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احلمــد هلل وحده, وال�سالة وال�سالم على َمن ل نبّي بعده, �سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص, وعلى اآله و�سحبه 
اأجمعني, اأما بعد:

في�ــرش ق�سم ال�ســوؤون الرتبوية واإعداد املناهــج يف جمعية الكتاب وال�سنــة اأن يقدم هذا املنهاج 
)امل�ستــوى الرابــع - اجلزء الأول -( لالأبناء الأعزاء تلبيًة للتو�ســع  الكبري يف اأعداد الطالب املكفولني 
لــدى اجلمعية وامل�ستفيدين من ن�ساطاتها اأي�سًا يف �سائــر حمافظات اململكة, ومت�سيًا مع �سيا�سة اجلمعية 

يف بناء وتنمية ال�سخ�سية الإ�سالمية املتزنة.
وقد جاء هذا املنهج رديفًا لربنامج حتفيظ القراآن الكرمي املعتمد يف فروع ومراكز اجلمعية؛ حيث 

احتوى هذا اجلزء على ع�رشين در�سًا مبعدل در�س واحد اأ�سبوعيًا, اأو ح�سب ما يراه املربي.
واهلل اجلليل ن�ساأل اأن يجعل هذا العمل خال�سًا لوجهه الكرمي. اآمني

جلنة التاأليف
ق�صم ال�صوؤون الرتبوية واإعداد املناهج

مقدمة الطبعة األوىل
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الدر�س
الأعمال بالنّياتالأول

اهلل  بن اخلطاب ر�سي  اأبي حف�س عمر  املوؤمنني  اأمري  عن 
عنه, قال: �سمعت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اإمنا الأعمال بالنيّات، 
واإمنا لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته اإىل اهلل ور�صوله، فهجرته 
اأو امراأة  ينكحها،  اإىل اهلل ور�صوله، ومن كانت هجرته لدنيا ي�صيبها، 

فهجرته اإىل ما هاجر اإليه«. 

الـنـيّــــات:
لكل امرئ:
ي�صيبهــــــا: 
ينكحهــــا:

هو ال�سحابي اجلليل عمر بن اخلطاب القر�سي - ر�سي اهلل عنه - امللّقب بالفاروق واأمري  ا�صمه وكنيته: 
املوؤمنني, واملكّنى باأبي حف�س.

اأ�سلم الفاروق وهو يف ال�ّساد�سة والع�رشين من العمر يف ال�ّسنة ال�ساد�سة للبعثة, حيث دعا  اإ�صــــالمـــــه: 
له النبي - ملسو هيلع هللا ىلص -  فقال: »اللهم اأعز الإ�صالم بعمر بن اخلطاب«.

هــو ثاين اخللفــاء الّرا�سديــن, وخليفُة خليفــِة ر�ســول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص - واأحد اأكــرب واأ�سهر  اأعمــالــــــــه: 
ال�سخ�سّيات الإ�سالمية التي عرفها الّتاريخ الإ�سالمي, وهو اأحد الع�رشة املب�رشين باجلنة, 

جمع نية, وهي الق�سد املقرتن بالفعل.
لكل اإن�سان مـكـّلف. 

ينالها ويفوز بها, واملق�سود اأيُّ هدٍف دنيويٍّ يريد حت�سيله. 
يتزوجها. 

رواه البخاري وم�صلم

املفردات والرتاكيب 

نبذة موجزة عن ال�صحابي اجلليل راوي احلديث ال�رشيفٱ

ث ال�رشيف
احلدي

اأحفظ احلديث ال�رشيف التايل:
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وا�ستهــر بعدله واإن�سافه بني الّنا�س - امل�سلمني وغــري امل�سلمني - وكان ع�رشه من اأزهى 
الع�سور التي مّرت بها الأمة الإ�سالمّية, وكان زاهداً عابداً مهيبًا, وكان يتفقد رعّيته لياًل 

ونهاراً يبحث عن اجلائع واملحتاج.
ا�ست�سهــد ر�ســي اهلل عنه يف �سالة الفجر وهو يوؤم النا�س, قتلــه غيلة اأبو لوؤلوؤة املجو�سي  وفــــاتــــــــه: 

لعنه اهلل.

ثني: اأبو عبــد اهلل حممد بن اإ�سماعيــل البخاري, واأبو  روى هــذا احلديــث ال�رشيــف اإماما املحدِّ
احل�ســني م�سلم بن احلجاج الني�سابوري  اهلل تعــاىل يف �سحيحيهما اللذين هما اأ�سحُّ الكتب 

امل�سنفة يف جمع اأحاديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص وتدوين �سنته املطّهرة.
وقــد َعـّد العلماء هذا احلديث ال�رشيف من قواعد الديــن واأ�ساًل عظيمًا من اأ�سوله؛ وذلك لأّن 
مو�سوعــه الإخال�س يف العمــل وبيان ا�سرتاط النية فيه, وعّدوه اأي�سًا ميزانــًا لالأعمال الباطنة, وعّده 
الإمــام اأبــو داود ن�سف الإ�ســالم؛ وذلك لأّن الدين اإما ظاهــٌر وهو العمل, اأو باطــٌن وهو النية, وبه 
ر الإمام البخاري كتابــه ال�سحيح؛ اإ�سارًة اإىل اأّن كّل عمٍل ل يراد به وجه اهلل فهو باطٌل ل ثمرة  ــــدَّ �سَ

له يف الدنيا والآخرة.
واحلديــث ال�سابق اأحد الأحاديــث النبوية ال�رشيفة التي يدور عليها مــدار الإ�سالم,  قال الإمام 
ال�سافعــي رحمــه اهلل: هذا احلديث ثلث العلم ويدخــل يف �سبعني بابًا من الفقه, وقــال الإمام اأحمد 
رحمه اهلل:  اأ�سل الإ�سالم على ثالثة اأحاديث؛ حديث عمر ر�سي اهلل عنه »الأعمال بالنيات«, وحديث 
عائ�سة ر�سي اهلل عنها »من اأحدث يف اأمرنا هذا ما لي�س منه فهو رّد«, وحديث النعمان بن ب�سري ر�سي اهلل 

ن«. ن واحلرام بَـيِـّ عنه »احلالل بَـيِـّ
وي�ستفاد من قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »واإمنا لكل امرئ ما نوى« وجوب الإخال�س هلل تعاىل يف جميع الأعمال؛ 
لأنــه اأخــرب اأنه ل يخُل�ُس للعبد من عمله اإل ما نوى, فاإن نــوى يف عمله اهلل والدار الآخرة, كتب اهلل 
لــه ثواب عمله, واأجزل له العطاء, واإن اأراد به ال�سمعــة والرياء, فقد حبط عمله, وُكتب عليه وزره, 
كمــا يقــول اهلل عز وجل يف حمكم كتابــه: ٱىمحٱمئ هئ مب هب مت هت مث هث مس هس مش هش 

لكيمح)1(.

�سورة الكهف, الآية: 110.  -1

املعنى الإجمايل للحديث 
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فــاإذا قمــُت بعمٍل �سالٍح فــاإين اأُخل�س نيتي هلل تعاىل, فــاهلل تعاىل ل يقبــل ول ير�سى اإل العمل 
اخلال�س لوجهه الكرمي والذي ل ي�ساركه فيه اأحد؛ وذلك باأن ل يكون يف قلبي طمع يف مدح اأو ثناء 

اأو رياء اأو حّب للظهور اأو ال�سمعة عند قيامي بالعمل.
ل اهلل علينا اأّن من هــّم بح�سنة فلم يعملها ُكـتبت له ح�سنة كاملة, و من هّم ب�سيئٍة فلم  و ِمــن َف�سْ
يعملها ُكـتبت له ح�سنة واحدة؛ فعْن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فيما يرويه عن ربه تبارك وتعاىل قال: »اإّن اهلل كتب 
احل�صــنات وال�صيئات، ثم بّي ذلك، فمن هّم بح�صــنٍة فلم يعملها كتبها اهلل عنده ح�صنة كاملة، واإن هم بها فعملها 
كتبها اهلل له عنده ع�رش ح�صنات اإىل �صبعمائة �صعف اإىل اأ�صعاف كثرية، واإن هم ب�صيئة فلم يعملها كتبها اهلل له عنده 

ح�صنة كاملة واإن هم بها فعملها كتبها اهلل له �صيئة واحدة« )1(.
والنــا�س ُيبعثون يـوم القيامة على نواياهم يف الدنيا, فمن كانت نواياه يف الدنيا طّيـبة و�ساحلــة  
بعثه اهلل تعاىل على خري حال, و من كانت نواياه يف الدنيا �رشيرة و فا�سدة بعثه اهلل تعاىل على �رش حال, 

قال ملسو هيلع هللا ىلص »اإمنا يُبعث النا�س على نياتهم« )2(. 

رواه البخاري وم�سلم.  -1
رواه ال�سيوطي واملنذري وابن ماجه و�سححه الألباين.  -2

اأفكر

 مـــا الفرق بــي من ينــوي اإن اآتاه اهلل علمــا اأو مال اأو قــوة اأو �صلطة اأن 

ي�صتعمــل ذلــك يف طاعة اهلل تعاىل في�صاعــد النا�س و يعــي املحتاجي من جهة،        
و مــن ينوي اإن اآتاه اهلل ذلك اأن يع�صي اهلل تعــاىل ويظلم و يُف�صد يف الأر�س من 

جهة اأخرى.
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وبذلــك يتبني اأنه يجب على الإن�سان العاقل اأن يجعل هّمــه اهلل تعاىل والدار الآخرَة يف الأمور 
كلهــا, ويتعّهد قلبه ويحذر من الرياء اأو ال�رشك الأ�سغــر, يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص م�سرياً اإىل ذلك: »من كانت 
الدنيــا هّمــه، فّرق اهلل عليه اأمره، وجعل فقره بي عينيه، ومل ياأتــه من الدنيا اإل ما ُكتب له، ومن كانت الآخرة نيّته، 

جمع اهلل له اأمره، وجعل غناه يف قلبه، واأتته الدنيا وهي راغمة« )1(.
ومــن عظيم اأمر النّية اأنه قــد يبلغ العبد منازل الأبرار وُيـكـتب له ثــواب اأعمال عظيمة مل يعملها 
وذلــك بالنّيــة ال�ساحلة, كما ثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال ملا رجع من غزوة تبوك: »اإّن باملدينة اأقواماً ما �رشمت 
م�صرياً، ول قطعتم وادياً، اإل كانوا معكم، قالوا يا ر�صول اهلل: وُهم باملدينة ؟ قال: وُهم باملدينة، َحبَ�َصهم العذر« )2(.
فيجب على امل�سلم اأن يجعل حياته كلها خال�سًة لوجه اهلل تعاىل, قال تعاىل: ىمحٱحت خت مت هت 

مث حج مج جح محيمح)3(. 

ن�صاط

اأ�صّجل بع�س الأعمال ال�صاحلة واملفيدة يل ولأمتي اأنوي واأعزم القيام بها 
يف امل�صتقبل طلباً لر�صا اهلل تعاىل واأعر�صها على جمموعتي.

3-  �سورة الأنعام, الآية: 162. 2-  رواه البخاري.  رواه ابن ماجه والرتمذي وح�سنه الألباين واملنذري.   -1

ق مباله لينال الأجــر والثواب ِمَن اهلل تعاىل واآخر ت�ســّدق ليقال كرمي, فالنتائج  مت�ســّدٌق ت�سدَّ  مثاًل: 
تختلــف: فالأول يعّو�سه اهلل خرياً ويظّله ب�سدقته يوم القيامة ويدخله اجلنة, والآخر يكون من 

ـر بهم النار يوم القيامة.. اأول من ت�سعَّ

اأتــعــــّلـــم:
ا�ستنبــط العلماء من هذا احلديث قاعدًة فقهيًة وهــي: )الأمور مبقا�سدها(؛ ومعناها اأّن نتائج 

الأقوال والأفعال واأحكامها تختلف باختالف النوايا املقا�سد.
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�سورة الأنفال, الآية: 70.  -1

يبلــغ العبد منــازل الأبرار وُيـكـتـــب له ثواب اأعمــاٍل عظيمٍة مل يعملهــا؛ وذلك بالنّية   -1
ال�ساحلة. قال تعاىل: ىمحىم يم جن حن خن من ىن ين جه مه ىه يه جيحي خي 

مي ىييمح)1(. 

اإذا �سلحت النية �سلح العمل واإذا ف�سدت النية ف�سد العمل.  -2
حتقري الن�سغال بالدنيا وملذاتها الزائلة؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »فهجرته اإىل ما هاجر اإليه«, حيث اأبهم   -3
ما يح�سل ملن هاجر طلبًا للدنيا, بخالف من هاجر اإىل اهلل ور�سوله فاإنه �رّشح مبا يح�سل 

له من الأجر والف�سيلة, وهذا من ح�سن بيانه وبالغة كالمه عليه ال�سالة وال�سالم.
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التقويم
ما منزلة حديث »اإمنا الأعمال بالنيات« يف الإ�صالم ؟  -1

اأذكر دلياًل �رشعياً على اأن اهلل تعاىل ل يقبل من الأعمال اإل ما كان خال�صاً لوجهه الكرمي.  -2
اأكمل الفراغ فيما يلي مبا ينا�صبه:   -3

عمــر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه هــو.......... اخللفاء الرا�سدين واأول من تلقب  اأ    - 
بـــ..................

اإذا �سلحت النية �سلح........., واإذا ف�سدت النية........... الَعَمل. ب - 
نق�سد باحلديث املتفق عليه ما رواه الإمامان................................  جـ- 

يف �سحيحيهما.
اأو�صح املق�صود بالقاعدة الفقهية )الأمور مبقا�صدها(.   -4

5- اأقراأ احلديث ال�رشيف غيباً.

ن�صاط ختامي
اأِعـــدُّ بحثــًا خمت�ــرشاً يف مفهوم الإخال�ــس ومنزلتــه يف الإ�سالم 

واأناق�سه مع جمموعتي.
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الدر�س
العقيدة الإ�صالمية وبيان اأهميتهاالثاين

العقيدة الإ�صالمية

�سورة الأنبياء, الآية: 25.  -1
متفق عليه.  -2

العقيدة يف اللغة: ماأخوذة من العْقد, وهو الّربُط وال�سدُّ بقوة.
وا�صطالحــاً: هي: »الإميــان اجلازم باهلل, وما يجب لــه يف األوهيته وربوبيتــه واأ�سمائه و�سفاته, 
والإميــان مبالئكتــه وكتبه ور�سله واليوم الآخــر, وبالقدر خريه و�رشه, وبكل ما جــاءت به الن�سو�س 

ال�سحيحة ِمن اأ�سول الدين واأمور الغيب واأخباره«.
ومن مرادفات العقيدة: التوحيد  والإميان واأ�سول الّدين.

للعقيدة الإ�صالمية اأهمية كبرية تظهر يف الأمور التالية:
1- اأنَّ جميــع الر�ســل اأُر�سلوا بالدعوة للعقيدة ال�سحيحة, قــال اهلل تعاىل: ىمحخل مل ىل يل جم 

حم خم مم ىم يم جن حن خن من ىنيمح)1(.

 2 - اأنَّ النجــاة يف الآخــرة متوقفة على �سحة العقيدة ابتداًء, مّما ُيــربز اأهمية تعلمها واعتقادها على 
املنهج ال�سحيح. قال -ملسو هيلع هللا ىلص-: »اإن اهلل حّرم على النار من قال ل اإله اإل اهلل يبتغي بذلك وجه اهلل« )2(. 
3- اأنَّ ال�سعــادة يف الدنيــا اأ�سا�سها العلم باهلل تعاىل, فحاجــة العبد اإليه فوق كل حاجة, فال راحة ول 

طماأنينة اإل باأن يعرف العبد ربه ويوؤمن به.
 4- اأنَّ هذه العقيدة جتيب عن جميع الت�ساوؤلت التي َتـِرد على ذهن العبد, ومن ذلك: �سفة اخلالق, 
ومبــداأ اخللــق, ونهايته, وغايته, والعــوامل الكائنة يف هذا الوجود, والعالقــة بينها, ومو�سوع 

الق�ساء والقدر...
5- العقيدة ال�سحيحة هي ما يع�سم امل�سلم من التاأثر مبا يحيط به من عقائد واأفكار فا�سدة.

تعريفها

اأهمية العقيدة الإ�صالمية
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اأفكر

 ما اأول ما دعا النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإليه قومه يف مكة املكّرمة ؟

6- العقيــدة ال�سحيحة واإخال�س العبادة هلل تعاىل �سبب قبــول الأعمال ال�سالـحة؛  قال تعاىل: ىمحمئ 
هئ مب هب مت هت مث هث مس هس مش هش لك يمح)1( , وقــال تعــاىل: ىمحٱ خل مل ىل 

يل جم حم خم مم ىم يم جن حن خن من ىنيمح)2( .

فدّلــت هــذه الآيات الكرمية, على اأن الأعمال ل ُتقبل اإل اإذا كانت خال�سًة من ال�رشك, ومن َثّم 
كان اهتمام الر�سل  - �سلوات اهلل و�سالمه عليهم - باإ�سالح العقيدة اأّوًل, فاأّول ما يدعون اإليه 
اأقوامهــم هو عبادة اهلل وحده, وترك عبادة مــا �سواه, كما قال تعاىل: ىمحرئ زئ مئ نئ ىئ 

يمح)3(. يئ رب زب مب نب ىبيب

وهي الإميان باهلل تعاىل ومالئكته وكتبه ور�سله واليوم الآخر والَقَدر خريه و�رشه. 
قال تعاىل:  ىمحمل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن حن خن من ىن ين جه 
مه ىه يه جي حي خي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى       ٌّ    ٍّ        َّ     ُّ     ِّ    ّٰ رئ 

زئ مئ نئ ىئيئ رب زب مب نب ىب يبرت زت مت نتىت يت رث زثيمح)4( . 

وقال تعاىل:   ىمحيل ام مم رن زن من نن ىنين ٰى ري زي مي ني 
ىي يي جئ حئ خئ مئ هئجب حب خب مبهب جت حت خت متيمح)5( .

�سورة الكهف, الآية: 110.  -1
�سورة الزمر, الآية: 65.  -2

�سورة النحل, الآية: 36.  -3

�سورة البقرة, الآية: 177.  -4

�سورة البقرة, الآية: 285.  -5

اأركان العقيدة الإ�صالمية )اأركان الإميان(
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وقال تعاىل: ىمححي خي مي هي مئيمح)1( .
وقــال النبــي ملسو هيلع هللا ىلص: »الإميــان اأن توؤمن بــاهلل ومالئكته وكتبــه ور�صله واليــوم الآخر وتوؤمــن بالقدر خريه 

و�رشه«)2(.

�سورة القمر, الآية: 49.  -1
رواه م�سلم.  -2

�سورة الأنفال, الآيات:  4-2.  -3
�سورة الن�ساء, الآية: 136.  -4

الإميان هو: قول بالل�صان واعتقاد بالقلب وعمل باجلوارح يزيد بالطاعة وينق�س باملع�صية.
قال تعاىل:  ىمحخي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى      ٌّ   ٍّ    َّ     ُّ      ِّ     ّٰ رئ زئ 
مئ نئ ىئ يئ رب زب مب نب ىب يب رت زت مت نتىت يت رث زث 

مث نث ىث يثيمح)3(.

وقــال تعــاىل: ىمحزب مب نب ىب يب رت زت مت نت ىت يت رث زث 
مث نث ىثيث ىف يف ىق يق اك لك مك ىك يك مل ىل يليمح)4( .     

القراآن  وقراءة  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  والأمر  والدعاء  كالذكر  بالل�سان:  يكون  فالإميان 
ونحو ذلك, ويكون بالقلب: كالعتقاد  اهلل تعاىل ووجوب عبادة اهلل وحده ل �رشيك له.

اإليه  والإنابة  وخ�سيته  تعاىل  اهلل  كمحبة  القلوب:  اأعمال  اأي�سًا  الإميان  م�سّمى  يف  يدخل  كما 
اأعمال اجلوارح: كال�سالة وال�سيام  �سبحانه ونحو ذلك, ويدخل يف م�سّماه كذلك  والتوكل عليه 

وبقية اأركان الإ�سالم واجلهاد يف �سبيل اهلل وطلب العلم وبّر الوالدين ونحو ذلك. 

تعريف الإميان
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ن�صاط
اأتعــاون مع جمموعتي يف و�صع قائمٍة ت�صمل بع�س اأعمال الإميان، ثم اأ�صنّفها اإىل 

ما يلي:
اأعمال اجلوارحاأعمال قوليةاأعمال قلبية

�سورة الفتح, الآية: 4.  -1

�سورة التوبة, الآية: 74.  -2

رئ زئ مئنئ ىئ يئ رب زبمب  قال اهلل تعاىل:  ىمحٰر ٰى     ٌّ              ٍّ     َّ   ُّ             ِّ           ّٰ 
نب ىب يب رتيمح)1(. 

الإميان يزيد كلما ازدادت طاعات العبد وُقـُربـاته وَيـنـُقـ�س كلما نق�ست طاعاته وقرباته, كما 
ِعُفه؛ وهناك ِمن الأعمال ما ُيـَعـدُّ �رِشكًا اأكرب اأو كفًرا اأكرب  اأّن املعا�سي والذنوب توؤثر يف الإميان َفـُت�سْ

فتنق�س اأ�سل الإميان وُتبطله. 
ٍّ      ٌّ  قال تعاىل: ىمحٱىن ين جه مه ىه يه جي حي خي مي ىي يي ٰذ ٰرٰى 
ىب يب رت زت مت نت ىت  ىئ يئ رب زب مب نب  َّ       ُّ   ِّ              ّٰ رئ زئ مئ نئ

مث نث ىث يث ىف يف ىق يق اكيمح)2(.  يت رث زث

زيادة الإيـمان
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التقويم
اأعّرف ما يلي:   -1

العقيدة: اأ    - 
الإميان:  ب - 

اأذكر دلياًل �رشعياً على ما يلي:   -2
جميــع الر�سل والأنبياء عليهم ال�سالم دعوا اأقوامهم اإىل توحيد اهلل تعاىل والإميان  اأ    - 

به.
يزيد الإميان بالطاعات والأعمال ال�ساحلة  ب - 

اهلل تعاىل ل يقبل اإل الأعمال اخلال�سة لوجهه الكرمي  جـ- 
اأركان العقيدة الإ�سالمية  د  - 

ح ثالثة اأمور تدل على اأهمية العقيدة الإ�صالمية والإميان بها. اأو�صّ  -3
اأذكر اأمثلًة على بع�س الأعمال التي تزيد الإميان.  -4

)اأحفظ واأرّدد(ن�صاط ختامي

اإميــــــاين  هـــــذا  اإخـــــــواين 
اأولهــــا حــــــب وخ�ســـــوع 
مالئكــــــة حـــــب  ثانيهـــــا 

ثالثهــــا كتـــــب قــد نزلـــــت 
جــاءت  قــد  ر�ســل  والرابــــع 
واخلــــــــام�س بعــــث وجــــزاء 
وال�ســــاد�ــس َقــــــَدر ياأتينـــــا 
عقيدتنـــــا  تلـــــك  اإخـــــواين 
�سيحيــا بـــــاهلل  اآمـــــن  مـــــن 

املـــاأوى  بجنــــــات  ويفـــــوز 

اأركـــــــان �ســـتــة  ترفعهـــــا 
الرحمــــــــــــن الـــــــرب  هلل 
الديــــــان اأْمـــــــَر  تع�ســي  ل 
باحلــــق هــــــدًى لالإن�ســــــان
وبيــــان بنــــــــــور  للنــــــا�س 
هـــــــوان دار  اأو  فنعيــــــــم 
خيــــــرا اأو �ســــــرا بـــــــاأوان
تع�ســــم مـــن كيـــــد ال�سيطان
واأمـــــان بخيــــــر  الأر�س  يف 
ينعـــــم فيهــــــا بالر�ســــــوان
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الدر�س
الفقهالطهارةالثالث

يًة كالبول والغائط اأو معنويًة  الطهــارة لغــة: النظافة والنزاهة من الأقذار والأو�ساخ؛ �سواء كانت ح�سِّ  -
كالذنوب واملعا�سي. و�رشعًا: هي ارتفاع احَلَدث وزوال اخَلَبث.

واحَلَدث: هو �سيٌء معنوٌي غري حم�سو�س يقوم بالَبدن متتنع معه ال�سالة ونحوها, وهو نوعان:   -
يح اأو البول اأو الغائط.    احَلَدث الأ�صغر: وهو ما يجب به الو�سوء؛ كخروج الرِّ  -1

احَلَدث الأكرب: وهو ما يجب به الُغ�سل؛ كاجلنابة.  -2
اأمــا اخَلبَــث: فهو النجا�سة املادية التي قد ت�سيب الّلبا�س اأو البدن اأو مكان ال�سالة؛ كالبْول اأو الغائط   -
اأو الــــدم وغــري ذلك, وتتــم اإزالــة النجا�سة بغ�سلها باملــاء حتى تزول عني النجا�ســة اأو باأيِّ مزيٍل 

طاهــر– كال�سم�س اأو الّريح اأو الرتاب... –  ب�رشط األ يبقى للنجا�سة اأثر.

ُتـعـّد الطهارة من الأمور املهمة جداً لكل م�سلم وم�سلمة وذلك لأموٍر كثرية, منها:
الطهــارة �ــرشٌط ل�سحة ال�سالة, فعْن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال: َقاَل َر�ُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل تُْقبَُل   -1

اأ«)1(. اَلُة َمْن اأَْحَدَث َحتَّى يَتََو�صَّ �صَ
امتــدح اهلل تعــاىل املتطهرين, فقال �سبحانــه: ىمحمج جح مح جخ مخ جسيمح)2(. واأثنى جل   -2

وعال على اأهل م�سجد قباء فقال:ىمحنب ىب يب رت زتمت نت ىت يتيمح)3(.
ــف النبي ملسو هيلع هللا ىلص الطهارة باأنها ن�سف الإميان: فعن اأبي مالك الأ�سعري ر�سي اهلل عنه اأن النبي  َو�سَ  -3

ملسو هيلع هللا ىلص قال: »الطهور �صطر الإميان«)4(.

اأولً: تعريف الطهارة

ثانيًا: اأهمية الطهارة

رواه البخاري.  -1
�سورة البقرة, الآية: 22.  -2

3- �سورة التوبة, الآية: 108.
رواه م�سلم.  -4
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الطهــارة موافقة للفطــرة التي فطر اهلل تعــاىل النا�س عليها, فالإن�سان جمبــول على حب النظافة   -4
واجلمال, والنفور من القذارة والنجا�سة, فديننا الإ�سالم هو دين الفطرة.

ن �ساحبها من اأمرا�ٍس كثرية بعون  الطهــارة والنظافة تق�سي على اجلراثيم وامليكروبــات وحت�سِّ  -5
اهلل تعاىل.

ن�صاط )1(
اأ�صتنتــج فوائد اإ�صافية للمحافظة على النظافــة والطهارة يف بدين وثوبي 

ومكان �صكني واأعر�صها على جمموعتي.

الطهارة من النجا�سات والأقذار واجبة؛ قال تعاىل: ىمحخت مت يمح)1(. وقال تعاىل: ىمحمع جغ 
مغ جف حف خف مفيمح)2(. 

واأمــا الطهارة من احلدث فتجب ل�ستباحة ال�سالة, فعن عبد اهلل بن عمر ر�سي اهلل عنهما قال: 
اَلٌة ِبَغْيِ ُطُهوٍر«)3(. �سِمْعُت َر�ُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص, َيُقول: »َل تُْقبَُل �صَ

تكــون الطهارة من احلدث باملــاء الطهور, وهو املاء الباقي على اأ�ســل ِخلقته؛ كاملاء النازل من 
ال�سماء ) املطر(, اأو املاء اخلارج من الأر�س ) ماء الأنهار والعيون والآبار والبحار (. 

ُحـكـمه: هو طاهٌر يف نف�سه, مطهٌر لغريه.  

ثالثًا: ُحكم الطهارة.

هور رابعًا: املاء الطَّ

�سورة املدثر, الآية:4.  -1
�سورة البقرة, الآية: 125.  -2

رواه م�سلم.  -3
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الإ�ستنجاء : هو اإزالة اخلارج من ال�سبيلني اأو اأحدهما با�ستعمال املاء .
الإ�ستجمــار : هو اإزالة اخلارج مــن ال�سبيلني اأو اأحدهما باأّي طاهٍر مباح؛ كاحلجر اأو الورق اأو 
اخل�سب اأو الرتاب اأو اخِلَرق.., اأما العظم والروث والطعام وكل حمرتٍم ككتب العلم والأوراق النقدية 

ونحوها فال يجوز الإ�ستجمار بها. 
اأيهما اأف�صل الإ�صتنجاء اأم الإ�صتجمار ؟ 

كالهما جمزئ, اإل اأّن الإ�ستنجاء اأف�سل واجلمع بينهما اأكمل؛ وهو اأن ي�ستجمر اأوًل ثم ي�ستنجي, 
ولــو ا�ستجمر مــع وجود املاء ومل ي�ستعمله جاز ذلك, اإل اإذا جتاوز اخلارج من ال�سبيلني مو�سع العادة 
فــال بد من املــاء عند وجوده, ول بد لالإ�ستجمــار من ثالث م�سحاٍت منقيات, فــاإن مل تكن الثالث 

كافياٍت زاد وتراً حتى تزول عني النجا�سة. 

اأن يقــول عند دخول اخلالء: )اللهم اإين اأعوذ بك من اخُلـْبـث واخَلـبـائـث(. وعند اخلروج ي�ساأل اهلل   -1
املغفرة فيقول: )غفرانك(.

تقدمي القدم الي�رشى عند الدخول ملكان ق�ساء احلاجة, واليمنى عند اخلروج.  -2

اأن ي�سترت عن اأعني النا�س عند ق�ساء احلاجة واأن يرفع ثوبه اإذا دنا من الأر�س.  -3
عدم ذكر اهلل تعاىل باللِّ�سان عند ق�ساء احلاجة؛ وِمن ذلك ترديُد الأذان وت�سميت العاط�س ورد ال�سالم.  -4

عدم اإدخال ما فيه ذكر اهلل تعاىل اإىل اخلالء كم�سحف اأو كتاب اأو غريه.  -5
عدم الكالم اأثناء ق�ساء احلاجة لغري �رشورة.  -6

يحُرم ا�ستقبال الِقبلة وا�ستدبارها حال ق�ساء احلاجة يف الف�ساء ويجوز يف البنيان, وهذا مذهب   -7
جمهور الفقهاء.

إ�صتجمار إ�صتنجاء وال خام�صًا: ال

�صاد�صًا: اآداب ق�صاء احلاجة

ن�صاط )2(

ما هو املاء النّج�س ؟ وما ُحكمه ؟



25

 عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »الفطرة خم�س اأو خم�س من الفطرة: اخلتان 
وال�صتحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وق�س ال�صارب« )1(. 

اأتعّلم: 
)ال�صتحداد(: حلق �سعر العانة )وهو ال�سعر الذي يكون على الفرج(, و�سّمي ا�ستحداداً ل�ستعمال   -1

احلديدة – املو�سي اأو املق�س - يف اإزالته.
ُي�سنُّ اإزالة �َسعر الإْبط بالنَّْتف, فاإْن اأزاله باحللق جاز.  -2

ُيكره تْرُك �َسعر العانة و�سعر الإْبط اأكرَث من اأربعني يومًا.  -3
ارب وتقليِم الأظافر اأكرث من اأ�سبوع. ُيكره ترك ق�سِّ ال�سَّ  -4

اخلتــان واجٌب على ذكور امل�سلمني عنــد ال�سافعية واحلنابلة وم�ستحٌب عند غريهم, فاإذا خاف   -5
امل�سلــم الذي مل يختنت – كمــن اأ�سلم كبرياً مثال – ِمَن الأذى اأو ال�رشر الذي قد ينتج عن اخلتان 

فال حرج عليه يف تركه.

يح بالبْول, وذلك خ�سيَة اأن تردَّ عليه الريح بْوله. عدم ا�ستقبال الرِّ  -8
عدم البْول يف املاء الراكد الذي ل يتجّدد؛ كـِبـَرِك ال�سباحة اأو امل�ستنقعات... .  -9

ع  اأماكن جتمُّ املثمر وغري ذلك من  جر  ال�سَّ النَّا�س وحتت  الطريق وظلِّ  احلاجة يف  ق�ساء  عدم   -10
النَّا�س اأو مواطن انتفاعهم.

عدم البْول يف ال�سقِّ واجُلحر ونحو ذلك.  -11
ل يف امل�ستَحمِّ الذي لي�س له منفذ. ط والتبوُّ عدم التغوُّ  -12

عدم ال�ستنجاء وم�س العورة باليمني.  -13
عدم اإطالة املكث مبكان ق�ساء احلاجة.  -14

الو�سوء و�سالة ركعتني بعد ق�ساء احلاجة.   – 15

�صابعًا: �صنن الفطرة

متفق عليه.  -1
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التقويم
اأعّرف امل�صطلحات التالية:   -1

الطهارة: اأ    - 
ال�ستحداد:  ب- 

اخَلَبث:   جـ- 
اأقارن بي ما يلي:   -2

احلدثني الأ�سغر والأكرب. اأ    - 
املاء الطهور واملاء النج�س. ب- 

ال�ستنجاء وال�ستجمار.  جـ- 
اأعلل ملا يلي:   -3

نهى الإ�سالم عن البْول يف ال�سقوق واجلحور. اأ    - 
النهي عن ا�ستقبال الّريح بالبْول. ب- 

النهي عن ال�ستنجاء وم�س العورة باليد اليمنى. جـ- 
النهي عن البْول يف املاء الّراكد. د  - 

النهي عن التخّلي وق�ساء احلاجة يف طريق النا�س واأماكن جلو�سهم واجتماعهم. هـ - 
اأو�صح كيفية اإزالة النجا�صة ِمن ثوبي وبدين.  -4

ن�صاط ختامي
الإ�ســالم دين النظافــة والطهارة؛ حتت هذا العنــوان اأكتب ر�سالًة 
لأحــد اأ�سدقائي اأبنّي له فيها مدى اهتمام الإ�سالم واعتنائه بالطهارة يف 

كل مناحي حياتنا. 
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الدر�س
مقّدمة يف علم التجويدالرابع

التجويــد لغًة: التح�سني و الإتيــان باجليد, وا�سطالحًا: اإخراج كل حرٍف من خمرجه واإعطاوؤه حقه   -

وم�ستحقه من ال�سفات الالزمة والعار�سة.
�رشح التعريف: 

اإخراج احلرف: اأي نطقه والإتيان به م�سموعًا.  -
حــق احلرف: هو �سفاته الذاتية التي متيزه عن غريه؛ كال�سدة واجلهر وال�ستعالء وال�سفري وغري ذلك   -

من ال�سفات القائمة بذات احلرف. 
م�صــتحق احلرف: هو �سفاته العار�سة التي يتعر�ــس لها اأحيانًا و تنفك عنه اأحيانًا اأخرى؛ كالإظهار   -
والإدغــام والإقالب والإخفاء, وكالتفخيــم و الرتقيق لالألف والراء ولم لفــظ اجلاللة, حيث اأّن 

التفخيم والرتقيق يف باقي احلروف �سفٌة لزمة. 
قال الإمام ابن اجلزري رحمه اهلل:

ها َفٍة لها وُم�ْسَتَحَقّ ها           ِمن �سِ وُهَو اإْعطاُء احُلروِف َحَقّ

هو من اأ�رشف العلوم لكونه متعلقًا بالقراآن الكرمي.

التمكن من ُح�سن تالوة كتاب اهلل تعاىل و�سون الل�سان عن اخلطاأ فيه.
قال الإمام ابن اجلزري رحمه اهلل:

وُهَو اأي�سًا ِحلية التالوة           وزينــة الأداء والقــراءة

تعريف علم التجويد

ف�صله ومنزلته

الغاية منه

 والتجويد
التالوة
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– مع  ر�سا اهلل تعاىل والفوز ب�سعادة الدارْين, قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »املاهر بالقراآن – اأي بتالوته وجتويده 
فَرِة الِكَراِم الرَبََرِة، َوالَِّذي يَْقَراأُ الُْقْراآَن يُتَْعِتُع ِفيِه َوُهَو َعَلْيِه �َصاٌق لَُه اأَْجَراِن«)1(.  ال�َصّ

من الناحية العملية: فهو �سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص؛ حيث نزل عليه القراآن الكرمي من عند اهلل تعاىل جمّوداً 
ومرّتاًل. 

ومن الناحية النظرية: فقيل اأبو الأ�سود الدوؤيل, وقيل اأبو عبيد القا�سم بن �سالم, وقيل اخلليل بن 
اأحمد الفراهيدي, وقيل غريهم من اأئمة القراءة و التجويد.

كان ا�ستمداده من كيفية قراءة الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص للقراآن الكرمي, والتي تعلمها منه ال�سحابة ثم التابعون 
ثم اأئمة القراءة حتى و�سلت اإلينا متواترًة.

من الناحية النظرية: فر�س كفاية؛ اأي اإذا قام به البع�س اأجزاأ و�سقط عن الآخرين, واإذا مل يقم به  اأ   - 
اأحٌد اأثم اجلميع.

من الناحية العملية: فر�س عنٍي على كل م�سلٍم وم�سلمٍة من املكلفني؛ لقوله تعاىل:ىمحمه ىه  ب- 
يهيمح)2(.

قال الإمام ابن اجلزري رحمه اهلل تعاىل يف مقدمته:
والأخذ بالتجويد حتٌم لزُم           مـــن مل يجــّود القراآن اآثـــُم
لأنــــه بـــــه الإلـــــه اأنـــزل           وهكـذا منــــه اإلينا و�ســــال

فائدته و ثمرته

وا�صعه

ا�صتمداده

ُحكمه

متفق عليه.  -1
�سورة املزمل, الآية: 4.  -2
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ل ميكن اإتقان تالوة القراآن الكرمي اإل بطريقة التلقي من امل�سايخ واملقرئني م�سافهًة, فعن طريقها 
وحدها يتم ت�سحيح اأخطاء النطق والأداء, فالدرا�سة من الكتب ل تغني عن التلقي, وهذه الطريقة – 

اأي امل�سافهة – هي التي مّت بها تواتر القراآن الكرمي حمفوظًا مرتاًل كما اأُنزل حتى و�سل اإلينا.

لقراءة القراآن الكرمي ثالث مراتب م�سهورة؛ هي: الرتتيل والتدوير واحَلْدر.
اأوًل: الرتتيل:

وهــو قــراءة القراآن الكــرمي بالتاأين والطمئنان من غــري عجلٍة  مع تدبر املعــاين واملحافظة على 
الأحكام.

وهــذه املرتبة هــي اأف�سل املراتب, ملا فيها مــن التدبر والطمئنان, واأمــر اهلل تعاىل نبيه ملسو هيلع هللا ىلص بها 
ًة  فقــال: ىمحمه ىه يهيمح. و �ُسئَلــت اأّم �سلمة ر�سي اهلل عنها عن قــراءة النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: » مف�رشَّ

حرفاً حرفاً«)1(. 
ثانياً: احَلْدر:

وهو القراءة ب�رشعٍة مع املحافظة على الأحكام.
ثالثاً: التدوير:

وهو مرتبٌة متو�سطٌة بني الرتتيل واحلدر مع املحافظة على الأحكام, وهي قراءة اأهل املحاريب.
وهــذه املراتب كلها جائزة, وقد ذكر بع�س العلمــاء مرتبًة رابعًة وهي التحقيق؛ وهي اأكرث توؤدًة 

واأ�سد اطمئنانًا من مرتبة الرتتيل, وُت�سَتح�سُن يف مقام التعليم والتلقني.

الطريقة ال�صحيحة لتعلمه

مراتب التالوة

رواه اأبو داود والن�سائي وح�سنه ابن حجر الع�سقالين و�سححه الألباين يف �سفة ال�سالة.  -1
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اللحن

1- اللحن اجللي:  
َي جليًا لو�سوحه وعدم  ـُِخّل به اإخالًل ظاهراً, و�ُسِمّ وهــو: اخلطاأ الذي يطراأ على اللفظ فـي

خفائه.
وُحكمه: حرام, وياأثم القارئ به.

اأنواعــه:
تبديل حرٍف باآخر, مثال: اإبدال الطاء داًل اأو تاًء يف كلمة ىمحلكيمح.  اأ  - 

تبديل حركٍة باأخرى, مثال: �سّم التاء الأخرية اأو ك�رشها يف قوله تعاىلِىمحىي يي جئ حئيمح. ب- 
تغيــري حركٍة بال�سكون اأو ال�سكون بحركة, مثــال: ت�سكني الفاء يف ىمح جه مهيمح, اأو  جـ- 

حتريك الدال بال�سم يف قوله تعاىل: ىمحىم يم جن حنيمح.
جعل امل�سّدد خمّففًا اأو املخّفف م�سّدداً, مثال: تخفيف الباء الأخرية من قوله تعاىل: ىمحمث  د  - 

نث ىث يث ىفيمح, اأو ت�سديد الباء الأخرية من قوله تعاىل: ىمحمل ىل يل اميمح.

اإ�سقاط حرٍف اأو زيادة حرف. هـ- 
عدم الإتيان باملّد الطبيعي مبقدار حركتني اأو الزيادة فيه عن ذلك. و - 

2- اللحن اخلفي:
َي خفيًا  ـُِخـلُّ بح�سنه ورونقه ولي�ــس باملعنى؛ و�ُسِمّ وهــو: اخلطاأ الذي يطــراأ على اللفظ فـي

لخت�سا�س اأهل هذا العلم وحدهم دون غريهم مبعرفته.
وُحكمه: الكراهة ال�سديدة.

اأفكر

اأ�صتخرج املّد الطبيعيَّ وحروفه من كلمة ىمحمميمح.
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اآداب تالوة القراآن الكرمي

اأن يكون القارئ طاهراً من احلدثني, و اأن يقراأ يف مكاٍن طاهٍر واأن ي�ستاك بال�سواك.  -1
اأن ي�ستقبل القارئ القبلة بقدر ما ي�ستطيع.  -2

اأن ي�ستعيــذ باهلل من ال�سيطان الرجيم عند البدء بالقراءة؛ لقوله تعاىل: ىمحزن من نن ىن   -3
ين ٰى ري زييمح)1(.

اأن يقراأ القراآن بالرتتيل؛ اأي مبراعاة الأحكام عماًل بقوله تعاىل: ىمحمه ىه يهيمح)2(.  -4
ها. اأن يقراأ برتتيب امل�سحف اتباعًا ل�سنة النبي �سلى اهلل عليه و �سلم, و اإذا بداأ �سورة اأن ُيِتَمّ  -5

األ يقطــع قراءته لأمٍر من اأمور الدنيــا اإل اأن ُيلقى عليه ال�سالم فريّد ال�سالم ثم يعود للقراءة, واأن   -6
ل ين�سغل مبا حوله ول يلهو اأو ي�سحك اأثناء التالوة.

اأن ي�سجد عند موا�سع ال�سجدات, واأن يح�ّسن �سوته بالقراءة و يزّينه.  -7
اأن يكون خا�سعًا متدبراً ملعاين القراآن متاأثراً مبا يقروؤه, لقوله تعاىل: ىمح    ِّ         ّٰ رئ زئ مئ   -8

نئ ىئ يئ ربيمح)3(.

ُي�ســّن للقارئ اإذا مّر باآية رحمٍة اأن ي�ساأل اهلل تعــاىل رحمته, و اإذا مر باآية عذاٍب اأن ي�ستعيذ باهلل   -9
من عذابه, و اإذا مّر باآية رجاٍء اأن يدعَو اهلل تعاىل اأن يغفر له وللم�سلمني... 

ن�صاط )1(
اأتعاون مع جمموعتي يف ا�صتخراج اأمثلٍة اأخرى على اللحن اجللّي واخلفّي 

من �صورة الفاحتة.

�سورة النحل, الآية: 98.  -1
�سورة املزمل, الآية: 4.  -2
�سورة �س, الآية: 29.  -3
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ن�صاط )2(
اأ�صتخــرج موا�صــع ال�صجود التي ذكرها العلماء يف جــزء عمَّ واأعر�صها 

على جمموعتي

�سورة الأعراف, الآية: 204.  -1
رواه م�سلم.  -2

اآداب ال�صتماع للقراآن الكرمي

اآداب التعامل مع القراآن الكرمي

اأن يجل�س امل�ستمع يف خ�سوٍع  وي�ستمع يف اإن�ساٍت و�سكينٍة وتدبٍر غري من�سغٍل عنه مبا �سواه؛   -1
لقوله تعاىل: ىمحمج جح مح جخ مخ جس حس خسيمح)1(. 

اأن ي�سجد عند موا�سع ال�سجود واأن ي�سّحح خطاأ القارئ اإذا اأخطاأ.  -2

مه فال ي�سعه على الأر�س اأو ي�سع فوقه �سيئًا. 1- اأن ل مي�س امل�سحف ال�رشيف بغري طهور, واأن ُيَعَظّ
2- يْجــدر بحامل القراآن الكرمي وُمَعّلِمــُه ومتعّلِمه �سون الل�سان والبتعاد عن اآفاته من غيبٍة و�سباٍب 
ولغــو, واأن يكــون متحليًا بالف�سائل قدوًة لغريه, متاأ�سيًا يف ذلــك بر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, فقد �ُسئلت 

عائ�سة ر�سي اهلل عنها عن خلقه فقالت: »كان ُخُلُقُه القراآن«)2(.
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التقويم
اأمالأ اجلدول التايل بالإجابة ال�صحيحة فيما يتعلق بعلم التجويد:   -1

ثمرته وفائدتها�صتمدادهف�صله ومنزلتهالغاية منهتعريفه 

ح اأهمية امل�صافهة يف تلقي القراآن الكرمي وتعلم تالوته من املتقني.  اأو�صّ  -2
اأقــارن بي اللحن اجللّي واللحن اخلفّي مــن حيث: تعريف كٍلّ منهما، �صبب ت�صميته، ُحكمه، اأمثلٌة   -3

عليه. 
اأبّي مراتب تالوة القراآن الكرمي؛ مع بيان اأيٍّ من هذه املراتب اأف�صل يف مقام التعليم واأيّها اأف�صل يف   -4

مقام التدبّر.
اأو�صح ُحكم التجويد.  -5

اأُكمل كتابة اجلدول التايل:   -6
من اآداب التعامل مع القراآن الكرميمن اآداب ال�صتماع للقراآن الكرميمن اآداب تالوة القراآن الكرمي

 

ن�صاط ختامي
اأرجــع اإىل ترجمة اأحد علمــاء التالوة الكــرام رحمهم اهلل تعاىل 
واأ�ستخرج منها املالمح الرئي�ســة يف حياته العلمية واأجّل الأعمال التي 

قام بها يف خدمة كتاب اهلل تعاىل, ثم اأعر�سها على جمموعتي.
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الدر�س
اخللفاء الرا�صدون )1(اخلام�س

اخللفــاء الرا�سدون هم ال�سحابة الذين تولوا احلكم بعد النبي ملسو هيلع هللا ىلص, وهم اأبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي ر�سوان اهلل عليهم.

ولقبــوا بالرا�سدين ملــا امتازت به فرتة حكمهم من حكٍم ر�سيٍد؛ حيــث قاموا بن�رش الدين خري قيام 
وكانت وليتهم رحمًة وات�سعت رقعة الدولة الإ�سالمية يف عهدهم لت�سمل ال�سام والعراق وم�رش وغريها.

وامتــاز حكمهم بالعدل بني الرعية والتوزيع العادل للرثوة, و�ساد الوئام والألفة املجتمع امل�سلم 
يف عهدهــم ول �سيمــا يف عهد ال�سيخني اأبي بكر وعمر - ر�سي اهلل عنهما – وكانت فرتة حكمهما 

هي الفرتة الذهبية يف احُلكم والتي مل تعّو�سها اأّي فرتٍة جاءت بعد ذلك.
ومل تــاأت ولية هوؤلء اخللفاء الرا�سدين بناًء على احتــكار لل�سلطة اأو تفّرد بها, واإمنا عن اختياٍر 
مــن اأهل احلّل والعقد لهم وتوافق الأمة عليهم, فكان اختيــار ال�سّديق عن اجتماع امل�سلمني اأن�ساراً 
ومهاجرين, واختيار عمر كان بتزكية اأبي بكر ور�سا امل�سلمني بذلك واإجماعهم عليه, وكان اختيار 

عثمان عن توافٍق وت�ساوٍر بني ال�سحابة, وكذلك كان اختيار علي - ر�سي اهلل عنهم جميعًا – 
واختيار امل�سلمني لهم مل يكن عن حماباٍة لهم لقرابٍة اأو رهبًة اأو رغبة, واإمنا كان لف�سائل حازوها, 

وموؤهالٍت اأهلتهم ليكونوا هم ولة الأمر بعد ر�سول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص - واخللفاَء من بعده. 

 واأعالم 
تراجم

عبد اهلل بن اأبي قحافة عثمان بن كعب التيمي القر�سي, وكنيته اأبو بكر, اأمه اأم اخلري �سلمى بنت 
�سخر بن عامر التيمي, ُوِلـد بعد عام الفيل بنحو ثالث �سنني.

اأول مــن اآمن بر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من الرجال, اأ�سلــم وعمره �سبع وثالثون �سنة, وعا�س يف الإ�سالم 
ق  ديق لأنه كان ي�سدِّ �ستًا وع�رشين �سنة, وكان رقيقًا متوا�سعًا, وهو اأول اخللفاء الرا�سدين, �ُسّمي بال�سّ

اخلليفة الأول - خليفة ر�صول الله )اأبو بكر ال�صديق(

ن�صبه وكنيته

اإ�صالمه و�صفاته
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بويــع له باخلالفة يوم وفاة النبــّي ملسو هيلع هللا ىلص يف ال�سنة احلادية ع�رشة من الهجــرة, واأجمعت ال�سحابة 
كلهم على خالفته.

كانت له يف ع�رش النبوة مواقف كبرية, ف�سهد مع ر�سول اهلل بدراً وجميع امل�ساهد وثبت مع 
ر�سول اهلل يوم اأحٍد حني انهزم النا�س, ودفع النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإليه رايته العظمى يوم تبوك, وكان ميلك يوم 
اأ�سلم اأربعني األف درهم فكان ُيعتق بها �سعاف امل�سلمني امل�ستعـَبـدين, واحتمل ال�سدائد يف �سبيل اهلل 

تعاىل وكان رفيَق النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف حادثة الهجرة اإىل املدينة املنورة و�ساحبه يف الغار.
روى اأن�س بن مالك ر�سي اهلل عنه اأن اأبا بكر ر�سي اهلل عنه حّدثه قال: قلت للنبي ملسو هيلع هللا ىلص ونحن 
يف الغار: لو اأن اأحدهم ينظر اإىل قدميه لأب�رشنا حتت قدميه, فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »يا اأبا بكر، ما ظنك باثني اهلل 

ثالثهما«)2(.

النبــي ملسو هيلع هللا ىلص يف كل خــرٍب ياأتيه من ال�سماء, وكان ُيـْدعى بالعتيق لأّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال له: )اأنت عتيق اهلل من 
النــار( )1(, كان �سيــداً من �سادات قري�ٍس وغنيًا من كبار مو�رشيهــم, وكان مِمّن حّرم اخلمر على نف�سه 
يف اجلاهليــة, واإليه عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص بال�ســالة بالنا�س حني ا�ستد به املر�س اآخر حياته ِفـداه نفو�سنا عليه 

ال�سالة وال�سالم.
خالفته

جهاده واأعماله

رواه الرتمذي وابن حبان و�سححه الألباين.  -1
رواه البخاري وم�سلم.  -2

ن�صاط )1(
اأرجــع اإىل تف�صري الآية 40 من �صــورة التوبة، واأ�صتخرج منها ف�صيلة اأبي 

بكر ال�صديق ر�صي اهلل عنه ثم اأعر�صها على جمموعتي.
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 وملّــا تويَف ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عظمــت م�سيبة امل�سلمني بوفاته عليه ال�سالة وال�سالم؛ وظهر النفاق 
وارتــّد بع�س العرب عــن الإ�سالم ومنعوا الزكاة واأرادوا الق�ساء علــى امل�سلمني وَغْزَو املدينة املنورة؛ 
فجّهــز اخلليفة الرا�سد اأبــو بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه اجليو�س وحــارب املرتدين واملمتنعني عن اأداء 

الزكاة واأقام دعائم الإ�سالم من جديد. 
وِمْن اأَجّل اأعماله ر�سي اهلل عنه جمع القراآن الكرمي, وقبل ذلك مل يكن جمموعًا بل كان حمفوظًا 

يف �سدور القّراء من ال�سحابة ومكتوبًا يف �سحٍف مطهرٍة متفرقة.

عــن عمر بن اخلطــاب ر�سي اهلل عنه قال: »اأَمَرنا ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأن نت�صدق ووافق ذلك ماًل عندي، 
فقلت: اليوم اأ�صبق اأبا بكٍر اإن �صبقته يوماً، فجئت بن�صف مايل، فقال يل ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ما اأبقيَت لأهلك؟ قلت: 
مثله، فاأتى اأبو بكٍر بكّل ما عنده، فقال له ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ما اأبقيَت لأهلك ؟ قال: اأبقيُت لهم اهلل ور�صوله، فقلت: 

ل اأ�صابقك اإىل �صيٍء اأبداً «)1(. 
وعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما نفعني ماٌل قّط ما نفعني مال اأبي بكر«. 

فبكى اأبو بكر وقال: ما اأنا ومايل اإل لك يا ر�صول اهلل)2(. 
ديق ت�رشيحــه ملسو هيلع هللا ىلص لعمرو بن العا�ــس اأّن اأبا بكر اأحب  ومــن الأحاديث الــواردة يف ف�سل ال�سِّ
الرجــال اإليــه, فعن عمرو بن العا�س - ر�سي اهلل عنه -: »اأن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص بعثه على جي�س ذات ال�صال�صل، 
قــال: فاأتيتــه فقلت: اأي النا�س اأحب اإليك ؟ فقال: ) عائ�صة(، فقلت ِمــن الرجال ؟ فقال: )اأبوها(، قلت: ثم من ؟ 

قال: )عمر بن اخلطاب( فعدَّ رجاًل«)3(. 

ف�صائله ومناقبه

رواه الرتمذي واأبو داود و�سححه النووي والألباين.  -1
اأخرجه اأحمد والرتمذي وابن ماجه وابن حبان و�سححه الألباين.  -2

رواه البخاري وم�سلم.  -3
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رواه الإمام اأحمد والطرباين و�سححه اأحمد �ساكر والألباين.  -1

تويَف ر�سي اهلل عنه يف ال�سنة الثالثة ع�رشة للهجرة عن ثالٍث و�ستني �سنًة, وكانت خالفته �سنتني 
وثالثة اأ�سهر ون�سفًا, ودفن يف حجرة بنته اأّم املوؤمنني عائ�سة ر�سي اهلل عنها بجوار ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

هو اأبو حف�س عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح القر�سي, اأمه حثمة بنت ها�سم, 
ولد ر�سي اهلل عنه بعد الفيل بثالث ع�رشة �سنة.

 اأ�سلــم يف ال�سنــة الثالثة من البعثة وله حينئذ �سبع وع�رشون �سنــة, لقبه ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بالفاروق 
لأنه كان يفّرق بني احلق والباطل, وهو ثاين اخللفاء الرا�سدين, واأول من لقب باأمري املوؤمنني, كان يف 
اجلاهلية من اأبطال قري�س واأ�رشافهم, وكانت له ال�سفارة فيهم, وكان زاهداً ورعًا كثري البكاء واخل�سية 

من اهلل تعاىل. 

وقال عنه اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه: »األ اأخربكم بخري هذه الأمة بعد نبيها؟ اأبو 
بكر، ثم قال: األ اأخربكم بخري هذه الأمة بعد اأبي بكر ؟ عمر«)1(. 

وفاته ر�صي الله عنه

ن�صبه وكنيته

اإ�صالمه و�صفاته

اخلليفة الثاين - �صهيد املحراب )عمر بن اخلطاب(

ويل اخلالفــة بعهٍد من اأبي بكر ال�سديق وبعد م�ســاورة امل�سلمني ور�ساهم, ثم قام باأمر اخلالفة 
بال�سدق والعدل وح�سن التدبري ل يخاف يف اهلل لومة لئم.

خالفته



38

كان اإ�سالمــه ر�سي اهلل عنه فتحًا وخالفته رحمة, وفرح امل�سلمون باإ�سالمه فرحًا عظيمًا؛ ف�سّلوا 
يف الكعبــة وكانــوا ل ي�سلــون قبل ذلك اإل يف بيوتهــم, و�سار عمر يف م�سرية الإ�ســالم �سرية الرجال 
العظمــاء فدافــع عنه ودافــع عن نبيه ملسو هيلع هللا ىلص وهاجــر مع من هاجر مــن امل�سلمني اإىل املدينــة, وكان ِنعم 
ال�ساحــب لر�سول اهلل املالزم له املتعلم منه, وكان من نوابــغ الإ�سالم ومن وزراء النبي ملسو هيلع هللا ىلص وخا�سته, 
ول يقدم عليه يف الف�سل اإل اأبو بكر ال�سديق – ر�سي اهلل عنه - و�سهد الوقائع مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص, واأر�سله 
النبــي ملسو هيلع هللا ىلص يف عــدة �رشايا, ويف عهده كرثت الفتوحات؛ كفتح بيــت املقد�س ودم�سق وم�رش والعراق 

وبالد فار�س.
وعّمر م�سجد ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وامل�سجد الأق�سى املبارك, وو�ّسع امل�سجد احلرام, تزوج باأم كلثوم 
بنت علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه, ويف �سنة ثمان ع�رشة للهجرة ح�سل قحٌط �سديٌد �سّمي لأجله 
ذلك العام عام الّرمادة, )فا�صت�صقى عمر ر�صي اهلل عنه بالعبا�س بن عبد املطلب عّم النبي ملسو هيلع هللا ىلص()1( وجثا على 

ركبتيه وبكى يدعو اهلل تعاىل اإىل اأن نزل املطر واأُغيثوا.
وهــو اأول من جمع النا�س على �ســالة الرتاويح, واأول من بداأ التاأريــخ بالهجرة النبوية, واأول 
مــن دّون الدواوين يف الإ�سالم لإح�ساء الأعطيات وتوزيــع املرّتبات لأ�سحابها ح�سب �سابقتهم يف 
الإ�سالم, واتخذ بيت مال امل�سلمني, وكانت الدراهم يف اأيامه على نق�س الك�رشوية, فزاد فيها )احلمد 
هلل( و )ل اإلــه اإل اهلل( و )حممــد ر�سول اهلل(, اتخــذ داراً للموؤن وجعل فيها الدقيــق والتمر وال�سويق 

والزبيب وما ُيحتاج اإليه, ُيعني به املنقطع واملحتاج.
وكان يخــرج اإذا �سّلى �سالة الع�ساء فيطــوف على من يف امل�سجد وي�ساألهم هل اأ�سابوا َع�ساء, 
واإل خــرج فع�ّساهم, وكان اإذا اأتاه وفد مــن الأم�سار �ساألهم عن حالهم واأ�سعارهم وعّمن يعرف من 
اأهل البالد وعن اأمريهم, وهل يدخل عليه ال�سعيف وهل يعود املري�س, فاإن قالوا نعم, حمد اهلل, واإن 
قالــوا ل, عزله وعــنّي غريه, و كان اإذا بعث عاماًل ي�سرتط عليه اأربعــًا: األ يركب الرباذين, ول يلب�س 

الّرقيق, ول ياأكل الّنقي, ول يّتخذ بوابًا. 
وانت�ســب يف مــدة خالفته اثنا ع�رش األــف منرب يف الإ�سالم, واأن�ساأ �سباًل بــني مكة واملدينة ووّفر 
بذلك على ال�سالكني حمل املاء, قالت له اأم حكيم بنت احلارث ذات يوم: اتق اهلل يا عمر, فقام اإليها 

جهاده واأعماله

رواه البخاري.  -1
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اأحد احلا�رشين يريد لطمها, فمنعه عمر وقال له: دعها تقول, فو اهلل ل خري فيهم اإن مل يقولوها, ول 
خري فينا اإن مل ن�سمعها, وكان عمر يقول: لو مات جمٌل �سياعًا على �سط الفرات خل�سيت اأن ي�ساألني 

اهلل عنه, وكان يقول: اأحب النا�س اإيل من اأهدى اإيل عيوبي. 

وقــد وردت ف�سائله يف اأحاديث كثرية منها قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »والذي نف�صي بيده ما لقيك ال�صيطان �صالكاً 
فجاً قط اإل �صلك فجاً غري فجك«)1(. وذلك لقوة دينه فال �سبيل لل�سيطان عليه.

ومــن ف�سائلــه اأي�سًا ما رواه اأبو هريــرة – ر�سي اهلل عنه – قال: قال ر�ســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لقد كان 
ثون فاإن يُك يف اأمتي اأحد فاإنه عمر«)2(. ومعنى حمدثون اأي: ملهمون يلهمون  فيمــا قبلكــم من الأمم نا�س حمدَّ
ال�ســواب وهي ف�سيلة عظيمة لعمر اإذ ا�ستهــر باآرائه التي ينزل القراآن الكرمي بتاأييدها, وقال عنه النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن اهلل جعل احلق يجري على ل�صان عمر وقلبه«)3(.

ف�صائله ومناقبه

رواه البخاري وم�سلم.  -1

رواه البخاري وم�سلم.  -2
رواه الرتمذي وابن حبان و�سححه الألباين.  -3

متفق عليه.  -4

ن�صاط )2(
اأعــّدد بع�س اآراء عمر بن اخلطــاب ر�صي اهلل عنه التي نزل القراآن الكرمي 

بتاأييدها واأعر�صها على جمموعتي.

ع عمر  وقــد �سهد ال�سحابة الكرام بف�سله فقد روى عبد اهلل بــن عبا�س ر�سي اهلل عنه قال: ُو�سِ
علــى �رشيره فتـكـّنـفه النا�س يدعون وي�سلون قبل اأن ُيرفع واأنا فيهم, فلم يرعني اإل رجل اآخذ منكبي 
فاإذا علي بن اأبي طالب فرتحم على عمر وقال: ما خلفت اأحداً اأحب اإيل اأن األقى اهلل مبثل عمله منك, 
واأمي اهلل اإن كنت لأظن اأن يجعلك اهلل مع �ساحبيك, وح�سبت اأين كنت كثرياً اأ�سمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 

»ذهبت اأنا واأبو بكر وعمر، ودخلت اأنا واأبو بكر وعمر، وخرجت اأنا واأبو بكر وعمر «)4(.
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عــن ثابت بن احلجاج قــال: قال عمر: »حا�صبــوا اأنف�صكم قبــل اأن حتا�صبوا، وِزنــوا اأنف�صكم قبل اأن 
توزنــوا، فاإنــه اأهون عليكم يف احل�صاب غداً اأن حتا�صبوا اأنف�صكم اليوم، وتزيّنوا للعر�س الأكرب، يومئذ تُعر�صون ل 
تخفــى منكم خافية«, وعن الأحنف قال: قال يل عمر بن اخلطاب: »يا اأحنف، من كرث �صحكه قّلت هيبته، 
ومــن مزح ا�صتُخف به، ومن اأكرث من �صــيء ُعرف به، ومن كرث كالمه كرث �َصَقُطه، ومن كرث �صقطه قّل حياوؤه وقّل 

ورعه، ومن قّل ورعه مات قلبه«.

يف �سنــة ثــالٍث وع�رشين للهجرة َحّج اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه بامل�سلمني ثم 
رجــع اإىل املدينة املنــورة, ويف �سبيحة يوم الأربعاء اخلام�س والع�رشين مــن ذي احلجة وبينما هو يوؤّم 
امل�سلمــني على �سالة الفجر دخل اخلبيث اأبو لوؤلوؤة املجو�سي مت�سلاًل من بني ال�سفوف وبيده خنجٌر 
م�سمــوٌم براأ�سني ف�رشبه به ثالث طعنات اإحداها حتت �رّشته, ثم طعَن اللعني نف�سه فمات و�سقط عمر 

ر�سي اهلل عنه على الأر�س �سهيداً.
وقد ُدفن ر�سي اهلل عنه اإىل جانب اأبي بكر ال�سديق يف الرو�سة ال�رشيفة التي ُدفن فيها ر�سول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص, وكانت مدة خالفته ع�رش �سنني و�ستة اأ�سهٍر وله من العمر ثالٌث و�ستون �سنة.

نبذة من كالمه ومواعظه ر�صي الله عنه

ا�صت�صهاده ر�صي الله عنه
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التقويم
اأو�صح اأبرز الأعمال التي قام بها ال�صيخان ر�صي اهلل عنهما يف خالفتيهما.  -1
اأعّدد بع�صاً من مناقب اخلليفتي الرا�صدين اأبي بكر وعمر ر�صي اهلل عنهما.  -2

ما منزلة اخللفاء الرا�صدين من ال�صحابة الكرام ر�صي اهلل عنهم؟  -3

ن�صاط ختامي
اأرجع اإىل �سحيحي الإمامني البخاري وم�سلم رحمهما اهلل تعاىل 
)كتــاب ف�سائــل ال�سحابة( واأ�ستخــرج منه بع�سًا مــن ف�سائل ومناقب 

ال�سيخني اأبي بكر وعمر ر�سي اهلل عنهما واأعر�سها على جمموعتي. 
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الدر�س
من جوامع اخلريال�صاد�س

ث ال�رشيف
احلدي

ٍم الأ�ْسَعِريِّ -ر�سي اهلل عنه-  ْبِن َعا�سِ اِرِث  احْلَ َماِلٍك  اأَِبي  َعْن 
َتاَْلأُ  هلِلِ  َواحْلَْمُد  اْلإِميَاِن،  �َصْطُر  ُهوُر  »الطَّ ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َر�ُسوُل  َقاَل  َقاَل: 

نُوٌر،  اَلُة  َوال�صَّ َواْلأَْر�ِس،  َماِء  ال�صَّ بَْيَ  َما  َتاَْلآِن  هلِل  َواحْلَْمُد  اهلِل  َو�ُصْبَحاَن  امْلِيَزاَن، 
ٌة لَك اأَْو َعَلْيك، ُكلُّ النَّا�ِس يَْغُدو، َفبَاِئٌع نَْف�َصُه  يَاٌء، َوالُْقْراآُن ُحجَّ رْبُ �صِ َدَقُة بُْرَهاٌن، َوال�صَّ َوال�صَّ

َفُمْعِتُقَها اأَْو ُموِبُقَها«.  

اأحفظ احلديث ال�رشيف التايل: 

َرَواُه ُم�ْصِلٌم

الّطهــــــور:
�صــــــــــطر:
اهلل: �صبحان 
هلل: احلمــــد 
برهــــــــان:
�صيـــــــــاء:
يغــــــــــدو:
معتقهـــــــا:
موبقهـــــــا:

م�ستق من  الطهارة, و هي التنزه من الأو�ساخ و الأدنا�س احل�سية و املعنوية.
ن�سف ال�سيء.

تنزيه اهلل تعاىل عن ال�رشك والعيوب والنقائ�س.
ال�سكر والثناء واملدح هلل.

الدليل الوا�سح.
النور الذي يح�سل فيه نوع حرارة واإحراق ك�سياء ال�سم�س.

يخرج من بيته اأول النهار.
خمّل�سها من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

اأي مهلكها.

املفردات والرتاكيب 
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هو احلارث بن عا�سم, وكنيته اأبو مالك الأ�سعري, ن�سبًة اإىل بلدة )اأ�سعر( يف اليمن.  ال�صـــم: 
قــدم علــى املدينة املنورة من اليمن يف �سفينٍة مع جماعٍة مــن قومه فاأ�سلم و�سحب النبي ملسو هيلع هللا ىلص  اإ�صـالمه: 

وروى عنه.
اأّمره النبي على بع�س ال�رشايا, وكان يعّلم قومه �سفة �سالة النبي ملسو هيلع هللا ىلص. اأعمالــه: 

تويف يف ال�سام �سنة 18 للهجرة يف خالفة عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه. وفاتــــه: 

نبذة موجزة عن ال�صحابي اجلليل راوي احلديث ال�رشيف

كان من معجزات النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف قومه ما اأوِتَيه من الف�ساحة والبالغة يف كالمه؛ فعلى الرغم من 
كونه اأمّيًا ل يح�سن القراءة والكتابة , اإل اأنه اأعجز الف�سحاء ببالغته , ومن اأبرز �سمات هذا الإعجاز 
ُهها باألفاظ قليلة , حتمل  ما ُعرف به من جوامع الكلم ؛ فاإنه �سلى اهلل عليه و�سلم كان ير�سد اأمته ويوجِّ
يف طّياتهــا العديــد من املعاين , ومل تكن هذه الألفاظ متكلَّفة اأو �سعبة , بل كانت �سهلة مي�سورة على 

جميع فئات النا�س .
وها نحن نتناول اأحد جوامع كلمه ملسو هيلع هللا ىلص , فاإن هذا احلديث قد ا�ستمل على العديد من التوجيهات 
الرائعــة , والعظــات ال�ساميــة , تدعوا كل من اآمن باهلل ربا , وبالإ�سالم دينــا , اأن يتم�سك بها ويعمل 

مبقت�ساها .
الطهور �صطر الإميان :   -1

واأول ما ابتداأ به النبي �سلى اهلل عليه و�سلم و�سّيته هو الطهور , والطهور �رشط ال�سالة , ومفتاح 
مــن مفاتيــح اأبواب اجلنان , ويق�سد بــه الفعل ال�رشعي الذي يزيل اخلبــث ويرفع احلدث , ول 

ت�سح ال�سالة اإل به , وي�سمل اأي�سا تطهري الثياب والبدن واملكان .
وقــد اختلف العلمــاء يف معنى قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »الطهور �صطــر الإميان« على اأقــوال, منها : اأن الإميان 
احلقيقــي ي�سمل طهارة الباطن والظاهر , والو�سوء يطّهــر الظاهر , وهذا يدل على اأن الو�سوء 
�سطر الإميان , وا�ست�سهدوا باحلديث عن عثمان بن عفان ر�سي اهلل عنه اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال : »من 

تو�صاأ فاأح�صن الو�صوء ، خرجت خطاياه من ج�صده ، حتى تخرج من حتت اأظفاره«)1(, وقالوا اأي�سا :

املعنى الإجمايل للحديث

رواه م�سلم.  -1
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الطهــارة هــي �سطر ال�سالة ؛ لأن ال�سالة ل ت�سح اإل بطهــور , وم�ستند هذا القول اأن املق�سود 
بقوله يف احلديث : ) �صطر الإميان ( هو : ال�سالة , ونظري ذلك قوله تعاىل :  {اك لك مك ىك 
يكمل})1( , اأي : �سالتكــم , وممــا قالــوه اأي�سا : اأن الطهور �سطر الإميــان ؛ لأن الطهارة 
ُتكّفر �سغائر الذنوب , بينما الإميان يكفر الكبائر , ف�سار �سطر الإميان بهذا العتبار , ولعل من 

املالحظ اأن هذه الأقوال متقاربة , وكلها ت�سب يف ذات املعنى .
َماِء َواْلأْر�س.  َواحْلَْمُد هلِل َتاَْلأُ امْلِيَزاَن، َو�ُصْبَحاَن اهلِل َواحْلَْمُد هلِلِ َتاَْلآِن َما بَْيَ ال�صَّ  -2

اإّن اأحــب الكالم اإىل اهلل تعــاىل اأن ن�سّبحه ونحمده, قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن اأحب الكالم اإىل اهلل 
�صبحان اهلل وبحمده« )2(؛ فلو كانت �سبحان اهلل واحلمد هلل ج�سمًا ملالأت ما بني ال�سماء والأر�س 
لف�سلهمــا وِعظــم اأجرهما, قال ملسو هيلع هللا ىلص: »كلمتان خفيفتــان على الل�صان ثقيلتان يف امليــزان حبيبتان اإىل 
الرحمــن: �صبحــان اهلل وبحمــده �صبحــان اهلل العظيــم«)3(. و�سبب حب اهلل تعــاىل لهاتني الكلمتني 

اجلليلتني اأنهما ا�ستملتا على اأمرين مهمني:
تقدي�س اهلل تعاىل  وتنزيهه عن املثيل وال�رشيك وم�سابهة املخلوقني. اأ   - 

�سكره وحمده على نعمه والثناء عليه, فاحلمد هلل اأوًل واآخراً. ب- 

�سورة البقرة, الآية: 143.  -1
رواه م�سلم.  -2
متفق عليه.  -3

ن�صاط )1(
ِنَعــم اهلل تعاىل ل عّد لها ول ح�رش؛ اأتعاون مع جمموعتي يف ذكر بع�ٍس ِمْن 

ِنَعم اهلل تعاىل علينا ت�صتلزم �صكره.

اَلُة نُوٌر:  َوال�صَّ  -3
نوراً  النا�س  اأكرث  جتد  ولهذا  ح�رشه,  ويف  قرْبه,  ويف  وجهه,  ويف  قلبه,  يف  للعبد  نوٌر  ال�سالة 
ملسو هيلع هللا ىلص:»َمن حافظ عليها  اهلل  قال ر�سول  فيها هلل عز وجل.  واأخ�سعهم  اأكرثهم �سالًة  الوجوه  يف 
]يعني ال�صالَة[ كانت له نوًرا وبرهانًا وجناًة يوَم القيامِة، ومن مل يحافْظ عليها مل تكْن له نوًرا ول برهانًا ول 
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جناًة، وُح�رِشَ يوَم القيامِة مع فرعوَن وهاماَن وقاروَن واأُبَيِّ بِن خَلٍف«)1(.  فهي نوٌر لالإن�سان يف جميع 
اأحواله, وهذا يقت�سي اأن يحافظ الإن�سان عليها, واأن يحر�س عليها, واأن ُيكرث منها حتى َيكرُث 

نوره وعلمه واإميانه.
وال�صدقة برهان:   -4

بــًا اإىل اهلل عز وجل, فيبــذل املوؤمن ماله لالأهل والفقــراء وامل�سالح  ال�سدقــة هي بــذل املال تقرُّ
العامــة؛ كبناء امل�ساجد وامل�ست�سفيات وكفالة الأيتام وم�ساعدة املحتاجني طلبًا لر�سى اهلل تعاىل؛ 
وال�سدقة برهاٌن على اإميان العبد, وذلك اأن املال حمبوٌب اإىل النفو�س, والنفو�س �سحيحٌة به, قال 
تعاىل وا�سفًا حال غري املوؤمنني:ىمححف خف مف حقيمح)2( , فاإذا بذله الإن�سان هلل فاإنه يبذل ما 
ْدق الإميان و�سحته,  يحب ملن هو اأحب اإليه منه! فيكون يف بذل املال هلل عز وجل دليٌل على �سِ

ولهذا جتد اأكرث النا�س اإميانًا باهلل عز وجل اأكرثهم �سدقة. 

رواه اأحمد وغريه وح�سنه اأحمد �ساكر وابن باز .  -1
�سورة الفجر, الآية: 20.  -2
�سورة الإن�ســان الآية: 2.  -3

�سورة اآل عمران, الآية: 200.  -4

اأفكر
اأرجــــع لتف�صــــري الآيــة الكرميــة ىمحجه مه ىه يه جي حي 

خييمح)3(، واأتعرف على �صبب نزولهـا واأ�صتنتج العرب والفوائــد منها.  

وال�صرب �صياء:   -5
هــل راأيت ال�سم�س وهــي ت�سيء للنا�س دروبهم وطرقهم في�ســريون على �سوئها؛ كذلك حال 
املوؤمن ال�سابر, ف�سربه ي�سيء له طريق حياته وير�سده لطريق الفالح و يهديه اإىل احلق ويعينه على 
جتــاوز العقبات وحتمل امل�ساعب وال�سغوط, قــال تعاىل ىمحمظ جع مع جغ مغ 

جف حف خف مف حقيمح)4( .



46

فال�سرب لبد فيه من حرارٍة وتعب, لأن فيه م�سقًة كبرية, ولهذا كان اأجره بغري ح�ساب, قال تعاىل: 
ىمحمب هب مت هت مث هثيمح)1( , وال�سرب جزاوؤه اجلنة ىمحيت رث زث  مث نثيمح)2( .

و قد ذكر العلماء اأن ال�سرب ثالثة اأنواع: 
ال�صرب على الطاعة: فالقيام بالطاعات والأعمال ال�ساحلة يحتاج جماهدة للنف�س؛ كمن ي�سوم  اأ  - 
ويتحمل اجلوع والعط�س, ويحفظ القراآن الكرمي ويتعلمه ويقاوم الرغبة يف اإ�ساعة الوقت 
فيما ل ينفع, ويقوم الليل ويجاهد النوم وال�سهر مثال, ومّما يعينه على ذلك اأن يتذكر الأجر 

العظيم الذي اأعده اهلل تعاىل ملن يطيعه ويعبده. 
ال�صرب عن املعا�صي: فيغالب امل�سلم �سيطانه ونف�سه ومينعها من ترك الفرائ�س والوقوع يف  ب- 
يلجاأ  باأن  النا�س و�رشقتهم... وذلك  الفجر وغ�س  اخلطاأ واملحرمات؛ كالنوم عن �سالة 
امل�سلم اإىل اهلل دائما ويكرث من ذكره ويبتعد عن رفقاء ال�سوء الذين يزيّنون لالإن�سان الوقوع 
يف املعا�سي واملهالك, واأن ي�ساحب ال�ساحلني والأخيار الذين ي�سجعونه على فعل اخلري.

�سورة الزمر, الآية: 10.  -1
�سورة الإن�سان, الآية: 12.  -2

ال�صــرب على البالء و مــكاره الدنيا: فقد ُيبتلى العبد ببدنه اأو مبالــه اأو بولده اأو باأهله, فعليه اأن  جـ- 
ي�ســرب علــى البالء الذي �ساءه اهلل تعــاىل بحكمته, واأن يذكر اهلل تعــاىل ويحمده على كل 
حــال, قــال ملسو هيلع هللا ىلص: »ما من عبــٍد ت�صيبه م�صيبة فيقــول: اإنا هلل واإنــا اإليه راجعون، اللهــم! اأجْرين يف 

ن�صاط )2(
اأو�صــح ملجموعتي خطورة رفقاء ال�صوء و�رشرهم الكبري م�صتدًل ببع�س 

الن�صو�س ال�رشعية.
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م�صيبتي واأَْخِلف يل خرياًمنها؛ اإل اأجره اهلل يف م�صيبته واأْخَلف له خرياً منها«)1(.
          و ليْقتــد امل�سلــم بنبينــا ملسو هيلع هللا ىلص الــذي �ســرب على فقــدان والديه يف �سغره وعلــى فقد بع�س 
اأولده واأزواجــه واأقاربه واأ�سحابه يف حياته, و�ســرب اأي�سا على اأذى امل�رشكني و تكذيبهم 
ــرَب املوؤمن على امل�سائب واحت�سب الأجر عنــد اهلل ناَل ثناء اهلل عليه  وحماربتهــم له, فاإْن �سَ
ورحمــه اهلل تعاىل وب�رشه بالثواب اجلزيل يوم الدين. قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »عجباً لأمر املوؤمن 
اإن اأمره كله له خري ولي�س ذلك لأحد اإل املوؤمن اإن اأ�صابته �رشاء �صكر فكان خريا له واإن اأ�صابته �رشاء 

�صرب فكان خريا له«)2(.
والقراآن حجة لك اأو عليك:   -6

القراآن الكرمي هو كالم اهلل تعاىل, اأنزله على نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص ليتلَوه على النا�س اأجمعني ويخرَجهم 
مــن الظلمــات اإىل النور؛ ففيــه طماأنينة القلــب؛ قال تعــاىل:ىمحمي هي مئ هئ مبيمح)3( , 
وقــد حثنا نبينا على تعلمــه و تعليمه فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »خريكم من تعلم القــراآن وعّلمه«)4(. وهو ي�سفع 
لأ�سحابــه الذين اعتنْوا بــه واهتّموا بتالوته وحفظه وعملوا به يوم القيامة, فمن اآمن به و�سّدق 
مبا فيه وامتثل اأوامره واجتنب نواهَيه وعّظمه و احرتمه كان حجًة و�سفيعًا له, قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اقروؤوا 

القراآن فاإنه ياأتي �صفيعا لأ�صحابه يوم القيامة«)5(. 

رواه م�سلم.  -1

رواه م�سلم.  -2
�سورة الرعد, الآية: 28.  -3

متفق عليه.  -4
رواه م�سلم.  -5

اأتــعــــّلـــم:
هناك �سوٌر واآياٌت كرميٌة َوَرَد فيها ف�سٌل خا�ٌس يـْجـدر بنا حفظها واملداومة على تالوتها؛ 

كالفاحتة واملعّوذات واآية الكر�سي و�سورة البقرة وخواتيمها واآل عمران و�سورة الكهف... 
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ُكلُّ النَّا�ِس يَْغُدو، َفبَاِئٌع نَْف�َصُه َفُمْعِتُقَها اأَْو ُموِبُقَها:  -7
اأتاأّمــل: يف كل �سبــاح يخــرج النا�س من بيوتهــم لأعمالهــم واأ�سغالهم, وي�سعــْون يف دنياهم 

و�سوؤونهم, قال تعاىل ىمحخب مب هبيمح)1(. وقد اأخربنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأن النا�س هنا �سنفني:  
ال�صنــف الأول: امل�سلــم ال�سالــح؛ فيفتتح يومه بذكــر اهلل تعاىل واأدعية ال�ستيقــاظ من النوم, ثم 
يقوم فيتطهر ويتو�ساأ وي�سلي �سالة الفجر على وقتها ثم يقراأ اأذكار ال�سباح, وبذلك يبداأ يومه 

بالتوحيد وبعبادة اهلل عز وجل وبالطهارة وال�سالة التي هي �سلة بني العبد وربه.
ثــم يتجه اإىل اخلــري والعمل احلالل والك�سب امل�ــرشوع والعلم النافع, فاإذا خــرج من بيته التزم 
تعاليم الإ�سالم يف تعامالته و خمالطته للنا�س فال يكذب اأو يغ�س؛ ويغ�س ب�رشه ول يتتبع عورات 
امل�سلمــني, ول يعتدي على اأحــٍد اأو يظلم اأو ي�سب و ي�ستم اأو ي�سيــح.., ويحافظ على �سالته 
وطاعــة ربــه وِذكره طيلــة يومه, حتى يعود اإىل بيتــه وقد اأعتق نف�سه من عــذاب اهلل تعاىل وفاز 

بر�سوانه..
ال�صنف الثاين: وهو الذي اأْوبق نف�سه واأوقعها يف غ�سب اهلل تعاىل والعياذ باهلل؛ وهو على عك�س 

ال�سنف الأول. 

�سورة الليل, الآية: 4.  -1

ن�صاط )3(
ــف ملجموعتــي حال ال�صنــف الثاين الــذي اأ�صار اإليــه النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف  اأ�صِ

احلديث و كيف اأوقع نف�صه يف غ�صب اهلل تعاىل؟ 
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اأحافــظ على نظافتــي و طهارتي الظاهــرة والباطنة, فال اأبــدو اإل يف �سورة جميلة ول   -1
اأحمل يف قلبي غاًل اأو ح�سداً لأحد.

اأُكــرِث من ذكر اهلل تعــاىل واأحافظ علــى الأذكار ال�رشعية خا�ســة اأذكار ال�سباح وامل�ساء   -2
والنوم.

اأعّود نف�سي على حتمل ال�سغوط وجتاوز امل�ساعب حمت�سبًا ف�سيلة ال�سرب والأجر والِعو�س   -3
من اهلل تعاىل.

اأ�ستثمــر وقتــي يف الأعمال ال�ساحلة و املفيــدة التي تقربني اإىل اهلل تعــاىل, كاأداء ال�سالة   -4
علــى وقتها وم�ساعــدة اأمي يف عمل البيت وحفظ القراآن الكــرمي و تعلمه وطلب العلم 

وم�ساعدة الآخرين.
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التقويم
اأ�صل بي املعنى يف العمود الأول و ما ينا�صبه يف العمود الثاين:   -1

الدليل الوا�سح  �سـطر    
مهلكها احلمد هلل  

ن�سف ال�سيء برهان   
ال�سكر و الثناء واملدح هلل تعاىل موبقها   

ذكر العلماء لل�صرب ثالثة اأنواع؛ اأو�صحها..  -2
ما الدعاء الذي عّلمنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأن نقوله عند امل�صيبة ؟  -3

اأذكر اآيًة كرميًة حتذرنا من اإ�صاعة ال�صالة املفرو�صة.  -4
اأعّرف بال�صحابي اجلليل راوي احلديث ال�رشيف.  -5

اأقراأ احلديث ال�رشيف غيباً.  -6
اأو�صح ف�صل كلٍّ مما يلي:  -7

الو�سوء. اأ  - 
ذكر اهلل تعاىل. ب- 

تالوة القراآن الكرمي. جـ- 
ال�سدقة د  - 

ن�صاط ختامي
نـعـقـد اأنــا وجمموعتي حلقــًةً نقا�سيًةً حول اأف�ســل واأجنع و�سائل 
وطــرق املحافظــة على النظافــة والوقاية مــن الأمرا�ــس والأوبئة على 

امل�ستويني ال�سخ�سي واملجتمعي, ثم نخرج بالتو�سيات الالزمة.
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الدر�س
إميان بالله تعاىلال�صابع ال

العقيدة الإ�صالمية

الإميــان باهلل تعاىل هو الركن الأول من اأركان الإميان ال�ستة, ويتحقق الإميان ال�سحيح باهلل تعاىل 
من خالل ما يلي: 

العتقاد باأّن لهذا الكون رباً واحداً تفّرد بخلقه وملكه وتدبريه وت�رشيف �صوؤونه، خلقًا ورزقًا, وقدرًة  اأوًل: 
واإنعامــًا, واإحياًء واإماتة, ونفعًا و�ــرشاً, ل رب  �سواه, يفعل وحده ما ي�ساء ويحكم ما يريد, 
ُيعــز من ي�ساء ويذل مــن ي�ساء, بيده ملكوت ال�سموات والأر�س وهــو على كل �سيء قدير, 
وبكل �سيء عليم, غنيٌّ عما �سواه, له الأمر كله وبيده اخلري كله, لي�س له �رشيٌك يف اأفعاله,  ول 
غالــب له على اأمره, بل اخللق جميعًا مبن فيهم املالئكة والإن�س واجلن عبيٌد له, ل يخرجون 
عــن ملكه وقدرته واإرادتــه �سبحانه, واأفعاله ل يح�رشها عدد, وكل تلك اخل�سائ�س هي حق 
له وحده ل �رشيك له, ل ي�ستحقها اأحد �سواه, ول يجوز ن�سبتها ول اإثبات �سيء منها لغري اهلل 

عز وجل. 
قال تعاىل:  ىمحمن نن ىن ين ٰى ري زي مي ني ىي يي جئ حئ خئ مئ 
هئ جب حب خب مب هب جت حت خت مت هت مث حج مججح مح جخ مخ جس 

حس خسيمح)1(.

وقال تعاىل: ىمحزث مث نث ىث يث ىف يف ىق يق اك لك مك ىك يك مل ىل 
يل اممم رن زنمن نن ىن ين ٰى ري يمح)2(.

وقــال تعــاىل:   ىمحمل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن حن خنمن ىن ين 
جه مهيمح)3(. 

إميان بالله تعاىل ال

�سورة البقرة, الآيتان: 22-21.  -1
�سورة اآل عمران, الآية: 26.  -2

�سورة هود, الآية: 6.  -3
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ن�صاط )1(
ــُرُه فيها ِبِنَعَم اهلل تعاىل علينا ووجوب �صكره  اأكتــب ر�صالًة اإىل زميلي اأذكِّ

�صبحانه عليها. 

العتقاد بتفّرد اهلل عز وجل باأح�صن الأ�صماء واأكمل ال�صفات.  ثانياً: 
قــال �سبحانه وتعــاىل:  ىمح      ّٰ رئ زئ مئ نئىئ يئ رب زب مب نبىب يب رت زت 
متيمح)2(.  وقـــال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن هلل ت�صعــة وت�صعــي ا�صمــاً مــن اأح�صاها دخل اجلنــة، وهو وتر يحب 

الوتر«)3(. 
وهذا العتقاد يقوم على اأ�سلني عظيمني: 

اأّن اهلل لــه الأ�سمــاء احل�سنى وال�سفات  العلى الدالة علــى �سفات الكمال ول  الأ�صل الأول: 
نق�س فيها بوجٍه من الوجوه, فال مياثله ول ي�ساركه فيها �سيٌء من املخلوقات.     
مثــال: َفِمــن اأ�سمائه �سبحانه وتعــاىل )احلّي( وله �سفة )احليــاة( التي يجب اأن 
ُتثبت له عز وجل على وجه الكمال الالئق به, وهذه احلياة حياٌة كاملٌة دائمة, 
اجتمعت فيها اأنواع الكمالت من علم وقدرٍة وغري ذلك, مل ُتـ�سبق بَعَدٍم ول 
َيـلحقهــا فناء. قــال تعاىل: ىمحمي ني ىي يي جئ حئ خئمئ هئ جب حب خب مبهب 
جت حت خت مت هت مث حجمج جح مح جخ مخ جس حس خسمس حص خص مص جض 

وقال تعاىل: ىمحيت رث زث مث نث ىث يث ىف يف ىق يق اك لك مكىك يك مل 
ىل يل ام مم رن زن من ننىن ين ٰى ري زيمي ني ىي يي 

جئيمح)1(.

�سورة الأعراف, الآية: 54.  -1
�سورة الأعراف, الآية: 180.  -2

متفق عليه.  -3
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ن�صاط )2(

اأبـيـّن بع�س معاين اأ�صماء اهلل عز وجل و�صفاته.

حض خضمض حط مظ جع مع جغ مغ جف حفخف مف حق مق جكحك خك لك 

مكجل حل خل مل يمح)1(.    

اأّن اهلل تعاىل منّزه عن �سفــات النق�س والعيب مطلقًا, كالنوم والعجز واجلهل  الأ�صل الثاين: 
والظلــم واللعب وغري ذلك, كمــا اأّنه تعاىل منّزه عن مماثلــة املخلوقني, فيلزم 
نفــي مــا نفاه اهلل عن نف�سه ونفاه الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص عن ربــه مع اعتقاد اأّن اهلل تعاىل 
ـَنـة والّنوم  مو�ســوٌف بكمــال �سد ما ُنـِفـَي عنــه, فاإذا نفينا عن اهلل تعــاىل ال�سِّ
نة اإثبــات كمال القيومية, وِمن نفــي النوم اإثبات  ِّ مثــاًل؛ في�ستلــزم ِمن نفي ال�سِ
كمــال احلياة لــه �سبحانه, واإذا َنـَفـْيـنا عن اهلل تعاىل اجلهــل والعجز اأي�سًا, فاإّن 
نفــي اجلهل ي�ستلزم كمال العلم, ونفي العجز ي�ستلزم كمال القوة ومتام القدرة 
هلل تعــاىل... وهكذا ُكـّل نفــٍي عن اهلل عز وجل فهو يت�سمن اإثبات كمال �سّد 
املنفّي, فهو الكامل �سبحانه وما �سواه ناق�س. قال تعاىل: ىمحخل مل ىليل 
جم حم خم مم ىم يم جن حن خن منىن ين جه مهىه يه 

جيحييمح)2(. وقــال تعــاىل: ىمح جه مه ٰه جي حيخي مي هي مئ هئ مب 
هب مت هت مثهث مس هس مش هشيمح)3( . 

�سورة البقرة, الآية: 255.  -1
�سورة ال�سورى, الآية: 11.  -2

�سورة مرمي, الآية: 64.  -3
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ن�صاط )3 (
اأتعــاون مع جمموعتي يف و�صع قائمٍة ببع�ــس الأمور التي تنايف توحيد اهلل 

تعاىل والإميان به �صبحانه كي اأجتنبها.

العتقــاد باأن اهلل تعاىل هو الإله احلق املتفّرد با�صتحقاق العبادات كلها الظاهرة والباطنة وحده ل �رشيك  ثالثاً: 
لــه، ومن اأمثلة العبادات الباطنة: التــوكل والرجاء واخل�سية واملحبة.., ومــن اأمثلة العبادات 

الظاهرة: الدعاء وال�سالة وال�سدقة والـّنحر واحلج وغري ذلك من العبادات والقربات. 
قال تعاىل: ىمحرئ زئ مئ نئ ىئ يئ رب زب مب نب ىبيب رت زت مت 
نت ىت يت رث زث مثنث ىث يث ىف يف ىق يق اك لكيمح)1(. 

وقال تعــاىل: ىمحمخ جس حس خس مس حص خص مص جض حض خض مض حطمظ جع 
مع جغ يمح)2(. 

ويف ال�سحيحــني اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال ملعاذ بــن جبل ر�سي اهلل عنه: »اأتدري ما حق اهلل على العباد 
ومــا حــق العباد على اهلل؟ قلــت: اهلل ور�صوله اأعلم ! قال: حق اهلل على العبــاد اأن يعبدوه ول ي�رشكوا به 

ب َمـْن ل ي�رشك به �صيئاً«)3(. �صيئاً، وحق العباد على اهلل اأّل يُـَعـذِّ

�سورة النحل, الآية: 36.  -1
�سورة البينة, الآية: 5.  -2

متفق عليه.  -3
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التقويم
يتحقق الإميان باهلل تعاىل بثالثة اأمور؛ اأو�صحها.  -1

يقوم توحيد الأ�صماء وال�صفات على اأ�صلي مهّمي؛ ما هما ؟  -2
اأذكر دلياًل �رشعياً على ما يلي:   -3

اهلل تعاىل مت�سٌف ب�سفات الكمال منزٌه عن �سفات النق�س. اأ   - 
اهلل تعاىل وحده املعبود بحٍق ل اإله غريه. ب- 

اهلل تعاىل رب العاملني. جـ - 
اأرجع اإىل �صورة الفاحتة يف امل�صحف ال�رشيف واأ�صتخرج منها �صور توحيد اهلل تعاىل والإميان به جل   -4

جالله.
اأعّدد بع�س �صور ال�رشك باهلل تعاىل.  -5

ن�صاط ختامي
اأِعـّد مقالًة اأدبيًة يف تعظيم اهلل عز وجل ووجوب طاعته وعبادته �سبحانه 

وحده ل �رشيك له.
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الدر�س
فقه الو�صوء )1(الثامن

ال

من الو�ساءة, وهي النظافة والن�سارة, والُو�سوء )بال�سم(: الفعل, والَو�سوء )بالفتح(:  الو�صـــوء لغــة : 
ماوؤه.

ا�ستعمــال املاء على اأع�ساٍء خم�سو�سة )الوجه واليديــن والراأ�س والرجلني( ُيـرفع به ما  ويف ال�صطالح: 
مينع ال�سالة ونحوها.

وقد دّل على م�رشوعيته الكتاب وال�سنة.
فاأّما الكتاب، فقوله �سبحانه: ىمحخل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم 

يمح)1(. جن حن خن من ىن ين جهمه

واأّما ال�صنة، فقد وردت اأحاديث كثرية تدل على م�رشوعيته, منها:
1- عــن اأبــي هريــرة ر�سي اهلل عنه قال: قــال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تقبــل �صالة اأحدكــم اإذا اأحدث حتى 

يتو�صاأ«)2(.
2- وعــن ابن عمر ر�سي اهلل عنه قال: اإين �سمعت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ل يقبل اهلل �صالة بغري طهور، 

ول �صدقة من غلول«)3(.
وعن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإمنا اأمرُت بالو�صوء اإذا قمت اإىل ال�صالة«)4(.  -3
4- وعــن اأبي �سعيد ر�سي اهلل عنه اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »مفتاح ال�صــالة الطهور، وحترميها التكبري، وحتليلها 

الت�صليم«)5(.

تعريفه

دليل م�رشوعية الو�صوء

�سورة املائدة, الآية: 6.  -1

رواه البخاري وم�سلم.  -2
رواه م�سلم.  -3

رواه الرتمذي و اأبو داود و الن�سائي و�سححه اأحمد �ساكر والألباين.  -4
رواه الرتمذي واأبو داود وح�ّسناه و�سححه النووي.  -5
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اأنه ن�صف الإميان:  -1
كمــا يف حديــث اأبــي مالك الأ�سعري ر�ســي اهلل عنه قال: قــال: ر�ســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الطهور �صطر 

الإميان«)1(.
اأنه يكفِّر الذنوب:  -2

فعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإذا تو�صاأ العبد امل�صلم- اأو املوؤمن- فغ�صل وجهه 
خرج من وجهه كل خطيئة نظر اإليها مع قطر املاء- اأو مع اآخر قطر املاء -، فاإذا غ�صل يديه خرجت من يديه كل 
خطيئــة كانــت بط�صتها يداه مع املاء- اأو مع اآخر قطر املاء- فاإذا غ�صل رجليه خرجت كل خطيئة م�صتها رجاله 

مع املاء- اأو مع اآخر قطر املاء- حتى يخرج نقيًا من الذنوب«)2(.
م من ذنبه، وكانت �صالته  وعــن عثمان ر�سي اهلل عنــه اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من تو�صاأ هكذا غفر له ما تقدَّ

وم�صيه اإىل امل�صجد نافلة«)3(.
اأنه يرفع درجات العبد:   -3

فعــن اأبــي هريــرة ر�سي اهلل عنــه اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قــال: »األ اأدلكم على ما ميحــو اهلل به اخلطايــا ويرفع به 
الدرجــات؟ قالــوا: بلى يا ر�صــول اهلل! قال: اإ�صباغ الو�صــوء على املكاره، وكرثة اخلطــا اإىل امل�صاجد، وانتظار 

ال�صالة بعد ال�صالة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط«)4(.
اأنه �صبيٌل اإىل اجلنة:  -4

فعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال لبالل: »يا بالل، حّدثني باأرجى عمل عملته يف الإ�صالم، 
فــاإين �صمعــت دّف نعليك بي يدّي يف اجلنة. قال: ما عملت عماًل اأرجى عندي من اأين مل اأتطهر طهوراً يف �صاعة 

من ليل اأو نهار اإل �صليت بذلك الطهور ما ُكتب يل اأن اأ�صلي«)5(.
وعــن عقبة بــن عامر قال: �سمعت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »من تو�صاأ فاأح�صن الو�صوء ثم �صلى ركعتي، 

يُقِبُل عليهما بقلبه ووجهه، وجبت له اجلنة«)6(.

من ف�صائل الو�صوء

رواه م�سلم.  -1

رواه م�سلم.  -2

رواه م�سلم.  -3

رواه م�سلم.  -4
رواه البخاري وم�سلم.  -5

رواه م�سلم.  -6
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اأنه عالمٌة تيِّز هذه الأمة عند ورود احلو�س:  -5
فعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأتى املقربة فقال: »ال�صالم عليكم دار قوم موؤمني واإنا – اإن 
�صــاء اهلل- بكم عن قريب لحقون، ودّدت لو اأنّا قــد راأينا اإخواننا«. قالوا: اأَول�سنا اإخوانك يا ر�سول اهلل؟ 
قــال: »اأنتــم اأ�صحابي، واإخواننا الذين مل ياأتوا بعد« فقالوا: كيف تعــرف من مل ياأت من اأمتك يا ر�سول 
لٌة بي َظْهرْي خيٍل ُدْهٍم بُْهــٍم األ يعرف خيله؟« قالوا: بلى يا  اهلل؟ قــال: »اأراأيــت لو اأّن رجاًل لــه خيٌل ُغرٌّ حمجَّ
لي من الو�صوء، واأنا َفـَرُطُهم علــى احلو�س، األ لـيُـذاَدنَّ رجاٌل عن  ا حمجَّ ر�ســول اهلل، قال: »فاإنهــم ياأتون ُغرًّ

لوا بعدك، فاأقول: �ُصحًقا �ُصحًقا«)1(. حو�صي كما يُذاد البعري ال�صال اأناديهم األ َهـلـّم فيقال: اإنهم قد بدَّ
والُغّرة: اللمعة البي�ساء تكون يف جبهة الفر�س, واملراد هنا: النور الكائن يف وجوه اأمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص, 
ا: النــور الكائن يف  والتحجيــل: بيا�ــسٌ يكون يف ثالث قوائــم من قوائم الفر�ــس, واملراد به اأي�سً

اأطراف املتو�سئني من اأمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص.
6-  اأنه نوٌر للعبد يوم القيامة:

فعــن اأبي هريرة ر�ســي اهلل عنه قال: �سمعت خليلــي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »تبلغ احِللية مــن املوؤمني حيث يبلغ 
الو�صوء«)2(. واحِللية هي: النور يوم القيامة.

اأنه َحـلٌّ لعقدة ال�صيطان:  -7
فعــن اأبي هريــرة اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »يعقــد ال�صيطان على قافية راأ�س اأحدكــم اإذا هو نام ثالث عقد 
ي�رشب كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فاإن ا�صتيقظ فذكر اهلل انحلَّْت عقدة، واإن تو�صاأ انحلَّت عقدة، واإن 

�صّلى انحلت عقدة، فاأ�صبح ن�صيًطا طيّب النف�س، واإل اأ�صبح خبيث النف�س ك�صالن«)3(.

رواه م�سلم.  -1

رواه م�سلم.  -2
رواه البخاري وم�سلم.  -3
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ن�صاط
اأقــراأ احلديــث ال�رشيف التــايل واأ�صتنتــج ما ير�صــد اإليــه واأعر�صه على 

جمموعتي: 
الة،  وا، واعلمــوا اأنَّ خرَي اأعمالكم ال�صَّ قــال ملسو هيلع هللا ىلص: »ا�صتقيموا ولن حُت�صُ

ول يحافظ على الو�صوء اإلَّ موؤمٌن«)1(. 

الإ�سالم.  -1
العقل.  -2

النية: وهي عزم القلب على فعل العبادة تقربا اإىل اهلل تعاىل, وحملها القلب   -3
اإزالــة ما مَينع و�سول املاء اإىل اأع�ساء الو�سوء؛ كال�سمــع والعجني والّدهان واملناكري والكرميات   -4

املتجّمدة ونحوها.. 
اأن يكون الو�سوء مباء َطهور.  -5

مرار,  ثالث  كفيه  على  فاأفرع  باإناء  دعا  عفان  بن  عثمان  راأى  اأنه  عثمان  موىل  حمران  عن 
املرفقني  اإىل  ويديه  ثالثًا,  ثم غ�سل وجهه  وا�ستن�سق  فم�سم�س  الإناء,  ميينه يف  اأدخل  ثم  فغ�سلهما, 
ثالث مرار, ثم م�سح براأ�سه, ثم غ�سل رجليه ثالث مرار اإىل الكعبني ثم قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

ث فيهما نف�صه، ُغفر له ما تقدم من ذنبه«)2(. »من تو�صاأ نحو و�صوئي هذا، ثم �صلى ركعتي ل يحدِّ

�رشوط �صحة الو�صوء

�صفة الو�صوء الكامل )اإجمالً(

رواه ابن ماجه واأحمد وابن حبان و�سححه الألباين.  -1
رواه البخاري وم�سلم.  -2
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ومن هذا احلديث ميكن اأن نلخ�س �صفة الو�صوء فيما ياأتي:
اأن ينوي الو�سوء لرفع احلدث.  -1

اأن يغ�سل كفيه ثالث مرات.  -2
اأن ياأخذ املاء بيمينه فيجعله يف فمه فيتم�سم�س ثالث مرات.  -3

ثم ياأخذ املاء بيمينه فيجعله يف اأنفه في�ستن�سق وي�ستنرث ب�سماله, يفعل هذا ثالث مرات.  -4
يغ�سل وجهه كله ثالث مرات مع تخليل حليته.  -5

يغ�سل يديه – اليمنى ثم الي�رشى – اإىل ما فوق املرفقني, مع تخليل اأ�سابع اليدين ثالث مرات.  -6
7-  مي�سح راأ�سه كله ُمدبراً ومقباًل مرًة واحدة.

مي�سح اأذنيه ظاهرهما وباطنهما مرًة واحدة.  -8
يغ�سل قدميه مع الكعبني – اليمنى ثم الي�رشى – مع تخليل اأ�سابع القدمني ثالث مرات.  -9
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التقويم
اأعّرف ما يلي:   -1

الو�سوء: اأ   - 
الُغّرة:  ب- 

التحجيل: جـ - 
النية:  د   - 

ما دليل م�رشوعية الو�صوء من الكتاب وال�صنة ؟  -2
اأعّدد �رشوط �صحة الو�صوء.  -3

ما املق�صود بــ: اإزالة ما مينع من و�صول املاء اإىل اأع�صاء الو�صوء ؟  -4
اأذكر ثالثة ن�صو�ٍس �رشعية يف ف�صل الو�صوء.  -5

ن�صاط ختامي
ُي�ستحــب النوم على طهارة, اأبحث عن حديٍث �رشيف يبنّي ف�سل 

النوم على و�سوء واأقراأه على زمالئي.
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الدر�س
اأحكام ال�صتعاذة والب�صملةالتا�صع

 والتجويد 
التالوة

لغًة: هي اللتجاء والعت�سام والتح�سن.
وا�سطالحًا:  لفٌظ يح�سل به اللتجاء اإىل اهلل تعاىل والتح�سن به من ال�سيطان الرجيم.

قوله تعاىل: ىمحزن من نن ىن ين ٰى ري زييمح)1(

ذهــب اجلمهور اإىل ا�ستحباب ال�ستعاذة من ال�سيطان الرجيم عند تالوة القراآن الكرمي, وذهب 
بع�س اأهل العلم اإىل وجوبها.

ال�سيغة املختارة جلميع القراء هي: »اأعوذ باهلل من ال�سيطان الرجيم«, وهناك �سيغ اأخرى يجوز 
الإتيــان بها مثل: )اأعوذ باهلل من ال�سيطان(, )اأعــوذ باهلل ال�سميع العليم من ال�سيطان الرجيم(, )اللهم 

اإين اأعوذ بك من ال�سيطان الرجيم(, )اأعوذ باهلل العظيم من ال�سيطان الرجيم( وغريها. 
قال الإمام ال�ساطبي رحمه اهلل تعاىل: 

اَل جَّ ْيَطاِن باهلل ُم�سَ ْهــــَر َتْقــَراأ َفا�ْسَتِعْذ               ِجَهاًرا ِمَن ال�سَّ اإَذا َما اأََرْدَت الدَّ
ــاَل هَّ َعَلى َما اأََتى يِف النَّْحِل ُي�رْشًا واإِْن َتِزْد               ِلَربِّــــَك َتْنِزيًها َفَل�ْســـَت جُمَ

تعريفها

اأولً: ال�صتعاذة

دليل م�رشوعيتها

ُحـكـمـها

�صيـغـتـها

�سورة النحل, الآية: 98.  -1
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1-  رواه اأبو داود والدارقطني وقال: اإ�سناده �سحيح ورواته ثقات, و�سححه اأحمد �ساكر والألباين.
رواه ابن حبان وغريه و�سححه النووي وح�سنه ابن باز وابن عثيمني, وقال الألباين �سعيف جدا – رحم اهلل اجلميع –.  -2

لال�ستعاذة عند البدء بالقراءة حالتان: اإما اجلهر بها اأو الإ�رشار.
احلالة الأوىل )اجلهر(، وي�صتحب عند بدء القراءة يف مو�صعي:

اإذا كان القارئ يقراأ جهراً وكان هناك من ي�ستمع لقراءته.  -1
اإذا كان القارئ يف جماعٍة يقروؤون القراآن وكان هو املبتدئ بالقراءة.  -2

احلالة الثانية )الإ�رشار(، وي�صتحب يف اأربعة موا�صع: 
اإذا كان القارئ يقراأ �رشاً.  -1

اإذا كان يقراأ جهراً ولي�س هناك من ي�ستمع لقراءته.  -2
اإذا كان يقراأ يف ال�سالة, �سواء كان اإمامًا اأو ماأمومًا اأو منفرداً.  -3

اإذا كان يقراأ يف جماعٍة ولي�س هو املبتدئ بالقراءة.  -4

اأحوالها

الب�سملة م�سدٌر ماأخوٌذ من َب�ْسَمَل؛ اأي قال: »ب�سم اهلل الرحمن الرحيم«, وذلك كقولنا: حوقـَل 
اأي اإذا قال: ل حول ول قوة اإل باهلل, وقولنا: حمدَل اإذا قال: احلمد هلل وهكذا.

ومعناها: اأبداأ بعملي متربكًا با�سم اهلل تعاىل الرحمن الرحيم.

ما روته اأم �سلمة ر�سي اهلل عنها اأن ر�سول اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص »كان اإذا قراأَ يُقّطُع قراءتَُه اآيًة اآيًة؛ ِب�ْصِم اهلِل الَرْحَمِن 
الَرِحيِم، احَلْمُد هلِل َربِّ الَعامَلَِي، الَرْحَمِن الَرِحيِم، َماِلِك يَْوِم الِديِن«)1(.

ولقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »كل اأمٍر ذي بال ل يـُـبـداأ فيه بب�صم اهلل الرحمن الرحيم فهو اأبرت اأو اأقطع«)2( .

تعريفها

ثانيًا: الب�صملة

دليل م�رشوعيتها
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�سورة النمل, الآية: 30.  -1

ل خالف بني العلماء يف اأن الب�سملة بع�ُس اآيٍة من �سورة »النمل« يف قوله تعاىل: ىمححئ خئ مئ 
هئ جب حب خب مبيمح)1( ول خالف بينهم على وجوب اإثباتها كتابًة يف اأول كل �سورٍة من �ُسـَور 

القــراآن الكرمي عدا �سورة براءة »التوبــة«؛ ودليلهم على ذلك اأن القراآن الكرمي قد ُجمع  يف عهد اأبي 
بكر ر�سي اهلل عنه وكانت الب�سملة فيه, ثم ُن�سخت امل�ساحف يف عهد �سيدنا عثمان وكُتبت الب�سملة 

يف اأول الفاحتة واأول كل �سورٍة اإل التوبة ومل ُينكر اأحٌد من ال�سحابة كتابتها يف امل�سحف ال�رشيف.
وذهــب جمهور القّراء اإىل وجوب الإتيــان بالب�سملة يف اأول كل �سورٍة من �ُسـَور القراآن الكرمي 
عــدا �ســورة »التوبة«, اأما اإذا بداأ القــارئ القراءة من منت�سف ال�سورة فهو خمرٌي بــني الإتيان بالب�سملة 

وعدمه؛ ويف ذلك يقول الإمام ال�ساطبي رحمه اهلل:
َواَها               َويف الأَْجــــَزاِء خـّيــــر َمـــْن َتــــــال وَل ُبدَّ ِمْنَها يِف اْبِتَداِئَك �ُسوَرًة �سِ

وقوله )�سواها(: اأي �سوى �سورة براءة, وقوله )ويف الأجزاء(: اأي يف اأجزاء ال�سورة.

ُحكمها

ثالثًا: اأحكام ال�صتعاذة والب�صملة

يف اأول اأّي �صورٍة من �صور القراآن الكرمي عدا �صورة التوبة:   -1
اإذا ابتــداأ القــارئ بقراءة اأول اآيٍة من اأي �سورٍة - ماعدا �ســورة التوبة – فله اجلمع بني ال�ستعاذة 

والب�سملة واأول ال�سورة باإحدى الأوجه التالية:
قطع اجلميع: مبعنى اأّن القارئ يف�سل بني ال�ستعاذة والب�سملة واأول اآيٍة من ال�سورة بالوقف  اأ  - 
ِحيم/  ْحَمِن الرَّ ِجيم/ ِب�ْسِم اهلل الرَّ ْيَطــاِن الرَّ علــى كل واحدٍة منها؛ مثال: اأعوذ باهلل ِمَن ال�سَّ

رت زت مت نت.
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قطــع الأول وو�صــل الثاين بالثالــث: مبعنى اأن القارئ يقف على ال�ستعــاذة ثم ي�سل الب�سملة  ب- 
ِحيِم رت زت  ْحَمِن الرَّ جيم/ ِب�ْســِم اهلل الرَّ ْيَطاِن الرَّ بــاأول ال�سورة؛ مثال: اأَُعــوُذ باهلل ِمَن ال�سَّ

مت نت.
و�صــل الأول بالثــاين وقطع الثالث: مبعنــى اأن القارئ ي�سل ال�ستعــاذة بالب�سملة ويقف على  جـ- 
ْحَمِن  جيِم ِب�ْسِم اهلل الرَّ ْيَطاِن الرَّ الب�سملــة ثم يبتدئ باأول ال�سورة؛ مثال: اأَُعوُذ باهلل ِمــَن ال�سَّ

ِحيم/ رت زت مت نت. الرَّ
و�صــل اجلميــع: مبعنى اأن القارئ ي�سل بني ال�ستعاذة والب�سملــة واأول ال�سورة؛ مثال: اأَُعوُذ  د  - 

ِحيِم رت زت مت نت.  ْحَمِن الرَّ جيِم ِب�ْسِم اهلل الرَّ ْيَطاِن الرَّ باهلل ِمَن ال�سَّ
يف اأول �صورة التوبة ) براءة (:   -2

اأجَمَع القّراء على عدم الإتيان بالب�سملة يف اأول �سورة التوبة؛ قال الإمام ال�ساطبي رحمه اهلل: 
ْيِف َل�ْسَت ُمَب�ْسِماَل ْلَها اأَْو َبَداأَْت َبَراَءًة               ِلَتْنِزيِلَها ِبال�سَّ َوَمْهَما َت�سِ

اأما ال�صتعاذة هنا فلها وجهان جائزان:
ْيَطاِن  ف�سل ال�ستعاذة بالوقف ثم البدء باأول �سورة التوبة بال ب�سملة؛ مثال: اأَُعوُذ باهلل ِمَن ال�سَّ اأ  - 

جيم/ خل مل ىل يل جم حم خم مم َىم. الرَّ
جيِم خل مل ىل يل جم  ْيَطاِن الرَّ و�سل ال�ستعاذة ب�سورة التوبة؛ مثال: اأَُعوُذ باهلل ِمَن ال�سَّ ب- 

حم خم مم ىم.

3 -  يف البدء بالقراءة اأثناء ال�صور:
اتفــق القّراء على جواز الإتيان بالب�سملة يف ابتداء القراءة من و�سط ال�سورة ولكن اختلفوا حول 
الإتيــان بالب�سملــة اإذا ابتداأ القارئ قراءته اأثنــاء �سورة التوبة؛ فمنهم من قــال اإن �سورة التوبة ل 

اأفّكر

ملاذا منع القّراء من قراءة الب�صملة يف اأول �صورة التوبة ؟
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ب�سملــة لأولها فال ب�سملــة يف اأثنائها, ومنهم من قال اإّن الب�سملة ل جتــوز يف اأولها فقط ولكن 
جتوز يف و�سطها.

والقارئ خمرّيٌ هنا بني قراءة  الب�سملة وعدم قراءتها وذلك على النحو التايل: 
اإذا اأراد اأن ياأتَي بالب�سملة يف اأوا�سط ال�سور فله حينئٍذ الأوجه الختيارية التالية:  اأ  - 

ِحيم/ مي ني  ْحَمِن الرَّ ِجيم/ ِب�ْسِم اهلل الرَّ ْيطاِن الرَّ قطع اجلميع؛ مثال:  اأَُعوُذ ِباهلل ِمَن ال�سَّ  .1
ىي يي جئ حئ خئمئ.

ِجيــم/ ِب�ْسِم اهلل  ْيطاِن الرَّ قطــع الأول وو�صــل الثاين بالثالــث؛ مثال: اأَُعوُذ باهلل ِمــَن ال�سَّ  .2
حيِم مي ني ىي يي جئ حئ خئمئ. ْحَمِن الرَّ الرَّ

ْحَمِن  ِجيِم ِب�ْسِم اهلل الرَّ ْيطاِن الرَّ و�صل الأول بالثاين وقطع الثالث؛ مثال: اأَُعوُذ باهلل ِمَن ال�سَّ  .3
حيم/ مي ني ىي يي جئ حئ خئمئ. الرَّ

و�صــل اجلميع؛ مثال: اأعوُذ باهلِل مــن ال�سيطاِن الرجيِم ب�ْسِم اهلل الرحمِن الرحيِم مي ني   .4
ىي يي جئ حئ خئمئ. 

اأما اإذا ترك الب�سملة فله حينئٍذ وجهان هما: ب- 
قطــع اجلميع: فيقــف على ال�ستعاذة ثم يف�سلها عن اأول الآيــة التي يريد اأن يبداأ بها؛   .1

ِجيم/ مي ني ىي يي جئ حئ خئمئ.  ْيَطاِن الرَّ مثال: اأَُعوُذ باهلل ِمَن ال�سَّ
ل ال�ستعاذة بالآية التــي يريد اأن يبداأ بها؛ مثــال: اأَُعوُذ باهلل ِمَن  و�صــل اجلميــع: َفـَي�سِ  .2

ِجيِم مي ني ىي يي جئ حئ خئمئ.  ْيطاِن الرَّ ال�سَّ

ن�صاط )1(
اأفتتــح القراءة من قــول اهلل تعــاىل: ىمحيل ام مم رن زن من نن 

يمح)1( مع الإتيان بالأوجه ال�صابقة. ىنين

1- �سورة البقرة, الآية: 285.
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تنبيه: وهذه الأوجه كلها جائزٌة اإل يف حالتي: 
احلالــة الأوىل: اإذا كانــت الآية تبداأ بلفظ اجلاللة اأو �سمرٍي يعــود على اهلل تعاىل اأو ا�سم من اأ�سمائه 
احل�سنــى, اأو تبداأ با�ســم الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص اأو �سمرٍي يعود اإليه؛ فهنا ل يجوز و�ســل ال�ستعاذة باأول الآية؛ 
وذلك ملا يرتتب عليه من �سوء الأدب مبجاورة ا�سم ال�سيطان الرجيم للفظ اجلاللة اأو ا�سم النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

اأمثلة للتو�صيح: 
اأعــوذ باهلل مــن ال�سيطان الرجيــم ىمحمي ني ىي يي جئ حئ خئيمح)1(, ىمحىث يث ىف يف ىق   -

يقيمح)2(.
اأعوذ باهلل من ال�سيطان الرجيم ىمحمل ىل يل جميمح)3(, ىمحمئ هئ جب حب خب مبيمح)4(, ىمحمن   -

هن جه مه ٰه جي حي خي مي هيمئ هئ مب هبيمح)5(.

اأعوذ باهلل من ال�سيطان الرجيم ىمحنث ىث يث ىفيمح)6(.  -
يمح)7(, ىمححج مج جح مح جخمخ جس  اأعــوذ باهلل من ال�سيطان الرجيم ىمحخل مل ىليل  -

يمح)8(. حسخس

ففــي هذه احلالة ل يجوز و�سل ال�ستعاذة باأول الآية ملا فيها من الب�ساعة و اإيهام رجوع ال�سمري 
على ال�سيطان الرجيم, والالزم هنا الوقف على ال�ستعاذة ثم البدء باأول الآية, كما وي�ستحب يف هذه 

احلالة اأي�سًا الإتيان بالب�سملة.
احلالة الثانية: اإذا كانت الآية تبداأ با�سم ال�سيطان اأو �سمرٍي يعود عليه فال يجوز و�سل الب�سملة بها 

حتى ل تقرتن �سفة الرحيم بال�سيطان.
اأمثلة  للتو�صيح:

حيــِم ىمحخت مت هت مث  ْحَمِن الرَّ ِجيــم/ ِب�ْســِم اهلل الرَّ ْيطاِن الرَّ -  اأَُعــوُذ بــاهلل ِمــَن ال�سَّ
يمح)9(. حجمج

حيــِم ىمحخت مت هت مث  ْحَمــِن الرَّ ِجيِم ِب�ْســِم اهلل الرَّ ْيطــاِن الرَّ اأَُعــوُذ بــاهلل ِمــَن ال�سَّ  -
يمح. حجمج

�سورة البقرة, الآية: 255.  -  1
�سورة ال�سورى, الآية: 19.  -  2
�سورة البقرة, الآية: 116.  -  3
�سورة ف�سلت, الآية: 47.  -  4

�سورة الأحزاب, الآية: 43.  -  5

�سورة طه, الآية: 5.  -  6
�سورة الفتح, الآية: 29.  -  7

�سورة الأحزاب, الآية: 6.  -  8

9   - �سورة البقرة, الآية: 268.
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ِجيِم  ْيطاِن الرَّ ول باأ�ــس بعــدم الإتيان بالب�سملة هنا؛ وذلك على النحو التايل: اأَُعــوُذ باهلل ِمَن ال�سَّ
ىمحخت مت يمح. 

4-  يف الو�صل بي �صورتي:
اإذا و�سل القارئ اآخر �سورٍة باأول �سورٍة اأخرى – با�ستثناء �سورة التوبة -  فاإنه ياأتي بالب�سملة بال 

خالٍف عند اجلمهور؛ وحينئٍذ فاإّن للقارئ ثالثة اأوجٍه اختيارية:
ِحيم/ ىمحرت زت مت  ْحَمِن الرَّ قطع اجلميع: مثال: ىمحرب زب مب نب ىبيمح)1(/ ِب�ْسِم اهلل الرَّ اأ  - 

نتيمح)2(.
قطــع الأول وو�صل الثاين بالثالث؛ وذلك باأن يقف على اآخر ال�سورة الأوىل ثم يبداأ بالب�سملة  ب- 
ِحيِم  ْحَمِن الرَّ مع و�سلها باأول ال�سورة الثانية: مثال: ىمحرب زب مب نب ىبيمح/ ِب�ْسِم اهلل الرَّ

ىمحرت زت مت نتيمح.
و�صل اجلميع؛ مبعنى اأّن القارئ ي�سل اآخر ال�سورة الأوىل بالب�سملة باأول ال�سورة التالية:  جـ - 
ِحيِم ىمحرت زت مت نتيمح.  ْحَمِن الرَّ مثال: ىمحرب زب مب نب ىبيمح ِب�ْسِم اهلل الرَّ

 

مالحظة
هذه الوجــوه جائزٌة �سواء اأكانت ال�سورتان مرتبتني يف التــالوة كاآخر اآل عمران مع اأول 
الن�ساء, اأو كانتا غري مرتبتني كاآخر الفاحتة مع اأول املائدة, اأما و�سل اآخر ال�سورة الأوىل بالب�سملة 
ثــم الوقف والبتداء باأول ال�سورة الثانية فهو ممنوٌع عنــد القراء اإجماًعا؛ وذلك لأّن الب�سملة مل 

جُتعل لأواخر ال�سور بل ُجعلت لأوائلها. 
ِحيم/ ىمحرت زت مت نتيمح. ْحَمِن الرَّ مثال: ىمحرب زب مب نب ىبيمح ِب�ْسِم اهلل الرَّ

�سورة الفلق, الآية: 5.  -  1
�سورة النا�س, الآية: 1.  -2
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ن�صاط )2(
اأ�صــل بي �صورتــي ) الإخال�س والفلــق ( مع الإتيان بالأوجــه ال�صابقة، 

واأبي ملجموعتي الأوجه اجلائزة من غري اجلائزة.

يف الو�صل بي �صورتي )الأنفال والتوبة(:  - 5
يجوز للقارئ يف هذه احلالة ثالثة اأوجٍه اختياريٍة من دون الإتيان بال�ستعاذة والب�سملة:

الوقــف - وهو املختار -: ويكون بقطــع ال�سوت على اآخر �سورة الأنفال زمًنا ي�سرياً يتنف�س  اأ  - 
ثــم ي�ستاأنف القراءة باأول �سورة التوبة. مثال: ىمحمم جن حن خن منيمح)1(, تـنـفـ�س, ىمحخل 

مل ىل يليمح)2(.

ال�صكــت: اأي قطــع ال�سوت ملدٍة ي�سريٍة – مبقدار حركتــني – بدون تنف�ٍس عند نهاية �سورة  ب- 
الأنفال ثم البدء باأول �سورة التوبة. مثال:ىمحمم جن حن خن منيمح, بدون تنف�س, ىمحخل مل 

ىل يليمح.

الو�صــل: اأي اأن ي�ســل القارئ اآخــر �سورة الأنفال بــاأول �سورة التوبة مــع الإتيان بحكم  جـ - 
الإقــالب. مثــال: ىمحمم جن حن خن منيمح- قلب نــون التنوين ال�ساكنة ميًمــا عند التقائها 

بالباء - ىمحخل مل ىل يليمح. 

�سورة الأنفال, الآية: 75.  -  1
�سورة التوبة, الآية: 1.  -2

مالحظة
الأوجــه الثالثــة ال�سابقة جائزٌة �سواء اأكانت بني �سورتي الأنفــال والتوبة اأو بني اأي �سورٍة 
اأخــرى واأول �ســورة التوبة ب�ــرشط اأن يكون اآخر هذه ال�سورة قبل اأول �ســورة التوبة يف ترتيب 
امل�سحــف ال�رشيف, اأما اإذا كانت هذه ال�سورة بعد �سورة التوبة يف ترتيب امل�سحف الكرمي فال 
ر القارئ �سورة  يجوز حينئــٍذ اإل القطع بدون الب�سملة ومُينع الو�سل وال�سكت, وكذلك اإذا كرَّ

التوبة فال يجوز حينئٍذ اإل القطع بدون الب�سملة ومُينع الو�سل وال�سكت.
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التقويم
اأقارن بي ال�صتعاذة والب�صملة كما هو مو�صح يف اجلدول التايل:  -1

دليل تعريفهاوجه املقارنة
م�رشوعيتها

احلالت التي ل ي�صوغ الإتيان ُحكمها
بها عند افتتاح القراءة يف اأوا�صط 

ال�صور.
ال�صتعاذة

الب�صملة

اأفّرق يف املعنى والأداء بي الوقف وال�صكت.  -2
ح اأوجه الو�صل بي ال�صورتي، مع بيان ما يجوز وما ل يجوز منها. اأو�صّ  -3

ما هي اأحكام الإتيان بال�صتعاذة والب�صملة يف اأول �صورة التوبة ؟  -4

ن�صاط ختامي
اأ�ستمع اإىل تطبيٍق عمليٍّ با�ستخدام احلا�سوب لأحد علماء التالوة الأجاّلء 

يبنّي فيه اأحكام ال�ستعاذة والب�سملة؛ ثم اأذكر ما ا�ستفدته منه ملجموعتي. 
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الدر�س
الهجرة اإىل احلب�صةالعا�رش

نبوية 
ة ال

ال�صري

ا�ستــد الأذى والتعذيــب باأ�سحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص دون اأن يقدر على الدفاع عنهم, وقد كان هو يف 
منعــٍة من اأهلــه اإىل حٍدّ ما؛ فقد كان يقف بجانبــه عّمُه اأبو طالٍب يدفع عنــه الأذى, فـفـّكـر ملسو هيلع هللا ىلص يف 
خمرٍج لأ�سحابه مِمّا يالقونه من التعذيب فقال لهم: )لو خرجتم اإىل اأر�س احلب�صة فاإّن بها َمِلكاً ل يُظلم عنده 
اأحد، حتى يجعل اهلل لكم فرجاً ممّا اأنتم فيه (, فخرج بع�س امل�سلمني اإىل احلب�سة خمافة الفتنة وفراراً بدينهم, 
وكانــت هجرتهم هــذه اأول هجرة يف الإ�سالم, وقــد بلغ عددهم ع�رشة رجال واأربــع ن�سوة؛ منهم 

عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
ثــم خرجت جمموعٌة اأخرى من امل�سلمني اإىل احلب�سة وكان عددها اأكرب من الأوىل اإذ بلغوا نحواً 
من ثمانني رجاًل وامراأًة, وظلوا مدًة طويلًة يف احلب�سة يعبدون اهلل تعاىل بعد اأْن وجدوا الأمن واحلماية 
ِمــْن َمِلِكهــا )الّنجا�سي(, وقد عادت اآخر جمموعٍة من هناك مع جعفر بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه اإىل 

املدينة املنّورة يف اأول ال�سنة ال�سابعة من الهجرة.

اأفكر

كيف ا�صتقبل النجا�صيُّ امل�صلمي املهاجرين اإىل احلب�صة ؟

ويف ال�سنة ال�ساد�سة من بعثة النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأ�سلم حمزة ) اأبو عمارة ( عّم النبي ملسو هيلع هللا ىلص واعتنق الإ�سالم, 
اأما �سبب اإ�سالمه فهو اأّن اأبا جهٍل َمـّر يومًا بر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو عند ال�سفا فنال منه واآذاه, ثم ان�رشف 
اأبو جهٍل اإىل نادي قري�ٍس عند الكعبة وجل�س معهم, وبعد قليٍل اأقبل حمزة من ال�سيد متو�سحًا قو�سه, 
ف�سمــع مبــا ح�سل لبن اأخيه ملسو هيلع هللا ىلص, فخرج حمزة م�رشعًا حتى قام على اأبــي جهل فقال له: اأت�ستم ابن 

اإ�صالم حمزة بن عبد املطلب عّم النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
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اأخــي واأنا على دينه, ثم �رشبه بالقو�س ف�سّج راأ�سه �سجًة كبرية, فثار احلّيـان: بنو خمزوم حّي اأبي جهل 
وبنــو ها�سم حّي حمزة, فقــال اأبو جهل لبني خمزوم: َدُعـــوا اأبا عمارة فاإنـّي �َسـَبـْبـــت ابن اأخيه �سبًا 

قبيحًا.
ـًَة وحـمـيـّــًة لبن اأخيه ملسو هيلع هللا ىلص, ثّم �رشح اهلل  ـَف وكان اإ�ســالم حمــزة ر�سي اهلل عنه يف بداية الأمر اأن
�ســدره لالإ�سالم, وكان حمزة ر�سي اهلل عنه اأعـّز فتى يف قري�س, واأقـواُهـم �سكيمة, حتى �ُسّمي اأ�سد 

اهلل واأ�سد ر�سوله. 

وباإ�ســالم عمر قوي موقف امل�سلمني كما قوي من قبــُل باإ�سالم حمزة بن عبد املطلب عّم النبي 
ـَُغـلبت قري�ٌس  ّلوا عند الكعبــة ويجهروا بالقراآن الكرمي, ف ملسو هيلع هللا ىلص, وا�ستطــاع امل�سلمون بعد ذلك اأن ُي�سَ
على اأمرها ملعرفتها بقوة عمر وحمزة ر�سي اهلل عنهما وم�ساء عزميتهما, فلم تتعر�س للم�سلمني ب�سوٍء 

وبداأت تلجاأ اإىل اأ�ساليب اأخرى يف مواجهة الدعوة الإ�سالمية.

ن�صاط

اأروي باأ�صلوبي ق�صة اإ�صالم عمر بن اخلطاب ر�صي اهلل عنه على زمالئي.

بعــد ثالثة اأيــاٍم من اإ�سالم حمزة بن عبــد املطلب اأ�سلم عمر بن اخلطــاب ر�سي اهلل عنه, وكان 
اإ�سالمــه حدثًا كبرياً يف مكة املكّرمة ون�رشاً عظيمًا لالإ�سالم؛ فقد كان من ال�سخ�سيات القوية يف مكة 
بــل كان من اأ�سد اأعداء امل�سلمني؛ حيث اأنه اأ�سلم يف الوقت الذي عزم فيه على الذهاب لقتل الر�سول 
ملسو هيلع هللا ىلص فاأراد اهلل به اخلري فا�ستجاب اهلل لدعوة النبي ملسو هيلع هللا ىلص الذي كان دائمًا يرّدد: »اللهم اأعّز الإ�صالم باأحبَّ 

هذين الرَّجلي اإليك عمر بن اخلطاب اأو عمرو بن ه�صام )اأبي جهل(« )1(.

اإ�صالم عمر بن اخلطاب

1-  رواه اأحمد والرتمذي والطرباين و�سححه اأحمد �ساكر والألباين.
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ا�ستعملــت قري�س مع النبــي ملسو هيلع هللا ىلص واأ�سحابه اأ�ساليب العنف والتعذيب وال�سطهاد فلم تنجح يف 
رّدهــم عن دينهم,  فلجاأت اإىل اأ�سلوب الرتغيب وامل�ساومة؛ فعر�ست على النبي ملسو هيلع هللا ىلص املُلك والزعامة 
واملــال فرف�س عر�سهم لأنـّه مْل يكْن طالَب ُملٍك اأو جــاه, بل كان ر�سوًل جاء من اهلل بر�سالٍة �سماويٍة 

حتمل اخلري والعدل ول بد من تبليغها.
فطلــب زعمــاء قري�س من اأبي طالٍب اأن يطلــب من ابن اأخيه الكـّف عن ت�سفيــه اآلهتهم فكّلمه 
قائــاًل: )اإن القوم يطلبون منك اأن تكّف عن �سب اآلهتهم, فاأبق علّي وعلى نف�سك( فاأجابه النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
بكلمات قليلة لكنها قاطعة وحا�سمة: »واهلل يا عـَـّم، لو و�صعوا ال�صم�س يف مييني والقمر يف ي�صاري على اأن 
اأتــرك هــذا الأمر ما تركته حتى يُظهره اهلل اأو اأهلك دونه« �سمع اأبــو طالب هذا الرد احلا�سم, واأدرك اإ�رشار 
عاب وامل�ساق, فقال له يف رقٍة بالغة: »يا  النبــي ملسو هيلع هللا ىلص علــى ال�سري يف طريق تبليغ الدعوة مهما تكن ال�سّ

ابن اأخي ام�س فيما اأنت فيه فو اهلل لن اأُ�ْسلمك ل�سيء تكرهه اأبدا«.

ف�سلــت قري�ٌس يف ثني النبي ملسو هيلع هللا ىلص عــن تبليغ دعوته ورّد اأ�سحابه عن دينهــم اجلديد فلجاأت اإىل 
اأ�سلوب املقاطعة, ففر�ست ح�ساراً على بني ها�سٍم وبني عبد املطلب جميعًا مّمن يقفون مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ويذودون عنه من اأ�سلم منهم ومن مل ي�سلم, وقّررت قري�ٌس األ تبيع لهم اأو ت�سرتي منهم واأل تزّوجهم 
اأو تتــزوج منهم واأل تتزاور معهــم عقابًا لهم على م�ساندتهم للنبــي ملسو هيلع هللا ىلص, وكتبوا بنود املقاطعة على 

�سحيفٍة علقوها داخل الكعبة ليكون لها احرتاٌم والتزام.
ون اأ�سد املعاناة وهم �سابرون  ا�ستمر هذا احل�سار القا�سي نحو ثالث �سنواٍت عانى منه املحا�رشَ
�سامدون مل يتخّل اأحٌد منهم عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص, حتى حتركت النخوة وال�سهامة يف نفو�س بع�س رجالت 
قري�ــس؛ كزهري بن اأبي اأميــة املخزومي واملطعم بن عدي واأبي البخرتي بــن ه�سام, وذلك ملّا راأوا ما 
يعانيه بنو ها�سم وبنو املطلب من هذه املقاطعة الظاملة, ف�سعْوا يف نق�سها واإنهائها واأق�سموا على متزيق 
عبهم لي�ستاأنف ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص دعوته اإىل  ال�سحيفة وكان لهم ما اأرادوا, فخرج النبي واأ�سحابه من �سِ

دين اهلل تعاىل.

اأ�صلوب الرتغيب وامل�صاومة 

املقاطعة العامة 
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ا�ستاأنــف النبي ملسو هيلع هللا ىلص دعوته بعد انتهاء املقاطعة وا�ستب�رش امل�سلمون خرياً بعهٍد جديٍد ميار�سون فيه 
حياتهــم الطبيعيــة ويعبدون ربهم الواحد الأحد, لكن وقع للنبــي ملسو هيلع هللا ىلص َحَدثان جليالن يف عاٍم واحد 
وهو العام العا�رش من البعثة؛  فقد مات عّمه اأبو طالٍب الذي كفله ورعاه يف �سغره ودافع عنه وحماه 

يف كربه, فكان ِنعم العون له يف تبليغ ر�سالته.
 وتوفيت يف هذا العام اأي�سًا زوجته احلنون خديجة ر�سي اهلل عنها واأر�ساها, وقد حزن ر�سول 
اهلل عليهــا حزنًا �سديداً, وكان يف�سلها على �سائــر ن�سائه ويقول: » اآمنت بي اإذ كفر بي النا�س، و�صدقتني 
اإذ كذبني النا�س، ووا�صتني مبالها اإذ حرمني النا�س، وُرزقت منها الولد« )1(, و كان ملسو هيلع هللا ىلص يذكرها بخرٍي دائمًا 
ويثني عليها بعد موتها ويرتحم عليها, وقد نزل عليه جربيل يومًا واأمره اأن يب�رّش خديجة ببيت يف اجلنة 

ْب )2(.  َخْب فيه ول َن�سَ ْب - لوؤلوؤ جموف - ل �سَ من َق�سَ
فرحم اهلل ال�سيدة الطاهرة املطهرة خديجة اأم املوؤمنني, ور�سي عنها واأر�ساها. اآمني

ُعف ومل َتِهن له عزمية؛ بل م�سى واثقًا بن�رش اهلل يبّلغ  وعلــى الّرغــم من ذلك فاإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل َي�سْ
ر�سالة اهلل للعاملني.

اأراد النبــي ملسو هيلع هللا ىلص اأن يدعــَو لالإ�سالم خارج مكة لعله يجد ن�سرياً اأو ُمعينًا بعد امل�سايقات ال�سديدة 
التــي لقيهــا من قري�س, فقّرر الذهــاب اإىل مدينة الطائــف لَعْر�س دعوته على اأهلها رجــاء اإميانهم به 
وبر�سالتــه, لكن اأهل الطائــف رف�سوا الدخول يف الإ�ســالم, ومل يكتفوا بذلك بــل �َسـبـّوه واأهـانوه 
و�سـّلـطوا عليه �سفاءهم و�سبيانهم لريموه باحلجارة حتى �سال الدم من قدميه ال�رشيفتني, فـتـاأثر بذلك 
ر�ســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واأقبــل على ربه يت�رّشع اإليــه ويدعوه وي�ستغفره ويطلب منه العــون والتوفيق, فجاءه 
جربيل عليه ال�سالم ومعه َمـلـُك اجلبال ي�ستاأذنه اأن ُيْطبق على قري�س الأخ�سبني – جبلني كبريين حول 
مكــة املكرمة - عقابًا لها على اإيذائها وتكذيبها له, فــرّد عليه نبي الّرحمة ملسو هيلع هللا ىلص قائاًل:»ل، بل اأرجو اأن 
يُخرج اهلل من اأ�صالبهم من يعبد اهلل ل ي�رشك به �صيئا«)3( ودعا لهم قائاًل:»اللهم اهد قومي فاإنهم ل يعلمون« )4(. 

عام احلزن

رحلة النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإىل الطائف

رواه ال�سوكاين والهيثمي وابن كثري وح�سنوا اإ�سناده.  -1
متفق عليه.  -2

متفق عليه.  -3
رواه البيهقي وح�سنه الألباين.  -4
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يف هــذا اجلــو الذي بدا قامتًا وحزينًا بعد موت اأبي طالٍب وخديجــة بنت خويلد وما لقيه النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص مــن اأهل الطائف والقبائل من َعَنٍت واإيــذاء؛ اأراد اهلل تعاىل اأن ُي�رَشَِّي عنه ملسو هيلع هللا ىلص ويثبته ويرَيه قدرته 

وعظمته �سبحانه, فاأ�رشى به اإىل امل�سجد الأق�سى املبارك يف فل�سطني املحتلة ثم عرج به اإىل ال�سماء.
 وموجــز هــذه احلادثــة كما ترويها كتب احلديــث وال�صرية: اأّن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص كان يف بيت اأم هانئ بنت 
اأبــي طالــب فجاءه جربيــل ومعه الرباق – وهو دابــة اأ�سغر من البغل واأكرب من احلمــار – واأخذه اإىل 
بيــت املقد�س, حيث وجد يف ا�ستقباله جمعًا من الأنبياء فيهم اإبراهيم ومو�سى وعي�سى عليهم ال�سالم 
اأجمعــني, ف�سلــى بهم اإمامًا ركعتني, ثــم ُعرج به اإىل ال�سماوات العلى حيث التقــى بعدٍد من الأنبياء 
وحتّدث اإليهم وحّيـْوه, ثم ارتقى ملناجاة ربه �سبحانه, وتلك مكانٌة مل يبلغها نبٌي ول ر�سوٌل ول َملٌك 
من املالئكة املقربني, ويف هذا اللقاء ُفر�ست ال�سلوات اخلم�س, وقد اأراه اهلل من اآياته الكربى؛ فراأى 
اجلنة وما اأعده اهلل من نعيم للمتقني وراأى النار وما اأعده اهلل فيها من عذاٍب للظاملني, ثم عاد اإىل مكة 

يف الليلة نف�سها مزّوداً بهذه الطاقة الروحية الهائلة.

معجزة الإ�رشاء واملعراج
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ُفر�ست ال�سلوات اخلم�س يف حادثة.................... ح - 



77

ن�صاط ختامي
ح منزلــة امل�سجد الأق�سى املبارك يف الإ�سالم  اأ�ساهــد فيلمًا وثائقيًا يو�سّ
ومــا يتعر�س له مــن انتهاكاٍت على يــد ال�سهاينة املحتلــني, ثم اأ�ستنتج 

واجبنا نحوه ودورنا يف ن�رشته والدفاع عنه واأعر�سه على جمموعتي.
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اإكرام امل�صلمني و ق�صاء حوائجهم

ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�سول  قال  قال:  عنه  اهلل  ر�سي  هريرة  اأبي  عن 
»من نفَّ�س عن موؤمن ُكـْربة من كرب الدنيا، نّف�س اهلل عنه كربة من كرب 

يوم القيامة، ومن ي�رّش على ُمْع�رِش، ي�رّش اهلل عليه يف الدنيا والآخرة، ومن �صرت موؤمناً 
�صرته اهلل يف الدنيا والآخرة، واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون اأخيه، ومن �صلك 

طريقا يلتم�س فيه علماً، �صهل اهلل له به طريقاً اإىل اجلنة«.

نفَّـ�س: 
ُكـْربـة:
يـ�ّصــر:
ُمْع�رِش:

�َصَت:
عــْون:

خّفف اأو فـّرج.
 ال�سدة العظيمة.

 �سـّهل.
 هو من كرثت ديونه و اأثقلته.

 تغا�سى. 
 م�ساعدة.

رواه م�صلم

املفردات والرتاكيب 

الدر�س
احلادي ع�رش

هــو عبد الرحمن بن �سخر الدو�سي اليماين, كان ا�سمــه يف اجلاهلية عبد �سم�س ف�سّماه  ا�صمه وكنيته: 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص عبد الرحمن, وُكـّنـي باأبي هريرة لهّرٍة كان يحملها ويالعبها.

هــو اأول من اأ�سلم من قبيلة دو�ــس, قِدم اإىل املدينة مهاجراً يف ال�سنــة ال�ساد�سة للهجرة,  اإ�صـــــالمــــه: 
فوجد النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف خيرب فالتحق به هنالك.

نبذة موجزة عن ال�صحابي اجلليل راوي احلديث ال�رشيف

ث ال�رشيف
احلدي

اأحفظ احلديث ال�رشيف التايل:
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لــزم النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وواظب على �سمــاع القراآن الكرمي واحلديث رغبًة يف العلم را�سيًا ب�سبع  اأعـــمـالــــــه: 
بطنــه, فكانت يده مع يد ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, وكان يــدور معه حيث دار, وكان من اأحفظ 
اأ�سحاب ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, وكان يح�رش ما ل يح�رشه �سائر املهاجرين والأن�سار ل�ستغال 
املهاجريــن بالتجارة والأن�سار بحوائجهم وزراعتهــم, وقد �سهد له ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص باأنه 

حري�س على العلم واحلديث, وكان اأكرث ال�سحابة روايًة للحديث عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
تويف يف �سنة 57 للهجرة. وفـــــاتـــــــه: 

املعنى الإجمايل للحديث:

ن�صاط )1(
اأ�صتخــرج من جزء عم بع�ــس الن�صو�س القراآنية التي حتــّث امل�صلم على 

م�صاعدة اأخيه والإح�صان اإىل الآخرين واأعر�صها على جمموعتي.

اأتاأّمــل: امل�سلمون اإخوة, قال تعــاىل: ىمحجخ مخ جسيمح)1( وهم ج�سٌد واحد؛ اإذا تـاألّـم ع�سٌو 
منــه توّجعت له بقية الأع�ساء, ويف هذا احلديث يو�سينا النبــي ملسو هيلع هللا ىلص بو�سايا كرميٍة من �ساأنها اأن ت�سل 
امل�سلــم باأخيه امل�سلم, وتربطــه به برباط العقيدة والأخوة الإ�سالمية في�ســري امل�سلم عونًا ورْدءاً لأخيه 
امل�سلــم, يفــرح لفرحه و يحزن حلزنه, ويحر�س على نفعه وعونــه؛ قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من ا�صتطاع 

منكم اأن ينفع اأخاه فلينفعه«)2(.

الو�صية الأوىل: التخفيف على امل�صلمي وال�صعور معهم.
 لقد حّثنا النبي �سلى اهلل عليه و�سّلم يف اأّول و�سّيٍة على تنفي�س الُكَرب عن املوؤمنني, واأن يبذل 
امل�سلــم كلَّ مــا يف و�سعه لإزالة ما يعانيه اأخوه امل�سلم مــن �سيٍق و�سّدة, ول ريب اأّن هذا العمل عظيٌم 

�سورة احلجرات, الآية: 10.  -1
رواه م�سلم.  -2
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عند اهلل عظيٌم يف نفو�س النا�س, اإذ احلياة مليئٌة بامل�سقات وال�سعوبات, مطبوعٌة على التعب والكدر, 
وقــد ت�ستحكم كربها علــى املوؤمن حتى يحار قلبه وفكــره عن اإيجاد املخرج؛ وحينهــا ما اأعظم اأن 
ي�سارع امل�سلم يف بذل امل�ساعدة لأخيه ومّد يد العون له وال�سعي لإزالة هذه الكربة اأو تخفيفها, وكم 
لهــذه املوا�ساة من اأثٍر يف قلب املكــروب, ومن هنا نا�سب اأن يكون جزاوؤه من اهلل اأن يفّرج عنه كربًة 
هــي اأعظم من ذلك واأ�سد: اإنها كربــة الوقوف واحل�ساب وال�سوؤال يوم القيامة, فما اأعظمه من اأجر, 

وما اأجزله من ثواب.

الو�صية الثانية: التي�صري والت�صهيل على من اأثـقـله الـّديْـن.
 فقــد حث النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأ�سحاب احلقوق على اإمهال املع�رشين حلنِي تتي�رّش اأحوالهم, يقول اهلل عز 
وجــل: ىمحخض مض حط مظ جع مع جغمغ يمح)1(, واأف�ســل من ذلــك اأن ُي�سقط �ساحب احلق �سيئا 
مــن حقــه ويتجاوز عن بع�س دْيـنــه اأو ُكلِّـه, وذلك نوٌع من ت�سامن املجتمــع وترابطه, وفاعُل ذلك 
جمزيٌّ بت�سهيل اهلل له اأموره وتي�سري اهلل تعاىل له جميع �سوؤونه يف الدنيا والآخرة, قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»كان رجٌل يداين النا�س، فكان يقول لفتاه: اإذا اأتيت مع�رشاً فتجاوز عنه لعّل اهلل اأن يتجاوز عنا، فلقي اهلل فتجاَوَز 

عنه«)2(.

�سورة البقرة, الآية: 280.  -1
متفق عليه  -2

ن�صاط )2(
اأ�صتمع لو�صــٍف موجـٍز لبع�س ُكـَرِب يوم القيامة التي �صيخففها اهلل تعاىل 
برحمتــه عّمن نَـّفـ�ــسَ كربًة لأخيــه يف الدنيا، ثم اأعرّب عــن م�صاعري جتاه ذلك 

لزمالئي.
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الو�صية الثالثة: ال�صرت و التغا�صي عن زلت امل�صلم.
يحثـنــا نبينا ملسو هيلع هللا ىلص على �سرت عيوب امل�سلمني وعدم تتبع اأخطائهم وزلتهم, فاملع�سوم من ع�سمه 
اهلل, وامل�سلــم مهما بلــغ من التقى والإميان فاإّن الّزلل مت�سّوٌر منه اأحيانًا, فقد ي�سيب �سيئًا من الذنوب 
فينــدم ويتوب ويكره اأن ُيعرف ذلك منه اأو يطلــع النا�س على زلَّـته وتق�سريه, لذلك جازى اهلل تعاىل 
من �سرت عورة اأخيه باأن يتغا�سى عنه و ي�سرته يف الدنيا والآخرة, فاإذا راأى امل�سلم من اأخيه هفوًة فعليه 

اأن ي�سرته واأن ل يف�سحه, دون اإهماٍل لواجب الّن�سح والتذكري.
و قد نهانا النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن التج�س�س على النا�س وتـْعـيـيـرهم وتـتبع عوراتهم, فامل�سلم ل يفرح بزلة 
اأخيــه واأخطائه ول يجعل منها حديثًا يتلذذ به يف املجال�ــس واأمام النا�س فيف�سح اأخاه بذلك ويخالف 
اأمــر ربه ور�سوله, عن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما قال: �سعــد ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص املنرب فنادى ب�سوت رفيع 
فقــال: »يا مع�رش من قــد اأ�صلم بل�صانه ومل يُـفـ�ِس الإميــان اإىل قلبه، ل توؤذوا امل�صلمــي ول تـعـيّـروهم، ول تـتّـبعوا 
عوراتهم، فاإنه من تـتـبّع عورة اأخيه امل�صلم تــتّـبع اهلل عوَرته، ومن تـتـبّع اهلل عورتَه يف�صْحه ولو يف جوف بيته«)1(. 

الو�صية الرابعة: م�صاعدة امل�صلمي و معاونتهم.
يرّغبنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالتعاون على اخلري, وهذا التعاون يعطي املجتمع قوًة ومتا�سكًا و�سالبة, يعي�س 
فيــه النا�س اآمنــني مطمئنني, لذلك اأمرنا اهلل تعــاىل بالتعاون على اخلري و نهانا عــن التعاون على ال�رش 

يمح)2( .  والإثم فقال: ىمحجغ مغ جف حفخف مف حق مق جك حكخك
ويف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون اأخيه«, اإ�سارة اإىل اأن اهلل تعاىل يعني الإن�سان 
على َقْدِر معونته لأخيه كّمًا وكيفًا وزمنًا! فمادام يف عون اأخيه كان اهلل يف عونه, قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من كان 

يف حاجة اأخيه كان اهلل يف حاجته« )3(.

رواه الرتمذي وابن حبان و�سححه الألباين.  -1
�سورة املائدة, الآية: 2.  -2

متفق عليه.  -3

اأفكر
مــا املوقف ال�صحيح الذي اأفعلــه اإذا راأيت �صديقــي يت�رشف ت�رشفاً غري 

�صليم؟
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     و اأوجه التعاون على الرِبّ والتقوى بني امل�سلمني كثريٌة متعّددة؛ كبذل املعروف لهم وخدمتهم 
وال�سهر على راحتهم وق�ساء حوائجهم واإغاثة ملهوفهم وم�ساعدة املر�سى وامل�سنني واملحتاجني 
وكفالة الأرامل والأيتام.. كما اأّن م�ساعدة الأم والأهل يف اأعمال البيت اأي�سًا من التعاون على 

الرب والتقوى, فقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص خري النا�س لأهله وكان يكون يف خدمتهم دائمًا.
-  كان اأبو بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه َيـْحلب للحي اأغنامهم؛ فلما ا�سُتخلف قالت جارية منهم: 
ـَْحلبها , فقال اأبو بكر : بل واإين لأرجو اأن ل يغرّيين ما دخلت فيه عن �سيٍء كنت اأفعله .  الآن ل ي
وِق ، فَلِحَقْت عمَر امراأٌة �صابٌة  - وعن اأ�سلم موىل عمر قال : »خَرْجُت مع عمَر بِن اخلطاِب ر�صي اهلل عنه اإىل ال�صُّ
جون ُكراًعا – كناية عن �صعفهم  غاًرا ، واهلل ما يَْن�صِ ْبيًَة �صِ ، فقالت : يا اأمرَي املوؤمني ، هلَك زوجي وترَك �صِ
ْبُع – اأي املجاعة – ، واأنا بنُت َخفاِف بِن  يُت اأن تاأكَلهم ال�صَ ونحولهم - ، ول لهم زرٌع ول �رَشٌْع ، وَخ�صِ
اإمياَء الِغفاِريِّ ، وقد �َصِهَد اأبي احلديبية مع النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص, فَوَقَف معها عمُر ومل مَيْ�ِس ، ثم قال : مرحبًا بنَ�َصٍب 
–  مالأَهما  قريٍب. ثم ان�رشََف اإىل بَِعرٍي َظِهرٍي – قوي - كان مربوًطا يف الداِر ، فَحَمَل عليه َغرارتَْيِ –�َصّلتي 
طعاًما ، وَحَمل بينهما نََفَقًة وثيابًا ، ثم ناولَها بِخَطاِمه ، ثم قال : اْقتَاِديه، فلن يَْفنََى حتى ياأتيَكم اهلل بخرٍي، فقال 
نًا  رجٌل : يا اأمرَي املوؤمني ، اأكرْثَت لها ؟ قال عمُر : ثَكَلْتك اأمُّك! واهلِل اإين لأرى اأبا هذه واأخاها قد حا�رشَا ِح�صْ

زمانًا فافتَتََحاه ، ثم اأ�صبحنا نَ�ْصتَِفيُء �ُصْهَمانَهما فيه – اأي اأخذنا الفيء وَغِنْمناه بجهادهما –«)1(.
وعن اأن�س قال : »كنا مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف �صفر، فِمنا ال�صائم وِمنا املفطر،  قال : فنزلنا منزًل يف يوٍم حار،   -
ّوام وقام املفطرون ف�رشبوا الأبنية  فاأكرُثنا ِظاًل �صاحب الِك�صاء، ومنا من يتقي ال�صم�س بيده، قال : ف�صقط ال�صُ

كاب، فقال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ذهب املفِطرون اليوم بالأجر كله«)2(.  و�صقوا الرِّ
وا بثابت البناين  وبعث احل�سن الب�رشي قوًما من اأ�سحابه يف ق�ساء حاجٍة لرجل وقال لهم : ُمرُّ  -
فخذوه معكم, فاأتْوا ثابتًا فقال لهم : اأنا معتكف, فرجعوا اإىل احل�سن فاأخربوه فقال : قولوا له يا 
اأعم�س! اأما تعلم اأّن م�سيك يف حاجة اأخيك امل�سلم خرٌي لك من حجةٍ بعد حجة ؟  فرجعوا اإىل 

ثابٍت فرتك اعتكافه وذهب معهم .

1-  رواه البخاري.
متفق عليه .  -2
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ن�صاط )3(
اأتـخـيّـــل نف�صي �صاحــب �صلطــٍة اأو ذا من�صٍب رفيع؛ فمــا هي الأعمال 

وامل�صاريع التي �صاأقوم بها مل�صاعدة ال�صعفاء والعاجزين.

الو�صية اخلام�صة: طلب العلم 
ملّــا كان للعلــم منزلٌة عظيمة, ومكانٌة رفيعــة؛ جاء احلديث ليوؤكد على ف�سلــه وعلو �ساأنه, فهو 
�سبيل اهلل الذي ينتهي ب�ساحبه اإىل اجلنة, وامل�ستغلون به اإمنا هم م�سابيح تنري لالأمة طريقها, وهم ورثة 
الأنبياء واملر�سلني, لذلك �رّشفهم اهلل تعاىل باملنزلة الرفيعة, واملكانة العالية, قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإّن املالئكة لت�صع 
اأجنحتهــا ر�صا لطالب العلم، واإنــه لي�صتغفر للعامِل من يف ال�صماوات والأر�س حتــى احليتان يف املاء، وف�صل العامل 
علــى العابد كف�صل القمر على �صائــر الكواكب«)1(. فالعلماء اأهل الذكر, وهــم اأهل اخل�سية, و�ستان بني 

العامل واجلاهل. 
و قد اأق�سم اهلل تعاىل بالقلم والكتابة فقال جل جالله: ىمحنثىث يث ىف يفيمح)2( , وقال تعاىل ممتنًا 
علــى عبــاده: ىمحنئ ىئ يئ رب زب مب نبيمح)3(, وقال تعاىل اأي�سا: ىمححئ خئ مئ هئ جبيمح)4(, 
واأول كلمٍة نزلت على قلب نبينا حممد �سلى اهلل عليه و �سلم هي) اقراأ (. والعلم النافع من اأعمال اخلري 

التي يبقى اأجرها وثوابها مت�ساًل يف احلياة وبعد املمات.
قــال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا مـــات الإن�صان انقطع عنه عمله اإل من ثالثة: اإل مــن �صدقة جارية اأو علم ينتفع به اأو ولد 

�صالح يدعو له«)5(.

رواه الرتمذي وابن ماجه و�سححه الألباين.  -1
�سورة القلم, الآية: 1.  -2

�سورة الرحمن, الآيات: 3-1.  -3
�سور العلق, الآية: 5.  -4

رواه م�سلم.  -5
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واأوىل مــا ي�رشف العبــد فيه وقته: تعلم القــراآن الكرمي وتعليمه لأنــه كالم اهلل تعاىل, قال ملسو هيلع هللا ىلص: 
»خريكــم من تعّلم القراآن وعلمه«)1(. مع عدم اإغفال العلــوم الأخرى التي فيها �سالح الإن�سان وحياته 
و�سالمتــه, فاأّمـتـنا اأي�سًا بحاجٍة للطبيــب واملهند�س واملوؤرخ والأديــب واملفّكر واملخرتع والباحث 
وامل�ستك�ســف... وقد اأمرنا اهلل تعاىل يف كتابه الكــرمي بالتفكر والتدبر يف خلق ال�سماوات والأر�س 
ومــا بينهمــا ويف اأنف�سنا ويف اأحــوال الأمم ال�سابقة.. فمجــالت العلم النافع واملعــارف املفيدة التي 
ي�ستطيع من خاللها امل�سلم نيل ر�سا اهلل تعاىل وتغيري واقعه و نْفع نف�سه واأّمته من خاللها كثريٌة ل ح�رش 

لها, وهذا من ف�سل اهلل العليم �سبحانه.

ن�صاط )4(
بالتعــاون مع جمموعتــي اأجمع عــدداً من الآيــات الكرميــة والأحاديث 

ال�رشيفة التي تبّي ف�صل العلم و العلماء واأكتبها يف دفرتي.

متفق عليه.  -1

ن�صاط بيتي:
العلـم يبني بيوتـــا ل عماد لهـــا قال ال�صاعر: 

واجلهل يهدم بيت العز والن�صب     
اأكتب تقريراً اأو�صح فيه اأهمية العلم والعلماء.
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اجلــزاء من جن�س العمل؛ فمن خفف عن اأخيه امل�سلم يف الدنيا و�سرته وعفا عنه.. جازاه   -1
اهلل تعاىل باأن يخفف ويعفو عنه وي�سرته يوم القيامة.

امل�سلم يحر�س على الإح�سان اإىل العباد واإي�سال اخلري لهم وم�ساعدتهم.  -2
املوؤمنون اأمٌة واحدة؛ يتاأملون ويفرحون لبع�سهم البع�س وُيعني بع�سهم بع�سا.  -3

تعلم القراآن الكرمي وتعليمه من اأعظم القربات عند اهلل تعاىل.  -4
اأحر�س على طلب العلم النافع بالجتهاد واجلد يف الدرا�سة واملذاكرة.  -5



86

التقويم

ل بي املعنى يف العمود الأول وما ينا�صبه يف العمود الثاين:  اأ�صِ  -1
�سّهل يــ�سـّـر   

تغا�سى عـْون    
ال�سدة العظيمة �سرت    

م�ساعدة كـربة    
ماذا ن�صتفيد من اأّن اهلل تعاىل �صّمى �صورًة كرميًةً يف القراآن الكرمي ب�صورة )القلم(؟  -2

اأذكر مثاًل من حياة اخللفاء الرا�صدين على م�صاعدة النا�س والإح�صان اإليهم.  -3
اأعّرف بال�صحابي اجلليل راوي احلديث ال�رشيف.  -4

اأقراأ احلديث ال�رشيف غيباً.  -5

ن�صاط ختامي
اأن�صد مع جمموعتي 

ارحــم اإخوانك كي ُترحــم
قمحــــًا ونقــــوداً وحريـــــرااأُبــذل مــن مــــالك م�ســـرورا
وفقــريا م�سكينــا  وجتنــب ويــــــاًل و�ســــعــرياواحفــظ 

واطلب من خالقك الرحمة
تنــدم ل  مالــك  مــن  تنعــماأُبــذل  بهــا  املــال  فــزكاة 
يف يــــوم احل�ســــر غداً ت�ســلموارحــم اإخوانــك كي ُترحم

من نار جهنم والنقمة
فرحانــا مالــك  مــن  اإن�سانــااأُبــذل  بزكاتــك  واحفــظ 
واطلــب مــن ربــك ر�سواناواقـــراأ فـــــي بيتـــك قراآنـــا

وا�سـكر مولك على النعمـة
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الدر�س
اأدلة وجود الله تعاىلالثاين ع�رش

العقيدة الإ�صالمية

اأتاأّمل: هل راأيت ق�رشاً عظيمًا عاليًا قد اأحاطت به احلدائق من كل مكان وجرت من حتته الأنهار 
وقد امتالأ بـالـُفـر�س والأ�رّشة وُزّيـن باأنواع الزينة, وفيه كل ما يحتاجه ال�ساكنون فيه؛ ثم قال لك قائل: 

هذا الق�رش قد اأوجد نف�سه بنف�سه, اأو ُوِجـَد �سدفًة بدون موِجٍد اأْوَجـَده, فما رّدك على هذا القائل؟
ل بد اأن ُيقال له: وهل ميكن للق�رش اأن يوِجد نف�سه بنف�سه ؟ كيف ذلك؟ 

فقــال هذا القائل: جتّمعــت الأحجار والّرمــال وكـّونـت الق�رش, ثم اختلــط الّرمل بالإ�سمنت 
ليغّطَي اجلدران, ثم جاءت الألوان والت�سقت على اجلدران.., ثم ان�سقت الأر�س واأخرجت الزروع 
والثمــار من غري اأن َيـغـِر�َسهــا اأحد, وجاءت الأ�سالك واأدخلت نف�سها يف احلائط,  ثم جاءت مفاتيح 

الكهرباء وثـّبـتـت نف�سها داخل اجلدران...! 
فالبــد للعاقــل اأن يقول له م�ستنكراً: ُكـّف عن هذا البهتان والَهذيان! فال ميكن اأن يحدث ذلك 

اأبداً؛ بل الذي يقول هذا الكالم اإما جمنوٌن اأو جاحد!
فها نحن اأنكرنا اأن يكون هذا الق�رش الواحد قد ُوِجَد �سدفًة اأو اأوَجد نف�سه بنف�سه ! فماذا نقول 
يف َمْن يقول: اأّن هذا الكون لي�س له خالٌق بل اأْوجـدته الطبيعة اأو ُوِجَد بنف�سه, فهل ي�سّدق ذلك اأحد؟
فــاهلل �سبحانه وتعاىل هو الذي اأوجــد هذا الكون كله مبا فيه من �سمــاء واأر�س واأ�سجار واأنهار 
وزروع وثمار وحيوانات.. لذلك ينبغي على الإن�سان اأن يوؤمن باهلل اخلالق الرازق املدبر لهذا الكون 

البديع.
ق�صــة وعــربة: ح�رش بع�س امللحديــن اإىل اأحد العلمــاء وطلبوا منه الأدلة علــى وجود اهلل تعاىل, 
فاأعطى لهم موعداً للمناظرة واملناق�سة, فتاأّخر العامل عن املوعد  فظنوه قد انهزم ومل ي�ستطع اجلواب, 

ولكنهم فوجئوا به ياأتي م�رشعًا, فلما �ساألوه عن �سبب تاأخره قال لهم:

الأدلة على وجود اهلل تعاىل كثريٌة جّدا؛منها على �سبيل املثال:

الدليل الأول: دليل اخللق
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 لقد اأردتُّ عبور النهر كي اآتَي اإليكم فلم اأجد مركبًا يحملني حتى هممت بالرجوع, وبينما اأنا 
كذلك اإذ بي اأرى بع�س الألواح اخل�سبية تظهر فجاأة يف النهر ويتجمع بع�سها مع بع�س حتى �سارت 

مركبًا فركبته وعربت النهر اإليكم !  
فقالوا له: اأتهزاأ بنا ؟ كيف ي�سنع مركب نف�سه بنف�سه ؟ 

فقــال لهم: هذا هو مــا اجتمعتم لتجادلوين فيه, فاأنتــم مل ت�سدقوا اأّن قاربًا �سغــرياً �سنع نف�سه 
بنف�سه, فهل تريدوين اأن اأ�سّدق اأّن هذا الكون الف�سيح العظيم قد ُوِجَد ِمْن غري �سانع ؟!! 

والإن�سان العاقل املن�سف اإذا نظر اإىل ال�سماء مت�سائاًل: َمن خلقها ؟ وَمن اأتقنها ؟ َمن رفعها بغري 
َعـَمــد ؟ من ُيـم�سكها مــن ال�سقوط على الأر�س ؟ من زيّـنها بالكواكب؟ مــن اأنزل منها املطر ؟ من 

ـُِقـّر باهلل اخلالق العظيم. يحّرك الرياح والغيوم ؟ فال بد واأن ي
فمــا طالع اأحد اآيــات اهلل تعاىل املبثوثة يف كونــه اإل اآمن به �سبحانه وتعــاىل, فهو وحده اخلالق 
املالــك املدّبـر لأمور هــذا الكون كلها وبالتايل فهو وحده الذي ي�ستحــق العبادة, فال ي�رشف امل�سلم 

�سيًئا ِمن عبادته لغري خالقه ومالكه �سبحانه وتعاىل.
 ولذلك ملّا �ُسـِئـل اأعرابي: ما الّدليل على وجود الّرب �سبحانه وتعاىل ؟ قال: يا �سبحان اهلل ! اإّن 
الَبَعَر يدّل على البعري, واإّن الأثر يدل على امل�سري, ف�سماٌء ذات اأبراج واأر�ٌس ذات ِفجاج وبحاٌر ذات 

اأمواج اأفال تدل على اللطيف اخلبري ؟!

�سورة الطور, الآيتان: 36-35.  -1

ن�صاط )1(
اأرجــع اإىل تف�صــري قــول اهلل تعــاىل ىمحيي ٰذ ٰر ٰى       ٌّ  ٍّ      َّ                 ُّ   ِّ 
ّٰ رئ زئ مئنئ ىئ يئ ربيمح)1(. ثــم اأ�صتنتــج بالتعاون مع جمموعتي 

كيف اأبطل القراآن الكرمي ُحّجة الكافرين الذين اأنكروا وجود اهلل تعاىل. 
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�سورة النمل, الآية: 88.  -1
�سورة فاطر, الآية: 41.  -2

�سورة الغا�سية, الآيات: 20-17.  -3

ويف اأنف�صكم اأفال تب�رشون: 
يتفكر امل�سلم يف خلقه؛ كيف اأوجد اهلل تعاىل له عينني يب�رش بهما وكيف اأوجد فيهما هذا الدمع 
املالــح ليحفظهما من التلــف, ويتفكر يف اأذنيه وكيف اأوجد اهلل تعاىل بهمــا هذه املراحل التي ينتقل 

ن�صاط )2(
اأزور موقــع الهيئة العامليــة لالإعجاز العلمــي يف القراآن وال�صنــة على ال�صبكة 
العنكبوتيــة واأِعـّد تقريراً عـلـمـيًـا عــن حيوان )اجَلَمل(، م�صتنتًجــا ال�صـر وراء َحّث 

القراآن الكرمي على التفّكر يف خلقه، ثم اأعر�س ما تو�صلُت اإليه على جمموعتي.   

اأتاأّمــل: اإذا نظرنــا اإىل اآلــٍة اأو مركبة مــن الآلت واملركبات  التــي �سنعها الإن�ســان لعلمنا اأّن لهذه 
الآلــة اأو املركبة عمًرا حمدًدا, ف�ساًل عن القيام بالإ�سالحات واأعمال ال�سيانة امل�ستمرة لها واإل تـعـّطـلت 
وتـلـفـــت, وهــذا اأمٌر بدهٌي يف ُكـّل ما ي�سنعه الإن�سان, اأّمــا اإذا نظرنا اإىل خلق اهلل عز وجل؛ كال�سم�س 
والأر�س وال�سماء مثاًل فاإّنا جند اأّنه مل يحدث يوًما واأّن ال�سم�س مل ت�رشق اأو خـرجت لياًل بدًل من القمر, 
ومل يحــدث يومــًا وا�سطدمت الأر�س مبا حولها من كواكب.. وما �سمعنــا يف يوٍم من الأيام اأّن ال�سماء 

�ستقع على الأر�س واأّنا بحاجٍة اإىل فريق من املهند�سني لرتميمها و�سناعة بع�س الأعمدة لتحملها !!
كال فــاهلل عــز وجل اأحكم �سنع كل �سيء, قال تعــاىل ىمحمه ٰه جي حي خي ميهي يمح)1(, وهو 
يمح)2(, فتبارك  �سبحانه يحفظ هذا الكون من الزوال, قال تعاىل ىمحلك مك ىك يك مل ىل يلام
اهلل اأح�ســن اخلالقني, ولذلك دعانــا اهلل عز وجل اإىل التفكر والتاأمل يف هــذه املخلوقات الدالّة على 
عظمته وربوبيته �سبحانه فقال ىمححص خص مص جض حض خض مض حط مظ جع مع جغ مغ جف حف 

خف مف حق مق جك حكيمح)3(.

الدليل الثاين: دليل الإتقان
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�سورة الروم, الآيتان: 31-30.  -1
رواه البخاري.  -2

ال�ســوت من خاللهــا, وكيف اأوجد اهلل فيهما هــذا ال�سمغ الذي مينع احل�رشات مــن الدخول اإليها, 
وكيــف اأوجد يف هذا ال�سمغ مرارة حتى يقتل هذه احل�ــرشات التي قد تنفذ اإىل الأذن, وكيف اأوجد 
اهلل تعــاىل هذا اللعــاب احللو داخل فمه لإذابة الطعام حتى يت�سنى لــه اأن يذهب للمعدة كي ته�سمه, 
ويتفكر يف هاتني الكليتني كيف تعمالن اأربعًا وع�رشين �ساعة لت�سفي الدم وتخرج الفا�سد عرب البول, 
ويتفكــر يف اجلهاز الع�سبي البديع, ويتفكر يف اجلهاز التنف�سي وكيف ت�ستقبل رئتاه الأوك�سيجني يف 
الهــواء, ويتفكــر يف عموده الفقري الذي يقــوم بوا�سطته ويجل�س ويتحرك بــه, ويتفكر يف مفا�سل 
اليدين والرجلني وال�ساقني, ويتفكر يف هذا القلب الذي يعمل طيلة مدة حياته ل يفرت ول يتعطل حتى 

ولو كان نائمًا, فال اإله اإل اهلل تعاىل اخلالق البارئ امل�سّور.

َفـَطـــر اهلل تعــاىل قلوب العباد على الإقــرار بوحدانيته, وهذه الفطرة اأمــر م�ستقـرٌّ يف النفو�س؛ 
ـَرٌر اأو �ســوٌء َوَجـَد يف نف�سه حاجًة و�سعوًرا بـالـّرجــوع اإىل اهلل تعاىل ودعائه  فــاإذا مــا اأمّل بالإن�سان �سَ
وال�ستغاثة به وحده ! ولو �َسـِلـَم الإن�سان ِمَن ال�سبهات وال�سهوات التي ُتـغـّيـر فطرته ال�سليمة ملا وجد 

يف نف�سه اإل الإقرار والت�سديق باهلل تعاىل والإميان به.
قــال تعــاىل: ىمحخت مت هت مثحج مج جح مح جخ مخ جسحس خس مس حص خصمص جض 
حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض 

خكيمح)1(.
وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ُكــّل مولـٍد يولـد على الـِفـطـرة«)2(.

الدليل الثالث: دليل الفطرة
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التقويم

كيف ن�صتدل بالفطرة على وجود اهلل تعاىل ؟  -1
كيف نرّد على من ينكر وجود اهلل تعاىل ؟  -2

اأو�صح هذه العبارة )العلم يدعو اإىل الإميان(.  -3

ن�صاط ختامي
اأرجع اإىل كتاب ) غريزة اأم تقدير اإلهي ( للموؤلف �سوقي اأبو خليل 
واأنتقي منه بع�س املقتطفات التي َتـُدّل على اإتقان اهلل تعاىل وبديع خلقه 

يف عامل احليوان واحل�رشات, ثم اأقراأها على زمالئي.
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الدر�س
قــــهالو�صوء )2(الثالث ع�رش

الف

�سورة املائدة, الآية:6.  -1
متفق عليه.  -2

�سورة هود, الآية 52.  -3

اأركان الو�ســوء هــي ما ترتكب منــه حقيقته, بحيث اإذا تخلف ركٌن منهــا بطل الو�سوء ومل 
ُيـعـَتـدَّ به �رشًعا, وهي:

النية:  -1
 لقوله تعاىل: ىمحيل جم حم خميمح)1(, وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اإمنا الأعمال بالنيات«)2(.

غ�صل الوجه كله:  -2
والوجــه: ما حت�سل به املواجهة, وَحـّده: من منابت ال�سعــر املعتاد اإىل ما انحدر من اللحيني 

ا. والذقن طوًل, ومن الأذن اإىل الأذن عر�سً
وغ�ســل الوجه ركن مــن اأركان الو�سوء ل ي�سح بدونه, لقوله تعاىل: ىمحخل مل ىل يل 
جم حم خم مم ىميمح. وقــد اأثبــت كل من روى �سفة و�ســوء النبي ملسو هيلع هللا ىلص غ�سل 

الوجه, واأجمع على هذا اأهل العلم.
غ�صل اليدين اإىل املرفقي:  -3

قال تعاىل: ىمحخل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن حنيمح.
فائدة: )اإىل( يف قوله تعاىل:ىمحيم جن حنيمح مبعنى مع؛ كقوله �سبحانه: ىمححل خل مل 
هليمح)3(, اأي: مــع قوتكم, وعلى هذا فيجب غ�سل املرفقني واإمرار املاء عليهما, وهذا 

مذهب اجلمهور.

اأركان الو�صوء
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م�صح الراأ�س:  -4
قال اهلل تعاىل: ىمحخن منيمح وقد اأجمع العلماء على اأن م�سح الراأ�س فر�س. 

عن عبد اهلل بن زيد قال: »اأتانا ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فاأخرجنا له ماء يف تور من �صفر، فتو�صاأ فغ�صل وجهه 
ثالثًــا، ويديــه مرتي اإىل املرفقي، وم�صح براأ�صه فاأقبل به واأدبــر، وغ�صل رجليه، ويف لفظ »وم�صح راأ�صه 

كله«)1(.
غ�صل الِرجلْي مع الكعبي:  -5

وغ�سل الرجلني واجب عند جماهري اأهل ال�سنة, لقوله تعاىل: ىمحىن ين جهيمح, بن�سب 
»ىن« عطفًا على املغ�سولت.

وكل مــن روى �سفة و�سوئه ملسو هيلع هللا ىلص اأثبت غ�سل الرجلــني اإىل الكعبني, ومن ذلك حديث عثمان 
الــذي فيه: ».... ثم غ�صل رجليه ثالث مرار اإىل الكعبــي«)2(: والكعبان داخالن يف الغ�سل, ويدل 
علــى هــذا حديث عبد اهلل بن عمرو بن العا�س ر�سي اهلل عنه قــال: تخلف عنا ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
يف �سفــرٍة فاأدَركـنا وقد اأرهقنا الع�رش, فجعلنا نتو�ساأ ومن�سح على اأرجلنا, فنادى باأعلى �سوته: 

»ويٌل لالأعقاب من النار مرتي اأو ثالثاً«)3(..
جلنْي يف و�سوئه فمحمول على م�سح اخلفني وهو رخ�سة. واأما ما ورد من م�سحه ملسو هيلع هللا ىلص على الرِّ

الرتتيب:   -6
وهــو تطهــري اأع�ساء الو�سوء ع�سواً ع�ســواً بالرتتيب الذي اأمر اهلل به يف الآيــة الكرمية؛ فيغ�سل 

الوجه ثم اليدين ثم مي�سح الراأ�س ثم يغ�سل القدمني.

رواه البخاري وم�سلم.  -1

رواه البخاري وم�سلم.  -2

رواه البخاري وم�سلم.  -3

وهي الأعمال التي ي�ستحب للمتو�سئ الإتيان بها, ومنها: 
الت�صمية يف اأوله:  -1

 الت�سميــة يف ذاتهــا اأمــٌر ح�سٌن م�رشوٌع يف اجلملــة, وهي م�ستحبٌة عنــد الو�سوء كما ذهب 
اجلمهور.

�صنن الو�صوء
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رواه البخاري وم�سلم.  -1
رواه الرتمذي واأبو داود و�سححه النووي وابن حجر والألباين.  -2

رواه البخاري.  -3
رواه البخاري وم�سلم.  -4

رواه البخاري.  -5
رواه ابن حبان والبيهقي و�سححه ال�سوكاين والألباين و�سعفه ابن عثيمني.  -6

رواه الن�سائي وابن حبان وغريهما و�سححه الألباين وابن باز.  -7

غ�صل الكفي يف اأوله:    -2
ملا يف حديث عثمان يف �سفة و�سوء النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »... فاأْفـَرَغ على كفيه ثالث مراٍر فغ�صلهما«)1(.

املبالغة يف امل�صم�صة وال�صتن�صاق لغري ال�صائم:   -3
 حلديث لقيط بن �سربة مرفوعًا: »وباِلغ يف ال�صتن�صاق اإل اأن تكون �صائماً«)2(.    

4-  تقدمي اليمنى على الي�رشى: 
ففــي حديــث ابن عبا�س يف �سفــة و�سوء النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ».... ثــم اأخذ غرفًة من مــاء فغ�صل بها يده 
اليمنــى، ثم اأخذ غرفة من ماء فغ�صل بها يــده الي�رشى، ثم م�صح براأ�صه، ثم اأخذ غرفًة من ماء َفـَر�سَّ على 

رجله اليمنى حتى غ�صلها، ثم اأخذ غرفًة اأخرى فغ�صل بها رجله - يعني الي�رشى -«)3(. 
وعن عائ�سة اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »كان يحب التيامن يف تنعله وترجله وطهوره ويف �صاأنه كله«)4(.

غ�صل الأع�صاء ثالثاً:   -5
فقــد �سح عن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه )»تو�صاأ مرة مــرة«، و»تو�صاأ مرتــي«()5(. واأكَمــُل الو�سوء واأمتّه 
اأن تغ�ســل الأع�ســاء ثالثًا, كما فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص, اأّما الراأ�س فُيم�ســح مّرًة واحدًة وهذا مذهب 

اجلمهور.
َدلْـك الأع�صاء:   -6

 حلديث عبد اهلل بن زيد قال: »راأيُت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يتو�صاأ فجعل يَـْدلُـك ذراعيه«)6(.
تخليل اأ�صابع اليدين والرجلي:  -7 

 لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا تو�صاأت فاأ�صبغ الو�صوء وَخلِّْل بي الأ�صابع«)7(.



95

القت�صاد يف ا�صتعمال املاء:  -8 
اع اإىل خم�صة اأمداد، ويتو�صاأ ِبـالـُمـّد«)1(.  حلديث اأن�س قال: »كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يغت�صل بال�صّ

الدعاء بعد الو�صوء:   -9 
عــن عمر ر�سي اهلل عنه قــال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  »ما منكم من اأحٍد يتو�صــاأ في�صبغ الو�صوء ثم 
يقــول: اأ�صهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �رشيك لــه، واأ�صهد اأّن حممداً عبده ور�صوله، اإل فتحت له اأبواب 

اجلنة الثمانية يدخل من اأيها �صاء «)2(.
�صالة ركعتي بعد الو�صوء:  -10 

حلديــث عثمان ر�سي اهلل عنه قــال: راأيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص تو�ساأ نحو و�سوئــي هذا ثم قال: »من 
تو�صاأ نحو و�صوئي هذا، ثم قام فركع ركعتي ل يحّدث فيهما نف�صه، ُغـفـر له ما تقّدم من ذنبه«)3(.

وعــن اأبي هريرة اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال لبالل عند �سالة ال�سبح: »يا بالل، اأخربين باأرجى عمٍل عملته 
يف الإ�صــالم، فــاإين �صمعت دفَّ نعليك بي يدّي يف اجلنة ؟ قال: ما عملُت عماًل اأرجى عندي اأين مل اأتطهر 

طهوراً يف �صاعٍة من ليل اأو نهار اإل �صليُت بذلك الطهور ما ُكتب يل اأن اأ�صلي«)4(.

رواه البخاري وم�سلم.  -1
رواه م�سلم.  -2

رواه البخاري وم�سلم.  -3

رواه البخاري وم�سلم.  -4

ن�صاط )1(
اأو�صح ملجموعتي كيف اأقت�صد يف ا�صتعمال املاء اأثناء و�صوئي.
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�سورة الن�ساء, الآية: 43.  -1
رواه البخاري.  -2

رواه الن�سائي والرتمذي وابن حبان و�سححه الألباين والبيهقي.  -3

ن�صاط )2(
اأعر�س على جمموعتي �صنناً اإ�صافيًة للو�صوء.

ويق�سد بها الأمور التي يبطل بها الو�سوء, وهي:
خروج الـبـْول اأو الغائط:   -1 

فاأّما البول والغائط فلقوله تعاىل:ىمحجس حس خس مس حص خصيمح)1( والغائط كنايٌة عن ق�ساء احلاجة ِمن 
بول اأو غائط, وقد اأجمع العلماء على انتقا�س الو�سوء بخروجهما من ال�سبيلني »القبل والدبر«.
واأما الريح فاإن خرجت من الدبر – ب�سوت اأو بدونه – فناق�سة للو�سوء كذلك, لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ل 

يقبل اهلل �صالة اأحدكم اإذا اأحدث حتى يتو�صاأ« )2(.
النوم امل�صتغرق الذي ل يبقى معه اإدراك:  -2 

النــوم امل�ستغــرق, بحيث ل ي�سعر النائم بالأ�سوات, اأو ب�سقوط �ســيء من يديه, اأو �سيالن ريقه 
ونحو ذلك, فاإنه ناق�س للو�سوء, لأنه مظنة للحدث, �سواء كان قائًما اأو قاعًدا اأو م�سطجًعا اأو 

راكًعا اأو �ساجًدا, ل فرق بني �سيء من هذا.
وذلــك حلديث �سفوان بن ع�سال قــال: »كان ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ياأمرنا اإذا كنــا م�صافرين اأن من�صح على 

خفافنا، ول ننزعها ثالثة اأيام من غائط وبول ونوم اإل من جنابة«)3(.

نواق�س الو�صوء

اأتــعــــّلـــم:
يجوز تن�صيف الأع�صاء بعد الو�صوء؛ لعدم ورود املانع من ذلك، والأ�صل الإباحة.
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واأهل العلم جممعون على اإيجاب الو�سوء على من زال عقله بجنون اأو اأغمي عليه على اأي حال 
كان ذلك منه, فكذلك النائم.

زوال العقل بالإغماء اأو اجلنون ونحوه:     -3 
       وهذا ناق�ٌس اإجماًعا, والذهول عند هذه الأمور اأبلغ من النوم.

اأ ثمَّ �سكَّ يف احلَدث فاإنَّه ل يلزمه الو�سوء, وهذا مذهب جمهور الفقهاء, فاليقني ل      اإذا تو�سَّ
ًنا  ئ متيقِّ هارة, و�سكَّ يف احلَدث, بَنى علــى اليقني, واإذا اأحدث املتو�سِّ ن الطَّ ؛ فَمن تيقَّ يــزول بال�سكِّ

ًئا. من ذلك, ثم �سكَّ يف الو�سوء بعده فاإنَّه ل ُيعدُّ متو�سِّ

من كان مري�سًا وجب عليه الو�سوء, فاإن عجز عنه فال باأ�س اأن يو�سئه �سخ�ٌس اآخر, فاإن خ�سي 
زيــادة مر�ٍس اأو تاأخر بــرٍء ب�سبب املاء تـيـّمـم, فاإن عجز عن التيمم ميّمــه �سخ�ٌس اآخر, فاإن عجز عن 

ذلك كله �سلى على حاله بدون طهارة.

حكم ال�صك يف الو�صوء

كيف يتطهر املري�س ؟ 
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التقويم
اأو�صح اأركان الو�صوء مع الدليل.  -1

اأعّدد �صتاً من �صنن الو�صوء.  -2
اأبّي نواق�س الو�صوء.  -3

ما حكم من �صك يف و�صوئه؟  -4
كيف يتو�صاأ املري�س ؟   -5

ن�صاط ختامي
ال�سواك من �سنن الو�سوء امل�ستحبة؛ اأكتب مقاًل يف ف�سل ال�سواك 

وفوائده الطبية.
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اأحكام النون ال�صاكنة والتنوين
 والتجويد

التالوة

واأحــكام النون ال�ساكنــة والتنوين اأربعة وهــي: )الإظهار, والإدغام, والإقــالب, والإخفاء(. 
وهذه الأحكام ِمن اأكرث ما يتكّرر اأثناء التالوة.

قال الإمام اجلمزوري �ساحب حتفة الأطفال - رحمه اهلل -:
ِللنُّوِن اإِْن َت�ْسُكْن َوِللتَّْنِويِن          اأَْرَبـُع اأَْحَكاٍم َفُخــْذ َتْبِييِني 

الدر�س
الرابع ع�رش

ن�صاط )1(
ح  اأتعــاون مع جمموعتــي يف التفريق بي النون ال�صاكنــة والتنوين، واأو�صّ

اأوجه اخلالف بينهما واأكتب ذلك يف دفرتي.

الإظهــار لغة: البيان, وا�سطالًحا: اإخــراج النون ال�ساكنة اأو نون التنويــن من خمرجها من غري 
زيادٍة يف الغنة. 

وحروفه )الهمزة والهاء, العني واحلاء, الغني واخلاء(, وَجـَمـَعـهـا بع�سهم يف:

هي النون اخلالية من احلركة, و�سميت �ساكنة لأن �سكونها ثابٌت و�ساًل ووقًفا, نحو: حم خم , 
نت , يف , ٰى , جم , اك.

هــو ما ُيـكتــب يف اآخر الأ�سماء من �سمتني اأو فتحتــني اأو ك�رشتني, ومثال ذلك: هل, جض, 
رت, يب, ىن, مم, جب.

إظهار احللقي  ال

النون ال�صاكنة

التنوين
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اأخـي هـــاك عـــلمًا حــازه غــيــر خــا�ســـر
كيفية النطق: تنطق النون والتنوين ب�سكٍل ظاهٍر بدون غنٍة كاملة.

اأمثلٌة لكّل حرف: 
مع التنوينيف كلمتنييف كلمة حرف الإظهار

ٰى ريمن ننٰهالهمزة

ىل يلجغ مغحسالهاء

ٰذ ٰرىف يفٰىالعني

ٰى رينن ىنىناحلاء

خض مضحطخض مضىيالغني

جه مهجغ مغحناخلاء

قال �ساحب التحفة:
تٍّ ُرتَِّبْت َفْلَتْعِرِف  ُل اْلإِْظَهاُر َقْبَل اأَْحُرِف                    ِلْلَحْلِق �سِ َفاْلأَوَّ
َهْمـــٌز َفَهاٌء ُثـــمَّ َعنْيٌ َحــاُء                    ُمْهَمَلَتـــاِن ُثـــمَّ َغنْيٌ َخـــاُء

ن�صاط )2(
اأتعّرف علــى عالمة ر�صم حكم الإظهار يف امل�صحف ال�رشيف واأعر�صها 

على جمموعتي.

الإدغام لغة: الإدخال, وا�سطالًحا: النُّطق باحلرفني كالثاين ُم�سّدًدا. 
والإدغــام يف النــون ال�ساكنة هو: اإدخــال النون ال�ساكنــة يف احلرف الــذي يليها من حروف 
الإدغــام؛ بحيث ي�سري حرف الإدغام م�سّدًدا, وت�سرُي النــون ال�ساكنة داخلًة فيه غري ظاهرٍة, وهكذا 

ا. نون التنوين اأي�سً
حروفه: الياء, الراء, امليم, النون, الالم, الواو, وقد جمعها بع�سهم يف كلمة: ) يرملون ( 

إدغام احلقيقي  ال
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الق�صم الأول: الإدغام بغنة
ويخت�س هذا الإدغام باأربعة اأحرف من حروف )يرملون( جمموعة يف قولنا )ينمو( اأو )يومن(؛ 

وهي: الياء والنون وامليم والواو.
 فــاإذا وقع حرف منها بعد النون ال�ساكنة اأو بعــد التنوين اأو يف نوٍن �سبيهة بالتنوين كقوله تعاىل 

ىمحيت رث زثيمح)1( وجب الإدغام وي�سّمى اإدغامًا بغنة.
اأمثلة: 

بعد التنوينيف كلمة واحدةمع النون ال�صاكنة يف كلمتياحلرف
خص مصل يوجدهب جتالياء
ري زيل يوجدمل هلالنون
نن ىنل يوجدجغ مغامليم
مئ نئ ىئل يوجدجض حضالواو

�صبــب ت�صميتــه بـ )اإدغام بغنة(: �سّمــي اإدغاًما لإدغام النون ال�ساكنــة والتنوين يف حروف )ينمو(, 
و�سّمي بغنة مل�ساحبة الغنة له �سواًء اأكانت للمدَغم اأو للمدَغم فيه.

هــذا وي�ستثنــى من الإدغام بغنــة النون ال�ساكنة مع اليــاء اأو مع الواو يف كلمــة واحدة, فيجب 
الإظهار نحو: مثنث, جئ, حي, جب. وي�سّمى )اإظهاراً مطلقًا(.

قال �ساحب التحفة:
َلِكنََّها ِق�ْسَماِن ِق�ْسٌم ُيْدَغَمـا                      ِفيــــِه ِبُغنٍَّة ِبَيْنُمــو ُعِلَمـــــا 
ْنَواٍن َتاَل  اإِلَّ اإَِذا َكاَن ِبِكْلَمـــٍة َفــــاَل                      ُتْدِغْم َكُدْنَيا ُثمَّ �سِ

اأق�صامه

إظهار املطلق ال

قال �ساحب التحفة:
تٍَّة اأََتْت                    يِف َيْرُمُلوَن ِعْنَدُهْم َقْد َثَبَتْت َوالثَّاِن اإِْدَغاٌم ِب�سِ

�سورة يو�سف, الآية: 32.  -1
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ن�صاط )3(
اأتلو �صورة الهمزة تالوًة �صحيحًة مراعياً فيها حكم الإدغام.

الإقالب لغة: حتويل ال�سيء عن وجهه, وا�صطالحاً: جعل حرف مكان حرف اآخر؛ اأي: حتويل كل 
من النون ال�ساكنة والتنوين اإىل ميم خُمفاة اإذا جاء حرف الباء بعد كل منهما مع الغنة مبقدار حركتني. 
اأمثلــٌة علــى الإقالب: ياأتي الإقالب يف كلمــٍة اأو كلمتني؛ كـ اك, خت مت, يي جئ, مم 

رن, ري.
 يقول �ساحب التحفة:

َوالثَّاِلُث اْلإِْقاَلُب ِعْنَد اْلَباِء                      ِميًمــا ِبُغنَّـــٍة َمَع اْلإِْخَفـــاِء
عالمــة ر�صــم الإقالب يف امل�صحــف ال�رشيف: ) م ( �سغــرية فوق النون ال�ساكنــة, وبدًل من حركة 

التنوين الثانية.

 الق�صم الثاين: الإدغام بغري غنة:
وهو اإدغام كل من النون ال�ساكنة والتنوين يف كلٍّ من الالم والراء بدون الغنة. 

 الإقالب

ومثال ذلك:
بعد التنوينيف كلمة واحدةمع النون ال�صاكنة يف كلمتياحلرف
ّٰ رئل يوجدىك يكالالم
ىي ييل يوجدمئ نئىئالراء

قال �ساحب التحفة:
َرنَّْه ا ُثمَّ َكرِّ ِم َوالرَّ َوالثَّــاِن اإِْدَغاٌم ِبَغرْيِ ُغنَّــْه                      يِف الالَّ

عالمــة الإدغــام يف امل�صحف ال�رشيــف: تر�سم النون ال�ساكنة يف حالة الإدغــام خاليًة من الت�سكيل, 
وُتر�سم حركتا التنوين متتابعتني.
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الإخفاء لغة: ال�سرت, وا�سطالًحا: النطق بالنون ال�ساكنة والتنوين ب�سفة بني الإظهار والإدغام مع 
تعريــة النون ال�ساكنة والتنوين من الت�سديــد, ومع بقاء الغنة فيهما مبقدار حركتني, وذلك اإذا جاء بعد 

كل منهما واحد من هذه احلروف اخلم�سة ع�رش:
)ت, ث, ج, د, ذ, ز, �س, �س, �س, �س, ط, ظ, ف, ق, ك(.

 يقول �ساحب التحفة:
ــــِل  ُروِف َواِجــــٌب ِلْلَفا�سِ ـــِل                 ِمـــَن احْلُ اِبـُع اْلإِْخَفــــاُء ِعْنــــَد اْلَفا�سِ َوالرَّ
ْنُتَهــــا  مَّ ـــٍة ِمْن َبْعِد َع�رْشٍ َرْمـــــُزَهـا                 يف ِكْلِم َهـــَذا اْلَبْيـــِت َقْد �سَ يف َخْم�سَ
ـــــْع َظامِلَــــا  �سْف َذا َثَنا َكْم َجاَد �َسْخ�ٌس َقْد �َسَما                  ُدْم َطيِّبــًا ِزْد يِف ُتًقى �سَ

اأمثلة

بعد التنوين يف كلمتي يف كلمة احلرف
حئ خئ جض حض جم ال�ساد
ىب يب مت نت مع الذال
زث مث من نن خنمن الثاء
ىي يي مئ هئ ىن الكاف

ىث يثىف هن جه مئ اجليم
 َّ     ٍّ من ىن هئ ال�سني
يي ٰذ يي ٰذ خم القاف
زت مت ّٰ رئزئ حي ال�سني
جن حن رئ زئ َّ الدال
نئ ىئ يه جي نت الطاء
خس مس زئ مئ ىل الزاي
حق مق ىت يت يي الفاء
مم ىم ىف يف خص التاء
ين جه ّٰ رئ حن ال�ساد
مت هت هن جه لك الظاء

إخفاء احلقيقي  ال
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تنبيهات: 
ـمــت الغنة, وحروف التفخيم جُتمــع يف قولنا )خ�س  اإذا جــاء الإخفــاء قبل حرف مفّخم ُفـخِّ  -1

يمح, ىمححت ختيمح. �سغط قظ (, ومثال ذلك: ىمحجع معيمح, ىمحمي ىييي
واإذا جاء الإخفاء قبل حرٍف ُمــرّقـٍق ُرقـقـت الغنة – وحروف الرتقيق هي بقية حروف العربية-,   -2  

ومثال ذلك: ىمحرئ زئيمح.
ر�صم حكم الإخفاء يف امل�صحف ال�رشيف: النون ال�ساكنة تكون خاليًة من احلركة متامًا, واأما التنوين 

فعالمته متتابعٌة كما يف الإدغام.

ن�صاط )4(
اأرجــع اإىل �صورة الغا�صية يف امل�صحف ال�رشيــف، واأ�صتخرج منها اأحكام 

النون ال�صاكنة الواردة فيها ثم اأعر�صها على جمموعتي.
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التقويم
اأ�صتخرج من الآيات الكرمية التالية اأحكام النون ال�صاكنة والتنوين الواردة  -1

فيها واأنطقها جيّداً:
يمح)1(. ىمحىن ين جه مهىه يه جي حي خي مي ىي يي ٰذٰر  اأ  - 

ىمحمل ىل يل جم حميمح)2( . ب- 
ىمححي خي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى     ٌّ         ٍّ          َّ         ُّ            ِّ              ّٰ رئ زئ  جـ- 

مئ نئيمح)3( .

ىمحخل مل ىل يل جم حم خم ممىم يم جن حن خن منيمح)4( . د - 
ىمحمن ىن ين جه مه ىه يه جي حي خييمح)5( . هـ- 

ىمحخل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن حن خنيمح)6( . و - 
ىمحمي ني ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ جب حب خب مبيمح)7(. ز - 

اأعّرف ما يلي:   -2
الإخفاء  ب-  النون ال�ساكنة      اأ  - 
الإدغام  د -  جـ- الإقالب     

الإظهار هـ- 
ح عالمة النون ال�صاكنة والتنوين مع كل ممّا يلي يف القراآن الكرمي:  اأو�صّ  -3

الإقالب  ب-  الإظهار      اأ  - 
الإخفاء هـ-  جـ- الإدغام    

�سورة احلجرات, الآية: 12.  -1
�سورة اآل عمران, الآية: 133.  -2
�سورة الأعراف, الآية: 165.  -3

�سورة البقرة, الآية: 154.  -4
�سورة اآل عمران, الآية: 110.  -5

�سورة اآل عمران, الآية: 30.  -6
�سورة الزلزلة, الآيتان: 7 – 8.  -7
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ن�صاط ختامي
اأحفظ واأفهم

قال الإمام ابن اجلزري يف مقدمته:

ُيْلَفــى              َوُنــوٍن  َتْنِويــٍن  َوُحْكــُم 
ِغْم  اأَْظِهْر َوادَّ ْلِق  َفِعْنَد َحْرِف احْلَ
ْدِغَمْن ِبُغنٍَّة يِف ُيوِمُن ِغــْم   َواأَ َوادَّ
َواْلَقْلــُب ِعْنــَد اْلَبــا ِبُغنَّــٍة َكــَذا

اْخَفــا َوَقْلــٌب  اْدَغــاٌم  اإِْظَهــاٌر 
َلــِزْم ِبُغنَّــٍة  َل  ا  َوالــرَّ ِم  الــالَّ يِف 
َعْنَوُنــوا َكُدْنَيــا  ِبِكْلَمــٍة  اإِلَّ 
ُروِف اأُِخَذا اْلإِْخَفا َلَدى َباِقي احْلُ
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اخللفاء الرا�صدون )2(
الدر�س

 واأعالماخلام�س ع�رش
تراجم

اخلليفة الثالث: ذو النّورين ) عثمان بن عفان (

هو اأبو عمرو عثمان بن عفان بن اأبي العا�س بن اأمية القر�سي, اأمه اأروى بنت كريز, ولد مبدينة 
الطائف بعد عام الفيل ب�ست �سنني.

 اأ�سلم مبكراً على يد اأبي بكر ر�سي اهلل عنهما وعمره حينئذ ت�سع وثالثون �سنة,  من كبار رجال 
الإ�سالم الذين اعتز بهم عند ظهوره, لقبه النبي ملسو هيلع هللا ىلص بذي النورين لأنه تزوج من ابنتيه رقية واأم كلثوم 
ر�ســي اهلل عنهما واحدًة بعد الأخــرى, كان غنيًا �رشيفًا يف اجلاهلية والإ�سالم, اأنفق ماله يف �سبيل اهلل 

تعاىل ون�رشة الإ�سالم, وكان كثري العبادة وتالوة القراآن الكرمي زاهداً متوا�سعًا. 

بويع له باخلالفة بعد دفن عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه بثالث ليال وذلك بعد م�ساورة امل�سلمني 
واختيارهم له.

كان من اأوائل من اأ�سلم وهاجر الهجرتني الأوىل اإىل احلب�سة والثانية اإىل املدينة املنورة وهو ثالث 
اخللفــاء الرا�سديــن, توىل اخلالفة بعد عمر بــن اخلطاب ر�سي اهلل عنه ب�سورى مــن امل�سلمني واتفاٍق 
منهــم, �سهــد امل�ساهد كلها مع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإل بدًرا؛ وذلك لأّن زوجته رقية ر�سي اهلل عنها كانت 
مري�سة, فاأمره ملسو هيلع هللا ىلص اأن يقيم باملدينة ليمّر�سها, وقد عّده النبي ملسو هيلع هللا ىلص من اأهل بدر واأ�سهم له من غنائمها.

ن�صبه وكنيته

اإ�صالمه و�صفاته

خالفته

جهاده واأعماله
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عــن عبد الرحمن بن خبــاب ال�سلمي قال: خطب النبّي ملسو هيلع هللا ىلص فحث علــى جي�س الع�رشة, فقال   -1
عثمــان: علّي مائة بعرٍي باأحال�سها واأقتابها, ثــم حث, فقال عثمان: علي مائٌة اأخرى باأحال�سها 
واأقتابها, ثم نزل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن املنرب ثم حث,  فقال عثمان: علّي مائٌة اأخرى باأحال�سها واأقتابها, 

فراأيت النبي بيده يحركها: »ما �رشّ عثمان ما عمل بعد اليوم« )1(. 
عــن اأن�ــس بن مالك - ر�سي اهلل عنه - قــال: �سعد النبي - ملسو هيلع هللا ىلص - اأُُحــداً ومعه اأبو بكٍر وعمر   -2
ّديٌق  وعثمــان, فرجف بهــم اجلبل, ف�رشبه النبي ملسو هيلع هللا ىلص برجله وقال: »اثبت اأُُحــد فاإمنا عليك نبٌي و�صِ

و�صهيدان« )2(. 

ومــن اأعماله ر�سي اهلل عنه جتهيزه جلي�س الع�ــرشة يف ) معركة تبوك( يف ال�سنة التا�سعة للهجرة, 
و�ــرشاُء بئــر رومة وجعُل مائهــا وقفًا للم�سلمني, وا�ســرتى مربداً - مو�سًعا لتجفيــف التمر- وتربع 
بــه للم�سجــد, وكان عهده ر�ســي اهلل عنه عهد فتوحــاٍت وانت�سارات؛ ففي عهــده ُفـتحت اأرمينية 
واأذربيجــان واإفريقية, وبداأ غزو بالد الّروم براً وبحراً ففتحت جزيرة قرب�س, ويف �سنة 27 هـ اأر�سل 

حملًة بحريًة ل�سواحل الأندل�س, وهو اأول من عمل على فتح الق�سطنطينية عن طريق اإ�سبانيا.
ويف �سنة ثالثني للهجرة بلَغ اخلليفَة عثمان بن عفان اأنه قد وقع اختالٌف يف قراءة القراآن الكرمي 
يف بع�ــس الأم�سار الإ�سالمية؛ فجمع عثمان ال�سحابة ون�سخوا عــدًدا من امل�ساحف ال�رشيفة وبعثها 
اأمــري املوؤمنني عثمان بن عفان ر�سي اهلل عنه اإىل كل بلٍد ليكون مرجعًا وعمدًة يعتمد عليه امل�سلمون, 

فلم يقع بعد ذلك وهلل احلمد خالٌف يف كلمٍة من القراآن الكرمي اأبداً.

من ماآثره وف�صائله

اأفكر
ما اأهمية عملية ن�صخ امل�صاحف التي قام بها عثمان ر�صي اهلل عنه يف حياة 

الأمة الإ�صالمية ؟

رواه اأحمد والرتمذي والبيهقي والبغوي وح�سنه الألباين.  -1
رواه البخاري.  -2
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اإ�صالمه و�صفاته

ا�صت�صهاده ر�صي الله عنه

ّديق؛ وبقي ال�سهيدان وهما عمر وعثمــان ر�سي اهلل عنهما, فهما  ومعلــوم من هو النبــي وال�سِ
اللذان ماتا مقتولني بيد اأعداء الأمة ومنافقيها.

عــن ابن عمر ر�ســي اهلل عنهما قال: »كنا يف زمن النبي - ملسو هيلع هللا ىلص - ل نعدل باأبي بكر اأحداً، ثم عمر، ثم   -3
عثمان، ثم نرتك اأ�صحاب النبي - ملسو هيلع هللا ىلص - ل نفا�صل بينهم«)1(.

ا�ست�سهــد ر�ســي اهلل عنه يف املدينة املنورة بعد اأن اقتحمت داره جمموعٌة من الغوغاء واخلارجني 
عن القانون فقتلوه ر�سي اهلل عنه وهو يقراأ القراآن, وذلك يوم اجلمعة لثمان ع�رشة ليلة خلت من ذي 

احلجة �سنة خم�س وثالثني, ودفن يف البقيع وكانت خالفته اثنتي ع�رشة �سنة.

اخلليفة الرابع - اأبو ال�صبطني )علي بن اأبي طالب (

هــو اأبو احل�سن علّي بن اأبــي طالب بن عبد مناف بن عبد املطلب بــن ها�سم بن عبد مناف ابن 
عّم ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص و�سهره, اأمه هي فاطمة بنت اأ�سد بن ها�سم, ولد قبل البعثة بع�رش �سنني وتربى يف 

ِحْجر النبّي ملسو هيلع هللا ىلص ويف بيته.

هو اأول من اأ�سلم من الفتيان واأول فدائيٍّ يف الإ�سالم, اأمري املوؤمنني ورابع اخللفاء الرا�سدين, وكان 
يلقب حيدرة – ا�سم من اأ�سماء الأ�سد –, وكّناه النبّي ملسو هيلع هللا ىلص اأبا تراب, كان من اأكابر اخلطباء والف�سحاء 
والعلمــاء بالق�ساء والفتيا, اختاره عمر بن اخلطاب بعد طعنه من بني ال�ستة اأ�سحاب ال�سورى, وكان 
ر�ســي اهلل عنه واأر�ساه غزير العلــم, زاهداً ورعًا �سجاعا, وكان ذا قوٍة عظيمــة؛ فقد ُرِوي عن اأحد 
ال�سحابــة اأنه قال: »خرجنا مــع علي بن اأبي طالب حني بعثه ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص برايته اإىل خيرب, فلما دنا 
من احل�سن خرج اإليه اأهله فقاتلهم ف�رشبه رجل من اليهود فطاح تر�سه من يديه, فتناول عليٌّ بابًا كان 

ن�صبه وكنيته

رواه البخاري.  -1
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عند احل�سن فترّت�س به عن نف�سه, فلم يزل يف يده وهو يقاتل حتى فتح اهلل عليه, ثم األقاه من يده حني 
فــرغ, فقد راأيتني يف نفٍر �سبعة, جنهد على اأن نقلب ذلــك الباب فلم ن�ستطع« )1(, ومل ي�سجد ل�سنٍم 

قّط ر�سي اهلل عنه.

بويع له باخلالفة بعد مقتل عثمان بن عفان �سنة 35هـ, واأجمعت الأمة كلها على بيعته واإمارته.

 ملّــا هاجــر النبّي ملسو هيلع هللا ىلص مــن مكة اإىل املدينة اأمر عليــًا اأن يبيت على فرا�سه ويــوؤدي الأمانات التي 
كانت عند النبّي ملسو هيلع هللا ىلص اإىل اأ�سحابها ثم يلحق به اإىل املدينة فهاجر من مكة اإىل املدينة املنورة ما�سيًا, كان 
اللواء يف يده يف اأكرث امل�ساهد, ومل يتخلف يف م�سهد من امل�ساهد اإل يف غزوة تبوك حيث وله النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص على املدينة, وا�سطفاه النبّي ملسو هيلع هللا ىلص �سهراً له وزوجه بنته فاطمة الزهراء ر�سي اهلل عنها واأر�ساها, 
واأعطــاه اللواء يوم خيــرب ففتحها, وقد روى عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فاأكــرث, وروى عنه بنوه احل�سن واحل�سني 
وحممــد ابــن احلنفية, وروى عنه ال�سحابــة وكثري من التابعني, وكان عمر بــن اخلطاب يرجع اإليه يف 
املع�سالت, وكان ال�سحابة اإذا ثبت لهم ال�سيء عن علي مل يعدلوا به اإىل غريه, ومن اأبرز اأعماله قتاُلُه 
للخــوارج الغــالة الذين كّفروا امل�سلمــني وا�ستباحوا دماءهم وخرجوا على الإمــام وك�رُش �سوكتهم, 

ر�سي اهلل عنه واأر�ساه.

خالفته

جهاده واأعماله

ن�صاط
اأعــّد تقريراً اأبّي فيــه خطورة التكفري والغلو وا�صتباحــة الدماء واأعر�صه 

على جمموعتي.

رواه اأحمد واحلافظ البيهقي واحلاكم وح�سنه ابن حجر الع�سقالين.  -1
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 ورد عــن الإمام اأحمد رحمــه اهلل اأنه قال: »ما جاء لأحٍد من الف�سائــل ما جاء لعلي ر�سي اهلل 
عنه«, ومنها:  

عــن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قــال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم خيرب: »لأعطي هذه الراية رجال يحب   -1
اهلل ور�صولــه يفتح اهلل على يديه«. قال عمر بن اخلطاب: فما اأحببت الإمارة اإل يومئذ، فت�صاورت لها رجاء 
اأن اأُدعــى لهــا، قال: فدعا عليَّ بن اأبي طالب فاأعطاه اإياها ثم قال: »ام�س ول تلتفت حتى يفتح اهلل عليك«. 
قــال: ف�صــار عليٌّ �صيئا ثم وقف ومل يلتفت ف�رشخ: يا ر�صول اهلل على مــاذا اأقاتل النا�س؟ قال: »قاتلهم حتى 
ي�صهــدوا اأن ل اإلــه اإل اهلل واأّن حممدا ر�صول اهلل فاإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم واأموالهم اإل بحقها 

وح�صابهم على اهلل«)1(. 
ومن ف�سائله ما رواه �سعد بن اأبي وقا�س - ر�سي اهلل عنه -:»اأَنَّ ر�صوَل اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص- َخلََّف عليَّ بَن   -2
اأبي طالب يف غزوة تبوك، فقال: يا ر�صوَل اهلل، تَُخلُِّفني يف الن�صاء وال�صبيان؟ فقال: اأما تر�صى اأن تكوَن مني 

مبنزلة هارون من مو�صى، غرَي اأنه ل نبيَّ بعدي«)2(.  
ومــن ف�سائلــه ر�ســي اهلل عنه ما رواه �سعــد بن اأبي وقا�س ر�ســي اهلل عنه اأي�سًا قــال: ملا نزلت   -3
هذه الآيــة ىمح حط مظ جع مع جغ مغ جفيمح)3( دعا ر�سول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص- علّيا 

وفاطمة وح�سنًا وُح�سينًا فقال: »اللهم هوؤلء اأهلي«)4(.  
ما رواه علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه قال: »والذي فلق احلبة وبراأ الن�صمة اإنه لعهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإيلَّ   - 4

ني اإل منافق«)5(. اأن ل يُحبَّني اإل موؤمن ول يُبِغ�صَ

ف�صائله ومناقبه:

رواه م�سلم.  -1
رواه البخاري وم�سلم.  -2

�سورة اآل عمران, الآية:61.  -3
رواه م�سلم.  -4
رواه م�سلم.  -5
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»اإّن اأخوف ما اأخاف اتباع الهوى وطول الأمل، فاأما اتباع الهوى في�صد عن احلق، واأما طول الأمل فين�صي 
الآخرة«.

وقال اأي�سا: »ارحتلت الدنيا وهي مدبرة، وارحتلت الآخرة وهي مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا 
من اأبناء الآخرة ول تكونوا من اأبناء الدنيا، اليوم عمٌل ول ح�صاب وغداً جزاٌء ول عمل«)1(.

قــام رجــٌل من اخلوارج يدعى ابن ملجم - لعنه اهلل -  باغتيــال علي ر�سي اهلل عنه وهو ذاهٌب 
ل�ســالة ال�سبح, وكانت وفاتــه لإحدى وع�رشين ليلًة من �سهر رم�سان �سنــة اأربعني عن ثالث و�ستني 
�سنــة من عمــره, وكانت خالفته اأربع �سنني وت�سعة اأ�سهر, ثــم ويل اخلالفة بعده ابنه احل�سن ر�سي اهلل 

عنه واأر�ساه.

هوؤلء هم اخللفاء الرا�صدون، �صحابٌة نبالء، و�صادٌة اأ�رشاف، اختارهم اهلل ل�صحبة نبيه يف حياته، واختارهم 
خلالفته بعد وفاته، فقاموا مبا اأوجب اهلل عليهم خري قيام، فن�رشوا الدين، وبلغوه م�صارق الأر�س ومغاربها، واأقاموا 

العدل، ونبذوا الظلم، فاأحبوا النا�س، واأحبهم النا�س، ن�صاأل اهلل اأن يرزقنا حبهم واأن يوفقنا لل�صري على خطاهم.

ِمن اأقواله ومواعظه املاأثورة

ا�صت�صهاده ر�صي الله عنه

رواه البخاري.  -1
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التقويم
اأو�صح اأبرز الأعمال اجلليلة التي قام بها ال�صحابيان اجلليالن عثمان وعلي  -1

ر�صي اهلل عنهما يف ن�رشة الإ�صالم.
اأعّدد بع�صاً من مناقب ال�صحابيي اجلليلي عثمان وعلي ر�صي اهلل عنهما.   -2

ما واجبنا جتاه �صحابة ر�صول اهلل عموماً واخللفاء الرا�صدين خ�صو�صاً؟  -3

ن�صاط ختامي
األقي كلمًة على جمموعتــي اأبنّي فيها منزلة اآل بيت النبي �سلى اهلل 

عليه واآله و�سلم يف الإ�سالم وواجبنا نحوهم.



114

الدر�س
 امل�صلم اأخو امل�صلمال�صاد�س ع�رش

هــذا احلديث ال�رشيف ذو نفع عظيم و فوائــد كثرية, فاأمر بالأخوة الإ�سالمية و حذر من كل ما 
يعكــر �سفو املحبة والألفة بني امل�سلمني كاحل�سد و اخلــداع و التباغ�س و الهجر و احتقار الآخرين, 
و كمــا دل اأي�ســا على ُحرمة امل�سلم؛ و كل هذا حتى يقوم جمتمع اآمــن متاآزر ياأمن كل اإن�سان فيه على 

نف�سه وماله وِعر�سه.

املعنى الإجمايل للحديث ال�رشيف

ث ال�رشيف
احلدي

عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل 
حتا�صدوا، ول تناج�صوا، ول تباغ�صوا، ول تدابروا، ول يبع بع�صكم على 

بيع بع�س، وكونوا عباد اهلل اإخوانا، امل�صلم اأخو امل�صلم، ل يظلمه، ول يخذله، ول 
يكذبه، ول يحقره، التقوى ها هنا، وي�صري اإىل �صدره ثالث مرات، بح�صب امرئ من ال�رش 

اأن يحقر اأخاه امل�صلم، كل امل�صلم على امل�صلم حرام دمه وماله وعر�صه«.

ول تنـــــاج�صــــــــــوا:

تـــباغــــ�صــــــوا: ول 
تــــــــدابـــــــروا: ول 
يــــظـــلـــمــــــــــه: ل 
يـــــخـــــذلـــــــه: ول 
بح�صب امرئ من ال�رش:

املناج�ســة اأن يزيــد يف ثمن ال�سلعة وهــو ل يريد �رشاءها واإمنا يريــد نفع البائع اأو 
الإ�رشار بامل�سرتي

 البغ�ساء هي الكراهية, اأي: ل يكره بع�سكم بع�سا.
 من التدابر وهو املقاطعة فال يكلمه ول ي�سلم عليه.

  اأي ل يعتدي عليه.
  اأي ين�رشه اإن كان مظلومًا.

 اأي يكفيه من ال�رش.

رواه م�صلم

املفردات والرتاكيب 

اأحفظ احلديث ال�رشيف التايل:
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النهي عن احل�صد )ل حتا�صدوا(  -1
احل�سد هو اأن يتمنى العبد زوال النعمة عن اأخيه واأن تكون له فقط, فيكره ما اأنعم اهلل على اأخيه 
مــن نعمٍة دينيٍة اأو دنيوية, وهذا مر�ٌس خطرٌي قلَّ من ي�سلم منه,  واحل�سد كان ذنب اإبلي�س الذي 
ُلعن وُطرد من اجلنة ب�سببه, فقد ح�سد اآدَم عليه ال�سالم ملا راآه قد فاق على املالئكة باأن خلقه اهلل 
بيده, واأ�سجد له مالئكته, وعّلمه اأ�سماء كل �سيء, واأ�سكنه يف اجلنة, فما زال ي�سعى يف اإخراجه 

من اجلنة حتى اأُخرج منها. 
و ب�سبــب احل�سد قتــل قابيُل اأخاه هابيَل ملّا تقبل اهلل منه قربانه, فبــاء بغ�سب اهلل ولعنته, وح�سَد 
اأبنــاُء نبي اهلل يعقــوَب اأخاَهم يو�سَف عليه ال�سالم ملحبته له, فكانــوا ال�سبب يف الإ�رشار باأبيهم 

واأخيهم...

�رشح موجز للحديث ال�رشيف

اأفكر 
اأتخيــل نف�صـي اأعيـ�س يف جمتمٍع يكره النا�س فيــه بع�صهم بع�صا، ويوؤذي 
بع�صهــم بع�صا، ويظلم بع�صهم بع�صــا، ويعتدون على دمــاء واأموال واأعرا�س 

بع�صهم... فكيف �صـتكون حياتي وحياة اأحبابي؟

ن�صاط )1(
 اأكمل العبارة التالية: 

احل�صد هو اأول ذنب ُع�صي اهلل تعاىل به يف...........، و ذلك حي ح�صد اإبلي�ُس 
لعنه اهلل اآدَم عليه ال�صالم، و احل�صد اأول ذنب ُع�صي اهلل تعاىل به يف........، ملّا 

قتل قابيُل اأخاه هابيَل ظلما وعدوانا.
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�صبب احل�صد: احل�سد يف حقيقته الطمع يف الدنيا والت�سّخط على ق�ساء اهلل وقدره والعرتا�س   -
علــى تدبري اهلل وق�سمته لــالأرزاق والأقوات بني النا�س, وهذه جنايــٌة عظيمٌة يف حق الباري 
تبــارك وتعاىل, وهذا العرتا�س يتناق�س مــع الإميان, واحل�سد لي�س من �سفات املوؤمنني, قال 

�سلى اهلل عليه و �سلم:»ل يجتمع يف جوف عبٍد الإمياُن واحل�صد«)1(.  وقد قال بع�سهم:
األ قـل ملن ظـــل يل حا�ســــدا            اأتدري على من اأ�سـاأت الأدب
اأ�ســـاأت على اهلل يف حكمــــه            لأنك مل تر�َس يل مــا وهـــب

ول�ســوؤم هــذا الذنب و�رشره فقــد وردت اأحاديث كثريٌة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حتــذر منه؛ فقال ملسو هيلع هللا ىلص: 
»اإياكم واحل�صد، فاإن احل�صد ياأكل احل�صنات كما تاأكل النار احلطب اأو الع�صب«)2(. 

و قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »دّب اإليكم داء الأمم: احل�صد والبغ�صاء، األ اإنها هي احلالقة، ل اأقول حتلق ال�صعر، ولكن 
حتلق الدين«)3(.  

وقــد عّلمنــا نبينا ملسو هيلع هللا ىلص اأن ندعَو لأخينا امل�سلم بالربكة اإذا اأنعــم اهلل تعاىل عليه بنعمٍة فنقول له: ما 
�ســاء اهلل وبارك اهلل لك. واأن نحب له اخلري والتوفيق وال�سعــادة كما نحبها لأنف�سنا, قال ملسو هيلع هللا ىلص: 

»ل يوؤمن اأحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنف�صه«)4(. 

رواه الن�سائي و ابن حبان وح�سنه الألباين.  -1
رواه اأبو داود والبزار وح�سنه املنذري وابن حجر.  -2

رواه الرتمذي واأحمد وح�سنه الألباين.  -3
رواه البخاري.  -4

ن�صاط )2(
َوَرَد يف ال�صحيحي عنه ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: ) ل ح�صد اإل  يف اثنتي؛ رجل اآتاه 
اهلل مــال، فهو ينفقه اآناء الليل واآناء النهــار، ورجل اآتاه اهلل القراآن، فهو يقوم به 

اآناء الليل واآناء النهار (.
 بالتعــاون مع املجموعة اأتعــّرف على املق�صود باحل�صــد يف هذا احلديث 

ال�رشيف و ما الفرق بينه و بي احل�صد املذموم؟
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�سورة فاطر, الآية: 43.  -1
رواه ابن حبان و�سححه الألباين.  -2

رواه م�سلم.  -3
4-  �سورة اآل عمران, الآية: 103.

ن�صاط )3(
نهى  التي  والحتيال  الغـ�س  �صور  بع�س  ذكر  يف  زمالئي  مع  اأتعاون 

الإ�صالم عنها.

النهي عن الـنّج�س ) ل تناج�صوا (   -2
الّنج�س هـو نوع من اأنواع الغ�س واخلداع و اأكل اأموال النا�س بالباطل؛ و�سورته اأن يزيد يف ثمن 
لعــة عنــد املناداة عليها وهو ل يريد �رشاءها, بل يريد نفع البائــع بزيادة الثمن له, اأو الإ�رشار  ال�سِّ

بامل�سرتي بزيادة الثمن عليه. 
فالنبــي ملسو هيلع هللا ىلص هنا ينهانــا عن اخلداع واأن ل يعامل بع�سنا بع�سًا باملكــر والحتيال واخلديعة, فقد 
يمح)1( . وعن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »من غ�صنا فلي�س  قــال عز وجل: ىمحخص مص جض حض خض مضحط

منا، واملكر واخلداع يف النار«)2(.

النهي عن البغ�صاء و الكراهية ) ل تباغ�صوا (   -3
جعل اهلل تعاىل امل�سلمني اإخوة, والإخوة يتحابون بينهم ول يتباغ�سون, قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »والذي 
نف�صي بيده، ل تدخلوا اجلنة حتى توؤمنوا، ول توؤمنوا حتى حتابوا، األ اأدلكم على �صيء اإذا فعلتموه حتاببتم ؟ 
اأف�صــوا ال�صالم بينكم«)3(. وقد حرم اهلل على املوؤمنني كل ما يوقع بينهم العداوة والبغ�ساء, وامنت 
اهلل تعــاىل على عبــاده بالتاأليف بني قلوبهم, قال تعــاىل: ىمحىئ يئ رب زب مب نب ىب 

يب رت زت مت نت ىتيمح)4(.
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ن�صاط )4(

ن�صاط )5(

اأ�صتنتــج  بع�ــس الأمــور والت�رشفــات التي حّرمهــا الإ�صــالم لأنها توقع 
الكراهية واخل�صومة بي امل�صلمي ثم اأقراأها على جمموعتي.

اأوؤدي م�صهداً تثيلياً اأقوم فيه بالإ�صالح بي اثني من زمالئي.

الإ�صالح بي النا�س:   -4
ولأهميــة الإ�سالح بني املتخا�سمني فقد  رّخ�س الإ�سالم بالكذب يف الإ�سالح بني النا�س كما 
يمح)1(وقال:  ورّغب يف الإ�سالح بينهم, قال تعاىل: ىمحمم رن زن من نن ىن ينٰى

يمح)2(.  ىمحيم جن حن خن منىن
و عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »األ اأخربكم باأف�صل من درجة ال�صالة وال�صيام وال�صدقة ؟ قالوا: بلى يا ر�صول 

اهلل  قال: »اإ�صالح ذات البي«)3(.

�سورة احلجرات, الآية: 9.  -1
�سورة الأنفال, الآية: 1.  -2

رواه اأحمد واأبو داود والرتمذي و�سححه ال�سيخ اأحمد �ساكر والألباين.  -3

النهي عن التدابر و التقاطع ) ل تدابروا (    -5
امل�سلم ي�سعد بلقاء اأخيه وال�سالم عليه وروؤيته, في�سافحه ويطمئن على حاله ويبت�سم يف وجهه, 
واإن قّدر اهلل ووقع بينه وبني اأخيه �سيٌء بادر لإزالة اأ�سباب اخلالف والعودة اإىل املودة وال�سحبة, 
اأمــا ما يفعله بع�ــس النا�س اإذا راأى اأخــاه  يف الطريق في�سيح بوجهه عنــه ول يلقي عليه ال�سالم 

بحجة اأنه خما�سمه؛ فلي�س هذا من اأخالق الإ�سالم.
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متفق عليه.  -1
رواه م�سلم.  -2

رواه البخاري.  -3

قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ل يحل مل�صلم اأن يهجر اأخاه فوق ثالثة اأيام، يلتقيان فيعر�س هذا ويعر�س هذا وخريهما الذي 
يبداأ بال�صالم«)1(. 

و ل يبع بع�صكم على بيع بع�س:   -6
ل يجــوز للم�سلم اأن يف�سد عملية بيٍع اأو �ــرشاٍء لأخيه امل�سلم؛ كاأن يعلم اأن اأخاه اتفق مع بائٍع اأو 
م�سرٍت على بيع اأو �رشاء �سلعٍة مثاًل, فيذهب هو من ورائه للبائع فيدفع �سعراً اأعلى لياأخذها لنف�سه, 
اأو يعر�س على امل�سرتي �سعراً اأقل فيبيعها له, اأّما اإن �رشف اأخوه النظر عن عملية البيع اأو ال�رشاء 
فال باأ�س بعد ذلك اأن يبتاع و ي�سرتي, قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »املوؤمن اأخو املوؤمن، فال يحل للموؤمن اأن يبتاع 
علــى بيــع اأخيه اأو يخِطب على ِخطبة اأخيه حتى يــذر- اأي حتى يرتك - «)2(. و بيع الأخ على بيع اأخيه 

يوؤّدي اإىل �رشر امل�سلم واإيقاع ال�سحناء بني امل�سلمني, فلذلك كان حمرمًا.
وكونوا عباد اهلل اإخوانا ) حتقيق الأخوة الإ�صالمية (:   -7

حتقيق الأخوة الإ�سالمية هــو النتيجة الأكيدة اإذا ترك امل�سلمون التحا�سد والتناج�س  والتباغ�س 
والتدابر وبيع بع�سهم على بع�س؛ وتتحقق اأي�سا اإذا قام كل م�سلٍم بواجباته جُتاه اإخوانه امل�سلمني 
واأّدى حقوقهــم ال�رشعية الواجبة عليه والتي اأ�ســار النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإىل بع�سها بقوله: »حق امل�صلم على 

امل�صلم خم�س: رد ال�صالم، وعيادة املري�س، واتباع اجلنائز، واإجابة الدعوة، وت�صميت العاط�س «)3(.  

اأفكر

مــا املق�صــود بقوله ملسو هيلع هللا ىلص ) وخريهمــا الذي يبداأ بال�صــالم ( ؟ وهل يكفي 
ال�صالم فقط يف اإرجاع املودة بينهما اأم يجب اأن ي�صافحه ويكّلمه ؟
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. ِقيَل َما ُهنَّ يَا َر�ُصوَل اهلل؟ َقاَل: اإَِذا لَِقيتَُه َف�َصلِّْم َعَلْيِه، َواإَِذا َدَعاَك  وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َحقُّ امْلُ�ْصِلِم َعَلى امْلُ�ْصِلِم �ِصتٌّ
َذا َماَت َفاتَِّبْعُه«)1(.  َذا َمِر�َس َفُعْدُه، َواإِ ْتُه، َواإِ َذا َعَط�َس َفَحِمَد اهلل َف�صمِّ ْح لَُه، َواإِ َحَك َفانْ�صَ َذا ا�ْصتَْن�صَ َفاأَِجْبُه، َواإِ

امل�صلم اأخو امل�صلم، ل يظلمه ول يخذله ول يكذبه ول يحقره.  -8
مٍة كالتباغ�س بني امل�سلمني؛ اأر�سد ملسو هيلع هللا ىلص اإىل ما هو مطلوب من امل�سلمني  بعد نهيه ملسو هيلع هللا ىلص عن اأموٍر حمرَّ
هم  اأن يكونوا عليه, وهو اأن يكونوا اإخوًة متحابِّني متاآلفني, يرفق بع�سهم ببع�س, وُيح�سن بع�سُ

اإىل بع�س, باإي�سال النفع اإىل اأخيه ودفع ال�رشر عنه, وعدم اإيذائه بقول اأو فعل:
فامل�سلــم ل يظلــم غريه باأن يعتدَي عليه يف بدنه اأو مالــه اأو ِعر�سه, وقد حّرم اهلل تعاىل الظلم   -
على نف�سه وعلى عباده, قال تعاىل يف احلديث القد�سي: »يا عبادي اإين حرمت الظلم على نف�صي 

وجعلته بينكم حمرما  فال تظاملوا«)2(.  
وامل�سلم ل يخذل اأخاه عند حاجته اإىل ن�رشته وهو قادر على اأن ين�رشه, قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ان�رش   -
اأخــاك ظاملــا اأو مظلوما، قال: يا ر�صــول اهلل، اأن�رشه مظلوما، فكيف اأن�رشه ظاملــا ؟ قال: تنعه من الظلم، 

فذلك ن�رشك اإياه«)3(. 
ث اأخاه بحديث هو كاذب فيه, قال ملسو هيلع هللا ىلص: »َكــرُبت خيانة اأن حتدث اأخاك حديثا  وامل�سلم ل يحدِّ  -

هو لك م�صدق واأنت له به كاذب«)4(.  
وامل�سلــم ل يحتقر اأخــاه اأو ي�ست�سغره, فال ي�سمت به اأو يـعـّيـره بفقره اأو مر�سه اأو دمامته اأو   -

مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  لونــه اأو مــا �سابه قال اهلل تعــاىل:ىمح مض 
مه  جه  هن  من  حن  جن  مم  خم  حم  جم  ملهل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك 

مب يمح)5(.  هئ  مئ  هي  مي  خي  حي  ٰهجي 

رواه م�سلم.  -1
متفق عليه.  -2

رواه البخاري.  -3

رواه اأبوداود واملنذري وجّوده ابن حجر والذهبي.  -4
�سورة احلجرات, الآية: 11.  -5

ن�صاط )6(
اأخل�س حقوق الأخّوة الإ�صالمية الواردة يف احلديثي ال�صابقي؛ واأعر�صها 

على جمموعتي. 
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�صالح اجل�صد والأعمال ب�صالح القلب ) التقوى هاهنا (   - 9
اأتاأّمل: بع�س النا�س يحكمون على الآخرين من خالل مظاهرهم؛ فاإذا راأى اإن�سانًا �ساحب ماٍل 
و من�سٍب يرتدي مالب�س غالية اأو يركب �سيارًة فارهًة اأو ي�سكن يف بيٍت راٍق؛ احرتمه و قّدره, 

واإن راأى اإن�سانًا ب�سيطًا اأو فقرياً ازدراه ونظر اإليه نظرًة دونية. 
و هــذا غــري �سائٍب ول يجوز, فاإّن ميــزان التفا�سل بني النا�س كما اأخربنــا النبي ملسو هيلع هللا ىلص الأعماُل 
ال�ساحلــة و الأخــالق احل�سنة والإميــان ال�سادق, قــال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإّن اهلل ل ينظــر اإىل اأج�صادكم ول اإىل 
�صوركــم، ولكــن ينظر اإىل قلوبكــم واأ�صار باإ�صبعه اإىل �صدره «)1(, وقد جعــل اهلل تعاىل معيار اخلريية 
يمح)2(, وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ل ف�صل لعربي  والأف�سليــة  التقوى, قال اهلل تعــاىل ىمحزت مت نت ىت يترث

على اأعجمي ول لأبي�س على اأ�صود اإل بالتقوى«)3(. 
ق�صة: عن �سهل بن �سعد, قال: مّر رجل على ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, فقال لرجٍل عنده جال�س: »ما راأيك 
يف هذا ؟ فقال: هذا رجل من اأ�رشاف النا�س، هذا واهلل حريٌّ اإن خطب اأن يُنكح، واإن �صفع اأن ي�صّفع، واإن 
قال اأن يُ�صمع لقوله، قال: ف�صكت النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ثم مّر رجل اآخر، فقال له ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: فما راأيك يف هذا؟ 
قال: يا ر�صول اهلل، هذا رجٌل من فقراء امل�صلمي، هذا َحريٌّ اإن خطب اأن ل يُنكح، واإن �صفع اأن ل ي�صّفع، 
واإن قال اأن ل يُ�صمع لقوله، فقال ر�صول ملسو هيلع هللا ىلص: هذا – اأي الثاين - خري من ملء الأر�س من مثل هذا«)4(. 

رواه م�سلم.  -1
�سورة احلجرات, الآية: 13.  -2

رواه البيهقي والطرباين و�سححه الألباين.  -3
رواه البخاري.  -4

ن�صاط )7(
ل النبي ملسو هيلع هللا ىلص الرجل الثاين – الفقري – على الرجل الأول مع اأنه  ملاذا ف�صَّ

�صاحب ماٍل وجاه ؟ وما الذي اأ�صتفيده من هذا احلديث ال�رشيف ؟
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�صوؤم التكرب و احتقار الآخرين )بح�صب امرئ من ال�رش اأن يحقَر اأخاه امل�صلم(.   -10
يخربنــا ر�ســول ملسو هيلع هللا ىلص اأنه يكفي الإن�ســان من ال�رش احتقــاره لأخيه امل�سلم, فاإنه اإمنــا يحتقر اأخاه 
امل�سلــم لتكربه عليه, فاملتكرب ينظر اإىل نف�سه بعــني الكمال واإىل غريه بعني النق�س؛ فيحتقر غريه 
ويزدريهم, والكرْب من اأعظم خ�سال ال�رش, وقد اأخربنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأّن املتكرب ل يدخل اجلنة؛ قال 

ملسو هيلع هللا ىلص: »ل يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب«)1(. 
)ُحرمة امل�صلم على اأخيه امل�صلم(. كل امل�صلم على امل�صلم حرام، دمه و ماله و ِعر�صه.    -11

  امل�سلــم ل يعتــدي على اإن�ساٍن بالقتــل وال�رشب اأو الرتويع والتخويــف, ول يعتدي على املال 
بال�رشقــة والغ�سب والحتيال, ول يعتدي على الِعر�س بال�ســبِّ وال�ستم والغيبة والنميمة وغري 
ة الوداع, قارنًا  د النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص حترمي هذه الثالثة يف حجَّ ذلــك من �سور الإيذاء و التعــدي, وقد اأكَّ
كم  حرمتهــا بحرمة مو�سم احلــج ومكة املكرمة, حيث قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإنَّ دماَءكــم واأموالَكم واأعرا�صَ
عليكــم حرام كحرمة يومكم هــذا، يف �صهركم هذا، يف بلدكم هذا، ثم اأعادها مرارا، ثم رفع راأ�صه، فقال: 

اللهم هل بلغت ؟ اللهم هل بلغت ؟ ثم قال: األ ليبلغ ال�صاهد منكم الغائب«)2(. 
ويف روايــة: »فدماوؤكم واأموالكم واأعرا�صكم عليكم حرام، كمثل هذا اليوم  وهذا البلد اإىل يوم تلقونه، 

حتى َدفعًة يدفعها م�صلٌم م�صلماً يريد بها �صوءا«)3( .

رواه م�سلم.  -1
رواه البخاري.  -2

رواه البزار وح�سنه الإمام ابن حجر.  -3

ن�صاط )8(
اإ�صافــة ملا �صبق؛ اأتعاون مع جمموعتي يف تو�صيح بع�س �صور التعّدي على 

امل�صلم التي حّرمها اهلل تعاىل.
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اأقراأ واأتعلم:
قال رجٌل للخليفة عمر بن عبد العزيز نا�سحًا: اجعل كبري امل�سلمني عندك اأبا, و�سغريهم 

ابنا, واأو�سطهم اأخا, فاأي اأولئك حتب اأن ت�سيء اإليه؟
ومن كالم يحيى بن معاذ الرازي: ليكن حظ املوؤمن منك ثالثة: اإن مل تنفعه فال ت�رّشه, واإن 

مل تفرحه فال تـغّمه, واإن مل متدحه فال تــذّمـه.

 

1-  حثُّ امل�سلمني جميعًا على اأن يكونوا اإخوًة متحابِّني متاآلفني.
َة بني امل�سلمني تقت�سي اإي�ساَل اخلري اإليهم ودفع ال�رشر عنهم. 2-  اأنَّ الأخوَّ

3-  بيــان خطورة احتقار امل�سلم لأخيه, واأنَّ ذلك كاٍف للمحتِقر من ال�رشِّ, واإن مل يكن عنده 
�رشٌّ �سواه.

4-  ب�سالح القلوب و اإميانها ي�سلح بقيَّة اجل�سد.
5-  حترمي العتداء على امل�سلمني يف دمائهم واأموالهم واأعرا�سهم.
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التقويم
اأكمل الفراغ فيما يلي مبا ينا�صبه:   -1

عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: اأ  - 
ول  ول............,  تباغ�ســوا,  ول  تناج�ســوا,  ول  ل...........,   ((
يبــع.....................  بع�ــس, وكونوا عبــاد اهلل..........., امل�سلم اأخو 
امل�سلم, ل يظلمه, ول يخذله, ول.........., ول يحقره,............ ها هنا, 
وي�ســري اإىل �سدره ثالث مرات, بح�ســب امرئ مــن........... اأن يحقر اأخاه 

امل�سلم, كل امل�سلم على امل�سلم حرام........ و......... و.........((.
اأو�صح  كالًّ مما يلي واأبّي حكمه:   -2

احل�سد, ب-  النج�س, جـ-  الِكرب, د  -  التدابر, هـ-   احتقار الآخرين.  اأ  - 
اأعّدد ثالثًة من حقوق امل�صلم على اأخيه امل�صلم.  -3

اأ�صنف ال�صفات والأعمال التالية اإىل اأعمال تزيد من الأخوة بي امل�صلمي واأعمال تف�صد الأخوة بينهم:   -4
 التــكبــر, الــظلم, رد ال�سالم, احل�سد, زيارة املري�س, الـغـ�س, اتـباع اجلنازة, الإ�سالح بني النا�س

اأعماٌل تف�صد الأخوة الإ�صالمية اأعماٌل تزيد من الأخوة الإ�صالمية

ن�صاط ختامي

حّذرنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص من دعوة املظلوم واأخربنا اأن اهلل تعاىل ي�ستجيب 
لها و ينتقم من الظامل ولو بعد حني؛ اأروي لزمالئي ق�سة هالك فرعون 

وكيف اأغرقه اهلل تعاىل ب�سبب ظلمه وبغيه. 
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الدر�س
الإميان باملالئكة الكرامال�صابع ع�رش

هــو العتقــاد اجلــازم باأّن اهلل تعاىل خلــق مالئكًة من نــوٍر لي�صوا ذكــوراً ول اإناثاً، ل يع�صــون اهلل ما اأمرهم 
ويفعلون ما يوؤمرون، ل يعلم عددهم اإل اهلل تعاىل، وقد كّلفهم اهلل باأعمال ووظائف خمتلفة.

قــال تعــاىل: ىمحيل ام مم رن زن من نن ىنين ٰى ري زي مي ني 
ىي يي جئ حئ خئ مئ هئجب حب خب مبهب جت حت خت متيمح)1(. 

ويف حديث جربيل امل�سهور ملا �َساأل ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن الإميان والإ�سالم والإح�سان. قال - اأي 
جربيل-: فاأخربين عن الإميان. قال - اأي ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص-: »اأن توؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ور�صله واليوم 

الآخر واأن توؤمن بالقدر خريه و�رشه«)2(..

الإميــان باملالئكة هــو الركن الثاين من اأركان الإميان ال�ستة, التي ل ي�ســح الإميان ول ُيـقـَبـل اإل 
بها.  قال تعاىل:  ىمحزب مب نب ىب يب رت زت مت نت ىت يت رث زث مث 

نث ىثيث ىف يف ىق يق اك لك مك ىك يك مل ىل يليمح)3(.

اأوًل : الإقرار بوجودهم , واأنهم خلق من خلق اهلل , خلقهم اهلل لعبادته, وعدم روؤيتنا لهم ل يدل 
على عدم  وجودهم , فكم من خملوقات دقيقة يف الكون ل نراها وهي موجودة حقيقة. 

وقد راأى النبي ملسو هيلع هللا ىلص جربيل ب�سورته احلقيقية مرتني , وراأى بع�س ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم بع�س 
املالئكة وهم ب�سورة الب�رش .

تعريف الإميان باملالئكة

وجوب الإميان باملالئكة 

كيفية الإميان باملالئكة

العقيدة الإ�صالمية

�سورة البقرة, الآية: 285.  -1
رواه م�سلم.  -2

�سورة الن�ساء, الآية: 136.  -3
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ن�صاط )1(
اأرجــع اإىل حديث جربيل عليه ال�صالم ال�صابق واأتعّرف على احلوار الذي 

جرى بينه وبي النبي ملسو هيلع هللا ىلص واأعر�صه على جمموعتي.

ثانياً: عدم الغلّو فيهم, فهم عباٌد ماأمورون, اأكرمهم اهلل ورفع مقامهم وقّربهم منه, وهم مع هذا 
ل ميلكون لأنف�سهم ول لغريهم نفعًا ول �رشاً؛ ولذلك ل يجوز اأن ن�رشف لهم �سيئًا من اأنواع العبادة 

ف�ساًل عن اأن يو�سفوا ب�سفات الربوبية. 
قال تعاىل: ىمحجه مه ىه يهجي حيخي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى             ٌّ        ٍّ         َّ            
جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  ىمحمح  تعاىل:  وقال  ُُّّيمح)3(. 

حض خض مض حط مظ جع مع جغ مغ جف حفيمح)4(.

عن عبد اهلل بن م�سعود ر�سي اهلل عنه قال: »راأى ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جربيل يف �صورته وله �صتمائة جناح، 
وكل جنــاح منها قد �صّد الأفق«)1(. ويف حديث جربيل امل�سهــور »اأّن جربيل عليه ال�صالم جاء ب�صورة رجل 

�صديد بيا�س الثياب �صديد �صواد ال�صعر ل يُرى عليه اأثر ال�صفر ول يعرفه اأحد«)2(.

رواه اأحمد والرتمذي وح�سنه ابن كثري و�سححه ال�سيخ اأحمد �ساكر.  -1
رواه م�سلم.  -2

�سورة الأنبياء, الآيتان: 27-26.    -3
�سورة التحرمي: الآية: 6.  -4
�سورة املدثر, الآية: 31.  -5

املالئكة َخـلـٌق ل ُيـحـ�سـي َعـَدَدُهـم اإل اهلل عز وجل لكرثتهم.
قــال تعــاىل: ىمحرث زث مث نث ىث يثىف يف ىق يق اك لك مك ىك يك مل ىل يل 
ام مم رن زن من نن ىن ين ٰى ري زي مي ني ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ 

جبحب خب مب هب جت حت خت مت هت مثحج مج جح مح جخ مخجس حس خس مس حص خصيمح)5(.

عدد املالئكة
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وقال ملسو هيلع هللا ىلص عن البيت املعمور: »يدخله يف كل يوم �صبعون األف ملك ل يعودون اإليه «)1(. وقال ملسو هيلع هللا ىلص: 
ونها«)2(.  »يوؤتى بجهنم يومئٍذ لها �صبعون األف زمام، مع كل زمام �صبعون األف ملك يجرُّ

وهنــا يـتبـّيـن لنا كرثة عــدد املالئكة, فهوؤلء الذين َيـُجـّرون نار جهنــم مثاًل يبلغ عددهم اأربعة 
اآلف وت�سعمائــة مليــون )4.900.000.000( َمـَلـــك؛ فكيف بـبـقـّيـة املالئكــة ! ف�سبحان َمـْن 

َخـَلــَقـُهـم واأح�ساهم عدداً. 

يجب الإميان مبن �سّمى اهلل لنا يف القراآن الكرمي اأو �سّماه لنا ر�سوله ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن املالئكة؛ واأعظمهم 
ثالثة: 

جربيــل اأو جربائيل عليه ال�سالم, وهو الّروح الـُقـُد�س الذي ينزل بالوحي على الر�سل عليهم  الأول : 
ال�سالة وال�سالم. 

ميكائيل اأو ميكال عليه ال�سالم, وهو املوّكـل باملطر في�سوقه حيث اأمره اهلل تعاىل.  الثــاين: 
ـور اإيذانًا بانتهاء احلياة الدنيا وابتداِء احلياة  اإ�رشافيل عليه ال�سالم, وهو املوّكـل بالـّنـفـخ يف ال�سّ الثالث: 

الآخرة.

 املالئكة خلٌق حقيقي, لهم اأج�ساٌم حقيقيٌة مت�سفٌة ب�سفاٍت َخلقيٍة وُخلقية؛ ومن ذلك: 
ِعـَظــم َخلقهم و�سخامــة اأج�سامهم: خلق اهلل �سبحانه وتعاىل املالئكــة على �سوٍر عظيمٍة قويٍة  اأ  - 

تليق باأعمالهم اجلليلة التي وكلهم اهلل بها يف ال�سموات والأر�س. 
اأّن لهــم اأجنحة: خلق اهلل �سبحانه وتعاىل للمالئكة اأجنحًة مثنى وثالث ورباع, وقد تزيد على  ب- 
ذلــك, كما راأى ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جربيل على �سورته له �ستمائة جناح قد �َسـدَّ الأفق. قال تعاىل:  
ىمحين ٰى ري زي مي ني ىي يي جئ حئ خئ مئ هئجب حب خب مب هب جتحت خت 

مت هت مث حج مجيمح)3(.

 اأ�صماء املالئكة

 �صفات املالئكة

رواه البخاري وم�سلم.  -1
رواه م�سلم.  -2

�سورة فاطر, الآية: 1.  -3
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عدم حاجتهم اإىل الطعام اأو ال�رشاب: خلق اهلل �سبحانه وتعاىل املالئكة ل يحتاجون اإىل طعاٍم اأو  جـ- 
�رشاب, ول يتزوجون ول يتنا�سلون. 

قدرتهــم علــى التمثل بغري �سورتهم احلقيقيــة: فقد اأعطى اهلل تعاىل مالئكته قــدرًة على التمثل  د  - 
ب�سورة الب�رش. 

مــوت املالئكة: املالئكة ميوتون جميعًا يوم القيامة مبا فيهم ملــك املوت, ثم ُيـحييهم اهلل تعاىل  هـ - 
مّرًة اأخرى. 

تقــوم املالئكــة باأعمــاٍل جليلٍة وّكـلهــم اهلل  بها, وقد اأ�ســار اهلل تعاىل يف كتابــه اإىل بع�س هذه 
الأعمال؛ قال تعاىل: ىمحجت حت خت مت هت مث حج مج جح مح جخ مخ جسحس 

خس مس حص خص مص جض حض خض مض حط مظ جع مع جغيمح)1(.

وقال تعاىل: ىمحىث يث ىف يف ىق يق اك لك مك ىك يك مل ىل يل ام 
مم رن زنيمح)2(.

وقال تعاىل: ىمحمن نن ىن ين ٰى ري زي مي ني ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ جب حب خب 
مب هب جتحت خت مت هت مث حج مج جح مح جخ مخ جس حسخس مس حص خص مص 

جض حض خض مض حط مظ جع مع جغ مغ جفيمح)3(.

وقال تعاىل: ىمحهب جت حت خت مت يمح)4(.

اأعمال املالئكة

�سورة غافر, الآية: 7.  -1
�سورة البقرة, الآية: 97.  -2

�سورة الأنعام, الآية: 93.  -3

�سورة الأنبياء, الآية: 20.  -4
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ن�صاط )2(
اأتعــاون مع جمموعتي يف كتابة قائمٍة باأهـّم اأعمال املالئكة التي كّلفهم اهلل 

تعاىل بها.

الإميان بهم.  اأ   - 
حمبتهم وتعظيمهم وذكر ف�سائلهم.  ب- 

حترمي �سّبهم اأو تنق�سهم اأو ال�ستهزاء بهم.  جـ- 
البعد عما تكرهه املالئكة, فاإنهم يتاأذون مما يتاأذى منه  بنو اآدم - كالتدخني مثاًل - .  د  - 

حتقيق الإميان, فاإن الإميان ل ي�سح اإل بالإميان بهم.  اأ   - 
العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعاىل وقوته و�سلطانه, فاإن عظمة املخلوق من عظمة اخلالق.  ب- 

 حقوق املالئكة على بني اآدم

ثمرات الإميان باملالئكة
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التقويم
اأمالأ اجلدول التايل مبا ينا�صبه:  -1

معنى الإميان 
باملالئكة

كيفية الإميان 
باملالئكة

عدد 
املالئكة

من اأ�صماء 
املالئكة

�صفات 
املالئكة

اأعمال 
املالئكة

ح بع�صاً من حقوق املالئكة على بني اآدم. اأو�صّ  -2
اأذكر دلياًل �رشعياً على وجوب الإميان باملالئكة الكرام عليهم ال�صالم.  -3

ن�صاط ختامي
اأذكر ثمراٍت وفوائَد اأخرى لالإميان باملالئكة الكرام عليهم ال�سالم.
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الدر�س
التيّمم وامل�صح على الـُخـّفـيـنالثامن ع�رش

اأوًل: التيّمم 

التيمم م�رشوٌع وهو رخ�سٌة وتي�سرٌي من اهلل عز وجل لعباده �رشعه بدًل من طهارة املاء – الو�سوء 
اأو الغ�سل – يف حالت, وهو من حما�سن ال�رشيعة ومن خ�سائ�س هذه الأمة.

ودليله قوله تعاىل: ىمحخل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن حن 
خن من ىن ين جهمه ىه يه جي حيخي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى  ٌّ    ٍّ       َّ      

ُّ  ِّ     ّٰ رئ زئ مئ نئ ىئ يئ رب زب مب نب ىب يب رتزت مت نت 

ىت يت رث زث مث نث ىث يث ىف يف ىق يق َاكيمح)2( .

التيّمــم لغــًة: الق�سد, و�رشعاً: هو م�سح الوجه واليدين بال�سعيد الطيــب على وجٍه خم�سو�س؛ تعبداً هلل 
تعاىل.

ُحكمه ودليل م�رشوعيته

تعريف التيمم

فقه 
ال

�سورة املائدة, الآية: 6.  -1

ن�صاط )1(

اأحفظ الآية ال�رشيفة ال�صابقة واأتلوها على زمالئي تالوًة �صليمة.
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دخول وقت ال�سالة؛ حيث يجب التيّمم لكل �سالٍة مفرو�سة.  -1
اأن يكون برتاٍب طاهر, لقوله تعاىل: ىمحرب زب مبيمح)1(, فاإن مل يجد ترابًا تيّمم مبا يقدر   -2

عليه من رمٍل اأو حجٍر اأو جدار..., لقوله تعاىل: ىمحجئ حئ خئ مئيمح)2(.
. 

ر ا�ستعمال املاء, لقوله تعاىل: ىمحنئ ىئ يئ ربيمح)3( تعذُّ  -3

فقدان املاء.  -1
عدم القدرة على ا�ستعمال املاء.  -2

عدم القدرة على الو�سول اإىل املاء.  -3

�رشوطه

احلالت التي يُ�رشع لها التيمم

�سورة املائدة, الآية: 6.  -1
�سورة التغابن, الآية: 16.  -2

�سورة املائدة, الآية: 6.  -3

ن�صاط )2(
بالتعاون مع جمموعتي اأقوم مبالأ اجلدول التايل بالأمثلة املنا�صبة.

عدم القدرة على فقدان املاءاحلالة
ا�صتعمال املاء

عدم القدرة على 
الو�صول اإىل املاء

اأمثلة عليها



133

ينــوي املتيّمــم رفع احلــدث – الأ�سغر اأو الأكــرب –, ثم ي�سّمي, ثم ي�ــرشب الأر�س بكفيه, ثم 
ينفخهما اأو ينف�سهما, ثم مي�سح بهما وجهه ويديه.

كل ما ُيبطل الو�سوء.  -1
خروج وقت ال�سالة.  -2

وجود املاء.  -3
زوال املانع من ا�ستعمال املاء.  -4

�صفة التيمم

نواق�صه

اأتعّلم
وجــود املاء قبل الدخــول يف ال�سالة اأو خاللها ُيبطل التيّمم وبالتــايل ال�سالة؛ فيتو�ساأ اأو 
يغت�ســل – بح�ســب حاله – ويعيــد �سالته, فــاإذا اأمّت املتيّمم �سالته وفرغ منهــا قبل وجود املاء 
�سّحــت �سالتــه ول يعيدها ولكن يبطــل تيّممه, اأما لو تيّمم لأجل املر�س فــاإّن تيّممه ل يبطل 

بوجود املاء؛ بل يبطل ب�سفائه من هذا املر�س.

ْجِل من ِجلٍد اأو �سوٍف ونحوه, وجمعه: ِخفاٌف, ويلحق به كـل ما ُيلب�س  هو ما ُيلب�س على الرِّ  : اخُلفُّ
جلني – كاجلْوربني –.   على الرِّ

امل�ســح على اخلفني جائٌز باتفاق اأهل ال�سنة واجلماعة, وهو رخ�سٌة من اهلل عز وجل تخفيفًا منه 
على عباده ودفعًا للحرج وامل�سقة عنهم, وهو ثابٌت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

ثانياً: امل�صح على اخلفي  

تعريف اخلف

ُحكمه ودليل م�رشوعيته
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لب�سهما على طهارة: لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص ال�سابق: »دعهما فاإين اأدخلتهما طاهرتي«.  -1
اأن يكون الـُخـّفان �ساترين جلميع القدم اإىل الكعبني.  -2

اأن يكون الـُخـّفان طاهرين مباحني: فال ي�سّح امل�سح على النج�س؛ كاملتََّخِذ ِمن ِجلد حمار, اأو   -3
على حرام؛ كاحلرير للّرجال.

اأن يكون امل�سح يف املّدة املحّددة �رشعًا: وهي للمقيم يوٌم وليلة, وللم�سافر ثالثة اأياٍم بلياليهن.  -4

�رشوط امل�صح على اخلفني

متفق عليه.  -1

متفق عليه.  -2

لبتداء مدة امل�سح قولن م�سهوران عند العلماء: 
القول الأول: ِمن اأول َحَدٍث بعد لب�س اخلفني. 

القول الثاين:  ِمن اأول مرٍة مي�سٍح فيها على اخلفني بعد احَلَدث.
مثــال:  تو�ســاأ م�سلٌم ل�سالة الفجــر ولب�س اخلفني, وبعــد طلوع ال�سم�س اأحــدث ومل يتو�ساأ, 
ثــم تو�ساأ ل�سالة الظهــر, فابتداء مّدة امل�سح لدى اأ�سحاب القــول الأول من طلوع ال�سم�س, ولدى 

اأ�سحاب القول الثاين من حيث تو�ساأ ل�سالة الظهر. 

ابتداء مدة امل�صح على اخلفني

فعــن املغرية بن �سعبة ر�ســي اهلل عنه قال: كنت مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف �سفــر, فاأهويت لأنزع خفيه, 
فقال: »دعهما، فاإين اأدخلتهما طاهرتي، فم�صح عليهما«)1(. 

وعن جرير بن عبد اهلل ر�سي اهلل عنه قال: »راأيت ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بال ثم تو�صاأ وم�صح على خفيه«)2(. 
وقــال احل�سن الب�رشي رحمــه اهلل: حّدثني �سبعون من اأ�سحاب ر�ســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأنه م�سح على 

اخلفني.
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رواه اأبو داود واخلطابي و�سححه الألباين وال�سوكاين وابن حجر.  -1

ي�ســع يــده اليمنى على خفــه الأمين, ويده الي�ــرشى على خفه الأي�رش, ومي�ســح ظاهر اخلف من 
اأ�سابع قدمه اإىل �ساقه م�سحًة واحدة, ول مي�سح اأ�سفل اخلف ول عـقـبـه. 

�صفة امل�صح على اخلفني

اأتعّلم

اأتعّلم

ل يجــزئ م�ســح اأ�سفل اخلف اأو َعِقبه ول ي�سّن؛ لقول علــيٍّ ر�سي اهلل عنه: »لو كان الّدين 
بالــراأي لــكان اأ�صفل اخلف اأوىل بامل�صح من اأعاله، وقد راأيت النبــي َملسو هيلع هللا ىلص مي�صح على ظاهر خفه«)1(, ولو 

حَّ م�سحه مع الكراهة. جمع يف امل�سح بني اأعلى اخلف واأ�سفله �سَ

َمن م�سح وهو م�سافٌر ثم اأقام, اأو م�سح وهو مقيٌم ثم �سافر اأتـمَّ م�سَح مقيم – يوٌم وليلة –.

انتهــاء مّدة امل�سح للمقيــم اأو امل�سافر؛ وذلك لأّن امل�سح موؤقٌت بزمٍن معنّيٍ فال جتوز الزيادة على   -1 
املدة املقررة. 

نزع اخلفني, ونزع اأحد اخلفني كنزعهما كليهما يف قول اأكرث اأهل العلم.  -2
فعُل موجٍب من موجبات الغ�سل.   -3 

مبطالت امل�صح على اخلفني
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التقويم
اأعّرف ما يلي:   -1
التيّمم:  اأ  - 
اخلّف: ب- 

اأو�صح كيفية ُكـلٍّ من:   -2
التيّمم:  اأ  - 

امل�سح على اخلفني: ب- 
اأذكر دلياًل �رشعياً على ما يلي:   -3

التيّمم: اأ  - 
امل�سح على اخلفني: ب- 

اأقارن بي التيّمم وامل�صح على اخلفي ح�صب ما هو مطلوٌب يف اجلدول التايل:  -4

مبطالته�رشوطه�صفته

التيّمم

امل�صح على اخلفي

ن�صاط ختامي
)امل�سّقــة جتلب التي�ســري(؛ اأتعاون مع جمموعتــي يف تو�سيح هذه 

القاعدة الفقهية مدلاًل عليها باأمثلٍة من الدر�س. 
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اأحكام امليم ال�صاكنة
 والتجويد

التالوة الدر�س
التا�صع ع�رش

امليــم ال�ساكنة هــي امليم اخلالية من احلركة, و�سّمـيـت �ساكنــًة لأّن �سكونها ثابٌت و�ساًل ووقًفا, 
وتاأتــي امليــم ال�ساكنــة قبل حروف الهجاء كلهـا اإل حــروف املد الثالثــة ) ا – و – ي ( خ�سية التقاء 

ال�ساكنني.
اأمــثــلـة: ىمحجن حن خنيمح, ىمحىت يت رث زثيمح, ىمحام مميمح.

و للميم ال�ساكنة ثالثة اأحكام هي: الإخفاء ال�سفوي, الإدغام ال�سفوي, الإظهار ال�سفوي.
يقول ال�سيخ اجلمزوري رحمه اهلل: 

ي َقْبَل الِهجَا                   ل األـــٍف ليََّنـــٍة ِلــِذي احِلَجــــا وامليُم اإن َت�ْسُكْن جَتِ
َبـْط                   اإِْخَفاٌء اإِْدَغـــاٌم َواإْظـهــاٌر َفَقـــْط ـَاُمَهـــا َثالَثـــٌة مِلَــْن �سَ اأْحك

والإخفاء هو النطق باحلرف ب�سفٍة بني الإظهار والإدغام بدون ت�سديٍد مع بقاء الغنة يف احلرف 
الأول )امليم ال�ساكنة( اإذا جاء بعدها حرف الباء, و�سّمي اإخفاًء �سفويًا خلروج امليم والباء من ال�سفتني, 

ول يكون اإل يف كلمتني.
يمح, ىمحٰى رييمح, ىمحرئ زئ مئيمح, ىمح       ٌّ    ٍّ   َّيمح, ىمحنئ ىئيمح. اأمثلة: ىمحمع جغ مغجف

عالمته يف امل�صحف ال�رشيف: ُتر�سم امليم ال�ساكنة بدون حركات اأو عالمة �سكون.
قال �ساحب التحفة: 

اِء ــــفويَّ للُقـــــرَّ ِه ال�سَّ فــالأوُل الإخفــاُء عنــد البــاِء                   َو�َســــمِّ

تعريفها

اأحكامها

إخفاء ال�صفوي  احلكم الأول: ال
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ن�صاط )1(

ن�صاط )2(

اأرجــع اإىل �صــورة العاديــات يف امل�صحــف ال�رشيــف، واأ�صتخرج حكم 
الإخفاء ال�صفوي الوارد فيها ثم اأنطقه نطقاً �صحيحاً.

اأرجــع اإىل �صورة قري�س يف امل�صحف ال�رشيف، واأ�صتخرج حكم الإدغام 
ال�صفوي الوارد فيها ثم اأنطقه نطقاً �صحيحاً.

ويكــون اإذا وقــع بعد امليم ال�ساكنة ميٌم اأخرى متحّركة؛ فندمــج امليم ال�ساكنة يف امليم املتحركة 
مبا�ــرشًة بحيث تكونان ميمًا واحــدًة م�سّددة, وي�سّمى الإدغام ال�سفوي اإدغامًا �سغرياً لأنه بني �ساكٍن 

ومتحرك, ولبد من وجود الغنة فيه مبقدار حركتني, ول يكون اإل يف كلمتني. 
اأمثلة: 

عالمته يف امل�صحف ال�رشيف: تكون امليم الأوىل معّراًة وامليم الثانية م�سّددة.
قال �ساحب التحفة: 

والثـــاِن اإدغــــاٌم مبثلهــا اأتــى                   و�ســمِّ اإدغاًمــا �سغـرًيا يـا فتـى

إدغام ال�صفوي )اإدغام املثلني ال�صغري( احلكم الثاين: ال

اأتعّلم
ي�سّمى الإدغام ال�سفوي بــ ) اإدغام املتماِثلني اأو الـِمـثلني ( لأنه جاء بني حرفني متماثلني.
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 وحروفــه هــي حــروف الهجــاء كلهــا مــا عــدا حــريف الإدغــام والإخفــاء؛ امليــم والبــاء.
فــاإذا جــاءت ميٌم �ساكنٌة وجاء بعدها حرٌف من حروف الإظهار وجــب اإظهار امليم ال�ساكنة ونطقها 

وا�سحًة بدون غنة, ويكون يف كلمٍة وكلمتني.
اأمثلة: 

يف كلمتييف كلمة

, يي, زب  ىبيب
رب زب, حق مق جك, رن زن, 

يل ام مم.

عالمته يف امل�صحف ال�رشيف: يو�سع فوق امليم راأ�س حاء �سغرية.
قال �ساحب التحفة: 

ها �ســفويْه والثــالُث الإظهــاُر فــي البقيَّـْه               مــن اأحــرٍف و�َســمِّ
تنبيــــــه: 

ويكون الإظهار ال�سفوي اأ�سد اإظهاراً عند الفاء والواو خ�سية اإخفاء امليم ال�ساكنة؛ وذلك ب�سبب 
احتاد خمرج امليم مع الواو نحو: ىمحزي مييمح, ولقرب خمرج امليم من الفاء نحو: ىمححج مجيمح.

قال �ساحب التحفة: 
واحــذر لـدى واٍو وفـا اأن تخـتفي                  لقربهـــا ولحتـــاٍد فـــاعرِف

تنبيهات يف التفريق بي اأحكام النون ال�صاكنة واأحكام امليم ال�صاكنة:
يجــب التمييز بني الإخفاء احلقيقي الذي هو اإخفاء النون ال�ساكنة عند حروف الإخفاء اخلم�سة   -1

ع�رش,  والإخفاء ال�سفوي الذي هو اإخفاء امليم ال�ساكنة عند الباء فقط.
يجب التمييز بني الإظهار احللقي الذي هو اإظهار النون ال�ساكنة عند احلروف احللقية والإظهار   -2
املطلــق للنون ال�ساكنــة يف الكلمات الأربع: قنــوان - �سنوان - بنيان - دنيــا من جهة؛ وبني 

الإظهار ال�سفوي للميم ال�ساكنة عند كل احلروف ما عدا الباء وامليم من جهٍة اأخرى.
يجب التمييز بني الإدغام احلقيقي الذي هو اإدغام النون ال�ساكنة مع حروف كلمة ) يرملون (,   -3

والإدغام ال�سفوي الذي هو اإدغام امليم ال�ساكنة مع امليم املتحركة.  

إظهار ال�صفوي  احلكم الثالث: ال
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تعريف الغنة: هي �سوٌت لذيٌذ مركب يف ج�سم النون وامليم ل عمل لل�سان فيه
خمرج الغنة: اخلي�سوم – الأنف – 

حكمها: اإذا جاءت النون امل�سددة ) ّن ( اأو امليم امل�سددة ) ّم ( وجب اإظهار الغنة مبقدار حركتني, 
وي�سّمى كلٌّ منهما حرف غنة م�سّدًدا.

اأمثلة: 
يف اآخر الكلمةيف و�صط الكلمةاحلرف 

خل, حط خت, جم, مل, جح, نتالنون امل�سّددة

خل, خبزي, جف, مص, نتامليم امل�سّددة
 

حكم النون وامليم امل�صّددتني

ن�صاط )3(
اأ�صتخــرج من الآيتــي الكرميتي التاليتــي حريف النون وامليــم امل�صّددين 

واأعر�صهما على جمموعتي.
قال اهلل تعاىل: ىمحىق يق اك لك مك ىك يك مل ىل يل 
ام مم رن زن من نن ىن ين ٰى ري زي مي ني 

ىي يي جئ حئ خئ مئهئ جب حب خبيمح)1(. 

�سورة الأنبياء, الآيتان: 87 - 88.  -1
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التقويم
اأ�صتخرج من الآيات الكرمية التالية ما ورد فيها من اأحكام: امليم ال�صاكنة، النون  -1

وامليم امل�صددتي: 
قــال تعــاىل: ىمحخل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن حن  اأ  - 

خن من ىن ين جه مهيمح)1( .

قال تعاىل: ىمحىم يم جن حن خن من ىن ين جه مهيمح)2( . ب- 
قــال تعــاىل: ىمحخل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن  جـ- 

حن خن من ىن ين جه مه ىهيمح)3( . 

قال تعاىل: ىمححص خص مص جض حضيمح)4( . د  - 
ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  ىهيه  مه  جه  ين  ىن  ىمحمن  تعــاىل:  قــال  هـ - 

ٰريمح)5(.
قال تعاىل: ىمحجب حب خب مب هب جت حت خت مت هتيمح)6( . و - 

اأعّرف ما يلي:   -2
امليم ال�ساكنة اأ  - 

الغنة ب- 
اأعّلل ملا يلي:   -3

ت�سّمى اأحكام امليم ال�ساكنة بـــال�سفوية. اأ  - 
ي�سّمى الإخفاء ال�سفوي بــ اإدغام امِلــثـــَلــْيــن ال�سغري.  ب- 

يكون اإظهار امليم ال�ساكنة مع حريف الفاء والواو اأ�سد اإظهاراً من بقية حروفه. جـ- 
وجوب الغنة عند الإتيان بامليم والنون امل�سّددتني د  - 

�سورة الأعراف, الآية: 96.  -1
�سورة الروم, الآية: 33.  -2

�سورة الأنفال, الآية: 26.  -3

�سورة املوؤمنون, الآية: 16.  -4
�سورة فاطر, الآية: 5.  -5

�سورة البقرة, الآية: 132.  -6
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التقويم

اأمالأ اجلدول التايل بالإجابة ال�صحيحة:   -4
كيفية النطق بهحروفهاحلكم 

الإخفاء ال�سفوي
الإدغام ال�سفوي
الإظهار ال�سفوي

ن�صاط ختامي
اأ�سّمــم اأوراق عمل – يف�ســل ال�ستعانة باحلا�ســوب اإن اأمكن– 

اأو�سح فيها اأحكام امليم ال�ساكنة واأعر�سها على جمموعتي.
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الدر�س
الهجرة اإىل املدينة املنورةالع�رشون

مل يياأ�س النبي ملسو هيلع هللا ىلص من دعوة النا�س اإىل الإ�سالم؛ فكان يذهب لوفود القبائل التي تاأتي اإىل مكة يف 
مو�سم احلج ليعر�س عليهم ر�سالة الإ�سالم ويقراأ عليهم القراآن الكرمي غري اآبٍه با�ستهزائهم به واإعرا�سهم 
عنه, اإىل اأن التقى النبي ملسو هيلع هللا ىلص بوفٍد من اأهل يرثب – والتي �سميت فيما بعد باملدينة املنورة – من قبيلتْي 
الأو�س واخلــزرج يف مو�سم احلج من العام احلادي ع�رش للبعثة وعر�س عليهـــم الإ�سالم, فرّدوا على 
النبــّي ملسو هيلع هللا ىلص رداً جميــاًل ومل ُي�سِلموا, وحني عادوا اإىل قومهم وحّدثوهم عن رجٍل يف مكة ا�سمه حممٌد 
يزعم اأنه ر�سوٌل ونبيٌّ من عند اهلل تعاىل نّبههم قومهم اإىل اأنه من املعقول اأن يكون حممٌد هذا هو النبّي 
الذي كانت اليهود حتّدثهم عنه دائمًا, فقد كان يف يرثب عدٌد من قبائل اليهود الذين علموا من كتبهم 

املقد�سة اأّن هناك نبيًا قد َقـُرب زمانه وهو اآخر الأنبياء و�سيخرج يف جزيرة العرب.

ن�صاط )1(
اأكتــب بع�صاً من اأ�صماء القبائل اليهودية التي كانت ت�صكن املدينة املنورة 

قبل الإ�صالم واأعر�صها على جمموعتي.

 ذهــب وفد من الأو�س واخلــزرج يف مو�سم احلج التايل يف العام الثــاين ع�رش من البعثة اإىل مكة 
والتقــْوا بر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ليتاأكدوا من �سدق دعوته, فحّدثهم عن الإ�سالم وتال عليهم القراآن, ف�رشح 
اهلل �سدورهــم ودخلوا يف الإ�سالم وبايعوه عند العقبة يف ِمنى على اأن يوؤمنوا باهلل وحده ول ي�رشكوا 
بــه �سيئــًا واأل ي�رشقوا ول يزنوا ول يع�سوا اهلل يف معــروف, واأر�سل النبي ملسو هيلع هللا ىلص معهم عند عودتهم اإىل 

يرثب ال�سحابي اجلليل م�سعب بن عمري يعّلمهم القراآن ويفقههم يف الدين.

 بيعة العقبة الأوىل

نبوية
ة ال

ال�صري
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بــداأ اأ�سحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص من اأهل مكة يهاجرون اإىل موطنهــم اجلديد اأفراداً وجماعاٍت متخّفني 
عــن اأعــني قري�س, وبقي الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص يف مكة ليطمئّن على اأ�سحابــه, فوقعت قري�ٌس يف حريٍة �سديدٍة 
لأنهــا مل تكــن تعرف ما هو �سانع! فهل �سيبقى يف مكة اأم �سيلحق باأ�سحابه يف يرثب, ويف هذا خطٌر 
�سديٌد عليهم؛ لأنه �سيجد يف يرثب املنعة واحلماية وال�ستعداد للدفاع عنه من اأهلها, مما قد يجّرهم اإىل 

الدخول يف �رشاٍع  مع اأهل يرثب.
واأمــام هــذه التطورات املتالحقة قــررت قري�ٌس اأن حتــزم اأمرها �رشيعًا قبــل اأن يهاجر النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
وُيفلت من بني يديها؛ فعقدوا اجتماعًا يف دار الندوة مل يح�رشه اأحٌد من بني ها�سم �سوى اأبي لهب عم 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص وبحثوا يف الأمر, وُعر�ست يف الجتماع ثالثة اقرتاحاٍت ملواجهة املوقف:
القرتاح الأول: اأن ي�سعوا حممداً يف ال�سجن.

القرتاح الثاين: اأن ينفوه من مكة.
القرتاح الثالث: اأن يقتلوه.

 بيعة العقبة الثانية

الهجرة اإىل املدينة

جنح م�سعب بن عمري فيما ُكلف به جناحًا عظيمًا, فازداد عدد امل�سلمني يف يرثب على يديه زيادًة 
كبرية ومل يبق بيت فيها اإل ودخله الإ�سالم, وعاد م�سعب اإىل مكة يف العام التايل ليزف اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ب�ــرشى جناحه واإقبال اأهل يرثب على الإ�سالم واأّن وفداً كبرياً منهم �سوف ياأتي اإىل مكة ملقابلته, فقِدم 
ثالثــٌة و�سبعون رجاًل وامراأتــان لهذا الغر�س, ومّت اللقاء �رشاً عند العقبة يف ِمنى يف اأيام الت�رشيق )وهي 
الثالثة اأيام الأوىل من عيد الأ�سحى( من العام الثالث ع�رش للبعثة, وح�رش اللقاء عم النبي ملسو هيلع هللا ىلص العبا�س 

ابن عبد املطلب وكان ل يزال م�رشكًا لكنه رغب يف ح�سور هذا الجتماع ليطمئّن على ابن اأخيه.
ويف هــذا اللقــاء بايع احلا�رشون النبي ملسو هيلع هللا ىلص بيعة العقبة الثانية والتي ُعرفت ببيعة القتال, و�سميت 
بذلك ب�سبب التزام اأهل يرثب بالدفاع عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص عندما يهاجر اإليهم ومْنعه مما مينعون منه اأنف�سهم 
ون�ساءهم واأبناءهم, وبعد اأن متّت البيعة مّت التفاق على ترتيبات هجرة اأ�سحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإىل يرثب 

وما يلتزمه اأهل يرثب جتاههم من توفري املاأوى واملعا�س.
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وقــد حــاز القرتاح الثالث على املوافقــة على تنفيذه. وهذه هي املوؤامرة التــي عرب عنها القراآن 
الكــرمي يف قوله تعــاىل ىمحاك لك مك ىك يك مل ىل يل ام ممرن زن من ننىن ين 

ٰى رييمح)1( .

وبعد اأن اتفقوا على قتله ناق�سوا كيفية تنفيذ ذلك فراأْوا اأن ت�سرتك جميع القبائل يف قتله؛ وذلك 
بــاأن تختار كل قبيلٍة �سابًا قويًا من بــني اأبنائها وتعطَيه �سيفًا, واأن يحا�رش هوؤلء جميعًا بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ليــاًل حتى اإذا خرج عليهم يف ال�سباح �رشبوه �رشبة رجٍل واحٍد فيتفّرق دمه يف القبائل فال يقوى بنو 

ها�سٍم على حماربة اأهل مكة جميعًا طلبًا للثاأر.

علــم الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص مبا بيتته له قري�س, فاأعّد الـُعـــّدة للهجرة واأ�رّش بذلك اإىل �ساحبـه ورفيق دربه 
اأبــي بكــر ال�سديق ر�سي اهلل عنه, والذي كان ينتظر هذا بلهفٍة و�سوق, فاأَعّد لذلك الأمِر ُعّدته للقيام 

باأعظم رحلٍة يف تاريخ الب�رشية.
دعا النبّي ملسو هيلع هللا ىلص عليًا بن اأبي طالب لينام يف فرا�سه يف تلك الليلة لي�سلل قري�سا من جهة, ومن جهة 
اأخــرى لكي يتخلف يف مكة ليوؤّدَي للنا�س ودائعهم واأماناتهم التي كانت عند الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص, فخرج 
النبــّي ملسو هيلع هللا ىلص قريب الفجر واملتاآمرون واقفون على بابه ينتظــرون حلظة خروجه لالنق�سا�س عليه لكن 
اهلل اأعمى اأب�سارهم, فاأخذ النبّي ملسو هيلع هللا ىلص حفنًة من احل�سى وقذفها يف وجوههم وقال »�صاهت الوجوه« ثم 
تال قوله تعاىل ىمحمم رن زن من نن ىن ين ٰى ري زي مي نييمح)2( , ثم ق�سد النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص بيــت اأبــي بكر الذي كان يف انتظــاره ومعه الرواحل والزاد وكل ما يلــزم الرحلة املباركة وكان 

دليلهم يف رحلتهم عبد اهلل بن اأريقظ.

عليٌّ يف فرا�س النبي ملسو هيلع هللا ىلص

�سورة الأنفال, الآية: 30.   -1
�سورة ي�س, الآية: 9.  -2
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انطلقــت الرحلــة املباركة قا�سدًة غــار ثوٍر يف جنوب مكــة مع اأن وجهتهــم كانت يرثب يف 
ال�سمال, وذلك لأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يعرف اأن قري�سًا �ستتجه يف بحثها عنه اإىل ال�سمال وعندئٍذ يكون 
هــو قد و�ســل اإىل غار ثوٍر واختباأ فيه, واحلــق اأن خطة الهجرة كانت دقيقًة و�رّشيــًة اإىل اأق�سى َحـّد, 
وو�ســع لهــا النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ُكـلَّ ما يف و�سع الب�رش اأن يفعلــوه ل�سمان جناحها, ثم تاأتي عناية اهلل تعاىل بعد 
ذلــك يف اللحظة املنا�سبة لإنقاذ املوقف, فالذين علموا باأمر الهجرة كان عددهم حمدوداً جداً وكانوا 
مو�ســع ثقة النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ منهم عامر بن فهرية موىل اأبي بكر, وعبد اهلل بن اأبي بكر واأخته اأ�سماء, وكل 
واحٍد من هوؤلء كان له عمٌل حمدٌد ويف غاية الأهمية واخلطورة؛ فعبد اهلل بن اأبي بكر كانت مهمته اأن 
يت�سمع اأخبار قري�ٍس بالنهار يف اأنديتها ثم يبّلغها الر�سوَل ملسو هيلع هللا ىلص اإذا جاءه لياًل, وكانت مهمة اأ�سماء اإعداد 
الطعــام, وملّا مل جتد مرًة حباًل تربط به حقيبة الزاد �سّقت نطاقها الذي كانت ت�سد به و�سطها وربطت 

باأحد ال�سقني احلقيبة فُلقبت بذات النطاقني.
اأمــا عامر بن فهرية فكانت مهمته اأن يرعى الأغنــام بالقرب من الغار ليزّود النبي ملسو هيلع هللا ىلص واأبا بكر 
باللنب, وي�سري باأغنامه على اآثار اأقدام عبد اهلل بن اأبي بكر حتى ميحَوها فال يفطن اأحٌد اإىل مكان الغار.

ُجـــّن جنون قري�ٍس حني علمــت اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأفلت من قب�ستهــا واأّن النائم يف الفرا�س مل يكن 
�ســوى علي بــن اأبي طالب,  فاأخذت تبحث عن حممد ملسو هيلع هللا ىلص يف كل مــكان, وو�سعت جائزًة �سخمًة 
قدرهــا مائــٌة من الإبل ملن يلقي القب�س عليه اأو على رفيقه اأبي بكر, وبعد اأن اأعياهم البحث يف طريق 
يرثب عادوا اإىل اجلنوب, فو�سلت طالئع بحثهم اإىل باب الغار, ففزع اأبو بكر حتى اأنه بكى من �سدة 
خوفه على حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ف�ساأله النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ما يبكيك يا اأبا بكر « فقال: يا ر�سول اهلل لو نظر اأحدهم 

حتت قدميه لراآنا ! فقال له ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مَطْمئنًا: »يا اأبا بكر ما ظنك باثني اهلل ثالثهما؟« )1(.

يف غار ثور

متفق عليه.  -1

ن�صاط )2(
اأتعاون مع جمموعتي يف الإجابة عن ال�صوؤال التايل:

ما دللة اختيار النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأبا بكٍر ال�صديق ملرافقته يف هجرته؟ وعليّاً لينام 
مكانه على فرا�صه ؟
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وقد �سجل القراآن الكرمي هذا امل�سهد فقال تعاىل: ىمحىي يي جئ حئ خئ مئ هئ جب 
حب خب مب هب جت حت خت مت هت مث حج مج جح مح جخمخ جس حس خس مس 

مف  خف  جفحف  مغ  جغ  مع  مظجع  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص 

حقيمح)1(. 

�سورة التوبة, الآية: 40.  -1

ظــل النبــي ملسو هيلع هللا ىلص يف الغار ثالثة اأياٍم حتى هداأت قري�ٌس وتعبت مــن البحث دون جدوى بعد اأن 
َمه  كانــت قــد ر�سدت جائزًة كربى  ملن ياأتيها مبحمد ملسو هيلع هللا ىلص حيًا اأو ميتــًا, لكّن اهلل �سبحانه وتعاىل َع�سَ
مــن ذلك,  ثــم ا�ستاأنف الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص رحلته املباركة واأخذ دليُلهما طريقًا غري طريق القوافل املعروف 

لئال ي�ستدّل عليهم اأحد.
وكانــت الرحلة �ساقًة واكتنفتهــا كثرٌي من املخاطر؛ من ذلك مطــاردة �رشاقة بن مالك اجل�سمي 
لهــم, فقد علــم اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص واأبا بكر �سلكا ذلك الطريق فاأراد اللحــاق بهما والقب�س عليهما ليفوز 
باجلائــزة, فلما اقرتب منهما غا�ست اأقدام ح�سانه يف الرمال وعجز عن النهو�س, فُده�س �رشاقة لأنه 
مل يعهــد من ح�سانه هذا من قبل, وحاول اأكرث من مــرٍة اللحاق بهما, ولكن تكّرر ف�سله والنبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ينظر اإليه يف اإ�سفاٍق و�رشاقُة يظّن اأّن النبي منتقٌم منه ل حمالة, فتو�سل اإليه اأن يعفَو عنه وعاهده على األ 

يدّل عليه اأحداً, فعفا عنه النبي ملسو هيلع هللا ىلص وب�رّشه ب�سواري ك�رشى ملك الفر�س.

ا�صتئناف الرحلة

اأفكر

ما دللة تب�صري النبي ملسو هيلع هللا ىلص ل�رشاقة بن مالك ب�صواري ك�رشى؟
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كان اأهل يرثب منذ اأن علموا بقرب مقدم النبّي ملسو هيلع هللا ىلص اإليهم ينتظرونه بحٍب و�سوٍق ولهفٍة لروؤيته, 
فقــد كانوا كل يوم يخرجون اإىل م�سارف املدينة يلتم�سون و�سوله, فما اإن وقعت عليه عيونهم حتى 

كادوا يطريون من الفرح وهتفوا مرحبني من�سدين:
طلـــع البــدر علينــا           مـــن ثنيات الــوداع
وجب ال�سكر علينـا           مــــــا دعـــا هلل داع
اأيهـا املبعـــوث فينــا           جئت بالأمر املطـاع
جئـت �رشفت املدينة           مرحبا يــا خيـر داع

وكان و�سولــه اإىل يرثب والتي اأ�سبحت عندئذ ت�سمى مدينــة الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص اأو املدينة املنورة يف 
يــوم اجلمعــة املوافق للثــاين ع�رش من �سهر ربيــع الأول, وكان قد ق�سى اأربعة اأيــاٍم يف قباء قبل دخوله 
املدينــة؛ فقد و�سلها يــوم الثنني الثامن من �سهر ربيع الأول وبقي فيهــا اإىل يوم اجلمعة, حيث �سلى 

اجلمعة و�سلى خلفه املهاجرون والأن�سار يف م�سهٍد عظيم.
وقــد اأثبت اأهل يــرثب اأنهم اأهل كرٍم و�سهامــٍة وت�سحية؛ فقّدموا لإخوانهــم املهاجرين كل ما 

يحتاجون اإليه بل واآثروهم على اأنف�سهم من دون مقابٍل ابتغاَء الأجر والثواب من اهلل تعاىل.
وحادثة الهجرة هي اأعظم حدٍث يف التاريخ الإ�سالمي؛ لذلك اتخذها اخلليفة عمر بن اخلطاب 
مبتداأً للتاأريخ الإ�سالمي, فقد كانت الهجرة هي التي فتحت اأمام الإ�سالم ذلك العامل الرحيب ومكنت 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص من بناء دولته وتكوين جي�سه الذي �سيدافع عن دعوته, واأتاحت له اأن يعّلم اأ�سحابه اأ�سول 
دينهــم وعلوم ال�سيا�ســة واحلرب وال�ســالم والإدارة والقيادة, وهياأهم ليقــودوا الدنيا كلها اإىل اخلري 

والعدل واحلق وين�رشوا فيها احلرية والعزة والكرامة لكل النا�س. 

الو�صول امليمون

اأفكر
مــا هي اأبــرز الأعمال التــي قام بها النبــي ملسو هيلع هللا ىلص بعد و�صولــه اإىل املدينة 

املنورة؟
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التقويم

كيف التقى النبي ملسو هيلع هللا ىلص بوفد يرثب يف مكة؟ وماذا عر�س عليهم؟  -1
ما كانت رّدة فعل اأهل يرثب من دعوة النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد اأن �صمعوا به لأول مرة؟  -2

ملاذا اأر�صل النبي ملسو هيلع هللا ىلص م�صعب بن عمري ر�صي اهلل عنه اإىل املدينة املنورة ؟  -3
اأو�صح مهام كل من ال�صخ�صيات التالية يف حادثة الهجرة:   -4

علي بن اأبي طالب:  ب-  اأبو بكر ال�سديق:    اأ  - 
عبد اهلل بن اأبي بكر:  د  -  اأ�سماء بنت اأبي بكر:   جـ- 

عامر بن فهرية:  و  -  عبد اهلل بن اأريقظ:    هـ- 
اأعّلل ملا يلي:   -5

اأرادت قري�س قتل النبي ملسو هيلع هللا ىلص. اأ  - 
مكث النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف غار ثور ثالثة اأيام.  ب- 

بكى اأبو بكر ال�سديق ملا وقف امل�رشكون على باب الغار.  جـ- 
طلب النبي ملسو هيلع هللا ىلص من علي ر�سي اهلل عنه اأن يتخلف يف مكة. د  - 

�سميت اأ�سماء بنت اأبي بكر بــ ) ذات النطاقني (. هـ- 
اتخذ اخلليفة عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه حادثة الهجرة بدايًة للتاريخ الإ�سالمي. و - 

ن�صاط ختامي
اأتلو الآية 40 من �ســورة التوبة غيبًا على جمموعتي مراعيًا اأحكام 

التجويد.
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القراءة
ق�صة اأ�صحاب الأخدود الذاتية

�سورة الربوج, الآيات: 1- 11.  -1

قال اهلل تعاىل : ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ىمحجن حن خن من ىن ين جه مه ىه يه جي حي 
خي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى   ٌّ    ٍّ    َّ  ُّ   ِّ       ّٰ رئ زئ 
مئ نئ ىئ يئ رب زب مب نب ىب يب رت زت مت نت 
ىت يت رث زثمث نث ىث يث ىف يف ىق يق اك لك مك 
ىك يك مل ىل يل ام مم رن زن من نن ىن ين ٰى 

ري زي مي ني ىي يي جئ حئخئ مئ هئ  جبيمح)1(. 

قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»كان ملــٌك فيمــن كان قبلكــم وكان لُه �صاحٌر. فلما كرَب قــال للملِك: اإين قد كربُت. فابعــث اإيلَّ غالًما اأُعلُِّمه 
ال�صحــَر. فبعــث اإليِه غالًما يُعلُِّمه. فكان يف طريِقــه اإذا �صلك راهٌب. فقعد اإليِه و�صمع كالَمــه فاأعجبَه. فكان اإذا اأتى 
ال�صاحــَر مــرَّ بالراهِب وقعــد اإليِه. فاإذا اأتى ال�صاحَر �رشبَــه. ف�صكا ذلك اإىل الراهِب فقــال: اإذا خ�صيَت ال�صاحَر فقل: 
حب�صني اأهلي. واإذا خ�صيَت اأهلك فقل: حب�صني ال�صاحُر. فبينما هو كذلك اإذ اأتى على دابٍة عظيمٍة قد حب�صِت النا�َس. 
فقال: اليوَم اأعلُم ال�صاحُر اأف�صُل اأم الراهُب اأف�صُل ؟ فاأخذ حجراً فقال: اللهم ! اإن كان اأمُر الراهِب اأحبَّ اإليك من اأمِر 

الآيات الكرمية

الأحاديث ال�رشيفة

س الق�ص�س
فاق�ص�
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ال�صاحــِر فاقتل هذِه الدابَة. حتى مي�صي النا�ُس. فرماها فقتلها وم�صــى النا�ُس. فاأتى الراهَب فاأخرَبه. فقال لُه الراهُب: 
. وكان الغالُم يرُبُئ  اأي بنيَّ ! اأنت اليوم اأف�صُل مني. قد بلغ من اأمرك ما اأرى. واإنك �صتُبتلى. فاإن ابتُليَت فال تَُدلَّ عليَّ
الأكمــَه والأبر�َس ويُداوي النا�َس مــن �صائِر الأدواِء. ف�صمع جلي�ٌس للملِك كان قد عمي. فاأتاُه بهدايا كثريٍة فقال: ما 
ههنا لَك اأجمُع اإن اأنَت �صفيتني. فقال: اإين ل اأ�صفي اأحًدا اإمنا ي�صفي اهلل. فاإن اأنت اآمنَت باهلِل دعوُت اهلل ف�صفاَك. فاآمَن 
بــاهلِل ف�صفــاُه اهلل. فاأتى امللَك فجل�س اإليِه كما كان يجل�ُس. فقال لُه امللُك: من ردَّ عليك ب�رشك ؟ قال: ربي. قال: ولك 
ربٌّ غــريي ؟ قــال: ربي وربك اهلل. فاأخَذه فلم يزل يُعذبْه حتى َدلَّ على الغالِم. فجيء بالغالِم. فقال لُه امللُك: اأي بنيَّ 
! قد بلغ من �صحرَك ما ترُبُئ الأكمَه والأبر�َس وتفعُل وتفعُل. فقال: اإين ل اأ�صفي اأحًدا اإمنا ي�صفي اهلل. فاأخَذه فلم يزل 
يعذبْه حتى دلَّ على الراهِب. فجيء بالراهِب فقيل لُه: ارجع عن دينك فاأبى. فدعا باملن�صاِر فُو�صع املن�صاُر على مفرِق 
راأ�ِصــه ف�صقَّــه حتى وقع �ِصقَّاه. ثم جــيء بجلي�ِس امللِك فقيل لُه: ارجع عن دينك فاأبى. فُو�صــَع املن�صاُر يف مفرِق راأ�ِصه 
ــُه بــِه حتى وقع �ِصقَّاُه. ثم جيء بالغالِم فقيل لــُه: ارجع عن دينك فاأبى. فدفَعه اإىل نفٍر مــن اأ�صحاِبه فقال: اذهبوا  ف�صقَّ
بــِه اإىل جبِل كذا وكذا. فا�صعدوا بِه اجلبَل. فاإذا بلغتم ذروتَــه، فاإن رجع عن ديِنه، واإل فاطرحوُه. فذهبوا بِه ف�صعدوا 
بــِه اجلبــَل. فقال: اللهم ! اكفنيهم مبا �صئَت. فرجف بهم اجلبُل ف�صقطــوا وجاء مي�صي اإىل امللِك. فقال لُه امللُك: ما فعل 
طوا بِه البحَر. فاإن  اأ�صحابك؟ قال: كفانيهم اهلل. فدفَعه اإىل نفٍر من اأ�صحاِبه فقال: اذهبوا بِه فاحملوُه يف قرقوٍر، فتو�صَّ
رجــع عن ديِنــه واإل فاقذفوُه. فذهبوا بِه. فقال: اللهم ! اكفنيهم مبا �صئَت. فانكفاأت بهم ال�صفينة فغرقوا. وجاء مي�صي 
اإىل امللــِك. فقــال لُه امللُك: ما فعل اأ�صحابك ؟ قــال: كفانيهم اهلل. فقال للملِك: اإنك ل�صَت بقاتلي حتى تفعَل ما اآمرك 
بــِه. قــال: وما هو ؟ قال: جتمُع النا�َس يف �صعيٍد واحٍد. وت�صلبني على جذٍع. ثم خذ �صهًما من كنانتي. ثم �صِع ال�صهَم 
يف كبِد القو�ِس. ثم قل: با�صِم اهلل ربِّ الغالِم. ثم ارمني. فاإنك اإذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع النا�َس يف �صعيٍد واحٍد. 
و�صلبَه على جذٍع. ثم اأخذ �صهًما من كنانِته. ثم و�صع ال�صهَم يف كبِد القو�ِس ثم قال: با�صِم اهلِل ربِّ الغالِم ثم رماُه فوقع 
ال�صهــُم يف �صدِغــه. فو�صع يَده يف �صدِغه يف مو�صِع ال�صهِم فمات. فقـــال النا�ُس: اآمنَّا بربِّ الغالِم. اآمنَّا بربِّ الغالِم. 
ـا بــربِّ الغالِم. َفاأُِتَي امللُك فقيل لُه: اأراأيَت ما كنت حتــذُر ؟ قد واهلِل نزل بك حذرك قد اآمَن النا�ُس! فاأمر بالأخدوِد  اآمنَـّ
ت. واأ�رشَم النريان. وقال: من مل يرجع عن ديِنه فاأقحموُه فيها. اأو قيل له: اقتحم. ففعلوا حتى  يف اأفواِه ال�صكِك فُخدَّ

.)1(» جاءت امراأٌة ومعها �صبيٌّ لها فتقاع�صت اأن تقَع فيها. فقال لها الغالُم: يا اأمه ! ا�صربي فاإنِك على احلقِّ

رواه م�سلم.  -1 
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ويف رواية للرتمذي اأورد الق�سة ثم قال يف اآخرها: »فاأما الغالم فاإنه دفن، فيُذكر اأنه اأخرج يف زمن عمر 
ابن اخلطاب واإ�صبعه على �صدغه كما و�صعها حي قتل«)1(.

الق�صة

اأفكر
ملاذا طلب ال�صاحر من امللك اأن يبعث اإليه غالماً �صغرياً ولي�س �صاباً اأو رجاًل 

كبرياً ؟

رواه الرتمذي و�سححه الألباين.  -1

كان هناك ملٌك ا�سمه ) ذو نوا�س (, وكان يعي�س يف بلدٍة ت�سمى جنران يف اليمن, وكان لهذا امللك 
�ساحٌر يعمل له كل ما ي�ستطيع من احليل والأعمال ال�سحرية لكي ُيقنع النا�س باأّن هذا امللك هو اإله الكون 

الذي ي�ستحق اأن ُيعبد ِمن دون اهلل جل وعال.
ويف يوٍم من الأيام كان ال�ساحر جال�سًا مع امللك كعادته فاإذا به يقول: 

اأيهــا امللك؛ لقد اأ�سبحُت كبرياً يف ال�سن واأ�سعر ب�سعــٍف �سديٍد يف �سحتي ومل اأعد اأ�ستطيع اأن   -
اأقدم لك اإل القليل من احليل والأعمال ال�سحرية.

قال امللك: وماذا تريد اأيها ال�ساحر فاأنا ل اأ�ستطيع اأن اأ�ستغني عنك ولو حلظة واحدة فاأنت الذي   -
جتعل النا�س يطيعونني ويعبدونني بف�سل �سحرك.

قال ال�ساحر: اأنا لن اأتخّلى عنك اأبداً يا �سيدي لكني اأخ�سى اأن اأموت فيموت ال�سحر معي! فاأنا   -
اأريدك اأن تبعث يل غالمًا �سغرياً ذكيًا اأعّلمه ال�سحر ليكون �ساحراً لك بعد موتي وبذلك اأ�سمن 

اأن ي�ستمر ال�سحر من بعدي.
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اأتاأّمل: هذا ال�ساحر عا�س حياته كلها كافراً باهلل جل وعال, وعلى الرغم من ذلك وبدًل من اأن يفكر 
بالتوبــة قبــل اأن ميوت – فقد اقرتب اأجله – اإذا به يفكــر كيف ي�ستمر هذا ال�رش من بعده ليكون ذلك يف 
ميزان �سيئاته بعد موته, كما قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ومن �صن يف الإ�صالم �صنة �صيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من 

بعده ول ينق�س من اأوزارهم �صيء« )1(.
وافق امللك على طلب ال�ساحر, وعلى الفور اأمر امللك اأعوانه اأن يبحثوا عن اأذكى غالٍم يف اململكة 
ليكــون �ساحــراً للملك, وبعد بحٍث طويٍل وقع الختيار على غــالم يف قمة الذكاء, فذهبوا به اإىل امللك 
فرحب به واأخربه اأنه �سيتعلم ال�سحر على يد ال�ساحر الكبري ليكون بعد ذلك هو ال�ساحر اخلا�س بامللك.

فرح الغالم يف بداية الأمر فهو الآن على اأبواب ال�سهرة والرثاء, وذهب الغالم اإىل ال�ساحر يف اليوم 
التــايل فوجــد اأن اأعوان امللك قد اأح�ــرشوا له مالب�س جديدًة وتركوا له اأمواًل كثــرية, ففرح بذلك اأ�سدَّ 

الفرح وعلم اأنه �سي�سبح قريبًا من امل�ساهري الأثرياء يف هذه اململكة.
بداأ ال�ساحر الكبري يعلم الغالم فنون ال�سحر وال�سعوذة, وكان الغالم يتعلم منه كل يوم �سيئًا جديداً, 

والهدايا والأموال تنهال على الغالم لكي يحب ال�سحر ويخل�س يف خدمة امللك بعد ذلك.
اأتاأّمل: كان امللك وكل من حوله يجندون كل طاقاتهم لي�سنعوا من هذا الغالم �ساحراً كافراً؛ ولكّن 

اهلل عز وجل يريد اأن ي�سنع منه موؤمنًا موحداً بل وداعيًة اإىل دين اهلل جل وعال كما �سرنى بعد قليل؛ ىمحجع 
مع جغ مغ جف حف خف مف حقيمح)2(.

وكان الغالم يذهب اإىل ال�ساحر كلَّ يوم ليتعلم ال�سحر على يديه, وكان الطريق من بيت الغالم اإىل 
ق�رش امللك طوياًل و�ساقًا على الغالم, فكان الغالم اأحيانًا يجل�س لي�سرتيح من التعب.

وبينما كان الغالم يومًا جال�سًا لي�سرتيح اإذا به ي�سمع �سوتًا ي�سدر من بيٍت �سغرٍي على حاّفة الطريق, 
وكان �ساحــب ال�سوت راهبًا كبرياً يف ال�سن, والراهب هو رجل زاهد منقطع للعبادة والتفكر, واإذا به 
يقول: ل اإله اإل اهلل، يا فاطر ال�صماوات والأر�س يا حي يا قيوم اللهم اجعلني من عبادك ال�صاحلي، فتعجب الغالم 
من تلك الكلمات, وت�ساءل: من هو هذا الإله الذي يدعوه هذا الراهب ويتو�سل به ؟ وهل هناك اإله اآخر 

غري امللك ؟!!
�ساأل الغالم الراهَب متعجبًا: يا عّم, َمـْن هذا الإله الذي تْدعوه, اأهو ملكنا ؟ 

رواه م�سلم.  -1
�سورة يو�سف, الآية: 21.  -2



154

ـّلهـم،  اأجابه الراهب: كال يا بني، فهذا امللك الذي يّدعي الألوهية اإن�صان كاذب، يريد اأن يخدع النا�س ويُـ�صِ
اإنــه اإن�صــاٌن �صعيٌف ل يقدر على فعــل �صيٍء اإل باإذن اهلل احلــق �صبحانه، الرحيم الرحمن خالــق ال�صماوات والأر�س 

والإن�س واحليوان..
تعّجــب الغالم من هــذا الكالم الذي ي�سمعه لأول مّرة يف حياته ! و�سعر باخلوف من هذا الراهب 

فاأكمل طريقه, ولكّن كلمات الراهب ظلت ترتّدد يف عقله.
ذهــب الغالم اإىل ال�ساحر ليتعلم على يديه الّدر�ــس اليومّي يف ال�سحر, فـظـّل ي�سمع تلك الطال�سم 
ال�سحرية والكلمات التي ل يفهم منها اأيَّ �سيء, ويرى كيف ي�ستعني ال�ساحر باجلّن وال�سياطني لتحقيق 
ماآربــه الدنيئة يف خدمة الباطل وخــداع النا�س الب�سطاء واإخافتهم واإ�ساللهــم, ويرى كيف يبط�س هذا 
امللك الظامل بالنا�س وُيْجـبـرهم على عبادته وتاأليهه وال�سجود له, فاأخذ الغالم يقارن بني كلمات ال�ساحر 
التي ل يفهمها اأحد وبني كلمات الراهب وهو يقول تلك الكلمات ال�سهلة اجلميلة, فاأح�س الغالم لأول 

مرة بارتياٍح �سديٍد لكالم الراهب.
واأ�سبح الغالم َيـُمـّر على �سومعة الراهب وهو ذاهٌب اإىل ال�ساحر وكذلك وهو عائٌد اإىل بيته حتى 

اأح�س فجاأًة اأنه يريد اأن يدخل على هذا الراهب ليعرف من هو وماذا ي�سنع.
ويف يوٍم من الأيام كان الغالم ذاهبًا اإىل ال�ساحر؛ فـمـّر على �سومعة الراهب و�سمعه يقول: )يا حي 
يــا قيوم يا فاطر ال�صمــاوات والر�س اأنت الإله احلق ل اإله غريك ول رب �صــواك اأ�صاألك با�صمك الأعظم اأن تغفر يل 

وترحمني(.
فدخل الغالم عليه فجاأة فراآه يبكي ويقول: اأ�صهد اأن ل اإله اإل اهلل.

فقــال الغالم: مرحبــًا اأيها ال�سيد, اأنا �ساحر امللــك ال�سغري الذي حتدثُت معك املــّرة املا�سية, وقد 
�سمعتك واأنت تقول هذه الكلمات اجلميلة فتاأثرت واأردت اأن اأعرف من هو هذا الإله الذي تعبده.

فقال الراهب: اإنه اهلل الذي خلقنا ورزقنا واأ�صبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة.
فقال الغالم: اإّن النا�س يقولون اإّن امللك الذي يحكمنا هو اهلل.

فقــال الراهب: يا بنــي ! اإن امللك ما هو اإل ب�رشٌ �صعيٌف ل ميلك لنف�صه اأو لغريه �رشاً ول نفعا، اإنه ب�رش يحتاج 
اإىل املاء والطعام والدواء فهو يخدع النا�س ويقول: اإنه اإله ولي�س هناك اإله اإل اهلل.

ان�رشح �سدر الغالم وقال للراهب: علمني كيف اأعبد اهلل جل وعال.
فاأخــذ الراهب يعلم الغالم كيف يعبد اهلل وكيف يذكره وكيف يوحده فاأ�سبح الغالم م�سلمًا عابداً 

هلل جل وعال.
اأ�سبح الغالم بعد ذلك يكره لقاء ال�ساحر لكنه يذهب اإليه لأن امللك اأمره بذلك.
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وعلــى الرغم من اأنــه كان يذهب لل�ساحر اإل اأنــه اأ�سبح زاهداً يف تعلــم ال�سحر,فقد علم اأن هذا 
ال�ساحر كذاب ودجال واأنه هو وامللك على باطل.

ويف املقابل اأ�سبح الغالم ي�ستاق كل حلظة للقاء الراهب ليتعلم منه كيف يعبد ربه ويوحده.
فــكان الغالم كلما ذهــب اإىل ال�ساحر �رشبه لأنه تاأخر عليه وكلما ذهب اإىل اأهله �رشبوه لأنه تاأخر 
عليهــم, ف�سكا ذلك اإىل الراهب فقال له الراهب: اإذا �صاألك ال�صاحــر ملاذا تاأخرت ؟ فقل: حب�صني اأهلي، واإذا 
�صاألك اأهلك ملاذا تاأخرت؟ فقل: حب�صني ال�صاحر. وبذلك تخل�س هذا الغالم من بط�س ال�ساحر وعقاب اأهله. 

ويف يوٍم من الأيام كان الغالم يف طريقه اإىل الراهب, فوجد النا�س مذعورين خائفني, فنظر فوجد 
دابــًة عظيمــًة قد قطعت الطريق علــى النا�س, فاغتنم الغــالم هذه الفر�سة وقال يف نف�ســه: اليوم اأعرف 

واأتيقن اأيهما اأف�سل عند اهلل: ال�ساحر اأم الراهب.
فاأخذ الغالم حجراً �سغرياً وقال: اللهم اإن كان اأمر الراهب اأحب اإليك من اأمر ال�ساحر فاقتل هذه 
الدابة حتى مي�سَي النا�س, فرمى احلجر فقتل الدابة وم�سى النا�س وهم يظنون اأّن الغالم قتل الدابة ب�سبب 

نبوغه يف ال�سحر.

اأفكر

اأفكر

هل يُعـّد كذب الغالم على ال�صاحر حمّرماً اأم ل؟ وملاذا ؟

ماذا ن�صّمي الذي ح�صل مع الغالم عندما قتل الدابة؟ وعلى ماذا يدّل هذا ؟
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 ذهــب الغالم اإىل الراهب واأخربه مبا حدث, فقال لــه الراهب: اأي بنّي اأنت اليوم اأف�صل مني، وقد 
بلــغ مــن اأمرك ما اأرى، ولكن اعلم اأنــك �صتتعر�س لبتالٍء �صديٍد، فاإذا وقعت يف هــذا البالء فال تدّل النا�س على 

مكاين ول تخربهم عني.

وقد اأجرى اهلل على يد الغالم بع�س الكرامات؛ ك�سفاء املر�سى واإبراء الأكمه والأبر�س, وكان 
ُيخــرب النا�ــس ويعّلمهم اأّن ال�سايف هو اهلل وحــده, واأّن َمْن اآمن باهلل تعاىل ودعاه خمل�ســًا مت�رّشعًا فاإنه 
�سي�سفيــه ويعافيه �سبحانــه, فكان الغالم يتخذ من معاجلــة املر�سى طريقا لتبليــغ دعوته ون�رش الإميان 

ال�سحيح.
�سمــع جلي�س امللك – وكان اأعمى – اأن هنــاك غالما يداوي النا�س من كل الأمرا�س, فما كان 
من جلي�س امللك اإل اأن اأح�رش الهدايا الثمينة والأموال الكثرية وذهب لهذا الغالم عّله يرّد اإليه ب�رشه, 

فوجد زحامًا �سديداً على بابه, فا�ستاأذن ودخل على الغالم واإذا باملفاجئة الكربى !!
لقد علم جلي�س امللك اأّن  الغالم الذي يداوي النا�س ِمَن الأمرا�س هو �ساحر امللك ال�سغري.

فقــال له جلي�س امللك: لقد جمعُت لك كل هــذه الهدايا والأموال على اأن تـ�سـِفـَيـني وترّد اإيلَّ 
ب�رشي.

فــرّد عليه الغــالم: اإين ل اأ�سفي اأحداً اإمنا ي�سفي اهلل تعاىل, فاإْن اأنــَت اآمنَت باهلل تعاىل دعوُت اهلل 
ف�سفاك.

وهكــذا بداأ الغالم ي�سع بذرة التوحيد يف قلب جلي�س امللك ليعلم اأّن اهلل وحده هو النافع الذي 
وء, واأن بيده مقاليد ال�سماوات والأر�س, واأنه وحده الذي ميلك ال�سفاء. َّ وال�سُّ يك�سف ال�رشُّ

ولكّن جلي�س امللك كان مرتدداً فقال للغالم: ومن هو اهلل؟
قال الغالم: اهلل الذي خلقنا جميعًا وخلق الكون كله وهو الذي �سي�سفيك من مر�سك اإن اآمنت 

به ودعوته.
قال جلي�س امللك: األي�س ملك البالد هو اهلل؟

اأتعّلم
هذا در�ٌس عظيٌم يف التوا�سع؛ وذلك لأّن الراهب اأف�سل من الغالم, فهو الذي علمه التوحيد 

ولقنه العلم, وعلى الّرغم ِمن ذلك يقول له: اأنت اليوم اأف�سل مني.
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قــال الغــالم: كال اإنه عبٌد �سعيٌف, ولو كان اإلهًا كما يزعم ل�سفاك!! واإن كنت يف �سٍك فاذهب 
الآن اإىل امللك واطلب اإليه اأن َيُردَّ اإليك ب�رشك.

تـّيـقـن جلي�ُس امللك باأّن امللك عبٌد �سعيٌف ل ميلك لنف�سه ول لغريه �رشاً ول نفعًا, فرفع جلي�س 
امللك راأ�سه اإىل ال�سماء وقال: اأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل.

فقام الغالم فدعا اهلل تعاىل اأن ي�سفَي جلي�س امللك واأن َيُردَّ عليه ب�رشه, ف�سفاه اهلل ورّد اإليه ب�رشه؛ 
ف�رشخ جلي�س امللك من �سدة الفرح وهو يرّدد اأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل, اأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل.

قــال له الغالم: ل تخرب امللك عنــي ول تدله علّي, فوعده جلي�س امللك بذلك ثم خرج وهو يف 
قمة ال�سعادة.

ويف اليــوم التايل ذهب جلي�س امللك اإىل جمل�س امللك كعادته, فراآه امللك مب�رّشا ف�ساأله م�ستغربًا: 
َمن َردَّ عليك ب�رشك؟

قال: ربي!
 قال امللك: اأولك ربٌّ غريي؟ 

قال: ربي وربك اهلل ! 
ف�ساأله امللك: َمن عّلمك هذا الكالم؟ فاأبى اأن يجيبه.

داً: اأي بنّي قد بلغ  فاأخذه فلم يزل يعذبه حتى دلّه على الغالم, فجيء بالغالم فقال له امللك متودِّ
من �سحرك ما تربئ به الأكمه والأبر�س وتفعل وتفعل..

 فقال الغالم: اإيّن ل اأ�سفي اأحداً اإمنا ي�سفي اهلل تعاىل. 
ف�ساأله امللك مغتاظًا: َمْن عّلمك هذا؟ فاأبى الغالم اأن يجيبه, فاأخذه فلم يزل يعذُبه حتى َدلَّ على 

الراهب.

اأفكر

داً اإليه يف البداية؟ ملاذا خاطب امللُك الغالَم متودِّ
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جيء بالراهب وقيل له: ارجع عن دينك, فاأبى الراهب اأن يرجع عن دينه رغم اأنه يعلم اأنه �سيتعر�س 
ـر باملن�سار  للعــذاب ال�سديد, فاأمر امللُك الظــامل بقتل الراهب الذي عّلم الغالَم توحيد اهلل تعاىل باأن ُيـنـ�سَ
ن�سفني!! وعلى الرغم من ذلك فقد �سرب الراهب على هذه القتلة الب�سعة؛ لأنه يعلم يقينًا اأّن موت اجل�سد 
اأف�ســل بكثرٍي من موت الإميان والتوحيد يف قلب العبــد, ولأن �ساحب التوحيد لو ُقتل ع�رش مرات فاإنه 
�سيمــوت �سهيداً و�سيحيــا يف جنات النعيم و�سيجرب اهلل ك�رشه يف تلك اجلنة التي فيها ما ل عنٌي راأت ول 

اأذٌن �سمعت ول خطرعلى قلب ب�رش, بل اإنه �سين�سى كل �سقاء مع اأول غم�سٍة يف جنة الرحمن.
ـق  ثــم جيء بجلي�س امللك فقيل له: ارجع عن دينك فاأبى فاأمر بو�سع املن�سار على مفرق راأ�سه فـ�سُ

به حتى وقع �سقاه.

ثم جيء اأخرياً بالغالم, فقيل له: ارجع عن دينك, فاأبى اأن يرتك دينه.
 لقد كان امللك حتى هذه اللحظة مرتّدداً يف قتل الغالم؛ وذلك لأنه كان على اأمل اأن ي�ستميل الغالم 
جلانبــه واأن ي�ستخدمه يف ال�سحر وي�ستفيد من مواهبه واإمكانياته؛ فاختار طريقًة لقتله ي�ستطيع الغالم من 

خاللها اأن يفكر مرًة اأخرى.
فطلــب امللــك من زبانيته اأن يذهبوا بالغالم اإىل اأعلى اجلبل, واأن يعر�سوا عليه اأن يرجع عن دينه اأو 

ُيـلقوه من قمة اجلبل, ومن املعلوم اأنهم �سي�سريون م�سافاٍت طويلًة يفكر خاللها الغالم مّرًة بعد مّرة.
ولكــّن الإميان يف قلــب الغالم كان ثابتًا ثبات اجلبال الرا�سيات, فلم ي�سعف قلبه ومل ترتعد فرائ�سه 

حلظًة واحدة, بل كان يتمنى ال�سهادة يف �سبيل اهلل ِمن اأجل اأن حتيا الأمة كلها على التوحيد والإميان.
وملا �سعدوا به فوق اجلبل ما كان من الغالم اإل اأن جلاأ اإىل اهلل وتوكل على احلي الذي ل ميوت, فقال 
بقلبــه ول�سانــه: اللهم اكفنيهم مبــا �صئت، ومل يخرت الغالم الطريقة التي ينجيــه اهلل بها من كيد هوؤلء بل ترك 
الأمر ملالك الأمر ومالك امللك جل وعال ليدبر له الأمر وينقذه بالطريقة التي يختارها هو �سبحانه وتعاىل.

فمــا كان من احلق جل وعال اإل اأن اأمر اجلبــل فتزلزل بهم ف�سقطوا جميعًا – وهم الرجال الأ�سداء 
الأقوياء – وبقي الغالم ال�سغري ال�سعيف يف ج�سده القوي يف اإميانه �ساملًا باأمر اهلل عز وجل.

اإنــه التوكل علــى اهلل وحده, واإنها الثقة يف اهلل الذي بيده مقاليد الأمور, فعاد الغالم اإىل امللك مرة 
اأخرى !!

اأتاأّمل
لقد ذاق جلي�س امللك حالوة الإميان! فهان عليه اأن يقّدم حياته هلل جل وعال بدًل ِمن اأن يعي�س 

منعمًا يف ق�رش امللك وهو بعيٌد عن اهلل �سبحانه وتعاىل.
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وقــد ي�صــاأل �صائل: ما الذي جعل الغالم يعود اإىل امللك مرة اأخرى ومل يهرب منه ؟ مع اأنه على يقنٍي 
من اأن امللك يريد اأن يقتله ولن يدعه ب�سالم؟

واجلواب: اأن الغالم ل يريد النجاة لنف�سه بل يريد احلياة لأمته؛ فهو يريد اأن تنت�رش العقيدة مهما كان 
الثمــن, ولأنه كان حري�سًا على هداية اأمته, وهذا هو �ساأن الدعــاة املخل�سني الذين يتحملون كل اأنواع 

الأذى والبالء من اأجل اأن حتيا الأمة يف ظالل التوحيد والإميان.
ولنا اأن نت�سور كم كانت ده�سة امللك وهو يرى الغالم ال�سغري حيًا مي�سي اإليه وقد ذهب الأ�سحاب 

من اجلنود الأ�سداء الأوفياء مللكهم اإىل غري رجعة!
في�ساأُل امللك الغالَم متعجبا: ما فعل اأ�سحابك ؟ 

فيقــول الغالم: كفانيهم اهلل تعــاىل، واكتفى الغالم باأن يذكر للملك بــاأن اهلل تعاىل هو الذي كفاه �رش 
هوؤلء الرجال, فهو وحده اهلل الذي ي�ستحق اأن نتوكل عليه ولي�س اأنت اأيها امللك ال�سعيف الذليل.

وهنا جلاأ امللك اإىل حيلٍة اأخرى لقتل الغالم, ولكنه اختار اأي�سًا طريقًة جتعل الغالم يفكر مرة اأخرى.
فاأمر امللك زبانيته اأن ياأخذوا الغالم اإىل البحر ويهددوه بالرجوع عن دينه اأو اأن يقذفوا به يف و�سط 

املاء فاأبى الغالم.
وبنف�س الثقة يف اهلل والتوكل على اهلل جلاأ الغالم اإىل احلق جل وعال وقال: اللهم اكفنيهم مبا �صئت، فما 
كان من اأمواج البحر اإل اأن تفاعلت مع تلك الكلمة – باأمر اهلل �سبحانه– وما يعلم جنود ربك اإل هو.

فانكفاأت ال�سفينة وغرقوا جميعا – وهم الرجال الأ�سداء الأقوياء – وحملت مياه البحر هذا الغالم 
ال�سغــري ما�سيًا لي�ســل اإىل ال�ساطئ �ساملًا غامنًا, ومع ذلك مل يفكر الغالم اأبــداً بالهروب بل عاد اإىل امللك 

ليعطَي الكون كله در�سًا يف الثبات على الدين والإ�رشار على انت�سار الإميان والعقيدة.
تعجــب امللك وت�ساءل: كيف يعــود الغالم هذه املّرة اأي�سًا �ساملــًا, وكان امللك يظن اأن رب الغالم 
الــذي جّناه من على اجلبل لــن ي�ستطيع اأن ينّجيه من البحر, ف�ساأل امللُك الغــالَم: ما فعل اأ�سحابك؟ قال 

الغالم بثقة ويقني: كفانيهم اهلل.
لقد اأح�س امللك بعجزه ال�سديد واأنه لن ي�ستطيع اأن يقتل هذا الغالم ال�سغري ول حتى اأن يكون �سببًا 
يف هــروب الغالم وخروجه من مملكته ليحفظ امللك ماء وجهه اأمــام رعيته الذين علموا بعجزه عن قتل 

غالٍم �سغري, مع اأنه يّدعي اأنه اإلٌه من دون اهلل عز وجل.
وهنا يتحول الغالم ال�سغري من ماأموٍر اإىل اآمر؛ فيخرب امللك بعجزه و�سعفه عن قتله حتى يفعل الأمر 

الذي يوجهه الغالم اإليه؛ فيقول الغالم للملك: اإنك ل�صت بقاتلي حتى تفعل ما اآمرك به.
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وملــا كان امللــك قد اأح�س باأن وجود هذا الغالم اأ�سبح خطراً علــى ُملكه اأجابه بلهفٍة و�سوق: وما 
هو؟ ما هي الطريقة التي اأ�ستطيع بها قتلك والتخل�س منك ومن دعوتك؟

قال له الغالم الذكي: 
اأوًل: ) جتمع النا�س يف �صعيٍد واحد (؛ وذلك لريى النا�س جميعًا هذا امل�سهد وليعلموا احلقيقة كلها 

ويعرفوا اأنه ل �سيء يحدث يف الكون كله اإل باأمر من اهلل عز وجل.
ثانيــًا: ) ثــم ت�صلبني على جذع (, ليظهر للجميع الظلم الواقع على الغالم بدون جرميٍة ارتكبها اإل اأن 
يقــول ربي اهلل, وهــذا بالتاأكيد من اأ�سباب ميل النا�س اإليه وتعاطفهم معه ومع دعوته, فقد فطر اهلل العباد 

على كراهية  وعداوته وامليل اإىل املظلوم ومنا�رشته.
فــاإذا اأ�سيف اإىل ذلك اأنهم يعلمون عن املظلوم حبه للخــري وحر�سه على الإح�سان اإىل النا�س وقد 
جّربــوه مــن قبل يف ق�ساء حوائجهم, واأنه كان دائمًا م�ست�سعــراً مل�ساكلهم يف حني غابت م�ساكلهم عن 
امللــك وحا�سيته؛ بدايًة من الدابــة التي قتلها وانتهاًء ب�سفاء اأمرا�سهم امل�ستع�سية, فال �سك اأّن هذه الأمور 
جمتمعــًة جتعــل هذا اجلمع يعلم الظلم الواقع على الغالم, وعندمــا يت�ساءلون ما جرميته؟ يقال: ل �سيء اإل 

اأنه يقول ربي اهلل.
ثالثــا: ) ثــم خذ �صهماً من كنانتــي و�صع ال�صهم يف كبد القو�س(, مزيٌد من اإظهــار عجز امللك واأّن الأمر 
لي�س بيده, فلو اأخذ امللك �سهمًا من كنانته مل يقتل الغالم حتى ياأخذه من كنانة الغالم نف�سه, وبذلك يعلم 

النا�س اأن الأمر اأمر رب الغالم, واأن قتل الغالم كان باإرادته تعاىل ل باإرادة امللك.
رابعــًا: )ثم قل ب�صــم اهلل رب الغالم( وهنا ليقّر امللك بعبوديته وب�رشيتــه في�سقط من عيون النا�س؛ فهو 

ب�رشٌ فاٍن ل ي�رش ول ينفع!!.
فقــام امللك مبا طلب منه الغالم, وجمع النا�س يف �سعيــٍد واحد و�سلبه على جذع, ثم اأخذ �سهمًا 
من كنانته, ثم و�سع ال�سهم يف كبد القو�س ثم قال: ب�سم اهلل رب الغالم, ثم رماه فوقع ال�سهم يف �سدغه 

فمات, فقال النا�س جميعًا ب�سوٍت واحد: اآمنا باهلل رب الغالم.
فعــل امللك ما اأمره به الغالم, ولكنه ملا قتــل الغالَم اآمنت الأمة كلها وقاموا جميعًا على قلب رجٍل 

واحد فقالوا: اآمنا باهلل رب الغالم.
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قامــت البطانــة ال�سيئة لتخرب امللك بــاأن الأمة قد اآمنت باهلل عز وجل وهــذا الذي كنت حتذر منه, 
فمــا كان مــن امللك – الذي ل ميلك احلجة ول الإقنــاع – اإل اأن يلجاأ اإىل البط�س والعنف, فاأمر زبانيته 
اأن يحفــروا الأخاديد يف اأفــواه ال�سكك حتى ل يرتك مكانًا ي�ستطيع النا�ــس اأن يهربوا منه خارج املدينة 

فينك�سف اأمر امللك وكذبه.
وجيء باملوحدين الذين ذاقوا حالوة الإميان منذ �ساعاٍت معدودٍة, فعر�س عليهم الكفر اأو دخول 
نــار الدنيا, فاختاروا جميعًا اأن ميوتوا على التوحيد والإميــان واأن يدخلوا نار الدنيا على اأن يكفروا باهلل 

عز وجل ويدخلوا نار الآخرة التي هي اأ�سد من نار الدنيا �سبعني مرة.

وياأتي هذا امل�سهد الأخري املوؤثر.
قــال ملسو هيلع هللا ىلص: »حتى جاءت امراأة ومعهــا �صبٌي لها فتقاع�صت اأن تقع فيها فقال لها الغــالم: يا اأمه ا�صربي فاإنك 

على احلق«.
ويــا لــه من م�سهٍد مهيٍب اأن ُينطق اهلل هذا الطفل ال�سغري لريبط على قلب اأمه ولتعلم يقينًا اأنها على 

احلق.
وهكــذا رحل هوؤلء ال�سهــداء الأبرار عن دنيا النا�س لي�سعدوا بالنعيــم املقيم يف جنة الرحمن جل 

وعال.
اأولئك هم اأ�سحاب الأخدود الذين ذكرهم اهلل يف كتابه وذكرهم الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص يف �سنته.

ن�ساأل اهلل اأن يثبتنا على ديننا حتى نلقى نبينا ملسو هيلع هللا ىلص على حو�سه يوم القيامة.

اأتاأّمل
رحــل الغــالم ال�سهيد عن دنيا النا�س عزيــزاً كرميًا, وهو الذي �ســدق اهلل ف�سدقه اهلل تعاىل,  
واآمنــت الأمة كلها لتاأتي يوم القيامة يف ميــزان ح�سنات الغالم ومن قبله الراهب الذي عّلم الغالَم 

الإميان باهلل جل وعال.

امل�صهد الأخري
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حر�س اأهل ال�رش على ا�ستمرار �رشهم من بعدهم كما حر�س ال�ساحر على تعليم من يرث   -1
علمه الفا�سد ليبقي هذا العلم حّيًا ي�سل به عباد اهلل.

اأن ال�سحر من كبائر الذنوب, ومن اأهل العلم من ذهب اإىل اأن ال�سحر كفر؛ لأن ال�سحر   -2
ل يتــم اإل مع الكفر وتعظيــم ال�سيطان. قال تعــاىل ىمححن خن من ىن 

ين جهيمح)1( .

اختار امللك الغالم ليكون ال�ساحر الذي يثّبت دعائم ملكه, واأراد اهلل له اأن يكون الداعية   -3
ال�سالح الذي يهدي النا�س اإىل الدين احلق,ويف ذلك اآيٌة للمعتربين فاهلل يهيئ لدينه رجال.
الإميان ل يحتاج اإىل وقت طويل كي ي�ستقر يف القلوب ويحيا يف النفو�س, فالقوم الذين   -4
ر�ســوا بعذاب النار مل يكن قد م�سى علــى اإميانهم اإل �ساعاٌت قليلة, ومثل هوؤلء �سحرة 

فرعون الذين اآمنوا فلم يردعهم جربوت فرعون وعذابه من الإميان.
قــد ُيجــري اهلل تعاىل على يد بع�س اأوليائــه كراماٍت يوؤيده بها ويثبت بهــا اإميانه ويقينه,   -5
فالغــالم مل يكــن نبيًا وقد ا�ستجاب اهلل له يف قتل الدابة, واأجــرى على يديه اإبراء الأكمه 
والأبر�ــس ومداواة املر�ســى, وا�ستجاب اهلل دعاءه يف تخلي�سه مــن اأعوان امللك الذين 

اأرادوا قتله.
الت�سحيــة بالنف�ــس يف �سبيــل اهلل لي�ست من النتحــار يف �سيء؛ فالغــالم دّل امللك على   -6
الطريقة التي يقتله بهــا, واملوؤمنون كان بع�سهم ُيلقى يف النار واآخرون يقتحمونها, ومل 

يكن اقتحامهم لها انتحاراً بل كان فيه اإغاظٌة للظاملني واإر�ساٌء هلل رب العاملني.
�سدة عداء اأهل الكفر املعتدين لأهل الإميان؛ فقد ن�رش اأعوان امللك الراهَب وجلي�َس امللك   -7

باملن�سار, واأحرقوا النا�س بالنريان.
حفــظ اهلل لأوليائه واإذلله لأعدائه؛ فقد حفظ الغالم من القتل وا�ستجاب دعاءه فاأهلك   -8

من اأرادوا به �سوءا.

�سورة البقرة, الآية: 102.  -1
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ف�سيلــة ال�سرب علــى الأذى يف اهلل تعاىل كما �سرب الراهب وجلي�ــس امللك والغالم وكما   -9
�سرب املوؤمنون على احلرق بالنار.

جــواز الكذب يف احلرب ونحوها؛ فقد اأر�سد الراهُب الغالَم اإىل اأن يّدعي اأّن الكاهن   -10
حب�سه اإذا �ساأله اأهله, واأّن اأهله حب�سوه اإذا �ساأله الكاهن.

11-  قــد يكــون التلميذ اأف�سل من �سيخه؛ فقــد حقق الغالم ما مل ي�ستطــع الراهب حتقيقه, 
ويبقى للراهب ف�سل هداية الغالم بعد اهلل تعاىل.

قتله, والتي  امللَك على طريقة  الغالُم  الدعوة؛ حيث دّل  ن�رش  �سبيل  بالنف�س يف  12- الت�سحية 
متكن الغالُم من خاللها اإقناَع  النا�س بالإميان باهلل تعاىل م�سحّيًا بحياته يف �سبيل اهلل �سبحانه.

ن�صاط ختامي
اأ�ستخرج فوائد وِعرب اإ�سافيًة م�ستفادًة من ق�سة اأ�سحاب الأخدود 

واأكتبها يف دفرتي.
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