صالته عندهم، أما م

في ذلك معين أنه سنة فإن صالته صحيحة سواء  م يقصد بفرضفرض وبعض أفعالها سنة ول أفعالها

 العامي وغيره.

د وستر العورة: ولو كان في ظلمة وخاليًا تأدبًا مع هللا تعالى. والستر يحصل بما يستر لون الجل. 8

ا ما ال يستر اللون فال يكفي. ويشترط  ألعلى والجوانب ال من في هذا الستر أن يكون من اوالشعر، وأم 
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لمن نظر إليه من  -فخذه مثاًل  -عورته  صلى الشخص على مكان مرتفع وكانت ترى سفل فإنه لواأل

 أسفل لكنها ال ترى من األعلى والجوانب صحت صالته.

فوجه المرأة  ها إال الوجه والكفين،الة وخارج الصالة جميع بدنوعورة المرأة الحرة في الص -

ال يجب على المرأة الحرة ستر وجهها في جتهاد. فبعورة وكذلك كفَاها بإجماع أئمة االليس 

 ت أو بحضور األجانب ولو في غير الطرقات.الطرقا

رة ما بينهما، هذا وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، فليست السرة والركبة عورة إنما العو -

 ط.ذ عنده من العورة يجب ستره وهذا هو األحوي هللا عنه، فالفخالحكم في مذهب الشافعي رض

 والطهارة عن الحدث: أي الحدث األصغر واألكبر.. 9

والحدث األصغر يوجب الوضوء فقط كمن لمس امرأة أجنبية بال حائل أو بال أو تغوط فيكون أحدث  -

 ك.وضوء للصالة أو لحمل المصحف أو نحو ذلحدثًا أصغر يجب عليه ال

مرأة الغسل بعد انقطاع على الفيجب  كبر يوجب الغسل، كالحيض والنفاس وخروج المني،والحدث األ -

والنفاس للصالة وغيرها مما ال يصح إال بالطهارة عن الحدث األكبر. وكذلك من خرج دم الحيض 

 منه مني.

 نها في:والطهارة عن النجاسة غير المعفو ع. 10

 م واألنف والعين.البدن حتى داخل الف -

 .تصح الصالة معها عنها كالبول فال والثوب: فإذا أصاب الثوب نجاسة غير معفو   -

والمكان الذي يالقي بدنه: فال تضر  المحاذاة بال مماسة فلو حاذى بصدره نجاسة فإن ذلك ال  -

شيئًا يحمله  يضر، فعُلم من ذلك أن من صلى في مكان وبقربه نجاسة ال تمس ثوبه وال بدنه وال

 ء فإن صالته صحيحة.كردا

 ه.يحملها في جيب جاسةها نماًل للنجاسة كقنينة فييكون حا أالويشترط  -

 شرائط قبول الصالة

ذكر في الفصل األول شرائط وجوب الصالة وشرائط صحتها، أما الشروط المذكورة في هذا الفصل 

 وهي:فهي شرائُط لنيل الثواب فلو لم تحصل صحت الصالة لكن بال ثواب، 
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ليه، فإنه اس ويُثنوا عاإلخالص هلل تعالى: أي أن يقصد بصالته امتثاَل أمر هللا ال أن يمدحه الن .1

الناس له أو قصد مع طلب األجر مدح الناس له فال ثواب له وعليه إثم ألنه صلى إن قصد مدح 

 مرائيًا أي لكي يمدحه الناس.

حراًما فإنه ال ثواب له في صالته مع  و ملبوسهكان مأكله أبسه حالال: فمن وأن يكون مأكله ومل .2

ور ما أكل أو شرب أو شرب ثم صلى ف كونها صحيحة أي مجزئة، أي إن أكل الشخُص حراًما

 قبل أن ينهضم الطعام ففي هذه الحالة ال ثواب له في صالته مع كونها صحيحة.

في فال ثواب له  به من صاحبهوأن يكون مكان صالته حالال: فمن صلى في مكان اغتص .3

 صالته، أو دخل بيت شخص بدون رضاه وصلى فيه.

 لحظة في صالته فإنه يخرج منها بال ثواب، قال خشع هللوأن يخشع هلل قلبه ولو لحظة: فمن لم ي .4

نُوَن } عُوَن }1هللا تعالى: }قَْد أَْفلََح اْلُمْؤمِّ ْم َخاشِّ يَن ُهْم فِّي َصالتِّهِّ  ن[.ورة المؤمنو{ ]س{2{ الَذِّ

 بطالت الصالة:م

األعمال  بصوراعلم أنه يجب على المكلف تعلم ما يفسد الصالة ويبطلها حتى يجتنبه، فال يكفي القيام 

كما هو الشأن اليوم باعتبار أحوال كثير من الناس. فأحدهم يذهب إلى الحج من غير أن يتعلم أحكام 

م أركانها فيأتي بما يبطل ة الصالة من غير تعل  أو يفعل صورالحج ويكتفي بأن يقل د الناس في أعمالهم، 

هللا صلى هللا عليه وسلم:  رسولعمله من صالة وحج من غير أن يدري، وهؤالء يدخلون تحت حديث 

"ُرَب قائم ليس له من قيامه إال السهر، وُرَب صائم ليس له من صيامه إال الجوع والعطش" رواه ابن 

 حبان.

 ة:ويُبطل الصال

كرِّ أنه في الصالة من غير أن يكون مغلوبًا أي ال الم أي بما هو من كالم النالك (1 اس عمًدا مع ذِّ

، ولو كان ذلك النطق بحرفين ليس لهما معنى، فلو قال "ءاه" بطلت قيستطيع ترك ذلك النط

سًما من صالته كما نص  على ذلك الفقهاء من َشافعيين وغيرهم، وهذا دليل على أن "ءاه" ليس ا

ة بالنطق بحرف ممدود كأن يقول: "ءا" أو "إي" أو "أو" فإنه بسبب اء هللا. وكذلك تبطل الصالأسم

المذهب وجه بأن مد  الحرف الواحد ال يُبطل الصالة كقول "ءا". وكذلك  المد صار حرفين، وفي

" بكسر القاف ال يتبعها  ن لك "عِّ" بعي، وكذشيءتبطل الصالة بالنطق بحرف ُمفهم كأن يقول: "قِّ

" بكسر الفاء، ألن هذه الحروف الثالثة كل واحد منها له معنى يُفهم منه، فَقِّ  مكسورة، وكذلك "فِّ

مر بالوقاية، َوعِّ يفهم منه األمر بالوعي، وفِّ يفهم منه األمر بالوفاء. فهذا وما أشبهه يُفهم منه األ
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ريم أما من كان جاهاًل عالم بالتح يبطل الصالة إن كان عمًدا مع ذكر الشخص أنه في الصالة وهو

ف رمة الكالم في الصالة لكونه ممن أسلم من وقت قريب أو لكونه نشأ في بلٍد بعيدة عمن يعبحر

 أحكام الشرع فال تبطل صالته.

وأما الناسي أنه في الصالة إذا تكلم بكالم قليل أي ست  كلمات عرفية فأقل فال يبطل نطقه هذا صالته، 

 لي ثم ضعه في مكان كذا. ق واشترِّ لي ُخبًزا ثم أحضرهيقول: اذهب إلى السوكأن 

 :لتانأما التنحنح والضحك والبكاء واألنين والنفخ ففيه حا

 يظهر فيه حرفان فأكثر فإنه يبطل الصالة. أن .أ

يبطل الصالة يظهر فيه حروف بالمرة فال يبطل حينئذ الصالة. وهناك وجه أن التنحنح ال  أال .ب

  فيه حرفان ولو ظهر

ه: فإنه ال يبطل الصالة، ومن ذلك أن يقول إذا رأى الشيطان يهجم عليخرج بكالم الناس ذكر هللا تعالى و

فإن الرسول صلى هللا عليه وسلم أَقبََل إليه ذات يوم إبليُس وبيده شعلة نار لِّيُلقيها عليه  "أعوذ باهلل منك"،

لمسجد فيراه مك نه منه حتى هم  أن يربطه بسارية من سواري افأعانه هللا عليه و فقال: "أعوذ باهلل منك"،

ِّ اْغفِّْر لِّي َوَهْب لِّي ُمْلًكا ال قَاَل يهما السالم: }الناس إذا أصبحوا، ثم تذك ر دعوة سليمان بن داود عل َرب 

ي إِّنََك أَنَت اْلَوَهاُب } ْن بَْعدِّ ي ألََحٍد م ِّ  فترك ذلك. ]سورة ص[{ 35يَنبَغِّ

يديه ورأسه على التعاقب أو دفعة  ل ثالث حركات متواليات سواء كان بثالثة أعضاء كحركةوفع (2

بعضهم: ال يبطل الصالة من الفعل إال ما  ذا عند بعض الشافعية. وقالواحدةً أو ثالث خطوات، وه

التي ورد فيها ما  وسع مقدار ركعة من الزمن، وهذا الوجه يجوز العمل به ألنه أوفق لألحاديث

ن ثالث حركات، كحديث أنه صلى هللا شعر بأنه صلى هللا عليه وسلم تحرك في الصالة أكثر مي

لقبلة لعائشة رضي هللا عنها، ثم استمر  في صالته، الذي كان ُمقفاًل في جهة اعليه وسلم فَتََح الباب 

عليه  هر من فعله صلى هللاوهذا حديث صحيح رواه اإلمام أحمد في مسنده عن عائشة، فإن الظا

متواليات، ويبعد حمله على أنه اقتصر على وسلم أنه حصل منه في ذلك أكثر من ثالث حركات 

 حركتين.

وكذلك تبطل الصالة بالحركة الواحدة لو لم تكن مفرطة إذا ركة المفرطة: كالوثبة الفاحشة، والح (3

، وكذلك تحريك الجفن تقرار الكف  وإن كثركانت للَعب، وال يفسد الصالة تحريك األصابع مع اس

ا ما لم يكن للعب. أو اللسان أو األذن، وحل  زر  وعقده  ولو كثر إن كان الكف قارًّ

: كأن زاد ركوًعا أو سوز (4  جوًدا عمًدا.يادة ركن فعلي 
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 واألكل والشرب إال إن نسي فإنه ال يبطل إن كان أكلُهُ وشربه قلياًل. (5

ى في قلبه أن يقطع الصالة في الحال فإنها تنقطع، وكذلك إن نوى ونيَة قطع الصالة: أي إن نو (6

 مضي ركعة مثاًل بََطلت صالته. قطعها بعد

فسه: إن حصل كذا فإني أقطع كأن قال في ن شيءلك تبطل الصالة بتعليق القطع على وكذ -

 الصالة فإنها تبطل حاال.

 طعها أم أستمر  فيها فإنها تبطل.ردد في قطعها كأن قال: هل أقوكذلك تبطل الصالة بالت -

مِّ أو يو في نية الصالة هل نوى طول زمن الشك، أي أن من شك أن يمضي ركن مع الشك في نية التحر 

ا أو عصًرا، أي أنه إذا استمر هذا الشك حتى مضى ركن وهو في التحرم أم ال، أو شك هل نوى ظهرً 

هذا الشك فإنها تبطل، أو شك في ذلك ثم َرَكَع وهو  بطل، كأن قرأ الفاتحة وهو فييشك فإن صالته ت

معه ركن. وأما إن تذك ر ولم يمضِّ مع ا طال زمن الشك ولو لم يمض شاك فإنها تبُطل، وكذلك تبطل إذ

 ته فال تبطل وذلك بأن يشك فيزول سريعًا.الشك ركٌن وال طال وق

 أركان الصالة سبعة عشر:

ها باللسان ليس بفرض، فلو ترك قول: نويت أن أصلي الظهر نية: وهي عمل قلبي، فالنطق بال (1

هذه النية: )نويت أن أصلي فرض الظهر( كب ر ونوى في التكبير أو العصر مثاًل واستقبل القبلة و

ا نوى بالقلب قبل التكبير ولم تحضره النية أثناء التكبير لم تصح  مثاًل صحت صالته، وأما إذ

النية عنده مع التكبير، وكذلك ال تصح الصالة إن قال بلسانه:  الته عند اإلمام الشافعي ألنص

 في قلبه عند التكبير.أصلي فرض الظهر وغفل عنها 

 األمر الضروري في النية هو أن يقصد فعل الصالة.و 

 ضحى.لصالة التي لها سبب كالعيد والخسوف والصالة التي لها وقت كالوأن يعي ن ا 

 ن كانت الصالة مفروضة، أي أن ينوي بقلبه أنه يصلي الظهر المفروضة وأن ينوي الفرضية إ

أن يستحضر الفرضية فال تصح صالته عند  فقط من غير مثاًل، فلو نوى بقلبه صالة الظهر

 ة بدونها. وكل  ذلك يجب استحضاره أثناء التكبير.بعض الشافعية، وقال بعضهم تصح الصال

 عنه أن تكون النية مقترنة بالتكبير، فلو نوى الصالة التي وال يجب عند اإلمام مالك رضي هللا 

نه لو نوى بقلبه ثم َكبَر تكبيرة اإلحرام ه، أي أيصليها قبل التكبير بقليل صحت الصالة عند

 صحت الصالة.
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إن لم يسمع نفسه جميع  ول هللا أكبر بحيث يسمع نفسه فال يصح التكبيروتكبيرة اإلحرام: أي ق (2

واألركان القولية  وكذلك بقية األركان القولية يشترط أن ينطق بها بحيث يسمع نفسه.حروفه، 

 خمسة:

 ول هللا أكبر عند افتتاح الصالة.أي ق تكبيرة اإلحرام .أ

 وقراءة الفاتحة. .ب

 والتشهد األخير. .ت

 وسلم في الجلوس األخير.صلى هللا عليه  والصالة على النبي .ث

 م وهو ءاخر أركان الصالة وهو قول: السالم عليكم.والسال .ج

 فوائد تتعلق بتكبيرة اإلحرام ينبغي معرفتها: 

حيث يكون اللفظ أكبار فإن هذا ال تنعقد الصالة به، ألن أكبار في اللغة تمد الباء من كلمة أكبر ب أاليشترط ( 1 

بالمعنى لم تصَح صالتُه، فإن كان عالًما بالمعنى وقال بل الكبير، فإن قال ذلك وكان جاهاًل وهو الطجمُع "َكبَر" 

ة على أن ذلك كفر مع العلم ًضا فقد نص الشافعية والمالكيذلك عمًدا كفر والعياذ باهلل، فليحذر ذلك في األذان أي

د للنطق.  بالمعنى والتعم 

" لم تنعقد صالته ويحرم ذلك، ألن ل لفظ الجاللة، فلو قال: "ءهللا أكبرأو يمد األلف التي هي أال( ويشترط 2

 معنى ذلك هو االستفهام فيكون كأنه قال: هل هللا أكبر من غيره أم ليس أكبر؟

الجاللة، فلو قال: "وهللا أكبر" لم تصح صالته، وكذلك لو زاد واًوا بين لفظ يزيد واًوا قبل لفظ  أال( ويشترط 3

تصح الصالة، وكذلك لو أبدل همزة أكبر بالواو لم تصح الصالة  )أكبر( أي أن يقول "هللا وأكبر" فالوالجاللة 

 كأن يقول: "هللا َوكبَر".

ى غيره من المأمومين حرم ذلك كمن قعد موم في تكبيرة اإلحرام على وجه يشوش علفائدة: لو توسوس المأ 

 ه.ًرا على وجه يشوش على المصلي بجوارجهيتكلم بجوار المصلي، وكذا تحرم عليه القراءة 

( والقيام في الفرض للقادر: أي أن من أركان الصالة أن يصلي قائًما في الصالة المفروضة ولو كانت الصالة 3

الصبي القيام كما يشترط في الكبير، وكذلك الصالة المعادة وهي نَذًرا أو صالة جنازة، فيشترط لصحتها من 

شرط القيام االعتماد على القدمين ونصب فقار الظهر، ت صحيحة من أجل جماعة ثانية. ثم أُديالتي تُعاد بعد أن 

إنه يجب من كان ال يستطيع القيام إال بعَُكاٍز فوال يجب نصب الرقبة بل يسن خفض الرأس إلى األمام قلياًل. و

 عليه االستعانة بها.
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حت صالته قاعًدا، فإن مشقةٌ شديدةٌ ال تحتمل عادةً صتلحقه فإن عجز عن القيام بنفسه أو باالستعانة بأن كانت 

ن أن يقدم عجز عن القعود وجب عليه أن يصلي الفرض مضطجعًا على جنب إما األيمن أو األيسر، لكن األحس

يستطع أن يصليها على جنب وجب عليه أن يصليها مستلقيًا على ظهره ويرفع األيمن فإن عجز فاأليسر، فإن لم 

لقبلة، فإن لم يستطع رفع رأسه اقتصر على توجيه أخمصيه )ما يلي و قلياًل ليتوَجه بوجهه إلى ابًا ولرأسه وجو

على وجهه ذلك كله كأن يكون ال يستطيع إال أن ينبطح  العقب من بطون الرجلين( إلى القبلة، فإن عجز عن

ك جفنه بنية الركوع ثم أي يُ  صلَى وهو على هذه الحال ورفع رأسه إن أمكن، وإال صلى بطرفه أي بجفنه حرِّ 

كه بنية السجود ويكون إخفاضه للسجود أشَد، فإن عجز عن ذلك كله أجرى األركان الفعلية على قلبه، وأما يحر

 راها أيًضا على قلبه.القولية فيقرؤها بلسانه فإن ارتبط لسانه أجاألركان 

ه. ويسن واألفضُل أن يحاذي موضع سجودقَُدام ركبتيه، والمصلي قاعًدا يكون ركوعه بأن يحاذي رأسه ما 

 وضع يديه بعد التحرم أي بعد تكبيرة اإلحرام تحت صدره وفوق سرته.

ب". وهي سبع ءايات، عليه وسلم: "ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتا ( وقراءة الفاتحة: لقوله صلى هللا4

فإذا ترك واحدة  ن بتشديداتها األربع عشرة،دونها، ويجب اإلتياوالبسملة ءاية منها، فال تصح  قراءة الفاتحة ب

ويجب مواالتها، فإن ]سورة الفاتحة[ بدون الشدة على الياء.  {{5} }إِّيَاكَ منها لم تصح  قراءة الفاتحة، كأن يقرأ 

ر  غلبة عطاس ا طوياًل أثناء القراءة فيجب حينئذ العود إلى أول الفاتحة، وال يضترك المواالة كأن سكت سكوتً 

و طال. وكذلك ال يضر  تأمين المأموم لقراءة إمامه، فال تنقطع الفاتحة بذلك. ال أو تثاؤب أو نحو ذلك ولأو سع

تاء بالطاء فال تصح  ن ترك ذلك تقصيًرا بأن أبدل الذال بالزاي أو الويجب إخراج الحروف من مخارجها، فم

 قراءته.

كبتين، وء إلى الحد  الذي ت( والركوع: ويحصل الركوع باالنحنا5 الراحتان هما ما عدا األصابع نال الراحتان الر 

ل في الركوع هو أن يمَد من الكفين، ويشترط أن يكون هذا االنحناء بال انخناس أي بال ثني الركبتين، والكما

الركبتين وبين ع نصب الساقين والفخذين وأخذ الركبتين بالراحتين ومع التفريق بين ظهره وعنقه كالصفيحة م

ريقًا وسًطا، هذا في حق الرجل، وأما المرأة فيسن لها أن تقارب بين رجليها، لين شبًرا وبين األصابع تفالرج

 ربي العظيم" ثالثًا. ومن كمال الركوع أيًضا قول: "سبحان

األعضاء  بقدر سبحان هللا: وهي سكون كل عظم مكانه دفعة واحدة، أي استقرار( والطمأنينة في الركوع 6

 دفعة واحدة.

ال هو عوُد الراكع إلى ما كان عليه قبل ركوعه إن كان يصلي قائًما أو غيره. فيحصل ( واالعتدال: االعتد7

 ا.ن يصلي قائًما، وبعوده إلى الجلوس إن كان يصلي جالسً بانتصاب المصلي قائًما إن كا
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 والطمأنينة في االعتدال.( 8 

ا من ركبتيه ومن بطون كفيه ى مصاله وأن يضع شيئً يضع جبهته كل ها أو بعضها عل( والسجود مرتين: بأن 9

م: الجبهة واليَدين ومن بطون أصابع رجليه، وذلك لقوله صلى هللا عليه وسلم: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظ

 والركبَتين وأطراف القدمين".

 شروطه: ومن

 .د على قطن النكبس وظهر أثره على يدهِّ أن يكون متثاقاًل بجبهته بحيث لو كان يسج .أ

 س رأسه بارتفاع أسافله على أعاليه.وتنكي .ب

 ( والطمأنينة في السجود.10

  ( والجلوس بين السجدتين.11

 ة في الجلوس بين السجدتين.( والطمأنين12

 هللا عليه وسلم والسالم.د التشهد من الصالة على النبي صلى ( والجلوس األخير: للتشه د األخير وما بع13

أقل  وله أكمل، فأقل التشهد الذي ال تصح الصالة بدونه: "التحيات هلل، سالم عليك  ه( والتشه د األخير: ول14

 محمًدا رسول ركاته، سالم علينا وعلى عباد هللا الصالحين، أشهد أن ال إله إال هللا وأنَ أيها النبي  ورحمة هللا وب

لسالم عليك أي ها النبي  ورحمة هللا وبركاته، االتشهد: "التحيات المباركات الصلوات الطي بات هلل، هللا". وأما أكمل 

  وأشهد أن محمًدا رسول هللا".السالم علينا وعلى عباد هللا الصالحين، أشهد أن ال إله إال هللا

في عروجه إلى المكان الذي سمع  صلى هللا عليه وسلم لما وصل تنبيه: ما شاع بين بعض الناس من أن النبي  

"السالم عليك أيها النبي ورحمة هللا"، غيُر صحيح ألنه  فقال:الى قال: "التحيات هلل"، وتعفيه خطاب هللا تبارك 

كذوبة على هذه الصيغة، إنما يروي بعُض الرواة الكذابين هذه القصة، وقد نالت مع كونها م لم تُفرض تلك الليلة

  كبيرةً فيجب بيان ذلك للناس.هللا والرسول ُشهرةً 

  صلى هللا عليه وسلم: وأقل ها: الل هم صل  على محمد. لنبيِّ  ( والصالة على ا15

 تيان بأل، فال يكفي سالم عليكم.( والسالم: وأقله السالم عليكم. ومن شروطه اإل16
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ه، وقد ورد ذلك في سنن أبي داود تار بعضهم زيادة وبركاتُ أما أكمل السالم فيحصل بزيادة: ورحمة هللا، واخ

 .في التسليمة األولى

د ترك الترتيب كأن سجد قبل ركوعه بََطلَت ( وال17 ترتيب: أي ترتيب األركان كما ذُكر في تعدادها، فإن تعم 

 أن سهًوا فليَعُد إليه إاللصالة إجماًعا لتالعبه، هذا في الذي أخل  بالترتيب عمًدا، اما إن كان أخل  بالترتيب ا

 .فمن ترك الترتيب سهًوا ثم ذكر المتروكما سها به، يكون في مثله أو بعَدهُ فتتم  به ركعته ولغا 

 .( فإما أن يتذكر قبل أن يكون في مثل المتروك1

 .يتذكر وقد صار في مثل المتروك( أو 2

 ( أو يتذكر وقد صار فيما بعد مثل المتروك:3

ا له، فليرجع إليه فورً مثل المتروك، يكون ما فعله بعده لغٌو لعدم وقوعه في محن يكون في فإن تذكر قبل أ

د قراءة الفاتحة إلى محافظة على الترتيب. فمثاًل إن كان في الركعة األولى وقد نسي الركوع فنزل من القيام بع

عًا، ثم يركع ويُكمل لو قام راكالسجود، ثم تذكر في السجود أنه ترك الركوع، قام فوًرا وجوبًا وال يكفيه 

  الصالة.

عده، فتتم ركعته بما فعل ويُلغى ما بينهما. فمثاًل لو نسي الركوع بعد مثل المتروك أو بوإن تذكر وقد صار فيما 

ذكر في السجود من الركعة الثالثة أنه نسي الركوع في الركعة األولى، هذا يبقى في في الركعة األولى، ثم ت

 عتبر لغًوا.إلى أن أتى بمثله يُ  بر أن هذه هي الركعة الثانية، ألن ما فعله بعد المتروكته، ويعتسجوده ويتم صال

  هذا الحكم في غير المأموم أما المأموم فيأتي بركعٍة بعد سالم إمامه.

ساجٌد هل ركع كالتَذك ر فلو ركع ثم شك  هل قرأ الفاتحة أم ال، أو شك  وهو  لةأالمسمهمة: الش ك  في هذه  ةلأمس

هو قائم هل قرأ الفاتحة أم ال في ركعته هذه راكعًا، وأما من شك  وواعتدل أم ال قام فوًرا وجوبًا وال يكفيه لو قام 

 ن محلها.فال يجب عليه أن يقرأ فوًرا ألنه لم ينتقل ع

  فائدة في شرح ألفاظ الصالة:

حجًما ألن هللا منزه عن الحجم، ويصح تفسيره بمعنى  ال "هللا أكبر": معناه: أن هللا أكبر كبيٍر قدًرا وعظمةً 

  ا مرادفة لكلمة: "هللا كبير".هذ فكلمة "هللا أكبر" علىالكبير، 
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العجز والَضعف والجهل والخوف والتغير والجلوس "سبحان هللا": معناها تنزيًها هلل من كل نقص وعيب، ك

 واالستقرار وما في معنى ذلك من صفات البشر.

ه ربي األعلى أي الذي هو أعلى من كل بحان ر"س َو َحيِّ ز ومكان ال علُ  عليٍ  أي ُعلَُو قدرٍ بي األعلى": أي أنز 

 وارتفاع بالمسافة.

 سنن الصالة 

شيئان: األذان واإلقامة وبعد الدخول فيها مما يسجد لتركه للسهو شيئان: التشهد  وسنن الصالة قبل الدخول فيها

 في الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان.ي الصبح واألول والقنوت ف

 ة، منها:للسهو فكثيرالتي ال يسجد لتركها  وأما سننها

 * رفع اليدين عند تكبيرة اإلحرام وعند الركوع والرفع منه.

 ضع اليمين على اليسار تحت الصدر وفوق السرة.* وو

 * والتفريق بين القدمين قدر شبر.

ا مسلًما وما أنا من وات واألرض حنيفً وجهت وجهي للذي فطر السمجه بعد التحرم وهو: * ودعاء التو

 ول المسلمين.كي ومحياي ومماتي هلل رب العالمين ال شريك له، وبذلك أمرت وأنا أالمشركين، إن صالتي ونس

 * والتعوذ ويسن في كل ركعة.

 األجانب استحبابًا.المرأة صوتها في حضرة الرجال * واإلسرار في موضعه والجهر في موضعه، وتخفض 

 الفاتحة.* والتأمين عقب 

 ة بقراءة ءاية واحدة وال تسن في الركعة الثالثة من المغرب والورة بعد الفاتحة وتحصل السن* وقراءة الس

 غيرها وال في الرابعة من الرباعية.

 * والتكبيرات عند الرفع والخفض.

 ، وقول ربنا لك الحمد عند االعتدال.لمن حمده مع ابتداء الرفع من الركوع* وقول سمع هللا 
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 والسجود. * والتسبيح في الركوع

 ضها إلى بعض.ل مرفقيه عن جنبيه ويبعد بطنه عن فخذيه، وأما المرأة فتضم بع* وأن يجافي الرج

  بأن ال يعقبها تشهد.* وجلسة الراحة وهي جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها 

ن أصابع اليمنى على يسراه ويضع أطراف بطو ي جميع الجلسات وهو أن يجلس على كعب* واالفتراش ف

 األرض.

ه يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه * والتورك في الجلسة األخيرة وهو كاالفتراش في كيفيته إال أن

 باألرض.

فإنه يشير بها عند قوله إال  سط اليسرى ويقبض اليمنى إال المسبحة* ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يب

 هللا. ي التشهد إشارة لتوحيدهللا ف

 عند التسليمة األولى ويساًرا عند الثانية.* وااللتفات يمينًا 

 ية.* والتسليمة الثان

ذر من أعذار تركها ركعتان وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل حر  ذكر مقيم غير معذور بع صالة الجمعة

 نيا، وال تجب على الصبي واللي وجوب مطالبة في الدمستوطنين. فال تجب على الكافر األص إذا كانوا أربعين

ره دون مسافة القصر، وال المعذور بعذر من أعذار المجنون وال العبد وال األنثى وال المسافر وإن كان مسافة سف

 ى مكان الجمعة.تركها كالمريض مرًضا يشق معه الذهاب إل

ول والخروج فأكثر، ألنه بذلك امل، أي غير يومي الدخقامة في بلد الجمعة أربعة أيام كووتجب على من نوى اإل

 ينقطع حكم السفر.

 وشرط الجمعة:

ة أي في مكان معدود من البلد، ولو كانت األبنية من خشب أو قصب أو سعف )غصون ( أن تكون في خطة أبني1

 بلد، وال تصح خارج الخطة.النخل(، فتصح في المسجد وفي الدار وفي الفضاء ضمن ال

ا ذكًرا مستوطنًا.ما األربعون، ويشترط أن يكون كل واح( وخطبتان قبلها يسمعه2   د منهم مسلًما بالغًا عاقاًل حرًّ
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  ( وأن تصلى جماعة بهم أي باألربعين.3

 عده.( ووقت الظهر، فال تصح قبله وال ب4

حدى الجمعتين هل البلد، فإذا سبقت إإذا لم يشق اجتماع أ تقارنها أخرى ببلد واحد وإن كبرت البلد، أي وأال( 5

ي: ال يصح تعدد الجمعة بوجه لم تعلم السابقة بطلتا، وقال بعض أصحاب الشافعصحت وبطلت التي بعدها، وإذا 

 من الوجوه.

  وأركان الخطبتين:

 هللا بلفظ: "الحمد هلل" أو: "هلل الحمد" أو: "حمًدا هلل" أو نحو ذلك.( حمد 1

  على محمد".لم بنحو: "الل هم صل على محمد" ويكفي: "صلى هللالنبي صلى هللا عليه وسوالصالة على ا (2

كفي نحو: ث  على الطاعة والزجر عن المعصية أو أحدهما، وال يشترط لفظ التقوى فيوالوصية بالتقوى، بالح (3

 "أطيعوا هللا".

 وهذه األركان الثالثة تشترط في كل من الخطبتين.

 اخرها.واألفضل أن تكون في الخطبة األولى في  همة كاملة في إحداهما،اية مفو (4

ي الخطبة الثانية، ويسن ذكر المؤمنات، وال يشترط التعميم بل لو خص  اء للمؤمنين الشامل للمؤمنات فوالدع (5

  ن حضر أو أربعين منهم كفى.م

  وشرائط الخطبتين:

و  عنها في البدن والمكان وما يحمله من ثوب وعن النجاسة غير المعفر، الطهارة عن الحدثين األكبر واألصغ (1

 وغيره.

 والركبة.العورة، وهي ما بين السرة وستر  (2

 قاعًدا.والقيام فيهما للقادر، فإن عجز عن القيام خطب  (3

 ب قراءتها فيه.تندوالجلوس بين الخطبتين، وأقل  هذا الجلوس قدر الطمأنينة، وأكمله قدر سورة اإلخالص، و (4
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 والمواالة بين أركانهما، وبينهما وبين الصالة. (5

 ة.كل  منهما بالعربيوأن تكون أركان  (6

 وأن تكونا بعد الزوال.( 7

  لخطبتين.وسماع األربعين ألركان ا (8

 وتقديم الخطبتين على الصالة. (9

 ويسن:

 تركه.الغسل للجمعة ويدخل وقته بالفجر، ويكره  (1

 لبيض.ب اولبس الثيا (2

 والتطي ب. (3

 وتقليم األظافر. (4

 والتبكير بالمشي لها من الفجر. (5

ومن دخل  االستماع، فإن ترك ذلك كان مكروًها.عنى اإلنصات السكوت مع واإلنصات للخطيب، وم (6

 واإلمام يخطب يصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس.

 سجود التالوة 

ة بعد قراءة أو سماع ءاية من ءايات السجدة، ما لم السامع أو المستمع سجود التالو أو القارئحب أن يسجد يست 

ثًا فتطهر عن قرب  القارئ، فإن كان فًا فاتت ولم تُقضَ فصل عرفًا، فإن طال الفصل عريطل ال أو السامع محدِّ

 سجد، وإال فال.

تها وهو بلة وترك كالم الناس، وإلى دخول وقارة وستر واستقبال القوسجدة التالوة تفتقر إلى شرائط الصالة كطه

 من قراءة أو سماع ءاية السجدة جميعها.

سجود، وندب رفع يديه مع التكبير كإحرام الصالة، ثم يهوي ام ناويًا السجد غير المصلي وجب أن يكبر لإلحرولو 

شهد، فإن كان في الصالة كب ر السالم، وال يشترط التللسجود مكبًرا، ثم يرفع رأسه مكبًرا، ويجلس، ويشترط له 

ي    أن يقف ليسجد من القيام. وللرفع من السجود ندبًا، وال يسن لمن قرأ قاعًدا للُهوِّ

 رها في السرية إلى الفراغ، لئال يشوش على المأمومين إذا قصر الفصل.إلمام تأخيويستحب ل



68 
 

  سجود الشكر

نِّقمة  أو قدوم غائب أو نصر على عدو، وعند اندفاععمة كحدوث ولد أو مال سجدة الشكر تستحب عند هجوم ن

المفعولة خارج  التالوةرار النعمة واندفاع النقمة. وهي كسجدة كنجاة من غرق أو حريق، وال تستحب الستم

 الصالة شروًطا وكيفية.

أو غيره ولو جوز السجود لشخص مسلم : ال يجوز السجود بال سبب بنية التقرب إلى هللا تعالى، وكذلك ال يفائدة

 بنية التحية.

 :نصالة العيدي

دلكم هللا تعالى بهما قد أب فقال: فيهما،ولهم يومان يلعبون  المدينة، صلى هللا عليه وسلم )قدم النبي :أنس قال

 .رواه النسائي يوم الفطر واألضحى(. منهما:خيراً 

صلى هللا عليه  واظب عليها النبي مؤكدة، وهي سنة الهجرة،ى من وقد شرعت صالة العيدين في السنة األول

 .لهارجال والنساء أن يخرجوا وأمر ال وسلم

 

  تهاوق

 من حديث البناء،لما أخرجه الحسن بن أحمد  الزوال،ر إلى قدر ثالثة أمتاوقت صالة العيد من ارتفاع الشمس 

. واألضحى على قدر رمحين.قدر والشمس  الفطر،ي بنا يصل صلى هللا عليه وسلم كان النبي( :ُجنُدب قال

إخراج زكاة ، ليتسع وقت تأخير صالة الفطر، وتحب تعجيل صالة األضحى، ويسأمتاروالرمح ثالثة  (رمح

  .الفطر

 

 ى المصلىالخروج إل

فإن صالة العيد  مكة،، يجوز ان تؤدى في المسجد لكن أداءها في المصلى خارج البلد أفضل )ماعدا صالة العيد

ولم  المصلى،ن يصلي العيد في كا ألن الرسول ونحوه،لمسجد الحرام أفضل( ما لم يكن هناك عذر كمطر في ا

 .المطرإال مرة لعذر  يصل العيد في مسجده

بيان والنساء في العيدين للمصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض ويشرع خروج الص

عوة والحيض في العيدين يشهدن الخير ود (،نا أن نخرج العواتق )البنات األبكارامر قالت:يث أم عطية لحد

 .عليهمتفق  المصلى.ويعتزل الحيض  المسلمين،

رواه ) ، في العيدين، وبناتهكان يخرج نساءه صلى هللا عليه وسلم ول هللاأن رس : عنهماوعن ابن عباس رضي هللا 
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  .(والبيهقي ابن ماجة

النساء أتى ، ثم ، أو اضحى فصلى ثم خطبيوم أفطر صلى هللا عليه وسلم خرجت مع النبي  :باس قالوعن ابن ع

  .(رواه البخاري( .وامرهن بالصدقةفوعظهن وذكرهن 

 

 العيدين عدم األذان واإلقامة في

، وال قول ال إقامةفي الصالة غير أذان و ، أخذإذا انتهى إلى الُمصلى صلى هللا عليه وسلم قال ابن القيم : كان

  .. والسنة ال يفعل شيء من ذلك)الصالة جامعة(

 .)متفق عليه( ىلم يكن يؤذن يوم الفطر وال يوم األضح : ي هللا عنهما قاالرضعن ابن عباس وجابر 

قامة وال بعد ما يخرج وال إ، ، حين يخرج اإلمامعطاء قال : أخبرني جابر أن ال اذان لصالة يوم الفطر ولمسلم عن

 .ءشيوال نداء وال 

ن وال إقامة وكان صلى العيد بغير أذا مصلى هللا عليه وسل أن النبي : رضي هللا عنه وعن سعد بن أبي وقاص

 .(رواه البزار ( .يخطب خطبتين ، يفصل بينهما جلسة

 

  التكبير في صالة العيد

، ، سبع تكبيرات بعد تكبيرة اإلحرامة األولىقبل القراءة في الركع ، يسن فيهما أن يكبر المصليصالة العيد ركعتان

، وابنه عبدهلل . روي ذلك عن عمراليدين في كل تكبيرةمع رفع  ،موفي الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيا

 .عنهمارضي هللا 

، سبعاً بيرةفي عيد اثنتي عشرة تك كبر صلى هللا عليه وسلم كان أن النبي عن جده أبيه،و بن شعيب عن فعن عمر

راءة بعد التكبيرات وهذا والق. (ماجهرواه أحمد وابن  ( .ا، وخمساً في اآلخرة ولم يصل قبلها وال بعدهفي األولى

يسكت بين  صلى هللا عليه وسلم ين واألئمة. وكانوإليه ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابع األقوال،أرجح 

ال تبطل الصالة بتركه عمداً وال  سنة،والتكبير  .عنه ذكر معين بين التكبيرات، ولم يحفظ كتة يسيرةكل تكبيرتين س

 .سهواً 

يه صلى هللا عل رسول هللا خرج :عنهماقال ابن عباس رضي هللا  بعدها.العيد سنة قبلها او  يثبت ان لصالةولم 

 (ةرواه الجماع(  .اعدهم، فصلى ركعتين ولم يصل قبلهما وال بيوم عيد وسلم

 

 خطبة العيد

صلى هللا عليه  كان النبي  : قال  عنههللارضي  ، فعن أبي سعيد، واالستماع إليها كذلكالخطبة بعد صالة العيد سنة

والناس  ،ينصرف فيقوم مقابل الناس يبدأ به الصالة ثم ءشييخرج يوم الفطر واألضحى إلى المصلى، وأول  وسلم

  .مرهم، فيعظهم ويوصيهم ويأجلوس على صفوفهم
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كان  مصلى هللا عليه وسل النبي ن، ألورأى شيخ اإلسالم أبن تيمية رحمة هللا ن أن الصواب أن يفتتح الخطبة بالحمد

  .يفتتح خطبه كلها بالحمد

 

 قضاء صالة العيد

: أعمي واقال ه وسلمصلى هللا علي ، من أصحاب رسول هللامن األنصار : حدثني عمومتيقال ابن عمير بن أنس

، مسباالأوا الهالل أنهم رفشهدوا عند رسول هللا  ،، فجاء ركب في آخر النهار، وأصبحنا صياماينا هالل شوالعل

نسائي وابن رواه أحمد وال( .، وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغدأن يفطروا صلى هللا عليه وسلم ل هللافأمرهم رسو

  ).ماجه

، انها تخرج من الغد ذا فاتتها صالة العيد بسبب عذر من األعذار: بأن الجماعة إائلينوفي هذا الحديث حجة للق

 .  فتصلي العيد

  لتهنئة بالعيدحباب ااست

ال ، قإذا التقوا يوم العيد صلى هللا عليه وسلم كان أصحاب رسول هللا  قال رضي هللا عنه عن جبير بن نفير

 .: تقبل هللا منا ومنكبعضهم لبعض

 

  لتكبير في ايام العيدا

 (  على ما هداكم ولعلكم تشكرونولتكبروا هللاولتكملوا العدة   :، ففي عيد الفطر قال تعالىالتكبير في أيام العيد سنة

 .(203 :البقرة( . هللا في أيام معدودات واذكروا قال:وفي عيد األضحى  ( .185 ة :البقر

. ووقته في الخطبة.خروج إلى الصالة إلى ابتداء ي عيد الفطر من وقت الجمهور العلماء غلى أن التكبير فذهب 

ر والثالث عشر الحادي عشر والثاني عش وهي: التشريق:أيام  عرفة إلى عصر آخرعيد األضحى من صبح يوم 

 .الحجةمن ذي 

 .الصالةبعد  وال سيما األوقات،ب في كل والتكبير في ايام التشريق ال يختص بوقت دون وقت وهو مستح

 أكبر،هللا  أكبر،)هللا  كبروت:عن سلمان بسند صحيح قال  قعبد الرزاما رواه  التكبير،ورد في صيغة  وأصح ما

 (هللا أكبر كبيرا
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 عالمة( 70: (القسم االول

 الصالة؟ شروط هي ما

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 هل يجوز أن يؤمَّ متيمٌم متوضئاً؟

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ؟الصالة أركان هي ما

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ما هو معنى الطهارة؟

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ما هي سنن الوضوء؟

_____________________________________________________

_____________________________________________________

http://hs-vip.com/vb/t2441.html
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_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 قض الوضوء؟ما هي نوا

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 لمن يجب التيمم؟

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

  ما هي شرائط الخطبتين؟

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ة صالة الجمعة؟كم ركع

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 العامة؟ماعة في الساحة هل تجوز صالة النساء ج
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_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 يجوز قضاء صالة الجمعة؟ هل

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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 التهذيب

يهدف الى اخالص العبادة هلل وحده وتهذيب النفس االنسانية قبل  السماء،سائر رساالت االسالم ك

 شيء. كل

نصر اليها واصالحها يالنظم واالسالم في تهذيب النفس فالنفس الخبيثة تثير الفوضى في احكم 

 ن ناحيتين:م

به وترى وتسر بأدراكه وتأسي للشر وتحزن من ارتكا الخير،ان فيها فطرة طيبة تهفو الى  .1

 في الحق امتداد وجودها وصحة حياتها.

عليها بالضرر سواء السبيل وتزين لها فعل ما يعود  وان فيها نزعات طائشة تشرد بها عن .2

 وتسف بها الى منحدر سحيق.

كي يدعم فطرته ويجلي اشعتها ويسير  لإلنسانسداء المعونة الكاملة االسالم على ا هذا عملل

 اوس االثم التي تراوده وتحاول السقوط به.على هديها ليتخلص من وس

 

 العلم في االسالم

النفس االنسانية تهفو الى دين موثوق لعلم ويحث الناس عليه ادراكا منه ان االسالم يدعو الى ا 

سعادته  لإلنسانلروحي والكمال المادي وبهذا يحقق االسالم م الى الكمال ايوصله بأصله

 الروحية اوال والمادية ثانيا.

في السموات وقد اهاب القرآن الكريم بالناس ان يفتحوا عقولهم ويتفكروا فيما خلق هللا من شيء 

 يات نزوال من الوحي كانت:واالرض وال عجب ان اول اآل

ان من علق اقرأ وربك االكرم الذي علم بالقلم علم خلق خلق االنس بك الذي))اقرأ باسم ر

 االنسان ما لم يعلم((

كريمة التي ترفع من شأن العلماء والعلم فهم يمتازون على غيرهم بأنهم اولو وتوالت اآليات ال

 لى التذكر والتدبر واالعتبار.ب أي اصحاب العقول الواعية القادرة عااللبا
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م يعيب على الجاهلين جهلهم ويسجل عليهم تخلفهم ألنهم ال ن القرآن الكرياخرى فاومن ناحية 

 ورثوها عن آبائهم. يطلبون العلم ويصرون على خرافات

ويضاعفوا جهدهم ويخففوا من واالسالم يهيب بالعلماء ان يثابروا على طريق العلم والمعرفة 

 ال ساحل.ين فالعلم بحر الناقد كبريائهم فيتواضعوا للسائلين ويقبلوا نقدغلوائهم و

 .((وجاء في الحديث الشريف ان ))صلب العلم فريضة على كل مسلم

عابد  أحدهما وسلم: رجالنذكر رسول هللا صلى هللا عليه  عنه قال وعن ابي امامة رضي هللا

 الم على العابد كفضلي على ادناكم(.الع فضل :(فقال صلى هللا عليه وسلم واآلخر عالم

فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب  :(عليه وسلم صلى هللاوعنه 

ياء وان االنبياء لم يورثوا دينارا وال درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذ به وان العلماء ورثة االنب

 ظ وافر(اخذ بح

علوم ر ما لها من البمقدا الم واالخالق وال تحتل مكانتها بين االمم امم ال تنهض اال بالعلان األ

مسلمين الن لوم وفنون غير العوقوة العمل وجودة التنظيم لهذا اذن هللا للمسلمين ان يقتبسوا من 

 الحكمة ضالة المؤمن.

 العلم الذي يدعوا اليه االسالم:

ومالكه وذروة سنامه فقال صلى هللا عليه رأس االمر  ألنهاالعلوم الدينية حث االسالم على 

 يفقه بالدين(.د هللا به خيرا )من ير وسلم:

 لتاريخ والنفس...(كما دعى الى العلوم الدنيوية: )كعلم الطبيعة والجغرافيا وعلم االجتماع وا

ادية والمعنوية وتبصرهم وال غنى للناس عن هذه العلوم جميعا فهي تحقق لهم المكاسب الم

  تعالى وقدرته المتجلية في اآلفاق.بعظمة هللا

نما قرر اصوال تمنع من إات السديدة في الدعوة الى العلم وم بهذه التوجيهاالسال ولم يكتف

 ومن هذه االصول ما يلي:الجمود الفكري والتحجر العقلي 

 االسالم دين الحجة والبرهان: .1

 ن ساطع.قام عليه دليل قاطع وبرها إذا ال يقول عن شيء انه حق االف
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 دين اليقين ال الظن:  .2

ام الن الخرافات كانت السبب الرئيسي في تضليل الناس ظنون واالوهلحذر من الهو ينادي باف

 وافساد معتقداتهم.

 تقليد االعمى:االسالم عدو ال .3

 فعلوه.ه بل الن آبائهم القرآن الكريم شدد النكير على اناس ظلوا يتمسكون بالرأي ال ألنهم عقلوف

 مل:من القول والع باألحسناالسالم يدعو الى االخذ  .4

 ال تعالى:ق

 أولئك الذين هداهم هللا وأولئك هم أولو األلباب(( أحسنهن يستمعون القول فيتبعون ))الذي

 

 الدعوة والنقاش آداب

واالفكار به يستبين طريق لنقل المبادئ  أقصرالنقاش وسيلة هامة من وسائل الفهم واالقناع وهو 

 قا.وان زهية الشك ويزهق الباطل ان الباطل كلالحق وتنجلي عم

 االقناع:ساليب ومن ا

لحق وال ب العقل وتوضح اطالقاطعة والبراهين الساطعة التي تخا باألدلةان يأتي الداعي  .1

 تدع مجاال للريبة او الشك.

ة والقول البليغ الذي يحرك النفوس سنة الصادقة والموعظة الححان يلجأ الداعي الى النصي .2

سلوب الرقيق من شأنه ان هذا اال من الناس ألن ويرقق الشعور خاصة في نقاش البسطاء

الطيبة تحقق ما يعجز والنصيحة الصادقة تهدي القلوب الشاردة والكلمة  باإلخالصيشعرهم 

 الزجر والتوبيخ عن تحقيقه.

بعيدا عن الخشونة والغلظة  الهادئين والنقاش الليجب على الناصح ان يدعو الى الخير ب .3

 والمعارضين. خاصة في نقاش المعاندين

ز الحد ان يكره اآلخرين على رأي واالسالم وهو دين هللا تعالى لم يفرض على ال يجو .4

 بالقوة وانما قارع الحجة بالحجة والدليل بالدليل والبرهان بالبرهان.الناس عقائده 
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فضول الكالم واللغو فيه ليكون من عداد المؤمنين الذي نعتهم هللا  في .ان يتجنب الخوض5

 وله:رك وتعالى بقتبا

 المؤمنون الذين هم في صالتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون((. أفلح ))قد

 

 االشاعة

 الذيوع واالنتشار عة في اللغة:االشا

ويروونها دون التثبت من  الناس. اقلهاواالخبار التي يتن باألقوالفتارة يعرفونها  االصطالحي:

 حدقها.والتحقق من  صحتها،

 للتأثير ،وترويجه بين الناس ،بث خبر ما في ظرف معين ا:شاعة بأنهى يعرفون االوتارة أخر

 ا من قبل بعناية فائقة.وتحقيق اطماع خطط له ،في اعصابهم

 كي تسري وتروج من شرطين اساسيين وهما: لإلشاعةوال بد 

ينطوي على شيء من  بال،تكون في امر ذي  االشاعة: بانيتعلق بموضوع  االول:الشرط 

 االنتباه.بحيث يلفت االنظار ويسترعي  والمستمع،تحدث االهمية للم

جانب من الغموض واالبهام وينشا هذا الغموض  تكون الوقائع الحقيقية على الثاني: انالشرط 

 .لألخبارمصدر موثوق به  دامواقتضابها عند انع االقوال،عادة من تضارب 

واجهها البعض في وقد ي اب،اعصالى حرب  وتستحيل فعلها،وبهذين الشرطين تفعل االشاعة 

ومن ثم  وحزم،ويعجزون عن مواجهة الموقف بعقالنية  توازنهم،فيفقدون  وانفعال،توتر 

 والظنون.يسقطون فريسة االوهام 

 خطر االشاعة:

طالما  بوحدته،كلمته وتعصف  بالمجتمع: تفرقتفتك  ير،خطمن هذا يتضح ان االشاعة امر 

 مستطير.لما ينجم عنها من اثم كبير وشر  االبرياء،وشوهت سمعة  االمراء،اقضت مضاجع 

ا احد حتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يسلم من اذاه ،واالشاعة ظاهرة في كل مجتمع

عمرو بن قميئة الليثي رسول هللا صلى هللا عليه  في السنة الثالثة للهجرة رمى ففي معركة "احد"
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وكان  ،رضي هللا عنه ،مصعب بن عمير فذب عنه ،وشج وجهه ،فكسر رباعيته ،وسلم بحجر

: قد قتلت فقال ،النبي عليه الصالة السالم وهو يرى انه قتل ،حتى قتله ابن قميئة ،لرايةصاحب ا

، ودب الفزع في فانكفا الناس قد قتل: اال ان محمداً وصرخ صارخ من المشركين ،محمداً 

هللا فانحاز اليه اصحابه حتى كفوا عنه  الي عباد :السالم يدعوقلوبهم، وجعل الرسول عليه 

 شركين. الم

اشاعة مفتراة تتعلق بسمعة ام المؤمنين عائشة بنت ابي فاذا المسلمون يواجهون  ،ونمضي قليال

 للهجرة."بحديث االفك "في السنة الخامسة وهي الحادثة المعروفة  ،بكر رضي هللا عنهما

 عالج االشاعة:

 اخطارها.االشاعة والحد من  والتشريعات، لعالج امسالم مجموعة من االحكسن اال

 حث االسالم على التثبت والتيقن: .1

من صحة ما نقول حتى ال ندعي  التأكدمن مكان على ضرورة  أكثرحث القران الكريم في  قدف

ب عليها ان لم ويحاس لإلنسانمنه واعتبر وسائل المعرفة التي وهبها هللا  شيئا لسنا على يقين

  .سبيل الوصول الى الحقيقةا في يستعمله

  .الخلقي والتربية السليمة التهذيب .2

عود الناس على الصدق واالخالص في العمل وعدم التلهي بسفساف االمور لتي تعود الناس تا

عليه صلى هللا  القانون. قالعليها  جريمة يعاقبتبر ذلك كله وتحرم الثرثرة والغيبة والنميمة واع

 ن يحدث بكل ما سمع(.مرء كذبا ابال )كفى وسلم:

 االشاعة: عدم ترديد .3

أن االشاعة ال تروج اال اذا  ذألكواذاعتها بين الناس  ن ترديد االشاعة يساعد على نشرهاأل

 تشار النار في الهشيم.وجدت السنة ترددها وآذانا تصغي اليها وحينئذ تنتشر ان

 مسلمين:التماسك االجتماعي بين ال .4

 ظن باآلخرين.وى والثقة المتبادلة وحسن الااليمان والتق و القائم علىه

 رصد االشاعات: .5
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 هاز مختص لتحليلها وتفنيدها وبيان االهداف التآمرية الكامنة ورائها.تحويلها الى جو

 تزويد الرأي العام بالمعلومات الصادقة: .6

 واالعالم كالصحافةل التأثير والتوجيه فيما يتعلق بالموضوع المشاع عن طريق وسائ لكوذأ

 ة والمرئية ...ليومية واالذاعة المسموعا

 الجليس الصالح

الطبع ال يعيش في معزل عن اآلخرين وما دام االمر كذالك ينبغي على المسلم االنسان مدني ب

( والصديق يؤثر صديقه فأن كان صالحا )الصاحب ساحب()الن ان يحسن اختيار صديقه 

ت السيئة ان طالحا اكتسب منه الصفاالق الكريمة وان كه الصفات الحسنة واالخاكتسب من

 به.واالخالق الذميمة ونأى به عن طاعة ر

ويجب على المسلم ان يختار الصديق الذي ترتاح اليه نفسه وتتوفر فيه الصفات الطيبة التي تقوم 

 ة على الفرائض واجتنابواالمانة والرفق والوفاء والمحافظ قالى: كالصدتععلى تقوى هللا 

 .فيايكون قد اختار له صديقا و وبذألكالنواهي. 

 خصال الرفيق الصالح:

 يصون سمعة صديقه. .1

  يغتاب صديقه.ال .2

 ينصح صديقه بالخير ويبين له طريق الحق والصواب. .3

 خصال رفيق السوء:

 دلك الى الحرامي .1

 للفت وجهك اغتابك. وإذااذا كان امامك مدحك يكون منافقا ف .2

 رضي هللا.نصر صديقه على ما ال يي .3

 

 .أحبيحشر المرء مع من  !تذكر!!
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 من خشية غيرهم؟ أعظمشية العلماء له لماذا جعل هللا جل وعال خ

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 دهار العلوم في الحضارة االسالمية؟يساعد على ازما الذي 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ما العلم الذي يدعو اليه االسالم؟

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 من آداب الحديث؟ 3عدد 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ذا كنت مستمعا فماذا تفعل؟إ

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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 االخبار؟الى الناس بوسائل اعالم متنوعة ما هو موقف المسلم من هذه تصل االخبار 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ة من قصة حادثة االفك؟ما هي العبر المستفاد

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ما السبب في سرعة انتشار الشائعات بين الناس؟

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ها؟الوسائل لعالج االشاعة وتفادي اخطارفضل أما هي 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 جلسائك وايها ال تحب؟أي الصفات تحب في 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 فسر عبارة ))الصاحب ساحب((؟

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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 حبة السوء؟اذكر مجموعة من الحكم واالمثال التي تنفر من ص

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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 لتهذيبا

 لة الكتاب(اسئ) الماإلسلعلم في ا

 [208 ، الطبعة الجديدة262]ص

واإلرشاد وإنما قرر أصوال عامة ترمي إلى * لم يكتف اإلسالم في دعوته إلى العلم بالتوجيه 

 القول.ناقش هذا  العقلي،وتمنع من الجمود  الفكري،التحرر 

 

 آداب النقاش 

 [215لجديدة ، الطبعة ا267]ص

 التالية؟فئات هي أنجح الطرق في دعوة ال مخاطبين فماقناع تختلف باختالف الوسائل اال -1

 العاقلين؟فئة األذكياء  -أ

 الناس؟ة عام -ب

 والمعارضين؟المعاندين  -ج

اشرح ما ورد في هذه اآلية من  الجاهلين{العفو وأمر بالعرف وأعرض عن  }خذقال تعالى  -2

 .ساميةتوجيهات 

 التالية:ردات والعبارات ما معنى المف -3

 القلب.غليظ  فظا، الطاغوت، الحسنة،الموعظة  الوثقى،العروة 

  الحديث؟اب عدد ثالثة من آد -4

 تفعل؟إذا كنت مستمعا فماذا  -5

 

 بر الوالدين 

 ، تم  حذفه من الطبعة الجديدة[262]ص

  صغيرا{بك ... ر }وقضى اآليات:ما هي الوصايا التي تضمنتها هذه  -1

 بحديث؟استشهد  موتهما.دين على األبناء بعد أخرى للوال أذكر حقوقا -2

 أال أنبئكم بأكبر الكبائر ..."." وسلم:قال صلى هللا عليه  -3

 الشريف؟عدد الكبائر التي يحذر منها هذا الحديث  -أ

 ".ذا يعني الصحابة في قولهم " ليته سكتיم -ب
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 المساواة في اإلسالم 

 الجديدة[، تم  حذفه من الطبعة 274ص]

 ؟المساواة في اإلسالمحاديث الدالة على اجمع ما أمكن من اآليات واأل -1

 ذلك.عامل اإلسالم غير المسلمين في الدولة اإلسالمية ـ مثل على كيف  -2

 العبارة؟" ما رأيك في هذه اإلسالم دين المساواة" -3

 الحاضر.م وبين معايير العصر قارن بين معايير التفاضل في اإلسال -4

ـ ما السبب  وب والقبائل بإخوة وسالمنجح اإلسالم في أن يعيش في ظالله أقوام من جميع الشع -5

 رأيك؟في ذلك حسب 

 

 سالم العدالة في اإل

 [220، الطبعة الجديدة 281]ص

 اإلسالمي؟ما هي مظاهر العدل في المجتمع  -1

 البيت؟علق على هذا  ذاب "إن رأته الشمس ج يقول جبران " إن عدل الناس ثل -2

كيف يتم ذلك في المجتمع  المجتمع،ق القوانين في في أنظمة الحكم الحديث جهاز لمراقبة تطبي -3

 اإلسالمي؟

 ذلك؟الظلم سبب في هالك األمم ـ ما رأيك في  -4

 العدل؟اجمع ما أمكنك من النصوص الدينية التي تحث على إقامة  -5

 

 ةاإلشاع

 [225دة الجدي، الطبعة 285]ص

 األخبار؟مسلم من هذه تصل األخبار إلى الناس بوسائل إعالم متنوعة ما هو موقف ال -1

 اإلفك؟ما هي العبر والدروس المستفادة من قصة حادثة  -2

 الفاسق؟أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ...{ لماذا حذر هللا من خبر  }ياقال تعالى  -3

 األخبار؟تتبين وكيف 

 إزاءه؟إذا جاءك من ال تعرفه بخبر هام فكيف تتصرف  -4

 الناس؟الشائعات بين سرعة انتشار ما السبب في  -5

{ وضح كيف يتحمل سمع المسؤإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه قال تعالى } -6

 واليقين؟اإلنسان وبصره وعقله مسؤولية التثبت 
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 أخطارها؟عالج وتفادي ائل لالوسما هي أفضل  -7 

 

 الجليس الصالح 

 [238، الطبعة الجديدة 295]ص

 تحب؟جلسائك وأيها ال تحب في  أي الصفات -1

 الصاحب؟كيف تحكم على صالح أو فساد  -2

 "؟الصاحب ساحبفسر عبارة " -3

 ؟" لماذاصاحب السوء أشد من شيطان الجن" إنيقال  -4

 ؟التي تنفر من صحبة السوء الكم واألمثجموعة من الحأذكر م -5

 ؟اهفادة منلخص وقائع قصة عقبة بن معيط وبين العبرة المست -6
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 أهمية السيرة النبوية في فهم االسالم. .25

 تجارة النبي بمال خديجة وزواجه منها. .26

 الكعبة.اشتراك النبي في بناء  .27

 حراء.اختالئه في غار  .28

 الوحي. بدء نزول .29

 .املى الشرحلة الرسول ا .30

 .حرب الفجار .31

ستجده بالرابط  مرئية،كافة االحداث بصورة روي عليك مشاهدة فلم الرسالة الذي ي أكثرلكي تستوعب المادة  الحظة:م

  Ytp://www.youtube.com/watch?v=mwYTS9rD06htالتالي:

 

 الفهرس

 96 اإلسالموية في فهم مية السيرة النبأه

 97 تجارة النبي بمال خديجة وزواجه منها.

 98 ء الكعبة.لنبي في بنااشتراك ا

 99 .رحلة الرسول الى الشام

 100 .حرب الفجار .32

 101 حراء.اختالء الرسول في غار 

 101 الوحي.بدء نزول 

 107 امتحان شامل

http://www.youtube.com/watch?v=mwYTS9rD06Y
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 :سالماال فهم في النبوية رةالسي اهمية

 سرد وال التاريخية، وقائعال على الوقوف مجرد وفقهها، النبوية السيرة دراسة من غرضال ليس

 من النبوية السيرة فقه دراسة نعتبر أن ينبغي فال ولذا واألحداث القصص من جمل أو طرف ما

 العهود من عهد أو الخلفاء من خليفة سيرة لىع االطالع كشأن شأنها التاريخية، الدراسة جملة

 مجموعها في اإلسالمية الحقيقة المسلم صوريت أن منها؛ الغرض وإنما. الغابرة يةالتاريخ

ً  وقواعد مبادئ فهمها أن بعد وسلم، عليه هللا صلى حياته في متجسدة  في مجردة وأحكاما

 اإلسالمية الحقيقة تجسيد منه يراد قيتطبي عمل سوى ليست ية،النبو السيرة دراسة إن أي.الذهن

 ونصن ف الغرض هذا نجزئ أن أردنا إذاو.وسلم عليه هللا صلى محمد األعلى امثله في كاملة،

 :التالية التفصيلية األهداف في حصرها الممكن من فإن أجزاءه،

ش حياته وظروفه التي عا من خالل( النبوية)فهم شخصية الرسول صلى هللا عليه وسلم  .1

 كن مجرد عبقري سمت به عبقريته بينفيها، للتأكد من أن محمداً عليه الصالة والسالم لم ي

 .ك رسول أي ده هللا بوحي من عنده وتوفيق من لدنهقومه، ولكنه قبل ذل

أن يجد اإلنسان بين يديه صورة للمثل األعلى في كل شأن من شؤون الحياة الفاضلة، كي  .2 

على في به ويسير عليه وال ريب أن اإلنسان مهما بحث عن مثل أ ل منها دستوراً يستمسكيجع

ة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أعظم واجد كل ذلك في حيا ناحية من نواحي الحياة فإنه

فِّي لَقَْد َكاَن لَُكْم : }ولذا جعله هللا قدوة لإلنسانية كلها إذ قال. الوضوح والكمال  ما يكون من

 [.21: األحزاب{ ]ْسَوةٌ َحَسنَةٌ َرُسولِّ ّللَاِّ أُ 

تاب هللا تعالى ما يعينه على فهم ك في دراسة سيرته عليه الصالة والسالمأن يجد اإلنسان  .3

آيات القرآن إنما تفسرها وتجل يها األحداث التي مرت  وتذوق روحه ومقاصده، إذ إن كثيراً من

 .مواقفه منهابرسول هللا صلى هللا عليه وسلم و

سلم، أكبر قدر من الثقافة مع لدى المسلم من خالل دراسة سيرته صلى هللا عليه وأن يتج .4

خالق، إذ ال واء ما كان منها متعلقاً بالعقيدة أو األحكام أو األإلسالمية الصحيحة، سوالمعارف ا

اإلسالم  مبادئريب أن حياته عليه الصالة والسالم إنما هي صورة مجسدة نيرة لمجموع 

 .وأحكامه

ن طرائق التربية والتعليم، فلقد كان أن يكون لدى المعلم والداعية اإلسالمية نموذج حي  ع .5 

تلمس أجدى الطرق وسلم معلماً ناصحاً ومربياً فاضالً لم يأل جهداً في محمد صلى هللا عليه 

ما يجعل سيرته من أهم . الصالحة إلى كل من التربية والتعليم خالل مختلف مراحل دعوته
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ه عليه الصالة والسالم شاملة لكل  عليه وسلم وافية بتحقيق هذه األهداف كلها أن حياتصلى هللا

بذاته أو من حيث جتماعية التي توجد في اإلنسان من حيث إنه فرد مستقل واحي اإلنسانية واالالن

يم ذج سامية للشاب المستقفحياته عليه الصالة والسالم تقدم إلينا نما. إنه عضو فعال في المجتمع

بالحكمة  موذج الرائع لإلسالم الداعي إلى هللافي سلوكه، األمين مع قومه وأصحابه، كما تقدم الن

لرئيس الدولة الذي يسوس لحسنة، الباذل منتهى الطاقة في سبيل إبالغ رسالته، ووالموعظة ا

ب في حنو عاطفته، مع األمور بحذق وحكمة بالغة، وللزوج المثالي في حسن معاملته، ولأل

سي والد، وللقائد الحربي الماهر والسياتفريق دقيق بين الحقوق والواجبات لكل من الزوجة واأل

لربه، والمعاشرة بين واجب التعبد والتبتل  -في دقة وعدل-لمسلم الجامعالصادق المحنك، ل

 ى هللا عليه وسلم ليستال جرم إذن، أن دراسة سيرة النبي صل.الفكاهة اللطيفة مع أهله وأصحابه

 ةاإلنسانية كلها مجسد....إال إبرازاً لهذه الجوانب 

خلقه القرآن". أي اننا عندما نتحلى  "كان وسلم: عليه عن خديجة في خلق رسول هللا صلى هللا

 الرسول صلى هللا عليه وسلم فأننا نتبع كالم هللا ونرضيه سبحانه وتعالى.بخصال 

 واجه منها:تجارته بمال خديجة وز

 تستأجر’ ومال فشر ذات تاجرة امرأة - هشام وابن األثير ابن يروى كما - جةخدي كانت

 عليه هللا صلى هللا رسول عن بلغها فلما’ منه لهم تجعله بشيء إياه وتضاربهم هامال يف الرجال

 تاجراً  لشاما الى مالها يف ليخرج إليه أرسلت’األخالق وكرم األمانة وعظم الحديث صدق وسلم

 وسلم عليه هللا صلى محمد قبل وقد. ميسرة غالمها ومعه’ غيره تعطى كانت ما ضلأف وتعطيه

 أكثر الرحلة هذه يف التوفيق فحالفه .ميسرة ومعه مالها يف العام الشام الى فرحل العرض هذا

 عظيم ونبل تامة أمانة يف عليه ما لها فأدى’ مضاعفة بأرباح خديجة الى وعاد’ غيرها من

 ’له دهشة قلبه مأل ما أخالقه عظيمو وسلم عليه هللا صلى النبى خصائص من ةميسر ووجد’

 ً   .لخديجة ذلك فروى به وإعجابا

فعرضت نفسها عليه ’ ولعلها دهشت لما نالها من البركة بسببه’فأعجبت خديجة بعظيم أمانته 

ذلك  يوكلم ف ’السالمق النبى عليه الصالة وفواف( ’بنت مني ة نفيسة)زوجة بواسطة صديقتها 

 السالم وقد تم له منلصالة ووتزوجها عليه ا. أعمامه فخطبوها له من عمها عمرو بن أسد

وقد كانت تزوجت خديجة قبل زواجها من  أربعون.العمر خمسة وعشرون عاما ولها من العمر 

خلفه عليها أبو  مث’ ييق بن عائذ التميمرسول هللا صلى هللا عليه وسلم برجلين األول منهما عت

 . واسمه هند ابن زرارة يهالة التميم
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 :ةاشتراك النبي في بناء الكعب

خمساً وثالثين سنة ـ قبل بعثته بخمس سنوات ـ اجتمعت قريش  -صلى هللا عليه وسلم  - هللاولما بلغ رسول 

 ـ عليه السالم ـ رضما زال كما بناها إبراهيملتجديد بنائها لما أصابها من تصدع جدرانها، وكانت ال ت

د بن المغيرة: أنا وليا هدمها، فقال البو)حجارة( فوق القامة، فأرادوا هدمها ليرفعوها ويسقفوها ولكنهم ها

اللهم لم نزغ، وال نريد إال الخير.. فتربص الناس  :أبدؤكم في هدمها، فأخذ المعول، ثم قام يهدمها وهو يقول

لم نهدم منها شيئاً، ورددناها كما كانت، وإن لم يصبه شيء فقد رضي  قالوا: ننظر، فإن أصيبتلك الليلة و

، وهدم الناس معه حتى انتهوا.. وكانوا قد قسموا العمل وخصوا كل هدمالوليد غادياً ي حهللا ما صنعنا، فأصب

 .. قبيلة بناحية، واشترك سادة قريش وشيوخها في نقل الحجارة ورفعها

لما  : ـ رضي هللا عنه ـ قال جابر بن عبد هللا ليه وسلم ـ في بناء الكعبة، فعنصلى هللا ع -رك النبي وقد شا

جاَرةَ، فقال والعباس - صلى هللا عليه وسلم - كعبة ذهب رسول هللالبُنيت ا صلى  -للنبي  العباس ينقالن الحِّ

، فََخَر إلى األرض -ل أن يُْبعَث وفعل ذلك قب -، جارةَ : اجعل إَزاَرك على رقبَتَِّك يَقِّيَك الحِّ  هللا عليه وسلم

 . (البخاري رواه (عليهه فشدَ  ،، إزاريي: إزار، فقالفي السماء أمد نظره فطَمَحْت عيناه

وقد تم تقسيم العمل في بناء الكعبة بين القبائل، وتولت كل واحدة منها ناحية من نواحي الكعبة، فجعلوا 

، فكل يريد أن لبنيان موضع الحجر األسود دَب الشقاق بين قبائل قريشرة الوادي، ولما بلغ ايبنونها بحجا

، حتى جاء أبو أمية بن المغيرة المخزومي أن يقتتلوا فيما بينهموا وكادإلى موضعه ، ينال شرف رفع الحجر 

ى د الحرام ، فوافقوا علفاقترح عليهم أن يحك موا فيما اختلفوا فيه أول من يدخل عليهم من باب المسج

: هذا تى هتفواوما إن رأوه ح -صلى هللا عليه وسلم  -، فإذا هو رسول هللا اقتراحه وانتظروا أول قادم

، فأتوه به فوضع هلم  إلَي ثوبا : ، وما إن انتهى إليهم حتى أخبروه الخبر فقال، هذا محمد، رضيناينألما

، ، فلما بلغوا به موضعهففعلوا لثوب ثم ارفعوه جميعاكل قبيلة بناحية من ا لتأخذ : الحجر في وسطه ثم قال

  .. نهأخذه بيده الشريفة ووضعه في مكا

عليه وسلم ـ الشرف الذي كادوا يقتتلون عليه جميعاً، وهذه من أول المقدمات للتكريم،  صلى هللا النبي ـفحاز 

  ـ بأنه األمين...ومن اعترافات قريش له ـ صلى هللا عليه وسلم 

هم كلهم، ذلك إظهار لشرف النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ على كافة رجاالت قريش، فقد كان محبوبا من وفي

 ي صدقه إذا حدث، وفي عدله إذا حكم، وفي أمانته وكريم وعظيم أخالقه إذا عومل...يرتابون فنوا ال وكا

في قضية وضع الحجر  صلى هللا عليه وسلم ـ ومن ثم فإن رضاء جميع العرب في مكة بحكم النبي ـ

هؤالء به أفئدة  امتألت والعناد الذياألسود، وشهادتهم له بأنه الصادق األمين، تكشف عن مدى الحقد والكبر 

أنفسهم بعد أن جاءهم بالرسالة من عند هللا، وأخذ يبلغها إليهم، ويدعوهم إلى هللا، فقابلوه بالعناد واإليذاء، 

َل َهَذا  : {وقالوا يمٍ لَْوال نُز ِّ َن اْلقَْريَتَْينِّ َعظِّ  ـ عز (، وصدق هللا31الزخرف: من اآلية} (اْلقُْرآُن َعلَى َرُجٍل مِّ
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يَن بِّآيَاتِّ ّللَاِّ يَْجَحُدوَن.ل عنهم وعن حيث قا وجل ـ َن الَظالِّمِّ بُونََك َولَكِّ ِّنَُهْم ال يَُكذ ِّ  أمثالهم ممن يكذبون فَإ

 في بناء الكعبة وتجديدها، بين لنا حكمته ـ صلى هللا عليه وسلم ـ  صلى هللا عليه وسلم ـ إن اشتراك النبي ـ

مة، ومن ثم رضي بها الجميع، وحقنت دماء ة وعادلة وحكيف موفقللنزاع والخالفقد كانت طريقة حله 

 .. كثيرة، وأوقفت حروباً طاحنة

ان: إنهاء الخصومة ووقف ته في بناء الكعبة أمرفي مشارك -صلى هللا عليه وسلم  -وقد حصل لرسول هللا 

وضع الحجر لى شرف ليه وسلم ـ عالقتال المتوقع بين قبائل قريش، والثاني: حصوله هو ـ صلى هللا ع

 ـ وبيانود بيديه الشريفتين في مكانه من البيت .. وهذا من توفيق هللا لرسوله ـ صلى هللا عليه وسلم األس

 .. لفضله وعلو منزلته

وبناء الكعبة عن مكانة النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ في الوسط المكي من قبل بعثته،  لقد كشفت حادثة تجديد

. فقد مكانه.م في خالف قريش فيمن يرفع الحجر األسود ويضعه يُْسند إليه الحك ة في أنثم فال غراب ومن

 :السيرةفي  ابن هشام شَب ـ صلى هللا عليه وسلم ـ كما يقول

حتى بلغ أن كان  ورسالته،، ويحوطه من أقذار الجاهلية، لما يريد به من كرامته ه ويحفظهوهللا تعالى يكلؤ "

وأعظمهم حلما، وأصدقهم  جوارا،وأحسنهم  حسبا، وأكرمهم خلقا،وأحسنهم  مروءة،مه رجال أفضل قو

حتى ما اسمه في  وتكرما،لرجال، تنزها وأعظمهم أمانة، وأبعدهم من الفحش واألخالق التي تدنس ا حديثا،

  لما جمع هللا فيه من األمور الصالحة. األمين،قومه إال 

 الى الشام:رحلة الرسول 

عشرة سنة ـ قيل: وشهرين وعشرة أيام ـ ارتحل به أبو  تياثنرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  لما بلغ

َصبَة لُحوَران، وكانت في ي معدودة من الشام، وقَ طالب تاجًرا إلى الشام، حتى وصل إلى بُْصَرى ـ وه

 ذلك الوقت قصبة للبالد العربية التي كانت تحت حكم الرومان.

لم أهل النصرانية ولم يزل في تلك وكان إليه ع له،ل له بحيرى في صومعة اهب يقاوكان بهما ر

 ابر.يتوارثونه كابرا عن ك يزعمون،إليه يصير علمهم عن كتاب فيها فيما  راهب،الصومعة منذ قط 

ن ض لهم حتى كاوكانوا كثيرا ما يمرون به قبل ذلك فال يكلمهم وال يعر ىببحيرفلما نزلوا ذلك العام 

وذلك فيما يزعمون عن شيء رآه  كثيرا،ع لهم طعاما فلما نزلوا به قريبا من صومعته صن العام.ذلك 

في الركب حين  صومعته،في وهو  وسلم،هللا عليه يزعمون أنه رأى رسول هللا صلى  صومعته،وهو في 

فنظر إلى الغمامة حين  منه.ريبا في ظل شجرة قثم أقبلوا فنزلوا  قال: القوم.وغمامة تظله من بين  أقبلوا،

  صان الشجرة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى استظل تحتها.وتهصرت أغ الشجرة،أظلت 

إني قد صنعت لكم طعاما يا معشر  فقال: إليهم، ثم أرسل صومعته،ل من فلما رأى ذلك بحيرى نز

وهللا يا  منهم:فقال له رجل  وحركم:وعبدكم  وكبيركم،م صغيرك كلكم،فأنا أحب أن تحضروا  قريش،
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قال له  اليوم؟فما شأنك  كثيرا،وقد كنا نمر بك  بنا،فما كنت تصنع هذا  وم،اليبحيرى إن لك لشأنا 

وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما فتأكلوا منه  ضيف،ولكنكم  تقول،ما  قد كان صدقت،: بحيرى

في رحال القوم  سنه،لحداثة  القوم،ول هللا صلى هللا عليه وسلم من بين تخلف رسو إليه،عوا فاجتم كلكم.

  تحت الشجرة.

، ال يتخلفن أحد شر قريش: يا معد عنده ، فقالفلما نظر بحيرى في القوم لم ير الصفة التي يعرف ويج

، وهو أحدث القوم مإال غالله أن يأتيك ، ما تخلف عنك أحد ينبغي : يا بحيرى؛ قالوا لهمنكم عن طعامي

: فقال رجل من قريش مع . قاللطعام معكم، ادعوه فليحضر هذا ا: ال تفعلوا؛ فقال، فتخلف في رحالهمسنا

، ثم قام م بنا أن يتخلف ابن عبد هللا بن عبد المطلب عن طعام من بيننا، إن كان للؤت والعزى؛ والالالقوم

 .لسه مع القومإليه فاحتضنه وأج

، ، قد كان يجدها عنده من صفتهرآه بحيرى جعل يلحظه لحظا شديدا وينظر إلى أشياء من جسده فلما

، أسألك بحق الالت والعزى : يا غالم(له، فقال )بحيرى ، قام إليهى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقواحت

ه يحلفون بهما . فزعموا أن سمع قوم، ألنه ذلك ؛ وإنما قال له بحيرىإال ما أخبرتني عما أسألك عنه

 بغضهما،ما أبغضت شيئا قط  ، فوهللا: ال تسألني بالالت والعزى(لهرسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال )

. فجعل يسأله عن أشياء : سلني عما بدا لك؛ فقال لهما أخبرتني عما أسألك عنه : فباهلل إالله بحيرىفقال 

، فيوافق ذلك ما عند ؛ فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يخبرهرهته وأموفي نومه وهيئمن حاله 

  ضعه من صفته التي عندهالنبوة بين كتفيه على مو، فرأى خاتم ، ثم نظر إلى ظهرهبحيرى من صفته

  : وكان مثل أثر المحجمقال ابن هشام

. قال له : ابني؟ قالهذا الغالم منك: ما ه، فقال لالب، أقبل على عمه أبي ط: فلما فرغقال ابن إسحاق

؟ عل أبوه: فما فل؛ قا: فإنه ابن أخي؛ قال، وما ينبغي لهذا الغالم أن يكون أبوه حيا: ما هو بابنكبحيرى

أوه ، فوهللا لئن ر، واحذر عليه يهود، فارجع بابن أخيك إلى بلده: صدقت؛ قالأمه حبلى به: مات وقال

 رفت ليبغنه شرا فأسرع به إلى بالد.نه ما عوعرفوا م

 :حرب الفجار

وهذه الشعائر بقية  الحرم.ومكانة أرض  الحرم،ى قريش دفاعاً عن قداسة األشهر لنسبة إلبا رب الفجارح كانت

هيم، وكان احترامها مصدر نفعٍ كبيٍر لهم، وضماناً النتظام مصالحهم وهدوء دين إبراه العرب من مما احترم

وقد جاء اإلسالم رمات. شعوره بهذه الح عداواتهم. كان الرجل يلقى قاتل أبيه خاللها فيحجزه عن إدراك ثأره

 بعُد فأقر هذه المكانة الموروثة عن ديانة إبراهيم:

َدةَ الش  } نْ إَِّن عِّ ينُ َد ّللَاِّ ُهورِّ عِّ ْنَها أَْربَعَةٌ ُحُرٌم َذلَِّك الد ِّ تَابِّ ّللَاِّ يَْوَم َخلََق الَسَماَواتِّ َواأْلَْرَض مِّ   اثْنَا َعَشَر َشْهًرا فِّي كِّ

َن أَْنفَُسُكْم..{.لُِّموي ُِّم فاََل تَظْ اْلقَ   ا فِّيهِّ
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من آثار  حرب الفجار يها، وكانتأنفسهم بالقتال فوا ولكن أهل الجاهلية ما لبثوا أن ابتُلوا بمن استباحها، فظلم

ة أعوام كان عمر "محمد" في أثنائها بين ت أربعيل خبرها وقد ظلهذه االستباحة الجائرة، وليس هنا تفص

 تلين.المقا ل: بل أعانوقيالخمسة عشر والتسعة عشر، قيل: قاتل فيها بنفسه. 

 :اختالء الرسول في غار حراء

 عندما أخذت سنه تدنو نحو األربعين ولهذه الخلوة لقد حبب إلى الرسول عليه السالم االختالء في غار حراء

يكمل إسالمه مهما كان متحلياً بالفضائل قائماً بألوان العبادات حتى  أن المسلم ال توضح فهي .داللة عظيمة

زلة والخلوة يحاسب فيها النفس ويراقب هللا تعالى ويفكر في مظاهر الكون لى ذلك ساعات من العإيجمع 

سبتها في نجوة ومحا العزلة عن الناس وحكمة ذلك أن للنفس آفات ال يقطع شرتها إال دواء وداللة عظمة هللا

ل إلى حكم في النفس وتتغلغتمن ضجيج الدنيا ومظاهرها كالكبر والرياء والحسد فهذه آفات من شأنها أن ت

أعماق القلب وتعمل عملها التهديمي في باطن اإلنسان على الرغم مما قد يتحلى به ظاهره من العبادات وليس 

رة وأخرى مع نفسه ليتأمل في حقيقتها ومدى حاجتها إلى كل فتختلي صاحبها بين لهذه اآلفات من دواء إال أن ي

ثم ليتفكر في مظاهر عظمة هللا وفي اليوم اآلخر  ى ضعفهم أمام الخالقدعناية هللا ثم ليتأمل في الناس وم

آلفات الالحقة فعند التفكير المتكرر في هذه األمور تتساقط تلك ا والحساب وفي عظيم رحمة هللا وعظيم عقابه

  القلب يوأيضاً فإن للخلوة أهمية بالغة وهي تربية محبة هللا عز وجل ف ويحيا القلب بنور الصفاءلنفس با

ال تأتي من مجرد اإليمان العقلي به وإنما من كثرة التفكير في آالئه ونعمه والتأمل في عظمته ثم فمحبة هللا 

  في فترات متقطعة متكررة من الزمننيا تعاد عن شواغل الداإلكثار من ذكره وكل ذلك يتم بالعزلة واالب

ن الخلوة ال تعني االنصراف ولك قيق هذه األهدافحواالختالء الذي كان يمارسه الرسول قبيل بعثته كان لت

الكلي عن الناس فالمراد منها أن تتخذ دواء إلصالح الحال والدواء ال ينبغي أن يؤخذ إال بقدر وعند اللزوم وإال 

 .منه يتوقالي نقلب إلى داء ينبغا

 :بدء نزول الوحي

 :بداية الوحي

من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان ال صلى هللا عليه وسلم هللا عن عائشة قالت: )أول ما بدئ به رسول 

يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخالء، وكان يخلو بغار حراء.. فجاءه الملك فقال: 

ث مرات.. إلى أن قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق اإلنسان من علق، قال: ما أنا بقارئ. ثالاقرأ، 

 .( متفق عليهكرم..اقرأ وربك األ

 .ة)ما أنا بقارئ( أي ال أحسن القراءقوله: 
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اقتضت حكمة هللا تعالى أن يكون الرسول صلى هللا عليه وسلم أميًا ال يعرف القراءة وال الكتابة، وفي 

ْن قَْبلِّهِّ في ذلك إبعاد لشبهة الشك  نْ  مصدر القرآن، وفي ذلك يقول المولى عز وجل: }َوَما ُكْنَت تَتْلُو مِّ  مِّ

تَاٍب َوال تَُخط   لُوَن{ كِّ ينَِّك إِّذاً الْرتَاَب اْلُمْبطِّ  هُ بِّيَمِّ

 ماذا فعل الرسول صلى هللا عليه وسلم بعد ذلك؟ -

 .هب إلى زوجته خديجة وأخبرها الخبرذ

 ذا يدل كالمها؟وعلى ما ماذا قالت له خديجة، -

تعين على حديث، وتحمل الكل، ودق الالت له: )كال، فوهللا ال يخزيك هللا؛ إنك لتصل الرحم، وتصق

 .نوائب الدهر

 .وكالمها هذا يدل على رجحان عقلها وحسن تصرفها وفضلها وسالمة فطرتها

 ؟ليه وسلمماذا نستفيد من كالم خديجة للرسول صلى هللا ع

 .به أمر بذكر تيسيره عليه وتهوينه لدينه أنيس من نزلاستحباب ت -

 .وصحة رأيه لع على من يثق بنصحهأن يطأن من نزل به أمر استحب له  -

 ماذا فعلت خديجة بعد ذلك؟ 

 .ذهبت به إلى ورقة بن نوفل

 ، وكان امرًءا تنصر فيففي حديث عائشة السابق: )ثم انطلقت به خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل

عد ذالك عدة وحي بوانقطع ال ان شيًخا كبيًرا قد عمي، وأخبره صلى هللا عليه وسلم الخبر(الجاهلية، وك

 شهور(. 6 در ب)تق شهور
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 :سئلةا

 من الرجال؟ أسلممن هو اول من  -

 من النساء؟ أسلممن هو اول من  -

 من االطفال؟ أسلممن هو اول من  -

 الختالء عن الناس؟لماذا قام الرسول با -

 م قبل أو بعد البعثة؟االختالء تهل  -

 ه؟وماذا تتعلم منماذا كان لقب الرسول صلى هللا عليه وسلم  -

 ون قد اقتديت بالنبي وقد اتبعت االسالم فيه؟اعط مثاال كيف تك -

 ماذا تتعلم من زواج النبي صلى هللا عليه وسلم من خديجة رضي هللا عنها؟ -

 ؟عاما 40ال ء زواجه من خديجة ذات كم كان عمر النبي اثنا -

 ما هي الحكمة في انقطاع الوحي حسب رأيك؟ -

 ي حياة الرسول؟اذكر مراحل الدعوة ف -

 من القرآن؟ما هو اول ما انزل  -

 ماذا قالت خديجة في خلق الرسول؟ -

 ماذا فعلت خديجة عند بدء نزول الوحي؟ -

 ؟صلى هللا عليه وسلم لرسولا ما هو تاريخ والدة -

 ؟صلى هللا عليه وسلم الرسول من هي والدة -

 ؟أين ولد عليه الصالة والسالم -

 ؟عليه الصالة والسالم سولالر اإلى أي قبيلة ينتمي أليه -

 ؟صلى هللا عليه وسلم الرسول من الذي كفل -

  ؟فولتههللا عليه وسلم في ط صلى الرسول ماهي الحرب التي أشترك فيها -

 ؟صلى هللا عليه وسلم الرسول ما أسم الراهب الذي رأى خاتم النبوة بين كتفي -

 ؟من هي الزوجة األولى للرسول صلى هللا عليه وسلم -

 ؟ عليه وسلمالذكور للنبي صلى هللا أذكر أسماء األوالد -

 ؟صلى هللا عليه وسلم عندما دخل المدينة مهاجراً  الرسول قة التي كان يركبهاما أسم النا -
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 فعالية:

 ها.ب بترتيبها حسب تسلسليتم توزيع بطاقات مكتوب عليها اهم االحداث التي ذكرت ويقوم الطال .1

 شاهدة فيلم الرسالة.م .2

 طالب؟صلى هللا عليه وسلم عندما سافر إلى الشام ألول مرة مع عمه أبي  الرسول كم كان عمر 

o 14 

o 16 

o 12 

 ؟ثناواإل عليه وسلم من الذكور صلى هللا الرسول كم عدد أوالد 

o 7 

o 10 

o 5 

 السالم؟صلى هللا عليه وسلم عندما نزل عليه جبريل عليه  الرسول كم كان عمر

o 35 

o 40 

o 28 

 حراء؟وجد فيه غار ما اسم الغار الذي ي 

o ر حراءغا 

o غار ثور 

o غار قريش 

 وسلم؟صلى هللا عليه  الرسول الجبل الذي كان يتعبد فيهما اسم 
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o جبل صفا 

o جبل عرفة 

o جبل النور 

 ؟صلى هللا عليه وسلم الرسول إلى من أرسل

o الى كل الناس أرسل 

o الى قريش  أرسل 

o الى المدينة أرسل 

 البداية؟عليه وسلم في انت دعوته صلى هللا كيف ك

o جهرا 

o سرا 

 الدعوة؟ي بداية يجتمع بأصحابه سراً ف صلى هللا عليه وسلم الرسول أين كان

o بيت الرسول 

o رقمدار اال 

o غار حراء 

 سراً؟كم كانت مدة الدعوة 

o 4 سنوات 

o 10 شهور 

o 3 سنوات 

 ت للرسول؟كم بن
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o 4 

o 5 

o 7 

 

 

 

 

 

 

 غار حراء
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 عالمة( 50) األول:القسم 

 متى ولـد النبي صلى هللا عليه وسلم وأيـن؟

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ما هو نسب النبي صلى هللا عليه وسلم؟

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ما الحكمة في أن العرب تسترضع األطفال في البادية؟

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 جوا ؟ة وعمر الرسول حين تزوخديج كم كان عمر 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ى هللا عليه وسلم؟حي على رسول هللا صلمتى نزل الو

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 كيف كانت بداية الوحي؟ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

  عليه وسلم بعد ذلك؟ماذا فعل الرسول صلى هللا 
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_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ماذا قالت له خديجة، وعلى ماذا يدل كالمها؟

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 هرية؟وة الجكيف بدأت الدع

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 سالم؟بعض السابقين إلى اإلاذكر 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 عالمة( 30القسم الثاني:)

 طالب؟مع عمه أبي صلى هللا عليه وسلم عندما سافر إلى الشام ألول مرة  الرسول كم كان عمر 

o 14 

o 16 

o 12 

 ناث؟واإلصلى هللا عليه وسلم من الذكور  الرسول كم عدد أوالد

o 7 

o 10 

o 5 

 السالم؟عليه جبريل عليه ليه وسلم عندما نزل صلى هللا ع الرسول كم كان عمر

http://forum.hawahome.com/t215484.html
http://forum.hawahome.com/t215484.html
http://forum.hawahome.com/t215484.html
http://forum.hawahome.com/t215484.html
http://forum.hawahome.com/t215484.html
http://forum.hawahome.com/t215484.html


109 
 

o 35 

o 40 

o 28 

 ؟الذي يوجد فيه غار حراءما اسم الغار 

o غار حراء 

o غار ثور 

o غار قريش 

 وسلم؟صلى هللا عليه  الرسول ما اسم الجبل الذي كان يتعبد فيه

o جبل صفا 

o عرفة جبل 

o جبل النور 

 خطأ مصح أ- عالمة( 20) :لقسم الثالثا

 صح/خطأ سنين. 3رية استمرت الدعوة الس -

 صح/خطأ منه بعشر سنين. أصغرتزوج سيدنا محمد من خديجة وكانت  -

 صح/خطأ ات.بن 7لدى سيدنا محمد  -

 صح/خطأ سيدنا محمد كانت سورة الفاتحة. اول سورة نزلت على -
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ميع المادة المادة بشكل كبير فهي تعرض جستساعدكم على ترسيخ اضع بين ايديكم بعض من الروابط التي 

 السابقة بشكل قصصي وصوري سهل الفهم.
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