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مقدمة الطبعة األوىل
نبي بعده� ,سيدنا حممد ﷺ ,وعلى �آله و�صحبه
احلم��د هلل وحده ,وال�صالة وال�سالم على َمن ال ّ
�أجمعني� ,أما بعد:
في��سر ق�سم ال�ش���ؤون الرتبوية و�إعداد املناه��ج يف جمعية الكتاب وال�سن��ة �أن يقدم هذا املنهاج
(امل�ست��وى الراب��ع  -اجلزء الأول  )-للأبناء الأعزاء تلبي ًة للتو�س��ع الكبري يف �أعداد الطالب املكفولني
ل��دى اجلمعية وامل�ستفيدين من ن�شاطاتها �أي�ض ًا يف �سائ��ر حمافظات اململكة ,ومت�شي ًا مع �سيا�سة اجلمعية
يف بناء وتنمية ال�شخ�صية الإ�سالمية املتزنة.
وقد جاء هذا املنهج رديف ًا لربنامج حتفيظ القر�آن الكرمي املعتمد يف فروع ومراكز اجلمعية؛ حيث
احتوى هذا اجلزء على ع�رشين در�س ًا مبعدل در�س واحد �أ�سبوعياً� ,أو ح�سب ما يراه املربي.
واهلل اجلليل ن�س�أل �أن يجعل هذا العمل خال�ص ًا لوجهه الكرمي� .آمني

جلنة الت�أليف

ق�سم ال�ش�ؤون الرتبوية و�إعداد املناهج

9

ا

الأعمال بالنّيات

رشيف
ث ال�
حلدي

الدر�س
الأول

�أحفظ احلديث ال�رشيف التايل:
عن �أمري امل�ؤمنني �أبي حف�ص عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل
عنه ،قال� :سمعت ر�سول اهلل ﷺ يقول�« :إمنا الأعمال بالنيّات،
و�إمنا لكل امرئ ما نوى ،فمن كانت هجرته �إىل اهلل ور�سوله ،فهجرته
�إىل اهلل ور�سوله ،ومن كانت هجرته لدنيا ي�صيبها� ،أو امر�أة ينكحها،
فهجرته �إىل ما هاجر �إليه».

رواه البخاري وم�سلم

املفردات والرتاكيب
الـنـيّــــات :جمع نية ،وهي الق�صد املقرتن بالفعل.
لكل امرئ :لكل �إن�سان مـكـ ّلف.
ٍ
دنيوي يريد حت�صيله.
هدف
ي�صيبهــــــا :ينالها ويفوز بها ،واملق�صود � ُّأي
ٍّ
ينكحهــــا :يتزوجها.
نبذة موجزة عن ال�صحابي اجلليل راوي احلديث ال�رشيفﭐ

ا�سمه وكنيته :هو ال�صحابي اجلليل عمر بن اخلطاب القر�شي  -ر�ضي اهلل عنه  -امللقّب بالفاروق و�أمري
امل�ؤمنني ،واملك ّنى ب�أبي حف�ص.
ال�سنة ال�ساد�سة للبعثة ،حيث دعا
ال�ساد�سة والع�رشين من العمر يف ّ
�إ�ســــالمـــــه�	:أ�سلم الفاروق وهو يف ّ
له النبي  -ﷺ  -فقال« :اللهم �أعز الإ�سالم بعمر بن اخلطاب».
خليف��ة ر�س��ول اهلل  -ﷺ  -و�أحد �أك�بر و�أ�شهر
الرا�شدي��ن ،وخليف ُة
ِ
�أعمــالــــــــه :ه��و ثاين اخللف��اء ّ
ال�شخ�صيات الإ�سالمية التي عرفها ال ّتاريخ الإ�سالمي ،وهو �أحد الع�رشة املب�رشين باجلنة،
ّ
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وا�شته��ر بعدله و�إن�صافه بني ال ّنا�س  -امل�سلمني وغ�ير امل�سلمني  -وكان ع�رصه من �أزهى
رعيته لي ً
ال
مرت بها الأمة ال
إ�سالمية ،وكان زاهداً عابداً مهيب ًا ،وكان يتفقد ّ
ّ
الع�صور التي ّ
ونهاراً يبحث عن اجلائع واملحتاج.
وفــــاتــــــــه :ا�ست�شه��د ر�ض��ي اهلل عنه يف �صالة الفجر وهو ي�ؤم النا�س ،قتل��ه غيلة �أبو ل�ؤل�ؤة املجو�سي
لعنه اهلل.

املعنى الإجمايل للحديث
املحدثني� :أبو عب��د اهلل حممد بن �إ�سماعي��ل البخاري ،و�أبو
روى ه��ذا احلدي��ث ال�رشي��ف �إماما
ِّ
أ�صح الكتب
احل�س�ين م�سلم بن احلجاج الني�سابوري
اهلل تع��اىل يف �صحيحيهما اللذين هما � ُّ
املطهرة.
امل�صنفة يف جمع �أحاديث النبي ﷺ وتدوين �سنته ّ
وق��د َع ّـد العلماء هذا احلديث ال�رشيف من قواعد الدي��ن و�أ�ص ً
ال عظيم ًا من �أ�صوله؛ وذلك ل ّأن
وعده
وعدوه �أي�ض ًا ميزان�� ًا للأعمال الباطنةّ ،
مو�ضوع��ه الإخال�ص يف العم��ل وبيان ا�شرتاط النية فيهّ ،
باط��ن وهو النية ،وبه
ظاه��ر وهو العمل� ،أو
الإم��ام �أب��و داود ن�صف الإ�س�لام؛ وذلك ل ّأن الدين �إما
ٌ
ٌ
عمل ال يراد به وجه اهلل فهو ٌ
ــ��در الإمام البخاري كتاب��ه ال�صحيح؛ �إ�شار ًة �إىل � ّأن ّ
باطل ال ثمرة
كل ٍ
َ�ص َّ
له يف الدنيا والآخرة.
واحلدي��ث ال�سابق �أحد الأحادي��ث النبوية ال�رشيفة التي يدور عليها م��دار الإ�سالم ،قال الإمام
ال�شافع��ي رحم��ه اهلل :هذا احلديث ثلث العلم ويدخ��ل يف �سبعني باب ًا من الفقه ،وق��ال الإمام �أحمد
رحمه اهلل� :أ�صل الإ�سالم على ثالثة �أحاديث؛ حديث عمر ر�ضي اهلل عنه «الأعمال بالنيات» ،وحديث
عائ�شة ر�ضي اهلل عنها «من �أحدث يف �أمرنا هذا ما لي�س منه فهو ر ّد» ،وحديث النعمان بن ب�شري ر�ضي اهلل
عنه «احلالل بَـيِّـن واحلرام بَـيِّـن».
وي�ستفاد من قوله ﷺ« :و�إمنا لكل امرئ ما نوى» وجوب الإخال�ص هلل تعاىل يف جميع الأعمال؛
�ص للعبد من عمله �إال ما نوى ،ف�إن ن��وى يف عمله اهلل والدار الآخرة ،كتب اهلل
لأن��ه �أخ�بر �أنه ال يخ ُل ُ
ل��ه ثواب عمله ،و�أجزل له العطاء ،و�إن �أراد به ال�سمع��ة والرياء ،فقد حبط عملهُ ،
وكتب عليه وزره،
كم��ا يق��ول اهلل عز وجل يف حمكم كتاب��ه :ﭐﵛﭐﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ

ﳫﵚ(.)1

� -1سورة الكهف ,الآية.110 :
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�صالح ف���إين �أُخل�ص نيتي هلل تعاىل ،ف��اهلل تعاىل ال يقب��ل وال ير�ضى �إال العمل
بعمل
ف���إذا
قم��ت ٍ
ٍ
ُ
اخلال�ص لوجهه الكرمي والذي ال ي�شاركه فيه �أحد؛ وذلك ب�أن ال يكون يف قلبي طمع يف مدح �أو ثناء
حب للظهور �أو ال�سمعة عند قيامي بالعمل.
�أو رياء �أو ّ
هم ب�سيئ ٍة فلم
ه��م بح�سنة فلم يعملها ُكـتبت له ح�سنة كاملة ،و من ّ
و ِم��ن ف َْ�ضل اهلل علينا � ّأن من ّ
فعن ر�سول اهلل ﷺ فيما يرويه عن ربه تبارك وتعاىل قال�« :إ ّن اهلل كتب
يعملها ُكـتبت له ح�سنة واحدة؛ ْ
هم بح�س��ن ٍة فلم يعملها كتبها اهلل عنده ح�سنة كاملة ،و�إن هم بها فعملها
احل�س��نات وال�سيئات ،ثم نّبي ذلك ،فمن ّ
كتبها اهلل له عنده ع�رش ح�سنات �إىل �سبعمائة �ضعف �إىل �أ�ضعاف كثرية ،و�إن هم ب�سيئة فلم يعملها كتبها اهلل له عنده
ح�سنة كاملة و�إن هم بها فعملها كتبها اهلل له �سيئة واحدة» (.)1
طيـبة و�صاحلــة
والنــا�س ُيبعثون يـوم القيامة على نواياهم يف الدنيا ،فمن كانت نواياه يف الدنيا ّ
بعثه اهلل تعاىل على خري حال ،و من كانت نواياه يف الدنيا �رشيرة و فا�سدة بعثه اهلل تعاىل على �رش حال،
قال ﷺ «�إمنا يُبعث النا�س على نياتهم» (.)2

�أفكر
مـ��ا الفرق ب�ين من ين��وي �إن �آتاه اهلل علم��ا �أو ماال �أو ق��وة �أو �سلطة �أن
ي�ستعم��ل ذل��ك يف طاعة اهلل تعاىل في�ساع��د النا�س و يع�ين املحتاجني من جهة،
و م��ن ينوي �إن �آتاه اهلل ذلك �أن يع�صي اهلل تع��اىل ويظلم و يُف�سد يف الأر�ض من
جهة �أخرى.

 -1رواه البخاري وم�سلم.
 -2رواه ال�سيوطي واملنذري وابن ماجه و�صححه الألباين.
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هم��ه اهلل تعاىل والدار الآخر َة يف الأمور
وبذل��ك يتبني �أنه يجب على الإن�سان العاقل �أن يجعل ّ
ويتعهد قلبه ويحذر من الرياء �أو ال�رشك الأ�صغ��ر ،يقول النبي ﷺ م�شرياً �إىل ذلك« :من كانت
كله��ا،
ّ
فرق اهلل عليه �أمره ،وجعل فقره بني عينيه ،ومل ي�أت��ه من الدنيا �إال ما كُتب له ،ومن كانت الآخرة نيّته،
الدني��ا ّ
هم��هّ ،
جمع اهلل له �أمره ،وجعل غناه يف قلبه ،و�أتته الدنيا وهي راغمة» (.)1
ويـكـتب له ث��واب �أعمال عظيمة مل يعملها
النية �أنه ق��د يبلغ العبد منازل الأبرار ُ
وم��ن عظيم �أمر ّ
بالني��ة ال�صاحلة ،كما ثبت عن النبي ﷺ �أنه قال ملا رجع من غزوة تبوك�« :إ ّن باملدينة �أقواماً ما �رسمت
وذل��ك ّ
م�سرياً ،وال قطعتم وادياً� ،إال كانوا معكم ،قالوا يا ر�سول اهلل :و ُهم باملدينة ؟ قال :و ُهم باملدينةَ ،حبَ َ�سهم العذر» (.)2
فيجب على امل�سلم �أن يجعل حياته كلها خال�ص ًة لوجه اهلل تعاىل ،قال تعاىل :ﵛﭐﲢ ﲣ ﲤ ﲥ
ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﵚ(.)3

ن�شاط
أ�سجل بع�ض الأعمال ال�صاحلة واملفيدة يل ولأمتي �أنوي و�أعزم القيام بها
� ّ
يف امل�ستقبل طلباً لر�ضا اهلل تعاىل و�أعر�ضها على جمموعتي.

�أتــعــــلّـــم:
ا�ستنب��ط العلماء من هذا احلديث قاعد ًة فقهي ًة وه��ي( :الأمور مبقا�صدها)؛ ومعناها � ّأن نتائج
الأقوال والأفعال و�أحكامها تختلف باختالف النوايا املقا�صد.
ت�ص��دق ليقال كرمي ،فالنتائج
ت�صدق مباله لينال الأج��ر والثواب ِم َن اهلل تعاىل و�آخر
مثالً:
مت�ص��دقٌ
ّ
ّ
َّ
يعو�ضه اهلل خرياً ويظ ّله ب�صدقته يوم القيامة ويدخله اجلنة ،والآخر يكون من
تختل��ف :فالأول ّ
ت�سعـر بهم النار يوم القيامة..
�أول من َّ
 -1رواه ابن ماجه والرتمذي وح�سنه الألباين واملنذري.
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 -2رواه البخاري.

� -3سورة الأنعام ,الآية.162 :




ٍ
بالنية
ويـكـتـ��ب له ثواب �
 -1يبل��غ العبد من��ازل الأبرار ُ
أعم��ال عظيم ٍة مل يعمله��ا؛ وذلك ّ

ال�صاحلة .قال تعاىل :ﵛﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ

ﱘ ﱙﵚ(.)1
�	-2إذا �صلحت النية �صلح العمل و�إذا ف�سدت النية ف�سد العمل.
 -3حتقري االن�شغال بالدنيا وملذاتها الزائلة؛ لقوله ﷺ« :فهجرته �إىل ما هاجر �إليه» ،حيث �أبهم
�رصح مبا يح�صل
ما يح�صل ملن هاجر طلب ًا للدنيا ،بخالف من هاجر �إىل اهلل ور�سوله ف�إنه ّ
له من الأجر والف�ضيلة ،وهذا من ح�سن بيانه وبالغة كالمه عليه ال�صالة وال�سالم.

� -1سورة الأنفال ,الآية.70 :
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
 -1ما منزلة حديث «�إمنا الأعمال بالنيات» يف الإ�سالم ؟
ال �رشعياً على �أن اهلل تعاىل ال يقبل من الأعمال �إال ما كان خال�صاً لوجهه الكرمي.
�	-2أذكر دلي ً
� -3أكمل الفراغ فيما يلي مبا ينا�سبه:
�أ  -عم��ر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ه��و ..........اخللفاء الرا�شدين و�أول من تلقب
بـــ..................
الع َمل.
ب�	-إذا �صلحت النية �صلح ،.........و�إذا ف�سدت النيةَ ...........
جـ -نق�صد باحلديث املتفق عليه ما رواه الإمامان................................
يف �صحيحيهما.
� -4أو�ضح املق�صود بالقاعدة الفقهية (الأمور مبقا�صدها).
� -5أقر�أ احلديث ال�رشيف غيباً.

ن�شاط ختامي

ـ��د بحث�� ًا خمت��صراً يف مفهوم الإخال���ص ومنزلت��ه يف الإ�سالم
� ِأع ُّ
و�أناق�شه مع جمموعتي.
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العق
يدة
الإ�س

العقيدة الإ�سالمية وبيان �أهميتها

المية

الدر�س
الثاين

تعريفها
الر ُ
وال�شد بقوة.
بط
ُّ
العقيدة يف اللغة :م�أخوذة من الع ْقد ،وهو ّ
وا�صطالح��اً :هي« :الإمي��ان اجلازم باهلل ،وما يجب ل��ه يف �ألوهيته وربوبيت��ه و�أ�سمائه و�صفاته،
والإمي��ان مبالئكت��ه وكتبه ور�سله واليوم الآخ��ر ،وبالقدر خريه و�رشه ،وبكل ما ج��اءت به الن�صو�ص
ال�صحيحة ِمن �أ�صول الدين و�أمور الغيب و�أخباره».
الدين.
ومن مرادفات العقيدة :التوحيد والإميان و�أ�صول ّ

�أهمية العقيدة الإ�سالمية
للعقيدة الإ�سالمية �أهمية كبرية تظهر يف الأمور التالية:
َّ � -1أن جمي��ع الر�س��ل �أُر�سلوا بالدعوة للعقيدة ال�صحيحة ،ق��ال اهلل تعاىل :ﵛﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﵚ(.)1
ابتداءّ ،مما ُي�برز �أهمية تعلمها واعتقادها على
َّ � - 2أن النج��اة يف الآخ��رة متوقفة على �صحة العقيدة
ً
حرم على النار من قال ال �إله �إال اهلل يبتغي بذلك وجه اهلل» (.)2
املنهج ال�صحيح .قال -ﷺ�« :-إن اهلل ّ
َّ � -3أن ال�سع��ادة يف الدني��ا �أ�سا�سها العلم باهلل تعاىل ،فحاج��ة العبد �إليه فوق كل حاجة ،فال راحة وال
طم�أنينة �إال ب�أن يعرف العبد ربه وي�ؤمن به.
َّ � -4أن هذه العقيدة جتيب عن جميع الت�سا�ؤالت التي َتـرِ د على ذهن العبد ،ومن ذلك� :صفة اخلالق،
ومب��د�أ اخلل��ق ،ونهايته ،وغايته ،والع��وامل الكائنة يف هذا الوجود ،والعالق��ة بينها ،ومو�ضوع
الق�ضاء والقدر...
 -5العقيدة ال�صحيحة هي ما يع�صم امل�سلم من الت�أثر مبا يحيط به من عقائد و�أفكار فا�سدة.

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

 -6العقي��دة ال�صحيحة و�إخال�ص العبادة هلل تعاىل �سبب قب��ول الأعمال ال�صالـحة؛
ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﵚ( ، )1وق��ال تع��اىل :ﵛﭐ ﱁ ﱂ ﱃ
ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﵚ(. )2
فد ّل��ت ه��ذه الآيات الكرمية ،على �أن الأعمال ال ُتقبل �إال �إذا كانت خال�ص ًة من ال�رشك ،ومن َث ّم
كان اهتمام الر�سل � -صلوات اهلل و�سالمه عليهم  -ب�إ�صالح العقيدة � ّأوالً ،ف� ّأول ما يدعون �إليه
�أقوامه��م هو عبادة اهلل وحده ،وترك عبادة م��ا �سواه ،كما قال تعاىل :ﵛﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ
ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯﵚ(.)3

�أفكر
املكرمة ؟
ما �أول ما دعا النبي ﷺ �إليه قومه يف مكة ّ

�أركان العقيدة الإ�سالمية (�أركان الإميان)
وهي الإميان باهلل تعاىل ومالئكته وكتبه ور�سله واليوم الآخر وال َق َدر خريه و�رشه.
قال تعاىل :ﵛﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ

ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣ ﱤ
ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷﵚ(. )4

وقال تعاىل :ﵛﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ
ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﵚ(. )5

� -1سورة الكهف ,الآية.110 :
� -2سورة الزمر ,الآية.65 :
� -3سورة النحل ,الآية.36 :
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� -4سورة البقرة ,الآية.177 :
� -5سورة البقرة ,الآية.285 :

وقال تعاىل :ﵛﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟﵚ(. )1
وق��ال النب��ي ﷺ« :الإمي��ان �أن ت�ؤمن ب��اهلل ومالئكته وكتب��ه ور�سله والي��وم الآخر وت�ؤم��ن بالقدر خريه
و�رشه»(.)2

تعريف الإميان
الإميان هو :قول بالل�سان واعتقاد بالقلب وعمل باجلوارح يزيد بالطاعة وينق�ص باملع�صية.
قال تعاىل :ﵛﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ

ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ
ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﵚ(.)3
وق��ال تع��اىل :ﵛﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ
ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﵚ(. )4

فالإميان يكون بالل�سان :كالذكر والدعاء والأمر باملعروف والنهي عن املنكر وقراءة القر�آن
اهلل تعاىل ووجوب عبادة اهلل وحده ال �رشيك له.
ونحو ذلك ،ويكون بالقلب :كاالعتقاد
م�سمى الإميان �أي�ض ًا �أعمال القلوب :كمحبة اهلل تعاىل وخ�شيته والإنابة �إليه
كما يدخل يف
ّ
م�سماه كذلك �أعمال اجلوارح :كال�صالة وال�صيام
والتوكل عليه �سبحانه ونحو ذلك ،ويدخل يف ّ
وبر الوالدين ونحو ذلك.
وبقية �أركان الإ�سالم واجلهاد يف �سبيل اهلل وطلب العلم ّ

-1
-2
-3
-4

�سورة القمر ,الآية.49 :
رواه م�سلم.
�سورة الأنفال ,الآيات.4-2 :
�سورة الن�ساء ,الآية.136 :
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ن�شاط

�أتع��اون مع جمموعتي يف و�ضع قائم ٍة ت�شمل بع�ض �أعمال الإميان ،ثم �أ�صنّفها �إىل
ما يلي:
�أعمال اجلوارح
�أعمال قولية
�أعمال قلبية

زيادة الإيـمان
قال اهلل تعاىل :ﵛﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ
ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﵚ(.)1

ويـنـ ُقـ�ص كلما نق�صت طاعاته وقرباته ،كما
الإميان يزيد كلما ازدادت طاعات العبد و ُق ُـربـاته َ
كفرا �أكرب
� ّأن املعا�صي والذنوب ت�ؤثر يف الإميان فَـ ُت ْ�ض ِع ُفه؛ وهناك ِمن الأعمال ما ُي َـع ُّـد �شرِ ك ًا �أكرب �أو ً
فتنق�ض �أ�صل الإميان و ُتبطله.
قال تعاىل :ﵛﭐﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ
ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ
ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﵚ(.)2

� -1سورة الفتح ,الآية.4 :
� -2سورة التوبة ,الآية.74 :
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

أعرف ما يلي:
ّ �	-1
�أ  -العقيدة:
ب -الإميان:
ال �رشعياً على ما يلي:
�	-2أذكر دلي ً
�أ  -جمي��ع الر�سل والأنبياء عليهم ال�سالم دعوا �أقوامهم �إىل توحيد اهلل تعاىل والإميان
به.
ب -يزيد الإميان بالطاعات والأعمال ال�صاحلة
جـ -اهلل تعاىل ال يقبل �إال الأعمال اخلال�صة لوجهه الكرمي
د �	-أركان العقيدة الإ�سالمية
أو�ضح ثالثة �أمور تدل على �أهمية العقيدة الإ�سالمية والإميان بها.
ّ � -3
� -4أذكر �أمثل ًة على بع�ض الأعمال التي تزيد الإميان.

ن�شاط ختامي

(�أحفظ و�أر ّدد)

�إخـــــ��واين هـــ��ذا �إميــــ��اين
�أولهــــا حــــ��ب وخ�ضـــــوع
ثانيهـــ��ا حـــ��ب مالئكــــ��ة
ثالثهــ��ا كتـــ��ب ق��د نزلـــ��ت
والرابــ��ع ر�س��ل ق��د ج��اءت
واخلــــــــام�سبعــــثوجــــزاء
ــــ��در ي�أتينـــ��ا
وال�ســــاد���س َق َ
�إخـــ��واين تلـــ��ك عقيدتنـــ��ا
مـــ��ن �آمـــ��ن بـــ��اهلل �سيحي��ا
ويفـــ��وز بجنــــ��ات املـــ�أوى

ترفعهـــ��ا �ســـت��ة �أركـــــ��ان
هلل الـــــ��رب الرحمــــــــــ��ن
ـــــ��ر الديــــ��ان
ال تع�ص��ي � ْأم
َ
هــــ��دى للإن�ســــ��ان
باحلــ��ق
ً
للنــــــا�س بنــــــــ��ور وبيــــان
فنعيــــــ��م �أو دار هـــــ��وان
خيــــ��را �أو �شــــ��را بـــــ���أوان
تع�صــ��م مـــن كيـــ��د ال�شيطان
يف الأر�ض بخيــــ��ر و�أمـــــان
ينعـــ��م فيهــــ��ا بالر�ضــــ��وان
21

الطهارة

فقه
ال

الدر�س
الثالث

�أوالً :تعريف الطهارة
ح�سي ًة كالبول والغائط �أو معنوي ًة
 الطه��ارة لغ��ة :النظافة والنزاهة من الأقذار والأو�ساخ؛ �سواء كانت ِّحل َدث وزوال ا َ
كالذنوب واملعا�صي .و�رشعاً :هي ارتفاع ا َ
خل َبث.
بالبدن متتنع معه ال�صالة ونحوها ،وهو نوعان:
�شيء
ٌ
 وا َحل َدث :هو ٌمعنوي غري حم�سو�س يقوم َ
الريح �أو البول �أو الغائط.
 -1ا َحل َدث الأ�صغر :وهو ما يجب به الو�ضوء؛ كخروج ِّ
 -2ا َحل َدث الأكرب :وهو ما يجب به ال ُغ�سل؛ كاجلنابة.
كالبول �أو الغائط
 �أم��ا اخلَبَ��ث :فهو النجا�سة املادية التي قد ت�صيب ال ّلبا�س �أو البدن �أو مكان ال�صالة؛ْ
مزيل
�أو الــ��دم وغ�ير ذلك ،وتت��م �إزالــة النجا�سة بغ�سلها بامل��اء حتى تزول عني النجا�س��ة �أو ب� ِّأي ٍ
الريح �أو الرتاب – ...ب�رشط �أال يبقى للنجا�سة �أثر.
طاهــر– كال�شم�س �أو ّ

ثانياً� :أهمية الطهارة
ـعـد الطهارة من الأمور املهمة جداً لكل م�سلم وم�سلمة وذلك لأمورٍ كثرية ،منها:
ُت ّ
ول ا ِ
ال َر ُ�س ُ
فعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قالَ :ق َ
ٌ
 -1الطه��ارة
«ل تُ ْقبَلُ
هلل ﷺ :اَ
��شرط ل�صحة ال�صالةْ ،
َ�صلاَ ُة َم ْن �أَ ْح َد َث َحتَّى يَتَ َو َّ�ض�أ»(.)1
 -2امت��دح اهلل تع��اىل املتطهرين ،فقال �سبحان��ه :ﵛﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﵚ( .)2و�أثنى جل
وعال على �أهل م�سجد قباء فقال:ﵛﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵﵚ(.)3
َ -3و َ�ص��ف النبي ﷺ الطهارة ب�أنها ن�صف الإميان :فعن �أبي مالك الأ�شعري ر�ضي اهلل عنه �أن النبي
ﷺ قال« :الطهور �شطر الإميان»(.)4

 -1رواه البخاري.
� -2سورة البقرة ,الآية.22 :
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� -3سورة التوبة ,الآية.108 :
 -4رواه م�سلم.

 -4الطه��ارة موافقة للفط��رة التي فطر اهلل تع��اىل النا�س عليها ،فالإن�سان جمب��ول على حب النظافة
واجلمال ،والنفور من القذارة والنجا�سة ،فديننا الإ�سالم هو دين الفطرة.
أمرا�ض كثرية بعون
 -5الطه��ارة والنظافة تق�ضي على اجلراثيم وامليكروب��ات
وحت�صن �صاحبها من � ٍ
ِّ
اهلل تعاىل.

ن�شاط ()1

�أ�ستنت��ج فوائد �إ�ضافية للمحافظة على النظاف��ة والطهارة يف بدين وثوبي
ومكان �سكني و�أعر�ضها على جمموعتي.

ثالثاًُ :حكم الطهارة.
الطهارة من النجا�سات والأقذار واجبة؛ قال تعاىل :ﵛﲣ ﲤ ﵚ( .)1وقال تعاىل :ﵛﲻ ﲼ
ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﵚ(.)2

و�أم��ا الطهارة من احلدث فتجب ال�ستباحة ال�صالة ،فعن عبد اهلل بن عمر ر�ضي اهلل عنهما قال:
ول ا ِ
ِ
�سم ْع ُت َر ُ�س َ
«ل تُ ْقبَلُ َ�صلاَ ٌة ِب َغ رْ ِي ط ُُهورٍ»(.)3
هلل ﷺَ ،ي ُقول :اَ

رابعاً :املاء َّ
الطهور
تك��ون الطهارة من احلدث بامل��اء الطهور ،وهو املاء الباقي على �أ�ص��ل ِخلقته؛ كاملاء النازل من
ال�سماء ( املطر)� ،أو املاء اخلارج من الأر�ض ( ماء الأنهار والعيون والآبار والبحار ).
مطهر لغريه.
طاهر يف نف�سه،
ُحـكـمه :هو
ٌ
ٌ

� -1سورة املدثر ,الآية.4:
� -2سورة البقرة ,الآية.125 :
 -3رواه م�سلم.
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ن�شاط ()2
ما هو املاء النّج�س ؟ وما ُحكمه ؟

خام�ساً :الإ�ستنجاء والإ�ستجمار
الإ�ستنجاء  :هو �إزالة اخلارج من ال�سبيلني �أو �أحدهما با�ستعمال املاء .
الإ�ستجم��ار  :هو �إزالة اخلارج م��ن ال�سبيلني �أو �أحدهما ب� ّأي طاهرٍ مباح؛ كاحلجر �أو الورق �أو
اخل�شب �أو الرتاب �أو ِ
حمرتم ككتب العلم والأوراق النقدية
اخل َرق� ،..أما العظم والروث والطعام وكل ٍ
ونحوها فال يجوز الإ�ستجمار بها.
�أيهما �أف�ضل الإ�ستنجاء �أم الإ�ستجمار ؟
كالهما جمزئ� ،إال � ّأن الإ�ستنجاء �أف�ضل واجلمع بينهما �أكمل؛ وهو �أن ي�ستجمر �أو ًال ثم ي�ستنجي،
ول��و ا�ستجمر م��ع وجود املاء ومل ي�ستعمله جاز ذلك� ،إال �إذا جتاوز اخلارج من ال�سبيلني مو�ضع العادة
ٍ
م�سحات منقيات ،ف���إن مل تكن الثالث
ف�لا بد من امل��اء عند وجوده ،وال بد للإ�ستجم��ار من ثالث
ٍ
كافيات زاد وتراً حتى تزول عني النجا�سة.

�ساد�ساً� :آداب ق�ضاء احلاجة
�	-1أن يق��ول عند دخول اخلالء( :اللهم �إين �أعوذ بك من اخل ُْـبـث واخلَـبـائـث) .وعند اخلروج ي�س�أل اهلل
املغفرة فيقول( :غفرانك).
 -2تقدمي القدم الي�رسى عند الدخول ملكان ق�ضاء احلاجة ،واليمنى عند اخلروج.
�	-3أن ي�سترت عن �أعني النا�س عند ق�ضاء احلاجة و�أن يرفع ثوبه �إذا دنا من الأر�ض.
 -4عدم ذكر اهلل تعاىل بال ِّل�سان عند ق�ضاء احلاجة؛ ِ
ترديد الأذان وت�شميت العاط�س ورد ال�سالم.
ومن ذلك ُ
 -5عدم �إدخال ما فيه ذكر اهلل تعاىل �إىل اخلالء كم�صحف �أو كتاب �أو غريه.
 -6عدم الكالم �أثناء ق�ضاء احلاجة لغري �رضورة.
يحرم ا�ستقبال ِ
القبلة وا�ستدبارها حال ق�ضاء احلاجة يف الف�ضاء ويجوز يف البنيان ،وهذا مذهب
-7
ُ
جمهور الفقهاء.
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بوله.
بالبول ،وذلك خ�شي َة �أن تر َّد عليه الريح ْ
الريح ْ
 -8عدم ا�ستقبال ِّ
ِـر ِك ال�سباحة �أو امل�ستنقعات. ...
البول يف املاء الراكد الذي ال
ّ
 -9عدم ْ
يتجدد؛ كـب َ
ِّ
جتمع
 -10عدم ق�ضاء احلاجة يف الطريق
وظل ال َّنا�س وحتت َّ
ال�شجر املثمر وغري ذلك من �أماكن ُّ
ال َّنا�س �أو مواطن انتفاعهم.
ال�شق وا ُ
جلحر ونحو ذلك.
البول يف ِّ
 -11عدم ْ
امل�ستح ِّم الذي لي�س له منفذ.
والتبول يف
التغوط
َ
ُّ
 -12عدم ُّ
 -13عدم اال�ستنجاء وم�س العورة باليمني.
 -14عدم �إطالة املكث مبكان ق�ضاء احلاجة.
 – 15الو�ضوء و�صالة ركعتني بعد ق�ضاء احلاجة.

�سابعاً� :سنن الفطرة
عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه عن النبي ﷺ �أنه قال« :الفطرة خم�س �أو خم�س من الفطرة :اخلتان
واال�ستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وق�ص ال�شارب» (.)1
�أتعلّم:
و�سمي ا�ستحداداً ال�ستعمال
( -1اال�ستحداد) :حلق �شعر العانة (وهو ال�شعر الذي يكون على الفرج)ّ ،
احلديدة – املو�سي �أو املق�ص  -يف �إزالته.
�سن �إزالة َ�شعر ال ْإبط بال َّن ْتف ،ف� ْإن �أزاله باحللق جاز.
ُ -2ي ُّ
ُ -3يكره ْتر ُك َ�شعر العانة و�شعر ال ْإبط �أك َرث من �أربعني يوماً.
وتقليم الأظافر �أكرث من �أ�سبوع.
ال�شارب
ق�ص َّ
ِ
ُ -4يكره ترك ِّ
وم�ستحب عند غريهم ،ف�إذا خاف
واجب على ذكور امل�سلمني عن��د ال�شافعية واحلنابلة
 -5اخلت��ان
ٌ
ٌ
امل�سل��م الذي مل يختنت – كم��ن �أ�سلم كبرياً مثال – ِم َن الأذى �أو ال�رضر الذي قد ينتج عن اخلتان
فال حرج عليه يف تركه.

 -1متفق عليه.

25

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
-1

-2

-3

-4

أعرف امل�صطلحات التالية:
� ّ
�أ  -الطهارة:
ب -اال�ستحداد:
جـ -ا َ
خل َبث:
�أقارن بني ما يلي:
�أ  -احلدثني الأ�صغر والأكرب.
ب -املاء الطهور واملاء النج�س.
جـ -اال�ستنجاء واال�ستجمار.
�أعلل ملا يلي:
البول يف ال�شقوق واجلحور.
�أ  -نهى الإ�سالم عن ْ
بالبول.
الريح ْ
ب -النهي عن ا�ستقبال ّ
جـ -النهي عن اال�ستنجاء وم�س العورة باليد اليمنى.
الراكد.
د  -النهي عن ْ
البول يف املاء ّ
هـ  -النهي عن التخ ّلي وق�ضاء احلاجة يف طريق النا�س و�أماكن جلو�سهم واجتماعهم.
�أو�ضح كيفية �إزالة النجا�سة ِمن ثوبي وبدين.

ن�شاط ختامي
الإ�س�لام دين النظاف��ة والطهارة؛ حتت هذا العن��وان �أكتب ر�سال ًة
لأح��د �أ�صدقائي �أبينّ له فيها مدى اهتمام الإ�سالم واعتنائه بالطهارة يف
كل مناحي حياتنا.
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التج
وة و
التال

مقدمة يف علم التجويد
ّ

ويد

الدر�س
الرابع

تعريف علم التجويد
-

ٍ
حرف من خمرجه و�إعطا�ؤه حقه
التجوي��د لغ ًة :التح�سني و الإتي��ان باجليد ،وا�صطالحاً� :إخراج كل
وم�ستحقه من ال�صفات الالزمة والعار�ضة.

�رشح التعريف:
	�إخراج احلرف� :أي نطقه والإتيان به م�سموعاً. ح��ق احلرف :هو �صفاته الذاتية التي متيزه عن غريه؛ كال�شدة واجلهر واال�ستعالء وال�صفري وغري ذلكمن ال�صفات القائمة بذات احلرف.
 م�س��تحق احلرف :هو �صفاته العار�ضة التي يتعر���ض لها �أحيان ًا و تنفك عنه �أحيان ًا �أخرى؛ كالإظهاروالإدغ��ام والإقالب والإخفاء ،وكالتفخي��م و الرتقيق للألف والراء والم لف��ظ اجلاللة ،حيث � ّأن
التفخيم والرتقيق يف باقي احلروف �صف ٌة الزمة.
قال الإمام ابن اجلزري رحمه اهلل:
حل ِ
طاء ا ُ
وم ْ�س َت َح َّقها
روف َح َّقها
ُ
ِمن ِ�ص َف ٍة لها ُ
وه َو � ْإع ُ

ف�ضله ومنزلته
هو من �أ�رشف العلوم لكونه متعلق ًا بالقر�آن الكرمي.

الغاية منه
التمكن من ُح�سن تالوة كتاب اهلل تعاىل و�صون الل�سان عن اخلط�أ فيه.
قال الإمام ابن اجلزري رحمه اهلل:
وزينــة الأداء والقــراءة
وه َو �أي�ض ًا ِحلية التالوة
ُ
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فائدته و ثمرته
الدارين ،قال النبي ﷺ« :املاهر بالقر�آن – �أي بتالوته وجتويده – مع
ر�ضا اهلل تعاىل والفوز ب�سعادة
ْ
فر ِة ِ
الك َرا ِم البرَ َ َر ِةَ ،وال َِّذي يَ ْق َر�أُ الْ ُق ْر� َآن يُتَ ْع ِت ُع ِفي ِه َو ُه َو َعل َْي ِه َ�شاقٌ لَ ُه َ�أ ْج َر ِان»(.)1
َّ
ال�س َ

وا�ضعه
جموداً
من الناحية العملية :فهو �سيدنا حممد ﷺ؛ حيث نزل عليه القر�آن الكرمي من عند اهلل تعاىل ّ
ومر ّتالً.
ومن الناحية النظرية :فقيل �أبو الأ�سود الد�ؤيل ،وقيل �أبو عبيد القا�سم بن �سالم ،وقيل اخلليل بن
�أحمد الفراهيدي ،وقيل غريهم من �أئمة القراءة و التجويد.

ا�ستمداده
كان ا�ستمداده من كيفية قراءة الر�سول ﷺ للقر�آن الكرمي ،والتي تعلمها منه ال�صحابة ثم التابعون
ثم �أئمة القراءة حتى و�صلت �إلينا متواترةً.

ُحكمه

�أ  -من الناحية النظرية :فر�ض كفاية؛ �أي �إذا قام به البع�ض �أجز أ� و�سقط عن الآخرين ،و�إذا مل يقم به
أحد �أثم اجلميع.
� ٌ
ب -من الناحية العملية :فر�ض ٍ
م�سلم وم�سلم ٍة من املكلفني؛ لقوله تعاىل:ﵛﱒ ﱓ
عني على كل
ٍ
ﱔﵚ(.)2
قال الإمام ابن اجلزري رحمه اهلل تعاىل يف مقدمته:
آثـــم
مـــن مل
الزم
حتم ُ
ّ
والأخذ بالتجويد ٌ
يجــود القر�آن � ُ
وهكـذا منــــه �إلينا و�صــــال
لأنــــه بـــــه الإلـــــه �أنـــزال
 -1متفق عليه.
� -2سورة املزمل ,الآية.4 :
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الطريقة ال�صحيحة لتعلمه
ال ميكن �إتقان تالوة القر�آن الكرمي �إال بطريقة التلقي من امل�شايخ واملقرئني م�شافه ًة ،فعن طريقها
وحدها يتم ت�صحيح �أخطاء النطق والأداء ،فالدرا�سة من الكتب ال تغني عن التلقي ،وهذه الطريقة –
�أي امل�شافهة – هي التي ّمت بها تواتر القر�آن الكرمي حمفوظ ًا مرت ً
ال كما �أُنزل حتى و�صل �إلينا.

مراتب التالوة
لقراءة القر�آن الكرمي ثالث مراتب م�شهورة؛ هي :الرتتيل والتدوير وا َ
حل ْدر.
�أو ًال :الرتتيل:
وه��و ق��راءة القر�آن الك��رمي بالت�أين واالطمئنان من غ�ير عجل ٍة مع تدبر املع��اين واملحافظة على
الأحكام.
وه��ذه املرتبة ه��ي �أف�ضل املراتب ،ملا فيها م��ن التدبر واالطمئنان ،و�أم��ر اهلل تعاىل نبيه ﷺ بها
فق��ال :ﵛﱒ ﱓ ﱔﵚ .و ُ�سئ َل��ت � ّأم �سلمة ر�ضي اهلل عنها عن ق��راءة النبي ﷺ فقالت « :مف�سرَّ ًة
حرفاً حرفاً»(.)1
ثانياً :احل َْدر:
وهو القراءة ب�رسع ٍة مع املحافظة على الأحكام.
ثالثاً :التدوير:
وهو مرتب ٌة متو�سط ٌة بني الرتتيل واحلدر مع املحافظة على الأحكام ،وهي قراءة �أهل املحاريب.
وه��ذه املراتب كلها جائزة ،وقد ذكر بع�ض العلم��اء مرتب ًة رابع ًة وهي التحقيق؛ وهي �أكرث ت�ؤد ًة
ح�سن يف مقام التعليم والتلقني.
و�أ�شد اطمئنان ًا من مرتبة الرتتيل ،و ُت�س َت
ُ

 -1رواه �أبو داود والن�سائي وح�سنه ابن حجر الع�سقالين و�صححه الألباين يف �صفة ال�صالة.
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اللحن
 -1اللحن اجللي:
و�س ِ ّم َي جلي ًا لو�ضوحه وعدم
فـيـ ِخ ّل به �إخال ًال ظاهراًُ ،
وه��و :اخلط�أ الذي يطر�أ على اللفظ ُ
خفائه.
وحكمه :حرام ،وي�أثم القارئ به.
ُ
�أنواعــه:
ٍ
تاء يف كلمة ﵛﳇﵚ.
�أ  -تبديل
حرف ب�آخر ،مثال� :إبدال الطاء دا ًال �أو ً
�ضم التاء الأخرية �أو ك�رسها يف قوله تعاىل ِﵛﲕ ﲖ ﲗ ﲘﵚ.
ب -تبديل حرك ٍة ب�أخرى ،مثالّ :
جـ -تغي�ير حرك ٍة بال�سكون �أو ال�سكون بحركة ،مث��ال :ت�سكني الفاء يف ﵛ ﱑ ﱒﵚ� ،أو
حتريك الدال بال�ضم يف قوله تعاىل :ﵛﱉ ﱊ ﱋ ﱌﵚ.
م�شدداً ،مثال :تخفيف الباء الأخرية من قوله تعاىل :ﵛﱸ
د  -جعل
امل�شدد خم ّفف ًا �أو املخ ّفف ّ
ّ
ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﵚ� ،أو ت�شديد الباء الأخرية من قوله تعاىل :ﵛﲅ ﲆ ﲇ ﲈﵚ.
ٍ
حرف �أو زيادة حرف.
هـ�	-إ�سقاط
باملد الطبيعي مبقدار حركتني �أو الزيادة فيه عن ذلك.
و  -عدم الإتيان ّ

�أفكر
الطبيعي وحروفه من كلمة ﵛﲉﵚ.
�أ�ستخرج امل ّد
َّ
 -2اللحن اخلفي:
فـيـ ِخ ُّ
و�س ِ ّم َي خفي ًا
ـل بح�سنه ورونقه ولي���س باملعنى؛ ُ
وه��و :اخلط�أ الذي يط��ر�أ على اللفظ ُ
الخت�صا�ص �أهل هذا العلم وحدهم دون غريهم مبعرفته.
وحكمه :الكراهة ال�شديدة.
ُ
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ن�شاط ()1

واخلفي
اجللي
ّ
�أتعاون مع جمموعتي يف ا�ستخراج �أمثل ٍة �أخرى على اللحن ّ
من �سورة الفاحتة.

�آداب تالوة القر�آن الكرمي
ٍ
مكان طاهرٍ و�أن ي�ستاك بال�سواك.
�	-1أن يكون القارئ طاهراً من احلدثني ،و �أن يقر�أ يف
�	-2أن ي�ستقبل القارئ القبلة بقدر ما ي�ستطيع.
�	-3أن ي�ستعي��ذ باهلل من ال�شيطان الرجيم عند البدء بالقراءة؛ لقوله تعاىل :ﵛﲋ ﲌ ﲍ ﲎ
ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﵚ(.)1
�	-4أن يقر�أ القر�آن بالرتتيل؛ �أي مبراعاة الأحكام عم ً
ال بقوله تعاىل :ﵛﱒ ﱓ ﱔﵚ(.)2
�	-5أن يقر�أ برتتيب امل�صحف اتباع ًا ل�سنة النبي �صلى اهلل عليه و �سلم ،و �إذا بد أ� �سورة �أن ُي ِت َّمها.
�	-6أال يقط��ع قراءته لأمرٍ من �أمور الدني��ا �إال �أن ُيلقى عليه ال�سالم فري ّد ال�سالم ثم يعود للقراءة ،و�أن
ال ين�شغل مبا حوله وال يلهو �أو ي�ضحك �أثناء التالوة.
يزينه.
يح�سن �صوته بالقراءة و ّ
�	-7أن ي�سجد عند موا�ضع ال�سجدات ،و�أن ّ
�	-8أن يكون خا�شع ًا متدبراً ملعاين القر�آن مت�أثراً مبا يقر�ؤه ،لقوله تعاىل :ﵛ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ
ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﵚ(.)3
ٍ
عذاب �أن ي�ستعيذ باهلل
مر ب�آية رحم ٍة �أن ي�س�أل اهلل تع��اىل رحمته ،و �إذا مر ب�آية
ُ -9ي ّ
�س��ن للقارئ �إذا ّ
يدعو اهلل تعاىل �أن يغفر له وللم�سلمني...
مر ب�آية رجا ٍء �أن
َ
من عذابه ،و �إذا ّ

� -1سورة النحل ,الآية.98 :
� -2سورة املزمل ,الآية.4 :
� -3سورة �ص ,الآية.29 :
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�آداب اال�ستماع للقر�آن الكرمي
ٍ
من�شغل عنه مبا �سواه؛
إن�صات و�سكين ٍة وتدبرٍ غري
خ�شوع وي�ستمع يف �
�	-1أن يجل�س امل�ستمع يف
ٍ
ٍ
لقوله تعاىل :ﵛﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﵚ(.)1
ي�صحح خط أ� القارئ �إذا �أخط�أ.
�	-2أن ي�سجد عند موا�ضع ال�سجود و�أن ّ

ن�شاط ()2

عم و�أعر�ضها
�أ�ستخ��رج موا�ض��ع ال�سجود التي ذكرها العلماء يف ج��زء َّ
على جمموعتي

�آداب التعامل مع القر�آن الكرمي
� -1أن ال مي�س امل�صحف ال�رشيف بغري طهور ،و�أن ُي َع َّظمه فال ي�ضعه على الأر�ض �أو ي�ضع فوقه �شيئاً.
ٍ
و�سباب
وم َع ّل ِم�� ُه ومتع ّل ِمه �صون الل�سان واالبتعاد عن �آفاته من غيب ٍة
ْ -2
يج��در بحامل القر�آن الكرمي ُ
ولغ��و ،و�أن يك��ون متحلي ًا بالف�ضائل قدو ًة لغريه ،مت�أ�سي ًا يف ذل��ك بر�سول اهلل ﷺ ،فقد ُ�سئلت
عائ�شة ر�ضي اهلل عنها عن خلقه فقالت« :كان ُخ ُل ُق ُه القر�آن»(.)2

� -1سورة الأعراف ,الآية.204 :
 -2رواه م�سلم.
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
� -1أملأ اجلدول التايل بالإجابة ال�صحيحة فيما يتعلق بعلم التجويد:
تعريفه

-2
-3
-4
-5
-6

الغاية منه

ف�ضله ومنزلته

ا�ستمداده

ثمرته وفائدته

أو�ضح �أهمية امل�شافهة يف تلقي القر�آن الكرمي وتعلم تالوته من املتقنني.
� ّ
كل منهما� ،سبب ت�سميتهُ ،حكمه� ،أمثل ٌة
اخلفي م��ن حيث :تعريف ٍ ّ
اجللي واللحن ّ
�أق��ارن بني اللحن ّ
عليه.
� نّأبي مراتب تالوة القر�آن الكرمي؛ مع بيان � ٍّأي من هذه املراتب �أف�ضل يف مقام التعليم و�أيّها �أف�ضل يف
مقام التدبّر.
�أو�ضح ُحكم التجويد.
�أُكمل كتابة اجلدول التايل:
من �آداب تالوة القر�آن الكرمي من �آداب اال�ستماع للقر�آن الكرمي من �آداب التعامل مع القر�آن الكرمي

ن�شاط ختامي
�أرج��ع �إىل ترجمة �أحد علم��اء التالوة الك��رام رحمهم اهلل تعاىل
و�أ�ستخرج منها املالمح الرئي�س��ة يف حياته العلمية و� ّ
أجل الأعمال التي
قام بها يف خدمة كتاب اهلل تعاىل ،ثم �أعر�ضها على جمموعتي.
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راج
ت

اخللفاء الرا�شدون ()1

عالم
م و�أ

الدر�س
اخلام�س

اخللف��اء الرا�شدون هم ال�صحابة الذين تولوا احلكم بعد النبي ﷺ ,وهم �أبو بكر وعمر وعثمان
وعلي ر�ضوان اهلل عليهم.
حكم ٍ
ر�شيد؛ حي��ث قاموا بن�رش الدين خري قيام
ولقب��وا بالرا�شدين مل��ا امتازت به فرتة حكمهم من
ٍ
وكانت واليتهم رحم ًة وات�سعت رقعة الدولة الإ�سالمية يف عهدهم لت�شمل ال�شام والعراق وم�رص وغريها.
وامت��از حكمهم بالعدل بني الرعية والتوزيع العادل للرثوة ،و�ساد الوئام والألفة املجتمع امل�سلم
يف عهده��م وال �سيم��ا يف عهد ال�شيخني �أبي بكر وعمر  -ر�ضي اهلل عنهما – وكانت فرتة حكمهما
هي الفرتة الذهبية يف ا ُ
تعو�ضها � ّأي فرت ٍة جاءت بعد ذلك.
حلكم والتي مل ّ
تفرد بها ،و�إمنا عن اختيارٍ
ومل ت���أت والية ه�ؤالء اخللفاء الرا�شدين ً
بناء على احت��كار لل�سلطة �أو ّ
م��ن �أهل ّ
احلل والعقد لهم وتوافق الأمة عليهم ،فكان اختي��ار
ال�صديق عن اجتماع امل�سلمني �أن�صاراً
ّ
ومهاجرين ،واختيار عمر كان بتزكية �أبي بكر ور�ضا امل�سلمني بذلك و�إجماعهم عليه ،وكان اختيار
عثمان عن توافقٍ وت�شاورٍ بني ال�صحابة ،وكذلك كان اختيار علي  -ر�ضي اهلل عنهم جميع ًا –
واختيار امل�سلمني لهم مل يكن عن حمابا ٍة لهم لقراب ٍة �أو رهب ًة �أو رغبة ،و�إمنا كان لف�ضائل حازوها،
وم� ٍ
واخللفاء من بعده.
ؤهالت �أهلتهم ليكونوا هم والة الأمر بعد ر�سول اهلل  -ﷺ -
َ

اخلليفة الأول  -خليفة ر�سول الله (�أبو بكر ال�صديق)
ن�سبه وكنيته
عبد اهلل بن �أبي قحافة عثمان بن كعب التيمي القر�شي ،وكنيته �أبو بكر� ،أمه �أم اخلري �سلمى بنت
�صخر بن عامر التيميُ ،و ِلـد بعد عام الفيل بنحو ثالث �سنني.

�إ�سالمه و�صفاته
�أول م��ن �آمن بر�سول اهلل ﷺ من الرجال� ،أ�سل��م وعمره �سبع وثالثون �سنة ،وعا�ش يف الإ�سالم
ي�صدق
بال�صديق لأنه كان ِّ
�ست ًا وع�رشين �سنة ،وكان رقيق ًا متوا�ضعاً ،وهو �أول اخللفاء الرا�شدين�ُ ،س ّمي ّ
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النب��ي ﷺ يف كل خ ٍ
�بر ي�أتيه من ال�سماء ،وكان ُي ْـدعى بالعتيق ل ّأن النبي ﷺ قال له�( :أنت عتيق اهلل من
الن��ار) ()1
ممِ
حرم اخلمر على نف�سه
ن
وكان
مو�رسيه��م،
كبار
من
ا
وغني
قري�ش
�سادات
من
ا
�سي��د
كان
،
ً
ً
ٍ
ّ
ّ
يف اجلاهلي��ة ،و�إليه عهد النبي ﷺ بال�ص�لاة بالنا�س حني ا�شتد به املر�ض �آخر حياته ِفـداه نفو�سنا عليه
ال�صالة وال�سالم.

خالفته
النب��ي ﷺ يف ال�سنة احلادية ع�رشة من الهج��رة ،و�أجمعت ال�صحابة
بوي��ع له باخلالفة يوم وفاة
ّ
كلهم على خالفته.

جهاده و�أعماله
كانت له يف ع�رص النبوة مواقف كبرية ،ف�شهد مع ر�سول اهلل بدراً وجميع امل�شاهد وثبت مع
ر�سول اهلل يوم � ٍ
أحد حني انهزم النا�س ،ودفع النبي ﷺ �إليه رايته العظمى يوم تبوك ،وكان ميلك يوم
امل�ستعـبـدين ،واحتمل ال�شدائد يف �سبيل اهلل
�أ�سلم �أربعني �ألف درهم فكان ُيعتق بها �ضعاف امل�سلمني
َ
رفيق النبي ﷺ يف حادثة الهجرة �إىل املدينة املنورة و�صاحبه يف الغار.
تعاىل وكان َ
حدثه قال :قلت للنبي ﷺ ونحن
روى �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه �أن �أبا بكر ر�ضي اهلل عنه ّ
يف الغار :لو �أن �أحدهم ينظر �إىل قدميه لأب�رصنا حتت قدميه ،فقال ﷺ« :يا �أبا بكر ،ما ظنك باثنني اهلل
ثالثهما»(.)2

ن�شاط ()1

�أرج��ع �إىل تف�سري الآية  40من �س��ورة التوبة ،و�أ�ستخرج منها ف�ضيلة �أبي
بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه ثم �أعر�ضها على جمموعتي.

 -1رواه الرتمذي وابن حبان و�صححه الألباين.
 -2رواه البخاري وم�سلم.
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يف ر�سول اهلل ﷺ عظم��ت م�صيبة امل�سلمني بوفاته عليه ال�صالة وال�سالم؛ وظهر النفاق
وملّ��ا تو َ
وارت��د بع�ض العرب ع��ن الإ�سالم ومنعوا الزكاة و�أرادوا الق�ضاء عل��ى امل�سلمني وغَ ْز َو املدينة املنورة؛
ّ
فجه��ز اخلليفة الرا�شد �أب��و بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه اجليو�ش وح��ارب املرتدين واملمتنعني عن �أداء
ّ
الزكاة و�أقام دعائم الإ�سالم من جديد.
ِ
وم ْن � َأج ّل �أعماله ر�ضي اهلل عنه جمع القر�آن الكرمي ,وقبل ذلك مل يكن جمموع ًا بل كان حمفوظ ًا
ٍ
�صحف مطهر ٍة متفرقة.
القراء من ال�صحابة ومكتوب ًا يف
يف �صدور ّ

ف�ضائله ومناقبه
ع��ن عمر بن اخلط��اب ر�ضي اهلل عنه قالَ �« :أم َرنا ر�سول اهلل ﷺ �أن نت�صدق ووافق ذلك ما ًال عندي،
أبقيت لأهلك؟ قلت:
فقلت :اليوم �أ�سبق �أبا بك ٍر �إن �سبقته يوماً ،فجئت بن�صف مايل ،فقال يل ر�سول اهلل ﷺ :ما � َ
أبقيت لهم اهلل ور�سوله ،فقلت:
أبقيت لأهلك ؟ قالُ � :
مثله ،ف�أتى �أبو بك ٍر بكلّ ما عنده ،فقال له ر�سول اهلل ﷺ :ما � َ
ال �أ�سابقك �إىل �شي ٍء �أبداً »(.)1
وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل ﷺ« :ما نفعني مالٌ قطّ ما نفعني مال �أبي بكر».
فبكى �أبو بكر وقال :ما �أنا ومايل �إال لك يا ر�سول اهلل(.)2
ال�صديق ت�رصيح��ه ﷺ لعمرو بن العا���ص � ّأن �أبا بكر �أحب
وم��ن الأحاديث ال��واردة يف ف�ضل ِّ
الرج��ال �إلي��ه ،فعن عمرو بن العا�ص  -ر�ضي اهلل عنه �« :-أن النب��ي ﷺ بعثه على جي�ش ذات ال�سال�سل،
ق��ال :ف�أتيت��ه فقلت� :أي النا�س �أحب �إليك ؟ فقال ( :عائ�شة) ،فقلت ِم��ن الرجال ؟ فقال�( :أبوها) ،قلت :ثم من ؟
قال( :عمر بن اخلطاب) فع َّد رجا ًال»(.)3

 -1رواه الرتمذي و�أبو داود و�صححه النووي والألباين.
�	-2أخرجه �أحمد والرتمذي وابن ماجه وابن حبان و�صححه الألباين.
 -3رواه البخاري وم�سلم.
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وقال عنه �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه�« :أال �أخربكم بخري هذه الأمة بعد نبيها؟ �أبو
بكر ،ثم قال� :أال �أخربكم بخري هذه الأمة بعد �أبي بكر ؟ عمر»(.)1

وفاته ر�ضي الله عنه
يف ر�ضي اهلل عنه يف ال�سنة الثالثة ع�رشة للهجرة عن ٍ
ثالث و�ستني �سن ًة ،وكانت خالفته �سنتني
تو َ
وثالثة �أ�شهر ون�صفاً ،ودفن يف حجرة بنته � ّأم امل�ؤمنني عائ�شة ر�ضي اهلل عنها بجوار ر�سول اهلل ﷺ.

اخلليفة الثاين � -شهيد املحراب (عمر بن اخلطاب)
ن�سبه وكنيته
هو �أبو حف�ص عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح القر�شي� ،أمه حثمة بنت ها�شم،
ولد ر�ضي اهلل عنه بعد الفيل بثالث ع�رشة �سنة.

�إ�سالمه و�صفاته
�أ�سل��م يف ال�سن��ة الثالثة من البعثة وله حينئذ �سبع وع�رشون �سن��ة ،لقبه ر�سول اهلل ﷺ بالفاروق
يفرق بني احلق والباطل ،وهو ثاين اخللفاء الرا�شدين ،و�أول من لقب ب�أمري امل�ؤمنني ،كان يف
لأنه كان ّ
اجلاهلية من �أبطال قري�ش و�أ�رشافهم ،وكانت له ال�سفارة فيهم ،وكان زاهداً ورع ًا كثري البكاء واخل�شية
من اهلل تعاىل.

خالفته
ويل اخلالف��ة ٍ
بعهد من �أبي بكر ال�صديق وبعد م�ش��اورة امل�سلمني ور�ضاهم ،ثم قام ب�أمر اخلالفة
بال�صدق والعدل وح�سن التدبري ال يخاف يف اهلل لومة الئم.

 -1رواه الإمام �أحمد والطرباين و�صححه �أحمد �شاكر والألباين.

37

جهاده و�أعماله
كان �إ�سالم��ه ر�ضي اهلل عنه فتح ًا وخالفته رحمة ،وفرح امل�سلمون ب�إ�سالمه فرح ًا عظيماً؛ ف�ص ّلوا
يف الكعب��ة وكان��وا ال ي�صل��ون قبل ذلك �إال يف بيوته��م ،و�سار عمر يف م�سرية الإ�س�لام �سرية الرجال
العظم��اء فداف��ع عنه وداف��ع عن نبيه ﷺ وهاج��ر مع من هاجر م��ن امل�سلمني �إىل املدين��ة ،وكان ِنعم
ال�صاح��ب لر�سول اهلل املالزم له املتعلم منه ،وكان من نواب��غ الإ�سالم ومن وزراء النبي ﷺ وخا�صته،
وال يقدم عليه يف الف�ضل �إال �أبو بكر ال�صديق – ر�ضي اهلل عنه  -و�شهد الوقائع مع النبي ﷺ ،و�أر�سله
النب��ي ﷺ يف ع��دة �رسايا ،ويف عهده كرثت الفتوحات؛ كفتح بي��ت املقد�س ودم�شق وم�رص والعراق
وبالد فار�س.
وو�سع امل�سجد احلرام ،تزوج ب�أم كلثوم
وعمر م�سجد ر�سول اهلل ﷺ وامل�سجد الأق�صى املباركّ ،
ّ
بنت علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه ،ويف �سنة ثمان ع�رشة للهجرة ح�صل ٌ
�سمي لأجله
قحط
ٌ
�شديد ّ
عم النبي ﷺ)( )1وجثا على
الرمادة( ،فا�ست�سقى عمر ر�ضي اهلل عنه بالعبا�س بن عبد املطلب ّ
ذلك العام عام ّ
ركبتيه وبكى يدعو اهلل تعاىل �إىل �أن نزل املطر و�أُغيثوا.
وه��و �أول من جمع النا�س على �ص�لاة الرتاويح ،و�أول من بد�أ الت�أري��خ بالهجرة النبوية ،و�أول
دون الدواوين يف الإ�سالم لإح�صاء الأعطيات وتوزي��ع املر ّتبات لأ�صحابها ح�سب �سابقتهم يف
م��ن ّ
الإ�سالم ،واتخذ بيت مال امل�سلمني ،وكانت الدراهم يف �أيامه على نق�ش الك�رسوية ،فزاد فيها (احلمد
هلل) و (ال �إل��ه �إال اهلل) و (حمم��د ر�سول اهلل) ،اتخ��ذ داراً للم�ؤن وجعل فيها الدقي��ق والتمر وال�سويق
والزبيب وما ُيحتاج �إليهُ ،يعني به املنقطع واملحتاج.
وكان يخ��رج �إذا �ص ّلى �صالة الع�شاء فيط��وف على من يف امل�سجد وي�س�ألهم هل �أ�صابوا َع�شاء،
وعمن يعرف من
و�إال خ��رج ّ
فع�شاهم ،وكان �إذا �أتاه وفد م��ن الأم�صار �س�ألهم عن حالهم و�أ�سعارهم ّ
�أهل البالد وعن �أمريهم ،وهل يدخل عليه ال�ضعيف وهل يعود املري�ض ،ف�إن قالوا نعم ،حمد اهلل ،و�إن
قال��وا ال ،عزله وع�ّي�نّ غريه ،و كان �إذا بعث عام ً
ال ي�شرتط عليه �أربع��اً� :أال يركب الرباذين ،وال يلب�س
الرقيق ،وال ي�أكل ال ّنقي ،وال ي ّتخذ بواباً.
ّ
وانت�ص��ب يف م��دة خالفته اثنا ع�رش �أل��ف منرب يف الإ�سالم ،و�أن� أش� �سب ً
ال ب�ين مكة واملدينة ووفّر
بذلك على ال�سالكني حمل املاء ،قالت له �أم حكيم بنت احلارث ذات يوم :اتق اهلل يا عمر ،فقام �إليها
 -1رواه البخاري.
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�أحد احلا�رضين يريد لطمها ،فمنعه عمر وقال له :دعها تقول ،فو اهلل ال خري فيهم �إن مل يقولوها ،وال
ٌ
جمل �ضياع ًا على �شط الفرات خل�شيت �أن ي�س�ألني
خري فينا �إن مل ن�سمعها ،وكان عمر يقول :لو مات
اهلل عنه ،وكان يقول� :أحب النا�س �إيل من �أهدى �إيل عيوبي.

ف�ضائله ومناقبه
وق��د وردت ف�ضائله يف �أحاديث كثرية منها قوله ﷺ« :والذي نف�سي بيده ما لقيك ال�شيطان �سالكاً
فجاً قط �إال �سلك فجاً غري فجك»( .)1وذلك لقوة دينه فال �سبيل لل�شيطان عليه.
وم��ن ف�ضائل��ه �أي�ض ًا ما رواه �أبو هري��رة – ر�ضي اهلل عنه – قال :قال ر�س��ول اهلل ﷺ« :لقد كان
يك يف �أمتي �أحد ف�إنه عمر»( .)2ومعنى حمدثون �أي :ملهمون يلهمون
فيم��ا قبلك��م من الأمم نا�س حم َّدثون ف�إن ُ
ال�ص��واب وهي ف�ضيلة عظيمة لعمر �إذ ا�شته��ر ب�آرائه التي ينزل القر�آن الكرمي بت�أييدها ،وقال عنه النبي
ﷺ�« :إن اهلل جعل احلق يجري على ل�سان عمر وقلبه»(.)3

ن�شاط ()2

�أع�� ّدد بع�ض �آراء عمر بن اخلط��اب ر�ضي اهلل عنه التي نزل القر�آن الكرمي
بت�أييدها و�أعر�ضها على جمموعتي.

وق��د �شهد ال�صحابة الكرام بف�ضله فقد روى عبد اهلل ب��ن عبا�س ر�ضي اهلل عنه قالُ :و ِ�ضع عمر
عل��ى �رسيره فتـكـ ّنـفه النا�س يدعون وي�صلون قبل �أن ُيرفع و�أنا فيهم ،فلم يرعني �إال رجل �آخذ منكبي
ف�إذا علي بن �أبي طالب فرتحم على عمر وقال :ما خلفت �أحداً �أحب �إيل �أن �ألقى اهلل مبثل عمله منك،
و�أمي اهلل �إن كنت لأظن �أن يجعلك اهلل مع �صاحبيك ،وح�سبت �أين كنت كثرياً �أ�سمع النبي ﷺ يقول:
«ذهبت �أنا و�أبو بكر وعمر ،ودخلت �أنا و�أبو بكر وعمر ،وخرجت �أنا و�أبو بكر وعمر »(.)4
-1
-2
-3
-4

رواه البخاري وم�سلم.
رواه البخاري وم�سلم.
رواه الرتمذي وابن حبان و�صححه الألباين.
متفق عليه.
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نبذة من كالمه ومواعظه ر�ضي الله عنه
ع��ن ثابت بن احلجاج ق��ال :قال عمر« :حا�سب��وا �أنف�سكم قب��ل �أن حتا�سبوا ،وزِن��وا �أنف�سكم قبل �أن
توزن��وا ،ف�إن��ه �أهون عليكم يف احل�ساب غداً �أن حتا�سبوا �أنف�سكم اليوم ،وتزيّنوا للعر�ض الأكرب ،يومئذ تُعر�ضون ال
تخف��ى منكم خافية» ،وعن الأحنف قال :قال يل عمر بن اخلطاب« :يا �أحنف ،من كرث �ضحكه قلّت هيبته،
ا�ستخف به ،ومن �أكرث من �ش��يء ُعرف به ،ومن كرث كالمه كرث َ�س َقطُ ه ،ومن كرث �سقطه قلّ حيا�ؤه وقلّ
وم��ن مزح ُ
ورعه ،ومن قلّ ورعه مات قلبه».

ا�ست�شهاده ر�ضي الله عنه
ٍ
ث�لاث وع�رشين للهجرة َح ّج �أمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه بامل�سلمني ثم
يف �سن��ة
رج��ع �إىل املدينة املن��ورة ،ويف �صبيحة يوم الأربعاء اخلام�س والع�رشين م��ن ذي احلجة وبينما هو ي� ّؤم
امل�سلم�ين على �صالة الفجر دخل اخلبيث �أبو ل�ؤل�ؤة املجو�سي مت�سل ً
خنجر
ال من بني ال�صفوف وبيده
ٌ
طعن اللعني نف�سه فمات و�سقط عمر
ٌ
�رسته ،ثم َ
م�سم��وم بر�أ�سني ف�رضبه به ثالث طعنات �إحداها حتت ّ
ر�ضي اهلل عنه على الأر�ض �شهيداً.
وقد ُدفن ر�ضي اهلل عنه �إىل جانب �أبي بكر ال�صديق يف الرو�ضة ال�رشيفة التي ُدفن فيها ر�سول اهلل
ثالث و�ستون �سنة.
ﷺ ،وكانت مدة خالفته ع�رش �سنني و�ستة �أ�شهرٍ وله من العمر ٌ
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
� -1أو�ضح �أبرز الأعمال التي قام بها ال�شيخان ر�ضي اهلل عنهما يف خالفتيهما.
� -2أع ّدد بع�ضاً من مناقب اخلليفتني الرا�شدين �أبي بكر وعمر ر�ضي اهلل عنهما.
 -3ما منزلة اخللفاء الرا�شدين من ال�صحابة الكرام ر�ضي اهلل عنهم؟

ن�شاط ختامي

�أرجع �إىل �صحيحي الإمامني البخاري وم�سلم رحمهما اهلل تعاىل
(كت��اب ف�ضائ��ل ال�صحابة) و�أ�ستخ��رج منه بع�ض ًا م��ن ف�ضائل ومناقب
ال�شيخني �أبي بكر وعمر ر�ضي اهلل عنهما و�أعر�ضها على جمموعتي.
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ا
حلدي

من جوامع اخلري

رشيف
ث ال�

الدر�س
ال�ساد�س

�أحفظ احلديث ال�رشيف التايل:
َع ْن �أَ ِبي َما ِل ٍك الحْ َ ارِ ِث ْب ِن َع ِ
ا�ص ٍم ال ْأ�ش َعرِ ِّي -ر�ضي اهلل عنه-
ْلُ
ول ا ِ
ال َر ُ�س ُ
الَ :ق َ
َق َ
المي َ ِانَ ،والحْ َْم ُد لهلِ ِ تمَ َ أ
ور َ�شطْ ُر ْ إِ
هلل ﷺ «الط َُّه ُ

هلل َوالحْ َْم ُد ِ
ان ا ِ
ور،
ال�س َما ِء َو ْ أ
انَ ،و ُ�س ْب َح َ
المْ ِي َز َ
هلل تمَ َْل ِآن َما بَ نْ َ
الَ ْر ِ�ضَ ،و َّ
ال�صلاَ ُة نُ ٌ
ي َّ
ا�س يَ ْغ ُدو ،فَبَا ِئ ٌع نَ ْف َ�س ُه
ال�صبرْ ُ ِ�ضيَ ٌاءَ ،والْ ُق ْر� ُآن ُح َّج ٌة لَك �أَ ْو َعل َْيكُ ،كلُّ النَّ ِ
ال�ص َد َق ُة بُ ْر َها ٌنَ ،و َّ
َو َّ
ف َُم ْع ِت ُق َها �أَ ْو ُمو ِب ُق َها».
َر َوا ُه ُم ْ�س ِل ٌم

املفردات والرتاكيب
ال ّطهــــــور :م�شتق من الطهارة ،و هي التنزه من الأو�ساخ و الأدنا�س احل�سية و املعنوية.
�شــــــــــطر :ن�صف ال�شيء.
�سبحان اهلل :تنزيه اهلل تعاىل عن ال�رشك والعيوب والنقائ�ص.
احلمــــد هلل :ال�شكر والثناء واملدح هلل.
برهــــــــان :الدليل الوا�ضح.
�ضيـــــــــاء :النور الذي يح�صل فيه نوع حرارة و�إحراق ك�ضياء ال�شم�س.
يغــــــــــدو :يخرج من بيته �أول النهار.
معتقهـــــــا :خم ّل�صها من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
موبقهـــــــا� :أي مهلكها.
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نبذة موجزة عن ال�صحابي اجلليل راوي احلديث ال�رشيف
اال�ســـم :هو احلارث بن عا�صم ،وكنيته �أبو مالك الأ�شعري ،ن�سب ًة �إىل بلدة (�أ�شعر) يف اليمن.
�إ�سـالمه :ق��دم عل��ى املدينة املنورة من اليمن يف �سفين ٍة مع جماع ٍة م��ن قومه ف�أ�سلم و�صحب النبي ﷺ
وروى عنه.
�أعمالــهّ �	:أمره النبي على بع�ض ال�رسايا ،وكان يع ّلم قومه �صفة �صالة النبي ﷺ.
وفاتــــه :تويف يف ال�شام �سنة  18للهجرة يف خالفة عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه.

املعنى الإجمايل للحديث
كان من معجزات النبي ﷺ يف قومه ما �أو ِت َيه من الف�صاحة والبالغة يف كالمه؛ فعلى الرغم من
أمي ًا ال يح�سن القراءة والكتابة � ،إال �أنه �أعجز الف�صحاء ببالغته  ،ومن �أبرز �سمات هذا الإعجاز
كونه � ّ
ويوج ُهها ب�ألفاظ قليلة  ،حتمل
ما ُعرف به من جوامع الكلم ؛ ف�إنه �صلى اهلل عليه و�سلم كان ير�شد �أمته
ِّ
طياته��ا العدي��د من املعاين  ،ومل تكن هذه الألفاظ متك َّلفة �أو �صعبة  ،بل كانت �سهلة مي�سورة على
يف ّ
جميع فئات النا�س .
وها نحن نتناول �أحد جوامع كلمه ﷺ  ،ف�إن هذا احلديث قد ا�شتمل على العديد من التوجيهات
الرائع��ة  ،والعظ��ات ال�سامي��ة  ،تدعوا كل من �آمن باهلل ربا  ،وبالإ�سالم دين��ا � ،أن يتم�سك بها ويعمل
مبقت�ضاها .
 -1الطهور �شطر الإميان :
و�صيته هو الطهور  ،والطهور �رشط ال�صالة  ،ومفتاح
و�أول ما ابتد�أ به النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ّ
م��ن مفاتي��ح �أبواب اجلنان  ،ويق�صد ب��ه الفعل ال�رشعي الذي يزيل اخلب��ث ويرفع احلدث  ،وال
ت�صح ال�صالة �إال به  ،وي�شمل �أي�ضا تطهري الثياب والبدن واملكان .
وق��د اختلف العلم��اء يف معنى قوله ﷺ« :الطهور �شط��ر الإميان» على �أق��وال ،منها � :أن الإميان
يطه��ر الظاهر  ،وهذا يدل على �أن الو�ضوء
احلقيق��ي ي�شمل طهارة الباطن والظاهر  ،والو�ضوء ّ
�شطر الإميان  ،وا�ست�شهدوا باحلديث عن عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه �أن النبي ﷺ قال « :من
تو�ض�أ ف�أح�سن الو�ضوء  ،خرجت خطاياه من ج�سده  ،حتى تخرج من حتت �أظفاره»( ،)1وقالوا �أي�ضا :
 -1رواه م�سلم.
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الطه��ارة ه��ي �شطر ال�صالة ؛ لأن ال�صالة ال ت�صح �إال بطه��ور  ،وم�ستند هذا القول �أن املق�صود
بقوله يف احلديث � ( :شطر الإميان ) هو  :ال�صالة  ،ونظري ذلك قوله تعاىل } :ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ
ﲄﲅ{(� ، )1أي � :صالتك��م  ،ومم��ا قال��وه �أي�ضا � :أن الطهور �شطر الإمي��ان ؛ لأن الطهارة
ُتك ّفر �صغائر الذنوب  ،بينما الإميان يكفر الكبائر  ،ف�صار �شطر الإميان بهذا االعتبار  ،ولعل من
املالحظ �أن هذه الأقوال متقاربة  ،وكلها ت�صب يف ذات املعنى .
هلل تمَ َ أُ
ان ا ِ
َ -2والحْ َْم ُد ِ
ال�س َما ِء َو ْال ْأر�ض.
انَ ،و ُ�س ْب َح َ
ْل المْ ِي َز َ
هلل َوالحْ َْم ُد لهلِ ِ تمَ َْل ِآن َما بَ نْ َ
ي َّ
ن�سبحه ونحمده ،قال ر�سول اهلل ﷺ�« :إن �أحب الكالم �إىل اهلل
� ّإن �أح��ب الكالم �إىل اهلل تع��اىل �أن ّ
�سبحان اهلل وبحمده» ()2؛ فلو كانت �سبحان اهلل واحلمد هلل ج�سم ًا مللأت ما بني ال�سماء والأر�ض
لف�ضلهم��ا ِ
وعظ��م �أجرهما ،قال ﷺ« :كلمتان خفيفت��ان على الل�سان ثقيلتان يف املي��زان حبيبتان �إىل
الرحم��ن� :سبح��ان اهلل وبحم��ده �سبح��ان اهلل العظي��م»( .)3و�سبب حب اهلل تع��اىل لهاتني الكلمتني
اجلليلتني �أنهما ا�شتملتا على �أمرين مهمني:
أ�  -تقدي�س اهلل تعاىل وتنزيهه عن املثيل وال�رشيك وم�شابهة املخلوقني.
ب� -شكره وحمده على نعمه والثناء عليه ،فاحلمد هلل �أو ًال و�آخراً.

ن�شاط ()1

بع�ض ِم ْن
ِن َع��م اهلل تعاىل ال ع ّد لها وال ح�رص؛ �أتعاون مع جمموعتي يف ذكر ٍ
ِن َعم اهلل تعاىل علينا ت�ستلزم �شكره.

ور:
َ -3و َّ
ال�صلاَ ُة نُ ٌ
نور للعبد يف قلبه ،ويف وجهه ،ويف قبرْ ه ،ويف ح�رشه ،ولهذا جتد �أكرث النا�س نوراً
ال�صالة ٌ
«:من حافظ عليها
يف الوجوه �أكرثهم �صال ًة و�أخ�شعهم فيها هلل عز وجل .قال ر�سول اهلل ﷺ َ
نورا وال برهانًا وال
نورا وبرهانًا وجنا ًة َ
يوم القيام ِة ،ومن مل يحافظْ عليها مل ْ
تكن له ً
[يعني ال�صال َة] كانت له ً
� -1سورة البقرة ,الآية.143 :
 -2رواه م�سلم.
 -3متفق عليه.
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()1
وهامان
فرعون
يوم القيام ِة مع
نور للإن�سان يف جميع
َ
َ
َ
وح�شرِ َ َ
جنا ًةُ ،
وقارون و�أُبَ ِّي بنِ خل ٍَف»  .فهي ٌ
�أحواله ،وهذا يقت�ضي �أن يحافظ الإن�سان عليها ،و�أن يحر�ص عليها ،و�أن ُيكرث منها حتى َيكثرُ
نوره وعلمه و�إميانه.
 -4وال�صدقة برهان:
تقرب�� ًا �إىل اهلل عز وجل ،فيب��ذل امل�ؤمن ماله للأهل والفق��راء وامل�صالح
ال�صدق��ة هي ب��ذل املال ُّ
العام��ة؛ كبناء امل�ساجد وامل�ست�شفيات وكفالة الأيتام وم�ساعدة املحتاجني طلب ًا لر�ضى اهلل تعاىل؛
حمبوب �إىل النفو�س ،والنفو�س �شحيح ٌة به ،قال
برهان على �إميان العبد ،وذلك �أن املال
وال�صدقة
ٌ
ٌ
تعاىل وا�صف ًا حال غري امل�ؤمنني:ﵛﲿ ﳀ ﳁ ﳂﵚ( ، )2ف�إذا بذله الإن�سان هلل ف�إنه يبذل ما
يحب ملن هو �أحب �إليه منه! فيكون يف بذل املال هلل عز وجل ٌ
دليل على ِ�ص ْدق الإميان و�صحته،
ولهذا جتد �أكرث النا�س �إميان ًا باهلل عز وجل �أكرثهم �صدقة.

�أفكر

�أرجــ��ع لتف�ســ�ير الآي��ة الكرمي��ة ﵛﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ
ﱗﵚ( ،)3و�أتعرف على �سبب نزولهـا و�أ�ستنتج العرب والفوائــد منها.

 -5وال�صرب �ضياء:
ه��ل ر�أيت ال�شم�س وه��ي ت�ضيء للنا�س دروبهم وطرقهم في�س�يرون على �ضوئها؛ كذلك حال
امل�ؤمن ال�صابر ،ف�صربه ي�ضيء له طريق حياته وير�شده لطريق الفالح و يهديه �إىل احلق ويعينه على
جت��اوز العقبات وحتمل امل�صاعب وال�ضغوط ،ق��ال تعاىل ﵛﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ
ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﵚ(. )4
-1
-2
-3
-4

رواه �أحمد وغريه وح�سنه �أحمد �شاكر وابن باز .
�سورة الفجر ,الآية.20 :
�سورة الإن�ســان الآية.2 :
�سورة �آل عمران ,الآية.200 :
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فال�صرب البد فيه من حرار ٍة وتعب ،لأن فيه م�شق ًة كبرية ،ولهذا كان �أجره بغري ح�ساب ،قال تعاىل:
ﵛﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦﵚ( ، )1وال�صرب جزا�ؤه اجلنة ﵛﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﵚ(. )2
و قد ذكر العلماء �أن ال�صرب ثالثة �أنواع:
�أ  -ال�صرب على الطاعة :فالقيام بالطاعات والأعمال ال�صاحلة يحتاج جماهدة للنف�س؛ كمن ي�صوم
ويتحمل اجلوع والعط�ش ،ويحفظ القر�آن الكرمي ويتعلمه ويقاوم الرغبة يف �إ�ضاعة الوقت
فيما ال ينفع ،ويقوم الليل ويجاهد النوم وال�سهر مثال ،و ّمما يعينه على ذلك �أن يتذكر الأجر
العظيم الذي �أعده اهلل تعاىل ملن يطيعه ويعبده.
ب -ال�صرب عن املعا�صي :فيغالب امل�سلم �شيطانه ونف�سه ومينعها من ترك الفرائ�ض والوقوع يف
اخلط أ� واملحرمات؛ كالنوم عن �صالة الفجر وغ�ش النا�س و�رسقتهم ...وذلك ب�أن يلج�أ
يزينون للإن�سان الوقوع
امل�سلم �إىل اهلل دائما ويكرث من ذكره ويبتعد عن رفقاء ال�سوء الذين ّ
يف املعا�صي واملهالك ،و�أن ي�صاحب ال�صاحلني والأخيار الذين ي�شجعونه على فعل اخلري.

ن�شاط ()2

�أو�ض��ح ملجموعتي خطورة رفقاء ال�سوء و�رضرهم الكبري م�ستد ًال ببع�ض
الن�صو�ص ال�رشعية.

جـ -ال�ص�بر على البالء و م��كاره الدنيا :فقد ُيبتلى العبد ببدنه �أو مبال��ه �أو بولده �أو ب�أهله ،فعليه �أن
ي�ص�بر عل��ى البالء الذي �شاءه اهلل تع��اىل بحكمته ،و�أن يذكر اهلل تع��اىل ويحمده على كل
ح��ال ،ق��ال ﷺ« :ما من ٍ
أجرين يف
عب��د ت�صيبه م�صيبة فيق��ول� :إنا هلل و�إن��ا �إليه راجعون ,الله��م! � ْ

� -1سورة الزمر ,الآية.10 :
� -2سورة الإن�سان ,الآية.12 :
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م�صيبتي و�أَ ْخ ِلف يل خرياًمنها؛ �إال �أجره اهلل يف م�صيبته و� ْأخلَف له خرياً منها»(.)1
و لي ْقت��د امل�سل��م بنبين��ا ﷺ ال��ذي �ص�بر على فق��دان والديه يف �صغره وعل��ى فقد بع�ض
�أوالده و�أزواج��ه و�أقاربه و�أ�صحابه يف حياته ،و�ص�بر �أي�ضا على �أذى امل�رشكني و تكذيبهم
وحماربته��م له ،ف� ْإن َ�ص�َب رَ امل�ؤمن على امل�صائب واحت�سب الأجر عن��د اهلل َ
نال ثناء اهلل عليه
ورحم��ه اهلل تعاىل وب�رشه بالثواب اجلزيل يوم الدين .قال ر�سول اهلل ﷺ« :عجباً لأمر امل�ؤمن
�إن �أمره كله له خري ولي�س ذلك لأحد �إال امل�ؤمن �إن �أ�صابته �رساء �شكر فكان خريا له و�إن �أ�صابته �رضاء
�صرب فكان خريا له»(.)2
 -6والقر�آن حجة لك �أو عليك:
ويخرجهم
ليتلوه على النا�س �أجمعني
َ
القر�آن الكرمي هو كالم اهلل تعاىل� ،أنزله على نبينا حممد ﷺ َ
م��ن الظلم��ات �إىل النور؛ ففي��ه طم�أنينة القل��ب؛ قال تع��اىل:ﵛﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡﵚ(، )3
وق��د حثنا نبينا على تعلم��ه و تعليمه فقال ﷺ« :خريكم من تعلم الق��ر�آن وعلّمه»( .)4وهو ي�شفع
و�صدق
واهتموا بتالوته وحفظه وعملوا به يوم القيامة ،فمن �آمن به
اعتنوا ب��ه
ّ
ّ
لأ�صحاب��ه الذين ْ
نواهيه ّ
وعظمه و احرتمه كان حج ًة و�شفيع ًا له ،قال ﷺ« :اقر�ؤوا
مبا فيه وامتثل �أوامره واجتنب
َ
القر�آن ف�إنه ي�أتي �شفيعا لأ�صحابه يوم القيامة»(.)5

�أتــعــــلّـــم:
آيات كرمي ٌة َو َر َد فيها ٌ
يـجـدر بنا حفظها واملداومة على تالوتها؛
ف�ضل
�سور و� ٌ
ٌ
خا�ص ْ
هناك ٌ
واملعوذات و�آية الكر�سي و�سورة البقرة وخواتيمها و�آل عمران و�سورة الكهف...
كالفاحتة
ّ

-1
-2
-3
-4
-5

رواه م�سلم.
رواه م�سلم.
�سورة الرعد ,الآية.28 :
متفق عليه.
رواه م�سلم.
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ا�س يَ ْغ ُدو ،فَبَا ِئ ٌع نَ ْف َ�س ُه ف َُم ْع ِت ُق َها �أَ ْو ُمو ِب ُق َها:
ُ -7كلُّ النَّ ِ
وي�سع��ون يف دنياهم
�أت� ّأم��ل :يف كل �صب��اح يخ��رج النا�س من بيوته��م لأعماله��م و�أ�شغالهم،
ْ
و�ش�ؤونهم ،قال تعاىل ﵛﲞ ﲟ ﲠﵚ( .)1وقد �أخربنا النبي ﷺ �أن النا�س هنا �صنفني:
ال�صن��ف الأول :امل�سل��م ال�صال��ح؛ فيفتتح يومه بذك��ر اهلل تعاىل و�أدعية اال�ستيق��اظ من النوم ،ثم
يقوم فيتطهر ويتو�ض�أ وي�صلي �صالة الفجر على وقتها ثم يقر�أ �أذكار ال�صباح ،وبذلك يبد�أ يومه
بالتوحيد وبعبادة اهلل عز وجل وبالطهارة وال�صالة التي هي �صلة بني العبد وربه.
ث��م يتجه �إىل اخل�ير والعمل احلالل والك�سب امل��شروع والعلم النافع ،ف�إذا خ��رج من بيته التزم
تعاليم الإ�سالم يف تعامالته و خمالطته للنا�س فال يكذب �أو يغ�ش؛ ويغ�ض ب�رصه وال يتتبع عورات
امل�سلم�ين ،وال يعتدي على � ٍ
أح��د �أو يظلم �أو ي�سب و ي�شتم �أو ي�صي��ح ،..ويحافظ على �صالته
وطاع��ة رب��ه ِ
وذكره طيل��ة يومه ،حتى يعود �إىل بيت��ه وقد �أعتق نف�سه من ع��ذاب اهلل تعاىل وفاز
بر�ضوانه..
ال�صنف الثاين :وهو الذي � ْأوبق نف�سه و�أوقعها يف غ�ضب اهلل تعاىل والعياذ باهلل؛ وهو على عك�س
ال�صنف الأول.

ن�شاط ()3

� ِأ�ص��ف ملجموعت��ي حال ال�صن��ف الثاين ال��ذي �أ�شار �إلي��ه النبي ﷺ يف
احلديث و كيف �أوقع نف�سه يف غ�ضب اهلل تعاىل؟

� -1سورة الليل ,الآية.4 :
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�	-1أحاف��ظ على نظافت��ي و طهارتي الظاه��رة والباطنة ،فال �أب��دو �إال يف �صورة جميلة وال
�أحمل يف قلبي غ ً
ال �أو ح�سداً لأحد.
�	-2أُك�ِثررِ من ذكر اهلل تع��اىل و�أحافظ عل��ى الأذكار ال�رشعية خا�ص��ة �أذكار ال�صباح وامل�ساء
والنوم.
أعود نف�سي على حتمل ال�ضغوط وجتاوز امل�صاعب حمت�سب ًا ف�ضيلة ال�صرب والأجر ِ
والعو�ض
ّ �	-3
من اهلل تعاىل.
�	-4أ�ستثم��ر وقت��ي يف الأعمال ال�صاحلة و املفي��دة التي تقربني �إىل اهلل تع��اىل ،ك�أداء ال�صالة
عل��ى وقتها وم�ساع��دة �أمي يف عمل البيت وحفظ القر�آن الك��رمي و تعلمه وطلب العلم
وم�ساعدة الآخرين.
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
� -1أ�صل بني املعنى يف العمود الأول و ما ينا�سبه يف العمود الثاين:
الدليل الوا�ضح
				
�شـطر
مهلكها
احلمد هلل		
ن�صف ال�شيء
			
برهان
ال�شكر و الثناء واملدح هلل تعاىل
			
موبقها
 -2ذكر العلماء لل�صرب ثالثة �أنواع؛ �أو�ضحها..
 -3ما الدعاء الذي علّمنا النبي ﷺ �أن نقوله عند امل�صيبة ؟
� -4أذكر �آي ًة كرمي ًة حتذرنا من �إ�ضاعة ال�صالة املفرو�ضة.
أعرف بال�صحابي اجلليل راوي احلديث ال�رشيف.
ّ � -5
� -6أقر�أ احلديث ال�رشيف غيباً.
كل مما يلي:
� -7أو�ضح ف�ضل ٍّ
أ�  -الو�ضوء.
ب -ذكر اهلل تعاىل.
جـ -تالوة القر�آن الكرمي.
د  -ال�صدقة

ن�شاط ختامي
نـعـقـد �أن��ا وجمموعتي حلق�� ًة نقا�شي ًة حول �أف�ض��ل و�أجنع و�سائل
وط��رق املحافظ��ة على النظاف��ة والوقاية م��ن الأمرا���ض والأوبئة على
امل�ستويني ال�شخ�صي واملجتمعي ،ثم نخرج بالتو�صيات الالزمة.
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ال
قيد
ع
الإ�
ة

الإميان بالله تعاىل

المية
س

الدر�س
ال�سابع

الإميان بالله تعاىل
الإمي��ان باهلل تعاىل هو الركن الأول من �أركان الإميان ال�ستة ،ويتحقق الإميان ال�صحيح باهلل تعاىل
من خالل ما يلي:
تفرد بخلقه وملكه وتدبريه وت�رصيف �ش�ؤونه ,خلق ًا ورزقاً ،وقدر ًة
�أو ًال :االعتقاد ب�أ ّن لهذا الكون رباً واحداً ّ
إحياء و�إماتة ،ونفع ًا و��ضراً ،ال رب �سواه ،يفعل وحده ما ي�شاء ويحكم ما يريد،
و�إنعام��اً ،و� ً
ُيع��ز من ي�شاء ويذل م��ن ي�شاء ،بيده ملكوت ال�سموات والأر�ض وه��و على كل �شيء قدير،
ٌ
�رشيك يف �أفعاله ،وال
غني عما �سواه ،له الأمر كله وبيده اخلري كله ،لي�س له
وبكل �شيء عليمٌّ ،
عبيد له ،ال يخرجون
غال��ب له على �أمره ،بل اخللق جميع ًا مبن فيهم املالئكة والإن�س واجلن ٌ
ع��ن ملكه وقدرته و�إرادت��ه �سبحانه ،و�أفعاله ال يح�رصها عدد ،وكل تلك اخل�صائ�ص هي حق
له وحده ال �رشيك له ،ال ي�ستحقها �أحد �سواه ،وال يجوز ن�سبتها وال �إثبات �شيء منها لغري اهلل
عز وجل.
قال تعاىل :ﵛﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ
ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ
ﲮ ﲯﵚ(.)1

وقال تعاىل :ﵛﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ
ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﵚ(.)2
وق��ال تع��اىل :ﵛﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ
ﱑ ﱒﵚ(.)3

� -1سورة البقرة ,الآيتان.22-21 :
� -2سورة �آل عمران ,الآية.26 :
� -3سورة هود ,الآية.6 :
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وقال تعاىل :ﵛﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ
ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ
ﲗﵚ(.)1

ن�شاط ()1

ِّــر ُه فيها ِب ِن َع َم اهلل تعاىل علينا ووجوب �شكره
�أكت��ب ر�سال ًة �إىل زميلي �أذك ُ
�سبحانه عليها.

ثانياً:

بتفرد اهلل عز وجل ب�أح�سن الأ�سماء و�أكمل ال�صفات.
االعتقاد ّ
ق��ال �سبحانه وتع��اىل :ﵛ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ
ﱲﵚ( .)2وقـ��ال ﷺ�« :إن هلل ت�سع��ة وت�سع�ين ا�سم��اً م��ن �أح�صاها دخل اجلن��ة ،وهو وتر يحب
الوتر»(.)3
وهذا االعتقاد يقوم على �أ�صلني عظيمني:
الأ�صل الأولّ �	:أن اهلل ل��ه الأ�سم��اء احل�سنى وال�صفات العلى الدالة عل��ى �صفات الكمال وال
�شيء من املخلوقات.
نق�ص فيها بوج ٍه من الوجوه ،فال مياثله وال ي�شاركه فيها ٌ
(احلي) وله �صفة (احلي��اة) التي يجب �أن
مث��ال :ف َِم��ن �أ�سمائه �سبحانه وتع��اىل
ّ
ُتثبت له عز وجل على وجه الكمال الالئق به ،وهذه احلياة حيا ٌة كامل ٌة دائمة،
اجتمعت فيها �أنواع الكماالت من علم وقدر ٍة وغري ذلك ،مل ُتـ�سبق َبع َد ٍم وال
َيـلحقه��ا فناء .ق��ال تعاىل :ﵛﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ
ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ

� -1سورة الأعراف ,الآية.54 :
� -2سورة الأعراف ,الآية.180 :
 -3متفق عليه.
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ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅ ﳆ ﳇ
ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﵚ(.)1

منزه عن �صف��ات النق�ص والعيب مطلقاً ،كالنوم والعجز واجلهل
الأ�صل الثاينّ � :أن اهلل تعاىل ّ
منزه عن مماثل��ة املخلوقني ،فيلزم
والظل��م واللعب وغري ذلك ،كم��ا �أ ّنه تعاىل ّ
نف��ي م��ا نفاه اهلل عن نف�سه ونفاه الر�سول ﷺ عن رب��ه مع اعتقاد � ّأن اهلل تعاىل
ِ
ٌ
ال�سـ َنـة وال ّنوم
ـي عن��ه ،ف�إذا نفينا عن اهلل تع��اىل ِّ
مو�ص��وف بكم��ال �ضد ما ُنـف َ
ال�سنة �إثب��ات كمال القيوميةِ ،
ومن نف��ي النوم �إثبات
مث�لاً؛ في�ستل��زم ِمن نفي ِ ِّ
كم��ال احلياة ل��ه �سبحانه ،و�إذا َنـ َف ْـيـنا عن اهلل تعاىل اجله��ل والعجز �أي�ضاً ،ف� ّإن
نف��ي اجلهل ي�ستلزم كمال العلم ،ونفي العجز ي�ستلزم كمال القوة ومتام القدرة
هلل تع��اىل ...وهكذا ُك ّ
�ضد
نف��ي عن اهلل عز وجل فهو يت�ضمن �إثبات كمال ّ
ـل ٍ
املنفي ،فهو الكامل �سبحانه وما �سواه ناق�ص .قال تعاىل :ﵛﱁ ﱂ ﱃﱄ
ّ
ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ
ﱕﱖﵚ( .)2وق��ال تع��اىل :ﵛ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ

ﳢ ﳣ ﳤ ﳥﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪﵚ(. )3

ن�شاط ()2
�أبـيـّن بع�ض معاين �أ�سماء اهلل عز وجل و�صفاته.

� -1سورة البقرة ,الآية.255 :
� -2سورة ال�شورى ,الآية.11 :
� -3سورة مرمي ,الآية.64 :
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ثالثاً:

املتفرد با�ستحقاق العبادات كلها الظاهرة والباطنة وحده ال �رشيك
االعتق��اد ب�أن اهلل تعاىل هو الإله احلق ّ
ل��ه ،ومن �أمثلة العبادات الباطنة :الت��وكل والرجاء واخل�شية واملحبة ،..وم��ن �أمثلة العبادات
الظاهرة :الدعاء وال�صالة وال�صدقة والـ ّنحر واحلج وغري ذلك من العبادات والقربات.
قال تعاىل :ﵛﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ
ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﵚ(.)1
وقال تع��اىل :ﵛﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ
ﲻ ﲼ ﵚ(.)2
ويف ال�صحيح�ين �أن النبي ﷺ قال ملعاذ ب��ن جبل ر�ضي اهلل عنه�« :أتدري ما حق اهلل على العباد
وم��ا ح��ق العباد على اهلل؟ قل��ت :اهلل ور�سوله �أعلم ! قال :حق اهلل على العب��اد �أن يعبدوه وال ي�رشكوا به
�شيئاً ،وحق العباد على اهلل � اّأل يُ َـعـذِّب َم ْـن ال ي�رشك به �شيئاً»(.)3

ن�شاط () 3

�أتع��اون مع جمموعتي يف و�ضع قائم ٍة ببع���ض الأمور التي تنايف توحيد اهلل
تعاىل والإميان به �سبحانه كي �أجتنبها.

� -1سورة النحل ,الآية.36 :
� -2سورة البينة ,الآية.5 :
 -3متفق عليه.
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
-1
-2
-3

-4
-5

يتحقق الإميان باهلل تعاىل بثالثة �أمور؛ �أو�ضحها.
مهمني؛ ما هما ؟
يقوم توحيد الأ�سماء وال�صفات على �أ�صلني ّ
ال �رشعياً على ما يلي:
�أذكر دلي ً
منزه عن �صفات النق�ص.
�أ  -اهلل تعاىل
ٌ
مت�صف ب�صفات الكمال ٌ
ب -اهلل تعاىل وحده املعبود بحقٍ ال �إله غريه.
جـ  -اهلل تعاىل رب العاملني.
�أرجع �إىل �سورة الفاحتة يف امل�صحف ال�رشيف و�أ�ستخرج منها �صور توحيد اهلل تعاىل والإميان به جل
جالله.
�أع ّدد بع�ض �صور ال�رشك باهلل تعاىل.

ن�شاط ختامي

� ِأع ّـد مقال ًة �أدبي ًة يف تعظيم اهلل عز وجل ووجوب طاعته وعبادته �سبحانه
وحده ال �رشيك له.
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الو�ضوء ()1

فقه
ال

الدر�س
الثامن

تعريفه
والو�ضوء (بالفتح):
والو�ضوء (بال�ضم) :الفعلَ ،
الو�ضـــوء لغــة  :من الو�ضاءة ،وهي النظافة والن�ضارةُ ،
ما�ؤه.
ويف اال�صطالح :ا�ستعم��ال املاء على �أع�ضا ٍء خم�صو�صة (الوجه واليدي��ن والر�أ�س والرجلني) ُيـرفع به ما
مينع ال�صالة ونحوها.

دليل م�رشوعية الو�ضوء
وقد ّ
دل على م�رشوعيته الكتاب وال�سنة.
ف� ّأما الكتاب ،فقوله �سبحانه :ﵛﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ
ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒﵚ(.)1
و� ّأما ال�سنة ،فقد وردت �أحاديث كثرية تدل على م�رشوعيته ,منها:
 -1ع��ن �أب��ي هري��رة ر�ضي اهلل عنه قال :ق��ال ر�سول اهلل ﷺ« :ال تقب��ل �صالة �أحدك��م �إذا �أحدث حتى
يتو�ض�أ»(.)2
 -2وع��ن ابن عمر ر�ضي اهلل عنه قال� :إين �سمعت ر�سول اهلل ﷺ يقول« :ال يقبل اهلل �صالة بغري طهور،
وال �صدقة من غلول»(.)3
أمرت بالو�ضوء �إذا قمت �إىل ال�صالة»(.)4
 -3وعن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل ﷺ�« :إمنا � ُ
 -4وع��ن �أبي �سعيد ر�ضي اهلل عنه �أن النبي ﷺ قال« :مفتاح ال�ص�لاة الطهور ،وحترميها التكبري ،وحتليلها
الت�سليم»(.)5
-1
-2
-3
-4
-5

�سورة املائدة ,الآية.6 :
رواه البخاري وم�سلم.
رواه م�سلم.
رواه الرتمذي و �أبو داود و الن�سائي و�صححه �أحمد �شاكر والألباين.
وح�سناه و�صححه النووي.
رواه الرتمذي و�أبو داود
ّ
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من ف�ضائل الو�ضوء
-1

-2

-3

-4

�أنه ن�صف الإميان:
كم��ا يف حدي��ث �أب��ي مالك الأ�شعري ر�ض��ي اهلل عنه قال :ق��ال :ر�س��ول اهلل ﷺ« :الطهور �شطر
الإميان»(.)1
�أنه يك ِّفر الذنوب:
فعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل ﷺ قال�« :إذا تو�ض�أ العبد امل�سلم� -أو امل�ؤمن -فغ�سل وجهه
خرج من وجهه كل خطيئة نظر �إليها مع قطر املاء� -أو مع �آخر قطر املاء  ،-ف�إذا غ�سل يديه خرجت من يديه كل
خطيئ��ة كان��ت بط�شتها يداه مع املاء� -أو مع �آخر قطر املاء -ف�إذا غ�سل رجليه خرجت كل خطيئة م�شتها رجاله
مع املاء� -أو مع �آخر قطر املاء -حتى يخرج نقيًا من الذنوب»(.)2
وع��ن عثمان ر�ضي اهلل عن��ه �أن النبي ﷺ قال« :من تو�ض�أ هكذا غفر له ما تق َّدم من ذنبه ،وكانت �صالته
وم�شيه �إىل امل�سجد نافلة»(.)3
�أنه يرفع درجات العبد:
فع��ن �أب��ي هري��رة ر�ضي اهلل عن��ه �أن النبي ﷺ ق��ال�« :أال �أدلكم على ما ميح��و اهلل به اخلطاي��ا ويرفع به
الدرج��ات؟ قال��وا :بلى يا ر�س��ول اهلل! قال� :إ�سباغ الو�ض��وء على املكاره ،وكرثة اخلط��ا �إىل امل�ساجد ،وانتظار
ال�صالة بعد ال�صالة ،فذلكم الرباط ،فذلكم الرباط ،فذلكم الرباط»(.)4
�أنه �سبيلٌ �إىل اجلنة:
فعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن النبي ﷺ قال لبالل« :يا بالل ،ح ّدثني ب�أرجى عمل عملته يف الإ�سالم،
ف���إين �سمع��ت ّ
يدي يف اجلنة .قال :ما عملت عم ًال �أرجى عندي من �أين مل �أتطهر طهوراً يف �ساعة
دف نعليك بني ّ
من ليل �أو نهار �إال �صليت بذلك الطهور ما ُكتب يل �أن �أ�صلي»(.)5
وع��ن عقبة ب��ن عامر قال� :سمعت ر�سول اهلل ﷺ يقول« :من تو�ض�أ ف�أح�سن الو�ضوء ثم �صلى ركعتني،
يُق ِبلُ عليهما بقلبه ووجهه ،وجبت له اجلنة»(.)6

 -1رواه م�سلم.
 -2رواه م�سلم.
 -3رواه م�سلم.

 -4رواه م�سلم.
 -5رواه البخاري وم�سلم.
 -6رواه م�سلم.
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� -5أنه عالم ٌة متيِّز هذه الأمة عند ورود احلو�ض:
فعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن النبي ﷺ �أتى املقربة فقال« :ال�سالم عليكم دار قوم م�ؤمنني و�إنا – �إن
�ش��اء اهلل -بكم عن قريب الحقون ،ود ّدت لو �أنّا ق��د ر�أينا �إخواننا» .قالواَ � :أول�سنا �إخوانك يا ر�سول اهلل؟
ق��ال�« :أنت��م �أ�صحابي ،و�إخواننا الذين مل ي�أتوا بعد» فقالوا :كيف تع��رف من مل ي�أت من �أمتك يا ر�سول
��م �أال يعرف خيله؟» قالوا :بلى يا
ري ٍ
خيل ُد ْه ٍم بُ ْه ٍ
حمجل ٌة بني َظ ْه ْ
اهلل؟ ق��ال�« :أر�أي��ت لو �أ ّن رج ًال ل��ه خي ٌل غ ٌُّر َّ
حمجلني من الو�ضوء ،و�أنا ف ََـر ُط ُهم عل��ى احلو�ض� ،أال لـيُـذا َد َّن ٌ
رجال عن
ر�س��ول اهلل ،قال« :ف�إنه��م ي�أتون غ ًُّرا َّ
ـلـم فيقال� :إنهم قد ب َّدلوا بعدك ،ف�أقول�ُ :سحقًا ُ�سحقًا»(.)1
حو�ضي كما يُذاد البعري ال�ضال �أناديهم �أال َه ّ
وال ُغ ّرة :اللمعة البي�ضاء تكون يف جبهة الفر�س ،واملراد هنا :النور الكائن يف وجوه �أمة حممد ﷺ،
أي�ضا :الن��ور الكائن يف
والتحجي��ل:
ٌ
بيا���ض يكون يف ثالث قوائ��م من قوائم الفر���س ،واملراد به � ً
�أطراف املتو�ضئني من �أمة حممد ﷺ.
نور للعبد يوم القيامة:
� -6أنه ٌ
فع��ن �أبي هريرة ر�ض��ي اهلل عنه قال� :سمعت خليل��ي ﷺ يقول« :تبلغ ا ِحللية م��ن امل�ؤمنني حيث يبلغ
الو�ضوء»(ِ .)2
واحللية هي :النور يوم القيامة.
� -7أنه َحـ ٌّل لعقدة ال�شيطان:
فع��ن �أبي هري��رة �أن ر�سول اهلل ﷺ قال« :يعق��د ال�شيطان على قافية ر�أ�س �أحدك��م �إذا هو نام ثالث عقد
ي�رضب كل عقدة :عليك ليل طويل فارقد ،ف�إن ا�ستيقظ فذكر اهلل انحل َّْت عقدة ،و�إن تو�ض�أ انحلَّت عقدة ،و�إن
�صلّى انحلت عقدة ،ف�أ�صبح ن�شي ًطا طيّب النف�س ،و�إال �أ�صبح خبيث النف�س ك�سالن»(.)3

 -1رواه م�سلم.
 -2رواه م�سلم.
 -3رواه البخاري وم�سلم.
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ن�شاط
�أق��ر�أ احلدي��ث ال�رشيف الت��ايل و�أ�ستنت��ج ما ير�ش��د �إلي��ه و�أعر�ضه على
جمموعتي:
ال�صالة،
خري �أعمالكم َّ
ق��ال ﷺ« :ا�ستقيموا ولن تحُ ُ�صوا ،واعلم��وا �أ َّن َ
ؤمن»(.)1
وال يحافظ على الو�ضوء � اَّإل م� ٌ

�رشوط �صحة الو�ضوء
 -1الإ�سالم.
 -2العقل.
 -3النية :وهي عزم القلب على فعل العبادة تقربا �إىل اهلل تعاىل ،وحملها القلب
والدهان واملناكري والكرميات
�	-4إزال��ة ما يمَ نع و�صول املاء �إىل �أع�ضاء الو�ضوء؛ كال�شم��ع والعجني ّ
املتجمدة ونحوها..
ّ
�	-5أن يكون الو�ضوء مباء َطهور.

�صفة الو�ضوء الكامل (�إجماالً)
عن حمران موىل عثمان �أنه ر�أى عثمان بن عفان دعا ب�إناء ف�أفرع على كفيه ثالث مرار،
فغ�سلهما ،ثم �أدخل ميينه يف الإناء ،فم�ضم�ض وا�ستن�شق ثم غ�سل وجهه ثالثاً ،ويديه �إىل املرفقني
ثالث مرار ،ثم م�سح بر�أ�سه ،ثم غ�سل رجليه ثالث مرار �إىل الكعبني ثم قال :قال ر�سول اهلل ﷺ:
«من تو�ض�أ نحو و�ضوئي هذا ،ثم �صلى ركعتني ال يح ِّدث فيهما نف�سهُ ،غفر له ما تقدم من ذنبه»(.)2

 -1رواه ابن ماجه و�أحمد وابن حبان و�صححه الألباين.
 -2رواه البخاري وم�سلم.
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ومن هذا احلديث ميكن �أن نلخ�ص �صفة الو�ضوء فيما ي�أتي:
�	-1أن ينوي الو�ضوء لرفع احلدث.
�	-2أن يغ�سل كفيه ثالث مرات.
�	-3أن ي�أخذ املاء بيمينه فيجعله يف فمه فيتم�ضم�ض ثالث مرات.
 -4ثم ي�أخذ املاء بيمينه فيجعله يف �أنفه في�ستن�شق وي�ستنرث ب�شماله ،يفعل هذا ثالث مرات.
 -5يغ�سل وجهه كله ثالث مرات مع تخليل حليته.
 -6يغ�سل يديه – اليمنى ثم الي�رسى – �إىل ما فوق املرفقني ،مع تخليل �أ�صابع اليدين ثالث مرات.
 -7مي�سح ر�أ�سه كله ُمدبراً ومقب ً
ال مر ًة واحدة.
 -8مي�سح �أذنيه ظاهرهما وباطنهما مر ًة واحدة.
 -9يغ�سل قدميه مع الكعبني – اليمنى ثم الي�رسى – مع تخليل �أ�صابع القدمني ثالث مرات.
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
-1

-2
-3
-4
-5

أعرف ما يلي:
� ّ
�أ  -الو�ضوء:
ب -ال ُغ ّرة:
جـ  -التحجيل:
د  -النية:
ما دليل م�رشوعية الو�ضوء من الكتاب وال�سنة ؟
�أع ّدد �رشوط �صحة الو�ضوء.
ما املق�صود بــ� :إزالة ما مينع من و�صول املاء �إىل �أع�ضاء الو�ضوء ؟
ن�صو�ص �رشعية يف ف�ضل الو�ضوء.
�أذكر ثالثة
ٍ

ن�شاط ختامي

ٍ
حديث �رشيف يبينّ ف�ضل
ُي�ستح��ب النوم على طهارة� ،أبحث عن
النوم على و�ضوء و�أقر�أه على زمالئي.
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�أحكام اال�ستعاذة والب�سملة

ويد
ا لتج
وة و
التال

الدر�س
التا�سع

�أوالً :اال�ستعاذة
تعريفها
لغةً :هي االلتجاء واالعت�صام والتح�صن.
وا�صطالح ًاٌ :
لفظ يح�صل به االلتجاء �إىل اهلل تعاىل والتح�صن به من ال�شيطان الرجيم.

دليل م�رشوعيتها
قوله تعاىل :ﵛﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﵚ()1

ُحـكـمـها
ذه��ب اجلمهور �إىل ا�ستحباب اال�ستعاذة من ال�شيطان الرجيم عند تالوة القر�آن الكرمي ،وذهب
بع�ض �أهل العلم �إىل وجوبها.

�صيـغـتـها
ال�صيغة املختارة جلميع القراء هي�« :أعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم» ،وهناك �صيغ �أخرى يجوز
الإتي��ان بها مثل�( :أعوذ باهلل من ال�شيطان)�( ,أع��وذ باهلل ال�سميع العليم من ال�شيطان الرجيم)( ,اللهم
�إين �أعوذ بك من ال�شيطان الرجيم)�( ,أعوذ باهلل العظيم من ال�شيطان الرجيم) وغريها.
قال الإمام ال�شاطبي رحمه اهلل تعاىل:
ان باهلل ُم َ�س َّج َ
ال
َا�س َت ِع ْذ
ال�ش ْي َط ِ
ارا ِم َن َّ
�إ َذا َما �أَ َر ْد َت َّ
ْــر�أ ف ْ
ِج َه ً
ــــر َتق َ
الد ْه َ
ِل َر ِّب َ
ـــت مجُ َ َّهــ َ
ال
َع َلى َما �أَتَى فيِ ال َّن ْح ِل ُي�سرْ ًا و�إِنْ ت َِز ْد
ــــك َت ْن ِزي ًها َف َل ْ�س َ
� -1سورة النحل ,الآية.98 :
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�أحوالها
لال�ستعاذة عند البدء بالقراءة حالتان� :إما اجلهر بها �أو الإ�رسار.
احلالة الأوىل (اجلهر) ،وي�ستحب عند بدء القراءة يف مو�ضعني:
�	-1إذا كان القارئ يقر أ� جهراً وكان هناك من ي�ستمع لقراءته.
�	-2إذا كان القارئ يف جماع ٍة يقر�ؤون القر�آن وكان هو املبتدئ بالقراءة.
احلالة الثانية (الإ�رسار) ،وي�ستحب يف �أربعة موا�ضع:
�	-1إذا كان القارئ يقر أ� �رساً.
�	-2إذا كان يقر أ� جهراً ولي�س هناك من ي�ستمع لقراءته.
�	-3إذا كان يقر�أ يف ال�صالة� ،سواء كان �إمام ًا �أو م�أموم ًا �أو منفرداً.
�	-4إذا كان يقر أ� يف جماع ٍة ولي�س هو املبتدئ بالقراءة.

ثانياً :الب�سملة
تعريفها
َ
حوقـل
م�صدر م�أخو ٌذ من َب ْ�س َم َل؛ �أي قال« :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم» ،وذلك كقولنا:
الب�سملة
ٌ
َ
حمدل �إذا قال :احلمد هلل وهكذا.
�أي �إذا قال :ال حول وال قوة �إال باهلل ,وقولنا:
ومعناها� :أبد�أ بعملي متربك ًا با�سم اهلل تعاىل الرحمن الرحيم.

دليل م�رشوعيتها
الر ْح َم ِن
هلل ﷺ «كان �إذا قر�أَ يُق ّط ُع قراءتَ ُه �آي ًة �آيةً؛ ب ِْ�س ِم ا ِ
ما روته �أم �سلمة ر�ضي اهلل عنها �أن ر�سول ا ِ
هلل َ
الد ِين»(.)1
الر ِح ِيم ،ا َحل ْم ُد ِ
الر ِح ِيمَ ،ما ِل ِك يَ ْو ِم ِ
هلل َر ِّب ال َعالمَ ِ َ
الر ْح َم ِن َ
نيَ ،
َ
ولقول النبي ﷺ« :كل �أم ٍر ذي بال ال يـُـبـد�أ فيه بب�سم اهلل الرحمن الرحيم فهو �أبرت �أو �أقطع»(. )2

 -1رواه �أبو داود والدارقطني وقال� :إ�سناده �صحيح ورواته ثقات ،و�صححه �أحمد �شاكر والألباين.
 -2رواه ابن حبان وغريه و�صححه النووي وح�سنه ابن باز وابن عثيمني ،وقال الألباين �ضعيف جدا – رحم اهلل اجلميع –.
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ُحكمها
بع�ض �آي ٍة من �سورة «النمل» يف قوله تعاىل :ﵛﲘ ﲙ ﲚ
ال خالف بني العلماء يف �أن الب�سملة ُ
ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﵚ( )1وال خالف بينهم على وجوب �إثباتها كتابة يف �أول كل �سورة من �سـور

ً
ٍ
ُ َ
الق��ر�آن الكرمي عدا �سورة براءة «التوب��ة»؛ ودليلهم على ذلك �أن القر�آن الكرمي قد ُجمع يف عهد �أبي
بكر ر�ضي اهلل عنه وكانت الب�سملة فيه ،ثم ُن�سخت امل�صاحف يف عهد �سيدنا عثمان وك ُتبت الب�سملة
أحد من ال�صحابة كتابتها يف امل�صحف ال�رشيف.
يف �أول الفاحتة و�أول كل �سور ٍة �إال التوبة ومل ُينكر � ٌ
القراء �إىل وجوب الإتي��ان بالب�سملة يف �أول كل �سور ٍة من ُ�س َـور القر�آن الكرمي
وذه��ب جمهور ّ
خمري ب�ين الإتيان بالب�سملة
ع��دا �س��ورة «التوبة»� ،أما �إذا بد�أ الق��ارئ القراءة من منت�صف ال�سورة فهو ٌ
وعدمه؛ ويف ذلك يقول الإمام ال�شاطبي رحمه اهلل:
ـــن تَــــــال
ور ًة ِ�س َو َاها
خـيــــر َم ْ
و َال ُب َّد ِم ْن َها فيِ ا ْب ِت َدا ِئ َك ُ�س َ
َويف الأَ ْجــــ َزا ِء ّ
وقوله (�سواها)� :أي �سوى �سورة براءة ،وقوله (ويف الأجزاء)� :أي يف �أجزاء ال�سورة.

ثالثاً� :أحكام اال�ستعاذة والب�سملة
 -1يف �أول � ّأي �سور ٍة من �سور القر�آن الكرمي عدا �سورة التوبة:
�إذا ابت��د�أ الق��ارئ بقراءة �أول �آي ٍة من �أي �سور ٍة  -ماعدا �س��ورة التوبة – فله اجلمع بني اال�ستعاذة
والب�سملة و�أول ال�سورة ب�إحدى الأوجه التالية:
أ�  -قطع اجلميع :مبعنى � ّأن القارئ يف�صل بني اال�ستعاذة والب�سملة و�أول �آي ٍة من ال�سورة بالوقف
ال�ش ْي َط ِ
الر ِحيم/
عل��ى كل واحد ٍة منها؛ مثال� :أعوذ باهلل ِم َن َّ
الر ْح َم ِن َّ
الر ِجيمِ /ب ْ�س ِم اهلل َّ
��ان َّ
ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ.

� -1سورة النمل ,الآية.30 :
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ب -قط��ع الأول وو�ص��ل الثاين بالثال��ث :مبعنى �أن القارئ يقف على اال�ستع��اذة ثم ي�صل الب�سملة
ال�ش ْي َط ِ
يم ﱰ ﱱ
ب���أول ال�سورة؛ مثال� :أَ ُع��و ُذ باهلل ِم َن َّ
الر ِح ِ
الرجيمِ /ب ْ�س ِ
الر ْح َم ِن َّ
��م اهلل َّ
ان َّ
ﱲ ﱳ.
جـ -و�ص��ل الأول بالث��اين وقطع الثالث :مبعن��ى �أن القارئ ي�صل اال�ستع��اذة بالب�سملة ويقف على
ال�ش ْي َط ِ
الر ْح َم ِن
��ن َّ
الر ِ
الب�سمل��ة ثم يبتدئ ب�أول ال�سورة؛ مثال� :أَ ُعو ُذ باهلل ِم َ
جيم ِب ْ�س ِم اهلل َّ
ان َّ
الر ِحيم /ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ.
َّ
د  -و�ص��ل اجلمي��ع :مبعنى �أن القارئ ي�صل بني اال�ستعاذة والب�سمل��ة و�أول ال�سورة؛ مثال� :أَ ُعو ُذ
ال�ش ْي َط ِ
الر ِح ِيم ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ.
باهلل ِم َن َّ
الر ِ
الر ْح َم ِن َّ
جيم ِب ْ�س ِم اهلل َّ
ان َّ
 -2يف �أول �سورة التوبة ( براءة ):
القراء على عدم الإتيان بالب�سملة يف �أول �سورة التوبة؛ قال الإمام ال�شاطبي رحمه اهلل:
� َ
أجم َع ّ
ِال�س ْي ِف َل ْ�س َت ُم َب ْ�س ِم َ
ال
َو َم ْه َما ت َِ�ص ْل َها �أَ ْو َب َد�أْ َت َب َر َاء ًة
ِل َت ْن ِزي ِل َها ب َّ

�أفكّ ر
القراء من قراءة الب�سملة يف �أول �سورة التوبة ؟
ملاذا منع ّ
�أما اال�ستعاذة هنا فلها وجهان جائزان:
ال�ش ْي َط ِ
ان
أ�  -ف�صل اال�ستعاذة بالوقف ثم البدء ب�أول �سورة التوبة بال ب�سملة؛ مثال� :أَ ُعو ُذ باهلل ِم َن َّ
الرجيم /ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ َ
ﱉ.
َّ
ال�ش ْي َط ِ
جيم ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
ب -و�صل اال�ستعاذة ب�سورة التوبة؛ مثال� :أَ ُعو ُذ باهلل ِم َن َّ
الر ِ
ان َّ
ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ.
 - 3يف البدء بالقراءة �أثناء ال�سور:
القراء على جواز الإتيان بالب�سملة يف ابتداء القراءة من و�سط ال�سورة ولكن اختلفوا حول
اتف��ق ّ
الإتي��ان بالب�سمل��ة �إذا ابتد�أ القارئ قراءته �أثن��اء �سورة التوبة؛ فمنهم من ق��ال �إن �سورة التوبة ال
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ب�سمل��ة لأولها فال ب�سمل��ة يف �أثنائها ،ومنهم من قال � ّإن الب�سملة ال جت��وز يف �أولها فقط ولكن
جتوز يف و�سطها.
والقارئ خميرّ ٌ هنا بني قراءة الب�سملة وعدم قراءتها وذلك على النحو التايل:
ٍ
حينئذ الأوجه االختيارية التالية:
أتي بالب�سملة يف �أوا�سط ال�سور فله
�أ �	-إذا �أراد �أن ي� َ
ال�ش ْي ِ
الر ِحيم /ﲓ ﲔ
 .1قطع اجلميع؛ مثال� :أَ ُعو ُذ ِباهلل ِم َن َّ
الر ْح َم ِن َّ
الر ِجيمِ /ب ْ�س ِم اهلل َّ
طان َّ
ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ.
ال�ش ْي ِ
الر ِجي��مِ /ب ْ�س ِم اهلل
��ن َّ
 .2قط��ع الأول وو�ص��ل الثاين بالثال��ث؛ مثال� :أَ ُعو ُذ باهلل ِم َ
طان َّ
حيم ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ.
الر ِ
الر ْح َم ِن َّ
َّ
ال�ش ْي ِ
الر ْح َم ِن
 .3و�صل الأول بالثاين وقطع الثالث؛ مثال� :أَ ُعو ُذ باهلل ِم َن َّ
الر ِج ِيم ِب ْ�س ِم اهلل َّ
طان َّ
الرحيم /ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ.
َّ
 .4و�ص��ل اجلميع؛ مثال� :أعو ُذ با ِ
ِ
الرحيم ﲓ ﲔ
الرحمن
ب�س ِم اهلل
ال�شيطان
هلل م��ن
ِ
ِ
ِ
الرجيم ْ
ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ.
ٍ
حينئذ وجهان هما:
ب�	-أما �إذا ترك الب�سملة فله
 .1قط��ع اجلميع :فيق��ف على اال�ستعاذة ثم يف�صلها عن �أول الآي��ة التي يريد �أن يبد�أ بها؛
ال�ش ْي َط ِ
الر ِجيم /ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ.
مثال� :أَ ُعو ُذ باهلل ِم َن َّ
ان َّ
 .2و�ص��ل اجلمي��ع :ف ََـي ِ�صل اال�ستعاذة بالآية الت��ي يريد �أن يبد أ� بها؛ مث��ال� :أَ ُعو ُذ باهلل ِم َن
ال�ش ْي ِ
الر ِج ِيم ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ.
َّ
طان َّ

ن�شاط ()1

�أفتت��ح القراءة من ق��ول اهلل تع��اىل :ﵛﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ
ﲎﲏﵚ( )1مع الإتيان بالأوجه ال�سابقة.

� -1سورة البقرة ,الآية.285 :
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تنبيه :وهذه الأوجه كلها جائز ٌة �إال يف حالتني:
احلال��ة الأوىل� :إذا كان��ت الآية تبد�أ بلفظ اجلاللة �أو �ضم ٍري يع��ود على اهلل تعاىل �أو ا�سم من �أ�سمائه
احل�سن��ى� ،أو تبد�أ با�س��م الر�سول ﷺ �أو �ضم ٍري يعود �إليه؛ فهنا ال يجوز و�ص��ل اال�ستعاذة ب�أول الآية؛
وذلك ملا يرتتب عليه من �سوء الأدب مبجاورة ا�سم ال�شيطان الرجيم للفظ اجلاللة �أو ا�سم النبي ﷺ.
�أمثلة للتو�ضيح:
	�أع��وذ باهلل م��ن ال�شيطان الرجي��م ﵛﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﵚ( ،)1ﵛﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿﵚ(.)2
	�أعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم ﵛﱂ ﱃ ﱄ ﱅﵚ( ،)3ﵛﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﵚ( ،)4ﵛﳕﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞﳟ ﳠ ﳡ ﳢﵚ(.)5
	�أعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم ﵛﱹ ﱺ ﱻ ﱼﵚ(.)6	�أع��وذ باهلل من ال�شيطان الرجيم ﵛﱁ ﱂ ﱃﱄﵚ( ،)7ﵛﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭﲮﲯﵚ(.)8
فف��ي هذه احلالة ال يجوز و�صل اال�ستعاذة ب�أول الآية ملا فيها من الب�شاعة و �إيهام رجوع ال�ضمري
على ال�شيطان الرجيم ،والالزم هنا الوقف على اال�ستعاذة ثم البدء ب�أول الآية ،كما وي�ستحب يف هذه
احلالة �أي�ض ًا الإتيان بالب�سملة.
احلالة الثانية� :إذا كانت الآية تبد أ� با�سم ال�شيطان �أو �ضم ٍري يعود عليه فال يجوز و�صل الب�سملة بها
حتى ال تقرتن �صفة الرحيم بال�شيطان.
�أمثلة للتو�ضيح:
حي��م ﵛﲣ ﲤ ﲥ ﲦ
ال�ش ْي ِ
��ن َّ
 �أَ ُع��و ُذ ب��اهلل ِم َالر ِ
الر ِجي��م /ب ِْ�س ِ
الر ْح َم ِن َّ
��م اهلل َّ
طان َّ
ﲧﲨﵚ(.)9
حي��م ﵛﲣ ﲤ ﲥ ﲦ
ال�ش ْي ِ
��ن َّ
الر ْح َم ِ
	�أَ ُع��و ُذ ب��اهلل ِم َالر ِ
الر ِج ِيم ب ِْ�س ِ
��ن َّ
��م اهلل َّ
ط��ان َّ
ﲧﲨﵚ.
1
2
3
4
5

 �سورة البقرة ,الآية.255 : �سورة ال�شورى ,الآية.19 : �سورة البقرة ,الآية.116 : �سورة ف�صلت ,الآية.47 :� -سورة الأحزاب ,الآية.43 :

6
7
8
9

 �سورة طه ,الآية.5 : �سورة الفتح ,الآية.29 : �سورة الأحزاب ,الآية.6 :�-سورة البقرة ,الآية.268 :
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الر ِج ِيم
ال�ش ْي ِ
وال ب�أ���س بع��دم الإتيان بالب�سملة هنا؛ وذلك على النحو التايل� :أَ ُع��و ُذ باهلل ِم َن َّ
طان َّ
ﵛﲣ ﲤ ﵚ.
 -4يف الو�صل بني �سورتني:
�إذا و�صل القارئ �آخر �سور ٍة ب�أول �سور ٍة �أخرى – با�ستثناء �سورة التوبة  -ف�إنه ي�أتي بالب�سملة بال
ٍ
ٍ
وحينئذ ف� ّإن للقارئ ثالثة �أوج ٍه اختيارية:
خالف عند اجلمهور؛
()1
الر ِحيم /ﵛﱰ ﱱ ﱲ
الر ْح َم ِن َّ
أ�  -قطع اجلميع :مثال :ﵛﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﵚ ِ /ب ْ�س ِم اهلل َّ
ﱳﵚ(.)2
ب -قط��ع الأول وو�صل الثاين بالثالث؛ وذلك ب�أن يقف على �آخر ال�سورة الأوىل ثم يبد أ� بالب�سملة
الر ِح ِيم
الر ْح َم ِن َّ
مع و�صلها ب�أول ال�سورة الثانية :مثال :ﵛﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﵚِ /ب ْ�س ِم اهلل َّ
ﵛﱰ ﱱ ﱲ ﱳﵚ.
جـ  -و�صل اجلميع؛ مبعنى � ّأن القارئ ي�صل �آخر ال�سورة الأوىل بالب�سملة ب�أول ال�سورة التالية:
الر ِح ِيم ﵛﱰ ﱱ ﱲ ﱳﵚ.
الر ْح َم ِن َّ
مثال :ﵛﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﵚ ِب ْ�س ِم اهلل َّ
مالحظة

هذه الوج��وه جائز ٌة �سواء �أكانت ال�سورتان مرتبتني يف الت�لاوة ك�آخر �آل عمران مع �أول
الن�ساء� ،أو كانتا غري مرتبتني ك�آخر الفاحتة مع �أول املائدة� ،أما و�صل �آخر ال�سورة الأوىل بالب�سملة
إجماعا؛ وذلك لأنّ الب�سملة مل
ممنوع عن��د القراء �
ث��م الوقف واالبتداء ب�أول ال�سورة الثانية فهو
ٌ
ً
تجُ عل لأواخر ال�سور بل ُجعلت لأوائلها.
الر ِحيم /ﵛﱰ ﱱ ﱲ ﱳﵚ.
الر ْح َم ِن َّ
مثال :ﵛﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﵚ ِب ْ�س ِم اهلل َّ

� - 1سورة الفلق ,الآية.5 :
� -2سورة النا�س ,الآية.1 :

68

ن�شاط ()2

�أ�ص��ل بني �سورت��ي ( الإخال�ص والفل��ق ) مع الإتيان بالأوج��ه ال�سابقة,
و�أبني ملجموعتي الأوجه اجلائزة من غري اجلائزة.

 - 5يف الو�صل بني �سورتي (الأنفال والتوبة):
يجوز للقارئ يف هذه احلالة ثالثة �أوج ٍه اختياري ٍة من دون الإتيان باال�ستعاذة والب�سملة:
أ�  -الوق��ف  -وهو املختار  :-ويكون بقط��ع ال�صوت على �آخر �سورة الأنفال زم ًنا ي�سرياً يتنف�س
ث��م ي�ست�أنف القراءة ب�أول �سورة التوبة .مثال :ﵛﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕﵚ( ,)1تـنـفـ�س ,ﵛﱁ
ﱂ ﱃ ﱄﵚ(.)2
تنف�س عند نهاية �سورة
ب -ال�سك��ت� :أي قط��ع ال�صوت ملد ٍة ي�سري ٍة – مبقدار حركت�ين – بدون ٍ
الأنفال ثم البدء ب�أول �سورة التوبة .مثال:ﵛﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕﵚ ,بدون تنف�س ،ﵛﱁ ﱂ
ﱃ ﱄ ﵚ.
جـ  -الو�ص��ل� :أي �أن ي�ص��ل القارئ �آخ��ر �سورة الأنفال ب���أول �سورة التوبة م��ع الإتيان بحكم
ميم��ا عند التقائها
الإق�لاب .مث��ال :ﵛﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕﵚ -قلب ن��ون التنوين ال�ساكنة ً
بالباء  -ﵛﱁ ﱂ ﱃ ﱄﵚ.
مالحظة

الأوج��ه الثالث��ة ال�سابقة جائز ٌة �سواء �أكانت بني �سورتي الأنف��ال والتوبة �أو بني �أي �سور ٍة
�أخ��رى و�أول �س��ورة التوبة ب��شرط �أن يكون �آخر هذه ال�سورة قبل �أول �س��ورة التوبة يف ترتيب
امل�صح��ف ال�رشيف� ،أما �إذا كانت هذه ال�سورة بعد �سورة التوبة يف ترتيب امل�صحف الكرمي فال
كرر القارئ �سورة
يجوز
ٍ
حينئ��ذ �إال القطع بدون الب�سملة ويمُ نع الو�صل وال�سكت ،وكذلك �إذا َّ
حينئذ �إال القطع بدون الب�سملة ويمُ نع الو�صل وال�سكت.
التوبة فال يجوز
ٍ
� - 1سورة الأنفال ,الآية.75 :
� -2سورة التوبة ,الآية.1 :
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

� -1أقارن بني اال�ستعاذة والب�سملة كما هو مو�ضح يف اجلدول التايل:
وجه املقارنة

تعريفها

اال�ستعاذة

دليل
م�رشوعيتها

ُحكمها

احلاالت التي ال ي�سوغ الإتيان
بها عند افتتاح القراءة يف �أوا�سط
ال�سور.

الب�سملة

أفرق يف املعنى والأداء بني الوقف وال�سكت.
ّ � -2
أو�ضح �أوجه الو�صل بني ال�سورتني ،مع بيان ما يجوز وما ال يجوز منها.
ّ � -3
 -4ما هي �أحكام الإتيان باال�ستعاذة والب�سملة يف �أول �سورة التوبة ؟

ن�شاط ختامي
عملي با�ستخدام احلا�سوب لأحد علماء التالوة الأج ّالء
�أ�ستمع �إىل تطبيقٍ
ٍّ
يبينّ فيه �أحكام اال�ستعاذة والب�سملة؛ ثم �أذكر ما ا�ستفدته منه ملجموعتي.
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ال
ة ال
�سري

الهجرة �إىل احلب�شة

وية
نب

الدر�س
العا�رش

ا�شت��د الأذى والتعذي��ب ب�أ�صحاب النبي ﷺ دون �أن يقدر على الدفاع عنهم ،وقد كان هو يف
طالب يدفع عن��ه الأذىّ ،
ٍ
فـفـكـر ﷺ يف
عم ُه �أبو
منع�� ٍة من �أهل��ه �إىل ٍ ّ
حد ما؛ فقد كان يقف بجانب��ه ّ
خمرج لأ�صحابه ممِ ّا يالقونه من التعذيب فقال لهم( :لو خرجتم �إىل �أر�ض احلب�شة ف�إ ّن بها َم ِلكاً ال يُظلم عنده
ٍ
�أحد ،حتى يجعل اهلل لكم فرجاً ممّا �أنتم فيه ) ،فخرج بع�ض امل�سلمني �إىل احلب�شة خمافة الفتنة وفراراً بدينهم،
وكان��ت هجرتهم ه��ذه �أول هجرة يف الإ�سالم ،وق��د بلغ عددهم ع�رشة رجال و�أرب��ع ن�سوة؛ منهم
عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت ر�سول اهلل ﷺ.
ث��م خرجت جمموع ٌة �أخرى من امل�سلمني �إىل احلب�شة وكان عددها �أكرب من الأوىل �إذ بلغوا نحواً
من ثمانني رج ً
ال وامر�أةً ،وظلوا مد ًة طويل ًة يف احلب�شة يعبدون اهلل تعاىل بعد � ْأن وجدوا الأمن واحلماية
��ن َم ِل ِكه��ا (ال ّنجا�شي) ،وقد عادت �آخر جمموع ٍة من هناك مع جعفر بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه �إىل
ِم ْ
املنورة يف �أول ال�سنة ال�سابعة من الهجرة.
املدينة ّ

�أفكر
النجا�شي امل�سلمني املهاجرين �إىل احلب�شة ؟
كيف ا�ستقبل
ُّ

�إ�سالم حمزة بن عبد املطلب ع ّم النبي ﷺ
عم النبي ﷺ واعتنق الإ�سالم،
ويف ال�سنة ال�ساد�سة من بعثة النبي ﷺ �أ�سلم حمزة ( �أبو عمارة ) ّ
جهل َم ّـر يوم ًا بر�سول اهلل ﷺ وهو عند ال�صفا فنال منه و�آذاه ،ثم ان�رصف
�أما �سبب �إ�سالمه فهو � ّأن �أبا ٍ
قليل �أقبل حمزة من ال�صيد متو�شح ًا قو�سه،
جهل �إىل نادي ٍ
قري�ش عند الكعبة وجل�س معهم ،وبعد ٍ
�أبو ٍ
ف�سم��ع مب��ا ح�صل البن �أخيه ﷺ ،فخرج حمزة م�رسع ًا حتى قام على �أب��ي جهل فقال له� :أت�شتم ابن
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حي �أبي جهل
�أخ��ي و�أنا على دينه ،ثم �رضبه بالقو�س ّ
ف�شج ر�أ�سه �شج ًة كبرية ،فثار ّ
احليـان :بنو خمزوم ّ
حي حمزة ،فق��ال �أبو جهل لبني خمزومَ :د ُعـ��وا �أبا عمارة ف�إنـّي َ�س َـب ْـبـ��ت ابن �أخيه �سب ًا
وبن��و ها�شم ّ
قبيحاً.
ثم �رشح اهلل
فـ ًة وحـمـيـّ�� ًة البن �أخيه ﷺّ ،
وكان �إ�س�لام حم��زة ر�ضي اهلل عنه يف بداية الأمر � َأنـ َ
أقـواهـم �شكيمة ،حتى ُ�س ّمي �أ�سد
أعـز فتى يف قري�ش ،و� ُ
�ص��دره للإ�سالم ،وكان حمزة ر�ضي اهلل عنه � ّ
اهلل و�أ�سد ر�سوله.

�إ�سالم عمر بن اخلطاب
أي��ام من �إ�سالم حمزة بن عب��د املطلب �أ�سلم عمر بن اخلط��اب ر�ضي اهلل عنه ،وكان
بع��د ثالثة � ٍ
املكرمة ون�رصاً عظيم ًا للإ�سالم؛ فقد كان من ال�شخ�صيات القوية يف مكة
�إ�سالم��ه حدث ًا كبرياً يف مكة ّ
ب��ل كان من �أ�شد �أعداء امل�سلمني؛ حيث �أنه �أ�سلم يف الوقت الذي عزم فيه على الذهاب لقتل الر�سول
أحب
ﷺ ف�أراد اهلل به اخلري فا�ستجاب اهلل لدعوة النبي ﷺ الذي كان دائم ًا ير ّدد« :اللهم �أع ّز الإ�سالم ب� َّ
الرجلني �إليك عمر بن اخلطاب �أو عمرو بن ه�شام (�أبي جهل)» (.)1
هذين َّ

ن�شاط
�أروي ب�أ�سلوبي ق�صة �إ�سالم عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه على زمالئي.

وب�إ�س�لام عمر قوي موقف امل�سلمني كما قوي من ُ
عم النبي
قب��ل ب�إ�سالم حمزة بن عبد املطلب ّ
قري�ش
ﷺ ،وا�ستط��اع امل�سلمون بعد ذلك �أن ُي َ�ص ّلوا عند الكعب��ة ويجهروا بالقر�آن الكرميَ ،فـ ُغـلبت
ٌ
على �أمرها ملعرفتها بقوة عمر وحمزة ر�ضي اهلل عنهما وم�ضاء عزميتهما ،فلم تتعر�ض للم�سلمني ب�سو ٍء
وبد�أت تلج�أ �إىل �أ�ساليب �أخرى يف مواجهة الدعوة الإ�سالمية.
 -1رواه �أحمد والرتمذي والطرباين و�صححه �أحمد �شاكر والألباين.
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�أ�سلوب الرتغيب وامل�ساومة
ا�ستعمل��ت قري�ش مع النب��ي ﷺ و�أ�صحابه �أ�ساليب العنف والتعذيب واال�ضطهاد فلم تنجح يف
ر ّده��م عن دينهم ،فلج�أت �إىل �أ�سلوب الرتغيب وامل�ساومة؛ فعر�ضت على النبي ﷺ املُلك والزعامة
طالب ُم ٍ
لك �أو ج��اه ،بل كان ر�سو ًال جاء من اهلل بر�سال ٍة �سماوي ٍة
يكن
َ
وامل��ال فرف�ض عر�ضهم لأنـّه ْمل ْ
حتمل اخلري والعدل وال بد من تبليغها.
ٍ
الكـف عن ت�سفي��ه �آلهتهم فك ّلمه
طالب �أن يطل��ب من ابن �أخيه
فطل��ب زعم��اء قري�ش من �أبي
ّ
علي وعلى نف�سك) ف�أجابه النبي ﷺ
قائ�لاً�( :إن القوم يطلبون منك �أن ّ
تكف عن �سب �آلهتهم ،ف�أبق ّ
بكلمات قليلة لكنها قاطعة وحا�سمة« :واهلل يا عـ َ ّـم ،لو و�ضعوا ال�شم�س يف مييني والقمر يف ي�ساري على �أن
�أت��رك ه��ذا الأمر ما تركته حتى يُظهره اهلل �أو �أهلك دونه» �سمع �أب��و طالب هذا الرد احلا�سم ،و�أدرك �إ�رصار
ال�صعاب وامل�شاق ،فقال له يف رق ٍة بالغة« :يا
النب��ي ﷺ عل��ى ال�سري يف طريق تبليغ الدعوة مهما تكن ّ
ابن �أخي ام�ض فيما �أنت فيه فو اهلل لن �أُ ْ�سلمك ل�شيء تكرهه �أبدا».

املقاطعة العامة
قري�ش يف ثني النبي ﷺ ع��ن تبليغ دعوته ور ّد �أ�صحابه عن دينه��م اجلديد فلج�أت �إىل
ف�شل��ت
ٌ
ها�شم وبني عبد املطلب جميع ًا ّممن يقفون مع النبي ﷺ
�أ�سلوب املقاطعة ،ففر�ضت ح�صاراً على بني
ٍ
تزوجهم
وقررت
ٌ
قري�ش �أال تبيع لهم �أو ت�شرتي منهم و�أال ّ
ويذودون عنه من �أ�سلم منهم ومن مل ي�سلمّ ،
�أو تت��زوج منهم و�أال تتزاور معه��م عقاب ًا لهم على م�ساندتهم للنب��ي ﷺ ،وكتبوا بنود املقاطعة على
احرتام والتزام.
�صحيف ٍة علقوها داخل الكعبة ليكون لها
ٌ
ٍ
�سنوات عانى منه املحا�صرَ ون �أ�شد املعاناة وهم �صابرون
ا�ستمر هذا احل�صار القا�سي نحو ثالث
ّ
أحد منهم عن النبي ﷺ ،حتى حتركت النخوة وال�شهامة يف نفو�س بع�ض رجاالت
�صامدون مل
يتخل � ٌ
قري���ش؛ كزهري بن �أبي �أمي��ة املخزومي واملطعم بن عدي و�أبي البخرتي ب��ن ه�شام ،وذلك ملّا ر�أوا ما
ف�سعوا يف نق�ضها و�إنهائها و�أق�سموا على متزيق
يعانيه بنو ها�شم وبنو املطلب من هذه املقاطعة الظاملة،
ْ
ال�صحيفة وكان لهم ما �أرادوا ،فخرج النبي و�أ�صحابه من ِ�شعبهم لي�ست�أنف ر�سول اهلل ﷺ دعوته �إىل
دين اهلل تعاىل.
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عام احلزن
ٍ
ا�ست�أن��ف النبي ﷺ دعوته بعد انتهاء املقاطعة وا�ستب�رش امل�سلمون خرياً ٍ
جديد ميار�سون فيه
بعهد
عام واحد
حياته��م الطبيعي��ة ويعبدون ربهم الواحد الأحد ،لكن وقع للنب��ي ﷺ َح َدثان جليالن يف ٍ
ٍ
طالب الذي كفله ورعاه يف �صغره ودافع عنه وحماه
عمه �أبو
وهو العام العا�رش من البعثة؛ فقد مات ّ
يف كربه ،فكان ِنعم العون له يف تبليغ ر�سالته.
وتوفيت يف هذا العام �أي�ض ًا زوجته احلنون خديجة ر�ضي اهلل عنها و�أر�ضاها ،وقد حزن ر�سول
اهلل عليه��ا حزن ًا �شديداً ,وكان يف�ضلها على �سائ��ر ن�سائه ويقول� « :آمنت بي �إذ كفر بي النا�س ,و�صدقتني
ورزقت منها الولد» ( ،)1و كان ﷺ يذكرها بخ ٍري دائم ًا
�إذ كذبني النا�س ,ووا�ستني مبالها �إذ حرمني النا�سُ ,
ويثني عليها بعد موتها ويرتحم عليها ،وقد نزل عليه جربيل يوم ًا و�أمره �أن يب�شرّ خديجة ببيت يف اجلنة
من َق َ�ص ْب  -ل�ؤل�ؤ جموف  -ال َ�ص َخ ْب فيه وال َن َ�ص ْب (.)2
فرحم اهلل ال�سيدة الطاهرة املطهرة خديجة �أم امل�ؤمنني ,ور�ضي عنها و�أر�ضاها� .آمني
الرغ��م من ذلك ف�إن النبي ﷺ مل َي ْ�ض ُعف ومل َتهِ ن له عزمية؛ بل م�ضى واثق ًا بن�رص اهلل يب ّلغ
وعل��ى ّ
ر�سالة اهلل للعاملني.

رحلة النبي ﷺ �إىل الطائف
يدع��و للإ�سالم خارج مكة لعله يجد ن�صرياً �أو ُمعين ًا بعد امل�ضايقات ال�شديدة
�أراد النب��ي ﷺ �أن
َ
فقرر الذه��اب �إىل مدينة الطائ��ف َلع ْر�ض دعوته على �أهلها رج��اء �إميانهم به
الت��ي لقيه��ا من قري�شّ ،
وبر�سالت��ه ،لكن �أهل الطائ��ف رف�ضوا الدخول يف الإ�س�لام ،ومل يكتفوا بذلك ب��ل َ�سـبـّوه و�أهـانوه
و�سـ ّلـطوا عليه �سفاءهم و�صبيانهم لريموه باحلجارة حتى �سال الدم من قدميه ال�رشيفتني ،فـتـ�أثر بذلك
يت�رضع �إلي��ه ويدعوه وي�ستغفره ويطلب منه الع��ون والتوفيق ،فجاءه
ر�س��ول اهلل ﷺ و�أقب��ل على ربه ّ
جربيل عليه ال�سالم ومعه َم ُ
ـلـك اجلبال ي�ست�أذنه �أن ُي ْطبق على قري�ش الأخ�شبني – جبلني كبريين حول
الرحمة ﷺ قائالً«:ال ،بل �أرجو �أن
مك��ة املكرمة  -عقاب ًا لها على �إيذائها وتكذيبها له ،ف��ر ّد عليه نبي ّ
يُخرج اهلل من �أ�صالبهم من يعبد اهلل ال ي�رشك به �شيئا»( )3ودعا لهم قائالً«:اللهم اهد قومي ف�إنهم ال يعلمون» (.)4
 -1رواه ال�شوكاين والهيثمي وابن كثري وح�سنوا �إ�سناده.
 -2متفق عليه.

74

 -3متفق عليه.
 -4رواه البيهقي وح�سنه الألباين.

معجزة الإ�رساء واملعراج
ٍ
طالب وخديج��ة بنت خويلد وما لقيه النبي
يف ه��ذا اجل��و الذي بدا قامت ًا وحزين ًا بعد موت �أبي
ويريه قدرته
ﷺ م��ن �أهل الطائف والقبائل من َع َن ٍت و�إي��ذاء؛ �أراد اهلل تعاىل �أن ُي�سرَ ِّ َي عنه ﷺ ويثبته َ
وعظمته �سبحانه ،ف�أ�رسى به �إىل امل�سجد الأق�صى املبارك يف فل�سطني املحتلة ثم عرج به �إىل ال�سماء.
وموج��ز ه��ذه احلادث��ة كما ترويها كتب احلدي��ث وال�سريةّ � :أن النب��ي ﷺ كان يف بيت �أم هانئ بنت
�أب��ي طال��ب فجاءه جربي��ل ومعه الرباق – وهو داب��ة �أ�صغر من البغل و�أكرب من احلم��ار – و�أخذه �إىل
بي��ت املقد�س ،حيث وجد يف ا�ستقباله جمع ًا من الأنبياء فيهم �إبراهيم ومو�سى وعي�سى عليهم ال�سالم
�أجمع�ين ،ف�صل��ى بهم �إمام ًا ركعتني ،ث��م ُعرج به �إىل ال�سماوات العلى حيث التق��ى ٍ
بعدد من الأنبياء
ٌ
ر�سول وال َم ٌ
لك
نبي وال
ّ
وحتدث �إليهم ّ
وحي ْـوه ،ثم ارتقى ملناجاة ربه �سبحانه ،وتلك مكان ٌة مل يبلغها ٌ
من املالئكة املقربني ،ويف هذا اللقاء فُر�ضت ال�صلوات اخلم�س ،وقد �أراه اهلل من �آياته الكربى؛ فر�أى
ٍ
عذاب للظاملني ،ثم عاد �إىل مكة
اجلنة وما �أعده اهلل من نعيم للمتقني ور�أى النار وما �أعده اهلل فيها من
مزوداً بهذه الطاقة الروحية الهائلة.
يف الليلة نف�سها ّ
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�أعلّل ملا يلي:
�أ  -كان �إ�سالم عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ن�رصاً عظيم ًا للإ�سالم.
ب -جل�أت قري�ش لأ�سلوب الرتغيب وامل�ساومة مع النبي ﷺ.
جـ -ن�صح النبي ﷺ �أ�صحابه بالهجرة �إىل احلب�شة
ماذا طلب �أبو طالب من ابن �أخيه ﷺ ؟
ما �سبب �إ�سالم حمزة ر�ضي اهلل عنه ؟
�أملأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة:
�أ  -عر�ضت قري�ش على النبي ﷺ .............و ..............و...............
لكنه رف�ض.
عم،لوو�ضعواال�شم�س.................و...................
ب -قالﷺ(:واهلليا ّ
على �أن �أترك هذا الأمر ما تركته).
جـ -كان ع��دد امل�سلم�ين يف الهج��رة الأوىل �إىل احلب�ش��ة ..................رج ً
�لا
وامر�أة ،ويف الهجرة الثانية بلغ عددهم ......................رج ً
ال وامر�أة.
د  -كان ...................لقب ًا مللك احلب�شة.
هـ ُ -ل ّقب حمزة ر�ضي اهلل عنه بــ........................
و �	-أ�سلم حمزة ر�ضي اهلل عنه يف ال�سنة ....................من البعثة.
أ�رسي بالنبي ﷺ لي ً
ال من امل�سجد� .............إىل امل�سجد.................
ز َ �	-
ح  -فُر�ضت ال�صلوات اخلم�س يف حادثة....................

ن�شاط ختامي
يو�ضح منزل��ة امل�سجد الأق�صى املبارك يف الإ�سالم
�أ�شاه��د فيلم ًا وثائقي ًا ّ
ٍ
انتهاكات على ي��د ال�صهاينة املحتل�ين ،ثم �أ�ستنتج
وم��ا يتعر�ض له م��ن
واجبنا نحوه ودورنا يف ن�رصته والدفاع عنه و�أعر�ضه على جمموعتي.
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ا

�إكرام امل�سلمني و ق�ضاء حوائجهم

رشيف
ث ال�
حلدي

الدر�س
احلادي ع�رش

�أحفظ احلديث ال�رشيف التايل:
عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل ﷺ:
«من ن َّف�س عن م�ؤمن ك ُْـربة من كرب الدنيا ،ن ّف�س اهلل عنه كربة من كرب
يوم القيامة ،ومن ي�سرّ على ُم ْع�سرِ  ،ي�سرّ اهلل عليه يف الدنيا والآخرة ،ومن �سرت م�ؤمناً
�سرته اهلل يف الدنيا والآخرة ،واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون �أخيه ،ومن �سلك
طريقا يلتم�س فيه علماً� ،سهل اهلل له به طريقاً �إىل اجلنة».

رواه م�سلم

املفردات والرتاكيب
فـرج.
نفَّـ�س :خ ّفف �أو ّ
ُك ْـربـة :ال�شدة العظيمة.
�سـهل.
يـ�ســرّ :
ّ
ُم ْع�سرِ  :هو من كرثت ديونه و �أثقلته.
َ�س رَت :تغا�ضى.
عــون :م�ساعدة.
ْ

نبذة موجزة عن ال�صحابي اجلليل راوي احلديث ال�رشيف
ف�سماه
ا�سمه وكنيته :ه��و عبد الرحمن بن �صخر الدو�سي اليماين ،كان ا�سم��ه يف اجلاهلية عبد �شم�س ّ
النبي ﷺ عبد الرحمنُ ،
لهر ٍة كان يحملها ويالعبها.
وكـ ّنـي ب�أبي هريرة ّ
قدم �إىل املدينة مهاجراً يف ال�سن��ة ال�ساد�سة للهجرة،
�إ�ســـــالمــــه :ه��و �أول من �أ�سلم من قبيلة دو���سِ ،
فوجد النبي ﷺ يف خيرب فالتحق به هنالك.
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النبي ﷺ وواظب على �سم��اع القر�آن الكرمي واحلديث رغب ًة يف العلم را�ضي ًا ب�شبع
�أعـــمـالــــــه :ل��زم َّ
بطن��ه ،فكانت يده مع يد ر�سول اهلل ﷺ ،وكان ي��دور معه حيث دار ،وكان من �أحفظ
�أ�صحاب ر�سول اهلل ﷺ ،وكان يح�رض ما ال يح�رضه �سائر املهاجرين والأن�صار ال�شتغال
املهاجري��ن بالتجارة والأن�صار بحوائجهم وزراعته��م ،وقد �شهد له ر�سول اهلل ﷺ ب�أنه
حري�ص على العلم واحلديث ،وكان �أكرث ال�صحابة رواي ًة للحديث عن ر�سول اهلل ﷺ.
وفـــــاتـــــــه :تويف يف �سنة  ٥٧للهجرة.

املعنى الإجمايل للحديث:
�أت�أم��ل :امل�سلمون �إخوة ،قال تع��اىل :ﵛﲫ ﲬ ﲭﵚ()1
ّ
ع�ضو
ـم
ل
�
أ
تـ
إذا
�
واحد؛
ج�سد
وهم
ٌ
ّ
ٌ
توجعت له بقية الأع�ضاء ،ويف هذا احلديث يو�صينا النب��ي ﷺ بو�صايا كرمي ٍة من �ش�أنها �أن ت�صل
من��ه ّ
امل�سل��م ب�أخيه امل�سلم ،وتربط��ه به برباط العقيدة والأخوة الإ�سالمية في�ص�ير امل�سلم عون ًا ور ْدءاً لأخيه
امل�سل��م ،يف��رح لفرحه و يحزن حلزنه ،ويحر�ص على نفعه وعون��ه؛ قال ر�سول اهلل ﷺ« :من ا�ستطاع
منكم �أن ينفع �أخاه فلينفعه»(.)2

ن�شاط ()1

حت��ث امل�سلم على
�أ�ستخ��رج من جزء عم بع���ض الن�صو�ص القر�آنية التي ّ
م�ساعدة �أخيه والإح�سان �إىل الآخرين و�أعر�ضها على جمموعتي.

الو�صية الأوىل :التخفيف على امل�سلمني وال�شعور معهم.
لقد ح ّثنا النبي �صلى اهلل عليه و�س ّلم يف � ّأول و�صي ٍة على تنفي�س ُ
الك َرب عن امل�ؤمنني ،و�أن يبذل
ّ
امل�سل��م َّ
كل م��ا يف و�سعه لإزالة ما يعانيه �أخوه امل�سلم م��ن �ضيقٍ
عظيم
و�شدة ،وال ريب � ّأن هذا العمل
ّ
ٌ

� -1سورة احلجرات ,الآية.10 :
 -2رواه م�سلم.

79

عظيم يف نفو�س النا�س� ،إذ احلياة مليئ ٌة بامل�شقات وال�صعوبات ،مطبوع ٌة على التعب والكدر،
عند اهلل
ٌ
وق��د ت�ستحكم كربها عل��ى امل�ؤمن حتى يحار قلبه وفك��ره عن �إيجاد املخرج؛ وحينه��ا ما �أعظم �أن
ومد يد العون له وال�سعي لإزالة هذه الكربة �أو تخفيفها ،وكم
ي�سارع امل�سلم يف بذل امل�ساعدة لأخيه ّ
يفرج عنه كرب ًة
له��ذه املوا�ساة من �أثرٍ يف قلب املك��روب ،ومن هنا نا�سب �أن يكون جزا�ؤه من اهلل �أن ّ
ه��ي �أعظم من ذلك و�أ�شد� :إنها كرب��ة الوقوف واحل�ساب وال�س�ؤال يوم القيامة ،فما �أعظمه من �أجر،
وما �أجزله من ثواب.

ن�شاط ()2

ٍ
ُـر ِب يوم القيامة التي �سيخففها اهلل تعاىل
�أ�ستمع
لو�ص��ف موجـ ٍز لبع�ض ك َ
ـ���س كرب ًة لأخي��ه يف الدنيا ،ثم �أعبرّ ع��ن م�شاعري جتاه ذلك
برحمت��ه ّ
عمن نَـ ّف َ
لزمالئي.

الو�صية الثانية :التي�سري والت�سهيل على من �أثـقـله الـ ّديْـن.
فق��د حث النبي ﷺ �أ�صحاب احلقوق على �إمهال املع�رسين حلنيِ تتي�سرّ �أحوالهم ،يقول اهلل عز
وج��ل :ﵛﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﵚ( ،)1و�أف�ض��ل من ذل��ك �أن ُي�سقط �صاحب احلق �شيئا
ُ
وفاعل ذلك
نوع من ت�ضامن املجتم��ع وترابطه،
ديـن��ه �أو ُك ِّلـه ،وذلك ٌ
م��ن حق��ه ويتجاوز عن بع�ض ْ
جمزي بت�سهيل اهلل له �أموره وتي�سري اهلل تعاىل له جميع �ش�ؤونه يف الدنيا والآخرة ،قال ر�سول اهلل ﷺ:
ٌّ
فتجاو َز
«كان رجلٌ يداين النا�س ،فكان يقول لفتاه� :إذا �أتيت مع�رساً فتجاوز عنه لعلّ اهلل �أن يتجاوز عنا ،فلقي اهلل
َ
عنه»(.)2

� -1سورة البقرة ,الآية.280 :
 -2متفق عليه
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الو�صية الثالثة :ال�سرت و التغا�ضي عن زالت امل�سلم.
يحثـن��ا نبينا ﷺ على �سرت عيوب امل�سلمني وعدم تتبع �أخطائهم وزالتهم ،فاملع�صوم من ع�صمه
مت�صو ٌر منه �أحياناً ،فقد ي�صيب �شيئ ًا من الذنوب
الزلل
اهلل ،وامل�سل��م مهما بل��غ من التقى والإميان ف� ّإن ّ
ّ
فين��دم ويتوب ويكره �أن ُيعرف ذلك منه �أو يطل��ع النا�س على ز َّلـته وتق�صريه ،لذلك جازى اهلل تعاىل
من �سرت عورة �أخيه ب�أن يتغا�ضى عنه و ي�سرته يف الدنيا والآخرة ،ف�إذا ر�أى امل�سلم من �أخيه هفو ًة فعليه
�أن ي�سرته و�أن ال يف�ضحه ،دون � ٍ
إهمال لواجب ال ّن�صح والتذكري.
وتـعـيـيـرهم وتـتبع عوراتهم ،فامل�سلم ال يفرح بزلة
و قد نهانا النبي ﷺ عن التج�س�س على النا�س ْ
�أخي��ه و�أخطائه وال يجعل منها حديث ًا يتلذذ به يف املجال���س و�أمام النا�س فيف�ضح �أخاه بذلك ويخالف
�أم��ر ربه ور�سوله ،عن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما قال� :صع��د ر�سول اهلل ﷺ املنرب فنادى ب�صوت رفيع
ـفـ�ض الإمي��ان �إىل قلبه ،ال ت�ؤذوا امل�سلم�ين وال تـعـيّـروهم ،وال تـتّـبعوا
فق��ال« :يا مع�رش من ق��د �أ�سلم بل�سانه ومل يُ ِ
يف�ضحه ولو يف جوف بيته»(.)1
عورته ،ومن تـتـبّع اهلل عورتَه
ْ
عوراتهم ،ف�إنه من تـتـبّع عورة �أخيه امل�سلم تــتّـبع اهلل َ

�أفكر
م��ا املوقف ال�صحيح الذي �أفعل��ه �إذا ر�أيت �صديق��ي يت�رصف ت�رصفاً غري
�سليم؟
الو�صية الرابعة :م�ساعدة امل�سلمني و معاونتهم.
يرغّ بنا النبي ﷺ بالتعاون على اخلري ،وهذا التعاون يعطي املجتمع قو ًة ومتا�سك ًا و�صالبة ،يعي�ش
في��ه النا�س �آمن�ين مطمئنني ،لذلك �أمرنا اهلل تع��اىل بالتعاون على اخلري و نهانا ع��ن التعاون على ال�رش
والإثم فقال :ﵛﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆﵚ(. )2
ويف قوله ﷺ« :واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون �أخيه»� ,إ�شارة �إىل �أن اهلل تعاىل يعني الإن�سان
كم ًا وكيف ًا وزمناً! فمادام يف عون �أخيه كان اهلل يف عونه ,قال ﷺ« :من كان
على َق ْدرِ معونته لأخيه ّ
يف حاجة �أخيه كان اهلل يف حاجته» (.)3
 -1رواه الرتمذي وابن حبان و�صححه الألباين.
� -2سورة املائدة ,الآية.2 :
 -3متفق عليه.
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متعددة؛ كبذل املعروف لهم وخدمتهم
و �أوجه التعاون على البرِ ّ والتقوى بني امل�سلمني كثري ٌة ّ
وال�سهر على راحتهم وق�ضاء حوائجهم و�إغاثة ملهوفهم وم�ساعدة املر�ضى وامل�سنني واملحتاجني
وكفالة الأرامل والأيتام ..كما � ّأن م�ساعدة الأم والأهل يف �أعمال البيت �أي�ض ًا من التعاون على
الرب والتقوى ،فقد كان النبي ﷺ خري النا�س لأهله وكان يكون يف خدمتهم دائماً.
ـحلب للحي �أغنامهم؛ فلما ا�س ُتخلف قالت جارية منهم:
 كان �أبو بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه َي ْالآن ال َيـ ْحلبها  ،فقال �أبو بكر  :بل و�إين لأرجو �أن ال يغيرّ ين ما دخلت فيه عن �شي ٍء كنت �أفعله .
ال�س ِ
ِ
عمر امر�أ ٌة �شاب ٌة
عمر بنِ
اخلطاب ر�ضي اهلل عنه �إىل ُّ
وق  ،فل َِح َق ْت َ
«خر ْج ُت مع َ
 وعن �أ�سلم موىل عمر قال َ :غارا  ،واهلل ما يَ ْن ِ�ضجون كُرا ًعا – كناية عن �ضعفهم
أمري امل�ؤمنني َ ،
هلك زوجي وتركَ ِ�ص ْبيَ ًة ِ�ص ً
 ،فقالت  :يا � َ
بنت َخ ِ
فاف بنِ
زرع وال �ضرَ ْ ٌع َ ،
يت �أن ت�أكلَهم َ
ال�ض ْب ُع – �أي املجاعة –  ،و�أنا ُ
وخ ِ�ش ُ
ونحولهم  ، -وال لهم ٌ
عمر ومل يمَ ْ ِ�ض  ،ثم قال  :مرحبًا بنَ َ�س ٍب
� َ
النبي ﷺَ ،
فوق ََف معها ُ
إمياء ال ِغفار ِِّي  ،وقد َ�ش ِه َد �أبي احلديبية مع ِّ
ٍ
فح َملَ عليه َغرارتَ نْ ِ
–�سلّتني – ملأَهما
قريب .ثم ان�رصَ َف �إىل بَ ِع ٍري َظ ِه ٍري – قوي  -كان مربوطًا يف الدا ِر َ ،
ي َ
وح َمل بينهما نَ َف َق ًة وثيابًا  ،ثم ناولَها ِ
بخطَ ا ِمه  ،ثم قال  :اقْتَا ِديه ،فلن يَ ْفنَ َى حتى ي�أتيَكم اهلل بخريٍ ،فقال
طعاما َ ،
ً
عمر  :ثَكل َْتك � ُّأمك! وا ِ
هلل �إين لأرى �أبا هذه و�أخاها قد حا�رصَا ِح ْ�صنًا
رجلٌ  :يا � َ
أمري امل�ؤمنني � ،أك ْرث َت لها ؟ قال ُ
يء ُ�س ْه َمانَهما فيه – �أي �أخذنا الفيء و َغ ِن ْمناه بجهادهما –»(.)1
زمانًا فافتَتَ َحاه  ،ثم �أ�صبحنا نَ ْ�ستَ ِف ُ
 وعن �أن�س قال « :كنا مع النبي ﷺ يف �سفرِ ،فمنا ال�صائم و ِمنا املفطر ،قال  :فنزلنا منز ًال يف يو ٍم حار،ال �صاحب ِ
ال�ص ّوام وقام املفطرون ف�رضبوا الأبنية
ف�أك ُرثنا ِظ ً
الك�ساء ،ومنا من يتقي ال�شم�س بيده ،قال  :ف�سقط ُ
الركاب ،فقال ر�سول اهلل ﷺ :ذهب ِ
املفطرون اليوم بالأجر كله»(.)2
و�سقوا ِّ
قوما من �أ�صحابه يف ق�ضاء حاج ٍة لرجل وقال لهم ُ :م ُّروا بثابت البناين
 وبعث احل�سن الب�رصي ًأتوا ثابت ًا فقال لهم � :أنا معتكف ،فرجعوا �إىل احل�سن ف�أخربوه فقال  :قولوا له يا
فخذوه معكم ،ف� ْ
خري لك من حجة ٍ بعد حجة ؟ فرجعوا �إىل
�أعم�ش! �أما تعلم � ّأن م�شيك يف حاجة �أخيك امل�سلم ٌ
ٍ
ثابت فرتك اعتكافه وذهب معهم .

 -1رواه البخاري.
 -2متفق عليه .
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ن�شاط ()3

ٍ
من�صب رفيع؛ فم��ا هي الأعمال
�أتـخـيّـ��ل نف�سي �صاح��ب �سلط�� ٍة �أو ذا
وامل�شاريع التي �س�أقوم بها مل�ساعدة ال�ضعفاء والعاجزين.

الو�صية اخلام�سة :طلب العلم
ملّ��ا كان للعل��م منزل ٌة عظيمة ،ومكان ٌة رفيع��ة؛ جاء احلديث لي�ؤكد على ف�ضل��ه وعلو �ش�أنه ،فهو
�سبيل اهلل الذي ينتهي ب�صاحبه �إىل اجلنة ،وامل�شتغلون به �إمنا هم م�صابيح تنري للأمة طريقها ،وهم ورثة
�رشفهم اهلل تعاىل باملنزلة الرفيعة ،واملكانة العالية ،قال ﷺ�« :إ ّن املالئكة لت�ضع
الأنبياء واملر�سلني ،لذلك ّ
�أجنحته��ا ر�ضا لطالب العلم ،و�إن��ه لي�ستغفر للعالمِ من يف ال�سماوات والأر�ض حت��ى احليتان يف املاء ،وف�ضل العامل
عل��ى العابد كف�ضل القمر على �سائ��ر الكواكب»( .)1فالعلماء �أهل الذكر ،وه��م �أهل اخل�شية ،و�شتان بني
العامل واجلاهل.
و قد �أق�سم اهلل تعاىل بالقلم والكتابة فقال جل جالله :ﵛﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽﵚ( ، )2وقال تعاىل ممتن ًا
عل��ى عب��اده :ﵛﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﵚ( ،)3وقال تعاىل �أي�ضا :ﵛﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﵚ(،)4
و�أول كلم ٍة نزلت على قلب نبينا حممد �صلى اهلل عليه و �سلم هي( اقر�أ ) .والعلم النافع من �أعمال اخلري
التي يبقى �أجرها وثوابها مت�ص ً
ال يف احلياة وبعد املمات.
ق��ال ﷺ�« :إذا مـ��ات الإن�سان انقطع عنه عمله �إال من ثالثة� :إال م��ن �صدقة جارية �أو علم ينتفع به �أو ولد
�صالح يدعو له»(.)5

-1
-2
-3
-4
-5

رواه الرتمذي وابن ماجه و�صححه الألباين.
�سورة القلم ,الآية.1 :
�سورة الرحمن ,الآيات.3-1 :
�سور العلق ,الآية.5 :
رواه م�سلم.
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ن�شاط ()4

بالتع��اون مع جمموعت��ي �أجمع ع��دداً من الآي��ات الكرمي��ة والأحاديث
تبي ف�ضل العلم و العلماء و�أكتبها يف دفرتي.
ال�رشيفة التي نّ

و�أوىل م��ا ي�رصف العب��د فيه وقته :تعلم الق��ر�آن الكرمي وتعليمه لأن��ه كالم اهلل تعاىل ،قال ﷺ:
«خريك��م من تعلّم القر�آن وعلمه»( .)1مع عدم �إغفال العل��وم الأخرى التي فيها �صالح الإن�سان وحياته
ّ
واملفكر واملخرتع والباحث
و�سالمت��ه ,ف� ّأمـتـنا �أي�ض ًا بحاج ٍة للطبي��ب واملهند�س وامل�ؤرخ والأدي��ب
وامل�ستك�ش��ف ...وقد �أمرنا اهلل تعاىل يف كتابه الك��رمي بالتفكر والتدبر يف خلق ال�سماوات والأر�ض
وم��ا بينهم��ا ويف �أنف�سنا ويف �أح��وال الأمم ال�سابقة ..فمج��االت العلم النافع واملع��ارف املفيدة التي
ي�ستطيع من خاللها امل�سلم نيل ر�ضا اهلل تعاىل وتغيري واقعه و ن ْفع نف�سه و� ّأمته من خاللها كثري ٌة ال ح�رص
لها ،وهذا من ف�ضل اهلل العليم �سبحانه.

ن�شاط بيتي:
قال ال�شاعر :العلـم يبني بيوتـــا ال عماد لهـــا
واجلهل يهدم بيت العز والن�سب
				
�أكتب تقريراً �أو�ضح فيه �أهمية العلم والعلماء.

 -1متفق عليه.
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 -1اجل��زاء من جن�س العمل؛ فمن خفف عن �أخيه امل�سلم يف الدنيا و�سرته وعفا عنه ..جازاه
اهلل تعاىل ب�أن يخفف ويعفو عنه وي�سرته يوم القيامة.
 -2امل�سلم يحر�ص على الإح�سان �إىل العباد و�إي�صال اخلري لهم وم�ساعدتهم.
ويعني بع�ضهم بع�ضا.
 -3امل�ؤمنون �أم ٌة واحدة؛ يت�أملون ويفرحون لبع�ضهم البع�ض ُ
 -4تعلم القر�آن الكرمي وتعليمه من �أعظم القربات عند اهلل تعاىل.
�	-5أحر�ص على طلب العلم النافع باالجتهاد واجلد يف الدرا�سة واملذاكرة.
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ِ � -1أ�صل بني املعنى يف العمود الأول وما ينا�سبه يف العمود الثاين:
�سهل
			
يــ�سـّـر
ّ
تغا�ضى
				
عـون
ْ
ال�شدة العظيمة
				
�سرت
م�ساعدة
				
كـربة
�سمى �سور ًة كرمي ًة يف القر�آن الكرمي ب�سورة (القلم)؟
 -2ماذا ن�ستفيد من �أ ّن اهلل تعاىل ّ
� -3أذكر مثا ًال من حياة اخللفاء الرا�شدين على م�ساعدة النا�س والإح�سان �إليهم.
أعرف بال�صحابي اجلليل راوي احلديث ال�رشيف.
ّ � -4
� -5أقر�أ احلديث ال�رشيف غيباً.

ن�شاط ختامي
�أن�شد مع جمموعتي

ارحــم �إخوانك كي ُترحــم
�أُبــذلمــنمــــالكم�ســـرورا قمحــــ ًا ونقــــوداً وحريـــــرا
واحف��ظ م�سكين��ا وفق�يرا وجتن��ب ويــــ ً
�لا و�ســــع�يرا
واطلب من خالقك الرحمة
�أُب��ذل م��ن مال��ك ال تن��دم ف��زكاة امل��ال به��ا تنع��م
وارح��م �إخوان��ك كي ُترحم يف يــــوم احل�شــــر غداً ت�ســلم
من نار جهنم والنقمة
�أُب��ذل م��ن مال��ك فرحان��ا واحف��ظ بزكات��ك �إن�سان��ا
واقـــر�أ فـــ��ي بيتـــك قر�آنـــا واطل��ب م��ن رب��ك ر�ضوانا
وا�شـكر موالك على النعمـة
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ال عق
يد ة
الإ�س

�أدلة وجود الله تعاىل

المية

الدر�س
الثاين ع�رش

جدا؛منها على �سبيل املثال:
الأدلة على وجود اهلل تعاىل كثري ٌة ّ

الدليل الأول :دليل اخللق
�أت� ّأمل :هل ر�أيت ق�رصاً عظيم ًا عالي ًا قد �أحاطت به احلدائق من كل مكان وجرت من حتته الأنهار
أ�رسة و ُز ّيـن ب�أنواع الزينة ،وفيه كل ما يحتاجه ال�ساكنون فيه؛ ثم قال لك قائل:
وقد امتلأ بـالـ ُفـر�ش وال ّ
هذا الق�رص قد �أوجد نف�سه بنف�سه� ،أو ُو ِج َـد �صدف ًة بدون ِ
موج ٍد � ْأو َج َـده ،فما ر ّدك على هذا القائل؟
ال بد �أن ُيقال له :وهل ميكن للق�رص �أن ِ
يوجد نف�سه بنف�سه ؟ كيف ذلك؟
الرمل بالإ�سمنت
والرم��ال ّ
فق��ال هذا القائلّ :
وكـونـت الق�رص ،ثم اختل��ط ّ
جتمع��ت الأحجار ّ
ّ
ليغط َي اجلدران ،ثم جاءت الألوان والت�صقت على اجلدران ،..ثم ان�شقت الأر�ض و�أخرجت الزروع
والثم��ار من غري �أن َيـغـرِ َ�سه��ا �أحد ،وجاءت الأ�سالك و�أدخلت نف�سها يف احلائط ،ثم جاءت مفاتيح
وثـبـتـت نف�سها داخل اجلدران!...
الكهرباء ّ
والهذيان! فال ميكن �أن يحدث ذلك
فالب��د للعاق��ل �أن يقول له م�ستنكراًُ :ك ّ
ـف عن هذا البهتان َ
جمنون �أو جاحد!
�أبداً؛ بل الذي يقول هذا الكالم �إما
ٌ
أوجد نف�سه بنف�سه ! فماذا نقول
فها نحن �أنكرنا �أن يكون هذا الق�رص الواحد قد ُو ِج َد �صدف ًة �أو � َ
ي�صدق ذلك �أحد؟
يف َم ْن يقولّ � :أن هذا الكون لي�س له
خالق بل � ْأوجـدته الطبيعة �أو ُو ِج َد بنف�سه ،فهل ّ
ٌ
ف��اهلل �سبحانه وتعاىل هو الذي �أوج��د هذا الكون كله مبا فيه من �سم��اء و�أر�ض و�أ�شجار و�أنهار
وزروع وثمار وحيوانات ..لذلك ينبغي على الإن�سان �أن ي�ؤمن باهلل اخلالق الرازق املدبر لهذا الكون
البديع.
ق�ص��ة وع�برة :ح�رض بع�ض امللحدي��ن �إىل �أحد العلم��اء وطلبوا منه الأدلة عل��ى وجود اهلل تعاىل،
ف�أعطى لهم موعداً للمناظرة واملناق�شة ،فت� ّأخر العامل عن املوعد فظنوه قد انهزم ومل ي�ستطع اجلواب،
ولكنهم فوجئوا به ي�أتي م�رسعاً ،فلما �س�ألوه عن �سبب ت�أخره قال لهم:
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آتي �إليكم فلم �أجد مركب ًا يحملني حتى هممت بالرجوع ،وبينما �أنا
لقد � ُّ
أردت عبور النهر كي � َ
كذلك �إذ بي �أرى بع�ض الألواح اخل�شبية تظهر فج�أة يف النهر ويتجمع بع�ضها مع بع�ض حتى �صارت
مركب ًا فركبته وعربت النهر �إليكم !
فقالوا له� :أتهز�أ بنا ؟ كيف ي�صنع مركب نف�سه بنف�سه ؟
فق��ال لهم :هذا هو م��ا اجتمعتم لتجادلوين فيه ،ف�أنت��م مل ت�صدقوا � ّأن قارب ًا �صغ�يراً �صنع نف�سه
أ�صدق � ّأن هذا الكون الف�سيح العظيم قد ُو ِج َد ِم ْن غري �صانع ؟!!
بنف�سه ،فهل تريدوين �أن � ّ

ن�شاط ()1

�أرج��ع �إىل تف�س�ير ق��ول اهلل تع��اىل ﵛﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞﱟﱠﱡﱢ
ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪﵚ( .)1ث��م �أ�ستنت��ج بالتعاون مع جمموعتي

كيف �أبطل القر�آن الكرمي ُح ّجة الكافرين الذين �أنكروا وجود اهلل تعاىل.

ومن �أتقنها ؟ َمن رفعها بغري
والإن�سان العاقل املن�صف �إذا نظر �إىل ال�سماء مت�سائالًَ :من خلقها ؟ َ
زيـنها بالكواكب؟ م��ن �أنزل منها املطر ؟ من
َع َـم��د ؟ من ُيـم�سكها م��ن ال�سقوط على الأر�ض ؟ من ّ
يحرك الرياح والغيوم ؟ فال بد و�أن ُيـ ِق ّـر باهلل اخلالق العظيم.
ّ
فم��ا طالع �أحد �آي��ات اهلل تعاىل املبثوثة يف كون��ه �إال �آمن به �سبحانه وتع��اىل ،فهو وحده اخلالق
املدبـر لأمور ه��ذا الكون كلها وبالتايل فهو وحده الذي ي�ستح��ق العبادة ،فال ي�رصف امل�سلم
املال��ك ّ
�شي ًئا ِمن عبادته لغري خالقه ومالكه �سبحانه وتعاىل.
الرب �سبحانه وتعاىل ؟ قال :يا �سبحان اهلل ! � ّإن
ولذلك ملّا ُ�سـ ِئـل �أعرابي :ما ّ
الدليل على وجود ّ
الب َع َر ّ
وبحار ذات
أر�ض ذات ِفجاج
يدل على البعري ،و� ّإن الأثر يدل على امل�سري،
ف�سماء ذات �أبراج و� ٌ
ٌ
ٌ
َ
�أمواج �أفال تدل على اللطيف اخلبري ؟!

� -1سورة الطور ,الآيتان.36-35 :
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الدليل الثاين :دليل الإتقان
�أت� ّأم��ل� :إذا نظرن��ا �إىل �آل�� ٍة �أو مركبة م��ن الآالت واملركبات الت��ي �صنعها الإن�س��ان لعلمنا � ّأن لهذه
ال عن القيام بالإ�صالحات و�أعمال ال�صيانة امل�ستمرة لها و�إال ّ
عمرا حمد ًدا ،ف�ض ً
تـعـطـلت
الآل��ة �أو املركبة ً
بدهي يف ُك ّ
ـل ما ي�صنعه الإن�سانّ � ،أم��ا �إذا نظرنا �إىل خلق اهلل عز وجل؛ كال�شم�س
أمر
وتـلـفـ��ت ،وه��ذا � ٌ
ٌ
والأر�ض وال�سماء مث ً
يوما و� ّأن ال�شم�س مل ت�رشق �أو خـرجت ليلاً بد ًال من القمر،
ال ف�إ ّنا جند أ� ّنه مل يحدث ً
يوم من الأيام � ّأن ال�سماء
ومل يح��دث يوم�� ًا وا�صطدمت الأر�ض مبا حولها من كواكب ..وما �سمعن��ا يف ٍ
�ستقع على الأر�ض و�أ ّنا بحاج ٍة �إىل فريق من املهند�سني لرتميمها و�صناعة بع�ض الأعمدة لتحملها !!
كال ف��اهلل ع��ز وجل �أحكم �صنع كل �شيء ،قال تع��اىل ﵛﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝﳞ ﵚ( ،)1وهو
�سبحانه يحفظ هذا الكون من الزوال ،قال تعاىل ﵛﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈﵚ( ،)2فتبارك
اهلل �أح�س��ن اخلالقني ،ولذلك دعان��ا اهلل عز وجل �إىل التفكر والت�أمل يف ه��ذه املخلوقات الدالّة على
عظمته وربوبيته �سبحانه فقال ﵛﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ
ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﵚ(.)3

ن�شاط ()2

�أزور موق��ع الهيئة العاملي��ة للإعجاز العلم��ي يف القر�آن وال�سن��ة على ال�شبكة
م�ستنتج��ا ال�سـر وراء َح ّث
العنكبوتي��ة و� ِأعـ ّد تقريراً عـلـمـيًـا ع��ن حيوان (ا َجل َمل)،
ً
القر�آن الكرمي على ّ
تو�صلت �إليه على جمموعتي.
التفكر يف خلقه ،ثم �أعر�ض ما
ُ

ويف �أنف�سكم �أفال تب�رصون:
يتفكر امل�سلم يف خلقه؛ كيف �أوجد اهلل تعاىل له عينني يب�رص بهما وكيف �أوجد فيهما هذا الدمع
املال��ح ليحفظهما من التل��ف ،ويتفكر يف �أذنيه وكيف �أوجد اهلل تعاىل بهم��ا هذه املراحل التي ينتقل
� -1سورة النمل ,الآية.88 :
� -2سورة فاطر ,الآية.41 :
� -3سورة الغا�شية ,الآيات.20-17 :
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ال�ص��وت من خالله��ا ،وكيف �أوجد اهلل فيهما ه��ذا ال�صمغ الذي مينع احل�رشات م��ن الدخول �إليها،
وكي��ف �أوجد يف هذا ال�صمغ مرارة حتى يقتل هذه احل��شرات التي قد تنفذ �إىل الأذن ،وكيف �أوجد
اهلل تع��اىل هذا اللع��اب احللو داخل فمه لإذابة الطعام حتى يت�سنى ل��ه �أن يذهب للمعدة كي ته�ضمه،
ويتفكر يف هاتني الكليتني كيف تعمالن �أربع ًا وع�رشين �ساعة لت�صفي الدم وتخرج الفا�سد عرب البول،
ويتفك��ر يف اجلهاز الع�صبي البديع ،ويتفكر يف اجلهاز التنف�سي وكيف ت�ستقبل رئتاه الأوك�سيجني يف
اله��واء ،ويتفك��ر يف عموده الفقري الذي يق��وم بوا�سطته ويجل�س ويتحرك ب��ه ،ويتفكر يف مفا�صل
اليدين والرجلني وال�ساقني ،ويتفكر يف هذا القلب الذي يعمل طيلة مدة حياته ال يفرت وال يتعطل حتى
امل�صور.
ولو كان نائماً ،فال �إله �إال اهلل تعاىل اخلالق البارئ
ّ

الدليل الثالث :دليل الفطرة
ف َ
م�ستقـر يف النفو�س؛
َـطـ��ر اهلل تع��اىل قلوب العباد على الإق��رار بوحدانيته ،وهذه الفطرة �أم��ر
ٌّ
بـالـرج��وع �إىل اهلل تعاىل ودعائه
�س��وء َو َج َـد يف نف�سه حاج ًة
ف���إذا م��ا �أ ّمل بالإن�سان َ�ض َـر ٌر �أو
ٌ
ً
و�شعورا ّ
ـغـيـر فطرته ال�سليمة ملا وجد
واال�ستغاثة به وحده ! ولو َ�سـ ِل َـم الإن�سان ِم َن ال�شبهات وال�شهوات التي ُت ّ
يف نف�سه �إال الإقرار والت�صديق باهلل تعاىل والإميان به.
ق��ال تع��اىل :ﵛﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ
ﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅ
ﳆﵚ(.)1

ٍ
مولـد يولـد على الـ ِفـطـرة»(.)2
وقال ﷺُ « :كــلّ

� -1سورة الروم ,الآيتان.31-30 :
 -2رواه البخاري.
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
 -1كيف ن�ستدل بالفطرة على وجود اهلل تعاىل ؟
 -2كيف نر ّد على من ينكر وجود اهلل تعاىل ؟
� -3أو�ضح هذه العبارة (العلم يدعو �إىل الإميان).

ن�شاط ختامي
�أرجع �إىل كتاب ( غريزة �أم تقدير �إلهي ) للم�ؤلف �شوقي �أبو خليل
و�أنتقي منه بع�ض املقتطفات التي َت ُـد ّل على �إتقان اهلل تعاىل وبديع خلقه
يف عامل احليوان واحل�رشات ،ثم �أقر�أها على زمالئي.
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الو�ضوء ()2

ق ـ ـه
الف

الدر�س
الثالث ع�رش

�أركان الو�ضوء
ركن منه��ا بطل الو�ضوء ومل
�أركان الو�ض��وء ه��ي ما ترتكب من��ه حقيقته ،بحيث �إذا تخلف ٌ
�رشعا ،وهي:
ُيـعـ َت َّ
ـد به ً
 -1النية:
لقوله تعاىل :ﵛﱄ ﱅ ﱆ ﱇﵚ( ،)1وقوله ﷺ�« :إمنا الأعمال بالنيات»(.)2
 -2غ�سل الوجه كله:
ـده :من منابت ال�شع��ر املعتاد �إىل ما انحدر من اللحيني
وح ّ
والوج��ه :ما حت�صل به املواجهةَ ،
عر�ضا.
والذقن طوالً ،ومن الأذن �إىل الأذن ً
وغ�س��ل الوجه ركن م��ن �أركان الو�ضوء ال ي�صح بدونه ،لقوله تعاىل :ﵛﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﵚ .وق��د �أثب��ت كل من روى �صفة و�ض��وء النبي ﷺ غ�سل
الوجه ،و�أجمع على هذا �أهل العلم.
 -3غ�سل اليدين �إىل املرفقني:
قال تعاىل :ﵛﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﵚ.
فائدة�( :إىل) يف قوله تعاىل:ﵛﱊ ﱋ ﱌﵚ مبعنى مع؛ كقوله �سبحانه :ﵛﳊ ﳋ ﳌ

ﳍﵚ(� ،)3أي :م��ع قوتكم ،وعلى هذا فيجب غ�سل املرفقني و�إمرار املاء عليهما ،وهذا
مذهب اجلمهور.

� -1سورة املائدة ,الآية.6:
 -2متفق عليه.
� -3سورة هود ,الآية .52

92

 -4م�سح الر�أ�س:
قال اهلل تعاىل :ﵛﱍ ﱎﵚ وقد �أجمع العلماء على �أن م�سح الر�أ�س فر�ض.
عن عبد اهلل بن زيد قال�« :أتانا ر�سول اهلل ﷺ ف�أخرجنا له ماء يف تور من �صفر ،فتو�ض�أ فغ�سل وجهه
ثالثً��ا ،ويدي��ه مرتني �إىل املرفقني ،وم�سح بر�أ�سه ف�أقبل به و�أدب��ر ،وغ�سل رجليه ,ويف لفظ «وم�سح ر�أ�سه
كله»(.)1
ِجلي مع الكعبني:
 -5غ�سل الر نْ
وغ�سل الرجلني واجب عند جماهري �أهل ال�سنة ،لقوله تعاىل :ﵛﱏ ﱐ ﱑﵚ ،بن�صب
«ﱏ» عطف ًا على املغ�سوالت.
وكل م��ن روى �صفة و�ضوئه ﷺ �أثبت غ�سل الرجل�ين �إىل الكعبني ،ومن ذلك حديث عثمان
ال��ذي فيه ....« :ثم غ�سل رجليه ثالث مرار �إىل الكعب�ين»( :)2والكعبان داخالن يف الغ�سل ،ويدل
عل��ى ه��ذا حديث عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص ر�ضي اهلل عنه ق��ال :تخلف عنا ر�سول اهلل ﷺ
أدركـنا وقد �أرهقنا الع�رص ،فجعلنا نتو� أض� ومن�سح على �أرجلنا ،فنادى ب�أعلى �صوته:
يف �سف��ر ٍة ف� َ
«ويلٌ للأعقاب من النار مرتني �أو ثالثاً»(..)3
الرجلينْ يف و�ضوئه فمحمول على م�سح اخلفني وهو رخ�صة.
و�أما ما ورد من م�سحه ﷺ على ِّ
 -6الرتتيب:
وه��و تطه�ير �أع�ضاء الو�ضوء ع�ضواً ع�ض��واً بالرتتيب الذي �أمر اهلل به يف الآي��ة الكرمية؛ فيغ�سل
الوجه ثم اليدين ثم مي�سح الر�أ�س ثم يغ�سل القدمني.

�سنن الو�ضوء
وهي الأعمال التي ي�ستحب للمتو�ضئ الإتيان بها ،ومنها:
 -1الت�سمية يف �أوله:
م�رشوع يف اجلمل��ة ،وهي م�ستحب ٌة عن��د الو�ضوء كما ذهب
ح�سن
أم��ر
ٌ
ٌ
الت�سمي��ة يف ذاته��ا � ٌ
اجلمهور.
 -1رواه البخاري وم�سلم.
 -2رواه البخاري وم�سلم.
 -3رواه البخاري وم�سلم.
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غ�سل الكفني يف �أوله:
ملا يف حديث عثمان يف �صفة و�ضوء النبي ﷺ ...« :ف�أ ْف َـر َغ على كفيه ثالث مرا ٍر فغ�سلهما»(.)1
املبالغة يف امل�ضم�ضة واال�ستن�شاق لغري ال�صائم:
حلديث لقيط بن �صربة مرفوعاً« :وبا ِلغ يف اال�ستن�شاق �إال �أن تكون �صائماً»(    .)2
تقدمي اليمنى على الي�رسى:
فف��ي حدي��ث ابن عبا�س يف �صف��ة و�ضوء النبي ﷺ ....« :ث��م �أخذ غرف ًة من م��اء فغ�سل بها يده
اليمن��ى ،ثم �أخذ غرفة من ماء فغ�سل بها ي��ده الي�رسى ،ثم م�سح بر�أ�سه ،ثم �أخذ غرف ًة من ماء َف َـر َّ�ش على
رجله اليمنى حتى غ�سلها ،ثم �أخذ غرف ًة �أخرى فغ�سل بها رجله  -يعني الي�رسى .)3(»-
وعن عائ�شة �أن النبي ﷺ« :كان يحب التيامن يف تنعله وترجله وطهوره ويف �ش�أنه كله»(.)4
غ�سل الأع�ضاء ثالثاً:
()5
أكم��لُ الو�ضوء و�أمتّه
فق��د �صح عن النب��ي ﷺ �أنه («تو�ض�أ مرة م��رة» ،و«تو�ض�أ مرت�ين»)  .و� َ
مر ًة واحد ًة وهذا مذهب
�أن تغ�س��ل الأع�ض��اء ثالثاً ،كما فعل النبي ﷺّ � ،أما الر�أ�س ُفيم�س��ح ّ
اجلمهور.
َدلْـك الأع�ضاء:
أيت النبي ﷺ يتو�ض�أ فجعل يَ ْـدلُـك ذراعيه»(.)6
حلديث عبد اهلل بن زيد قال« :ر� ُ
تخليل �أ�صابع اليدين والرجلني:
وخل ِّْل بني الأ�صابع»(.)7
لقوله ﷺ�« :إذا تو�ض�أت ف�أ�سبغ الو�ضوء َ

رواه البخاري وم�سلم.
رواه الرتمذي و�أبو داود و�صححه النووي وابن حجر والألباين.
رواه البخاري.
رواه البخاري وم�سلم.
رواه البخاري.
رواه ابن حبان والبيهقي و�صححه ال�شوكاين والألباين و�ضعفه ابن عثيمني.
رواه الن�سائي وابن حبان وغريهما و�صححه الألباين وابن باز.
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 -8االقت�صاد يف ا�ستعمال املاء:
ـالـمـ ّد»(.)1
حلديث �أن�س قال« :كان النبي ﷺ يغت�سل ّ
بال�صاع �إىل خم�سة �أمداد ،ويتو�ض�أ ِب ُ

ن�شاط ()1
�أو�ضح ملجموعتي كيف �أقت�صد يف ا�ستعمال املاء �أثناء و�ضوئي.

 -9الدعاء بعد الو�ضوء:
ع��ن عمر ر�ضي اهلل عنه ق��ال :قال ر�سول اهلل ﷺ« :ما منكم من � ٍ
أحد يتو�ض���أ في�سبغ الو�ضوء ثم
يق��ول� :أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده ال �رشيك ل��ه ،و�أ�شهد � ّأن حممداً عبده ور�سوله� ،إال فتحت له �أبواب
اجلنة الثمانية يدخل من �أيها �شاء »(.)2
� -10صالة ركعتني بعد الو�ضوء:
حلدي��ث عثمان ر�ضي اهلل عنه ق��ال :ر�أيت النبي ﷺ تو� أض� نحو و�ضوئ��ي هذا ثم قال« :من
تو�ض�أ نحو و�ضوئي هذا ،ثم قام فركع ركعتني ال يح ّدث فيهما نف�سهُ ،غـفـر له ما تق ّدم من ذنبه»(.)3
وع��ن �أبي هريرة �أن النبي ﷺ قال لبالل عند �صالة ال�صبح« :يا بالل� ،أخربين ب�أرجى عملٍ عملته
يف الإ�س�لام ،ف���إين �سمعت َّ
ال �أرجى عندي �أين مل �أتطهر
يدي يف اجلنة ؟ قال :ما
عملت عم ً
ُ
دف نعليك بني ّ
�صليت بذلك الطهور ما كُتب يل �أن �أ�صلي»(.)4
طهوراً يف �ساع ٍة من ليل �أو نهار �إال
ُ

-1
-2
-3
-4

رواه البخاري وم�سلم.
رواه م�سلم.
رواه البخاري وم�سلم.
رواه البخاري وم�سلم.
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ن�شاط ()2
�أعر�ض على جمموعتي �سنناً �إ�ضافي ًة للو�ضوء.

�أتــعــــلّـــم:
يجوز تن�شيف الأع�ضاء بعد الو�ضوء؛ لعدم ورود املانع من ذلك ،والأ�صل الإباحة.

نواق�ض الو�ضوء
ويق�صد بها الأمور التي يبطل بها الو�ضوء ،وهي:
الـبـول �أو الغائط:
 -1خروج ْ

ف� ّأما البول والغائط فلقوله تعاىل:ﵛﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﵚ( )1والغائط كناي ٌة عن ق�ضاء احلاجة ِمن
بول �أو غائط ،وقد �أجمع العلماء على انتقا�ض الو�ضوء بخروجهما من ال�سبيلني «القبل والدبر».
و�أما الريح ف�إن خرجت من الدبر – ب�صوت �أو بدونه – فناق�ضة للو�ضوء كذلك ,لقوله ﷺ« :ال
يقبل اهلل �صالة �أحدكم �إذا �أحدث حتى يتو�ض�أ» (.)2
 -2النوم امل�ستغرق الذي ال يبقى معه �إدراك:
الن��وم امل�ستغ��رق ،بحيث ال ي�شعر النائم بالأ�صوات� ،أو ب�سقوط �ش��يء من يديه� ،أو �سيالن ريقه
م�ضطجعا �أو
قاعدا �أو
قائما �أو ً
ً
ونحو ذلك ،ف�إنه ناق�ض للو�ضوء ،لأنه مظنة للحدث� ،سواء كان ً
�ساجدا ،ال فرق بني �شيء من هذا.
راكعا �أو
ً
ً
وذل��ك حلديث �صفوان بن ع�سال ق��ال« :كان ر�سول اهلل ﷺ ي�أمرنا �إذا كن��ا م�سافرين �أن من�سح على
خفافنا ،وال ننزعها ثالثة �أيام من غائط وبول ونوم �إال من جنابة»(.)3
� -1سورة الن�ساء ,الآية.43 :
 -2رواه البخاري.
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 -3رواه الن�سائي والرتمذي وابن حبان و�صححه الألباين والبيهقي.

و�أهل العلم جممعون على �إيجاب الو�ضوء على من زال عقله بجنون �أو �أغمي عليه على �أي حال
كان ذلك منه ،فكذلك النائم.
 -3زوال العقل بالإغماء �أو اجلنون ونحوه:
إجماعا ،والذهول عند هذه الأمور �أبلغ من النوم.
ناق�ض �
       وهذا ٌ
ً

حكم ال�شك يف الو�ضوء
ثم َّ
احلدث ف�إ َّنه ال يلزمه الو�ضوء ،وهذا مذهب جمهور الفقهاء ،فاليقني ال
�إذا َّ
�شك يف َ
تو�ض�أ َّ
فمن تي َّقن َّ
ِّ
َّ
املتو�ضئ متي ِّق ًنا
احلدث ،ب َنى عل��ى اليقني ،و�إذا �أحدث
الطهارة،
ي��زول
ِّ
و�شك يف َ
بال�شك؛ َ
من ذلك ،ثم َّ
متو�ض ًئا.
عد
ِّ
�شك يف الو�ضوء بعده ف�إ َّنه ال ُي ُّ

كيف يتطهر املري�ض ؟
�شخ�ص �آخر ،ف�إن خ�شي
من كان مري�ض ًا وجب عليه الو�ضوء ،ف�إن عجز عنه فال ب�أ�س �أن يو�ضئه
ٌ
�شخ�ص �آخر ،ف�إن عجز عن
تـيـمـم ،ف�إن عجز عن التيمم ميّم��ه
زي��ادة ٍ
ٌ
مر�ض �أو ت�أخر ب��ر ٍء ب�سبب املاء ّ
ذلك كله �صلى على حاله بدون طهارة.
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
-1
-2
-3
-4
-5

�أو�ضح �أركان الو�ضوء مع الدليل.
�أع ّدد �ستاً من �سنن الو�ضوء.
� نّأبي نواق�ض الو�ضوء.
ما حكم من �شك يف و�ضوئه؟
كيف يتو�ض�أ املري�ض ؟

ن�شاط ختامي
ال�سواك من �سنن الو�ضوء امل�ستحبة؛ �أكتب مقا ًال يف ف�ضل ال�سواك
وفوائده الطبية.
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�أحكام النون ال�ساكنة والتنوين

ويد
ا لتج
وة و
التال

الدر�س
الرابع ع�رش

النون ال�ساكنة
ثابت و�ص ً
ال ووق ًفا ،نحو :ﳏ ﳐ ،
هي النون اخلالية من احلركة ،و�سميت �ساكنة لأن �سكونها ٌ
ﱳ  ،ﱽ  ،ﱝ  ،ﱅ  ،ﲀ.

التنوين
ه��و ما ُيـكت��ب يف �آخر الأ�سماء من �ضمتني �أو فتحت�ين �أو ك�رستني ،ومثال ذلك :ﳍ ،ﲴ،
ﱰ ،ﱯ ،ﱏ ،ﲉ ،ﲜ.

ن�شاط ()1

أو�ضح
�أتع��اون مع جمموعت��ي يف التفريق بني النون ال�ساكن��ة والتنوين ،و� ّ
�أوجه اخلالف بينهما و�أكتب ذلك يف دفرتي.

و�أح��كام النون ال�ساكن��ة والتنوين �أربعة وه��ي( :الإظهار ،والإدغام ،والإق�لاب ،والإخفاء).
يتكرر �أثناء التالوة.
وهذه الأحكام ِمن �أكرث ما ّ
قال الإمام اجلمزوري �صاحب حتفة الأطفال  -رحمه اهلل :-
ِلل ُّن ِ
�أَ ْر َب ُـع �أَ ْح َك ٍام ف َُخــذْ َت ْبيِي ِني
ون �إ ِْن َت ْ�س ُك ْن َو ِلل َّت ْنوِ ِين

الإظهار احللقي
البيان ،وا�صطالحا� :إخ��راج النون ال�ساكنة �أو نون التنوي��ن من خمرجها من غري
الإظه��ار لغة:
ً
زياد ٍة يف الغنة.
وج َـم َـعـهـا بع�ضهم يف:
وحروفه (الهمزة والهاء ،العني واحلاء ،الغني واخلاء)َ ،
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�أخـي هـــاك عـــلم ًا حــازه غــيــر خــا�ســـر
ب�شكل ظاهرٍ بدون غن ٍة كاملة.
كيفية النطق :تنطق النون والتنوين
ٍ
�أمثل ٌة لكلّ حرف:
حرف الإظهار

الهمزة

يف كلمة

يف كلمتني

مع التنوين

ﳙ

ﲌﲍ

ﲐﲑ

الهاء

ﲮ

ﲼﲽ

العني

ﲆﲇ

ﱝ

احلاء

ﱼﱽ

ﱛﱜ

ﱏ

ﲍﲎ

ﲐﲑ

ﱙ

ﲶﲷ

ﲶ ﲷﲸ

ﱌ

ﲼﲽ

ﳗﳘ

الغني
اخلاء

قال �صاحب التحفة:
ار َق ْب َل �أَ ْح ُر ِف
َالَ َّو ُل ْ إ
ف ْأ
ال ِْظ َه ُ
ــاء
َه ْم ٌ
ـــم َعينْ ٌ َح ُ
ـــز ف ََه ٌاء ُث َّ

ت ُر ِّت َب ْت َف ْل َت ْعرِ ِف
ِل ْل َح ْل ِق ِ�س ٍّ
ُم ْه َم َل َت ِ
ـــاء
ـــم غَ ينْ ٌ َخ ُ
ـــان ُث َّ

ن�شاط ()2

أتعرف عل��ى عالمة ر�سم حكم الإظهار يف امل�صحف ال�رشيف و�أعر�ضها
� ّ
على جمموعتي.

الإدغام احلقيقي
�شد ًدا.
الإدغام لغة :الإدخال،
وا�صطالحا :ال ُّنطق باحلرفني كالثاين ُم ّ
ً
والإدغ��ام يف الن��ون ال�ساكنة هو� :إدخ��ال النون ال�ساكن��ة يف احلرف ال��ذي يليها من حروف
وت�صري الن��ون ال�ساكنة داخل ًة فيه غري ظاهر ٍة ،وهكذا
م�شد ًدا،
الإدغ��ام؛ بحيث ي�صري حرف الإدغام ّ
ُ
أي�ضا.
نون التنوين � ً
حروفه :الياء ،الراء ،امليم ،النون ،الالم ،الواو ،وقد جمعها بع�ضهم يف كلمة ( :يرملون )
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قال �صاحب التحفة:
َوال َّث ِ
ام ِب ِ�س َّت ٍة �أَ َت ْت
ان �إِ ْدغَ ٌ

ون ِع ْن َد ُه ْم َق ْد َث َب َت ْت
فيِ َي ْر ُم ُل َ

�أق�سامه
الق�سم الأول :الإدغام بغنة
ويخت�ص هذا الإدغام ب�أربعة �أحرف من حروف (يرملون) جمموعة يف قولنا (ينمو) �أو (يومن)؛
وهي :الياء والنون وامليم والواو.
ف���إذا وقع حرف منها بعد النون ال�ساكنة �أو بع��د التنوين �أو يف ٍ
نون �شبيهة بالتنوين كقوله تعاىل
وي�سمى �إدغام ًا بغنة.
ﵛﱵ ﱶ ﱷﵚ( )1وجب الإدغام
ّ
�أمثلة:
احلرف
الياء

مع النون ال�ساكنة يف كلمتني
ﲠﲡ

النون

ﳌﳍ

الواو

ﲴﲵ

امليم

ﲼﲽ

يف كلمة واحدة
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

بعد التنوين

ﲲﲳ
ﲑﲒ
ﲍﲎ
ﱦﱧﱨ

إدغاما لإدغام النون ال�ساكن��ة والتنوين يف حروف (ينمو)،
�سم��ي � ً
�سب��ب ت�سميت��ه بـ (�إدغام بغنة)ّ :
�سواء �أكانت للمدغَ م �أو للمدغَ م فيه.
و�سمي بغنة مل�صاحبة الغنة له ً
ّ

الإظهار املطلق

ه��ذا وي�ستثن��ى من الإدغام بغن��ة النون ال�ساكنة مع الي��اء �أو مع الواو يف كلم��ة واحدة ،فيجب
وي�سمى (�إظهاراً مطلقاً).
الإظهار نحو :ﱸﱹ ،ﲗ ،ﱖ ،ﲜ.
ّ
قال �صاحب التحفة:
ِف ِ
َل ِك َّن َها ِق ْ�س َم ِ
يــــه ِب ُغ َّن ٍة ِب َي ْن ُمــو ُع ِل َمـــــا
ان ِق ْ�س ٌم ُي ْدغَ َمـا
ُت ْد ِغ ْم َك ُد ْن َيا ُث َّم ِ�ص ْن َو ٍان َت َ
ان ِب ِك ْل َمـــ ٍة فَــــ َ
ال
ال
�إِ َّال �إِذَا َك َ
� -1سورة يو�سف ,الآية.32 :
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الق�سم الثاين :الإدغام بغري غنة:
وهو �إدغام كل من النون ال�ساكنة والتنوين يف ٍّ
كل من الالم والراء بدون الغنة.
ومثال ذلك:
احلرف

مع النون ال�ساكنة يف كلمتني

يف كلمة واحدة

بعد التنوين

الالم

ﲃﲄ

ال يوجد

ﱣﱤ

الراء

ﱦ ﱧﱨ

ال يوجد

ﲕﲖ

قال �صاحب التحفة:
َوال َّث ِ
الرا ُث َّم َك ِّر َر َّن ْه
ام ِب َغيرْ ِ غُ َّنــ ْه
ــان �إِ ْدغَ ٌ
فيِ الال َِّم َو َّ
عالم��ة الإدغ��ام يف امل�صحف ال�رشي��ف :تر�سم النون ال�ساكنة يف حالة الإدغ��ام خالي ًة من الت�شكيل،
و ُتر�سم حركتا التنوين متتابعتني.

ن�شاط ()3

�أتلو �سورة الهمزة تالو ًة �صحيح ًة مراعياً فيها حكم الإدغام.

الإقالب
الإقالب لغة :حتويل ال�شيء عن وجهه ،وا�صطالحاً :جعل حرف مكان حرف �آخر؛ �أي :حتويل كل
من النون ال�ساكنة والتنوين �إىل ميم مخُ فاة �إذا جاء حرف الباء بعد كل منهما مع الغنة مبقدار حركتني.
�أمثل�� ٌة عل��ى الإقالب :ي�أتي الإقالب يف كلم�� ٍة �أو كلمتني؛ كـ ﲀ ،ﲣ ﲤ ،ﲖ ﲗ ،ﲉ
ﲊ ،ﲑ.
يقول �صاحب التحفة:
َوال َّثا ِل ُث ْ إِ
ال ِْخ َفـــا ِء
يمــا ِب ُغ َّنـــ ٍة َم َع ْ إ
َب ِع ْن َد ا ْل َبا ِء
ال ْقال ُ
ِم ً
عالم��ة ر�س��م الإقالب يف امل�صح��ف ال�رشيف ( :م ) �صغ�يرة فوق النون ال�ساكن��ة ،وبد ًال من حركة
التنوين الثانية.
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الإخفاء احلقيقي
وا�صطالحا :النطق بالنون ال�ساكنة والتنوين ب�صفة بني الإظهار والإدغام مع
الإخفاء لغة :ال�سرت،
ً
تعري��ة النون ال�ساكنة والتنوين من الت�شدي��د ،ومع بقاء الغنة فيهما مبقدار حركتني ،وذلك �إذا جاء بعد
كل منهما واحد من هذه احلروف اخلم�سة ع�رش:
(ت ،ث ،ج ،د ،ذ ،ز� ،س� ،ش� ،ص� ،ض ،ط ،ظ ،ف ،ق ،ك).
يقول �صاحب التحفة:
ـــن الحْ ُ ُر ِ
ــــب ِل ْل َف ِ
ــــد ا ْل َف ِ
وف َو ِ
ــــل
ـــل
الرا ِب ُـع ْ إ
ا�ض ِ
ا�ض ِ
ــــاء ِع ْن َ
اج ٌ
ِم َ
ال ِْخ َف ُ
َو َّ
ـــذا ا ْل َب ْي ِ
يف ِك ْل ِم َه َ
ـــت َق ْد َ�ض َّم ْن ُت َهــــا
ـــــز َهـا
يف َخ ْم َ�ســـ ٍة ِم ْن َب ْع ِد َع�شرْ ٍ َر ْم ُ
ـــــع َظالمِ َــــا
�ص َق ْد َ�س َما
ْ
�صف ذَا َث َنا َك ْم َجا َد َ�ش ْخ ٌ
ُد ْم َط ِّيبــ ًا زِ ْد فيِ ُت ًقى َ�ض ْ
�أمثلة
احلرف
ال�صاد
الذال
الثاء
الكاف
اجليم
ال�شني
القاف
ال�سني
الدال
الطاء
الزاي
الفاء
التاء
ال�ضاد
الظاء

يف كلمة

يف كلمتني

بعد التنوين

ﱲﱳ

ﱮﱯ

ﱅ

ﲴﲵ

ﱍﱎ

ﲌﲍ

ﲻ
ﲎ

ﲚﲛ
ﱎﱏ

ﱟﱠ

ﲚ
ﳐ

ﱚﱛ

ﱠ

ﱤﱥ

ﱖ

ﱣ ﱤﱥ

ﱳ

ﱔﱕ

ﱚ

ﱴﱵ

ﱃ

ﲲ

ﱌ
ﳇ

ﱷﱸ

ﲕﲖ

ﳖﳗ

ﲛ

ﲘﲙ

ﱺ ﱻﱼ

ﱚﱛ

ﱱﱲ
ﱋﱌ
ﱧﱨ

ﱥﱦ

ﲯﲰ

ﱼﱽ

ﱈﱉ

ﳖﳗ

ﲤﲥ

ﱣﱤ

ﳂﳃ

ﱐﱑ
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تنبيهات:
ُـخـم��ت الغنة ،وحروف التفخيم تجُ م��ع يف قولنا (خ�ص
مفخم ف ِّ
�	-1إذا ج��اء الإخف��اء قبل حرف ّ
�ضغط قظ ) ،ومثال ذلك :ﵛﲺ ﲻﵚ ،ﵛﱘ ﱙﱚﵚ ،ﵛﲢ ﲣﵚ.
ٍ
حرف ُمــر ّقـقٍ ُرقـقـت الغنة – وحروف الرتقيق هي بقية حروف العربية،-
 -2و�إذا جاء الإخفاء قبل
ومثال ذلك :ﵛﱤ ﱥﵚ.
ر�سم حكم الإخفاء يف امل�صحف ال�رشيف :النون ال�ساكنة تكون خالي ًة من احلركة متاماً ،و�أما التنوين
فعالمته متتابع ٌة كما يف الإدغام.

ن�شاط ()4

�أرج��ع �إىل �سورة الغا�شية يف امل�صحف ال�رشي��ف ،و�أ�ستخرج منها �أحكام
النون ال�ساكنة الواردة فيها ثم �أعر�ضها على جمموعتي.
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
� -1أ�ستخرج من الآيات الكرمية التالية �أحكام النون ال�ساكنة والتنوين الواردة
فيها و�أنطقها جيّداً:
�أ  -ﵛﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜﵚ(.)1
ب -ﵛﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﵚ(. )2
جـ -ﵛﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ
ﱦ ﱧﵚ(. )3
د  -ﵛﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﵚ(. )4
هـ -ﵛﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﵚ(. )5
و  -ﵛﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﵚ(. )6
ز  -ﵛﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﵚ(.)7
أعرف ما يلي:
ّ � -2
ب -الإخفاء
			
�أ  -النون ال�ساكنة
د  -الإدغام
				
جـ -الإقالب
هـ -الإظهار
أو�ضح عالمة النون ال�ساكنة والتنوين مع كل ممّا يلي يف القر�آن الكرمي:
ّ � -3
ب -الإقالب
			
�أ  -الإظهار
هـ -الإخفاء
			
جـ -الإدغام
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

�سورة احلجرات ,الآية.12 :
�سورة �آل عمران ,الآية.133 :
�سورة الأعراف ,الآية.165 :
�سورة البقرة ,الآية.154 :
�سورة �آل عمران ,الآية.110 :
�سورة �آل عمران ,الآية.30 :
�سورة الزلزلة ,الآيتان.8 – 7 :
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ن�شاط ختامي
�أحفظ و�أفهم
قال الإمام ابن اجلزري يف مقدمته:
ي��ن َو ُن ٍ
��ون ُي ْل َف��ى
��م َت ْنوِ ٍ
َو ُح ْك ُ
ف َِع ْن َد َح ْر ِف الحْ َ ْل ِق �أَ ْظهِ ْر َوا َّد ِغ ْم
��م َو َ�أ ْد ِغ َم ْن ِب ُغ َّن ٍة فيِ ُي ِ
وم ُن
َوا َّد ِغ ْ
��د ا ْل َب��ا ِب ُغ َّن�� ٍة َك َ
��ذا
��ب ِع ْن َ
َوا ْل َق ْل ُ
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اخ َف��ا
��ب ْ
��ار ا ْدغَ ٌ
��ام َو َق ْل ٌ
�إ ِْظ َه ٌ
ال��را َال ِب ُغ َّن�� ٍة َل��زِ ْم
فيِ ال�لا َِّم َو َّ
�إِ َّال ِب ِك ْل َم�� ٍة َك ُد ْن َي��ا َع ْن َو ُن��وا
ال ِْخ َفا َل َدى َبا ِقي الحْ ُ ُر ِ
وف �أُ ِخ َذا
ْإ

راج
ت

اخللفاء الرا�شدون ()2

عالم
م و�أ

الدر�س
اخلام�س ع�رش

اخلليفة الثالث :ذو النّورين ( عثمان بن عفان )
ن�سبه وكنيته
هو �أبو عمرو عثمان بن عفان بن �أبي العا�ص بن �أمية القر�شي� ،أمه �أروى بنت كريز ،ولد مبدينة
الطائف بعد عام الفيل ب�ست �سنني.

�إ�سالمه و�صفاته
�أ�سلم مبكراً على يد �أبي بكر ر�ضي اهلل عنهما وعمره حينئذ ت�سع وثالثون �سنة ،من كبار رجال
الإ�سالم الذين اعتز بهم عند ظهوره ،لقبه النبي ﷺ بذي النورين لأنه تزوج من ابنتيه رقية و�أم كلثوم
ر�ض��ي اهلل عنهما واحد ًة بعد الأخ��رى ،كان غني ًا �رشيف ًا يف اجلاهلية والإ�سالم� ،أنفق ماله يف �سبيل اهلل
تعاىل ون�رصة الإ�سالم ،وكان كثري العبادة وتالوة القر�آن الكرمي زاهداً متوا�ضعاً.

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

جهاده و�أعماله
كان من �أوائل من �أ�سلم وهاجر الهجرتني الأوىل �إىل احلب�شة والثانية �إىل املدينة املنورة وهو ثالث
ٍ
واتفاق
اخللف��اء الرا�شدي��ن ،توىل اخلالفة بعد عمر ب��ن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ب�شورى م��ن امل�سلمني
بدرا؛ وذلك ل ّأن زوجته رقية ر�ضي اهلل عنها كانت
منه��م� ،شه��د امل�شاهد كلها مع ر�سول اهلل ﷺ �إال ً
عده النبي ﷺ من �أهل بدر و�أ�سهم له من غنائمها.
ليمر�ضها ،وقد ّ
مري�ضة ،ف�أمره ﷺ �أن يقيم باملدينة ّ
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وم��ن �أعماله ر�ضي اهلل عنه جتهيزه جلي�ش الع��سرة يف ( معركة تبوك) يف ال�سنة التا�سعة للهجرة،
ُ
مو�ضعا لتجفي��ف التمر -وتربع
وجعل مائه��ا وقف ًا للم�سلمني ،وا�ش�ترى مربداً -
و��شراء بئ��ر رومة
ً
ُ
ٍ
فتوح��ات وانت�صارات؛ ففي عه��ده فُـتحت �أرمينية
ب��ه للم�سج��د ،وكان عهده ر�ض��ي اهلل عنه عهد
الروم براً وبحراً ففتحت جزيرة قرب�ص ،ويف �سنة  27هـ �أر�سل
و�أذربيج��ان و�إفريقية ،وبد أ� غزو بالد ّ
حمل ًة بحري ًة ل�سواحل الأندل�س ،وهو �أول من عمل على فتح الق�سطنطينية عن طريق �إ�سبانيا.
ٌ
اختالف يف قراءة القر�آن الكرمي
بلغ اخلليف َة عثمان بن عفان �أنه قد وقع
ويف �سنة ثالثني للهجرة َ
يف بع���ض الأم�صار الإ�سالمية؛ فجمع عثمان ال�صحابة ون�سخوا ع��د ًدا من امل�صاحف ال�رشيفة وبعثها
�أم�ير امل�ؤمنني عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه �إىل كل ٍ
بلد ليكون مرجع ًا وعمد ًة يعتمد عليه امل�سلمون،
ٌ
خالف يف كلم ٍة من القر�آن الكرمي �أبداً.
فلم يقع بعد ذلك وهلل احلمد

�أفكر

ما �أهمية عملية ن�سخ امل�صاحف التي قام بها عثمان ر�ضي اهلل عنه يف حياة
الأمة الإ�سالمية ؟

من م�آثره وف�ضائله
النبي ﷺ فحث عل��ى جي�ش الع�رسة ،فقال
 -1ع��ن عبد الرحمن بن خب��اب ال�سلمي قال :خطب ّ
علي مائة بع ٍري ب�أحال�سها و�أقتابها ،ث��م حث ،فقال عثمان :علي مائ ٌة �أخرى ب�أحال�سها
عثم��انّ :
علي مائ ٌة �أخرى ب�أحال�سها و�أقتابها،
و�أقتابها ،ثم نزل النبي ﷺ عن املنرب ثم حث ،فقال عثمانّ :
فر�أيت النبي بيده يحركها« :ما �رضّ عثمان ما عمل بعد اليوم» (.)1
 -2ع��ن �أن���س بن مالك  -ر�ضي اهلل عنه  -ق��ال� :صعد النبي  -ﷺ � -أُ ُح��داً ومعه �أبو بكرٍ وعمر
ُ
نبي ِ
و�ص ّدي ٌق
وعثم��ان ،فرجف به��م اجلبل ،ف�رضبه النبي ﷺ برجله وقال« :اثبت �أ ُح��د ف�إمنا عليك ٌ
و�شهيدان» (.)2
 -1رواه �أحمد والرتمذي والبيهقي والبغوي وح�سنه الألباين.
 -2رواه البخاري.
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ومعل��وم من هو النب��ي ِ
وال�ص ّديق؛ وبقي ال�شهيدان وهما عمر وعثم��ان ر�ضي اهلل عنهما ،فهما
اللذان ماتا مقتولني بيد �أعداء الأمة ومنافقيها.
 -3ع��ن ابن عمر ر�ض��ي اهلل عنهما قال« :كنا يف زمن النبي  -ﷺ  -ال نعدل ب�أبي بكر �أحداً ،ثم عمر ،ثم
عثمان ،ثم نرتك �أ�صحاب النبي  -ﷺ  -ال نفا�ضل بينهم»(.)1

ا�ست�شهاده ر�ضي الله عنه
ا�ست�شه��د ر�ض��ي اهلل عنه يف املدينة املنورة بعد �أن اقتحمت داره جمموع ٌة من الغوغاء واخلارجني
عن القانون فقتلوه ر�ضي اهلل عنه وهو يقر�أ القر�آن ،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 � -أبو ال�سبطني (علي بن �أبي طالب )
ن�سبه وكنيته
علي بن �أب��ي طالب بن عبد مناف بن عبد املطلب ب��ن ها�شم بن عبد مناف ابن
ه��و �أبو احل�سن ّ
عم ر�سول اهلل ﷺ و�صهره� ،أمه هي فاطمة بنت �أ�سد بن ها�شم ،ولد قبل البعثة بع�رش �سنني وتربى يف
ّ
ِ
النبي ﷺ ويف بيته.
ح ْجر ّ

�إ�سالمه و�صفاته
فدائي يف الإ�سالم� ،أمري امل�ؤمنني ورابع اخللفاء الرا�شدين ،وكان
هو �أول من �أ�سلم من الفتيان و�أول
ٍّ
النبي ﷺ �أبا تراب ،كان من �أكابر اخلطباء والف�صحاء
يلقب حيدرة – ا�سم من �أ�سماء الأ�سد – ،وك ّناه ّ
والعلم��اء بالق�ضاء والفتيا ،اختاره عمر بن اخلطاب بعد طعنه من بني ال�ستة �أ�صحاب ال�شورى ،وكان
ر�ض��ي اهلل عنه و�أر�ضاه غزير العل��م ،زاهداً ورع ًا �شجاعا ،وكان ذا قو ٍة عظيم��ة؛ فقد ُروِ ي عن �أحد
ال�صحاب��ة �أنه قال« :خرجنا م��ع علي بن �أبي طالب حني بعثه ر�سول اهلل ﷺ برايته �إىل خيرب ،فلما دنا
علي باب ًا كان
من احل�صن خرج �إليه �أهله فقاتلهم ف�رضبه رجل من اليهود فطاح تر�سه من يديه ،فتناول ٌّ
 -1رواه البخاري.
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عند احل�صن فت ّرت�س به عن نف�سه ،فلم يزل يف يده وهو يقاتل حتى فتح اهلل عليه ،ثم �ألقاه من يده حني
ل�صنم
ف��رغ ،فقد ر�أيتني يف نفرٍ �سبعة ،جنهد على �أن نقلب ذل��ك الباب فلم ن�ستطع» ( ،)1ومل ي�سجد
ٍ
ّ
قط ر�ضي اهلل عنه.

خالفته
بويع له باخلالفة بعد مقتل عثمان بن عفان �سنة 35هـ ،و�أجمعت الأمة كلها على بيعته و�إمارته.

جهاده و�أعماله
النبي ﷺ م��ن مكة �إىل املدينة �أمر علي�� ًا �أن يبيت على فرا�شه وي���ؤدي الأمانات التي
ملّ��ا هاج��ر ّ
النبي ﷺ �إىل �أ�صحابها ثم يلحق به �إىل املدينة فهاجر من مكة �إىل املدينة املنورة ما�شياً ،كان
كانت عند ّ
اللواء يف يده يف �أكرث امل�شاهد ،ومل يتخلف يف م�شهد من امل�شاهد �إال يف غزوة تبوك حيث واله النبي
النبي ﷺ �صهراً له وزوجه بنته فاطمة الزهراء ر�ضي اهلل عنها و�أر�ضاها،
ﷺ على املدينة ،وا�صطفاه ّ
و�أعط��اه اللواء يوم خي�بر ففتحها ،وقد روى عن النبي ﷺ ف�أك�ثر ،وروى عنه بنوه احل�سن واحل�سني
وحمم��د اب��ن احلنفية ،وروى عنه ال�صحاب��ة وكثري من التابعني ،وكان عمر ب��ن اخلطاب يرجع �إليه يف
املع�ضالت ،وكان ال�صحابة �إذا ثبت لهم ال�شيء عن علي مل يعدلوا به �إىل غريه ،ومن �أبرز �أعماله قتا ُل ُه
وك�رس �شوكتهم،
للخ��وارج الغ�لاة الذين ك ّفروا امل�سلم�ين وا�ستباحوا دماءهم وخرجوا على الإم��ام
ُ
ر�ضي اهلل عنه و�أر�ضاه.

ن�شاط

�أع�� ّد تقريراً � نّأبي في��ه خطورة التكفري والغلو وا�ستباح��ة الدماء و�أعر�ضه
على جمموعتي.

 -1رواه �أحمد واحلافظ البيهقي واحلاكم وح�سنه ابن حجر الع�سقالين.

110

ف�ضائله ومناقبه:
ورد ع��ن الإمام �أحمد رحم��ه اهلل �أنه قال« :ما جاء ل ٍ
أحد من الف�ضائ��ل ما جاء لعلي ر�ضي اهلل
عنه» ،ومنها:
 -1ع��ن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه ق��ال :قال ر�سول اهلل ﷺ يوم خيرب« :لأعطني هذه الراية رجال يحب
اهلل ور�سول��ه يفتح اهلل على يديه» .قال عمر بن اخلطاب :فما �أحببت الإمارة �إال يومئذ ,فت�ساورت لها رجاء
ُ
علي بن �أبي طالب ف�أعطاه �إياها ثم قال« :ام�ش وال تلتفت حتى يفتح اهلل عليك».
�أن �أدع��ى له��ا ,قال :فدعا َّ
علي �شيئا ثم وقف ومل يلتفت ف�رصخ :يا ر�سول اهلل على م��اذا �أقاتل النا�س؟ قال« :قاتلهم حتى
ق��ال :ف�س��ار ٌّ
ي�شه��دوا �أن ال �إل��ه �إال اهلل و�أ ّن حممدا ر�سول اهلل ف�إذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم و�أموالهم �إال بحقها
وح�سابهم على اهلل»(.)1
َ
بن
علي َ
 -2ومن ف�ضائله ما رواه �سعد بن �أبي وقا�ص  -ر�ضي اهلل عنه �«:-أ َّن ر�سولَ اهلل -ﷺَ -خل ََّف َّ
تكون مني
�أبي طالب يف غزوة تبوك ،فقال :يا ر�سولَ اهلل ،تُ َخ ِّل ُفني يف الن�ساء وال�صبيان؟ فقال� :أما تر�ضى �أن َ
نبي بعدي»(.)2
مبنزلة هارون من مو�سىَ ،
غري �أنه ال َّ
 -3وم��ن ف�ضائل��ه ر�ض��ي اهلل عنه ما رواه �سع��د بن �أبي وقا�ص ر�ض��ي اهلل عنه �أي�ض ًا ق��ال :ملا نزلت
()3
عليا
هذه الآي��ة ﵛ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﵚ دعا ر�سول اهلل -ﷺّ -
وح�سين ًا فقال« :اللهم ه�ؤالء �أهلي»(.)4
وفاطمة وح�سن ًا ُ
 - 4ما رواه علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه قال« :والذي فلق احلبة وبر�أ الن�سمة �إنه لعهد النبي ﷺ �إ َّيل
�أن ال يُحبَّني �إال م�ؤمن وال يُب ِغ َ�ضني �إال منافق»(.)5

-1
-2
-3
-4
-5

رواه م�سلم.
رواه البخاري وم�سلم.
�سورة �آل عمران ,الآية.61:
رواه م�سلم.
رواه م�سلم.
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ِمن �أقواله ومواعظه امل�أثورة
«�إ ّن �أخوف ما �أخاف اتباع الهوى وطول الأمل ،ف�أما اتباع الهوى في�صد عن احلق ،و�أما طول الأمل فين�سي
الآخرة».
وقال �أي�ضا« :ارحتلت الدنيا وهي مدبرة ،وارحتلت الآخرة وهي مقبلة ،ولكل واحدة منهما بنون ،فكونوا
جزاء وال عمل»(.)1
من �أبناء الآخرة وال تكونوا من �أبناء الدنيا ،اليوم عملٌ وال ح�ساب وغداً ٌ

ا�ست�شهاده ر�ضي الله عنه
ٌ
ذاهب
رج��ل من اخلوارج يدعى ابن ملجم  -لعنه اهلل  -باغتي��ال علي ر�ضي اهلل عنه وهو
ق��ام
ٌ
ل�ص�لاة ال�صبح ،وكانت وفات��ه لإحدى وع�رشين ليل ًة من �شهر رم�ضان �سن��ة �أربعني عن ثالث و�ستني
�سن��ة من عم��ره ،وكانت خالفته �أربع �سنني وت�سعة �أ�شهر ,ث��م ويل اخلالفة بعده ابنه احل�سن ر�ضي اهلل
عنه و�أر�ضاه.
ه�ؤالء هم اخللفاء الرا�شدون� ،صحاب ٌة نبالء ،و�ساد ٌة �أ�رشاف ،اختارهم اهلل ل�صحبة نبيه يف حياته ،واختارهم
خلالفته بعد وفاته ،فقاموا مبا �أوجب اهلل عليهم خري قيام ،فن�رشوا الدين ،وبلغوه م�شارق الأر�ض ومغاربها ،و�أقاموا
العدل ،ونبذوا الظلم ،ف�أحبوا النا�س ،و�أحبهم النا�س ،ن�س�أل اهلل �أن يرزقنا حبهم و�أن يوفقنا لل�سري على خطاهم.

 -1رواه البخاري.
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
� -1أو�ضح �أبرز الأعمال اجلليلة التي قام بها ال�صحابيان اجلليالن عثمان وعلي
ر�ضي اهلل عنهما يف ن�رصة الإ�سالم.
� -2أع ّدد بع�ضاً من مناقب ال�صحابيني اجلليلني عثمان وعلي ر�ضي اهلل عنهما.
 -3ما واجبنا جتاه �صحابة ر�سول اهلل عموماً واخللفاء الرا�شدين خ�صو�صاً؟

ن�شاط ختامي
�ألقي كلم ًة على جمموعت��ي �أبينّ فيها منزلة �آل بيت النبي �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم يف الإ�سالم وواجبنا نحوهم.
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حلدي
ا
ث ال�

امل�سلم �أخو امل�سلم

رشيف

الدر�س
ال�ساد�س ع�رش

�أحفظ احلديث ال�رشيف التايل:
عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل ﷺ« :ال
حتا�سدوا ،وال تناج�شوا ،وال تباغ�ضوا ،وال تدابروا ،وال يبع بع�ضكم على
بيع بع�ض ،وكونوا عباد اهلل �إخوانا ،امل�سلم �أخو امل�سلم ،ال يظلمه ،وال يخذله ،وال
يكذبه ،وال يحقره ،التقوى ها هنا ،وي�شري �إىل �صدره ثالث مرات ،بح�سب امرئ من ال�رش
�أن يحقر �أخاه امل�سلم ،كل امل�سلم على امل�سلم حرام دمه وماله وعر�ضه».
رواه م�سلم

املفردات والرتاكيب
وال تنـــــاج�شــــــــــوا :املناج�ش��ة �أن يزي��د يف ثمن ال�سلعة وه��و ال يريد �رشاءها و�إمنا يري��د نفع البائع �أو
الإ�رضار بامل�شرتي
وال تـــباغــــ�ضــــــوا :البغ�ضاء هي الكراهية� ،أي :ال يكره بع�ضكم بع�ضا.
وال تــــــــدابـــــــروا :من التدابر وهو املقاطعة فال يكلمه وال ي�سلم عليه.
ال يــــظـــلـــمــــــــ��ه� :أي ال يعتدي عليه.
وال يـــــخـــــذلـــــ��ه� :أي ين�رصه �إن كان مظلوماً.
بح�سب امرئ من ال�رش� :أي يكفيه من ال�رش.

املعنى الإجمايل للحديث ال�رشيف
ه��ذا احلديث ال�رشيف ذو نفع عظيم و فوائ��د كثرية ،ف�أمر بالأخوة الإ�سالمية و حذر من كل ما
يعك��ر �صفو املحبة والألفة بني امل�سلمني كاحل�سد و اخل��داع و التباغ�ض و الهجر و احتقار الآخرين،
و كم��ا دل �أي�ض��ا على ُحرمة امل�سلم؛ و كل هذا حتى يقوم جمتمع �آم��ن مت�آزر ي�أمن كل �إن�سان فيه على
نف�سه وماله ِ
وعر�ضه.
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�أفكر
جمتمع يكره النا�س في��ه بع�ضهم بع�ضا ،وي�ؤذي
�أتخي��ل نف�سـي �أعيـ�ش يف ٍ
بع�ضه��م بع�ضا ،ويظلم بع�ضهم بع�ض��ا ،ويعتدون على دم��اء و�أموال و�أعرا�ض
بع�ضهم ...فكيف �سـتكون حياتي وحياة �أحبابي؟

�رشح موجز للحديث ال�رشيف
 -1النهي عن احل�سد (ال حتا�سدوا)
احل�سد هو �أن يتمنى العبد زوال النعمة عن �أخيه و�أن تكون له فقط ،فيكره ما �أنعم اهلل على �أخيه
خطري َّ
قل من ي�سلم منه ،واحل�سد كان ذنب �إبلي�س الذي
مر�ض
م��ن نعم ٍة ديني ٍة �أو دنيوية ،وهذا ٌ
ٌ
ُلعن ُ
آدم عليه ال�سالم ملا ر�آه قد فاق على املالئكة ب�أن خلقه اهلل
وطرد من اجلنة ب�سببه ،فقد ح�سد � َ
بيده ،و�أ�سجد له مالئكته ،وع ّلمه �أ�سماء كل �شيء ،و�أ�سكنه يف اجلنة ،فما زال ي�سعى يف �إخراجه
من اجلنة حتى �أُخرج منها.
َ
و ب�سب��ب احل�سد قت��ل ُ
وح�سد
هابيل ملّا تقبل اهلل منه قربانه ،فب��اء بغ�ضب اهلل ولعنته،
قابيل �أخاه
َ
يو�سف عليه ال�سالم ملحبته له ،فكان��وا ال�سبب يف الإ�رضار ب�أبيهم
أخاهم
أبن��اء نبي اهلل
َ
يعق��وب � َ
َ
� ُ
و�أخيهم...

ن�شاط ()1

�أكمل العبارة التالية:
إبلي�س
احل�سد هو �أول ذنب ُع�صي اهلل تعاىل به يف ،...........و ذلك حني ح�سد � ُ
آدم عليه ال�سالم ،و احل�سد �أول ذنب ُع�صي اهلل تعاىل به يف ،........مل ّا
لعنه اهلل � َ
قتل قابيلُ �أخاه هابيلَ ظلما وعدوانا.
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والت�سخط على ق�ضاء اهلل وقدره واالعرتا�ض
 �سبب احل�سد :احل�سد يف حقيقته الطمع يف الدنياّ
عل��ى تدبري اهلل وق�سمته ل�ل�أرزاق والأقوات بني النا�س ،وهذه جناي�� ٌة عظيم ٌة يف حق الباري
تب��ارك وتعاىل ،وهذا االعرتا�ض يتناق�ض م��ع الإميان ،واحل�سد لي�س من �صفات امل�ؤمنني ،قال
�صلى اهلل عليه و �سلم«:ال يجتمع يف جوف ٍ
إميان واحل�سد»( .)1وقد قال بع�ضهم:
عبد ال ُ
�أتدري على من �أ�سـ�أت الأدب
�أال قـل ملن ظـــل يل حا�ســــدا
تر�ض يل مــا وهـــب
�أ�ســـ�أت على اهلل يف حكمــــه
لأنك مل َ
ول�ش���ؤم ه��ذا الذنب و�رضره فق��د وردت �أحاديث كثري ٌة عن النبي ﷺ حت��ذر منه؛ فقال ﷺ:
«�إياكم واحل�سد ،ف�إن احل�سد ي�أكل احل�سنات كما ت�أكل النار احلطب �أو الع�شب»(.)2
«دب �إليكم داء الأمم :احل�سد والبغ�ضاء� ،أال �إنها هي احلالقة ،ال �أقول حتلق ال�شعر ،ولكن
و قال النبي ﷺّ :
حتلق الدين»(.)3
ندعو لأخينا امل�سلم بالربكة �إذا �أنع��م اهلل تعاىل عليه بنعم ٍة فنقول له :ما
وق��د ع ّلمن��ا نبينا ﷺ �أن
َ
�ش��اء اهلل وبارك اهلل لك .و�أن نحب له اخلري والتوفيق وال�سع��ادة كما نحبها لأنف�سنا ،قال ﷺ:
«ال ي�ؤمن �أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنف�سه»(.)4

ن�شاط ()2

َو َر َد يف ال�صحيحني عنه ﷺ �أنه قال ( :ال ح�سد �إال يف اثنتني؛ رجل �آتاه
اهلل م��اال ،فهو ينفقه �آناء الليل و�آناء النه��ار ،ورجل �آتاه اهلل القر�آن ،فهو يقوم به
�آناء الليل و�آناء النهار ).
أتع��رف على املق�صود باحل�س��د يف هذا احلديث
بالتع��اون مع املجموعة � ّ
ال�رشيف و ما الفرق بينه و بني احل�سد املذموم؟

-1
-2
-3
-4

رواه الن�سائي و ابن حبان وح�سنه الألباين.
رواه �أبو داود والبزار وح�سنه املنذري وابن حجر.
رواه الرتمذي و�أحمد وح�سنه الألباين.
رواه البخاري.
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 -2النهي عن الـنّج�ش ( ال تناج�شوا )
ال ّنج�ش هـو نوع من �أنواع الغ�ش واخلداع و �أكل �أموال النا�س بالباطل؛ و�صورته �أن يزيد يف ثمن
ال�سلع��ة عن��د املناداة عليها وهو ال يريد �رشاءها ،بل يريد نفع البائ��ع بزيادة الثمن له� ،أو الإ�رضار
ِّ
بامل�شرتي بزيادة الثمن عليه.
فالنب��ي ﷺ هنا ينهان��ا عن اخلداع و�أن ال يعامل بع�ضنا بع�ض ًا باملك��ر واالحتيال واخلديعة ،فقد
ق��ال عز وجل :ﵛﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸﵚ( . )1وعن النبي ﷺ �أنه قال« :من غ�شنا فلي�س
منا ،واملكر واخلداع يف النار»(.)2

ن�شاط ()3

�أتعاون مع زمالئي يف ذكر بع�ض �صور الغـ�ش واالحتيال التي نهى
الإ�سالم عنها.

 -3النهي عن البغ�ضاء و الكراهية ( ال تباغ�ضوا )
جعل اهلل تعاىل امل�سلمني �إخوة ،والإخوة يتحابون بينهم وال يتباغ�ضون ،قال النبي ﷺ« :والذي
نف�سي بيده ،ال تدخلوا اجلنة حتى ت�ؤمنوا ،وال ت�ؤمنوا حتى حتابوا� ،أال �أدلكم على �شيء �إذا فعلتموه حتاببتم ؟
�أف�ش��وا ال�سالم بينكم»( .)3وقد حرم اهلل على امل�ؤمنني كل ما يوقع بينهم العداوة والبغ�ضاء ،وامنت
اهلل تع��اىل على عب��اده بالت�أليف بني قلوبهم ،قال تع��اىل :ﵛﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ
ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﵚ(.)4

-1
-2
-3
-4

�سورة فاطر ,الآية.43 :
رواه ابن حبان و�صححه الألباين.
رواه م�سلم.
�سورة �آل عمران ,الآية.103 :
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ن�شاط ()4

حرمه��ا الإ�س�لام لأنها توقع
�أ�ستنت��ج بع���ض الأم��ور والت�رصف��ات التي ّ
الكراهية واخل�صومة بني امل�سلمني ثم �أقر�أها على جمموعتي.

 -4الإ�صالح بني النا�س:
رخ�ص الإ�سالم بالكذب يف الإ�صالح بني النا�س كما
ولأهمي��ة الإ�صالح بني املتخا�صمني فقد ّ
ورغّ ب يف الإ�صالح بينهم ،قال تعاىل :ﵛﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐﵚ()1وقال:
ﵛﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏﵚ(.)2
و عن النبي ﷺ �أنه قال�« :أال �أخربكم ب�أف�ضل من درجة ال�صالة وال�صيام وال�صدقة ؟ قالوا :بلى يا ر�سول
اهلل قال�« :إ�صالح ذات البني»(.)3

ن�شاط ()5
�أ�ؤدي م�شهداً متثيلياً �أقوم فيه بالإ�صالح بني اثنني من زمالئي.

 -5النهي عن التدابر و التقاطع ( ال تدابروا )
امل�سلم ي�سعد بلقاء �أخيه وال�سالم عليه ور�ؤيته ،في�صافحه ويطمئن على حاله ويبت�سم يف وجهه،
�شيء بادر لإزالة �أ�سباب اخلالف والعودة �إىل املودة وال�صحبة،
و�إن ّ
قدر اهلل ووقع بينه وبني �أخيه ٌ
�أم��ا ما يفعله بع���ض النا�س �إذا ر�أى �أخ��اه يف الطريق في�شيح بوجهه عن��ه وال يلقي عليه ال�سالم
بحجة �أنه خما�صمه؛ فلي�س هذا من �أخالق الإ�سالم.
� -1سورة احلجرات ,الآية.9 :
� -2سورة الأنفال ,الآية.1 :
 -3رواه �أحمد و�أبو داود والرتمذي و�صححه ال�شيخ �أحمد �شاكر والألباين.

118

قال ﷺ« :ال يحل مل�سلم �أن يهجر �أخاه فوق ثالثة �أيام ،يلتقيان فيعر�ض هذا ويعر�ض هذا وخريهما الذي
يبد�أ بال�سالم»(.)1

�أفكر
م��ا املق�ص��ود بقوله ﷺ ( وخريهم��ا الذي يبد�أ بال�س�لام ) ؟ وهل يكفي
ال�سالم فقط يف �إرجاع املودة بينهما �أم يجب �أن ي�صافحه ويكلّمه ؟

 -6و ال يبع بع�ضكم على بيع بع�ض:
بائع �أو
بيع �أو ��شرا ٍء لأخيه امل�سلم؛ ك�أن يعلم �أن �أخاه اتفق مع ٍ
ال يج��وز للم�سلم �أن يف�سد عملية ٍ
م�ش ٍرت على بيع �أو �رشاء �سلع ٍة مثالً ،فيذهب هو من ورائه للبائع فيدفع �سعراً �أعلى لي�أخذها لنف�سه،
�أو يعر�ض على امل�شرتي �سعراً �أقل فيبيعها لهّ � ،أما �إن �رصف �أخوه النظر عن عملية البيع �أو ال�رشاء
فال ب�أ�س بعد ذلك �أن يبتاع و ي�شرتي ،قال النبي ﷺ« :امل�ؤمن �أخو امل�ؤمن ،فال يحل للم�ؤمن �أن يبتاع
عل��ى بي��ع �أخيه �أو ِ
يخطب على ِخطبة �أخيه حتى ي��ذر� -أي حتى يرتك  .)2(» -و بيع الأخ على بيع �أخيه
ي�ؤ ّدي �إىل �رضر امل�سلم و�إيقاع ال�شحناء بني امل�سلمني ،فلذلك كان حمرماً.
 -7وكونوا عباد اهلل �إخوانا ( حتقيق الأخوة الإ�سالمية ):
حتقيق الأخوة الإ�سالمية ه��و النتيجة الأكيدة �إذا ترك امل�سلمون التحا�سد والتناج�ش والتباغ�ض
م�سلم بواجباته تجُ اه �إخوانه امل�سلمني
والتدابر وبيع بع�ضهم على بع�ض؛ وتتحقق �أي�ضا �إذا قام كل
ٍ
و�أ ّدى حقوقه��م ال�رشعية الواجبة عليه والتي �أ�ش��ار النبي ﷺ �إىل بع�ضها بقوله« :حق امل�سلم على
امل�سلم خم�س :رد ال�سالم ،وعيادة املري�ض ،واتباع اجلنائز ،و�إجابة الدعوة ،وت�شميت العاط�س »(.)3

 -1متفق عليه.
 -2رواه م�سلم.
 -3رواه البخاري.
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«ح ُّق المْ ُْ�س ِل ِم َعلَى المْ ُْ�س ِل ِم ِ�س ٌّتِ .قيلَ َما ُه َّن يَا َر ُ�سولَ اهلل؟ قَالَ � :إِ َذا لَ ِقيتَ ُه ف ََ�سل ِّْم َعل َْي ِهَ ،و�إِ َذا َد َعاكَ
وقوله ﷺَ :
ات فَاتَّ ِب ْع ُه»(.)1
ِ�ض ف َُع ْد ُهَ ،و إِ� َذا َم َ
َ�شم ْت ُهَ ،و ِ�إ َذا َمر َ
َف�أَ ِج ْب ُهَ ،و ِ�إ َذا ْ
ا�ستَ ْن َ�ص َح َك فَانْ َ�ص ْح لَ ُهَ ،و ِ�إ َذا َعطَ َ�س ف ََح ِم َد اهلل ف ِّ

ن�شاط ()6

أخوة الإ�سالمية الواردة يف احلديثني ال�سابقني؛ و�أعر�ضها
�أخل�ص حقوق ال ّ
على جمموعتي.

 -8امل�سلم �أخو امل�سلم ،ال يظلمه وال يخذله وال يكذبه وال يحقره.
حمرم ٍة كالتباغ�ض بني امل�سلمني؛ �أر�شد ﷺ �إىل ما هو مطلوب من امل�سلمني
بعد نهيه ﷺ عن �أمورٍ َّ
بع�ضهم
�أن يكونوا عليه ،وهو �أن يكونوا �إخو ًة
ويح�سن ُ
متحابني مت�آلفني ،يرفق بع�ضهم ببع�ضُ ،
ِّ
�إىل بع�ض ،ب�إي�صال النفع �إىل �أخيه ودفع ال�رضر عنه ،وعدم �إيذائه بقول �أو فعل:
حرم اهلل تعاىل الظلم
 فامل�سل��م ال يظل��م غريه ب�أنَ
يعتدي عليه يف بدنه �أو مال��ه �أو ِعر�ضه ،وقد ّ
على نف�سه وعلى عباده ،قال تعاىل يف احلديث القد�سي« :يا عبادي �إين حرمت الظلم على نف�سي
وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا»(.)2
 وامل�سلم ال يخذل �أخاه عند حاجته �إىل ن�رصته وهو قادر على �أن ين�رصه ،قال النبي ﷺ« :ان�رص�أخ��اك ظامل��ا �أو مظلوما ,قال :يا ر�س��ول اهلل� ،أن�رصه مظلوما ،فكيف �أن�رصه ظامل��ا ؟ قال :متنعه من الظلم،
فذلك ن�رصك �إياه»(.)3
يحدث �أخاه بحديث هو كاذب فيه ،قال ﷺ« :كَــبرُ ت خيانة �أن حتدث �أخاك حديثا
 وامل�سلم ال ِّهو لك م�صدق و�أنت له به كاذب»(.)4
يـعـيـره بفقره �أو مر�ضه �أو دمامته �أو
 وامل�سل��م ال يحتقر �أخ��اه �أو ي�ست�صغره ،فال ي�شمت به �أو ّلون��ه �أو م��ا �شابه قال اهلل تع��اىل:ﵛ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ
ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ
ﳙﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﵚ(.)5

 -1رواه م�سلم.
 -2متفق عليه.
 -3رواه البخاري.
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وجوده ابن حجر والذهبي.
 -4رواه �أبوداود واملنذري ّ
� -5سورة احلجرات ,الآية.11 :

� - 9صالح اجل�سد والأعمال ب�صالح القلب ( التقوى هاهنا )
�أت� ّأمل :بع�ض النا�س يحكمون على الآخرين من خالل مظاهرهم؛ ف�إذا ر�أى �إن�سان ًا �صاحب ٍ
مال
من�صب يرتدي مالب�س غالية �أو يركب �سيار ًة فاره ًة �أو ي�سكن يف ٍ
بيت ٍ
ٍ
قدره،
و
راق؛ احرتمه و ّ
و�إن ر�أى �إن�سان ًا ب�سيط ًا �أو فقرياً ازدراه ونظر �إليه نظر ًة دونية.
�صائب وال يجوز ،ف� ّإن مي��زان التفا�ضل بني النا�س كما �أخربن��ا النبي ﷺ ال ُ
ٍ
أعمال
و ه��ذا غ�ير
ال�صاحل��ة و الأخ�لاق احل�سنة والإمي��ان ال�صادق ،ق��ال ﷺ�« :إ ّن اهلل ال ينظ��ر �إىل �أج�سادكم وال �إىل
�صورك��م ،ولك��ن ينظر �إىل قلوبك��م و�أ�شار ب�إ�صبعه �إىل �صدره »( ،)1وقد جع��ل اهلل تعاىل معيار اخلريية
والأف�ضلي��ة التقوى ،قال اهلل تع��اىل ﵛﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶﵚ( ،)2وقال ﷺ« :ال ف�ضل لعربي
على �أعجمي وال لأبي�ض على �أ�سود �إال بالتقوى»(.)3
لرجل عنده جال�س« :ما ر�أيك
مر رجل على ر�سول اهلل ﷺ ،فقال
ٍ
ق�صة :عن �سهل بن �سعد ،قالّ :
حري �إن خطب �أن يُنكح ،و�إن �شفع �أن ي�ش ّفع ،و�إن
يف هذا ؟ فقال :هذا رجل من �أ�رشاف النا�س ،هذا واهلل ٌّ
مر رجل �آخر ،فقال له ر�سول اهلل ﷺ :فما ر�أيك يف هذا؟
قال �أن يُ�سمع لقوله ،قال :ف�سكت النبي ﷺ ،ثم ّ
ري �إن خطب �أن ال يُنكح ،و�إن �شفع �أن ال ي�ش ّفع،
قال :يا ر�سول اهلل ،هذا رجلٌ من فقراء امل�سلمني ،هذا َح ٌّ
و�إن قال �أن ال يُ�سمع لقوله ،فقال ر�سول ﷺ :هذا – �أي الثاين  -خري من ملء الأر�ض من مثل هذا»(.)4

ن�شاط ()7

ف�ضل النبي ﷺ الرجل الثاين – الفقري – على الرجل الأول مع �أنه
ملاذا َّ
�صاحب ٍ
مال وجاه ؟ وما الذي �أ�ستفيده من هذا احلديث ال�رشيف ؟

-1
-2
-3
-4

رواه م�سلم.
�سورة احلجرات ,الآية.13 :
رواه البيهقي والطرباين و�صححه الألباين.
رواه البخاري.

121

يحقر �أخاه امل�سلم).
� -10ش�ؤم التكرب و احتقار الآخرين (بح�سب امرئ من ال�رش �أن َ
يخربن��ا ر�س��ول ﷺ �أنه يكفي الإن�س��ان من ال�رش احتق��اره لأخيه امل�سلم ،ف�إنه �إمن��ا يحتقر �أخاه
امل�سل��م لتكربه عليه ،فاملتكرب ينظر �إىل نف�سه بع�ين الكمال و�إىل غريه بعني النق�ص؛ فيحتقر غريه
ويزدريهم ،والكبرْ من �أعظم خ�صال ال�رش ،وقد �أخربنا النبي ﷺ � ّأن املتكرب ال يدخل اجلنة؛ قال
ﷺ« :ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب»(.)1
(حرمة امل�سلم على �أخيه امل�سلم) .كل امل�سلم على امل�سلم حرام ،دمه و ماله و ِعر�ضه.
ُ -11
امل�سل��م ال يعت��دي على � ٍ
إن�سان بالقت��ل وال�رضب �أو الرتويع والتخوي��ف ،وال يعتدي على املال
بال�رسق��ة والغ�صب واالحتيال ،وال يعتدي على ِ
بال�س��ب وال�شتم والغيبة والنميمة وغري
العر�ض
ِّ
حجة الوداع ،قارن ًا
بي ﷺ حترمي هذه الثالثة يف َّ
ذل��ك من �صور الإيذاء و التع��دي ،وقد �أكَّ د ال َّن ُّ
أعرا�ضكم
دماءك��م و�أموالَكم و� َ
حرمته��ا بحرمة مو�سم احل��ج ومكة املكرمة ،حيث قال ﷺ�« :إ َّن َ
عليك��م حرام كحرمة يومكم ه��ذا ،يف �شهركم هذا ،يف بلدكم هذا ,ثم �أعادها مرارا ،ثم رفع ر�أ�سه ،فقال:
اللهم هل بلغت ؟ اللهم هل بلغت ؟ ثم قال� :أال ليبلغ ال�شاهد منكم الغائب»(.)2
ويف رواي��ة« :فدما�ؤكم و�أموالكم و�أعرا�ضكم عليكم حرام ،كمثل هذا اليوم وهذا البلد �إىل يوم تلقونه،
م�سلم م�سلماً يريد بها �سوءا»(. )3
حتى َدفع ًة يدفعها
ٌ

ن�شاط ()8

�إ�ضاف��ة ملا �سبق؛ �أتعاون مع جمموعتي يف تو�ضيح بع�ض �صور التع ّدي على
حرمها اهلل تعاىل.
امل�سلم التي ّ

 -1رواه م�سلم.
 -2رواه البخاري.
 -3رواه البزار وح�سنه الإمام ابن حجر.
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�أقر�أ و�أتعلم:

قال ٌ
رجل للخليفة عمر بن عبد العزيز نا�صحاً :اجعل كبري امل�سلمني عندك �أبا ،و�صغريهم
ابنا ،و�أو�سطهم �أخا ،ف�أي �أولئك حتب �أن ت�سيء �إليه؟
ت�رضه ،و�إن
ومن كالم يحيى بن معاذ الرازي :ليكن حظ امل�ؤمن منك ثالثة� :إن مل تنفعه فال ّ
تــذمـه.
تـغمه ،و�إن مل متدحه فال ّ
مل تفرحه فال ّ




-1
-2
-3
-4
-5

متحابني مت�آلفني.
حث امل�سلمني جميع ًا على �أن يكونوا �إخو ًة
ُّ
ِّ
أخو َة بني امل�سلمني تقت�ضي � َ
إي�صال اخلري �إليهم ودفع ال�رضر عنهم.
� َّأن ال َّ
بي��ان خطورة احتقار امل�سلم لأخيه ،و� َّأن ذلك ٍ
ِ
ال�رش ،و�إن مل يكن عنده
كاف
للمحتقر من ِّ
�رش �سواه.
ٌّ
بقية اجل�سد.
ب�صالح القلوب و �إميانها ي�صلح َّ
حترمي االعتداء على امل�سلمني يف دمائهم و�أموالهم و�أعرا�ضهم.
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
� -1أكمل الفراغ فيما يلي مبا ينا�سبه:
�أ  -عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل ﷺ:
(( ال ،...........وال تناج�ش��وا ،وال تباغ�ض��وا ،وال ،............وال
يب��ع .....................بع���ض ،وكونوا عب��اد اهلل ،...........امل�سلم �أخو
امل�سلم ،ال يظلمه ،وال يخذله ،وال ،..........وال يحقره ............،ها هنا،
وي�ش�ير �إىل �صدره ثالث مرات ،بح�س��ب امرئ م��ن� ...........أن يحقر �أخاه

امل�سلم ،كل امل�سلم على امل�سلم حرام ........و .........و.)).........
ال مما يلي و� نّأبي حكمه:
� -2أو�ضح ك ًّ
�أ  -احل�سد ،ب -النج�ش ،جـِ -
الكرب ،د  -التدابر ،هـ -احتقار الآخرين.
� -3أع ّدد ثالث ًة من حقوق امل�سلم على �أخيه امل�سلم.
� -4أ�صنف ال�صفات والأعمال التالية �إىل �أعمال تزيد من الأخوة بني امل�سلمني و�أعمال تف�سد الأخوة بينهم:
التــكبــر ،الــظلم ،رد ال�سالم ،احل�سد ،زيارة املري�ض ،الـغـ�ش ،اتـباع اجلنازة ،الإ�صالح بني النا�س
� ٌ
أعمال تزيد من الأخوة الإ�سالمية

� ٌ
أعمال تف�سد الأخوة الإ�سالمية

ن�شاط ختامي
ّ
حذرنا النبي ﷺ من دعوة املظلوم و�أخربنا �أن اهلل تعاىل ي�ستجيب
لها و ينتقم من الظامل ولو بعد حني؛ �أروي لزمالئي ق�صة هالك فرعون
وكيف �أغرقه اهلل تعاىل ب�سبب ظلمه وبغيه.
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ال عق
يد ة
الإ�س

الإميان باملالئكة الكرام

المية

الدر�س
ال�سابع ع�رش

تعريف الإميان باملالئكة
ه��و االعتق��اد اجل��ازم ب�أ ّن اهلل تعاىل خل��ق مالئك ًة من ن��و ٍر لي�سوا ذك��وراً وال �إناثاً ،ال يع�ص��ون اهلل ما �أمرهم
ويفعلون ما ي�ؤمرون ،ال يعلم عددهم �إال اهلل تعاىل ،وقد كلّفهم اهلل ب�أعمال ووظائف خمتلفة.
ق��ال تع��اىل :ﵛﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ
ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﵚ(.)1
ويف حديث جربيل امل�شهور ملا َ�س�أل ر�سول اهلل ﷺ عن الإميان والإ�سالم والإح�سان .قال � -أي
جربيل :-ف�أخربين عن الإميان .قال � -أي ر�سول اهلل ﷺ�« :-أن ت�ؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ور�سله واليوم
الآخر و�أن ت�ؤمن بالقدر خريه و�رشه»(..)2

وجوب الإميان باملالئكة
ـقـبـل �إال
الإمي��ان باملالئكة ه��و الركن الثاين من �أركان الإميان ال�ستة ،التي ال ي�ص��ح الإميان وال ُي َ
بها .قال تعاىل :ﵛﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ
ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﵚ(.)3

كيفية الإميان باملالئكة
�أو ًال  :الإقرار بوجودهم  ،و�أنهم خلق من خلق اهلل  ،خلقهم اهلل لعبادته ،وعدم ر�ؤيتنا لهم ال يدل
على عدم وجودهم  ،فكم من خملوقات دقيقة يف الكون ال نراها وهي موجودة حقيقة.
وقد ر�أى النبي ﷺ جربيل ب�صورته احلقيقية مرتني  ،ور�أى بع�ض ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم بع�ض
املالئكة وهم ب�صورة الب�رش .
� -1سورة البقرة ,الآية.285 :
 -2رواه م�سلم.
� -3سورة الن�ساء ,الآية.136 :
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عن عبد اهلل بن م�سعود ر�ضي اهلل عنه قال« :ر�أى ر�سول اهلل ﷺ جربيل يف �صورته وله �ستمائة جناح،
وكل جن��اح منها قد �س ّد الأفق»( .)1ويف حديث جربيل امل�شه��ور «�أ ّن جربيل عليه ال�سالم جاء ب�صورة رجل
�شديد بيا�ض الثياب �شديد �سواد ال�شعر ال يُرى عليه �أثر ال�سفر وال يعرفه �أحد»(.)2

ن�شاط ()1

أتعرف على احلوار الذي
�أرج��ع �إىل حديث جربيل عليه ال�سالم ال�سابق و� ّ
جرى بينه وبني النبي ﷺ و�أعر�ضه على جمموعتي.

وقربهم منه ،وهم مع هذا
ثانياً :عدم ّ
الغلو فيهم ،فهم عبا ٌد م�أمورون� ،أكرمهم اهلل ورفع مقامهم ّ
ال ميلكون لأنف�سهم وال لغريهم نفع ًا وال �رضاً؛ ولذلك ال يجوز �أن ن�رصف لهم �شيئ ًا من �أنواع العبادة
ف�ض ً
ال عن �أن يو�صفوا ب�صفات الربوبية.
قال تعاىل :ﵛﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟﱠ
ﱡﵚ( .)3وقال تعاىل :ﵛﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ
ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﵚ(.)4

عدد املالئكة
ـلـق ال ُيـحـ�صـي َع َـد َد ُهـم �إال اهلل عز وجل لكرثتهم.
املالئكة َخ ٌ
ق��ال تع��اىل :ﵛﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ

ﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛ
ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﵚ(.)5
-1
-2
-3
-4
-5

رواه �أحمد والرتمذي وح�سنه ابن كثري و�صححه ال�شيخ �أحمد �شاكر.
رواه م�سلم.
�سورة الأنبياء ,الآيتان.27-26 :
�سورة التحرمي :الآية.6 :
�سورة املدثر ,الآية.31 :
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وقال ﷺ عن البيت املعمور« :يدخله يف كل يوم �سبعون �ألف ملك ال يعودون �إليه »( .)1وقال ﷺ:
«ي�ؤتى بجهنم ٍ
يجرونها»(.)2
يومئذ لها �سبعون �ألف زمام ،مع كل زمام �سبعون �ألف ملك ُّ
ـج ّـرون نار جهن��م مث ً
ال يبلغ عددهم �أربعة
يـتبـيـن لنا كرثة ع��دد املالئكة ،فه�ؤالء الذين َي ُ
وهن��ا ّ
ـن
�آالف وت�سعمائ��ة ملي��ون (َ )4.900.000.000مـ َلـ��ك؛ فكيف
بـبـقـيـة املالئك��ة ! ف�سبحان َم ْ
ّ
َخـ َلــ َق ُـهـم و�أح�صاهم عدداً.

�أ�سماء املالئكة
�سماه لنا ر�سوله ﷺ ِم َن املالئكة؛ و�أعظمهم
�سمى اهلل لنا يف القر�آن الكرمي �أو ّ
يجب الإميان مبن ّ
ثالثة:
الروح الـ ُق ُـد�س الذي ينزل بالوحي على الر�سل عليهم
الأول  :جربي��ل �أو جربائيل عليه ال�سالم ،وهو ّ
ال�صالة وال�سالم.
الثــاين :ميكائيل �أو ميكال عليه ال�سالم ،وهو املوكّ ـل باملطر في�سوقه حيث �أمره اهلل تعاىل.
ال�صـور �إيذان ًا بانتهاء احلياة الدنيا وابتدا ِء احلياة
الثالث�	:إ�رسافيل عليه ال�سالم ،وهو املوكّ ـل بالـ ّنـفـخ يف ّ
الآخرة.

�صفات املالئكة
ٍ
وخلقية؛ ومن ذلك:
أج�سام حقيقي ٌة مت�صف ٌة
خلق حقيقي ،لهم �
ب�صفات َخلقي ٍة ُ
املالئكة ٌ
ٌ
�أ ِ -ع َ
ـظ��م َخلقهم و�ضخام��ة �أج�سامهم :خلق اهلل �سبحانه وتعاىل املالئك��ة على �صورٍ عظيم ٍة قوي ٍة
تليق ب�أعمالهم اجلليلة التي وكلهم اهلل بها يف ال�سموات والأر�ض.
بّ �	-أن له��م �أجنحة :خلق اهلل �سبحانه وتعاىل للمالئكة �أجنح ًة مثنى وثالث ورباع ،وقد تزيد على
ذل��ك ،كما ر�أى ر�سول اهلل ﷺ جربيل على �صورته له �ستمائة جناح قد َ�س َّـد الأفق .قال تعاىل:

ﵛﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ
ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﵚ(.)3

 -1رواه البخاري وم�سلم.
 -2رواه م�سلم.
� -3سورة فاطر ,الآية.1 :
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طعام �أو
جـ -عدم حاجتهم �إىل الطعام �أو ال�رشاب :خلق اهلل �سبحانه وتعاىل املالئكة ال يحتاجون �إىل ٍ
�رشاب ،وال يتزوجون وال يتنا�سلون.
د  -قدرته��م عل��ى التمثل بغري �صورتهم احلقيقي��ة :فقد �أعطى اهلل تعاىل مالئكته ق��در ًة على التمثل
ب�صورة الب�رش.
هـ  -م��وت املالئكة :املالئكة ميوتون جميع ًا يوم القيامة مبا فيهم مل��ك املوت ،ثم ُيـحييهم اهلل تعاىل
مر ًة �أخرى.
ّ

�أعمال املالئكة
ٍ
أعم��ال جليل ٍة وكّ ـله��م اهلل بها ،وقد �أ�ش��ار اهلل تعاىل يف كتاب��ه �إىل بع�ض هذه
تق��وم املالئك��ة ب�
الأعمال؛ قال تعاىل :ﵛﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮ
ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﵚ(.)1
وقال تعاىل :ﵛﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ
ﲉ ﲊ ﲋﵚ(.)2
وقال تعاىل :ﵛﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ

ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ
ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﵚ(.)3

وقال تعاىل :ﵛﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﵚ(.)4

-1
-2
-3
-4

�سورة غافر ,الآية.7 :
�سورة البقرة ,الآية.97 :
�سورة الأنعام ,الآية.93 :
�سورة الأنبياء ,الآية.20 :
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ن�شاط ()2

أهـم �أعمال املالئكة التي كلّفهم اهلل
�أتع��اون مع جمموعتي يف كتابة قائم ٍة ب� ّ
تعاىل بها.

حقوق املالئكة على بني �آدم
أ�  -الإميان بهم.
ب -حمبتهم وتعظيمهم وذكر ف�ضائلهم.
�سبهم �أو تنق�صهم �أو اال�ستهزاء بهم.
جـ -حترمي ّ
د  -البعد عما تكرهه املالئكة ،ف�إنهم يت�أذون مما يت�أذى منه بنو �آدم  -كالتدخني مث ً
ال . -

ثمرات الإميان باملالئكة
أ�  -حتقيق الإميان ،ف�إن الإميان ال ي�صح �إال بالإميان بهم.
ب -العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعاىل وقوته و�سلطانه ،ف�إن عظمة املخلوق من عظمة اخلالق.
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

� -1أملأ اجلدول التايل مبا ينا�سبه:
معنى الإميان

كيفية الإميان

عدد

من �أ�سماء

�صفات

�أعمال

باملالئكة

باملالئكة

املالئكة

املالئكة

املالئكة

املالئكة

أو�ضح بع�ضاً من حقوق املالئكة على بني �آدم.
ّ � -2
ال �رشعياً على وجوب الإميان باملالئكة الكرام عليهم ال�سالم.
� -3أذكر دلي ً

ن�شاط ختامي

ٍ
وفوائد �أخرى للإميان باملالئكة الكرام عليهم ال�سالم.
ثمرات
�أذكر
َ
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التيمم وامل�سح على الـخُـفّـيـن
ّ

فقه
ال

الدر�س
الثامن ع�رش
التيمم
�أو ًالّ :

تعريف التيمم
التيم��م لغ�� ًة :الق�صد ،و�رشعاً :هو م�سح الوجه واليدين بال�صعيد الطي��ب على وج ٍه خم�صو�ص؛ تعبداً هلل
ّ
تعاىل.

ُحكمه ودليل م�رشوعيته
وتي�سري من اهلل عز وجل لعباده �رشعه بد ًال من طهارة املاء – الو�ضوء
م�رشوع وهو رخ�ص ٌة
التيمم
ٌ
ٌ
�أو الغ�سل – يف حاالت ،وهو من حما�سن ال�رشيعة ومن خ�صائ�ص هذه الأمة.
ودليله قوله تعاىل :ﵛﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟﱠ

ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ
ﲀﵚ(. )2
ﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿ
َ

ن�شاط ()1
�أحفظ الآية ال�رشيفة ال�سابقة و�أتلوها على زمالئي تالو ًة �سليمة.

� -1سورة املائدة ,الآية.6 :
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�رشوطه
التيمم لكل �صال ٍة مفرو�ضة.
 -1دخول وقت ال�صالة؛ حيث يجب ّ
()1
ٍ
تيمم مبا يقدر
�	-2أن يكون
برتاب طاهر ،لقوله تعاىل :ﵛﱪ ﱫ ﱬﵚ  ،ف�إن مل يجد تراب ًا ّ
رمل �أو حجرٍ �أو جدار ،...لقوله تعاىل :ﵛﲗ ﲘ ﲙ ﲚﵚ(.)2
عليه من ٍ
ُّ -3
تعذر ا�ستعمال املاء ،لقوله تعاىل :ﵛﱧ ﱨ ﱩ ﱪﵚ(. )3

احلاالت التي يُ�رشع لها التيمم
 -1فقدان املاء.
 -2عدم القدرة على ا�ستعمال املاء.
 -3عدم القدرة على الو�صول �إىل املاء.

ن�شاط ()2

بالتعاون مع جمموعتي �أقوم مبلأ اجلدول التايل بالأمثلة املنا�سبة.

احلالة
�أمثلة عليها

� -1سورة املائدة ,الآية.6 :
� -2سورة التغابن ,الآية.16 :
� -3سورة املائدة ,الآية.6 :

132

فقدان املاء

عدم القدرة على
ا�ستعمال املاء

عدم القدرة على
الو�صول �إىل املاء

�صفة التيمم
ي�سمي ،ثم ي��ضرب الأر�ض بكفيه ،ثم
املتيم��م رفع احل��دث – الأ�صغر �أو الأك�بر – ،ثم ّ
ين��وي ّ
ينفخهما �أو ينف�ضهما ،ثم مي�سح بهما وجهه ويديه.

نواق�ضه
-1
-2
-3
-4

كل ما ُيبطل الو�ضوء.
خروج وقت ال�صالة.
وجود املاء.
زوال املانع من ا�ستعمال املاء.
�أتعلّم

التيمم وبالت��ايل ال�صالة؛ فيتو�ض�أ �أو
وج��ود املاء قبل الدخ��ول يف ال�صالة �أو خاللها ُيبطل ّ
املتيمم �صالته وفرغ منه��ا قبل وجود املاء
يغت�س��ل – بح�س��ب حاله – ويعي��د �صالته ،ف���إذا �أ ّمت ّ
تيممه ال يبطل
ّ
تيمم لأجل املر�ض ف���إنّ ّ
تيممه� ،أما لو ّ
�صح��ت �صالت��ه وال يعيدها ولكن يبط��ل ّ
بوجود املاء؛ بل يبطل ب�شفائه من هذا املر�ض.
ثانياً :امل�سح على اخلفني

تعريف اخلف
الر ْج ِل من ِج ٍ
ٍ
�صوف ونحوه ،وجمعهِ :خ ٌ
فاف ،ويلحق به كـل ما ُيلب�س
لد �أو
اخل ُُّف :هو ما ُيلب�س على ِّ
كاجلوربني –.
الرجلني –
ْ
على ِّ

ُحكمه ودليل م�رشوعيته
جائز باتفاق �أهل ال�سنة واجلماعة ،وهو رخ�ص ٌة من اهلل عز وجل تخفيف ًا منه
امل�س��ح على اخلفني ٌ
ثابت عن النبي ﷺ.
على عباده ودفع ًا للحرج وامل�شقة عنهم ،وهو ٌ
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فع��ن املغرية بن �شعبة ر�ض��ي اهلل عنه قال :كنت مع النبي ﷺ يف �سف��ر ،ف�أهويت لأنزع خفيه،
فقال« :دعهما ،ف�إين �أدخلتهما طاهرتني ،فم�سح عليهما»(.)1
وعن جرير بن عبد اهلل ر�ضي اهلل عنه قال« :ر�أيت ر�سول اهلل ﷺ بال ثم تو�ض�أ وم�سح على خفيه»(.)2
حدثني �سبعون من �أ�صحاب ر�س��ول اهلل ﷺ �أنه م�سح على
وق��ال احل�سن الب�رصي رحم��ه اهللّ :
اخلفني.

�رشوط امل�سح على اخلفني
 -1لب�سهما على طهارة :لقول النبي ﷺ ال�سابق« :دعهما ف�إين �أدخلتهما طاهرتني».
الـخـ ّفان �ساترين جلميع القدم �إىل الكعبني.
�	-2أن يكون ُ
ي�صح امل�سح على النج�س؛ كامل َّت َخ ِذ ِمن ِجلد حمار� ،أو
�	-3أن يكون ُ
الـخـ ّفان طاهرين مباحني :فال ّ
للرجال.
على حرام؛ كاحلرير ّ
أيام بلياليهن.
املدة
ّ
�	-4أن يكون امل�سح يف ّ
يوم وليلة ،وللم�سافر ثالثة � ٍ
املحددة �رشعاً :وهي للمقيم ٌ

ابتداء مدة امل�سح على اخلفني
البتداء مدة امل�سح قوالن م�شهوران عند العلماء:
القول الأولِ :من �أول َح َد ٍث بعد لب�س اخلفني.
مي�سح فيها على اخلفني بعد ا َ
حل َدث.
القول الثاينِ :من �أول مر ٍة ٍ
م�سلم ل�صالة الفج��ر ولب�س اخلفني ،وبع��د طلوع ال�شم�س �أح��دث ومل يتو�ض�أ،
مث��ال :تو�ض���أ
ٌ
مدة امل�سح لدى �أ�صحاب الق��ول الأول من طلوع ال�شم�س ،ولدى
ث��م تو� أض� ل�صالة الظه��ر ،فابتداء ّ
�أ�صحاب القول الثاين من حيث تو�ض�أ ل�صالة الظهر.

 -1متفق عليه.
 -2متفق عليه.
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�صفة امل�سح على اخلفني
ي�ض��ع ي��ده اليمنى على خف��ه الأمين ،ويده الي��سرى على خفه الأي�رس ،ومي�س��ح ظاهر اخلف من
�أ�صابع قدمه �إىل �ساقه م�سح ًة واحدة ،وال مي�سح �أ�سفل اخلف وال عـقـبـه.
�أتعلّم
عل��ي ر�ضي اهلل عنه« :لو كان ال ّدين
ي�سن؛ لقول
ال يج��زئ م�س��ح �أ�سفل اخلف �أو َع ِقبه وال ّ
ٍّ
ﷺ مي�سح على ظاهر خفه»( ،)1ولو
بال��ر�أي ل��كان �أ�سفل اخلف �أوىل بامل�سح من �أعاله ،وقد ر�أيت النب��ي َ
جمع يف امل�سح بني �أعلى اخلف و�أ�سفله َ�ص َّح م�سحه مع الكراهة.

مبطالت امل�سح على اخلفني
بزمن معينّ ٍ فال جتوز الزيادة على
ؤقت ٍ
 -1انته��اء ّ
مدة امل�سح للمقي��م �أو امل�سافر؛ وذلك ل ّأن امل�سح م� ٌ
املدة املقررة.
 -2نزع اخلفني ،ونزع �أحد اخلفني كنزعهما كليهما يف قول �أكرث �أهل العلم.
ُ -3
ٍ
موجب من موجبات الغ�سل.
فعل
�أتعلّم
م�سح مقيم – يو ٌم وليلة –.
َمن م�سح وهو
أتـم َ
م�سافر ثم �أقام� ،أو م�سح وهو ٌ
مقيم ثم �سافر � َّ
ٌ

 -1رواه �أبو داود واخلطابي و�صححه الألباين وال�شوكاين وابن حجر.
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
-1

-2

-3

-4

أعرف ما يلي:
� ّ
التيمم:
�أ -
ّ
اخلف:
ب-
ّ
�أو�ضح كيفية ُكـلٍّ من:
التيمم:
�أ -
ّ
ب -امل�سح على اخلفني:
�أذكر دلي ً
ال �رشعياً على ما يلي:
التيمم:
أ� -
ّ
ب -امل�سح على اخلفني:
مطلوب يف اجلدول التايل:
التيمم وامل�سح على اخلفني ح�سب ما هو
ٌ
�أقارن بني ّ
�صفته

�رشوطه

مبطالته

التيمم
ّ
امل�سح على اخلفي

ن�شاط ختامي
(امل�شقّ��ة جتلب التي�س�ير)؛ �أتعاون مع جمموعت��ي يف تو�ضيح هذه
القاعدة الفقهية مدل ً
ال عليها ب�أمثل ٍة من الدر�س.
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�أحكام امليم ال�ساكنة

ويد
ا لتج
وة و
التال

الدر�س
التا�سع ع�رش

تعريفها
ثابت و�ص ً
ال ووق ًفا،
و�سمـيـت �ساكن�� ًة ل ّأن �سكونها ٌ
املي��م ال�ساكنة ه��ي امليم اخلالية من احلركةّ ،
وت�أت��ي املي��م ال�ساكن��ة قبل حروف الهجاء كلهـا �إال ح��روف املد الثالث��ة ( ا – و – ي ) خ�شية التقاء
ال�ساكنني.
�أمــثــلـة :ﵛﱋ ﱌ ﱍﵚ ،ﵛﱴ ﱵ ﱶ ﱷﵚ ،ﵛﲈ ﲉﵚ.

�أحكامها
و للميم ال�ساكنة ثالثة �أحكام هي :الإخفاء ال�شفوي ،الإدغام ال�شفوي ،الإظهار ال�شفوي.
يقول ال�شيخ اجلمزوري رحمه اهلل:
ــذي ِ
ألـــف َّلي َنـــ ٍة ِل ِ
ال � ٍ
احل َجــــا
وامليم �إن َت ْ�س ُك ْن تجَ ِ ي َق ْب َل الهِ ج َا
ُ
ـهــار َف َق ْ
ــن َ�ض َب ْ
ـــط
ـط
�إ ِْخ َف ٌاء �إِ ْدغَ ٌ
كـ ُام َهـــا َثال َثـــ ٌة لمِ َ ْ
ـــام َو� ْإظ ٌ
� ْأح َ

احلكم الأول :الإخفاء ال�شفوي
ٍ
ت�شديد مع بقاء الغنة يف احلرف
والإخفاء هو النطق باحلرف ب�صف ٍة بني الإظهار والإدغام بدون
إخفاء �شفويًا خلروج امليم والباء من ال�شفتني،
و�سمي � ً
الأول (امليم ال�ساكنة) �إذا جاء بعدها حرف الباءّ ،
وال يكون �إال يف كلمتني.
�أمثلة :ﵛﲻ ﲼ ﲽﲾﵚ ،ﵛﲐ ﲑﵚ ،ﵛﱤ ﱥ ﱦﵚ ،ﵛ ﱞ ﱟ ﱠﵚ ،ﵛﱧ ﱨﵚ.
عالمته يف امل�صحف ال�رشيفُ :تر�سم امليم ال�ساكنة بدون حركات �أو عالمة �سكون.
قال �صاحب التحفة:
فــال ُ
ـــــرا ِء
ال�ش
إخفــاء عنــد البــا ِء
أول ال
ــــم ِه َّ
َّ
ُ
َو َ�س ِّ
ــــفوي لل ُق َّ
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ن�شاط ()1

�أرج��ع �إىل �س��ورة العادي��ات يف امل�صح��ف ال�رشي��ف ،و�أ�ستخرج حكم
الإخفاء ال�شفوي الوارد فيها ثم �أنطقه نطقاً �صحيحاً.

احلكم الثاين :الإدغام ال�شفوي (�إدغام املثلني ال�صغري)
متحركة؛ فندم��ج امليم ال�ساكنة يف امليم املتحركة
ميم �أخرى
ويك��ون �إذا وق��ع بعد امليم ال�ساكنة ٌ
ّ
�ساكن
وي�سمى الإدغام ال�شفوي �إدغام ًا �صغرياً لأنه بني
م�شددة،
ٍ
مبا��شر ًة بحيث تكونان ميم ًا واح��د ًة ّ
ّ
ومتحرك ،والبد من وجود الغنة فيه مبقدار حركتني ،وال يكون �إال يف كلمتني.
�أمثلة:
م�شددة.
معرا ًة وامليم الثانية ّ
عالمته يف امل�صحف ال�رشيف :تكون امليم الأوىل ّ
قال �صاحب التحفة:
ِ
�صغـريا يـا فتـى
إدغامــا
إدغــــام مبثلهــا �أتــى
والثـــان �
ٌ
و�ســم � ً
ً
ِّ

ن�شاط ()2

�أرج��ع �إىل �سورة قري�ش يف امل�صحف ال�رشيف ،و�أ�ستخرج حكم الإدغام
ال�شفوي الوارد فيها ثم �أنطقه نطقاً �صحيحاً.

�أتعلّم

ي�سمى الإدغام ال�شفوي بــ ( �إدغام املتما ِثلني �أو ِ
الـمـثلني ) لأنه جاء بني حرفني متماثلني.
ّ
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احلكم الثالث :الإظهار ال�شفوي
وحروف��ه ه��ي ح��روف الهج��اء كله��ا م��ا ع��دا ح��ريف الإدغ��ام والإخف��اء؛ املي��م والب��اء.
ٌ
حرف من حروف الإظهار وج��ب �إظهار امليم ال�ساكنة ونطقها
ميم �ساكن ٌة وجاء بعدها
ف���إذا ج��اءت ٌ
وا�ضح ًة بدون غنة ،ويكون يف كلم ٍة وكلمتني.
�أمثلة:
يف كلمة

ﱮﱯ ،ﲖ ،ﱫ

يف كلمتني

ﱪ ﱫ ،ﳂ ﳃ ﳄ ،ﲊ ﲋ،
ﲇ ﲈ ﲉ.

عالمته يف امل�صحف ال�رشيف :يو�ضع فوق امليم ر�أ�س حاء �صغرية.
قال �صاحب التحفة:
ٍ
ــمها �شــفوي ْه
مــن �
البقيـ ْه
والثــالث ال
ُ
أحــرف َ
ُ
و�س ِّ
إظهــار فــي َّ
تنبيــــــه:
ويكون الإظهار ال�شفوي �أ�شد �إظهاراً عند الفاء والواو خ�شية �إخفاء امليم ال�ساكنة؛ وذلك ب�سبب
احتاد خمرج امليم مع الواو نحو :ﵛﲒ ﲓﵚ ،ولقرب خمرج امليم من الفاء نحو :ﵛﲧ ﲨﵚ.
قال �صاحب التحفة:
ٍ
ِ
فـــاعرف
والحتـــاد
لقربهـــا
واحــذر لـدى واوٍ وفـا �أن تخـتفي
تنبيهات يف التفريق بني �أحكام النون ال�ساكنة و�أحكام امليم ال�ساكنة:
 -1يج��ب التمييز بني الإخفاء احلقيقي الذي هو �إخفاء النون ال�ساكنة عند حروف الإخفاء اخلم�سة
ع�رش ،والإخفاء ال�شفوي الذي هو �إخفاء امليم ال�ساكنة عند الباء فقط.
 -2يجب التمييز بني الإظهار احللقي الذي هو �إظهار النون ال�ساكنة عند احلروف احللقية والإظهار
املطل��ق للنون ال�ساكن��ة يف الكلمات الأربع :قن��وان � -صنوان  -بنيان  -دني��ا من جهة؛ وبني
الإظهار ال�شفوي للميم ال�ساكنة عند كل احلروف ما عدا الباء وامليم من جه ٍة �أخرى.
 -3يجب التمييز بني الإدغام احلقيقي الذي هو �إدغام النون ال�ساكنة مع حروف كلمة ( يرملون )،
والإدغام ال�شفوي الذي هو �إدغام امليم ال�ساكنة مع امليم املتحركة.
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امل�شددتني
حكم النون وامليم ّ
�صوت ٌ
لذيذ مركب يف ج�سم النون وامليم ال عمل لل�سان فيه
تعريف الغنة :هي
ٌ
خمرج الغنة :اخلي�شوم – الأنف –
حكمها� :إذا جاءت النون امل�شددة ( ّن ) �أو امليم امل�شددة ( ّم ) وجب �إظهار الغنة مبقدار حركتني،
وي�سمى ٌّ
م�شد ًدا.
كل منهما حرف غنة ّ
ّ
�أمثلة:
احلرف

يف و�سط الكلمة

يف �آخر الكلمة

امل�شددة
النون
ّ

ﲣ ،ﱅ ،ﳌ ،ﲩ ،ﱳ

ﱁ ،ﲸ

امل�شددة
امليم
ّ

ﲒ ،ﲾ ،ﲳ ،ﱳ

ﱁ ،ﲞ

ن�شاط ()3

�أ�ستخ��رج من الآيت�ين الكرميتني التاليت�ين حريف النون واملي��م امل�ش ّددين
و�أعر�ضهما على جمموعتي.
قال اهلل تعاىل :ﵛﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ

ﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔ

ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞﵚ(.)1

� -1سورة الأنبياء ,الآيتان.88 - 87 :
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
� -1أ�ستخرج من الآيات الكرمية التالية ما ورد فيها من �أحكام :امليم ال�ساكنة ،النون
وامليم امل�شددتني:
�أ  -ق��ال تع��اىل :ﵛﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﵚ(. )1
ب -قال تعاىل :ﵛﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﵚ(. )2
جـ -ق��ال تع��اىل :ﵛﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ
ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﵚ(. )3
د  -قال تعاىل :ﵛﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﵚ(. )4
هـ  -ق��ال تع��اىل :ﵛﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
ﱜﵚ(.)5
و  -قال تعاىل :ﵛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﵚ(. )6
أعرف ما يلي:
ّ � -2
�أ  -امليم ال�ساكنة
ب -الغنة
� -3أعلّل ملا يلي:
ت�سمى �أحكام امليم ال�ساكنة بـــال�شفوية.
�أ -
ّ
ــيــن ال�صغري.
بّ -
ي�سمى الإخفاء ال�شفوي بــ �إدغام ا ِملــثـــ َل ْ
جـ -يكون �إظهار امليم ال�ساكنة مع حريف الفاء والواو �أ�شد �إظهاراً من بقية حروفه.
امل�شددتني
د  -وجوب الغنة عند الإتيان بامليم والنون
ّ
� -1سورة الأعراف ,الآية.96 :
� -2سورة الروم ,الآية.33 :
� -3سورة الأنفال ,الآية.26 :

� -4سورة امل�ؤمنون ,الآية.16 :
� -5سورة فاطر ,الآية.5 :
� -6سورة البقرة ,الآية.132 :
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� -4أملأ اجلدول التايل بالإجابة ال�صحيحة:
احلكم
الإخفاء ال�شفوي
الإدغام ال�شفوي
الإظهار ال�شفوي

حروفه

كيفية النطق به

ن�شاط ختامي
أ�صم��م �أوراق عمل – يف�ض��ل اال�ستعانة باحلا�س��وب �إن �أمكن–
� ّ
�أو�ضح فيها �أحكام امليم ال�ساكنة و�أعر�ضها على جمموعتي.
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ال�س
رية

الهجرة �إىل املدينة املنورة

وية
النب

الدر�س
الع�رشون

مل يي�أ�س النبي ﷺ من دعوة النا�س �إىل الإ�سالم؛ فكان يذهب لوفود القبائل التي ت�أتي �إىل مكة يف
مو�سم احلج ليعر�ض عليهم ر�سالة الإ�سالم ويقر�أ عليهم القر�آن الكرمي غري �آب ٍه با�ستهزائهم به و�إعرا�ضهم
عنه� ،إىل �أن التقى النبي ﷺ ٍ
قبيلتي
بوفد من �أهل يرثب – والتي �سميت فيما بعد باملدينة املنورة – من
ْ
الأو�س واخلــزرج يف مو�سم احلج من العام احلادي ع�رش للبعثة وعر�ض عليهـــم الإ�سالم ،فر ّدوا على
النب��ي ﷺ رداً جمي ً
حممد
وحدثوهم عن ٍ
رجل يف مكة ا�سمه ٌ
�لا ومل ُي�س ِلموا ،وحني عادوا �إىل قومهم ّ
ّ
ٌ
النبي
ونبي من عند اهلل تعاىل ّنبههم قومهم �إىل �أنه من املعقول �أن يكون ٌ
حممد هذا هو ّ
يزعم �أنه ر�سول ٌّ
حتدثهم عنه دائماً ،فقد كان يف يرثب عد ٌد من قبائل اليهود الذين علموا من كتبهم
الذي كانت اليهود ّ
املقد�سة � ّأن هناك نبي ًا قد َق ُـرب زمانه وهو �آخر الأنبياء و�سيخرج يف جزيرة العرب.

ن�شاط ()1

�أكت��ب بع�ضاً من �أ�سماء القبائل اليهودية التي كانت ت�سكن املدينة املنورة
قبل الإ�سالم و�أعر�ضها على جمموعتي.

بيعة العقبة الأوىل
ذه��ب وفد من الأو�س واخل��زرج يف مو�سم احلج التايل يف العام الث��اين ع�رش من البعثة �إىل مكة
فحدثهم عن الإ�سالم وتال عليهم القر�آن ،ف�رشح
والتق��وا بر�سول اهلل ﷺ ليت�أكدوا من �صدق دعوتهّ ،
ْ
اهلل �صدوره��م ودخلوا يف الإ�سالم وبايعوه عند العقبة يف ِمنى على �أن ي�ؤمنوا باهلل وحده وال ي�رشكوا
ب��ه �شيئ�� ًا و�أال ي�رسقوا وال يزنوا وال يع�صوا اهلل يف مع��روف ،و�أر�سل النبي ﷺ معهم عند عودتهم �إىل
يرثب ال�صحابي اجلليل م�صعب بن عمري يع ّلمهم القر�آن ويفقههم يف الدين.
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بيعة العقبة الثانية
جنح م�صعب بن عمري فيما ُكلف به جناح ًا عظيماً ،فازداد عدد امل�سلمني يف يرثب على يديه زياد ًة
كبرية ومل يبق بيت فيها �إال ودخله الإ�سالم ،وعاد م�صعب �إىل مكة يف العام التايل ليزف �إىل النبي ﷺ
ب��شرى جناحه و�إقبال �أهل يرثب على الإ�سالم و� ّأن وفداً كبرياً منهم �سوف ي�أتي �إىل مكة ملقابلتهِ ،
فقدم
ثالث�� ٌة و�سبعون رج ً
ال وامر�أت��ان لهذا الغر�ض ،و ّمت اللقاء �رساً عند العقبة يف ِمنى يف �أيام الت�رشيق (وهي
الثالثة �أيام الأوىل من عيد الأ�ضحى) من العام الثالث ع�رش للبعثة ،وح�رض اللقاء عم النبي ﷺ العبا�س
ليطمئن على ابن �أخيه.
ابن عبد املطلب وكان ال يزال م�رشك ًا لكنه رغب يف ح�ضور هذا االجتماع
ّ
ويف ه��ذا اللق��اء بايع احلا�رضون النبي ﷺ بيعة العقبة الثانية والتي ُعرفت ببيعة القتال ،و�سميت
بذلك ب�سبب التزام �أهل يرثب بالدفاع عن النبي ﷺ عندما يهاجر �إليهم وم ْنعه مما مينعون منه �أنف�سهم
ون�ساءهم و�أبناءهم ،وبعد �أن متّت البيعة ّمت االتفاق على ترتيبات هجرة �أ�صحاب النبي ﷺ �إىل يرثب
وما يلتزمه �أهل يرثب جتاههم من توفري امل�أوى واملعا�ش.

الهجرة �إىل املدينة
ٍ
وجماعات متخ ّفني
ب��د�أ �أ�صحاب النبي ﷺ من �أهل مكة يهاجرون �إىل موطنه��م اجلديد �أفراداً
قري�ش يف حري ٍة �شديد ٍة
ع��ن �أع�ين قري�ش ،وبقي الر�سول ﷺ يف مكة
ليطمئن على �أ�صحاب��ه ،فوقعت ٌ
ّ
خطر
لأنه��ا مل تك��ن تعرف ما هو �صانع! فهل �سيبقى يف مكة �أم �سيلحق ب�أ�صحابه يف يرثب ،ويف هذا
ٌ
يجرهم �إىل
ٌ
�شديد عليهم؛ لأنه �سيجد يف يرثب املنعة واحلماية واال�ستعداد للدفاع عنه من �أهلها ,مما قد ّ
�رصاع مع �أهل يرثب.
الدخول يف
ٍ
قري�ش �أن حت��زم �أمرها �رسيع ًا قب��ل �أن يهاجر النبي ﷺ
و�أم��ام ه��ذه التطورات املتالحقة ق��ررت ٌ
أحد من بني ها�شم �سوى �أبي لهب عم
ويفلت من بني يديها؛ فعقدوا اجتماع ًا يف دار الندوة مل يح�رضه � ٌ
ُ
ٍ
اقرتاحات ملواجهة املوقف:
وعر�ضت يف االجتماع ثالثة
النبي ﷺ وبحثوا يف الأمرُ ،
االقرتاح الأول� :أن ي�ضعوا حممداً يف ال�سجن.
االقرتاح الثاين� :أن ينفوه من مكة.
االقرتاح الثالث� :أن يقتلوه.
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وق��د ح��از االقرتاح الثالث على املوافق��ة على تنفيذه .وهذه هي امل�ؤامرة الت��ي عرب عنها القر�آن

الك��رمي يف قوله تع��اىل ﵛﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ

ﲐ ﲑﵚ(. )1
وبعد �أن اتفقوا على قتله ناق�شوا كيفية تنفيذ ذلك فر� ْأوا �أن ت�شرتك جميع القبائل يف قتله؛ وذلك
وتعطيه �سيفاً ،و�أن يحا�رص ه�ؤالء جميع ًا بيت النبي ﷺ
ب���أن تختار كل قبيل ٍة �شاب ًا قوي ًا من ب�ين �أبنائها
َ
ٍ
لي ً
فيتفرق دمه يف القبائل فال يقوى بنو
رجل
�لا حتى �إذا خرج عليهم يف ال�صباح �رضبوه �رضبة ٍ
واحد ّ
ها�شم على حماربة �أهل مكة جميع ًا طلب ًا للث�أر.
ٍ

علي ٌّ يف فرا�ش النبي ﷺ

أ�رس بذلك �إىل �صاحبـه ورفيق دربه
الـع ّ
عل��م الر�سول ﷺ مبا بيتته له قري�ش ،ف� ّ
أعد ُ
ـ��دة للهجرة و� ّ
�أب��ي بك��ر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه ،والذي كان ينتظر هذا بلهف ٍة و�شوق ،ف� َأع ّد لذلك الأمرِ ُع ّدته للقيام
ب�أعظم رحل ٍة يف تاريخ الب�رشية.
النبي ﷺ علي ًا بن �أبي طالب لينام يف فرا�شه يف تلك الليلة لي�ضلل قري�شا من جهة ،ومن جهة
دعا ّ
�أخ��رى لكي يتخلف يف مكة لي�ؤ ّد َي للنا�س ودائعهم و�أماناتهم التي كانت عند الر�سول ﷺ ،فخرج
النب��ي ﷺ قريب الفجر واملت�آمرون واقفون على بابه ينتظ��رون حلظة خروجه لالنق�ضا�ض عليه لكن
ّ
النبي ﷺ حفن ًة من احل�صى وقذفها يف وجوههم وقال «�شاهت الوجوه» ثم
اهلل �أعمى �أب�صارهم ،ف�أخذ ّ
تال قوله تعاىل ﵛﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﵚ( ، )2ثم ق�صد النبي
ﷺ بي��ت �أب��ي بكر الذي كان يف انتظ��اره ومعه الرواحل والزاد وكل ما يل��زم الرحلة املباركة وكان
دليلهم يف رحلتهم عبد اهلل بن �أريقظ.
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ن�شاط ()2

�أتعاون مع جمموعتي يف الإجابة عن ال�س�ؤال التايل:
ما داللة اختيار النبي ﷺ �أبا بك ٍر ال�صديق ملرافقته يف هجرته؟ وعليّاً لينام
مكانه على فرا�شه ؟

يف غار ثور
انطلق��ت الرحل��ة املباركة قا�صد ًة غ��ار ثورٍ يف جنوب مك��ة مع �أن وجهته��م كانت يرثب يف
ٍ
وعندئذ يكون
ال�شمال ،وذلك لأن النبي ﷺ كان يعرف �أن قري�ش ًا �ستتجه يف بحثها عنه �إىل ال�شمال
و�رسي�� ًة �إىل �أق�صى َح ّـد،
ه��و قد و�ص��ل �إىل غار ثورٍ واختب أ� فيه ،واحل��ق �أن خطة الهجرة كانت دقيق ًة ّ
وو�ض��ع له��ا النبي ﷺ ُك َّ
ـل ما يف و�سع الب�رش �أن يفعل��وه ل�ضمان جناحها ،ثم ت�أتي عناية اهلل تعاىل بعد
ذل��ك يف اللحظة املنا�سبة لإنقاذ املوقف ،فالذين علموا ب�أمر الهجرة كان عددهم حمدوداً جداً وكانوا
مو�ض��ع ثقة النبي ﷺ؛ منهم عامر بن فهرية موىل �أبي بكر ،وعبد اهلل بن �أبي بكر و�أخته �أ�سماء ،وكل
ٍ
واحد من ه�ؤالء كان له ٌ
عمل حمد ٌد ويف غاية الأهمية واخلطورة؛ فعبد اهلل بن �أبي بكر كانت مهمته �أن
َ
الر�سول ﷺ �إذا جاءه ليالً ،وكانت مهمة �أ�سماء �إعداد
قري�ش بالنهار يف �أنديتها ثم يب ّلغها
يت�سمع �أخبار ٍ
الطع��ام ،وملّا مل جتد مر ًة حب ً
ال تربط به حقيبة الزاد �ش ّقت نطاقها الذي كانت ت�شد به و�سطها وربطت
ب�أحد ال�شقني احلقيبة ف ُلقبت بذات النطاقني.
ليزود النبي ﷺ و�أبا بكر
�أم��ا عامر بن فهرية فكانت مهمته �أن يرعى الأغن��ام بالقرب من الغار ّ
أحد �إىل مكان الغار.
ميحوها فال يفطن � ٌ
باللنب ،وي�سري ب�أغنامه على �آثار �أقدام عبد اهلل بن �أبي بكر حتى َ
قري�ش حني علم��ت �أن النبي ﷺ �أفلت من قب�ضته��ا و� ّأن النائم يف الفرا�ش مل يكن
ـ��ن جنون ٍ
ُج ّ
�س��وى علي ب��ن �أبي طالب ،ف�أخذت تبحث عن حممد ﷺ يف كل م��كان ،وو�ضعت جائز ًة �ضخم ًة
قدره��ا مائ�� ٌة من الإبل ملن يلقي القب�ض عليه �أو على رفيقه �أبي بكر ،وبعد �أن �أعياهم البحث يف طريق
يرثب عادوا �إىل اجلنوب ،فو�صلت طالئع بحثهم �إىل باب الغار ،ففزع �أبو بكر حتى �أنه بكى من �شدة
خوفه على حياة النبي ﷺ ف�س�أله النبي ﷺ« :ما يبكيك يا �أبا بكر » فقال :يا ر�سول اهلل لو نظر �أحدهم
حتت قدميه لر�آنا ! فقال له ر�سول اهلل ﷺ َ
مط ْمئناً« :يا �أبا بكر ما ظنك باثنني اهلل ثالثهما؟» (.)1
 -1متفق عليه.
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وقد �سجل القر�آن الكرمي هذا امل�شهد فقال تعاىل :ﵛﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ

ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ

ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ
ﳂﵚ(.)1

ا�ستئناف الرحلة
قري�ش وتعبت م��ن البحث دون جدوى بعد �أن
أيام حتى هد�أت
ٌ
ظ��ل النب��ي ﷺ يف الغار ثالثة � ٍ
لكن اهلل �سبحانه وتعاىل َع َ�ص َمه
كان��ت ق��د ر�صدت جائز ًة كربى ملن ي�أتيها مبحمد ﷺ حي ًا �أو ميت��اًّ ،
م��ن ذلك ،ث��م ا�ست�أنف الر�سول ﷺ رحلته املباركة و�أخذ دلي ُلهما طريق ًا غري طريق القوافل املعروف
ّ
ي�ستدل عليهم �أحد.
لئال
كثري من املخاطر؛ من ذلك مط��اردة �رساقة بن مالك اجل�شمي
وكان��ت الرحلة �شاق ًة واكتنفته��ا ٌ
له��م ،فقد عل��م �أن النبي ﷺ و�أبا بكر �سلكا ذلك الطريق ف�أراد اللح��اق بهما والقب�ض عليهما ليفوز
فده�ش �رساقة لأنه
باجلائ��زة ،فلما اقرتب منهما غا�صت �أقدام ح�صانه يف الرمال وعجز عن النهو�ضُ ،
تكرر ف�شله والنبي ﷺ
مل يعه��د من ح�صانه هذا من قبل ،وحاول �أكرث من م��ر ٍة اللحاق بهما ،ولكن ّ
ينظر �إليه يف � ٍ
يعفو عنه وعاهده على �أال
يظن � ّأن النبي
إ�شفاق و�رساق ُة ّ
منتقم منه ال حمالة ،فتو�سل �إليه �أن َ
ٌ
ّ
يدل عليه �أحداً ،فعفا عنه النبي ﷺ وب�شرّ ه ب�سواري ك�رسى ملك الفر�س.

�أفكر
ما داللة تب�شري النبي ﷺ ل�رساقة بن مالك ب�سواري ك�رسى؟
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الو�صول امليمون
ٍ
النبي ﷺ �إليهم ينتظرونه ٍ
و�شوق ولهف ٍة لر�ؤيته،
بحب
كان �أهل يرثب منذ �أن علموا بقرب مقدم ّ
فق��د كانوا كل يوم يخرجون �إىل م�شارف املدينة يلتم�سون و�صوله ،فما �إن وقعت عليه عيونهم حتى
كادوا يطريون من الفرح وهتفوا مرحبني من�شدين:
مـــن ثنيات الــوداع
طلـــع البــدر علينــا
مــــــا دعـــا هلل داع
وجب ال�شكر علينـا
جئت بالأمر املطـاع
�أيهـا املبعـــوث فينــا
مرحبا يــا خيـر داع
جئـت �رشفت املدينة
وكان و�صول��ه �إىل يرثب والتي �أ�صبحت عندئذ ت�سمى مدين��ة الر�سول ﷺ �أو املدينة املنورة يف
أي��ام يف قباء قبل دخوله
ي��وم اجلمع��ة املوافق للث��اين ع�رش من �شهر ربي��ع الأول ،وكان قد ق�ضى �أربعة � ٍ
املدين��ة؛ فقد و�صلها ي��وم االثنني الثامن من �شهر ربيع الأول وبقي فيه��ا �إىل يوم اجلمعة ،حيث �صلى
ٍ
م�شهد عظيم.
اجلمعة و�صلى خلفه املهاجرون والأن�صار يف
فقدموا لإخوانه��م املهاجرين كل ما
كرم و�شهام�� ٍة وت�ضحية؛ ّ
وق��د �أثبت �أهل ي�ثرب �أنهم �أهل ٍ
ابتغاء الأجر والثواب من اهلل تعاىل.
مقابل
يحتاجون �إليه بل و�آثروهم على �أنف�سهم من دون
ٍ
َ
ٍ
حدث يف التاريخ الإ�سالمي؛ لذلك اتخذها اخلليفة عمر بن اخلطاب
وحادثة الهجرة هي �أعظم
مبتد�أً للت�أريخ الإ�سالمي ،فقد كانت الهجرة هي التي فتحت �أمام الإ�سالم ذلك العامل الرحيب ومكنت
النبي ﷺ من بناء دولته وتكوين جي�شه الذي �سيدافع عن دعوته ،و�أتاحت له �أن يع ّلم �أ�صحابه �أ�صول
دينه��م وعلوم ال�سيا�س��ة واحلرب وال�س�لام والإدارة والقيادة ،وهي�أهم ليق��ودوا الدنيا كلها �إىل اخلري
والعدل واحلق وين�رشوا فيها احلرية والعزة والكرامة لكل النا�س.

�أفكر
م��ا هي �أب��رز الأعمال الت��ي قام بها النب��ي ﷺ بعد و�صول��ه �إىل املدينة
املنورة؟
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
-1
-2
-3
-4

-5

كيف التقى النبي ﷺ بوفد يرثب يف مكة؟ وماذا عر�ض عليهم؟
ما كانت ر ّدة فعل �أهل يرثب من دعوة النبي ﷺ بعد �أن �سمعوا به لأول مرة؟
ملاذا �أر�سل النبي ﷺ م�صعب بن عمري ر�ضي اهلل عنه �إىل املدينة املنورة ؟
�أو�ضح مهام كل من ال�شخ�صيات التالية يف حادثة الهجرة:
ب -علي بن �أبي طالب:
		
أ� �	-أبو بكر ال�صديق:
د  -عبد اهلل بن �أبي بكر:
		
جـ�	-أ�سماء بنت �أبي بكر:
و  -عامر بن فهرية:
هـ -عبد اهلل بن �أريقظ		:
�أع ّلل ملا يلي:
أ� �	-أرادت قري�ش قتل النبي ﷺ.
ب -مكث النبي ﷺ يف غار ثور ثالثة �أيام.
جـ -بكى �أبو بكر ال�صديق ملا وقف امل�رشكون على باب الغار.
د  -طلب النبي ﷺ من علي ر�ضي اهلل عنه �أن يتخلف يف مكة.
هـ� -سميت �أ�سماء بنت �أبي بكر بــ ( ذات النطاقني ).
و  -اتخذ اخلليفة عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه حادثة الهجرة بداي ًة للتاريخ الإ�سالمي.

ن�شاط ختامي
�أتلو الآية  40من �س��ورة التوبة غيب ًا على جمموعتي مراعي ًا �أحكام
التجويد.
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ق�ص�
فا

ق�صة �أ�صحاب الأخدود

�ص�ص
ص ا لق

القراءة
الذاتية

الآيات الكرمية
قال اهلل تعاىل  :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ﵛﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ

ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ
ﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳ

ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ
ﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐ

ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜﵚ(.)1

الأحاديث ال�رشيفة
قال ر�سول اهلل ﷺ:
ِ
«كان ٌ
غالما �أُعل ُِّمه
كرب ق��ال
مل��ك فيم��ن كان قبلك��م وكان ل ُه
للملك� :إين قد ُ
كربت .فابع��ث �إ َّيل ً
�ساحر .فلما َ
ٌ
كالم��ه ف�أعجبَه .فكان �إذا �أتى
راهب .فقعد �إلي ِه و�سمع َ
ال�سح��ر .فبع��ث �إلي ِه ً
غالما يُعل ُِّمه .فكان يف طري ِق��ه �إذا �سلك ٌ
َ
ِ
ِ
ال�ساحر فقل:
خ�شيت
الراهب فق��ال� :إذا
ال�ساحر �رضبَ��ه .ف�شكا ذلك �إىل
بالراهب وقع��د �إلي ِه .ف�إذا �أتى
م��ر
َ
َ
َ
ال�ساح��ر َّ
َ
ِ
النا�س.
ال�ساحر .فبينما هو كذلك �إذ �أتى على داب ٍة عظيم ٍة قد
خ�شيت �أهلك فقل :حب�سني
حب�سني �أهلي .و�إذا
َ
حب�ست َ
ُ
ِ
أحب �إليك من �أم ِر
أمر
ال�ساحر �أف�ضلُ �أم
أعلم
الراهب � َّ
ُ
فقال :اليو َم � ُ
الراهب �أف�ضلُ ؟ ف�أخذ حجراً فقال :اللهم ! �إن كان � ُ
ُ
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الراهب:
أخربه .فقال ل ُه
النا�س .ف�أتى
ُ
َ
النا�س .فرماها فقتلها وم�ض��ى ُ
ال�ساح�� ِر فاقتل هذ ِه الدابةَ .حتى مي�ضي ُ
الراهب ف� َ
ربئ
علي .وكان الغال ُم يُ ُ
بني ! �أنت اليوم �أف�ضلُ مني .قد بلغ من �أمرك ما �أرى .و�إنك �ستُبتلى .ف�إن ابتُ َ
ليت فال تَ ُد َّل َّ
�أي َّ
ِ
للملك كان قد عمي .ف�أتا ُه بهدايا كثري ٍة فقال :ما
جلي�س
الأكم�� َه وال َ
أبر�ص ويُداوي َ
النا�س م��ن �سائ ِر الأدوا ِء .ف�سمع ٌ
َ
ههنا َ
آمن
دعوت اهلل
آمنت با ِهلل
ُ
أنت �شفيتني .فقال� :إين ال �أ�شفي �أح ًدا �إمنا ي�شفي اهلل .ف�إن �أنت � َ
أجمع �إن � َ
لك � ُ
ف�شفاك .ف� َ
يجل�س .فقال ل ُه ُ
ب��ا ِهلل ف�شف��ا ُه اهلل .ف�أتى َ
امللك :من ر َّد عليك ب�رصك ؟ قال :ربي .قال :ولك
امللك فجل�س �إلي ِه كما كان
ُ
رب غ�يري ؟ ق��ال :ربي وربك اهلل .ف�أخذَه فلم يزل يُعذبْه حتى َد َّل على الغال ِم .فجيء بالغال ِم .فقال ل ُه ُ
بني
ٌّ
امللك� :أي َّ
َ
أبر�ص وتفعلُ وتفعلُ  .فقال� :إين ال �أ�شفي �أح ًدا �إمنا ي�شفي اهلل .ف�أخذَه فلم يزل
! قد بلغ من
�سحرك ما تُ ُ
ربئ الأكم َه وال َ
املن�شار على ِ
يعذبْه حتى َّ
ِ
ِ
مفرق
فو�ضع
الراهب .فجيء
دل على
بالراهب فقيل ل ُه :ارجع عن دينك ف�أبى .فدعا باملن�شا ِر ُ
ُ
بجلي�س ِ
املن�شار يف ِ
مفرق ر� ِأ�سه
�ض��ع
ر� ِأ�س��ه ف�شقَّ��ه حتى وقع ِ�شقَّاه .ثم ج��يء
ِ
فو َ
امللك فقيل ل ُه :ارجع عن دينك ف�أبىُ .
ُ
فدفعه �إىل نف ٍر م��ن �أ�صحا ِبه فقال :اذهبوا
ف�شقَّ�� ُه ب�� ِه حتى وقع ِ�شقَّا ُه .ثم جيء بالغال ِم فقيل ل�� ُه :ارجع عن دينك ف�أبىَ .
جبل كذا وكذا .فا�صعدوا ب ِه اجلبلَ  .ف�إذا بلغتم ذروتَ��ه ،ف�إن رجع عن دي ِنه ،و�إال فاطرحو ُه .فذهبوا ب ِه ف�صعدوا
ب�� ِه �إىل ِ
�شئت .فرجف بهم اجلبلُ ف�سقط��وا وجاء مي�شي �إىل ِ
امللك .فقال ل ُه ُ
امللك :ما فعل
ب�� ِه اجلب��لَ  .فقال :اللهم ! اكفنيهم مبا َ
البحر .ف�إن
�أ�صحابك؟ قال :كفانيهم اهللَ .
فدفعه �إىل نف ٍر من �أ�صحا ِبه فقال :اذهبوا ب ِه فاحملو ُه يف قرقورٍَّ ،
فتو�سطوا ب ِه َ
�شئت .فانكف�أت بهم ال�سفينة فغرقوا .وجاء مي�شي
رج��ع عن دي ِن��ه و�إال فاقذفو ُه .فذهبوا ب ِه .فقال :اللهم ! اكفنيهم مبا َ
ِ
�إىل ِ
املل��ك .فق��ال ل ُه ُ
ل�ست بقاتلي حتى تفعلَ ما �آمرك
امللك :ما فعل �أ�صحابك ؟ ق��ال :كفانيهم اهلل .فقال
للملك� :إنك َ
�صعيد ٍ
النا�س يف ٍ
ال�سهم
�ضع
�سهما من كنانتي .ثم ِ
واحد .وت�صلبني على ٍ
ب�� ِه .ق��ال :وما هو ؟ قالُ :
جتمع َ
جذع .ثم خذ ً
َ
�صعيد ٍ
النا�س يف ٍ
يف ِ
واحد.
كبد
ِ
القو�س .ثم قلِ :
با�سم اهلل ِّ
رب الغال ِم .ثم ارمني .ف�إنك �إذا فعلت ذلك قتلتني .فجمع َ
ال�سهم يف ِ
رب الغال ِم ثم رما ُه فوقع
كبد
�سهما من كنان ِته .ثم و�ضع
ِ
القو�س ثم قالِ :
و�صلبَه على ٍ
با�سم ا ِهلل ِّ
جذع .ثم �أخذ ً
َ
�صدغ��ه .فو�ضع ي َده يف ِ
ال�سه��م يف ِ
برب الغال ِم.
مو�ضع
�صدغه يف
ِ
ِ
برب الغال ِم� .آمنَّا ِّ
النا�س� :آمنَّا ِّ
ال�سهم فمات .فقـ��ال ُ
ُ
ب��رب الغال ِمَ .ف�أُ ِت َي ُ
النا�س! ف�أمر بالأخدو ِد
امللك فقيل ل ُه� :أر� َ
�آمنَّ��ا ِّ
آمن ُ
حت��ذر ؟ قد وا ِهلل نزل بك حذرك قد � َ
أيت ما كنت ُ
ِ
فخ َّدت .و�أ�رض َم النريان .وقال :من مل يرجع عن دي ِنه ف�أقحمو ُه فيها� .أو قيل له :اقتحم .ففعلوا حتى
يف �أفوا ِه
ال�سكك ُ
تقع فيها .فقال لها الغال ُم :يا �أمه ! ا�صربي ف� ِ
احلق»(.)1
إنك على ِّ
�صبي لها فتقاع�ست �أن َ
جاءت امر�أ ٌة ومعها ٌّ

 -1رواه م�سلم.
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ويف رواية للرتمذي �أورد الق�صة ثم قال يف �آخرها« :ف�أما الغالم ف�إنه دفن ،فيُذكر �أنه �أخرج يف زمن عمر
ابن اخلطاب و�إ�صبعه على �صدغه كما و�ضعها حني قتل»(.)1

الق�صة
كان هناك ٌ
ملك ا�سمه ( ذو نوا�س ) ،وكان يعي�ش يف بلد ٍة ت�سمى جنران يف اليمن ،وكان لهذا امللك
�ساحر يعمل له كل ما ي�ستطيع من احليل والأعمال ال�سحرية لكي ُيقنع النا�س ب� ّأن هذا امللك هو �إله الكون
ٌ
الذي ي�ستحق �أن ُيعبد ِمن دون اهلل جل وعال.
يوم من الأيام كان ال�ساحر جال�س ًا مع امللك كعادته ف�إذا به يقول:
ويف ٍ
ٍ
ٍ
�شديد يف �صحتي ومل �أعد �أ�ستطيع �أن
ب�ضع��ف
أ�صبحت كبرياً يف ال�سن و�أ�شعر
	�أيه��ا امللك؛ لقد �ُ
�أقدم لك �إال القليل من احليل والأعمال ال�سحرية.
 قال امللك :وماذا تريد �أيها ال�ساحر ف�أنا ال �أ�ستطيع �أن �أ�ستغني عنك ولو حلظة واحدة ف�أنت الذيجتعل النا�س يطيعونني ويعبدونني بف�ضل �سحرك.
 قال ال�ساحر� :أنا لن �أتخ ّلى عنك �أبداً يا �سيدي لكني �أخ�شى �أن �أموت فيموت ال�سحر معي! ف�أنا�أريدك �أن تبعث يل غالم ًا �صغرياً ذكي ًا �أع ّلمه ال�سحر ليكون �ساحراً لك بعد موتي وبذلك �أ�ضمن
�أن ي�ستمر ال�سحر من بعدي.

�أفكر

ملاذا طلب ال�ساحر من امللك �أن يبعث �إليه غالماً �صغرياً ولي�س �شاباً �أو رج ًال
كبرياً ؟

 -1رواه الرتمذي و�صححه الألباين.
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�أت� ّأمل :هذا ال�ساحر عا�ش حياته كلها كافراً باهلل جل وعال ،وعلى الرغم من ذلك وبد ًال من �أن يفكر
بالتوب��ة قب��ل �أن ميوت – فقد اقرتب �أجله – �إذا به يفك��ر كيف ي�ستمر هذا ال�رش من بعده ليكون ذلك يف
ميزان �سيئاته بعد موته ،كما قال النبي ﷺ« :ومن �سن يف الإ�سالم �سنة �سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من
بعده وال ينق�ص من �أوزارهم �شيء» (.)1
غالم يف اململكة
وافق امللك على طلب ال�ساحر ،وعلى الفور �أمر امللك �أعوانه �أن يبحثوا عن �أذكى ٍ
ليك��ون �ساح��راً للملك ،وبعد ٍ
طويل وقع االختيار على غ�لام يف قمة الذكاء ،فذهبوا به �إىل امللك
بحث
ٍ
فرحب به و�أخربه �أنه �سيتعلم ال�سحر على يد ال�ساحر الكبري ليكون بعد ذلك هو ال�ساحر اخلا�ص بامللك.
فرح الغالم يف بداية الأمر فهو الآن على �أبواب ال�شهرة والرثاء ،وذهب الغالم �إىل ال�ساحر يف اليوم
أ�شد
الت��ايل فوج��د �أن �أعوان امللك قد �أح��ضروا له مالب�س جديد ًة وتركوا له �أموا ًال كث�يرة ،ففرح بذلك � َّ
الفرح وعلم �أنه �سي�صبح قريب ًا من امل�شاهري الأثرياء يف هذه اململكة.
بد�أ ال�ساحر الكبري يعلم الغالم فنون ال�سحر وال�شعوذة ،وكان الغالم يتعلم منه كل يوم �شيئ ًا جديداً،
والهدايا والأموال تنهال على الغالم لكي يحب ال�سحر ويخل�ص يف خدمة امللك بعد ذلك.
ولكن
�أت� ّأمل :كان امللك وكل من حوله يجندون كل طاقاتهم لي�صنعوا من هذا الغالم �ساحراً كافراً؛
ّ
اهلل عز وجل يريد �أن ي�صنع منه م�ؤمن ًا موحداً بل وداعي ًة �إىل دين اهلل جل وعال كما �سرنى بعد قليل؛ ﵛﲺ
ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﵚ(.)2
وكان الغالم يذهب �إىل ال�ساحر َّ
كل يوم ليتعلم ال�سحر على يديه ،وكان الطريق من بيت الغالم �إىل
ق�رص امللك طوي ً
ال و�شاق ًا على الغالم ،فكان الغالم �أحيان ًا يجل�س لي�سرتيح من التعب.
وبينما كان الغالم يوم ًا جال�س ًا لي�سرتيح �إذا به ي�سمع �صوت ًا ي�صدر من ٍ
بيت �صغ ٍري على حافّة الطريق،
وكان �صاح��ب ال�صوت راهب ًا كبرياً يف ال�سن ،والراهب هو رجل زاهد منقطع للعبادة والتفكر ،و�إذا به
يقول :ال �إله �إال اهلل ،يا فاطر ال�سماوات والأر�ض يا حي يا قيوم اللهم اجعلني من عبادك ال�صاحلني ،فتعجب الغالم
من تلك الكلمات ،وت�ساءل :من هو هذا الإله الذي يدعوه هذا الراهب ويتو�سل به ؟ وهل هناك �إله �آخر
غري امللك ؟!!
تدعوه� ،أهو ملكنا ؟
�س�أل الغالم
ـن هذا الإله الذي ْ
َ
عمَ ،م ْ
الراهب متعجباً :يا ّ
 -1رواه م�سلم.
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�أجابه الراهب :كال يا بني ،فهذا امللك الذي ي ّدعي الألوهية �إن�سان كاذب ،يريد �أن يخدع النا�س ويُ ِ
ـ�ضـلّهـم،
�ضعيف ال يقدر على فع��ل �شي ٍء �إال ب�إذن اهلل احل��ق �سبحانه ،الرحيم الرحمن خال��ق ال�سماوات والأر�ض
�إن��ه �إن�س��ا ٌن
ٌ
والإن�س واحليوان..
مرة يف حياته ! و�شعر باخلوف من هذا الراهب
ّ
تعج��ب الغالم من ه��ذا الكالم الذي ي�سمعه لأول ّ
ولكن كلمات الراهب ظلت ترت ّدد يف عقله.
ف�أكمل طريقه،
ّ
ّ
فـظـل ي�سمع تلك الطال�سم
اليومي يف ال�سحر،
الدر���س
ذه��ب الغالم �إىل ال�ساحر ليتعلم على يديه ّ
ّ
باجلن وال�شياطني لتحقيق
ال�سحرية والكلمات التي ال يفهم منها � َّأي �شيء ،ويرى كيف ي�ستعني ال�ساحر
ّ
م�آرب��ه الدنيئة يف خدمة الباطل وخ��داع النا�س الب�سطاء و�إخافتهم و�إ�ضالله��م ،ويرى كيف يبط�ش هذا
وي ْجـبـرهم على عبادته وت�أليهه وال�سجود له ،ف�أخذ الغالم يقارن بني كلمات ال�ساحر
امللك الظامل بالنا�س ُ
التي ال يفهمها �أحد وبني كلمات الراهب وهو يقول تلك الكلمات ال�سهلة اجلميلة ،ف�أح�س الغالم لأول
ٍ
�شديد لكالم الراهب.
بارتياح
مرة
ٍ
عائد �إىل بيته حتى
و�أ�صبح الغالم َي ُـم ّـر على �صومعة الراهب وهو
ذاهب �إىل ال�ساحر وكذلك وهو ٌ
ٌ
�أح�س فج�أ ًة �أنه يريد �أن يدخل على هذا الراهب ليعرف من هو وماذا ي�صنع.
فـمـر على �صومعة الراهب و�سمعه يقول( :يا حي
ويف ٍ
يوم من الأيام كان الغالم ذاهب ًا �إىل ال�ساحر؛ ّ
ي��ا قيوم يا فاطر ال�سم��اوات واالر�ض �أنت الإله احلق ال �إله غريك وال رب �س��واك �أ�س�ألك با�سمك الأعظم �أن تغفر يل
وترحمني).
فدخل الغالم عليه فج�أة فر�آه يبكي ويقول� :أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل.
امل��رة املا�ضية ،وقد
فق��ال الغالم :مرحب�� ًا �أيها ال�سيد� ،أنا �ساحر املل��ك ال�صغري الذي
ُ
حتدثت معك ّ
�سمعتك و�أنت تقول هذه الكلمات اجلميلة فت�أثرت و�أردت �أن �أعرف من هو هذا الإله الذي تعبده.
فقال الراهب� :إنه اهلل الذي خلقنا ورزقنا و�أ�سبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة.
فقال الغالمّ � :إن النا�س يقولون � ّإن امللك الذي يحكمنا هو اهلل.
�ضعيف ال ميلك لنف�سه �أو لغريه �رضاً وال نفعا� ،إنه ب�رش يحتاج
ٌ
فق��ال الراهب :يا بن��ي ! �إن امللك ما هو �إال ب�رشٌ
�إىل املاء والطعام والدواء فهو يخدع النا�س ويقول� :إنه �إله ولي�س هناك �إله �إال اهلل.
ان�رشح �صدر الغالم وقال للراهب :علمني كيف �أعبد اهلل جل وعال.
ف�أخ��ذ الراهب يعلم الغالم كيف يعبد اهلل وكيف يذكره وكيف يوحده ف�أ�صبح الغالم م�سلم ًا عابداً
هلل جل وعال.
�أ�صبح الغالم بعد ذلك يكره لقاء ال�ساحر لكنه يذهب �إليه لأن امللك �أمره بذلك.
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وعل��ى الرغم من �أن��ه كان يذهب لل�ساحر �إال �أن��ه �أ�صبح زاهداً يف تعل��م ال�سحر،فقد علم �أن هذا
ال�ساحر كذاب ودجال و�أنه هو وامللك على باطل.
ويف املقابل �أ�صبح الغالم ي�شتاق كل حلظة للقاء الراهب ليتعلم منه كيف يعبد ربه ويوحده.
ف��كان الغالم كلما ذه��ب �إىل ال�ساحر �رضبه لأنه ت�أخر عليه وكلما ذهب �إىل �أهله �رضبوه لأنه ت�أخر
عليه��م ،ف�شكا ذلك �إىل الراهب فقال له الراهب� :إذا �س�ألك ال�ساح��ر ملاذا ت�أخرت ؟ فقل :حب�سني �أهلي ،و�إذا
�س�ألك �أهلك ملاذا ت�أخرت؟ فقل :حب�سني ال�ساحر .وبذلك تخل�ص هذا الغالم من بط�ش ال�ساحر وعقاب �أهله.

�أفكر
حمرماً �أم ال؟ وملاذا ؟
هل يُعـ ّد كذب الغالم على ال�ساحر ّ
يوم من الأيام كان الغالم يف طريقه �إىل الراهب ،فوجد النا�س مذعورين خائفني ،فنظر فوجد
ويف ٍ
داب�� ًة عظيم�� ًة قد قطعت الطريق عل��ى النا�س ،فاغتنم الغ�لام هذه الفر�صة وقال يف نف�س��ه :اليوم �أعرف
و�أتيقن �أيهما �أف�ضل عند اهلل :ال�ساحر �أم الراهب.
ف�أخذ الغالم حجراً �صغرياً وقال :اللهم �إن كان �أمر الراهب �أحب �إليك من �أمر ال�ساحر فاقتل هذه
مي�ضي النا�س ،فرمى احلجر فقتل الدابة وم�ضى النا�س وهم يظنون � ّأن الغالم قتل الدابة ب�سبب
الدابة حتى
َ
نبوغه يف ال�سحر.

�أفكر
ن�سمي الذي ح�صل مع الغالم عندما قتل الدابة؟ وعلى ماذا ّ
يدل هذا ؟
ماذا ّ
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بني �أنت اليوم �أف�ضل مني ،وقد
ذه��ب الغالم �إىل الراهب و�أخربه مبا حدث ،فقال ل��ه الراهب� :أي ّ
بل��غ م��ن �أمرك ما �أرى ،ولكن اعلم �أن��ك �ستتعر�ض البتال ٍء ٍ
�شديد ،ف�إذا وقعت يف ه��ذا البالء فال تدلّ النا�س على
مكاين وال تخربهم عني.
�أتعلّم
عظيم يف التوا�ضع؛ وذلك ل ّأن الراهب �أف�ضل من الغالم ،فهو الذي علمه التوحيد
در�س
هذا ٌ
ٌ
الرغم ِمن ذلك يقول له� :أنت اليوم �أف�ضل مني.
ولقنه العلم ،وعلى ّ
وقد �أجرى اهلل على يد الغالم بع�ض الكرامات؛ ك�شفاء املر�ضى و�إبراء الأكمه والأبر�ص ،وكان
مت�رضع ًا ف�إنه
ُيخ�بر النا���س ويع ّلمهم � ّأن ال�شايف هو اهلل وح��ده ،و� ّأن َم ْن �آمن باهلل تعاىل ودعاه خمل�ص�� ًا
ّ
�سي�شفي��ه ويعافيه �سبحان��ه ،فكان الغالم يتخذ من معاجل��ة املر�ضى طريقا لتبلي��غ دعوته ون�رش الإميان
ال�صحيح.
�سم��ع جلي�س امللك – وكان �أعمى – �أن هن��اك غالما يداوي النا�س من كل الأمرا�ض ،فما كان
من جلي�س امللك �إال �أن �أح�رض الهدايا الثمينة والأموال الكثرية وذهب لهذا الغالم ع ّله ير ّد �إليه ب�رصه،
فوجد زحام ًا �شديداً على بابه ،فا�ست�أذن ودخل على الغالم و�إذا باملفاجئة الكربى !!
لقد علم جلي�س امللك � ّأن الغالم الذي يداوي النا�س ِم َن الأمرا�ض هو �ساحر امللك ال�صغري.
ِ
تـ�شـف َـيـني وتر ّد �إ َّ
يل
جمعت لك كل ه��ذه الهدايا والأموال على �أن
فق��ال له جلي�س امللك :لقد
ُ
ب�رصي.
دعوت اهلل
آمنت باهلل تعاىل
ُ
أن��ت � َ
ف��ر ّد عليه الغ�لام� :إين ال �أ�شفي �أحداً �إمنا ي�شفي اهلل تعاىل ،ف� ْإن � َ
ف�شفاك.
وهك��ذا بد أ� الغالم ي�ضع بذرة التوحيد يف قلب جلي�س امللك ليعلم � ّأن اهلل وحده هو النافع الذي
وال�سوء ،و�أن بيده مقاليد ال�سماوات والأر�ض ،و�أنه وحده الذي ميلك ال�شفاء.
يك�شف ال�ضرُّ َّ ُّ
ولكن جلي�س امللك كان مرتدداً فقال للغالم :ومن هو اهلل؟
ّ
قال الغالم :اهلل الذي خلقنا جميع ًا وخلق الكون كله وهو الذي �سي�شفيك من مر�ضك �إن �آمنت
به ودعوته.
قال جلي�س امللك� :ألي�س ملك البالد هو اهلل؟
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�ضعيف ،ولو كان �إله ًا كما يزعم ل�شفاك!! و�إن كنت يف ٍ
�شك فاذهب
عبد
ٌ
ق��ال الغ�لام :كال �إنه ٌ
الآن �إىل امللك واطلب �إليه �أن َي ُر َّد �إليك ب�رصك.
�ضعيف ال ميلك لنف�سه وال لغريه �رضاً وال نفعاً ،فرفع جلي�س
عبد
تـيـقـن
ٌ
جلي�س امللك ب� ّأن امللك ٌ
ُ
ّ
امللك ر�أ�سه �إىل ال�سماء وقال� :أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل.
ي�شفي جلي�س امللك و�أن َي ُر َّد عليه ب�رصه ،ف�شفاه اهلل ور ّد �إليه ب�رصه؛
فقام الغالم فدعا اهلل تعاىل �أن
َ
ف�رصخ جلي�س امللك من �شدة الفرح وهو ير ّدد �أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل� ،أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل.
علي ،فوعده جلي�س امللك بذلك ثم خرج وهو يف
ق��ال له الغالم :ال تخرب امللك عن��ي وال تدله ّ
قمة ال�سعادة.
مب�رصا ف�س�أله م�ستغرباً:
ويف الي��وم التايل ذهب جلي�س امللك �إىل جمل�س امللك كعادته ،فر�آه امللك
ّ
َمن َر َّد عليك ب�رصك؟
قال :ربي!
رب غريي؟
قال امللك� :أولك ٌّ
قال :ربي وربك اهلل !
ف�س�أله امللكَ :من ع ّلمك هذا الكالم؟ ف�أبى �أن يجيبه.
بني قد بلغ
ف�أخذه فلم يزل يعذبه حتى د ّله على الغالم ،فجيء بالغالم فقال له امللك متو ِّدداً� :أي ّ
من �سحرك ما تربئ به الأكمه والأبر�ص وتفعل وتفعل..
فقال الغالم� :إنيّ ال �أ�شفي �أحداً �إمنا ي�شفي اهلل تعاىل.
يعذبه حتى َد َّل على
ف�س�أله امللك مغتاظاًَ :م ْن ع ّلمك هذا؟ ف�أبى الغالم �أن يجيبه ،ف�أخذه فلم يزل ُ
الراهب.

�أفكر
ملاذا خاطب ُ
امللك الغال َم متو ِّدداً �إليه يف البداية؟

157

جيء بالراهب وقيل له :ارجع عن دينك ،ف�أبى الراهب �أن يرجع عن دينه رغم �أنه يعلم �أنه �سيتعر�ض
للع��ذاب ال�شديد ،ف�أمر ُ
ـنـ�شـر باملن�شار
امللك الظ��امل بقتل الراهب الذي ع ّلم
الغالم توحيد اهلل تعاىل ب�أن ُي َ
َ
ن�صفني!! وعلى الرغم من ذلك فقد �صرب الراهب على هذه القتلة الب�شعة؛ لأنه يعلم يقين ًا � ّأن موت اجل�سد
�أف�ض��ل بكث ٍري من موت الإميان والتوحيد يف قلب العب��د ،ولأن �صاحب التوحيد لو قُتل ع�رش مرات ف�إنه
ني ر�أت وال
�سيم��وت �شهيداً و�سيحي��ا يف جنات النعيم و�سيجرب اهلل ك�رسه يف تلك اجلنة التي فيها ما ال ع ٌ
�أذنٌ �سمعت وال خطرعلى قلب ب�رش ،بل �إنه �سين�سى كل �شقاء مع �أول غم�س ٍة يف جنة الرحمن.
فـ�شـق
ث��م جيء بجلي�س امللك فقيل له :ارجع عن دينك ف�أبى ف�أمر بو�ضع املن�شار على مفرق ر�أ�سه ُ
به حتى وقع �شقاه.
�أت� ّأمل

يقدم حياته هلل جل وعال بد ًال ِمن �أن يعي�ش
لقد ذاق جلي�س امللك حالوة الإميان! فهان عليه �أن ّ
منعم ًا يف ق�رص امللك وهو بعي ٌد عن اهلل �سبحانه وتعاىل.
ثم جيء �أخرياً بالغالم ،فقيل له :ارجع عن دينك ،ف�أبى �أن يرتك دينه.
لقد كان امللك حتى هذه اللحظة مرت ّدداً يف قتل الغالم؛ وذلك لأنه كان على �أمل �أن ي�ستميل الغالم
جلانب��ه و�أن ي�ستخدمه يف ال�سحر وي�ستفيد من مواهبه و�إمكانياته؛ فاختار طريق ًة لقتله ي�ستطيع الغالم من
خاللها �أن يفكر مر ًة �أخرى.
فطل��ب املل��ك من زبانيته �أن يذهبوا بالغالم �إىل �أعلى اجلبل ،و�أن يعر�ضوا عليه �أن يرجع عن دينه �أو
ٍ
مرة.
ُيـلقوه من قمة اجلبل ،ومن املعلوم �أنهم �سي�سريون
مر ًة بعد ّ
م�سافات طويل ًة يفكر خاللها الغالم ّ
ولك��ن الإميان يف قل��ب الغالم كان ثابت ًا ثبات اجلبال الرا�سيات ،فلم ي�ضعف قلبه ومل ترتعد فرائ�سه
ّ
حلظ ًة واحدة ،بل كان يتمنى ال�شهادة يف �سبيل اهلل ِمن �أجل �أن حتيا الأمة كلها على التوحيد والإميان.
وملا �صعدوا به فوق اجلبل ما كان من الغالم �إال �أن جل�أ �إىل اهلل وتوكل على احلي الذي ال ميوت ،فقال
بقلب��ه ول�سان��ه :اللهم اكفنيهم مب��ا �شئت ،ومل يخرت الغالم الطريقة التي ينجي��ه اهلل بها من كيد ه�ؤالء بل ترك
الأمر ملالك الأمر ومالك امللك جل وعال ليدبر له الأمر وينقذه بالطريقة التي يختارها هو �سبحانه وتعاىل.
فم��ا كان من احلق جل وعال �إال �أن �أمر اجلب��ل فتزلزل بهم ف�سقطوا جميع ًا – وهم الرجال الأ�شداء
الأقوياء – وبقي الغالم ال�صغري ال�ضعيف يف ج�سده القوي يف �إميانه �سامل ًا ب�أمر اهلل عز وجل.
�إن��ه التوكل عل��ى اهلل وحده ،و�إنها الثقة يف اهلل الذي بيده مقاليد الأمور ،فعاد الغالم �إىل امللك مرة
�أخرى !!
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وق��د ي�س���أل �سائل :ما الذي جعل الغالم يعود �إىل امللك مرة �أخرى ومل يهرب منه ؟ مع �أنه على يقنيٍ
من �أن امللك يريد �أن يقتله ولن يدعه ب�سالم؟
واجلواب� :أن الغالم ال يريد النجاة لنف�سه بل يريد احلياة لأمته؛ فهو يريد �أن تنت�رص العقيدة مهما كان
الثم��ن ،ولأنه كان حري�ص ًا على هداية �أمته ،وهذا هو �ش�أن الدع��اة املخل�صني الذين يتحملون كل �أنواع
الأذى والبالء من �أجل �أن حتيا الأمة يف ظالل التوحيد والإميان.
ولنا �أن نت�صور كم كانت ده�شة امللك وهو يرى الغالم ال�صغري حي ًا مي�شي �إليه وقد ذهب الأ�صحاب
من اجلنود الأ�شداء الأوفياء مللكهم �إىل غري رجعة!
الغالم متعجبا :ما فعل �أ�صحابك ؟
في�س� ُأل امللك
َ
فيق��ول الغالم :كفانيهم اهلل تع��اىل ،واكتفى الغالم ب�أن يذكر للملك ب���أن اهلل تعاىل هو الذي كفاه �رش
ه�ؤالء الرجال ،فهو وحده اهلل الذي ي�ستحق �أن نتوكل عليه ولي�س �أنت �أيها امللك ال�ضعيف الذليل.
وهنا جل أ� امللك �إىل حيل ٍة �أخرى لقتل الغالم ،ولكنه اختار �أي�ض ًا طريق ًة جتعل الغالم يفكر مرة �أخرى.
ف�أمر امللك زبانيته �أن ي�أخذوا الغالم �إىل البحر ويهددوه بالرجوع عن دينه �أو �أن يقذفوا به يف و�سط
املاء ف�أبى الغالم.
وبنف�س الثقة يف اهلل والتوكل على اهلل جل�أ الغالم �إىل احلق جل وعال وقال :اللهم اكفنيهم مبا �شئت ،فما
كان من �أمواج البحر �إال �أن تفاعلت مع تلك الكلمة – ب�أمر اهلل �سبحانه– وما يعلم جنود ربك �إال هو.
فانكف�أت ال�سفينة وغرقوا جميعا – وهم الرجال الأ�شداء الأقوياء – وحملت مياه البحر هذا الغالم
ال�صغ�ير ما�شي ًا لي�ص��ل �إىل ال�شاطئ �سامل ًا غامناً ،ومع ذلك مل يفكر الغالم �أب��داً بالهروب بل عاد �إىل امللك
ليعطي الكون كله در�س ًا يف الثبات على الدين والإ�رصار على انت�صار الإميان والعقيدة.
َ
املرة �أي�ض ًا �سامل��اً ،وكان امللك يظن �أن رب الغالم
تعج��ب امللك وت�ساءل :كيف يع��ود الغالم هذه ّ
ينجيه من البحر ،ف�س�أل ُ
الغ�لام :ما فعل �أ�صحابك؟ قال
امللك
َ
ال��ذي ّجناه من على اجلبل ل��ن ي�ستطيع �أن ّ
الغالم بثقة ويقني :كفانيهم اهلل.
لقد �أح�س امللك بعجزه ال�شديد و�أنه لن ي�ستطيع �أن يقتل هذا الغالم ال�صغري وال حتى �أن يكون �سبب ًا
يف ه��روب الغالم وخروجه من مملكته ليحفظ امللك ماء وجهه �أم��ام رعيته الذين علموا بعجزه عن قتل
غالم �صغري ،مع �أنه ّيدعي �أنه �إل ٌه من دون اهلل عز وجل.
ٍ
وهنا يتحول الغالم ال�صغري من م�أمورٍ �إىل �آمر؛ فيخرب امللك بعجزه و�ضعفه عن قتله حتى يفعل الأمر
الذي يوجهه الغالم �إليه؛ فيقول الغالم للملك� :إنك ل�ست بقاتلي حتى تفعل ما �آمرك به.
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ومل��ا كان املل��ك قد �أح�س ب�أن وجود هذا الغالم �أ�صبح خطراً عل��ى ُملكه �أجابه بلهف ٍة و�شوق :وما
هو؟ ما هي الطريقة التي �أ�ستطيع بها قتلك والتخل�ص منك ومن دعوتك؟
قال له الغالم الذكي:
ٍ
�صعيد واحد )؛ وذلك لريى النا�س جميع ًا هذا امل�شهد وليعلموا احلقيقة كلها
�أوالً ( :جتمع النا�س يف
ويعرفوا �أنه ال �شيء يحدث يف الكون كله �إال ب�أمر من اهلل عز وجل.
ثاني��اً ( :ث��م ت�صلبني على جذع ) ،ليظهر للجميع الظلم الواقع على الغالم بدون جرمي ٍة ارتكبها �إال �أن
يق��ول ربي اهلل ،وه��ذا بالت�أكيد من �أ�سباب ميل النا�س �إليه وتعاطفهم معه ومع دعوته ،فقد فطر اهلل العباد
وعداوته وامليل �إىل املظلوم ومنا�رصته.
على كراهية
ف���إذا �أ�ضيف �إىل ذلك �أنهم يعلمون عن املظلوم حبه للخ�ير وحر�صه على الإح�سان �إىل النا�س وقد
جرب��وه م��ن قبل يف ق�ضاء حوائجهم ،و�أنه كان دائم ًا م�ست�شع��راً مل�شاكلهم يف حني غابت م�شاكلهم عن
ّ
وانتهاء ب�شفاء �أمرا�ضهم امل�ستع�صية ،فال �شك � ّأن هذه الأمور
املل��ك وحا�شيته؛ بداي ًة من الداب��ة التي قتلها
ً
جمتمع�� ًة جتع��ل هذا اجلمع يعلم الظلم الواقع على الغالم ،وعندم��ا يت�ساءلون ما جرميته؟ يقال :ال �شيء �إال
�أنه يقول ربي اهلل.
مزيد من �إظه��ار عجز امللك و� ّأن الأمر
ثالث��ا ( :ث��م خذ �سهماً من كنانت��ي و�ضع ال�سهم يف كبد القو�س)ٌ ،
لي�س بيده ،فلو �أخذ امللك �سهم ًا من كنانته مل يقتل الغالم حتى ي�أخذه من كنانة الغالم نف�سه ،وبذلك يعلم
النا�س �أن الأمر �أمر رب الغالم ،و�أن قتل الغالم كان ب�إرادته تعاىل ال ب�إرادة امللك.
ليقر امللك بعبوديته وب�رشيت��ه في�سقط من عيون النا�س؛ فهو
رابع��اً( :ثم قل ب�س��م اهلل رب الغالم) وهنا ّ
ب�رشٌ ٍ
فان ال ي�رض وال ينفع!!.
ٍ
�صعي��د واحد و�صلبه على جذع ،ثم �أخذ �سهم ًا
فق��ام امللك مبا طلب منه الغالم ،وجمع النا�س يف
من كنانته ،ثم و�ضع ال�سهم يف كبد القو�س ثم قال :ب�سم اهلل رب الغالم ،ثم رماه فوقع ال�سهم يف �صدغه
ٍ
ب�صوت واحد� :آمنا باهلل رب الغالم.
فمات ،فقال النا�س جميع ًا
رجل
فع��ل امللك ما �أمره به الغالم ،ولكنه ملا قت��ل
الغالم �آمنت الأمة كلها وقاموا جميع ًا على قلب ٍ
َ
واحد فقالوا� :آمنا باهلل رب الغالم.
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�أت� ّأمل

رح��ل الغ�لام ال�شهيد عن دنيا النا�س عزي��زاً كرمياً ،وهو الذي �ص��دق اهلل ف�صدقه اهلل تعاىل،
الغالم
و�آمن��ت الأمة كلها لت�أتي يوم القيامة يف مي��زان ح�سنات الغالم ومن قبله الراهب الذي ع ّلم
َ
الإميان باهلل جل وعال.
قام��ت البطان��ة ال�سيئة لتخرب امللك ب���أن الأمة قد �آمنت باهلل عز وجل وه��ذا الذي كنت حتذر منه،
فم��ا كان م��ن امللك – الذي ال ميلك احلجة وال الإقن��اع – �إال �أن يلج أ� �إىل البط�ش والعنف ،ف�أمر زبانيته
�أن يحف��روا الأخاديد يف �أف��واه ال�سكك حتى ال يرتك مكان ًا ي�ستطيع النا���س �أن يهربوا منه خارج املدينة
فينك�شف �أمر امللك وكذبه.
ٍ
�ساعات معدود ٍة ،فعر�ض عليهم الكفر �أو دخول
وجيء باملوحدين الذين ذاقوا حالوة الإميان منذ
ن��ار الدنيا ،فاختاروا جميع ًا �أن ميوتوا على التوحيد والإمي��ان و�أن يدخلوا نار الدنيا على �أن يكفروا باهلل
عز وجل ويدخلوا نار الآخرة التي هي �أ�شد من نار الدنيا �سبعني مرة.

امل�شهد الأخري
وي�أتي هذا امل�شهد الأخري امل�ؤثر.
�صبي لها فتقاع�ست �أن تقع فيها فقال لها الغ�لام :يا �أمه ا�صربي ف�إنك
ق��ال ﷺ« :حتى جاءت امر�أة ومعه��ا ٌ
على احلق».
ٍ
ٍ
مهيب �أن ُينطق اهلل هذا الطفل ال�صغري لريبط على قلب �أمه ولتعلم يقين ًا �أنها على
م�شهد
وي��ا ل��ه من
احلق.
وهك��ذا رحل ه�ؤالء ال�شه��داء الأبرار عن دنيا النا�س لي�سعدوا بالنعي��م املقيم يف جنة الرحمن جل
وعال.
�أولئك هم �أ�صحاب الأخدود الذين ذكرهم اهلل يف كتابه وذكرهم الر�سول ﷺ يف �سنته.
ن�س�أل اهلل �أن يثبتنا على ديننا حتى نلقى نبينا ﷺ على حو�ضه يوم القيامة.
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 -1حر�ص �أهل ال�رش على ا�ستمرار �رشهم من بعدهم كما حر�ص ال�ساحر على تعليم من يرث
حي ًا ي�ضل به عباد اهلل.
علمه الفا�سد ليبقي هذا العلم ّ
�	-2أن ال�سحر من كبائر الذنوب ،ومن �أهل العلم من ذهب �إىل �أن ال�سحر كفر؛ لأن ال�سحر
ال يت��م �إال مع الكفر وتعظي��م ال�شيطان .قال تع��اىل ﵛﱌ ﱍ ﱎ ﱏ
ﱐ ﱑﵚ(. )1
يثبت دعائم ملكه ،و�أراد اهلل له �أن يكون الداعية
 -3اختار امللك الغالم ليكون ال�ساحر الذي ّ
ال�صالح الذي يهدي النا�س �إىل الدين احلق،ويف ذلك �آي ٌة للمعتربين فاهلل يهيئ لدينه رجاال.
 -4الإميان ال يحتاج �إىل وقت طويل كي ي�ستقر يف القلوب ويحيا يف النفو�س ،فالقوم الذين
�ساعات قليلة ،ومثل ه�ؤالء �سحرة
ر�ض��وا بعذاب النار مل يكن قد م�ضى عل��ى �إميانهم �إال
ٌ
فرعون الذين �آمنوا فلم يردعهم جربوت فرعون وعذابه من الإميان.
ٍ
كرامات ي�ؤيده بها ويثبت به��ا �إميانه ويقينه،
 -5ق��د ُيج��ري اهلل تعاىل على يد بع�ض �أوليائ��ه
فالغ�لام مل يك��ن نبي ًا وقد ا�ستجاب اهلل له يف قتل الدابة ،و�أج��رى على يديه �إبراء الأكمه
والأبر���ص ومداواة املر�ض��ى ،وا�ستجاب اهلل دعاءه يف تخلي�صه م��ن �أعوان امللك الذين
�أرادوا قتله.
 -6الت�ضحي��ة بالنف���س يف �سبي��ل اهلل لي�ست من االنتح��ار يف �شيء؛ فالغ�لام ّ
دل امللك على
الطريقة التي يقتله به��ا ،وامل�ؤمنون كان بع�ضهم ُيلقى يف النار و�آخرون يقتحمونها ،ومل
إر�ضاء هلل رب العاملني.
يكن اقتحامهم لها انتحاراً بل كان فيه �إغاظ ٌة للظاملني و�
ٌ
وجلي�س امللك
الراهب
� -7شدة عداء �أهل الكفر املعتدين لأهل الإميان؛ فقد ن�رش �أعوان امللك
َ
َ
باملن�شار ،و�أحرقوا النا�س بالنريان.
 -8حف��ظ اهلل لأوليائه و�إذالله لأعدائه؛ فقد حفظ الغالم من القتل وا�ستجاب دعاءه ف�أهلك
من �أرادوا به �سوءا.

� -1سورة البقرة ,الآية.102 :
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 -9ف�ضيل��ة ال�صرب عل��ى الأذى يف اهلل تعاىل كما �صرب الراهب وجلي���س امللك والغالم وكما
�صرب امل�ؤمنون على احلرق بالنار.
يدعي � ّأن الكاهن
الراهب
 -10ج��واز الكذب يف احلرب ونحوها؛ فقد �أر�شد
الغالم �إىل �أن ّ
َ
ُ
حب�سه �إذا �س�أله �أهله ،و� ّأن �أهله حب�سوه �إذا �س�أله الكاهن.
 -11ق��د يك��ون التلميذ �أف�ضل من �شيخه؛ فق��د حقق الغالم ما مل ي�ستط��ع الراهب حتقيقه،
ويبقى للراهب ف�ضل هداية الغالم بعد اهلل تعاىل.
-12الت�ضحية بالنف�س يف �سبيل ن�رش الدعوة؛ حيث ّ
الغالم َ
امللك على طريقة قتله ،والتي
دل
ُ
م�ضحي ًا بحياته يف �سبيل اهلل �سبحانه.
ع النا�س بالإميان باهلل تعاىل
متكن
الغالم من خاللها �إقنا َ
ُ
ّ

ن�شاط ختامي

�أ�ستخرج فوائد ِ
وعرب �إ�ضافي ًة م�ستفاد ًة من ق�صة �أ�صحاب الأخدود
و�أكتبها يف دفرتي.
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