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و�سلم اأما بعد و�سحب وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد وعلى اآل مد هلل رب العاملنيا

التعليمية   للمناه اإعداد معايري    دولة قطر   التطوير التعليمي اجلديد ومبادرة  النام  اإطار      ففي 
 معرفيا الطال اأن يتعلم دد ما يج حي طوير التعليم ثل حجر الزاوية لعملية باعتبارها املختلفة

ووجدانيا و�سلويا ليكون قادرا على وي ل بكفاءة عالية.

 والروحية واخللقية املتعلم املعرفية     وملا ان مادة البية الإ�سالمية ثل مركزا مهما  بناء �سخ�سية 
والفكرية وال�سلوية ومنطلقا لتعامل مع املجتمع  اإطار الوطني والقومي والعاملي واأ�سا�سا لإ�سهام  �سنع 
املادة عك�ش   له اإعداد مناه  واإ�سعاد  دنيا واأخرا فاإن من ال�سروري  التقدم وا�سارة لو�سل باهلل 

الأهدا الطموحة للنه�سة ال�سيا�سية واملجتمعية والتعليمية  قطر.

    وانطالقا من ها املنور الوا�سح اجللي ملادة البية الإ�سالمية فقد قام هية التعليم بتكلي نخبة من علماء 
وال�سوون   الأوقا وارة  البوي �سارة  وامليدان  للتعليم  الأعلى  واملجل�ش  والبية من جامعة قطر  ال�سريعة 

الإ�سالمية بو�سع مناه ق ما طمح اإلي ووا النه�سة التعليمية  دولة قطر. 

 وعلوم القراآن الكر هي ال ستة� واأق�سام ال�سريعة الإ�سالمية اإ ملجال ق�سيم الكتاب وفقا  ولقد    
 والأخال الآداب   الإ�سالمية  والبحو ال�سرية   واأ�سول الإ�سالمي   الفق  الإ�سالمية العقيدة   ال�سري  ديا

الإ�سالمية

    ويحق ها التق�سيم مراعاة خ�سو�سية املادة ونو فروعها والتتابع والتدر  عر�سها ا يحق للمعلم �سال�سة 
.و مراحل تل  ي�سبع حاجا ابويوفر للمتعلم مادة باأ�سلوب �سهل وج ال�سنوية اإعداد اخلط 

 املرحلة البتدائية  الطال علم ا والنطال املرحلة الإعدادية على التدر ه  ولقد حر�سنا ما اأمكن    
امل�سدر  جعل  اأعيننا   ن�س وا�سعني   وا�سحة مي�سرة  ولة   و�سل�سة �سهلة   بعبارا  املو�سوعا �سياغة  وحاولنا 
 دي اإو ن بينهم عالقة حميمة و تك بحي وق�سايا وم�سكال الطال من حاجا وقريبا اباوج م�سوقا

حب للمادة وعلق بها.

    واهلل عا ن�ساأل اأن ينفع بها اجلهد واأن يلهمنا جميعا الإخال�ش  الق�سد وال�سواب  العمل و�سلى 
اهلل و�سلم على �سيدنا حممد وعلى اآل و�سحب و�سلم

رئا�سة اللجان



�ا الدري ه علماأ�ا الدري ه علمالدر�ش التف�سيلية.اأ عر�ش لمو�سوعا

ن هنا الأهدا التي توقع حقيقها في نهاية عملية التعلم.اأ�سجل اأهداياأ�سجل اأهداي دو

خطوة مهد الدخول في الدر�ش وثير رغبت في التعلم.

فقرة نمي المهارا المختلفة ويتنو  الن�سا فيها بين بنائي وطويري واإثرائي.

خت�ش بدرو�ش التجويد و�سهم في قويم علم ومراجعت للدر�ش. 

 ومعرفت خت�ش بدرو�ش التالوة لتو�سيع معلوما ثقيفية معلومة اإ�سافية
با�سطالحا الرمو الم�ستخدمة في تابة القراآن الكريم.

معلومة اإ�سافية ثقيفية اإيمانية للف النتبا نحو معنى في الآيا واأمل وي�سهم في 
نمية جان التدبر لدي عند قراء لكتاب اهلل عالى.

قويم لأدائ في الوة اآيا القراآن الكريم المقررة في الدر�ش.

معلومة اإ�سافية ثقيفية حول القراآن الكريم زيد من معرفت لكتاب اهلل عز وجل 
.وعناية الأمة ب وقيمت

.الن�ش القراآني المحفو على ا�سترجا قيا�ش قدر ي يتيح لا قويم

 ربيةو وجيها حوي الكريمة في درو�ش التف�سير معلومة اإ�سافية من وحي الآيا
مختارة من اأقوال ال�سل واأمال المف�سرين.

قويم اي ي�ساعد على قيا�ش فهم لتف�سير اآيا القراآن الكريم.

اإ�سافة قدم معلوما �ساعد على يادة المعرفة بمو�سو الدر�ش والتو�سع فيها.

اإبرا للمفهوم الأهم في الدر�ش ولف النتبا اإلى �سرورة اإدرا ب�سكل �سحيح.

 عالى من وحي قول الدر�ش حول مو�سو والبح ز للتو�سع في الطال ال يحفسو�
.دني علما وقل رب

اإطاللة على الواقع لتوجي التفكير نحو الت�سر في المواق الحياية من خالل ما 
.علمت

 على المراجعة وال�سب ساعد� ي�سيرة الدر�ش بمفردا ش فيها محتو� لخ م من
للمعار التي لقاها في الدر�ش.

.طبيقها عملياواأحكام علمية و وجيها ية لمتثال ما جاء في الدر�ش منا مبادرة



الباب الأو



لو رن الراال

1.1. م س� يما يتلو اأو ي ا سحيح ا بيق اأحكام التجويد بي

 التطبيـ مـع   والترقيـ التفخيـم   حيـ مـن  الـراء  اأحـكام   1.1.1  يتعـر

التـالوة. اأثنـاء  ال�سحيـح لهـا 
ا متقنا مراعيا اأحكام التجويد. سميع� ع �سورة المل سم�1.1.2 ي

1.1.3 يتلو �سورة الكه  الوة �سحيحة.

ا.1.2 سحيح ا ف�سير يف�سر الآيات المقررة

ا. ا �سحيح ف�سير من �سورة الحجرا   1.2.1 يف�سر الآيا
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القراآن الكرمي وعلومه المجـا

اأحكام الرا   



                                 
                                   

اأ�سجل اأهداياأ�سجل اأهداي

ن هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أُدوِّ
 ..........................................................................

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

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

�ا الدري ه علماأ�ا الدري ه علماأ
أحكام الراء، وأطبقها.• 
حاالت تفخيم الراء.• 
حاالت ترقيق الراء.• 
جواز تفخيم وترقيق الراء.• 

القراآن الكريم وعلومه
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اأحكام الرا



يها الرا حر   الفرق ولح الآيات التالية اإ ا�ستم

﴿ ; > = < ? @ C B A ﴾ [الفاتحة: ٧]
﴿¼ ½ ¾ ¿ Â  Á À ﴾ [األحقاف: ٣٥]

اأحكام الرا
للراء ثالثة أحكام من حيث التفخيم والترقيق، هي:

جواز الوجهينالترقيالتفخيم

اأحكام الرا
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اأحكام الرا



فخيم الراء فيها التالية مع الكلما انط

 t   !  ½ 

اإا كا مفتوحة

ر
اإا كا مسمومة

ر
اإا كا �ساكنه

ر
األمثلة:

(١) في أول الكلمة
.﴾ ﴿

(٢) في وسط الكلمة
.﴾  %﴿

الكلمة  آخر  في   (٣)
بشرط أن تكون موصولة

.﴾  "﴿

األمثلة:
(١) في أول الكلمة

.﴾ ﴿
(٢) في وسط الكلمة

.﴾ ﴿
(٣) في آخر الكلمة

.﴾  Ç Æ﴿

.﴾  B A﴿ :مثل

.﴾ مثل: ﴿4 5 6 

مثل: ﴿¦  ﴾.

مثل:

.﴾  °  ̄® ¬ «﴿

عد الفت ال�ساكنة

ال�ساكنة عد السم

عد ك�سر عار ال�ساكنة

مثل:

ال�ساكنة عد ك�سر اأسلي 
ا�ستعال عدها حر واأ

فخيم الرا حالت

 التفخيم الحكم الأو
وهو تسمين الحرف وتغليظه في أثناء النطق به.

تفخم الراء في الحاالت اآلتية: 

 نةسا� ان افخيم الراء اإ حالة
 وبعدها حر وقبلها مك�سور
ا�ستعالء غير مك�سور في الكلمة 
 لما في خم�ش جاء نف�سها
هي في القراآن الكريم فق

 ﴾)﴿  ﴾  ﴿
﴾  |  ﴿  ﴾  Ã  ﴿

 . ﴾ a ﴿ 
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الراء فيها رقي ولح التالية للكلما ميل الوة ا�ستمع اإلى

  Á  

األمثلة:
(١) في أول الكلمة:

.﴾ ﴿
(٢) في وسط الكلمة:

.﴾ ﴿
(٣) في آخر الكلمة في 

حالة الوقف:
.﴾   ?  >  = ﴿

األمثلة:
،﴾  ﴿

.﴾ ﴿

األمثلة:
،﴾  ~ }﴿

.﴾  ¼﴿

 الترقي ياالحكم ال
وهو تنحيف الحرف وتخفيفه في أثناء النطق به.

ترقق الراء في الحاالت اآلتية: 

اإا كا مك�سورة
ر

اإا كا �ساكنة 
ر

الرا رقي حالت

األمثلة:

ال�ساكنة عد ك�سر اأسلي
ا�ستعال عدها حر ولم يق

األمثلة:

ا  سا عارال�ساكنة �سكو
عد يا
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جواز الوجهين الثالحكم ال

مثل:
﴾  ﴿

مثل:
رْ ﴾ ﴿ القِطْ

 ساكنة وقبلها مك�سور� ا كااإ
وعدها حر ا�ستعال مك�سور.

ساكنة وقبلها حر� ا كااإ
ا�ستعال �ساكن وقبله مك�سور.

حالت جواز الوجهينحالت جواز الوجهينحالت جواز الوجهينحالت جواز الوجهينحالت جواز الوجهينحالت جواز الوجهين

أُعيّن أحوال الراء من حيث التفخيم والترقيق في اآليات اآلتية، ثم أقرأُها قراءة صحيحة :

ه تعالى : ﴿! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0  قال اللَّ
 F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 32 1

S R Q P O N ML K J I H G﴾ [مريم ٧٧-٨٢] 

 .  -  ,  +  *  )  (  '&  %  $  #  "  !﴿  : تعالى  ه  اللَّ قال 
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /
@ N M L K J I H G F E D C B A ﴾ [الحج: ٤٧-٥٠] 
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القراآن الكرمي وعلومه المجـا

ريبها مكية  الج هااآيا

�ا الدري ه علماأ�ا الدري ه علماأ
تالوة اآليات (٤٥- ٧٨) من سورة الكهف تالوة • 

صحيحة.
معاني المفردات والتراكيب في اآليات. • 



 سورة الكهف الآيا�   

اأ�سجل اأهداياأ�سجل اأهداي

ن هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أُدوِّ
 ..........................................................................

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

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

 * ) ( ' & % $ # " !﴿عال اهلل قا

+ , - . / 0 1 2 3 ﴾  [الكهف: ١٦]
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ـم  ـي «الفوائـد» «اإا اأردت التفـا القـراآن اجمـ قلبـ عنـد الوـه  ـن القيا قـا
ن كلـم ه �سـبحاه منه اإليـه اإه  ـه م بـهيخا ـن سـور مسـر حواح   سـمع� ـ لواأ و�سـماعه

 : 9 8 7 6 5 4 3 2 1﴿ عالـ ل�سـان ر�سـوله ملسو هيلع هللا ىلص» قـا علـ منـه لـ ـابخ
 .[٧٣  :(!) [سـورة   ﴾  =  <  ;

ن الآية الواردة وين كيف عامل ال�سـلف ال�سال م القراآن  ين القيم  وا ن قوي ار
.ل ا اإل ا�ستناد

 ã âá à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴿
 . - , + * ) ( ' &% $ # " ! é è ç æ å ä
 A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /
 U T S R Q P O N M L K J I H G FE D C B
k j i h g fe d c b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X W V

ي المفردات والتراكيمعاي المفردات والتراكيمعاي المفردات والتراكيمعا

ß.ما يبس وتفتت من النبات :

التركيز على منهج التعامل مع الفتن وتمييز القيم الصحيحة فيها، وضرب النماذج لذلك. 
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 ~ } | {z y x w v u t s r q p o n m l
 µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ ے
È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶

 & % $ # " ! Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *) ( '
 KJ  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L
 r  qp  o  n  m  l  k  j  i  h  g  fe  d  c  b  a  `  _  ^
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s
 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨§ ¦
 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º
 & % $ # " ! Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê
 : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( '
 P O N M L K J IH G F E D C B A @ ? > =< ;
 d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q
 y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e
± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | { z

ي المفردات والتراكيمعاي المفردات والتراكيمعاي المفردات والتراكيمعا

P.ليبطلوا :±. : ملجأً

Â Á.ال أزال أسير :É. : زمنًا طويالً
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سل ال�سورة
 ة ع م جال م ـو ـي ي  ـف ه كال ة ـور س� اأ ـر ق ـن نَّـه قـال: «م يِّ  أَ رِ ـدْ يدٍ الْخُ ـعِ ي سَ ـنْ أَبـِ عَ

» [رواه الحاكـم والبيهقـي وصححـه األلباني]. ـن ي ت ع م جال ـن ي  ـا م ـور الن ـن م ـه ل ـا ساأ

 الآيات سومو
ة ، واستنبط موضوعها . تأمل اآليات المتلوّ

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

 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
 Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç
 ) ( ' & % $ # " ! è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü
 @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 43 2 1 0 / . - , + *
 R  Q  P  O  N  ML  K  J  I  H  G  F  E  D     C  B  A

﴾ b a ` _ ^ ] \ [ ZY X W V U T S

ي المفردات والتراكيمعاي المفردات والتراكيمعاي المفردات والتراكيمعا

á à.لم تُذنب :
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اأن  الإمالئي  والر�سم   سهابع مت�سلة  الم�سحف  ي  الكلمات   ع  سم� ر
ل لةومن اأم م�ستقلة ها كلماتلكو كون منف�سلة

: الله  قول  منها  مواضع،  في  متصلتين  رسمتا  فقد  (ما)  مع  (عن) 
﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [ القصص: ٦٨].

: الله  قول  منها  مواضع،  في  متصلتين  رسمتا  فقد  (ما)  مع   (�)
﴿ =  < ? @ ﴾ [ البقرة: ٩٠].

 : (كي) مع (ل) فقد رسمتا متصلتين في مواضع، منها قول الله

 ﴿ © ª » ¬ ®  ﴾ [ آل عمران: ١٥٣].
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 T S R Q P O﴿ :ه تعالى قال اللَّ

 ﴾Z Y X W V U
م الرحمة على العلم، فمن أوتي الرحمة فقد تهيأ للعلم. قدَّ

 سورة الكهف�



- أتلو ما يأتي عند معلمي:

 à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴿ :ه تعالـى قال اللَّ

.﴾4è ç æ å ä ã âá

ه تعالى: ﴿0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :﴾. قال اللَّ

 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N﴿ تعالـى:  ـه  اللَّ قـال 

.﴾j  i  h  g  fe  d  c  b  a`  _  ^  ]  \

.﴾Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »﴿ :ه تعالى قال اللَّ

.﴾Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É﴿ :ه تعالى قال اللَّ

 SR  Q  P  O  N  M  L  KJ  I  H  G  F  E﴿ تعالـى:  ـه  اللَّ قـال 

.﴾X  W  V  U  T
.﴾v u t s r q p o﴿ :ه تعالى قال اللَّ

.﴾Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²﴿ :ه تعالى قال اللَّ

 K J I H G F E D C B A @ ? > = < ;﴿ :تعالـى ـه  اللَّ قـال 

.﴾S  R  Q  P  O  N  ML



القراآن الكريم وعلومه
22

 سورة الكهف�



القراآن الكرمي وعلومه المجـا

ريبها مكية  الج هااآيا

�ا الدري ه علماأ�ا الدري ه علماأ
فظ سورة الملك بإتقان.•  حِ
معاني المفردات والتراكيب في اآليات.• 



  ل سورة الم�

اأ�سجل اأهداياأ�سجل اأهداي

ن هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أُدوِّ
 ..........................................................................

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

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

قا عال﴿! " # $ % & ' ) (﴾  [الملك : ١]
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 يعـر م ع�سـر اآيـات لـم يجاوزهـن حتـ علـ اـا اإ كان الرجـل من  قـا  ـن م�سـعودا قـا
معايهـن والعمـل هـن . [رواه الطبـري وصححـه].

 القراآن الكريم ف ن ح م الأو ما الهد

 7 6 5 4 32 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " ! ﴿
 P O N M L K J I H G F ED C B A @ ? > =< ; : 9 8
 c b a `_  ̂] \ [ Z Y X W V U T S R Q
 y x w v u t s r q p o n m l kj i h g f e d
 ¶ µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } |{ z
Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸

ي المفردات والتراكيمعاي المفردات والتراكيمعاي المفردات والتراكيمعا

: خلل.D: تعالى وتعاظم.!

K.شقوق :V.ب : متعَ

y.تتقطع :Ë.ا : فهالكً

ا من عقابه.  ه تعالى وقدرته؛ بعثًا على خشيته، وتحذيرً ا من عقابه. تركز سورة الملك على إظهار كمال ملك اللَّ ه تعالى وقدرته؛ بعثًا على خشيته، وتحذيرً تركز سورة الملك على إظهار كمال ملك اللَّ
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 * ) ( ' &% $ # " ! Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï 
 @? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +
 V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A
 j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z YX W
z y x w v u t sr q p o nm l k } | { ~ ے ¡ 
 » º ¹  ̧¶ µ  ́³² ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤£ ¢
 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼
 ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ
 ( ' & % $ # " ! ð ï î í ì ë ê é è ç æ å
 < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * )
 R Q P O N M L K J I H G FE D C B A @ ? > =

﴾ X W V U T S

ي المفردات والتراكيمعاي المفردات والتراكيمعاي المفردات والتراكيمعا

: تتحرك وتضطرب.N: جوانبها.>

X.ريحٌ فيها حجارة :l.باسطاتٍ أجنحتهن عند الطيران :

m.يضممن أجنحتهن إلى جنوبهن :µ.تمادوا :

: قريبًا.#: طغيان.¸

نال.S: يحمي.9 : ذاهبًا في األرض ال يُ

  ف س�  ة اآي ون  ال  اآن ر قال ن م ة ور س�» : الَ بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَ نِ النَّ ةَ : عَ يْرَ رَ نْ أَبِي هُ عَ
نه]. " بار الي يد المل"» [رواه أبو داود والترمذي وحسَّ هل ر ف  ت ا ح ه ب اح س�ل

ةَ  يْرَ رَ نْ أَبِي هُ عَ
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ه تعالى: ﴿4 5 6 7 8 9 :  قال اللَّ
.﴾ B A @? > = < ;

الذهاب  وفي   ،﴾:﴿ تعالى  ه  اللَّ قال  الرزق  طلب  في 
وفي   ،﴾c﴿ الجنة  طلب  وفي   ،﴾*﴿ للصالة 

تحقيق التوحيد ﴿Õ﴾؛ فبقدر الهدف يَعظم المسير.

 ..............  1  0  /  .  ..............  ,  +  *  )  (  '  &  %  ..............  #  " زب! 
 I H G F ED C B A @ ? > .............. ; : 9 8 7 6 5 4
 .............. [ Z Y X W V U T S R .............. P O N M L .............. J
 n .............. l kj i h g f e .............. c b a `_ ^ ]
z .............. x w v u .............. s r q p o }| { ~ ے ¡ ¢ .............. ¤ ¥ 
 À ¿ ¾ ½ ¼ » .............. ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °  ̄.............. ¬ « ª ©  ̈§ ¦
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ..............  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ..............  Á
 /  .  - ,  + *  )  ( '  &%  ..............  #  " !  Ø ×  Ö  Õ  Ô  ..............

 ..............  A  @?  >  =  ..............  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  ..............  0
 W .............. U T S R Q P O N M L K J .............. H G F E D C
 k j i h g f  ..............  d c b a ` _ ^ ] \ [ Z YX
 ¡ ے   ~  ..............  |  {  z  y  x  w  v  u  t  ..............  q  p  o  ..............  l
 º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³²  ±  °  ..............  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢
 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ..............  Â  Á  À  ¿  ¾  ..............  ¼  »
 à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  ..............  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  ..............  Î
 $  ..............  "  !  ð  ï  î  í  ì  ë  ê  ..............  è  ç  æ  ..............  ä  ã  â  á
 8  7  6  5  4  3  ..............  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %
 L K J I H G .............. D C B A @ ? > = < ; : ..............

X W V U T .............. R Q P O N M رب



 .............. R Q P O N M
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ل سورة الم�



القراآن الكرمي وعلومه المجـا

ريبها مدية  الج هااآيا
.من �سورة الحجرا  الآيا

�ا الدري ه علماأ�ا الدري ه علماأ
معاني المفردات والتراكيب.• 
المعنى العام لآليات.• 
ما ترشد إليه اآليات.• 



   سها اهللب اأخالق ي

اأ�سجل اأهداياأ�سجل اأهداي

ن هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أُدوِّ
 ..........................................................................

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

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

 ﴾Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½﴿ عال اهلل قا
  [الحجرات: ٤]
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ز سورة الحجرات على الرقي بالمجتمع المسلم لكماالت اإليمان واألخالق، بعد كثرة الذين أسلموا  تركّ
عام الوفود واختالفهم .

واإن   لكم اأحف اإه   اآيات  �القراآن خم "علموا   قا هسحااأ  ع العالية اأو   ساأو
جبريل كان ين ه خم� اآيات خم� اآيات". [اإلتقان في علوم القرآن، ص ١٦٥]

 القراآن الكريم ي التعامل م ي العاليةاأ ستفيدها من قو� ما الفكرة التي

 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ºزب 

 á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ
 0  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ä  ã  â
 C  B  A  @  ?>  =  <;  :  9  8  7  6  5  4  32  1
 T  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D
[الحجرات: ١١-١٣] Z Y X W VU ]رب 

ي المفردات والتراكيمعاي المفردات والتراكيمعاي المفردات والتراكيمعا

ا.Ò Ñ: ال يستهزئ.½ ¾ : ال يَعِب بعضكم بعضً

Ö  Õ  Ô ا باأللقاب :  ال يُخاطب بعضكم بعضً
التي يسوء الشخص سماعها.

Ú Ù Ø بُح االسم الذي :  أي؛ التنابز، قَ
أطلقته على أخيك المسلم.

: التجسس: البحث عن عيوب الناس.- .
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لالآيات العام المعن
 Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿ 
 Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë

﴾ã â á à ß Þ ÝÜ Û
 فة من يعملها؟ ه  في هذه اآليات؟ وما صِ  ما األخالق التي يبغضها اللَّ

ه المؤمنين، فيقول: ال يستهزئ رجال من رجال، وال تستهزئ نساء  يخاطب اللَّ
من نساء، فإن ذلك حرام ويؤدي إلى العداوة والبغضاء ، وهو يدل على إعجاب 
أُ به خيرًا من المستهزي، وهذا هو  المستهزي بنفسه، وعسى أن يكون المستَهزَ
الغالب، فإن السخرية ال تصدر إال من قلب ممتلئ بمساوئ األخالق، ولذلك 
» [رواه مسلم]، وال يَعِب  مل س� مال ا خاأ ر ق ح ي ناأ ر ال�س ن م  ر ام  س� ح» :قال النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص
مز يكون بالقول: كاحتقار اآلخرين  ا وال يطعن بعضكم ببعض، واللَّ بعضكم بعضً
والطعن فيهم، ويكون بالفعل: كالمشي بينهم بالنميمة، وكالهما حرام، كما قال 

تعالى: ﴿2 3 4 5 ﴾ [الهمزة: ١].

يا فاسق، وغير ذلك من  يا فاجر،  يِّر أحدكم أخاه بلقب يكرهه، فيقول:  عَ يُ وال 
 Ô﴿ َة لِمَ بَنِي سَ فِي  لَتْ  نَزَ ا  «فِينَ  : اكِ حَّ الضَّ بْنُ  ةَ  بِيرَ بُو جَ أَ قال  السيئة،  العبارات 
انِ  مَ هُ اسْ لَ لٌ إِالَّ وَ جُ ا رَ نَّ يْسَ مِ لَ ةَ وَ ينَ دِ ه ملسو هيلع هللا ىلص الْمَ ولُ اللَّ سُ مَ رَ دِ الَ قَ Ö Õ﴾ قَ
ه إِنَّهُ  ولَ اللَّ سُ وا: يَا رَ الُ اءِ قَ مَ سْ َ مٍ مِنْ تِلْكَ األْ مْ بِاسْ نْهُ دٌ مِ يَ أَحَ عِ ا دُ انَ إِذَ كَ ، فَ ةٌ ثَ أَوْ ثَالَ
لَتْ ﴿Ö Õ Ô﴾» [رواه أحمد وأبو داود وصححه  نَزَ : فَ الَ ا، قَ ذَ بُ مِنْ هَ ضَ يَغْ
األلباني]، بئس االسم الفسوق، وهو التنابز باأللقاب، والسخرية، واللمز، بعدما 

ه عنها،  ه من هذه األعمال التي نهى اللَّ دخلتم في اإلسالم، ومن لم يتب إلى اللَّ
فهو ظالم لنفسه.

د الأمور التي  حد الوة الآيا بعد
 عنها الآيا نه

 ..............................  ال�سخرية
 .........................  .........................

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

قال ال�سحا  نزل الآية 
انوا   ميم بني  وفد  في 
ي�ستهزئون بفقراء اأ�سحاب 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص، مثل عمار وخباب 
و�سلـمـان   و�سـهـي وبالل 
و�سالم  مولى اأبي حيفة لما 
راأوا من رثاثة حالهم فاأنزل 
اهلل عالى الآية [تفسير البغوي]
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 في هذه اآليات؟ وبِمَ شبَّه الغيبة؟  ه ما األخالق التي يبغضها اللَّ

باآلخرين  الظن  سوء  فإن  السيئ،  الظنِّ  من  ا  كثيرً يتركوا  أن  المؤمنين  ه  اللَّ يأمر 
يوقع في اإلثم، والمسلم يلتمس ألخيه المسلم األعذار وال يتتبع الزالت، كما 
 ها س�ل  مل س�اأ د ق ن م ر س� ع ا م نهانا ربنا عن تتبع عورات الناس، والنبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يقول: «ي
 م ه ا ر و وا ع ع ب ت  ل و م وه ر ي ع  ل و ين مل س� موا ال  و  ل ه بل ق لاإ ان يمالإ  ف ي مل و
 ه ح س ف ي ه  ر و ع اهلل  ب ت  ن م و ه  ر و ع اهلل  ب ت  مل س� مال يه خاأ ة ر و ع  ب ت  ن م هاإ 

نه األلباني]. » [رواه أحمد والترمذي وحسَّ ه ت ي   و ج   ول و

 ثم نهانا عن الغيبة، وهي: ذِكر اآلخرين في غيبتهم بما يكرهون، وإن كان فيهم، 
  ر ك    ا ق  . مل عاأ  ه ول س� ر و  اهلل  واال ق   ة يب ال ا  م  ون ر د اأ» يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  فالنبيُّ 
 و ق  ا م يه  ان ك ن اإ  ا ق  و قا اأ ي م خي اأ  ان ك ناإ  ياأ ر اأ  يل ق.  ر ك ا ي م  ا خاأ
الغيبة  ه تعالى  اللَّ [رواه مسلم]، وقد شبّه   « ه ت ه   د ق   يه   ن ك ي  مل  ناإ و   ه ت ب ت ا د ق 
ه  بأكل لحم اإلنسان الميت، فمن يكره أكل لحم الميت، فليكره غيبته، واتقوا اللَّ
ه  أيّها المؤمنون فيما أمركم به ونهاكم عنه، فراقبوه في ذلك واخشوا منه، إن اللَّ

تواب على من تاب إليه، رحيم بمن رجع إليه واعتمد عليه.

•  Ñ﴿  الآيـــا فـــي   جـــاء 

 يـــ  .﴾Ó  Ò
يلمز الإن�سان نف�س ارجع 
اإلى ت التف�سير وات ما 

.ل العلماء في قال
•  جـــاء  الحجـــرا  �ســـورة 

 ــا ــن التوجيهـ ــر مـ بالكثيـ
 ارجع اإلى �سب الجتماعية
نزولهـــا فـــي تـــ التف�ســـير 
وات التوجي الجتماعي 

الم�ستفاد من الق�سة.

 وبما يكر بما لي�ش في رو ب�سوء كلم عن ساحب� ا غاب عناإ �سخ�ش 
 ودعا هو الم دون في غيبت وين �سارالم النا�ش ال نقل ل ا لقاواإ

لمعاقبة الين كلموا عن واأل ي�سامحهم.

ا ال�سخ�شه سر� في ما راأي

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

ما الأفعال القبيحة التي فعلها مع �ساحب

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

امثل ه مع �سدي فعل اأن اما

..................................................................................................................
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 لق جميع الناس؟ وعالم يدل ذلك؟ مَّ خُ مِ
 ه  تعالى؟ ن أفضلهم عند اللَّ ما الفائدة من تقسيم الناس إلى شعوب وقبائل؟ ومَ

ا من أصل واحد وهو آدم   نا  هذه اآليات بأنه خلق الناس جميعً يختم ربُّ
اء، فالمساواة بين البشر هي األصل، وجعلهم قبائل صغيرة وكبيرة  وزوجه حوّ
على  يترتب  وما  األنساب  ومعرفة  والتناصر  والتعاون  بينهم  التعارف  ليحصل 
ليفخر بعضهم على بعض، ونبينا  بينهم، ال  ذلك من الحقوق والواجبات فيما 
 ن مو م  ا الآ  ا ه ر خ  (١) و ة يل اه جال ة ي ب ع م ك ن ع  ه اأ د ق  اهلل نملسو هيلع هللا ىلص يقول: «اإ
ا  م اإ ام و ق اأ  م ه ر خ  ا جر ن ع د يل  اب ر  ن م م اآد و  م و اآد ن  م تاأ  ي ق س� ر اج  و ي ق 
ا  ه فاأ    د  ت(٢) ال ن ال ع جال ن م اهلل ل ع ن و هاأ ن و ك ي ل واأ  م ن ه ج م ح  ن م م ح  م ه

نه األلباني]. » [رواه أحمد وأبو داود وحسَّ ن ت الن

ه عليمٌ بأعمالكم،  ه تكون بحسب قرب اإلنسان من ربه، واللَّ فاألفضلية عند اللَّ
خبيرٌ بما يُصلح أموركم. 

ر�سد اإليه الآيات ما
تحريم السخرية واالستهزاء باآلخرين. . ١
تحريم انتقاص المسلم ومخاطبته باأللقاب القبيحة.. ٢
تحريم سوء الظن والتجسس على الناس واغتيابهم. . ٣
التفاضل بين الناس بالتقو، ال بالمال والنسب. . ٤

﴾Ó Ò Ñ﴿ :ه تعالى قال اللَّ
س واحدة، فهل تؤذي نفسك؟ المسلمون نفْ

مـن   وغيـر الإ�سـالم  بيـن  قـارن 
حي التمييز العن�سري بين الب�سر 

التفرقة بين النا�ـش ودعـوا
 الإ�سالم

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

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

 غير الإ�سالم
................................
................................

ةِ: فخرها وتَكبرها.  لِيَّ اهِ ةَ الْجَ يَّ بِّ (١) عُ
ويكثر  بيتها،  في  وتدخرها  بأنفها  والقاذورات  ذرة  العُ تدفع  سوداء  صغيرة  :دويبة  نِ الَ عْ (٢)  الْجِ

تواجدها في مرابط البقر والجواميس ومواضع الروث. 
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المعن الي همته الآية
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 ن دعامة الدو�سي قتادة
ه، كان آيةً في الحفظ،  ر كتاب اللَّ وهو أبو الخطاب الضرير األكمه، مفسِّ
ا في العربية واللغة وأيام العرب، عالم أهل البصرة،  ا في النسب، رأسً إمامً
، وما سمعت شيئًا إال  ده عليّ : أعِ ث قطّ وقال عن نفسه: «ما قلت لمحدِّ
وعاه قلبي، وقال: ما في القرآن آية إال وقد سمعت فيها شيئًا». قال ابن ناصر 

الدين: مات بواسط في الطاعون، في سنة سبع عشرة ومئة .

 ن دعامة الدو�سي قتادة
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ا السرف

2.2 رو ا  الأحاديث النبوية ال�سريفة امل�ساعدة  سيو
اجلماعة لد امل�سلم.

  ـال ق  د ـع س� ـن ب ل ـه س� ان مـن خـالل حديـاآداب ال�سـت  2.2.1 يتعـر

 . ـر س�ب ال ـل ج اأ ـن م ان   ـت س� ال ـل ع ـا ج مناإ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـول س�ر ـال ق

 ول س�ر اأن  بن معد يكرب ام د ق م ال ن قيمة العمل من خالل حدي2.2.2 يبي

 ي بن ن اإ و   دي ل م ع ن م ل اأ ي ناأ ن ا م ر ي خ  ا ق ام ع ط د حاأ ل ا اأ م  ال اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق
.  دي ل م ع ن م ل اأ ي ان   د اود اهلل
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احلديث ال�سريف المجـا

  اناآداب ال�ست 

�ا الدري ه علماأ�ا الدري ه علماأ
معاني المفردات والتراكيب في الحديث.• 
اسم راوي الحديث وسيرته.• 
المعنى اإلجمالي للحديث:• 

- فوائد االستئذان.

- آداب االستئذان.
ما يستفاد من الحديث.• 

اأ�سجل اأهداياأ�سجل اأهداي

ن هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أُدوِّ
 ..........................................................................

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

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

 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴿:

[سورة النور: ٢٧]﴾ Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê
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 سهل بن سعد بن مالك بن  ه سب�ه و ا�سم
خالد الخزرجي األنصاري.

ملسو هيلع هللا ىلص  ه  اللَّ رسول  اه  فسمَّ نًا  زَ حَ اسمه  كان 
، وكان له يوم توفي النبي ملسو هيلع هللا ىلص خمس  سهالً
زمن  أدرك  حتى  عمره  وطال  عاش  سنة.  عشرة 

الحجاج بن يوسف.
ا لوالد ثبتت له الصحبة. اإ�سالمه ولد مسلمً

روايته للحديث رو ١٨٨ حديثًا، منها ٢٨ في 
الصحيحين.

وقد  ٩١هـ  سنة  وقيل:  ٨٨هـ  سنة  توفي   هاو
بلغ ١٠٠ سنة وهو آخر من بقي من أصحاب النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص بالمدينة.

المعنالكلمة

طلب اإلذن لدخول مكان ال ال�ستان
يملكه المستأذن.

أي بسبب منع البصر من االطالع من اأجل الب�سر
على العورات واألسرار. 

(١)  صحيح البخاري، كتاب االستئذان، باب االستئذان من أجل البصر. 

  ح ي ر ـد ملسو هيلع هللا ىلص م ي ب الن ـ م ملسو هيلع هللا ىلص و ـي ب الن ـر ج ي ح  ـر ح ج ـن م ـل جر ـل ا ـا ق  د ـع س� ـن  ل ـه س� ـن ع
.  ر س� بال ل ج اأ ـن م ان   ـت س� ال ل ع ا ج ماإ  ن ي ي ع  ه   ن ع ل ر ظ ن  ـاأ ـمل عاأ ـو ل»  ـا ق   ـه س� اأ ر ـه 

 بها شعر الرأس]. [المدر: حديدة يُسوَّ

كون العين مهدورة ل دية لها مت 
انال�ست لها �سر ما الحكمة التي من اأج 

 اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ول س�قال ر  ال ق  د ع س� نب ل ه س� ن ع
 [رواه البخاري] (١) ر س� بال ل جاأ ن م ان   ت س� ال ل ع ا ج ماإ

ي المفردات والتراكيمعا

)  صحيح البخاري، كتاب االستئذان، باب االستئذان من أجل البصر. 
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الإجمالي المعن
عبارة  أوجز  في  ملسو هيلع هللا ىلص  ه  اللَّ رسول  فيه  لنا  يبين  الكلم،  جوامع  من  الحديث  هذا 
الحكمة من تشريع االستئذان، أال وهي أخذ الحيطة حتى ال يقع بصر المستأذن 

على عورة يجب سترها أو خبيئة ال يحسن نشرها، أو أسرار يلزم حفظها. 

وسبب ورود الحديث:

فِي  رٍ  حْ مِنْ جُ لٌ  جُ رَ عَ  لَ «اطَّ قال:  الحديث حيث  في مطلع  الحديث  راوي  يبينه 
 ر ظ ن  اأ  مل عاأ  ول» : الَ قَ هُ فَ أْسَ بِهِ رَ ر يحكُّ  بِي ملسو هيلع هللا ىلص مِدْ عَ النَّ مَ بِي ملسو هيلع هللا ىلص وَ رِ النَّ جَ حُ

». ثم ذكر الحديث.  ن ي ي ع  ه   ن ع ل

فدل على أن التجسس على عورات البيوت أمر جلل حتى إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص لو تيقن 
عينه  في  بالمشط  لطعنه  زوجاته  حجرات  على  التجسس  كانت  الرجل  نية  أن 

ا للنظر إلى عورات البيوت. جزاء وفاقً

 انعريف ال�ست
هو طلب اإلذن ممن يملكه للدخول إلى البيوت.

د بالقبول. وهو أدبٌ رفيع يتحلى  وليس االستئذان كافيًا للدخول بل ال بد من الرَّ
به الراغب في الدخول لكي يطلب إذنًا ال يكون معه وحشة من ربِّ المنزل، بل 

بشاشة وحسن استقبال.

 انحكمة م�سروعية ال�ست
هي التأكيد على حرمة البيوت، ولزوم حفظ أهلها من الحرج، وستر العورات، 

 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴿:واالستئذان واجب، قال تعالى
Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É ﴾ [النور: ٢٧].

فقوله سبحانه وتعالى ﴿Ê É﴾ يعني إنه استئذان في استئناس، يعبِّر 
ا  الزائر مراعاةً ألحوال النفوس، وإدراكً عن اللطف الذي يجب أن يكون عليه 

لظروف أهل البيت. 

من األدب االستئذان قبل الدخول للبيوت
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 انوائد ال�ست ومن
١) حفظ للمستأذن من الوقوع في المحظورات.

٢) أمان لصاحب البيت من االطالع على عورات أهل بيته.

٣) وقاية للمجتمع من الفتن.

اناآداب ال�ست
يتعلق  اآلخر  والبعض  البيت  إلى  بالدخول  يتعلق  بعضها  آداب  لالستئذان 

بالحركة داخل البيت، وبيانها فيما يأتي:

البي اإل ان للدخواآداب ال�ست
يستقبله  وال  شماالً  أو  يمينًا  الباب  بجوار  المستأذن  يقف  االستئذان  ١)  عند 

لع على عورة أهل البيت، وال يسمع أسرارهم. بوجهه حتى ال يطَّ

 ،(اأاأدخل الم عليكم ٢)  يبدأ بالسالم قبله، بالصيغة المأثورة عن نبينا ملسو هيلع هللا ىلص: (ال�س
وال بأس بصيغة أخر متعارف عليها، ال تخالف الشرع. كقوله: هل يمكنني 

الدخول؟ أو نحو ذلك.
ولكن خير الهدي هدي محمد ملسو هيلع هللا ىلص واألجر في صيغته أعظم.

٣) أال يزيد على ثالث مرات، وهذا رأي الجمهور.
لب منه الرجوع. قال تعالى: ﴿ , - . / 10 2 3  ٤)  يرجع إن طُ

4﴾[ النور: ٢٨].
لب منه ذلك. وال يرفع صوته خشية اإلزعاج، وهذا سرّ  ٥)  يخبر عن اسمه إذا طُ
ه  بالدخول، فسأله عن  غضب النبي ملسو هيلع هللا ىلص عندما استأذنه جابر بن عبد اللَّ

اسمه، فقال: أنا، فقال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص: أنا، أنا! (كأنه كرهها).

كان  وقد  جيرانهم.  يؤذي  وال  البيت  أهل  يُسمع  ا  خفيفً ا  طرقً الباب  ٦)  يطرق 
األدب،  في  المبالغة  باب  من  باألظافر،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أبواب  يقرعون  الصحابة 
د عن الباب من أهل الدار، فيستحب أن يقرع بما فوق ذلك بحسبه. أما من بعُ

٧) يُستثنى من ذلك إذا دعا صاحب البيت الزائر وأرسل إليه من يطلبه.
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ان داخل البياآداب ال�ست
ه : ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  قال اللَّ
 »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨
 Ê É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼

Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í ÌË﴾  [سورة النور: ٥٨] 
هناك خطأ يقع فيه كثير من الناس عندما يظن أن اإلذن لألغراب فقط، فإذا دخل 
بيت أهله فال داعي لالستئذان. وهذا غير صحيح، إذ إن هناك ضوابط يلتزم بها 

أهل البيت وهي:

١) لزوم إعالم الرجل بدخوله لبيته:
فربما كان عند زوجته ضيفة، وربما كانت أمه أو إحد بناته على صورة ال يحل 
يَا   : الَ قَ فَ لٌ  جُ هُ رَ لَ أَ هِ ملسو هيلع هللا ىلص سَ اللَّ ولَ  سُ أَنَّ رَ   ارٍ  يَسَ بْنِ  اءِ  طَ نْ عَ له رؤيتها عليها، عَ
 . بَيْتِ الْ ا في  هَ عَ مَ إني   : لُ جُ الرَّ الَ  قَ  .« م ع» : الَ قَ فَ أمي؟  لَى  عَ نُ  ذِ أْ تَ أَسْ هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ
ه ملسو هيلع هللا ىلص:  ولُ اللَّ سُ هُ رَ الَ لَ قَ ا. فَ هَ مُ ادِ : إني خَ لُ جُ الَ الرَّ قَ ا». فَ ه يل ع ن  اأ ت الَ ملسو هيلع هللا ىلص: «ا�س قَ فَ
ا» [ابن عبد  ه يل ع ن اأ ت ا�س » : الَ . قَ الَ الَ اة ». قَ ي ر ا ع اه ر  ن اأ  ح ا اأ ه يل ع ن  اأ ت ا�س»

البر في التمهيد، وابن حجر العسقالني في تخريج مشكاة المصابيح].

٢)  لزوم استئذان األطفال الصغار المميزين في الدخول على والديهم في ثالثة 
أوقات خاصة، كما أخبرت اآلية الكريمة. 

ل �سورة من ال�سور التالية خال اأحد اآداب ال�ستان. ار المخالفة التي 
وقع بح�س فهم لآداب ال�ستان.

 من الآية الكريمة اأوقا ا�ستخر
ا�ستان الأطفال على والديهم.

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

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

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

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

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

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

........................................
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ها اأمثلة من مدر�ست بين فيها اآداب ال�ستان.

.بو�سع دائرة حول اختر الفعل الأف�سل

· اإلي ريد التحد واأن فعبر ها يتحد وحد ميل وجد

.ا عن ر بعيدنت    .ا منر قريبنت   

·  يريد الدخول اإلى منزل البي ساح�

 .بدخول يعلم اأهل البي   .يفتح الباب ويدخل   

· هيرةال في غرفتها وق ريد الدخول على والد

ـا. ثالث  والطـر ال�سـتان  بعـد  دخـل     فتح الباب ودخل.    

٣)  لزوم استئذان األوالد بعد البلوغ في كل وقت. قال تعالى:﴿ ! " # 
 0  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $

21 3 4 5 ﴾ [النور : ٥٩] 

ما ي�ستفاد من الحديث
ا لعورات أهل البيت.. ١ وجوب االستئذان؛ حفظً
د عليه في بيوتهم.. ٢ تربية األبناء على االستئذان والتعوُّ
يجلب االستئذان المحبة بين صاحب البيت والمستأذن.. ٣
التأكيد على حرمة البيوت وحفظ أهلها.. ٤
حفظ المجتمع من الفتن.. ٥

 ابحـ فـي الإنترنـ عـن  ·
الحـال التاليـة مـع ـر 

الدليل
اأحدهـم علـى  ا�سـتاأن    اإا 
 فكيـ رجـل وهـو ي�سلـي

نالإ يكـون 
اأحدهـم علـى  ا�سـتاأن    اإا 
 فكي سلي� امراأة وهي

 نالإ يكـون 
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ْرِس ُمَراَجَعُة الدَّ

بادر بالعمل التالي: من خالل ما تعلمتُ في هذا الدرس أُ
........................................................................................................

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

أكتُبْ خالصة ما درست في هذا الحديث:

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

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

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

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

الأهمية

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

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

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

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

التوجيهات

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

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

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

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

الواق عالقته
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لِ  مَ ـا الَ فِي عَ غً ارِ لَ فَ جُ  الرَّ هُ أَنْ أَرَ ـرَ كْ َ : «إِنِّـي ألَ ـالَ ودٍ  قَ ـعُ سْ ـنِ ابْنِ مَ عَ
ةِ». [حليـة األولياء:٣٩٤] ـرَ الَ فِـي عمل اآلخِ نْيَـا وَ الدُّ

لِ  مَ ـا الَ فِي عَ غً ارِ لَ فَ جُ  الرَّ هُ أَنْ أَرَ ـرَ كْ َ : «إِنِّـي ألَ ـالَ ودٍ  قَ ـعُ سْ ـنِ ابْنِ مَ ودٍ عَ ـعُ سْ ـنِ ابْنِ مَ عَ

ةِ». [حليـة األولياء:٣٩٤] ـرَ الَ فِـي عمل اآلخِ نْيَـا وَ الدُّ

احلديث ال�سريف المجـا

  قيمة العمل 
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�ا الدري ه علماأ�ا الدري ه علماأ
معاني المفردات والتراكيب في الحديث.• 
اسم راوي الحديث وسيرته.• 
المعنى اإلجمالي للحديث:• 

- العمل عبادة في اإلسالم.
- قيمة العمل في اإلسالم.

ما يستفاد من الحديث.• 

اأ�سجل اأهداياأ�سجل اأهداي

ن هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أُدوِّ
 ..........................................................................

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

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



رِب  يْ كَ ـدِ عْ  المقـدام بن مَ ه سـب�ه و ا�سـم
ابن عمـرو بن يزيـد الكندي.

اإ�سـالمه وجهـاد أسـلم فـي حيـاة النبي 
. ا  ملسو هيلع هللا ىلص وبايع معـاذً

كان يُعـدّ من فرسـان العرب المشـهورين وكان له 
سيف يسـمى (الصمصام). 

وقاتـل أهـل الردة وشـارك في فتح فـارس، وكان 
أحد فرسـان القادسـية وشـهد فتح مصر.

ملسو هيلع هللا ىلص  ـه  اللَّ رسـول  عـن   رو  للحديـث روايتـه 
البخـاري. فـي  اثنـان  منهـا  حديثًـا،   (٤٧)

واــه توفــي بحمــص ســنة ٨٧هـــ وهــو ابــن 
٩١ ســنة.

المعنالكلمة

أيّ طعام، ويلحق به الشرب واللبس، األ
وعبَّر باألكل لغلبة استعمال المال فيه.

 ا.ق أبدً

ا ر ي أفضل وأكثر ثوابًا.خ

 دي ل م ع ن أي مما باشره بنفسه، وذكر اليد ألن م
غالب األعمال تكون بها.

(١)  صحيح البخاري، كتاب البيوع، (باب:كسب الرجل وعمله بيده). 

عال قا
. ﴾Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î﴿

اأمر اهلل �سـبحاه وعال مريم تحري الج رم عبها ووهنها م قدره �سـبحاه عل اأن 
ل ما الحكمة من ريد من دون جهد يي�سر لها ما

  ال اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق ول س�ر ن ع  ام د ق م ال ن ع
 اهلل ي ب ناإ و   د ي ل م ع ن م ل كاأ ي ناأ ن ا م ر ي خ  ا ق ام ع  د حاأ ل كا اأ م

 [رواه البخاري] (١)  د ي ل م ع ن م ل كاأ ي ان ك  د او د

ي المفردات والتراكيمعا
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الإجمالي المعن
من  ر  ويحذّ اليد،  عمل  من  الكسب  شأن  ويعلي  العمل  على  اإلسالم  يحثّ 
سل عليهم السالم أُسوة حسنة. التقاعس عن السعي في طلب الرزق ولنا في الرُّ

وقد تضمنت الشريعة اإلسالمية إرشادات تحث على العمل والكسب المشروع 
 @?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4﴿ تعالى  قوله  بدليل 

B A﴾ [سورة الملك: ١٥]
ه تعالى؛ ألنه مع كونه  ه داود  كمثالٍ ألنبياء اللَّ وقد خصَّ هذا الحديث نبي اللَّ
أُوتي الملك وكان خليفة في األرض وسخرت له الجبال والطير، إال أنه آثر أن 
ا يصنع الدروع ويبيعها ويأكل من كسب  يأكل من كسب يده، فكان يعمل حدادً
ه ملسو هيلع هللا ىلص به المثل لمن يعمل بيده مع استغنائه عن ذلك  يده. ولذا ضرب رسول اللَّ

طلبًا لألجر والفضل.
ا ألهميته  ا وإدراكً بالعمل وأكثر فهمً ا  المثال يجب أن يجعلنا أكثر تمسكً وهذا 
 يكدُّ ويتعب ويمتهن واحدة من  ه داود  اللَّ وقيمته في حياتنا، فإذا كان نبي 
أشق المهن ليأكل من عمل يده مع عدم حاجته ووجود كفايته، وإذا كان رسل 
الغنم،  وراعي  والحداد  النجار  فمنهم  المهن،  أصحاب  من  ا  جميعً تعالى  ه  اللَّ
ب بها رزقه ورزق عياله. وهذا  لى بالمسلم أن يعمل في مهنة يتكسّ فمن باب أوْ

. ه دليل على عظم قيمة العمل وأهميته عند اللَّ

ي الإ�سالم العمل عبادة
ق اإلسالم بين العبادة الخالصة كالصالة، وبين العمل وكسب العيش في  لم يفرّ
ا  الحياة من حيث الثواب؛ فكل عمل طيب متقن يقوم به المسلم سواء كان خاصًّ
بالعبادة الخالصة أو بكسب الدنيا يحصل فيه على الثواب واألجر، كحافز يحمل 
اإلنسان على إجادة عمله وإتقانه مهما يكن نوع هذا العمل؛ ألنه قام بالوظيفة 

 c﴿ :ه تعالى ه  وعمارة األرض. يقول اللَّ الرئيسة في هذه الدنيا، وهي عبادة اللَّ
.[٣٠ [الكهف:   ﴾  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d

ي الإ�سالم قيمة العمل
يعود العمل بعظيم المنافع على الفرد والمجتمع، منها:

١) إيصال النفع إلى المكتسب بأخذ األجرة على عمله.
٢) حصول الزيادة على رأس المال إن كان هو صاحبَ مال. 

طرقهم،  ورصف  ثيابهم  صنع  من  أسبابهم  بتهيئة  الناس،  إلى  النفع  ٣)  إيصال 
وغرس األشجار وزرع األقوات والثمار.
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٤) ينشغل به المسلم فيسلم من البطالة واللهو. 

٥) يكسر النفس به فيقل طغيانها ومرحها. 

٦) يتعفف عن ذلِّ السؤال واالحتياج إلى غيره.

٧) يشعر بقيمته وبنفعه للمجتمع وغير ذلك كثير.

  ا، وإدريس   نجارً  حراثًا، ونوح  آدم  : كان  ابن عباس   قال 
وداود  ا،  تاجرً   وصالح  ارعيْن،  مزَ السالمُ  عليهما  ولوط  وإبراهيم  ا،  خياطً
ه عليهم رعاة  ا يصنع الدروع، وموسى وشعيب ومحمد صلوات اللَّ  حدادً

ا بالتجارة. لألغنام، وعمل ملسو هيلع هللا ىلص أيضً

دعا الإ�سالم الى التوان بين 
عمل الدنيا والآخرة

 » º﴿ عالى قال اهلل
 Á À¿ ¾ ½ ¼

﴾Å Ä Ã Â

     [القصص:٧٧].
 اأي ا�ستعمل   قال ابن ثير 
مـا وهبـ اهلل مـن ها المال 
الجزيل والنعمة الطائلة في 
 باأنوا والتقرب اإلي طاعة رب
القربا التي يح�سل ل بها 
 لو الثواب في الدنيا والآخرة
 اأي ل ن�ش ما اأباح  يب س�ن ن�ش
اهلل فيها من الماآل والم�سارب 
 حن والمناوالمالب�ش والم�سا
  س� ف نل و ا ق ح يل ع  رل ناإ
  ا ق ح يل ع ل هأ ل و ا ق ح يل ع

. [رواه  ه ق ح  ي ح  ل ك  عاأ 

البخاري].

اأمام مجموعة من ال�سور تعل ببع�ش المهن والمطلوب من رب ل منها 
باأحد اأنبياء اهلل بالتو�سيل بين ا�سم النبي المنا�س وال�سورة التي مثل المهنة 

التي مار�سها

مهــنة محمـد ملسو هيلع هللا ىلص

مهــنة جميع الأنبياء 

 مهـــنة نـوح

 مهـــنة داود
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ا اأن   ـت ا�س ناإ   ةـيل س�  ـم ك د حاأ ـي يـدو ة ـاع ال�س ـ ام ق ناإ قـال ر�سـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

ا لير�سـها» [رواه البخـاري في األدب المفـرد، وصححه األلباني]  ـه س� ر  ي ـ ت ح ـوم ق ل ي

ما الر�سائل التي يت�سمنها الحدي

فـي  للعمـل  الثانويـة  المدار�ـش  لطـالب  المجـال  قطـر  دولـة   س�سـا�مو فتـح 
.ال�سـري  الحديـ علـى  بنـاء   المو�سـو هـا  علـى   ـعل  ال�سيفيـة الإجـاة 

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

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

ما ي�ستفاد من الحديث
ه عليهم ما ينفعهم في الدنيا . ١ حرص النبي ملسو هيلع هللا ىلص على تعليم الصحابة رضوان اللَّ

واآلخرة.
تعظيم قيمة العمل باليد.. ٢
عمل األنبياء عليهم السالم في المهن المختلفة دليل على أهمية العمل.. ٣
األكل من كسب اليد له منافع تعود على الفرد والمجتمع.. ٤
ا، ومع ذلك ال يأكل إال من كسب يده. . ٥ ا نبيًّ خصَّ الحديث داود  ألنه كان ملكً

ـا مـن الأعمـال ـود القيـام بها وعود علي وعلـى المجتمع بالنفع  د بع�س عـد
والفائدة.

 وفي ـدل على ـر ق�سـةا
ال�سحابة بين العمل الدنيوي 

والعمل الأخروي.
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ْرِس ُمَراَجَعُة الدَّ

بادر بالعمل التالي: من خالل ما تعلمتُ في هذا الدرس أُ
........................................................................................................

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

أكتُبْ خالصة ما درست في هذا الحديث:

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

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

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

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

الأهمية

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

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

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

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

التوجيهات

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

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

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

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

الواق عالقته
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العي الإ�سية

يومن اليوم الآخر وما يه من اأحداث.3.5

بين الأ�سرا ال�سر لل�ساعة. 3.5.1  ي
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العقيدة الإ�سالمية المجـا

  رال�ساعة ال�س اأ�سرا

�ا الدري ه علماأ�ا الدري ه علماأ
 •.مفهوم أشراط الساعة الصغر
اختصاص اللَّه تعالى بمعرفة توقيت يوم القيامة.• 
حكمة إخفاء اللَّه تعالى لوقت وقوع الساعة.• 
 •.بعض أشراط الساعة الصغر
الفتن التي تكون بين يدي الساعة.• 
بعض أسباب النجاة من الفتن.• 

اأ�سجل اأهداياأ�سجل اأهداي

ن هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أُدوِّ
 ..........................................................................

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

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

  ÕÔ  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í     Ì  Ë  Ê ﴿ :قال تعالى

Ú   Ù  Ø  ×  Ö ﴾ [محمد: ١٨]
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 ل جـا ر ن يل ع ل  اإ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ـو س� ر ـد ن ع و�ـل ج ـن ح ـا م ن ي » قـا  ـابـن الخ عـن عمـر
« ... ر ـع ال�س اد ـو س� يد ـد س�  ـاب ي ال ـا ي  يد ـد س�

 ال�سحاة منه. عج  يا الرجل الق�سة ه لتتعر وهو يروي الحديث معلم اإل ا�ستم 

مهيد
كلُّ ما أخبر به النبي ملسو هيلع هللا ىلص وصحَّ عنه، يجب اإليمان به، سواء أدركته عقولنا، أوْ لمْ 

ه ملسو هيلع هللا ىلص. تدركه. وهذا من تحقيق شهادة أنه رسول اللَّ

ومما أخبر به ملسو هيلع هللا ىلص أشراط الساعة وعالماتها، التي تدل على قرب وقوعها، وهي 
.وكبر على قسمين: صغر

رال�ساعة ال�س مفهوم اأ�سرا
المعتاد  النوع  من  وتكون  متطاولة،  بأزمان  الساعة  تتقدم  التي  العالمات  هي 

غيرالخارق للعادة.
ومنها: قبض العلم، وظهور الجهل، وتطاول الحفاة العراة العالة رعاء الشاء في 

البنيان.

يوم القيامة وقي ةمعر عال اهلل اخت�سا
ه تعالى بمعرفة توقيت يوم القيامة، وقد دلت األدلة على ذلك، ومنها: اختص اللَّ

قوله تعالى: ﴿  !  "    #  $%  &  '   )  (  *+  ,  -   .  /  
0  1 ﴾ [األحزاب: ٦٣] .

ال�ساعة وقو لوق عال اهلل حكمة اإخفا
ه تعالى وقت قيام الساعة، ولم يختصّ به أحد من خلقه، ودلهم على  أخفى اللَّ
ا لمصالح العباد  اقتراب وقتها من خالل تحقق بعض العالمات، وذلك تحقيقً

التي تتمثل في األمور التالية:
 أن يبقى العبد في حال ترقّب دائم، يدفعه إلى صالح العمل، فال يعمد إلى . ١

تأجيل التوبة.
وال . ٢ بمعاش  ال  مبالين  غير  سيصبحون  ألنهم  الناس؛  مصالح  تتعطل   أال 

بتجارة، فتتعطل األسواق وتتعطل األرزاق.

مـا الحكمـة فـي اأن جعل اهلل 
ا لل�ساعة اأ�سراط
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 ير ما ياأا بالتعاون مع مجموعت

ر في الدر�ش.  ولم التي حدث رال�ساعة ال�س ثالثة من اأ�سرا اأ

ب ثالثة من اأ�سرا ال�ساعة ال�سر لم حد بعد.

رال�ساعة ال�س من اأ�سرا
 ة النبي ملسو هيلع هللا ىلصع   

ه ملسو هيلع هللا ىلص أن بعثته عالمة من عالمات  ا، فقد أخبر رسول اللَّ وهي أول األشراط وقوعً
الساعة، ودليل على قرب قيامها، حيث إنه ملسو هيلع هللا ىلص خاتم النبيين وال نبي بعده.

البخاري  في  جاء  ملسو هيلع هللا ىلص:  عنه  الواردة  الصحيحة  األحاديث  ذلك  على  دلَّت  وقد 
 ة اع ال�س ا واأ   ع » :ه ملسو هيلع هللا ىلص من حديث سهل بن سعد  « قال: قال رسول اللَّ

ى. [رواه البخاري]. طَ سْ الْوُ ابَةِ وَ بَ يْهِ السَّ بَعَ ارَ بِأِصْ أَشَ » وَ ن ي ا ه ك

سقاق القمر�ا   
انشقاق القمر من عالمات الساعة الصغر التي وقعت في عصر النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وقد 

دلَّ على ذلك القرآن والسنة.

-  من القرآن الكريم:
قوله تعالى: ﴿ |  {  ~  ے﴾ [ القمر: ١].

-  ومن السنة: 

قَ  لَ نَى إذْ اِنْفَ ه ملسو هيلع هللا ىلص بِمِ ولِ اللَّ سُ عَ رَ نُ مَ ا نَحْ نَمَ يْ ه بن مسعود  قال: «بَ حديث عبد اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص:  ه  اللَّ ولُ  سُ رَ نَا  لَ الَ  قَ فَ  ، نَهُ وْ دُ ةٌ  قَ فِلْ وَ بَلِ  الْجَ اءَ  رَ وَ ةٌ  قَ فِلْ انَتْ  كَ فَ  ، يْنِ تَ قَ فِلْ رُ  مَ الْقَ

وا» [ رواه مسلم]. د ه س�ا»

 لحديــ  ــقراء خــالل  مــن 
كهايــن»  وال�ســاعة  اأــا   ــع»
واأ�سار باأ�سبعي ال�سبابة والو�سطى.

اأن   الحديـ مـن   ن�سـتنب  يـ
 اأول اأ�سـرا عـد بعثـة النبـي ملسو هيلع هللا ىلص

ـرال�س ال�سـاعة 

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

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

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

...................................................
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ين يدي ال�ساعة كون الفتن التي
بتلى بالكثير منها، وهي  أخبَر النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه ستسبق الساعة فتن، وأن أمته سوف تُ

من قبيل االختبار واالمتحان؛ ليتبين حال اإلنسان فيها من الخير والشر. 

 ل يالل    ق ك ا  ن ت   ا م عأ ال  وا  ر اد » قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  ه  اللَّ رسول  أن    هريرة  أبي  عن 
 ي ب ي  ا ر ا ك   ب س� ي و ا  ن مو م ي  س� م ي  واأ  ا ر ا ك ي  س� م وي ا  ن مو م  ل ج الر   ب س� ي   مل ظ مال

ا» [رواه مسلم]. ي الد ن م  ر ع  ه ين د

 اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ها ر�سو والتي اأخبر ين يدي ال�ساعة كون ومن الفتن التي



ه بن مسعود  قاال: قال قبض العلم  عن أبي موسى وعبد اللَّ
                   » :ه ملسو هيلع هللا ىلص رسول اللَّ
ا  مَ وا: وَ الُ »قَ                        

». [رواه البخاري].   » : الَ ؟ قَ جُ رْ الْهَ

ظهور الجهل 

كثرة القتل

شرب الخمر      » :ه ملسو هيلع هللا ىلص عن أنس  قال: قال رسول اللَّ
                            

» [رواه البخاري].       ظهور الزنا

من اأ�سباب النجاة من الفتن
١ . ر ي ا خ يه  د اع قال ن ت  ون ك ت ا �س هالبعد عنها وعدم الولوج فيها، كما قال ملسو هيلع هللا ىلص: «اإ 

ا  ه ل  ر س� ت س� ي ن م ي اع ال�س ن م ر ي ي خ ا�س مال و ي ا�س مال ن م ر ي خ م ائ قال و  م ائ قال ن م
» [متفق عليه]. ل ع ف يل  ا ع م واأ اأ جل م  و ع ي ناأ ا  ت ا�س ن م   ه  ر س� ت س� 

ه وبسنة رسوله عليه الصالة والسالم.. ٢ التمسك بكتاب اللَّ
ا . ٣ م ن ت فال ن اهلل م  وا  و ع » :ذ من الفتن، كما قال ملسو هيلع هللا ىلص ه تعالى والتعوّ  دعاء اللَّ

» [رواه مسلم]. ن   ا م ا و ه ن م ر ه 
٤ .  ج ر ه ي ال  ة اد ب عال  االنشغال بالعبادة والطاعة والعمل الصالح، قال ملسو هيلع هللا ىلص: « 

» [رواه مسلم]. يلاإ ة ر جه ك  ة ن ت في ال   ي روايةو

مـا ثمـرا وفوائـد الإيمـان 
ال�سـاعة للمعلم: باأ�سـرا

 تحقيـق ركـن مـن أركان اإليمان السـتة، وهواإليمان باليـوم اآلخر، باعتبارأن أشـراط 
السـاعة مـن مقدماته، كما أنـه من اإليمـان بالغيب.

ثبّت اإليمـان ويقويه،  ثت بـه األخبـار، يُ غيبـات علـى النحو الـذي حدّ وقـوع تلـك المُ
فالمسـلمون فـي كل عصر يشـاهدون وقوع أحـداث مطابقة لما أخبـرت به النصوص 

الصادقة. 
- إشباع الرغبة الفطرية في اإلنسان التي تتطلع الستكشاف ما غاب عنه.

ـم الكيفيـة الصحيحـة التـي دلنـا عليها رسـول اللـه صلى اللـه عليه وسـلم؛ كي  - تعلُّ
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ْرِس ُمَراَجَعُة الدَّ

بادر بالعمل التالي: من خالل ما تعلمتُ في هذا الدرس أُ
........................................................................................................

صُ الدرس في الشكل التالي: صُ الدرس في الشكل التالي:بعد دراستي ألشراط الساعة الصغر، أُلخِّ بعد دراستي ألشراط الساعة الصغر، أُلخِّ

رال�ساعة ال�س اأ�سرا

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

من اأ�سرا ال�ساعة

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

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

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

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

من اأ�سباب النجاة من الفتن

حكمة اإخفا اهلل عال لوق وقو ال�ساعة

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

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

الفتن التي كون ين يدي ال�ساعة

قب العلم

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

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

.....................................................................................................................
مفهومها

........................ ........................
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لسواأ الإ�س ال

4.2
 هاوم�ستجدا واأحكامها سد ال�سريعة لل�سالةمقا يتعر

ويوديها ريقة سحيحة.

.والخ�سو ي الك�سوناق�ش اأحكام �سال4.2.4  ي

4.2.5   يتعر اأحكام الجنائز .
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الفقه الإ�سالمي واأسوله المجـا

والخ�سو سالة الك�سو   

�ا الدري ه علماأ�ا الدري ه علماأ
تعريف الكسوف والخسوف.• 
حقيقة الكسوف والخسوف.• 
مشروعية الصالة عند الكسوف والخسوف.• 
كيفية صالة الكسوف والخسوف.• 
وقتهما.• 
أعمال مشروعة حال الكسوف.• 

اأ�سجل اأهداياأ�سجل اأهداي

ن هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أُدوِّ
 ..........................................................................

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

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

  �ا الن  ن م  د حاأ  ت و مل  ان ف س� ك ن ي  ل  ر م والق  � م ال�س  اإن» ملسو هيلع هللا ىلص:  ه  اللَّ قال رسول 

لوا» [رواه البخاري ومسلم] س�  وا وم ق  ا م وه م ت ياأ ا ر اإ   اهلل ات اآي ن م ان ت ا اآي م ه ن كل و
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ال�سلوات المفروسة

العبادات

ال�سالة

سلوات �سر لأ�سباب

سالة العيدين

سالة ال�ست�سقا

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

والخ�سو سالة الك�سو

وسالة الت سالة الجمعة

الكاةالهارة

الجنايات ال�سيا�سة ال�سرعيةالأحوا ال�سخ�سية المعامالت

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

اأق�سام الفقه

 :تأمل خريطة علم الفقه وأكمل ما يأتي

�الق�سمالكتابالبابعنوان الدر

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

 ن م ان ت ا اآي م ه ن كل و �ا الن ن م د حاأ ت و مل ان ف س� ك ن ي ل ر م قال و � م ال�س ناإ» النبي ملسو هيلع هللا ىلص قا
ات اهلل» [رواه البخاري ومسلم]. اآي

  سب� يكون والقمر �ال�سم ن يعتقد اأن ك�سو م �ن النا فهم من الحديث اأن م هل ي 
اأو عظيم مهم �موت �سخ
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والخ�سو سالة الك�سو الحكمة من مهيد
ه فيهما من  ه سبحانه وتعالى، خلق اللَّ الشمس والقمر آيتان عظيمتان من آيات اللَّ
المنافع والخصائص ما تستفيد منه الخالئق في شتى مجاالت الحياة، وتستمد منهما 
ما للكسوف والخسوف  هُ ضُ رُّ ا من الطاقات، وتظهر آثارها في الكون. وتَعَ أنواعً
عت بهذه المناسبة أعمال  رِّ ه سبحانه، ولذلك شُ يدل على أنهما خاضعان لمشيئة اللَّ
وآداب تدل على االعتراف بربوبيته والخضوع أللوهيته ، واالعتبار واالتّعاظ 

من هذه الظاهرة الكونية وغيرها.

 
الك�سو والخ�سو ذهاب ضوء أحد النيّرين - الشمس أو القمر-  

كله أو بعضه.
الكسوف للشمس، والخسوف للقمر.- 

والخ�سو حقيقة الك�سو
ه الفلكية التي أودعها سبحانه في آفاق  الكسوف والخسوف آيتان من آيات اللَّ
وعظيم  صنعه،  وبديع  قدرته،  إلظهار  واآلخر؛  الحين  بين  ويُظهرهما  الفضاء، 

 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿ :سلطانه. قال تعالى
Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ËÊ﴾ [فصلت: ٥٣].

والخ�سو كم ال�سالة عند الك�سو ح
المسجد،  الجماعة في  أداؤها مع  الرجال والنساء، واألفضل  سنّة مؤكدة على 
بعد الصالة، كما فعل  الناس  أن يعظ  إقامة، ويُشرع لإلمام  أو  أذان  وتُشرع بال 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
 م ت ياأ ر ا  اإ » لقوله ملسو هيلع هللا ىلص:  الظاهرة،  أثناء وجود هذه  الصالة  إلى  المسلم  ويُسارع 

ا �سلوا وادعو اهلل حت يك�سفها»(١).  منها �سي

 ا نهار يحد ال�سم�ش سو�
عندما يمر القمر بين ال�سم�ش 
الأجـرام  وكـون   والأر�ـش
 الثالثة على ا�ستقامة واحدة
ويكون القمر قريبا ن�سبيا من 
الأر�ش ول يكون اإل في اآخر 

ال�سهر القمري.
 ليال يحد القمر وخ�سو
عندما قع الأر�ش بين ال�سم�ش 
والقمر وكون الأجرام الثالثة 
على ا�ستقامة واحدة ول يكون 

اإل في و�س ال�سهر القمري.

ابح في ال�سبكة العنكبوية عن 
الآثار التي ي�سببها النر مبا�سرة 

.الك�سو اإلى ال�سم�ش وق

، حتى  سفت الشمس ونحن عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقام يجرُّ ثوبه مستعجالً (١)  عن ابي بكرة ، قال: خُ
لِّي عنها، ثمَّ أقبل علينا، وقال : «اإن ال�سم� والقمر  أتى باب المسجد وثاب الناس، فصلى ركعتين فجُّ

ا �سلو وادعوا اهلل حت يك�سفها» [رواه البخاري]. ا راأيتم منها �سياإ اآيتان من اآيات اهلل

 م�سرو غير  الأان  ان  اإا 
 والخ�سو ي الك�سول�سال
النا�ش لهما نبي يكون فكي
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يعلى ما ياأ  عر في مادة العلوم لمعلم من خالل مناق�ست

يفية حدو اهري الك�سو والخ�سو علميا.أ. 

الفر بين الك�سو الجزئي والكلي.ب. 

 الك�ســـو �ســـالة  كـــم  ح مـــا 
 فيهـــا  كـــر التـــي فـــي الأوقـــا

ال�ســـالة

والخ�سو سالة الك�سو كيفية
صالة الكسوف ركعتان، بركوعين وسجودين في كل ركعة يُجهر بالقراءة فيهما. 

وكيفية أدائها كما ورد في الحديث: 
هِ  ولِ اللَّ سُ دِ رَ هْ ى عَ لَ سُ عَ مْ تِ الشَّ فَ سَ ه بن عباس  قال: (انْخَ عن عبد اللَّ
ةِ -  رَ بَقَ ةِ الْ ورَ ةِ سُ اءَ ا مِنْ قِرَ وً يالً نَحْ وِ ا طَ امَ قِيَامً قَ هِ ملسو هيلع هللا ىلص، فَ ولُ اللَّ سُ ى رَ لَّ ملسو هيلع هللا ىلص فَصَ
لِ  وَّ األَ يَامِ  قِ الْ ونَ  دُ وَ  هْ وَ  ، يالً وِ ا طَ قِيَامً امَ  قَ فَ عَ  فَ رَ مَّ  ثُ يالً -  وِ ا طَ وعً كُ رُ عَ  كَ رَ ثمَّ 
ا  امَ قِيَامً مَّ قَ ، - ثُ دَ جَ مَّ سَ لِ - ثُ وَّ وعِ األَ كُ ونَ الرُّ وَ دُ هْ يالً وَ وِ ا طَ وعً كُ عَ رُ كَ مَّ رَ - ثُ
وعِ  كُ الرُّ ونَ  دُ وَ  هْ وَ يالً  وِ طَ ا  وعً كُ رُ عَ  كَ رَ مَّ  ثُ  - لِ  وَّ األَ يَامِ  قِ الْ ونَ  دُ وَ  هْ وَ يالً  وِ طَ
ا  وعً كُ عَ رُ كَ مَّ رَ لِ - ثُ وَّ يَامِ األَ قِ ونَ الْ وَ دُ هْ يالٌ وَ وِ ا طَ امَ قِيَامً قَ عَ فَ فَ مَّ رَ ل - ثُ وَّ األَ
سُ  مْ لَّتِ الشَّ دْ تَجَ قَ فَ وَ رَ دَ ثمَّ انْصَ جَ مَّ سَ لِ - ثُ وَّ وعِ األَ كُ ونَ الرُّ وَ دُ هْ يالً وَ وِ طَ

... الحديث).
تِهِ [متفق عليه]. اءَ رَ وفِ بِقِ سُ ةِ الْخُ الَ بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي صَ رَ النَّ هَ وفي رواية: جَ

وقتهما
يبدأ وقت صالة الكسوف حين تبدأ ظاهرة الكسوف، وينتهي بانتهائها، وليس 
صالة  وكذلك  قبله،  تصلى  ال  كما  الكسوف  انجالء  بعد  تُصلى  فال  قضاء  لها 

الخسوف.
الك�سو م�سروعة حا اأعما

ب عند حدوث الكسوف في فعل الطاعات، ومنها: ثَبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه رغَّ
ه، االستغفار، التكبير. الصالة، الصدقة، الدعاء، ذكر اللَّ

الرــو الأول رــن فمــن لــم 
 واأدر الأول   ــوالر  يــدر
 عــةالر  تــفا فقــد  الثانــي 
 ــفا مــا  يق�ســي  اأن   وعليــ

بنف�ــش ال�سفــة.
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يةالأمور الآ ناق�ش مع معلم

١ .ق�سى ال�سالة فهل اإل بعد انجالئ علم بولم ي الك�سو ا لو حدما

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

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

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

ابحــ عــن ال�سفــا الم�ســترة والمختلفــة بيــن �ســالة ال�ست�ســقاء و�ســالة . ٢
.الك�سو

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

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

......................................................................................................................................
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ْرِس ُمَراَجَعُة الدَّ

بادر بالعمل التالي: من خالل ما تعلمتُ في هذا الدرس أُ
........................................................................................................

صُ الدرس في الشكل التالي: بعد دراستي لصالة الكسوف والخسوف، أُلخِّ

والخ�سو سالة الك�سو

..............................  حكمها ................................................................................  مفهومها

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

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

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

اأعما م�سروعة عند الك�سو والخ�سووقتهما

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

...............................................................
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الفقه الإ�سالمي واأسوله المجـا

�ا الدري ه علماأ�ا الدري ه علماأ
كيفية االستعداد للموت.• 
سنن االحتضار.• 
حكم شهيد المعركة.• 
ملُ الجنازة وآداب المشي.•  حَ
كيفية صالة الجنازة.• 
بعض األدعية المأثورة.• 
أحكام الجنائز والتضامن االجتماعي.• 
البدع المخالفة للشرع في الجنائز.• 

  اأحكام الجنائ

اأ�سجل اأهداياأ�سجل اأهداي

ن هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أُدوِّ
 ..........................................................................

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

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

 . ا ير ق  هل  ا  ه يل ع  ل س� ي  ت ح  ة از ن جال  د ه س�  ن م» ملسو هيلع هللا ىلص:  ه  اللَّ قال رسول 

 ل  م»  : الَ قَ ؟  انِ اطَ يرَ قِ الْ ا  مَ وَ  : قِيلَ  « ان ا ير ق  هل   ن  د   ت ح ا  ه د ه س�  ن م و
». [رواه البخاري ومسلم] ن ي يم ظ عال ن يل ب جال
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ال�سلوات المفروسة

العبادات

ال�سالة

سلوات �سر لأ�سباب

سالة العيدين

والخ�سو سالة الك�سو

سالة ال�ست�سقا

سالة الجنازة

وسالة الت سالة الجمعة

الكاةالهارة

الجنايات ال�سيا�سة ال�سرعيةالأحوا ال�سخ�سية المعامالت

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

اأق�سام الفقه

 :تأمل خريطة علم الفقه وأكمل ما يأتي

�الق�سمالكتابالبابعنوان الدر

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

 ما هي الم�سلم خم�سة حقوق اأن للم�سلم عل علم
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ل اآلية الكريمة: تأمّ

 y xw v u t s rq p o n ﴿ :قال تعالى
﴾¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |  {  z

[آل عمران: ١٨٥].

كيفية ال�ستعداد للموت
﴾  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  ﴿ تعالى:  قال 

[آل عمران: ١٠٢].

ه سبحانه وتعالى أهل اإليمان بااللتزام بالتقو والموت  في هذه اآلية يأمر اللَّ
على اإلسالم، وهذا يعني أنَّ المسلم يجب عليه أن يكون دائم االلتزام باإلسالم 
ه  اللَّ حقوق  فيراعي  فجأة،  يأتيه  الموت  ألن  للموت،  الذكر  ودائم   ،والتقو
وحقوق عباده، ويوصي أهله بالتقو، ويستحسن أن يكتب لهم وصيته، يذكر 

فيها ما عليه من الحقوق لآلخرين.

سارسنن الحت�
إذا كان اإلنسان في حالة االحتضار فيُسن لمن كان عنده ما يأتي:

ه).-  تلقينه (ال إله إال اللَّ

توجيهه إلى القبلة على جنبه األيمن.- 

الدعاء له بتهوين سكرات الموت عليه والتثبيت له. - 

تغميض عينيه بعد خروج روحه. - 

المبادرة بتجهيزه للصالة والدفن إذا تحقق موته. - 

كم �سهيد المعركة ح
ى عليه، وإنما يُدفن في الحالة التي  ن وال يصلَّ ل شهيد المعركة، وال يُكفّ ال يُغسّ
 مل د ح اأ ا د ه س� ناأ م ه  د ح  ال م ن  �استشهد فيها كما في الحديث أن: «اأ

نه األلباني].  ». [رواه أبو داود وحسَّ م ه يل ع ل س� ي مل و م ه ائ م د  وا ن  د وا ول س�  ي
 ِملسو هيلع هللا ىلص أنه قال في شهداء أُحد: «ل بِيّ  نِ النَّ والحكمة في ذلك كما في الحديث: عَ
. مْ يْهِ لَ عَ لِّ  يُصَ لَمْ  وَ  « ة ام ي قال  م و ي ا  ك س� م  و ف ي   م د  ل ك  واأ    ر ج  ل ك  ناإ    م وهل س�  

[رواه أحمد وصححه األلباني].

62 الفقه الإ�سالمي واأسوله
اأحكام الجنائ



الجنازة واآداب الم�سي حمل
لمن  ويُسن  كفاية،  فرض  الميت  ودفن  الميت،  على  والصالة  الجنازة،  حمل 
وا  ع ر س�اأ» الحديث:  في  جاء  كما  السكينة،  التزام  مع  بها  يُسرع  أن  يحملها 
.« م ك ا ق ر  ن ع ا  هو ع س  ا  ر س�     ن اإ و   ه يلاإ ا  هو م د ق  ا  ر ي خ     ناإ    م ك  ائ ن ج 

[رواه ابن حبان وصححه]. 

 ا ه يل ع ل س� ي ت ح ة از ن ج د ه س� ن م قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال  عن اأبي هريرة
  ال ق  ان اط ر ي ق ا ال م و  ل ي ق  ان ا ر ي ق هل   ن  د  ت ا ح ه د ه س� ن م و ا ير ق هل 

» [رواه الشيخان]. ن ي م ي ظ عال ن يل ب جال ل  م

يالآ وا�ستنت ال�سري اقراأ الحدي
.ة التي ا�ستمل عليها الحديال�سن

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

الجزاء الي اأعد اهلل لمن عمل به ال�سنة.

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

سالة الجنازة كيفية
توضع الجنازة من جهة يمينها إلى القبلة، ويقف اإلمام مقابل الرأس إن كانت 
ا، ويستحب  للرجل، ومقابل الوسط إن كانت للمرأة، والناس يقفون وراءه صفوفً
المنكبين،  اليدين حذو  فيها رفع  يُسن  تكبيرات  بأربع  الصفوف، يصليها  تكثير 

وبيان ذلك كاآلتي:
بدون  والبسملة  االستعاذة  بعد  الفاتحة  سورة  ويقرأ  األولى:  التكبيرة  يكبّر 

استفتاح.
ثم يكبّر التكبيرة الثانية: ويقرأ الصلوات اإلبراهيمية.

ثم يكبّر التكبيرة الثالثة: ويدعو للميت.
ثم يكبّر التكبيرة الرابعة: ويقف قليالً بعدها، ثم يسلم تسليمه واحدة عن يمينه.

ما ال�سنن الواج اباعها عند 
كفين المي
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ورةالأدعية الماأ ع
 ن م   ظ ف ح    ة از ن ج  ل ع ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل   و س� ر  ل س» قال:    مالك  بن  عوف  عن 
  هل خ د م   س� و و   هل    م ر كاأ و   ه ن ع  ف اع و  ه ا ع و   ه م حار و  هل  ر ف ا  م هالل   ه ائ ع د
 ن م  ي أ ال  ب و ال   ق ن ي ا  م ك ا  اي  خال  ن م  ه ق و  د ر بوال  ل ال و  ا الم   هل س� ا و
 ن م ه ق و  ة ن الج هل خ داأ و  هل هاأ ن ا م ر ي خ ال ه اأ و   ار د ن ا م ر ي ا خ ار د هل د اأ و  � الد

» [رواه مسلم]. ر ب قال اب  ع و  ر ب قال ة ن ت 

 م هالل   و ق ي  ة از ن ج ل ع ل س ا اإ ملسو هيلع هللا ىلص  و اهلل  س� ر  ان قال: «ك  أبي هريرة  وعن 
 ن م م هالل اا اأ ا و ر ك  و ا ير ب ك ا و ير  س و ا ن ب ائ  ا و د اه س� و ا ن ت ي م ا و ن ي حل ر ف ا
 ل  م هالل   ان م يالإ  ل ع  ه  و ت  ا  ن م  ه ت ي  و   ن م و   م ال س�الإ  ل ع  ه ي حاأ  ا  ن م  ه ت ي ي حاأ

 » [رواه مسلم]. د ع  ا نل س  ل و   ر جا اأ ن م ر ح 

سامن الجتماعيوالت اأحكام الجنائ
للحياة  عظيمة  مبادئ  على  اشتملت  أنها  لوجدنا  الجنائز،  أحكام  في  تأملنا  لو 
عتبر  يُ الظروف،  هذه  مثل  في  الميت  أهل  مع  الوقوف  إنَّ  حيث  االجتماعية، 
من أعلى مكارم األخالق، لذلك جعل الشرع هذا العمل من الحقوق الواجبة 

والمشتركة بين أفراد المجتمع اإلسالمي.

يل مما ياأ كم ما ح
 البناء والكتابة على القبر.- 
فــي -  اأثــر  اأو  اثنيــن   دفــن 

نف�ــش القبــر.
 يارة الن�ساء للقبور.- 
 -.على المي اد د الح

.البقية في حيا ز ع العزاء فقال اأحد المعزين للم دي واجو ن
عبر عن راأي فيما قال واربط بحكم ال�سر في ها النو من التعزية.

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

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

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

بالتعاون مع مجموعت ابح عن 
الدعـاء الـي ندعـو بـ فـي �سـالة 

. طفال ان المي ااإ ةالجنا
...................................................

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

...................................................
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ي الجنائ المخالفة لل�سر د الب
األذان واإلقامة عند إدخال الميت القبر.- 
الضيافة من الطعام من أهل الميت للناس لمدة ثالثة أيام.- 
قصد القبر للدعاء عنده رجاء اإلجابة.- 
ا من الخشب على القبور.-  جعل الرخام وألواحً
رفع القبر والبناء عليه وتجصيصه.- 
دفن الميت في المسجد، أو بناء المسجد على القبر.- 

١ .المقبرة دخو دعا

  فعن اأبي هريرة سن عند دخول المقبرة ال�سالم عليهم والدعاء لهم�ي
  ين ن مو م م و ق ار د م ك يل ع م ال ال�ساإلى المقبرة فقال اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خر

» [رواه مسلم]. ون ق ح ل م ك  اهلل ا س� نا اإاإ و

 ار ي الد ل هاأ ل ع م ال فقال ملسو هيلع هللا ىلص: «ال�س م عائ�سة  دعاء دخول المقبرةوعل
ا  واإ  ين ر خاأ ت س� ما وال ن م ين م د ق ت س� ماهلل ال م ح ر ي و  ين مل س� مال و ين ن مو مال ن م

» [رواه مسلم]. ون ق ح ل م ك  اهلل ا س� ناإ

٢ .القبر عل �الجلو
م الجلو�ش على القبور والم�سي عليها لحدي اأبي هريرة  قال قال  يحر
  �ل خ ت    ه ا ي   ق ر حت    ة ر م ج  ل ع م  ك د حاأ  �ل ج ي  نأ ل» ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�سول 

» [رواه مسلم]. ر ب ق ل ع �ل ج ي ناأ ن م هل ر ي خ   دل ج لاإ
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ْرِس ُمَراَجَعُة الدَّ

بادر بالعمل التالي: من خالل ما تعلمتُ في هذا الدرس أُ
........................................................................................................

صُ الدرس في الشكل التالي: بعد دراستي ألحكام الجنائز، أُلخِّ

اأحكام الجنائ

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

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

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

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

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

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

..........................  حكمه

........................... وي�سن

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

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

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

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

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

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

التكبيرة الأول قراة الفاحة.

......................يةاالتكبيرة ال

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

......................ةالالتكبيرة ال

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

.....................عةالتكبيرة الرا 

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

حمل الجنازة وال�سالة �سنن الحتسار
عليها

ي الجنائ من البد

سفة سالة الجنازة
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الس وال الإ�سية

5.3
 ع ال�سحاة رسوان اهلل عليهم والدرو� امل�ستفادة  يتعر

من حياهم.

.رمز الزهد  بن عمير سع� اأهم معالم �سخ�سية ال�سحابي م  5.3.1  يتعر

5.1
ا  احلياة مع عامله م سرية النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومنه� معا يتعر

ا رق القتدا ه. بته له متلم�سه و هاعن اإ

.هـ وقائع فتح مكة  5.1.3  يتعر
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ال�سرية والبحوث الإ�سالمية المجـا

 

�ا الدري ه علماأ�ا الدري ه علماأ
سبب الغزوة.• 
نقض قريش لشروط الصلح.• 
أهمية الوفاء بالعهد في اإلسالم.• 
كُ جيش المسلمين.•  تحرُّ
إسالم قائد قريش.• 
حرص النبي ملسو هيلع هللا ىلص على عدم إراقة الدماء.• 
تواضع النبي ملسو هيلع هللا ىلص حال دخوله مكة.• 
سبب تسميتها بغزوة الفتح.• 
موقف النبي ملسو هيلع هللا ىلص من أهل مكة.• 
نهاية الوثنية واألصنام.• 
أهم نتائج الغزوة.• 

 ت مكة  هـ

 ا ن ح�سان قا
موعـــدها كـــدا يــر النقــ * * * ــم روهــا ــا اإن ل ــا خيلن عدمن
اك�ســف الوا وكان الفت * * * ــا ــوا عنــا اعتمر اإمــا عرس
ـيـــه مـــن ي�ســــا اهلل يعــ * * * واإل ـاسبـــروا لجـــالد يــوم

اأ�سجل اأهداياأ�سجل اأهداي

ن هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أُدوِّ
 ..........................................................................

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

..........................................................................
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التمهيد

ه به دينه ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص  : فتح مكة هو الفتح األعظم الذي أعز اللَّ قال ابن القيم 
من  للعالمين،    هدً جعله  الذي  وبيته  بلده  به  واستنقذ  األمين،  وحزبه  وجنده 
وضربت  السماء،  أهل  به  استبشر  الذي  الفتح  وهو  والمشركين،  الكفار  أيدي 
ا، وأشرق  ه أفواجً أطناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين اللَّ

ا [ زاد المعاد: ١٦٠/٢]. به وجه األرض ضياءً وابتهاجً

وةاقة ال
ت مكةال�سم

مكة المكرمة.المكان

٢٠/رمضان /٨ هجرية.المان

المسلمون بقيادة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.القيادات
المشركون بقيادة أبي سفيان.

عدد المسلمين: ١٠.٠٠٠العدد
عدد المشركين: ٣٠٠٠

نقض قبيلة بكر لشروط صلح الحديبية.ال�سب

 وةال سب�
ورد شرط في صلح الحديبية مفاده: أنّ من أحب من القبائل أن يدخل في عقد 
محمد ملسو هيلع هللا ىلص وعهده دخل، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش من القبائل دخل.

وأن القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين تعتبر واحدة من ذلك الفريق، فأيّ عدوان 
ض له من القبيلة األخر يُعدّ عدوانًا على ذلك الفريق. تتعرّ

وبعد الصلح: انضمت قبيلة خزاعة إلى عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص وانضمت قبيلة بكر إلى عهد 
قريش، وكانت بين القبيلتين عداوة في الجاهلية، فأرادت قبيلة بكر أن تثأر من قبيلة 
ا وشاركت معها في القتال. خزاعة، فأغارت عليها ليالً بالسالح، وأعانتها قريش سرًّ

فاستنصرت خزاعة حليفها النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فنصرها وتحقق بذلك الفتح العظيم.
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ال�سل ل�سرو �قري ق
شعرت قريش بأن ما فعلته من تأييد ومدد بالسالح والمقاتلة في صفوف قبيلة 
ا للعهد، وأدركت أن ما سيترتب عليه أمر جلل، لهذا عقدت  ا ونقضً بكر كان غدرً
العهد،  رت أن تبعث قائدها (أبا سفيان)؛ ليقوم بتجديد  ا، وقرَّ ا استشاريًّ مجلسً

ولكن جهوده في تحقيق ما جاء من أجله، باءت بالفشل، ورجع دون شيء.

ي الإ�سالم العهد ااأهمية الو
ه تعالى: ﴿ª  »¬  ®  ¯  °    ± ﴾ [ اإلسراء: ٣٤].  قال اللَّ

أوجب اإلسالم على أهله الوفاء بالعهد وااللتزام به، وحقيقته أن تؤدي ما التزمت 
ه، ونحو نفسك، ونحو الناس أجمعين أداءً كامالً غير منقوص، ومن  به نحو اللَّ
لذا  والمروءة،  والشهامة  والنجدة  واالطمئنان  الثقة  قوة  على  دليل  أنه  ثمراته 

نَصرت جيوش المسلمين قبيلة خزاعة؛ وفاءً لذلك العهد.

الم�سلمين �جي  حر
ه ملسو هيلع هللا ىلص من سكان المدينة واألعراب النازلين حولها النُصرة، ولم  طلب رسول اللَّ
ك  لم قريش، فتستعد للحرب، ثم تحرّ ا بوجهته؛ كي ال يشيع الخبر، فتعْ يخبر أحدً
م مكة على حين  اهَ دَ في عشرة آالف مقاتل؛ لتأديب الخائنين الناكثين للعهد، فَ
الشامل،  الغزو  أنباء  عنهم  تعالى  ه  اللَّ طمس  الذين  المشركين  أهلها  من  غفلة 
حتى وصل الجيش ضواحي مكة، فلم يسعهم إال التسليم دون أي مقاومة تذكر، 

ا عن النفس. سو كتيبة خالد بن الوليد  التي هوجمت فقاتلت دفاعً

 �اإ�سالم قائد قري
التي أضاءت سماء مكة  النيران  أبو سفيان زعيم وقائد قريش تلك   عندما رأ
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  إلى  يلجأ  بأن  فنصحه   ، العباس  به  فالتقى  األخبار،  س  يتلمّ خرج 
فقبل النصيحة، وأردفه العباس  معه، وذهب به إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فأمره بأن يأتي 

د بالحق، وأعلن إسالمه. به في الصباح، فشهِ

عدم اإراقة الدما النبي ملسو هيلع هللا ىلص عل حر
ا على أن يحفظ لمكة حرمتها، وأال تراق بها الدماء يوم الفتح،  كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص حريصً
لذا لم يعجبه قول سعد بن عبادة  عندما رأ أبا سفيان في مضيق الوادي وقال: 
«اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة»، وأخبر أبو سفيان النبي ملسو هيلع هللا ىلص بذلك، فقال 
»، ونزع الراية من  ة ب ع الك اهلل م ظ ع ي وم الي  ة م ح ر الم وم ي وم ه ملسو هيلع هللا ىلص: «الي رسول اللَّ
ن قاتلهم. مها البنه قيس بن سعد، وأمر قادة الجيش أال يقاتلوا إال مَ سعد ، وسلَّ

 بالتعاون مع مجموعت
 علــى اأ�ســماء �ســعة مــن -  عــر 

الم�سرين اأهدر الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص 
دماءهــم يــوم فتــح مكــة واأمــر 
بقتلهم واإن وجدوا ح اأ�ستار 

الكعبة.

 -في اإهدار دمائهم ما ال�سب 
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دخوله مكة النبي ملسو هيلع هللا ىلص حا سوا
ه ملسو هيلع هللا ىلص مكةَ وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، وهو خافض رأسه  ودخل رسولُ اللَّ
ه به من الفتح، حتى إن ذقنه ليكاد يمس واسطة  ه، حين رأ ما أكرمه اللَّ ا للّ تواضعً

. ه ا نعمة اللَّ الرحل، وهو يقرأ سورة الفتح مستشعرً

 وة الفت سميتها� سب�
ا. · ألنها قضت على الوثنية تمامً
عرف بها العرب الحق من الباطل.  ·
أزالت الشبهات.  ·
ه تعالى بها دينه ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص وجنده.  · أعزّ اللَّ
ا. · ا عظيمً أنقذ بها بلده من أيدي المشركين فأصبحت فتحً

هو اآمن ي �سفيانمن دخل دار اأ
أبو سفيان بن حرب هو قائد قريش وزعيمهم، فأراد النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن ينزله منزلته بين 
ي  اأ ار د ل خ د ن قومه، وأن يكرمه يوم الفتح بعد أن أعلن إسالمه، فجعل النداء: «م

د ألهل مكة مكانته. »، ليؤكِّ ن اآم و ه  ان ي ف س�

موقف النبي ملسو هيلع هللا ىلص من اأهل مكة
للنبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه، وألحقت بهم  الحدَّ في ظلمها  كانت قريش قد تجاوزت 
دّ بالمثل،  ا، وهذا األمر يقتضي الرّ صنوف العذاب، وأخرجتهم من ديارهم قسرً
ا على أن يلحق بهم كل ألوان  نه من أهل مكة، كان قادرً ولكن النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بعد تمكُّ

  6    5   4   3﴿ تعالى:  ه  اللَّ قول  تمثّل  أنه  إال  العذاب، 
﴾ [آل عمران:١٣٤]، فكظم غيظه وغيظ أصحابه،    ;  :  9  87

.« م ك  ل اع  ياأ ون ن ظ  ا وأحسن ألهل مكة بأن قال لهم: «م
»، وترك لهم مكة آمنة  ا قل ال م تاأ  وا ب ه قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، قال: «ا
إله إال  البيعة من رجالها ونسائها على اإليمان وشهادة أن ال  بعد أخذ  مطمئنة 
لتها غزوة حنين، ثم عاد إلى  ا تخلَّ ه، ولم يُمضِ بها أكثر من تسعة عشر يومً اللَّ

المدينة؛ وفاءً ألهل نصرته.
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سنامنية والأهاية الو
عندما فتح النبي ملسو هيلع هللا ىلص مكة بدأ بإزالة األصنام، وأمر أصحابه بإزالة األوثان والصور 
وكل مظاهر الشرك، وأرسل بعوثه لهدم األصنام مثل: (مناة) و(العز)، وأمر 
كل من لديه صنم أن يكسره، وكانت النهاية لكل مظاهر الشرك بمجيء الحق 
وزهوق الباطل، وبذلك تم تطهير الجزيرة العربية من عبادة األوثان واألصنام، 

وعاد العرب جميعهم إلى التوحيد الخالص.
ه ملسو هيلع هللا ىلص في العام  وبعد فتح مكة وزوال سلطانها، توافدت القبائل على رسول اللَّ
يَ ذلك  مِّ التاسع الهجري من جميع أنحاء الجزيرة العربية وأعلنت إسالمها، وسُ

العام بعام الوفود.

وةال تائ اأهم
ا تحت قيادة النبي ملسو هيلع هللا ىلص. · ا مسلمً تم الفتح دون إراقة للدماء، وأصبحت مكة بلدً
تطهير الكعبة والجزيرة العربية من األصنام ومعالم الشرك. ·
توافد القبائل على النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلعالن إسالمها. ·

الإ�ســـالمي  الفتـــح  مفهـــوم 
ال�ســـتعماري والـــزو 

الفتــح هــو فتــح قلــوب العبــاد 
قبــل فتــح بلدانهــم ممــا يجعــل 
تح بلدانها  الأمم التي ف ل
اأخ �سما الفاحين وتحد 
معهم حتى كون ل ال�سعوب 
 حين الجدد لمن بعدهمهم الفا
وها ما حد في فتح مكة دون 
 ا�ستعمار لالأرا�سي اأن يكون هنا
اأو ا�ســتعباد لل�ســكان اأو عطيــل 

لالأديان.

فهو   ال�ستعماري الزو  اأما 
عملية دخول منم اإلى اأر�ش 
خ�ش جماعة اأخر دون اإرادة 
اأهلها بهد ال�ستيالء عليها 
ا  لم ها واحتاللهاخيرا و�سل
 ل اأو غير ا بقوة ال�سالحوعدوان
.ال�ستعمار الحدي من اأنوا

يةة البطاقة الآقم بتعب من معلوما
فتــح مـكـــة 

 ................................................................................................. التاري 

................................................................................................. المكان 

................................................................................................. النتيجة 

ية بما ينا�سبالآ ل مربع من المربعا بخ ل س�

الفت الإ�سالمي

ال يرغم الناس على ترك أديانهم

الو ال�ستعماري

يستعمر البالد والناس

يضمن سالمة األرواح ينتهك حرمة األموال واألرواح
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ال�سرية والبحوث الإ�سالمية المجـا

  ن عمري م�سع

�ا الدري ه علماأ�ا الدري ه علماأ
اسمه ونسبه.• 
حال مصعب  في قريش قبل اإلسالم.• 
 •: إسالم مصعب بن عمير

- حال مصعب بعد إسالمه.
ض لها. - المحن التي تعرّ

مصعب بن عمير  أول سفير في اإلسالم.• 
موقف مصعب بن عمير  من أخيه.• 
دور مصعب بن عمير  في غزوة أحد.• 
 •. من مالمح شخصية مصعب بن عمير

اأ�سجل اأهداياأ�سجل اأهداي

ن هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أُدوِّ
 ..........................................................................

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

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

  ,    +  *  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ عال قا

-  .  /  10  2  3  4﴾ [األحزاب : ٣٢]

رم الهد والتفاي
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سبه�ا�سمه و
. هو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي القرشي

قبل الإ�سالم �ي قري  م�سع حا
حياة -  وعاش  الثرية،  مكة  بيوت  من  غني  بيت  في    عمير  بن  مصعب   نشأ 

أهلها،  فترمقه عيون  بين أحيائها  يمرّ  مترفة، كان أعطر أهل مكة وأجملهم، 
يلبس الحضرمي من النعال، والرقيق من الثياب، ويأكل الفاخر من الطعام.

ناس بنت مالك امرأة غنية مليئة  أبوه عمير بن هاشم من أغنى أغنياء مكة، وأمه خُ
نعم عليه بكل ما يهواه قلبه وتشتهيه نفسه من  ا، وتُ بالمال تحب مصعبًا حبًّا شديدً

الترف والملذات.
 وكان مصعب بن عمير  محبوبًا من والديه، ومن أهل قريش، جميل الطلعة - 

مال  يديه  بين  ق)،  لُ والخُ لق  الخَ بحسن  (يمتاز  مرة  أول  من  إليه  الناظر  يحبه 
وفير ينفق منه كيف شاء، وحيثما أراد. وصفه أهل مكة بفتى قريش المدلل، 
اللهو،  إال  همه  يكن  لم  وتصرفاته،  ثيابه،  وعلى  وجهه،  على  تظهر  فالنعمة 

ا، وال يخشى فاقة. يحضر نوادي مكة ومالهيها، وينفق ببذخ ال يخاف فقرً

 ن عمير اإ�سالم م�سع
ه وحده ال شريك له وترك  ا كبيرة في دعوة أهل قريش لعبادة اللَّ بذل النبي ملسو هيلع هللا ىلص جهودً
عبادة األصنام، ونبذ حياة الكفر والفسوق والعصيان المتمثلة في الحياة االقتصادية 
البنات. ووأد  الزنا،  مثل  االجتماعية  والحياة  القمار،  ولعب  الربا،  أكل  مثل 

وقد انتشرت دعوة النبي ملسو هيلع هللا ىلص في سائر أرجاء مكة حيث لم يبقَ بيت من بيوتها إال 
 وسمع بدعوة خاتم األنبياء والمرسلين ملسو هيلع هللا ىلص، وكان من هؤالء مصعب بن عمير
الذي سمع من قريش ثناءهم على النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأخالقه، وأمانته، وصدقه، وسمع 

منهم كذلك وصفهم له بالكذب والسحر والجنون.

ا من أغنى فتيان قريش عندما مات لم يجدوا له ثوبًا يكفنونه فيه؟ ما الذي جعل واحدً
ا له في المدينة؟ ما الميزة التي تميز بها حتى يختاره الرسول ملسو هيلع هللا ىلص سفيرً

لماذا سقط منه اللواء في معركة أحد؟
إنها بعض وقفات ممتعة في حياة الصحابي الجليل مصعب بن عمير ، فلنتعلمها.
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ه، فأبى إال أن ينظر بنفسه،  تنازعت هذه األمور في نفس هذا الفتى المدلّل المرفّ
م عقله، ويستمع لمحمد ملسو هيلع هللا ىلص، فجاء إلى دار األرقم بن أبي األرقم مركز  ويحكِّ
ع المسلمين، ودار عبادتهم، وجلس مع الرعيل األول من الصحابة الكرام  تجمّ
رهم وينذرهم، ويتلو عليهم   أجمعين وهم يستمعون إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص، يبشّ

كمات التي تطمئن القلوب وتشد النفوس. حْ ه المُ آيات اللَّ
بقدوم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ، واستبشر أصحاب  بن عمير  ترمق مصعب  العيون  بدأت 
ا رأوه عليه من عالمات الرضا واالرتياح مما  ـَ م لـِ مصعب، وتفاءلوا بإسالمه؛ 

سمعه من الحق.
نهض  حتى  موعظته  من  ملسو هيلع هللا ىلص  ه  اللَّ رسول  فرغ  إن  فما  محله،  في  تفاؤلهم  وكان 
ه،  مصعب بن عمير وهو يقول في يقين ال يخالطه شك: أشهد أن ال إله إال اللَّ

ه. ا رسول اللَّ وأشهد أن محمدً
وبايع النبي ملسو هيلع هللا ىلص على السمع والطاعة في المنشط والمكره.

ا من أمه  ه ملسو هيلع هللا ىلص، وخوفً وخرج من دار األرقم، فكتم إسالمه؛ إذعانًا ألمر رسول اللَّ
ا. وقومه من أن يبطشوا به، وكان يذهب إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص سرًّ

عد اإ�سالمه م�سع حا
ه ملسو هيلع هللا ىلص  ذاق مصعب بن عمير حالوة اإليمان، وعرف صدق نبوة محمد بن عبد اللَّ
ومكانة هذا الدين العظيم، فما عاد يهتم بما سيناله من األذ وبخاصة من أمه 
المولعة بحبه، فحاول أن يكتم إسالمه عنها إال أن عثمان بن طلحة رآه يصلي 

ذات يوم، فأذاع خبره بين الناس.
ع الجاهلية من غير رجعة، وكان يعلم أن إسالمه سيقطع ما بينه وبين كل  لقد ودَّ
ما بقي من دنيا الكفر من مال وجاه، وسيطرده قومه ولو كانوا أولي قربى من أب، 

أو أم، أو إخوة.
بدأت محنة مصعب بن عمير القاسية وذاق ويالت السجن والعذاب؛ فإسالمه 

ل من حال إلى حال. ا على عقب، وكان نقطة تحوّ قلب حياته رأسً
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لها  عر المحن التي
إلى . ١ يعود  لكي  والثروة؛  المال  من  المتعجرفة  أمه  وبخاصة  أبواه  حرمه 

جاهليته، ولكنه أبى ذلك.
محنة التعذيب والتجويع: عانى مصعب بن عمير من قسوة قومه؛ إذ حبسوه . ٢

ومنعوا عنه الطعام حتى هزل جسمه، وتغير لونه، ووصل به األمر إلى حد 
لم يعد يقو على السير. 

فقـد مكانتـه الرفيعـة التـي كان يحتلها فـي الجاهليـة، وبخاصة بين شـباب . ٣
ـرم مـن العطـف والمعونـة  ـا عندهـم، وحُ ا مطاعً مكـة بعـد أن كان سـيدً

العشـيرة.  من  واالحتـرام 
ولكن ذلك كله لم يغيّر من موقفه ومحبته لهذا الدين الجديد شيئًا.

ي الإ�سالم سفير� اأو  ن عمير م�سع
لت بيعة العقبة األولى نقطة تحول في تاريخ الدعوة اإلسالمية، وذلك  لقد شكّ
ه ملسو هيلع هللا ىلص على نصرته، وعلى نشر اإلسالم في  عندما عاهد اثنا عشر رجالً رسول اللَّ

المدينة المنورة.
وطلب األنصار من النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن يرسل معهم من يعلِّمهم أمور دينهم، ويقرئهم 

القرآن، ويؤمهم في الصالة.
  ا وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص كعادته يبدع في اختيار األشخاص لكل مهمة، فاختار مصعبً
لته  ليكون سفيره في المدينة المنورة عن قصد وثقة؛ لما يتميز به من صفاتٍ أهَّ
د  للقيام بمهمة الدعوة في المدينة المنورة، ولينشر اإلسالم في ربوعها، وليمهّ

الطريق لهجرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه إليها.
الحماسة  وشدة  العقيدة،  وثبات  اإليمان  بقوة  يتميز    عمير  بن  مصعب  كان 
التعامل  ، والهدوء في  ه  اللَّ للدين وحسن الخلق، والحكمة في الدعوة إلى 
مع الناس، والصبر وعدم الجزع في التعامل مع ما يتعرض له من ابتالء، كيف 

ل حاله من النعم إلى االبتالء، وصبر على ذلك. ال، وهو الذي تبدّ

ي المدينة المنورة  ن عمير دور م�سع
 المدينة المنورة نزل في دار الصحابي الجليل  عندما قدم مصعب بن عمير 
إلى  فيدعوهم  وأسواقهم  دورهم  في  األنصار  يأتي  وكان   ، زرارة  بن  أسعد 
اإلسالم، ويقرأ عليهم القرآن، حتى ظهر اإلسالم في كل بيت من بيوت األنصار. 
ملل،  وال  كلل  وبال  أمانة،  بكل  المسؤولية   عمير بن  مصعب  استشعر  وقد 

ممـا �سـب ا�سـتقر ال�سفـا التـي 
ل م�سع بن عمير ليكون اأول  اأه

�سفير للدعوة الإ�سالمية.
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 ينبن عمير الهجر هاجر م�سع
انفما الهجر

ان م�سع بن عمير  اأول �سفير 
في الإ�سالم. ابح عن  بع�ش من 
. بن عمير اأ�سلموا على يد م�سع

ا، ويستغل  ل المشاق والمحن في سبيل الدعوة، وكان يسعى ليالً ونهارً وتحمّ
كل لحظة في نشر اإلسالم وتعاليمه بالحكمة والموعظة الحسنة، وظلّ هكذا 

ه ملسو هيلع هللا ىلص المدينة المنورة، وطابت بقدومه ملسو هيلع هللا ىلص. مَ رسول اللَّ حتى قدِ

من اأخيه  ن عمير موقف م�سع
ه  في ميدان  ا داعية إلى اللَّ ا صلبًا شجاعً كما كان مصعب بن عمير  مثابرً
الدعوة، كان كذلك في ميدان الجهاد، فلم يتأخر لحظة في تلبية نداء الجهاد، 
بل كان في مقدمة الصفوف؛ ألنه فهم اإلسالم بوصفه كيانًا واحد ال يتجزأ: دين 

ودولة، مصحف وسيف.
ا  ا حاسمً ه ملسو هيلع هللا ىلص، وعندما انتصر المسلمون انتصارً في غزوة بدر حمل لواء رسول اللَّ
وأسروا  الكفر،  رؤوس  قتلوا  حيث  رائعة،  بطوالت  لوا  وسجَّ المشركين،  على 
ا بالغ األثر مع أخيه أبي عزيز  ا عظيمً ر مصعب بن عمير موقفً ا منهم، سطّ عددً
الذي كان من ضمن أسر المشركين، حيث مرَّ به مصعب بن عمير   ورجل 
متاع  أمه ذات  فإن  به  يديك  دَّ  فقال مصعب لألنصاري: شُ يأسره،  األنصار  من 
لعلها تفديه منك. فقال أبو عزيز: أهذه وصاتك بأخيك؟ فقال مصعب : إنه 

اليوم أخي دونك.
في هذا الموقف تخلى مصعب بن عمير  عن روابط القربى والدم والنسب، 
م أي مصلحة على  من أجل روابط العقيدة واألخوة واإليمان، ولم يؤثر أو يقدّ

مصلحة اإلسالم.

ـل  حمو علـى التفانـي فـي خدمـة الإ�سـالم ون�سـر ـ ح�س ر�سـالة اإلـى اأخيـ تـا
. بـن عمير ـا بال�سحابـي الجليـل م�سعـ مقتدي الأ

اأخي 

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

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

..........................................................................................................................................................
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وة اأحد وكيفية ا�ست�سهاد ي  ن عمير دور م�سع
في  المشركين  من  ه  اللَّ أعداء  وبين  المسلمين  بين  شديدة  حامية  معركة  دارت 
هذه  في  اللواء  حامل  فهو  حسنًا،  بالءً   عمير بن  مصعب  وأبلى  أحد،  غزوة 
اللواء  وعن  ملسو هيلع هللا ىلص،  ه  اللَّ رسول  عن  األبطال  دفاع  دافع  بدر،  في  كان  كما  الغزوة 
ا بالمسلمين الذين ضعفت قواهم بعد نزول  الذي يحمله، وانهال المشركون فتكً

الرماة وهجوم جيش المشركين عليهم من الخلف.
ه ملسو هيلع هللا ىلص، فلما  تَله وهو يظن أنّه رسول اللَّ ئة، فقَ مِ وجاء أحد المشركين يقال له: ابن قَ

. ه ملسو هيلع هللا ىلص اللواء لعلي بن أبي طالب تل مصعب أعطى رسول اللَّ قُ
ه ملسو هيلع هللا ىلص  ولما انتهت المعركة بعد استشهاد عدد كبير من المسلمين، جاء رسول اللَّ
ا، ومرّ بمصعب بن عمير  وهو ملقى  يتفقد الشهداء، فحزن عليهم حزنًا شديدً
الرسول  دموع  أفاض  تمثيالً  بجثمانه  المشركون  مثّل  وقد  المعركة،  ساحة  في 
 ل و ةل ح ق را اأ ه  ا م ة وـ ك م   يتاأ ر د قملسو هيلع هللا ىلص وأوجع فؤاده، وقال وهو يقف عنده: «ل

» [ صحيح مسلم ]. ة د ر  ي  � اأ الر ث ع س� ا اأ ه م    ن م ة مل ن س� حاأ

وصدق الله تعالى: ﴿ !  "  #  $  %  &  '  )(  *  +    ,  
-  .  /  10  2  3  4﴾ [األحزاب: ٢٣].

ه ملسو هيلع هللا ىلص نبتغي وجه  قال الصحابي الجليل خباب بن األرت : «هاجرنا مع رسول اللَّ
نَّا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئًا، كان  ه، ومِ ه، فوجب أجرنا على اللَّ اللَّ
تِل يوم أحد لم يترك إال نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت  منهم مصعب بن عمير، قُ
  ه س�اأ ا ر ه  وا  » :رجاله، وإذا غطينا بها رجليه خرج رأسه» فقال لنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص
» [رواه البخاري]. ر خ الإ ن م يهل جر ل وا ع قلأو قال: «اأ « ر خ الإ ه يل جر ل وا عل ع اج و

 ن عمير سخ�سية م�سع� من مالم
تخلَّى مصعب بن عمير  عن الجاه والمال والغنى والرفاهية من أجل اإلسالم.. ١
ا محتسبًا في دعوته، شديد الحماس للدين، . ٢ كان مصعب بن عمير  صابرً

ا، في ميدان الجهاد. ا شجاعً كما كان فارسً
ه  من النعيم الدائم على الدنيا الفانية، والجاه والمال، ولم . ٣ آثر ما عند اللَّ

يأبه على ضياع الثروة، أو الحرص على مكاسب الدنيا.
ا على نجاح الدعوة اإلسالمية أكثر من حرصه على الروح . ٤  حريصً كان 

كه بأعز ما يملك من حطام الدنيا. والحياة، ويتمسك بدينه أكثر من تمسُّ
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  بن عمير من خالل ق�سة م�سع في راأث ر ثالثة اأوجا
 ................................................................................................................ .
 ................................................................................................................ .
 ................................................................................................................ .
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ْرِس ُمَراَجَعُة الدَّ

بادر بالعمل التالي: من خالل ما تعلمتُ في هذا الدرس أُ
........................................................................................................

 ن عمير ع�سر معلومات مخت�سرة عن م�سع اأكت

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

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

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

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

. ......................................................................................................................... .٥

. ......................................................................................................................... .٦

. ......................................................................................................................... .٧

. ......................................................................................................................... .٨

. ......................................................................................................................... .٩

. ....................................................................................................................... .١٠
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الا والأ الإ�سية

6.1.عا اهلل عالقته م  الأخالق الإ�سالمية يتحل

بين حقيقة الإخال�ش. 6.1.1 ي
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الآداب والأخالق الإ�سالمية المجـا

 الإخال

�ا الدري ه علماأ�ا الدري ه علماأ
مفهوم اإلخالص.• 
فضل اإلخالص.• 
من صور اإلخالص.• 
فوائد اإلخالص وثمراته.• 
نماذج من إخالص النبي ملسو هيلع هللا ىلص .• 

اأ�سجل اأهداياأ�سجل اأهداي

ن هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أُدوِّ
 ..........................................................................

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

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

 S R Q P O N M L K  ﴿ قال تعالى: 

Y X W V U T﴾  [الزمر: ٢-٣]
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                    »     ملسو هيلع هللا ىلص                         
                                             
                                               
                                             
                                              
                                            
                                               
                                           

» [رواه مسلم].                                      
  وكان ـــم ـــال عليه ـــم و ـــل اأعماله ـــة جع الال لـــو ـــه ه ـــ ي ـــي وق ـــم ال ـــ العظي ـــا ال  م

م�سيرهـــم النـــار

 
نْويِ اإلنسان  هُ  بالقصد في الطاعة، فال يَ فردَ اللَّ الإخال أن يُ

ه تعالى. بقوله وعمله إالَّ وجه اللَّ

سل الإخال
ه ملسو هيلع هللا ىلص:  ها، فقال رسول اللَّ ا لقبول األعمال أو ردّ عدّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإلخالص أساسً
يدل  الحديث  البخاري]،  [رواه   « و ا  م   ر ام  ل كل ا  ماإ و   ات ي الن   ا م عأ ال ا  ماإ»
ه تعالى،  ه، إالَّ إذا أراد به صاحبه وجه اللَّ قبل عند اللَّ بوضوح على أن العمل ال يُ
 ، ه ملسو هيلع هللا ىلص عن الرجل يقاتل شجاعةً ئل رسول اللَّ ا عن السمعة والرياء، وقد سُ بعيدً
 ن ه ملسو هيلع هللا ىلص: «م ه؟ فقال رسول اللَّ ؛ أيُّ ذلك في سبيل اللَّ ، ويقاتل رياءً ويقاتل حميةً

»  [رواه مسلم]. اهلل يل ب ي �س  و ه  ا يل ع ال ي ه اهلل ة مل ك ون ك تل ل ا ق
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سل الإخال عل ومما يد
أن اإلنسان إذا ترك اإلخالص فإنه يقع في الرياء، وهو أن يقصد اإلنسان إرضاء 
صاحبه،  عمل  يُحبط  ا  ذميمً ا  قً لُ خُ ه  وعدَّ اإلسالم،  حاربه  وقد  تعالى،  ه  اللَّ غير 
 ن ع  ا ك ر ال�س   ن اأ «اأا  وتعالى:  تبارك  ه  اللَّ يقول  ملسو هيلع هللا ىلص  قال  الشرك،  في  ويُدخله 

». [رواه مسلم]. ه ك سر� و ه ت ك ر  ي ير  ي ع م يه   ر س�اأ ال م ع ل م ع ن م   ر ال�س

اإلخالص يجعل صاحبه في أعلى الدرجات يوم القيامة، كما جاء في حديث 
  سا ف  ا يال خ اهلل ر ك  ل جر ه، حيث ذكر منهم: «و ه في ظلِّ هم اللَّ السبعة الذين يُظلُّ
.« ه ين م ي   نف  ا  م  ه ال م س�  مل ع   ل  ت ح ا  اه ف خ اأ    ة ق د س�   ق د س�   ل جر و   ا ين ع

[رواه البخاري ومسلم] 

ل�ش. ل�ش وغير المخ مقارنة بين المخ
نها المنا�سبةالتالية في اأما سع المفردا�

.طاعة اهلل وعباد عقبة  وعالنيت ستوي �سرير�  رور والتباهيال  عالية

 
ل ....................................................... ١

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

النف�ش . ٢  سهوا�   سد� ما  ا  ثير
وماآربها عن .................................. .

٣ ................................................  لبي
. ........................................................

ة . ٤ اأي ال�سالح  العمل  عن    ي�سد
.عتر�ش �سبيل عقبة

١ . وعالنيت  سرير� �ستوي 
من  ا  خير كون   سرير�  اإن بل 

.عالنيت

٢ . ................................ ة  هم  ساح�
وعزيمة.

٣ . ــروروال  جــ الع عـن  بعيـد 
 ـ حق مهمـا   عـاءوالد والتباهـي 

.اإنجـا اأو  نجـاح  مـن 

ول . ٤  ................................   سد� ل 
ق في طريق بل زيد اإيمانا 
بل   طريق في   ق ول   .  باهلل

زيد اإيمانا باهلل

 i  h﴿  عالى قال 

 o  n  m  l  k  j

 s  r  q  p

﴾ x w v ut
اأمرنـا اهلل �سـبحان وعالـى 
 قـ نحق فكيـ بالإخال�ـش

ب�سد

 ش ف�سل الإخال�ش في ثال� لخ
نقا

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

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

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

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

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

.....................................................
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سور الإخال من
يدخل اإلخالص في شتَّى مجاالت الحياة، ومن أهمّ صوره:

 .ي العبادة الإخال
من شروط قبول العبادة: 

ه تعالى، فالصالة والصيام والزكاة والصدقات أ.  أن يقصد بها المسلم وجه اللَّ
ه تعالى، قال سبحانه:  وغيرها من العبادات، ال تصحُّ إالَّ بالنيَّة الخالصة للَّ

 ut s r q p o n m l k j i h ﴿
x w v ﴾ [البينة: ٥].

r q p ب.  ه تعالى، قال تعالى: ﴿  اللَّ ا لشرع  أن يكون العمل موافقً
z y xw v u t s} | { ~ ے ﴾ [الحشر : ٧].

 .ي العلم الإخال
ا  ر علمه فيما ينفع الناس، أمَّ ه في طلب العلم، سهل عليه أن يسخّ فمن أخلص للّ
هرة، فإن جزاءه جهنم وبئس المصير، كما أخبر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بذلك  من طلب العلم للشُّ
 ه   ر س� ي واأ  ا ه ف ال�س ه  يار م يل واأ  ا مل ع ال ه  يار ج يل مل ع ال ل  ن في قوله: «م

نه األلباني]. ». [رواه الترمذي، وحسَّ ار الن اهلل هل خ داأ  يهلاإ �ا الن و ج و

 .ي العمل الإخال
ا  ة طلبً ل التعب والمشقَّ ه سبحانه، ويتحمَّ تقن عمله ابتغاء رضوان اللَّ فالمسلم يُ
  ح ي اهلل نه تعالى. عن أم المؤمنين عائشة  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «اإ لثواب اللَّ

حه األلباني]. ». [أخرجه أبو يعلى والطبراني، وصحَّ ه ن ق ت ي ناأ ال م ع م ك د حاأ ل م ا ع اإ
 عالى اهلل قال مكحول رحم
 ين عب ر اأ  ق د ب ع ش�ل خا اأ م"
 ة م ك حال يعابني  ر ه  لاإ ا ومي

 ."  ان س� ل و  بل ي ق ف
[مدارج السالكين٩٢/٢].  
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همراو وائد الإخال
ه تعالى.  • زيادة األجر عند اللَّ
قبول الدعاء.  •
سببٌ لمغفرة الذنوب.  •
ه تعالى.  • ر العبد من عبودية غير اللَّ يحرّ
يدفع إلى إتقان العمل. •

النبي ملسو هيلع هللا ىلص ج من اإخالما
على  الكريم  القرآن  في  جاء  فقد   ، ه  للَّ إخالصاً  كلها  ملسو هيلع هللا ىلص  حياته  كانت  لقد 
في  ملسو هيلع هللا ىلص  إخالصه  تجلَّى  وقد   ،[١٤  : [الزمر   ﴾  @ ? > = <  ;﴿ لسانه ملسو هيلع هللا ىلص: 
العبادة والجهاد والنُّصح للمسلمين. ومن ذلك أنه كانَ عليهِ الصالةُ والسالمُ يصلي
لَّفُ هذا وقد غفر لك ما تقدم من  ، فقيل له: أَتَـكَ اهُ مَ دَ تْ قَ خَ من الليلِ حتى انْتَفَ

ا» [رواه البخاري ومسلم]. ا �سكور ال اأكون عبدذنبك وما تأخر؟ قال: « اأ

ورجل   » ه في ظله وذكر منهم:  اللَّ الذين يظلهم  السبعة  وجاء عنه ملسو هيلع هللا ىلص في حديث 
ا  كر اهلل خالي ورجل يمينه نف علم �سماله ما ل اأخفاها حت سدقة� سدق�

فاس عينا» [رواه البخاري ومسلم].

» [روا م�سلم].   ه ب س�  مو لل ا و يه  عاأ ا ق اد س ة اد ه ال�س ل  ن م»  قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
بالإخال�ش ا الحديما عالقة ه

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

..............................................................................................................................................
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ْرِس ُمَراَجَعُة الدَّ

ص الدرس في الشكل التالي: بعد دراستي لإلخالص، أُلخِّ

بادر بالعمل التالي: من خالل ما تعلمتُ في هذا الدرس أُ
........................................................................................................

الإخال

..............................................................................................................................  مفهومه

سور الإخال من

ي العلم ي العبادة

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

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

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

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

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

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

ي العمل

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

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

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

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

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

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

سل الإخال

وائد  ومراه

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

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

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

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

........................
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االباب ال



لو رن الراال

1.1. م س� يما يتلو اأو ي ا سحيح ا بيق اأحكام التجويد بي

 التطبيـ مـع   والترقيـ التفخيـم   الـالم مـن حيـ اأحـكام    1.1.1  يتعـر

ال�سحيـح لهـا اأثنـاء التـالوة.
ا متقنا مراعيا اأحكام التجويد. سميع� ع �سورة التحريم سم�1.1.2 ي

. سحيحة� الوة من �سورة الكه  1.1.3 يتلو الآيا

ا.1.2 سحيح ا ف�سري يف�سر الآيات املقررة

ا. ا �سحيح ف�سير من �سورة الحجرا    ر الآيا 1.2.1 يف�س
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القراآن الكرمي وعلومه المجـا

اأحكام الالم   



                         

اأ�سجل اأهداياأ�سجل اأهداي

نُ هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أُدوِّ

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

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

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

�ا الدري ه علماأ�ا الدري ه علماأ
م.•  أحكام الالَّ
م.•  حاالت ترقيق الالَّ
حاالت ترقيق وتفخيم لفظ الجاللة اللَّه.• 
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اأحكام الالم



الآيات التالية من معلم اإ ا�ستم

.اهلل د ه ي اهلل ات اآي     .  اهلل د ع و  اهلل قا 

 ي كل مجموعة اهلل الجاللة لف  عند الح اما
..............................................................................................................................

األصل في الالم المتحركة الترقيق، في جميع أحوالها كاآلتي:

ه)؛ فإن لها حالتين: وتستثنى الالم في لفظ الجاللة (اللَّ

مفتوحة


 م كل لم

مك�سورة


 ل  لم

مسمومة


 م ه ال و ماأ لم

 حالت رقي الالم

الترقي

بعد الك�سر 
مثل

R Q 
بعد الفتح 

 مثل

بعد ال�سم 
مثل

 

التفخيم

اهلل الجاللة فخيم لفو رقي حالت
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مع بيان ال�سب ا رقيقا و فخيم الجاللة في لف الالم ن حكمبي

ال�سبالحكملف الجاللة

ه) لِ اللَّ (قُ

ه) وَ اللَّ (هُ

ه) إِنَّ اللَّ (فَ

ه) هُ اللَّ مْ لَ (يَعْ

أُعيّن أحوال الالم من حيث التفخيم والترقيق في اآليات اآلتية، ثم أقرأُها قراءة صحيحة :

 c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P ﴿ : ه تعالى قال اللَّ

 } | { z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d
~ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬﴾ [الجن ١٩-٢٣] 

 5 4 3 2 1 0 / . -, + * )( ' & % $ # " ! ﴿ ه تعالى :  قال اللَّ
 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;:  9  87  6
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  RQ  P  O  N  M  L
 u  t  s  rq  p  o  n  m  l  k  j  i  h  gf  e  d  c

w v﴾ [التحريم ١-٤] 
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اأحكام الالم



القراآن الكرمي وعلومه المجـا

٧٩-١١٠ سورة الكهف الآيات�   



اأ�سجل اأهداياأ�سجل اأهداي

ن هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أُدوِّ
 ..........................................................................

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

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

�ا الدري ه علماأ�ا الدري ه علماأ
تالوة اآليات (٧٩-١١٠) من سورة الكهف تالوة • 

صحيحة.
معاني المفردات والتراكيب في اآليات.• 

 )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ تعالى:  قال 

* + , - . / 0 1 2 3﴾ [الكهف: ١٦] 

ريبها مكية  الج هااآيا
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 سورة الكهف�



 ر�سو سحاباأ كان في ك كر ياأ ن ي اأ�سما لجد قل يرن ال ن عروة عبد اهلل قا
م اهلل [كتاب الزهد  ه عت ا م م ك ه لود ج ر ع س� ق و  م ه ن ي عاأ  م د  قال  وا القراآن ا �سمعملسو هيلع هللا ىلص اإ اهلل

والرقائق البن المبارك: ١٠٠٥ ].

  ي عليها ينبوما اأن يكون عليها عند �سماعه القراآن  ما الحا التي ينبي عل الم�سلم 
عد �سماعه

 سورة الكهف�

 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c﴿
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t
 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
 Ë ÊÉ È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹
 # " ! Ý Ü Û Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $
 R Q P O N M L K J I H G F E D C B A @ ? > = <; :
 i h g f e d c b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X W V U T S

التركيز على منهج التعامل مع الفتن، وتمييز القِيم الصحيحة فيها، وضرب النماذج على ذلك. 

ي المفردات والتراكيمعاي المفردات والتراكيمعاي المفردات والتراكيمعا

Ö Õ.ملك صالح :
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القراآن الكرمي وعلومه

 فهفهف كلكلكهكهك ا ةرةرة رورو وسوس س�س�

Ö Õ.ملك صالح
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 سورة الكهف�

ي المفردات والتراكيمعاي المفردات والتراكيمعاي المفردات والتراكيمعا

» º.يَّة آدم مفسدون في األرض : الجبلين.ß: قبيلتان من ذرِّ

ë.ذاب : يضطرب ويختلط.7: النّحاس المُ

Á.تحوالً كامالً إلى مكانٍ آخر :

z y x w v u t s r q p o n m l k j } | { ~ ے ¡
 ¸  ¶  µ ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª © ¨  §  ¦ ¥  ¤  £  ¢  
 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹
 æ å ä ã âá à ß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð
 &% $ # " !  õ ô ó ò ñ ð ï î í ì ë ê é è ç
 ? > = < ; :9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -, + * ) ( '
 R Q P O N M L K J I H G F E D C B A @
 g f e d c b a  ̀_  ̂] \[ Z Y X W V U T S
 z y x w v u t s r q p o n m l k j i h
 ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | {
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²
 ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È

ï î í ì ë ê é è ç æ å ä ã â áà رب

 فهفهف هكهك كلكل ا ةرةرة رورو وسوس س�س�

القراآن الكرمي وعلومه 97



عن  الحروف  بعض  بزيادة  المصحف  في  الكلمات  بعض  سمت  رُ
الرسم اإلمالئي، ومن أمثلة ذلك:

زيادة األلف والواو والياء في الرسم العثماني.
- فمن أمثلة زيادة األلف:

 m l k j﴿  :   قوله  في  الشين  بعد  التي  األلف  زيادة 
ء]. يْ p o n﴾  [الكهف: ٢٣]، حيث تكتب هكذا [ لِشَ

- ومن أمثلة زيادة الواو:
 5  4  3  2  1  0﴿  :   قوله  في  الواو  زيادة 
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6
هكذا  تُكتَبُ  حيث   ،[١٤٥ [األعراف:   ﴾D  C  B  A@

م]. يكُ رِ أُ [سَ
ومن أمثلة زيادة الياء:

  ﴾ Æ Å Ä Ã Â﴿ :  زيادة الياء في قوله تعالى  -
.[ يدٍ [الذاريات: ٤٧]، حيث تُكتَب هكذا [بِأَ

 الآيات سومو
ا مناسبًا لها . ة ، واقترح موضوعً تأمل اآليات المتلوّ

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

 سورة الكهف�
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 é  è  ç  æ  å  ä  ã  â﴿ تعالى:  ه  اللَّ قال 

 ﴾î í ì ë ê
ا له. ه تعالى أكثرهم طاعةً وإخالصً ا بلقاء اللَّ أعظم الخلق فرحً

- أتلو ما يأتي عند معلمي:

.﴾ ~ } | { z y x w v u﴿ :ه تعالى قال اللَّ

ه تعالى: ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴾. قال اللَّ

 º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «﴿ تعالى:  ه  اللَّ قال 
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

.﴾ Ñ Ð
 A @ ? > = <; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /﴿ :ه تعالى قال اللَّ

.﴾ G F E D C B
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ﴿ تعالى:  ه  اللَّ قال 

.﴾ È
 ê é è ç æ å ä ã âá à ß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø ×﴿ :ه تعالى قال اللَّ

.﴾ ë
.﴾ ô ó ò ñ ð ï î í﴿ :ه تعالى قال اللَّ

.﴾ Á À ¿ ¾ ½ ¼﴿ :ه تعالى قال اللَّ

.﴾ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã﴿ :ه تعالى قال اللَّ



 سورة الكهف� فهفهف هكهك كلكل ا ةرةرة رورو وسوس س�س�
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القراآن الكرمي وعلومه المجـا

�سورة التحرمي



  

اأ�سجل اأهداياأ�سجل اأهداي

ن هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أدوِّ
 ..........................................................................

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

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

�ا الدري ه علماأ�ا الدري ه علماأ
تقنًا.•  حفظ سورة التحريم حفظًا مُ
معاني المفردات في اآليات.• 

ريبها مدية  الج هااآيا

 . -, + * )( ' & % $ # " !  ﴿ تعالى:  قال 

/ 0 ﴾ [التحريم: ١] 
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�سورة التحرمي



ي المفردات والتراكيمعا

 ام ر كال ة ر ف ال�س  م هل  ا ح و ه و اآن ر قال اأ ر ق ي ي ال ل  م» ملسو هيلع هللا ىلص  
» [رواه البخاري]. ان ر ج اأ هل  يد د س� ه يل ع و ه و  د اه ع ت ي و ه و اآن ر قال اأ ر ق ي ي ال ل  م و  ة ر ر بال

 القراآن الكريم  ف سل ح ما

 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  !﴿
 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;:  9  87
 _  ^  ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  RQ  P  O  N  M  L  K
 rq  p  o  n  m  l  k  j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´

، ليكون أسوةً لألسرة والمجتمع.  ز على تربية البيت النبويِّ تركّ

ي المفردات والتراكيمعاي المفردات والتراكيمعا

: إرضاء زوجاتك.+ ,: أباح.&

: تحليل.6: أوجب.3

H.أخبرت :e .مالت :

: مطيعات.¤
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ي المفردات والتراكيمعاي المفردات والتراكيمعاي المفردات والتراكيمعا

: جنِّبوا بالطاعات.¯: صائمات.§

: يمحو.,: صادقة.)

: أكمل.E: يذل.7

V.سلمني.®: واشتد :

: بشرائع.Ã: حفظت.¼

È.المطيعين :

 &  %  $  #  "  !  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä
 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( '
 E D C B A @ ? > =< ; : 9 8 7 6 5
 V U T S R Q P O N M L K JI H G F
 f e d c b a ` _ ^ ] \ [Z Y XW
 v u t s r q p o n m l k j i hg
z y x w } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹

رب  É  È  Ç

 ±  °  ¯  ®  ¬  «﴿ تعالى:  ه  اللَّ قال 
 ﴾µ ´ ³ ²

صالح بيتك ومجتمعك ووطنك يبدأ بنفسك، فال تظلمها.
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�سورة التحرمي
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بلغ  وقد  كر،  بالذِّ هن  وخصَّ النساء،  بعض  عن  الكريم  القرآن  ث  تحدَّ
الصفة  أو  بذكر االسم  الكريم عنهنَّ  القرآن  ث  تي تحدَّ الالَّ النساء  عدد 
سارة  حواء،  نَا  (أمُّ وهن   ، ناتٌ مؤمِ منهنَّ  عشرة  ست   ، امرأةً عشرة  تسع 
فرعون،  امرأة  وأخته،    موسى  أمّ   ، إبراهيم  زوجات  وهاجر 
مريم  عمران،  امرأة  "بلقيس"،  سبأ  ملكة  وأختها،    موسى  زوجة 
بنت عمران، زينب بنت جحش، وعائشة بنت الصديق، وحفصة بنت 

.( عمر بن الخطاب  زوجات النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وخولة بنت ثعلبة 
.( ، امرأة أبي لهبٍ ، امرأة لوطٍ وثالث كافرات وهن (امرأة نوحٍ

بلغ  وقد  كر،  بالذِّ هن  وخصَّ النساء،  بعض  عن  الكريم  القرآن  ث  تحدَّ

رب É  Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ 
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القراآن الكرمي وعلومه المجـا

ريبها مدية  الج هااآيا
.من �سورة الحجرا  الآيا

الإان والإ�سالم   

اأ�سجل اأهداياأ�سجل اأهداي

نُ هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أدوِّ
 ..........................................................................

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

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

�ا الدري ه علماأ�ا الدري ه علماأ
معاني المفردات والتراكيب.• 
المعنى العام لآليات.• 
ما ترشد إليه اآليات.• 

قال تعالى: ﴿ ½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [الحجرات: ٤] 
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الإيمان والإ�سالم



   
 

 عدهم ي عليناي ينبوما ال ون القراآن الكريمل الم�سلمون الأو كيف اأخ
. .............................................................................................................................................................. 

 p o n m lk j i h g f e d c b a `_ ^ ]﴿
z y x w vu t s r q } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
 ¶ µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬« ª ©  ̈§ ¦
 ÏÎ Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸
 ä ã â áà ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð

æ å رب  [الحجرات: ١٤-١٨]

قِيِّ بالمجتمع المسلم إلى كماالت اإليمان واألخالق، بعد كثرة الذين أسلموا  ز سورة الحجرات على الرُّ تركِّ
عام الوفود واختالفهم. 

ي المفردات والتراكيمعاي المفردات والتراكيمعاي المفردات والتراكيمعا

r q.وا.¤ ¥: ال يُنقصكم : لم يشكُّ

وها Æ Å: أتخبرونه بما في ضمائركم.³ ´ دَ نَّة عليك ونعمةً أسْ دون إيمانهم مِ : يعُّ
إليك.
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العام لالآيات المعن
 m lk j i h g f e d c b a `_ ^ ]  ﴿

﴾ { z y x w vu t s r q p o n

الآيات و سب�

ه ملسو هيلع هللا ىلص المدينة في  موا على رسول اللَّ دِ نزلت في أعرابٍ من بني أسد بن خزيمة قَ
وأفسدوا طرق   ، السرِّ في  مؤمنين  يكونوا  ولم  الشهادتين،  فأظهروا  سنةٍ جدبةٍ، 
أتيناك  ملسو هيلع هللا ىلص  ه  اللَّ لرسول  يقولون  وكانوا  أسعارها،  وا  وأغلَ بالعذرات  المدينة 
باألثقال والعيال، ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فالن، فأعطنا من الصدقة، وجعلوا 

ه تعالى فيهم هذه اآلية. يمنُّون عليه، فأنزل اللَّ
فقِيل لهم: "قولوا أسلمنا، فاإليمان لم يدخل في قلوبكم، ولن تصلوا إلى درجة 
، وإذا  ا وعالنيةً ا وباطنًا، سرًّ ه تعالى ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص ظاهرً اللَّ تُطيعوا  اإليمان حتى 
سيُعطيكم  بل  أعمالكم،  ثواب  تعالى  هُ  اللَّ يُنقصكم  فلن  ورسوله،  ه  اللَّ أطعتم 

بِل توبتكم. هُ غفورٌ لمن تاب إليه، رحيم بكم، حيث قَ ، واللَّ أجوركم مضاعفةً

والمراد باألعراب في هذه اآلية: من امتَنَّ بإسالمه على النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، قال قتادة  
ت هذه اآلية  في قوله تعالى: ﴿ [ ^ _` c b a﴾: ولعمري ما عمَّ
نزلت في  أُ ه واليوم اآلخر، ولكن إنما  األعراب، إن من األعراب من يؤمن باللَّ
ه ملسو هيلع هللا ىلص، فقالوا: أسلمنا، ولم  حيٍّ من أحياء األعراب امتنّوا بإسالمهم على نبيّ اللَّ

 e d ﴿ ،ه: ال تقولوا آمنا نقاتلك، كما قاتلك بنو فالن وبنو فالن، فقال اللَّ
نه السيوطي]. k j i h g f﴾ [رواه الطبراني وحسَّ

 مرا الإ�سالم الإيمان الإح�سان
ودرجا اإا اأرد اأن ربها �ساعديا 
بداأ فبم من القاعدة اإلى القمة

ناق�ش مالء في المجموعة في يفية يادة الإيمان عند الم�سلم.

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

............................................................................................................
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ل  وهـل    مـنمو  م�سـلم ل  هـل 
الآيـة  اإلـى  ارجـع    م�سـلم  مـنمو

.اإجابتـ  وا�سـتنب

﴿  | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  
﴾ ± ° ¯ ® ¬« ª ©

 ا؟ وما الفرق بين اإلسالم واإليمان؟ من هم المؤمنون حقًّ
وا، بل ثبتوا على -  ه ورسوله، ولم يشكُّ قوا باللَّ ا: هم الذين صدَّ  المؤمنون حقًّ

ه،  اللَّ التصديق الجازم، وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل  حالٍ واحدةٍ من 
أولئك هم الصادقون في إيمانهم.

يمانين الإ�سالم والإ الفرق
الإ�سالم والإيمان اإا اجتمعا اترقا واإا اترقا اجتمعا.

ومعنى ذلك: أن اآليات واألحاديث النبوية التي يُذكر فيها اإليمان وحده يدخل فيها 
 ، مُ لَ هُ أَعْ ولُ سُ رَ هُ وَ وا: اللَّ الُ ؟ قَ هُ دَ حْ هِ وَ انُ باللَّ ِيمَ ا اإلْ ونَ مَ رُ تَدْ اإلسالم، كقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «أَ
  اة ك ال ا يتاإ و  ة ال ال�س ام قاإ و  اهلل و س� ا ر د م ح م ناأ و  اهلل ل اإ هلاإ ل ناأ ة اد ه س� » : الَ قَ
» [متفقٌ عليه]، واآليات واألحاديث  � م خال م ن  مال ن وا م  ع  ناأ و  ان س م ر ام ي س و

 A @ ? ﴿ :التي يُذكر فيها اإلسالم فقط يدخل فيها اإليمان، كقوله تعالى
K J I H G F E D C B﴾ [آل عمران: ٨٥]، فهذا معنى: 

إذا افترقا اجتمعا.
، فيكون لكل واحدٍ معنًى، فمعنى  كر اإليمان واإلسالم في آيةٍ أو حديثٍ ا إذا ذُ أمَّ
قوله  في  كما  الباطنة،  األعمال  اإليمان:  ومعنى  الظاهرة،  األعمال  اإلسالم: 

 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `_  ^  ]  ﴿ تعالى: 
 .﴾k

 Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ﴿

.﴾ Ä Ã
 على األعراب؟  ه بِم رد اللَّ

ه  وا عليك بإسالمهم: أتُخبرون اللَّ ه  لنبيِّه ملسو هيلع هللا ىلص: قل لهؤالء الذين امتنُّ يقول اللَّ
ه يعلم ما في السموات واألرض، وهو بكل شيءٍ عليم، ال  بحقيقة إيمانكم، واللَّ

يخفى عليه ما في قلوبكم من اإليمان والكفر، والبِرِّ والفجور.

 اإا ر الإيمان والإ�سالم - 
ا فالإ�سالم يعني الأعمال  مع
يعني  والإيمان   اهرةال

الأعمال الباطنة.
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 لمن الفضل بالهداية إلى اإلسالم؟

وهؤالء األعراب الذين يمنُّون على النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بأنهم دخلوا في اإلسالم، قل لهم 
وا عليَّ بإسالمكم، فإن نفع ذلك يعود على أنفسكم، والمنَّة  ه: ال تمنُّ يا نبيَّ اللَّ
ه تعالى وبرسوله ملسو هيلع هللا ىلص، إن كنتم صادقين  ه عليكم فهو الذي وفقكم لإليمان باللَّ للَّ
بأعمالكم،  بصيرٌ  وهو  واألرض،  السماوات  غيب  يعلم  ه  اللَّ إن  إيمانكم،  في 

. ا فشرّ ا فخير، وإنْ شرًّ وسيُجازيكم عليها، إنْ خيرً

ر�سد اإليه الآيات ما
العمل الصالح يرتقي بالمسلم إلى مراتب اإليمان واإلحسان. . ١
فيه . ٢ ا ال شك  ا جازمً  وبرسوله ملسو هيلع هللا ىلص تصديقً ه  باللَّ التصديق  حقيقة اإليمان 

ه بالمال والنفس.  والجهاد في سبيل اللَّ
تِه على عباده المؤمنين. . ٣ نَّ ه ومِ الهداية لإليمان من فضل اللَّ

 المـوقــــ الآيـــة  مـــن   ا�سـتنبــــ
ـــ الإن�ســـان  ف و ال�سحيـــح عندمـــا ي

. سالـــح� لعمـــل
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﴾ Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð﴿ :ه تعالى قال اللَّ

ه على التوفيق، واسأله الثبات فهو  ، فاحمد اللَّ ه  لعمل خيرٍ إذا وفقك اللَّ
قادرٌ على أن يحرمك.

 و عبد الرحمن ال�سلمياأ

وهو عبد اللَّه بن حبيب، مقري أهل الكوفة بال مدافعة، قرأ القرآن الكريم 
 ، ه بن مسعود  على عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد اللَّ
وسمع من جماعة من الصحابة، وأقرأ القرآن من خالفة عثمان إلى إمرة 
ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  حديث  عثمان  عن   ورو سنة»،  أربعين  نحو  «أي  الحجاج 
نِي  دَ عَ ي أَقْ اكَ الَّذِ ذَ ه» [رواه البخاري]، وقال: «وَ مل ع و اآن ر قال مل ع  ن م م ك ر ي خ»
ا»، وقد جاء عن عطاء بن السائب أن أبا عبد الرحمن السلمي  ذَ ي هَ دِ عَ قْ مَ
تعلموا عشر  إذا  كانوا  أنهم  أخبرونا  القرآن عن قوم  أخذنا هذا  «إنَّا  قال: 
نتعلم  ا  خر حتى يعلموا ما فيهن، فكنَّ العشر األُ إلى  آياتٍ لم يجاوزوهن 
الماء  شرب  ليشربونه  قوم  بعدنا  القرآن  سيرث  وإنه  به،  والعمل  القرآن 
تُوفي  الحلق»،  على  يده  ووضع  هاهنا  يجاوز  ال  بل  تراقيهم،  يجاوز  ال 
بالكوفة في سنة ثالث وسبعين أو بعدها في إمرة بشر بن مروان في خالفة 

عبد الملك بن مروان.

 و عبد الرحمن ال�سلمياأ
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المعن الي همته الآية
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ا السرف

2.2 رو ما ي الأحاديث النبوية ال�سريفة الم�ساعدة  سيو
الجماعة لد الم�سلم.

 ول س�ر ن ع  ة ر ي ر ى هباأ بع�ش خ�سال الإيمان من خالل حدي  2.2.3  يتعر

 ن م و   م س�ي ل وا اأ ر ي خ ل قيل ف ر الآخ م وي ال و باهلل ن مو ي ان  ن م»  ال اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق
 ر الآخ م وي ال و باهلل ن مو ي ان  ن م و  ار ج م ر كيل ف ر الآخ م وي ال و باهلل ن مو ي ان 

 .«  ف ي س� م ر كيل ف
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احلديث ال�سريف المجـا

�سا الإان من خ   

�ا الدري ه علماأ�ا الدري ه علماأ
معاني المفردات والتراكيب في الحديث.• 
اسم راوي الحديث وسيرته.• 
المعنى اإلجمالي للحديث: • 

- آداب الكالم.
- مظاهر إكــرام الجـــار. 

- آداب الضيافة.
ما يستفاد من الحديث.• 

اأ�سجل اأهداياأ�سجل اأهداي

نُ هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أدوِّ
 ..........................................................................

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

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

 و�سـتون �سـعبة سـ الإيمـان» : ـالَ ـنِ ابـي هريـرة  عـن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص قَ عَ
والحيـا �سـعبة مـن الإيمـان». [رواه البخـاري]
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صخر  بن  الرحمن  عبد    ه سب�و ه  ا�سم
نيته (أبي  رِفَ عند الناس بكُ الدوسي . عُ

ه ملسو هيلع هللا ىلص). هريرة) (كنَّاه بها رسول اللَّ
إلى  وهاجر  اليمن  في  أسلم   هوهجر اإ�سالمه 

المدينة عام خيبر سنة ٧هـ.
رضـوان  الصحابـة  أكثـر  كان   واأعمالـه سلـه 
ـا للحديـث؛ لدعـاء النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  ـه عليهـم حفظً اللَّ

لـه، ومالزمتـه إيَّـاه منـذ إسـالمه.
البحرين،  على    الخطاب  بن  عمر  استعمله 

. ا على المدينة في زمان معاوية وكان أميرً
فن بالبقيع. واه تُوفي عام ٥٩ للهجرة ودُ

المعنالكلمة

من ان 
يومن

من  ي  ينجِّ الذي  الكامل  اإليمان  أيُّ 
ه. عذاب اللَّ

ا فليقل خير. نٍ سَ م بحقٍّ وبكالمٍ حَ فليتكلَّ

ليسكت.لي�سم

فليُحسن.فليكرم

من يسكن قريبًا منه.جار

زائره.�سيف

وصحيح  اللِّسان)،  حفظ  (باب  األدب  كتاب  البخاري،  صحيح   (١)
مسلم (كتاب اإليمان)، باب الحث على إكرام الضيف ولزوم الصمت.

   
 عبر عن ال�سور ال�ساقة من حيث ال�سلو المندوب والمموم ي الإ�سالم.

 قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال  عن اأبي هريرة
 اهلل ن م و ي ان ك ن م و   م س� يل وا اأ ر ي خ ل ق يل  ر الآخ م و ي ال و اهلل ن مو ي ان ك ن م

  ه ف ي س م ر ك يل  ر الآخ م و ي ال و اهلل ن مو ي ان ك ن م و   ار ج م ر ك يل  ر الآخ م و ي ال و
                     [متفق عليه] (١)

ي المفردات والتراكيمعا

وصحيح  اللِّسان)،  حفظ  (باب  األدب  كتاب  البخاري،  صحيح   (
مسلم (كتاب اإليمان)، باب الحث على إكرام الضيف ولزوم الصمت.
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الإجمالي المعن
 وباليوم  ه  باللَّ ة، ويدلّ على أنّ المؤمن  هذا الحديث أصلٌ في اآلداب العامّ
اآلخر،  اليوم  في  له  يحصلُ  ما  ويخافُ  ويتقيه،    ه  اللَّ يخاف  والذي  اآلخر، 

ويرجو النجاة من النار، من صفاته أنه: 
ا أو يصمت.  ٢. يُكرم جاره.  ٣. يُكرم ضيفه.. ١ يقول خيرً

وتكمن أهمية هذا الحديث ومنزلته في تنظيمه عالقة المسلم بمن حوله؛ حيث 
فيُرشد   ، قِ لْ الخَ وحقوق   ، النفسِ وحقوقِ   ، اإليمانِ بعالماتِ  ه  موضوعُ يتعلق 

ن إيمانهم من خالل: سُ المسلم إلى أفعال المؤمنين الذين حَ
ا ال خير فيه. · ثاب عليه، أو الصمت عمَّ حفظ اللِّسان بقول الخير فيُ
حفظ حق الجار، وذلك بإكرامه واإلحسان إليه، وكفِّ األذ عنه. ·
ف  · سنِ ضيافته وإكرامه، بقدر االستطاعة وعدم التكلُّ  حفظ حق الضيف، بحُ

في ذلك. 

سمنها الحديث الإيمان التي اآداب واأعما
األدب األول: قول الخير أو الصمت.

. وٌ ، ولَغْ رٌّ ، وشَ : خيرٌ ، وهوَ ثالثةُ أنواعٍ والقول: هوَ الكالمُ
والذنوب،  للمعاصي  جامعة  كلمة   : والشرُّ  ، للطاعاتِ جامعةٌ  كلمةٌ  والخير: 

غو: هو الكالم الذي ال فائدة منه، وهو مكروه. واللَّ
مَ من الذنوب. لَ : السكوت عن الكالمِ لِيَسْ والصمتُ

، والسكوتُ خيرٌ من المعصيَةِ. والكالمُ بالطاعةِ خيرٌ من السكوتِ
ه تعالى. نَالُ اإلنسانُ اإليمانَ ورضوانَ اللَّ ةِ يَ بَ يِّ وبالكلمةِ الطَّ

 ، اهُ دَ عَ ا  مَّ عَ متِ  وبالصَّ  ، يرِ الخَ بِقولِ  أَمرٌ   « م س� يل  واأ ا  ر ي خ  ل ق يل  ملسو هيلع هللا ىلص:«  وقولُه 
ا  ورً مُ أْ مَ فيكون  ا،  يرً أَالَّ يكون خَ ا  وإِمَّ  ، ولِهِ بقَ ا  ورً مُ أْ مَ ون  فيَكُ ا،  يرً ونَ خَ يَكُ أَن  ا  فإِمَّ
 : متِ عنه، ولهذا جاء التوجيه النبوي للصحابي الجليل معاذ بن جبل بالصَّ
: الَ قَ وَ  ، انِهِ بِلِسَ ذَ  أَخَ فَ  ، هِ اللَّ نَبِيَّ  ا  يَ ى  بَلَ  : لْتُ قُ  « هل ك  ل   ال م    ر ب خاأ األ   ...»

بِهِ؟  مُ  لَّ نَتَكَ ا  بِمَ ونَ  ذُ اخَ ؤَ لَمُ ا  إِنَّ وَ  ، هِ اللَّ ولَ  سُ رَ يَا   : لْتُ قُ فَ ا»،   ه  يل ع  ف ك»
 ل ع ا ق  واأ   ار الن ي    م ه وه ج و  ل ع �ا الن   ك ي  ل ه و   ا ع م ا  ي   ماأ  تل ك »: الَ قَ فَ

 »[رواه البخاري]  م ه ت ن س�لاأ د ائ س� ح لاإ م ه ر اخ ن م
(ثكلتك: أي فقدتك، وهو دعاء ال يراد به حقيقته، بل يذكر للزجر أو للتعجب).

ألن سعادة المرء وشقاءه في طرف لسانه، فإن حبس لسانه في دائرة الخير؛ نال 
ه، وإن خرج به عن دائرة الخير جلب عليه الهالك. فِيَ شرَّ خيره وكُ

بعد قراء الحدي ات الآداب 
.نها الحدي سم� التي

.........................  الأول الأدب 

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

......................... الأدب الثاني

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

......................... الأدب الثال

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

ي�سهم   ي  معلم مع  ناق�ش 
 ما�س الآداب في اللتزام به
المجتمع الم�سلم و�سيو الألفة 

.والمحبة بين اأفراد
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آداب الكالم:
ال بد للمسلم أن يلزم آداب الكالم لئالَّ يقع في الحرام، وقد ذكر العلماء جملة 

من آداب الكالم، منها:
ر في عواقبه قبل النطق به.. ١ التفكُّ
٢ . ، ا بمعروفٍ ، أو أمرً التقليل منه ما أمكنه ذلك، إالَّ أن يكون جوابًا، أو نصيحةً

ه ، أو نحو ذلك من خصال الخير. قال  أونهيًا عن منكر، أو دعوة إلى اللَّ
  .   -   ,     +    *   )   (   '   &   %   $   #     "  ﴿ تعالى: 
  ;   :   9   8   7   6    5   4   3   21   0   /

>﴾  [النساء:١١٤].
غو، وهو الذي ال تُرجى من ورائه فائـدة، قال تعالى: . ٣ تجـنّب اللَّ

      .   -   ,   +    *   )   (   '   &   %   $   #   "   !  ﴿
[١-٣ [المؤمنـون   ﴾0   /

سن اإلصغاء للمتحدث وعدم مقاطعته، أو السخرية منه.. ٤ حُ
تجنُّب رفع الصوت إالَّ من حاجة.. ٥

األدب الثاني: إكرام الجار.
الجار يُطلَق على المجاور في الدار، واسم الجار عام يشمل المسلم والكافر، 

ا واألبعد. واألقرب دارً
وإكرام الجار واإلحسان إليه، يكون بعمل كل أنواع الخير له.

؛ ولهذا نفى ملسو هيلع هللا ىلص  وإذا كان اإلحسان إليه مطلوبًا، فدفعُ وكفُّ األذ عنه أمرٌ محتَّمٌ
 ل اهلل و  ن مو ي ل واهلل  ن مو ي ل اهلل ن يُسيء إلى جاره، قال ملسو هيلع هللا ىلص: «و اإليمان عمَّ
» [رواه البخاري].  ه ق ائ و   ار ج ن ماأ ي ي ل ال» : الَ هِ؟ قَ ولَ اللَّ سُ نْ يَا رَ مَ : وَ »، قِيلَ ن مو ي

 اهلل ناإ...  ملسو هيلع هللا ىلص ول اهلل  س�ر  ال ق
 . � ح ف الت و  � ح فال   ح ي  ل
[رواه مسلم]  
 المحادثا بع�ش  في  الحا�سل 
ال�سال  و�سائل  في  المكتوبة 
 الحوارية �سيء الحديثة والبرام

.ل من
 ــالح فيمــا  راأيــ عــن  ــر  عب
 ــل ق يل   ملسو هيلع هللا ىلص  اإلــى قولــ ا  ا�ســتناد

. ــ م س� يل وا اأ ــر ي خ

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

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

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

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

 دو
ال�سالم

 حف
اأ�سرار

الب�سا�سة 
 الب�سر عن والقة الوجه

عوراه

م�ساركته اأراحه 
واأراحه

ر  ي�س ما اإهداو
من العام

 ــرار اإ�
الجـــ�ر
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األدب الثالث: إكرام الضيف.
  Õ  Ô  Ó ﴿ :الضيـف يطلـق على الواحـد والجمع،كما في قوله تعالـى
Ö  ×   !  "  #  $  %  &  '    )  (  *﴾ [الحجر:٥١ - ٥٢].

ه  اللَّ أنزل  ، فقد  فيه من فضلٍ عظيمٍ وقد حثَّ اإلسالم على إكرام الضـيف لما 
في حق صحابيَّين نزل بهما ضيف وليس عندهما إالَّ طعام صغارهما، فأطعماه 

  Ñ   ÐÏ    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É  ﴿ :له وناما جائعين قوله تعالى
Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ×﴾ [الحشر:٩]

 ةسيامن اآداب ال
 .وإظهار السرور بحضوره ، سن استقبال الضيف بوجهٍ باشٍّ طلقٍ حُ

 .تقديم خير ما عنده من طعام وشراب مع التعجيل بتقديمها

 .عدم رفع المائدة حتى يأخذ الضيف كفايته، وعدم إظهار الشبع قبله

 .ر خادمٌ أو طفلٌ بحضرته، فإن ذلك يضايقه نهَ أالَّ يُ

 .اإلقبال على الضيوف بالوجه، وعدم تخصيص أحدهم بالحديث دون البقيَّة

 .الضيافة الشرعية ثالثة أيام، وما زاد فهو صدقة
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سيفمن اآداب ال
هناك آدابٌ يجب أن يلتزم بها الضيف، منها:

١)  أن يجلس في الموضع الذي يختاره له المضيف.

ع إلى عورات البيت، ويتتبَّع طرقاته بعينه. ٢)  أالَّ يتطلَّ

نَّة. ٣)  أن يدعو لصاحب البيت واألولى باألدعية التي ثبتت في السُّ

يل المقام؛ لئالَّ يشقَّ على المضيف. طِ ٤)  أالَّ يُ

اإرام  ومن   انحب ابن  قال 
ي الكالم وطالقة  ط ال�سي
 فاإن بالنف�ش والخدمة الوج
م اأ�سياف ما  من خد ل ل ي
 اأو طل من ا�ستخدمهم ز ل يع

.ا اأجر ا قر ل

 باار ا لا اأو اإيجابي ا �سلبي مثل �سلو منهما ل مجموعة من ال�سور اأمام
 ل موجز اأ�سفل علي ن الأمور ال�سلبية اأو الإيجابية فيبي الدر�ش بمو�سو

منهما

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

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

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

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

ار اأمثلة من مدر�ست بين 
فيها بع�ش خ�سال الإيمان.

الجار على الجار ما حدود ح
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ْرِس ُمَراَجَعُة الدَّ

بادر بالعمل التالي: من خالل ما تعلمتُ في هذا الدرس أُ
........................................................................................................

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

أَكتُبُ خالصة ما درستُ في هذا الحديث:

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

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

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

الأهمية

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

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

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

التوجيهات

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

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

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

الواق عالقته
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العي الإ�سية

يومن اليوم الآخر وما يه من اأحداث.3.5

بين الأ�سرا الكبر لل�ساعة. 3.5.2 ي
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العقيدة الإ�سالمية المجـا

  ال�ساعة الك اأ�سرا

�ا الدري ه علماأ�ا الدري ه علماأ
 •.مفهوم أشراط الساعة الكبر
أشراط الساعة الكبر، ومنها:• 

- خروج المسيح الدجال.
. نزول عيسى -

- خروج يأجوج ومأجوج.
أسباب الوقاية من فتن آخر الزمان.• 

اأ�سجل اأهداياأ�سجل اأهداي

نُ هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أدوِّ
 ..........................................................................

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

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

قال تعالى: ﴿!  "  #   $  %  &  '  )  (  *  +   
  ;  :  9        8  7  6  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,
G﴾  [األنعام: ١٥٨]    F        E   D   CB     A   @  ?   >   =   <
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 -لة التاليةالأ�س معلم م �اق رلعالمات ال�ساعة ال�س درا�ست من خال



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

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

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

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

 ال�ساعة الكبر مفهوم اأ�سرا
رب قيام الساعة وتكون غير مألوفة، ومنها:  هي العالمات الكبر التي تظهر قُ
خروج الدجال، ونزول عيسى ، وخروج يأجوج ومأجوج، وغير ذلك من 

.العالمات الكبر

    ال�ساعة الكبر اأ�سرا

.الدجا تنة الم�سي ..ةخروج الدا .

. ن مريم عي�س و ..ماني اآخر ال ي يكونالدخان ال .

ف المرب.. خروج ياأجوج وماأجوج. خ�س .

ف الم�سرق. خ�س ..يرة العربج ف خ�س .

. النار التي ح�سر النا� ..لو ال�سم� من مرها.

التوبة سرو� عر هل
باأحد   بير الي   ال�سر ما 

 ال�ساعة الكبر عالما
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 الدجا خروج الم�سي
ا يعرفه كل أحد، جاء في حديث  فً جال ووصفه وصْ ر النبي ملسو هيلع هللا ىلص من الدَّ لقد حذّ
ه تعالى  ه ملسو هيلع هللا ىلص في الناس فأثنى على اللَّ ه بن عمر  قال: قام رسول اللَّ عبد اللَّ
 ر اأ  د ق و  لاإ  ي ب  ن م ا  م و   و م ك ر أ ل «اإي  فقال:  الدجال  ذكر  ثم  أهله،  هو  بما 
 � يل  اهلل  نواإ   ر و عاأ  هاإ   ه م و قل   ي ب  هل ق ي  مل  ل و ق  يه   م كل  و قاأ س� ي  ن كل و   ه م و ق

» [رواه الشيخان]. ر و عاأ 
ا؛ ألن إحد عينيه ممسوحة، أو ألنه يمسح األرض في أربعين  ويسمى مسيحً
ه  فرَ ال؛ ألنه يغطي الحق بالباطل، أو ألنه يغطي على الناس كُ ا، وسمي الدجَّ يومً

بكذبه وتمويهه وتلبيسه عليهم.

الدجا ي الم�سي عقيدة اأهل ال�سنة والجماعة
ه تعالى آدم  إلى قيام الساعة.. ١ رّ بالبشرية منذ خلق اللَّ الدجال أعظم فتنة تمُ
ر منه؛ . ٢ ته من الدجال، وآخرهم نبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص فقد حذّ ر أمّ  ما من نبي إال حذّ

.ا طرق السالمة منه تارة أخر نًا خطره تارة، وذاكرً مبيِّ
خروج الدجال يستلزم نزول عيسى عليه الصالة والسالم.. ٣
جعد . ٤ ومعوجتان)،  متباعدتان  (رجاله  أفحج  قصير،  ل  رجُ أنه  صفاته:   من 

اليمنى، كأنها عنبة طافية، مكتوب بين عينيه (ك ف ر)  العين  الرأس، أعور 
أو(كافر).

، ويوم كأسبوع، وبقية . ٥ ا، يوم كسنةٍ، ويوم كشهرٍ  يمكث في األرض أربعين يومً
أيامه كسائر أيامنا.

ه تعالى على يديه فِتنًا عظيمة، منها:. ٦ ر اللَّ يُظهِ
ئل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عن إسراع الدجال في األرض  أ. سرعة طوافه في األرض، سُ

» [رواه مسلم]. ي الر ه  ر  د ت ا�س ث ي ال فقال «ك
ب. يطوف األرض كلها إال مكة والمدينة.

ه نار،  تُ ا من نار، فجنَّ ا من ماء، ونهرً ج. أن معه جنّة ونار، أو معه ما يشبه نهرً
وناره جنّة.

ه بها عباده أنه يأمر السماء فتمطر، واألرض فتنبت،  د. ومن فتنته التي يمتحن اللَّ
ويدعو البهائم فتتبعه، ويأمر الخرائب أن تُخرج كنوزها المدفونة فتستجيب.

٧ .. ه عيسى بن مريم يكون هالك الدجال على يدي نبي اللَّ

 قال   الخدري  �سعيد  اأبي  عن 
 ال ج الد  ر خي قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
 ين ن مو م ال  ن م  ل جر  لب ق   ج وتي ف
  ال ج الد  ح ال س� م   ح ال س� م ال  ا قلت ف
 د م عاأ  ول قي ف  د م ع نياأ  ل ونول قي ف
 ونول قي ف  ال ق .  ر ي خ ا ال  ى هلاإ
ا  م   ول قي ف  انب ر ب  ن مو  ا  م واأ   ل
 ول قي ف . ولت قا  ونول قي ف . اء ف ا خنب ر ب
 م ك بر م ا هن د ق ش�يلاأ  ش� عب ل م ه س� عب
  ب ون قل طني ف . ون ا د د حوا األت ق ناأ
  ال ق ن م و م ال اآ ا راإ ف  ال ج ى الدلاإ
 ر  ي ال ال ج ا الد  ه  ا�شا الن ه يا اأي
ي�سبح  ف ال ج الد ر ماأي ف  ال اهلل. ق ول س�ر
 و  خ  ول قي ف  و دل جي ل ون مدي
با.  ر س� ن طب و  ر ه  ع و�سي ف و ج س�اأ ف
  ال ق يب ن مو  ا م اأو  ول قي ف  ال ق
  ال ق . اب  ك ال يح س� م ال ناأ  ول قي ف
  ق ر ف م ن م ار س�ن م ال ب ر س�ني ف  ب ر موي ف
ي  س� مي م ث قال . يل ج ر نيب  ر في ي ح
  ل ول قي م ث نيت ع ط الق نيب ال ج الد
  ول قي م ث  ال ا. ق م ائ ي ق وت س�ي ف  م ق
 ي ف  دد ا ا م  ول قي ف يب ن مو اأ
ا  ه ياأ  يا  ول قي م ث لا ق .ة ير س�ب لاإ
 ن م د حاأ ي ب د عب ل ع في ل ناإ  ا�شالن
  حب ي ل ال ج الد   خاأي ف  ال ق . ا�شالن
   و ق ر اإلى    تب قر  نيب ا  م  ل ع جي ف
 . يال ب س�   يلاإ  يع طت س�ي  ال ف  ا ا�س حن
   قي ف  يل ج ر و  ي دي ب  خاأي ف  ال ق
  ارى النلاإ  ف  ا ق مناأ ا�شالن  س� حي ف  ب
 ول س�ر ال ق ف . ةن جي ال ف ي ق لا اأ مناإ و
 ةاد ه س� ا�شالن م  عاأ ا   ه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

. ين مال ع ال بر دن ع
 ال�ساعة تاب الفتن واأ�سرا م�سلم في روا
بـاب فـي �سفـة الدجـال وحريـم المدينـة 
 رقم الحدي من واإحيائالمو وقتل علي
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  عي�س و
ه  اللَّ جاء في صحيح مسلم أنه بعد خروج الدجال وإفساده في األرض، يبعث 
عيسى  فينزل إلى األرض، ويكون نزوله عند المنارة البيضاء شرقي دمشق 
ر،  طَ ا كفيّه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قَ الشام، وعليه مهرودتان (١) واضعً
مات،  إال  هِ  سِ نَفَ ريح  يجد  لكافر  يحل  وال  اللؤلؤ،  جمان  منه  ر  تحدّ رفعه  وإذا 
. ويكون نزوله على الطائفة المنصورة التي تقاتل  هُ فُ رْ هُ ينتهي حيث ينتهي طَ سُ ونَفَ
يصلي  الصالة  إقامة  وقت  فينزل  الدجال.  لقتال  مجتمعة  وتكون  الحق،  على 

خلف أمير تلك الطائفة. 

الم�سيح الدجال الدرو�ش الم�ستفادة من ق�سة خرو
ا. بير ان ال�سبر على البالء ولو 

 وال�سكينة في اخا القرار. التري 
 القدرة على التمييز بين الح والباطل وعدم الغترار ببهرجة الباطل.

س (نوع من األعشاب الذي يُخلط بالزيت ثم زعفران). رْ ا ثوبين مصبوغين بوَ (١)  أي البسً
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ومن األدلة على نزول عيسى  واألعمال التي يقوم بها: 

  د ي  ي س� ف ي ال ه ملسو هيلع هللا ىلص: «و ما رواه الشيخان عن أبي هريرة  قال: قال رسول اللَّ
  ير  ن خال  ل ت ق ي و  يل ال�س  ر س� ك ي    ل د ع ا  م ك ح  م ي ر م  ن ا  م يك     ن ي  ناأ  ن ك و�س يل
 ة د اح وال  ة د ج ال�س  ون ك   ت ح   د حاأ  هل ب ق ي  ل  ت ح  ا مال  ي ف ي و الجية    س ي و

  q  p﴿ :واقرؤوا إن شئتم : أبو هريرة  يقول  ثم  ا»  ه ي  ا  ا وم ي الد  ن م ا  ر ي خ
z  yx  w   v  u   t  s  r   }  |  {  ~﴾ [ النساء: ١٥٩] 

[رواه الشيخان].

خروج ياأجوج وماأجوج
أصل يأجوج ومأجوج من البشر من ذرية آدم وحواء عليهما السالم.

  S﴿ :وقد دلَّت األدلة من القرآن على خروجهم في آخر الزمان، قال تعالى
   _   ^    ]   \   [   Z     Y   X   W   V    U     T
  m  l  k  j  i  h  g        f     e   d  c   b  a  `

q  p   o   n﴾ [األنبياء: ٩٦ - ٩٧]. 
نة على ذلك فقد جاء عند مسلم من حديث النواس بن سمعان وفيه: كما دلَّت السّ

 ز ر ح   م هال ت ق  د حأ ل ان د ي ي لا ل اد ب ع  ج ر خ اأ د ي قاأ  ي�س ع لاهلل اإ  ح واأ اإ»
 ر م ي    ونل س� ن ي  ب د ح ل ك ن م  م ه و  وج جاأ م و  وج جاأ ي ث اهلل  ع ب ي و  . ر و ال لاإ ي  اد ب ع
   ه  ان ك د قل  ونول ق ي  م ه ر خاآ ر م ي و ا يه  ا م ون  ر س� ي  ة ي ر ب  ة ر ي ح  ل ع م هل ائ واأ
  س و م ر أ ي ال  ون د ج ي ال  ر أ ال لاإ ه ا ح سواأ  ي�س اهلل ع ي ب ر س ح ي و  ا م ة ر م
ل اهلل  س� ر ي  اهلل لاإ ه ا ح ساأ و  ي�س اهلل ع ي ب   ر ي   م ه ن ت و م ه م ه ز أ ال م لاإ ر ب س�

ا اهلل» [ رواه مسلم].  س� ث ي ح م ه ح ر ت  م هل م حت    خ بال اق ن عاأ ا ك ر ي 

مانتن اآخر ال من اأ�سباب الوقاية من
لقد أرشد النبي ملسو هيلع هللا ىلص المسلمين إلى ما يعصمهم من هذه الفتن. 

» [ رواه مسلم] . ن   ا م ا و ه ن م ر ه  ا م ن ت فال ن اهلل م  وا  و ع » :ومن ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص

وقد وردت عدة أحاديث خاصة بسبل الوقاية من فتنة الدجال، ومنها: 

ذ من فتنة الدجال وخاصة في الصالة: ١. التعوُّ
ه ملسو هيلع هللا ىلص كان يدعو في الصالة: رو الشيخان عن عائشة زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اللَّ
« ا ج الد ي س� مال ة ن ت  ن م   و عاأ و  ر ب قال اب  ع ن م   و عي اأاإ م هالل»

[رواه البخاري ومسلم] .

 وا�ستخر ارجع اإلى �سورة الن�ساء
  اأن عي�سى ثب التي الآيا
لم يقتل ولم ي�سل ما عم بنو 

.اإلي رفع  واأن اهلل اإ�سرائيل

م عي�سى  بال�سريعة  يحك
 باويكون من اأ المحمدية
 ل ب�سر ل ينز محمد ملسو هيلع هللا ىلص فاإن
جديد لأن دين الإ�سالم خام 
الأديان وبا اإلى قيام ال�ساعة 
 فيكون عي�سى علي ن�سل ي
 ا من حكام ه مال�سالم حا
ا لأمر الإ�سالم  ومجدد الأمة
ملسو هيلع هللا ىلص.  محمد  بعد  نبي  ل   اإ
  عي�سى  بقاء  مدة  واأما 
فقد   نزول بعد  الأر�ش  في 
 اأن  الروايا بع�ش  في  جاء 
يمك �سبع �سنين وفي بع�سها 

اأربعين �سنة. 
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 قارن بين عالما ال�ساعة  ·
ال�سر وعالما ال�ساعة 

.الكبر

فظ آيات من سورة الكهف: ٢. حِ
ال. وفي بعض الروايات  فقد أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقراءة فواتح سورة الكهف على الدجّ
من  مسلم  عند  جاء  آخرها،  أو  أولها  من  آيات  عشر  بقراءة  وذلك  خواتيمها، 
 اأ ر ق يل  م ك ن م ه ك ر داأ ن م » :حديث النواس بن سمعان الطويل، وفيه قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص

» [رواه مسلم]. ف ه كال ة ور س�  ا و  ه يل ع

ابح عن عالما ال�ساعة الكبر الأخر ومنها طلو ال�سم�ش من مربها 
 خرو الدابة  الدخان الي يكون اآخر الزمان  الخ�سوفا الثال  النار 

ا في واحدة منها. ملخ�س توا ر النا�ش ح�س التي

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

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

..........................................................................................................................................................
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ْرِس ُمَراَجَعُة الدَّ

بادر بالعمل التالي: من خالل ما تعلمتُ في هذا الدرس أُ
........................................................................................................

صُ الدرس في الشكل التالي: بعد دراستي ألشراط الساعة الكبر، ألخِّ

مفهومها ................................................................................................................................

ال�ساعة الكبر اأ�سرا

هي ال�ساعة الكبر واأ�سرا

....................  و

  ....................  ....................  ....................خ�سف المرب

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

خروج  ....................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

من عقيدة اأهل ال�سنة يهمن سفاه

الدجا خروج الم�سي

خروج الداة  ....................

اأ�سباب الوقاية من

 تن اآخر المان

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

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

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

.................................................................................................................
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لسواأ الإ�س ال

4.5
 املقاسد ال�سرعية للح والعمرة واأحكامهما وكيفية  يتعر

اأدائهما ريقة سحيحة.

كمهما. والعمرة وف�سلهما وح مفهومي الح  4.5.1 يتعر

 اأران الح والعمرة وواجباهما ومحوراهما. 4.5.2 يتعر
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الفقه الإ�سالمي واأسوله المجـا

احل والعمرة   

�ا الدري ه علماأ�ا الدري ه علماأ
تعريف الحج والعمرة.• 
كم الحج والعمرة وأدلتهما.•  حُ
الحكمة من مشروعية الحج والعمرة.• 
فوائد الحج والعمرة.• 
شروط الحج والعمرة.• 
المواقيت المكانية للحج والعمرة.• 

اأ�سجل اأهداياأ�سجل اأهداي

نُ هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أُدوِّ
 ..........................................................................

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

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

 « ª © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ قال تعالى: ﴿| { ~ ے

¬ ® ﴾ [آل عمران: ٩٧] 
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العبادات

الح والعمرة

التعريف والحكمة

�سرو الوجوب

المواقي المكاية

الكاةالهارة

الجنايات القسا والخ�سوماتالأحوا ال�سخ�سية المعامالت

الأركان والواجبات

اأق�سام الفقه

ال�سالة

 :تأمل خريطة علم الفقه وأكمل ما يأتي

�الق�سمالكتابالبابعنوان الدر

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

 ال�سور التالية د عالم
 ي حيا سة الحري هل اأدي
 يكون موعد الح مت
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والعمرة عريف الح
ا.  الح لة القصد مطلقً

د مكة المكرمة؛ ألداء أفعال مخصوصة. ا قصْ و�سرع
والعمرة لة الزيارة. 

ه للنسك، وهو الطواف والسعي. ا زيارة بيت اللَّ و�سرع

والعمرة واأدلتهما كم الح ح
الحـج من أركان اإلسـالم وفروضه، وهو واجب مع العمرة على المستطيع مرة 

واحدة في العمر؛ بدليل الكتاب والسنة. 

 «  ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  ﴿ تعالى:  قال 
¬ ® ﴾ [آل عمران: ٩٧].

وقال تعالى: ﴿¢ £ ¤ ¥﴾ [البقرة: ١٩٦].

 د ق  �ا ا الن ه يهِ ملسو هيلع هللا ىلص فقال: «اأ ةَ  قال خطبنا رسول اللَّ يْرَ رَ نْ أَبي هُ وفي الحديث عَ
تَّى  تَ حَ كَ سَ ه؟ فَ ولَ اللَّ سُ امٍ يَا رَ لَّ عَ : أَكُ لٌ جُ الَ رَ قَ وا». فَ ج ح   حال م ك يل اهلل ع  ر 
» [رواه مسلم]. م ت ع  ت ا ا�س مل و  ب ج ول م ع ل ق وه ملسو هيلع هللا ىلص: «ل ولُ اللَّ سُ الَ رَ قَ ا، فَ ثً ا ثَالَ الَهَ قَ

فاآلية األولى دليل على فرضية الحج، واآلية الثانية دليل على وجوب العمرة، 
ا على فرضيته مرة واحدة  والحديث صريح على فرضية الحج، وهو دليل أيضً

في العمر. 

والعمرة الحكمة من م�سروعية الح
آثار  من  النفس  وتطهير  بالعبادة،  ه  اللَّ بيت  إعمار  والعمرة  الحج  من  الحكمة 

الذنوب والمعاصي. 
وتمتاز العمرة عن الحج بإمكانها في كل أيام السنة فهي أيسر من الحج الذي 
نوع  العمرة ويزيد عليها من حيث  أعمال  بأيام معلومات، ويشتمل على  يتقيد 

العمل ومكانته. 
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والعمرة ال�سخ�سية وائد الح
تحقيق التوبة الصادقة.. ١
تكفير الذنوب. . ٢
تربية النفس على الزهد في الدنيا.. ٣

والعمرة الجماعية وائد الح
ترسيخ األخوة اإليمانية، ووحدة األمة اإلسالمية.. ١
نشر الدعوة اإلسالمية، ودعم نشاط الدعاة في أنحاء العالم.. ٢
تبادل المنافع االقتصادية، ومناقشة شؤون المسلمين العامة، وحل المشكالت . ٣

السياسية.

 بال�ستطاعة المق�سود  ما 
ا  عد الم�سلم م�ستطيعومتى ي

للح

والعمرة الح سرو�

الإ�سالمالإ�سالمالإ�سالم

البلوالبلوالبلو

العقلالعقلالعقل

حرم الن�سبة للمراأة الن�سبة للمراأةالم حرم الن�سبة للمراأةالم حرم الم

ال�ستاعةال�ستاعةال�ستاعةالحريةالحريةالحرية

اه  ويجب الحج على المسلم متى توفرت االستطاعة، ويأثم على تأخيره، وإذا أدَّ
مع التأخير برئت ذمته.

ا�ستخر الآية  اإلى �سورة الح واقراأ الآيا التي تحد عن الح ثم  ارجع 
التي �سير اإلى فوائد الح الجماعية.
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والعمرة ية للحالمكا المواقي





































عريف المواقي

يريد  وهو  بها  مرَّ  ن  مَ على  يجب  التي  المواضع  وهي  ميقات،  جمع  المواقيت 
الحج أو العمرة أن يُحرم منها، وهي واقعة على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة.

هي والمواقي

ميقات اأهل 
المدينة ومن 

عليها مر

 و الحليفة
�سم الآن  وي

اآار علي.

ميقات اأهل 
ال�سام وم�سر 

ربوالم

رب  الجحفة ق
.را

ميقات اأهل 
اليمن

 سم� وي يلملم
الآن ال�سعدية.

ميقات اأهل 
جد واأهل 

ائفال

 ن المناز قر
 الآن سم� وي
ال�سيل الكبير.

ميقات اأهل 
العراق و�سائر 
اأهل الم�سرق

 ات عرق
�سم الآن  وي

السريبة.

اأحكام المواقي

رم منها من أراد الحج أو العمرة، إن كان الميقات بينه وبين مكة.-  يُحْ
رم من بيته.-  من كان دون الميقات: يُحْ
رمون من الحل، أي -  فيُحْ العمرة لها  أما  بيوتهم،  رم أهل مكة للحج من  يُحْ

خارج حدود الحرم، كالتنعيم.

رم من ياأي اإلى مكة  حي ي
بالطائرة فالطائرة نزل في 
 في المواقي هب ول جدة

ورةالم

مها بع�سهم فقالوقد ن
عـــر العـــرا يلملـــم اليمـــن

* * *
وبي الحليفة يحرم المدني

* * *
ال�ســـام جحفـــة اإن مـــرر بهـــا

* * *
ن فا�ســـتبن ولأهـــل نجـــد قــــر
ال�سنة فق
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ْرِس ُمَراَجَعُة الدَّ

بادر بالعمل التالي: من خالل ما تعلمتُ في هذا الدرس أُ
........................................................................................................

ص الدرس في الشكل التالي: بعد دراستي للحج والعمرة، أُلخِّ

الح والعمرة

..............................  حكمها

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

........................................................................... عريف الح

........................................................................ عريف العمرة

�سرو الح والعمرة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وائد الح والعمرة

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

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

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

الجماعية

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

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

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

ال�سخ�سية

وائد الح والعمرة

............ ميقات اأهل

................ وي�سم
............ ميقات اأهل
................ وي�سم

............ ميقات اأهل

................ وي�سم
............ ميقات اأهل
................ وي�سم

............ ميقات اأهل

................ وي�سم
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الفقه الإ�سالمي واأسوله المجـا

اأركان احل والعمرة وواجباهما   

�ا الدري ه علماأ�ا الدري ه علماأ
أركان الحج.• 
واجبات الحج. • 
سنن الحج.• 
أركان العمرة.• 
واجبات العمرة.• 

اأ�سجل اأهداياأ�سجل اأهداي

نُ هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أُدوِّ
 ..........................................................................

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

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

اأركان احل والعمرة وواجباهما

» [رواه مسلم] م ك ك ا�س ن ي م ن وا ع  ه ملسو هيلع هللا ىلص: «خ قال رسول اللَّ

اماما مهمه هه ابابا بجبج اواوا وووو ةرةرة رمرم معمع علعل اواوا حلحل ا اكاكان كركر اأ

134 الفقه الإ�سالمي واأسوله



العبادات

الح والعمرة

�سرو الوجوب

المواقي المكاية

الكاةالهارة

الجنايات القسا والخ�سوماتالأحوا ال�سخ�سية المعامالت

الأركان والواجبات

اأق�سام الفقه

ال�سالة

التعريف والحكمة

 :تأمل خريطة علم الفقه وأكمل ما يأتي

�الق�سمالكتابالبابعنوان الدر

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

ي الم�سلمون منا�س الح والعمرة ي اأماكن مخ�سوسة. ديو
 .الأماكن ه ه من اأ�سماعر كر ماا

امامااأركان احل والعمرة وواجباهما مهمه هه ابابا بجبج اواوا وووو ةرةرة رمرم معمع علعل اواوا حلحل ا اكاكان كركر اأ
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اأركان الح  اأول
. الوقو عرة. الوقو عرة. الوقو عرة  .وا الإاسة. وا الإاسة. وا الإاسة. الإحرام. الإحرام. الإحرام

... ال�سعي ين ال�سفا والمروة ال�سعي ين ال�سفا والمروة ال�سعي ين ال�سفا والمروة

ه.  ا بطل حجُّ إذا ترك الحاج ركنًا من أركان الحج ناسيًا أو متعمدً

الإحرام الركن الأو
معن الإحرام هو نية الدخول في النسك من حج أو عمرة، فإذا نويت الدخول 

فيه فقد أحرمت، حتى ولو لم تتلفظ بشيء.
ها الحاج رم ح التي ي الن�س وااأ

أنواع النسك ثالثة (متتع - قِران - إفراد) كام هو موضح يف اجلدول: 

النوسيالتو

ي.الإفراد هو القيام بأعامل احلج فقط دون العمرة، وليس عليه هدْ

هو القيام بأعامل احلج والعمرة بإحرام واحد، وجيب عليه اهلدي.القران

التمتع

باإلحرام  فيعتمر  منفصلني؛  بإحرامني  والعمرة  احلج  بأعامل  القيام  هو 
يوم  للحج  ثانية  مرة  ْرم  حيُ ثم  العمرة،  من  يتحلل  ثم  امليقات،  من  األول 

الرتوية من مكان إقامته.
ا؛ ألنه متتّع باخلروج من حالة اإلحرام بعد العمرة، وجيب عليه  ي متتُّعً وسمّ

ي. اهلدْ
والتمتع أفضل النسك لغري املقيم بمكة.

ل بد من التفري بين الإحرام 
وثياب الإحرام فالإحرام هو 
نية الدخول في الن�س اأما 
من لب�ش ثياب الإحرام فال 
ا حتى ينوي. حرم سمى م�ي

عمل  مثل  القارن  عمل 
 اإل اأن القارن يج المفرد
ل  والمفرد   الهدي  علي

.هدي علي

قارن بين أنواع النسك من خالل الجدول التالي.
رانالتمتالإرادوجه المقارة الق

الإحرام
الهدي

الأعمال
العبادة الموداة
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محظورات الإحرام

.يالت ..يالت ..يالت .

ـ ال�سعر. ال�سعر.. اأخ ـ ال�سعر.. اأخ ـ اأخ .

 .قليم الأار.. قليم الأار.. قليم الأار.

ه ولب� المخي له. ل راأ�س ية الرج ..له المخي �ولب ه ل راأ�س ية الرج ..له المخي �ولب ه ل راأ�س ية الرج .

. البرق والقفازان وية الوجه الن�سبة للمراأة.. البرق والقفازان وية الوجه الن�سبة للمراأة.. البرق والقفازان وية الوجه الن�سبة للمراأة.

ي. ر ي.. قتل ال�سيد الب ر ي.. قتل ال�سيد الب ر قتل ال�سيد الب .

رم العقد ير سحي ول كفارة يه. ح د وهو م اإن عق د النكا يه.. عق ول كفارة سحي ير العقد رم ح د وهو م اإن عق د النكا يه.. عق ول كفارة سحي ير العقد رم ح د وهو م اإن عق د النكا عق .

كاب اأحد المحظورات الخم�سة الأولكفارة ار
ا منها وجبت عليه فدية، وهي: ن فعل واحدً مَ

صيام ثالثة أيام.- 

 -. رّ ان من بُ دَّ أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مُ

أو ذبح شاة.- 

 ﴾ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧﴿ :لقوله تعالى

[البقرة: ١٩٦] وهي على التخيير.

م هي: اإلبل والبقر والغنم.  م، والنَّعَ تَلَ من النَّعَ ثْلُ ما قَ : مِ وكفارة قتل الصيد البريّ
ا ما يجزئ في  م بدراهم، ويشتري بقيمته طعامً وِّ قُ  ، ثْلٌ مِ وإن لم يوجد للحيوان 

الفطرة (١).

هذه  غير  من  البلد  قوت  يجزئ  كما  والزبيب،  والتمر  والشعير  البر  هو  الفطرة  في  يجزئ  (١)  الذي 
األصناف على الصحيح.

هذه  غير  من  البلد  قوت  يجزئ  كما  والزبيب،  والتمر  والشعير  البر  هو  الفطرة  في  يجزئ  )  الذي 
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مباحات الإحرام

االغتسال بقصد الطهارة أو النظافة.. ١
قلع الضرس وتجبير الكسر. . ٢
حكّ الرأس أو الجسم، ولكن برفق حتى ال يسقط شيء من شعره؛ فإذا سقط . ٣

شيء فعليه صدقة. 
والحزام، . ٤ اليد،  وساعة  األذن،  وسماعة  والنظارة،  والخاتم،  النعلين،  لبس 

والمحفظة التي يحفظ بها المال واألوراق. 
تغيير ثياب اإلحرام وتنظيفها.. ٥

ةعر الوقو ياالركن ال
جاج يوم التاسع من ذي الحجة بعرفة  هو ركن الحج األعظم، حيث يجتمع الحُ

» [رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه النووي واأللباني]. ة  ر ع  حلقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «ال

 النار من وق «فيعت اهلل من   المعار  لطائ تاب في ابن رج قال 
بعرفة ومن لم يق بها من اأهل الأم�سار من الم�سلمين فلل �سار اليوم 
المو�سم  �سهد  ن  م اأم�سارهم  في جميع  الم�سلمين  لجميع  ا  عيد  يلي الي 
واإنما  عرفة.  يوم  والمفرة   العت في  ل�ستراهم   ي�سهد لم  ن  وم  منهم
ا على  خفيفرحمة من اهلل و ل عام لهم في الح الم�سلمون لم ي�ستر
عباد فاإن جعل الح فري�سة العمر ل فري�سة ل عام واإنما هو في ل 
عام فر�ش فاية بخال ال�سيام فاإن فري�سة ل عام على ل م�سلم فاإا 
ل يوم عرفة واأعت اهلل عباد المومنين من النار ا�ستر الم�سلمون لهم  م 
اإراقة دماء  اإلي بالن�س وهو  التقرب   للجميع  ر و�س ل العيد عق في 
عون في التحلل من اإحرامهم  ر في�س فاأهل المو�سم يرمون الجمرة القرابين
 الهدايا قرابينهم من  ويقربون   ورهمن ويوفون  فثهم  ويق�سون   بالح
 كبيرر اهلل و  واأهل الأم�سار يجتمعون على العتي ثم يطوفون بالبي

.«وال�سالة ل
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سةاالإ وا الثالركن ال
وهو الدوران حول البيت سبعة أشواط.

شروطـه:

النية عند الشروع فيه.. ١
الطهارة.. ٢
ستر العورة.. ٣
دَ من البيت.. ٤ أن يكون الطواف بالبيت داخل المسجد، ولو بَعُ
أن يكون البيت على يسار الطائف.. ٥
أن يكون الطواف سبعة أشواط، وأن يبدأ بالحجر األسود ويختم به.. ٦
المواالة بين األشواط. . ٧

ين ال�سفا والمروة ال�سعي الركن الرا
 V U﴿ :وهو المشي بين الصفا والمروة ذهابًا وإيابًا سبعة أشواط، لقوله تعالى

Z Y X W ﴾ [البقرة: ١٥٨].
ال�سعي سرو�

١ ..« ات ي الن  ا م عا الأ مالنية؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «اإ
م الطواف على السعي.. ٢ الترتيب بينه وبين الطواف، بأن يقدّ
المواالة بين أشواطه.. ٣
إكمال العدد سبعة أشواط.. ٤
لى . ٥ وْ نة، غير أن األَ وقوعه بعد طواف صحيح، سواء كان الطواف واجبًا أو سُ

أن يكون بعد طواف واجب كطواف القدوم، أو ركن كطواف اإلفاضة.

مختلفـة   اأنـوا الدر�ـش  فـي  ورد 
  الفـر ـا  ن مبي هـا د عد للطـوا

بينهـا. 
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واجبات الح
ب  الواجب في فريضة الحج بالذات هو ما لو تركه الحاج ال يَبطل حجه، ولكن تجِ
: ( من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق  عليه الفدية لقول ابن عباس 

ا) [رواه مالك في الموطأ] وهذه الواجبات هي: دمً

اإلحرام من الميقات.. ١
ا.. ٢ الوقوف بعرفة إلى ما بعد الغروب لمن وقف نهارً
المبيت بمزدلفة ليلة النحر.. ٣
المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.. ٤
ه ملسو هيلع هللا ىلص.. ٥ رمي الجمار على الترتيب الذي فعله رسول اللَّ
الحلق أو التقصير.. ٦
أو . ٧ بأداء مناسك الحج؛ رجالً كان  الوداع: واجب على كل من قام  طواف 

امرأة، سو الحائض والنفساء، فيسقط عنهم هذا الطواف، وال شيء عليهم. 

سنن الح�
األولى، . ١ الثالثة  األشواط  في   - المشي  إسراع  مع  طا  الخُ مقاربة  الرمل- 

الرداء  وإلقاء  األيمن  الكتف  القدوم - وهو كشف  في طواف  واالضطباع 
على الكتف األيسر - وهذا كله للرجال فقط دون النساء.

تقبيل الحجر األسود.. ٢
التكبير عنده. . ٣
استالم الركن اليماني.. ٤
صالة ركعتين بعد الطواف.. ٥
الصعود على الصفا والمروة.. ٦
البقاء في منى يوم التروية وليلة عرفة.. ٧

رمي  الحج  واجبات  مِن 
الجمار. فما عددها؟

وكم مرة ينبغي على الحاج 
رميها؟
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التكبير عند رمي الجمرات.. ٨
الدعاء مع رفع اليدين، بعد الرمي للجمرة األولى والثانية.. ٩

اأركان العمرة
. الإحرام. الإحرام. الإحرام

واال .واال .واال .

. ال�سعي ين ال�سفا والمروة. ال�سعي ين ال�سفا والمروة. ال�سعي ين ال�سفا والمروة

هاواجبا
ره ملسو هيلع هللا ىلص عائشة  أن تعتمر من التنعيم.. ١ ؛ ألمْ لِّ اإلحرام بها من الحِ
» [رواه مسلم]. . ٢ ل ح يل و ر س� ق ي ل ق أو التقصير؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «و الحلْ

فمن ترك ركنًا لم تتم عمرته إال به، ومن ترك واجبًا جبره بدم.

كيفية التحلّل من العمرة:
ـل مـن العمـرة يكـون بحلـق الـرأس، أو التقصيـر، والمرأة يجـب بحقها  التحلّ

فقط. التقصيـر 
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ْرِس ُمَراَجَعُة الدَّ

بادر بالعمل التالي: من خالل ما تعلمتُ في هذا الدرس أُ
........................................................................................................

صُ الدرس في الشكل التالي: بعد دراستي ألركان الحج والعمرة وواجباتهما، أُلخِّ

اأركان الح والعمرة وواجباهما

سنن الح�
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واجبات الح اأركان الح

الركن الرا الركن الالث الركن الاي الركن الأو
..................

ال�سرو ال�سرو الن�س وااأ

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

المحظورات

الح  اأول

واجبات العمرة اأركان العمرة

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

ا العمرة يا
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الس وال الإ�سية

5.3
 �والدرو عليهم  اهلل  رسوان  ال�سحاة   ع   يتعر

امل�ستفادة من حياهم.

  الوليد  بن  خالد  الجليل  ال�سحابي  �سخ�سية  معالم  اأهم    يتعر   5.3.2

.رمز القوة وال�سجاعة
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ال�سرية والبحوث الإ�سالمية المجـا

(ما في جسدي موضع إال وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم. ثم ها 
أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير، فال نامت أعين الجبناء).

  خالد بن الوليد  [تاريخ دمشق: ١٤٧٣٠].

  

�ا الدري ه علماأ�ا الدري ه علماأ
به ومكانته وموقعه بين فرسان قريش.•   نَسَ
 •. موقف النبي ملسو هيلع هللا ىلص من إسالمه
ا.•  ا عسكريًّ تعيين خالد  قائدً
جهاد خالد  بعد وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.• 
وفاته.• 

اأ�سجل اأهداياأ�سجل اأهداي

نُ هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أُدوِّ
 ..........................................................................

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

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

 ن الوليد خالد
رم القوة وال�سجاعة
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�ر�سان قري ين ته وموقعهبه ومكا س�
السابع  الجدّ  كعب،  بن  ة  مرّ إلى  نسبه  ينتهي  المغيرة  بن  الوليد  بن  خالد  هو 

للنبي ملسو هيلع هللا ىلص. 
 في مكة وسط أسرة ثرية لها منزلة عالية، وسلطان كبير؛ فقد كان أبوه  ولِد 
لذا عاش  والكرم،  بالجود  رف  عُ وكبرائها،  مكة  المغيرة من سادات  بن  الوليد 
خالد عيشة الترف، لم يحترف في شبابه غير ركوب الخيل، والصيد، وأعمال 
الفروسية، والدفاع عن قبيلته، وكان يغلب فرسان القبائل األخر في السباق، 
في  قريش  فرسان  لقيادة  له  أهّ الذي  األمر  بالسيف،  والمبارزة  والمصارعة، 

الحروب.

- .سيف اهلل الم�سلو� به النبي ملسو هيلع هللا ىلص لق
- .ي معركة ق مه لم ي
رع الأعدا ويحم معنوياهم. - سيته ي
- .�له عن قيادة الجييع  ابن الخ اإل اأن عمر هت�سارام من �سجاعته واالر عل

 اإليه الآن عن قرب. تعر  ن الوليد لكم هو خالد

ارجع اإلى ال�سيرة وبين اأحد المواق التي قال فيها خالد  مع فار قري�ش 
�سد الم�سلمين.

ال�سرية والبحوث الإ�سالمية145

 ن الوليد خالد



 موقف النبي ملسو هيلع هللا ىلص من اإ�سالمه
أصحابه،  مع  الحديبية  في  والرسول  خيل  في  خرجت   : قائالً   خالد   رو
ير عليهم  ا، فهممنا أن نغِ فقمت بإزائه وتعرضت له، فصلى بأصحابه الظهر إمامً

فلم نقدر، فوقع في نفسي أن الرجل ممنوع (محفوظ).

قد  الوليد  بن  الوليد  للعمرة، وكان أخي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص مكة  الثاني دخل  العام  وفي 
أسلم، فطلبني فلم يجدني، فكتب لي كتابًا جاء فيه:

 ل ع ج  ان ك  ول و   الم الإ�س  ل ه ج ي  خالد  ل  م ا  م» وقال:  عنك  سألَ  هِ  اللَّ رسولَ  (إنَّ 
.(«  ير  ل ع نا م د قل ين ك ر س� الم ل ع مينل س� الم  (شجاعته وخبرته) م ه ت اي ك

ا  قال خالد: فخرجنا أنا وعثمان بن طلحة وعمرو بن العاص، فاصطحبَنا جميعً
رَّ بنا،  ه ملسو هيلع هللا ىلص فسُ ة ركابنا، وأُخـبِر رسول اللَّ حتى قدمنا المدينة، فأنخنا بظاهرة الحرَّ
فقال:  فلقيني أخي  ه ملسو هيلع هللا ىلص،  اللَّ إلى رسول  ثم عمدت  ثيابي،  فلبست من صـالح 
رَّ بقدومك، وهو ينتظركم، فأسرعت  أسرعْ فإنّ رسولَ اللَّهِ ملسو هيلع هللا ىلص قد أُخبرَ بك فسُ
تُ عليه بالنبوة، فردّ  مْ ، فطلعت فما زال يَبتسم إليّ حتى وقفتُ عليه، فسلَّ المشيَ
ه،  ه وأنك رسول اللَّ . فقلت له: إني أشهد أن ال إله إال اللَّ عليّ السالم بوجهٍ طلقٍ
وت األ  جر و  ال ق ع ل راأ  ن ك د ق  ا د ي ه ال هلل د م حه ملسو هيلع هللا ىلص: «ال فقال رسول اللَّ
بِيلِ  نْ سَ دٍّ عَ نِّي مِنْ صَ انَ مِ ا كَ أَيْتَ مَ ، قدْ رَ هِ ولَ اللَّ سُ : يَا رَ لْتُ » قُ ر ي خ لاإ لاإ  مل س� ي
  ج ي هِ ملسو هيلع هللا ىلص: «الإ�سالم الَ رسولُ اللَّ قَ ا لِي، فَ هَ رْ فِ هَ يَغْ عُ اللَّ ادْ قِّ فَ نِ الْحَ ا عَ انِدً عَ ، مُ هِ اللَّ
 ل ك يدل وال ن  دال خل ر ف ا م هالل  ا ق   ل  ل ع  اهلل و س� ا ر ي  ل ق  هل ب ق ان ا ك م

.« يل ب س� ن ع د س ن م يه   س وا اأ م

 وكان ذلك في صفر عام ٨ هـ، أي قبل فتح مكة بستة أشهر فقط، وقبل غزوة 
مؤتة بنحو شهرين.

 . خالد النبي ملسو هيلع هللا ىلص الإ�سالم اإلى قل ع وحب سج� ي

ا الأ�سلوب في الدعوة اإلى اهللن�ستفيد من ه يو

146 ال�سرية والبحوث الإ�سالمية

 ن الوليد خالد



ا ا ع�سكري قائد  عيين خالد
  نشأ خالد كفارس في قومه، وأظهر عبقرية ودراية في القيادة. وعندما خرج
ا بعد شهرين من إسالمه مع جيش المسلمين إلى غزوة مؤتة، في ثالثة  مجاهدً
ودارت  العرب،  ومتنصرة  الروم  من  ألف  مئتي  ضدّ  المجاهدين  من  آالف 
ه ملسو هيلع هللا ىلص، وأصبح  م رسول اللَّ هُ رَ معركة حامية، استشهد فيها القواد الثالثة الذين أمّ
ا على المسلمين، فاتفقوا على تولية خالد قيادة الجيش، وقاتلوا  الموقف عسيرً
صفوف  بتعديل  خالد  قام  الليل  وفي  الظالم،  حلّ  حتى  ا  شرسً قتاالً  بقيادته 
الجيش، فجعل الميمنة ميسرة، والميسرة ميمنة، والمقدمة مؤخرة، والمؤخرة 
ا قد جاء فأقلقهم ذلك. ثم أثار  مقدمة، وعندما رأ العدو ذلك ظنّ أن هناك مددً
الجيش من  قام بسحب  ثم  الجيش وعلت األصوات،  الغبار خلف  زوبعة من 
أرض المعركة، فظنَّ الروم في االنسحاب خدعة، فلم يتْبعوا جيش المسلمين، 
 يف س� هاإ هموعندما وصل الجيش المدينة وعلِم النبي ملسو هيلع هللا ىلص بما حدث، قال: «الل
ي  مّ » [رواه الهيثمي في مجمع الزوائد].، ومن ذلك اليوم، سُ  ر س� ن   اأ    و ي س� ن م

ه.  خالد بسيف اللَّ
الفتح إلى مكة، وندبه مع ثالثين  ا على ميمنة جيش  النبي ملسو هيلع هللا ىلص قائدً وقد اختاره 
لم من معالم الشرك والكفر. عْ ، فكان له شرف القضاء على مَ زَّ ا لهدم العُ فارسً

اة النبي ملسو هيلع هللا ىلصعد و  جهاد خالد
ه ملسو هيلع هللا ىلص، فشارك في كثير من الفتوحات  لم يتوقف خالد  عن الجهاد بعد رسول اللَّ

والمعارك، ومنها.

ين دالمر قتا
ا  على رأس أحد الجيوش التي أعدها لمحاربة المرتدين،  أرسل أبو بكر  خالدً
على أن يكون القائد للجيوش عند اجتماعها، فسار خالد بجيشه إلى المرتدين، 
فقضى على كل من واجهه من أمثال: طليحة األسدي، ومالك بن نويرة، ومسيلمة 

ا. اب، الذي كان من أشد المرتدين عنفً الكذَّ
 العراق ت

ك  م الجيش اإلسالمي المعركة مع المرتدين في الجزيرة العربية، أدرَ بعد أن حسَ
أبو بكر  خطر قو الشر الجاثمة وراء حدود الدولة اإلسالمية، لذا فقد أعدّ 
إلى  بالتوجه    الوليد  بن  المعمورة. وأمر خالد  أنحاء  الدعوة في  لنشر  ة  العدّ
 إلى جميع والة كسر كتابًا  ه  بأن وجّ العراق  في  فاستهل خالد عمله  العراق. 
ونوابه على ألوية العراق ومدائنه، يدعوهم فيها إلى اإلسالم أو الجزية أو القتال. 

  الوليد  بن  خالد  قاد 
الم�سلمين في موة للخال�ش 
من المعرة غير المتكافة مع 
الروم فما معرة موة وماا 

عنها عر

حياة  من  �سور  تاب  في   ابح
 تاب حياة ال�سحابة ال�سحابة اأو في
بمكتبة المدر�سة عن المعار التي 
 في بالد فار�ش  خا�سها خالد

وات اأربعة منها.

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

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

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

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

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

.............................................
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جنوده  وجمع  القتال  على  عزم   ،كسر نائب  هرمز  إلى  الكتاب  وصل  وحين 
يفروا.. وتالحم  بالسالسل كي ال  المسلمين، حيث ربط جنوده  لقتال  وتوجه 
تل من الفرس خلْق كثير، ولم يتمكن من النجاة إال قلة قليلة؛ ألن  الفريقان وقُ
السالسل كانت تشدهم وتحدّ من تحركاتهم، ثم تابع خالد فتوحاته في العراق، 

م معنوياتهم. وكان صيته يُرعب أعداءه فيحطّ

 الد ال�سام ت
لنصرة  الشام  بالد  إلى  العراق  من  بالتوجه    ا  خالدً   الصديق  بكر  أبو  أمر 
ا  القيادة، وعيّنه أميرً لِما أظهره من حنكة ودراية في  الجيوش اإلسالمية هناك؛ 
بالليل،  النهار  لون  يَصِ الشام. فسار خالد وجنوده  الجيوش اإلسالمية في  لكل 
 و ن في طريقه من فتح المدن والحصون، مثل بلدة سُ والليل بالنهار، وقد تمكَّ
آنذاك،  الشام  بالد  مفتاح  عدّ  تُ كانت  والتي  الحصينة  الشام   وبُصر والقريتين 
وكان قد حاصرها قبله ثالثة قادة من قادة المسلمين فاستعصت عليهم، ولكن 
ا لم يغادرها إال بعد أن أخضع أهلها، ووافقوا على دفع الجزية، وكان لهذا  خالدً

أثر كبير في تحطيم معنويات الروم. 
هزون  ر قادة جيش الروم حشد كل جنودهم في معركة واحدة فاصلة يُجْ ا قرَّ ولمّ
من خاللها على العرب، فال يبقى لهم وجود، وأدرك خالد  ما ينويه الروم، عبَّأ 
مه إلى فيالِق، ووضع خطة هجوم وخطة دفاع بحيث تناسب  خالد  جيشه وقسَّ
رس في العراق. ودارت  ا مما عرفه من أساليب قتال الفُ أحوال الحرب مستفيدً
المعركة،  ا لمجريات  تمامً  وجاءت خططه مناسبة  المعركة كما توقع خالد 
فتم تنفيذها خطوة خطوة، ودار قتال ليس لضراوته نظير، أقبل الروم فيه فيالِق 
تتلو فيالِق، كانت كأنها جبال تتحرك، وكان جيش المسلمين يندفع كالقذائف، 
فبدا للروم من المسلمين ما لم يكونوا يحسبون، حيث رسم المسلمون لوحات 
في    خالد  وأظهر   ، مثيالً التاريخ  لها  يشهد  لم  والتضحية  البطولة  في  رائعة 
يقود  خالد  كان  وبينما   . مثيالً التاريخ  لها  يسجل  لم  حنكة  والشجاعة  القيادة 
جيوش المسلمين وأصبح النصر قاب قوسين أو أدنى جاء بريد المدينة، وكان 
فيه كتاب من عمر بن الخطاب  خليفة المسلمين الجديد إلى أبي عبيدة عامر 
بن الجراح ، يبلغه نعي أبي بكر الصديق ، وتوليه أمر المسلمين من بعده، 
  عبيدة  أبي  بتولي  يأمر  ثم  الروم،  مع  حربهم  في  المسلمين  صمود  ويبارك 
القيادة بدالً من خالد . فأخفى أبو عبيدة  الكتاب عن باقي الجيش إلى أن 
ا على استمرار قوة معنويات جنود المسلمين، وقد بات  انتهت المعركة؛ حرصً
ا كباقي الجنود . ا، وامتثل خالد  ألمر الخليفة، وأكمل قتاله جنديًّ النصر وشيكً
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مة الباب الشرقي للمدينة  ه الجيش إلى دمشق أوكل أبو عبيدة  مهَ ا توجَّ ولـمَّ
(الذي يُسمى اآلن «باب شرقي») لخالد بن الوليد ، وكان هذا الباب من أمنع 
أبواب دمشق. وفي الليل نهض خالد  وجنده وبعض قادته، ومنهم القعقاع 
، فقال لهم خالد : إذا سمعتم التكبير على  بن عمرو ومذعور بن عدي 

السور، فاصعدوا واقصدوا الباب وال تتوانوا. 
قا  ، وعلّ وتقدم خالد  وصحبه إلى السور، حيث صعد القعقاع ومذعور 
، استخدمها الجند في الصعود، واعتلى خالد  سور دمشق، وأمر  عليه حباالً
ه تعالى، وما إن سمع بقية الجنود   صوته مجلجالً بذكر اللَّ المؤذن بالتكبير، فدوّ
اسه، وفتحوا الباب الشرقي، مما  التكبير حتى هرعوا إلى الباب، وقضوا على حرّ
أذهل الروم، ومأل قلوبهم رعبًا، فقد كان الروم يخافون خالد بن الوليد ، ولذا 
باب  عند    عبيدة  أبو  فقابلهم  األمان،  وطلبوا  الجابية  باب  إلى  أسرعوا  فقد 

ا، فكتب لهم األمان. الجابية، وكان معه خمسة وثالثون صحابيًّ
ى من  انطلق خالد  بعد ذلك يجوب سهول سوريا، فيقضي على كل من تبقّ
مه، فيُرعب اسمه األعداء، حتى إن هرقل اضطر أن يغادر  ه يتقدّ الروم، وكان ظلّ
يا  السالم عليك  قال:  الشام  بالد  يغادر  أن  القسطنطينية، وقبل  إلى  هاربًا  الرها 

ا ال لقاء بعده. سوريا، سالمً
  وهكذا سقطت بالد الشام كلها في يد جيش المسلمين، وكان للقائد خالد 

دور عظيم في هذا الفتح. 

هاو
اختار خالد بن الوليد  حمص (مدينة من مدن سوريا) لتكون سكنًا له، حيث 
 أكثر من  ة ما حزَّ في نفسه - وقد شهد  دَّ المنية، ولشِ بقي فيها إلى أن وافته 
ه  مائة معركة - أن يموت على فراشه، فقد تمنى أن يحظى بالشهادة في سبيل اللَّ
تعالى، فقال حين أعياه المرض: (ما في جسدي موضع إال وفيه ضربة سيف أو 
طعنة رمح أو رمية سهم.. ثم ها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت 

البعير، فال نامت أعين الجبناء... ). 
وقبل أن تفارق روحه جسده الطاهر، أملى وصيته لعمر بن الخطاب  بأن يجعل 
ه، ولم يكن لديه مال يوصي به، ولما  ا للجهاد في سبيل اللَّ سالحه وفرسه وقفً
ا. ه خالدً ا، رحم اللَّ ه خالدً : رحم اللَّ ا وبكى قائالً ن كثيرً بلغت وصيته عمر ، حزِ
مدينة  في    فن  ودُ الهجرة،  من  والعشرين  الحادية  السنَة  في  ذلك  كان  وقد 

حمص بالشام، وقبره هناك معروف إلى اآلن.

ا   عن  ا عزل عمر خالدلما
قيادة الجي�ش الم�سلم

ما ا�سم ه المعرة الفا�سلة بين 
واأين موقعها الم�سلمين والروم

 يدل قول خالد بن الوليد عالم
 على فرا�سي حت ا اأمو ها اأنا
 فال نام البعير ما يمو اأنفي

.اأعين الجبناء
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